أثر التعليم والتدريب المھني المقدم للفتيات و النساء
في فلسطين على التشغيل  /دخولھن سوق العمل
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تقديم  :م  .ر ن دة ھالل
أوبتموم لالستشارات و التدريب rhilal@optimum.ps
عضوة في رابطة مؤسسات التعليم والتدريب المھني غير الحكومية و من مؤسسيھا
ورقة عمل مقدمة في المؤتمر ال ثاني للتدريب وا لتعليم المھني و التقني
2009 / 4 / 20
كلية ھشام حجاوي – نابلس

ملخص:
ورقة بحثية تعتمدعلى تحليل الفرص المتاحة امام الفتيات لإللتحاق بالتعليم و التدريب المھني وتحليل لنسب التشغيل بين الشباب
والنساء في فلسطين وتحليل تلك النسب لمخرجات التعليم و التدريب المھني والتقتي و مقارنتھا بنسب التحاقھم بانظمة اخرى وعرض
المعيقات امام عمل النساء و عرض لنماذج تعليمية و تدريبية مختلقة تسھل دخول المرأة لسوق العمل .ووضع اقتراحات تطويرية
إلفساح المجال للخريجات لدخول سوق العمل.

مقدمة:
يغتبر احد اھم األھداف التدريب والتعليم المھني و التقني :اعداد الكفاءات البشرية المدربة لتلبي احتياجات سوق العمل ضمن األولويات
والخطط الوطنية .لذا فان احد معايير النجاح لھذه المؤسسات يتمثل بتسب تشغيل خريجي النظام في مجال التخصص اة مجاالت قريبة
منھا .ان احد اھم التحديات التي تواجھه المجتمع الفلسطيني و القطاع الخاص بشكل خاص يتمثل بممارسات اإلحتالل من تضييقات على
حركة األقراد و البضائع و الذي ادى خالل السنوات الماضية النكماش اقتصادي في الضفة العربية و انھيار اقتصادي في قطاع غزة
)بحسب العديد من التقارير األممية( .مما يضيف المويد من الغقبات امام الشباب و خريجي النظام إليجاد فرص عمل مالئمة .ان توفير
فرص التعليم و التدريب المھني للفتيات فتح المجال امامھن لإللتحاق بسوق العمل و انشاء مشاريعھن الخاصة ،لكنھا ما زالت محدودة
وفي ظل الوضع اإلقتصادي القائم تزداد صعوبة ،تحاول ورقة العمل التالية تحليل تلك اإلشكاالت و طرح نماذج ألنظمة تدريب و اساليب
متبعة من قبل بعض المؤسسات لتشجيع وزيادة نسب التشغيل للفتيات.

المنھجية:
•
•
•
•
•
•
•

1

تحليل النسب و اإلحصائيات الناتجة عن الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
تحليل النسب و اإلحصائيات الناتجة عن وزارتي التربية و التعليم العالي والعمل
تحليل النسب و اإلحصائيات الداخلية الناتجة عن مراكز التدريب و التعليم المھني للمؤسسات غير الحكومية
دراسة بعض النماذج المقدمة في مراكز التدريب و مدارس التعليم المھني
لقاء خريجات من مراكز مھنية
استخدام نتائج استمارة تحليلية لطالبات المدارس في المرحلة النھائية لمنطقتي رام اللة و القدس
مراجعة لنتائج دراسات سابقة و تقارير و اوراق عمل

