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المدركات المعرفية بمخاطر األمن الوجودي وعالقتها بركائز األمن الوطني األردني:
أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية نموذجا
جمال العساف ،طارق أبو هزيم*

ملخـص
هدفت الدراسة إلى تعرف المدركات المعرفية المرتبطة بمخاطر األمن الوجودي لدى أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية
بحسب مصفوفة فرانك العالمية (محور التأثيرات الزمنية )وعالقتها بركائز األمن الوطني األردني في الجامعات األردنية من وجهة
نظرهم ،وعالقة ذلك بمتغيرات الجنس ،والرتبة العلمية ،وتكون أفراد الدراسة جميعهم من أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية
المتوافر فيها هذا التخصص ،ويبلغ عددهم ) (48مدرساً ومدرسة .وقد تم تطوير أداة الدراسة لتحقيق أهدافها بعد مراجعة األدبيات
السياسية والدراسات السابقة ،ودلت نتائج الدراسة على أن درجة تقدير أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية للمدركات
المعرفية المرتبطة بمخاطر األمن الوجودي كانت مرتفعة ،ودرجة تقديرهم للمدركات المعرفية المرتبطة بركائز األمن الوطني األردني
كانت متوسطة ،وكذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين محور المدركات المعرفية المرتبطة بمخاطر األمن
الوجودي في الجامعات األردنية بحسب مصفوفة فرانك العالمية (محور التأثيرات الزمنية) على الدرجة الكلية ومحور المدركات
المعرفية المرتبطة بركائز األمن الوطني األردني في الجامعات األردنية .كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروقات ذات داللة احصائية
لمحور التأثيرات الزمنية تبعا لمتغير الجنس والرتبة العلمية ،ووجود فروقات ذات داللة إحصائية لمحور ركائز األمن الوطني تبعا
لمتغير الجنس لصالح الذكور ،وعدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية لمحور ركائز األمن الوطني تبعا لمتغير الرتبة العلمية .وقد
خرجت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات في ضوء نتائجها.
الكلمـات الدالـة :العلوم السياسية ،نموذج ،األمن الوطني األردني.

المقدمة
يشكل األمن المعطى المتوافق عليه من قبل البشر بصرف النظر عن االتجاهات القيمية أو الدينية التي يتبناها مطلباً وجودي ًا
في حياتهم ،إذ أن غياب األمن يدفع باتجاه سيادة الفوضى والعنف والدمار والفساد ،بوصفه أنه المتطلب األساس في سبيل الحفاظ
على الضرورات الحياتية التي تبنتها الشرائع السماوية المتمثلة في الدين والنفس والعقل والعرض والمال ،فالسعي نحو األمن حاجة
رئيسة يسعى لها كل عاقل ،وهي واجب في سبيل الحفاظ على النفس اإلنسانية ،وبالضرورة المجتمع والدولة.
ويعتبر األمن بالمفهوم النظري أحد أهم األسباب المؤدية لنشوء دولة آمنة كما يراها توماس هوبز في نظرية العقد االجتماعي،
حيث ينتقل األفراد من حالة الطبيعة المتميزة بالصراع والحرب الطاحنة وخطر الموت إلى حالة االجتماع ،واالستقرار لتحقيق األمن،
عبر إقرار حقوق األفراد ذات األولوية مثل حق البقاء أو حق المحافظة على الذات في إطار عقد اجتماعي مقابل تخلي هؤالء األفراد
عن حريتهم لصالح السلطة المركزية المشتركة (الدولة) ،والتي أُنشئت من أجل حماية المواطنين من التهديدات أو االعتداءات القادمة
من الدول األخرى (إمام عبدالفتاح ،1944 ,ص .)643
يرتكز المفهوم النظري لألمن على الوجود ،إذ بمجرد تهديد أي كائن ذي مرجعية استثنائية تتحول المسألة إلى تهديد أمن وجودي،
انتهاء باألساليب العسكرية كإطار أعلى
وطبيعة هذه التهديدات تحدد األساليب المستخدمة لمعالجتها
ابتداء من األساليب السياسية و ً
ً
من السياسة.(Buzan&Waever& Wild, 1998, p20) ،
وقد صنف أصحاب النظرية األمنية الكالسيكية المركبة األمن إلى خمسة قطاعات ،تساعد على توسيع المفهوم التقليدي لألمن
وتطويره لتقييم التهديدات ،واتخاذ التدابير الالزمة .وهذه التصنيفات تشمل :المحور العسكري ممثالً في الهجوم المسلح والقدرات
الدفاعية ،وحماية سيادة الدولة من االستباحة الخارجية( ،عبداإلله بلقزيز ،)0216 ،والمحور االقتصادي ويختص :بالموارد المالية
________________________________________________
* كلية األميرة عالية الجامعية ،جامعة البلقاء التطبيقية ،األردن .تاريخ استالم البحث  ،1322/21/03وتاريخ قبوله .1313/21/12
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جمال العساف ،طارق أبو هزيم

المدركات المعرفية بمخاطر األمن الوجودي...

