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        استجابات السوريين تجاه وباء كورونا        

  مقدمة

 البحوث االجتماعية امليدانية الواقعية واالفتراضية، كإحدى أدوات علم االجتماع 
ُ
تكمن أهمية

املنهجية، في التعرف على الظواهر املجتمعية ومنها: استجابات الناس بإزاء األزمات والتهديدات الكبرى 

اجتماعية(  –ياسية س –التي تواجه البلدان واملجتمعات، سواء أكانت ذات طبيعة إنسانية )اقتصادية 

 باسم 
ً
-COVIDأم ذات منشأ حيوي وبيولوجّي، كما هو الحال مع فيروس كورونا املستجد واملعروف علميا

19. 

الكتروني بتصميم استبيان  لفرصة املالزمة لحدث كورونا، قام مركز مدادوفي محاولة اللتقاط ا

لهم مع الفيروس، وتأثيره في أنماط عيشهم آراء السوريين وكيفيات تفاعاتجاهات و يهدف إلى التعّرف على 

 للتأثيرات والتبعات 
ً
وتفكيرهم والسلوكيات الفردية والجمعية التي مّيزت تعاطيهم مع املشكلة، وصوال

 عن معرفة مصادر معلوماتهم الطبية 
ً
النفسية واملعيشية التي ألقت بظاللها على حياتهم. هذا، فضال

لهم والتزامهم بإجراءات
ّ
 إلى درجة تقيدهم بقواعد  ودرجة تمث

ً
وقواعد التباعد االجتماعي والحظر، وصوال

النظافة والتعقيم وتجربتهم مع واقعة الحجر املنزلي وتغير نمط الحياة العادي واملألوف، وآرائهم 

 
ً
في ما يتعلق بضرورة التعاون الدولي ملواجهة مثل هذه الجوائح واملخاطر وتصورهم  وانطباعاتهم أخيرا

 ما بعد كورونا.للعالم 

  تم اختيار
ً
االستبيان اإللكتروني كوسيلة لجمع البيانات والحصول على املعلومات الالزمة نظرا

 عن إتاحته لكل الناس الراغبين في 
ً
لخصائصه اإليجابية ومنها اختصار الوقت والكلفة والجهد، فضال

 مع البح
ً
ث امليداني الواقعي الذي يتطلُب املشاركة، مع معرفتنا املسبقة بنقاط ضعفه وعيوبه مقارنة

 ونفقاٍت أعلى، إال أنه يتيح إمكانية اختيار مفردات العينة بصورة أك
ً
ثر فرَق جمِع بياناٍت مدّربة، ووقتا

 تمثيلية للمجتمع األصلي.

وعليه، تتوضح معاني ودالالت رصد استجابة السوريين لوباء كورونا املستجد ومخاطره، ذلك ألن 

رازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة، وعلى أهميتها، كانت ستبقى محدودة اإلجراءات االحت

 
ً
 في تطبيقها من قبل الناس. فالوعي بخطورة الفيروس والتعامل معه  التأثير ما لم تلَق استجابة

ً
وتفاعال

تهديد وهو بجّدية من قبل أفراد املجتمع بمبادرات فردية أو جمعية يصبح ضرورة ملحاصرة املرض وال

 الكفيل بالحيلولة دون انتشاره. 
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اعتمد البحث املنهج الوصفي في التعرف على استجابات السوريين لوباء كورونا ومخاطره وذلك 

( مفردة شملت 1022باستخدام االستبيان اإللكتروني، حيث تّم جمع وتحليل معلومات عينة بلغت )

 .2020-5-8وحتى  2020-4-30البيانات من املحافظات السورية كافة، وقد استمرت عملية جمع 
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ا
 الخصائص العامة لعينة الدراسة -أول

 % إناث. 45.6ذكور، مقابل % 54.4ر الجنس إلى توزعت عينة الدراسة بحسب متغيّ الجنس:  -

 

 ( الجنس1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( سنة، وبلغت 27-18للفئة العمرية ) –بحسب متغّير العمر–كانت النسبة األعلى العمر:  -

( سنة 47-38العمرية ) %، ثم الفئة26.2( سنة بنسبة 37-28%، تليها الفئة العمرية )32.8

 جاءت الفئة العمرية من 14.3( سنة بنسبة 57-48العمرية ) %، فالفئة20.4بنسبة 
ً
%، وأخيرا

  % فقط.6.3بة لم تتجاوز سنة فأكثر بنس 57

للحاصببببلين على شببببهادة  –بحسببببب املسببببتوى التعلي يّ –كانت النسبببببة األكبر املستتتتتوت التع:ي  :  -

 الحاصببببلين على 52.3جامعية أو شببببهادة دبلوم، إذ وصببببلت نسبببببتهم إلى 
ُ
% من العينة، تليها نسبببببة

على شبببببببهادة ماجسبببببببتير أو  الحاصببببببلين% من العينة، ثم 22.6شبببببببهادة ثانوية أو معهد متوسبببببببط 

% 7.9الحاصبببببلين على شبببببهادة ابتدائية أو إعدادية بنسببببببة % من العينة، ف16.2دكتوراه بنسببببببة 

 
ً
على القراءة والكتابة )غير حاصل على أية شهادة علمية(  من العينة، ثم امللمين والقادرين أخيرا

  % فقط من العينة.1بنسبة لم تتجاوز 

%، ثم 47.7%، ثم للمتزوجين بنسبببببببببببببة 49.5بة األعلى للعازبين انت النسببببببببببببك الحالة الجتماعية:  -

 
ً
  % فقط.2.8بنسبة لم تتجاوز املنفصلين واملطلقين واألرامل أخيرا

54.6%

ذكور45.4%

إناث
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فقد جاءت نسبببببببببب  ،وبالترتيب راسبببببببببة على املحافظات السبببببببببورية كلهاتوزعت عينة الداملحافظة:  -

والحسببببكة %، 9%، ريف دمشببببق 12.1%، الالذقية 22.4%، حمص 28.1ها كاآلتي: دمشببببق توزع

%، 0.8إدلببب  ،%1درعببا %، 3.4%، السبببببببببببببويببداء 5.1، حلببب %5.3طرطوس %، 5.9، حمبباه 6%

 دير الزور0.4%، الرقة 0.4القنيطرة 
ً
  %.0.2 %، وأخيرا

 

 ( املحافظة2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمقيمين في % 73.8راسبببببببببببببة بحسبببببببببببببب مكان اإلقامة إلى توزعت عينة الدمكان اإلقامة الحالي:  -

