
االستعدادات االجتماعية لتلقي لقاح كورونا 
يف العراق 

 دراسة استطالعية 
أمحد خضري حسني

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.

حقوق النشر محفوظة  2021

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014

مالحظة:
اآلراء الواردة يف املقال ال تعرب ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وامنا تعرب عن رأي كتاُبا.



3

االستعدادات االجتماعية لتلقي لقاح كوروان يف العراق – دراسة استطالعية -

 متهيد
تسلط هذه الورقة الضوء على مدى رغبة املواطن العراقي وطبيعة تفاعله مع لقاح كوروان، يف 
الوقت الذي تظهر فيه أمهية هذا اللقاح ابلتزامن مع اجلدل العلمي بشأن أنواع منه اليت ترتافق مع 

أعراض ظهرت على مواطني من دول غربية تلقوا اللقاح. 
وهتدف الورقة إىل تسليط الضوء على مدى استعداد املواطن العراقي ورغبته يف احلصول على 
لقاح COVID-19، ومعرفة رأي اجلمهور ابملدى الذي ستساهم هذه اللقاحات يف عودة 

احلياة الطبيعية، واألسباب اليت تدعوه إىل جتنب احلصول على اللقاح.
أتطري منهجي:

إلكرتونية  استبانة  العراقي من خالل  اجملتمع  متعددة من  لشرائح  احلالية  الدراسة  صممت 
أسئلة، وجهت إىل )2055( مبحواثً، مت  يف ضوء اهلدف من االستطالع، تكونت من عشرة 
الوصول إليهم على طريقة )العينة املتاحة( عرب استمارة الكرتونية على صفحة الفيسبوك، يف املدة 
الفاصلة بي )10/4/2021 إىل 13/4/2021(، إذ مت متويله لضمان عشوائية العينة من طريق 
أن الصفحة من دون متابعي، وقد مّول اإلعالن )استطالع الرأي(  لوغاريتمية الفيسبوك. علماً 
ليغطي احملافظات العراقية الـ18 كافة الذين يتجاوز عدد سكاهنا )40( مليون نسمة، إذ شكل 
مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي ممن لديهم حساابت عينة االستطالع؛ لذلك فإن اآلراء اليت 
كشف عنها االستطالع تعرب عن آراء العراقيي القادرين على استخدام شبكة اإلنرتنت ممن ميتلكون 
احلد األدىن من التعليم الذي يؤهلهم لإلجابة عن االستطالع اإللكرتوين، ومن الناحية العلمية فإن 
العينة متثل آراء أصحابا، ومن الصعوبة تعميم نتائج هذا االستطالع إال حبدود التوجهات العامة 

واالنطباعات الكلية. 

االستعدادات االجتماعية لتلقي لقاح كورونا في العراق 
– دراسة استطالعية -

أحمد خضير حسين *

*  ابحث يف علم االجتماع.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

البياانت الدميوغرافية:
توزعت العينة على حمافظات العراق الثماين عشرة كافة، مع وجود تفاوت واضح يف نسب 

املشاركة يف االستطالع بي احملافظات.
جدول)1( يبي التوزيع النسيب للعينة حبسب احملافظة

النسبةالتكراراحملافظةالنسبةالتكراراحملافظة
1346.5واسط44421.6بغداد
1014.9جنف1507.3اببل
1527.4ذي قار984.8بصرة

1025انبار844.1قادسية 
1175.7صالح الدين23311.3نينوى 
974.7دايىل854.1كربالء 
261.3دهوك964.7كركوك 

492.4ميسان482.3املثىن
120.6سليمانية271.3اربيل

79038.5المجموع126561.5المجموع

يظهر من اجلدول)1( أن التوزيع السكاين للمستجيبي مشل مجيع حمافظات العراق، إال أن 
مشاركة حمافظات إقليم كردستان، كانت ضعيفة مقارنة ببقية احملافظات. ولعل حاجز اللغة كان 
سبباً بشأن احملافظات الكردية، يف حي بدأ أن التفاعل األساس مع موضوع االستطالع كان أكثر 

وضوحاً يف احملافظات اليت شهدت.
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االستعدادات االجتماعية لتلقي لقاح كوروان يف العراق – دراسة استطالعية -

أوال: البياانت األولية
الشكل )2( يبي أعمار املبحوثي

يعكس التوزيع العمري لعينة االستطالع أنه مشل قطاعاً واسعاً من السكان ومن الفئات 
العمرية كافة، وهو مؤشر إىل أن املستجيبي يبدون اهتماماً ما حيال اللقاحات املصنعة ضد فايروس 

