
تقییم أثر جائحة كورونا على األسر المحدودة الدخل

جمعیة النھضة
۲۰۲۰شذى أبو ضاھر ، نوفمبر 



منھجیة و أھداف الدراسة•
مخرجات الدراسة•

المحتوى



الفئة المستھدفة

تقییم أثر جائحة كورونا نطاق و منھجیة دراسة

استراتجیة جمع البیانات

األسر المستفیدة من جمعیة النھضة•
)٪61(إناث بشكل رئیسي ترأسھا•
أفراد6متوسط حجم األسرة •
متوسط حجم السكن أربع غرف•

)٪78معدل االستجابة  (أرملة /مطلقة/امرأة متزوجة259•
)٪64معدل استجابة (رجل متزوج 65•
40متوسط العمر •

التقسیم الجندري

البیانات من خالل استبیانات ھاتفیة وكذلك عبر رابط الكترونيتم جمع•
2020سبتمبر 6أغسطس و 22بین : مدة جمع البیانات•
)  العنفباستثناء(مشاركة محددة من المشاركین الذكور ، خاصة فیما یخص نمط تمضیة الوقت ، والعالقات األسریة •

والصحة النفسیة
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2
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محاور٤تقییم أثر الجائحة عبر : أھداف الدراسة

الصحة النفسیة العالقات األسریة الحالة الوظیفیة و الدخل 
و الوضع المالي

على الحالة 19-أثر جائحة كوفید•
الوظیفیة و دخل أفراد األسرة

سر االستقرار المالي واستجابة األ•
-یدللصدمة التي أحدثھا جائحة كوف

19

ن تخصیص الوقت بین الجنسی•
للعمل بأجر وغیر مدفوع األجر 

۱۹أثناء جائحة كورونا 

سرة التغییرات في دینامیكیات األ•
ي مع التركیز على العنف المنزل

وعنف الشریك

والنساء تقییم الصحة النفسیة للرجال•
و المسببات 2020منذ مارس 

ي ھذه الرئیسیة للضغوط النفسیة ف
الفترة

األمن الغذائي

على مستوى 19-أثیر جائحة كوفید•
األمن الغذائي لدى األسر



منھجیة و أھداف البحث•
مخرجات البحث•

المحتوى



الحالة الوظیفیة و الدخل و الوضع المالي
معدل المشاركة في القوة العاملة و مجاالت العمل

و الصناعات وأغلب الموظفین یعملون في تجارة الجملة و التجزئة) إما موظف أو باحث عن عمل(٪ من أفراد األسر المستفیدة یشارك في القوة العاملة ٤۰
التحویلیة في القطاع الخاص
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قطاع العمل و نوع النشاط في القطاع الخاصرةمعدل المشاركة في القوة العاملة بین أفراد األس
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من األسر المستفیدة ال تشارك في القوة العاملة بمعنى أن ال أحد من أفرادھا يعمل أو يبحث عن عمل  % 28نسبة : على نطاق األسر



الحالة الوظیفیة و الدخل و الوضع المالي
أثر فیروس كورونا على الحالة الوظیفیة و الدخل لألفراد

ض لھذه من األسر المستفیدة من تسریح فرد واحد على األقل من العمل أو انخفاض في األجر، مع فارق جندري واضح في احتمالیة التعر% 30عانى ما یقارب 
الخسارة

10%

20%

27%

14%

28%

37%

ةتسريح من الوظیف

انخفاض في األجر

أحدھما/كلیھما

األسر المشاركة في القوة العاملة جمیع األسر

یض نسبة األسر التي تعرض فیھا فرد واحد على األقل للتسریح، أو تخف
2020األجور ، أو أحدھما أو كلیھما ، منذ مارس 

الفارق الجندري

أو الدخل/تعرض االناث الحتمالیة خسارة العمل و

توازي أربع مرات

2020تلك التي واجھھا الذكور منذ مارس 

مع التحكم بأئر القطاع و خصائص العمر, logit ,p<0.01باستخدام نموذج * 

ةيتركز األفراد الذين تعرضوا للتسريح أو النخفاض في الدخل في القطاع الخاص و باألخص في تجارة الجملة و التجزئة و الصناعات التحويلی



