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ابات النیابیة والبلدیة في المجتمع العنف الناتج عن المنافسة في االنتخ
 األردني من وجهة نظر أعضاء مؤسسات المجتمع المدني

  خولة عبداهللا البطوش
  .، األردن جامعة مؤتة، كلیة العلوم االجتماعیة،قسم علم االجتماع
   com.hotmail@004nadem:البرید اإللكتروني

  :المستخلص
عن المنافسة في االنتخابات النیابیة والبلدیة العنف الناتج  على  هدفت الدراسة الى التعرف

ولتحقیق أهداف هذه . في المجتمع األردني من وجهة نظر أعضاء مؤسسات المجتمع المدني
) 500(الدراسة، تم اختیار عینة غیر عشوائیة بطریقة العینة المتاحة أو المتوفرة حجمها 

استبانة صالحة للتحلیل ) 426(عضو من أعضاء األحزاب السیاسیة األردنیة، تم إعتماد
) SPSSv.20(من عینة الدراسة الكلیة، وتم إستخدام برنامج %) 85.2(تشكل ما نسبته 

أن : وتوصلت الدراسة الى نتائج كان من أهمها .اإلحصائي في التحلیل االحصائي للبیانات
في المجتمع حجم ظاهرة العنف المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات النیابیة والبلدیة 

وأن األفراد األكثر ممارسة للعنف المجتمعي الناتج عن الصراع . األردني، جاء بدرجة مرتفعة
في االنتخابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني حسب شكل سلوك العنف، هو فرد 

التعصب (وأن هنالك عالقة ذات داللة إحصائیة بین .  عام18مراهق عمره ال یتجاوز 
 التنشئة األسریة الخاطئة،  التعصب الحزبي، ضعف الوازع الدیني، تساهل األجهزة القبلي،
وظاهرة العنف المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات النیابیة والبلدیة في )األمنیة

وتوصي الدراسة بضــرورة تعزیــز ثقــة الناخــب فــي العملیــة االنتخابیــة مــن . المجتمع األردني 
ـالل تعزیــز اســتقاللیة الهیئــة المســتقلة لالنتخــاب وزیـــادة الشـفافیة فـي كـل مـا یتعلـق خـ

بـاإلجراءات الخاصـة بالعملیـة االنتخابیـة، والذي من شـأنه تقلیـل ردة فعـل المرشـحین 
 .وأنصـارهم عنـد الخسـارة وبالتـالي عدم اللجوء الى العنف كرد فعل

 العنف، المنافسة، االنتخابات، االنتخابات النیابیة، انتخابات البلدیة، :احیةالكلمات المفت
 المجتمع المدني
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Violence Resulting from Competition in the 
Parliamentary and Municipal Elections in the 

Jordanian Society from the Viewpoints of 
Members of Civil Society Institutions 

Khawla Abdullah Al-Batoush 
Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Mu'tah 
University, Jordan. 
E-mail: nadem004@hotmail.com 
ABSTRACT: 
The study aimed to identify violence resulting from competition in the 
parliamentary and municipal elections in the Jordanian society from 
the viewpoint of members of civil society institutions. To achieve the 
goals of this study, a purposive sample was chosen by the available 
sampling method. The sample size was (500) members from the 
Jordanian political parties. 426 valid questionnaire responses were 
approved for analysis that constitutes (85.2%) of the total study 
sample. SPSS was used in the statistical analysis of data based on 
several measures, the most important of which are arithmetic averages, 
standard deviations, multiple regression analysis, and the Spearman 
correlation coefficient of ranks to find correlations between the 
variable of this study and used Cronbach alpha variables. The study 
results revealed that the extent of the phenomenon of societal violence 
resulting from the conflict in the parliamentary and municipal 
elections in Jordanian society came at a high degree. The individuals 
most practicing societal violence resulting from the conflict in the 
parliamentary and municipal elections in Jordanian society according 
to the form of violence behavior is teenagers who are not more than 18 
years old. There is a statistically significant relationship between 
(tribal intolerance, wrong family upbringing, party intolerance, weak 
religious faith, leniency of the security services) and the phenomenon 
of societal violence resulting from conflict in the parliamentary and 
municipal elections in Jordanian society. The study recommended the 
necessity of enhancing the confidence of the voter in the electoral 
process by enhancing the independence of the independent electoral 
commission from all aspects, especially the financial and 
administrative aspect, while increasing transparency in all that relates 
to the election-related aspects of the electoral process, And therefore 
not to resort to violence as a reaction. 
Keywords: violence, competition, elections, parliamentary elections, 
municipal elections, civil society 
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  :مقدمة
ساهم النظام االنتخابي بشكل أساسي وعلى مدى سنوات في التأسیس لظاهرة 

دید من حاالت العنف الموثقة والمرتبطة بالحمالت االنتخابیة العنف المجتمعي، وهناك الع
والتنافس بین المرشحین أو المرتبطة بإعالن النتائج، والتي وصلت في بعض الحاالت الى 

فتحلیل ظاهرة العنف المجتمعي وفهمها، أو محاولة معرفة . وجود حاالت وفاة نتیجة العنف
دیا للمجتمع، یتضمن تفسیر كیفیة تكوین هذه لماذا یرتكب الشخص فعال ال سویا، أو معا

الظاهرة ذاتها، وهنا نكون أمام تفسیرات لبعض النظریات القائمة على بعض الفرضیات، 
والمعطیات وربما بعض الحقائق، مما دفع بالكثیر من الدارسین إلى فهم هذه الظاهرة 

 التي الزالت تنال االهتمام االجتماعیة، والوقوف على مسبباتها، فركزوا على الطبقات الدنیا،
األول للباحثین، في موضوع االنحراف، الذین أثبتوا أن الشخص المنحرف یتصرف وفقا 
لظروفه االجتماعیة الخارجیة، ودوافعه النفسیة الداخلیة، وهي الظروف التي تسهم في تكوین 

  . العنف المجتمعي
 االنتخابي في لقد كثرت في السنوات الماضیة األحادیث حول قضایا العنف

األردن، ویمكن ربط العنف االنتخابي في عدم ثقة المواطن األردني بالجهات المنظمة للعملیة 
االنتخابیة نتیجة لتراكم تجارب سابقة تدخلت فیها السلطات المنظمة في مجریات العملیة 

دید بنظام كما یمكن ربط العنف االنتخابي بشكل مباشر بالنظام االنتخابي وبالتح. االنتخابیة
التصویت ونظام تقسیم الدوائر االنتخابیة والتمثیل، فغیاب المعاییر الواضحة في تقسیم 
الدوائر وحصر حق الناخب في التصویت لمرشح واحد مع تعدد المقاعد أدى الى تعزیز والء 
 ّالناخب لمرشح العشیرة أو العائلة أو المنطقة بالدرجة األولى، وهو ما أدى على مر السنوات

الى تعزیز العصبیة القبلیة وتحول المنافسة في االنتخابات من منافسة سیاسیة الى منافسة 
عشائریة أو مناطقیة، ویتخذ هذا التنافس غیر الطبیعي شكال عنیفا في مرحلة الحمالت 
االنتخابیة وبخاصة عند اعالن النتائج، كاالعتداء على الیافطات والمقرات االنتخابیة وتمزیق 

فالعنف االنتخابي ال یمكن إرجاعه لسبب . رشحین وصوال الى االعتداء الجسديصور الم
ٕواحد، بل هناك عدة عوامل اجتماعیة واقتصادیة ونفسیة وسیاسیة واعالمیة تعتبر من أهم 

ارتفاع األسعار، ضعف ممارسة الدیمقراطیة، : مسببات العنف السیاسي، ولعل من أمثلتها
ة في صنع القرار السیاسي، ضعف النظام الحاكم في حل اإلحباط النفسي، عدم المشارك

   (. 2019غانم، (المشكالت، ثم افتقار الدور اإلعالمي في تنمیة الحوار ورفع الوعي
أن العنف االنتخابي هو رد فعل للظروف ) Zimmermann, 2011(وتؤكد دراسة

ة الفرصة للمشاركة المحلیة المتمثلة في تدني المستوى االقتصادي واالجتماعي، وعدم إتاح
تتداخل مجموعة من العوامل المختلفة في تكوین . السیاسیة بشكل منظم، وبطرق مشروعة

ًالمجتمعات وبالتالي فإنه ال یمكن للفرد أن ینشأ بمعزل عن تأثیر تلك العوامل خصوصا ما 
یة یؤثر علیه بشكل مباشر كعوامل التربیة والتنشئة والمجتمع المحیط والعوامل االقتصاد

كمستوى دخل األسرة، فالعنف االنتخابي ال یرجع إلى عامل واحد ولكن تضافر مجموعة من 
أن سبب العنف االنتخابي هو اإلحباط في المكانة االجتماعیة ألبناء الطبقات . العوامل منها

أن كل الناس یبحثون عن مكانه ) Hafner-Burton, et.al, 2017(وأشار . الفقیرة
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ار ال یستطیعوا المنافسة من اجل المكانة وخاصة أبناء الطبقات الفقیرة اجتماعیة وأن الصغ
والذین یفتقرون إلى الحوافز المادیة والمعنویة وأن المشكلة األولیة التي یعاني منها أبناء 
ًالطبقات الفقیرة غالبا ما تكون في المدارس والتي تمثل قیم الطبقات الوسطى والطبقات العلیا 

ث یرى أن سبب العنف االنتخابي یحدث عندما یقابل أبناء الطبقات الفقیرة حی. في المجتمع
بالرفض والقبول وعدم المعاملة الجیدة ویرجع سبب العنف االنتخابي إلى نقص في البناء 

وأن قیم أبناء الطبقات الفقیرة تقود إلى العنف وذلك من خالل معاییر . االجتماعي كالفقر
ناء الطبقات الفقیرة نشأوا في بیوت تفتقر إلى وجود الرجل، الطبقة الوسطى وأن معظم أب

ویرى ) . 2011حسنین، (وبالتالي فإن تعلم سلوك الرجال واتجاهاتهم فرض مشاكل خاصة 
أن هناك عالقة بین الحضریة والعنف االنتخابي وأن هناك عالقة بین حجم المكان وحجم 

 العالقة مباشرة فكلما اتسع المكان زاد واتساع المكان وهذه) عددهم(القاطنین في المكان 
  ).Höglund, 2009(العنف االنتخابي 
أن طبیعة المستوى المعاشي الذي یتمتع به أبناء المجتمع ) 2019غانم،  (وتطرق

یعتمد على العالقة الكمیة والنوعیة بین الموارد االقتصادیة وحجم السكان، فإذا كانت الموارد 
ًسكان فإن المستوى المعاشي یكون عالیا، وهنا یتمتع السكان االقتصادیة مساویة لحجم ال

بالرفاهیة المادیة واالجتماعیة، أما إذا اختل التوازن بین نسبة الموارد االقتصادیة وحجم 
السكان أو الموارد البشریة، فإن المستوى المعاشي ینخفض إلى مستویات تحددها درجة 

ادیة والموارد البشریة، وأن سوء الموارد االقتصادیة االختالل في التوازن بین الموارد االقتص
ونقصها یؤدي إلى استهالك المعطیات المادیة للبیئة، وهنا تتحول البیئة إلى مكان غیر 

 العنفأن البناء االجتماعي یساهم بشكل غیر مباشر في و. صالح للعمل والمعیشة واالستقرار
  ).Boone, 2011(مستوى التعلیمياالنتخابي من خالل البطالة والفقر وانخفاض ال

  سـببه الظـروف  العنـف االنتخـابيأن)  Birch, & Muchilinski, 2017 (ویـشیر
المعیـــشیة الفردیـــة تـــؤثر علـــى معـــاییر الـــشخص وقیمـــه وأن المجتمعـــات المتقدمـــة تتـــألف مـــن 
جماعـــات ذات معـــاییر متـــصارعة وأنـــه كلمـــا ارتفعـــت المكانـــة االقتـــصادیة لجماعـــة مـــا كلمـــا 

ًت إمكانیــــة أن تعكــــس القــــوانین قــــیمهم وذلــــك نظــــرا الرتبــــاط قــــیم الجماعــــات بالمكانــــة ارتفعــــ
  .االقتصادیة واالجتماعیة

 أن الفرص غیر الموزعـة بـشكل عـادل بـین فیرى) Collier, & Pedro, 2012(أما 
هـي رد فعـل عقالنـي علـى  جمیع أفراد المجتمع في األنظمة الرأسـمالیة وأن الجریمـة االنتخابیـة

أن أنمـــاط االســـتهالك والتوزیـــع فـــي ) Daxecker, 2014(ام االقتـــصادي، وقـــد فـــسر النظـــ
وتحـــدث عـــن مـــشكلة الـــسكان إذ هـــم الـــذین   االنتخـــابيالعنـــفالمجتمـــع الرأســـمالي تقـــود إلـــى 

  .یهددون عالقات اإلنتاج
هــو قیــام   االنتخــابيالعنــفیــروا أن ســبب ) Fjelde, & Kristine , 2016(أمــا 

یست من صالحهم وال تخـدم منـافعهم وأن سـبب جـرائم جمیـع الطبقـات یعكـس الفقراء بتنازالت ل
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التوزیــع غیــر العــادل للقــوة واالمتیــازات التــي تنمــو فــي ظــل العالقــات االقتــصادیة واالجتماعیــة 
ــــسیاسیة للنظــــام الرأســــمالي فیرجــــع العنــــف إلــــى الحالــــة ) 2013، الفتــــاح عبــــد(رجــــع تو. وال

  فـــالعنف .ةذي یفـــرض علـــى بعـــض الفئــات االجتماعیـــاالقتــصادیة والتهمـــیش االجتمـــاعي الـــ
حــدث بــسبب ضــغوط داخلیــة مثــل التــوتر، والثــورة والــصراع وضــغوط خارجیــة قــد یاالنتخــابي 

 عبـد(تشمل الشروط الحیاتیة الصعبة كالفقر والحرمان والبطالة والفرص المحدودة، موثـق فـي 
  ).2013، الفتاح

ًكله واقعیــه تبــدو أنهــا أكثــر تعقیــدا،  كمــش  االنتخــابيالعنــفأن ) Jones(ویــرى جــونز
ٕوانهـــا ناتجـــة عـــن عـــدد مـــن العوامـــل،  ومـــع ذلـــك ال یمكـــن  التخلـــي عـــن تحلیـــل تلـــك العملیـــة 

ً طـویال،  وانـه إذا مــا ًالمعقـدة، وعلـى الـرغم مـن أن عملیــه توضـیحها وشـرحها قـد یــستغرق وقتـا
  ).2014السرایبي،  (تمت المحاولة اإللمام بكل أسبابها وعواملها قد یطول االنتظار 

سـجلت تقـاریر مراقبـي االنتخابـات المحلیـین والتقـاریر اإلعالمیـة العدیـد مـن حـاالت و
العنـف المرتبطــة بالعملیــة االنتخابیــة، وقــد تراوحــت هــذه الحــاالت بــین العنــف اللفظــي 

تسجیل حاالت اطالق نار على والعنــف الجســدي الفردي وصوال الى العنف الجماعي، وتم 
مرشحین وكذلك حاالت اعتداء على صنادیق االقتراع من قبل انصـار مرشـحین، ویمكـن 

وتقـاریر ) راصـد(العـودة الـى تقـاریر تحـالف نزاهـة لمراقبـة االنتخابـات والتحـالف المـدني 
الت، بـل أن العنـف المركـز الـوطني لحقـوق االنسـان لالطـالع على تفاصـیل هـذه الحـا

االنتخـابي الـذي حصـل فـي محافظـة الكـرك وبالتحدیـد فــي لــواء فقــوع أدى الــى التــأثیر علــى 
  .يقضائ نتـــائج االنتخابــات ونــتج عنــه ابطــال هــذه النتـــائج بقـــرار

ـنوات فــي التأسیس النظــام االنتخــابي قــد ســاهم بشــكل أساســي وعلــى مــدى سـف
لظاهرة العنف المجتمعي، وهناك العدید من حـاالت العنـف الموثقـة والمرتبطـة بـالحمالت 
االنتخابیة والتنافس بین المرشحین أو المرتبطة بإعالن النتائج، والتي وصلت فـي بعـض 

