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 115 ............... ( يبين العالقة بين متغير الجنس ومعرفة األحزاب السياسية السورية115جدول رقم )

 115 .................. لجنس ومعرفة األحزاب السياسية التركية( يبين العالقة بين متغير ا116جدول رقم )

 116 ..................................... ( يبين عالقة العمر بمعرفة األحزاب السياسية السورية117جدول رقم )

 116 ....................................... ( يبين عالقة العمر بمعرفة األحزاب السياسية التركية118جدول رقم )
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 الدراسة عمل فريق
 لباحث الرئيسا

 د.حسام السعد 

 فريق جمع البيانات

 أيمن محمد الحسن 

 سامر أحمد مارديني 

 رحمن سبعاوي عبد الوهاب عبد ال 

 موفق عبد الكريم خطاب 

 محمد عبد هللا رجب 

 مها أحمد عثمان 

 رنا نادر عباس 

 عبير أحمد املحمد 

 هدى أحمد النشار 

 التفريغ اليدوي واإللكتروني وتدقيق البيانات

 إيهاب عبد الكريم بريمو 

 الجداول واإلحصاء

 أيهم باريش 
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 شكر
وسّهلوا عملية جمع ممن تجاوبوا مع الباحثين السوري في مدينة أزمير  شكر فريق الدراسة الشبابي

 البيانات بتعاونهم، ويقدر أسباب بعضهم ممن لم يتعاونوا معنا بسبب مسوغاتهم الخاصة.

ملساهمته في املناقشة حول استبيان  "سلطان جلبي"ويتقدم فريق الدراسة بالشكر إلى الباحث السيد 

لبعض التصورات التي  ح""خليل الحاج صالتجريبية، وكذلك إلى الباحث السيد الدراسة في مراحلها ال

 قدمها في أثناء عملية التحليل.
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لم يغب اسم مدينة "أزمير" التركية عن بال السوريين في الشتات حتى مّدة قريبة، فاملدينة التي تقع على 

ة إلى آًلف املهاجرين الهاربين من جحيم الحرب بحر إيجه كانت بوابة العبور نحو الحياة أو املوت بالنسب

 ي يشنها النظام السوري على شعبه منذ أكثر من سبع سنوات.الت

ا غرقوا قبل الوصول 1كانت املدينة بمنزلة "كازبالنكا" الحرب العاملية الثانية ، كثيرون نجوا وكثيرون أيضا

ملوجودون في أزمير يعّدونها محطة موقتة لم يتح إلى حلم األمان في أوروبا. في تلك السنوات كان السوريون ا

م الوقت بعد ذلك إًل ليتذكرونها من خالل الحدائق القريبة من البحر حيث كانوا ينامون أو من خالل له

 قارب مطاطي للنجاة أو املوت.

برم اتفاق بين تركيا واًلتحاد األوروبي في ما يتعلق بتدفق املهاجرين ال2016في منتصف عام 
ُ
سوريين ، أ

ا بدأت تتناقص أعداد الهاربين عبر البحر من آًلف إلى "وغير السوريين أيضا" إلى أوروبا عبر اليو  نان، وتتاليا

 .2017مئات ثم عشرات قبل أن تنتهي موجة الهرب بدءا من عام 

وبعد ازدهار أشكال من النشاط اًلقتصادي الذي ارتبط بوجود السوريين وغيرهم في دروب الهجرة عبر 

جرة" أنفسهم أمام مرحلة جديدة وتحديات من البحر؛ وجد السوريون الباقون "بعد نهاية موجة اله

التعايش مع املدينة واملجتمع التركي املحيط، وفي مقدمتها البحث عن نشاط اقتصادي يكفل لهم البدء 

 بحياة جديدة.

ون إليها أول مرة، فباتت هي ، بدا السوريون الباقون في املدينة كأنهم يتعرف2016ومنذ منتصف عام 

ون فيه مدة قد تطول أو تقصر بحسب تغيرات األوضاع السياسية حول سورية. املكان الذي سوف يعيش

ومع هدوء املدينة وعودتها إلى سابق عهدها، بات على املوجودين فيها أو القادمين إليها من بعض املدن في 

 .طبيعة املدينة والنشاط اًلجتماعي واًلقتصادي فيهامرحلة ًلحقة، أن يرتبوا حياتهم بما يتالءم مع 

ا من ذي قبل،  مع تسلسل الحوادث األخيرة على الصعيدين السياس ي والعسكري، باتت سورية أكثر بعدا

فمن كان يأمل في حل للمعضلة السورية وعودته إليها، تضاءلت توقعاته وبات عليه التفكير في سنوات 

 دينة.طويلة مقبلة من العيش في امل

رات اًلندماج اًلجتماعي واًلقتصادي والسياس ي تنطلق هذه الدراسة من ضرورة التعرف إلى مؤش

للسوريين في مدينة أزمير التركية. وقد اختيرت املدينة لسببين، أولهما ضرورة اًلطالع على أوضاع السوريين 

ن رسم خريطة عامة للسوريين في الوًليات التركية كافة وعدم اقتصارها على إسطنبول وعنتاب بحيث يمك

ا، هي مجتمع بحثي في الدولة التركية، وث انيهما أن املدينة التي ًل يتجاوز عدد السوريين فيها مئة وخمسين ألفا

مالئم أكثر ًلختبار مؤشرات اًلندماج ومتغيراته، بعكس املدن التي يوجد فيها أعداد كبيرة من السوريين 

في املجتمع املحيط لخاص من دون الحاجة إلى التفكير بأهمية اًلندماج الذين استطاعوا تنظيم مجتمعهم ا

ا.  وضرورتها والحاجة إليها عموما

                                                           
ة الثانية، فشكلت بوابة وحيدة لالنطالق والهرب نحو بان توغل النازية والفاشية وبداية الحرب العالميا إأوروب)كازبالنكا( الطريق الوحيد أمام الفارين من  كانت مدينة الدار البيضاء -1

 دورالالنجاة والتخلص من جحيم الحرب المستعرة آنذاك. وهذا ما انسحب على وضع مدينة أزمير التركية التي لعبت في وقتها "طريق الخالص" للراغبين في تحدة، فباتت الواليات الم
 .اأوروبب الفارين من الحرب صو لسوريينإلى ا بالنسبةنفسه 
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 األول: اإلطار النظري واملنهجي للدراسة القسم

 
ً

 وأهميتها الدراسة مشكلة: أوال

. بحسب إحصاءات أحوال الالجئين في وزارة 4.223.545بلغ عدد سكان مدينة أزمير من األتراك ي

فقد بلغ تعداد السوريين في املدينة "املسجلين في قانون الحماية  2018لداخلية التركية في شهر مايو/  أيار  ا

ا. 137.612املوقتة"   في املئة. 3لتكون نسبة السوريين إلى األتراك ما يقارب  2سوريا

عدة بين  جرة غير مستقرة، وتخلل ذلك حوادث وتصادماتبدت حياة السوريين بعد توقف موجة اله

، عززها خطاب سياس ي لبعض أحزاب املعارضة التركية التي رّوجت آلثار سلبية بسبب 3األتراك والسوريين

ا فاملدينة معروفة بأنها أحد معاقل أكبر حزب سياس ي معارض وهو "حزب الشعب  وجود السوريين. وعموما

 الجمهوري".

ازداد وجود السوريين في املدينة خالل  م من ذلك، وبعد انتهاء موجة احتقان قصيرة،لكن على الرغ

ا، مستفيدين من تركيبها وطبيعتها بوصفها مدينة الس نتين األخيرتين، فقدم منهم فيها ما يقارب أربعين ألفا

متوسطة، أقل غالء في مستويات املعيشة، ومتطلبات أقل لرأس املال في افتتاح مشروعات صغيرة أو 

للقادمين الجدد من السوريين.  يها بمنح بطاقة الحماية املوقتة "الكيملك"إضافة إلى استمرار إدارة الهجرة ف

 وهذا ما جعلها املدينة صاحبة الترتيب التاسع في عدد السوريين في الوًليات التركية.

 Ege دينة مثل: جامعة يضاف إلى ما سبق كله، وجود كثير من الجامعات الحكومية املعروفة في امل

üniversitesiو Dokuz eylül üniversitesi  و İzmir kâtip Çelebi üniversitesi  التي تتميز بنظامها التعليمي

 املرن وسهولة الدخول إليها ومجانيتها.

وسط هذه املتغيرات كلها، يعيش السوريون في املدينة، موزعين بين العمل والتعليم ومحاوًلت بناء حياة 

ل بتبدل ة، أو انفراجه على سيناريوهات تتغير وتتبدديدة بعد انسداد أفق الحل السياس ي في سوريج

 التجاذبات واملشروعات السياسية بين الدول املعنية بالحالة السورية.

رح عدد من السيناريوهات السياسية. وحين بدا 
ُ
لقد طرأ على الحالة السورية عدد من الحوادث وط

ا، بات عليهم أن يتكيفوا مع إمكان عدم وجود السوريين مو  يه العودة إلى ديارهم، أو انتظار ما ستؤول إلقتا

 األوضاع في ظل اتفاقات محلية وإقليمية ودولية.

تنطلق هذه الدراسة من ضرورة التعرف إلى مؤشرات اًلندماج اًلجتماعي واًلقتصادي والسياس ي 

د اًلجتماعية اختبار متغيرات ومؤشرات عدة تتعلق باألبعاللسوريين في مدينة أزمير التركية. ويتضمن ذلك 

 واًلقتصادية والسياسية.

                                                           
2- ayisis-suriyeli-https://multeciler.org.tr/turkiyedeki/ 
"الحزب ية حدثت تصادمات كان سببها بعض المشكالت بين الشباب السوريين واألتراك، عززت بخطاب معاد للسوريين من بعض أحزاب المعارضة الترك 2017في منتصف عام  -3

 .خصوًصاالجمهوري" 
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وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تعمل على تسليط الضوء على السوريين في مدينة أزمير واختبار 

ا للمناخ اًلجتماعي واًلقتصادي  أحوالهم في العالقة مع املجتمع الحاضن، بما يمكن أن يشكل تصورا

 والسياس ي للسوريين املوجودين في تركيا.

 

 ا: أهداف الدراسةنيً اث

هدف هذه الدراسة إلى البحث في محددات اندماج الشباب السوري في مدينة أزمير التركية، من خالل ت

 املتغيرات اآلتية:

 املحددات اًلجتماعية الثقافية لالندماج )الحياة في تركيا(. -1

 ماج.املحددات اًلقتصادية لالند -2

 ماج في تركيا.داملدنية لالن -املحددات السياسية -3

 

ا: مفهومات الدراسة ومصطلحاتها
ً
 ثالث

 اًلندماج اًلجتماعي -1
ي جملة من العمليات التي تستهدف الوصول إلى اًلنسجام بين الوافدين الجدد واملجتمع األصلي، في ه

اهم سالصداقة والرفاق والجيرة واللغة اليومية، ما يمستوى العالقات اًلجتماعية بما تتضمنها من عالقات 

 يق التكيف مع ثقافة املجتمع ونسقه العام.في وجود مساحات متساوية للعيش املشترك وتحق

 اًلندماج اًلقتصادي -2
نعني به تحقيق درجات متقدمة من اًلنخراط في سوق العمل التركي، سواء في العالقة املباشرة مع و 

اًلقتصادي ضمن شروط السوق  لستهدفين من الزبن أم من ناحية تحقيق اًلستقالأصحاب العمل وامل

 األصلي وقوانينه.

 اًلندماج السياس ي -3
نعني به في هذه الدراسة، درجة اًلهتمام بالشأن السياس ي الداخلي التركي، وما يتضمنه من التعرف إلى و 

موقف الشباب السوري منها، وكذلك اًلهتمام خريطة األحزاب السياسية والبرامج الحزبية الخاصة بها، و 

 جهات العامة للسياسة التركية. و بالت

 

 رابًعا: التعريفات اإلجرائية

 ونقصد بها كل شاب مطلق أو أرمل ضمن الفئة العمرية املستهدفة في الدراسة. منفصل: -

 .أقلوقصدنا به في الدراسة مستوى التعليم األساس ي و   املستوى التعليمي املنخفض: -
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لثانوية واملعاهد املتوسطة )التي تحتاج إلى توى الشهادة اسوقصدنا به م املستوى التعليمي املتوسط: -

 سنتين في الدراسة(.

وقصدنا به مستوى املعهد العالي )أربع سنوات دراسية( والشهادة الجامعية  املستوى التعليمي املرتفع: -

 .فما فوق 

ري ويتضمن عالقات و صد بها املحيط اًلجتماعي املقرب إلى الشاب السونق الدائرة االجتماعية األولى: -

ا من عالقات  األصدقاء املقربين"الصداقة اًلختيارية، و" إلى الشباب السوري مع الشباب التركي بعيدا

 العمل أو املصلحة أو األوضاع.

ي الشؤون العامة ملساحة ونقصد بها العالقة املبنية على املشاركة ف العالقة التفاعلية مع الجيران: -

والعالقة الودية مع الباعة التحية اليومية املتبادلة والسؤال عن األحوال  تالجيرة املحددة، كحاًل 

 وأصحاب املحال وغيرهم ضمن مساحة جغرافية من مكان السكن.

املختلفة  هو اًلهتمام بالحياة العامة بما تتضمنه من الشأن السياس ي والحزبي واألخبار الشأن العام: -

 شاب السوري.لاملتعلقة باملدينة التي يعيش فيها ا

 

 خامًسا: منهج الدراسة

عتمد الدراسة على "املنهج الوصفي التحليلي" الذي يصف الظاهرة محل الدراسة، ويفسرها. ويعتمد ت

ى ذلك إلى هذا املنهج على تفسير الوضع القائم وتحديد األوضاع والعالقات املوجودة بين املتغيرات. ويتعد

 وتصنيفها، وقياسها واستخالص النتائج منها. اتحليل هذه البيانات، وربطها وتفسيره

 

 سادًسا: مجتمع البحث األصلي والعينة

ناك كثير من املعادًلت الخاصة باختيار حجم عينة ممثلة، مثل معادلة روبرت ماسون، ومعادلة ه

 عجميعها يراوح فيها حجم العينة املقبولة، ملجتمريتشارد جيجر، ومعادلة هيربرت أركن. هذه الطرائق 

ثم حتى ًل يحصل الدخول في متاهات حسابية يمكننا  ، ومن385و 300وًلنهاية، هي بين  1300حجمه بين 

 مفردة. (400)أن نعمل على تحديد عينة من 

 

 سابًعا: استمارة الدراسة وفريق الباحثين امليدانيين

تركية، ومن الجنسين. أما لعتمد الدراسة أدوات املقابلة املقننة مع عينة من السوريين في مدينة أزمير ات

ا إلى أهداف الدراسة ومتغيراتها )اًلستمارة( فقد كانت أداة جمع البيانات الرئيسة في  هذه الدراسة، استنادا

 الرئيسة والفرعية. 
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. وزعت في  44تضمنت اًلستمارة 
ا

أربعة أقسام هي: البيانات العامة، املحددات اًلجتماعية سؤاًل

املدنية  -ة في تركيا(، املحددات اًلقتصادية لالندماج، املحددات السياسيةاالثقافية لالندماج )الحي

 ج في تركيا.لالندما

 فيها.إضافة إلى الصفحة األولى التي تتضمن التعريف بالدراسة، والجهة املنفذة، ودور الباحث واملبحوث 

نهائي، وقد نقذ جمع لعملية جمع البيانات بدأت بتجريبها على ثالث مراحل حتى استقرت على شكلها ا

ا على اًلستمارة.البيانات فريق ميداني، ضم ثمانية جامعي بيانات ممن تلق  وا تدريبا

 عملية الجمع شملت ثالث عشرة منطقة من أماكن تجمع السوريين في مدينة أزمير، وهي:

بوزياكا، كمال  ،اغلر، بوجا، بورنوفا، غوناي، دوغانالر، غازي أمير، توربالي، بيراكلي، أشرف باشاكاراب

 باشا، بايندر، باسماناه.

، جمع 27/07/2018، وانتهت في 21/07/2018امتدت عملية جمع البيانات سبعة أيام، انطلقت في 

 استبيان عن طريق املقابلة املباشرة. 400خاللها الفريق 

ي مرحلة ًلحقة في فق عملية الجمع مرحلة موازية من عملية الترميز والتدقيق والتفريغ لتالفي أي خلل راف

ا وإلكترونيا، ثم استخر  اج العالقات بين املتغيرات عن طريق خبير اًلستبيانات. وجرى تفريغ البيانات يدويا

 إحصائي.

 

 القسم الثاني: نتائج الدراسة امليدانية

: الخصائص العامة لعينة الدراسة
ً

 أوال

 الجنس/ النوع -1
ل منهما، وقد في املئة لك 50التساوي بين الذكور واإلناث بزعت عينة الدراسة في مستوى الجنس/ النوع و 

حرص فريق الدراسة على التوزيع املتكافئ لهذا املتغير ملا له من دور في عملية التحليل في املراحل التالية من 

ا لفريق الدراسة في املدينة، على الر ناحية،  م من غومراعاة التوزيع الجندري في العينة، وهذا األمر كان متاحا

فه بين بعض الصعوبات التي اكتنفت الوصول إلى النساء في مجتمع سوري متنوع في بيئاته األصلية واختال 

 منفتح ومحافظ.
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 العمر -2
 عينة محل الدراسة( يبين التوزع العمري ألفراد ال1دول رقم )ج

 % العدد العمر

18-23 82 20.5 

24-29 238 59.5 

30-35 80 20.0 

 100.0 400 مج

 

( كأكبر نسبة في 29-24يتبين من الجدول أعاله تركز التركيب العمري لعينة الدراسة في الفئة العمرية )

 في املئة. 20( بنسبة 35-30فئة )في املئة ثم  20.5( بنسبة 23-18في املئة، تليها فئة ) 59.5العينة "

ا إلى التعريف السوري نجدير بالذكر أن الدراسة قد توجهت بأسئلتها إلى الشباب السوري است ادا

عريف املعتمد من األمم املتحدة الذي يحصر هذه الشريحة ( سنة وليس الت35-18املعتمد للشباب وهو )

 (.24-18في الفئة العمرية )
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الجنس باملستوى العمري، فقد بينت النتائج أن أعلى نسبة للفئة العمرية في عينة وبحسب عالقة 

، وكذلك كانت بالنسبة إلى الذكور بنسبة 45,5(  في املئة29-24شريحة العمرية)لالدراسة من اإلناث كانت ل

 (.2في املئة.)جدول رقم  73.5

 

 اسة( يبين عالقة الجنس بالتركيب العمري لعينة الدر 2جدول رقم )

 % إناث % ذكور  العمر

18-23 35 17.5 47 23.5 

24-29 147 73.5 91 45.5 

30-35 18 9 62 31 

 100 200 100 200 مج
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 املستوى التعليمي -3
 ( يبين املستوى التعليمي ألفراد العينة محل الدراسة3دول رقم )ج

 % العدد املستوى التعليمي

 44.75 179 منخفض

 45 180 متوسط

 10.25 41 مرتفع

 100 400 مج

 

ط، وتراجعه في سيظهر الجدول السابق تقارب نسبة املستوى التعليمي في املستويين املنخفض واملتو 

 املستوى املرتفع. 

 وقد كان التعريف اإلجرائي املعتمد للدراسة حول متغير التعليم يشمل ما يأتي:

 .األساس ي وأقلاملستوى التعليمي املنخفض: التعليم 

 املستوى التعليمي املتوسط: الشهادة الثانوية واملعاهد املتوسطة )التي تحتاج إلى سنتين في الدراسة(.

 .مي املرتفع: املعهد العالي )أربع سنوات دراسية( والشهادة الجامعية فما فوق التعلي ى املستو 
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بدايات الثورة وعملية التهجير التي مارسها وإذا ما عرفنا أن وجود الشباب السوري في املدينة كان منذ 

ا من الشبان على الهرب من العنف الدائر في البالد، نستطيع أن نس دل "بصورة أولية" تالنظام وأجبرت عددا

ا من الشباب من إكمال دراستهم وتحصيلهم العلمي، بسبب اًلنقطاع عن  على األسباب التي منعت كثيرا

 وصعوبة اًللتحاق باملدارس والجامعات التركية في بداية مرحلة اللجوء. ل في سوق العملالدراسة والدخو 

 

 
 

ج أن أعلى نسبة لدى الذكور كانت في املستوى ئوبالعالقة بين الجنس واملستوى التعليمي، بينت النتا

قم في املئة.)جدول ر  79.5في املئة مقابل املستوى التعليمي املنخفض لدى اإلناث  78.5املتوسط  التعليمي

4.) 

 ( يبين عالقة الجنس باملستوى التعليمي لعينة الدراسة4جدول رقم )

املستوى 

 التعليمي

 % إناث % ذكور 

 79.5 159 10 20 منخفض

 11.5 23 78.5 157 متوسط

 9 18 11.5 23 مرتفع



 
 20 

 100 200 100 200 مج
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 مكان اإلقامة في سورية -4
 األصلي في سورية ألفراد العينة( يبين مكان اإلقامة 5دول رقم )ج

مكان اإلقامة في 

 سورية

 % العدد

 29.75 119 دمشق

 9.0 36 ريف دمشق

 20 80 حلب

 6.5 26 ريف حلب

 15.25 61 حمص

 0.25 1 إدلب

 5.25 21 الحسكة

 3 12 القامشلي

 9.25 37 الرقة

 1 4 دير الزور

 0.75 3 ريف حمص

 100 400 مج

 

ا، وإن كان بنسب مختلفة. ويعود ذلك وجد  السوريون في مدينة أزمير من املناطق السورية كافة تقريبا

ا لنجاة الفا لت املدينة فيها معبرا
ّ
 ين من الحرب صوب أوروبا.ر إلى املرحلة التي شك

ي تركزت أكبر نسبة في العينة من املدن الرئيسة التي وّجه النظام السوري آلته العنفية تجاهها، وه

(  في املئة على التوالي. وضمت 9، 9.25، 15.25، 20، 29.75دمشق وحلب وحمص والرقة وريف دمشق )

ا برمته، فُوجد فيه ا الطيف السوري تقريبا الشبان من الحسكة والقامشلي وريف حلب وريف  ااملدينة أيضا

ا فقد وجدت فيها نسبة من السوريين األكراد  حمص وإدلب ودير الزور. وبحسب مالحظات الباحثين أيضا

 القادمين من الشمال الشرقي السوري.

في مدينة  وتوزعت أماكن سكن العينة في املناطق التي جرى التوجه إليها مللء بيانات اًلستمارة امليدانية،

 أزمير وهي أماكن تقطنها أغلبية سورية أو فيها وجود للسوريين.
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أن أكبر نسبة من مكان إقامة الذكور في سورية كانت وبالعالقة بين الجنس ومكان اإلقامة، فقد تبين 

ى لعلى التوالي: دمشق، حمص، حلب، الرقة، ريف دمشق. أما بالنسبة إلى اإلناث فكانت النسب العليا هي ع

 (.6التوالي: دمشق، حلب، حمص، ريف دمشق، الرقة )انظر الجدول رقم 
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 األصلي في سورية ألفراد العينة( يبين العالقة بين الجنس ومكان اإلقامة 6جدول رقم )

مكان اإلقامة في 

 سورية

 % إناث % ذكور 

 28.5 57 31 62 دمشق

 8.5 17 9.5 19 ريف دمشق

 25 50 15 30 حلب

 6 12 7 14 ريف حلب

 12.5 25 18 36 حمص

 0 0 0.50 1 إدلب

 6 12 4.50 9 الحسكة

 2.5 5 3.5 7 القامشلي

 8 16 10.5 21 الرقة

 1.5 3 0.50 1 الزوردير 

 1.5 3 0 0 ريف حمص

 100 200 100 200 مج
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 الحالة اًلجتماعية -5
 ( يبين الحالة االجتماعية ألفراد العينة7دول رقم )ج

 % العدد اعيةمالحالة االجت

 45.5 182 عازب

 51.5 206 متزوج

 3 12 منفصل

 100 400 مج

 

( على 45.5في املئة /51.5العينة محل الدراسة مع نسبة العزاب )تقاربت نسبة املتزوجين من أفراد 

في املئة لحالة املنفصل التي تشمل املطلقين أو الذين يعيشون حالة من الهجر  3التوالي، مقابل نسبة 

 ًلنفصال من دون طالق.او 

النسب أعاله،  وتعود نسبة العزاب واملتزوجين املرتفعة إلى سببين متناقضين في الظاهر لكنهما يفسران

فالشباب القادمين من بيئات تقليدية ترتفتع لديهم نسب الزواج املبكر؛ ًل سيما بين الفتيات، نذكر هنا 

ا.  حلب وريفها وريف دمشق خصوصا
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في املئة بينما كانت  65.5فقد كانت نسبة العزاب هي األعلى بين الذكور متغير الجنس،  وبالعالقة مع

 (.8في املئة )جدول رقم  72.5املتزوجات هي األعلى بين اإلناث نسبة 

 

 ( يبين العالقة بين الجنس والحالة االجتماعية ألفراد العينة8جدول رقم )

الحالة 

 االجتماعية

 % إناث % ذكور 

 25.5 51 65.5 131 عازب

 72.5 145 30.5 61 متزوج

 2 4 4 8 منفصل

 100 200 100 200 مج

 

 

 
 



 
 26 

 الحالة املهنية -6
 ( يبين الحالة املهنية ألفراد العينة9دول رقم )ج

 % العدد الحالة املهنية

 64.25 257 يعمل

 35.75 143 ال يعمل

 100 400 مج

 

ن. لقد وجد في املئة ًل يعملو   35.8في املئة مقابل  64.3بلغت نسبة الذين يعملون من أفراد العينة 

خيار ًل ثاني له وهو اًلنخراط في سوق العمل التركي ومحاوًلت تحقيق الشباب السوري نفسه أمام 

 اًلستقالل اًلقتصادي في ظل انسداد أفق الحل بالعودة إلى سورية وتوقف طريق التهريب نحو أوروبا.

