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 ملخص

ف على مدى انخراط الشباب السوري الجامعي بالشأن التعر   إلىهدفت هذه الدراسة 

على اهتمام الشباب السوري الجامعي المتواجدين  فمن خالل التعر   ،السياسي السوري

   .ومتابعتهم ومشاركتهم لهبالعمل السياسي،  في جامعة ماردين في تركيا

لتحليل البيانات اإلحصائية باستخدام  اإلحصائيوالمنهج  ،د المنهج الوصفي التحليليم  اعت  

  ."إكسيل" اإلحصائيبرنامج التحليل 

 "105"نة قوامها عت بالطريقة العشوائية على عي  ز  ا من استبانة و  بياناته هذه الدراسة تستمد  

لت فتوص  ، "البرنامج العربيــ لو قماردين ارت"% من طالب جامعة 10نسبة  هي تشكلو ،مفردة

الشباب يهتمون بقراءة األخبار والمعلومات المتداولة على مواقع التواصل  أن   إلىالدراسة 

من أطراف الصراع،  ي  وال يثقون بأ أجنبية،ل أي قوى يثقون بتدخ  ال  أنهماالجتماعي، واتضح 

صر على نشاطات تمستوى المشاركة يق ن  أن وتبي   ولكن يثقون بتحليالت الخبراء الدوليين،

 من األحزاب السياسية السورية. أي   إلىعلى مواقع التواصل االجتماعي، وال ينتمون 

لثقافة السياسية، المشاركة السياسية، الشباب، الوعي السياسي، ا الكلمات المفتاحية:

 جامعة ماردين، الطالب السوري الالجئ في تركيا.
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 مقدمة

 ل في أن يكون لهم دور  واجبهم الوطني واالجتماعي متمث   الكثير من المواطنين أن  يعتقد 

ن لذلك يعتبرو .العمل السياسيممارسة ويجدر بهم  ،في إنجاح العملية السياسية بارز  

عملية التغيير يجب أن  أن   إذ  الشباب هم الفئة األكثر طموًحا في المجتمع ضمن هذا اإلطار، 

وتوظيف هذه الطاقات باتجاه  ،تضع في أولى أولوياتها استقطاب وتنمية طاقات الشباب

 أهدافها المحددة. 

المجتمعات فم، قوية تبنى عليها األم رة وأعمدة  متفج   فئة الشباب طاقة   فيه أن   مما ال شك  

ع منهم تحقيق األمجاد، وهذا ما يحتاج إليه الكثير من السوريين وتتوق   ،تنتظر منهم الكثير

 .الجئين في تركيا اً بشكل خاص كونهم شباب أيضاً 

مستقبل أي وطن ومجتمع، يكون نابًعا من  ولقد أثبتت مختلف الدراسات االجتماعية أن   

هم الركن األساس الذي ينبغي أن ترتكز عليه المجتمعات الشباب  ة. إن  طاقات عناصره الشاب  

وحسب طبيعتها الديناميكية في  ،مرحلة الشباب في تنميتها وسعيها نحو األفضل، ألن  

ب   ،لدى الجيل الناشئ ةً وخاص   ،كافة المجاالت إثبات الذات وإبراز قدراتهم في  يظهر لديهم ح 

 سياسي. قيادة المواقع والمراكز المهمة في العمل ال

ف على الواقع السياسي والمواقف السياسية الواعية المتمثلة في لتعر  ا الحاجة إلىومع 

ف على د لدى الباحث اإلحساس بأهمية الدراسة من خالل التعر  ول  يت ،فئة الشباب الجامعي

هذه الفئة متواجدة في و ،واقع واتجاهات الشباب السوري الجامعي نحو العمل السياسي

 ردين في تركيا.جامعة ما
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 المحور األول: اإلطار العام للبحث
 

: تحديد مشكلة البحث  أوًلا

ومع اندالع  ،ت إلى مناطق أخرىوسرعان ما امتد   ،اندلعت المظاهرات المعارضة للحكومة

الثورة السورية شارك الشباب بزخم في االحتجاجات والحراك السياسي ضد النظام الحاكم، 

فقتلت الكثير من الشباب وغيرهم من  ،قسوة على هذه االحتجاجات ت قوات األمن بكل  رد  و

د منذ بدء المظاهرات لمجر   "فئة الشبابمن غلبهم أ"ل مئات النشطاء ق  عت  االفئات العمرية، و

 إلىالسوريين  آالفت العمليات العسكرية إلى نزوح أد   وقد .تواصلهم مع وسائل اإلعالم

 (2019) دية.الدول الحدو

عليه أصدرت وزارة التربية الوطنية  مليون الجئ سوري، وبنًاًء  3.6تركيا أكثر من استقبلت 

تشريًعا منح جميع الالجئين السوريين إمكانية التسجيل في المدارس العامة والجامعات 

لطلبة السوريين فرصة استكمال التعليم من اأتيح لكثيٍر  التشريعالحكومية والخاصة، وبهذا 

  .الجامعي

ومنهم  ،باللغة العربية للشباب األجانب أقسام 4بدأت جامعة ماردين بافتتاح  2016عام 

  .طالب سوري 800والتحق بها حوالي  ،السوريين

 

وبعد طول انتظار واندماجهم مع  ،تركيا المالصقة لوطنهم إلىهؤالء الشباب الذين نزحوا 

 وهو متابعتهم لمسيرتهم التعليمية.  ،وجدوا فيها ما أرادوا ،لبلد المضيفشعب ا

في إبراز واقع الشأن السياسي السوري  اً تلعب البحوث العلمية دور  أنمن هذا المنطلق يجب 

ال  اً في جامعة ماردين كونها تحوي عدد وخاصةً  ،للشباب السوريين الجامعيين في تركيا

 ،الشباب السوري هو أكثر فئة تعتمد عليها سوريا وألن   ،ييستهان به من الشباب السور 

 وأكثر فئة كان عليها الضغط في مرحلة الثورة السورية التي كانت وما زالت مستمرة. 

مدى انخراط الشباب السوري تقديم دراسة تحليلية لمعرفة إلى لذلك يسعى البحث 

جوانب أساسية  ةعلى ثالث ذلك باالعتماد جري ، وسيالجامعي بالشأن السياسي السوري

: االهتمام، والمتابعة، والمشاركة السياسية للشباب السوريين الجامعيين بالشأن يوه

 األدبيات والدراسات العلمية. إلى إضافةً السياسي السوري، بغرض أن يكون هذا البحث 

 ي التالي:الرئيس ويمكننا صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل

 السوري الجامعي بالشأن السياسي السوري؟ ما مدى انخراط الشباب 

 :اآلتيةالفرعية  التساؤالت السؤال هذا عن عتفر  تو

 . ما مدى اهتمام الشباب السوري الجامعي بالشأن السياسي السوري؟١

 متابعة الشباب السوري الجامعي للشأن السياسي السوري؟ . ما مدى٢

 معي بالشأن السياسي السوري؟المشاركة السياسية للشباب السوري الجا . ما مدى٣

 

ا: أهمية البحث:  ثانيا

دولة،  أو مجتمعٍ  جًدا في كل   مهم   العمل السياسي لفئة الشباب عنصر   مما ال شك فيه أن  

  .وهذا بدوره يعطي أهمية كبيرة للمجتمعات والدول

رفة ومع ،الدراسة أهميتها في محاولة تفسير واقع الشباب السوري من هذا المبدأ تستمد  

مدى انخراطهم بالشأن السياسي، كون الفئة المستهدفة هي شريحة من الطالب 
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والتي تسهم في بناء مستقبل سوريا.  ،شرائح المجتمع أهم  الجامعيين التي تعتبر بدورها 

وتشجيع الشباب على دراسته كون  األبحاث،تسليط الضوء على هذا النوع من  إلىباإلضافة 

وهم يستغلون الفرصة التي  ،الالجئين السوريين في بلد اللجوءالفئة المستهدفة هي فئة 

ل إضافة يمكن لهذا البحث أن يشك  منحت لهم في تركيا ويدرسون باللغة العربية. حيث 

علمية من حيث ندرة الدراسات في هذا المجال. وتتجلى أهمية البحث أيًضا في رصده الواقع 

سه مستقبل  إلىباإلضافة  ما في تركيا،وال سي   ،الشبابي السياسي في بلد االغتراب تلم 

إذ "سوريا ومستقبل أهلها من خالل معرفة مدى متابعتهم ومشاركتهم للعمل السياسي 

 ."ال شباب فيه ال مستقبل لبلدٍ 

 

ا: أهداف البحث:  ثالثا

 يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي:

 . معرفة اهتمام الشباب السوري الجامعي بالشأن السياسي السوري.١

 . معرفة متابعة الشباب السوري الجامعي للشأن السياسي السوري.٢

 . معرفة مشاركة الشباب السوري الجامعي بالعمل السياسي السوري.٣

 

ا: الدراسات السابقة  رابعا

رات الدراسة الحالية على النحو على بعض الدراسات السابقة التي تناولت متغي   تم االطالع

 التالي:

نحو تعزيز المشاركة السياسية للطالبات الجامعيات "( بعنوان 2012جازي،* دراسة )شعبان وح

معرفة األسباب التي تحول دون مشاركة الطالبات : هدفت الدراسة إلى "الفلسطينيات

لت إلى بعض النتائج، منها: الجامعيات بفاعلية في الحياة السياسية الفلسطينية . وتوص 

 :مستوى عالً  إلىاسية لدى الطالبات الجامعيات ة لمستوى المشاركة السيالدرجة الكلي  

%(،  ٦٠.٠٣%(، والنشاط السياسي على نسبة ) ٧٧الثقافة السياسية على نسبة ) حازت

(، من حيث المشاركة السياسية للطالبات ٥٩.٧ومعوقات المشاركة السياسية على نسبة )

لسياسية من حيث أكثر أنشطة الثقافة ا أن   إلىباإلضافة  .الجامعيات الفلسطينيات

 المشاركة السياسية للطالبات هو التصويت في االنتخابات.

 :"المشاركة السياسية وأثرها في تنمية قيم المواطنة"( بعنوان 2013* دراسة )بانة إبراهيم،

وكسلوك في  ،كعملية سياسية ،ف على أثر المشاركة السياسيةهدف البحث إلى التعر  

نت النتائج أن  البحثنة تنمية قيم المواطنة لدى عي   اً  اً هناك أثر ، وبي  للمشاركة السياسية  قوي 

المشاركة أثر بينما الجانب الوجداني النظري لدى المبحوثين،  منفي قيم المواطنة 

ن وجود الجانب اإلدراكي للمبحوثين، وتبي   من ضعيف   في قيم المواطنة نفسهاالسياسية 

 والتطبيقية.فارق نوعي بين مستويات المواطنة النظرية 

: "توجهات المرأة السودانية نحو المشاركة السياسية"( بعنوان 2015* دراسة )عواطف أحمد، 

نسبة وتقدير نسبة مشاركة المرأة السودانية في العملية السياسية،  كانت أهداف الدراسة 

دية( العوامل )الجغرافية، التعليمية، واالقتصاتأثير معرفة وبالشؤون السياسية،  هااهتمام

تقدير الفروق بين اهتمام المرأة السودانية وعلى اهتمام المرأة بالشؤون السياسية، 

والتي تشهد  مستقرةالبالشؤون السياسية في المناطق المستقرة عنها في المناطق  غير 

 نزاعات. 
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 من المستوى بين االهتمام بالشؤون السياسية وكل   اً قوي   اً هنالك ارتباط أظهرت النتائج أن  

فيما كان االرتباط بين االهتمام بالشؤون السياسية والمنطقة  ،التعليمي والحالة االقتصادية

 الجغرافية ضعيًفا.

دات االجتماعية للثقافة السياسية للشباب المحد  "( بعنوان 2016* دراسة )أنس الدوخي،

 ودور كل   ،استكشاف واقع الثقافة السياسية للشباب الجامعي: كان الهدف منها "الجامعي

وذلك وفق  ،سري والتعليمي على وجه الدقة في تشكيل الثقافة السياسيةد األمن المحد  

أبعاد الثقافة السياسية الثالث: البعد المعرفي، البعد العاطفي، البعد التقييمي في 

 الجامعي في كليات درعا ومعاهدهاوكانت النتيجة أن  الشباب  تشكيل الثقافة السياسية.

لت في شمولها ألبعاد الثقافة الثالث وهي على التوالي:يمتلك ثقا  فة سياسية تمث 

 

والبعد العاطفي  ،ن مجموعة المعارف حول النظام السياسيالبعد اإلدراكي الذي يتضم   

نة انفعالًيا. والبعد التقييمي الذي يتضمن إطالق األحكام ن اإلدراكات الملو  الذي يتضم  

  .السياسية الشؤون واألحداث تجاهالقيمية 

 

لت إلى أ في تشكيل الثقافة السياسية للشباب الجامعي  تأثير األسرة محدود   ن  كما توص 

ال في توجيه الشباب الجامعي بأي فع   حيث أنها لم تقم بدورٍ  ،في كليات درعا ومعاهدها

 اتجاه سياسي معين. 

 : كان الهدف منها"الالجئ السوري والتعليم الجامعي"( بعنوان 2017* دراسة )باكير علي،

 ،وتعينه على الَتعليم الجامعي ،وحلول تالئم وضع الالجئ السوري آراءتقديم مقترحات و

 . وبجعل هذا اَلتعليم أول اهتمام للشعب السوري الالجئ إلى الخارج

 

تقديم الدعم الالزم لمجلس األكاديميين  مثل م الدراسة بعض المقترحات والحلولتقد  

 السوريين.

: كان "الوعي السياسي لدى طالب الجامعات"( بعنوان 2020)الفيتوري السطي، * دراسة

تحديد مستوى الوعي السياسي لدى طالب كلية التربية بجامعة سرت، الهدف منها 

مي المناهج ومحاولة اكتشاف جوانب الضعف في النواحي السياسية لوضعها أمام مقي  

 . بهاوالشؤون العملية بالجامعة لمعالجتها واألخذ 

 

من الوعي السياسي بمؤسسات الدولة والخدمات التي  عاليةأظهرت النتائج وجود درجة 

 .% 36%، وانخفاض مستوى الوعي بالمشاركة السياسية بنسبة  56تقدمها بنسبة 

 

، بكما أشارت نتائج التحليل إلى ارتفاع الوعي السياسي لدى الطالبات أكثر من الطال 

ر ستوى الوعي وسكان المدن، ووجود عالقة طردية بين عم  ووجود عالقة طردية بين م

 الطالب والوعي السياسي.