خابات الى وجود حاالت وفاة نتیجة العنف كما حدث في محافظة الكرك في انت 5الحـاالت 
األول یتمثــل فــي عــدم ثقـــة : ویمكــن ربــط العنــف االنتخــابي بســببین رئیســیین 2010 . عام

المـــواطن األردنــي بالجهـات المنظمـة للعملیـة االنتخابیـة نتیجـة لتـراكم تجـارب سـابقة تـدخلت 
 تعرف مسبقا األردنیةالحكومة ف .فیهـا السـلطات المنظمـة فـي مجریـات العملیـة االنتخابیـة

مرشح االنتخابات الفائز، ألنها تملك بیدها كل مفاتیح القانون الجدید الذي لم یضف سوى 
  .المزید من الفوضى وهو شكال جدیدا من أشكال العنف

أمـا السـبب الثـاني فهـو متعلـق بشـكل مباشـر بالنظـام االنتخـابي وبالتحدیـد بنظـام 
ام تقســیم الــدوائر االنتخابیــة والتمثیــل، فغیــاب المعــاییر الواضــحة فــي تقســیم التصـویت ونظـ

الــدوائر وحصــر حــق الناخب في التصویت لمرشح واحد مع تعدد المقاعـد أدى الـى تعزیـز 
المنطقة والء الناخـب لمرشـح العشـیرةّ  السـنوات الـى تعزیـز العصـبیة القبلیـة أو العائلة أو 

بالدرجة األولى، وهو ما أدى على مـر وتحول المنافسة في االنتخابات من منافسة سیاسیة 
الى منافسـة عشـائریة أو مناطقیـة، ویتخـذ هـذا التنافس غیـر الطبیعـي شـكال عنیفـا فـي مرحلـة 

ــات والمقــرات الحمـالت االنتخابیـة وبخاصـة عنـد اعـالن النتـائج، كاالعتــداء علــى الیافط
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. االنتخابیــة وتمزیــق صــور المرشــحین وصــوال الــى االعتــداء الجسـدي وحتـى اطـالق النـار
وقـد سـجلت تقـاریر إعالمیـة اســتعانة بعـض المرشـحین بعـدد مــن البلطجیة في حمالتهم 

قـرات، وكمـا هو معروف فان االنتخابیـة سـواء بهـدف احتـوائهم او السـتخدامهم فـي حمایـة الم
  .سلوك هؤالء یمیل الى العنف في تعاملهم مع أي منافسین

شاعت مؤخرا ظاهرة بیع وشراء األصوات في االنتخابات، وقـد تـم تسـمیتها كما 
بالمـال السیاسـي، وهنا تختلف الورقة بالتسمیة حیث أن المال السیاسي یمكن أن یكون 

فإن التبرعات التي یتم تقدیمها للمرشح یمكن لها أن تندرج في مشروعا، فعلى سـبیل المثـال 
بند المال السیاسي، أما بیـع وشـراء األصــوات فــال یمكنــه وصــفه اال بالرشــوة، حیــث یــدفع 
المرشــح أو وكیلــه مبلغــا مــن المــال مقابــل ضمان التصویت من قبل الناخب وهي عملیة غیر 

والمشــكلة فــي هــذه الظــاهرة ال تقــف عنــد تزویــر إرادة  . لقانون االنتخابمشروعة ومخالفة
النــاخبین باســتخدام المــال أو وصــول غیــر المـؤهلین الـى مراكـز صـناعة القـرار، فهـذه 

 .الظـاهرة تكـرس وتجـذر سـلوك الرشـوة فـي المجتمـع بـل وتكاد تجعله أمرا طبیعیا ومستساغا
عـدم قناعـة الناخــب بالنظــام االنتخــابي وبالتــالي بجـدوى مجلــس النـواب مــن األسـاس، وعلیــه ف

فالناخـب یعتبــر الصوت الذي سیدلي به مهدورا وبال قیمة ویصل الى قناعة بـأن الـثمن الـذي 
  .ق به أساساسیقبضـه مقابـل هـذا الصوت اكثر فائدة له من اهدار صوته على برلمان ال یث

 ظــل فــي حــدوده الــشكلیة، فلــم تــسعى الدولــة إلــى االنتخــابيأن التعــاطي مــع العنــف و
 وانتقــــل العنــــف رفــــع مــــستوى الــــوعي، أو تعزیــــز الهویــــة الوطنیــــة بــــدال مــــن الهویــــات الفرعیــــة

مــع كـــل عملیــة انتخابیـــة للطلبــة، وعـــادة مــا تقـــوم االنتخابــات علـــى االنتخــابي إلــى الجامعـــات 
وانتقـــل العنـــف بـــصورة صـــارخة خـــالل الـــسنوات  .وفـــي ظـــل تـــدخالت أمنیـــةأســـاس عـــشائري، 

األخیــرة إلــى مجلــس النــواب، الــذي شــهدت قاعتــه مــشاجرات نیابیــة اســتخدمت فیهــا األحذیــة، 
  .وزجاجات الماء، ووصل األمر حد استخدام السالح الناري

  :مشكلة الدراسة
 وفـق جـرت التـي 1989 عـام انتخابـات منـذعلى الرغم من االنفراج السیاسي األردني،          

ق انطـالمرحلـة، و مـن اكثـر فـي األردن فـي النظـام االنتخـابي ّمـر األصـوات متعـدد انتخـابي نظـام
تـولي الملــك عبــداهللا الثـاني العــرش فــي منــذ   اإلصــالح الــسیاسي واالقتـصادي فــي األردنیرةمـس

جدیــدة نحــو الدیمقراطیــة، ، بــدأت مرحلــة سیاســیة 1999 فــي العــام المملكــة األردنیــة الهاشــمیة
 عنوانهــا األساســي الدیمقراطیــة والتعددیــة 1989وهــي اســتكمال لمرحلــة قبلهــا بــدأت فــي عــام 

وتوسیع قاعدة المشاركة الشعبیة في الحكم، وعـودة الحیـاة البرلمانیـة، واحتـرام الحریـة المـسؤولة 
عددیـــة الحزبیـــة، فـــي التعبیـــر عـــن الـــرأي ودعـــم حریـــة الـــصحافة، كمـــا اعتمـــد األردن مبـــدأ الت

األثـــــر   إال أن دراســـــةواســـــتحداث مركـــــز لدراســـــات الحریـــــة والدیمقراطیـــــة وحقـــــوق اإلنـــــسان،
رغــم عملیــات التحــدیث الــسیاسي التــي مــرت بهــا مــا زال محــدود  االجتمــاعي للنظــام االنتخــابي

 مالقـائ األردنـي االجتمـاعي للمجتمـع النـسیج مـع التعامـل فـي النظـام االنتخـابي فقـد فـشلالدولـة، 
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 مـن العدیـد اإلعالمیـة والتقـاریر المحلیین االنتخابات مراقیي تقاریر وسجلت عشائري، أساس على
 والعنـف اللفظي العنف بین الحاالت هذه تراوحت وقد االنتخابیة، بالعملیة العنف المرتبطة حاالت

 مرشـحین علـى نـار اطـالق حـاالت تـسجیل وتـم الجمـاعي، العنـف الـى وصـوال الجـسدي الفـردي
 االنتخـابي العنـف وأن مرشـحین، انـصار قبـل مـن االقتـراع صـنادیق علـى حـاالت اعتـداء ذلكوكـ

 التـأثیر الـى أدى فقـوع لـواء وبالتحدیـد فـي الكـرك محافظـة دائـرة بـدو الوسـط وفـي في حصل الذي
لـذا فـإن مـشكلة . بقـرار قـضائي قـضائي النتـائج هـذه ابطـال عنـه ونـتج االنتخابـات نتـائج علـى

  : في التساؤل التاليالدراسة تتحدد
أنــواع العنـف النــاتج عـن المنافــسة فـي االنتخابـات النیابیــة والبلدیـة فــي المجتمـع األردنــي  مـا ــــ 

  ؟من وجهة نظر أعضاء مؤسسات المجتمع المدني
  :أسئلة الدراسة

  :تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتیة
النتخابات النیابیة ما حجم ظاهرة العنف المجتمعي الناتج عن الصراع في ا - 1

  والبلدیة في المجتمع األردني؟
من هم أكثر األفراد ممارسة للعنف المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات  - 2

  النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني؟
هل هنالك عالقة ذات داللة إحصائیة بین التعصب القبلي وظاهرة العنف  - 3

  خابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األردنيالمجتمعي الناتج عن الصراع في االنت
هل هنالك عالقة ذات داللة إحصائیة بین التنشئة األسریة الخاطئة وظاهرة العنف  - 4

  المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني
ف هل هنالك عالقة ذات داللة إحصائیة بین التعصب الحزبي وظاهرة العن - 5

  المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني
هل هنالك عالقة ذات داللة إحصائیة بین ضعف الوازع الدیني وظاهرة العنف  - 6

  المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني
 بین تساهل األجهزة األمنیة في مواجهة هل هنالك عالقة ذات داللة إحصائیة - 7

أحداث العنف وظاهرة العنف المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات النیابیة 
 والبلدیة في المجتمع األردني

  :الدراسة فاهدأ
  :أبرزھا األھداف من مجموعة تحقیق إلى الدراسة تسعى

یابیة والبلدیة في العنف الناتج عن المنافسة في االنتخابات الن على التعرف - 1
 .المجتمع األردني من وجهة نظر أعضاء مؤسسات المجتمع المدني
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أكثر األفراد ممارسة للعنف المجتمعي الناتج عن الصراع في التعرف على  - 2
  .االنتخابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني

نیابیة العنف المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات ال أشكال على التعرف  - 3
  .والبلدیة في المجتمع األردني

تحدید ابرز خصائص مرتكبي العنف المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات  - 4
 .النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني

التعصب القبلي، التنشئة األسریة الخاطئة، التعصب ( العالقة بینالتعرف على  - 5
 )األمنیة في مواجهة أحداث العنفتساهل األجهزة  الحزبي، ضعف الوازع الدیني،

وظاهرة العنف المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات النیابیة والبلدیة في 
 .المجتمع األردني

  :أهمیة الدراسة
مؤشرات العنف المجتمعي الناتج عـن تنبع أهمیة الدراسة من انها تركز على دور             

الدراســة تــأتي مــن خاصــة وأن دیــة فــي المجتمــع األردنــي الــصراع فــي االنتخابــات النیابیــة والبل
، ومن هنا فأن أهمیتها تـأتي مـن جـانبین األول وجهة نظر أعضاء مؤسسات المجتمع المدني 

  : علمي واآلخر عملي
 : األهمیة العلمیة-1

 وتتمثــل األهمیـــة العلمیـــة للدراســـة فـــي الـــسعي لرفــد األدبیـــات العربیـــة بإســـهام أكـــادیمي یفـــسر 
 الـربط خـالل مـن ذلـك وتتنـاول المجتمـع األردنـي، علـى االنتخـابي النظـام بها ألقى التي األثار

 ظـاهرة المجتمعـي، المجتمعیـة كـالعنف والمحـاور الظـواهر من وعدد النظم االنتخابیة هذا بین
رض و الرشــوة، ب تع ى جان اتھم إل ق یافط حین وتمزی صار مرش ین أن تباكات ب دوث اش ح

 التعرف على األثار االجتماعیـة خالل العلمیة من األهمیة  تأتيكما. مرشحین إلى اعتداءات
تزاید االعتماد علـى المكـون العـشائري فـي مجمـل في ظل  االنتخابي النظام فرزهاأ التي السلبیة

القــضایا الراهنــة علــى حــساب المكونــات األخــرى إلــى درجــة أن أصــبحت النظــرة الــسائدة لــدى 
  .بالبرلمان وفقدان الثقة االنتخاباتعدم جدوى العدید من أفراد المجتمع األردني ب

 : األهمیة العملیة-2

 القـوى عنـد الفعـل حـول ردود رؤیـة تقـدیم تـأتي األهمیـة العملیـة لهـذه الدراسـة مـن 
اهتمام المجتمع األردنـي باالنتخابـات،  لتراجع األردنیة الساحة على والنشطة المختلفة السیاسیة

أنهـا  فـي الدراسـة لهـذه العملیـة األهمیـة تكمـن كمـا ،جمـاعي بیئـة محتقنـة لعنـف ألنها أصـبحت
 الـسیاسیة الحیـاة فـي المـستقبلیة التطـورات لرصـد توظـف أن یمكـن أولیـة معلومـات قاعـدة تمثل
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 تشكل أن یمكن نتائج، من إلیه تصل وبما التطبیقیة، الناحیة من كونها، إلى إضافة األردنیة،
 للحـد المناسـبة الخطـوات واتخـاذ العامـة الـسیاسات رسـم فـي القـرار لـصانعي المرجعیـات إحـدى

 التـوتر حالـة رفـع باتجـاه یـدفع  ممـا.الـدیمقراطي الـنهج وتعزیـز ،مـن ظـاهرة العنـف المجتمعـي
 وطنـي إجمـاع وجـود إلـى الـبالد فیهـا تحتـاج فتـرة حـساسة فـي المجتمعـي والعنـف الـسیاسي
  .حقیقیة ومشاركة

  : مفاهیم الدراسة
تعزیـز عملیـة التنـشئة االجتماعیـة التـي ُوهـي مؤسـسات تعنـى فـي  :نيمؤسسات المجتمع المد

تكفل تعایشهم مع المجتمع وذلك من خالل الفهم الـسلیم للمجتمـع وقیمـه بمـا یتـرك أثـرا 
علــى اهتمامــاتهم وســلوكهم ویجعلهــم یتقبلــون ذاتهــم ومجــتمعهم ویتوافقــون مــع عاداتـــه 

  .وتقالیده
ر فــي الوقــت الــذي تتــسابق فیــه اإلرادات المؤهلــة لتلــك  ممارســة الفــرد حــق االختیــا:االنتخــاب 

  الممارسة
 بهـا تقـوم التـي الـسیاسیة واإلجـراءات واألنـشطة األفعـال هنـا بـه  ویقـصد:الـسیاسي الـدور

  .السلطة إلى بالوصول نظام دولة ذات تأسیس اجل من األحزاب
إلنـسانیة، تتـضمن  هو مجموعة من التفاعالت وشبكة معقـدة مـن العالقـات ا:النظام السیاسي

عناصـــر القـــوة أو الـــسلطة، أو الحكـــم، فالنظـــام الـــسیاسي یختلـــف عـــن مفهـــوم الدولـــة، 
فــاألول مجــرد مفهـــوم مركــب تحلیلـــي یــستخدم لفهـــم الظــاهرة الـــسیاسیة لتــسهیل عملیـــة 
ٕالتحلیــل، والنظــام لــیس لــه وجــود واقعــي، وانمــا هــو موجــود فــي أذهاننــا أي أنــه تــصور 

  .جوانب الظاهرة التي تشكل محور الدراسةیستخدمه الباحث لتحلیل 
ٕواخـافتهم النـاخبین  إرغـام بغـرض العنیفـة فـي فتـرة االنتخابـات الممارسـات :العنـف االنتخـابي

  .آخر مرشح لمصلحة مكاسب انتخابیة لتحقیق
تعدي علـى قواعـد ومعـاییر سـائدة داخـل نـسق اجتمـاعي معـین وهـو سـلوك : العنف المجتمعي

  .النسق االجتماعياییر االجتماعیة ووحدة یعارض وال یتقبل المع
  :حدود الدراسة

  )م2020(في شهر شباط من العام تم جمع البیانات :الزمانیةالحدود -1
 في المملكة األردنیة ُتجرى هذه الدراسة في مؤسسات المجتمع المدني: الحدود المكانیة-2

  .)اتاألحزاب السیاسیة واألندیة الشبابیة والجمعی(الهاشمیة وتشمل 
 العنف الناتج عن المنافسة في قیاسموضوع الدراسة على  اقتصر :الموضوعیةالحدود -3

االنتخابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني من وجهة نظر أعضاء مؤسسات المجتمع 
  .المدني

  .المنتظمین لألحزاب السیاسیة األردنیة تم تطبیق الدراسة على عینة من :الحدود البشریة-4
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  :ظریات الدراسةن
تعـــددت النظریـــات التـــي تناولـــت موضـــوع العنـــف االنتخـــابي وتباینـــت فـــي تفـــسیرها لهـــذه 

