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 وري يف األردن ـــوء الســـة اللجــــول املكرتحة ألزمـاحلل

 ة آل البيتـة يف جامعـوو السياسيـوفكًا ملدركات طلبة العل

 

عــادل الكاضـــي  د. 

 

ل السـرحـان ـصاي د. 

   

Abstract 

This study aimed to interpret the relationship between the personal variables of 

political science students of Al albayt University (gender, age, income and housing ) and 

the proposed solutions to the main effects of the Syrian refugee crises in Jordan. The main 

hypothesis in the study states that there is a correlation between the personal variables and 

the proposed solutions according to the perceptions of political science students. To 
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achieve the study goals and examine this relationship the researcher used a survey method 

to collect the neseccery data by a list of questions aimed at extracting specific data from a 

sample of (270) respondents selected systemically from Al albayt University's students.  

The study reached the following results: the first conclusion of the study was that 

the most urgent solutions were the social solutions then the economic solutions came in 

the seconded rank and the cultural solutions came third, while the political solutions came 

last. The second conclusion argued that the urban population was the most affected among 

the other Jordanian areas. The study provided a number of recommendations: the most 

important is the need for directing some of aid specified to the Syrian refuges to the poor 

Jordanians, and the Jordanian government should place  severe restrictions on movements 

and prevent refugees from working - fearing they will take jobs from locals. 

Keywords: proposed solutions, refugee crises, perceptions, political science students.  
 

  ةــدمـــاملك

(145ص ،1993)الدجاني وآخروى 

)الشرماى 

(3ص ،وآخروى
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ةـة الدراسـمشكل
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  -د 

 ةـدراسـرضيات الـف

 5.05 ≥a

 

 5.05 ≥a

 

 5.05 ≥a

 

 5.05 ≥a

 

 5.05 ≥a

 

 ةــدراسـدود الـح



 صايل السرحان و عادل الكاضي ................................................................................احللول املكرتحة ألزمة 

 

 

 305                                                                                     و7102(،  3 ) الـعـدد(، 32) اجمللـد، ارةـاملــنــــ

 

 هـيـاهـفـامل

(366ص ،)الرشيدي

(511ص ،)الرشيدي

 (118ص ،م1995 ،)الطويل

(119ص ،م1995، )الطويل

(205ص ،م1998 ،)حقي(348ص ،م1996، )آى تايلور وآخروى

(119ص ،م1995، )الطويل

 جــامليو

(Survey)
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(267-266ص ،م2004 ،)رشاد

(263ص  ،2004 ،)رشاد

ةـجمتنع الدراس

ةــدراسـاداة ال



 صايل السرحان و عادل الكاضي ................................................................................احللول املكرتحة ألزمة 

 

 

 371                                                                                     و7102(،  3 ) الـعـدد(، 32) اجمللـد، ارةـاملــنــــ

ات االداةــثب

077 –   091  

084 

 . 

 

ةـالدراسات السابك

" The Effect of Refugees on Host Contries Economy Evidence from Jordan" 

(Basim  ,  Lozi, 2015). 
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)( 

) ()( 

 

(م2015 ،عناى ،)اجمللض االقتصادي واالجتناعي األردني

"Impact of Syrian Refugees on the Jordanian Labour Market" (Sven 

Erik, Solveing Hillesand, 2015) 
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Halie Carig

"Guest Politics:  Syrian refugees in Jordan as an Opportunity for 

Development" (Hali Carig  2015)

 

"The Syrian Refugees in Jordan:  Turning challenges into Opportunites"
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"The Impact of Syrian refugees on the Labour Market in Neighboring 

countries Empirical Evidence from Jordan"(Ali Fakih, May Ibrahim, 2016),

(م2014 ،)اجملالي

(2012 ،)خالد الوزني

 او ودالالتـــرقأيف األردن وء السوريـــواقع اللج

(Pinar  Yazgan,and others, 2015 p185)
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(Pinar  Yazgan and others, 2015, p184

) ((http://www.jo24.net657 2016) 

(Erikand others 2015)   

(5ص ،)الشرماى وآخروى

عناى( ،م2016 ،)تقرير االحصاءات العامة

م، 2015العام للصلاى واملصاكو لعام تعداد دائرة االحصاءات العامة، تقرير الهتائج الرئيصية لل املصدر: 

 .م2016، عناى
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(5ص ،)الشرماى وآخروى

 ردنأليف ا وريــوء الســجـالل ةـــزمأة ـواجوـوبة ملـول املطلـاحللثالجا

 ة:ـاالقتصادي ولــار واحللــاالث – 1
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(م2/2/2016رأي ـال ،ةــقرالـ)ال

(17ص ،م2014 ،)اجملالي

 عناى.، وزارة املالية ،م2014 ،2013 ،2012 ،2011 ،2010، 2009 ،نشرات املالية احللوميةاملصدر: 

(www.worldbank.org)
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 .عناى ،وزارة املالية ،نشرات املالية احللوميةاملصدر: 

 (م2014 ،التقرير االقتصادي واالجتناعي ،دني)اجمللض االقتصادي االجتناعي األر

www.governece.arig. net2016)

(Ali Fakih and others,  p.17) 
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Craig, p.17) 

اجمللض  ،)الوزني

(29ص ،م2012 ،االقتصادي واالجتناعي األردني

Fakih and others, p17

( Fakih and others, P.20 )