 

، ناقشت العديد من الدراسات البحثية السابقة مفاهيم متعددة تدخل في صلب هذا البحث

وهو المشاركة  ،من جوانب الشأن السياسي الذي يعتمده البحث اً جانبفبعضها أخذ 
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 اإلناثوهي فئة  ،دةفئة محد   أخذت أنهاراسة السابقة السياسية، ولكن ما يؤخذ على الد

  المشاركة السياسية. فيما يخص  

 وهناك دراسة أفادت الدراسة الحالية كونها دخلت في موضوع االهتمام السياسي. 

 

معينة تعتبر نفسها الفئة التي يقوم هذا البحث بدراستها،  فئةً  كما أن  هناك دراسة تناولت

للبحث  ةعتبر مفيدتف ،وهي جزء من الشأن السياسي ،افة السياسيةدرس الثقت اوكونه

 يتم   مل ولكن  ، نتائجه الشاملة للمحددات االجتماعية ميزة أخرى للبحثقد أعطت و .الحالي

القسم  ارتقلو ـ ماردين"دراسة مدى انخراط الشباب السوري بالشأن السياسي في جامعة 

بل أحٍد من قبل، "العربي  جسرها.محاولة التي يقوم هذا البحث ب هي فجوةوهذه ال من ق 

 المحور الثاني: اإلطار النظري للبحث
 

: مكو   )الوعي السياسي والثقافة السياسية والمشاركة نات العمل السياسي أوًلا

 السياسية(

 الوعي السياسي .1

عتبر مفهوم الوعي من المفاهيم التي يشوبها الكثير من الغموض بحكم تداخله مع بعض ي  

لمفاهيم األخرى، حيث يشير مفهوم الوعي السياسي على وجه العموم إلى المخزون ا

مثل القضايا والقيادات  ،المعرفي من المعلومات السياسية التي تحيط باألفراد في المجتمع

واألحداث السياسية على مختلف األصعدة والمستويات المحلية والدولية، باإلضافة إلى 

الوعي السياسي يشمل مجموعة  لقرار السياسي بالمجتمع. إن  مدى المشاركة والتوجيه ل

 دات يمكن إيجازها في الرؤية الشاملة للبيئة السياسية المحلية والدولية، إضافةً من المحد  

وااللتزام بالضوابط اإليجابية االجتماعية القيمية  ،واإلحساس بالمسؤولية ،إلدراك الواقع

 (2020)السطي،  والوطنية واإلنسانية.

ارتباطه بالمعرفة الشخصية التي تؤدي إلى فهم في وتكمن أهمية الوعي السياسي 

أكبر  زدياد المعرفة يؤدي إلى فهٍم ا لمختلف القضايا والظواهر السياسية المتعددة، حيث إن  

طور عتبر من العوامل التي يقاس من خاللها تقدم وتوي   ،لهذه القضايا السياسية

انخفاضه لدى بعض الفئات  جًدا ألن   الوعي السياسي مهم   المجتمعات. من ناحية أخرى فإن  

من الواقع  وحدوث تناقض بين كل   ،المجتمعية وخصوًصا الشباب، يؤدي إلى تذبذب األفكار

 إن   .ما يجعل الشباب مغتربين عن مجتمعاتهم هوالسياسي للمجتمع وما يحمله األفراد، و

 سواًء  ،ذي يؤدي إلى التقليل من حجم ونطاق مشاركة الشباب في الحياة السياسيةاألمر ال

أو في مسيرات التأييد للصفوف الحاكمة  ،عام في عملية صنع القرار السياسي بشكٍل 

الطاقات والقدرات الشعبية التي تفيد في إرشاد عملية من مما يهدر كثيًرا  .بشكل خاص

 (1996)طنطاوي، صنع القرار السياسي. 

 

 الثقافة السياسية .2

أهم الموضوعات التي يتناولها علماء االجتماع  ىحدإل الثقافة بمفهومها العام تشك  

عد   عنصًرا أساسًيا في حياة "الثقافة  ألهميتها الكبيرة في فهم بنية المجتمعات، لذا ت 

ما يعتمد على طبيعة الثقافة ي حياتهم إن  المجتمع، فاألسلوب الذي يسير عليه الناس ف
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فالثقافة السياسية تعني أكثر من اتجاهات الناس نحو  (1997)المؤلفين،  ."السائدة للمجتمع

ن من خليط من المشاعر المعقدة والصور السياسة ونحو المؤسسات السياسية، حيث تتكو  

ة من البيانات السياسية والثقافة الشعبية م والخاص، المشتق  النابعة من المجالين العا

شكالن المعاني األساسية كالهوية والحرية. رغم االختالف بين علماء تن تاللمجتمع الل

الثقافة تعني جوانب الحياة اإلنسانية التي يكتسبها  إال أنهم اتفقوا على أن   ،االجتماع

أعضاء المجتمع بعناصر الثقافة تلك التي تتيح لهم  اإلنسان بالتعلم وليس بالوراثة، ويشترك

 ل هذه العناصر السياق الذي يعيش فيه أفراد المجتمع.مجاالت التعاون والتواصل، وتمث  

 (2016)الدوخي، 

 

 مصادر تشكيل الثقافة السياسية -2-1

الثقافة السياسية الموجودة  تشكيل وتغييرفي تتنوع المصادر االجتماعية التي تسهم 

 ها:ومن أهم   ،في المجتمع

األسرة: هي الخلية االجتماعية األولى التي ينمو الفرد فيها، وهي أولى مصادر الثقافة 

اها األبناء من آبائهم، حيث أن السياسية بحكم أنها تمثل القيم والمواقف التي يتلق  

التبلور من داخل األسرة بالسياسية، تبدأ ))اتجاهات الفرد نحو العمل السياسي والمشاركة 

وما تحمله السلطة من  ،رة بطبيعة العالقة بين أفرادها ونمط السلطة األبوية فيهامتأث  

 احترام وتقدير األفكار وآراء مختلف أفراد األسرة وآليات صناعة القرار داخل األسرة نفسها((.

 (2006)رسالن، 

اها وتدافع عنها، سواء من خالل األيديولوجيات التي تتبن   ،ألحزاب السياسية: لها الدور الكبيرا

أو من خالل أهدافها وعمليات التوعية السياسية التي تحاول عن طريقها تعبئة األفراد 

ر في مجرى المؤسسات المعاصرة التي تؤث   سياسًيا. ))فاألحزاب السياسية هي من أهم  

األحزاب السياسية تكون على الدوام نتاج الظروف  سياسية(( ومن المعلوم أن  األحداث ال

أهمية هذه األحزاب في عصرنا الراهن إلى وظيفتها التي تقوم  عودوت ،التي تسود المجتمع

سياسًيا، ومساعدتهم على تكوين آرائهم  ينص في تربية المواطنتتلخ  التي و ،بها

من المواطنين المتدربين على قيادة العمل  كوادر السياسية وبلورتها، كذلك في تكوين

 الوطني في شتى المجاالت. 

 

عتبر السلطة السياسية المفهوم الجبري الوحيد الذي يفرض على السلطة السياسية: ت  

ز اإلرادة الشخصية واالختيار الذاتي، وهي تقوم بذلك وفق آليات األفراد قواعد خارجة عن حي  

على الجميع، وهي تقوم  اً فيصبح ساري ،لتحديد يخضع للقبول الجمعي، وهذا ادة سلًفاً محد  

 بهذا من أجل حفظ االستقرار االجتماعي ونزع الخالفات.

 

ه لكل الشرائح من دون استثناء، ستهدف فئة معينة، بل هو موج  تاإلعالم: اإلعالم رسالة ال 

مكن النظر إلى اإلعالم فنجد اإلعالم السياسي، الديني، الترفيهي، الدعائي، وغيره. وي

عملية  و ـ اإلعالم ـفه ،بوصفه إحدى وظائف االتصال بالجماهير في نطاق العملية السياسية

ث تفاعاًل من خالل الرأي حد  كانت وسائله ووظائفه. فهو تأثير متبادل ي   اتصالية بين طرفين أًياً 

مهًما في تدويل  اليوم دوًرا وسائل اإلعالمتلعب والمعلومات واألفكار في الوسط. 

إلى نقلها  االتجاهات والقيم واالهتمامات لدى األفراد في جميع المجتمعات، إضافةً 



 

- 10 - 
 

فهي تنقل القيم الرئيسية التي تسود  ،للمعلومات الفورية حول األحداث السياسية

تأثيرها ينعكس على كل من عالم  ومن بينها القيم السياسية بشكل خاص. أن   ،المجتمع

ولهذا نجد الحكومات المعاصرة تعمل على إخضاع  .ويصاحب الفرد طيلة حياته ،ارالصغار والكب

وسائل اإلعالم لسيطرتها، لتتمكن من تسخيرها لنشر معتقداتها السياسية، ودعم 

تها، وتبرير مواقف النظام السياسي، ألنها تملك القدرة على اختراق الحواجز، وتوصيل شرعي  

زلهم دون أي جهد منهم، وتحاول التأثير فيهم، بصورة رسائلها إلى المواطنين في منا

 (2008)حوامد،  مباشرة أو غير مباشرة.

 

 . المشاركة السياسية٣

ر عن السلوك السياسي للمواطنين مفهوم المشاركة السياسية لدى البعض يعب  

ع أكتر ليشمل اآلخر بأنه موس  فه البعض والمواطنات في اختيار السلطة الحاكمة، ويعر  

 واتخاذ القرارات على المستويات ،أنشطة المواطنين والمواطنات في صنع السياسات العامة

ةً  دها، ، من بين اختالف اآلراء وتباين صيغ التعبير عن المشاركة السياسيةكاف  إال أن  وتعد 

ما ،هناك من يرى أنها ال تنطبق فقط على األنشطة هات السياسية لألفراد ج  شمل التوت وإن 

أكثر من األنشطة. فالمشاركة السياسية قد تعني العمل التطوعي للمواطنين والمواطنات 

وتنفيذ  ،السياسات، ووضع الخطط بهدف التأثير على اختيار القيادات السياسية، وصنع

قد يكون  .المشروعات والبرامج، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى القوميات

أو غير  اً م، منظ  ،ذا التعريف أكثر عمومية كون العمل التطوعي قد يكون ناجًحا أو غير ناجحٍ ه

 (2002)الزيات،  أو غير شرعية. أساليب شرعيةً  ماً م، مستخد  منظ  

 

 ونالمشاركة السياسية عن سلوك طوعي إيجابي، وعن نشاط إرادي يقوم به المواطن م  نت

، كما ترتبط مبالمسؤولية تجاه أهداف وقضايا وطنه مقديم جهودهم الطوعية لشعورهبت

يدعو  سياسي دافع   بالحرية الفردية والشعور بالمسؤولية المجتمعية، فيكمن وراء كل فعل  

 (2015)احمد،  للقيام به لدى الفرد أو المواطن.

 

عد   سمات األنظمة السياسية الحديثة والمتطورة، وما يجعل منها المشاركة السياسية من  ت 

عملية شاملة هو أنها عملية متعددة األبعاد، فال تنحصر أبعادها في حجم الضغط السياسي 

عن رغبة القوى االجتماعية الساعية إليها، وإنما في مدى استجابة الن خب السياسية 

 ات المؤسسية للنظم الالزمة الستيعابفي القدر  الحاكمة لمشاركة هذه القوى، ومن ثم  

من  عتبر المشاركة السياسية شكالً ت   هذه القوى وحفظ االستقرار السياسي وإدامته أيًضا.

أشكال النشاطات السياسية، فهي نشاط سياسي يرمز إلى مساهمة المواطنين 

وعملياته المختلفة،  نظام السياسيوتتعلق ببنية ال .والمواطنات في النظام السياسي

حيث يكمن موقعها داخل النظام السياسي، سواء كانت لتقديم المساندة للسلطة القائمة 

رة التي تالئم مطالب األفراد أم المعارضة، لكنها تهدف إلى تغيير مخرجات هذا النظام بالصو

 (1997)البيج، والجماعات. 

 

فإن المشاركة السياسية تعني )ذلك النشاط الذي يقوم  "هنتنجتون وويلسون"تبًعا لتعريف 

 (2000يض، )المببه المواطن من أجل التأثير على عملية صنع القرار السياسي الحكومي( 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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 أهمية المشاركة السياسية:: 1ـــ 3

بشكل أساسي على الدور اإليجابي الذي تلعبه المشاركة  تعتمدأهمية المشاركة السياسية 

قَيم ت   اً عتبر مقياسوي   ،ه محفًزا للتنمية داخل المجتمعاتالسياسية للفرد في مجتمعه، كونَ 

ازدياد المشاركة السياسية  ة، فإن  من خالله درجة الديمقراطية في األنظمة السياسي

هذا المجتمع  للمواطنين والمواطنات في صنع القرارات السياسية يعتبر مؤشًرا على أن  

متمتع بصفة الديمقراطية. إن المشاركة السياسية تدعم العالقة بين الفرد والمجتمع، وهذا 

ن يستطيع معي   ن موقف  بدوره يعكس شعور الفرد باالنتماء لوطنه، فمن خاللها يكون لإلنسا

ه يقتسم مع غيره ويكون مشارًكا بالعمل السياسي، حيث يجد إن   ،من خالله أن يقوم بعمل ما

 فالمشاركة تترجم شعور األفراد بالمسؤولية االجتماعية تجاه مجتمعهم.  ،المسؤولية

 (2016)المجدالوي، 

 

ة من جانب األفراد في الدولة، تبًعا الختالف األنظمة تختلف أشكال المشاركة السياسي

السياسية في الدول، حيث تتوقف مستويات المشاركة السياسية على طبيعة النسق 

السياسي وتتخذ أشكالها وفًقا لنمطه، ألن كل نسق سياسي يتضمن العديد من األدوار 

مواطن في أن يؤدي دوًرا ال التي يؤديها األفراد داخله، فهي تعني في أوسع معانيها حق  

معيًنا في عملية صنع القرارات السياسية، لكنها في أضيق معانيها تعني حق ذلك المواطن 

 (2015)احمد،  في أن يراقب هذه القرارات عقب صدورها من طرف الحاكم.