ــــة التــــي انطلقــــت منهــــا،  ــــبعض هــــذه ًالظــــاهرة تبعــــا لالفتراضــــات النظری ــــي عــــرض ل وفیمــــا یل
  :النظریات

  :لنفسيانظریة التحلیل 
 Sigmond Frued) صــاحب هــذه النظریــة هــو الطبیــب النمــساوي ســیجموند فرویــد

 فـي مختبـرات آرنـست فـون بـروك فـي ، یعمـل1881ً، حیث أصـبح طبیبـا عـام (1856-1939
 فـي المـادي دفعـه لتـرك البحـث العلمـي لیتجـه للعمـل إال أن فقـره. النمـسا فـي معهد الفیزیولوجیـا

ً لیعمـــل طبیبـــا باطنیـــا وباحثـــا1882المعهـــد عـــام  حیـــث غـــادر. المیـــدان الطبـــي ً ـــم  فـــي ً عل
أســتاذ  (Charchot) إلــى فرنــسا لیتــدرب علــى یــد تــشاركوت هــب ذ1885عــام . األعــصاب

 عـاد فرویـد إلـى 1886عـام . التنـویم المغناطیـسي بـاریس، وتعلـم علـى یدیـه فـي الطـب النفـسي
 بــدأ فرویــد یمــارس طریقتــه 1890عــام . المغناطیــسي النمــسا لیمــارس الطــب والعــالج بــالتنویم

 الطبیــب بــین اللفظــي علــى التفاعــلالعــالج القــائم  فــي (Bruer) وصــدیقه جوزیــف برویــر
  أسـس فرویـد مـا یعـرف بجماعـة1900عـام . والمریض، ونشر معه دراسات حـول الهیـستیریا

 كمــا أصــدر العدیــد مــن" تحلیــل األحــالم" أصــدر فرویــد كتــاب 1905التحلیــل النفــسي، عــام 
 فـــالعنف. )2004عبـــدالعاطي، وآخـــرون، ( 1939المؤلفــات إلـــى أن تـــوفي بنوبــة قلبیـــة عـــام 

ٕوالقوة وسیلتان للتغلب على مشاعر القصور والـنقص والخـوف مـن الفـشل، واذا لـم یـتم التغلـب 
على هذه المشاعر عندئذ یصبح سلوك العنف استجابة تعویضیة عند هـذه المـشاعر ویـضیف 
ًأن العنـف لــیس دافعـا غریزیــا ولكنـه رد فعــل تجـزأ إلــى جـزء شــعوري وآخـر ال شــعوري، ویمیــل  ً

ِصاعب الحیــاة، فـــالعنف تـــابع عــام للتفـــوق والكفــاح، كمـــا أنــه فـــي شـــكله إلــى التغلـــب علــى مـــ ِ
  ). 2003،  ، والهولي خلیفة(المرضي میل نحو التدمیر 

  :نومیانظریة األ
نظریــة میرتـــون عالجــت موضـــوع االنحـــراف االجتمــاعي أكثـــر مــن موضـــوع الجریمـــة أو 

أهـداف ثقافیـة بنائیـة مـن السلوك الجنائي وهي نظریة عامـة فهـي تـرى أن المجتمـع یؤكـد علـى 
جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى یـــضع الوســـائل المقبولـــة والمـــشروعة لتحقیـــق أهـــداف المجتمـــع مثـــل 
التعلــیم، والعمــل، وجمــع المــال، فمیرتــون یــرى أن الهــدف األســمى فــي المجتمــع األمریكــي هــو 

اجــه وعنــدما یو. المــال وبالتــالي فــإن أي ســلوك ال یحتــرم هــذه القــیم الثقافیــة هــو ســلوك منحــرف
  . الشخص ضغوط البناء االجتماعي وضغوط النجاح وتحقیق األهداف، تظهر مرحلة االنومیا

إن الــصراع بـین الوســائل المؤســسیة واألهـداف المحــددة الثقافیــة "وفـي ذلــك یقـول میرتــون 
، وهنـــا نجـــد أن میرتـــون یـــرى أن الظـــروف االجتماعیـــة تـــضع "هـــي التـــي تـــسبب الالمعیاریـــة
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  .)2008الوریكات، ( فراد تبعا للبناء االجتماعي ضغوطا متباینة على األ
  :نظریة التعلم االجتماعي

، ومثال علـى هـذا )Bandura, Walters, 1959(من أعالم هذه النظریة بندورا ووالتر 
ًالمـــدخل، نجـــد أن ســـلوك األطفـــال یتبـــع ردود األفعـــال مـــن قبـــل اآلخـــرین ســـواء أكـــان ســـلبا أم 

ار المحیطــین بهــم ولــدیهم عالقــات تواصــل معهــم، وبــشكل إیجابــا، وخاصــة أولئــك النــاس الكبــ
 ذلـــك مـــا یـــشاهده إلـــى النـــاس المهمـــین، إضـــافة ى الكبـــار أو مـــا  یـــسمواألخـــوة اآلبـــاءخـــاص 

الصغار على شاشـة التلفـاز وغیـره مـن وسـائل االتـصال، ولنفـرض أن األطفـال یـشاهدون فیلمـا 
 أن الحظــوإدم العنـف، واذا مــا یتـسم بــالعنف، فقـد شــاهد األطفـال شخــصا بالغــا یـضرب ویــستخ

 بـنفس األسـلوب إذا مــا الفـردهـذا الـسلوك تـم تعزیـزه أو مكافأتـه، فعلـى األرجـح سـوف یـستجیب 
  .مر بنفس التجربة

عبــد ( والمــشار لهمــا فـي) Bandura, Walters, 1959(ویقتـرح العــالم بنـدورا ووالتــر 
جة للعالقـات المـضطربة مـع أن سلوك العنف عند المراهقین هو نتی) 2004العاطي وآخرون، 

الوالدین أو ما نسمیه بالغـضب واإلحبـاط الـذي یتولـد نتیجـة هـذه العالقـات األسـریة المـضطربة 
 یفتقــر إلــى عالقــات المــودة والمحبــة والتــي یفتــرض أن تــسود الفــردعنـد الیــافعین، وبالتــالي نجــد 

 . األسرة

 لـه، فاكتـساب الـشخص للـسلوك بین اكتساب الفرد للسلوك وتأدیتـه"  بندورا ووالتر"یمیز و
إذ أن تأدیتـــه لـــسلوك النمـــوذج تتوقـــف بـــشكل مباشـــر علـــى  ال یعنـــي بالـــضرورة أنـــه ســـیؤدیه،

توقعاته من نتائج التقلید،وعلى نتـائج الـسلوك،فإذا توقـع أن تقلیـده لـسلوك النمـوذج سـیعود علیـه 
مـا إذا توقـع المالحـظ أ فان احتماالت تقلیده لـه سـتقل،) أي سیعاقب على سلوكه(بنتائج سلبیة 

أن تقلیده لسلوك النموذج ستعود علیه بنتائج ایجابیة فان احتماالت تقلیده لذلك الـسلوك تـصبح 
  .)2004جابر،  (أكبر

ً اهتمامـا یـابدراسـة اإلنـسان فـي تفاعلـه مـع اآلخـرین، وأعط"  بندورا ووالتـر " كل منواهتم
 تفهـم إال مـن خـالل الـسیاق االجتمـاعي الهما  والشخـصیة فـي تـصور.ًبالغا بالنظرة االجتماعیـة

والتفاعـــل االجتمـــاعي والـــسلوك عنـــده یتـــشكل بالمالحظـــة أي مالحظـــة ســـلوك اآلخـــرین، ومـــن 
المالمــح البــارزة فــي نظریــة الــتعلم االجتمــاعي الــدور الواضــح الــذي یولیــه تنظــیم الــسلوك عــن 

حیـث لهـا القـدرة علـى التـأثیر طریق العملیات المعرفیة مثـل االنتبـاه، التـذكر، التخیـل، التفكیـر، 
وأن اإلنـسان لـه القـدرة علـى توقـع النتـائج قبـل حـدوثها ویـؤثر هـذا التوقـع  في اكتـساب الـسلوك،

  .)2002، الصالح (المقصود أو المتخیل في توجیه السلوك
والمـشار لهمـا فـي  )Bandura, Walters, 1959(بنـدورا ووالتـر وتـتلخص وجهـة نظـر 

  : العنف االنتخابي باالتيفي تفسیر )2005 حجازي،(
معظــم العنــف االنتخــابي مــتعلم مــن خــالل المالحظــة والتقلیــد، وهنــاك عــدة مــصادر  .1

  : العنف منهاالفردیتعلم من خاللها 
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  .في المسلسالت التلفزیونیةالتأثیر األسري، األقران، النماذج الرمزیة  .2
  .اكتساب العنف من الخبرات السابقة .3
وانیــة كاإلثــارة المباشــرة لألفعــال العدوانیــة الــصریحة فــي الــتعلم المباشــر للمــسالك العد .4

  .أي وقت
 .تأكید هذا السلوك من خالل التعزیز والمكافآت .5

 أصحاب هذه النظریة فكرة أن العنـف Bandura وباندورا Pattersonیرفض باترسون 
ة ینــتج مــن دوافــع داخلیــة، بــل یؤكــدان أن العنــف ینــتج عنــد تعلــم اجتمــاعي یعتمــد علــى اإلثــار

والتقلید، والتعزیز، وأنه سلوك متعلم مكتسب ال یختلف عن أي سلوك اجتماعي یكتـسبه الفـرد، 
ًوهذا النمط من أنماط السلوك یعتمد على التعزیز المباشر، وغیـر المباشـر، وأیـضا علـى التقیـد 

  ). 2008الحسن، (االجتماعي لسلوك أشخاص آخرین في نفس البیئة 
لمــون عاداتــه وتقالیــده وأعرافــه قــد یتــصرفون بطــرق یعتبرهــا وبمــا أن أفــراد أي مجتمــع یتع

ًالمجتمع مرغوبة، فإن النظریات العدوانیة أو العنیفة غالبا ما تحـدث فـي ثقافـة تتقبـل أو تـشجع 
العنـــف، حیـــث أن العـــادات العنیفـــة تكتـــسب مـــن خـــالل التقلیـــد، أو كنتیجـــة للـــسلوك المنحـــرف 

)Fjelde, & Höglund, 2016 .(  
  :حباطنظریة اإل

 بدراسـة اإلحبـاط وعالقتـه بظهـور العنـف Dollard & Millerقام كل مـن دوالرد ومیلـر 
أو العـدوان لـدى اإلنـسان، واعتبـروا أن العنـف أو العـدوان هـو اسـتجابة فطریـة لإلحبـاط، حیـث 

  . تزداد شدة العدوان وتقوى حدته كلما زاد اإلحباط وتكرر حدوثه
 هـو رد الفعـل العنـفي لـه شـعر باإلحبـاط وكـان فإذا منع الفـرد مـن تحقیـق هـدف ضـرور

، وعلـى هــذا )Agenw, 2006(علـى مـصدر اإلحبـاط ســواء بطریقـة مباشـرة أو غیــر مباشـرة 
األســاس فــإن الرغبــة فــي الــسلوك العنیــف تختلــف بــاختالف كمیــة اإلحبــاط التــي یعــاني منهـــا 

  . الفرد
ث یـرى أن اإلحبـاط إن لـم ًتفسیرا یؤكد فیه نظریة اإلحباط، حی) 2002(دویداروقد قدم 

یــؤد فــي معظــم الظــروف إلــى العنــف فــإن كــل عنــف یــسبقه موقــف محــبط، وقــد تكونــت هــذه 
النظریـة مــن مجموعـة دراســات وتوصـلت إلــى أن العنـف یعقــب إحـساس الفــرد بأنـه ال یــستطیع 

  . أن ینال ما یرید
  :نظریات الضبط

ا لـدى جمیـع األفـراد فـي تفترض نظریات الضبط أن دافـع الجریمـة أو العنـف یكـون سـاكن
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المجتمع، ولذلك نجد أن بعض هؤالء األفـراد ربمـا یـسلكوا سـلوكا مـضادا للمجتمـع إذا لـم یـتعلم 
وبعـــض األفـــراد ال یمكنـــه تكـــوین عالقـــات أو روابـــط أو .  أو یتـــدرب علـــى فعـــل عكـــس ذلـــك

ــــضواب ــــه تمثــــل ال ــــذلك ال یمكن ــــأثیر اإلیجــــابي ل ط صــــالت مــــودة مــــع األفــــراد اآلخــــرین ذوي الت
ـــة لهـــذه الفئـــة نظریـــة االحتـــواء التـــي قـــدمها  .الـــضروریة والتـــي ) ریكلـــز(ومـــن النظریـــات الممثل

افترض فیها أنه كلما كان هناك احتـواء خـارجي كبیـر فـي المجتمـع أمكـن الـتحكم فـي معـدالت 
الجریمـــة أو العنــــف، فــــإذا كــــان المجتمـــع متكــــامال بــــصورة جیــــده، مـــع تحدیــــد دقیــــق لــــألدوار 

د ســلوك األفــراد والنظــام العــائلي الفعــال واإلشــراف وتــدعیم األفعــال اإلیجابیــة االجتماعیــة وحــدو
ولكــن إذا كانــت أســالیب الــضبط الخارجیــة غیــر موجــودة أو . فـیمكن إذا احتــواء انتــشار الجــرائم

 ضعیفة، فإن االحتواء الداخلي متمثال في القیود الداخلیة أو األنا األعلى یصبح هـو المهـم فـي
  .)2008الوریكات، (نحراف والجریمة الوقایة من اإل

  :النظریات االجتماعیة
تركــز النظریــات االجتماعیــة علــى دور العوامــل أو القــوى الجتماعیــة الخارجیــة فــي نــشأة 
الجریمة والسلوك العنیف، وتأخذ التفسیرات التي قدمتها النظریات االجتماعیـة أكثـر مـن شـكل، 

 ال یختلـــف فـــي طبیعـــة تكوینـــه عـــن مجمـــوع لكنهـــا تـــشترك فـــي افتـــراض أن الـــسلوك االجرامـــي
وذلــك ألن كــال مــن هــذین النــوعین مــن الــسلوك یخــضع فــي . الــسلوك االجتمــاعي العــام لألفــراد

طبیعته إلى عملیات اجتماعیة واحـدة، ومـن ثـم فـإن األفـراد یـستجیبون لهـذه العملیـات والعوامـل 
  .باستجابات آلیة وبشكل واحد متشابه

الخــصائص الخارجیــة : أكیــد علــى ثالثــة عوامــل أساســیة هــيوفــي هــذا الــسیاق یكــون الت
المـشتركة بـین كـل منتهكـي القـانون، واألســباب التـي سـبقت الـسلوك اإلجرامـي، واألسـباب التــي 
بــرزت ـمـن التكــوین البیئــي الــذي یــؤثر فــي مجموعــة كبیــرة مــن األفــراد، بمــا فــي ذلــك الطبقــة 

  )2004، مطوعال(االجتماعیة واالعتبارات السیاسیة والجغرافیة 
ــــة التفكــــك  ــــة والتــــي ســــوف أقــــوم بعرضــــها وتفــــسیراتها، نظری ومــــن النظریــــات االجتماعی
االجتماعي والتي تعتبر المحور األساسي ألغلب التفسیرات أو تـدور حولهـا وتـرتبط بهـا بـشكل 
ًأو بــآخر، كــذلك هنــاك نظریــة ثقافــة العنــف، ونظریــة الحرمــان النــسبي، وأخیــرا نظریــة الــصراع 

  .الثقافي
  :نظریة التفكك االجتماعي

َّهنـــاك افتـــراض أن النمـــو االجتمـــاعي واالقتـــصادي لـــه تـــأثیر كبیـــر علـــى حجـــم الجریمـــة 
ّوأنماط السلوك اإلجرامي حیث تعود نظریة التفكك االجتمـاعي إلـى فكـرة تـأثر اإلنـسان بالبیئـة، 

ّكلمـا كـان ّوفي المجتمـع الحـضري یتحـسن المـستوى االقتـصادي واالجتمـاعي والـصحي لألفـراد 
ّمكـــان ســـكنهم بعیــــدا عـــن مركـــز المدینــــة التجـــاري، حیــــث یتمركـــز فـــي هــــذا المركـــز العمــــال  ً

