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 شكخ وتقجيخ

أتقجم بجديل الذكخ والتقجيخ لكل من قّجم الشرح والّتهجيو 
وأخز بالحكخ معالي األستاذ الجكتهر عبج السجيج عمي العدّام من أجل 
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 أعساق قمبي.
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 الفرل األول
 مقّجمة الّجراسة 

 السقجمة
( سشة، كتسثل ىحه الفئة 34-43الذباب مغ الفئة العسخية بيغ ) فئة تذكل 
مميػف ندسة مغ مجسػع الدكاف السقجر  1752األردف، إذ بمغ عجدىع ف ثمث سكا

كيمعب الذباب دكًرا حيػًيا ، (1)مميػف ندسة 3710حػالي  8242بشياية عاـ 
كأحج عشاصخ قػة الجكلة،  السحخؾ الخئيذ لمتغييخ، في أؼ مجتسع، كىػ كفاعبًل 

، كيعج بسثابة لةأؼ دكفي  بالذباب ضسغ سياسة كششية كاضحة كيأتي االىتساـ
الػششية، كأكلػيات العسل الػششي لمصالح اـ كاضح لتحجيج األىجاؼ كازلتف كاعبلإ

لشطخة شسػلية تعكذ احتياجات قصاع  تؤسذبخامج كسياسات  نمالذبابي 
ب، مشصمقو لشباإلى تشسية قجرات افة دلياكالتػجيات ا الذباب، كإف دعع األكلػيات

ركة، باإلضافة  إلى أف يكػف ليع لمشاافي اإليساف بقجراتيع الكامشة، كحقيع  نم
 دكر أساسّي فاعل كمؤثخ7

اده، كخرػًصا فئة رفخبلؿ أ نميكػف  قجموكت كإف نيزة أؼ مجتسع  
أنيا  كالشالذباب  ريطوتك تجعل ضسغ أكلػياتيا بشاءلتي ب، كالجكلة الشباا

 تديخ ضسغ خصة مشيجّية شاممة كاممة لتشسية الذباب كرعايتيع7
ت يتعخض لمجتمعاا نمكغيخة ني ردألالمجتمع ا إف الذباب في 
ىا، كتطيخ ىشا قزية ىامة رغيكة سياسيكجتماعية كاية دقتصاكبيخة ا لتحجيات

يتسحػر في "مػقع الذباب في عسمية التشسية الدياسية"، كحقو في السذاركة في 
                                                             

 األردف، قدع الدكاف -، عساف2018الكتاب االحرائي الدشهي لعام (، 0246دائخة االحراءات العامة )( 1) 
 47ص  
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الػاقع؛  صياغة أكلػياتو كفق مشيجية كششية كعمسية قائسة عمى فيع كتحميل
بأسمػب أكثخ قجرة عمى محاكاة الػاقع القائع أساًسا عمى معخفة الذباب بالػضعية 

يسػغخاؼية التي يتػزع فييا، كالتي أدت إلى تبايغ أكضاعيع االجتساعية السكانية الج
 كاالقترادية كالثقاؼية7

كتحتع التخكيبة الجيسػغخاؼية لمسجتسع األردني كالتي يسثل فييا الذباب  
الجدء األكبخ ضخكرة إشخاؾ الذباب في عسمية التشسية الدياسية، كيجب التعامل 

د؛ بحيث يخكد عمى ضخكرة إحجاث تغييخ في مع ىحا التػجو بذكل فعمي كجا
السفاـيع كاألفكار كاألحجاث في عقػؿ الذباب، كاتباع مشيجية التفكيخ الحؼ يبجأ 
بالتعامل مع الذباب كقزية كششية ىامة، كتحّجًيا يجب التعامل معو بخكح العرخ 

عمى كالعمع، كمذخكًعا كششًيا استثسارًيا يتػقف مدتقبل الجكلة عمى مجػ القجرة 
 االستثسار الحؿيقي بو7

كإذا كانت عسمية التشسية الدياسية جدء ال يتجدأ مغ التشسية الذاممة  
الستكاممة كالتي تيجؼ إلى تغييخ الؿيع، كاالتجاىات الدياسية، كتعديد الجكر 
كالسذاركة الدياسية، كتصػيخ الشطاـ الدياسي، فبل بج مغ أف يكػف دكر الذباب 

النتداب لؤلحداب الدياسية كالسجالذ الصبلبية كالشقابات حاضًخا؛ ابتجاًء مغ ا
السيشية إلى التخشح لمسشاصب العامة، كالسذاركة في االنتخابات، كالحسبلت، 
كالسؤتسخات، كالسشاضخات كالفعاليات الدياسية، كذلظ مغ أجل تحقيق الجيسقخاشية 

 كنجاح عسمية التشسية الدياسية7 
 مذكمة الجراسة:

حػؿ تػصيف كتحميل دكر الذباب األردني في  الجراسة تتسحػر مذكمة 
 التي العػامل خبلؿ تحميل مغ الدياسية، كإدراؾ مػقعو كذلظ عسمية التشسية

 ما دائسا الخاىشة، كالتحجيات التي تػاجو الذباب، إذ الدياسية األكضاع فخضتيا



 التنمية السياسية في االردن وافاق ادوار الشباب )دراسة استطالعية( ..........
 

8 
 برلني  –املانيا                  املركز الدميقراطي العريب                                                

 الدياسي االستقخار عجـ االقترادية، كحالة اإلمكانات بزعف األثخ ارتبط ذلظ 
 السشصقة7 في

إف الذباب في األردف يػاجيػف تحجيات كمذاكل متخاكسة؛ نتيجة عجة 
عػامل داخمية كخارجية سياسية كاقترادية كاجتساعية كغيخىا مشح عقػد، كتجني 
فخص العسل، كقمة تػافخ االحتياجات كالستصمبات في ضل ارتفاع ندب الفقخ 

مغ الذباب مسا اضصخ الذباب إلى  خكالبصالة، كىحا ما زاد مغ معاناة الكثي
 لتفكيخ في االغتخاب كاليجخة مغ الببلد7ا

 أىسية الجراسة:
تكسغ أىسية الجراسة مغ الشاحية العمسية في الكذف عغ مػقع الشاحية العمسية:  -

الذباب في عسمية التشسية الدياسية، كتػفيخ معمػمات عمسية ذات عبلقة في 
 عسمية التشسية الدياسية في األردف7الذباب، كمجػ إدماجيع في 

تبخز أىسية الجراسة السػضػعية مغ خبلؿ التعخؼ عمى  الشاحية السهضهعية: -
دكر الذباب األردني في عسمية التشسية الدياسية، كػف الذباب يذكل قػة فاعمة 

 في السجتسع األردني غيخ مدتثسخة بذكل جيج، كىحا ما ستػضحو ىحه الجراسة7
أما عمى صعيج األىسية العسمية، فإف ما سيقجـ مغ تػصيات عسمية: الشاحية ال -

في ىحه الجراسة لتعديد دكر الذباب في عسمية التشسية الدياسية قج يدتفاد مشو مغ 
 قبل السعشييغ كصشاع القخار كالقائسيغ عمى قصاع الذباب في األردف7 

 أىجاف الجراسة:
مػقع الذباب األردني في يتسثل اليجؼ الخئيذ لمجراسة في التعخؼ عمى 

عسمية التشسية الدياسية كتػضيح أثخ السذاركة الدياسية لجػ الذباب عمى عسمية 
 التشسية الدياسية، كتدعى الجراسة لتحقيق أىجاؼ فخعية كىي8

 الكذف عغ مجػ إدماج الذباب في عسمية التشسية الدياسية7 -
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لذباب في عسمية التشسية الكذف عغ أىع العػامل التي تؤثخ في عسمية إدماج ا -
 الدياسية7

 فخضية الجراسة:
 تشصمق الجراسة مغ فخضّية رئيدة مفادىا8 

كجػد عبلقة ارتباشّية سمبّية بيغ عدكؼ الذباب عغ السذاركة الدياسية  -
كتحقيق عسمية التشسية الدياسية في ضل الطخكؼ الدياسّية كاالقترادّية 

 كاالجتساعّية كالثقاؼية7
 سة:أسئمة الّجرا

 الدؤاؿ الخئيذ الحؼ يقجـ تفديًخا لسذكمة الجراسة8 
ما دكر الذباب في عسمية التشسية الدياسية، كيشبثق عغ ىحا الدؤاؿ عجد  - أ

 مغ األسئمة الفخعية كأىسيا8 
 ما مجػ إدماج الذباب في عسمية التشسية الدياسية7 -4
 ىل ىشاؾ عدكؼ لمذباب عغ السذاركة الدياسية7 -0
تػاجو الذباب في لعب دكر فاعل في عسمية ما ىي السعيقات التي  -1

 التشسية الدياسية7
 الجراسات الدابقة: -
 الجراسات بالمغة العخبية: -1
( بعشهان: الذباب األردني والتشسية الدياسية: 2018دراسة ساري وشهمخ ) -

 .دراسة مدحّية لمتحهالت، االتجاىات والسسارسات
لمذباب األردني  سعت ىحه الجراسة إلى الكذف عغ مجػ الػعي 

بالتحػالت كالستغيخات، كتقييع السػاقف كاالتجاىات، كالتعخؼ عمى األفعاؿ 
كالسسارسات الذبابية، مغ حيث اتراالتيع بالدياسة كالتشسية، كالعبلقة كالتجاخل 
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كاعتسجت الجراسة نسػذج العيشة العذػائية البديصة  بيغ عمع االجتساع كالثقافة،
سجتسع األردني كمغ كبل الجشديغ كضسغ الفئة العسخية ( شابًأ مغ ال4222عمى )

عامًا7 كاعتسجت ىحه الجراسة االستكذاؼية السشيج السدحي، مغ خبلؿ  46-12
السدح بػاسصة العيشة، كتع جسع البيانات باستخجاـ أداة االستبانة، كتع الحرػؿ 

 (SPSS7عمى الشتائج باالرقاـ بػاسصة اإلحراء الػصفي باتباع نطاـ )
( بعشهان: أىسية السذاركة الدياسية 2016دراسة سميسان ومحسهد ) -

 لمذباب.
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى أىسية السذاركة الدياسية لمذباب كسقػـ  

رئيدّي داعع لمسػاششة كالجيسقخاشية في السجتسعات الحجيثة، إذ تعج مجخل رئيدي 
عي كالدياسي، كالسداىسة لتعبئة كتعديد شاقات الذباب، كتصػيخ الشطاـ االجتسا

في عسمية التشسية كبشاء الجيسقخاشية، كالتعخؼ عمى السذاركة الدياسية في شكميا 
البديط، كإسياـ الفخد في مسارسة الحقػؽ السجنية كالدياسية؛ ابتجاًء مغ االنتداب 
لؤلحداب الدياسية، كاالتحادات الصبلبية، كالشقابات السيشية، إلى التخشح لمسشاصب 

 مة، كالسذاركة في االنتخابات كالحسبلت كالسؤتسخات7العا
كاستعخضت الّجراسة مفيػـ السذاركة الدياسية، كأشكاؿ السذاركة   

الدياسية، كالسفاـيع الستعمقة فييا، كخمرت بتػصيات تتيح لمذباب فخص 
االنصبلؽ، كاستثسار الصاقات، كالسيارات الذبابية في ىحا السجاؿ، كذلظ مغ 

 تشفيح محجده7خبلؿ آليات 
( بعشهان: دور الّتسكين الدياسي لمذباب في فاعمية 2016دراسة البرخاتي ) -

 التشسية الدياسية في مرخ. 
سعت الجراسة لبياف أثخ تصبيق تسكيغ الذباب عمى الذباب كالجكلة  

باعتبارىسا أساس التشسية الدياسية، ككحلظ كسجخل لتحجيج العبلقة بيغ مفيػـ 
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كالتسكيغ مغ جانب آخخ7 إضافة لػجػد تحجيات تحاكؿ الّجراسة  التشسية مغ جانب
تدميط الزػء عمييا كتحميميا؛ مغ خبلؿ دراسة عػامل التأثيخ في التسكيغ 
الدياسي لمذباب كسجخل لمتشسية الدياسية، كقج استعخض الباحث بعس السحاكر 

، كآليات مغ خبلليا الػقػؼ عمى مجػ سعي الجكلة لجعع التسكيغ الدياسي لمذباب
 الػصػؿ إلى عبلقة شخاكة بيغ الجكلة كالذباب تديع في عسمية التشسية الدياسية7

( بعشهان: اتجاىات شمبة الجامعات نحه 2013دراسة الذهيحات والخهالجة ) -
 السذاركة الدياسية في األردن: دراسة وصفية تحميمية.

دنية نحػ ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى اتجاىات شمبة الجامعات األر  
السذاركة الدياسية في األردف مغ كجية نطخ شمبة الجامعات أنفديع، كاستعانت 
الجراسة ليحا الغخض باستبانو خاصة شبقت عمى عيشة مغ شمبة ثساني جامعات 

( شالب، كتع اختيارىع بالصخيقة العذػائية 343أردنية حكػمية كخاصة قػاميا )
شتائج أف الستػسط الحدابي لجرجة فيع كباستخجاـ التحميل اإلحرائي، كأضيخت ال

( بجرجة متػسصة، مع 1734شمبة الجامعات األردنية لسفيػـ السذاركة الدياسية )
  ( لرالح اإلناثα 7= 2723كجػد فخكؽ دالة إحرائية عشج مدتػػ )

( بعشهان: الجور الدياسي لمذباب في عيج السمك عبج 2010دراسة الّمهاما ) -
 .2007-1999ن: هللا الثاني بن الحدي

تشاكلت ىحه الجراسة تحميل لػاقع السذاركة الدياسية لمذباب األردني لسا  
يتستع الذباب مغ كزف ديسػغخافي في السجتسع، كعدكؼ عجد كبيخ مغ الذباب 
عغ السذاركة الدياسية مسا يثيخ العجيج مغ التداؤالت كالتي بجكرىا حاكلت 

اـيع األخخػ بسفيػـ السذاركة الدياسية الجراسة اإلجابة عشيا، كالخبط بيغ السف
كسفيػـ العسل الدياسي، كتذيخ الجراسة إلى ضعف الجكر الذبابي في السذاركة 
الدياسية، كاستشجت الجراسة عمى بعس الفخضيات أىسيا أثخ التػجيات السمكية 
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في دعع كرعاية الذباب عمى أشخ عسل الجيات كالسؤسدات التي تشطع العسل 
ردف، كتػصمت الجراسة إلى العجيج مغ الشتائج أىسيا أف رؤية الذبابي في األ

الؿيادة السمكية التي تؤمغ إيساًنا راسًخا بأف السدتقبل يعتسج عمى الجكر األساسي 
كالسحػرؼ لمذباب، كأكصت الجراسة إلى ضخكرة التػسع في إنذاء مخاكد شبابية 

بية، كإيجاد كادر متكاممة كالعسل عمى تأىيل القائسيغ عمى السخاكد الذبا
متخرز لستابعة أنذصة إستخاتيجية الذباب كرفع التقاريخ الخاصة لسعالجة نقاط 

 القػة كالزعف بذكل فػرؼ كمدتسخ7
( بعشهان: السذاركة الدياسية لمذباب األردني: دراسة 2007دراسة العدام ) -

 ميجانية لعيشة شمبة من الجامعة األردنية.
ىخة السذاركة الدياسية مغ رؤية ىجفت الجراسة إلى تحميل ضا 

سػسيػلػجية، كتحاكؿ الجراسة الخاىشة الكذف عغ التػجيات كالسسارسات الدياسية 
لعيشة مغ شمبة الجامعة األردنية نحػ السذاركة الدياسية داخل السؤسدات 
الدياسية كاألنذصة كالفعاليات السختمفة، كالكذف عغ تػجيات الذباب األردني 

دياسية كمدتػيات السذاركة في القزايا الدياسية السختمفة، نحػ السذاركة ال
ككحلظ رصج كتقييع أشكاؿ السذاركة الدياسية لجػ الذباب األردني في الجامعات، 
كتػفخ الجراسة قاعج بيانات ندتصيع عمى أساسيا كضع آليات كخصط مدتقبمية 

 نحػ مذاركة سياسية فاعمة لمذباب األردني7
بعشهان: الذباب والسذاركة الدياسية في السجتسع ( 1996دراسة مخعي ) -

 االردني: دراسة اجتساعية عمى عيشة شمبة من الجامعات األردنية.
قامت الجراسة بتحميل السذاركة الدياسية لجػ الذباب األردني مغ خبلؿ  

عسمية مدحية في الجامعات األردنية الحكػمية كعجدىا أربعة، كبمغ عجد العيشة 
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كشالبة مػزعيغ عمى عجة تخررات، كأما عغ أدكات الجراسة فقج ( شالبًا 160)
 استخجمت استبياًنا أُعّج بذكل مخرز ليحا الغخض7

كقامت الجراسة في الجانب الشطخؼ باستعخاض مفيػـ السذاركة الدياسية   
مغ خبلؿ الجراسات الدابقة، كتع التصخؽ إلى إشكاؿ السذاركة الدياسية لجػ 

فت الجراسة إلى تحميل السذاركة الدياسية لمذباب األردني الذباب األردني، كىج
 كمدتػػ مذاركتيع الدياسية كمجػ تأثيخ الذباب في السشاخ الدياسي7

 الجراسات بالمغة األجشبية: -2
 بعشهان:  (Amoush, 2016)دراسة  -

Political participation of Jordanian youth (2008-2015) :a 
case study of a political participation program. 

دراسة حالة لبخنامج  2015-2008السذاركة الدياسية لمذباب األردني 
 7السذاركة الدياسية

ىجفت ىحه الجراسة إلى تحميل السذاركة الدياسية لمذباب األردني بيغ  
(، مغ خبلؿ معالجة بعس القزايا السصخكحة في 0243-0226) الفتخة

بالذباب، السيسا حػؿ كيؽية إشخاؾ الذباب ببخامج السذاركة الجراسات الستعمقة 
الدياسية، كلتحقيق ىجؼ الجراسة تع استخجاـ السشيج الػصفي التحميمي، كذلظ مغ 
أجل جسع كتحميل البيانات كاختبار الفخضيات، ككانت الفئة السدتيجفة لمجراسة 

مغ جسيع  11-44الذباب األردني مغ الجشديغ كالحيغ تتخاكح أعسارىع بيغ 
( مدتفيج مغ مخاكد تشسية السجتسع 410محافطات األردف، كتع اختيار عيشة مغ )

التابعة لمرشجكؽ األردني الياشسي لمتشسية البذخية السشتذخة في جسيع محافطات 
 السسمكة7
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كأضيخت نتائج الجراسة عجـ كجػد تأثيخ كبيخ لمذباب كأخحت الجراسة  
ت الذخرية، كالسيارات الثقاؼية، كالسيارات بتحميل عجة محاكر مشيا8 السيارا

السعخؼية، كالسيارات الشطخّية، كندبة السذاركيغ الذباب مغ البخامج الدياسية في 
(7 كأكصت الجراسة بأىسية تصػيخ α = 0.05) - 2723األردف عمى مدتػػ 

 سياسات ججيجة لديادة السذاركة الدياسية لمذباب في األردف7
 بعشهان:   (Flanagan and Sherrod, 2010)دراسة -

Youth Political Development           
  التشسية الدياسية لمذباب. 

 بالتشسية الستعمقة الجراسة في بعس السفاـيع كالشطخيات بحثت ىحه 
 بالتغييخ الستعمق كاألثخ التسكيغ عمى الشاشئة كالدياسية، كالشطخية االجتساعية
 الشقجؼ الػعي السجتسعي، كمفاـيع أخخػ مثل الشفذ عمع في كالشذاط االجتساعي

السعخفة  بيا األفخاد يكتدب التي ؼيسا بيشيا، كالعسمية كالثقافة كالتحخر كالقيخ
 الدياسية السؤسدات في العسل عمى كالقجرة التحميمية، كالعاشؽية، كالسيارات

 القسع7 لطخكؼ كبجائل التحخر، الطمع، كرؤية كمقاكمة البلزمة كاالجتساعية
فكل ىحه السفاـيع لع يذجد عمييا في دراسات التغييخ االجتساعي في عمع   

نفذ السجتسع األمخيكي، مغ كجية نطخ الباحث، كأف التشسية االجتساعية 
  كالدياسية أمخ حيػؼ لمتشسية البذخية لخمق مجتسع عادؿ7
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( Harvard University institute of politics, 2001دراسة ) -
 بعشهان:

Campus attitudes towards politics: a survey of a sample 
of university students. 

ىجفت الجراسة إلى جسع بيانات حػؿ مػاقف الذباب كآرائيع مغ الدياسة،  
( في الػاليات الستحجة االمخيكية، 4022إذ أجخيت الجراسة عمى عيشة مكػنة مغ )

السذاركة الدياسية بيغ الصمبة ـبصت إلى أدنى ككضحت الجراسة أف مدتػيات 
مدتػػ، كلحلظ فقج أكصت الجراسة إلى ضخكرة إيجاد بخامج كاستخاتيجيات ججيجة 
تكػف أكثخ فاعمية في تفعيل العسل الدياسي بيغ الصمبة، مع إيجاد أجػاء مبلئسة 
تعدز تػاصل الصمبة مع السؤسدات األىمية كالصبلبية؛ لمخػض في الحياة 

ياسية مغ خبلؿ مؤسدات السعشية لمتعامل مع القزايا الدياسية بأسمػب الد
 تصبيقي7

 ما يسيد ىحه الجراسة: 
تتػّيا ىحه الجراسة تشاكؿ بعس مطاىخ الشقز الػاردة في الجراسات  

الدابقة مغ خبلؿ تغصية التحجيات التي تػاجو إدماج الذباب في عسمية التشسية 
يا تغصي فتخة زمشية راىشة تستج حتى عاـ الدياسية في األردف، خاصة، أن

(، كتبحث في أىع قزية في السجتسع )فئة الذباب(، كىي قزية آنية 0247)
كممحة يتفاعل معيا السعشيػف، كتسيج لسخحمة ججيجة قادمة يتصمع إلييا صانع 

 القخار كالسػاشغ عمى حج سػاء7
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  مشيجية الجراسة:
التحميمي، إذ يتسيد ىحا السشيج بالػاقعية استخجاـ الباحث السشيج الػصفي 

في التعامل مع مذكمة البحث، نطًخا لػجػد الباحث في السيجاف، كألف السشيج 
الػصفي التحميمي يتزسغ دراسة الحقائق الخاىشة الستعمقة بصبيعة السذكمة، كذلظ 
لمكذف عغ العػامل كالستغيخات التي تؤثخ عمى دكر الذباب األردني في عسمية 

تشسية الدياسية7 كمغ ثع الحرػؿ عمى الػصف الكيفي الحؼ يتسثل في الدمػؾ ال
الخارجي لمسذكمة إلى الحرػؿ عمى الػصف الكّسي الحؼ يتسثل في الػصػؿ إلى 
أرقاـ كبيانات تتعمق بالسػضػع، أك أرقاـ ليا داللة في عبلقة السػضػع بالطػاىخ 

  7الدياسية كاالجتساعية7
 مجتسع الجراسة:
مجتسع الجراسة عمى شمبة الجامعات مغ خسذ جامعات حكػمية يذسل 

كخاصة مػزعة عمى ثبلثة أقاليع8 الػسط، كالذساؿ، كالجشػب، لسخحمتي 
البكالػريػس كالجراسات العميا، حيث بمغ عجد الصمبة الكمي في الجامعات عمى 

 02027\0247شالب كشالبة لمفرل األكؿ لعاـ  (1)(319.135مقاعج الجراسة )
( مغ الحكػر كاألناث 322كتع اختيار عيشة عذػائية مغ الصمب كعجدىا ) 

( 044مػزعيغ حدب الشدب عمى الجامعات، ككاف نريب الجامعة األردنية )
( كجامعة العمػـ التصبيؿية الخاصة 61( كجامعة مؤتة )440كجامعة اليخمػؾ )

الجشػب؛  (، كتعحر اختيار جامعة خاصة إلقميع46( كجامعة جخش الخاصة )04)
 لعجـ كجػد جامعات خاصة في ىحا اإلقميع7

                                                             

(
1

، تقخيخ احرائية اعجاد شمبة الجامعات الحكهمية والخاصة(، 0247كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي )( 
 األردف7-تدكيج بيانات، عساف
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 أدوات جسع البيانات وتحميميا: 
تدتخجـ الجراسة كل ما تػفخ مغ شخؽ كأساليب لمػصػؿ إلى السعمػمات  

كاإللساـ بيا كذلظ عغ شخيق استخجاـ كل الػسائل الستاحة لجسع البيانات 
 كتحميميا، كمشيا8

 كالجكريات7 الكتب كالسخاجع كالػثائق كالخسائل -
 الجراسات الدابقة7 -
 السؤلفات كاألبحاث السشذػرة عمى مػاقع اإلنتخنت7 -

أما األداة الخئيدة لجسع البيانات كانت األستبانة، حيث قاـ الباحث بترسيع 
استبانة مكػنة جدئيغ8 الجدء األكؿ كيتزسغ البيانات الذخرية كالجيسػغخاؼية، 

مجسػعة العشاصخ الدياسية، كاالقترادية، كالجدء الثاني يتزسغ أربعة محاكر8 
 كاالجتساعية، كالثقاؼية7

كمغ ثع أجخػ الباحث فحػصات الرجؽ كالثبات لبلستبانة ككانت عمى  
 الذكل التالي8

 صجق أداة الجراسة:
لمتحقق مغ صجؽ أداة الجراسة تع استخجاـ شخيقة صجؽ السحتػػ، كذلظ 
مغ خبلؿ عخض أداة الجراسة برػرتيا األكلية عمى عجد مغ السحكسيغ مغ 
الستخرريغ كالخبخاء في السجاؿ األكاديسي كالعسل الذبابي، األساتحة في أقداـ 

الخسسية العاممة مع العمػـ الدياسية في الجامعات األردنية كالػزارات كالسؤسدات 
قصاع الذباب، بيجؼ إبجاء آرائيع في درجة مصابقة محتػياتيا كفقخاتيا لمسػضػع 
الحؼ سػؼ يقاس باإلضافة لتختيبيا، كعجدىا، كتسثيميا بجرجة جيجة لكافة الجػانب 
كاألبعاد السخاد دراستيا كفقًا لجرجة األىسية كمغ ثع األخح بسا يخكنو مشاسبًا مغ 
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%( مغ مبلحطات  62تخحات كتعجيبلت، كتع األخح بشدبة )تػجييات كمق
 السحكسيغ بسا يخجـ كيحقق أىجاؼ الجراسة7

 ثبات أداة الجراسة:
( فخد مغ مجتسع 32تع التحقق مغ ثبات أداة الجراسة، بتصبيق األداة عمى )     

الجراسة عمى فتختيغ متباعجتيغ بأسبػعيغ، كتع حداب االتداؽ الجاخمي الستسثل 
 تخجاـ معادلة )كخكف باخ ألفا( كسا في الججكؿ التالي8باس

 (1ججول رقم )
 معامل الثبات ألفا كخونباخ لسجاالت الجراسة

 الخقع السجاؿ معامل الثبات ألفا كخكنباخ
  47 العشاصخ الدياسية 2751
  07 العشاصخ االقترادية 2760
  17 العشاصخ االجتساعية 2740
  27 العشاصخ الثقاؼية 2747
 االستبانة ككل 2766

 يبلحع مغ الججكؿ الدابق أف معامل الثبات لمجراسة االستصبلعية
 ، كسا ككانت معامبلت الثبات لسجاالت الجراسة تتخاكح بيغ2766ىػ 
 ، كجسيعيا مشاسبة إلجخاء الجراسة27607 - 2740

 السعالجات اإلحرائية:
تع تحميل البيانات باستخجاـ اإلحراء الػصفي كالتحميمي؛ باستخجاـ الخزمة      

( في معالجة البيانات إحرائيًا، فئلجابة SPSSاإلحرائية لمعمػـ االجتساعية )
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الدؤاؿ األكؿ تع حداب التكخارات كالشدب السئػية، كلئلجابة عغ الدؤاؿ الثاني تع 
 7ات السعياريةحداب الستػسصات الحدابية، كاالنحخاف

 حجود الجراسة:
 السسمكة األردنية الياشسية7الحجود السكانية: 
، 0247-0244تتشاكؿ ىحه الجراسة الفتخة الدمشية ما بيغ عامي الحجود الدمشية: 

كذلظ لمتحػالت الجحرية التي شخأت عمى بعس الجكؿ العخبية، كيأتي في مقجمتيا 
، حيث تعخض األردف كغيخة 0244عاـ ضاىخة الخبيع العخبي التي انجلعت بجاية 

مغ الجكؿ في السشصقة العخبية لستغيخات داخمية جعمتو يػاجو حالة مغ عجـ 
االستقخار الدياسي كاألمشي في اإلقميع، كالتي بجكرىا ميجت لتشامي تيجيجات 
كتحجيات عجيجة، بالتدامغ مع السصالب الذعبية باإلصبلحات الدياسية، كتعديد 

 كمعالجة مػضػع البصالة التي بسعطسيا لجػ الذباب7 بخامج التشسية،
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 الفرل الثاني
 اإلشار الشظخي 

تسثل عسمية التشسية الدياسية أحج أىع العسميات السؤثخة عمى حالة الشطاـ 
الدياسي، كذلظ أنيا تعبخ عغ حالة مغ الحخاؾ الدياسي كاالقترادؼ كاالجتساعي 

كأنيا شخط مغ شخكط التشسية الذاممة  الحجيثة،كالثقافي في إشار الجكلة 
السدتجامة، كيسكغ تػضيح اإلشار الشطخؼ لمجراسة مغ خبلؿ تتبع مفيػـ التشسية 

 الدياسية7
 أوال: تعخيف مفاليم الجراسة:

تختكد الجراسة عمى مجسػعة مغ األدبيات السحمية كالعالسية تتشامى مع 
مخكدية الجراسة كىي الذباب األردني، متصمبات العرخ، كتأخح إشكالية السفاـيع 

كالتشسية الدياسية، كالسذاركة الدياسية، كضخكرة الخبط الفعمي بيغ السفاـيع؛ ألنو 
 أصبح أكلػية ألؼ مجتسع أك دكلة7

 الذباب األردني: -1
يقرج بالذباب في الجراسة الحالية8 األفخاد األردنيػف الحيغ تقع أعسارىع 

غ، فالذباب مخحمة عسخية تعقب مخحمة السخاىقة كمغ كبل الجشدي 12-46بيغ 
كتبجك خبلليا عبلمات الشزج كاضحة، كيػجج أكثخ مغ اتجاه لجراسة مفيػـ 
الذباب كتحجيجه، فيشاؾ اتجاه يسيل إلى االعتساد عمى البعج الدمشي، كمخحمة 
الذباب تكػف خبلؿ فتخة زمشية معيشة، كتعج ىحه الفئة مغ جية أخخػ تعبيخ عغ 

السدؤكلية؛ فعمى الذاب أف يتحسل السدؤكلية حتى يربح مكتسبل كناضجا فكخة 
 7(1)كقادرا عمى تحسل مدؤكلية أكبخ

                                                             
مخكد الذخؽ كالغخب لتشسية  دراسة واقع السذاركة الدياسية لمذباب في األردن،(، 0240أبػ حيجر، أحسج ) (1)

 167األردف، ص -السػارد البذخية8 عساف
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 السذاركة الدياسية: -2
مجسػعة مغ الشذاشات الدياسية السباشخة األكلية، كالشذاشات الدياسية 
غيخ السباشخة، مثل تقمج مشرب سياسي، كاالنتداب لحدب سياسي، كالتخشيح في 
االنتخابات الشيابية، كاالنتخابات السحمية كالترػيت، كأبجاء الخأؼ في الذأف 

7 كىي مجسػعة مغ الفعاليات، كاألنذصة، كالدمػكيات الستػقع مغ الذباب (1)العاـ
الؿياـ بيا8 كإبجاء الخأؼ بالقزايا الستعمقة بالذأف العاـ، كاالنتداب لؤلحداب 

الشجكات الدياسية، كالسديخات الدمسية التي الدياسية كالسذاركة في االجتساعات ك 
تعبخ عغ الخأؼ العاـ، كحزػر السؤتسخات الدياسية، كاالتراؿ بالسعشييغ 

 7 (2)الّدياسييغ، كالتخّشح لمسشاصب العامة، كتقمج السشاصب الّدياسّية في الجكلة
 مفيهم الّتشسية الّدياسّية: -3

ستيشيات القخف الساضي، رغع يخجع االىتساـ بسفيػـ التشسية الدياسية إلى 
ضيػر البػادر الحؿيؿية بعج انتياء الحخب العالسية الثانية، أؼ مع ضيػر السجرسة 

كلع  الدمػكية التي مشحت االىتساـ الكبيخ لمسفاـيع الستعمقة بالطػاىخ الدياسية،
يقترخ البحث الشطخؼ كالعسمي عمى الباحثيغ كالسفكخيغ فقط، بل حتى عغ شخيق 
رجاؿ الجكلة، كصشاع القخار، كالسؤثخيغ، إذ كاف ليع دكر بارز في ىحا السجاؿ، 
كبعجما كانت التشسية الدياسية مفيػًما عمسيًّا كمبحًثا في عمع االجتساع كالدياسة، 

 لدياسة السقارنة( في ستيشيات القخف العذخيغ7تحػلت إلى حقل معخفّي مدتقل )ا

                                                             
دور شبكات التهاصل االجتساعي في تعديد السذاركة الدياسية لصمبة الجراسات (، 0244العبابدو، رياض ) (1)

 دف،األر  -، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، الجامعة األردنية، عسافالعميا في الجامعة األردنية: دراسة ميجانية
 37ص 

اتجاىات شمبة الجامعات نحه السذاركة الدياسية في األردن: دراسة وصفية (، 0241الذػيحات، صفاء ) (2)
 5647، ص 575-8560 2، مجمة دراسات، الجامعة األردنية، عساف األردف، ع تحميمية
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كيحطى مفيػـ التشسية الدياسية بأىسية كبيخة في األكساط الدياسية؛ كذلظ 
ألنو مفيػـ يتشاكؿ مفخدات أساسية كىامة في العمػـ االجتساعية التي أثارت الججؿ 

أك  كالشقاش، كلع تقترخ دالالت ىحا السفيػـ كمعانيو عمى السجاالت االقترادية
االجتساعية بل تعجت ذلظ إلى الػضع الثقافي كالفكخ كالسعتقجات، ككفق ىحه 
األسذ لع تعج التشسية خياًرا يسكغ األخح بو في مػاجية التحجيات التي تتعخض 
ليا السشصقة العخبية، كال يسكغ تجاىميا أك تأجيميا بدبب الحاجة الفعمية ليا 

ة كالتغييخ قبل أف تكػف في شتى كستصمب أساسي مغ متصمبات التشسية الذامم
جػانب الجكلة، بل أصبحت التشسية ضخكرة ىامة داخميا؛ استجابة لزغػط خارجية 

 .تعدز بقاء األنطسة الدياسية كتديج مغ شخعيتيا
كمع الػقت أصبح مػضػع التشسية تخرًرا مسيًدا في العمػـ االجتساعية 

حجاث التغييخ في البشية كاإلندانية، كيعبخ عغ مجخل فكخؼ عرخؼ يشرب عمى إ
االقترادية كالثقاؼية، كبحلظ يكػف االىتساـ بالتصػيخ مؤشًخا إلى التحػؿ نحػ 
التغييخ السشذػد؛ عمى اعتبار أف الدياسة ىي إدارة الذأف العاـ؛ كتكػف مػجيًا لو 

 كتعتبخ مشافح إصبلح الجكلة كالسؤسدات7 
عغ مجخل خاص مغ مجخػ فػجج الباحثػف مفيػـ التشسية الدياسية تعبيًخا 

عاـ، كصار السجخل بسثابة عالع مرغخ تجكر ؼيو الشطخيات كالسباحث كالتي 
تتزسغ جػانب مختمفة لطاىخة التحػؿ االجتساعي كالدياسي، كالسقرػد في ىحا 
التحػؿ مسا ىػ أدنى إلى ما ىػ أسسى، كالسخاد بحلظ إنجاز عسمية التشسية يكػف 

 7(1)عػب أف تشجرج في عجاد الذعػب الفاعمةبتحقيق نقمة حزارية تتيح لمذ

                                                             
 لقارغ العخبي،مرخ8 دار ا -، القاىخة4، طنظخيات التشسية الدياسية السعاصخة(، 4764عارؼ، نرخ ) (1)

  467ص 
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كلع تقترخ جيػد البحث الشطخؼ كالتصبيقي في مجاؿ التشسية الدياسية  
عمى الباحثيغ كالستخرريغ فقط بل كحتى عغ شخيق رجاؿ الجكلة، كصشاع 

 القخار؛ إذ كاف ليع دكر ممسػس في ىحا السجاؿ7 
بالدديػلػجية لكغ التشطيخ في التشسية الدياسية ارتبط أساسا 

األنجمػسكدػنية؛ إذ تع إنذاء مجمذ أبحاث العمػـ اإلجتساعية بالػاليات الستحجة 
، حيث كانت السبادرات األكلى لؤلبحاث مغ مختمف 4701األمخيكية سشة 

األجيدة الحكػمية األمخيكية التي قامت بعسمية البحث، كجسع السعمػمات، كإقامة 
ية، كنطع الحكع، كاإلدارة في األقاليع غيخ الجراسات الخاصة باألكضاع الدياس

البلتيشية كآسيا كإفخيؿيا، أؼ في السشصقة التي أشمق  الغخبية السختمفة مغ أمخيكا
  7(1)عمييا عمييا الحقا بالعالع الثالث

، الحؼ يعج مغ أىع الباحثيغ في (Danial Bell) دانياؿ باؿ كشخح السفكخ     
سديػلػجي ججيج في التشسية الدياسية ىػ مجتسع مجاؿ التشسية الدياسية، مجاؿ 

ما بعج الرشاعة، كالحؼ ييتع بجراسة القزايا كاألزمات الدياسية السراحبة لعسمية 
التحػؿ سػاء في السجتسعات الغخبية مغ مجتسع صشاعي إلى ما بعج الرشاعة، أك 

نتقل 7 كبالتالي ا(2)في دكؿ العالع الثالث مغ مجتسع زراعي إلى مجتسع صشاعي
االىتساـ بسجاؿ التشسية الدياسية مغ الجكؿ الغخبية إلى دكؿ العالع الثالث؛ ألنيا 
ميجاف خرب لخػض التجارب كالخبخات الدياسية، كألف مطاىخ التخمف الدياسي 

 متػفخة في ىحه الجكؿ كىي8

                                                             
(1)

، 4، طالتشسية الدياسية: قخاءة في اآلليات والسجاخل والشظخيات الحجيثة(، 0240بغ عيدى، ريع كآخخكف ) 
 07الجدائخ8 مخكد الشػر لمجراسات، ص 

 27-1، السخجع الدابق، ص التشسية الدياسية: قخاءة في اآلليات والسجاخل والشظخيات الحجيثةبغ عيدى،  (2)
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االفتقار إلى تشديق إيجكلػجي يتساشى مع متصمبات البشاء الدياسي  -4
 العالع الثالث7كاالجتساعي لجكؿ 

غياب مفيػـ السػاششة كضعف البشاء القػمي بدبب قمة الػعي كضعف  -0
 الثقافة الدياسية7

 ضعف التكػيغ السؤسدي لمبشى الدياسية7 -1
 عجـ كجػد شخعية لؤلنطسة الدياسة تجاه مػاششييا7 -2
 عجـ استقخار األنطسة الدياسية الحاكسة في دكؿ العالع الثالث7 -3
  انتذارضاىخة الفداد الدياسي7 -4

( مغ خبلؿ نطخيتو البشائية Ghabriel Almondكيقجـ غابخيل السػنج ) 
الػضيؽية تعخيفا لمتشسية الدياسية8 بأنيا قجرة الشطاـ الدياسي عمى تحقيق التسايد 
البشيػؼ، كالتخرز الػضيفي، المحاف يذيخاف إلى العسميات التي تتغيخ بيا األدكار 

تخررًا، كيعخفيا أيزا بأنيا استجابة الشطاـ الدياسي لمتغيخات  كتربح أكثخ
 سػاء أكاف في داخل السجتسع أـ داخل البيئة الجكلية7

كيخػ أف التسايد كالتخرز مختبط بالػضائف التي تقػـ بيا األبشية   
 7(1)الدياسية، كالعسميات، كالتفاعبلت داخل األنطسة الفخعية لمشطاـ الدياسي

ػنج( أف التسايد بيغ الشطع التقميجية كالحجيثة قائع عمى أساس كيخػ )الس  
أسمػب أداء الػضائف الدياسية السختمفة، حيث يتسيد األسمػب الحجيث بالتحجيج 
كالعسػمية مقابل االنتذار كالخرػصية لؤلسمػب التقميجؼ، كىحه الخرائز ىي 

                                                             
، 4، تخجسة ىذاـ عبج هللا، طالدياسات السقارنة في وقتشا الحاضخ(، 4776السػنج، جابخيل كجي بشجاـ ) (1)

 447االردف8 الجار األىمية لمشذخ كالتػزيع، ص  -عساف
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لمتصػر كالتشسية لبؿية التي تسيد تصػر األنطسة الدياسية الغخبية التي تعج نسػذجا 
 7(1)الجكؿ

( فيخػ أف التشسية Samuel Huntingtonأما صامػيل ىشتغشتػف ) 
الدياسية تتحقق عشج تػفخ ثبلثة عػامل8 تخشيج الدمصة أؼ تجاكؿ الدمصة عمى 
أساس القانػف كالجستػر، كالتسايد كالتخرز في تشػع الػضائف كإيجاد أبشيو 

الدياسية فيي أداة لديادة ندبة السذاركة في متخررة، كأما عغ السذاركة 
 7(2)السجتسع

فتشصػؼ فالتشسية الدياسية عمى تغييخ حاسع في كل مجاالت القجرات 
اإلندانية، مغ خبلؿ تػضيف جيػد الكل مغ أجل صالح الكل، خاصة تمظ 

 7 (3)القصاعات كالفئات االجتساعية التي حخمت في الدابق فخص الشسػ كالتقجـ
لتشسية الدياسية مخكب كمعقج كلو جػانب عجيجة، كيقرج بو الشسػ فسفيػـ ا

كالتغييخ كفي الشطع الدياسية تعشي االنتقاؿ مغ حالة إلى حالة أخخػ أكثخ قجرة 
عمى التعاشي مع السذاكل كأكثخ استجابة لمسصالب الشابعة مغ البيئة الجاخمية 

  7(4)كالخارجية
باف تعخيًفا لمتشسية الدي  اسية، إذ اعتبخىا8 عسمية سياسية قجـ أحسج ـك

متعجدة الغايات تدتيجؼ تخسيخ فكخة السػاششة، كتحقيق التكامل كاالستقخار داخل 
                                                             

، 2014-1988التشسية الدياسية بين الشظخية والتصبيق: دراسة حال الجدائخ (، 0243بػ عكاز، حداني )( 1)
 427جامعة الجكتػر شاىخ مػالؼ، الجدائخ، ص  رسالة غيخ مشذػرة،

أثخ حخكة السقاومة اإلسالمية حساس عمى التشسية الدياسية في فمدصين: الزفة (، 0222محسػد، خالج ) (2)
فمدصيغ، ص -، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة الشجاح الػششية، نابمذ2004-1987الغخبية وقصاع غدة 

067 

مرخ8 دار السعارؼ،  -،القاىخة4، طعمم االجتساع وقزايا التشسية في العالم الثالث(، 4756الجػىخؼ، دمحم، ) (3)
 4237ص 

االردف8 دار الحامج لمشذخ  -عساف ،5، طالتخبية الهشية والشظام الدياسي األردني(، 0223السذاؾبو، أميغ، ) (4)
 0427كالتػزيع، ص 
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ربػع السجتسع، كزيادة معجالت السذاركة الذعبية في الحياة الدياسية، كتجعيع قجرة 
الجكلة، كرفع  الحكػمة السخكدية عمى إعساؿ قػانيشيا كسياساتيا عمى سائخ إقميع

كفاءة ىحه الحكػمة ؼيسا يترل بتػزيع الؿيع كالسػارد االقترادية الستاحة، فزبل 
عغ إضفاء الذخعية عمى الدمصة؛ إذ تدتشج عمى أساس قانػني حق يترل 
باعتبلئيا كمسارستيا كتجاكليا، مع مخاعاة الفرل بيغ الػضيفتيغ التذخيعية 

ػ، فزبل عغ إتاحة الػسائل كالتشفيحية؛ إذ تقػـ كل مشيسا ىيئة مدتقمة عغ األخخ 
 7(1)الكفيمة بتحقيق الخقابة الستبادلة بيغ الييئتيغ

كتػضح عائذة عباش أف التشسية الدياسية ما ىي إال تخكيج لؿيع كأفكار غخبية، 
كسا أف الخبط يفدخ التشسية الدياسية بأشكاؿ كمفاـيع أيجيػلػجية، كالجيسقخاشية، 

التشسية الدياسية ال تأخح معشاىا إال مغ خبلؿ  كالذيػعية، كالجيكتاتػرية؛ يعشي أف
 7 (2)مجسػعة أخخػ مغ الؿيع

كالتشسية الدياسية عسمية ديشاميكية مدتسخة، عسمية داخمية ذاتية، ككل ما  
عجا ذلظ ىػ عػامل مداعجة، كأنيا ليدت ذات شخيق كاحج أك اتجاه كاحج أك 