للحفاظ على رفاه االفراد وقوة الدولة ( ،والمحور السياسي الذي يختص بالحفاظ على حقوق األفراد اإلنسانية األساسية واحترامها،
وُيذكر أن القمع الحكومي وانتهاكات حقوق االنسان ،والتحول العسكري كانت ابرز تهديدات األمن السياسي( ،مايا مرسي،0211 ،
ص ،) 00باإلضافة إلى المحور االجتماعي الذي يركز على حماية االفراد وعالقاتهم وقيمهم وحقوقهم ،من العنف الطائفي االثني.
إن انهيار األسرة والثقافة ،والتفرقة العنصرية ،واإلبادات الجماعية من أخطر التهديدات لألمن المجتمعي( ،مايا مرسي،0211 ،
ص ،)00والمحور البيئي المتمثل بالمحافظة على المحيط الحيوي لألفراد ،الذين يتداولون فيه أنشطتهم اإلنسانية ،ويتناول بوزان
( )bozanمسألتين لألمن البيئي ،احداهما العوامل البيئية التي تقف خلف النزاعات سواء العرقية ام اإلقليمية ،والمسألة األخرى تتمثل
في التدهور البيئي الذي ينعكس على رفاه المجتمعات اإلنسانية( ،ناول عبد الهادي.)0224 ،
بدأ التنظير لمفهوم األمن الوطني في علم السياسة مع نهاية الحرب العالمية الثانية بهدف إيجاد وضعية من التوازن بين تحقيق
األمن وتجنب الحروب بين الدول ،إذ يشير مصطلح األمن الوطني إلى حالة االستقرار النسبي التي يمكن أن تترافق مع مستويات
مقبولة من التطور والتنمية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية بهدف تحقيق الحماية للدولة وتكريس وجودها.
إذ ينظر باري بوزان ( )Bary Buzanإلى مفهوم األمن الوطني بصفته من المفاهيم المعقدة ،فهو يؤطره ضمن ثالثة أبعاد هي:
البعد السياسي ،وتعدد مكوناته ،وبعد الغموض واالختالفات المرتبطة بالمفهوم عند إسقاطه على العالقات الدولية
ابتداء من األمن الداخلي الذي
()Buzan,1991,31؛ من ثم فإن مفهوم األمن الوطني األردني التكاملي يتدرج عبر مستويات،
ً
يسعى إلى إيجاد البيئة اآلمنة والمستقرة محلياً وترسيخها ،وذلك من أجل تكريس األمن لألفراد والمجتمع بالضرورة ،من ثم ينتقل إلى
مستوى األمن اإلقليمي للدولة على نطاق المنطقة التي تعيش فيها ،وصوالً إلى األمن الجماعي (العالمي) بمفهومه الشمولي .بالتالي
فإن مفهوم األمن الوطني األردني يتمحور حول وجود وسالمة الدولة األردنية وصيانة شخصيتها الدولية ،وحماية مقدراتها الوطنية
من كافة أشكال التهديد داخلياً وخارجياً (المشاقبة.)02111049 ،
ويستلزم دراسة مفهوم األمن التعريج على مفهوم التهديد الذي يشير إلى فعل يؤدي إلى التقليل من نوعية حياة مواطني الدولة،
حيث العالقة بينهما عالقة تأثيرية تبادلية ،وأي محاوالت لتفسير مفهوم األمن ،ال يتحقق قبل تحديد مصادر التهديد .ذلك أن أي
شعور بالخطر يستدعي الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير إجرائية لتحقيق األمن وترسيخه.
وعند دراسة التهديدات ،يفترض وجود القدرة على التحليل المركب لمصادر التهديد من جانب التمييز الواعي بين مستوى وحدة
التحليل الرئيسة للتهديد (الفردي -الجماعي -القومي -اإلقليمي -الدولي) مع مصادر التهديد (الداخلي -الخارجي) ،وطبيعة السياسات
واإلجراءات األمنية التي تتوافق مع مصادر التهديدات المتنوعة وطبيعتها التهديدية وأنواعها المختلفة ،وبين االستراتيجيات والخطط
المقترحة لمواجهة هذه التهديدات ،األمر الذي يتطلب اللجوء إلى إجراءات استثنائية مثل العسكرية واللجوء إلى التحالفات الدولية أو
اإلقليمية إذا تطلب األمر ذلك.
بناء على الدراسات
وبهدف قياس التهديدات الداخلية الوجودية على األردن ,عبر مصفوفة األمن الوجودي ,التي تم تطويرها ً
فرنك
السابقة ،وبما يتناسب وموضوع الدراسة وهدفها ،تم االستعانة بمصفوفة التهديدات األمنية المطوره من قبل العالم فولكر ا
( ،2005 ,Frankeص ،)08-02استناداً إلى إطار تحليلي وضعه العالم دوفرز( ،)1995,Doversلتقييم حجم التهديدات األمنية
والتي تمكن من قياس مستويات التهديد ومواجهتها وكيفية التعامل معها من جهة ،وعدم إدراك وجود تلك التهديدات من جهة أخرى
( ،0224 ,Frankeص.)08-01
وتتكون مصفوفة فولكر فرانك من سبعة مقاييس لقياس التهديدات األمنية ،تشمل :مقياس السبب والتأثير ،ومقياس احتمالية
التأثير ،ومقياس طول ووجود التأثير ،ومقياس ارتدادية التأثير ،ومقياس القدرة على القياس ،ومقياس حجم التأثرات المحتملة،
ومقياس درجة التعقيد واالتصال ( ،0224 ,Frankeص.)08-01
وبناء على ذلك تم وضع مصفوفة جديدة ومطورة مستندة إلى مصفوفة فولكر فرانك ،تتضمن ثالثة مقاييس ،تتناسب وموضوع
ً
الدراسة ،من حيث التقييم وقياس وجود التهديدات األمنية من عدمها ،إضافة إلى تحديد القضايا التي يجب أن تكون ذات استقرار
أمني ،فضالً على القضايا التي يمكن التعامل معها عبر المسار السياسي المؤسسي بطريقة دقيقة وواضحة ،مع األخذ بعين االعتبار
الزيادة في مقدار اإلشكاليات التي يؤشر لها من خالل المقياس ،هذه الزيادة الدافعة نحو التأثير بشكل أكبر على األمن الوجودي
للدولة ،وهي كاآلتي:
 -1المقياس المكاني للسبب والتأثيرُ :يستخدم لتحديد االنتشار الجغرافي ألثر التهديد داخل الحدود السياسية للدولة.
 -0مقياس التأثيرات الزمنية المحتملة للتهديد :يستخدم المدى الزمني لتوقع حدوث التهديد ،ويتم تحديده (بالمدى المتوقع) ،ويمكن
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أن يتضمن المدى الزمني البعيد أو الوشيك أو الفوري.
 -6مقياس طول عمر التأثيرات المحتملة للتهديداتُ :يستخدم لقياس طول المدى الذي يمكن أن يؤثر فيها التهديد على استقرار
القطاع المستهدف في أسوأ سيناريو متوقع وهو انهيار القطاع .كما يصف أثر التهديد بالدرجة ،وذلك حينما يصبح أثر التهديد حقيقة
يمكن قياسها.
ولكون الجامعات تنهض بمهام التعليم ،والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،ورفع سوية الثقافة المجتمعية ،على اعتبارها جزءاً من
المجتمع يعيش مشكالته ويتأثر بالفواعل والمؤثرات األمنية ،واالقتصادية واالجتماعية والسياسية ،ويؤثر فيها (الدويري)10 ،0210 ،؛
فقد وجد الباحث ان أن الفئة النخبوية المثلى في االستناد لتحقيق أهداف الدراسة هم أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية –
كونهم قادة أكاديميين في الميدان المجتمعي -لالرتقاء برفعة وطننا وطرح أفق المستقبل برؤى أكاديمية بحثية واضحة أمام قيادته
الحكيمة.
الدراسات السابقة
ناقشت دراسات عديدة مفهوم األمن من أكثر من جانب ،ومن هذه الدراسات دراسة بوزان وزمالئه (Buzan B., Ole and
) Jaap, W, 1998بعنوان , Security: A New Framework for Analysis:التي أسست للمفهوم المركب لألمن كبديل عن
المفهوم التقليدي له ،حيث وضعت إطا اًر جديداً يستنطق تحليلياً الشمولية والطبيعة المركبة لمفهوم األمن .وتضع الدراسة مستويات
متعددة لألمن :مستوى النظم الدولية ،مستوى النظم الدولية الفرعية ،مستوى الوحدات الدولية ،مستوى الوحدات الفرعية ،ومستوى
األفراد .ووجدت أن هذه المستويات يمكن من خاللها التنظير لتحديد الفهم واالستيعاب لمصادر التهديد ونتائجه ،من خالل التحليل
الواعي لمنابع التهديد لألمن وكيفية تخطيها.
وفي دراسة بعنوان "األمن الوطني :تصور شامل" ،الشقحاء ( )0228تناولت فيها اعتماد األمن الوطني للدولة على متغيرات
رئيسة تشمل :العقيدة والقيادة والسياسة واالقتصاد واإلعالم والقوى العسكرية ،إضافة إلى اإلدارة العامة ،وأن األمن الوطني يؤسس
لشعور الجماهير باالستقرار والطمأنينة .واستخلصت الدراسة أن الدولة عندما تعمل اعتماداً على رؤية شمولية في معالجة قضايا
األمن الوطني وتكرس االلتزام من قبل األجهزة التنفيذية في نموذج تنظيمي قوي ذي أخالقيات عالية فسيرتقي األداء وتصبح أقدر
على تحقيق األهداف المتوخاة في النهوض الشامل والحفاظ على مصالحها.
كما تناولت دراسة) (Franke, Volker, Framing Security: 2005التي جاءت بعنوان A Matrix for Measuring
 ,Threatsمصفوفة لقياس التهديدات األمنية المكونة من سبعة مقاييس تؤطر التهديدات األمنية في داخل الدولة من البعد الدولي،
حيث حللت الدراسة نموذجين من المخاطر األمنية التي تهدد الواليات المتحدة والقادمة من البيئة الدولية ولها تأثير على األمن
الداخلي هما :الحرب على المخدرات والتدهورات البيئية .وهذه التهديدات هي أخطار أمنية غير تقليدية ،بمعنى أنها غير عسكرية،
وتعرضت الدراسة لألبعاد غير العسكرية التقليدية
ولكنها قادمة من خارج الدولة لتهدد األمن الداخلي االقتصادي واالجتماعي للدولةّ .
التي تشغل مساحة واسعة تتمثل في األبعاد األمنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية ،وأكدت أن تهديد هذه األبعاد يتطلب
تحليلها عند مناقشة األخطار األمنية القادمة من البيئة الخارجية للدولة.
تناولت دراسة رعد فواز الدين ( ،) 0211بعنوان "تحديات األمن الوطني األردني" ،التحديات التي تواجه األمن الوطني األردني،
واستخلصت الدراسة بأن على الدولة األردنية العمل على تنويع الوسائل التي تستخدمها للمحافظة على وجودها واستقرارها عن طريق