ّوهــو مــن رواد هــذه النظریــة، ) Burgess, 1968(ففــي دراســة بــرجس  .والمهــاجرون والفقــراء
ترتفع فیهـا معـدالت الجریمـة، وهـي أحیـاء ) المتاخمة لمركز المدینة(ّتبین أن األحیاء االنتقالیة 

  ).2010، عویس(یش فیها الفقراء والمهاجرین یع
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علـى مـن سـبقهم مـن علمـاء مدرسـة ) Shaw & Macky, 1973(لقـد بنـى شـو ومكـي 
شــــیكاغو وخاصــــة بــــارك وبــــرجس فــــي دراســــاتهم انحــــراف األحــــداث وافترضــــوا أن العالقــــات 

مـة االجتماعیة الجیدة والصداقات بـین النـاس فـي األحیـاء تعمـل كـضوابط اجتماعیـة ضـد الجری
أمـا إذا وجـد العكـس وفقـد النـاس الـشعور بـالوالء . واالنحراف وبالتالي یسود التنظیم االجتمـاعي

ــــالي تظهــــر المــــشاكل االجتماعیــــة  للمنطقــــة، فــــإن التفكــــك االجتمــــاعي هــــو الــــذي یــــسود وبالت
  ). 2002الصالح، (كالجریمة وانحراف األحداث 

ه التفكـك االجتمـاعي النـاتج عـن حیث أن ارتفاع معدالت الجریمة في مركـز المدینـة سـبب
  ).2004جابر، (التحضر والتعقد االجتماعي والنمو اإلسكاني الكبیر والكثافة السكانیة العالیة 

فهــو یــشیر .  والتفكــك االجتمــاعي مفهــوم متــسع یــشكل ظــواهر اجتماعیــة وثقافیــة عدیــدة
، وصــراع األدوار إلــى تنــاقض وصــراع المعــاییر الثقافیــة، وضــعف أثــر قواعــد الــسلوك ومعــاییره

ًاالجتماعیة، وانعدام االلتقاء بین الوسائل التي یجیزها المجتمع مـع غایـات الثقافـة فیهـا، وأخیـرا 
ك شــكلین أساســین للتفكــك ومعنــى ذلــك أن هنـا.  إلـى انهیــار الجماعــات وســوء أدائهـا لوظائفهــا

 الجماعــات الــشكل األول هــو اضــطراب البنــاء االجتمــاعي ویــشمل مــا یطــرأ علــى: االجتمــاعي
والتنظیمــات والــنظم االجتماعیــة مــن تقــویض دعائمهــا وانعــدام تكاملهــا، وتــدهورها وتوقفهــا عــن 

كمـــا یـــشمل الفـــساد أو الخلـــل الـــذي یطـــرأ علـــى العالقـــات الوثیقـــة القائمـــة بـــین األفـــراد . النمـــو
ي، أما الـشكل الثـاني فهـو قـصور األداء الـوظیف. والجماعات والمؤسسات والطبقات االجتماعیة

ویشمل كل ما یعمل على إفساد الكفایة الوظیفیة أو الفشل في القیام بـبعض متطلبـات الوظیفـة 
  . مثل األغراض واألهداف التي یحدث لها نوع من الخلط والغموض

ولقــــد ربطــــت نظریــــات اجتماعیــــة كثیــــرة بــــین التفكــــك االجتمــــاعي والــــسلوك اإلجرامــــي 
د مظهـــر أو أكثـــر مـــن مظـــاهر التفكـــك، وافترضـــت أن الـــسلوك اإلجرامـــي ینـــشأ فـــي ظـــل وجـــو

وافترضـت هــذه النظریــات أن التفكــك االجتمــاعي أن التفكــك االجتمــاعي دالــة إیجابیــة للتحــضر 
الــذي یتزایــد فیــه الــصراع، وســلوك األفــراد یتــأثر تــأثرا ســلبیا مباشــرا یجعــل مــن الــصعب التنبــؤ 

ت إذا مـا وجــد الفـرد نفــسه بـسلوك األفــراد الـذي یأخــذ مـسار الجریمــة فـي حــاالت عدیـدة، وبالــذا
  )2004المطوع، (في وسط جماعة یسود السلوك اإلجرامي بین أعضائها 

 أن أكبـر تجمـع للمجـرمین والجـانحین یحـدث فـي المنـاطق التـي Showولقد افترض شو 
ففــي ظــل الظــروف القائمــة فــي األحیــاء المتخلفــة یــصبح المجتمــع .  تتــسم بالتفكــك االجتمــاعي

على أفراده، بحیث ال یخضعون للضغوط التي تلزمهم بمراعـاة المعـاییر مفككا وتضعف رقابته 
االجتماعیة المعمول بها، وبالتالي ینعدم التكامل لـدى الـنظم االجتماعیـة، وهنـا تـصبح األنمـاط 

  ).2004المطوع، (اإلجرامیة هي السائدة تنتقل بسهولة ویسر 
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  :Social Structureّنظریة البناء االجتماعي 
ّذه النظریـة مـن أفكـار دور كـایم فـي التـضامن والتفكـك االجتمـاعي، ولقـد طـور تطورت ه

ًهذه النظریـة، حیـث یـرى أن األبنیـة االجتماعیـة تمـارس ضـغوطا ) Merton, 1957(میرتون  ّ
كــالفقر الــذي یــدفع للــسرقة  ،علــى األشــخاص تــدفعهم الرتكــاب الجریمــة والــسلوكیات المنحرفــة

 عندما ال یكون هناك توازن اجتماعي بـین األهـداف المقبولـة ویرى میرتون أن االنحراف یظهر
ًاجتماعیا والطرق المقبولة اجتماعیا في تحقیق هذه األهداف    ).2004عبد العاطي وآخرون، (ً

ویــرى میرتـــون أن األنــومي حالـــة اجتماعیــة مـــن التنــاقض والـــصراع بــین األهـــداف التـــي 
وتظهـر حالــة االنحـراف بــسبب . ذه األهــدافیحـددها المجتمـع والوســائل التـي یقررهــا لتحقیـق هـ

 .ضــعف المعــاییر االجتماعیــة أو غیابهــا أو عــدم وضــوحها والتــي تــضبط الــسلوك االجتمــاعي
)Merton, 1957.(  

ّوان العنـــف عنـــد میرتـــون أنـــ ّ محـــصلة للبنـــاء االجتمـــاعي مثلـــه فـــي ذلـــك مثـــل الـــسلوك هٕ ُ
لبنــاءات االجتماعیــة والثقافیــة االمتثــالي وهنــاك عنــصرین لهمــا أهمیــة مباشــرة ضــمن عناصــر ا

  :المختلفة وهما
ًاألهـداف والغایــات والمـصالح المحــددة ثقافیــا والتـي تعتبــر مـشروعة لجمیــع أعــضاء : ًأوال ّ ُ
  .المجتمع

الوسائل المقبولة والتي تقررها النظم االجتماعیة وتعمل على تحقیـق هـذه األهـداف : ًثانیا
  ).2002 ،یوسف(

دور كــایم فــي تفــسیره لالنحــراف، حیــث یــرى دور كــایم أن  نجــد أن میرتــون یختلــف عــن 
ُّاإلنسان لدیه رغبات غیر محدودة بشكل طبیعي وهو یتوق لتحقیقها وبالتالي ال بد من ضـبطه  ُ
ًاجتماعیـــا، بینمـــا میرتـــون یـــرى أن الظـــروف االجتماعیـــة تـــضع ضـــغوطا متباینـــة علـــى األفـــراد  ًّ

ّأو االستجابة بـشكل مختلـف، أمـا الرغبـات فعنـد حسب البناء االجتماعي ولذلك فعلیهم التكیف 
  .)2004جابر، (میرتون هي منشأ طبیعي 

  )The Modes of Adaptation(ّأنماط التكیف 
تتمیــز هــذه الــشریحة بالتزامهــا بأهــداف المجتمــع ): Conformists(الملتزمــون   - أ 

الطمأنینـة ّالثقافیة والوسائل المشروعة لتحقیق األهداف، وبهذه الـشریحة یعـم الـسالم و
ّ ویعـد هـذا الـنمط مـن االسـتجابات .اللتزامهم بالعمل الوظیفي فـي مؤسـسات المجتمـع ُ

ًالــــسویة حیــــث یتــــاح لألفــــراد اختیــــار الوســــائل المقبولــــة اجتماعیــــا لتحقیــــق األهــــداف  ُ
  .ًالمحددة ثقافیا

هــــذه الــــشریحة یریــــدون تحقیــــق النجــــاح ویقبلــــون ): Innovators(المخترعـــون   -ب 
ائل غیـــر مـــشروعة، لـــذلك انـــصب االهتمـــام علیهـــا مـــن علمـــاء األهـــداف ولكـــن بوســـ

ً حیث ینطبق علیهم مبدأ الغایة تبرر الوسیلة فبدال من أن یعمـل الـشخص .االجتماع
یلجأ إلى السرقة فالقیم الثقافیة في المجتمع تركز على أهـداف النجـاح إال أن الفـرص 
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 بواســــطة البنــــاء المتاحــــة لتحقیــــق هــــذه األهــــداف تعتبــــر محــــددة إلــــى درجــــة كبیــــرة
 العنــفاالجتمــاعي ممــا یــدفع األفــراد إلــى ابتــداع وســائل غیــر مــشروعة وهنــا یحــدث 

 ).2004جابر، (حیث ینتشر هذا النمط في الطبقة الدنیا 

ًوهــم عكــس المختــرعین تمامــا أي أنهــم یحترمــون القــوانین المعمــول : الطقوســیین  -ج 
ــــذي یطبــــق القــــوانین بهــــا لكنــــه ال تهمهــــم األحــــداث والــــسعي لتحقیقهــــا كــــالموظف  ّال

ًوالتعلیمـات حرفیــا ولكــن یهمـل التقــدم اإلداري حیــث األنظمـة والتعلیمــات هــي الهــدف 
ّاألسمى، وهذا یقلل من احتمال التجدید ویعزز المسایرة الكاملة للروتین وقد یعـد هـذا  ُ ّ

ًالسلوك انحرافا من وجهة نظر األسویاء أحیانا   ).2004جابر، (ً

ًهــــم األقــــل شــــیوعا غیــــر طمــــوحین یختــــارون ): Retreatists( االنــــسحابیون   -د  ّ
 فهـــؤالء النـــاس .االنــسحاب مـــن المجتمـــع كـــاللجوء للمخـــدرات فیكونـــون هـــم الـــضحایا

یرفــضون األهــداف الثقافیــة والوســائل المــشروعة وهــذا الــنمط ینتــشر بــین المتــسولین 
ومتعــاطي المخـــدرات حیــث عـــدم القـــدرة علــى تحقیـــق األهــداف بالوســـائل المـــشروعة 

نعدام الفرص المتاحة ومن جهة أخـرى عـدم القـدرة علـى تحقیـق األهـداف بالوسـائل ال
ًغیر المشروعة نظرا لوجود التحریات فیتم التخلي عن األهداف والوسائل معـا فیكـون  ًّ ّ

 ).2006مانیس، (ٍالهروب من المجتمع فیصبح الفرد غیر منتم إلى المجتمع 

ائل المـشروعة وتـرفض األهـداف شریحة ترفض الوسـ): Rebellions(الثائرون   -ه 
ّالثقافیـــة لكـــن لهـــم أهـــدافهم الخاصـــة كالجماعـــات الثوریـــة والعـــصابات التـــي تـــستخدم 

، ً حیــث یخلقــون أهــدافا ووســائل جدیــدة ویحــاولون إقامــة نظــام اجتمــاعي جدیــدالعنــف
إن نظریة میرتون لألنومیا ركزت على التوزیع الغیـر عـادل للوسـائل المـشروعة لـذلك 

 .هو الذي یصنع المجرمفالمجتمع 

ّمجــرد اســتجابة نمطیــة مــن جانــب أبنــاء الطبقــة الــدنیا نحــو "فــاالنحراف عنــد میرتــون هــو  ُ
، فاألفعـــال االنحرافیـــة كالـــسرقة والتهدیـــد )2004جـــابر، (فقـــدان المعـــاییر المجتمعیـــة الـــشاملة 

ْتستهدف الحـصول علـى الثـروة أو القـوة بوسـائل غیـر مـشروعة ونـدرة الفـرص المـشروع ة یـدفع ُ
َّبالتـالي مـن وجهـة نظـر میرتـون فالجریمـة متوقـع أن تـزداد . الفرد الستخدام الوسائل المشروعة ُ

 .ًفي المجموعات ذات االتصال المحدود بالوسائل المقررة اجتماعیا

هذه النظریة تطبـق فـي العالقـة بـین االنحـراف والتحـضر حیـث أن المهـاجرین مـن الریـف 
ممـا یـساعد علـى عـدم : ون من ذوي التعلـیم المـنخفض والمهـن الـدنیاًإلى المدینة غالبا ما یكون

حصولهم على المهن التي تؤمن لهم حیاة آمنة وتشبع كلفة الحیاة في المدینة وزیـادة معـدالت 
ًالبطالــة فــإن هــؤالء األفــراد ال یتمكنــون مــن تحقیــق األهــداف المقبولــة اجتماعیــا بطــرق مقبولــة  َّ

  ).2006مانیس، . (ًاجتماعیا
ًولعــدم تـــوفر الوســائل المقبولـــة اجتماعیــا بـــسبب انخفــاض مـــستوى الــتعلم ونوعیـــة المهـــن 
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وبالتــالي عــدم قــدرة الفــرد علــى تحقیــق أهدافــه فیتجــه لالنحــراف ویعــیش حالــة األنــومي لتحقیــق 
  .االجتماعیة لتحسین الوضع الماديأهدافه 

  :ظاهرة العنف االنتخابيملخص للنظریات التي تناولت 
ّعلــى افتراضــات متعــددة ولكــن علــى  النظریــات فــي تفــسیرها للعنــف االنتخــابيترتكـز هــذه  ُ

ّالرغم من تعددها وتنوعها إال أنها جمیعها تفترض أن شـروط اإلجـرام وظروفـه األساسـیة توجـد  ّ
في البیئة الطبیعیة والثقافیـة واالجتماعیـة التـي تحـیط بـالفرد وینبعـث مـن هـذه البیئـات مجموعـة 

یـة الــسابقة فـي وجودهــا علــى الفـرد وعلــى أي فعـل إجرامــي تـدفع الفــرد إلــى مـن العوامــل الخارج
 ویعتقـد أصـحاب هـذا االتجــاه أن ظـروف بعـض الطبقـات االجتماعیـة وبخاصــة العنـفارتكـاب 

الطبقات الدنیا والخصائص الممیزة لبعض البنى السیاسیة والجغرافیة والبیئیـة هـي التـي تمـارس 
ة مــن النــاس وتــرى معظــم النظریــات االجتماعیــة أن هنالــك تــأثیرات ســلبیة علــى مجموعــة كبیــر

ّمجموعــة مــن المتغیــرات تعمــل علــى توحــد مجموعــة مــن األفــراد علــى شــكل تجمعــات ســكانیة 
  .  في أي وقتالعنفیمكن أن تتعرض لخطر 

ّأمـــا النظریـــات البنائیـــة فتؤكـــد علـــى وجـــود نـــوع مـــن االهتمامـــات الشخـــصیة والطموحـــات  ّ
دى بعـــض األفـــراد ولكـــن ال تتـــوفر لـــدیهم فـــرص إلبـــراز هـــذه المواهـــب والقـــدرات والمواهـــب لـــ

العنــف، ولــد یتًوالقـدرات بطــرق شــرعیة مقبولــة اجتماعیـا فیتجهــون إلبرازهــا بطــرق غیـر شــرعیة ف
 تبــرز مــن خــالل التعــارض العنیــفّوتؤكــد التفــسیرات البنائیــة علــى أن الــشروط المالئمــة للفعــل 

ِّففـي ظـل هـذه الظـروف . ي إشباعها وبین وسائل تحقیقهـابین اآلمال والطموحات التي یرغب ف
َّیـضطر الفـرد إلــى االعتمـاد علــى الوسـائل والطـرق غیــر الـشرعیة إلشــباع احتیاجاتـه ومتطلباتــه 

 بأنــه نتــاج االفتقــار إلــى المعــاییر العنــفّاألساســیة وهكــذا فــإن أصــحاب هــذا االتجــاه یفــسرون 
 بـین الطـرق والوسـائل الـشرعیة والطـرق والوسـائل االجتماعیة وتضار بها ونتـاج التعـارض فیمـا

