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 جامعة ماردين نحو اللجنة الدستورية السورية طالب اتجاهات
 )دراسة ميدانية على طالب البرنامج العربي في جامعة ماردين(

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسرين جلبي: إعداد

 

٢٠٢١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 3 - 
 

 محتويات الدراسة

 

 

ص الدراسة  ملخَّ

 ول: اإلطار النظري والمنهجي للدراسةالقسم األ

 إشكالية الدراسة -أولا 

 أهمية الدراسة -ثانياا 

 أهداف الدراسة -ثالثاا 

 تساؤلت الدراسة -رابعاا 

 مجالت الدراسة -خامساا 

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة -سادساا 

 منهجية الدراسة -سابعاا 

 مجتمع البحث األصلي والعينة -ثامناا 

 السابقةالدراسات  -تاسعاا 

 

 القسم الثاني: الخلفية النظرية للدراسة

 التجاه -أولا 

 السورية ريةاللجنة الدستو -ثانياا 

 

 القسم الثالث: نتائج الدراسة الميدانية

 الخصائص العامة لعّينة الدراسة -أولا 

 متابعة أخبار اللجنة الدستورية -ثانياا 

 المعرفة باللجنة الدستورية -ثالثاا 

 ف من عمل اللجنة الدستوريةالموق -رابعاا 

 

 استنتاجات الدراسة

 

 الستبيان ملحق الدراسة:
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 ملّخص الدراسة

 

انطلقتته هتتله التتدراستتتتتتتة من محتتاولتتة معرفتتة اتجتتاهتتات طالب جتتامعتتة متتاردين نحو )اللجنتتة 

في محاولة إليجاد حلٍّ  لألزمة الستتتتتورية   2019الدستتتتتتورية الستتتتتورية( التي بدأ مستتتتتارها عا  

زت 2011ستمرة منل آذار الم على وجود آراء متعددة و متعارضة حول هله  اإلشكالية، كما ركَّ

اللجنة بين طالبات وطالب جامعة ماردين، قمنا بأخل عينة من الطالبات والطالب، وعددهم 

العلو  الستتتتتتياستتتتتتية  -( مفردة بحثية متوزعة على أقستتتتتتا  البرنامج العربي )علم الجتما 57)

توز  الجنستتي ال(، مع مراعاة المتغيرات الرئيستتية كاألعمال وإدارةالتاريخ  -ولية والعالقات الد

والعمري والدراستتتتتتي، وذل  بهدف معرفة مدع متابعة واهتما  هطلء الطالبات والطالب 

لعمل اللجنة الدستتتتتورية، ومحاولة قياا مواقفهم واتجاهاتهم منهاد وقد ركزت تستتتتاؤلت 

لبة واهتمامهم بعمل اللجنة الدستتتتورية، ومعرفة مواقفهم الدراستتتة على مدع متابعة الط

منها وتوقعاتهم حول نجاحها، وبرزت أهمية هله الدراستتتتتتة في أنها استتتتتتتهدفه عّينة من 

ز على موضتتتتتتو  حديث يتم  الطالب الجامعيين الستتتتتتورين المتواجدين في تركيا، وأنها ترك 

لدراستتتتتتتة المنهج الوصتتتتتتفي التحليلي لمعرفة  العمل عليه في الوقه الحالي، واعتمدت ا

 وفهم هله التجاهاتد

له الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها:  وقد توصَّ

 

 متابعة واهتما  الطلبة بعمل اللجنة متوسط 

  معارضة الطلبة لعمل اللجنة الدستورية كان واضحاا 

  ّنة الدراستتتتتتة نجاا عمل اللجنة الدستتتتتتتورية وجدواها في المستتتتتتار لم تتوقع عي

 لحّل السوريالسياسي ل
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 القسم األول: اإلطار النظري والمنهجي للدراسة

 

مة  مقدِّ

نتيجة القمع اللي كان يمارستته النما  الستتوري انتقالا  2011اندلعه الثورة الستتورية في آذار 

راا  إلىب من األ بموجة ما أطلق عليه )ثورات الربيع العربي(، فقا  الشتتعا الستتوري  البند وتأثُّ

أغلا المحافمات الستتتتتتورية بمماهرات مطالبة باستتتتتتقان النما د كانه الثورة ستتتتتتلمية  في

له  بداية، لكن بعد محاولت عديدة من النما  في قمع هله المماهرات بطرق عنفية تحوَّ

 لمحاولة رد  قوات النما  وحماية المماهراتد  2013حة عا  هله الثورة إلى ثورة مسلّ 

صتتتتتتعيد في الشتتتتتتتباكات بين الثوار والنما   هرت موجات ونتيجة لمماهر التستتتتتتل  والت

له  اللجوء والنزوا من المناطق التي تأّذت بشتتتتتكل كبيرد وبالتزامن مع هلا التصتتتتتعيد تشتتتتتكَّ

م ومن ث "المجلس الوطني لقوع الثورة والمعارضتتتتتة"هياكل ستتتتتياستتتتتية معارضتتتتتة بدءاا من 

هيئتتة " وصتتتتتتول إلى "مطقتتتةالحكومتتة ال"و "الوطني لقوع الثورة والمعتتارضتتتتتتتة ئتالفال"

الت "التفاوض تدخُّ ية واإلقليمية للحّد من هلا الصتتتتتترا ، ستتتتتتواء ب لدول ، وبدأت المحاولت ا

دت المستتتارات الستتتياستتتية لمحاولة حّل هله األزمة، مثل مطتمرات  عستتتكرية أو ستتتلميةد وتعدَّ

بين جنيف والرياض وغيرها من جهود األمم المتحدة التي شهدت محاولت خلق مفاوضات 

أحتد هتله  2015( التلي صتتتتتتتدر عتا  2254رقم) األمنثم كتان قرار مجلس  المعتارضتتتتتتتة والنمتا د

ية تجمع كاّلا من  إنشتتتتتتتاءعّدة، من ضتتتتتتمنها  ُطرحه فيه حلول   ، إذالمحاولت لجنة دستتتتتتتور

المعارضتتة والنما  من أجل التفاوض على صتتياغة دستتتور  جديد لستتوريا بعد مراجعة دستتتور 

حيتتث كتتانتته أولى جولتهتتا التي تجمع وفتتد النمتتا   2019للجنتتة عتتا  د وُأطلقتته هتتله ا2012

عضتتتواا  150وتضتتتم هيئتها الموستتتعة ، وفد المجتمع المدني إلىووفد المعارضتتتة باإلضتتتافة 

د  متوزعين على الوفود الثالث بشكل  متساو 

التوصل  اللجنة الدستورية اختتمه الجولة الرابعة من جولتها، ولم يتّم  ومن الجدير باللكر أنّ 

أي اتفاق بين الوفود حتى اآلن، ولم يتّم اإلفصاا عما تم مناقشته ضمن هله الجولت،  إلى

 وما تزال هله الجتماعات مستمرةد

هله الدراستتة كمحاولة  لمعرفة جدوع هله المفاوضتتات، والمستتارات  هلا انطلقهبناءا على 

الستتتتتوري، من خالل بشتتتتتكل عا ، واللجنة الدستتتتتتورية بشتتتتتكل خاا، في الحل الستتتتتياستتتتتي 

البرنامج العربي بجامعة ماردين، في استكشاف آراء واتجاهات الطالب السوريين المسّجلين 

 ومحاولة معرفة وفهم موقفهم من هله اللجنةد

 

 إشكالّية الدراسة -أولا 

، متأثرة بتزايد ستتتياستتتات القمع التي يمارستتتها النما  2011اندلعه الثورة الستتتورية في آذار 

ل عقود خمستتتة، وبتأثير من موجة ثورات ما أطلق عليه )الربيع العربي( أيضتتتااد قا  الستتتوري من

ه مواجهتها بالعنف من قبل أجهزة  الشتتتعا الستتتوري بحركات احتجاجية مستتتتمرة، وقد تمَّ

األمن والجيش لدع النما  الستتتتوري، إضتتتتافة إلى )الشتتتتبيحة(، وهي ميليشتتتتيات مستتتتلَّحة 

لها إلى ثورة  طائفية تتبع للنما ، ما أدع إلى   د 2013مسلحة في كانون األول تحوُّ

ومع توالي األحداث الستتتتتتياستتتتتتية والعستتتتتتكرية، وخروي بع  المناطق عن ستتتتتتيطرة النما  

الت دول إقليمية  إلى، مما أدع عستتتتتكرية وستتتتتياستتتتتيةالستتتتتوري،  هرت قوع محلّية  تدخُّ

 تى يومنا هلادح 2011عديدة منل عا  سياسيٍّ لهله األزمة بطرق   وعالمية إليجاد حلٍّ 

، والمستند إلى 2015( اللي صدر في كانون األول2254) من هله المحاولت قرار مجلس األمن

بيان جنيف وبيانات فيينا، واللي يتضتتتّمن عدة بنود تخّص ما صتتتار متعارفاا عليه بتتتتتتتتتت )األزمة أو 
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وري( الحرب الستتورية(، وأحد هله البنود كان إنشتتاء لجنة دستتتورية ستتورية )كحّل ستتوري ستت

تها إعداد وصياغة إصالحات دستورية بعد مراجعة دستور  د2012مهمَّ

في جنيف، وتتضتتمن هله  2019تشتترين األول  /أكتوبرُعقد أول اجتما  لّلجنة الدستتتورية في 

عضتتتتتواا( من كل من المعارضتتتتتة 45عضتتتتتواا( و)الهيئة المصتتتتتغرة 150اللجنة )الهيئة الموستتتتتعة

نيد تيستتتتتتيرهله الجتماعات يكون من قبل األمم والنما  وممثلي منممات المجتمع المد

 المتحدةد

% 75قراراته بتصتتويه تتخلوبعد انتهاء اإلصتتالا الدستتتوري ستتيخضتتع للموافقة العمومية، و

 من األعضاءد

وحتى اللحمة، وبعد اختتا  الجولة الرابعة من جولتها، لم يتّم التوصتتتتتتل ألية نتائج من قبل 

نها: عد  تحديد أو عد  التفاق على مستتتتألة العمل على اللجنة الدستتتتتورية لعدة أستتتتباب، م

ما  ووه ،أ  ستتتتتم صتتتياغة دستتتتور  جديد لستتتورّية كما يريد وفد النما ، 2012تعديل دستتتتور

 يريده وفد المعارضةد

ومنل بداية هله العملية الدستتتتتورية أصتتتتب  هنات اتجاهات كثيرة ومختلفة لدع الستتتتوريين 

العملية الستتتتياستتتتية أو  إلىهنات أكثر من زاوية ُينمر منا حول هله اللجنة وعملها، وأصتتتتب  

 )األزمة السورية(د اللجنة الدستورية السورية كمحاولة لحلّ 

هلا الجدل حول اللجنة الدستتتتتورية وعملها بات مثار نقان بين شتتتترائ  مختلفة من الشتتتتعا 

ن( التي الستتتوري، ومنهم شتتتريحة الطالب في الجامعات التركية، وخاصتتتة في جامعة )ماردي

تجمع شتتتتتترائ  مختلفة من الشتتتتتتباب ومن كّل المحافمات الستتتتتتورية تقريباا، وأصتتتتتتبحنا نلح  

اتجاهات متعددة بين تأييد ومعارضتتة هله اللجنة استتتناداا إلى تصتتورات الطالب عن العملية 

 التفاوضية عمومااد

 

 أهمية الدراسة -ثانياا 

مة لباقي الد راستتتات الستتتياستتتية المهتمة بالوضتتتع تبرز أهمية هله الدراستتتة في كونها متم 

 السياسي السوري، ومحاولة فهم شريحة من السوريين، وهم طالب الجامعة )ماردين(د 

استتتتتهداف فئة الطالب  ، فمن المفيد بمكانوبما أن عمل اللجنة الدستتتتتورية مازال مستتتتتمراا 

ألّن لهله  وفهم اتجاهاتهم الستتياستتية وآرائهم نحو اللجنة الدستتتورية الستتورية، الستتوريين،

 لبناء سورية المستقبلد الشريحة وضعاا خاّصاا في التعويل عليها

 

 أهداف الدراسة  -ثالثاا 

له أهداف الدراسة باآلتي:  تمثَّ

معرفة درجة اطال  واهتما  الشتتابات والشتتباب الستتوريين بالشتتأن الستتوري واللجنة  .1

 الدستورية السورية

 وعملها اللجنة الدستورية الطلبة نحومعرفة اتجاهات  .2

 معرفة توقعات الطلبة لعمل ونتائج اللجنة الدستورية السورية .3

 

 تساؤلت الدراسة -رابعاا 

كان ستتتتتتطال الدراستتتتتتة الرئيستتتتتتي هو: ما هي اتجاهات طلبة جامعة ماردين نحو عمل اللجنة 

 الدستورية

َ  عن هلا السطال مجموعة من األسئلة:  وتفرَّ
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ال   .1  عمل اللجنة الدستورية؟ب الطلبة واهتمامهمما هي درجة اط 

 ما هي اتجاهات الطلبة نحو اللجنة الدستورية وعملها؟ .2

 ما هي توقعات الطلبة لعمل اللجنة الدستورية ونتائجه؟ .3

 

 مجالت الدراسة -خامساا 

 2021حتى كانون الثاني  2019المجال الزمني: كانون األول  -

 تركياالمجال المكاني: جامعة ماردين ارتقلو، ولية ماردين،  -

 المجال البشري: طالبات وطالب البرنامج العربي في جامعة ماردين ارتقلو -

 

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة -سادساا 

تتمحور في غتتالبيتهتتا حول  هنتتات الكثير من التعريفتتات لمفهو  التجتتاه، التجااا : -1

موقف الشتتتخص تجاه قضتتتايا تخصتتته أو تخص مجتمعه الضتتتيق أو الواستتتعد ناهي  عن 

قف المختلفة تجاه شتتطون الحياة العامة يدءا من العالقات اليومية وليس انتهاء الموا

 بالمواقف السياسية أو القضايا الكبرعد 

ونو  المفاهيم التتتتتتتتتتتتي يفرضتتتتها عليه الفرد  أنه حصتتتتيلة مزايبتجاه ال "توماا"يعر ف 

)دويدار، مجتمعه والصورة التي يدرت بها شتى المواقف في ضتتتتتوء خبراتتتتتته وتفكيرهد 

1994) 

درجة العاطفة اإليجابية أو الستتتتتتلبية المرتبطة بموضتتتتتتو   ، فيعرفه بأنه"ثورستتتتتتتون"أما 

 (1994)دويدار، نفسيد 

ا العقلي العصتتتتتتبي التي  "لبورتأ"فيمتتا يعر ف  التجتتاه بتتأنتته حتتالتتة من التهّيط والتتتأهتتّ

مها الخب رة، بحيث تستتتتتتتطيع حالة التأها من توجيه استتتتتتتجابات الفرد للمثيرات تنم 

نها مواقف البيئةد  (2014)بوطبال،  تتضمَّ

ن  معرفي، عاطفي، المتعددة أعاله، نستطيع القول بأن التجاه هو ومن التعاريف  مكو 

 د   اهرة أو مشكلة معينةسلوكي ينتج عنه موقف تجاه 

 

إلى الجتتامعتتة )فيزيتتائيتتة أو  كتتل شتتتتتتخص ينتمي الطتتالتتا هوالطااالااج الجااامعي:  -2

 شهادة في اختصاصهدجل الحصول على أمن  افتراضية(

طالبات وطالب البرنامج العربي  في دراستتتتتنا هله، ونقصتتتتد بمفهو  الطالا الجامعي

