


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنى بإنتاج الدراسات والبحوث املتعلقة باملنطقة 
ُ
هو مؤّسسة بحثية وثقافية مستقلة، ال تستهدف الربح، وت

العربية، خصوًصا الواقع السوري، وتهتم بالتنمية املجتمعية والفكرية والثقافية واإلعالمية، وتعزيز أداء 
املجتمع املدني، ونشر الوعي الديمقراطي، وتعميم قيم الحوار واحترام حقوق اإلنسان.

يحرص املركز على عقد لقاءات حوارية ومناقشات فكرية، حول القضية السورية وما يكتنفها من متغيرات 
سياسية وإنسانية واجتماعية واقتصادية، وتمتد هذه اللقاءات واملناقشات، لتشمل التأثيرات اإلقليمية 

والدولية، ومواقف األطراف السورية املختلفة منها، سلطة ومعارضة، مع الرصد الدائم ألدوار الحلفاء 
اإلقليميين والدوليين للفرقاء السوريين، والتقييم املستمر لتطور تلك األدوار ودرجة فاعليتها في املشهد 

السوري.
 للعمل الجّدي املثمر على 

ً
يسعى املركز ألن يكون ميداًنا لتالقح األفكار والحوار والتخطيط للبناء، وساحة

الصعد كافة، البحثية والسياسية والفكرية والثقافية؛ ويأمل أن يبني عالقة متقدمة باملجتمع السوري، 

والعربي عموًما، تقوم على التأثير اإليجابي فيه والتأثر به في آٍن مًعا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج  ُيقّدِ

املشكالت الرئيسة، وتقترح الحلول والبدائل املناسبة، وهو مسؤول عن إنتاج املواد البحثّية العلمية 
االجتماعية واالقتصادية والقانونية والثقافية والتربوية، التي تستند إلى جهٍد بحثّي أصيل ورصين يتوافق 

مع أصول العمل البحثّي العلمي.
يحرص قسم الدراسات على تقديم قراءات للواقع الراهن، ويضع على جدول أعماله إنتاج دراسات من 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في 
سورية املستقبل، ويستكشف التأثيرات املتبادلة بين السياسة واالقتصاد والقانون واملجتمع والفكر، 

ويبحث في تأثيرات الحرب السورية وسبل تجاوزها في املستقبل في نظام ديمقراطي تعددي تداولي.
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ملخص الدراسة

أثار انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19( كثيًرا من الجدل حول مصدره ومكوناته، وكثيًرا من النقاش حول شكل 
العالم بعد التخلص منه والقضاء عليه. فعلى صعيد منشــأ الفيروس وانتشــاره، تراوحت التفســيرات بين عزو 
األمر إلى املختبرات الطبية، والحروب البيولوجية، والحروب االقتصادية بين الدول الكبرى في العالم، وإرجاع 
رض بسبب انتشار 

ُ
ظهوره إلى حكمة إلهية. وتنوعت كذلك أساليب التعامل مع ظروف الحجر الصحي الذي ف

الفيــروس، واختلفــت التأثيــرات النفســية واالجتماعيــة والســلوكات اليوميــة. وامتــد التأثيــر إلــى صــدور توقعــات 
ــص مــن الفيــروس، وآلثــاره علــى الواقــع السيا�ســي واالقتصــادي فــي 

ّ
وتصــورات ملــا يمكــن أن يحصــل فــي حــال التخل

العالــم، وألدواره فــي تغيــرات الخريطــة السياســية واالقتصاديــة.
كل مــا ســبق قادنــا إلــى دراســة اســتطالعية للعالقــة بيــن التصــورات والســلوك والتوقعــات الخاصــة بالســوريين، 
تجــاه هــذا الفيــروس، خصوًصــا أنــه بــات ظاهــرة عامليــة ال تخــّص مجتمًعــا بعينــه، ولكــن التفســيرات تختلــف بيــن 

ثقافــة وأخــرى. 
هدفــت هــذه الدراســة إلــى تبيــان التصــورات والســلوكات والتوقعــات لــدى الســوريين، فــي ظــل انتشــار وبــاء كورونــا. 
وقــد بلــغ حجــم العينــة )940( مفــردة، توزعــت علــى أماكــن وجــود الســوريين، وهــي: ســورية )مناطــق ســيطرة 
النظــام، مناطــق إدلــب وريفهــا، مناطــق درع الفــرات، مناطــق غصــن الزيتــون، مناطــق ســيطرة PYD(، تركيــا، 
لبنــان، العــراق، فرنســا، أملانيــا، الدانمــرك، النمســا، الســويد، فنلنــدا، روســيا، الســعودية، الكويــت، مصــر، 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة، قطــر، الجــوالن الســوري املحتــل.
وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، نذكر منها:

٠1كانــت النســبة العليــا فــي تفســير أســباب نشــوء وانتشــار وبــاء كورونــا تــرى أنــه »طبــي بحــت«، وهــو مــا يشــير إلــى 
اســتيعاب مرحلــة الصدمــة األولــى وقــت نشــوء الفيــروس، وتســببه فــي إيقــاف عجلــة الحيــاة اليوميــة فــي جميــع 
البلــدان تقريًبــا، وإســناد تفســيره، لــدى كثيــر مــن البشــر، إلــى أســباب غيــر علميــة تتعلــق ببعــض املاورائيــات أو 

نظريــات املؤامــرة املعهــودة.

ــا بنمــط التفكيــر فــي الكــوارث الكبــرى، 
ً
٠2 جــاء التفســير الدينــي »عقوبــة إلهيــة نتيجــة االبتعــاد عــن األديــان« مرتبط

إذ دائًمــا مــا يتجــه ذلــك التفكيــر نحــو تفســير الكــوارث بقــدرات هائلــة إلهيــة، عقاًبــا أو رًضــا عــن البشــر، وذلــك ليــس 
ناجًمــا فقــط عــن عجــز العلــم عــن تفســير الظواهــر أو عــدم الجــزم النهائــي حولهــا، وإنمــا أيًضــا لســيطرة نمــط مــن 
التفكيــر الدينــي فــي تفاصيــل الحيــاة كاملــة، بمــا يمكــن أن نســميه »رؤيــة للحيــاة«، تتســق مــع أولويــة التفســيرات 

للظواهــر الحياتيــة كافــة »حتــى العلميــة والطبيــة«، مــع نســق التفكيــر الدينــي عنــد األفــراد.

٠3كان الشــعور األعلــى بيــن أفــراد العينــة هــو »القلــق مــن فقــدان األقــارب واألصدقــاء«، وهــو مــا يشــير إلــى بقــاء 
عالقــات وأواصــر القربــى الحميميــة كبنيــة أساســية فــي تكويــن األســرة الســورية، وتشــمل تلــك العالقــات القربــى 
والجيرة وغيرها، وتشكل روح املجتمع السوري، الذي ينبني في جوهره على التكافل األسري واالجتماعي، بكل ما 

يتضمنــه مــن مرجعيــات قــد تكــون اجتماعيــة أو دينيــة.

٠4جــاءت مشــاعر )الشــعور بالعزلــة والوحــدة، القلــق علــى حياتــي، شــعور مســتمر بالخــوف والهلــع( بنســب 
متوســطة، لكننــا نــرى أن لهــا مدلــوالت مهمــة ت�ســي بتشــابه شــعور اإلنســان تجــاه الكــوارث الكبــرى التــي تهــدد 
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حياتــه، وبخصوصيــة طبيعــة الفــرد الســوري املعتــاد عالقــات القربــى والصداقــة التــي تشــكل عاملــه بشــكل عــام، 
على العكس من نمط الحياة الغربية الذي يقلل من شأن هذه العالقات، لذلك فإن الشعور بالوحدة والعزلة 

)بشــكل خــاص( يأتــي مــن نمــط الحيــاة اليوميــة التــي يعيشــها الســوري.

٠5تعامــل 65 % مــن أفــراد العينــة بجديــة مــع خطــر وبــاء كورونــا، وهــي نســبة جيــدة فــي أخــذ األمــور علــى محمــل 
الجــد، وال ســيما مــع األرقــام الــواردة يومًيــا حــول اإلصابــات والوفيــات فــي العالــم واملناطــق التــي يعيشــون فيهــا.

٠6كان ســلوك 34 % مــن أفــراد العينــة هــو »املتابعــة الدائمــة ألخبــار الوبــاء«، و«التفكيــر املســتمر فــي املراحــل 
القادمــة بعــد الوبــاء«. وهــي أعلــى نســبة ألفــراد العينــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه النســبة تبــدو قليلــة عنــد النظــر إلــى 
الضــخ اإلعالمــي اليومــي الهائــل الــذي تقــوم بــه وســائل اإلعــالم املختلفــة حــول وبــاء كورونــا، مــن خــالل الصــور 
ومقاطــع الفيديــو واألرقــام املختلفــة، وكذلــك التوقعــات. ويبــدو أن أفــراد العينــة قــد انخفضــت لديهــم نســب 

املتابعــة، بســبب تكــرار املشــهد املتعلــق بالفيــروس وتطوراتــه.

٠7من أهم النشــاطات التي مارســها الســوريون عينة الدراســة، في أثناء الحجر املنزلي الناتج عن انتشــار فيروس 
كورونا، القراءة والكتابة بالدرجة األولى، ومشاهدة األفالم واملسلسالت بالدرجة الثانية، باإلضافة إلى التقرب 
مــن هللا عبــر أداء فــروض العبــادة بالدرجــة الثالثــة. وهــي نشــاطات تؤشــر إلــى ممارســة الســلوك العقالنــي أثنــاء 
األزمــات، مــن خــالل إعمــال العقــل واالبتعــاد عــن التصرفــات غيــر العقالنيــة التــي تمــارس فــي حالــة التعــرض لخطــر 

املــرض واملــوت املحيــط باإلنســان.

٠8التشــديد علــى أهميــة القطــاع الطبــي وعــدم إخضاعــه لقوانيــن الســوق، وضــرورة التغييــر فــي السياســات 
الصحيــة والعالجيــة للــدول وإعــالء قيمــة األطبــاء مقابــل مهــن أخــرى، كنجــوم الرياضــة والفــن.

٠9توقع أفراد العينة حدوث تغيرات في النظام االقتصادي العالمي باملرتبة األولى، إضافة إلى تغيرات في موازين 
القوى في النظام السيا�سي العالمي، بل حدوث ثورات في بعض املجتمعات.

٠10أكــد أفــراد عّينــة الدراســة أن النظــام الســوري لــم يتمتــع بالشــفافية فــي اإلعــالم عــن ظاهــرة كورونــا، وأن 
»هنــاك تكتًمــا عــن العــدد الحقيقــي للمصابيــن واملتوفيــن بالفيــروس فــي ســورية«، لذلــك توقــع بعــض أفــراد عّينــة 

الدراســة حــدوث بعــض االحتجاجــات فــي ســورية.

٠11 أكــد أفــراد العينــة أهميــة التضامــن األســري واالجتماعــي فــي مواجهــة آثــار فيــروس كورونــا، وأن الحجــر املنزلــي 
أظهــر لهــم أهميــة إصــالح العالقــات األســرية املتصدعــة مــا قبــل انتشــار فيــروس كورونــا، وإعــالء قيــم الحــب 

والصداقــة. وضــرورة تعزيــز ثقافــة التســامح وقبــول اآلخــر.
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- اإلطار املنهجي للدراسة
ً

أول
 	
أ- مشكلة الدراسة وأهميتها	 

خبــر املجتمــع البشــري عبــر تاريخــه العديــد مــن الكــوارث واألخطــار الناتجــة عــن الحــروب أو عــن طريــق انتشــار 
األمــراض واألوبئــة، التــي أودت بحيــاة املالييــن، ولكــن تلــك األوبئــة الجماعيــة تختلــف عــن أخطــار فيــروس كورونــا، 
مــن حيــث إنهــا كانــت محصــورة فــي بقعــة جغرافيــة معينــة، وال تشــمل املجتمعــات كافــة كمــا هــي الحــال اليــوم مــع 

كورونــا.
ُيعــّد هــذا املــرض مــن أعقــد األمــراض التــي مــرت علــى البشــرية حتــى اآلن، خاصــة أن الجهــات العلميــة الطبيــة لــم 
تتمكن من التوصل إلى عالج حاسم أو لقاح للوقاية منه. وباتت األعراض املرافقة له تؤثر في الجانب الشعوري 
والنف�سي لإلنسان، كالخوف الشديد من اإلصابة واملوت، وال سيما أنه أصاب أكثر من مليوني شخص، وق�سى 

على عشــرات اآلالف من البشــر حتى اللحظة.
أثــار فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( كثيــًرا مــن الجــدل حــول مصــدره ومكوناتــه، كمــا أثــار النقــاش حــول شــكل العالــم 
بعــد التخلــص والقضــاء علــى هــذا الفيــروس. فعلــى صعيــد منشــأ وانتشــار الفيــروس، تراوحــت التفســيرات بيــن 
الطبية والحروب البيولوجية والحروب االقتصادية بين الدول الكبرى في العالم وإرجاع وجوده إلى حكمة إلهية. 
وتنوعــت كذلــك أســاليب التعامــل مــع الحجــر الصحــي الــذي فرضــه هــذا الفيــروس، وكذلــك التأثيــرات النفســية 
واالجتماعيــة والســلوك اليومــي. كمــا امتــد األمــر إلــى التوقعــات التــي يمكــن أن تحصــل فــي حــال انتهــاء الفيــروس، 

وتأثيــره فــي الواقــع السيا�ســي واالقتصــادي - االجتماعــي فــي العالــم، وتغيــرات الخريطــة السياســية واالقتصاديــة.
كل مــا ســبق قادنــا إلــى دراســة اســتطالعية للعالقــة بيــن التصــورات والســلوك والتوقعــات الخاصــة بالســوريين، 
تجــاه هــذا الفيــروس، خصوًصــا أنــه بــات ظاهــرة عامليــة وال تخــص مجتمًعــا بعينــه، ولكــن التفســيرات تختلــف بيــن 

ثقافــة وأخــرى. 

ب- أهداف الدراسة	 
هدفــت الدراســة إلــى تبيــان التصــورات والســلوكات والتوقعــات لــدى الســوريين فــي ظــل انتشــار وبــاء كورونــا، 

وتبلــورت األهــداف مــن خــالل تســاؤالت عــدة وهــي:

٠1ما تفسيرات نشوء وانتشار فيروس كورونا؟
٠2ما املشاعر التي يختبرها السوريون في هذه املرحلة من الحجر؟

٠3ما السلوكات التي يقومون بها في فترة الحجر املنزلي؟
٠4ما توقعاتهم ملرحلة ما بعد كورونا؟

ت- مفهومات الدراسة	 
٠1فيــروس كورونــا: فيروســات كورونــا هــي زمــرة واســعة مــن الفيروســات، تشــمل فيروســات يمكــن أن تتســبب فــي 
مجموعــة مــن االعتــالالت فــي البشــر، تــراوح مــا بيــن نزلــة البــرد العاديــة وبيــن املتالزمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة. 
ومــرض كوفيــد19- هــو مــرض معــٍد يســببه فيــروس كورونــا املكتشــف أخيــًرا. ولــم يكــن هنــاك أي علــم بوجــود هــذا 
الفيــروس وهــذا املــرض املســتجدين، قبــل اندالعــه فــي مدينــة يوهــان الصينيــة، فــي كانــون األول/ ديســمبر 2019. 
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)منظمة الصحة العاملية(.
٠2التفســيرات: هــي قناعــة شــخصية بمســببات الفيــروس قادمــة مــن خلفيــة الشــخص العلميــة الثقافيــة 

والدينيــة. واالجتماعيــة 

٠3التوقعــات: جملــة مــن التخمينــات التــي يستشــعر بهــا الشــخص، بنــاء علــى واقــع انتشــار الفيــروس، وتشــمل 
توقعــات ملجمــل تفاصيــل الحيــاة.