 االجتناعية: واحللول اآلثار - 2

الالجئوى الصوريني يف  ،)مركس يوية للتهنية البشرية

(9ص ، ررصحتويل التحديات إىل ،األردى

 .عناى م.2014و  2013و  2012و  2011و  2010املصدر: التقرير اإلحصائي لدائرة قاضي القطاة لألعوام 
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 ،)الهابلصي وآخروى

(12ص ،م2014

 .(م2014 ،اجلدول اشتهادًا إىل األرقام اليت وردت يف دراشة )الهابلصي وآخروى

(Erik and others, 2015, P6)H
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  ((http//magar.com ،م2014 ،)عبدي وآخروى

 

 املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

)اجمللض االقتصادي 

م(2015 ،دراشة أثر تدرق الالجئني الصوريني على شوق العنل األردني ،واالجتناعي

(Alozi, pp.123-124) 

(Erik, and others)

 ثار واحللول الصياشية :اآل – 3

 (17صم، 2014 ،)اجملالي

(Carnegie-mec.org, 2015 ،)ررانصيض
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(12صم، 2014 ،)الهابلصي وآخروى

 (Craig, 2015, p.23)

(Walter and others, 2016, p50)

(Capt  Walter and others, 2016, p.49).

 ة :ـول الجقاريــار واحللـــثآلا – 4

(9ص ،)مركس يوية للتهنية البشرية

)مركس يوية للتهنية البشرية 

(9ص

(Jordan Independent Watch: Turning Challenges into Opportuinties) 
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األردن يفول املكرتحة للجوء السوري ـطلبة العلوو السياسية للحل مدركاترابعا

 اخلصائص الشخصية للنبحوثني: 

67.2

32.851.2

5.5

36.3

6.067.2

1.5

67.2

51.2

36.3

67.2

α≤
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 ةــل االسبتاىـيـحتل

لصياشية ألبعاد اللجوء الصوري يف مدركات ما احللول ا : نتائج إجابة الصؤال األول 

طالب العلوم الصياشية يف جامعة آل البيت
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  1.29 2.95

 
 1.20 3.60 

  1.33 3.21 

 
 0.74 4.08 

 
 1.09 3.90 

  0.83 3.56  

 ترتيب اجملال بالهصبة للنجاالت األخرى. املصدر: )الدراشة امليدانية(.  *

2.954.08

4.08

3.90

3.60

3.565.00

نتائج إجابة الصؤال الجاني: ما احللول االقتصادية ألبعاد اللجوء الصوري يف  

مدركات طالب العلوم الصياشية يف جامعة آل البيت
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  1.12 3.69

  0.94 4.01 

  1.08 3.83 

  .68 4.25 

  .73 4.21

  0.60 4.01  

ترتيب اجملال بالهصبة للنجاالت األخرى. املصدر: )الدراشة امليدانية(.

3.694.25

4.25

4.21

4.01

4.015.00
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للجوء الصوري يف نتائج إجابة الصؤال الجالح: ما احللول االجتناعية ألبعاد ا

مدركات طالب العلوم الصياشية يف جامعة آل البيت

 
 

  
  

 
 0.93 4.19

 

 0.83 4.17 

 

 0.89 3.95 

 
 1.15 3.77 

 

 .84 4.20 

  .71 4.06  

ترتيب اجملال بالهصبة للنجاالت األخرى. املصدر: )الدراشة امليدانية(.

3.774.20

4.20
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4.19

4.17

4.065.00

ما احللول الجقارية ألبعاد اللجوء الصوري يف مدركات طالب العلوم الصياشية يف 

 : جامعة آل البيت ؟

 
 

  
  

 2 .84 4.05

 
4 1.00 3.85 

 
1 0.88 4.08

 
3 .93 3.89 

 

5 1.16 3.73 

 3  0.73 3.93  

ترتيب اجملال بالهصبة للنجاالت األخرى. املصدر: )الدراشة امليدانية(.
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3.734.08

4.08

4.05

3.89

3.935.00

لبة العلوم الصياشية يف جامعة آل البيت على األداء كللمدركات ط

 
 

  
  

4 0.83 3.56   

 2 0.60 4.01   

 1 0.71 4.06  

 3 0.73 3.93  

0.45 3.91  

 در: )الدراشة امليدانية(ـــاملص . 
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3.564.06

4.06

4.013.93

3.56

3.915.00

1
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روق ذات داللة إحصائية عهد مصتوى ــد رـــل توجــي  نتائج إجابة الصؤال اخلامض:

(α 0.05≥يف احلل )الب ــدركات طــوري يف مــوء الصـــاد اللجــة ألبعــول املقرتحــ

وملاى  ،والعنر ،العلوم الصياشية يف جامعة آل البيت ُتعسى إىل متغريات الهوع

والدخل الشًري لألشرة ؟ ،مةاإلقا

 

     

 

.286 1.144 .227 1 0.227 
 

0.210 1.524 0.303 3 0.908  

.004 4.571 .908 3 2.723  

0.080 2.289 .454 3 1.363 

  .199 190 37.731 
 

   200 41.818 
 

(≤α 0.05داللة إحصائية عهد مصتوى )

 ةـامتـخـال
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 عــاجرـــامل

 ربيةــالكتب العأوال
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راتـــــنـؤتـــاملثاىيا

 

 

 

 

 

 

 

 

  رــالتكاريثالجا

 

 

  

  

  

  

 

 فـــالصحرابعا
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 Carnegie-mec.org, 2015  

 

http//:magar.com 

3) 

www.governce.arig.net2016. 

4) World Bank, Emergency assistance for Jordan Locope with inpacts of 

Syrian Crisis, 2013, (www.worldbank.org) 
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