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  البحث ملخص

 الحدودية، بالمخيمات منهم مليون ربع حوالى يقطن المؤقتة، الحماية بقانون سوري الجئ مليون 2,7 حوالى تركيا في يعيش
 بأخرى أو بطريقة وانخرطوا العمل أسواق ودخلوا المساكن، استأجروا إذ التركية، والواليات المدن في أماكن لهم فوجدت الباقون أما
 السوريين تساؤالت تنضج السالم، إحالل محاوالت وتعثر سورية، مستقبل بشأن الرؤية وضوح غياب ظل وفي التركي. المجتمع في

  الالاستقرار. حال في البقاء أو والمهجر والملجأ الموطن بين المستقبلية خياراتهم حول

 سياق في وغيرها المذكورة الخيارات تجاه عنتاب غازي مدينة في الالجئين نالسوريي اتجاهات لتقصي محاولة البحث هذا
 مؤشرات إلى التوصل إلى البحث ويهدف وغيرها. واالقتصادية االجتماعية المتغيرات من بجملة االتجاهات تلك ارتباط يتحرى نظري
  المستقبلي. وأفقها تركيا، في الالجئين السوريين ألزمة واقعية وأكثر أعمق فهم بلورة في تساعد كمية

 من منتظمة عشوائية عينة من بياناته ويستقي تركيا، جنوبي عنتاب غازي مدينة في الالجئين السوريين على البحث يقتصر
 ألي األرضية ويؤسس الحالي. البحث مجتمع حول مؤشرات يعطي استكشافيًا، بحثًا نفسه يصنف لذا المدينة. في المقيمين السوريين

  كلهم. تركيا في الالجئون السوريون وهو األوسع، البحث مجتمع تستهدف أكبر، بحوث

 للبحث النظري اإلطار أوًال:

  البحث مشكلة -1

 المخيمات في منهم مليون ربع حوالى يقطن ،)1( المؤقتة الحماية قانون تحت الجئ سوري مليون 2,7 نحو تركيا في يعيش
 394 إسطنبول سوري، ألف 400 أورفه أهمية: أكثرها ومن التركية، والواليات المدن في أماكن لهم فوجدوا الباقي أما الحدودية،

  .)2( وغيرها ألف 325 عنتاب غازي وأيًضا ألف، 386 هاتاي ألف،

                       
  بيانات رسمية تركية نشرت على موقع شبكة روداو اإلعالمية: )1(

 http://goo.gl/g0Eheh 
  المصدر السابق.  )2(
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 السوريين إلى بالنسبة إلحاًحا المستقبل سؤال يزداد تركيا؛ في العيش أمد وطول السادسة، السنة إلى بالدهم في الحرب وباستطالة
 إنهم أم تركيا، في باالستقرار الجنسية السوريين منح وعود تغري فهل المستقبل. تجاه خياراتهم يحسمون الذين عدد ويزداد الالجئين،

 دول إحدى إلى للعبور جسر هي أم المهجر، إلى الطريق في محطة تركيا هل بلدهم؟ إلى للعودة الحرب خمود ينتظرون زالوا ما
  يتخبطون؟. زالوا ما أم خياراتهم تركيا في السوريون حسم هل الجوار؟

 تجاه تركيا جنوبي عنتاب غازي مدينة في الالجئين السوريين اتجاهات سبر في البحث منها ينطلق وأخرى التساؤالت هذه
 وتقصي االتجاهات، تلك لتوزع متماسكة رؤية بلورة إلى البحث ويسعى والمهجر. الملجأ الموطن، مع العالقة زاوية من المستقبل
  للبحث. النظري اإلطار في مفترضة مفسرة بمتغيرات ارتباطها

  

  البحث أهمية -2

 البلد وفي الالجئين في وتأثيرات مظاهر من رافقها وما تركيا، في السوري اللجوء أزمة في والبحوث الدراسات تعد 
  قليلة. المضيف

 إلى بالنسبة أزمتهم مع للتعامل المثلى السياسات اصطفاء في يساعد المستقبل، نحو السوريين الالجئين اتجاهات فهم 
 الالجئين. بشؤون المهتمة السورية وغير السورية والهيئات المؤسسات

 

 البحث أهداف -3

 المدينة. هذه في السوريون يعيشها التي االجتماعية التجربة لفهم عنتاب، غازي في السوري الوجود وصف 

 غازي مدينة في المحدد البحث مجتمع ضمن وخياراتهم المستقبل، نحو السوريين اتجاهات تعكس رقمية مؤشرات تقديم 
  عنتاب.

 واقتصادية، (اجتماعية، المفسرة المتغيرات من حزم بثالث ارتباطها في المختلفة، المستقبل نحو االتجاه حاالت استكشاف 
 المستقبل. نحو االتجاه تكوين في تأثيًرا أكثر متغيرات كشف بهدف التكيُف) ومتغيرات

  

  للبحث النظري التأسيس -4

 القضايا مواجهة في األفراد يتخذها التي (المواقف تعريفاته: أحد في يعني الذي االتجاه مفهوم إلى للبحث النظري األساس يستند
  .)3( انفعالية) سلوكية، معرفية، جوانب: ثالثة ويتضمن بهم، المحيطة والمسائل

 بتعدد متعددة حاالت ذا تابعًا، متغيًرا بوصفها تركيا، في السوريين عند المستقبل نحو االتجاه البحث يستهدف المعنى بهذا
   هي: المستقبل نحو االتجاه لمتغير معيارية حاالت خمس إجرائيًا البحث ويحدد البحث. مجتمع في للسوريين المتاحة الخيارات

 تركيا في االستقرار -

 غربي بلد إلى الهجرة -

 مجاور بلد في العيش إلى االنتقال -

 سورية إلى العودة -

 محسوم غير اتجاه -

  الميداني. البحث في تتضح أن المحتمل من جديدة حاالت الستيعاب التقسيم، مرونة على اإلبقاء البحث وراعى

 األبحاث بعض في تسمى ما مثل أو المفسرة، بالمتغيرات وصفها ويمكن البحث، يطالها التي المتغيرات من اآلخر النسق أما
 متغيرات هي واألخيرة اجتماعية، ومتغيرات اقتصادية، متغيرات في البحث في مصنفًا متغيًرا 17 فتضم المستقلة)، (المتغيرات

  البحث: يطالها التي المفسرة المتغيرات جملة يفصل اآلتي والجدول التكيف.

  

                       
 240)، ص1983، (القاهرة: دار الفرقان، 1، الميسر في علم النفس التربوي، طوتوفيق مرعيأحمد بلقيس،  -)3(
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 وتأثره أعاله، المفّصلة المفّسرة المتغيرات بجملة المختلفة، حاالته في المستقبل نحو االتجاه متغير ارتباط البحث يفترض بذلك
 مع وتتوافق البحث، موضوع التابع المتغير في التأثير من كثيًرا تقترب أنها بفرض المتغيرات هذه في البحث اهتمام ُحصر وقد بها.

 اتجاهات تشكيل في حاسمة أدوار لها يكون قد التي المتغيرات من مزيد الستكشاف قائمة الحاجة لكن الزمنية، ومدته البحث موارد
  المستقبل. نحو السوريين

  

  البيانات جمع وعملية العينة سحب منهجية -5

 عددهم يقدر الذين ،2011 عام بعد إليها لجؤوا ممن التركية، عنتاب غازي مدينة في المقيمون السوريون هو البحث مجتمع
 حوالى البحث مجتمع أفراد عدد ليبقى البلوغ، سن دون ممن )5( المئة في 41 نسبة منهم تستثنى سوري، ألف )4(325 بنحو اإلجمالي

  سوري. ألف 195

 عمريًا موزعة مفردة 217 تضم منتظمة عشوائية عينة فهي البحث عينة أما عاًما. 18 سن فوق الالجئ الفرد هي التحليل وحدة
 توزع في يفصل اآلتي والجدول .)6(2011 عام منتصف في سورية لسكان والعمري الجنسي للتوزع المعيارية القيم وفق وجنسيًا
  العينة: مفردات

  العمرية والفئات الجنس حسب العينة مفردات توزع يوضح )2( رقم جدول

                       
  بيانات رسمية تركية نشرت على موقع شبكة روداو اإلعالمية:  )4(

http://goo.gl/g0Eheh  
  ، المكتب المركزي لإلحصاء.2012التركيب النسبي للسكان في سورية عام  )5(
  ، منشور في:2\11، جدول رقم 2011اء، المجموعة اإلحصائية لعام المكتب المركزي لإلحص )6(

http://goo.gl/3fx0Ms. 
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  Total الجنس

  أنثى ذكر

الفئات 
  العمرية

18 - 24 62.2% 37.8% 100.0% 

25 - 39 51.9% 48.1% 100.0% 

40 - 50 61.0% 39.0% 100.0% 

 %100.0 %36.0 %64.0  50ما فوق 

Total 57.1% 42.9% 100.0% 

 حول متكاملة بيانات أي توافر وعدم المعاينة، إطار غياب إلى نظًرا العينة، سحب في المنتظمة العشوائية الطريقة اعتمدت 
  وتوزعهم. المدينة، في السوريين وجود

 من األحياء تلك تتفاوت عنتاب. غازي مدينة في السوريون فيها يوجد التي األحياء من حيًا 34 على العينة أفراد توّزع ولقد
 2 رقم (ملحق التكلفة. منخفضة شعبية وأخرى متوسطة وأحياء التكاليف، باهظة حديثة أحياء بينها إن إذ فيها، المعيشة تكاليف حيث

  وتصنيفاتها) األحياء أسماء يوضح

  األحياء: تلك على العينة مفردات توزع يوضح اآلتي والجدول 

  

  األحياء بحسب العينة مفردات توزع يوضح )3( رقم جدول

 العينة من النسبة  المفردات عدد األحياء عدد الحي تصنيف

 56.2  122 20 منخفضة معيشة تكاليف

 27.2  59 8 متوسطة

 16.6  36 6 باهظة

Total 34 217 100.0 

  

  البحث؟ مجتمع العينة هذه تمثل هل

 تزداد البحث هذا وفي النوع، هذا من بحث كل في قائمة جدلية للتعميم النتائج وقابلية البحث لمجتمع العينة تمثيل مسألة تبقى
 في إليها االستناد يمكن سكانية بيانات إلى الوصول الصعب من وكان الالجئين، من مستقر غير مجتمع مع يتعامل ألنه تعقيًدا المسألة
 ،2011 في السوري للمجتمع السكانية البيانات إلى للعودة بالبحث دفع ما ذلك عنتاب. في الالجئين لمجتمع منهجية معاينة إجراء

 وجاءت فيها. والعمري الجنسي التوازن تحقيق بهدف العينة، مفردات أساسه على توزعت معياريا نسقًا بوصفها عليها واالعتماد
 المتنوعة. االجتماعية واألوضاع المختلفة، والتعليمية االقتصادية والمستويات العمرية، الفئات من الجنسين ضمت متنوعة، العينة
 سوريًا، 217 حالة دراسة على مبنية ألنها معرفية، بقيمة تحتفظ هذه البحث عينة من المستقاة النتائج إن القول يمكن ذلك وعلى
 تصلح ال قد البحث هذا من كثيرة نتائج كانت وإن تقدير، أقل على البحث مكان المدينة، مستوى على نتائجها في الوثوق ويمكن
 التأسيس في عليها االعتماد ويمكن مهمة، عالمات بالتأكيد تضم أنها إال كامًال، تركيا في الالجئين السوريين مجتمع على للتعميم
 السوريون فيها يعيش التي التركية المدن مستوى على البحث يطبق كأن أيًضا، الدراسة وعمق العينة حجم حيث من أكبر لبحوث

  كلها.
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  الميدانيين الباحثين وفريق البحث استمارة -6

 لتغطي سالفًا الموضح النظري اإلطار إلى باالستناد صممت وقد البحث، هذا في الرئيسة البيانات جمع أداة هي االستمارة
  )1 (الملحق المفسرة. بالمتغيرات الحاالت تلك وارتباط وحاالته، االتجاه حول ومؤشرات بيانات وتعطي كافةً، البحث متغيرات

 في الحياة واالجتماعية، الشخصية البيانات هي: أقسام أربعة في توزعت سؤاًال. 31 تضمنتا صفحتين في االستمارة جاءت
 المبحوث ودور المنفذة، والجهة بالبحث، التعريف تتضمن التي األولى الصفحة عدا ذلك القيم. أسئلة وأخيًرا االنتقال، خيارات تركيا،

   فيه.