 

 
 

فقد تبين أن نسبة الذين يعملون لدى الذكور أعلى منها  لجنس والحالة املهنية،اوبالعالقة بين متغير 

 (.10في املئة )جدول رقم  34في املئة مقابل  95لدى اإلناث: 
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 ( يبين العالقة بين الجنس والحالة املهنية ألفراد العينة10جدول رقم )

الحالة 

 املهنية

 % العدد % العدد

 34 67 95 190 يعمل

 66 133 5 10 لال يعم

 100 200 100 200 مج

 

 
 

% 10.49% وطالب/ طالبة 88.11أفراد العينة، فقد توزعت بين ربة منزل أما نسبة الذين ًل يعملون من 

%، مع التنويه إلى أن ربات املنزل قد يمارسون أعماًل تدر دخال لألسرة لكنهم ًل 1.40وعاطل عن العمل 

 يحسبون في قوة العمل.
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 ين توزيع األشخاص الذين ال يعملون من أفراد العينة( يب11) مجدول رق

 % العدد ال يعمل

 1.40 2 عاطل عن العمل

 10.49 15 طالب

 88.11 126 ربة منزل 

 100 143 مج

 

 
 

في املئة  5في املئة مقابل  95أما بالنسبة إلى الذين ًل يعملون من اإلناث فقد كانت نسبة "ربات البيوت" 

املئة من العاطلين عن في  20في املئة من الطالب الذكور ممن ًل يعملون مقابل  80ت، ونسبة امن الطالب

 (.12العمل )جدول رقم 
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 ( يبين العالقة بين الجنس وتوزع األشخاص الذين ال يعملون 12جدول رقم )

 % العدد % العدد ال يعمل

عاطل عن 

 العمل

2 20 0 0 

 5 7 80 8 طالب

 95 126 0 0 ربة منزل 

 100 133 100 10 مج
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 مدة اإلقامة في تركيا -7
 ( يبين مدة اإلقامة في تركيا ألفراد العينة13)دول رقم ج

 % العدد مدة اإلقامة

 36.75 147 سنوات 3أقل من 

أقل من  3  55.25 221 سنوات 5و

 8 32 سنوات فأكثر 5 

 100.0 400 مج

 

( 5-3)زمير بالطبع، بين يم في تركيا، وليس بالضرورة في مدينة أقكانت النسبة الكبرى من أفراد العينة ت

في املئة(، وهي مّدة كافية لتجاوز غربة املجتمع الجديد والتعرف إلى الثقافة العامة ونمط  55.25سنوات )

ا. أضف إلى ذلك أن الوافيدن الجدد  العالقات اًلجتماعية واًلقتصادية والسياسية في تركيا عموما

وأوجدوا السبل املختلفة في شكل  بالضروة من خبرات السابقين لهم ممن تشربوا ثقافة املدينة يستفيدون 

 عالقاتهم اًلجتماعية واًلقتصادية مع اآلخر التركي.

 
 

وأقل  3وبالعالقة بين متغير الجنس ومدة اإلقامة، فقد بينت النتائج أن أعلى نسبة إقامة للذكور هي بين 

سنوات  3سنوات ومن  3وأقل من  1فقد تساوت بصورة كبيرة نسبة وجودهن من  ثسنوات، أما اإلنا 5من 

 (.14سنوات )جدول رقم  5وأقل من 
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 ( يبين العالقة بين متغير الجنس ومدة اإلقامة في تركيا14جدول رقم )

 % العدد % العدد مدة اإلقامة

 3أقل من 

 سنوات

54 27 93 46.5 

أقل من  3  5و

 سنوات

127 63.5 94 47 

 6.5 13 9.5 19 سنوات فأكثر 5

 100 200 100 200 مج
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 الوضع القانوني في تركيا -8
 ( يبين الوضع القانوني في تركيا ألفراد العينة15دول رقم )ج

 % العدد الوضع القانوني

بطاقة الحماية املوقتة 

 )الكيملك(

304 76 

 3.25 13 إذن عمل/ إقامة عمل

 15.75 63 حاصل على الجنسية

 5 20 مرشح للجنسية

 100 400 مج

 

النسبة الكبرى من السوريين املقيمين في مدينة أزمير من أفراد العينة حاصلة على بطاقة الحماية كانت 

في املئة. وجاءت نسبة الحاصلين على الجنسية  76املوقتة أو ما تدعى بـ "الكيملك" في اللغة التركية بنسبة 

خل في هذا اإلطار املرشحون عد كبيرة من حجم العينة املدروسة، وكذلك يدتفي املئة وهي نسبة  15.75

 في املئة حاصلين إما على إقامة عمل أو إذن للعمل.  3.25في املئة مقابل  5للجنسية بنسبة 

شرعت الحكومة التركية منذ وقت ليس ببعيد في منح الجنسية لكثير من السوريين، من دون أن يكون 

جنسية، لكن هناك اتجاه نحو تجنيس ة عن طبيعة املنح واألشخاص الذين ُمنحوا الحهناك مؤشرات واض

السوريين وبخاصة الفاعلين في سوق العمل أو الحاصلين على الشهادات العلمية العليا التي يمكن أن تجري 

 اًلستفادة منهم في قطاعات الدولة التركية ومؤسساتها.
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 دماج )الحياة في تركيا(نثانًيا: املحددات االجتماعية لال 

 اًلندماج املكاني )املحيط الجغرافي اًلجتماعي(اتجاه نحو  -1
عيش السوريون في مدينة أزمير في محيط اجتماعي يختلط فيه العنصر البشري السوري والتركي، وذلك ي

اًلجتماعي  بحسب ما تيسره املتغيرات املعيشية والوضع اًلقتصادي لهم، وفي بعض األحيان طبيعة التنظيم

رجة محافظته أو انفتاحه. إذ نجد نسبة متساوية في التجمعات التركية الذي قدموا منه في سورية ود

الخالصة أو مثيلتها السورية، وكذا األمر في في التنظيم ذي األغلبية السورية أو التركية. )انظر جدول رقم 

19.) 

ملدينة، فيه في البناء اًلجتماعي التركي في ا ن تعطي هذه النسب مؤشرات حول املوقع الذي يرغب السوريو 

على الرغم من سلسلة الحوادث التي ارتبطت باسم املدينة بدءا من عمليات التهريب وانتهاء ببعض 

املناوشات التي حصلت هنا أو هناك بين متشددين أتراك "يعارضون الوجود السوري" واملكّون السوري في 

 املدينة.

سوري بسؤال حول تفضيل املحيط ة من الشباب التوجهنا إلى أفراد العين وللتأكد من هذه النسب،

اًلجتماعي، فجاءت النسب مؤيدة ملا ورد أعاله، فقد فضل الشباب السوري من عينة الدراسة املحيط 

 (.20املختلط )سوري وتركي( كأعلى تفضيل تاله املحيط السوري ثم التركي. )انظر جدول رقم 
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ليمية املختلفة ملحيط الجيرة املختلط ل املستويات التعالتعليمي، لوحظ تفضي ى وبالعالقة مع املستو 

 8.5في املئة و   1.75بين السوريين واألتراك، مع وجود نسبة راوحت لدى املستويات التعليمية الثالث بين 

 (.51في املئة فضلت محيط جيرانها من األتراك فقط. )انظر جدول رقم 

ب العليا أن يكون محيط الجيران ذا العينة بالنس جتماعية، فقد فّضل أفرادوبالعالقة مع الحالة اًل 

(. مع وجود نسب ضئيلة فضلت املحيط التركي ونسب 65طابع مختلط بين السوريين واألتراك )انظر جدول 

أكبر فضلت املحيط السوري البحت. وكانت أعلى نسبة من تفضيل الجيران السوريين لدى املتزوجين. وهي 

تزوجون قد يميلون إلى الحاضن السوري الخالص ملا فيه ات مفهومة لدى كل شريحة اجتماعية، فاملر تصو 

ا إلى البيئة اًلجتماعية التي  من قلة اًلختالط ومن ثم تشابه العادات والتقاليد وأساليب التواصل استنادا

ا.  أتوا منها من سورية في ما إذا كانت تقليدية محافظة أو أكثر انفتاحا

موجودة في اًلندماج داخل املجتمع التركي في مستوى عالقات ألرقام السابقة مؤشرات عن رغبة ي اطتع

الجيرة "الحياة اًلجتماعية"، مع كل ما تتضمنه من تفاعالت يومية في اللغة والحوار والتعامل في شؤون 

فيه على أقل تقدير، من  ةاليوم الزماني واملكاني وتفاصيله. إن وجود هذا النوع من اًلندماج، أو الرغب

ي مدينة أزمير مع املجتمع التركي؛ يمكن تفسيره بتوزع السورين في مناطق كثيرة تضم املكون السوريين ف

التركي والسوري وعدم اًلكتفاء بوجود تجمعات سورية خالصة، ما يؤسس لـ "غيتوات مصغرة" من شأنها 

 تشكيل كابح أو عامل ًلفظ لعملية اًلندماج.

 

 القات شبابية مشتركةه نحو عجاات -2
لشباب، على اختالف توجهاتهم ومشاربهم، إلى بناء عالقات جديدة مع العالم الخارجي، ًل سيما ميل اي

في حال وجوده في بقعة جغرافية وثقافية جديدة، وهو ما يمكن تفسيره بالرغبة في اًلندماج على املدى 

بدو عملية العالقة لسياس ي ومسألة العودة إلى سورية، تا الطويل. في الحالة السورية، ومع تعقد املشهد

ا.  مع اآلخر أكثر ضرورة وإلحاحا

يعيش كثير من الشباب في أزمير "كما هي حال كثيرين في الوًليات التركية األخرى" وحيدين من دون وجود 

شباب" مع شباب الأسرة ألسباب باتت معروفة. وإن كانوا قد مكثوا في ما يطلق عليه هنا في تركيا "بيت 

بيعة املدينة التي يتوافد إليها كثيرون من املدن التركية األخرى للعمل أو الدراسة أو سوريين آخرين، فإن ط

ا في تلك "البيوت  من املناطق البعيدة التابعة لها، ساهم في وجود العنصر الشبابي السوري والتركي معا

نسبة أعلى من في بيوت مشتركة مع أصدقاء أتراك ب ريالشبابية". فقد بينت النتائج وجود الشباب السو 

(. وهو ما ينبئ بتقدم ملحوظ لتجاوز العالقة 16بيوت مشتركة مع شباب سوريين. )انظر جدول رقم 

ا من جهة أخرى على رغبة مشتركة من العنصرين  ا، ويعطي مؤشرا الشائكة بينهما في هذه املدينة خصوصا

 اقتصادية واحدة.ا يعيشان في ظل متغيرات اجتماعية و امالشابين في تحقيق اًلندماج ما د
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يدعم هذا اًلتجاه، القيام باًلستفسار عن نسبة املعارف من الشباب األتراك في الدائرة اًلجتماعية 

عالقات معارف )انظر  10من أصل  5الضيقة للشاب السوري، وقد بينت األرقام تركز النسبة في العدد 

الرغم من أن بعض الحاًلت قد تكون  د متقدمة في العالقة مع اآلخر، علىتع(. وهي نسبة 23جدول رقم 

 بحكم العمل أو الدراسة

وبالعالقة مع املستوى التعليمي، تبين وجود نسبة من الرفاق األتراك تعد متقدمة في العالقات في 

دى املستوى التعليمي ل 10من أصل  4املستويات التعليمية كافة. فقد كانت نسبة الرفاق األتراك األعلى هي 

لدى املستوى التعليمي  10من أصل  5لدى املستوى التعليمي املتوسط، و 10من أصل  8املنخفض، و 

 (. 52املرتفع.)انظر جدول رقم 

إلى  8وبالعالقة مع الحالة اًلجتماعية فقد كانت نسبة املعارف من األتراك هي األعلى لدى العزاب بنسبة 

 (.66)انظر جدول  10إلى  3، ثم املتزوجين بنسبة 10إلى  6سبة بن، ثم لدى املنفصلين 10

يشير ذلك إلى التداخل في العالقات مع الجانب التركي ألسباب متعددة منها عالقات الجيرة والتعليم 

والعمل. فقد وجد السوريون أنفسهم في مدينة أزمير مدفوعين إلى "اًلندماج" في محيط أغلبيته تركية، 

 تعايش الضروري في املكان.الوسط حال من 

ولالستفسار أكثر حول طبيعة عالقة الشباب السوري بالتركي، قمنا بالتوجه إلى العينة بسؤال حول 

ا( من الشباب األتراك، وجاءت النسبة  ا، أسبوعيا ا )يوميا  36.5وجود أصدقاء مقربين يجري اًللتقاء بهم دوريا

ا بمؤشر قرب الد (، وهي نسبة تع24في املئة )انظر جدول رقم  عالقة وما تتضمنه من ثقة وجدية عالية قياسا

ا الذي تحكمه قواعد وتاريخ شخص ي  وديمومة، عادة ًل تتحقق إًل داخل التنظيم اًلجتماعي األكثر تجانسا

 مشترك إلى حد كبير.

 

 عالقات قرابة ومصاهرة تعزز اًلندماج -3
لتركي. وقد بينت النتائج ألة اًلندماج في املجتمع امس ساهم عالقات القربى "مهما كانت درجتها" في تعزيزت

أن هناك عالقات قربى من درجات مختلفة بين سوريين وأتراك، بعضها يعود إلى أصول قديمة حتى وقت 

 (.21توزع العائالت أيام اإلمبراطورية العثمانية، أو عالقات قربى مع تركمان سورية. )انظر جدول رقم 

واء أكانت قبل قدوم السوريين إلى تركيا أم في س ماج وجود عالقات مصاهرة،ندويعزز اًلتجاه نحو اًل 

(. إن عالقات املصاهرة والتزاوج بين املكونين التركي 22أثناء وجودهم في املرحلة الحالية. )انظر جدول رقم 

خر اآل  والسوري من شأنها خلق صالت ثقافية واجتماعية منفتحة بين الطرفين، ما شأنه أن يؤسس لفهم

 ش املشترك واًلندماج.وهو مرحلة ضرورية للعي
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 عالقات جيرة تسمها الرغبة في اًلندماج -4
فرض عالقات الجيرة عملية من التفاعل الحياتي اليومي بين سكان الحي الواحد أو املنطقة التي يوجد ت

ا بنمط عالقة تسم مفهوم  جيرة"، فقد تكون "الفيها السوريون مع األتراك. فيكون كل طرف منهما محكوما

 غير ودية أو غير ذلك، بحسب ما يحمله كل طرف عن اآلخر من تصورات مسبقة.رسمية أو 

في الحالة السورية في تركيا تبدو املسألة مختلفة، فالسوريون يرون أنفسهم مدفوعين إلى إقامة عالقات 

ا أل   صدام قد يحدث لسبب ما.ي من الجيرة ًل يشوبها الغموض في أقل تقدير، أو أن تكون رسمية درءا

النتائج بينت أن نمط عالقة الشباب السوري مع محيطه من الجيران يتسم في أغلبه بالعالقة  لكن

(. والتفاعل في العالقة مع الجيران 25التفاعلية بالدرجة األولى، ثم العالقة الرسمية. )انظر جدول رقم 

ات اجتماعية تجاهه، إن تحدثنا عن تنظيموا يشكل مقدمة وفي بعض األحيان نتيجة لدرجة اًلندماج

متفرقة داخل املدينة محل الدراسة. وهو ما يعد من اًلتجهات اإليجابية في مستقبل العالقة ووجود 

 السوريين هنا.

ا من العالقات التفاعلية مع الجيران األتراك، كأعلى نسب من 
ا
وأظهرت املستويات التعليمية الثالث نمط

ا بصورة كلية نسبة عالقات الجيرة  ها عالقات "رسمية وسطحية"،وصفنظيراتها األخرى ب وغابت تقريبا

 (.53السيئة )انظر جدول 

وتدلل هذه النسب على مؤشرين وهما رغبة الشباب السوري "من املستويات التعليمية كافة" في بناء 

ع من العالقات، وًل سيما لنو أواصر عالقة تفاعلية مع املجتمع الحاضن، وكذلك تقبل املجتمع التركي لهذا ا

 ن "الحالة السورية" باتت مسدودة األفق وًل بد من التعايش واًلندماج في نهاية األمر.أ

وكانت العالقة مع الجيران، بالنسبة إلى الحالة اًلجتماعية للمتزوجين واملنفصلين عالقة "تفاعلية" 

وجود نسبة  العليا للعالقة "رسمية" معبة (. أما العزاب فقد كانت النس67بالنسب العليا )انظر جدول 

جيدة من العالقة التفاعلية. وقد يعود األمر إلى أن العائلة التركية "كما السورية" تفضل العالقة مع عائلة 

 أخرى أكثر من العزاب ًل سيما إن كانوا من الذكور.

املعروف أن املشاركة في من طبيعة تفاصيل العالقة مع الجيران. ف -كما نرى -يعزز الرغبة في اًلندماج 

 ناسبات اًلجتماعية املختلفة تعزز من اًلنسجام والتعايش مقدمة لالندماج مع املجتمع املحيط.امل

وعلى هذا فقد بينت نتائج الدراسة امليدانية في مستوى املشاركة الفاعلة في املناسبات اًلجتماعية 

تم وأعياد وغيرها، ما في املناسبات من أفراح ومآلة اليومية بين السوريين واألتراك، عن مشاركة تعد فاع

 (.26يؤلف روابط لبناء عالقات ذات ديمومة بين املكونين السوري والتركي. )انظر جدول رقم 

لقد أظهرت الدراسة رغبة واضحة في اندماج الشباب السوري في املجتمع التركي الحاضن في مدينة أزمير 

ا ذات دًللة مستوى الجيران. ولم تعط ا في من خالل عالقات التفاعل القائمة
ا
ملستويات التعليمية فروق

 (. فشملت املشاركة املستويات التعليمية الثالث.54سلبية في ذلك )انظر جدول 
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لقد كانت الرغبة في اًلندماج لدى املستويات كافة في مستوى السلوك من خالل بروز نمط "العالقة 

برز ذلك أيضا في املشاركة في املناسبات ملحيط اًلجتماعي الحاضن. و ي االتفاعلية" مع الجيران األتراك ف

 اًلجتماعية اليومية للجيران األتراك من أفراح وأتراح وأعياد وغيرها.

 

ا: املحددات الثقافية لالندماج
ً
 ثالث

 املوسيقى والفنون بوصفها دوافع مساهمة في اًلندماج -1
ا ذا أهميةي عرفنا أن الفن التركي التعرف إلى الثقافات املختلفة، وإذا ما  في عد اًلهتمام بالفنون عموما

ا في سورية وعموم الوطن العربي قبل الثورة السورية، فإننا  ا واسعا املتمثل في الدراما قد شهد انتشارا

ا مع الفنون التركية املختلفة من   شبابيا
ا

دراما وموسيقة وغناء. وهذا كله يساهم نستطيع أن نخمن تفاعال

أحد املداخل املرنة والواسعة لالندماج. فالذوق الفني  التعرف إلى روح الثقافة التركية، ما يشكلفي 

والتعرف إلى روح العالقات التركية من خالل املوسيقى والدراما من شأنه أن يساهم في تشكيل صورة عن 

 على اندماج الشباب داخاملزاج التركي العام، وهو ما يمكن 
ا

ملنظومة اًلجتماعية الثقافية ل اأن يكون دليال

 التركية. 

هذا وقد بينت النتائج اتجاهات بنسب عالية من الشباب السوري من أفراد عينة الدراسة لالستماع إلى 

اللغة التركية (، وكذلك ملتابعتهم القنوات التركية الناطقة ب28األغاني واملوسيقى التركية )انظر جدول رقم 

ت الفنية والثقافية التي يمكن ابل عدم إقبال على حضور النشاط والفاعليامق (. في27)انظر جدول رقم 

أن يعود سببها إلى عدم وجود أوقات فراغ لدى الشباب أو الصعوبات التي تجدها الشابات في املتابعة، أو 

 (.29ور. )انظر جدول رقم صعوبات تتعلق بالجانب اللوجستي في موضوع املتابعة والحض

في عالقته بمستوى متابعة النشاط الفني واًلستماع إلى  قيمة ذات داللةلتعليم ى اولم يعط مستو 

القنوات الناطقة باللغة التركية، فقد ُوجدت بنسب متكافئة لدى الجميع، بل كان اًلهتمام بمتابعة 

ط نشااملستويات. وتعطي الرغبة في متابعة الالقنوات أكثر لدى املستوى التعليمي املنخفض من غيره من 

ة في اًلطالع على الثقافة التركية ومضامينها ًل سيما األشكال الفني مؤشرات على طموح لدى أفراد العين

 الفنية وما تحمله من بعد حياتي وثقافي كامن.
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 اًلنتماء الرياض ي واًلندماج -2
 التركية لدى أفراد العينة( يبين متابعة الرياضة 30دول رقم )ج

 

 مج

ا ال
ً
 نادًرا أحيان

 تابعهل ت

دوري كرة 

القدم 

 التركي؟

 العدد 6 325 69 400

100 17.25 81.25 1.5 % 

 

ا" الرياضة التركية "أندية  يتبين من الجدول السابق، أن النسبة العليا من عينة الدراسة تتابع "أحيانا

الفرق  بعون ذلك أن هناك متابعة دورية، وهو ما يتضح من نسبة من يتاكرة القدم"، لكن من دون أن يعني 

 (.31الرياضية ويشجعونها )انظر جدول رقم 

ا من اًلهتمامات الشخصية-يشير اًلهتمام بالجانب الرياض ي  إلى نوع من الرغبة في اًلندماج،  -بعيدا

طف، بغض النظر إن كانوا من فمشجعو الفرق الرياضية الواحدة تنشأ بينهم عالقات من الود والتعا

 عندما يجتتراكالجنسية ذاتها "سوريون أو أ
ا

مع تركي ". وهذا ما يمكن مالحظته في مشاهدات يومية مثال

وسوري من مشجعي فريق بعينه ضد آخرين من فرق منافسة، وهو ما يخلق مساحة من مسببات اًلندماج 

 من خالل الحديث في الشؤون الرياضية.