تعزيز قدراتها بهدف تحقيق الحماية للوطن واستقالل إرادته ،إضافة إلى ضمان أمن الشعب وحريته وسيادته وتوفير مقومات الحياة
الكريمة للمواطنين ،بما يحقق أمنه المادي والشخصي ،وبما ينعكس على استق ارره السياسي واالقتصادي واالجتماعي والنفسي ،ويعزز
من عوامل القوة الذاتية لألردن.
وهدف دراسة أماني العمرو ( ،)0218المعنونة ب :مهددات األمن الوطني األردني من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب
األردني ،إلى التعرف مصادر التهديد الداخلي والخارجي على األمن الوطني األردني على مستويات الوطنية واإلقليمية والدولية ،كما
يراها أعضاء مجلس النواب األردني ،وباستخدام المنهج المسحي توصلت الدراسة إلى أن من المهددات الداخلية لألمن الوطني
األردني ،انتشار مظاهر الفساد اإلداري والمالي ،والخارجية تتضمن مشكلة الالجئين السوريين ،وارتفاع أسعار السلع عالمياً ،وثورات
الربيع العربي ،وأوصت بزيادة البرامج التثقيفية ضد مهددات األمن الوطني ،ونشر ثقافة التفاني في العمل تحقيقاً للمصلحة العامة.
وهدفت دراسة أبو هزيم ،والعساف )0214( ،لمعرفة درجة تقدير أساتذة الجامعة األردنية لمخاطر األمن الوجودي على الدولة
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األردنية وفق مصفوفة فرانك العالمية ،ودلت نتائج الدراسة على إمكانية تفسير مستوى التهديد األمني الوجودي على الدولة األردنية
من خالل تطوير مفهوم األمن الوجودي ووجود عالقة قوية بين المستوى االجتماعي (الفقر) وانعدام االصالح السياسي الحقيقي.
في حين تناولت دراسة علي عباس مراد ( ،)0214بعنوان :األمن واألمن الوطني :مقاربات نظرية ،التنظير لألمن وتطوراته،
وهدفت إلى محاولة تأسيس مفهوم نظري عام وشمولي لألمن ،قائم على فرضية مقتضاها السالم والطمأنينة وديمومة مظاهر الحياة
واستمرار مقوماتها وشروطها ،بعيداً عن عوامل التهديد والخطر .وباستخدام المنهج البنيوي ،اقترحت الدراسة نموذجاً نظرياً لمفاهيم
األمن ومشكالته ،ومسبباته ومستويات معالجته ،واألساليب واإلجراءات لذلك ،وتوصلت إلى أن األمن هو المرادف األول الستمرار
الحياة في طمأنينة وسالم ،وبعيداً عن أشكال التهديد وأسباب الخطر ،بحيث يصبح األمن مساوياً للحياة.
وتتميز الدراسة الحالية بكونها من الدراسات التي حاولت استخدام أطر تحليلية غير تقليدية في تحليلها ،من خالل إسقاط مصفوفة
فرانك العالمية (محور التأثيرات الزمنية) ،ببعدها السياسي الشمولي على الحالة األردنية ،عبر متغير األمن الوطني ،من خالل عينة
أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية ،على اعتبار أنها تملك الرؤية العلمية ألبعاد األمن الوطني األردني وتأثيراته على
الدولة واستقرارها ،وعليه ،فإن هذه الدراسة تتميز عن الدراسات السابقة بكونها أكثر تخصصاً واستق ار ًء لألمن الوطني األردني ،في
سياقات أكثر تفحصاً من الناحية التحليلية.
مشكلة الدراسة
كانت معالجة المسألة األمنية من قبل الباحثين في العقدين السابقين ،أكثر تركي اًز على مفهوم األمن التقليدي ذي الطبيعة
العسكرية ،وقد اختلفت رؤى الباحثين للمسألة األمنية والتهديدات الداخلية والخارجية ولمفاهيمها ،وبهدف الوصول لتصور علمي
للبنية اإلدراكية المعرفية لمفهوم األمن بإطاره الشمولي ،المتضمن التهديدات غير العسكرية ذات المصدر الداخلي ،مما يتطلب في
الحالة األردنية وضع بنية تحليلية غير تقليدية ،تكمن في مصفوفة األمن الوجودي ،التي يمكن إسقاطها على التهديدات األمنية
الداخلية التي تهدد كيان الدولة ،بمتغيراتها الداخلية والخارجية المؤثرة بشكل مستمر على األمن الوطني األردني ،األمر الذي يفرض
على صانع القرار والفواعل من قادة الرأي وأصحاب الرؤية العلمية من أساتذة الجامعات ،حتمية اإلحاطة بالمعطيات المتغيرة فهماً
وتحليالً ،القتراح ورسم سياسات قادرة على مواجهة تأثيرات هذه التحديات على األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،فتبرز
قضايا اإلصالح السياسي ،والفقر ،والبطالة ،والمديونية المرتفعة ،األمر الذي دفع إلى قياس التهديدات الداخلية الوجودية ،عبر
مصفوفة األمن الوجودي (محور التأثيرات الزمنية) ،ومن خالل أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية أصحاب الفكر
المتخصص بالمدركات المعرفية ،رأى الباحثان أن معالجة المسألة األمنية من قبل الباحثين في العقدين السابقين ،ركزت على مفهوم
األمن التقليدي ذي الطبيعة العسكرية ،وقد اختلفت رؤى الباحثين للمسألة األمنية والتهديدات الداخلية والخارجية ولمفاهيمها.
حيث تسعى الدراسة للتعامل مع المشكلة البحثية من خالل محاولة اإلجابة على األسئلة التالية:
 -1ما هي درجة تقدير أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية للمدركات المعرفية ذات االرتباط بمخاطر األمن الوجودي
في الجامعات األردنية استناداً لمصفوفة فرانك العالمية (محور التأثيرات الزمنية)؟
 -0ما هي درجة تقدير أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية للمدركات المعرفية المرتبطة بمرتكزات األمن الوطني
األردني في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم؟
 -6هل يوجد ارتباط بين المدركات المعرفية المرتبطة بمخاطر األمن الوجودي في الجامعات األردنية بحسب مصفوفة فرانك
العالمية (محور التأثيرات الزمنية) والمدركات المعرفية المرتبطة بمرتكزات األمن الوطني األردني في الجامعات األردنية؟
 -8هل هناك اختالف في درجة تقدير أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية لمحور التأثيرات ومرتكزات األمن الوطني
األردني وفقا لمتغيرات :الجنس والرتبة العلمية؟
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
 -2التعرف إلى درجة تقدير أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية للمدركات المعرفية المرتبطة بمخاطر األمن الوجودي
وبمرتكزات األمن الوطني األردني في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم؟".
 -1التعرف إلى طبيعة االرتباط بين المدركات المعرفية المرتبطة بمخاطر األمن الوجودي في الجامعات األردنية بحسب
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مصفوفة فرانك العالمية (محور التأثيرات الزمنية) والمدركات المعرفية المرتبطة بمرتكزات األمن الوطني األردني في الجامعات
األردنية.
 -0التعرف الى درجة تقدير أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية لمحور التأثيرات ومرتكزات األمن الوطني وفقا
لمتغيرات :الجنس والرتبة العلمية.
أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة الحالية في:
 .1كونها تناولت قضية األمن الوجودي وضمن محور التأثيرات الزمنية وعالقته بمحور ركائز األمن الوطني األردني.
 .0أنها استعانت بعينة بحثية هامة تمثل قادة البوصلة الفكرية في المجتمع األكاديمي.
 .6أنها ستوجد التدابير واإلجراءات المناسبة لمعاجلة اإلخالالت بحسب آراء عينة الدراسة.
 .8أنها نافذة تفتح المجال أمام بحوث ودراسات مشابهة في المجال األمني معتمدة على نتائج هذه الدراسة.
حدود الدراسة
 الحدود الموضوعية :اقتصار الدراسة على أداة الدراسة وإجراءات صدقها وثباتها. الحدود البشرية :اقتصار الدراسة على أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية. الحدود الزمنية :طبقت الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي .0219/0214منهجية الدراسة
استخدم الباحثان إجراءات علمية لمساعدتهم في تنفيذ هذه الدراسة على النحو اآلتي:
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وهو األقرب لتحقيق أهداف الدراسة،
أوالً :منهج الدراسة :من أجل تحقيق أهداف الدراسة ّ
والذي يصف الظاهرة موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،وبيان العالقة بين مكوناتها ،واآلراء التي تطرح حولها ،والعمليات التي
تتضمنها ،واآلثار التي تحدثها.
عينة الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من جميع مدرسي أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية والبالغ عددهم ( )84عضو
هيئة تدريس واآلتي تفصيل ذلك :الجامعة األردنية ( ،)13والجامعة الهاشمية ( ،)9وجامعة اليرموك ( ،)4وجامعة آل البيت (،)4
وجامعة مؤتة ( ،)4وجامعة الحسين ( ،)6وجامعة الشرق األوسط (.)6
أداة الد ارسة:
اقترنت أداة الدراسة ب ( )84فقرة ضمن ( )4مجاالت كما هو موضح أدناه ،إذ تم بناؤها بعد اإلفادة من األدب التربوي والدراسات
السابقة كدراسة أبو هزيم والعساف )2015)،ودراسة فواز الدين ( ،)2011ودراسة عبد القادر(.)0216
صدق أداة الدراسة
للتحقق من مؤشرات صدق البناء قام الباحثان بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات المقياس وبين الدرجات على كل
مجال من مجاالته ،والجدول ( )1يبين ذلك.

