العالقات
اإلجتامعية
يف ظل جائحة
كوفيد19-
املرحلة الثانية من البحث حول
تأثري فريوس كورونا عىل الوضع
االقتصادي واالجتامعي والنفيس لألرس

تنــر املندوبيــة الســامية للتخطيــط ،مــن خــال هــذه املذكــرة،
نتائــج الفصــول املتعلقــة بتطــور العالقــات االجتامعيــة وتطــور
تصــورات الولــوج إىل التعليــم والرعايــة الصحيــة يف ســياق الحجــر
الصحــي الــذي تــم إرســاؤه للوقايــة مــن جائحــة كوفيــد.19-
وجديــر بالذكــر ،أنــه تــم التطــرق لهــذه الفصــول ،مــن بــن فصــول
أخــرى ،خــال املرحلــة الثانيــة للبحــث حــول آثــار هــذه الجائحــة
عــى الوضعيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والنفســية للســكان
املغاربــة والــذي أجرتــه املندوبيــة الســامية للتخطيــط خــال الفــرة
املمتــدة مــن  15إىل  24مــن شــهر يونيــو 2020لــدى عينــة متثيليــة
تضــم  2 169أرسة ،بهــدف مقاربــة تطــور الســلوك االجتامعــي
واالقتصــادي والوقــايئ يف ظــل جائحــة كوفيــد 19-وتقييــم آثــار
هــذه األزمــة الصحيــة عــى مختلــف رشائــح الســكان املغاربــة
مــن حيــث الولــوج إىل املــواد االســتهالكية االساســية والتعليــم
والعالجــات الصحيــة والشــغل والدخــل.

.I
وضعيةالعالقات

االجتامعية يف األرسة
خالل فرتة الحجر الصحي

تخصــص النســاء  6أضعــاف الوقت الــذي يخصصه الرجال لألشــغال
املنزليــة خــال فرتة الحجــر الصحي

ارتفــع الوقــت املخصــص لالتصــال والتفاعــل االجتامعــي والرتفيه
عــر الوســائط الحديثــة التــي متكــن مــن التواصــل عــن بعــد
لــدى أكــر مــن نصــف املغاربــة أثنــاء فــرة الحجــر

بلــغ متوســط الوقــت املخصــص لألشــغال املنزليــة داخــل البيــت (الطبــخ ،غســل األواين،
الغســيل ،إلــخ) ســاعتني و 37دقيقــة يف اليــوم (ســاعتان و 34دقيقــة بالوســط الحــري
وســاعتان و 44دقيقــة بالوســط القــروي) بزيــادة  33دقيقــة عــن املعتــاد أي خــارج فــرة
الحجــر الصحــي ( 40دقيقــة بالوســط الحــري و 23دقيقــة بالوســط القــروي) .فبمــدة
زمنيــة قدرهــا  4ســاعات و 27دقيقــة ،تخصــص النســاء وقتا يضاعــف  6مرات املــدة التي
يخصصهــا الرجــال ( 45دقيقــة) ،أي بزيــادة قدرهــا  28دقيقــة و 40دقيقــة عــى التـوايل.
ويثقــل العمــل املنــزيل كاهــل النســاء كيفــا كانــت وضعيتهــن املهنيــة أو االجتامعيــة،
حيــث يبلــغ الوقــت املخصــص لــه  3ســاعات و 54دقيقــة لــدى النشــيطات املشــتغالت
مقابــل  5ســاعات و 30دقيقــة لربــات البيــوت و 5ســاعات و 12دقيقــة للمتزوجــات
مقابــل  3ســاعات و 17دقيقــة للعازبــات و 3ســاعات و 23دقيقــة للنســاء ذوات مســتوى
تعليمــي عــال مقابــل  4ســاعات و 51دقيقــة للنســاء دون مســتوى تعليمــي.

خــال فــرة الحجــر الصحي ،اســتغرق اســتخدام الوســائل اإللكرتونيــة (الهاتــف واأللواح
االلكرتونيــة والحواســيب) مــن أجــل التواصــل والتفاعــل االجتامعــي والرتفيه ســاعة و40
دقيقــة مــن يــوم املغاربــة يف املتوســط ،ويصــل هــذا الوقــت إىل ســاعة و 57دقيقــة
لــدى الرجــال مقابــل ســاعة و 23دقيقــة لدى النســاء وســاعتني ودقيقة واحدة بالوســط
الحــري مقابــل ســاعة ودقيقــة واحدة بالوســط القــروي .كــا أن املــدة املخصصة لهذا
النشــاط هــي أكــر ارتفاعــا بــن الشــباب الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  18و 24ســنة (3
ســاعات و 5دقائــق) واألشــخاص الذيــن لديهــم مســتوى تعليمــي عــال ( 3ســاعات و
دقيقــة واحــدة) وبــن التالميــذ و الطلبــة ( 3ســاعات و 30دقيقــة).
مقارنــة مــع فــرة مــا قبــل الحجــر الصحــي ،خصــص أكــر مــن نصــف املغاربــة ()51.5%
املزيــد مــن الوقــت لهــذا النشــاط ( 53.3 %مــن الرجــال و 49.4 %مــن النســاء) وحافــظ
 38.2 %عــى نفــس الوقــت الســابق ( 38.4 %مــن الرجــال و 37.8 %مــن النســاء) فيــا
خصــص  7.1 %( 8.8 %مــن الرجــال و 10.8 %مــن النســاء) وقتــا أقل لــه 1.2%( 1.5% .من
الرجــال و 2%مــن النســاء) مارسـوا هــذا النشــاط ألول مــرة خــال فــرة الحجــر الصحــي.

