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 تجاهات السياسية للشباب في ليبيا اإل
  1 (دراسة على عينة من الشباب اجلامعي) 

 
                        

 

 

 
 : ملخص

 
تقص ي مستوى الاتجاهات السياسية للشباب الليبي من مناطق مختلفة في حالة عدم استقرار سياس ي،  ليإالدراسة تهدف  

، تضم 6402/6402وزعت على عينة من الشباب للعام  استمارة،(  = 044N)تستمد هذه الدراسة بياناتها من استبانة عددها و 

( SPSS)مدينة بمختلف مكونات ليبيا، حدّدت بخمس مناطق بالطريقة العشوائية، واعتمد البحث البرنامج إلاحصائي (62)

 .لقياسها

واملواطنة من نتائج الدراسة وجود بعض الاتجاهات السياسية املرتفعة منها الاتجاهات نحو الديمقراطية والسلطة،  

والاتجاه نحو التعصب والفاعلية السياسية، بينما كان هناك اتجاهات متوسطة مثل اتجاهات الاقتدار السياس ي، , والانتماء

والاتجاه نحو القانون، وتقبل أصحاب ألافكار املعارضة، وأخرى ضعيفة مثل الاتجاه نحو مؤسسات الدولة، والاتجاهات نحو 

ين أن إلاناث أكثر قبوالا لالتجاهات من الذكور، مع وجود عالقة عكسية بين قبول الاتجاهات املشاركة السياسية، كما تب

 . ، وسكان مراكز املدن واملدن اتجاهاتهم أكثر إيجابية من غيرهم وأصحاب الدخول الضعيفة واملرتفعة

  :الكلمات الدالة

 .املواطنة، املشاركة السياسية الاتجاهات السياسية، الشباب الليبي، الاقتدار السياس ي،      

 
Summary:  

     
  The current study aims to examine the level of political trends of Libyan youth in different 
regions during the period of political instability. This study is based on 400 questionnaires, which 
distributed to a sample of young people for the year 2016/2017. The study comprised 29 cities in 
different parts of Libya, which identified in five areas randomly. The study has adopted program of 
Statistical Package for the Social Science (SPSS) to analyze statistical data. The study has reached 
several points of results, the most important of which are: Firstly, there are some high political 
trends, including trends toward democracy, power, citizenship, belonging, fanaticism and political 
effectiveness. Secondly, there are middle trends such as trends towards political capability, law, and 
the acceptance of the ideas of opposition. Thirdly, there are also weak trends towards the state’s 
institutions and political participation. Fourthly, Females are more accepting for trends than males. 
Fifthly, there is an inverse relationship between acceptance of trends and weak and high-income 
people. Sixthly, the trends of cities’ residents are more positive than others.   
    Key words: 
        Political trends, Libyan youth, Political capability, Citizenship, Political participation.   
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 مقدمة 
الاتجاهات السياسية للشباب موضوعا ذا أهمية كونه ينقل الحقائق حسب وجهة نظر أصحابها، حيث تعتبر أحد  تعتبر     

وتراكم  ،3، كما أنها املحرك والضابط الرئيس ي للسلوك الفردي في املجتمع2أهم مخرجات التنشئة الاجتماعية في جانبها السياس ي
املعارف السياسية والظروف املحيطة باألفراد حول قضايا معينة في معظم ألاحيان تتبلور وتكون حالة من التأهب تجاه 

 .4ألاحداث
حيث عرفها بأنها احدى حاالت التأهب والاستعداد العقلي  من أوائل املهتمين بمفهوم الاتجاهات، Gordon Allport)) يعتبر     

، ولها فعل توجيه على استجابات ألافراد للجوانب واملواقف املختلفة، سواء إيجابا أو سلبا نحو 5والعصبي التي تنظمها الخبرة
من 6اء على ما يمر به الشخصوضع ما في البيئة التي تحدد قيما إيجابية أو سلبية لهذا التصرف، وهو استعداد نفس ي يتكون بن

تتعلق بذلك الش يء  مواقف إزاء ش يء أو حدث أو قضية معينة تتخذ الاتجاهات إما بالقبول أو الرفض نتيجة مروره بخبرة معينة
ا, أو الحدث أو القضية  التفكير في متسق وأسلوب الفرد، لسلوك وهي محددات ضابطة, 7ويتميز أيضا بأنه مكتسب وثابت نسبيًّ

الاجتماعية والسياسية، ويعتبره بعض العلماء من أهم  املكونات الرئيسة  والقضايا ألافراد تجاه وردت الفعل والسلوك
 .  8لشخصية الفرد، فهو يساهم في تكوين الجزء الواقعي للسلوك

فة، وتقييم دوره في الاتجاهات السياسية بأنها نظرة الفرد للنظام السياس ي بأجزائه املختل Gabril A, Almond)) وصف  
، والشعور القومي، 10، وحدد لها مجموعة من ألابعاد منها نظرة املواطن إلى النظام السياس ي بشكل عام9النظام كفاعل سياس ي

ورؤيته لطبيعة الدولة التي ينتمي إليها، وتقيمه لوظائف املدخالت من خالل تحديد مدى إحساسه بفاعليته وتأثيره على القرارات 
على املستوين املحلي والقومي، ومدي استجابته ملخرجات النظام السياس ي من خالل معرفة آرائه حول القرارات  الحكومية

مع رؤية املواطن ملدى قدرته على التأثير في صنع وصانع قرارات الحكومة، ويرى أملوند أن امليول السياس ي  والسياسات الحكومة،
 .              11مر قابل للتغيير لحد بعيد، بفعل الاختالفات في معدالت ألاداء السياس يكالثقة في املؤسسات وشاغلي املناصب، هو أ

أدائها وفعاليتها، وإدراكه لآلثار إلايجابية حسب الاتجاهات بثقة املواطنين في املؤسسات السياسية القائمة و  تتأثرو    
النظام، مع إحساس ما تقوم به الحكومة  يقدمه وما السياس ي للنظام الفرد أي تقدير, والسلبية التي تتركها العملية السياسية

 . 12يؤدي إلى تحسين أحواله
فيمن ليست أنها من الرغم على ُمنظم، تركيب في معاا والسلوكيات والعواطف املعارف بين ربط عملية الاتجاهات فإن هنا

ألن ك ل العوامل واملؤثرات السابقة تيهئ الاتجاهات وتحولها اتساق تام فيما بينهما، مع التأكيد على أهمية العنصر السلوكي،
 . 13لسلوك

مجموعة من العوامل تسهم في عملية تغييرها منها عوامل داخلية مثل التغيير في الحالة الاقتصادية  لالتجاهات  
تكون في أغلبها موجهة من  والاجتماعية للمجتمع، أو تغيير النظام السياس ي والثورات والحروب ألاهلية، والعوامل الخارجية التي

، غير أن الافراد ألاكثر انفتاحا على الخبرات أكثر تقبال لتعديل أو تغيير اتجاهاتهم، في حين يكون تغيير 14مجتمعات ودول أخرى 
ا  بالشخصية أو العقيدة  . 15الاتجاه أكثر صعوبة عندما يكون ألامر متعلقا

ا في الاتجاهات(6400)لعملية التغيير السياس ي في ليبيا ونظرا     ، وجب 16وما صاحبها من عدم استقرار وفراغ أمني ترك أثرا
لذلك  النظام السياس ي، وايدلوجيةدراستها للتعرف عليها وقياسها، وخاصة مع اختالف كبير بين الحقبتين في نوعية ونمط 

اختلفت الدراسة عن مثيلتها بأنها تقيس الاتجاهات السياسية للشباب في حالة عدم استقرار سياس ي، مع محاولة تسليط 
الضوء على التغيير السياس ي والتي بدورها أثرت على اتجاهات السياسية للشباب، ويهدف البحث إلى قياس مستوى الاتجاهات 

