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 الملخص:
هدفتلجمدرجسممممممممللس ممممممممرفلرئل للمولجما ،جلم ولجم الج فلجتماع، لللوجم  ، لللل
وجم م،نالنلمللوجم ممممممممممممممص مممممممممممممململلجمعؤدلملللمولجم بال لجتماعم،ميلتمامدج لجمعالج    لل

حمم،   لفيل حمم،فلممللجمك،كتلجألردن   لم ولجمط، قلجم مم،جتل  لوم ممللنل،لجمع
وماح  قلأهدججلجمدرجسمممممممممللصعلجسممممممممماصدججلجمع  بلجمالبممممممممم يلجماح   يلس سممممممممم ال  لل
جمعسمممحيتل  ملصعلصطب قلجسممم،م حلجمعسممميلجتماع،ميلس،م   للم ح مممال لم ولل
جمبل،ن،تلجمع دجنللل  لم  للجمدرجسممللس،سمماصدججلأدجسلجتسمماو،نلتلوقدلصكالنتلم  للل

 ح، يلوجمذي لصعتل  ،ب ا عل  دجنلً،لفيلللل(304جمدرجسمممممللس مممممر  ،لجم  ،ئيل  ل 
معلعلجمعحم،معلجم م،  مللفيل حم،فلمللجمك،كلفيلجمعع كمللجألردنلمللجم م، ممممممممممممممعلمل.لل
صالبممممممممممم تلنا،ئبلجمدرجسمممممممممممللأنلجمعسممممممممممماالفلجم ،جللم  الج فلجتماع، لللوجم  ، لللل
وجم ممممممممممممممص مممممممممممممململلوجم م،نالنلمللجمعؤدلملللمولجم بال لجتماعم،ميلتمامدج لجمعالج    لل

ط، قلجم ،جل  لوم للنل،لم  للجمدرجسمممللقدلم، تلسعسممماالفللجألردن   لم ولجم
رجسمممللمةعلعلل  االسمممحتل  ملب للجمعاالسمممحلجمحسممم،بيلجم ،جلتسممماة،س،تلم  للجمد  

(تلوجصضيل  لجم ا،ئبلأنلجم الج فلجتماع، لللل3.505جم الج فلجمس،س لللمع،ًتل 
(لل3.811قدل   تلجما،ص حلجألو ل  ل  ملجألهعلللجم سمممبلللبالسمممحل سممم،بيل 
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أنلجم الج فلجم  ، لللم، تلس،ما،ص حلجم ،نيل  ل  ملجألهعلللجم سمممممبلللبالسممممحللول
(لو عسمممممممممماالفل ،ص عتلوأئ ،تلجم ا،ئبلأنلجم الج فلجم ،نالنلللل3.724 سمممممممممم،بيل 

م، تلس،ما،ص حلجم ،مملوقبفلجألخ ،ل  ل  ملجألهعلللجم سممبلللبالسممحل سمم،بيلل
جم سممممبلللللل(لسعسمممماالفل االسممممحتلوفيلجما،ص حلجألخ ،ل  ل  ملجألهعلل3.412 

(لسعسممممماالفل االسمممممح.لوأوبمممممتل3.027جم الج فلجم مممممص ممممملللبالسمممممحل سممممم،بيل 
جمدرجسمممممللب ، لم ولنا،ئة ،لس،م عفلنحاللص ، حلوم ،تلجم ل،لب  لجمع ممممم،ر   لل
فيلأمعمم، لجتماممدج لم ولجمط، قلجم مم،جلوجمحرال ممللويممم لسعمم،للح قلجما مم،ونلل

الج  لوجم مممممممممم ، لللب  لجمحرال للوجم مممممممممم حلماصطيلجمع ممممممممممر تلجمايلصالجم لجمع
جألردنيتلوصح  قلجأل  لجتماع،ميلوجتقا مممممم،دالم عالج  لجألردنيل  لخ  ل
للة،دل  ال لمع ممممر تلجم ممممو،فلوجألسمممم،لفيلجمعةاععلجألردنيلو  ممممرفلخ، لل

ل  ر تلجم س،دلوجموط،مللوجم  ،.

المحتااااح اااة:   جتماعممممم،ميتللالكلماااال  جم بال ل جم ممممم،جتل جمط، قل جتمامممممدج لم ول
 جمك،ك.جمعح،   لفيل ح،فللل
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Abstract : 

The study mainly aimed to identify the social, cultural, 

legal and personal factors leading to the social acceptance 

of the assault of Jordanian citizens on the public road, from 

the viewpoint of lawyers in Karak Governorate, and to 

achieve the objectives of the study, the descriptive and 

analytical approach was used in its survey method, where 

methods of social survey were applied in the sample to 

obtain On the field data from the study sample using the 

questionnaire tool. The study sample, in its final form, 

consisted of (304) lawyers who were field-interviewed in 

all the courts operating in the Karak Governorate in the 

Hashemite Kingdom of Jordan.The results of the study 

found that the general level of social, cultural, personal and 

legal factors leading to the social acceptance of the assault 

of Jordanian citizens on the public road from the point of 

view of the study sample came at an average level, where 

the general arithmetic mean of the study sample responses 

to all the previous factors in total (3.505), and it became 

clear from the results. That the social factors have achieved 

the first order in terms of relative importance with an 

arithmetic (3.811) and that the cultural factors came in 

second order in terms of relative importance with an 
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arithmetic (3.724) and a high level, and the results showed 

that the legal factors came in the third and penultimate 

order in terms of relative importance with an arithmetic. 

(3.412) with a medium level, and in the last order in terms 

of relative importance, personal factors with an arithmetic 

(3.027) with a medium level. The study recommended, 

based on its findings, to work towards converging views 

between the participants in the acts of assaulting on the 

public road and the government in order to achieve 

cooperation and transparency between the government and 

the people to overcome the problems facing the Jordanian 

citizen, and to achieve social and economic security for the 

Jordanian citizen by finding solutions to the problems of 

youth and families in the Jordanian society. In particular, 

problems of corruption, unemployment and poverty. 

Keywords: Assault on the public road, social, lawyers in 

Karak Governorate. 
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 :مقدمة
جتمادج لم ولجمط، قلجم ،جل  لخ  لجت اة،م،تلجمايلل الجللللئ،ه،سص دلللللل

وجمةع،م،تلل جألف،جدل ص دجلفيل ضعالن ،للل  ر لب ،لس ضل صطال ،لللل ةاععللل
للوجمسل،سلللللمولجمعل،معلجتماع، لللوجتقا ،دلللجمحرال ،تلجم ل،جلوم تلجناو،هلل

جمعةاععتلل فيل جألز للجمعالمالدسل ص ع قل لمول جأل ل،نل س ضل فيل صؤدال وقدل
و  للللتجتقا ،دلللوجمسل،سلللفيل ، لأنلتلصاعلجتساة،سللمعط،محلجمعحاة  

صة،رفل ه ،كل أنل جمط،للل ا ددسللجمعؤ دل م ول خ  للم مادج ل جم ،جل  ل  قل
لجمسل،سلللوجتماع، لللفيلجمال  لجم ، يلوجألردنلس  للخ،بل.لجت اة،م،تل

م عةاععللولللل م، لل س الرسل لرالنل المَّ ً،ل قدل جم ،جل جمط، قل م ول جتمادج ل
جمط، قلل جم ،جل إم،قلل م ذوقل وس ال ل،تل ص،م لل أف،جدل ب ،ل ل الجل معع،رس،تل

جمع،خ للل غ ،ل وإمح،وجت اة،م،تلوجماةع ،تل با ط فللتل س،ألف،جدل جمض،رل قل
أض قللللتجمس ، نط،ٍقل م ول جم ،جل جمط، قل م ول جتمادج جتل هذهل صكالنل وقدل

م،إلزم،جلب،فعلبالتلجمعالسل ولدجخفلجأل ل، لجمسر لللأوللم ، لجم  ،ل،تلفيلل
ألضً،لس،مب ، لجمعص،مفلوجمذالي حقلجمض،رللللجتمادج م،ضلجمط، قتلوقدللرالنلل

لد.س،م ،دلجمالج دلأولس ددل  لجألف،ج
 فل ، قلُيو،حلم ةع الرلجمع،ورلس لفيلللل  ط يلل عفللوجمط، قلجم ،جللللل

 دخفلفيلهذجلجما ، فلجمةسالرلو ،فللجمط،قلجمايلص فلجمعدنلأوللولمفلوقتتلل
جمو ضلوتليدخفل ل لجألسالجقلوجمعل،دي لوجمس، ،تلوجم الجر ل بو ض ،ل جمب دل

 ذم لص عفل و،رسل" ر،نللجمك،ئ للدجخفلجمعدنلأولجمب دجنلأولجم ،فلأولجألن ،رتلول
م،ج"ل" حفلم،ج"ل فل ، قلم،جلو فل ر،نلو ع،ليو،حلم ةع الرلجمع،ورلس لأولل
جمدخال للمل لفيل فلوقتلو رالنل   دًجلبدفعل ب غً،ل  لجم  الدلو فلب ، لأول ر،نلل
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ُلسا عفلآنذجكلألالجماع، لأول  فلمعال يلأول ب ولأولس، لل ر الفلل ق،نالنلل
ل(.ل2015لتجم  ال ،تلجألردني

لجم ،معلل  دل ، ،تلج اة،ملللس،تمادج لم ولجمط، قلللللللل وجمةدي،لس،مذ ،لس نَّ
جم ،جل  ل ةعالم،تل  لجألف،جدليجتلصالم  ،تلجماع، لللوجقا ،دلللوسل،سلللل
وث ، للل    للو ذم ل  دلجألردنلهذهلجمح، ،تلجت اة،ملللجمايلأدتلبدوره،لل

سل،سلللل ف س لل وبل،غلل ب ، ل خ  ل ع،رسللللمول وجقا ،دللل  ل وجماع، للل
ضغال ،تلف  لللم ولب ، لجم ،جرلو ذم لصح قل الق ً،لفيلجمحالجرلوجمع ،ر للل

لجم   ،مللب  ل صا فلم ،ب،لجم ل،جلجمسل،سي.ل
لنلجتمامدج لم ولجمط، قلجم م،جليولجمسممممممممممممممعمللجمعط بلملل م،لزج للل ،لب  لللللل

للصحعفلبممممممم للجتسممممممماع،جر لللجمح  لوجآلخ،لفيلجألردنتلألنلدوجفعلهذجلجتمادج 
للوجم مم،نالنلممللوجمع،صوطمملجتماعمم، لممللوجم  سمممممممممممممملمملللللوهيلنمم،س مملل  لس ضلجم الج ممف

جمع مممممممر تلجمايليالجم  ،للللصزجيدللجم ال لللم عالج  لجألردني؛لسسمممممممبحلللس،مضمممممممغال 
احسمم  للمجمعالج  لم ل  ال لمع مممر ص لللوجمايلأدتلجمولسحملجمعالج  لجألردنيل

وجتمامدج للفيلجمح،جمم،تلجمعط بلملللخ  لجت مممممممممممممما،جكللوجمايلصب الرتل  ئ،وفم لل
ل.جم ،جلمط، قجلم و

وه ،كل رفلآخ،ل  لأ ر، لجتمادج جتلم ولجمط، قلجم ، للوجمذاللللللللل
جمعةاععلل فيل فع ً ل ،ل دثل جم ، ل,ل س،آلدجفل سس الكل ص يل صً ل لرالنل
جتردنيلفيل ،دثللسل،رسلجم نس،لوسل،رسلجم الردلف الم لئ الرلف دياللم ،فلوفا،هلل

أهل فيل وجما ،م دل وجم ،دجتل مألخ قل و  ، لً،ل ف،ضحً،ل ف ً ل عل الجر لللع،رس،نل
دلق،نالنلجم  ال ،تلل جم ،بعللمع،نلوص ،ق ا لوس،ئفلجماالجبفلجتماع،مي,لوقدل د 
جألردنيلم ولم، عايلجمعدج وللوجم  فلجمع ،فيلم حل، لفيلجأل ،م لجم ، للوغ ظلل
جم ،نالنلجم  ال للفيل ، لجماك،جرلجولجرصك،فلجم  فل  لأم ،ل  ل ص   لجولل
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م  أول جمعح،رجل أول جتبال ل جم ،مفل  ل م وللللم،نل أول ، للل ق،نالنللل س طلل
جمعة يلم ل لي ،ًجل ،نلأولجن و؛لويم لس،محو لس لل حدلأدنو,لوفيلجم ،نالنلل
ألضً،لفإنلجأل ص، لجم ،ئعالنلس ف ، ل ص للس،آلدجفلو  ، لللم حل، لليجل ،نالجل

 ا،لفإنلجم ،نالنلتللح،سب علم وليم .ل ق،نالنللل12س  دونلم لجمط، قلجم ،جلبملل
ل(.ل2015,لجم  ال ،تلجألردني

فيل ق،نالنللللل وردل ف دل جم ،سل وأ  كل جم ، لل وجمعح تل جمط،قل وفيل ع،للل
س،محو ل اولأسبال لأولسغ،ج لل ،مللل  ل2015جم  ال ،تلجألردني, (ل"ل ،قحل

لصسبحلفي:ل

ل.لأوللم،قللجمع،ورل.لصص، حلجمس، ،تلوجمط،قلجم ، ل1
 الجر لأولل.ل  لأقدجلم ولنز لجم ال ،تلوجألرق،جلجمعالضالمللفيل   ط ،تلجم2

لم ولجألب لللوجم   ،تلجمك  ال ا، للأولصص، ب ،.ل

ل.لر ولأولوضعلأقذجرجلأولأال ي لآخ،لم ولجمط، قلجم ،ج.3

 ،تتلجتمادج لم ولجمط، قلجم ،جللضممال لصزجيدللوفيللو  ،ً لم ول ،لسممبقللللل
للهذهلأس ،دلجما ،جلم ولل  ح،ومل أن  مليولجمسمممممممممممممعللجمعط بلللفيلجألردنتلو 

جمال  يللمع ،جلأث،ره،لوصو ،ص ،لم ولجأل  لل جمدرجسمللوجموحمل لسمادميتللجمل،ه،س
م ولجم الج فلعح،ومللغ ،ل سمممبالقللم ا ،جل م، تلهذهلجمدرجسممملللمذج جألردني؛

جمعؤدلمممللم  بال لجتماعممم،ميلتمامممدج لجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم ممم،جلل
لل.جألردني ح،ملل ع  للم عةاععلل  لوم للنل،لجمعح،   لفيل ح،فلللجمك،ك

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 
ص  ،لجت  ،ئل،تلجمع  الرسلفيلجمس الجتلجألخ ،سللمولجرص ، ل ،تتلل 

جمعةاععلجألردنيل ع،للسا زجلربدلوصح  فلل جم ،جلفيل جمط، قل جتمادج لم ول
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(لصطالرلل1.لو الضيلجمةدو ل جتمادج جتلجم الج فلجمعؤدللللمولجرص ، لأمدجدلهذهلل
جمعع كللجألردنلللللفيللأمدجدل ،تتلجتمادج لم ولجمط، قلجم ،جلس نع،  لجمعصا  ل

ل.ل(2020-2018جم ، علللم  ا،سل 
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ل(ل1جمةدو ل 
صطالرلمددل ،تتلجتمادج لم ولجمط، قلجم ،جلس نع،  لجمعصا  للم  ا،سلل

 (2020-ل2018 

 2020 2019 2018 أنماط االعتداء على الطريق العام

 7642 10030 8109 مركبة تغلق الطريق

 6 12 6 نحايال  إلقاء

 35 38 39 الطمم' -الم اه'+'طرح-المواد'+'صهاريج-سكب

 10 20 4 توجيهي-نتائجتجاوزال بالمركبال في 

 181 136 132 أعيرة نارية-إطالق

 1865 0 0 التجوال -حظر-خرق 

 1193 3240 2053 قطع االشارة المرورية حمراء 

 1380 2550 2701 استخدام الهاتف النقال أثناء الق ادة 

 (2020*)مديرية األمن العام, 

أ  ،لل  ،ئل،تلجمعح،معلجم ل، لللجألردنلللجمايلصب  لقض،ل،لجتمادج لل
فإنله ،كلصو،ي ً،لفيلأمدجدلوأنع، لجم ض،ل،لجمعسة للضدلللجم ،جتم ولجمط، قلل

