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  :تقـــدیـــم

والدول على حد  نسانباتت قضایا اللجوء والنزوح من أھم التحدیات التي تواجھ اإل
ى الالجئین أنفسھم سواء، ذلك لما لھا من تبعات سیاسیة وأمنیة واقتصادیة واجتماعیة سواء عل

ویعد األردن من أكثر دول المنطقة خبرة في استقبال الھجرات . أو على المجتمعات المضیفة
 1948القسریة على مستوى المنطقة، فھو البلد الذي استقبل الجئین من فلسطین في عام 

لیة ، ومھجرین من لبنان بعید الحرب األھ1967والجئین ونازحین من الضفة الغربیة في عام 
وما  2003و 1991موجات الالجئین العراقیین في عامي  إلى إضافة، 1975فیھا في عام 

المملكة بدءا  إلىاألردن حركة اللجوء السوري  إلىوقد كان آخر فصول حركات اللجوء . بینھما
، وھي ھجرة ال تزال مستمرة لآلن ولكن بوتیرة أقل تسارعا مما كانت 2001من شھر آذار 
وقد خلفت تلك الھجرات منذ نیف وستین عاما تبعات . سنوات الخمسة الماضیةعلیھ خالل ال

. كبیرة على االقتصاد األردني وعلى البنى التحتیة والمرافق العامة وتركیبة المجتمع األردني
األردني نحو  المجتمعتباین وجھات نظر  إلىوقد أدت تلك التبعات المتوالیة في أبعادھا المختلفة 

كات اللجوء من آثار ما بین اعتبارھا عبئا تنمویا على كامل الدول المضیفة وبین ما خلفتھ حر
  . فرص تنمویة إلىمن یرى أنھ من الممكن تحویل التحدي الناجم عن اللجوء 

والمفرق  إربدآلجل ذلك، تأتي ھذه الدراسة الستطالع آراء األردنیین في مناطق 
على مستوى تقییمھم لكل اآلثار في أبعاد خمسة؛  وللوقوف. والرمثا نحو تبعات اللجوء السوري

، وبذلك واإلعالميوالسیاسي، والنفسي واالجتماعي، والبیئي،  واألمنياالقتصادي والتنموي، 
تضع ھذه الدراسة بین أیدي الباحثین وصناع القرار حقیقة وواقع تصورات األردنیین للتبعات 

العدید من  إلىوقد توصلت ھذه الدراسة . المملكة إلىالمختلفة والمتباینة لحركة اللجوء السوري 
  .النتائج المھمة، أظھر بعضھا توافقا كبیرا بین أفراد عینة الدراسة على معظم تساؤالت الدراسة

تنفیذھا سات التي ینفذھا المركز أو یطمح لوتشكّل ھذه الدراسة حلقة في سلسلة الدرا
صوب دعم وتنفیذ البحث العلمي الجاد  فھوأھدافي المستقبل، وھي تقع في صلب اھتماماتھ 

وال یسعني إال أن أضع ھذا العمل وھذا . المتخصص بمختلف قضایا الھجرة القسریة بكل أبعادھا
مما یحویھ من معلومات وتحلیل،  اإلفادةلھم  ین أیدي الباحثین والقراء، متمنینالجھد العلمي ب

حیز  إلى وإخراجھھذا العمل  إنجاحھم في كل من سا إلىفي ذات الوقت بالشكر الجزیل  ونتقدم
  .الوجود

  وهللا من وراء القصد
                                                                                     

  فـواز أیوب المومني .د
مدیر مركز دراسات الالجئین 

 والنازحین والھجرة القسریة
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  الملخص التنفیذي
األردنیین نحو تبعات اللجوء السوري على المملكة، تصورات ھدفت ھذه الدراسة إلى قیاس 

، واالجتماعياد؛ ھي البعد االقتصادي والتنموي، والبعد األمني والسیاسي، والبعد النفسي في خمسة أبع
وقد حاولت الدراسة اإلجابة على تساؤل مھم یدور في خلد األردنیین . والبعد البیئي، والبعد اإلعالمي

  :ھو
  "األردنیین نحو تبعات اللجوء السوري على المملكة تصورات ما " 

لدراسة جمیع األردنیین القاطنین في مناطق إربد والرمثا والمفرق في شمل مجتمع ھذه ا
شخصا خالل الربع األول من عام  )1600(أما عینة الدراسة، فقد شملت . المملكة األردنیة الھاشمیة

وقد قام الباحثون بإعداد . المتوفرةعینة الوقد تم اختیار العینة بطریقة غیر احتمالیة بأسلوب . 2015
تغطي جمیع المتغیرات واألسئلة التي تكفل تحقیق أھداف الدراسة، وشملت االستبانة متغیرات  استبانھ

اقتصادیة واجتماعیة ودیمغرافیة أساسیة تعلقت بأفراد العینة، وتم التأكد من صدق األداة وثباتھا وبما 
  .یحقق أھداف الدراسة

وصفي في عرض وتلخیص نتائج ومن أجل اإلجابة على أسئلة الدراسة، تم استخدام المنھج ال
الدراسة، وذلك باستخدام النسب المئویة، والتكرارات، والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، 
وخاصة في توضیح خصائص عینة الدراسة، وفي التعرف على تصورات أفراد عینة الدراسة نحو 

كما تم أیضا استخدام المنھج التحلیلي . بعض القضایا المتعلقة بالالجئین السوریین المقیمین في األردن
الخاص بربط العالقات بین المتغیرات ومدى وجود فروقات ذات داللة إحصائیة وفقا لتلك المتغیرات 

  .باستخدام تحلیل التباین األحادي والمتعدد، وإختبار شیفیھ
  :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة كبیرة من النتائج، من أھمھا

سنة، ) 39- 30(ضمن الفئة العمریة %) 54( المبحوثینصائص عینة الدراسة؛ كان معظم بالنسبة لخ :أوال
وبالنسبة للحالة االجتماعیة للمستبان، فقد . من عینة الدراسة%) 56.8(ما نسبتھ  وشكلت اإلناث 

ممن بلغ متوسط  المبحوثون للمتزوج، فیما شّكل ا%) 19.3(، و %)76.3(بلغت نسبة األعزب 
وبالنسبة للمستوى . المبحوثینمن مجمل %) 53.9(أفراد أو أقل ) 7(سر كل منھم  عدد أفراد أ

لحملة %) 69.1(، مقابل %)21.1(التعلیمي للمستبان، فقد شكل حملة البكالوریوس ما نسبتھ 
وشكلت األسر التي لدیھا شخص واحد یعمل في أحسن األحوال   . الثانویة العامة فما دون

 المبحوثینلألسر التي لدیھا عامالن إثنین فأكثر من مجمل أسر %) 50.9(مقابل نسبة %) 49.1(
من %) 68.7(على فردین متعطلین أو أكثر مقابل  المبحوثینمن أسر %) 33.3(، فیما احتوت 

  . األسر كان لدیھا متعطل واحد
ورات فیما یخص مستوى :   ثانیا ـوري، أظھرتتص ـوء الســ ـات اللجــ و تبعـــ ین  نح ة  األردنی ائج الدراس نت

ا لبیا ومرتفع ان س ة ك ة الدراس ورات عین ام لتص اه الع ابي أن االتج ط الحس غ المتوس ث بل ) 3.89( حی
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ألردن وري ل وء الس د    ،نحو تبعات اللج اله البع ى ت ة األول وي المرتب د االقتصادي والتنم ل البع وأحت
ي، و ي والسیاس د األمن م البع اعي، ث ي واالجتم د النفس م البع ي، ث ا أن البیئ ي، علم د اإلعالم را البع أخی

  .جمیع مستویات األبعاد كانت مرتفعة
ا روق: ثالث ود ف ائج وج رت النت ة  أظھ راد عین دیرات أف ابیة لتق طات الحس ین المتوس ائیة ب ة إحص ذات دالل

دیرات  ذكور، ولصالح تق ر الجنس، لصالح ال ة تعزى لمتغی المتغیرات الدیموغرافی ة الخاصة ب الدراس
ة ال راد عین ھ أف ت حالت ن كان الح م ا، ولص د والرمث ي إرب ین ف ة المقیم ةدراس زب" االجتماعی " أع

  .،  ولصالح تقدیرات أفراد عینة الدراسة من حملة البكالوریوس"متزوج"و
ا ائیة  :رابع ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ائج ع ت النت وراتبین وثین لتص رات  المبح زى لمتغی دد (تع ع

ي األسرة،  املین ف راد الع ي األسرة، عواألف ل ف اطلین عن العم راد الع رب ودد األف ة ل ة الوظیفی الحال
رة ائی)األس ة إحص روق ذات دالل ود ف ة وج ائج الدراس رت نت ین أظھ ي ح راد  ة، ف دیرات أف ي تق ف

ة  ة لرب ة الوظیفی ر الحال زى لمتغی ات تع ي لالتجاھ اس الكل ى المقی ة عل رةالدراس ذلك . األس ین ك وتب
ائیة  ة إحص رق ذي دالل ود ف اس وج ى المقی ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق ط الحس ین المتوس ب

ً لمتغیر الحالة الوظیفیة لربة  دة(  األسرةالكلي وفقا راد ) متقاع دیرات أف ابي لتق ة بالمتوسط الحس مقارن
ة  زل( األسرةعینة الدراسة على الحالة الوظیفیة لرب ة المن ة ) رب ة الدراس راد عین دیرات أف ولصالح تق

  .ربة المنزلمن فئة 
ا لت  :خامس وري، توص وء الس اء اللج ف أعب ة بتخفی ات الكفیل بعض المقترح ین ل ورات األردنی بة لتص وبالنس

  :الدراسة إلى
ة %) 83.4(أن  -  اء المالی دولي األعب ع ال ل المجتم رورة تحم ى ض دون عل ة یؤك ة الدراس ن عین م

ب  ین طال ي ح ین، ف ى استضافة الالجئ ة عل ن %) 80.4(المترتب وم تأجر  ثین المبح ة المس بحمای
ً %) 80.9(األردني، وطالب  ا ً عربی ا ً مالی ا بمنھم دعم ألردن، وطال ة %) 82.3( ل دول العربی ال

 .باستضافة الالجئین السوریین
وثین%) 27.6(أن  -  ن المبح ع  م دون أن المجتم لیعتق ي یتحم ى  األردن وري عل وء الس اء اللج أعب

بة  ،األردن ة بنس ة األردنی ا الحكوم ل  ،%)25(تالھ ة%) 22.5(مقاب ات العربی ، و للحكوم
 للمجتمع الدولي %)20(

ر  -  ره %) 38.2(ینظ ا یعتب دیني، فیم ب ال ق الواج ن منطل وري م ئ الس ى الالج وثین إل ن المبح م
انیا، و %) 28.2( ً إنس ا ً %) "23.8(واجب ا ً واقع را ھ، " أم ل مع ن التعام د م اال ب ره  فیم اعتب
ً  المبحوثین من %) 9.9( ً قومیا  .واجبا

و %) 62.2( أن  -  ة ھ ي المملك یم ف وري المق ئ الس أن والء الالج دون ب وثین یعتق ن المبح م
بة  وریة بنس ة الس والء للدول ا ال یتھ تالھ ى لقض ة األول رى %)22(بالدرج ات األخ م للتنظیم ، ث

وریة  ة الس ة للدول وریة %)9.1(المعارض ة الس ة للدول ة المعارض ات الدینی را للجماع ، وأخی
)6.8.(% 
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والي -  ً %)  77( أن ح ا فتھ عربی ة بص ي المملك وري ف ئ الس ع الالج املون م وثین یتع ن المبح م
ً، و  قیقا ائج %) 19.8(وش ارت نت ا أش ً، بینم وریا فتھ س ةبص ى أن  الدراس ن %) 3.3(إل ط م فق

  .ابصفتھ أجنبیالسوري المبحوثین یتعاملون مع الالجئ 

  

  

  

  

  

  

  

  



10 
 
 

  

  

  

  :الفصل األول

  متهيـــــــد
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  هیـــــــدتم :الفصل األول

  :مقــدمــة

قضیة اللجوء السوري من أبرز قضایا التھجیر التي شھدتھا المنطقة في القرن  دتع
في بدایة حركة ھجرة  2011الواحد والعشرین، حیث بدأت فصولھا األولى منذ شھر آذار 

 وقد استقبل األردن منذ .األردن ولبنان وتركیا إلىدول الجوار وخاصة  إلىالسوریین قسریا 
لمملكة المناطق الشمالیة من ا إلىذلك الوقت ھجرات فردیة وجماعیة من سوریا كانت وجھتھا 

، ما لبث بعدھا توزع السوریین الموجودین في األردن في معظم وذلك بحكم القرب الجغرافي
ومع استمرار الحرب الدائرة في سوریا واالنفالت األمني ھناك، فقد اتسمت  .أرجاء المملكة

جانبي الحدود بین البلدین، وھو  رالمملكة باستمراریتھا وتسارع وتیرتھا عب إلىوریین ھجرة الس
ء إمكاناتھ وموارده ویعزز جاھزیتھ للتعامل مع ذلك، ىما جعل األردن یضاعف جھوده ویعب

حد كبیر من المشاكل  إلىوھو ما أثر منذ أكثر من خمس سنوات على خططھ التنمویة وفاقم 
یعاني منھا في األصل، حیث لم یلبث االقتصاد األردني من التعافي من التبعات االقتصادیة التي 

السلبیة لألزمة االقتصادیة العالمیة نھایة العقد الماضي حتى برزت أزمة الالجئین السوریین 
غرافیا واقتصادیا واجتماعیا و أمنیا على المجتمع والتي فرضت واقعا جدیدا ألقى بتبعاتھ دیم

  .ولة األردنیةاألردني والد

إّبان حركة  ھفقد تجّسد دور األردن كبلد مضیف لالجئین مرة أخرى، بعد تراكم خبرات
ومن ثم المھّجرین  1967وكذلك النزوح الفلسطیني في عام  1948اللجوء الفلسطیني في عام 

 ، وبعد ذلك الالجئون العراقیون بعد1975من لبنان بسبب الحرب األھلیة التي اندلعت في عام 
غیر أن . 2003وبعد احتالل العراق وسقوط بغداد في عام  1991حرب الخلیج الثانیة في عام 

أعداد الالجئین والمھجرین في ھذه المرة كان األعلى، حیث بلغ عدد السوریین المقیمین في 
 1265514حوالي 2015األردن بحسب التعداد العام للسكان والمساكن في تشرین ثاني 

، فیما أشارت إحصاءات المفوضیة السامیة لألمم )2016صاءات العامة، حدائرة اإل( شخصا
 2016كانون ثاني  13لغایة المتحدة لشؤون الالجئین أن عدد الالجئین المسجلین في المملكة 

األردن بطول  إلىكما اتسمت ھجرة السویین . (UNHCR, 2016) الجئا 664118 بلغ
المجتمع  إلى، وھو ما أضاف مكونا جدیدا 2016مدتھا وقد دخلت عامھا السادس في آذار 

وذلك بعد خمس سنوات من بدء % 20األردني بحیث زاد من عدد السكان اإلجمالي بحوالي 
  . اللجوء
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األردن فرضت تبعات تنمویة على المملكة  إلىلذلك، فقد بدا واضحا أن حركة اللجوء السوري 
ومستوى معیشتھم بسبب تلك الزیادة  صعد، أثرت بمجملھا على حیاة األردنیینلوفي كافة ا

المفاجئة وغیر المتوقعة في عدد السكان وما یتطلبھ ذلك من زیادة في اإلنفاق العام للحكومة لیس 
في مجال اإلغاثة والحمایة فحسب، بل ولمجابھة اآلثار الناجمة عن تلك الزیادة السكانیة، وذلك 

رافق العامة والخدمات األساسیة وفي مقدمتھا في سبیل القدرة االستیعابیة للبنى التحتیة والم
  .األمن والتعلیم والصحة والخدمات االجتماعیة وغیرھا

وفي جانب آخر، فقد أدت الزیادة في عدد السكان الناجمة عن حركة اللجوء السوري 
زیادة عرض العمل مباشرة بسبب  إلىزیادة في الطلب الكلي في االقتصاد األردني، و إلى

لك الھجرة، وھو ما یثیر جدال منطقیا في إمكانیة وجود آثار متباینة ایجابیة ضخامة حجم ت
  .وسلبیة لالجئین على المجتمعات المضیفة ومنھا األردن

ولتوضیح ذلك، ولتقییم تلك اآلثار المتباینة المحتملة، البد من إطار منھجي ضمن 
م لتبعات اللجوء السوري األردنیین وتقییمھتصورات سیاق البحث العلمي لمحاولة سبر غور 

، ةالمملكة وعلى كافة اإلبعاد االقتصادیة واالجتماعیة واألمنیة والنفسیة والبیئیة واإلعالمی إلى
وھو ما یوضح موقف الرأي العام في المجتمع المضیف تجاه اآلثار، وبالتالي تمكین السیاسیین 

ضوء مواقف واتجاھات ذلك اھتماما في الخطط التنمویة في  إعارةوصانعي القرار من 
  .األردنیین

من ھنا تأتي أھمیة ھذه الدراسة، حیث تجلت اآلثار المختلفة لالجئین على األردن، 
وقد أصبحت حدیثا ال ینقضي بین األردنیین وعبر وسائل اإلعالم المختلفة، حیث تھدف ھذه 

جئین السوریین األردنیین نحو التبعات المختلفة لالتصورات قیاس  إلىالدراسة بشكل أساسي 
  :أبعاد، ھي خمسةعلى األردن من خالل 

 والتنموي البعد االقتصادي  
 والسیاسي البعد األمني 
 واإلجتماعي البعد النفسي 
  البعد البیئي 
 البعد اإلعالمي  
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  :أھداف الدراسة

األردنیین نحو تبعات اللجوء تصورات قیاس  إلىتھدف ھذه الدراسة بشكل عام 
  :كل تفصیلي على النحو التاليالسوري على المملكة، وبش

ة واإلعالمیة ینألمااألردنیین نحو التبعات االقتصادیة والنفسیة وتصورات قیاس  .1
  .والبیئیة للجوء السوري على األردن

تصورات األردنیة على  باألسرتوضیح أثر بعض المتغیرات الدیمغرافیة الخاصة  .2
 .األردنیین نحو تبعات اللجوء السوري

األردنیین نحو تصورات متغیرات االقتصادیة لألسر األردنیة على قیاس أثر بعض ال .3
 .تبعات اللجوء السوري

التعرف على مقترحات األردنیین التي یرونھا سبیال للتخفیف من أعباء اللجوء  .4
 .السوري على األردن

التعرف على تصور األردنیین نحو بعض القضایا المتعلقة بالالجئین السوریین أنفسھم  .5
 :ن في األردن، وھيممن یقیمو

  .الالجئ السوري إلىمنطلق النظرة   . أ
 .التصور لحقیقة الجھة التي تحظى بوالء الالجئ السوري  . ب
  .خلفیة ومنطلق تعامل األردنیین مع الالجئین السوریین  . جـ
  .تحدید األردنیین لمن یتحمل أعباء اللجوء السوري على األردن   .د

  :أھمیتھاو مشكلة الدراسة

اھرة ا رتبط ظ دول ت ى ال ة عل ة وخاص ار مختلف ن آث ا م نجم عنھ ا ی ادة بم ي الع رة ف لھج
رض  ي تف ریة الت ة والقس رات الجماعی ة الھج ي حال وحا ف ر وض ار أكث ك اآلث دو تل تقبلة، وتب المس
دیین  ي الم ك ف اد وذل تویات واألبع ة المس ً وغیر مخطط لھ في الدول المضیفة وعلى كاف واقعا جدیدا

ق ذ. القصیر والطویل نوات وینطب ي الس ا وخاصة ف ین تاریخی د مضیف لالجئ ى األردن كبل ك عل ل
ام  ذ ع وریین من ین الس تقبل الالجئ ث اس رة، حی س األخی كان  2011الخم زداد س تمر لی كل مس بش

والي  ك بح راء ذل ة ج ة % 20المملك ى التحتی ى البن دة عل افیة ومتزای اء إض رض أعب ا ف و م وھ
ي مق یة وف ة والخدمات األساس ق العام ا والمراف ة، مثلم یم والصحة والخدمات االجتماعی دمتھا التعل

و  ى نح زمن عل ا الم ن عجزھ اقم م ة وف ة األردنی فرض ضغوطا متزایدة على الموازنة العامة للدول
ك  ىغیر مسبوق، اضطرت الحكومة جراء ذل ف  إل بیل التكی ي س ة ف ا التنموی ادة النظر بأولویتھ إع