 

 مستويات المشاركة السياسية: 2ــ  3

 من زمنٍ  ،ياسية بين المجتمعات، وداخل هذه المجتمعاتتختلف مستويات المشاركة الس

ي المناصب ل  لنظام حكم آخر، فالمشاركة السياسية تصل أحياًنا لتوَ  ومن نظام حكٍم  ،آلخر

وكما  .وفي بعض األحيان قد تقتصر على اإلدالء بالصوت االنتخابي فقط ،السياسية العليا

وغيرها من االعتبارات االجتماعية  .ل الشيوخقباإإقبال الشباب يفوق  ظ بشكل عام فإن  يالحَ 

المشاركة السياسية لألفراد  فإن   .(2006)محمد،  من دافع المشاركة السياسية. والنفسية تحد  

 في دراسة له: "كارل دوتش"دها لها ثالث مستويات كما حد  

 

 ، وقد وضع كارل ستة شروط رأى أن  وهم النشطاء في العمل السياسي المستوى األول:ــ 

 الشروط هي:وهذه الفئة،  إلىمنها في شخص يجعله منتمًيا  ر ثالٍث توف  

 .عضوية منظمة سياسية 

   ع لمنظمة سياسية.التبر 

 .حضور اجتماعات سياسية بشكل دوري 

 .المشاركة في الحمالت االنتخابية 

  الصحافة.توجيه رسائل بشأن قضايا سياسية للسلطة التنفيذية أو 

 .الحديث في السياسة مع أشخاص خارج نطاق الدائرة الضيقة المحيطة بالفرد 

رون عن مواقفهم والذين يعب   ،ين بالنشاط السياسيويشمل المهتم   المستوى الثاني:ــ 

هم، باآلراءالسياسية  عون بشكل عام ما تابدلون بأصواتهم في االنتخابات ويالذين ي   وأهم 

 لسياسية.يحدث في الساحة ا
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ـ  أو يشاركون  ،ويشمل الذين يشاركون بشكل رسمي في العمل السياسي المستوى الثالث:ـ

 (Deutch, 1961) دة.وعندما تكون مصالحهم مهد   ،اضطرارًيا في أوقات األزمات

 

ا: الشباب  ثانيا

 . مفهوم الشباب١

ومنهم من  ،فمنهم من يعتبر الشباب فترة زمنية ،ختلف العلماء في تحديد مفهوم الشبابا

عها إلى مجموعة من العوامل النفسية رج  والبعض ي   ،يرى أن مرحلة الشباب ظاهرة

لذلك فإن مفهوم الشباب يتسع للعديد من االتجاهات  .واالجتماعية والجسمية واالنفعالية

 التالية: 

 يولوجية باعتبارها مرحلة عمريةاالتجاه البيولوجي: وهذا االتجاه يؤكد الحتمية الب، 

والذي  ،من أطوار نمو اإلنسان، الذي يكتمل فيه نضجه العقلي والنفسي اً أو طور 

 .40-15دها من ومنهم من يحد   ،30-13دها من وهناك من يحد   ،25ــ 15يبدأ من سن 

   ي بيولوج الشباب حالة عمرية تخضع لنمو   االتجاه السيكولوجي: يرى هذا االتجاه أن

بدخول الفرد  وانتهاًء  ،البلوغ وثقافة المجتمع من جهة أخرى، بدًءا من سن   ،من جهة

إلى عالم الرشد للكبار، حيث تكون قد اكتملت عمليات التطبيع االجتماعي. وهذا 

التعريف يحاول الدمج بين االشتراطات العمرية والثقافة المكتسبة من المجتمع 

 )الثابت والمتغير(. 

 سيولوجي: ينظر هذا االتجاه للشباب باعتباره حقيقة اجتماعية وليس واالتجاه الس

هناك مجموعة من السمات والخصائص إذا  ظاهرة بيولوجية فقط، بمعنى أن  

 توافرت في فئة من السكان كانت هذه الفئة شباًبا. 

 

 . خصائص وسمات الشباب٢

 وهي ،حيث تبدأ شخصيته بالتبلورالمراحل التي يمر فيها الفرد،  عتبر مرحلة الشباب من أهم  ت  

  .ع إلى المستقبل بطموحات عريضة وكبيرةها مرحلة التطل  تتلخص في أن  

 خصائص ومميزات للشباب:

 

   وازدياد مشاعر  ،ز بالحماس والحساسية والجرأة واالستقالليةطاقة إنسانية تتمي

 هة عن المصالح والروابط.والمثالية المنز   ،القلق

 إلدراك منه ع، فهو يبدو دائم السؤال واالستفسار في محاولة فضول وحب استطال

 المكتسبة.المجتمعية واإللمام بأكبر قدر من المعرفة  ،ما يدور من حوله

  ًألنه ينطلق من مثاليات أقرب إلى الطوباوية، ونقده يقوم على أساس أن  ناقد دائما ، 

 الواقع يجب أن يتطابق مع تفكيره المثالي.

 سواء  ،هذا الضغط عليه مارسوالقهر مهما كانت الجهة التي ت ال يقبل بالضغط

واالعتداد  ،من العنفوان الداخلي للشباب كانت سلطة أو أسرة، وهذا السلوك جزء  

 مي. ه تقد  لسلطة كتوج  لوعدم االمتثال  ،بالنفس

 .بدء التفكير في خيارات الحياة والمستقبل، الزواج، التعليم، الثروة 
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 وسرعة في استيعاب وتقبل الجديد  ،ابة للمتغيرات من حولهقدرة على االستج

ورغبته في  ،والدفاع عنه، وهذه السمات تعكس قناعة الشباب بنيهالمستحدث وت

 (2010)الصياد،  لم يشارك في صنعه. د فيه وإن  ج  تغيير الواقع الذي و  

 

 

 

 كيا. الطالب السوري الجامعي الالجئ في تر ٣

على حياته أو خوًفا من السجن،  اً الالجئ هو الشخص الذي يهرب من بلده إلى بلد أخر خوفا

ة أسباب  هناكو المفوضية السامية لشؤون الالجئين في األمم  ه  ت  للجوء حسب ما ذكرَ عد 

 منها:والمتحدة 

   أخرى بسبب  يقوم الشخص باللجوء إلى دولةٍ  اللجوء الديني )اللجوء الديني هو أن

 ينية(.دالضطهاد بسبب الدين أو المعتقدات الالله ضتعر  

 للجوء اإلنساني )اللجوء إلى دولة أخرى داخل أو خارج البلد ا،  ،بسبب الحروب ولكن   األم 

 أو العرقية(. ،أو التنظيمات الدينية

   والقادة  ،منحه للشخصيات المشهورة اللجوء السياسي )اللجوء السياسي يتم

تعيد  وللناشطين السياسيين(، وهناك دول   ،هم أو حكوماتهمين من جيوشالمنشق  

 الالجئين إلى بالدهم األم بعد انتهاء هذه الصراعات.

 

)بوراس، . مثالً خرى بسبب الكوارث البيئية إلى أأو اللجوء من دولة  ،الجئ اقتصادي هناكو

2016-2015) 

كمال تعليمهم إل اً م لهم فرصوأن تقد   ،الالجئين السوريينتقف إلى جانب  أن    تركياحاولت  

بافتتاح  كما سمحت   ،لهم أبواب بعض الجامعات التركية مراحلهم الدراسية، وفتحت   حسب

من هذه الجامعات جامعة  .س باللغة العربية في الجامعات التركيةبعض األقسام التي تدر  

طالب  1000س باللغة العربية استوعبت أكثر من أقسام تدر   4التي افتتحت  "لوقماردين ارت"

ع الطلبة السوريين على استكمال مرحلة التعليم العالي هذا األمر شج   اآلن.إلى  2016منذ عام 

الحكومة  ن  إ 2012ر موقع الجزيرة اإللكتروني عام كَ ذَ و .هم بالدهمتَ رغم نيران الحروب التي تل  

غاية ب ريين باستكمال دراستهم في الجامعات التركيةت السماح للطالب السورَ التركية قر  

حسب على هذا القرار وقد تباينت ردود األفعال التركية  .همت  تعويض الدروس التي فاتَ 

الموقع الذي أورد الخبر بين مؤيد له ومعارض، واقتصرت هذه النظرة اإلنسانية على قبولهم 

ه يتعين على الطالب السوري الحاصل في جامعات المدن القريبة من الحدود السورية، وأن

الراغب في االلتحاق بالجامعات التركية أن يجتاز امتحان )يوس( وعلى الشهادة الثانوية 

مما  ،وأن يجتاز اختبار )تومر( ،ن معلومات في اللغة اإلنكليزية والرياضياتالذي يتضم   ،التركي

هناك بعض الجامعات التي تسمح  ولكن .عاًما أو عامين لتجاوز هذه االختبارات هيعني بقاء

ماردين "ومنها جامعة  ،الشهادتين لتاللطالب بدخول الجامعات والدراسات العليا بدون ك

 (2017)علي،  ."لوقارت
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 المحور الثالث: اإلطار العملي للبحث

 

 

: حدود البحث  أوًلا

 :دت البعد البشري د  لشباب السوري الجامعي المتواجد في فئة امن نة البحث عي   ح 

 شكلكونها الفئة الجامعية التي لها تأثير ب تحديدًا. "لوقماردين ارت"وجامعة  ،تركيا

 بأخر على مستقبل سوريا. أو

 :أنالمكان الذي من المؤكد  ا، كونه"لوقماردين ارت"جامعة  اختيرت البعد المكاني 

 نة البحث.ين عي  السوريين الجامعي بةيتواجد فيه فئة من الطل

 :شباط 2وكانون الثاني  26هذه الدراسة خالل الفترة ما بين  أ جريت البعد الزمني. 

 :ل في دراسة مدى انخراط الشباب السوري الجامعي بالشأن ويتمث   البعد العلمي

السياسي من خالل معرفة مدى اهتمامهم ومتابعتهم ومشاركتهم في العمل 

 السياسي.

 

ا: مجتمع وعي    نة البحث:ثانيا

والبالغ  ،السوريين في جامعة ماردين والطالبات ن مجتمع الدراسة من جميع الطالبيتكو  

والذين يتوزعون بين أربع  ،في جميع كليات البرنامج العربي ًا وطالبةطالب 1000عددهم حوالي 

اتاريخ، علم االجتماع(، ال)إدارة األعمال، العلوم السياسية،  ي:أقسام ه  دراسة فإن  نة العي   أم 

 "105"نة قوامها عت بالطريقة العشوائية على عي  ز  بياناتها من استبانة و   هذه الدراسة تستمد  

لوالتي ت ،مفردة ، بسبب "البرنامج العربيــ  لوقماردين ارت"% من طالب جامعة 10نسبة  شك 

وال يتواجد  ،م عن ب عدالظروف االستثنائية للفترة الزمنية إلنجاز البحث )زمن كورونا(، وكان التعل  

الباحث بإجراء مقابالت هاتفية مع الطالب لتعبئة معلومات  فقام ،الطالب في الجامعة

 .االستمارة

 

 

ا: أداة البحث:  ثالثا

عت بعض ض  تم االعتماد على استمارة االستبانة في جمع البيانات من مجتمع البحث، فقد و  

ونةال لوصول إليها من خالل االستمارةلث التي يسعى الباحو ،األفكار المرتبطة بالبحث  مك 

)الخصائص الديموغرافية، أسئلة لقياس مدى االهتمام بالشأن السياسي  أقسام ةمن أربع

السوري، أسئلة لقياس مدى متابعة الطالب للشأن السياسي، أسئلة لقياس مدى مشاركة 

الموافقة على األفكار نة بعد وقد قام بمقابلة وحدات العي  . الشباب في العمل السياسي(

متح األسئلة التي تبدو غير واضحة لهم، وووض   حَ وشرَ  ،الموضوعة م  استمارة االستبانة  ص 

والبيانات  ،( سؤااًل، وتتكون االستمارة من البيانات الديموغرافية14التي تتكون من )

 معتمدة بذلك على الجانب النظري للبحث.  ،االختصاصية المتعلقة بموضوع البحث
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 تحليل البيانات الديموغرافية: -1

األبحاث  جراء مقابالت تخص  قبلوا إ( أعمار المشاركين والذين 1يوضح الجدول )

وهي نسبة  ،%32نسبة ب( 30إلى  25العدد األكبر للمشاركين هم الفئة )من  .السياسية

  ،ما هذه النسب مقبولة إلى حد   .%30نسبة  هي( و25إلى  18متقاربة مع الفئة )من 

 

 

 كون هذه األعمار ضمن العمر المناسب للشباب الذين يدرسون في الجامعات، ومن ثم  

وهي نسبة ال يستهان بها في فئة الشباب  ،(35إلى  30% كانت للفئة )من26نسبة 

ويدرسون باللغة  ،نة البحث هي الشباب الالجئ في تركياكون عي  أيضًا، الجامعي 

نفسه لسبب لهذه الفرصة، و ته بعد غياب ليستغل  دراس لذلك هناك من أتم   ،العربية

طبيعي كون المبحوثين  وهذا أمر   ،فأكثر( 35%( للفئة )12النسبة األدنى ) هابعد تجاء

 ن.وجميعهم شباب جامعي

 

54

51

الحالة االجتماعية( ٣)الشكل رقم 

غير متزوج متزوج

31

34

27

13

العمر

25الى 18من  30الى 25من 35الى 30من  فأكثر35
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في حين أن  ،%57( نسبة الذكور في عينة البحث هي األعلى، حيث بلغت 2يوضح الجدول )

 ،في الجامعة اإلناث عدد الذكور أكبر من ألن  عدديعي %، وهذا أمر طب43كانت نسبة اإلناث 

 كونهم األكثر قبواًل في الجامعات.

 

%، 49في حين كانت نسبة المتزوجين  ،%51متزوجين النسبة الشباب غير  ( أن  3) لشكلايوضح 

فرصة  نة البحث أتيحت لهمالشباب الذين يمثلون عي   ألن   وهذا التفاوت بين النسب طبيعي

 استكمال الدراسة بعد غياب.

