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ملخص
تعترب املرأة املغربية عنصرا نشيطا وفاعال أساسيا داخل منظومة الصحة،ومماالشك فيه أن األزمة الوابئية اليت يعيشها العامل
عامة واملغرب بصفة خاصة ،سيكون هلا أتثري على األداء والنجاعة والفاعلية،خاصة يف هذا القطاع الذي يعترباللبنة األساس يف تدبري
مثل هذه األزمات.ويف هذا السياق تسعىهذه الدراسة إىل تسليط الضوء على واقع تدبري جائحة فريوس كوروان املستجد (Covid-
 ،) 19من وجهة نظر املوظفة داخل املنظومة الصحية ابملغرب ،وكذا أتثريها على تغيري أدوارها االجتماعية القائمة على النوع يف ظل
احلجر الصحي عرب التقصي والتشخيص الدقيق ،وخص األمر يف ذلك جمتمع الدراسة املكومنناملوظفات العامالتباملديرية اجلهوية
للصحة جبهة فاس مكناس ،ح يث حاولنا من خالل العينة التعرف على أدوارها انطالقا من حميط عملها ،مع حماولة فهمجدلية
العالقة بني املؤثرات اليت تساهم يف مواجهة هذه األدوار .فعلى ضوء ما توصلت إليه الدراسة امليدانية ،ويف ظل احلجر الصحي
ازدادت الضغوط على املوظفة خصوصا يف ممارستها ألدوارها ا الجتماعية ،مما أثر على درجة رضاها ،وهذا يف حد ذاته أثر على
نفسيتها ومردودية أدائها سواء يف العمل أو داخل األسرة.
ويف إطار رفع احليف والتمييز الذي طال التقسيم املنصف لألدوار االجتماعية القائمة على النوع والوصول إىل التغيري املنشود،
تضمنت الدراسةمن منظور ا لعينة استشرافالتصحيح املسار وتسريع تغيري األدوار االجتماعية ،إن على مستوى العمل يف حميطه العام
كان ذلك تدبرياي ،قانونيا ،تنظيميا واجتماعيا ،أو يف جمال التحفيز املادي واملعنوي الذي من شأنه حتسني أدائها ومردوديتها ،أو يف
جمال رفع حتدي العمل عن بعد بتسريعه مع تقدمي احلماية القانونية الالزمة لكل من اإلدارة واملوظف .أما على مستوى األسرة
فخلصت الدراسة إىل مراعاة احمليط العام لألسرة مع العمل على حتسني العالقة القائمة داخل البيت.
الكلمات املفتاحية:تدبري جائحة كوروان ،األدوار االجتماعية القائمة على النوع االجتماعي ،احلجر الصحي.

 -162ابحثة بسلك الدكتورامهخترب الدراسات السياسية والقانون العام ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة سيدي حممد بن عبد هللا ،فاس.
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Abstract
Moroccan women are considered an active and basic player within the health system,
there is no doubt that the epidemiological crisis experienced by the world in general and
Morocco in particular, will have an impact on performance, efficiency and effectiveness,
especially in this sector, which is the cornerstone of managing such crises.In this context, this
study seeks to shed light on the reality of the management of the emerging coronavirus (Covid19) pandemic, from the employee’s point of view within the health system in Morocco, as well
as its impact on changing its gender-based social roles in light of the quarantine through
investigation and accurate diagnosis, especially the matter is in thestudy community consisting
of female employees working in the Regional Directorate of Health in the region of Fez Meknes,
where we tried through the sample to identify its roles from the context of its work, with an
attempt to understand the dialectic of the relationship between influences that contribute to
facing these roles. In light of the findings of the field study, and in light of the quarantine, the
pressure on the employee increased, especially in the exercise of her social roles, which
affected her degree of satisfaction, and this in itself affected her psychology and the
performance of her performance, whether at work or within the family.
In the context of raising the injustice and discrimination that affected the equitable
division of social roles based on gender and access to the desired change, the study included a
foresight to correct the course and accelerate the change of social roles, that at the level of
work in its general environment, it was administrative, legal, organizational and social, or in The
field of material and moral stimulation that would improve its performance and productivity,
or in the field of raising the challenge of remote work by speeding it up while providing the
necessary legal protection for both the administration and the employee. As for the family level,
the study concluded by taking into account the general environment of the family while
working to improve the relationship existing within the home.
Keywords:Corona pandemic management, gender-based social roles, quarantine.
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مقدم ـ ـ ـ ــة
راهن املغرب يف ظل حالة الطوارئ الصحية العاملية النامجة عن تفشي فريوس كوروان املستجد ( )Covid-19على الصحة
العامة ،عرب إقفال احلدود،

163

شل احلركة االقتصادية وفرض احلجر الصحي والتباعد بني األفراد واجلماعات ،كل هذا من

أجلكبحانتشار الوابء على الصعيد الرتايب للمملكة.
واكبت بذلك وزارة الصحة يف هذا الشأن الظرفية الصحية االستثنائية حبزم شديد ،حيث كانت السباقة الختاذ اإلجراءات
األوىل للحجر الصحي  ،هبدف احلد من اجلائحة الوابئية لفريوس كوروان املستجد ،وسعت ابلتايل إىل ضمان احلق يف الصحة ،إن
بني العاملني هبا من جهة ،أو ابلنسبة للساكنة على املستوى الوطين من جهة أخرى ،كحق من احلقوق األساسية لإلنسان،

164

وركيزة من الركائز اليت تقوم عليها املنظومة الصحية إ ن على املستوى الدويل أو على املستوى الوطين ،فقد جاء يف اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان يف مادته  25أن "لكل شخص احلق يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له وألسرته" 165.وجند على
املستوى الوطين دسرتة هلذا احلق مبوجب أخر دستور للمملكة 166،والذي أعطى أولوية مهمة حلق الفرد والساكنة يف الصحة بضمانه
من طرف السلطات العمومية يف إطار احرتام احلرايت واحلقوق األساسية املكفولة للجميع ،عرب ما جاء يف ديباجته مرورا بكل من
الفصول  20167و 21168و31
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منه .لتضع بذلك الدولة املغربية على عاتق السلطات العمومية ومؤسساهتا القطاعية مهمة

القيام بوضع وتفعيل وتنفيذ السياسة القطاعية 170،والربامج املوجهة لضمان هذا احلق.
رغم كل اجملهودات اليت تقوم هبا الدولة من أجل النهوض بقطاع الصحة ،فما زال هناك ضعف كبري يف املوارد واكراهات
بنيوية عميقة تتخبط فيها املنظومة الصحية ،ومسافة الفوارقما زالت شاسعة يف الصحة العمومية ،وهذا ما يؤكده ملخص التقرير
 -163منذ أول إعالن عن الوفاة واليت سجلت من بني احلاالت الوافدة عرب احلدود.
 -164هذا احلق الذي أعادت التأكيد عليه منظمة الصحة يف التوصية  41الصادرة عن الدورة  ،23وجاء فيها أن " مجعية الصحة العاملية الثالثة والعشرون ...تؤكد أن الصحة حق أساسي لإلنسان".
 -165والذي كرسته املادة  12من العهد الدويل املتعلق ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،واليت جاء فيها ما يلي" :حق كل إنسان التمتع أبعلى مستوى من ال صحة اجلسمية والعقلية ُيكن بلوغه".
مت التأكيد كذلك على هذا احلق يف صيغته العامة يف املواثيق الدول ية املتعلقة ابلفئات اإلنسانية األكثر ضعفا كالنساء واألطفال واملتخلفني عقليا واملعاقني والعمال واملهاجرين وأفراد عائالهتم.كما جاء يف
نص الفقرة  1من املادة  43من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم اليت تقضي":يتمتع العمال املهاجرون ابملساواة يف املعاملة مع رعااي دولة العمل فيما يتعلق مبا يلي،....
إمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعية والصحية شريطة الوفاء مبتطلبات االشرتاك يف برامج هذه اخلدمات".
 -166الظهري الشريف  1.11.91الصادر يف  27شعبان  29( 1432يوليوز  ،)2011بتنفيذ نص الدستور ،اجلريدة الرمسية عدد  5964مكرر بتاريخ  28شعبان  30( 1432يوليوز ،)2011
ص.3600 .
 -167حيث جاء فيه" :احلق يف احلياة هو أول احلقوق لكل إنسان ،وحيمي القانون هذا احلق".
 -168الذي بنص صراحة" :لكل فرد احلق يف سالمة شخصه وأقرابئه ومحاية ممتلكاته".
 -169بنص هذا الفصل على " :تعمل الدولة واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية على تعبئة كل الوسائل املمكنة ،تيسري أسباب استفادة املواطنات واملواطنني ،على قدم املساواة من احلق يف العالج
والعناية الصحية ،احلماية االجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو املنظم من لدن الدولة ،احلصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ،...من احلقوق املكفولة مبوجب هذا الفصل من
الدستور".
 -170وزارة الصحة ،خمطط الصحة ، 2025 ،هذا املخطط الذي استند يف رؤيته على الربانمج احلكومي للنهوض بقطاع الصحة  2017-2021الذي بدأ تنزيله منذ  27يوليوز .2017وللمزيد من
اإلطالع" Plan Santé 2025, le citoyen au cœur de notre système de la santé, Septembre 2018 " :
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السنوي للمجلس االجتماعي واالقتصادي والبيئي لسنة  ،2017الذي كشف العديد من أوجه القصور البنيوي فعال سبيل
املثال  .. ،عدم مواكبة تعميم نظام املساعدة الطبية،

171

وفضال عن ذلك ،مل تتم مواكبة هذا التعميم بزايدة حجم التمويل وتعزيز

املوارد البشرية املخصصة للصحة العمومية ،مبا ُيكن من االستجابة املتزايدة إىل خدمات الرعايةالصحية 172.يف ظل كل هذه الظروف
ويف إطار احلفاظ على مبدأ ودستورية استمرارية اخلدمات العمومية173،يقوم تدبري األزمة الوابئية وحالة الطوارئ الصحية اليت يعيشها
املغرب ،أييت اعتماد مقاربة النوع وإدماج املرأةيف األبعاد التنموية املستدامة من أبرز اآللياتوأمثلها لتنفيذ أهداف السياسات العمومية
وابخلصوص السياسة الصحية.
فوفقا ملا جاء يف أخر التقديرات العاملية174،تشكل النساء العامالت ابلصحة حوايل  ،70%معظمهن يشتغلن يف
التمريض ،أي يف الصفوف األمامية لعالج املصابني وحماربة تفشي جائحة فريوس كوروان املستجد ( ،)Covid-19ويف نفس
السياق كانت  90%من النساء تشتغلن مبقاطعة ووهان الصينية حيث ولد تفشي الفريوس ،أما ابلوالايت املتحدة األمريكية
فتبلغن  78%من مهنيي الصحة .ميكن ابلتايل القول أن النساء أكثر تضررا من جائحة كوروان ،سواء على املستوى العاملي أو يف
املغرب .ابإلضافة إىل التأثري املباشر لإلصابة ابلفريوس يف صفوفهن ،فهن معرضات للمخاطر بشكل دائم ،وألسباب تتعدد حسب
احمليط الذي يعشن فيه .فهناك أمثلة عديدة حنصر منها العنف داخل املنازل ،أخرى تعود إىل افتقار جمموعة كربى منهن إىل التامني
الصحي االجتماعي بسبب عملهن ابلقطاع غري مهيكل ،عدم احلصول على اخلدمات الصحية اإلجنابية ،وال ننسى ما تواجهه
امل وظفااتللوايت تشكلن الفئةالكربى ابملؤسسات الصحية يف تدبري هذه اجلائحة ،من داخل اإلدارة أو اللوايت تسهرن على تقدمي
اخلدمات الصحية والعالجية ابملستشفيات .ويف هذا السياق جاءت الدراسة حول مسامهة املوظفة بقطاع الصحة يف تدبري األزمة
مع تشخيص مدى تغيريأدوارها االجتماعيةيف ظل احلجر الصحي.
تعترب دراسة القضااي القائمة على مقاربة النوع من أهم انشغاالت الفاعل العمومي والباحث األكادُيي ،انطالقا من التنوع
والتعدد لألدوار االجتماعية القائمة على النوع،فمن هنا أتيت أمهية هذه الدراسة ،لينصب االهتمام على املوظفة بقطاع الصحة يف
تدبري املرحلة االستثنائية ،من خالل استقصاء أمر تغيري أدوارها االجتماعية ،مع الكشف عن املتغريات املسامهة يف دراسة وتفعيل
هذه األدوار سواء من داخل زمنها الوظيفي أو األسري.وتتجلى كذلك دوافع هذه الدراسة ،فياالهتمام ابلظاهرة من داخل قطاع
إدارة عمومية هبذه احلساسية 175،بوضع الظاهرة "املرأة بقطاع الصحة وتدبري أزمة جائحة كوروان املستجد (،")Covid-19

 -171حسب ملخص نفس التقرير  :واليت بلغت إىل حدود هناية سنة  2017حسب وزارة الصحة  60%وذلك ابلنظر إىل تسجيل الطلبة فيفي نظام التغطية الصحية احملدث لفائدهتم ،ومع ذلك وعلى
الرغم من إحداث القانون املتعلق ابلتغطية الصحية لفائدة العاملني املستقلني يف  ،2016فإن هذا القانون مل يدخل حيز التنفيذ خالل سنة  ،2017وعالوة على ذلك ،ورغم التقدم احملرز على درب تعميم
التغطية الصحية األساسية ،تسجل عدة اختالالت ،إن على مستوى نظام التامني الصحي األساسي عن املرض أو نظام املساعدة الطبية ( ،)RAMEDوترتبط بشكل خاص بتمويل املنظومة وحبكامة
القطاع.
 -172ملخص التقرير السنوي لسنة  ،2017اجمللس االجتماعي واالقتصادي والبيئي ،املغرب ،2017 ،ص.12 .
 -173كما جاء يف الفصل  145من الدستور املغريب " : 2011يتم تنظيم املرافق العمومية على أساس املساواة بني املواطنات واملواطنني يف الولوج إليها ،واإلنصاف يف تغطية الرتاب الوطين ،واالستمرارية
يف أداء اخلدمات".
174