وقــد أصبــح الرجــال يشــاركون أكــر مــن ذي قبــل يف األشــغال املنزليــة ،حيــث ي ـزاول
 45%منهــم هــذا النشــاط مقابــل  13.1%ســنة  49%( 2012مقابــل  15.3%بالوســط
الحــري و 37%مقابــل  9.7%بالوســط القــروي) .ويعتــر الرجــال الحاصلــون عــى
مســتوى تعليمــي عــال ( 51دقيقــة) واملنتمــون لفئــة  20%مــن األرس األكرث ثراء (ســاعة
و 4دقائــق) األكــر إســهاما يف هــذه األشــغال.

رصح  19.3%مــن الرجــال بقيامهــم باألشــغال املنزلية
ألول مــرة خــال فــرة الحجــر الصحــي

رصح  19.3%مــن الرجــال بقيامهــم باألشــغال املنزليــة ألول مــرة خــال فــرة الحجــر
الصحــي وخصــص لهــا  40.1%مزيــدا مــن الوقــت و 32.5%نفــس الوقــت و 8.1%منهم
وقتــا أقــل .وتصــل هــذه النســب إىل  ،1.9%و ،35.2%و 56.2 %و W6.7%عــى التــوايل
لــدى النســاء.

املعدل اليومي للمدة الزمنية املخصصة لألشغال املنزلية من طرف الرجال والنساء (ساعة  :دقيقة)
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ذكور

الرعايــة املخصصــة ألطفــال األرسة:
الرجــال أكــر انخراطــاً مــن ذي قبــل
يســتغرق الدعــم املــدريس ألطفــال األرسة ،يف
املتوســط 21 ،دقيقــة يف اليــوم 25 ،دقيقــة لــدى
النســاء مقابــل  16دقيقــة لــدى الرجــال و23
دقيقــة بالوســط الحــري مقابــل  18دقيقــة
بالوســط القــروي حيــث تضاعــف هــذا الوقــت 4
م ـرات مقارنــة مــع فــرة مــا قبــل الحجــر الصحــي.
وقــد قــام  8.8%مــن املغاربــة بذلــك للمــرة األوىل
( 10.4%لــدى الرجــال و 7.2%لــدى النســاء) .كــا
خصــص  47.5%وقتــاً أكــر لهــذا النشــاط (47.2%
لــدى الرجــال و 47.8%لــدى النســاء) و31.3 %
نفــس الوقــت ( 28.7%مــن الرجــال و 33.9 %مــن
النســاء) و 12.4%وقتــا أقــل ( 13.7%مــن الرجــال
و 11.1%مــن النســاء).
ميــي املغاربــة يف املتوســط ،بزيــادة  49دقيقــة عــن
ذي قبــل ،ســاعة وثــاث دقائــق يف اليــوم لرعايــة
األطفــال (االحتياجــات الفســيولوجية لألطفــال
واملراقبــة واأللعــاب  ،)...ســاعة و 20دقيقــة بالنســبة
للنســاء مقابــل  46دقيقــة بالنســبة للرجــال ،أي 1.7
مــرة أكــر مــن الرجــال (مرتــان بالوســط الحــري
و 1.5مــرة بالوســط القــروي) .وقــد قــام بهــذا
النشــاط  3.4%مــن املغاربــة ألول مــرة خــال فــرة
الحجــر الصحــي ( 5.6%مــن الرجــال و1.6%مــن
النســاء) وخصــص  46.5 %وقتــا أطــول لهــذا الغــرض
( %57مــن الرجــال و 38.1%مــن النســاء) و43.1%
نفــس الوقــت ( 27.9%مــن الرجــال و 55.8 %مــن
النســاء) و 6.7%وقتــا أقــل ( 9.5%مــن الرجــال
و 4.5%من النساء).

توزيع السكان حسب تطور الوقت املخصص للمرافقة الدراسية ألطفال األرسة
بني فرتيت ما قبل وأثناء الحجر الصحي ()%
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الرعاية املخصصة
ألطفال األرسة :
الرجال أكرث
انخراطاً من
ذي قبل
6

تتمكــن ثالثــة أرباع النســاء النشــيطات املشــتغالت من التوفيــق دون
صعوبــةبــنمســؤولياتهناملهنيــةواملنزليــةخــالفرتةالحجــرالصحي

إيقاعــات الحيــاة اليوميــة ألف ـراد األرسة اآلخريــن .وتبلــغ هــذه النســبة  35.3%لــدى
األشــخاص الذيــن يعيشــون يف أرس مكونــة مــن  5أشــخاص أو أكــر مقابــل  17%بــن أو
لئــك الذيــن يعيشــون يف أرس ال تزيــد عــن شــخصني و 39.9%بــن الشــباب ( 15إىل 24
ســنة) مقابــل  24.3%بــن األشــخاص البالغــة أعامرهــم  45ســنة فأكــر.

اســتطاعت حــوايل ثالثــة أربــاع ( )73.2%مــن النســاء النشــيطات املشــتغالت
اللــوايت اســتمررن يف العمــل أثنــاء فــرة الحجــر الصحــي مــن التوفيــق بســهولة
بــن عملهــن املهنــي وأعبائهــن املنزليــة (األشــغال املنزليــة ،ورعايــة األطفــال
واألشــخاص املســنني و/أواملــرىض والتبضــع ،)...وقــد متكنــت نســبة 17.9 %منهــن
مــن القيــام بذلــك بصعوبــة ،ونســبة  8.9 %بصعوبــة بالغــة .وتبلــغ هــذه
النســب عــى التــوايل  72.8 %و 19.8 %و 7.4 %بــن املســتأجرات بالوســط
الحــري و 69.1 %و 19.5 %و 11.4 %بــن املســاعدات العائليــات بالوســط القــروي.