 

 من النسبة األعلى ( أن  4يوضح الجدول ) 

ص العلوم لمشاركين في االستبانة كانت لتخص  ا

وهذا أمر طبيعي كونها  ،%34 بنسبةالسياسية 

الفئة األكثر اهتماًما بهذا النوع من األبحاث، ثم 

 األعمال، تليهاص إدارة % لتخص  30تأتي نسبة 

ص التاريخ، أما قسم علم % لتخص  20نسبة 

 %.15كانت نسبته فاالجتماع 

 ( التخصص الدراسي4الجدول )

 النسبة المئوية التكرار التخصص الدراسي

 %34 36 علوم سياسية

 %31 32 إدارة أعمال

 %20 21 تاريخ

 %15 16 علم اجتماع

 %100 105 اإلجمالي الكلي

45

60

الجنس

أنثى ذكر

21

30
26

28

السنة الدراسية

االولى الثالثة الثانية الرابعة



 

- 17 - 
 

الدراسية في التخصصات ( نسبة المشاركين في االستبانة حسب السنة 5) الشكليوضح 

% 28ثم السنة الرابعة ، %30األربع السابقة، فكانت النسب بالترتيب كالتالي: السنة الثالثة 

%، وهذا تسلسل منطقي نوًعا 21كانت فأما السنة األولى  ،%26 بنسبة السنة الثانية تليها

 أكثر بهذا النوع من الدراسات. لمام  إما كون السنوات األخيرة لهم 

 ل ومناقشة أسئلة البحث:تحلي -2

 المحور األول: اهتمام الشباب السوري الجامعي بالعمل السياسي السوري:

لتعرف على مدى اهتمام الشباب في ايساعد هذا المحور من خالل تحليل عدد من األسئلة 

وقياس مستوى الثقافة  ،2011الجامعي السوري باألخبار والمعلومات السورية بعد ثورة عام 

 ة لديهم من خالل هذا االهتمام.السياسي

 السياسية الخاصة باألمور السياسية السورية األخبار( مصادر الحصول على معلومات 6الجدول )

 

 السياسية الخاصة باألمور السياسية السورية واألخبار( طرق الحصول على المعلومات 7الجدول )

 

وعدد الطرق والوسائل المستخدمة  ،( كيفية الحصول على المعلومات7ـ  6ن )يوضح الجدوال

نة ح مدى اهتمام عي  وهو الذي يوض   ،باإلضافة إلى عدد الوسائل المستخدمة ،نة البحثلعي  

قع التواصل البحث باألمور السياسية السورية، كانت الوسيلة األكثر استخداًما هي موا

في المرتبة الثانية المقاالت الرسمية االلكترونية ونسبتها حل ت %، و35نسبة ب االجتماعي

ا%، 28 المرتبة األدنى للمصادر  فيما كانت%، 22 ثالثة بنسبة كانتفالتلفزيون واإلذاعة  أم 

ا %.  15نسبة بالخاصة )أقارب/أصدقاء(   من حيث عدد المسائل المستخدمة في الحصولأم 

النسبة األعلى من الشباب الجامعيين  ( أن  7فمن الواضح حسب الجدول ) ،على المعلومات

الذين  بينما بلغت نسبة ،السوريين يستخدمون وسيلتين للحصول على المعلومات

ا%، 33يستخدمون وسيلة واحدة  فيما بلغت  %،19ثالث وسائل فنسبتهم  ونيستخدممن  أم 

 %.7ل يستخدمون أربع وسائ نسبة الذين

 النسبة المئوية الترتيب مصادر اًلهتمام باألخبار والمعلومات السياسية السورية

 %35 1 مواقع التواصل اًلجتماعي.

 %28 2 اًللكترونية.المقاًلت الرسمية 

 %22 3 واإلذاعة.التلفزيون 

 %15 4 أصدقاء(.-مصادر خاصة )أقارب

 النسبة المئوية الوسائل المستخدمة في الحصول على اًلخبار والمعلومات

 %33 وسيلة واحدة

 %41 وسيلتان

 %19 ائلثالث وس

 %7 أربع وسائل
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 المحور الثاني: متابعة الشباب السوري الجامعي للعمل السياسي السوري:

لتعرف على مدى متابعة الشباب الجامعي ا في يساعد هذا المحور من خالل تحليل عدد من األسئلة

من طرٍف نة البحث بكل ثقة عي   يث تدل  درجة، ح2011السوري لألخبار والمعلومات السورية بعد ثورة عام 

ر وهذا بدوره يعب   ،على مدى تكوين رأي لديهم األخبار،ومصادر  ،والمحللين السياسيين ،اف الصراعأطر 

السياسي ومدى متابعتهم للعمل السياسي السوري. وتم ربط هذه األسئلة مع  همعن وعي

 نة في ضوء المتابعة السياسية السورية.ر شامل لخصائص العي  المتغيرات الديموغرافية إلعطاء تصو  

 

 ( الثقة بأطراف الصراع / العمر8الجدول )

 الصراع بأطرافالثقة 

 العمر
اإلجمالي 

 الكلي
 30 إلى 25من 35 إلى 30من  25 إلى 18من  فأكثر 35

بالمعارضة السياسية  أثق

 دون المسلحة.
0% 1% 3% 2% 6% 

بالمعارضة المسلحة  أثق

 دون السياسية.
1% 0% 3% 1% 5% 

 %78 %26 %15 %24 %10 بأحد منهم. أثقًل 

 %11 %4 %2 %5 %1 ًل اعلم.

 %0 %0 %0 %0 %0 أثق بالنظام السوري

 %100 %32 %26 %30 %12 اإلجمالي الكلي

 

ن أن   ."العمر"و "الثقة بأطراف الصراع"هما  ،رين( ترابط متغي  8ح الجدول )يوض    غالبية تبي 

 ل أي  تتقب   د  هذه الفئة لم تع   أن  ر بمؤش   هيو ،%78 ةنسبب ال يثقون بأحد منهم المبحوثين

لتأطراف الصراع،  عليهم ديق ٍف تصر   ( حوالي ربع هذه النسبة 30إلى  25الفئة )من  وقد مث 

% 10% و18 تانالنسب جاءت%، ومن ثم 24 بنسبة قريبة منها( 25إلى 18%، ثم الفئة )من 26

 كثر(. أف35( والفئة )35الى30على التوالي لكل من الفئة )من

والتي من الواضح أنها تفضل عدم  ،"ال أعلم" عبارةب أحابتللفئة التي  (%11)نسبة الثانية ال

 %5( نسبة 30الى25لفئة )منلو ،%5( نسبة 25الى18لفئة )منلالمرتبة األول كانت  ،اإلجابة

 %. 1نسبتهم كانت كثر( أف35والفئة ) ،%2( كانت نسبتهم35الى30ثم )منأيضًا، 

وكانت  ،للمعارضة السياسية والمعارضة المسلحة على التوالي فكانتا %5% و6ن اأما النسبت

كانت الفئات التي لم تثق بالمعارضة السياسية  ا.ما من بعضهم ن قريبتين إلى حد  االنسبت

 قد(، أما بالنسبة للفئات األخرى ف25الى18والتي لم تثق بالمعارضة المسلحة )من ،فأكثر(35)

بالنظام  أثق% لدى جميع فئات األعمار هي للخيار )0النسبة متفاوتة. كانت  اً أخذت نسب

 .نة البحثعلى انعدام الثقة بالنظام السوري لدى عي   وهذا يدل   ،السوري(
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 ( الثقة بأطراف الصراع / الجنس9الجدول )

 الصراع بأطرافالثقة 

 الجنس

 اإلجمالي الكلي

 ذكر أنثى

بالمعارضة السياسية دون  أثق

 المسلحة.
1% 5% 6% 

بالمعارضة المسلحة دون  أثق

 السياسية.
0% 5% 5% 

 %78 %41 %37 بأحد منهم. أثقًل 

 %11 %7 %5 ًل اعلم.

 %0 %0 %0 أثق بالنظام السوري

 %100 %57 %43 اإلجمالي الكلي

 

نسبة ال، حيث كانت "الجنس"و "الثقة بأطراف الصراع"هما  ،( ترابط متغيرين9يوضح الجدول )

 ر بأن  مؤش  هي و ،%78 وبلغت ،السوريين ال يثقون بأحد منهم )والشابات(الشباب األكبر من

%،  41فئة الذكور  فكانت نسبةيقوم به أطراف الصراع،  ٍف ل أي تصر  هذه الفئة لم تعد تتقب  

 ،"ال أعلم" أجابت بعبارةللفئة التي  (%11)النسبة الثانية كان التوز ع ضمن و .%37اإلناث   ثم  

 ،%7في المرتبة األول كان الذكور بنسبة كما يلي:  ل عدم اإلجابةالواضح أنها تفض  والتي من 

للمعارضة السياسية والمعارضة المسلحة  اتفكان% 5% و6ن ا%. أما النسبت5ثم اإلناث بنسبة 

اإلناث ال يثقن قطًعا  تكانف، اما من بعضهم ن إلى حد  ين قريبتاوكانت النسبت ،على التوالي

يثقون بالمعارضة ف%، أما الذكور 1ويثقن بالمعارضة السياسية بنسبة  ،المسلحةبالمعارضة 

ً  ن  أ إلى. باإلضافة اذاته نسبةالسياسية والمعارضة المسلحة بال من الذكور واإلناث ال  كال 

على انعدام الثقة بالنظام السوري  %، وهذا يدل  0حيث كانت النسبة  ،يثقون بالنظام السوري

 ث.نة البحلدى عي  

 ( الثقة بأطراف الصراع / الحالة االجتماعية10الجدول )

 الصراع بأطرافالثقة 

 الحالة االجتماعية

 اإلجمالي الكلي

 متزوج غير متزوج

بالمعارضة السياسية دون  أثق

 المسلحة.
3% 3% 6% 

بالمعارضة المسلحة دون  أثق

 السياسية.
2% 3% 5% 

 %78 %36 %42 بأحد منهم. أثقًل 

 %11 %7 %5 علم.ًل ا

 %0 %0 %0 أثق بالنظام السوري

 %100 %49 %51 اإلجمالي الكلي

 

حيث  ."الحالة االجتماعية"و "الثقة بأطراف الصراع"رين هما ( ترابط متغي  10يوضح الجدول )

 ر بأن  مؤش   ، وهي%78وكانت نسبتهم  ،ال يثقون بأحد منهم)والشابات(  الشباب غالبيةكانت 
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 بنسبة متزوجينالفئة غير  كانتف يقوم به أطراف الصراع، فل أي تصر  عد تتقب  هذه الفئة لم ت

  .%36 بنسبة%، ومن ثم المتزوجين 42

والتي من الواضح أنها تفضل عدم  ،"ال أعلم" عبارةب جابت% للفئة التي أ11النسبة الثانية 

متزوجين الغير  من ثم  و ،%7ن بنسبة وفي المرتبة األول كان المتزوجتوز عت كما يلي:  اإلجابة،

للمعارضة السياسية والمعارضة المسلحة على  اتفكان% 5% و6ن ا%. أما النسبت5بنسبة 

ويثقون بالمعارضة  ،%3متزوجين يثقون بالمعارضة السياسية بنسبة الالتوالي، حيث كان غير 

ة يثقون بالمعارضة السياسية والمعارضة المسلحف متزوجون%، أما ال2بنسبة  مسل حةال

ً  ن  أ إلىبالمستوى ذاته. باإلضافة  متزوجين ال يثقون بالنظام المن المتزوجين وغير  كال 

%، وهذا يدل على انعدام الثقة لدى عينة البحث بالنظام 0حيث كانت النسبة  ،السوري

 السوري.

 ( الثقة بأطراف الصراع / التخصص الدراسي11الجدول )

 الصراع بأطرافالثقة 
إلجمالي ا التخصص الدراسي

 علوم سياسية علم اجتماع تاريخ إدارة اعمال الكلي

بالمعارضة السياسية دون  أثق

 المسلحة.
0% 1% 2% 3% 6% 

بالمعارضة المسلحة دون  أثق

 السياسية.
2% 2% 0% 1% 5% 

 %78 %30 %10 %15 %22 بأحد منهم. أثقًل 

 %11 %0 %3 %2 %7 ًل اعلم.

 %0 %0 %0 %0 %0 أثق بالنظام السوري

 %100 %34 %15 %20 %30 اإلجمالي الكلي

 

كانت  ."التخصص الدراسي"و "الثقة بأطراف الصراع"هما  ،رين( ترابط متغي  11ح الجدول )يوض  

هذه  أن  على ر مؤش   ، وهذه النسبة%78 ، بنسبةال يثقون بأحد منهم )والشابات( الشباب غالبية

العلوم السياسية الفئة  بةطل كانأطراف الصراع، ف رف يقوم بهتص   ل أي  تتقب   د  الفئة لم تع  

ثم طلبة التاريخ وعلم االجتماع  ،%22بنسبة  األعمالإدارة  بةطل ، تالهماألكبر من النسبة ذاتها

 %.  10% و15على التوالي بنسبتي 

والتي من الواضح أنها  ،"ال أعلم" عبارةت رأيها بدبأللفئة التي كانت % 11النسبة الثانية 

 ،%7بنسبة  األعمالإدارة  تخصص في المرتبة األول كان كانت كما يلي: تفضل عدم اإلجابة،

وهذا أمر طبيعي كون هذه  .%2التاريخ بنسبة  ومن ثم   ،%3علم االجتماع بنسبة  بعدها فئة

طالب  ر بأن  والمجدي أكث .وألن هذه االختصاصات بعيدة نوًعا ما عن السياسة ،النسب قليلة

ا وهذا من المفروض أن نالحظه. أم   ،% على هذا الخيار0العلوم السياسية كانت نسبتهم 

وكانت  ،للمعارضة السياسية والمعارضة المسلحة على التوالي اتفكان% 5% و6ن االنسبت

 طالب اإلدارة ال يثقون بالمعارضة السياسية ما، ومن الواضح أن   إلى حد   متقاربتينن االنسبت

ا النسب أم   ،% أيًضا0%، وطالب علم االجتماع ال يثقون بالمعرضة المسلحة بنسبة 0بنسبة 

% لدى جميع 0متفاوتة ومتقاربة. كانت النسبة فهي األخرى حسب باقي التخصصات 
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على انعدام الثقة لدى  بالنظام السوري( وهذا يدل   أثقالتخصصات الدراسية هي للخيار )

 وري.عينة البحث بالنظام الس

 ( الثقة بأطراف الصراع / السنة الدراسية12الجدول )

 الصراع بأطرافالثقة 
 السنة الدراسية

 اإلجمالي الكلي
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

بالمعارضة السياسية دون  أثق

 المسلحة.
1% 3% 1% 1% 6% 

بالمعارضة المسلحة دون  أثق

 السياسية.
0% 2% 3% 0% 5% 

 %78 %22 %24 %16 %16 منهم.بأحد  أثقًل 

 %11 %4 %1 %4 %3 ًل اعلم.