؛ (3)اإلمكانيات الكامشة قالب كاحج، كتتعجد شخقيا كاتجاىاتيا باختبلؼ كتشػع
فتيجؼ بذكل أساسي إلى تصػيخ الشطاـ الدياسي، كرفع قجرتو عمى مػاكبو 
متصمبات العرخ، كالتكيف مع الستصمبات كالستغيخات السختمفة سػاء كانت نابعة 

 7 (4)مغ البيئة الجاخمية أك الخارجية
                                                             

باف، احسج ) (1) االسكشجرية8 دار الجامعة  -مرخ ،4، طتشسية الدياسيةالتخمف الدياسي وغايات ال(، 0222ـك
 4247-422الججيجة لمشذخ، ص 

، إشكالية التشسية الدياسية والجيسقخاشية في دول السغخب العخبي: تهنذ أنسهذجا(، 0245عباش، عائذة ) (2)
  437السانيا8 السخكد الجيسقخاشي العخبي، ص  -، بخليغ4ط
بغجاد8 الحاكخة لمشذخ  –، العخاؽ 4، طالتشسية الدياسية والتحجيث العالم الثالث(، 0244الدعجكف، حسيج ) (3)

 277كالتػزيع، ص 

يع )  (4)  0217االردف8 مكتبة الخائج، ص  -، عسافلسهاششة(، ا0221ناصخ، ابخـا
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ث مغ كبسا أف التشسية الدياسية ىي جدء مغ التشسية الذاممة التي يحج
خبلليا تغييخ في االتجاىات كالؿيع كالبشى كالشطع، التي تجعع ثقافة سياسية ججيجة، 

7 فتعشي االنتقاؿ بالسجتسع (1)إذ يؤدؼ ذلظ إلى مديج مغ التكامل لمشدق الدياسي
الدياسي كزرع ؾيع ججيجة، كسا تعشي عشج البعس التعبئة الدياسية الذعبية لجفعيع 

 7(2)لدياسيةإلى السديج مغ السذاركة ا
كبشاء عمى ما تقجـ، نبلحع أف مفيػـ التشسية الدياسية ىبلمي يترف  

باالتداع كالتذعب، كالبج مغ اإلشارة إلى أف التخكيد في التعخيفات ىػ التصػر 
 بالسجتسع كالسؤسدات مغ حيث الدمػكيات كالثقافة الدياسية7

 محجدات التشسية الدياسية: -2
تؤثخ في عسمية التشسية الدياسية، كتتزسغ  يقرج بيا تمظ العػامل التي

ىحه السحجدات كسائل التشسية السختمفة كقج تؤثخ إيجابا أك سمبا، كاألحداب 
الدياسية، كالبخلساف، كمؤسدات السجتسع السجني مغ نقابات ميشية، كجسعيات 
أىمية كتعاكنية، كاتحادات الصمبة، كاألنجية الثقاؼية، كتعتبخ السذاركة الدياسية 
إحجػ معصيات الػاقع الدياسي مغ حيث كجػدىا أك عجـ كجػدىا، كاالنتخابات 
العامة الشيابية كالبمجية كمجػ تػفخىا بحخية كنداىة كحياد، كالثقافة الدياسية الدائجة 

 7(3)في السجتسع

                                                             
الجامعية، مرخ8 دار السعخفة  -، الجدء الثاني، االسكشجريةصهل االجتساع الدياسي(، أ4775دمحم عمي، دمحم )( 1)

 0457ص 

 ليبيا8 مشذػرات جامعة الدابع مغ أبخيل، -، الخاكية4، طعمم االجتساع الدياسي(، 0225الصيب، مػلػد )( 2)
 717ص  
، مجمة دراسات التشسية الدياسية في اعقاب االنفخاج الجيسقخاشي في االردن(، 0224العداـ، عبجالسجيج ) (3)

 1457، ص 0، ع11عة االردنية، ـالعمـػ االجتساعية كاالندانية، الجام
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كفي ضل الػضع القائع ترجرت بعس األشخكحات تؤكج عمى عجـ 
الزخكرؼ إيجاد نساذج ججيجة مختمفة  إمكانية تحقيق فكخة العالسية، فأصبح مغ

كبجائل عامة لمتشسية الحجاثية يحل محميا، ككاف البج مغ كجػد محجدات نطخية 
 تتسثل في8

التشسية السدتجامة8 مفيػـ ججيج جاء بغخض تجاكز القرػر الحؼ أحجثتو  -4
الشطخية الدمػكية في التشسية الدياسية، كيعكذ مجػ ابتعاد عسمية التشسية عغ 

ػاقع تحجيًجا في دكؿ العالع الثالث، اما خمؽية ىحا السفيػـ مغ خبللو يسكغ ال
معخفة نطخية التشسية في صػرة الحجاثة، كانصمقت مغ تعسيع التجارب الغخبية في 

 7 (1)أشخ التصػر االكركبي
السجتسع السجني8 مغ أىع السفاـيع التي تداحع عسمية التشسية الدياسية  -0

ىحا السفيػـ جاذبا الىتساـ عمساء الدياسة عمى الجكاـ، إلى كمفيػميا، كقج كاف 
ذلظ فقج حافع ىحا السفيػـ عمى خجمة القػػ الجيشية، كالعدكخية، كالسجتسع الجيشي، 
كتع استخجامو بأسمػب غيخ محايج كنتيجة ذلظ لع يتع اعتبار السؤسدات السجنية 

ارجية، كالبج مغ أف جسيعيا جدء مغ السجتسع السجني كاعتبخت ذات ارتباشات خ
تكػف قػػ السجتسع السجني مشدجسو مع مفيػـ السجتسع السجني العالسي؛ ألنيا 

 تجخل في إشاره العاـ مثل حخكات السخأة، كحقػؽ اإلنداف، كالحخكات الجيسقخاشية7
الثقافة الدياسية8 كىي نطاـ جدئي مغ الثقافة العامة لمسجتسع، تتكػف مغ ؾيع  -1

ع ككججانيع تجاه الدياسة متجدجة في سمػكيع المفطي كغيخ األفخاد كمعتقجاتي
المفطي، كذلظ مغ كجية نطخ )باؼ كفيخبا(، كعادة ما تمعب السعتقجات الخئيدية 

                                                             
االردف8 مخكد يديج لمشذخ،  -، الكخؾ4، طالجيسقخاشية وأدوات السذاركة الدياسية(، 0222العزايمة، نزاؿ )( 1)

 4017-400ص 
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كشساذج الؿيع لمثقافة العامة دكًرا مخكدًيا في بشاء الثقافة الدياسية، إذ تذكل الثقافة 
اسية، كذلظ كفًقا لمسحتػػ السحجد الدياسية عامبًل مدانًجا أك مشاىًزا لمتشسية الدي

 7(1)لبشية كمزسػف التشسية الدياسية
البخلساف8 مغ السؤسدات الخسسية اليامة في بشاء كتخسيخ الجيسقخاشية،  -2

كتعديد الحياة الدياسية كتججيجىا، فيي السسثمة إلرادة الذعب الحؿيؿيو، كالتي 
التي تعسل عمى تذخيع تعبخ عغ مرالحو، كالسجافعة عغ حقػقو كحخياتو، كىي 

القػانيغ التي مغ خبلليا تتحجد الدياسات العامة، كتخسع الدمػؾ الدياسي العاـ، 
كسا تديع في بشاء الثقافة الدياسية لمسجتسع، كبالتالي فيي تذكل أحج أىع مبلمح 
التشسية الدياسية، كيسكغ لمبخلسانات أف تمعب دكًرا إيجابًيا فاعبل في عسمية التشسية 

سية إف ىي كانت فاعمة في السذاركة الدياسية، كغيخ ذلظ يكػف دكرىا الديا
 ضعيًفا كىامذيًّا، كقج يشعكذ سمبًيا عمى عسمية التشسية الدياسية7

 مؤشخات التشسية الدياسية: -3
إف التشسية الدياسية ال يسكغ أف تتحقق كتشجح في فتخة زمشية قريخة،  

افة الجيػد الخسسية، كغيخ الخسسية، كإنسا تحتاج إلى كقت كاؼ، كإلى تزافخ ك
كالذعبية جساعات كأفخاد كمؤسدات، كيجب عمى الجسيع االلتداـ بالعسل تحت 
مطمة الجستػر كسيادة القانػف؛ ألف التشسية الدياسية في الشياية ليدت خياًرا بل 
ضخكرة كششية ممحو، لحلظ فإنو يتصمب مغ الجسيع العسل بكل جيج؛ لخمق 

، كذلظ يتصمب تػفخ مجسػعة (2)ة إلنجاح عسمية التشسية الدياسيةالطخكؼ السبلئس
 مؤشخات لمتشسية الدياسية أبخزىا8

                                                             
، السخجع الدابق، التشسية الدياسية في اعقاب االنفخاج الجيسقخاشي في االردن(، 0224العداـ، عبج السجيج )( 1)

 1457-144ص 
، السجمة دور االذاعة والتمفاز األردني في التشسية الدياسية: دراسة تحميمية ميجانية(، 0244العػيسخ، كليج )  (2)

 347ص  4( العجد8 4األردف، السجمج )-األردنية لمعمـػ االجتساعية، جامعة الحديغ بغ شبلؿ، معاف
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 مبجأ سيادة القانػف، كضساف حخية التعبيخ، كتكافؤ الفخص، كاستقبللية -4
 القزاء، كضساف حقػؽ السػاششيغ كالحج مغ تعدف الدمصة الدياسية7

 جر عالي مغ الحخية كاالستقبللية7كجػد مجتسع مجني كاع كفعاؿ يتستع بق -0
 تػافخ ثقافة سياسية تقػـ عمى أساس التدامح كاحتخاـ الخأؼ كالحػار7 -1
قجرة الشطاـ الدياسي عمى تحقيق العجالة االجتساعية مغ خبلؿ استخخاج كإدارة  -2

 السػارد كتػزيعيا عمى أفخاد السجتسع بذكل عادؿ7
لسؤسدي كاستيعاب التغيخ الحؼ يصخأ عمى قجرة الشطاـ الدياسي عمى التصػيخ ا -3

 السجتسع7
 تذخيع قػانيغ حجيثة تتساشى مع الستصمبات الجاخمية كالخارجية لمسجتسع7 -4
كجػد بخلساف فاعل يسثل إرادة الذعب الحؿيؿية، كيسارس صبلحياتو الجستػرية  -5

رمحة كاممة في الخقابة عمى الدمصة التشفيحية كتذخيع القػانيغ التي ترب في م
 7(1)الجكلة كالسجتسع

صػف الحقػؽ كإشبلؽ الحخيات بيغ جسيع فئات السجتسع الػاحج؛ ألنيا عساد  -6
 الجيسقخاشية، بعيجا عغ الخػؼ مغ التصخؼ كاإلرىاب الفكخؼ7

كجػد تعجدية سياسية كفكخية ضسغ الثػابت كالسبادغ التي يقػـ عمييا  -7
 السجتسع7

كفاعمة كناضجة، كقادرة عمى إحجاث التغييخ كجػد أحداب سياسية قػية  -42
 السشذػد7

تفعيل دكر مؤسدات السجتسع السجني كتعديد دكر السخأة كالذباب في الحياة  -44
 7(1)الدياسية

                                                             
 1447، السخجع الدابق، ص االردن التشسية الدياسية في اعقاب االنفخاج الجيسقخاشي فيالعداـ، ( 1)
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حاكؿ عجد مغ قادة الجكؿ العخبية تحت ضغػشات الجكؿ الغخبية كخاصة  
ي بيجؼ الػاليات الستحجة األمخيكية العسل عمى تبشي عسميات إصبلح سياس

كلػ أنيا كانت شكمية في معطع -التشسية الدياسية، كقج دفعػا بيحه اإلصبلحات 
مغ خبلؿ استرجار بعس التذخيعات كتعجيل بعزيا األخخ، كإنذاء  -االحياف

بعس السؤسدات التي تؤثخ عمى اإلصبلح الدياسي الجيسقخاشي، كسا دفعػا بعػده 
سجتسع السجني، كإدماج بعس شخائح الحياة البخلسانية كتعديد دكر السشطسات ال

السجتسع مثل السخأة كالذباب في عسميات صشع القخار، كالسذاركة الدياسية، كمع 
ذلظ يخػ بعس الباحثيغ أف عسميات االصبلح الدياسي كالتشسية الدياسية لع تخؽ 

 إلى السدتػػ السأمػؿ بو7
فيجفت اإلدارة األمخيكية مغ كراء الجعػة لمسذخكع اإلصبلحي الحؼ يرب 
باتجاه السداعجة في الذخكع بعسميات التشسية كتعديدىا في السجتسعات الذخؽ 
أكسصية لتيسير دكر الستصخفيغ، كحخمانيع مغ التحخيس كأسباب الذكػػ كأداة 

عاف ما أعادت انعصافات يدتخجمػنيا في التخكيج كالتػسيع لقاعجتيع الذعبية، كسخ 
شخح مدائل كثيخة تتعمق بصبيعة الجكلة  0244الخبيع العخبي مصمع عاـ 

كمؤسداتيا، كالتحجيات التي تػاجييا مغ حيث عبلقتيا باألزمات التي أخحت 
تطيخ في دكؿ الذخؽ األكسط عامة كالسشصقة العخبية خاصة، إذ دفعت ضخكؼ 

لتي حجثت فييا االحتجاجات الذعبية قادىا السػقف العسمي في دكؿ العالع العخبي ا
مجسػعة مغ الذباب ضج السشيج الستبع مغ قبل الدمصة الدياسية، كاعتخاؼ ىحه 
الدمصة بأىمية مػاششييا، كمصالبيع، التخاذ القخارات التي تجخل في صسيع أمػرىع، 

                                                                                                                                                   
السخجع الدابق، ص  دور االذاعة والتمفاز األردني في التشسية الدياسية: دراسة تحميمية ميجانية،العػيسخ، ( 1)

347 
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ظ كالتخمي عغ بعس السسارسات الدياسية التقميجية التي لع تعج تججؼ نفًعا؛ كذل
بأف تتجو إلى إرضاء كإقشاع السػاششيغ بسا تخيج اتخاذه مغ قخارات كسياسات 
كالعسل عمى إدماجيع في العسمية الدياسية، كذلظ كبجيل عغ التػجيو كاإلرشاد 
كالتبخيخات الحؼ ضمت سائجة في فتخة ما قبل ثػرة تكشػلػجيا السعمػمات، ككاف أبخز 

يعصي لآلراء السختمفة فخصة لمتعبيخ  مقتزيات اإلقشاع عخض الخأؼ اآلخخ، كما
عغ أنفديع كىػ ما يعشي االعتخاؼ بالتعجدية مغ جانب، كحخية التعبيخ مغ جانب 
آخخ، كاتداع درجة التدامح كقبػؿ األراء السختمفة مع اآلراء السعارضة مغ جانب 

 ثالث، كتعج ىحه العشاصخ مغ دعامات السسارسة الجيسقخاشية7
 في األردن:التشسية الدياسية  -4

بجأت مفاـيع التشسية الدياسية، كسا أشار الباحث سابًقا، تطيخ بعج  
الحخب العالسية الثانية، ككاف ضيػرىا نتيجة الستغيخات الجكلية، كتأثيخاتيا، 
كالتحػالت الدياسية، كاالجتساعية، كالثقاؼية، كاالقترادية كمػاكبو تصػرات نطخية 

دياسات السقارنة، كتيجؼ عسمية التشسية كمشيجية في عمع الدياسة، كحقل ال
الدياسية في أؼ دكلة إلى تصػيخ القػانيغ الشاضسة لمذؤكف العامة، بسا يؤدؼ إلى 
تحفيد السذاركة الدياسية كالذعبية، كتشطيع اليياكل السؤسدية في السجتسع، 
كاالنتقاؿ بسفاـيع السذاركة كالتكيف كاالنتساء الػششي كالتغييخ كالتحجيث مغ 

خاحميا الشطخية، إلى مخاحل التصبيق الحؼ يشطع العبلقة بيغ األفخاد كالجساعات، م
 7(1)كبيغ الدمصات الحاكسة

                                                             
 صحيفة  دور التشسية الدياسية في دعم األمن الهششي.. االردن مثاال، السسمكة الستحجة،(، 0244الدبغ، رعج )( 1)

 ،  www.raialyoum.com 7رأؼ اليـػ
 

http://www.raialyoum.com/
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بقجكـ التحػالت الدياسية مبكخا في  األردنية الدياسية الؿيادة كاستذخفت 
، حيث سعت لبشاء مخحمة ججيجة مغ الحياة الدياسية تتسذى مع 4767عاـ 

التحػالت الجكلية7 فعسمت عمى بشاء التعجدية، كاإلصبلح اإلدارؼ، كالذفاؼية 
 كالخرخرة كتحخيخ الدػؽ كجسمة مغ اإلجخاءات الترحيحيو األخخػ7 

ستعاؾبة بتػفيخ بعس االستحقاقات التذخيعية كلتحقيق ذلظ قامت الحكػمات ال
كاإلدارية، كلتدعفيا في الحرػؿ عمى القخكض كالسشح التي تقجميا ىحه الجكؿ 
الكبخػ كصشجكؽ الشقج الجكلي، لكي تخفف مغ مجيػنية األردف كتعسل عمى 

 تحديغ االقتراد7 
كفي ضل ىحا الػاقع الدياسي الجكلي الججيج، رغب األردف أف يكػف 

ًقا لمجسيع، كخاصة الجكؿ الغخبية، كتبشيو شعارات التشسية الدياسية، صجي
ضسشيًا مغ األردف عغ قرػر في  كاإلصبلح الدياسي كالجيسقخاشي، كاعتخافاً 

كبعج  .السصمػب تكغ بالسدتػػ  لع كأنيا تست مغ قبل، التي اإلصبلح محاكالت
، أعصى األداء 4777تدمع السمظ عبج هللا الثاني سمصاتو الجستػرية في عاـ 

الحكػمي أىسية خاصة كرفع كفاءتو، كسا شخح شعار التشسية الدياسية، كأكعد 
بإنذاء عجد مغ البشى السؤسدية اإلدارية كالتشفيحية مثل كزارة التشسية الدياسية 

 7 (1)لتعشى بتحقيق ىحا الذعار
رغع كل السحاكالت لجحب الذباب األردني كإدماجيع في عسمية التشسية 

اسية مغ خبلؿ العسل عمى زيادة معجالت السذاركة الدياسية، كمع ذلظ فإف الدي
ضعف السذاركة الدياسية لجػ الذباب كاضح كقج يعػد ذلظ ألسباب عجيجه 
أبخزىا8 ضعف الجكر الحدبي، كضعف التذخيعات التي تعج األساس لمعسل 

                                                             
مخجع سابق، ص  التشسية الدياسية في اعقاب االنفخاج الجيسقخاشي في االردن،(، 0224العداـ، عبجالسجيج )  (1)

142-1437 
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ة الدياسية الدياسي، كعجـ الججية في تسكيغ الذباب كتحفيدىع عمى مسارسة الحيا
 مغ أجل تحقيق التشسية الدياسية7

إف ضعف دكر االحداب كغياب البخامج الحدبية كاف عامبل مؤثخا في  
العدكؼ عغ االنتداب ليا البعاد أيجلػجية كشخرانية، ككحلظ تغييب العسل 
الدياسي داخل الجامعات كاالكتفاء عمى التػجو نحػ العسل مع مؤسدات السجتسع 

اء بتفخيغ الصاقات الذبابية الفكخية عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي السجني، كاالكتف
 بسختمفيا7

  ثانيًا: نظخيات الجراسة
التشسية الدياسية  ( نطخياتRichard Higgottصشف ريتذارد ـيجػت ) 

إلى نطخيتيغ رئيديتيغ8 نطخية التحجيث الغخبية، كالشطخية الخاديكالية، التي تزع 
، كيسكغ القػؿ8 إف لمتشسية مفيػميغ (1)كالشطخية الساركدية الججيجةالشطخية التبعية 

يديخ كل مشيسا كفق مجارس فكخية، كالتي بخزت في أعقاب الحخب العالسية 
 الثانية8

السفيػـ األكؿ8 االشتخاكي )الججلي( مغ خبلؿ الخبط بيغ التحجيث الدياسي  -
يخ االقتراد مغ التدمط كالبعج االقترادؼ كما يشجع عشو مغ صخاع شبقي، كتحخ 

الفخدؼ الشاجع عغ السمكية الفخدية، كمخكدية الدمصة بيج فئة معيشة، كأف ىحه 
الشطخية تخاجعت كضعفت بدبب انييار السشطػمة الذيػعية مصمع التدعيشات مغ 

 القخف الساضي7
السفيػـ الثاني8 يديخ كفق التػجيات الغخبية التي تخبط مفيػـ التشسية  -

ة كحقػؽ اإلنداف كالحخيات العامة كالعسل، كالتجسع، كالتفكيخ، بالجيسقخاشي
                                                             

عساف8  -االردف، حسجؼ عبجالخحسغ ودمحم عبجالحسيج، نظخية التشسية الدياسية(، 0224ىيػجت، ريتذارد )  (1)
 437السخكد العمسي لمجراسات الدياسية، ص 
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كمعارضة الدمصة الحاكسة، كإقامة الشطع البخلسانية القائسة عمى التعجدية الدياسية 
مع التأكيج أف حقل 7(1)كالفكخية كالفرل بيغ الدمصات، كتجاكؿ الدمسي لمدمصة

( حيث 4774-4723الباردة )التشسية الدياسية نذأ كتخعخع خبلؿ فتخة الحخب 
حسل مشح البجاية ايجيػلػجيات كؾيع متشافدة، ككاف استخجامو مغ قبل االدارة 
االمخيكية في البيت األبيس لسػاجية خصخ التػسع الذيػعي في دكؿ العالع 
الثالث، كبيحا الذأف حجد )ركبخت باكشياـ( بأف التشسية تسثل السذخكع السشاىس 

 7(2)اليات الستحجة األمخيكية بيجؼ تحقيق االستقخار الدياسيلمذيػعية كالسػالي لمػ 
كبدبب تغيخ الشطاـ الجكلي كخاصة في خسديشات القخف الساضي بخزت  

الحاجة لػضع نطخيات متصػرة لفيع سياسات دكؿ العالع الثالث، كلحلظ أخح فقياء 
لظ تشػعت الدياسة في العالع الثالث يجرسػف مفيػـ التشسية الدياسية كطاىخة، لح

الشطخيات السفدخة كالكتابات الستعمقة بسفيػـ التشسية الدياسية، كفي ىحا اإلشار 
 يسكغ تشاكؿ كل نطخية عمى حجا كعمى الشحػ التالي8

 نظخية التحجيث:  -1
تست نطخية التحجيث بسعالجة التشسية الدياسية في الجكؿ الشامية )العالع اى 

أف عمى ىحه الجكؿ اتباع مدار الجكؿ الثالث( مغ خبلؿ فكخة نسصية مفادىا 
انبثقت نطخية التحجيث مغ نطخية  الغخبية إذا ارادت تحقيق تشسية حؿيؿية، إذ

التصػر، التي اىتست بذكل أساسي عمى تفديخ كيؽية تحػؿ السجتسعات غيخ 
الرشاعية إلى مجتسعات صشاعية، مع تحجيج خرائز الحالتيغ مع تأكيج عمى 

                                                             
، 2017-1999التشسية الدياسية وتأثيخىا عمى االستقخار الدياسي في األردن: (، 0245الخخيذا، ناصخ )( 1)

 407األردف، ص -رسالة غيخ مشذػرة، جامعة الذخؽ االكسط، عساف
 57ص ىيػجت، نطخية التشسية الدياسية، السخجع الدابق، ( 2)
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ع في اتجاه كاحج، حيث اىتست نطخية التحجيث )التصػر( التي أف التحجيث غالبًا يت
 ضيخت في الجكؿ الغخبية بجراسة السجتسع كعػامل تصػره كتغيخه7

كتسثل نطخية التصػر الغخبية أيًزا السخجع األساسي لشطخيات التشسية  
الدياسية التي استخجـ مفػميا كأىجافيا، إذ تخػ ىحه الشطخية أف الشسػ كالتصػر 

اف في خط صاعج كاحج بعجة مخاحل بذكل متتالي، يجب أف يسخ بيا كل يديخ 
مجتسع، كقج جاءت كتابات عسمية التشسية الدياسية استخجاـ السجخل الثشائي الحؼ 
تأسذ بشاء عمى أعساؿ ركاد نطخية التصػر الغخبية في نياية القخف التاسع عذخ، 

قميجية، كاعتسج عمع الدياسة كتع مقارنة الستغيخات بالشسط السثالي السختبط بالت
)الدياسية السقارنة( عمى ىحه األنساط الثشائية كسا أشار جابخيل ألسػنج 

(Ghabriel Almond) 8 إف نطخيتشا ىحه تؤسذ عسمية بشاء الشطخية كالتشسيط
(، Max Weberبذكل ثشائي بديط؛ عبخ االستفادة مغ أعساؿ ماكذ فيبخ )

محاكلة لبشاء نساذج ألشكاؿ السجتسعات، كغيخىع مغ العمساء السججديغ، في 
 7(1)كالشطع التقميجية، كالحجيثة

كشيجت نطخية التحجيث الستعمقة بقزايا التشسية الدياسية، كتصػرات في  
السشاىج كالسجاخل في تحميل الجراسات التشسػية كالعمػـ الدياسية7 كسا صشف 

ى ثبلث مخاحل ( تصػر عمع الدياسة إلRobert Buckenhamركبخت بانكياـ )
رئيدة، حدب جػانب التحميل كالتخكيد، كىي عمع الدياسة القانػني الذكمي، كعمع 

 الدياسة الدمػكي، كعمع الدياسة ما بعج الدمػكية7

                                                             
 ، السخجع الدابق،2014-1988التشسية الدياسية بين الشظخية والتصبيق: دراسة حال الجدائخ بػعكاز،   (1)

 047ص 
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كاستشادا إلى التقديع الدابق لعمع الدياسة، يعتبخ ريتذارد ـيجػت  
(Richard Higgottأف األدب الدياسي السيتع بجراسات التشسية ال ) ،دياسية

 ، قج شيج ثبلث مخاحل ىي8(1)كالحؼ ضيخفي أمخيكا الذسالية
(8 حيث ـيسشت عمييا أعساؿ لجشة الدياسة 4742-4732السخحمة األكلى ) -أ

السقارنة التابعة لمسجمذ األمخيكي لمعمػـ االجتساعية، كالتي عكدت نطخة متفائمة 
أثيخ األيجيػلػجي الميبخالي بالشجاحات التي حققتيا الجيسقخاشية الغخبية، كخاصة الت

األمخيكي، كركدت دراسة التشسية الدياسية في تمظ السخحمة عمى الستغيخات 
السؤسدية كالقانػنية، كقج تصػرت نطخية التحجيث في السخحمة األكلى، فاعتبخت 
كسيمة لتدييل إرساء الجيسقخاشية الميبخالية داخل الجكؿ الججيجة، كقج ركدت السخحمة 

عمى أىسية دكر الجكلة كالسؤسدات، إذ اقترخت عمى دراسة الجانب القانػنية 
الخسسي، كالسؤسدات السػجػدة في أكركبا، كتحميل السحجدات القانػنية 

 7(2)لسؤسداتيا
(8 سادت السجرسة الدمػكية في ىحه 4754-4743السخحمة الثانية ) - ب

كالعػامل السؤثخة السخحمة، كالتي ركدت عمى الشطاـ كبيئتو السحيصة، كمجخبلتو، 
 عمى فاعميتو كقجرتو7

( إلى التشسية Samuel Huntingtonكنطخ صامػيل ىشتغشتػف )
الدياسية بػصفيا عسمية زيادة نسػ كفاءة السؤسدات؛ بحيث تربح قادرة عمى 
التجاكب مع ما يتعمق بالسذاركة الدياسية كالتعبئة االجتساعية؛ إذ إف مقاربة 
ىشغتشػف بيغ التشسية الدياسية كالتحجيث بػصفيسا مخادفات، كيخبط بيغ التشسية 

                                                             
 207ىػجيت، نطخية التشسية الدياسية، السخجع الدابق ص  (1)

 257-21السخجع نفدو، ص   (2)
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شى مع عسمية التشسية الدياسية كنطخية التحجيث، الدياسية كقجرات الشطاـ لتتسا
 ية الدياسية تسخ بعجة مخاحل كىي8كسا اعتبخ ىشغتشػف أف التشس

 مخحمة تخشيج الدمصة7 -4
 مخحمة التسايد كالتخرز الػضيفي7 -0
 مخحمة السذاركة الدياسية7  -1

( بجاية التحػؿ في دراسات Richard Higgottحدب ريتذارد ـيجػت ) 
الدياسية مغ التخكيد عمى الجيسقخاشية إلى التخكيد عمى الشطاـ الدياسي،  التشسية

فقج اعتبخت دراسات التشسية في ىحه السخحمة أف عسمية التحجيث كاالنتقاؿ مغ 
السجتسع التقميجؼ إلى السجتسع الحجيث يشتج عشيا مذكبلت متعجدة، أك أزمات 

ية الدياسية بػصفيا تسثل قجرة تشسػية بحاجو إلى التغمب عمييا، كيشطخ إلى التشس
الشطاـ الدياسي عمى التكيف كالتعامل مع أزمات أك مذكبلت التشسية الدياسية 

 مثل8 
 مذكمة الذخعية7  -4
 مذكمة اليػية7  -0
 مذكمة السذاركة7  -1
 مذكمة التغمغل7  -2
 مذكمة التػزيع7  -3

ت الشطاـ ( أف االىتساـ بقجراRichard Higgottكيخػ ريتذارد ـيجػت ) 
الدياسي في دراسات التشسية الدياسية يذكل نػعا مغ الجفاع عغ الشطاـ، كالشخب، 
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كالدمصة الحاكسة، كأثخه في الحفاظ عمى الشطاـ؛ إذ أصبح استقخار الشطاـ غاية 
 7(1)كليذ كسيمة لمػصػؿ إلى مجتسع حجيث

(8 أشمق عمى ىحه السخحمة )ما بعج الدمػكية( 4754السخحمة الثالثة ) - أ
كالتي جاءت استجابة لمشقج السػجو إلى نطخية التحجيث كنطخيات التشسية 
الدياسية؛ بدبب الشدعة اإليجيػلػجية السشصمقة مغ الخؤية الغخبية الخأسسالية، 
كالسجاخل القائسة عمى الترشيف الػضيفي، كعجـ قجرتيا عمى معالجة أزمات 

خجاـ نساذج لمجراسات التي التشسية الدياسية في دكؿ العالع الثالث، إذ جخػ است
اعتبخت خميصا مغ التحميل الدياسي، كالدياسة العامة ذات الصابع الخشيج نتيجة 
لبلستخجاـ الستدايج لمسفاـيع االقترادية مغ قبل عمساء الدياسة، إذ أدركػا ؼيسا 
بعج حاجتيع إلى التخكيد عمى الجػانب األخخػ االقترادية، كاالجتساعية؛ 

 لتقريخ الحؼ حجث في الدمػكية7كسحاكلة لتجشب ا
( أف مجخل التحميل الدياسي Richard Higgottكيخػ ريتذارد ـيجػت ) 

شكل تحػال كبيخًا مغ التخكيد عمى مجخبلت الشطاـ إلى التخكيد عمى مخخجات 
الشطاـ، كذلظ خبلؿ فتخة الدتيشيات، فانتقل التخكيد إلى تحميل الدياسات الجدئي 

بجاًل مغ التخكيد عمى الدياسات الكمية، كيخػ أف السجاخل ذات الصابع التجخيبي 
السدتخجمة السختمفة مغ عمساء الدياسة ىي استجابة لمفخضيات السشيجية لشطخية 
التحجيث، إذ إف السذكبلت التي كاجيت الجارسيغ كانت متذابية، لحا يشطخ إلى 

شخؽ التخكيد  مجاخل تحميل الدياسات كالدياسة العامة عمى أنيا شخيقة أخخػ مغ
 7(2)عمى العبلقة بيغ الجكلة، كالسجتسع كالدياسة

                                                             
 327-26ىػجيت، نطخية التشسية الدياسية، السخجع الدابق ص   (1)

 357-34السخجع نفدو، ص   (2)
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أف األدكار الدياسية أحج  (Ghabriel Almond)كاعتبخ جابخيل ألسػنج  
أىع كحجات تحميل األنطسة الدياسية؛ ألنيا مختبصة ببعزيا البعس عمى شكل 
أبشية متفاعمة كمتسايدة، كذلظ يتيح التخكيد عمى الدمػؾ لبلعبي األدكار في 
الدياسة7 أما السقرػد بالتسايد فيػ عسميات تبادؿ األدكار كتصػرىا، إذ يشبثق 

( أف Samuel Huntingtonدكار ججيجة، كبالسقابل يخػ )عشيا أبشية ججيجة كأ
 الحجاثة في التشسية الدياسية تتحقق عشجما تتػفخ ثبلثة عػامل8 

األكؿ8 تخشيج الدمصة مغ خبلؿ السسارسة كاالستبلـ كالتجاكؿ عمى أساس  -
 القانػف كالجستػر7

 7الثاني8 تسايد كتشػع الػضائف الدياسية كإيجاد أبشية متخررة ليا -
 7(1)الثالث8 زيادة السذاركة الدياسية مغ خبلؿ قشػات كآليات لمسذاركة -
 الشظخية الساركدية:   -2

ركدت الشطخية عمى تحميل السجتسعات الخأسسالية، ككيؽية التصػر البذخؼ؛  
( أسذ ما يعخؼ Karl Marxانصبلًقا مغ السفيػـ السادؼ، ككضع )كارؿ ماركذ 

بالسفيػـ  السادؼ التاريخي؛ إذ أصبح ؼيسا بعج اإلشار الخئيذ لعمع االجتساع 
الساركديغ، ككفخ لو األسذ السشيجية، كالشطخية في دراسات التفاعبلت كالعبلقات 

( السشطخة الساركدية Rosa Luxemburg) لػزا لػكدسبػرغاالجتساعية، كشخحت 
فائس الؿيسة، كتحؿيقو في الدػؽ، كالتشاقس بيشيع،  قزية التخاكع الستعمقة بإنتاج

كأف كل ما يشتج مغ فائس الؿيسة في السخاكد الخأسسالية ال يسكغ استيعابو في 
األسػاؽ، كال يسكغ لمخأسسالية أف تكتسل إال بترخيف مغ الفائس خارج نصاؽ 
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ىػ دافع  الخأسسالية، كفي الجكؿ التي ال يييسغ فييا نسط اإلنتاج الخأسسالي كىحا
 االستعسار الخئيدي7

كتجرس السادية التاريخية تصػر تاريخ السجتسعات البذخية عمى أنيا عسمية  
تاريخية شبيعية تشتقل مغ مخحمة إلى مخحمة أكثخ تصػرا، كليا خرائريا كميداتيا 
كقػانيشيا، كقج كضح ماركذ أف انتذار الشطاـ الخأسسالي أدػ إلى القزاء عمى 

ية لمسجتسعات في أكركبا كشجعت عمى الترشيع، كتحخر الفبلحيغ الحياة التقميج
مغ نطاـ اإلقصاع، كأؾيست عبلقات اجتساعية رأسسالية، كأيزا إف الخأسسالية في 
تصػرىا تشصػؼ عمى جػانب سمبيو كثيخه مشيا االستغبلؿ، كالديصخه بدبب السمكية 

 7(1)الخاصة لػسائل اإلنتاج
الخغع مغ اعتساده عمى التاريخ في التحميل إال أنو  يعج ىحا السجخل عمى        

ال يسكغ تعسيسو عمى كل الجكؿ خاصة دكؿ العالع الثالث، بل يشصبق أكثخ عمى 
الجكؿ الغخبية، فخكدت الشطخية عمى الرخاع بيغ الصبقات القائسة عمى أساس 

دحة اقترادؼ، كال تعصي اىتساًما لمصبقات األخخػ، ثع إف االنتقاؿ مغ شبقة كا
إلى شبقة حاكسة قج يكػف مبالغ فييا إلى حج كبيخ، كما ىػ إال إلياـ لمداخصيغ 
 الستػاججيغ في قاع البشاء االجتساعي بأف ثسة إمكانية الرتقائيع إلى الصبقة العميا7

كتخػ الشطخية الساركدية أف أؼ تذكيمة اجتساعية اقترادية شبؿية،   
مع تفاقع التشاقزات االجتساعية البج مغ تدػدىا أيجيػلػجية الصبقة السديصخة، ك 

ضيػر أيجيػلػجية ججيجة تعكذ مرالح الصبقات الستأثخة كالستزيجة، كمع انقداـ 
السجتسع في الشطاـ إلى شبقات تربح العبلقات الدياسية كاألخبلؾية كالحقػؾية 
كغيخىا نسػذج أك شكل لمعبلقات األيجيػلػجية، كيجخل الشاس في ىحه العبلقات 

                                                             
 التشسية الدياسية ودورىا في االستقخار الدياسي في سمصشة عسان:(، 0240الجرمكي، عمي )( 1)

 427االردف، ص -عساف ، رسالة غيخ مشذػرة، جامعة الذخؽ االكسط،1981-2012
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ائيًا مع ضيػر الػعي الصبقي، إذ إف الشزاؿ، كتصػر نزاؿ الصبقة العاممة تمق
الدياسي ضج الشطاـ الخأسسالي ال يسكغ بجكف نطخية ثػرية، كحدب ثػرؼ، كحخكة 

 7(1)عسالية، أؼ مغ غيخ كعي سياسي شعبي
مالكي كسائل اإلنتاج كضح ماركذ أف الصبقات العميا تتألف مغ  
الحاكسة التي تديصخ عمى أجيدة الجكلة األساسية8 مثل ، كىي الصبقة األساسية

اإلدارة، كالتذخيع، كالقزاء، كالجير، كمؤسدات الشذاط الفكخؼ، كعايذت 
 السجتسعات اإلندانية عبخ الحقب الدمشية أربعة أنػاع مغ الجكؿ كىي8

 دكلة مبلؾ العبيج7 -4
 دكلة اإلقصاعييغ7 -0
 دكلة الخأسسالييغ7 -1
 االشتخاكييغ7دكلة  -2

تعج الجكلة االشتخاكية نػعا ججيجا مغ الجكؿ؛ إذ تختمف عغ الجكؿ الدابقة  
اختبلًفا جحريًّا؛ فيي دكلة الصبقة العاممة، كالتي ستيـد الشطاـ الخأسسالي، 
كستحصسو، كستؿيع مجتسعا ججيجا خالًيا مغ الصبقات السترارعة، كاستغبلؿ 

فحاكلت األحداب كالحخكات الذيػعية ؾيادة  7(2)مبلييغ العساؿ مغ قبل األغشياء
الثػرة في البمجاف الشامية، كلكشيا في أغمب الحاالت اتبعت خصا معاديا لمبخجػازية 
القػمية في ىحه البمجاف، ككاف تأثيخىا عمى الحخكات القػمية بيغ الحخبيغ 

ة ماركدية العالسيتيغ األكلى كالثانية تأثيخا ضعيفا باستثشاء الريغ التي قجمت تجخب
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ميسة لمتشسية الدياسية في الجكؿ الشامية، فحققت الثػرة الريشية مغ مسثمي الحدب 
الذيػعي، كالفبلحيغ، كتحالف السثقفيغ، أما الصبقة العاممة الرشاعية فكاف دكرىا 

 ضئيبل، كالثػرة الريشية لع تعادؼ الصبقة البخجػازية7
لدػفيتي السذيج؛ بجعع كبعج الحخب العالسية الثانية ترّجر االتحاد ا

الجيسقخاشيات القػمية الشاشئة، كاعتبخ أنيا سػؼ تشسػ كتتصػر صشاعيا مسا يسكغ 
تحقيق الثػرة في إشار تحالف الفبلحيغ كالعساؿ، كلقج كاف ىجؼ التشسية الدياسية 
عشج الساركدييغ كاضحا مغ البجاية؛ كىػ بشاء دكلة اشتخاكية، فيتحقق مغ خبلؿ 

رة مغ العساؿ، كالفبلحيغ، كالتحالف مع شعػب الجكؿ السدتعسخة ؾيادة قػػ الثػ 
السعادية لؤلنطسة الخأسسالية، كالحيغ يصمق عمييع حمفاء الثػرة االشتخاكية كالتي 
سارت بصخيق التحخر الػششي كالبشاء االقترادؼ، كقصعت شػًشا كبيًخا ثع تػقفت 

يغ القزية الػششية، عشجه بعج فذميا في الديخ إلى نياياتو، فحجث تجاخل ب
كالقزية االجتساعية، بعج الفذل الشاتج عغ شبيعة انتاج البشية االستعسارية في 
دكؿ العالع الثالث، كىي بشية ضعيفة عاجدة، كتتحكع فييا العبلقات االستعسارية، 
إذ أصبح ىشاؾ تجاخل في انجاز التحخر مغ االستعسار، كمياـ التحخر الػششي، 

تعسارية متعجدة األشكاؿ كاألساليب، كبيغ الثػرة االشتخاكية؛ أك مغ الييسشة االس
ألف الثػرتيغ تعج ثػرة كاحجة؛ إذ إف العبلقة االستعسارية ىي عبلقة بشيػية تبعية، 
كىي غالبا التي تحجد الثػرة التحخرية الػششية في آلياتيا الجاخمية كثػرة اشتخاكية 

 قة العاممة7تقػـ بيا القػػ مغ عساؿ كفبلحيغ كتدسى الصب
 الشظخية التبعية:  -3

ضيخت بجاية في أمخيكا البلتيشية في ستيشيات القخف الساضي؛ نتيجة عجـ   
نجاح نطخية التحجيث كالشساذج التابعة ليا في تقجيع تفديخ مقشع لطاىخة التخمف 
في دكؿ العالع الثالث، ككحلظ نتيجة فذل عسميات التشسية  كخصصيا في تمظ 
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خة ما بعج الخسديشيات مغ القخف ذاتو، كاعتبخ ركاد نطخية التبعية أف البمجاف في فت
الجراسات الستعقمة في التشسية حاكلت تفديخ التخمف كحالة متأصمة ناتجة مغ 
شبيعة البشى االجتساعية لمجكؿ الشامية، كلع تشذأ عغ االستعسار، بل كانت 

كحات كأسذ نطخية مػجػدة مغ قبل، كتعج نطخية التبعية ردا كاضًحا عمى أشخ 
التحجيث، كالتي تشصمق مغ فخضية أف حالة التخمف كما يشتج عشيا مغ أزمات 
كمذاكل ىي مغ نتاج الحقب االستعسارية الدابقة، كتفدخ حالة التخمف الدياسي 
كاالقترادؼ مغ مشصمق السخجعية التاريخية، كالطخكؼ التي مخت بيا الجكؿ 

ار لؤلنطسة الخأسسالية العالسية، كتعتبخ أف الشامية، ككقػعيا تحت ـيسشة االستعس
ىشاؾ عبلقة ججلية بيغ التشسية كالتخمف، كبيغ الحجاثة كالتقميجية، كبسعشى آخخ 
اعتبخت أف التشسية التي حجثت في العالع الستقجـ كانت عمى حداب الجكؿ 
 السدتعسخة، كأف الػجو اآلخخ لتمظ التشسية ىي تخمف دكؿ العالع الثالث، ككقػعيا

 7 (1)تحت سيصخة كتبعية الجكؿ الخأسسالية
ضيخت في أكائل الدبعيشيات دراسات عجيجة نقجية لمفخضية التي تقػؿ بأف  

التخمف ىػ حالة متجحرة في دكؿ العالع الثالث، كأكجت الجراسات التي قجمت مغ 
( Andre Gunder Frankقبل ركاد الشطخية التبعية مثل أنجرؼ غػنجر فخانظ )

( كغيخىع مغ السفكخيغ عمى إثبات Sameer Aminالعخبي سسيخ أميغ )كالسشطخ 
كتحميل أف الديصخة الخأسسالية مدؤكلة عغ تخمف بمجاف العالع الثالث، كحممت 
القخاءات التاريخية لمتخمف السختبط باالستعسار، حيث كاف التخكيد عمى الجػانب 

أسباب تدسيتيا بالشطخية  التاريخية إلى الجانب الثػرؼ لمشطخية التبعية كىحا مغ
الساركدية أك الساركدية الججيجة، بالخغع مغ أف ركاد ىحه السجخل ىع مغ عمساء 
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االقتراد كمغ المجشة االقترادية لجكؿ القارة األمخيكية، كيعػد انتذار نطخية 
التبعية أساسا إلى عمساء االقتراد في التشسية، كمغ مفكخؼ العالع الثالث الحيغ 

 7(1)ػانب العالسية لبلستغبلؿ االقترادؼاىتسػا بالج
كيخػ )يػسف صايغ( أف السفكخيغ االجتساعييغ في قارة أمخيكا البلتيشية   

الحيغ أصبحػا ركاًدا كمشطخؼ التبعية قج شػركا كصاغػا السقػالت الستعمقو بالشطخية 
ىع مجسػعة تزع مغ الساركدييغ كالسحجثيغ، كالبشيػييغ، كالػششييغ التقجمييغ، 

 7(2)مغ الجكؿ الخأسسالية في إنتاج حالة التخمفكأكجكا عمى دكر التبعية السفخكضة 
كركدت نطخية التبعية عمى أف عسميات التشسية التي تتع في دكؿ العالع 
الثالث ىي تخمف اك تشسية تابعة، كىي نتاج ـيسشة الجكؿ االستعسارية، كيصخح 