وریی رة الس ذي فرضتھ ھج د ال ع الجدی ع الواق ریا م ىن قس رعة  إل إن س ر ف ب آخ ي جان األردن وف
ن  م تك وریین ل ین الس تقبال لالجئ دولي لمساعدة دول االس ع ال داھا المجتم ي أب تجابة الت وحجم االس

دول وء بعبء استضافة  بالمستوى الذي جعل ال ینوخاصة األردن تن ك الالجئ اك . أولئ ر أن ھن غی
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اجرین  أن المھ رى ب ن ی رتھم قس-م ع ھج ان داف بحوافإ -ریاوان ك ن أن یص ن الممك ھ م ي  ن ف
دف  رامج تھ دول سیاسات وب ك ال ت تل ا تبن اء إذا م ة وبن ات المضیفة أداة تنمی ىالمجتمع ل  إل تحوی

اره  اللجوء وأث ل ب دي المتمث ىالتح ي  إل ادیا ف ین اقتص ج الالجئ الل دم ن خ ة م رص تنموی ف
ع ك ي رف اھم ف ل ویس وع والتكام ق التن ا یخل یفة وبم ات المض اد المجتمع ي االقتص واق ف اءة األس ف

  .الوطني وخاصة سوق العمل

وما بین ھذین الرأیین آلثار الالجئین على المجتمعات المضیفة بین سلبیاتھا وإمكانیة 
فرص تنمویة، فإن جدال كبیرا یدور في أذھان األردنیین في المناطق التي یتواجد  إلىتحویلھا 

جاءت ھذه  فقدقییم آثارھم على األردن، لذا فیھا الالجئون السوریون، وتساؤال مھما في ت
  :اآلتي يالدراسة لإلجابة على التساؤل المحور

  ".األردنیین نحو تبعات اللجوء السوري على المملكة تصورات ما " 

  :أسئلة الدراسة

  :اإلجابة على األسئلة التالیة إلىتسعى ھده الدراسة 

  ؟االردناللجوء السوري على  عاتتب األردنیین نجوتصورات ما مستوى  :السؤال األول

اني ؤال الث ة  :الس توى الدالل د مس ائیا عن ة إحص روق دال د ف ل توج ي) α=0.05(ھ ابیة  ف طات الحس المتوس
ورات ین  لتص و األردنی ات نح ة تبع رات الدیموغرافی زى للمتغی وري تع وء الس : اللج

  ؟)لیميالعمر، والجنس، ومكان اإلقامة، والحالة االجتماعیة، والمستوى التع(

ث ؤال الثال ة : الس توى الدالل د مس ائیا عن ة إحص روق دال د ف ل توج ي) α=0.05(ھ ابیة  ف طات الحس المتوس
ورات ى  لتص ین عل و  األردنی ات نح ادیة تبع رات االقتص زى للمتغی وري تع وء الس : اللج

ي األسرة، ( اطلین ف راد الع ي األسرة، وعدد األف املین ف راد الع الدخل الشھري، وعدد األف
  ؟)حالة الوظیفیة لرب األسرة، والحالة الوظیفیة لربة األسرةوال

  ما المقترحات التي من شأنھا التخفیف من أعباء اللجوء السوري على األردن؟ :السؤال الرابع

  المملكة؟ إلىلالجئ السوري القادم ا إلى األردنیینما منطلق نظرة : السؤال الخامس

  ؟من یتحمل مسؤولیة أعباء اللجوء السوري على األردنل ناألردنییما منطلق نظرة  :السؤال السادس
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   تصورات األردنیین لحقیقة الجھة التي تحظى بوالء الالجئ السوري؟ ما :السؤال السابع

  لالجئین السوریین؟لطبیعة نظرتھم تصورات األردنیین ما  :السؤال الثامن

  :الدراسات السابقة

بقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالیة قام الباحثون باالطالع على الدراسات السا
كانت عامة عن موضوع  - على ندرتھا –ن معظم تلك الدراسات أووجدوا عددا من الدراسات، غیر 

األفراد في المجتمعات المضیفة نحو اآلثار المختلفة لحركات تصورات  إلىالالجئین ولم تتطرق 
  . اللجوء على الدول المستقبلة

عالجت أزمة حق اللجوء بناء على ) 1995الجندي، ( الالجئین أزمة في دراسة بعنوانف
خلفیتین، األولى توضح بجالء أن قانون الالجئین ھو قانون إیدیولوجي لخدمة الغرب، والثانیة تتضح 
عبر دراسة أن قانون الالجئین یحابي دولة اللجوء، كما أوضحت ھذه الدراسة أن حق اللجوء حق من 

بناء على ما نصت علیھ االتفاقیات الدولیة مثل اتفاقیة جنیف حول الالجئین، المكفولة  نسانحقوق اإل
، إضافة 1967كانون الثاني سنة  31، وألحقت ببروتوكول في 1951تموز  28وقد أبرمت في 

والشعوب، وتوصلت الدراسة  نسانمن المیثاق اإلفریقي لحمایة حقوق اإل 12من المادة  3الفقرة  إلى
للجوء ھي أزمة حقیقیة ومرعبة تتجلى في أن دول العالم الثالث تستقطب حوالي أن ھویة حق ا إلى

من النسبة %) 5(من الجئي العالم، بینما یبلغ نصیب الدول الغربیة في تحمل الجئي العالم %) 95(
 .اإلجمالیة

التعرف على آراء أعضاء ھیئة  إلىھدفت ) 2008الربضي، (وفي دراسة میدانیة 
األھلیة بشأن مشكلة الالجئین  إربدأستاذ مساعد فما فوق في جامعتي الیرموك و التدریس من مستوى

) 194( الفلسطینیین بأبعادھا المختلفة، كما یطرحھا قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم
والمعروف بحق العودة والتعویض، وتناول البحث الجھة المسؤولة عن نشوء مشكلة الالجئین 

ابھا، وطبیعة القرار المنشئ، والرؤیة اإلسرائیلیة لمشكلة الالجئین الفلسطینیین الفلسطینیین وأسب
نتائج منھا أن حق العودة حق فردي وجماعي  إلىوللقرار المنشئ لحق العودة، وتوصلت الدراسة 

وغیر قابل للتصرف والتقادم، وال یسقط باعتراف أي طرف فلسطیني أو عربي بعدم الزامیتھ، وأن 
روز مشكلة الالجئین الفلسطینیین تتحملھا ھیئة األمم المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة مسؤولیة ب

 .وبریطانیا وإسرائیل بدرجة أساسیة
دراسة االحتالل األمریكي للعراق وانتھاك  إلىھدفت ) 2010دكاك، ( أخرىفي دراسة 

ألطفال العراقیین الالجئین مع حقوق األطفال العراقیین، من خالل دراسة میدانیة لعینة بحثیة من ا
شملت ھذه الدراسة ستة محاور رئیسیة، حیث تناول المحاور األصول  أھلھم والموجودین في دمشق

النظریة للبحث، وتضمنت االھتمام بقضایا الحرب وما تتركھ من آثار في حیاة الناس، ویبین الحرب 
والحرب، مع توضیح عدد المھجرین  وخطورتھا على األطفال في المجتمع العربي، وأطفال العراق
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وتوزعھم في المحافظات السوریة، وشرح الحالة الدیموغرافیة والصحیة والتعلیمیة لألطفال 
  .الالجئین

الكشف عن الحمایة الدولیة لالجئین في  إلى) 2011 مرابط،(وھدفت دراسة أخرى 
خارج بلدانھم األصلیة في  أن مسألة الالجئین وانتقال األشخاص إلىالنزاعات المسلحة، وتوصلت 

یة خطیرة، بسبب كثرة النزاعات المسلحة سواء دولیة أو غیر ذات طابع إنسانوقتنا الراھن ظاھرة 
دولي، وبالنظر لتعقد ھذه المسألة حدیثا، استوجب ضرورة تعاون الدول من أجل البحث عن حلول 

حمایة دولیة لالجئین بشكل فعال من  دائمة لھا سواء على المستوى العالمي أو اإلقلیمي وذلك بتوفیر
أنھ ینبغي على المجتمع الدولي أن  إلىخالل العدید من االتفاقیات الدولیة الخاصة بذلك، كما توصلت 

  .ال یكتفي بتبني النصوص القانونیة في مجال حمایة الالجئین وإنما علیھ تفعیلھا على أرض الواقع
معرفة حجم تأثیر الالجئین العراقیین  ىإل) 2012البزایعة، (كما عمدت دراسة أخرى 

على األردن، وشملت الدراسة االحتالل األمریكي للعراق وتداعیات االحتالل األمریكي للعراق 
ضرورة عد مشكلة الالجئین مشكلة اجتماعیة  إلىوتأثیر االحتالل على العراق، وتوصلت الدراسة 

ً لتوتإنسانو ر بین الدول وبیان حجم تأثیر الالجئین العراقیین یة من حیث الطابع، وبالتالي لیست سببا
على األردن من النواحي السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، وأن تلزم الدول المضیفة نفسھا بإنشاء 
نظم للجوء من شأنھا أن تحد على نحو مسؤول من ھو الالجئ ومن الذي ال یستحق الحمایة وینبغي 

 .ب آمن وكریموطنھ بأسلو إلىرفض طلبھ وإعادتھ 
الكشف عن تأثیر الالجئین  إلىھدفت الدراسة ) 2014الرشایدة، (وفي دراسة أخرى 

السوریین على الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة والصحیة للمواطنین األردنیین  في مدینة 
دراسة ، وتوصلت نتائج المواطن أردني من مدینة الرمثا) 413(الرمثا، تكونت عینة الدراسة من 

وجود درجة مرتفعة ألثر استقبال الالجئین على األمن االقتصادي، وقد أثر الالجئون السوریون  إلى
على االقتصاد األردني بشكل سلبي وأثر على القوى العاملة المحلیة، وأثر على متطلبات الحیاة 

السلوكیات االنحرافیة الیومیة للمواطنین، كما أثر استقبال الالجئین السوریین في األردن على زیادة 
 .وعلى زیادة عالقات الزواج بما فیھا ظاھرة  تعدد الزوجات

التعرف على أھم اآلثار  إلى) 2014 أبو طربوش،(دى الدراسات في حین ھدفت إح 
االجتماعیة والنفسیة لألزمة السوریة على األطفال الالجئین السوریین في األردن وعالقة ھذه اآلثار 

لعمر، والفترة التي مضت على وجود الطفل في األردن ومدى ارتباطھا بمتغیري الجنس وا
من األطفال ووالدیھم، ) 100(بالمشكالت التي تواجھھ في بلد اللجوء، وتكونت عینة الدراسة من 

حكومیة في األردن التي تقدم برامج دعم الوأجریت الدراسة في عدد من الجمعیات والمؤسسات غیر 
وجود آثار اجتماعیة على األطفال بدرجات  إلىین، وتوصلت الدراسة نفسي للسوری -اجتماعي

فروق في اآلثار  ولم تظھرالنفسیة، ومتفاوتة، وأنھ كلما زاد العمر كلما قل مستوى اآلثار االجتماعیة 
 إلىاالجتماعیة والنفسیة وفق متغیر الجنس، وأنھ كلما زادت الفترة  التي مضت على قدوم الطفل 

قلت في المقابل اآلثار االجتماعیة والنفسیة، وكلما زادت المشكالت التي یتعرض لھا األردن كلما 
الطفل في األردن زادت حدة اآلثار االجتماعیة والنفسیة التي یعاني منھا، وكلما زادت استفادة الطفل 
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ماعیة والتحاقھ ببرامج الدعم النفسي االجتماعي كلما زادت قدرتھ على التعبیر عن المشكالت االجت
النفسیة لدیھ الحقا، بینما أشار األھل أنھم ال یرون بأن زیارة الطفل أو زیارتھم ھم كأولیاء أمور لتلك 

 .البرامج قد ساھمت في تخفیف حدة المشكلة التي یعانون منھا
قضایا الالجئین السوریین  إلىالتعرف ) 2014   مھیرات،(وحاولت إحدى الدراسات 

الرسمي وقناة رؤیا الخاصة من وجھة نظر العاملین في قطاع األخبار، التي عرضت في التلفزیون 
وتكون مجتمع الدراسة من جمیع العاملین في قطاع األخبار في التلفزیون األردني، البالغ عددھم 

ً و) 140( في قناة رؤیا الخاصة وزعت علیھم أداة الدراسة، واعتمدت الدراسة  موظفة) 25(موظفا
أن القضایا السیاسیة جاءت في المرتبة  إلىة بحثیة، وتوصلت نتائج الدراسة على االستبانة  كأدا

األولى تلیھا القضایا االجتماعیة ثم االقتصادیة، كما أشارت النتائج أن ھناك وجود آثار لالجئین 
 .السوریین على األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة في األردن

التعرف على تغطیة الصحف األردنیة  إلى) 2015السرحان، (كما ھدفت دراسة أخرى 
، وتكونت 2014-3- 1 إلى 2013-9- 1الیومیة لقضیة الالجئین السوریین خالل الفترة الممتدة من 

صحفي من كل صحیفة، وتوصلت نتائج  24عینة الدراسة من صحیفتي السبیل والرأي وبواقع 
لموضوعات المتعلقة بقضیة الالجئین أن الصحف األردنیة الیومیة قد أولت اھتماما كبیرا ل إلىالدراسة 

السوریین، وقد جاء استخدام الصحف للخبر الصحفي الذي استأثر باھتمام الصحافة األردنیة وتقدم 
 .على كافة األنماط الصحفیة األخرى

التعرف على دور المدرسة في تحسین الخدمات التعلیمیة لطلبة  إلىوفي دراسة ھدفت 
، حاولت )2015 أبو طبنجة،(من وجھة نظر المعلمین  إربدمحافظة الالجئین السوریین في مدارس 

لطلبة الالجئین والتأكد من لتحسین التعلیم  إلىالدراسة استقصاء ما تقدمھ المدارس من خدمات تسعى 
ً ومعلمة تم اختیارھم بطریقة ) 175(إنھم یحصلون على تعلیم مناسب وتكونت عینة الدراسة من معلما

أن دور  إلىالدراسة، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة عشوائیة من مجتمع 
من  األردن، إربدلطلبة الالجئین السوریین في مدارس محافظة لالمدرسة في تحسین الخدمات التعلیمیة 

وجھة نظر المعلمین كانت مرتفعة، وكان أبرز األدوار التي تقوم بھا المدرسة في تحسین الخدمات 
من وجھة نظر المعلمین، جاء دور المعلم  إربدلطلبة الالجئین السوریین في مدارس محافظة لیة التعلیم

الثانیة وجاء دور المنھاج في المرتبة  المرتبةفي المرتبة األولى في حین جاء دور البنیة التحتیة في 
  .الثالثة

لتغطیة التعرف على طبیعة ا إلىھدفت الدراسة ) 2016خصاونة، (وفي دراسة حدیثة 
 إلى 2014شباط من عام  17اإلذاعیة ألزمة الالجئین السوریین في األردن في الفترة الممتدة ما بین 

تشرین ثاني من العام نفسھ، باالعتماد على المنھج المسحي باستخدام أداة تحلیل المضمون، وذلك  10
أف أم، وتوصلت  حلقة إذاعیة من برنامج ساعة سوریة في إذاعة یرموك) 34( بتحلیل مضمون 

نتائج منھا، ركز البرنامج خالل تغطیة األزمة بدرجة كبیرة على موضوعات الحمایة  إلىالدراسة 
والتوعیة الحقوقیة، وموضوعات الصحة والتعلیم، واعتمد البرنامج خالل تغطیتھ لألزمة بشكل كبیر 

المختلطة، كما أبدى  على المصادر الخاصة إلذاعة یرموك أف أم ثم جاء اعتمادھا على األنماط
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ً باإلطار المحدد بقضیة، كما ركز على استخدام  برنامج ساعة سوریة خالل تغطیتھ األزمة اھتماما
 .یة بشكل كبیرنسانإطار االھتمامات اإل
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  :الفصل الثاني
    منهجية الدراسة وإجراءاتها
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  :الفصل الثاني

جراءاتها     منهجیة الدراسة وإ

 ً   دراسة وعینتھامجتمع ال: أوال

والرمثا والمفرق  إربد مناطقشمل مجتمع ھذه الدراسة جمیع األردنیین القاطنین في 
شخصا خالل الربع األول  1600أما عینة الدراسة، فقد شملت . في المملكة األردنیة الھاشمیة

 المتوفرةعینة الغیر احتمالیة بأسلوب  وقد تم اختیار العینة بطریقة. 2015من عام 
)Convenience Sampling( ،حیث لم یكن في نیة الباحثین تحدید مسبق لمن ستشملھم العینة ،

بل تم اختیار أفراد العینة من بین أول مجموعة قابلھا الباحثون وكانت موافقة على المشاركة، 
ذلك  إلىویتمیز ھذا النوع من العینات بالسھولة في اختیار أفرادھا والوصول إلیھم، یضاف 

وقد توزعت  ).Saunders and Thornhill, 2012( تكلفة والوقت الالزمین لذلكانخفاض ال
) 569(شخصا، والمفرق بواقع ) 562(إربد وبواقع : العینة ما بین مناطق الدراسة كما یلي

  .شخصا) 469(شخصا، وأخیرا الرمثا بواقع 
  

 ً  أداة الدراسة: ثانیا

ت واألسئلة التي تكفل تحقیق أھداف قام الباحثون بإعداد استبانھ تغطي جمیع المتغیرا
الدراسة، وشملت االستبانة متغیرات اقتصادیة واجتماعیة ودیمغرافیة أساسیة تعلقت بأفراد 

البعد النفسي : فقرة في خمسة أبعاد، ھي 60وقد تكونت االستبانة بصورتھا األولیة من . العینة
تنموي، والبعد البیئي، والبعد اإلعالمي االجتماعي، والبعد األمني السیاسي، والبعد االقتصادي ال

  ).1ملحق رقم (
 

 ً   صدق أداة الدراسة :ثالثا

محكمین من ذوي الخبرة واالختصاص من ) 10(على  ھللتأكد من صدق المقیاس تم عرض
أعضاء ھیئة التدریس في تخصصات اإلرشاد النفسي، والصحافة واإلعالم، والعلوم السیاسیة، واالقتصاد 

وذلك بھدف الوقوف على دالالت صدق المحكمین لألداة لتتناسب , ویم في جامعة الیرموكوالقیاس والتق
ً للمعاییر اآلتیة مالءمة : مع أغراض الدراسة والمستھدفین، حیث تم الحكم على محتوى الفقرات وفقا

مقیاس الفقرات للمقیاس، وسالمة صیاغة الفقرات، ومدى وضوح المعنى من الناحیة اللغویة، وقد تكون ال
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وقد أبدى المحكمون مجموعة من المالحظات تتعلق بصیاغة بعض  ،فقرة) 60(بصورتھ األولیة من 
فأكثر كنسبة اتفاق لقبول %) 80(الفقرات ووضوحھا، أو إضافة فقرات جدیدة، وقد أعتمد على  معیار 

  .فقرة) 50(من  انأصبح المقیاس مكو وبذلك اتفقر) 10(وبناًء على ذلك فقد تم حذف . التعدیل المقترح
 

 :ثبات أداة الدراسة: رابعا

باستخدام ؛ فقد تم حسابھ ومجاالتھاألداة الدراسة  التحقق من ثبات االتساق الداخلي ألغراض
على بیانات التطبیق األول للعینة االستطالعیة، ) Cronbach’s Alpha(معادلة كرونباخ ألفا 

؛ فقد تم إعادة التطبیق على العینة ومجاالتھاة وألغراض التحقق من ثبات اإلعادة ألداة الدراس
بفاصل زمني مقداره أسبوعان بین التطبیقین ) Test-retest(االستطالعیة بطریقة االختبار وإعادتھ 

األول والثاني، حیث تم حسابھ باستخدام معامل ارتباط بیرسون بین التطبیقین األول والثاني على العینة 
  ).1(كما في الجدول  جوجاءت النتائاالستطالعیة، 

 مقیاس فقرات من فقرة كل الرتباط) Corrected Item- Correlation( الُمصحح االرتباط معامالت:1جدول 
  ككل وبالمقیاس إلیھ تنتمي الذي بالُبعد السوري اللجوء نحو األردنیین تصورات

رقم الُبعد   معامالت ثبات عدد الفقرات الُبعد 
)كرونباخ ألفا(تساق الداخلي اال  

 معامالت ثبات
)بیرسون(اإلعادة   

 86. 859.  15 النفسي  1
 83. 812.  8 األمني والسیاسي    2
 85. 861.  13 االقتصادي  3
 86. 850.  6 البیئي  4
 83. 822.  5 اإلعالمي  5

 95. 949. 47 ككل التصوراتمقیاس   

  