أول مديرة مركز تدريب مھني يقدم خدماته للذكور منذ عام  1948وأول من ادخل النساء في مجال مھني غير تقليدي في التعليم والتدريب المھني في فلسطين في
جمعية الشبان المسيحية ) (2000-1993و قد كررت التجربة في اإلتحاد اللوثري العالمي في القدس وقادت تأسيس مركزھا في رام اللة وانشاء وتفعبل نظام التلمذة
المھنية الفلسطيني فيه و ادماج النساء فيه )  .(2008-2000كما كانت من اوائل المؤسسين لرابطة مؤسسات التعليم والتدريب المھني غير الحكومية و ترأستھا عام
 .2008-2003كما عملت كمحاضرة جامعية  1990-1986و عملت في سوق العمل في صيانة اإلجھزة الطبية ،األجھزة المنزلية والحاسوب .اسست مركز
استشارات وتدريب و تعمل حاليا في مجال التنمية اإلقتصادية و التطوير المؤسساتي فيه.
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النتائج:
سمات سوق العمل الفلسطيني و اشكاالته:
• مشاركة متدنية في سوق العمل %44.8
• نسب بطالة مرتفعة %33.4
• نسب البطالة ترتفع بين الشباب اكثر :الفئات العمرية ) (19-15و ) (24-20تصل الى  %43و %41.1على التوالي
• سوق العمل الفلسطيني يغلب عليه طابع المشاريع الصغيرة و المتناھية الصغر
) oما يفوق ال  %90من المنشئات توظف اقل من (5
• الواقع السياسي و التقسيم الجغرافي الناتج اثر بشكل كبير على فرص التشغيل وادى إلنكماش السوق و القطاع الخاص
التساء في سوق العمل -واقع و اشكاالت

2

من الممكن تحديد سمات القوى العاملة النسائية من خالل تقحص إحصائات الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطيني مسح القوى العاملة
دورة )تشرين اول – كانون اول –  (2008الربع الرابع  2008-كما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5

تبلغ نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة  %15بينما ال تشارك نسبة  ). %85مقارنة ب %67بين الذكور(
اسباب البقاء خارج القوى العاملة للنساء  %65اعمال المنزل تلية الدراسة  %27و للرجال  %52الدراسة تليھا كبر السن/
المرض .%29
تبلغ نسبة العمالة التامة  %74.8و البطالة  %22.5بينما العمالة المحدودة  %2.7من المشاركين بسوق العمل
اعلى مشاركة للنساء تتمثل في قطاع الخدمات ثم بقطاع الزراعة
تختلف نسب البطالة باختالف سنوات الدراسة و العمر للنساء كما يوضح الشكلين ادناه:

معدل البطالة من االفراد  15سنة فاكثر المشاركين في القوى العاملة في
االراضي الفلسطينية حسب سنوات الدراسة والجنس ) معايير ( ILO
تشرين اول – 2008

معدل البطالة من االفراد  15سنه فاكثر المشاركين في القوى العاملة
في االراضي الفلسطينية حسب الفئات العمرية والجنس ) معايير
 (IOLتشرين اول – كانون اول 2008 ,
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 .6العامالت في القطاع غير المنظم من بين اجمالي العامالت يبلغ  ) %5.4عاملين ،(%10و تبلغ نسبة العامالت في القطاع
غير المنظم من بين العامالت لحسابھم واصحاب العمل  ) %70رجال(%46
 .7في دراسة لالحصاء المركزي حول مشاركة المرأة في سوق العمل تبين ان عناك عوامل طرد للنساء من سوق العمل
وباإلخص في القطاع الخاص .
مما سبق تشير القراءة في تلك النسب بان ھناك اختالف في تسب التشعيل للذكزر ة اإلناث وان تأثروا جميعا باالوضاع السياسية
واإلقتصادية.
 2المرجع :الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطيني مسح القوى العاملة دورة )تشرين اول – كانون اول –  (2008الربع الرابع 2008-
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واقع خريجي و خريجات نظام التدريب والتعليم المھني قي سوق العمل

يمكن تلخيص واقع خريجي و خريجات نظام التدريب والتعليم المھني قي سوق العمل من خالل دراسة اإلرقام الوطنية المذكورة في
الجدول التالي:
جدول :1مؤشرات مختارة للقوى العاملة ) التدريب المھني والنوع اإلجتماعي(

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ/ﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ

خريجي التدريب خريجات التدريب االراضي
االراضي
الفلسطينية )اناث(
و التعليم المھني
الفلسطينية ) (%و التعليم المھني
)(%
)اناث( )(%
)(%
42
76.3
40.5
11.4
34.7