تساعد على قبول اآلخر كونه كيد لضرورة أن الرياضة هي سبب مباشر لالندماج، لكنها بالتأًل نعني هنا با

ا ينتمي إلى  ا رياضيا  شريحة واسعة من األتراك.يشجع ناديا

 

 إتقان اللغة ودورها في التواصل واًلندماج -3
ج، وهو قد يسرع  شك في أن اتقان اللغة التركية من الشباب يساهم مساهمة كبيرة في موضوع اًلندماًل

ي الذي يعيش بين جنباته. وبعد أكثر من سبع سنوات على لتركتمثل الشاب للثقافة الحياتية للمجتمع ا

السوريين في تركيا، استطاعت األغلبية العظمى من الشباب السوري إتقان اللغة التركية بدرجات وجود 

ا للعمر أو طبيعة العمل والتعليم أو مسببات أخر  ى تساهم في تعلم اللغة التركية أو اًلكتفاء متفاوتة تبعا

 (.32سر تعامالت الحياة اليومية. )انظر جدول رقم ا ييبالقليل بم

وبالعالقة مع الحالة اًلجتماعية، تبين أن العزاب هم األكثر طالقة في تلقي اللغة التركية وتعلمها، 

وهو ربما يعود إلى وجود مساحة أكبر لدى متباينة بين الطالقة في الكتابة والتحدق أو املحادثة وغيرها، 
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ا عادة" في اإلقبال على تعلم لغة املجتمع "الذالشباب العازب  الحاضن ومقدمة لسبل ي يكون أصغر عمرا

 (.69اًلندماج فيه )انظر جدول رقم 

 

 رابًعا: املحددات االقتصادية لالندماج

 مجتمع العمل ودوره في اًلندماج -1
في حال وجود اج، ساهم مجتمع العمل أكثر من غيره من املجتمعات الصغيرة في تسريع موضوع اًلندمي

ا. الرغبة بين الطرفين السوري والتركي، أو بسبب طبيعة العمل الذي يقومو   ن به معا

ليا، بينت نتائج الدراسة امليدانية وجود الشباب السوري في مجتمع عمل ذي أغلبية تركية في النسبة الع

 (.33ثم في مجتمع خليط بين السوريين واألتراك. )انظر جدول رقم 

القات الخارجية في العمل، من حيث التعامل مع الزبن أو غيرهم، وقد بينت ألمر على العذا اوينطبق ه

 (.34النتائج وجود نسب متساوية من األتراك والسوريين وجنسيات أخرى. )انظر جدول رقم 

ة تصورات واضحة عن دور مجتمع العمل في تكريس اًلتجاه نحو اًلندماج، فمن تعطي األرقام السابق

نه أن الشاب السوري في محيط تركي وعالقات عمل يسودها العنصر التركي في أغلبيته، من شأ عمل خالل

يدفع به نحو إتقان اللغة التركية ومن ثم التعرف إلى طبيعة العالقات اًلجتماعية ومن ضمنها عالقات 

ماج في ًلندمل، وهو ما يؤسس لعالقات يسودها التواصل اليومي املستمر وهو من أهم محددات االع

 مجتمع جديد.

 

 اًلستقرار اًلقتصادي واًلندماج  -2
م يحقق أغلب الشباب السوري "عينة الدراسة" اًلستقالل اًلقتصادي بعد في أعمالهم في مدينة أزمير. ل

فهمه بسبب عدم وجود رأس مال لدى أغلب الشباب وارتباطهم (. وهو أمر يمكن ت39)انظر جدول رقم 

ا لتقلبات سوق العمل.و أتبأعمال لدى سوريين أ ا ما يكون بصفة موقتة أو تابعا  راك؛ غالبا

ومع ذلك، فهناك بعض الشباب في قطاعات عمل معينة قد استطاعوا تحقيق اًلستقالل اًلقتصادي 

األعمال مثل التعليم أو الوظائف في منظمات دولية أو من افتتح بدرجات جزئية أو كلية، ونذكر هنا بعض 

ا من القطاع الخدمي.اصة ورشات حرفية خ  به بعيدا

من شأن تحقيق اًلستقالل اًلقتصادي أن يكون مقدمة لالستقرار في املكان، وهو ما يؤسس لالتجاه 

خطط املستقبلية الخاصة بالشباب نحو اًلندماج ويؤدي دوره في العالقة مع البلد األم واملوقف منه وال

 أو ربما املحاوًلت املتكررة للهجرة إلى أوروبا.رية حول مسألة البقاء في تركيا أو العودة إلى سو 

وبالعالقة مع املستوى التعليمي، فقد تبين أن أصحاب املستويات التعليمية الثالث لم تحقق استقاللها 

ا ل (، وهو 57دى أصحاب املستوى التعليمي املرتفع )انظر جدول اًلقتصادي حتى اللحظة، مع تحقيقه جزئيا

بابها بسبب معوقات عدة أما الشباب منها ما يتعلق بطبيعة سوق العمل التركي م أسمن األمور التي تفه



 
 40 

ات في العمل في ظل غياب ضمانات قانونية للعاملين وعدم وجود رأس مال لدى الجميع ليستطيع والثب

 اصة.القيام بمشروعاته الخ

تصادي مقارنة اًلقحقق الشباب العزاب من العينة النسبة الكبرى في موضوع تحقيق اًلستقالل 

 (. 72بغيرهم من املتزوجين واملنفصلين )انظر جدول 

 

 خامًسا: املحددات السياسية لالندماج

 العالقة مع الوطن واًلتجاه نحو اًلندماج -1
تركيا والحدث السوري يسمها الغموض وعدم وجود موقف  ا تزال العالقة بين السوريين املوجودين فيم

يعود إلى العقود الطويلة من غياب العالقة بين املواطن ومفهوم  -ما نظن بحسب-واحد محدد تجاهها، وهو 

ًلنتماء، بعد أن اشتغل النظام السوري على الربط العضوي بينه وبين مفهوم الوطن. لذلك، وبعد الوطن وا

نوات على اًلنتفاضة السورية، لم تتبلور هوية سورية واحدة تؤسس لوعي سياس ي مض ي أكثر من سبع س

 زاتها.مشترك، وأدى تعقيد الحالة السورية دوره في هذا بصورة كبيرة في سنين الثورة ومفر ام و ع

قدم الشباب السوري املقيم في مدينة أزمير من مناطق مختلفة من سورية، وهذا ما يجعل من املتوقع 

 وجود ارتباط بينه وبين تلك املناطق في حدوده الدنيا.

ع الوطن من خالل مؤشر ينة الدراسة بالسؤال عن العالقة ممن علذلك، فقد توجهنا إلى الشباب 

متابعة األخبار الخاصة باملناطق التي قدم الشباب منها. وقد بينت النتائج امليدانية أن حوالى نصف العينة 

ا أخبار ما يجري في سورية ومناطقها، مقابل نسب منخفضة تتابع األخبار وقت في املئة ًل تت 44.75 ابع مطلقا

جدول رقم في املئة )انظر  21.25ادث الكبرى أو بصورة متقطعة، وبلغت نسبة من يتابعونها باستمرار  الحو 

40.) 

ا في الشباب السوري "أفراد العينة" بقدر م ا سلبيا ا يمكن أن يكون مقدمة ًل يمكن عّد تلك األرقام مؤشرا

 لفهم مسألتين هما: األولى هي اشتغال النظام السوري ط
ا

عقود طويلة على تشكيل شخصية وال ومدخال

اإلرباكات التي رافقت الثورة السورية  سورية غير فاعلة ومشاركة ومهتمة بالشأن العام، والثانية هي

ما يجري، وهو ما نعايشه اليوم من انسداد ألفق  واملراحل التي تلتها ما جعل بوصلة السوريين ضبابية تجاه

 ار الحل العسكري.ط خيالحلول السياسية في سورية بعد أن سق

وأظهر ذوو املستوى التعليمي املرتفع واملتوسط من أفراد العينة متابعة مستمرة ألخبار املناطق في 

(. ويؤدي املستوى 58قم سورية أكثر من غيرهم من ذوي املستوى التعليمي املنخفض )انظر جدول ر 

يأس الحاصل من تداخل األمور على أرض ل الالتعليمي هنا دوره في متابعة األخبار من عدمه، ًل سيما في ظ

د يؤثر في بعد السوريين وقنوطهم من اًلنفراج في الوضع الواقع في سورية واإلرباكات املرافقة له، وهو ما ق

الحياة املعيشية واليومية قد زادت هموم الشباب السوري هنا  على املدى املنظور. إضافة إلى أن تفاصيل
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ناء حياة جديدة، وهي ما قد يكون له أثر ما في اًلندماج في املجتمع التركي لى بالذي وجد نفسه مدفوعا إ

 الحاضن.

 كان العزاب واملتزوجون أكثر نسبة في املتابعة الدورية لحوادث مناطقهم في سورية، على الرغم من أنها

ا عام )انظر جدول رقم   (.73كانت نسبة قليلة مقارنة بعدم اًلهتمام باملتابعة عموما

ا ذات دًللة في مسألة متابعة أخبار املناطق في سورية. فقد كانت تعط ولم 
ا
الحالة اًلجتماعية فروق

 .النسبة العليا لدى الجميع هي "عدم املتابعة"، وبدرجة أقل املتابعة في وقت الحوادث الكبرى 

 

 اًلهتمام بالشأن العام التركي والسوري والعالقة باًلندماج -2
ا في نظام حكم واحد، لحالي بخصائص وسمات فر ري امتاز النظام السو ي يدة يصعب اجتماعها جميعا

ا أو لتعارضها مع الخطاب والهوية  ا إلى معارضة هذه الخصائص والسمات بعضها بعضا إما نظرا

ورن بغيره من األيديولوجية املعلنين لهذا 
ُ
ا إذا ما ق النظام. ثم إن مجموعة الخصائص هذه تجعله متفردا

ملعاصرة التي حكمت مجتمعات شبيهة في شرطها التاريخي واًلجتماعي واًلقتصادي باملجتمع كم اأنظمة الح

ورية لسوري في مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية. وينفرد بخاصية دوره الوظيفي تجاه املجتمع داخل سا

فيجمع بين اًلستبداد  ربي؛كما في وظيفته في إطار السياسيات اإلقليمية والسياسات الدولية في املشرق الع

تمردات قوى اجتماعية أو سياسية الطغياني تجاه محكوميه في الداخل ورجل األمن الذي يساعد في ضبط 

لترتيبات الدولية العلنية واملضمرة في ناشئة في اإلقليم وتحركاتها وبخاصة تلك الخارجة على التوافقات وا

فإن ما يحوزه من شرعية األمر الواقع والدعم الخارجي  وبذاما يخص مصالح القوة النافذة واملؤثرة فيه. 

 ن ارتكاباته الكثيرة واملوثقة، الناتجة من دوره في الحالين.  والحصانة من العقاب، على الرغم م

دوائر أمنية  -عائلة حافظ األسد وأبنائه من بعده-لسوري تتشكل حول النواة الصلبة للنظام ا

ا لتطال أطراف املجتمع السوري وزواياه كلها. ومص وعسكرية وسياسية واجتماعية ا فشيئا لحية تتسع شيئا

 وفوق أي حسابات ملؤسس النظام حافظ هذه الدوائر تنبني 
ا

في مستوياتها العليا على الوًلء املطلق أوًل

ا ما، وهذا ما ُيعطي النظام السوري القائم  األسد الذي تحول   وبخاصة خالل-في سني حكمه إلى إله نوعا

ا هم سمة اًلستبدادية املتمثلة في الحاكم الفرد. حافظ األسد وأسرته  -نوات الخمسين األخيرةالس ًلحقا

ا لتلتحم بمؤسسات الدولة وأجهزة الحكم إلى درجة  ا فشيا يصعب عندها مركز تلتف حوله دوائر تتسع شيئا

ا إلى أن القائمين عليها مدون شرعيتهم من هذا املركز يست التمييز بين وظائف هذه املؤسسات واألجهزة نظرا

 ًل من الوظيفة وًل من شرعية شعبية أو اجتماعية.

ا على امللفات الخارجية ودور النظام فيها وبناءا  انصبت أولويات النظام السوري )نظام األسدين( دائما

ا علعلى دو  ا فإن النظام قض ى نهائيا سياسة ى الره هذا كان يصوغ عالقته مع الداخل السوري. ولذلك أيضا

 بأول، واس
ا

تعاض عنها باإلدارة تجاه املجتمع السوري وداخله وجفف منابعها ومحركاتها اًلجتماعية أوًل

 كانت أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية أم ت
ا
ا سميكة األمنية للملفات كافة، سياسية عليمية، وبنى جدرا
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سجن والطرد من العمل والحرمان من وال بين املجتمع والسياسة صنعها من الخوف من القتل والتعذيب

خوف السوريين من السياسة وتحاشيهم لها الدراسة وغيرها من ممارسات طغيانية. تظهر بعض مالمح 

سياس ي في بلدهم، على الرغم من الثورة طوال مرحلة الطغيان األسدي في ضعف معرفتهم بواقع الحال ال

 ذي تحاول القراءة اآلتية توضيحه.ر الاملستمرة في بلدهم منذ نحو ثمان سنوات. األم

طلبنا من أفراد العينة املستجوبة أن يذكروا أسماء ما يعرفونه من أحزاب سورية )انظر جدول رقم 

اسم "حزب البعث" العربي اًلشتراكي،  مبحوث 400من أصل  391(. فكانت إجاباتهم كاآلتي: ذكر 113

ا، ُيشكلون ما نسبته  56بحث. فيما ذكر ة الفي املئة من عين 91,75وُيشكل هؤًلء ما نسبته 
ا
في  14مبحوث

وعد". وهذا هو اسمه املختصر بجمع أوائل األحرف من اسمه الكامل  املئة من العينة املبحوثة اسم "حزب

َر "الحزب الوطني للعدالة والدستور"
َ
ك
َ
لون ما نسبته  40. وذ ِّ

ّ
ا، ُيشك

ا
في املئة من عينة البحث، اسم  10مبحوث

َر لتحر "حزب ا
َ
ك
َ
لون  30ير" اإلسالمي. فيما ذ ِّ

ّ
ا، ُيشك

ا
عة في املئة من عينة البحث اسم جما 7,5مبحوث

لون ما نسبته  12"اإلخوان املسلمين". وجاء اسم حزب هالمي سماه  ِّ
ّ
ا، ُيشك

ا
عينة البحث، في املئة من  3مبحوث

ا لحزب بهذا اًلسم ف رية، فاألرجح أنه مزيج بين حزب ي سو باسم "القومي اًلشتراكي". وبما أنه ًل وجود فعليا

ا، فقد أضاف املبحوثون صفة اًلشتراكي البعث العربي اًلشتراكي والحزب القومي السوري اًلجتماع ي. وتاليا

َر من اسم حزب البعث إلى صفة القومي من اسم الحزب ال
َ
ك
َ
قومي السوري اًلجتماعي. وفي املرتبة األخيرة، ذ

لون ما نسبته "اليفقط من املبحوثين اسم حزب  8 ِّ
ّ
في املئة فقط من  2سار الديمقراطي"، وهؤًلء يشك

 لبحث.الحجم اإلجمالي لعينة ا
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البعث الذي تبدو هذه اإلجابات مفهومة ومسّوغة في سياق الثقافة السياسية للمجتمع السوري. فحزب 

. 1963آذار/مارس  8الب انق ُيشار إليه عادة بألف ًلم التعريف )الحزب(، هو الحزب الحاكم في سورية منذ

ا في أذهان أفراد عينة البحث. ا أن يكون حاضرا  لذا يبدو طبيعيا

ا بدور هذا التن ظيم والحس الشعبي الذي ُيشير إلى حزب البعث في سورية باسم )الحزب( إنما ُيقر فعليا

ة وليس ياسيوحضوره الكليين في البالد؛ واقع الحال، أن حزب البعث ليس محض حزب من األحزاب الس

ا في السلطة، إنه حزب السلطة وأداتها في التعامل مع املجتمع سواء في مستوى تو  فير نظرية وخطاب حزبا

ير العنصر البشري وتعبئته شموليين يوفران بدورهما غطاءا ملمارسات النظام وسياساته، أم في مستوى توف

ا. فقد لجأت السلطة منذ عام  م البعثيين بوصفهم قوة ميليشياوية تخداإلى اس 1963ملصلحة السلطة أيضا

ات في املجتمع السوري. ثم إن مناهج التعليم رديفة للجيش والقوى األمنية في سحق التمردات واًلحتجاج

ذات رسالة  -ث ومن رسالته: "أمة عربية واحدة السورية تستمد أسسها العامة من فلسفة حزب البع

 راكية".اشت -حرية  -خالدة" وأهدافه املعلنة: "وحدة 

أن "حزب البعث العربي اًلشتراكي هو -بقي نص املادة الثامنة من دستور الجمهورية العربية السورية 

ا حتى عام  -الحزب القائد للدولة واملجتمع" ا في دستور  ، إذ جرى طمسها من دون 2012نافدا التخلي عنها نهائيا

ل وجه النظام بعد انطالق ا 2012عام  ة السورية في العام السابق. وقد رسخ هذا لثور الذي ُوضع لُيجّمِّ

وكة بالكامل من الدولة أو من أفراد نافذين في النظام املناهج الدراسية وخطاب الوسائل اإلعالمية اململ

ن صور التنظيم السياس ي أو التعبير عن الرأي، إضافة إلى ربط والحظر الفعلي املمارس على أي صورة م

ل وعيه م بعفرص العمل في القطاع العا
ّ
ضوية حزب البعث. وحقيقة أن أكثر من ثلثي السوريين ُولد أو تشك

ا املؤسس" ثم ابنه خالل الخمسين سنة ا ا إًل األسد األب "القائد وًلحقا ملاضية، أي إنه لم يعرف رئيسا

ا في مفاصل الحياة العامة اليومالوراث، و  ا حاضرا ا إًل نظام األسدين، وًل حزبا ا سياسيا ًل "الحزب" ية إًل نظاما

ا بفقره وأحاديته الت ا وفريدا ي ًل يدانيه فيها ربما إًل تجعل حال الثقافة السياسية للمجتمع السوري مميزا

اسم "حزب البعث" من هذه النسبة  مجتمعات مثل كوبا وكوريا الشمالية في هذا العصر. لذا فإن معرفة

ا من هؤ  ا، لكنه ًل يعكس بطبيعة الحال طلبا ملعرفة الشأن السياس ي أو ممارسته في بلدهم ًلء يبدو بدهيا

ا في سورية.بقدر ما يعكس شمولية النظام السياس ي وانفراده   بالسلطة طوال ما يقارب خمسين عاما

"وعد" هو إعادة إنتاج لتنظيم اإلخوان املسلمين في صورة  في املرتبة الثانية ورد اسم حزب "وعد"، وحزب

ا من غير املسلمين ومن غير السنة. مع ايظن مؤسسوه أنها تالئم املجت لسوري، إذ ضم في عضويته أشخاصا

ا من  2013ق حزبهم هذا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام سعى مؤسسو حزب وعد إلطال 
ا
انطالق

 أن رفض ا
ّ

لسلطات التركية عقد املؤتمر التأسيس ي على التراب التركي دفعهم إلى عقد في بلدة األراض ي، إًل

. والحزب الوطني للعدالة والدستور "وعد"، ُيعّرِّف نفسه على 2014آذار/ مارس  7يف إدلب في في ر كللي 

طية". ويرى موقعه اإللكتروني بأنه "حزب وطني يعمل على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة بالوسائل الديمقرا

 لقيم "الحرية والعدالة والديمقراطية واملواطنة والتعددية وتد
ا

السلطة وسيادة القانون اول نفسه حامال

 والرفاهية والتنمية والكرامة اإلنسانية". 
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واألرجح أن معرفة هذا العدد من أفراد العينة لحزب حديث العهد إنما تعكس نشاط أفراد هذا الحزب 

ا إلى طبيعة نظام الحكم فيها وعالقتها داخل مجتمع اللجوء  السوري من جهة وسهولة حركته في تركيا نظرا

ت ة مع عموم حركات اإلسالم السياس ي وفي مقدمتها تنظيم اإلخوان املسلمين والحركات والتنظيماجابياإلي

ا ربط معرفة أفراد العينة هؤًلء با لطبيعة املشتقة أو القريبة منه، من جهة ثانية. لكن يمكن أيضا

لسورية يكشف أن رة ااًلجتماعية والطائفية واملناطقية لهذه العينة نفسها. فالتحليل اًلجتماعي للثو 

وهذا ًل يتأتى ن نسبة العرب العنصر البشري الغالب في نشاطها هو العنصر العربي السني بالدرجة األولى، 

النظام السياس ي الطائفية ودعاواه،  في املئة فحسب، بل من طبيعة 73السنة من سكان سورية واملقدر بـ

ا لألقليات، بغض النظر عن واق  وحاميا
ا

فقار والتهميش الذي ضرب مناطقهم خالل ع اإل بوصفه ممثال

لنظام خالل سنوات الثورة استهدف هذه الفئة من العقدين األخيرين وعن حقيقة أن العنف الذي مارسه ا

ا أن التنظيمات اإلسالمية السورية كافة عملت السكان ومناطقها بهدف القمع والتهجير. ومن ا ملعروف أيضا

ة مستغلة هذه العوامل وموظفة إياها في خلق أرضية اجتماعية لها سني بصورة حثيثة على صوغ مظلومية

 بين السوريين.

التحليل السابق، املتعلق بحزب "وعد" ينطبق بدوره على حضور حزبي التحرير اإلسالمي وجماعة 

 لمين في املرتبتين الثالثة والرابعة على التولي.اإلخوان املس

ا إلى الحصيلة املش د" و"التحرير" لهذه التنظيمات اإلسالمية الثالثة، "وع تركةيمكن النظر دائما

ا لدور هذه األحزاب، سواء في مستوى الدعاوى السياسية  113واإلخوان" مجتمعة في الجدول  بوصفها تظهيرا

ي في مجتمع اللجوء، بالتكامل مع ما ُيتيحه املجتمع املضيف وسياسية الدولة أم في مستوى النشاط اليوم

ذ وحرية حركة لناشطي هذه األحزاب، وكذلك بالنظر إلى التركيبة اًلجتماعية الطائفية نفا التركية من

 العينة وحاجاته.  ملجتمع

ا قراءة نتائج الجدول بطريقة أخرى، إذ يمكن مقابلة حجمي العين يتين اللتين حصل عليهما تمكن أيضا

ا من صنف األحزاب القومية اًلش ا، بوصفه حزبا ية التي ظهرت في العالم كله خالل تراكحزب البعث منفردا

سمى "بلدان العالم القرن العشرين، وشكلت األغلبية من نظم الحكم التي سادت 
ُ
مجموعة البلدان التي ت

ا، َمْن عرفوا حزب البعث باسمه الثالث" بعد استقالل هذه البلدان ُبعيد الحرب ال عاملية الثانية. إحصائيا

في املئة، باملقابل فإن مجموع من عرفوا وسموا  91,75بنسبة ا، شخصا  391شخص هم  400من إجمالي 

ا وهؤًلء ُيشكلون ما نسبته  126"وعد" و"التحرير" و"اإلخوان" بلغ التنظيمات اإلسالمية الثالثة،  مستجوبا

ا في املئة من  31,5 ا؛ ثمة معرفة أوسع بحزب البعث بين أفراد عينة البحث قياسا
ا
عينة البحث الكلية. إذ

تمع هم باألحزاب دينية التوجه. والتسويغ األقرب لواقع حال السياسة والثقافة السياسية في املجعرفتبم

لقرن املاض ي السوري أن الحظر والبطش الذي عانته هذه التنظيمات اإلسالمية "صدر في مطلع ثمانينيات ا

" من جانب، وشمولية لمينالذي يحكم باإلعدام على كل منتسب إلى جماعة اإلخوان املس 20القانون رقم 

 يكون لهذه النسب حضور حزب البعث في مفاصل املجتمع السوري كافة من الجانب اآلخر. ومن ا
ّ

ملحتمل أًل

ام تنافس سياس ي وتنظيمي حر أي قيمة معرفية حقة في ما لو انفتح الفضاء السياس ي السوري أم
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دة، تنتشر وتتوسع على حساب هذه جدي وديمقراطي. بل األرجح أن تظهر تنظيمات وحركات وقوى سياسية

س ي ومن الطبيعة الوظيفية للنظام السوري األحزاب األيديولوجية التي تتعذى من حالة اًلستبداد السيا

 تجاه املجتمع.