- 819 -

جمال العساف ،طارق أبو هزيم

المدركات المعرفية بمخاطر األمن الوجودي...
رقم
الفقرة
1

البعد

0
التأثيرات
الزمنية
المحتملة
للتهديد

طول
التأثيرات
المحتملة
للتهديد

6

عمر

مقدار
التأثيرات
المحتملة
للتهديد

8
4
3
4
1
0
6
8
4
3
4
1
0
6
8
4
3
4
4
9
1
0

مفهوم األمن
الوطني
والعوامل
المؤثرة فيه

دور
مؤسسات
التعليم العالي
بناء
في
مفهوم األمن
الوطني
وتعزيزه

6
8
4
3
4
1
0
6
8
4
3
4

الجدول ( )1قيم معامالت االرتباط بين الفقرات وبين درجة كل مجال من مجاالته
مضمون الفقرات وفق المجاالت
يتم مراعاة العامل الزمني في خطط اإلصالح الشامل في الدولة األردنية
تمتلك السلطات التشريعية رؤية مستقبلية واضحة لحل المشكالت االقتصادية واالجتماعية
في الدولة
يؤثر العامل الزمني لتنفيذ خطط االصالح في التخفيف من االحتقان الشعبي لآلثار
االقتصادية التي يعاني منها المواطن
تتأثر وتيرة االصالح الشامل في الدولة ببعض القيود القانونية
تؤثر زيادة المديونية في مستقبل الدولة السياسي واالقتصادي.
الرغبة في االصالح من قبل الحكومات المتعاقبة يشوبها الغموض
من السبل المهمة لعملية اإلصالح السياسي واالقتصادي في الدولة :الحاكمية الرشيدة
سيؤدي ارتفاع المديونية المتزايد إلى إنهيار النظام االقتصادي في الدولة
من التحديات الوجودية للدولة األردنية مشكلتا :مشكلة الفقر والبطالة
يتأثر استقرار الدولة األردنية بعدم الجدية في اإلصالح السياسي
خطر الفقر والبطالة أشد وطأة من التهديدات العسكرية على الدولة
يتأثر الكيان الوجودي للدولة بتباطؤ الحكومات في تنفيذ البرامج اإلصالحية
تتأثر عجلة اإلصالح الشامل في الدولة األردنية بغياب الحاكمية الرشيدة
يتأثر عمر تأثير التهديد الوجودي على الدولة بغياب المعالجة الحقيقية لمشكلتي الفقر والبطالة
االعتماد على المساعدات الخارجية يزيد من األعباء االقتصادية للدولة األردنية
قد تسهم المساعدات الخارجية في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة
فرض الضرائب المتزايد على الخدمات الحكومية يشكل خط ًار على مستقبل الدولة األردنية
تقف اللجان النيابية في صف المواطن تجاه سياسة الحكومة الضاغطة على المواطن األردني
تهيمن السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية في الدولة األردنية
تضع السلطتان التشريعية والتنفيذية مزيداً من القيود القانونية التي تحول دون تنفيذ الخطط
اإلصالحية
قانون االنتخابات الحالي نقطة حرجة في مسيرة اإلصالح السياسي في الدولة األردنية
التعديالت الدستورية المتعلقة باإلصالح السياسي شكلية في واقعها الحقيقي
تجاهل الحكومات المتعاقبة لجدية اإلصالح مقصود
قيام الدولة بحفظ عناصر قوتها الوطنية مؤش اًر هاماً لألمن الوطني
ال يمكن لألحكام القضائية الشديدة أن تحقق األمن الوطني
تعدد األصول والمنابت في المجتمع المحلي يعتبر من عناصر الضغط األساسية على األمن
الوطني
ُيشكل الظلم االجتماعي واالقتصادي أسبابًا موجبة للتطرف واإلرهاب المؤثر على األمن
الوطني
من أبرز أسباب اإلرهاب المؤثرة على األمن الوطني :سوء الفهم للنصوص الدينية
أثرت وسائل االتصال الحديثة سلبيًا على دور الجامعات في صياغة الشخصية الوطنية
حكمة السياسة الخارجية للدولة األردنية حالت دون تعرضه لضغوطات مهدده ألمنه الوطني
تسهم مؤسسات التعليم العالي في بناء الوعي الفكري الهادف للمحافظة على األمن الوطني
عجزت مؤسسات التعليم العالي عن أداء دورها البحثي في معالجة التحديات األمنية المؤثرة
على األمن الوطني
يشكل البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الطريق األمثل لمواجهة التحديات األمنية
في الدولة
يدعم النظام التعليمي الجامعي (االنتماء والوالء) المحافظة على نسيج األمن الوطني
لمؤسسات التعليم العالي دو اًر فاعالً في بناء اتجاهات الطلبة السياسية الداعمة لألمن الوطني
تجتهد مؤسسات التعليم العالي على إيجاد التنظيمات الطالبية التي تعزز االنتماء الوطني
تقدم مؤسسات التعليم العالي الحلول المناسبة لمواجهة تحديات الدولة المستقبلية
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االرتباط مع:
المقياس
المجال
**.576
*.226
*.229