56.8

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ /ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ
14.2
7.6

14.2

ﻱ/ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

47.8

16.5

8.7

2.2
49.4

ﻱ/ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ

39.4

55.5

70.2

43.1

ﻱ/ﺗﻌﻤﻞ ﳊﺴﺎﺑﻪ/ﻫﺎ

27.4

35.7

المصدر :الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطيني اوضاع خريجي التعليم العالي والتدريب المھني مسح 2006

مما سبق يمكن استنتاج ما يلي لخريجي و خريجات نظام التعليم و التدريب المھني:
 .1ان مشاركة القوى العاملة ترتفع بين خريجي و خريجات نظام التعليم و التدريب المھني عن النسب الوطنية بالرغم من ارتفاع
معدالت البطالة بينھم عن النسب الوطنية.
 .2ان خريجي و خريجات نظام التعليم و التدريب المھني يعملون باالغلب بالقطاع الخاص و ترتفع النسبة بين من يغمل لحسابه
منھم عن النسب الوطنية.
و بناء عليه فان نظام التعليم و التدريب المھني اثر كما يلي على النساء في سوق العمل:
 .1رفع من معدل مشاركتھم في القوى العاملة الى ما يفوق الثالث اضعاف ) من %11الى  (%42و قاربھا من
المعدل الوطني المشاركة في القوى العاملة.
 .2رفع من امكانية عملھا لحسابھا بشكل ملحوظ الى ما يفوق الستة اضعاف ) من  %2.2الى (%14.2
 .3رفع من نسب عملھن بالقطاع الخاص ) من  %43الى (%70
لذا فان مخرجات التعليم و التدريب المھني تسھم بتلبية احتياج القطاع الخاص و تعزز من فرص الريادة و فرص العمل الخاص.
واقع خريجات نظام التدريب والتعليم المھني قي سوق العمل من نسب المؤسسات
تشير الدراسات المستقلة التي فامت بھا الجھات المشرفة على التعليم و التدريب المھني الى ما يلي:

•

وزارة العمل عام  :2004نسب تشغيل الفتيات اقل من نسب الذكور بالزعم من ان نسب من ھن يبحثن غن عمل بعد التخرج
من بين النساءاعلى من النسب بين الذكور:
 %50.9 oمن الخريجين قاموا بالبحث عن عمل فور تخرجھم بواقع  %15.2ذكور و  %35.7إناث  ،مقابل
 %19.5حصلوا على عمل منتظم  %12.5منھم ذكور و  %7منھم إناث  ،في حين أفاد  %19.7بأنھم حصلوا
على عمل متقطع بواقع  %15.4ذكور و %4.3إناث  ،في حين أفاد  % 9.4أنھم لم يعملوا ولم يقوموا بالبحث
عن عمل بواقع  %1.4ذكور و  %8إناث
o

.

أن أعلى معدل للمتعطلين سجلت لإلفراد الخريجين من دورة استخدام الحاسوب والسكرتاريا حيث بلغت
النسبة% 22وجميعھم من بين اإلناث
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ن
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أثر التعليم والتدريب المھني المق

•

في الخليل و غزةة ،استكمال التععليم وتدني
لعام  22006-2004ل 8مدارس ممھنية :تواجد ي
وزارة التربية و التععليم العالي م
الوجوود في السوق:
o