لون  12ه وسماه الحزب "القومي اًلشتراكي"، الذي عرف ِّ
ّ
ا ُيشك

ا
في املئة من أفراد العينة، يجابه  3مبحوث

ختلف، إذ ًل يوجد حزب في سورية يحمل هذا اًلسم. األرجح كما أسلفنا أنه توليفة وع مالتحليل بتحٍد من ن

بين هما حزب "البعث العربي اًلشتراكي" والحزب "القومي اًلجتماعي السوري". واألغلب أن من اسمي حز 

إلعالم ئل االخلط ناتج من تغييب الحزب الثاني كغيره من األحزاب عن النشاط العلني الواسع وعن وساهذا 

ا في املستوى اًلجتماعي في بعض ا  ملحافظات السورية.واملؤسسات التعليمية، في مقابل حضوره الجيد نسبيا

ات الالذقية وطرطوس فالحزب القومي اًلجتماعي السوري ينتشر في بيئات وأوساط أقلوية في محافظ

ثالث ودرعا على سبيل املثال. وفلسفة ة البالدرجة األولى، وًل يكاد يكون له انتشار فعلي في محافظات الجزير 

بنان، ترتكز على وجود أمة سورية متميزة عن غيرها هذا الحزب، الذي نشأ في ثالثينيات القرن املاض ي في ل

اليم "سوريا الكبرى"، سورية الحالية وفلسطين ولبنان واألردن، من األمم، وهذه األمة موزعة بدورها في أق

عرفة أفراد العينة املباشرة بالحزب، واقتصارها على التناقل الشفوي، هو أحد ام موالعراق. ويبدو أن انعد

شكل اليوم "أكثر من فلسفة حزب  أسباب اإلخفاق
ُ
في تسميته، على الرغم من أن فلسفة هذا الحزب ت

 التعبئة البشرية ألنصار النظام في مناطق ما ُيسمى اليوم بسورية املفيدة. البعث" عماد

لون ما نسبته ثين من إجمالي مبحو  8يبقى أن  ِّ
ّ
في املئة فقط، سموا حزب "اليسار  2عدد العينة، ُيشك

 2015عدالة اجتماعية، أسسه عام  -ديمقراطية  –السوري الديمقراطي" الذي يرفع شعار "مدنية 

ا إلى أحزاب شيوعية سورية ثم انشقوا عنها وتحولوا إلى املعارضة إلى جانأشخاٌص ا موعة ب مجنتموا تاريخيا

 لسوريين".باسم "هيئة الشيوعيين ا 2005من الشيوعيين كانت قد تحولت إلى معارضة النظام منذ عام 

ورود أسماء  لكن أكثر ما يلفت النظر في معرفة أفراد العينة لألحزاب السياسية السورية هو عدم

لت عماد املع
َّ
السورية منذ سبعينيات  ارضةاألحزاب املعارضة العلمانية الديمقراطية؛ األحزاب التي شك

اكي" أو "حزب العمل الشيوعي" أو القرن العشرين. فلم يذكر أي من املبحوثين اسم "حزب اًلتحاد اًلشتر 

"حركة اًلشتراكيين العرب"، كما لم  "حزب الشعب الديمقراطي السوري" أو "حزب العمال الثوري" أو

أو اإلثني مثل "حزب اًلتحاد الديمقراطي"  قومييذكروا أسماء أي من األحزاب األخرى ذات الطابع ال

 أو "الحركة الديمقراطية األشورية".   PKKتاني" التركيالكردي، وهو الفرع السوري لـ"حزب العمال الكردس

اب املعارضة التقليدية السورية ناتج من خوف السوريين من األرجح أن العجز عن تسمية أي من أحز 

ا حتى مرحلة بدء الثورة عن املجازر واًلعتقاًلت واًلختفاءات تناقالسياسة وأجواء الرعب التي ي لونها شفاها

 عن املمارسات املرئية اليومية ألجهزة األمن ذات القسرية وأشكال ا
ا

لتعذيب الوحشية في املعتقالت، فضال

ا من تحطيم املعارضة السورية في مرحلة القمع األمني الشامل في عق الصيت د الذائع. وينتج أيضا

يلة ثمانينيات من القرن العشرين الذي خلق ذاكرة الخوف هذه ورسخها، وعزلها عن املجتمع مّدة طو ال

ا عجز هذه املعارضة عن مخاطبة الشارع السوري والتأثير فيه، إضافة إلى إعادته إل ى السياسة. ويمكن وتاليا
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ا أن يكون للطابع الذي اتخذته الثورة السورية في مرحلة العسكرة في إظهار جانب طائفي مثلته  دور  أيضا

ي تتطابق مع فلسفة األحزاب الوطنية تنظيمات اإلسالم املتنوعة في مقابل خفوت الخطاب واملطالب الت

في مرحلتها السلمية. ما نقوله هنا إن تركز الفعل الديمقراطية العلمانية التي ميزت خطاب الثورة ونشاطها 

بعد الثورة ربما قد ساهم في دفع الخيارات العلمانية والديمقراطية ما  املسلح في يد قوى إسالموية في مرحلة

ادرة على فرض شكل من العدالة ملصلحة املجتمع عبر القوة املسلحة، حتى إن إلى الخلف ملصلحة قوى ق

ا في تفسير عدم كانت طائفية وعنيف  مساعدا
ا

ة. لكن يمكن أن نضيف عامل املجتمع املضيف بوصفه عامال

العينة باألحزاب الديمقراطية والعلمانية السورية، إذ إن األحزاب الدينية السورية تمتلك  فرادمعرفة أ

جئين قدرات مالية ولوجستية مهمة تمكنها من الحشد والتعبئة وتقديم اإلغاثة والتعليم ملجتمع الال 

 السوريين في تركيا.

انت أكثر دقة وتوزعت على مجمل ية كفي املقابل، فإن معرفة أفراد العينة املبحوثة لألحزاب الترك

رغم من أن الحزب الحاكم، حزب "العدالة والتنمية" حقق معروفية الخريطة السياسية التركية، على ال

ى  ا، يشك 299أكبر من غيره من األحزاب. فقد سمَّ
ا
في املئة من حجم العينة  74,75لون ما نسبته مبحوث

كم للبالد منذ نحو عقدين من الزمن. وجاء في املرتبة الثانية الحااملستجوبة، حزب العدالة والتنمية التركي 

ا، يشكلون ما نسبته  122ماه حزب "الحركة القومية"، فقد س في املئة من حجم العينة املبحوثة.  30,50فردا

ا، يشكلون  103الجمهوري، إذ سماه وتاله حزب الشعب 
ا
من حجم العينة املدروسة. وظهرت  25,75مبحوث

ا من أفراد العينة بحزب "السعادة". وهؤًلء يشكلون ما نسبته فر  56معرفة  في املئة من مجمل حجم  14دا

لون ما  33عينة. وجاء حزب "الشعوب الديمقراطي" في نهاية الترتيب، فقد سماه ال
ّ
ا، ُيشك

ا
 8,25نسبته مبحوث

 (.114في املئة من إجمالي العينة املدروسة. )انظر جدول رقم 
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من السوريين املقيمين في تركيا ألسماء األحزاب التركية وتحليل هذه ة هذه العينة معرفيمكن فهم 

احتكار املعرفة بطريقة تختلف عن معرفتهم لألحزاب السياسية السورية التي تبدو معرفة مفروضة بفعل 

ذلك ة، و املنهاج التعليمي ووسائل اإلعالم والفضاء اًلجتماعي والسياس ي من سلطة استبدادية وشمولي

بالنظر في طبيعة الحياة السياسية هناك. فبخالف الحياة السياسية في سورية وما تنتجه من ثقافة 

انتخابات وتداول سلمي ياسية، فإن وجود ممارسات ديمقراطية في تركيا، تعددية سياسية وتنظيمية و س

معرفة بها، ويفك  حصيلللسلطة، وما يرتبط بهذه من حقوق، التجمع والتنظيم والتعبير، يساعد على ت

ا دخول األلغاز حول العمل السياس ي ويزيل الخوف من اًلنخراط في الشأن العام. فقد أصبح مل موسا

ا من السوريين في سياق الحياة اًلقت ا فشيئا صادية واًلجتماعية والسياسية التركية قطاعات تتسع شيئا

قه قرار السلطات التركية بمنح الجنسية ي خلبحكم طول مّدة وجودهم في البالد، وكذلك بفعل التحفيز الذ

ساعدة واملتضافرة مجتمعة بالتوازي مع السورية لفئات من الالجئين السوريين. وتأتي هذه العوامل امل

والدور السياس ي لتركيا في سورية إلى ملفين ساخنين ويوميين في الحياة تحول ملف اللجوء السوري في تركيا 

حولهما إلى موضع تجاذب بين األحزاب السياسية التركية، بوجه خاص في ا، تالسياسية التركية، وتاليا 

الجئين السوريين هناك إلى اصطفافات ذات طبيعة براغماتية، فينحازون إلى املراحل اًلنتخابية، ما يدفع ال

ا تدعو إلى طردهم أو إلى تغيير سياسات تركيا في  أحزاب تتبع سياسات تصب في مصلحتهم ويتهيبون أحزابا

ا من مصالحهم بالشأن السياس ي التركي. ا نابعا  امللف السوري. في األحوال كافة، فإنهم يبدون اهتماما

ا 116و 115ُيظهر الجدوًلن ) ا(، و –( العالقة بين متغير الجنس )ذكورا
ا
معرفة أفراد العينة لألحزاب إناث

تغير الجنس ومعرفة األحزاب ين م(، املتعلق بالعالقة ب115السورية والتركية، على التوالي. الجدول )

ا ذا مغزى في تسمية أفراد العينة امل
ا
بحوثة لحزب البعث بحسب الجنس السياسية السورية، ًل ُيظهر اختالف

ا، ُيشكلون نسبة 200إذ سماه  ا ذكرا
ا
ا من إجمالي عدد َمْن  200في املئة، من أصل  100 مبحوث ا ذكرا مستجوبا

ا ومستجوبة وَسّمْت الحزب ذاته مس 391أجابوا عن هذا السؤال البالغ  لن  191تجوبا ِّ
ّ
شك

ُ
مبحوثة أنثى، ت

رة م 200في املئة، من أصل  95,50نسبة  فّسِّ
ُ
ستجوبة. وًل يمكن أن تخرج قراءة هذه األرقام عن العوامل امل

 أن ثمة اختالف بسيط بين نسبة الذكور ونسبة اإلناث يمكن رده إلى عامل ثقافي امل
ّ

 يميزذكورة أعاله، إًل

ا ا ذكوريا ، في نظرتها إلى اًلهتمام بالشأن العام بوصفه شأنا
ا

، إضافة املجتمعات العربية، اإلسالمية إجماًل

ف إلى الخصوصية السورية التي تجعل اًللتفات إلى العمل السياس ي مح
ّ
ا باملخاطر. وربما يكون ما تكش

ا
فوف

عذيب، دوره في النفور من الشأن والتمن ممارسات ضد نساء نشطن خالل الثورة السورية، اًلغتصاب 

ا.  العام والسياسة عموما

ا بين الجهل بأسماء أحزاب سورية أخرى، ما خال حزب البعث، واملستجوبات  ا وثيقا
ا
 أننا نجد ارتباط

ّ
إًل

سْم أي من املبحوثات اإلناث أي حزب سوري، في حين توزعت معرفة الذكور بهذه األحزاب اإلناث. إذ لم 
ُ
ت

ا.115لوارد في الجدول )يع اوفق التوز   (، وكّنا قد حللنا هذا التوزيع سابقا
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باملقابل، فقد أظهرت املبحوثات معرفة أوسع باألحزاب التركية وإن أظهرت اإلحصاءات تقدم الذكور 

ل  101هذا الشأن. فقد سمت على اإلناث في  ِّ
ّ
من املبحوثات حزب العدالة والتنمية" التركي. هذا العدد ُيشك

في املئة من الحجم اإلجمالي للعينة املبحوثة. وجاء حزب "الحركة القومية" التركي في املرتبة  50,50ته ما نسب

لن ما نسبته  32لثانية لدى املبحوثات فقد سمته ا ِّ
ّ
شك

ُ
ئة من حجم العينة الكلي. ثم في امل 16مستجوبة، ت

لن  26تاله حزب "الشعب الجمهوري"، فقد عرفته  ِّ
ّ
شك

ُ
ة من حجم العينة الكلية. ثم املئفي  13مبحوثة ت

لن  20حزب "السعادة" الذي سمته  ِّ
ّ
شك

ُ
نة، وجاء أخيرا حزب "الشعوب في املئة من حجم العي 10مبحوثة، ت

لن  14الديمقراطي" الذي سمته  ِّ
ّ
شك

ُ
 في املئة فقط من حجم العينة اإلجمالي. 7مبحوثة ت

ا سورية تتعلق ن جهواألرجح أن دًللة معرفة املبحوثات ألحزاب تركية في حي كما سبقت -لن أحزابا

ا بسورية، وارتباط مصالح بعوامل عدة: ع -اإلشارة لنية وديمقراطية العمل السياس ي في تركيا، قياسا

ا بتوجهات وسياسات األحزاب التركية تجاههم وتجاه القضية السوريين اليومية بوصفهم ًلجئين في تركي

ياسية اليومية في تركيا، الصراعات التي تكسر الحاجز الذي والسالسورية، إضافة إلى الصراعات الحزبية 

 فضائين اًلجتماعي والسياس ي.اعتاد السوريون معظمهم على إقامته بين ال

ه في معرفة العينة املبحوثة لألحزاب السياسية في سورية املتغير الثالث الذي سعى البحث لتلمس تأثير 

ستهدفة بالبحث إلى ملعر وتركيا ودًلًلت الفروق املحتملة لهذه ا
ُ
سمت العينة امل

ُ
فة هو متغير العمر. فقد ق

ا، وتراوح أعمار الفئة الثانية  23و 18من تراوح أعمارهم/هن بين  ثالث فئات عمرية: الفئة األولى هي فئة عاما

ا بينما تراوح أعمار األفراد املبحوثين في الفئة الثالثة بين  29و 24ن بي ا. الجد 35و 30عاما  117) وًلنعاما

 ( ُيلخصان نتائج البحث في ما يخص متغير العمر.118و

ا ومبحوثة من أصل عدد العينة الكلية البالغ  391وإذ كان 
ا
قد أجابوا عن السؤال املتعلق  400مبحوث

قد توزعوا من حيث  391أحزاب سورية وتركية كما بّينا أعاله، فإن هؤًلء املستجوبين الـبمعرفتهم أسماء 

 األحزاب املذكورة كاآلتي:هذه معرفتهم ل

ا: بلغ عدد من سموا حزب البعث من هذه الفئة العمرية  23و 18الفئة األولى بين  ا،  81عاما
ا
مبحوث

لون ما نسبته  ِّ
ّ
أجابت عن هذا السؤال. وجاء حزب "التحرير اإلسالمي" في في املئة حجم العينة التي  99ُيشك

ا في املئة من حجم الفئة، بينما تساوت  12مستجوبين ُيشكلون  10ه املركز الثاني لدى هذه الفئة، فقد سمَّ

ب "القومي اًلشتراكي"، الحزب الهالمي الذي ُيرجح أن َمْن سموه معروفية تنظيم "اإلخوان املسلمين" والحز 

ى كل منهما يقصدون ا ل كل فريق منهما  6لحزب القومي اًلجتماعي السوري، فقد سمَّ ِّ
ّ
في  7,25مبحوثين ُيشك

الن مجتمعين  ملئةا ِّ
ّ
 أي من أفراد هذه الفئة حزب "وعد 14,50وُيشك

ْ
" في املئة من حجم هذه الفئة. ولم ُيسّم

ا، وإذ جاء حزب البعث في املرتبة ا ألولى لدى هذه الفئة وحقق املعروفية أو حزب "اليسار الديمقراطي. وتاليا

ا جديا   أن جهل أفراد هذه الفئة الكلي ا أماألوسع بين أفرادها، فإنه أمر مفهوم وًل يطرح تحديا
ّ

ام تفسيره، إًل

اج إلى وقفة تحليلية قصيرة. حزب "التحرير بحزبي "التحرير اإلسالمي" و"اليسار الديمقراطي" يحت

ا في سورية، ا، وكان قد تعرض ًلنكشاف أمني في مطلع  اإلسالمي" عمل سرا وهو من األحزاب املمنوعة فعليا

اعتقل كثير من أفراده وُحطمت بنيته التنظيمية. واألرجح أن دعاواه املتعلقة ة، فاأللفية الثانية في سوري
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في  ائع اًلجتماعي السياس ي السوري، لذا ليس من املرجح أن يحقق معروفية أوسعبعودة الخالفة تجافي وق

ا األ املجتمع السوري. لكن في ما يتعلق بحزب "اليسار الديمقراطي"، فإن املسألة الجيلية هي العمل كثر بروزا

ما في العالم في مجهولية هذا الحزب بالنسبة إلى هذه الفئة العمرية. فاألحزاب اليسارية في سورية، ورب

، هي أحزاب هرِّمة بمعنيين. بمعنى أول يتمثل في أن 
ا

حركة التاريخ املوضوعية تبدو وقد تجاوزت إجماًل

ا بالشأن بيتهمجمل طروحات هذه األحزاب وبرامجها السياسية ففقدت جاذ ا لدى األجيال األحدث عهدا

ا من القواسم املش تركة مع األحزاب القومية اًلشتراكية، العام، وبوجه خاص ألن هذه األحزاب تحمل كثيرا

مستوى آليات فهمها للمجتمع والسياسة والعالقة بينهما كما في مستوى الشبيهة بحزب البعث في سورية، في 

قدم بها ب
ُ
ا فإنها جزء من املناخات النفسية رامجاملفهومات التي ت ها ودعاواها وخطابها السياس ي، وتاليا

مة انقلبت عليها ثورات الربيع العربي خالل السنوات األخيرة. وهي أحزاب هرِّ واًلجتماعية والسياسية التي 

ا بمعنى ارتفاع معدًلت سن منتسبيها، املقدرة بـ ا، ما ُيحدث فجوة جيلية كبيرة بي 55أيضا وبين هذه نها عاما

 الفئة العمرية تبعدها عن التأثير في أفرادها.

ى  29و 24الفئة الثانية بين  ا: َسمَّ ا، وهؤًلء  231عاما ا من أفراد هذه الفئة حزب البعث أيضا مستجوبا

لون ما ن ِّ
ّ
ى  97سبته ُيشك لون ما نسبته  20في املئة. فيما َسمَّ ِّ

ّ
 8,5منهم حزب "التحرير" اإلسالمي وهؤًلء ُيشك

ى في  ا من أفراد الفئة تنظيم "اإلخوان املسلمين" ونسبتهم من ح 14املئة من أفراد هذه الفئة، َسمَّ جم فردا

ى  9الفئة  ِّ  8في املئة، وَسمَّ
ّ
في املئة من عدد أفراد  3,25لون ما نسبته من أفراد الفئة حزب "وعد" وهؤًلء ُيشك

ى  ا َسمَّ ل هؤًلء نسبة ة المن أفراد هذه الفئة العمري 6الفئة، وأخيرا ِّ
ّ
في  2,5حزب "القومي اًلشتراكي" وُيشك

فراد هذه الفئة العمرية اسم حزب "اليسار الديمقراطي" املئة من حجم هذه الفئة، فيما لم يطرح أي من أ

 م سياس ي آخر.أو أي حزب أو تنظي

ى  35و 30الفئة الثالثة بين  ا: َسمَّ ا من أفراد هذه الفئة حزب الب 79عاما لون عث، مستجوبا ِّ
ّ
وهؤًلء ُيشك

حزاب اإلسالمية: "وعد" والتحرير" في املئة. فيما توزعت معرفة أفراد هذه الفئة على األ  98,75ما نسبته 

في املئة  12,5اد لكل منها ُيشكلون في كل مرة ما نسبته أفر  10وتنظيم "اإلخوان املسلمين" بالتساوي وبواقع 

ى  راد هذه الفئة حزب "اليسار الديمقراطي"، فيما لم ُيشر أي ن أفم 8من حجم هذه الفئة العمرية. وَسمَّ

خريين الحزب "القومي اًلشتراكي"؛ ولهذا السبب ربما تكون هذه  من أفرادها إلى ما سماه أفراد من الفئتين
ُ
األ

ا إلى أعمار أف الفئة ا نظرا ريين، غالبا
ُ
ا لواقع الثقافة السياسية السورية من الفئتين األخ ا عند رادهأكثر عكسا

 خروجهم من سورية.

ويمكن تسجيل هاتين املالحظتين في ما يخص متغير العمر وعالقته بمعرفة أسماء األحزاب السورية. 

ا مع عدد وا حزب البعث طردا سنوات العمر، األمر الذي يؤشر إلى أن معرفة  األولى: ازداد عدد من سمَّ

ا بطول  ا وثيقا
ا
ا طول مدة تعرضهم مّد  السوريين بحزب البعث مرتبطة ارتباط ة وجودهم في سورية وتاليا

ن، وتؤشر إلى تحرر أعداد من السوريين في الخارج ألقنية السلطة في إيصال املعلومات واألفكار إلى السوريي

ا في العينة خرجوا  من هيمنة وسائل اإلعالم ا إلى أن األفراد األصغر سنا واملناهج التعليمية الشمولية، نظرا
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ا عما  ا فإن تعرضهم لهذه املناهج والوسائل اإلعالمية ومضامينها يقل زمنا من سورية في سن أصغر وتاليا

ا.ه األفراتعرض ل  د األكبر سنا

ا في توزعها في املقابل، فإن معرفة هذه الفئات العمرية الثالث لألحز  اب السياسية التركية كانت أكثر توازنا

ى  ا مع بقية املتغيرات املدروسة. فبالنسبة إلى الفئة األولى َسمَّ
ا
ا واتساق

ا
لون  59وأشد ارتباط ِّ

ّ
ا منها، ُيشك فردا

في املئة من حجم هذه الفئة، حزب العدالة والتنمية الحاكم، تاله حزب "الشعب الجمهوري" الذي  72

لون ف 35سماه  ِّ
ّ
ا من أفراد هذه الفئة، ُيشك ى  43ردا لون  30في املئة من حجم الفئة. وّسمَّ ِّ

ّ
ا من الفئة، ُيشك فردا

ا من أفراد الفئة،  18في املئة من حجمها حزب "الحركة القومية". ثم حزب السعادة الذي عرفه  37 فردا

الشعوب الديمقراطي" بواقع معرفة في املئة من حجم الفئة، بينما جاء في نهاية الترتيب حزب " 22نسبتهم 

لون  12 ِّ
ّ
ا من أفراد العينة ًلسمه، يشك  في املئة من حجم هذه الشريحة العمرية. 15فردا

وفي الفئة الثانية بقي ترتيب األحزاب هو ذاته، لكن تبادل حزبا "الحركة القومية" وحزب "الشعب 

ة الثانية من حيث معروفيته ألفراد هذه الشريحة الجمهوري" املواقع. فحلَّ حزب "الحركة القومية" في املرتب

لون  75العمرية، إذ سماه  ِّ
ّ
ا من أفرادها ُيشك في املئة من حجمها، ليلي بذلك حزب "العدالة  31,5فردا

لون ما نسبته  195والتنمية" الحاكم الذي سماه  ِّ
ّ
ا، ُيشك في املئة من حجم هذه الفئة. وحلَّ حزب  82فردا

لون نسبة  51رتبة الثالثة، إذ سماه "الشعب الجمهوري" بامل ِّ
ّ
ا من أفراد هذه الفئة العمرية، ُيشك في  21فردا

لون  33املئة من حجم الشريحة. وسمى  ِّ
ّ
ا من أفراد هذه الفئة، ُيشك في املئة من حجمها، حزب  14فردا

ى  لون  16"السعادة"، فيما سمَّ ِّ
ّ
ا فقط حزب "الشعوب الديمقراطي، وهؤًلء ُيشك ئة فقط من في امل 7فردا

 حجم الفئة.

ى  ا من أفراد الشريحة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وهؤًلء  45في الفئة العمرية الثالثة َسمَّ فردا

لون  ِّ
ّ
ى عدد متساٍو منهم،  56,25ُيشك لون  17في املئة، وَسمَّ ِّ

ّ
ا ُيشك في املئة من حجم هذه الشريحة،  21,25فردا

ى عدد متساٍو، حزبا "الحركة القومية" و"الشعب الج في املئة من  3,25أفراد ُيشكلون  5مهوري، وكذلك َسمَّ

 حجم هذه الشريحة، حزبا "السعادة" و"الشعوب الديمقراطي".

 هذه املالمح األساسية ملعرفة السوريين لألحزاب السياسية سواء في سورية أم في تركيا.

 ضة.عرف السوريون أحزاب السلطة وسموها بدرجة تفوق أحزاب املعار  •

ا بحسب الفئة العمرية من معرفتهم  • ا وأكثر توزعا معرفة السوريين باألحزاب التركية أشد وضوحا

 باألحزاب السورية.

ُيبدي الذكور املشمولين بعينة الدراسة معرفة باألحزاب السياسية السورية أوسع من تلك التي  •

 لإلناث.