جألخ ،سلل جم  ثلل جمس الجتل فيل جم ،جل جمط، قل م ول ,لل2019,لل2018جتمادج ل
لوسة تلم ولجم حاللجآلصي:لل2020
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ل(ل2مدو ل 
أمدجدلقض،ل،لجتمادج لم ولجمط، قلجم ،جلفيلجمعةاععلجألردنيلم  ا،سلل

 (2020-ل2018 
 2020 2019 2018 نوع القضية/ السنة 

 113 93 86 اطالق ع ارال نارية 

 7 21 16 اعتداءال باألبن ة 

 18 29 23 اعتداءال على األرصحة 

 6014 11263 9112 تجاوزال مرورية 

 (2021*)وزارة العدل, 

(لأنلجم ض،ل،لجمعسة للفيلجمس الجتلجم  ثللل2ياضيل  لخ  لجمةدو ل 
فإنلقضلللج  قلجمعل،رجتلجم ،ر لللللتجألخ ،سلص ،وصتل  ل  ملمدده،لونعط ،

لل2018أم ول ع،لهل لم ل لفيلجم ،جلل2020  لجمط، قلجم ،جل ،نتلفيلم،جلل
جتم2019وجم ،جلل قض،ل،ل جمع ،بفل ،نتل وفيل أقفل,ل جمعص،مفل س،مب ، ل ادج جتل

,لل2019ولللل2018مع،ل ،نتلم ل لفيلجم ،   لللل2020س رفل  حالظلفيلجم ،جلل
أ ،لقض،ل،لجتمادج جتلم ولجألرب للوجماة،وزجتلجمع،ور للفإن ،ل ،نتلفيلجم ،جل

ل.2020,ل2018أم ول ع،لهل لم ل لفيلجم ،   للل2019
وسحلمإلم جلل،درلم ل ، زلجم ،قلجأللووفقل ،لم، لفيلجما ، ،لجم 

جمعس ،جتلوجمدرجس،تل جم ،جل  لخ  ل جمط، قل ف دلصالزمتلجتمادج جتلم ول تل
وجت اة،م،تلجم  بلللوجمايلص دل  لأم ،لأ ر، لجتمادج لم ولجمط، قلجم ،جل
فيلجمعح،فل،تلجألردنللتل  ملص درتلجم ،بعللمع،نلجمع، زلجألو ل   ،لل
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الجلخعل لس،م ،فل  ل ب ولل(لوق ،تلج اة،مللل ساع،سلو  العلل فلي4بالجقعل 
رئ،سللجمالزرج ؛لوجمايلم،فتلس، اة،م،تلجم،جسعتلوج اة،م،تلأخ،فل دثتلأ ،جلل
 ة  لجم الجفلص المتلب  لج اة،م،تل ط بللتلوجمايلصعلص للع ،ل  لقبفلس،ئ اللل
ق،نالنلل ص دي تل جم ،جتلورفضل س،م  الل م االسعل وجما ، ،تل جألب ،تل جماكسيل

جمح جمالزجرجتل أ ،جل وأخ،فل جمب دل،تتللجم عفتل وزجرسل جم حلتل رال للل الزجرسل
وج اة،م،تلوج دجلأ ،جل ةععلجم  ،س،تلجمع  لل,لوص تلجم ،بعللمع،نل ح،فلللل
جم قولل  ملنلعل ةعالملل  لجم و،فلجم ، فلم لجم عفلوق ،تلج اة،ملللل

(لوق ،تلج اة،مللل ساع،سلو  لعللل4فيلس، للجم ، فلجمحس  لب لم يتلول 
معالئ يلسرللجمحديدلجم قولتل لع،لصالزمتلللل،ملللج اةمفليالجلخعل تلووق للل

(لوق للج اة،ملللمع،ملللأ ،جلجمب دل،تلجمكب،فلفيلجمعح،فل،تلم  ،    لل11 
جمع،أسلجألردنلللفيلجت اة،م،تلوجمالق ،تل س،م سوللمع ،ر لل أ ،ل جمب دل،تتل فيل

(%ل  ل ةعال لجمع ،ر   لفيلجت اة،م،تل ،نتلل10جت اة،ملللف دل   تل 
في يا  قللللجغ ب ،ل و لع،ل جمالزرج تل رئ،سلل أ ،جل ب ول جم،جسعل جمدوجرل ج اة،م،تل

جما  ل نسبتلللعيس،معساالفل فب غتل جم ،جل جمط، قل م ول س،تمادج ل م ع ،ر   ل
جم ،نالال رلجمع ، دونل جما  لعيل جمعساالفل وجم ،نالال 55   ل  ل (%لل28(%تل

 سوللل(,لو ،م سوللمألمع،رلجمع ،ر للفك،نتلجم%22وجمدرمللجمة، علللجألومول 
(%لص ا ،لجم ئللجم ع، للل50(لم، ً،لبالجقعل 25-ل35جألم ولم  ئللجم ع، للب  ل ل

(لل65-55(%,لوص ،ر تل لع،ل ،ر تلجم ئللجم ع، للب  ل 22(لبالجقعل 55-45 
م،جل %3بالجقعل  س رفل س،ت اة،م،تل جمع ،ر لل لمع،ميل جم ،قلل(ل  ل  ، زل

لل(2020تل جألوسحلمإلم جلوجمدرجس،تل

ص ،ضتلس ضلجمط،قلجم ، للفيلجمعةاععلجألردنيلفيلجآلونلللوقدلللللللللللللل
جألخ ،سللمولمددل  ل ،تتلجتمادج تلوجمايلصعلص   ذه،ل  لقبفل ،جئيل صا  للل
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  لجمعةاععلجألردني؛لجما،جضً،لم ول س،سلجمحرال ،تلس،مة،نحلجتقا ،دال
هذجللللسحل،سلجمعالج    لوضدلجألوض، لجمععل لللجم عوللجمس،ئدسلفيلجمعةاععتل

جمادج جتل لمول جم ل،سل فيل ووجضحلل صغ ،جتل  عالسلل م ل ل ص،صحل جمذال جأل ،ل
لجمعالج    لم ولجمط، قلجم ،ج.

صكع ل  ر للجمدرجسللفيلس   ،لمع ،فللوصح  فلجم الج فلو  ، لم ول ،لسبقلل
جم   لجماع، لللوجم ،نالنلللجمعؤدلللم مادج لم ولجمط، قلجم ،جل  لوم للنل،لل

جمو،  للوُ حرعل  ،ل ا ،للللجمك،كتجألس،صذسلجمعح،   لفيل ح،فلللل ليلت لتل
له ،كلجمادج جتل اك،رسلم ولجمط، قلجم ،جلدونلأنلُصالجَم لسلللم الجقع ،م،فضلأنَّ

جم ،نالنلل ؛ل ع،ليا،صحللوجم ،جلجتماع،ميللرغعل ص،م ا ،لم ا ،  ،تلوجألنلعلل
س ضل يم ل ولصزجيدًجللولجماة،وزجتللللم ول جمع ح،فلل جمس ال ل،تل مة، عللجلمع دتتل

لل.وجتمادج لم ولجمععا ك،تلوجألروجح

 تساؤالل الدراسة

لجإلم،سللم لجألسئ للجما،ملل:للصحال لجمدرجسل

تمادج ل .1 جتماع،ميل جم بال ل لمول جمعؤدللل جتماع، للل جم الج فل  ،ل
  لوم للنل،لجمعح،   لفيللللجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم ،ج

 جمك،ك؟ ح،فللل

 ،لجم الج فلجم  ، لللجمعؤدللللمولجم بال لجتماع،ميلتمادج لجمعالج    لل .2
  لوم للنل،لجمعح،   لفيل ح،فللللللجم ،جلجألردن   لم ولجمط، قلل

 جمك،ك؟
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تمادج لل .3 جتماع،ميل جم بال ل لمول جمعؤدللل جم ص للل جم الج فل  ،ل
  لوم للنل،لجمعح،   لفيللللجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم ،ج

 ؟ل ح،فلللجمك،ك
 ،لجم الج فلجم ،نالنلللجمعؤدللللمولجم بال لجتماع،ميلتمادج لجمعالج    لل .4

  لوم للنل،لجمعح،   لفيل ح،فللللللولجمط، قلجم ،جلجألردن   لم 
 ؟لجمك،ك

 أهم ة الدراسة 

لجما،ملل:للجتماو،رجتلصكع لأهعلللجمدرجسللفيل

 األهم ة النظرية 
جمعةاععلجألردنيلسحدودل1 جم ،درسلفيل جمدرجسلل  لجمدرجس،تل ُص اب،لهذهل .ل

 جمدرجسل.لج   لجمط،مولتلس دلأنلصعللم،ج ل سيل رابيلسص ال ل الضال لل
وجم  ، لللل2 جماع، للل جم   ل م  الج فل جم،قعللل جألوزجنل مع ،فلل جمس يل .ل

جتماع،ميلل م  بال ل جمعؤدللل م وللللتمادج وجم ،نالنللل جألردن   ل جمعالج    ل
 جمط، قلجم ،جلوف ً،لمعاغ ،جتلجمدرجسل.

للنل،ال.لُياالقعلأنلص،فدلنا،ئبلهذهلجمدرجسللجمعراوللجألردنلللوجم ، لللس دٍفلل3
 جنيلُ ض،جلفيلهذجلجمح ف.و  دل

 األهم ة التطب ق ة 
.لياالقعلأنلصزودلنا،ئبلهذهلجمدرجسللجمع دجنلللجمو،    لوب ، لجم ،جرلجما ،  يلل1

و  وللجم  علوجإلم   النتلوإدجرسلجمعؤسس،تللللتفيلجمةالجنحلجتماع، لللوجم ،نالنلل
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وللوص   عللجمحرال للل   ال ،تل  دجنلللدقل للصس،مدهعلم ولجصص،يلجم ،جرجتلجم ،ئل
لم ولجمط، قلجم ،ج.للجتمادج جم الج فلجمعؤدللللمولجم بال لجتماع،ميلصة،هل

جم   لل2 جم الج فل م ل جمع دجنللل جم  عللل جمبل،ن،تل صالف ،ل لمول جمدرجسلل صس ول .ل
جمعالج    للللتمادج جماع، لللوجم ،نالنلللجمعؤدللللمولجم بال لجتماع،ميلوجم  ،فيلل

لجم ،ج.جألردن   لم ولجمط، قل

م ل،غللل.لل3 جما ، عللل جمس ط،تل فيل وجمعصا   ل جم ،جرل أبح،فل  س،مدسل
م ولجمط، قلجم ،جللللجتمادج جم الجن  لوجمسل،س،تلوجمب،ج بلجمالق،ئلللجمايلصحدل  لل

ل  لقبفل ، حلل  لجمعالج    لفيلجألردن.ل
.لصس،هعلهذهلجمدرجسللفيللث،ج لوإمط، ل  ،فللم علللوإم،جئلللم عاص    لل4

جما ، فل عل ،تتلل مكلفللل جأل  يل جمح فل جم ،جللللجتمادج فيل جمط، قل م ول
لمذوره،.لوجمس الكلجمةع يلغ،موً،لفيلجألردنل  ل

.لقدللرالنلم ذهلجمدرجسللدورًجل  لخ  لنا،ئة ،لفيللم،ج لدرجس،تل سا ب لللل5
فلجمعع كللجألردنلللجم ، علللم ع اع  لفيل ة، لجمالق ،تلجت اة،مللللم ول ساالل

م ولجمط، قلجم ،جلويم ل  للللجتمادج وجمح،جم،تلجمس علللم الق،للل  ل  ر للل
خ  لجم الج فلجم  ، لللوجم ،نالنلللجمعؤدلللم  بال لجتماع،ميل  لوم للنل،لأف،جدلل

لم  للجمدرجسل.ل

 أهداف الدراسة
ماع، للللتربدلوصح  فلص ث ،لجم الج فلجس رفلرئل لجمولص دجلجمدرجسلللللللل

جم بال لجتماع،ميللللوجم ص للللوجم  ، لللوجم ،نالنلل م وللللم مادج جمعؤدللللمول
فيلل جم ،جل فيللجمط، قل جمعح،   ل نل،ل وم لل جم ، عللل  ل جألردنللل جمعع كلل

 جسا ،دًجللمولنال لللجم الج فلجمعدروسل.لولل ح،فلللجمك،ك
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 اإلجرائ ة المحاه م 

للتلفيلجم ض،ل،لفيلجمعح،معلجألردنلللللجمعصالم  لس،ما،جفعهعلجأل ص، لللل:نالمحامي
هيل   لل ،سلل   للجمعح، ،سللولللتج2021مس لللللجمعح،   للن ،سلفيلللل  وجمعسة 

سل،دسل وص م دل جم د ل ماح  قل جمح ،ئقل جسال ،رل فيل جم ض،ئللل جمس طلل ص ،ركل
ل(.ل2012لتجألردن   جم ،نالنل ن ،سللجمعح،    ل

  لم،نحل ةعالملل  لأف،جدلجمعةاععلسقلعلللللوجتما،ججهاللجإلق،جرللالقبول:  
جم ،دل علج ا،ججلفك،سلوس ال  لو  ،م،هلوص در  ،لليجل ،نتلأف ، لجم ،دلوس ال ل،ص لل

جمعا،سصللل م  ،دجتل ووف ً،ل جمعةاععل جمع بال ل  ل جإل ،رل فيل وُ  ،صاعل للسل ل تل
س،معاالسحلجمحس،بيلإلم،س،تلجمعوحالث  لم ولجمعحالرلجمص، لب ،لضع ل ح،ورلل

لجساو،نللجمدرجسل.لل

جم ،ئع  للللهالاالعتداء:   جمةع،م،تل أول جألف،جدل جمع،دالسإمح،قللصة،وزل جمض،رل
وجمع  الالم ولجمط، قلجم ،جلوُص ،سلسإم،س،تلجمعوحالث  لم ولجمعحالرلجمص، ل

لب ،لضع ل ح،ورلجساو،نللجمدرجسل.ل

:لجألس،م حلجمعؤث،سلجمايللةحل دوث ،ل يلياح قلجأل ،لجمذالُلس علفيللواملالع
م ولجمط، قلجم ،جل  ل ، حلل  للللم مادج جتلصحديدل لفلللجم بال لجتماع،ميلل

م ولجمعحالرللللجمعح،   جمعالج    لجألردن   لوُ  ،سلس،معاالسحلجمحس،بيلإلم،س،تلل
لجمص، لب ،لضع ل ح،ورلجساو،نللجمدرجسل.لل

أولل فل ، قلُيو،حلم ةع الرلجمع،ورلس لفيل فلوقتلو غ ،لق دللالعام: الطريق 
جمايلل ، ت جمط،قل و ،فلل جمةسالرل جما ، فل جوللللف دخفلفيلهذجل جمعدنل ص فل

بو ضل س ض ،ل جم دجللللتجمب دل لمول جمالبال ل أمفل جمعاو لل  ل جمالس  لل وهالل
 (.ل2015لتجمعر،نيلوجمةغ،جفيلجمع  الدل ق،نالنلجم  ال ،تلجألردني
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 والدراسال السابقة  ظري اإلطار الن
  دلجألردنلصحالتتلث ، لللوجماع، للل ب ،سلفيلجآلونللجألخ ،س؛لوجمايلللللللل

جمعةاععلنحاللل جف،جدل جصة،ه،تل س رفل ب ،لم ول جمط، قلللل جتمادجأث،تل م ول
جم ،جتل  مل ،نلأ ،لهذهلجتمادج ل  لخ  لجت اة،جلوجتما ،جلفيلجمبدجلللل
لجم ل،سلجم ، للل  ،فالضلس  للم، للمدفلجم ددلجألمب،ل  لجمعالج    ؛للمولأنَّ

تلف بويله ،كلمددل ب ،ل  لجمعالج    ل ا بفللجألخ ،سلم لصغ ،تلفيلجآلونللل
 لجت اة،جلتلبفلرجٍضلم  لو ححلأل ،لجتمادج لم ولجمط، قلجم ،جل  لخ 

م تلألنلجمعالج  لل اب،لأنلب ذجلجأل ،لصح  قلمعط،محلجمعحاة  للنلمعللر لل
معل  ،ل و ض ،تل اولأنل  ،قوللجم ،نالنلم عحاة  لمعلل دلُي زجلجم ،دلجم ،ئعلل

لس،ت اة،جلس،ماالقفلم  لوتلي زجلجمو ضلجآلخ،لس،م،فض.
، لللوجتقا ،دلللوجم  ، لللفيللوقدلأس عتلجم ديدل  لجم الج فلجتماع