 %0 %0 %0 %0 %0 أثق بالنظام السوري

 %100 %27 %29 %25 %20 اإلجمالي الكلي

 

، حيث كانت "السنة الدراسية"و "الثقة بأطراف الصراع"هما  ،( ترابط متغيرين12ح الجدول )يوض  

هم كانت %، الفئة األكبر من78 بنسبةبأحد منهم السوريين ال يثقون  )والشابات( الشباب غالبية

تليه  ،%22السنة الرابعة بنسبة  بةطل ثم   ،%24أي نسبة  ،النسبة ذاتهاب طلبة السنة الثالثة

  .األولى والثانية تينالسن بةمن طل % لكل  16 نسبة

ل عدم والتي من الواضح أنها تفض ،"ال أعلم" اختارت عبارة% للفئة التي 11النسبة الثانية 

ً منفي المرتبة األول كانوكان توزيع النسبة على السنوات الدراسية كما يلي:  اإلجابة،  ت كال 

السنة  ا%، أم  3السنة األولى بنسبة  %، ثم4النسبة نفسها بالسنة الثانية والسنة الرابعة 

 %. 1بنسبة فكانوا الثالثة 

وكانت  ،مسلحة على التواليللمعارضة السياسية والمعارضة ال ا% كانت5% و6ن االنسبت

طالب السنة األولى والسنة الرابعة ال يثقون  ومن الواضح أن   ،ما إلى حد   متقاربتين ناالنسبت

منطقي كونهم شباب يدرسون لمستقبل مشرق دون  أمر   وهو ،بالمعارضة المسلحة قطًعا

ن بالمعارضة السياسية طالب السنة األولى والثالثة والرابعة يثقو دماء، ومن الواضح أيًضا أن  

وهي  ،%3كانت نسبتهم فشبه معدومة، أما السنة الثانية  نسبة وهي ،% فقط1بنسبة 

 نصف النسبة الكلية لهذا الخيار. 

وهذا يدل على  ،بالنظام السوري( أثقللخيار ) كانت% لدى جميع السنوات الدراسية 0النسبة 

 نة البحث بالنظام السوري.انعدام الثقة لدى عي  
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 ( الثقة بمصادر األخبار والمعلومات الخاصة باألمور السياسية السورية / العمر13الجدول )

 بمصادر األخبارالثقة 

 العمر

 اإلجمالي الكلي

 30الى  25من 35الى  30من  25الى  18من  فأكثر 35

 %27 %9 %8 %6 %5 .األخباربصحة  أثق

 %27 %9 %6 %10 %3 بمصادر االنترنت. أثق

 %9 %1 %1 %5 %2 بمصادر التلفزيون. قأث

 %7 %2 %2 %2 %1 كل المصادر.ب أثق

 %31 %12 %10 %8 %2 ال أعلم.

 %100 %32 %26 %30 %12 اإلجمالي الكلي

 

والمعلومات الخاصة باألمور  األخبارالثقة بمصادر "هما  ،نير( ترابط متغي  13يوضح الجدول )

وهذه  ،%31أعلى نسبة  "ال أعلم"ة الذين اختاروا خيار نسب كانت ."العمر"و "السياسية السورية

% 10ونسبة  ،(30الى25% للفئة العمرية )من12النسبة انقسمت حسب العمر /فكانت نسبة 

 األخبارالثقة بصحة  %/. في حين أن  8( أخذت نسبة 25 الى18والفئة )من ،(35الى30للفئة )من

% للفئة 9انقسام النسبة كالتالي /نسبة كان  ،%27كخبر بغض النظر عن المصدر أخذت نسبة 

ن مثالت اان من المفترض أنهمتن اللاوهم الفئت ،(35الى30% للفئة )من8ونسبة  ،(30الى25)من

منطقية.   كثرهذه النسب األكانت لذلك  ،فئة الشباب الواعيين للثورة وما حصل بعدها

األعلى كانت  نسبةال كما يلي: وتوز عت هذه النسبة ،ادر االنترنتلمصكانت % 27 ذاتهاالنسبة 

ن من المتوقع ان الفئتاوهات ،(30الى25% للفئة )من9ويأتي بعدها نسبة  ،(25الى18للفئة )من

فكانت ( 35الى30ا الفئة )منأم   ،هما الفئات األكثر استخداًما لإلنترنت في العصر الحالين  أ

ن اكونتن الفئتين قد اتيه طبيعي كون وهذا أمر   .فأكثر( 35% للفئة )3ونسبة  ،%6 نسبتها

 استخداًما لإلنترنت. أقل  

بمصادر  مما يعني أن  الكثيرين منهم ال يثقون ،% فقط9 "مصادر التلفزيون"فيما كانت نسبة 

% األخرى من هذه النسبة 4 ـوال ،(25الى18لفئة )منلالنسبة كانت  هذه أغلبية التلفزيون،

خبار التي يتم تداولها كانت مصادر بغض النظر عن األكل البعمار األخرى.  الثقة كانت لفئات األ

 ذلك و ،عمار جميعهالفئات األمتقاربة وشبه معدومة وكانت  ،وهي أدنى نسبة، % 7نسبتها 

 % فقط.2% و1نسبة ب
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خبار والمعلومات الخاصة باألمور الثقة بمصادر األ"ن هما ير( ترابط متغي  14يوضح الجدول ) 

هي األعلى  "ال أعلم". هنا أيضًا كانت نسبة الذين اختاروا عبارة "الجنس"و "السياسية السورية

 ،وهذا أمر غير طبيعي نوًعا ما .%11ناث اإل نسبةو، %20 منهاالذكور  ، نسبة%31 وقد بلغت

الثقة " الرأي أكثر من الذكور. في حين أن   إبداءبعدم في مجتمعاتنا ناث معروفين كون اإل

على  ناثبين الذكور واإل توز عت% 27أخذت نسبة  "كخبر بغض النظر عن المصدر األخباربصحة 

 نسبة الثقة بمصادر االنترنت كانت. األقل النسبة اإلناثلتأخذ فئة  ،%8% و19 التوالي بنسبتي:

وهذا التقارب بين النسبتين مقبول  ،%14نسبة بناث اإلو ،%12نسبة بالذكور  ، توز عت بين27%

لى إمن مستخدمي االنترنت بالتساوي  الجنسين وكال ،كون الوقت الحالي عصر التكنولوجيا

ق الكثير منهم بمصادر التلفزيون، فال يث ،% فقط9نسبة ب "مصادر التلفزيون"تليها حد ما. 

 األخباركل المصادر بغض النظر عن ي. ولكن الثقة %7 اإلناثهذه النسبة كانت لفئة  أغلبية

% 3 تينسببوكانت للفئتين متقاربة  ،% وهي أدنى نسبة7التي يتم تداولها كانت نسبتها 

 % فقط.4و

 ( الثقة بمصادر األخبار والمعلومات الخاصة باألمور السياسية السورية / الجنس14الجدول )

 بمصادر األخبارالثقة 

 لجنسا

 اإلجمالي الكلي

 ذكر أنثى

 %27 %19 %8 .األخباربصحة  أثق

 %27 %12 %14 بمصادر اًلنترنت. أثق

 %9 %2 %7 بمصادر التلفزيون. أثق

 %7 %4 %3 كل المصادر.ب أثق

 %31 %20 %11 ًل أعلم.

 %100 %57 %43 اإلجمالي الكلي

ة باألمور السياسية السورية / الحالة ( الثقة بمصادر األخبار والمعلومات الخاص15الجدول )

 االجتماعية

 بمصادر األخبارالثقة 
 الحالة االجتماعية

 اإلجمالي الكلي
 متزوج غير متزوج

 %27 %15 %11 .األخباربصحة  أثق

 %27 %10 %16 بمصادر اًلنترنت. أثق

 %9 %5 %4 بمصادر التلفزيون. أثق

 %7 %4 %3 كل المصادر.ب أثق

 %31 %14 %17 ًل أعلم.

 %100 %49 %51 اإلجمالي الكلي
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خبار والمعلومات الخاصة باألمور ألالثقة بمصادر ا"ن هما ير( ترابط متغي  15ح الجدول )يوض  

كانت أعلى نسبة  "ال أعلم"نسبة الذين اختاروا خيار  ."الحالة االجتماعية"و "السياسية السورية

 %. 14 منهم المتزوجين لغير المتزوجين، فيما كانت نسبة %17نسبة  ، منها 31%

توزعت % 27نسبة ب كانت "كخبر بغض النظر عن المصدر األخبارالثقة بصحة "في حين أن 

الشباب المتزوجين  ن  أوهذا يدل على  .%11متزوجين الولغير  ،%15للمتزوجين نسبة  كالتالي:

 متزوجين. الخرين غير يثقون باألخبار أكثر من اآل

لغير المتزوجين، بينما كانت نسبة % 12نسبة  ، منها%27نسبة حققت  "مصادر االنترنت"

بين النسبتين مقبول كون الوقت الحالي عصر  وهذا التفاوت ،%10 منهمالمتزوجين 

 متزوجين لديهم استخدام لإلنترنت أكثر من المتزوجين. الوالشباب غير  ،التكنولوجيا

منهم بمصادر التلفزيون،  ونال يثق الكثير إذ  ،% فقط9نسبة ب "مصادر التلفزيون"بعد ذلك تأتي 

ا%. 4% و5نسبة ب جينمتزوالمن المتزوجين وغير  كانت النسبة متقاربة لكل   كل بالثقة " أم 

 ،وهي أدنى نسبة ،%7كانت نسبتها ف "خبار التي يتم تداولهاالمصادر بغض النظر عن األ

 % فقط.4% و3 تينسبب للفئتينوكانت متقاربة 

 

خبار والمعلومات الخاصة باألمور الثقة بمصادر األ"ن هما ير( ترابط متغي  16يوضح الجدول )

كانت أعلى  "ال أعلم"نسبة الذين اختاروا خيار  ."التخصص الدراسي"و "السياسية السورية

% للعلوم 9ونسبة  األعمال، % إلدارة10نسبة  إلىانقسمت حسب التخصص  ،%31نسبة 

وهذا أمر  .%5نسبة ب فكانعلم االجتماع تخصص أما لتخصص التاريخ، % 8نسبة  ،السياسية

خبار الثقة بصحة األ" . في حين أن  أراءهملون إبداء جامعيين وال يفض   بةطبيعي كونهم طل

% 11/نسبة  :كالتالي توز عت على التخصصات% 27أخذت نسبة  "كخبر بغض النظر عن المصدر

ويجب أن تكون ثقتهم الكبرى  ،لطالب العلوم السياسية كونهم سياسيين مستقبليين

% على التوالي لكل من 4% و5ونسبة  ،% لطالب التاريخ7باألخبار وليس بالمصدر، ونسبة 

وتوز عت بين التخصصات  "مصادر االنترنت"كانت لـ% 27اإلدارة وعلم االجتماع. النسبة نفسها 

التاريخ وعلم % لكل من 4و ،عمالالعلوم السياسية وإدارة األ % لكل  من تخصصي10: كالتالي

( الثقة بمصادر األخبار والمعلومات الخاصة باألمور السياسية السورية / التخصص 16الجدول )

 الدراسي

 مصادر األخباربالثقة 
اإلجمالي  التخصص الدراسي

 علوم سياسية علم اجتماع تاريخ إدارة اعمال الكلي

 %27 %11 %4 %7 %5 .األخباربصحة  أثق

 %27 %10 %4 %4 %10 بمصادر االنترنت. أثق

 %9 %3 %0 %0 %6 بمصادر التلفزيون. أثق

 %7 %2 %3 %2 %0 كل المصادر.ب أثق

 %31 %9 %5 %8 %10 ال أعلم.

 %100 %34 %15 %20 %30 اإلجمالي الكلي
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ال يثق الكثير منهم بمصادر  ، إذ% فقط9نسبة ب "مصادر التلفزيون"االجتماع. بعد ذلك تأتي 

لكن الواضح  ،% لفئة العلوم السياسية3عمال وغلبية هذه النسبة كانت إلدارة األأالتلفزيون، 

 التاريخ وعلم االجتماع ال يثقون بأخبار التلفزيون قطًعا.    تخصصيأن  

 

وهي أدنى  ،%7كانت نسبتها  "خبار التي يتم تداولهاكل المصادر بغض النظر عن األبالثقة "

 بداً أاإلدارة ال يثقون بالمصادر  بةطل متقاربة، لكن   وكانت للتخصصات الموضحة بالجدول .نسبة

 %.0كون نسبتهم 

 

 الثقة بمصادر األخبار والمعلومات الخاصة باألمور السياسية السورية / السنة الدراسية (17الجدول )

 الثقة بمصادر المعلومات
 السنة الدراسية

 اإلجمالي الكلي
 الرابعة الثالثة الثانية اًلولى

 %27 %7 %9 %8 %4 .األخباربصحة  أثق

 %27 %7 %6 %7 %8 بمصادر االنترنت. أثق

 %9 %5 %1 %2 %1 لتلفزيون.بمصادر ا أثق

 %7 %0 %3 %2 %2 كل المصادر.ب أثق

 %31 %9 %10 %7 %6 ال أعلم.