ا مع زمن بقائهم في األحزاب ُيبدي األفراد املشمولين بالدراسة معرفة بأسماء  • السورية تتناسب طردا

 سورية.
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لم ُيسم أي من األفراد املشمولين بالبحث معرفة ًلسم أي حزب من أحزاب املعارضة التقليدية  •

 والتاريخية، ذات التوجه العلماني والديمقراطي، في سورية، في حين أبدوا معرفة متوسطة بأحزاب إسالمية.

ا ذات دًللة في معرفة األحزاب السورية والتركية على حد سواء، لتعليمي هذا ولم يعط املستوى ا
ا
فروق

فقد بقيت النسب على حالها مع اختالف املستويات التعليمية وهذا يعني أن املستوى التعليمي لم يلعب 

قلة ذلك املؤشر الكبير في اًلهتمام بالشأن العام ومن ثم معرفة األحزاب، وهو مؤشر باتجاهين يدل على 

تمام باألجزاب السياسية السورية من جهة وعدم فاعلية هذه األخيرة وبرامجها في املستوى اإلعالمي اًله

 واًلجتماعي من جهة أخرى.

ا ذات دًللة في مستوى معرفة األحزاب 
ا
كذلك األمر بالنسبة إلى مدة اإلقامة في تركيا، إذ لم يعط فروق

غال الناس بأمورهم الحياتية وسيطرة الحالة التركية يسّوغ انشالسورية والتركية على حد سواء، وهو ما 

السياسية على املناخ العام إذ مرت تركيا خالل السنوات األربع املنصرمة بدورتين انتخابيتين، األولى برملانية 

ا اًلنتخابات الب رملانية أعيدت على مرحليتن، ومحاولة انقالب فاشلة، ثم استفتاء على النظام الرئاس ي، وأخيرا

 الرئاسية األخيرة.و 

هذا إضافة إلى بعد األحزاب السورية عن شؤون الناس اليومية واهتماماتهم ومتطلباتهم فبقيت 

 طروحاتها نخبوية أيديولوجية محصورة بفئات محددة من دون غيرها.

 

 اًلنتخابات التركية واًلتجاه نحو اًلندماج -3
انتخابية سواء في مستوى األحزاب أم من تجربة ايش السوريون خالل وجودهم في تركيا أكثر ع

ا إلى اًلنتخابات التركية  اًلنتخابات الرئاسية أم اًلستفتاء على تعديل النظام الرئاس ي. ونظر السوريون دائما

ا من الشباب السوري  بمنظار موقعهم من نتائجها. صحيح أن التجربة الديمقراطية التركية أغرت كثيرا

ائهم من األتراك في موقعهم اًلجتماعي والسياس ي، لكن اًلهتمام الرئيس وحال نظر  باملقارنة بين حالهم

ا بمصيرهم وارتهانه بنتائج اًلنتخابات التركية. ولهذا السبب كان من املتوقع متابعة  والدائم لهم كان متعلقا

 ة.التفاصيل الدقيقة وبرامج األحزاب وأسماء املرشحين وكل ما يتعلق بالعملية اًلنتخابي

 
ُ
ذ البحث إبان اًلنتخابات التركية األخيرة "البرملانية والرئاسية" عام لقد ن . ولذلك فقد أظهرت 2018ّفِّ

ا، فقد اهتمت أغلبية العينة  يا
ّ
ا جل نتائج الدراسة امليدانية اهتمام الشباب السوري بتلك اًلنتخابات اهتماما

 (.42قم باًلنتخابات التركية ومتابعة أدق تفاصيلها )انظر جدول ر 

قد سوغ أفراد العينة سبب اهتمامهم باًلنتخابات بأنها تحدد مصير السوريين في تركيا )انظر جدول و 

 (، وهو ما يتقاطع مع تصورنا ومع واقع الحال الذي يعيشه السوريون في تركيا.43رقم 

ية بالنسبة ان ذا أهموتقاطعت اإلجابات في املستويات التعليمية كافة بأن اًلهتمام باًلنتخابات التركية ك

إلى وضع السوريين في البالد ولهذا جرى اًلهتمام بها ومتابعتها بالتفاصيل. وكانت العينة على اختالف 
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مستوياتها ميالة إلى حزب العدالة والتنمية في اًلنتخابات البرملانية وللرئيس "رجب طيب أردوغان" في 

 (.59اًلنتخابات الرئاسية. )انظر جدول رقم 

إلجابات في مستويات الحالة اًلجتماعية كافة بأن اًلهتمام باًلنتخابات التركية كان تقاطعت ا وكذلك

ذا أهمية بالنسبة إلى وضع السوريين في البالد ولهذا جرى اًلهتمام بها ومتابعتها بالتفاصيل. وكانت العينة 

 على اختالفها ميالة إلى حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان.

سابق، توجهنا بسؤال إلى عينة الدراسة عن تأثير نتائج اًلنتخابات في السوريين في لتحليل اليعزز ا

املستويات اًلجتماعية واًلقتصادية والسياسية واألمن، وذلك بعد فوز "حزب العدالة والتنمية" والرئيس 

 "أردوغان" فيها:

 تأثير االنتخابات التركية األخيرة في املستوى االجتماعي -

فوز حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان في اًلنتخابات، وهما أكبر  الرغم من على

ا"  داعمين للسوريين في تركيا، فإن الحذر قد شاب إجابات أفراد العينة، فتركزت اإلجابات بالتساوي "تقريبا

جدول رقم  اع. )انظربين الجيد والس يء واملتوسط، ونسبة كبيرة لم تستطع تحديد ما ستؤول إليه األوض

45.) 

وقد يعود سبب ذلك اإلرباك وضبابية الرؤية ملا هو آٍت إلى كثير من خطاب األحزاب املعارضة التي 

حصرت برنامجها اًلنتخابي باملشكالت التي ظهرت بسبب وجود السوريين في تركيا، وهي أحزاب إذا ما 

يين بمناخ غير مستقر تجاههم من شعر السور تشكلت مجتمعة تغطي نصف الرأي العام التركي. وهذا قد يُ 

 قبل أغلبية األتراك، وًل سيما أن العالقات اًلجتماعية ًل تحكمها صناديق اًلقتراع أو تأتي بقرار انتخابي.

وبالعالقة مع متغير التعليم، فقد وجد أصحاب املستوى التعليمي املنخفض واملرتفع أن األوضاع 

وسطة بعد نتائج اًلنتخابات كأعلى نسبة، مقابل املستوى بصورة مت اًلجتماعية للسوريين سوف تتحسن

 (.60التعليمي املتوسط الذين رأوا أن األوضاع سوف تكون سيئة على الصعيد اًلجتماعي )انظر جدول رقم 

وقد تعود تلك اًلختالفات في النسب والرؤى الخاصة للوضع اًلجتماعي إلى طبيعة التنظيم اًلجتماعي 

ا في عموم وًليات تركيا. وفي النهاية  فيه أفرادالذي يعيش  العينة، من دون النظر إلى الوضع السوري عموما

 تبقى تلك تصورات فردية مرتبطة باتحاهات وتجارب شخصية وجمعية في أغلب األحيان.

 تأثير االنتخابات التركية األخيرة في املستوى االقتصادي -

ًلقتصادية للسوريين بعد نتائج اًلنتخابات، وسوف األوضاع ارأى أفراد العينة أنه سيجري تغير على 

(. وقد كان السوريون ما قبل مرحلة اًلنتخابات وفي أثنائهاقد 46تكون في تحسن مستمر. )انظر جدول رقم 

عانوا بعض املشكالت على صعيد العمل نتيجة الخطاب املضاد الذي قام به مرشحو أحزاب املعارضة، ما 

ا في مدينة لسوريين إدفع كثيرين من ا لى التوقف عن أعمالهم مّدة أو أخذ جانب الحيطة والحذر، وتحديدا

ا على أحزاب املعارضة التركية.  كأزمير محسوبة انتخابيا
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بالنسبة إلى العالقة مع متغير التعليم، فقد أجمعت املستويات التعليمية الثالث على أن األوضاع 

(، 61اًلنتخابات البرملانية والرئاسية )انظر جدول رقم  هاية جولةاًلقتصادية سوف تتحسن باضطراد بعد ن

 وًل سيما أنها مرتبطة بفوز حزب العدالة والتنمية والرئيس "أردوغان" فيها.

 تأثير االنتخابات التركية األخيرة في املستوى السياس ي -

لتغييب من عقود ارأينا في مؤشر سابق حول موقف الشأن العام لدى السوريين، بأنه موقف نابع 

الطويلة لهم من نظام األسدين األب واًلبن، وهو ما ساهم في غياب الشارع السياس ي السوري والوعي 

ا لم يحدث، وبقي  ا كبيرا املرتبط به. وبسبب اإلرباكات السياسية التي رافقت مسيرة الثورة السورية، فإن تغيرا

ائكة. أرخى هذا األمر بظالله على تصورات التهم الشالسوريون متابعين للتغيرات السياسية املتغيرة في ح

ا حول املصائر السياسية لبلدهم، وهذا ما نلحظه في تركز إجابات أفراد العينة بالنسبة  السوريين عموما

العليا في خيار "ًل أعرف" الذي يعني عدم وضوح الرؤية السياسية لهم تجاه ما يجري في سورية )انظر جدول 

 (.47رقم 

رباك السياس ي والعسكري والحلول املرتبطة به مما تمر به سورية من تغيرات حب هذا اإل وقد انس

وحوادث متالحقة قد أرخى بظالله على ضبابية تصورات العينة بشرائحها وخصائصها كافة تجاه ما ستؤول 

عليمي إليه األوضاع بالعالقة مع الوضع الداخلي التركي. فقد قالت نسبة كبيرة من ذوي املستوى الت

توسط واملرتفع بأن األوضاع سوف تكون سيئة في هذا املستوى، مقابل النسبة العليا التي قالت بأنها "ًل امل

 (.62تعرف" من ذوي املستوى التعليمي املنخفض )انظر جدول رقم 

 تأثير االنتخابات التركية األخيرة في األمن واالستقرار -

د العينة قد رأت أن األوضاع في مستوى األمن ى من أفرابينت النتائج امليدانية أن النسبة الكبر 

واًلستقرار بالنسبة إلى السوريين سوف تتحسن وإن بصورة متوسطة بعد نتائج اًلنتخابات التركية )انظر 

 (. 48جدول رقم 

وتقاطعت إجابات املستوى التعليمي حول "األمن واًلستقرار" بعد نتائج اًلنتخابات في تركيا، بأنها 

في نسبها العليا مع بعض اآلراء التي توجست من سوء األوضاع في هذا املستوى )انظر ن متوسطة ستكو 

 (.63جدول رقم 

والواقع أنه ًل يمكن التنبؤ "عموما" بما ستؤول إليه األوضاع بالنسبة إلى السوريين في تركيا ًل سيما بعد 

ا. والرئيس أردوغان، فهو استقرار الوضع السياس ي لحزب العدالة والتنمية  ا أو سلبيا إما أن يكون إيجابيا

ونحن نرى اليوم تعقدات الوضع السياس ي السوري في املستوى الدولي وقد ازدادات عما قبل، وكذلك 

 األوضاع التي تمر بها تركيا من حرب اقتصادية منظمة تجاهها.
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 تصورات املستقبل والعالقة باًلندماج -4
السوري دورها الكبير في اًلتجاه نحو اًلندماج والرغبة  باملستقبل لدى الشباب ؤدي التوترات الخاصةت

ا. ولذلك فقد قمنا بالتوجه إلى الشباب من عينة الدراسة بسؤال حول درجة تفاؤل  فيه والعمل عليه أيضا

 ه.املبحوثين بمستقبل سورية، ملا له دور في تكوين اتجاهاتهم نحو سورية ونحو تركيا في الوقت نفس

مليدانية وجود اتجاه عام من التشاؤم أو ضبابية التصور تجاه أوضاع املستقبل في وقد بينت النتائج ا

(. وهو أمر نستطيع تفهمه في ظل تعقد األوضاع على األرض السورية في 50سورية )انظر جدول رقم 

ا مع اًلتفاقات  الدولية واللقاءات املستوى السياس ي والعسكري، وعدم وضوح الحلول النهائية ترافقا

 فاوضية كلها التي لم تأتِّ بجديد حتى اللحظة.الت

وبالعالقة مع متغير التعليم، تراوح التفاؤل بمستقبل سورية ووجود حلول نهائية بين "متشائم وًل 

(. وهي حالة باتت مفهومة في ظل تغيرات موازين القوى الداخلية والخارجية في 64أعرف" )انظر جدول رقم 

 السورية.الساحة 

في ما يتعلق بمستقبل سورية لدى العينة بحسب الحالة اًلجتماعية )انظر جدول رقم  غلب التشاؤوم

ا بين املبحوثين من 79 ا في اإلجابات األخرى، إذ كان جواب "ًل أعرف" هو األكثر تكرارا (. وظهر اإلرباك واضحا

يسيطر عليها النظام سواء في املناطق التي أفراد العينة. ويعكس هذا اإلرباك الحاصل في الساحة السورية 

ا مقارنة بالتشاؤم وعدم 
أم املناطق الخارجة على سيطرته. أما من تفاءل باملستقبل فكانت نسبته قليلة جدا

ا.  املعرفة، وهي التي ارتفعت لدى العزاب واملتزوجين ولكن بنسب ضئيلة جدا

 

 العودة إلى سورية واًلندماج "املوقت" -5
ا من خالل عدد  تجاه نحو اًلندماج فيد يبدو اًلق املجتمع التركي "من الشباب السوري أفراد العينة" بارزا

من املتغيرات واملؤشرات السابقة. لكننا آثرنا التوجه بسؤال حول مسألة العودة إلى سورية في حال جرى 

ر تائج بنسبة عالية "أكثالتوصل إلى حل نهائي وتحقق لكثير من املناطق األمن واًلستقرار، وقد جاءت الن

في املئة من أفراد العينة أنهم سوف يعودون إلى  50من نصف العينة" في هذا الخصوص. إذ صّرح أكثر من 

سورية حين تنتهي الحرب مهما كانت األوضاع اًلقتصادية واًلجتماعية والسياسية هناك )انظر جدول رقم 

ا إلى العودة وإعادة بناء ق املستقرة سوف يمثل د(. أي إن وجود حل نهائي يبعد النظام عن املناط49 افعا

ا تفرضه شروط  ا موقتا البالد. وهو مؤشر إيجابي يجعلنا نرى موضوع اًلندماج في املرحلة القريبة موضوعا

الحياة والتفاعل في الثقافة التركية التي يعيش السوريون في ظلها. وهو إيجابي أيضا من ناحية أنه يقدم 

ا لعالقة  الرغم مما شابها من تشويه من نظام البعث على مر عقود طويلة  السوريين مع وطنهم علىتصورا

 مضت.
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 االستنتاجات العامة للدراسة
 ينت الدراسة امليدانية أهم النتائج اآلتية:ب

وجود نوع من اًلندماج، أو الرغبة في ذلك على أقل تقدير، من السوريين في مدينة أزمير مع املجتمع  -1

بتوزع السورين على مناطق كثيرة تضم املكون التركي والسوري وعدم اًلكتفاء التركي. وهو ما يمكن تفسيره 

بوجود تجمعات سورية خالصة، ما يؤسس لـ "غيتوات مصغرة" من شأنها تشكيل كابح أو عامل ًلفظ 

 لعملية اًلندماج.

اندماج ردي، وهو ما يشير إلى تزايد وجود نسبة مرتفعة من العالقات مع األتراك في املستوى الف -2

 السوريين في املدينة بعد استقرارها ونزع صفة "منفذ التهريب" عنها.

أظهرت الدراسة رغبة واضحة في اندماج الشباب السوري في املجتمع التركي الحاضن في مدينة أزمير  -3

ا ذات دًللة من خالل عالقات التفاعل القائمة في مستوى الجيران. ولم تعط املستويات
ا
 التعليمية فروق

سلبية في ذلك، فقد كانت الرغبة في اًلندماج لدى املستويات كافة في مستوى السلوك من خالل بروز نمط 

"العالقة التفاعلية" مع الجيران األتراك في املحيط اًلجتماعي الحاضن. وبرز ذلك أيضا في املشاركة في 

 اد وغيرها.ألتراك من أفراح وأتراح وأعياملناسبات اًلجتماعية اليومية للجيران ا

لم تعط الخصائص العامة للعينة قيمة ذات دًللة في عالقته بمستوى متابعة النشاط  -4

الفنيةواًلستماع إلى القنوات الناطقة باللغة التركية، فقد ُوجدت بنسب متكافئة لدى الجميع، بل كان 

ستويات. وتعطي الرغبة في ليمي املنخفض من غيره من املاًلهتمام بمتابعة القنوات أكثر لدى املستوى التع

متابعة النشاط الفني مؤشرات عن طموح لدى أفراد العينة في اًلطالع على الثقافة التركية ومضامينها ًل 

 سيما األشكال الفنية وما تحمله من بعد حياتي وثقافي كامن.

بات التركية دراسة بأن اًلهتمام باًلنتخاتقاطعت اإلجابات في املستويات كافة في خصائص عينة ال -5

كان ذا أهمية بالنسبة إلى وضع السوريين في البالد ولهذا جرى اًلهتمام بها ومتابعتها بالتفاصيل. وكانت 

العينة على اختالف مستوياتها ميالة إلى حزب العدالة والتنمية في اًلنتخابات البرملانية وللرئيس "رجب طيب 

 ابات الرئاسية.أردوغان" في اًلنتخ

ع السوري الشائك بظالله على تصورات العينة في ما يتعلق بمستقبل سورية. إذ أجمعت أرخى الوض -6

 العينة على تشاؤمها من املستقبل السوري في املرحلة املقبلة.

ا ذات دًللة في املوقف من بيع املمتلكات في سورية، فقد  -7
ا
توافق لم تعط الحالة اًلجتماعية فروق

بيع. واجتمعت أسباب عدم الرغبة في البيع لديهم باألمل في العودة إلى موقف الجميع بعدم الرغبة في ال

 سورية أو وجود رابط بينهم وبين وطنهم األم.

 فضلت عينة الدراسة في مستوياتها كافة تركيا على الدول األوروبية للحياة بالنسبة إلى السوريين. -8
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 مالحق الدراسة

 1ملحق رقم 

 

 يدانيواستبيان الدراسة امل

 رقم االستبيان اإلحصائي                                                                 ركز حرمون للدراسات املعاصرةم

 وحدة األبحاث االجتماعية

 استبيان 

 محددات اندماج الشباب السوري في مدينة أزمير التركية

 ميدانيةدراسة 

 أزمير

-2018- 

: البيانات العامة
ا

 أوًل
  1 ذكر لجنسا 1

 2 أنثى

  1 23-18 العمر 2

24-29 2 

30-35 3 

املستوى  3

 التعليمي

  1 منخفض

 2 متوسط

 3 مرتفع

مكان اإلقامة  4

 في سورية

   

الحالة  5

 اًلجتماعية

  1 عازب

 2 متزوج

 3 منفصل

 4 أرمل

  1 يعمل الحالة املهنية 6

 2 ًل يعمل/ ....
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منذ متى تقيم  7

 في تركيا

 3أقل من  -1

 سنوات

1  

أقل من  -3

 سنوات5

2 

سنوات  5

 فأكثر

3 

الوضع  8

 القانوني في تركيا

بطاقة 

الحماية املؤقتة 

 )كيملك(

1  

إذن عمل/ 

 إقامة عمل

2 

حاصل على 

الجنسية 

 التركية

3 

أخرى 

 )تذكر( .............

4 

 

ا: املحددات   اًلجتماعية الثقافية لالندماج )الحياة في تركيا(ثانيا
مع من تعيش  9

ا؟  حاليا

  1 وحدي

 2 مع أسرتي

مع أصدقاء 

 سوريين

3 

مع أصدقاء 

 أتراك

4 

مع أصدقاء 

 سوريين وأتراك

5 

أخرى )تذكر( 

............. 

6 

  1 نعم 10
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هل لديك أقارب 

من الدرجة األولى 

 داخل سورية؟

 2 ًل

هل تتواصل مع  11

أصدقاء أو أقارب لك 

 في سورية؟

  1 ًل أتواصل أبدا

في املناسبات 

 ووقت الضرورة

2 

ا  3 ليس دائما

 4 باستمرار

التنظيم  12

اًلجتماعي الذي 

 تعيش في إطاره

)سكان الحي الذي 

 تسكن فيه(

  1 سوريون فقط

 2 أتراك فقط

 3 أغلبية سورية

 4 ية تركيةأغلب

خليط متعادل 

بين السوريين 

 واألتراك

5 

أخرى )تذكر( 

............. 

6 

هل تفضل محيط  13

 جيرانك

  1 من السوريين

 2 من األتراك

خليط مشترك 

 3 وأتراك()سوريون 

أخرى )تذكر( 

............. 4 

هل توجد عالقات  14

 قرابة لك مع أتراك

  

  1 نعم

 ًل

2 

هل توجد    15

عالقات مصاهرة لك 

 مع أتراك

  1 نعم

 ًل

2 
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من دائرتك  16

اًلجتماعية األولى 

 10)التي فيها 

أشخاص( كم نسبة 

 األتراك منهم؟

   

هل لديك أصدقاء  17

مقربون أتراك تلتقي 

 بهم دوريا

  1 نعم

  2 ًل

كيف تصف  18

العالقة مع جيرانك 

 األتراك؟

  1 رسمية

 2 يةسطح

 3 تفاعلية

أخرى )تذكر( 

............. 

4 

هل تشارك في  19

مناسبات اجتماعية 

ألتراك؟ )أفراح، مآتم 

 وغيرها(

  1 ًل

ا  2 أحيانا

ا  3 نادرا

 4 باستمرار

هل تتابع القنوات  20

التركية )الناطقة 

 باللغة التركية(

  1 ًل

ا  2 أحيانا

ا  3 نادرا

 4 مرارباست

هل تستمع إلى  21

األغاني واملوسيقى 

 االتركية

  1 ًل

ا  2 أحيانا

ا  3 نادرا

 4 باستمرار

هل تحضر  22

النشاط الفني التركي 

)سينما/ مسرح/ 

 موسيقى،إلخ(

  1 ًل

ا  2 أحيانا

ا  3 نادرا

 4 باستمرار

  1 نعم 23
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هل تتابع دوري 

 كرة القدم التركي

 2 ًل

ا  3 أحيانا

إذا كنت تتابعه،  24

من هو فريقك 

  ................... املفضل؟

 

هل تتقن اللغة  25

 التركية

  1 الكتابة واملحادثة

 2 املحادثة فقط

أتحدث بصورة 

 3 متوسطة

أتحدث بصورة 

 4 ضعيفة

ًل أعرف اللغة إًل 

بما يفيد تسيير 

األمور اليومية 

)شراء/ 

 5 ت،الخ(مواصال 
 

ا: املحددات اًلقتصادية لالندماج
ا
 ثالث

للذين يعملون أو عملوا  26

ا.   سابقا

 ما هو مجتمع العمل؟

  1 أتراك

 2 سوريون 

 3 أغلبية تركية

 4 أغلبية سورية

سوريون وأتراك 

 متعادلين في الحجم

5 

أخرى )تذكر( 

............. 

6 

 العالقات الخارجية في 27

 العمل )زبن،الخ(

  1 أتراك

 2 سوريون 

 3 أتراك وسوريون 
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أخرى )تذكر( 

............. 

4 

هل لديك ممتلكات في  28

 سورية

  1 نعم

اًلنتقال  2 ًل  

 31للسؤال 

هل تفكر في بيعها أو اإلبقاء  29

 عليها؟

  1 نعم

 2 ًل

في الحالتين، ما هي  30

 األسباب؟

   

  1 نعم متلكات في تركيامهل لديك  31

 2 ًل

هل حققت اًلستقالل  32

اًلقتصادي )عمل مستقل أو 

 مهارة مطلوبة في سوق العمل(

  1 بصورة كبيرة

 2 جزئيةبصورة 

 3 لم أحققها بعد
 

ا: املحددات السياسية   املدنية لالندماج في تركيا -رابعا
هل تتابع أخبار منطقتك  33

 في سورية؟

 

  1 عابًل أت

ا  2 ليس دائما

في وقت 

 الحوادث الكبرى 

3 

 4 باستمرار

عدد أسماء األحزاب  34

السياسية السورية التي 

 )النظام واملعارضة(تعرفها 

   

عدد أسماء األحزاب  35

السياسية التركية التي 

 تعرفها

   

هل أنت عضو في أحد  36

 األحزاب السياسية التركية؟

  1 نعم )اذكره(

 2 ًل
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 نسيةلجللحاصلين على ا

هل أنت عضو في أي نقابة  37

 أو تنظيم منهي تركي؟

 للحاصلين على الجنسية

  1 نعم)اذكره(

  2 ًل

هل أنت عضو في أي  38

جمعية أو منظمة مجتمع 

 مدني تركي؟

  1 نعم )اذكره(

  2 ًل

كيف تصف درجة  39

اهتمامك باًلنتخابات التركية 

 األخيرة

كبيرة ة بدرج

ا(  )يوميا

1  

بدرجة 

 متوسطة

2 

 3 بدرجة قليلة

 4 لم أهتم بها

أخرى )تذكر( 

............. 