ك العبلقة بيغ السخكد كاليػامر فخانظ تحميل لمعبلقة بيغ التابع كالستبػع، أ
)االشخاؼ( حيث العبلقة التبعية بيغ السخكد كاليامر، كالعبلقة التي تؤدؼ إلى 
استشداؼ الفائس مغ اليػامر إلى السخكد، حيث انتقج فخانظ أشكاؿ رأس السالػ 
التجارة الجكلية كنقل التكشػلػجيا مغ الجكؿ الستقجمة إلى الجكؿ الشامية، كعميو صيغ 

يدسى بػ "تشسية التخمف" كاعتبخ فخانظ أف أمخيكا البلتيشية سابقا كانت تعج  ما
متخمفة قبل السػجات الخأسسالية، أك ما يعخؼ باالختخاؽ الخأسسالي، لكشيا ؼيسا بعج 
أصبحت أكثخ تخمفا بعج ىحا االختخاؽ، كأصبح ىشاؾ ارتباط بيغ التشسية كالتخمف 

حجثت في الجكؿ الغخبية الرشاعية، كتست عمى  ارتباشا سببيا، إذ إف التشسية التي
حداب تخمف البمجاف في العالع الثالث، كىحا شكل ردا عمى ما يقاؿ حػؿ عجـ 

 7(3)كجػد عبلقة بيغ التشسية في الجكؿ الغخبية كالتخمف في بمجاف العالع الثالث
                                                             

 777ـيجػت، نطخية التشسية الدياسية، السخجع الدابق، ص   (1)
، 4، طالتشسية العرية من التبعية إلى االعتساد عمى الشفذ في الهشن العخبي(، 4770صايغ، يػسف )( 2)

 567ت الػحجة العخبية، ص لبشاف8 مخكد دراسا–بيخكت 

 747-37ـيجػت، نطخية التشسية الدياسية، السخجع الدابق، ص   (3)
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زاد اىتساـ البعس مغ مشطخؼ التبعية مثل فخانظ كفخنانجك ىشخيظ كاردكزك  
(Fernando Henrique Cardoso بالجانب الدياسي، كالتخكيد عمى دكر )

الجكلة في السجتسعات التابعة كالصخؼية، إذ يخػ فخانظ أف الجكلة تسثل كضيفة إعادة 
إنتاج التبعية، كنسط اإلنتاج التابع، كالحفاظ عمى مرالح االحتكارات، كتسثل 

سثل أداة لخأسسالية السخكد، كىي مرالح الصبقات السحمية ذات الشفػذ كالديصخة، كت
خاضعة بذكل مباشخ لمشطاـ الخأسسالي، كتأخح الصابع التدمصي، كيخػ كاردكزك 
أف كضائف الجكلة في العالع الثالث تذبو كضائف الجكلة في العالع الستقجـ 
)السخكد(، فتقػـ بعجة كضائف اقترادية، كأيجيػلػجية، كتسثل مرالح الصبقة 

ة، كتتأثخ بالبشية الصبؿية السحمية، كتأخح أشكاال متعجدة مشيا البخجػازية السحمي
 7(1)الذكل الجيسقخاشي

كسا يخػ البعس أف الشطخية التبعية لع تشجح في تقجيع مذخكع عسمي   
لمتخمز مغ حالة التخمف كالتبعية، إضافة إلى أنيا كقعت في نفذ ما كقعت ؼيو 

انػف عاـ تعسل عمى تصبيقو الشطخيات األخخػ مغ نػاقز، بصخح تعسيسات كق
عمى السجتسعات في العالع الثالث، مع عجـ مخاعاة الفػارؽ بيغ ىحه السجتسعات 
كخرػصياتيا، كسا يػجو لشطخية التبعية العجيج مغ االنتقادات أبخزىا8 تخكيدىا 
عمى تحميل الجػانب االقترادية لعبلقات التبعية كمطاىخ التخمف، كعجـ إعصاء 

 7(2)قترادية، كالدياسية كاالجتساعية كالثقاؼية األىسية السصمػبةالعػامل غيخ اال
إف الشطخيات كالسقاربات الغخبية أثبتت في الػاقع زيفيا، كتعخضت إلى  

انتقادات حادة في ضػء تحميل الجراسات كالسخاجعات الفكخية، كاترفت أدبيات 
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ت التي كضعت التشسية الدياسية بغسػض السفاـيع، ككثخة التعاريف، كالتػضيحا
بذأنيا نطخيات كمقاربات عجيجة لع تثبت صحتيا، كمع ذلظ فيي ميسة مغ 

 جانبيغ8
األكؿ8 عجـ ثبػت الشطخية في الػاقع ال يعشي أف جسيع إسياماتيا خاشئة، كفي 
ىحا الدياؽ تكػف ىحه الشطخيات قج ساىست إسياًما كبيًخا في تحميل األنطسة 

 لجراستيا ككذفت العجيج مغ الشػاقز كالدمبيات7الدياسية، كقجمت أدكات نطخية 
الثاني8 ضعف الشطخيات يجعػ إلى مػاصمة البحث، فإف مػضػع التشسية 
الدياسية في السشصقة العخبية ال يداؿ قائسا بخمتو، كمحاكلة اإلجابة عشو ضخكرة 
عمسية كعسمية؛ ألف السجتسعات العخبية بحاجة إلييا لتحقيق تشسية شاممة تختكد 

 7(1)ى اقتراد قػؼ، كتشسية بذخية كأنطسة سياسية عخبية صالحة مدتقخةعم
  

                                                             
 ، جامعة الجدائخ، الجدائخ7نظخة في السفاليم والشظخياتالتشسية الدياسية (8 0225بمحاج، صالح ) (1)
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 الفرل الثالث
 إدماج الذباب في عسمية التشسية الدياسية من خالل مؤسدات الجولة الخسسية

نذيج اليػـ حخاًكا كششًيا لمعسل عمى تشسية العسل الدياسي، كإشخاؾ 
الدياسية كالجيسقخاشية، كتعديد  الذباب ؼيو، كذلظ يديع في تػسيع دائخة السذاركة

دكر السؤسدات، كالييئات، كاألفخاد لبلنخخاط في عسمية التشسية الدياسية، إليجاد 
تشسية سياسية حؿيؿية يذارؾ بيا الجسيع، فقج آف األكاف لمذباب األردني أف يديع 
بذكل أكثخ فاعمية في بمػرة تشسية سياسية كششية كعجـ تخؾ الداحة الدياسية 

اسيي؛ ألف الدياسة شأف عاـ يذارؾ ؼيو الجسيع، مغ ىشا بجأ التػجو لمدي
الحكػمي نحػ ضخكرة إشخاؾ الذباب في الحياة الدياسية، كبجأت التػجيات 
تفخض نفديا عمى األجشجة الػششية األردنية؛ مغ خبلؿ إيجاد رؤية شبابية حؿيؿية 

ئع عمى العمع كالسعخفة كششية شاممة، لجييا القجرة عمى إيجاد الفكخ الػششي، القا
كالخغبة الجادة العمسية كالعسمية القادرة عمى تحػيل األفكار مغ مسارسة األحبلـ 

 إلى كقائع، كىحا ما جاء في معطع الصخح الحكػمي7
إف تبمػر الذخرية الػششية لمذباب األردني كما يخافقيا مغ تغيخات، 

لة إلى الذباب، كاالىتساـ كتحػالت اجتساعية كسياسية، لع يبخز مدألة نطخة الجك 
بيع كمشحيع السدؤكلية، كقبل كل شيء نطخة الذباب األردني لحاتو، كتحسمو 

 لمسدؤكليات الجداـ، ككيؽية مذاركتو في بشاء كتقجـ الجكلة7
كىشا تبخز مدألة ىامة كىي كيف يشطخ الذاب األردني لحاتو، كمجػ  

ة في بشاء الجكلة الحجيثة، كحقو في إيسانو بقجرتو، كبعجالة قزيتو الػششية، كالستسثم
السذاركة في صياغة أكلػياتيا كفق مشيجية كششية عمسية قائسة عمى فيع الػاقع 
كاستيعابو باسمػب عمسي نقجؼ، إف التػجو إلشخاؾ الذباب في عسمية التشسية 
الدياسية يجب التعامل معو بذكل فعمي كجاد بحيث يخكد عمى ضخكرة إحجاث 
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ر كالسفاـيع، كاألحجاث في عقػؿ الذباب، كالتخكيد عمى الجانب تغييخ في األفكا
الحىشي لجػ الذباب كىػ الستصمب األىع، كاتباع مشيجية التفكيخ التي تتعامل مع 
الذباب كقزية كششية، كتحٍج يجب التعامل معو بصخيقة تتػافق مع التصػر، كركح 

تػقف مدتقبل الجكلة عمى العرخ، كالعمع، كاعتبارىع مذخكعًا كششيًا استثساريًا ي
مجػ القجرة عمى االستثسار الحؿيقي بو، إذ ال يسكغ أف يحقق ىحا التػجو ىجفو إذا 
لع يكغ ىشاؾ بخامج تسكيغ مػجية لمذباب، كتداعجىع عمى السذاركة الحؿيؿية 

 7(1)الفعمية
 الدياسية: التشسية عسمية في األردني الذباب يمعبو الحي الجور  -

الدياسية تتسحػر حػؿ حقػؽ الفخد ككاجباتو، كىي تغييخ لمحياة التشسية  
الدياسية مغ خبلؿ تحجيث الشطاـ، كاألداء الدياسي، كتعديد مبجأ السػاششة 
الفاعمة، كتػسيع قاعجة السذاركة الدياسية كتعديداالنتساء، كالؿيع الػششية، كيتسثل 

 دكر الذباب في التشسية الدياسية مغ خبلؿ8
كفاعل في مياديغ اإلعبلـ السجتسعي،  باب األردني دكر حيػؼ لعب الذ -4

 كمػاقع التػاصل االجتساعي، كيشاقر مذاكل التشسية بكل جخأة كشجاعة7
السداىسة في تعديد الجيسقخاشية سمػكا كمشيجا في السؤسدات التعميسية؛ بجاية  -0

ة، إذا تع تسكيشيع، مغ السجارس كإلى التعميع العالي، ككحلظ الييئات الشقابية كالحدبي
 .كتعديد قجراتيع، كإشخاكيع في عسمية التشسية الدياسية

 دعع عسمية التغييخ السشذػد في السجتسع؛ مغ خبلؿ جيػد الؿيادات الذبابية7 -1

                                                             
، صحيفة الجستػر، الذباب والتحخك نحه التشسية الدياسية(، 0225الجخبييع، دمحم )  (1)
-https://www.addustour.com/articles/484059د-*-الدياسية-التشسية-نحػ-كالتحخؾ-الذباب-

 الػجػخيػبػيػع-مػحػسػج

https://www.addustour.com/articles/484059-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-*-%D8%AF-%D9%85%D9%80%D8%AD%D9%80%D9%85%D9%80%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%AC%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%A8%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B9
https://www.addustour.com/articles/484059-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-*-%D8%AF-%D9%85%D9%80%D8%AD%D9%80%D9%85%D9%80%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%AC%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%A8%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B9
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تػفيخ شاقات شبابية مشتجو تديع في تحقيق التشسية االقترادية؛ مغ خبلؿ  -2
 .ية الذاممةتأىيل الذباب كتعديد دكرىع كأىسيتو في التشس

السذاركة بتشفيح بخامج كمذاريع عسل ناجحة تداىع بقجر كبيخ في تجاكز كثيخ  -3
 مغ التحجيات7

 السبحث األول: مهقع الذباب في بخامج الحكهمات األردنية الستعاقبة
جاء التػجو الػششي الداعي إلى إيجاد جيل مغ الذباب األردني 

نحػ إشخاؾ الذباب في عسمية التشسية السدؤكؿ، كالسؤمغ بقزايا كششو كأمتو، 
الدياسية، الحؼ ارتبط اساًسا بالحاجة إلى ضخكرة إضافة مديج مغ الفاعمية، 
كالحيػية، كالشذاط لمعسمية الجيسقخاشية كالشطاـ الدياسي، كالبحث عغ أدكات 
ككسائل مشيجية عمسية تتيح الفخصة لسديج مغ السذاركة في تحقيق ذاتو مغ جية، 

في دعع كتصػيخ عسمية التشسية الدياسية في األردف مغ جية أخخػ،  كالسداىسة
كلتججد ذاتيا لمتعامل مع السخحمة القادمة، بحيث يدتصيع الخبط بيغ خبخة السخحمة 

 . الدابقة بالسخحمة القادمة
 السصمب األول: مهقع الذباب في عسمية التشسية الدياسية لجى الكيادة الدياسية

دة الدياسية الستسثمو بالسمظ عبج هللا الثاني بغ الحديغ انصمقت الخؤية الؿيا
بإيسانو الخاسخ أف مدتقبل األردف يعتسج عمى دكر الذباب كأف ىحا الجكر يجب أف 

 يكػف أساسيًّا كمحػريًّا، كتجدجت ىحه الخؤية بالعجيج مغ اإلسيامات8
 أوال: األوارق الشقاشية

ة الدبعة ىػ بشاء حػار فكخؼ إف اليجؼ الخئيذ لؤلكراؽ الشقاشية السمكي 
كششي؛ مغ أجل إثخاء الحػار الػششي كتخسيخ مبادغ الجيسقخاشية، كجدء مغ الخؤػ 
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الفكخية كالحػار السترجر السذيج األردني؛ كذلظ مغ أجل إحجاث نقمة نػعية في 
 7(1)عسمية اإلصبلح الدياسي، كالتشسية الدياسية

الذباب8 تسكيغ الذباب سياًسا كجاء في الػرقة الشقاشية الدادسة عغ   
كما تخجستو الػرقة ىػ 7 (2) كاقترادًيا، كتخسيخ مبادغ السػاششة كدكلة القانػف 

إدراؾ الؿيادة إلى قجرات الذباب، كدكرىع عمى إحجاث التغييخ، كبحدب ما كرد 
في الػرقة الشقاشية الدابعة إلى ضخكرة إشخاؾ الذباب في العسل الحكػمي؛ 

لمقخارات االستخاتيجية في جسيع السؤسدات، كيتػجب عمى ليكػنػا صشاعًا 
الحكػمات اليػـ مصالبة أكثخ لتػجيو الذباب باالتجاه الرحيح، كبشاء قجراتيع 

فخسائل السمظ تعبخ عغ تػجيات الؿيادة في رعاية  لتعديد التشسية الذاممة،
ل بسثابة الذباب، كلعل ىحا ما يؤكج دكرالحكػمات كضخكرة االلتفات إليو، بخسائ

 إرادة ممكية سياسية7
 ثانيا: السيثاق الهششي األردني

جاء في السيثاؽ الػششي األردني عغ الذباب في الفرل الخامذ عغ  
السجاؿ االجتساعي "الذباب مدتقبل الػشغ كثخكتو البذخية الستججدة، كعمى الجكلة 

السدؤكلية، أف تزع الدياسات كالبخامج الػششية لحذج شاقاتيع كتأىيميع؛ لتحسل 
كاالنخخاط في العسل السشتج السعبخ عغ إمكاناتيع في التججيج كاالبتكار، كالدعي 
لحسايتيع مغ االنحخاؼ كمعالجة أسبابو، كتػجيو قجراتيع الخبلقة نحػ البشاء 

 7)3(كالتشسية"

                                                             
 4347، االردف، ص 41، ط الشظام الدياسي االرني(، 0245السذاؾبة، أميغ )( 1)
، الجيػاف الشقاشية السمكيةاالوارق  -الهرقة الشقاشية االدابعة (، 0245السمظ عبج هللا الثاني ابغ الحديغ )( 2)

 االردف7 - السمكي الياشسي، عساف

 االردف7-، مجمذ الػزراء، عساف(1990الهششي األردني )السيثاق  (3)



 التنمية السياسية في االردن وافاق ادوار الشباب )دراسة استطالعية( ..........
 

52 
 برلني  –املانيا                  املركز الدميقراطي العريب                                                

السصمب الثاني: مهقع الذباب في عسمية التشسية الدياسية في بخامج الحكهمات 
 اقبة األردنية الستع

كاجو األردف مع بجاية الخبيع العخبي جسمة مغ التحجيات متجاخمو كاف  
مرجرىا في الغالب خارجيًا، مغ الرخاع السدتسخ في سػرية، كالعخاؽ، كعجـ 
االستقخار الدياسي عشجىع، كإغبلؽ الحجكد مع البمجيغ، كتجفق أعجاد ضخسة مغ 

عغ تمظ الرخاعات، كىي عػامل البلجئيغ الدػرييغ، كالتيجيج اإلرىابي الحؼ نجع 
أدت إلى تفاقع األزمة االقترادية، فقج استصاع الشطاـ األردني أف يتجشب آثار 
العشف كالثػرة، فتجاكز بحلظ مخاشخ الخبيع العخبي؛ مغ خبلؿ استخاتيجية األمغ 
الشاعع، كإشبلؽ عسمية اإلصبلح الدياسي مغ بجاية مغ التعجيبلت الجستػرية 

ب، كإضافًة الستجابة الجكلة لبعس السصالب الذعبية، كبخاصة كقانػف االنتخا
االقترادية مشيا، كتذكمت عجة حكػمات ميستيا الدعي نحػ تحقيق السصالب 
الذعبية، كأف تقػـ بإصبلحات سياسية كاقترادية، ككجو السمظ عبج هللا الثاني بغ 

ػية لعسمية الحديغ في كتب التكميف لخؤساء الحكػمات عمى ضخكرة إعصاء األكل
االصبلح الذامل كالتشسية السدتجامة مغ خبلؿ تشفيح بخامج عسل حكػمية، كالعسل 
عمى تسكيغ األردنييغ كخاصة الذباب، كأكج عمى ضخكرة االىتساـ بيحه الفئة، 
كاستثسار قجراتيع، كشاقاتيع في مختمف السجاالت لمشيػض بالػشغ، إذ إف 

ف، بل ايزًا إتاحة الفخص السشاسبة، التسكيغ ال يقترخعمى التجريب، كالتثؿي
 7(1)كإيجاد مػقع ليع في عسمية التشسية الدياسية

 

 
                                                             

-/األردف، مػقع صحيفة الغج االلكتخكني، متاح عبخ الخابط، األردن والخبيع العخبي، (0246)شتيػؼ، مػسى   (1)
 /https://alghad.com7العخبي7-كالخبيع
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 17/10/2011 – 9/2/2011حكهمة الجكتهر معخوف البخيت الثانية  -1
كقج كجو السمظ عبج هللا الثاني بغ الحديغ مغ خبلؿ كتاب التكميف  

تكػف ميستيا الخئيدة الدامي إلى رئيذ الػزراء السكمف بتذكيل حكػمة ججيجة 
اتخاذ خصػات عسمية كممسػسة كسخيعة؛ إلشبلؽ مديخة إصبلح سياسي حؿيقي، 
تعكذ الخؤية اإلصبلحية التصػيخية التحجيثية كالذاممة، لتعديد الجيسقخاشية، 
كتتصمب اإلفادة مغ فخصو تسكيغ كل أفخاد السجتسع مغ أدكات العمع، كالسعخفة، 

مى اإلصبلح االقترادؼ كزخكرة لتػفيخ أفزل سبل كالتأىيل، كأىسية التخكيد ع
 العير7

كمغ مزاميغ كتاب التكميف الدامي السػجو لحكػمة الجكتػر معخكؼ  
البخيت بسا يخز فئة الذباب، أف الذباب ىع ثخكة الػشغ األساسية كصشاع 
السدتقبل، كال بج مغ إيبلء الذباب أعمى درجات الخعاية كاالىتساـ؛ تثؿيفا، 

كركد  (1)7كتأـيبل، كتعديدًا لمؿيع الػششية، كتسكيشا مغ كل أدكات الشجاح كتعميسا،
السمظ عبج هللا الثاني بغ الحديغ عمى محػر االستثسار في الذباب مغ خبلؿ 
التأكيج عمى تبشي اليػية الػششية التي ترقل شخرية الذباب عمى ؾيع االنفتاح، 

سات تديل مذاعخ اإلحباط السشتذخة كالتعجدية، كالتفكيخ الشقجؼ الخبلؽ، كتبشي سيا
بيغ فئة الذباب، نتيجة شعػرىع بالبلمداكاة في الفخص، كانتذار ضاىختي الػاسصة 

 7 (2)كالسحدػبية
كيحتل الذباب مػقع الرجارة؛ مغ حيث االىتساـ في التػجييات السمكية 
الدامية، كألنيع القصاع األكبخ، كاألكثخ حيػية فبلبج مغ االستثسار ؼيو؛ كأف 

                                                             
األردف، متاح ، عساف، كتاب التكميف الدامي لحكهمة الجكتهر معخوف البخيت الثانية، 0244رئاسة الػزراء،   (1)

 http://ww.pm.gov.jo/content/14513888257عبخ الخابط 
 السخجع نفدو  (2)

http://www.pm.gov.jo/content/1451388825
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امتبلكيع إرادة التغييخ نحػ كل ما ىػ أفزل، كأكجت الحكػمة مغ خبلؿ بيانيا 
ػ مذاركة الذباب الشػعية الػزارؼ بذأف الذباب، أنيا ستدعى لخفع كتحديغ مدتػ 

في الحياة العامة، كتذجيعيع عمى السذاركة الدياسية، كتسكيشيع مغ الخبخات 
 7 (1)كالسيارات البلزمة؛ ليحققػا حزػرىع عمى السدتػػ الدياسي

كقج غابت كزارة الذباب عغ تذكيل الحكػمة الججيجة كذلظ بعج استقالة 
، كقج اشتعمت االحتجاجات 0244\0\4حكػمة سسيخ الخفاعي الثاني بتاريخ 

السشصقة العخبية كخاصة في تػنذ، كمرخ كسػريا، كليبيا عخفت باسع الخبيع 
العخبي، كلقج تذكمت حكػمة الجكتػر معخكؼ البخيت عمى خميفة تراعج 

 االحتجاجات السصالبة باإلصبلح الدياسي باألردف7
كقج حجد السمظ عبج هللا الثاني بغ الحديغ السيسة الخئيدة ليحه الحكػمة  

في إنجاز مجسػعة مغ القػانيغ، كالتذخيعات الشاضسة لمحياة الدياسية في األردف 
كالتي تذكل جػىخ السصالب االصبلحية باإلضافة لمػضع االقترادؼ القائع، 

ريع حؿيؿية ممسػسة تخجـ كمدتػػ معيذة السػاششيغ، إذ إنو لع يكغ ىشاؾ مذا
الذباب كسا كانت الػعػد في البياف الػزارؼ، في حيغ نالت حكػمة الجكتػر 

 معخكؼ البخيت بذق األنفذ ثقة مجمذ الشػاب7
 26/4/2012 – 24/10/2011حكهمة الديج عهن الخراونة  -2

بعج استقالة حكػمة الجكتػر معخكؼ البخيت كمف السمظ عبج هللا الثاني 
بغ الحديغ الديج عػف الخراكنة بتذكيل حكػمة ججيجة تػاصل مديخة اإلصبلح 
كالتحجيث بكل جػانبيا، كتشفح استحقاقات السخحمة كتبشي عمى ما أنجدتو الحكػمة 

خاجعة كإقخار العجيج مغ الدابقة، إف استكساؿ مديخة اإلصبلح الدياسي يتصمب م
                                                             

، البيان الهزاري لحكهمة الجكتهر معخوف البخيث الثانية، 0244رئاسة الػزراء األردنية، ( 1)
.http://ww.pm.gov.jo/content/1451389037 

http://www.pm.gov.jo/content/1451389037
http://www.pm.gov.jo/content/1451389037
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القػانيغ كالتذخيعات كإعادة الشطخ فييا، حتى تتػاءـ مع التعجيبلت الجستػرية 
الججيجة التي تؤسذ لتفعيل السذاركة الذعبية، كتعديد دكر مؤسدات السجتسع 

 السجني في إشار سيادة القانػف كمديج مغ الحخية كالتعجدية7
حكػمة الديج عػف الخراكنة، كجاء في مزسػف كتاب التكميف الدامي ل

إف تحديغ مدتػػ معيذة السػاشغ البج أف يكػف مغ أبخز أكلػيات الحكػمة، 
كىحا يدتجعي مغ الحكػمة تشفيح بخامج تشسػية كاقترادية كاجتساعية، كفي مقجمة 
ذلظ العسل عمى تعديد االستقخار االقترادؼ، كمعالجة قزايا الفقخ، كالبصالة، 

تثسارية؛ لخفع معجالت الشسػػ، كجحب االستثسارات؛ إليجاد كتحديغ البيئة االس
فخص عسل، كخرػصا لفئة الذباب، كتعديد كافة الجيػد التي تيجؼ إلى تسكيغ 

 7(1)السخأة كالذباب
كتػلت الحكػمة اىتساميا كعشايتيا لػضع الخصط كالبخامج البلزمة  

سكيغ السخأة كالذباب لتحقيق رؤػ كتػجييات السمظ عبج هللا الثاني بغ الحديغ بت
كتػسيع شخيحة الصبقة الػسصى كسا جاء في كتاب الخد عمى كتاب التكميف 

 7(2)الدامي
كعادت كزارة الذباب في حكػمة الجكتػر عػف الخراكنة باسع كزارة 
الذباب كالخياضة كعيغ كزيخ مغ السؤثخيغ قخيب لمذباب كسا تع الترخح كقتيا، 

لع تصػؿ كسخعاف ما قجمت الحكػمة استقالتيا في  إال اف فتخة رئاسة ىحه الحكػمة
 كقت قريخ7

                                                             
، كتاب التكميف الدامي لحكهمة عهن الخراونة، 0240رئاسة الػزراء األردنية،   (1)

  www.pm.gov.jo/content/1451388333tp://ht7 
الخد عمى كتاب التكميف الدامي لحكهمة عهن ، 0240رئاسة الػزراء األردنية،   (2)

 http://www.pm.gov.jo/content/1451388392 7،الخراونة
 

http://www.pm.gov.jo/content/1451388333
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 10/10/2012 – 2/5/2012حكهمة الجكتهر فايد الصخاونة الثانية  -3
تذكمت حكػمة الجكتػر فايد الصخاكنة بعج استقالت حكػمة الديج عػف 
الخراكنة، كاقترخت حكػمتو عمى عجة أشيخ كجاء كتاب التكميف الدامي 

الى إستكساؿ مديخة اإلصبلح بسختمف جػانبو الدياسي بتػجيو الحكػمة 
كعجت الحكػمة في بيانيا الػزارؼ إذا نالت ثقة 7 (1)كاالقترادؼ كاإلجتساعي

السجمذ الشػاب إلى فتح كل أبػاب التػاصل كالحػارمع القػػ االجتساعية 
كالدياسية، ككحلظ السيشية كقصاع السخأة، كالذباب، كالقصاع الخاص، كجسيع 

نات السجتسع األردني، إليسانيا بأف السذاركة الكاممة مع الذعب، كمكػناتو، مكػ 
كستػاصل الحكػمة رعايتيا  كأشيافو السختمفة ىي الصخيق األمثل لئلنجاز،

 .لمسبجعيغ مغ السثقفيغ، كالفشانيغ، كتذجيع الصاقات اإلبجاعية لجػ قصاع الذباب
عبج هللا الثاني بغ ككضع الذباب مػضع االىتساـ الجائع مغ السمظ 

الحديغ، كعمى أجشجة الحكػمة األكلػية في االىتساـ كالجعع، كألف الذباب ليذ 
مجخد قصاع فحدب، بل ىػ العسػد الفقخؼ لمسجتسع األردني، كأف الحكػمة ستعسل 

الذبابي، أما  عمى تعديد االىتساـ بقصاع الذباب كتقػية مؤسدات الستعمقة بالذأف
ف كجػدىا غيخ مدتشج إلى قانػف نافح آنحاؾ، كشخحت كزارة الذباب فقج كا

الحكػمة مغ خبلؿ بيانيا أنيا ستعسل عمى ترحيح السدار، كبحات الػقت الدعي 
 بكل اإلمكانات لتبشي جسيع البخامج التي تتشاسب مع مكانة كدكر الذباب األردني7

                                                             
كتاب التكميف الدامي لحكهمة الجكتهر فايد الصخاونة، ، 0240رئاسة الػزراء األردنية،   (1)

http://www.pm.gov.jo/content/1451387805. 
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إشار كتمظ السكانة التي أشارت إلييا الحكػمة ال تختدؿ بحقيبة كزارية أك 
قانػني محجد ليا، لكشيا تشجرج ضسغ مشطػمة سياسية كاقترادية كاجتساعية 

 7 (1)تدخخ لتعسيق دكر ىحا السكػف األساسي اليا
كأشمقت حكػمة الجكتػر فايد الصخاكنة االستخاتيجية الػششية لمتذغيل 

التي تعصي الذباب أىسية كبيخة في  0202 – 0244كبخنامجيا التشفيحؼ لؤلعػاـ 
 تسكيشيع مغ بشاء مدتقبميع كإيجاد فخص العسل السبلئسة ليع7 سبيل

ككسا ألغيت كزارة الذباب كإعادة ما يتعمق بالػزارة إلى السجمذ األعمى 
لمذباب بجعػة أف الذباب ال يقترخ شأنيع في كزارة أك مطمة معيشة، كاعتبخ الخأؼ 

ي الحكػمات العاـ أف إلغاء كزارة الذباب ىػ دليل عمى انعجاـ السؤسدية ف
الستعاؾبة، ككحلظ البعج عغ التخصيط كاالستخاتيجية، كتخبط كاضح في إدارة 

 السمفات العامة، كقصاع الذباب عمى كجو الخرػص7
  30/3/2013 – 11/10/2012حكهمة الجكتهر عبج هللا الشدهر األولى  -4

بعج استقالة حكػمة الجكتػر فايد الصخاكنة، كبشاء عمى االستحقاقات  
ستػرية التي نجست عغ تعجيل الجستػر، كالتي تدتػجب استقالة الحكػمة بعج الج

حل مجمذ الشػاب، كمف الجكتػر عبج هللا الشدػر بتذكيل حكػمة ججيجة تبشي 
عمى ما تحقق مغ إنجازات عبخ الدشػات الساضية، كتشيس بالسيسات كالػاجبات 

ياـ كششية معقػد عمييا التي تتصمبيا السخحمة، فإف الحكػمة الججيجة ستزصمع بس
األمل بتقجيع أداء كششي كبيخ، كأما السجاؿ الدياسي فيػ يترجر أكلػيات ىحه 
الحكػمة كدكرىا في تعديد التعاكف مع الييئة السدتقمة لبلنتخاب كدعع انصبلقيا، 

                                                             
، البيان الهزاري لحكهمة الجكتهر فايد الصخاونة الثانية(، 0240رئاسة الػزراء األردنية )  (1)

www.pm.gov.jo/content/1451387997. 
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إذ إنيا الجية التي ستتػلى إدارة االنتخابات كاإلشخاؼ عمييا كفق السعاييخ الجكلية 
كالحياد، كالذفاؼية، كعجالة العسمية االنتخابية، كصػال إلى انتخاب مجمذ لمشداىة، 

 نػاب يعبخ عغ اإلرادة الحؿيؿية لمذعب7
كما يتعمق بعسمية التشسية الدياسية ركد كتاب التكميف الدامي أف عمى  

الحكػمة مػاصمة الحػار مع جسيع شخائح السجتسع مغ أحداب، كقػػ سياسية؛ 
اركة الفاعمة في االنتخابات تخشيحًا كانتخابًا، كاالستسخار في لتذجيعيا عمى السذ

تذجيع األحداب كالشخب الدياسية عمى تبشي بخامج عسمية تعسل عمى إقشاع 
الشاخبيغ كسا تتػافق مع شسػحاتيع، كتسكشيع مغ التأثيخ بفاعمية في عسمية رسع 

 7(1)كالتحجيث الدياسات، خاصة فئة الذباب لجكرىا الخيادؼ في مديخة اإلصبلح
كأشار السمظ عبج هللا الثاني بغ الحديغ أف مغ أبخز التحجيات التي يجب  

عمى الحكػمة الترجؼ ليا ىػ االستسخار في تشفيح االستخاتيجية الػششية لمتذغيل، 
كالتي تػلي الذباب أىسية كبيخة في سبيل تسكيشيع مغ بشاء مدتقبميع، كإيجاد فخص 

كال شظ أف إيجاد فخصة عسل الئقو كاحجه مغ أىع 7 (2)العسل السبلئسة ليع
 التحجيات التي تػاجو الذباب األردني في اؼ مخحمة مع تدايج معجؿ البصالة7

فخكدت ىحه الحكػمة عمى إجخاء االنتخابات الشيابية لسجمذ الدابع عذخ،  
كقج نفحت حسبلت لعسل عمى استقصاب الذباب كتذجيعيع عمى االنخخاط في 

اسية مغ خبلؿ السذاركة في االنتخابات الشيابية، كقج يكػف ذلظ الحياة الدي
لتحقيق أىجافيا في إنجاح العسمية االنتخابية كالحرػؿ عمى ثقة البخلساف ؼيسا 

 بعج7

                                                             
  ،كتاب التكميف الدامي لحكهمة الجكتهر عبج هللا الشدهر األولى(، 0240الػزراء األردنية )رئاسة   (1)

www.pm.gov.jo/content/14513874027 

 (، السخجع الدابق02407رئاسة الػزراء األردنية )(2)



  ..........التنمية السياسية في االردن وافاق ادوار الشباب )دراسة استطالعية( 
 

59 
 برلني  –املانيا                            املركز الدميقراطي العريب                                                       

 29/5/2016 – 30/3/2013حكهمة الجكتهر عبج هللا الشدهر الثانية  -5
كػمتو كجو كتاب التكميف الدامي لمجكتػر عبج هللا الشدػر لتذكيل ح

الثانيو، بيجؼ مباشخة عسمية التذاكر لتأليف السجمذ الػزارؼ، كبمػرة بخنامج العسل 
الحكػمي لمدشػات األربعة القادمة، كمغ ثع التقجـ لمحرػؿ عمى ثقة مسثمي 
الذعب مغ أعزاء مجمذ الشػاب، كتزسغ الكتاب تػصية لتأليف الحكػمة 

الجيسقخاشية، كعمى أسذ الذخاكة  الججيجة تكػف تخجسًة لشيج ججيج يخسخ السديخة
 كالتذاكر مع أعزاء مجمذ الشػاب7

كركد كتاب التكميف الدامي عمى تعديد الشيج التذاكرؼ مغ خبلؿ 
الحػار مع مجمذ الشػاب كالقػػ الدياسية األخخػ حػؿ بخنامج عسل الحكػمة 

ىشة، بل الججيجة كالفخيق الػزارؼ، كأنو ال يقترخ عمى تقجيع حمػؿ  لمتحجيات الخا 
كضع كتشفيح بخنامج شامل يججد انصبلقة األردف عمى مدار الشسػ السدتجاـ، 
كيسكغ األردنييغ كافة مغ تػضيف قجراتيع كشاقاتيع في مختمف السجاالت 
لمشيػض بالػشغ، كتعديد الجكر الخيادؼ في السشصقة كالعالع، كأشار السمظ عبج هللا 

بيا تتصمب إيبلء القزايا الػششية أىسية الثاني بغ الحديغ أف التحجيات التي نسخ 
كبخػ كضخكرة معالجتيا في بخنامج عسل الحكػمة، كمػاصمة جيػد تشسية الحياة 
الدياسية، كتصػيخ التذخيعات الشاضسة ليا؛ لتذجيع السػاششيغ عمى اإلنخخاط فييا، 

 7 (1)كاإلرتقاء بالعسل الحدبي كالشيابي
فإف الحكػمة تتحسل مدؤكلية تشسية الحياة الدياسية، كتذجع السػاششيغ 
عمى اإلنخخاط فييا، كتعديد العبلقة التذاركية كالتكاممية مع مؤسدات السجتسع 
السجني، كاألحداب، كالشقابات، ككسائل اإلعبلـ، لتحقيق األىجاؼ، كفي مقجمتيا 

                                                             
، الثانيةكتاب التكميف الدامي لحكهمة الجكتهر عبج هللا الشدهر (، 0241رئاسة الػزراء األردنية )  (1)

http://www.pm.gov.jo/content/14645874757 

http://www.pm.gov.jo/content/1464587475
http://www.pm.gov.jo/content/1464587475
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 إلى قانػف انتخاب يتػافق مع تصػيخ التذخيعات الشاضسة لمحياة الدياسية، كصػاًل 
 7(1)متصمبات السخحمة، كقانػف أحداب يعدز مذاركتو في صشع القخار

أكجت حكػمة الجكتػر عبج هللا الشدػر الثانية مغ خبلؿ البياف الػزارؼ 
)بياف الثقة( ؼيسا يتعمق في الذباب، فإنو ال بج مغ االستفادة مغ شاقات الذباب 

كالعسل عمى دمِجيع في الحياة العامة؛ مغ خبلؿ تعديد لخسع آفاؽ السدتقبل، 
 السذاركة الدياسية لجػ الذباب، كتفعيل دكرىع في مؤسدات السجتسع السجني7

كلتعديد دكر الذباب في التشسية الذاممة ال بج مغ األخح بعيغ االعتبار 
كتذجيع ضخكرَة مػاكبة الشطع التعميسية كالتجريبية الحجيثة الحتياجات سػؽ العسل، 

الذباب عمى االلتحاؽ كاالنتداب باألحداب الدياسية الػششية كتشسية ميارات 
 7 (2)الحػار كالتفاكض كاإلقشاع

أما أىع مذكمتي قج تػاجو الذباب كالتي تؤثخ عمى دكرىع كمذاركتيع 
الدياسية )الفقخ كالبصالة(، ؼيخمز خبخاء إلى أف حكػمة الجكتػر الشدػر مشح 

لع تحقق أؼ تصػر يحكخ في  0240صة التشفيحية أكاخخ العاـ تدمسيا زماـ الدم
 معالجة أىع مذكمتيغ اقتراديتيغ7

كالحؼ ال زاؿ معسػؿ  0243أصجرت الحكػمة قانػف األحداب األردني 
ؼيو الى كقتشا الحالي، حيث أشارت العجيج مغ الجراسات إلى تجني ندبة انخخاط 

ئة الذباب، كيعج قانػف األحداب لعاـ السػاششيغ باألحداب الدياسية كمغ بيشيع ف
بأنو ال يذجع الذباب عمى مسارسة العسل الحدبي، كسا يحىب البعس  0243

                                                             
 ،الخد عمى كتاب التكميف الدامي لحكهمة الجكتهر عبج هللا الشدهر الثانية(، 0241رئاسة الػزراء األردنية )  (1)

http://www.pm.gov.jo/content/14645875987 
 ،البيان الهزراي لحكهمة الجكتهر عبج هللا الشدهر الثانية، 0241رئاسة الػزراء، ( 2)

http://www.pm.gov.jo/content/15299095487 

http://www.pm.gov.jo/content/1464587598
http://www.pm.gov.jo/content/1464587598
http://www.pm.gov.jo/content/1529909548
http://www.pm.gov.jo/content/1529909548
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باالعتقاد أف الحكػمة نفديا غيخ جادة باستقصاب الذباب لئلنخخاط في العسل 
 الحدبي كالدياسي بذكل عاـ7

 25/9/2016 – 1/6/2016حكهمة الجكتهر ىاني السمقي االولى  -6
قبػؿ استقالة حكػمة الجكتػر عبج هللا الشدػر، كمف الجكتػر ىاني  بعج

السمقي بتذكيل حكػمة ججيجة تتبشى ما تحقق مغ إنجازات، كتقػـ بالػاجبات 
كالسيساـ الػششية في ىحه السخحمة، كبعج التعجيبلت الجستػرية األخيخة يتصمب 

رت اإلرادة السمكية بحل إجخاء االنتخابات الشيابية خبلؿ فتخة السحجدة كبعج أف صج
مجمذ الشػاب، كعمى الييئة السدتقمة لبلنتخاب الؿياـ بػاجبيا الػششي الستسثل 

 بإدارة العسمية االنتخابية بشداىة كشفاؼية كحياد7
كأشار السمظ عبج هللا الثاني بغ الحديغ عمى ضخكرة االىتساـ بالذباب 

بحاجة إلى اىتساـ  كجاء ذلظ في كتاب التكميف الدامي، إف قصاع الذباب
حكػمي أكبخ نطخًا لسا عاناه العسل الذبابي خبلؿ الدشػات الساضية مغ افتقار 
لمخعاية الكاؼية، كأكج السمظ عبج هللا الثاني بغ الحديغ أف الذباب األردني كاجو 
تحجيات كبيخه مشيا8 غياب الخعاية، كاالىتساـ، كالبج مغ كجػد بخامج تداعج 

ص لحياة كخيسة، كيجب الحخص عمى دعسيع كتسكيشيع، الذباب عمى إيجاد فخ 
كالعسل عمى تحفيدىع عمى اإلبجاع كاستثسار شاقاتيع كمياراتيع؛ ألنيع محػر 
السديخة التشسػية، كال بج مغ التػاصل الجائع مع الذباب بذكل مدتسخ، كرعاية 

سدمح الؿيادات الذبابية، كتأىيميا؛ لحسل السدؤكلية، كإيجاد جيل مغ الذباب ال
بالسعخفة كالعمع كاالنتساء، ليكػف شخيكا فاعبل في بشاء الحياة الدياسية، 

 7 (1)كاالقترادية، كالثقاؼية، بعيجا عغ أشكاؿ التصخؼ كالغمػ
                                                             

، كتاب التكميف الدامي لحكهمة الجكتهر ىاني السمقي األولى، 0244رئاسة الػزراء، ( 1)
http://www.pm.gov.jo/content/14749598677 
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كأكجت الحكػمة مغ خبلؿ الخد عمى كتاب التكميف الدامي أنيا ستزع 
خبلؿ الذباب األردني في صسيع عسل ىحه الحكػمة كبخامجيا كسياساتيا؛ مغ 

كزارة لمذباب تقػـ بالتػاصل مع فئات الذباب السختمفة التي تعسل عمى رعايتو 
كتحريشو فكخيا مغ التصخؼ، كالتعرب، كالغمػ، كاإلنغبلؽ، فالذباب ىع الخكغ 
األساسي في بشاء كشغ الحاضخ كالسدتقبل، كىع أداتو األىع نحػ التغييخ كغايتو، 

كالسعخفة، كالسيارات، كتخسيخ الؿيع الجيشية، كال بج مغ إعجادىع كتحريشيع بالعمع، 
كالسجتسعية السدتسجة مغ ديششا الحشيف، كثقافتشا؛ لتكػف السخجعية السػجية 

 7 (1)لدمػكيع
أعادت حكػمة الجكتػر ىاني السمقي األكلى كزارة الذباب إلى حيد 

سشػات، كتعج عػدة كزارة  2الػجػد، بعج غيابيا عغ تذكيبلت الحكػمات لسجة 
لذباب خصػة ميسة عمى اعتبار أف كزيخىا سيسثل قصاع الذباب في مجمذ ا

الػزراء مسا سيعدز مشح أىسية كبيخة لكافة القزايا الذبابية كالخياضية، كال سيسا 
أنيا ستعسل عمى تفعيل القخارت لخجمة القصاع الذبابي، فالػزيخ صاحب سمصة 

 ربسا تفػؽ سمصة رئيذ السجمذ األعمى لمذباب7
كالحؼ يشطع االنتخابات  0244ر قانػف االنتخاب األردني لعاـ كإصجا

الشيابية لسجمذ الشػاب الثامغ عذخ، حيث زادت حرة الذباب السذاركيغ في 
( مغ القانػف )يحق لكل أردني بمغ ثساني عذخة 1االنتخابات، كسا تذيخ السادة )

االقتخاع انتخاب سشة شسدية مغ عسخه قبل تدعيغ يػمًا مغ التاريخ السحجد إلجخاء 

                                                             
، الخد عمى كتاب التكميف الدامي لحكهمة الجكتهر ىاني السمقي األولى، 0244رئاسة الػزراء األردنية،   (1)

http://www.pm.gov.jo/content/14749619047 
 

http://www.pm.gov.jo/content/1474961904
http://www.pm.gov.jo/content/1474961904
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كيسشح ىحا الشز القانػني الحق في االنتخابات لكل  ،(1)أعزاء مجمذ الشػاب(
 سشة شسدية في اليػـ األكؿ مغ الذيخ األكؿ في سشة االنتخاب7 46مغ بمغ 

 14/6/2018 – 28/9/2016حكهمة الجكتهر ىاني السمقي الثانية  -7
السحجدة كالتي كمفت بيا حكػمة بعج إجخاء العسمية االنتخابية في الفتخة 

الجكتػر ىاني السمقي األكلى، قجمت الحكػمة استقالتيا، كعيج إلييا تذكيل حكػمة 
ججيجة لتدتسخ في تشفيح السدؤكليات الػششية، التي حجدت أكلػياتيا في كتاب 
التكميف الدابق، كفق السشيجية كالبخامج التي التدمت بيا، إف االنتخابات 

ي أنجدت خصػة نػعية في عسمية اإلصبلح الدياسي، كالتي تيجؼ التذخيعية الت
إلى اإلرتقاء بالعسل الشيابي، ككسا يجب إرساء عبلقة تدػدىا ركح التعاكف، 

 كاإليجابية بيغ الدمصتيغ التشفيحية كالتذخيعية7
كما يخز الذباب أكج السمظ عبج هللا الثاني بغ الحديغ في كتاب 

لجيػد الحكػمية أف تتزافخ نحػ فئات الذباب مغ التكميف الدامي، يجب عمى ا
أجل تسكيشيع كإدماجيع في العسمية التشسػية، باإلضافة إلى ضخكرة االرتقاء 
بسذاركة السخأة في جسيع مشاحي الحياة كذلظ بالذكل الحؼ يمبي شسػحاتشا 
كيدتحقو مجتسعشا، كارتبصت فئتي الذباب كالسخأة باعتبارىع الفئات األكثخ أىسيو 