**.671

*.335

*

.344

**.416
.292
**.471
*.368
**.530
**.475
*.366
**.395
**.471
**.429
**.411
**.429
**.421
**.379
**.494
**.536

**.610
*.344
*.245
*.354
**.739
**.831
**.658
**.793
**.746
**.736
**.863
**.511
**.577
**.687
**.604
**.850

**.483

**.835

**.385
**.438
**.493
*.351
**.437

**.772
**.833
**.805
**.508
**.570

*.357

**.586

**.420

**.612

**.415
*.342
**.475
**.568

**.658
**.516
**.525
**.715

.229

.308

**.497

*.356

**.540
**.620
**.549
**.615

**.831
**.884
**.888
**.889
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البعد

رقم
الفقرة
1
0
6
8
4

دور االستاذ
الجامعي في
بناء وتعزيز
مفهوم األمن
الوطني لدى
الطلبة

3

قياس درجة
وعي الطلبة
ومدى
تمثلهم لمفهوم
األمن
الوطني

1
0
6
8
4
3

مضمون الفقرات وفق المجاالت
يسهم األستاذ الجامعي في تشكيل توجهات الطلبة الوطنية المعززة لألمن الوطني
يؤثر األستاذ الجامعي في بناء ثقافة فكرية معززة لألمن الوطني لدى الطلبة
تعتبر اآلراء السياسية الوطنية اإليجابية لألستاذ الجامعي عنص ًار معز ًاز لألمن الوطني
يمثل األستاذ الجامعي دائماً القيم الوطنية المحافظة على نسيج األمن الوطني
ُيذكي األستاذ الجامعي في ممارساته التدريسية الثقافة السياسية اإليجابية لدى طلبته
البد لألستاذ الجامعي من امتالك المرونة الفكرية في تقبل الرأي والرأي اآلخر في الشؤون
الوطنية ذات العالقة باألمن الوطني
يمتلك طلبة الجامعات المعرفة الجيدة لألبعاد المختلفة لقضايا األمن الوطني
يدرك طلبة الجامعات مهددات األمن الوطني
يهتم طلبة الجامعات بتوجهات السياسة الوطنية المتعلقة باألمن الوطني
يقدم طلبة الجامعات الوالء لألسرة والعشيرة على االنتماء للوطن
يلتزم طلبة الجامعات بمنظومة القيم الوطنية
يبدي طلبة الجامعات اهتمامًا بتاريخ وانجازات وطنهم

*دال عند مستوى داللة 2024

االرتباط مع:
المجال
**.379
**.370
**.419
**.429
**.554

المقياس
**.687
*.300
**.816
**.778
**.784

**.627

**.801

**.570
**.585
**.418
*.255
**.521
**.424

**.802
**.850
**.653
*.316
**.688
**.688

** دال عند مستوى داللة 2021

يالحظ من الجدول ( )1أن قيم معامالت ارتباط الفقرات مع المجال تراوحت بين ( )20304-20043ومع المقياس بين (20084
–  ،)20449وقد اعتمد معيار لقبول الفقرة بأن ال يقل معامل ارتباطها عن ( )2002وبذلك فقد قبلت فقرات المقياس جميعها التي
معامل ارتباطها اعلى من  ،2002حيث لم يتم حذف أي فقرة من فقرات المقياس.
ثبات أداة الدراسة (االستبانة):
يعتمد أسلوب كرونباخ ألفا على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى ،وهو يشير إلى قوة االرتباط والتماسك بين فقرات المقياس،
إضافة لذلك فإن معامل ألفا يزود بتقدير جيد للثبات .وعلى الرغم من عدم وجود قواعد قياسية بخصوص القيم المناسبة لمعامل
كرونباخ ألفا لكن من الناحية التطبيقية يعد ( )2032=>Alphaمعقوال في البحوث المتعلقة في اإلدارة والعلوم اإلنسانية ،والجدول
( )0يبين ذلك.
الجدول رقم ( )2معامل ثبات االتساق الداخلي كرونباخ الفا لالستبانة بمجاالتها
معامل كرونباخ ألفا
عدد الفقرات
المجال
2034
4
التأثيرات الزمنية المحتملة للتهديد
2049
4
طول عمر التأثيرات المحتملة للتهديد
2044
9
مقدار التأثيرات المحتملة للتهديد
2039
4
مفهوم األمن الوطني والعوامل المؤثرة فيه
2046
4
دور مؤسسات التعليم العالي في بناء مفهوم األمن الوطني وتعزيزه
2041
3
دور األستاذ الجامعي في بناء وتعزيز مفهوم األمن الوطني لدى الطلبة
2044
3
قياس درجة وعي الطلبة ومدى تمثلهم لمفهوم األمن الوطني
19.1
84
االستبانة ككل
يظهر من الجدول ( )0أن معامالت كرونباخ ألفا لمجاالت الدراسة تراوحت بين ( )2049-2034كان أعالها لمجال " طول عمر
التأثيرات المحتملة للتهديد" ،وأدناها لمجال "التأثيرات الزمنية المحتملة للتهديد" ،وبلغ معامل كرونباخ الفا لألداة ككل ()2091؛ وجميع
معامالت الثبات مرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة ،حيث يعتبر معامل الثبات (كرونباخ ألفا) مقبول إذا زاد عن (.)2632
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أساليب المعالجة اإلحصائية
لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلتحليل البيانات والحصول على النتائج
كما يلي:
التك اررات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على استجابات أفراد العينة على كل فقرة من فقرات االستبانة.

معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationللتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة.

معامل ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaللتحقق من ثبات االستبانة.