صغ  ،لجم ل،سلجمعةاععلللنحاللئ،ه،سلجتمادج لم ولجمط، قلجم ،جتلوفيلجمالجقعلل
لله ،كلجم ديدل  لجألسو،فلورج لئ،ه،سلجتمادج لم ولجمط، قلجم ،جلس نالجم ،لل فإنَّ
جمحرال يلل جتهاع،جل فيلمدجل ياع فل جألسو،فل ف  دلهذهل جألردنتل فيل جمعصا  لل

جم  ،لوجموط،مللفيلجألردنتلومدلوضالحلأس لصطب قللللسإلة،دل  ال  مع ر ايل
س ضلل وفيل لصضعلألس ل  ،فلل صطبل  ،لتل ل أنَّ وف،م  ا ،تل  مل ل جم الجن  ل
جأل ل،نلصادخفلجم الجن  لجم  ،ئ، للوصحال لدونلجماطب قلجمدق قلم ذهلجم الجن  ,لل

ما،  ولللوأوضحتلدرجسلل ، زلجمدرجس،تلجتسا،جصلةلللفيلجمة،  للجألردنلللأنلج
م ع،لدورًجلفيلصزجيدل ،تتلجتمادج ل جمسر،نلللوجم ، فلجتقا ،دالوجمسل،سيل
م ولجمط، قلجم ،جلو ،لرجف  ،ل  لصة،وزجتلس ال للتلس،إلض،فلللمولجماغ  ،لفيلل
جمدرجس،تل م ع كلل  ، زل جمدجخ للل جم ة،جتل أمدجدل وز ،دسل جمسر،نللل جما،  ولل

 (.2018جتسا،جصلةلل,ل
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 لموضوع الدراسة  النظريال المحسرة

 النظرية الصراع ة 
ُص دلجم ل، ،تلجم ،ج للل  لأهعلجم ل، ،تلجمع ،وفللفيلم علجتماع، للل

نل،ًجلمكالنلجم ،ج للصلعلم ولم ق،تلجمو ،لوُ صلعلم ولم ق،تلجمةع،م،تل
وجمعةاع ،تتلونل، للجم ،ج ل ،ئ للب  لم ع، لجتماع، لألن لتلصالمدلنل، للل

جألهعللللللب،ج لللوج دسلبفلصالمدلمدسلنل، ،تلب،ج لللم ولم،نحل ب ،ل  
لوجم ،م لل.ل

وفيل  د ا عل ،ر لل جم ،جم   ل جتماع، ل م ع، ل جم ديدل  ل وه ،كل
(لو ،ر ل   ،لعلورجمفل1948لل-1823(لو ،ر االل 1818لل-ل1883 ،ر  ل 

(لوغ ،هعتل  ملأنلأهعلجألفك،رلل1929-ل2009(لدجه،لندوجل 1893-ل1947 
جمع جألس،سيل جم ، فل هيل جم  ع، ل هؤت ل ب ،ل م، ل جمايل م للجم ،ج للل سؤو ل

جم ،ج لب  لجأل ،ججلأولجمة ،تلجمعا ،رمللوجم ك،سلجألس،سلللجمايلص الجلم   ،لل
جم ل، للجم ،ج لللهيل ل،ملعلجم،أسلجمع،مي,لوهيل ، للجم عفلو ، للج ا كلل
وس،ئفلجتنا،ج,ل  ملي،فل ،ر  لأنلجمعةاع ،تلجم،أسع،ملللتلبدلأنلص فلل

ال ،تلمديدسلص الجلم ولن ،لللمول ،  للصعزقلثعلص سل لجمطو للجم ،  لل ر
ل(.2008جم د لوجمعس،وجسل جمالر ر،ت,لل

أ ،لجم عاليجلجمع،ر سمميلم  الرسلسسمملحلوهالليولجصة،هلوج دلأم ،ل ع،لهالللل
يولومالهل ا ددستلفبدًتل  لأنللحددل ،ر  لمددًجل  لجم الج فلجمعسممؤوملللم لل

جمب ، لل دوثلجماع،دلوجم  ممممممممممممل،نلوجم الرسلأف،دلم، ً لوج دًجل مممممممممممم، ً لهاللص للعلل
م عةاععلوم لهذجلجما للعلجتقا ممممممممم،دالوخ،بمممممممممللنل،جلجمع كللللللجتقا ممممممممم،دا

جمص،بمممممممممممممللصاالمدلفيلجمعةاععلص للع،تل وقلللخ،بممممممممممممملتلوم ول دجرلجما،ر  لل



 

482 

وممدتلفيل مفل ةاععلل و ام،نلرئلسمممممممممممممم ام،نل و ملل سمممممممممممممملط،سل م،معملتلوأخ،فلل
ل(Pruitt et al, 2004) .. سلط،لم   ، حرال لل

ه،ندوجللحدثلنالةللمغل،فلجتنسة،جلوجماالجزنللأ ،لجم ،ج لفيل   الجلدجلل
وجم ل،جلوجتمع، لفيل حلحلجماع،ميل    لو حدثلألض،لنالةللمالمالدل ،تتلل
  لمدجلجم،ض،ل ال لجمعالجردلجمع،دللل  فلجمس طللوجمدخفلوجمع كلل,لأ ،لجمعحلحل
بغ ،سلل سالج ل ،نتل جمةع،م،تل س،م ،ج ل ل عفل فل جمع  يل جتماع،ميل

جموسلطل وأنللم،مةع،م،تل وجأل عل جم  الفل وجمقو،ئفل اول أول ب ،سل ،م  ،ئ،ل لل
قضلللجم ،ج لب  لجمعةعالم،تلجمو ، للهيلفيلجمالجقعلئ،ه،سلمضال للفيلجمحل،سلل

ل(.لSoguk, 2011جتنس،نلللوجم  ق،تلجمس،ئدسلب   ،.ل 
وتللر،دللص اللأال ةاععلجم الجلأول لع،ل ضول  لومالدلب،ج لبدجخ لتلل

و ةع و بل لل نال ل م حل،سلللل  ع،ل ،نل جبويلب  ل  ز لل ف،م ،ج ل جم ،ج ل
غ،محل فيل جم ،ج ل فك،سل م ل وجمحديمل وجتقا ،دللتل وجمسل،سللل جتماع، للل
جأل ل،نلص الدن،للمولجمحديملم لجم ،ج لجمسل،سيتلس،ماو،رهعلجم ط،قلجم ،جلجمذالل
قالفلل ب  ل صة،ال اعً،ل جماع، للل ف،م ،ج ل  ع لل جم ،ج تل أ ر، ل ل عفلمفل

أول او،ي للفيل ةع ،لوقدرص ،لبفلأنلجمعالضالم،تلجمايلي ،ضفلل صا  لل اس،و للل
جم السل جمحالرجنيتل أس،سً،ل  ،درل وجمة،هلهيل وجمع، ل جم ،سل ،م ،وسل أم  ،ل   ل

ل(.2008

و اضيل ع،لسبقلأنلجم ،معلُ  َسعلصو ً،لم ،جم،تل صا  لل   ،ل ،لهالللل
يم ل ل وغ ،ل ليدومالميتل هالل و   ،ل ،ل مغ،جفيتل هالل و   ،ل ،ل  للجقا ،دال

ليلأنلهذهلجم ل، للصدمالللمولصحال لمع قللللجتقا ،داجم ،جم،تلوم فلأهع ،لل
ياعللب حلل معل ليجل أن ل جم،جه تلوص،فل جم ،معيل جتقا ،دال جم ل،جل وس، علفيل
جتمادج لم ولل يزدجدل ل أنَّ جمعؤ دل فإن ل  ل جم ل،جل هذجل ل ،نيل   ل جمذال جمص فل
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يل جمعةاععل ل أنَّ جم ل، لل ألضً،ل وصالضيل جم ،جتل دي للللجمط، قل ا مفل  لمع،ملل
لل وأنَّ جمةع،م،تتل ب  ل ب،ج ل ساع،ل وه ،كل وم، لً،تل وجماع، لً،ل وجقا ،دلً،ل
جتمادج لم ولجمط، قلجم ،جلهاللنال ل  لأنالج لجم ،جم،تلب  لجمةع،م،تلسالج لل

لألسو،فلجقا ،دلللأولجماع، لللأولمغ،ج لل.ل
و  لخ  ل م،لص مدجل  ل مديمملم لجم ل، مللجم مممممممممممممم،ج لمللفمإنم لياة ولل

جمعالج    لم وللللتمادج وجضمممممممممممحً،لجم  قللب  لجم ممممممممممم،ج لوجم الج فلجمايلصؤدال
  للللو ممدفلقبالم علجتماعمم،ميلم ماممدج لم ولجمط، قجمط، قلجم مم،جل  لم ممللل

 م للأخ،ف.
 النظرية البنائ ة الوظ ف ة:  

ف جمالئلفللل جمب ،ئللل نل، لل جمب ،ئللللئ ،تل ئ الرل فل  ل أم ،فل يل
مل يل  أيدال فل  ل  ودسل م ول ودور ،لعلل1908-ل2009جتماع، للل (,ل

لئ الره،ل ،نلل1944-2003(لورو ،تل  ،صالنل 1858-ل1917  (لم ع،لس نَّ
م،دلف فلم ا،جمعلوجمض فلوجإلخ ،قلجمذالب  تلس ل فل  لجمب ،ئلللوجمالئلفلللل

جم أنل يم ل جمة،نحتل أ ،دللل وجمل،ه،سللمكالنل فل   ع،ل جمعةاععل ص س،ل ب ،ئللل
جتماع، لللوف ً،لمألمزج لوجمعرالن،تلوجم الج فلجمع ،دسلجمايلياكالنل   ،لجمب ، لل
جتماع،ميلس  دًجلم لوئ،ئفلهذهلجألمزج لوجم ا،ئبلجمعاعصضللم لومالده،تل
لجمالئلفلللُص س،لجمل،ه،سلجتماع، لللص س ،ًجلل خذلس   لجتماو،رلل فيل   لأنَّ

وف ،مل،ص ،لس  دًجلم لب ،ئ ،لوجألمزج لجمايلصاكالنل   ،.ل جمحس تلللنا،ئبلومالده،
ل(2015

فإن جمط، قلل وم ل ل م ول وجمادج جتل وجما ، ،تل ج اة،م،تل  دوثل
 ،م،تلجم سقلجتماع،ميلوجمعةاع يللللص اض  ،جم ،جل ح،مللوئلفل لوض،ورسلل
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فك،سللوجم سقلهاللجمع عللجألس،سلللجمايلص،صكزلم   ،لهذهلجم ل، للصاعحالرل ال ل
لصك، فلجألمزج لجمعصا  للم ا س قلجتماع،مي.ل

وجم ل، ممللجمالئل ممللجمحممدي ممللف ممدل مم،ومممتلجماالف قلب  لجمع لالرلجمب مم،ئيلل
 علجرج لم عمم، للللوجتماعمم،ميجتماعمم،ميلم ممدلدور مم،لعلو  لالرلجم  ممفلجمب مم،ئيلل

أنلجم ،سللراسمبالنلجمقلعللل  ملي،فلس،رسمالنزللتجماع،م   لآخ،  لأب،زهعلف،و دل
وجمع ،ي ،لوجألدوجرلجألسمم،سمملللو ،  للجما ك ،ل  لخ  لجمعةاعع,لو ؤسممسمم،ص ,لل

ل(.2002و ،ألخمل  لخ  لجما  ئللجتماع، للل مبدلجمةالجدلت

جما س ،للل جمايل ،ومتل جم ل، ،تل أب،زل جمالئلفللل  ل جمب ،ئللل وُص دل
معالضال لللم اغ  ،لدجخفلجمح، ،تلجتماع، لللوجمعةاععللتلو   تلجمع ،درلج

لل جمقلعتلفا،فلأنَّ جمالئلفللل   الجل جمب ،ئللل جملالجه،لجتماع، للتلوص ،ومتل نسقل
ص س ،لل جم ،ئعلل جمقلعل صساطلعل تل ب ال ،تل   ل س الجم ل جتماع،ميل جم سقل
جمب ئللل ج ال،جل ياط حل جمذال جأل ،ل جمعحلطلل جمب ئللل جمةالجنحل فيل جماغ  ،جتل

مدل صكالنل قلعلمديدسل لمول جتمادج لم وللجمعحلطلل م ع للل ل جما س ، لل جم درسل ي ،ل
ل(.2013جمط، قلجم ،ج. روتندتل

ليًجلي ل،لأبح،فلجتصة،هلجمب ،ئيلجمالئل يللمول دوثلجم  فل ح،ملللل
ه ،كل ل س نَّ و ؤ دونل جتماع،ميتل جم سقل ص اض  ،ل ،م،تل وض،ورسل وئلفللل

،س تلوجتماع،دلمالج فلمديدسلص عفلم وللم،دسلجسا ،جرلوإم،دسلصالجزنلجم سقلوجماع
لل م ولجمط، قلجم ،جللللجتمادج جمعاو،د لب  لهذهلجألمزج لجمعصا  للم  سقتلوأنَّ

س،تلُل رفلُم  ً،لجماع، لً،لفيل ،مللأنلصاحطعلجمع ،ي ،لوصسالدلجم الضولفيلل
جم ،جلل جمط، قل أول جمعةاععل ما ،ضل نا،مً،ل وجمعةاع يل جتماع،ميل جم سقل

ول جم  فتل لمول جألف،جدل ف  ة ل جمب ،ئللللم مادج تل جم ل، لل صؤ دل يجص ل جمسل،قل فيل
صحدثلللجتمادج جتلجمالئلفلللم ولأنلجم  فلسالجللحدثلفيلجمعةاععل ،دج تلل
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م ولجمط، قلجم ،جلو ،لدججلجم ،دلتللح،و لم،هدًجلضوحل س،رل ل،ص لخ،بللل
ل(.ل2002م ولجمط، قلجم ،ج.ل جمس  ,لللجتمادج س،م ل،للمولص بفل

لجتصة،هلجمب ،ئيلأولجمالئل يللو  ،ً لم ول ،لسبق؛لفإن ل  لجل معؤ دلأنَّ
جمعالج    لجألردن   للللتمادج ي،صوحلبا س ،لجم الج فلجمعؤدلللم  بال لجتماع،ميلل

جمك،ئ لل ل س نَّ ل ا دل ل جمب المالميل جم  عل ل أنَّ يم ل  ل  ط قل جم ،جل جمط، قل م ول
جم ضالالجمحيلياكالنل  لأمزج لوص،جم حلب ،ئل لوهذهلجألمزج لم ،لوئ،ئ  ،لوهذهلل

مالئ،ئفلصس،مدلم ولس ، لودلعال للجمك،ئ لجمحيتلوجسا ع،لم علجتماع، لفك،سللج
وجمع لع،تتل وجمعؤسس،تل وجمةع،م،تل م عةاع ،تل درجسا ل وجمالئل للفيل جمب ، ل
ب ،ئل للط قلم   ،لل لمولم ،ب،ل ياح فل ب ، ل م ل جم ،ميل جم سقل أول ف،معؤسسلل

جمو  س ض ،ل جمالئ،ئفل رع لل وهذهل وئل لل دورل ومكفل أنللجألدوجرتل يم ل ضل
لجماك، فللرالنلب  لجمب ولو   لجمالئ،ئفل ع،لص ا دلجم ل، للجمب ،ئلللجمالئلفلل.ل

 نظرية الثقافة الحرع ة: 
لل-ل2013(لوسا،نل اله  ل ل1932لل-2014ل اب،ل فل  لسا الجرتله، ل للللل

(ل  لأهعلروجدلجم ل، للجم  ، لللجم ، لللوجمايلص  ،للمول ةعالملل  لل1942
جم ،سلأول ، حللجماع، للل    للصصا فلفيلوم لل    للم لث ،فللأمب،لمز لل

ص ملفيل   ،,لوقدللرالنلجتخا جل ا  قلب عحلجمحل،سلوجمع ا دجتلأولجما
أ دل ة،تتلجمع ،فللأول ،  للرؤ للجم ،مع,لوأنلجم عحلجم  ،فيلفيل  ط لل ،لل
هالل    للص ،مفل االجزنلب  لجمل،وجلجمعر،نلللوجمع ،خلللوجتماع، لللس رفل
ل فل ل لصدخفلجتف،جد,ل  ملص ويل ع،رس،ص علجساة،س،تل بلعلللم   ،فللجم ، لللل