 يةدداركلية اآلداب وكلية القتصاد والعلو  اإلمسجلين في في جامعة ماردين، ال

 

على ستتتلطة في الدولة، ويمكن تعريفه انطالقاا من المعيار أالدستتتتور هو  الدساااتور: -3

الشتتتتتتكلي: هو مجموعة القواعد المدونة في وثيقة أو أكثر، والمعيار الموضتتتتتتوعي: 

مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالسلطة السياسية في الدولة من حيث إنشائها 

)مكتبة  ، ستتتواء كانه قواعد مكتوبة أو غير مكتوبةدوإستتتنادها وتنميمها وممارستتتتها

 (2013العلو  السياسية، 

 

ل من مجموعة من الخبراء القانونيين والمختصين اللجان الدستورية:  -4 هي لجان ُتشكَّ

دستتتتتور ووضتتتتع قواعد دستتتتتورية لهله  إنشتتتتاءوالحقوقيين في دولة معينة من أجل 

ن مواّد تفصتتتيلية الدولة، ويك ون هلا الدستتتتور هو الستتتلطة العليا في الدولة، ويتضتتتمَّ

 فيما يخص رئيس الدولة ومطسساتها، وتوزُّ  اختصاصات وصالحّيات كلٍّ منهماد
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هي لجنة تأستتتستتته من أجل مناقشتتتة دستتتتور  لستتتوريا،  اللجنة الدسااتورية السااورية: -5

عدة حتى ي، ُعِقدت لها اجتماعات وتشتتمل كاّلا من المعارضتتة والنما  والمجتمع المدن

 أما ،2012يطلا وفد النما  التعديل على دستتتتتتتور ،2019ز التنفيل عا د دخله حيّ اآلن

م  وف د المعارضة فيريد صياغة دستور جديد لسوريا، كما أّن وفد المجتمع المدني مقسَّ

ومن  مع المعارضتتتتتتة، 25مع النما ، و عضتتتتتتوا منه 25بين النما  والمعارضتتتتتتة، أي بواقع 

أي نتيجة بعد لعد  وجود  إلى% لتخاذ قرار، ولم تتوصتتتتتتل 75الصتتتتتتعا تحقيق نستتتتتتبة 

 توافق بين األطراف المتفاوضةد

 

بة بوجود هله اللجنة،متابعة أخبار اللجنة الدساااااتورية -6 أو هلا  : مدع معرفة الطل

 الكيان السياسي اللي يعمل في إطار المسار السياسي السوريد

 

العهم على أخبارها ومتابعة  اللجنة الدسااااتورية:الهتمام بعمل  -7 ُيقصتتتتتد به مدع اط 

 عملها واهتمامهم بهاد

 

 

 منهجية الدراسة -سابعاا 

تم اعتماد )المنهج الوصتتتتتتفي التحليلي( لفهم واستتتتتتتكشتتتتتتاف اتجاهات الطالب نحو اللجنة 

لدراستتة أما أداة ا الدستتتوريةد ويعتمد هلا المنهج على فهم ووصتتف الماهرة محّل الدراستتةد

 الرئيسية فقد كان )الستبيان(

 

 مجتمع البحث األصلي والعينة -ثامناا 

مجتمع البحث األصتتتتتتلي هو طلبة البرنامج العربي في جامعة ماردين في الستتتتتتنوات األولى 

دارية والقتصتتتتتاد )إدارة والرابعة في األقستتتتتا  األربعة ضتتتتتمن البرنامج، وهي: كلية العلو  اإل

 داب )علم الجتما ، التاريخ(دية(، كلية اآلاألعمال والعلو  السياس

أما حستتتتتتا  إناثد 173ذكور و 396( مفردة بحثيةد منهم 569)مجتمع األصتتتتتتلي وقد بلغ حجم ال

( طالبةد أما 91( طالباا و)225( توز  على )316الستتتتتتنوات، فكان مجمو  طالب الستتتتتتنة األولى )

 ( طالبةد82الباا و)( ط171( توز  على )253مجمو  طالب السنة الرابعة فكان )

%( من مجتمع البحث األصتتلي، مع مراعاة 10بستتحا عينة تمثل ) قامه الباحثةبناءا على ذل  

 توزعه العينة كالتالي: تمثيل السنوات والجنسد

 ، ( مفردة بحثية57= ) 100÷  10×569=  حجم العينة

 

 (7) تاريخ:ال(، 12) علم اجتماع:(، 15) العلوم السياسية:(، 23) إدارة األعمال:

 إناث( 9ذكور و 23( مفردة )32= ) 100÷  10× 316 السنة األولى: -

 إناث( 8ذكور و 17( مفردة )25= ) 100÷ 10×253 السنة الرابعة: -

 

 

 

 

 



 

- 9 - 
 

 السنة الرابعة السنة األولى 

 اناث ذكور اناث ذكور 

 4 8 3 9 إدارة األعمال

العلوم 

 السياسية

6 1 5 1 

 2 2 3 5 علم اجتماع

 1 2 2 3 التاريخ

 8 17 9 23 المجموع

 

 

 

 الدراسات السابقة -تاسعاا 

الدراسة األولى: اتجاهات الشباب الجامعي نحو المواطنة في الجزائر، دد فوزي ميهوبي ت 

 2014دد حسن بوطبال، 

ص: هدفه الدراستتتتتتة إلى محاولة الكشتتتتتتف عن اتجاهات الشتتتتتتباب الجامعي نحو  الملخَّ

بتتالواجبتتات والحقوق لغرض المحتتافمتتة على الهويتتة الوطنيتتة المواطنتتة، فيمتتا يتعلق 

( شتتتتتتتاب 303والستتتتتتتقرار الجتمتتاعيد ألجتتل ذلتت  تم تطبيق مقيتتاا على عينتتة قتتدرهتتا )

جامعي، وبعد الحصتتتتتتول على البيانات ومعالجتها، خلصتتتتتته الدراستتتتتتة إلى وجود اتجاه 

تجاهات الستتلبية نحو إيجابي نحو اللتزا  بالواجبات لدع الطلبة، وبالمقابل توجد بع  ال

 الحصول على الحقوق مثل: الحق في العمل، وفي السكن، وفي المساواةد 

ياا بين التجاه نحو الواجبات  ّلة إحصتتتتتتتائ لدراستتتتتتتة وجود عالقة ارتباطية موجبة دا نه ا بيَّ

باب الجامعيد وعليه، يمكن التأكيد على وجود حاجة  والتجاه نحو الحقوق لدع الشتتتتتت

ل بحقوق المواطنة في الحياة الوطنيةدّة لدع الشتتتتتتباب الجامعي من لالهتما  بالمواطن

 الجتماعية اليوميةد

زت على التجاه من باب التوجيه، والتأكد من  التعليق: من المالح  أّن هله الدراستتتتتتة ركَّ

ِكهم بها، وليس من باب  مدع محافمتهم على هويتهم الوطنية ومدع أهمية تمستتتتتتُّ

 تهم وآراءهم بالهوية الوطنية دمعرفي والتعرف على اتجاها

 

الدراسة الثانية: اتجاهات الشباب الجامعي نحو المشاركة في انتخابات المجالس البلدية، 

 2010سامي بن عبد الرحمن الجليفي، 

ر الباحث بأّن المملكة العربية الستتتتعودية تمر بنهضتتتتة  الملّخص: في مشتتتتكلة الدراستتتتة عبَّ

، بعد اكتمال البنية التحتية على مستتتتتتتوع كاّفة الخدمات  بنيوية في المجالت  كاّفةا

والمشروعات التي تسعى الدولة من خاللها إلى بناء اإلنسان في كافة جوانبه كأنساق 

للتنمية الجتماعية، ولعّل المشتتتاركة الشتتتعبية تعبر عن الحرات الجتماعي المقصتتتود من 

مشاركة الشباب في تطوير البلد خالل المشاركة في النتخابات البلدية، ويمكن القول إّن 

اا وطنياا واعياا ، ويعتبر الشتتباب هم الفئة األكثر  ودعم الخطط التنموية تجعل لديهم حستتّ

طموحا في المجتمع، حيث أّن عملية التغيير يجا أن تضع في سّلم أولويتها استقطاب 

ن ، كونهم هم م"الجامعي  "الشتتتتباب وتو يف طاقاتهم، وخصتتتتوصتتتتا الشتتتتباب المتعلم 
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يقودون عجلة التنمية، فهم رجال الغد وبناة اليو  و المستتتتقبل فو في التستتتاؤل الرئيس 

 ؟التالي: ما اتجاهات الشباب الجامعي نحو المشاركة في انتخابات المجالس البلدية 

ُأجريه الدراستتتتتتة على طالب مرحلة البكالوريوا المنتممين من جامعة المل  ستتتتتتعود، 

مية، والجامعة العربية المفتوحة، وجامعة األمير ستتتتتلطان وجامعة اإلما  ستتتتتعود اإلستتتتتال

 في مدينة الرياضد

في دراستتتته المنهج الوصتتتفي التحليلي لعجابة على التستتتاؤلت، كما ، واللياستتتتخد  ا 

 األستتاليااستتتخد  الستتتبانة التي تتضتتمن مقياستتا لجمع البيانات، واستتتخد  عدداا من 

 لتحليل البياناتد اإلحصائية

له  ّنه، من خالل المتوستتتط العا  لستتتتجابات أفراد عّينة  إلىهله الدراستتتة توصتتتَّ نتائج بيَّ

و  (،5من  3.42الدراستتتتتة لهله التجاهات، أنها تميل نحو الموافقة، وذل  بمتوستتتتتط قدره )

عينة الدراسة لألسباب التي تدفع الشباب الجامعي  إفرادأن ّالمتوسط العا  لستجابات 

بات المجالس البلدية يميل نحو الحياد، وذل  بمتوستتتتتتط قدره نحو المشتتتتتتاركة في انتخا

أن أفراد التتدراستتتتتتتة وافقوا على ستتتتتتتتتة من  ،"محتتايتتد"والتتلي يوافق الخيتتار  (،5من  3.20)

 المعوقات التي تحد من مشاركة الشباب الجامعي انتخابات المجالس البلديةد 

 ات\الشباب التعرُّف على إلىجريه هله الدراسة من مبدأ معرفي ألنها تهدف أالتعليق: 

تناوله موضتتتو  التجاهات نحو المشتتتاركة في  أنهاالجامعي باعتبارها مرحلة مهمة، كما 

 النتخابات، أي رأيهم بالمشاركة فيهاد

 

 2201، الدراسة الثالثة: التجاهات من منمور علم الجتما ، الدكتور حسين الصديق

ويلكر فيه إّن التجاهات ذات صتتتتتلة وثيقة الملّخص: دراستتتتتة علمية نمرية عن التجاهات، 

بحياة اإلنسان، وبأفكتتتاره وقيمتتته وثقافتتتته وسلوكه، لكل  إنسان اتجاهاته الخاصة بتتته نحتتتو 

القتتتضايا التتتسياسية والجتماعيتتتة والقتصادية والنفسية والسلوكية، وهله التجاهتتتات 

ة التي مّر بها هلا اإلنسان، وبعد جتاءت بعتد مراحتل التنتشئة الجتماعية، والمروف الخاص

خبراته الستتابقة، وطبيعة المجتمع اللي نشتتأ فيه، وغيرها من العوامل التي تستتهم في 

 تكتوين التجاهتات لتدع األفرادد

تستتتتتعى كثير من الدراستتتتتات الجتماعية من خالل دراستتتتتة اتجاهات الناا إلى تستتتتتليط 

تتتتتّم فتتتتتاّن معرفتتتتتة كيفيتتتتتة استخدا  الضوء على الموضو  المدروا بكل حيثياته، ومن ث

ة للطلبة والباحثين كما إّن تستتاؤلت  دالتجاهات في الدراستتات الجتماعية هو حاجة ملحَّ

نات،  هلا البحث تركز على معنى التجاه، وكل ما يتعلق بالتجاهات من خصتتتتتتائص ومكو 

أهميتتة هتتلا البحتتث أمتتا عن  دالتجتتاه، وكيفيتتة التعبير عنتته، والعوامتتل المطثرة فيتته وأنوا 

ع من المعرفة ر فتكمن في فائدته في ميادين علم النفس وعلم الجتما ، وميادين أخ

العلمية، وتكمن أيضاا في تزويد الطالب والباحثين بفكرة متكاملة عن موضو  التجاهات 

في مجالت استخدامه في بحوث علم الجتما ، وهدف البحث إلى تسليط الضوء على 

 ، وتزويد الطالب بخبرة معرفية وتجريبية عن التجاهد موضو  التجاه

هو  التجاه، يبي عن مفالتعليق: من الواضتتتتتت  أّن هلا البحث هو بحث نمري علمي تجر

وخصائص التجاه، وكيفية التعبير عنه من باب معرفي، ولبناء األبحاث األخرع عليه سواء 

 شكل  واض دعلمياا، فهو بحث شامل عن موضو  التجاه ب أوعملياا 

 

الدراستتتة الرابعة: التجاهات الستتتياستتتية لدع الشتتتباب الستتتوري الكردي ، حستتتا  الستتتعد، 

 2018سلطان جلبي، 
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ية  ّنه محاولة منهجية لستتتتتتتكشتتتتتتتاف بن باحث في مشتتتتتتكلة البحث إ يلكر ال الملّخص: 

التجاهات الستتتتتتياستتتتتتية لدع الشتتتتتتباب الكرد الستتتتتتوريين، والتعرف على مواقفهم تجاه 

ختلفة للمشتتهد الستتياستتي القائم في ستتوريا، والمشتتهد الكردي الداخلي، المكونات الم

ستتتتواء كانه تل  المكونات قوع منخرطة في الصتتتترا  أ  قضتتتتايا أ  قيماا ستتتتياستتتتية أو 

الوضع في سوريا، وكيفية  إلىغيرها، وتضمنه تساؤلت الدراسة نمرة الشباب الكردي 

عالقته بالمشتتتهد الستتتياستتتي قيا  الوضتتتع الستتتياستتتي والجتماعي والقتصتتتادي ،وعن 

ولعبيه، والى أي مدع يثقون بالحركة الستتتتتياستتتتتية ف أما أهمية الدراستتتتتة فكانه لستتتتتّد 

 التعايش بين الطرفيند إمكاناتالفجوة بين السوريين العرب والكرد، التي تنعكس على 

 

تم استتتتهداف فئة الشتتتباب ألن فهمهم يعني استتتتشتتتراف ما يمكن أن يكون عليه الحال 

 تقبلدفي المس

منها رأي  التعليق: هله الدراسة تناوله مفهو  التجاه بشكل واسع، وبجوانا متعددة،

وموقف وتوجه، كما إنها رّكزت على الشتتتباب الكردي كمكّون ستتتوري مطثر على مستتتالة 

التعايش في ستتتتوريا، وتبدو لي نوعاا ما أنها تحاول إيجاد حّل لمشتتتتكلة الصتتتترا  التاريخي 

 سورياد بين الكرد والعرب في

 

في كّل دراستتتتتة من هله الدراستتتتتات التي تم عرضتتتتتها آنفاا تم استتتتتتخدا  مفهو  التجاه 

بشكل مختلف، فمنهم من استخدمه لغرض معرفي، ومنهم من استخدمه لغرض علميف 

باب الجامعي  وفي الدراستتتتتتة الراهنة ستتتتتتنتناول التجاه لغرض التعرف على اتجاه الشتتتتتت