اختبار ت ( )T testلمعرفة داللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
 -1نص السؤال األول على ":ما هي درجة تقدير أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية للمدركات المعرفية ذات
االرتباط بمخاطر األمن الوجودي في الجامعات األردنية استناداً لمصفوفة فرانك العالمية (محور التأثيرات الزمنية)؟
لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال والدرجة الكلية لمحور التأثيرات
الزمنية ،والجدول ( )6يبين ذلك.
جدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجاالت محور التأثيرات الزمنية
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري درجة التقييم
الرتبة الرقم المجال
كبيرة
.441
4.03
التأثيرات الزمنية المحتملة للتهديد
1
6
كبيرة جدا
.572
طول عمر التأثيرات المحتملة للتهديد 4.43
0
1
كبيرة جدا
.627
4.31
مقدار التأثيرات المحتملة للتهديد
6
0
كبيرة جدا
.411
4.26
المحور ككل
يظهر الجدول رقم ( )6أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن مجاالت الدراسة للمحور األول تراوحت بين (-8026
 ،)8086حيث جاء في المرتبة األولى مجال "طول عمر التأثيرات المحتملة للتهديد" بمتوسط حسابي ( )8086ودرجة تقييم كبيرة جدا،
وفي المرتبة الثانية جاء مجال "مقدار التأثيرات المحتملة للتهديد" بمتوسط حسابي ( )8061ودرجة تقييم كبيرة جدا ،وفي المرتبة الثالثة
واألخيرة جاء مجال"التأثيرات الزمنية المحتملة للتهديد" بمتوسط حسابي ( )8026ودرجة تقييم كبيرة ،وبلغ المتوسط الحسابي للمحور
ككل ( )8003بدرجة تقييم كبيرة جدا.
واستُخدام التدريج التالي للداللة على متوسطات استجابات أفراد العينة على درجة التقدير:
 المتوسطات الحسابية للتقديرات  800فأكثر تقابل درجة تقدير كبيرة جدا.
 المتوسطات الحسابية للتقديرات من  608الى أقل من  800تقابل درجة تقديركبيرة.
 المتوسطات الحسابية للتقديرات من  003الى أقل من  608تقابل درجة تقدير متوسطة.
 المتوسطات الحسابية للتقديرات من  104الى أقل من  003تقابل درجة تقدير قليلة.
 المتوسطات الحسابية للتقديرات أقل من  104تقابل درجة تقدير قليلة جدا.
يتضح من نتائج هذا السؤال أن التهديد الوجودي يكمن في عدم وجود إصالحات سياسية حقيقية في األردن ،األمر الذي يدفع
بالدولة نحو االنتقال إلى نظام غير واضح سياسيا ،نتيجة عدم استحداث هيكلة سياسية تعالج المعوقات التي تحول دون االتجاه
نحو الديمقراطية ،مما يمثل عامل هدم كامل للمنظومة السياسية .بمعنى أن مقدار تأثيراته المحتملة والقدرة على قياسها تشكل خط اًر
هائالً قد يؤدي إلى انهيار في قطاع " النظام السياسي"  ،مما يؤدي إلى انهيار القطاعات األخرى .وبالنهاية قد يتعرض األمن
الوجودي للدولة األردنية لخطر االنهيار في المدى القريب (عدة سنوات أو عقود) ،ولعل من أبرز التحديات المتعاظمة عدم وجود
برامج حقيقية تالمس الواقع االجتماعي للحد من زيادة ظاهرة الفقر في ظل سعي الحكومات األردنية نحو فرض أنواع جديدة من
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الضرائب في ظل تنامي رقعة الفقر ،األمر الذي يؤدي للمزيد من السخط الشعبي ضد تلك السياسات ،وهو ما يؤثر بالنتيجة على
استقرار أمن الدولة األردنية.
ويرى الباحثان أن العالقة السببية بين األمن من جهة والفقر وعدم اإلصالح السياسي الحقيقي من جهة أخرى ،قد خلقت غموضاً
بين مستويات المعالجة الفكرية المحلية والوطنية والعالمية .وبالنتيجة فإن العالقة هنا بين مكونات التنمية الشاملة ،من خالل محاربة
الفقر وتحقيق اإلصالح السياسي الحقيقي ،قد وجد لها تطبيق عملي نفذته الحكومات الغربية عبر معالجتهما بعدة أدوات منها:
الديمقراطية الحقيقية ،والحاكمية الرشيدة ،والرفاه االقتصادي ،من أجل زيادة أمنها ،إذ أن التنمية الشاملة تقلص الفقر وتحد من
الخطر المتأتي من عدم االستقرار في المستقبل ،وبالضرورة تعمل على تحسين أمنها.
من ثم ،فإن احتمال تسبب الفقر بخطر مرتقب غير واضح على األردن مع نتائج قريبة (عدة سنوات أو عقود) في المستقبل.
وعليه فإن الباحثان يصنفان الفقر ضمن التهديدات غير العسكرية المؤثرة على األمن الوطني األردني ،فنتائج الفقر حتى اآلن تحت
السيطرة ،لكن البد من وضعه ضمن رؤية واضحة لتطوير وتطبيق آليات استثنائية لمواجهته.
ثانيا النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
نص السؤال الثاني على ":ما هي درجة تقدير أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية للمدركات المعرفية المرتبطة بمرتكزات
األمن الوطني األردني في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم؟".
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال والدرجة الكلية للمدركات المعرفية
المرتبطة بركائز األمن الوطني األردني في الجامعات األردنية ،والجدول ( )8يبين ذلك.
جدول ( ) 8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن المدركات المعرفية المرتبطة بركائز
األمن الوطني األردني في الجامعات األردنية
درجة
االنحراف
المتوسط
الرتبة الرقم المجال
المعياري
التقدير
الحسابي
كبيرة
.561
4.01
مفهوم األمن الوطني والعوامل المؤثرة فيه
1
1
دور مؤسسات التعليم العالي في بناء وتعزيز مفهوم األمن
متوسطة
.741
3.60
0
0
الوطني
دور األستاذ الجامعي في بناء مفهوم األمن الوطني لدى
متوسطة
.761
3.48
6
6
الطلبة وتعزيزه
قياس درجة وعي الطلبة ومدى تمثلهم لمفهوم األمن
متوسطة
.727
3.30
8
8
الوطني
متوسطة
.545
3.60
المحور ككل

يظهر الجدول رقم ( )8أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن مجاالت الدراسة للمحور الثاني تراوحت بين (-8021
 ،)6062حيث جاء في المرتبة األولى مجال " مفهوم األمن الوطني والعوامل المؤثرة فيه " بمتوسط حسابي ( )8021ودرجة تقييم
مرتفعة ،وفي المرتبة الثانية جاء مجال " دور الجامعة في بناء مفهوم األمن الوطني وتعزيزه " بمتوسط حسابي ( )6032ودرجة تقييم
متوسطة ،وفي المرتبة الثالثة جاء مجال " دور األستاذ الجامعي في بناء مفهوم األمن الوطني وتعزيزه لدى الطلبة " بمتوسط حسابي
( )6084ودرجة تقييم متوسطة ،وفي المرتبة الرابعة واألخيرة جاء مجال " قياس درجة وعي الطلبة ومدى تمثلهم لمفهوم األمن الوطني
" بمتوسط حسابي ( )6062ودرجة تقييم متوسطة ،وبلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل ( )6032بدرجة تقييم متوسطة .ويرى الباحثان
منطقية هذه النتيجة واتفاقهما معها ،ذلك أن هناك درجة إدراك وتقدير كبيرة من قبل قادة الرأي من أساتذة العلوم السياسية في
الجامعات األردنية لمفهوم األمن الوطني والعوامل المؤثرة فيه ،بيد أن هناك مستوى غير جيد (متوسط) في سياسات الجامعات
ودورها في بناء وتعزيز مفهوم األمن الوطني ،ودور األستاذ الجامعي في بناء وتعزيز مفهوم األمن الوطني لدى الطلبة وفي إذكاء
درجة وعي الطلبة ومدى تمثلهم لمفهوم األمن الوطني.
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ويرى الباحثان أن نتيجة هذه الدراسة تتفق ضمنياً مع ما أشارت إليه دراسة أبده ( )0224والواردة في دراسة محمد ( )0216التي
هدفت إلى التعرف على واقع المؤسسية في األردن ،واكتشاف اآلثار السلبية الناجمة عن عدم تطبيق واتباع األسلوب المؤسسي شكالً
ومضموناً في رسم السياسات ،وفي اتخاذ الق اررات الوطنية وصياغتها ،وكانت أبرز ما وصلت إليه :على اعتبار أن الجامعات
الحكومية إحدى مؤسسات القطاع العام ،المثقل بالروتين والبيروقراطية ،األمر الذي يستدعي إعادة تنظيمه وتنميته عبر فكر إداري
حديث ومتطور ،بما يؤسس لمنهجية اختيار القيادات اإلدارية القادرة على توظيف هذا الفكر المتطور ،وبما يشمل مأسسة لهياكل
صنع القرار في األردن وتأطيرها تنظيمياً لتطوير عملية صنع القرار بنهج مؤسسي عبر هذه الهياكل .هذا في جانب ومن جانب
آخر يالحظ أن غياب تطبيق مفهوم العمل الجماعي المؤسسي في األردن بين قطاعات ومؤسسات ودوائر الدولة بمجملها ،أوصل
الى النتيجة التي آل اليها السؤال السابق بحسب رأي الباحثين.
ثالثاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
نص السؤال الثالث على ":هل يوجد ارتباط بين المدركات المعرفية المرتبطة بمخاطر األمن الوجودي في الجامعات األردنية
بحسب مصفوفة فرانك العالمية (محور التأثيرات الزمنية) والمدركات المعرفية المرتبطة بمرتكزات األمن الوطني األردني في الجامعات
األردنية؟".
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامالت االرتباط بطريقة بيرسون بين إجابات أفراد العينة على مجاالت المدركات المعرفية
المرتبطة بمخاطر األمن الوجودي في الجامعات األردنية بحسب مصفوفة فرانك العالمية (محور التأثيرات الزمنية) والمدركات
المعرفية المرتبطة بركائز األمن الوطني األردني في الجامعات األردنية ،والجدول ( )4يوضح ذلك.
جدول ( )5قيم معامالت ارتباط بيرسون بين مجاالت المدركات المعرفية المرتبطة بمخاطر األمن الوجودي في الجامعات
األردنية بحسب مصفوفة ف رانك العالمية (محور التأثيرات الزمنية) والمدركات المعرفية المرتبطة بركائز األمن الوطني األردني في
الجامعات األردنية
المجال