الشرق والغرب والشمال )تم تحديدها بخمس مناطق في ليبيا من مناطق ومدن مختلفة السياسية للشباب الجامعي في مجموعة 
الاقتدار "، في محاولة توضيح طبيعة الاتجاهات من خالل قياس الاتجاهات نحو مؤسسات الدولة، و(والجنوب والوسط
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فكار املعارضة، والاتجاهات نحو ، والاتجاهات نحو املشاركة السياسية، والاتجاهات نحو القانون وتقبل أصحاب ألا "السياس ي
 .الديمقراطية والحكم، والاتجاهات نحو املواطنة والانتماء، والاتجاه نحو التعصب 

ما مستوى : التاليفي التساؤل  تحديد إشكالية البحثنحو إماطة اللثام عن طبيعة الاتجاهات السياسية للشباب تم  وسعيا
 ى مستو : تم تسطير الفروض التالية هذه إلاشكاليةولإلجابة على  ،؟عي في ليبياوطبيعة الاتجاهات السياسية للشباب الجام

الاتجاهات السياسية مرتفع لدي الشباب الذكور عن الشابات إلاناث، ويحمل الشباب اتجاهات مرتفعة من الثقة في النظام 
 .اسية مرتفعة عند  الشبابالتعصب السياس ي واملشاركة السي ،السياس ي ومؤسساته وفي العملية السياسية برمتها

باستخدام استمارة استبانة تقيس  املسح التحليلي الوصفي، ومنهج تم اعتماد املنهجالفرضيات ، هذه من التحقق أجل من
بالطريقة 17، استمارة(=044N)وتكشف طبيعة الاتجاهات السياسية للشباب الجامعي، وهذه الدراسة بياناتها ُمْسَتَقاٌة من توزيع 

، وتشمل العينة معظم مناطق 6402-6402للعام ( سنة62 -02)للفئة العمرية املحصورة بين  العينة طبقية علىالعشوائية ال
والواحات، وتبين تمثيل نسب  ى الجنوبية والشرقية والغربية والوسط: استمارة على خمس مناطق هي( 04)ليبيا، حيث تم توزيع 

 : العينة حسب الشكل التالي

 
 .يوضح توزيع العينة على مناطق ليبيا( 1)م شكل رق

مقياس الاتجاهات "الفا كرونباخ " التحقق من ثبات وصدق الاستبانة باستخدام مقياس تم ، حيث بلغت درجة ثبات
، مما يعني إمكانية الاعتماد عليها في القياس والوثوق في النتائج، كما تم تحكيم استمارة 18(4.2.2)السياسية بكل مؤشراته

، وتحليل البيانات املجمعة ومعالجتها بواسطة برنامج الحزم إلاحصائية للعلوم الاجتماعية 19الاستبانة من قبل أساتذة مختصين
(SPSS .) 

، ولدراسة ذلك تم تقسيم الدراسة 20(مرتفع، متوسط، ضعيف)تم اعتماد ثالثة مستويات في تقسيم الاتجاهات السياسية 
 :إلي محورين هما 

 
 طبيعة ونتائج قياس االتجاهات السياسية لشباب باجلامعات الليبية: ولالمحور األ -
 التغريات المؤثرة في االتجاهات السياسية لشباب اجلامعات الليبية: المحور الثاني -
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 البيضاء أم الرزم اسلنطة قندولة املرج بنغازي  درنة
 براك برقن قرنادة الوسيطة الفايدية شحات سوسة
 الهيشة طرابلس  الخمس الشاطي تامزاوه سبها اوباري 
 هون  الفقهاء سوكنة ودان زلة سرت راس الانوف
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 طبيعة ونتائج قياس االتجاهات السياسية لشباب باجلامعات الليبية: ولالمحور األ
 

يتناول هذا املحور قياس عدد من الاتجاهات السياسية في محاولة لقياس ردود فعل العينة حسب الجوانب املؤثرة التى 
لقياس سبع مؤشرات، وبينت , تعرض لها، تم تحديد ثماني عشرة عبارة تغطي حسب اعتقادنا جوانب الاتجاهات املطلوبة

 : النتائج آلاتي
 :الاتجاهات نحو مؤسسات الدولة -1

تعدد وضرورة تلك املؤسسات  -ألاحزاب السياسية ومؤسسات املجتمع املدني)وشملت قياس الاتجاهات السياسية نحو  
 :، وبينت نتائج التحليل ما يلي (عدل وإنصاف املؤسسات السياسية -تقيم مستوى عمل مؤسسات في ليبيا -للمجتمع 

لذي تقوم به ألاحزاب ومؤسسات املجتمع املدني في ليبيا أظهرت نتائج التحليل ضعف الدور ا: دور ألاحزاب السياسية - أ

العينة بأنها فاعلة أفراد بينما أكد  بعض , %20من العينة بأن ليس لألحزاب أي دور بنسبة  طالباا  050حسب العينة، حيث أفاد

، ولد الليبي على املجتمع ألاحزاب والعمل الحزبي جديد ، ويرجع ضعف النتائج إلى أن%0وتقوم بدورها بالشكل املطلوب بنسبة 

 (.0)ذلك شعور بالشك وعدم الثقة، انظر جدول 

بينت نتائج التحليل رفض أغلبية العينة التعددية في املؤسسات : تنوع املؤسسات وتعددها ضرورة للمجتمع  - ب

ا من العينة أن التنوع والتعدد ال ضرورة له في املجتمع بنسبة0.0السياسية، حيث أكد ا بنسبة 2.ن يرى ، في حي%24طالبا طالبا

 : أنهم ال يهتمون لذلك، كما هو بالجدول التالي% 60أن التعددية لها أهمية، في حين أكد نسبة % 02

 البيان                                                       
 الاتجاهات نحو مؤسسات الدولة                     

 ال محايد نعم
 % كــ % كــ % كــ

 11 151 18 71 8 11 زاب السياسية ومؤسسات املجتمع تقوم بدورها في ليبياألاح . أ

 51 117 21 51 22 14 سسات الدولة تعمل لخدمة الشعبمؤ . ب
 48 171 22 11 12 21 سياسات العامة للدولة الليبية عادلة وتنصف الفقراء . ث

 يوضح الاتجاهات نحو مؤسسات الدولة( 1)جدول رقم 
أظهرت النتائج سلبية وجهة نظر العينة حول مؤسسات املجتمع املدني مع  :تقييم مستوى عمل مؤسسات الدولة  - ت

أنها تعمل لصالح الشعب، بينما أفادت أغلبية % 66مؤسسات، حيث أفادت نسبةوجود فجوة بين املواطن ومستوى عمل تلك 

، وهذا ناتج عن غياب دور الجهات الرقابية واستشراء الفساد نظراا %50العينة بأنها تعمل من أجل تحقيق مصالح أخرى بنسبة 

تقارير هيئة الرقابة إلادارية صدور و زاد من ذلك الاعتقاد  ,ين والانتهازيين والطامعينيالنقسام الدولة وانشطارها بين املصلح

 .واملالية تبين الاختالس والفساد إلاداري واملالي

, %22ليست عادلة وال تنصف الفقراء بنسبة  املؤسسات الحكوميةأوضحت النتائج أن  :عدل وإنصاف مؤسسات الدولة - ث

ويرجع ذلك لسيطرة مجموعات مسلحة على بعض املقرات العامة وفرض  بأنها عادلة وتنصف الفقراء،% 06في حين يري 

 .وأفراد في بعض مؤسسات الدولة اتشروطها على الحكومة، وتحكم مجموع
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 :قياس اتجاهات الاقتدار والفاعلية السياسية نحو النظام ومؤسساته -2

ي يتعرض لها، وتقيم عمل الحكومة، وتقدير ويقصد به ثقة الفرد بنفسه وقدرته على التفاعل مع ألاحداث السياسية الت 
فاعلية : )نفسة كفاعل مؤثر في الحياة السياسية واهتمام الحكومة باملالحظات التي يبديها، وحول ذلك تم تحديد جانبين هما