- Pour plus d’information à consulter le lien : https://www.nytimes.com/2020/03/12/us/women-coronavirus-greaterrisk.html, visité le 18/04/2020 à 12h15’.
 -175مل نعثر على دراسة مشاهبة ختص املوظفة ومسامه تها يف تدبري املنظومة الصحية وخنص هنا ابلذكر من تعملن على تدبري وتسيري اإلدارة ،هناك تواجد لعمل األطر الطبية والتمريضية وذلك يف كل ما
خيص التطبيب وتقدمي العالجات الطبية ،وذلك استنادا على اتصالنا ابملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ابملغرب خالل تنقيبنا وحبثنا البيبليوغرايف.
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حتت جمهر املالحظة والتشريح البحثي يف مدى تغيري أدوارها االجتماعية القائمة على النوع  ،كفاعل اجتماعي له دور أساسي
وسط اجملتمع أوال ،وكمورد بشري منتج داخل املنظومة الصحية اثنيا.
تعزيزا لألمهية أعاله ،ال يسعنا إال االنطالق من الشعار الذي تبنته األمم املتحدة يف االحتفال االممي لسنة  2019ابليوم
العاملي للمرأة"Penser équitablement - Bâtir intelligemment - Innover pour le :
»  changementهذا الشعار الذي أسس للتفكري القائم على اإلنصاف ،والبناء الذكي وعلى االبتكار يف التغيري ،هكذا
خرجت نساء العامل يف ختليدهذا اليوم ،وجاء كذلك على لسان األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييس ،التأكيد يف رسالته
مبناسبة اليوم الدويل للمرأة عامه  ،2017على أن  " :زايدة نسبة النساء العامالت يف املؤسسات العامة جيعلها أكثر متثيال،
وينهض ابالبتكار ،وحيسن عمليات اختاذ القرار ،وحيقق فوائد للمجتمعات أبسرها176.ومن هذا املنطلق ،أييت التأسيس إلشكالية
البحث الرئيسة التالية ،إىل أي حد ساهم تدبري جائحة كوروان يف التأثري على ا ألدوار االجتماعية ابلنسبة للموظفة بقطاع الصحة
؟ يف ظل أزمة جائحة فريوس كوروان املستجد كيف استطاعت املوازنة بني أدوارها االجتماعية ؟ تتناسل عنها جمموعة من
التساؤالت الفرعية اليت سيتم اإلجابة عنها داخل منت املقال وأمهها:
 ما هي االكراهات والتحدايت اليت تواجه املوظفة بقطاع الصحة يف نطاق ممارستها ألدوارها االجتماعية ؟ ما السبيل لتجاوز الصعوابت اليت تواجهها من خالل ممارستها ألدوارها االجتماعية ؟ وما هي انتظارات عينة الدراسة للنهوض ابألدوار االجتماعية ابلنسبة للموظفة ؟لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية ،وحماولة منا للكشف عن مدى تغري األدوار االجتماعية القائمة على النوع -للموظفة
بقطاع الصحة -املديرية اجلهوية للصحة بفاس مكناس منوذجا ،مت طرح الفرضيات التالية:
 الفرضية األوىل :يف ظل احلجر الصحي تزداد الضغوط على املوظفة بقطاع الصحة (العمل ،تربية األبناء ،مساعدة الزوج.)...، الفرضية الثانية :تقنية العمل عن بعد ساعدت املوظفة بقطاع الصحة على جناعة أدائها ومردوديتها. الفرضية الثالثة :قيام موظفة قطاع الصحة ابملوازنة بني أدوارها االجتماعية ينعكس على درجة رضاها (العمل ،األسرة.)... الفرضية الرابعة :موازنة املوظفة بقطاع الصحة متوقف على عالقتها مبحيطها املهين (الرئيس املباشر ،املوظفون اآلخرون.)...من أجل قياس مدى التغيرييف األدوار االجتماعية القائمة على النوع االجتماعي للموظفة بقطاع الصحة ،وكذا الفجوات
اليت تعرتي املساواة بني اجلنسني ،جاءت أهداف الدراسة كاأليت:
 تسليط الضوء على وضع املرأة بقطاع الصحة وواقع تدبري جائحة كوروان املستجد. تشخيص واقع املرأة بقطاع الصحة عرب تدبريها لألدوار االجتماعية القائمة على النوع يف ظل احلجر الصحي ،من خالل فضائيهاالداخلي واخلارجي ،والكشف عن املتغريات املتدخلة يف تغيري هذه األدوار.
 -استخال ص دروس يف أفق الوصول إىل التمكني الفعلي للمرأة القائم على النوع االجتماعي وحتقيق املساواة بني اجلنسني.

 -176نص رسالة األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييس اليت ألقاها مبناسبة اليوم الدويل للمرأة سنة .2017
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أما فيما خيص منهجية الدراسة،وفصد حتقيق األهداف املسطرة مع التحقق من الفرضيات املعلنة سابقا ،ستكون مقاربة
تناول املوضوع 177كما هو موضح يف اخلطاطة  01أسفله ،ابستخدام املنهج الوصفي التحليلي ،ابالعتماد على:
 قراءة يف القوانني ،الدراسات والتقارير املواكبة واليت تصب يف موضوع الدراسة. حتليل التقارير واإلحصاءات املتوفرة هبدف تشخيص الواقع. االستعانة بتقنية االستبيان 178،قصد رصد ميداين لواقع حال املوظفة بقطاع الصحة. االستعانة بتقنية املقابلة 179،لتطعيم ما جاء يف االستبيان والتحقق من الفرضيات.وال يفوتنا القول أن االعتماد على الدراسة امليدانية واملناهج التطبيقية180،يهدف ابألساسإىل الكشف عن متغريات دقيقة
من قلب الواقع تؤثر يف العمق على الظاهرة موضوع الدراسة .وجاء بذلك حتديدانملكان الدراسة ابملديرية اجلهوية للصحة جبهة
فاس مكناس ،داخل فرتة زمنيةامتدت من  24أبريل إىل  01يونيو  ،2020كما كان جمتمع الدراسة هو املوظفات اللوايت
يشتغلن ابملديرية ،الذي يتكون مما جمموعه  48موظفة .وأما العينة اختريت من داخل جمموعة الدراسة،واختلفتباختالف اآللية
املستثمرة ،فبالنسبة لالستبيان  35موظفة ،و  4موظفات فيما خيص املقابلة.

خطاطة :01اإلطار املرجعي للدراسة يف جتويد األداء التدبريي للموظفة بقطاع الصحة ومدى أتثري احلجر الصحي على
أدوارها االجتماعية

181

 -177وبناء عليه سنقوم برصد الظاهرة انطالقا من الواقع ابلوصف والتحليل ،وقوفا عندها وتفاصيلها ومن مت استخالص النتائج العامة إن أمكن ،واليت من شأهنا إثراء البحث األكادُيي يف شق الدراسات
امليدانية أو االمربيقية ( ،)Empiriquesفأمام تعقد وتعدد املتغريات املؤثرة يف الظاهرة موضوع الدراسة ،وجب تقدُيها وفق أبعادسيتم مناقشتها وفق إطار مرجعي (اخلطاطة  ،)01هذا األخري الذي
أسس له انطالقا من املراجع املعتمدة واجتهادا من الباحثة يف اإلجابة على اإلشكالية والتساؤالت الفرعية ،من عمق الفضاء السوسيو نفسي والسوسيو مهين وكذا الفضاء العالئقي للعينة موضوع الدراسة
امليدانية ،مسامهة منها يف فك املعادلة املعقدة للظاهرة موضوع النقاش ،واختزاال منها جلل الطرائق املمكنة عرب استكشاف األبعاد اليت ُيكنها أن تقوي النقاش والتحليل.
 -178امللحق .04
 -179امللحق .03
 -180كمثال املالحظة ،االستبيان ،واملقابلة.
 -181اعتمد على هذا اإلطار املرجعي من خالل استثمار املراجع املعتمدة.
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تنظيم المؤسسة
(المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس)

ضغظ على المرأة
داخل المحيط

كفاءة المرأة
وخبرتها

استراتيجية قطاع الصحة

العمل ،االسرة ،المجتمع

التواصل ورؤية المديرية

الخصائص السوسيومهنية

التعامل بتقنية العمل عن بعد

جودة العالقات المهنية
(الرئيس /الزمالء)

التكوين المستمر

جودة وفعالية االداء
(حصة النساء من مناصب
المسؤولية ،التاهيل)... ،

النفسي واالجتماعي

االقدمية في العمل

التمكين من المسؤولية

مدى أتثري احلجر الصحي على تغيري األدوار االجتماعية للموظفة
بقطاع الصحة

ذلك ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل حمورين اثنني ،حيث سنتطرق يف احملور األول للحديث عن املرأة واحلجر الصحي
بني تدبري اجلائحة ورهان الفعالية ابملديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس مكناس ،لننتقل للحديث يف احملور الثاين عن تطلعات عينة
الدراسة للنهوض ابألدوار االجتماعية داخل نفس املديرية.

احملوراألول :املرأة واحلجر الصحي بني تدبري اجلائحة ورهان الفعالية داخل املديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس
مكناس
يهدف تدبري جائحة فريوس كوروان املستجد  Covid-19داخل قطاع الصحة ،إىل جتاوز األضرار النامجة عنها ابلتصدي
لتداعياهتا الصحية على الساكنة ،وفق معايري اليقظة وتوخى النجاعة والفعالية داخل مؤسساهتا ،إال أن زاوية نقاشنا للموضوع مرتبطة
مبسامهة املوظفة داخل املديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس مكناس يف هذا التدبري ومدى رايدهتا فيه ،على هذا األساس ُيكن
االستعانةمبؤشري أتنيث املديرية ومتكني املوظفة هبا ،كمؤشرات من شأهناإبراز مسامهة املوظفة كمشاركة وفاعلة أساسية يف صناعة
القرار العمومي من داخل املنظومة الصحية.

مطلب  -1سؤال متكني رايدة املوظفة ابملديرية وواقع حال تدبري اجلائحة
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لإلجابة على سؤال التمكني ،وجب االطالع على املعطيات الرقمية اخلاصة ابملوظفني املدنيني 182ابإلدارات العمومية وتقارير
اإلحصاءات اليت قدمتها سابقا وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية،

183

يتضح بذلك أن نسبة التأنيث اإلمجالية من جمموع

املوظفني ابإلدارات العمومية بلغت سنة  2016نسبة  39%ابملقارنة مع سنة  2002حيث كانت النسبة هي  ،34%كما
سجلت نسبة التأنيث يف املناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام واملصاحل ارتفاعا ملحوظا خالل العشرية األخرية ،ابالنتقال من
 %10إىل  22%ما بينسنيت  2002و .2016يظهر كذلك أنه ورغم اإلصالح ات الدستورية واالجتماعية اليت قام هبا املغرب
يف جمال النهوض حبقوق املرأة ،وتعزيزالدورها كشريك أساسي يف التنمية ،مازالت متثيليتها يف سوق الشغل ضعيفة نسبيا مقارنة مع
الرجل .وحسب معطيات  ،HCPبلغت نسبة النساء ضمن السكان النشيطني حوايل  2,22%مقابل  9,70%ابلنسبة
للرجال .أما على مستوى اإلدارات العمومية فقد بلغت نسبة النساء خالل سنة  2019حوايل 8,34%مقابل  2,65%ابلنسبة
للرجال 184 .من هذا املنطلق ،سيتم استكشاف وضعية أتنيث املديرية اجلهوية للصحة مع سؤال متكني رايدهتا داخل قطاع الصحة
(فقرة  ،)1على االنتقال لعرض اخلصائص السوسيو مهنية للعينة موضوع الدراسة (فقرة .)2

فقرة  -1أتنيث املديرية اجلهوية للصحة وسؤال متكني الرايدة للموظفة ابلقطاع
أتسيسا على ما سبقُ ،يكن القول أن املرأة كإطار داخل املنظومة الصحية يتمتع حبقوق وواجبات يتساواين فيهما كرجل
أو كامرأة ،ختول هلما السهر معالتنزيل جمموعة من التدابري القطاعية ،عرب مهام تفرضها عليها الوظيفة العمومية185من جهة ،وكذا
اللوائح التنظيمية اجلاري هبا العمل من جهة أخرى .سنقوم أوال بتشخيص أتنيث اإلدارة ومدى متكني املرأة ،وبعد ذلك سنقوم
إببراز مدى أتهيل هذه املرأة من داخل املديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس مكناس.

أوال  -تشخيص أتنيث االدارة ومتكني املرأة من الرايدة
أييت تشخيص أتنيث إدارة املديرية اجلهوية من خالل توزيع العاملني ابملديرية حسب اإلطار الوظيفي ( املبيان ،)01وكذلك
ابستثمار مؤشر أتنيث اإلدارة الصحية ابجلهة ( املبيان .)02
مبيان تركييب  : 01توزيع العاملني ابملديرية اجلهوية للصحة حسب اإلطار

 -182ابستثناء موظفي كل من املديرية العامة لألمن الوطين واملديرية العامة للوقاية املدنية.
 -183زايرة املوقع اخلاص بوزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية .www. mmsp.gov.ma :
 -184يف عرض ملخص تقرير املوارد البشرية املقدم من طرف وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة خالل مناقشة مشروع املالية لسنة  ،2020وكذا املندوبية السامية للتخطيط ،للمزيد من االطالع املرجو
زايرة املواقع www.finances.gov.ma :و .www.hcp.ma
 -185يف ظل ما جاء يف الظهري الشريف  1.008.1958الصادر بتاريخ  24فرباير  ، 1958بشأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية حسبما مت تغيريه وتتميمه سنة .2011
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يسهر فريق من العاملني ابملديرية اجلهوية للصحة على تدبري ازمة
كوروان كل حسب ختصصه وإطاره الذي ينتمي اليه ،يتكون العنصر البشري
من  88إطارا يتوزعون تباعا كالتايل:
-

هيئة املتصرفني :بنسبة ،27%

-

هيئة األطباء والصيادلة :بنسبة ،18%

-

24

هيئة املمرضني وتقنيي الصحة :بنسبة ،14%

-

إطار التقنيني والتقنيني املتخصصني :بنسبة ،14%

-

إطار املساعدين التقنيني :بنسبة ،11%

-

هيئة املهندسني :بنسبة ،10%

-

هيئة املساعدين الطبيني :بنسبة .6%

متصرف
طبيب/صيدالني/جراحة اسنان

16
12

ممرض/تقني صحي

12

تقني/تقني متخصص

مساعد اداري

10

مهندس

9
5

مساعد طبي

مبيان تركييب  : 02نسبة أتنيث املديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس مكناس
45%
F
M

55%

تشكل نسبة النساء املوظفات ابملديرية اجلهوية
للصحة نسبة تفوق املوظفني الرجال ،حيث تشكلن 55%
خبالف نسبة الرجال الذين ترتاوح نسبتهم فقط .45%

أتنيث اإلدارة العمومية ال يعين فقط تواجد العنصر النسوي يف الوظيفة العمومية ،وإمنا تواجدها على مستوى مراكز القرار
ومدى قدرهتا على ولوج مناصب املسؤولية ،إذ أن مشاركة املوظفة ما زالت تتأثر بعوامل اجتماعية وثقافية وسيكولوجية واترخيية
تعكس واقعها ووضعيتها يف اجملتمع بشكل عام186.إستثمارا منا ملا جاء يف املبيانني السابقني ،نطرح تساؤالمشروعاويطرح نفسه
إبحلاح ،هل استطاعت املوظفة الصحية داخل املديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس مكناس تقلد مناصب املسؤولية داخل إدارة
نسبة النساء فيها تفوق بكثري النصف ( )55%من زمالئها الرجال؟ من اج ل اإلجابة على هذا السؤال ،وجب مساءلة واقع
أتنيث املسؤولية من داخل املديرية،لتأيت اإلجابة على أن امرأة واحدة فقط من تتقلد منصبا للمسؤولية وابلنيابة داخل الستة
مصاحل املكونة للهيكل التنظيمي للمديرية ،أي بنسبة ال تتجاوز  17%وفقط ابلنيابة.