ستتتورية الستتورية التي تعمل في الوقه الراهن على الستتوري في ماردين نحو اللجنة الد

 دصياغة دستور لسوريا
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 القسم الثاني: الخلفية النظرية للدراسة

 

 التجا  -أولا 

 مكّونات التجا :

  التي  أو الكراهيةالمكّون العاطفي: هي المشتتتتتتاعر اإليجابية والستتتتتتلبية، أي الحا

اه، ويرتبط بتكوينتته العتتاطفي، فقتتد يحتتا الفرد يوجههتتا الفرد نحو موضتتتتتتو  التجتت

 موضوعاا فيندفع نحوه إيجابياا، وقد يكره موضوعاا فيندفع نحوه بشكل سلبي

 المكّون المعرفي: هي معلومات وحقائق يمتلكها الفرد عن موضو  التجاهد 

 الستجابة العملية نحو التجاه بطريقة ما، فالتجاهات تعمل  المكّون السلوكي: هو

عندما يمتل  اتجاهات  ، فتدفعه للعمل على نحو سلبياإلنسانموجهات لسلوت ك

تدفعه على نحو ايجابي عندما يمتل  اتجاهات  أوستتتتتتلبية نحو موضتتتتتتو  التجاه، 

 1ايجابية نحو موضو  التجاهد

 

 العوامل المؤثرة في تكوين التجا :

 طفل وتستتهم في ال ىاألستترة: األستترة هي الخلية األولى في المجتمع التي تتلق

ها، وذل  عن طريق التربية والتنشتتتتتئة الجتماعية بناء مجموعة من التجاهات ونموّ 

ن مصدراا مهّماا يتشّرب من خاللهما الطفل ابأسلوبيها الثواب والعقاب، ويعّد الوالد

اتجاهات حياتية وقيمية من خالل األستتتتتتئلة التي يطرحها على والديه، مما يجعل 

الطفولة ذات تأثير، وذات استمرارية في حياتهم وسلوكهم  التجاهات في مراحل

 واتجاهاتهم، ومن الصعا تغييرهاد

  ّه وتحصتتتيله المعرفي والستتتلوكي في المدرستتتة، وهلا المدرستتتة: يكمل الطفل نمو

التحصتتتتتتيل يستتتتتتهم في تكوين اتجاهات جديدة من خالل التفاعل الجتماعي مع 

نه المعارف التي ينهل منها، فتزيد من  دارة المدرستتتتتتتة، ومن خاللإومعلميه و اقرأ

 تحصيله الفكري والعلمي والمعرفي شيئاا فشيئااد

  المجتمع: لكل مجتمع ثقافته الخاصتتتة وعاداته وقيمه التي تطدي دوراا واضتتتحاا في

نادي، دور العبادة،  ته )المدرستتتتتتتة، ال تكوين اتجاهات أفراده، وذل  عبر مطستتتتتتستتتتتتتا

تنوعتتتةددد(، ويكتستتتتتتتتا من خاللهتتتا األفراد الجمعيتتتات الجتمتتتاعيتتتة، التنميمتتتات الم

اتجاهاتهم المختلفة عبر عملية التنشتتتتتئة، فضتتتتتالا عن وستتتتتائل اإلعال  التي لها دور  

مهم في تكوين التجاهات من خالل المعلومات التي يتم نشتتتتتترها والحقائق عن 

 2الموضوعات المختلفةد 

 

 أنواع التجا :

  :ر التجاهات الجماعيتتتتتة عتتتتتن آراء عدد التجاهات الجماعية والتجاهات الفردية إذ تعب 

 كبير من أفراد المجتمع، في حين التجاهات الفردية هي التي تمّيز فرداا عن آخرد

  التجاهات الموجبة والتجاهات الستتتتتتالبة: إذ  تقو  التجاهات الموجبة على تأييد

وعتتتتتتتتتتتد   الفرد وموافقته، في حين التجاهات الستتتتتلبية تقو  على معارضتتتتتة الفرد

 موافقتهد

                                                           
 305، ص2012صديق، حسين، االتجاهات من منظور علم االجتماع،  1
 309، مرجع سابق، ص2012 ،االجتماع االتجاهاتمنمنظورعلم ،صديق، حسين 2
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  التجاهات القوية والتجاهات الضتتتتتتعيفة: فالتجاه القوي هو ذل  التجاه التتتتتتتتتتتتلي

التجتتاه الضتتتتتتعيف فيمكن للفرد أن يتخلى عنتتتتتتتتتتتتته  ايبقى قويتتاا على مّر الزمتتان، أمتت

 3بسهولةد

 

 

 وظائف التجا :

 رهد  يحدد التجاه طريق السلوت ويفس 

 دراكيتتتة والمعرفيتتتة عن بع  النواحي ينمم التجتتتاه العمليتتتات التتتدافعيتتتة واإل

 الموجودة في المجال اللي يعيش فيه الفردد

  تنعكس التجتتاهتتات في ستتتتتتلوت الفرد وفي أقوالتته وأفعتتالتته وتفتتاعلتته مع اآلخرين

 ضمن مجتمعهد

 ر له القدرة على اتخاذ القرارات في المواقف الجتماعية والنفسية المتنوعةد  ُتيس 

  بين الفرد وبيئته الجتماعيةدتوض   التجاهات العالقة 

 د التجاه سلوت األفراد والجماعات بشكل شبه ثابهد  يحد 

   ر ويناقش ويدرت موضتتتتتتتتتتتتتتتتتتوعات مجتمعه ومتتتتتتتتتتتتشتتتتتتكالته يجعل التجاه الفرد يفك

 ومعتقتداتهد

 ر التجاهات المعلنة عن مسايرة الفرد لما يسود مجتمعتته من  -في أحيان معينة- تعب 

 معايير ومعتقداتد

 له الو ائف ليسه مستقلة عن بعضها، بتتتل هتتتي متداخلتتتة متناغمة في غالا وه

 4األحياند

 

 اللجنة الدستورية السورية -ثانياا 

هو أّن سورية شعباا ومطسسات واجهه  2012كان الدافع وراء كتابة دستور: 2012عن دستور 

يمية ودولية منل مطلع القرن الحادي والعشتتتتتترين تحديَّ التطوير والتحديث في  روف إقل

ل الدافع إلنجاز هلا الدستور كأساا لتعزيز دولة  صعبة استهدفه السيادة الوطنية، ما شكَّ

القانونف ويأتي إنجاز هلا الدستتتتور تتويجاا لنضتتتال الشتتتعا على طريق الحرية والديمقراطية، 

الدولة وتجسيداا حقيقياا للمكتسبات، واستجابة للتحولت والمتغيرات، ودليالا ُينمم مسيرة 

نحو المستتتقبل، وضتتابطاا لحركة مطستتستتاتها، وَمصتتدراا لتشتتريعاتها، وذل  من خالل منمومة 

من المبادئ األستتتاستتتية ُتكر ا الستتتتقالل والستتتيادة، وحكم الشتتتعا القائم على النتخاب 

والتعددية الستتتتتياستتتتتية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنو  الثقافي والحريات العامة 

نسان والعدالة الجتماعية والمساواة وتكافط الفرا والمواطنة وسيادة القانون، وحقوق اإل

يكون فيهتتا المجتمع والمواطن هتتدفتتاا وغتتايتتة ُيكرَّا من أجلهمتتا كتتلُّ جهتتد وطني، وُيعتتّد 

الحفاظ على كرامتهما مطشتتتراا لحضتتتارة الوطن وهيبة الدولةف وكغيره من الدستتتاتير يتضتتتمن 

اجتماعية وثقافية وتعليمية، كما يتضتتتمن مواد عن الحقوق مبادئ ستتتياستتتية واقتصتتتادية و

والحريات وستتتتتتيادة القانون، وستتتتتتلطات الدولة الثالث التشتتتتتتريعية والتنفيلية والقضتتتتتتائية، 

 5وصالحيات كل من رئيس الدولة ومجلس الوزراء و أحكاماا عامة أيضااد

 

                                                           
 307، صسابق مرجع ،2012 ،الجتماع االتجاهاتمنمنظورعلما ،صديق، حسين 3
 308، صسابق مرجع ،2012 ،االجتماع منظورعلم من االتجاهات ،صديق، حسين 4
5CONSTITUTEPROJECT.ORG.2020. SYRIA2012 
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سياسي،  سوري بشكلري لى تسوية النزا  السوري بحلٍّ سوإ يهدف هلا القرار: 2254قرار ال

  يلي:مادة منها ما  16ويتضمن 

 ، وبياني فيينا كأساا لنتقال سياسي بقيادة سورياد2012يطيد بيان جنيف  .1

سعي األمين العا  لدعوة ممثلي الحكومة والسورية والمعارضة لدخول مفاوضات  .2

 ن النتقال السياسيدأرسمية بش

 تتم هله المفاوضات بتيسير األمم المتحدةد .3

عملية صتتياغة دستتتور جديد ودعم إقامة انتخابات نزيهة تشتتمل كل أطياف الشتتعا  .4

 السوريد

 وقف إطالق النار بشكل كامل والبدء بالعمل السياسي في جميع أنحاء سورياد .5

 تحديد طرق وآليات وقف إطالق النار وتقديم الدعم لسورياد .6

 

 

 

لتزا  الدول األعضاء بقمع ومنع النار وضرورة ا إطالقومواد أخرع تتضمن التأكيد على وقف 

لداعش وجبهة النصتتترة وغيرها من التنميمات، وما هو متعلق بضتتترورة بناء  اإلرهابيةاألعمال 

الثقة بين األطراف )المعارضة والنما ( للبدء بعملية السال ، وتهيئة المروف للعودة اآلمنة 

 6للمهجرين وتأهيل المناطق المتضررة لسكنهمد

 

 ية السورية:اللجنة الدستور

، اللي تضتتمن بنوداا عّدة بخصتتوا ستتوريا، وكان 2015عا  2254رقم  األمنصتتدرت بقرار مجلس 

 لجنة دستورية سورية بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من األمم المتحدةد بينها إنشاءمن 

ر من طرف األمم المتحدة، باعداد  تقو  اللجنة الدستتتتتورية، في ستتتتياق مستتتتار جنيف الميستتتتَّ

غة إصالا دستوري يطرا للموافقة العمومية، كاسها  في التسوية السياسية في وصيا

د ويقو  اإلصتتتالا الدستتتتوري من بين أمور 2254/2015ستتتوريا، وفي تطبيق قرار مجلس األمن 

الستتورية األستتاستتية نصتتاا وروحاا في الدستتتور -الستتوريةر عشتت ألثنيأخرع بتجستتيد المبادئ 

بما في  2012جنة الدستتتورية أن تراجع دستتتور للّ  ،الستتوريةالستتوري والممارستتات الدستتتورية 

ذل  في ستتياق التجارب الدستتتورية الستتورية األخرع، وأن تقو  بتعديل الدستتتور الحالي أو 

 صياغة دستور جديدد

عة: تضتتتتم الهيئة الموستتتتعة   50رجالا وامرأة:  150للجنة الدستتتتتورية هيئتان، مصتتتتّغرة وموستتتتّ

مرشتتحاا من  50مرشتتحاا من طرف هيئة المفاوضتتات الستتوريةف و 50مرشتتحاا من طرف الحكومةف 

مرشحاا من بين  15رجالا وامرأة:  45تضم الهيئة المصغرة للجنة الدستورية والمجتمع المدنيف 

مرشتتتتتحاا من بين مرشتتتتتحي هيئة المفاوضتتتتتات الستتتتتورية  15مرشتتتتتحي الحكومة الخمستتتتتينف 

 دمن بين مرشحي المجتمع المدني الخمسين 15الخمسينف و

يترأا وفد النما  احمد كزبري ووفد المعارضتتة هادي البحرة، تقو  الهيئة المصتتغرة باعداد 

الهيئة  ويمكن عقدالمقترحات الدستتتتتتتورية، وتقو  الهيئة الموستتتتتتعة باقرارهاد  ةوصتتتتتتياغ

في الوقه اللي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذل   الموسعة بشكل دوري أو مواز  

 لمقترحاتدلمناقشة وإقرار ا

                                                           
 2015، 2254م المتحدة، مجلس االمن، قرار االم 6
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اتخاذ القرارات: ينبغي أن يحكم عمل اللجنة الدستتتورية التوافق والنخران البّناء بغية تحقيق 

ن مخرجاتها من التمتع بأوستتتتع قبول ممكن من  التفاق العا  ألعضتتتتائها، األمر اللي ستتتتيمك 

ة، طرف الشعا السوري، وتحقيقاا لهلا الغرض، تمارا اللجنة، بهيئتيها المصغرة والموسع

في المائة على األقل من  75عملها، وتعتمد قراراتها بالتوافق كلما أمكن، وإل فبتصتتتتتتويه 

 34عضواا حاضراا ومدلياا بصوته في الهيئة الموسعة، و 113األعضاء في الهيئة المعنية )أي 

 7في المائة نسبة ثابتةد 75عضواا حاضراا ومدلياا بصوته في الهيئة المصغرة( وتكون نسبة الت

لى اآلن تم اختتا  الجولة الرابعة من جولت اللجنة الدستورية، وبحسا تصريحات المبعوث إ

ر هله الجولت فا ولم  األطرافإلى اآلن يعملون على بناء الثقة بين  همنغير بيدرستتتون ُمَيستتت 

 8يتم التطرق بشكل جّدي لعصالحات الدستورية، ألّن هنات اختالفات عميقة بين األطرافد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2019 ،االلكترونية المدن جريدة ،الدستورية للجنة الداخلية لالئحةاألساسية  والعناصر االختصاصات 7
 2020، السورية الدستور لجنة اجتماعات من الثالثة الجولة اختتام، جنيف/العربية الدول 8
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 القسم الثالث: نتائج الدراسة الميدانية

 

 الخصائص العامة لعينة الدراسة -أولا 

 الجنس:  -1

 :واإلناث( يبين توز  العينة بين اللكور 1جدول رقم )

 النسبة العدد الجنس

 %32 18 أنثى

 %68 39 ذكر

 %100 57 المجموع

 

%، 68دراستتتة بحستتتا متغّير الجنس، إذ بلغه نستتتبة اللكوريبين الجدول الستتتابق توزُّ  عّينة ال

تعداد الطالب اللكور أكثر من اإلناث في البرنامج العربي  عائد لكون%د وهلا 32واإلناث نسبة 

 في جامعة ماردين

 

 العمر: -2

 ( يبين توز  مفردات العينة حسا العمر2جدول رقم )

 النسبة العدد العمر

18-22 7 12% 

23-27 22 39% 

28-34 21 37% 

 %12 7 أكثر أو 35-39

 %100 57 المجموع

 

%،  وتلتها 39شتتتتتّكله أعلى نستتتتتبة، فكانه  27-23الفئة العمرية  يبين لنا الجدول الستتتتتابق أنّ 

والفئة  22-18%،  أما نستتتتبة الفئة العمرية  37،  ونستتتتبتها من المشتتتتاركة 34-28الفئة العمرية 

 % من إجمالي العينةد12ا نفس النسبة وأكثر فشّكله كل منهم 39-35العمرية 

 

 التخصص الدراسي: -3

 ( يبين توز  مفردات العينة حسا التخصص الدراسي3جدول رقم )

 النسبة العدد التخصص الدراسي

 %40 23 أعمال إدارة

 %14 8 تاريخ

 %21 12 علم اجتماع

 %25 14 علوم سياسية وعالقات دولية

 %100 57 المجموع

 