ث- أداة الدراسة والعينة	 
كانت االستمارة هي أداة جمع البيانات في هذه الدراسة. وقد تم نشرها وملؤها إلكترونًيا، بسبب ظروف الحجر 

الصحي الجزئي أو الكلي، في أمكنة وجود السوريين. )انظر ملحق رقم 1(.
بلغ حجم العينة )940( مفردة، توزعت على أماكن وجود الســوريين: ســورية )مناطق ســيطرة النظام، مناطق 
إدلــب وريفهــا، مناطــق درع الفــرات، مناطــق غصــن الزيتــون، مناطــق ســيطرة PYD(، تركيــا، لبنــان، العــراق، 
فرنســا، أملانيــا، الدانمــرك، النمســا، الســويد، فنلنــدا، روســيا، الســعودية، الكويــت، مصــر، اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة، قطــر، الجــوالن الســوري املحتــل.
وألن إجــراء االســتبانة كانــت إلكترونًيــا، كانــت هنالــك غلبــة للســوريين املوجوديــن فــي دول ومناطــق دون غيرهــا، 
وكذلك بالنسبة إلى خصائص العينة، كمتغير الجنس والحالة التعليمية. لكننا قمنا بالتحليل بناء على النسب 

الخاصــة بــكل خاصيــة مــن تلــك الخصائــص، بعــد قراءتهــا كلًيــا.
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ثانًيا- نتائج الدراسة امليدانية
 	
	 أ- الخصائص العامة لعينة الدراسة	 

	 1- الجنس	 
شكل رقم )1( يوضح توزع العينة بحسب متغير الجنس

يبّيــن الشــكل الســابق تــوزع عينــة الدراســة بحســب متغيــر الجنــس: 58.2 % ذكــور، و41.8 % إنــاث. ولــم يكــن 
مقصد االستبانة إيجاد نسبة متساوية بين الجنسين، وذلك لنعرف حجم التفاعل بين الذكور واإلناث، تجاه 

موضــوع الدراســة وأهميتــه لهــم.

	 2- العمر	 
شكل رقم )2( يوضح توزع العينة بحسب متغير العمر

يتضــح مــن الشــكل أعــاله، تــوزع عينــة الدراســة بحســب الشــرائح العمريــة. وقــد كانــت الشــريحة العمريــة األكبــر 
28-37 بنســبة 34 %، واألدنــى 18-27 بنســبة 8 %.
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	 3- املستوى التعليمي:	 
شكل رقم )3( يوضح توزع العينة بحسب متغير املستوى التعليمي

كانــت نســبة الحاصليــن علــى شــهادة جامعيــة ومــا فــوق فــي عينــة الدراســة 75 %، مقابــل 17.6 % للحاصليــن علــى 
الشــهادة الثانويــة واملعهــد املتوســط، أمــا نســبة مــن كان مســتواهم التعليمــي اإلعداديــة وأقــل، فكانــت 7.4 %، 
ويبــدو أن ارتفــاع نســبة الحاصليــن علــى التعليــم العالــي يعــود إلــى كــون االســتبانة املعتمــدة فــي الدراســة إلكترونيــة، 
حيــث إن فئــة التعليــم العالــي تهتــم وتتفاعــل بالتقنيــات اإللكترونيــة التعليميــة والثقافيــة أكثــر مــن بقيــة الفئــات 

التعليميــة.

	 4- الحالة الجتماعية	 
شكل رقم )4( يوضح توزع العينة بحسب متغير الحالة االجتماعية
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توزعــت العينــة، بحســب متغيــر الحالــة االجتماعيــة، إلــى 75 % للمتزوجيــن واملتزوجــات، و21.3 % للعازبيــن 
والعازبــات، و3.7 % للمنفصليــن واملنفصــالت.

	 5- الحالة املهنية	 
شكل رقم )5( يوضح توزع العّينة بحسب متغير الحالة املهنية

بلغــت نســبة الطــالب فــي عينــة الدراســة 13.3 % واملتقاعديــن 6.9 %، وكانــت النســبة األعلــى ملــن يعملــون بنســبة 
47.3 %، مقابــل 32.4 % ملــن ال يعملــون.

	 6- مكان اإلقامة الحالي	 
شكل رقم )6( يوضح توزع العينة بحسب متغير مكان اإلقامة الحالي
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توزعت عينة الدراسة على عدد من الدول، إضافة إلى مناطق سورية بحسب سلطة األمر الواقع عليها. وكانت 
النسبة األكبر للعينة في تركيا )31 %( واألدنى في كل من روسيا وفنلندا واإلمارات العربية املتحدة بنسبة

.% 0.5 
أما باقي العينة فقد توزعت على الدول العربية: األردن، قطر، السعودية، لبنان، العراق، الكويت. وعلى الدول 
الغربيــة: أملانيــا، فرنســا، الدانمــرك، النمســا، الســويد. وعلــى مناطــق النفــوذ املختلفــة علــى أرض ســورية: مناطــق 
ســيطرة النظــام، مناطــق إدلــب وريفهــا، مناطــق درع الفــرات، مناطــق غصــن الزيتــون، مناطــق ســيطرة قــوات 

PYD، الجــوالن الســوري املحتــل.

ب- وباء كورونا.. أسباب النشوء والنتشار	 
بغيــة التعــرف إلــى قناعــات أفــراد العينــة، بخصــوص أســباب نشــوء وانتشــار كورونــا، قمنــا بعــرض عــدد مــن 

الخيــارات، إضافــة إلــى خيــار مفتــوح يقترحــه املجيــب علــى االســتبانة. وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

شكل رقم )7( يوضح تصورات العينة ألسباب نشوء وانتشار فيروس كورونا

يوضح الشــكل البياني أعاله نتائج هذا الســؤال، إذ عّد 85 % من العينة أن أســباب نشــوء وانتشــار وباء كورونا 
هــو »طبــي بحــت«، وهــو مــا يشــير إلــى اســتيعاب مرحلــة الصدمــة األولــى، وقــت نشــوء الفيــروس وتســببه فــي إيقــاف 
عجلة الحياة اليومية في جميع البلدان تقريًبا، وإسناد تفسيره لدى كثير من البشر إلى أسباب غير علمية تتعلق 

ببعــض املاورائيــات أو نظريــات املؤامــرة املعهــودة.

وجــاء تفســير الوبــاء بأنــه »حــرب بيولوجيــة بيــن الــدول املتنافســة للهيمنــة علــى العالــم«، ثانــي األســباب بنســبة 
24 %، أو أنــه حــرب اقتصاديــة بيــن الــدول املتنافســة اقتصادًيــا علــى املســتوى العالمــي بنســبة 20 %. إن هذيــن 
التفســيرين نابعــان مــن ظهــور كثيــر مــن التحليــالت العامليــة التــي تقــول بــأن مــا يجــري هــو »صنــع فيــروس«، بهــدف 
تغييــر موازيــن الســيطرة فــي العالــم، ومنهــا الســيطرة االقتصاديــة بيــن الــدول العظمــى علــى خريطــة االقتصــاد 
العالمــي. وقــد كان لهــذه التحليــالت نصيــب كبيــر مــن االنتشــار علــى وســائل اإلعــالم املختلفــة، ال ســيما أن هنــاك 
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تناقضــات بيــن العلمــاء فــي كيفيــة اإلصابــة بهــذا الفيــروس، وعمليــة العــدوى واالنتقــال بيــن البشــر بــه، وهــو مــا فتــح 
بــاب التأويــل أمــام تفســيرات بعيــدة عــن الجانــب الطبــي الخــاص بمنشــأ وانتشــار ذروة هــذا الفيــروس فــي كل دول 

العالــم تقريًبــا.

وجــاء التفســير الدينــي »عقوبــة إلهيــة نتيجــة االبتعــاد عــن األديــان«، بنســبة 16 %. ونعتقــد أن نمــط التفكيــر فــي 
الكوارث الكبرى دائًما ما يتجه نحو تفســيرها بقدرات هائلة إلهية، عقاًبا أو رًضا عن البشــر، وذلك ليس ناجًما 
عــن عجــز العلــم عــن تفســير الظواهــر أو عــدم الجــزم النهائــي حولهــا، فحســب، بــل عــن ســيطرة نمــط مــن التفكيــر 
الديني في تفاصيل الحياة كاملة، بما يمكن أن نسميه »رؤية للحياة« التي تتسق مع أولوية التفسيرات للظواهر 

الحياتيــة كافــة »حتــى العلميــة والطبيــة«، مــع نســق التفكيــر الدينــي عنــد األفــراد.

يبقــى هنــاك وجهــة نظــر مــن قبــل أفــراد العينــة، فــي تفســير نشــوء وانتشــار كورونــا، وهــي أنــه »وبــاء انتشــر بفعــل 
الطبيعــة والتدهــور البيئــي بســبب اإلنســان«، بنســبة 1.5 %، وهــي أيًضــا تفســيرات مرتبطــة باملهتميــن بالبيئــة 
أو املتخصصيــن الذيــن يــرون أن هنــاك عالقــة بيــن الكــوارث واألوبئــة وبيــن التــوازن بيــن املــوارد والبشــر علــى هــذا 

الكوكــب.

وبالعالقة مع املتغيرات املستقلة، فقد وجدت فروق ذات داللة في العبارات التي حازت أكبر نسب مئوية، وهي:

٠1وباء فيرو�ســي منشــؤه طبي بحت: وجدت فروق ذات داللة بحســب متغير الجنس لصالح الذكور »79 %«، 
مقابــل اإلنــاث »54 %«، فــي هــذا التفســير. وبحســب متغيــر العمــر فقــد كانــت الفــروق لصالــح الفئتيــن العمريتيــن 
)18-27 و28-37( بنسبة )82 و74 %( على التوالي على حساب الفئات العمرية التي كانت نسبها لهذا التفسير 
أقل: 65 % للشــريحة العمرية 38-47 و58 % للشــريحة العمرية 48-57، و51 % للشــريحة العمرية 58 فأكثر.
وبحســب متغيــر املســتوى التعليمــي، فقــد كانــت الفــروق لصالــح املســتوى التعليمــي الجامعــي فمــا فــوق 86 %، 
علــى حســاب مســتوى الثانــوي واملعهــد املتوســط 63 % و51 % ملســتوى أقــّل مــن إعــدادي، وهــو مــا يفســر دور 
التحصيــل العلمــي فــي محاكمــة القضايــا الحياتيــة بشــكل عــام. أمــا بحســب متغيــر الحالــة االجتماعيــة، فلــم تكــن 
هنــاك فــروق ذات داللــة بيــن الحــاالت الثــالث. وبالنســبة إلــى متغيــر الحالــة املهنيــة، فقــد وجــدت فــروق لصالــح 

الطــالب الذيــن يعملــون علــى حســاب الذيــن ال يعملــون واملتقاعديــن.

وبحســب مــكان اإلقامــة، يبــدو أن وجــود الســوري فــي أماكــن متعــددة قــد لعــب دوره الكبيــر هنــا، إذ كانــت الفــروق 
واضحــة فــي هــذا التفســير للمقيميــن فــي دول أوروبــا )وخاصــة أملانيــا( وتركيــا، لهــذا التفســير، مقابــل انخفاضــه فــي 
مناطق إدلب وريفها ومناطق سيطرة PYD و«غصن الزيتون«. ويبدو أن السياسات الصحية واإلعالمية لهذه 
الــدول واإلجــراءات التــي اتخذتهــا قــد وضعــت مواطنيهــا »ومــن ضمنهــم الســوريون« فــي صــورة شــفافية الترتيبــات 
واإلجــراءات وآخــر التطــورات العلميــة والطبيــة، فــي مــا يخــص هــذا الفيــروس، علــى عكــس املناطــق التــي انخفــض 
فيها هذا التفسير، بسبب ضعف القاعدة الصحية لتلك املناطق وعدم شفافية السلطات القائمة في التعامل 

مــع هــذا الوبــاء واإلجــراءات االحترازيــة منــه.

٠2حــرب بيولوجيــة بيــن الــدول املتنافســة للهيمنــة علــى العالــم: لــم توجــد فــروق ذات داللــة بحســب متغيــر 
الجنــس فــي هــذا التفســير: 52 % للذكــور مقابــل 51 % لإلنــاث. وبحســب متغيــر العمــر، رّجــح هــذا التفســير معظــم 
الفئات العمرية للعينة بشكل يكاد أن يكون متساوًيا دون وجود فروق ذات داللة بين تلك الشرائح، وإن كانت 
أقلهــا هــي فــي الشــريحة العمريــة 18-27. وبحســب متغيــر املســتوى التعليمــي، فقــد كان ارتفــع هــذا التفســير لــدى 
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املســتوى التعليمــي جامعــي ومــا فــوق 68 %، وكذلــك مســتوى الثانــوي واملعهــد املتوســط 64 % مقابــل انخفاضــه 
 للمســتوى أقــل مــن إعــدادي بنســبة 59 %.

ً
قليــال

أمــا بحســب متغيــر الحالــة االجتماعيــة، فقــد ارتفعــت نســبة هــذا التفســير لــدى شــريحة العازبيــن بنســبة 74 %، 
مقابــل انخفاضهــا نســبًيا لــدى املتزوجيــن 68 % واملنفصليــن 62 %. وبالنســبة إلــى متغيــر الحالــة املهنيــة فقــد 

تقاربــت نســب الحــاالت فــي هــذا التفســير دون وجــود فــروق لحالــة علــى أخــرى.

وبحســب مــكان اإلقامــة، لــم نجــد تلــك الفــروق الواضحــة فــي هــذا التفســير، وإن كانــت مرتفعــة أكثــر فــي مناطــق 
سورية »سيطرة النظام، إدلب وريفها، درع الفرات، غصن الزيتون، قوات PYD« والسعودية واألردن وتركيا، 

ولكنــه ارتفــاع طفيــف ليــس ذا داللــة.

ويمكــن تفســير ذلــك األمــر بــأن هنــاك كثيــًرا مــن النظريــات العلميــة التــي تتحــدث عــن تصنيــع للفيروســات تحــت مــا 
يســمى »الحروب البيولوجية«، بهدف الســيطرة أو اإلبقاء على التوازن العالمي والتراتبية بين دول العالم، وهي 

نظريــة علميــة وجــدت لهــا كثيــًرا مــن املحلليــن واملؤيديــن لهــا حتــى قبــل انتشــار وبــاء كورونــا.

٠3حرب اقتصادية بين الدول املتنافسة اقتصاديا: وجدت فروق ذات داللة بحسب متغير الجنس، إذ رجح 
الذكور هذا التفسير بنسبة 79 % مقابل 58 % لإلناث. وبحسب متغير العمر فقد رجحت الفئات العمرية )28-
37 و38-47 و48-57( هــذا التفســير بنســب )77 و75 و74 %( علــى التوالــي، علــى حســاب الفئــات العمريــة التــي 

كانت نســبها لهذا التفســير أقل: 66 % للشــريحة العمرية 18-27 و59 % للشــريحة العمرية 58 فأكثر.

وبحســب متغيــر املســتوى التعليمــي، فقــد رجــح هــذا التفســير مــن هــم فــي املســتوى التعليمــي جامعــي ومــا فــوق 81 
%، على حســاب مســتوى الثانوي واملعهد املتوســط 66 % و53 % ملســتوى أقل من إعدادي. أما بحســب متغير 
الحالــة االجتماعيــة، فقــد رجــح املتزوجــون هــذا التفســير أكثــر مــن غيرهــم، بنســبة وصلــت إلــى 69 % مقابــل 60 
% لــدى العازبيــن و58 % لــدى املنفصليــن. وبالنســبة إلــى متغيــر الحالــة املهنيــة، فقــد رجــح هــذا التفســير الطــالب، 
والذيــن يعملــون 84 و79 % علــى التوالــي، علــى حســاب الذيــن ال يعملــون واملتقاعديــن 65 و53 % علــى التوالــي.

وبحســب مــكان اإلقامــة، رجــح هــذا التفســيَر الســوريون املقيمــون فــي أوروبــا بدرجــة أكبــر مــن املقيميــن فــي املناطــق 
األخــرى. حيــث كان هــذا التفســير بنســب عاليــة فــي كل مــن روســيا وفرنســا والنمســا والســويد وأملانيــا: )71، 70.5، 
66.5، 63، 61( على التوالي، مقابل انخفاض ترجيح هذا التفسير في مناطق وجود السوريين في الدول العربية 

وتركيــا واملناطــق املختلفــة فــي ســورية.

٠4عقوبــة إلهيــة نتيجــة البتعــاد عــن األديــان: وجــدت فــروق ذات داللــة حســب متغيــر الجنــس فــي هــذا التفســير 
لصالــح اإلنــاث، فقــد رجحــن هــذا التفســير بنســبة 65 %، مقابــل 57 % للذكــور. وبحســب متغيــر العمــر، فقــد 
رجحت الفئات العمرية )28-37 و38-47 و48-57 و58 فأكثر( هذا التفسير بنسب )69.5 و69 و67.5 و67 %( 

علــى التوالــي، علــى حســاب الفئــة العمريــة التــي رجحــت هــذا التفســير بنســبة 52.5 % وهــي مــن 27-18.