  % للمقيمين في الريف.26.2املدينة، مقابل 

%، 20.1تنوعببت مهن أفراد العينببة، إذ بلغببت نسببببببببببببببببة العبباملين بو يفببة إداريببة الحتتالتتة امل:نيتتة:  -

األطباء و %، 5األسبببببببببببباتذة في الجامعة ، و %8.1 %، واملعلمين10.3%، واملهندسببببببببببببين 16.8والطلبة 

ات املنبببازل و  %،3والعببباملين ببببأجر يومي  ،%3.6األعمبببال الحرة ، و 4.3% لكبببل  %2.3التجبببار ورببببّ

 %،0.6والفالحين/املزارعين %، 1.5 لكل منهما، واملتقاعدين %1.7 واإلعالميين واملحامينمنهما، 

  %. 8.7، ومهن أخرى %10.2ال يعمل 

% 87.6، كانت الغالبية العظ ى من العينة وعن توزع أفراد العينة بحستتتتش املشتتتتاركة بالستتتتكن -

% ال يقيم معهم 12.4سبببة تقيم مع أب أو أم أو إخوة أو أطفال أو أصببحاب في السببكن، مقابل ن

 .أب أو أم أو أطفال أو أصحاب

 

28.2%

9.0%

1.0%

3.4%

0.4%

22.4%

5.9%

12.1%

5.3%5.1%

0.8%

6.0%

0.4%0.2%
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ا
 الستبياننتائج  -ثانيا

 أسباب انتشار فيروس كورونا

تعّددت اآلراء في األسبببباب املةدية إلى انتشبببار وباء كورونا، إذ ترى النسببببة األعلى من عينة الدراسبببة 

ويتفق بذلك ممثلو هذه النسبببببببببببببة مع الرأي وباء نتج عن طفرة فيروسببببببببببببية بشببببببببببببكل طبيعي، %  أن ال35.2

لي العينة نظرية املةامرة حول انتشبببببببببببببار  ِ
ّ
العل ي لهذه األزمة الصبببببببببببببحية العاملية، ويرثح أكثر من ثلث ُمَمث

على الهيمنة على العالم، ونسبة % منهم أّنها حرب بيولوجية بين الدول املتنافسة 21.3الفيروس، إذ يرى 

، في حين ترى نسببببببببة  ةاقتصبببببببادية بين الدول املتنافسبببببببترى أنها حرٌب  % منهم 12.7
ً
% أن 11.2اقتصببببببباديا

رجع نسببببببة  الفيروس تسبببببرب عن طريق الخطأ من مراكز أبحاث بيولوجية
ُ
ب %  الوباء إلى األسببببببا7.3، وت

لو هذه النسبببببببببببة أنه الدينية في تفسببببببببببير سبببببببببببب االنتشببببببببببار ِ
ّ
ضببببببببببب إلالي نتيجة االبتعاد عن غ، إذ ارتأى ممث

لون للعينة يبلغون نسبببة ، ويوجالدين ِ
ّ
عادات وتقاليد بعض الشببعوب في % يعزون السبببب إلى 5.7د ممث

% 1.7الثقافي األنثربولوجي النتشبببببببار الوباء، بينما ترى نسببببببببة تناول أنواع من املأكوالت آخذين بالتفسبببببببير 

سبببببببببببتخفاف إلى ا رال وجود لفيروس كورونا إنما هو تهويل إعالمي فحسبببببببببببب، ما يشبببببببببببيمن العينة فقط أنه 

 أخرى النتشار الوباء غير ما ذك4.9هذه النسبة القليلة بأخطار الوباء، كما يرى 
ً
  .ر% أن هناك أسبابا

 

 ما هو تفسيرك لسبش انتشار وباء كورونا؟ (3)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.2%

21.3%

12.7%

7.3%

5.7%

11.2%

1.7%

4.9%

وباء فيروسي نتج عن طفرة 
فيروسية بشكل طبيعي

حرب بيولوجية بين الدول 
عالمالمتنافسة على الهيمنة على ال

حرب اقتصادية بين الدول 
المتنافسة اقتصاديا

غضب إلهي نتيجة االبتعاد عن
الدين

ي عادات وتقاليد بعض الشعوب ف
تناول أنواع من المأكوالت

تسرب عن طريق الخطأ من 
مراكز أبحاث بيولوجية

ال وجود لفيروس كورونا إنما هو
تهويل إعالمي فحسب

سبب آخر
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 على املع:ومات املتع:قة بالوباءاملصدر األساس املعتمد في الحصول 

% يسبببببببببتقي معلوماته عن الوباء من املواقع 55.2أكثر من نصبببببببببف العينة نت نتائج الدراسبببببببببة أن بيّ 

املجالت الطبية، ومراكز األبحاث، اإللكترونية املتخصصة في املجال الطبي )كمنظمة الصحة العاملية، و 

% تعتمببد على وسببببببببببببببائببل اإلعالم املحلي في الحصبببببببببببببول على 24والجببامعببات الطبيببة، وغيرهببا(، تليهببا نسببببببببببببببببة 

% من العينة تلجأ إلى وسائل اإلعالم األجنبي، في حين لم تتجاوز نسبة من يعتمدون 7بة املعلومات، ونس

% من 6.9% فقط من العينة، ونسبة مماثلة 6.9 على املواقع اإللكترونية غير املتخصصة باملجال الطبي

 على املعلومات. العينة تعتمد وسائل أخرى في الحصول 

الطبي إلى  في املجالد على املواقع اإللكترونية املتخصببببصببببة وقد تعود أسببببباب ارتفاع نسبببببة االعتما

 في عينة الدراسبة، وللى رغبة هذه الفئة في االسبتزادة حول املوضبوعات املتعلقة ارتفاع املسبتوى التعلي يّ 

ت والدراسبببببببات بالوباء، إضبببببببافة ملا تتصبببببببف به هذه املواقع من موثوقية ودقة وسبببببببرعة وغزارة في املعلوما

 .بالوباءاملتعلقة 

 املع:ومات املتع:قة بالوباء؟ الذي تعتمد ع:يه في الحصول على األساس( ما هو املصدر 4الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2%

6.9%

24%

7%

6.9%

ة المواقع االلكترونية المتخصص
منظمة الصحة )بالمجال الطبي 

ز العالمية، المجالت الطبية، مراك
(الخ....أبحاث، الجامعات الطبية

المواقع االلكترونية غير 
المتخصصة بالمجال الطبي

وسائل اإلعالم المحلي

وسائل اإلعالم األجنبي

وسيلة أخرى
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 التعامل مع الوباء ومخاطره