 السوريين الالجئين مجتمع طبيعة مع وتوافقًا للهدر، تجنبًا ممكن، شكل بأقصر تُخرج أن االستمارة تصميم أثناء في البحث راعى
 متغيرات تغطية على قادرة القصيرة االستمارة لتبقى المتغيرات، ُضبطت وقد المسبقة، األحكام من بكثير المحمل عنتاب غازي في

 األسئلة تقنية واستخدمت استكشافي. بحث إلى بالنسبة داللة ذات وعالقات مؤشرات الستخراج كافية العمق من بدرجة البحث
  معينة. مواضع في االستمارة تصميم في التوكيدية

 الذين الميداني العمل في السابقة الخبرة ذوي من بيانات جامعي أربعة ضم الجنسين، من ميداني فريق نفذها البيانات جمع عملية
 34 شملت الجمع عملية .)7( الفريق قائد نفذه ميداني بإشراف الفريق هذا عمل اختبارها، في وشاركوا االستمارة، على تدريبًا تلقوا
  )2 رقم الملحق (راجع التكلفة. مرتفعة وأخيرة ومتوسطة، منخفضة، فيها المعيشة تكاليف تكون أحياء وضمت المدينة، أحياء من

 إجراء من الفريق خاللها تمكن 2017-01-25 في وانتهت 2017-01-15 في انطلقت أيام، عشرة البيانات جمع عملية امتدت
 يرتادها التي العامة األماكن إلى إضافة عملهم، وأماكن منازلهم في المقابالت تلك كانت المدينة، في الجئين سوريين مع مقابلة 217

 مشرف قبل من يوميًا موازية بصورة تجري التكرارية الجداول في وتفريغها االستمارات تدقيق عمليات كانت وقد عادةً. السوريون
 حيث من العينة شروط تطبيق من وللتأكد الميدان، من ناقصة معلومات أي استكمال على القدرة لضمان الميداني، والفريق الجمع

  والمعيشية. والعمرية الجنسية تركيبتها في التوازن

  

  الميداني البحث نتائج -ثانيًا

  عنتاب غازي في السوري المجتمع سمات -1

 وهي المدينة، هذه في السوريون يعيشها التي االستثنائية االجتماعية التجربة فهم في تساعد مهمة مؤشرات البحث بيانات وفرت
  عنتاب: غازي في السوري للمجتمع واضحة سمات ثالث عن الحديث يمكن ذلك على للبحث، الالحقة النتائج لفهم أرضية تشكل

  

  اجتماعيًا ومنكفئ اقتصاديًا منخرط مجتمع -أ

 العمل سوق في االنخراط من نسبيًا مرتفعة درجة إلى عنتاب غازي مدينة في السوريين عند االقتصادي النشاط معدالت تشير
 بالنسبة مرتفعة غير نسبة أنها إال المئة، في 38 حوالى بلغت البحث عينة في العمل عن العاطلين نسبة أن من الرغم وعلى التركية،

 حوالى كانت تركيا إلى اللجوء قبل ما في البحث عينة من العمل عن العاطلين نسبة فإن ذلك على وزيادة الالجئين، من مجتمع إلى
  المئة. في 21

 المئة في 32و عمل، أصحاب المئة في 9 كاآلتي: توزعوا المئة في 58 من أكثر نسبتهم بلغت فقد اقتصاديًا، الناشطون أما
 ال ما بمعنى االقتصادي االنخراط هذا أن إال العلمية. الكفاءات أصحاب ومن موظفون المئة في 17 من قليًال  وأكثر بأجرة، عاملون

 وليس داخلها، في ونعيش هنا، صغيرة سورية أنشأنا نحن« بالقول: الحال الالجئين أحد يصف التركي. المجتمع في انخراط يقابله
 قضوا البحث عينة من المئة في 86 أن من الرغم فعلى واضحة، بصورة النتيجة تلك إلى الميداني البحث نتائج تقود .»األتراك مع

 اللغة يتقنون فقط منهم المئة في 13 أن إال أعوام، ثالثة من أكثر وجودهم على مضى المئة في 25 بينهم تركيا، في عام من أكثر
 المئة في 57 أكثر هناك بينما األم. لغتهم التركية تشكل ممن تركماني، أصل من السوريين تضم نسبة وهي جيدة، بصورة التركية

 التركية اللغة يتكلمون إنهم المئة في 30 قال فيما ضعيفة، بصورة يتكلمونها إنهم أو مطلقًا التركية يتكلمون ال إما البحث فئة من
  متوسطة. بصورة

 من المئة في 9 من أقل أن نجد عنتاب، غازي في والتركي السوري المجتمعين بين العالقات إلى وبالنظر اللغة، عن بعيًدا
 المئة في 58 مقابل في المئة، في 7 حوالى أتراك قريبون لهم من نسبة بلغت بينما أتراك، مواطنين مع متينة عالقات بنوا السوريين،

 بالمجتمع عالقات أي لهم يكن لم المئة في 25 من أكثر أن وجد المقابل في بأتراك. سطحية عالقات أو عمل عالقات لهم كانت
  التركي.

                       
 ان، عمار أحمد زين.تألف فريق جمع البيانات والتدقيق من الباحثين: باسل بّرو(مشرف وخبير إحصائي)، عمر أحمد العبيد، نسرين مصطفى رمو، الفهد تركي السلم )7(
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 في ال المكان في يعيشون ما بدرجة فهم المدينة، في السوريون يعيشها االجتماعي االنكفاء من حال إلى تشير األرقام هذه
 ولهم السورية، المنتجات تبيع التي محالتهم لهم فالسوريين البحث، ميدان إلى النزول عند بوضوح مالحظته يمكن ما وهذا المجتمع.
 ال ذلك بالطبع السكنية. مجمعاتهم أيًضا ولهم معظمها، في مرخصة غير طيبة ومراكز عيادات افتتحوا الذين السوريون أطباؤهم

 إلى بحاجة وهي مالحظتها، يمكن واضحة وقائع يمثل سبق ما لكن وغيرها، المستشفيات أو التركية المحالت يرتادون ال أنهم يعني
 عدة. تفسيرات وتحتمل والقياس، الدرس من مزيد

  

  عائلي مجتمع -ب

 مع يعيشون إنهم العينة مفردات من المئة في 90حوالى  قال إذ عنتاب، غازي في السوري للوجود رئيسة سمة العائلة تعد
 الحالة توزع في وجاء أصدقاء. مع أو بمفردهم يعيشون من بين مناصفة توزعت فقد الباقية، النسبة أما أسرهم، مع أو عائالتهم
 اكتمالها، عدم هو أيًضا والعائالت األسر هذه يميز ما لكن األسرة. مع المئة في 49و العائلة، مع يعيشون المئة في 41 أن المعيشية
 يوجد سورية عائلة تجد أن ويصعب داخلها، وحتى البالد خارج السورية العائلة لبنية القسري التفكك من نوًعا خلفت الحرب فظروف
  الحرب. قبل الحال عليه كانت ما مثل واحد سقف تحت جميعًا أفرادها

 وعلى السوري، الداخل في األولى الدرجة من أقارب لهم زال ما العينة مفردات من المئة في 74 من أكثر أن وجد بحثنا، وفي
 المؤشر أن إال الثورة، نشوب قبل الواحد البيت سكان من بالضرورة كانوا كلهم البعيدين األقرباء بأن الجزم يمكن ال أنه من الرغم
  السورية. العائلة في القسري التفكك من كبيرة درجة على داالً  يبقى

 من المئة في 65 من أكثر إن حيث االجتماعية، الحالة متغير إلى بالنظر أيضا، عائلي عنتاب غازي في السوري والمجتمع
 المتبقية النسبة أما المئة، في 27 من قليًال  أكثر األعزاب نسبة بلغت بينما مرتفعة، نسبة وهي المتزوجين، من كانوا العينة مفردات

  وأرمل. مطلق بين مناصفة توزعت فقد المئة، في 7

 نسبة بلغت بينما المئة، في 49 حوالى حياتهم في األولى القيمة العائلة أو األسرة تؤلف الذين نسبة بلغت القيمية، الناحية من
 الثالث القيم ضمن العائلة وضعت البحث عينة من المئة في 95 نسبة فإن وبالمجمل المئة، في 88 ثانية أو أولى قيمةً  اختاروها الذين

 أهمية اكتسبت اجتماعية مؤسسة بوصفها األسرة أو بالعائلة الالجئين السوريين تمسك إلى يؤشر وذلك حياتهم. في أهمية األكثر
  قسري. تفكيك من ذكره سبق مما الرغم على وذلك الغربة، في إضافية

  

  آني مجتمع -ج

 العكس. تعني ال بالضرورة وهي المدينة، هذه في البقاء في يستمروا لن السوريين بأن الجزم العنوان هذا في اآلني صفة تعني ال
 مع يتعاطى أغلبهم زال ما الذين عنتاب غازي في المختلفة السوريين حياة جوانب على تطغى التي الصبغة وصف هنا المقصود إنما

 من للسفر خطط أي لهم ليس المئة، في 67 ونسبتهم البحث، عينة أغلبية أن من الرغم فعلى موقتة، حالة بوصفه تركيا في وجوده
 بين المحتمل والتضاد أحيانًا، أو كثيًرا سورية إلى بالعودة يفكرون المئة، في 82 ونسبتهم أيًضا، األغلبية أن إال ثالث، بلد إلى تركيا

 ومن لذلك، التخطيط يعني ال سورية إلى العودة في فالتفكير كليهما. وتركيا، سورية البلدين، في الظروف تقلب إلى يعزى الرقمين
 غير من المئة في 67 الـ نسبة في ذلك عن والعازفين ممكنًا_ ذلك أصبح حال _في العودة في الراغبين بين التمييز الصعب من ثم

 يمكن لكن »تعرفوا؟ أن أنتم لكم فكيف مصيرنا ما نعرف ال نحن كنا إن« المدينة: في الالجئين أحد علق ذلك حول للسفر. المخططين
 اتجاههم يبنى وعليه بالدهم، في األوضاع إليه ستصل ما يترقبون زالوا ما عنتاب في السوريين مجتمع من الكبرى الشريحة أن الجزم

  الميداني: البحث نتائج من اآلتية المالحظات تدوين هنا المفيد من ولعل النهائي.