187

هذا التفاوت بني اجلنسني يف ولوج

مناصب املسؤولية تؤكده العديد من التقارير الدولية وكذا الوطنية ،كمثال ما جاء يف تقرير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي لسنة
،)PNUD( 2018

188

حيث احتل املغرب املرتبة  129يف مؤشر التنمية البشرية ( ،)IDHواملرتبة  92يف مؤشر عدم

املساواة بني اجلنسني و 132فيما يتعلق بتنمية النوع ،والذي يبقى بعيدا يف الرتتيب وسط  189دولة .وكان كذلك األمريف
تقرير املنتدى االقتصادي العاملي لسنة  189،2010والذي أابن عن تدين "مشاركة املرأة يف احلياة االقتصادية" ،ليأيت بعدها تقرير
 -186بشرى التيجي ،إدماج مقاربة النوع يف الوظيفة العمومية ،منشورات جملة العلوم القانونية ،سلسلة البحث األكادُيي ،الطبعة األوىل  ،2013ص.13 .
 -187ما زالت متارس مهامها ابلنيابة قرابة السنتني.
;188-Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update 2018, By the United Nations Development Programme
New York.
 -189وحسب تقرير املنتدى االقتصادي العاملي لسنة  ، 2010مت تصنيف املغرب من بني الدول العشر األخرية يف الرتتيب حيث حصل على املرتبة  127من أصل  134دولة ،وابلتايل حقق هبذا التصنيف
أسوأ الدرجات فيما خيص " مشاركة املرأة يف احلياة االقتصادية " ليصبح من بني األربع بلدان األخرية اليت تقهقرت يف ترتيبها يف جمال املساواة بني اجلنسني فيما خيص العمل ،واخنفاض يف األجور والرتقيات.
فعلى الرغم من التقدم الذي وقع ابملغرب يف جمال املساواة بني اجلنسني ،إال أن اهلوة ما زالت شاسعة بني نساءه ورجاله وكذا فيما خيص األدوار االجتماعية بينهما ،وكما جاء يف تقرير املنتدى االقتصادي
العاملي لسنة  ، 2010ما زال يسجل فوارق يف عدم املساواة ،والتمييز بني الرجال والنساء ،حيث جاء التقرير لقياس "مدى عدم املساواة بني اجلنسني" مستندا على أربع جماالت أساسية  -1:املشاركة
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الوزارة املكلفة ابلوظيفة العمومية الصادر سنة  190 ،2016ليؤكد أن مؤشر أتنيث اإلدارة العمومية وصل سنة  2009إىل
 37%يف حني أنمتثيلية النساء يف مراكز القرار التتجاوز ،15.3%وهذه التمثيلية تتمركز يف رؤساء األقسام وال ترقى إىل مناصب
عليا من التسلسل اهلرمي داخل اإلدارة .يف نفس السياق جاء أخر تقرير حول امليزانية القائمة على النتائج من منظور النوع
االجتماعي برسم السنة املالية 191،2020ليؤكد كذلك على أن مؤشر حصة النساء من مناصب املسؤولية داخل قطاع
الصحةيبلغ ما بني  23و  ،24تباعا بني إجنازات  2018وقانون املالية  ،2019أي بزايدة نقطة واحدة يف مترين امليزانية من
منظور النوع االجتماعي.

اثنيا -أتهيل املرأة من داخل املديرية احلهوية للصحة جبهة فاس مكناس
يتضح من املبيان أسفله (مبيان  ،)03أن ت وزيع أتهيل النساء ابملديرية اجلهوية للصحة وسط العينة موضوع الدراسة ،جاء
فيه أن نسبة التأطري يف صفوف املوظفات يناهز ، 74%أي اهنا حظيت ابألغلبية وسط العينة ،يف حني نسبة النساء الاليت يزاولن
اإلشراف ال تتعدى ،14%والنساء الاليت يزاولن التنفيذ ما يقارب .12%وهذا ما تؤكده نفس املعطيات اخلاصة ابملوظفني املدنيني
ابإلدارات العمومية ،يف رايدة املوظفة املغربية مبجال التأطري داخل هذه اإلدارات حيت ارتفعت من  67.6%سنة  2012إىل
 76.5%سنة  . 2016أما نسبة املوظفات اللوايت يزاولن مهام اإلشراف تقلص مبا يقارب  21%عام  2012إىل 15.3%
سنة  ،2016وكذا تقلصت نسبة املوظفات يف التنفيذ من  11%سنة  2012إىل  8%عام .2016

192

مبيان تركييب : 03توزيع النساء حسب أتهيلهن ابملديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس مكناس
12%
التنفيذ

14%

االشراف

74%

التاطير

فقرة  -2الواقع السوسيو مهين لعينة الدراسة
يف ظل احلجر الصحي املفروض ،وقبل التعمق يف دراسة الظاهرةابلنسبة للموظفات ابملديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس
مكناس ،فانطالقا من معاجلتهن اليومية لألزمة املرتتبة عن هذه اجلائحة ،وجب أوال التعريفبهذه العينة ،واليت تتكون من  35موظفة
من أصل 193،48وتتميز هذه العينة ابخلصائص السوسيو مهنية التالية:

194

والفرص االقتصادية :األجور ،مستوايت املشاركة والوصول إىل وظائف عليا -2.مستوى التعليم :الوصول إىل كل من التعليمني األساسي والعايل -3.التأثري السياسي :التمثيل يف هياكل صنع القرار-4.
الصحة واحلق يف احلياة :العمر املتوقع ،احلصول على اخلدمات والرعاية يف جمال الصحة اإلجنابية.
190-Ministère de la fonction publique et de la modernisation : La place des femmes marocaine aux postes de responsabilité dans
l’administration publique au Maroc, ONU Femmes, Maroc, 2016, p. 03.
 -191وزارة املالية واالقتصاد وإصالح اإلدارة :تقرير حول امليزانية القائمة على النتائج من منظور النوع للسنة املايل  ،2020ص.63 .
 -192لطيفة الصقر"،القيادة وتفعيل مبدأ متكني املرأة املغربية" ،نشر يف جملة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية الصادرة أبملانيا(برلني) ،العدد  ،04غشت  ،2019ص.199:
 -193أي بنسبة مشاركة يف الدراسة للعينة من داخل اجملتمع األم تقدر ب .73%
 -194للمزيد من املعلومات املرجو الطالع على امللحق .03
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 تتوزع هذه العينة حسب اإلطارات التالية :املتصرفات بنسبة  ، 29%التقنيات والتقنيات املتخصصات بنسبة ،17%الطبيبات بنسبة  ،17%املمرضات وتقنيات الصحة بنسبة  ،14%املهندسات بنسبة  ،13%املساعدات اإلدارايت بنسبة
 ،%6واملساعدات الطبيات بنسبة .6%
 تتوزععلى ثالث فئات عمرية رئيسية وهي :ما بني  35و  50سنة بنسبة تبلغ  ،60%ما بني  20و  35سنة بنسبة تبلغ ،31%يف حني الفئة العمرية اليت تفوق  50سنة تبلغ فقط .9 %
 تتوفر هذه العينة على مستوى تعليمي عايل :دكتوراهوما يعادهلا (ابكلوراي  8 +سنوات) بنسبة  ،44%تتبعها اإلجازة(ابكلوراي 3 +سنوات) بنسبة ،31%مث مستوى املاسرت(ابكلوراي  5 +سنوات) بنسبة  ،28%يف حني  6%حاصالت على مستوى
ابكلوراي من جمموع العينة.
 تنتمي العينة كذلك يف خربهتا الوظيفية إىل:اقل من  10سنوات يف االقدمية يشكلن نسبة  ،40%أما أقدمية ما بني 10و 20سنةفيشكلن نسبة  43%من العامالت ابملديرية ،يف حني ال تشكل املوظفات ذوات األقدمية بني  20و 30سنة إال
 ،14%يف حني تشكل اللوايت عملن أكثر من  30سنة .6%
 أما فيما خيص نسبة املتزوجات من العينة فتبلغن ،69%أزواجهن يشتغلون يف القطاع العام بنسبة  ،63%يف حني يشتغل 25%ابلقطاع اخلاص ،و 13%يف األعمال احلرة ،وتتميز كذلك عينة األزواج مبستواها الدراسي العايل كما يلي :ابكلوراي
 8 +سنوات بنسبة ،38%ابكلوراي  3 +سنوات بنسبة ،25%ابكلوراي  5 +سنوات بنسبة  ،29%يف حني مستوى ابكلوراي
فقط .6%
 وأخريا هذه العينة ،فيها موظفات هلن أبناء،وتقدرن ب  22موظفة 195،يتوزعن كالتايل :مثانية منهن هلن ابن واحد ،ومثانية هلناثنان ،وأخريا ستة موظفات هلن ثالثة أبناء وأكثر.
مطلب -2مشاركة املرأة يف تدبري اجلائحة وفعالية األداء ابملديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس مكناس ال ننسى
أنه ومنذ التعديل الدستوري لسنة  ، 2011قام املغرب بتنزيل مبادئ اإلدارة اجليدةمن أجل توجيه وحتسيناخلدمات العمومية و كذا
العالقةمع املرتفقني.حيثجاءت الوثيقة الدستورية كأعلى هرم معياري يعرب ع ن القوة الرمزية واإللزامية ابملغرب ،اخنرطت فيه احلكومة
بتنفيذ وأجرأة اإلصالحات ،مع ترسيخ سيادة القانون وتنزيل اجلهوية املتقدمة 196.ويف إطار ما خوله املشرع املغريب من اختصاصات
للوزارة الوصية ،نذكر على سبيل املثال القانون  19700.65واملتعلق ابلتغطية الصحية ،القانون اإلطار  19834.09املتعلق ابملنظومة
الصحية وعرض العالجات ،واملرسوم 2-14-562

199

املتعلق بتنظيم العرض الصحي ،اخلريطة الصحية واملخططات اجلهوية

للعرض الصحي .أتسيسا على ما سبق تقوم املديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس مكناس بتدبري األداء من منظور اإلجراءات املتخذة
 -195أي بنسبة  63%من عينة الدراسة.
196- Revue Principes d’administration publique : Prestations de services administratifs, Maroc, Juin 2019, OCDE 2019, p. 13.
 -197الظهري الشريف رقم  1.2.256الصادر يف  25رجب  5( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  65.00مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية.
 -198الظهري الشريف رقم  1.11.83الصادر يف  29رجب  2( 1432يوليوز  2( 1432يوليوز  )2011بتنفيذ القانون إطار رقم  34.09املتعلق ابملنظومة الصحية وبعرض العالجات ،اجلريدة
الرمسية عدد  5962بتاريخ  19شعبان  21( 1432يوليوز  ،)2011ص.3469 .
 -199مرسوم رقم  2.14.562الصادر يف  7شوال  24( 1436يوليو  )2015بتطبيق القانون إطار رقم  34.09املتعلق ابملنظومة الصحية وبعرض العالجات ،فيما خيص تنظيم عرض العالجات
واخلريطة الصحية واملخططات اجلهوية لعرض العالجات ،اجلريدة الرمسية عدد  6388بتاريخ  4ذو القعدة  20( 1436غشت .)2015
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يف ظل احلجر الصحي (فقرة  ، )1مع إبراز واقع الوضعية الوابئية ابجلهة ،لنصل إىل عرض واقع هذا التدبري من منظور املوظفات من
داخل املديرية (فقرة .)2

فقرة  -1تدبري األداء واإلجراءات املصاحبة ابملديرية خالل احلجر الصحي
يف إطار الصالحيات املنوطة إليها من طرف وزير الصحة 200،وكذا يف إطار تنزيل مرسوم امليثاق الوطين لالمتركز اإلداري،

201

أييت تدبري األداء انطالقا من رسالة املديرية اجلهوية للصحة يف تويل مهام 202تنفيذ السياسات العمومية واإلسرتاتيجية القطاعية على
صعيد اجلهة ،فكيف قامت املدبرية اجلهوية بتدبري أزمة اجلائحة ابجلهة ؟ وكيف تعيش املوظفات ابملديرية هذه املرحلة يف ظل
احلجر الصحي؟.

أوال -واقع احلال يف تدبري األداء وتطويق اجلائحة جبهة فاس مكناس
أما تدبري جائحة فريوس كوروان املستجد ) ، (Covid-19فإن املديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس مكناس تقوم ومن داخل
مصاحلها الست ووحدتيها اجلهويتني203 ،ومتاشيا مع ما اختذته الدولة من تدابري احرتازية 204،وكذا اعتمادا على منشور وزير الصحة

205

حتت رقم 037/DELM/00والصادر بتاريخ  20ماي ، 2020حتت موضوع اإلسرتاتيجية الوطنية للكشف عن فريوس
 ، Covid19عملت من موقع مسؤوليتها على تشديد املراقبة الوابئية هبدف:
 الكشف املبكر عن احلاالت الواردة ،خصوصا وجتربة استقبال طلبة ووهان القادمني من الصني كانت استباقية يف هذا الشأنعلى الص عيد الوطين ،مما مكن األطر الصحية ابجلهة من مراكمة التجربة يف جمال التصدي للجائحة.
 احلد من انتشار الوابء يف كافة النفوذ الرتايب التابع لقيادة املديرية اجلهوية للصحة ،مع الرفع من اليقظة الصحية على مدارالساعة واألسبوع.

 -200وهكذا ،تقوم املديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس مكناس على :
التنسيق :ألعمال املصاحل الالممركزة واملؤسسات الصحية ،واألعمال املتنقلة إبعداد خمطط جهوي للتواصل واإلعالم والرتبية الصحية والتعبئة االج تماعية والسهر على تنفيذه ،مع تنشيط وتنسيق إعمالالصحة على صعيد اجلهة بشراكة مع املتدخلني اجلهويني اآلخرين (إدارات عمومية ،مجاعات ترابية ،قطاع خاص ،مركز استشفائي ،جمتمع مدين.)...
التخطيط واألعداد :للربامج الصحية والسهر على تنفيذها السيما املخططات اجلهوية الصحية واملخططات احلهوية للعرض الصحي،وال ننسى التخطيط ملشروع امليزانية-الربانمج (Budget- )Programmeللجهة بتنسيق مع اإلدارة املركزية.
اإلشراف :على محاية الصحة العمومية وكذلك على اليقظة الصحية ابجلهة.التدبري :املايل مليزانية التسيري واالستثمار املخصصة للجهة ،مع التدبري للموارد البشرية ،وكذا تدبري األدوية واملنتجات الصحية والسهر على تواجدها مع تسهيل الولوج إليها.التتبع والتقييم :لنظام املساعدة الطبية وتنفيذه مع اجلهات املعنية ،مع تتبع وتقييم أداء املصاحل واملؤسسات الصحية وفعالية الربامج الصحية.-املسامهة يف املراقبة والتفتيش :فيما خيص الشق املايل واإلداري والطيب للمؤسسات ،بتنسيق مع املصاحل املختصة ابإلدارة املركزية.