تمت معرفة كيفّية تعاطي السبببببببببببببوريون مع الوباء ومخاطره، ومدى التزامهم باإلجراءات االحترازية 

ى  ها لتجنب اإلصبببابة وصببب َ
ُ
ه االسبببتبيان بعدد من األسبببئلة حول  امل باملرض ومنع انتشببباره، على أسببباس توجت

بعض السلوكيات املتعلقة باالهتمام بالنظافة الشخصية والتعقيم، وااللتزام بالتباعد املكاني، والحجر 

 في اسببببببتجابات ا
ً
 لعينةاملنزلي، واالهتمام بالصببببببحة وتقوية الجهاز املناعي. وقد بينت نتائج الدراسببببببة تفاوتا

 تجاه تلك اإلجراءات وفق اآلتي:

% تتجنب إلى حد ما الخروج من املنزل 61.1أ هرت نتائج الدراسببببة أن النسبببببة األكبر من العينة  -

 من اإلصببببببببابة بالفيروس، تليها نسبببببببببة 
ً
% تتجنب ذلك 34.1والحضببببببببور في أماكن التجمعات خوفا

لين ممن ل ِ
ّ
 أماكن التجمعات إلى درجة كبيرة، في حين لم تتجاوز نسبببببببة املمث

ً
% 4.8م يتجنبوا أبدا

 فقط من العينة.

 من اإلصابة بالفيروس والحضور ( أتجنش الخروج من املنزل 5الشكل رقم )
ا
 في أماكن التجمعات خوفا

 
 

 الحالة النفسية تأثير الوباء في

ُيالحظ من  هور حاالت اإلصبببببببببببببابة بفيروس كورونا ومتبابعبة تطورات انتشببببببببببببباره في سبببببببببببببورية وحول 

، ال
ً
 متوقعا

ً
ه قد أصبببَح الشببعور بالضببغط النفربب ي أمرا

ّ
عالم، وما تبعها من قرارات ولجراءات احترازية، أن

 فكيف بدت ردود فعل عينة الدراسة حيال ذلك، وما تداعيات الوباء على حالتهم النفسية؟
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 % شعرت بالخوف من اإلصابة47.6أ هرت نتائج الدراسة أن النسبة األكبر من عينة الدراسة  -

% من املشبببببمولين في العينة لم ينتا هم 42.3بالفيروس إلى حد ما، تليها وبدرجة قريبة منها نسببببببة 

 من اإلصابة بالفيروس، في حين أبدى ما نسبته 
ً
لي العينة10.1الخوف أبدا ِ

ّ
أنهم  % فقط من ممث

 شعروا بالخوف إلى درجة كبيرة من اإلصابة بالفيروس. 

في عينة الدراسبببببببببببببة، وهم أكثر الفئات  باع نسببببببببببببببة فئة الشبببببببببببببباويمكن تفسبببببببببببببير هذه النتيجة بارتف

العمريببة التي يمكنهببا التعببافي من املرض والنجبباة من املوت، إضببببببببببببببافببة إلى قلببة أعببداد املر ببببببببببببب ى بببالفيروس 

 املسجلين في سوية. 

 

 ( الشعور بالخوف من اإلصابة بالفيروس6الشكل رقم )

 
 

 النشاطات أثناء الحجر املنزلي

أفراد املجتمع السببببوري حتى في أشببببد  روف الحرب  يختبرهالم شببببكل الحجر املنزلي تجربة جديدة 

ضببراوة، وكما كل التجارب الجديدة في الحياة تختلف طرق التعايم مع الحجر ومقاربته من صببخص إلى 

 للحرية، في حين يجد فيه آخرون 
ً
 وتقييدا

ً
فرصبببببببببببببة إلعادة هندسبببببببببببببة آخر، إذ يرى فيه بعضبببببببببببببهم ًبببببببببببببجنا

 . السلوك االجتماعي واألسري واملنهي، وطريقة التفاعل والتواصل مع اآلخرين

ل ه االسببببتبيان بعدد من األسببببئلة حو توّج  ،تعايم السببببوريون مع الحجر املنزليوملعرفة كيف هذا، 

 النشاطات التي استثمر فيها أفراد املجتمع وقتهم أثناء الحجر املنزلي، ومقاربتهم لهذه التجربة.
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 في ألوان النشببباطات التي مارسبببها أفراد عينة ل:نشتتتاطاتبالنستتتبة  -
ً
، أ هرت نتائج الدراسبببة تنوعا

 إلى القراء52.8الحجر املنزلي، إذ تبّين أنَّ أكثر من نصببببببببببف العينة الدراسببببببببببة أثناء 
ً
ة % اتجه قليال

 إلى القراءة والكتابة، في حين أن نسبة 29والكتابة، تلي ذلك نسبة 
ً
 % فقط18.2% اتجهت كثيرا

عَن بالقراءة والكتابة
ُ
 أثناء الحجر املنزلي. من العينة لم ت

 ( القراءة والكتابة7الشكل رقم )

 
 

 تجربة الحجر املنزلي

ه قد أ هرت  -
ّ
ق بتوصبببببببببببببيف عينة الدراسبببببببببببببة لتجربة الحجر املنزلي ومقاربتها، أن

ّ
ُيالحظ في ما يتعل

نتائج الدراسبببببة ارتفاع نسببببببة املسبببببتفيدين من فرصبببببة الحجر املنزلي في القيام باألعمال املتراكمة 

ِ 57.6عليهم، إذ بّينت النسبببببة األكبر من عينة الدراسببببة 
ّ
مث
ُ
َل مل

َّ
ة ليها فرصبببب% أن الحجر املنزلي شببببك

، تليها نسببببببببببببببة  –إلى حد ما–
ً
 25.1للقيام باألعمال املتراكمة سبببببببببببببابقا

ّ
ل الحجر % من العينة شبببببببببببببك

ليها فرصببببببببة ِ
ّ
َمث
ُ
ملنزلي إلى درجة كبيرة للقيام باألعمال املتراكمة، في حين لم يشببببببببكل الحظر ا املنزلي مل

 للقيام باألعمال املتراكمة لنسبة 
ً
 % من العينة. 17.3فرصة أبدا
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 8الشكل )
ا
 ( شكل فرصة لي ل:قيام باألعمال املتراكمة سابقا

 

 