كوروان.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

الشكل)2( يبي جنس املبحوثي

بلغت نسبة الذكور املشاركي يف االستطالع %80، يف حي بلغت نسبة مشاركة النساء 
%20. وتعكس هذه النسبة تفاعاًل أكرب من قبل الرجال مع االستبيان اخلاص مبدى االستعداد 
للحصول على لقاح كوروان، ولعل ذلك يعود إىل اطالع أكرب للذكور على أخبار اجلائحة قياساً 

ابلنساء.
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االستعدادات االجتماعية لتلقي لقاح كوروان يف العراق – دراسة استطالعية -

الشكل )3( يبي املستوى التعليمي للمبحوثي

إمتازت عينة الدراسة أبهنا عينة متعلمة. وذلك بسبب الطبيعة املنهجية يف إجراء االستبيان 
العينة هم  اكثر من نصف  فإن  لذلك  أسئلتها؛  لإلجابة عن  التعليم  من  معيناً  قدراً  تفرتض  اليت 
بنسبة  اإلعدادية  شهادة  على  احلاصلون  يليها   ،56،5% البكالوريوس  شهادة  على  احلاصلي 

14.8، يقابلها شهادة املعهد بنسبة 14.6%
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

توجهات املواطنني حنو اللقاحات املصنعة ضد فايروس كوروان
   لغرض التعرف على آراء املستطلعي ومواقفهم من اللقاحات املصنعة ضد فايروس كوروان 

فيما إذا ما كانت ستسهم يف عودة احلياة إىل طبيعتها. 
وقد أفاد %38.8 أبن اللقاحات املصنعة ضد فايروس كوروان ال تساعد يف عودة احلياة 
الطبيعية اىل ما كانت عليه قبل اجلائحة، يف حي أفاد %29.1 أبن اللقاحات لن تسهم يف عودة 
احلياة الطبيعية. أما %32 فلم يكونوا متأكدين من اإلجابة. ويبدو حالة اليأس واإلحباط اليت دبت 

بي أوساط املواطني عقب اجلائحة، جعلتهم منقسمي حيال هذا األمر.
شكل)4( يبي مسامهة اللقاحات املصنعة ضد كوروان يف العودة للحياة الطبيعية 
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االستعدادات االجتماعية لتلقي لقاح كوروان يف العراق – دراسة استطالعية -

موقف املواطن العراقي من التسجيل لغرض احلصول على اللقاح
   يظهر الشكل )5( موقف املواطن العراقي ورغبته يف التسجيل على الرابط الذي أطلقته 
وزارة الصحة والبيئة لغرض احلصول على لقاح كوروان، إذ أفاد حنو %82.6 أهنم مل يسجلوا على 
الرابط، يقابلها بنسبة %17.3 سجلوا على الرابط. وقد يظهر هذا املؤشر املخاوف لدى املواطن 

العراقي جتاه اللقاح أو عدم وجود ما يكفي من التشجيع والدعاية هلذا الغرض. 
       الشكل )5( يبي تسجيل املواطن العراقي على رابط وزارة الصحة
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

رغبة املواطن العراقي يف تلقي اللقاح 
   يشري الشكل )6( إىل أن أكثر من ثلثي املستطلعة آراؤهم يصرحون أبهنم ال يرغبون 

ابحلصول على اللقاح أصاًل وبنسبة بلغت 63.3%.
وعند التدقيق يف هذا الرقم ميكن اإلشارة إىل أن الفئة العمرية الشابة من 39-18 عاماً 
أكثر رفضاً لتلقي اللقاح، حيث أفاد %34 منهم برفضهم لألمر، تقابلهم نسبة )%29.3( ضمن 
الفئة العمرية )40-فأعلى(، مما يعكس حاجة أو تفاؤاًل أكرب ملتوسطي السن وكبارهم حيال األمر. 
وميكن أن يكون سبب عدم الرغبة بتلقي اللقاح مستوى اإلشاعات واألخبار اليت أقلقت 

بعض املواطني حيال األعراض اجلانبية احملتملة، أو الشكوك بنجاعة اللقاح ابألساس. 
الشكل )6( يبي نسبة الذين يرغبون والذين اليرغبون ابحلصول على اللقاح   
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االستعدادات االجتماعية لتلقي لقاح كوروان يف العراق – دراسة استطالعية -