 7 (2)في عسمية التشسية
اسذخؼ البياف الػزارؼ لحكػمة الجكتػر ىاني السمقي الثانية، إف الحكػمَة 
تجرؾ بأف اإلصبلح الدياسي ىػ جدء أساسي مغ عسمية اإلصبلح الذامل، 
كيتصمب ذلظ التفاعل مع جسيع القزايا كالتحجيات التي تػاجو الػشغ، كتجرؾ 

                                                             
 لسجمذ الشػاب الثامغ عذخ7 0244قانػف االنتخاب األردني لعاـ   (1)

، كتاب التكميف الدامي لحكهمة الجكتهر ىاني السمقي الثانية(، 0244رئاسة الػزراء األردنية ) (2)
://www.pm.gov.jo/content/1528277286http7     

http://www.pm.gov.jo/content/1528277286
http://www.pm.gov.jo/content/1528277286
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صبلح يتصمب تشفيح بخامج كخصط كاضحة الحكػمة كحلظ أف الديخ في شخيق اإل
تخكد أكثخ عمى فئة الذباِب، برفتيع قادة السدتقبل كالفئة األكثخ تعجادًا، كأف 
الذباب ال زالػا يذعخكف أف دكرىع ال يشدجع مع عجدىع كشاقاتيع الخبلقة، فيع 
يذعخكف أنيع أقل تسثيبًل رغع أنيع يذكمػف األغمبية، إف الخصػات األكلى التي 

ؿ عمى اىتساـ الحكػمة بقصاع الذباب ىي إعادة كزارة الذباب إلى حيد الػجػد، تج
إيسانًا بأف قزايا ىحه الفئة ليدت حكًخا عمى الذؤكف الخياضية، بل تتعجاىا إلى 
جسيع نذاشات الحياة كمجااللتيا، كتشػؼ الحكػمة مغ خبلؿ الػزارة أف تجعع دكر 

 .  (1)حدبيةالذباب في الحياة العامة الدياسية كال
تجرؾ الحكػمة أف الذباب ىع الفئة األكثخ استيجافًا مغ ِقبل الجساعات 
الستصخفة، كالقػػ الطبلمية، التي تدتغل الذباب كرغباتيع كحاجاتيع لدرع أفكار 
التصخؼ كالغمػ، كمغ ىشا فإف الحكػمَة ستشفح حدمة كاسعة مغ البخامج كاألنذصة 

ية7 التي تيجؼ إلى تػعية الذباب  بسخاشخ الفكخ الستصخؼ كخصاب الكخـا
كاستصاع األردف كمغ خبلؿ عزػيتو غيخ الجائسة في مجمذ األمغ، كبفزل 
مكانتو الجكلية كاحتخاـ العالع، مغ حذج الجعع الجكلي مغ خبلؿ قخار مجمذ األمغ 

( حػؿ الذباب كالدمع كاألمغ، كالحؼ تبشاه األميخ الحديغ بغ عبج هللا 0032رقع )
لعيج، في مجاؿ تحريغ الذباب كتعديد دكرىع في األمغ، كالدمع، كإتاحة كلي ا

 7 (2)كتػفيخ الفخص ليع
أصجرت الحكػمة القانػف السعجؿ قانػف الجسعيات بسا يدسى قانػف 

، كالحؼ يتيح كيذجع 0226الجسعيات كالتسػيل األجشبي كالسعسػؿ بو مشح عاـ 

                                                             
، البخنامج الهزاري لحكهمة الجكتهر ىاني السمقي الثانية(، 0244رئاسة الػزراء األردنية )( 1)

http://www.pm.gov.jo/content/15299083577  

 (، مخجع سابق02447)رئاسة الػزراء األردنية ( 2)

http://www.pm.gov.jo/content/1529908357
http://www.pm.gov.jo/content/1529908357
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مؤسدات السجتسع السجني، كعمى  أفخاد السجتسع باالستفادة مغ مذاريع كأنذصة
صعيج القصاع الذباب فإف بعس السؤسدات الجكلية السيتسو بالذأف الذبابي 

 صػبت أكضاعيا ككقعت اتفاؾيات ججيجة عمى غخار إقخار مدػدة القانػف الججيج7
السشاىزة لقانػف كقج كاف لمذباب دكركبيخ في االحتجاجات األخيخة 

كالتي أشاحت بحكػمة الجكتػر ىاني كقات، ضخيبة الجخل كرفع أسعار السحخ 
السمقي كأجبختو عمى االستقالة، كأثبت الذباب حزػرىع عمى الداحة الدياسية 

 كقػة مؤثخ عمى صشاع القخار7
 2020\10\12إلى  – 13/6/2018حكهمة الجكتهر عسخ الخزاز  -8

بعج استقالت حكػمة الجكتػر ىاني السمقي كذلظ عقب حخاؾ شعبي كاسع 
مصالب بخحيل  0246اعتراًما مفتػًحا أماـ رئاسة الػزراء في حديخاف عاـ  تزسغ

حكػمة الجكتػر ىاني السمقي،  فُكمف الجكتػر عسخ الخزاز بتذكيل حكػمة ججيجة، 
ككسا جاء في نز كتاب التكميف الدامي، كاستفتح السمظ عبج هللا الثاني بغ 

ه ألنو قخيب مغ الذعب الحديغ مقجمة كتاب التكميف الدامي أنو تع اختيار 
كالذباب خاصة، ليدتكسل مديخة اإلصبلح كالبشاء كالتصػيخ، كيشيس 
بالسدؤكليات الػششية الكبيخة في ىحا الطخؼ الجقيق، إلشبلؽ مذخكع نيزة 
كششي شامل، لتحقيق جسمة مغ األكلػيات كالثػابت، كأف التحجؼ الخئيذ الحؼ 

ػ تباشؤ الشسػ االقترادؼ، كما نجع يقف أماـ أحبلـ كشسػحات الذباب األردني ى
عشو مغ تخاجع في فخص العسل خاصة لجػ الذباب، كعميو فإف أكلػية الحكػمة 
يجب أف تكػف إشبلؽ شاقات االقتراد األردني كتحفيده؛ ليدتعيج إمكانياتو عمى 

 7 (1)الشسػ، كالسشافدة، كتػفيخ فخص العسل
                                                             

، كتاب التكميف الدامي لحكهمة الجكتهر عسخ الخزاز(، 0247رئاسة الػزراء األردنية )( 1)
http://pm.gov.jo/content/14028113797 
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ساسية مغ ركائد تجرؾ الحكػمة بأف اإلصبلح الدياسي ىػ ركيدة أ
اإلصبلح الذامل كالتشسية السدتجامة، إذ ال يسكغ ألؼ مدار مغ مدارات 
اإلصبلح األخخػ أف تديخ عمى نحػ صحيح دكف تحقيق متصمبات اإلصبلح 
الدياسي الحؼ يزسغ مذاركة السػاششيغ في صشع القخار، لحلظ تعيجت الحكػمة 

إنجازه مغ إجخاءات ففي ىحا  بسػاصمة مديخة اإلصبلح الدياسي، كاستكساؿ ما تع
السدار خبلؿ األعػاـ التي مزت، تمتـد الحكػمة الججيجة بالعسل عمى تعسيق 
العبلقة بيغ السػاشغ كالجكلة مغ خبلؿ نيج تذاركي مبشي عمى العقج االجتساعي 

 .الحؼ يخسخ الحقػؽ كالػاجبات
في كستعسل الحكػمة الججيجة خبلؿ السخحمة السقبمة عمى إعادة الشطخ 

التذخيعات الشاضسة لمحياة الدياسية كذلظ بالذخاكة مباشخة مع مجمذ األمة بذؿيو 
االعياف كالشػاب، كمختمف مؤسدات السجتسع السجني العاممة في األردف، كستصمق 
الحكػمة حػاًرا فاعبًل كجاًدا حػؿ ذلظ قبل الذخكع باإلجخاءات الجستػرية إلقخار 

ع مخاعاة تػجيو السمكي الدامي بتعديد دكر التعجيبلت عمى تمظ التذخيعات، م
 7 (1)األحداب في العسمية الدياسية

عخضت الحكػمة مغ خبلؿ بخنامجيا الػزارؼ في بياف الثقة أنيا تجرؾ أف 
ضاىختي الفقخ كالبصالة مترمتاف إلى حج كبيخ، كيختبط كل مشيسا بقجرة االقتراد 
الػششي عمى إيجاد فخص عسل، ككسا تعيجت الحكػمة بتشفيح االستخاتيجية الػششية 

ستعصميغ عغ العسل، خرػصا مغ لتشسية السػارد البذخية، كإشبلؽ بخامج تؤىل ال
فئة الذباب، كبشاء ثقافة االعتساد عمى الحات كتعديد ركح السبادرة لجييع، حتى 
يربحػا شخكاء فاعميغ في التشسية، كتتعيج الحكػمة بفتح حػار ىادؼ كجاد إلى 

                                                             
(1)

، الخد عمى كتاب التكميف الدامي لحكهمة الجكتهر عسخ الخزاز(، 0246رئاسة الػزراء األردنية ) 
http://www.pm.gov.jo/content/14028129007 
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كضع خصة تشفيحية لتصبيق الشسػذج الجيسقخاشي األردني الحؼ حجدتو األكراؽ 
ة الدبع، مغ أجل الػصػؿ إلى حكػمات بخلسانية، بخامجية كحدبية، الشقاشية السمكي

تكخس مبجأ دكلة السؤسدات كسيادة القانػف، كتعّدز حزػر السخأة كالّذباب في 
 7(1)العسل العاـ، حتى تختقي بالسديخة الجيسقخاشية كتعّدزىا

حسمت كتب التكميف الدامية الحؼ كجييا السمظ عبجهللا الثاني بغ الحديغ 
لى رؤساء الػزارات السكمفيغ بتذكيل حكػمة ججيجة، كمغ عشاكيشيا الخئيدة عشػانًا إ

ميسا يتعمق بالذباب كرغبة السمظ بجعع ىحا القصاع الكبيخ الحؼ يذكل الشدبة 
األعمى مغ سكاف السسمكة، حيث أكج السمظ في كتب التكميف الدامية عمى أىسية 

حخص الجائع عمى تسكيشيع كدعسيع التػاصل السدتسخ كالسباشخ مع الذباب كال
كتذجيعيع عمى اإلبجاع كاستثسار شاقاتيع، كتعديد السذاركة في الحياة العامة لجػ 
الذباب بسختمف جػانبيا كتػجيو الحكػمات الججيجة لمعسل عمى بمػرة ىػية شبابية 

 .كششية جادة كناضجة كمدؤكلة تأخح زماـ السبادرة
سا يخز الذباب كتصخح السذيجيغ لقج جاءت كتب التكميف الدامية ب

الذبابي كالخياضي أكثخ مغ غيخه مغ السذاىج، كعمى سبيل السثاؿ دكر الذباب 
في عسمية التشسية الدياسية كما ليع مغ أىسية كبيخة، كترجرت اىتسامات بخامج 
الحكػمات الججيجة بالذباب، عمى اعتبارىع محط اىتساـ السمظ، كبحلظ تعج إشارة 

أف قزايا الخياضة كالذباب ىسا مغ صمب اىتسامات السمظ عبج هللا لمتأكيج عمى 
الثاني بغ الحديغ، إلكدابيع السيارات الخاصة، كتفعيل مذاركتيع الدياسية، 

 .كإدماجيع في الحياة العامة كتذجيعيع عمى االنخخاط في األحداب

                                                             
، البخنامج الهزاري لحكهمة الجكتهر عسخ الخزاز(، 0246رئاسة الػزراء األردنية ) (1)
/http://www.pm.gov.jo/content/14028132677  

http://www.pm.gov.jo/content/1402813267/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A.html
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كأشمقت حكػمة الجكتػر عسخ الخزاز االستخاتيجية الػششية لمذباب، 
بع أف ىحا الجيج لع يشجد داخل كزارة الذباب كحدب، كإنسا عسمت كػادر كبالص

الػزارات كبل مغ اختراصو كمجالو السحجد عمى جمدات كحػارات كنقاشات مع 
 الذباب كالسعشييغ عمى مختمف األصعجة لمخخكج بيحه االستخاتيجية7

ستتشاكؿ الجراسة مجسػعة مغ الجدئيات مغ مسارسات كمذاريع كأنذصة 
 حت في عيج حكػمة الجكتػر عسخ الخزاز7نف

 التشسية عسمية في الذباب إدماج في الخسسية السؤسدات دور الثاني: السبحث
 الدياسية

السصمب األول: دور مؤسدات الدمصة التشفيحية في إدماج الذباب في عسمية 
 التشسية الدياسية
 أوال: وزارة الذباب

السخحمة في إيجاد جيل مغ الذباب جاءت نذأة الػزارة تخجسة لستصمبات  
السدمح بالسعخفة كالعمع، ليكػف أحج الذخكاء الفاعميغ في بشاء الحياة الدياسية 
كاالقترادية كالثقاؼية الدميسة بعيجا عغ التصخؼ كالغمػ، كفقا لسا جاء في كتاب 
 التكميف الدامي لحكػمة الجكتػر ىاني السمقي األكلى، كتشفيحا لمتػجييات السمكية

في كتاب التكميف ؼيسا يتعمق بالذباب، كالتي تخجست مغ خبلؿ مزاميغ كتاب 
التكميف الدامي كعػدة كزارة الذباب إلى حيد الػجػد السطمة السؤسدية الذبابية 

( 56األكلى، بجال مغ السجمذ األعمى لمذباب بسػجب نطاـ التشطيع اإلدارؼ رقع )
 7 (1)0244 لدشة

                                                             
، نذأة وزارة الذباب، السهقع االلكتخوني(، 0244كزارة الذباب األردنية )( 1)

http://www.moy.gov.jo/node/207  

http://www.moy.gov.jo/node/20
http://www.moy.gov.jo/node/20
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إلييا بأنيا حقيبة إرضائية، قج يكػف غيخ عادؿ كزارة الذباب كالشطخ  
كغيخ مشرف لمذخيحة األىع كاألكثخ تعجاًدا، كأف الذباب أكلػية ممحو نتيجة 
التحػالت التي حجثت في اآلكنة األخيخة، كممف الذباب رئيدي كاستخاتيجي عمى 

ثيخ شاكلة الجكلة، كالػزارة تقػـ بجكر ريادؼ ميع ككبيخ في األعساؿ الذبابية كك
مغ األنذصة يتع الػصػؿ بيا إلى الذباب في محافطات السسمكة كافة، كمغ أىع 

رسع الدياسات كالخصط التشفيحية الكفيمة إلدماج الذباب، كتفعيل  مياـ الػزارة
مذاركتيع في الحياة الدياسية كاالجتساعية كالثقاؼية، ككضع البخامج لتحفيد 

 )1(.الذباب كتسكيشيع كاستثسار شاقاتيع
إف ميسة الحكػمة الستسثمة بػزارة الذباب تكسغ في نقل الذباب مغ  

مخحمة االحتقاف الى مخحمة العسل الدياسي، كصػال إلى مخحمة التغييخ الحؼ تمبي 
رغباتيع، إذ يػجج تخكيد غيخ مدبػؽ عمى مػضػع الذباب ابتجاء مغ السمظ 

حلظ كلي العيج األميخ عبجهللا الثاني بغ الحديغ كلقاءاتو الجكرية مع الذباب، كك
الحديغ بغ عبج هللا كالحكػمة ككزارة الذباب، في الػقت الحؼ شجد ؼيو عمى أىسية 

ىجفت كزارة الذباب الى إدماج الذباب  التحػؿ الكبيخ في الخصاب تجاه الذباب،
في العسل الدياسي كإيجاد خخيصة شخيق يذارؾ فييا الذباب بالحياة العامة 

اإلشارة أف ىشاؾ شخيحة اجتساعية مدكػنة بحالة غزب كالدياسية، كالبج مغ 
كاحتقاف كعجـ شعػر بالخضا عمى الػاقع الدياسي لمذباب، انعكذ ذلظ عمى 
السػاقف االجتساعية كالدياسية، مع كجػد الفجػات التي يذعخ بيا الذباب األردني 

                                                             
الذباب: ىجفشا ايجاد خخيصة شخيق لتحقيق (، أبه رمان مقخا بغزب 0247الغبليشي، عسار ودمحم )(  1)

 https://www.alghad.com.خ/-ايجاد-ىجفشا-الذباب-بغزب-مقخا-رماف-أبػ/ ، صحيفة الغج،شسهحاتكم
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كمغ ضسشيا فجػة الثقة بيغ الحكػمات كالذعب مغ جية، كالذباب في 
 . )1(ات مغ جية أخخػ السحافط

 االستخاتيجية الهششية لمذباب  -
أشمقت كزارة الذباب االستخاتيجية الػششية لمذباب التي عالجت الكثيخ مغ  

القزايا التي تيع قصاع الذباب، كالتحجيات التي تػاجو الذباب باعتبارىع الذخيحة 
األجشجة  األكسع في السجتسع، كأبخز محاكلة تصػيخ محتػياتيا كي تتشاسب مع

الحكػمية كاألكلػيات الػششية، كمػاكبة التصػر في خصاب الجكلة األردنية تجاه 
 كتتزسغ االستخاتيجية محاكر رئيدة أبخزىا8  .الذباب

 الذباب كالتعميع كالتكشػلػجيا7 -4
 الحاكسية الخشيجة كسيادة القانػف، السػاششة الفاعمة7 -0
 الخيادة كالتسكيغ االقترادؼ7 -1
 السذاركة كالؿيادة الفاعمة7 -2
 األمغ كالدمع السجتسعي7 -3
 الذباب كالرحة كالشذاط البجني7 -4

كما يتعمق في إيجاد مػقع لمذباب في عسمية التشسية الدياسية مغ خبلؿ  
االستخاتيجية مغ عجة محاكر كاف أبخزىا محػر الحقػؽ كالػاجبات مغ خبلؿ 

 7 )2(الذبابتعديد السذاركة السجنية كالدياسية لجػ 
(، كىي تجدج 0203تستج االستخاتيجية الػششية لمذباب حتى عاـ ) 

االىتساـ الحؼ يحطى بو الذباب مغ قبل السمظ عبجهللا الثاني بغ الحديغ، ككلي 

                                                             
 جع نفدومخ ( 1)

، مػقع صحيفة الخأؼ االلكتخكني، محاور االستخاتيجية الهششية لمذباب(، 0247صحيفة الخأؼ )( 2)
http://alrai.com/article/10492294/7 

http://alrai.com/article/10492294/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://alrai.com/article/10492294/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
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العيج سسػ األميخ الحديغ بغ عبج هللا الثاني، الحؼ كجو الحكػمة إلعجاد كتصػيخ 
 الكبيخ مغ قبل الحكػمة مع ىحه الفئة العسخيةاالستخاتيجية لتتبلءـ مع االىتساـ 

 كأكبخ شخائح السجتسع، كمغ أبخز أىجاؼ االستخاتيجية8
 اإلرتقاء بالعسل الذبابي7  -4
 تشسية قجرات الذباب السعخؼية كالسيارية كالؿيسية7 -0
كىػ ما سيفتح أماـ الذباب األردني أبػاب السذاركة في الحياة الدياسية   

كسيسشحيع فخصة التعامل مع السدتججات كالتغمب عمى التحجيات كالعامة، 
القائسة، كالبخامج السعمشة ليحه االستخاتيجية يجب أف تمقى اىتساًما كبيًخا حتى 
تتحقق األىجاؼ، كأف السدؤكلية السذتخكة مغ أجل تشفيح االستخاتيجية بالذكل 

كشكل مجمذ الػزراء  األمثل حتى ال تكػف حبًخا عمى كرؽ أك مجخد كثيقة نطخية،
المجشة التػجييية العميا بعزػية كل مغ الػزارات كالسؤسدات السعشية لتشفيحىا 

 7)1(كالتأكج مغ سيخ العسل بيا
أبخز مذاريع كزارة الذباب خرػصا ؼيسا يتعمق في ادماج الذباب في 

 عسمية التشسية الدياسية، كالتي تخكدت عمى8
لحياة الدياسية كالعسل الدياسي، كبشاء إشبلؽ بخنامج تجريبي عسمي عمى ا -4

تيارات سياسية شبابية، كذلظ مغ خبلؿ إنذاء السعيج الدياسي إلعجاد الؿيادات 
 الذبابية كبخامجو، حيث قامت الػزارة بجعسو ماليا كلػجدتيا7

تحػيل السخاكد الذبابية إلى مخاكد حػارية كمشاضخات سياسية، تدامشا مع عسل  -0
 7 )2(عمى تجريب الذباب كتييئتيع نحػ العسل الذبابي كالدياسيالسعيج الدياسي 

                                                             
، مػقع صيحفة الجستػر، محاور ميسو في االستخاتيجية الهششية لمذباب(، 0247الفخاية، صالح )( 1)
-https://www.addustour.com/articles/10870967لمذباب-الػششية-االستخاتيجية-في-ميسة-محاكر 
 السخجع الدابق7 أبه رمان مقخا بغزب الذباب: ىجفشا ايجاد خخيصة شخيق لتحقيق شسهحاتكم،الغبليشي،   (2)

https://www.addustour.com/articles/1087096-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
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ثانيا: دور وزارة الذؤون الدياسية والبخلسانية في إدماج الذباب في عسمية 
 التشسية الدياسية

تعج كزارة التشسية الدياسية كالذؤكف البخلسانية ىي الجية الخسسية التي  
الدياسية في األردف، كتقػـ عى رسع تشطع فعاليات العسل الدياسي كالتشسية 

الدياسات كاالستخاتيجيات الكفيمة بتػسيع السذاركة الدياسية لمسػاششيغ، كتعسل 
 .عمى تخسيخ ؾيع الجيسقخاشية مغ خبلؿ البخامج كالخصط البلزمة لتشفيحىا

قامت الػزارة مؤخًخا باستحجاث قدع معشي لمذباب كيتبع قدع الذباب  
 كييجؼ القدع إلى8  لسجيخية السجتسع السجني

الػصػؿ إلى مقتخحات تخجـ خصط كبخامج عسل القدع ؼيسا يخز قصاع  -4
 الذباب7 

ضساف مذاركة فاعمة لمذباب في عسمية التشسية الذاممة بأبعادىا االقترادية  -0
 الجتساعية7كالدياسية كا

تجحيخ الثقافة الجيسقخاشية كالجستػرية، كإذكاء االعتداز، كاالنتساء الػششي  -1
 7 (1)لجييع كتسكيشيع مغ السعخفة السشافدة

 كمغ مياـ القدع ككاجباتو8 
إعجاد الخصط كبخامج العسل الخاصة بشذاشات القدع مػجية لمذباب )حػار،  -4

 نجكات، كرش عسل، نذاشات كججاكؿ زمشية لمتشفيح(7 
متابعة كتقييع االتفاؾيات كالبخامج كالسذاريع الستعمقة بسذاركة الذباب في  -0

السذاركة  الحياة الدياسية كمتابعة تشفيحىا، ككضع البخامج الكفيمة بتػسيع دائخة

                                                             
، السػقع االلكتخكني، ام قدم الذبابمي(، 0246كزارة الذؤكف الدياسية كالبخلسانية )( 1)

http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=2987 
 

http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=298
http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=298
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لمذباب في العسل الدياسي كرصج العؿبات التي تحػؿ دكف مذاركة الذباب في 
 ىحه البخامج التي ُتعشى بإشخاكيع في الحياة الدياسية7 

اعتساد آليات رصج كمتابعة تصػر البخامج كتشفيح الخصط كرصج االنجازات  -1
 السحققة كذلظ تبعا لكل أكلػية7 

السػجية لمذباب كالتي تعسق ؾيع الحػار كتداىع في  تحجيج الخسائل التػعػية -2
 نبح الفكخ الستصخؼ7

العسل عمى تصػيخ قشػات االتراؿ كتحقيق الذخاكة مع كافة الجيات السعشية  -3
بالذباب، عسل قاعجة بيانات متعمقة بالسؤسدات العاممة مع الذباب، كتبادؿ 

ما يتعمق بقزايا الذباب، االتراالت كالخبخات السحمية كالعخبية كالجكلية بكل 
 . (1)عسل قاعجة بيانات متعمقة بالسؤسدات العاممة مع الذباب

ولتحقيق ىحه األىجاف قامت لهزارة الذؤون الدياسية والبخلسانية       
وبالتعاون مع مشظسات دولية ومؤسدات السجتسع السجني عجد من السذاريع 

 أىسيا:   
أشمقت بعثة وتسكين الذباب:  والتشسيةمذخوع دعم السؤسدات الجيسقخاشية  -1

اإلتحاد األكركبي في األردف، كبالتعاكف مع عجد مغ مؤسدات السسػلة الجكلية 
بالذخاكة  0245بخنامج "دعع السؤسدات الجيسقخاشية األردنية كالتشسية" في عاـ 

 مع كزارة الذؤكف الدياسية كالبخلسانية، كمجمذ الشػاب كالييئة السدتقمة لئلنتخاب،
( بالذخاكة مع ECESيقػـ بتشفيح البخنامج السخكد األكركبي لمجعع اإلنتخابي )

عجد مغ السشطسات الجكلية، مشيا السعيج اليػلشجؼ لمجيسقخاشية متعجدة األحداب 
(NIMD 7 يتكػف السذخكع مغ ثبلثة محاكر رئيدة تعسل عمى تعديد عسل مجمذ)

                                                             
 (، السخجع الدابق02467كزارة الذؤكف الدياسية كالبخلسانية )  (1)
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ع نطاـ األحداب الدياسية7 إذ ييجؼ الشػاب، كأداء الييئة السدتقمة لئلنتخاب، كدع
ىحا السذخكع إلى دعع اإلصبلح لتػشيج الجيسقخاشية، كتعديد شسػليتيا في رسع 
الدياسات كالقخارات، بسا في ذلظ تسكيغ كتعديد مذاركة السخأة كالذباب كصػأل 
إلى ثقافة سياسية ديسقخاشية كمتدامحة7 يخكد السحػر األكؿ لمسذخكع عمى الجعع 

ني مغ خبلؿ تعديد القجرة السؤسدية كالبذخية لتقجيع خجمات عالية الجػدة البخلسا
ألعزاء البخلساف، كتعديد عسل مجمذ الشػاب في مجاؿ التذخيع كالخقابة، كدعع 

 نطاـ المجاف، كتحديغ فخص الحرػؿ عمى السعمػمات كالبحػث7
كيحتػؼ السحػر الثاني مغ السذخكع عمى السداعجة اإلنتخابية عبخ  

ديد اإلشار السؤسدي كقجرات السػارد البذخية لمييئة السدتقمة لئلنتخاب، كتعديد تع
قجرات الييئة في التخصيط القانػني كالفشي كالتذغيمي، كتعديد إستخاتيجيات التػعية 

 كالتػاصل مع أصحاب السرمحة7
كيتزسغ السحػر الثالث لمسذخكع، كالحؼ يخكد عمى دعع نطاـ األحداب   

ى عجة إجخاءات؛ مشيا تذجيج الخكابط بيغ األحداب الدياسية الدياسية، عم
كالبخلسانية، كتعديد قجرات السػاششيغ، بسا في ذلظ الذباب لئلنخخاط في الحياة 
الدياسية، كتعديد قجرات األحداب، كدعع الؿيادات الشدائية، كدعع الحػار 

 لفاعمة7السػضػعي كالسشتج بيغ األحداب كالسجسػعات الدياسية كالسجنية ا
تعديد قجرات الذباب من األحداب الدياسية والشاشصين من الذباب في  -2

 لالنخخاط في عسمية التشسية الدياسية مؤسدات السجتسع السجني
تجريب الذباب مغ األحداب الدياسية كالشاشصيغ في العسل العاـ لمسذاركة في  -4

 العسمية الدياسية7
الذباب مغ األحداب الدياسية كالشاشصيغ دعع مبادرات كدب التأييج مغ قبل  -0

 في العسل العاـ7
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 7 (1)الذخكاء السحمييغ كالخبخاء لجعع الحكع الجيسقخاشي تعديد قجرات -1
السصمب الثاني: دور الدمصة التذخيعية في إدماج الذباب في عسمية التشسية 

 الدياسية
  أوال: مجمذ األعيان

انجاز السياـ كالدياسات التي تمعب الدمصة التذخيعية دكرا كبيخا في 
يتصمع إلييا السػاششػف دائسًا، مغ خبلؿ الؿياـ بالسياـ الخئيدة التذخيع كالخقابة، 
كذلظ مغ أجل معالجة القزايا الػششية التي يعاني مشيا أفخاد السجتسع، كال بج مغ 
 التػاصل الجائع كالسدتسخ مع السجتسع حتى تتساشى البخامج كاالعساؿ مع تصمعاتو

لمسدتقبل، كمغ ىشا فإنشا ندتصيع أف نحجد مدألة اسثسار فئة الذباب كاالستجابة 
لسصالبو، كتعج إحجػ القزايا الخئيدة التي تػضع أماـ الدمصة التذخيعية، كىي 
قزية تػاجو كل مؤسدات الجكلة الخسسية كغيخ الخسسية، خاصة أف الذباب 

سمية التشسية كأنيع ليدػا أكلػية مغ مازاؿ لجييع انصباع بأنيع مازالػا بعيجيغ عغ ع
أكلػياتيا الخئيدة كسا يعتقجكف، كأف ىشاؾ تحجيات تقف عائقا أماـ تحقيق مصالبيع 

 كرغباتيع7
 نذأ مجمذ األعياف االردني بعج عقج معاىجة الرجاقة األردنية 

)أكؿ دستػر(  4706البخيصانية، كأىع ما جاء فييا إلغاء القانػف األساسي لعاـ 
كالحؼ أناط أعساؿ الدمصة التذخيعية بالسمظ  4725شباط  4ليحل محمو دستػر 

كمجمذ األمة كباعتساد نطاـ ثشائية الغخؼ التذخيعية كمجمذ األعياف كمجمذ 
ف باقتخاح مذاريع القػانيغ الشػاب، كتتسثل الػضيفة التذخيعية لسجمذ األعيا

كمشاقذة مذاريع القػانيغ حيث يحيل الخئيذ مذخكعات القػانيغ التي تخد مغ 
                                                             

 يسقخاشية كالتشسية، عساف األردف،(، مذخكع دعع السؤكسددات الج0245كالبخلسانية )كزارة الذؤكف الدياسية   (1)
 http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=297ا 
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لجشة  44مجمذ الشػاب إلى المجشة السخترة كإقخار مذاريع القػانيغ كيتكػف مغ 
 7(1)دائسة لكل مشيا اختراص

ث تشاط لجشة الثقافة كالذباب كالخياضة احجػ لجاف مجمذ االعياف الجائسة حي
 بمجشة الثقافة كالذباب كالخياضة السياـ التالية8

 .دراسة القػانيغ كاألمػر كاالقتخاحات التي تتعمق بالثقافة كالذباب كالخياضة -4
دراسة األمػر التي تتعمق باالتحادات كالييئات كالمجاف كاألنجية كالسخاكد  -0

 .الثقاؼية كالذبابية كالخياضية
 7(2)ارات الحكػمية الستعمقة باختراص عسل المجشةدراسة الدياسات كالقخ  -1

أشمق مجمذ األعياف مبادرة الحػار الػششي الذبابي اليادفة إلى إشخاؾ 
الذباب في عسمية التشسية كتفعيل دكرىع بالسجتسع كتعسيق ركح االنتساء لجييع 
تجاه قزايا الػشغ السختمفة، كانصبلقا مغ رؤية ىحا السجمذ، كضخكرة إيبلء 

اب جل الخعاية كاالىتساـ، كالعسل معيع ضسغ خصة كاستخاتيجية كاضحة مغ الذب
أجل مػاجية مذاكميع7 إال إنيا اقترخت نذاشات المجشة كالسبادرة عمى الديارات 
لسؤسدات تعسل مع الذباب كعقج الجمدات مع المجاف السخترة كمع ذلظ لع يكغ 

 ليا فاعمية حؿيؿية كممسػسة أك إنجاز يحكخ7
 ثانيا: مجمذ الشهاب 

كفقًا لقانػف االنتخاب األردني يحق لسغ أكسل الثامشة عذخ السذاركة في  
االنتخابات الشيابية كاختيار مسثل لو في مجمذ الشػاب7 بخكز أىسية مذاركة 
الذباب في االنتخابات بالعادة يشادػ بيا قبل االنتخابات، كألف ىحه الجعػات تخكد 

                                                             
، السػقع االلكتخكني، نبحة عامة عن مجمذ الشهاب(، 0247مجمذ االعياف األردني )( 1)

http://www.senate.jo/ar/content/847 

-الثقافة-لجشة، السػقع االلكتخكني، لجشة الذباب والثقافة والخياضة(، 0247االعياف األردني، )مجمذ ( 2)
 http://www.senate.jo/content7كالخياضة-كالذباب
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التي تعكذ دكرىع الحؿيقي خاصة أنيع يسثمػف غالبية عمى السذاركة الشػعية 
العطسى مغ سكاف السسمكة حدب االحرائيات الخسسية، كبالتالي غالبية الشاخبيغ 

 ىع مغ فئة الذباب7
يتألف مجمذ الشػاب مغ أعزاء مشتخبيغ كفقا لقانػف االنتخاب كبشاًء 

كل لجشة ( مغ الجستػر األردني، كتذكل لجاف دائسة كل45عمى السادة )
اخراصيا، كيبيغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب أنػاع المجاف كالسياـ ككيؽية 
تذكيميا، إذ تعج لجشة الذباب كالخياضة مغ المجاف الجائسة في مجمذ الشػاب، 

 :كيشاط بيا
 .دراسة القػانيغ كاألمػر كاالقتخاحات الستعمقة بالذباب كالخياضة -4
باالتحادات كالمجاف كاألنجية كالسخاكد الذبابية دراسة األمػر الستعمقة  -0

 7 (1)كالخياضية
مػخخًا أجخيت تعجيبلت عمى الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب كالغيت لجشة  

لتجمج مع لجشة التخبية كالتعميع، كالثقافة لتربح لجشة التخبية الذباب كالخياضة 
الحكػمة بجعع الذباب في الػقت الحؼ يػجو ؼيو السمظ كالتعميع كالذباب، ك 

كتسكيشيع كتعديد مياراتيع كاستثسار شاقاتيع، كفي الػقت ذاتو التي أشمقت ؼيو 
، كتخريز كزارة ليع، يقػـ 0203الحكػمة االستخاتيجية الػششية لمذباب لمعاـ 

مجمذ الشػاب بسشاقزة ذاتو كمشاقزة كل تمظ التػجيات بالغاء لجشة الذباب 
 7(2)كدمجيا مع لجشة اخخػ 

                                                             
، السػقع المجان الجائسة -مجمذ الشهاب (، 0244مجمذ الشػاب األردني ) (1)

 7صفحة/المجاف/http://www.representatives.jo/?q=arااللكتخكني،
(2)

، مػقع جفخا نيػز، مجمذ الشهاب يشاقس نفدو تجاه الذباب(، 0247الديشاتي، شادؼ ) 
http://www.jfranews.com.jo/post.php?id=2387967 

 

http://www.representatives.jo/?q=ar/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://www.jfranews.com.jo/post.php?id=238796
http://www.jfranews.com.jo/post.php?id=238796
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رفع مجمذ الشػاب مجسػعة مغ التػصيات التي حجدىا الذباب خبلؿ  
جمدة غيخ الخسسية الى الحكػمة، كتخكدت عمى سبل الشيػض بالػاقع الذبابي 
كتسكيشيع كزيادة مذاركتيع في العسل الدياسي كصشاعة القخار كالحج مغ مذكمتي 

يشجس عاشف بخئاسة الس 44/5/0247الفقخ كالبصالة، كنعقجت الجمدة بتاريخ 
الصخاكنة رئيذ السجمذ كبسذاركة عجد مغ الذباب مغ أنحاء السسمكة، كحزػر 
عجد مغ رؤساء المجاف الشيابية ككزراء التخبية كالتعميع كالذؤكف الدياسية كالبخلسانية 
كالتعميع العالي كالذباب7 كرفع مجمذ الشػاب تػصيات جمدة الذباب إلى الحكػمة 

 2التي أقخىا السذاركػف مغ الذباب، كمشيا  كتزسشت التػصيات العذخيغ
 تػصيات تتعمق بالذباب كعسمية التشسية الداسية8

التػصية الخامدة8 العسل عمى تعجيل قانػف األحداب الدياسية بإلداميا عمى  -4
 7عسل أذرع شبابية

التػصية الدادسة8 العسل عمى إلداـ الجامعات التي ال يػجج بيا انتخابات  -0
 .مبة بأف تفعل تمظ السجالذلسجالذ الص

التػصية الثامشة8 تفعيل مادة التخبية الػششية بالجامعات كاعتبارىا "مادة  -1
 .إجبارية" ضسغ السداؽ الجراسي

العسل عمى تفعيل مذاركة الذباب في االنتخابات  التػصية الثالثة عذخ8 -2
 .تخشًحا كانتخاًبا عبخ تخؽيس سغ السخشح

إف الجكر الحؿيقي لمذباب في التشسية الدياسية يكسغ في الجعع كالتشطيع 
مغ خبلؿ عسل الػزارات السؤسدات الخسسية إلى جانب مؤسدات السجتسع 
السجني، كمشح اف تػلى السمظ عبج هللا الثاني الدمصة سعى لتكػيغ نسػذج مسيد 

مل كإحجاث نقمو في التغييخ، كركد ىحا الشسػذج في االساس نحػ التغييخ الذا
نػعيو في السػاقف نحػ األمػر التى تعشى في أنساط السعيذو كالتفكيخ الدائج، 
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7 كمع تصػر تكشػلػجيا (1)كالتغييخ في مدتػيات التشسية الدياسية كاالقترادية
السعمػمات كازدياد كتيخة اإلنجاز العمسي كالسعخفي في شتى السجاالت، مع ذلظ 

لع الثالث نعير حالة الدكػف، مع اف مجتسعاتشا في ال زلشا نحغ شعػب دكؿ العا
 أمذ الحاجو لمتصػيخ كالتقجـ نحػ مدتقبل آمغ لشا كلؤلجياؿ القادمة7 

كألف شمبة الجامعات ىع الفئة األكسع مغ الذباب في مجتسعشا كىع   
القادركف عمى مػاجية التحجيات، كىع ىجؼ الخسالة العمسية التي تقجميا 

ية، كضخكرة جعميع أدكات لبشاء السجتسع السبشي عمى مفاـيع مؤسداتشا التعميس
السعخفة الحجيثة، فبلبج مغ األخح بكل أسباب في مختمف السجاالت كالتسكيغ 

 7(2)السعخفي في التخررات العمسية كالسعخؼية
إف دكر الذباب األردني في عسمية التشسية الدياسية كاسع جًجا، فيػ يبجأ 

نذصة البلمشيجية الصبلبية بالجامعات، كالسذاركة في مغ انخخاط الذاب في األ
انتخابات مجالذ اتحادات الصمبة، كدكره الفخد في التثؿيف الحاتي، إذ ليذ مغ 
السشصق أف يرل الفخد إلى مخحمة الذباب دكف أف يكػف لو كعي سياسي كثقافي 

نػية يكػف كششية ناضج7 في ىحه السخحمة التي تدبقيا عادة السخحمة التعميسية الثا
الذاب قج كػف ترػرات كقشاعات األكلية تتعمق بسختمف القزايا الدياسية 
العامة، كقج تكػف بعس الترػرات كالقشاعات دائسة بدبب شبيعة السخحمة 
العسخية التي يسخ فييا7 كالحقًا بعج التخخج مغ الجامعة تدداد مدؤكلية الذباب في 

جاكز مخحمة تكػيغ الػعي الدياسي عسمية التشسية الدياسية، إذ يفتخض أف يت

                                                             
، الصبعة االكلى، (، جاللة السمك عبج هللا الثاني ومديخة التشسية الدياسية: رؤى وآراء0222الصخاكنة، رأفت )  (1)

 4317-430االردف، السكتبة الػششية، ص  -الكخؾ
السخجع نفدو،  ،(، جاللة السمك عبج هللا الثاني ومديخة التشسية الدياسية: رؤى وآراء0222الصخاكنة، رأفت ) (2)

 4327ص 
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كالثقافي، كالترػرات، كالقشاعات الدياسية بذأف القزايا العامة الستعجدة7 بل ىشا 
تبجأ مخحمة تبمػر األفكار كاألدكار، كيدتصيع االستفادة مغ السشاخ الجيسقخاشي 
الحؼ تػفخه الجكلة في السذاركة الدياسية، مغ خبلؿ التعبيخ عغ الخأؼ عغ قزية 

ا في إحجػ الرحف إذ كاف يستمظ الذاب ميارة صحؽية أك في الكتابة، م
كاالنزساـ إلحجػ مشطسات السجتسع السجني التي تسثل اىتساماتو الستشػعة، أك 
االنتداب إلى حدب سياسي، كسا يسكشو أيزًا االىتساـ بالذأف العاـ مغ خبلؿ 

ياسيًا7 كالسذاركة التعاكف مع السعشييغ في مداعجة فئات السجتسع كتػعيتيع س
اإليجابية في االنتخابات البخلسانية أك البمجية تعج أيزًا مغ أىع الفخص الستاحة 

 7 (1)لتعديد دكر الذباب في عسمية التشسية الدياسية
كنعشي ىشا في السذاركة الدياسية أعبله السذاركة اإليجابية، كىي الدسة 

بإيجابية مع القزايا العامة، السصمػبة مغ الذباب، كىحه الدسة تقتزي التعاشي 
كعمى الذباب العسل عمى حسل مصالبشا كإيراليا عبخ مشطساتيع كجسعياتيع 
كأحدابيع، كعشج الحجيث عغ دكر الذباب األردني في عسمية التشسية الدياسية فإف 
ذلظ ال يعشي أف ىشاؾ إشاًرا عاًما كقيػًدا يجب االلتداـ بيا في تحقيق ىحه 

األنطسة كالسجتسعات تػجج مثل ىحه األشخ، كيقرج بيا الؿيع  التشسية، ففي جسيع
الثػابت السدتسجة مغ الثقافة الػششية كما يختبط بيا مغ قزايا تتعمق بالذأف 
العاـ، باإلضافة إلى ضخكرة العسل كفق القػانيغ كالتذخيعات التي كفميا الجستػر 

ة التشسية الدياسية؛ كمغ يحاكؿ االبتعاد عغ مثل ىحه األشخ ال عبلقة لو بعسمي
ألنو ال يدعى لتحقيق التشسية نيائيًا، بل يداىع في اإلضخار بيا؛ ألف تحقيق 

 التشسية جيج تعاكني تذاركي يقػـ بو السعشييغ مغ أجل الجسيع7
                                                             

 ، السػقع االلكتخكني،دور الذباب في التشسية الدياسية(، 0241معيج البحخيغ لمتشسية الدياسية )  (1)
https://www.bipd.org/publications/Articles/1176153.aspx7 

https://www.bipd.org/publications/Articles/1176153.aspx
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إف دكر الذباب في عسمية التشسية الدياسية ميع لمغاية، كىي مدؤكلية 
بل تتزافخ كتتحسل مدؤكليتيا مذتخكة ليدت ممقاه عمى عاتق الذباب لػحجىع، 

الجسيع مشيا األسخة كالجامعات، ككحلظ كزارات كمؤسدات الجكلة الخسسية، 
باإلضافة إلى كسائل اإلعبلـ السختمفة كقادة الخأؼ العاـ كالشخب الدياسية 

 7(1)كاالجتساعية كاالقترادية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                             
 السخجع نفدو7  (1)
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 الفرل الخابع
 من خالل مؤسدات السجتسع السجني الّدياسّيةإدماج الذباب في عسمّية الّتشسّية 

ا ججًا؛ ألف الذباب   يعج إدماج الذباب في التشسية الدياسية ضخكريًّا كميسًّ
يذكمػف ثخكة كشاقة بذخية لكل دكلة، كاإليساف بقجرة الذباب عمى التغييخ، 
كالسداىسة الحؿيؿية بالديخ قجما نحػ مدتقبل زاھخ اقتراديًا، كمدتقخ سياسيًا، 
كيعج ىحا أساس لمعجالة االجتساعية، كبالتالي فإّف دمج الذباب في عسمية التشسية 
الدياسية يعج عشرخًا رئيًدا مغ عشاصخ الجكلة الجيسقخاشية التذاركية، كسا أنيا 
إحجػ أشكاؿ الحكع الخشيج، كمغ مقػمات اإلصبلح الدياسي، كلحلظ يجب خمق 

مية التشسية الداسية مغ خبلؿ فخص كبخامج تزسغ إدماجيع كإشخاكيع في عس
الحػارات السختمفة حػؿ الدياسات، كيتػجب عمى كل مغ مؤسدات السجتسع 
السجني، كاألحداب الدياسية، كالجامعات الحكػمية كالخاصة أيزًا، األخح بعيغ 
االعتبار ما يسكغ أف يداىع بو الذباب في عسمية التشسية الدياسية كالدياسات 

 7(1)السختمفة
ؤسدات السجتسع السجني دكًرا ميًسا في معخفة احتياجات السجتسع، تمعب م 

كخاصة قصاع الذباب كالػصػؿ إلييا، كتكسل دكر الجكلة في مختمف السجاالت، 
كتخؽيف جدء مغ األعباء السمقاه عمى عاتق الحكػمة، باعتبارىا كسيمة شعبية 