 جاه الحدث الفيروس  آراء ومواقف السوريين ت

، أن اسبببببببتطلَع حدث كورونااقتضبببببببت محاولة تحديد مالمح الرأي العام السبببببببوري واتجاهاته تجاه 

مجموعبة من القضبببببببببببببايبا واملوضبببببببببببببوعبات االجتمباعيبة واالقتصببببببببببببباديببة  البدراسبببببببببببببة فياالسبببببببببببببتبيبان آراء عينبة 

راسة . وقد بّينت نتائج الدالوباء الفيروس ي أثارهاوالسياسية والثقافية واألخالقية املحلية والعاملية التي 

 في الرأي لدى غالبية العينة تجاه الكثير من القضايا واملوضوعات املطروحة.
ً
 توافقا

 لعينة الدراسببببببببببة تجاه تطبيق مناعة القطيع في التصببببببببببدي أ هرت نتائج الدراسببببببببببة مو  -
ً
افقة حذرة

% على اعتمببباد فكرة 45.7النسبببببببببببببببببة األكبر من العينبببة  –إلى حبببّدٍ مبببا–للجبببائحبببة، حيبببث وافقبببت 

لي العينة ممن 34.3املناعة املجتمعية )مناعة القطيع(، وانخفضبببببت هذه النسببببببة إلى  ِ
ّ
% من ممث

 على الفكرة، في حين انخفضت نسبة املوافقين إلى درجة كبيرة على اتباع املناعة
ً
 لم يوافقوا أبدا

 % فقط من العينة.20املجتمعية إلى 

لي العينة في العودة إلى الحياة الطبيعة رغم توجسببببببببببببهم من هذه الفكرة،  ِ
ّ
يشببببببببببببير ذلك إلى رغبة أكثرية ُمَمث

من ضببغط مادّي  سببببته اإلجراءات االحترازية املتخذة ملواجهة خطر انتشببار املرض وقد يعود ذلك إلى ما

ضببببة للحفاى على االقتصبببباد رفع القيود املفرو  ونفربببب ّي على أفراد املجتمع، مع وجود مخاوف من عواقب

 للجميع أن هذا واسببببببتمرار  جلة 
ً
 اإلنتاج، إذ بات واضببببببحا

ً
، رغم انخفاض معدل الخطورة ال يعني إطالقا

 أن الفيروس في سورية ال يزال في املرحلة اآلمنة. 
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 ( اعتماد فكرة املناعة املجتمعية )مناعة القطيع(9الشكل رقم )

 
 

 امستقبل العالم ما بعد وباء كورون

آراَء عينة الدراسبببببببة  –في محاولة السبببببببتشبببببببراف العالم من منظار السبببببببوريين–اسبببببببتطلَع االسبببببببتبيان 

حول عدد من التوقعات املتداولة في مجاالت سبببببببببببببياسبببببببببببببية واقتصبببببببببببببادية وبي ية واجتماعية ودينية، وقد 

 ف
ً
 واضبببحا

ً
 من التوافق في الرأي في املجاالت البي ية واالجتماعية، وانقسببباما

ً
ي أ هرت نتائج الدراسبببة درجة

 الرأي في املجاالت السياسية واالقتصادية والدينية.

هرت نتائج الدراسبة انقسبام عينة الدراسبة حول حصبول تغيير في السبياسبة العاملية السبائدة أ  -

% من العينة أن الوباء الحالي لن يسببببببببهم في تغيير السببببببببياسببببببببة 36.2بعد كورونا، إذ تتوقع نسبببببببببة 

% من العينة تعتقد أن الوباء سبببيسبببهم في 31.9العاملية السبببائدة، مقابل نسببببة قريبة منها بلغت 

 السياسة العاملية السائدة، وبنسبة مماثلة جاءت اإلجابة: ال أعرف! تغيير
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 ( لن يس:م الوباء الحالي في تغيير السياسة العاملية السائدة10الشكل رقم )

 

 

 الدروس والخبرات املستفادة من أزمة كورونا

 

 الدروس والخبرات املستفادة من أزمة كورونا؟ ما العدد النسبة

 إدراك قيمة الحياة والنعم التي كنا نعيم فيها 31 3.5%

 االجتماعية ونمط الحياة في العاداتإعادة النظر  21 2.3%

االتجببببببباه نحو األتمتبببببببة بببببببباألعمبببببببال )التعلم عن بعبببببببد والعمبببببببل عن بعبببببببد واملعبببببببامالت  8 0.9%

 لكترونية(اإل

 االعتماد على املقدرات املحلية واالكتفاء الذاتي 18 2%

 اإلنسان مخلوق ضعيف 13 1.5%

 االهتمام بالبيئة والوعي البيئي 28 3.3%

 االهتمام بالعلم والبحث العل ي 27 3%

 االهتمام بالوضع املعيش ي ومكافحة الفساد والغالء 32 3.6%

 الحاجة إلى االبتعاد عن الروتين اليومي ومراجعة الذات 20 2.3%

مةغير السياسة العاملية الحالية  22 2.5% ِ
ّ
 بمصير الشعوب اإلنسانّية واملتحك

 اللجوء إلى هللا والثقة به واالتكال عليه 65 7.3%

 املصير الواحد للعالم أجمع 9 1%

 الوقاية خير من العالج والحذر واجب 40 4.5%

 أهمية استثمار الوقت بنشاطات مفيدة 26 2.9%
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 أهمية التضامن األسري واملجتمعي 69 7.8%

 أهمية التضامن الدولي 15 1.7%

 أهمية النهوض بالقطاع الصحي والطبي 52 5.9%

 أهمية الوعي الصحي وتعزيز سلوكياته 120 13.5%

 تغيير السياسات االجتماعية واالقتصادية 7 0.9%

 تعزيز مفهوم املواطنة 16 1.8%

 تغيير العادات السلوكية وزيادة االهتمام بالنظافة 122 13.7%

 توقع األسوأ واالستعداد ملواجهة األزمات 22 2.5%

 خطورة اإلشاعات والتهويل اإلعالمي 26 2.9%

 فشل الحكومة في مواجهة األزمات 12 1.3%

 قيمة اإلنسان 8 0.9%

 قيمة الصحة في حياة اإلنسان 38 4.3%

 محدودية العلم 4 0.4%

 )الصحية واملالية واالجتماعية(هشاشة األنظمة في الدول األوروبية واألمريكية  16 1.8%

 املجموع 887 100%

 