الحالة الوظیفیة و الدخل و الوضع المالي
االستقرار المالي واستجابة األسر 

للحصول ببطلبالرغم من أن األسر واجھت انخفاض في الدخل، لم یخفض مستوى المصروفات مما أجبر الكثیر من األسر على االنفاق من المدخرات، و التقدم 
على قرض أو دعم من الجمعیات و األسرة و األصدقاء، أو إلى تأجیل سداد مدفوعات مستحقة

التغییر في دخل األسر و مصروفھا و مدخراتھا منذ مارس 
2020

-وفیدأكثر السبل شیوعا لتمویل مصروفات األسر خالل جائحة ك
۱۹

51%
40%

67%

21%
45%

8%

المدخرات المصروف الدخل

انخفاض ال تغییر ازدياد ال أعلم

نسبة االجابات

34% التقدم بطلب للحصول على قروض أو طلب المساعدة من 
العائلة/ األصدقاء 

25% التقدم بطلب للحصول على مساعدة أو دعم من الجمعیات 
الخیرية والمنظمات غیر الھادفة للربح

17% تقديم الطلب بتأجیل سداد القروض أو اإليجار أو الفواتیر 
المستحقة

14% االنفاق من المدخرات



الحالة الوظیفیة و الدخل و الوضع المالي
االستقرار المالي واستجابة األسر

٪ بعد القدرة على التنبؤ بمستوى دخل أسرھم خالل األشھر الستة المقبلةـ و ٤۲انقسم المشاركین في الدراسة بین التفاؤل والشعور بعد االستقرار ، حیث ذكر 
٪ یعتقد أنھ من غیر المحتمل أن یكون لدیھم مدخرات كافیة ۳۷كما أن . ٪  بم یستطع تحدید الوقت المتوقع لعودة دخلھم إلى مستویات ما قبل تفشي المرض٥۲

بل القریب وحوالي ومن جانب آخر، كان ھناك منظور متفائل، حیث توقع حوالي ثلث المجیبین زیادة في دخلھم في المستق. لتغطیة نفقاتھم لألشھر الستة المقبلة
.الربع توقع عودة مستویات الدخل خالل العام

الستة احتمالیة أن تكفي المدخرات لتغطیة نفقات األسرة لألشھر
المقبلة

دخل الوقت المتوقع لعودة األسرة إلى مستوى ال
2020نفسھ في ینایر 

ر توقعات تغیر دخل األسرة في األشھ
الستة المقبلة
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العالقات األسریة
االختالف الجندري في استخدام الوقت

، یظل توزیع األدوار التقلیدیة بین ۲۰۲۰بینما قضي كال من الرجال والنساء مزیًدا من الوقت في أعمال الرعایة المنزلیة غیر مدفوعة األجر مقارنة بینایر 
الجنسین دون تغییر ، حیث استمرت النساء في تولي النصیب األكبر من العمل غیر مدفوع األجر 

two-sample t test  ,p<0.01باستخدام* 
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رأقل بكثی/أقل ال تغییر یرأكثر بكث/أكثر

اناث ذكور

2020قضاء الوقت على العمل بدون أجر مقارنة بینایر 

2.3

4.24.4

2.8

العمل بأجر العمل بدون أجر

اناث ذكور

+50%-48%*

ل الفارق الجندري في متوسط الساعات المقضاة على العم
بأجر و بدون أجر في الیوم

الداعم األكبر في العمل بدون أجر
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80%

األرامل/المطلقات المتزوجات الذكور

األخت/األخ الجدة/الجد
الوالدة/الوالد االبنة/االبن

زوجة االبن/زوج االبنة الزوجة/الزوج



العالقات األسریة
صحة العالقة الزوجیة

وجود توتر غ عنبالعلى الرغم من أن المشاركین المتزوجین أبلغوا عن مستویات منخفضة من التوتر في عالقتھم الزوجیة ، إال أن اإلناث كن أكثر احتمالیة لإل
مرة مقارنة بالذكور12في العالقة الزوجیة بخمس مرات و أكثر عرضة لإلبالغ عن مستویات شدیدة من التوتر في العالقة الزوجیة ب