ني عمى تحقق التكافل االجتساعي، حتى أصبحت بعس مؤسدات السجتسع السج
مجػ العقػد الساضية بحجع الػزارات، كمؤسدات الجكلة الخسسية في تأثيخىا، 
كتسػيميا كإدارتيا، كالخجمات التي تقجميا، كعمى الخغع مغ تشػع مجاالت مؤسدات 
السجتسع السجني، كاختبلؼ أىجافيا، كإشارىا القانػني، إال أنيا تذتخؾ ؼيسا بيشيا 

                                                             
، دور مؤسدات السجتسع السجني في تعديد مذاركة الذباب في حهار الدياسات(، 0246حذسة، محسػد )  (1)

 االردف8 معيج غخب آسيا كشساؿ أفخيؿيا7 -عساف
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تكػيشيا كنذاشيا عغ الحكػمة، األمخ الحؼ يذكل ميدة بأنيا مدتقمة إداريا، كماليا ب
كدافًعا يسشح العامميغ كاألعزاء تسثيميع في الجػانب الستعمقة بحقػقيع، كتستاز 
مؤسدات السجتسع السجني بأنيا تتحخؾ كتعسل بإرادتيا كمغ تمقاء نفديا كدكف 

لفاعمية أكامخ أك إلداـ مغ مخجع، مسا يحتع عمى العامميغ كاألعزاء ضخكرة ا
كالخغبة في العسل كاإلنجاز الستجامتيا، بعكذ السػضف البيخكقخاشي الحكػمي 

 7(1)الحؼ يمـد بػقت كمكاف كضخكؼ معيشة كمحجدة
إذ يترف السجتسع األردني بأنو فتي نطًخا لمشدبة الكبيخة لمذباب في  

تكػيشو، كما تتستع بو فئة الذباب مغ القػة، كالصاقة، كاالنجفاع، كيتصمب ذلظ 
 االىتساـ بيع تػفيخ الفخص ليع كتػجيييع نحػ الصخيق الرحيح7 

األخخػ، إف التسكيغ الدياسي لمذباب مخحمة ال تقل أىسية عغ السخاحل 
كتتسثل في ضخكرة إدماجيع في الحياة الدياسية، كتأىيميع، كتجريبيع، كتثؿيفيع، 
كتدكيج مؤسدات السجتسع السجني العاممة مع قصاع الذباب بالسعمػمات التي 
تسكشيع مغ استثسار شاقاتيع، كصقل شخرياتيع، كنقاط قػتيع، كبث الثقة فييع؛ 

 ال يتجدأ مغ الشطاـ الدياسي كمؤكسداتو7حتى يذعخ الذباب بأنيع أصبحػا جدًءا 
مؤسدات السجتسع السجني في األردف مشح نياية عقج الثسانيشات عسل  بخز

في القخف الساضي كاتدعت مياميا، ككضائفيا، كتشامت بذكل سخيع؛ كذلظ لسا 
تسثمو ىحه السؤسدات مغ حمقة كصل بيغ السػاششيغ كالجكلة؛ مغ خبلؿ قشػات 

اجات، كأصبحت ليحه السؤسدات أدكار متدايجة في مختمف تػاصل تمبي االحتي
السجاالت، كيكاد يكػف شبو إجساع بيغ السفكخيغ الدياسييغ حػؿ أىسية ىحه 

                                                             
، مقاؿ نذخ في صحيفة االياـ، تسكين الذباب في مؤسدات السجتسع السجني(، 0245الغخيخؼ، محدغ )  (1)

 السشامة،-، البحخيغ42032ع
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السؤسدات كضخكرتيا لمتشسية، إذ اعتبخت شخًشا أساسًيا ألؼ عسمية تشسية ناجحة، 
 7(1)كبالتالي فإف رقي السجتسعات كتقجميا ال يسكغ أف يتع إال بػجػدىا

يكسغ دكر مؤسدات السجتسع السجني في إدماج الذباب في عسمية التشسية   
الدياسية في إبخاز دكر الذباب في السجتسع، كتفعيل دكرىع الدياسي، كتذجيعيع 
عمى كضع برسات إيجابية في السجتسع، إال أف األداة الفعالة لتحقيق ذلظ تكسغ 

مجتسعاتيع كالتعبيخ عغ  في الذباب أنفديع، فيع مغ يرشعػف الفخص لؿيادة
آرائيع كأفكارىع دكف التعحر بالتحجيات التي تػاجو الذباب كالجكلة، كعشجىا سشرل 
إلى حمػؿ لمعجيج مغ القزايا بػجػد شباب مجرؾ كاع لػاجباتو تجاه الػشغ 
كالسجتسع، كاف يكػف قادًرا عمى السذاركة الفاعمة في الحياة الدياسية، 

كاتخاذ القخار في الذؤكف الدياسية كعمى مختمف كاالجتساعية، كفي صشاعة 
 السدتػيات7

إف مؤسدات السجتسع السجني تعتبخ أحج أىع السقػمات الخئيدة في تسكيغ  
الذباب، كتفعيل دكره الحؿيقي، نطًخا ألىسية الجكر السشػط بيا في عسمية التشسية 

صػ،كالتأثيخ، الذاممة، كالدياسية عمى كجو الخرػص، كقجرتيا الكبيخة عمى الزغ
كالسشاصخة لقزايا الذباب، كأف أبخز كأىع األدكات التي تقػـ بيا مؤسدات 
السجتسع السجني مغ خبلؿ تعديدىا لسبادغ الجيسقخاشية، كحقػؽ اإلنداف، كتعديد 
مشطػمة سيادة القانػف، كالؿياـ بحسبلت كأنذصة تجعع فئة الذباب مغ خبلؿ تبشي 

ذباب، كتػعييع، كتكدبيع السيارات البلزمة، مبادرات كحسبلت شبابية تخجـ ال
كتدعى أيزًا إلى التذجيع عمى العسل التصػعي كالحؼ بجكره يعصي الذباب 

                                                             
(، اتجاىات عيشة مغ مشتدبي مؤسدات السجتسع السجني نحػ 0224العداـ، عبج السجيج، كالذخعة، دمحم )( 1)

( 1( العجد )11األردنية، السجمج ) السذاركة الدياسية في األردف8 دراسة إحرائية تحميمية، مجمة دراسات الجامعة
 1467ص8 
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الجافعية لتحسل السدؤكلية، كتخكد بعس مؤسدات السجتسع السجني بذكل كبيخ 
عمى السحػر الدياسي الحؼ يتزسغ تفعيل الجكر الذبابي في الخقابة السجتسعية، 

ا لمذباب عمى عجة مدتػيات؛ مغ أجل تفعيل السذاركة الذبابية كتبشي خصصً 
 7 (1)الحؿيؿية في صشع القخار

إف مؤسدات السجتسع السجني تػاجو تحجيات8 كقمة اإلمكانيات، كانعجاـ  
التسػيل كالجعع الخارجي في أغمب األحياف، كبعس السؤسدات ال زالت تعسل 

تشفيح البخامج التشسػية لمشيػض في كتشفح كأخحت عمى عاتقيا االستسخارية في 
القصاع الذبابي، ككحلظ يػجج الكثيخ اإلشكاليات، كغالبا ما تعكذ سمبيًا عمى 

 آدائيا كدكرىا تسكيغ فئة الذباب7
كتدعى مؤسدات السجتسع السجني مغ خبلؿ بخامجيا، كحسبلتيا،  

كرىا في كمبادراتيا، لخمق جيل شبابي قادر عمى التخشح، كاالنتخاب مغ خبلؿ د
التػعية، كالتثؿيف السدتسخ لمسجتسع السحمي كخاصة فئة الذباب، كذلظ لخػض 
غسار التجخبة، كباإلضافة إلى أىسية السجالذ الذبابية التي ترجرت القصاع 
الذبابي في اآلكنة األخيخة كالتي تيجؼ إلى إعجاد الؿيادات الذبابية، كدعسيا، 

العمع بأف مذاركة الذباب األردني داخل كتفعيل دكرىع في الحياة الدياسية، مع 
األحداب الدياسية غيخ فاعمة، كليدت بالسدتػػ السصمػب، كأف قصاع الذباب لع 
يعط الفخص الحؿيؿية إلى إيراؿ الرػت لمسعشيغ كصشاع القخار؛ لمسصالبو 

 7(2)بزخكرة التحخؾ الجاد لتغييخ الػاقع الخاىغ

                                                             
 السخجع نفدو7( 1)

السخجع لقاء حهاري عن دور مؤسدات السجتسع السجني في تعديد السذاركة الدياسية لمذباب، البخدكيل،   (2)
 الدابق7
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لتشسية الدياسية من خالل مؤسدات السبحث األول: إدماج الذباب في عسمية ا
 السجتسع السجني السحمية

تعج مؤسدات السجتسع السجني إحجػ أىع األدكات التي تعدز إدماج 
الذباب في عسمية التشسية الدياسية، إذ تتيح لمذباب السذاركة الدياسية، 
كالسجتسعية في ضل مشاخ ديسقخاشي يسكشيع مغ اختيار اىتساماتيع، كتبشي قزايا 

سعية بخغبة مشيع دكف إجبار مغ أحج، كحيشسا يشتدب الذباب أك يذارؾ بذكل مجت
مشطع اك غيخ مشطع مغ خبلؿ بخامج كأنذصة مؤسدات السجتسع السجنية السختمفة 
فإف ذلظ يديج مغ فخصة تحقيق أىجاؼ التشسية الدياسية، كمشيا زيادة مذاركة 

نساذج مؤسدات السجتسع كمغ أبخز 7 (1)الذباب الفاعمة في الحياة الدياسية
 8 السجني

 السصمب األول: الشقابات السيشية
تمعب الشقابات دكرا كبيخا كميسا في إدماج الذباب في الحياة الدياسية، 
كخاصة خبلؿ التغيخات الدياسية األخيخة في السشصقة، كذلظ بعج الخبيع العخبي؛ إذ 

لشقابات في حذج لعب العساؿ دكرا أساسيا في االحتاجات العخبية، كنجحت ا
السػاششيغ كالتأثيخ عمييع، عبلكة عمى دكرىا الدياسي السمسػس، كأيزا لمشقابات 
دكر ميع عمى الرعيج السحمي في عجة مجاالت غيخ السيشية كالدياسية، كخاضت 
العجيج مغ الشقابات نذاشات كمػاقف مصالبة بجسمة مغ اإلصبلحات الدياسية بعج 

كاف عمى الشقابات السيشية أف تشاضل مغ أجل الخبيع العخبي، كفي الػاقع 
إصبلحات سياسية، كاقترادية، كاجتساعية ترب دائسا في مرمحة الػشغ 

 كمشتدبي الشقابة في السقجمة7

                                                             
 (، مخجع سابق02257العداـ، عبج الباسط )  (1)
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ألف عزػ، إذ  322يتجاكز عجد مشتدبي الشقابات السيشية في األردف  
 يشتدب الذاب األردني حدب تخررو إلى الشقابات السيشية بعج تخخجو مغ

الجامعة مباشخة، كلمشقابات أدكار كثيخة تدعى مغ خبلليا إلى إدماج الذباب في 
 عسمية التشسية الدياسية كعمى الشحػ التالي8 

 تداىع الشقابات السيشية بذكل فاعل كممحػظ في القزايا العامة7 -4
تتبشى الشقابات مػاقف سياسية ثابت مغ كافة السرالح الػششية كالعخبية  -0

 ية، مسا يعصييا دعسا شعبيا كاسعا7كاإلسبلم
تمعب الشقابات السيشية دكرا كبيخ في الػاقع الدياسي، كاالجتساعي األردني،  -1

كىي رديفو لجكر األحداب الدياسية، حيث كاف لمشقابات مػقفيا الجاعع لمذعب 
 األردني كقزايا األمة7

 7(1)الذباب يذاركػف في العسل الشقابي كيعج دكرىع أساسًيا ؼيو -2
 السصمب الثاني: مؤسدات السجتسع السجني غيخ العسالية

ىي مؤسدات مجتسع مجني محمية كدكلية غيخ عسالية كال تيجؼ الى 
الخبح، ليا أىجاؼ كغايات كتعسل بعجة مجاالت كتشفح نذاشاتيا داخل نصاؽ 

 السسمكة كقج تتبع الى مطبلت رسسية كتعسل مع فئة الذباب، كمشيا8
  مخكد الحياة لتشسية السجتسع السجني  -4

انصمق بجيػد مجسػعة مغ الذباب الشذصاء السجنييغ؛ بيجؼ تعديد          
 الجيسقخاشية كالسذاركة العامة في إشار سيادة القانػف كذلظ مغ خبلؿ8

 رفع مدتػػ الػعي العاـ حػؿ الؿيع السجنية7 -4
                                                             

، السػقع االلكتخكني، يشية في األردنالشقابات الس(، 0246كيكبيجيا، السػسػعة الحخة )( 1)
 https://www.ar.wikipedia.org/wiki/7الشقابات_السيشية_في_األردف
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 سذاركة7تكخيذ مبادغ العجالة كالسداكاة كالحخية كال -0
تأسذ السخكد مغ قبل مجسػعة مغ الذباب الفاعميغ، المحيغ الحطػا كمغ 
خبلؿ خبختيع في السشطسات غيخ الحكػمية اتحادات الصمبة كالجسعيات الصبلبية 
كجػد فجػة في دكر الذباب في عسل السشطسات غيخ الحكػمية كالحياة الدياسية، 

ج؛ نطًخا إلى الجيسػغخاؼية الدكانية في كبيشسا كاف الذباب غالبا فئة مدتيجفة لمبخام
األردف كعجد الذباب، كذلظ ليذسل الجكر التذاركي لمذباب في العسل التشسػؼ في 
األردف، كزيادة التفكيخ الشقجؼ، كاتخاذ القخارات في أكساط فئة الذباب، كرفع 

 7 (1)كعييع بحقػقيع في السذاركة
السذاركيغ في مخاؾبة االنتخابات كقج استفاد السخكد مغ خبخات الذباب 

متصػع، كيسارس  2222الشيابية كالبمجية كانتخابات أخخػ الحؼ زاد عجدىع عغ 
 مخكد الحياة لتشسية السجتسع السحمي عجة مياـ كأنذصة مشيا8

 مخاؾبة االنتخابات الشيابية، كالبمجية، كانتخابات الشقابات السيشية7 -4
 مي7مخاؾبة البخلساف كالحكع السح -0
 تعديد التشسية الجيسقخاشية ككدب التأييج لحقػؽ االنداف7 -1
دعع التحػؿ الجيسقخاشي مغ خبلؿ خجمات التجريب، كالبحػث التي تقجميا  -2

كحجة األبحاث كالتجريب إذ يتصػع في تحقيق أىجافيا كبخامجيا مجسػعة مغ 
 7 (2)الذباب الستصػعيغ لجمجيع في عسمية التشسية الدياسية

 
 

                                                             
، السػقع االلكتخكني، تاريخشا –(، من نحن 0224مخكد الحياة لتشسية السجتسع السجني )( 1)

http://www.hayatcenter.org/ar/about/history/7 

 7نفدوالسخجع   (2)

http://www.hayatcenter.org/ar/about/history/
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 يعسل مخكد الحياة في بخنامجيغ رئيديغ ىسا8 
البخنامج األكؿ8 السداءلة كالسذاركة كالحكع السحمي )راصج(8 فيخكد 
البخنامج عمى مخاؾبة االنتخابات السحمية البخلسانية كالبمجية، كتقييع األداء العاـ 
لمبخلساف، كأعزاء مجمذ الشػاب، كمخاؾبة مجػ االلتداـ الحكػمي كخصصو؛ بيجؼ 
تعديد مبجأ الذفاؼية كالسدائمة كالسذاركة العامة، كسا يعسل البخنامج عمى تعديد 
البلمخكدية كدمج السػاششيغ في عسمية صشاعة القخار، كيدتكسل راصج أعسالو في 
تحميل القػانيغ، كالدياسات الستعمقة باإلصبلح الدياسي، كتذجيع مذاركة 

ع التخكيد عمى مذاركة السخأة السػاششيغ الفاعمة في عسمية صشاعة القخار م
كالذباب، كيدعى مخكد الحياة إلى تعديد دكر الذباب في الحسبلت االنتخابية 
لمسخشحيغ مسا يجعع كجػد السخشحيغ الحيغ يخكدكف عمى البخامج التي تخجـ 
الذباب، عمى نحػ مساثل يعسل مخكد الحياة بذكل دائع لزساف إدماج الذباب 

إدماجيع كسػاششيغ فاعميغ، إذ يتزسغ بخنامج السخاؾبة  في الحياة الدياسية كدعع
العجيج مغ الستصػعيغ الذباب، كسا يعقج السخكد العجيج مغ الجمدات الحػارية بيغ 
الذباب كبيغ أقخانيع السحمييغ كاألجانب، إضافة إلى إشخاكيع في مشاقذة القزايا 

جراتيع مغ أجل تصػيخ العامة السيسة، كالحقػؽ الدياسية مع صشاع القخار، كبشاء ق
التفكيخ الشقجؼ، كاإلبجاعي لجييع؛ كذلظ مغ خبلؿ نػادؼ السشاضخات في السجارس، 

 7(1)كالجامعات، كدمج أكلػيات الذباب ضسغ بخامج السخشحيغ السختمفة
البخنامج الثاني8 تساسظ لمتسكيغ السجتسعي8 يداىع الذباب مغ خبلؿ 

بل اآلخخ، باإلضافة إلى إتاحة الفخص بخنامج تساسظ عمى نذخ ثقافة الحػار كتق
لسختمف الفئات السجتسعية لمسذاركة في أنذصة كجيػد نذخ الفكخ السعتجؿ؛ بيجؼ 
بشاء شبكات مجتسعية تعسل مع فئات السجتسع كتجعع صانعي القخار لمػصػؿ 

                                                             
 السخجع نفدو7( 1)
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لسجتسع متحزخ، كمددىخ، كيداىع بفاعمية في بشاء كاستقخار السجتسعات، كذلظ 
اييخ سيادة القانػف، كبسا يتبلءـ مع أىجاؼ التشسية السدتجامة ضسغ قػاعج كمع

 7 (1)ذات العبلقة
 ىيئة شباب كمشا األردن -2

، بسادرة مغ السمظ عبج هللا 0224أسدت ىيئة شباب كمشا األردف عاـ ت
الثاني بغ الحديغ، كتعج إحجػ بخامج صشجكؽ السمظ عبج هللا الثاني لمتشسية، الحؼ 

دكر الذباب كذخيظ حؿيقي كمؤثخ في الحياة العامة، سػاء عمى ييجؼ إلى تفعيل 
الرعيج االجتساعي أك الدياسي أك االقترادؼ، كذلظ مغ خبلؿ بشاء قجرات 
الذباب، كتعديد ثقافة السبادرة كالعسل التصػعي لجييع، إضافة إلى التذبيظ كبشاء 

 7 (2)الذخاكات بيغ مختمف السؤسدات العاممة مع فئة الذباب
 ىيئة شباب كمشا األردف إلى تحقيق العجيج مغ األىجاؼ كمشيا8 تسع

تػفيخ األدكات البلزمة لتفعيل السذاركة في الحياة الدياسية كاالقترادية  -4
 كاالجتساعية لمذباب7

معخفة آراء كمػاقف الذباب حػؿ القزايا السختمفة؛ بتفعيل قشػات  -0
 االتراؿ معيع7

السجنية لجػ فئة الذباب كتعديد السػاششة الفاعمة غخس الؿيع كالسسارسات  -1
 لجييع7

تدكيج الذباب في السيارات كالخبخات السػائسة الحتياجات كمتصمبات  -2
 الدػؽ7

                                                             
 السخجع نفدو7( 1)

، عساف، مػقع ىيئة شباب كمشا األردف فكخة ىيئة شبتب كمشا األردن(، 0224ىيئة شباب كمشا األردف ) (2)
 https://www.kafd.jo/ar/program/7األردف-كمشا-شباب-االلكتخكني، ىيئة
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زيادة قجرة الذباب عمى السشافدة في سػؽ العسل مغ خبلؿ تػفيخ فخص  -3
 تجريبية7

 مذخوع نهى:  -2
ب، كتدتيجؼ السجتسعات أحج مبادرات مؤسدة كلي العيج السػجو نحػ الذبا

السحمية، كىي عبارة عغ مشرة إلكتخكنية لتشسية حذ السدؤكلية السجتسعية، 
كمزاعفة العسل الخيخؼ مغ قبل الستصػعيغ الذباب، حيث أسدت لخفع الػعي 
حػؿ القزايا اإلجتساعية كالتشسػية اليامة كمشيا القزايا ذات العبلقة الدياسية 

 7 (1)كالتي تداىع في بشاء مدتقبل مذخؽ كالستعمقة بالذباب األردني 
كمغ أنذصة مذخكع نػػ التي تدعى لجمج الذباب كتسكيشيع في الحياة 

 الدياسية8 
بخنامج زيادة السذاركة السجنية لمذباب8 يػصف السذخكع بأنو إنصبلقو مغ 
الحاجة السمحة لتغييخ نسط السذاركة الذبابية في الحياة السجنية بذكل جحرؼ، 
كإيسانًا بأىسية مخاجعة السفاـيع الستعسقة بالفكخ الدائج لجػ الذباب، كضخكرة 

شخاكيع في عسمية صشع القخار؛ تسكيغ الذباب لمسذاركة في الحياة السجنية، كإ
حخًصا عمى إشبلؽ بخنامج ييجؼ إلى زيادة السذاركة السجنية لمذباب، كيجعع 

 تحقيق أىجاؼ التشسية السدتجامة، كمغ أبخز ىحه السػاضيع8 
 الجستػر األردني كتعجيبلتو7 -4
 قانػف العسل كالعساؿ األردني7 -0
 مبادغ حقػؽ اإلنداف7 -1
 السمكية7 األكراؽ الشقاشية -2

                                                             
 https://www.naua.org/about7، السػقع االلكتخكني لسبادرة نػػ، عن نهى (، 0247مذخكع مبادرة نػػ )( 1)
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كذلظ مغ خبلؿ عقج جمدات تجريبية متخررة في السػاضيع ذاتيا 
كخصػة أساسية ستشتج عشيا مذاركة فاعمة لمذباب في الحياة الدياسية عمى 
السدتػييغ السحمي كالػششي، كسيقػـ الذباب الستجربيغ بالسذاركة في عسمية صشع 

اقتخاحاتيع كآرائيع الفعمية القخار مغ خبلؿ كتابة كرقة سياسات كتػصيات ستزع 
في مػاضيع مختمفة تتعمق بالذأف العاـ، بحيث تداعج صشاع القخار عمى اتخاذ 
القخار الحؼ يحاكي تصػرات السجتسع كيتػاءـ مع تصمعاتو، كمغ السفخكض أف يشفح 
ىحا البخنامج بجاية ىحا العاـ إذا تع تأميغ دعع يغصي تكاليف تصبيقو في حيشيا 

 7(1)اكات مغ القصاعي العاـ كالخاصسيتع بشاء شخ 
 السعيج الدياسي العجاد الكيادات الذبابية -4

مطمة شبابية كششية كاستسخار لسذخكع الحكػمة يعج السعيج الدياسي 
، إذ تبشت كزارة الذباب مبادرة 0245الذبابية السػازية كالتي أشمقت نياية عاـ 

شبابية مغ الذباب كإلى الذباب السعيج الدياسي بأفكار كمذاريع كبخامج ككػادر 
مباشخة، كبذخاكة مذتخكة معيع، إضافة إلى عقج العجيج مغ الذخاكات مع مجسػعة 
مغ الػزارات كالسؤسدات الجاعسة كالذخيكة، كيشفح السعيج الدياسي مجسػعة مغ 

، كالتي تقجـ (2)السذاريع كالبخامج كالتي تعشى بإدماج الذباب بالحياة الدياسية
الجكرات التثؿيؽية التػعػية لتعديد دكر الذباب في العسل الدياسي  مجسػعة مغ

ضسغ مخاكد السعيج الدياسي إلعجاد الؿيادات الذبابية السػجػدة في السحافطات 
 7 (3)كافة

                                                             
-زيادة ، السػقع االلكتخكني لسبادرة نػػ،بخنامج زيادة السذاركة السجنية لمذباب(، 0247مذخكع مبادرة نػػ )  (1)

 https://www.naua.org/project/166-السجنيةلمذباب-السذاركة

، السػقع االلكتخكني، عن السعيج الدياسي(، 0247السعيج الدياسي إلعجاد الؿيادات الذبابية )( 2)
wpage.aspx?pageID=298http://www.moppa.gov.jo/Pages/vie7 

 السخجع نفدو7  (3)

http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=298
http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=298


  ..........التنمية السياسية في االردن وافاق ادوار الشباب )دراسة استطالعية( 
 

93 
 برلني  –املانيا                            املركز الدميقراطي العريب                                                       

 كمغ أبخز البخامج التي يشفحىا السعيج8
 البخنامج الهششي إلعجاد الكيادات الذبابية -4

الخئيدة لمبخنامج ىي إعجاد ؾيادات كششية بخنامج شبابي كششي، كالسيسة 
مغ فئة الذباب لتسكيشيا مغ السذاركة الدياسية، كصشع الدياسة العامة، كتقػـ 
فكخة البخنامج عمى تكػيغ فخيقيغ8 الحكػمة الذبابية، كالبخلساف الذبابي، كيقػـ 
الفخيقاف بستابعة كمػاكبة الدياسة العامة ضسغ أفكار كرؤػ شبابية تػاكب 

صمبات العرخ، كتعسل عمى إعجاد السذاريع كالبخامج كالسبادرات بكافة مت
القصاعات كالسجاالت، مغ خبلؿ تقجيع مجسػعة مغ االقتخاحات كالحمػؿ كالبجائل 
كفق نيج إيجابي بخامجي شبابي، كالدعي لبشاء شخاكات مع السؤسدات الحكػمية 

سجتسع السجني ذات الخسسية كالجيات السعشية مغ قصاع التشسية كمؤسدات ال
 7 (1)العبلقة، كبشاء شخاكات استخاتيجية مع السشطسات الجكلية كالقصاع الخاص

                                                             
، السػقع البخنامج الهششي إلعجاد الكيادات الذبابية(، 0247السعيج الدياسي إلعجاد الؿيادات الذبابية )  (1)

 https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=1247 االلكتخكني،

https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=124
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 مذخوع الحكهمة الذبابية -2
عزًػا مغ فئة الذباب، يعسل عمى مدتػػ  42فخيق شبابي يزع         

قصاًعا مخكديًّا رئيًدا، مػزعيغ عمى قصاعات،  40الدياسات العامة الػششية ضسغ 
أعزاء، كتعسل عمى ثبلث محاكر رئيدة8  3كيزع كل قصاع فخيًقا مكػًنا مغ 

يحؼ، كتكػف قصاعات الحكػمة السدانجة، كحكػمة الطل، كالسحػر البخامجي التشف
 العسل عمى الشحػ التالي8

 قصاع الشقل العاـ7 -4
 قصاع الرحة7 -0
 قصاع التخبية كالتعميع كالتعميع العالي7 -1
 قصاع الذباب كالثقافة كالتشسية الدياسية كاإلعبلـ7 -2
 قصاع االقتراد الػششي كالتخصيط كالسالية العامة7 -3
 كاالبتكار، كالسذاريع الرغيخة كالستػسصة7 قصاع العسل، كالتذغيل، كالخيادة، -4
 قصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كتصػيخ االعساؿ7 -5
 قصاع التشسية االجتساعية، كالدياسات االجتساعية7 -6
 قصاع البمجيات، كاالشغاؿ العامة7 -7

 قصاع الداعة، كالسياه كالخؼ7 -42
 قصاع الصاقة، كالبيئة كالدياحة7 -44
 7(1)التذخيعات، كالقػانيغ، كاألنطسة قصاع -40

                                                             
 ، السػقع االلكتخكني،مذخوع الحكهمة الذبابية(، 0247السعيج الدياسي إلعجاد الؿيادات الذبابية )  (1)
 https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=125 
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تعسل الحكػمة مع عجة جيات كأشخاؼ في مقجمتيع مجمذ الػزراء،  
كالػزارات السعشية كمؤسدات السجتسع السجني، كتكػف مياميا الخئيدة إعجاد 
السذاريع كالبخامج كالسبادرات لمقصاعات السخكدية كتقجيسيا لسجمذ الػزراء، 

ساؿ القصاعات الحكػمية كمعايشة التحجيات كاالختبلالت باإلضافة إلى متابعة أع
 7(1)كتقجيع السقتخحات السشاسبة

 مذخوع البخلسان الذبابي  -1
 40عزًػا مغ فئة الذباب مػزعيغ عمى  74عبارة عغ فخيق مكػف مغ          

أعزاء، يختز الفخيق في  6محافطة، كلكل محافطة فخيق ثانػؼ مكػف مغ 
دراسة التذخيعات كالقػانيغ كاألنطسة بذكل أساسي، ككسا يختز بذكل ثانػؼ 

صج بالدياسات السحمية ضسغ نصاؽ السحافطات في مجاؿ التذخيز كالخ 
كالستابعة كإعجاد السذاريع عمى مدتػػ السحافطة، كرفجىا لفخيق الحكػمة 

 ، كيعسل مغ خبلؿ لجاف رئيدة كتكػف عمى الشحػ اآلتي8 (2)الذبابية
 المجشة القانػنية7 -4
 لجشة العسل كالتشسية االجتساعية7 -0
 لجشة التخبية كالتعميع7 -1
 لجشة الدياحة كاآلثار7 -2
 لثقافة كاالعبلـ7لجشة الذباب كا -3
 لجشة الشقل كالخجمات العامة7 -4
 لجشة الرحة7 -5
 لجشة الشداىة كالذفاؼية7 -6

                                                             
 السخجع نفدو7  (1)

 ، مخجع سابق7مذخوع البخلسان الذبابي(، 0247السعيج الدياسي إلعجاد الؿيادات الذبابية )  (2)
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 لجشة الدراعة كالسياة كالخؼ7 -7
 لجشة الحخيات العامة كحقػؽ االنداف كشؤكف السخأة7 -42
 لجشة الصاقة كالبيئة7 -44
 7 (1)لجشة السالية كاالقتراد كاالستثسار -40

الذبابي األردني مع العجيج مغ الجيات مشيا مجمدي  كيعسل البخلساف 
األعياف كالشػاب، كالمجاف الخئيدة لمسجمديغ، كالكتل الشيابية السذكمة، كمغ خبلؿ 
أدكات البخلساف الذبابي كىي أكراؽ الدياسات كالسػقف كحسبلت السجافعة، ككدب 

يع مدػدات التأييج، ككرش العسل مع مجمذ الشػاب، لتشفيح مياـ محجدة8 بتقج
قانػنية مقتخحة لسذاريع قػانيغ لسجمذ الشػاب، كتقجيع مقتخحات لتعجيل عمى 

 7 (2) القػانيغ كاألنطسة الشافحة لسجمذ الشػاب
 

                                                             
 الدابق (، السخجع0247السعيج الدياسي إلداد الؿيادات الذبابية )(1)

 (، السخجع الدابق02477السعيج الدياسي إلداد الؿيادات الذبابية )( 2)
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  لمذباب بخنامج االكاديسية الدياسية -2
بخنامج شبابي تجريبي تصبيقي، يقػـ عمى تسكيغ الذباب كإكدابيع السعخفة         

كالسيارات الدياسية األساسية، كذلظ مغ خبلؿ تقجيع مجسػعة مغ الجكرات كإقامة 
ضسغ محاكر كرشات عسل خاصة ضسغ مخاحل كمدتػيات تجريبية محجدة، 

شتجيات الدياسية الحػارية، رئيدة8 التجريب حػؿ السشاضخات الدياسية، كإقامة الس
 12-46كتكػف الفئة السدتيجفة في البخنامج الذباب في السخاحل العسخية مابيغ 

عاًما، مع التخكيد عمى إدماج أعزاء السجالذ السحمية، كالبمجية، كالشذصاء 
 7(1)الدياسييغ مغ الذباب، ككحلظ شمبة الجامعات كالسجتسع السحمي

السجتسع السجني8 كالشقابات السيشية،  كىشاؾ نساذج أخخػ غيخ مؤسدات
كغيخ العسالية، كتسارس نذاشات سياسية كمجنية مختمفة يكػف الباب حاضخا 

 كأساسيا فييا كمشيا8
االتحادات الصبلبية في الجامعات )مجالذ الصمبة(8 االتحادات الصبلبية ك  -4

الصبلبية دكرىا فى تعديد ؾيع االنتساء الػششي، كتحخص االتحادات كالسجالذ 
عمى تفعيل دكر الذباب الحؿيقي في التشسية الدياسية، كال شظ أف االتحادات 

 الصبلبية في الجامعات تحقق جسمة مغ األىجاؼ أىسيا8
 صقل شخرية الصمبة كالسحافطة عمى مكتدباتيع7 -4
 تبشي القزايا الستعمقة بالذباب داخل الحـخ الجامعي7 -0
 ية7تػسيع قاعجة السذاركة الصبلب -1
 تعديد ؾيع الػششية كتشسية ركح الحػار البشاء اليادؼ7 -2

                                                             
، السػقع االلكتخكني، بخنامج االكاديسية الدياسية لمذباب(، 0247ة )السعيج الدياسي إلعجاد الؿيادات الذبابي  (1)

https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=1277 
 

https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=127
https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=127
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 تخسيخ مبادغ الجيسقخاشية كحقػؽ االنداف7 -3
تعديد ركح التعاكف كالعسل الجساعي أك العسل الصبلبي كالحؼ بجكره يشبح  -4

 العشف الجامعي كاألقميسي7
ػر كتيجؼ انتخابات مجالذ كاتحادات الصمبة في الجامعات إلى تشسية شع

الحذ بالسدؤكلية، كتشسي شخرية الصالب، كتعدز مفيػمي الػالء كاالنتساء، كتعج 
جدء مغ الشذاشات الصبلبية اليادفة إلى رفع مدتػػ التسثيل كالسذاركة لمسحافطة 
عمى مكتدباتيع كتبشي مذكبلتيع كالعسل عمى حميا مع إدارة الجامعة كالسعشييغ 

 ضسغ إشار مؤسدي كقانػني7 
ط الصبلبي مغ الجعائع األساسية لتخسيخ دكر السذاركة الدياسية يعج الشذا

لجػ الصمبة فى الجامعة، كأيزا يعج شكبًل مغ أشكاؿ مسارسة الجيسقخاشية الذبابية 
الصبلبية، كتعػد أىسية مجالذ كاتحادات الصمبة كأحج ركافج الستابعة كالسذاركة 

السشطػمة، إذ إف االتحاد مغ قبل رئاسة الجامعات )اإلدارة(، كعشرخ فعاؿ فى 
يعسل عمى تفعيل العسمية التعميسية فى ضػء الستغيخات السحمية كالعمسية لمػصػؿ 
إلى خصة إستخاتيجية لمتعميع ، كسا يعسل عمى دعع التػاصل بيغ الجامعات 
كمؤسدات السجتسع، كتعج عشرخ ىاـ كفعاؿ فى العسمية التعميسية؛ ألنو نتاج 

شية الختيار مسثمييع، كسا يحتاج الذباب دائسا إلى بث عسمية لسسارسة الجيسقخا
 ركح الجيسقخاشية كالحػار البشاء كالسذاركة الفعالة7

كتعج السجالذ كاالتحادات الصبلبية سسة حزارية في أؼ مجتسع متقجـ، 
فيي تعبخ عغ اإلرادة الحخة مغ جانب الصبلب في اختيار مسثمييع الحيغ يتػلػف 

عج الجعامة األكلى في مذاركة العشاصخ الذابة في صشع نيابة عشيع، ككػنيا ت
القخار كأف يكػف ليع دكر فعاؿ كبشاء في مجتسعيع الحؼ يعيذػف ؼيو، فتجخبة 
االتحادات، كالسجالذ الصبلبية ىي مسارسة عسمية حؿيؿية لمتجريب عمى السسارسة 
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عغ بخلساف  القادمة في اختيار مسثمي الدمصة التذخيعية؛ ألف مجمذ الصمبة عبارة
مرغخ يتجرب ؼيو الصمبة  عمى مسارسة ديسقخاشية حؿيؿية بذكل فعاؿ، كىػ 
الػسيمة كاألداة الذخعية كىسدة الػصل بيغ الؿيادات كالقاعجة مغ الصبلب، كأيزا 
فإف االتحاد ىػ نبس القاعجة الصبلبية الحؼ يقػـ بشقل مذاكل الصبلب إلى 

 الؿيادات مغ كافة التكتبلت كالقػائع7
فاالتحادات الصبلبية تدسح لمصالب بسسارسة األنذصة السختمفة، كشغل 
أكقات الفخاغ بصخيقة تعػد عمى الفخد كالسجتسع بالشفع، كسا أف قخارات االتحاد 
 الصبلبي ممدمة إلدارة السؤسدة التعميسية ما دامت ال تتعارض مع القػانيغ كالمػائح

(1)7 
مية التشسية الدياسية ال يسكغ أف إف التػجو الػششي إلدماج الذباب في عس

يتحقق إذا لع يكغ ىشاؾ بخامج كخصط كششية حؿيؿية ككاضحة تداعج الذباب 
األردني عمى السذاركة الفعمية مغ خبلؿ إكدابيع السعخفة البلزمة، كالسيارات، 

 7(2)كاالتجاىات اإليجابية نحػ تحقيق غايات التشسية الدياسية
  واالستخاتيجيةمخاكد الجراسات الدياسية  -2

مخاكد بحثية تتػلى إجخاء البحػث، كالجراسات الستعمقة بالقزايا  
الدياسية، كاالقترادية كاألمشية، كاالجتساعية كغيخىا مغ القزايا، كتعػد أىسية 
تأسيذ مخاكد بحثية كمؤسدات بالتقري حػؿ القزايا السختمفة في ىحه السخحمة، 

لسخاكد العجيج مغ الجيػد كما تذيجه السشصقة العخبية في ىحه األياـ، إذ تقجـ ا
الستعمقة بقزايا الذباب، كدكرىع في الحياة العامة، لحلظ فإف نسط السخاكد 

                                                             
، السػقع االلكتخكني، الصالبيةدراسة ميجانية فى دور االتحادات (، 0242مجتسع تعميع الثانػية ) (1)

https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=581334  

، مػقع ىبل االخبارؼ االلكتخكني، االتحادات الصالبية في الجامعات والحذ الهششي(، 0246عمي الخذساف )  (2)
www.hala.jo/authors/newshttps://كالحذ/7-الجامعات-في-الصبلبية-/االتحادات 

https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=581334
https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=581334
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كالسؤسدات البحثية التي نجعػ إلى إنذائيا مغ السسكغ أف تربح الحاضشة، 
كالشػاة، كالخصػة األكلى نحػ مفاـيع حجيثة كنطخيات شاممة حػؿ الدياسة كاألمغ 

اب كتقجيع حمػؿ لقزاياىع، كتعج ركيدة أساسية لجرء كأداة لتفعيل دكر الذب
السخاشخ الفكخية، كاأليجيػلػجية التي نػاجو فئة الذباب كالسجتسع عمى كجو 

 .(1)العسػـ
كتعشى مخاكد الجراسات الدياسية كاالستخاتيجية بإجخاء الجراسات كالبحػث 

ية مغ مدح لمقزايا التي تيع األردف كاإلقميع، كتقػـ بإجخاء دراسات ميجان
كاستصبلع اآلراء؛ بيجؼ تدكيج الباحثيغ مغ كافة القصاعات كصانعي القخار 
بالسعمػمات كالبيانات كالسعصيات، كتعسل عمى تشطيع الفعاليات كاألنذصة8 
كػرشات العسل، كالسؤتسخات، كالشجكات، كيذارؾ الذباب في جسع البيانات 

 (27)في ىحا العسلكالسعمػمات كستصػعيغ كبحلظ يكػف الذباب شخكاء 
بعس مياـ كأىجاؼ ىحه السخاكد الستعمقة بفئة الذباب كمػقعو في عسمية 

 التشسية الدياسية8
إجخاء البحػث كالجراسات الستعمقة بفئة الذباب كدكره في الحياة العامة  -4

 كالدياسية7
 إجخاء استصبلعات التجيات الذباب الفكخية كالدياسية7 -0
كالبيانات، كالتقاريخ، كالسدػحات، كاإلحرائيات التي تتعمق جسع السعمػمات،  -1

 بفئة الذباب7
                                                             

، مػقع قشاة العخبية االخبارية االلكتخكني، أىجاف مخاكد الجراسات الدياسية(، 0244الحاج، عبجهللا جسعة )  (1)
https://www.alarabiya.net/ar/politics/2016/07/23/7 

 السخكد، الجامعة االردنية، مػقع (، مياـ0246الجامعة االردنية ) –مخكد الجراسات االستخاتيجية   (2)
 http://jcss.org/Contents/CSS_Functions__Tasksar.aspx7السخكد االلكتخكني، 

 

https://www.alarabiya.net/ar/politics/2016/07/23/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/politics/2016/07/23/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://jcss.org/Contents/CSS_Functions__Tasksar.aspx
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تجكيغ كرصج كتػثيق األحجاث الستعمقة بالذباب كدكره في القزايا عمى  -2
 الرعيج الػششي كاالقميسي كالجكلي7

تقجيع تػصيات كالجراسات االستذخاؼية لرانعي القخار حػؿ قزايا الذباب  -2
 ياسية7السختمفة كمشيا الد

تشطيع السؤتسخات، كالشجكات كالجكرات، كالفعاليات التي تتعمق بالذباب كدكره  -3
 في الحياة العامة كالدياسية7

 تشطيع السشاضخات مع السعشييغ كالسؤسدات لسشاقذة قزايا الذباب7  -4
تػفيخ فخص تجريب عسمية لمذباب كشمبة الجامعات لتشسكيشيع كصقل  -5

 تيع كإشخاكيع في العسمية البحثية7شخريتيع كتعديد ميارا
السبحث الثاني: إدماج الذباب في عسمية التشسية الدياسية من خالل مؤسدات 

 السجتسع السجني الجولية
تعسل العجيج مغ السشطسات الجكلية في األردف بسختمف السجاالت، كيصمق  
( السشطسات غيخ اليادفة لمخبح، عمى الخغع مغ أف ىحا NGO’sعمييا )

السرصمح لجسيع السؤسدات غيخ الخبحية، كتديع ىحه السؤسدات في إشخاؾ 
الذباب في عسمية التشسية الدياسية بيجؼ تحقيق التشسية الذاممة، كيػجج العجيج 

 مغ الشساذج أىسيا8
 :USAIDالهكالة االمخيكية لمتشسية الجولية  -أ

كذخكاء في يػجج تعاكف مذتخؾ بيغ الػاليات الستحجة األمخيكية كاألردف 
، في بخامج في مجاالت عجيجة مشيا التعميع، كالسياه، 4735التشسية مشح عاـ 

كالتشسية االقترادية كالصاقة، كالجيسقخاشية كالحػكسة، كالرحة، كالسداكاة بيغ 
الجشديغ، كتسكيغ السخأة، حيث تيجؼ الػكالة األمخيكية لمتشسية الجكلية إلى تعديد 
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غ خبلؿ تػسيع السذاركة السجنية، كتحديغ السؤسدات مبجأ السداءلة في األردف م
 الجيسقخاشية، كتجعع بخامج الػكالة األمخيكية السجتسع السجني كمؤسداتو7

كتعدز حقػؽ اإلنداف مغ خبلؿ التخكيد عمى مذاريع كبخامج  
اإلصبلحات الجيسقخاشية، كتقػية مسثمي األحداب السحمية مغ خبلؿ انتخابات حخة 

تعديد ما يدسى السخكنة السجتسعية، ككسا تدانج الػكالة األمخيكية كنديية، كأيزا 
لمتشسية الجكلية أيزا الحكع السحمي كنطاـ البلمخكدية، كسيادة القانػف، كالذفاؼية 
لعسل السؤسدات الحكػمية، كدمج فئة الذباب في كافة البخامج حيث يذكمػف 

 7(1)أكلػية لتحديغ العسمية الجيسقخاشية
األردف عمى تشفيح جسمة مغ اإلصبلحات الدياسية؛ مغ أجل كيعسل 

تحفيد مبجأ السداءلة الجيسقخاشية كالذفاؼية، كالتعجدية الدياسية، كتعديد الجكر 
االيجابي لمسجتسع السجني، كتداىع الػكالة األمخيكية لمتشسية الجكلية تعديد تقجـ 

 ة حتى اآلف عمى8الجيػد لتحقيق ىحه األىجاؼ، كتذتسل اإلصبلحات الدياسي
 إقخار قػانيغ البلمخكدية كالبمجيات السحمية7 -4
 تعجيل قػانيغ االنتخابات كاألحداب الدياسية7 -0
 كضع استخاتيجية الشداىة الػششية لسكافحة الفداد كزيادة الذفاؼية7 -1

كبجكرىا ركدت الػكالة عمى كضع فئة الذباب ضسغ أكلػية عسميا في 
ىع نػاة الحخاؾ الدياسي دعست الػكالة إلى التخكيد؛  األردف، كبسا أف الذباب

لتدييل شخكط تشطيع االعترامات كالسديخات كمتصمباتيا، باإلضافة إلى تخؽيف 

                                                             
 ،الجولية  في األردن(، لسحة عن الهكالة األمخيكية لمتشسية 0247الػكالة االمخيكية لمتشسية الجكلية )  (1)

 work-https://www.usaid.gov/ar/jordan/our7مػقع الػكالة االلكتخكني، 
 

https://www.usaid.gov/ar/jordan/our-work
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القيػد التي تفخضيا محكسة أمغ الجكلة عمى السجنييغ، إلى جانب إنذاء محكسة 
 7دستػرية، إذ تعج كاحجه مغ إىع اإلنجازات اإلصبلحية الدياسية األخيخة

نتيجة لجيػد الػكالة األمخيكية  0244جخت االنتخابات البخلسانية عاـ 
لمتشسية الجكلية، كالتي اعتبخت مغ قبل مخاقبيغ دكلييغ )ذات مرجاؾية(، كأجخيت 
ىحه االنتخابات بعج تعجيل قانػف االنتخاب كبعس التعجيبلت القانػنية السيسة 

األحداب الدياسية، كقػائع  التي أّثخت عمى العسمية االنتخابية، مغ تذكيل
السخشحيغ كتكتبلت كائتبلفات، إلى إنذاء الجكائخ االنتخابية، كستدتسخ الجكرة 

كاالنتخابات التاريخية عمى  االنتخابات البمجية، لتغصية 0245االنتخابية في العاـ 
مدتػػ السحافطات، كالتي اسَتحجَثت مجالذ السحافطات )البلمخكدية( لمسخة 

مت الػكالة عمى تأكيج اشخاؾ الذباب في العسمية االنتخابية؛ مغ األكلى، كعس
خبلؿ التخشح، كاالقتخاع، كمخاؾبة االنتخابات، كإشبلؽ حسبلت لتػعية كتثؿيف 

 7(1)الذباب بيحا الخرػص
كال تداؿ ثسة تحجيات مغ أجل تحديغ السذاركة الدياسية لجػ الذباب 

تداؿ مذاركتيع محجكدة، كتفتقخ  األردني مغ كػنو الفئة األكثخ تعجادا، كال
السؤسدات الحكػمية مغ الحػكسة الخشيجة إلى القجرة عمى االستجابة كميًا 
الحتياجات السػاششيغ كمشيع فئة الذباب، كأيزا تفتقخ مؤسدات السجتسع السجني 
كالسؤسدات اإلعبلمية إلى التفاعل الدياسي كاالجتساعي السصمػب لتخؾ األثخ 

جتسع، مسا يؤثخ عمى السذاركة الفعالة كالحؿيؿية لمسػاششيغ، اإليجابي عمى الس
 كتعج فخص األردنييغ لصخح آرائيع بذأف القزايا العامة محجكدة7

                                                             
مػقع الػكالة االلكتخكني،  تعديد السداءلة الجيسقخاشية،(، 0247الػكالة االمخيكية لمتشسية الجكلية ) (1)

governance-and-rights-human-https://www.usaid.gov/ar/jordan/democracy7 

https://www.usaid.gov/ar/jordan/democracy-human-rights-and-governance
https://www.usaid.gov/ar/jordan/democracy-human-rights-and-governance


 التنمية السياسية في االردن وافاق ادوار الشباب )دراسة استطالعية( ..........
 