5 

ما هي أسباب اًلهتمام أو  40

 عدمه؟

   

 في  41
ا

إلى من كنت مياًل

اًلنتخابات البرملانية 

 2018والرئاسية التركية 

   

بعد نتائج اًلنتخابات  42

وضع ى التركية كيف تر 

 السوريين هنا؟

للباحث )أعطِّ 

 2للجيد و 1

 3للمتوسط و

 4للس يء أو املربك و

 لال أعرف(

  

   1/2/3/4 من الناحية اًلجتماعية

   1/2/3/4 من الناحية اًلقتصادية

   1/2/3/4 من الناحية السياسية

من ناحية األمن 

 واًلستقرار

1/2/3/4   
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للعبارات التي  1اختر رقم  43

للتي ًل  2عليها ورقم  فقتوا

 توافق عليها

في وقت ما 

ستجبر تركيا 

السوريين 

معظمهم على 

 العودة إلى سورية

  

أبحث عن وطن 

 بديل لالستقرار

  

تركيا أفضل 

من أوروبا 

 للسوريين

  

أعود إلى سورية 

حين تنتهي الحرب 

 مهما كانت األوضاع

  

لن أعود إلى 

الحياة في سورية 

 ثمهما حد

  

إلى أي درجة أنت متفائل  44

 بمستقبل سورية؟

ا   1 متفائل جدا

 2 قليالمتفائل 

ًل أعرف 

 )مرتبك(

3 

 4 متشائم

أخرى )تذكر( 

............. 

5 

 

 2ملحق الدراسة 

 داول الدراسة امليدانيةج

 ( يبين التوزع العمري ألفراد العينة محل الدراسة1جدول رقم )
 % دالعد لعمرا

18-23 82 20.5 
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24-29 238 59.5 

30-35 80 20.0 

 100.0 400 مج
 

 ( يبين عالقة الجنس بالتركيب العمري لعينة الدراسة2رقم )جدول 
 % إناث % ذكور  لعمرا

18-23 35 17.5 47 23.5 

24-29 147 73.5 91 45.5 

30-35 18 9 62 31 

 100 200 100 200 مج
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 يمي ألفراد العينة محل الدراسةستوى التعل( يبين امل3جدول رقم )
 % العدد ملستوى التعليميا

 44.75 179 منخفض

 45 180 متوسط

 10.25 41 مرتفع

 100 400 مج
 

 ( يبين عالقة الجنس باملستوى التعليمي لعينة الدراسة4جدول رقم )
ملستوى ا

 التعليمي

 % إناث % ذكور 

 79.5 159 10 20 منخفض

 11.5 23 78.5 157 متوسط

 9 18 11.5 23 رتفعم

 100 200 100 200 مج
 

 يبين مكان اإلقامة األصلي في سورية ألفراد العينة( 5جدول رقم )
 % العدد كان اإلقامة في سوريةم

 29.75 119 دمشق

 9.0 36 ريف دمشق

 20 80 حلب

 6.5 26 ريف حلب

 15.25 61 حمص

 0.25 1 إدلب

 5.25 21 الحسكة

 3 12 القامشلي

 9.25 37 الرقة

 1 4 دير الزور

 0.75 3 ريف حمص

 100 400 مج
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 ( يبين العالقة بين الجنس ومكان اإلقامة األصلي في سورية ألفراد العينة6جدول رقم )
كان اإلقامة في م

 سورية

 % إناث % ذكور 

 28.5 57 31 62 دمشق

 8.5 17 9.5 19 ريف دمشق

 25 50 15 30 حلب

 6 12 7 14 ريف حلب

 12.5 25 18 36 حمص

 0 0 0.50 1 إدلب

 6 12 4.50 9 الحسكة

 2.5 5 3.5 7 القامشلي

 8 16 10.5 21 الرقة

 1.5 3 0.50 1 دير الزور

 1.5 3 0 0 ريف حمص

 100 200 100 200 مج
 

 ( يبين الحالة اًلجتماعية ألفراد العينة7جدول رقم )
 % العدد لحالة االجتماعيةا

 45.5 182 عازب

 51.5 206 متزوج

 3 12 منفصل

 100 400 مج
 

 يبين العالقة بين الجنس والحالة اًلجتماعية ألفراد العينة( 8جدول رقم )
لحالة ا

 االجتماعية

 % إناث % ذكور 

 25.5 51 65.5 131 عازب

 72.5 145 30.5 61 متزوج

 2 4 4 8 منفصل
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 100 200 100 200 مج

 ينةنية ألفراد الع( يبين الحالة امله9جدول رقم )
 % العدد لحالة املهنيةا

 64.25 257 يعمل

 35.75 143 ال يعمل

 100 400 مج
 

 ( يبين العالقة بين الجنس والحالة املهنية ألفراد العينة10جدول رقم )
 % العدد % العدد لحالة املهنيةا

 34 67 95 190 يعمل

 66 133 5 10 ال يعمل

 100 200 100 200 مج
 

 أفراد العينةيع األشخاص الذين ًل يعملون من ( يبين توز 11قم )جدول ر 
 % العدد  يعملال 

 1.40 2 عاطل عن العمل

 10.49 15 طالب

 88.11 126 ربة منزل 

 100 143 مج
 

 ( يبين العالقة بين الجنس وتوزيع األشخاص الذين ًل يعملون 12جدول رقم )
 % العدد % العدد  يعملال 

 0 0 20 2 عاطل عن العمل

 5 7 80 8 طالب

 95 126 0 0 ربة منزل 

 100 133 100 10 مج
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 ( يبين مدة اإلقامة في تركيا ألفراد العينة13جدول رقم )
 % العدد دة اإلقامةم

 36.75 147 سنوات 3أقل من 

أقل من  3  55.25 221 سنوات 5و

 8 32 سنوات فأكثر  5

 100.0 400 مج
 

 ة اإلقامة في تركيابين متغير الجنس ومد( يبين العالقة 14جدول رقم )
 % العدد % العدد اإلقامةدة م

 46.5 93 27 54 سنوات 3أقل من 

أقل من  3  47 94 63.5 127 سنوات 5و

 6.5 13 9.5 19 سنوات فأكثر  5

 100 200 100 200 مج
 

 ( يبين الوضع القانوني في تركيا ألفراد العينة15جدول رقم )
 % عددال لوضع القانونيا

 76 304 )الكيملك(املوقتة  بطاقة الحماية

 3.25 13 إذن عمل/ إقامة عمل

 15.75 63 حاصل على الجنسية

 5 20 مرشح للجنسية

 100 400 مج
 

 ( يبين شريك السكن لدى أفراد العينة16جدول رقم )
 جم

 مع أسرتي وحدي

مع 

أصدقاء 

 سوريين

مع 

أصدقاء 

 غير ذلك أتراك

مع من 

 تعيش حاليا؟

 ذكور  2 65 19 102 12 200

 3.00 25.50 4.75 16.25 .50 % 

 إناث 0 0 7 189 4 200
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 1.00 47.25 1.75 .00 .00 % 
 

 ( يبين وجود أقارب داخل سورية لدى أفراد العينة17جدول رقم )
 جم

 نعم ال

هل لديك أقارب من الدرجة األولى 

 داخل سورية؟

 ذكور  126 74 200

 18.50 31.50 % 

 إناث 78 122 200

 30.50 19.50 % 
 

 ( يبين التواصل مع أقارب وأصدقاء داخل سورية لدى أفراد العينة18جدول رقم )
 جم

ال 

أتواصل 

 أبًدا

في 

املناسبات 

ووقت 

 الضرورة

ليس 

 باستمرار دائًما

هل تتواصل مع أصدقاء أو 

 أقارب لك في سورية؟

 ذكور  137 30 25 8 200

 2.00 6.25 7.50 34.25 % 

 إناث 61 33 60 46 200

 11.50 15.00 8.25 15.25 % 
 

 ( يبين التنظيم اًلجتماعي الذي يعيش ضمنه أفراد العينة19جدول رقم )
 جم

سوريون 

 فقط

أتراك 

 فقط

أغلبية 

 سورية

أغلبية 

 تركية

خليط 

متعادل 

بين 

السوريين 

 واألتراك

التنظيم 

االجتماعي 

الذي 

 تعيش فيه

 ذكور  8 18 62 89 23 200

 5.75 22.25 15.50 4.50 2.00 % 

 إناث 28 55 49 37 31 200
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 7.75 9.25 12.25 13.75 7.00 % 

 

 ( يبين تفضيل محيط الجيران لدى أفراد العينة20جدول رقم )
من  جم

 السوريين

من 

 األتراك

)سوريون 

 وأتراك(

هل تفضل محيط 

 جيرانك؟

 ذكور  121 9 70 200

 17.50 2.25 30.25 % 

 إناث 100 25 75 200

 18.75 6.25 25.00 % 
 

 ( يبين وجود عالقة قرابة مع أتراك لدى أفراد العينة21جدول رقم )
 جم

 ال نعم

هل توجد عالقات قرابة 

 مع أتراك؟

 ذكور  181 19 200

 4.75 45.25 % 

 إناث 158 42 200

 10.50 39.50 % 
 

 العينةراد ( يبين وجود عالقة مصاهرة مع أتراك لدى أف22جدول رقم )
 جم

 ال نعم

جد عالقات هل تو 

 مصاهرة مع أتراك؟

 ذكور  178 22 200

 5.50 44.50 % 

 إناث 169 31 200

 7.75 42.25 % 
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 ( يبين نسبة املعارف األتراك في العالقات لدى أفراد العينة23جدول رقم )
م

 ج

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

من 

دائرتك 

االجتما

عية 

األولى 

)التي 

 10فيها 

خاأش

ص( كم 

نسبة 

األتراك 

 منهم؟

2

00 

1

5 

1

7 

35 2

3 

2

6 

1

4 

ذكو 0 0 69 1

 ر

 3.

75 

4.

25 

8.7

5 

5.

75 

6.

50 

3.

50 

.2

5 

17.

25 

.0

0 

0 % 

2

00 

1

9 

3

4 

44 3

2 

1

7 

2

6 

1

2 

5 1

1 

 إناث 0

 4.

75 

8.

50 

11.

00 

8.

00 

4.

25 

6.

50 

3.

00 

1.2

5 

2.

75 

0 % 

 

 راد العينةلدى أف( يبين وجود أصدقاء مقربون أتراك 24جدول رقم )
 دوريا؟ بهم تلتقي أتراك مقربون  أصدقاء لديك هل ال نعم جم

 ذكور  154 46 200

 11.50 38.50 % 

 إناث 100 100 200

 25.00 25.00 % 
 



 
 72 

 ( يبين وجود العالقة مع الجيران األتراك لدى أفراد العينة25جدول رقم )

 سيئة تفاعلية سطحية رسمية جم
العالقة مع كيف تصف 

 األتراك؟ جيرانك

 ور ذك 1 78 18 103 200

 25.75 4.50 19.50 .25 % 

 إناث 0 146 17 37 200

 9.25 4.25 36.50 .00 % 

 

( يبين مشاركة الجيران األتراك في املناسبات اًلجتماعية لدى أفراد 26جدول رقم )

 العينة
 جم

ا ال
ً
 باستمرار نادًرا أحيان

مناسبات هل تشارك في 

أفراح، اجتماعية ألتراك؟ )

 مآتم وغيرها(

 ذكور  8 86 37 69 200

 17.25 9.25 21.50 2.00 % 

 إناث 22 66 79 33 200

 8.25 19.75 16.50 5.50 % 
 

 ( يبين متابعة أفراد العينة للقنوات التركية الناطقة باللغة التركية27جدول رقم )
 جم

ا ال
ً
 باستمرار نادًرا أحيان

هل تتابع القنوات 

قة باللغة التركية )الناط

 التركية(؟

 ذكور  6 26 150 18 200
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 4.50 37.50 6.50 1.50 % 

 إناث 18 33 100 49 200

 12.25 25.00 8.25 4.50 % 

 

 ( يبين اًلستماع إلى األغاني واملوسيقى التركية لدى أفراد العينة28جدول رقم )
 جم

ا ال
ً
 باستمرار نادًرا أحيان

هل تستمع إلى األغاني 

 ركية؟واملوسيقى الت

 ذكور  22 29 131 18 200

 4.50 32.75 7.25 5.50 % 

 إناث 16 23 79 82 200

 20.50 19.75 5.75 4.00 % 
 

 ( يبين حضور النشاط الفني والثقافي التركية لدى أفراد العينة29جدول رقم )
 جم

ا ال
ً
 باستمرار نادًرا أحيان

هل تحضر النشاط 

الفنية التركية )سينما/ 

 الخ(؟.مسرح/ موسيقى،

 ذكور  5 18 4 173 200

 43.25 1.00 4.50 1.25 % 

 إناث 0 10 12 178 200

 44.50 3.00 2.50 .00 % 
 

 ( يبين متابعة الرياضة التركية لدى أفراد العينة30جدول رقم )
ا ال جم

ً
 دوري كرة القدم التركي؟هل تتابع  نادًرا أحيان

 العدد 6 325 69 400

100 17.25 81.25 1.5 % 
 

 الرياض ي التركي املفضل لدى أفراد العينة ( يبين متابعة الفريق31جدول رقم )
 جم

 فنربهشة بشكتاش غلطة سراي

إذا كنت تتابعه، من هو 

 فريقك املفضل؟
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 ذكور  14 18 36 68

    % 

 إناث 0 2 1 3

    % 

 

 ( يبين إتقان اللغة التركية لدى أفراد العينة32جدول رقم )
 جم

الكتابة 

 حادثةوامل

املحادثة 

 فقط

أتحدث 

بصورة 

 سطةمتو 

أتحدث 

بصورة 

 ضعيفة

ال 

أعرف 

اللغة إال 

بما يفيد 

بتسير 

األمور 

 اليومية

هل تتقن اللغة 

 التركية؟

 ذكور  17 24 49 97 13 200

 3.25 24.25 12.25 6.00 4.25 % 

 إناث 63 53 56 11 17 200

 4.25 2.75 14.00 13.25 15.75 % 
 

 راد العينةيبين مجتمع العمل للذين يعملون من أف( 33جدول رقم )
 جم

 سوريون  أتراك

أغلبية 

 تركية

أغلبية 

 سورية

سوريون 

وأتراك 

متعادلين في 

 الحجم

جنسيات 

 متعددة

للذين 

يعملون 

أو عملوا 

سابقا. 

ما هو 

مجتمع 

 العمل؟

 ذكور  4 34 28 71 63 0 200

 .00 24.51 27.63 10.89 13.23 1.56 % 

 إناث 0 0 0 5 51 1 200

 .39 19.84 1.95 .00 .00 .00 % 
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 ( يبين العالقات الخارجية في العمل للذين يعملون من أفراد العينة34جدول رقم )
 جم

 سوريون  أتراك

سوريون 

 وأتراك 

جنسيات 

 متعددة

العالقات الخارجية في 

 العمل )زبائن، إلخ(

 ذكور  7 41 81 71 200

 29.34 33.47 16.94 2.89 % 

 إناث 7 17 15 3 200

 1.24 6.20 7.02 2.89 % 
 

 ( يبين وجود ممتلكات في سورية لدى أفراد العينة35جدول رقم )
 هل لديك ممتلكات في سورية؟ ال نعم جم

 ذكور  152 48 200

 12.00 38.00 % 

 إناث 175 25 200

 6.25 43.75 % 
 

 ى أفراد العينة( يبين القرار بشأن املمتلكات في سورية لد36جدول رقم )
 عها أو اإلبقاء عليها؟هل تفكر في بي ال نعم جم

 ذكور  41 7 200

 9.59 56.16 % 

 إناث 22 3 200

 4.11 30.14 % 
 

 املمتلكات في سورية لدى أفراد العينة( يبين أسباب القرار بشأن 37جدول رقم )
ألنها  جم

أرض ي 

ولن 

أتخلى 

 عنها

أتمنى 

العودة 

إلى 

 سورية

ألنها 

في 

منطقة 

تحت 

من 

أجل شراء 

هنا  منزل 

واالستقرار 

ألن 

األسعار 

متدنية 

في 

في 

الحالتين، 

ما هي 

 األسباب؟
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سيطرة 

 النظام

بصورة 

 تامة هنا

الوقت 

 الحالي

 ذكور  5 11 1 4 27 200

 36.99 5.48 1.37 15.07 6.85 % 

 إناث 0 3 0 7 15 200

 20.55 9.59 .00 4.11 .00 % 
 

 وجود ممتلكات داخل تركيا لدى أفراد العينة( يبين 38جدول رقم )
 جم

 ال نعم

هل لديك ممتلكات في 

 تركيا؟

 ذكور  193 7 200

 1.75 48.25 % 

 إناث 200 0 200

 .00 50.00 % 

 

 يبين تحقيق اًلستقالل اًلقتصادي في تركيا لدى أفراد العينة( 39جدول رقم )
 جم

بصورة 

 كبيرة

بصورة 

 جزئية

لم 

أحققه 

 بعد

قت االستقالل االقتصادي هل حق

ة مطلوبة في سوق )عمل مستقل أو مهار 

 العمل(؟

 ذكور  159 32 9 200

 2.25 8.00 39.75 % 

 إناث 166 27 7 200

 1.75 6.75 41.50 % 
 

 ( يبين متابعة أخبار املناطق لدى أفراد العينة40رقم )جدول 
ال  جم

 أتابع

ليس 

 دائًما

وقت 

األحداث 

 الكبرى 

تتابع أخبار هل  باستمرار

 منطقتك في سورية؟

 ذكور  58 31 28 83 200
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 20.75 7.00 7.75 14.50 % 

 إناث 27 21 56 96 200

 24.00 14.00 5.25 6.75 % 

 

 نسبة الحاصلين على الجنسية التركية من أفراد العينة( يبين 41جدول رقم )
 نسبة الحاصلين على الجنسية التركية العدد %

 نعم 67 16.8

 ال 333 83.3

 مج 400 100.0
 

 رجة اًلهتمام باًلنتخابات التركية األخيرة لدى أفراد العينة( يبين د42جدول رقم )
بدرجة  جم

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

لم 

 أهتم بها

كيف تصف درجة اهتمامك باالنتخابات 

 التركية األخيرة؟

 ذكور  4 21 175 200

 43.75 5.25 1.00 % 

 إناث 0 26 174 200

 43.50 6.50 .00 % 
 

مام أو عدمه باًلنتخابات التركية األخيرة لدى أفراد ( يبين أسباب اًلهت43جدول رقم )

 العينة
 جم

ألنها 

تحدد 

مصير 

السوريين 

 في تركيا

ألني 

أصبحت 

مواطن 

 تركي

ألني 

أحب 

الرئيس 

 أردوغان

ألنه 

شأن 

 عام

سأعود 

إلى سورية 

إن لم تنتِه 

إجراءات 

الهجرة إلى 

 أوروبا

 ما هي

أسباب 

االهتمام 

أو 

 عدمه؟

 ور ذك 4 4 2 1 189 200

 47.25 .25 .50 1.00 1.00 % 

 إناث 0 0 0 0 200 200
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 50.00 .00 .00 .00 .00 % 
 

( يبين ميل أفراد العينة إلى الحزب والرئيس املرشح في اًلنتخابات 44)جدول رقم 

 التركية األخيرة
 جم

 -العدالة والتنمية

 أردوغان

لم أمل إلى 

 أحد

إلى من كنت مياال 

 في االنتخابات البرملانية

والرئاسية التركية 

2018 

 ذكور  11 189 200

 47.25 2.75 % 

 إناث 0 200 200

 50.00 .00 % 
 

( يبين تأثير اًلنتخابات التركية األخيرة في املستوى اًلجتماعي في رأي 45جدول رقم )

 أفراد العينة
 احية االجتماعيةنمن ال ال أعرف س يء متوسط جيد جم

 ذكور  11 96 66 27 200

 6.75 16.5 24 2.75 % 

 إناث 69 18 89 24 200

 6.02 22.31 4.51 17.29 % 
 

تأثير اًلنتخابات التركية األخيرة في املستوى اًلقتصادي في رأي ( يبين 46جدول رقم )

 أفراد العينة
 جم

 ال أعرف س يء متوسط جيد

من الناحية 

 االقتصادية

 ذكور  6 51 120 23 200

 5.75 30.00 12.75 1.50 % 

 إناث 48 19 100 33 200
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 8.25 25.00 4.75 12.00 % 
 

اًلنتخابات التركية األخيرة في املستوى السياس ي في رأي ( يبين تأثير 47جدول رقم )

 أفراد العينة
 من الناحية السياسية ال أعرف س يء متوسط جيد جم

 ذكور  30 55 28 87 200

 21.75 7.00 13.75 7.50 % 

 إناث 123 30 29 18 200

 4.50 7.25 7.50 30.75 % 

 

التركية األخيرة في مستوى األمن واًلستقرار في ( يبين تأثير اًلنتخابات 48جدول رقم )

 رأي أفراد العينة
 جم

 ال أعرف س يء متوسط جيد

من ناحية األمن 

 واالستقرار

 ذكور  13 76 82 29 200

 7.25 20.50 19.00 3.25 % 

 إناث 20 3 148 29 200

 7.25 37.00 .75 5.00 % 
 

اًلتجاهات واملواقف املحتملة في ( يبين تفاعل أفراد العينة مع بعض 49جدول رقم )

 تركيا
م

 ج

لن أعود إلى 

الحياة في 

سورية مهما 

 حدث

سأعود إلى 

سورية حين 

تنتهي الحرب 

مهما كانت 

 األوضاع

تركيا 

أفضل من 

أوروبا 

 ريينو للس

أبحث عن 

وطن بديل 

 لالستقرار

في وقت ما 

تركيا ستجبر 

السوريين 

معظمهم على 

العودة إلى 

 سورية

الع

 بارة
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 ( يبين درجة التفاؤل بمستقبل سورية لدى أفراد العينة50جدول رقم )
متفائل  جم

 
ً

 متشائم ال أعرف قليال

التفاؤل بمستقبل 

 سورية

 ذكور  72 109 19 200

 4.75 27.25 18.00 % 

 إناث 102 80 18 200

 4.50 20.00 25.50 % 
 

 ( يبين عالقة مستوى التعليم بتفضيل الجيران51جدول رقم )
ملستوى التعليمي ا

 أتراك سوريون  وتفضيل الجيران

خليط مشترك 

 )سوريون وأتراك(

 مج

 179 87 25 67 منخفض

 16.75 6.25 21.75 44.75 

 180 103 7 70 متوسط

 17.50 1.75 25.75 45.00 

 41 31 2 8 تفعمر 

 2.00 .50 7.75 10.25 

 400 221 34 145 مج
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 36.25 8.50 55.25 100.00 
 

 ( يبين عالقة مستوى التعليم بنسبة األتراك من العالقات52جدول رقم )
ملسا

توى 

التعليمي 

ونسبة 

األتراك 

من 

العالقا

 ت

 مج 9 8 7 6 5 4 3 2 1

منخ

 فض

1

4 

28 31 34 21 26 1

2 

3 1

0 

179 

 3.

50 

7.0

0 

7.7

5 

8.5

0 

5.2

5 

6.5

0 

3.

00 

.75 2.

50 

44.7

5 

متو

 سط

2

0 

13 42 10 10 14 1 69 1 180 

 5.

00 

3.2

5 

10.

50 

2.5

0 

2.5

0 

3.5

0 

.2

5 

17.

25 

.2

5 

45.0

0 

مرت

 فع

0 10 6 11 12 0 0 2 0 41 

 .0

0 

2.5

0 

1.5

0 

2.7

5 

3.0

0 

.00 .0

0 

.50 .0

0 

10.2

5 

3 مج

4 

51 79 55 43 40 1

3 

74 1

1 

400 

 8.

50 

12.

75 

19.

75 

13.

75 

10.

75 

10.

00 

3.

25 

18.

50 

2.

75 

100.