 في تعيش المئة في 99 حوالى بنسبة البقية أما يملكه، بيت في يسكن فقط واحد فرد ثمة كان كلهم العينة أفراد بين من -
 هذه في معينًا دوًرا سورية في بها مقارنة تركيا في العقارات أسعار ارتفاع عامل لعب وربما مشتركة. أو موهوبة أو مستأجرة بيوت

 المتملك. للسكن كبيرة أهمية تولي السورية المجتمع ثقافة أن إلى بالنظر داللة ذا المؤشر يبقى لكن النتيجة،

 يحتفظ بينما تركيا، في ممتلكات أي لهم ليس المئة، في 96 من أكثر إلى تصل بنسبة البحث عينة من العظمى األغلبية -
 سورية. داخل أعمال أو بممتلكات منهم المئة في 49 من أقل

 من أقل وافق بينما أمرهم، في حائرون معظمهم السوريين أن عبارة على البحث عينة من المئة في 91 من أكثر وافق -
 سورية. إلى معظمهم الالجئون يعود فلن توقفت، لو الحرب أن على المئة في 30

 أن على اتفقوا البحث فئة من المئة في 87 أن إال سورية، إلى العودة في كثيًرا يفكرون الذين نسبة ارتفاع من الرغم على -
 فقط المئة في 2و مقبولة، إنها قالوا المئة في 11 مقابل في تحتمل، ال أو سيئة سورية داخل ظلوا الذين السوريين أوضاع

 بالجيدة. وصفوها

 



 

    دراسات 174 
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  المستقبل؟ السوريون يرى أين -2

 تركيا، في (االستقرار هي: بدائل خمسة في المستقبل نحو االتجاه لمتغير مبدئيًا تصنيفًا وضع البحث أن إلى سابقة فقرة في أشير
 المذكور التصنيف أن ويبدو الالاستقرار). حال في البقاء وأخيًرا سورية، إلى العودة مجاور، بلد إلى السفر أوروبي، بلد إلى الهجرة

 بكيفية تتعلق مهمة نقطة إلى اإلشارة ينبغي لكن جديدة. أصناف إضافة الحاجة تستدع ولم جميعها، العينة مفردات حاالت استوعب قد
 وذلك االستمارة، في موزعة موازية بأسئلة عليها استدللنا إنما االستمارة، داخل واحد سؤال في مجتمعة ترد لم التي البدائل هذه فهم

 يمكن بالمجمل األسئلة. من النوع هذا في البحث مجتمع أفراد إجابة في تؤثر قد التي االجتماعية أو السياسية الحساسيات تجنب بهدف
  باآلتي: المستقبل نحو االتجاه بدائل على العينة مفردات توزع وصف

  

  المفضلة والخيارات المغادرون -أ

 بالتأكيد، تركيا في يستقروا لن هؤالء ثالث. بلد نحو تركيا من للسفر يخططون بأنهم البحث عينة إجمالي من المئة في 32 أجاب
 ودول السعودية بمثل عربية بلدان الى السفر اختاروا المئة في 7 نحو هؤالء بين فمن الحقًا، سورية إلى يعود قد منهم بعًضا لكن

 شروط تحسنت حال في سورية إلى عودتهم ترجح هؤالء فقط. اإلقامة أو العمل كانت السفر هذا ودوافع إلخ، ... ومصر الخليج
  سورية. من قريبين البقاء اختاروا إذ الحياة،

 وإذا غربي. أو أوروبي بلد إلى للسفر أفرادها يخطط المئة، في 24 وهي ثالث، بلد إلى السفر في الراغبين من الباقية النسبة أما
 مرغوبة دولة أكثر كانت ألمانيا أن مالحظة يمكن السوريون، يفضلها التي الوجهات وتفحصنا فرعية، عينة بوصفها النسبة هذه أخذنا

 في 22,6 تكرارها نسبة بلغت التي كندا تلتها الفرعية، العينة إجمالي من المئة في 24,5 بنسبة أوروبا إلى المتجهين السوريين من
 هناك لكن المئة. في 0,3 وهولندا المئة، في 0,3 والسويد المئة، في 0,7 فرنسا بمثل بشدة أقل بتكرار الدول باقي حظيت فيما المئة.
  العجوز. القارة إلى الوصول يكفيهم بل مسبقًا، محددة دولة مخططاتهم في يكن لم الفرعية، العينة من المئة في 30 نسبتهم من أيضا

 فيما أوروبي، بلد في االستقرار هو دافعها أن على الفرعية العينة من المئة في 70 نسبة اتفقت فقد السفر، بدوافع يتعلق ما وفي
  العالج. تلقي أو والعمل التعليم دوافع على النسبة باقي توزعت

 منهم المئة في 24 وصف أوروبا، إلى فعًال  وصلوا الذين السوريين المهاجرين أوضاع في البحث عينة برأي يتعلق ما وفي
 في المهاجرين أوضاع المئة في 44 األكبر النسبة وصفت بينما جيدة. إنها قالوا المئة في 19 مقابل في بالسيئة، المهاجرين أوضاع
  بالمقبولة. أوروبا

  

  متحركة حدود والعائدون، المستقرون -ب

 وذلك تركيا، في لالستقرار سيبقى ومن فيها، الحياة شروط تتحسن حين سورية إلى العودة ينوي من بين الفصل في صعوبة ثمة
 آخر. بلد نحو للمغادرة خطط أي عندهم ليس -سابقًا ورد ما بمثل- منهم المئة في 67 نسبة أن فالمثبت نفسها. البحث فئة إلى بالنسبة
 محددة، مناطق في أو كلها سورية في ذلك كان سواء بآخر، أو بشكل الحرب نيران هدأت حال في سورية إلى سيعود من بينهم هؤالء
 األمور ازدادت حال في للسفر أو للهجرة فرصة عن ويبحث رأيه، يغير قد من أيًضا بينهم ومن اآلمنة، المناطق فكرة طرح بمثل
 بعض على باالعتماد لكن كبير. حد إلى آنية بتغيرات رهنًا يبقى هؤالء عند االتجاهات استقرار فإن وبالنتيجة تركيا. في سوًءا

  المسألة: هذه في داللة ذات تمايزات رصد للبحث يمكن تفصيًال، األكثر المتغيرات

 من المئة في 61 بين النتائج توزعت الالجئين، للسوريين التركية الجنسية منح فكرة في رأيهم عن المبحوثين سؤال عند -
 بطريقة الرقم هذا قراءة ويمكن مهتمين، غير أو رافضين إما كانوا المئة، في 39 حوالى أي والباقون جًدا، الموافقين أو الموافقين
 القبول أو البلد، بهذا السوري تربط دائمة عالقة بوجود القبول يعني للسوريين التركية الجنسية على الحصول بفكرة فالقبول مختلفة،

 سورية. في الظروف تتحسن لم حال في تركيا في االستقرار بفكرة

 متقاربة، النتائج وجاءت بالدهم، في مستمرة الحرب دامت ما للسوريين، بديل وطن عن البحث فكرة حول السؤال طرح -
 في 13 نسبة بقيت بالمقابل عليها، الموافقين من تقريبًا المئة في 43 ثمة كان الفكرة، المئة في 44 حوالى رفض فبينما
 بعد. موقفها تحدد لم المئة

 يطاق. ال أو سيئ سورية في ظلوا من يعيشها التي الحياة نوع أن على المبحوثين من المئة في 86 من أكثر اتفق -
 مقبول، تركيا في الالجئون السوريون يعيشها التي الحياة نوع أن المئة في 53 ونسبتهم المبحوثين، نصف من أكثر اتفق -

 هنا الحياة أن المبحوثين من المئة في 23 نسبة وجدت بالمقابل لكن ممتاز، أو جيد الوضع إن منهم المئة في 24 قال بينما
 تطاق. ال أو سيئة
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 وعلى سورية)، إلى معظمهم الالجئون يعود لن الحرب، توقفت لو (حتى عبارة على العينة أفراد من المئة في 30 وافق -
 يعززه عاًما، اجتماعيًا مزاًجا يعكس األول الرقم أن إال المئة، في 40 وشكلت كبرى، كانت الرافضين نسبة أن من الرغم

 الظن. هذا رفضوا فقط المئة في 14 إن حين في بالدهم، من لتهجيرهم خطة توجد أنه البحث، أفراد من المئة في 57 ظن
 من أكثر أن من الرغم فعلى بموطنهم، عنتاب غازي في الالجئين السوريين لروابط عدة أوجًها الميداني البحث أوضح -

 مناطقها أخبار تتابع زالت ما منهم العظمى األغلبية أن إال سورية، في أعمال أو ممتلكات أي لهم يعد لم العينة أفراد نصف
 في يومية وبصورة قرب، عن مناطقهم أخبار يتابعون إنهم المئة في 49 قال إذ متقطعة، أو يومية بصورة سورية في

 6 مناطقهم أخبار يتابعون ال الذين نسبة تتجاوز لم بينما متقطعة. بصورة تتابع المئة، في 38 من بقليل أقل نسبة مقابل
 المئة. في

 أما نادًرا، أو أحيانًا ذلك في تفكر إنها أخرى نسبة قالت بينما سورية، إلى بالعودة كثيًرا المبحوثين من المئة في 55 يفكر -
 المئة. في 11 نسبتهم تتجاوز فلم بالعودة، مطلقًا يفكرون ال الذين

  

  حائًرا بعضهم زال ما -ج

 االستدالل يمكن لكن هؤالء، لنسبة دقيقًا تقديًرا البحث يملك وال بعد، وجهتهم تستقر لم األفراد من جزء ثمة البحث عينة في
 من موقفها تحسم لم المئة، في 13 تجاوزت نسبة ثمة كان بديل، وطن إلى السوريين حاجة عن السؤال فعند عدة، بمؤشرات عليها
 هؤالء البحث. لمجتمع الكلي العدد إلى بالنظر كبيًرا رقًما تساوي أنها إال صغيرة النسبة هذه أن من الرغم وعلى بعد، المسألة هذه

  أيًضا. المتزوجين وغير والشباب جامعية، مؤهالت على الحاصلين المتعلمين بين نسبتهم تزداد المحسوم غير االتجاه أصحاب

 أمرهم) في محتارون معظمهم (السوريين أن فكرة على يوافقون كانوا إن المبحوثين، إلى مباشرة السؤال بتوجيه المقابل في
 عمقًا أكثر دراسة بانتظار وقائع تبقى فهي األرقام، هذه إليها تشير التي التفسيرات كانت وأيًا المئة. في 91 أكثر الموافقين نسبة فاقت

  لها. أكمل فهم إلى للتوصل واتساًعا
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    ميداني)(بحث 

  بارزة عالقات -ثالثًا

 واجتماعية، اقتصادية، فئات: بثالث المتغيرات تلك ُصنفت وقد البحث، في الداخلة المفسرة للمتغيرات تفصيل سابقة فقرة في ورد
 هذا وفي المستقبل، نحو االتجاه وهو المستهدف، بالمتغير المذكورة المتغيرات تلك من كل عالقة البحث يقصى التكيف. ومتغيرات

 المستقبل نحو االتجاه تكوين في التأثير عميقة متغيرات عن الحديث بمعنى التقصي، عملية في بروًزا األكثر العالقات تُسرد القسم
 فيمكن تأثًرا، أقل أنها البحث في بدا التي المتغيرات باقي إلى بالنسبة أما عنتاب. غازي في الالجئين السوريين من البحث مجتمع في
   ).3( رقم البحث ملحق في الواردة االرتباط جداول مراجعة مفصلة بصورة االطالع يود لمن