o
o
o
o

•

ھالل 2009
م .رندة ل

نحو  . %10.1توواجد اإلناث بين الخريجين
شكلت اإلناث و
خريجين ،فيما ش
شكل الذكورر نحو  %89.9من إجمالي الخ
خريجين في
حيث بلغت نسبتھم من إجمالي الخ
طق األخرى ،ث
غزة دون المناط
حافظة الخليل وممحافظات قطاع غ
كان في مح
التوالي.
ي
 %17.6و  %19.9على
كلتا المنطقتتين تقريبا ً نحو 6
ن ،يتوزع
جمالي الخريجين
صھم من خريجي المدارس الثانويية يشكلون نحو  %11.8من إج
ي مجال تخصص
العاملين في
حسب الجنس بواققع  %96.5ذكوور و  %3.5إنااث
جال تخصصھم ح
الخريجون العاملون في مج
س انخفضت الى  %40في
خصص %100 :في تخصص تصنيع المالبس
بلعت نسبة المتعطلين عن االعمل خسب التخ
ت.
اإللكترونيات
ن في الكليات والجامعات،
الخليل يكملن دراستھن
ل
في محافظة
المدارس الصناعية ي
س
خريجات
نحو  %72.2من اإلناث خ
.%
انخفضت ھھذه النسبة لدى أققرانھن الذكور إللى نحو %53.9
سبة التعطل بين االخريجات مقارننة بالنسبة المقابللة لھا بين الذكوور الخريجين ،فببينما بلغت ھذه النسبة بين
ارتفعت نسب
 .%26النسبة األكبر من
اإلناث إلى نحو 6.1
ث
نحو  ،%18.4اررتفعت النسبة الممقابلة لھا بين الخريجات
الذكور و
ن عن عمل،
األكبر من المتعطالت اإلناث ال يبحثن
ر
عن عمل ،في حيين النسبة
المتعطلين الذكور يبحثون ع

المراككز و المدارس التابعة للمنظممات غير الحكوومية :تتراوح ننسب التشغيل للديھم بحسب التلتخصص و سننة التخرج
يلي:
ال  ،%100اال اننه لوحظ ما ي
ومكان العمل ما بين ال  %20و ل
ن
اإلزياء %100
ء
 oفي بعض التخصصات و التي تستدعي العمل من المنززل كانت نسبة النساء اعلى ) تصميم
في عزة باللرغم من الظرةةف الصعبة و ممقارنة مع  %30للسكرتاريا(
ت
ية كانت نسبة تتشغيل
شابات المسيحية
سسة جمعية الش
 oلنفس المؤس
الخريجات في رام اللةة  %100بينما انخفضت
ي القدس بسبب الحواجز و التننقل.
ل %30في
جين  :مثل
سبة تشغيل الخرريجات مقارنة بتشغيل الخريج
واناث انخفضت نس
صص الذي يخررج ذكور ث
 oنفس التخص
مسيحية %40 :خريجات يعمملن مقابل  %664لخريجين في نفس
اإلتحاد الللوثري و جمععية الشبان المس
جات يعملن مقاابل %67
شبان المسيحية و  %33خريج
جھزة المكتبية( في جمعية الش
التخصص ) صيانة اإلج
إلتحاد اللوثري القدس.
ت( في مركز اإل
صص ) اتصاالت
لخريجين ففي نفس التخص
الرغببة بالعمل
الحواجز و عدم غ
ز
سباب حول التننقل و
 oعند ذكر االمعيقات امام عدم التشغيل :تمحورت اإلس
خاص الصغير ) مكاتب او وررش صعيرة(
بالقطاع الخ
او التعليم.
من سوق الغمل ببسبب الزواج و
ضھن يخرج ن
 oكما ان بعض
الممكن ان يرفع
ن
المرشدين او برامج مسااندة من
ن
اإلدارة او
ة
من جانب
التدخل بسياسات ن
ل
جربة بان
 oافادت التج
سبة الفتيات اللوااتي يعملن في االمھنة.
الفتيات :اإلتحاد اللوثؤؤي ضاعف نس
ت
نسب النشغغيل لدى
حدة لقطاع التعلليم و التدريب االمھني.
 oيالحظ عدمم وجود معلوماات مركزية واح

العمل:
خول سوق ل
يب المھني و لدخ
اتتجاھات الفتيات للتعليم و التدريب
اتجاھات طالبات المدرراس في دراسة اشرفت عليھا و ققام بھا برنامج اللتدريب المھني ففي اإلتحاد اللوثرري :حيث تمت زيارة 13
ت
تتم فحص
في
ستمارة )ضمن ددراسة الضافة تتخصص جديد ي
رام اللة و القدس اس
ممدرسة و عبئت  937طالبة في الصف العاشر ففي محاقظتي م
اللمركزين( ،و كاانت النتئج كما يللي:
بالتدريب المھني
ب
اللتحلق
•  %66من الطالبات لدديھن استعداد لال
ب اإلستعداد:
• وعند السؤال عن سبب
سبب استعداد الطاالبات لإللتحاق ببالتدريب المھني
• غالبية الفتييات يردن س