ّوان . ّغیــر الـــشرعیة عنـــدما یكــون شـــخص مـــا بــصدد تحقیـــق بعـــض األهــداف الثقافیـــة العامـــة ٕ
ًاألفراد من ذوي الدخل المنخفض الذین ینتمون غالبا إلى الطبقات الـدنیا والـى جماعـات عرقیـة 

یــوم تحـوالت اجتماعیــة كبیـرة وتغیــرات المجتمعــات تـشهد الفًمعینـة أكثــر تعرضـا لهــذه الظـاهرة، 
  .سریعة في أبنیتها االجتماعیة وأنساقها الثقافیة التقلیدیة محاولة اللحاق بالمجتمعات المتقدمة

وفیما یتـصل بنظریـات الثقافـة الخاصـة فإنهـا تفتـرض تنوعـات فـي اتجاهـات النـاس ویقـوم 
ّت والطموحات والتوقعـات ویتمـسك هذا التنوع من الناحیة االجتماعیة على أساس تنوع المعتقدا

ّأصحاب هذا االتجـاه بفكـرة أساسـیة مؤداهـا أن صـراع المعـاییر االجتماعیـة الـذي یولـد الـسلوك  ّ
اإلجرامـــي یعـــزى إلـــى الحقیقـــة التـــي تقـــول أن هنـــاك عـــدة طبقـــات اجتماعیـــة وعـــدة جماعـــات 

ضـد أنمـاط معینـة اجتماعیة تتمسك بنمـاذج ثقافیـة تتعـارض مـع التـشریعات والقـوانین الخاصـة 
مــن الجریمــة وان نمــاذج الــسلوك غیــر الــشرعیة تتــدعم وتتعــزز بمعــاییر ثقافیــة فرعیــة تمــارس 
ًضغوطا على الفرد فتدفعه باتجاه االنحراف عن الثقافة العامة المقبولة اجتماعیـا وبعبـارة أخـرى  ً

راء التقــاء فــان أصــحاب هــذه النظریــة یــرون أن الثقافــة الخاصــة أو الفرعیــة التــي تتولــد مــن جــ
بعض األفراد والجماعات الذین یتماثلون في مواجهة مشكالت متـشابهة هـي التـي تخلـق لـدیهم 

 كنوع من الحل للتغلب على مشكالتهم وینظر أصحاب هذا االتجـاه إلـى العنفالمیل لممارسة 
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 الثقافة الخاصة أو الفرعیة علـى أنـه أسـلوب متمیـز وطریقـة خاصـة للحیـاة یتبعهـا أفـراد جماعـة
ًمعینة في نطاق مجتمع اكبر یتسم بوجود ثقافة عامـة مـشتركة وغالبـا مـا تتعـارض هـذه الثقافـة 

  .الخاصة مع الثقافة العامة المشتركة
غیــــر أن أصـــــحاب هـــــذه النظریـــــات االجتماعیــــة الفرعیـــــة یعتقـــــدون أن فقـــــدان المعـــــاییر 

نتــاج البیئـــة  هــي العنـــفاالجتماعیــة واضــطرابها وظهـــور ثقافــات فرعیــة تـــشجع علــى ارتكــاب 
نمـو فـي فـراغ اجتمـاعي ویبـدو أن ی ال العنـفوهذا یعني أن . االجتماعیة التي یعیش فیها الفرد

ًعلماء االجتماع اإلحصائي بشكل خاص قد اعتمدوا كثیرا على هذه الفرضیة عنـدما أكـدوا فـي 
ى  علـى أهمیـة إعـادة بنـاء الظـروف االقتـصادیة واالجتماعیـة علـالعنـفخططهم الخاصة بمنع 

ًأســاس أن العملیــة اإلجرامیــة تنبعــث أساســا مــن عــدم كفــاءة الظــروف االقتــصادیة واالجتماعیــة 
بـصورة مباشـرة او بـصورة ظـاهرة العنـف االنتخـابي التي تـؤثر علـى شخـصیة الفـرد فتدفعـه إلـى 

  .غیر مباشرة
  :الدراسات السابقة

 "األردني السیاسي النظامب الوعي" دراسة نظریة، وعنوانها وهي) 2005وتیم،  العقیلي(دراسة 
 ونقـل الـسیاسیة، الحیـاة ط فـيرالالنخ إلعداده األردني للمواطن السیاسي التثقیف تناولت ضرورة فقد

 التنشئة أن اعتبار على قیم التسامح واالبتعاد عن العنف المجتمعي، وغرس للمواطنین، النظام ثقافة
واالسـتمرار  مـن الدیمومـة وتمكنـه الـسیاسیة، للعملیـة ومدخلـه الـسیاسي النظام أولى وظائف السیاسیة
األردنـي لخفـض العنـف  الـسیاسي النظـام علـى التـي یتعـین الوظـائف أبـرز الدراسـة إلـى وتوصـلت
  .السیاسي الوعي مرحلة بأفراده إلى للوصول إتباعها االنتخابي

المشاركة السیاسیة " دراسة بعنوان (Schaefer and Bassiony, 2011)أجرى و  
 على 2011 ینایر 25وهدفت إلى معرفة تأثیر أحداث ".  ینایر25هرة بعد أحداث في القا

وتكونت عینة الدراسة  .الوعي السیاسي والمشاركة السیاسیة ألبناء القاهرة بعد هذه األحداث
واستخدمت الدراسة أداتي االستبیان .  سنة30-18من أبناء القاهرة ممن تقع أعمارهم بین 

 كان  من عنف ومشاجرات ینایر25 التي واكبت ثورة لنتائج أن األحداثوأشارت ا. والمقابلة
لها تأثیر على أفراد عینة الدراسة فقد زادت من وعیهم ومشاركتهم السیاسیة، حیث كانت 

 ینایر كان لها 25فرد من عینة الدراسة ایجابیة، مما یشیر إلى أن أحداث ) 120(استجابة 
  . ألبناء القاهرةتأثیر إیجابي على الوعي السیاسي 

التوجهات السیاسیة لناشطي الحـراك الـشبابي فـي األردن "دراسة ) 2013بني سالمة، (أجرى و
 مـشارك مـن الحـراك حیـث أظهـرت هـذه )500(في ظل الربیـع العربـي علـى عینـة مكونـة مـن 

  : الدراسة نتائج من أهمها
نـشر ثقافـة االحتجـاج إن الحراك حقق بعـض االنجـازات مثـل رفـع مـستوى الـوعي الـشعبي و. 1

  .وكسر حاجز الخوفًبعیدا عن العنف 
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  .إن االتجاه نحو الحراك كان ایجابیا ال سیما في مجال سلمیة الحراك. 2
  .إن األسباب االقتصادیة من أكثر األسباب تأثیرا على نشأة الحراك. 3

 في الدیمقراطي التحول مسار مستقبل"والتي جاءت بعنوان ) 2014أبي الحسن، (دراسة 
حیـث هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف " المتغیـرات الحالیـة ظـل فـي ٕواشـكالیاته العربـي الربیـع دول

 عـن البحـث الدراسـة حاولـت العربـي،و الوطن في التحول الدیمقراطي عملیات على إشكالیات
 وسـبل العربیـة الـبالد فـي التحـول مـسارات لـه الـذي تعرضـت التعثـر لحالـة مفـسرة عوامـل

العنـف التـي ترافـق  ظـاهرة وانتـشار األمنـي إشـكالیة االنفـالت الدراسـة لـتوتناو معالجتهـا،
 االسـتقطاب التحـول، كـذلك مـسارات اسـتكمال أمـام ًعائقـا شـكلت التـي العملیـة االنتخابیـة،

 في تتجسد واإلشكالیة الثالثة العربي، المجتمع على سیطر الذي والسیاسي والمذهبي الطائفي
 وعـدم لها، حلول سریعة إیجاد على الحاكمة األنظمة قدرة عدمو االقتصادیة األوضاع تدهور
  .االجتماعیة العدالة تحقیق

 :الثالثـة االنتقالیـة مرحلتهـا فـي لیبیـا" والتي جـاءت بعنـوان) 2014، لسنوسيا( دراسة في
 بعـد الخـالف تـأزم وهـدفت الدراسـة إلـى البحـث فـي أثـر" الـشرعیات  وتنـازع االرادرات صـراع
 والبنـاء العدالـة بـین حزبـي الـسیاسي الـصراع مـن أجـواء فـي تـم الـذي اللیبي، انالبرلم انتخاب

 الـوزراء شـرعیة رئـیس فـي التـشكیك إثـر علـى المدنیـة القـوة تحـالف كتلـة وبـین اإلسـالمي
 خـالف ممـا خلـق بـه، االعتـراف وعـدم الـوطني، المـؤتمر على والتهجم) معیتیق احمد(السابق
 في االنتخابـات ذروتها االستقطاب حالة ووصلت سیاسیة،ال القوى جمیع بین سیاسي وصراع

 لشرعیة وال وجود القانونیة، الشرعیة هي الحقیقیة الشرعیة أن على البرلمان وتأكید البرلمانیة،
 أن الدراسـة كیـف وضـحت فبرایـر، 17 ثـورة علـى انقـالب الثـوار اعتبـره ممـا الثـورة أثنـاء

 االعتـراف بنتـائج وعـدم الـسیاسیة، النخـب بـین الـسیاسي الـصراع مـن حالـة خلقـت االنتخابـات
ممـا  لحـسمها، اسـلوب الـسالح فیـه اسـتعمل والـذي الـشرعیة أزمـة خلقـت وكیـف االنتخابـات،

  .والسیاسي االجتماعي واالنقسام للتناحر سبب وكان البالد داخل االوضاع تدهور في تسبب
الـسیاسیة فـي  التغییـر دةٕوارا الـسیاسي اإلصـالح" دراسـة بعنـوان) 2015الخزاعلـة، (أجرىو

 فـي الـسیاسي اإلصـالح علـى الـضوء إلقـاء إلـى الدراسـة هـذه وهدفت" 2013-2010األردن 
 مـن الدراسـة انطلقـت  كمـا.تحقیقـه فـي األردنـي النظام الـسیاسي لدى التغیر إرادة وأثر األردن
 سیاسيالـ لـدى النظـام التغییـر ٕوارادة الـسیاسي اإلصـالح بـین عالقـة بوجـود مفادهـا فرضـیة

التـي  التغییـر إرادة مـدى مـا وهـو المحـوري الـسؤال عـن اإلجابـة الدراسـة وحاولـت األردنـي،
 إلـى الدراسـة المنـشود؟ وتوصـلت الـسیاسي اإلصالح لتحقیق األردني السیاسي النظام یمتلكها
 النظـام مـن قبـل حقیقیـة إرادة غیـاب ظـل فـي الـسیاسي لإلصـالح وجـود ال أنـه مفادهـا نتیجـة

  .السیاسي النظام بإرادة ًوثیقا ًارتباطا مرتبط السیاسي فإلصالح السیاسي،
: أثر الربیع العربي على المشاركة السیاسیة" دراسة بعنوان) 2016درادكة،  (أجرىو

یتناول هذا البحث أثر الربیع العربي على المشاركة )" 2013-2011(األردن نموذجا 
یث وصل الباحث إلى وجود عالقة ح) 2013-2011(السیاسیة في األردن خالل الفترة 

ایجابیة بین الربیع العربي ومؤشرات المشاركة السیاسیة األساسیة والثانویة مثل العوامل 
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ظهور قوى اجتماعیة جدیدة، وسائل التواصل االجتماعي، الصراع بین القوى : المساعدة
یة والمناطقیة السیاسیة والقیادات السیاسیة، العنف والسلوك االحتجاجي والمطالب الفئو

والمجتمعیة، أما من حیث المؤشر الكلي المرتبط بأنشطة المشاركة السیاسیة التقلیدیة وغیر 
التقلیدیة كانت األنشطة التقلیدیة تتجه نحو التزاید كالمسیرات التي قامت بها بعض األحزاب 

لقبلیة وحراكات وأحداث الشغب واالحتجاجات العمالیة المختلفة والحركات العمالیة العشائریة ا
المناطق وحراكات شبابیة، أما من حیث زیادة الناشطین سیاسیا كأحد أشكال مستویات 
المشاركة السیاسیة فقد قامت فئة الشباب والتجمعات القبلیة في المناطق برفع المطالب التي 

أما المؤشر المتعلق بدوافع . تراوحت ما بین مطالب اقتصادیة ومطالب سیاسیة دستوریة
مشاركة السیاسیة فقد كانت الدوافع الخاصة للمشاركین سیاسیا أكثر قوة حیث ارتبطت ال

بتحقیق مصالح وقتیة تمثلت بإضرابات العمال أو مصالح غیر منظمة قرابیة مرتبطة بوجود 
المشاركین سیاسیا في منطقة جغرافیة محددة، أما من حیث متطلبات المشاركة السیاسیة 

قام الباحث باختیار عدة . تواصل االجتماعي كوسیلة للحشد والتعبئةفبرز استخدام وسائل ال
وأشكالها ، ودرجة  فرضیات مرتبطة بأثر الربیع العربي على كل مستویات المشاركة السیاسیة

االهتمام السیاسي والمطالب السیاسیة ودوافع المشاركة السیاسیة، وتوفر متطلباتها وزیادة شدة 
ظهور قوى اجتماعیة جدیدة وتزاید : أدى إلى ظهور نتائج تمثلت فيالمنبهات السیاسیة، مما 

  . أنشطة المشاركة السیاسیة غیر التقلیدیة وزیادة درجة الناشطین
  :ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

 العوامـل الدراسـات إلـى مـن عـدد تطرقـت أنهـا نالحـظ وباستعراض الدراسات السابقة
 المعروضـة كونهـا  وتتمیـز هـذه الدراسـة عـن سـابقاتها.عنف المجتمعـيال إلى والظروف المؤدیة

أنواع العنـف النـاتج عـن المنافـسة فـي االنتخابـات النیابیـة والبلدیـة فـي المجتمـع األردنـي تتناول 
 فعتبـر هـذه الدراسـة مـن الدراسـات المهمــة مـن وجهـة نظـر أعـضاء مؤسـسات المجتمـع المـدني

  .لباحثةفي هذا الموضوع في حدود اطالع ا
اعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي والمنهج التحلیلي : منهجیة الدراسة

، واكتشاف العالقات واالرتباطات بین المتغیرات، ویعد الدراسةلجوانب المشكلة مدار 
المسح االجتماعي أكثر أنواع البحوث االجتماعیة التي تهدف إلى الوصول إلى صورة 

  .لعینةمتكاملة لجوانب مجتمع ا
تكون مجتمع الدراسة المستهدف من جمیع أعضاء األحزاب : مجتمع الدراسة

ثالثة ) 23(ًعضوا موزعین على ) 15526(السیاسیة في األردن، والبالغ عددهم 
  :  موزعین كما یلي2019ًوعشرون حزبا مرخصا حسب سجالت وزارة الداخلیة لعام 
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  توزیع مجتمع الدراسة:)1(جدول 
الر
  قم

عدد   تاریخ التأسیس  زباسم الح
  األعضاء

المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئویة

حزب البعث العربي االشتراكي  1
  األردني

18/1/1993  602  26.17  3.88 
%  

  %3.84  25.86  595  17/1/1993  الحزب الشیوعي األردني 2
  %5.24  35.47  816  7/12/1992  حزب جبهة العمل اإلسالمي 3
حزب الشعب الدیمقراطي  4

  )حشد(األردني
24/1/1993  829  36.04  5.34%  

حزب الوحدة الشعبیة الدیمقراطي  5
  األردني

9/2/1993  543  23.60  3.50%  

  %4.53  30.65  705  13/4/1993  حزب البعث العربي التقدمي 6
  %5.19  35.04  806  10/4/1993  حزب دعاء األردني  7
  %3.11  21.04  484  7/5/1997  الحزب الوطني الدستوري 8
ة القومیة للدیمقراطیة حزب الحرك 9