 -201املرسوم رقم  2.17.618الصادر يف  18من ربيع األخر  26( 1440شتنرب  )2018مبثابة ميثاق وطين لالمتركز اإلداري ،اجلريدة الرمسية ابلعربية ،عدد 19 ،6738 :ربيع األخر 27( ،1440
شتنرب .)2018
 -202كما جاء يف املادة  2من قرار وزير الصحة حتت رقم  003.16الصادر يف  23ربيع األول  4( 1437يناير  ) 2016بشأن إحداث وحتديد اختصاصات وتنظيم املصاحل الالممركزة لوزارة الصحة،
اجلريدة الرمسية عدد 31( 6552 :مارس .)2016
 -203كما جاء يف املادة  3من قرار وزير الصحة  003.16الصادر بتاريخ  4يناير  ،2016تتكون كل مديرية جهوية للصحة على  :مصلحة الصحة العمومية ،مصلحة العرض الصحي ،املرصد واجلهوي
للصحة ،مصلحة املوارد املالية واللوجستيك والشراكة ،مصلحة املوارد البشرية واملنازعات ،ومصلحة التجهيزات والصيانة .عالوة تضم كل م ديرية جهوية للصحة وحدة جهوية للتموين والصيدلة ووحدة جهوية
للتواصل واإلعالم.
 -204يف عدم مغادرة األشخاص حملال سكناهم ،منع أي تنقل خارج حمل سكناه دون االلتزام ابالحتياطات الضرورية القصوى.
205- Circulaire du Ministre de la Santé, portant objet : Stratégie nationale de dépistagedu Covid-19, sous le N°037/DELM/00 du
20 mai 2020.
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مت إحداث مركز لليقظة اجلهوية يف هذا اال طار ،ترتكز مهامه على التواصل عرب تقنيات رقمية هتم رصد حاالت اإلصابة
وحاالت اخلاضعني للعالج مع املؤسسات واملراكز املختصة ،يتكون من جمموعة من اخلالاي ،وتتكون بدورها من فرق لتتبع املعلومات
اليومية ،وهي مقسمة على النحو التايل:
 خلية تنسيق وتدبري املعلومات بني املركز (ديوان الوزير ،مديرية علم األوبئة وحماربة اإلمراض )..واألقاليم والعماالت ابجلهة(املندوبيات الصحية االقليمية.)....،
 خلية تلقى اإلشارات املنزلية عرب اهلاتف (الرقم األخضر الوطين ،الرقم اجلهوي ،املستشفى اجلامعي ،املستشفيات اإلقليمية.)... خلية معاجلة معطيات اإلشارات املنزلية مع املساعدة يف تشخيص احلاالت املشتبه فيها. خلية عناصر الدرك امللكي تقوم بتدبري اإلشارات املنزلية وتزويد خلية التدخل الصحي السريع قصد التدخل. خلية االستشارات الطبية للحاالت املشتبه إصابتها بفريوس كوروان املستجد. خلية ال تدخل الصحي السريع للحاالت املشتبه فيها من أحل أخذ العينة والتكفل ابالستشفاء والعالج. خلية تدبري املعطيات الشخصية للمخالطني للحاالت املؤكدة.يف هذا السياق ،تشكل املوظفات األغلبية الساحقة داخل اخلالاي املكونة ملركز اليقظة اجلهوية ،وأتيت مسامهتهن
كبريةيف العرض اليوميللرصد الوابئي ابجلهة ،وابلتايل ُيكن القول أبن ذلك ساهم بطريقة مباشرة وغري مباشرة فيتغيريمنحىن االنتشار
الوابئي ابجلهةكما هومبني يف املبيان  ،04حيث يالحظ ومنذ إعالن أول حالة يومه  11مارس واىل غاية 20631ماي 2020مت
رصد  1001من جمموع احلاالت املؤكدة ابجلهة ،تعاىف منهم  933حالة ( ،)93.2%و41حالة مازالت حتت العالج (،)4.1%
و سجلت الوفيات  27حالة وفاة (.)2.7%
املبيان  : 04تطور احلاالت النشيطة جراء فريوس كوروان املستجد جبهة فاس مكناس

املصدر :الصفحة الرمسية للمديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس مكناس ابلفايسبوك ،الوضعية الوابئية إىل غاية 31ماي 2020

اثنيا-واقع املرحلة من منظور عينة الدراسة

207

 -206الرصد الوابئي ابملديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس مكناس يومه االحد  31ماي  2020على الساعة السادسة بعد الزوال.
 -207إن قوة البحث امليداين تتجلى فيما ُيكن هلا أن تكشف عن الظواهر االجتماعية موضوع الدراسة ،من تشخيص للواقع الذي يعيشه جمتمع الدراسة ،وهذا ما سنحاول رصده عرب تقنيات االستبيان
واملقابلة ،ابلكشف عن تعدد االكراهات اليت تواجهها املوظفة بقطاع الصحة يف ظل احلجر الصحي.
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أما من انحية واقع تدبري املرحلة من منظور عينة الدراسة ،ففي إجابة ملوظفات املواقف اليت عشنها طيلة احلجر الصحي
املدرجة يف اجلدول  01أسفلهُ ،يكن استخالص ،أن الضغوط ازدادت على املوظفات ابلقطاع يف ظروف احلجر الصحي
املفروضة جراء الوقاية من جائحة فريوس كوروان ،فن جد العينة تؤكد لنا ضعفا فياألداء بسبب تقليص الربامج وتدبري املستعجل
منها بنسبة ،57%كذلك تؤكد ازدايداللضغط النفسي مقارنة واألايم العادية بنسبة ،69%مع إنفراد بعضهنبتدريس األطفال
لوحدهن بنسبة  ،58%ليأيت كذلك ازدايدالقلق الشديد فيما خيص ترك األبناء رفقةوالدهم بنسبة،42%أما دور التدبري املنزيل
ففي غياب املساعدة املنزلية 208تضطر بذلك ملضاعفة العمل بنسبة71%وهذا ما يؤكد عدم مساعدة للزوج يف أعباء البيت.
اجلدول  :01قياس الصعوابت اليت تعيشها املوظفة ابملديرية احلهوية للصحة جبهة فاي مكناس يف ظل احلجر الصحي
موقف  /مدراج القياس
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1

2

3

4

5

صعوبة العمل يف هذه الظروف

1

3

12

6

13

ازدايد ضغط العمل مقارنة واألايم العادية

4

5

5

7

14

ازدايد الضغط النفسي مقارنة واألايم العادية

2

0

2

7

24

ضعف األداء بسبب تقليص الربامج وتدبري املستعجل منها

9

7

13

3

3

من الصعب ترك األطفال وحدهم يف رعاية والدهم

2

2

4

4

10

أقوم لوحدي بتدريس أوالدي ابلبيت إضافة إىل األعمال األخرى املنزلية

3

0

4

2

14

يف غياب املساعدة املنزلية أكون مضطرة للعمل املضاعف

2

1

2

2

17

مراتحة ابستعمال اآلليات الكهرومنزلية

3

5

6

5

11

وهذا ما أكدته املقابالت الحقا ،ففي عرض ما جاء على لسان العينة:

 " ينفطر قليب من ترك أطفايل ابلبيت لوحدهم ،خصوصا وزوجي بعد اإلعالن عن حالة الطوارئ مل يتمكن من اجمليء بقيعالقا مبدينة أخرى ،ومن جانيب ،محاية ألبنائي ،حجرت نفسي ابلفندق مع جمموعة التدخل السريع ضد جائحة فريوس
كوروان املستجد " ،املوظفة :م.خ.
engagements " -

mes

à

palier

pour

jour

chaque

tue

me

Je

 ،"professionnels,personnels et enseignement de mes enfantsاملوظفة :ر.ش.
 « -تركت ابين وحيدا رفقة عائليت مبدينة أخرى ،وبقيت عالقة هنا ألداء واجيب املهين " ،املوظفة :ف.ه.

 "اإلجراءات االحرتازية للوقاية تركتنا دائمي الق لق واخلوف من العدوى ،أو أن أصبح انقلة للعدوى إىل عائليت الصغرية ،إنخويف لشديد وتزداد حدة قلقي يف نقل الوابء لزوجي وأوالدي "،املوظفة :م.س.
استناداعلى ما جاءت به نتائج االستبيان واملقابلة ،نستنتج أن الصعوابت اليت تواجهها املوظفة ابملديرية ترتكز فيما يلي:
 ازدايد للضغط يف العمل على املرأة املوظفة بقطاع الصحة يف ظل احلجر الصحي. ازدايد التوتر والقلق من ترك األطفال رفقة أبيهم مما يفسر عدم مساعدة الزوج يف أتدية دوره يف الرتبية داخل البيت. -208أو ما يصطلح عليه عند العامة داخل اجملتمع املغريب "اخلادمة".
 -209اعتمدان يف االستبيان املقدم إىل املوظفات املستجوابت ،على مدراج لقياس درجة اتفاقهن على النحو التايل :من ( 1أعارض بشدة)( 2 ،أعارض نسبيا)( 3 ،أوافق) ،إىل ( 4أوافق نسبيا) إىل 5
(أوافق بشدة).
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 تقوم بتدريس أطفاهلا لوحدها مما يراكم الضغط النفسي عليها ،وهذا يؤكد أن دور التنشئة تقع على عاتقها بنسبة كبرية مقارنةوالرجل. أما فيما خيص التدبري املنزيل تصرح املستجوابت أبن ال من مساعدة للزوج ،وخنص ابلذكراملتزوجات ( )69%من عينة الدراسةاللوايتيتمتع أزواجهن مبستوى دراسي عايل (.)92%
خنلصإىل القول أن املوظفة بقطاع الصحة يف ظل احلج ر الصحيسواء يف تدبريهاألدوارها االجتماعية داخل الزمن الوظيفي
(العمل)أو من داخل الزمن األسري (البيت)،تتعرض لضغوط متعددة ،حيث حتيلنا النتائج احملصل إىل أتكيد صحة الفرضية األوىل،

وابلتايلالقول أبنه" :يف ظل احلجر الصحي تزداد الضغوط على املرأة (العمل ،تربية األبناء ،مساعدة الزوج.")...،

فقرة  -2العمل عن بعد أي تشخيص ألدائه ؟
يف إطار احلرص على اإلجراءات الوقائية واحلد من انتشار الفريوس داخل املؤسسة مع احلفاظ على سالمة العاملني هبا،
وكذا ضمان استمرارية اخلدمات العمومية على صعيد اجلهة ،قامت املديرية بتنزيل ما جاء يف منشور وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة رقم 210،2020/01على شكل تدابريخاصة عرب تقليص عدد العاملني ،ومتكني النساء احلوامل واملصابني مبرض مزمن من
االستفادة من تسهيالت تراعي خصوصيات حالتهم،

211

استخدام تقنيات  audio/visio conférenceمع متكينهم من

العمل عن بعد ،ابللجوء إىل استعمال تكنولوجيا املعلوميات واليات االتصال احلديثة ( ) TICللتواصل فيما بينهم .من هذا املنطلق
سنتناول يف هذه الفقرة ماهية العمل عن بعد وتنزيله ابإلدارة العمومية املغربية (أوال) ،مث سننتقل للحديث عن تفعيل هذه اآللية على
لسان العينة موضوع الدراسة وأهم االكراهات اليت تعيق استعماهلا (اثنيا).

أوال-ماهية العمل عن بعد وتنزيله ابإلدارة العمومية املغربية
جاء يف دراسات حديثة ،وخنص ابلذكر اليت أجرهتا  IDATE212الفرنسية ،أن مسامهة التكنولوجيا واملعلوميات
واالتصاالت ( ) TICجد إجيابية يف احلد من انبعاث اثين أكسيد الكربون يف الصناعة وكذا اخلدمات .وهذا ما أطلقت عليه تسمية
املبىن الذكي ،واملصمم من بني أمور أخرى وف ًقا ملعيار كفاءة الطاقة ،حيث استطاع توفري الطاقة مبا يتجاوز  ،...20%إال أن
الصعوبة اليت يواجهها املسؤولون على الصعيد الرتايب وداخل املؤسسات العمومية ،تتمثل يف االخنراط يف هنج نظامي وشامل ،هبدف
"التوفيق بني حتدايت االبتكار ،التغيريات الضرورية يف أمناط احلياة ،وخلق التوافق الالزم بني التكنولوجيا احلديثة والتنمية املستدامة
الذي يشكل حتدايت كبريا خالل القرن ."21

213

 -210منشور وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2020/01الصادر بتاريخ  16مارس حول موضوع التدابري الوقائية من خطر انتشار وابء "كوروان" ابإلدارات العمومية واجلماعات الرتابية
واملؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية
 -211الصحية بعد موافقة اإلدارة ابلطبع.
212

- Réalisé en janvier 2010, à la demande de la Fédération française des télécommunications, d’Alliance TIC et de la Fédération
des industries électriques, électroniques et communication.
213- Gilles BERHAULT : « Les technologies de l’information au service de développement durable des territoires », Revue
nationale de l’administration, 2010/2 N° 134, p. 385-394. In : http://cairn.info.
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ظهرت اإلدارة الرقمية داخل املرافق العمومية املغربية خالل العشرية األخرية يف إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية
املستدامة ،وجاء كذلك هذا النوع من التدبري لتجويد وحتسني اخلدمات املقدمة يف التعاقد بني اإلدارة والشركاء من جهة ،وكذا بني
اإلدارة واملرتفقني من جهة أخرى ،حيث جاء يف توجيهات امللك حممد السادس يف رسالته املوجهة إىل املشاركني يف امللتقى

الوطين للوظيفة العمومية املنظم من طرف وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية..."214إن اإلصالح الشامل واملندمج لإلدارة
العمومية يكتسي طابعا استعجاليا ،حبكم الرهاانت املطروحة عليه ضماان للرعاية املستمرة للمرفق العام ،وجودة اخلدمات
العمومية ،مع ما يقتضيه ذلك من دعم للبعد اجلهوي واعتماد الالمتركز اإلداري ،واعتماد للكفاءة والفعالية يف تدبري املوارد
البشرية " .فمنذ  2018وإصالح اإلدارةاملغربية يف الواجهة من أجل مأسسة التحوالت اهليكلية ختص جوانب أربعة وتتمثل فيما
هو تنظيمي ،تدبريي ،رقمي وختليقي ،كما جاء يف اخلطة الوطنية إلصالح اإلدارة  215 .2021-2018إال أن جائحة فريوس
كوروان املستجد ،جاءتلتكشف املستور يف تدبري اإلدارة العمومية وموق عها من تفعيل اخلطة اإلصالحية ،فهي حمطة مهمة ملأسسة
وتقنني مهمةلإلصالح املنشود ،فنجدوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة يقوم إبرسال أول منشور حتت رقم
، 01/2020كأول إشارة لتأكيد إلزامية اخنراط اإلدارات واملؤسسات العمومية التابعة للدولة ابلتعامل عرب تقنيات العمل عن بعد
يف زمن احلجر الصحي ،ليتبعه منشوره األخر رقم  2020/02بتاريخ  01أبريل  2020يف شأن اخلدمات الرقمية للمراسالت
اإلدارية  ،يف كون التعامالت الورقية متثل عامل خطر النتشار العدوى ،وأخريا أييت منشور وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم
 2020/03بتاريخ  15أبريل2020يف شأن العمل عن بعد إبدارات الدولة مع دليل مرجعي يتضمن جمموعة من املمارسات
والضوابط اليت جيب احرتامها من طرف اإلدارة واملوظف ،يف أفق تقنينه عرب مرسوم.

216

اثنيا -العمل عن بعد من منظور عينة الدراسة ابملديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس مكناس
كيف ترى عينة الدراسة العمل عن بعد ؟ واىل أي حد تتعامل بتقنياته قبل وأثناء احلجر الصحي؟ وهل هي فعال مؤهلة
لذلك ؟ وما هي الصعوابت اليت واجهت من تتعاملن ابلعمل عن بعد ؟

 -214مقتطف الرسالة امللكية ا ملوجهة إىل املشاركني يف امللتقى الوطين للوظيفة العمومية املنظم من طرف وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية ابلصخريات بتاريخ  27فرباير ،واليت أسفرت عن اخلطة
الوطنية إلصالح اإلدارة  : 2021-2018جناعة إدارية يف خدمة املواطن ،ولقد تناولت هذه اخلطة ،تشمل التحوالت جمموعة من املشاريع يبلغ عددها  24مشروعا تنزل على النحو التايل:
 التحول التنظيمي ( 5مشاريع) :تضم كل ما يتعلق مبراجعة وتطوير البنيات اإلدارية التنظيمية من أجل متكني القطاعات الوزارية واإلدارات العمومية على الصعيدين املركزي والالمركزي ،هبدف حتقيقالفعالية والنجاعة يف وضع وتنفيذ السياسات العمومية مع تقدمي اخلدمات األساسية.
 التحول التدبريي ( 10مشاريع) :الذي يهدف إىل إعادة النظر يف طرق ومنهجيات التسيري املعتمدة يف اإلدارة العمومية عرب األساليب التدبريية احلديثة ،سواء فيما يتعلق ابملوارد البشرية أو فيما يتصلأبنشطة العمل العمومي (ميثاق املرافق العمومية ،التدبري ابلكفاءات واستثمار األساليب ال تدبريية للموارد البشرية ،تكريس معايري االستحقاق والكفاءة املهنية ،تقييم منظومة تقييم املوظف ،تفعيل خطة
عمل تنفيذ إسرتاتيجية مأسسة املساواة بني اجلنسني ابلوظيفة العمومية بغية تعزيز مقاربة النوع االجتماعي وضمان تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف التوظيف والولوج إىل مناصب املسؤولية.)...،
 التحول الرقمي ( 5مشاريع) :ابعتماد اآلليات والوسائل التكنولوجية احلديثة واستثمارها من طرف خمتلف اإلدارات العمومية هبدف تعميم ودعم اخلدمات الرقم ية املشرتكة بينها وتسيري ولوج املواطننيواملقاولة إليها (وضع خمطط توجيهي للتحول الرقمي لإلدا رة العمومية ،اعتماد املنصة احلكومية للتكامل  ، Gatewayتطوير منظومة تلقي ومعاجلة وتتبع مالحظات املرتفقني واقرتاحاهتم وتظلماهتم،
إجناز النظام املعلومايت املشرتك لتدبري املوارد البشرية ابإلدارات العمومية  ،SIRH-APرصد جاهزية اخلدمات اإلدارية للتحول الرقمي من خال ل حصرها وتقييم مستواها وحتفيز اإلدارات العمومية
على تعزيز أدائها الرقمي).
 -التحول التخليقي ( 4مشاريع) :هذا األخري الذي يركز على الصيغ واآلليات الكفيلة برتسيخ مبادئ احلكامة اجليدة ودعم األخالقيات املهنية ابإلدارة العمومية بغية تعزيز النزاهة والشفافية واملسؤولية،