التحاق بالتددريب
إلنه يمكنھن
المھني ه
شروعھن
من فتح مش
الخاص
ألنه يوفر
• ومن ثم ه
عمل لھن
فرصة ل

توففر فرصة عمل

36, 5%
%

86, 12%

116, 15%
53, 7%

سرعة التشغيل
459, 61%
اكتساب مھارة تتمكنني من فتح
مشرووعي الخاص
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فلسطين على التشغيل  /دخولھن سوق االعمل
ن
مقدم للفتيات و الننساء في
أثر التعليم والتدريب المھني المق
•

اإلستعداد:
د
ب عدم
وعند السؤال عن سبب

ببعد الرغبة باإلللتحاق
ببالتغليم اإلكاديممي ابدت
االطالبات عدم استعداد
التالية:
ة
للإلسباب
ااوال :عدم وجوود
االتخصصات التتي تحبھا
ثثم موقف ل
االھل والنظرة
االمجتمعية
•
•
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حاق بالتدريب الممھني
استعداد الطالبات لإللتح
د
سبب عدم
س
موقف ل
االھل

3 4%
127, 16% 30,

134, 16%

ي
االكاديمي
الرغبة في التعليم
313, 38%

صصات التي احبھھا
عدم وجود التخص

216, 26%

النظرة المجتمعيية
اسباب ى
اخرى

التدريب المھني.
ب
سات التي تقدم اللتعليم و
 %72من الطالبات اللمبحوثات ال يعررفن عن المؤسس
الجيد و
د
 % 91من الفتيات تتنوي العمل بعد التخرج وتعتبر ان بيئة الغمل ھھي االھم معيار للعمل الجيد بليھھا المعاش
المروتتة ثم القرب من مكان السكن.
معيار العمل الجيد
73, 9%

العمل
نعم انوي ل
التخرج
ج
بعد
العمل
ال انوي ل
التخرج
ج
بعد

جيد
معاش ج

315, 27%
2

283, 25%

جيد
)ببيئة العمل(مكان ج
سكن
االقرب لموقع الس
761,,
91%
%

المرونة في شروط الععمل

446, 39%
104, 9%

ففي مجموعة مرككزة نم عقدھا مع طالبات في مرراكز مھنية متعدددة:
•
•
•
•

التشغيل الذاتي اوال ثم ااخرى
ل
تم اختيتيار التدريب و اللتعليم المھني الننھا توفر فرص لللعمل و
صة عمل.
الكثير منھن ستكمل تععليمھا االكاديمي اذا لم تجد فرص
التدريب المھني المقدممة للفتيات محدوودة
ب
فرص التعليم و
تحتاج الفتيات لمساندة لدخول سوق الععمل.

استنتاج التالي:
ج
 ،20تم
ففي مجموعة مرككزة نم عقدھا مع خريجات برناممج اإلتصاالت ففي اإلتحاد اللوثرري العالمي إلعووام 007-2002
شكاالت سوق اللعمل لمن ال يعمملن كما يلي:
اش
•
•
•
•

ب ساعات طويلة من العمل يوميا و اسبوعيا
القطاع الخاص يتطلب
اجرة االعمل منخفضة و بالكاد تغطي تتكاليف التنقل
طلب تنقل
طقة السكن محدوودة و العمل يتط
فرص العمل بنفس منط
جات اللواتي ال ييعملن و اھاليھن يفضلن العمل ففي مؤسسات او مشاريع كبيرة.
الخريج