دول  ن الج ظ م اق ال)1(یالح ات االتس ھ ، أن ثب ت قیمت ة بلغ ھ ) 0.949(داخلي ألداة الدراس ولمجاالت
ت  ین تراوح ھ ) 0.861-0.812(ب ت قیمت د بلغ ة ق ادة ألداة الدراس ات اإلع ین أن ثب ي ح  )0.95(ف

ت  ھ تراوح ین ولمجاالت ذا؛ )0.86-0.83(ب یر  وھ ىیش دعم  إل ات ی ن الثب ول م توى مقب ع األداة بمس تمت
  .استخدامھا للقیام بالدراسة الحالیة

من شخصا في المناطق الثالثة ) 60(م تطبیق أداة الدراسة على عینة استطالعیة مؤلفة من تما ك
، وذلك بھدف التحقق من صدق بناء شخصا في كل منطقة 20وبواقع  خارج عینة الدراسة المستھدفة

والمجاالت  ساب معامالت ارتباط بیرسون بین فقرات األداة وبین الدرجة الكلیة لألداةتحااألداة عن طریق 
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 وقد جاءت نتائج ذلك وكذلك معامالت اإلرتباط البینیة مع األبعاد والمقیاس الكلي، التي تتبع لھا الفقرات،
  ).2(كما في الجدول 

 مقیاس فقرات من فقرة كل الرتباط) Corrected Item- Correlation( الُمصحح االرتباط معامالت :2جدول 
  ككل وبالمقیاس إلیھ تنتمي الذي بالُبعد السوري اللجوء نحو ردنییناأل تصورات

  الفقرة  الرقم  البعد
 ارتباط الفقرة

المقیاس   مع البعد
  ككل

البعد 
 النفسي

 426. 423.  .ازدادت ظاھرة التسول بسبب اللجوء السوري .1
 484. 511.  .ازدادت ظاھرة عمالة األطفال بسبب اللجوء السوري .2
 577. 597.  .بعض المشاكل األخالقیة الجدیدة بسبب اللجوء السوري انتشرت .3
 405. 428.  .تزایدت وتیرة االستغالل كظاھرة بین األردنیین بسبب اللجوء السوري .4

أدى ازدحام المدارس بسبب اللجوء السوري إلى التأثیر سلبا على العملیة  .5
 508. 542.  .التدریسیة

ن ضغوط نفسیة نتیجة لمزاحمة الطلبة السوریین لھم في یعاني الطلبة األردنیون م .6
 553. 616.  .المدارس

خلق اللجوء السوري تخوفا لدى المرأة األردنیة من إقدام زوجھا على الزواج من  .7
 569. 557.  .الجئة سوریة

یعاني بعض األردنیین المقبلین على الزواج من صعوبات تتعلق بتوفر السكن  .8
 496. 508.  .يبسبب اللجوء السور

یعاني المستأجر األردني من عدم االستقرار النفسي بسبب شعوره بأنھ مھدد  .9
 497. 475.  .بإخالء المأجور في أي وقت

 394. 431.  .أحدث اللجوء السوري إلى المملكة تغیرا في اللھجة المحكیة في األردن .10
 486. 540.  .األردن برزت مفاھیم وقّیم مجتمعیة جدیدة بسبب اللجوء السوري إلى .11

ً على المواطن  .12 ً نفسیا أحدث اللجوء السوري ازدحاّما مرورّیا شّكل بدوره ضغطا
 611. 544.  .األردني

بدأ تعاطف المجتمع األردني مع األخوة السوریین باالنخفاض تدریجیا مقارنة  .13
 356. 324.  .ببدایة األزمة

 462. 481.  أعارض زواج أحد أبنائي من الجئة سوریة .14
 496.  473.  أعارض زواج ابنتي من الجئ سوري .15

البعد  
األمني 

 والسیاسي

ّ إضافیة ال  .16 یشعر المواطن األردني بأنھ ضحیة كالالجئ ألنھ أصبح یتحمل أعباءا
 597. 525.  .یقوى علیھا

 416.  399.  .اعتقد بأن مكوث الالجئین السوریین في األردن سوف یستمر لفترة طویلة .17
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ً على األمن الوطنيأخشى  .18  624. 603.  .من أن یشكل السوریون في األردن خطرا
ً على األردن مستقبال .19  535. 553.  .أخشى من أن تشكل التنظیمات المسلحة في سوریا خطرا
 599. 557.  .ازدادت معدالت الجریمة في األردن بسبب اللجوء السوري .20
 624. 643.  .سوريبرزت أنماط جدیدة من الجریمة بسبب اللجوء ال .21

ساھم اللجوء السوري في انقسام المجتمع األردني ما بین مؤید للحكومة السوریة  .22
 465. 447.  .أو معارض لھا

 523. 498.  أعارض اندماج الالجئین السوریین في المجتمع األردني .23

البعد 
 االقتصادي

لوظائف ساھم اللجوء السوري في منافسة العمالة السوریة لألردنیین في ا .24
 528. 517.  .المرغوبة لدى األردنیین

  576. 584.  .ساھم اللجوء السوري في ارتفاع معدالت البطالة في األردن .25
 445. 561.  .ساھم اللجوء السوري في إرتفاع مستویات األسعار قي األردن .26
 508. 496.  .ساھم اللجوء السوري في اختفاء بعض السلع األساسیة من األسواق .27

تقد بأن الالجئین السوریین أثروا سلبا على حصة المواطن األردني من دعم أع .28
 571. 592.  .السلع األساسیة

ساھم اللجوء السوري في اختفاء بعض األدویة والعالجات من المؤسسات الطبیة  .29
 569. 558.  .الحكومیة في األردن

 569. 552.  .ردنساھم اللجوء السوري في رفع أسعار األراضي والعقارات في األ .30
 524. 649.  .أصبحت ھناك أزمة سكن حقیقیة للمواطنین األردنیین بسبب اللجوء السوري .31
 486.  591.  .ارتفعت كلفة السكن على المواطنین األردنیین بسبب اللجوء السوري .32
 554. 588.  .أصبح التاجر أو المستثمر السوري منافسا لنظیره األردني .33

ً أكانوا نشأ نوع من االست .34 غالل فیما یخص موضوع السكن بین األردنیین سواءا
 499. 554.  .مؤجرین أومستاجرین

برزت رغبة لدى بعض األردنیین لزیادة تأھیلھم مھنیا لمنافسة ما یتمیز بھ  .35
 433. 385.  .الالجئون السوریون من مھارات مھنیة عالیة

ى األردن كبلد مضیف لھم، یعتقد بعض الالجئین السوریین بأنھم لیسوا عبئا عل .36
 300. 239.  .وبأنھم مكفولون من قبل المجتمع الدولي

البعد 
 البیئي

 558. 535.  أدى لجوء السوریین إلى المملكة إلى زیادة االزدحام المروري .37
 564. 603.  .أدى االزدحام المروري إلى ھدر وقت المواطن األردني .38
 628. 714.  .وريازدادت كمیة النفایات بسبب اللجوء الس .39

لم تعد البلدیات قادرة على التعامل مع الحجم المتزاید من النفایات بسبب اللجوء  .40
 544. 623.  .السوري

 648. 741.  أعتقد بأن لجوء السوریین إلى األردن زاد من مشكلة التلوث البیئي .41
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 654. 592.  .نقصت حصة المواطن األردني من المیاه بسبب اللجوء السوري .42

البعد 
 اإلعالمي

ساھم اللجوء السوري إلى المملكة في توجیھ الرأي العام األردني سلبیا نحو  .43
 522. 462.  .الالجئین وقضایاھم المختلفة

أحدث اللجوء السوري تغیرا في مضمون وأغراض الصحافة المحلیة والمواضیع  .44
 468. 630.  .التي تغطیھا

في طروحات واھتمامات وأغراض  أحدث اللجوء السوري إلى المملكة تحوال .45
 429. 671.  .اإلعالم الوطني

حاز موضوع اللجوء السوري إلى المملكة على مساحة واسعة من اإلعالم الوطني  .46
 548. 697.  .وذلك على حساب القضایا األخرى التي تھم المواطن األردني

ي حاز موضوع اللجوء السوري على مساحات واسعة من اإلعالم اإللكترون .47
 487. 629.  .والمواقع اإللكترونیة

  

مجال النفسي واالجتماعي قد تراوحت ال، أن قیم معامالت ارتباط فقرات )2(یالحظ من الجدول 
مع الكلي لألداة، وأن قیم معامالت ارتباط ) 0.611-0.356(وبین مع مجالھا، ) 0.61- 0.32(بین 

- 0.416( مع مجالھا، وبین) 0.643-0.399 (       فقرات المجال األمني والسیاسي قد تراوحت بین
قیم معامالت ارتباط فقرات المجال االقتصادي والتنموي بین  في حین تراوحتمع الكلي لألداة، ) 0.624

قیم معامالت ارتباط فقرات  أما .مع الكلي لألداة) 0.576- 0.300( نمع مجالھا، وبی) 0.649- 0.239( 
مع الكلي لألداة ) 0.654- 0.544(وبین مع مجالھا، ) 0.741- 0.535(قد تراوحت بین فالمجال البیئي 

ً؛  مع مجالھا،  )0.691-0.462(إن قیم معامالت ارتباط فقرات المجال اإلعالمي قد تراوحت فوأخیرا
  .الكلي لألداة مع) 0.548-0.429(وبین 

كل فقرة من كما یالحظ من القیم المصححة سالفة الذكر الخاصة بصدق البناء؛ أنَّ معامل ارتباط 
) 0.20(عن معیار  تقل قیمتھفقرات أداة الدراسة مع الكلي ألداة الدراسة أو المجال الذي تتبع لھ لم 

فقرات من البعد ) 3(تم حذف  في حینجودة بناء فقرات أداة الدراسة،  إلى؛ مما یشیر )2010عودة، (
  :االقتصادي، وھي

 سوریین فیھ لو كان لدي مشروع اقتصادي فسأقوم بتشغیل الجئین - 
 لیس لدي مانع من العمل في مشروعات اقتصادیة یملكھا الجئون سوریون  - 
 لیس لدي مانع من إقامة استثمارات مع الجئین سوریین - 

  :فقرة، موزعة على األبعاد التالیة) 47(فإن المقیاس بصورتھ النھائیة قد استقر على  لذا
 )15- 1(البعد النفسي واالجتماعي، وتمثلھ الفقرات  - 
 )23-16(لبعد األمني والسیاسي، وتمثلھ الفقرات ا - 
 )36- 24(البعد االقتصادي والتنموي، وتمثلھ الفقرات  - 
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 )42-37(البعد البیئي، وتمثلھ الفقرات  - 
 )47- 43(البعد اإلعالمي، وتمثلھ الفقرات  - 

 
، عالوة لألداةمعامالت ارتباط مجاالت أداة الدارسة مع الدرجة الكلیة  وقد تم أیضا احتساب

وذلك باستخدام معامل لمجاالت أداة الدراسة،  Inter-correlationعلى حساب معامالت االرتباط البینیة 
  .قیم تلك المعامالتیبین ) 3(، والجدول Pearsonارتباط بیرسون 

 فقرة كل الرتباط) Corrected Item- Correlation( الُمصحح االرتباط معامالت :3جدول 
 إلیھ تنتمي الذي بالبُعد السوري اللجوء نحو األردنیین تصورات مقیاس فقرات نم

  ككل وبالمقیاس

األمني   النفسي إلحصائي  العالقة بین
  الكلي اإلعالمي البیئي االقتصادي والسیاسي 

     **781. 1 معامل االرتباط  النفسي
     000.  الداللة اإلحصائیة

األمني  
    والسیاسي

     1 **781. ل االرتباطمعام
      000. الداللة اإلحصائیة

    1 **755. **711. معامل االرتباط   االقتصادي
     000. 000. الداللة اإلحصائیة

   1 **692. **696. **661. معامل االرتباط البیئي  
    000. 000. 000. الداللة اإلحصائیة

  1 **600. **613. **563. **522. معامل االرتباط   اإلعالمي
   000. 000. 000. 000. الداللة اإلحصائیة

 1 **715. **830. **899. **897. **898. معامل االرتباط الكلي
  000. 000. 000. 000. 000. الداللة اإلحصائیة

  

ا قد ، أن قیم معامالت ارتباط مجاالت أداة الدراسة مع الدرجة الكلیة لھ)3(یالحظ من الجدول 
وأن قیم معامالت االرتباط البینیة لمجاالت أداة الدراسة قد تراوحت ) 0.899-0.715(    تراوحت بین

مقبول من الثبات یدعم استخدامھا للقیام  بمستوىتمتع األداة  إلىیشیر  مما؛ )0.781-0.522(بین
  .بالدراسة الحالیة

بة ل  ةوبالنس حیح أداة الدارس ار تص د معی ون المقی  ، فق ن تك یس ) 47(اس م رة تق ورات فق تص
لم لیكرت ً لس ا ا وفق وري، یجاب علیھ وء الس و اللج دة، (الخماسي ) Likert Scale( األردنیین نح ق بش أواف

دة ارض بش ارض، أع د، أع ق، محای ة ) أواف ى الفئ ث تعط ق (بحی دةأواف ة  5 )بش ات والفئ ق(درج  4 )أواف
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ة  ات والفئ د(درج ة  3) محای ات،  والفئ ارض (درج ة د) أع ین والفئ ً (رجت دا ارض ج دة، ) أع ة واح درج
ین اس ب اه .  درجة) 235- 47( وتتراوح الدرجة الكلیة للمقی ي االتج ت ف اس كان رات المقی ع فق ً أن جمی ا علم

تثناء ب باس ض الموج الب  بع اه الس رات ذات االتج ا، )39، 38، 37، 35(الفق ت أوزانھ د عكس ث ب. فق حی
وءسلتصورات الدرجة المرتفعة تعني  تعني اس . بیة نحو اللج ى المقی م عل ة للحك تویات التالی اد المس م اعتم وت
  :وھي

  ایجابیةتصورات    فأقل   2.33
  متوسطةتصورات  2.34-3.67
  مرتفعة سلبیةتصورات فأعلى  3.68

 

 ً   منھج الدراسة ومعالجة البیانات: خامسا

في التحلی نھج الوص تخدام الم م اس ة، ت ئلة الدراس ى أس ة عل ل اإلجاب ن أج ي م ل
)Descriptive Statistical Analysis(  ك ة، وذل ائج الدراس یص نت رض وتلخ ي ع ف

طات  رارات، والمتوس ة، والتك ب المئوی تخدام النس االحباس ات المع بیةس ة،واالنحراف ا، و یاری غیرھ
ة الدراسة  راد عین ورات أف ى تص ي التعرف عل ة الدراسة، وف ي توضیح خصائص عین وخاصة ف

  . لقة بالالجئین السوریین المقیمین في األردننحو بعض القضایا المتع
دى  رات وم ین المتغی ات ب ربط العالق اص ب ي الخ نھج التحلیل تخدام الم ا اس م أیض ا ت كم

رات ك المتغی ا لتل ائیة وفق ة إحص ات ذات دالل ود فروق ادي  وج این األح ل التب تخدام تحلی باس
  :وشملتیمغرافیة اقتصادیة ودتلك المتغیرات كانت ووإختبار شیفیھ،  والمتعدد،

ة  . أ رات الدیمغرافی ر  :المتغی ملت عم وثوش نس المبح وث، وج ھ، المبح ان إقامت ، ومك
  .وحالتھ االجتماعیة، ومستواه التعلیمي

وثوشملت دخل أسرة  :المتغیرات االقتصادیة  . ب راد المبح دد أف راد أسرتھ، وع دد أف ، وع
رة، والح رب األس ة ل ة الوظیفی ل، والحال ن العم اطلین ع رتھ الع ة أس ة لرب ة الوظیفی ال

  .األسرة
  :وقد تم تحلیل نتائج ھذه الدراسة على مستویین

  جمیع أبعاد الدراسة الخمسة مجتمعة :األول - 
 كل بعد على حده بمعزل عن بقیة األبعاد :الثاني - 

  .تبعات اللجوء السوري تجاه أفراد العینةتصورات بحیث تم في كل مستوى قیاس مستوى 
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  محددات الدراسة: سادسا

ة ت ى عین ة عل ة الحالی ائج الدراس ر نت ة، قتص ر إحتمالی ة غی ا بطریق م إختیارھ ي ت ة الت الدراس
ة ع الدراس ى مجتم ل عل ا . وھو ما یتعذر معھ تعمیم النتائج التي أوردھا التحلی ة مكانی ا تقتصر الدراس كم

ار الزمن من اإلط ا وض رق والرمث د والمف ي إرب ة، وھ ا العین رت منھ ي إختی اطق الت ى المن ذي عل ي ال
  . 2015الربع األول من عام  خاللجمعت فیھ بیانات الدراسة الذي كان 

 

  راسةخصائص عینة الد: بعاسا

دول رق ح ج ا للم) 4(م یوض ة وفق ة الدراس ائص عین ة خص رات الخاص  المبحوثین بتغی
ث  رھم، حی ینوأس ة  تب ة العمری كلت ) 39-30(أن الفئ نة ش ل % 54س ن مجم وثین م ل  المبح مقاب

ّكل ) 29-20(ئة العمریة للف% 28 م یش ین ل ي ح نة، ف ون س ة  المبحوث ة العمری أكثر 60(ضمن الفئ ) ف
بتھ  وشكلت. من مجمل أفراد العینة %0.9سوى  ا نس د م اث ق ل %) 56.8(اإلن ة مقاب ة الدراس ن عین م

ذكور%  ) 43.2( ن ال دد المشاركین م ن، وشكل ع ل م ن ك ثالث م ة ال اطق الدراس رق و: من دالمف  إرب
ین والرمث ت ب ة تراوح ب متقارب د ،  و%) 35.6-29.3(ا نس تبان، فق ة للمس ة االجتماعی بة للحال بالنس

زب  بة األع ت نس زوجلل%) 19.3(، و %)76.3(بلغ ة ،مت كل فئ ین ش ي ح ا  ف ل م ق واألرم المطل
راد األسرة  .%)4.5(نسبتھ  دد أف ة ع ل 7(وشكل فئ بتھ ) فأق ا نس ل %) 53.9(م ة %) 46.1(مقاب للفئ

أكثر 8( یر  ).ف ذا یش ىوھ اع إل غ  إرتف ث بل ة حی اطق الدراس ي من رة ف راد األس دد أف ط ع ي متوس ف
كان األ ل س طھ لمجم ام  )4.8(ردن متوس ي ع رة ( 2015ف اءاتدائ ة،  اإلحص ا  ).2016العام أم

د شكل حم بالنسبة لمتغیر ي فق توى التعلیم ةالمس الوریوس ل بتھ  البك ا نس ا شكل %)21.1(م ة ، فیم حمل
ة ة الثانوی ا دون  العام ن%) 69.1(فم ً  م ا ة تقریب ة الدراس دخل . عین ھري ل ط الش ص المتوس ا یخ وفیم

ي، دینار األردن وث بال دخل  المبح ة ال ھ أن فئ دول نفس ح الج كلت) 399-200(یوض ا ش بتھ م  نس
ة %)34.4( ا الفئ بة ) 599-400(، تلتھ د  %).25.5(وبنس خص واح دیھا ش ي ل ر الت كلت األس وش

ن %) 50.9(مقابل نسبة %) 49.1(یعمل في أحسن األحوال  أكثر م ین ف دیھا عامالن إثن ي ل لألسر الت
وت  ا احت وثین ، فیم ر المبح ل أس ر %) 33.3(مجم ین أو أكث ردین متعطل ى ف وثین  عل ر المبح ن أس م

  .من األسر كان لدیھا متعطل واحد%) 68.7(مقابل 
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  واالقتصادیة الدیموغرافیة الدراسة متغیرات حسب الدراسة عینة ادألفر المئویة والنسب التكرارات:4جدول 

  النسبة المئویة التكرار  المستوى المتغیر

 العمر

  6.5 864  20من اقل 
20 - 29 448 28.0 
39 - 30 104 54.0 
40 - 49 88 5.5 
50 - 59 81 5.1 

  0.9 15  فأكثر 60
 100.0 1600 المجموع

  الجنس
 43.2 691  ذكر
 56.8 909  أنثى

 100.0 1600 المجموع

  مكان اإلقامة

 29.3 469  لواء الرمثا
 35.6 569  محافظة المفرق

 35.1 562  إربدمحافظة 
 100.0 1600 المجموع

  الحالة االجتماعیة

 19.3 308  متزوج
 76.3 1221  أعزب
 2.1 33  مطلق
 2.4 38  أرمل

 100.0 1600 المجموع

  سرةعدد أفراد األ
 53.9 862  فاقل 7
 46.1 738  فأكثر 8

 100.0 1600 المجموع

  المستوى التعلیمي

 69.1 337      فأقل   ثانویة عامة
 4.8 76  دبلوم كلیة مجتمع

 21.1 1105  بكالوریوس
 5.1 82  ماجستیر فأعلى

 100.0 1600 المجموع
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  الدخل

 11.4 183  200اقل من  
200 - 399 550 34.4 
400 – 599 408 25.5 
600 – 799 157 9.8 
800 - 999 130 8.1 