 :، وتبين من التحليل النتائج التالي(حق مرقابه الحكومة -الشباب في الحياة السياسية
لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم والقدرة على إحداث تغييرات % .0أظهرت النتائج أن نسبة  :السياسيةفاعلية الشباب في الحياة  -أ

بأنهم ليس لهم أي دور سياس ي، ويرجع ذلك لنجاح وفاعلية الشباب في القدرة على التغيير % 5.سياسية، في حين أفادت نسبة 

 .واعتزازهم بعملية التغيير التي حققوها  السياس ي

الفرد نفسه كمتابع سياس ي ويهتم بمراقبة الحكومة ويتابع أخبارها واجتماعاتها وقرارتها، : في مرقابة الحكومة حق املواطن - ب

حيث بينت النتائج بأن أغلب الشباب ايجابية، لقياس ذلك تم طرح سؤال على العينة،  يعتبر ذلك هام في خلق اتجاهات

هذا الحق من حقوق املواطن في املجتمع، في أن % 26، حيث أكدت نسبة الجامعيين لديهم الثقة في انفسهم كفاعلين سياسيين 

 .(6)جدول كما هو موضح  ،لديها شك في ذلكبأن % .6نسبة أظهرت حين 

 
 
  
 
 

 يوضح الاتجاهات الطالب نحو نفسة كفاعل سياس ي( 2)جدول رقم 
 :الاتجاه نحو املشاركة السياسية -7

املشاركة -ب. وجوب الانتخابات  -أ :لقياس اتجاهات الشباب الجامعيين نحو املشاركة تم تحديد ثالثة جوانب لقياسها، هي 
 :عدم املشاركة، وتبين من نتائج التحليل  أسباب -ج. الفعلية في الانتخابات 

من %55أظهرت النتائج بارتفاع نسبة الشباب الذين يعتقدون أنها واجب وطني، حيث بينت النتائج أن : وجوب الانتخابات - أ

ليست  املشاركة السياسيةمن العينة بأن % 60ن املشاركة السياسية في الانتخابات واجب وطني، بينما ترى نسبة تعتبر أالعينة 

 (..)ذات جدوي، انظر الجدول رقم 

 
 
 

 
 .يوضح الاتجاهات نحو املشاركة السياسية ( 7)جدول رقم 

ونقصد بها هل العينة شاركت فعالا في العملية الانتخابية، وذلك بان يكون  مسجل في قوائم : 22املشاركة الفعلية في الانتخابات - أ

من % 22أن نسبة  السابق كما هي موضح بالجدول  للمشاركة بها، حول ذلك أظهرت النتائج،انتخابية الانتخابات ولدية بطاقة 

لديهم بطاقات % 0.العينة أي ألاغلبية ليست لديها بطاقة انتخابية، يعني عدم مشاركتهم الفعلية في الانتخابات، ونسبة

سموح بها انتخابية، وقد يرجع ذلك ألن معظم الشباب الذين شملهم املسح أعمارهم عند إجراء الانتخابات أقل من ألاعمار امل

 .لالنتخاب 

 البيان                                       
 الاقتدار السياس ي                        

 شاك محايد واثق
 % كــ % كــ % كــ

 ..5. 20 60.0 .0 0..0 02 الشباب دورهم فعال في الحياة السياسية؟ -أ
 66.0 00 05.5 4. 20.22 002 للمواطن حق الرقابة على عمل وتصرفات الحكومة؟ -ب

 البيان                                                   
 املشاركة السياسية  

 غير مشارك محايد مشارك
 % كــ % كــ % كــ

 60 02 60 00 55 005 املشاركة في الانتخابات هي واجب على كل مواطن؟ . أ

 22 050 ـــــــــــ ـــــــــــ 0. 22 ؟ 21هل لديك بطاقة انتخابية . ب
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في السؤال السابق كانت إجابات معظم أفراد العينة بعدم املشاركة، حيث تبين من أكثر ألاسباب : أسباب عدم املشاركة  - ب

أنهم ال من أفراد العينة % 00أوضحت نتائج الدراسة نسبة حيثتقف وراء عدم املشاركة هي عدم املعرفة الكاملة باملرشحين، 

في ليبيا، وقصر الفترة الزمنية للدعاية الانتخابية،  ة الانتخاباتثانظرا لحد ةوالفكري ةالسياسي انتماءاتهمو  يعرفون املرشحين

ى بأن عامل الثقة في العملية الانتخابية غير موجود ولد% 02والسبب الثاني عدم الثقة في العملية الانتخابية، حيث أفادت نسبة

ا عدم تأثير الناخب في مجريات  بعض افراد العينة ا أخرى تتدخل في الانتخابات لصالح مرشحيها، وجاء ثالثا شك بأن هناك أطرافا

 ،بأن مشاركتهم ال تؤثر% 00ألامور للمرشحين، وهناك جهات خارجية وداخلية تتحكم في إيصال املرشحين للحكم، وتري نسبة

   ( : 6)كما هي بالشكل

  .أسباب عدم املشاركةيوضح نسب أهم ( 2)شكل 
 : الاتجاه نحو القانون وتقبل أصحاب ألافكار املعارضة -1

توافق ألافكار وتعارضها من خصائص البشرية، ويمكن تقريب املسافات بالحوار، وعادة ما يكون أفراد املجتمع ليسوا على  
إال  الناجعة والدولة ككيان سياس ي تجمع بينهم مع احتفاظ بتنوع واختالف آلاراء وألافكار، وال تعتبر الاتجاهات نفس الشاكلة،

قياس مدى تقبل ألاطراف املختلفة للحوار في ما بينها،  انباتساع مساحة قبول آلاخر والتوافق معه، لذلك حاول الباحث
. أ:  حول ذلك تم تحديد ثالثة جوانب لقياسها, ، وهل تعتبر دليل ضعف أو قوةوالتنازالت التي يقدمها الفرد من أجل التوافق

 :نظرة الشباب ملن يقدم التنازالت، وبينت نتائج أن . ج.  املجموعة التى يمكن التحاور معها. ب.  درجة الطاعة للقانون 
 ،ا، وبينت نتائج احترام العينة للقانون القانون روح الدولة وأساس تكوينها وتنظيم التعامالت فيه: درجة الطاعة للقانون  - أ

عكس ذلك، ويرجع ذلك %..2، بينما ترى نسبة %22.0بنسبة  والالتزام بتطبيق ما يصدر من قوانين من الدولة ومؤسساتها

 .لحالة الفوض ى وعدم استتباب ألامن في فترة توزيع الاستبانة 

ن الحوار بين كل ألاطراف التي ترتض ي بالحوار وترى بأنه للوصول للوفاق البد م: املجموعات التى يمكن التحاور معها - ب

من العينة تقبلوا الحوار والجلوس مع أصحاب ألافكار %54السبيل الوحيد للتوافق وقيام الدولة، حيث أظهر التحليل أن نسبة 

 (.0)، كما هي بالجدول %...6املعارضة، بينما عارض ذلك نسبة 

حقق مطالب كل طرف تت فالال يحدث توافق بين املجموعات املتحاربة الا بتقديم تنازالت، : نظرة الشباب ملن يقدم التنازالت  - ت

 هل يعتبرهابشكل كامل، حول الاطراف التي تقدم تلك التنازالت من أجل التوفق ارد الباحث قياس وجهة نظر الشباب ، وماذا 

من العينة يرون تقديم التنازالت من أجل التوافق ال يمثل %56.5حيث بينت النتائج أن نسبة  دليل ضعف أو قوة،التنازالت 

بأن التنازالت % 02.5الرأي، بينما تري نسبة قنهمفيودليل ضعف، وهذا يدل على وجود رغبة صادقة للصلح والتقارب مع من ال 