وبحســب متغيــر املســتوى التعليمــي، فقــد رجــح هــذا التفســير مــن هــم فــي املســتوى التعليمــي مــن إعــدادي وأقــل 
78.5 %، مقابــل 51.5 % للمســتوى الثانــوي واملعهــد املتوســط و43.5 % للجامعــي ومــا فــوق. أمــا بحســب متغيــر 
الحالة االجتماعية، فقد رجح املتزوجون هذا التفسير أكثر من غيرهم، بنسبة وصلت إلى 77.5 % مقابل 68 % 
لدى املنفصلين و58.5 % لدى العازبين. وبالنسبة ملتغير الحالة املهنية، فقد رجح هذا التفسير الذين يعملون 

واملتقاعــدون 88 و81 % علــى التوالــي، علــى حســاب الذيــن ال يعملــون والطــالب 54 و42.5 % علــى التوالــي.
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وبحســب مــكان اإلقامــة، رجــح هــذا التفســير الســوريون املقيمــون فــي املناطــق التاليــة: إدلــب وريفهــا، غصــن 
الزيتون، درع الفرات، الســعودية، األردن بنســب )77، 76، 74، 74، 73( على التوالي، مقابل انخفاض ترجيح 

.PYD هــذا التفســير فــي مناطــق وجــود الســوريين فــي أوروبــا وتركيــا ومناطــق ســيطرة النظــام، وقــوات

ت- الجوانب النفسية والشعورية تجاه وباء كورونا	 
ملعرفــة أثــر انتشــار وبــاء كورونــا علــى النواحــي الشــعورية والنفســية ألفــراد العينــة، قمنــا بتوجيــه ســؤال: كيــف 

تصــف شــعورك فــي هــذه املرحلــة؟ وقــد كانــت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

شكل رقم )-8أ( يوضح أثر فيروس كورونا من النواحي النفسية والشعورية على أفراد العينة

يتضــح مــن الشــكل الســابق التأثيــرات التــي تركهــا انتشــار وبــاء كورونــا علــى أفــراد عينــة الدراســة، مــن النواحــي 
الشــعورية والنفســية. كان الشــعور األعلــى بيــن أفــراد العينــة هــو »القلــق مــن فقــدان األقــارب واألصدقــاء« بنســبة 
46 %، وهــي نتيجــة قــد تكــون مفاجئــة بدايــة األمــر، بســبب مــا مــر بــه الســوريون مــن مــآس خــالل الســنوات التســع 
املنصرمــة، مــن قتــل وتهجيــر وفقــدان طالــت غالبيــة األســر الســورية. لكــن نمــط األســرة الســورية لــم يتغيــر كثيــًرا 
فــي الداخــل أو فــي املهجــر، فقــد بقيــت العالقــات وأواصــر الحميميــة بنيــة أساســية فــي تكويــن األســرة، ومــن ضمنهــا 
عالقــات القربــى والجيــرة وغيرهــا ممــا يشــكل روح املجتمــع الســوري، الــذي ينبنــي فــي جوهــره علــى التكافــل األســري 

واالجتماعــي بــكل مــا يتضمنــه مــن مرجعيــات قــد تكــون اجتماعيــة أو دينيــة.

وبالعالقة مع املتغيرات املستقلة، شعرت اإلناث بهذا الشعور بنسبة أكبر من الذكور 83 % مقابل 72 %. أما 
بالنسبة إلى العمر فقد كان هذا الشعور أكبر لدى الشرائح العمرية املتقدمة من 38-58 فأكثر 87 و83 و88 % 
 لدى الشريحتين العمريتين 18-27 و28-37 بنسب 65 و67 % على التوالي. 

ً
على التوالي، مقابل انخفاضه قليال

وبالعالقــة مــع متغيــر مــكان اإلقامــة، فقــد كان هــذا الشــعور أكبــر لــدى املقيميــن فــي املهجــر، وبخاصــة فــي أوروبــا 
وتركيــا، مقابــل انخفاضــه بشــكل طفيــف فــي ناطــق ســورية املختلفــة.

في املرتبة الثانية، جاء »الشعور بالضجر« بنسبة 26 %، وهو ما يفسر تبعات الجلوس املستمر في املنزل، مع 
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عدم وضوح زمن انتهاء الحجر املنزلي وعودة الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها.

وبالعالقــة مــع املتغيــرات املســتقلة، فقــد كانــت الفــوارق مقتصــرة علــى ثــالث متغيــرات، فبحســب متغيــر العمــر 
تســلل الضجــر إلــى الفئــات العمريــة 48-57 و58 فأكثــر بنســب 75 و81 %، مقابــل انخفاضــه تتالًيــا مــع الشــرائح 

العمريــة حتــى الوصــول إلــى الشــريحة العمريــة 18-27 بنســبة 52 %.

وبالنســبة إلــى متغيــر املســتوى التعليمــي، فقــد شــعر بهــذا الشــعور مــن هــم فــي املســتوى اإلعــدادي وأقــّل بنســبة 71 
% مقابل 66 % للمستوى الثانوي واملعهد املتوسط، و49 % للمستوى الجامعي وما فوق، وربما يعود السبب 
إلــى أن معظــم األعمــال التــي يقــوم بهــا املتعلمــون باتــت افتراضيــة، ومعظمهــم يعملــون مــن منازلهــم، وال يؤثــر فيهــم 

البقــاء فــي البيــت طاملــا هــم معتــادون علــى ذلــك.

وبحســب مــكان اإلقامــة، شــعر بهــذا الشــعور الســوريون املقيمــون فــي مناطــق ســورية املختلفــة بشــكل أكبــر، 
 ،PYD مقابــل انخفاضــه لــدى دول أوروبــا وتركيــا: إدلــب وريفهــا، غصــن الزيتــون، درع الفــرات، ســيطرة قــوات
ســيطرة النظام: 75، 74، 74، 72، 69 % على التوالي. وقد يعود ذلك إلى غياب مســببات القضاء على الضجر 
أو التخفيــف منــه فــي هــذه املناطــق، مقابــل توفرهــا بنســبة أكبــر فــي املناطــق والــدول واألخــرى، مثــل وجــود شــبكة 

اإلنترنــت، وتوفــر إمكانيــة حضــور الدرامــا والســينما، وممارســة األلعــاب اإللكترونيــة وغيرهــا.

وجاء في املرتبة الثالثة من النسب العليا »تغيرات في الطباع واملزاج« بنسبة 23 %. حيث إن طول أمد الجلوس 
في املنزل مع عدم وضوح الفترة الزمنية التي يمكن أن يتم فك الحجر فيها، يترك تأثيراته على املزاج الفردي، ال 

سيما أن أنماط الحياة اليومية لألفراد قد انقلبت رأًسا على عقب.

وبالعالقــة مــع املتغيــرات املســتقلة، لــم توجــد فــوارق إال فــي متغيريــن همــا العمــر والحالــة املهنيــة. فبحســب متغيــر 
العمر، شعر بهذا الشعور بنسبة كبيرة من هم في الشريحة العمرية 48-57 و58 فأكثر، بنسب 76 و79 % على 
 إلــى الشــريحة العمريــة 18-27 بنســبة 

ً
التوالــي، مقابــل انخفاضــه لــدى مــن هــم فــي الشــرائح العمريــة األقــل وصــوال

55 %. وبحسب متغير الحالة املهنية، فقد تسلل هذا الشعور إلى من يعملون والطالب، بنسب 89 و82 % على 
التوالــي، مقابــل انخفاضــه لــدى مــن ال يعملــون واملتقاعديــن 58 و55 %.

وفي املرتبة الرابعة، جاء »الشــعور بالعجز« بنســبة 22 %. ففي الوقت الذي كان يظن فيه الفرد أنه يســتطيع 
التحكــم فــي حياتــه اليوميــة، ويلجــأ وقــت الحاجــة إلــى املختصيــن فــي شــؤون الحيــاة املختلفــة لحــل أي معضلــة 
تواجهه؛ بدا األمر مع وباء كورونا وكأن القدرات البشــرية قد عجزت حتى اللحظة عن التفســير والســيطرة على 
د شــعوًرا عاًما بعجز اإلنســان أمام تحديات جديدة كان يظن أنه يســتطيع الســيطرة عليها أو 

ّ
األمر، وهو ما يول

التحكــم فيهــا.

وبالعالقة مع املتغيرات املستقلة، لم توجد فروقات ذات داللة بين جميع املتغيرات، باستثناء متغير املستوى 
التعليمــي، إذ شــعر بهــذا الشــعور مــن هــم فــي املســتوى التعليمــي الجامعــي ومــا فــوق، بنســبة 66 %، مقابــل 58 % 

للمســتوى الثانوي واملعهد املتوســط و51 % للمســتوى إعدادي وأقل.

وجاءت مشاعر )الشعور بالعزلة والوحدة، القلق على حياتي، شعور مستمر بالخوف والهلع( بنسب متوسطة، 
لكننا نرى أن لها مدلوالت مهمة ت�ســي من جهة بتشــابه شــعور اإلنســان تجاه الكوارث الكبرى التي تهدد حياته، 
وبخصوصية طبيعة الفرد السوري املعتاد على عالقات القربى والصداقة التي تشكل عامله بشكل عام، عكس 
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نمط الحياة الغربية الذي يقلل من شأن هذه العالقات، لذلك فإن الشعور بالوحدة والعزلة »بشكل خاص« 
يأتي من نمط الحياة اليومية التي يعيشها السوري.

في مستوى آخر، كان هناك العديد من املشاعر التي حازت نسًبا قليلة، وبالرغم من ذلك، كانت هناك مؤشرات 
مهمة عن املشاعر الشخصية والجمعية في هذه املرحلة. والشكل اآلتي يوضح تلك املشاعر:

شكل رقم )-8ب( يوضح أثر فيروس كورونا على النواحي النفسية والشعورية ألفراد العينة

شعر 9 % من أفراد عينة الدراسة بالتوجس من املوت بفيروس كورونا، وهي نسبة تعد ضئيلة قياًسا باملشاعر 
الجمعية التي رأيناها آنًفا، وال سيما الخوف من فقدان األقارب أو األصدقاء. ويبدو أن كمية املوت التي خبرها 
الســوري فــي حياتــه -خــالل ســنوات الثــورة والحــرب- قــد جعلتــه يعتــاد فكــرة الفقــدان والغيــاب ألســباب كثيــرة، 
 علــى أن كثيــًرا مــن الســوريين فــي الخــارج يعــدون مــن الناجيــن مــن آلــة املــوت املجانــي التــي كانــت بيــد النظــام، 

ً
فضــال

 مــن مــوت قــد يكــون فــي أي لحظــة، إذا مــا اســتمر فــي 
ً

بحيــث أصبحــت النجــاة والعيــش فــي مــكان آخــر أفضــل حــاال
العيــش تحــت ســلطة النظــام القمعــي.

ما يلفت االنتباه أيًضا هنا هو مشاعر »الخوف من انتشار املرض في شمالي سورية«، و«التخوف على النازحين 
فــي املخيمــات«، وكلتــا املنطقتيــن تعانيــان انخفاًضــا لقاعــدة البنيــة الصحيــة فيهمــا. وإذا كانــت النســب قليلــة هنــا، 
فــإن لهــا مؤشــرات علــى مشــاعر التضامــن مــع الســوريين الذيــن يعيشــون فــي ظــروف أقــل مــا توصــف بــه أنهــا غيــر 

إنســانية. أمــا باقــي العبــارات التــي تعّبــر عــن املشــاعر التــي يخبرهــا أفــراد العينــة، فقــد راوحــت بيــن مخــاوف علــى 
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مستقبل البشرية أو الرضا بما يقدر هللا، إضافة إلى ضبابية مشهد املستقبل بعد انتهاء وباء كورونا.

 	
ث- التعامل مع وباء كورونا	 

ملعرفة سبل التعامل الصحي والتخوفات التي يعانيها أفراد العينة من جّراء انتشار وباء كورونا والحجر املنزلي، 
قمنا بتوجيه ســؤال: كيف تتعامل مع أخطار الوباء؟ وقد كانت النتائج على النحو اآلتي:

شكل رقم )9( يوضح كيفية تعامل أفراد العينة مع انتشار وباء كورونا  

تعامــل 65 % مــن أفــراد العينــة بجديــة مــع أخطــار وبــاء كورونــا، وهــي تعــد نســبة جيــدة فــي أخــذ األمــور على محمل 
الجــد، الســيما مــع األرقــام الــواردة يومًيــا حــول اإلصابــات والوفيــات فــي العالــم واملناطــق التي يعيشــون فيها.

وبالعالقــة مــع املتغيــرات املســتقلة، بحســب متغيــر الجنــس، تعاملــت اإلنــاث بجديــة أكبــر مــع أخطــار الوبــاء مقابــل 
الذكــور 89، 75 % علــى التوالــي. وبحســب متغيــر العمــر، فقــد تعامــل مــن هــم فــي الشــرائح العمريــة األكبــر بجديــة 
أكثــر مــن الشــرائح الشــابة. فقــد تعامــل مــن هــم 58 فأكثــر بجديــة بنســبة 94 %، وشــريحة 48-57 بنســبة 88 %، 
وشريحة 38-47 بنسبة 67 %، وشريحة 28-37 بنسبة 61 % وشريحة 18-27 بنسبة 58 %. وهو يمكن تبريره 
 بــأن نســبة خطــورة إصابــة كبــار الســن أكبــر مــن املصابيــن فــي عمــر 

ً
بالتقاريــر الطبيــة العامليــة التــي تحدثــت طويــال

الشــباب.

وبحســب متغيــر املســتوى التعليمــي، اتضــح أن التعامــل الجــدي يتــدرج بشــكل أكبــر كلمــا كان املســتوى التعليمــي 
مرتفًعــا، فالذيــن فــي مســتوى جامعــي ومــا فــوق كانــت نســبهم 83 % مقابــل 71 % ملــن هــم فــي مســتوى الثانــوي 

واملعهــد املتوســط، أمــا مــن هــم فــي مســتوى إعــدادي وأقــل فكانــت نســبتهم 63 %.

وبحسب الحالة االجتماعية، فقد تعامل املتزوجون بجدية كبيرة 91 % مقابل انخفاضها لدى املنفصلين 78 
% والعازبين 64 %. أما بحسب متغير مكان اإلقامة، فقد تعامل من يعيشون في أوروبا وتركيا بجدية أكبر من 
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تعامل املقيمين في الدول العربية ومناطق ســورية املختلفة. )84 % متوســط نســبة من يعيشــون في أوروبا و82 
% في تركيا، مقابل انخفاضها في مناطق ســورية املختلفة كمتوســط نســبة 62 %(. وربما يعود الســبب في ذلك 
إلــى الهمــوم الكبيــرة الحياتيــة التــي يعيشــها املواطــن فــي مناطــق ســورية املختلفــة، ومــن ضمنهــا الوضــع االقتصــادي 
أو األمنــي أو انســداد أفــق وســبل الحيــاة الكريمــة، وال نن�ســى اعتيــاد مســألة »املــوت« والفقــدان فــي الحيــاة اليوميــة 

للمناطــق فــي ســورية كافــة.

وجــاء »القلــق تجــاه املســتقبل املنهــي« كثانــي نســبة عليــا 19 %، وهــو مــن املســائل التــي بــات تشــغل بــال كثيــر مــن 
العامليــن فــي العالــم عمومــا، والســوريين بطبيعــة الحــال، وذلــك فــي ظــل التخــوف مــن فقــدان فــرص العمــل فــي 

مرحلــة مــا بعــد كورونــا.

وبالعالقة مع املتغيرات املستقلة، وبحسب متغير الجنس، كانت نسبة القلق لدى الذكور أكبر منها لدى اإلناث 
86، 52 % علــى التوالــي. وبحســب متغيــر الحالــة املهنيــة فقــد كانــت مرتفعــة بطبيعــة الحــال لــدى مــن يعملــون، 
مقابــل انخفاضهــا الشــديد لــدى مــن ال يعملــون أو املتقاعديــن أو الطــالب. وبحســب املســتوى التعليمــي فقــد كان 
القلــق بنســب كبيــرة ملــن هــم فــي املســتوى إدادي وأقــل 83 % مقابــل 66 % للثانــوي واملعهــد املتوســط، و52 % 
للمســتوى جامعي وما فوق، وهو ما يمكن تبريره بأن أعمال املســتوى التعليمي املرتفع عادة ما ترتبط باألعمال 
الكتابيــة التــي يكــون الحيــز االفترا�ســي فيهــا أكبــر مــن الحيــز الفيزيائــي، علــى عكــس املشــتغلين باألعمــال اليدويــة 

املختلفــة الذيــن يخشــون تعــرض عملهــم للفقــد فــي مرحلــة مــا بعــد كورونــا.