 10.8 172  فأكثر 1000
 100.0 1600 المجموع

عدد األفراد العاملین في 
  األسرة

 49.1 785  فاقل  1
 50.9 815  فأكثر  2

 100.0 1600 المجموع

عدد األفراد العاطلین عن  
  العمل في األسرة

 66.7 1068  فأقل 1
 33.3 532  رفأكث 1

 100.0 1600 المجموع

 الحالة الوظیفیة لرب  األسرة

 55.6 890  عامل
 36.7 587  متقاعد
 7.7 123  متعطل

 100.0 1600 المجموع

 الحالة الوظیفیة لربة  األسرة

 16.1 257  عاملة
 8.8 140  متقاعدة
 4.2 67  متعطلة

 71.0 1136  ربة منزل فقط
 100.0 1600 المجموع

  

%) 36.7(یعملون و المبحوثین من أرباب أسر  )%55.6( أن وتبین أیضا
 المبحوثین ر من ربات أس )%16.1( ن أنفي حین تبی. متعطلون )%7.7(متقاعدون و

ھن ربات أسر %) 71.0(متعطالت، لكن غالبیتھن  )%4.2(و متقاعدات )%8.8(وعامالت 
  .الثالث ةفقط وھذا یعكس نمط الحیاة الریفي في مناطق الدراس
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 (%) الجنس حسب للمبحوثین النسبي التوزیع :1شكل 

 

  

 (%) اإلقامة مكان حسب للمبحوثین النسبي التوزیع:2شكل 

  

   

%43ذكر 
%57أنثى 

.  لواء الرمثا
29.3

.  محافظة المفرق
35.6

. محافظة إربد
35.1
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)سنة( لعمریةا الفئة حسب للنبحوثین النسبي التوزیع:3شكل 

 
  

 (%) االجتماعیة الحالة حسب للمبحوثین النسبي التوزیع:4شكل 

  
   

6.50%

28%

54%

5.50%

5.10%

0.90%

20اقل من  

20 - 29

39 - 30

40 - 49

50 - 59

فأكثر 60

متزوج
19%

أعزب
76%

مطلق
2%

أرمل
3%
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 (%) األسرة أفراد عدد حسب للمبحوثین النسبي لتوزیعا :5شكل 

  
   

(%) التعلیمي المستوى حسب للمبحوثین النسبي التوزیع :6شكل 

 
  

   

فاقل 7
54%

فأكثر 8
46%

69.10

4.80

21.10

5.10

ثانویة عامة

دبلوم كلیة مجتمع

بكالوریوس

ماجستیر فأعلى
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  )دینار( لألسرة الشھري الدخل فئة للمبحوثین النسبي التوزیع :7شكل 

  
  

  

  (%) العاملین األسرة أفراد عدد متوسط حسب للمبحوثین النسبي التوزیع:8شكل 

  
   

اقل من  
200

200 - 
399

400 - 
599

600 - 
799

800 - 
999

1000 
فأكثر

11.40%

34.40%

25.50%

9.80%8.10%
10.80%

%49, فاقل1
%51, فأكثر2
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 )(% المتعطلین األسرة أفراد عدد متوسط حسب للمبحوثین النسبي التوزیع:9شكل 

  
   

 (%) األسرة لرب الوظیفیة الحالة حسب للمبحوثین النسبي التوزیع:10شكل 

  
   

متعطل واحد بأقصى 
%66.70حد 

متعطالن فأكثر 
33.30%

55.60%

36.70%

7.70%

عامل

متقاعد

متعطل
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  (%) األسرة لربة الوظیفیة الحالة حسب للمبحوثین النسبي التوزیع:11شكل 

  

  

  

  

  

  

عاملة
متقاعدة

ربة منزل فقطمتعطلة

16.10%8.80%4.20%

71.00%
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  :الفصل الثالث
  مستوى تصورات األردنيني

  حنو
  تبعــــات اللجـــوء الســـوري
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  :الفصل الثالث

  مستوى تصورات األردنیین نحو تبعــــات اللجـــوء الســـوري
ورات سیتم في ھذا الفصل قیاس مستوى  ك ضمن تص وري وذل وء الس ات اللج و تبع ین نح األردنی

  :إثنین مستویین
  )األبعاد مجتمعة(مستوى المقیاس الكلي  :األول
  مستوى كل بعد على حده :الثاني

اس وس ة لقی ات المعیاری ابیة واالنحراف طات الحس تخدام المتوس ورات یتم اس م التص الي الحك وبالت
  .على مستواھا سواء مرتفع أم متوسط أم منخفض وذلك وفقا لمنھجیة الدراسة المستخدمة

  )مجتمعةاألبعاد (على المقیاس الكلي  اللجوء السوريتبعات و حاألردنیین نتصورات  مستوى: أوال

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  باستخدامالتصورات مستوى  )5(  ول یوضح جد
  واالقتصادیة الدیموغرافیة الدراسة متغیرات حسب الدراسة عینة ألفراد المئویة والنسب التكرارات:5جدول 

المتوسط  الفقرات  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى المعیاري

 مرتفع 96363. 4.3475  .مستویات األسعار قي األردن إرتفاعم اللجوء السوري في ساھ .1
 مرتفع 91803. 4.3225  .ازدادت ظاھرة التسول بسبب اللجوء السوري .2
 مرتفع 1.00375 4.2894  .ارتفعت كلفة السكن على المواطنین األردنیین بسبب اللجوء السوري .3
ین األردنیین بسبب اللجوء أصبحت ھناك أزمة سكن حقیقیة للمواطن .4

 مرتفع 1.01302 4.2863  .السوري

5.  ً نشأ نوع من االستغالل فیما یخص موضوع السكن بین األردنیین سواءا
 مرتفع 1.02695 4.1744  .أكانوا مؤجرین أومستاجرین

 مرتفع 93718. 4.1612  .ازدادت ظاھرة عمالة األطفال بسبب اللجوء السوري .6
 مرتفع 1.13096 4.1219  .معدالت البطالة في األردن إرتفاعفي ساھم اللجوء السوري  .7
یعاني بعض األردنیین المقبلین على الزواج من صعوبات تتعلق بتوفر  .8

 مرتفع 1.06738 4.1125  .السكن بسبب اللجوء السوري
 مرتفع 1.01596 4.0850  .تزایدت وتیرة االستغالل كظاھرة بین األردنیین بسبب اللجوء السوري .9

 مرتفع 1.04279 4.0838  .اعتقد بأن مكوث الالجئین السوریین في األردن سوف یستمر لفترة طویلة.10
یعاني المستأجر األردني من عدم االستقرار النفسي بسبب شعوره بأنھ مھدد .11

 مرتفع 1.06837 4.0606  .بإخالء المأجور في أي وقت
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12. ً على األردن أخشى من أن تشكل التنظیمات المسلحة في سوریا خطرا
 مرتفع 1.05080 4.0581  .مستقبال

ساھم اللجوء السوري في منافسة العمالة السوریة لألردنیین في الوظائف .13
 مرتفع 1.09968 4.0456  .المرغوبة لدى األردنیین

 مرتفع 1.11150 4.0400  .ساھم اللجوء السوري في رفع أسعار األراضي والعقارات في األردن.14
ّ یشعر المواطن األ.15 ردني بأنھ ضحیة كالالجئ ألنھ أصبح یتحمل أعباءا

 مرتفع 1.06581 4.0194  .إضافیة ال یقوى علیھا
 مرتفع 1.11470 4.0094  .نقصت حصة المواطن األردني من المیاه بسبب اللجوء السوري.16
 مرتفع 1.03986 3.9994  .انتشرت بعض المشاكل األخالقیة الجدیدة بسبب اللجوء السوري.17
 مرتفع 1.07213 3.9975  .لتاجر أو المستثمر السوري منافسا لنظیره األردنيأصبح ا.18
 على العملیةالتأثیر سلبا  إلىالمدارس بسبب اللجوء السوري  ازدحامأدى .19

 مرتفع 1.13015 3.9675  .التدریسیة
ً على  أن یشكلأخشى من .20  مرتفع 1.13475 3.9337  .الوطني األمنالسوریون في األردن خطرا
على زوجھا  إقدامق اللجوء السوري تخوفا لدى المرأة األردنیة من خل.21

 مرتفع 1.12742 3.9269  .الجئة سوریة الزواج من
 مرتفع 1.14415 3.9219  زیادة االزدحام المروري إلىالمملكة  إلىأدى لجوء السوریین .22
تدریجیا  باالنخفاضبدأ تعاطف المجتمع األردني مع األخوة السوریین .23

 مرتفع 1.07469 3.9163  .ببدایة األزمة مقارنة
 مرتفع 1.13490 3.9081  .ازدادت كمیة النفایات بسبب اللجوء السوري.24
أعتقد بأن الالجئین السوریین أثروا سلبا على حصة المواطن األردني من .25

 مرتفع 1.12126 3.9075  .دعم السلع األساسیة
 مرتفع 1.11860 3.8962  .ردنيھدر وقت المواطن األ إلىأدى االزدحام المروري .26
حاز موضوع اللجوء السوري على مساحات واسعة من اإلعالم اإللكتروني .27

 مرتفع 1.09673 3.8862  .والمواقع اإللكترونیة
 مرتفع 1.14206 3.8450  األردن زاد من مشكلة التلوث البیئي إلىأعتقد بأن لجوء السوریین .28
ً على أحدث اللجوء السوري ازدحاّما مروریّ .29 ً نفسیا ا شّكل بدوره ضغطا

 مرتفع 1.11046 3.8044  .المواطن األردني

لم تعد البلدیات قادرة على التعامل مع الحجم المتزاید من النفایات بسبب .30
 مرتفع 1.14239 3.8012  .اللجوء السوري

 عمرتف 1.13260 3.7881  .ساھم اللجوء السوري في اختفاء بعض السلع األساسیة من األسواق.31
المملكة على مساحة واسعة من اإلعالم  إلىحاز موضوع اللجوء السوري .32

 مرتفع 1.09334 3.7812  .الوطني وذلك على حساب القضایا األخرى التي تھم المواطن األردني

أحدث اللجوء السوري تغیرا في مضمون وأغراض الصحافة المحلیة .33
 مرتفع 1.03179 3.7619  .والمواضیع التي تغطیھا
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المملكة في توجیھ الرأي العام األردني سلبیا نحو  إلىاھم اللجوء السوري س.34
 مرتفع 1.06731 3.7506  .الالجئین وقضایاھم المختلفة

 مرتفع 1.34798 3.7456  أعارض زواج ابنتي من الجئ سوري.35
ساھم اللجوء السوري في انقسام المجتمع األردني ما بین مؤید للحكومة .36

 مرتفع 1.11693 3.7225  .ھاالسوریة أو معارض ل

المملكة تحوال في طروحات واھتمامات  إلىأحدث اللجوء السوري .37
 مرتفع 1.03672 3.7112  .الوطني اإلعالم وأغراض

كبلد مضیف  األردنلیسوا عبئا على  بأنھمیعتقد بعض الالجئین السوریین .38
 تفعمر 1.25827 3.6975  .لھم، وبأنھم مكفولون من قبل المجتمع الدولي

یعاني الطلبة األردنیون من ضغوط نفسیة نتیجة لمزاحمة الطلبة السوریین .39
 مرتفع 1.15582 3.6869  .لھم في المدارس

 مرتفع 1.11252 3.6819  .ازدادت معدالت الجریمة في األردن بسبب اللجوء السوري.40

برزت رغبة لدى بعض األردنیین لزیادة تأھیلھم مھنیا لمنافسة ما یتمیز بھ .41
 متوسط 1.07039 3.6731  .الالجئون السوریون من مھارات مھنیة عالیة

ساھم اللجوء السوري في اختفاء بعض األدویة والعالجات من المؤسسات  .42
 متوسط 1.14585 3.6669  .الطبیة الحكومیة في األردن

 متوسط 1.13612 3.5869  .برزت أنماط جدیدة من الجریمة بسبب اللجوء السوري.43
 متوسط 1.27238 3.5575  ندماج الالجئین السوریین في المجتمع األردنيا أعارض.44
 متوسط 1.35295 3.5562  أعارض زواج أحد أبنائي من الجئة سوریة.45
 متوسط 1.13558 3.4950  .األردن إلىبرزت مفاھیم وقّیم مجتمعیة جدیدة بسبب اللجوء السوري .46
 متوسط 1.25288 3.2550  .جة المحكیة في األردنالمملكة تغیرا في اللھ إلىاحدث اللجوء السوري .47
 مرتفع 62761. 3.8946  الكلي 

  

ً المستوى لفقرات المقیاس مجتمعة كان  بأن )5(من الجدول  بّینت   أن  أي؛ )3.89( وبلغمرتفعا
، وقد احتلت الفقرة لألردناللجوء السوري تبعات نحو  اكان سلبیلتصورات عینة الدراسة االتجاه العام 

 األولىعلى المرتبة " .مستویات األسعار قي األردن إرتفاعساھم اللجوء السوري في  "تي تنص على ال
المملكة تغیرا في  إلىحدث اللجوء السوري أ"مرتفع، في حین احتلت الفقرة التي تنص على وبمستوى 

  .متوسطةوبدرجة  األخیرةعلى المرتبة  ."اللھجة المحكیة في األردن
نحو بعض  للمبحوثین تصورات سلبیة  إلى) 5(ج الواردة في جدول رقم وقد أشارت النتائ

  :وفي مقدمة تلك الظواھر والتحدیاتاألردن  إلىالظواھر المرافقة للجوء السوري 
  تفاقم ظاھرة التسّول - 
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تزاید تكالیف السكن بحیث أصبحت مشكلة حقیقة تواجھ األردنیین ودافعا النتشار االستغالل في   - 
 المجتمع

 ظاھرة عمالة األطفال تزاید - 
  تزاید ظاھرة البطالة - 

، وھي موضحة في الدراسة أبعادالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة على حسبت  كما
   )6(جدول رقم 

ً  مرتبة الدراسة أبعاد على المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات:6جدول    تنازلیا

  المستوى االنحراف المعیاري الحسابيالمتوسط  البعد
 مرتفع 70775. 4.0027 االقتصادي والتنموي

 مرتفع 88158. 3.8970 البیئي
 مرتفع 65646. 3.8730 النفسي واالجتماعي

 مرتفع 74741. 3.8305  والسیاسي األمني
 مرتفع 81354. 3.7783 اإلعالمي

  

الكلي المقیاس على األردنیین راتتصو مستوى متوسطات:12شكل 

 
  

االقتصادي 
والتنموي

النفسي البیئي
واالجتماعي

األمني 
والسیاسي

اإلعالمي
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د البیئي، ثم تاله البع األولىأن البعد االقتصادي والتنموي قد احتل المرتبة ) 6(یبین الجدول 
جمیع مستویات  أن، علما اإلعالميالبعد  وأخیرا والسیاسي، األمني البعد النفسي واالجتماعي، ثم البعد

  .كانت مرتفعة األبعاد
أكثر سلبیة نحو تبعات اللجوء في  المبحوثین كانتتصورات أن  إلى وھذه النتیجة تشیر

، وھذه نتیجة منطقیة ذلك )4.00(االقتصادیة والتنمویة والتي أظھرت متوسطا حسابیا مرتفعا  استحقاقاتھا
المكّونة لھذا البعد یمس كل واحد منھا أو مجملھا حیاة المواطن األردني وسبل عیشھ وعملھ  األسئلةألن 
  .وأسرتھ والمجتمع بأسرهھو 

  البعد االقتصادي والتنموي على اللجوء السوريتبعات و حاألردنیین نتصورات مستوى  :ثانیا

ً  مرتبة والتنموي االقتصادي البعد لفقرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات:7جدول   تنازلیا

المتوسط  الفقرات  الرقم
 الحسابي

نحراف اال
  المستوى المعیاري

 مرتفع 96363. 4.3475  .مستویات األسعار قي األردن إرتفاعساھم اللجوء السوري في  .1
 مرتفع 1.00375 4.2894  .ارتفعت كلفة السكن على المواطنین األردنیین بسبب اللجوء السوري .2
أصبحت ھناك أزمة سكن حقیقیة للمواطنین األردنیین بسبب اللجوء  .3

 مرتفع 1.01302 4.2863  .السوري

4.  ً نشأ نوع من االستغالل فیما یخص موضوع السكن بین األردنیین سواءا
 مرتفع 1.02695 4.1744  .أكانوا مؤجرین أومستاجرین

 مرتفع 1.13096 4.1219  .معدالت البطالة في األردن إرتفاعساھم اللجوء السوري في  .5
ة لألردنیین في الوظائف ساھم اللجوء السوري في منافسة العمالة السوری .6

 مرتفع 1.09968 4.0456  .المرغوبة لدى األردنیین
 مرتفع 1.11150 4.0400  .ساھم اللجوء السوري في رفع أسعار األراضي والعقارات في األردن .7
 مرتفع 1.07213 3.9975  .أصبح التاجر أو المستثمر السوري منافسا لنظیره األردني .8
ین أثروا سلبا على حصة المواطن األردني من أعتقد بأن الالجئین السوری .9

 مرتفع 1.12126 3.9075  .دعم السلع األساسیة
 مرتفع 1.13260 3.7881  .ساھم اللجوء السوري في اختفاء بعض السلع األساسیة من األسواق.10
كبلد مضیف  األردنلیسوا عبئا على  بأنھمیعتقد بعض الالجئین السوریین .11

 مرتفع 1.25827 3.6975  .قبل المجتمع الدوليلھم، وبأنھم مكفولون من 

برزت رغبة لدى بعض األردنیین لزیادة تأھیلھم مھنیا لمنافسة ما یتمیز بھ .12
 متوسط 1.07039 3.6731  .الالجئون السوریون من مھارات مھنیة عالیة

المؤسسات ساھم اللجوء السوري في اختفاء بعض األدویة والعالجات من .13
 متوسط 1.14585 3.6669  .ي األردنالحكومیة ف الطبیة

 مرتفع 70775. 4.0027 الكلي 
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 والتنموياالقتصادي  األردنیین الخاصة بالبعدتصورات أن مستوى ) 7(الجدول  یتبّین من
ً  بمجملھ ساھم اللجوء السوري في " نص على ت يتلت الفقرة التح، حیث ا)4.00(وبلغ  قد كان مرتفعا
، في حین احتلت الفقرة التي مرتفعوبمستوى  األولىالمرتبة على " األردنمستویات األسعار قي  إرتفاع

الحكومیة  المؤسسات الطبیةساھم اللجوء السوري في اختفاء بعض األدویة والعالجات من " تنص على 
  .، وبمستوى متوسطاألخیرةعلى المرتبة  ."في األردن

حیث جاءت البطالة في األردن، شكلتي التضخم وم إلىوالالفت أن نتائج ھذا الجدول تشیر 
  ).4.12(وكذلك البطالة ) 4.35(المتوسطات الحسابیة المتعلقة بمستویات األسعار مرتفعة 

   

  البعد البیئيعلى  اللجوء السوريتبعات و حاألردنیین نتصورات مستوى : ثالثا

ً  مرتبة البیئي البعد راتلفق المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات:8جدول    تنازلیا

المتوسط  الفقرات  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  المستوى

 مرتفع 1.11470 4.0094  .نقصت حصة المواطن األردني من المیاه بسبب اللجوء السوري .1
 مرتفع 1.14415 3.9219  زیادة االزدحام المروري إلىالمملكة  إلىأدى لجوء السوریین  .2
 مرتفع 1.13490 3.9081  .میة النفایات بسبب اللجوء السوريازدادت ك .3
 مرتفع 1.11860 3.8962  .ھدر وقت المواطن األردني إلىأدى االزدحام المروري  .4
 مرتفع 1.14206 3.8450  األردن زاد من مشكلة التلوث البیئي إلىأعتقد بأن لجوء السوریین  .5
المتزاید من النفایات  لم تعد البلدیات قادرة على التعامل مع الحجم .6

 مرتفع 1.14239 3.8012  .بسبب اللجوء السوري

 مرتفع 88158. 3.8970  الكلي 
  

دول  ح الج توى  أن) 8(یوض ورات مس د البالتص ى البع ً عل ا ان مرتفع ي ك ي الكل غیئ ، )3.9( وبل
ى  نص عل ي ت رة الت ت الفق ث احتل وء الس "حی اه بسبب اللج ن المی ي م واطن األردن  ".ورينقصت حصة الم