00 
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 ( يبين مستوى التعليم والعالقة مع الجيران األتراك53جدول رقم )
ملستوى التعليمي والعالقة مع ا

 سيئة تفاعلية سطحية رسمية الجيران األتراك

 مج

 179 0 129 22 28 منخفض

 7.00 5.50 32.25 .00 44.75 

 180 1 71 13 95 متوسط

 23.75 3.25 17.75 .25 45.00 

 41 0 24 0 17 مرتفع

 4.25 .00 6.00 .00 10.25 

 400 1 224 35 140 مج

 35.00 8.75 56.00 .25 100.00 
 

ات ب( يبين عالقة مستوى التعليم بمشاركة الجيران األتراك في املناس54جدول رقم )

 اًلجتماعية
ملستوى التعليمي ومشاركة ا

 ألتراكااملناسبات مع 

ا ال
ً
 مج باستمرار نادًرا أحيان

 179 21 64 65 29 منخفض

 7.25 16.25 16.00 5.25 44.75 

 180 3 69 43 65 متوسط

 16.25 10.75 17.25 .75 45.00 

 41 6 19 8 8 مرتفع

 2.00 2.00 4.75 1.50 10.25 

 400 30 152 116 102 مج

 25.50 29.00 38.00 7.50 100.00 
 

 ( يبين العالقة بين مستوى التعليم وإتقان اللغة التركية55رقم )جدول 
ملستوى ا

التعليمي  الكتابة 

 واملحادثة

املحادثة 

 فقط

أتحدث 

بصورة 

 متوسطة

أتحدث 

بصورة 

 ضعيفة

ال 

أعرف 

اللغة إال 

 مج



 
 83 

واللغة 

 التركية

بما يفيد 

بتسير 

األمور 

 ةاليومي

 179 63 54 45 8 9 منخفض

 2.25 2.00 11.25 13.50 15.75 44.75 

 180 15 12 54 79 20 متوسط

 5.00 19.75 13.50 3.00 3.75 45.00 

 41 2 11 6 21 1 مرتفع

 .25 5.25 1.50 2.75 .50 10.25 

 400 80 77 105 108 30 مج

 7.50 27.00 26.25 19.25 20.00 100.00 
 

سورية أو  وأسباب بيع املمتلكات فييبين العالقة بين مستوى التعليم  (56جدول رقم )

 عدمه
ملستوى ا

التعليمي 

وأسباب 

املوقف من 

املمتلكات في 

 سورية

ألنها أرض ي 

ولن أتخلى 

 عنها

أتمنى 

العودة 

إلى 

 سورية

النها في 

منطقة 

تحت 

سيطرة 

 النظام

من أجل 

شراء منزل 

هنا 

واالستقرار 

بصورة تامة 

 هنا

ألن 

ألسعار ا

متدنية 

في 

الوقت 

 الحالي

 مج

 16 0 4 0 0 12 منخفض

 16.44 .00 .00 5.48 .00 21.92 

 37 5 10 1 11 10 متوسط

 13.70 15.07 1.37 13.70 6.85 50.68 

 20 0 0 0 0 20 مرتفع

 27.40 .00 .00 .00 .00 27.40 

 73 5 14 1 11 42 مج

 57.53 15.07 1.37 19.18 6.85 100.00 
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 الل اًلقتصادي( يبين العالقة بين مستوى التعليم وتحقيق اًلستق57ول رقم )دج
ملستوى التعليمي وتحقيق االستقالل ا

 االقتصادي

بصورة 

 كبيرة

بصورة 

 جزئية

لم 

 مج أحققه بعد

 179 155 24 0 منخفض

 .00 6.00 38.75 44.75 

 180 152 12 16 متوسط

 4.00 3.00 38.00 45.00 

 41 18 23 0 مرتفع

 .00 5.75 4.50 10.25 

 400 325 59 16 مج

 4.00 14.75 81.25 100.00 
 

 ( يبين العالقة بين مستوى التعليم ومتابعة أخبار املناطق في سورية58جدول رقم )
ملستوى التعليمي ا

ومتابعة أخبار املناطق في 

 سورية

ليس  ال أتابع

 دائًما

وقت 

 الحوادث الكبرى 

 مج باستمرار

 179 25 25 52 77 منخفض

 19.25 13.00 6.25 6.25 44.75 

 180 34 24 27 95 متوسط

 23.75 6.75 6.00 8.50 45.00 

 41 26 3 5 7 مرتفع

 1.75 1.25 .75 6.50 10.25 

 400 85 52 84 179 مج

 44.75 21.00 13.00 21.25 100.00 
 

م باًلنتخابات امستوى التعليم ودرجة اًلهتم( يبين العالقة بين 59جدول رقم )

 التركية
ملستوى التعليمي واالهتمام ا

 ات التركيةباالنتخاب

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

لم أهتم 

 بها

 مج
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 179 0 18 161 منخفض

 40.25 4.50 .00 44.75 

 180 4 14 162 متوسط

 40.50 3.50 1.00 45.00 

 41 0 15 26 مرتفع

 6.50 3.75 .00 10.25 

 400 4 47 349 مج

 87.25 11.75 1.00 100.00 
 

وى التعليم وتأثير اًلنتخابات في السوريين من ( يبين العالقة بين مست60جدول رقم )

 الناحية اًلجتماعية
ملستوى التعليمي وتأثير ا

االنتخابات من الناحية 

 االجتماعية

ال  س يء متوسط جيد

 أعرف

 مج

 179 52 20 83 24 منخفض

 6.02 20.80 5.01 13.03 44.86 

 179 20 88 50 21 متوسط

 5.26 12.53 22.06 5.01 44.86 

 41 7 6 22 6 عمرتف

 1.50 5.51 1.50 1.75 10.28 

 399 79 114 155 51 مج

 12.78 38.85 28.57 19.80 100.00 
 

اًلنتخابات في السوريين من ( يبين العالقة بين مستوى التعليم وتأثير 61جدول رقم )

 الناحية اًلقتصادية
ملستوى التعليمي وتأثير ا

االنتخابات من الناحية 

 االقتصادية

ال  س يء متوسط جيد

 أعرف

 مج

 179 37 24 90 28 منخفض



 
 86 

 7.00 22.50 6.00 9.25 44.75 

 180 15 39 104 22 متوسط

 5.50 26.00 9.75 3.75 45.00 

 41 2 7 26 6 مرتفع

 1.50 6.50 1.75 .50 10.25 

 400 54 70 220 56 مج

 14.00 55.00 17.50 13.50 100.00 
 

ن مستوى التعليم وتأثير اًلنتخابات في السوريين من ( يبين العالقة بي62جدول رقم )

 الناحية السياسية
ملستوى التعليمي وتأثير ا

االنتخابات من الناحية 

 السياسية

ال  س يء متوسط جيد

 أعرف

 مج

 179 111 19 26 23 منخفض

 5.75 6.50 4.75 27.75 44.75 

 180 33 47 25 75 متوسط

 18.75 6.25 11.75 8.25 45.00 

 41 9 19 6 7 فعمرت

 1.75 1.50 4.75 2.25 10.25 

 400 153 85 57 105 مج

 26.25 14.25 21.25 38.25 100.00 

 

التعليم وتأثير اًلنتخابات في السوريين من ( يبين العالقة بين مستوى 63جدول رقم )

 قرارتناحية األمن واًلس
ملستوى التعليمي وتأثير ا

االنتخابات من ناحية األمن 

 قرارواالست

ال  س يء متوسط جيد

 أعرف

 مج

 179 17 5 126 31 منخفض

 7.75 31.50 1.25 4.25 44.75 
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 180 14 74 73 19 متوسط

 4.75 18.25 18.50 3.50 45.00 

 41 2 0 31 8 مرتفع

 2.00 7.75 .00 .50 10.25 

 400 33 79 230 58 مج

 14.50 57.50 19.75 8.25 100.00 
 

 القة بين مستوى التعليم والتفاؤل بمستقبل سورية( يبين الع64جدول رقم )
ملستوى التعليمي ومستقبل ا

 سورية

متفائل 

 
ً

 متشائم ال أعرف قليال

 مج

 179 96 65 18 منخفض

 4.50 16.25 24.00 44.75 

 180 61 107 12 متوسط

 3.00 26.75 15.25 45.00 

 41 17 17 7 مرتفع

 1.75 4.25 4.25 10.25 

 400 174 189 37 مج

 9.25 47.25 43.50 100.00 
 

 ( يبين العالقة بين الحالة اًلجتماعية وتفضيل الجيران65جدول رقم )
لحالة االجتماعية ا

 أتراك سوريون  الجيرانوتفضيل 

خليط مشترك 

 )سوريون وأتراك(

 مج

 182 121 3 58 عازب

 14.50 .75 30.25 45.50 

 206 96 27 83 متزوج

 20.75 6.75 24.00 51.50 

 12 4 4 4 منفصل

 1.00 1.00 1.00 3.00 

 400 221 34 145 مج
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 36.25 8.50 55.25 100.00 
 

 الحالة اًلجتماعية بنسبة األتراك من العالقات( يبين عالقة 66جدول رقم )
لحالا

ة 

االجتماع

ية ونسبة 

األتراك 

من 

قاالعال

 ت

 مج 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 182 0 69 1 14 18 22 15 25 18 عازب

 4.5

0 

6.2

5 

3.7

5 

5.5

0 

4.5

0 

3.5

0 

.25 17.

25 

.00 45.5

0 

متزو

 ج

16 26 64 29 25 18 12 5 11 206 

 4.0

0 

6.5

0 

16.

00 

7.2

5 

6.2

5 

4.5

0 

3.0

0 

1.2

5 

2.7

5 

51.5

0 

منف

 صل

0 0 0 4 0 8 0 0 0 12 

 .00 .00 .00 1.0

0 

.00 2.0

0 

.00 .00 .00 3.00 

 400 11 74 13 40 43 55 79 51 34 مج

 8.5

0 

12.

75 

19.

75 

13.

75 

10.

75 

10.

00 

3.2

5 

18.

50 

2.7

5 

100.

00 
 

 والعالقة مع الجيران األتراك( يبين الحالة اًلجتماعية 67جدول رقم )
لحالة االجتماعية والعالقة ا

 ةسيئ تفاعلية سطحية رسمية مع الجيران األتراك

 مج

 182 1 70 12 99 عازب
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 24.75 3.00 17.50 .25 45.50 

 206 0 146 19 41 متزوج

 10.25 4.75 36.50 .00 51.50 

 12 0 8 4 0 منفصل

 .00 1.00 2.00 .00 3.00 

 400 1 224 35 140 مج

 35.00 8.75 56.00 .25 100.00 
 

األتراك في املناسبات جيران ( يبين عالقة الحالة اًلجتماعية بمشاركة ال68جدول رقم )

 اًلجتماعية
لحالة االجتماعية ومشاركة ا

 ناسبات مع األتراكامل

ا ال
ً
 مج باستمرار نادًرا أحيان

 182 12 88 32 50 عازب

 12.50 8.00 22.00 3.00 45.50 

 206 18 56 80 52 متزوج

 13.00 20.00 14.00 4.50 51.50 

 12 0 8 4 0 منفصل

 .00 1.00 2.00 .00 3.00 

 400 30 152 116 102 مج

 25.50 29.00 38.00 7.50 100.00 
 

 ( يبين العالقة بين الحالة اًلجتماعية وإتقان اللغة التركية69ل رقم )جدو 
لحالة ا

االجتماعية 

واللغة 

الكتابة  التركية

 واملحادثة

املحادثة 

 فقط

أتحدث 

بصورة 

 متوسطة

أتحدث 

بصورة 

 ضعيفة

ال أعرف 

ا اللغة إال بم

بتسير يفيد 

األمور 

 اليومية

 مج

 182 20 13 40 89 20 عازب

 5.00 22.25 10.00 3.25 5.00 45.50 
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 206 56 60 61 19 10 متزوج

 2.50 4.75 15.25 15.00 14.00 51.50 

 12 4 4 4 0 0 منفصل

 .00 .00 1.00 1.00 1.00 3.00 

 400 80 77 105 108 30 مج

 7.50 27.00 26.25 19.25 20.00 100.00 
 

من بيع املمتلكات في ( يبين العالقة بين الحالة اًلجتماعية واملوقف 70جدول رقم )

 سورية
لحالة االجتماعية واملوقف من بيع ا

 املمتلكات في سورية

 مج ال نعم

 45 39 6 عازب

 8.22 53.42 61.64 

 20 16 4 متزوج

 5.48 21.92 27.40 

 8 8 0 منفصل

 .00 10.96 10.96 

 73 63 10 مج

 13.70 86.30 100.00 

 

لة اًلجتماعية وأسباب بيع املمتلكات في سورية ( يبين العالقة بين الحا71جدول رقم )

 أو عدمه
لحالة ا

االجتماعية 

وأسباب 

املوقف من 

املمتلكات في 

 سورية

ألنها أرض ي 

ولن أتخلى 

 عنها

أتمنى 

العودة 

إلى 

 سورية

النها في 

منطقة 

تحت 

سيطرة 

 النظام

من أجل 

راء منزل ش

هنا 

واالستقرار 

بصورة تامة 

 هنا

ألن 

األسعار 

متدنية 

في 

الوقت 

 الحالي

 مج

 45 5 10 1 11 18 عازب
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 24.66 15.07 1.37 13.70 6.85 61.64 

 20 0 4 0 0 16 متزوج

 21.92 .00 .00 5.48 .00 27.40 

 8 0 0 0 0 8 منفصل

 10.96 .00 .00 .00 .00 10.96 

 73 5 14 1 11 42 مج

 57.53 15.07 1.37 19.18 6.85 100.00 
 

 اًلستقالل اًلقتصاديقة بين الحالة اًلجتماعية وتحقيق ( يبين العال72جدول رقم )
لحالة االجتماعية وتحقيق االستقالل ا

 االقتصادي

بصورة 

 كبيرة

بصورة 

 جزئية

لم 

 مج أحققه بعد

 182 148 23 11 عازب

 2.75 5.75 37.00 45.50 

 206 169 36 1 وجمتز

 .25 9.00 42.25 51.50 

 12 8 0 4 منفصل

 1.00 .00 2.00 3.00 

 400 325 59 16 مج

 4.00 14.75 81.25 100.00 

 

 ( يبين العالقة بين الحالة اًلجتماعية ومتابعة أخبار املناطق في سورية73جدول رقم )
لحالة االجتماعية ا

ومتابعة أخبار املناطق في 

 سورية

ليس  بعال أتا

 ئًمادا

وقت 

 الحوادث الكبرى 

 مج باستمرار

 182 38 17 25 102 عازب

 25.50 6.25 4.25 9.50 45.50 

 206 47 35 51 73 متزوج

 18.25 12.75 8.75 11.75 51.50 

 12 0 0 8 4 منفصل
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 1.00 2.00 .00 .00 3.00 

 400 85 52 84 179 مج

 44.75 21.00 13.00 21.25 100.00 
 

ين العالقة بين الحالة اًلجتماعية ودرجة اًلهتمام باًلنتخابات ( يب74قم )جدول ر 

 لتركيةا
االجتماعية واالهتمام لحالة ا

 باالنتخابات التركية

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

لم أهتم 

 بها

 مج

 182 4 18 160 عازب

 40.00 4.50 1.00 45.50 

 206 0 25 181 متزوج

 45.25 6.25 .00 51.50 

 12 0 4 8 صلمنف

 2.00 1.00 .00 3.00 

 400 4 47 349 مج

 87.25 11.75 1.00 100.00 
 

( يبين العالقة بين الحالة اًلجتماعية وتأثير اًلنتخابات في السوريين 75رقم )جدول 

 من الناحية اًلجتماعية
لحالة االجتماعية وتأثير ا

االنتخابات من الناحية 

 االجتماعية

ال  س يء متوسط جيد

 رفأع

 مج

 181 16 85 53 27 عازب

 6.77 13.28 21.30 4.01 45.36 

 206 59 29 98 20 متزوج

 5.01 24.56 7.27 14.79 51.63 

 12 4 0 4 4 منفصل

 1.00 1.00 .00 1.00 3.01 

 399 79 114 155 51 مج
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 12.78 38.85 28.57 19.80 100.00 
 

اًلنتخابات في السوريين  اعية وتأثير( يبين العالقة بين الحالة اًلجتم76جدول رقم )

 من الناحية اًلقتصادية
ية وتأثير االجتماعلحالة ا

االنتخابات من الناحية 

 االقتصادية

ال  س يء متوسط جيد

 أعرف

 مج

 182 21 28 103 30 عازب

 7.50 25.75 7.00 5.25 45.50 

 206 33 38 113 22 متزوج

 5.50 28.25 9.50 8.25 51.50 

 12 0 4 4 4 منفصل

 1.00 1.00 1.00 .00 3.00 

 400 54 70 220 56 مج

 14.00 55.00 17.50 13.50 100.00 
 

( يبين العالقة بين الحالة اًلجتماعية وتأثير اًلنتخابات في السوريين 77جدول رقم )

 من الناحية السياسية
لحالة االجتماعية وتأثير ا

االنتخابات من الناحية 

 السياسية

ال  ءس ي متوسط جيد

 أعرف

 مج

 182 40 40 26 76 عازب

 19.00 6.50 10.00 10.00 45.50 

 206 109 41 31 25 متزوج

 6.25 7.75 10.25 27.25 51.50 

 12 4 4 0 4 منفصل

 1.00 .00 1.00 1.00 3.00 

 400 153 85 57 105 مج

 26.25 14.25 21.25 38.25 100.00 
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السوريين وتأثير اًلنتخابات في  لة اًلجتماعية( يبين العالقة بين الحا78جدول رقم )

 من ناحية األمن واًلستقرار
لة االجتماعية وتأثير لحاا

االنتخابات من ناحية األمن 

 واالستقرار

ال  س يء متوسط جيد

 أعرف

 مج

 182 23 69 63 27 عازب

 6.75 15.75 17.25 5.75 45.50 

 206 10 10 159 27 متزوج

 6.75 39.75 2.50 2.50 51.50 

 12 0 0 8 4 منفصل

 1.00 2.00 .00 .00 3.00 

 400 33 79 230 58 مج

 14.50 57.50 19.75 8.25 100.00 
 

 ( يبين العالقة بين الحالة اًلجتماعية والتفاؤل بمستقبل سورية79جدول رقم )
لحالة االجتماعية ومستقبل ا

 سورية

متفائل 

 
ً

 متشائم ال أعرف قليال

 مج

 182 72 94 16 عازب

 4.00 23.50 18.00 45.50 

 206 94 95 17 متزوج

 4.25 23.75 23.50 51.50 

 12 8 0 4 نفصلم

 1.00 .00 2.00 3.00 

 400 174 189 37 مج

 9.25 47.25 43.50 100.00 
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 ( يبين مدة اإلقامة وتفضيل الجيران80جدول رقم )
دة اإلقامة وتفضيل م

 أتراك سوريون  الجيران

خليط مشترك 

 ريون وأتراك()سو 

 جم

 147 49 16 82 سنوات 3أقل من 

 20.50 4.00 12.25 36.75 

 5سنوات حتى أقل   3من 

 سنوات

59 14 148 221 

 14.75 3.50 37.00 55.25 

 32 24 4 4 سنوات فأكثر 5

 1.00 1.00 6.00 8.00 

 400 221 34 145 مج

 36.25 8.50 55.25 100.00 
 

 األتراك من العالقاتسبة مدة اإلقامة بن ( يبين عالقة81جدول رقم )
دة م

اإلقام

ة 

ونسبة 

األترا

ك من 

العالقا

 ت

 مج 9 8 7 6 5 4 3 2 1

أقل 

 3من 

سنوا

 ت

30 25 47 20 8 9 0 2 6 147 

 7.

50 

6.2

5 

11.

75 

5.0

0 

2.0

0 

2.2

5 

.0

0 

.50 1.

50 

36.7

5 
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من 

3 

سنوا

ت حتى 

 5أقل  

سنوا

 ت

4 25 28 25 35 22 9 68 5 221 

 1.

00 

6.2

5 

7.0

0 

6.2

5 

8.7

5 

5.5

0 

2.

25 

17.

00 

1.

25 

55.2

5 

5 

سنوا

ت 

 فأكثر

0 1 4 10 0 9 4 4 0 32 

 .0

0 

.25 1.0

0 

2.5

0 

.00 2.2

5 

1.

00 

1.0

0 

.0

0 

8.00 

 400 11 74 13 40 43 55 79 51 34 مج

 8.

50 

12.

75 

19.

75 

13.

75 

10.

75 

10.

00 

3.

25 

18.

50 

2.

75 

100.

00 
 

 مقربين من األتراك أصدقاءامة ووجود ( يبين مدة اإلق82جدول رقم )
 مج ال نعم دة اإلقامة واألصدقاء األتراكم

 147 97 50 سنوات 3قل من أ

 12.50 24.25 36.75 

 221 152 69 سنوات 5سنوات حتى أقل   3من 

 17.25 38.00 55.25 

 32 5 27 سنوات فأكثر 5

 6.75 1.25 8.00 

 400 254 146 مج

 36.50 63.50 100.00 
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 يبين مدة اإلقامة والعالقة مع الجيران األتراك (83جدول رقم )
عالقة مع دة اإلقامة والم

 سيئة تفاعلية سطحية رسمية الجيران األتراك

 مج

 147 0 88 18 41 سنوات 3أقل من 

 10.25 4.50 22.00 .00 36.75 

 5سنوات حتى أقل   3من 

 سنوات

99 17 105 0 221 

 24.75 4.25 26.25 .00 55.25 

 32 1 31 0 0 فأكثر سنوات 5

 .00 .00 7.75 .25 8.00 

 400 1 224 35 140 مج

 35.00 8.75 56.00 .25 100.00 
 

( يبين عالقة مدة اإلقامة بمشاركة الجيران األتراك في املناسبات 84جدول رقم )

 اًلجتماعية
دة اإلقامة ومشاركة م

 املناسبات مع األتراك

ا ال
ً
 مج باستمرار نادًرا أحيان

 147 9 33 41 64 سنوات 3من أقل 

 16.00 10.25 8.25 2.25 36.75 

 5سنوات حتى أقل   3من 

 سنوات

38 58 119 6 221 

 9.50 14.50 29.75 1.50 55.25 

 32 15 0 17 0 سنوات فأكثر 5

 .00 4.25 .00 3.75 8.00 

 400 30 152 116 102 مج

 25.50 29.00 38.00 7.50 100.00 
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 ين العالقة بين مدة اإلقامة وإتقان اللغة التركية( يب85جدول رقم )
دة اإلقامة م

 اللغة التركيةو 

ال

كتابة 

واملحا

 دثة

الم

حادثة 

 فقط

أتح

دث 

بصور 

ة 

متوس

 طة

أتح

دث 

بصور 

ة 

ضعي

 فة

ال أعرف 

اللغة إال بما 

يفيد بتسير 

األمور 

 اليومية

 مج

 3أقل من 

 سنوات

9 8 44 46 40 147 

 2.

25 

2.

00 

11.

00 

11.

50 

10.00 36.75 

 3من 

سنوات حتى 

 سنوات 5أقل  

20 86 48 31 36 221 

 5.

00 

21

.50 

12.

00 

7.7

5 

9.00 55.25 

سنوات  5

 فأكثر

1 14 13 0 4 32 

 .2

5 

3.

50 

3.2

5 

.00 1.00 8.00 

10 30 مج

8 

10

5 

77 80 400 

 7.

50 

27

.00 

26.

25 

19.