ل السابق أّن أعلى نسبة من العينة كانه طلبة تخصص إدارة األعمال نسبتهم نرع في الجدو

ها نستتتتبة اللين يدرستتتتون في تخصتتتتص العلو  الستتتتياستتتتية 40 %، ثم تخصتتتتص علم 25%، تَلت 

 %د14% وأدنى نسبة كانه عند تخصص التاريخ 21الجتما  
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 السنة الدراسية: -4

 دراسية:( يبين توز  العينة حسا السنة ال4جدول رقم )

 النسبة العدد السنة الدراسية

 %53 30 أولىسنة 

 %47 27 سنة رابعة

 %100 57 المجموع

 

أّن أعلى نسبة كانه عند الطلبة اللين هم في سنتهم الدراسية األولى،  الجدول أعالهيبين 

%د واألقستتا  الموجودة في 47نستتبة اللين يدرستتون في الستتنة الرابعة  ، تلتها%53وتشتتكل 

امج العربي في جامعة ماردين تتشتتتتتكل من أربع ستتتتتنوات دراستتتتتية، لكن تم استتتتتتهداف البرن

الستتتتتتنوات األولى والرابعة لقياا تأثير المرحلة الدراستتتتتتية على اتجاهات الطالب/ الطالبات 

 فيهاد

 

 

 اللجنة الدستورية: متابعة أخبارثانيا: 

 

 متابعة األخبار المتعلقة بسورية: . 1

 حسا الجنساألخبار المتعلقة بسوريا  نسحسا الج( ي5جدول رقم )

 المجموع ذكر أنثى المتابعة/ الجنس

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

 %39 22 %21 12 %18 10 أحيانا

 %61 35 %47 27 %14 8 دائما

 %0 0 %0 0 %0 0 أبدا

 %100 57 %68 39 %32 18 المجموع

 

 ،%61بنسبة  "دائماا "لمتابعة األخبار كانه عند الدرجة نسبة  أّن أعلىنرع في الجدول السابق 

أما أدنى نستتتبة للمتابعة فكانه %، 14وعلى اإلناث بنستتتبة  %47على اللكور بنستتتبة  وتوّزعه

 د%18ناث بنسبة وعلى اإل %21وتوزعه على اللكور بنسبة  %39بنسبة  "أحياناا "عند الدرجة 

تعلقة بسوريا بأّن اهتمامهنَّ باألمور السياسية و ويمكن تفسير قلة متابعة اإلناث لألخبار الم

األخبار بشتتتتتكل عا  متدنٍّ بستتتتتبا طبيعة المجتمع الستتتتتوري اللي يفترض مشتتتتتاركة اللكور 

 اعتبار هلا المجال حكراا عليهمد أوبشكل أكبر في المجال السياسي، 
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 متابعة أخبار اللجنة الدستورية: -2

 ار اللجنة الدستورية حسا الجنس( يبين متابعة أخب6الجدول رقم )

 المجموع ذكر أنثى المتابعة /الجنس

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

 %77 44 %51 39 %26 15 أحيانا

 %23 13 %18 10 %5 3 دائما

 %0 0 %0 0 %0 0 أبدا

 %100 57 %68 39 %32 18 المجموع

 

بار اللجنة الدستتتتتتتورية كانه عند الدرجة خأعلى نستتتتتتبة لمتابعة  أنّ أيوضتتتتتت  الجدول الستتتتتتابق 

%، 26ما اإلناث فنستتبتهم أ% 51% توزعه هله النستتبة على اللكور بنستتبة 77وهي  ،"أحياناا "

% متوزعة على 23له وشتتتتتتّك  ،"دائماا "تلتها نستتتتتتبة المتابعة ألخبار اللجنة الدستتتتتتتورية بدرجة 

 %د5% وعلى اإلناث بنسبة 18اللكور بنسبة 

نة، %، وهي نستتتتبة قليلة جداا بالنستتتتبة للعيّ 23نستتتتبتهم  "دائماا "عين بدرجة إّن الطالب المتاب

ن بشتتتأن الحل الستتتياستتتي ومتشتتتائم ، أووقد يدّل هلا على أنهم غير راضتتتين عن عمل اللجنة

الستتتتوريد ومن الواضتتتت  أّن نستتتتبة اللكور هي الغالبة، وقد يكون الستتتتبا هو أّن  –الستتتتوري 

 إل أنّ  ة متاحة لهّن من خالل وستتتائل التواصتتتل الجتماعي،اإلناث، وعلى الرغم من أّن المتابع

جداا بستتتبا تهميش المجتمع لدورهّن الستتتياستتتي وفعاليتهّن في هلا  متابعتهّن ضتتتعيفة

كانه النستبة الغالبة، وهلا قد  "أحياناا "المجال، كما أّن نستبة  اللكور واإلناث المتابعين بدرجة 

األمل  وان كان منهم ستتتتابقاا يتابع بشتتتتكل دائم، فقديعطينا مدلولا على أّن الطالب، حتى م

أقّل بكثير بالمتابعة لعد  جدوع أي حّل، وعد  اإلحستتتاا بجدية األخبار م وأصتتتب  اهتمامه

التي يتابعونها، كما يمكن إرجا  الستتتتتتبا لعد  وجود أي نتائج من عمل اللجنة الدستتتتتتتورية 

  بشكل ملموا يجعل متابعتهم لعملها وثقتهم بها أقّلد

 

 

 ( يبين متابعة أخبار اللجنة الدستورية حسا العمر7الجدول رقم )

المتااابعااة/ 

 العمر

 المجموع وأكثر  35-39 28-34 23-27 18-22

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

 %77 44 %7 4 %33 19 %9 16 %9 5 أحيانا

 %23 13 %5 3 %4 2 %4 6 %4 2 دائما

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 أبدا

 %100 57 %12 7 %37 21 %12 22 %12 7 المجموع

 

%، 77شتتّكله  "أحياناا "يوضتت  الجدول الستتابق إنَّ نستتبة متابعة أخبار اللجنة الدستتتورية بدرجة 

%، وتلتها الفئة العمرية 33بأعلى نسبة، وهي  34-28توزعه هله النسبة على الفئة العمرية 

أدنى  في حين أنّ  %،9بنفس النستتتتبة  22-18%، كما شتتتتاركتها الفئة العمرية 9بة بنستتتت 23-27

%ف كمتا أّن نستتتتتتبتة متتابعتة أخبتار اللجنتة 7وهي  ،أو أكثر 39-35نستتتتتتبتة كتانته للفئتة العمريتة 
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أو أكثر بأعلى نستتتتبة  39-34% متوزعة على الفئة العمرية 23الدستتتتتورية بدرجة دائمّا تشتتتتكل 

 % د4ئات العمرية الباقية بنفس النسبة %، كما وتشاركه الف5وهي 

ل أّن نسبة إ بالنسبة للعينة، يشكلون  نسبة قليلة جداا "دائماا "من الواض  أّن المتابعين بدرجة 

لباقي الفئات العمرية، وقد يكون الستتتتتتبا  األكبر بالنستتتتتتبةمتابعة الفئة العمرية منها كانه 

لشتتتتتتباب، وذو وعي اجتماعي وستتتتتتياستتتتتتي، أنها الفئة التي كانه في بداية الثورة بمرحلة ا

وكانه مواكبة لجميع األحداث التي جرت على مدع الستتتنوات العشتتتر للثورة، بل ومشتتتارِكة 

بالنستتتتبة للفئات األخرع التي شتتتتّكله  أمانوعاا ما، ولزاله متابعة لألحداث، وتحّلل مجرياتها، 

الستتتتتتياستتتتتتي  نستتتتتتبة أدنى في المتابعة يمكن أن يكون الستتتتتتبا في تأخر تشتتتتتتكل وعيهم

بة للفئات العمرية بين  أما الفئة العمرية  ،27-22ومعرفتهم لألحداث حديثة نوعاا ما بالنستتتتتت

األكبر فمن المرّج  أن يكون سبا قلة متابعتها هو أنها لم تعد تثق بجدوع الحّل السياسي 

 لسوريا بشكل عا  واللجنة الدستورية بشكل خااد

 

 

 للجنة الدستورية حسا التخصص الدراسي( يبين متابعة أخبار ا8الجدول رقم )

المتابعة/ 

التخصص 

 الدراسي

علوم سياسية  علم اجتماع تاريخ أعمالإدارة 

 وعالقات دولية

 المجموع

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

 %77 44 %18 10 %16 9 %7 4 %37 21 أحيانا

 %23 13 %7 4 %5 3 %7 4 %4 2 دائما

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 أبدا

 %100 57 %25 14 %21 12 %14 8 %40 23 المجموع

 

% توزعه 77 هي "أحياناا “يبين الجدول أعاله إّن نسبة المتابعة ألخبار اللجنة الدستورية بدرجة 

 على التخصصات كالتالي:

ص العلو  السياسية %، تلتها نسبة تخص37عمال بنسبة أعلى نسبة كانه لتخصص إدارة األ

%، وأدنى نستتتتتتبة كانه 16%، ويأتي بعد ذل  تخصتتتتتتص علم الجتما  بنستتتتتتبة 18وتشتتتتتتكل 

الدستتتتتتتورية بدرجة  ألخبار اللجنةستتتتتتبة المتابعة ن%د فيما كانه 7لتخصتتتتتتص التاريخ، وكانه 

% يشتتتترت فيها كّل من تخصتتتص العلو  الستتتياستتتية 7% متوزعة على نستتتبة 23هي  "دائماا "

عمال بأدنى نستتبة دارة األإ%، ويأتي تخصتتص 5ا تخصتتص علم الجتما  بنستتبة والتاريخ، يليهم

 %د4وهي 

، كان "وشتتتكلوا النستتتبة األقل"في الجدول الستتتابق بالنستتتبة للطالب المتابعين بشتتتكل دائم 

 توزعهم على كل من تخصص العلو  السياسية والتاريخ أعلى منه في التخصصات األخرع،

بالشتتطون الستتياستتية، وهطلء الطالب  صتتصتتين أكثر ارتباطاا وقد يكون الستتبا أن هلين التخ

لتتديهم الرغبتتة في المستتتتتتتاهمتتة في الشتتتتتتتأن الستتتتتتوري من خالل متتا يتلقونتته من علم في  

 تخصصاتهم الدراسية، ما يجعلهم أكثر معرفة بالشأن السياسي من غيرهمد
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 ( متابعة أخبار اللجنة الدستورية حسا السنة الدراسة9لجدول رقم )ا

 المجمو  سنة رابعة أولىسنة  متابعة/ السنة الدراسيةال

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %77 44 %40 23 %37 21 أحيانا

 %23 13 %7 4 %16 9 دائما

 %0 0 %0 0 %0 0 أبدا

 %100 57 %47 27 %53 30 المجموع

 

% 77تشتتتتتكل نستتتتتبة  "حياناا أ"نرع في الجدول الستتتتتابق أّن متابعة األخبار الستتتتتياستتتتتية بدرجة 

%ف فيما كانه 37ولى بنستتبة تليها الستتنة األ ،%40متوزعة على كّل من الستتنة الرابعة بنستتبة 

%، تلتها الستتتتتتنة 16% توزعه على الستتتتتتنة األولى بنستتتتتتبة 23 "دائماا "نستتتتتتبة المتابعة بدرجة 

نة األولى %دوبالنستتتتبة للستتتتنة الدراستتتتية وكما موضتتتتَّ  أعاله، أّن طالب الستتتت7الرابعة بنستتتتبة 

أكثر من طالب السنة الرابعة، وقد يعود هلا األمر "بشكل دائم"لوا النسبة األكثر متابعة شّك 

وفي مرحلة من الحماا والترقا في مناقشتتة جميع القضتتايا  ،إلى أنهم طالب مستتتجدون

هطلء الطالب في البرنامج العربي في  وأيضتتتتتا كونالستتتتتياستتتتتية ومتابعتها بشتتتتتكل دائم، 

ياا مما يبين جامعة ماردي ن من فئات عمرية مختلفة، ومنهم من هم في أعمار كبيرة نستتتتتتب

بشتتكل "ي متابعة أخبار اللجنة الدستتتورية وجود وعي ستتياستتي لديهم/ند ويمكن إرجا  تدنّ 

لتتدع طالب الستتتتتتنتتة الرابعتتة، إلى الركود والملتتل في عمتتل اللجنتتة من نتتاحيتتة وتجربتتة  "دائم

 د  في عملها والنتائج المتوقعة منهادد الطالب المتابعين لها وعد  وجود تق

 

 الهتمام بعمل اللجنة الدستورية  -3

 

 ( مدع الهتما  بعمل اللجنة الدستورية حسا الجنس10)  الجدول رقم

 المجموع ذكر أنثى الهتمام/ الجنس

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %28 16 %23 13 %5 3 أهتم بشكل قليل

 %12 7 %11 6 %2 1 كبير اهتم بشكل

 %37 21 %26 15 %11 6 اهتم بشكل متوسط

 %23 13 %9 5 %14 8 غير مهتم

 %100 57 %68 39 %32 18 المجموع

 

يوضتتتتت  الجدول أعاله أّن الطالب اللين يهتمون بشتتتتتكل متوستتتتتط بعمل اللجنة الدستتتتتتورية 

%ف 11إلناث بنستتتبة % وعلى ا26% متوزعة على اللكور بنستتتبة 37شتتتّكلوا أعلى نستتتبة، وهي 

% توزعه على اللكور بنستتتبة 28وتليها نستتتبة الطالب اللين يهتمون بشتتتكل قليل وتشتتتّكل 

% ف وتلتها نستتتبة الطالب غير المهتمين بعمل اللجنة الدستتتتورية 5ناث بنستتتبة % وعلى اإل23

%ف شتتتتتتّكل الطالب 9% وعلى اللكور بنستتتتتتبة 14% متوزعة على اإلناث بنستتتتتتبة 23وتشتتتتتتكل 

% وعلى اإلناث 11% متوزعة على اللكور بنسبة 12شكل كبير أدنى نسبة، وهي المهتمون ب

 %د2بنسبة 
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كما توضتتتتَّ  فنستتتتبة الطالب المهتمين بشتتتتكل كبير متدنية جداا، ونستتتتبة الهتما  بشتتتتكل 

متوستتتتتط وبشتتتتتكل قليل و غير المهتمين هي النستتتتتا األعلى  نستتتتتبياا، وهلا يدّل على أّن 

غير مهتمين بعمتتل اللجنتتة بشتتتتتتكتتل كبير، ويمكن إرجتتا     الطالب حتى من يتتتابعون منهم

عد  قبولهم  اللين يفاوضتتون،أو باألشتتخااالستتبا إلى عد  ثقتهم بعملها،أو عد  ثقتهم 

وبالتالي فكرة  نه فاقد للشرعية،لفكرة إعطاء فرصة للنما  للتفاوض معه باألزمة السورية أل

طالب ل يستتتطيع تكوين فكرة صتتحيحة ، كما أّن البع  من هطلء الةضتتوالتفاوض معه مرف

عن هله اللجنة والهتما  بأمرها، ألنه ل يستتتتتطيع أن يحصتتتتل على األخبار الصتتتتحيحة، وليس 

أنه في كل من فئات  ونالح  أيضتاا  هنات أي نشتان يكون صتلة وصتل بينه وبين هله اللجنة،

شكل كبير اللين وحتى بين المهتمين ب ،المتابعة بشكل متوسط أو قليل أو غير المهتمين

رجاعه لطبيعة مجتمعنا اللي إكانه نستتتتتبة اللكور هي األكبر، وهلا يمكن  ،نستتتتتبتهم قليلة