ل(.2010مدي ع.ل م ع،ن,لل
م  ،فللجم ، لللب  ل ةعالم،تل  لجم ،سليجتلخ ،ئمللوصةععلنل، للجل

أولجمدي لأولجمع ا دجت,لوهذجلهاللللجتماع، لل ع،ث لل  فلجم ع،لوجم ،قلوجمطو للل
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أول ، حللل جم ،سل لمول ةعالملل  ل وص  ،ل جألردني,ل جمعةاععل فيل جمح، ل
جماع، للل    للصصا فلفيلوم لل     لم لث ،فللأمب،لهيلمز ل   ،لوقدل

 جل ا  قلب عحلجمحل،سلوجمع ا دجتلأولجماص ملفيلأ دل ة،تتللرالنلجتخا
لجتمادج لل جمع ،فللجولرؤ للجم ،مع,لوم وليم لفإنلنل، للجم  ،فللجم ، لللص،فلأنَّ
م ولجمط، قلجم ،جلل الدللمول بل للجمب ئللجم  ، لللجمعاو،ي لتلف،م  ،فللجمس،ئدسلفيلل

لجتمادج لم وللجمعةاععلُص دلصحديدًجلث ، لً،للمول ٍدل ب ،,لل وقدلي،فلجمو ضلأنَّ
جمط،قلجم ،جل  بالًت,لو ،فلجمو ضلجآلخ،لجن لغ ،ل  بال لوهذجلم،ئدًجللمولجم  ،فلل

لجم ، لللفيلجمعةععلجألردني.ل

 وذال الصلة لدراسال السابقةا
نل،ًجلم درسل الضال لجمدرجسللف دلَص ذَّرلجمح ال لم ولدرجس،تلس،س لليجتللللل

سل؛لمذجلف دلصعلم،ضلس ضلجمدرجس،تليجتلب لتلب لل و، ،سلسعالضال لجمدرج
لو ع،للصدجلأهدججلجمدرجسللجمح،مللتلو ،م رفلجآلصي:ل

س الكل2020درجسلل جم  زاتلل ص عللل فيل جتماع، للل جم الج فل "دورل س  الجنل (ل
وجمص،بلل جم ، لل جمععا ك،تل م ول جمعح،فللل فيل جمدرجسل"للللجم ،دل للمولللهدفتل

دلفيلجمعح،فلللجف،لجما ،جلم ولدورلجم الج فلجتماع، لللفيلص علللس الكلجأل
تللجماح   يللجمدرجسللجمع  بلجمالب يلللجماعدتلم ولجمععا ك،تلجم ، للوجمص،بلتلل

صكالنتلجمايللم  للجمدرجسلللأدجسلجتسابل،نلمةععلبل،ن،تلجمدرجسلل  للجللججساصدلوصعلل
سعدي لل400    جم ،نال لل جمع،  لل جمعع كلللللجم، ،ضللل(ل ،محل  ل  فل فيل

  الج فلجتماع، للللمللللة،بيدورللومالدللجمدرجسلللللنا،ئبلوأئ ،تللللجم ، لللجمس الدللت
إنك،رلولللتلللم ولجمععا ك،تلجم ، للوجمص،بلدلفيلجمعح،فجف،لفيلص علللس الكلجأل

ل.للس ال ل،تلجم بملس،مععا ك،تلجم ، للأولجمص،بل
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س  لتلل درجسللل2013أم،فل ب يل جمح،جكل(ل م ، طيل جمسل،سللل "جماالم  ،تل
جمعةاععلل جم ، ي"لم ولم  للق دل ل  ل جم، لعل جم و،بيلفيلجألردنلفيلئفل

  ،ركلفيلجمح،جكل  ملصعلبل،نلجماالم  ،تلجمسل،سلللم ، ط  لللل500 رالن ل  لل
جما ،جلل جم ، يل  لخ  ل جم  بيل جمح،جكل جألردنيلفيلئفل جم و،بيل جمح،جكل

دودلجم  فلجمعا المللصة،هلجمح،جكتلوخط،فلوأدوجتللم ولأسو،فلن  سلجمح،جكلورل
وأس،م حلوأدفلجمح،جكلوب ال ،تلوجمع الق،تلجمايلصالجم لجمح،جكتلوجإلنة،زجتلل

جمح،جك. جمح،جكتلو سا بفل نا،ئبل  للللجمايل    ،ل جمدرجسلل   ملأئ ،تلهذهل
م ولل ص ث ،ًجل جألسو،فل أم ،ل جتقا ،دللل  ل جألسو،فل لنل جمح،جكللأهع ،:ل ن  سل

لأهعلجألومال ،تلجمايللةحلأنلُي، زلم   ،لجمح،جكللو   تلأل ضً،لهذهلجمدرجسللأنَّ
هيللم،ج لص دي تلماله، للم ولجمدساالرلجألردنيلو ر،فحللجم س،دلسعصا فلل
أ ر،م تلوأوبتلجمدرجسللس،ماو،رلجإلب حلض،ورسلو   حللو  لللس،ماو،رهلل

،تلجمعةاععلجمط، قلجألنسحلم ب دتلو ذم لص   فلجم ،جمللب  لجم و،فلو ؤسس
لجمعدنيتلوص للعلوصطال ،لجمح،جكلجم و،بيلوص ز زلدورلجمع،أسل ل .ل

وس،ئفللWhecher, 2014درجسلل       جم و،فتل ث ،فلل ف،م للل س  الجن"ل (ل
جماالجبفلجتماع،ميلوجمع ،ر للجمسل،سللتلجن ر،س،تلمديدسلفيلأم ،فلجم، لعلل
جم ، ي"لهدفتللمولبل،نلدورلوس،ئفلجماالجبفلجتماع،ميل جمفلسبالكتلصال ا،تل
يالص الف(لفيلص للعلجت اة،م،تلوجما بئللوجمح دلفيلجمال،ه،جتلجمايل  دص ،لل

لوس،ئفلجماالجبفلقدلم بتلجم ديدل  لب دجنلجم، لعل جم ، يتلوأئ ،تلجمدرجسللأنَّ
و  درل اةددل وجما بئلتل م ح دل ص للعللل وس  لل ف يل جمعاك،  لتل جألدوجرل
م ع  ال ،تتلووس  للن،محللماسة فلجمالق،ئعتلوإص، ا ،لم  ،معلجمص،رميتلوقض، لل

،لجم، لعللم،جلماكال  لئ  ،لجماع،ميلم   ط، لوجم ،م   ل  لجم و،فتلم دلأئ 
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م ول ة،فلل أس ال  عل ف،ضل م ول وقدرص عل جم و،فتل ث ،فلل ف،م للل جم ، يتل
لجأل دجث.

 ما يميز الدراسة عن الدراسال السابقة:
  لخ  لصاوعلجمدرجس،تليجتلجم  للي  ظلس ن ،لمعلصا ،و ل الضال لل
هذهلجمدرجسللس رفل و، ،لأولغ ،ل و، ،لسالج لجمدرجس،تلجم ، لللأولجألم بللتل

للجمو،  للذهلجمدرجسللم لجمدرجس،تلجمس،س للس ن ،لجألومولم ول دلم عللوص  ،دله
لتمادج لوجمايلهدفتللمولجما ،جلم ولجم الج فلجمعؤدللللمولجم بال لجتماع،ميلل

جمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم ،جل  لوم للنل،لجمعح،   لفيل ح،فللل
جألخ،فلل جمدرجس،تل غ ،ه،ل  ل م ل جمدرجسلل هذهل وصاع زل جم  للجمك،كتل يجتل

س،معالضال لس ن ،لجسا ع تلجألس الفلجم  عيلفيلمععلجمبل،ن،تلوصح    ،ل  دجنلً،,لل
ليلمعلي ة لأال  لجمو،    لجمس،س   لس عفل ، فل اك، فل سا دًجللمولجمةدجو لل

لجإل  ،ئلللن،صةللم لجساو،نللوجضحللجمع ،مع.ل

 واالجراءال المنهج ة  
مإلم،ج جتلجمع  ةلللم درجسمممممممممممملتل  ملللم،ضللجمةز ل  لجمدرجسممممممممممممليا ،و لهذجلل

عةاع  ،لوم  ا ،لوخ مممممم،ئ ممممم ،لل ل،نلمياضممممممع لصالضممممممليلمع  ةلللجمدرجسمممممملتلول
غ،ج لللوجمالئلفللتلو ذم لم،ضلألدجسلجمدرجسمملتلوأدوجتلجماح قلجمص،بمملللاللجمدلع

فيلصح  فلللجمعسممممممممماصد لم،ضلمألسممممممممم،م حلجإل  ممممممممم،ئللللولتلس،م مممممممممدقلوجم و،تل
لجمبل،ن،تتلوم ولجم حاللجما،مي.

   ة الدراسة منهج 
جمعسحيلماح  قللللجمع  بلجمالب يلجماح   يلس س ال  للم وللجمدرجسلللجماعدتللللللل

صعلل جس،م حلأهدجف ،تل  مل جتماع،ميللصطب قل م وللللس،م   لللجمعسيل م ح ال ل
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جمع دجنللل  لل جمك،كجمبل،ن،تل فيل ح،فللل ولجمعح،   ل جمبل،ن،تلتل صح  فل صعل
س،ساصدججلأس،م حلجإل  ، لجمالب يللجمعساص  لل  لجساة،س،تلم  للجمدرجسل

وصضع تل   ةلللجمدرجسللجتماع،دلم ولمددل  لجمع ،درلجمعرابللللللوجماح   ي.
م ح ال لم ولجألدبل،تلجمع،معلللوجمدرجس،تلجمس،س للويجتلجم  للسعالضال ل

لجمدرجسللمب ، لجإل ،رلجم ل،ا.

 :مجتمع الدراسة وعينتها

  لجمعح،   لجمعزجوم  لمع  للجمعح، ،سللصكالنل ةاععلجمدرجسلل:للالدراسةمجتمع  
وجمو،ملللجلل2020فيل ح،فلللجمك،كلوجمع اسمممب  لم  ،سللجمعح،   لجألردن   لم ،جلل

للن مم،سمللجمعحمم،   لجتردن   ت  حمم، يلو حمم، لممللللل(601 نحالللجإلمعمم،ميللللعممدده
درجللللتلوقدلوقعلجتخال،رلم ولفئللجمعح،   لس مممممممم ا علأم ،لج  مً،لول(2021

لم ولأس ،دل  ر للجمدرجسل.

:لصعلصطب قلأدجسلجمدرجسممممللم ولم  للجسمممماط  للللعينة الدراساااة االساااتطالع ة
(ل ح، يلصعلجخال،رهعل  لل30  لخ،رجلم  للجمدرجسمممممللجألسممممم،سمممممللل رالنلل  ل 

جمعا،جف   لفيلجم ضممممممممممممممم،لم،لفيلجمعحم،معلفيل حم،فلمللجمك،كلب مدجلجماح قل  لل
لرجسل.خ ،ئملجم دقلوجم و،تلألدجسلجمدل

و  دلجما مدل  لبممممم  لللأدجسلجمدرجسمممممللم اطب قل  ل  ملصح  قلجألدجسل
م ص ممممممممم،ئملجمسممممممممملرال ا، للوف ً،لتخاو،رجتلجم مممممممممدقلوجم و،تتلصعلصطب قلأدجسل

لجمدرجسللم ولجم   للجألس،سلللم درجسل.ل

للجألس،سللل:لجساصد تلجمدرجسللتخال،رلجم   للجمدرجسللعينة الدراسة األساس ة
أسمممممم الفلجمع ،ي للجمح مممممم مممممملللتخال،رلأف،جدلم  للجمدرجسمممممملل  لجمعح،   لفيلل
 حمم،فلممللجمك،كتل  ممملصعلصطب قلأدجسلجمممدرجسممممممممممممممممللم ولجمعحمم،   ل  لخ  ل
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  ممم،ب ا عل  مممدجنلممم،لفيلمعلعلجمعحممم،معلجم ممم،  مممللفيل حممم،فلمممللجمك،كلخ  لفا،سلل
 ،نالنللجماطب قلألدجسلجمدرجسممممللوجمايلجسمممماع،تلمعدسلأر علأسمممم،بلعلخ  ل مممم ،ال

(لل350جتلوقمدلصعلخ  لفا،سلجماطب قلصالز عل 2021جم م،نيلو مممممممممممممموم، ل  لمم،جلل
(لجسممممماو،نللوجمايلصعلص بئا ،ل  لقبفلل332جسممممماو،ن تلوصعلجسممممما،دجدل ،ل ةعالملل 

(ل   م،لغ ،لل19 جمعحم،   لوجمعحم، لم،تتلو  مدل ،جم ا م،لوصمدقل  م،لجصضمممممممممممممميلأنل
جت  م،ئيتلو ذم لف دللل راع للجمبل،ن،تلوجمايلصعلجسما  ، ه،ل  لمع لللجماح  ف

 ح، للتلوجمايلل(ل ح، يلول304صكالنتلم  لللجمدرجسممممممممللس ممممممممر  ،لجم  ،ئيل  ل 
لل86.85%(ل  ل ةاععلجمدرجسمملتلوصع فل ،لنسممبا ل لل50.58صع فل ،لنسممبا ل 

ل%(ل  لمددلجتساو،ن،تلجمعطو للم ولم  للجمدرجسللجألس،سلل.ل
معح،   للو لع،لي يلجماالز علجم سممممممممممبيلمص مممممممممم،ئملم  للجمدرجسمممممممممملل  لج

ل(.3وجمعح، ل،تلوف ً،لمعاغ ،جص علجم ص لللوجم ال لللفيلجمةدو ل 

ل(3مدو ل 

جمدرجسلل  لجمعح،   للف،جدلم  للأللجم ص لللوجم ال للجمص ،ئمل
لوجمعح، ل،تلفيل ح،فلللجمك،ك

  %(للجم سوللجمعئال ل جماك،جر جم ئل جمعاغ ،ل

 جمة  ل

 74.01 225 ي ،

 25.99 79 أن ول

 جمعةعال 

 

304 100 

5أقفل  ل  106 34.87 
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  %(للجم سوللجمعئال ل جماك،جر جم ئل جمعاغ ،ل

مددلس الجتلل
 جمصب،س

10لل–ل5  91 29.93 

15ل–لل11  58 19.08 

15أم ،ل  لل  49 16.12 

 جمعةعال 

 

304 100 

جمدرملل
لجم  علل

 73.36 223 سر،مالر السل

 26.64 81 درجس،تلم ل،ل

 100 304 جمعةعال 

  ر،نلجتق، لل

 69.74 212  دي لل

 30.26 92 ق، ل

 100.00 304 جمعةعال 

 أداة الدراسة
جماعدتلجمدرجسللأدجسلجتساو،نللمةععلبل،ن،ص ،ل  لم  للجمدرجسلل  لجمعح،   لللل

تلسم،ماوم،رلأدجسلجتسمممممممممممممماوم،نمللأم ،ل  ئعمللمةععلجمبلم،نم،تل  لل  ل حم،فلمللجمك،ك
  لمعلعل  ، قل ح،فلللجمك،كتلوقدلصعللمددل ،فيلو ع فلمعةاععلجمدرجسمممممممملل

جتماع،دلم ولجألس لجمع  ةلللمب ، لأدجسلجمدرجسلتلوإم،ج لجتخاو،رجتلجمص،بللل
لم اح قل  لجم دقلوجم و،تتلوف ً،لم صطالجتلجإلم،جئلللجما،ملل:
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ل:داة الدراسةبناء أ -1

صعلصطال ،لأدجسلجمدرجسممللجنط قً،ل  ل الضممال لجمدرجسممللوأهدجف ،تلو  دلجم،ج للل   
ج   لأوميلم ولمددل ب ،ل  لجألدبل،تلوجمدرجسمممممم،تلجمسمممممم،س للويجتلجم مممممم للل

(تلل2013ب يلسمممممممممممم  لتلول ل(لل2020 جم  زاتلسعالضممممممممممممالم ،تل  فلدرجسمممممممممممملل
و،نلللس،إلض،فلللمولجتسا ،دسل  لآرج لجمعصا   لفيل الضالم ،تلوصكالنتلجتسا

ل  لجألمزج لجم،ئلسللجما،ملل:

:لجمبل،ن،تلجألوملللم   للجمدرجسممممممممللوص ممممممممعفلجمبل،ن،تلجم ممممممممص ممممممممللللالجزء األول
وجم ال لمللجمعا   مللسعاغ ،جتل جمة  تلجممدرممللجم  علملتلممددلسمممممممممممممم الجتلجمصب،ستلل

ل ر،نلجإلق، ل(.