 التابع المتغير بدائل ضرب ناتج وتساوي االحتمالية، االرتباطات من واسعة حزمة توفر للبحث الخام البيانات إن القول يبقى لكن
 تقارب أن يمكن جديدة لقراءات مفتوًحا مصدًرا البيانات تلك تبقى لذلك بديًال. 60 وعددها المستقلة، المتغيرات بدائل بمجموع الخمسة

 القسم هذا في التحليل يقتصر بينما النتائج، توليد من لمزيد خصبة البيانات تلك وتبقى مختلفة، معرفية خلفيات من البحث متغيرات
  إمكاناته. وحدود االستكشافية، البحث لوظيفة مراعاة بروًزا، االرتباطات أكثر على

  

  االقتصادية المتغيرات تأثير حدود -1

 عنتاب، غازي في للسوريين المعيشي المستوى بين متوقعة عالقة البحث بيانات تؤكد السفر: في رغبة أقل دخًال  األكثر -
 يحسموا لم المئة في 3 مقابل في المئة في 21 الدخل جيدي من السفر في الراغبين نسبة بلغت فبينما ثالث، بلد إلى السفر في ورغبتهم
 9 إلى أيًضا قرارهم يحسموا لم من نسبة وارتفعت المئة، في 33 إلى سيئ المعيشي مستواهم إن قالوا ممن النسبة ارتفعت قرارهم،

 نسبة وكذلك المئة، في 43 إلى بينهم السفر في الراغبين نسبة فزادت يحتمل)، (ال بـ المعيشي مستواهم وصفوا الذين أما المئة. في
 المتغيرين. بين االرتباط قيم يفصل الملحقات في )4-1( رقم والجدول المئة. في 13 حوالى بلغت قرارهم، يحسموا لم من

 انخفاض بين عام اتجاه عالقة وجود لوحظ :سورية إلى العودة في برغبتهم تركيا في المبحوثين دخل مستوى ارتباط -
 في بالجيد، دخلهم وصفوا من بين المئة في 45 سورية إلى بالعودة يفكرون من نسبة تتجاوز لم إذ العودة، في الرغبة وزيادة الدخل
 النسبة وكانت يحتمل. ال المعيشي مستواهم من بين المئة في 56 وإلى بالسيئ، دخلهم وصفوا من بين المئة في 51 إلى ارتفعت حين

 في تفسيًرا يجد ذلك ولعل بالمقبول، دخلهم وصفوا من بين كانت المئة؛ في 60 وبلغت بالعودة، كثيًرا يفكرون الذين من األعلى
 كان مهما مقبول المعيشي مستواهم بأن القول إلى الالجئين السوريين بين عاًما ميًال  وجدوا الذين الميدانيين الباحثين مالحظات
  )4-2( رقم جدول الملحقات منخفًضا.

 في لهم ممتلكات وجود يستقصي للمبحوثين سؤالين االستمارة تضمنت والعودة: بالبقاء تمسًكا أكثر الممتلكات أصحاب -
 أعمال أو بممتلكات الالجئين السوريين من المئة في 49 نحو يحتفظ بينما أنه البيانات وأظهرت تركيا. في ممتلكات ووجود سورية،

 خطط أي عندها يكن لم المتملكين من الصغيرة النسبة هذه تركيا. في التملك من تمكن منهم المئة في 4 من أقل هناك سورية، داخل
 سورية في الممتلكات أصحاب أما للسفر. يخططون إنهم تركيا، في ممتلكات لهم ليس ممن المئة في 29 قال بينما تركيا، خارج للسفر

 التفكير بسؤال يتعلق ما في لذلك. يخططون ممتلكات أي لهم يتبق لم ممن المئة في 32 مقابل في للسفر، منهم المئة في 23 فيخطط
 ضعيفة عالقة البيانات وأظهرت العودة، في كثيًرا يفكرون بأنهم الكلية، العينة من المئة في 55 نحو أجاب سورية، إلى العودة في
 يفكرون إنهم سورية، في الممتلكات أصحاب من المئة في 57 فقال إليها، العودة في التفكير وشدة سورية، في ممتلكات وجود بين

 يفسره قد األخيرتين النسبتين بين النتائج في الطفيف والفرق ممتلكات. أي لهم ليس ممن المئة في 53 مقابل في العودة، في كثيًرا
 الالجئين وممتلكات عنتاب، غازي في الالجئين أغلبية ينحدر حيث الشمالية المناطق في بخاصة البالد، داخل الكبير العنف مستوى

  حاليًا. لالستثمار قابلة غير أو الحرب من متضررة إما معظمها هناك بقيت التي

 عنتاب غازي مدينة في الالجئين السوريين اتجاهات تكوين في محدودة بدرجة تؤثر االقتصادية العوامل إن القول يمكن بالمجمل
  )4-4( ورقم )4-3( رقم جدول الملحقات المستقبل. نحو

  

 التكيف متغيرات -2

 ثالث، بلد إلى للسفر والتخطيط تركيا، في اإلقامة مدة بين عكسية عالقة وجود إلى البيانات تشير تركيا: في اإلقامة مدة -
 في سنوات، 3-1 بين ما قضوا ممن المئة في 28 مقابل في للسفر، يخططون سنوات 5-3 بين ما قضوا ممن المئة في 24 فنسبة
 بعد، قرارهم يحسموا لم الذين حول آخر مؤشر هنا ويبرز المئة، في 33 عام من أقل قضوا ممن للسفر المخططين نسبة بلغت حين

 وأقل األول، عامهم يكملوا لم من بين صفًرا بلغت حين في المئة، في 7 إلى سنوات 3-1 بين ما قضوا الذين بين نسبتهم ارتفعت إذ
  سنوات. 5-3 بين ما قضوا من بين المئة في 4 من
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 ثالثة من أكثر قضى من فنصف انتظاًما، أكثر وبشكل سورية، إلى بالعودة التفكير درجة في عكسيًا اإلقامة مدة تأثير ويظهر
 ارتفاًعا النسبة وتزداد سنوات، 3-1 بين ما قضى ممن المئة في 56 إلى النسبة ترتفع بينما سورية، إلى العودة في كثيًرا يفكر أعوام

   )4-6( ورقم )4-5( رقم جدول الملحقات المئة. في 63 إلى عام من أقل قضوا الذين عند

 في للبقاء غيرهم من أكثر يميلون التركية يتقنون الذين السوريين أن البيانات تشير البقاء: إلى دافع التركية اللغة إتقان -
 بلد إلى للسفر يخططون إنهم قالوا التركية يتقنون ممن فقط المئة في 10 فنسبة أقل. بدرجة سورية إلى العودة في ويفكرون البالد،
 العودة في يفكرون إنهم اللغة متقني من المئة في 52 قال حين وفي اللغة. في ضعيف مستواهم ممن المئة في 30 مقابل في ثالث،
  )4-8( ورقم )7-4( رقم جدول الملحقات المئة. في 76 إلى مطلقًا التركية يتكلم ال من بين نفسها النسبة ارتفعت كثيًرا،

 السفر قرار في كثيًرا يؤثر للسوريين أتراك أقارب وجود أن يبدو ال حاسًما: دوًرا يؤدي التركي المجتمع مع العالقات نوع -
 الثالث الشرائح بين للسفر المخططين نسبة بقيت إذ سطحية، عالقات أو عمل عالقات وجود إلى بالنسبة األمر وكذلك ثالث، بلد إلى

 االرتباط لكن المئة. في 30 بحوالى كلها النسب وتقدر التركي، بالمجتمع عالقات يملكون ال من نسبة من كبير حد إلى قريبة المذكورة
 مقابل في المئة في 5 من قليًال  أكثر للسفر المخططين نسبة بلغت هنا أتراك، بمواطنين مقربة صداقات لهم من عند كان بروًزا األكثر

 بيانات مقاطعة تكشفه ما وهو تركيا، في االستقرار قررت كلها األخيرة النسبة أن يعني ال ذلك لكن لذلك. يخططون ال المئة في 90
 المقربة الصداقات أصحاب من المئة في 60 أن نالحظ حيث سورية، إلى العودة في التفكير بدرجة التركي بالمجتمع العالقات
 ذوي بين العودة في يفكرون ال من نسبة كانت وكذلك أتراك. قريبون لهم ممن فقط المئة في 25 مقابل في العودة، في كثيًرا يفكرون
 وعالقات السطحية العالقات أصحاب نسبة بقيت وفيما مقربة. صداقات لهم ممن المئة في 10 مقابل في المئة، في 31 حوالى األقارب

 عالقات أي لهم ليس من بين كثيًرا العودة في يفكرون الذين عدد في زيادة مالحظة ويمكن للعينة، العام المعدل مع منسجمة العمل
 )10-4( ورقم )4-9( رقم جدول الملحقات المئة. في 64 بلغت إذ بأتراك،

 التركية الجنسية منح فكرة على البحث مجتمع من المئة في 61 أي الكبرى، النسبة وافقت الجنسية: منح فكرة من الموقف -
 الموافقين أن إلى تشير أيًضا فالبيانات تركيا. في لالستقرار يخططون كلهم الموافقين أن ببساطة يعني ال ذلك لكن الالجئين، للسوريين

 في 32و المئة، في 33 نسبة التوالي على فهناك المهتمين. وغير الموافقين غير شريحة من للسفر تخطيًطا أكثر هم الجنسية على
 أو الرافضين من فقط المئة في 19 بينما ثالث، بلد إلى للسفر يخططون الجنسية منح فكرة على بشدة والموافقين الموافقين من المئة
 الجنسية، على الحصول في يرغبون الالجئين السوريين بعض بأن ذلك تفسير ويمكن لذلك. يخططون المهتمين غير من المئة في 19

 في التفكير بدرجة الجنسية بمنح الموقف ارتباط ناحية من أما أخرى. بالد إلى والسفر التركي السفر جواز على الحصول بهدف
 الجنسية، منح فكرة على الموافقة درجة بين منتظم عكسي ارتباط وجود يالحظ إذ انسجاًما، أكثر تبدو فالنتائج سورية، إلى العودة

 مهتم، غير أوافق، بشدة، (أوافق الجنسية منح فكرة من الموقف درجات كانت التوالي وعلى سورية، إلى العودة في التفكير ودرجة
 في 75 المئة، في 52 المئة، في 41( سورية: إلى العودة في كثيًرا يفكرون من نتائج جاءت التوالي وعلى بشدة،) أرفض أرفض،

  )4-12( ورقم )4-11( رقم جدول الملحقات المئة). في 87 المئة،

 ألخبار البحث مجتمع متابعة درجة مؤشر خالل من بالموطن االتصال متغير على البحث يستدل بالموطن: االتصال درجة -
 أخبار يتابعون الكلية العينة من المئة في 49 كان سابقًا رود ما وبمثل قرية، أم بلدة أم مدينة كانت سواء منها ينحدرون التي المناطق
 درجة ربط وعند المئة. في 6 نهائي بشكل مناطقهم أخبار يتابعون ال الذين نسبة تتجاوز لم بينما يومية، وبصورة قرب عن مناطقهم
 يخططون اتصاالً  األكثر من المئة في 22 فهناك بالسفر، رغبة أكثر اتصاالً  األقل أن نالحظ للسفر، التخطيط بمتغير بالموطن االتصال

 بالموطن االتصال متغير ارتباط إلى وبالنسبة مناطقهم. أخبار يتابعون ال من بين المئة في 39 إلى النسبة وصلت حين في للسفر،
 في 78 فيوجد العودة، في التفكير ودرجة االتصال درجة بين قوي ارتباط ثمة متوقع، هو ما ومثل إليه، العودة في التفكير بدرجة