مور الستتتتتتياستتتتتتية واإلطال  عليها حكراا على اللكور، وقلة قليلة من تكون فيه مناقشتتتتتتة  األ

 النساء تكون مشاركة أو ذا وعي واطال  عليهاد

 

 ( مدع الهتما  بعمل اللجنة الدستورية حسا التخصص الدراسي 11) الجدول رقم

 

 

يوضتتت  الجدول الستتتابق أّن الطالب اللين يهتمون بشتتتكل متوستتتط بعمل اللجنة الدستتتتورية 

توزعه بالدرجة األولى على تخصتتتتص إدارة األعمال بنستتتتبة  ، فيما،لون أعلى نستتتتبة وهيشتتتتك  

ص العلو  الستتتياستتتية بنستتتبة 14 %، 7تخصتتتص علم الجتما  بنستتتبة  ، ثم%12%، يليه تخصتتتّ

 %د4وأخيراا يأتي تخصص التاريخ بنسبة 

صتتص % موزعة على تخ28أما بالنستتبة للطالب اللين يهتمون بشتتكل قليل فكانه نستتبتهم 

%، يليها تخصتتتتص 11فيما شتتتتّكله نستتتتبة تخصتتتتص علم الجتما   %،14إدارة األعمال بنستتتتبة 

 %د 2%، وتخصص التاريخ بنسبة 4العلو  السياسية بنسبة 

من  % توزعه على كلّ 23شتتتتتتّكله نستتتتتتبة الطالب غير المهتمين بعمل اللجنة الدستتتتتتتورية 

من  ، واشتتترت كل  %7ستتبة %، وتخصتتص العلو  الستتياستتية بن9تخصتتص إدارة األعمال بنستتبة 

%د وأدنى نستتبة كانه عند الطالب اللين يهتمون 4تخصتتصتتي علم الجتما  والتاريخ بنستتبة 

 %،5% متوزعة على تخصتتص التاريخ بنستتبة 12بشتتكل كبير بعمل اللجنة الدستتتورية، وتشتتكل 

ة أما بالنسب %،4وهي  بنفس النسبةيليها كل من تخصص إدارة األعمال والعلو  السياسية 

 لتخصص علم الجتما  فلم يشكل نسبة في هلا اإلطارد

الهااااتاااامااااام/ 

الاااتاااخصااااااااص 

 الدراسي

ية  علم اجتماع تاريخ إعمالإدارة  ياسااااا علوم سااااا

 وعالقات دولية

 المجموع

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

أهتم بشاااااكل 

 قليل

8 
14% 

1 
2% 

6 
11% 

1 
2% 

16 
28% 

أهتم بشاااااكل 

 كبير

2 
4% 

3 
5% 

0 
0% 

2 
4% 

7 
12% 

أهتم بشاااااكل 

 متوسط

8 
14% 

2 
4% 

4 
7% 

7 
12% 

21 
37% 

 %23 13 %7 4 %4 2 %4 2 %9 5 غير مهتم

 %100 57 %25 14 %21 12 %14 8 %40 23 المجموع
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ويبدو من تقارب النستتتتا عموماا، فقدان األمل والتفاؤل بعمل ونتائج اللجنة الدستتتتتورية لدع 

جميع التخصتتتتصتتتتات، وإن كان ل يزال هنات اهتما  متفاوت لدع تخصتتتتصتتتتات معنية بالشتتتتأن 

 السياسي، كالعلو  السياسيةد

 

 الهتما  بعمل اللجنة الدستورية حسا السنة الدراسية ( مدع 12)  الجدول رقم

 المجموع سنة رابعة أولىسنة  الهتمام/ السنة الدراسية

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

 %28 16 %14 8 %14 8 أهتم بشكل قليل

 %12 7 %5 3 %7 4 اهتم بشكل كبير

 %37 21 %14 8 %23 13 اهتم بشكل متوسط

 %23 13 %14 8 %9 5 مغير مهت

 %100 57 %47 27 %53 30 المجموع

 

أعلى نستتتتتتبة عند الطالب اللين يهتمون بعمل اللجنة الدستتتتتتتورية  يوضتتتتتت  الجدول أعاله إنّ 

%، والستتتنة 23من الستتتنة األولى بنستتتبة  %، توزعه على كلّ 37بشتتتكل متوستتتط ويشتتتكلون 

% موزعة على 28شكل قليل وهي % ف تلتها نسبة الطالب اللين يهتمون ب21الرابعة  بنسبة 

% لكل ستتتتنة دراستتتتيةف أما بالنستتتتبة 14وهي  ،كلٍّ من الستتتتنة األولى والرابعة بنفس النستتتتبة

لوا  % وعلى الستتنة 14وتوزعه على الستتنة الرابعة بنستتبة  ،%23للطالب غير المهتمين فشتتكَّ

لجنة، %ف وأدنى نستتتتتتبة كانه للطالب اللين يهتمون بشتتتتتتكل كبير بعمل ال9األولى بنستتتتتتبة 

 %د5% وعلى السنة الرابعة بنسبة 7ولى بنسبة وهي متوزعة على السنة األ

كما هو موضتتتتت  في الجدول فاّن نستتتتتبة الطالب المهتمين بشتتتتتكل كبير من طالب الستتتتتنة 

األولى أعلى منها من الستتتتتتنة الرابعة، وقد يكون الستتتتتتبا هو أنهم في مرحلة جديدة من 

ت الستتتتتتياستتتتتتية والمتعلقة بالمنطقة مفعمة حياتهم، وهي مرحلة تكون فيها المناقشتتتتتتا

بالحيوية، ويكتستتتتبون معلومات جديدة من خالل المحاضتتتترين، والنستتتتق اللي يجتمعون فيه 

كهلهد واختلف األمر بالنسبة لطالب  واندفاعاا لقضايابشكل عا ، مما يجعلهم أكثر اهتماماا 

ويمكن أن يكون  ،"اللجنة عد  الهتما  بعمل"الستتتتنة الرابعة اللين شتتتتّكلوا نستتتتبة كبيرة من 

الستتتتتبا أنهم بعد أن تابعوا واهتموا ألمرها، لم يجدوا أي ناتج أو حّل ملموا منها مما أدع 

 إلى عد  اهتمامهم بهاد
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 المعرفة باللجنة الدستورية -ثالثاا 

 

 المعرفة بالوفود المشاركة: -1

 

 نس( المعرفة بالوفود المشاركة حسا الج13الجدول رقم )

 

 

أجابوا بأنهم يعرفون البع  أعلى نستتتتبة هي عند الطالب اللين    الجدول الستتتتابق أنّ يوضتتتتّ 

%ف تليها نستتتبة 12%، وعلى اإلناث بنستتتبة 33%، توزعه على اللكور بنستتتبة 46منهم بنستتتبة 

%ف أما بالنسبة 4% واللكور 9% توزعه على اإلناث بنسبة 12الطالب اللين أجابوا بنعم، وهي 

 % من اإلناث فقطد    2لللين ل يعرفون الوفود فيشكلون أدنى نسبة وهي 

نسبة اإلناث اللواتي يعرفن الوفود المشاركة في اللجنة الدستورية كانه  تبّين مما سبق إنّ ي

أعلى منها بالنسبة لللكور، مما يدّل على أّن الطالبات حتى من الالتي لم تكّن مهتمات بأمر 

بل وعلى معرفة شتتخصتتية أيضتتاا بهم، وممكن أن "اللجنة هّن على معرفة بالوفود المشتتاركة 

د وهلا ما "بعمل هله اللجنة هي الستتتتتتبا لعد  ثقتهنّ  األشتتتتتتخااعرفتهن بهطلء تكون م

 لمسناه خالل جمع البيانات منهند

 

 (المعرفة بالوفود المشاركة حسا التخصص الدراسي: 14)  الجدول رقم

الاااامااااعاااارفااااة 

باااااالاااااوفاااااود/ 

الااتااخصاااااااص 

 الدراسي

عاالااوم ساااااايااااسااااااياااة  علم اجتماع تاريخ أعمال إدارة

 وعالقات دولية

 عالمجمو

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة عدد النسبة العدد

اعرف البعض 

 منهم

12 
21% 

2 
4% 

4 
7% 

8 
14% 

26 
46% 

 %14 8 %0 0 7% 4 %4 2 %4 2 ل اعرف

 %40 23 %11 6 %7 4 %7 4 %16 9 نعم

 %100 57 %25 14 %21 12 %14 8 %40 23 المجموع

 

% 46بنستتتتتتبة  "أعرف البع  منهم"نستتتتتتبة كانه عند اإلجابة أعلى  يوضتتتتتت  الجدول أعاله إنّ 

%، تاله تخصتتتتص العلو  الستتتتياستتتتية 21متوزعة على كل من تخصتتتتص إدارة األعمال بنستتتتبة 

 أما% ف 4بنستتتتبة  %، وأخيراا تخصتتتتص التاريخ7ثم تخصتتتتص علم الجتما  بنستتتتبة  %،14بنستتتتبة 

تخصتتص إدارة األعمال بنستتبة %، وتوزعه على 40أجابوا بنعم فكانه نستتبتهم ن لليلبالنستتبة 

من تخصص التاريخ وعلم الجتما   %، وكلّ 11%، وعلى تخصص العلو  السياسية بنسبة 16

 % د7لهما نسبة 

 المجموع ذكر أنثى المعرفة بالوفود/ الجنس

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %46 26 %33 19 %12 7 عرف البعض منهمأ

 %2 8 %0 2 %2 6 عرفأل 

 %12 23 %4 18 %9 5 نعم

 %100 57 %68 39 %32 18 المجموع
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% متوزعة على تخصتتتص 14كانه لهم أدنى نستتتبة وهي  "ل اعرف"بالنستتتبة لللين أجابوا ب  

أما  %،4خ بنستتتتتتبة إدارة األعمال والتاري %، وعلى كّل من تخصتتتتتتصتتتتتتي7علم الجتما  بنستتتتتتبة 

 جابةدل أي نسبة في هله اإلتخصص العلو  السياسية فلم يشّك 

مما ستتتبق يتبين أّن  نستتتبة الطالب اللين لديهم معرفة بالوفود المشتتتاركة بشتتتكل جيد هي 

نستتبة ل بأا بها، وهي متوزعة بشتتكل أكبر وأستتاستتي على كل من تخصتتصتتي إدارة األعمال 

أّن هلين  التخصتتتصتتتين تجمعهما كلية واحدة، مما  والعلو  الستتتياستتتية، وقد يكون الستتتبا

أكثر انستتتتتتجاماا  مع بعضتتتتتتهما البع ، وألن هلا من صتتتتتتلا تخصتتتتتتص طالب العلو   يجعلهما

الستتياستتية،  ومن اهتماماتهم،فيمكن القول إّن المناقشتتات واألنشتتطة الطالبية التي كانه 

ن في المشتتتتتاركة في تدور بينهم، وأيضتتتتتاا الروا الوطنية الستتتتتورية التي تجعلهم يستتتتتاهمو

 هم شّكلوا النسبة األكثردنّ أالشأن السوري ومحاولة إيجاد حل،هي السبا في 

 

 تمثيل الوفود لالتجا  السياسي: -2

 ( يبين تمثيل الوفود لالتجاه السياسي للعينة 15)  الجدول رقم

 النسبة العدد تمثيل الوفود

 %58 29 ل

 %42 21 نعم

 %100.00 50 المجموع

 

ن اللين ل تمثل أي من الوفود اتجاههم الستتتتتتياستتتتتتي لهم النستتتتتتبة أعاله أالجدول   يوضتتتتتتّ 

 %د42تلتها نسبة اللين تمثل أحد الوفود اتجاههم السياسي وتشكل  ،%58على وهي األ

يوضتتت  الجدول أّن نستتتبة الطالب اللين تمثل أحد الوفود اتجاههم الستتتياستتتي كانه األقل، 

أو عد  إستتهامهم في تشتتكيل هكلا لجنة، أي  ،لهاوقد يكون الستتبا هو عد  ثقتهم بعم

للوقه ول تمثل إرادتهم  اا لم تكن برغبتهم كما أنها ليستته الحل، ويعتبرونها فقط تمرير  أنها

كشعا، وغير ممثلة لمكّوناته، ويمكن أن يكون السبا أيضاا هو عد  إيمانهم بعد ذل  بأي 

 حل سياسي أو تسوية من خالل المجتمع الدوليد

 

 تقييم أداء الوفد -3

 تقييم أداء الوفد الممثل للعينة (16الجدول رقم )

 المجموع غير راض حد ما إلىراض  راض تقييم الوفد

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 5 من حيث الكفاءات
24% 

10 
48% 

6 
29% 

21 100% 

 

 4 من حيث التخصص
19% 

15 
71% 

2 
10% 

21 100% 

 

 4 حيث العمل بجديةمن 
20% 

6 
25% 

11 
55% 

21 100% 

 

 2 التفاوضي األداءمن حيث 
10% 

7 
33% 

12 
57% 

21 100% 

 

 2 اإلقناعمن حيث القدرة على 
10% 

9 
43% 

10 
48% 

21 100% 
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على نستتبة عند درجة أ  الجدول الستتابق أنه في تقييم الوفد من حيث الكفاءات كانه يوضتتّ 

 "راض  "بالنستتتتتبة لدرجة  ، أما%29بنستتتتتبة  "غير راض  "تلتها درجة  %،48وهي  "حد ما راض إلى"

 %د24فكانه أدنى نسبة وهي 

 "حد ما إلىراض  "وفي تقييم الوفد من حيث التخصتتص أيضتتاا كانه أعلى نستتبة عند الدرجة 

%ف أما 10بنستتتتبة  "غير راض  "%، وأدنى نستتتتبة لدرجة 19بنستتتتبة  "راض  "%، تلتها درجة 71وهي 

%، 55وهي  "غير راض  "وفد من حيث العمل بجدية أعلى نستتتتتتبة كانه عند درجة عند تقييم ال

 %د20وهي  "راض  "%، وأدنى نسبة عند درجة 25وهي  "حد ما إلىراض  "وتلتها نسبة درجة 

 

%، 57أعلى نسبة وهي "غير راض"أما تقييم الوفد من حيث األداء التفاوضي فشكله درجة 

 خيراا أ%ف و10وهي  نستتتبة لدرجة راض   أدنى وأيضتتتا% 33ة بنستتتب "حد ما راض إلى"تلتها درجة 

بنستتتتتبة  على نستتتتتبة عند درجة غير راض  أقنا  كانه عند تقييم الوفد من حيث القدرة على اإل

 %د  10وهي  "راض  "% وأدنى نسبة عند درجة 43بنسبة  "حدٍّ ما راض إلى"% وتلتها درجة 48

 

ّينة عن أعضتتتتتتاء الوفد من حيث الكفاءات كما هو موضتتتتتت  أعاله فاّن درجة رضتتتتتتا مفردات الع

أّن هنات أعضتتتتتاء  وهلا قد يدّل على ،"حد ما راض إلى"والتخصتتتتتص كانه الغلبة فيها لدرجة 

في هلا الوفد من المتخصتتتتصتتتتين وذوي الكفاءات من حقوقيين وقانونيين وستتتتياستتتتيين، 

عند الدرجة  ولكن من خالل ما توضتتتّ  فمن حيث الجدية واألداء التفاوضتتتي كان تقييم الوفد

على أنه رغم وجود متخصتتتتصتتتتين بينهم إل أنهم غير  مما يدلّ ، هو النستتتتبة األعلى "غير راض  "