 الستبيانأبرز نتائج 

 ومصادر املع:ومات في تفسير أسباب انتشار الفيروس

%  أن الوباء نتج عن طفرة فيروسببية بشببكل طبيعي، 35.2ترى النسبببة األعلى من عينة الدراسببة  

ه ناتج عن حرب بيولوجية% 21.3ويرثح 
ّ
لي العينة أن ِ

ّ
بين الدول املتنافسبببببة على الهيمنة  من ممث

ه ناجم عن12.7على العالم، ونسببببة 
ّ
اقتصبببادية بين الدول املتنافسببببة  حرب % من العينة ترى أن

، في حين تعتقد نسبببة 
ً
من مراكز أبحاث  % أن الفيروس تسببرب عن طريق الخطأ11.2اقتصبباديا

لي العينبببة %7.3بيولوجيبببة، ويبببذهبببب  ِ
ّ
، جبببة االبتعببباد عن البببدينضبببببببببببببببب إلالي نتيإلى أنبببه غ من ممث

% سبببببببب انتشببببببار الفيروس إلى عادات وتقاليد بعض الشببببببعوب في تناول أنواع 5.7 وتعزي نسبببببببة

% من العينببة فقط أنببه ال وجود لفيروس كورونببا إنمببا هو 1.7، بينمببا ترى نسببببببببببببببببة من املببأكوالت

 تهويل إعالمي فحسب.

املواقع اإللكترونية املتخصبببصبببة % معلوماته عن الوباء من 55.2العينة أكثر من نصبببف  يسبببتقي 

في املجببال الطبي )كمنظمببة الصبببببببببببببحببة العببامليببة، واملجالت الطبيببة، ومراكز األبحبباث، والجببامعببات 

 % من العينة على وسائل اإلعالم املحلي.24الطبية، وغيرها(، وتعتمد نسبة 
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 في التعامل مع الوباء ومخاطره

 من  تجتنب النسببببببببببببببة األكبر من العينة الخروج من املنزل  
ً
والحضبببببببببببببور في أماكن التجمعات خوفا

 % إلى درجة كبيرة.34.1% من العينة إلى حد ما، ونسبة 61.1اإلصابة بالفيروس 

لي العينة  ِ
ّ
بغسبببببببببببببل أيديهم أو تعقيمها باسبببببببببببببتمرار  –إلى حّدٍ ما–% 52 يقوم أكثر من نصبببببببببببببف ممث

 % إلى درجة كبيرة.47.1داخل املنزل وخارجه، ونسبة 

ل  ِ
ّ
بشببببببببببراء مسببببببببببتلزمات املنزل بكميات كبيرة،  –إلى حد ما– %49.3 العينة يقام نحو نصببببببببببف ممث

 % إلى درجة كبيرة.5.9ونسبة 

لي  ِ
ّ
عن املشبببببببببببببببباركبببة في  –إلى درجبببة كبيرة– %56.4عينبببة البببدراسببببببببببببببببة  امتنَع أكثر من نصبببببببببببببف ممث

 % إلى حد ما.31.6املناسبات االجتماعية، ونسبة 

لي العينة   ِ
ّ
دقاء، غرباء( عن استقبال )أهل، أص –حّدٍ ما إلى– %51.8يعتذر أكثر من نصف ممث

 عن استقبال آخرين. % من26في املنزل، و
ً
لي العينة ال يعتذرون أبدا ِ

ّ
 ممث

 % إلى درجة كبيرة.41.5%، ونسبة 55.2على تعقيم املنزل  –إلى حّدٍ ما–تحافظ أكثرية العينة  

لي العينببة  ِ
ّ
عن معلومببات جببديببدة عن املرض  –إلى حببّدٍ مببا– %54.1 يبحببث أكثر من نصبببببببببببببف ممث

 % إلى درجة كبيرة.27.3ره، ونسبة وطرق انتشا

لي العينة   ِ
ّ
ملن يهمهم أمرهم باتباع  –إلى حّدٍ ما– % بتقديم النصبببببببببببح49.2يقوم نحو نصبببببببببببف ممث

 % إلى درجة كبيرة. 42.6اإلرشادات الوقائية حتى ال يصيبهم املرض، ونسبة 

% إلى درجة كبيرة بالحجر املنزلي باألوقات املحددة له، 70.9الغالبية العظ ى من العينة  التزمت 

 % إلى حد ما.26ونسبة 

ء، % إلى اإلكثار إلى حّدٍ ما من أداء الشبببببببببعائر الدينية والدعاء لرد البال47.2لجأت أكثرية العينة  

 % إلى درجة كبيرة.22ونسبة 

، %43.8درجة كبيرة، ونسببببببببة  ا إلى% من العينة باهتمام أخبار الوباء في مناطقه47تتابع نسببببببببة  

 إلى حّدٍ ما.

من تناول األغذية الصببببحية التي تعزز املناعة،  –إلى حّدٍ ما– %62.9أكثرية عينة الدراسببببة  زادت 

 % إلى درجة كبيرة. 26.8ونسبة 
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 في التأثير النفس   ل:وباء

لي% من 12.7بّين ما نسببببببببببته   ِ
ّ
 من سبببببببببلوكياتهم اليومية التي كانت ممث

ً
 العينة بأنهم لم يغيروا أبدا

لي العينةقبل كورونا، تاركين  ِ
ّ
من  –إلى حّدٍ ما– %50.2 األمر هلل، ولم يغّير أكثر من نصبببببببببببف ممث

 اليومية.  مسلوكياته

من اإلصبابة بالفيروس،  –إلى حّدٍ ما–% بالخوف 47.6شبعرت النسببة األكبر من عينة الدراسبة  

 من اإلصابة بالفيروس.42.3ونسبة 
ً
لي العينة لم يخافوا أبدا ِ

ّ
 % من ممث

لي  ِ
ّ
  شبببببببببببببعَر نصبببببببببببببف ممث

ً
من زيببادة عببدد املصببببببببببببببابين  –إلى حببد مببا–% بببالخوف 49.5العينببة تقريبببا

 % إلى درجة كبيرة.  29باملرض، ونسبة 

 من املوت بببب 
ً
%، تليهبببا نسبببببببببببببببببة بلغبببت 65.3 الفيروسال تتوّجس الغبببالبيبببة العظ ى من العينبببة أببببدا

 من املوت بالفيروس. –إلى حّدٍ ما–% من العينة تتوجس 29.3

لي العينة  ِ
ّ
حيال سببببببببرعة انتشببببببببار املرض،  –إلى حّدٍ ما–% قلقهم 51.6 أبدى أكثر من نصببببببببف ممث