 يفكرون األخبار يتابعون ال ممن المئة في 15 مقابل في سورية، إلى العودة في كثيًرا يفكرون يوميا مناطقهم أخبار يتابعون ممن المئة
 )4-14( ورقم )4-13( رقم جدول الملحقات العودة. في كثيًرا

  

 االجتماعية المتغيرات -3

 عمرية فئات تمثل ال بدائل، أربعة إلى العمر متغير البحث قسم العودة: إلى يميلون والكبار السفر إلى ميًال  أكثر الشباب -
 39-25 بين الممتدة العمرية الفئة في للسفر يخططون الذين نسبة ارتفاع لوحظ وقد للمبحوثين، العمرية المراحل تمثل بل متساوية

 العمريتان الفئتان أما سنة. 24-18 بين ما العمرية الفئة في المئة في 27 نفسها النسبة بلغت فيما المئة، في 35 بلغت إذ سنة،
 المئة. في 8 إلى سنًا األكبر عند النسبة وانخفضت للسفر، يخططون سنة 50-40 بين ما أعمارهم ممن المئة في 22 فكان الكبريتان،

 كثيًرا يفكرون سنة 50 فوق أعمارهم ممن المئة في 72 فكان سورية، إلى العودة إلى ميًال  األكثر هم سنًا األكبر أن أيًضا ويظهر
 51 إلى وترتفع سنة، 39-25 لفئة المئة في 49 إلى النسبة تنخفض بينما ،50-40 بين أعمارهم ممن المئة في 63و العودة، في
 سنة. 24-18 بين ما الصغرى العمرية الفئة عند المئة في

 السفر في خيارهم يحسموا لم من نسبة فبلغت مستقبلها، في حيرة الكثرى هي 39-25 العمرية الفئة أن أيًضا المالحظ من
  )4-16( رقم وجدول )4-15( رقم جدول الملحقات، جميعها. العمرية الفئات بين األعلى النسبة وهي المئة، في 8 حوالى



 

    دراسات 178 

  اتجاهات المستقبل عند السوريين الالجئين في غازي عنتاب التركية  
    ميداني)(بحث 

 مقابل في ثالث بلد إلى للسفر يخططون ال العينة ضمن المتزوجين من المئة في 70 المتزوجين: من حيرةً  أكثر العازبون -
 أيًضا ويبدو للسفر. يخططون المئة في 39 وهم األعزاب، بين واضًحا ارتفاًعا النسبة ترتفع المقابل في لذلك، يخططون المئة في 25
 جدول الملحقات، المتزوجين. من المئة في 5 مقابل في قرارهم، يحسموا لم إنهم منهم المئة في 7 فقال الحيرة، كثيرو األعزاب أن

   ).4-16( رقم

 نسبة مع تتوافق وهي المتعلمين، من عالية نسبة عامة بصورة البحث عينة ضمت التعليم: مستوي لمتغير متباين تأثير -
 المئة في 8 أن نالحظ ثالث، بلد إلى للسفر بالتخطيط التعليم متغير عالقة يخص ما وفي السوري، المجتمع في المرتفعة المتعلمين

 األعلى الدرجة لكن االبتدائية، على والحاصلين الملمين بين المئة في 22 إلى النسبة وترتفع للسفر، يخططون األميين من فقط
 بعد العالقة درجة وانخفضت للسفر. يخططون منهم المئة في 43 كان إذ اإلعدادية، الشهادة على الحاصلين بين ظهرت لالرتباط

 تجاه الحيرة كثيرو أيًضا وهؤالء المئة، في 19 حوالى إلى جامعية شهادات على الحاصلين بين للسفر المخططين نسبة فبلغت ذلك،
 فكانت سورية، إلى العودة في التفكير درجة يخص ما في أما المئة. في 9 بلغت المستقبل تجاه خياره يحسم لم من فنسبة مستقبلهم،

 الملمين نسبة جاءت بينما األميين، من المئة في 75 مقابل في العودة، في كثيًرا يفكرون الذين من الجامعيين، من المئة في 48 نسبة
 أكثر تعليًما األقل إن أي المئة). في 50 المئة، في 57 المئة، في 56( التوالي على والثانوية اإلعدادية الشهادات على والحاصلين

 جامعية شهادات على والحاصلون التعليم متوسطو كان حين في ثالث. بلد إلى السفر في رغبة وأكثر سورية، إلى العودة في رغبة
 ضمن نسبتهم كانت الذين جامعية فوق ما شهادات على الحاصلين فئة االستنتاج هذا وتخالف تركيا، في البقاء إلى نسبيًا ميًال  أكثر

 )4-17( رقم جدول الملحقات الفئة. هذه موقف فهم في عنهم، الصادرة النتائج على التعويل يمكننا ال لذا المئة، في 5 الكلية العينة
   )4-18( ورقم

 المدن أهالي من اللجوء قبل ما كانوا البحث عينة من األكبر الجزء الحيرة: كثيرو المدن وسكان للعودة، يميلون الريفيون -
 67 أن يظهر هنا ومن البحث. مجتمع تركيبة من جانبًا يعكس ما وهو الريف، أهل من المئة في 15 مقابل في المئة، في 85 بنسبة

 في 6 إن حين في المدن، من المئة في 53 مقابل في كثيًرا، سورية إلى العودة في يفكرون الريفيين من البحث مجتمع من المئة في
 تظهر أخرى ناحية من المئة. في12 إلى المدن أهالي بين ترتفع نفسها والقيمة العودة، في التفكير عن تخلوا الريفيين من فقط المئة

 األكثر أيًضا وهم المئة، في 28 بنسبة للسفر تخطيًطا األكثر المدن فأهل ثالت، بلد إلى السفر ومتغير االجتماعية الخلفية بين عالقة
 بعد. خيارهم يحسموا لم منهم فقط المئة في 3و للسفر منهم المئة في 24 ويخطط الريف، بأهل مقارنة المئة في 5 بنسبة حيرة

 ).4-20( ورقم )،4-19( رقم جدول الملحقات

 إنهم المئة في 41 قال بينما أسرهم، مع يعيشون البحث عينة مفردات من المئة في 49 أن سابقًا ذكر المعيشية: الحالة -
 أن البيانات وتشير بمفردهم. يعيشون ومن أصدقاء مع يعيشون من بين مناصفة الباقية النسبة توزعت فيما عائالتهم، مع يعيشون
 المئة في 13 مقابل في سورية، إلى العودة في مطلقًا يفكرون ال إنهم قالوا منهم المئة في 8 من أقل إن إذ للعودة، ميًال  أكثر العائالت

 المئة في 65 مقابل في للسفر، تخطط ال إنها المئة في 73 نسبة قالت إذ تركيا، في لالستقرار ميًال  أكثر األسر تبدو بينما األسر. من
 مع يعيشون الذين بفئة مقارنة المستقبل، نحو التجاهاتهما حسًما أكثر الفئتان هاتان تبدو بالمجمل لكن نفسه. الشيء قالوا العائالت من

 9 مقابل في السفر، من موقفهم يحسموا لم أسرهم أو عائالتهم مع يعيشون الذين م فقط المئة في 4-3 بين فما بمفردهم، أو أصدقائهم
 المئة في 55 كان إذ األخيرتين، الفئتين بين آخر فرق أيًضا يبرز بمفردهم. يعيشون المئة في 18و أصدقائهم، مع يعيشون المئة في
 أيًضا هي األخيرة والفئة المئة. في 9 عتبة بمفردهم يعيشون من نسبة تتجاوز ولم للسفر، يخططون أصدقاء مع يعيشون الذين من

 )،4-21( رقم جدول الملحقات؛ المئة. في 18 بلغت مطلقًا العودة في يفكرون ال الذين فنسبة سورية، إلى العودة عن عزوفًا األكثر
  ).4-22( ورقم

 البحث. من لكثير يتسع موضوع وهو بنيتها، في كبيًرا تغييًرا وأحدثت السوريين، بقيم الحرب عصفت القيم: بسؤال خاتمة -
 إليه، بالنسبة أهميتها وفق وترتيبها قيم، ثالث اختيار المبحوثين من فيه يطلب سؤاالً  االستمارة تضمنت مختصرة وبصورة بحثنا في

 االقتصادي) الرفاه العمل، واالستقرار، األمن الوطني، االنتماء الديني، االنتماء القومي، االنتماء والعائلة، (األسرة بالترتيب هي القيم
 والعائلة األسرة قيمة هي تكرارات أكبر حازت التي القيمة أن نالحظ العينة مفردات إلى بالنسبة األولى القيمة تكرارات وبتفحص

 في والتضامن والحماية الدعم وظائف تؤدي اجتماعية مؤسسة بوصفها بالعائلة السوريين بتمسك يُفسر ما وهو المئة، في 49 بنسبة
 وشعور األزمات، في بالدين المجتمعات بتمسك تفسيره يمكن ما أيًضا وهو المئة، في 37 بنسبة الديني االنتماء يليها الغربة. بلد

 القومي االنتماء قيمة أن هو البيانات في المفاجئ لكن الحرب. هذه في استهدافهم أسباب أحد هو الديني انتمائهم بأن الالجئين السوريين
 من المئة في 4 حوالى وضع بينما العرب. أشقائهم من السوريين خيبة درجة تعكس النسبة هذه ولعل المئة، في 0.5 سوى تحرز لم

  إليهم. بالنسبة األولى القيمة موضع الوطني االنتماء البحث مجتمع

 طموح مستوى إلى وباإلشارة العمل، قيمة المئة في 3 حوالى واختار التكرارات. من المئة في 7 حازت واالستقرار األمن قيمة
 أولوية. االقتصادي الرفاه قيمة المئة في 1 من أقل اختار الحرب، سنوات بعد السوريين
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  خاتمة

 معظمها، المستقبل في فرصهم فقدوا الذين الناس ماليين قضية فهي باألرقام، تركيا في الالجئين السوريين قضية تختزل ال
 البحث من لمزيد يتسع الموضوع أن إال المستقبل اتجاهات استكشاف محاولته في األرقام خطى اتبع البحث أن من الرغم وعلى

 محاولته في والموضوعية الحذر البحث راعى لقد تركيا. في السوريون يعيشها التي القاسية االجتماعية التجربة هذه لفهم الكيفي،
 في المسألة وضع من بد ال الخاتمة في لكن استنتاجات، منها أكثر وقائع وتقديمها السوريين، عند المستقبل اتجاهات مالمح استكشاف

  المستقبل. نحو السوريين) (هواجس وهو األوسع، سياقها

 يبدو فال السنوات، مرور من الرغم على معظمهم السوريون يعيشها قائمة واجتماعية شخصية أزمة يبقى المستقبل سؤال -1
 البحث إليها تطرق التي المؤشرات بداللة قوية زالت ما بوطنهم السوريين وعالقة األمر، هذا في حاسًما دوًرا يؤدي الزمن عامل أن
   وغيرهما. العودة في التفكير ودرجة بالموطن االتصال درجة مثل من

 بمثل البالد، في السياسي المشهد ويلعب بمآالته، وترتبط سورية، في المعقد الصراع نتائج أحد المستقبل اتجاهات تبقى -2
 وسيكون بديل، وطن عن بالبحث السوريين من مزيد إقناع في كبيًرا دوًرا الحرب، نهاية بوادر وغياب جامعة وطنية مرجعية غياب
  كبير. أثر سورية في يطبق سوف الذي للحل

