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 ص البحث ملخّ 

 خلفيّة البحث .1

ّ طّور  ّالتشغيلّفيّجوينتّيعليّيدبرنامجّ"عيديت" ّتيفيتّلتنمية ّالصناعةّّ,اسرائيلّ-قسم وبالتعاونّمعّوزارة

ّقدامى,ّ ّيهوديات ّجدد, ّقادمات ّمختلفة, ّضعيفة ّفئات ّمن ّالنساء ّدمج ّبهدف ّوالتعليم, ّالتربية ّووزارة والتشغيل

ّوعربدرزيّ  ّات ّالعمل. ّسوق ّفي ّي ات( ّاساسي ة ّمراحل ة ّعد  ّالبرنامج ّنموذج ّتطويرّّ–يشمل ّورشة ّتعليم, إكمال

ّلكلّ ّللعمل ّلالندماج ط ُّمخط  ّوبناء ّمهني ة ّتأهيل ّدورات ّللعمل, ّوتحضير ّتمكين ّورشات ّالعبري ة, ة ّاللغ  مهارات

ةّعامينّفيّمدينةّسخنين.8002ّّفيّبدايةّعامُّنف ذّالبرنامجّمشتركة.ّ ّلمد 

 أهداف البحث  .2

ّفيّماّيليّأهدافّالبحثّاألساسي ة:ّ

ّتزويدّمديريّالبرنامجّوالقائمينّعيلهّبمردودّحولّكيفي ةّتطبيقهّ.ّأ

 فترة نصف سنة منذ انتهاء الدورات في البرنامجفحص مدى اندماج المشتركات في العمل خالل ّ. ب

 رأي طاقم البرنامجفحص مدى مساهمة البرنامج في دمج المشتركات في العمل حسب رأيهّن و ج.

 طريقة البحث  .3

. تّمت مرافقة المشتركات 8002امرأة  اللواتي اشتركن في البرنامج ابتداًءا من نيسان  82 –شملت فئة البحث كل ال 

على مدى سنتين ونصف منذ انضمامهن الى البرنامج. في اطار تلك المرافقة, تّم اجراء مقابالت مع المشتركات في 

(, مع إنتهاء دورات التأهيل في البرنامج )بعد 8002اب  –ز سنة ونصف من بداية البرنامج )تمو : بعدواعيدثالثة م

(, وبعد نصف سنة من إنتهاء الدورات )بعد حوالي سنتين 8000شباط –لي سنتين من بداية البرنامج, كانون اول احو

د األول بواسطة مقابالت وجه لوجه (. تّم جمع المعلومات في الموع8000اب  –ونصف من بداية البرنامج, تموز 

مقابلة في  80 -مقابلة تلفونيّة في الموعد االول و 82بواسطة مقابالت هاتفيّة ) –مقابلة(, وفي الموعدين التاليين  83)

 الموعد الثاني(.

 مقابالت في 2شخص من طاقم البرنامج ) 00موعدين في البحث أَجريت مقابالت هاتفيّة مع آخر  باإلضافة, في

شملت اسئلة نصف مبنيه مقابالت في الموعد الثاني(. تّم جمع المعلومات بواسطة استمارات  3 -الموعد االول و

 مفتوحة.
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 في موعد انضمامهن الى البرنامجميّزات المشتركات في البرنامج  .4

  :80زوّجات ). كلهّن تقريبًا مت83, معظمهن حتى جيل 30 -88مجال اعمار المشتركات هو ميّزات ديموغرافيّة 

 (. 83من 

 :08أو  00سنوات تعليم, الباقي أنهين  00( أنهين 83من  02أكثر من نصف النساء ) تعليم وتأهيل مهني 

 ( صّرحوا بأنهّن يملكن شهادات تأهيل مهنيّة. 83من  08سنوات تعليميّة. حوالي ثلث المشتركات )

 :عمال متواصلة )اعمال استمّرت لمدة ثالثة أشهر لدى أكثر من ثُلثي المشتركات تجربة في ا تجربة في العمل

على االقل بشكل متواصل( في السنوات الخمس االخيرة التي سبقت إنضمامهّن للبرنامج. وفقًا لتصريح 

االعتناء  كانتالسنوات الخمس االخيرة, فإن االسباب لعدم االندماج في العمل  خاللالمشتركات اللواتي لم يعملن 

  اد اطار مالئم لهم, وكذلك عدم ايجاد أماكن عمل في منطقة ُسكناهم.باالطفال وعدم ايج

 