 :كما في الجدول التالي  ،إال دليل على الضعف يالتي تقدم ما ه
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 البيان                              
 الاتجاه لتقبل أصحاب الافكار املعارضة  

 للقانون  متثالال اتقبل الافكار املعارضة وال  محايد امتثال للقانون وتقبل الافكار
 % كــ % كــ % كــ

 ..2 64 00.6 60 22.0 024 طاعة املواطن للقانون واجبة. ا
 ...6 00 62.2 55 54 .04 ال حوار مع املعارضة . ب
 02.5 5. 4. 24 56.5 045 التوافق مع املعارضة دليل ضعف  . ت

 .  يوضح الاتجاه نحو تقبل اصحاب الافكار املعارضة( 1)جدول رقم 
 : الاتجاهات نحو الديمقراطية والحكم  -5

أردنا من ذلك محاولة قياس آراء العينة عن الحكم والديمقراطية، والطرق التي بها يتم التداول السلمي للسلطة بقياس 
طرق تحقيق املطالب، والنتائج بينت كما في  -الطرق تغيير الحاكم  -استعمال العنف لتحقيق املطالب السياسية  :املحاور التالية

 (  :5)الجدول 
 البيان                                          -4

 الاتجاهات نحو الحكم و الديمقراطية  -1

 غير ممكن محايد يمكن
 % كــ % كــ % كــ

 ..00 22 02.5 04 6.6. 22 لتحقيق املبادئ السياسية الصحيحة يتم اتبع العنف . أ
 0..6 02 65.0 54 54.0 044 الطرق الديمقراطية يمكن بها تغيير املسئول . ب

 يوضح الاتجاهات نحو الحكم و الديمقراطية( 5)جدول رقم 
العديد من الطرق من أجل تحقيق مطالبه السياسية التى يرى بأنها ذات ضرورة  يلجأ أحيانا إلانسان التباع: استعمال العنف - أ

% 6.من عينة الدراسة يرون أن العنف ال يحقق املبتغى، بينما ترى نسبة % 00له، هل يعتبر العنف من ضمنها؟ بينت النتائج أن

تفضي وقد يرجع يمكن بها تحقيق الديمقراطية، التى الوسائل أهم العنف أحد ألن خاللأن العنف لدى البعض استعمال ل

توزيع الاستبانة كان هناك استعمال للقوة املسلحة على أماكن متعددة من مقرات ملؤسسات الدولة في معظم املناطق واملدن 

 . تلك املطالب بتحقيق الدولةرضخت  ، وقدالليبية لتحقيق مصالح معينة

ا عن العن: طرق تغيير الحاكم - ب ففي ألانظمة الديمقراطية عندما , ف تعتبر من الاتجاهات إلايجابيةتداول السلطة بعيدا

يشعر الحاكم بعدم رغبة املحكومين فيه أو التقصير في أداء مهامه يتنحى طواعية، ويقدم استقالته، وبذلك تتحقق رغبات 

اسقاطها على املجتمع الليبي، بتح, املحكومين طواعية دون اللجوء للعنف تري % 50ليل النتائج بينت نسبة هل تلك الحالة يمكن

من العينة من وجهة نظرهم بأن الطرق السلمية ال تسهم في تغيير املسؤولين، وقد تكون تلك % 60إمكانية ذلك، بينما نسبة 

 .  6400خالل  آلاراء متأثرة باألحداث املصاحبة لعملية التغيير التي حدثت في ليبيا

أن % 20معظم خيارات العينة اتجهت نحو الطرق غير السلمية لتحقيق رغبات، حيث ارتأت نسبة  :طرق تحقيق املطالب - ت

الطرق السلمية ال تحقق مطالب املواطن، لذلك تم الاستقصاء حول وجهة نظر الطالب في الطرق البديلة التي يمكن بها تحقيق 

بينت النتائج اختيار استعمال العنف لتحقيق مطالب  ، حيث(النزول بالسالح  –إلاضراب –الاعتصام)رغباته، وتم اقتراح 

الناس، ويرجع ذلك لتأثر بعض الشباب بعدم استجابة الحكومة للعديد من املظاهرات والاعتصامات السلمية التي حدثت 

فيها  تم التي، في حين تم الاستجابة لبعض املطالب 24، وكذلك املطالبة بتغيير املؤتمر الوطني23لتغيير بعض الوزارات بالحكومة

مصالح املواطن، حيث أفاد نسبته  باتباع إلاضراب عن العمل، بينما % 05استعمال العنف، وجاء ثانياا خيار الاعتصام لتحقيق

 .  أن الاعتصام ال يحقق املطالب % 2أكد نسبة
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 : الاتجاه نحو املواطنة والانتماء -4

 :وانتمائهم، واتضح من التحليل  لألفرادولوية اتجاهات ، وترتيب أ"حسب دوائر الاهتمام" ويشمل تحديد موقع ليبيا
، حيث بينت "إفريقية/ إسالمية/ عربية"بأنها " تم تحديد أولوية الاهتمام لليبيا  :تحديد دوائر الاهتمام لليبيا حسب رأي العينة -أ

ا الاتجاه إلاقليمي نحو %0.، يليها التوجه إلاسالمي بنسبة %02النتائج ارتفاع الاتجاه القومي لدي الشباب بنسبة ، وجاء أخيرا
 . %64بنسبة  أفريقيا

، حيث تبين من العينةالغرض منه تحديد دوائر انتماء املجتمع الليبي حسب وجهة نظر : ترتيب اتجاهات ألافراد وانتمائهم  -ب 
، يليها % 6.بنسبة ( الوطنية)الانتماء، والدائرة الثانية %2.جاء في املرتبة ألاولي بنسبة" العقائدي"التحليل الاتجاه الديني 

باإلسالمي ) ، وبذلك تم تحديد دوائر الاتجاهات للمجتمع الليبي%06، وأخيرا الدائرة إلاقليمية بنسبة%02الانتماء القومي بنسبة 
  (.ليبي عربي ألافريقي

 : الاتجاه نحو التشّدد والتعصب -1

والانفعال وإصدار أحكام مسبقة والتمسك بالرأي ألاوحد، وقد يكون هذا الرأي ال يقوم على  ينآلاخر  اءويقصد به رفض ر 
دون إعطاء فرصة  آلاخرينحقيقة علمية أو منطقية أو معرفة كافية، واملتعصب يتبنى فكرة واحدة يؤمن بها ويحاول فرضها على 

 :هما  للحلول الوسطية التي تتيح الاتفاق، لقياس ذلك تم تحديد جانبين
بينت النتائج أن أغلبية العينة اتجهت نحو خيار الكفاءة للمرشحين حسب املؤهالت بنسبة  :اتجاه والتعصب نحو املرشحين -أ

، وهذا يدل على التنبيهات الهامة لالتجاهات نحو بناء الدولة واملؤسسات، بينما الخيار الثاني للوالء القبلي، وجاء الوازع 52%
،  . .من العينة لم تهتم بهذا الجانب، كما في شكل%00بينما نسبة الديني ثالثاا

 
عند وجود مرشح( 7)شكل رقم   . يوضح الاتجاهات ودرجة التعصب لدى افراد العينة

حول الاهتمام السياس ي للشباب، وتتبع ألاخبار والقضايا السياسية ملعرفة ما يدور : متابعة ألاحداث والقضايا السياسية - أ

% 50نسبة أن بينت النتائج أّن أغلبية الشباب يتابعون ألاحداث والقضايا السياسية، حيث تبين اث سياسية،حولهم من أحد

 ( :2)من العينة ليس لديهم اهتمام سياس ي، كما بالجدول % 02لديهم اهتمام ومتابعة للقضايا وألاحداث السياسية، بينما نسبة

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 البيان                                    
 الاتجاه نحو التعصب 