 منح بمثل وعوامل تركيا، في البقاء أو سورية إلى العودة بين تتذبذب تركيا، خارج السفر رفض اختارت التي األغلبية -3
  االستقرار. سبل عن الباحثين السوريين بين البقاء كفة رجحان في حاسًما دوًرا تؤدي قد التركية الجنسية

 الهجرة باتجاه الدافع األكبر المؤثر هو المؤقتة)، الحماية (بقانون المتمثل تركيا، في للسوريين المستقر غير القانوني الوضع -4
  تركيا. في بالبقاء يفكر لمن دائم قلق مصدر وهو أخرى، بلدان إلى

  

  

  الملحقات

  البحث استمارة - )1( رقم ملحق

  

  المعاصرة للدراسات حرمون مركز

  االجتماعية البحوث وحدة

  

  بعنوان: اجتماعي بحث استمارة

  عنتاب غازي في الالجئين السوريين عند المستقبل اتجاهات

  

  االستمارة: بيانات

  الميداني المشرف  البيانات جامع  التاريخ  المكان  االستمارة رقم

00          

  
 البحث: لمجتمع مالحظات

  عنتاب. غازي مدينة في مقرها مستقلة سورية بحثية مؤسسة هو للدراسات حرمون مركز

 االستمارة. هذه أسئلة خالل من المستقبل، نحو واتجاهاتهم تركيا في السوريين خيارات إلى التعرف هو البحث من الهدف

 الباحث ويتعهد سرية، تبقى جميعها والبيانات المبحوث، شخص على تدل قد بيانات أو خاصة أسئلة أي االستمارة تتضمن ال
 البحث. هذا ألغراض استخدامها حصر

 المقابلة. أثناء في اإليجابي وتفاعله المبحوث استجابة حسن على كبير حد إلى البحث نجاح يتوقف



 

    دراسات 180 

  اتجاهات المستقبل عند السوريين الالجئين في غازي عنتاب التركية  
    ميداني)(بحث 

 المؤسسات إلى تركيا في السوريين حياة من جانب صورة بعكس فيها أسهمت قد تكون دقائق، )10( نحو المقابلة تستغرق
  المهتمة. والدولية المحلية
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  القيم أسئلة -الرابع القسم
  إليك: بالنسبة أهميتها وفق ورتبها اآلتية، القيم من ثالثًا اختر -301س

 األسرة -1
  والعائلة

 االنتماء -2
  القومي

 االنتماء -3
  الديني

 االنتماء -4
  الوطني

 األمن-5
  واالستقرار

 الرفاه -7  العمل -6
  االقتصادي

              
  رافض  موقف ال  موافق  اآلتية: القضايا من موقفك تحديد الرجاء

 مستمرة الحرب دامت ما بديل وطن عن البحث يمكن -302س
  سورية في

1  2  3  

  3  2  1  السوريين إلى بالنسبة أوروبا من أفضل تركيا -303س
 في محتارون السوريين وأغلبية غامض المستقبل -304س

  أمرهم
1  2  3  

 معظمهم الالجئون يعود لن الحرب توقفت إن حتى -305س
  مدمر البلد ألن

1  2  3  

 يسمحوا ولن سورية من السكان لتهجير خطة يوجد -306س
  بالعودة لنا

1  2  3  
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   )2( رقم ملحق

  المعيشة تكاليف وفق مصنفة البيانات منها جمعت التي المناطق أسماء

  مرتفعة التكلفة  التكلفةمتوسطة   منخفضة التكلفة
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  البحث لبيانات التكرارية الجداول )3( رقم ملحق

 
  البحث: استمارة في األسئلة ذْكر وفق البيانات جمع لعملية التكرارية النتائج

   العينة لمفردات العمرية الفئات يظهر )1-3( رقم جدول
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 18 - 24 45 20.7 20.7 20.7 

25 - 39 106 48.8 48.8 69.6 
40 - 50 41 18.9 18.9 88.5 

 100.0 11.5 11.5  25 50 فوق ما
Total 217 100.0 100.0 

 
  

   الجنسي) يظهر التوزع 3-2جدول رقم (
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 57.1 57.1 57.1  124 ذكر 

 100.0 42.9 42.9  93 أنثى
Total 217 100.0 100.0 

 
  

   2011) مكان االقامة األصلي حتى3-3جدول رقم (
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent  
 15.2 15.2 15.2  33 ريف
 100.0 84.8 84.8  184 مدينة

Total 217 100.0 100.0 
 

  

   



 

    دراسات 184 

  اتجاهات المستقبل عند السوريين الالجئين في غازي عنتاب التركية  
    ميداني)(بحث 

 

 ) توزع مفردات العينة بحسب مدة اإلقامة في تركيا3-4جدول رقم (
  

Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  24.9 24.9 24.9  54 سنوات5سنوات إلى 3أكثر من 

 26.3 1.4 1.4  3 سنوات 5أكثر من 

 86.2 59.9 59.9  130 سنوات 3أكثر من سنة إلى 

 100.0 13.8 13.8  30 سنة فما دون

Total 217 100.0 100.0 
 

  

 ) المستوى التعليمي3-5جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 5.5 5.5 5.5  12 أمي 

 26.3 20.7 20.7  45 ابتدائي/ يقرأ ويكتب
 45.6 19.4 19.4  42 إعدادي
 65.9 20.3 20.3  44 ثانوي
 95.4 29.5 29.5  64 جامعة

 100.0 4.6 4.6  10 ما بعد الجامعة
Total 217 100.0 100.0 

 
  

 ) توزع مفردات العينة بحسب الحالة المعيشية3-6جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 41.0 41.0 41.0 89 مع عائلتي 

 89.9 48.8 48.8 106 مع أسرتي
 94.9 5.1 5.1 11 مع أصدقاء

 100.0 5.1 5.1 11 بمفردي
Total 217 100.0 100.0   
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 ) الحالة االجتماعية3-7جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid  27.2 27.2 27.2  59 عزبة /عزب 

 92.6 65.4 65.4  142 متزوج / متزوجة
 96.3 3.7 3.7  8 مطلق / مطلقة
 100.0 3.7 3.7  8 أرمل / أرملة

Total 217 100.0 100.0 
 

 

 ) تصنيف المهن السابقة3-8جدول رقم (

   Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 12.0 12.0 12.0  26 صاحب عمل 

 27.6 15.7 15.7  34 طالب

 48.4 20.7 20.7  45 عاطل عن العمل

 72.4 24.0 24.0  52 عامل بأجرة

 100.0 27.6 27.6  60 موظف

Total 217 100.0 100.0 
 

  

 ) هل لك ممتلكات أو أعمال داخل سورية3-9جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 48.8 48.8 48.8  106 نعم 
 100.0 51.2 51.2  111 ال

Total 217 100.0 100.0 
 

  

 ) هل لك أقارب من الدرجة األولى داخل سورية3-10جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 74.2 74.2 74.2  161 نعم 

 100.0 25.8 25.8  56 ال
Total 217 100.0 100.0 
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  اتجاهات المستقبل عند السوريين الالجئين في غازي عنتاب التركية  
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 ) كيف تصف مستوى معيشتك الحالي في تركيا3-11جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 5. 5. 5.  1 ممتاز 

 18.0 17.5 17.5  38 جيد
 71.9 53.9 53.9  117 مقبول
 92.6 20.7 20.7  45 سيئ

 100.0 7.4 7.4  16 ال يحتمل
Total 217 100.0 100.0 

 
  

 ) نوع المسكن3-12جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 5. 5. 5.  1 بيت ممتلك 

 91.7 91.2 91.2  198 مستأجر
 96.3 4.6 4.6  10 مشترك
 100.0 3.7 3.7  8 مجاني
Total 217 100.0 100.0 

 
 

 ) تصنيف العمل الحالي3-13(جدول رقم 

   Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 8.8 8.8 8.8  19 صاحب عمل 

 12.9 4.1 4.1  9 طالب

 50.7 37.8 37.8  82 عاطل عن العمل

 82.5 31.8 31.8  69 عامل بأجرة

 100.0 17.5 17.5  38 موظف

Total 217 100.0 100.0 
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 ) هل تتكلم التركية؟3-14جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 13.4 13.4 13.4  29 بإتقان 

 42.9 29.5 29.5  64 متوسط
 82.5 39.6 39.6  86 ضعيف

 100.0 17.5 17.5  38 ال أتكلم مطلقًا
Total  217 100.0 100.0 

 
  

 عالقات مع مواطنين أتراك؟ ) هل لك3-15جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 7.4 7.4 7.4  16 أقارب 

 16.1 8.8 8.8  19 أصدقاء مقربون
 39.6 23.5 23.5  51 عالقات عمل

 74.7 35.0 35.0  76 معرفة سطحية
 100.0 25.3 25.3  55 ال يوجد
Total 217 100.0 100.0 

 
  

 ) هل لك ممتلكات في تركيا؟3-16جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 7.4 7.4 7.4  16 نعم 

 100.0 92.6 92.6  201 ال
Total 217 100.0 100.0 
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  اتجاهات المستقبل عند السوريين الالجئين في غازي عنتاب التركية  
    ميداني)(بحث 

  

 ) ما رأيك في فكرة منح الجنسية التركية للسوريين في تركيا؟3-17جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 20.3 20.3 20.3  44 أوافق بشدة 

 61.3 41.0 41.0  89 أوافق
 85.7 24.4 24.4  53 غير مهتم

 93.1 7.4 7.4  16 أرفض
 100.0 6.9 6.9  15 أرفض بشدة

Total 217 100.0 100.0 
 

  

 إلى سورية؟) هل تفكر في العودة 3-18جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 54.8 54.8 54.8  119 كثيًرا 

 82.0 27.2 27.2  59 أحيانًا
 88.9 6.9 6.9  15 نادًرا

 100.0 11.1 11.1  24 ال أفكر في ذلك
Total 217 100.0 100.0 

 
 

 سورية؟) هل تتبع أخبار منطقتك في 3-19جدول رقم (
   Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 48.8 48.8 48.8  106 عن قرب وبصورة شبه يومية 

 86.6 37.8 37.8  82 بصورة متقطعة
 94.0 7.4 7.4  16 قليًال 

 100.0 6.0 6.0  13 ال أتابع
Total 217 100.0 100.0 
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 والعيش في بلد آخر ) هل تخطط للسفر3-20جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 27.6 27.6 27.6  60 نعم 

 94.9 67.3 67.3  146 ال
 100.0 5.1 5.1  11 لم أحسم قراري بعد

Total 217 100.0 100.0 
 

  

 ) كيف تصف وضع السوريين الذين بقوا داخل سورية؟3-21جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 5. 5. 5.  1 ممتاز 

 2.3 1.8 1.8  4 جيد
 13.4 11.1 11.1  24 مقبول
 59.9 46.5 46.5  101 سيئ

 100.0 40.1 40.1  87 ال يحتمل
Total 217 100.0 100.0 

 
  

 أوربا؟ ) كيف تصف وضع السوريين الذين هاجروا إلى3-22جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 8.8 8.8 8.8  19 ممتاز 

 28.1 19.4 19.4  42 جيد
 72.4 44.2 44.2  96 مقبول
 96.8 24.4 24.4  53 سيئ

 100.0 3.2 3.2  7 ال يحتمل
Total 217 100.0 100.0 

 
  

   



 

    دراسات 190 

  اتجاهات المستقبل عند السوريين الالجئين في غازي عنتاب التركية  
    ميداني)(بحث 

  

 السوريين في تركيا) كيف تصف وضع 3-23جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 2.3 2.3 2.3  5 ممتاز 