 % إلى درجة كبيرة.28.3ونسبة 

لي عينة الدراسببة  
َّ
بالخوف إلى درجة كبيرة من % 55.1تشببعر نسبببة تصببل إلى أكثر من نصببف ممث

 إلى حد ما. % تشعر بالخوف،29.8ملرض، ونسبة فقدان أحد أفراد أسرتها بسبب ا

 األعلى من العينة  ينتاُب القلُق  
َ
% إلى درجة كبيرة من فقدان األقارب واألصبببببببببدقاء، 43.8النسببببببببببة

 % إلى حد ما.39.5ونسبة 

رة العجز عن تأمين منفسبببببة لها انقسبببببمت عينة الدراسبببببة حول مسبببببتوى شبببببعورها بالقلق من فك 

لي العينة أنهم ال يشبببببعرون35.4وبّين نسببببببة عند الحاجة إليها، 
َّ
، و % من ممث

ً
% 33.4بالقلق أبدا

لي العينة يشعرون بالقلق إلى حد ما، ونسبة  ِ
ّ
 % من العينة إلى درجة كبيرة.31.2من ممث

من عببدم القببدرة على تببأمين  –إلى حببّدٍ مببا–% بببالخوف 45.5األعلى من العينببة  تشبببببببببببببعر النسببببببببببببببببة 

 % إلى درجة كبيرة.  25.2االحتياجات اليومية مع دوام الحجر، ونسبة 

 % من العينة، و39.3تثير إلى درجة كبيرة فكرة الحجر الصببببببحي في املراكز الصببببببحية الرعب لدى  

 % من العينة.35.9لدى  –إلى حد ما–

 41.4النسبببببة األعلى من العينة  ال تشببببعر 
ً
% تشببببعر بالوحدة 22.1، مقابل نسبببببة % بالوحدة أبدا

 إلى درجة كبيرة.

تجاه وضببعهم املنهي، بالقلق والتوتر  –إلى حد ما–عينة الدراسببة منين العاملمن  %40.4 يشببعر 

 تشعر بالقلق أو التوتر إلى درجة كبيرة. % 26.1ونسبة 



    

        استجابات السوريين تجاه وباء كورونا        

إلى درجة والتوتر بالقلق  الطلبة الذين يتابعون تحصبببببببببيلهم العل ّي في العينةمن % 41.9 يشبببببببببعر 

 ما. إلى حّد  الشعور بالقلق والتوتر، ينتا هم% 40.2كبيرة تجاه وضعهم التعلي ي، ونسبة 

 في نشاطات الحجر املنزلي

 إلى القراءة والكتابة أثناء الحجر املنزلي نسبة  
ً
 % من العينة.29اتجهت كثيرا

 إلى الترفيه57.6لجأت النسببببببببببببببة األكبر من عينة الدراسبببببببببببببة  
ً
عن النفس بمتابعة النكات  % قليال

.22والطرائف أثناء الحجر املنزلي، ونسبة 
ً
 % كثيرا

  
ً
% إلى مشببببباهدة األفالم واملسبببببلسبببببالت أثناء الحجر 49.4توّجه نحو نصبببببف عينة الدراسبببببة تقريبا

 %.  38.3املنزلّي، وتوّجهت إلى ذلك على نحٍو زائد نسبة 

 النسببببببة 
ً
% )عبر وسبببببائل التواصبببببل االجتماعي( مع 52.5األكبر من عينة الدراسبببببة  تواصبببببلت كثيرا

 األهل واملعارف واألصدقاء.

لي عينة الدراسة   ِ
ّ
 قليلة من الحجر في تطوير مهاراتهم 52.7استثمر أكثُر من نصف ممث

ً
% أوقاتا

 كثيرة.31.6والتعلم الذاتي، واستثمرت نسبة 
ً
 % أوقاتا

 عبر أداء فروض العبادة % من العينة فرصببببببببة الحجر في التقرب من هللا32.1اسببببببببتثمرت نسبببببببببة  

.
ً
 كثيرا

 العمل من املنزل أثناء الحجر املنزلي نسببببببببببببببة  
ً
% من العاملين في العينة، مقابل 26.8تابعت كثيرا

. 36.1نسبة 
ً
 % منهم لم تتابع عملها أبدا

 دراسببببببببببببتهم أثناء الحجر املنزلي  
ً
% من الطالب )في املراحل 23.6بلغت نسبببببببببببببة الذين يتابعون كثيرا

 دراستهم.44التعليمية املختلفة( في العينة، ونسبة 
ً
لي العينة يتابعون قليال ِ

ّ
 % من ممث

 أثناء الحجر املنزلي.55.5مارس أكثر من نصف العينة  
ً
 % الرياضة قليال

% إلى ممارسة ألعاب مسلية )ألعاب عبر الشبكة، ألعاب 43.1اتجهت النسبة األعلى من العينة  

. الفيديو، الشطرنج، الورق
ً
 ، وغيرها( قليال

للقيام  –إلى حّدٍ ما–% فرصبببببببببببببة 57.6شبببببببببببببكل الحجر املنزلي للنسببببببببببببببة األكبر من عينة الدراسبببببببببببببة  

، وللى درجة كبيرة لدى نسبة إلى 
ً
 % من العينة.25.1باألعمال املتراكمة سابقا

% مع أفراد 53.4في إصببببببببببببالم عالقة أكثر من نصببببببببببببف العينة  –إلى حّدٍ ما–الحجر املنزلي  أسببببببببببببهم 

 % من العينة. 19.8أسرهم مقارنة بما قبل الحظر، وللى درجة كبيرة ملا نسبته 
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قيمبة اآلخرين في حيباتهم،  –إلى حبّدٍ مبا–% 50.3أ هر الحجر املنزلي للنسبببببببببببببببة األكبر من العينبة  

 % من العينة.31.8وللى درجة كبيرة ملا نسبتهم 
% من العينة، في حين 29.5يتسببببببب الحجر املنزلي في الشبببببعور بالابببببجر واالكتئاب ملا نسببببببته لم  

 % من العينة.24.9تسبب بالاجر واالكتئاب إلى درجة كبيرة لنسبة 
ليوجد أكثر من نصبببف   ِ

ّ
إلعادة التفكير  –إلى حّدٍ ما–% في الحجر املنزلي فرصبببة 50.5العينة  ممث

% 31.2بتجربتهم الحيبباتيببة )أهببدافهم، أولويبباتهم، عالقبباتهم، وغيرهببا(، وللى درجببة كبيرة لنسببببببببببببببببة 

 من العينة. 
  