(لف ،سلمقلم،سلجم الج مفلجمعؤدلملللمولجم بال لل36:لو  ممممممممممممممعمفلم ول الجزء الثااني
جتماعمم،ميلتماممدج لجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم مم،جتلوقممدلصالز لهممذجلل

لجمةز لم ولجمعة،تتلجم ، لللجما،ملل:
وم ممم،تلنل،لجمعحممم،   لفيل حممم،فلمممللللجمعحالرلجألو :لو ا  قلسقلممم،س -1

جم بال لجتماعم،ميلتمامدج للجمك،كلنحاللجم الج مفلجتماعم، لمللجمعؤدلملللمول
"تلوصضممممممممممممممع لهمذجلجمعحالرلم وللقلجم م،ججمعالج    لجألردن   لم ولجمط، 

 ف ،س(.ل14 

جمعحالرلجم ممم،ني:لو ا  قلسقلممم،سلوم ممم،تلنل،لجمعحممم،   لفيل حممم،فلمممللل -2
جم بال لجتماعممم،ميلتمامممدج للجمك،كلنحاللجم الج مممفلجم  ممم، لمممللجمعؤدلممملللمولل

ل6"تلوصضمع لهذجلجمعحالرلم ول جمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم ،ج
 ف ،جت(.
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سقلممم،سلوم ممم،تلنل،لجمعحممم،   لفيل حممم،فلمملللجمعحالرلجم ممم،ممممم:لو ا  قلل -3
جم بال لجتماع،ميلتمادج للجمك،كلنحاللجم الج فلجم ممممص مممملللجمعؤدللللمول

ل7"تلوصضمع لهذجلجمعحالرلم ول جمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم ،ج
 ف ،جت(.

جمعحالرلجم ممم،ممممم:لو ا  قلسقلممم،سلوم ممم،تلنل،لجمعحممم،   لفيل حممم،فلممللل -4
جم بال لجتماعمم،ميلتماممدج لعؤدلمملللموللجمك،كلنحاللجم الج ممفلجم مم،نالنلممللجم

ل9"تلوصضمع لهذجلجمعحالرلم ول جمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم ،ج
 ف ،جت(.

 صدق وثبال أداة الدراسة  -2

 صدق األداة

م اح قل  لجم ممممممدقلجمل،ه،الصعلم،ضلجتسمممممماو،نلللالصاااادق الظاهري:  
  لأمضممممم، لجم  ئللجمادر سمممممللل(لل  لجمعحرع  لل10س مممممالرص ،لجألوملللم ول 

ماحديدلجمعاص مممممممم مممممممم  لفيلجم  الجلجتماع، للل  لم،  لل ؤصلتلويم لل  لل
 دفل ممممعالملللف ،جتلو ح،ورلأدجسلجمدرجسممممللمقل،سل ،لوضمممم تلألم  تلو دفل

وجسمممممممممما ،دًجللمولجمع  ل،تلل  ا ،لم اطب ق.للبمممممممممم  لللجم  ،جتلم قل،ستلو  
وجماالم  مممم،تلجمايلأبممممدجهمممم،لمة ممممللجمعحرع  تلصعللم،ج لجما ممممدي تلم ولأدجسلل

%ل  لجمسمممممممم،دسلجمعحرع  تل  ملصعلص ديفللل80جمدرجسمممممممملتلوجمايلجص قلم   ،لل
لبل،غللس ضلجم  ،جتتلوإم،ج لص ديفلم  ل،غللجم غال للمو ضلجم  ،جت.ل

م اح قل  لجتصسمم،قلجمدجخ يلم  ،جتل ح،ورلللدراسااة: االتساااق الداخلي ألداة ا
لل30  للللتلأدجسلجمدرجسمممممممللصعلصطب قلجألدجسلم ولجم   للجتسممممممماط  لللجمايلصكالن

 ح، يتلوجمذي ل  حل   علجإلم،سللم ولف ،جتلجتسممماو،نلتلو  دلجسممما ،دص ،لصعلل
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 ب  ل  Pearsonجترصو،  جماح قل  لبممممممممدقلجمب ، لويم لسحسمممممممم،فل  ، ف
 م عحالرلجمذالص اعيللمل . جمك لل  فل حالرلوجمدرمللجم  ،جتلفي

 ( 4جدول )

 معامالل االرتباط بين كل فقرة من فقرال المحور والدرجة الكل ة للمحور  

العوامل المؤدية إلى القبول االجتماعي العتداء المواطنين األردنيين على الطريق 
 العام 

الثقاف ة   العوامل  العوامل االجتماع ة   العوامل القانون ة   العوامل الشخص ة   

 رقم 

 الحقرة  

معامل  
 االرتباط

 رقم 

 الحقرة  

معامل  
 االرتباط

 رقم 

 الحقرة  

معامل  
 االرتباط

 رقم 

 الحقرة  

 معامل  

 االرتباط

ل**0.59ل1 0.70**ل1ل**0.56ل1 0.44**ل1

ل**0.46ل2 0.73**ل2ل**0.41ل2 0.56**ل2

ل**0.57ل3 0.61**ل3ل**0.52ل3 0.45**ل3

ل**0.62ل4 0.68**ل4ل**0.66ل4 0.59**ل4

ل**0.55ل5 0.64**ل5ل**0.47ل5 0.47**ل5

ل**0.49ل6 0.73**ل6ل**0.50ل6 0.46**ل6

ل**0.65ل7 0.64**ل7ل-ل- 0.65**ل7

ل**0.77ل8ل-ل-ل-ل- 0.54**ل8
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العوامل المؤدية إلى القبول االجتماعي العتداء المواطنين األردنيين على الطريق 
 العام 

الثقاف ة   العوامل  العوامل االجتماع ة   العوامل القانون ة   العوامل الشخص ة   

ل**0.69ل9ل-ل-ل-ل- 0.59**ل9

ل-ل-ل-ل-ل-ل- 0.62**ل10

ل-ل-ل-ل-ل-ل- 0.78**ل11

ل-ل-ل-ل-ل-ل- 0.53**ل12

ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل**0.51ل13

ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل**0.48ل14

 (0.05)دالة إحصائ ا عند مستوى داللة   •

(لب  لدرم،تل فل4أئ ،تلجم ا،ئبلأنل  ،  تلجترصو، لجمالجردسلفيلجمةدو ل 
وم ،تلنل،لجمعح،   للللف ،سل  لف ،جتل حالرلجمدرجسممممممممللجألو لوجمعا  قلسقل،س

فيل حمم،فلممللجمك،كلنحاللجم الج ممفلجتماعمم، لممللجمعؤدلمملللمولجم بال لجتماعم،ميلل
تمامممدج لجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم ممم،جل علجممممدرممممللجمك لمممللم عحالرلل

(تلوم عحالرلجم م،نيلوجمعا  قلسقلم،سلوم م،تلنل،لل0.78وللل0.44صا،جوحلب  ل 
جم بال للجمعحمممم،   لفيل حمممم،فلممممللجمك،كلنحاللجم الج جم  مممم، لممممللجمعؤدلمممملللمول  ممممفل

جتماعم،ميلتمامدج لجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم م،جل علجممدرممللجمك لمللل
صا،جوحلب  ل  سقلممممم،سلل0.66ولللل0.41م عحالرل جم ممممم،ممممممملوجمعا  قل (تلوم عحالرل

وم ،تلنل،لجمعح،   لفيل ح،فلللجمك،كلنحاللجم الج فلجم مممممممص ممممممملللجمعؤدللل
 لجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم ممم،جل علللمولجم بال لجتماعممم،ميلتمامممدج
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(تلوم عحالرلجم،جسعلوجمعا  قل0.73وللل0.61جممدرممللجمك لمللم عحالرلصا،جوحلب  ل 
سقلممم،سلوم ممم،تلنل،لجمعحممم،   لفيل حممم،فلمممللجمك،كلنحاللجم الج مممفلجم ممم،نالنلمممللل
جم بال لجتماعمممم،ميلتماممممدج لجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلل جمعؤدلمممملللمول

(تلوهيل  م،  تل0.77وللل0.46رممللجمك لمللم عحالرلصا،جوحلب  ل جم م،جل علجممدل
(تل ع،ليؤ دلصح قلجتصسم،قلجمدجخ يل0.05جرصو، لدجمللل  م،ئلً،لم دل سماالفل 

لألدجسلجمدرجسل.

لجم دقلجمب ،ئيلألدجسلجمدرجسل:
م اح قل  لجم مممممممممدقلجمب ،ئيلألدجسلجمدرجسمممممممممللصعل سممممممممم،فل  ، فلجترصو، لب  لل

مةز لجم ،نيل  لأدجسلجمدرجسمملل علجمدرمللجمك لللم عح،ورللجمدرمللجمك لللمعح،ورلج
 (.ل5فيلجمةدو ل 

 ( 5جدول )

 معامالل االرتباط بين محاور الدراسة والدرجة الكل ة لألداة 

 معامل االرتباط محاور االستبانة 

المحور األول: العوامل االجتماع ة المؤدية إلى القبول 
األردنيين على الطريق  االجتماعي العتداء المواطنين 

 العام 
**0.74 

المحور الثاني: العوامل الثقاف ة المؤدية إلى القبول 
االجتماعي العتداء المواطنين األردنيين على الطريق  

 العام 
**0.69 
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المحور الثالث: العوامل الشخص ة المؤدية إلى القبول 
االجتماعي العتداء المواطنين األردنيين على الطريق  

 العام 
**0.75 

المؤدية إلى القبول  ة المحور الرابع: العوامل القانون 
االجتماعي العتداء المواطنين األردنيين على الطريق  

 العام 
**0.62 

(لب  لدرم،تل فل5أئ ،تلجم ا،ئبلأنل  ،  تلجترصو، لجمالجردسلفيلجمةدو ل 
 حالرل  ل حم،ورلجمةز لجم م،نيل  لأدجسلجممدرجسمممممممممممممملل علجممدرممللقمدلص،جو متلب  لل

(تلل0.05(لوهيل  ،  تلجرصو، لدجمللل  ،ئلً،لم دل ساالفل 0.75ولللل0.62 
ل ع،ليؤ دلصح قلجم دقلجم ،  يلألدجسلجمدرجسل.

 ثبال أداة:  -2
 Cronbachصعلجماح قل  لثو،تلأدجسلجمدرجسمممممللس،سممممماصدججل  ، فل ،نو، لجم ،ل

Alpha تلو  دلصطب قلهذجلجتخاو،رلم ولم  للجمدرجسمممللجتسممماط  لللم، تل
 (ل6قلعلل  ،  تلجم و،تلمعح،ورلجمدرجسلل ع،لهالل ب  لفيلجمةدو ل 
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 ( 6جدول )

 لألداة للمحاور والدرجة الكل ةم،نو، لجم ،ل(لمعامل الثبال )

عدد  المحاور 
 الحقرال

 معامل الثبال

)كرونباخ  
 ألحا( 

المحور األول: العوامل االجتماع ة المؤدية إلى القبول 
االجتماعي العتداء المواطنين األردنيين على الطريق  

 العام 
14 0.873 

المحور الثاني: العوامل الثقافي المؤدية إلى القبول 
المواطنين األردنيين على الطريق  االجتماعي العتداء  

 العام 
6 0.811 

المحور الثالث: العوامل الشخص ة المؤدية إلى القبول 
االجتماعي العتداء المواطنين األردنيين على الطريق  

 العام 
7 0.826 

المؤدية إلى القبول  ة المحور الرابع: العوامل القانون 
االجتماعي العتداء المواطنين األردنيين على الطريق  

 العام 
9 0.884 

 0.917 36 المحاور ككل 

(لصعاعلأدجسلجمدرجسمممممممللسر،فلل ح،وره،لبدرملل ،ص  لل  لل6ياضممممممميل  لجمةدو ل 
(لوجنح مممممممم،تل0.917جم و،تتل  ملب لل  ، فلجم و،تلجمك يلألدجسلجمدرجسمممممممملل 
ل(.ل0.884ل-ل0.811  ،  تلجم و،تلم ةز لجم ،نيل  لأدجسلجمدرجسلللب  ل ل
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و  ،ً لم ول ،لص دجل  لنا،ئبلجم ممممممممممدقلوجم و،تلوبممممممممممدقلجمعحرع  لياضمممممممممميلل
قلجألدجسلوجتماع،دلم   ،لفيلصطب قلجمدرجسممملتلوجمالثالقل  لجم ا،ئبللل ر،نلللصطب 

لجمايلساس ،لم  ،.

 األساليب اإلحصائ ة المستخدمة في الدراسة

صعلص ممممم لفللم،س،تلف ،جتل ح،ورلجمدرجسمممممللفيلجمةز لجم ،نيل  لأدجسلجمدرجسممممملل
(لو ددلسصع للم،س،تل سمممحلأوزجن ،للLikertوف ،لمعقل،سلملر،تلجمصع،سممميل 

للو سحلدرمللجمعالجف لتلوم ولجم حاللجما،مي:رقعل،ًل

 الدرجة المستوى 

 درجال(. 5) )موافق بشدة(

 درجال(. 4) )موافق(

 درجال(. 3) )محايد(

 )درجتان(.  )غير موافق(

 )درجة واحدة(. )غير موافق بشدة( 

وجتماع،دلم ولجمعقل،سلجما،ميلماحديدل سممممماالفللم،س،تلم  للجمدرجسمممممللنحالللللل
جمعةاع يل  لوم ممممللنل،للأث،لم، عممممللزرجمممممللجمعصممممدرجتلفيلص ممممديممممدلجأل  لل

جمعا ،   لورم، لجأل  :ل  مللرالنلجمعساالفل  ص ضً،لم عاالسط،تلجمحس،بلللل
-ل2.34(تلو رالنلجمعسممممماالفل االسمممممطً،لضمممممع لجم ا،سل 2.33-1ضمممممع لجم ا،سل 

ل(.5.00-3.68(تلو رالنلجمعساالفل ،ص  ً،لضع لجم ا،سل 3.67
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وقدلصعل  ،مةللمعلعلف ،جتلأدجسلجمدرجسمممممممللجمسممممممم بلللوجإللة،بلللم ح مممممممال لم ولل
نسممقلوج دلمعسمماالفلجإلم،سللويم لس ر لجمعقل،سلم   ،جتلجمسمم،مولللنلومدت.ل
وم،مةتلجمدرجسممممممممممللجمبل،ن،تلجمايلصعلجمح ممممممممممال لم   ،ل  لجمدرجسممممممممممللجمع دجنلللل

تل  ملصعللSPSS  مم،ئل،تلس،سمماصدججلجمب،ن، بلجإل  مم،ئيلم   الجلجتماع، للللل
 ص،  زل اغ ،جتلجمدرجسللسط،  للوجضحلتلثعللدخ، لجمبل،ن،تللمولجمب،ن، ب.

للجإل  ممممممممم، لجمالبممممممممم يللومإلم،سللم لأسمممممممممئ للجمدرجسممممممممملتلجسممممممممماصد تل  ،يل ل
 Descriptive Statistic Measuresلويم لمالبمممممممممفلخ ممممممممم،ئملم  للل)

ع ،فللجمعاالسممممممممممممط،تللوملل.م ولجماك،جرجتلوجم سممممممممممممحلجمعئال لللماع،دجًلجمدرجسمممممممممممملتلجل
وجمعاالسممممممحلجمحسمممممم،بيلجم ،جلم عة، تلمع ،فلل سمممممماالفللم،س،تلأف،جدلللجمحسمممممم،بللت

صعل سممممممممم،فلوللم  للجمدرجسمممممممممللم ول فلف ،سل  لف ،جتل ة،تتلأدجسلجمدرجسممممممممملت
لإلمم،سم،تلأف،جدلم  مللجممدرجسممممممممممممممللم ولف ،جتل ةم،تتلأدجسللجتنح،جفم،تلجمععلم،ر مل

جممدرجسممممممممممممممللماحمديمدل مدفلجتصسمممممممممممممم،قلفيلجتمم،سملتلفك عم،ل م،نمتلقلعمللجتنح،ججلل
جمععل،رالمإلم،س،تلق، ولل  لجم ممممممم ،لد ليم لم ولص، زلجإلم،س،تلوجنص ضلل

للص اا ،لم لجمالسحلجمحس،بي.