 24.0 21.7 21.7  47 جيد
 77.0 53.0 53.0  115 مقبول
 98.6 21.7 21.7  47 سيئ

 100.0 1.4 1.4  3 ال يحتمل
Total 217 100.0 100.0 

 
  

 301األولى للسؤال رقم  القيمة) تكرارات 3-24جدول رقم (
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 48.8 48.8 48.8  106 األسرة والعائلة 

 49.3 5. 5.  1 االنتماء القومي
 86.2 36.9 36.9  80 االنتماء الديني

 89.9 3.7 3.7  8 االنتماء الوطني
 96.3 6.5 6.5  14 األمن واالستقرار

 99.1 2.8 2.8  6 العمل
 100.0 9. 9.  2 الرفاه االقتصادي

Total 217 100.0 100.0 
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 ) تكرارات القيمة الثانية3-25جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 39.2 39.2 39.2  85 األسرة والعائلة 

 40.1 9. 9.  2 االنتماء القومي
 61.8 21.7 21.7  47 االنتماء الديني

 68.2 6.5 6.5  14 االنتماء الوطني
 87.6 19.4 19.4  42 األمن واالستقرار

 97.2 9.7 9.7  21 العمل
 100.0 2.8 2.8  6 الرفاه االقتصادي

Total 217 100.0 100.0 
 

 

 ) تكرارات القيمة الثالثة3-26جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 6.9 6.9 6.9  15 األسرة والعائلة 

 7.4 5. 5.  1 االنتماء القومي
 15.7 8.3 8.3  18 االنتماء الديني

 25.8 10.1 10.1  22 االنتماء الوطني
 64.5 38.7 38.7  84 األمن واالستقرار

 88.0 23.5 23.5  51 العمل
 100.0 12.0 12.0  26 الرفاه االقتصادي

Total 217 100.0 100.0 
 

  

 ) يمكن البحث عن وطن بديل مادامت الحرب مستمرة في سورية3-27جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 42.9 42.9 42.9  93 موافق 

 56.2 13.4 13.4  29 محايد
 100.0 43.8 43.8  95 رافض
Total 217 100.0 100.0 

 
 

 ) تركيا أفضل من أوروبا بالنسبة إلى السوريين3-28جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 60.4 60.4 60.4  131 موافق 

 85.7 25.3 25.3  55 محايد
 100.0 14.3 14.3  31 رافض
Total 217 100.0 100.0 

 
 

 ) المستقبل غامض وأغلبية السوريين محتارون في أمرهم3-29رقم (جدول 
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 91.2 91.2 91.2  198 موافق 

 99.1 7.8 7.8  17 محايد
 100.0 9. 9.  2 رافض
Total 217 100.0 100.0 

 
  

 يعود الالجئون معظمهم إلى سورية) حتى إن توقفت الحرب لن 3-30جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 29.5 29.5 29.5  64 موافق 

 60.4 30.9 30.9  67 محايد
 100.0 39.6 39.6  86 رافض
Total 217 100.0 100.0 

 
  



 

    دراسات 192 

  اتجاهات المستقبل عند السوريين الالجئين في غازي عنتاب التركية  
    ميداني)(بحث 

 ) يوجد خطة لتهجير السكان من سورية3-31جدول رقم (
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 56.7 56.7 56.7  123 موافق 

 85.7 29.0 29.0  63 محايد
 100.0 14.3 14.3  31 رافض
Total 217 100.0 100.0 
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  البحث متغيرات بين االرتباط جداول )4( رقم ملحق
 

 للسفر بالتخطيط المعيشة مستوى عالقة )4-1( رقم جدول
  Total آخر بلد في والعيش للسفر تخطط هل   

  بعد قراري أحسم لم  ال نعم
 

 1 0 1 0  ممتاز  كيف تصف مستوى معيشتك الحالي في تركيا
0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

 38 1 29 8  جيد
21.1% 76.3% 2.6% 100.0% 

 117 4 83 30  مقبول
25.6% 70.9% 3.4% 100.0% 

 45 4 26 15  سيء
33.3% 57.8% 8.9% 100.0% 

 16 2 7 7  ال يحتمل
43.8% 43.8% 12.5% 100.0% 

Total 60 146 11 217 
27.6% 67.3% 5.1% 100.0% 

 

   سورية إلى العودة في التفكير بدرجة المعيشة مستوى عالقة )4-2( رقم جدول
  Total سورية إلى بالعودة تفكر هل

  ذلك في أفكر ال  نادًرا  أحيانًا كثيًرا
 

كيف تصف مستوى معيشتك الحالي في 
  تركيا

  
  

 1 1 0 0 0  ممتاز
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

 38 3 3 15 17  جيد
44.7% 39.5% 7.9% 7.9% 100.0% 

 117 12 9 26 70  مقبول
59.8% 22.2% 7.7% 10.3% 100.0% 

 45 5 2 15 23  سيء
51.1% 33.3% 4.4% 11.1% 100.0% 

ال 
  يحتمل

9 3 1 3 16 
56.3% 18.8% 6.3% 18.8% 100.0% 

Total 119 59 15 24 217 
54.8% 27.2% 6.9% 11.1% 100.0% 

 

   سورية إلى العودة في التفكير بدرجة وعالقتها تركيا في ممتلكات وجود )4-3( رقم جدول
  Total آخر بلد في والعيش للسفر تخطط هل

  بعد قراري أحسم لم  ال نعم
 

 8 0 8 0  نعم  هل لك ممتلكات في تركيا
0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

 209 11 138 60  ال
28.7% 66.0% 5.3% 100.0% 

Total 60 146 11 217 
27.6% 67.3% 5.1% 100.0% 

  

 العودة في التفكير بدرجة وعالقته سورية في ممتلكات وجود )4-4( رقم جدول
  Total سورية إلى بالعودة تفكر هل   

  ذلك في أفكر ال  نادًرا  أحيانًا كثيًرا
 

 106 13 6 27 60  نعم  هل لك ممتلكات أو أعمال داخل سورية
56.6% 25.5% 5.7% 12.3% 100.0% 

 111 11 9 32 59  ال
53.2% 28.8% 8.1% 9.9% 100.0% 

Total 119 59 15 24 217 
54.8% 27.2% 6.9% 11.1% 100.0% 

 

 ثالث بلد إلى للسفر بالتخطيط وعالقتها تركيا في اإلقامة مدة )4-5( رقم جدول
  Total آخر بلد في والعيش للسفر تخطط هل   



 

    دراسات 194 

  اتجاهات المستقبل عند السوريين الالجئين في غازي عنتاب التركية  
    ميداني)(بحث 

 
  لم أحسم قراري بعد  ال  نعم

 

 54 2 39 13  سنوات5سنوات إلى 3أكثر من   مدة اإلقامة في تركيا
24.1% 72.2% 3.7% 100.0% 

 3 0 2 1  سنوات 5أكثر من 
33.3% 66.7% 0.0% 100.0% 

 130 9 85 36  سنوات 3أكثر من سنة إلى 
27.7% 65.4% 6.9% 100.0% 

 30 0 20 10  سنة فما دون
33.3% 66.7% 0.0% 100.0% 

Total 60 146 11 217 
27.6% 67.3% 5.1% 100.0% 

 

 سورية إلى العودة في التفكير بدرجة اإلقامة مدة عالقة )4-6( رقم جدول
  Total سورية إلى بالعودة تفكر هل   

 في أفكر ال  نادًرا  أحيانًا كثيًرا
  ذلك

 

مدة اإلقامة في 
  تركيا

سنوات إلى 3أكثر من 
  سنوات5

27 16 5 6 54 
50.0% 29.6% 9.3% 11.1% 100.0% 

 3 2 1 0 0  سنوات 5أكثر من 
0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 100.0% 

 130 12 8 37 73  سنوات 3أكثر من سنة إلى 
56.2% 28.5% 6.2% 9.2% 100.0% 

 30 4 1 6 19  سنة فما دون
63.3% 20.0% 3.3% 13.3% 100.0% 

Total 119 59 15 24 217 
54.8% 27.2% 6.9% 11.1% 100.0% 

 

 للسفر بالتخطيط وعالقته التركية اللغة تكلم )4-7( رقم جدول
  Total آخر بلد في والعيش للسفر تخطط هل   

 قراري أحسم لم  ال نعم
  بعد

 

 29 0 26 3  بإتقان  هل تتكلم التركية
10.3% 89.7% 0.0% 100.0% 

 64 4 40 20  متوسط
31.3% 62.5% 6.3% 100.0% 

 86 6 54 26  ضعيف
30.2% 62.8% 7.0% 100.0% 

 38 1 26 11  ال أتكلم مطلقًا
28.9% 68.4% 2.6% 100.0% 

Total 60 146 11 217 
27.6% 67.3% 5.1% 100.0% 
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 سورية الى العودة في التفكير بدرجة وعالقته التركية تكلم )4-8( رقم جدول
  Total سورية إلى بالعودة تفكر هل   

  ذلك في أفكر ال  نادًرا  أحيانًا كثيًرا
 

  هل التركية
  

 29 4 3 7 15  تتكلم بإتقان
51.7% 24.1% 10.3% 13.8% 100.0% 

 64 10 6 20 28  متوسط
43.8% 31.3% 9.4% 15.6% 100.0% 

 86 6 5 28 47  ضعيف
54.7% 32.6% 5.8% 7.0% 100.0% 

 38 4 1 4 29  ال أتكلم مطلقًا
76.3% 10.5% 2.6% 10.5% 100.0% 

Total 119 59 15 24 217 
54.8% 27.2% 6.9% 11.1% 100.0% 

 

 للسفر التخطيط في وتأثيرها التركي بالمجتمع العالقات )4-9( رقم جدول
  Total آخر بلد في والعيش للسفر تخطط هل   

  بعد قراري أحسم لم  ال نعم
 

هل لك عالقات 
مع مواطنين 

  أتراك

 16 1 10 5  أقارب
31.3% 62.5% 6.3% 100.0% 

 19 1 17 1  أصدقاء مقربون
5.3% 89.5% 5.3% 100.0% 

 51 2 33 16  عالقات عمل
31.4% 64.7% 3.9% 100.0% 

 76 5 49 22  معرفة سطحية
28.9% 64.5% 6.6% 100.0% 

 55 2 37 16  ال يوجد
29.1% 67.3% 3.6% 100.0% 

Total 60 146 11 217 
27.6% 67.3% 5.1% 100.0% 

  

   



 

    دراسات 196 

  اتجاهات المستقبل عند السوريين الالجئين في غازي عنتاب التركية  
    ميداني)(بحث 

 

 العودة في التفكير درجة في التركي بالمجتمع العالقات تأثير يظهر )4-10( رقم جدول
  Total سورية إلى بالعودة تفكر هل   

  ذلك في أفكر ال  نادًرا  أحيانًا كثيًرا
 

 16 5 3 4 4  أقارب  هل لك عالقات مع مواطنين أتراك
25.0% 25.0% 18.8% 31.3% 100.0% 

 19 2 0 6 11  أصدقاء مقربون
57.9% 31.6% 0.0% 10.5% 100.0% 

 51 4 3 17 27  عالقات عمل
52.9% 33.3% 5.9% 7.8% 100.0% 

 76 6 7 21 42  معرفة سطحية
55.3% 27.6% 9.2% 7.9% 100.0% 

 55 7 2 11 35  ال يوجد
63.6% 20.0% 3.6% 12.7% 100.0% 

Total 119 59 15 24 217 
54.8% 27.2% 6.9% 11.1% 100.0% 

 