 ال محايد نعم
 % كــ % كــ % كــ

 02 .0 00 06 .2 005 عند اختيار مرشح يكون الاختيار لألكفاء. أ
 02 5. 62 52 50 060 أتابع ألاحداث و القضايا السياسية . ب

 .يوضح الاتجاهات نحو العصبية والفاعلية السياسية ( 4)جدول رقم 
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 التغريات المؤثرة في االتجاهات السياسية لشباب اجلامعات الليبية: المحور الثاني
 
في هذا املحور قسمت الاتجاهات الرئيسية ملجموعة من الاتجاهات الفرعية في محاولة قياس كالا منها لدى أفراد العينة، وذلك  

حيث أظهرت  الاتجاهات  25نتائج أن مستوى الببناء مؤشرات واعتمادها على ثماني عشرة عبارة تقيس جوانب املختلفة،
 :، كما في الجدول التالي %( 00)بنسبة  مرتفعة إلايجابية لدى الشباب

 
 

 

 
 
 
 

 :تأثر الاتجاهات السياسية بمجموعة من املتغيرات املستقلة كما يلي  واتضح من تحليل البيانات 
 : اتجاهات نحو مؤسسات الدولة -1

لذلك تعلو قيمة  ,شرعية مؤسسات الدولة وتطبيقها للقانون ال يتأتى إال بقبولها وإلايمان بأنها مؤسسات خلقت لخدمة املجتمع
ا بها من الجميع بتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، ويساعد ذلك على ان تقوم املؤسسة بعملها على  هذه املؤسسة وتصبح مرحبا

وبذلك يكون هناك ثقة متبادلة بين املواطن واملؤسسة، أشارت النتائج التحليل إلى أن مستوى  الاتجاه نحو تلك , أكمل وجه
، وبتحليل البيانات يتضح املعرفة محدودة بمؤسسات الدولة والواجبات املناط بها، ويبدو جهل %25نسبة املؤسسات متوسط ب

معظم أفراد العينة باألحزاب السياسية ومؤسسات املجتمع املدني، ويرجع الباحث ذلك لحداثة بعض املؤسسات في املجتمع 
، والذي بينت (0)، كما هي موضحة بالجدول 26لنظامين السابق والحاليابين ولوجي يختالف ألايدوالا  ،حولها الليبي وقلة املعارف

، يقابلها قبول نسبة 27(045% /20.5)الاتجاهات نحو مؤسسات الدولة لدى إلاناث بنسبة  عارتفباحسب النوع نتائجه 
ألاعلى قبوالا ، هي (سنة66+60)للشباب، حيث أظهرت النتائج أن الفئة العمرية الثانية املحصورة بين ( 2.%/65.5)

بينما حسب السكن تظهر النتائج أن سكان مراكز املدن(20%/2.)يليها الفئة ألاولى, (26%/04)لالتجاهات ( مراكز املحافظات)،
، كما دلت %(6)لسكان املدن، وتهبط في القرى لتصل لــ( 0.%/64)مقابل, (.00%/22)هم أكثر قبوالا لالتجاهات إلايجابية بنسبة

يليها فئة الدخل غير املحدود , (52%/62)بنسبة ( ل.د 244-240)على ارتفاع مؤشر القبول لدى فئة الدخلنتائج التحليل 
 (.66%/06)، وتستمر في الهبوط حتى تصل إلى ألاقل مستوى للفئة ألاقل دخالا بنسبة (00%/.6)بنسبة

 
 
 
 
 

 

 ": الاقتدار السياس ي"العينة نحو  اتجاهات -2

من الاتجاهات املهمة ألنه يظهر نظرة إلانسان لنفسه وتقديره للدور الذى يلعبه في الحياة السياسية، فزيادة ثقة الفرد في 
وتباينه في املجتمع الليبي  ه في املجتمع، ومن نتائج التحليلنفسة واقتناع أنه فاعل سياس ي مؤثر في أتخاذ القرارات يزداد فاعليت

 % كـــ العالمات املستوى  العبارات املُستخدمة مؤشر
 

الاتجاهات السياسية ألفراد 
 العينة

 
18 

 %4 -- 1.52الاقل من  ضعيف
 %00 665 7.52ـــــ1.51 متوسط
 %06 4. 5ــــ  7.51 جيد

 .يوضح مستوى الاتجاهات السياسية للعينة ( 1)جدول رقم 

 % كــ العالمات املستوى  العبارات املُستخدمة مؤشر
 

 نحو مؤسسات الدولة اتجاهات
 

. 
 02 2. 0.54الاقل من  ضعيف
 25 .00 54..ـــــ0.50 متوسط
ــ  50.. جيد  2 00 5ــ

 . يوضح مستوى قبول الاتجاهات نحو مؤسسات الدولة حسب نتائج العينة( 8)جدول رقم 
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أنهم فاعلون ولهم تأثير في الحياة السياسية بشكل % 02قبول املؤشر بشكل عام، حيث رأى نسبة أظهرت النتائج ارتفاع 
 :أنهم أكثر فاعلية ولهم ألاثر  ألاكبر في  تغير الاحداث السياسية، كما في الجدول التالي % 06متوسط، بينما ترى نسبة 

 % كــــ العالمات املستوى  العبارات املُستخدمة مؤشر

 

 اتجاهات العينة نحو نفسها كفاعلة سياسية

 

6 

 

 04.5 64 0.54الاقل من ضعيف

 02 24 54..ـــــ0.50 متوسط

 06 04 5ــــ50.. جيد

 .يوضح مستوى قبول اتجاهات العينة نحو نفسها كفاعلة سياسية( 1)جدول رقم 

حيث أظهرت النتائج حسب النوع قبل املؤشر بشكل متوسط  يميل   نفسة،في يتضح من الجدول السابق ارتفاع ثقة الفرد     
لإلناث، ونسبة ( 52%/22)لالرتفاع، وإلاناث أكثر تقبالا لالتجاه من الذكور، حيث بينت النتائج قبول الاتجاه بشكل مرتفع بنسبة 

ا بأنفسهم بنسبة هم أكث( 60/66)للذكور، كما أظهرت النتائج حسب العمر أن الفئة العمرية بين( %02/60) ، (02%/00)ر اعتزازا
، بينما بقية الفئات مستوياتهم متدنية، وحسب مكان السكن أظهرت (20%/2.)بنسبة ( سنة 60قل من الا)يليها الفئة العمرية

في املستوى ( 22%/04)النتائج قبول املؤشر بشكل مرتفع إلى متوسط وسكان مركز املحافظات هم أكثر اعتزاز بأنفسهم بنسبة
في الجانب املتوسط، بينما سكان القرى ( 02%/64)يليهم سكان املدن بنسبة ( 02%/20)املتوسط، وبشكل مرتفع بنسبة 

 .، في الجانب املرتفع%(.0)بالنسبة 
ا بأنفسهم ولديهم تفاؤل (ل.د 244-240)أثر دخل ألاسرة بشكل فاعل وخاصة أصحاب الدخل املتوسط     ، هم أكثر اعتزازا

( ل.د 244)، يليها أصحاب الدخول فوق من (20%/2.)بالتأثير في القرارات السياسية الصادرة من الحكومة بنسبة حول مقدرتهم
كما تبين من , ( 62%/00)، وأخيرا ألاقل دخالا بنسبة(05%/60)ثم أصحاب الدخل غير املحدود بنسبة ( 02%/60.2)بنسبة 

مستوى املعنوية ملقياس جاما للعالقة الثنائية بين تبين أن حيث  ،خل ألاسرةيـتأثر بد( جاما)املعنوية مقياس النتائج أن مستوى 
 (.4.45≥   ) بلغت مؤشر الاتجاه نحو أنفسهم كفاعلين سياسيين وهذا املتغير