وبحســب مــكان اإلقامــة، فقــد كانــت النســبة مرتفعــة فــي مناطــق ســيطرة قــوات PYD 81 % ودرع الفــرات 77 % 
وإدلب وريفها 75 % وغصن الزيتون 74 %، وتركيا 72 %، مقابل انخفاضها في مناطق أوروبا والدول العربية. 
ويمكــن تفســير ذلــك بعــدم وجــود ضمانــات حقيقيــة للعامليــن فــي املناطــق التــي حــازت نســًبا مرتفعــة فــي الشــعور 
بالقلــق، وذلــك فــي ظــل وجــود قوانيــن ناظمــة للعمــل والعمــال ونظــم اإلجــازات والتعويضــات ومــا إلــى ذلــك، كمــا هــو 

حاصــل فــي املناطــق الســورية »باســتثناء مناطــق النظــام« وتركيــا.

وجــاء »القلــق تجــاه تأميــن الحتياجــات اليوميــة« كثالــث أعلــى نســبة 14 %، وهــو األمــر الــذي تعانيــه مجموعــات 
كبيرة من السوريين في املناطق كافة، بسبب بدء نقص املدخرات والتوقف عن العمل من جهة، واملكان الذين 

يعيشــون فيــه مــن جهــة ثانية.

وبالعالقــة مــع املتغيــرات املســتقلة، فقــد وجــدت فــروق فــي الشــعور بالقلــق لــدى املتزوجيــن، بحســب الحالــة 
االجتماعيــة، بنســبة 78 % واملنفصليــن 72 % مقابــل انخفاضهــا لــدى العازبيــن 58 %، وهــو مــا يمكــن تفهمــه 
مــن خــالل التخــوف الحاصــل لــدى املتزوجيــن أو املنفصليــن الذيــن لديهــم أوالد فــي التفكيــر بتأميــن احتياجاتهــم 

اليوميــة، إذا طــال أمــد الحجــر املنزلــي مــع التوقــف عــن العمــل.

وبحســب الحالــة املهنيــة، فقــد كان هــذا الشــعور بنســبة كبيــرة لــدى مــن يعملــون 88 % مقابــل الطــالب 69 % 
والذين ال يعملون 55 % واملتقاعدين 51 %. وهو أمر مفهوم ال سيما إذا كان من ال يعمل يعيش في دول أوروبية 

تخصــص لــه راتًبــا شــهرًيا يخفــف مــن موضــوع القلــق تجــاه االحتياجــات الرئيســة.

وبحســب متغيــر مــكان اإلقامــة، فقــد كانــت النســب العليــا فــي مناطــق ســورية املختلفــة، بمتوســط نســبة 81 %، 
مقابــل انخفاضهــا تتاليــا فــي الــدول العربيــة، بمتوســط نســبة 75 %، وتركيــا 70 % والــدول األوروبيــة بمتوســط 
نســبة 58 %. وهــذه االختالفــات تعــود إلــى سياســات تأميــن االحتياجــات التــي تعمــل بهــا الــدول األوروبيــة، وتخفــف 
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العبء بشــكل كبير على مواطنيها، ومن ضمنهم الســوريين، في قضايا احتياجات الحياة اليومية، وألن تركيا هي 
ليســت بلد لجوء رســمي بالنســبة للســوريين، فإن هذا الكالم ال ينطبق عليها، بالرغم من وجود بعض املعونات 
لألسر املحتاجة خالل هذه األزمة. وهو ما يغيب نهائًيا في مناطق سورية املختلفة التي تعاني قبل الوباء أزمة في 

توفيــر االحتياجــات اليوميــة الالزمة.

وجاء »القلق تجاه املستقبل التعليمي« كرابع أعلى نسبة 9 %، وهو ما يشغل بال الطالب في املراحل الجامعية 
وتخوفهم من ضياع الوقت وضبابية املستقبل التعليمي لهم.

وبالعالقــة مــع املتغيــرات املســتقلة، فلــم توجــد فروقــات ذات داللــة إال حســب الحالــة املهنيــة ومــكان اإلقامــة. إذ 
لــم يشــعر بالقلــق إال مــن هــم طــالب، وهــم يخشــون مــن ضيــاع الوقــت عليهــم حتــى لــو كانــت هنــاك أســاليب بديلــة 
للتعليــم، حيــث بلغــت نســبة مــن يقلــق منهــم علــى مســتقبله التعليمــي 76 %. وبحســب متغيــر مــكان اإلقامــة، كان 
القلــق أكبــر لــدى الطــالب املوجوديــن مناطــق ســيطرة النظــام 79 %، وإدلــب وريفهــا 69 % مقابــل انخفاضهــا فــي 

دول أوروبــا وتركيــا، وهــي الــدول التــي اعتمــدت نظــم التعليــم عــن بعــد.

جـ- السلوك اليومي تجاه وباء كورونا	 
ملعرفــة أشــكال الســلوك اليوميــة تجــاه األخبــار والتقاريــر املتعلقــة بوبــاء كورونــا لــدى أفــراد العينــة، قمنــا بتوجيــه 

ســؤال: كيــف تصــف ســلوكك فــي هــذه املرحلــة؟ وقــد كانــت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

شكل رقم )10( يوضح السلوك اليومي ألفراد العينة فترة انتشار وباء كورونا

تمثل سلوك 34 % من أفراد العينة بـ »املتابعة الدائمة ألخبار الوباء« و«التفكير املستمر باملراحل القادمة بعد 
الوبــاء«.

 وقــد جــاءت كأعلــى نســب ألفــراد العينــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه النســبة تبــدو قليلــة مــع الضــخ اإلعالمــي اليومــي 
الهائــل الــذي تقــوم بــه وســائل اإلعــالم املختلفــة حــول وبــاء كورونــا، مــن خــالل الصــور ومقاطــع الفيديــو واألرقــام 
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املختلفــة، وكذلــك التوقعــات. ويبــدو أن أفــراد العينــة قــد انخفضــت لديهــم نســب املتابعــة بســبب تكــرار املشــهد 
املتعلــق بالفيــروس وتطوراتــه.

وبالعالقــة مــع املتغيــرات املســتقلة، بحســب متغيــر الحالــة املهنيــة، فــإن التفكيــر املســتمر باملراحــل القادمــة كان 
هاجًسا كبيًرا بالنسبة إلى من هم يعملون 76 %، والطالب 69 %، مقابل من ال يعملون 61 % واملتقاعدين 55 
%. وهــو أمــر مفهــوم، حيــث إن »مــن يعمــل والطالــب« يتنظــران مــا ســوف تــؤول إليــه األمــور فــي املراحــل القادمــة، 

وطــول أمــد االنتظــار وتأثيــرات ذلــك علــى مســتقبله.

وبحســب متغيــر مــكان اإلقامــة، فــإن التفكيــر باملراحــل القادمــة كان مرتفًعــا فــي مناطــق ســورية كافــة، بمتوســط 
79 %، وتركيــا 77.5 %، مقابــل انخفاضــه فــي دول أوروبــا بمتوســط نســبة 59 %. ويعــود هــذا االختــالف إلــى 
نمــط الــدول التــي يعيــش فيهــا الســوريون، وغيــاب أفــق املســتقبل عموًمــا فــي مناطــق ســورية املختلفــة، مترافقــة 
مــع ضبابيــة املشــهد العــام، وقــد جــاء وبــاء كورونــا ليكمــل عــدم وضــوح مــا هــو قــادم، وذلــك علــى عكــس الســوري 

املوجــود فــي الــدول الغربيــة، حيــث يعــرف مــا لــه ومــا عليــه مــن ضمانــات وحقــوق وواجبــات.

وجاء »ترك األمور إلى هللا« كثاني نسبة 33 %، وهو ما يعني فشل الكوادر الطبية في العالم عن السيطرة حتى 
اللحظــة علــى املــرض، وقبــل ذلــك الفشــل فــي إيجــاد لقــاح لــه، مــا يتــرك االتــكال علــى القــدرات اإللهيــة خيــاًرا أمــام 

البعــض للخــالص مــن قلــق التفكيــر فــي هــذا الوبــاء.

وبالعالقــة مــع املتغيــرات املســتقلة، بحســب متغيــر الجنــس، اختــارت اإلنــاث هــذا الســلوك أكثــر مــن الذكــور 71، 
59 % علــى التوالــي. وبحســب متغيــر العمــر، فقــد تعامــل مــن هــم فــي الشــرائح العمريــة مــع هــذا الخيــار أكثــر مــن 
الشــرائح الشــابة. فقــد تعامــل مــن هــم 58 فأكثــر بجديــة بنســبة 72 %، وشــريحة 48-57 بنســبة 68 %، وشــريحة 

38-47 بنســبة 61 %، وشــريحة 28-37 بنســبة 58 % وشــريحة 18-27 بنســبة 52 %.

وبحســب متغيــر املســتوى التعليمــي، اســتقر أصحــاب املســتوى التعليمــي الثانــوي واملعهــد املتوســط علــى هــذا 
الســلوك، بنســبة 7505 % مقابــل مــن هــم فــي مســتوى إعــدادي وأقــل فكانــت نســبتهم 74 %، و68 % للمســتوى 

جامعــي ومــا فــوق.

وبحسب متغير مكان اإلقامة، فقد ارتفع هذا السلوك في إدلب وريفها، ومناطق غصن الزيتون، ودرع الفرات 
89، 83،82، على التوالي، وكذلك في تركيا بنسبة 65 %. وانخفضت في املناطق األخرى بنسب طفيفة، إذ كان 

متوسط النسب في أوروبا 61 %، وفي الدول العربية 63 %.

ــا بنســبة 31 %، كمؤشــر علــى قناعــة كثيــر مــن األفــراد بــأن منشــأ 
ً
أمــا »انتظــار الوصــول إلــى لقــاح« فجــاء ثالث

الفيــروس هــو طبــي بحــت، وال يمكــن القضــاء عليــه إال مــن خــالل إيجــاد لقــاح مضــاد لــه.

وبالعالقة مع املتغيرات املستقلة، بحسب متغير املستوى التعليمي، ينتظر اللقاح من هم في املستوى التعليمي 
جامعــي ومــا فــوق والثانــوي واملعهــد املتوســط بنســبة 76 و69 % علــى التوالــي، مقابــل 59 % ملــن هــم فــي مســتوى 

إعــدادي وأقــل. أمــا باقــي املتغيــرات فلــم توجــد فيهــا فــروق ذات داللــة.

وابتعــد 22 % مــن أفــراد العينــة نهائًيــا عــن وســائل اإلعــالم، بالرغــم مــن دورهــا فــي إعطــاء حقائــق تــوزع وانتشــار 
الفيروس، لكونها قد تضغط على نفسية املشاهد الذي يشعر بأن األمل يتقلص بالخالص؛ كلما شاهد نسب 

االرتفــاع باإلصابــات أو الوفيــات فــي منطقــة وجــوده أو الــدول املحيطــة بــه.
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حـ- النشاطات اليومية في فترة الحجر املنزلي	 

وعنــد ســؤالنا عــن أهــم النشــاطات التــي يقــوم بهــا الســوريون فــي مرحلــة الحجــر الصحــي، التــي تباينــت تبًعــا للدولــة 
املقيميــن فيهــا، ظهــرت املعطيــات اآلتيــة:

شكل رقم )11( يوضح النشاطات اليومية ألفراد العينة فترة الحجر املنزلي

1- جاء نشاط القراءة والكتابة باملرتبة األولى، بنسبة 65.4 % وهو مؤشر على ممارسة السلوك العقالني، من 
خالل إعمال العقل واالبتعاد عن السلوكات غير العقالنية التي تمارس في حالة التعرض ألخطار املرض واملوت 

املحيط باإلنســان.

وبالنسبة للعالقة بين هذا النشاط وبعض متغيرات الدراسة املستقلة، تبّين وجود عالقة ذات داللة مع متغير 
الجنس، حيث تمركزت النسبة العليا لدى الذكور بنسبة 70.6 %، مقابل 49.4 % لدى اإلناث. وهذه النتيجة 
مرتبطــة بالثقافــة االجتماعيــة التقليديــة الســائدة لــدى الســوريين، التــي تنيــط باإلنــاث معظــم األعمــال املنزليــة 

وتربيــة األطفــال، فــال يتوفــر لديهــن الوقــت الكافــي للقيــام بنشــاطات القــراءة والكتابة.

كذلك تبين وجود عالقة ذات داللة مع متغير الحالة االجتماعية، حيث تركزت النسبة العليا لدى فئة العازبين 
بنســبة 68.8 %، مقابــل انخفاضهــا لــدى املتزوجيــن بنســبة 47.5 % و39.4 % لــدى املنفصليــن. وهــذا يــدل علــى 
العالقــة بيــن توفــر الوقــت الكافــي كمــا هــو لــدى العازبيــن والقيــام بنشــاط القــراءة والكتابــة مقارنــة باملتزوجيــن، 

حيــث املهــام املنزليــة والعائليــة.

كذلك تبين وجود عالقة ذات داللة مع متغير العمر، حيث تركزت النسب العليا في الفئات العمرية الشبابية، 
نســبة 91 % لــدى الفئــة العمريــة )18-27( و89 % لــدى الفئــة العمريــة )28-37( ونســبة 79 % لــدى )-38 47( 

لتنخفــض فــي الفئــة العمريــة 58 فأكثــر إلــى 56 %. و61 % لــدى )57-48(.



21

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

وتبّيــن وجــود عالقــة ذات داللــة بيــن املســتوى التعليمــي ونشــاط القــراءة والكتابــة، حيــث النســب العليــا لــدى فئــة 
الجامعييــن والثانــوي بنســبة 89.3 % لــدى الجامعييــن و88.2 % لــدى فئــة الثانــوي مقابــل نســبة 33.7 % لــدى 

اإلعــدادي ومــا دون.

وبالنســبة إلــى العالقــة مــع متغيــر مــكان اإلقامــة، وجدنــا تركــز العينــة فــي نشــاط القــراءة والكتابــة لــدى الســوريين 
في تركيا، بنســبة 87.2 % تلتها بعض دول أوروبا مثل أملانيا بنســبة 71.5 % وفرنســا بنســبة 69.3 %، و65 % في 
النمســا، ونســبة 64.6 % فــي الســويد،63.8 % فنلنــدا، 62.9 % الدانمــرك، مقابــل انخفاضهــا فــي ســورية )قــوات 
PYD( بنســبة 35.5 % و )درع الفــرات( بنســبة 32 % و29 % فــي ســورية )غصــن الزيتــون(، و27.2 % فــي ســورية 
)النظــام( و23 % فــي ســورية )إدلــب وريفهــا(، بينمــا تبيــن نســبة )61.4 %.59.1 %، %57.3، % 55.2، 54.2 %( 
لــكل مــن لبنــان، قطــر، األردن، الســعودية، الكويــت. ويبــدو أن نســبة عاليــة مــن الســوريين فــي تركيــا علــى قيــود 
الدراســة فــي الجامعــات. وقــد وجدنــا النســبة العليــا منهــم يمارســون نشــاط القــراءة والكتابــة، باإلضافــة إلــى توفــر 
العديــد مــن املراكــز البحثيــة واإلعالميــة التــي يعمــل فيهــا الســوريون، مقارنــة بالــدول األوروبيــة واملناطــق الســورية 

الخارجــة عــن ســيطرة النظــام.

وبالنسبة ملتغير الحالة املهنية، فقد تركزت النسبة العليا لدى الطالب بنسبة 92.4 % تلتها نسبة 71.5 % لدى 
فئــة التقاعديــن ونســبة 59 % لــدى مــن ال يعمــل مقابــل 43 % لــدى مــن يعمــل. وهــذه النتيجــة طبيعيــة مرتبطــة 

بالعمليــة التعليميــة واالختبــارات بعــد انتهــاء الحجــر املنزلــي والعــودة للجامعــات.

2- جــاء نشــاط مشــاهدة األفــالم واملسلســالت باملرتبــة الثانيــة بنســبة 33.5 %. وهــو نشــاط عقالنــي وهــادف، 
ويأتــي باملرتبــة الثانيــة باألهميــة بعــد نشــاط القــراءة والكتابــة، فــي ظــل وجــود وقــت طويــل فــي املنــزل.

وتبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة بيــن هــذا النشــاط ومتغيــر الجنــس، حيــث كانــت النســبة العليــا لــدى اإلنــاث بنســبة 
79.2 % مقابل 59 % لدى الذكور. وأيًضا هناك عالقة ذات داللة مع متغير الحالة االجتماعية، حيث النسبة 
العليــا لــدى املتزوجيــن بنســبة 83 % مقابــل 53 % لــدى العازبيــن. أمــا بالنســبة للعالقــة مــع املتغيــرات األخــرى فلــم 

نجــد فروقــات ذات داللــة تذكــر.