  المباشرة
10/7/1997  525  22.82  3.38%  

  %3.24  21.91  504  19/12/2001  حزب الوسط اإلسالمي 10
  %2.96  20.04  461  21/12/2002  حزب الرسالة 11
  %5.45  36.78  846  14/3/2007  الحزب الوطني األردني 12
  %5.80  39.21  902  30/9/2007  حزب الجبهة األردنیة الموحدة 13
  %4.60  31.04  714  19/2/2008   الحیاة األردنيحزب 14
  %3.80  25.65  590  17/2/2009  حزب الرفاه األردني 15
  %8.74  59.13  1360  31/8/2009  حزب التیار الوطني 16
  %3.49  23.60  543  6/9/2009  حزب العدالة والتنمیة 17
  %5.74  38.69  890  6/11/2009  حزب الحریة والمساواة 18
  %3.45  23.34  537  12/10/2011  ردنيحزب االتحاد الوطني األ 19
  %3.26  22.04  507  30/10/2011  حزب الشباب الوطني األردني 20
  %4.09  27.65  636  4/1/2012  حزب العدالة واالصالح 21
حزب جبهة العمل الوطني  22

  األردني
12/1/2012  514  22.34  3.4%  

  %3.97  26.82  617  23/2/2012  حزب االصالح 23
 :عینة الدراسة

عضو ) 500(ینة غیر عشوائیة بطریقة العینة المتاحة أو المتوفرة حجمها تم أخذ ع
 العینة، جمیع مفردات على تاالستباناتوزیع من أعضاء األحزاب السیاسیة األردنیة، وتم 

) 55(فیما لم یتم استرجاع  %)89( بنسبة مئویة بلغت استبانة،) 445 (حیث استرجع
) 19(وتم استبعاد اب خارجة عن ارادة الباحث، ألسب%) 11(استبانة بنسبة مئویة بلغت 
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 لعدم صالحیتها للتحلیل اإلحصائي، لیصبح عدد %)3.8( بنسبة مئویة بلغت استبانة
 الدراسة عینةمن %) 85.2 (تهنسبما تشكل لاستبانة ) 426( الصالحة للتحلیل تاالستبیانا

 .ة، وهي نسبة مقبولة ألغراض البحث العلميالكلی

النوع االجتماعي، العمر، المؤهل (توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المتغیرات  :)2(جدول رقم 
العلمي، الحالة االجتماعیة، مكان السكن، سنوات العمل في الحزب، اتجاه الحزب، المكانة 

  )الحزبیة
  النسبة   العدد  المستوى  المتغیر

  النوع االجتماعي  %78.2  333  ذكور
 %21.8 93  إناث

  %21.8  93  و أقل سنة أ30
  %38.5  164   سنة40-31من 
  العمر  %28.2  120   سنة50-41من 
 %11.5 49   سنة فأكثر51

  %50.7  216  أعزب
  %35.4  151  ة/متزوج
  %10.1  43  ة/مطلق

  
  الحالة االجتماعیة

 %3.8 16  ة/أرمل
  %6.3  27  الثانویة العامة فاقل

  %19.4  82  دبلوم متوسط
  %62.9  268  بكالوریوس

  
      المؤهل 

  التعلیمي 
 %11.1 47  دراسات علیا

  %36.2  154  ریف
  %29.3  125  مدینة
  %26.1  111  بادیة

  
  مكان السكن

 %8.5 36  مخیم
  %13.8  59  سنوات فأقل5
  %21.8  93  سنوات10– 6

  مدة العمل الحزبي  %45.5  194  سنة 15– 11

 %18.8 80  سنة فأكثر16
  المكانة الحزبیة %19  81  قیادي

 %81 345  عضو هیئة عامة
  %21.8  93  قومي
  %32.2  137  یساري

  اتجاه الحزب

 %46.0 196  یمیني
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بأن غالبیة أفراد عینة الدراسة كانوا من الذكور بمجموع ) 2(یتضح من الجدول 
بنسبة مئویة ) 93(، فیما كان تمثیل عینة الدراسة من النساء %)78.2(بنسبة مئویة )  333(

ً، وهذا یشیر إلى أن دور المرأة األردنیة في العمل الحزبي ال یزال محدودا %)21.8(بلغت 
وقد یعزى ذلك إلى طبیعة المجتمع األردني المحافظ القائم على العشائریة والقبلیة في تكوینه 

وبالنسبة لمتغیر العمر .  االجتماعي، وخوف المرأة من المشاركة السیاسیة والعمل الحزبي
وبنسبة ) 164(بمجموع )  سنة40-31( أفراد عینة الدراسة كانوا من الفئة العمریة فإن غالبیة

) 50- 41(، في حین بلغت نسبة أفراد عینة الدراسة والذین تقع أعمارهم من %)38.5(
سنة في ) 30(، وحلت الفئة العمریة أقل من %)28.2(ًمبحوثا بنسبة مئویة بلغت ) 120(

، بینما جاءت الفئة %)21.8(مبحوثا، وبنسبة مئویة بلغت ) 93(المرتبة الثالثة بمجموع 
من مجموع أفراد %) 11(ًمبحوثا، بنسبة مئویة ) 49) ( سنة فأكثر51(العمریة التي تزید عن 

ویمكن تفسیر هذا إلى بروز دور الشباب في مراحل العمر األكثر نضوجا من . عینة الدراسة
وهذا یعود إلى زیادة نسبة الوعي والتعلیم عند عام فأكثر في العمل الحزبي السیاسي، ) 30(

وفیما یتعلق بالحالة االجتماعیة للمبحوثین . فئة الشباب واالهتمام بالعمل السیاسي والحزبي
مبحوثا ) 216(ًفقد أشارت النتائج إلى أن فئة العزاب هم األكثر تمثیال لعینة الدراسة بمجموع 

) 151(جین فقد حلت بالمرتبة التي تلیها بمجموع ، أما فئة المتزو%)50(بنسبة مئویة بلغت 
، أما فئة المطلقین فقد كان تمثیلها في عینة الدراسة %)35(ًمبحوثا بنسبة مئویة بلغت 

) 16(وجاءت فئة االرامل بمجموع %) 10.1(ًمبحوثا بنسبة مئویة بلغت ) 43(بمجموع 
 ارتفاع نسبة العزاب في عینة ویمكن تفسیر ذلك إلى أن%). 3.8(ًمبحوثا بنسبة مئویة بلغت 

 عام في األردن هم من العزاب بشكل 35الدراسة یعود إلى ان معظم الشباب من دون سن 
عام وذلك لتأخر سن الزواج عند األردنیین في السنوات األخیرة نتیجة الظروف االقتصادیة 

ي معدالت الصعبة التي یمر بها المجتمع األردني والذي ترتب على ذلك زیادة ملحوظة ف
الفقر والبطالة وزیادة نسبة العنوسة، أما الفئات األخرى فهي تقع ضمن المعدالت الطبیعیة 

  . التي تمثل المجتمع األردني بشكل عام
من أفراد العینة كانوا ) 268(وبالنسبة لمتغیر المؤهل التعلیمي یوضح الجدول أن 

) 82(، كما وجد أن %)62.9(یة من حملة الشهادة الجامعیة األولى بكالوریوس بنسبة مئو
ًمبحوثا بنسبة مئویة ) 47(هم من حملة دبلوم متوسط، وأن %) 19.4(ًمبحوثا بنسبة مئویة 

ًمبحوثا بنسبة مئویة ) 27(هم من حملة شهادات الدراسات العلیا، بینما كان %) 11.1(
  . هم من حملة الثانویة العامة فما دون%) 6.3(

 العمل الحزبي السیاسي أصبح یحتاج إلى كوادر بشریة ذات وتعزى هذه النتیجة إلى كون
تأهیل علمي مناسب، وأن زیادة التعلیم تزید من زیادة نسبة الوعي عند األفراد مما یعطي 
العمل السیاسي والحزبي قوة أكبر وتأثیر اقوى  حتى تتمكن من القیام بأعمالها وتحقیق 

  .أهدافها
من افراد العینة هم ) 154( فقد بینت النتائج ان أما فیما یتعلق بمتغیر مكان السكن

، فیما حلت فئة سكان المدینة بالمرتبة الثانیة %)36.2(من سكان الریف بنسبة مئویة بلغت 
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، فیما حلت فئة سكان البادیة بالمرتبة الثالثة %)29.3(بنسبة مئویة بلغت ) 125(بمجموع 
 فیما حلت فئة سكان المخیم بمجموع %)26.1(ًمبحوثا بنسبة مئویة بلغت ) 111(بمجموع 

وهذا یفسر زیادة الوعي والتعلیم لدى أبناء الریف %). 8.5(ًمبحوثا بنسبة مئویة بلغت ) 36(
والبادیة تحدیدا وذلك من خالل زیادة مشاركتهم في العمل الحزبي والسیاسي وهذا ما اعطى 

ریف والبادیة في العمل السیاسي العمل الحزبي قوة أكثر، وذلك العتماده على مشاركة ابناء ال
ًلكونهم أیضا یمثلون ثقال عشائریا یمكن من خالله دعم العمل الحزبي والسیاسي أكثر من 
ذي قبل وكذلك یمكن له ان یزید من نسبة الوعي المجتمعي بحقوق األفراد وواجباتهم 

  .والوقوف في وجه الفساد والفاسدین
سنة المرتبة ) 15-11( احتلت الفئة من وبالنسبة لمتغیر مدة العمل الحزبي فقد

فیما حل في المرتبة الثانیة %) 45.5(ًمبحوثا بنسبة مئویة بلغت ) 194(األولى بمجموع 
%) 21.8(ًمبحوثا بنسبة مئویة بلغت ) 93(سنوات، بمجموع ) 10- 6(اصحاب الخبرة من 

، بینما جاءت %)18.8(ًمبحوثا بنسبة مئویة بلغت ) 80(سنة فأكثر بمجموع ) 16(تلتها فئة 
بنسبة ) 59(سنوات في المرتبة األخیرة بمجموع ) 5(الفئة التي تمتلك من الخبرة اقل من 

  %). 13.8(مئویة بلغت 
وبالنسبة لمتغیر المكانة الحزبیة فقد كان تمثیل أعضاء الهیئة العامة أكثر من 

ًا بنسبة مئویة بلغت مبحوث) 81(، مقابل %)81(بنسبة مئویة بلغت ) 345(القیادیین بمجموع 
من القیادیین، وهذا التمثیل طبیعي حیث أن عدد اعضاء الهیة العامة هو أكثر من %) 91(

القیادیین بصورة طبیعیة ولذلك فإن تمثیل الهیئة العامة بنسبة اكبر من القیادیین هو امر 
  .  طبیعي من حیث النسبة والتناسب لعدد االعضاء والقیادیین

یر اتجاه الحزب فقد احتل ممثلوا األحزاب الیمینیة المرتبة األولى أما بالنسبة لمتغ
فیما حل الیساریون بالمرتبة التالیة بمجموع %) 46.0(بنسبة مئویة بلغت ) 196(بمجموع 

ًمبحوثا ) 93(وجاء القومیون بالمرتبة األخیرة بمجموع %) 32.2(مبحوثا بنسبة بلغت ) 137(
فسیر ذلك فإن عدد اعضاء األحزاب الیمینیة أكثر من ولت%).  21.8(بنسبة مئویة بلغت 

ًاألحزاب القومیة والیساریة، لذلك جاء التمثیل موافقا للتمثیل النسبي لعدد اعضاء األحزاب 
  .السیاسیة األردنیة

أنـــواع العنــف النـــاتج عـــن  مــن خـــالل االطــالع علـــى الدراســات الـــسابقة حــول :أداة الدراســة
یابیـــة والبلدیــــة فـــي المجتمـــع األردنــــي مـــن وجهــــة نظـــر أعــــضاء المنافـــسة فـــي االنتخابــــات الن
باالعتمــاد علــى تــم تطــویر اســتبانة متكیفــة مــع البیئــة المبحوثــة، ، مؤســسات المجتمــع المــدني

ًوانــسجاما مــع أهــداف الدراســة ولغایــة  )Söderström, 2018؛ 2016، مبــارك( دراســة
  :هما جزئین الستبانة علىاشتملت هذه ا الدراسة، فقد واإلجابة عنجمع المعلومات 
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النـــوع ( ویـــشتمل علـــى معلومـــات شخـــصیة عـــن أفـــراد عینـــة الدراســـة، وتـــشمل :الجـــزء األول
االجتمــاعي، العمــر، الحالــة االجتماعیــة، المؤهــل العلمــي، مكــان الــسكن، مــدة العمــل الحزبــي، 

  ).المكانة الحزبیة،  اتجاه الحزب
ف الناتج عن المنافـسة فـي االنتخابـات النیابیـة العن فقرة تقیس) 41(ویتكون من : الجزء الثاني

  . والبلدیة في المجتمع األردني من وجهة نظر أعضاء مؤسسات المجتمع المدني
موافـق ) 4(، موافـق) 5(وقد تم قیاس الفقرات باستخدام مقیاس لیكرت الخماسي، وهـي 

  ).أوافق بشدة ال )1(، ال أوافق) 2(، محاید) 3(، بشدة
  :األوساط الحسابیةمعیار الحكم على 

  تم اعتماد المعیار التالي للحكم على األوساط الحسابیة
 . بدرجة منخفضة2.34 اقل من-1من .1

 . بدرجة متوسطة3.67 اقل من– 2.34من  .2

  . بدرجة مرتفعة5.00 -3.68من  .3
ــــى : األداةصــــدق  ــــم عــــرض االســــتبیان بــــشكله األول عل  ســــتة محكمــــین مــــن األســــاتذة 6ت

جتماعیــة، والعلــوم التربویــة فــي جامعــة مؤتــة والجامعــات االردنیــة، المتخصــصین فــي العلــوم اال
ٕالذین قـاموا مـشكورین بوضـع مالحظـاتهم فیمـا یتعلـق بـبعض المفـاهیم، واعـادة صـیاغة بعـض 
فقــرات اإلســتبانة، حیــث تــم األخــذ بــآرائهم والقیــام بالتعــدیالت المقترحــة فــي ســیاق الدراســة بمــا 

  . محل اادراسةیتناسب مع العالقة بین المتغیرات 
األولـــى باســـتخدام ثبـــات : تـــم التحقـــق مـــن ثبـــات االســـتبانة بطـــریقتین: ثبـــات أداة الدراســـة

حیــــث تــــم تطبیــــق االســــتبانة علــــى عینــــة الدراســــة االســــتطالعیة ) Test Retest(اإلعــــادة
ًیومـــا بـــین التطبیقـــین، وبحـــساب معامـــل ) 14(طالبـــا مـــرتین وبفـــارق زمنـــي قـــدره) 25(وعـــددها

 لـــدرجات الطلبـــة علـــى االســـتبانة بـــین مرتـــي التطبیـــق، بلـــغ معامـــل االرتبـــاط ارتبـــاط بیرســـون
وتعــــد هــــذه القیمــــة مرتفعــــة ومقبولــــة لمثــــل هــــذا النــــوع مــــن ) 0.89(المحــــسوب بهــــذه الطریقــــة

والطریقـــة الثانیــة باســـتخدام معامــل ثبـــات كرونبـــاخ ألفــا لالتـــساق الــداخلي وقـــد بلـــغ . الدراســات
  .، وهو معامل صدق مرتفع)0.91(طریقةمعامل االرتباط المحسوب بهذه ال

لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة واختبــار صــحة فرضــیاتها تــم اســتخدام  :المعالجــة اإلحــصائیة
 .SPSS(أســالیب اإلحــصاء الوصــفي والتحلیلــي اآلتیــة، وذلــك باســتخدام الرزمــة اإلحــصائیة 

22.1.(  
 خـصائص لوصـف) Descriptive Statistic Measures( ّمقاییس اإلحـصاء الوصـفي .1

 .ة، واإلجابة على أسئلة الدراسةّنة الدراسة بالنسب المئویّعی

ة ّصـالحیمـدى الختبـار ) Multiple Regression Analysis(د ّتحلیـل االنحـدار المتعـد .2
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ّ الدراسة، وتأثیر المتغیر المستقلوذجنم  . ّ، وأبعاده على المتغیر التابع وأبعادهّ

الكتـــشاف العالقــــات  )Spearman Correlation(معامـــل ارتبـــاط ســـبیرمان للرتـــب  .3
 .االرتباطیة بین متغیرات الدراسة

  :عرض النتائج
مـا حجـم ظـاهرة العنـف المجتمعـي النـاتج عـن الـصراع فـي : اإلجابة عـن الـسؤال األول
   المجتمع األردني؟االنتخابات النیابیة والبلدیة في