ى )4.01( وبمستوى ومرتفع األولىالمرتبة  نص عل ي ت ى  "، فیما احتلت الفقرة الت ادرة عل دیات ق د البل م تع ل
د م المتزای ع الحج ل م وري التعام وء الس بب اللج ات بس ن النفای   "م

ً  األخیرةالمرتبة     .)3.80( أیضاوبمستوى مرتفعا
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 إلىاألردنیین نحو اآلثار البیئیة للجوء السوري  لتصوراتحیث یشیر المستوى السلبي المرتفع 
المملكة قد  إلىأھمیة البعد البیئي في حیاة المواطنیین األردنیین وبأن تسارع وتیرة اللجوء السوري  إدراك

أفضل  إدارةسارع في اختالل معادلة الموارد للسكان وفي مدى القدرة على التكیف مع ھذا التحدي وفي 
  .لتلوث واالزدحامللموارد ولمشاكل ا

  

  البعد النفسي واالجتماعيعلى  اللجوء السوريتبعات و حاألردنیین نتصورات مستوى : رابعا

ً  مرتبة واالجتماعي النفسي البعد لفقرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات:9جدول     تنازلیا

المتوسط  الفقرات  الرقم
 الحسابي

 االنحراف
  المستوى المعیاري

 مرتفع 91803. 4.3225  .ازدادت ظاھرة التسول بسبب اللجوء السوري   .1
 مرتفع 93718. 4.1612  .ازدادت ظاھرة عمالة األطفال بسبب اللجوء السوري   .2
یعاني بعض األردنیین المقبلین على الزواج من صعوبات تتعلق    .3

 تفعمر 1.06738 4.1125  .بتوفر السكن بسبب اللجوء السوري

تزایدت وتیرة االستغالل كظاھرة بین األردنیین بسبب اللجوء    .4
 مرتفع 1.01596 4.0850  .السوري

یعاني المستأجر األردني من عدم االستقرار النفسي بسبب    .5
 مرتفع 1.06837 4.0606  .شعوره بأنھ مھدد بإخالء المأجور في أي وقت

 مرتفع 1.03986 3.9994  .وء السوريانتشرت بعض المشاكل األخالقیة الجدیدة بسبب اللج   .6
التأثیر سلبا  إلىالمدارس بسبب اللجوء السوري  ازدحامأدى    .7

 مرتفع 1.13015 3.9675  .التدریسیة على العملیة

زوجھا  إقدامخلق اللجوء السوري تخوفا لدى المرأة األردنیة من    .8
 مرتفع 1.12742 3.9269  .الجئة سوریة على الزواج من

 باالنخفاضمجتمع األردني مع األخوة السوریین بدأ تعاطف ال   .9
 مرتفع 1.07469 3.9163  .تدریجیا مقارنة ببدایة األزمة

10.    ً ً نفسیا أحدث اللجوء السوري ازدحاّما مرورّیا شّكل بدوره ضغطا
 مرتفع 1.11046 3.8044  .على المواطن األردني

 مرتفع 1.34798 3.7456  أعارض زواج ابنتي من الجئ سوري   .11
ني الطلبة األردنیون من ضغوط نفسیة نتیجة لمزاحمة الطلبة یعا   .12

 مرتفع 1.15582 3.6869  .السوریین لھم في المدارس

 طمتوس 1.35295 3.5562  أعارض زواج أحد أبنائي من الجئة سوریة   .13
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 إلىبرزت مفاھیم وقّیم مجتمعیة جدیدة بسبب اللجوء السوري    .14
 متوسط 1.13558 3.4950  .األردن

المملكة تغیرا في اللھجة المحكیة في  إلىلجوء السوري ال أحدث   .15
 متوسط 1.25288 3.2550  .األردن

 مرتفع 65646. 3.8730 الكلي  
  

ً أن المستوى الكلي ) 9(یبین الجدول  ، حیث )3.87( للبعد االقتصادي والتنموي قد كان مرتفعا
وبمستوى " ل بسبب اللجوء السوريظاھرة التسوازدادت " الفقرة التي تنص علىالمرتبة األولى احتلت 
یرا في اللھجة المملكة تغ إلىاللجوء السوري  أحدث"على ، فیما احتلت الفقرة التي نصت )4.32( مرتفع

  ).3.26( وبمستوى متوسط األخیرةالمرتبة  "المحكیة في األردن
تماعیة أفراد عینة الدراسة من بعض الظواھر االج عن تخوفات) 9(وقد كشفت نتائج جدول رقم 

األردن، وفي مقدمتھا انتشار ظاھرة  إلىالسلبیة واتساع انتشار تلك الظواھر بسبب حركة اللجوء السوري 
 كذلك انتشار ظاھرة عمالة األطفال التي سجلت متوسطا مقدارهو) 4.32( التسّول وبمتوسط مقداره

وأبرزت النتائج ) 4.09(متوسطھا  ، ومن ثم انتشار ظاھرة االستغالل بین األردنیین وبلغ)4.16(
فات جدیة لدى أفراد عینة الدراسة من صعوبات الحصول على سكن وخاصة للمقبلین على الزواج، تخو

وانبثق عن ذلك عدم استقرار نفسي بحسب تصور أفراد العینة یشعر بھ المستأجر األردني كونھ مھدد أن 
  .مسكنھ أو مأجوره في أي وقت ُیخلِ 

  والسیاسي األمنيالبعد على  اللجوء السوريتبعات و حدنیین ناألرتصورات مستوى : خامسا

ً  مرتبة والسیاسي األمني البعد لفقرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات:10جدول   تنازلیا

المتوسط  الفقرات  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  المستوى المعیاري

سوریین في األردن سوف یستمر اعتقد بأن مكوث الالجئین ال   .1
 مرتفع 1.04279 4.0838  .لفترة طویلة

ً على    .2 أخشى من أن تشكل التنظیمات المسلحة في سوریا خطرا
 مرتفع 1.05080 4.0581  .األردن مستقبال

یشعر المواطن األردني بأنھ ضحیة كالالجئ ألنھ أصبح یتحمل    .3
ّ إضافیة ال یقوى علیھا  رتفعم 1.06581 4.0194  .أعباءا

ً على    .4  األمنأخشى من أن  یشكل السوریون في األردن خطرا
 مرتفع 1.13475 3.9337  .الوطني

ساھم اللجوء السوري في انقسام المجتمع األردني ما بین مؤید    .5
 مرتفع 1.11693 3.7225  .   للحكومة السوریة أو معارض لھا

 مرتفع 1.11252 3.6819  .ازدادت معدالت الجریمة في األردن بسبب اللجوء السوري   .6
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 متوسط 1.13612 3.5869  .برزت أنماط جدیدة من الجریمة بسبب اللجوء السوري   .7
 متوسط 1.27238 3.5575  اندماج الالجئین السوریین في المجتمع األردني أعارض   .8

 مرتفع 74741. 3.8305 الكلي 

مرتفعا، واحتلت الفقرة  جاءوالسیاسي  األمنيالكلي على البعد أن المستوى ) 10(یبین الجدول 
المرتبة  ".اعتقد بأن مكوث الالجئین السوریین في األردن سوف یستمر لفترة طویلة "على التي نصت 

اندماج الالجئین السوریین  أعارض "، فیما احتلت الفقرة التي نصت على )4.08( بمتوسط مقداره األولى
  ).3.56(مقداره  وبمستوى متوسط األخیرةالمرتبة "  في المجتمع األردني

ایجابیة ألفراد عینة الدراسة نحو الالجئین السوریین تصورات  إلىوتشیر ھذه النتیجة بوضوح 
تخوفا من أن تشكّل  المبحوثون فقد أبدى . أولئك الالجئینسلبیة لآلثار المترتبة من تصورات  إلىأنفسھم، و

، كما )4.06( بلغ متوسط ھذه الفقرةالتنظیمات المسلحة في سوریا خطر مستقبلیا على األردن، حیث 
 ھم أصبحوابأن) 4.02(وبمتوسط مرتفع  المبحوثین شعور  إلىأیضا ) 10(نتائج جدول رقم  أشارت

  .ضحایا كالالجئین جراء األعباء المتزایدة التي ال یقوى علیھا المجتمع المضیف
  

  اإلعالميعد البعلى  اللجوء السوريتبعات و حاألردنیین نتصورات مستوى : سادسا

ً  مرتبة اإلعالمي البعد لفقرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات:11جدول   تنازلیا

المتوسط  الفقرات  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  المستوى المعیاري

حاز موضوع اللجوء السوري على مساحات واسعة من اإلعالم  .1
 مرتفع 1.09673 3.8862  .ترونیةاإللكتروني والمواقع اإللك

المملكة على مساحة واسعة من  إلىحاز موضوع اللجوء السوري  .2
اإلعالم الوطني وذلك على حساب القضایا األخرى التي تھم 

  . المواطن األردني
 مرتفع 1.09334 3.7812

أحدث اللجوء السوري تغیرا في مضمون وأغراض الصحافة  .3
 مرتفع 1.03179 3.7619  . ھاالمحلیة والمواضیع التي تغطی

المملكة في توجیھ الرأي العام األردني  إلىساھم اللجوء السوري  .4
 مرتفع 1.06731 3.7506  .سلبیا نحو الالجئین وقضایاھم المختلفة

المملكة تحوال في طروحات واھتمامات  إلىأحدث اللجوء السوري  .5
 مرتفع 1.03672 3.7112  .الوطني اإلعالم وأغراض

 مرتفع 81354. 3.7783  يالكل  
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ً  اإلعالميالمستوى الكلي للبعد  أن) 11(یتبین من الجدول   وبمتوسط مقداره قد كان مرتفعا
حاز موضوع اللجوء السوري على مساحات واسعة  "الفقرة التي نصت على  حیث احتلت ،) 3.7783(

، فیما احتلت الفقرة )3.89( توسطھوبلغ م األولىالمرتبة  اإللكتروني والمواقع اإللكترونیةمن اإلعالم 
 اإلعالم وأغراضالمملكة تحوال في طروحات واھتمامات  إلىأحدث اللجوء السوري " التي نصت على 

  ).3.71(مقداره  وبمستوى متوسط األخیرةالمرتبة ." الوطني
تقارب المتوسطات المحتسبة لألسئلة الخمسة  اإلعالميویالحظ من النتائج المتعلقة بالبعد 

وسط الحسابي كان المت فیما، )3.89( و )3.71( الخاصة بھذا البعد، حیث تراوح المتوسط الحسابي بین
 إلىاألمر الذي یشیر  .على مستوى البعد ككل األدنى من بین األبعاد الخمسة التي شملتھا ھذه الدراسة

  .من بقیة األبعادسلبیة وان كانت مرتفعة في ھذا البعد غیر أنھا تبقى أقل في مستواھا تصورات 
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  :الرابع الفصل

 تصورات على الدميوغرافية املتغريات أثر

  حنو األردنيني
  وريـــالس وءـــاللج تبعــــات
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  :الفصل الرابع

  وريـــوء الســـاللج أثر المتغیرات الدیموغرافیة على تصورات األردنیین نحو تبعــــات
ً للمتغیرات ثین سیتم في ھذا الفصل قیاس تصورات المبحو نحو تبعات اللجوء السوري وفقا

  .الدیموغرافیة على مستوى المقیاس الكلي واالبعاد

  على مستوى المقیاس الكلي للمبحوثین  أثر المتغیرات الدیموغرافیة: أوال

  المبحوثین ب خاصةال الدیموغرافیة للمتغیرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات:12جدول 

 التكرار االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي  )سنة( المستوى  المتغیر

 العمر

 864 58776. 3.8767  20من اقل 
20 - 29 3.8914 .69137 448 
39 - 30 3.9452 .57983 104 
40 - 49 3.8748 .54486 88 
50 - 59 4.0420 .80238 81 

 15 50745. 3.9915  فأكثر 60
 1600 62761. 3.8946 المجموع

  الجنس
 691 62955. 3.9429  ذكر
 909 62398. 3.8579  أنثى

 1600 62761. 3.8946 المجموع

  الحالة االجتماعیة

 308 60691. 3.9991  متزوج
 1221 61130. 3.8885  أعزب
 33 85741. 3.3798  مطلق
 38 79892. 3.6915  أرمل

 1600 62761. 3.8946 المجموع

  المستوى التعلیمي

 1105 68714. 3.7970   ثانویة عامة فأقل 
 76 69414. 3.8670  دبلوم كلیة مجتمع

  337 60160. 3.9271  بكالوریوس
 82 61911. 3.8832  ماجستیر فأعلى

 1600 62761. 3.8946 المجموع
 469 60513.  3.9219  لواء الرمثا  مكان اإلقامة
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 569 69084. 3.8146  محافظة المفرق
 562 56877. 3.9529  إربدمحافظة 

 1600 62761. 3.8946 المجموع
  

ینة ع أفرادوجود فروق ظاھریة بین المتوسطات الحسابیة لتقدیرات ) 12(یالحظ من الجدول 
فروقات في المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لوھذه ا متغیرات الدیموغرافیةبال الخاصةالدراسة 

مدى توافقھم أو اختالفھم نحو تلك على وكذلك  المبحوثین تصورات مستوى اختالفات في جود عن وتعبر 
 ways 5)التباین الخماسي المتعدد  م تحلیلااستخدتم  اإلحصائیة، وللكشف عن الفروق التصورات 
ANOVA) یوضح ذلك) 13(، والجدول.  
  

 فقرات على الدراسة أفراد لتقدیرات الحسابیة للمتوسطات- التفاعل عدیم– خماسيال التباین تحلیل نتائج:13جدول  
ً  مجتمعة التصورات   الدیموغرافیة للمتغیرات تبعا

الداللة  قیمة ف  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین
 اإلحصائیة

 712. 585. 222. 5 1.112 العمر
 *029. 4.750 1.805 1 1.805 الجنس
 *001. 6.676 2.538 2 5.075 اإلقامةمكان 

 *000. 8.739 3.322 3 9.965 الحالة االجتماعیة
 *001. 5.501 2.091 3 6.272  المستوى التعلیمي

   380. 1585 602.452 الخطأ
    1600 24898.843  الكلي

  )α  =0.05( اإلحصائیةذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة * 

ن ا ود) 13(لجدول یالحظ م ة اإلحصائیة  عدم وج د مستوى الدالل ة إحصائیة عن روق ذات دالل ف
)α  =0.05 ( ا ر، فیم ر العم زى لمتغی ة تع ة الدراس راد عین دیرات أف طات تق رتأظلمتوس ود ھ ائج وج  النت

رات  ً لمتغی ا روق تبع ود ف ذكور، ووج الح ال نس، الص ر الج زى لمتغی ائیة تع ة إحص روق ذات دالل ان (ف مك
ياإلقام توى التعلیم ة، والمس ة االجتماعی م )ة، والحال ً؛ ت ائیا ة إحص روق الدال ت الف ن كان الح م ة لص ، ولمعرف

  .بین ذلكی) 14(والجدول  ،البعدیةللمقارنات ) Scheffe(استخدام اختبار شیفیھ 
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 ككل التصورات مقیاس على العینة أفراد لتقدیرات الحسابیة المتوسطات) Scheffe( شیفیھ اختبار نتائج:14جدول   
 ً   اإلقامة ومكان الدخل لمتغیر تبعا

  الفرق بین المتوسطین الحسابیین  المتوسط الحسابي  اإلقامةمكان 
 الرمثا المفرق

 0311. *1384.  3.9529  إربد
  *1073  3.9219 الرمثا
    3.8146 المفرق

  )α = 0.05( اإلحصائیةلة إحصائیة عند مستوى الداللة ذات دال*                                     

دول  ن الج ین م رق ذ) 14(یتب ود ف ة  يوج توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص ائیةدالل =  α( اإلحص
ة ) 0.05 ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق ط الحس ین المتوس ان ب ر مك ى متغی ةعل د( اإلقام ة  )إرب مقارن

راد عین دیرات أف ابي لتق ط الحس ة بالمتوس ان ة الدراس ةمك رق( اإلقام ة ) المف راد عین دیرات أف الح تق ولص
  .، وبین المفرق والرمثا لصالح تقدیرات أفراد عینة الدراسة المقیمین في الرمثا)إربد(المقیمین في الدراسة 

 التصورات فقرات على لعینةا أفراد لتقدیرات الحسابیة المتوسطات) Scheffe( شیفیھ اختبار نتائج:15جدول   
ً  مجتمعة   االجتماعیة الحالة لمتغیر تبعا

  الفرق بین المتوسطین الحسابیین  المتوسط الحسابي  الحالة االجتماعیة 
 أرمل مطلق أعزب

 *3076. *6193. *1106. 3.9991  متزوج
 1970. *5088.  3.8885  أعزب
 3117.   3.3798  مطلق
    3.6915  أرمل

  )α = 0.05( اإلحصائیةذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة *                                   

دول  ن الج ین م رق ذ) 15(یتب ود ف ة  يوج توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص ائیةدالل =  α( اإلحص
ة ) 0.05 ة االجتماعی ى الحال ة الدراسة عل راد عین زوج(بین المتوسط الحسابي لتقدیرات أف ل  مت ، أعزبمقاب

ق ل مطل زوج مقاب ل ومت زوج مقاب ل، ومت زوج) أرم الح المت روق لص ت الف ائج . وكان ت النت ا بین ود كم ووج
رق ذ ة  يف ائیةدالل ین إحص ة  ب ة االجتماعی ى الحال ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق ط الحس المتوس

زب( راد ) أع دیرات أف ابي لتق ط الحس ة بالمتوس ة المقارن ة االجتماعی ة للحال قمط(عین دیرات ) ل الح تق ولص
  )أعزب(أفراد عینة الدراسة 
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 مجتمعة التصورات فقرات على العینة أفراد لتقدیرات الحسابیة المتوسطات) Scheffe( شیفیھ اختبار نتائج:16جدول  

 ً   التعلیمي المستوى لمتغیر تبعا

  طین الحسابیینالفرق بین المتوس  المتوسط الحسابي  المستوى التعلیمي
 ماجستیر فما فوق بكالوریوس دبلوم كلیة مجتمع

 0862. *1301. 0700. 3.7970    فأقل   ثانویة عامة
 0162 0601.  3.8670  دبلوم كلیة مجتمع

 0439.   3.9271  بكالوریوس
    3.8832 ماجستیر فما فوق

  α=0.05دالة عند مستوى الداللة *                            

دول  ن الج ین م رق ذ) 16(یتب ود ف ة  يوج توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص ائیةدالل =  α( اإلحص
ر ) 0.05 ى متغی ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق ط الحس ین المتوس يب توى التعلیم ة( المس ة عام  ثانوی
ل ة ) فأق ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق ط الحس ة بالمتوس يمقارن توى التعلیم ى المس الوریوسب(عل ) ك

  .من حملة البكالوریوسولصالح تقدیرات أفراد عینة الدراسة 

  أبعاد الدراسة على للمبحوثین  الدیموغرافیةأثر المتغیرات : اثانی

فقد  نحو اللجوء السوري األردنیینتصورات مقیاس  أبعادلمعرفة الفروق الدالة على مستوى 
  :بین ذلك) 17( یة والجدولالمعیاراستخدمت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات 

 التصورات مقیاس أبعاد على الدراسة عینة أفراد لتقدیرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات:17جدول   
  الدیموغرافیة المتغیرات حسب

األمني   النفسي  المستوى  المتغیر
  اإلعالمي  البیئي االقتصادي والسیاسي 

  العمر

  20من  اقل
 3.7711 3.8725 3.9963 3.7964 3.8529 المتوسط الحسابي

 78971. 85917. 68751. 71340. 61295. االنحراف المعیاري
 864 864 864 864 864 العدد

20 - 29 
 3.7902 3.9167 3.9938 3.8326 3.8577 المتوسط الحسابي

 86228. 93460. 75219. 81131. 70594. االنحراف المعیاري
 448 448 448 448 448 العدد

39 - 30 
 3.7962 3.9760 4.0777 3.9255 3.8782 المتوسط الحسابي

 87244. 86787. 68143. 63702. 61245. االنحراف المعیاري
 104 104 104 104 104 العدد
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40 - 49 
 3.6364 3.7689 3.9799 3.8381 3.9250 المتوسط الحسابي

 68652. 77905. 59715. 68992. 64126. یارياالنحراف المع
 88 88 88 88 88 العدد

50 - 59 
 3.8889 4.0576 4.0541 4.0108 4.0930 المتوسط الحسابي

 84676. 95531. 82027. 92348. 84352. االنحراف المعیاري
 81 81 81 81 81 العدد

  فأكثر 60
 3.9467 4.0556 3.9795 4.0500 3.9600 المتوسط الحسابي

 73860. 68622. 68338. 46723. 65504. االنحراف المعیاري
 15 15 15 15 15 العدد

 المجموع
 3.7783 3.8970 4.0027 3.8305 3.8730 المتوسط الحسابي

 81354. 88158. 70775. 74741. 65646. االنحراف المعیاري
 1600 1600 1600 1600 1600 العدد