 %100 %27 %29 %25 %20 اإلجمالي الكلي

 

والمعلومات الخاصة باألمور  األخبارالثقة بمصادر "ن هما يير( ترابط متغ  17يوضح الجدول )

كانت أعلى نسبة  "ال أعلم"اختاروا خيار نسبة الذين  ."السنة الدراسية"و "السياسية السورية

من السنة  لكل   (%9% و10) تينسب إلىوهذه النسبة انقسمت حسب التخصص  (،31%)

من السنة الثانية والسنة  لكل   (%6% و)7 تانالنسبو، على التوالي الثالثة والسنة الرابعة

الدراسة الجامعية. وهذا أمر طبيعي كونهم في مراحلهم األولى من  .األولى على التوالي

 توزعت %27نسبة ب كانت "كخبر بغض النظر عن المصدر األخبارالثقة بصحة " في حين أن  

هم فكرة دينت لقد تكو   ألنهم يفترض أن يكونواالسنة الثالثة  بة% لطل9نسبة  :كالتالي

أن تكون ثقتهم الكبرى باألخبار وليس  ينبغيو ،التطور االجتماعيون التنمية عواضحة 

 بة%، وكانت ثقة طل7السنة الرابعة  بةيليها طل ثم   ،السنة الثانية بة% لطل8لمصدر، ونسبة با

 (،%27) كانت بالنسبة ذاتها "مصادر االنترنت" %. 4 ةنسببالسنة األولى باألخبار قليلة جًدا 

 اً قد يكونون شباب ،لسنة األولىل %(8)الفئة األعلى  وتوزعت بين السنوات الدراسية كالتالي:

يستخدمون االنترنت بشكل أكبر من  بةطبيعي لطل وهذا بدوره أمر   ،نوًعا ما ةصغير  رٍ اعمأ اذ

النسب جميعها  .%6الرابعة، السنة الثالثة السنة السنة الثانية و كل  من% ل7مصادر أخرى، 

أخذت  "مصادر التلفزيون"هذا أمر طبيعي كون االنترنت في متناول جميع الشباب. و ،متقاربة

 لسنةغلبية هذه النسبة كانت لأال يثق الكثير منهم بمصادر التلفزيون، إذ  ،% فقط9بة نس

وهذا  ،كون الفئة المذكورة قد تكون مستخدمة أكثر للتلفزيون ،وهذا أمر مقبول ،%5الرابعة 

% 2% و1 تينسبب ،شبه معدومةفكانت للسنوات األخرى  قد يرجع لعمر الفئة أو وعيها، أما

% وهي 7كانت نسبتها  "خبار التي يتم تداولهاكل المصادر بغض النظر عن األبالثقة "فقط. 
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% للسنوات األولى والثانية والثالثة، أما السنة الرابعة 3% و2 تينسببأدنى نسبة، فكانت 

 ال يثقون بمصادر المعلومات. أن همفمن الواضح حسب الجدول 

 ( الثقة بالمحللين السياسيين / العمر18الجدول )

لثقة بالمحللين السياسيين ا

 نالسوريي

اإلجمالي  العمر

 30 إلى 25من 35 إلى 30من  25 إلى 18من  فأكثر 35 الكلي

بتحليالت موالي  أثق

 المعارضة.
0% 0% 0% 6% 6% 

 %1 %0 %0 %1 %0 بتحليالت موالي النظام. أثق

فقط بتحليالت الخبراء  أثق

 الدوليين.
4% 12% 14% 12% 43% 

 %11 %4 %1 %5 %2 جابة.أرفض اإل

 %39 %10 %10 %11 %7 ال أثق بأحد فالجميع منحازين.

 %100 %32 %26 %30 %12 اإلجمالي الكلي

 

  ."العمر"و "الثقة بالمحللين السياسيين"رين هما ( ترابط متغي  18ح الجدول )يوض  

 أعلىوهي  ،%43 توكان "الثقة بتحليالت الخبراء الدوليين"أعلى نسبة في االستبيان كانت لـ

( بنسب 25الى18( و )من30الى25( و )من35 إلى 30نسبة وتنقسم بين الفئات العمرية )من

%، وهي نسبة منطقية 12الثانية والثالثة نسبة كل  من % و14لتأخذ األولى نسبة  ،متقاربة

العمرية  وتوز عت على الفئات %39 فهي على نسبةأوواقعية لطالب جامعيين. أما ثاني 

نهم ، ألال يثقون بأحد من المحللين السياسيين"أنهم مما يدل  على عها بنسب متقاربة، جمي

 ،للشباب الذين يرفضون اإلجابة على هذا السؤالفكانت % 11النسبة  أما. "نومنحاز  اً جميع

% على 4% و5( بنسب 30الى25( و )من25الى18)من تين:العمري تينوأكثرهم كانوا من الفئ

وهذه النسبة  .%2% و1وهي  ،أخذت نسب شبه معدومة األعمارئات وباقي ف ،التوالي

الفئة  ن لدينا حسب الجدول إن  عمار هذه صاحبة قرار لكبر سنها. وتبي  طبيعية كون فئات األ

%، 6( بنسبة 30الى25العمرية الوحيدة التي تثق بتحليالت موالي المعارضة كانت فئة )من

(، 25الى18وكانت للفئة العمرية )منفقط، % 1بنسبة ومن يثق بتحليالت موالي النظام كانت 

وهي لم  ،تعيش في زمن الثورة ،ومازالت ،ن الفئات المذكورة كانتوهذه نسب مقبولة أل

 تعد تثق بالمحللين السياسيين.

 

ن "الجنس"و "الثقة بالمحللين السياسيين"رين هما ( ترابط متغي  19يوضح الجدول )   أن  . تبي 

وتنقسم بين الذكور  ،على نسبةأوهي  ،%43نسبة بالخبراء الدوليين هي الثقة بتحليالت 

 بةمنطقية وواقعية لطلالنسب .  لإلناث %22وللذكور % 21تقريبًا،  ناث بالتساويواإل

 جامعيين. 
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ال يثقون بأحد من المحللين "% بأنهم 25نت للذكور فكا (%39)على نسبة أا ثاني أم  

% 11%. النسبة 14كانت نسبتهم لعدم الثقة ف اإلناثا م  أ، "نومنحاز  اً نهم جميعأو ،السياسيين

 توز عت بين الجنسين بالتساوي تقريباً  ،للشباب الذين يرفضون اإلجابة على هذا السؤالكانت 

من يثق بتحليالت موالي المعارضة  ينا حسب الجدول إن  ن لد. وتبي  (%5 واإلناث% 7الذكور )

ناث مقابل اإل الكبير عدد الذكورلوقد يرجع هذا  ،% فقط1بنسبة  واإلناث% 5الذكور بنسبة  كان

 ،وكانت لإلناثفقط. % 1من يثق بتحليالت موالي النظام كانت نسبة نة البحث. وي  في ع

 يء.ر عن شنسبة شبه معدومة فقد ال تعب   ألنهاو

 

 ."الحالة االجتماعية"و "الثقة بالمحللين السياسيين"رين هما ( ترابط متغي  20يوضح الجدول )

حيث  ،على نسبةأوهي  ،%43نسبة بالثقة بتحليالت الخبراء الدوليين هي  ح لنا  أن  يتض  

وهذا  ،%18ن نسبة ووالمتزوج ،جمالي النسبة السابقةإ% من 25متزوجين نسبة الل غير يشك  

 %21، منها %39 فكانت على نسبةأا ثاني أم   منهما.  فئةلطبيعة الحياة االجتماعية لكل   دعوي

ا غير م  أ، (نونهم جميعهم منحاز إأنهم ال يثقون بأحد من المحللين السياسيين و) ،للمتزوجين

 نسبة الذين يرفضون اإلجابة على هذا السؤال  %. 18كانت نسبتهم لعدم الثقة فمتزوجين ال

 %.7% وغير المتزوجين 5، وتوزعت بشكل متساٍو تقريبا بين الفئتين، المتزوجين %11 كانت

للمتزوجين، % 5 كان "يثق بتحليالت موالي المعارضة"من نسبة ن لدينا حسب الجدول إن وتبي  

وقد يرجع هذا لطبيعة الحياة االجتماعية والظروف التي عاشها كل  ،متزوجيناللغير % 1و

وكانت لغير فقط، % 1بنسبة  بتحليالت موالي النظام كانت من يثقنسبة منهما. و

 ر عن شيء.نسبة شبه معدومة فقد ال تعب   ألنهاو ،متزوجينال

 ( الثقة بالمحللين السياسيين / الجنس19الجدول )

الثقة بالمحللين السياسيين 

 نالسوريي

 الجنس
 اإلجمالي الكلي

 ذكر أنثى

 %6 %5 %1 بتحليالت موالي المعارضة. أثق

 %1 %0 %1 بتحليالت موالي النظام. أثق

فقط بتحليالت الخبراء  أثق

 الدوليين.
22% 21% 43% 

 %11 %7 %5 أرفض اإلجابة.

 %39 %25 %14 ن.وال أثق بأحد فالجميع منحاز 

 %100 %57 %43 اإلجمالي الكلي
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 ."التخصص الدراسي"و "الثقة بالمحللين السياسيين"ما رين ه( ترابط متغي  21يوضح الجدول ) 

 ،على نسبةأوهي  ،%43نسبة  حاز على "الثقة بتحليالت الخبراء الدوليين" ن  أيتضح لنا 

لطبيعة الفرع  عائدوهذا  ،%18العلوم السياسية  كما يلي:وتنقسم بين التخصصات الدراسية 

علم االجتماع والتاريخ ، أما تخصصي %10 أعمال دارةإالذي يدرسونه ووعيهم لواقعهم، 

 نسب منطقية وواقعية لطالب جامعيين. هذه ال%. 7% و8هم على التوالي اكانت نسبتف

 

 

 أثقال "وهي ربعة جميعها بنسب متقاربة، للتخصصات األ فكانت% 39على نسبة أا ثاني أم  

% الذين يرفضون 11ثم كانت النسبة   ."نومنحاز  اٍ نهم جميعأبأحد من المحللين السياسيين و

ارة والعلوم اإلدلتخصصي % 4% و5كما يلي: النسب  ، وتوزعتاإلجابة على هذا السؤال

ألنهم للتخصصين اآلخرين، % 2% و1 ،من التحفظ بالرأي اً وهذا ممكن أن يكون نوع ،السياسية

يثق "من  قد يكونون بعيدين نوًعا ما عن عمق األمور السياسية. وتبين لدينا حسب الجدول إن  

لعلوم فئة طالب ا ،%2كانت فئة طالب اإلدارة والتاريخ بنسبة  "بتحليالت موالي المعارضة

 ،الفئات المذكورة كانت ن  وهذه النسب مقبولة أل ،% فقط1السياسية وعلم االجتماع بنسبة 

 ( الثقة بالمحللين السياسيين / الحالة االجتماعية20الجدول )

 نالثقة بالمحللين السياسيين السوريي
 الحالة االجتماعية

 اإلجمالي الكلي
 متزوج غير متزوج

 %6 %5 %1 بتحليالت موالي المعارضة. أثق

 %1 %0 %1 بتحليالت موالي النظام. أثق

 %43 %18 %25 فقط بتحليالت الخبراء الدوليين. أثق

 %11 %5 %7 أرفض اإلجابة.

 %39 %21 %18 ن.وال أثق بأحد فالجميع منحاز 

 %100 %49 %51 اإلجمالي الكلي

 ( الثقة بالمحللين السياسيين / التخصص الدراسي21الجدول )

الثقة بالمحللين السياسيين 

 نالسوريي

اإلجمالي  التخصص الدراسي

 علوم سياسية تماععلم اج تاريخ أعمالإدارة  الكلي

 %6 %1 %1 %2 %2 بتحليالت موالي المعارضة. أثق

 %1 %0 %0 %0 %1 بتحليالت موالي النظام. أثق

 %43 %18 %7 %8 %10 فقط بتحليالت الخبراء الدوليين. أثق

 %11 %4 %1 %2 %5 أرفض اإلجابة.

 %39 %11 %7 %9 %12 ن.وال أثق بأحد فالجميع منحاز 

 %100 %34 %15 %20 %30 اإلجمالي الكلي
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يثق بتحليالت "ولم تعد تثق بالمحللين السياسيين. أما من  ،تعيش في زمن الثورة ،ومازالت

 %.1هي لطالب اإلدارة بنسبة  "موالي النظام

 

 نة الدراسية( الثقة بالمحللين السياسيين / الس22الجدول )

الثقة بالمحللين السياسيين 

 نالسوريي

اإلجمالي  السنة الدراسية

 الرابعة الثالثة الثانية اًلولى الكلي

 %6 %0 %1 %2 %3 بتحليالت موالي المعارضة. أثق

 %1 %0 %0 %1 %0 بتحليالت موالي النظام. أثق

فقط بتحليالت الخبراء  أثق

 الدوليين.
9% 9% 14% 11% 43% 

 %11 %3 %3 %3 %3 رفض اإلجابة.أ

 %39 %12 %10 %10 %6 ال أثق بأحد فالجميع منحازين.

 %100 %27 %29 %25 %20 اإلجمالي الكلي

 

 ."السنة الدراسية"و "الثقة بالمحللين السياسيين"رين هما ( ترابط متغي  22ح الجدول )يوض  

 ،على نسبةأوهي  ،%43سبة ن قد حاز على "الثقة بتحليالت الخبراء الدوليين" ن  أيتضح 

وكل من  ،%11%، السنة الرابعة 14السنة الثالثة كما يلي: وتنقسم بين السنوات الدراسية 

ا ثاني وهذه النسب مقبولة نسًبة للوعي الجامعي لديهم. أم   ،%9األولى والثانية  تينالسن

% 6و ،لسنة الرابعة% ل12و ،%10للسنة الثانية والثالثة  فتوز عت كما يلي: (%39)على نسبة أ

 ن.ومنحاز  اً نهم جميعأهم ال يثقون بأحد من المحللين السياسيين وأن  للسنة األولى. ويتضح 

، وتساوت جميع السنوات لذين يرفضون اإلجابة على هذا السؤالل% 11ثم كانت النسبة 

جدول من التحفظ بالرأي. وتبين لدينا حسب ال اً وهذا ممكن أن يكون نوع كل سنة.% ل3 بنسبة

كانت فئة السنوات الدراسية األولى والثانية والثالثة  "من يثق بتحليالت موالي المعارضة" إن  

تعيش في  ،ومازالت ،ن الفئات المذكورة كانتبنسب متقاربة وقليلة، وهذه النسب مقبولة أل

 "يثق بتحليالت موالي النظام"وهي لم تعد تثق بالمحللين السياسيين. أما من  ،زمن الثورة

 %.1السنة الثانية بنسبة  فكانت
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المحور الثالث: مشاركة الشباب السوري الجامعي في العمل السياسي 

 السوري:

 

ف على مدى مشاركة الشباب لتعر  في ا ،ر من خالل تحليل عدد من األسئلة،يساعد هذا المحو

قياس ، حيث يتم 2011الجامعي السوري في العمل السياسي السوري بعد ثورة عام 

ف على رأيهم تجاه القوات األجنبية في سوريا، وكيفية التعبير التعر   عبرمستوى المشاركة 

من المشاركة لفئة  اً كونها تعتبر نوع ،عن آرائهم السياسية، وانتمائهم لألحزاب السياسية

 وال تستطيع القيام بالمشاركات الفعلية، ،رالشباب هذه التي هي بالفعل خارج بلدها المدم  

العمل السياسي في بلد اللجوء. في نة البحث والذي يعبر بدوره عن مستوى مشاركة عي  

وتم ربط هذه األسئلة مع المتغيرات الديموغرافية إلعطاء تصور شامل لخصائص العينة في 

 ضوء المشاركة السياسية السورية.