 : الاتجاهات نحو املشاركة السياسية -7

في نتائج  ثقةك وعدم ال، مع وجود حالة من  الش%22ميول الشباب للمشاركة بنسبة ،أظهرت نتائج تحليل الاتجاهات
وحالة إلاحباط التي وصل اليها املواطن  نتيجة عدم الوصول إلى  ،(املؤتمر الوطني ولجنة تأسيسيه للدستور )الانتخابات السابقة 

ن بعنوا( الكاديكي)نتخابات، وتظهر الدراسة اتفاقها مع دراسة الا في  اا في عملية املشاركةيأثره سلب ، والذي كانما يطمح إليه
 والتي دلت نتائجها على ضعف املشاركة السياسية 28اتجاهات الطبلة الليبيين نحو الوحدة الوطنية واملشاركة السياسية

والتي بينت " حقوق إلانسان في الثقافة السياسية في ليبيا: بعنوان (املريمي )، بينما اختلفت النتائج مع دراسة الباحث 6400قبل
: بعنوان املعارف السياسية لطالب الجامعات الليبية( السطي )، ودراسة29اسية لدي الشبابوجود ارتفاع في املشاركة السي

الجامعتين الطالب باملشاركة السياسية لدي بينت عدم الاهتمام والتي كمثالين، املختار وعمر ، كما هو موضح30جامعتي سرت
 ( :0)بالشكل 

 
 .العينة ملؤشر الاتجاهات نحو املشاركة يوضح قبول ( 1)شكل 
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، بينما للذكور (00%/25)أظهرت النتائج حسب النوع ارتفاع معدل قبول الاتجاهات نحو املشاركة السياسية لإلناث بنسبة  
يليها الفئة ألاولى  ,(02%/.5)فيما يخص العمر، فإن الفئة العمرية الثانية أكثر قبوالا بنسبة (. 02%/00)بنسبة 
اتجاهاتهم أكثر نحو  أما حسب السكن فكان سكان مركز املحافظات, بينما تبقى ضعيفة لبقية ألاعمار, (55%/02)بنسبة

 .  يليهم سكان املدن  املشاركة،
ئة ذات الدخل غير ، وتستمر في الهبوط للف%0.في حين بينت النتائج أن فئة الدخل املتوسط هي أكثر ميوالا لالتجاه بنسبة      

ا الدخل الضعيف بنسبة, %64املحدود بنسبة  ا أكثر رغبة في املشاركة %.0وأخيرا ، وحسب العمر بينت النتائج بأن ألاصغر سنًّ
لجميع ( جاما)السياسية ولديهم رغبة في طرح أسمائهم لشغل وظائف السياسية، كما أظهرت النتائج مقياس مستوى املعنوية 

 (.4.445< )بين مؤشر الاتجاه نحو املشاركة واملتغيرات املستقلة ألاخرى ال يـتأثر بأي من املتغيرات ألاخرى  العالقات الثنائية
 :الاتجاه نحو القانون وتقبل أصحاب ألافكار املعارضة -1

 : ول التاليأظهرت النتائج قبول العينة لألفراد املخالفين لهم في التوجهات وألافكار السياسية املعارضة لهم كما في الجد 
       

 
 

 
 

    

من خالل النتائج السابقة تبين أن أفراد العينة لديهم رغبة في الامتثال للقانون والعمل على تطبيقه دون استثناء، حيث بينت    
ا في بناء اتجاهات إيجابية، كما  ،%22، في حين بمستوى متوسط بنسبة%66النتائج قبول الاتجاه بنسبة ا مهمًّ وهذا يعتبر جانبا

، كما ظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين العينة %(.2)عن إلاناث بنسبة دلت النتائج قبول الاتجاهات للذكور مرتفعة
ا لباقي مستويات وتستمر تصاعديًّ , %(2.) حسب مستوي الدخل وقبول الاتجاه بشكل مرتفع للفئة الثانية من الدخل بنسبة

مع مالحظة أن ذوي الدخل منخفض أقل قبوالا لالتجاه، وأظهرت النتائج وجود عالقة بين الاتجاهات , (54%/65)الدخل بنسبة 
، بينما الفئات العمرية ألاخرى يقل قبولها (سنة66+60)حيث تبين ارتفاع قبول الاتجاه لدي الفئة  العمرية , والعمر لدي العينة

 (.5)ا هو موضح بالشكل للمؤشر، كم

 فكار املعارضةكما أظهرت النتائج درجة عالية من الارتباط بين متغير إلاقامة والاتجاه نحو القانون وقبول أصحاب ألا   
، كما بينت %(64)، واخيرا سكان القري بنسبة%(4.)، يليها سكان املدن بنسبة %(24)بنسبةاملحافظات  لصالح سكان مركز 

 (.4.445≥ = )ملستوي املعنوية أن محل إلاقامة يؤثر في الاتجاه، حيث تبين معدلها ( ماجا)نتائج تحليل 

  
 يوضح مؤشر الاتجاه نحو القانون وتقبل اصحاب الافكار املعارضة وفقًا للعمر( 5)شكل 

 :الاتجاهات نحو الديمقراطية والحكم -5

،كما يبرز %00، بينما بمستوى متوسط بنسبة %54من نتائج التحليل تبين ارتفاع الاتجاهات نحو الديمقراطية بنسبة  
  :الشكل التالي

 % كــــ العالمات  ألاوجه عدد العبارات املؤشر
  الاتجاه نحو القانون وتقبل أصحاب ألافكار املعارضة

     . 
  0.5 . 0.54صفرـــ ضعيف
  22 050 54..ــــ0.50 متوسط

  66 00 5ــــــ50.. جيد
 .مؤشر الاتجاه نحو القانون وقبول أصحاب ألافكار املعارضة يوضح قبول ( 12)جدول 
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 .ويوضح اتجاهات العينة نحو الديمقراطية والسلطة( 4)شكل رقم 

ا بتقبل جيل بقة تكوين الاتجاهات ألاساسية للديمقراطية رغم حداثة العاالنتائج السبينت       ملية غير أنه  يعطي انطباعا
نحو الشباب تباع املسار الديمقراطي، وبينت النتائج وجود عالقة طردية بين اتجاه لشباب لتلك الاتجاهات التي تدعو  الا

هناك قبول أكبر للفئة  ،(040%/50)بنسبة ( البنات)الشباب الذكور أكثر من الشاباتف ،الديمقراطية أما حسب العمر فكان
، وتستمر في الهبوط لباقي الفئات بشكل (22%/.0)بنسبة( فاقل 64)، يليها الفئة العمرية (22%/.5)بنسبة ( 60/66)العمرية بين

 .انحداري 
النتائج حسب دخل ألاسرة على مستوى قبول الاتجاه بارتفاع القبول لفئة الدخل      ، (22%/04( )ل.د 244-240)أوضحت

، أوضحت نتائج التحليل بوجود عالقة ارتباط (60%/00.2)غير أن ألاقل قبول لالتجاه الفئة ألاقل دخالا , وتستمر في التصاعد
، وأخيرا سكان (..%/02)، يليها سكان املدينة بنسبة(..0%/20)بين قبول الاتجاه وسكان مراكز املحافظات بنسبة

لجميع العالقات الثنائية بين مؤشر الاتجاه نحو الديمقراطية ( جاما)تائج التحليل ملقياس ، كما تظهر ن(5%/.)31القرية
 (  .4.445≥ )والسلطة واملتغيرات املستقلة ألاخرى بمستوى املعنوية

  :الاتجاه نحو املواطنة والانتماء -4   
، وبما أنه ال يمكن أن تتحقق %24مرتفع بنسبة بينت النتائج وجود عالقة قوية بين العينة والاتجاه نحو املواطنة بمستوى 

، وال مواطن إال بمشاركة حقيقية في "مواطنة بدون مواطن"املواطنة بدون مواطن يعرف جيدا حقوقه وواجباته في الوطن فال 
ن الوعي الذى يكون على درجة عالية م" الشاب"شؤون الوطن على مختلف مستوياته، لذلك نالحظ ظهور بوادر املواطن الصالح 