 الجنس

 ذكر
 3.8423 3.9486 4.0373 3.8983 3.9163 توسط الحسابيالم

 79188. 87203. 69075. 76256. 68659. االنحراف المعیاري
 691 691 691 691 691 العدد

  أنثى
 3.7296 3.8577 3.9765 3.7789 3.8401 المتوسط الحسابي

 82674. 88724. 71968. 73190. 63099. االنحراف المعیاري
 909 909 909 909 909 العدد

 المجموع
 3.7783 3.8970 4.0027 3.8305 3.8730 المتوسط الحسابي

 81354. 88158. 70775. 74741. 65646. االنحراف المعیاري
 1600 1600 1600 1600 1600 العدد

  اإلقامةمكان 

  لواء الرمثا
 3.8013 3.9346 4.0108 3.8561 3.9150 المتوسط الحسابي

 79716. 81634. 68939. 71477. 64860. راف المعیارياالنح
 469 469 469 469 469 العدد

محافظة 
  المفرق

 3.6815 3.8389 3.9032 3.7485 3.8076 المتوسط الحسابي
 88212. 96258. 77913. 81862. 70736. االنحراف المعیاري

 569 569 569 569 569 العدد

  إربدمحافظة 
 3.8569 3.9244 4.0968 3.8921 3.9042 بيالمتوسط الحسا

 74319. 84602. 63064. 69017. 60329. االنحراف المعیاري
 562 562 562 562 562 العدد

 المجموع
 3.7783 3.8970 4.0027 3.8305 3.8730 المتوسط الحسابي

 81354. 88158. 70775. 74741. 65646. االنحراف المعیاري
 1600 1600 1600 1600 1600 العدد
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  الحالة االجتماعیة

  متزوج
  3.8734 3.9838 4.0782 4.0016  3.9773 المتوسط الحسابي

 80726. 86613. 65995. 68160. 68793. االنحراف المعیاري
 308 308 308 308 308 العدد

 أعزب
 3.7738 3.8980 4.0122 3.8102 3.8575 المتوسط الحسابي
 79414. 86907. 68765. 74466. 63827. ياالنحراف المعیار

 1221 1221 1221 1221 1221 العدد

  مطلق
 3.1939 3.2525 3.2564 3.3447  3.6182 المتوسط الحسابي

 1.16778 1.21057 1.09340 81312. 67849. االنحراف المعیاري
 33 33 33 33 33 العدد

  أرمل
 3.6579 3.7193  3.7348 3.5164 3.7474 المتوسط الحسابي

 90871. 85169. 88734. 92824. 83269. االنحراف المعیاري
 38 38 38 38 38 العدد

 المجموع
 3.7783 3.8970 4.0027 3.8305 3.8730 المتوسط الحسابي

 81354. 88158. 70775. 74741. 65646. االنحراف المعیاري
 1600 1600 1600 1600 1600 العدد

  تعلیميالمستوى ال

ثانویة عامة 
    فأقل  

 3.6481 3.7992 3.9165 3.7396 3.7729 المتوسط الحسابي
 88274. 95712. 79211. 77583. 68567. االنحراف المعیاري

 337 337 337 337 337 العدد

دبلوم كلیة 
  مجتمع

 3.8553 3.8377 3.8907 3.8635 3.8640 المتوسط الحسابي
 82727. 87347. 80180. 82138. 75515. االنحراف المعیاري

 76 76 76 76 76 العدد

  بكالوریوس
 3.8195 3.9326 4.0415 3.8489 3.9035 المتوسط الحسابي

 78573. 85043. 66854. 74009. 63616. االنحراف المعیاري
 1105 1105 1105 1105 1105 العدد

فما  ماجستیر
  فوق

 3.6854 3.8740 3.9390 3.9253 3.8821 المتوسط الحسابي
 82254. 95781. 72903. 62573. 67698. االنحراف المعیاري

 82 82 82 82 82 العدد

 المجموع
 3.7783 3.8970 4.0027 3.8305 3.8730 المتوسط الحسابي

 81354. 88158. 70775. 74741. 65646. االنحراف المعیاري
 1600 1600 1600 1600 1600 العدد
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لمتغیرات الدراسة الدیموغرافیة وجود فروق ظاھریة بین المتوسطات الحسابیة ) 17(یالحظ من الجدول 

-5)الحقیقیة استخدم تحلیل التباین الخماسي المتعدد  الدراسة، وللتحقق من مواقع الفروق أبعادعلى 

Ways MANOVA) یبین ذلك) 18(، والجدول.  
  

 األردنیین تصورات لمجاالت) التفاعل عدیم( (Ways Manova-5) المتعدد الخماسي التباین تحلیل تائجن:18جدول   
ً  مجتمعة السوري اللجوء نحو   الدیموغرافیة الدراسة لمتغیرات وفقا

  االختبار األثر
 المتعدد

  قیمة
  االختبار
 المتعدد

  قیمة ف
  الكلیة

 المحسوبة

  درجة
  حریة

 الفرضیة

  درجة
  حریة
 الخطأ

  داللةال
 اإلحصائیة

 Wilks' Lambda .979 1.328 25.000 5874.656 .127 العمر
 Hotelling's Trace .006 1.863a 5.000 1581.000 .098  الجنس

  *Wilks' Lambda .978 3.505a 10.000 3162.000 .000  اإلقامةمكان 
 *Wilks' Lambda .960 4.350 15.000 4364.846 .000  الحالة االجتماعیة

 *Wilks' Lambda .978 2.370 15.000 4364.846 .002  لمستوى التعلیميا
  α=0.05دالة عند مستوى الداللة * 

ً لمتغیر)18(یتبین من الجدول  ، والحالة االجتماعیة، اإلقامةمكان ( ات، وجود أثر دال إحصائیا
ً للمتغیرین ) والمستوى التعلیمي ند مستوى الداللة ع) العمر والجنس(وعدم وجود أثر دال إحصائیا

)α=0.05 ( كل السورينحو اللجوء  األردنیینتصورات على مجاالت  ً لمتغیرات الدراسة على حدٍة وفقا
  ).19(، وذلك كما في الجدول الدیموغرافیة
   

 لمجاالت) التفاعل عدیم) (  Ways Manova-5( التابعة المتغیرات متعدد الخماسي التباین تحلیل نتائج:19جدول   
ٍّ  السوري اللجوء نحو األردنیین تصورات ً  حدةٍ  على كل   .الدیموغرافیة الدراسة لمتغیرات وفقا

  المتغیر
 التابع

  مصدر
  التباین

  مجموع
 المربعات

  درجة
 الحریة

  متوسط
  مجموع
 المربعات

  قیمة ف
 المحسوبة

  الداللة
 اإلحصائیة

 العمر

 108. 1.809 762. 5 3.811 النفسي
ألمني ا 

 873. 365. 198. 5 988. والسیاسي 

 828. 430. 207. 5 1.033 االقتصادي
 618. 708. 541. 5 2.706 البیئي

 676. 632. 406. 5 2.030 اإلعالمي
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 جنسال

 080. 3.066 1.292 1 1.292 النفسي
األمني  

 022. 5.296 2.870 1 2.870 والسیاسي 

 132. 2.272 1.091 1 1.091 االقتصادي
 130. 2.297 1.757 1 1.757 البیئي

 006. 7.557 4.856 1 4.856 اإلعالمي

  اإلقامةمكان 

 *039. 3.255 1.372 2 2.744 النفسي
األمني  

 *013. 4.322 2.342 2 4.684 والسیاسي 

  *000. 10.358 4.973 2 9.946 االقتصادي
 146. 1.930 1.476 2 2.952 البیئي

  *001. 7.357 4.727 2 9.454 اإلعالمي

 الحالة االجتماعیة

 *041. 2.754 1.161 3 3.482 النفسي
األمني  

 *000. 9.014 4.884 3 14.653 والسیاسي 

 *000. 13.113 6.296 3 18.888 االقتصادي
 *001. 5.526 4.226 3 12.678 البیئي

 *001. 5.857 3.763 3 11.290 اإلعالمي

  المستوى التعلیمي

 *000. 6.541 2.757 3 8.271 سيالنف
األمني  

 *038. 2.810 1.523 3 4.569 والسیاسي 

 *009. 3.900 1.872 3 5.617 االقتصادي
 052. 2.577 1.971 3 5.912 البیئي

 *001. 5.249 3.373 3 10.118 اإلعالمي

  الخطأ

   421. 1585 667.989 النفسي
األمني  

   542. 1585 858.887 والسیاسي 

   480. 1585 761.008 االقتصادي
   765. 1585 1212.241 البیئي

   643. 1585 1018.427 اإلعالمي

  الكلي  

    1600 24689.271 النفسي
األمني  

    1600 24369.219 والسیاسي 

    1600 26436.053 االقتصادي
    1600 25541.028 البیئي
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    1600 23898.560 اإلعالمي
  α=0.05دالة عند مستوى الداللة * 

ین  دول یتب ن الج دم) 19(م ود  ع روقوج ة  ةدال ف توى الدالل د مس ً عن ائیا ین ) α=0.05(إحص ب
ابیة  ورات لمجاالت المتوسطات الحس ینتص وء  األردنی و اللج ىنح وري عل رات الس نس( متغی ر والج ). العم

ین المتوس أظھرتبینما  ً ب ة إحصائیا روق دال ود ف ائج وج ابیةالنت اد طات الحس اس  ألبع ورات مقی تعزى التص
     ).، والحالة االجتماعیة، والمستوى التعلیمياإلقامة مكان: (لمتغیرات

ة  روق الدال ك الف ن تل الح م ة لص ائیاولمعرف یفیھ إحص ار ش تخدام اختب م اس ) 'Scheffe(؛ ت
  )22-20(الالحقة  الجداول، لتظھر النتائج في البعدیةللمقارنات 

األمني  و النفسي، البعد على العینة أفراد لتقدیرات الحسابیة للمتوسطات) Scheffe( شیفیھ اختبار نتائج:20جدول   
ً  واإلعالمي واالقتصادي، ،والسیاسي    اإلقامة مكان لمتغیر تبعا

  البعد النفسي

 الفرق بین المتوسطین الحسابیین  المتوسط الحسابي  مكان اإلقامة
  إربد  المفرق

 0108. *1074. 3.9150  لواء الرمثا
 *0965.  3.8076 محافظة المفرق

   3.9042 إربدمحافظة 
     

األمني  البعد 
  والسیاسي 

 0360. 1076. 3.8561  لواء الرمثا
 *1437.  3.7485 محافظة المفرق

   3.8921 إربدمحافظة 
     

  البعد االقتصادي
 0859. *1076. 4.0108 لواء الرمثا

  *1936.  3.9032 محافظة المفرق
   4.0968 إربدمحافظة 
     

  البعد اإلعالمي
 0557. 1197. 3.8013 لواء الرمثا

 *1754.  3.6815 محافظة المفرق
   3.8569 إربدمحافظة 

  α=0.05دالة عند مستوى الداللة *    

  : یلي ما) 20(یتبین من الجدول 
رقو.  1 ود ف ة  يذ ج توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص ائیةدالل ابي ) α  =0.05( اإلحص ط الحس ین المتوس ب

ان  ر مك ً لمتغی ا ي وفق د النفس ى البع ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ةلتق واء( اإلقام ا ل ة ) الرمث مقارن
ان  ى مك ة الدراسة عل ةبالمتوسط الحسابي لتقدیرات أفراد عین رق( اإلقام ر) المف دیرات أف اد ولصالح تق
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ان . عینة الدراسة القاطنین في الرمثا ابي لمك ین المتوسط الحس ةووجود فرق ب رق( اإلقام ة ) المف مقارن
  .)إربد(، لصالح المقیمین في )إربد( اإلقامةبالمتوسط الحسابي لمكان 

رق ذ . 2 ود ف ائیة  يوج ة اإلحص توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص ابي ) α  =0.05(دالل ط الحس ین المتوس ب
دیر د لتق ى البع ة عل ة الدراس راد عین ي  ات أف ي والسیاس ة  األمن ان اإلقام ر مك ً لمتغی ا رق(وفق ) المف

ة  ان اإلقام ى مك ة الدراسة عل راد عین دیرات أف ابي لتق د(مقارنة بالمتوسط الحس دیرات ) إرب ولصالح تق
  .  إربدأفراد عینة الدراسة القاطنین في 

توى  . 3  د مس ائیة عن ة إحص رق ذو دالل ود ف ائیة وج ة اإلحص ابي ) α  =0.05(الدالل ط الحس ین المتوس ب
ة  ان اإلقام ر مك ً لمتغی ا ادي وفق د االقتص ى البع ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ا(لتق ة ) الرمث مقارن

ة  ان اإلقام ى مك ة الدراسة عل رق(بالمتوسط الحسابي لتقدیرات أفراد عین راد ) المف دیرات أف ولصالح تق
ي  اعینة الدراسة القاطنین ف ي .  الرمث ة ف ان اإلقام ابي لمك ین المتوسط الحس رق ب ود ف رق(ووج ، )المف

  إربد، لصالح سكان )إربد(مقارنة بالمتوسط الحسابي لمكان اإلقامة في 
رق ذ. 4   ود ف ائیة  يوج ة اإلحص توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص ابي ) α  =0.05(دالل ط الحس ین المتوس ب

ى الب ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ة لتق ان اإلقام ر مك ً لمتغی ا ي وفق د اإلعالم رق(ع ة ) المف مقارن
ة  ان اإلقام ى مك ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق ط الحس د(بالمتوس راد ) إرب دیرات أف الح تق ولص

  .   إربدعینة الدراسة القاطنین في 
 

األمني  و النفسي، البعد على العینة أفراد لتقدیرات بیةالحسا للمتوسطات) Scheffe( شیفیھ اختبار نتائج:21جدول   
ً  والبیئي واإلعالمي، واالقتصادي، ،والسیاسي    االجتماعیة الحالة لمتغیر تبعا

  البعد النفسي

  الفرق بین المتوسطین الحسابیین  المتوسط الحسابي  الحالة االجتماعیة
  أرمل  مطلق  أعزب

 2299. *3591. *1198. 3.9773 متزوج
 1101. 2393.  3.8575 أعزب
 1292.    3.6182 مطلق
    3.7474 أرمل
      

األمني  البعد 
  والسیاسي 

 *4852. *6569. *1914. 4.0016 متزوج
 2937. *4655.  3.8102 أعزب
 1718.   3.3447 مطلق
    3.5164 أرمل
      

  البعد االقتصادي
 *3434. *8218. 0659. 4.0782 متزوج
 2774. *7558.  4.0122 أعزب
 *4784.   3.2564 مطلق
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     3.7348 أرمل
      

  البعد البیئي

 2645. *7312. 0857. 3.9838 متزوج
 1787.  *5799.   3.8980 أعزب
 4668.   3.2525 مطلق
    3.7193 أرمل
      

  البعد اإلعالمي
 2155. *6794. 0996.  3.8734 متزوج
 1159. *5799.  3.7738 أعزب
 4640.   3.1939 مطلق
    3.6579 أرمل

  α=0.05دالة عند مستوى الداللة * 

  :یلي ما) 21(یتبین من الجدول 
رق ذ -  ود ف ة  يوج توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص ائیةدالل ط ) α  =0.05( اإلحص ین المتوس ب

ً لم ا د النفسي وفق ى البع رالحسابي لتقدیرات أفراد عینة الدراسة عل ة تغی ة الحال زوج( االجتماعی ) مت
ى  ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق ط الحس ة بالمتوس ةمقارن ة االجتماعی زب( الحال ) أع

ة  ة الدراس راد عین دیرات أف الح تق زوج(ولص رق دال.  )المت ود ف ائیا ووج ط  إحص ین المتوس ب
   ، لصالح المتزوج)مطلق( ، مقارنة بالمتوسط الحسابي)المتزوج(الحسابي 

رق ذ -  ود ف ة  يوج توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص ائیةدالل ط ) α  =0.05( اإلحص ین المتوس ب
د  ى البع ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق ي  الحس ي والسیاس ة  األمن ر الحال ً لمتغی ا وفق

ة  زوج(االجتماعی ة ) مت ى الحال ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق ط الحس ة بالمتوس مقارن
زوج) أعزب(االجتماعیة  ة المت ة الدراس راد عین دیرات أف رق دال.  ولصالح تق ود ف  إحصائیا ووج

ابي )المتزوج(بین المتوسط الحسابي  ة بالمتوسط الحس ق(، مقارن زوج)مطل ود ، لصالح المت ، ووج
ابي  ط الحس ین المتوس رق ب زوج(ف ة )المت ل، مقارن زوجباألرم الح المت ین . ، لص زب(وب ، )األع

  .األعزب، لصالح )المطلق(مع مقارنة 
رق ذ -  ود ف ة  يوج توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص ائیةدالل ط ) α  =0.05( اإلحص ین المتوس ب

د  ى البع ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق اديالحس ة  االقتص ة االجتماعی ر   الحال ً لمتغی ا وفق
زوج( ة اال) مت ى الحال ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق ط الحس ة بالمتوس ة مقارن جتماعی
زب( زوج) أع ة المت ة الدراس راد عین دیرات أف الح تق رق دال .  ولص ود ف ائیاووج ین  إحص ب

ابي  ط الحس زوج(المتوس ابي )المت ط الحس ة بالمتوس ق(، مقارن ود )مطل زوج، ووج الح المت ، لص
ابي  ط الحس ین المتوس رق ب زوج(ف ة )المت ل، مقارن زوجباألرم الح المت ین . ، لص زب(وب ، )األع

  .األرمل، لصالح )األرمل(مقارنة مع ) المطلق(وبین  .األعزب، لصالح )مطلق(مقارنة مع 
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ود ف -  ة  يرق ذوج توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص ائیةدالل ط ) α  =0.05( اإلحص ین المتوس ب
ة  ة الدراس ر الحسابي لتقدیرات أفراد عین ً لمتغی ا ي وفق د البیئ ى البع ة عل ة االجتماعی زوج(الحال ) مت

ة مقارنة بالمتوسط ا ة االجتماعی ى الحال ة الدراسة عل ق(لحسابي لتقدیرات أفراد عین ولصالح ) مطل
زوج ة المت ة الدراس راد عین دیرات أف ابي .  تق ط الحس ین المتوس رق دال ب ود ف زب(ووج ، )أع

  .األعزب، لصالح )مطلق(مقارنة بالمتوسط الحسابي 
رق ذوج -  ة  يود ف توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص ائیةدالل ط ) α  =0.05( اإلحص ین المتوس ب

د  ى البع ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق يالحس ة  اإلعالم ة االجتماعی ر   الحال ً لمتغی ا وفق
زوج( ة ) مت ة االجتماعی ى الحال ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق ط الحس ة بالمتوس مقارن
ق( زوج) مطل ة المت ة الدراس راد عین دیرات أف الح تق ین .  ولص رق دال ب ود ف ط ووج المتوس

  .األعزب، لصالح )مطلق(، مقارنة بالمتوسط الحسابي )أعزب(الحسابي 
  

األمني  و النفسي، البعد على العینة أفراد لتقدیرات الحسابیة للمتوسطات) Scheffe( شیفیھ اختبار نتائج:22جدول   
ً  واإلعالمي واالقتصادي، ،والسیاسي    لتعلیميا المستوى لمتغیر تبعا

  البعد النفسي

  المتوسط الحسابي  المستوى التعلیمي
  الفرق بین المتوسطین الحسابیین

  ماجستیر فما فوق  بكالوریوس  دبلوم كلیة مجتمع
  *1306. 0911.  3.7729ثانویة عامة فأقل     

  0394.  3.8640  دبلوم كلیة مجتمع
 0214   3.9035 بكالوریوس

    3.8821 ماجستیر فما فوق
      

األمني  البعد 
  والسیاسي 

  *1857. *1093. 1239.  3.7396ثانویة عامة فأقل       
 0618. 0146.  3.8635  دبلوم كلیة مجتمع

    3.8489 بكالوریوس
    3.9253 ماجستیر فما فوق

      

  البعد االقتصادي

  0226.  *1250. 0258. 3.9165ثانویة عامة فأقل      
 0483. 1508.  3.8907  بلوم كلیة مجتمعد

 1025.   4.0415 بكالوریوس
    3.9390 ماجستیر فما فوق

      
  0373.  *1715. 2072. 3.6481فأقل     ثانویة عامة  البعد اإلعالمي

 1699. 0357.  3.8553  دبلوم كلیة مجتمع
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 1342   3.8195 بكالوریوس
    3.6854 ماجستیر فما فوق