المتخصتتتتتصتتتتتين باللات هم فقط  أو أنّ  نشتتتتتطين، والستتتتتبا هو أنهم تابعون ألجندات دولية،

أكثر قوة على المفاوضتتتتة منهم  اآلخرأو ألن أعضتتتتاء الوفد في الطرف  واجهة وغير فاعلين،

 لهم يدعمون اتجاههم ويفرضونهدمما يجع

 

: الموقف من عمل اللجنة الدستورية  رابعاا

 

 الموقف من عمل اللجنة الدستورية -1

 (يبين الموقف من عمل اللجنة الدستورية حسا العمر 17)  الجدول رقم

  39-35 34-28 27-23 22-18 الموقف/ العمر 

 و أكثر

 المجموع

% % % % % 

أؤيد عمل اللجنة  1

ق المعطياااات وف

 الحالية

 %63 %11 %19 %26 %7 ل

 %10.5 %0 %3.5 %5 %2 ل موقف لي

 %26.5 %2 %14 %7 %3.5 نعم

أعاااااارض عااااامااااال  2

 اللجنة ككل

 %51 %5 %18 %19 %9 ل

 %10.5 %0 %7 %3.5 %0 ل موقف لي

 %38.5 %7 %12 %16 %3.5 نعم

أعاااارض طااارياااقاااة  3

 تشكيلها

 %25 %4 %9 %7 %5 ل

 %10 %0 %5 %5 %0 ل موقف لي

 %65 %9 %23 %26 %7 نعم

أعاارض التفااوض  4

 مع النظام

 %29.5 %2 %15 %10.5 %2 ل

 %10.5 %0 %3.5 %5 %2 ل موقف لي

 %60 %10.5 %17.5 %23 %9 نعم
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 يوضح الجدول أعال :

نه أعلى نستتبة عند كا "لحاليةالمعطيات اأؤيد عمل اللجنة الدستتتورية وفق "مقولة ه عند  إنّ 

بة  بة  "ل"اإلجا ية من63بنستتتتتت بة  27-23%، توزعه على الفئة العمر %، وعلى الفئة 26بنستتتتتت

%ف 7نستتتبة  22-18%،وللفئة 11أو أكثر بنستتتبة  39-35%، وعلى الفئة 18بنستتتبة  34-28العمرية 

%، 142بأعلى نستتتبة وهي  34-28%، توزعه على الفئة  26.5وهي "نعم"تلتها نستتتبة اإلجابة 

أو  39-35%، وأدنى نستتتبة كانه للفئة 3.5بنستتتبة  22-18الفئة  ، ثم7بنستتتبة  27-23لتها الفئة ت

 27-23على الفئة  ، موزعة%10.5فشتكله  "ل موقف لي"أما بالنستبة لعجابة  %ف2أكثر وهي 

 39-35%، والفئة 2فكانه نستتتبتها  22-18الفئة  ، أما3.5بنستتتبة  34-28%، تلتها الفئة 5بنستتتبة 

 لم تشكل أي نسبة في هله اإلجابةد وأكثر

 

أعلى نستتتتبة  "ل"له اإلجابة فشتتتتّك  "أعارض عمل اللجنة الدستتتتتورية ككل"وبالنستتتتبة لمقولة 

%، تلتهما 18بنسبة  34-28%، وعلى الفئة 19أولا بنسبة  27-23 على الفئة% توزعه 51وهي 

 اإلجابةتلتها نستتتتبة  %ف5أو أكثر نستتتتبة  39-35%، وشتتتتّكله الفئة 9وهي  22-18نستتتتبة الفئة 

%، 12بنستتتتتبة  34-28%، و الفئة 16ونستتتتتبتها  27-23% متوزعة على الفئة 38.5بنستتتتتبة  "نعم"

%ف أما أدنى 3.5بنستتتبة  22-18%، وأخيراا تأتي الفئة 7أو أكثر بنستتتبة  39-35تلتها نستتتبة الفئة 

ستتتتتتبتها ون 34-28% متوزعة على الفئة 10.5وهي  "ل موقف لي"إلجابة انستتتتتتبة فكانه عند 

 %د3.5وشكله  27-23% وعلى الفئة 7

 

% 65وهي  "نعم"جابة كانه أعلى نستتتتتتبة عند اإل "أعارض طريقة تشتتتتتتكيلها"وعند مقولة 

كثر أو أ 39-35%، والفئة 23بنستتتبة  34-28%، وعلى الفئة 26 بنستتتبة 27-23متوزعة على الفئة 

نه نستتتتتتبتها  22-18الفئة  أما%، 9شتتتتتتكله  ث7فكا لدرجة ال تأتي في ا ية اإل%ف  بة ان  "ل"جا

ثم  %،7وهي  27-23%، تلتها نستتتتبة الفئة 9بنستتتتبة  34-28% توزعه على الفئة 25وشتتتتّكله 

% متوزعة 10وهي  "ل موقف لي" اإلجابة% ف تأتي في أدنى نستتتتتتبة 5 بنستتتتتتبة 22-18الفئة 

 % د5بشكل متساو  وهي نسبة  34-28و الفئة  27-23على كل من الفئة 

فكانه أعلى نستتتتتتبة عند اإلجابة  "فاوض مع النما  من حيث المبدأأعارض الت"وفي المقولة 

%، 17.5بنستتتتتبة  34-28%، وعلى الفئة 23بنستتتتتبة  27-23%، متوزعة على الفئة60وهي  "نعم"

 "ل"جابة %د وعند اإل9نستتبة  22-18%، وشتتّكله الفئة 10.5أو أكثر بنستتبة  39-35تلتهما الفئة 

%، 10.5بنسبة  27-23%، وعلى الفئة 15بنسبة  34-28 % متوزعة على الفئة29.5كانه النسبة 

%ف وشّكله أدنى 2أو أكثر نسا متساوية وهي  39-35والفئة  22-18وشّكله كل من الفئة 

%، وتلتها 5بنستتتتتتبة  27-23% متوزعة على الفئة 10.5بنستتتتتتبة  "ل موقف لي"نستتتتتتبة اإلجابة 

 %د2نسبة  22-18% وشكله الفئة 3.5وهي  34-28نسبة الفئة 

 

تأييد عمل اللجنة وفق "كانه عند مقولة  "ل"كما هو موضتتتتتت  فاّن النستتتتتتبة األعلى لعجابة 

على لعجابة النستتتتتتبة لكّل من مقولت المعارضتتتتتتة كانه النستتتتتتبة األب،أما "المعطيات الحالية

أغلا الطالب معارضتتتون لعملها، وقد يكون الستتتبا أنها تشتتتبه ما ستتتبقها من  أي أنّ  "نعم"

أو  ولم تأِت بأي جدوع، ،ت من قبل المجتمع الدولي من أجل الحل الستتتتوريأعمال واجتهادا

هله اللجنة أته سابقة ألوانها، ألنه مازال هنات إطالق نار، والوقه الحالي غير   ناا منهم بأنّ 

، 27-23أعلى نستتتتتتبة من بينهم كانه للفئة العمرية  مناستتتتتتا لمهورها، وكما هو مبين فانّ 

كونها وعه على الثورة الستتتتتتورية "كثر تأّثرا باألحداث، الفئة هي األهله  على أنّ  وهلا دليل
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كثر متابعة لألحداث السورية منل د وقد يكون السبا هو أنها األ"وتفاصيلها في سن الفتوة

اا تحليلياا  أكثر دقة لمجريات األحداث  البداية، واألكثر مشتتتتتتاركة فيها، مما يجعل لديها حستتتتتتّ

النستتتتتتبة القليلة التي كانه مطيدة وفق المعطيات  إنّ  ومن الممكن القول وتستتتتتتلستتتتتتلها،

كونها نوعاا من إثبات وجود للمعارضتتة الستتياستتية أكثر،  إلى الحالية ربما يعود ستتبا تأييدها

لة، لكنها ضدّ  ويمكن  النما ، مما يجعل هنات مطالا متشابهة بينهم، حتى لو لم تكن ممثَّ

في الوقه الحالي، مما يمكن أن يتم الضتتتتتتغط أن تكون هله اللجنة حاّلا جيداا على األقل 

فيها على النما  لوقف إطالق النار من قبل المعارضتتتتتتة والمجتمع الدولي، و وكانه الفئات 

واقعية من غيرها من  أكثرالعمرية المطيدة نستتتتتتبياا هي األكبر، وقد يكون الستتتتتتبا هو أنها 

 الفئات العمريةد

 

 

 ن عمل اللجنة الدستورية حسا التخصص الدراسي(يبين الموقف م 18)  الجدول رقم

الموقف/ التخصاااااص  

 الدراسي

عاااااااااااالاااااااااااام  تاريخ إدارة أعمال

 اجتماع

 المجموع علوم سياسية

% % % % % 

أؤيااد عماال  1

الاااالااااجاااانااااة 

وفاااااااااااااااااااق 

المعطيات 

 الحالية

 %63 %21 %9 %7 %26 ل

ل 

متتوقتتف 

 لي

7% - 3.5% - 10.5% 

 %26.5 %3.5 %9 %7 %7 نعم

 أعاااااااااااااارض 2

عااااااااااماااااااااال 

الاااالااااجاااانااااة 

 ككل

 %51 %9 %18 %12 %12 ل

ل 

متتوقتتف 

 لي

9% - 2% - 11% 

 %38 %15 %2 %2 %19 نعم

أعاااااااااااااارض  3

طااااارياااااقاااااة 

 تشكيلها

 24 %7 %5 %7 %5 ل

ل 

متتوقتتف 

 لي

5% 2% 4% - 11 

 65 %18 %12 %5 %30 نعم

أعاااااااااااااارض  4

الااتاافااااوض 

 مع النظام

 29.5 %5 %10.5 %5 %9 ل

ل 

متتوقتتف 

 لي

5% - 3.5% 2% 10.5 

 60 %18 %7 %9 %26 نعم

 

 يوض  الجدول أعاله ما يلي:

كانه أعلى نستتتتتتبة عند  "ستتتتتتتورية وفق المعطيات الحاليةنة الدأؤيد عمل اللج"عند المقولة 

%، العلو  السياسية 26إدارة األعمال  متوزعة على التخصصات الدراسية كالتالي: "ل"اإلجابة 

 %د7يخ %، التار9%، علم الجتما  21
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% توزعه على التخصتتتتتصتتتتتات كما يلي: علم الجتما  26.5بنستتتتتبة  "نعم"تأتي بعدها اإلجابة 

 %د3.5%، العلو  السياسية 7إدارة األعمال والتاريخ بنسا متساوية وهي  %،9بنسبة 

 

% متوزعتتتة على 10.5فمّثلتتته أدنى نستتتتتتبتتتة وهي  "ل موقف لي"أمتتتا بتتتالنستتتتتتبتتتة لعجتتتابتتتة 

 %د3.5%، علم الجتما  بنسبة 7ل بنسبة إدارة األعما التخصصات:

 

% 51وهي  "ل"كانه أعلى نستتتتبة عند اإلجابة  "أعارض عمل اللجنة الدستتتتتورية ككل"مقولة 

األعمال  صصي إدارة%، كل من تخ18علم الجتما  بنسبة  متوزعة على التخصصات كما يلي:

% 38بنسبة  "نعم"اإلجابة %، تلتها 9السياسية  وأخيرا العلو %، 12والتاريخ بنسا متساوية 

%، 15%، العلو  السياسية بنسبة 19بنسبة  اإلعمال إدارةتوزعه على التخصصات كما يلي: 

شتتتكله  "ل موقف لي"% ف واإلجابة 2من تخصتتتص التاريخ وعلم الجتما  بنفس النستتتبة  كلّ 

% وعلى تخصتتتتص علم 9% توزعه على تخصتتتتص إدارة األعمال بنستتتتبة 11أدنى نستتتتبة وهي 

 %د2تما  بنسبة الج

 

% توزعه على 65بأعلى نستتتتبة وهي "نعم"جاءت اإلجابة  "أعارض طريقة تشتتتتكيلها"مقولة 

%، علم 18%، العلو  الستتياستتية بنستتبة 30إدارة األعمال بنستتبة  التخصتتصتتات بالنستتا التالية:

 %ف 5%، التاريخ بنسبة 12الجتما  بنسبة 

 

 

بة  بة  "ل"وتأتي اإلجا % متوزعة على كل من تخصتتتتتتص التاريخ 24في الدرجة الثانية بنستتتتتت

% وعلى كل من تخصتتتص إدارة األعمال والعلو  7والعلو  الستتتياستتتية بنفس النستتتبة وهي 

% توزعه على 11فكانه نستتبتها  "ل موقف لي"%ف أما بالنستتبة لعجابة 5الستتياستتية بنستتبة 

صتتتص %، وعلى تخ4%، وعلى تخصتتتص علم الجتما  بنستتتبة 5تخصتتتص إدارة األعمال بنستتتبة 

 %د2التاريخ بنسبة 

 

كانه أعلى نستتتتتتبة لعجابة "أعارض التفاوض مع النما  من حيث المبدأ"وبالنستتتتتتبة لمقولة 

بة دارة األإ % توزعه على التخصتتتتتتصتتتتتتات كما يلي:60وهي  "نعم"  ، العلو %26عمال بنستتتتتت

عة موز  %29.5بنستتبة  "ل"تلتها اإلجابة  ،%7%، علم الجتما 9 ، التاريخ%18الستتياستتية بنستتبة 

%، كل من تخصتتتتتتص التاريخ وتخصتتتتتتص العلو  9عمال األ %، إدارة10.5لم الجتما  عكالتالي: 

دارة إ% توزعه على تخصتتتتتتص 10.5حققه نستتتتتتبة  "ل موقف لي"جابة إلا د%5الستتتتتتياستتتتتتية 

بة األ بة  ،%5عمال بنستتتتتت وعلى تخصتتتتتتص العلو   ،%3.5وعلى تخصتتتتتتص علم الجتما  بنستتتتتت

 %د2السياسية بنسبة 

 

خصتتتتتتوا تأييد  عمل اللجنة الدستتتتتتتورية أّن النستتتتتتبة األكبر هي لعد  التأييد، ب يبدو واضتتتتتتحاا 

وتتوز  على كل من تخصتتصتتي إدارة األعمال والعلو  الستتياستتية بنستتا كبيرة، أي أّن هلين 

التخصتتتتتتصتتتتتتين هما األكثر معارضتتتتتتة لها نستتتتتتبيّا، كما هو موضتتتتتت  في مقولت المعارضتتتتتتة، 

لا مدلولا على أّن هطلء الطالب ل يتقبلون كثر، وقد يعطينا هفموافقتهم عليها هي األ

فكرة مفاوضتتة النما  أو إعطائه شتترعية،أو أنهم يمنون أنها مجرد محاولت لتمرير الوقه،أو 

إعطتتاء وقتته أكثر للنمتتا  إلعتتادة هيكلتتة ذاتتته،و من الممكن أن يكون الستتتتتتبتتا هو عتتد  
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قة عما يدور في إستتتتتتهامهم أو مشتتتتتتتاركتهم في تشتتتتتتكيلها،أو ل يملكون المعرفة الدقي

 الجولتد  

 

ويلعا مناخ الجو الدراستتتتتتي هنا دوراا هاماا من خالل النقاشتتتتتتات بين الطالب، أو بين الطالب 

واألساتلة، مما يفس  المجال أما  توضي  تفاصيل عمل اللجنة بشكل أدق، وبالتالي تكوين 

 اتجاه محدد منهاد

 