25 

20.00 100.00 

 

 ة واملوقف من بيع املمتلكات في سوريةالقة بين مدة اإلقام( يبين الع86رقم )جدول 
ع املمتلكات في دة اإلقامة واملوقف من بيم

 سورية

 مج ال نعم

 30 25 5 سنوات 3أقل من 

 6.85 34.25 41.10 
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 34 33 1 سنوات 5سنوات حتى أقل   3من 

 1.37 45.21 46.58 

 9 5 4 سنوات فأكثر 5

 5.48 6.85 12.33 

 73 63 10 مج

 13.70 86.30 100.00 
 

ع املمتلكات في سورية أو ( يبين العالقة بين مدة اإلقامة وأسباب بي87جدول رقم )

 عدمه
دة م

اإلقامة 

وأسباب 

املوقف من 

املمتلكات في 

 سورية

ألنها أرض ي 

 ولن أتخلى عنها

أتمنى 

العودة إلى 

 سورية

ًلنها في 

منطقة تحت 

سيطرة 

 النظام

من أجل 

شراء منزل 

هنا 

واًلستقرار 

تامة  بصورة

 هنا

ألن 

األسعار 

متدنية 

في الوقت 

 الحالي

 مج

 3أقل من 

 اتسنو 

9 11 0 5 5 30 

 12.33 15.07 .00 6.85 6.85 41.10 

 3من 

سنوات حتى 

 سنوات 5أقل  

28 0 0 6 0 34 

 38.36 .00 .00 8.22 .00 46.58 

سنوات  5

 فأكثر

5 0 1 3 0 9 

 6.85 .00 1.37 4.11 .00 12.33 

 73 5 14 1 11 42 مج

 57.53 15.07 1.37 19.18 6.85 100.00 
 



 
 100 

 بين العالقة بين مدة اإلقامة وتحقيق اًلستقالل اًلقتصادي( ي88جدول رقم )
دة اإلقامة وتحقيق االستقالل م

 االقتصادي

بصورة 

 كبيرة

بصورة 

 جزئية

لم 

 مج أحققه بعد

 147 118 18 11 سنوات 3أقل من 

 2.75 4.50 29.50 36.75 

 221 189 31 1 سنوات 5نوات حتى أقل  س 3من 

 .25 7.75 47.25 55.25 

 32 18 10 4 سنوات فأكثر 5

 1.00 2.50 4.50 8.00 

 400 325 59 16 مج

 4.00 14.75 81.25 100.00 
 

 ومتابعة أخبار املناطق في سورية( يبين العالقة بين مدة اإلقامة 89جدول رقم )
مة ومتابعة دة اإلقام

 طق في سوريةأخبار املنا

ليس  ال أتابع

 دائًما

وقت 

 الحوادث الكبرى 

 جم باستمرار

 147 28 21 37 61 سنوات 3أقل من 

 15.25 9.25 5.25 7.00 36.75 

سنوات حتى  3من 

 سنوات 5أقل  

110 40 26 45 221 

 27.50 10.00 6.50 11.25 55.25 

 32 12 5 7 8 سنوات فأكثر 5

 2.00 1.75 1.25 3.00 8.00 

 400 85 52 84 179 مج

 44.75 21.00 13.00 21.25 100.00 
 

 ( يبين العالقة بين مدة اإلقامة ودرجة اًلهتمام باًلنتخابات التركية90م )جدول رق
دة اإلقامة واالهتمام باالنتخابات م

 التركية

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

لم أهتم 

 بها

 مج

 147 4 14 129 سنوات 3أقل من 
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 32.25 3.50 1.00 36.75 

 221 0 29 192 سنوات 5سنوات حتى أقل   3من 

 48.00 7.25 .00 55.25 

 32 0 4 28 سنوات فأكثر 5

 7.00 1.00 .00 8.00 

 400 4 47 349 مج

 87.25 11.75 1.00 100.00 
 

سوريين من ( يبين العالقة بين مدة اإلقامة وتأثير اًلنتخابات في ال91)جدول رقم 

 اعيةالناحية اًلجتم
دة اإلقامة وتأثير م

االنتخابات من الناحية 

 االجتماعية

ال  س يء متوسط جيد

 أعرف

 مج

 146 50 13 71 12 سنوات 3أقل من 

 3.01 17.79 3.26 12.53 36.59 

 5سنوات حتى أقل   3من 

 سنوات

25 76 91 29 221 

 6.27 19.05 22.81 7.27 55.39 

 32 0 10 8 14 رسنوات فأكث 5

 3.51 2.01 2.51 .00 8.02 

 399 79 114 155 51 مج

 12.78 38.85 28.57 19.80 100.00 
 

( يبين العالقة بين مدة اإلقامة وتأثير اًلنتخابات في السوريين من 92جدول رقم )

 اًلقتصاديةالناحية 
دة اإلقامة وتأثير م

االنتخابات من الناحية 

 االقتصادية

ال  يءس  متوسط جيد

 أعرف

 مج

 147 19 32 69 27 نواتس 3أقل من 
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 6.75 17.25 8.00 4.75 36.75 

 5حتى أقل   سنوات 3من 

 سنوات

13 144 33 31 221 

 3.25 36.00 8.25 7.75 55.25 

 32 4 5 7 16 سنوات فأكثر 5

 4.00 1.75 1.25 1.00 8.00 

 400 54 70 220 56 مج

 14.00 55.00 17.50 13.50 100.00 
 

القة بين مدة اإلقامة وتأثير اًلنتخابات في السوريين من ( يبين الع93جدول رقم )

 السياسية الناحية
دة اإلقامة وتأثير م

االنتخابات من الناحية 

 السياسية

ال  س يء متوسط جيد

 أعرف

 مج

 147 87 32 15 13 سنوات 3من أقل 

 3.25 3.75 8.00 21.75 36.75 

 5سنوات حتى أقل   3من 

 سنوات

82 32 53 54 221 

 20.50 8.00 13.25 13.50 55.25 

 32 12 0 10 10 سنوات فأكثر 5

 2.50 2.50 .00 3.00 8.00 

 400 153 85 57 105 مج

 26.25 14.25 21.25 38.25 100.00 
 

( يبين العالقة بين مدة اإلقامة وتأثير اًلنتخابات في السوريين من 94)جدول رقم 

 ستقرارناحية األمن واًل 
دة اإلقامة وتأثير م

االنتخابات من ناحية األمن 

 واالستقرار

ال  س يء متوسط جيد

 أعرف

 مج
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 147 27 7 101 12 سنوات 3أقل من 

 3.00 25.25 1.75 6.75 36.75 

 5سنوات حتى أقل   3من 

 سنوات

22 121 72 6 221 

 5.50 30.25 18.00 1.50 55.25 

 32 0 0 8 24 سنوات فأكثر 5

 6.00 2.00 .00 .00 8.00 

 400 33 79 230 58 مج

 14.50 57.50 19.75 8.25 100.00 
 

 يبين العالقة بين مدة اإلقامة التعليم والتفاؤل بمستقبل سورية (95جدول رقم )
متفائل  ومستقبل سوريةدة اإلقامة م

 
ً

 متشائم ال أعرف قليال

 مج

 147 70 54 23 سنوات 3أقل من 

 5.75 13.50 17.50 36.75 

 221 80 131 10 سنوات 5سنوات حتى أقل   3من 

 2.50 32.75 20.00 55.25 

 32 24 4 4 سنوات فأكثر 5

 1.00 1.00 6.00 8.00 

 400 174 189 37 مج

 9.25 47.25 43.50 100.00 
 

 ( يبين العالقة بين الوضع القانوني وتفضيل الجيران96جدول رقم )
لوضع القانوني ا

 أتراك سوريون  انوتفضيل الجير 

خليط مشترك 

 سوريون وأتراك()

 مج

بطاقة الحماية املوقتة/ 

 الكيملك

118 12 174 304 

 29.50 3.00 43.50 76.00 

 13 13 0 0 إذن عمل/ إقامة عمل
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 .00 .00 3.25 3.25 

 63 28 17 18 حاصل على الجنسية

 4.50 4.25 7.00 15.75 

 20 6 5 9 مرشح للجنسية

 2.25 1.25 1.50 5.00 

 400 221 34 145 مج

 36.25 8.50 55.25 100.00 
 

 قانوني بنسبة األتراك من العالقات( يبين عالقة الوضع ال97جدول رقم )
لوا

ضع 

القانون 

ي 

ونسبة 

األتراك 

من 

العالقا

 ت

 مج 9 8 7 6 5 4 3 2 1

بطا

قة 

الحماي

ة 

املوقت

ة/ 

الكيمل

 ك

27 46 63 39 22 24 10 68 5 304 

 6.

75 

11.

50 

15.

75 

9.7

5 

5.5

0 

6.0

0 

2.

50 

17.

00 

1.

25 

76.0

0 

إذن 

عمل/ 

0 0 0 4 8 0 0 0 1 13 
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إقامة 

 عمل

 .0

0 

.00 .00 1.0

0 

2.0

0 

.00 .0

0 

.00 .2

5 

3.25 

حا

صل 

على 

الجنس

 ية

3 5 10 9 9 15 3 4 5 63 

 .7

5 

1.2

5 

2.5

0 

2.2

5 

2.2

5 

3.7

5 

.7

5 

1.0

0 

1.

25 

15.7

5 

مر

شح 

للجنس

 ية

4 0 6 3 4 1 0 2 0 20 

 1.

00 

.00 1.5

0 

.75 1.0

0 

.25 .0

0 

.50 .0

0 

5.00 

 400 11 74 13 40 43 55 79 51 34 مج

 8.

50 

12.

75 

19.

75 

13.

75 

10.

75 

10.

00 

3.

25 

18.

50 

2.

75 

100.

00 

 

 ( يبين الوضع القانوني ووجود أصدقاء مقربين من األتراك98جدول رقم )
لوضع القانوني واألصدقاء ا

 ال نعم األتراك

 مج

 304 203 101 بطاقة الحماية املوقتة/ الكيملك

 25.25 50.75 76.00 

 13 8 5 إذن عمل/ إقامة عمل

 1.25 2.00 3.25 

 63 29 34 حاصل على الجنسية

 8.50 7.25 15.75 



 
 106 

 20 14 6 مرشح للجنسية

 1.50 3.50 5.00 

 400 254 146 مج

 36.50 63.50 100.00 
 

 تراكلقانوني والعالقة مع الجيران األ( يبين الوضع ا99جدول رقم )
لوضع القانوني والعالقة مع ا

 سيئة فاعليةت سطحية رسمية الجيران األتراك

 مج

املوقتة/ بطاقة الحماية 

 الكيملك

123 23 157 1 304 

 30.8% 5.8% 39.3% 0.3% 76.0% 

 13 0 5 0 8 إذن عمل/ إقامة عمل

 2.0% 0.0% 1.3% 0.0% 3.3% 

 63 0 51 8 4 جنسيةحاصل على ال

 1.0% 2.0% 12.8% 0.0% 15.8% 

 20 0 11 4 5 مرشح للجنسية

 1.3% 1.0% 2.8% 0.0% 5.0% 

 400 1 224 35 140 مج

 35.0% 8.8% 56.0% 0.3% 100.0% 

( يبين عالقة الوضع القانوني بمشاركة الجيران األتراك في املناسبات 100جدول رقم )

 اًلجتماعية
ومشاركة  لوضع القانونيا

 املناسبات مع األتراك

ا ال
ً
 مج باستمرار نادًرا أحيان

بطاقة الحماية املوقتة/ 

 الكيملك

92 66 124 22 304 

 23.00 16.50 31.00 5.50 76.00 

 13 5 8 0 0 إذن عمل/ إقامة عمل

 .00 .00 2.00 1.25 3.25 

 63 1 15 46 1 حاصل على الجنسية
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 .25 11.50 3.75 .25 15.75 

 20 2 5 4 9 رشح للجنسيةم

 2.25 1.00 1.25 .50 5.00 

 400 30 152 116 102 مج

 25.50 29.00 38.00 7.50 100.00 
 

 ( يبين العالقة بين الوضع القانوني وإتقان اللغة التركية101جدول رقم )
لوضع ا

القانوني 

واللغة 

 التركية

الكتابة 

 واملحادثة

املحادثة 

 فقط

أتحدث 

بصورة 

 متوسطة

حدث أت

بصورة 

 ضعيفة

ال 

أعرف 

 اللغة إال 

بما يفيد 

بتسير 

األمور 

 اليومية

 مج

بطاقة 

الحماية 

املوقتة/ 

 كيملكال

24 82 74 57 67 304 

 6.00 20.50 18.50 14.25 16.75 76.00 

إذن 

عمل/ 

إقامة 

 عمل

1 12 0 0 0 13 

 .25 3.00 .00 .00 .00 3.25 

حاصل 

على 

 الجنسية

3 13 22 16 9 63 

 .75 3.25 5.50 4.00 2.25 15.75 

 مرشح

 للجنسية

2 1 9 4 4 20 
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 .50 .25 2.25 1.00 1.00 5.00 

 400 80 77 105 108 30 مج

 7.50 27.00 26.25 19.25 20.00 100.00 
 

( يبين العالقة بين الوضع القانوني واملوقف من بيع املمتلكات في 102جدول رقم )

 سورية
بيع لوضع القانوني واملوقف من ا

 املمتلكات في سورية

 مج ال نعم

 52 43 9 بطاقة الحماية املوقتة/ الكيملك

 12.33 58.90 71.23 

 8 8 0 عمل/ إقامة عملإذن 

 .00 10.96 10.96 

 8 7 1 حاصل على الجنسية

 1.37 9.59 10.96 

 5 5 0 مرشح للجنسية

 .00 6.85 6.85 

 73 63 10 مج

 13.70 86.30 100.00 
 

لقانوني وأسباب بيع املمتلكات في سورية ( يبين العالقة بين الوضع ا103رقم )جدول 

 أو عدمه
لوضع ا

القانوني 

وأسباب 

املوقف من 

املمتلكات في 

 سورية

ألنها أرض ي 

ولن أتخلى 

 عنها

أتمنى 

العودة 

إلى 

 سورية

النها في 

منطقة 

تحت 

سيطرة 

 النظام

من أجل 

شراء منزل 

هنا 

واالستقرار 

بصورة تامة 

 ناه

ألن 

األسعار 

متدنية 

في 

الوقت 

 اليالح

 مج

بطاقة 

الحماية 

22 11 1 13 5 52 
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املوقتة/ 

 الكيملك

 30.14 15.07 1.37 17.81 6.85 71.23 

إذن عمل/ 

 إقامة عمل

8 0 0 0 0 8 

 10.96 .00 .00 .00 .00 10.96 

حاصل 

 على الجنسية

7 0 0 1 0 8 

 9.59 .00 .00 1.37 .00 10.96 

مرشح 

 نسيةللج

5 0 0 0 0 5 

 6.85 .00 .00 .00 .00 6.85 

 73 5 14 1 11 42 مج

 57.53 15.07 1.37 19.18 6.85 100.00 
 

 ( يبين العالقة بين الوضع القانوني وتحقيق اًلستقالل اًلقتصادي104جدول رقم )
لوضع القانوني وتحقيق االستقالل ا

 االقتصادي

بصورة 

 كبيرة

بصورة 

 جزئية

لم 

 مج أحققه بعد

 304 254 39 11 بطاقة الحماية املوقتة/ الكيملك

 2.75 9.75 63.50 76.00 

 13 0 13 0 إذن عمل/ إقامة عمل

 .00 3.25 .00 3.25 

 63 56 2 5 حاصل على الجنسية

 1.25 .50 14.00 15.75 

 20 15 5 0 مرشح للجنسية

 .00 1.25 3.75 5.00 

 400 325 59 16 مج

 4.00 14.75 81.25 100.00 
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 املناطق في سوريةة بين الوضع القانوني ومتابعة أخبار ( يبين العالق105جدول رقم )
انوني لوضع القا

ومتابعة أخبار املناطق في 

 سورية

ليس  ال أتابع

 دائًما

وقت األحداث 

 الكبرى 

 مج باستمرار

بطاقة الحماية 

 املوقتة/ الكيملك

145 72 27 60 304 

 36.25 18.00 6.75 15.00 76.00 

إذن عمل/ إقامة 

 عمل

1 0 0 12 13 

 .25 .00 .00 3.00 3.25 

 63 13 16 9 25 حاصل على الجنسية

 6.25 2.25 4.00 3.25 15.75 

 20 0 9 3 8 مرشح للجنسية

 2.00 .75 2.25 .00 5.00 

 400 85 52 84 179 مج

 44.75 21.00 13.00 21.25 100.00 
 

باًلنتخابات قة بين الوضع القانوني ودرجة اًلهتمام ( يبين العال106جدول رقم )

 التركية
القانوني واالهتمام لوضع ا

 كيةباالنتخابات التر 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

لم أهتم 

 بها

 مج

 304 4 31 269 بطاقة الحماية املوقتة/ الكيملك

 67.25 7.75 1.00 76.00 

 13 0 8 5 إذن عمل/ إقامة عمل

 1.25 2.00 .00 3.25 

 63 0 7 56 حاصل على الجنسية

 14.00 1.75 .00 15.75 

 20 0 1 19 مرشح للجنسية

 4.75 .25 .00 5.00 
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 400 4 47 349 مج

 87.25 11.75 1.00 100.00 
 

( يبين العالقة بين الوضع القانوني وتأثير اًلنتخابات في السوريين من 107جدول رقم )

 الناحية اًلجتماعية
ني وتأثير لوضع القانو ا

االنتخابات من الناحية 

 اعيةاالجتم

ال  س يء متوسط جيد

 أعرف

 مج

بطاقة الحماية املوقتة/ 

 الكيملك

31 106 106 60 303 

 7.77 26.57 26.57 15.04 75.94 

 13 0 4 9 0 إذن عمل/ إقامة عمل

 .00 2.26 1.00 .00 3.26 

 63 14 0 32 17 حاصل على الجنسية

 4.26 8.02 .00 3.51 15.79 

 20 5 4 8 3 مرشح للجنسية

 .75 2.01 1.00 1.25 5.01 

 399 79 114 155 51 مج

 12.78 38.85 28.57 19.80 100.00 
 

( يبين العالقة بين الوضع القانوني وتأثير اًلنتخابات في السوريين من 108جدول رقم )

 الناحية اًلقتصادية
لوضع القانوني وتأثير ا

ية االنتخابات من الناح

 االقتصادية

ال  س يء متوسط جيد

 أعرف

 مج

الحماية املوقتة/ بطاقة 

 الكيملك

36 173 51 44 304 

 9.00 43.25 12.75 11.00 76.00 

 13 0 5 8 0 إذن عمل/ إقامة عمل
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 .00 2.00 1.25 .00 3.25 

 63 8 9 31 15 حاصل على الجنسية

 3.75 7.75 2.25 2.00 15.75 

 20 2 5 8 5 مرشح للجنسية

 1.25 2.00 1.25 .50 5.00 

 400 54 70 220 56 مج

 14.00 55.00 17.50 13.50 100.00 
 

بين العالقة بين الوضع القانوني وتأثير اًلنتخابات في السوريين من ( ي109جدول رقم )

 الناحية السياسية
لوضع القانوني وتأثير ا

االنتخابات من الناحية 

 السياسية

ال  س يء متوسط جيد

 أعرف

 مج

بطاقة الحماية املوقتة/ 

 الكيملك

79 45 63 117 304 

 19.75 11.25 15.75 29.25 76.00 

 13 1 8 0 4 عملإذن عمل/ إقامة 

 1.00 .00 2.00 .25 3.25 

 63 25 10 7 21 حاصل على الجنسية

 5.25 1.75 2.50 6.25 15.75 

 20 10 4 5 1 مرشح للجنسية

 .25 1.25 1.00 2.50 5.00 

 400 153 85 57 105 مج

 26.25 14.25 21.25 38.25 100.00 
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تأثير اًلنتخابات في السوريين من ( يبين العالقة بين الوضع القانوني و 110جدول رقم )

 ناحية األمن واًلستقرار
لوضع القانوني وتأثير ا

االنتخابات من ناحية األمن 

 واالستقرار

ال  س يء متوسط جيد

 أعرف

 مج

ملوقتة/ بطاقة الحماية ا

 الكيملك

37 163 77 27 304 

 9.25 40.75 19.25 6.75 76.00 

 13 0 0 8 5 إذن عمل/ إقامة عمل

 1.25 2.00 .00 .00 3.25 

 63 6 0 44 13 حاصل على الجنسية

 3.25 11.00 .00 1.50 15.75 

 20 0 2 15 3 مرشح للجنسية

 .75 3.75 .50 .00 5.00 

 400 33 79 230 58 مج

 14.50 57.50 19.75 8.25 100.00 

 

 يبين العالقة بين الوضع القانوني واملوقف من الحياة في تركيا (111جدول رقم )
لوضع القانوني واملوقف من الحياة في ا

 تركيا

افق ال  أو

افق  أو

 مج

 304 101 203 بطاقة الحماية املوقتة/ الكيملك

 50.75 25.25 76.00 

 13 0 13 إذن عمل/ إقامة عمل

 3.25 .00 3.25 

 63 40 23 حاصل على الجنسية

 5.75 10.00 15.75 

 20 2 18 مرشح للجنسية

 4.50 .50 5.00 
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 400 143 257 مج

 64.25 35.75 100.00 

 

( يبين العالقة بين الوضع القانوني التعليم والتفاؤل بمستقبل 112جدول رقم )

 سورية
لوضع القانوني ومستقبل ا

 سورية

متفائل 

 
ً

 متشائم ال أعرف قليال

 مج

 بطاقة الحماية املوقتة/

 الكيملك

27 151 126 304 

 6.75 37.75 31.50 76.00 

 13 5 8 0 امة عملإذن عمل/ إق

 .00 2.00 1.25 3.25 

 63 35 20 8 حاصل على الجنسية

 2.00 5.00 8.75 15.75 

 20 8 10 2 مرشح للجنسية

 .50 2.50 2.00 5.00 

 400 174 189 37 مج

 9.25 47.25 43.50 100.00 
 

 يبين معرفة عينة الدراسة لألحزاب السياسية السورية (113جدول رقم )
 % العدد ياسية السوريةألحزاب السا

 %91.75 391 حزب البعث

 %3 12 القومي اإلشتراكي

 %7.5 30 اإلخوان املسلمون 

 %14 56 حزب وعد

 %2 8 اليسار الديمقراطي

 %10 40 حزب التحرير

   400حجم العينة= 
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 عرفة عينة الدراسة لألحزاب السياسية التركية( يبين م114جدول رقم )
 % العدد لسوريةألحزاب السياسية اا

 74.75% 299 العدالة والتنمية

 25.75% 103 حزب الشعب الجمهوري

 30.50% 122 حزب الحركة القومية

 14% 56 حزب السعادة

 8.25% 33 الديمقراطيحزب الشعوب 

   400حجم العينة= 
 

 ين العالقة بين متغير الجنس ومعرفة األحزاب السياسية السورية( يب115جدول رقم )
حزاب السياسية أل ا

 السورية

 مج إناث ذكور 

 % عدد % عدد % عدد

 97.75 391 95.5 191 100 200 حزب البعث

 7.5 30 0 0 7.5 30 اإلخوان املسلمون 

 2 8 0 0 2 8 اليسار الديمقراطي

 3 13 0 0 3 12 القومي االشتراكي

 10 40 0 0 10 40 زب التحريرح

 4.5 18 0 0 4.5 18 حزب وعد
 

 ( يبين العالقة بين متغير الجنس ومعرفة األحزاب السياسية التركية116قم )جدول ر 
ألحزاب السياسية ا

 التركية

 مج إناث ذكور 

 % عدد % عدد % عدد

 74.75 299 25.25 101 49.5 198 العدالة والتنمية

حزب الحركة 

 القومية

90 22.5 32 8 122 30.5 

حزب الشعب 

 الجمهوري

77 19.25 26 6.5 103 25.75 

 14 56 5 20 9 36 حزب السعادة
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حزب الشعوب 

 الديمقراطي

19 4.75 14 3.5 33 8.25 

 

 األحزاب السياسية السورية( يبين عالقة العمر بمعرفة 117جدول رقم )
ألحزاب ا

السياسية 

 السورية

 مج 30-35 24-29 18-23

 % عدد % عدد % عدد % عدد

حزب 

 البعث

81 99 231 97 79 98.75 391 97.75 

اإلخوان 

 املسلمون 

6 7.25 14 9 10 12.5 30 7.5 

اليسار 

 الديمقراطي

0 0 0 0 8 10 8 2 

القومي 

 االشتراكي

6 7.25 6 2.5 0 0 12 3 

حزب 

 التحرير

10 12 20 8.5 10 12.5 40 10 

حزب 

 وعد

0 0 8 3.25 10 12.5 18 4.5 

 

 سية التركية( يبين عالقة العمر بمعرفة األحزاب السيا118جدول رقم )
ألحزاب ا

السياسية 

 التركية

 مج 30-35 24-29 18-23

 % عدد % عدد % عدد % عدد

العدالة 

 والتنمية

59 72 195 82 45 56.25 299 74.75 

حزب 

الحركة 

 قوميةال

30 37 75 31.5 17 21.25 122 30.5 
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حزب 

ب الشع

 الجمهوري

35 43 51 21 17 21.25 103 25.75 

حزب 

 السعادة

18 22 33 14 5 3.25 56 14 

حزب 

الشعوب 

 الديمقراطي

12 15 16 7 5 3.25 33 8.25 
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