ددروس مستفادة ممن يعملن:
•
•

خفض و االن يحص
منھن بدأن باجر منخ
الخاص تمثل فقط البدداية فالكتير ن
العمل باجر منخفض ففي القطاع ص
صلن على اضغااف ما كن
عديدة.
ك فصص نجاح ع
يحصلن عليه .و ھناك
لن
فالكثير منھن بدأن عمللھن في نفس مكاان
ر
لإلستمرار في الععمل فيه،
للتعرف على السوق ولإل
ف
ل مفتاح
التدرب في سوق العمل
ب
تقبل بيئة العمل و التعود عليھا.
التدريب .وزيادة المدةة تساعد على ل
ب
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تمثل المھارات الحياتية و باإلخص الثقة بالنفس وبالقدرات مفتاح اساسي لدخول سوق العمل و التطور فيه.

في مجموعة مركزة نم عقدھا مع خريجات تعليم مھني ) من الجنوب( تم استنتاج التالي:
اشكاالت سوق العمل لمن ال يعملن كما يلي:
•
•
•
•
•
•

الوضع اإلقتصادي السيء و يلقي بتاثيره على سوق العمل
ظروف العمل غير مالئمة للمرأة من ساعات عمل طويلة و تدني الراتب
بيئة العمل غير مالئمه الغالبية فضلن العمل بمؤسسات او اعمال متوسطة او كبيرة.
الوزارات ال تشغل الخريجين المھنين ) فرص العمل في القطاع الحكومي محدودة(
بحاجة لتھيئة اكبر لدخول سوق العمل و معرفة اكثر بالسوق و ارشاد للفرص المتوفرة
يحتاجوا لتدريب ريادي لمساعدتھن على فتح المشاريع الخاصة بھن

فرص النساء في التدريب والتعليم المھني الفلسطيني ) :اإللتحاق(
مؤشرات خاصة بمشاركة المرأة في التعليم المھني:
ذكور
2005
69.8

2000
53.7

2005
79.5

3.7
3.5
2.5
نسب اإللتحاق بمسارات التعليم الثانوي-احصائيات 2005
24.3
28.5
72.8
64.6

6.9

اناث
2000
61.5

نسب اإللتحاق بالتعليم الثانوي

5.5

نسب التسرب من التعليم الثانوي

2.9

نسب االلتحاق بفروع التعليم المھني –احصائيات 2005
79
42

49
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العلمي
األدبي

المھني
التجاري

الصناعي
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التخصصات المتاحة للفتيات:
 .1تخصصات تقليدية في وزارة العمل وبعض المراكز غير الحكومية
السكرتاريا وإدارة المكاتب ،والتجميل وتصفيف الشعر  ،والرسم المعماري و الخياطة وتصميم األزياء
 .2في سنة  1996بدأت جمغية الشبان المسيحية – مركز التدريب المھني بتدريب الفتيات في مجال مھني غير تقليدي:
اإللكترونيات ثم وزارة التربية و التعليم قي الخليل وبعدھا اإلتحاد اللوثري العالمي عام .2000
 .3اضيفت تخصصات اخرى بالصحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات )(IT
 .4ادخلت وزارة التربية و التغليم الفتيات في الصناعي بعد عام  2000في تخصصات ICT
مالحظة :من خالل دراسة السوق التي قمنا بھا إلضافة تخصصات جديدة تبين ان التخصصات التي تدرس في مدارس و مراكز التعليم
والتدريب المھني في فلسطين محدودة )ما بين ال  (21-18المرخصة من الوزارتين وھناك العديد من المھن و المھارات التي يحتاجھا
السوق و التي تغطى من خالل اإللتحاق بسوق العمل دون تدريب .ال تتعدى التخصصات المتاحة للفتيات ال  12تخصصا
اإلقبال:
 .1من الجدول اعاله يتضح تدني نسبة اإلقبال على التعليم المھني مقارنة مع الفروع االخرى و تدنبھا في الصناعي اضافة
لمحدودية االماكن في بعض االحيان.
 .2ال توجد احصائيات شمولية على الملتحقين بكل مسارات و انظمة التعليم و التدريب المھني ) للحكومة و الوكالة و المنظمات
غير الحكومية(
 .3نسبة الفتيات تبلغ  %42من الملتحقين بالتدريب المھني في وزارة العمل في  4تخصصات من  16تخصص
6
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بالنسبة للمنظمات غير الحكومية فھي تتراوح ما بين  %19-9في المختلطة و %100في المراكز التي تستھدف النساء فقط
يلحظ ارتفاع ھذه النسب في الدورات غير الرسمية و القصيرة.
تدني ھذه النسب في المراكز و التخصصات غير التقليدية.
تنتشر الكثير من المراكز النسوية و الجمعيات التي تقدم دورات في بعضھا منتظم و البعض االخر غير منتظم.
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نماذج و اساليب مساندة تعليمية و تدريبية تسھل دخول المرأة لسوق العمل Best Practices