التأثيرات الزمنية
المحتملة للتهديد
طول عمر
التأثيرات المحتملة
للتهديد
مقدار التأثيرات
المحتملة للتهديد

المحور ككل

اإلحصائي
معامل
االرتباط
الداللة
اإلحصائية
معامل
االرتباط
الداللة
اإلحصائية
معامل
االرتباط
الداللة
اإلحصائية
معامل
االرتباط
الداللة
اإلحصائية

مفهوم األمن
الوطني والعوامل
المؤثرة فيه

دور الجامعة في
بناء وتعزيز
مفهوم األمن
الوطني

دور األستاذ الجامعي
في بناء وتعزيز مفهوم
األمن الوطني لدى
الطلبة

قياس درجة وعي
الطلبة ومدى تمثلهم
لمفهوم األمن
الوطني

المحور
ككل

.182

*.325

.162

**.441

*.361

.216

.024

.272

.002

.012

**.484

.105

-.008

.014

.162

.000

.476

.957

.927

.271

**.482

.087

.058

.093

.205

.001

.557

.696

.530

.163

**.534

.209

.083

.211

*.308

.000

.154

.573

.150

.033

يظهر من الجدول رقم ( )4وجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بين مجال التأثيرات الزمنية المحتملة للتهديد وكل
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من مجال دور الجامعة في بناء وتعزيز مفهوم األمن الوطني ومجال قياس درجة وعي الطلبة ومدى تمثلهم لمفهوم األمن الوطني،
كما تبين وجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بين مجال مفهوم األمن الوطني والعوامل المؤثرة فيه ،ومجاالت المدركات
المعرفية المرتبطة بمخاطر األمن الوجودي في الجامعات األردنية بحسب مصفوفة فرانك العالمية (محور التأثيرات الزمنية) ومع
المحور ككل ،باستثناء محور التأثيرات الزمنية المحتملة للتهديد ،كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة احصائية
بين محور المدركات المعرفية المرتبطة بمخاطر األمن الوجودي في الجامعات األردنية بحسب مصفوفة فرانك العالمية (محور
التأثيرات الزمنية) ككل ومحور المدركات المعرفية المرتبطة بركائز األمن الوطني األردني في الجامعات األردنية.
ويرى الباحثان بأن هذه النتيجة ،المنطقية ،تمثل نجاح وقوة الدراسة  -من وجهة نظرهما -األمر الذي يعني تصنيف قضيتي
الفقر وعدم اإلصالح السياسي الحقيقي ،ضمن التهديدات غير العسكرية للدولة .إذ من المفترض بأن يمثل إدراك النظام السياسي
لضرورة محاربة الفقر وإحداث إصالح سياسي حقيقي ،أن يكون هدفا استراتيجياً وحيوياً لبقاء الدولة واستقرارها ،كونهما يمثالن
مهددات وجودية تؤثر زمانياً ومكانياً على الدولة المستهدفة ككل وعلى رفاهية مواطنيها.
ويت ضح من نتائج هذا السؤال ،أن غياب اصالحات سياسية حقيقية في األردن يؤدي إلى االنتقال إلى نظام عشوائي غير واضح
المالمح ،نتيجة عدم استحداث هيكلة سياسية حقيقة تدفع باتجاه الديمقراطية ،مما يمثل عامل هدم وتدمير للبنية السياسية .بمعنى
أن مقدار تاثيراته المحتملة ،مع توافر القدرة على قياسها ،تشكل خطر هائل قد يؤدي إلى انهيار قطاع النظام السياسي والمؤسسي،
وهذا ما تفسره نتيجة استجابة قادة الفكر السياسي في الجامعات األردنية ،األمر يؤثر على استقرار القطاعات األخرى بشدة.
رابعاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:
السؤال الرابع" :هل هناك اختالف في درجة تقدير أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية لمحور التأثيرات ومرتكزات
األمن الوطني وفقا لمتغيرات :الجنس والرتبة العلمية "؟
لإلجابة على هذا تم استخدام اختبار (ت) للمتغيرات ثنائية الفئات واختبار ف للمتغيرات ثالثية أو أكثر من الفئات لدراسة
االختالفات في درجة تقدير أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية لمحور التأثيرات وركائز األمن الوطني وفقا لمتغيرات:
الجنس والرتبة العلمية ،على النحو التالي:
 -1تبعا لمتغير الجنس
جدول ( )6نتائج تحليل اختبار ت للمتغيرات ثنائية لدراسة االختالفات
في درجة تقدير أساتذة العلوم السياسية في الجامعات األردنية لمحور التأثيرات وركائز األمن الوطني وفقا لمتغير الجنس
الداللة
االنحرافات
المتوسطات
قيمة ت
العدد
الجنس
المحور
اإلحصائية
المعيارية
الحسابية
.412
4.21
41
ذكر
.078
-1.80
التأثيرات الزمنية
.327
4.51
7
أنثى
.521
3.67
41
ذكر
.021
2.39
ركائز األمن الوطني
.515
3.16
7
أنثى
يبين الجدول ( )3نتائج تحليل اختبار ت للمتغيرات ثنائية الفئات لدراسة االختالفات في درجة تقدير أساتذة العلوم السياسية في
الجامعات األردنية لمحور التأثيرات وركائز األمن الوطني وفقا لمتغير الجنس ،حيث اظهرت النتائج ما يلي:
 -1عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  2024لمحور التأثيرات الزمنية تبعا لمتغير الجنس ،حيث بلغت
قيمة ت ( )1042-وبداللة إحصائية (.)20244
 -0وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  2024لمحور ركائز األمن الوطني تبعا لمتغير الجنس ،حيث بلغت
قيمة ت ( )0069وبداللة إحصائية ( ،)20201وتعزى هذه الفروقات لصالح الذكور.
ويرى الباحثان منطقية هذه النتيجة باعتبار النوع االجتماعي الذكور هم األكثر تفاعالً مع القضايا السياسية المحلية أو الدولية
على اعتبار أن الدور الجندري لألنثى أكثر اهتماماً وتوجهاً نحو القضايا األسرية واالجتماعية ،مما يجعلها أـكثر بعدا عن التعمق
في تحليل األحداث ،وخاصة التي تحدث في المنطقة العربية والعالم بشكل عام.
 -0تبعا لمتغير الرتبة العلمية
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جدول ( )7نتائج تحليل اختبار ف للمتغيرات ثالثية او أكثر لدراسة االختالفات في درجة تقدير أساتذة العلوم السياسية في
الجامعات األردنية لمحور التأثيرات وركائز األمن الوطني وفقا لمتغير الرتبة العلمية
الداللة
االنحرافات
المتوسطات
قيمة ف
الرتبة العلمية العدد
المحور
اإلحصائية
المعيارية
الحسابية
.463
4.36
17
أستاذ مساعد
التأثيرات
.271
41.3
.396
4.14
16
أستاذ مشارك
الزمنية
.312
4.31
14
أستاذ
.614
3.63
17
أستاذ مساعد
ركائز األمن
.794
.232
.478
3.53
16
أستاذ مشارك
الوطني
.563
3.66
14
أستاذ
يبين الجدول ( )4نتائج تحليل اختبار ف للمتغيرات ثالثية او أكثر لدراسة االختالفات في درجة تقدير أساتذة العلوم السياسية
في الجامعات األردنية لمحور التأثيرات وركائز األمن الوطني وفقا لمتغير الجنس ،حيث أظهرت النتائج ما يلي:
 -1عدم وجود فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  2024لمحور التأثيرات الزمنية تبعا لمتغير الرتبة العلمية ،حيث
بلغت قيمة ف ( )1064وبداللة احصائية (.)20041
 -0عدم وجود فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  2024لمحور ركائز األمن الوطني تبعا لمتغير الرتبة العلمية،
حيث بلغت قيمة ف ( )20060وبداللة احصائية (.)20498
ويتفق الباحثان مع ما وصلت إليه النتيجة ،على اعتبار أن منطق األحداث السياسية واالجتماعية واضح للعيان وأن الدرجة
العلمية للمستبين /ة ،ال يؤثر في التحليل المنطقي والعلمي ،لكون التأثر يمس مكونات المجتمع جميعها دون تمييز أو أية استثناءات.
ملخص نتائج الدراسة
 -1كشفت الدراسة أن درجة تقدير العينة المستبينة للمدركات المعرفية المرتبطة بمخاطر األمن الوجودي في الجامعات األردنية
بحسب مصفوفة فرانك العالمية (محور التأثيرات الزمنية) كانت مرتفعة بداللتها اإلحصائية.
 -0كشفت الدراسة أن درجة تقدير العينة المستبينة للمدركات المعرفية المرتبطة بمرتكزات األمن الوطني األردني في الجامعات