لجإلم،سللم لأسئ للجمدرجسل
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 الميدان ة ةنتائج الدارس

العواماال االجتماااع ااة  مااا  األول:  أواًل: النتااائج المتعلقااة بااالساااااااااؤال  
المؤديااة إلى القبول االجتماااعي العتااداء المواطنين األردنيين على الطريق 

 ؟العام

 سممممممممم،فلجمعاالسمممممممممحلجمحسممممممممم،بيلجم ،جللللصعجألو للمإلم،سللم لجمسمممممممممؤج 
وجتنح،ججلجمععلمم،رالوجما،ص ممحلإلممم،سمم،تلم  ممللجمممدرجسمممممممممممممممملل  لجمعحمم،   لفيلل

لف ،جتلجمعحالرلجألو ل  لجمةز لجم ،نيل  لأدجسلجمدرجسمممممممملتم ولل ح،فلللجمك،كلل
 (ليالضيلهذهلجم ا،ئب.7وجمةدو ل لتف ،سل(14 لم ولصضع للوجمذا

 ( 7الجدول )

العوامل  المتوسطال الحساب ة واالنحرافال المع ارية إلجابال عينة الدراسة نحو 
االجتماع ة المؤدية إلى القبول االجتماعي العتداء المواطنين األردنيين على الطريق  

 العام 

 المستوى 
االنحراف  
 المع اري 

المتوسط 
 الحقرال  الحسابي 

 رقم 
 الحقرة 

 4.084 0.84 مرتحع

مشجعًا على  اإلداري عامالً الحساد  
  العتداء لدى األردنيين القبول االجتماعي 

 البعض على الطريق العام. 
3 

 4.079 0.97 مرتحع

الِبطالة عامال مشجعًا على القبول 
البعض  العتداءاالجتماعي لدى األردنيين 

 على الطريق العام. 
1 

 4.061 0.93 مرتحع

مشجعًا على القبول  المالي عامالً الحساد 
البعض  العتداءاالجتماعي لدى األردنيين 

 على الطريق العام.  
4 
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االنحراف   المستوى 
 المع اري 

المتوسط 
 رقم  الحقرال  الحسابي 

 الحقرة 

 4.057 0.94 مرتحع

لغ اب العدالة دورًا في القبول االجتماعي 
لدى األردنيين العتداء البعض على 

 الطريق العام. 
5 

 4.047 0.87 مرتحع

مشجعًا على القبول  الحقر عامالً  
البعض  العتداء لدى األردنييناالجتماعي 

 على الطريق العام. 
2 

 3.981 0.79 مرتحع

باآلخرين )من األقران   لالختالط
المخالحين( دورًا في اكتساب بعض 

السلوك ال المؤدية لقبول االعتداء على 
 الطريق العام. 

9 

 3.863 0.80 مرتحع

يلعب التعلم االجتماعي )أي التقليد 
والمحاكاة لدى األفراد( دورًا كبيرا في 

 االعتداء على الطريق العام
13 

 3.851 0.84 مرتحع

والثقافة  االجتماعي كالقانون يلعب الضبط 
العامة دورًا في تقبل فكرة االعتداء على 

الطرقال للتعبير عن اآلراء والمطالبة 
 بالحقوق  

8 

 3.844 0.85 مرتحع

تساهم مواقع التواصل االجتماعي في  
نشر الممارسال السلوك ة التي ال تحترم  

 الطريق العام. 
7 

 3.623 1.03 متوسط

أعتقد أن األسرة األردن ة ال تعمل على 
ترب ة األبناء من الجنسين كي يحترموا  

 الطريق العام 
6 
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االنحراف   المستوى 
 المع اري 

المتوسط 
 رقم  الحقرال  الحسابي 

 الحقرة 

 3.581 0.95 متوسط

تعتبر الق م واالتجاهال وقبول االعتداء  
انعكاسًا واضحًا ألنماط   الطريق العامعلى 

 التنشئة األسرية في مرحلة الطحولة.
14 

 3.549 1.07 متوسط

السبب في االعتداء على الطريق العام 
 بغ اب المساواةشعور المواطن األردني 

 في الحقوق والواجبال.  المواطنينبين 
12 

 3.377 0.93 متوسط

تدهور الخدمال الصح ة من اسباب 
المواطنين األردنيين على  القبول العتداء

 الطريق العام 
10 

 3.364 0.96 متوسط

تدهور الخدمال البيئ ة من اسباب القبول 
العتداء المواطنين األردنيين على الطريق 

 العام 
11 

 3.811 0.70 متوسط

االجتماع ة  المستوى العام للعوامل 
القبول االجتماعي العتداء  المؤدية إلى 

 المواطنين األردنيين على الطريق العام
- 

م  الج فلجتماع، لللل(لأنلجمعساالفلجم ،جلل7ياضيل  لجم ا،ئبلفيلجمةدو ل لل
للجمعؤدللللمولجم بال لجتماع،ميلتمادج لجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم ،جل

تل  ملب للجمعاالسحلل ،ص عل  لوم للنل،لم  للجمدرجسلللقدلم، تلسعساالفلل
لمع،ًتل  جم  ،جتل مةعلعل رجسلل جمد   م  لل تساة،س،تل جم ،جل (لل3.811جمحس،بيل

رجسللم ولف ،جتلهذجل0.70س،نح،ججل عل،رال  (تلوصك فلجساة،س،تلم  للجمد  
أنل  أبفل 9جمعحالرل ف ،جتل  ل قدل   تل ساال ،تل ،ل14(ل ف ،سل ص  لتلل(ل

(لوقدلصب  ل  لجم ا،ئبلل4.084لل-ل3.842ص،جو تلجألوس، لجمحس،بلللم ،لب  ل ل
جم الج فلل أهعل تمادج لأنل  ل جتماع،ميل جم بال ل لمول جمعؤدللل جتماع، للل



 

504 

(لوجمايلص ملل3صاع فلفيلجم  ،سلرقعل للجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم ،جل
جتماع،ميلمدفللجألردن   لللل  ة ً،لم ولجم بال للجإلدجرالم،  ًلجم س،دللللم و:ل"
"تلوقدل   تلهذهلجم  ،سلجما،ص حلجألو ل  للللجمو ضلم ولجمط، قلجم ،جللتمادج 

سعاالسحل س،بيل  جألهعللل جمايلل4.084  مل جم  ،سل جم ،نيتل جما،ص حل (تلوفيل
جمو ط،مللم،  ل  ة ً،لم ولجم بال لجتماع،ميلمدفلجألردن   للللص ملم و:ل"

(تلوفيلجما،ص حلل4.079"لسعاالسحل س،بيل للجم ،ججمو ضلم ولجمط، قللللتمادج 
  ة ً،لم ولجم بال لجتماع،ميللللجمع،ميلم،  ًلجم س،دللللجم ،مملجم  ،سلجمايلص مل"ل

(ل4.061"لسعاالسحل س،بيل لللجمو ضلم ولجمط، قلجم ،جللتمادج مدفلجألردن   لل
م بال للمغل،فلجم دجمللدورًجلفيلجتلص   ،لفيلجما،ص حلجم،جسعلجم  ،سلجمايلص ملم ول"لل

جم ،ج جمط، قل م ول جمو ضل تمادج ل جألردن   ل مدفل سعاالسحللللجتماع،ميل "تل
لل(تلأ ،لجم  ،سلجمايلم، تلفيلجما،ص حلجمص،  لف  تلم ول"ل4.057 س،بيل 

جم بال لجتماع،ميللللجم  ،لم،  ًل جمو ضللللتمادج للمدفلجألردن     ة ً،لم ول
حلجمس،دسلجم  ،سل(تلوفيلجما،ص 4.047"لسعاالسحل س،بيل للم ولجمط، قلجم ،ج

س ضللللم خا  "لل جماس،فل فيل دورًجل جمعص،م   (ل جألق،جنل س،آلخ،  ل   ل
جم ،جل جمط، قل م ول جتمادج ل م بال ل جمعؤدللل سعاالسحل س،بيللللجمس ال ل،تل "ل

 (.للل3.981 

(لف ،جتل  لل5أ م،لجم  ،جتلجمايل   متلص مدي،جتل االسممممممممممممممطمللفب للممددهم،ل للللل
(لف ،ستلص،جو تلجمعاالسممممط،تلجمحسمممم،بلللتسمممماة،س،تلم  للجمدرجسممممللل14أبممممفل 

(لوقمممدلصب  ل  لجم اممم،ئبلأنل  لأهعلجم الج مممفل3.623لل-3.364م   ممم،لب  ل 
ن   لم وللجتماعم، لمللجمعؤدلملللمولجم بال لجتماعم،ميلتمامدج لجمعالج    لجألردل

(لوجمايلل6جمايلم، تلسعسمممممممماالفل االسممممممممحللياع فلفيلجم  ،سلرقعل للجمط، قلجم ،ج
أعتقد أن األساااارة األردن ة ال تعمل على ترب ة األبناء من الجنسااااين  لص ملم ول"
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تعتبر  ل(.لص ه،لجم  ،سل"3.623"لسعاالسمممممممحل سممممممم،بيل للكي يحترموا الطريق العام
انعكاساااااااااًا واضاااااااااحًا ألنماط    ريق العامالطالق م واالتجاهال وقبول االعتداء على  

(تلص ه،لجم  ،سلل3.581"لسعاالسممحل سمم،بيل للالتنشائة األسارية في مرحلة الطحولة
الساااااابب في االعتداء على الطريق العام  صسممممممممم،هعللل(لوجمايلص ملم ول"12رقعل 

"لللفي الحقوق والواجبال  المواطنينبين    بغ اب المسااااواةشاااعور المواطن األردني  
تدهور  ل(لجمايلص ملم ول"10(تلص ه،للجم  ،سلرقعل 3.549سعاالسمحل سم،بيل 

المواطنين األردنيين على الطريق    القبول العتداءالخدمال الصاااااح ة من اساااااباب  
لل(لجمايلص ملم و"11(تلص ه،لجم  ،سللرقعل 3.377"لسعاالسمممحل سممم،بيل للالعام

ى  تادهور الخادماال البيئ اة من اسااااااااابااب القبول العتاداء المواطنين األردنيين عل
ل(.3.364"للسعاالسحل س،بيل للالطريق العام

وأوضممممممممممحتلجم ا،ئبلأنلقلعلجتنح،جف،تلجمععل،ر للإلم،س،تلم  للجمدرجسممممممممممللللللل
جتماع، لللجمعؤدللللمولجم بال لجتماع،ميلتمادج للم ولف ،جتل حالرلجم الج فلل

(ل عم،لل1.07-0.79قمدلص،جو متلب  ل للجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم م،ج
، زللم،س،تلم  للجمدرجسمممللم ولف ،جتلهذجلجمعحالرلومدجلص ممماا ،تللل ممم ،للمولص

وص ممممممم ،لألضممممممم،للمولص ،رفللم،س،تلم  للجمدرجسمممممممللنحاللجم  ،جتل ع،ليد لم ولل
لس  للجتسادت ل  لجإلم،س،ت.ل

العوامال الثقااف اة المؤدياة إلى القبول  ماا  الثااني:  النتاائج المتعلقاة باالساااااااااؤال  
 ؟المواطنين األردنيين على الطريق العاماالجتماعي العتداء 

 سممممممممم،فلجمعاالسمممممممممحلجمحسممممممممم،بيلجم ،جللللصعجم ،نيلللمإلم،سللم لجمسمممممممممؤج 
وجتنح،ججلجمععلمم،رالوجما،ص ممحلإلممم،سمم،تلم  ممللجمممدرجسمممممممممممممممملل  لجمعحمم،   لفيلل

لف ،جتلجمعحالرلجم ،نيل  لجمةز لجم ،نيل  لأدجسلجمدرجسممممممملتم ولل ح،فلللجمك،كلل
ل(ليالضيلهذهلجم ا،ئب.ل8وجمةدو ل لتف ،جتلل(6 لم ولصضع للوجمذا
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 ( 8الجدول )

العوامل الثقاف ة المتوسطال الحساب ة واالنحرافال المع ارية إلجابال عينة الدراسة نحو 
 المؤدية إلى القبول االجتماعي العتداء المواطنين األردنيين على الطريق العام 

االنحراف   المستوى 
 المع اري 

المتوسط 
 الحسابي 

 رقم  الحقرال 
 الحقرة 

 4.087 0.76 مرتحع

في زيادة  المعلومةأسهمت التكنولوج ا 
الق م الحردية بما في ذلك اعتداء األفراد  
 على الطريق العام كسلوك غير قانوني.

1 

 3.957 0.92 مرتحع

ُتؤثر الثقافة الحرع ة )البادية، الريف، 
المقبولة أو   لالسلوك االمدينة( وأنماط 

المرفوضة فيها دورًا في اعتداء المواطنين 
 األردنيين على حرمة الطريق العام.

4 

 3.841 0.85 مرتحع

ُتمثل الجذور الصحراوية )حرية التنقل  
المطلقة( في دواخل األردنيين عاماًل  

 تجاوز حرمة الطريق العام.مشجعًا على 
5 

 3.701 1.03 مرتحع

َيحظى من تجاوز على الطريق العام بنوع  
من التقدير أو القبول لدى اآلخرين ضمن 

 الثقافة المجتمع ة لألردنيين
6 

 3.427 1.12 متوسط
ُيحّرغ االعتداء على الطريق العام االحتقان 

 3 االجتماعي والس اسي لدى األردنيين.

 3.334 1.10 متوسط

يعتقد معظم األردنيين أن من يعتدي على  
الطريق العام إنما يمثل بسلوكه هذا نوع 

 من الشجاعة.
2 

 3.724 0.64 مرتحع

الثقاف ة المؤدية المستوى العام للعوامل 
إلى القبول االجتماعي العتداء المواطنين  

 األردنيين على الطريق العام 
- 
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(لأنلجمعسمماالفلجم ،جلم  الج فلجم  ، لللجمعؤدللل8جمةدو ل ياضمميل  لجم ا،ئبلفيلل
لمولجم بال لجتماعممم،ميلتمامممدج لجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم ممم،جل  لل
وم للنل،لم  للجمدرجسممممممممملللقدلم، تلسعسممممممممماالفل ،ص عتل  ملب للجمعاالسمممممممممحلل

رجسمممممممللمةعلعلجم  ،جتللمع،ًتل  (لل3.724جمحسممممممم،بيلجم ،جلتسممممممماة،س،تلم  للجمد  
رجسممللم ولف ،جتلهذجل0.64،ججل عل،رال س،نح (تلوصك ممفلجسمماة،س،تلم  للجمد  

(لف ،جتلقدل   تل سممممممممممماال ،تل ،ص  لتلل6(لف ،جتل  لأبمممممممممممفل 4جمعحالرلأنل 
(لوقدلصب  ل  لجم ا،ئبلل4.087لل-3.701ص،جو تلجألوسم، لجمحسم،بلللم ،لب  ل 

معالج    للأنل  لأهعلجم الج مفلجم  م، لمللجمعؤدلملللمولجم بال لجتماعم،ميلتمامدج لج
ل(لوجمايلص ملم و:ل"1جألردن   لم ولجمط، قلجم ممم،جلصاع مممفلفيلجم  ،سلرقعل 

فيلز ،دسلجمقلعلجم ،دلللسع،لفيليم لجمادج لجألف،جدلللجمع  ال لأس عتلجماك المالمل،لل
"تلوقدل   تلهذهلجم  ،سلجما،ص حلجألو للللم ولجمط، قلجم ،جل س الكلغ ،لق،نالني
(تلوفيلجما،ص حلجم ،نيلجم  ،سلجمايلل4.087  ل  ملجألهعلللسعاالسحل س،بيل 

جمعممممدي ممممل(لوأنعمممم، للللص ملم و:ل" جم  مممم،فممممللجم ، لمممملل جمومممم،دلمممملتلجم، فتل ُصؤث،ل
جمع بالمللأولجمع،فالضممممممممللف  ،لدورًجلفيلجمادج لجمعالج    لجألردن   لللتلجمسمممممممم ال ل،

(تلوفيلجما،ص حلجم ،ممل3.957"لسعاالسممممحل سمممم،بيل لم ول ، للجمط، قلجم ،ج
ُصع فلجمةذورلجم مح،جو لل  ، للجما  فلجمعط  ل(لفيلدوجخفللجم  ،سلجمايلص مل"

"لسعاالسممممحل سمممم،بيللللجألردن   لم، ً ل  ممممة ً،لم ولصة،وزل ، للجمط، قلجم ،ج
جم  ،سلجمايلص ملم ول"لل3.841  جما،ص ممممحلجم،جسعل ي   مممم،لفيل َلحلول  لل(لتل