النســاء والشــباب األكــر معانــاة مــن اكتضــاض املنــزل وانعــدام
الخصوصيــة وصعوبــة مامرســة األنشــطة اليوميــة أثنــاء فــرة
الحجــر الصحــي
يعــاين مغــريب واحــد مــن بــن كل خمســة ( )18.8%مــن االزدحــام داخــل املســكن أو
انعــدام الخصوصيــة أثنــاء الحجــر .ويخــص هــذا الشــعور  20.4%مــن ســكان املــدن
مقابــل  15.8%مــن ســكان القــرى و 21%مــن النســاء مقابــل  16.4%مــن الرجــال
و 24.8%مــن األف ـراد الذيــن يعيشــون يف أرس مكونــة مــن  5أشــخاص أو أكــر مقابــل
 5.2%بالنســبة للذيــن يعيشــون يف أرس مكونــة مــن شــخصني.

أكــر مــن ســبع نســاء مــن بــن كل عــر ( )74.7 %نشــيطات أو يف حالــة توقــف عــن
النشــاط وتنويــن اســتئناف أنشــطتهن بعــد فــرة الحجــر الصحــي ،ال يعتزمــن اتخــاذ أي
إجـراء للتمكــن مــن التوفيــق بــن أعبائهــن املهنيــة واملنزليــة و 13.1 %يعتزمــن العمــل
بنصــف الــدوام أو بــدوام جــزيئ و 6 %تنويــن اللجــوء ألقاربهــن لرعايــة أطفالهــن اثنــاء
غيابهــن و 3.1 %منهــن توظيــف مســاعدة منزليــة .وتبلــغ هــذه النســب عــى
التــوايل  53.1 %و 21.2%و 12.7 %و 9.4 %بــن النســاء النشــيطات واللــوايت رصحــن
أنهــن تعانــن مــن صعوبــات يف التوفيــق بــن أعبائهــن املهنيــة واملنزليــة.

مــا يقــرب مــن  18%مــن املغاربــة ،البالغــة أعامرهــم  15ســنة ومــا فــوق ،يواجهــون
صعوبــة يف مامرســة أنشــطتهم اليوميــة (العمــل والدراســة والعمــل املنــزيل  )...بحضــور
أف ـراد آخريــن مــن األرسة أثنــاء الحجــر الصحــي .وترتفــع هــذه النســبة بــن النســاء
( 23.3%مقابــل  11.9%بــن الرجــال) وبــن الشــباب الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن 15
و 24ســنة ( 27.9%مقابــل  10.2%بــن األشــخاص الذيــن تزيــد أعامرهــم عــن  45ســنة)
وبــن األفـراد الذيــن يعيشــون يف أرس مكونــة مــن  5أشــخاص أو أكــر ( 20.4%مقابــل
 6.4%بــن الذيــن يعيشــون يف أرس ال تزيــد عــن شــخصني).

مغــريب مــن بــن كل ثالثــة يعــاين مــن اختــاف إيقاعــات الحيــاة
اليوميــة ألفــراد األرسة الذيــن عــاش معهــم فــرة الحجــر الصحــي
رصح حــوايل مغــريب مــن بــن كل ثالثــة ( 33%( )30.8%يف الوســط الحــري مقابــل
 26.6%يف الوســط القــروي) ،يبلــغ مــن العمــر  15ســنة أو أكــر ،أنــه يعــاين مــن اختالف

اإلجراءات املزمع اتخاذها من طرف النشيطات املشتغالت للتوفيق
بني املسؤوليات املهنية واملنزلية خالل فرتة رفع حالة الطوارئ ()%
اليشء

العمل نصف الدوام
أو بدوام جزيئ

اللجوء لألقارب لرعاية األبناء
أثناء غياب األم
توظيف مساعدة
منزلية

بدون صعوبة
توفيق بني املسؤوليات املهنية واملنزلية بصعوبة
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عــاىن مغــريب مــن بــن كل عــرة
مــن مشــاكل مــع الج ـران أثنــاء فــرة
الحجــر الصحــي

املشاكل التي أثرت عىل النساء والرجال أثناء فرتة الحجر الصحي حسب وتريتها

نعم ،من
حني آلخر

عــاش أكــر مــن  11%مــن املغاربــة مــن مشــاكل مــع
الج ـران (ضوضــاء ،توتــر  .)...وترتفــع هــذه النســبة
بــن الحرضيــن ( 13.5%مقابــل  6.8%بــن القرويــن)
والذيــن يقطنــون يف شــقق ( )14.6%ومســاكن
عشــوائية أو يف األحيــاء الفقــرة ( 15.7%مقابــل
نســبة شــبه منعدمــة بــن أو لئــك الذيــن يعيشــون
بالفيــات).

نعم
باستمرار
نعم ،من
حني آلخر

تزايــد أعبــاء العمــل املنــزيل :انطبــاع
يخــص النســاء أكــر مــن الرجــال

نعم
باستمرار

يــرى حــوايل  18%مــن املغاربــة ( 18.9%مــن ســكان
املــدن و 15.1%مــن ســكان القــرى) أن أعباءهم املنزلية
قــد تزايــدت خــال فــرة الحجــر .وتبلــغ هــذه النســبة
 27%لــدى النســاء مقابــل  7.9%لــدى الرجــال وتصــل
عــى التــوايل إىل  33.1%و 7.3%بــن النســاء والرجــال
الذيــن يعيشــون يف أرس مكونــة مــن  5أشــخاص أو أكــر
وإىل  11.1%و 1.5%بــن أو لئــك الذيــن يعيشــون يف
أرس فرديــة.