مع تكريس االنفتاح على املواطن واجملتمع...
 -215وزارة إصالح الدارة والوظيفة العمومية" :اخلطة الوطنية إلصالح اإلدارة  : 2021-2018جناعة إدارية يف خدمة املواطن" ،2018 ،ص.15 .
 -216أحالت وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة يف رسالة حتمل رقم  857بتاريخ  29أبريل  2020مشروع مرسوم رقم  2.20.343الذي يتعلق ابلعمل عن بعد إبدارات الدولة ،على األمانة العامة
للحكومة ،الذي أحالته بدورها بتاريخ  28ماس  2020حتت رقم  ،2518على وزير العدل إلبداء املالحظات يف شأنه.
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 أما فيما خيص تعامل املوظفات بتقنيات العمل عن بعد سابقا  :يعكس لنا اجلدول  02أسفله كال من التعامل قبل وأثناءاحلجر الصحي،فقبل احلجر الصحي متثل النسبة فقط  16%ممن كن يتعاملن هبا ،أما خالل تدبري جائحة فريوس كوروان املستجد
فتقدر نسبة اللوايت يتعاملن ابلعمل عن بعد ب .26%نالحظ بذلك ارتفاعا طفيفا يف التعامل ابلعمل عن بعد قبل احلجر الصحي
وأثناءه ،إال أن النسبة ما زالت جد ضعيفة ،وهذا ما سنكشفه يف طرح السؤال الصعوابت املصاحبة.
جدول  : 02عينة الدراسة مع تقنيات العمل عن بعد قبل وأثناء احلجر الصحي
نعم
العمل عن بعد /التكرار/النسبة

اجملموع

ال

تكرار

النسبة

تكرار

النسبة

تكرار

تراكم النسبة

التعامل مع تقنيات العمل عن بعد سابقا

7

16%

28

90%

35

100%

التعامل مع تقنيات العمل عن بعد يف ظل اجلائحة

10

26%

25

81%

35

100%

 ابلنسبة للموظفات الاليت أجنب بعدم تعاملهن بتقنيات العمل عن بعد سابقا :جاء تربيرهن كالتايل: لطبيعة املهام املزاولة اليت تستوجب حضورهن الفعلي ،مع عملهن الرئيسيفي التدبري اإلداري الكالسيكي ،والذي يرتكزابألساس على الواثئق وامللفات الورقية األمر الذي يستدعي يقظة صارمة يف التعامل مع الوضع االستثنائي ،هذا يهم ابخلصوص
حتبني وحتليل املعلومات والتأكد منها ،سواء تعلق األمر ابلصفقات العمومية ،البياانت اإلسرتاتيجية ،أو تتعلق ابحلالة الوابئية
داخل اجلهة...
 يف حني صرحت املستجوابت بعدم توفر االنرتنيت أو ضعف صبيب شبكة االنرتنيت ابلبيت ،وكذا عدم توفر إمكانياتالعمل عن بعد.
 وأييت رأي أخر بعدم طلب اإلدارة للتعامل بتقنيات العمل عن يعد. وأخريا مستجوبة تقول أبن التجربة هي األوىل من نوعها ،إال أن اإلدارة وموظفيها ليسوا بعد مؤهلني للتعامل هبا. أما ابلنسبة للموظفات الاليت واحهن صعوبة التعامل بتقنيات العمل عن بعد:وكما جاء يف املبيان الرتكييب :06مبيان تركييب  :06نسبة املوظفات العامالت ابملديرية اجلهوية واللوايت واجهن صعوبة يف العمل عن بعد
-

فقط %نعم
 46من العينة من أجابت على هذا السؤال،
منهن%17
 17%قلن مبواجهة صعوبة التعامل مع هذا الشكل احلديث
من العمل اإلداري،
ال
ال
إجابة
ذلك.
%نواجههن أية صعوبة يف
 29%مل
عكس 29
%54

بعد ذلك طرحنا سؤاال حول األسباب الرئيسية لطبيعة صعوبة التعامل ابلعمل عن بعد يف ظل احلجر الصحي ،وهذا ما جاء
يف اإلجابة عنه (اجلدول .)03
 أما ابلنسبة للموظفات الاليت أجنب عن األسباب الرئيسية اليت تواجهنها يف العمل عن بعد يف ظل جائحة كوروان:جاءاجلدول  03أسفله ،ليعكس لنا األسباب اليت واجهتهن يف العمل عن بعد يف ظل احلجر الصحي ،حيث أجابت العينة بنسبة تقدر
ب  ، 87.5%وجاء تربيرهن تباعا :أن غالبية من تعاملن بتقنيات العمل عن بعد يؤكدن عدم توفر اللوجستيك الالزم (،)71%
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ونسبة مهمة تؤكد املشاكل فيما خيص االنرتنيت مع زايدة استهالكه ،)57%(217لتأيت نسبة أخرى لتؤكد غياب التكوين يف تقنيات
العمل عن بعد (.)57%
اجلدول  : 03قياس أسباب الصعوابت اليت تعيشها املرأة يف عملها عن بعد خالل احلجر الصحي
السبب  /مدراج القياس
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1

2

3

4

5

عدم توفر اللوجستيك (احلاسوب ،مستلزماته)

1

0

0

1

5

مشكل االنرتنيت وزايدة استهالك الفاتورة على السابق

2

0

0

1

4

غياب التكوين يف تقنيات العمل عن بعد

0

1

1

1

4

يف وقفة حتليلية وأتسيسا على االستنتاجات احملصل عليها يف تعامل عينة الدراسة (االستبيان واملقابالت) مع العمل عن بعد،
نستخلص أن نسبة جد ضئيلة ( ) 26%فقط من تتعاملن بتقنيات العمل عن بعد ،وحىت من استعملنها يواجهن صعوابت كثرية.
وهذا حييلنا إىل األسباب البنيوية اليت تتخبط فيها ااإلدارة العمومية ،وابلتاليمازالت غري مؤهلة هلذا الشكل منالتدبري ،فالعمل عن بعد
لن يصبح البديل من أجل تدبري انجع لألداء أو للرفع من مردودية اإلدارة ،إال إذا قامت هذه األخرية مبأسسته وبتقنينه ،وعملت
على أجرأته بتأهيل موظفيها ،فإذا مل تقم مبعاجلة الوضع لن تصل إىل النتائج املرجوة.

ونستنتج بذلك ،أن نتائج الدراسة مل حتقق ما جاء يف فرضية "تقنية العمل عن بعد ساعدت املرأة على جناعة أدائها ومردوديتها
" ،وابلتايل جاءت لتفند لنا الفرضية الثانية.

احملور الثاين :تطلعات عينة الدراسة للنهوض ابألدوار االجتماعية
ال خيفى على أحد أن احلجر الصحي كانت له تداعيات اقتصادية واجتماعية كبرية على املغاربة ،تطورت جرائه كثري من
السلوكيات الغري بة عن اجملتمع من تباعد بني أفراد األسرة الواحدة ،من خالل هذا احملور سيأيت عرض اآلاثر والتداعيات السوسيو
نفسية واملهنية لعينة الدراسة داخل املنظومة الصحية ،ويليها بعد ذلك سرب أغوار احللول املمكنة من عمق الدراسة امليدانية ،وآية
تقاطعات يف هذا الشأن من أجل إغناء النقاش العلمي فيماخيص األدوار االجتماعية ومدى تغريها داخل اجملتمع.

مطلب  -1احلجر الصحي وتداعياته على املرأة بقطاع الصحة ورضاها على أدوارها االجتماعية
اجملتمع املغريب من اجملتمعات العريقة يف طرائق التعايش اجلماعي واالجتماعي ،فهو من اجملتمعات اليت حافظت على
عالقاهتا بني األفراد واجلماعات بكل محيمية (اجلماعة ،املصافحة/العناق ،)...،إن داخل األسرة الواحدة أو مع احمليط من جريان
وأقارب أو أصدقاء .وجاء بذلك احلجر الصحي ليفجر جراء االلتزام به والتزام األفراد ابلتباعد اجلسدي فيما بينهم
( ،) distanciation physiqueجمموعة من اآلاثر والتداعيات وهذا ما سنحاول تناوله الحقا فيما خيص عينة الدراسة،
خصوصا اآلاثرالسوسيو نفسية واملهنية اليت تتعرض هلااملرأة داخل العمل (فقرة  ) 1وهذا ما أثر على درجة رضاها عن أدوارها
االجتماعية يف ظل احلجر الصحي (اثنيا).

 -217أكدت املستجوابت أن استهالك االنرتنيت يف اآلون ة األخرية ،ارتفعت فواتريها بشكل صاروخي ،على عكس ما كان عليه يف األشهر السابقة.
 -218اعتمدان على مدراج يف االستبيان املقدم إىل املوظفات املستجوابت لقياس درجة اتفاقهن على النحو التايل :من ( 1أعارض بشدة)( 2 ،أعارض نسبيا)( 3 ،أوافق) ،إىل ( 4أوافق نسبيا) إىل 5
(أوافق بشدة).
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فقرة  -1اآلاثر السوسيو نفسية واملهنية اليت تتعرض هلا املرأة داخل العمل
أتيت هذه الفقرة لعرض اآلاثر السوسيو نفسية واملهنية اليت تعيشها املرأة عموما داخل عملها وفقا لدراسات سابقة (أوال)
وأخرى عن التداعيات اليت طالت األسر املغربية خالل احلجر الصحي (اثنيا).

أوال -اآلاثر السوسيو نفسية اليت تتعرض هلا املرأة داخل العمل
جاء يف دراسة حول العوامل النفسية واالجتماعية يف العمل وعواقبها على الصحة بفرنسا .أن النساء أكثر تعرضا للعوامل
النفسية واالجتماعية من الرجال داخل العمل .وتعتمد دراسة املخاطر النفسية االجتماعية يف علم األوبئة على مناذج خمتلفة من
"ضغوط العمل" ،حيث اعتمدت هذه الدراسة على منوذج "الطلب النفسي/خط قرار العرض "latitude décisionnelle
اخلاص بـ  KARASEKومنوذج "اجلهد  /املكافأة ( SIEGRIST "effort/récompenseملحق .)02وبرهنت الدراسة
أن النساء أكثر عرضة لإلجهاد يف العمل ،فإذا انطلقنا من منوذج KARASEK219للتوتر يف العمل ،حيث عرفت خطر األمراض
يف العمل ابلنسبة للموظف ،على أنه مزيج من الطلب النفسي املرتفع واخنفاض خط قرار العرض ،أي كثرة العبء يف العمل (الكمية
 ،الشدة  ،التعقيد) ،دون إمكانية استخدام أو تطوير ملهارات املرء ودون إاتحة جمال للتصرف .وابلتايل ختلص الدراسة إىل أن النساء
هن األكثر تعرضا داخل هذه اجملموعة 28.2%،ابلنسبة للنساء مقابل  19.6%ابلنسبة للرجال .من داخل نفس الفئة
االجتماعية املهنية ،فإهنن يواجهن "طلبا نفسيا" أعلى من الرجال (ابستثناء املديرين التنفيذيني واملوظفني اإلداريني) .إضافة إىل ذلك
يكون لديهن "خط قرار العرض" منخفضا ،من بني املوظفني ،وخاصة ذوي الكفاءة املتوسطة .هذه الضغوط النفسية تتفاقم بسبب
ضعف الدعم االجتماعي 220.جاء كذلك ،ويف نفس الدراسة واستنادا على منوذج  ،SIEGRISTأن النساء أكثر عرضة لعدم
االعرتاف ابجملهودات مع االستثمار املفرط داخل العمل ،حيث برهنت على ذلك مبا يلي :أتيت املوازنة من جهة بني اجلهد املبذول
من طرف العاملني ،مثل ضغط الوقت واملسؤوليات مع زايدة الضغط يف العمل ،ومن جهة أخرى على املكافآت احملصل عليها مثل
اإلشباع املايل أو التقدير يف أفاق الرتقية واألمن الوظيفيني ،فال خيتلف ذلك ابلتعرض للعوامل اخلارجية للجنسني دون صرف النظر
عن الفئات اليت ينتمون إليها .أتيت بذلك النساء أكثر عرضة بشكل كبري ملكافآت متدنية واستثمار مفرط داخل العمل ،السيما
بني الفئات املهنية األقل حظا واملوظفني والعمال ،حيث يزدادالتصريح واإلعالن عن األعباء اخلارجية كلما تقدمن يف السن .لوحظ
كذلك اإلفراط يف االستثمار بشكل متكرر عند الفئات العمرية الشابة واألخرى اليت قاربت التقاعد .وتنتهي الدراسة ،ابلقول أن
الفئة العمرية ما بني  40و 50سنة هن األكثر تعرضا للمكافآت املتدنية.

221

اثنيا -التداعيات السوسيو نفسية للحجر الصحي على األسر املغربية وعلى املوظفة بقطاع الصحة
لقد تصادف وحنن نشتغل يف حبث دراستنا امليدانية ،صدور نتائج الدراسة اليت أشرفت عليها املندوبية السامية للتخطيط
مؤخرا ،واليت مكنتنا مقارنة اخليط الناظم لتحليلنا مع تناواللظاهرة يف بعدها األسري ،حيث كانت هتم دراسة لألثر والتداعيات اليت
219

-Direction de la Recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques : « Risques psychosociaux » In « La santé des femmes
en France », la documentation française, Paris 2009, p. 263.
220-Direction de la Recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Ibid, p. 263.
221- Direction de la Recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, op.cit, p. 263.
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خلفها احلجر الصحي على األسر املغربية ،يف الفــرتة املمتــدة مــن  14إىل  23أبريـل  ،2020لـدى عينة متثيلية مكونة من
 2350أسرة ابلوسطني القروي واحلضري ،تنتمي ملختلف الطبقات االجتماعية واالقتصادية للساكنة ابملغرب ،هبدف تتبـع تكيـف
منط عيـشهم حتـت وطـأة احلجـر الصحـي .يهدف هذا البحث إىل فهم درجة التزام احلجر الصحي ،ومعرفة األسر بفريوس كوروان
املستجد ،مع التداعيات االقتصادية واالجتماعية والنفسية هلذا احلجر عليها ،وابرز النتائج اليت جاء :
 عـلى الصعيـد الوطنـي 36% :مـن األسر لديهـا أبنـاء يتابعـون دراسـتهم يف املسـتوى االبتدائي و 20%يف اإلعـدادي و12%يف الثانـوي و يف التعليـم العـايل .وقـد وجـد هـؤالء أنفسـهم مضطريـن للتكيـف مـع متطلبـات التعليـم عـن بعـد.