صةم،وزلم ولجمط، قلجم م،جلب ال ل  لجما مدي،لأولجم بال لممدفلجآلخ،  لضممممممممممممممع لل
(.للللللأ ،لجم  ،جتلل3.701"تلسعاالسممممحل سمممم،بيل للجم  ،فللجمعةاععلللمألردن   

ل(لوجمايلص ملم ول"3جمايل   تلص دي،جتل االسمممممممممممطللفاع  تلفيلجم  ،سلرقعل 
ُل ، غلجتماممدج لم ولجمط، قلجم مم،جلجت ا مم،نلجتماعمم،ميلوجمسمممممممممممممملمم،سمممممممممممممميلمممدفلل

  متلفيلل(لوجمايلل2(لوجم  ،سلرقعل 3.472"لسعاالسممممممممممممممحل سممممممممممممممم،بيل لجألردن   
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ل ا دل  لعلجألردن   لأنل  لل ادالم ولللجما،ص حلجألخ ،لوجمايلن تلم ول"
"لسعاالسممممممممحل سمممممممم،بيللجمط، قلجم ،جللنع،للع فلسسمممممممم ال  لهذجلنال ل  لجم ممممممممة،مل

(.للوأوضممممممممممممممحمتلجم ام،ئبلأنلقلعلجتنح،جفم،تلجمععلم،ر مللإلمم،سم،تلم  مللل3.334 
جم بال لجتماعم،ميللجممدرجسممممممممممممممللم ولف ،جتل حالرلجم الج مفلجم  م، لمللجمعؤدلملللمولل

-ل0.76تمامممدج لجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم ممم،جلقمممدلص،جو مممتلب  ل 
(ل ع،لل ممممممم ،للمولص، زللم،س،تلم  للجمدرجسمممممممللم ولف ،جتلهذجلجمعحالرلل1.12

ومدجلص ماا ،تلوص م ،لألضم،للمولص ،رفللم،س،تلم  للجمدرجسمللنحاللجم  ،جتل ع،لل
ليد لم ولس  للجتسادت ل  لجإلم،س،ت.ل

العوامل الشااخصاا ة المؤدية إلى القبول  ما الثالث:  لنتائج المتعلقة بالسااؤال ا
 ؟االجتماعي العتداء المواطنين األردنيين على الطريق العام

 سممممممم،فلجمعاالسمممممممحلجمحسممممممم،بيلجم ،جلوجتنح،ججللللصعجألو لللمإلم،سللم لجمسمممممممؤج 
لجمععل،رالوجما،ص حلإلم،س،تلم  للجمدرجسمممممممممممممملل  لجمعح،   لفيل ح،فلللجمك،ك

للصضمممممممع للوجمذالف ،جتلجمعحالرلجألو ل  لجمةز لجم ،نيل  لأدجسلجمدرجسممممممملتم ولل
ل(ليالضيلهذهلجم ا،ئب.ل9وجمةدو ل لتف ،سل(14 لم و
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 ( 9الجدول )

العوامل  المتوسطال الحساب ة واالنحرافال المع ارية إلجابال عينة الدراسة نحو 
الشخص ة المؤدية إلى القبول االجتماعي العتداء المواطنين األردنيين على الطريق  

 العام 

االنحراف   المستوى 
 المع اري 

المتوسط 
 رقم  الحقرال  الحسابي 

 الحقرة 

 3.713 0.89 مرتحع
جّراء أي اعتداء على أشعر بالقلق 

 3 الطريق العام ألنه مهدد لسلطة القانون. 

 3.187 1.01 متوسط

ال أُبدي اهتمامًا العتداء المواطنين على 
الطريق العام ححاظا مني على سالمة  

نحسي وتماش ًا مع الثقافة المحل ة  
 السائدة في منطقتنا. 

4 

 3.159 0.97 متوسط

اسباب قبولي   الخدمال منتدهور مستوى 
العتداء المواطنين األردنيين على الطريق 

 العام 
2 

 3.080 1.09 متوسط

يمثل اعتدائي على الرص ف نوعًا من 
الطريق  االعتداء علىقبولي لتجاوزال 

 العام. 
6 

 2.978 1.14 متوسط

أؤمن بأن االعتداء على الطريق العام 
ُيشكل ضغطًا على الحكومة التي ال  

 تستمع لمطالب األردنيين. 
1 

 2.571 1.17 متوسط

ال ُأمانع بأن أنضم ألي اعتداء على 
الطريق العام ألنني أعتبره نوعًا من  

 الشجاعة.
5 

 2.501 1.11 متوسط
فارس  أشعر بالحخر واالعتزاز وكأنني 

 7 أقطع إشارة المرور الحمراء.  عندما
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االنحراف   المستوى 
 المع اري 

المتوسط 
 رقم  الحقرال  الحسابي 

 الحقرة 

 3.027 0.94 متوسط

الشخص ة المؤدية  المستوى العام للعوامل 
إلى القبول االجتماعي العتداء المواطنين  

 األردنيين على الطريق العام 
- 

(لأنلجمعسمماالفلجم ،جلم  الج فلجم ممص مملللل9ياضمميل  لجم ا،ئبلفيلجمةدو ل لللل
جم بال لجتماعمممم،ميلتماممممدج لجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلل جمعؤدلمممملللمول
جم ،جل  لوم للنل،لم  للجمدرجسممممممملللقدلم، تلسعسممممممماالفل االسمممممممحتل  ملب للل

رجسمممممممللمةعلعلجم  ،ج تللمع،ًتللجمعاالسمممممممحلجمحسممممممم،بيلجم ،جلتسممممممماة،س،تلم  للجمد  
رجسممللم ولل0.94(لس،نح،ججل عل،رال 3.027  (تلوصك ممفلجسمماة،س،تلم  للجمد  

(لف ،جتلقدل   تل سمممممممممممماالفلل7ف ،جتلهذجلجمعحالرلأنلف ،سلوج دسل  لأبممممممممممممفل 
(.للأ مم،لجم  ،جتلجمايل   ممتلص ممدي،جتلل3.713 ،ص عتلسعاالسممممممممممممممحل سممممممممممممممم،بيل 

 لل(لف ،جتتلص،جو تلجألوسمممممممم،ل7(لف ،جتل  لأبممممممممفل 6 االسممممممممطللفب للمدده،ل 
(لوقممدلصب  ل  لجم امم،ئبلأنل  لأهعلل2.501لل-3.187جمحسممممممممممممممم،بلممللم مم،لب  ل 

جم الج ممفلجم ممممممممممممممص مممممممممممممملممللجمعؤدلمملللمولجم بال لجتماعمم،ميلتماممدج لجمعالج    لل
جألردن   لم ولجمط، قلجم ،جلوجمايلم، تلسعسمماالفل االسممحتلفاع  تلفيلجم  ،سلل

م ولجمط، قللتلأبُمدالجهاعم، مً،لتمامدج لجمعالج    للل(لوجمايلص ملم ول"4رقعل 
جم ،جل  ،ئ،ل  يلم ولسممم  للن سممميلوصع، ممملً،ل علجم  ،فللجمعح لللجمسممم،ئدسلفيلل

(لوجمايلص ملم ولل2(لص ه،لجم  ،سلرقعل 3.187"لسعاالسممممحل سمممم،بيل لل  ط ا ،
جسمممممممممممو،فلقبالميلتمادج لجمعالج    لجألردن   للللجمصد ،تل  صدهالرل سممممممممممماالفللل"

(لوجمايلل6ه،لجم  ،سلرقعل (تلص 3.159"لسعاالسممممحل سمممم،بيل لم ولجمط، قلجم ،ج
جتمادج لللع فلجمادجئيلم ولجم،بممملفلنالمً،ل  لقبالميلماة،وزجتلللص ملم ول"

(لجمايلل1(تلص ه،للجم  ،سلرقعل 3.080"لسعاالسمممحل سممم،بيل لجمط، قلجم ،جللم و
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أؤ  لسم نلجتمامدج لم ولجمط، قلجم م،جلُل ممممممممممممممرمفلضممممممممممممممغطمً،لم وللللص ملم ول"
(تلل2.978"لسعاالسمممممممحل سممممممم،بيل للجمحرال للجمايلتلصسممممممماععلمعط،محلجألردن   

تلُأ م،نعلسم نلللل(لفيلجما،ص محلقبمفلجألخ ،لجمايلص ملم و"5ص هم،لجم  ،سللرقعل 
"لللأنضممممممممممممممعلألالجمامدج لم ولجمط، قلجم م،جلألن يلأماب،هلنالممً،ل  لجم ممممممممممممممةم،ممل

أ مممممممممم ،لس،م ص،لل(تلوفيلجما،ص حلجألخ ،لجم  ،سل"ل2.571السممممممممممحل سمممممممممم،بيل سعا
"لسعاالسمحل سم،بيلللأقطعلل م،رسلجمع،ورلجمحع،ج للف،رسلم د ،وجتمازجزلو  ن يلل

ل(لل.لل2.501 

وأوضمحتلجم ا،ئبلأنلقلعلجتنح،جف،تلجمععل،ر للإلم،س،تلم  للجمدرجسمللللللللللل
جم بال لجتماع،ميلتمادج للم ولف ،جتل حالرلجم الج فلجم ممص مملللجمعؤدللللمول

(ل عم،لل1.17-0.89جمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم م،جلقمدلص،جو متلب  ل 
ل ممم ،للمولص، زللم،س،تلم  للجمدرجسمممللم ولف ،جتلهذجلجمعحالرلومدجلص ممماا ،تلل
وص ممممممم ،لألضممممممم،للمولص ،رفللم،س،تلم  للجمدرجسمممممممللنحاللجم  ،جتل ع،ليد لم ولل

لس  للجتسادت ل  لجإلم،س،ت.ل

العوامال القاانون اة المؤدياة إلى القبول  ماا الرابع:  لنتاائج المتعلقاة باالساااااااااؤال ا
 ؟االجتماعي العتداء المواطنين األردنيين على الطريق العام

 سممممممم،فلجمعاالسمممممممحلجمحسممممممم،بيلجم ،جلوجتنح،ججللللصعجألو لللمإلم،سللم لجمسمممممممؤج 
،كلجمععل،رالوجما،ص حلإلم،س،تلم  للجمدرجسمممممممممممممملل  لجمعح،   لفيل ح،فلللجمك

للصضمممممممع للوجمذاللف ،جتلجمعحالرلجم،جسعل  لجمةز لجم ،نيل  لأدجسلجمدرجسمممممممملتم ولل
ل(ليالضيلهذهلجم ا،ئب.ل10وجمةدو ل لتف ،جتلل(9 لم و
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 ( 10الجدول )

المتوسطال الحساب ة واالنحرافال المع ارية إلجابال عينة الدراسة نحو  
المؤدية إلى القبول االجتماعي العتداء المواطنين األردنيين على  ةالعوامل القانون 

 الطريق العام 

االنحراف   المستوى 
 المع اري 

المتوسط 
 رقم  الحقرال  الحسابي 

 الحقرة 

 3.701 0.83 مرتحع

التراخي في تطبيق القانون على 
المعتديين على الطريق العام ساهم في 

 .عدد االعتداءال على الطرق ارتحاع 
2 

 3.689 0.98 مرتحع

ضعف الوعي القانوني لدى المواطنين 
األردنيين يححز على االعتداء على 

 الطريق العام. 
8 

 3.544 0.92 متوسط
 أشعر بتأنيب الضمير )كضبط داخلي(

 1 عندما اعتدي على الطريق العام 

 3.526 0.96 متوسط

بين شدة العقوبة وطب عة  التكافؤعدم 
السلوك المعتدي على الطريق العام مّثل 
عاماًل مشجعًا الختراق األفراد لمثل هذه 

 التجاوزال.

4 

 3.488 1.03 متوسط

على  اإلقدامأحاول إقناع اآلخرين بعدم 
خوفا عل ه  االعتداء على الطريق العام

 من التبعال القانون ة 
9 

 3.470 0.84 متوسط

التجاذب بين القانون المدني واألعراف  
العشائرية من حيث الموقف من 

المعتديين على الطريق  العام ساعد على  
استمرار قبول األردنيين لمثل هذه 

 السلوك ال. 

3 
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االنحراف   المستوى 
 المع اري 

المتوسط 
 رقم  الحقرال  الحسابي 

 الحقرة 

 3.400 0.88 متوسط

القانون ة بالنصوص  غ اب وضعف الوعي
بين المواطنين يؤدي إلى قبول  القانوني

 االعتداء على الطريق العام
7 

 3.233 0.94 متوسط

أحاول أن أفض المجموعال المعتدية 
على الطريق العام لقناعتي بأهم ة س ادة 

 القانون. 
6 

 2.442 1.20 متوسط

ال أشارك بعمل ة االعتداء على الطريق  
حتى لو كنت متأكدًا من عدم وجود   العام

 كاميرال مراقبة أو شرطي مرور. 
5 

 3.412 0.95 متوسط

القانون ة المؤدية  المستوى العام للعوامل 
إلى القبول االجتماعي العتداء المواطنين  

 األردنيين على الطريق العام 
- 

جم ،نالنلللل(لأنلجمعسممماالفلجم ،جلم  الج فل10ياضممميل  لجم ا،ئبلفيلجمةدو ل للللل
جم بال لجتماعمممم،ميلتماممممدج لجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلل جمعؤدلمممملللمول
جم ،جل  لوم للنل،لم  للجمدرجسممممممممللقدلم، تلسعسمممممممماالفل االسممممممممحتل  ملب للل
رجسمممممممللمةعلعلجم  ،جتللمع،ًتلل جمعاالسمممممممحلجمحسممممممم،بيلجم ،جلتسممممممماة،س،تلم  للجمد  

رجسممللم ولل(تلوصك ممفلجسمماة،س،تلم 0.95(لس،نح،ججل عل،رال 3.412   للجمد  
(لف ،جتلقدل   تل سمممماالفل ،ص عتلل9ف ،جتلهذجلجمعحالرلأنلف ،ص،نل  لأبممممفل 

(لم ولجما،ص ح.لوقدلن ممممممتلجم  ،سلل6.689(للول 3.701سعاالسممممممحل سمممممم،بيل 
جما،جخيلفيلصطب قلجم مم،نالنلم ولجمع اممدي  لم ولجمط، قلجم مم،جللللجألومولم ول"

لجمط،ق"لون ممممممتلجم  ،سلجم ،نلللم ول"مددلجتمادج جتلم وللسمممممم،هعلفيلجرص ، لل
ضمممممممممممممم فلجمالميلجم م،نالنيلممدفلجمعالج    لجألردن   للح زلم ولجتمامدج لم ولل
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(لل7".للأ م،لجم  ،جتلجمايل   متلص مدي،جتل االسممممممممممممممطمللفب للممددهم،ل جمط، قلجم م،ج
لل-3.544(لف ،جتتلص،جو تلجألوسممم، لجمحسممم،بلللم ،لب  ل 9ف ،جتل  لأبمممفل 

أنل  لأهعلجم الج مممفلجم ممم،نالنلمممللجمعؤدلممملللموللل(لوقمممدلصب  ل  لجم اممم،ئب2.442
جم ممممم،جلوجمايلل جمط، قل جم بال لجتماعممممم،ميلتمامممممدج لجمعالج    لجألردن   لم ول

أ مم ،لل(لوجمايلص ملم ول"1م، تلسعسمماالفل االسممحتلفاع  تلفيلجم  ،سلرقعل 
"لسعاالسممحللم د ،لجمادالم ولجمط، قلجم ،جلللبا ن حلجمضممع ،ل مضمموحلدجخ ي(

ب  للللجماك،فؤمدجللل(لوجمايلص ملم ولل"4ه،لجم  ،سلرقعل (لص 3.544 سمممم،بيل 
 مممدسلجم  ال للو بل للجمسممم الكلجمع ادالم ولجمط، قلجم ،جل   فلم، ً ل  مممة ً،لل

(تلص ه،لل3.526"لسعاالسمممممممممممحل سممممممممممم،بيل للتخا،جقلجألف،جدلمع فلهذهلجماة،وزجتل
أ ممم،و للق ممم، لجآلخ،  لس مممدجلجم مممدوجلم ولللل(لوجمايلص ملم ول"9جم  ،سلرقعل 

(تلص ه،للجم  ،سلرقعل3.488"لسعاالسمممممحل سممممم،بيل لمادج لم ولجمط، قلجم ،ججت
جماة،يفلب  لجم ،نالنلجمعدنيلوجألم،ججلجم  ممممممم،ئ، لل  للل(لجمايلص ملم ول"3 