 تقييم الدورات التّي شاركت بها النساء خالل البرنامج  .5

سيرورة تحضير المشتركات في البرنامج من أجل االندماج في العمل إستمّرت لمّدة عامين تقريبًا وقد تّم ذلك بواسطة 

يشمل دورات استكمال تعليم, ورشات تمكين, ورشات تحضير لعالم العمل,  دمجهّن في دورات وتأهيالت مختلفة,

التّي تتعلّق في تلك  دورات تأهيل مهنيّة, دورة لغة عبريّة تشغيليّة, ودورات إقامة مصالح. في ما يلي النتائج االساسيّة

 مع طاقم البرنامج: وتّم استنتاجها من المقابالت مع المشتركات التّي و الدورات

 تقريبًا كل المشتركات اللواتي بدأن في البرنامج إشتركن بشكل فعال في  ى المشاركة في الدورات المختلفة:مد

مشتركة(, ومعظمهّن شاركن في ورشة التمكين وفي ورشة التحضير الى عالم  83دورات استكمال التعليم )

لدورة  02ر تعليم التأهيل المهنّي: مشتركة توجهّن الى مسا 80العمل. مع نهاية ورشة التحضير لعالم العمل, 

تربية .  حوالي ثُلثي المشاركات في دورات الحلويات  اعدادلدورة  3 -لدورة ادارة المكاتب, و 2, تربية االطفال

صرحّن انهّن شاركن أيًضا في دورة المبادرة االقتصادية واقامة المصالح. حوالي الحلويات  االطفال واعداد 

 تربية الطفال صرحّن انهّن شاركن في دورة اللّغة العبريّة. دورات ادارة المكاتب وثُلثي المشاركات في 

  :معظم المشتركات صرحّن انهّن راضيات بدرجة كبيرة عن الدورات والورشات التي الرضا عن الدورات

 ل المهنيّة. اشتركن بهّن في البرنامج. هذا الرضا, ظهر بشكل خاص تجاه دورات استكمال التعليم ودورات التأهي

  :المشاكل األساسيّة التّي صّرح عنها افراد طاقم البرنامج والمشتركات كانت: عدم صعوبات في تنفذ الدورات

صعوبات في , ت, نقص في المهارات والعادات التعليميّة لدى قسم من النساءءااالنضباط في المشاركة في اللقا

 فهم المواد التعليميّة, ونقص في االدوات والمكان المالئمين من أجل تنفيذ الدورات. 



iii 

 االندماج في العمل وميّزات األعمال  .6

  :انتهاء الدورات منذ  ( تّم دمجهم في عمل واحد 80من  00أكثر من ثلث المشتركات )نسبة االندماج في العمل

اعمالهن وعملوا في واظبّن على ( صرحّن انهّن 00) البرنامج بعدي عملن كل المشتركات اللوات. في البرنامج

معظم  بعد نصف سنة من انتهاء الدورات )حوالي سنتين ونصف منذ بداية البرنامج(.-النقطة الزمنيّة المحددة  

نّها في الُمشتركات اللواتي لم يندمجن في العمل صرحّن انهن يبحثن عن عمل باألساس في المهنة التّي تعلم

 البرنامج.

  :عمل )قسم  01 –مشتركة في  00تّم دمج البرنامج  انتهاء الدورات في منذميّزات االعمال ومدى الرضا عنها

 من المشتركات عملن في اكثر من عمل واحد(. بعد فحص ميّزات تلك االعمال تبيّن أّن: 

التأهيل المهنيّة التّي تعلمتّها خالل  بها المشتركات كانت في مجال دورات تعمال االساسيّة التّي عملاال -

 اعمال في مجال ادارة المكاتب واعمال في مجال الحضانة وتربية االطفال(. البرنامج )

أعطي األجر عن طريق الُمشّغل أو عن طريق مكان العمل. في أربع  (01من  2في معظم االعمال )  -

 كمستقالت.  نّ أعمال صرّحت المشتركات انهّن عمل

 (. 01من  2عمال كانت في وظيفة جزئيّة )معظم اال -

-20511( كان الدخل بين 08من  1, في ربع االعمال )₪ 20111في نصف االعمال كان الدخل حتّى  -

وما فوق. هذه النتائج ذات صلة بكون  ₪ 20510( كان الدخل 08من  8, وفي باقي االعمال )₪ 20110

 قسم من المشتركات قد عملن في وظائف جزئيّة. 