 : إلنجاح العملية السياسية، كما هي بالجدول التالية
 % كــــ العالمات ألاوجه العبارات املُستخدمة  مؤشر

 . 2 0.54اقل من  ضعيف . اتجاهات  نحو املواطنة والانتماء

 2.5. 00 54..ـــــ0.50 متوسط

ــ  50.. جيد  24 0.0 5ــ

 .  يوضح مستوى قبول مؤشر املشاركة السياسية( 11)جدول رقم                                        

لكل منهما، كما أظهرت نتائج التحليل حسب %( 54)أشارت نتائج التحليل إلى أن الانتماء واملواطنة للجنسين متساوية بنسبة  
اء بشكل مرتفع لذوي الدخول املتوسطة وانخفاضها لذوي الدخول املرتفعة دخل ألاسرة ارتفاع قبول الاتجاه للمواطنة والانتم

، في حين تقل (.5%/65)، والفئة التي تليها بنسبة (22%/2.) قبول بنسبة( ل.د 244-240)من العينة، حيث بلغت فئة الدخل 
ا عند فئة دخل املرتفع بنسبة, (0.%/05)عند ذوي الدخل الضعيف بنسبة   (.00/%.0)وتزداد هبوطا

وأظهرت النتائج وجود عالقة طردية بين سكان مراكز املحافظات والاتجاه نحو املواطنة بارتفاع قبول الاتجاه بنسبة      
 (.5%/.)، ويقل لدى سكان القري (60/00)في حين تدنى املستوى لدى سكان املدن بنسبة ( %022/20)

نتائج التحليل بأن ألاعمار ألاصغر أكثر قبوالا للمؤشر، مع جود عالقة عكسية بين ألاعمار وقبول املؤشر، كما هي  أظهرت   
 :موضحة بالشكل التالي
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 .يوضح مؤشر الاتجاه نحو املواطنة والانتماء حسب العمر( 1)شكل رقم 

 : الاتجاه نحو التعصب-1   
إلى عمل مؤشر لقياس الاتجاهات  انب ودمار وتفكك سياس ي واجتماعي، سعي الباحثنظراا للحالة التي مرت بها ليبيا من حر 

أفراد العينة، حيث تبين من التحليل قبول الاتجاه بشكل مرتفع، كما هو موضح بالشكل التالي   :نحو التعصب لدى

 
 يوضح مؤشر الاتجاه نحو التعصب والفاعلية السياسية بشكل عام( 8)شكل 

ا لبناء دولة  ا إيجابيا تدل البيانات على عدم التعصب وانفتاح ألافراد نحو مجتمعهم بكامل أطيافه ومناطقه، ويعتبر هذا جانبا
والخبرات العلمية والعملية وليس حسب القبيلة أو العشيرة أو املنطقة، وبينت  مدنية تكون إدارة املؤسسات حسب القدرات

 .لإلناث( 0.4%/26.5)وذلك بارتفاع قبول املؤشر لدي إلاناث أكثر من الذكور بنسبة  ،ل املؤشرالنتائج بوجود عالقة طردية لقبو 
، يليها الفئة (042%/02.5)سنة هي أكثر قبوالا لالتجاه بنسبة( 60/66)تبين من نتائج التحليل حسب العمر أن الفئة الثانية 

، مع ارتفاع %(6.5)فما فوق بنسبة .6تجاه في الفئة العمرية من، بينما يقل قبول الا(05%/0.)بنسبة ( سنة فأقل 64)ألاولى 
، و تهبط عند (0.%/ 00)، بينما تقل عند سكان املدن بنسبة (062%/22)الارتباط بين الاتجاه وسكان مركز املحافظات بنسبة 

 ( . 5%/6)سكان القرى 
بنسبة ( دينار 244-240)تشير النتائج حسب الدخل إلى أن فئة الدخل الثانية املحصورة   ، في حين (24%/..)أكثر قبوالا لالتجاه

ا فئة , (4.%/00)تأتي في املرتبة الثالثة بنسبة ( دينار 244أقل من )، وفئة الدخل (02%/66)الفئة الدخل التي تليها بنسبة  وأخيرا
 (. 00%/02)الدخل غير املحدود بنسبة 

 
    : اخلاتمة

من نتائج التحليل التي تم عرضها سابقاا يمكن الاجابة على تساؤالت البحث بتحديد مستوى وطبيعة الاتجاهات السياسية 
 :كما يلي ( املتوسط واملرتفع)لدي الشباب الليبي، حيث تبين وقوعها بين مستويين 

والاتجاهات نحو طرق التعبير واملعارضة ضم هذا املستوى الاتجاهات نحو الديمقراطية والسلطة،  :تجاهات املرتفعةالا -
 .والاتجاه نحو التعصب والفاعلية السياسية , السياسية، واتجاهات نحو املواطنة والانتماء

جانب اتجاه ألافراد نحو أنفسهم والثقة بالذات، والاتجاه نحو القانون وتقبل أصحاب  يضم هذا :ةاملتوسط تجاهاتالا -
ت النتائج أن الاتجاهات نحو مؤسسات الدولة، واملشاركة السياسية هي أضعف الاتجاهات، ويرجع ألافكار املعارضة، بينما بين

أكثر  الذكور  وتبين من تحليل تأثير املتغيرات املستقلة علي املؤشرات أن  لى نهج الديمقراطية بشكل الحالي،ذلك لحدثة السير ع
، (الذكور أكثر تعصب وتشدد)كما تبين خطأ الافتراض الثاني ، الاول وهذا يبين صحة الافتراض  ،الاناث قبوالا لالتجاهات من 

الشباب وابتعادهم عن التعصب والتشدد، كما اظهرت نتائج التحليل أن  أصحاب الدخول حيث بينت النتائج الانفتاح لدي
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السياسية ليست ذات ولويه املتوسطة أكثر قبوالا لالتجاهات من أصحاب الدخول الضعيفة واملرتفعة، ويرجع ذلك الن الجوانب 
لرزق ولقمة العيش في الجزء الاول، بينما يكون الاهتمام املنهي والحرفي حسب تخصص أصحاب يكون السعي في اهتماماتهم، و 

الدخول املرتفعة، كما أظهرت النتائج أن سكان مراكز املحافظات أكثر تقبالا التجاهات وتقل نسبة القبول كلما اتجهنا نحو 
كلما زاد الازدحام السكاني زاد تقبل " ي أن هناك عالقة طردية بين ازدحام السكان وقبول الاتجاهات السياسيةألاسفل، أ

 . 32تكوين الاتجاهات املتوفرة في مركز املدن  بشكل أكبر من بقية ألاماكنبناء و الاتجاهات، وهذا يرجع لإلمكانيات التي تسهم في 
تقليل من الفجوة القائمة بين ما يحمله الشباب من اتجاهات سلبية تجاه مؤسسات املجتمع اللذلك البد من العمل على      

املختلفة، كوسائل إلاعالم والنقابات والروابط املهنية والتعليمية والواقع الذي يعيش فيه، إضافة إلى اتجاهاتهم السلبية تجاه 
ية مستقلة وتسهيل إجراءات تأسيسها، وتحري الشفافية في املشاركة السياسية، من خالل فتح املجال لتكوين جمعيات شباب

متابعتها وتنفيذ القوانين الخاصة بها، والعمل على تقوية الاتجاهات الضعيفة، مع العمل على إنشاء مراكز متخصصة تقيس 
الشباب في املؤسسات التعليمية واملراكز الشبابية لتنمية إلايجابي منها وكبح السالب واستبدا له باالتجاهات تخدم توجهات

ا في النهوض مثل املجتمع الليبي ا مبتدئا  . املجتمع وتسهم في نهوضه، وخاصة مجتمعا
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 استمارة استبانة                                                                         (:1)ملحق 
 الاتجاهات السياسية للشباب في ليبيا