نف المجتمعي المتوسطات واالنحرافات المعیاري لحجم ظاهرة الع:)3(جدول رقم 
  الناتج عن الصراع في االنتخابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني

المتوسط   السلوك  الرقم
  الحسابي

 فاالنحرا
  المعیاري

درجة   الرتبة
  الموافقة

  مرتفعة  7  0.95  3.74 التعرض للعنف بالعصا  1
  مرتفعة  3  0.93  3.80 التعرض للعنف بالید   2
 مرتفعة  1  0.89  3.85  ةالتعرض للعنف بآله حاد  3
  مرتفعة  9  0.96  3.70 التعرض للركل  4
  مرتفعة  10  1.00  3.68 التعرض للحرق والكي  5
 مرتفعة  5  0.94  3.76 التعرض لكالم جارح  6
  مرتفعة  2  0.92  3.83 التعرض للسخریة أمام اآلخرین  7
  مرتفعة  4  0.96  3.77 التعرض للسب والشتم  9

  مرتفعة  8  0.98  3.71 التعرض للتحقیر  10
  مرتفعة  6  1.00  3.75 التعرض للمناداة باللقب  11

  مرتفعة  - 0.52 3.76  المتوسط الكلي  1-10
لحجـــم ظـــاهرة العنـــف ّأن المتوســـط الحـــسابي ) 3(تـــشیر البیانـــات الـــواردة فـــي الجـــدول 

، جـــاء المجتمعـــي النـــاتج عـــن الـــصراع فـــي االنتخابـــات النیابیـــة والبلدیـــة فـــي المجتمـــع األردنـــي
وقـــد احتلـــت  .)0.52( وانحـــراف معیـــاري )3.76(ّ، حیـــث بلـــغ المتوســـط الكلـــي مرتفعـــةة بدرجـــ
 )3.85(المرتبـة األولـى وبمتوسـط حـسابي  " التعـرض للعنـف بآلـه حـادة":التي تـنص) 3(الفقرة 

، في حین جاءت بالمرتبـة األخیـرة مرتفعة، وهي تعكس درجة موافقة )0.89(وانحراف معیاري 
 وانحــراف معیــاري )3.68(وبمتوســط حــسابي  " التعــرض للحــرق والكــي":التــي تــنص) 5(الفقــرة 

  .مرتفعة، وهي تعكس موافقة )1.00(

ذات أولویــة  لقــد باتــت قــضیة العنــف المجتمعــي النــاتج عــن الــصراع فــي االنتخابــات
وأنها مشكلة لیست مقتصرة على بلـد أو مجتمـع معـین، فهـي ظـاهرة بین طبقات المجتمع كافة 

ویقــف وراءهــا مجموعــة مــن العوامــل واألســباب، اذ أن للعوامــل .  دول العــالممنتــشرة فــي جمیــع
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االجتماعیـــة والثقافیـــة والتربویـــة والعـــادات والتقالیـــد والعوامـــل البیئیـــة واالقتـــصادیة إضـــافة إلـــى 
ًوغالبـا مـا . األسباب التشریعیة التي نجدها في كثیـر مـن األحیـان تـؤدي الـى العنـف المجتمعـي

ًق القـیم، واهتــزازا فـي نمــط الشخـصیة ممــا یـؤدي فــي النهایـة وعلــى المــدى ًیحـدث خلــال فـي نــس
ًالبعید إلى خلق أشكال مشوهه من العالقات والسلوك، وأنماط من الشخصیة المتـصدعة نفـسیا 

ــــاتج عــــن الــــصراع فــــي . ًوعــــصبیا ویمكــــن تفــــسیر ذلــــك إلــــى أن ظــــاهرة العنــــف المجتمعــــي الن
 االجتماعیـــة ممـــا یـــؤدي إلـــى العزلـــة فـــي البیئیـــة تـــؤدي إلـــى أن فقـــدان األنـــساق االنتخابـــات

بفعـــل الغـــزو الثقـــافي والتطـــور التكنولـــوجي، والعولمـــة، وقبـــول . واالجتماعیـــة والوحـــدة النفـــسیة
ًثقافــات الغــرب غیــر المألوفــة لــدینا، وبخاصــة تلــك التــي لهــا آثــارا ســلبیة بــارزة وواضــحة علــى  ًً ً

ً تعـــد عـــامال رئیـــسا -مقومـــات البنـــاء االجتمـــاعي مـــن عوامـــل االنحـــراف، لـــدى فئـــة كبیـــرة مـــن ُ
ًالــشباب خاصــة عنــد إنــزواء المعــاییر االجتماعیــة  التــي تعــد ضــابطا وحــصنا منیعــا عنــد غیــر  ً ً

وعند ربط هـذه النتیجـة بنظریـات الدراسـة فإنهـا تلتقـي مـع نظریـة .  المتقبلین لمثل تلك الثقافات
كغریــــزة العنــــف  وتــــرفض مفهــــوم اســــتجابة متعلمــــةالعنــــف  والتــــي تــــرى أنالــــتعلم االجتمــــاعي 

العنــف لــیس مختلفــا عــن أیــة اســتجابة أخــرى متعلمــة ویمكــن تعلــم العنــف لإلحبــاط، وتقتــرح أن 
 أكثـر احتمـاال فالـشبابمن خالل المالحظة أو التقلیـد، وكثیـرا مـا یـدعم أو یعـزز هـذا الـسلوك، 

علــى ذلــك تعزیــز لكــي یظهــروا اســتجابات العــدوان المــتعلم بواســطة نمــوذج العــدوان، وعــالوة 
تختلــف شــدة ّ والتــي تــشیر إلــى أنــه  العــدوان–اإلحبــاط ، وتلتقــي مــع نظریــة النمــوذج العــدواني

  .باختالف كمیة اإلحباط الذي یواجهه الفردالعنف الرغبة في 
من هم أكثر األفراد ممارسـة للعنـف المجتمعـي النـاتج عـن : اإلجابة عن السؤال الثاني
  یة والبلدیة في المجتمع األردني؟الصراع في االنتخابات النیاب

التوزیع النسبي ألكثر األفراد ممارسة للعنف المجتمعي الناتج عن الصراع في :)4(جدول رقم 
  االنتخابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني حسب شكل السلوك

 السلوك
من أفراد 
 العشیرة

من فرد كبیر 
السن في 
 العشیرة

من مجموعة 
أفراد مناصري 

 مرشحلل

من فرد مراهق 
  عمره ال یتجاوز

  عام18

غیر 
  ذلك
 حدد

  7.35  13.20  6.50  3.60  10.10 التعرض للعنف بالعصا
 6.90  22.20  8.70  6.40  9.80 التعرض للعنف بالید

 5.80  22.60  7.50  3.80  19.30  التعرض للعنف بآله حادة
 7.60  15.30  4.10  2.90  8.60 التعرض للركل

 7.85  13.60  2.80  1.40  5.10 التعرض للحرق والكي
 5.10  11.60  7.30  1.80  10.20 التعرض لكالم جارح

 5.20  16.50  6.80  2.10  8.90 التعرض للسخریة أمام اآلخرین
 4.10  19.60  5.60  2.60  6.10 التعرض للسب والشتم

 5.40  16.25  7.60  3.80  8.20 التعرض للتحقیر
 7.90  23.80  11.90  5.80  14.60 التعرض للمناداة باللقب

 6.32 17.465 6.88 3.42 10.09  المتوسط العام
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األفراد األكثر ممارسة للعنف المجتمعي الناتج عن ) 4(تبین نتائج الجدول رقم          
الصراع في االنتخابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني حسب شكل سلوك العنف، 

 عام شكل ما 18عمره ال یتجاوز ونالحظ أن التعرض للعنف من قبل فرد مراهق 
التعرض %) 10.09(ثم التعرض للعنف من قبل أفراد العشیرة بنسبة%) 17.465(نسبته

، ثم غیر ذلك وشكلت ما یقارب %)6.88( بنسبة من مجموعة أفراد مناصري للمرشحللعنف 
 ًمن المعتدین، وأخیرا التعرض للعنف من قبل فرد كبیر السن وشكلت ما یقارب%) 6.32(
أما أكثر أشكال العنف التي یمارسها المراهق فكانت العنف بالید، . من المعتدین%) 3.42(

والسخریة أمام اآلخرین، وممارسة الكالم الجارح، والسب والشتم، والتحقیر، أما أكثر أشكال 
 التعرض للمناداة باللقب، التعرض للعنف بآله حادةالعنف التي یمارسها أفراد العشیرة فكانت 

لسب والشتم، والتحقیر، والسخریة أمام اآلخرین، ولكن األشكال األخرى من العنف النفسي وا
مارسها قبل مجموعة أفراد بشكل أكثر والمتمثلة بممارسة الكالم الجارح، والسب والشتم، 

والعنف المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات .  والتحقیر، والسخریة أمام اآلخرین
لدیة هو عنف تقوم به جماعة أو مجموعة من األفراد وعادة یقوم على شعور ثابت النیابیة والب

وأن العنف هو الوسیلة الوحیدة . برفض الوضع القائم الذي ترمي الجماعة إلى مناهضته
المؤدیة إلى الهدف ومن وجهة نظر هؤالء األفراد فالفرد هنا یتصف بحریة أكثر في القیام 

  .ة تضیع بین أفراد الجماعة بعامةبالعنف نظرا ألن المسؤولی
هل هنالك عالقة ذات داللة إحصائیة بـین التعـصب القبلـي : اإلجابة عن السؤال الثالث

وظاهرة العنف المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابـات النیابیـة والبلدیـة فـي المجتمـع 
  .األردني 
وظاهرة العنف  العالقةصاحب التعصب القبلي نموذج انحدار متغیر نمط :)5( رقم جدول

 . المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني
  المعامالت غیر القیاسیة
Unstandardized 

Coefficients 
مستوى 
الداللة 

α 

  قیمة
t  

 

الخطأ 
  المعیاري

Std. Error 
  المقدر

B  ًالمعنوي إحصائیاالتعصب القبلي متغیر 

 )الثابت( 3.003 0.157 19.134 0.000

 التعصب القبلي 0.119 0.035 4.354 0.001
 قیمة %.R2 = 57معامل التحدید  .فأقل) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائیة على مستوى* 

)F ( 111.3= المحسوبة  
  Durbin-Watson ( = 1.97(   قیمة اختبار 
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لعنــف المجتمعــي النــاتج ظــاهرة ا فــي العالقــةصــاحب التعــصب القبلــي ولتقــدیر متغیــر 
أن ) 5(، ویــشیر الجــدول عــن الــصراع فــي االنتخابــات النیابیــة والبلدیــة فــي المجتمــع األردنــي

 فـــي ظـــاهرة العنـــف )α ≥ 0.05( عنـــد مـــستوى داللـــة متغیـــر التعـــب القبلـــي ذا تـــأثیر معنـــوي
 فـــسر مـــا نـــسبتهی المتغیـــر أن اواســـتطاع هـــذ. المجتمعـــي النـــاتج عـــن الـــصراع فـــي االنتخابـــات

كمــا كــان . ظــاهرة العنــف المجتمعــي النــاتج عــن الــصراع فــي االنتخابــاتمــن ســبب %) 57(
، وكـــان المتغیـــر )α ≥ 0.05 (عــالي المعنویـــة اإلحــصائیة ) F(النمــوذج مـــن خــالل اختبـــار 

، ولـم یعـاني )t( كمـا یبینـه اختبـار)α ≥ 0.05(الداخل في النموذج عالي المعنویة اإلحصائیة 
أو مـشكلة االرتبـاط ) D.W=1.97(القات المتداخلة فـي حـدود الخطـاء النموذج من مشكلة الع

  ). VIF<5(الذاتي بین المتغیرات المستقلة في النموذج 
ــع ــة عــن الــسؤال الراب ــین التنــشئة األســریة : اإلجاب ــة إحــصائیة ب ــك عالقــة ذات دالل هــل هنال

بیة والبلدیـة فـي المجتمـع الخاطئة وظاهرة العنف المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات النیا
  . األردني 
وظاهرة العنف المجتمعي  العالقةصاحب التنشئة األسریة نموذج انحدار متغیر  :)6( رقم جدول

  الناتج عن الصراع في االنتخابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني

  المعامالت غیر القیاسیة
Unstandardized 

Coefficients 
مستوى 
 αالداللة 

  قیمة
t  

  الخطأ المعیاري 
Std. Error 

  المقدر
B 

 ً المعنوي إحصائیاالتنشئة األسریةمتغیر 

 )الثابت( 2.963 0.028  4.6031 0.000

 التنشئة األسریة 0.114 0.029  3.045 0.000

) F(قیمة %.R2 = 44.9معامل التحدید  .فأقل) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائیة على مستوى* 
  106.2= المحسوبة 

  Durbin-Watson ( = 1.93(   قیمة اختبار 

ظاهرة العنف المجتمعي الناتج  في العالقة صاحب التنشئة األسریةولتقدیر متغیر 
أن ) 6(، ویشیر الجدول عن الصراع في االنتخابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني 

 في ظاهرة العنف )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة متغیر التنشئة األسریة ذا تأثیر معنوي
فسر ما نسبته ی المتغیر أن اواستطاع هذ. المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات

كما كان . ظاهرة العنف المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخاباتمن سبب %)  44.9(
، وكان المتغیر )α ≥ 0.05(عالي المعنویة اإلحصائیة  ) F(النموذج من خالل اختبار 

، ولم یعاني )t(كما یبینه اختبار) α ≥ 0.05(داخل في النموذج عالي المعنویة اإلحصائیة ال
أو مشكلة االرتباط ) D.W=1.93(النموذج من مشكلة العالقات المتداخلة في حدود الخطاء 

   ). VIF<5(الذاتي بین المتغیرات المستقلة في النموذج 
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ذات داللـة إحـصائیة بـین التعـصب الحزبـي هـل هنالـك عالقـة : اإلجابة عن السؤال الخامس
  .وظاهرة العنف المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني 

وظاهرة العنف  العالقةصاحب التعصب الحزبي نموذج انحدار متغیر :)7( رقم جدول
  ة في المجتمع األردنيالمجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات النیابیة والبلدی

  المعامالت غیر القیاسیة
Unstandardized 

Coefficients  مستوى
 αالداللة 

  قیمة
t  

الخطأ  
  المعیاري

Std. Error 

  المقدر
B 

 ًالمعنوي إحصائیاالتعصب الحزبي متغیر 

 )الثابت( 1.721 1140. 11.162* 0000.

 التعصب الحزبي 0.048 0.022 2.186 0.029

) F( قیمة %.R2 = 16.2معامل التحدید  .فأقل) α ≥ 0.05(اللة إحصائیة على مستوىذات د* 
  53.6= المحسوبة 

  Durbin-Watson ( = 1.95(   قیمة اختبار 

ظاهرة العنف المجتمعي الناتج  في العالقةصاحب التعصب الحزبي ولتقدیر متغیر 
أن ) 7(، ویشیر الجدول ردني عن الصراع في االنتخابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األ

 في ظاهرة العنف )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة متغیر التعصب الحزبي ذا تأثیر معنوي
فسر ما نسبته ی المتغیر أن اواستطاع هذ. المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات

كان كما . ظاهرة العنف المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخاباتمن سبب %)  16.2(
، وكان المتغیر )α ≥ 0.05(عالي المعنویة اإلحصائیة  ) F(النموذج من خالل اختبار 

، ولم یعاني )t(كما یبینه اختبار) α ≥ 0.05(الداخل في النموذج عالي المعنویة اإلحصائیة 
أو مشكلة االرتباط ) D.W=1.95(النموذج من مشكلة العالقات المتداخلة في حدود الخطاء 

  ).VIF<5(المتغیرات المستقلة في النموذج الذاتي بین 
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هــل هنالــك عالقــة ذات داللــة إحــصائیة بــین ضــعف الــوازع : اإلجابــة عــن الــسؤال الــسادس
الدیني وظاهرة العنف المجتمعي النـاتج عـن الـصراع فـي االنتخابـات النیابیـة والبلدیـة فـي المجتمـع 

  .األردني 
وظاهرة العنف المجتمعي  العالقة صاحب وازع الدینيضعف النموذج انحدار متغیر :)8( رقم جدول

  الناتج عن الصراع في االنتخابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني

  المعامالت غیر القیاسیة
Unstandardized 

Coefficients  مستوى
الداللة 

α 

  قیمة
t  

الخطأ  
  المعیاري

Std. Error 

  المقدر
B 

 ً المعنوي إحصائیاضعف الوازع الدینيمتغیر 

 )الثابت( 2.242 0230.  *15.541 0000.