نعم ،من
حني آلخر
نعم
باستمرار
نعم ،من
حني آلخر

عــاىن مغــريب مــن أصــل أربعــة مــن
حــاالت رصاع مــع األشــخاص الذيــن
عــاش معهــم فــرة الحجــر الصحــي
عــاش أكــر مــن مغــريب واحــد مــن بــن كل أربعــة
( )25.4%حــاالت رصاع مــع األشــخاص الذيــن قــى
معهــم فــرة الحجــر ( 28.2%بــن النســاء و 22%بــن
الرجــال) .وقــد عــاىن  34.1%مــن بينهــم مــن نزاعات
مــع الــزوج(ة) ( 33.1%بــن النســاء و 35.4%بــن
الرجــال) و 59.8%مــن رصاعــات مــع أحــد أفــراد
األرسة بخــاف الــزوج ( 56.4%بــن النســاء و64.4%
بــن الرجــال) و 6.1%مــن نزاعــات مــع الــزوج وأحــد
أف ـراد األرسة اآلخريــن ( 10.5%بــن النســاء و0.2%
بــن الرجــال).

نعم
باستمرار
نعم ،من
حني آلخر
نعم
باستمرار

املجموع

إناث

ذكور
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أعباء األشغال
املنزلية

مشاكل مع
الجريان

صعوبة يف مامرسة
األنشطة اليومية
بحضور أشخاص
آخرين

االزدحام أو
انعدام الخصوصية

اختالف إيقاعات
العيش

عاىن مغريب من أصل
أربعة من حاالت
رصاع مع األشخاص
الذين عاش معهم
فرتة الحجر الصحي

25%
9

تشــكل تربية األطفــال وتدبــر ميزانية
األرسة واألشــغال املنزليــة محــور
الــراع بــن الزوجــن أثنــاء الحجــر
الصحــي

مواضيع النزاع بني الزوجني مقارنة مع ما قبل الحجر
أكرث من
ذي قبل
بنفس
القدر

األنشطة
الرتفيهية

أقل من
ذي قبل
أكرث من
ذي قبل
بنفس
القدر
أقل من
ذي قبل
أكرث من
ذي قبل
بنفس
القدر
أقل من
ذي قبل

املشاركة
يف
األعامل
املنزلية

الدعم
والتتبع
املدريس
لألطفال

تربية
األبناء

رصح قرابــة  9%مــن املغاربــة ( 9.7%بــن ســكان
املــدن مقابــل  6.5%بــن ســكان القــرى و 9.6%بــن
النســاء مقابــل  7.3%بــن الرجــال) بــأن املشــاركة
يف األعــال املنزليــة بــن الزوجــن شــكلت مصــدر
نزاعــات بينهــم ،وبصفــة تفــوق املعتــاد بالنســبة
لـــ 63%مــن بينهــم.

نقص
املال /
مشاكل
مادية

كــا شــكل تدبرياألنشــطة الرتفيهيــة بــن الزوجــن
(مشــاهدة التلفــاز واألنشــطة العائليــة )...
موضــوع خــاف بالنســبة لـــ 6.7%مــن املغاربــة
( 7.3%يف الوســط الحــري مقابــل  5.8%يف
الوســط القــروي و 8.7%بــن النســاء مقابــل 4.8%
بــن الرجــال) وبشــكل أكــر مــن املعتــاد بالنســبة
لـــ 64%مــن بينهــم.

أقل من
ذي قبل
أكرث من
ذي قبل
بنفس
القدر

وطني

قروي

حرضي

أقل من
ذي قبل
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عــاىن حــوايل شــخص مــن بــن كل خمســة (،)18.7%
 20.3%بــن النســاء و 17.2%بــن الرجــال ،وبشــكل
يفــوق املعتــاد بالنســبة لـــ 59%مــن بينهــم ،مــن
نـزاع مــع الــزوج(ة) بســبب تربيــة األطفــال (طريقة
التعامــل مــع األطفــال والوقــت املمنــوح لهــم
والوقــت الــذي يقضيــه األطفــال أمــام الشاشــات .)...
شــكل نقــص املــال واملشــاكل املاديــة مصــدر توتــر
ون ـزاع بــن الزوجــن ألكــر مــن شــخص واحــد مــن
بــن كل خمســة أشــخاص ( )21.7%وبشــكل يتجاوز
املعتــاد بالنســبة ل 72%مــن بينهــم .وقــد ســجلت
أعــى نســبة بــن الشــباب دون ســن  24ســنة
( )27.8%والعاطلــن ( )25.8%وبــن الذيــن لديهــم
أطفــال ( )25.7%وبــن ســكان القــرى (.)25.5%

أكرث من
ذي قبل
بنفس
القدر

أفــاد أكــر مــن  12%مــن آبــاء األطفــال املتمدرســن،
وبشــكل يزيــد عــن املعتــاد بالنســبة لـــ 67%مــن
بينهــم ،بنشــوب نزاعــات زوجيــة بســبب الدعــم
والتتبــع املــدريس لألطفالهــم .وتبلــغ هــذه النســبة
 13.8%بــن ســكان الوســط الحــري مقابــل 8.7%
بــن ســكان الوســط القــروي وحــوايل  12%بــن
الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء.