املواطن العراقي وتفضيالت الشركات املصنعة للقاح
اللقاح جتاه الشركات  الراغبي بتلقي  يظهر الشكل )7( تفضيالت املستطلعة آراؤهم من 
أسرتازينيكيا  لقاح  على  احلصول  يف  يرغبون  أبهنم  املستطلعي  من   27.9% أفاد  إذ  املصنعة، 
الربيطاين، يليها بنسبة %25،3 يرغبون ابحلصول على لقاح سينوفارم الصيين، وبنسبة 24.8% 
يرغبون يف احلصول على لقاح فايزر األمريكي، بينما أفاد بنسبة %17.8 من املستطلعة آراؤهم 
بنسبة %4.1 ذهبوا ابلرغبة حنو لقاح  يرغبون يف احلصول على لقاح سبوتنيك الروسي، وأخرياً 
موديران األمريكي. ويقابل توجهات املواطني العراقيي الشكل )8( الذي يظهر نسبة الثقة ملواطين 
نوفافاكس حصل على نسبة %47.3 من بي  لقاح  إذ يظهر  املصنعة،  العامل ابللقاحات  دول 
اللقاحات املصنعة، يليها بنسبة %34.4 حصل لقاح سينوفاكس، وبنسبة %22.8 حصل لقاح 
سبوتنيك، يليها لقاح جونسون اند جونسون بنسبة %21.6، بينما حصل لقاح موديران على 

نسبة ثقة %19.7، وأسرتازينيكيا بنسبة 17.3%. 
الشكل )7( تفضيل الشركات املصنعة للقاحات؟    الشكل )8( يبي نسبة الثقة ابللقاحات املصنعة1

1- موقع الكرتوين, مؤشرات الثقة ابللقاحات املصنعة ضد كوروان, على الرابط االلكرتوين:

Https://Www.Theglobaleconomy.Com/Survey-Covid-Vaccines.Php  
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

أسباب عدم احلصول على اللقاح
يشري املواطنون أن من أسباب عدم الرغبة يف احلصول على اللقاح هو ختوفهم من اآلاثر 
واألعراض اجلانبية، إذ أفاد %32.1 بذلك. أما %16.7 من املستطلعة آراؤهم أشاروا إىل عدم 
توفر املعلومات الكافية عن اللقاحات سبباً يف عدم الرغبة ابحلصول عليها، يليها بنسبة 15.4% 
الطبيعية، و%11.7 ال يثقون ابلشركات املصنعة. مث كان نسبة  املناعة  يفضلون االعتماد على 
%9.7 من املشككي أبن هذه اللقاحات هي من صنع دول عدوة للعامل، مث بنسبة %3.2 ممن 

شّك بوجود فايروس كوروان أصاًل، وأخرياً بنسبة %3 رأوا أن اللقاحات غري فعالة ابألساس.
الشكل )9( أسباب عدم الرغبة يف احلصول على اللقاح



13

االستعدادات االجتماعية لتلقي لقاح كوروان يف العراق – دراسة استطالعية -

أداء وزارة الصحة والبيئة يف جمال نشر اللقاح
اللقاح     وبصدد مدى رضا اجلمهور املستطلع أبداء وزارة الصحة والبيئة يف جمال نشر 
وايصاله إىل املواطني، أفاد حنو %73.7 أبهنم مينحون تقييماً يرتاوح بي )5-1(، الذي يشري إىل 
تقييم ضعيف ألداء الوزارة. فيما أشار اآلخرون أبهنم مينحون تقييماً يرتاوح بي )10-6(، الذي 

يشري إىل الرضا عن أداء الوزارة. 
الشكل )10( يبي تقييم أداء وزارة الصحة يف جمال نشر اللقاح وإيصاله للمواطني
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

اخلالصة
أتسيساً على ما سبق، فإن التشكيك ابللقاحات املصنعة، واألعراض اليت ظهرت على بعض 
املواطني، انعكس سلباً على طبيعة االستجابة من قبل املواطن العراقي، وهذا ما أفاد به أغلب 
املستطلعة آراؤهم من املواطني، إذ يظهر التوجه بعدم الرغبة يف احلصول على اللقاح، والتسجيل 
اإلعالمي  اجلهد  زايدة  والبيئة  الصحة  ووزارة  احلكومة،  من  يتطلب  مما  الصحة؛  وزارة  رابط  على 

والتوعوي؛ لتطمي املواطني وحثهم على أخذ اللقاحات.