 ضعف الوازع الدیني  1490. 0230. *6.454 0000.

) F( قیمة %.R2 = 56.5معامل التحدید  .فأقل) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائیة على مستوى* 
  124.6= المحسوبة 

  Durbin-Watson ( = 1.97(   قیمة اختبار 

ظاهرة العنف المجتمعي  في العالقة صاحب ع الدینيضعف الوازولتقدیر متغیر 
) 8(، ویشیر الجدول الناتج عن الصراع في االنتخابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني 

 في ظاهرة )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة ذا تأثیر معنوي متغیر ضعف الوازع الدینيأن 
فسر ما ی المتغیر أن اواستطاع هذ. العنف المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات

كما . ظاهرة العنف المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخاباتمن سبب %) 56.5(نسبته 
، وكان المتغیر )α ≥ 0.05(عالي المعنویة اإلحصائیة  ) F(كان النموذج من خالل اختبار 

، ولم یعاني )t(ختباركما یبینه ا) α ≥ 0.05(الداخل في النموذج عالي المعنویة اإلحصائیة 
االرتباط أو مشكلة ) D.W=1.97(النموذج من مشكلة العالقات المتداخلة في حدود الخطاء 

  ). VIF<5(الذاتي بین المتغیرات المستقلة في النموذج 

هــل هنالــك عالقــة ذات داللــة إحــصائیة بــین تــساهل األجهــزة : اإلجابــة عــن الــسؤال الــسابع
ف وظــاهرة العنــف المجتمعــي النــاتج عــن الــصراع فــي االنتخابــات األمنیــة فــي مواجهــة أحــداث العنــ

 . النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني 
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وظاهرة العنف  العالقة صاحب تساهل األجهزة األمنیةنموذج انحدار متغیر :)9( رقم جدول
  المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات النیابیة والبلدیة في المجتمع األردني

  المعامالت غیر القیاسیة
Unstandardized 

Coefficients  مستوى
 αالداللة 

  قیمة
t  

الخطأ  
  المعیاري

Std. Error 

  المقدر
B 

 المعنوي تساهل األجهزة األمنیةمتغیر 
 ًإحصائیا

  )الثابت( 2.527 0.104 19.251 0.000

 تساهل األجهزة األمنیة 0.120 0.028 2.903 0.000

) F( قیمة %.R2 = 27 معامل التحدید .فأقل) α ≥ 0.05(إحصائیة على مستوىذات داللة * 
  71.9= المحسوبة 

  Durbin-Watson ( = 1.92(   قیمة اختبار 

 في العالقة صاحب تساهل األجهزة األمنیة في مواجهة أحداث العنفولتقدیر متغیر 
 والبلدیة في المجتمع ظاهرة العنف المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات النیابیة

متغیر تساهل األجهزة األمنیة في مواجهة أحداث العنف ذا أن ) 9(، ویشیر الجدول األردني 
 في ظاهرة العنف المجتمعي الناتج عن الصراع )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة تأثیر معنوي

العنف ظاهرة من سبب %)  27(فسر ما نسبته ی المتغیر أن اواستطاع هذ. في االنتخابات
عالي  ) F(كما كان النموذج من خالل اختبار . المجتمعي الناتج عن الصراع في االنتخابات

، وكان المتغیر الداخل في النموذج عالي المعنویة )α ≥ 0.05(المعنویة اإلحصائیة 
، ولم یعاني النموذج من مشكلة العالقات )t(كما یبینه اختبار) α ≥ 0.05(اإلحصائیة 

أو مشكلة االرتباط الذاتي بین المتغیرات ) =D.W 1.92(دود الخطاء المتداخلة في ح
  ). VIF<5(المستقلة في النموذج 

  :النتائج
 حول العنف الناتج عن المنافسة في االنتخابات ًالمنظمین حزبیاهذا یدل على وعي 

النیابیة والبلدیة وحرصهم على تطبیق أسالیب الضبط االجتماعي ذاتیا ومن خالل انظمة 
 وقوانینها ومن خالل تفعیل تطبیق الضوابط االجتماعیة للحد من لهیئة المستقلة لالنتخابا

 .العنف الناتج عن المنافسة في االنتخابات، وبث روح العمل الجماعي

 في مجاالت واسالیب الضبط وأشكاله الهیئة المستقلة لالنتخاب اجراءات كما أن 
للمنظمین إلصالح من خالل تحفیز الوازع الداخلي وأسالیبه كالضبط بالقوانین والعقوبات وا

 وتعدیل السلوك االجتماعي وتطبیق قیم المجتمع وعاداته وتقالیده واستخدام اسالیب ًحزبیا
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تعلیمیة متنوعة لترسیخ أسالیب الضبط االجتماعي من خالل البرامج التعلیمیة واألنشطة 
كر أن العنف الناتج عن المنافسة في والجدیر بالذ. النوعیة واألسالیب التعلیمیة األخرى

االنتخابات یؤدي إلى تدمیر األنظمة واألنساق األسریة والمجتمعیة، مما یسبب عزلة في 
العنف الناتج عن المنافسة في االنتخابات یؤدي  ف.البیئة ووحدة تهدد حیاة الفرد والمجتمع

لة في البیئة ووحدة تهدد إلى تدمیر األنظمة واألنساق األسریة والمجتمعیة، مما یسبب عز
وأن عدم كفایة التشریعات واألنظمة أو عدم التقید بها والتساهل في  .حیاة الفرد والمجتمع

ویقابل ذلك التعصب . تطبیقها سببا لزیادة ظاهرة العنف الناتج عن المنافسة في االنتخابات
ف وعدم التقید العنفي القبلي مما یشجع على ارتكاب المخالفات واالصرار واالستمرار 

  . بشكل كبیراالنتخابيباألنظمة والتعلیمات والقوانین وانتشار العنف 
 آلیاتهذه النتیجة جاءت كمؤشر واضح على الدور الهام والكبیر الذي تقوم به  و
 الممثلة في الجهات التشریعیة والقضائیة الهیئة المستقلة لالنتخاب  التي تقوم بهاالضبط

إلصالحیة في الوقایة من الجرائم في المجتمع األردني، وذلك من خالل واألمنیة والعقابیة وا
 الضبط االجتماعي لتحقیقه من أهداف من خالل تنفیذ وظائفها آلیاتما تسعى إلیه 

ما وعند ربط هذه النتیجة بنظریات الدراسة فإنها تلتقي مع ومهامها من خالل عدة جهات، 
ّأن الجریمة والجنوح غریزة إنسانیة فطریة تعبر أشارت إلیه نظریة الضبط االجتماعي حیث 

عن نفسها عندما یفشل المجتمع في وضع قیود محكمة على السلوك المنحرف؛ فاألفراد 
الذین ال یتم ضبط سلوكهم عن طریق األسرة والمدرسة وغیرها من الجماعات األولیة یتم 

اعي الرسمیة ضبط سلوكهم عن طریق القانون، أي عن طریق وسائل الضبط االجتم
(Hirschi, 1969).  كما تلتقي النتائج مع نظریة ریس وناي في الضوابط الداخلیة

والخارجیة التي أشارت إلى أهمیة الضوابط المباشرة من خالل العقوبات الرسمیة الرادعة في 
وقد حددت النظریة مهمة القانون في معاقبة الذین یقومون باالعتداء . الوقایة من الجریمة

إلزام األفراد بالقیام بالواجبات المناطة بهم في حال . اآلخرین بأي شكل من األشكالعلى 
عدم التزامهم باالرتباطات األسریة والمجتمعیة وذلك تجنبا لألذى وحمایة المجتمع من 

  .الجریمة
 استقرار لضمان "الرادعة الجزاءات" استخدام عن كما یتضح من النتائج أنه ال غنى

 على تحافظ أن تستطیع ال أنها إال لقواعده، المجتمع أعضاء احترام عي ولضماناالجتما النظام
المكافئات  توافر ضرورة ٕ والى.الفائدة محدودة وسیلة تعتبر وهي وحدها، النظام االجتماعي

 على التضامن والمحافظة التنظیم لمعاییر والخضوع التماثل نحو األعضاء تحرك لكي والحوافز
والجزاءات  المقررة االجتماعیة للمعاییر ًالمنظمین حزبیا معرفة  إن.تنظیمال داخل االجتماعي

 المعاییر، وتعتبر بهذه ًللمنظمین حزبیا السلوكي االلتزام احتمالیة زیادة إلى یؤدي بها، المرتبطة
 ًشرطا لیست الوقت وبنفس العام، ولكنها والسلوك النظام لضبط ًضروریا ًشرطا العقاب وسیلة
   .ذاتها ِّدبح ًكافیا
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  :التوصیات
  :ًبناء على النتائج التي توصلت إلیها الدراسة فإنها توصي بما یلي          

ضــرورة تعزیــز ثقــة الناخــب فــي العملیــة االنتخابیــة مــن خــالل تعزیــز اســتقاللیة الهیئــة  .1
ـب المــالي واإلداري، مـــع زیـــادة المســتقلة لالنتخــاب مــن كافــة الجوانـــب وخاصــة الجانـ

الشـفافیة فـي كـل مـا یتعلـق بـاإلجراءات الخاصـة بالعملیـة االنتخابیـة، فرفـع مسـتوى الثقـة 
أنصـارهم عنـد الخسـارة وبالتـالي أنه تقلیـل ردة فعـل المرشـحین وبالعملیة االنتخابیة من شـ

 .عدم اللجوء الى العنف كرد فعل

والسماح لألحزاب السیاسیة بأخذ دورها كرافعة تشریعات القانونیة وتطویرها تفعیل ال .2
األحزاب  یقلـــل مــن فــرص التكتــل العشــائري ویــدعم فكـــرة التحالفــات بــین سیاسیة وهذا

وهو ما سیعزز مع الوقت الهویـة السیاسـیة للمـواطنین علـى حسـاب الهویـة السیاسیة 
ا سـیقلل مـن قـدرة المرشـحین الفاسـدین علـى شـراء األصـوات نتیجـة ارتفاع المجتمعیـة كمـ
  . .التكلفة علیهم

على إنشاء مراكز متخصصة بالتعاون مع الهیئــة المســتقلة لالنتخــاب ضرورة أن تعمل  .3
الجامعات األخرى ومراكز البحث العلمي لدراسة ظواهر االنحرافات السلوكیة التي تواجه 

 . مفهوم المواطنة والهویة السیاسیة بدال من الهویات الفرعیةوتعزز یة االنتخابیةالعمل

 شـأنه تعزیـز العمل على تغییر قانون االنتخاب إلى القائمة النسبیة المفتوحة والذي من .4
التحالفـات بـین المرشـحین وتخفیـف حـدة التـوتر بـین المكونـات المجتمعیـة، كمـا أنــه وعلـى 

 ولفتـرة انتقالیـة فــأن هـذا األمـر یحافظ على رغبة األردنیین في انتخاب ممثلیهم األقـل
 .بشكل مباشر

إعـادة تصـمیم الـدوائر االنتخابیـة باالعتمـاد علـى العامـل الجغرافـي فقـط مـع توسـیع هـذه  .5
ـل، فمــن شــأن توســیع الــدوائر بحیــث تكــون المحافظــة هــي الــدائرة االنتخابیــة علــى األقـ

الــدوائر االنتخابیــة أن یقلـــل مــن فــرص التكتــل العشــائري ویــدعم فكـــرة التحالفــات بــین 
المكونات المجتمعیة وهو ما سیعزز مع الوقت الهویـة السیاسـیة للمـواطنین علـى حسـاب 

لفاسـدین علـى شـراء األصـوات نتیجـة الهویـة المجتمعیـة كمـا سـیقلل مـن قـدرة المرشـحین ا
  .ارتفاع التكلفة علیهم

لتقوم على مبدأ من الود الناخــب إعادة رسم السیاسات للعالقة بین األجهزة األمنیة و .6
 وتطبیق العدالة والمساواة بین  لمحاربة ظاهرة شراء وبیع األصواتواالحترام المتبادل،

  . دیانهم وانتمائهمجمیع المواطنیین على اختالف أجناسهم وأ
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  :المراجع
 الربیع دول في الدیمقراطي التحول مسار مستقبل حول دراسة ،)2014(الحسن، عمر، أبو

 431302014 .المتمدن الحوار.المتغیرات الحالیة  ظل في ٕواشكالیاته العربي
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=   

السیاسیة لناشطي الحراك الشبابي في األردن في ظل التوجهات ). "2013(محمد، بني سالمه
 .عمان، مركز البدیل للدراسات واألبحاث، "الربیع العربي

االنحراف االجتماعي بین نظریة علم االجتماع والواقع ). 2004(جابر، سامیة محمد
  .، دار المعرفة الجامعیة، سویتر، االزاریطیة2االجتماعي، ط

انسانیة،  في النظریة االجتماعیة المعاصرة، مجلة علومالموجز ). 2005(حجازي، أكرم
  htm.115a/nl.ulum.www://http: ، متوفر عبر20العدد

  . ، دار وائل للنشر، عمان األردن1ط" علم اجتماع الجریمة ). " 2008(الحسن، احسان، 
، لنشردار الثقافة ل، ظاهرة العنف السیاسي في النظم العربیة، )2011(حسنین توفیق إبراهیم

  القاهرة
- 2010السیاسیة في األردن  التغییر ٕوارادة السیاسي اإلصالح) " 2015(الخزاعلة، یوسف

  .220-181، ص ص )3(، المجلد)21(، المنارة، العدد2013
 وعالقتها العدواني السلوك مظاهر  ).2003" (س یو أحمد محمد، و الهولي اللطیف عبد خلیفة

 النفس، علم في عربیة ، دراسات" الكویت جامعة طالب من عینة لدى المتغیرات ببعض
  94-49 ص الثالث، یولیو، العدد الثاني، المجلد

األردن نموذجا : أثر الربیع العربي على المشاركة السیاسیة) " 2016( درادكة، محمد
  . 307- 269ص ص ، 1، العدد 22 المنارة، المجلد )"2013- 2011(

منشورات الحلبي : السیاسي، لبنان، بیروتمبادئ االقتصاد ). 2002(دویدار، محمد
  . الحقوقیة

أسباب ظاھرة اإلرھاب والعنف والتطرف ) 2014(سھام محمد الحاج علي ، السرایبي
 20-8، ص األردن، جامعة البتراء

 وتنازع االرادرات صراع :الثالثة االنتقالیة مرحلتها في لیبیا :،)2014(السنوسي، بسكیري،
 .للدراسات الجزیرة مركز )نشورةم بحثیة ورقة(الشرعیات

http://studies.aljazeera.net/reports/2014/08/201481111161228
3921.htm  

التغیر االجتماعي وظاهرة :  دراسة في علم االجتماع الجنائي).2002(مصلح ، الصالح 
  .سة الوراق، عمانمؤس، الجریمة

عبد العاطي، السید، بیومي، محمد أحمد، جابر، سامیه محمد، عمر، نادیه محمد، الرامخ، 
نظریة علم االجتماع االتجاهات الحدیثة والمعاصرة، دار ). 2004(السید محمد 

  .المعرفة الجامعیة، سویتر، االزاریطیة
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 المنارة مجلة .السیاسي األردني امبالنظ الوعي ، )2005( أحمد، وفوزي أحمد مازن العقیلي،
  .146 ، ص)4(العدد ،)11(مجلد واالجتماعیة اإلنسانیة العلوم :والدراسات للبحوث
  . مؤسسة دار الهالل: ال للعنف، القاهرة ). 2010(عویس، سید 

، )٢٠٢٠- ٢٠١٦(مجلس الشعب السوري : االنتخابات في زمن الحرب) 2019(غانم، منى 
 .والتوزیع للنشر رالحوا: سوریا ، دمشق

 المشكالت االجتماعیة، ترجمة فتحي أبو العینین، مكتبة لتحلی). 2006(مانیس، جیروم
  .، القاهرة، مصر3زهراء الشرق، ط

العنف في مجتمع اإلمارات، أشكاله وأسبابه ونتائجه، شؤون ). 2004(المطوع، محمد 
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