114 
 برلني  –املانيا                  املركز الدميقراطي العريب                                                

كتعاني العجيج مغ السجتسعات السحمية في األردف شساال ككسصا كجشػبا 
مغ آثار التقمبات، فزبًل عغ األكضاع االقترادية الستخدية، كالتجفق الستدايج 

جئيغ، كتذيج ىحه السجتسعات ضغصًا متدايجًا عمى الخجمات األساسية كالبشية لبل
التحتية، إلى جانب زيادة التػتخ عمى مدتػػ السجتسع السحمي، كىحا يؤثخ عمى 

 تحقيق الخصط كالبخامج الػششية الستعمقة بجعع الذباب كتسكيشيع7
لسؤسدات كتدتسخ الػكالة األمخيكية لمتشسية الجكلية في دعع أىجاؼ ا

الحكػمية لتحقيق أىجافيا كأف تربح أكثخ شسػاًل، خرػًصا ؼيسا يتعمق بفئة 
الذباب، فزبًل عغ تعديد كّل مغ سيادة القانػف كحخية الرحافة، كأنذصة 

 7 (1)مكافحة الفداد، كتعديد الجكر اإليجابي لمسجتسع السجني
ػمية الخسسية كتجعع الػكالة األمخيكية لمتشسية الجكلية جيػد مؤسدات الحك

كمؤسدات السجتسع السجني لتصػيخ اإلصبلحات الدياسية في مجاالت متعجدة مغ 
 خبلؿ بخامجيا كمذاريعيا مثل8

زيادة مذاركة السػاششيغ في عسمية صشع القخار بذأف القزايا ذات األكلػية  -4
 كفئة الذباب7

 دعع اإلصبلحات الستعمقة باالنتخابات7 -0
 زاء7 تقػية استقبللية الق -1
 تعديد مبادغ حقػؽ اإلنداف7 -2
 تحديغ قجرة البمجيات عمى تقجيع أفزل الخجمات7 -3
 تعديد الذفاؼية كالشداىة كالسداءلة لغايات مكافحة الفداد7 -4
 إدماج السجسػعات األقل مذاركة في الحياة الدياسية مثل السخأة كالذباب7  -5

                                                             
 (، السخجع الدابق02477الػكالة االمخيكية لمتشسية الجكلية ) (1)
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كالسخكنة، خرػصًا في السجتسعات دعع التخابط السجتسعي كتعديد االستقخار  -6
 7 (1)التي تأثخت بتجفق البلجئيغ

الشتائج كاإلنجازات التي حققت مغ قبل الػكالة األمخيكية لمتشسية كمغ 
 الجكلية كالستعمقة بجعع الذباب كإشخاكيع في الحياة الدياسية ما يمي8

اؿ إنذاء شبكة كششية مغ السجربيغ السختريغ كخاصة فئة الذباب في مج -4
 الجعع كالتػاصل لبشاء قجرات مؤسدات السجتسع السجني7

 470222تقػية مشاىج الجامعات في حقػؽ اإلنداف، كإشخاؾ ما يديج عغ  -0
جامعة في جمدات حػارية كفعاليات حػؿ السفاـيع  02شاب كشابة مغ 

 الجيسقخاشية كالسذاركة الدياسية7
 132الذخاكة مع كزارة التخبية كالتعميع لتشفيح بخنامج )أنا أشارؾ مجارس( في  -1

مجرسة ثانػية إلشخاؾ الصمبة في جمدات حػؿ الجيسقخاشية، كحقػؽ اإلنداف 
 كاإلجخاءات االنتخابية7 

شخز  10222دعع نذاشات الييئة السدتقمة لبلنتخابات؛ كإشخاؾ أكثخ مغ  -2
 كالذباب في مشاقذة إصبلح االنتخابات7 مغ السدؤكليغ كالشاشصيغ

يػفخ بخنامج الػكالة األمخيكية لمتشسية الجكلية )أنا أشارؾ( كالحؼ يشفح مغ 
في األردف، كىػ عبارة عغ مشتجػ حػارؼ  NDIقبل السعيج الجيسقخاشي الػششي 

كتجريبي لصمبة الجامعات األردنييغ لسشاقذة حقػؽ اإلنداف كالجيسقخاشية، 
 7 (2)كالسذاركة الدياسية كتجريبيع عمى السشاضخات

 
 

                                                             
 (، السخجع الدابق02477الػكالة االمخيكية لمتشسية الجكلية )( 1)

 ، السخجع الدابق7تعديد السداءلة الجيسقخاشية(، 0247الػكالة االمخيكية لمتشسية الجكلية )  (2)
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 : NDIالسعيج الجيسقخشي الهششي  -ب
سشطسات الجكلية السدتقمة العاممة في األردف غيخ اليادفة لمخبح، أحج ال ىػ

كتقػيتيا عمى نصاؽ كاسع، كيػفخ السعيج السداعجَة  ،الجيسقخاشية كيعسل عمى دعع 
العسمية لمقادة الدياسييغ كالسجنييغ، مغ أجل تشسية الؿيع، كتعديد السسارسات 

اكف أيًزا مع الجيسقخاشييغ، بيجؼ الجيسقخاشية، مدتعيشا بخبخاء متصػعيغ، كيتع
بشاء السشطسات الدياسية كالسجنية، مغ أجل صػف نداىة االنتخابات، باإلضافة 

كالحكع  كالسداءلة إلى تذجيع السػاششيغ عمى السذاركة الدياسية، كتعديد الذفاؼية
  7(1)الخشيج

كتعجدت بخامج السعيج الجيسقخاشي الػششي في األردف، كتخكد فئة الذباب 
كىي عبارة عغ نذاشات تفاعمية تعدز ؾيع الجيسقخاشية لجػ الذباب كتذجيعيع 
عمى شخح السبادرات، كمشاقذة قزايا اجتساعية كاقترادية كتعميسية تعشييع كتيع 

 السجتسع األردني7
بخنامج تفاعمي شبابي سياسي، الحؼ يشفحه السعيج  خنامج )أنا أشارك(:ب -

مغ أجل إدماج الذباب في العسل الدياسي، كييجؼ إلى تسكيغ كتذجيع الذباب 
 0244مغ أجل لعب دكر فاعل في عسمية صشع القخار، انصمق البخنامج عاـ 

بالذخاكة مع الجامعات األردنية مغ خبلؿ إتاحة السجاؿ لمصمبة لسشاقذة السعاييخ 
جكلية، كمسارسات الجيسقخاشية، كحقػؽ اإلنداف، باإلضافة إلى مػاضيع ميسة ال

 مثل8
 اإلعبلـ7 -4

                                                             
، السػسػعة الحخة، السػقع االلكتخكني، السعيج الجيسقخاشي الهششي(، 0244كيكبيجيا )( 1)

https://www.ar.wikipedia.org/wiki/ كف_الجكلية7السعيج_الجيسقخاشي_الػششي_لمذؤ 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9
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 األحداب الدياسية كالجساعات الدياسية7 -0
 االنتخابات الشيابية كالبمجية كقانػف االنتخاب7  -1

 كمغ خبلؿ البخنامج يتجرب السذاركيغ أيزًا عمى ميارات تصبيؿية مثل8 
 السجافعة7  -4
 7 (1)السشاضخات كإدارة حسبلت كدب التأييج -0

كذلظ بيجؼ تحفيد الذباب ليربحػا مػاششيغ فاعميغ في مجتسعيع7  
كيذارؾ الذباب مغ الجامعات السشتذخة في السحافطات كافة ضسغ مجسػعات 
الشقاش كبؿيادة االقخاف، كتتسحػر بذكل أساسي حػؿ مبادغ حقػؽ اإلنداف 

لمصبلب السذاركيغ في ىحا البخنامج عقج لقاءات مع كالجيسقخاشية، إذ ُأتيح 
صشاع القخار، كالسدؤكليغ، كأعزاء مجمذ الشػاب، كبعج تخخج الذباب )شمبة 

مخحمة البكالػريػس( يمتحق عجد كبيخ مشيع ضسغ بخنامج بخنامج  -الجامعات 
متقجـ تحت عشػاف )أشارؾ بمذ( كيتسحػر حػؿ فقخات سياسية، كتذاركية، 

جيجة، كيتجرب فييا السذارؾ عمى السشاضخات، كالتشديق لصخح كميارات ج
السبادرات، كأسيع الذباب في تشطيع كعقج كرشات عسل كنجكات كمشاضخات 

 تصخح قزايا مجتسعية ككششية عجيجة كمشيا8
تشطيع مدابقة أجخاىا حػؿ الحػار الػششي بيغ الذباب السذاركيغ كغيخ  -4

 السذاركيغ في البخنامج7
رشات عسل ناقذت قزايا شبلبية مثل العشف الجامعي كتصػيخ عقج ك  -0

 كسائل السػاصبلت لصبلب الجامعة بكمف قميمة7
                                                             

 بخنامج السعيج الجيسقخاشي الهششي(، 0242انا اعخؼ سياسية ) (1)
 أشارؾ-أنا-الذباب-لتسكيغ-الجيسقخاشي-الػششي-السعيج-بخنامج متاح عبر الرابط،، لتسكين الذباب 

www.iknowpolitics.org/ar/learn/video8//https 7 
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 عقج مشاضخات داخل الجامعات كخارجيا7 -1
تشطيع حسبلت لتعجيل السػاد الستعمقة بجخائع العشف األسخؼ كعسالة األشفاؿ  -2

 7 (1)كغيخىا مغ القزايا
السعيج كبالتعاكف مع مؤسدات السجتسع السجني مخاؾبة االنتخابات8 يعسل  -3

 42عمى مخاؾبة االنتخابات )الشيابية كالبمجية( في األردف، حيث تع تجريب نحػ 
آالؼ مخاقب محمي أغمبيع مغ الذباب عمى تقييع مجخيات العسمية االنتخابية، 
كإشخاكيع الفعمي فييا، كتتسحػر ميستيع حػؿ مخاؾبة عسمية تدجيل الشاخبيغ، 

 7(2)فتخة الحسبلت االنتخابية، كجػانب أخخػ مغ العسمية االنتخابيةك 
 مؤسدة فخيجريتر ايبيخت  -د

تعج ىحه السؤسدة مغ اإلرث الدياسي الحؼ خمفو فخيجرير إيبخت، كىػ 
أكؿ رئيذ ألساني مشتخب بصخيقة ديسقخاشية، كىي مغ أقجـ السؤسدات الدياسية 

يتسحػر عسل السؤسدة حػؿ أفكار كؾيع ، 4703في ألسانيا، إذ تأسدت عاـ 
الجيسقخاشية االجتساعية كىي الحخية، كالعجالة، كالتكافل، كيختبط ذلظ بالجيسقخاشية 
االجتساعية كالشقابات العسالية، ككسؤسدة ال تدتيجؼ الخبح، فإنشا نقػـ بتشطيع 
عسمشا بذكل مدتقل كيعتبخ الذباب الفئة السدتيجفة ضسغ أعساؿ كنذاشات 

 7(3)سدةالسؤ 

                                                             
 ،إشخاك الذباب ضخورة -الهششي السعيج الجيسقخاشي (، 0244سامح، خالج )( 1)
ضخكرة -الذباب-إشخاؾ-الػششي-الجيسقخاشي-السعيج ،مػقع جخيجة الجستػر االلكتخكني 

https://www.addustour.com/articles/326377 

 ، السخجع الدابق7 إشخاك الذباب ضخورة -السعيج الجيسقخاشي الهششي (، 0244سامح، خالج ) ( 2)
مؤسدة تدعى لتحقيق الجيسقخاشية  -مؤسدة فخيجرير إيبخت (، 0247مؤسدة فخيجريتر ايبخت )( 3)

 arabic-jordan-jordan.org/fes-https://www.fes/7، السػقع االلكتخكني، من نحن –االجتساعية 

https://www.fes-jordan.org/fes-jordan-arabic/
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تعسل السؤسدة في األردف مغ خبلؿ شخاكة شػيمة األمج مع الجسعية   
العمسية السمكية، كتتعاكف مؤسدة )فخيجرير إيبخت( في األردف مع مجسػعة مغ 
مؤسدات السجتسع السجني السحمية، كالتي تشذط في السجاؿ الدياسي لتأسيذ 

رش العسل الخاصة كتشذخ مشابخ لمحػار الجيسقخاشي، كتشطع السؤتسخات، كتعقج ك 
أكراؽ سياسات بذأف السدائل الدياسية الخاىشة، كعسميا يتعمق في البجاية حػؿ 
التخكيد عمى مذاريع لجعع العسمية الدياسية كالجستػرية، كالسداعجة في تصػيخ 

 كسائل اإلعبلـ الججيجة كتحقيق ما يمي8
عغ العخؽ، أك  الػصػؿ إلى مجتسع حخ قائع عمى ؾيع التكافل بغس الشطخ -4

 الجشذ، أك الجيغ7
 ديسقخاشية فعالة كراسخة، كنسػ اقترادؼ مدتجاـ يػفخ العسل البلئق لمجسيع7 -0
 دكلة رفاه تقجـ السديج مغ الخجمات التعميسية كالخعاية الرحية السحدشة7 -1
 7 (1)دكلة مدؤكلة عغ الدبلـ كالتقجـ االجتساعي في أكركبا كالعالع -2

مى دعع كتعديد ؾيع الجيسقخاشية االجتساعية عمى كجو كتعسل السؤسدة ع
 الخرػص مغ خبلؿ الػسائل التالية8

 العسل التثؿيفي الدياسي مغ أجل تعديد السجتسع السجني7  -4
السشتجيات الفكخية8 نحغ نقػـ بػضع استخاتيجيات حػؿ القزايا الجػىخية في  -0

 عغ أبخز السدائل التي تعدز الدياسات االقترادية كاالجتساعية كالتعميسية، فزبلً 
 العسل الجيسقخاشي7

التعاكف الجكلي8 دعع تشفيح سياسة تعديد التعاكف الدمسي كحقػؽ اإلنداف،  -1
 كتذجع عمى إنذاء كتػحيج ـيكميات ديسقخاشية كاجتساعية كدستػرية7

                                                             
 من نحن، –مؤسدة تدعى لتحقيق الجيسقخاشية االجتساعية  -فخيجرير إيبخت مؤسدة فخيجريتر،  (1)

 السخجع الدابق7
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 7(1)دعع الذباب السػىػبيغ مغ خبلؿ بخامج مشح دراسية مسػلة بالكامل -2
 تسكين الذبابيخنامج  -1

تعديد مذاركة ىحه الفئة في العسميات الدياسية كاالجتساعية ىػ مغ أىع    
األنذصة التي تشفحىا السؤسدة في األردف، بسا أف الغالبية العطسى مغ األردنييغ 
ىع مغ فئة الذباب، إذ تقػـ السؤسدة بتثؿيف الذباب حػؿ التحجيات القائسة 

قترادية، كيتع عقج تجريبات لمذباب ليربحػا كمشيا الدياسية كاالجتساعية كاال
 7(2)أعزاء فاعميغ في مجتسعانيع

 بخنامج القادة الذباب -2
ييجؼ البخنامج إلى تذجيع الذباب لمسذاركة في الحياة الدياسية    

 كاالجتساعية كالدياسية، يتسثل اليجؼ الخئيدي مغ بخنامج القادة الذباب
 لتعمع السيارات السختمفة7إيجاد مداحة لمذباب في األردف  -4
 تبادؿ كجيات الشطخ بيغ الذباب حػؿ القزايا العامة7 -0
إقامة شبكة مغ الشذصاء الذباب عمى درجة عالية مغ التجريب عمى  -1

 7)3(السدتػييغ الدياسي كاالجتساعي كالدياسي
دور مؤسدات السجتسع السجني في مهاجية تحجيات إدماج الذباب في عسمية 

 الدياسيةالتشسية 
أف بعس ترخفات مؤسدات السجتسع السجني في األردني ذات الشذاط 
الدياسي، تعج تحجيا أماـ رغبة الذباب في السذاركة الدياسية، حيث تمجأ بعس 
االسؤسدات لجعػة نفذ الذباب الحؼ شاركػا في أنذصتيا الدابقة لمسذاركة في 

                                                             
 السخجع نفدو7( 1)

  السخجع نفدو7 (2)

، السخجع من نحن –مؤسدة تدعى لتحقيق الجيسقخاشية االجتساعية  -مؤسدة فخيجرير إيبخت فخيجريتر،  (3)
 الدابق7
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مذاركيغ السذاريع كالبخامج أنذصة ججيجة، فبل بج مغ كجػد معاييخ اختيار 
تتػخى العجالة كاألكلػية؛ ألنو تبيغ كجػد معاييخ غيخ كاضحة كغيخ شفافة كال 
تخاعي تكافؤ الفخص بيغ الذباب كخاصة في السحافطات، مسا يجفع الذباب 
لمذظ بسعاييخ االختيار خاصة في البخامج كالدماالت التي تشفحىا السؤسدات 

ة عاممة في األردف، كىشاؾ مديج مغ عجـ الثقة بتمظ كبالتعاكف مع مشطسات دكلي
السشطسات كاإلحجاـ عغ السذاركة في معطع أنذصتھا، كقج تتججد ىحه الحالة 

 7)1(عمى معطع السؤسدات
كعمى مؤسدات السجتسع السجني بحؿ جيػد إضاؼية لسػاجية التحجيات 

مغ ىحه التي تعيق إشخاؾ الذباب في الحياة الدياسية، كأبخز ما يتصمب 
 السؤسدات ما يمي8

إعادة تقػيع كافة جيػد امؤسدات السجتسع السجني السػجية لمذباب كمجػ  -4
 األثخ الشاتج عشيا7

دعػة السؤسدات كافة لمسداھسة في تػجيو الجعع كالتسػيل لبخامج كمذاريع  -0 
 تسكيغ الذباب كتعديد دكرىع في الحياة الدياسية7

 أفكار السذاريع السػجو ليع كإدارتيا مغ قبميع7اشخاؾ الذباب في صياغة  - 1
إفداح السجاؿ لمذباب لؿيادة الحػار مع صشاع القخار كالسعشييغ حػؿ  -2

 الدياسات السختمفة7
تػفيخ مداحات في مختمف السحافطات حتى يتدشى لمذباب تشفيح الفعاليات  - 3

 الدياسية7

                                                             
 السخجع الدابق7دور مؤسدات السجتسع السجني في تعديد مذاركة الذباب في حهار الدياسات، حذسة،  (1)
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بابية إلعادة الثقة مع تصػيخ مدتػػ شفاؼية مؤسدات السجتسع السجني الذ -4
 الذباب7

تصػيخ مدتػػ التعاكف كالتذاركية كتكامل األدكار مع السؤسدات الحكػمية  -5
 كشخكات القصاع الخاص7 

إنذاء صشجكؽ دعع مغ قبل تحالفات مؤسدات السجتسع السجني يسكشيا مغ  -6
 7(1)تػفيخ تسػيل ذاتي مدتجاـ لجعع الشذاشات الدياسية الذبابية

زافخ جيػد مؤسدات السجتسع السجني العاممة بشفذ السجاؿ، يجب ت   
كبالتعاكف مع القصاعات السختمفة، لبشاء جدػر حػار بيغ مؤسدات السجتسع 
السجني كالحكػمة كقصاع الذباب، لمتغمب عمى نقز الثقة عشج الذباب، مسا 

 7(2)يشعكذ أيزا زيادة ثقة الذباب تجاه مختمف مؤسدات السجتسع السجني
أثخ السذاركة الدياسية لجى الذباب األردني عمى عسمية حث الثالث: السب

 التشسية الدياسية
أضحى االىتساـ بالسذاركة الدياسية لمذباب ضاىخة عالسية، كذلظ يعػد  

لسكانة الذباب الحؿيؿية باعتبارىع شخكاء الحاضخ كالسدتقبل، كضخكرة إبخاز 
دكرىع اإليجابي في الحياة العامة كالدياسية، بيجؼ تفعيل عسمية التشسية الدياسية 

كل مػسع ما يدسى بثقافة كالتشسػية الذاممة، كفي األكنة األخيخة  ضيخ بذ
الذباب، كالشذاط الذبابي الدياسي كاالجتساعي، كالحؼ يذيخ إلى كجػد فكخ 
كاتجاىات كؾيع، تسيدىع عغ سائخ الفئات األخخػ في مجتسعاتشا، كالسجتسع 
األردني يعج مجتسًعا شاًبا إذ يسثل الذباب الشدبة األكبخ ؼيو، كسا أف الشدبو 

                                                             
 السخجع نفدو7 (1)

 السخجع نفدو7 (2)
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حدب سياسي كال يسارسػف حياتيع  ؼمشتدبيغ أل األكبخ مغ فئة الذباب غيخ
 الدياسية بذكل فاعل7

كبعج تحقيق جسمة مغ اإلصبلحات الدياسية التي حجثت بعج أحجاث 
كمشيا التعجيبلت الجستػرية، كاستحجاث الييئة الخبيع العخبي في البمجاف العخبية، 

السؤسدية،  السدتقمة لئلنتخاب، كالسحكسة الجستػرية كغيخىا البشى كاليياكل
كصجكر قانػف اإلنتخاب الججيج، كإنجاز قانػف األحداب الججيج، كقانػف 
البلمخكدية )مجالذ السحافطات( كقانػف البمجيات، كمغ السفتخض أنيا أخحت 
بعيغ االعتيار زيادة مذاركة فئة الذباب بالحياة الدياسية، كالعامة لغايات إفخاز 

عبية، لتذجيع السذاركة الذبابية الفاعمة في حكػمات بخلسانية كزيادة السذاركة الذ
 السجالذ السحمية كاألقاليع7

جكر االساسي كالسحػرؼ لفئة الذباب في الحياة الحدبية، فبل بج مغ أف ال
يكػف في األكلػية في السخحمة القادمة، كالػاقع يقػؿ أف ضعف السذاركة الحدبية 

ة، كغياب مفيػـ السجتسع لجػ الذباب نتيجة لزعف الثقافة الدياسية كالسجني
السجني لجييع، كباإلضافة إلى كجػد مخاكؼ حػؿ االنتداب لؤلحداب كخرػصًا 
فئة األكبخ سششا مغ الذباب كمشيا الػالجيغ، كسا أف األحداب غيخ قادرة عمى 
استقصاب الذباب، إذ تفتقخ إلى بخامج مقشعة لجحب الذباب إلييا، كبذكل عاـ 

متبلؾ بخامج سياسية كاقترادية كاجتساعية، كبعس تفتقخ أغمب األحداب إلى ا
الذباب يخكف أف األحداب ال تعالج القزايا الستعمقة بالذباب، كأف األحداب 
الدياسية مذخرشة كليدت جساىيخية، كأف االنتداب إلى األحداب قج تعّخض 
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مدتقبميع لمخصخ، بالخغع مغ بعس التذجيع كالتصسيغ مغ صشاع القخار، 
 7(1)ذباب كالسسارسات اإليجابية عمى أرض الػاقعكالسعشييغ لم

 أوال: واقع السذاركة الدياسية لجى الذباب في األردن
تمعب السذاركة الدياسية دكرًا ىاًما في تحقيق عسمية التشسية الدياسية، 
كتصػيخ آليات كقػاعج الحكع الخشيج كالسسارسات الجيسقخاشية، كالسذاركة الدياسية 
كسفيػـ متجاكؿ في الػقت الخاىغ، كفي إشار ما يعخؼ )بالتشسية السدتجامة( 

لثالث، اعتبخت السذاركة الدياسية كالتشسية الذاممة خاصة لسجتسعات دكؿ العالع ا
أحج أشكاؿ الجيسقخاشية، كسا أنيا إحجػ أشكاؿ الحكع الخشيج، كتفعيل السذاركة 
الدياسية لجػ الذباب األردني سيقمل مغ حالة الفخاغ الدياسي الدائج، األمخ الحؼ 
يتصمب الجسيع أفخاد كمؤسدات إعادة الشطخ في كيؽية تفعيل دكر الذباب في 

الدياسية مغ خبلؿ زيادة مذاركة الذباب الدياسية، كذلظ مغ خبلؿ إعادة الحياة 
صياغة كأكلػيات كبخامج كخصط السؤسدات الخسسية، كمؤسدات السجتسع السجني 
اندجامًا مع األجشجات الػششية، إذ إف قزايا الذباب متشػعة كمتعجدة، كأف 

ـ، سػاء في مجاؿ مػضػع السذاركة الدياسية لمذباب أصبح مػضػع الداعة اليػ 
الجراسات العمسية أك في ميجاف الخصط كالدياسات االستعمقة بالقصاع لذبابي، 
كألنيا تتعمق بإشار التسكيغ الجيسقخاشي كمديخة التشسية، إذ تتشامى أىسية السذاركة 
الدياسية الذباب أكثخ فأكثخ في الذأف العاـ، بػصفيا إحجػ أىع دعامات 

خاشية، فالسذاركة الدياسية لمذباب تعج السجخل الفعمي السػاششة الفاعمة كالجيسق

                                                             
، صحيقة الجستػر، السػقع االلكتخكني، الذباب واألحداب والسذاركة الدياسية(، 0244عبيجات، دمحم شالب ) (1)

 addustour.com/articles/45834https://www7.-الدياسية-كالسذاركة-كاألحداب-الذباب

https://www.addustour.com/articles/45834-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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لتعديد شاقات األجياؿ القادمة كضخ كتججيج الجماء في الشطاـ الدياسي، كتداىع 
 7(1)بذكل حؿيقي في تحقيق عسمية التشسية الدياسية كدعع عجمة التشسية السدتجامة

 ثانيا: مجاالت السذاركة الدياسية لذباب لجى الذباب األردني
في الحجيث عغ كاقع السذاركة الدياسية لجػ الذباب في األردف البج مغ 

 تػضيح مجاالت السذاركة الدياسية عمى الشحػ التالي8
 السجال الدياسي -1

السذاركة الدياسية مغ خبلؿ   إف الجستػر األردني كفل حق السػاشغ في        
قانػف األحداب األردني  االنتداب إلى األحداب الدياسية السذخكعة قانػنيا بسػجب

، إال أف السػاشغ األردني يعدؼ عغ السذاركة كمسارسة ىحا الحق 0243لعاـ 
كخاصة فئة الذباب، كذلظ لعجة عػامل مشيا األمشية كاالجتساعية، كعجـ إيسانو 

ككسا يعػض الذباب بفكخة األحداب؛ لعجـ كجػد تأثيخ كاضح ليا في األردف، 
مؤسدات السجتسع السجني بسا فييا الشقابات السيشية حقيع ىحا في االنتداب إلى 

 7(2)كالجسعيات األىمية
تعبخ عشو معجالت الفقخ كالبصالة، كتذيخ اإلحراءات  السجال االقترادي -2

، إذ احتمت فئة 0247حتى نياية عاـ  (3)(4677أف معجالت البصالة بمغت )
 الذباب الشدبة األعمى في معجالت البصالة لمعاـ نفدو7

 
 

                                                             
، السػقع اليات تفعيل الذباب في السذاركة الدياسية، السخكد الجيسقخاشي العخبي(، 0242الشػييي، آية ) (1)

 https://www.democraticac.de/?p=17357االلكتخكني،  

 (، السخجع الدابق02407ابػ حيجر، احسج )( 2)

مػقع الجائخة االلكتخكني،  معجل البصالة في األردن،(، 0246دائخة االحراءات العامة )( 3)
http://www.dosweb.dos.gov.jo/ar/7 

https://www.democraticac.de/?p=1735
http://www.dosweb.dos.gov.jo/ar/
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 السجال االجتساعي -3
يعير الذاب األردني مع أسختو أك زكجتو إذا كاف رب أسخة، كتكػف           

األسخة األساس في البشاء االجتساعي في أؼ مجتسع، كتؤثخ األسخة بذكل كبيخ 
 عمى سمػؾ الفخد، كمغ ثع العذيخة خاصة في اتخاذ القخارات7

األردني في الحياة العامة  كباالستشاد إلى معجالت مذاركة الذاب      
كالدياسية، يسكششا القػؿ انو مقبػؿ إلى حج كبيخ، بالخغع مغ العػامل السؤثخة 
كالفقخ كالبصالة، كتأثيخ األسخة كالعذيخة عمى قخاراتو كتشكخه لحقو الجستػرؼ في 

  مسارستة العسل الدياسي كالحدبي7
 ثالثا: مخاحل السذاركة الدياسية لجى الذباب األردني

تسخ السذاركة الدياسة لجػ الذباب األردني بعجة مخاحل عمى الشحػ  
 التالي8

  االىتسام الدياسي -1
متابعة الذباب لمقزايا العامة كعمى فتخات مختمفة، باإلضافة إلى متابعة        

األحجاث الدياسية السحمية كاالقميسية كالجكلية، حيث يسيل بعس الذباب إلى 
السذاركة في نقاشات سياسية مع  أفخاد عائبلتيع أك بيغ زمبلئيع، كتدداد أثشاء 

اسية، إذ يعبخ الذباب عغ آرائيع الحسبلت االنتخابية، ككقت األزمات الدي
 كتػجياتيع مغ خبلليا7

 السعخفة الدياسية -2
معخفة الذباب بالذخريات الدياسية في السجتسع كعمى السدتػػ         

السحمى كاإلقميسي كالجكلي، كمعخفة مياـ كأدكار الدمصات كالجيات الدياسية 
 كالديادية في الجكلة7
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 السصالب الدياسية -3
االتراؿ بالجيات الخسسية، كتقجيع الذكاكػ، كاالستجعاءات، كالسذاركة       

مع الحسبلت الستعمقة بالسصالب الدياسية كالحقػؾية، كاالنتداب لمشقابات السيشية 
كالجسعيات األىمية كاألحداب الدياسية، بسا أف السذاركة الدياسية ىي عسل 

 ػ التالي8فاف لو عجة مدتػيات عمى الشح، (1)إرادؼ حخ
السدتػػ األكؿ8 مسارسة الشذاشات الدياسية، إذ يجب أف تتػافخ ؼيو ثبلثة  -

 شخكط كىي8
 عزػية تشطيع سياسي )حدب، أك جساعة ضغع(7 -أ

 دعع مشطسة أك مخشح7 -ب
 حزػر اجتساعات سياسية بذكل متكخر كالسذاركة في الحسبلت اإلنتخابية7 -ج
الدياسي كيذسل ىحا السدتػػ الحيغ  السدتػػ الثاني8 االىتساـ بالشذاط -

الترػيت في االنتخابات البمجية كالشيابية كمجالذ الصمبة كالشقابات كمؤسدات 
السجتسع السجني التي تشطع انتخابات لمييئات اإلدارية كالتخشح لعزػية أؼ مشيا، 

 كمتابعة بذكل عاـ ما يحجث عمى الداحة الدياسية7
مػر الدياسية مغ قبل الذباب، بالسقابل أنيع ال السدتػػ الثالث8 االىتساـ باأل -

يسيمػف لبلىتساـ بالعسل الدياسي كال يخررػف أؼ كقت لو، كبعزيع يفزمػف 
السذاركة بجرجة أك بأخخػ في أكقات األزمات أك عشجما تكػف مرمحة كششية 

 7(2)عامة
 
 

                                                             
 السخجع الدابق7 الجيسقخاشي العخبي،اليات تفعيل الذباب في السذاركة الدياسية، السخكد الشػييي، ( 1)
 السخجع نفدو7( 2)
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 أىجاف السذاركة الدياسية لمذباب األردني: -0
 السدتقمة7تشسية ىػية الذباب  -أ

 تصػيخ قجرات الذباب األردني كمجركاتو كمياراتو الخاصة7 -ب
 تخسيخ مبادغ الجيسػقخاشية في الدمػكيع7  -ج
 مذاركة الذباب في صشع كاتخاذ القخارات7 -د
 نقل الثقافة الدياسية الدائجة في السجتسع مغ جيل إلى جيل7 -ق
 7(1)أك تصػيخ الثقافة الدياسية تييئة البيئة السشاسبة كالسبلئسة لرياغة القخار -ك

 ثالثا: عدوف الذباب األردني عن السذاركة الدياسية
اعتبخت نتائج كخبلصات االنتخابات الشيابية كالبمجية كمجالذ السحافطات 

كأحج األدكات لؿياس ندبة السذاركة الدياسية، ما أسفخت  0245-0244لعامي 
حػؿ كاقع السذاركة الدياسية عشو نتائج االنتخابات أمخ شكل مخاكؼ كبيخة 

لمذباب في األردف بالخغع مغ الجيػد التي بحلت مغ قبل الحكػمة، كمؤسدات 
 .السجتسع السجني لتذجيع الذباب عمى السذاركة في ىحه االنتخابات

يخبط العجيج مغ السيتسيغ كالباحثيغ بيغ السذاركة الدياسية لجػ الذباب   
ذ السػاششة في األردف، عمى أساس أف كبيغ التصػر الجيسقخاشي كتعسيق ح

األعػاـ الساضية خمفت انعكاسات سمبية عمى ندب السذاركة الدياسية لمذباب، 
كإف عدكؼ الذباب األردني عغ السذاركة الفاعمة في الحياة الدياسية يعػد إلى 
عػامل عجيجة عمى جسيع السدتػيات مشيا الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية 

تتحسل الحكػمة الشريب األكبخ مشيا، كأف  السؤسدات الخسسية قج كالثقاؼية، 

                                                             
 ، السخجع الدابق7 اليات تفعيل الذباب في السذاركة الدياسية، السخكد الجيسقخاشي العخبيالشػييي، ( 1)
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بخامج كخصط حؿيقة كجادة  لتحديذ كاقع  عاجدة عغ صياغة كإعجاد تكػف 
 7(1)السذاركة الدياسية لجػ الذباب في األردف

عمى السدتػػ االقترادؼ فإف الذباب األردني يعاني مغ عجة مذاكل 
 نمخريا عمى الشحػ اآلتي8

اسات االقترادية العاجدة عغ إيجاد حل لسذكمة البصالة الستفذيو بيغ الدي -4
 الذباب7

ندبة كبيخة مغ الذباب خاصة في السحافطات يداكؿ أنذصة ذات شابع  -0
مػسسي غالبا ما يتخجع كاقع مغ البصالة غيخ مشتج أكثخ ما يعبخ عغ تذغيل 

 حيػؼ7
تكخس ثقافة العدكؼ عغ  تداىع آفة الفقخ كالفداد كالتي تسذ فئة الذباب -1

 .السذاركة الدياسية
غياب البشية التحتية كالتجييدات الثقاؼية كالخياضية مغ أىع العخاقيل البشيػية  -2

 التي تجفع الذباب إلى رفس السذاركة الدياسية7
عدكؼ الذباب عغ السذاركة الدياسية كبخكز ضاىخة االنخخاط في   

قتخب مغ قزايا الذباب، كمذاكميع مؤسدات السجتسع السجني، باعتبارىا ت
االجتساعية كاالقترادية برػرة ممسػسة، كذلظ يداعج فئة الذباب أكثخ عمى 
التأثيخ في كاقعيع، كتداعج بذكل فعمي في تكػيغ ؾيادات شبابية تذاركية دكف 
إقراء مغ أحج، كفزبل عغ ىحا فإنيا تبشت مجسػعة مغ القزايا كالبصالة، 

كالرحة كالثقافة، كالسذاركة السجنية، كالدياسية، كأكثخ معخفة كالتذغيل، كالتعميع، 
لخرػصية الذباب كميػلو كاىتساماتو الستشػعة، إف إدماج فئة الذباب في 

                                                             
مػقع جفخ نيػز االخبارؼ،  عدوف الذباب االردني عن العسمية الدياسية،(، 0244الفاعػرؼ، اشخؼ )  (1)

http://www.jfranews.com.jo/post.php?id=16474 

http://www.jfranews.com.jo/post.php?id=16474
http://www.jfranews.com.jo/post.php?id=16474
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السشطسات، كالعسل داخل مؤسدات السجتسع السجني مغ خبلليا يخػؿ لو السذاركة 
السداىسة في الحؿيؿية في تجبيخ الذأف العاـ كإف كاف بذكل غيخ مباشخ، كأيزا 

تصػيخ السجتسع كدعع عسمية التشسية الدياسية، كالسداىسة في محاربة السذاكل 
 االجتساعية الدمبية7

تعجدت العػامل التي تعيق الذباب في السذاركة الحدبية كذلظ ناتجة 
 البيئة الدياسية كالسجتسع السجني ككحلظ الذباب أنفديع، كتذسل العػامل ما يمي8

 قافي كاالجتساعي لجػ الذباب7ضعف الػعي الث -4
 غياب الحذ بالسدؤكلية لجػ الذباب7  -0
 ضعف الػعي الدياسي كثقافة السذاركة الدياسية الحدبية7 -1
 ضعف البيئة الحدبية كضعف بيئة السجتسع السجني7 -2
 غياب لغة الحػار كالسسارسات الجيسقخاشية7 -3
 عمى فئة الذباب7الػضع االقترادؼ القائع كمجػ تأثيخه الكبيخ  -4
تفذي ضاىخة البصالة بيغ صفػؼ الخخيجيغ كعجـ مػاءمة مخخجات التعميع  -5

 العالي مع الحاجات الحؿيؿية لدػؽ العسل7
 7(1)افتقار الذباب لخكح العصاء كالعسل التصػعي -6

كىشالظ بعس العػامل التي ساىست بيا األحداب نفديا تدببت بإعاقة 
 لحدبية كمشيا8 مذاركة الذباب في الحياة ا

 سمػكيات الفدعات غيخ السشّطسة كالسذخرشة كاإلفتقار لبخامج العسل الحدبي7 -4
احتكار الؿيادات الحدبية لمسشاصب العميا في األحداب كالسكتدبات الشاتجة ء-0

 عغ ذلظ7

                                                             
 .السخجع الدابقالذباب واألحداب والسذاركة الدياسية، عبيجات،   (1)
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لع تدتصيع األحداب السداىسة في حل مذكمة البصالة لجػ الذباب كإيجاد  -1
 فخص العسل ليع7

عجـ امتبلؾ األحداب البخامج اإلقترادية الستعمقة باالستثسار كمػاجية  -2
 التحجيات الخاىشة7

لع تدتصيع األحداب تقجيع ؾيادات شبابية كاعجة تداىع في الؿيادات صشع  -3
 القخار7

الرػرة السأخػذة عغ األحداب في األردف كرػرة نسصية كبلسيكية غيخ  -4
 الفاعمة7

الذباب في أنذصتيا كفذميا في بشاء شخاكات لسػاجية  فذل األحداب بإدماج -5
 العجيج مغ التحجيات االقترادية كالدياسية كالتي تتعمق بالذباب7

استقػاء مغ كبار الذخريات الحدبية عمى الذباب كالجليل عمى ذلظ تػزيع  -6
 7(1)السكتدبات الحدبية

الجكلة يعدؼ البعس مغ الحدبييغ عمى أكتار القػانيغ التي تزعيا 
بأنيا ال تذجع  0244كقانػف االنتخاب لعاـ  0243كقانػف األحداب الججيج لعاـ 

العسل الحدبي لجػ الذباب، كيمقي بعزيع اتيامات مػجيو لمحكػمة بأنيا ال 
 7(2)تذجع العسل الحدبي بذكل عاـ كلمذباب بذكل خاص

نخمز مسا سبق أسباب عدكؼ الذباب عغ السذاركة الدياسية، كمغ 
 ا8أىسي

انعجاـ ثقة الذباب في السجالذ الشيابية، كذلظ يعػد لزعف أداء ىحه  -4
 السجالذ كعجدىا عغ تمبية شسػحات الذباب7

                                                             
 السخجع الدابق7 الذباب واألحداب والسذاركة الدياسية،عبيجات، (1)

 السخجع نفدو7  (2)
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اإلحباط السدتسخ الحؼ يغسخ فئة الذباب كذلظ بدبب تفذي ضاىختي الفقخ  -0
 كالبصالة كالطخكؼ السعيذية التي يعيذػنيا كخرػصا في السحافطات7

الذباب كصشاع القخار، كخاصة في المقاءات الخسسية  غياب التػاصل بيغ -1
حيث يقترخ ذلظ عمى مجسػعة محجدة مغ الذباب، كيتع تكخار دعػة نفذ 

 األشخاص في أغمب المقاءات الخسسية7
غياب الحػار الججؼ بيغ الذباب كالسعشييغ كالحؼ بجكره يعدز العبلقات كيبشي  -2

 جدػر الثقة بيشيع7 
دتسخ لمذباب عجـ التػاصل معيع كاإلنرات لسصالبيع تجاىل الشػاب الس -3

 كالعسل عمى متابعتيا7
انتذار الػاسصة كالسحدػبية كانتذار أشكاؿ الفداد اإلدارؼ كخاصة في  -4

 التعييشات مسا أفقج الذباب الثقة بكافة عسميات اإلصبلح الذاممة7
د ذلظ لعجة تجني الثقافة الدياسية لجػ الذباب كضعف الػعي الدياسي كيعػ  -5

 أسباب تخاكست عبخ الدشػات الساضية7
التخكيد عمى أدكات التعامل مع الذباب كحرخىا في األعساؿ التصػعية  -6

كالسعدكخات التقميجية دكف إعصاء أىسية لمسجاؿ الدياسي خاصة زيادة السذاركة 
 الدياسية لجػ الذباب7

امج تمبي حاجات غياب السؤتسخات الذبابية الدشػية التي تريغ خصط كبخ  -7
 كمصالب الذباب7
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 تعييغ ؾيادات الذباب ال تسثل فئة الذباب ال يستمكػف الخبخة كالسعخفة -42
الكاؼية بقزايا كىسػـ الذباب، ككحلظ عجـ امتبلكيع السيارات البلزمة لمتعامل  

 7(1)معيع
لصالسا دائًسا نذيج بالذباب كأىسية دكرىع في شتى السجاالت في السجتسع، 

عمييع الكثيخ مغ السدسيات السختمفة كقادة السدتقبل، كفخساف التغييخ،  كنصمق
دكف إيبلئيع العشاية السصمػبة، كإف الذباب األردني مجرؾ كمدؤكؿ كلجيو اليسة 
كالقػة لمعصاء إذا اتيحت لو الفخصة كحطي باالىتساـ السصمػب، بسا يحقق 

 7(2)يخ اإلعبلميشسػحاتو السدتقبمية بعيجا عغ الػعػد الػىسية كالتشط
 

  

                                                             
، مػقع سخايا االخبارؼ، اسباب عدوف الذباب عن السذاركة في االنتخابات الشيابية(، 0247رافع )  (1)

https://www.sarayanews.com/article/583537 
 (، السخجع الدابق02477البصايشة، رافع )(  2)
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 الفرل الخامذ
 عخض وتحميل نتائج الجراسة