222

 الدعم املدرسي من طرف الوالدين :يسـاعد مـا يقـرب مـن  75%مـن اآلبـاء أطفاهلـم املتمدرسـني ابالبتدائي ،و 36%يقومــونبذلــك ابنتظــام .تبلــغ هــذه النسـب ،عـلى التـوايل 81% ،و 44%ابلوسـط احلـضري ،و 64%و 20%ابلوســط القــروي،
و 84%و 60%بقطــاع التعليــم اخلــاص ،و 71%و 31%ابلقطــاع العمومــي .وابملقابــل ،تبلــغ نســبة األسر التــي ال يســاعد
فيهــا اآلبــاء أطفاهلــم املتمدرســني يف متابعــة الــدروس عــن بعــد  ،25%وتصـل هـذه النسـبة إىل  67%يف صفـوف األسر التـي
يرأسـها شــخص ال يتوفــر عــلى أي مســتوى تعليمــي.
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 اآلاثر الرئيسية للحجر الصحي على احلالة النفسية لألسر :يشـكل القلـق أهـم أثـر نفـسي للحجـر الصحـي لـدى األسر بنسـبةل 49%منهـم،تصـل هـذه النسـبة إىل  54%لـدى األسر املقيمـة يف أحيـاء الصفيـح مقابـل  41%لـدى األسر التـي تقيـم يف
مسـاكن عصريـة .ويتبعـه اخلـوف لـدى  41%مـن األسر والسـيما يف صفـوف األسر التـي تسـريها نسـاء ( 47%مقابـل )40%
مـن األسر التـي عـلى رأسها رجـل ،واألسر الفقـرية ( 43%مقابـل  )33%مـن األسر الغنيـة.

224

 خطر اإلصابة ابلعدوى هو السبب الرئيسي للقلق لدى األسر :تشـعر  24%مـن األسر ابلكثـري مـن القلـق مـن خطـر اإلصابـةجبائحـة كوفيـد ،19و 46%قلقــة إىل حــد مــا .ومــرد هــذا القلــقً أساســا هــو اخلــوف مــن اإلصابــة ابلعــدوى ابلفــريوس ()48%
وفقــدان الشــغل ( )21%والوفــاة بســبب اجلائحــة ( ) 10%وعـدم القـدرة عـلى متويـن األسرة ( )10%واخلـوف عـلى املسـتقبل
الـدراسي لألبنــاء (.)5%
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إ ال أن األمر الذي استوقفنا خالل الدراسة ،إصابة موظفتني من جمموع العاملني ابملديرية اجلهوية للصحة،وهذا يؤكد خطر
اإلصابة يف صفوف النساء ،مما حييلنا إىل طرح السؤال التايل :أين املنظومة الصحية املغربية من املطلب الرابع ملنظمة الصحة
العاملية حول إشكاالت النوع وفريوس كوروان املستجد ؟ هذا املطلب
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الذي تؤكد من خالله املنظمة على

الدوالألعضاءوشركائها ،االلتزام بتشجيع وضمانتكافؤ الفرصللعاملينبالصحة العموميةواملتدخلني االجتماعيني ابلصفوف األمامية
ملواجهة الوابء حول كل ماخيصالتكوين ،واحلصول على املعدااتلشخصية للوقاية ،وكذلك احلصول على
الدعمالنفسيواالجتماعيالالزمني،مع األخذ بعني االعتبار االحتياجات اخلاصةابلنساءالالتييشكلنغالبيةالعاملني ابملنظومة الصحية.
 -222املندوبية السامية للتخطيط :حبث حول أتثري تفشي فريوس كوروان على املستوى االقتصادي واالجتماعي والنفسي لألسر ،املغرب ،ماي  ،2020ص .19
 -223املندوبية السامية للتخطيط :املرجع نفسه ،ص.22 .
 -224املندوبية السامية للتخطيط :مرجع سابق ،ص.27 .
 -225املندوبية السامية للتخطيط :مرجع سابق ،ص.29 .
226- OMS : Les questions de genre et le Covid-19, note de sensibilisation, 14 mai 2020, p.2.
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فقرة –2املوظفة ابملديرية اجلهوية للصحة ودرجة رضاها عن أدوارها االجتماعية
املقاربة املعتمدة على عالقات النوع ،حتيل إىل نقاش العالقة "امرأة  -رجل" من ما هو فيزيولوجي حبث إىل ما هو موروث
ثقايف واجتماعي ،وهلذا وجب وضع األدوار االجتماعية يف سياقها االجتماعي والثقايف الذي تستحقه ،... ،وأتيت بذلك األدوار
االجتماعية ووظائف اجلنسني للخوض يف املوروث الثقايف وليس ابلضرورة إىل الكفاءة احلقيقية للرجال أو للنساء ،بل وكذلك إىل
توزيع السلطة يف أيدي ثقافة معينة أو أفراد ومجاعات بعين ها ،مما جيعل فهم طبيعة العالقات بني اجلنسني جد معقدة ،وهكذا فإن
فهم الدور االجتماعي خيضع فقط ملنطق املنظومة االجتماعية ال غري.
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كان هذا هو السياق العام الذي استحضر يف البحث الستكشاف تقاطع العالقات مع احمليط اليت سنتناوهلا الحقا ،فمن
أجل مناقشة العالقة بني درجة رضا عينة الدراسة يف تقاطعهامع حميطها ،بدءا من الوظيفة (الرئيس املباشر واآلخرين) ،مرورا
بعالقتها ابألسرة  .وأخريا استحضار ما تواجهنه من إكراهات وصعوابت ،وكيف تقوم بتحقيق ذلك التوازن بني جمموع أدوارها
االجتماعية يف ظل احلجر الصحي.

أوال-يف عالقتها ابلوظيفة
يف عرض ما جاء يف أجوبة عينة الدراسة عن رضاها يف مزاولة مهامها الوظيفية يف ظروف احلجر الصحي (نعم) ،حيث
متثل نسبة  .94%قامت بتربير ذلك إىل أن أداء املهام واجب مهين ( ،)34%تعود كذلك ألسباب تقلص حجم العمل االعتيادية
( ،)20%كنوع من حتقيق الذات أوال و اثنيا من الباب اإلنساين وكذا خدمة للوطن ( ،)11%على أن تكون املرحلة بداية للتغيري
بعد رفع احلجر الصحي ( ،) 9%أن هناك مرونة يف توقيت العمل وكذا مرونة من الرئيس املباشر ( ،)3%وعلى أن الرضا أييت
إبعطاء كل ذي حق حقه (البيت والعمل) ،مع حتقيق التوازن بينهما (.)3%
أما ابلنسبة ملن أجابت بعدم رضاهاعن نفسها يف أداء املهام الوظيفية ()14%يف ظروف احلجر الصحي ،فربرت ذلك
أبن األسباب تعود إىل تزايد اإلحساس ابلتواجد يف مكان ال تستحقه مع هدر للكفاءات داخل اإلدارة ( ،)6%كما أن هناك عدم
احرتام للمعايري االحرتازية يف تفشي انتشار الوابء من داخل املديرية نفسها ،)3%( 228ونسبة أخرى قالت أبن ذلك يعود إىل غياب
التشجيع والتحفيز ( ،)3%مع اخنفاض يف وترية العمل(.)3%

اثنيا-يف عالقتها ابألسرة
عربت عينة الدراسة عن رضاها عن نفسها يف أدوارها داخل األسرة يف ظروف احلجر الصحي (نعم) ،بنسبة ،91%
وأوضحت ذلك يف أن التوفيق ضرورة ال بد منها ،أقوم جبهدي وزايدة من اجل ذلك ( .)17%القيام جبميع املهام داخل البيت
خصوصا يف هذه الظروف االستثنائية ( .)11%قالت فئة أخرى أبن األمر يعترب جزء من دوري كامرأة ( .)9%يف حني قالت
أخرايت أن رؤية الرضا يف عيون أفراد العائلة حيسسهن بثمرة اجملهود الذي يقمن به ( .)9%يف نفس السياق أخرايت يفتخرن

HCP : Rôles sociaux et genre : la perception sociale des sexes, publié sur le site du HCP depuis le 16/03/2011, p. 5.
 -228وابلفعل خالل دراستنا هاته ،تصادف وأعلنت إصابة موظفتني من جمموع العاملني داخل املديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس مكناس.
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إبعطاء املثل األعلى ألبنائهن ( .) 6%ويبقى رغم ذلك اإلحساس ابلتوتر من خطر التعرض لإلصابة خميما ( .)6%مع اإلحساس
ببعض الصعوابت ( .) 6%يف حني نسبة جد ضئيلة من يقلن أبن ذلك راجع ملساعدة من زواجهن (.)3%
واتيت من عربن عن عدم الراضا من وسط العينة ( ،)26%ويربرن ذلك ،أن ال وجود للوقت وال للطاقة الالزمني بسبب
عدم كفاية املساعدة ( .)11%مع تزايد يف التوتر والقلق ( .) 9%وكذا ازدايد حجم املسؤولية يف ظروف احلجر الصحي من داخل
ومن خارج البيت (.)6%
ويف نفس السياق ،طرحنا نفس األسئلة على املستجوابت يف إطار املقابلة أجابت العينة ما يلي:

 " ثقل وأعباء العمل جتعلين ال أجد وقتا لألسرة ،هلذا أقتضى احلال أن أرابط بعيدا عنها يف العمل أو يف الفندق ،وأواكبابين الوحيد يف تعلمه عن بعد " املوظفة :ف.ه.
 " صعوبة املوازنة بني تربية األطفال ومواكبتهم دراسيا ،خصوصا وأنين أم ل  3أطفال "املوظفة :ر.ش. " L'apprentissage et l'éducation que je leur avait donné (à ses enfants) avant a"montré son utilité durant ces temps durs malgré tousاملوظفة :م.خ.

 " لقد واجهت وما زلت أواجه األمرين فيما خيص أطفايل الصغار ،فهناك إغالق لدور احلضانة ،وكذلك مواكبة ابين جبميعاحلصص املربجمة يوميا أثناء الدراسة عن بعد ،مع ضرورة احلرص على التواصل مع مجيع أساتذة األقسام االفرتاضية ،إنه
فعال امتحان عسري هذا الذي نعيشه يف ظل احلجر الصحي"املوظفة :م.س.

اثلثا-معيقات العمل يف ظل اجلائحة وإشكالية حتقيق التوازن
أما فيما خيص االكراهات اليت واجهت عينة الدراسة229بعملها يف فرتة احلجر الصحي ،فقد تراكمت وتعددت ،وارأتينا
بذلك تقسيمها إىل أربعة أبعاد وهي كاأليت ،غلبة املعيقات ذااتلطابع املهين (ضغط وجهد كبري يف العمل) بنسبة ترتاوح ،28%
بعد ذلك املعيقات ذات البعد األسري بنسبة  ،28%ذات البعد النفسي بنسبة  ،25%يف حني جند البعد الذي يتناول التوازن
يف األدوار بنسبة .19%
مبيان تركييب  : 06املعيقات اليت تواجهها عينة الدراسة يف ظل احلجر الصحي
28%

19%

25%
28%
توازن في االدوار

نفسي

ضغط وجهد في العمل

اسري

استنادا على حتليل نتائج الدراسة احملصل عليها من االستبيان ومن املقابالت  ،وخصوصا ما يهم موضوع درجة رضا عينة
الدراسة عن نفسها يف أتديتها ألدوارها االجتماعية ،فإذا استحضران كال من الدراسة الفرنسية اليت اعتمدت على منوذج

 -229ارتكزت نسبة اإلجابة داخل عينة الدراسة على نسبة اإلجابة.77%
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 ، KARAZETوكذلك ما جاء يف نتائج دراسة املندوبية السامية للتخطيط  HCPاليت مهت تداعيات احلجر الصحي على األسر
املغربية ،نستخلص ما يلي:
 ازدايد الضغط يف العمل على املوظفة بقطاع الصحة يف ظل احلجر الصحي ،وهذا ما حييلنا للقول ابن املوظفة بقطاع الصحةأكثر عرضة لإلجهاد يف العمل.
 ازدايد قلقها وتوترها الدائم على أسرهتا أبن تنقل فريوس وابء كوروان داخل أسرهتا .مما جيعلها تتحمل املسؤولية األوىل للتداعياتالنفسية اليت خلفها الوابء ،وهذا ما أكدته كذلك دراسة  ،HCPحيث يشـكل القلـق داخل األسرة املغربية ،أهـم أثـر نفـسي
للحجـر الصحـي لـدى األسر بنسـبة ل 49%منهـم ،ويتبعـه اخلـوف لـدى .41%

كل هذه املعيقات سامهت يف التأثري بشكل مباشر على درجة رضا عينة الدراسة يف ظل احلجر الصحي ،وبذلك ُيكن

القول بتحقق قياسالفرضية الثالثة اليت جاء فيها " :قيام موظفة قطاع الصحة ابملوازنة بني أدوارها االجتماعية ينعكس على درجة
رضاها (العمل ،األسرة.")...

مطلب  -2احلجر الصحي أية دروس يف األدوار القائمة على النوع من منظور عينة الدراسة
ومن ابب اخلروج ابستنتاجات يف زمن احلجر الصحي وما خلفه من أاثر وانعكاسات على املوظفة بقطاع الصحة انبعة
من الدراسة امليدانية ،سيناقش الحقا تقاطع أدوارها االجتماعية مع احمليط (فقرة  ،)1وبعد ذلك تقييم وضع عينة الدراسة مع اخلروج
مبقرتحات (فقرة .)2

فقرة  -1املوظفة داخل عينة الدراسة وتقاطع أدوارها االجتماعية مع احمليط
يف هذه الفقرة سيتم قياس درجة التعامل بني املوظفة وحميطها املهين من داخل املديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس مكناس،
أوال ابلكشف عن عالقتها مع رئيسها املباشر للتحقق من جودة هذه العالقة ،موازاة مع ذلك ويف نفس التمرين الكشف عن
عالقتها مع رئيسة مباشرة إن وجدت سابقا ،هبدف املقارنة والبحث عن وجود متثالت إن وجدت .اثنيا حماولة الكشف عن عالقتها
بزمالئها الرجال ،ويف األخري عرض جمموع االكراهات املصاحبة هبدف خلق التوازن املنشود يف أدوارها االجتماعية.

أوال-تقاطع أدوار املوظفة يف عالقتها برئيسها املباشر
حتقيقا ملا سبق ،سيتم قياس درجة التعامل بني املوظفة والقيادة (رئيسها(هتا) املباشر(ة)) يف حميطها الوظيفي مع الربهنة
على جودة هذه العالقة ،على أساس أن ظاهرة القيادة230،هي تلك الظاهرة املعقدة اليت تربط القائد واملتعاونني معه ابلسياق العام
احمليط .حيث يكون بذلك القائد هو الذي يقوم ابلتأثري وُيارسه على ومع من حوله.