.II
تصورات األرس حول

التعليمعنبعد
وحول تأجيل
االمتحاناتوإلغائها
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خــال املوســم الــدرايس  ،2020-2019بلــغ عدد األشــخاص الذيــن تابعوا دراســتهم 9.2
مليــون مغــريب 65% ،منهــم بالوســط الحــري .ووصــل عدد األشــخاص املتمدرســن يف
املســتوى االبتــدايئ إىل  45%ويف االعــدادي إىل  20%ويف الثانــوي التأهيــي إىل  12%ويف
العــايل إىل  9%ويف التكويــن املهنــي إىل  4%ويف اإلعــداد املــدريس إىل .10%

وتجــدر اإلشــارة إىل أن  18.1%مــن املتمدرســن انتقلــوا مــن متابعــة منتظمــة للدروس
عــن بعــد إىل متابعــة غــر منتظمــة و 9.5%تخلــوا متا ًمــا عــن متابعــة الــدروس عــن
بعــد .وتبلــغ هــذه النســب ،عــى التــوايل ،حســب املســتوى الــدرايس  19.4%و11.4%
يف املســتوى االبتــدايئ 21.9% ،و 15.9%يف اإلعــدادي 18% ،و 2.8%يف الثانــوي11.3% ،
و 3.3%يف التعليــم العــايل و 8.9%و 8.2%يف التكويــن املهنــي.

تراجــع مهــم يف االهتــام مبتابعــة التعليــم عــن بُعــد بَعــد تأجيل
أو إلغــاء االمتحانات

تأثري إلغاء أو تأجيل االمتحانات عىل متابعة الدروس عن بعد

كان لتأجيــل أو إلغــاء االمتحانــات أثــر كبــر عــى االهتــام مبتابعــة الــدروس عــن
بعــد ،حيــث انخفضــت نســبة املتمدرســن الذيــن يتابعــون هــذه الــدروس ،يف
جميــع املســتويات ،مــن  77.9%إىل  .61%ويظهــر هــذا االنخفــاض أكــر وضوحــا يف
املســتوى اإلعــدادي بانتقــال هــذه النســبة مــن  81.2%إىل  ،57.6%يليــه االبتــدايئ
مــن  73.2%إىل  ،53.5%والثانــوي مــن  85.8%إىل  ،72.3%باســتثناء الســنة الثانيــة
بكالوريــا حيــث اســتقرت هــذه النســبة يف  ،95.4%وأخ ـرا التكويــن املهنــي مــن
 70.4%إىل .60.6%

معيار التصنيف

قبل تأجيل
أو إلغاء
االمتحانات

كــا انخفضــت نســبة املتمدرســن الذيــن يتابعــون هــذه الــدروس بشــكل منتظــم
مــن  42.9%إىل  33.1%وحســب املســتوى الــدرايس ،مــن  35.3%إىل  26%يف املســتوى
االبتــدايئ ،مــن  41.9%إىل  27.9%يف اإلعــدادي مــن  51.2%إىل  38%يف الثانــوي ،ومــن
 56.4%إىل  51.1%يف التعليــم العــايل ومــن  48.9%إىل  40.6%يف التكويــن املهنــي.

متابعة
منتظمة
متابعة غري
منتظمة
عدم
املتابعة
املجموع

بعد تأجيل أو إلغاء االمتحانات
متابعة متابعة غري عدم
املجموع
منتظمة منتظمة املتابعة
72.4%

18.1%

9.5%

100%

5.8%

57.4%

36.8%

100%

0.2%

0%

99.8%

100%

33.1%

27.9%

39.0%

100%
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تأثري إلغاء أو تأجيل االمتحانات عىل متابعة الدروس عن بعد حسب املستوى الدرايس
معيار التصنيف
قبل تأجيل
أو إلغاء
االمتحانات
بعد تأجيل
أو إلغاء
االمتحانات

متابعة منتظمة
متابعة غري منتظمة
عدم املتابعة
املجموع
متابعة منتظمة
متابعة غري منتظمة
عدم املتابعة
املجموع

ابتدايئ

إعدادي

35.3%
37.9%
26.8%
100.0%
26.0%
27.5%
46.5%
100.0%

41.9%
39.3%
18.8%
100.0%
27.9%
29.7%
42.4%
100.0%

ثانوي (جدع
مشرتك والسنة
األوىل باكالوريا
51.2%
34.6%
14.2%
100.0%
38.0%
34.3%
27.7%
100.0%
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املستوى الدرايس
باكالوريا

عايل

تكوين مهني

املجموع

78.2%
17.3%
4.6%
100.0%
78.2%
17.2%
4.6%
100.0%

56.4%
25.1%
18.5%
100.0%
51.0%
28.7%
20.3%
100.0%

48.9%
21.5%
29.6%
100.0%
40.6%
20.0%
39.4%
100.0%

42.9%
35.0%
22.1%
100.0%
33.1%
27.9%
39.0%
100.0%

قلــص  6أشــخاص متمدرســن مــن أصــل  10مــن الوقــت
املخصــص للدراســة خــال فــرة الحجــر الصحــي ،وخاصــة
الذكــور منهــم

الثانــوي (مــع  41.9%كأعــى نســبة يف الســنة الثانيــة بكالوريــا) و 15.6%يف التعليــم
العايل.

انخفــاض الوقــت املخصــص للدراســة و/أوالتكويــن بأكــر مــن
ســاعة ونصــف خــال فــرة الحجــر الصحــي

خــال فــرة الحجــر الصحــي وبعــد تأجيــل أو إلغــاء االمتحانــات ،رصح 60.6%
مــن التالميــذ والطلبــة أنهــم قلصــوا مــن الوقــت الــذي يقضونــه يف التعليــم عــن
بعــد واألنشــطة املدرســية .هــذه النســبة هــي أكــر ارتفاعــا لــدى الذكــور ()65.3%
مقابــل  55.8%مــن اإلنــاث ولــدى ســكان املــدن ( )69.8%مقابــل  56.4%مــن
ســكان القــرى ويف القطــاع العمومــي ( )62.8%مقابــل  46.1%مــن القطــاع
الخــاص .وتصــل هــذه النســبة ،حســب املســتوى الــدرايس ،إىل  70%يف املســتوى
اإلعــدادي و 66.3%يف االبتــدايئ و 45.7%يف الثانــوي و 49.6%يف التكويــن املهنــي
و 39.6%يف التعليــم العــايل.