ّ
للتمتع بببالهببدوء واالبتعبباد عن صبببببببببببببخببب الحيبباة املعتبباد  –إلى حببّدٍ مببا–ر الحجر املنزلي فرصببببببببببببببة وف

 % من العينة. 39.5نسبته %، وللى درجة كبيرة ملا 44.4للنسبة األكبر من عينة الدراسة 

 في اآلراء واملواقف تجاه الحدث الفيروس  

 تجاه تطبيق مناعة القطيع في التصبببدي للجائحة،  
ً
وافق  إذأ هرت عينة الدراسبببة موافقة حذرة

 ما نسبببته 45.7إلى حد ما على الفكرة ما نسبببته 
ً
% من 34.3% من العينة، في حين لم يوافق أبدا

 العينة.
% أهميببة التضببببببببببببببامن الببدولي وتجبباوز الخالفببات 71.6عظ ى من عينببة الببدراسببببببببببببببة ترى الغببالبيببة ال 

 والصراعات واملنافسات ملواجهة الوباء إلى درجة كبيرة.
% ضببببرورة تغيير النظم الصببببحية للدول إلى درجة 64.7ترى الغالبية العظ ى من عينة الدراسببببة  

 كبيرة.
املنزلي ضروري ملنع انتشار الفيروس % أن الحجر 66.7تجد الغالبية العظ ى من عينة الدراسة  

 إلى درجة كبيرة.
% أن وسببببببببببببببائببل اإلعالم املحلي أدت دورهببا بنجببام إلى درجببة 45.4ترى النسببببببببببببببببة األكبر من العينببة  

 كبيرة في نشر التوعية بمخاطر الوباء وطرق الوقاية منه. 
 % أن مواقع التواصببببببببببببل االجتماعي أث45.2ترى النسبببببببببببببة األكبر من عينة الدراسببببببببببببة  

ً
 فيرت سببببببببببببلبا

 الناس، وتسببت في ازدياد الخوف والهلع لديهم إلى درجة كبيرة.
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 في الدروس والخبرات املستفادة

% أن حكومببات العببالم تمتعببت بببالشبببببببببببببفببافيببة إلى حببد مببا في 58.3ترى النسببببببببببببببببة األكبر من العينببة  

الحكومات لم % من العينة أن 25.4اإلعالم عن املعلومات املتعلقة بالوباء، في حين ترى نسببببببببببببببة 

 في اإلعالم عن هذه املعلومات.
ً
 تتمتع بالشفافية أبدا

من املشبببببببببببببكالت  –إلى حبببد مبببا–% أن الحجر املنزلي فببباقم 55.9ترى النسبببببببببببببببببة األكبر من العينبببة  

 % من العينة إلى درجة كبيرة.19.3األسرية، ونسبة 
أكبر ملهنة الطب مقابل % أنه ينبغي إعطاء قيمة 68.2ترى الغالبية العظ ى من عينة الدراسببببببببببة  

 مهن أخرى فنية ورياضية إلى درجة كبيرة.
% أنبببه ينبغي وللى درجبببة كبيرة إعبببادة النظر في 82.4ترى الغبببالبيبببة العظ ى من عينبببة البببدراسبببببببببببببببة  

سبببياسبببات الحماية االجتماعية للفئات الهشبببة في املجتمع: األطفال، املسبببنين، النسببباء، املعاقين، 

 .
ً
 األسر األكثر فقرا

% أن اإلبالغ عن الحباالت املشبببببببببببببتببه ببإصبببببببببببببابتهبا 92.2تجبد الغبالبيبة العظ ى من عينبة البدراسبببببببببببببة  

 باملرض واجب إلى درجة كبيرة. 

% أن الوباء أسبببببببببببببهم إلى درجة كبيرة في رفع مسبببببببببببببتوى الثقافة 52.5يرى أكثر من نصبببببببببببببف العينة  

 الصحية عند عدد كبير من الناس.

ه مازال هناك أصببببببببببخاب يسببببببببببتخفون بالوباء إلى درجة % أن56.6تجد النسبببببببببببة األكبر من العينة  

 كبيرة وال يكترثون بوجوده حتى اآلن.

 غير مبرر إلى حد ما لدى النسبببببببببة األكب 
ً
َعدت الوصببببببببمة االجتماعية املرتبطة بوباء كورونا سببببببببلوكا

ُ
ر ت

 %.54.3من العينة 

 في مستقبل العالم ما بعد كورونا

 % من العينة.36.2ة العاملية السائدة بحسب رأي السياس لن يسهم الوباء الحالي في تغيير 

% من العينة االنتقال من العوملة التي تتمحور حول الواليات املتحدة إلى 35.5يتوقع ما نسبببببببببببته  

 عوملة تتمحور حول الصين. 

% زيبببادة االعتمببباد على املعبببامالت اإللكترونيبببة مبببا بعبببد 77.2تتوقع الغبببالبيبببة العظ ى من العينبببة  

 كورونا.
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تراجع دور الدين واملةسبببببببببببسبببببببببببات الدينية في املجتمعات بعد كورونا برأي النسببببببببببببة األعلى من لن ي 

 %.43.4العينة 

 وأقل حرية بعد كورونا برأي النسبة األكبر من العينة  العالملن يصبح  
ً
 %.44.8أقل انفتاحا

 .%74.5سيزداد االهتمام بقضايا البيئة بعد كورونا برأي الغالبية العظ ى من العينة  

ف وتبقى بعض الوقت بعد  
ً
سبببببببببببببتظهر ثقافة الخوف فاسبببببببببببببتمرار الخوف من اآلخر مهما كان قريبا

 %.67.3انتهاء الوباء برأي الغالبية العظ ى من العينة 
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 خالصات ختامية

ح اتجاهات الرأي العام في سبببببببببببببورية على أضببببببببببببباء البحث  إزاء مسبببببببببببببائل بالعديد من املواقف ووضبببببببببببببّ

وتو يف نتائجه وخبراته في إعادة  ،يسهم في االستفادة من الحدث الفيروس يمختلفة يمكن لتحليلها أن 

تقويم السبببببببياسبببببببات واإلجراءات املتخذة سبببببببواء من قبل الحكومة أو على صبببببببعيد االسبببببببتجابة املجتمعية، 

 وبما يخدم األداء الوطني للدولة واملجتمع في مواجهة املخاطر والتهديدات.