األردنية كانت متوسطة بداللتها اإلحصائية.
 -6وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية بين مجال التأثيرات الزمنية المحتملة للتهديد ،وكل من مجال الجامعة
في بناء وتعزيز مفهوم األمن الوطني ومجال قياس درجة وعي الطلبة ومدى تمثلهم لمفهوم األمن الوطني ،كما تبين وجود عالقة
ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين مجال مفهوم األمن الوطني والعوامل المؤثرة فيه ومجاالت المدركات المعرفية المرتبطة
بمخاطر األمن الوجودي في الجامعات األردنية بحسب مصفوفة فرانك العالمية (محور التأثيرات الزمنية) ومع المحور ككل باستثناء
محور التأثيرات الزمنية المحتملة للتهديد ،كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية بين محور المدركات
المعرفية المرتبطة بمخاطر األمن الوجودي في الجامعات األردنية بحسب مصفوفة فرانك العالمية (محور التأثيرات الزمنية) ككل
ومحور المدركات المعرفية المرتبطة بركائز األمن الوطني األردني في الجامعات األردنية.
 -8عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  2024لمحور التأثيرات الزمنية تبعا لمتغير الجنس ،ووجود
فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  2024لمحور ركائز األمن الوطني تبعا لمتغير الجنس ،وتعزى هذه الفروقات لصالح
الذكور.
التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثان يوصيان بما يأتي:
 -1تعميم البنى الفكرية المتجذرة بالمدركات المعرفية المرتبطة بمخاطر األمن الوجودي لدى المؤسسات الرسمية المعنية بصنع
القرار السياسي.
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 -0تعزيز الوعي الفكري للمدركات المعرفية المرتبطة بمرتكزات األمن الوطني األردني في الجامعات األردنية.
 -6بناء البرامج العلمية الموجهة لدى جميع فئات المجتمع األكاديمي (من جامعات ومدارس) والمستندة إلى مخاطر األمن
الوجودي واألمن الوطني.
 -8نشر الثقافة المجتمعية المتمثلة في غرس روح التمسك والبناء لنسيج األمن الوطني لدى المواطن األردني وطلبة الجامعات
وخاصة لدى االناث من فئات المجتمع.
المقترحات:
إجراء دراسات وبحوث مرتبطة بمتغيرات هذه الدراسة نقترح منها:
أ -التحديات االجتماعية وأثرها في التهديد الوجودي واألمن الوطني للدولة األردنية.
ب -أيدولوجيات الشباب األردني وأثرها في التهديد الوجودي واألمن الوطني األردني للدولة األردنية.
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الدويري ،فايز ( .)0210دور الجامعات الرسمية في تعزيز مفهوم األمن الوطني ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االردنية ،االردن.
رعد ،فواز الدين ( .)0211تحديات األمن الوطني األردني ،دار الجليل ،عمان ،االردن.
الشقحاء ،فهد بن محمد ( .)0228األمن الوطني :تصور شامل ،الرياض :جامعة نايف للدراسات األمنية.
عبد الفتاح ،إمام ( .)1944توماس هوبز فيلسوف العقالنية ،القاهرة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.
عبد الهادي ،ناول ( .)0224االستهالك المفرط للموارد الطبيعية المتجددة يحمل أخطار تهدد صحة اإلنسان ورفاهيته[ ،على االنترنت] متاح:
تموز http://www.policemc.gov.bh/reports/2008/September/24-9-2008/633589849991698529.doc),16.)0214
العمرو ،أمان ( .)0218مهددات األمن الوطني األردني من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب األردني ،رسالة ماجستير غير منشورة ،األردن:
جامعة مؤتة.
أبو هزيم ،طارق ،العساف ،جمال ( .)0214درجة تقدير أساتذة الجامعات األردنية لمخاطر األمن الوجودي على الدولة األردنية وفق مصفوفة
فرانك العالمية .مجلة كلية اآلداب ،جامعة بنها ،العدد (.)82
محمد ،عبد القادر .)0216( ،التحديات الداخلية والخارجية المؤثرة على األمن الوطني األردني ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،االردن.
مراد ،علي عباس ( .)0214األمن واألمن القومي :مقاربات نظرية ،الجزائر :ابن النديم للنشر والتوزيع ،لبنان :دار الروافد الثقافية -ناشرون.
مرسي ،مايا ( .)0211المرأة واألمن اإلنساني ،عمان :المجلس الوطني لشؤون األسرة.
مشاقبة ،أمين ( .)0211اإلصالح السياسي المعنى والمفهوم ،مجلة الدبلوماسي األردني ،العدد ( )0المجلد( :)0آذار ،مارس -حزيران ،يونيو
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Cognitive Perceptions of Risks of Existential Security and its Relationship to the Pillars of
Jordanian National Security: Professors of Political Science in the Jordanian Universities as a
Model
Tariq Ziyad Abu Hazeem, Jamal Abdel Fattah Al-Assaf*

ABSTRACT
The study aims to define the cognitive perceptions related to the risks of existential security among
political science professors in Jordanian universities according to the international Frank Matrix (the axis
of temporal effects) and their relationship to the pillars of Jordanian national security in the Jordanian
universities from their point of view. Also, its relationship to the variables of gender and scientific rank.
The study members consist of all professors of political science in the Jordanian universities, where this
specialization is available, and their number is (48) teachers (male and female). The study tool is
developed to achieve its objectives after reviewing the political literature and previous studies. The
results of the study indicate that the degree of appreciation of political science professors in the Jordanian
universities for cognitive perceptions related to the risks of existential security is high. In addition, their
degree of appreciation for the perceptions of knowledge related to the pillars of Jordanian national
security is moderate. Moreover, the study shows an existence of a positive correlational relationship with
statistical significance between the cognitive perceptions related to the risks of existential security
according to the Frank International Matrix (the axis of time effects) is on the total score as well as
Perceptions of knowledge related to the pillars of Jordanian national security in Jordanian universities.
The study also shows that there are no statistically significant differences for the temporal effects
according to the variable of sex and scientific rank. Also, an existence of statistically significant
differences of the national security pillars according to the gender variable in favor of males. Whereas
there are no statistically significant differences for the pillars of national security according to the
scientific rank variable. In light of its results, this study comes out with a set of recommendations.
Keywords: Princess Alia University College, Al-Balqa Applied University.
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