يخصــص التالميــذ والطلبــة البالغــن مــن العمــر  15ســنة فأكــر حــوايل  3ســاعات
ودقيقــة واحــدة ،يف املتوســط ،يوميــا للدراســة و/أوالتكويــن ( 3ســاعات و 18دقيقــة
بالنســبة للنســاء مقابــل ســاعتني و 44دقيقــة بالنســبة للرجــال) .وقــد انخفــض هــذا
الوقــت مبقــدار ســاعة و 36دقيقــة (ســاعة و 35دقيقــة بالنســبة للرجال وســاعة و48
دقيقــة بالنســبة للنســاء) مقارنــة باليــوم العــادي قبــل الحجــر الصحــي.

يف املقابــل ،خصــص  9.9%مــن األشــخاص املتمدرســن وقتًــا أطــول لهــذه األنشــطة؛
 11.5%يف الوســط الحــري و 6.4%يف الوســط القــروي ،و 24.4%بــن تالميذ الســلك

تطور الوقت املخصص للدروس عن بعد وللدراسة حسب املستوى الدرايس

املجموع
مل يتغري

تكوين
مهني
انخفض

عايل

السنة الثانية
باكالوريا

ارتفع
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ثانوي (دون
السنة الثانية
باكالوريا)

إعدادي

ابتدايئ

قلص  6أشخاص
متمدرسني من
أصل  10من
الوقت املخصص
للدراسة خالل فرتة
الحجر الصحي

-1h30
14

يعتقــد  2مــن كل  3تالميــذ أن الــدروس
عــن بعــد ال تغطــي املقــرر البيداغوجــي

رأي األفراد املتمدرسني حول تغطية التعليم عن بعد للمقرر البيداغوجي السنوي ()%

خاص

قروي
املجموع
نعم

ال

وسط اإلقامة

حرضي

نوع املؤسسة

عمومي

ال يعرف
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توزيع التالميذ حسب اإلجراء املتخذ أو الذي ينوون اتخاذه لتدارك نقص تغطية املقرر الدرايس ()%

املجموع

آخر

قروي

حرضي

دروس دعم
عن بعد

دروس دعم
حضورية بعد رفع
الحجر الصحي

دعم درايس من
طرف األبوين أو
األقارب أو الجريان
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ال يشء

مــن بــن التالميــذ والطلبــة الذيــن تابعــوا الدراســة
عــن بعــد خــال فــرة الحجــر الصحــي ،اعتــر 17.3%
أن الدراســة عــن بعــد قــد غطــت ،بالكامــل ،املقــرر
البيداغوجــي الســنوي 19.3% .بــن ســكان املــدن مقابــل
 12.9%بــن ســكان القــرى و 27.2%مــن املتمدرســن
بالقطــاع الخــاص مقابــل  15.8%يف القطــاع العمومــي.
أمــا بالنســبة لـــ 2مــن كل  3تالميــذ ( ،)68.3%فــإن هــذه
الــدروس ال تغطــي املقــرر بالكامــل يف حــن مل يســتطع
 14.4%منهــم اإلدالء برأيهــم.
نصــف التالميــذ ( ،)50.1%الذيــن يعتــرون أن التعليــم
عــن بعــد مل ميكــن مــن تغطيــة املقــرر الــدرايس بالكامــل،
مل يتخــذوا أيــة تدابــر لتــدارك هــذا النقــص .ويتعلــق
األمــر ،بالخصــوص ،بالقرويــن ( ،52.9%مقابــل 48.8%
مــن الحرضيــن) ،والذكــور ( ،52.2%مقابــل  47.8%مــن
اإلنــاث) وطلبــة التعليــم العــايل ( % 59.6مقابــل 45.8%
مــن تالميــذ املســتوى االبتــدايئ).
بينــا ســيعتمد أكــر مــن ربــع املتمدرســن ( )27.9%عــى
دعــم اآلبــاء أو األقــارب أو الجــران ( 39.7%يف املســتوى
االبتــدايئ و 40.4%يف القطــاع الخــاص) ،و 13.2%عىل دروس
الدعــم الحضوريــة بعــد رفــع الحجــر الصحــي ( 16.2%بــن
تالميــذ املســتوى اإلعــدادي) و 4.9%عــى دروس الدعــم عن
بعــد ( 10.7%بــن تالميــذ الســلك الثانــوي).

انعكاسات التعليم عن بعد
عىل التالميذ والطلبة
تتمثــل االنعكاســات الســلبية الرئيســية
للتعلــم عــن بعــد يف صعوبــة االســتيعاب
بالنســبة لـــ 46.8%مــن املتمدرســن،
واإلدمــان عــى األدوات اإللكرتونية بنســبة
 22%( 18.2%بــن تالميــذ املــدن مقابــل
 9.8%بــن تالميــذ القــرى و 29.8%يف
القطــاع الخــاص مقابــل  16.4%يف القطــاع
العمومــي) ،واضطرابــات يف الرتكيــز
بنســبة  19.2%( 16.1%بــن تالميــذ
االبتــدايئ و 22.6%بالقطــاع الخــاص) .مــن
ناحيــة أخــرى ،ليــس للتعليــم عــن بعــد
أي تأثــر ســلبي بالنســبة ألكــر مــن ربــع
املتمدرســن (.)27.2%