  ملجمعالقفل  لجمع ادي  لم ولجمط، قللجم ،جلسمممممممم،مدلم ولجسمممممممماع،جرلقبال ل
جم  ،سلل(تلص ه،لل3.470"لسعاالسمممممممحل سممممممم،بيل للجألردن   لمع فلهذهلجمسممممممم ال ل،تل

غلمم،فلوضمممممممممممممم فلجمالميلجم مم،نالنيلب  لجمعالج    لللل(لوجمايلص ملم و"7رقعل 
(تلل3.400"للسعاالسمممممحل سممممم،بيل ليؤداللمولقبال لجتمادج لم ولجمط، قلجم ،ج

أ م،و لأنلأفضلجمعةعالمم،تلجمع امدلمللم وللوفيلجما،ص محلقبمفلجألخ ،لجم  ،سل"لل
(لتل3.233،بيل "لسعاالسممممحل سممممللجمط، قلجم ،جلم  ،مايلس هعلللسممممل،دسلجم ،نالنل

تلأ مممممممممممممم،ركلس ع لمللجتمامدج لم ولجمط، قلجم م،جللوفيلجما،ص محلجألخ ،لجم  ،سل"لل
"للل اولمالل  ممتل امم مممدًجل  لمممدجلومالدل مم،  ،جتل ،جقوممللأول مممممممممممممم، يل ،ور

(.لوأوضممممحتلجم ا،ئبلأنلقلعلجتنح،جف،تلجمععل،ر للل2.442سعاالسممممحل سمممم،بيل 
 ،نالنلللجمعؤدللللمولجم بال للإلم،س،تلم  للجمدرجسمللم ولف ،جتل حالرلجم الج فلجم

جتماعمم،ميلتماممدج لجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم مم،جلقممدلص،جو ممتلب  لل
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(ل ع،لل مممممم ،للمولص، زللم،س،تلم  للجمدرجسممممممللم ولف ،جتلهذجل0.83-1.20 
جمعحالرلومدجلص مممممماا ،تلوص مممممم ،لألضمممممم،للمولص ،رفللم،س،تلم  للجمدرجسممممممللنحاللل

لدت ل  لجإلم،س،ت.لجم  ،جتل ع،ليد لم ولس  للجتسا
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 مناقشة النتائج
همدفمتلجممدرجسممممممممممممممللس ممممممممممممممرمفلرئل لجما ،جلم ولجم الج مفلجمعؤدلملللمولجم بال لللل

جتماعمم،ميلتماممدج لجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم مم،جتل  لوم ممللنل،لل
أئ ،تلجم ا،ئبلأنلجمعسمماالفلجم ،جللم  الج فلجمعح،   لفيل ح،فلللجمك،كتلوقدلل

جتماع، لللوجم  ، لللوجم مممممممممممص ممممممممممملللوجم ،نالنلللجمعؤدللللمولجم بال لجتماع،ميلل
تمادج لجمعالج    لجألردن   لم ولجمط، قلجم ،جل  لوم للنل،لم  للجمدرجسممممملل

  ملب للجمعاالسممممحلجمحسمممم،بيلجم ،جلتسمممماة،س،تلل، قدلم، تلسعسمممماالفل االسممممح
رجسممممللمةعلعلجم الج فلجمسمممم،س لللمع،ًتل  وجصضمممميل  لجم ا،ئبلل(تلل3.505م  للجمد  

أنلجم الج مفلجتماعم، لمللقمدل   متلجما،ص محلجألو ل  ل  مملجألهعلمللجم سممممممممممممممبلمللل
(ل  ملجصضمممميل  لجم ا،ئبلأنل  لأهعلجم  ،جتلجمدجملل3.811بالسممممحل سمممم،بيل 

م ولهذجلجم ، فلصاع فلفيلجنا مممممممممم،رلجم سمممممممممم،دلجإلدجرالوجمع،ميتلوص ث ،لجموط،مللل
حاادة الحقر بين المواطنين.  ، وكااذلااك غ اااب العاادالااة وتزايااد  م ولجم ممممممممممممممومم،فل

وأظهرل النتااائج أن العواماال الثقاااف ااة جاااءل بااالترتيااب الثاااني من حيااث  
(ل  ملجصضيل  لجم ا،ئبلأنل  لأهعلل3.561بالسحل س،ال األهم ة النساب ة  

جم  ،جتلجممدجممللم ولهمذجلجم م، مفلصاع مفلفيلجسمممممممممممممم م،جلجماك المالملم،لفيلز م،دسلجمقلعلل
أنماااط    على  الماادينااةو   الريفو   الباااديااةفيللجم ،دلممملتلوصممم ث ،لجم  ممم،فمممللجم ، لمممللل

المقبولة أو المرفوضاة فيها دورًا في اعتداء المواطنين األردنيين    لالسالوك ا
، وكااذلااك تااأثير الجااذور الصاااااااااحراويااة في دواخال  على حرمااة الطريق العااام

األردنيين كعامل مشااااجع على تجاوز حرمة الطريق، وحصااااول األفراد الذين 
من التقااادير االجتمااااعي. وأظهرل النتاااائج أن   يعتااادون على الطريق بنوع

العوامال القاانون اة جااءل باالترتياب الثاالاث وقبال األخير من حياث األهم اة  
(لسعسمماالفل االسممحتل  ملجصضمميل  لجم ا،ئبلل3.412بالسممحل سمم،بيل النساب ة  
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التراخي في تطبيق  أنل  لأهعلجم  ،جتلجممممدجممممللم ولهمممذجلجم ممم، مممفلصاع مممفلفيلل
ضاااااااااعف الوعي القانوني لدى ، و على الطريق العامالقانون على المعتديين  

بين شاااادة العقوبة وطب عة الساااالوك المعتدي على  التكافؤعدم  ، و المواطنين
.  التجااذب بين القاانون المادني واألعراف العشاااااااااائرياة ، وكاذلاك  الطريق العاام

وأظهرل النتائج أن العوامل الشاااااخصااااا ة جاءل بالترتيب الرابع واألخير من  
(لسعسمممممماالفل االسممممممحتل  ملل3.027بالسممممممحل سمممممم،بيل سااااب ة  حيث األهم ة الن

شعور  جصضيل  لجم ا،ئبلأنل  لأهعلجم  ،جتلجمدجمللم ولهذجلجم ، فلصاع فلفيلل
المواطن باالقلق على االعتاداء على الطريق ألنهاا مهادد لسااااااااالطاة القاانون، 
وأن المواطنين ال يباادون اهتمااامااا لالعتااداء على الطريق، وكااذلااك تاادهور  

االعتداء على الطريق العام ُيشااكل   لمقدمة للمواطن. وأنمسااتوى الخدمال ا
، وال يوجد ممانعة  ضاااااغطًا على الحكومة التي ال تساااااتمع لمطالب األردنيين

  ألنهم يعتبرونهاعتداء على الطريق العام    ألي  من قبل المواطنين باالنضمام
 .والشعور بالحخر نوعًا من الشجاعة

خالل     ومن  الصراع ة  للنظرية  وفقا  النتائج  هذه  تحسير     الجللويمكن 
  مللحدثلجم بال لجتماع،ميلم مادج لم ولجمط، قلجم ،جلم د ،لللل"دجه،ندوج"

جمعحلحلل فيل وجتمع، ل وجم ل،جل وجماالجزنل جتنسة،جل فيل غل،فل ه ،كل لرالنل
ائج ويمكن تحسير هذه النتجتماع،ميلوجتقا ،دالوجمسل،سيلفيلجألردنتللل

صة،هلجمب ،ئيلأولجمالئل يل  ملص س،لهذهلجم ل، للجرص ، ل ساالفلجم الج فلم وفقا  
م  بال لجتماع،ميلتمادج لجمعالج    لجألردن   لل جتماع، لللوجم  ، لللجمعؤدللل
لومالدلخ فلفيلأ دلجألنس،قلجم،ئلسللفيل م ولجمط، قلجم ،جليم ل  ل  ط قلأنَّ

كما يمكن تحسير هذه النتائج  معةاعع.للجمعةاععليؤث،لم ولس،قيلجألنس،قلفيلج
  ملأنلجتمادج لم ولجمط،قلجم ،جلقدلل رفلوفقا لنظرية الثقافة الحرع ة  
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س ال ،ل  بالًتلم دلفئلل  لجمعالج    تلو ،فلجمو ضلجآلخ،لجن لغ ،ل  بال لوهذجل
م،ئدًجللمولجم  ،فللجم ، لللفيلجمعةععلجألردني.لوصاالجفقلهذهلجم ا،ئبل علدرجسللل

  الج فلجتماع، لللفيللمللللة،بيدورل(لجمايلأمدتلم ولومالدلل2020اتلل جم  زل
جأل وجمص،بلجف،لص علللس الكل جم ، لل جمععا ك،تل م ول جمعح،فللل فيل إنك،رلولللتدل

.للوصاالجفقلجم ا،ئبلضع ل،ل عللس ال ل،تلجم بملس،مععا ك،تلجم ، للأولجمص،بل
لةللم ح،مللل(لجمايلأئ ،تلأنلجمح،جكلجم و،بيلهاللنال2013درجسلل ب يلس  لتلل

مإلب حلوض،ورسلو   حللو  لللس،ماو،رهلجمط، قلجألنسحلإللة،دلجمح ال ل
لم ع ر تلجمايلصالجم لجمعالج  .
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 التوص ال

لصالبيلجمدرجسللب ، لم ولنا،ئة ،لسع،لي ي:ل
جم عمممفلم ولص ، مممحلوم ممم،تلجم ل،لب  لجمع ممممممممممممممممم،ر   لفيلأمعممم، ل -1

لح قلجما ممم،ونلجتمامممدج لم ولجمط، قلجم ممم،جلوجمحرال مممللويمممم لسعممم،لل
وجم ممممممممم ، لللب  لجمحرال للوجم ممممممممم حلماصطيلجمع مممممممممر تلجمايلصالجم ل

 جمعالج  لجألردني.

صح  قلجأل  لجتماعممم،ميلم عالج  لجألردنيل  لخ  لللةممم،دل  ال لل -2
و  مممممممرفلخ، لمع مممممممر تلجم مممممممو،فلوجألسممممممم،لفيلجمعةاععلجألردنيلل

   ر تلجم س،دلوجموط،مللوجم  ،.

جمعز دل  لجمدرجسممممممممممم،تللللع   لإلم،ج وجألم،دلدمالسلجمو،    لوجمع ك،  لل -3
جم ممعالملللوجمعاص مم ممللم ص،وجلب،ؤ للفك، للوجضممحللوجسمما،جصلةل،تلل
أ  لممللمعالجم مملل صا فلمالجنممحلجماحممدلمم،تلجمايلصالجممم لأف،جدلجمعةاععل

 جألردني.

جمحمدل  لجتمامدج لم ولجمط، قلجم م،جل  لقبمفلجمعالج    ل  لخ  ل -4
مللجمعؤسمممممسممممم،تلوإق، لل رعلدمالسلجمحرال للجألردنلللم مازججلسإق، للدول

دلعالق،ج يللةسمممممممممدلأ  جلجألردن   لبدومللجم ،نالنتلو ا،معلس مممممممممدقل
صط  ،ص علو ط،مو،ص علسعح،ر للجم سمممممممممممم،دلجإلدجرالوجمع،ميتلوصحسمممممممممممم  لل
جألوضممم، لجتقا ممم،دلللم عالج    تلوز ،دسل سممماالفلجمصد ،تلجما  لعلللل

 وجم حلل.ل

،  للس س ،ده،للضممممع،نل  مممم،ر للف،م للم  ممممو،فلفيلمع لللجما علللجم مممم -5
جم  ،فللللجتقا ممممممممممممم،دلللوجمسمممممممممممممل،سممممممممممممملللوجتماع، للل  لخ  لصةذي،
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جممدلع ،ج لمللوجمح م،ظلم ولجمععا كم،تلجم م، مللوص ضمممممممممممممم مفل  مممممممممممممم حملل
 جمال  لم ولجمع ،ميلجم ص لل.

تلوصعر   عل  لألف،جدلجمعةاععلي م، لروحلجتمازجزلوجتناعم، لجمال  يل -6
جمع ،فللجمع ،فسمممممممممممممللجمك   للسعح،ر للث ،فللجتمادج لم ولجمط، قل  ل

لجم  ،فللجتلة،بلللجمع اعلللم ال  .لص ع قلخ  ل

ل

  



 

 
 

 

 

521 

 قائمة المراجع

لجمع،جمعلجم ، للل-أ

التوجهال الس اس ة لناشطي الحراك الشبابي (.لل2013ب يلس  لتل حعدل 
 ، زلجمبديفلم درجس،تلوجألسح،ثتل.للفي األردن في ظل الرب ع العربي

لمع،ن.

ج س،نل حعدل  المتقدمة(.لل2015جمحس تل االجتماع ة  درجسلللالنظريال  تل
جمع ،ب،ستل ل جتماع، للل جم ل، ،تل فيل م   ،ل3صح   للل وجئفل دجرل تل

لوجماالز عتلجألردنتلمع،ن.ل

.لالنظرية المعاصرة في علم االجتماع(.لل2008جمحالرجني,ل حعدلمبدلجمك، عل 
لللجألومو,لدجرل ةدتوالم   ،,لمع،ن,لجألردن.جمطو 

نظريال علم الجريمة: المدخل    (.2013روتندتلجلر،زتلوو ،مسا  تلس   ،زل ل
.لص،معل:ليل،فلجمبدجي للورجفعلجمص،  ،تلدجرلجم ك،للوالتطب قال  موالتقي 

لن، ،ونلو الزمالنتلمع،ن.ل

اسهامال روبرل ميرتون في النظرية البنائ ة  (.لل2002جمس  ,ل  ولمزتل 
جألردنلل,للللالوظ ف ة, جمة،  لل جتماع، ,ل م عل فيل رس،ملل ،مسا ،ل

لمع،ن.

قراءال معاصرة في نظرية علم االجتماع، (.لل2002مبدلجمةالجدتل  ط ول 
لتل  لللجآلدجفتلم،  للجم ،ه،س.مركز البحوث والدراسال االجتماع ة

.لجم ، للجم ، لللجمعاحدسللريال في علم االجتماعنظ(.ل2010م ع،ن,لجب،جهلعل ل
لم اسال قلوجماالر د,لجم ،ه،س.ل
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(لدورلجم الج فلجتماع، لللفيلص علللس الكل2020جم  زاتللب،جهلعلب له  ل 
جم ، للوجمص،بل:لدرجسلل طو للل جمععا ك،تل جمعح،فلللم ول جم ،دلفيل

(لل2عة دل م،  للجمة  لتلجم، مجلة آفاق للعلوم،  م ولجمع،  للجم ،نال ل
 . (تلجمةزجئ،3جم ددل 

لل1487جمة، دسلجم،سعلللرقعلللل(،2المادة رقم )(لل2015ق،نالنلجم  ال ،تلجألردنيل ل
لتلمع،نتلجألردن.1960/ل1/1با،ر  لل

قانون نقابة المحامين النظاميين (لل2012ق،نالنلن ،سللجمعح،   لجألردن   ,ل 
لتلمع،نتلجألردن.لاألردنيين

جم ،جل  جأل  ل السنوي (لل2020 دي، لل الكتاب  الجنائي.  االحصائي  التقرير 
لتلدجئ،سلجمع  ال ،تتلمع،نتلجألردن.2020، و  2019، و  2018

تلللالعوامل المؤثرة على الحراك األردني (لل2018 لللل ، زلجمدرجس،تلجتسا،جصلةل
مع،نتلل جألردنللتل جمة،  لل تل جتقا ،دللل وجمدرجس،تل جمع،بدل  عولل

للجألردن.

وجمدرجس،تل  مإلم جل جألوسحل جم ،قل واالحتجاجال (لل2020 ، زل المسيرال 
األردن في  جإلمكا،ونيلللالشعب ة  جمعالقعل م ول درجسلل   الرسل تل

www.mempsi.com. 

جم ،نللتلدجرلوجئفلنظريال علم الجريمة(.لل2013جمالر ر،تتلم،يدل  تلجمطو لل
لم   ،لوجماالز عتلمع،ن.ل

جم د ل  منشورة(لل2021وزجرسل غير  جمع  ال ،تتلب انال  صك المالمل،ل تل دي، لل
لمع،نتلجألردن.

لجمع،جمعلجألم بللل-فل
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