  α=0.05دالة عند مستوى الداللة * 

  :یلي ما) 22(یتبین من الجدول 
رق ذ -  ود ف ة  يوج توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص ائیةدالل ط ) α  =0.05( اإلحص ین المتوس ب

د  ى البع ة الدراسة عل راد عین دیرات أف ر  النفسيالحسابي لتق ً لمتغی ا يالمستوى وفق ة( التعلیم  ثانوی
ا دون ط ا) فم ة بالمتوس ة مقارن ة االجتماعی ى الحال ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق لحس

   .  من حملة البكالوریوسولصالح تقدیرات أفراد عینة الدراسة ) بكالوریوس(
رق ذ  -  ود ف ة  يوج توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص ائیةدالل ط ) α  =0.05( اإلحص ین المتوس ب

د  ى البع ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق ي األم الحس ي والسیاس توى  ن ر المس ً لمتغی ا وفق
ي ة( التعلیم ا دون ثانوی ة ) فم ى الحال ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق ط الحس ة بالمتوس مقارن

الوریوس) بكالوریوس(االجتماعیة  ة البك ن حمل ة الدراسة م راد عین دیرات أف ود .  ولصالح تق ووج
  .فأعلى ماجستیرلصالح ، فأعلى، وماجستیر )فما دون ثانویة(فرق بین 

بین المتوسط ) α  =0.05( اإلحصائیةداللة إحصائیة عند مستوى الداللة  يوجود فرق ذ - 
ً لمتغیر المستوى  االقتصاديالحسابي لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على البعد  التعلیمي وفقا

ة االجتماعیة مقارنة بالمتوسط الحسابي لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على الحال) فما دون ثانویة(
  .   ولصالح تقدیرات أفراد عینة الدراسة من حملة البكالوریوس) بكالوریوس(

رق ذ -  ود ف ائیة  يوج ة اإلحص توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص ط ) α  =0.05(دالل ین المتوس ب
توى  ر المس ً لمتغی ا ي وفق د اإلعالم ى البع ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق يالحس  التعلیم

ة ) دون فما ثانویة( ة االجتماعی ى الحال ة الدراسة عل راد عین دیرات أف مقارنة بالمتوسط الحسابي لتق
  .ولصالح تقدیرات أفراد عینة الدراسة من حملة البكالوریوس) بكالوریوس(
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  :الفصل اخلامس
  أثر املتغريات االقتصادية على تصورات

  حنو األردنيني 
  وريـــوء الســـاللج تبعــــات
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  :ل الخامسالفص
  أثر المتغیرات االقتصادیة على تصورات األردنیین نحو

  وريـــوء الســـاللج تبعــــات
ل  ذا الفص دف ھ ىیھ ى  إل ادیة عل رات االقتص ض المتغی ر بع اس أث ورات قی و تص ین نح األردنی

ةعلى المملكة، تبعات اللجوء السوري  ى التساؤ واإلجاب ول عل وري ح أثیر اختالف ل المح دى ت   وثین المبحم
ة ى المملك وري عل وء الس ات اللج و تبع اتھم نح ى اتجاھ ادیة عل ھم االقتص ي خصائص ث. ف ملت حی ك  ش تل

ائص  رة الخص ل أس وثدخ رالمبح راد أس دد أف ة ، وع ین، والحال رتھ المتعطل راد أس دد أف املین، وع تھ الع
   .الوظیفیة لرب األسرة، والحالة الوظیفیة لربة األسرة

  مستوى المقیاس الكلي على للمبحوثین  ةقتصادیأثر المتغیرات اال: أوال

  االقتصادیة الدراسة لمتغیرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات:23جدول   

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد المستوى  المتغیر

  لـدخـال
  )دینار(

 62573. 3.8835 183  200من اقل 
200 - 399 550 3.9200 .66526 
400 - 599 408 3.8681 .62792 
600 - 799 157 3.9768 .55605 
800 - 999 130 3.8036 .64233 

 54529. 3.8820 172  فأكثر 1000
 62761. 3.8946 1600 المجموع

 العاملین األفرادعدد 
    األسرةفي 

 61385. 3.9310 785  فاقل1 
 63901. 3.8596 815  فأكثر2 

 62761. 3.8946 1600 المجموع

العاطلین  األفرادعدد 
  األسرةفي  عن العمل

 62988. 3.8860 1068  فاقل1
 62327. 3.9119 532  فاكثر2

 62761. 3.8946 1600 المجموع

الحالة الوظیفیة لرب 
  األسرة

 63016. 3.8751 890  عامل
 63238. 3.9071 587  متقاعد
 58135. 3.9760 123  متعطل

 62761. 3.8946 1600 المجموع
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الحالة الوظیفیة لربة 
  األسرة

 60663. 3.8143 257  عامل
 71824. 3.7576 140  متقاعد
 57217. 3.9724 67  متعطلة

 62020. 3.9251 1136  ربة منزل فقط
 62761. 3.8946 1600 المجموع

  

سابیة لمتغیرات الدراسة وجود فروق ظاھریة بین المتوسطات الح) 23(یالحظ من الجدول 

) ways Anova-5(قع الفروق الحقیقیة استخدم تحلیل التباین الخماسي االقتصادیة، وللكشف عن موا

  .على المقیاس الكلي، والجدول یبین ذلك

 مقیاس على الدراسة أفراد لتقدیرات الحسابیة للمتوسطات-التفاعل عدیم– الخماسي التباین تحلیل نتائج:24جدول   
ً  ككل التصورات   االقتصادیة للمتغیرات تبعا

الداللة  قیمة ف  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین
 اإلحصائیة

 174. 1.541 601. 5 3.006  الدخل
العاملین في  األفرادعدد 

 201. 1.639  639. 1 639.   األسرة

العاطلین عن  األفرادعدد 
 444. 586. 229. 1 229. األسرةمل في الع

الحالة الوظیفیة لرب 
 149. 1.903 742. 2 1.485 األسرة

 ةالحالة الوظیفیة لرب
 *009. 3.890 1.518 3 4.553 األسرة

   390. 1587 619.049 الخطأ
    1600 24898.843  الكلي

  α=0.05دالة عند مستوى الداللة * 

دول  ن الج ین م ود) 24(یتب دم وج ة  ع روق ذات دالل ائیةف رات  إحص زى لمتغی دد (تع رادع  األف
راد، عدد األسرةالعاملین في  ي  األف ل ف اطلین عن العم رب األسرةالع ة ل ة الوظیفی ین )األسرة، الحال ي ح ، ف

رت ائج الد أظھ ة نت روق ذات دالل ود ف ة وج ائیاراس دیرات  إحص ي تق رادف ي  أف اس الكل ى المقی ة عل الدراس
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ة لالتجاھات تعزى لم ة لرب ة . األسرةتغیر الحالة الوظیفی روق الدال ك الف ن تل ة لصالح م م إحصائیاولمعرف ؛ ت
   :)25(، لتظھر النتائج في الجدول البعدیةللمقارنات ) 'Scheffe(استخدام اختبار شیفیھ 

ً    ككل المقیاس على العینة رادأف لتقدیرات الحسابیة للمتوسطات) 'Scheffe( شیفیھ اختبار نتائج:25جدول     تبعا
 األسرة لربة الوظیفیة الحالة لمتغیر

األسرةالحالة الوظیفیة لربة    الفرق بین المتوسطین الحسابیین  المتوسط الحسابي 
  ربة منزل فقط  متعطلة  متقاعدة

 1108. 1581. 0567. 3.8143  عاملة
 *1675. 2148.  3.7576  متقاعدة
 0473.   3.9724 متعطلة

    3.9251 ربة منزل فقط
  α=0.05دالة عند مستوى الداللة * 

دول  ن الج ین م رق ذ) 25(یتب ود ف ة  يوج توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص ائیةدالل =  α( اإلحص
ة ) 0.05 ر الحال ً لمتغی ا ي وفق اس الكل ى المقی ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ط الحسابي لتق ین المتوس ب

ة  ة لرب رةالوظیفی دةم( األس ة ) تقاع ى الحال ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق ط الحس ة بالمتوس مقارن
  .من فئة ربة المنزلولصالح تقدیرات أفراد عینة الدراسة ) ربة المنزل( األسرةالوظیفیة لربة 

  أبعاد الدراسة على للمبحوثین  االقتصادیةأثر المتغیرات : اثانی

ابو طات الحس ین المتوس روق ب ن الف ف ع دیرات یة للكش رادلتق ى  أف ة عل ادالدراس اس  أبع مقی
ورات  ادیةالتص رات االقتص ب المتغی ات حس ابیة واالنحراف طات الحس تخدمت المتوس دول  اس ة والج المعیاری

  .یوضح ذلك) 26(
 

 التصورات مقیاس بعادأ على الدراسة عینة أفراد لتقدیرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات:26جدول   
  االقتصادیة المتغیرات حسب

األمني   النفسي  المتغیر
  اإلعالمي البیئي االقتصادي والسیاسي 

الحالة الوظیفیة 
 األسرةلربة 

  عامل

المتوسط 
 3.7261 3.7711 3.9183 3.7626 3.7984 الحسابي

االنحراف 
 82214. 91975. 66037. 75944. 65765. المعیاري

 257 257 257 257 257 العدد

المتوسط   متقاعد
 3.7514 3.8548 3.8703 3.6768 3.6662 الحسابي
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االنحراف 
 87058. 79839. 75584. 88044. 81507. المعیاري

 140 140 140 140 140 العدد

  متعطلة

المتوسط 
 3.8806 4.1169 4.0723 3.8526 3.9224 الحسابي

االنحراف 
 81357. 77743. 66333. 74140. 59658. المعیاري

 67 67 67 67 67 العدد

  ربة منزل فقط

المتوسط 
 3.7873 3.9177 4.0341 3.8634 3.9124 الحسابي

االنحراف 
 80451. 88532. 71186. 72452. 63187. المعیاري

 1136 1136 1136 1136 1136 العدد

 المجموع

المتوسط 
 3.7783 3.8970 4.0027 3.8305 3.8730 الحسابي

االنحراف 
 81354. 88158. 70775. 74741. 65646. المعیاري

 1600 1600 1600 1600 1600 العدد

الحالة الوظیفیة 
  األسرةلرب 

  عامل

المتوسط 
 3.7519 3.8869 3.9826 3.8001 3.8584 الحسابي

االنحراف 
 80277. 88471. 70558. 76374. 65848. المعیاري

 890 890 890 890 890  العدد

  متقاعد

المتوسط 
 3.8007 3.8921 4.0101 3.8633 3.8828 الحسابي

االنحراف 
 83695. 88562. 73486. 72828. 64943. المعیاري

 587 587 587 587 587 العدد

  متعطل

المتوسط 
 3.8618 3.9932 4.1132 3.8933 3.9322 الحسابي

االنحراف 
 77423. 83970. 57288. 71246. 67605. المعیاري

 123 123 123 123 123 العدد

المتوسط  المجموع
 3.7783 3.8970 4.0027 3.8305 3.8730 الحسابي
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االنحراف 
 81354. 88158. 70775. 74741. 65646. المعیاري

 1600 1600 1600 1600 1600 العدد

 األفرادعدد 
العاملین في 

  األسرة
  

  فاقل1

المتوسط 
 3.8048 3.9357 4.0456 3.8779 3.9001 الحسابي

االنحراف 
 79586. 85021. 69703. 73950. 64985. المعیاري

 785 785 785 785 785 العدد

  فأكثر2   

المتوسط 
 3.7526 3.8597 3.9615 3.7848 3.8469 الحسابي

االنحراف 
 82989. 90974. 71594. 75258. 66211. المعیاري

 815 815 815 815 815 العدد

 المجموع

المتوسط 
 3.7783 3.8970 4.0027 3.8305 3.8730 الحسابي

االنحراف 
 81354. 88158. 70775. 74741. 65646. المعیاري

 1600 1600 1600 1600 1600 العدد

عدد األفراد 
العاطلین عن 

العمل في 
  األسرة

  فاقل1

المتوسط 
 3.7592 3.9071 4.0022 3.8214 3.8536 الحسابي

االنحراف 
 82740. 86921. 70734. 74417. 65978. المعیاري

 1068 1068 1068 1068 1068 العدد

  فاكثر2

المتوسط 
 3.8165 3.8766 4.0039 3.8487 3.9119 الحسابي

االنحراف 
 78433. 90638. 70925. 75423. 64859. المعیاري

 532 532 532 532 532 العدد

 المجموع

المتوسط 
 3.7783 3.8970 4.0027 3.8305 3.8730 سابيالح

االنحراف 
 81354. 88158. 70775. 74741. 65646. المعیاري

 1600 1600 1600 1600 1600 العدد

المتوسط   200من اقل   الدخل الشھري
 3.8328 3.9053 3.9412 3.8333 3.8685 الحسابي
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االنحراف 
 76245. 82532. 71306. 71990. 65861. المعیاري

 183 183 183 183 183 العدد

200 - 399 

المتوسط 
 3.7731 3.8915 4.0552 3.8552 3.8978 الحسابي

االنحراف 
 86805. 92183. 73999. 77128. 68858. المعیاري

 550 550 550 550 550 العدد

400 - 599 

المتوسط 
 3.7730 3.7892 3.9770 3.7911 3.8779 الحسابي

ف االنحرا
 78434. 88914. 70371. 77769. 66978. المعیاري

 408 408 408 408 408 العدد

600 - 799 

المتوسط 
 3.7847 4.0499 4.0808 3.9307 3.9461 الحسابي

االنحراف 
 79600. 82138. 61340. 67514. 56327. المعیاري

 157 157 157 157 157 العدد

800 - 999 

المتوسط 
 3.6492 3.8756 3.9308 3.7490 3.7451 الحسابي

االنحراف 
 78910. 91906. 74314. 74261. 66135. المعیاري

 130 130 130 130 130 العدد

  فأكثر 1000

المتوسط 
 3.8407 4.0378 3.9445 3.8118 3.8167 الحسابي

االنحراف 
 78671. 78113. 64719. 68592. 57962. المعیاري

 172 172 172 172 172 العدد

 المجموع

المتوسط 
 3.7783 3.8970 4.0027 3.8305 3.8730 الحسابي

االنحراف 
 81354. 88158. 70775. 74741. 65646. المعیاري

 1600 1600 1600 1600 1600 العدد
  



68 
 
 

عینة  أفرادوجود فروق ظاھریة بین المتوسطات الحسابیة لتقدیرات  )26( یالحظ من الجدول
استخدم تحلیل التباین الخماسي المتعدد  الدراسة، وللكشف عن مواقع الفروق الحقیقیة عادأبعلى  الدراسة

)5-Ways MANOVA( والجدول ،)یبین ذلك) 27.  
 تصورات لمجاالت) التفاعل عدیم)  (  Wayes MANOVA-5 ( المتعدد الخماسي التباین تحلیل نتائج:27جدول   

ً  مجتمعة السوري اللجوء نحو األردنیین   االقتصادیة الدراسة لمتغیرات وفقا

  االختبار األثر
 المتعدد

  قیمة
  االختبار
 المتعدد

  قیمة ف
  الكلیة

 المحسوبة

  درجة
  حریة

 الفرضیة

  درجة
  حریة
 الخطأ

  الداللة
 اإلحصائیة

 Wilks' Lambda .957 2.807 25.000 5882.086 .000 الدخل
 Hotelling's Trace .004 1.381a 5.000 1583.000 .228  العاملین األفرادعدد 
 Hotelling's Trace .006 1.975a 5.000 1583.000 .079  العاطلین األفرادعدد 

 Wilks' Lambda .993 1.113a 10.000 3166.000 .348  األسرةالحالة الوظیفیة لرب 
 Wilks' Lambda .976 2.608 15.000 4370.367 .001   األسرةالحالة الوظیفیة لربة 

  α=0.05دالة عند مستوى الداللة * 

ً )27(یتبین من الجدول  الدخل، والحالة الوظیفیة لربة ( لمتغیري، وجود أثر دال إحصائیا
ً ) األسرة العاطلین،  األفرادعدد ، واألسرةفي  العاملین األفرادعدد ( لمتغیراتوعدم وجود أثر دال إحصائیا

األردنیین نحو تصورات على مجاالت ) α=0.05(ند مستوى الداللة ع) األسرةوالحالة الوظیفیة لرب 
ً لمتغیرات الدراسة الدیموغرافیة كل السورياللجوء    ).28(، وذلك كما في الجدول على حدٍة وفقا

 لمجاالت) فاعلالت عدیم) (Ways Manova-5(  التابعة المتغیرات متعدد الخماسي التباین تحلیل نتائج:28جدول  
ٍّ  السوري اللجوء نحو األردنیین تصورات ً  حدةٍ  على كل   االقتصادیة الدراسة لمتغیرات وفقا

  المتغیر
 التابع

  مصدر
  التباین

  مجموع
 المربعات

  درجة
 الحریة

  متوسط
  مجموع
 المربعات

  قیمة ف
 المحسوبة

  الداللة
 اإلحصائیة

  الدخل

 149. 1.631 693. 5 3.465 النفسي
األمني  
 245. 1.338 742. 5 3.711 السیاسي و

 088. 1.921 953. 5 4.765 االقتصادي
 002. 3.788 2.907 5 14.537 البیئي

 398. 1.030 682. 5 3.408 اإلعالمي

العاملین  األفرادعدد 
 األسرةفي 

 787. 073. 031. 1 031. النفسي
األمني  

 065. 3.403 1.887 1 1.887 والسیاسي 
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 165. 1.927 956. 1 956. االقتصادي
 187. 1.743 1.338 1 1.338 البیئي

 291. 1.116 738. 1 738. اإلعالمي

العاطلین  األفرادعدد 
  األسرةفي 

 108. 2.580 1.096 1 1.096 النفسي
األمني  

 520. 414. 229. 1 229. والسیاسي 

 1.652E-5 1 1.652E-5 .000 .995 االقتصادي
 661. 192. 147. 1 147. البیئي

 193. 1.695 1.121 1 1.121 اإلعالمي

رب ل الحالة الوظیفیة
  األسرة

 369. 998. 424. 2 848. النفسي
األمني  

 130. 2.043 1.133 2 2.266 والسیاسي 

 069. 2.671 1.325 2 2.651 االقتصادي
 392. 937. 719. 2 1.438 البیئي

 334. 1.098 727. 2 1.453 اإلعالمي

 الوظیفیة لربةالحالة 
  األسرة

 000. 6.667 2.833 3 8.498 النفسي
األمني  

 057. 2.516 1.395 3 4.185 والسیاسي 

 043. 2.725 1.352 3 4.056 االقتصادي
 023. 3.174 2.436 3 7.309 البیئي

 646. 553. 366. 3 1.097 اإلعالمي

  الخطأ

   425. 1587 674.258 النفسي
األمني  

   554. 1587 879.932 والسیاسي 

   496. 1587 787.503 االقتصادي
   768. 1587 1218.143 البیئي

   662. 1587 1049.989 اإلعالمي

  الكلي

    1600 24689.271 النفسي
األمني  

    1600 24369.219 والسیاسي 

    1600 26436.053 االقتصادي
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    1600 25541.028 البیئي
    1600 23898.560 عالمياإل

  α=0.05دالة عند مستوى الداللة * 

بین المتوسطات الحسابیة في تقدیرات  إحصائیادالة جود فروق  عدم) 28(یالحظ من الجدول 
عدد ، واآلسرةالعاملین في  األفرادعدد (تعزي لمتغیرات التصورات مقیاس  أبعادعینة الدراسة على  أفراد

روق دالة ، فیما أظھرت النتائج وجود ف)األسرة، والحالة الوظیفیة لرب سرةاألالعاطلین في  األفراد
ً على  ً لمتغیر الدخل،  اإلعالميالبعد إحصائیا ً )البیئیةالنفسیة، واالقتصادیة، و( األبعادوعلى تبعا ، تبعا

  . األسرةلمتغیر الحالة الوظیفیة لربة 
ة  روق الدال ك الف ن تل الح م ة لص ائیاولمعرف م اإحص یفیھ ؛ ت ار ش تخدام اختب ) 'Scheffe(س

    .)30-29( الجداول، لتظھر النتائج في البعدیةللمقارنات 
ً  البیئي البعد على العینة أفراد لتقدیرات الحسابیة للمتوسطات) Scheffe( شیفیھ اختبار نتائج:29جدول     لمتغیر تبعا

 الدخل

  المتوسطین الحسابیین الفرق بین  المتوسط الحسابي الدخل
  فأكثر 1000  999 - 800  799 - 600  599 - 400  399 - 200

 1325. 0296. 1446. 1161. 0138 3.9053  200من اقل 
200 - 399 3.8915    .1023 .1584* .0159  .1325 
400 - 599 3.7892    .2607* .0864 .1161 
600 - 799 4.0499  .     .1743 .0121 
800 - 999 3.8756     .1621 