2020مستوى التوتر في العالقة الزوجیة منذ مارس 

logit  ,p<0.01باستخدام نموذج * 
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توتر بسیط/ال توتر توتر معتدل  توتر عالي

االختالف الجندري في االبالغ عن مستوى التوتر في العالقة الزوجیة

یدة اإلناث أكثر عرضة لإلبالغ عن مستویات شد
من التوتر في العالقة الزوجیة

باثني عشر مرة

مقارنة بالذكور

اإلناث أكثر عرضة لإلبالغ عن وجود
توتر في العالقة الزوجیة

بخمس مرات



العالقات األسریة
العنف األسري و عنف الشریك

٪ 20كرت ذوفیما یخص العنف األسري، أفاد ما یقارب من ثلث المشاركات أنھن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو اللفظي أو المعنوي من قبل شركائھن ،
٪ بالرغم من أن نسبة االبالغ عن حوادث 12زادت وتیرة عنف الشریك بنسبة ،۱۹-منذ تفش جائحة كوفید. أنھن تعرضن لإلساءة من أفراد األسرة اآلخرین

العنف تبقى منخفضة

ري نسبة تعرض االناث للعنف من الشریك و العنف األس
)  من غیر الشریك(

logit  ,p<0.01باستخدام نموذج * 

36%

30%

20%

59%

65%

76%

كلیھما/من احدھما

من الشريك

من غیر الشريك

معنوي, لفظي, جنسي, عنف جسدي
ال عنف
ال اجابة

االبالغ عن حوادث العنف أثر جائحة كورونا على 
العنف من الشريك

12%

ھي نسبة النساء المعنفات الواتي 
تعرضن لزیادة في وتیرة العنف من 

2020الشریك منذ مارش 

30%

فقط من النساء المعنفات سبق لھن أن 
أبلغن عن حوادث العنف 



الصحة النفسیة

دیدة من وكانت نسبة النساء اللواتي ذكرت مستویات ش. ٪ من المشاركین بأنھم یعانون من ضغوط نفسیة شدیدة أو متوسطة63أفاد ،بالنسبة للصحة النفسیة
عرض للعنف تشمل مؤشرات االضطراب النفسي أن مصادر التوتر كانت متعلقة بالشعور بعد التقدیر من أفراد االسرة، والت. الضیق النفسي أعلى من الذكور

.األسري، والقلف على الوضع المالي واألمن الوظیفي، واالنعزال في المنزل لفترات طویلة

*أھم العوامل التي تزید من احتمالیة التعرض للضغوطات النفسیة**مستوى الضغوطات النفسیة
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41%

25%
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ذكور

الجمیع

ضغوطات طفیفة/عدم ضغوطات معتدلة

ضغوطات شديدة

logit ,p<0.1باستخدام نموذج , النتائج المعروضة تمثل الزيادة في االحتمالیة* 
Kessler K6بحسب قیاس **

1.9

2.1

2.6

2.8

4.6

4.9

تالشعور بالتوتر من البقاء في المنزل مع األسرة طوال الوق

القلق على الصحة الشخصیة وصحة األسرة

القلق على الوضع المالي واألمن الوظیفي

مستوى التوتر في العالقة الزوجیة

التعرض للعنف األسري و العنف من الشریك

عدم الشعور بالتقدیر والدعم من أفراد األسرة



األمن الغذائي

ودة الطعام حیث تنخفض ج, بناء على منھجیة منظمة األغذیة و الزراعة لألمم المتحدة، أظھر نتائج االستبیان أن ثلث األسر تعاني من انعدام أمن غذائي معتدل 
قد كان أما بالنسبة لجائحة كورونا ف. من انعدام أمن غذائي شدید حیث ذكرت بعض األسر عدم استھالك الطعام لمدة یوم أو أكثر% 12ومستوى التنوع، بینما یعاني 