231

230

- Lainey P. : Le leadership organisationnel : De la théorie à la pratique, Cheneliére Education, Canada, 2008.
ُ -231يكن أن يكون هؤالء متعاونني معه ،مرؤوسيه ،أقرانه ،وحىت رؤسائه ،ألن التأثري له خصوصية تعدد االجتا هات .فيتم التعبري عنها يف سياق معنيُ ،يكنها أن تكثف أو تقلل من أتثريها" ،وكذلك ُيكن
القول أن القادة ،هم أولئك "األشخاص الذين يرمسون الطريق إىل األمام ،وفق تصور يقتنعون به يتجاوز أنفسهم"وُيكن إضافة أن "القيادة هي فن التأثري على شخص معني أو أكثر (مجاعة) وف ًقا لغرض
مشرتك يف موقف معني".
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 أما فيما خيص تقاطع أدوار املوظفة وعالقتها برئيسها املباشر :فمن خالل اجلدول  ،04الذي هم قياس تقييم عالقة عينةالدراسة مع رئيسها املباشر ،حيث أمجعت شرحية مهمة ،على أنه على املستوى العالئقي واإلنساين عالقتهن برؤسائهن املباشرين
جد جيدة ( ،)69%أييت بعدها تقييمهن هلم على مستوى القيادة أبهنا كذلك جد جيدة (،)54%أما علىمستوى الكفاءة فهي
جد جيدة ( ،)54%وأما فيما خيص التواصل فهي جد جيدة ( ،)46%وأخريا على مستوى اختاذ القرار هتيمن نسبة التشديد
على جيدة (.)43%
اجلدول :04قياس تقييم عالقة املوظفة برئيسها
موقف  /مدراج القياس

232

1

2

3

4

5

على مستوى القيادة  :جيدة

2

2

5

7

19

على مستوى الكفاءة  :جيدة

0

4

6

6

19

على املستوى اإلنساين والعالئقي  :جيدة

0

5

1

5

24

على مستوى اختاذ القرار  :جيدة

2

6

6

6

15

على مستوى التواصل  :جيدة

2

5

3

9
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 أما فيما خيص تقاطع أدوار املوظفة وعالقتها برئيسة مباشرة سابقا :جتيب العينة يف هذا السياق على سؤالني ،األول :هل سبقوأن اشتغلت مع رئيسة مباشرة امرأة ؟ والثاين :كيف تقيمني عالقتك برئيسة مباشرة ؟ ،وجاء يف إجابة العينة ،وخصوصا نسبة51%
من العينة ممن سبق واشتغلن مع رئيسة مباشرة ،فقد أعلنت العينة ما جاء يف اجلدول  ،05على النحو التايل :فعلى مستوى القيادة
جد جيدة بنسبة  .56%ـما علىمستوى الكفاءة جد جيدة  .50%ومن انحية اإلنساين والعالئقي فهي جد جيدة .39%
على مستوى اختاذ القرار جد جيدة  .44%ويف األخري وعلى مستوى التواصل فهي جد جيدة .39%
اجلدول  : 05قياس تقييم عالقة املوظفة برئيسة مباشرة سابقا
موقف  /مدراج القياس

233

1

2

3

4

5

على مستوى القيادة :جيدة

2

2

3

1

10

على مستوى الكفاءة :جيدة

2

2

3

2

9

على املستوى اإلنساين والعالئقي :جيدة

1

3

3

4

7

على مستوى اختاذ القرار :جيدة

2

3

3

2

8

على مستوى التواصل :جيدة

2

2

3

4

7

وأما عن وجه املقارنة يف تقييم عينة الدراسة للرائسة بني امرأة ورجل ،فقد جاء تقييمها على مستوايت القيادة ،الكفاءة
واختاذ القرار ،العالئقي والتواصل على أهنا جد جيدة وال فرق بني اجلنسني ،وابلتايل مل تظهر هناك متثالت لتربز تطرفا للمواقف يف
هذا الشأن.

اثنيا-تقاطع أدوار املوظفة يف عالقتها بزمالئها الرجال
 -232اعتمدان على مدراج يف االستبيان املقدم إىل املوظفات املستجوابت لقياس درجة اتفاقهن على النحو التايل :من ( 1أعارض بشدة)( 2 ،أعارض نسبيا)( 3 ،أوافق) ،إىل ( 4أوافق نسبيا) إىل 5
(أوافق بشدة).
 -233نفس املالحظة اليت سبقت.
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فيما خيص التعاون يف العمل وتقاطع العالقة بني املوظفة بزمالئها الرجال ابملديرية اجلهوية للصحة ،بلغت نسبة إجابة
املوظفات وسط عينة الدراسة ما يناهز  ،91%وعربن عن إرتساماهتن االجيابية ،وذلك راجع ألسباب اختزلتفيثالث حماور رئيسية،
كما جاءت تباعا (املبي ان الرتكييب  )07على النحو التايل:
 أوال :العمل بروح الفريق بنسبة تقدر ) (55%وقد جاء يف عرض اإلجاابت ،أن عالقة الزمالة املهنية بينهما ممتازة للغاية،هتدف إىل حتقيق األهداف املربجمة ،يف إطار من التعاون والتضامن ،حتكمها ضوابط الوظيفة العمومية ،وليس هناك من فرق
بني النساء أو الرجال.
 اثنيا :التواصل بنسبة تقدر ( ،)27%يف إطار العالقات اإلنسانية واالحرتام املتبادل ،تتميز العالقة بينهما بسالسة يف التواصلبني املهنيني بعيدا عن التمييز بني اجلنسني.
 اثلثا :الكفاءة املهنية بنسبة ترتاوح ( ،) 18%تتقاطع كل من أدوارمها يف التكامل املهين بني الكفاءات احلاضرة ،وهذا ماأكدته الدراسة يف حتلي كل من الط رفني ابملسؤولية واجلدية ،مع استحضار الوعي مبقاربة النوع والكفاءة النسائية.
يف إطار الكشف عن عالقة عينة الدراسة وحميطها املهين (رئيسها املباشر ،زمالئها املوظفني) وحتقيق التوازن يف أدوارها
االجتماعية ،وكما جاء يف الدراسة يتضح أنه:
 كتقييم لعالقة العينة مع رئيسها املباشر ،وعلى مستوايت متعددة (قيادة ،كفاءة ،اختاذ قرار ،تواصل ،وما هو عالئقي إنساين)،جاء يف تصريح املستجوابت أن تقيمهن للرئيس املباشر جد جيدة ،نفس الشيء ابلنسبة للوايت كن يعملن مع رئيسة مباشرة
سابقا ،وهذا ما حييلنا إىل القول ابن الصورة االجيابية تؤثر بشكل إجيايب على أدوارهن االجتماعية.
 أما ابلنسبة لتقييم عالقة العينة مع زمالئها املوظفني -رجال ،فبما أهنن عربن عن إجيابيتها ،فان ذلك يؤثر ال حمالة على ممارسةأدوارهن املهنية وبكل أرحيية.

وابلتايل ُيكن القول بتحقق قياسالفرضية الرابعة" :موازنة املوظفة بقطاع الصحة متوقف على عالقتها اإلدارية مبحيطها (الرئيس
املباشر ،املوظفون االخرون.")...
مبيان تركييب  : 07تقاطع األدوار لعينة الدراسة يف عالقتها بزمالئها الرجال
الكفاءة والمهنية

27%

االعمل بروح الفريق

18%

55%
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التواصل

فقرة  -2تقييم وضع عينة الدراسة واخلروج بدروس يف ظل احلجر الصحي
ال أحد ينفي أن املرأة داخل املديرية اجلهوية للصحة  234هي العنصر الفاعل يف التدبري والتسيري اليومي لدواليب اإلدارة،
ففي ظل احلجر الصحي تقوم مبهام ال يستهان هبا من أجل الرفع من جناعة األداء ابجلهة وتنزيل اإلسرتاتيجية الوطنية حملاربة الوابء.
وهذا ما جاء يف نتائج هذه الدراسة امليدانية،سنحاول وبكل أمانة عرض احللول اليت جاءت على لسان عينة الدراسة هبدف جتاوز
ما تعيشهمن صعوابت ،هذه األخرية اليت تبقى العائق األكرب يف عملية التغيري حنو األفضل يف األدوار االجتماعية القائمة على
النوع  .من هنا وجب معاجلة كل األبعاد يف عمقها ،إنطالقا من تغيري الصورة التقليدية لتوزيع األدوار االجتماعية بني املرأة
والرجل اليت مازالت تتخبط فيها األسرة املغربية ،حيث تستعرض هذه الدراسة كال من األبعاد التالية:
 البعد املهين ،وُيكن تلخيصه يف مضاعفة اجلهد وضغط العمل ،وذلك راجع للظرفية الصحية االستثنائية وقيادهتا من طرفاإلدارة الصحية ،مما أسهم يف تركيز األدوار االجتماعية بيدها وأثقل كاهلها.
 البعد األسري  ،الذي يتجلى يف نسبة كبرية من املوظفات املتزوجات والاليت صرحن بعدم وجود املساعدة اليت كانت تقوم هبااملساعدة األسرية ،يف مقابل ذلك املشاركة اخلجولة للزوج إن مل نقل املنعدمة يف األدوار داخل البيت ،على سبيل املثال مسؤولية
تربية األطفال ومواكبة تعليمهم .وهناك بعض من املوظفات من العينة ابتعدن يف ظل احلجر الصحي عن األسرة واألطفال لتأدية
الواجب املهين.
 البعد النفسي  ،منها القلق واخلوف وهوس اإلصابة ابلفريوس ،وهذا ينعكس سلبا على مردوديتها وأدوارها إن على الصعيد املهينأو على مسؤولياهتا األسرية.

-

وأخريا ما خيص خلق التوازن يف األدوار ،فهناك العديد من االكراهات اليت رافقتها فيتحقيقهذا التوازن ،جل املستجوابت تعانني
من حتقيقه إن داخل البيت أو خارجه ،ويؤكدن على أن املعادلة جد صعبة ،خصوصا يف ظل الظروف الصحية االستثنائية اليت
يعيشها العامل.
من عمق ما جاءت به الدراسة ،وجب رفع التحدي الرقمي للعمل عن بعد من أجل التسريع بتغري األدوار االجتماعية،

يليه جمموع توصيات جاءت من قلب الدراسة امليدانية ،كاقرتاح خلارطة طريق استشرافية للمستقبل ميكنها تصحيح املسار
وتسريع التغيري املنشود ،مما عليه حاليا وتؤرق مضجع املوظفة داخل جمتمع الدراسة.

أوال -رفع التحدي الرقمي ،والعمل عن بعد ميكنه تسريع تغيري األدوار االجتماعية
من أجل رفع حتدي الرقمنة داخل اإلدارة املغربية جاء اخليار لتنزيله كحل استعجايل لضمان استمرارية املرافق مع تسهيل
الولوجية إىل اخلدمات العمومية ،وكذا حفاظا على سالمة موظفيها من ضرر تفشي الوابء ،إضافة إىل مساعدة الفاعل العمومي يف
اختاذ القرارات الصائبة يف الوقت واحلني املرجوين .كذلك جاءت فرتة احلجر الصحي لتؤكد عدم جاهزية اإلدارة العمومية يف تنزيل
العمل عن بعد ،وهذا ما تؤكده نتائج عينة الدراسة ،ولكي تنزل تقنيات التعامل ابلعمل عن بعد (املبيان  )08وجب:
 -1توفري كل ما يتعلق ابللوجستيك الالزم (هاتف  ،flotteحاسوب حممول .)...PC portable
 -234خصوصا وأهنا تشكل  55%من نسبة املوظفني العاملني ابملديرية اجلهوية للصحة جبهة فاس مكناس.
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 -2التكوين فيما خيص العمل عن بعد يف جمال التحسيسبقوانينه ،تقنياته ،مع اكتساب املهارات الضرورية إلجناحه.
 -3برجمة العمل عن بعد كمخطط عمل دوري أو شهري داخل الوظيفة حيدد األنشطة والربامج املعنية.
 -4املرونة يف العمل مبا يكفي ابلنسبة للموظفة مقارنة وزميلها الرجل.
 -5الربجمة الزمنية ملهام املوظفة ووضع جدول أعمال يومي من شأنه حتقيق املوازنة بني األدوار.
 -6املواكبة من الرئيس(ة) املباشر(ة).
مبيان تركييب  :08مقرتحات من العينة من أجل جتاوز صعوابت العمل عن بعد
البرمجة الزمنية للمهام وجدولة األعمال
يوميا

16%

برمجة العمل عن بعد كمخطط
استراتيجي داخل االدارة

16%

توفير كل ما يتعلق باللوجستيك
(هاتف ،flotteحاسوب محمول،)...
المواكبة من الرئيس المباشر

التكوين فيما يخص العمل عن بعد في
قوانينه وتقنياته وطريقة االشتغال مع
اكتساب المهارات الضرورية النجاحه
المرونة في العمل بما يكفي بالنسبة
للموظفة

16%

19%

19%

14%

خنلص إىل القول أبن احلجر الصحي جاء إلعطاء دروس وجب االستفادة منها ،خصوصا ملا بعد هذه الظرفية االستثنائية،
فمواكبة الرقمنة اليت اكتسحت كل جمال وفكت العزلة بني األسر املتفرقة من جهة ،والتعليم عن بعد الذي استفاد منه األبناء ،وكذا
العمل عن بعد الذي اجتهدت يف ت نزيله الدولة ،كل هذا وجب أن يستوقف اجلميع ،من إدارات ومؤسسات الدولة ،حكومة ،جمالس
ترابية منتخبة ،أحزاب سياسية ،جمتمع مدين ،منظمات غري حكومية وكذا من مواطنني ،للتفكري يف احللول اليت من شأهنا اخلروج
ابجلميع إىل بر األمان دون أضرار وخيمة ،إن على مستوى التشريع واملأسسة ،أو على مستوى االجرأة والتنفيذ ،دون نسيان ضمان
املكتسبات واحلقوق األساسية .أما فيما خيص تغيري األدوار االجتماعية القائمة على النوع االجتماعي حنو األفضل ،فيبقى شأان
جمتمعيا الخيرج عن دائرة ما سلف ذكره.

اثنيا-خارطة طريق استشرافية لتصحيح املسار وتسريع تغيري األدوار االجتماعية
أما يف تسليط الضوء على السبل الكفيلة لرفع أداء املوظفة ابملنظومة الصحية ،دون حيف أو متييز مع متكينها من الرايدة،
ويف نفس الوقت حتقيق التوازن يف أدوارها االجتماعية ومسؤولياهتا .جاءت جمموعة من االنتظارات خلصناها يف اجلدول الرتكييب .06
حيث قدمت العينة جمموعة من التطلعات أتمل حتققهابعد اخلروج من احلجر الصحيُ ،يكن تقسيمهاكما يلي:
 ابلنسبة لدائرة العمل :فقد سلطت الضوء على ثالث حماور هتم كال من احمليط العام للعمل يف شقه التدبريي (اعتماد نظامالتناوب ،ختفيف حدة الضغط ،املواكبة النفسية إذا استدعى األمر ذلك) ،أما يف شقه القانوين فقد هم إعادة النظر يف الرتسانة
القانونية اليت هتم منظومة األجور والتعويضات ،وأييت الشق االجتماعي يف اختاذ التدابري يف خلق فضاء التنشئةاالجتماعية
( )Garderies / Crèchesابلقرب من مقر العمل لألمهات ،التحفيز املادي واملعنوي ،أييت هذا احملور القرتاح حتسني
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ظروف العمل عرب تعويضات تقوم على النوع االجتماعي على حتفيزها بربجمة توقيت يراعي خصوصيتها ،وااللتحاق ابلزوج(ة).ويف
األخري تسريع العمل عن بعد ،بتنزي ل إمكانية العمل عن بعد والعمل ابلتناوب يف ظل احلماية القانونية للموظف واإلدارة على
السواء ،مع توفري التكوين املستمر والعمل بتقنيات  télé travailو.Visio conférence
 ابلنسبة لدائرة األسرة :سلطت كذلك الضوء على ثالث حماور وهي احمليط العام لألسرة ،وذلك مبراعاة الظروف اخلاصةللموظفة ،عالقة ابألبناء ،إبجياد حلول مستعجلة لألمهات املرضعات مثال ،وعالقة ابلزوج ،هذه العالقة املفقودة وجب العمل على
حتسينها ألهنا ستحسن من وضع املرأة عموما.
 ابلنسبة لتنزيل التخطيط والربجمة :مهت هذه الدائرة اجتهاد املرأة يف ختطيط وبرجمة تدبريها الزمين ،لتحققبذلك التوازن يف أدوارهاعرب الربجمة يومية جلدول أعماهلا ،مع االلتزام خبلق التوازن بني مسؤولياهتا إن على مستوى العمل أو على مستوى البيت.
اجلدول  : 06احللول املقرتحة من طرف عينة الدراسة يف أفق تغيري األدوار االجتماعية وحتقيق التوازن يف مسؤولياهتاا
احللول املقرتحة من العينة (( )N=35نسبة إجابة تقدر ب )77%