3- حضر نشــاط التقرب من هللا عبر أداء فروض العبادة باملرتبة الثالثة بنســبة 26.6 %، حيث تعد ممارســة 
الطقوس الدينية بالنسبة للمتدينين تهذب النزعات الفردية التي قد تصاحب حالة التوتر والقلق الناتجة عن 

تف�ســي الوباء التي تشــجع األفراد على التضامن واإليثار وتقديم املســاعدة لآلخرين.

وبالنســبة للعالقــة بيــن هــذا النشــاط وبعــض متغيــرات الدراســة، تبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة مــع متغيــر الجنــس 
لصالــح اإلنــاث بنســبة 88.6 % مقابــل نســبة 67.7 % لــدى الذكــور. وكذلــك بالنســبة ملتغيــر مــكان اإلقامــة، فقــد 
تبيــن أن النســب العليــا تركــزت فــي ســورية )درع الفــرات( بنســبة 73 %، 71.3 % فــي إدلــب وريفهــا، و69.1 % 
فــي ســورية )غصــن الزيتــون( و55.2 % فــي ســورية )مناطــق PYD( مقابــل انخفاضهــا فــي دول أوروبــا وخاصــة فــي 
فرنســا، حيث نســبة 33 %. و31 % في فنلندا، 28 % النمســا، 17.2 % في الســويد، بينما نســبة )65.3 %،62.3 
%،59.9 %، 57.6 %،57 %،55.6 %( فــي الســعودية، قطــر، اإلمــارات العربيــة، الكويــت، لبنــان، األردن(. ومــن 
حيــث متغيــرات الحالــة املهنيــة والتعليميــة، لــم نلحــظ وجــود عالقــة ذات داللــة حيــث النســب متقاربــة إلــى حــد ما.

4- جــاء نشــاط زيــادة التواصــل مــع املعــارف باملرتبــة الرابعــة بنســبة 20 %، وهــو مرتبــط بالثقافــة االجتماعيــة 
التقليديــة التــي تحــض علــى ضــرورة التواصــل مــع األقــارب واألصدقــاء، التــي تدفــع إلــى أهميــة الشــعور باآلخــر 
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واالطمئنان عليه، وخاصة في حالة األزمات.
وتبين وجود عالقة ذات داللة مع متغير الجنس لصالح اإلناث، حيث النسبة العليا 81.6 % مقابل 69 % لدى 
الذكــور. وبالنســبة ملــكان اإلقامــة تبيــن أن النســب العليــا لــدى الســوريين املقيميــن فــي دول أوروبــا، أملانيــا 91 %، 
وفرنســا 88 %، النمســا 87 % والســويد 85 %، تلتهــا فــي بعــض الــدول العربيــة، نســبة 77 % فــي اإلمــارات العربيــة 
ونسبة 71 % في لبنان و69 % في قطر والسعودية و65 % في الكويت، مقابل انخفاضها في سورية )النظام( إلى 
44 % و59 % لــدى ســورية )درع الفــرات( و 66 % فــي ســورية )قــوات PYD(. ولــم يلحــظ وجــود عالقــة ذات داللــة 

تذكر مع متغيرات املســتوى التعليمي والعمر، حيث جاءت النســب متقاربة.

5- جاء نشــاط متابعة النكات والطرائف فيما يتعلق بمرض كورونا باملرتبة الخامســة بنســبة 10.6 %. وهذا 
مــا لوحــظ فــي وســائل التواصــل االجتماعــي وخاصــة )الفيســبوك( وهــو نــوع مــن »الدفــاع النف�ســي«، ســواء الفــردي 
ر عليها، مثل حاالت الخوف والقلق 

َ
أو الجمعي، بغية مواجهة ضغوطات هجومية من وباء غامض وغير مســيط

من فيروس كورونا، وخاصة في سورية، حيث ظهرت النكات غير املبالية بآثار فيروس كورونا املرتبطة بتجربتهم 
بحــرب النظــام ع عليهــم ملــدة تســع ســنوات واســتخدامه لكافــة أنــواع األســلحة بمــا فيهــا األســلحة )غــاز الســارين( 

التــي تشــبه فيــروس كورونــا.

وتبيــن وجــود عالقــة مــع متغيــر الجنــس لصالــح الذكــور بنســبة 77 % مقابــل 59 % لــدى اإلنــاث، وكذلــك بالنســبة 
ملتغير العمر وجدنا النسب العليا لدى فئة الشباب نسبة 91 % للفئة العمرية )-18 27( و88 % لدى )37-28( 

بينما تنخفض لدى )58 فأكثر( إلى 33 %، و45 % لدى )48-38( ونسبة 51 % لدى )57-48(.

وبالنســبة ملــكان اإلقامــة وجدنــا النســبة العليــا فــي ســورية )مناطــق النظــام( بنســبة 81 %، تلتهــا لــدى الســوريين 
فــي تركيــا بنســبة 79 %، و69.6 % )قــوات PYD(، تلتهــا بعــض الــدول األوروبيــة بنســب متقاربــة، 71 % فــي أملانيــا 
و69 % فــي النمســا، لتنخفــض النســبة فــي ســورية )إدلــب وريفهــا( إلــى 55 %. ولــم نلحــظ وجــود عالقــة ذات داللــة 

بالنســبة ملتغيــرات الحالــة االجتماعيــة، الحالــة املهنيــة واملســتوى التعليمــي.

6- جــاء نشــاط إعــادة التواصــل مــع أشــخاص بيننــا فــراق باملرتبــة السادســة بنســبة 8 %، وهــو مؤشــر إيجابــي 
مرتبط بالثقافة القيمية )العادات والتقاليد( التي تشجع على إعادة العالقات االجتماعية مع األقارب والجوار 
في حاالت املوت واألحزان واملصائب بشكل عام. ولم يلحظ وجود عالقة ذات داللة تذكر مع متغيرات الدراسة، 

حيــث جــاءت النســب متقاربــة إلــى حــد كبيــر.

7- وجاءت النســب املنخفضة لســلوك »أعزل نف�ســي عن التواصل مع اآلخرين« بنســبة 5.9 % كســلوك ســلبي 
وغيــر صحــي، خاصــة فــي حالــة الحجــر املنزلــي الناتــج عــن فيــروس كورونــا، وكذلــك القيــام بنشــاطات مختلفــة مــع 
العائلة بنسبة 1.5 %، والقيام بمبادرات تطوعية بنسبة 0.5 %. واألخير مؤشر سلبي على فقر السوريين للعمل 
التطوعــي املؤسســاتي املعاصــر خــالل األزمــات املجتمعيــة، وننــوه بــأن املبــادرات التطوعيــة املؤسســاتية تختلــف 
فــي مفهومهــا لدينــا عــن التضامــن األســري واملجتمعــي )الــذي يكــون آلًيــا أو عضوًيــا بســبب بنيــة األســرة واملجتمــع فــي 
ســورية(، فاملبــادرات التطوعيــة تقــوم علــى فكــرة التنظيــم بيــن مجموعــة أفــراد وتقديــم خدمــات ليــس بالضــرورة 

أن تكــون ألســر األفــراد أو حتــى ملجتمعاتهــم املحليــة.
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خـ- القضايا القيمية املرتبطة بوجود وباء كورونا	 

ملعرفــة أثــر انتشــار وبــاء كورونــا علــى القضايــا القيميــة العامــة ألفــراد العينــة، قمنــا بتوجيــه ســؤال: هــل توافــق علــى 
القضايــا اآلتيــة فــي هــذه املرحلــة؟ وقــد كانــت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

شكل رقم )12( يوضح رأي أفراد العينة في بعض القضايا القيمية املرتبطة بانتشار وباء كورونا

1- أهميــة القطــاع الطبــي وعــدم إخضاعــه لقوانيــن الســوق بنســبة 61.2 %، وهــذه النتيجــة تتوافــق مــع معظــم 
آراء املواطنيــن فــي معظــم دول العالــم، حيــث لوحــظ فــي األدبيــات اإللكترونيــة واســتطالعات الــرأي الدعــوة 
لالهتمــام بالقطــاع الطبــي، بعــد أن تبيــن أن هنــاك العديــد مــن الثغــرات فــي القــدرات الطبيــة لتقديــم الخدمــات 

الطبيــة فــي األزمــات الصحيــة.

أما بالنسبة إلى العالقة مع بعض املتغيرات املستقلة للدراسة، فقد وجدنا عالقة ذات داللة بين مكان اإلقامة 
وأهميــة القطــاع الطبــي وعــدم إخضاعــه لقوانيــن الســوق، حيــث تركــزت النســب العليــا لــدى الســوريين املقيميــن 
فــي دول أوروبــا )91 % فرنســا، 87 % النمســا و76 % أملانيــا، 75.3 % الســويد، 71.2 % الدانمــرك، 69.7 % 
فنلنــدا( بينمــا انخفــض فــي ســورية )النظــام( إلــى 32 %، ونســبة 41 % فــي إدلــب وريفهــا، ونســبة 49 % فــي )درع 
الفــرات(، و52 % فــي غصــن الزيتــون، و59 % فــي مناطــق PYD، و71 % فــي لبنــان و72 % فــي الســعودية، و74 % 

فــي الســعودية، والنســبة فــي قطــر واألردن متقاربــة.

كمــا لوحــظ وجــود عالقــة ذات داللــة مــع متغيــر التعليــم، حيــث النســبة العليــا لــدى الجامعييــن بنســبة 91.2 %، 
تلتها فئة التعليم الثانوي بنسبة 79.5 %، ونسبة 59 % لدى اإلعدادي وما دون. أما بقية املتغيرات فلم تلحظ 

عالقــة ذات داللــة تذكــر.

2- التضامن األسري واملجتمعي بنسبة 54.8 %، وعادة ما تظهر ثقافة التضامن األسري واملجتمعي في األزمات 
الشاملة على مستوى املجتمع املرتبطة بثقافة املجتمعات التقليدية )ما قبل الحداثة(، وعادة ما تعود للبروز 
في املجتمعات الحديثة في حالة عجز املؤسسات الرسمية عن مواجهة آثار األزمات )حروب، أمراض، الخ( التي 
عّدهــا عالــم االجتمــاع الفرن�ســي إميــل دوركايــم ســمة املراحــل التنظيميــة الســابقة عــن الرأســمالية، ويتــم هــذا 
التضامن التقليدي عن طريق العادات والتقاليد والعواطف املشتركة بينهم، تلك العناصر التي تسمى »روابط 
الضمير الجمعي« التي تعمل على إرساء طابع التكامل االجتماعي، الذي يعد العامل األساس في وجود العالقات 
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والتكامــل بيــن األفــراد. حيــث يســتند إلــى تكريــس التــوازن مــن خــالل فكرتيــن أساســيتين: األولــى فــي الوعــي الجمعــي 
املتمثــل فــي مجموعــة مــن املعتقــدات واملشــاعر املشــتركة بيــن أعضــاء املجتمــع، بغــض النظــر عــن هــذا الوعــي أهــو 
حقيقــي أم زائــف، آنــي أم مســتقبلي. أي اإليحــاء بــأن مــا يجمــع أعضــاء هــذا املجتمــع أكثــر ممــا يفرقهــم، مــن خــالل 
نمــط واحــد للمعتقــدات واملشــاعر يســود فــي املجتمــع، والهــدف مــن ذلــك هــو التصــدي؛ والثانيــة فكــرة التضامــن 

االجتماعــي أو التــزام الفــرد نحــو الجماعــة التــي ينتمــي اليهــا.

وتبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة مــع متغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي، حيــث جــاءت النســب العليــا لــدى املقيميــن فــي 
ســورية بنســب متقاربــة: 89 % إدلــب وريفهــا، و87 % )غصــن الزيتــون(، و84 % )درع الفــرات( وكذلــك مناطــق 
PYD، ونســبة 79 فــي مناطــق النظــام، تلتهــا نســبة 65 % فــي تركيــا، تلتهــا فــي الــدول العربيــة 60.5 % فــي الســعودية 
واإلمــارات العربيــة، ونســبة 59.7 % فــي الكويــت وقطــر، ولتنخفــض فــي دول أوروبــا مــا بيــن 58 % فــي أملانيــا، 54 % 

فــي النمســا، و49 % فــي فرنســا، و44.6 % فنلنــدا والدانمــرك و39.6 % فــي روســيا.

والواضــح أن عــدم توفــر املؤسســات التــي تقــدم االحتياجــات الرئيســة للمواطنيــن، وخاصــة املعيشــية، كمــا هــو 
حاصــل فــي ســورية، تدفــع باتجــاه إعــالء القيــم التقليديــة الخاصــة بالتضامــن األســري واملجتمعــي. وكذلــك تبيــن 
وجــود عالقــة ذات داللــة بالنســبة للجنــس، حيــث النســبة األعلــى لــدى اإلنــاث بنســبة 79.2 %، مقابــل 63.5 % 
لدى الذكور. كذلك بالنسبة إلى متغير العمر، وجدنا النسبة العليا لدى الفئة العمرية )58 فأكثر( بنسبة 89.3 
%، مقابل 58.3 % لدى الفئة العمرية الشابة )18-27(، ونسبة 63.7 % لدى الفئة العمرية )28-37(، ونسبة 
65.6 % لدى )38-47(. كذلك تبين وجود عالقة ذات داللة مع متغير الحالة املهنية، حيث النسبة العليا لدى 
فئة غير العاملين بنسبة 91.3 %، وتلتها 89 % لدى املتقاعدين عن العمل، ونسبة 79 % لدى من يعمل مقابل 
59.8 % لدى الطالب. وبالنسبة إلى بقية املتغيرات لم يلحظ وجود عالقة ذات داللة واضحة لتقارب النسب.

3- ضرورة التغيير في سياسات الصحية والعالجية للدول بنسبة 53.2 %، بعد أن برزت مشكالت مؤسسات 
الصحة والطب من خالل عدم قدرتها على التصدي لألمراض الوبائية مثل فيروس كورونا.

وتبين وجود عالقة مع متغير التعليم، حيث النسبة العليا 87.4 % لدى الجامعيين، تلتها 68.6 % لدى الثانوي، 
ونسبة 56 % لدى اإلعدادي، وكذلك بالنسبة إلى الحالة املهنية حيث كانت نسبة 89.2 % لدى الطالب، تلتها 
نســبة 79.6 % لــدى غيــر العامليــن، ونســبة 64.5 % لــدى املتقاعديــن، وأخيــًرا نســبة 59.7 % ملــن يعمــل. أمــا بقيــة 

املتغيرات فلم تلحظ وجود عالقة ذات داللة، حيث كانت النسب متقاربة إلى حد ما.

4- إعــالء قيمــة األطبــاء مقابــل مهــن أخــرى كنجــوم الرياضــة والفــن بنســبة 46.8 %، خاصــة بعــد أن تبيــن أنهــم 
كالجنــود علــى الجبهــات العســكرية فــي الحــروب، حيــث توفــي العديــد منهــم نتيجــة قيامهــم بعــالج املصابين بفيروس 

كورونــا.

تبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة مــع متغيــر املســتوى التعليمــي، حيــث النســبة العليــا لــدى الجامعييــن 86.6 %، 
تلتهــا نســبة 71.2 % لــدى الثانــوي، ونســبة 62.3 % لــدى اإلعــدادي. وكذلــك األمــر مــع متغيــر العمــر، حيــث جــاءت 
النســب العليــا لــدى الفئــات العمريــة األكبــر، نســبة 87.2 % للفئــة العمريــة )58 فأكثــر( تلتهــا نســبة 81 % للفئــة 
العمرية )48 -57( و73 % لدى الفئة العمرية )38-47( ونســبة 61.5 % لدى الفئة العمرية )28-37(، و59 % 

لــدى الفئــة العمريــة )27-18(.

5- عدم قدرة النسان على التحكم في حياته بنسبة 27.7 %، وهذه النتيجة مرتبطة بجانبين: األول مرتبط 
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بطبيعــة الخطــاب الدينــي، الــذي يخاطــب االنســان كشــخص ضعيــف أمــام القــدرات اإللهيــة؛ والثانــي مرتبــط 
بفتــرات األزمــات واألوبئــة، مــن حيــث طبيعــة املشــكالت التــي تواجههــا املجتمعــات فــي تلــك الفتــرات، إذ تطغــى علــى 

املجتمعــات حالــة مــن التوتــر والقلــق الفــردي، وربمــا اليــأس مــن القــدرة البشــرية ملعالجــة املــرض.

وتبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة مــع متغيــر التعليــم، حيــث النســبة العليــا لــدى مســتوى التعليــم اإلعــدادي بنســبة 
81.3 %، تلتهــا نســبة 63.4 % لــدى الثانــوي، ونســبة 41 % لــدى الجامعييــن. وكذلــك مــع متغيــر مــكان اإلقامــة 
الحالي، حيث النســب العليا في مناطق ســورية املتعددة، فنســبة 88 % في إدلب وريفها، و81 % في مناطق درع 
الفرات، و77 % في مناطق غصن الزيتون، و59 % في )مناطق النظام(، و52 % في قطر والسعودية، و49 % في 

الكويــت، مقابــل انخفاضهــا فــي دول أوروبــا، 42 % فــي أملانيــا، و39 % فــي فرنســا، 38 % فــي النمســا.

د- بعض قضايا الرأي التي قد يسببها وباء كورونا 	 
ملعرفــة أثــر انتشــار وبــاء كورونــا علــى بعــض قضايــا الــرأي لــدى أفــراد العينــة، قمنــا بتوجيــه ســؤال: هــل توافــق علــى 

العبــارات اآلتيــة فــي هــذه املرحلــة؟ وقــد كانــت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

شكل رقم )13( يوضح اتجاهات أفراد العينة لبعض قضايا الرأي فترة انتشاء كورونا

1- جــاءت عبــارة » لــم يتمتــع النظــام الســوري بالشــفافية فــي اإلعــالم عــن ظاهــرة كورونــا« باملرتبــة األولــى، 
بنســبة 66.5 %، وهــذا ناتــج عمــا الحظــه املهتمــون واملتابعــون لظاهــرة فيــروس كورونــا: أن معظــم وســائل إعــالم 
الــدول اســتنفرت للحديــث عــن هــذا الفيــروس وأخطــاره علــى النــاس، واملعلومــات اليوميــة عــن عــدد اإلصابــات 
والوفيــات واإلجــراءات املطلــوب اتخاذهــا مــن قبــل املواطنيــن، باســتثناء إعــالم النظــام الســوري فقــد تجاهــل فــي 
البداية الحديث عن هذا الفيروس، ولم يتخذ أي إجراء وقائي في مؤسساته كافة، على عكس ما فعلت معظم 
دول العالــم، وبعــد تفاقــم ظاهــرة انتشــار كورونــا، بــدأ بالحديــث عــن بعــض اإلصابــات والحديــث عنهــا إعالمًيــا 

واســتثمارها بهــدف فــك الحصــار االقتصــادي املفــروض عليــه نتيجــة حربــه علــى الشــعب الســوري.
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تبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة مــع متغيــر التعليــم، حيــث كانــت النســبة العليــا لــدى فئــة الجامعييــن 91.6 %، تلتهــا 
84. % لدى فئة الثانوي، ونسبة 76.3 % لدى فئة اإلعدادي. وبالنسبة إلى متغير مكان اإلقامة، جاءت النسب 
مرتفعة لدى السوريين في مناطق وجودهم، بفوارق بسيطة، حيث هناك شبه إجماع من قبل السوريين على 
عدم تمتع إعالم النظام السوري بالشفافية، حتى السوريين في مناطق النظام، حيث كانت النسبة 88.3 %.

2- جــاءت عبــارة »التكتــم عــن العــدد الحقيقــي للمصابيــن واملتوفيــن بالفيــروس فــي ســورية« باملرتبــة الثانيــة، 
بنســبة 61.7 %. وهــي نتيجــة مرتبطــة بالنتيجــة األولــى التــي تؤكــد عــدم ثقــة الســوريين بإعــالم النظــام الســوري، 
قبل انتشار فيروس كورونا وبعده، حيث النكات املتداولة من قبل السوريين حول عدم صدقية إعالم النظام 

الســوري مــن قبــل املــواالة واملعارضــة، فــي الوقــت نفســه، علــى وســائل التواصــل االجتماعــي.

وتبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة مــع متغيــر التعليــم، حيــث النســبة العليــا لــدى فئــة الجامعييــن 81.4 %، تلتهــا 74. 
% لــدى فئــة الثانــوي، ونســبة 65.3 % لــدى فئــة اإلعــدادي. ولوحــظ عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة بالنســبة إلــى 
متغيرات الدراسة، حيث النسب متقاربة حول تكتم مؤسسات النظام الصحية عن عدد اإلصابات واملتوفين 

بفيــروس كورونــا.

ا« باملرتبة الثالثة، بنسبة 46.3 %، وهي نتيجة 
ً
3- جاءت عبارة »كانت فرصة للقيام باألعمال املتراكمة سابق

إيجابية تشير إلى التماسك النف�سي واالجتماعي لدى السوريين، أمام أخطار فيروس كورونا، ومن ضمنها املوت، 
 إلنجاز أعمال مهنية ومنزلية متراكمة ســابًقا، وهذا 

ً
حيث وجد بعض الســوريين في الحجر الصحي املنزلي فرصة

مــا لوحــظ فــي ارتفــاع عــدد النــدوات الثقافيــة والسياســية عبــر اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي فــي القضايــا 
السورية، وخاصة بالنسبة إلى السوريين املهجرين إلى خارج سورية.

كمــا تبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة مــع متغيــر الجنــس، حيــث النســبة العليــا لــدى الذكــور 77.6 %، مقابــل 61.7 
% لــدى اإلنــاث. وكذلــك مــع متغيــر التعليــم، حيــث النســبة العليــا لــدى فئــة الجامعيــن 88.7 % مقابــل 69.7 % 
لــدى فئــة الثانويــة، ونســبة 65.2 % لــدى فئــة اإلعــدادي. ولــم يلحــظ وجــود عالقــة ذات داللــة مــع متغيــرات مــكان 

اإلقامــة والحالــة املهنيــة، االجتماعيــة والعمــر.

4- جــاءت عبــارة »الحجــر املنزلــي أصلــح عالقاتــي األســرية مقارنــة بمــا قبــل الحظــر« باملرتبــة الرابعــة، بنســبة 
23.4 %، وكذلك األمر تدل النتيجة السابقة على مؤشرات إيجابية مرتبطة بزيادة مؤشرات التماسك األسري، 
علــى خــالف مــا هــو متعــارف عليــه، مــن أن اإلقامــة الطويلــة فــي البيــت ألفــراد األســرة، وخاصــة الزوجيــن، تــؤدي إلــى 
حــدوث العديــد مــن املشــكالت العائليــة غيــر الظاهــرة فــي األحــوال العاديــة. وعلــى خــالف اآلخريــن، حيــث االنكفــاء 
علــى الــذات، واالبتعــاد عــن أشــكال التواصــل األســري كافــة، يؤشــر إلــى أخطــار التباعــد والعزلــة. ولــم يلحــظ وجــود 

عالقــة ذات داللــة مــع متغيــرات الدراســة.

5- جاءت عبارة »انخفاض التوتر بين الســوريين )موالة ومعارضة( نتيجة انتشــار فيروس كورونا« باملرتبة 
الخامســة، بنســبة 19.1 %، وهــذه النتيجــة ذات داللــة إيجابيــة تؤشــر إلــى الشــعور بوجــود أخطــار مشــتركة علــى 
الســوريين كافــة، بعــد تســعة أعــوام مــن الحــرب التــي شــنها النظــام علــى الشــعب الســوري، حيــث اســتطاع بــث 
ثقافة الكراهية والحقد بين املكونات السورية، خاصة الدينية واملذهبية، باإلضافة إلى أن هذه النتيجة تؤشر 
إلــى إمكانيــة عــالج الجــراح العميقــة لــدى الســوريين، التــي طــرأت فــي الحــرب الســورية وعــززت مــن قبــل النظــام 

والتنظيمــات الراديكاليــة.
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وتبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة مــع متغيــر التعليــم، حيــث النســبة العليــا كانــت لــدى الجامعييــن بنســبة 77.8 
%، ونســبة 64.7 % لــدى الثانــوي، ونســبة 56.4 % لــدى اإلعــدادي. وكذلــك بالنســبة إلــى متغيــر اإلقامــة الحالــي، 
حيــث ارتفعــت النســبة لــدى الســوريين املقيميــن فــي دول أوروبــا بنســبة 89.7 % فــي فرنســا، 81.6 % فــي أملانيــا، 
80.8 % فــي الســويد، 79.3 % فــي النمســا،75.9 % فــي الدانمــرك، وكذلــك فــي بعــض الــدول العربيــة 74.6 % فــي 
 في املناطق السورية بنسبة 58.6 

ً
السعودية،71.3 % الكويت، 69.7 % اإلمارات العربية، بينما تنخفض قليال

% مناطــق النظــام، 56.3 % فــي إدلــب وريفهــا، 53.2 % مناطــق غصــن الزيتــون، ونســبة 51.8 % فــي مناطــق درع 
الفرات، و44.6 % في مناطق PYD، و43.8 % في تركيا، واملالحظ ارتفاع النسبة لدى السوريين في دول أوروبا، 
ملالمســتهم ألخطــار كورونــا فــي هــذه الــدول املتقدمــة صحًيــا وطبًيــا، وعلــى كافــة الصعــد، مــع ارتفــاع عــدد الوفيــات 
نتيجــة فيــروس كورونــا، فكيــف األمــر فــي ســورية املدمــرة اقتصادًيــا وصحًيــا.. ولذلــك ســيطرت هواجــس الخــوف 
والقلــق علــى مصيــر األهــل واألصدقــاء املقيميــن فــي الداخــل الســوري، وهــو مؤشــر علــى مشــاعر االنتمــاء للوطــن األم 

ســورية.

6- جــاءت عبــارة »معظــم حكومــات دول العالــم تمتعــت بالشــفافية فــي اإلعــالم عــن واقــع انتشــار فيــروس 
كورونــا« باملرتبــة السادســة، بنســبة 16 %، وتبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة مــع متغيــر مــكان اإلقامــة، حيــث 
ارتفعت النسبة لدى السوريين في الدول األوروبية )84.3 % أملانيا، 81.3 % النمسا، 79.2 % فرنسا، 76.8 % 
الســويد، 74.9 % الدانمــرك( مقابــل انخفــاض النســبة فــي املناطــق الســورية )57.2 % مناطــق النظــام، 53.3 % 
إدلــب وريفهــا، 51.4 % مناطــق PYD، 49.2 % مناطــق غصــن الزيتــون، 48.2 % مناطــق درع الفــرات(. وجــاءت 
النســبة لــدى الســوريين فــي الــدول العربيــة متقاربــة أيًضــا )61.4 % قطــر 57.6 % اإلمــارات العربيــة، 54.8 % 
الســعودية، 52.3 % الكويــت( و6.3 % فــي تركيــا. وهــي تــدل علــى تأثــر الســوريين بعــدم صدقيــة مؤسســات النظــام 

الســوري التــي انعكســت علــى املوقــف مــن بقيــة دول العالــم.

ا«، باملرتبــة الســابعة، بنســبة 
ً
7- جــاءت عبــارة »الحجــر املنزلــي أظهــر مــدى فقــدان قيــم الحــب والصداقــة ســابق

12.8 %، وهــذه النتيجــة مرتبطــة بتســعة أعــوام مــن الحــرب الســورية والشــروخ االجتماعيــة والنفســية لــدى 
السوريين، إلى أن جاء فيروس كورونا الذي يعد خطًرا على اإلنسانية كافة، فكانت هذه النسبة من السوريين 

الذيــن شــعروا بأهميــة قيــم الحــب والصداقــة التــي غابــت فــي مرحلــة الحــرب الســورية املســتمرة حتــى اآلن.

8- جاءت عبارة »الحجر املنزلي أشعرني بالالمعنى لوجودي« باملرتبة الثامنة واألخيرة، بنسبة 9 %، وهي نسبة 
منخفضــة تــدل علــى تصــدع الحالــة النفســية واالجتماعيــة لــدى هــؤالء، حيــث شــعر اإلنســان الفــرد، بعــد انتشــار 
فيــروس كورونــا، بأنــه بــات ضعيًفــا وحبيــس البيــت طوًعــا، وبــأن عليــه اإلذعــان لألجهــزة املنظمــة فــي الدولــة دون 

وجــود إمكانيــة الرفــض أو االحتجــاج عليهــا.

ذ- توقعات مرحلة ما بعد انتهاء وباء كورونا	 
ملعرفــة توقعــات أفــراد العينــة ملرحلــة مــا بعــد كورونــا، علــى مســتويات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة مختلفــة، 

قمنــا بتوجيــه ســؤال: مــا هــي توقعاتــك فــي حــال انتهــاء وبــاء كورونــا؟ وقــد كانــت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

شكل رقم )14( يوضح توقعات أفراد العينة ملرحلة ما بعد كورونا
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هنــاك إجمــاع لــدى الباحثيــن واملتخصصيــن فــي االقتصــاد، السياســة، الصحــة والطــب، االجتمــاع والنفــس، علــى 
أن مجتمعــات العالــم لــن تكــون بعــد إيجــاد اللقــاح املناســب لفيــروس كورونــا كمــا كانــت قبــل انتشــاره، مــن خــالل 

بعــض املؤشــرات التــي ارتئينــا االســتقصاء عنهــا لــدى الســوريين عينــة الدراســة، وكانــت النتائــج اآلتيــة:

1- توقعت نسبة 67.6 % من أفراد عينة البحث حدوث تغيرات في النظام القتصادي العاملي باملرتبة األولى، 
وهذه النتيجة طبيعية، حيث كان الحديث، في األيام األولى النتشار فيروس كورونا، يدور حول حرب بيولوجية 
تقودهــا واشــنطن، إلضعــاف الصعــود االقتصــادي الصينــي الــذي يحــاول الهيمنــة علــى العالــم اقتصادًيــا. وفــي 
الوقــت نفســه هنــاك حديــث مضــاد عــن اتهــام الصيــن بنشــر الفيــروس فــي محاولــة منهــا للهيمنــة االقتصاديــة علــى 
العالم. وباإلضافة إلى الحديث عن توجهات اقتصادية جديدة متوازنة، بدأت تتبلور توجهات نظرية اقتصادية 
جديــدة، تدعــو إلــى إيجــاد بدائــل اقتصاديــة متوازنــة مــن خــالل رفضهــا للسياســات االقتصاديــة االحتكاريــة، أي 
الدعــوة إلــى ضــرورة تدخــل الدولــة اقتصادًيــا، بهــدف إعــادة التــوازن وضمــان عــدم حــدوث انهيــار علــى املســتوى 

املجتمعــي.

وتبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة مــع متغيــر التعليــم، حيــث كانــت النســبة العليــا لــدى الجامعييــن 84.6 %، تلتهــا 
نســبة 61.7 % لــدى الثانــوي، مقابــل نســبة 36.3 % لإلعــدادي ومــا دون. وكذلــك بالنســبة إلــى متغيــر اإلقامــة 
الحاليــة، حيــث ارتفعــت النســب لــدى الســوريين املقيميــن فــي أوروبــا )89.5 % فــي أملانيــا، 85.7 % الســويد، 85 
% فرنســا، 84.2 % الســويد، 61.8 % الدانمــرك، 81.4 % فنلنــدا( لتنخفــض فــي املناطــق الســورية )79.3 % 
مناطق النظام، 68.6 % إدلب وريفها، 67.2 % مناطق غصن الزيتون، 65.7 % مناطق درع الفرات، 61.6 % 
مناطــق PYD( و60 % فــي تركيــا، وفــي الــدول العربيــة 71.6 % لبنــان، 69.2 % الســعودية،67.3 % األردن، 66.2 

% الكويــت، 60.6 % قطــر.
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2- توقعــت نســبة 47.6 % حــدوث دور أكبــر ملهنــة الطــب واألطبــاء والعامليــن فــي القطــاع الصحــي، وجــاءت 
باملرتبة الثانية. فقد برزت الدعوة إلى إعادة االعتبار للبحث العلمي عموًما والطبي خصوًصا، بل مورست هذه 
الدعــوات مــن خــالل العمــل الحثيــث فــي املختبــرات، حيــث تقــدم البحــث الطبــي املختبــري، خــالل األشــهر األخيــرة، 
ما ال لم يتقدمه في السنوات العشر األخيرة، من أجل الوصول إلى اللقاح لهذا الفيروس في أقرب وقت ممكن، 

 للخســائر االقتصاديــة والبشــرية.
ً

تقليــال

وقد تبين وجود عالقة ذات داللة مع متغير التعليم، حيث النسبة العليا لدى الجامعيين 88.6 %، تلتها نسبة 
72.5 % لــدى الثانويــة مقابــل نســبة 44.8 % لإلعــدادي ومــا دون.