 تورية حسا السنة الدراسية(يبين الموقف من عمل اللجنة الدس 19)  الجدول رقم

الساااااااااااناااااااة  الموقف/ السنة الدراسية 

 األولى

 المجموع السنة الرابعة

% % % 

أؤياااد عاامااال الاالااجااناااة  1

وفاااق الاااماااعاااطاااياااات 

 الحالية

 %63 %28 %35 ل

 %11 %9 %2 ل موقف لي

 %26 %10 %16 نعم

أعااارض عماال اللجنااة  2

 ككل

 %51 %21 %30 ل

 %10.5 %3 %7 ل موقف لي

 %39 %23 %16 نعم

أعاااااارض طااااارياااااقاااااة  3

 تشكيلها

 %25 %16 %9 ل

 %10 %5 %5 ل موقف لي

 %65 %26 %39 نعم

أعارض التفاوض مع  4

 النظام

 %30 %18 %12 ل

 %10 %5 %5 ل موقف لي

 %60 %25 %35 نعم

 

 

 يبين الجدول السابق ما يلي:

أعلى "ل"تشتتتتتتكل اإلجابة  "عطيات الحاليةأؤيد عمل اللجنة الدستتتتتتتورية وفق الم"المقولة 

%ف 28% وعلى الستتتنة الرابعة بنستتتبة 38% توزعه على الستتتنة األولى بنستتتبة 63نستتتبة وهي 

% وعلى الستتنة 16% متوزعة على الستتنة األولى بنستتبة 26وهي  "نعم"تلتها نستتبة اإلجابة 

% للسنة 9عة على % متوز 11بنسبة  "ل موقف لي"%ف وأدنى نسبة لعجابة 10الرابعة بنسبة 

 % للسنة األولىد2الرابعة و 

 

% متوزعة 51أعلى نستتتبة وهي "ل"شتتتكله فيها اإلجابة  "أعارض عمل اللجنة ككل"المقولة 

 "نعم"%، تلتها نستتبة اإلجابة 21% وعلى الستتنة الرابعة بنستتبة 30ولى بنستتبة على الستتنة األ

أدنى  %،16األولى بنستتتبة  % وعلى الستتتنة23% توزعه على الستتتنة الرابعة بنستتتبة 39وهي 

% وعلى 7% توزعه على الستتنة األولى بنستتبة 10وهي  "ل موقف لي"نستتبة كانه لعجابة 

 %د3السنة الرابعة بنسبة 

 

% 65أعلى نستتتتتتبة وهي "نعم"شتتتتتتكله فيها اإلجابة  "أعارض طريقة تشتتتتتتكيلها"المقولة  

%، تلتها نسبة اإلجابة 26% وعلى السنة الرابعة بنسبة 39متوزعة على السنة األولى بنسبة 

%، 9% وعلى الستتتتتنة األولى بنستتتتتبة 16% توزعه على الستتتتتنة الرابعة بنستتتتتبة 25وهي  "ل"
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% توزعه بنستتتا متستتتاوية على الستتتنة 10وهي  "ل موقف لي"وأدنى نستتتبة كانه لعجابة 

 %د5األولى والسنة الرابعة بنسبة 

جابة نعم شتتكله أعلى نستتبة وهي اإل "أعارض التفاوض مع النما  من حيث المبدأ"المقولة 

 اإلجابةتلتها  %،25% وعلى الستتنة الرابعة بنستتبة 35% متوزعة على الستتنة األولى بنستتبة 60

% وعلى الستتتنة األولى ونستتتبتها 18% متوزعة على الستتتنة الرابعة ونستتتبتها 30بنستتتبة  "ل"

الستتتتنة % متوزعة على كل من 10شتتتتكله أدنى نستتتتبة وهي  "ل موقف لي"%، واإلجابة 12

 %د5األولى والسنة الرابعة بنسبة متساوية وهي 

 

موقف الطالب من اللجنة حسا السنة الدراسية كان فيه للسنة  أيضا أنتوض  في الجدول 

الدراستية األولى نستبة أكثر معارضتة لعمل اللجنة من الستنة الرابعة، فعند مقولت المعارضتة 

أكبر كم  من المعلومات من مواقع عدة  كانه نستتتتتبتهم األكبر ألنهم يحاولون الوصتتتتتول إلى

ممكن ،ن تكون ذو اتجاه معين واحد، مما يجعل آراءهم مضتتتتتادة لعملها، وقد يكون الستتتتتبا 

 توصله إليههو عد  وجود أي موقع رسمي محايد،أو حتى من قبل اللجنة نفسها لعرض ما 

خا  للقراء دون تبني أي اتجاه نحوها، وخاصتتتتتتتة تائج وإعطاء معلومات  فئة الطالب  من ن

تأثراا في هله المرحلة  الجامعيين من المهتمين والمتابعين لهله المواضتتتتتتيع، ألنها األكثر 

 وفي المستقبلد

 

وفي كل من الجداول الثالث التي تم طرحها ومناقشتتتتتتتها لوح  انه هنات عند المقولة 

قة تشكيل أعارض طري"موافقة أقل منها عند المقولة  "أعارض عمل اللجنة الدستورية ككل"

لدستتتتتتتورية حا علىوهلا يعطينا مدلولا مهماا  "اللجنة ا أن هطلء الطالب ليستتتتتتوا  وواضتتتتتت

معارضين للحل السياسي، ول معارضين لفكرة تغيير الدستور أو تعديله، بل يعارضون كيفية 

وضتتتتتتع الهيكلية واألشتتتتتتخاا المشتتتتتتاركين فيها ومعاييرهم، وكيفية  تشتتتتتتكيلها وكيفية

 ديهم الكثير من إشارات الستفها ل خلقشعا السوري مما تمثيلهم ألغلبية ال

 

 

 الموقف من المقولت المتعلقة باللجنة الدستورية: -2

 يبين الموقف من بع  المقولت المتعلقة بعمل اللجنة الدستورية (20) الجدول رقم

 مج غير موافق موافق ما رأيك بالمقولت التالية؟

 %100 %14 %86 جدي )وجودها شكلي( لم تؤخذ هذ  اللجنة بمنحى 1

اللجنة الدسااتورية ل تعبر عن إرادة وتطلعات الشااعج  2

 السوري
82% 18% 

100% 

أعضاااء اللجنة الدسااتورية ل يمثلون الشااعج السااوري  3

 بمكوناته المختلفة
82% 18% 

100% 

 %100 %89 %11 اللجنة الدستورية هي الحل الوحيد لسوريا 4

 %100 %12 %88 لدستورية لتمرير الوقت فقطُأنشئت اللجنة ا 5

ئت اللجنة الدساااااتورية إليجاد حل وساااااط بين  6 ُأنشااااا

 الطرفين بشكل سلمي
30% 70% 

100% 

 %100 %4 %96 ت هذ  اللجنة بإرادة دوليةئُأنش 7

التعديل الدساااااتوري ساااااوف يكون لصاااااالح الشاااااعج  8

 السوري
25% 75% 

100% 

 %100 %26 %74 للجنة الدستوريةحل المشكلة السورية ل يكمن في ا 9
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 يوض  الجدول السابق ما يلي:

 

 "موافق" حققتته اإلجتتابتتة”شتتتتتتكلي(لم تطختتل هتتله اللجنتتة بمنحى جتتدي )وجودهتتا "مقولتتة  

 د%14فكانه النسبة  "غير موافق"بالنسبة لعجابة  أما%، 86النسبة األعلى وهي 

اإلجابة  أيضا حققه"الشعا السورياللجنة الدستورية ل تعبر عن إرادة وتطلعات "المقولة  

  %د18بنسبة  "غير موافق"% تلتها اإلجابة 82النسبة األعلى وهي  "موافق"

 "أعضتتتتتتاء اللجنة الدستتتتتتتورية ل يمثلون الشتتتتتتعا الستتتتتتوري بمكوناته المختلفة"أما مقولة 

  د%18بنسبة  "غير موافق"% تلتها نسبة اإلجابة 82نسبة  "موافق"فحققه اإلجابة 

غير "كانه أعلى نستتتتتتبة عند اإلجابة  "اللجنة الدستتتتتتتورية هي الحل الوحيد لستتتتتتوريا"مقولة:

  %د11 "موافق" اإلجابة% فيما كانه نسبة 89وهي  "موافق

% 88 "موافق"كانه نستتتتتبة اإلجابة  "ه اللجنة الدستتتتتتورية لتمرير الوقه فقطئُأنشتتتتت"مقولة 

 د%12ونسبة اإلجابة غير موافق 

حققه "ستتتتتورية إليجاد حل وستتتتط بين الطرفين بشتتتتكل ستتتتلميُأنشتتتتئه اللجنة الد"مقولة 

 د%30 "موافق" واإلجابة% 70 "غير موافق" اإلجابة

نستتتتتتبتها األعلى وهي  "موافق"كانه اإلجابة  "دولية بارادةأنشتتتتتتئه هله اللجنة "والمقولة 

 د%4فشكله  "غير موافق"أما اإلجابة  %،96

على نستتتبة عند أكانه  "عا الستتتوريالتعديل الدستتتتوري ستتتوف يكون لصتتتال  الشتتت"مقولة  

 %د25 "موافق" اإلجابةله % وشّك 75وهي  "غير موافق" اإلجابة

 "موافق"كانه نسبة اإلجابة  "حل المشكلة السورية ل يكمن في اللجنة الدستورية"مقولة 

 %د26 "غير موافق"% ونسبة اإلجابة 74

للجنتتة التتدستتتتتتتوريتتة، كمتتا هو موضتتتتتت  من المقولت التي تبين موقف الطالب من عمتتل ا

فالمالح  أنه عند المقولت التي تعارض اللجنة أو تبين عد  جدواها كانه نستتتتتتبة الموافقة 

عليها كبيرة جداا، وهلا يدّل على أّن موقفهم منها غير إيجابي، وقد تكون األستتتتتتباب ألنها 

بوقه  نشتتئهأ أوشتتئه من قبل دول متصتتارعة على أرض ستتوريا، أنأو أنها  مجرد تمرير للوقه،

تقدُّ  حلفاء النما  باقتراا  لىإكانه المعارضتتتتة فيه مستتتتيطرة على مناطق عدة، مما أدع 

 هله اللجنة للحّد من تقد  المعارضة في الميداند 

هلا إضافة إلى تجارب التفاوض السابقة، التي عادة ما تتدخل الدول الداعمة للنما  للخروي 

 بنتائج لصالحه، ولسيما الموقف الروسيد

 

 

 توقعات نجاح عمل اللجنة الدستورية -3

 (يبين توقعات نجاا اللجنة الدستورية لدع عينة الدراسة: 21)  الجدول رقم

 النسبة العدد توقعات نجاح عملها

 %82 47 ل

 %18 10 نعم

 %100 57 المجموع

 

%، 82سبة على توقعات نجاا عملها بن "ل"أعلى نسبة عند من أجابوا بتتت يبين الجدول أعاله أنّ 

 %د18على توقعات نجاا عملها بنسبة  "نعم"أجابوا بتتلتها نسبة من 
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لوح  في الجدول السابق أن النسبة العممى من الطالب غير متوقعين نجاا عملها ألنهم 

ة ممتتتا يجعلهم جراء جولت عتتتدّ إوبعتتتد  ،حتى اآلن لم يجتتتدوا أي نتتتتاي ملموا عنهتتتا هتتتلا

 محبطين تجاههاد

 

 (يبين درجة تفاؤل نجاا اللجنة الدستورية لدع عينة الدراسة 22)  الجدول رقم

 النسبة العدد درجة التفاؤل

 %10 1 حد قليل إلى

 %10 1 حد كبير إلى

حد  إلى

 متوسط

8 
80% 

 %100 10 المجموع

 

على نستتبة أ هلمتوستتط شتتّك  يوضتت  الجدول الستتابق أّن درجة التفاؤل بنجاا عملها إلى حدّ 

بنفس النستتتبة، وهي  "إلى حّد كبير"و "إلى حّد قليل"من درجة  كلّ  تلتها نستتتبة، %80وهي 

 %د10

م قلتتة قليلتتة، ه إلى حتتد كبير أّن من كتتان من الطالب متفتتائالا  في الجتتدول الستتتتتتتابق نالح 

مكن أن يكون الستتتتتتبا هو أنهم يمنونها جزءاا من الحل، ويمكن من خاللها أن يتم طرا يو

لكن النستتتتتتبة األعلى كانه عند  ،وملف المعتقلين وحل قضتتتتتتايا معلقة، مثل ملف الالجئين

ربما ألنهم ينمرون ألهمية القضتتتتايا التي تطرا، ولتأييدهم فكرة  التفاؤل بشتتتتكل متوستتتتط،

 إعادة صياغة دستور جديد لسورياد

 

 يبين أسباب توقعات عد  نجاا اللجنة الدستورية لدع عينة الدراسة (23) الجدول رقم

 النسبة العدد العبارة 

 %33 15 ل يوجد حل بوجود هذا النظام )المشكلة ببقاء النظام( 1

 %26.5 12 ألنها تتبع لبعض الدول وتعمل ألجندات خارجية 2

 %15.5 7 ل تمثل الشعج السوري 3

 %9 4 عدم جدية النظام 4

 %7 3 ألنها لعبة سياسية 5

 %7 3 فشل اللجان السابقة 6

 %2 1 عدم جدية الدول الداعمة 7

 %100 45 مجموع 

 

كانه النستتتتتتبة األعلى وهي  "ل يوجد حل بوجود النما "ن الجدول أعاله إنه عند العبارة يبيّ 

ل تمثل "%، ثم عبارة 26.5ونستتتتتتبتها  "ألنها تتبع ألجندات خارجية"نستتتتتتبة العبارة  ، تلتها33%

جاءت فيما  %،9فنستتتتبتها "عد  جدية النما "أما عبارة  %،15.5بنستتتتبة  "الشتتتتعا الستتتتوري

 "فشتتل اللجان الستتابقة"% متشتتاركة مع العبارة 7بنستتبة  "ألنها لعبة ستتياستتية"بعدها عبارة 

 %د2بأدنى نسبة وهي  "عد  جدية الدول الداعمة"نسبة  وأخيرا جاءت

كما هو موضتتتت  فيما ستتتتبق فاّن ما عّبر عن عد  شتتتترعية النما  وقبوله في أي حل هو أكبر 

 ،اللجنة، أي أّن وجود النما  هو المشتتكلة األستتاستتية ستتبا لعد  تفاؤل الطالب بنجاا عمل

ومن أولى مطالا الشتتتتتتعا الستتتتتتوري هو رحيل النما  بالدرجة األولى، وليس مفاوضتتتتتتته 

تتعلق بالمجتمع الدولي أو الدول  أستتتتتتبابا أخرعوإعطاءه شتتتتتترعية، ولوح   أيضتتتتتتاا أّن هنات 
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لداعمة للّ  ما يتم طر ا يدّل على أنهم غير واثقين ب تائج جنة، مما  حه من حلول لعد  وجود ن

ملموستتة على أرض الواقع، ألّن كّل ما جرع من مطتمرات ومستتارات بخصتتوا الحل الستتوري 

على مدار العشتتتر ستتتنوات لم تطثر بشتتتكل فعلي، ولم تأِت بنتائج ملموستتتة، كما كانه هنات 

أستتتتتتبتاب متعلقتة بعتد  جتديتة النمتا  في المستتتتتتتار التدستتتتتتتوري، ألنته يعتارض كتل مطتالتا 