احمليط العام داخل
املديرية

دائرة
العمل

التحفيز املادي
واملعنوي

التكرار

تراكم التكرار

حتسني اجلو والظروف العامة داخل املديرية

5

5

اعتماد نظام التناوب داخل اإلدارة من أجل التخفيف من أعباء العمل

3

7

خلق فضاء التنشئة االجتماعية داخل املؤسسة تشجيعا للنساء هلن أطفال

2

9

ختفيف حدة وضغط العمل

2

12

اختاذ تدابري بني قطاعية ،مع إشراك جل العاملني

1

13

إعادة النظر يف الرتسانة القانونية لنظام األجور والتعويضات

1

14

سد اخلصاص بتوظيف املزيد من األطر

1

15

املواكبة النفسية وتفعيل طب الشغل داخل املديرية

1

16

التعويضات القائمة على النوع االجتماعي

5

5

حتفيزها بربجمة توقيت يراعي خصوصيتها

4

9

خلق مؤسسات التنشئة االجتماعية ()Garderies / Crèches

4

13

مرونة تسريع االلتحاق ابلزوجة/الزوج

1

14

حتسني ظروف العمل

1

15

تنزيل إمكانية العمل عن بعد ألاثرها االجيابية على مردودية املوظفة داخل املديرية

4

4

3

7

التكوين املستمر فيما خيص العمل عن بعد

2

9

تسريع العمل بتقنيات العمل عن بعد عرب  télé travailوVisio conférence

2

11

العمل ابلتناوب

2

13

مراعاة الظروف اخلاصة للموظفة (اجلانب االجتماعي ،األبناء),,,,،

2

2

احرتام معايري الوقاية والسالمة الالزمة ابلنسبة ألفراد األسرة

1

3

توفري احلماية القانونية بتشريع القانون املنظم لتفعيل العمل عن بعد ،مع توفري الشروط
تسريع العمل عن بعد

دائرة
األسرة
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احمليط العام

واالجراءات الالزمة لذلك

العالقة ابألبناء

إجياد حلول مستعجلة ابلنسبة لألطفال والرضع خبلق فضاء لرعايتهم قريبة من مقر العمل

3

6

العالقة ابلزوج

مساعدة الزوج ومشاركته لألعباء حتسن وضع املرأة عموما

2

8

الربجمة اليومية جلدول األعمال

3

3

خلق توازن بني مسؤوليات البيت والعمل

2

5

تنزيل التخطيط والربجمة
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ختاما
إذا كانت املساواة والعدالة االجتماعية مها الغاية األمسى لإلنسانية يف هذا الكون،فإن الصعوبة تكمن يف التنزيالألمثل يف
ما خيص موضوع األدوار االجتماعية القائمة على النوع،وموضوع دراستنا ما زال حباجة إىل الكثري من التنقيب كي يستطيع الباحث
واملهتم به اإلملام جبميعزواايه 235،وهبذاا اقتصرانمن زاويتنا على استكشاف األبعاد والعوامل املسامهة يف التأثري على األدوار االجتماعية
للموظفة بقطاع الصحةمن خالل حميطها وتؤثر بذلك على مردوديتها وأدائها ،كما قمنا كذلك إببراز العالقة السببية بني اإلجهاد
والضغط يف العمل مما يسهم يف تراكم األدوار اليت متارسها .جاءت كذلك الدراسةللكشف يف فرتة احلجر الصحي عن اتساع اهلوة
فيقيامها أبدوارها االجتماعية ،وعدم اإلنصاف يف توزيع هذه املهامإن على مستوى العمل أو داخل البيت ،خصوصا يف صفوف
النساء املتزوجات.واملالحظ كذلك تكريس قوي لألدوار التقليدية ،فبالرغم من انتماء العينة إىل األسر احلديثة ،إال أهنا ما زالت
تتخبط يف متثالت اجتماعية سلبية تنبع منمنظومة اجتماعية متجدرة.وهذا ما يؤكد وجود تلك التفاواتت الكربى يف التوزيع هلذه
األدوار ،واإلشكال الذي يطرح نفسه وإبحلاح،هوأال ميكن أتهيل األسرة املغربية لالخنراط يف عجلة التغيري فيما خيص األدوار
االجتماعية القائمة على النوع ؟ وكيف السبيل إىل ذلك يف أفق إذكاء املناصفة يف تقسيمها بني اجلنسني داخل اجملتمع ،دون
تركيز للسلطة يف يد فئة دون أخرى ؟
أما فيما خيص املوظفة من داخل دائرة العمل ،فجاءت الدراسة بتمثالت اجيابية ألدوارها الوظيفية ،إال أهنا أابنت كذلك
عن وجود فجوة يف متكينها من املسؤولية ،خصوصا وأن هلا من التأهيل والكفاءة ما يؤكد قدرهتا على حتملها ،وهذا يستوقفنا ملسائلة
التنزيل السليم للمساواة الفعلية بني اجلنسني .كماحييلنا كذلك إىل طرح إشكالية أخرى ،أليس حراي مبجتمع تشكل فيه النساء
نسبة تقدر ب  ، 55%أن تتحقق فيه املناصفة يف تقلد مناصب املسؤولية ؟ وكيف السبيل إىل ذلك ؟
يف النهاية ،يتضح كذلك أنه وابلرغم من املكتسبات القانونية واملؤسساتية ،فإن املسار اإلصالحي ابملغرب الزال يواجه
تعثرات كربى ،حمطة الطوارئ الصحية كانت مترينا تشريعيا ابمتياز  ،فعلى سبيل املثال ال احلصرُ ،يكن مساءلة املشرع املغريب إىل
أي حد استطاع النجاح يف مترين مأسسة العمل عن بعد يف غياب قانون ونص صريح له الشرعية الدستورية 236مبكن به تنزيل
هذا النوع من التدبري داخل اإلدارة العمومية املغربية ؟جمموعة كثرية من اإلشكاالت والتساؤالت اليت تفتح شهية الباحث ،للتنقيب
فيها وكذا فتح النقاش العلمي الرصني من قلب الواقع وديناميته.

 -235فالزوااي اليت تناولناها تستجيب فقط للخطاطة  01اليت سبق وأشران هلا يف املقدمة كإطار مرجعي.
 -236العمل عن بعد كمصطلح جديد داخل اإلدارة العمومية مل يؤسس له يف التشريع املغريب ،فإىل حدود الساعة هناك فقط مناشري وزارية ودورايت قطاعية ومشروع مرسوم.
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املالحق
ملحق  :01الكلمات املفتاحية
حالة الطوارئ الصحية (  :)Urgence sanitaireمل يستطع املشرع املغريب إعطاء تعريف صريح حلالة الطوارئ الصحية ،إال
أنه ُيكن القول يف ظل وقوع أزمات جراء الكوارث الطبيعية ،تتخذ الدولة جمموعة من التدابري واإلجراءات االحرتازية على مستوى
جمموع الرتاب الوطين ضماان منها استمرارية املرافق العامة وحفاظا منها على النظام واألمن العام .وأييت املرسوم بقانون رقم
 2372.20.292الصادر يف  23مارس  ، 2020ليؤسس حلالة الطوارئ الصحية ابجلهات ،أو العماالت واألقاليم أو اجلماعة ،أو
أكثر ،أو مبجموع أرجاء الرتاب الوطين عند االقتضاء ،كلما كانت حياة األشخاص وسالمتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية
أو وابئية ،واقتضت الضرورة اختاذ تدابري استع جاليه حلمايتهم من هذه األمراض واحلد من انتشارها ،تفاداي لألخطار اليت ُيكن أن
تنتج عنها.
احلجر الصحي ( :)Confinementيدخل ضمن اإلجراءات املتخذة يف إطار تدبري حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها من
الدولة ،يتم تنفيذه ضمن تدابري وقائية من اجل احتواء ومنع انتقال األمراض املعدية/األوبئة كما هو الشأن يف ظل تدبري جائحة
فريوس كوروان املستجد (.)Covid 19
فريوس كوروان املستجد ( :)Covid-19 ou SARS-Cov-2هو ساللة جديدة من فئة فريوس كوروان ،ويتسبب يف مرض معد
يصيب اجلهاز التنفسيُ ،يكن أن يؤدي إىل مضاعفات وخيمة يف بعض احلاالت خاصة لدى األشخاص املسنني أو املصابني
أبمراض مزمنة (السكري وأمراض القلب والشرايني والسرطان .)..مت تشخيص هذا الفريوس يف مدينة ووهان ابلصني يف أواخر دجنرب
.2019
األدوار القائمة على النوع االجتماعيُ :يكن القول أن النوع االجتماعي ( ،(Genderهو نتاج العالقة بني اجملتمع واملتعارف
عليه داخل اجملتمع وكذا درجة نضجه وتطوره ،وابلتايل فهو مفهوم غري اثبت ليس حمددا جبنس معني ،وابلتايل ينتج عنه تعدد وتتنوع
يف األدوار القائمة على النوع االجتماعي ،فيمكن لكل من الرجل أو املرأة تبادهلا أو االشرتاك فيها فنجد :تربية األطفال ،األعمال
املنزلية ،العمل يف مهن التدريس والتطبيب والتسيري ،العمل السياسي ،قيادة القطار فائق السرعة أو الطائرةُ ،يكن لكل من املرأة
والرجل تبادهلا أو حتمل مسؤوليتهم فيها أو توزيع حتمل هذه املسؤوليات ،وفقا لقدرة كل من الطرفني على التمكن من إتقاهنا ورايدهتا.
العمل عن بعد  :مصطلح جديد يف جمال التدبري العمومي داخل اإلدارة املغربية ،وأبيت كتعريف له يف مشروع مرسوم رقم 2.20.343

الذي يتعلق ابلعمل عن بعد ،على أنه "كل عمل يؤدى خارج مقرات العمل الرمسية التابعة لإلدارة ،إما بشكل دائم أو مؤقت،
كلي أو جزئي ،بتكليف من اإلدارة ،ي كون فيه االتصال بني املوظف واإلدارة عرب استعمال األنظمة املعلوماتية وأدوات
االتصال احلديثة يعترب عمال عن بعد".
 -237املادة األوىل من املرسوم بقانون رقم  2.2.292الصادر يف  28رجب  20( 1441مارس  ) 2020يتعلق بسن أحكام خاصة حبالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،اجلريدة الرمسية
 6887مكرر بتاريخ  24مارس .2020
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ملحق  : 02مناذج علمية اعتمدت عليها دراسات سابقة للربهنة على األخطار السوسيو نفسية داخل العمل
يعتمد منوذج كاراسيك  KARASEKعلى فكرة التوازن بني بعدين" :الطلب النفسي demande
 " psychologiqueاملرتبط إبجناز املهام (الكمية ،التعقيد ،الشدة ،قيود الوقت )... ،و "خط قرار العرض latitude
 " décisionnelleوهذا ما ُيكن املوظف من االستقاللية وكذا قدرته على تنظيم املهام واملشاركة يف اختاذ القرارات داخل
املؤسسة مع استخدام مهاراته .تعترب حالة ارتفاع الطلب النفسي املرتبط ابخنفاض خط قرار العرض ،واليت تسمى "إجهاد العمل" أو
اإلجهاد يف العمل تزيد من املخاطر على صحة الشخص .أما البعد الثالث فهو الدعم االجتماعي للعمل ،والذي أييت لتعديل وتقومي
البعدين األولني[.]Chouanière,2006

238

مت تطوير منوذج "خلل اجلهد  /املكافأة  "effort/récompenseيف التسعينات بواسطة  .SIEGRISTوهو منوذج
يقوم على عدم التوازن بني اجلهود املبذولة من طرف الفرد داخل عمله واملكافآت احملصل عليها ابملقابل .وينقسم هذا النموذج إىل
ثالثة أبعاد فرعية :االحرتامومراقبة الوضع واملكافآت املالية .أما البعد الثالث ،فهو "اجلهود اجلوهرية" ،اليت تعكس استثمار الفرد يف
مهامه (عدم قدرته على االبتعاد عن وظيفته ،والقدرة التنافسية ،والتوتر املستمر  ،irritabilitéوما إىل ذلك) يعدل هذا التوازن.
[.]Niedhammer,2000

239

238-

Direction de la Recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques : « Risques psychosociaux » In « La santé des femmes
en France », la documentation française, Paris 2009, p. 264.
239 - Ibid, p. 264.
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ملحق  : 03اخلصائص السوسيو مهنية لعينة الدراسة (املقابلة)
السن

اإلطار

العينةN = 04 :

املوظفة م,خ

 44سنة

طبيبة

املوظفة ر,ش

 43سنة

ممرضة

املوظفة م,س

 34سنة

متصرفة

املوظفة ف,ه

 47سنة

تقنية متخصصة

مالحظات

االقدمية

متزوجة ،مستواها التعليمي دكتوراه ،أم ألربعة
بني  10سنوات
و 20سنة

أطفال ،االوىل تبلغ من العمر  25سنة والثانية 17
سنوات ،الثالثة  16سنوات والصغرى مخس
سنوات ،زوجها يعمل يف القطاع اخلاص ويعمل
مبدينة أخرى وغالبا ال يتواجد ابلبيت.
متزوجة ،مستواها التعليمي دكتوراه ،أم لثالثة

بني  10سنوات
و 20سنة

أطفال ،األوىل تبلغ من العمر  14سنة والثانية 10
سنوات والثالث  5سنوات ،زوجها يعمل يف
القطاع العام ويتحمل مسؤولية داخل وظيفته،
وغالبا ال يتواجد ابلبيت.
متزوجة ،مستواها التعليمي ماسرت ،أم لطفلني،

أقل من  10سنوات األول يبلغ من العمر  8سنوات والثانية عام
ونصف ،زوجها يعمل ابلقطاع العام.
أقل من  10سنوات

مطلقة ،مستواها التعليمي إجازة ،وأم لطفل واحد
عمره  6سنوات.

ملحق  : 04اخلصائص السوسيو مهنية لعينة الدراسة (االستبيان)
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العينة N = 35 :
السن

السنوات الدراسية

اإلطار

السلم

األقدمية

متزوجة
قطاع اشتغال الزوج

تعليم الزوج

األبناء
عدد األبناء
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تكرار

النسبة

تراكم النسبة

بني  20و  35سنة

11

31%

31%

بني  35و  50سنة

21

60%

91%

ازيد من  50سنة

3

9%

100%

ابكلوراي

2

5.7%

5.7%

ابكلوراي  3 +سنوات

10

28.5%

34%

ابكلوراي  5 +سنوات

9

25.7%

60%

ابكلوراي  8 +سنوات

14

40%

100%

طبيبة

6

17%

17%

ممرضة  /تقنية صحية

5

14%

31%

متصرفة

10

29%

60%

مهندسة

4

11%

71%

تقنية/تقنية متخصصة

6

17%

88%

مساعدة إدارية

2

6%

94%

مساعدة طبية

2

6%

100%

اقل من سلم 9

4

11.4%

11.4%

بني سلم  9و10

5

14.2%

25.6%

بني سلم  10و11

13

37.2%

62.8%

أكثر من سلم 11

13

37.2%

100%

اقل من  10سنوات

14

40%

40%

بني  10و20سنة

15

43%

83%

بني  20و30سنة

5

14%

97%

أزيد من 30سنة

1

3%

100%

نعم

24

69%

69%

ال

11

31%

100%

عام

15

63%

63%

خاص

6

25%

88%

حر

3

13%

100%

ابكلوراي

2

8%

8%

ابكلوراي  3 +سنوات

6

25%

33%

ابكلوراي  5 +سنوات

7

29%

63%

ابكلوراي  8 +سنوات

9

37%

100%

نعم

20

80%

80%

ال

4

20%

100%

1
2

8
8

3فما فوق

6
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