 

وربطه  ،نة البحث حيال القوى العسكرية األجنبية في سوريا( موقف عي  23يوضح الجدول ) 

 ،أغلب عينة البحث ترفض وجود قوى عسكرية في بلدهم تبين لدينا إن   .ر العمرمع متغي  

 هبدوا برأيهم بأن  ا الشباب الذين أوتتوزع لدى الفئات العمرية جميعها، أم   ،%68وكانت النسبة 

% متوزعة لدى الفئات العمرية 14كانت نسبتهم ف ،ليس لديهم موقف من هذه العبارة

كانت فا الفئات التي ترفض اإلجابة على هذا السؤال فأكثر(، أم  35عدا الفئة العمرية ) ،الثالث

% 6بة % تنقسم بين الفئات األربعة بالتساوي. هناك من يقبل بتواجد الفصائل بنس9نسبتها 

%. أما الذين 2لكل منهما نسبة  ،(30الى25( و)من35الى30( و)25الى18من الفئات العمرية )من

وهي التي تعتبر  ،%4 مكانت نسبتهفيقبلون بتواجد القوى العسكرية األجنبية في سوريا 

( 35إلى  30( و)من25إلى  18وكانت للفئات العمرية )من ،تواجد القوى يخفف من الصراع إن  

 ( بنسب متقاربة.فأكثر 35و)

 

 

 ( الموقف حيال القوى العسكرية األجنبية في سوريا / العمر23الجدول )

 لموقفا
اإلجمالي  العمر

 30 إلى 25من 35 إلى 30من  25 إلى 18من  فأكثر 35 الكلي

 %68 %23 %20 %17 %8 قوى. أيضد تواجد 

 %9 %2 %2 %3 %2 أرفض اإلجابة.

 %14 %6 %2 %7 %0 موقف. أيليس لي 

 %6 %2 %0 %2 %2 مع تواجد الفصائل.

 %4 %0 %2 %1 %1 مع تواجد القوى.

 %100 %32 %26 %30 %12 لياإلجمالي الك
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 ( الموقف حيال القوى العسكرية األجنبية في سوريا / الجنس24الجدول )

 الموقف
 الجنس

 اإلجمالي الكلي
 ذكر أنثى

 %68 %38 %30 قوى. أيضد تواجد 

 %9 %6 %3 أرفض اإلجابة.

 %14 %4 %10 موقف. أيليس لي 

 %6 %6 %0 مع تواجد الفصائل.

 %4 %4 %0 مع تواجد القوى.

 %100 %57 %43 اإلجمالي الكلي

 

وربطه مع  ،نة البحث حيال القوى العسكرية األجنبية في سوريا( موقف عي  24يوضح الجدول )

وكانت  ،أغلب عينة البحث ترفض وجود قوى عسكرية في بلدهم تبين لدينا إن   .ر الجنسمتغي  

عدد الذكور أكبر من  عدد ى أن  يعود إل وهذا .% لإلناث30و ر،% للذكو35 ، منها%68النسبة 

ليس لديهم موقف من هذه  هما الشباب الذين أبدوا برأيهم بأنأم   .نة البحثناث في عي  اإل

 عمق عن ات نسبياً بعيد ن  قد يك ن  كونهلإلناث % 10بنسبة  ،%14كانت نسبتهم ف ،العبارة

هذا يرجع لكونهم و ،% من الذكور6الظروف الحالية. هناك من يقبل بتواجد الفصائل بنسبة 

ا الذين يقبلون بتواجد القوى بأي طريقة لتسهيل المشاكل والصراعات. أم   يريدون حلوالً 

ف تواجد القوى يخف   ن  أوهي التي تعتبر  ،%4 مكانت نسبتهفالعسكرية األجنبية في سوريا 

 من الصراع وكانت للذكور فقط.

 

 في سوريا / الحالة االجتماعية( الموقف حيال القوى العسكرية األجنبية 25الجدول )

 لموقفا
 الحالة االجتماعية

 اإلجمالي الكلي
 متزوج غير متزوج

 %68 %33 %34 قوى. أيضد تواجد 

 %9 %5 %4 أرفض اإلجابة.

 %14 %7 %8 موقف. أيليس لي 

 %6 %3 %3 مع تواجد الفصائل.

 %4 %1 %3 مع تواجد القوى.

 %100 %49 %51 اإلجمالي الكلي

 

وربطه مع  ،نة البحث حيال القوى العسكرية األجنبية في سوريا( موقف عي  25وضح الجدول )ي

نة البحث ترفض وجود قوى عسكرية في عي   غالبية أن  ن لدينا تبي   .ر الحالة االجتماعيةمتغي  

موزعة بالتساوي تقريبًا على فئتي المتزوجين وغير المتزوجين  %68وكانت النسبة  ،بلدهم
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كونهم جامعيين في  ذاتها،نة البحث لها الخصائص عي   ألن  وهذا أمر طبيعي  (.%34%، 33)

موقف من  يليس ل" كانت إجاباتهمومغتربين منذ سنوات. أما الشباب الذين  ،بلد اللجوء

%.ويمكن 8% وغير المتزوجين 7، موزعة على المتزوجين % 14كانت نسبتهم ف "هذه العبارة

. هناك من يقبل بتواجد الفصائل نفسه في العبارة السابقةتفسير هذه النتيجة بالتفسير 

متزوجين بالتساوي. أما الذين يقبلون بتواجد القوى ال% لكل من المتزوجين وغير 6بنسبة 

القوى  هذه تواجد وهي التي تعتبر إن   ،%4 مكانت نسبتهفالعسكرية األجنبية في سوريا 

 %.3نسبة ب فكانتمتزوجين الة أما غير وكانت للمتزوجين شبه معدوم ،ف من الصراعيخف  

 ( الموقف حيال القوى العسكرية األجنبية في سوريا / التخصص الدراسي26الجدول )

 الموقف
اإلجمالي  التخصص الدراسي

 علوم سياسية علم اجتماع تاريخ إدارة اعمال الكلي

 %68 %24 %11 %13 %19 قوى. أيضد تواجد 

 %9 %2 %1 %2 %4 أرفض اإلجابة.

 %14 %4 %2 %2 %7 موقف. أيليس لي 

 %6 %2 %1 %2 %1 مع تواجد الفصائل.

 %4 %3 %0 %1 %0 مع تواجد القوى.

 %100 %34 %15 %20 %30 اإلجمالي الكلي

 

وربطه مع  ،نة البحث حيال القوى العسكرية األجنبية في سوريا( موقف عي  26يوضح الجدول )

نة البحث ترفض وجود قوى عسكرية في عي   غالبية نا إن  ن لديتبي   .ر التخصص الدراسيمتغي  

وتحتل  ،التخصصات الدراسية بنسب متقاربة هذه النسبة علىوتتوزع  ،%68نسبة ببلدهم 

وهذا دليل على مدى  ،كونها فئة مختصة بالسياسة (%24)النسبة األكبر العلوم السياسية 

كانت نسبتهم ف "ليس لديهم موقف "ـبة بعبار  جابواا الذين أرائهم السياسية. أم  آلبدائهم إ

وقد يكون ذلك بسبب عدم االهتمام بصلب األمور  ،%7عمال  إدارة األ توز عت كالتالي: 14%

وقد يكون السبب بأنهم في مرحلة تنمية وعيهم  %،4 لعلوم السياسيةاالسياسية السورية،  

 %4، منهم %9كانت نسبتها ف ا الفئات التي ترفض اإلجابة على هذا السؤالإلبداء رأيهم. أم  

ضوء المكان والظروف التي يعيشون فيها. هناك  علىألنهم يحتفظون بآرائهم  أعمال،دارة إ

 ،العلوم السياسية% تخصص 2منهم  ،التاريخ تخصص% من 6من يقبل بتواجد الفصائل بنسبة 

ع. أما الذين الصرا لصالح الشعب السوري ولحل  هو تواجد الفصائل  يعود لرؤيتهم بأن  وهذا 

وهي التي تعتبر  ،%4 مكانت نسبتهفيقبلون بتواجد القوى العسكرية األجنبية في سوريا 

والتاريخ  %3العلوم السياسية نسبة  تخصصوكان ل ،ف من الصراعالقوى يخف   هذه تواجد إن  

 %.1بنسبة 
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 ية( الموقف حيال القوى العسكرية األجنبية في سوريا / السنة الدراس27الجدول )

 الموقف
اإلجمالي  السنة الدراسية

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الكلي

 %68 %16 %23 %16 %12 قوى. أيضد تواجد 

 %9 %2 %4 %2 %1 أرفض اإلجابة.

 %14 %6 %2 %4 %3 موقف. أيليس لي 

 %6 %2 %0 %3 %1 مع تواجد الفصائل.

 %4 %1 %0 %0 %3 مع تواجد القوى.

 %100 %27 %29 %25 %20 ياإلجمالي الكل

 

وربطه مع  ،نة البحث حيال القوى العسكرية األجنبية في سوريا( موقف عي  27ح الجدول )يوض  

نة البحث ترفض وجود قوى عسكرية في عي   غالبية ن  أن لدينا تبي   .ر السنة الدراسيةمتغي  

وتحتل النسبة  ،وتتوزع لدى السنوات الدراسية بنسب متقاربة ،%68وكانت النسبة  ،بلدهم

لبعض الخصائص يعود  قد وهذا ،%16الثانية والرابعة  واتأما السن (،%23)السنة الثالثة  األكبر

تعبيرهم عن وهذا دليل على مدى  ،فئات كبيرة بالعمر نوًعا ماكونهم الديموغرافية كالعمر 

 جابواين أالذ في حين كانت نسبة%. 12أخذت نسبة فأما السنة األولى  ،آرائهم السياسية

ر وهذا يعب   ،كانت النسبة لديهم متقاربةو ،%14  "ليس لديهم موقف من هذه العبارة" همبأن  

 ،%9كانت نسبتها فظهم بآرائهم. أما الفئات التي ترفض اإلجابة على هذا السؤال عن تحف  

ون في ضوء المكان والظروف التي يعيشمن ذلك  قل  أوالبقية  ،%4السنة الثالثة أكبر نسبة و

كونهم  ،الثانية والرابعة تين% من السن6فيها. هناك من يقبل بتواجد الفصائل بنسبة 

الصراع. أما الذين يقبلون بتواجد  تواجد الفصائل لصالح الشعب السوري ولحل   ن  أيتوقعون 

تواجد القوى  إن   ونعتبر ي م% وه4 مكانت نسبتهفالقوى العسكرية األجنبية في سوريا 

 األولى والرابعة. تينالسنالنسبة موزعة على  وكانت ،يخفف من الصراع

باإلضافة إلى  ،نة البحث( كيفية التعبير عن المواقف السياسية لعي  28,29ن )يوضح الجدوال

نة البحث في األمور السياسية ح مدى مشاركة عي  وهو الذي يوض   ،عدد الوسائل المستخدمة

وليس  ،رون عن مواقفهم السياسيةلبحث ال يعب  نة ا% من عي  46نسبة  ن لدينا إن  السورية، تبي  

 جامعيين من المحتمل أن   اً مر طبيعي كونهم طالبوهذا األ ،لديهم نشاطات سياسية

أما  .ال تسمح لهم بالمشاركات السياسية ،واكتسابهم صفة اللجوء ،و مهاراتهمأ ،أعمارهم

 ىقفهم السياسية علرون عن موا% وهم األشخاص الذين يعب  31كانت فثاني أعلى نسبة 

 ،أو مشاركات مع صفحات الكترونية ،أو منشورات ،مقاالت الكترونيةعبر سواء  ،مواقع االنترنت

ر عن مواقفها % للفئة التي تعب  16ثم تأتي نسبة  .ذلك من نشاطات عبر االنترنت إلىوما 

تقلين عن مس عتبرونسواء )أشخاص أم مراكز( ي  ، السياسية بالمشاركة مع نشطاء مستقلين

وهذه النسبة مقبولة  ،% فقط6المشاركات التلفزيونية كانت بنسبة  في حين أن   .األحزاب

 على فرص مثل هذه، اجامعيين ليس لديهم الكفاءات الكافية لكي يحصلو اً كونهم طالب

وكانت  ،% فقط1أحزاب سياسية سورية كانت نسبتها  إلىاالنتماء  ن  فإح وكما هو موض  

 نة كاملًة. العي  أفراد عدد هو  105من أصل  لشخص واحد فقط
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وهي  ،النشاطات أشكال من شكالن( هناك من كان لديهم 28ح في الجدول )كما هو موض  

، فكانت النسبة "عدم القيام بأي نشاط"أو  "عدم التعبير عن اآلراء"نسبة قليلة بعد نسبة 

% من استخدم وسيلتين 14%، ونسبة 34لمن يستخدم وسيلة واحدة فقط بنسبة  ىالكبر 

 وسائل. 3% لمن استخدم 6عن مواقفهم السياسية، ونسبة في التعبير 

أي  إلىمنهم ال ينتمون  104مفردة، فإن  105ح لدينا إن مجموع عدد العينة هو كما هو موض  و

يريد تحقيقها  أهدافحزب سياسي، ألنه له  إلىمنهم فقط ينتمي  1أحزاب سياسية سورية 

نسب السابقة في كيفية التعبير عن من خالل هذا الحزب، وهذا أمر طبيعي مقارنة بال

 المواقف السياسية.