تأثري التعليم عن بعد عىل األفراد املتعلمني حسب الجنس ()%
املجموع

بدون
أي تأثري

إناث

ذكور

آخر

ضحية
للعنف
اإللكرتوين

مشاكل
يف الرؤية
(البرص)

استخدام
األدوات
اإللكرتونية
بدون مراقبة
اآلباء

نقص يف
األنشطة
البدنية
والحركية

اضطراب
يف السلوك،
مشاكل يف
الرتكيز

اإلدمان عىل
استعامل
األدوات
اإللكرتونية

تأخر أو تراجع
يف التعلم
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 8مــن أصــل  10أطفــال متمدرســن يف التعليــم األويل ال يتابعــون
الــدروس عــن بعــد

تابــع مــا يقــرب مــن طفــل واحــد مــن كل  6أطفــال ( )16.5%دروس التعليــم األويل
عــن بعــد ( 7.1%بشــكل منتظــم و 9.4%بشــكل غــر منتظــم) 88% ،منهــم تلقــوا
املســاعدة مــن أحــد أفــراد األرسة 32.9% ،منهــم حظــوا بهــذه املســاعدة بشــكل
دائــم طيلــة وقــت متابعــة الــدروس و 55.5%مــن حــن آلخــر وتــم تقديــم هــذه
املســاعدة مــن قبــل األمهــات بنســبة  73.9%مــن الحــاالت أو اآلبــاء ( )16.7%أو
فــرد آخــر مــن األرسة (.)9.4%

 83.5%مــن األطفــال املتمدرســن يف التعليــم األويل مل يتابعــوا الــدروس عــن بعــد
( 79.1%يف الوســط الحــري مقابــل  94.6%يف الوســط القــروي) .وتتجــى األســباب
الرئيســية التــي رصح بهــا أربــاب األرس يف عــدم العلــم بوجــود قنــوات مخصصــة
للتعليــم عــن بعــد ( )43.7%وصعوبــة متابعــة الــدروس بســبب صغــر ســن الطفــل
( )22.1%وعــدم فعاليــة الــدروس ( )10.7%وعــدم التوفــر أو نقــص يف األدوات
اإللكرتونيــة (.)5.5%

انتظام متابعة الدروس عن بعد ملستوى التعليم األويل ()%

التكفل مبواكبة أطفال التعليم األويل يف متابعة التعليم عن بعد ()%

األم
األب
فرد آخر من األرسة

املجموع
عدم املتابعة
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قروي
متابعة غري منتظمة

متابعة منتظمة
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حرضي

يوافــق  3أربــاب أرس مــن أصــل  4عــى تأجيــل أو إلغــاء االمتحانــات

ولــوج محــدود إىل األدوات والخدمــات الالزمــة للتعلــم عــن بعــد

يوافــق أكــر مــن نصــف أربــاب األرس ( )56.2%عــى قــرار تأجيــل أو إلغــاء
االمتحانــات 57.5% ،بــن الرجــال و 48.2%بــن النســاء 54% ،بــن ســكان املــدن
مقابــل  61%بــن ســكان القــرى .رب أرسة واحــدة مــن أصــل خمســة ( )20%يوافــق
شــيئا مــا عــى هــذا القـرار 19.8% ،مــن الرجــال و 21.4%مــن النســاء .يف املقابــل
 14.8%ال يوافقــون بتاتــا و 9%مل يبــدوا أي رأي.

خــال فــرة الحجــر الصحــي ،اقتنــت  22.4%فقــط مــن األرس أدوات تكنولوجيــة
أو خدمــة االتصــال باإلنرتنــت لتمكــن أطفالهــم مــن متابعــة التعليــم عــن بعــد.
اقتنــت أرسة واحــدة مــن كل  10أرس ( )9.7%هاتفــا ذكيــا ( 11.2%يف الوســط
الحــري مقابــل  6.2%يف الوســط القــروي) و 2.8%حاســوبا أو لوحــة الكرتونيــة
و 0.2%طابعــة.

تتمثــل األســباب الرئيســية التــي رصح بهــا أربــاب األرس الذيــن يوافقــون عــى هــذا
القـرار شــيئا مــا أو ال يوافقــون عليــه بتاتــا ،يف تراخــي األطفــال أو عــدم اهتاممهــم
بالــدروس ( ،)46.4%التأثــر الســلبي عــى نتائــج التالميــذ باعتــاد نقــط املراقبــة
املســتمرة فقــط ( )12%وتزايــد عــبء املقــرر الــدرايس للســنة املقبلــة (.)9.4%

وباملثــل ،اقتنــت  15.9%مــن األرس خدمــة االتصــال بشــبكة اإلنرتنــت 17.2% ،يف
الوســط الحــري مقابــل  13%يف الوســط القــروي 20.8% ،مــن أربــاب هــذه األرس
لديهــم مســتوى تعليمــي عــا ٍل مقابــل  13%بــدون أي مســتوى تعليمــي.

رأي أرباب األرس يف قرار تأجيل أو إلغاء االمتحانات حسب الجنس ()%
املجموع

غري مبال

إناث

ذكور

متفق شيئا ما

غري متفق بتاتا
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متفق متاما

.III
الولوج للخدمات
الصحية

18

ولوج متباين ومحدود للخدمات الصحية نتيجة الحجر

مــن بــن  32%مــن األطفــال دون ســن الخامســة الذيــن كانــوا يف حاجــة إىل
خدمــة تلقيــح خــال فــرة الحجــر الصحــي ،مل يتمكــن  12%مــن هــؤالء األطفــال
مــن االســتفادة منهــا 11% ،يف الوســط الحــري و 13%يف الوســط القــروي
و 17%بــن  20%األقــل ي ـرا مقابــل  13%بالنســبة ل 20%األكــر ي ـرا.