      4.0378  فأكثر 1000
  α=0.05دالة عند مستوى الداللة * 

دول  ن الج ین م ة ) 29(یتب توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص رق ذو دالل ود ف ائیةوج =  α( اإلحص
ى ) 0.05 ة الدراسة عل راد عین دیرات أف يبین المتوسط الحسابي لتق د البیئ ر  البع ً لمتغی ا دخلوفق  - 600( ال
ة مقا )799 ة لرب ة الوظیفی ى الحال ة الدراسة عل راد عین  - 200( األسرةرنة بالمتوسط الحسابي لتقدیرات أف
ة ) 399 ن فئ ة الدراسة م راد عین دیرات أف ین )799 - 600(  ولصالح تق ة ، وب ة ) 799 - 600(فئ مقارن

  .)799 - 600(، لصالح فئة )599 - 400(مع فئة 
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 النفسي، البعد على العینة أفراد لتقدیرات الحسابیة للمتوسطات) Scheffe( شیفیھ اختبار ئجنتا:30جدول   

ً  والبیئي واالقتصادي،  األسرة لربة الوظیفیة الحالة لمتغیر تبعا

 البعد النفسي

األسرةالحالة الوظیفیة لربة    الفرق بین المتوسطین الحسابیین  المتوسط الحسابي 
  منزلربة   متعطلة  متقاعدة

 1140. 1239. 1323.  3.7984  عاملھ
 *2463. 2562.   3.6662 متقاعدة
 0099.    3.9224 متعطلة

     3.9124 ربة منزل
      

  البعد االقتصادي

 *1158. 1540. 0480. 3.9183  عاملھ
 *1637. 2020.  3.8703 متقاعدة
 0383   4.0723 متعطلة

     4.0341 ربة منزل
      

  عد البیئيلبا
 1466. *3458. 0837. 3.7711  عاملھ

 0629. 2622.  3.8548 متقاعدة
 1992.       4.1169 متعطلة

    3.9177 ربة منزل
  α=0.05دالة عند مستوى الداللة * 

  : ما یلي )30(یتبین من الجدول 
ة   -  توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص رق ذو دالل ود ف ائیةوج ین المت) α  =0.05( اإلحص ط ب وس

ر  النفسيالحسابي لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على البعد  ً لمتغی ا ة وفق ة لرب ة الوظیفی  األسرةالحال
دة( ة  )متقاع ة لرب ة الوظیفی ى الحال ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق ط الحس ة بالمتوس مقارن

   ). لالمنز ربة(ولصالح تقدیرات أفراد عینة الدراسة من فئة  )المنزلربة ( األسرة
ة  -  توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص رق ذو دالل ود ف ائیةوج ط ) α  =0.05( اإلحص ین المتوس ب

ر  ً لمتغی ا ة الحسابي لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على البعد النفسي وفق ة لرب ة الوظیفی  األسرةالحال
ة( ة )عامل ة الوظیفی ى الحال ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق ط الحس ة بالمتوس ة  مقارن لرب

رة ة ( األس زلرب ة  )المن ن فئ ة م ة الدراس راد عین دیرات أف الح تق ة(ولص زل رب ین). المن  وب
  .ربة المنزل، لصالح فئة )ربة منزل(، مع )متقاعدة(

رق ذ -  ود ف ة  يوج توى الدالل د مس ائیة عن ة إحص ائیةدالل ط ) α  =0.05( اإلحص ین المتوس ب
د ى البع ي الحسابي لتقدیرات أفراد عینة الدراسة عل ر  البیئ ً لمتغی ا ة وفق ة لرب ة الوظیفی  األسرةالحال
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ة( ة  )عامل ة لرب ة الوظیفی ى الحال ة عل ة الدراس راد عین دیرات أف ابي لتق ط الحس ة بالمتوس مقارن
  . )متعطلة(ولصالح تقدیرات أفراد عینة الدراسة من فئة ) متعطلة( األسرة
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  :الفصل السادس
  نــيـاألردني اتورـــتص

  ضــبعو ـحن 
  القضايا املتعلقة بالالجئني السوريني
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  :الفصل السادس
  تصـــورات األردنیـیــن نحـو بعــض القضایا المتعلقة بالالجئین السوریین

  تصورات األردنیین لبعض المقترحات الكفیلة بتخفیف أعباء اللجوء السوري: أوال

م  دول رق ّین ج ة %) 83.4(أن ) 31(یب ة الدراس ن عین ى م دون عل ع یؤك ل المجتم رورة تحم ض
ى الدولي األعباء المالیة ة عل ین،  المترتب باستضافة الالجئ ین طال ي ح ن %) 80.4( ف وثین م ة  المبح بحمای

ي، و تأجر األردن بالمس نھم%) 80.9( طال ً  م ا ً مالی ا ً  دعم ا ب عربی ة %) 82.3( وطال دول العربی ال
ین، و  افة الالجئ ا%) 71.6(رأى باستض دة بیان وفیر قاع رورة ت ینبض وریین المقیم ین الس ول الالجئ  ت ح

ة، %) 70.2( اقترح، وفي المملكة مال المملك ي ش ین ف ببضرورة قیام مشاریع تنمویة لألردنی ي حین طال  ف
ات، و ) 63.6( ن المخیم وریین م ین الس ي تسمح بخروج الالجئ ة الت %) 54.4(إعادة النظر بتعلیمات الكفال

  . المخیمات المخصصة لھم فقطبضرورة حصر إقامة الالجئین السوریین في 
  األردنیین تصورات بحسب األردن على السوري اللجوء أعباء من التخفیف سبل:31جدول   

  موافق  التكرار  االقتــــــراح  الرقم
%  

  محاید
%  

  غیر موافق
%  

المجمو
  ع

تحمل المجتمع الدولي لمسؤولیاتھ بزیادة دعم  .1
 ً  دالعد  .األردن مادیا

83.4  9.2  7.4  1600 1335 147 118 

اتخاذ الحكومة األردنیة إجراءات قانونیة  .2
 العدد  .لحمایة المستأجرین األردنیین

80.4  11.6  8.1  1600 1286  185 129 

ً من تكلفة  .3 ضرورة تحمل الدول العربیة جزءا
 العدد  .استضافة الالجئین السوریین

80.9  11.5  7.6  1600 1294 184 122 

4.  ً ضرورة استضافة بعض الدول العربیة جزءا
 العدد  .من الالجئین السوریین

82.3  11.1  6.7  1600 1316 177 107 

حصر الدعم الحكومي للمواد األساسیة  .5
 العدد  .باألردنیین فقط

48.5  35.2  16.3  1600 776 563 261 

تقیید عمل الالجئین السوریین في أضیق  .6
 ددالع  .الحدود

42.1  37.6  20.4  1600 673 601 326 

7. 
ضرورة توفیر قاعدة بیانات حول الالجئین 
السوریین المقیمین في األردن للوقوف على 

األعداد الحقیقیة لھم والتعرف على 
 العدد  .خصائصھم

71.6  16.3  12.1  
1600 

1146 260 194 

8. 
ضرورة توجیھ الحكومة لمشاریع تنمویة مدرة 

ظفة للعمالة األردنیة في المحافظات للدخل ومو
ً من اللجوء السوري  العدد  .األكثر تضررا

70.2  16.2  13.6  
1600 

1123 259 218 
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  موافق  التكرار  االقتــــــراح  الرقم
%  

  محاید
%  

  غیر موافق
%  

المجمو
  ع

حصر إقامة الالجئین السوریین في المخیمات  .9
 العدد  .المخصصة لھم فقط

54.4  29.1  16.5  1600 871 465 264 

إعادة النظر بتعلیمات الكفالة التي تسمح   .10
 العدد  .بخروج الالجئین السوریین من المخیمات

63.6  17.8  18.6  1600 1017 285 298 
  

ل  )%42.1( والالفت في ھذه التصورات ن مجم ط م وثین فق ین  المبح ل الالجئ ر عم البوا بتغیی ط
ّین أن ا تب دود، كم یق الح ي أض ره ف وریین وحص ك  )%48.5( الس ن أولئ ط م وثین فق ر  المبح البوا بحص ط

  . عم الحكومي للمواد األساسیة باألردنیین فقطالد
امتین إلىوھذا یشیر  اتین القضیتین الھ ي ھ وریین ف ین الس ع الالجئ ة الدراسة م ین  تعاطف عین اللت

  .للحیاة وكذلك بالعمل المصدر الرئیسي اللدخل تتعلقان بالغذاء كمتطلب أساسي
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  عباء اللجوء السوري على األردنیتحمل مسؤولیة أمن حقیقة تصورات األردنیین ل: ثانیا

 األردنیین تصورات بحسب األردن على السوري اللجوء أعباء مسؤولیة یتحمل من:32جدول 

  النسبة المئویة  التكرار الجھة
 27.6 442  المجتمع األردني
 25.0 400  الحكومة األردنیة
 22.5 360  الحكومات العربیة
 20.0 320  المجتمع الدولي
 3.1 50  الدولة السوریة
 1.8 28  الالجئین أنفسھم

 100.0 1600 المجموع
  

ائج  یر نت دول تش ة ب) 32(ج ة األردنی ي والحكوم ع األردن أن المجتم ب ب ورات حس ة تص عین
ة ی زء ال تحمالنالدراس رج وري%) 52.6( األكب وء الس بء اللج ن ع ث رأى  .م ن  %)27.6(حی م
وثین ع ب المبح ياألأن المجتم ل ردن اء یتحم وء أعب ى  اللج وري عل ة  األردنالس ا الحكوم ةتالھ بة  األردنی بنس

ا، %)25( ة  أم ات العربی د رأىالحكوم ن  %)22.5( فق وثین م بء المبح ل الع ا تتحم ع بأنھ ا المجتم ، تالھ
بة  دولي بنس وریة )%20(ال ة الس ل الدول و تحم ً نح دا ة ج ب متدنی ت النس ا كان ین %) 3.1(، بینم والالجئ

   .األعباءمسؤولیة %) 1.8( سھمأنف
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 (%) السوري اللجوء أعباء تتحمل التي للجھة األردنیین لتصورات النسبي التوزیع:13شكل 

 

  

  .خلفیة ومنطلق تعامل األردنیین مع الالجئین السوریینتصورات األردنیین ل: ثالثا

األردنیین لالجئ السوري، یوضح جدول وفیما یخص تصورات عینة الدراسة لمنطلق نظرة 
الالجئ السوري من منطلق الواجب الدیني، و  إلىمن المبحوثین ینظرون %) 38.2( أن) 33( رقم

ً  یعتبرونھ%) 28.2( ً %) 23.8(یا، و إنسانواجبا ً ال بد من التعامل معھ،  یعتبرونھ أمرا اعتبره  فیماواقعا
ً  المبحوثین من %) 9.9( ً قومیا  إلىأن النظرة  المبحوثین من % 23.8حین لم بَر سوى في  .واجبا

  .الالجئ مجرد أمر واقع ال بد من التعامل معھ
  السوریین الالجئین مع األردنیین تعامل ومنطلق لخلفیة األردنیین تصورات:33جدول   

  النسبة المئویة  التكرار المنطلق
 ً ً دینیا  38.2 611  واجبا

 ً  28.2 451  یاإنسانواجبا
ً ال بد من التعامل معھ ً واقعا  23.8 380  أمرا

 ً ً قومیا  9.9 158  واجبا
 100.0 1600 المجموع

  

المجتمع 
األردني

الحكومة 
األردنیة

الحكومات 
العربیة

المجتمع 
الدولي

الدولة 
السوریة

الالجئین 
أنفسھم

27.6
25

22.5
20

3.11.8
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 (%) السوریین الالجئین مع األردنیین تعامل ومنطلق لخلفیة األردنیین لتصورات النسبي التوزیع:14شكل 

  

  یقة الجھة التي تحظى بوالء الالجئ السوري لحق تصورات األردنیین:  :رابعا

  السوري الالجئ بوالء تحظى التي الجھة لحقیقة األردنیین تصورات:34جدول   

 النسبة المئویة  التكرار الوالء
 62.2 995  قضیتھ

 22.0 352  الدولة السوریة
 9.1 145  التنظیمات األخرى المعارضة للدولة السوریة
 6.8 108  الجماعات الدینیة المعارضة للدولة السوریة

 100.0 1600 المجموع
ائج یر نت دول تش م  ج وثین%) 62.2( أن) 34(رق ن المبح دون  م وري یعتق ئ الس أن والء الالج ب

وریة ة الس والء للدول ا ال یتھ تالھ ى لقض ة األول و بالدرج ة ھ ي المملك یم ف بة  المق م، %)22(بنس ات  ث للتنظیم
رى ة ال األخ ة للدول وریة معارض وریة  %).9.1(الس ة الس ة للدول ة المعارض ات الدینی را للجماع وأخی

)6.8(%  
  

 ً واجباً دینیا
38%

واجباً إنسانیا
28%

ً واقعاً ال بد من  أمرا
التعامل معھ

24%

 ً واجباً قومیا
10%
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 (%) السوري الالجئ بوالء تحظى التي الجھة لحقیقة األردنیین لتصورات النسبي التوزیع:15شكل            

  
  

  لسوریینلالجئین الطبیعة نظرتھم  تصورات األردنیین: خامسا

م  دول رق یر ج ى) 35(یش وریا أو  إل قیقا أو س ا أو ش ھ عربی ین كون ا ب ة م ة الدراس راد عین ل أف ق تعام منطل
  .أجنبیا

  بصفتھ المملكة، في المقیم السوري الالجئ مع أتعامل:35جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  الصفة
 ً  40.7 651  عربیا
 ً  36.3 580  شقیقا
ً سور  19.8 317  یا

 ً  3.3 52  أجنبیا
 100.0 1600 المجموع

  

التنظیمات الدولة السوریةقضیتھ
األخرى 

المعارضة 
للدولة السوریة

الجماعات 
الدینیة 

المعارضة 
للدولة السوریة

62.2

22

9.16.8
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السوري في  الالجئمع  یتعاملون من المبحوثین%)  77(حوالي  أن) 35(رقم جدول  یوضح
 ً ً  المملكة بصفتھ عربیا ً  بصفتھ )%19.8(و ، وشقیقا  %)3.3( أن إلىأشارت نتائج الجدول بینما  ،سوریا

  .أجنبيبصفتھ  الالجئمع  فقط من المبحوثین یتعاملون
  

  (%) السوریین لالجئین نظرتھم لطبیعة األردنیین لتصورات النسبي التوزیع:16شكل       

 ً ً عربیا ً شقیقا ً سوریا أجنبیا

40.736.3

19.8

3.3
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)1(رقم ملحق   

 إستبـــانة الدراســـة

  
  )     (رقم اإلستبانة      2015/   /    :التاریخ

  األعزاء،األخوات واإلخوة 

  وبركاتھ،السالم علیكم ورحمة هللا 
یقوم مركز دراسات الالجئین والنازحین والھجرة القسریة في جامعة الیرموك بإجراء 

  :دراسة حول

  ردنیین نحو تبعـات اللجوء السورياأل تصورات
نغدو ممتنین لو تفضلتم بإعطاء المعلومات الصحیحة والالزمة لتعبئة االستبانة   

  .المرفقة التي ستعامل بكل سریة وموضوعیة وألغراض البحث العلمي فقط
 

  :ھ اإلجابة المناسبةنطبق علیتداخل المربع الذي ) √(جو وضع إشارة نر
  :بیانات شخصیة
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Executive Summary 
  

The aim of the study reported below was to assess Jordanians’ perceptions 
towards the continuing serious and far-reaching series of ramifications 
of the Syrian refugee crisis on their country. The respondents who were 
1600 citizens of the Hashemite Kingdome of Jordan were interrogated 
about their concerns of the spillovers of the Syrian Refuge on their 
country along five dimensions: 1- economic and developmental 2- 
security and political 3- psychological and social 4- environmental and 
5- informative. Concisely, the study aimed to quantify the answers 
provided by the respondents to the following question: What are the 
perceptions of the general population of Jordan towards the spillovers of 
the Syrian refuge on their country? 

The population of the study included all Jordanians residing in the regions of 
Irbid, Ramtha and Mafraq, the country regions closest to the southern 
Syrian borders. The sample of the study included (1600) people during 
the first quarter of the year 2015. The choice of the respondents was 
based on nonprobability sampling, the technique merited for its lower 
cost and its suitability for in-depth qualitative research whose focus is to 
understand complex social phenomena such as this one. To ensure that 
the aims of this study are fully achieved, the three researchers designed 
a special questionnaire for this purpose. In addition to the questions that 
targeted the five variables of the study, the questionnaire included 
questions that elicited some demographic, social and economic 
information about the respondents of the study. The validity of the tool 
was verified to ensure that the respondents meet the criteria for being in 
the sample. 

As for the analysis, the descriptive approach was mainly used to summarize 
and review the respondents’ answers to the questions of the study using 
percentile values, frequencies, means and standard deviations, etc. The 
analytical approach was used to find relations between the variables of 
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the study and any attested differences that might have statistical 
significance. For this, the variance test (ANOVA), multivariate analysis 
of variance test (MANOVA) and Scheffé's method were used. 

Below are the most significant findings of the study. 
Firstly: As for the characteristics of the study sample, we could say that (54%) 

of the respondents were males and about (56%) were females. The 
majority of the males and females who responded to the questionnaire 
were in the age category of (30-39) years. As for their marital status, 
(76.3%) of the respondents were single, and only (19.3%) of them were 
married. (53.9%) of the total respondents came from families of seven 
members or less. The questionnaire respondents who hold a Bachelor 
degree constituted (21.1%) whereas (69.1%) of them had a lower 
 general certificate of education. (49.1%) of respondents came from 
families who had one working member, and (50.9%) of them came from 
families who had at least two working members. (33%) of the 
respondents came from families that had two (or even more) 
unemployed members, but (68.7%) of them belong to families who had 
one unemployed member. 

Secondly: As for Jordanians’ common attitude towards the spillover of the 
Syrian refuge, it turned out to us that it was high and negative (The 
mean was 3.89), with the economic and development concerns ranking 
at the top followed, in order, by the environmental, the social and 
psychological, the political and security and the informative concerns. 

Thirdly: The findings showed some differences with statistical significance 
among respondents related to demographic variables. In particular, 
differences related to the gender variable were in favor of the males. 
Differences related to the place of residence were in favor of those living 
in Ramtha and Irbid regions. Differences were also in favor of the those 
who were single and those who hold a bachelor degree. 

Fourthly: The findings revealed no statistical significance differences for the 
perceptions of the respondents that are attributable to the variables of 
the number of working members of a family, the number of unemployed 
members of a family or job status of the bread-winner of the family. On 
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the other hand, the results of the study revealed statistical significance 
differences for the perceptions of the respondents attributable to the job 
status of the house wife. In particular, differences were in favor of those 
respondents coming from families whose housewives are not working. 

Fifthly: As for Jordanians’ perceptions of the suggestions that may ease the 
burdens of the Syrian refuge, the study concluded that the following 
recommendations might help: 
- (83.4%) of the population of the study strongly believe that the 

international community must take its moral and legal 
responsibilities, and thus bear the financial burdens resulting from 
hosting the Syrian refugees in neighboring countries (such as 
Jordan) that suffer from compounded economic problems. (80.4%) 
of the questionnaire respondents demanded passing laws that 
protect the Jordanian landlord. (80.9%) demanded financial support 
from neighboring oil-rich Arab countries. (82.3%) demanded that all 
other Arab countries host Syrian refugees on their soil.  

- (27.6%) of the respondents feel that the Jordanian public bear the 
burdens of the Syrian refuge in Jordan, in comparison with (25%) 
for the Jordanian government and (22.5%) for the other Arab 
governments. 

- (38.2%) of the respondents look at the Syrian refugee crisis from a 
religious perspective, but (28.2%) of the them consider it a 
humanitarian duty. Still, (23.8%) of the respondents consider it de 
facto Jordanian that should be dealt with as such, while (9.9%) of 
them consider it an Arab-national duty. 

- (62.2%) of the respondents believe that the Syrian refugees residing in 
the kingdom are primarily loyal to their Syrian cause, and (22%) of 
them believe that the refugees are loyal to the Syrian state. Still 
(9.1%) of them believe that the refugees are loyal to the 
organizations opposing the Syrian state, and (6.8%) of the 
respondents believe that the refugees are loyal to the religious 
groups opposing the Syrian state. 
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-   (77%) of the respondents reported that they deal with the Syrian 
refugee on the Jordanian soil as an Arab and as a brother, whereas 
(19.8%) of them consider him as Syrian. Only (3.3%) of all 
respondents reported that they deal with the refugee as a foreigner. 
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