3- توقعــت نســبة 43.6 % حــدوث تغيــرات فــي موازيــن القــوى فــي النظــام السيا�ســي العاملــي، وجــاءت باملرتبــة 
الثالثة، بعد فشل الدول األوروبية في اتخاذ إجراءات صارمة تحول دون انتشار وباء كورونا، حيث وجـدت أن 
إمكاناتهـــا الصحيـــة دون مســـتوى التعامـــل بفاعليـــة مـــع الجائحـــة، وهــذا مــا اســتدعى طــرح العديــد مــن األســئلة: 
كيــــف بــــدت الــدول املتقدمــة واملهيمنــة عســكرًيا عاملًيــا ضعيفــــة، وليســــت بمســتوى القــــوة املعروفــة عنهــا؟ وهــل 
يوجــه اللـــوم إلــى طبيعـــة النظـــام السيا�ســي العالمــي، الـــذي تشـــكل خـــالل الحقبـــة التـــي بـــدأت بتفـــكك االتحــاد 
ــاردة وانفـــراد الواليــات املتحــدة األميركيــة بالزعامـــة؟ وهــل هــذه األزمــة مؤشــر علــى  ــاء الحـــرب البـ الســـوفيتي وانتهـ
تصاعــد أزمــة النظــام السيا�ســي العالمــي؟ باإلضافــة إلــى التخــوف مــن هيمنــة األنظمــة االســتبدادية علــى شــعوبها 
وعــودة التيــارات الشــعبوية اليمينيــة فــي أوروبــا، وإمكانيــة مصــادرة حقــوق املواطنيــن لوجــود أوجــه تشــابه كبيــرة 
باإلجــراءات )القمعيــة( املطبقــة علــى املواطنيــن التــي فرضتهــا معظــم دول العالــم للوقايــة مــن فيــروس كورونــا 

واإلجــراءات التــي تمارســها األنظمــة االســتبدادية.

وقد تبين وجود عالقة ذات داللة مع متغير التعليم، حيث النسبة العليا لدى الجامعيين 77.6 %، تلتها نسبة 
55.7 % لدى الثانوي، مقابل نسبة 30.6 % لفئة اإلعدادي وما دون.

4- توقعــت نســبة 36.2 % ظهــور فوبيــا املــرض عاملًيــا، باملرتبــة الرابعــة. وهــي نتيجــة مرتبطــة بانتشــار فيــروس 
 علــى الفــرد، حيــث حداثــة 

َ
كورونــا فــي معظــم دول العالــم دون التوصــل إلــى العــالج املناســب، وزاد ذلــك الضغــط

عــزز 
ُ
الفيــروس ذاتــه ال تســمح بتوفــر املعلومــات الكافيــة التــي قــد تبــث الطمأنينــة، بــل إن املعلومــات املتوفــرة عنــه ت

املخــاوف أكثــر بيــن األفــراد. وقــد يرتبــط بذلــك عامــل ثقــة األفــراد بمؤسســات دولهــم املختصــة، فكلمــا كان لــدى 
األفــراد درجــة ثقــة عاليــة بمؤسســات الدولــة وخدماتهــا؛ كانــت هنــاك قــدرة علــى االحتــواء، وتقليــل حــدة القلــق 
العــام وتحجيمــه، قبــل التحــّول إلــى ســلوكات غيــر منطقيــة بدافــع الخــوف. وهــذا مــا يفتقــده معظــم أفــراد املجتمــع 

الســوري.

وتبين وجود عالقة ذات داللة مع متغير التعليم، حيث النسبة العليا لدى الجامعيين 71 %، تلتها نسبة 50.6 
% لدى الثانوي، مقابل نســبة 22.5 % لإلعدادي وما دون.

 5- توقعــت نســبة 21.8 % حــدوث ثــورات فــي بعــض املجتمعــات باملرتبــة الخامســة. وهــذه النتيجــة مرتبطــة 
بتوقعــات العديــد مــن الباحثيــن والعلمــاء بحــدوث انتفاضــات واحتجاجــات علــى الحكومــات، بعــد مــا تبيــن وجــود 
نقــاط ضعــف فــي سياســاتها االســتراتيجية وخاصــة الصحيــة والطبيــة، التــي فســحت املجــال النتشــار فيــروس 

كورونــا فــي معظــم دول العالــم.

وقد تبين وجود عالقة ذات داللة مع متغير التعليم، حيث النسبة العليا لدى الجامعيين 63.6 %، تلتها نسبة 
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51.3 % لدى الثانوي، مقابل نسبة 44.5 % لإلعدادي وما دون.

6- توقعــت نســبة 19.1 % انتشــار ثقافــة التســامح وقبــول اآلخــر، باملرتبــة السادســة، وهــي تؤشــر إلــى وجــود 
الثقافــة الديمقراطيــة واإلنســانية لــدى بعــض الســوريين، وخاصــة لــدى املوجوديــن خــارج ســورية، حيــث تبيــن 
وجود عالقة ذات داللة مع متغير اإلقامة الحالي، من خالل ارتفاع النسبة في الدول األوروبية )88.2 % فرنسا، 
85.6 % أملانيا، 83.6 % النمسا والسويد، 81.3 % السويد، 79.9 % فنلندا، 78.5 % الدنمارك( مقابل )72.3 
% في سورية النظام، 70.3 % تركيا، 69.5 % سورية مناطق PYD،61.6 % إدلب وريفها،60.2 مناطق غصن 
الزيتون، 59.6 % مناطق درع الفرات( وكذلك في بعض الدول العربية، 71.3، لبنان، 69.7 % األردن، 66.8 % 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة،65.8 % الكويــت، 64.6 % قطــر.

وقد تبين وجود عالقة ذات داللة مع متغير التعليم، حيث النسبة العليا لدى الجامعيين 83.4 %، تلتها نسبة 
73.6 % لدى الثانوي مقابل نسبة 58.3 % لإلعدادي وما دون.

7- توقعت نســبة 18.1 % وجود مشــكالت نفســية معقدة للبشــر بســبب الحجر، باملرتبة الســابعة، وقد تبين 
وجــود عالقــة ذات داللــة مــع متغيــر التعليــم، حيــث النســبة العليــا لــدى الجامعييــن 83.4 %، تلتهــا نســبة 73.6 % 

لــدى الثانــوي مقابــل نســبة 58.3 % لإلعــدادي ومــا دون.

وكذلك تبين وجود عالقة ذات داللة مع متغير اإلقامة الحالي، حيث النسب العليا لدى السوريين املقيمين في 
أوروبــا )93.2 % فرنســا، 91.9 % أملانيــا، 89.3 % النمســا والســويد، 87.6 % الســويد، 81.7 % فنلنــدا، 79.6 
% الدنمارك( مقابل )78.3 % في ســورية النظام، 72.3 % تركيا، 65.5 % ســورية مناطق PYD،60.3 % إدلب 
وريفهــا،60 % فــي مناطــق غصــن الزيتــون، 59 % مناطــق درع الفــرات( وكذلــك فــي بعــض الــدول العربيــة: 78.3 

لبنــان؛ 70 % األردن؛ 65.3 % اإلمــارات العربيــة املتحــدة؛ 64.2 % الكويــت؛ 61.6 % قطــر(.

8- توقعــت نســبة 17.6 % انحســار دور الديــن واملؤسســات الدينيــة فــي املجتمعــات، باملرتبــة الثامنــة، خاصــة 
بعد تعليق الشعائر والتجمعات الدينية في كل دول العالم. وقد تبين وجود عالقة ذات داللة مع متغير التعليم، 
حيث النسبة العليا لدى الجامعيين 83.4 %، تلتها نسبة 73.6 % لدى الثانوي مقابل نسبة 58.3 % لإلعدادي 

ومــا دون.

9- توقعت نســبة 17 % تفكك التحاد األوروبي باملرتبة التاســعة، وهذا يعود إلى غياب التنســيق الفعال على 
صعيد مكافحة فيروس كورونا، حيث بدت الدول األوروبية عاجزة عن تقديم املساعدة املطلوبة، وقد لوحظ 
 

ً
ذلــك فــي إيطاليــا مــن خــالل عــدم ســيطرتها علــى املــرض حتــى اضطــر بعــض اإليطالييــن إلــى رفــع العلــم الصيني، بدال

من علم االتحاد األوروبي الذي ظهر عاجًزا عن املواجهة، وعمدت إلى إغالق حدودها بوجه بعضها البعض.

وقــد تبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة مــع متغيــر التعليــم، حيــث كانــت النســبة العليــا لــدى الجامعييــن 83.4 %، تلتهــا 
نســبة 73.6 % لــدى الثانــوي مقابــل نســبة 58.3 % لإلعــدادي ومــا دون.

10- توقعــت نســب 10.1 % انتفاضــة شــعبية فــي ســورية بنــاء علــى التعامــل مــع الوبــاء، باملرتبــة العاشــرة، 
خاصــة أن بعــض االحتجاجــات املعيشــية بــرزت فــي بعــض املــدن الســورية، مثــل الســويداء والالذقيــة، وامللفــت 
فــي هــذه النتيجــة أن الســوريين املقيميــن فــي ســورية توقعــوا حصــول احتجاجــات، أكثــر مــن املقيميــن فــي الخــارج، 
حيــث كانــت النســبة العليــا 77.2 فــي مناطــق النظــام، و71.5 % فــي مناطــق PYD، 69.01 درع الفــرات، 65، 
غصــن الزيتــون، 61.3 % تركيــا، مقابــل انخفــاض النســبة فــي الــدول األوروبيــة )43.3 فرســا،39.5 % أملانيــا، 
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34.6 % النمســا،30 % الســويد، 28.6 % الدنمــارك، 25 % فنلنــدا( وكذلــك األمــر فــي بعــض الــدول العربيــة 
)57.3 األردن، 41.2 %، 39.2 % الســعودية،31.4 % الكويــت،21.3 اإلمــارات العربيــة املتحــدة،19.3 % 

لبنــان(.

وقد تبين وجود عالقة ذات داللة مع متغير التعليم، حيث النسبة العليا لدى الجامعيين 83.4 %، تلتها نسبة 
73.6 % لدى الثانوي مقابل نســبة 58.3 % لإلعدادي وما دون.

11- توقع نســبة 9.6 % أن يكون هناك دور أكبر للمؤسســات الدينية ورجال الدين، وجاءت النســبة باملرتبة 
األخيــرة. وترتبــط األدوار اإليجابيــة للخطــاب الدينــي فــي فتــرات األزمــات واألوبئــة بطبيعــة املشــكالت التــي تواجههــا 
املجتمعات في تلك الفترات، إذ تطغى على املجتمعات حالة من التوتر والقلق الفردي، وربما اليأس من القدرة 
البشــرية ملعالجــة املــرض، ومــن ثــم يكــون الخطــاب الدينــي آليــة إلعــادة االســتقرار النف�ســي والطمأنينــة ألفــراد 
املجتمــع. وقــد تبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة مــع متغيــر التعليــم، حيــث النســبة العليــا لــدى اإلعــدادي ومــا دون 

78.6 %، تلتهــا نســبة 63.6 % لــدى الثانــوي مقابــل نســبة 41 % لــدى الجامعييــن.
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استنتاجات الدراسة

1- كانــت النســبة العليــا فــي تفســير أســباب نشــوء وبــاء كورونــا وانتشــاره تــرى أنــه شــأن »طبــي بحــت«، وهــو مــا يشــير 
إلــى اســتيعاب مرحلــة الصدمــة األولــى، وقــت نشــوء الفيــروس، وتســببه فــي إيقــاف عجلــة الحيــاة اليوميــة فــي جميــع 
البلدان تقريًبا، وإسناد تفسيره لدى كثير من البشر إلى أسباب غير علمية، تتعلق ببعض املاورائيات أو نظريات 

املؤامــرة املعهــودة.

2- جــاء تفســير الوبــاء بأنــه »حــرب بيولوجيــة بيــن الــدول املتنافســة للهيمنــة علــى العالــم«، ثانــي األســباب، أو أنــه 
حرب اقتصادية بين الدول املتنافسة اقتصادًيا على املستوى العالمي. وإن هذين التفسيرين نابعين من ظهور 
كثير من التحليالت العاملية التي تقول بأن ما يجري هو »صنع فيروس« بهدف تغيير موازين السيطرة في العالم، 
ومنهــا الســيطرة االقتصاديــة، بيــن الــدول العظمــى علــى خريطــة االقتصــاد العالمــي. وقــد كان لهــذه التحليــالت 
نصيــب كبيــر مــن االنتشــار علــى وســائل اإلعــالم املختلفــة، وال ســيما أن هنــاك تناقضــات بيــن العلمــاء فــي كيفيــة 
اإلصابة بهذا الفيروس وعملية العدوى وانتقاله بين البشر، وهو ما فتح باب التأويل أمام تفسيرات بعيدة عن 

الجانــب الطبــي الخــاص بانتشــار هــذا الفيــروس فــي كل دول العالــم تقريًبــا.

ا بنمط التفكير في الكوارث الكبرى، إذ 
ً
3- جاء التفسير الديني »عقوبة إلهية نتيجة االبتعاد عن األديان« مرتبط

دائًمــا مــا يتجــه التفكيــر الدينــي نحــو تفســيرها بقــدرات هائلــة إلهيــة، عقاًبــا أو رًضــا عــن البشــر، وليــس ذلــك بســبب 
عجــز العلــم عــن تفســير الظواهــر أو عــدم الجــزم النهائــي حولهــا، فحســب، بــل بســبب ســيطرة نمــط مــن التفكيــر 
الدينــي فــي تفاصيــل الحيــاة كاملــة، بمــا يمكــن أن نســّميه »رؤيــة للحيــاة« تتســق فيهــا أولويــة التفســيرات للظواهــر 

الحياتيــة كافــة، حتــى العلميــة والطبيــة، مــع نســق التفكيــر الدينــي عنــد األفــراد.

4- كان الشــعور األعلــى بيــن أفــراد العينــة هــو »القلــق مــن فقــدان األقــارب واألصدقــاء«، وهــو مــا يشــير إلــى بقــاء 
العالقــات العائليــة وأواصــر الحميميــة، كبنيــة أساســية فــي تكويــن األســرة الســورية، ومــن ضمنهــا عالقــات القربــى 
والجوار وغيرها مما يشكل روح املجتمع السوري، الذي ينبني في جوهره على التكافل األسري واالجتماعي، بكل 

مــا يتضمنــه مــن مرجعيــات قــد تكــون اجتماعيــة أو دينيــة.

5- »الشــعور بالضجــر«، وهــو مــا يفســر تبعــات الجلــوس املســتمر فــي املنــزل، مــع عــدم وضــوح أمــد انتهــاء الحجــر 
املنزلــي وعــودة الحيــاة الطبيعيــة إلــى ســابق عهدهــا.

6- »تغيرات في الطباع واملزاج«. إن طول أمد الجلوس في املنزل، مع عدم وضوح مدة الحجر، يترك تأثيراته على 
املزاج الفردي، وال سيما أن أنماط الحياة اليومية لألفراد قد انقلبت رأًسا على عقب.

7- »الشــعور بالعجــز«، ففــي الوقــت الــذي كان الفــرد فيــه يظــن أنــه يســتطيع التحكــم فــي حياتــه اليوميــة، ويلجــأ 
وقت الحاجة إلى املختصين في شؤون الحياة املختلفة لحل أي معضلة تواجهه؛ بدا األمر مع وباء كورونا وكأن 
ــد شــعوًرا عاًمــا بعجــز 

ّ
القــدرات البشــرية قــد عجــزت حتــى اللحظــة عــن التفســير والســيطرة علــى األمــر، وهــو مــا يول

اإلنســان أمــام تحديــات جديــدة، كان يظــن أنــه يســتطيع الســيطرة عليهــا أو التحكــم فيهــا.

8- جــاءت مشــاعر )الشــعور بالعزلــة والوحــدة، القلــق علــى حياتــي، شــعور مســتمر بالخــوف والهلــع( بنســب 
متوســطة، لكننــا نــرى أن لهــا مدلــوالت مهّمــة ت�ســي مــن جهــة بتشــابه شــعور اإلنســان تجــاه الكــوارث الكبــرى التــي 
تهــدد حياتــه، وبخصوصيــة طبيعــة الفــرد الســوري املعتــاد علــى عالقــات القربــى والصداقــة التــي تشــكل عاملــه 
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بشــكل عــام، عكــس نمــط الحيــاة الغربيــة الــذي يقلــل مــن شــأن هــذه العالقــات، لذلــك فــإن الشــعور بالوحــدة 
والعزلــة »بشــكل خــاص« يأتــي مــن نمــط الحيــاة اليوميــة التــي يعيشــها الســوري والتــي تتكــون مــن وجــود أشــخاص 

عــدة حولــه منهــم القريــب أو الصديــق.