تزسغ ىحا الفرل عخض كتحميل لشتائج الجراسة التي ىجفت إلى التعخؼ 
عمى الذباب األردني كمػقعو في عسمية التشسية الدياسية، كالتي تػصل إلييا 

( استبانة كزعت عمى عيشة الجراسة، عغ شخيق 322الباحث مغ خبلؿ تحميل )
الحكػمية كالخاصة  االستصبلع لسجتسع الجراسة كالستسثمة بصمبة الجامعات األردنية

في ضػء ربصيا بالشطخيات كالجراسات مغ كافة أقاليع السسمكة األردنية الياشسية7 
الدابقة، مع تحجيج أبخز التػصيات التي خمرت إلييا الجراسة، كذلظ كفقا 

كلتبديط عسمية لؤلىجاؼ كالتداؤالت التي انصمقت مشيا الجراسة كحدب تدمدميا، 
 حث نتائجة في محػريغ عمى الذكل التالي8العخض كالتحميل، رتب البا

 الخرائز الجيسهغخافية واالجتساعيةالدؤال األول: 
تست اإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ مغ خبلؿ حداب التكخارات كالشدب السئػية 

 لكل متغيخ مغ متغيخات الجراسة7
 (2ججول )

 التكخارات والشدب السئهية لستغيخ الجشذ
السئػيةالشدبة  العجد الجشذ الخقع  

 31.2 156 الحكػر  -4
 68.8 344 اإلناث  -0

 100.0 500 السجسػع
( مغ خبلؿ استعخاض الخرائز الجيسػغخاؼية كاالجتساعية )البيانات 474)

االساسية( ألفخاد عيشة الجراسة فقج تبيغ أف غالبية أفخاد عيشة الجراسة مغ اإلناث 
%(، بيشسا كاف عجد الحكػر في الجراسة 4676( كبشدبة مئػية مقجارىا )122ىػ )
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ظ ألف عجد اإلناث يفػؽ عجد %(، كذل1470( كبشدبة مئػية مقجارىا )434ىػ )
( كعجد 4577237الحكػر في الجامعات األردنية إذ إف عجد االناث الكمي )

( كعجد 447253(، كبمغ عجد ذكػر في الجامعة األردنية )4177454الحكػر )
(، أما شمبة جامعة اليخمػؾ بمغ عجد 267146( كالسجسػع )107071اإلناث )
(، بيشسا شمبة 157447( كالسجسػع )017445( كعجد اإلناث )417320الحكػر )

( كالسجسػع 427171( كعجد اإلناث )67312جامعة مؤتة بمغ عجد الحكػر )
( 17434(، كأما جامعة العمػـ التصبيؿية الخاصة بمغ عجد الحكػر )467705)

(، بيشسا جامعة جخش الخاصة بمغ عجد 37650( كالسجسػع )07544كاإلناث )
(، ىحه بيانات 17755( كالسجسػع )47217اث )( كعجد اإلن07316الحكػر )

 7(1)(0202\0247الصمبة السدجميغ لمفرل األكؿ لعاـ )
 (3ججول )

 التكخارات والشدب السئهية لستغيخ العسخ
 الشدبة السئػية العجد العسخ الخقع

4-  46 - 00  451 90.2 
0-  01- 12  36 7.2 
فأكثخ 14  -1  13 2.6 

 100.0 500 السجسػع
( عاـ كيفدخ ذلظ باف ىحا العسخ الحؼ 12-46األعسار مغ فئة )( اختيخت 470)

يجخل ؼيو الصالب إلى الجامعة ككػنو عيشة الجراسة مغ شمبة الجامعات، كحجدت 
مػزعيغ عمى أربع فئات عسخية ،(2)( عاـ12-40الفئة العسخية لمذباب في األردف )
                                                             

 (، السخجع الدابق02477كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي )  (1)

 437األردف، ص -، عساف2025-2019االستخاتيجية الهششية لمذباب (، 0247كزارة الذباب األردنية )  (2)
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العجد األكثخ في عاـ فأكثخ(،  تبيغ أف  -14( عاـ، )12-01( عاـ، )46-00)
%( 7270( سشة كبشدبة مئػية مقجارىا )00-46عيشة الجراسة مسغ أعسارىع مغ )

( فخد، كيعػد ذلظ ألنو الشدبو األكبخ كانت لصمبة مخحمة البكالػريػس 234بػاقع )
( سشة كبسا 12-01(، يمييا مغ أعسارىع )472كسيتع مشاقذة ذلظ في الدؤاؿ )

فأكثخ( فقج كاف عجدىع  14أما مغ أعسارىع )فخد،  14%( بػاقع 570ندبتو ) 
 %(0747( فخد كبشدبة مئػية مقجارىا )41)

 (4ججول )
 التكخارات والشدب السئهية لستغيخ الجشدية

 الشدبة السئػية العجد الجشدية الخقع
 99.2 496 أردني  -4
 2.8 4 غيخ أردني  -0

 100.0 500 السجسػع
( عشج تػزيع االستبانة تع إببلغ الصمبة أنيا مػجيو لؤلردنييغ بالخغع مغ 1-4)

( كبشدبة 2التأكيج عمييع تبيغ مغ كجػد عجد مغ الجشديات األخخػ غيخ األردنية )
%(، كذلظ لػجػد سؤاؿ خيار الجشدية في الدؤاؿ الخئيذ 276مئػية مقجارىا )

الجشدية األردنية األعمى عجدا بػاقع األكؿ )البيانات األساسية(، أما مغ يحسمػف 
 %(7 7770( فخد كبشدبة مئػية مقجارىا )274)
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 (5ججول )
 التكخارات والشدب السئهية لستغيخ السدتهى التعميسي

 الشدبة السئػية العجد السدتػػ التعميسي الخقع
 90.6 453 بكالػريػس  -4
 9.4 47 دراسات عميا  -0

 100.0 500 السجسػع
( شالب كبشدبة 231أف عجد حسمة البكالػريػس في الجراسة ىػ )( تبيغ 2-4)

%(، بيشسا كاف عجد حسمة الجراسات العميا في الجراسة ىػ 7274مئػية مقجارىا )
 %(7727( شالب كبشدبة مئػية مقجارىا )25)

 (6ججول )
 التكخارات والشدب السئهية لستغيخ الجامعة

 الشدبة السئػية العجد الجامعة الخقع
 42.2 211 األردنية  -4
 32.4 162 اليخمػؾ  -0
 16.6 83 مؤتة  -1
 5.2 26 العمػـ التصبيؿية الخاصة  -2
 3.6 18 جخش الخاصة  -3

 100.0 500 السجسػع
( كزعت الشدب مغ عيشة الجراسة عمى الجامعات بشاًء عمى عجد الصمبة 3-4)

الكمي في كل جامعة، كأخحت الجامعة األردنية الشريب األكبخ مغ عيشة الجراسة 
( شالب، تمييا جامعة اليخمػؾ بشدبة 044%( بػاقع )2070)السدتجيبيغ( بشدبة )
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%( بػاقع 4474بة مئػية )( شالب، تمييا جامعة مؤتة بشد440%( بػاقع )1072)
%( 676( شالب، أما عمى مدتػػ الجامعات الخاصة فكانت الشدبة السئػية )61)

%( 370مػزعة عمى جامعتيغ ىسا الجامعة العمػـ التصبيؿية بشدبة مئػية مقجارىا )
%( بػاقع 174( شالب، كجامعة جخش الخاصة بشدبة مئػية مقجارىا )04بػاقع )

باحث عمى أنو تعحر اختيار جامعة خاصة إلقميع ( شالب، ككسا أكج ال46)
 ػد جامعات أىمية في ىحا اإلقميع7الجشػب كذلظ لعجـ كج

 (7ججول )
 التكخارات والشدب السئهية لستغيخ السشح الجراسية

 الشدبة السئػية العجد السشح الجراسية الخقع
 42.8 214 نعع  -4
 57.2 286 ال  -0

 100.0 500 السجسػع
الشدبة األكبخ لمصمبة في الجراسة كانت لغيخ السدتفيجيغ مغ ( تبيغ أف 4-4)

%(، بيشسا كاف 3570( شالب كبشدبة مئػية مقجارىا )064السشح الجراسية بػاقع )
%(، 2076( كبشدبة مئػية مقجارىا )042عجد السدتفيجيغ مغ السشح الجراسية )

 مػزعيغ عمى أكثخ مغ جية مشيا مكخمة الجير كالسعمسيغ كغيخ ذلظ7
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 (8ججول )
 التكخارات والشدب السئهية لستغيخ العسل

 الشدبة السئػية العجد ىل تعسل الخقع
 11.6 58 نعع  -4
 88.4 442 ال  -0

 100.0 500 السجسػع
 

( شالب، 220%( بػاقع )6672( أضيخت الجراسة أف ندبة غيخ العامميغ )5-4)
يبخر ذلظ لػجػد الصمبة ( شالب، 36%( بػاقع )4474بيشسا كانت ندبة العامميغ )

عمى مقاعج الجراسة كانذغاليع ؼيسا يتعمق بجكاـ الجامعة كالعسمية التعميسية، بالخغع 
%( في 4672مغ ارتفاع معجالت البصالة بيغ صفػؼ الذباب كالتي سجمت )

  7(1)(0246الخبع األخيخ لعاـ )
 (9ججول )

 التكخارات والشدب السئهية لستغيخ مكان اإلقامة
 الشدبة السئػية العجد مكاف اإلقامة الخقع

 64.8 324 مجيشة  -4
 32.8 164 قخية  -0
 2.4 2 بادية  -1
 2.0 10 مخيع  -2

 100.0 500 السجسػع

                                                             
 (، السخجع الدابق02467دائخة االحراءات العامة )  (1)
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( شالب 102( تبيغ أف أكثخ السدتجيبيغ مسغ يدكشػف في السجف بػاقع )6-4)

( شالب بشدبة 442%(، يمييا مغ يدكشػف القخية كعجدىع )4276كبشدبة )
%(، 272( شالب بشدبة )0كيمييا مغ يدكشػف في البادية كعجدىع )%(، 1076)

%(، مغ خسذ جامعات حكػمية 072كيمييا كمغ يدكشػف السخيع بشدبة مئػية )
 كخاصة7

 (10ججول )
 التكخارات والشدب السئهية لستغيخ االنتداب إلى مشظسة مجتسع مجني

 الشدبة السئػية العجد اإلجابة الخقع
 9.0 45 نعع  -4
 91.0 455 ال  -0

 100.0 500 السجسػع
 

( بمغت الشدبة األكبخ مغ عيشة الجراسة لغيخ مشتدبي مشطسات السجتسع 7-4) 
%( 7( شالب، بيشسا كانت ندبة السشتدبيغ )233%( بػاقع )74السجني كمقجارىا )

( شالبا، ذلظ يجؿ عمى تجني ثقافة السذاركة السجنية مغ خبلؿ 23بػاقع )
ف في تشفيح نذاشات االنتداب لسشطسات السجتسع السجني، بعس الذباب يذاركػ 

كحسبلت كمبادرات دكف االنتداب لعزػية الييئة اإلدارية أك العامة لمسشطسة أك 
 السؤسدة7
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 (11ججول )
 التكخارات والشدب السئهية لستغيخ االنتداب إلى حدب سياسي

 الشدبة السئػية العجد اإلجابة الخقع
 1.2 6 نعع  -4
 98.8 494 ال  -0

 100.0 500 السجسػع
 

تبيغ أف ندبة كبيخة مغ عيشة الجراسة كانت غيخ مشتدبة ألؼ حدب  (42-4)
( شالب، بيشسا كانت ندبة السشتدبيغ إلى 272%( بػاقع )7676سياسي كمقجارىا )

( شبلب، يجؿ ذلظ عمى عدكؼ الذباب عغ 4%( بػاقع )470حدب سياسي )
اب اإلنخخاط باألحداب الدياسية يعػد لعجة عػامل أبخزىا8 عجـ قشاعة الذب

باالنتداب لؤلحداب الدياسية، كالسخاكؼ الستعمقة بالذأف األمشي كخاصة في 
 الحـخ الجامعي كسا يعتقجكف7

 ؟الذباب األردني في عسمية التشسية الدياسية الدؤال الثاني: ما مهقع
عخض الشتائج كالتحميل مغ خبلؿ السحاكر األربعة8 محػر العشاصخ            

الدياسية كمحػر العشاصخ االقترادية كمحػر العشاصخ االجتساعية كمحػر 
 العشاصخ الثقاؼية8

خمرت الجراسة إلى أف أعمى السحاكر كانت العشاصخ االجتساعية،            
و محػر العشاصخ الثقاؼية، يميو محػر يميو محػر العشاصخ االقترادية، يمي

العشاصخ الدياسية، كقج يعدػ ذلظ إلى أف الجدء األكبخ في إدماج الذباب في 
عسمية التشسية الدياسية يعتسج عمى الحياة االجتساعية، كالتي تبجأ مغ االسخة 
كالعذيخة كالعادات كالتقاليج كاألشخ االجتساعية، كأف ىحه العػامل، كالطخكؼ تؤثخ 
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ذكل اساسي عمى دكر الذباب في عسمية التشسية الدياسية، كمغ ثع تحديغ ب
الطخكؼ السعيذية كإيجاد كضيفة مشاسبة لمذاب مغ العػامل االقترادية التي 
لصالسا يفكخكف بيا الذباب، يجؿ ذلظ أيزا عمى ارتفاع معجالت الفقخ كالبصالة 

شاصخ الثقاؼية يعدؼ في السجتسع األردني كخرػصا بيغ صفػؼ الذباب، أما الع
ذلظ إلى قمة الػعي الدياسي كبخامج التشذئة كالتثؿيف الدياسية السػجيو لمذباب، 
أما العشاصخ الدياسية كالتي احتمت السحػر الخابع كذلظ يبخر عدكؼ الذباب عغ 
السذاركة الدياسية كالسعيقات التي تػاجييع مغ لعب دكر فاعل في الحياة 

 الدياسية7
 (12ججول رقم )

 الستهسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية والتختيب تشازليا
 والسدتهى لسحهر العشاصخ الدياسية 

 محػر العشاصخ الدياسية الخقع
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

 السدتػػ  التختيب

4- 
يمعب الذباب األردني دكرا فاعبل في الحياة 

 الدياسية7
3.47 1.13 1 

 متػسط

0- 
سة لتحقيق عسمية يالسذاركة الدياسية متعتبخ 

 التشسية الدياسية7
4.33 .75 4 

 مختفع

1- 
تزع الدياسات الحكػمية الحالية الذباب في 

 األكلػية لتسكيشيع سياسيا7
3.14 1.13 3 

 متػسط

2- 
ُتعج مذاركة الذباب عامل ميع في تعديد فاعمية 

 الحياة الدياسية7
4.33 .81 0 

 مختفع

3- 
األحداب الدياسية بخامج كفيمة باستقصاب تستمظ 

 الذباب إلييا7
2.98 1.09 4 

 متػسط
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4- 
يستمظ الذباب األردني الػعي الكافي إلدراؾ 

 مرالحو الػششية7
3.44 1.12 2 

 متػسط

 متػسط  59. 3.62 السجسػع الكمي

 
( أضيخت نتائج الجراسة لسحػر العشاصخ الدياسية أف الستػسط العاـ 4-0)
( كبسدتػػ متػسط، كسا تخاكحت 2737كاإلنحخاؼ السعيارؼ )( 1740)

( كاإلنحخافات السعيارية 2711-0776الستػسصات الحدابية لمفقخات بيغ )
تعتبخ ( كبسدتػػ متػسط كمختفع، كأف أعمى الفقخات ىي "2753-4741)

سة لتحقيق عسمية التشسية الدياسية" بستػسط حدابي يالسذاركة الدياسية م
(، كذلظ لقشاعة السدتجيبيغ أف السذاركة 2753كإنحخاؼ معيارؼ )( 2711)

الدياسية ىي العامل السيع في تحقيق التشسية الدياسية، كال شظ أف مقػـ التشسية 
الدياسية ىي السذاركة الدياسية الفاعمة كنخز بالحكخ ىشا الذباب مغ كػنيع 

ُتعج مذاركة الذباب عامل الفئة العسخية األكبخ في السجتسع األردني، تمييا فقخة "
( كإنحخاؼ معيارؼ 2711ميع في تعديد فاعمية الحياة الدياسية" بستػسط حدابي )

( كبسدتػػ عالي لمفقختيغ، يجؿ ذلظ عمى أنو مؤشخ لتعديد الحياة 2764)
الدياسية، كأف غياب الذباب عغ السذاركة قج يؤثخ سمبا عمى الحياة الدياسية 

ت فقج كانت "تستمظ األحداب الدياسية بخامج كفيمة بذكل عاـ، أما أقل الفقخا
(، 4727( كانحخاؼ معيارؼ )0776باستقصاب الذباب إلييا "بستػسط حدابي )

كذلظ بدبب القشاعات السػجػدة لجػ الذباب كالتي يقابميا ضعف البخامجية لجػ 
تزع الدياسات الحكػمية األحداب كغياب الذباب عغ بخامجيا، تمييا فقخة "

( كانحخاؼ 1742ية الذباب في األكلػية لتسكيشيع سياسيا" بستػسط حدابي )الحال
( كبسدتػػ متػسط لمفقختيغ، كذلظ بالخغع مغ كجػد سياسات 4741معيارؼ )
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كششية تعشى بالذباب كتسكيشيع سياسيا إال أف أغمبيا لع تتخجع عمى أرض الػاقع 
 ديا الذباب األردني7كلع يمس

 (13ججول رقم )
الحدابية واالنحخافات السعيارية والتختيب تشازليا والسدتهى لسحهر الستهسصات 

 العشاصخ االقترادية

 محػر العشاصخ االقترادية الخقع
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

 السدتػػ  التختيب

5- 
يؤثخ الػضع االقترادؼ الخاىغ سمبا عمى 

 مذاركتي في الحياة الدياسية7
3.88 1.07 4 

 مختفع

6- 
الػضع السالي ألسختي ال يسكششي مغ مداكلة 

 الشذاشات الدياسية7
3.16 1.18 3 

 متػسط

7- 
انذغالي باألمػر السعيذية يزعف مدتػػ 

 مذاركتي الدياسية7
3.62 1.12 2 

 متػسط

42- 
تحبط البصالة العالية لجػ فئة الذباب رغبتي 

 بالسذاركة الدياسية7
3.87 1.07 0 

 مختفع

44- 
باألماف االقترادؼ يعيق مذاركتي شعػرؼ فقج 

 في العسل الدياسي7
3.62 1.13 1 

 متػسط

 متػسط  75. 3.63 السجسػع الكمي

( أضيخت نتائج الجراسة لسحػر العشاصخ االقترادية أف الستػسط العاـ 0-0)
( كبسدتػػ متػسط، كسا كتخاكحت 2753( كاإلنحخاؼ السعيارؼ )1741)

( كاإلنحخافات السعيارية 1766-1744) بيغالستػسصات الحدابية لمفقخات 
يؤثخ الػضع ( كبسدتػػ متػسط كمختفع، كأف أعمى الفقخات ىي "4725-4746)

االقترادؼ الخاىغ سمبا عمى مذاركتي في الحياة الدياسية" بستػسط حدابي 
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يجؿ ذلظ عمى انذغاؿ الذباب األردني (، 4725( كانحخاؼ معيارؼ )1766)
يشو، يعاني السجتسع األردني مغ غبلء السعيذو كارتفاع بالػضع االقترادؼ كتحد

معجالت الفقخ، تؤثخ كبذكل سمبي عمى مذاركتو في الحياة الدياسية، تمييا فقخة 
"تحبط البصالة العالية لجػ فئة الذباب رغبتي بالسذاركة الدياسية" بستػسط 

ت ( كبسدتػػ عالي لمفقختيغ، معجال4725( كانحخاؼ معيارؼ )1765حدابي )
البصالة بتدايج فقج أصجرت دائخة األحراءات العامة تقخيخىا الخبعي حػؿ معجؿ 

( حيث أشارت الشتائج إلى أف 0247البصالة في األردف لمخبع الثاني مغ عاـ )
، كأف الذخيحة األكبخ التي تتأثخ (1)%(273معجؿ الديادة عغ العاـ الساضي )

الذباب البحث عغ كضيفة االىتساـ بارتفاع معجؿ البصالة ىع الذباب لحلظ يػلي 
كاألكلػية، مسا يدبب عدكؼ الذباب عغ السذاركة الدياسية، أما أقل الفقخات فقج 
كانت "الػضع السالي ألسختي ال يسكششي مغ مداكلة الشذاشات الدياسية" بستػسط 

(، فالبصالة كالفقخ كجياف لعسمة كاحجة 4746(، كانحخاؼ معيارؼ )1744حدابي )
سا كاحجة فسغ الرعب عمى الذباب مداكلة كاالىتساـ بالشذاشات كمخخجاتي

الدياسية بذتى أشكاليا، كمغ كػنو األسخة المبشو األساسية لمسجتسع كإذا كاف 
الػضع السالي متجني مغ الزخكرؼ أف ترب األكلػيات بعيجا عغ الشذاط 
 الدياسي، تمييا فقخة "انذغالي باألمػر السعيذية يزعف مدتػػ مذاركتي

( كبسدتػػ متػسط 4740( كانحخاؼ معيارؼ )1740" بستػسط حدابي )الدياسية
لمفقختيغ، يعدؼ ذلظ شخح ماسمػ بسا يدسى ىـخ الحاجات، حيُث رتب ؼيو 
الحاجات األساسية لئلنداف في قاعجة اليـخ كذلظ تبعًا ألكلػيتيع، كتجرج حاجات 

فخاالمػر السعيذية أك الفخد حتى الػصل إلى التقجيخ عمى سبيل السثاؿ، عجـ تػ 
                                                             

 (، معجؿ البصالة في األردف، مػقع الجائخة االلكتخكني،0247دائخة االحراءات العامة ) (1)
http://www.dosweb.dos.gov.jo/ar7 
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كسا سيسػنيا سبل العير لسدتػػ معيغ، مسا يقمل مغ انذغاؿ بعس الذباب في 
 ىحه األمػر عػضا عغ السذاركة الدياسية7

 (14ججول رقم )
الستهسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية والتختيب تشازليا والسدتهى لسحهر 

 العشاصخ االجتساعية

 محػر العشاصخ االجتساعية
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

 السدتػػ  التختيب

40- 
تذكل العادات كالتقاليج إشارا مخجعيا ال يسكغ 

 7تجاكزه
3.79 1.10 2 

 مختفع

41- 
تؤثخ العذيخة عمى دكر الذباب في التشسية 

 الدياسية7
3.92 1.03 0 

 مختفع

42- 
كسائل االتراؿ االجتساعي مغ أىع دعائع 

 الدياسية7فاعمية السذاركة 
4.14 .95 4 

 مختفع

43- 
أضصخ الختيار مخشح العذيخة في االنتخابات 

 تحت الزغػط االجتساعية7
2.89 1.38 3 

 متػسط

44- 
يديع دكر الذباب في التشسية الدياسية إلى 

 تخسيخ مبجأ التعجدية كالػحجة الػششية7
3.90 .90 1 

 مختفع

 مختفع  60. 3.73 السجسػع الكمي

نتائج الجراسة لسحػر العشاصخ االجتساعية أف الستػسط العاـ ( أضيخت 1-0)
( كبسدتػػ مختفع، كسا كتخاكحت 2742( كاالنحخاؼ السعيارؼ )1751)

 2772( كاالنحخافات السعيارية )2742-0767الستػسصات الحدابية لمفقخات بيغ )
كسائل ( كبسدتػػ متػسط كمختفع7 كسا كيبلحع أف أعمى الفقخات "4716 -

اؿ االجتساعي مغ أىع دعائع فاعمية السذاركة الدياسية" بستػسط حدابي االتر
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(، مغ ىشا يسكغ القػؿ أف كسائل التػاصل 2773( كانحخاؼ معيارؼ )2742)
االجتساعي تعتبخ مغ ابخز التفاعبلت االجتساعية اتجاه الدمصة الدياسية 

ئل التػاصل كالسعشييغ كقج شكمت اىتساـ كتأثيخ كبيخ لجػ الذباب، كأضحت كسا
االجتساعي مغ الجعائع االساسية في تعديد السذاركة الدياسية الفاعمة لجػ 
الذباب األردني، يمييا فقخة "تؤثخ العذيخة عمى دكر الذباب في التشسية الدياسية 

( كبسدتػػ عالي لمفقختيغ، 4721( كانحخاؼ معيارؼ )1770"بستػسط حدابي )
كرة ال يسكغ االستغشاء عشو، كأف العذيخة يسكششا القػؿ ىشا أف دكر العذيخة ضخ 

تؤثخ عمى دكر الذباب في التشسية الدياسية لحلظ تعتبخ إحجػ معػقات عسمية 
، أما أقل الفقخات فقج كانت "أضصخ الختيار مخشح العذيخة في (1)التشسية الدياسية

( كانحخاؼ 0767االنتخابات تحت الزغػط االجتساعية" بستػسط حدابي )
(، يبخر ذلظ كجػد معيقات أماـ الذباب لمعب دكر فاعل في 4716معيارؼ )

الحياة الدياسية كمشيا أف العذيخة، حيث أخحت مكاف التشطيسات الدياسية كمشيا 
األحداب كذلظ لقجرتيا عمى الحذج كالتعبئة العامة كبذكل سمبي قج ال يخجـ أىجاؼ 

الذباب مغ اختيار التشسية الدياسية، كبجءا مغ األسخة فيشاؾ ضغػشات تػاجو 
مخشح يسثميع كيمبي شسػحاتيع كلجيو السعخفو باحتياجاتيع كمصالبيع، تمييا فقخة 

( 1757تذكل العادات كالتقاليج إشارا مخجعيا ال يسكغ تجاكزه" بستػسط حدابي )"
( كبسدتػػ متػسط كعالي لمفقختيغ عمى التختيب، 4742كانحخاؼ معيارؼ )

كل إشاًرا يرعب عمى الذباب تخصيو، كمغ ناحيو العادات كالتقاليج الدائجة تذ
أخخػ فػضى االكلػيات كتحقيق شسػحاتو كغيخىا مغ التحجيات التي تعيق 

                                                             
، معهقات التشسية الدياسية في األردن: دراسة ميجانية في لهاء السدار الجشهبي(، 0225الرخايخة، عمي )(  1)

 527األردف، ص -رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، الجامعة األردنية، عساف
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مذاركة الذباب الفاعمة في الحياة الدياسية كتبشي تػجياتيع الدياسية دكف 
 ضغػط أك تأثيخات مغ األىل كاالقارب7

 (15ججول رقم )
السعيارية والتختيب تشازليا والسدتهى لسحهر الستهسصات الحدابية واالنحخافات 

 العشاصخ الثقافية

 محػر العشاصخ الثقاؼية
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

 السدتػػ  التختيب

45- 
التشذئة األسخية تبشي لجػ الذباب الخػؼ مغ 

 االنخخاط في الحياة الدياسية7
3.73 1.08 3 

 مختفع

 متػسط 5 1.13 2.87 الحياة الدياسية7يػجج مغ يشػب عغ الذباب في  -46

47- 
خػؼ الذباب مغ االنخخاط في الحياة الدياسية 

 يعيق إدماجيع في عسمية التشسية الدياسية7
3.81 .99 1 

 مختفع

02- 
أجج صعػبة بفيع السفاـيع الدياسية التي تعبخ عغ 

 مرالحي7
3.34 1.10 4 

 متػسط

04- 
الذباب ضعف مدتػػ الثقافة الدياسية لجػ 

 يقريو عغ لعب دكرا ميسا في الحياة الدياسية7
3.96 .97 4 

 مختفع

00- 
بخامج التثؿيف الدياسي لجػ مؤسدات الجكلة 

 كاألحداب الدياسية ضعيفة أك شبو معجكمة7
3.88 .92 0 

 مختفع

01- 
الثقافة الدياسية في السجتسع األردني تعدز عدكؼ 

 الذباب عغ السذاركة الدياسية7
3.77 .96 2 

 مختفع

 متػسط  54. 3.62 السجسػع الكمي

( أضيخت نتائج الجراسة لسحػر العشاصخ الثقاؼية نبلحع أف الستػسط العاـ 2-0)
( كبسدتػػ متػسط، كسا كتخاكحت 2732( كاالنحخاؼ السعيارؼ )1740)

( كاالنحخافات السعيارية 1774-0765الستػسصات الحدابية لمفقخات بيغ )
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كبسدتػػ متػسط كمختفع، أف أعمى الفقخات "ضعف مدتػػ ( 2770-4741)
" الثقافة الدياسية لجػ الذباب يقريو عغ لعب دكرا ميسا في الحياة الدياسية

(، أف السدتػػ السعخفي 2775( كانحخاؼ معيارؼ )1774بستػسط حدابي )
لمذباب حػؿ معخفتيع عغ األحداب كالسؤسدات كالدياسييغ، ككحلظ االدراؾ اؼ 

الذباب لشطاميع الدياسي كمكػناتو كمجخبلتو كمخخجاتو ككسائل االتراؿ  ادراؾ
كفي حالة تجني مدتػػ الثقافة الدياسية لجػ الذباب األردني فحلظ يؤثخ  ،(1)معو

بخامج التثؿيف عمى مػقعو في عسمية التشسية الدياسية كإدماجيع فييا، تمييا "
" ضعيفة أك شبو معجكمةالدياسي لجػ مؤسدات الجكلة كاألحداب الدياسية 

( كبسدتػػ عالي لمفقختيغ، 2770( كانحخاؼ معيارؼ )1766بستػسط حدابي )
تعجدت الجيات السعشيو مغ مؤسدات رسسية كغيخ الخسسية كاألحداب الدياسية 
بتشفيح بخامج كمذاريع تعدز مذاركة الذباب في الحياة الدياسية، ككحلظ الجيػد 

خصط لتسكيغ الذباب إال أنيا بالػاقع غيخ الػششية مغ إشبلؽ استخاتجيات ك 
ممسػسو كال تمبي شسػحات الذباب، كمغ ناحية أخخػ فذل األحداب الدياسية 
بتػعية كتثؿيف الذباب كإيجاد قشػات اتراؿ معيع، أما أقل الفقخات فقج كانت 

( 0765"يػجج مغ يشػب عغ الذباب في الحياة الدياسية" بستػسط حدابي )
(، غياب الذباب عغ السذاركة الدياسية الفاعمة كعجـ 4741)كانحخاؼ معيارؼ 

قجرة الجيات السعشية مغ تعديد دكرىع في الحياة الدياسية قج يبشي ترػر لجييع 
أف مذاركتيع غيخ ضخكرية كيػجج مغ يشػب عشيع، تمييا فقخة "أجج صعػبة بفيع 

كانحخاؼ ( 1712" بستػسط حدابي )السفاـيع الدياسية التي تعبخ عغ مرالحي

                                                             
مرخ8 عيغ  -، القاىخة4، طنظخيات التشذئة الدياسية والثقافة الدياسية(، 0245مذاؾبة، أمبغ كديشا )(  1) 

 557لمجراسات كالبحػث االجتساعية ،  ص 
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( كبسدتػػ متػسط لمفقختيغ عمى التختيب، بالخغع مغ اف ىحه 4742معيارؼ )
الفقخة اخحت اقل مدتػػ اال اف جدء مغ الذباب يجج صعػبو بفيع السفاىسيع 

 الدياسية كمعخفة حقػقو الجستػرية كضخكرة دكره كمدؤكليتو الػششية7 
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 الخاتسة
تشاكلت الجراسة تػصيًفا كتحميبًل لجكر الذباب األردني في عسمية التشسية   

الدياسية، كتع إجخاء دراسة استصبلعية لعيشة مغ شمبة الجامعات األردنية؛ 
لمتعخؼ عمى مػقع الذباب األردني في عسمية التشسية الدياسية كتػضيح أثخ 

ياسية، إذ تعج السذاركة السذاركة الدياسية لجػ الذباب عمى عسمية التشسية الد
الدياسية لمذباب أىع مقػمات التشسية الدياسية، كدعامة السػاششة، كالجيسقخاشية 
لمسجتسع كالسجخل الحؿيقي لتجعيع شاقاعت الذباب، كتججيج الجماء في الشطاـ 

 الدياسي7 
كاعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي؛ ألف الجراسة تصبيؿية،   

الػصفي التحميمي يتزسغ دراسة الحقائق الخاىشة الستعمقة بصبيعة  كألف السشيج
السذكمة لمكذف عغ العػامل كالستغيخات التي تؤثخ عمى دكر الذباب األردني في 
عسمية التشسية الدياسية، كقج تػصل الباحث إلى أرقاـ كبيانات تتعمق بجكر الذباب 

عمػمات ؼيسا يخز مػضػع في عسمية التشسية الدياسية، لجسع أكبخ قجر مغ الس
الجراسة مغ خبلؿ استجابة كاسعة مغ قبل الصمبة بيجؼ الػصػؿ إلى تحميل 
السعيقات التي تػاجو الذباب مغ لعب دكر فاعل في الحياة الدياسية، كتشاكلت 
الجراسة مغ حيث مفاـيسيا كأبعادىا كأشكاليا، كالشطخيات الستعمقة بيا، 

 كخرائريا كميداتيا كمبخراتيا7
كتعخؼ الباحث عمى مػقع الذباب األردني في عسمية التشسية الدياسية،    

مغ خبلؿ الكذف عغ مجػ إدماج كتعديد دكره في الحياة الدياسية؛ ألف الذباب 
ىع الفئة األكبخ بيغ فئات السجتسع األردني كذك قػة فاعمة غيخ مدتثسخة بذكل 

الدياسية كالتحجيات الخاىشة، جيج، كإيجاد تفديخات لمعػامل التي فخضتيا األكضاع 
كاستصاعت الجراسة مغ خبلؿ الجانب العسمي تقجيع جسمة مغ التػصيات لتعديد 
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دكر الذباب في عسمية التشسية الدياسية، كقج يدتفاد مشيا مغ قبل السعشييغ، 
 كصشاع القخار، كالقائسيغ عمى قصاع الذباب في األردف7 

لمذباب في الحياة الدياسية، كمجػ كتعخفت الجراسة عمى دكر الحؿيقي   
إدماجيع، كتسكيشيع كتعديد مذاركتيع الدياسية، كذلظ مغ خبلؿ السؤسدات 
الخسسية الحكػمية، كمؤسدات السجتسع السجني، كأجابت الجراسة عمى التداؤالت 
الخئيدية كالفخعية؛ إذ تسكشت الجراسة االستصبلعية مغ الػصػؿ الى السجيبيغ مغ 

الستسثمو بصمبة الجامعات مغ السخحمتي البكالػريػس كالجراسات عيشة الجراسة 
العميا، كالػقػؼ عمى أسباب عدكؼ الذباب عغ السذاركة الدياسية، كأىع 

 السعيقات التي تػاجو الذباب مغ لعب دكر فاعل في عسمية التشسية الدياسية7
ؾ أف ىشا أثبتت الجراسة صحة الفخضيةبسا يتعمق بفخضية الجراسة فقج   

عبلقة ارتباشيو سمبية بيغ عدكؼ الذباب عغ السذاركة الدياسية كتحقيق عسمية 
التشسية الدياسية في ضل الطخكؼ الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية كالثقاؼية، 
ككمسا زادت ندبة السذاركة الدياسية الفاعمة لمذباب زادت فخص تحقيق عسمية 

 دف7التشسية الدياسية كتحقيق أىجافيا في األر 
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 الشتائج:
 تػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية8  

( 12-43أضيخت نتائج الجراسة أف ثمث سكاف األردف مغ الفئة العسخية بيغ ) -
مميػف أؼ ثمث سكاف األردف كيذكمػف ما ندبتو  1752سشة، إذ بمغ عجدىع حػالي 

 02467لشياية عاـ %( مغ العجد الكمي كذلظ كفقا لمتقجيخات اإلحرائية 1470)
بيشت نتائج الجراسة أف أسباب عجـ مذاركة الذباب في الحياة الدياسية كالتي  -

تعػد إلى بعس العػامل الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية كالثقاؼية، كىي 
كاآلتي8 ضعف الػعي الدياسي لجػ الذباب، كسػء الػضع االقترادؼ، ككحلظ 

الذباب، كأما العامل الثقافي يعػد الى تجني الزغػشات االجتساعية التي تػاجو 
 مدتػيات الثقافة الدياسية7

أضيخت نتائج الجراسة أف السذاركة الدياسية لمذباب أىع مقػمات التشسية  -
الدياسية في األردف، كدعامة السػاششة كالجيسقخاشية لمسجتسع كالسجخل الحؿيقي 

 لدياسي األردني7لتجعيع شاقاعت الذباب كتججيج الجماء في الشطاـ ا
بيشت نتائج الجراسة أف الجكر الحؼ يمعبو الذباب في عسمية التشسية الدياسية في  -

األردف سيكػف عامبًل أساسًيأ في نجاحيا كتحقيق أىجافيا، كمشيا تحجيث الشطاـ، 
كاألداء الدياسي، كتغييخ الحياة الدياسية كتعديد مبجأ السػاششة الفاعمة، كتػسيع 

كة الدياسية كتعديداالنتساء كالؿيع الػششية، ككسا يتسثل دكر الذباب قاعجة السذار 
 في التشسية الدياسية مغ خبلؿ8

الشذاط الحيػؼ كالفاعل في مياديغ اإلعبلـ السجتسعي كمػاقع التػاصل  -
 االجتساعي7
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إسياـ الذاب في تعديد الجيسقخاشية سمػكا كمشيجا في السؤسدات التعميسية  -
ية كالحدبية7 تجعع الؿيادات الذبابية الدياسية كالسجنية عسمية إحجاث كالييئات الشقاب

 التغييخ السشذػد7
 تػفيخ شاقات شبابية مشتجو تديع في تحقيق التشسية االقترادية7 -
أشارت نتائج الجراسة إلى أف مػقع الذباب األردني كاف حاضًخا في كتب  -

كىحا يجؿ عمى  0244مشح عاـ  التكميف الدامي السػجيو إلى الحكػمات الستعاؾبة
اىتساـ الؿيادة الدياسية الستسثمة بالسمظ عبج هللا الثاني بغ الحديغ بفئة الذباب، إذ 
أكجت الكتب عمى ضخكرة االىتساـ بيحه الفئة كاستثسار قجراتيع كشاقاتيع في 
مختمف السجاالت، بالخغع مغ عدكؼ الذباب عغ السذاركة في الحياة الدياسية، 

حبحب السذاركة الدياسية لجػ الذباب إلى أنو قج يكػف ذلظ مغ أىع كضعف كت
السحفدات لتعديد إدماج الذباب في عسمية التشسية الدياسية كزيادة ندبة مذاركتيع 

 الفاعمة7
أضيخت نتائج الجراسة أف جيػد مؤسدات الجكلة الخسسية التي بحلت في تخجسة  -

في عسمية التشسية الدياسية لع  كتب التكميف الدامي بسا يخز إدماج الذباب
تكغ ناجعة، كلع تمّب شسػحات الذباب، كلع تشجح في تيئية البيئة الدياسية 
السشاسبة التي لع تعسل عمى تفعيل مذاركة الذباب في الحياة الدياسية كاالنخخاط 

 في األحداب الدياسية7
لة أؼ دكفي بيشت الجراسة أف االىتساـ بالذباب ضسغ سياسات كششية كاضحة  -

الػششية، كأكلػيات لمصالح ىجاؼ كاألاـ كاضح لتحجيج ازلتف كاعبليعج بسثابة إ
لشطخة شسػلية تعكذ  سسؤتكسياسات مج ارب نمالػششي الذبابي لعمل ا

 بلشبااحتياجات قصاع ا
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بيشت نتائج الجراسة أف مؤسدات السجتسع السجني تمعب دكرا ميسا في إدماج  -
الدياسية، كتكسل دكر الجكلة في مختمف السجاالت الذباب في عسمية التشسية 

كتحسل جدء مغ السدؤكلية السمقاه عمى عاتق الحكػمة، باعتبارىا كسيمة شعبية 
تحقق التكافل االجتساعي، حتى أصبحت مؤسدات السجتسع السجني بحجع 
مؤسدات الجكلة الخسسية في تأثيخىا، كتسػيميا، كالخجمات التي تقجميا، كذلظ مغ 

 تشفيح بخامج كمذاريع لتأىيل الذباب كتعديد السذاركة الدياسية لجييع7خبلؿ 
أضيخت نتائج الجراسة أف أىع أسباب عدكؼ الذباب األردني عغ السذاركة  -

الدياسية يعػد إلى عػامل عجيجة عمى جسيع السدتػيات مشيا الدياسية، 
األكبخ مشيا، كأف كاالقترادية، كاالجتساعية، كالثقاؼية، كتتحسل الحكػمة الشريب 

السؤسدات الخسسية قج تكػف عاجدة عغ صياغة كإعجاد بخامج كخصط حؿيقة كجادة 
 لتحديذ كاقع السذاركة الدياسية لجػ الذباب بذكل كاضح كممسػس7

تػصمت الجراسة إلى أف الذباب األردني كخاصة شمبة الجامعات ال يشخخشػف  -
ت العبلقة األمشية، كلكػف في األحداب الدياسية، نتيجة بعس السخاكؼ ذا

األحداب الدياسية تعتسج عمى نحٍػ كبيخ عمى الشفػذ العذائخؼ، كعجـ كجػد أؼ 
تأثيخ كاضح ليا، كألف األحداب في مزسػنيا أحداب شخرية كليدت شعبية، ثع 

 لعجـ معالجة بخامج األحداب لمقزايا التي تػاجو الذباب7
 %(46767مغ اإلناث بشدبة )بيشت نتائج الجراسة أف غالبية العيشة  -
 ( سشة00-46عيشة مسغ أعسارىع مغ )أضيخت نتائج الجراسة أف غالبية ال -

 %(72707)كبشدبة
بيشت نتائج نتائج الجراسة أف مغ يحسمػف الجشدية األردنية ىع غالبية العيشة  -

 %(77707كبشدبة )



 التنمية السياسية في االردن وافاق ادوار الشباب )دراسة استطالعية( ..........
 