 (دراسة على عينة من شباب في بعض املناطق الليبية) 
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 :              ...................................... كلية    -6
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 الاتجاهات نحو املشاركة.7         

 5 0 ال اوافق بشدة-  أ ؟.املشاركة في الانتخابات هي واجب على كل مواطن  -0 2

 6 ال اوافق- ب

  

 . محايد  -ج

 
 0 أوافق  -ح

 5 أوافق بشدة -د

 5 5 )  ( نعم هل لديك بطاقة انتخابية؟  -6 2

 صفر )  ( ال

فلماذا ( .  ال)  اذا كانت إلاجابة بـ 0
 ؟

 5 4.5 ال أثق في العملية الانتخابية -أ

 0 ليس لدي الوقت الستخراجها -ب

 . الرجال هم الذين   ينتخبون فقط -ج

 6.5 لعدم الاهتمام بالسياسة -د

 0 صوتي ال تأثير له فالحكومة  تفعل ما تريد -هـ

5ال اعرف أي املرشحين اصلح  للبالد-ع

في الدولة هي التي تحدد من يحكم وال داعي  هناك -ك قوي
 لالنتخاب

..5 

 6 عملية الانتخاب ال تتماش ي مع الشريعة إلاسالمية -ن



 

 الفيتوري صاحل السطي .د
 محمد هدية درياق. د 

 السياسية للشباب في ليبيا تجاهاتاإل
 (دراسة على عينة من الشباب اجلامعي) 
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 الاتجاه نحو القانون وتقبل اصحاب الافكار املعارضة. 1          
  0 ال اوافق بشدة-  أ طاعة املواطن للقانون واجبة  - 0   2

 6 ال اوافق- ب

 . محايد  -ج

 0 أوافق  -ح

 5 أوافق بشدة -د

ال يمكن الحوار مع أصحاب املبادئ  -6 04
 وألافكار املعارضة ألنها خاطئة تماماا 

 5 5 ال اوافق بشدة-  أ

 0 ال اوافق- ب

 . محايد  -ج

 6 أوافق  -ح

 0 أوافق بشدة -د

التوافق بين آلاراء وألافكار  محاولة  -. 00
تمثل دليل ضعف وتخاذل  املعارضة

 فماريك؟.دائماا 

 5 5 ال اوافق بشدة-  أ

 0 ال اوافق- ب

 . محايد  -ج

 6 أوافق  -ح

 0 أوافق بشدة -د

 الاتجاهات نحو الديمقراطية والسلطة.5        

يكون العنف أحيانا الوسيلة  قد  -0   06
ألانسب لتحقيق سيادة املبادئ 

 السياسية الصحيحة

 5 5 ال اوافق بشدة-  أ

 0 ال اوافق- ب

 . محايد  -ج

 6 أوافق  -ح

 0 أوافق بشدة -د

الطرق السلمية الديمقراطية يمكن  -6   .0
 بها تغيير املسئول السياس ي ؟

  5 ال اوافق بشدة-  أ

 0 ال اوافق- ب

 . محايد  -ج

 6 أوافق  -ح

 0 أوافق بشدة -د

رغبات املواطن بطرق سلمية  -.  00 لتحقيق
 اتباع 

 5 5 الاعتصام -ا

 6.5 ألاضراب - أ

 0 النزول بالسالح    - ب



 

 الفيتوري صاحل السطي .د
 محمد هدية درياق. د 

 السياسية للشباب في ليبيا تجاهاتاإل
 (دراسة على عينة من الشباب اجلامعي) 
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 الاتجاه حول طرق التعبير واملعارضة السياسية.4     

 5    6.54 تعطل مصالح الناس. ا إلاضرابات والعصيان املدني -0   05

 5 تحقق املطالب. ب

 25.. تلزم الجهات الحكومية بالتنفيذ. ث

 0.65 ال تحقق ش يء. ج

 الاتجاه نحو املواطنة والانتماء.1            

ضرورية.020 وتنوعها ألاحزاب تعدد
 للمجتمع  

5موافق بشدة. ا

 0 موافق  . ب

 . محايد. ث

 6 غير موافق. ج

 0 غير موافق بشدة. ح

 الاتجاه نحو التعصب .8        

في حالة وجود مرشحين احدهما من  - 0 02
قبيلتك وألاخر من قبيلة أخرى 

 يكون الاختيار

 5 5 لألكفاء - أ

 6 البن قبيلتي   -ب

 .  الذى يحمل توجه ديني يتفق معي - أ

 0  ابن مدينتي -د

 0  ألاكثر شهره ومال-هـ

 صفر  ال أهتم-ن

أتابع ألاحداث و القضايا السياسية    -6   00
 ملعرفة  ما يدور حولي

 5 0 ال اوفق بشدة-  أ

 6 ال اوفق- ب

 . محايد  -ج

 0 أوفق  -ح

 5 أوفق بشدة -د
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الفيتوري صاحل السطي .د
 محمد هدية درياق. د 

 السياسية للشباب في ليبيا تجاهاتاإل
 (دراسة على عينة من الشباب اجلامعي) 
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 قياس املؤشر/ امللحق الثاني
 :القياس  ى درجات ومستو 

 املؤشر ى مستو  حدود املؤشر  املؤشر  ق

P1 مقياس املؤشر الاتجاهات نحو مؤسسات الدولة 
              15 /7=5       

ــ 0  ضعيف 0.5من صفر ـــ
 متوسط 54..ــــ0.50 6
ــــــ50.. . ـــ  جيد 5ــ

P2  مقياس املؤشر الاتجاه نحو انفسهم كفاعلين
 5=12/2 سياسيين

ــ 0 ـــ  ضعيف 0.5من صفر ـــ
ـــــ0.50 6  متوسط 54..ــ
ـــــــ50.. .  جيد 5ــ

P3 مقياس املؤشر الاتجاهات نحو املشاركة 
15/7=5 

 ضعيف 0.5من صفر ــــــ 0
ــــــ0.50 6  متوسط 54..ــ
ـــــ50.. . ـــ  جيد 5ــ

P4  مقياس املؤشر  الاتجاه نحو القانون وتقبل اصحاب
              5=15/7/ الافكار املعارضة 

 ضعيف 0.5من صفر ــــــ 0
ــــــ0.50 6  متوسط 54..ــ
ـــــ50.. .  جيد 5ــ

P5 تجاهات نحو الديمقراطية و مقياس املؤشر  الا
            5=15/7  السلطة

ــ 0  ضعيف 0.5من صفر ـــــ
ـــــ0.50 6  متوسط 54..ــ
ـــــ50.. . ـــ  جيد 5ــ

P6  التعبير واملعارضة  مقياس املؤشر  الاتجاه حول طرق
 5=5/1. السياسية  

ــ 0  ضعيف 0.5من صفر ـــــ
ــــــ0.50 6  متوسط 54..ــ
 جيد 5ـــــ50.. .

P7 مقياس املؤشر اتجاهات قبول الاخر 
               5/1=5 

ــ 0  ضعيف 0.5من صفر ـــــ
ـــــ0.50 6 ـــ ـــ  متوسط 54..ــ
ـــــــ50.. . ـــ  جيد 5ــ

P8   مقياس املؤشر  الاتجاه نحو التعصب/ 
                    12      /2   =5 

 ضعيف 0.5من صفر ــــــ 1
ــــــ0.50 2  متوسط 54..ــ
ـــــــ50.. 7 ـــ ـــ  جيد  5ــ

P9  ــ 0 /       مؤشر الاتجاهات  بشكل كامل  ضعيف 0.5من صفر ـــــ
ــــ ـ0.50 6 ـــ ـــ ـــ  54..ــ

 
 متوسط

 جيد 5ــــــــ     50.. .