 ،إلى أهمية األسرة في حياة أفراد املجتمع السوري الجتماعيالصعيد أشارت نتائج الدراسة على 

وعي الجمعي البقاء العالقات األسرية والعائلية الحميمة كبنية أساسية في تركيبة األسرة السورية، و للى و 

هت الدراسبببببببببببببة إلى أهمية إصبببببببببببببالم العالقات األسبببببببببببببرية الذي يعود إلى أسبببببببببببببباب دينية أو اجتماعية. كما نبّ 

ون األسببببببببببببرة املالذ األول واألخير اآلمن لشفراد. كما أشببببببببببببارت إلى أهمية التضببببببببببببامن األسببببببببببببري عة كاملتصببببببببببببّد 

السبببببببببببببياسبببببببببببببات االجتماعية  واملجتمعي وللى ضبببببببببببببرورة التكافل املجتمعي لتجاوز األزمات. وهنا يكون تغييُر 

 
ُ
ال سيما  ،النظر في الضمان االجتماعي والصحي لشرائح السكان وفئاتهم املختلفة واالقتصادية، ولعادة

 ال ،الفئات الهشة منه
ً
 الزما

ً
 ألفراد املجتمع السوري.  االجتماعي واإلنسانيبد منه لضمان األمن  أمرا

هت الدراسببة إلى أنه عندما يعجز العلم عن حل املشببكالت املصببيرية التي نبّ  ،وعلى الصتتعيد الدي  

 للسببيطرة على ُم  تهدد اإلنسببان في وجوده ونمط حياته،  يجد التفكير الدينيّ 
ً
 خصبببا

ً
تفكير، فيكون الناخا

التهبببديبببدات، وتصببببببببببببببح و اللجوء إلى هللا واالعتمببباد عليبببه آليبببة نببباثحبببة في التكيف مع الخوف من املخببباطر 

 أكبر  ،التفسبببببببببببببيرات الغيبيبببببة للظواهر الطبيعيبببببة والطبيبببببة واالجتمببببباعيبببببة وغيرهبببببا مبررة
ً
وتلقى حضبببببببببببببورا

  واسبببببببببببببتجببابببة أوسبببببببببببببع لببدى املتببدينين وحتى لببدى بعض
ً
 واقعيببا

ً
الالأدريين، ويكون ترك األمور إلى هللا خيببارا

 في التأقلم مع الكوارث واألزمات 
ً
  جز العلم عن إيجاد الحلول الناجعة للمشكالت واألزمات. بإزاءومريحا

وبأهمية النهوض به وبإيالء البحث العل ي ما  الكبير بالع:م إلى االهتمامأشبببببببببببببارت نتائج الدراسبببببببببببببة 

 اآلليتين البشريتينم والرعاية من قبل الفواعل السياسية واالجتماعية املعنية، لكونهما يلزم من االهتما

  في مواجهة األزمات التي تجابه اإلنسببان في املجاالت األسبباسببيتين
ً
ة
ّ
. ناهيك عن منها ، ال سببيما الصببحيةكاف

 تها وقوتها في املواقف املختلفة.دورهما في حل املشكالت وتطور املجتمعات ومنع

أشببارت الدراسببة إلى أهمية الصببحة في حياة األفراد كأولوية وقبل  ،الصتتعيد الصتتاي والط  على و 

هت إلى أهمية النهوض بالقطاع الصببببحي وضببببرورة عدم إخضبببباعه لقوانين السببببوق، وللى أي شبببب يء آخر، ونبّ 

والحيلولة وللى االهتمام بمهنة الطب واإلعالء من قيمتها،  ،تغيير السببياسببات الصببحية والعالجيةضببرورة 



    

        استجابات السوريين تجاه وباء كورونا        

البلببد بببأمس الحبباجببة لكوادره املببدربببة  نَّ إدون هجرة األطببباء والكفبباءات من جميع االختصبببببببببببببباصببببببببببببببات، إذ 

هبت إلى وموارده البشبببببببببببببريبة الكفةة للنهوض ببه من الواقع املبأزوم البذي يعيشببببببببببببببه منبذ الحرب عليبه، كمبا نبّ 

 أهمية االعتماد على الكفاءات واملوارد الذاتية واالكتفاء الذاتي.

 ارت الدراسببببببببببببة إلى أهمية الوعي الصببببببببببببحي وضببببببببببببرورة العمل على تعزيز هذا الوعي وسببببببببببببلوكياتهأشبببببببببببب

 يلزم للحفاىبكل الوسببائل املمكنة وتوفير كل ما بالصببّحة املتعلقة بالنظافة والعناية  سببيما املتعددة، ال

 على سالمة أفراد املجتمع، وأمنهم الصحي والغذائي.

ولية مشببتركة للحكومات واألفراد، ما يشببير إلى ضببرورة تفعيل والحفاى عليها مسببة  العناية بالبيئة

القوانين والتشبببببببببببببرةعات ذات الصبببببببببببببلة ومراقبة  سبببببببببببببياسبببببببببببببات وآليات الحفاى على البيئة ونظافتها وسبببببببببببببّن 

 في جميع األوقات. أو االستهتار بالبيئةتنفيذها، وعدم التهاون 

 لدى أفراد املجتمع السبببببوري، الوضتتتتتع املعي تتتتت  يبقى تأمين 
ً
األسبببببعار والعجز عن  كما أنَّ  هاجسبببببا

ضببببببط األسبببببواق، والتجار واملتالعبين في قوت الناس أكثر ما يةرق السبببببوريين ويجعلهم في حالة من عدم 

يسببببببببببتلزم العمل على إيجاد اآلليات املناسبببببببببببة ووضببببببببببع الحلول لهذه املشببببببببببكالت التي  ماالشببببببببببعور باألمان، 

تحولت إلى أزمات حقيقية في حياة السبببببببببببببوريين أقلقت راحتهم ووضبببببببببببببعت الكثير منهم في حالة العجز عن 

 تأمين مستلزمات معيشتهم بشكل الئق، ودون اللجوء إلى حلول تكيفية قاهرة.

، ينبّ 
ً
إلى ضببببببببرورة إيالء األبحاث االجتماعية املزيد من العناية واالهتمام ألنها ه البحث الراهن أخيرا

 ولن املعرفة قد تحولت إلى واحدة من 
ً
سبيلنا ملعرفة أعمق وأدق بظواهر ومشكالت مجتمعنا، خصوصا

 أبرز مظاهر القوة في عالم اليوم.
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