ة مرات نسبة خمسد بلھا أثر كبیر في تدھور حالة األمن الغذائي، حیث أدت الجائحة الى زیادة في احتمالیة معاناة األسر من انعدام أمن غذائي معتدل أو شدی
.بالمقارنة مع حاالت األمن الغذائي أو مستویات انعدام أمن طفیف

**مقیاس تجربة انعدام األمن الغذائي

12%

33%

55%

انعدام األمن الغذائي

ضعف األمن الغذائي 

انعدام طفیف/أمن غذائي

و فوقه18مع التحكم بالعمر و الحالة الزوجیة و المستوى التعلیمي و عدد أفراد األسرة تحت سن , logit ,p<0.01باستخدام نموذج , النتائج المعروضة تمثل الزيادة في االحتمالیة* 
يدل مستوى االنعدام المعتدل على المساومة على جودة وتنوع الطعام ، . )( SM-FIESبحسب منھجیة منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة بما يتضمن استمارة تجربة انعدام األمن الغذائي **

أما مستوى االنعدام الشديد فیدل على عدم القدرة على استھالك الطعام لمدة يوم أو أكثر, وتقلیل كمیات الطعام ، وتخطي الوجبات

أثر جائحة كورونا على احتمالیة انعدام األمن الغذائي

زادت جائحة كورونا من احتمالیة تعرض األسر لضعف أو انعدام
األمن الغذائي

*بنسبة خمس مرات

بالمقارنة مع وجود أمن غذائي أو مستوى انعدام أمن طفیف



ملخص النتائج والتوصیات

التوصیات النتائج
تقدیم الدعم و التأھیل لمساعدة األفراد على االنخراط في القوة العاملة•
البحث في اسباب عزوف االسر عن المشاركة في العمل تماما •

تثقیف األسر على مبادئ االدارة المالیة في ظل األزمات•
مقارنة سلوكیات االسر التي شاركت في برنامج خزنة بتلك التي لم تشارك•

تمكینھن تخصیص برنامج لتقدیم دعم نفسي و معنوي و مادي موجھ للنساء المعنفات و•
من التحرر من البیئة العنیفة

طات تفعیل دور االرشاد األسري لحل المشاكل األسریة و مساعدة من یعاني من ضغو•
نفسیة

غذائيفھم سلوكیات األسر حیال استھالك الطعام بھدف تصمیم حلول تضمن أمنھم ال•

ثلث األسر خارج القوة العاملة تماما•

لم یتأثر المصروف بانخفاض دخل األسر•
شھر الستة أكثر من ثلث األسر ال تملك مدخرات كافیة لتغطیة نفقاتھا في األ•

القادمة

ما أقل من النساء للعنف من قبل الشریك أو غیر الشریك بین% 36تتعرض •
من الثلث یقمن بالتبلیغ

ما من المشاركین من ضغوطات نفسیة متوسطة فی% 60تعاني ما یزید عن •
یعاني ما یقارب الربع من ضغوطات شدیدة