 للسفر بالتخطيط وعالقته التركية الجنسية من الموقف )4-11( رقم جدول
  Total آخر بلد في والعيش للسفر تخطط هل   

  بعد قراري أحسم لم  ال نعم
 

ما رأيك بفكرة منح الجنسية 
  التركية للسوريين في تركيا

 44 1 29 14  أوافق بشدة
31.8% 65.9% 2.3% 100.0% 

 89 6 54 29  أوافق
32.6% 60.7% 6.7% 100.0% 

 53 2 41 10  غير مهتم
18.9% 77.4% 3.8% 100.0% 

 16 1 12 3  أرفض
18.8% 75.0% 6.3% 100.0% 

 15 1 10 4  أرفض بشدة
26.7% 66.7% 6.7% 100.0% 

Total 60 146 11 217 
27.6% 67.3% 5.1% 100.0% 

 

 سورية إلى العودة في التفكير ودرجة التركية الجنسية من الموقف )4-12( رقم جدول
  Total سورية إلى بالعودة تفكر هل   

 في أفكر ال  نادًرا  أحيانًا كثيًرا
  ذلك

 

ما رأيك بفكرة منح الجنسية التركية للسوريين 
  في تركيا

 44 10 5 11 18  أوافق بشدة
40.9% 25.0% 11.4% 22.7% 100.0% 

 89 10 8 25 46  أوافق
51.7% 28.1% 9.0% 11.2% 100.0% 

 53 3 2 18 30  غير مهتم
56.6% 34.0% 3.8% 5.7% 100.0% 

 16 0 0 4 12  أرفض
75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

أرفض 
  بشدة

13 1 0 1 15 
86.7% 6.7% 0.0% 6.7% 100.0% 

Total 119 59 15 24 217 
54.8% 27.2% 6.9% 11.1% 100.0% 

 

 للسفر بالتخطيط وعالقته بالموطن االتصال )4-13( رقم جدول
  Total آخر بلد في والعيش للسفر تخطط هل   

  بعد قراري أحسم لم  ال نعم
 

 106 4 79 23  عن قرب وبصورة شبه يومية  هل تتابع أخبار منطقتك في سورية
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21.7% 74.5% 3.8% 100.0% 
 82 4 52 26  بصورة متقطعة

31.7% 63.4% 4.9% 100.0% 
 16 2 8 6  قليًال 

37.5% 50.0% 12.5% 100.0% 
 13 1 7 5  ال أتابع

38.5% 53.8% 7.7% 100.0% 
Total 60 146 11 217 

27.6% 67.3% 5.1% 100.0% 
  

   



 

    دراسات 198 

  اتجاهات المستقبل عند السوريين الالجئين في غازي عنتاب التركية  
    ميداني)(بحث 

 

 سورية إلى العودة في التفكير بدرجة وعالقته بالموطن االتصال )4-14( رقم جدول
  Total سورية إلى بالعودة تفكر هل   

  ذلك في أفكر ال  نادًرا  أحيانًا كثيًرا
 

تتابع أخبار منطقتك هل 
  في سورية

عن قرب وبصورة 
  شبه يومية

78 17 3 8 106 
73.6% 16.0% 2.8% 7.5% 100.0% 

 82 7 10 30 35  بصورة متقطعة
42.7% 36.6% 12.2% 8.5% 100.0% 

 16 3 2 7 4  قليًال 
25.0% 43.8% 12.5% 18.8% 100.0% 

 13 6 0 5 2  ال أتابع
15.4% 38.5% 0.0% 46.2% 100.0% 

Total 119 59 15 24 217 
54.8% 27.2% 6.9% 11.1% 100.0% 

 

 للسفر بالتخطيط العمر عالقة )4-15( رقم جدول
  Total هل تخطط للسفر والعيش في بلد آخر   

  بعد قراري أحسم لم  ال نعم
 

 45 2 31 12 24 - 18  فئات العمر
26.7% 68.9% 4.4% 100.0% 

25 - 39 37 61 8 106 
34.9% 57.5% 7.5% 100.0% 

40 - 50 9 31 1 41 
22.0% 75.6% 2.4% 100.0% 

 25 0 23 2  50ما فوق 
8.0% 92.0% 0.0% 100.0% 

Total 60 146 11 217 
27.6% 67.3% 5.1% 100.0% 
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 سورية إلى العودة في التفكير بدرجة العمر عالقة )4-16( رقم جدول
  Total سورية إلى بالعودة تفكر هل   

  ذلك في أفكر ال  نادًرا  أحيانًا كثيًرا
 

 45 3 3 16 23 24 - 18  فئات العمر
51.1% 35.6% 6.7% 6.7% 100.0% 

25 - 39 52 32 9 13 106 
49.1% 30.2% 8.5% 12.3% 100.0% 

40 - 50 26 8 1 6 41 
63.4% 19.5% 2.4% 14.6% 100.0% 

 25 2 2 3 18  50ما فوق 
72.0% 12.0% 8.0% 8.0% 100.0% 

Total 119 59 15 24 217 
54.8% 27.2% 6.9% 11.1% 100.0% 

 

  للسفر بالتخطيط وعالقتها االجتماعية الحالة )4-17( رقم جدول
  Total آخر بلد في والعيش للسفر تخطط هل   

  بعد قراري أحسم لم  ال نعم
 

 59 4 32 23  عزبةعزب /   الحالة االجتماعية
39.0% 54.2% 6.8% 100.0% 

 142 7 100 35  متزوج / متزوجة
24.6% 70.4% 4.9% 100.0% 

 8 0 7 1  مطلق / مطلقة
12.5% 87.5% 0.0% 100.0% 

 8 0 7 1  أرمل / أرملة
12.5% 87.5% 0.0% 100.0% 

Total 60 146 11 217 
27.6% 67.3% 5.1% 100.0% 

  
   



 

    دراسات 200 

  اتجاهات المستقبل عند السوريين الالجئين في غازي عنتاب التركية  
    ميداني)(بحث 

 للسفر بالتخطيط وعالقته التعليم مستوى )4-18( رقم جدول
  Total آخر بلد في والعيش للسفر تخطط هل   

  بعد قراري أحسم لم  ال نعم
 

 12 0 11 1  أمي  المستوى التعليمي
8.3% 91.7% 0.0% 100.0% 

 45 1 34 10  ابتدائي/ يقرأ ويكتب
22.2% 75.6% 2.2% 100.0% 

 42 2 22 18  إعدادي
42.9% 52.4% 4.8% 100.0% 

 44 2 27 15  ثانوي
34.1% 61.4% 4.5% 100.0% 

 64 6 46 12  جامعة
18.8% 71.9% 9.4% 100.0% 

 10 0 6 4  ما بعد الجامعة
40.0% 60.0% 0.0% 100.0% 

Total 60 146 11 217 
27.6% 67.3% 5.1% 100.0% 
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 العودة في التفكير بدرجة وعالقته التعليم مستوى )4-19( رقم جدول
  Total سورية إلى بالعودة تفكر هل   

  ذلك في أفكر ال  نادًرا  أحيانًا كثيًرا
 

 12 0 2 1 9  أمي  المستوى التعليمي
75.0% 8.3% 16.7% 0.0% 100.0% 

 45 7 2 11 25  ابتدائي/ يقرأ ويكتب
55.6% 24.4% 4.4% 15.6% 100.0% 

 42 4 2 12 24  إعدادي
57.1% 28.6% 4.8% 9.5% 100.0% 

 44 5 4 13 22  ثانوي
50.0% 29.5% 9.1% 11.4% 100.0% 

 64 8 5 20 31  جامعة
48.4% 31.3% 7.8% 12.5% 100.0% 

 10 0 0 2 8  ما بعد الجامعة
80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Total 119 59 15 24 217 
54.8% 27.2% 6.9% 11.1% 100.0% 

 

 العودة في التفكير درجة في وتأثيرها االجتماعية الخلفية )4-20( رقم جدول
  Total سورية إلى بالعودة تفكر هل   

  ذلك في أفكر ال  نادًرا  أحيانًا كثيًرا
 

 33 2 1 8 22  ريف  المؤثرات االجتماعية
66.7% 24.2% 3.0% 6.1% 100.0% 

 184 22 14 51 97  مدينة
52.7% 27.7% 7.6% 12.0% 100.0% 

Total 119 59 15 24 217 
54.8% 27.2% 6.9% 11.1% 100.0% 

  

   



 

    دراسات 202 

  اتجاهات المستقبل عند السوريين الالجئين في غازي عنتاب التركية  
    ميداني)(بحث 

 

 للسفر بالتخطيط وعالقتها االجتماعية المؤثرات )4-21( رقم جدول
  Total آخر بلد في والعيش للسفر تخطط هل   

  بعد قراري أحسم لم  ال نعم
 

 33 1 24 8  ريف  المؤثرات االجتماعية
24.2% 72.7% 3.0% 100.0% 

 184 9 123 52  مدينة
28.3% 66.8% 4.9% 100.0% 

Total 60 147 10 217 
27.6% 67.7% 4.6% 100.0% 

  

 سورية إلى بالعودة التفكير بدرجة وعالقتها المعيشية الحالة )4-22( رقم جدول
  Total سورية إلى بالعودة تفكر هل   

  ذلك في أفكر ال  نادًرا  أحيانًا كثيًرا
 

 89 7 7 25 50 مع عائلتي  الحالة المعيشية
56.2% 28.1% 7.9% 7.9% 100.0% 

 106 14 8 26 58 مع أسرتي
54.7% 24.5% 7.5% 13.2% 100.0% 

 11 1 0 4 6 مع أصدقائي
54.5% 36.4% 0.0% 9.1% 100.0% 

 11 2 0 4 5 بمفردي
45.5% 36.4% 0.0% 18.2% 100.0% 

Total 119 59 15 24 217 
54.8% 27.2% 6.9% 11.1% 100.0% 
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 للسفر التخطيط مع وعالقتها المعيشية الحالة )4-23( رقم جدول
  Total آخر بلد في والعيش للسفر تخطط هل   

  بعد قراري أحسم لم  ال نعم
 

 89 3 58 28 مع عائلتي  الحالة المعيشية
31.5% 65.2% 3.4% 100.0% 

 106 4 77 25 أسرتي مع
23.6% 72.6% 3.8% 100.0% 

 11 1 4 6 مع أصدقائي
54.5% 36.4% 9.1% 100.0% 

 11 2 8 1 بمفردي
9.1% 72.7% 18.2% 100.0% 

Total 60 147 10 217 
27.6% 67.7% 4.6% 100.0% 

  

  

  

   



 

    دراسات 204 

  اتجاهات المستقبل عند السوريين الالجئين في غازي عنتاب التركية  
    ميداني)(بحث 

  والمراجع المصادر

  .2012 دمشق، لإلحصاء، المركزي المكتب ،2012 عام سورية في للسكان النسبي التركيب -1

  .2011 دمشق، ،2011 لعام اإلحصائية المجموعة لإلحصاء، المركزي المكتب -2

  ).1983 الفرقان، دار (القاهرة: ،1ط التربوي، النفس علم في الميسر مرعي، وتوفيق بلقيس، أحمد -3

  

  البحث عمل فريق

  جلبي سلطان رئيس: باحث

  الميداني: الفريق

  العبيد أحمد عمر

  رمو مصطفى نسرين

  السلمان تركي الفهد

  زين أحمد عمار

  بّرو باسل إحصائي: وخبير بيانات جمع مشرف

  السعد حسام د. البحث: على العلمي المشرف

   