عن نوع العمل ومن احتماالت التقّدم انهّن راضيات بشكل كبير ل عام, معظم المشتركات صرحّن بشك -

 عن األجر. انهّن راضيات في مكان العمل. عدد صغير نسبيًا صرحّن 

 

 تقييم المشتركات لمساهمة البرنامج  .7

 ( صرحّن انهّن يوصون نساء أخريات بوضعهّن بالمش80من  82كل المشتركات تقريبًا ) اركة في البرنامج

  دعم نفسي, وألنهّ عطي يُ   المهارات الشخصيّة المهّمة من أجل االندماج في العمل, ألنهحًسن يُ  ه باالساس ألن

 نظرة المرأة في عينييها وفي عيني عائلتها. حّسن يُ 

  ة االكثر انتشارا أخرى سلبيّة. الجوانب االيجابيّ  8 -جوانب ايجابيّة للبرنامج و 8طُلب من المشتركات ذكر حتى

التي ذكرت كانت: إعطاء فرص للنساء للمشاركة في دورات إكمال تعليم وتأهيل مهني, ومستوى التعليم العالي 

هني في دورات البرنامج. الجانب السلبي االكثر انتشارا الذي َذكر كان النقص في مرافقة النساء بعد إنهاء والم

 المساعدة في ايجاد أماكن عمل وفي إقامة المصالح المستقلّة.  دورات التأهيل المهنيّة, باالساس من أجل
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 البرنامج النجازات تقييم طاقم البرنامج  .8

 اساسيين : في مجالين للبرنامج حتى اليوم. باالمكان تصنيفها  انجازات ذكر طاقم تنفيذ البرنامج عدة 

  شتركات بأدوات ومهارات من أجل تزويد المدمج في العمل, مستوى المشتركة في البرنامج: على انجازات

زيادة الثقة بالنفس لدى النساء, تقليل مدى تعلّق النساء ايجاد عمل, تحسين مستوى التعليم وتطوير النساء مهنيًا, 

 بخدمات مكتب الشؤون االجتماعيّة. 

  في العمل,  تغيير في مفاهيم المجتمع حول موضوع االندماج على مستوى البلدة والمجتمع بشكل عام: انجازات

خلق شراكات بين أطراف مختلفة التي تقدم خدمات في مجال العمل في البلدة, زيادة االنشغال في حل مشاكل 

البطالة في اطار الخدمات التي تُقّدم في مكتب الشؤون االجتماعيّة, تأهيل طاقم مهنّي من منفذي البرنامج في 

 البلدة. البلديّة المختّصون في مجال تطوير مجال العمل في 

 

 الصعوبات االساسيّة في البرنامج وفقًا لتقييم طاقم البرنامج  .9

 ه, وفقًا لتقيم طاقم البرنامج, الى مجالين: باالمكان تصنيف الصعوبات االساسيّة التّي ظهرت خالل تنفيذ البرنامج وادارت

  :ء دورات التأهيل المهنيّة, تأخير في مواعيد بدصعوبات في مجال تنفيذ الدورات التي شاركت بها المشتركات

تنفيذ دورات وورشات مما أّدى الى تقصير مّدة مساعدة النساء في االندماج في العمل في إطار البرنامج الزمني, 

أزواج وابناء عائلة  المشتركات في فعاليّات البرنامج من قبل البرنامج لمّدة طويلة, نسبة مشاركة ضئيلة 

 الُمخصّصة لهم.

 مشاكل في إيجاد أماكن عمل مالئمة, نقص في تجربة وإرشاد الطاقم في مجال  إيجاد العمل: صعوبات في مجال

إيجاد العمل, نقص في االرشاد المهني المكثّف للمشتركات في فترة البحث عن عمل وإقامة مصالح مستقلّة 

 خصوًصا بسبب إنتهاء البرنامج, نقص في تشخيصات تشغيليّة مهنيّة للمشتركات.

 

 تلخيص  .11

يشمل النموذج عّدة  . توجد امكانيات إجابية جالبرنامالذي يكمن في اساس نموذج للتُظهر نتائج البحث بشكل عام, أّن 

التّي تُعطى بشكل واسع والتّي تُساهم في زيادة الثروة البشريّة والمهنيّة لدى المشتركات. نتائج بحث التقييم  مركبّات

المتابعة التّي تّمت خالل تنفيذ البرنامج وبعد نصف سنة من انتهاءه. يُعتبر  التّي ُعرضت في هذه الصفحات تعتمد على

من ناحية االندماج في العمل, وهنالك حاجة بشكل أّصح موعد المتابعة هذا قصير نسبيًا من أجل فحص نتائج البرنامج 

 لمتابعة اخرى بعد فترة زمنيّة أطول منذ موعد انتهاء الدورات. 