 

 

نة البحث ال تؤمن باألحزاب أكثر من نصف عي   فإن   (31كما هو موضح لدينا في الجدول )

عت حسب الخصائص الديموغرافية، فمن %، وهذه النسبة توز  53وكانت نسبتهم  ،السياسية

 ( كيفية التعبير عن المواقف السياسية تجاه ما يجري في سوريا28الجدول )

 النسبة المئوية التكرار كيفية التعبير عن المواقف السياسية

 %46 48 ليس لدي أي نشاط.

 %31 24 نشاطات عبر مواقع اًلنترنت.

 %16 8 نشاطات مع نشطاء مستقلين.

 %6 3 مشاركات تلفزيونية.

 %1 1 اًلنخراط في األحزاب السياسية.

 ( الوسائل المستخدمة للتعبير عن المواقف السياسية تجاه ما يجري في سوريا29الجدول )

 التكرار الوسائل المستخدمة في التعبير عن المواقف السياسية

 %46 عدم التعبير

 %34 وسيلة واحدة

 %14 وسيلتين

 %6 ث وسائلثال

 منتميينالغير  إلى( نسبة المنتميين الى األحزاب السياسية السورية 30الجدول )

 النسبة المئوية التكرار اًلنتماء لألحزاب السياسية

 %99 104 ًل

 %1 1 نعم

 %100 105 اإلجمالي الكلي
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ومن  ،(25الى18( و )من35الى30النسب األكثر تكراًرا للفئة العمرية كانت بين )من المالحظ إن  

وهذا أمر طبيعي كون الفئات  ،13،16،17 ( وكانت نسبهم على التوالي30الى25ثم الفئة )من

فت بشكل جيد على األحزاب السياسية وتعر   ،العمرية المذكورة عاشت الوضع الراهن لسوريا

أما  .ولن تؤمن بها بعد اآلن ،ما عن األحزاب السياسيةوهذا ما جعلها تبتعد نوعا ً ،السورية

الذكور والشباب والشابات  ت نسبكانح بالنسبة للجنس والحالة االجتماعية فكما هو موض  

 .وًحا نوًعا ماموهذا مقبول كونهم األكثر ط ،متزوجين هي األعلىالغير 

 

إدارة  ومن ثم   ،فأخذت فئة العلوم السياسية النسبة األكبر ،أما بالنسبة للتخصص الدراسي

 عودذا يوه ،وحسب السنوات الدراسية كانت للسنة الثالثة والرابعة النسبة األكبر األعمال.

ن ور بعد دراسة الجامعة. المشاركيكون قد تطو   أنللمستوى التعليمي الذي من الممكن 

 ،(30الى25)منمن الفئة العمرية  الذين رفضوا اإلجابة على هذا السؤال ألسباب غير مبينة هم

  .اخذت أكبر النسب تكراًراالفئة هذه و

 

وحسب  .نة البحثعدد الذكور في عي   لكبر عودوهذا ي ،حسب الجنس كان الذكور هم األكثر

وحسب التخصص  .متزوجينالن هم األكثر تحفًظا من غير والحالة االجتماعية كان المتزوج

وطالب السنة  ،والسنة الدراسية كان طالب التاريخ هم الذين رفضوا اإلجابة على هذا السؤال

 الثالثة الذين كانوا هم األكثر في عينة البحث. 

 

أحزاب سياسية سورية بسبب خطورة  إلىللمشاركين الذين يرون إنهم ال ينتمون ا بالنسبة أم  

وهذا بحكم العادات والتقاليد التي من  ،هي األكبر اإلناثفكانت نسبة  ،العمل السياسي

وهذا  ،متزوجين نسبة أكبر من المتزوجينالنسبة غير  وأخذتخر، آر بشكل او بالممكن أن تؤث  

طالب العلوم السياسية اخذوا  أن   إلىياة أمنة نوًعا ما، باإلضافة حليرجع لكونهم يطمحون 

 األمرزون بين ويمي   ،كونهم يدرسون هذا الفرع في بلد اللجوء ،كبر من الفروع األخرىأ نسبةً 

  .هذا التخصص إلى دراسةهو السبب الذي دعا هذه الفئة  يمكن أن يكون هذاو ،الخطر وغيره

 

ية التي اختارت هذا الخيار فكانت النسب متقاربة جًدا. وكما هو أما بالنسبة للسنة الدراس

تمانع األحزاب السياسية/ عضوية األحزاب  أسرتيالخيارات األخرى ) ن  إح في الجدول فموض  

 شبه معدومة. اً ب لي مشاكل( فأخذت نسبتسب  
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 يموغرافية( أسباب عدم االنتماء الى األحزاب السياسية السورية / الخصائص الد31الجدول )

اًلنتماء / عدم  أسباب

 الخصائص الديموغرافية

ًل أؤمن 

باألحزاب 

 السياسية.

رفض أ

 اإلجابة.

بسبب 

خطورة 

العمل 

السياسي 

.  حالياا

أسرتي 

تمانع 

اًلنتماء 

لألحزاب 

 السياسية.

عضوية 

األحزاب 

تسبب 

لي 

 مشاكل.

اإلجمالي 

 الكلي

 العمر

 %30  %1 %5 %8 %16 25الى  18من 

 %32 %1 %1 %5 %13 %13 30لى ا 25من

 %26  %1 %3 %5 %17 35الى  30من 

 %12 %1  %2 %2 %7 فأكثر 35

اإلجمالي 

 الكلي
53% 28% 14% 3% 2% 100% 

 الجنس

 %57 %1  %8 %16 %33 ذكر

 %43  %3 %7 %12 %20 أنثى

اإلجمالي 

 الكلي
53% 28% 14% 3% 2% 100% 

الحالة 

 اًلجتماعية

 %52  %2 %9 %13 %28 غير متزوج

 %48 %2 %1 %6 %14 %25 متزوج

اإلجمالي 

 الكلي
53% 28% 14% 3% 2% 100% 

التخصص 

 الدراسي

 %31   %4 %10 %17 إدارة اعمال

 %20   %1 %11 %8 تاريخ

 %15   %3 %4 %8 علم اجتماع

 %34 %1 %1 %7 %4 %21 علوم سياسية

اإلجمالي 

 الكلي
53% 28% 14% 3% 2% 100% 

السنة 

 الدراسية

 %19   %5 %5 %9 الولىا

 %25  %1 %3 %8 %13 الثانية

 %29   %3 %11 %15 الثالثة

 %27 %2  %5 %5 %15 لرابعةا

اإلجمالي 

 الكلي
53% 28% 14% 3% 2% 100% 
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ا: نتائج الدراسة  رابعا

 النتائج التالية لإلجابة على أسئلة البحث: إلىلت الدراسة توص  

 لشباب السوري الجامعي بالشأن السياسي السوريا اهتمام  -1

  يهتم الشباب الجامعي السوري في جامعة ماردين باألخبار والمعلومات المتداولة على

كانت تحتل النسبة األكبر لعينة البحث، ومن ثم تأتي و ،مواقع التواصل االجتماعي

لبحث فيما يخص الشأن نة اعي   أفرادالمقاالت الرسمية االلكترونية كثاني مصدر يهتم به 

 السياسي السوري، وفي المرتبة األخيرة يكون التلفاز واإلذاعة.

   كرت سابًقا في عدد الوسائل المستخدمة للشباب السوري الجامعي من الوسائل التي ذ

نة البحث، ووسيلة واحدة غلب عي  أن لدى اهي وسيلت واألخبارالحصول على المعلومات 

 .اآلخرللبعض 

 ب السوري الجامعي للشأن السياسي السوريمتابعة الشبا -2

  منهم ال يثقون  اآلخرها ال تثق بالنظام السوري، والقسم يتنة البحث بغالبعي   ن  أاتضح

الذكور )بأحد من أطراف الصراع، وهم فئة الشباب في قسم العلوم السياسية 

 والسنوات الثالثة والرابعة. (،باألخص

   لون عليها تكون لصحة الخبر صمعلومات التي يحثقتهم باألخبار وال اتضح أيًضا أن

وكانت فئة الذكور هي  ،التداول عليه بغض النظر عن المكان والمصدر الذي يتم  

 .اإلناثكانت لفئة فاألكبر، أما الثقة بمصادر االنترنت 

   ة نة الدراسة بخصائصها الديموغرافية كاف  عي   الثقة بالمحللين السياسيين فإن   كما أن

ويعتبرهم  ،بتحليالت الخبراء الدوليين، ومن ثم قسم أخر ال يثق بأحد منهم كانت تثق

 منحازين. عاً جمي

 مشاركة الشباب السوري الجامعي بالعمل السياسي السوري  -3

  إن الشباب السوري الجامعي بخصائصهم الديموغرافية المختلفة ضد تواجد أي

 قوى عسكرية أجنبية في سوريا.

  وري في جامعة ماردين ليس لديهم أية نشاطات سياسيةالشباب السعدد كبير من، 

رون عن مواقفهم السياسية على اإلطالق، ولكن هناك البعض لديهم وال يعب  

 نشاطات على مواقع التواصل االجتماعي.
  نهم ال يؤمنون بعمل ألأية أحزاب سياسية  إلىال ينتمي الشباب السوري الجامعي

 األحزاب السياسية وال أهدافها.

 

ا: مقترحات وتوصيات البحث:  خامسا

نة  م الدراسة بعض المقترحات التي من الممكن أن يتم أخذها بعين االعتبار عند دراسة عي  تقد 

بحث مشابهة، أو بعض المفاهيم المرتبطة بالبحث ذاته.  يمكن أن تقوم الدراسات الالحقة 

راسة المفاهيم بشكل أوضح. بالتركيز على عمق المفاهيم التي تم أخذها في هذا البحث، ود

حيث أن  الدراسة الحالية أخذت المفاهيم التالية بشكل عام، باإلضافة إلى انه من الممكن أن 

 يتم استخدام أدوات أخرى لكي يتم الحصول على بيانات أكثر أهميًة ووضوحًا.

  



 

- 38 - 
 

 مراجع باللغة العربية:
 

( دار واألهدافالسياسي والبنية  الزيات، السيد، )التنمية السياسية دراسة في االجتماع -1

 .2002المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

ماجستير )المحددات االجتماعية للثقافة السياسية للشباب  أطروحةانس،  الدوخي، -2

 .2016الجامعي(، المحرر: عدنان مسلم، جامعة دمشق، دمشق، 

( المحرر: محمود المحمد، إبراهيم، بانة، )المشاركة السياسية وأثرها في تنمية قيم المواطنة -3

 .٢٠١٣(، 5(، العدد)35) مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد

البيج، حسين علوان، )المشاركة السياسية والعملية السياسية(، المستقبل العربي، العدد  -4

 .1997، 64، ص 223

دار المعارف، المبيض، عامر رشيد، موسوعة الثقافة السياسية واالجتماعية واالقتصادية،  -5

2000. 

الصياد، عبد العاطي احمد، مذكرة ماجستير )اتجاهات الشباب الجامعي نحو المشاركة في  -6

 .2010انتخابات المجالس البلدية(، الرياض، 

منشورات جامعة  .منصور، علي، )التعلم ونظرياته(، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية -7

 .2001تشرين، الالذقية، 

وق عثمان، مذكرة ماجستير )توجهات المرأة السودانية نحو المشاركة أحمد، عواطف فار  -8

 .2015ابريل،  22السياسية(، المحرر: المغيرة العوض وعادل محمد، جامعة الجزيرة، السودان، 

السطي، الفيتوري صالح، مذكرة ماجستير )الوعي السياسي لدى طالب الجامعات(، المركز  -9

 .2020، برلين،20لمجلد ، ا131-130الديمقراطي العربي، ص 

المجدالوي، محمد نجيب، مذكرة ماجستير )أثر الوعي السياسي للشباب الفلسطيني في  -10

المشاركة السياسية في قطاع غزة(، المحرر: رياض علي العيلة وخالد رجب شعبان، جامعة 

 .2016األزهر، غزة، فلسطين، 

الالجئين السوريين على األمن  ةأزمبوراس، زهيرة وجغبلو، مروي، مذكرة ماجستير )تداعيات  -11

 .2016(، المحرر: سليم كيم، جامعة العربي التبسي، الجزائر، األوروبي

حوامد، كريمة، مذكرة ماجستير )دور الجامعة في التنشئة السياسية(، المحرر: صالح زباني،  -12

 .2008جامعة الحاج خضر، باتنة، الجزائر، 

الماجستير )دور الثقافة السياسية في رسم خليفي، حسينة، مذكرة تكميلية لنيل شهادة  -13

-20-19السياسية العامة(، المحرر: مبروك ساحلي، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، ص

 .2016الجزائر،  ،21

غاده عودة، مذكرة ماجستير )نمو تعزيز المشاركة السياسية .شعبان، خالد رجب وحجازي، أ -14

 .2012، فلسطين، 46العلوم السياسية، العدد للطالبات الجامعيات الفلسطينيات(، مجلة 

عساف، محمود عبد المجيد، مذكرة ماجستير )الدور التربوي لمجالس طلبة الجامعات  -15

 .2013، يناير، 54-32، ص1الفلسطينية في تشكيل الوعي السياسي وسبل تفعيله(، العدد 

لتربية والعلوم علي، باكير محمد، )الالجئ السوري والتعليم العالي(، مجلة الطريق ل -16

 .2017، فبراير، 568 -567 -558االجتماعية، ص 

محمد، حمدان رمضان، مذكرة ماجستير )المشاركة السياسية لطلبة جامعة الموصل(، دراسات  -17

 .2006، الموصل، 11موصلية، العدد 

)المدخل الى علم النفس االجتماعي(،مكتبة دار الثقافة للنشر  ولي، باسم ومحمد، جاسم، -18

 .2004 ،1يع، المجلد والتوز

 



 

- 39 - 
 

 مراجع باللغة اًلنجليزية:

1. Deutch,Karl. (social mobilization and political Development), American political science Review, 

Americain, 1961. 

2Human Rights Watch, 2019. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 40 - 
 

 

 