ألنه ستتتيطر عستتتكرياا على أغلا المناطق  ،حات المعارضتتتة حتى  اآلن في المفاوضتتتاتومقتر 

 يعِط أهميةفلم يعد  ،التي كانه المعارضة مسيطرة عليها، ويعيد تقوية نفسه على األرض

 للمفاوضات الدستوريةد

 

 يبين رأي عينة الدراسة بنتائج جولت عمل اللجنة الدستورية (24) الجدول رقم

 % لعددا العبارة 

 %46 26 ل يوجد نتائج ملموسة 1

 %23 13 ل جدوى منها 2

 %12 7 محاولة إعطاء شرعية للنظام 3

 %7 4 مقبولة إلى حد ما 4

 %3.5 2 هناك تقدم في مسار الحل السوري 5

 %5 3 غير مهتم 6

 %1.75 1 ل تلبي تطلعات السوريين 7

 %1.75 1 لعبة دولية 8

 %100 57 مجموع 

 

نتائج ملموستتتتة من عمل والرأي "الستتتتورييننة تمحور بشتتتتكل كن الجدول أعاله أّن رأي العيّ يبيّ 

%، تلتها 23%، كما كان رأيهم فيما يتعلق بعد  جدواها بنستتبة 46اللجنة الدستتتورية بنستتبة 

مقبولة "أما نستتتبة من كان منهم يتوقع أنها  %،12بنستتتبة  "إعطائها شتتترعية للنما "نستتتبة 

م5%، ونستتتبة غير المهتمين ألمرها  7نه فكا "إلى حّد ما  اا %، نستتتبة اللين يرون أّن هنات  تقدُّ

أنها ل تلبي "% هي المشتركة بين الرأي 1.75%، وكانه النسبة 3.5في مسار الحل السوري 

 د"لعبة دولية"أنها  والرأي "السوريينتطلعات 

مفردات العينة كان سلبياا كما هو موّض  فاّن الموقف العا  من عمل اللجنة الدستورية لدع 

ها تعطي شتترعية للنما ، ونستتبة نبنستتا كبيرة، منعد  وجود نتائج منها، وعد  جدواها، وأ

غير المهتمين من الطالب ل بأا بها، وهلا يعطينا مدلولا على أّن اللجنة الدستتتتورية بمجرد 

ة الستتوريين، ضتتّمها للنما  و المعارضتتة في نفس الستتوية  تشتتكل حالة عد  رضتتا لدع الطلب

لمهتمين، ا نه نما  غير شتتتترعي وغير مقبول، و يمكن أن تكون مواقف كل من الطالب غيرأل

واللين كان موقفهم منها ستتتتتلبياا بستتتتتبا عد  وجود نتائج ملموستتتتتة منها، عائدة للستتتتتبا 

نفستتتتتته،  وهو عد  الثقة بأهلية وفد المعارضتتتتتتة مقابل وفد النما ، والدليل أّن اللجنة لم 

اآلن إلى مرحلة بناء الثقة بين األطراف المتفاوضتتتتتتة، وهلا يعني أّن اللجنة،   تتوصتتتتتتل حتى

عملها، لم تأِت بأي نتائج لصتتتال  الشتتتعا الستتتوري بشتتتكل عا  والمعارضتتتة  وبعد ستتتنتين من

 بشكل خااد

الوحيد  يرونها الحل أما بالنستتتتتتبة لمن كان موقفهم إيجابياا منها فقد يكون الستتتتتتبا أنهم

نه يمثل فئة من الشتتتتتعا أإل  بالنستتتتتبة لهم، يعتبر عدواا النما   نّ أغم الستتتتتوري الستتتتتوري، ر 

 صبحه بغنى عن التدخالت الخارجية التي زادت األزمة سوءاا ودمويةد أالسوري، وسوريا 
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 استنتاجات الدراسة:

 

 خلصه الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها:

نس كانه فيها النستتتتبة األعلى عند نستتتتبة متابعة األخبار المتعلقة بستتتتوريا حستتتتا الج -1

 د وكانه نسبة متابعة اللكور أعلى من نسبة متابعة اإلناث"أحياناا "الدرجة 

هي األعلى، ونستتتتتتبة  "أحياناا "في متابعة أخبار اللجنة الدستتتتتتتورية كانه نستتتتتتبة الدرجة  -2

 متابعة اللكور ألخبار اللجنة الدستورية أعلى من نسبة متابعة اإلناث

، "أحياناا "ار اللجنة الدستتتتورية حستتتا العمر، كانه النستتتبة األعلى للدرجة في متابعة أخب -3

د وحستتا التخصتتص الدراستتي 34-28وكانه نستتبة المتابعة األكبر لدع الشتتريحة العمرية 

في درجة العلو  الستتياستتية أعلى  األولى ثّم بالدرجة  األعمالكانه نستتبة تخصتتص إدارة 

د  المتابعة ترّكزت درجة المتابعة عند السنة األولى أكثر فسية حسا السنة الدرا أماأحياناا

 دمنها في السنة الرابعة

اهتما  بعمل اللجنة الدستتتتتتتورية ترّكزت النستتتتتتا الكبرع عند درجة حستتتتتتا التخصتتتتتتصتتتتتت -4

 "الهتما  بشكل متوسط"

حستتا الجنس )درجة الهتما  بعمل اللجنة الدستتتورية( كانه نستتبة اللكور أعلى، وعند  -5

لتخصص ترّكزت بدرجة متوسط على تخصص إدارة األعمال بنسبة درجة الهتما  حسا ا

أعلى، تاله تخصتتص العلو  الستتياستتيةد كما كانه نستتبة طالب الستتنة األولى في درجة 

الهتما  بشتتكل متوستتط أكبرد ومن الجدير باللكر أّن نستتبة الهتما  بشتتكل دائم قليلة 

 جداا مقارنة بدرجة متوسط

بالوفود المشتتتتتتتارك -6 ة حستتتتتتتا الجنس كان تركز العينة على معرفة البع  عند المعرفة 

منهم، ومتوزعة بشتتتتتكل كبير نستتتتتبياا على اللكور، وحستتتتتا التخصتتتتتص الدراستتتتتي عند 

 تخصص إدارة األعمال بشكل أعلى،

الوفود  أحدبالنستتتتتتبة لتمثيل الوفود لالتجاه الستتتتتتياستتتتتتي فكانه نستتتتتتبة اللين ل تمثل  -7

 علىأاتجاههم السياسي 

نة، فكانه درجة رضتتتتاهم عنها إلى حد حد الوفود من مفردات العيّ بالنستتتتبة لمن يتمثل بأ -8

أما تقييمهم من حيث العمل  ما من حيث وجود متخصتتتتتتصتتتتتتين وذوي كفاءات بينهم،

فقد تركزت النستتا األعلى عند  التفاوضتتي وجدّيتهم في العمل وقدرتهم على اإلقنا ،

رّكزت النستتتتتتبة العليا عند ، وعند الموقف من عمل اللجنة الدستتتتتتتورية ت"غير راض  "الدرجة 

 المواقف المعارضة نسبياا لعمل اللجنة الدستورية

 ، أومن المعارضتتتتتة، ستتتتتواء معارضتتتتتة تشتتتتتكيلها الوفود أدنىكانه نستتتتتبة التأييد لعمل  -9

معارضتتتتتتة مبدئها من حيث التفاوض مع النما د ولوح  أن الفئة  ، أومعارضتتتتتتتها ككل

لمواقفد وحستتتا التخصتتتص الدراستتتي شتتتّكله النستتتبة األكبر في هله ا 27-23العمرية 

كانه النسبة األعلى في هله المواقف لتخصص إدارة األعمالد وحسا السنة الدراسية 

 توزعه النسبة األعلى على السنة األولى

كانه  ،بالنستتتتبة لبع  المقولت المتعلقة بعمل اللجنة الدستتتتتورية وأستتتتباب تشتتتتكلها -10

له بارادة دولة المقولت التي مطدا على نستتتبة الموافقة األعلى ك  ها إّن هله اللجنة شتتتُ

لستتتوريا، كما  ولتمرير الوقه، واألعضتتتاء ل يمثلون الشتتتعا الستتتوري، وأنها ليستتته الحلّ 

نة الدراسة لنجاا اللجنة الدستورية بنسبة عاليةد وكانه أبرز األسباب ع عيّ لوح  عد  توقّ 

 وأيضتتتتتتا أنهاء النما ، لعد  التوقع هي أنه ل يوجد حل بوجود النما ، والمشتتتتتتكلة ببقا

 تعمل ألجندات خارجية وليس لصال  الشعا السوريد
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نة، فدرجة توقعهم بالنستتتتتبة لمن توقعوا نجاا عمل اللجنة الدستتتتتتورية من مفردات العيّ  -11

نة بنتائج اللجنة الدستتتورية إلى حد متوستتط شتتّكله النستتبة األعلى، وعند أخل رأي العيّ 

وجود نتائج ملموستتتة، وأنه ل جدوع منها، وإنها ترّكزت اإلجابات بشتتتكل كبير على عد  

أو إنها لعبة دولية، وباإلضتتتتافة بع  التوجهات المغايرة  محاولة إعطاء شتتتترعية للنما ،

 مطداها أّن هنات تقد  بالمسار السوري،أو أّن نتائجها مقبولة نوعاا ماد     
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 المراجع والمصادر:

 

 ( د 2018السعد، حسا ، وجلبي، سلطان )لتجاهات السياسية لدع الشباب السوري الكرديا 

  د مركز حرمون للدراسات المعاصرةد 

 ،اتجاهات الشباب الجامعي نحو المشاركة في انتخابات المجالس  ( د2010)سامي  عبد الرحمن

 ، قسم العلو  الجتماعيةداألمنيةجامعة نايف العربية للعلو   د البلدية

 اتجاهات الشباب الجامعي نحو المواطنة في  ( د2014) دينسعد ال بوطبال، وفوزي ، ميهوبي

 والجتماعيةد اإلنسانيةمجلة العلو   د الجزائر

 ،مجلتتتة جتتتامعتتتة دمشتتتتتتق،  دالتجتتتاهتتتات من منمور علم الجتمتتتا (د 2012)حستتتتتتين صتتتتتتتتديق

322.pdf-2012/a/299-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/3 د 

 مركز المجتمع المدني والديمقراطية،  ( د2017د  )السياق السوري 

  جريدة المدن (د 2019د )لالئحة الداخلية للجنة الدستتتتورية األستتتاستتتيةالختصتتتاصتتتات والعناصتتتر

 د  /https://www.almodon.com،د اللكترونية

  موسوعة الجزيرة،  د1اتفاق جنيفhttps://www.aljazeera.net/ د 

  الوستتتتتتائل  إنيرحا بانشتتتتتتاء لجنة دستتتتتتتورية ستتتتتتورية ويطكد  األمنبيان رئاستتتتتتي من مجلس

 د /https://news.un.org،د المتحدة األمم أخبار ( د2019د )اكتوبر زا  في البالدالعسكرية لن تحل الن

  دعنا بلدي (د2018) دبشأن سوريا 2254ما هو القرار https://www.enabbaladi.net/ د 

 مقال تحليلي،  درية بعد الجولة األولى العوائق ومتطلبات النجاااللجنة الدستتتورية الستتوAA ،

 د /https://www.aa.com.trالتقارير،

  ،ابرز نقان ورقة فيينا بشأن سوريا ، موسوعة الجزيرةhttps://www.aljazeera.net/ د 

 ، 2013مكتبة العلو  السياسية، الدستور ،https://www.facebook.com/ 

 CONSTITUTEPROJECT.SYRIA 2012. 2020 

 2015، 2254، القرار األمنالمتحدة، مجلس  األمم 

  الدستتتتتتتور جنةل جتماعاتا من الثالثة الجولة  ختتاا  ،29.08.2020وكالة النضتتتتتتول، تاريخ الناشتتتتتتر 

 /https://www.aa.com.tr  السورية

  التنمية المستتتتتتتدامة  أبعاددد بن قايد فاطمة زهرة، تعزيز قدرة الطالا الجامعي على تحقيق

 /emia.eduhttps://www.acadلالقتصاد الوطني، الرابط 
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 ملحق الدراسة: استبيان الدراسة الميدانية

 

 البيانات الرئيسية -أول

  1 ذكر الجنس 1

 2 أنثى

 1 22-18 العمر 2

23-27 2 

28-34 3 

35-39 1 

 الكفاءات 3

 التخصص الدراسي

 1 علم اجتما 

 2 إدارة أعمال

 3 علو  سياسية

 4 يختار

 1 أولى السنة الدراسية 4

 2 رابعة

 المعرفة باللجنة الدستورية -ثانيا

هااال تتاااابع األخباااار السااااايااااساااااياااة  5

 المتعلقة بسورية؟

  1 دائما

 2 أحيانا

 3 أبدا

هل تتابع أخبار اللجنة الدساااااتورية  6

 السورية؟

 1 دائما

 2 أحيانا

 3 أبدا

اللجنااة  مااا ماادى اهتمااامااك بعماال 7

 الدستورية؟

 1 مهتم بشكل كبير

 2 مهتم بشكل متوسط

 3 غير مهتم

هااال لااادياااك ماااعااارفاااة باااالاااوفاااود   8

 المشاركة باللجنة الدستورية؟

 1 نعم

 2 أعرف البع  منهم

 3 ل أعرف 

هل يمثل أحد هذ  الوفود اتجاهك  9

 السياسي؟

 1 نعم

 2 ل

ذي كاااياااف تاااقااايااام أداء الاااوفاااد الااا 10

 يمثلك؟

 غير راض راض إلى حد ما راض

    من حيث الكفاءات   
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    من حيث التخصص 

    من حيث العمل بجدية   

    من حيث األداء التفاوضي   

    اإلقنا  من حيث القدرة على  

 الموقف من عمل اللجنة الدستورية -ثالثا

ل  ل نعم ما موقفك من عمل اللجنة الدستورية؟ 11

ف موق

 لي

    أؤيد عمل اللجنة الدستورية وفق المعطيات الحالية                                        

    أعارض عمل اللجنة الدستورية ككل 

    أعارض طريقة تشكيل اللجنة الدستورية   

    النما  من حيث المبدأ عأعارض التفاوض م 

 غير موافق قمواف ما هو رأيك في المقولت اآلتية؟ 12

   لم تطخل هله اللجنة بمنحى جدي )وجودها شكلي( 

   اللجنة الدستورية ل تعبر عن إرادة وتطلعات الشعا السوري 

   أعضاء اللجنة الدستورية ل يمثلون الشعا السوري بمكوناته 

   اللجنة الدستورية هي الحل الوحيد لسورية 

   الوقهه فقط لتمرير ئاللجنة الدستورية أنش 

إليجاد حل وستتتط بين الطرفين بشتتتكل  أنشتتتئهاللجنة الدستتتتورية  

 سلمي

  

   ه هله اللجنة بارادة دوليةئأنش 

   التعديل الدستوري سوف يكون لصال  الشعا السوري 

   حل المشكلة السورية ل يكمن في اللجنة الدستورية 

 التوقعات من اللجنة الدستورية؟ -رابعا

ناااجااااح عااامااال الااالاااجاااناااة هااال تاااتاااوقاااع  13

 ؟الدستورية

  1 نعم

 2 ل

   ما هو سبج توقع عدم نجاحها؟ 14

إذا كاااان الجواب نعمل إلى أي درجاااة  15

 ؟أنت متفائل بنتائج عملها.

  1 إلى حد كبير

 2 إلى حد متوسط

 3 إلى حد قليل
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