فسیةتعتبر صحة العالقة األسریة و الزوجیة أھم مسببات الضغوطات الن•

من األسر من انعدام أمن غذائي ساءت حالتھ من جراء جائحة % 45یعاني •
۱۹-كوفید
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	الحالة الوظيفية و الدخل و الوضع المالي�أثر فيروس كورونا على الحالة الوظيفية و الدخل للأفراد�عانى ما يقارب 30% من الأسر المستفيدة من تسريح فرد واحد على الأقل من العمل أو انخفاض في الأجر، مع فارق جندري واضح في احتمالية التعرض لهذه الخسارة�
	الحالة الوظيفية و الدخل و الوضع المالي�الاستقرار المالي واستجابة الأسر �بالرغم من أن الأسر واجهت انخفاض في الدخل، لم يخفض مستوى المصروفات مما أجبر الكثير من الأسر على الانفاق من المدخرات، و التقدم بطلب للحصول على قرض أو دعم من الجمعيات و الأسرة و الأصدقاء، أو إلى تأجيل سداد مدفوعات مستحقة
	الحالة الوظيفية و الدخل و الوضع المالي�الاستقرار المالي واستجابة الأسر�انقسم المشاركين في الدراسة بين التفاؤل والشعور بعد الاستقرار ، حيث ذكر ٤٢٪ بعد القدرة على التنبؤ بمستوى دخل أسرهم خلال الأشهر الستة المقبلةـ و ٥٢٪  بم يستطع تحديد الوقت المتوقع لعودة دخلهم إلى مستويات ما قبل تفشي المرض. كما أن ٣٧٪ يعتقد أنه من غير المحتمل أن يكون لديهم مدخرات كافية لتغطية نفقاتهم للأشهر الستة المقبلة. ومن جانب آخر، كان هناك منظور متفائل، حيث توقع حوالي ثلث المجيبين زيادة في دخلهم في المستقبل القريب وحوالي الربع توقع عودة مستويات الدخل خلال العام.
	العلاقات الأسرية�الاختلاف الجندري في استخدام الوقت�بينما قضي كلا من الرجال والنساء مزيدًا من الوقت في أعمال الرعاية المنزلية غير مدفوعة الأجر مقارنة بيناير ٢٠٢٠ ، يظل توزيع الأدوار التقليدية بين الجنسين دون تغيير ، حيث استمرت النساء في تولي النصيب الأكبر من العمل غير مدفوع الأجر �
	العلاقات الأسرية�صحة العلاقة الزوجية�على الرغم من أن المشاركين المتزوجين أبلغوا عن مستويات منخفضة من التوتر في علاقتهم الزوجية ، إلا أن الإناث كن أكثر احتمالية للإبلاغ عن وجود توتر في العلاقة الزوجية بخمس مرات و أكثر عرضة للإبلاغ عن مستويات شديدة من التوتر في العلاقة الزوجية ب12 مرة مقارنة بالذكور�
	العلاقات الأسرية�العنف الأسري و عنف الشريك�فيما يخص العنف الأسري، أفاد ما يقارب من ثلث المشاركات أنهن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو اللفظي أو المعنوي من قبل شركائهن ، وذكرت 20٪ أنهن تعرضن للإساءة من أفراد الأسرة الآخرين. منذ تفش جائحة كوفيد-١٩، زادت وتيرة عنف الشريك بنسبة 12٪ بالرغم من أن نسبة الابلاغ عن حوادث العنف تبقى منخفضة�
	الصحة النفسية��بالنسبة للصحة النفسية، أفاد 63 ٪ من المشاركين بأنهم يعانون من ضغوط نفسية شديدة أو متوسطة. وكانت نسبة النساء اللواتي ذكرت مستويات شديدة من الضيق النفسي أعلى من الذكور. تشمل مؤشرات الاضطراب النفسي أن مصادر التوتر كانت متعلقة بالشعور بعد التقدير من أفراد الاسرة، والتعرض للعنف الأسري، والقلف على الوضع المالي والأمن الوظيفي، والانعزال في المنزل لفترات طويلة.
	الأمن الغذائي��بناء على منهجية منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة، أظهر نتائج الاستبيان أن ثلث الأسر تعاني من انعدام أمن غذائي معتدل , حيث تنخفض جودة الطعام ومستوى التنوع، بينما يعاني 12% من انعدام أمن غذائي شديد حيث ذكرت بعض الأسر عدم استهلاك الطعام لمدة يوم أو أكثر. أما بالنسبة لجائحة كورونا فقد كان لها أثر كبير في تدهور حالة الأمن الغذائي، حيث أدت الجائحة الى زيادة في احتمالية معاناة الأسر من انعدام أمن غذائي معتدل أو شديد بنسبة خمسة مرات بالمقارنة مع حالات الأمن الغذائي أو مستويات انعدام أمن طفيف.�
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