مــن بــن  11.1%مــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن أم ـراض مزمنــة تطلبــت
فحصــا طبيًــا أثنــاء الحجــر 45.2% ،مل يســتطيعوا الولــوج إىل الخدمــات الصحيــة،
ً
بنســبة ـــأكرب لــدى الرجــال ( )46.6%مقابــل  44.4%لــدى النســاء وبــن الســكان
القرويــن ( )53.2%مقابــل ســكان املــدن ( ،)41.4%وبــن  20%مــن الســكان
األقــل يــرا ( )48%مقابــل  20%األكــر يــرا ( ،)37%وبــن األطفــال الذيــن
تــراوح أعامرهــم بــن  6و 14ســنوات ( )64.2%مقابــل أو لئــك الذيــن تقــل
أعامرهــم عــن  5ســنوات (.)39.2%

ســاهم الخــوف مــن عــدوى كوفيــد 19 -ونقــص اإلمكانيــات
املاديــة يف الحد من الوصول إىل الخدمات الصحية أثناء الحجر
يرجــع عــدم الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة يف حالــة األمــراض املزمنــة
بالنســبة لـــ 34.2%مــن الحــاالت إىل نقــص املــال ،وتصــل هــذه النســبة إىل
 35.6%بالنســبة لألم ـراض العابــرة وإىل  26.2%بالنســبة لخدمــات صحــة األم.

مــن بــن  10.1%مــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض عابــرة وكانــوا
يف حاجــة إىل استشــارة طبيــة 36.9% ،مل يتمكنــوا مــن االســتفادة مــن هــذه
الخدمــات الطبيــة 46% ،يف الوســط القــروي مقابــل  33%يف الوســط الحــري.
وهــذه النســبة هــي أعــى يف صفــوف الرجــال ( )41%مقارنــة بالنســاء (،)35%
وبــن األشــخاص البالغــن الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  25و 55ســنة ()39%
مقارنــة باألطفــال دون ســن الخامســة ( )34%وبــن  20 %األقــل ي ـرا ()47%
مقارنــة بالنســبة لـــ 20%األكــر ي ـرا (.)26%

فيــا يتعلــق بخدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،يعــود ســبب عــدم الوصــول إىل هــذه
الخدمــات بالنســبة ل 36%مــن الحــاالت إىل الخــوف مــن اإلصابــة بالفــروس.
هــذا الخــوف هوســبب التخــي عــن التلقيــح لــدى األطفــال دون ســن الخامســة
بالنســبة لنصــف الحــاالت (.)50.1%
وتشــكل صعوبــات الولــوج عقبــة مهمــة للوصــول إىل الخدمــات الصحيــة
املتعلقــة بصحــة األم ،وتلقيــح األطفــال دون ســن الخامســة بالنســبة ل26.6%
و 24.2%مــن الحــاالت عــى التــوايل.

مــن بــن  7%مــن النســاء اللــوايت احتجــن إىل متابعــة الحمــل أو استشــارات مــا
قبــل أو بعــد الــوالدة 26.2% ،منهــن مل يســتفدن مــن هــذه الخدمــات؛ 22%
منهــن يف الوســط الحــري مقابــل  33%يف الوســط القــروي و 27%مــن بــن
 20%األقــل ي ـرا مقابــل  22%مــن بــن  20%األكــر ي ـرا.
مــن بــن  2.4%مــن األشــخاص الذيــن احتاجــوا إىل متابعــة طبيــة تتعلــق بالصحة
اإلنجابيــة 21% ،مل يتمكنــوا مــن الوصــول إليهــا ( 98%مــن هــؤالء نســاء)27% ،
يف الوســط القــروي مقابــل  17%يف الوســط الحــري و 17%بالنســبة ل20%
األكــر يـرا مقابــل  23%بــن  20%األقــل يـرا.

ولــوج متبايــن ومحــدود للخدمــات الصحيــة
نتيجــة الحجــر

أسباب عدم الحصول عىل الخدمات الصحية خالل الحجر الصحي
الخوف من
اإلصابة مبرض
كوفيد19 -

الطاقم الطبي
غري متاح

صعوبة
الولوج

املؤسسة الصحية
مغلقة /تم رفض
الولوج إليها

نقص
اإلمكانيات
املادية

غالء
الخدمة

تأجيل املوعد
املقرتح /موعد
متأخر

آخر

الصحة اإلنجابية

26.5%
32.1%
22.0%
35.6%

9.4%
10.7%
6.6%
11.9%

17.3%
12.3%
26.6%
17.2%

5.1%
4.5%
10.5%
5.6%

34.2%
35.6%
26.2%
29.7%

1.4%
1.1%
2.4%
0.0%

4.1%
2.5%
2.8%
0.0%

2.0%
1.2%
3.0%
-

تلقيح األطفال دون
سن الخامسة

50.1%

9.4%

24.2%

1.6%

6.2%

0.0%

5.3%

3.3%

معيار التصنيف
األمراض املزمنة
األمراض العابرة
صحة األم
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نسبة األشخاص املرىض الذين مل يستطيعوا االستفادة من الخدمات الصحية

األمراض املزمنة

األمراض العابرة

صحة األم

الصحة اإلنجابية

تلقيح األطفال
دون سن الخامسة
املجموع

قروي

حرضي
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ساهم الخوف من
عدوى كوفيد19-
ونقص اإلمكانيات
املادية يف الحد
من الوصول إىل
الخدمات الصحية
أثناء الحجر
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