146 
 برلني  –املانيا                  املركز الدميقراطي العريب                                                

لبية العيشة أضيخت نتائج الجراسة أف عجد الصمبة مغ مخحمة البكالػريػس غا - 
 %(72747كبشدبة )

بيشت نتائج الجراسة أف العيشة كزعت عمى الجامعات بشاًء عمى عجد الصمبة  -
الكمي في كل جامعة، كأخحت الجامعة األردنية الشريب األكبخ مغ )السدتجيبيغ( 

 %(7 2070بشدبة )
غ أضيخت نتائج الجراسة أف الشدبة األكبخ لمصمبة مغ العيشة غيخ مدتفيجيغ م -

 %(35707السشح الجراسية كبشدبة )
%( بػاقع 6672بيشت الجراسة أف غالبية العيشة مغ غيخ العامميغ كبشدبة ) -
 ( شالب2207)
أضيخت نتائج الجراسة أف غالبية العيشة مسغ يدكشػف في السجف بػاقع كبشدبة  -
(42767)% 
السجتسع  بيشت نتائج الجراسة أف غالبية العيشة مغ غيخالسشتدبيغ لسشطسات -

 %(747السجني كبشدبة )
أضيخت نتائج الجراسة أف الغالبية العطسى مغ العيشة غيخ مشتدبة ألؼ حدب  -

 %(76767سياسي كبشدبة )
خمرت الجراسة إلى أف أعمى السحاكر كانت مجسػعة العشاصخ االجتساعية،  -

 حػر العشاصخ الثقاؼية، يميو محػريميو محػر العشاصخ االقترادية، يميو م
 العشاصخ الدياسية7

أضيخت نتائج الجراسة أف فقخات محػر العشاصخ الدياسية التي حرمت عمى  -
 مدتػػ مختفع ىي8 

 سة لتحقيق عسمية التشسية الدياسية7يتعتبخ السذاركة الدياسية م -
 ُتعج مذاركة الذباب عامل ميع في تعديد فاعمية الحياة الدياسية7  -
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أضيخت نتائج الجراسة أف فقخات محػر العشاصخ الدياسية التي حرمت عمى 
 مدتػػ متػسط ىي8 

 يمعب الذباب األردني دكرا فاعبل في الحياة الدياسية7 -
 يستمظ الذباب األردني الػعي الكافي إلدراؾ مرالحو الػششية7 -
 تزع الدياسات الحكػمية الحالية الذباب في األكلػية لتسكيشيع سياسيا7  -
 تستمظ األحداب الدياسية بخامج كفيمة باستقصاب الذباب إلييا7 -

أضيخت نتائج الجراسة أف فقخات محػر العشاصخ االقترادية التي حرمت عمى  -
 مدتػػ مختفع ىي8

 تي في الحياة الدياسية7 يؤثخ الػضع االقترادؼ الخاىغ سمبا عمى مذارك -
 تحبط البصالة العالية لجػ فئة الذباب رغبتي بالسذاركة الدياسية7 -

أضيخت نتائج الجراسة أف فقخات محػر العشاصخ االقترادية التي حرمت عمى  -
 مدتػػ متػسط ىي8

 شعػرؼ باألماف االقترادؼ يعيق مذاركتي في العسل الدياسي7فقج  -
 7يذية يزعف مدتػػ مذاركتي الدياسيةانذغالي باألمػر السع -
 الػضع السالي ألسختي ال يسكششي مغ مداكلة الشذاشات الدياسية7 -

أضيخت نتائج الجراسة أف فقخات محػر العشاصخ االجتساعية التي حرمت عمى  -
 مدتػػ مختفع كىي8 

 كسائل االتراؿ االجتساعي مغ أىع دعائع فاعمية السذاركة الدياسية7 -
 لعذيخة عمى دكر الذباب في التشسية الدياسية7 تؤثخ ا - 
يديع دكر الذباب في التشسية الدياسية إلى تخسيخ مبجأ التعجدية كالػحجة  -

 الػششية7
 7تذكل العادات كالتقاليج إشارا مخجعيا ال يسكغ تجاكزه -
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أضيخت نتائج الجراسة أف فقخات محػر العشاصخ االجتساعية التي حرمت عمى  -
 مدتػػ متػسط كىي8 

أضصخ الختيار مخشح العذيخة في االنتخابات تحت الزغػط  -
 االجتساعية7

اضيخت نتائج الجراسة أف فقخات محػر العشاصخ الثقاؼية التي حرمت عمى  -
 مدتػػ مختفع ىي8

ياسية لجػ الذباب يقريو عغ لعب دكر ميع ضعف مدتػػ الثقافة الد -
 في الحياة الدياسية7

بخامج التثؿيف الدياسي لجػ مؤسدات الجكلة كاألحداب الدياسية ضعيفة  -
  أك شبو معجكمة7

خػؼ الذباب مغ االنخخاط في الحياة الدياسية يعيق إدماجيع في عسمية  -
 التشسية الدياسية7

األردني تعدز عدكؼ الذباب عغ الثقافة الدياسية في السجتسع  -
 السذاركة الدياسية7

التشذئة األسخية تبشي لجػ الذباب الخػؼ مغ االنخخاط في الحياة  -
 الدياسية7

أضيخت نتائج الجراسة أف فقخات محػر العشاصخ الثقاؼية التي حرمت عمى  -
 مدتػػ متػسط ىي8

 مرالحي7 أجج صعػبة بفيع السفاـيع الدياسية التي تعبخ عغ -       
 يػجج مغ يشػب عغ الذباب في الحياة الدياسية7 -
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 التهصيات: 
 بشاء عمى الشتائج الدابقة فإف الباحث يػصي عجة تػصيات كىي8

تجعل لتي ضخكرة االىتساـ بالذباب ضسغ سياسة كششية كاضحو، فالجكلة ا -
انيا تديخ ضسغ خصة مشيجية شاممة  الشظالذباب  كتصػيخضسغ أكلػياتيا بشاء 

اـ كاضح لتحجيج زلتف كاعبلب كتشسيتيع، كيعج ذلظ بسثابة إلشبامتكاممة لخعاية ا
 الػششية العميا7لمصالح ىجاؼ كاألا

ضخكرة العسل الجاد عمى تحليل السعيقات التي تػاجو الذباب مغ لعب دكر  -
 فاعل في عسمية التشسية الدياسية7

لذباب في عسمية التشسية الدياسية مغ خبلؿ بخامج كمذاريع العسل عمى إدماج ا -
حؿيؿية كممسػسو تشفحىا مؤسدات الجكلة الخسسية كبالتعاكف السباشخ مع مؤسدات 

 السجتسع السجني7 
تطافخ الجيػد الػششية؛ مغ أجل تشسية الحياة الحدبية حتى يتدشى لمذباب  -

ىخ الخػؼ عشجىع عغ العسل االنخخاط باألحداب الدياسية، كأىسيا إزالة مطا
 الحدبي7

العسل عمى تحديغ األكضاع االقترادية لمذباب؛ ألف زيادة مدتػػ السذاركة  -
 عشج الذباب مخىػف بسعالجة األكضاع االقترادية السحيصة بيحه الفئة7

( كتجديج محاكرىا عمى 0203-0247تشفيح االستخاتيجية الػششية لمذباب ) -
 أرض الػاقع7

يبلت دستػرية؛ مغ أجل تخؽيس سغ التخشح لعزػية مجمذ الشػاب إجخاء تعج -
 عاًما7  03إلى 

التخكيد عمى مدألة تشسية الػعي الدياسي عشج الذباب، كرفع مدتػػ كعييع  -
 بالقزايا الدياسية العامة، كمعخفة حقػقيع الدياسية، كالسجنية7



 التنمية السياسية في االردن وافاق ادوار الشباب )دراسة استطالعية( ..........
 

151 
 برلني  –املانيا                  املركز الدميقراطي العريب                                                

إلدراؾ أىسية  التخكيد عمى مدألة تشسية الػعي الثقافي عشج الذباب؛ كذلظ -
 السذاركة الدياسية، كمياراتيا كضخكرتيا لتحقيق عسمية التشسية الدياسية7

تكثيف السػضػعات الدياسية في مداؽ التخبية الػششية التي تجرس لصمبة  -
الجامعات األردنية، كالعسل عمى شخح مادة تتزسغ محاكر الثقافة الدياسية 

الدياسي األردني، مع التخكيد عمى  كالسػاششة كمختكدات الجيسقخاشية كالشطاـ
 الجانب العسمي كإمكانية تصبيق الجدئيات في الحـخ الجامعي7

إجخاء السديج مغ األبحاث في دراسة العػامل الستعمقة بإدماج الذباب في  - 
 عسمية التشسية الدياسية7
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 السخاجع
ي عن دور مؤسدات لقاء حهار (، 0247البخدكيل، ابػ عػدة، دمحم كياسيغ ) -

 السجتسع
، مػقع مؤسدة صػت السجتسع، السجني في تعديد السذاركة الدياسية لمذباب

 ،05/0/0247قصاع غدة، تاريخ المقاء  –تقخيخ عغ حػار عبخ راديػ الػاف 
 https://www.svacc.ps/svacc7 
دور التسكين الدياسي لمذباب في فاعمية (، 0244البرخاتي، دمحم نػر ) -

، مجمة جيل الجراسات الدياسية كالعبلقات الجكلية، التشسية الدياسية في مرخ
 (37العجد )

اسباب عدوف الذباب عن السذاركة في (، 0247البصايشة، رافع ) -
، مػقع سخايا االخبارؼ، االنتخابات الشيابية

yanews.com/article/583537https://www.sara7 
 ،أىجاف مخاكد الجراسات الدياسية(، 0244الحاج، عبجهللا جسعة ) -
العخبية االخبارية االلكتخكني  مػقع قشاة 

https://www.alarabiya.net/ar/politics/2016/07/23/7 
(8 التشسية الدياسية نطخة في السفاـيع كالشطخيات، 0225صالح )بمحاج،  -

 جامعة الجدائخ، الجدائخ7
دراسة واقع السذاركة الدياسية لمذباب في (، 0240أبػ حيجر، أحسج ) -

 األردف8 مخكد الذخؽ كالغخب لتشسية السػارد البذخية7-، عسافاألردن
، صحيفة شسية الدياسيةالذباب والتحخك نحه الت(، 0225الجخبييع، دمحم ) -

-الذبابhttps://www.addustour.com/articles/484059-الجستػر، 
 .الػجػخيػبػيػع-مػحػسػج-د-*-الدياسية-التشسية-نحػ-كالتحخؾ

https://www.sarayanews.com/article/583537
https://www.sarayanews.com/article/583537
https://www.alarabiya.net/ar/politics/2016/07/23/
https://www.addustour.com/articles/484059-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-*-%D8%AF-%D9%85%D9%80%D8%AD%D9%80%D9%85%D9%80%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%AC%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%A8%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B9
https://www.addustour.com/articles/484059-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-*-%D8%AF-%D9%85%D9%80%D8%AD%D9%80%D9%85%D9%80%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%AC%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%A8%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B9
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، الجتساع وقزايا التشسية في العالم الثالثعمم ا(، 4756الجػىخؼ، دمحم ) -
 مرخ8 دار السعارؼ7 -، القاىخة4ط
التشسية الدياسية وتأثيخىا عمى االستقخار (، 0245الخخيذا، ناصخ ) -

، رسالة غيخ مشذػرة، جامعة الذخؽ 2017-1999الدياسي في األردن: 
 األردف7-االكسط، عساف

 ية فياالتحادات الصالب(، 0246الخذساف، عمي ) -
مػقع ىبل االخبارؼ االلكتخكني،  الجامعات والحذ الهششي،

https://www.hala.jo/authors/newsفي-الصبلبية-/االتحادات-
 7كالحذ/-الجامعات

الدياسية في دعم األمن الهششي: االردن دور التشسية (، 0244الدبغ، رعج ) -
 www.raialyoum.com7صحيفة رأؼ اليػـ،  مثاال، السسمكة الستحجة،

، 4، طالتشسية الدياسية والتحجيث العالم الثالث(، 0244الدعجكف، حسيج ) -
 العخاؽ8 الحاكخة لمشذخ كالتػزيع7 -بغجاد

(، اتجاىات شمبة الجامعات نحػ السذاركة 0241الذػيحات، صفاء ) -
، الجامعة األردنية، مجمة دراساتالدياسية في األردف8 دراسة كصؽية تحميمية، 

 (227عساف األردف، العجد )
معهقات التشسية الدياسية في األردن: دراسة (، 0225الرخايخة، عمي ) -

الة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، الجامعة ، رسميجانية في لهاء السدار الجشهبي
 األردف7-األردنية، عساف

ليبيا8  -، الداكية4، طعمم االجتساع الدياسي(، 0225الصيب، مػلػد ) -
 مشذػرات جامعة الدابع مغ أبخيل7

https://www.hala.jo/authors/news/الاتحادات-الطلابية-في-الجامعات-والحس/
https://www.hala.jo/authors/news/الاتحادات-الطلابية-في-الجامعات-والحس/
http://www.raialyoum.com/
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دور شبكات التهاصل االجتساعي في تعديد (، 0244العبابدو، رياض ) -
، الجامعة األردنية: دراسة ميجانيةالسذاركة الدياسية لصمبة الجراسات العميا في 

 األردف7-رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، الجامعة األردنية، عساف
(، السذاركة الدياسية لمذباب األردني: دراسة 0225العداـ، عبج الباسط ) -

أشخكحة دكتػراه غيخ مشذػرة، معيج  ميجانية لعيشة شمبة من الجامعة األردنية،
 مرخ7-البحػث كالجراسات، القاىخة

اتجاىات عيشة من مشتدبي (، 0224العداـ، عبج السجيج، كالذخعة، دمحم ) -
مؤسدات السجتسع السجني نحه السذاركة الدياسية في األردن: دراسة 

 (17( العجد )11، مجمة دراسات الجامعة األردنية، السجمج )إحرائية تحميمية
اعقاب االنفخاج (، التشسية الدياسية في 2006العدام، عبج السجيج ) -

الجيسقخاشي في االردن، مجمة دراسات العمهم االجتساعية واالندانية، الجامعة 
 .2( العجد: 33االردنية، السجمج )

، 4، طالجيسقخاشية وأدوات السذاركة الدياسية(، 0222العزايمة، نزاؿ ) -
 االردف8 مخكد يديج لمشذخ7 -الكخؾ

بج هللا الثاني ومديخة التشسية جاللة السمك ع(، 0222الصخاكنة، رأفت ) -
 األردف، السكتبة الػششية7 -، الكخؾ4، طالدياسية رؤى وآراء

دور االذاعة والتمفاز األردني في التشسية الدياسية: (، 0244العػيسخ، كليج ) -
، جامعة الحديغ بغ السجمة األردنية لمعمهم االجتساعية، دراسة تحميمية ميجانية

 ردف7 اال -، معاف4، ع4شبلؿ، ـ
أبه رمان مقخا بغزب الذباب: ىجفشا (، 0247الغبليشي، عسار، ببلؿ ودمحم ) -

-مقخا-رماف-/أبػ، صحيفة الغج، ايجاد خخيصة شخيق لتحقيق شسهحاتكم
 https://www.alghad.com7خ/7-ايجاد-ىجفشا-الذباب-بغزب
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، تسكين الذباب في مؤسدات السجتسع السجني(، 0245الغخيخؼ، محدغ ) -
 السشامة، -، البحخيغ42032صحيفة االياـ، ع

http://www.shura.bh/ar/ResearchStudies/ResearchesFiles/s
ocial%20005.pdf7 

 عدوف الذباب االردني عن(، 0244الفاعػرؼ، اشخؼ ) -
مػقع جفخ نيػز االخبارؼ،  العسمية الدياسية، 

http://www.jfranews.com.jo/post.php?id=164747 
بخنامج االكاديسية (، 0247السعيج الدياسي إلعجاد الؿيادات الذبابية ) -

، لمذباب الدياسية
https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=1277 

 (،0247السعيج الدياسي إلعجاد الؿيادات الذبابية ) -
الذبابية،  البخنامج الهششي إلعجاد الكيادات

https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=1247 
 ،عن السعيج الدياسي(، 0247السعيج الدياسي إلعجاد الؿيادات الذبابية ) -

https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=1187 
 (،0247السعيج الدياسي إلعجاد الؿيادات الذبابية ) -

 ،مذخوع البخلسان الذبابي
https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=1267 

 (،0247الدياسي إلعجاد الؿيادات الذبابية ) السعيج -
 مذخوع الحكهمة الذبابية،

https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=1257 

http://www.shura.bh/ar/ResearchStudies/ResearchesFiles/social%20005.pdf
http://www.shura.bh/ar/ResearchStudies/ResearchesFiles/social%20005.pdf
http://www.jfranews.com.jo/post.php?id=16474
http://www.jfranews.com.jo/post.php?id=16474
https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=127
https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=127
https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=124
https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=124
https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=118
https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=118
https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=126
https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=126
https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=125
https://www.shababgovjo.org/SiteContent.aspx?id=125
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 (، محاكر ميسو في االستخاتيجية0247الفخاية، صالح ) -
 الػششية لمذباب، مػقع صيحفة الجستػر، 

https://www.addustour.com/articles/1087096-ميسة-محاكر-
 7لمذباب-الػششية-االستخاتيجية-في
الدياسي لمذباب في عيج السمك عبج هللا الجور (، 0242المػاما، أماني ) -

، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، الجامعة 2007-1999الثاني بن الحدين: 
 األردف7-األردنية، عساف

 الهرقة الشقاشية(، 0243السمظ عبج هللا الثاني ابغ الحديغ ) -
 االردف7-، الجيػاف السمكي الياشسي، عسافاالوارق الشقاشية السمكية -الدادسة 

 الهرقة الشقاشية(، 0245السمظ عبج هللا الثاني ابغ الحديغ ) -
 االردف7-، الجيػاف السمكي الياشسي، عسافاالوارق الشقاشية السمكية - الدابعة

، الدياسات السقارنة في وقتشا الحاضخ(، 4776كجي بشجاـ ) السػنج، جابخيل -
 شذخ كالتػزيع7االردف8 الجار األىمية لم -، عساف4تخجسة ىذاـ عبج هللا، ط

 االردف7-، مجمذ الػزراء، عساف(1990السيثاق الهششي األردني ) -
،السخكد اليات تفعيل الذباب في السذاركة الدياسية(، 0242الشػييي، آية ) -

 https://www.democraticac.de/?p=1735>7الجيسقخاشي العخبي، 
 (، تعديد السداءلة الجيسقخاشية0247الػكالة االمخيكية لمتشسية الجكلية ) -
-rights-human-https://www.usaid.gov/ar/jordan/democracy

governance-and7 
لسحة عن الهكالة األمخيكية (، 0247جكلية )الػكالة االمخيكية لمتشسية ال -

 work-https://www.usaid.gov/ar/jordan/our7 لمتشسية في األردن،

https://www.addustour.com/articles/1087096-محاور-مهمة-في-الاستراتيجية-الوطنية-للشباب
https://www.addustour.com/articles/1087096-محاور-مهمة-في-الاستراتيجية-الوطنية-للشباب
https://www.democraticac.de/?p=1735
https://www.usaid.gov/ar/jordan/democracy-human-rights-and-governance
https://www.usaid.gov/ar/jordan/democracy-human-rights-and-governance
https://www.usaid.gov/ar/jordan/our-work
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 بخنامج السعيج الجيسقخاشي(، 0242انا اعخؼ سياسية ) -
، السػقع االلكتخكني، الهششي لتسكين الذباب

https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/video/7  
التشسية الدياسية: قخاءة في اآلليات (، 0240بغ عيدى، ريع كآخخكف ) -

 ، الجدائخ8 مخكد الشػر لمجراسات47، طوالسجاخل والشظخيات الحجيثة
التشسية الدياسية بين الشظخية والتصبيق: دراسة (، 0243بػعكاز، حداني ) -

رسالة غيخ مشذػرة، جامعة الجكتػر شاىخ  ،2014-1988حال الجدائخ 
 مػالؼ، الجدائخ7

دور مؤسدات السجتسع السجني في تعديد مذاركة (، 0246حذسة، محسػد ) -
األردف8 معيج غخب آسيا كشساؿ -، عساف4، طالذباب في حهار الدياسات

 أفخيؿيا7
، 2018الكتاب االحرائي الدشهي لعام (، 0246دائخة االحراءات العامة ) -

 األردف7-عساف
، مػقع الجائخة معجل البصالة في األردن(، 0246دائخة االحراءات العامة ) -

 http://www.dosweb.dos.gov.jo/ar7 االلكتخكني،
، مػقع الجائخة معجل البصالة في األردن(، 0247دائخة االحراءات العامة ) -

 http://www.dosweb.dos.gov.jo/ar7االلكتخكني، 
التشسية الدياسية ودورىا في االستقخار الدياسي (، 0240الجرمكي، عمي ) -

رسالة غيخ مشذػرة، جامعة الذخؽ  ،2012-1981في سمصشة عسان: 
 دف7االر -االكسط، عساف

https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/video/
http://www.dosweb.dos.gov.jo/ar
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 (، كتاب التكميف الدامي0244رئاسة الػزراء األردنية ) -
، الثانيةالجكتػر معخكؼ البخيت  لحكػمة 

http://ww.pm.gov.jo/content/14513888257 
وف البيان الهزاري لحكهمة الجكتهر معخ (، 0244رئاسة الػزراء األردنية ) -

 http://ww.pm.gov.jo/content/14513890377،  البخيث الثانية
كتاب التكميف الدامي لحكهمة عهن (، 0240رئاسة الػزراء األردنية ) -

 http://www.pm.gov.jo/content/14513883337 ،الخراونة
الخد عمى كتاب التكميف الدامي لحكهمة (، 0240رئاسة الػزراء األردنية ) -

 http://www.pm.gov.jo/content/14513883927عهن الخراونة، 
 كتاب التكميف الدامي(، 0240رئاسة الػزراء األردنية ) -

، الصخاونة الثانيةلحكهمة الجكتهر فايد 
http://www.pm.gov.jo/content/14513878057 

البيان الهزاري لحكهمة الجكتهر فايد (، 0240رئاسة الػزراء األردنية ) -
 www.pm.gov.jo/content/14513879977، الصخاونة الثانية

كتاب التكميف الدامي لحكهمة الجكتهر (، 0240رئاسة الػزراء األردنية ) -
 www.pm.gov.jo/content/1451387402 7الشدهر األولى، عبج هللا 

 كتاب التكميف(، 0241رئاسة الػزراء األردنية ) -
  الدامي لحكهمة الجكتهر عبج هللا الشدهر الثانية،

http://www.pm.gov.jo/content/14645874757 
 الخد عمى كتاب(، 0241رئاسة الػزراء األردنية ) -

،  الجكتهر عبج هللا الشدهر الثانية التكميف الدامي لحكهمة
http://www.pm.gov.jo/content/14645875987 

http://ww.pm.gov.jo/content/1451388825
http://ww.pm.gov.jo/content/1451388825
http://www.pm.gov.jo/content/1451388333
http://www.pm.gov.jo/content/1451388392
http://www.pm.gov.jo/content/1451387402
http://www.pm.gov.jo/content/1464587475
http://www.pm.gov.jo/content/1464587475
http://www.pm.gov.jo/content/1464587598
http://www.pm.gov.jo/content/1464587598
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البيان الهزراي لحكهمة الجكتهر عبج هللا الشدهر (، 0241) رئاسة الػزراء -
 http://www.pm.gov.jo/content/15299095487، الثانية

كتاب التكميف الدامي لحكهمة الجكتهر ىاني (، 0244رئاسة الػزراء ) -
 http://www.pm.gov.jo/content/14749598677 السمقي األولى،

 (، الخد عمى0244رئاسة الػزراء األردنية، ) -
كتاب التكميف الدامي لحكػمة الجكتػر ىاني السمقي األكلى، 

http://www.pm.gov.jo/content/14749619047 
(، كتاب التكميف الدامي لحكهمة الجكتهر 0244رئاسة الػزراء األردنية ) -

 http://www.pm.gov.jo/content/1528277286، ىاني السمقي الثانية
البخنامج الهزاري لحكهمة الجكتهر ىاني (، 0244رئاسة الػزراء األردنية ) -

 http://www.pm.gov.jo/content/15299083577، السمقي الثانية
(، كتاب التكميف الدامي لحكػمة الجكتػر 0247رئاسة الػزراء األردنية ) -

 http://pm.gov.jo/content/14028113797عسخ الخزاز، 
الخد عمى كتاب التكميف الدامي لحكهمة (، 0246رئاسة الػزراء األردنية ) -

 tent/1402812900http://www.pm.gov.jo/con7 الجكتهر عسخ الخزاز،
البخنامج الهزاري لحكهمة الجكتهر عسخ (، 0246رئاسة الػزراء األردنية ) -

 http://www.pm.gov.jo/content/14028132677الخزاز
الدياسية8 (، الذباب األردني كالتشسية 0246سارؼ، سالع، كتػفيق شػمخ، ) -

، ، مجمة شؤون اجتساعيةدراسة مدحية لمتحػالت8 االتجاىات كالسسارسات
 4157الذارقة، العجد -األمارات

http://www.pm.gov.jo/content/1529909548
http://www.pm.gov.jo/content/1474959867
http://www.pm.gov.jo/content/1474961904
http://www.pm.gov.jo/content/1474961904
http://www.pm.gov.jo/content/1528277286
http://www.pm.gov.jo/content/1529908357
http://pm.gov.jo/content/1402811379
http://www.pm.gov.jo/content/1402812900
http://www.pm.gov.jo/content/1402813267
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 إشخاك –السعيج الجيسقخاشي الهششي (، 0244سامح، خالج ) -
مػقع جخيجة الجستػر االلكتخكني  الذباب ضخورة،

https://www.addustour.com/articles/326377 
مجمة (، "أىسية السذاركة الدياسية لمذباب"، 0244سميساف، سسيخ كمحسػد ) -

 (4327، العجد )التشسية االدارية
مػقع  مجمذ الشهاب يشاقس نفدو تجاه الذباب،(، 0247شادؼ الديشاتي، ) -

 ws.com.jo/post.php?id=238796http://www.jfrane7جفخا نيػز، 
، مػقع صحيفة الغج األردن والخبيع العخبي، 0246شتيػؼ، مػسى،  -

 https://alghad.com7العخبي7-كالخبيع-/األردف االلكتخكني،
التشسية العرية من التبعية إلى االعتساد عمى (، 4770صايغ، يػسف ) -

 دراسات الػحجة العخبية7لبشاف8 مخكد  -، بيخكت4، طالشفذ في الهشن العخبي
مػقع صحيفة  (، محاور االستخاتيجية الهششية لمذباب،0247صحيفة الخأؼ ) -

 http://alrai.com/article/10492294/7الخأؼ االلكتخكني، 
 الذباب واألحداب(، 0244عبيجات، دمحم شالب ) -

، صحيقة الجستػر، السػقع االلكتخكني، الدياسيةوالسذاركة 
https://www.addustour.com/articles/458347 

 ،4، طنظخيات التشسية الدياسية السعاصخة(، 4764عارؼ، نرخ ) -
 مرخ8 دار القارغ العخبي7 -القاىخة

إشكالية التشسية الدياسية والجيسقخاشية في دول (، 0243عباش، عائذة ) -
السانيا8 السخكد الجيسقخاشي العخبي  -، بخليغ4، طالسغخب العخبي: تهنذ أنسهذجا

 لمشذخ7
 ( لسجمذ الشػاب الثامغ عذخ02447قانػف االنتخاب األردني لعاـ ) -

http://www.jfranews.com.jo/post.php?id=238796
http://alrai.com/article/10492294/
https://www.addustour.com/articles/45834
https://www.addustour.com/articles/45834
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 ،يةدراسة ميجانية فى دور االتحادات الصالب(، 0242مجتسع تعميع الثانػية ) -
https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=5813347 

، (، نبحة عامة عن مجمذ الشهاب0247مجمذ االعياف األردني ) -
ontent/84http://www.senate.jo/ar/c7 

-لجشة، لجشة الذباب والثقافة والخياضة(، 0247مجمذ االعياف األردني، ) -
 http://www.senate.jo/content7كالخياضة-كالذباب-الثقافة

 المجان الجائسة، -مجمذ الشهاب (، 0244مجمذ الشػاب األردني ) -
http://www.representatives.jo/?q=ar7/صفحة/المجاف 

 تاريخشا –من نحن (، 0224مخكد الحياة لتشسية السجتسع السجني ) -
http://www.hayatcenter.org/ar/about/history/7 

 (،0246االردنية ) الجامعة –مخكد الجراسات االستخاتيجية  -
الجامعة االردنية،  ميام السخكد،

http://jcss.org/Contents/CSS_Functions__Tasksar.aspx7 
، الجدء الثاني، أصهل االجتساع الدياسي(، 4775دمحم عمي، دمحم ) -

 لسعخفة الجامعية7مرخ8 دار ا -االسكشجرية
أثخ حخكة السقاومة اإلسالمية حساس عمى التشسية (، 0222محسػد، خالج ) -

، رسالة 2004-1987الدياسية في فمدصين: الزفة الغخبية وقصاع غدة 
 فمدصيغ7-ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة الشجاح الػششية، نابمذ

سع األردني: الذباب والسذاركة الدياسية في السجت(، 4774مخعي، جساؿ ) -
، رسالة ماجدتيخ دراسة اجتساعية عمى عيشة عمى شمبة من الجامعات األردني

 األردف7-غيخ مشذػرة، الجامعة األردنية، عساف

https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=581334
https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=581334
http://www.senate.jo/ar/content/84
http://www.senate.jo/ar/content/84
http://www.representatives.jo/?q=ar/صفحة/اللجان
http://www.hayatcenter.org/ar/about/history/
http://jcss.org/Contents/CSS_Functions__Tasksar.aspx
http://jcss.org/Contents/CSS_Functions__Tasksar.aspx
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، 5، طالتخبية الهشية والشظام الدياسي األردني(، 0223مذاؾبة، أميغ ) -
 األردف8  دار الحامج لمشذخ كالتػزيع7-عساف

، نظخيات التشذئة الدياسية والثقافة الدياسية(، 0245مذاؾبة، أميغ كديشا ) -
 مرخ8 عيغ لمجراسات كالبحػث االجتساعية7-، القاىخة4ط
 األردف7-، عساف41، طالشظام الدياسي األردني(، 0245مذاؾبة، أميغ ) -
، بخنامج زيادة السذاركة السجنية لمذباب(، 0247مذخكع مبادرة نػػ ) -

 https://www.naua.org/project/1667-لمذباب-السجنية-السذاركة-ةزياد
، عن نهى (، 0247مذخكع مبادرة نػػ ) -

https://www.naua.org/about7 
دور الذباب في التشسية الدياسية، (، 0241معيج البحخيغ لمتشسية الدياسية ) -

https://www.bipd.org/publications/Articles/1176153.aspx7 
مؤسدة  -مؤسدة فخيجرير إيبخت (، 0247مؤسدة فخيجريتر ايبخت ) -

https://www.fes-من نحن،  –تدعى لتحقيق الجيسقخاشية االجتساعية 
arabic-jordan-jordan.org/fes/7 

، حسجؼ عبجالخحسغ نظخية التشسية الدياسية(، 0224ىيػجت، ريتذارد ) -
 األردف8 السخكد العمسي لمجراسات الدياسية7-ودمحم عبجالحسيج، عساف

يع ) -  األردف8 مكتبة الخائج7-، عسافالسهاششة (،0221ناصخ، ابخـا
، عساف، فكخة ىيئة شباب كمشا األردن(، 0224ىيئة شباب كمشا األردف ) -

 https://www.kafd.jo/ar/program7األردف-كمشا-شباب-ىيئة
احرائية اعجاد شمبة الجامعات (، 0247كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي ) -

 األردف7-، عسافالحكهمية والخاصة، تقخيخ تدويج بيانات

https://www.naua.org/about
https://www.naua.org/about
https://www.bipd.org/publications/Articles/1176153.aspx
https://www.bipd.org/publications/Articles/1176153.aspx
https://www.fes-jordan.org/fes-jordan-arabic/
https://www.fes-jordan.org/fes-jordan-arabic/
https://www.fes-jordan.org/fes-jordan-arabic/
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نذأة وزارة الذباب، (، 0244ب األردنية )كزارة الذبا -
http://www.moy.gov.jo/node/207 

 (،0245كزارة الذؤكف الدياسية كالبخلسانية ) -
  مذخوع دعم السؤوسددات الجيسقخاشية والتشسية، عسان االردن،

http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID297 
، 2025-2019االستخاتيجية الهششية لمذباب: (، 0247كزارة الذباب ) -

 األردف7-عساف
، بميام قدم الذبا(، 0246كزارة الذؤكف الدياسية كالبخلسانية ) -

http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID297 
باف، احسج ) - ، التخمف الدياسي وغايات التشسية الدياسية(، 0222ـك

 االسكشجرية8 دار الجامعة الججيجة لمشذخ7 -مرخ
 ، السػسػعة الحخة،السعيج الجيسقخاشي الهششي(، 0244كيكبيجيا ) -

https://www.ar.wikipedia.org/wiki السعيج_الجيسقخاشي_الػششي_لمذؤك/
 7ف_الجكلية

 ،ية في األردنالشقابات السيش(، 0246كيكبيجيا، السػسػعة الحخة ) -
 /https://www.ar.wikipedia.org/wiki7الشقابات_السيشية_في_األردف

 السخاجع بالمغة األجشبية:
- Amoush, Mohammad, 2016, Political participation of 
Jordanian youth (2008-2015): a case study of a political 
participation program, Master thesis not published, University 
of Jordan, Amman, Jordan 7 

http://www.moy.gov.jo/node/20
http://www.moy.gov.jo/node/20
http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=29
http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=29
http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=29
http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=29
https://www.ar.wikipedia.org/wiki/المعهد_الديمقراطي_الوطني_للشؤون_الدولية
https://www.ar.wikipedia.org/wiki/المعهد_الديمقراطي_الوطني_للشؤون_الدولية
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- Harvard University (2001). The campus attitudes toward  
politics and service (Capps) survey, An Annual Survey by 
and of College Students, United States of America7 
- Flanagan, Sherrod (2010),Youth Political Development, 
The Journal of Social Issue, Issue (3): 447-456.  
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 )ججول تحكيم االستبانة(

 

 التخرز أك الػضيفة الجية السحكع الخقع

 الدياسة السقارنة \أستاذ  الجامعة األردنية األستاذ الجكتػر أميغ السذاؾبة  -4

 الجامعة األردنية العداـاألستاذ الجكتػر عبج السجيج    -0
 العمـػ الدياسية  \أستاذ 

 حكػمات

 العبلقات الجكلية \أستاذ  جامعة آؿ البيت األستاذ الجكتػر صايل الدخحاف  -1
 القانػف الجكلي \أستاذ مذارؾ  الجامعة األردنية الجكتػر عامخ القخالة  -2
 الدياسيةالعمـػ  \أستاذ مذارؾ  جامعة مؤتة الجكتػر رضػاف السجالي  -3

4-  
 العمـػ الدياسية \أستاذ مداعج  الجامعة األردنية الجكتػر ايسغ البخاسشة

5-  
 

 الجكتػر بذار الصخاكنة
جامعة العمـػ 

 التصبيؿية الخاصة
 العمـػ الدياسية \أستاذ مداعج 

 الجكتػرة جسانو الجىامذة  -6
كزارة الذؤكف 
الدياسية 
 كالبخلسانية

 عمع االجتساع
 رئيذ قدع السخأة 

7-  
 

 الجكتػر ياسيغ ىميل
 

 كزارة الذباب
 عمع االجتساع

 مسجيخ مخكد اعجاد الؿيادات الذبابية
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  السخكـد الجيسقخاشي العخبي

 جراسات االستخاتيجيةـــــــــلم
 ةــــــــوالدياسية واالقترادي

 
تأسذ السخكد الجيسقخاشي العخبي لمجراسات اإلستخاتيجية كالدياسية 

كىػ شخكة ذات  ،0225كاإلقترادية بجسيػرية مرخ العخبية في أعقاب سشة 
، كالئحتو التشفيحية تحت 64لدشة 437مدئػلية محجكدة خاضعة ألحكاـ القانػف 

إستثسار، كبعج سشػات مغ العسل أسذ السخكد مقخ  0225لدشة  4540 رقع
 السانيا7 –رئيدي في بخليغ 

كيعتبخ السخكد مؤسدة مدتقمة تعسل فى إشار البحث العمسى األكاديسي  
كالتحميبلت الدياسية كالقانػنية كاإلعبلمية كاالقترادية حػؿ الذؤكف الجكلية 

كيزع  فة خاصة كالجكلي برفة عامة7ي بركاإلقميسية ذات الرمة بالػاقع العخب
األقبلـ الحخة تو العسل عمى تسكيغ  الباحثيغ  كاإلعبلمييغ ك السخكد فى قائسة اكلػيا
كافة كجيات  لسخكد إلى عخضدكف قيػد، إذ يدعى اعية ك مغ شخح أرائيع بسػضػ 

سو أساس مغ مبجأ راسخ اس تكخيدا لجيسقخاشية،  فقج استقى  دكف مرادرة الشطخ
 ىػ تكخيذ الجيسقخاشية دكف شخكط7 ؤسدولجػ م

كيتبشى السخكد نيجا عمسيا فى دراساتو كأبحاثو العمسية التي قػاميا الشقج  
ضية يشصمق مغ أر  كلو لمسعمػمات كالقزايا كاألفكارالبشاء السػضػعي، ففى تشا

رؤيتو تقجيع الحمػؿ لمقزايا الخاىشة ك  في السداىسةالعسل عمى البشاء كالتشسية ك 
إضيارىا عمى ك  لدمبيات كتزخيسياالزػء عمى اػية الرخاعات، كليذ تدميط لتد

أنيا قجر محتػـ ال فخار مشو، كذلظ إقتشاعا مغ السخكد أف السعخفة العمسية ما 

https://i0.wp.com/democraticac.de/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.png
https://i0.wp.com/democraticac.de/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.png
https://i0.wp.com/democraticac.de/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.png
https://i0.wp.com/democraticac.de/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.png


  ..........التنمية السياسية في االردن وافاق ادوار الشباب )دراسة استطالعية( 
 

169 
 برلني  –املانيا                            املركز الدميقراطي العريب                                                       

كحلظ  كل كليذ تعقيجىا، ك يتحخؾ السخكدجعمت إال مغ أجل تقجيع الحمػؿ لمسذا
مانحا باحثيو حخية كاممة فى إجخاء بحػثيع كالخخكج مشيا بشتائج مػضػعية تتسيد 

 بالجقة كالحياد7
 حمقات نقاشيةكرش عسل ك  السشيجية يشطع كيخعى السخكد مغ خبلؿ ىحه  

 يمكانيات البحث العمسا مدخخا لحلظ ،اإلقميسية كالجكلية يا األنيةحػؿ القزا
ساليب التحميل كصػال الى اكبخ قجر مغ السعمػمات جسع السعمػمات كأ كأدكاتو مغ

كغ مغ خبلليا الػصػؿ إلى نتائج التى يس ،فى القزايا الستعمقة بيحه الجػانب
 في إيجاد حمػؿ  لمقزايا الخاىشة7 تديع تػصياتك 
 كفى ىحا االشار يحجد السخكد لعسمو ثبلثة محاكر ىى8  

الى اتجاىيغ، اإلتجاه االكؿ ىػ  أكال8 الجراسات العخبية كىحه الجراسات ستشرخؼ
دراسة قزايا كل دكلة عخبية عمى حجة كعمى السدتػػ الجاخمى،ثع دراسات 
القزايا التى يفخضيا نسط العبلقة الثشائية بيغ كل دكلة كأخخػ كمجػ التفاعل 

 بيشيسا كمجػ تأثيخ ىحه القزايا عمى العبلقات سمبا أك إيجابا7
تتجو اتجاىا كاحجا كىػ دراسة القزايا التى تشذأ عغ 8 الجراسات الجكلية كىى ثانيا

كتدتجعى ىحه  نسط العبلقات الستبادلة بيغ الجكؿ العخبية كدكؿ العالع السختمفة،
 الجراسات تحجيج شكل ىحه العبلقة كمجػ تأثيخىا عمى القزايا السذتخكة7

العخبية 8 دراسات االحجاث الجارية فكثيخ مغ االحجاث التي تقع فى الجكؿ ثالثا
عشيا لسعخفة  ؼخاء دراسات كأبحاث كاستصبلعات رأكتكػف فى حاجة الى اج

كىحا الشػع مغ الجراسات  أسبابيا كدكافعيا كالشتائج التى يسكغ أف تتختب عمييا،
ميع لمغاية حيث يداعج صانع القخار فى مدػياتو السختمفة عمى اتخاذ القخار 

 الدميع7
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 أىجاؼ السخكد8
خبلؿ عسمو فى انذصتو السختمفة الى تحقيق عجدا مغ ييجؼ السخكد مغ   

 8يالتال االىجاؼ التى يسكغ اف يطيخىا عمى الشحػ
في مجاؿ العمػـ الدياسية كالقانػف كعمػـ االجتساع  كالبحث العمسى يذخ الػعن -

العخبية كذلظ مغ خبلؿ مجسػعة الجراسات  كاالقتراد كاألعبلـ لجػ الجساىيخ
كتعتبخ دراسات مؤسدة يتع مغ خبلليا تقجيع  التى يقػـ بيا،الشطخية كالسعخؼية 

الثقافة الجيسقخاشية الحؿيؿية ليذ مغ خبلؿ مفاـيسيا الغخبية كلكغ مغ خبلؿ 
 السفاـيع التى تتشاسب مع كضعيتشا الثقاؼية كاالجتساعية كالدياسية ايزا7

أكاديسة  قميسية في صيغةاإلضحة عغ مجخيات األحجاث الجكلية ك قل صػرة كان -
 حيادية7زالة الزبابية عغ السذيج الدياسي مغ خبلؿ تحميبلت عسيقة ك إ تسكغ مغ

بقزاياه السريخية كتقجيع كافة السعمػمات عشيا كذلظ  يشػيخ الخأػ العاـ العخبت -
الدياسية  ييخ االستخاتيجية فى مختمف السشاحخبلؿ اعجاد عجد مغ التقار  مغ

كىى تقاريخ تعج بصخيق محايجة  كاالجتساعية كالثقاؼية،كاالستخاتيجية كاالقترادية 
 تعخض لمسعمػمات كتقجـ التحميل مغ خبلؿ االساليب العمسية السشيجية7

 مرادر تسػيل السخكد8
 يعتسج السخكد فى تسػيمو عمى عجة مرادر مغ أىسيا8  

لسصبػعات التى يرجرىا مغ تقاريخ كدكريات ككتب ككتيبات ككخاسات ا -
ة فى مختمف مشاحى الجراسات البحثية مغ العمػـ الدياسية كاإلقترادية إستخاتيجي

كالقانػف كاإلعبلـ كالعمػـ اإلجتساعية كسػؼ تػزع ىحه السصبػعات عمى 
السؤسدات كالسخاكد االستخاتيجية ككسائل االعبلـ السختمفة مدسػعة كمخئية 

التشطيسات السختمفة كمقخكءة كالباحثيغ كالسحمميغ الدياسييغ كاألحداب الدياسية ك 
 7ؼ لجكلية كذلظ كمو نطيخ اشتخاؾ شيخ كالجكائخ السحمية كا
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الشتخاكات التى سيقػـ السخكد بتحريميا مغ السذتخكيغ فى الجكرات التجريبية ا -
مغ  رؼ، كسػؼ يمجأ السخكد ليحا الشسطالسختمفة التى سػؼ يقػـ بعقجىا بذكل دك 

ية السذاركة كالسذتخكيغ فى ىحه العسل كيقرج بو نسط اإلشتخاكات لزساف جج
 الجكرات7

كتكػف ىحه  يقػـ السخكد باعجادىا، ؿ الخعاة السذاريع البحثية التىغ خبلم -
الخعاية مذخكشة بااللتداـ بأىجاؼ السخكد كفمدفتو فى العسل كذلظ حتى ال يخزع 

 السخكد ألؼ أجشجة كافجة عميو7
 األقداـ العاممة فى السخكد8

مغ األقداـ  السخكد الى مجسػعة مغ التخررات شبقا لسجسػعةيشقدع العسل فى 
 8يالستخررة كىى كالتال

 قدع الجراسات كالشطع الدياسي7 -
 قدع الجراسات كالعبلقات الجكلية7 -
 قدع الجراسات االقترادية7 -
 قدع الجراسات العدكخية7 -
 قدع الجراسات االعبلمية كالرحؽية7 -
 كالثقاؼية7قدع الجراسات االجتساعية  -
 قدع الجراسات االيخانية7 -
 قدع الجراسات الخميجية7 -
 قدع الجراسات العبخية كاالسخائيمية7 -
 قدع البخامج كالسشطػمات الجيسقخاشية7 -
 قدع الجراسات الجيشية كالجساعات االسبلمية7 -
 الشيل7 ؼقدع الجراسات الدػدانية كحػض كاد -
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 قدع دراسات السخأة7 -
السخكد بإعجاد مجسػعة مغ السذخكعات البحثية  يالبحثية فكتقػـ الفخؽ 

كسيقػـ كل قدع مغ ىحه االقداـ بعسل  التى تتخجع أىجاؼ ىحه األقداـ السختمفة،
دكرات تجريبية إلعجاد كػادر بحثية لمػصػؿ الى نتائج بحثية عمسية كدؾيقة 

عمسية كمػضػعية حيث ستتزسغ الجكرات التجريبية التجريب عمى السعاييخ ال
 السحايجة البعيجة عغ التحيد7

 اصجارات السخكد8
يقػـ السخكد مغ خبلؿ االنذصة البحثية السختمفة التى يجخييا باصجار   

عجد مغ االصجارات التى ستعسل عمى تحقيق أىجافو البحثية كمغ أىع ىحه 
 االصجارات ما يمى8

ية كالدياسية مغ السذخكعات البحثية التى يسكغ تقجيسيا الى الجيات االقتراد -
أجل إجخاء بحػث متكاممة لتقجيع خبخات كنتائج يسكغ استخجاميا لتصػيخ كتحجيث 

 7ىحه السؤسدات
تقاريخ دكرية عغ األحجاث الجارية فى السشصقة العخبية كالعالسية كتقجيع تحميل  -

 متكامل ليحه األحجاث بػية تفديخىا كالتعخؼ عمى خمؽياتيا7
تيجية فى الذئػف السحمية كالعخبية كالجكلية كسيتع تحجيج تقاريخ كإصجارات إستخا -

لبجاية تسييجا إلصجارىا دكرية إصجار ىحه التقاريخ كيسكغ أف تكػف فرمية فى ا
 7ؼ بذكل شيخ 

الجكريات8 يرجر عغ السخكد عجد مغ الجكريات التى تحسل شابعا عمسيا   -
كاإلعبلمييغ  الباحثيغ خح رؤػ أكاديسيا إعبلميا سياسيا يتع مغ خبلليا ش

 الرحافييغ7ك 
 



  ..........التنمية السياسية في االردن وافاق ادوار الشباب )دراسة استطالعية( 
 

173 
 برلني  –املانيا                            املركز الدميقراطي العريب                                                       

 الكتب كالكتيبات الستخررة7 -
 الكتب كالبحػث الستخجسة مغ المغات السختمفة الى المغة لعخبية7 -
 مجبلت عمسية دكرية محكسة8 -

- Zeitschrift für Afro – Mitteloststudien 
- Journal of Afro-Asian Studies 

 7كالقانػف مجمة العمػـ الدياسية  -
 7مجمة العمػـ االجتساعية -
 7مجمة اتجاىات سياسية -
 7مجمة الجراسات اإلعبلمية -
 7مجمة الجراسات األفخيؿية كحػض الشيل -
 7السجمة الجكلية لمجراسات االقترادية -
 7السجمة الجكلية لمجراسات التخبػية كالشفدية -
 7مجمة مجارات إيخانية -
 7البذخية لمجراسات كاألبحاثمجمة تشسية السػارد  -
 7مجمة الجراسات اإلستخاتيجية كالعدكخية -
 7مجمة الجراسات الثقاؼية كالمغػية كالفشية -
 7مجمة القانػف الجستػرؼ كالعمػـ اإلدارية -
 7مجمة قزايا آسيػية -
 7مجمة قزايا التصخؼ كالجساعات السدمحة -
 7الفخصمجمة الجراسات االستخاتيجية لمكػارث كإدارة  -
 7مجمة القانػف الجكلي لمجراسات البحثية -
 7مجمة التخصيط العسخاني كالسجالي -
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 أنذصة السخكد8
تصبيق كتحقيق  يخعى األنذصة التي يكػف ىجفيا في الشيايةيشطع السخكد ك   

 8يالسخكد كتتزسغ ىحه االنذصة ما يمعمييا  الفمدفة التي يقػـ
التجريبية كالسؤتسخات التي يحخص السخكد عمى الشجكات ككرش العسل كالجكرات  -

 أف يكػف ليا شابع عالسي7
 

 أ7 عسار شخعاف                 
 رئيذ السخكد الجيسقخاشي العخبي

 
 