9- تعامــل 65 % مــن أفــراد العينــة بجديــة مــع أخطــار وبــاء كورونــا، وهــي نســبة جيــدة فــي أخــذ األمــور علــى محمــل 
الجــد، ال ســيما مــع األرقــام الــواردة يومًيــا حــول اإلصابــات والوفيــات فــي العالــم واملناطــق التــي يعيشــون فيهــا.

10- جــاء »القلــق تجــاه املســتقبل املنهــي« كثانــي نســبة عليــا، وهــو مــن املســائل التــي باتــت تشــغل بــال كثيــر مــن 
العامليــن فــي العالــم عموًمــا، ومــن الســوريين بطبيعــة الحــال، وذلــك فــي ظــل التخــوف مــن فقــدان فــرص العمــل فــي 

مرحلــة مــا بعــد كورونــا.

11- جاء »القلق تجاه تأمين االحتياجات اليومية« كثالث أعلى نسبة، وهو األمر الذي تعانيه مجموعات كبيرة 
مــن الســوريين فــي املناطــق كافــة، بســبب بــدء نقــص املدخــرات والتوقــف عــن العمــل مــن جهــة، واملــكان الذيــن 

يعيشــون فيــه مــن جهــة ثانيــة.

12- جاء »القلق تجاه املستقبل التعليمي« كرابع أعلى نسبة، وهو ما يشغل بال الطالب في املراحل الجامعية، 
من خالل تخوفهم من ضياع الوقت وضبابية املستقبل التعليمي لهم.

13- كان ســلوك 34 % مــن أفــراد العينــة هــو »املتابعــة الدائمــة ألخبــار الوبــاء«، و«التفكيــر املســتمر باملراحــل 
القادمة بعد الوباء«. وقد جاءت كأعلى نســب ألفراد العينة. ومع ذلك، فإن هذه النســبة تبدو قليلة مع الضخ 
اإلعالمــي اليومــي الهائــل الــذي تقــوم بــه وســائل اإلعــالم املختلفــة حــول وبــاء كورونــا، مــن خــالل الصــور ومقاطــع 
الفيديو واألرقام املختلفة، وكذلك التوقعات. ويبدو أن نسب املتابعة لدى أفراد العينة قد انخفضت، بسبب 

تكــرار املشــهد املتعلــق بالفيــروس وتطوراتــه.

14- جــاء »تــرك األمــور إلــى هللا« كثانــي نســبة، وهــو مــا يعنــي فشــل الكــوادر الطبيــة فــي العالــم فــي الســيطرة حتــى 
اللحظة على املرض، وقبل ذلك الفشل في إيجاد لقاح له، وهذا يترك االتكال على القدرات اإللهية خياًرا أمام 

البعــض، للخــالص مــن قلــق التفكيــر فــي هــذا الوبــاء.

ــا، كمؤشــر علــى قناعــة كثيــر مــن األفــراد بــأن منشــأ الفيــروس هــو طبــي 
ً
15- »انتظــار الوصــول إلــى لقــاح« جــاء ثالث

بحــت، ولذلــك ال يمكــن القضــاء عليــه إال مــن خــالل إيجــاد لقــاح مضــاد لــه.

16- من أهم النشاطات التي مارسها السوريون عينة الدراسة، في أثناء الحجر املنزلي الناتج عن انتشار فيروس 
كورونــا، القــراءة والكتابــة بالدرجــة األولــى، ومشــاهدة األفــالم واملسلســالت بالدرجــة الثانيــة، إضافــة إلــى التقــرب 
مــن هللا عبــر أداء فــروض العبــادة بالدرجــة الثالثــة، وهــي نشــاطات تؤشــر إلــى ممارســة الســلوك العقالنــي فــي أثنــاء 
األزمــات، مــن خــالل إعمــال العقــل واالبتعــاد عــن الســلوكات غيــر العقالنيــة التــي تمــارس فــي حالــة التعــرض ألخطار 

املــرض واملــوت املحيــط باإلنســان.

17- علــى الصعيــد الطبــي والصحــي، نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا فــي أنحــاء العالــم، ومــا نتــج عنــه مــن كــوارث 
بشرية واقتصادية لدى معظم دول العالم، أكد السوريون عينة الدراسة أهمية القطاع الطبي وضرورة عدم 
إخضاعــه لقوانيــن الســوق، وضــرورة التغييــر فــي السياســات الصحيــة والعالجيــة للــدول، وإعــالء قيمــة األطبــاء 

مقابــل مهــن أخــرى كنجــوم الرياضــة والفــن.

وهذا ما يتوافق مع معظم آراء املواطنين في معظم دول العالم، حيث لوحظ في األدبيات اإللكترونية 
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واستطالعات الرأي أنها تدعو لالهتمام بالقطاع الطبي، بعد أن تبّين أن هناك العديد من الثغرات في القدرات 
الطبية لتقديم الخدمات الطبية في األزمات الصحية.

18- على الصعيد العالمي، ما بعد ظاهرة كورونا، توقع السوريون أفراد عينة البحث حدوث تغيرات في النظام 
االقتصــادي العالمــي باملرتبــة األولــى، باإلضافــة إلــى تغيــرات فــي موازيــن القــوى فــي النظــام السيا�ســي العالمــي، بــل 

حــدوث ثــورات فــي بعــض املجتمعــات.

19- فــي مــا يتعلــق بســورية، أكــد الســوريون أفــراد عينــة الدراســة أن النظــام الســوري لــم يتمتــع بالشــفافية فــي 
اإلعــالم عــن ظاهــرة كورونــا، وأن »هنــاك تكتًمــا عــن العــدد الحقيقــي للمصابيــن واملتوفيــن بالفيــروس في ســورية«. 

لذلــك توقــع بعــض أفــراد عينــة الدراســة حــدوث بعــض االحتجاجــات فــي ســورية.

20- بالرغــم مــن التصــدع االجتماعــي والنف�ســي الــذي لوحــظ لــدى أفــراد العديــد مــن املجتمعــات، وجدنــا أن 
الســوريين، أفــراد عينــة البحــث، يؤكــدون أهميــة التضامــن األســري واالجتماعــي فــي مواجهــة آثــار فيــروس كورونــا، 
وأن الحجر املنزلي أظهر لهم أهمية إصالح العالقات األســرية املتصدعة ما قبل انتشــار فيروس كورونا، وتنمية 

قيــم الحــب والصداقــة. وضــرورة تعزيــز ثقافــة التســامح وقبــول اآلخــر.

أخيًرا، ُيعّد فيروس كورونا من األوبئة التي سوف تترك تأثيرات اجتماعية طويلة املدى، وربما تسهم في تطوير 
جَســر الهــّوة بيــن الفــرد واملجتمــع، بعــد أن اتســعت فــي 

ُ
املالمــح االجتماعيــة الثقافيــة للمجتمــع أو تغييرهــا. فهــل ت

مرحلــة »العوملــة«؟!
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مالحق الدراسة 

ملحق رقم 1: الجداول العامة للدراسة

بســبب كبــر حجــم البيانــات، لــم نفضــل إدراجهــا فــي متــن الدراســة، لكــن يمكــن الرجــوع إليهــا جميًعــا عــن طريــق 
الرابــط اآلتــي علــى ملــف »دروبوكــس«

xlsx.بيانات+بحث+تصورات+شباب+سورية+للمستقبل=preview?home/com.dropbox.www//:https

ملحق رقم 2: استبانة الدراسة امليدانية

السوريون ووباء كورونا/ الحاضر واملستقبل

- البيانات العامة
ً

أول
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ملحق رقم 3: بعض الجداول األساسية للدراسة

جدول رقم 1 يوضح نسبة الذكور واإلناث في عينة الدراسة

 %العددالجنس
54758.2ذكور
39341.8إناث
940100مج

جدول رقم 2 يوضح الشرائح العمرية لعينة الدراسة

 %العددالعمر
27-18758
37-2832034
47-3826528.2
57-4815016

5813013.8 فأكثر
940100مج

جدول رقم 3 يوضح الشرائح العمرية للذكور واإلناث لعينة الدراسة

ذكورإناثالعمر
27-18428
37-283134
47-382228.2
57-48416

58113.8 فأكثر
100100مج

جدول رقم 4 يوضح املستوى التعليمي لعينة الدراسة

 %العدداملستوى التعليمي
707.4إعدادي وأقل

16517.6ثانوي ومعهد متوسط
70575جامعي وما فوق

940100مج

جدول رقم 5 يوضح الحالة االجتماعية لعينة الدراسة

 %العددالحالة الجتماعية
20021.3عازب/ة

70575متزوج/ة
353.7منفصل/ة

940100مج



41

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

جدول رقم 6 يبين الحالة املهنية لعينة الدراسة

 %العددالحالة املهنية
12513.3طالب
44547.3يعمل

3056.9متقاعد
6532.4ال يعمل

940100مج

جدول رقم 7 يبين مكان اإلقامة الحالي لعينة الدراسة

 %العددمكان اإلقامة الحالي

29031تركيا1
859أملانيا2
808.5سورية )إدلب وريفها(3
707فرنسا4
707سورية )مناطق النظام(5
455لبنان6
354سورية )درع الفرات(7
354سورية )غصن الزيتون(8
404الدانمرك9

10)PYD 253سورية )مناطق قوات
253النمسا11
303قطر12
253األردن13
202السويد14
151.5السعودية15
151.5الجوالن السوري املحتل16
101العراق17
101الكويت18
50.5فنلندا19
50.5روسيا20
50.5اإلمارات العربية املتحدة21

940100مج
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جدول رقم 8 يبين أسباب نشوء كورونا وانتشاره بالنسبة لعينة الدراسة

 %ما هو تفسيرك لظهور وانتشار وباء كورونا؟

85وبــاء فيرو�ســي منشــؤه طبــي بحــت1
علــى 2 للهيمنــة  املتنافســة  الــدول  بيــن  بيولوجيــة  حــرب 

لــم لعا ا
24

20حــرب اقتصاديــة بيــن الــدول املتنافســة اقتصادًيــا3
16عقوبــة إلهيــة نتيجــة االبتعــاد عــن األديــان4
2وبــاء فيرو�ســي وعقوبــة إلهيــة5
1نمــط الطعــام الصينــي6
بســبب 7 البيئــي  والتدهــور  الطبيعــة  بفعــل  انتشــر  وبــاء 

ن إلنســا ا
1.5

1ال أعــرف8

جدول رقم 9 يوضح الجوانب النفسية والشعورية تجاه وباء كورونا لعينة الدراسة

 %كيــف تصــف شــعورك فــي هــذه املرحلة؟

46القلــق مــن فقــدان األقــارب واألصدقــاء1
26الشــعور بالضجــر2
23تغيــرات فــي الطبــاع واملــزاج3
22الشــعور بالعجــز4
14الشــعور بالعزلــة والوحــدة5
14القلــق علــى حياتــي6
11شــعور مســتمر بالخــوف والهلــع7
9التوجــس مــن املــوت بالفيــروس8
4تخــوف مــن فنــاء غالبيــة البشــر9

3راض بقــدر هللا وآخــذ باألســباب10
2الخوف من انتشــار املرض في شــمالي ســورية11
1شــخص ينتظــر دوره فــي اإلصابــة12
1التخــوف علــى النازحيــن فــي املخيمــات13
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جدول رقم 10 يوضح كيفية التعامل مع وباء كورونا لعينة الدراسة

 %كيــف تتعامــل مــع أخطــار الوبــاء؟

65أتعامــل بجديــة مطلقــة مــع أخطــار الوبــاء1
19القلــق تجــاه مســتقبلي املنهــي2
14القلــق تجــاه تأميــن احتياجاتــي اليوميــة مــع دوام الحجــر3
9القلــق تجــاه مســتقبلي التعليمــي4
5ال أفهــم ســبب كل هــذه اإلجــراءات غيــر املســبوقة5
4أتعامــل باهتمــام قليــل ألخطــار الوبــاء6
1.5التعامــل بســخرية مــع الوبــاء7
0.5القلــق تجــاه مســتقبلي8
0.5قلــق عام9

0.5التفكيــر فــي مســتقبل أطفالــي الدرا�ســي10

جدول رقم 11 يوضح السلوك تجاه وباء كورونا لعينة الدراسة

 %كيــف تصــف ســلوكك فــي هــذه املرحلة؟

33.5املتابعــة الدائمــة ألخبــار الوبــاء فــي مــكان وجــودي1
34التفكيــر املســتمر باملراحــل القادمــة بعــد الوبــاء2
21.3االبتعــاد الجزئــي عــن وســائل اإلعــالم وأخبــار كورونــا3
30.3انتظــار الوصــول إلــى لقــاح لهــذا الفيــروس4
33أتــرك األمــور إلــى هللا5
1االبتعــاد عــن وســائل اإلعالم6

جدول رقم 12 يوضح النشاطات اليومية في فترة الحجر املنزلي لعينة الدراسة

 %مــا هــي النشــاطات التــي تقــوم بهــا أثنــاء الحجــر؟

65.4القــراءة والكتابة1
10.6أتابــع النــكات والطرائــف ونظريــات املؤامــرة حــول كورونــا2
33.5مشــاهدة األفالم واملسلســالت3
20.2زيــادة التواصــل مــع املعارف4
8إعــادة التواصــل مــع أشــخاص بيننــا فــراق5
5.9أعــزل نف�ســي عــن التواصــل مــع اآلخريــن6
26.6التقــرب إلــى هللا عبــر أداء فــروض العبــادة7
0.5القيــام بمبــادرات تطوعيــة8
1.5القيــام بنشــاطات مختلفــة مــع العائلــة9
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جدول رقم 13 يوضح القضايا املتعلقة بالفيروس حالًيا لعينة الدراسة

 %هــل توافــق علــى القضايــا اآلتيــة فــي هــذه املرحلــة؟

27.7عــدم قــدرة اإلنســان علــى التحكــم فــي حياتــه1
54.8أهميــة التضامــن األســري واملجتمعــي2
61.2أهميــة القطــاع الطبــي وعــدم إخضاعــه لقوانيــن الســوق3
46.8إعــالء قيمــة األطبــاء مقابــل مهــن أخــرى كنجــوم الفــن والرياضــة4
53.2تغييــر فــي السياســات الصحيــة والعالجيــة للــدول5

جدول رقم 14 يوضح بعض قضايا الرأي التي قد يسببها الفيروس لعينة الدراسة

 %هــل توافــق علــى العبــارات اآلتية؟

9الحجــر املنزلــي أشــعرني بالالمعنــى لوجــودي1
46.3فرصــة للقيــام باألعمــال املتراكمــة ســابًقا2
انخفــاض التوتــر بيــن الســوريين )مــواالة ومعارضــة( نتيجــة انتشــار فيــروس 3

كورونــا
19.1

16تمتعــت معظــم حكومــات العالــم بالشــفافية فــي اإلعــالم عــن ظاهــرة كورونــا4
66.5لــم يتمتــع النظــام الســوري بالشــفافية عــن واقــع انتشــار كورونــا فــي ســورية5
61.7التكتــم علــى العــدد الحقيقــي للمصابيــن واملتوفيــن بالفيــروس فــي ســورية6
23.4الحجــر املنزلــي أصلــح عالقاتــي األســرية مقارنــة بمــا قبــل الحظــر7
12.8الحجــر املنزلــي أظهــر مــدى فقــدان قيــم الحــب والصداقــة ســابًقا8

جدول رقم 15 يوضح توقعات الحياة ما بعد انتهاء كورونا لعينة الدراسة

 %مــا هــي توقعاتــك فــي حــال انتهــاء وبــاء كورونا؟

43.6تغيــرات فــي موازيــن القــوى فــي النظــام السيا�ســي العالمــي1
67.6تغيــرات فــي النظــام االقتصــادي العالمــي2
17تفــكك االتحــاد األوروبي3
21.8ثــورات فــي بعــض املجتمعــات4
10.1انتفاضــة شــعبية فــي ســورية بنــاء علــى التعامــل مــع الوبــاء5
19.1انتشــار ثقافــة التســامح وقبــول اآلخــر6
18.1وجــود مشــكالت نفســية معقــدة للبشــر بســبب الحجــر7
36.2ظهــور “فوبيــا املــرض” عاملًيــا8
47.3دور أكبــر ملهنــة الطــب واألطبــاء والعامليــن فــي القطــاع الصحــي9

9.6دور أكبــر للمؤسســات الدينيــة ورجــال الديــن10
17.6انحســار دور الديــن واملؤسســات الدينيــة فــي املجتمعــات11
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