 .1نموذج التلمذة المھنية :Apprenticeship
التلمذة المھنية تستدعي مشاركة القطاع الخاص في تدريب الطالب و الطالبات في ظل رقابة محددة و نظام معين:
نموذج اإلتحاد اللوثري العالمي في رام اللة زاد من نسبة تشغيل الفتيات في مھنتھن في سوق العمل من  %29و  %50على التوالي في
سنتي  2005و  2006الى  %50و  .%80حيث ساعد تدريبھا على التعرف على بيئة العمل و اصحاب العمل ،وساھم في تشغيلھا
 %40من العامالت في المھنة عام  2006عملن في نفس مكان التدريب بعد التخرج ،بعضھن استمر و البغض تنقل الى اماكن اخرى ،
لكن التدريب في موقع العمل اكسبھن القدرة على ذلك.

 .2نموذج التدريب في سوق العمل في نھاية الفترة التدريبية : Internship
نموذج جمعية الشابات المسيحية و الذي اعطى فترة افضل ألصحاب العمل للتعرف على الخريجات و للفتيات للتعرف على احتياجات و
بيئة سوق العمل ،كما تتبعه مراكز اخرى

ان ربط سوق العمل بالتدريب قبل التخرج يعتبر مفتاح اساسي لتشغيل الفتيات نظرا النه يؤدي لتھيئة الفتاة واالھل و القطاع الخاص
من السوق على دخول المرأة لسوق العمل و تغيير النظرة المجتمعية تجاه اماكن العمل و االعمال التي تمارسھا
و من الممكن اإلستفادة من البرامج التي تقد خدمات للخريجين/ات بعد التخرج و تربطھم مع صوق العمل و تسھل لھم انشاء المشاريع
الخاصة لھم مثال تجربة جمعية الشبان المسيحية.

التحليل و التوصيات:
اھمية ھذا الجانب تكمن بانھا مرتبطة باالھداف و الخطط الوطنية الفلسطينية التي تسعى لفسح المجال امام النساء و مرتبطة باإلستراتيجية
الوطنية للتعليم والتدريب المھني و التقني وبخطط التغليم و اھداف التغيم للجميع ،كما ترتبط باالھداف التنموية األلفية العالمية حيث يؤكد
الھدف الثالث على :تعزيز المساواة بين الجنسين /النوع االجتماعي وتمكين المرأة  .كما يرتبط باھمية تفعيل طاقات المجتمع واشراكھم
بالتنمية ،حيث انه ال يمكن القيام بتنمية في مجتمع نصفه معطل.
استخالصات وتحليل:
• الوضع اإلقتصادي السيء و يلقي بتاثيره على سوق العمل والوضغ السياسي و صعوبة التنقل تعيق فرص الفتيات لدخول سوق
العمل.
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المفاھيم اإلجتماعية تتدخل في تشغيل الفتيات ) استعدادھا للعمل في مجاالت محددة و اماكن محددة و تدخل اإلھل في فرص
التشغيل المطروحة و تقبل السوق لھا في مجاالت و قطاعات محدودة(
سوق العمل في القطاع الخاص غير جذاب للمرأة -طارد لھا
التعليم و التدريب المھني يوفر فرص افضل لدخول سوق العمل و للعمل لحسابھم الخاص
التعليم و التدريب المھني يوفر فرص جيدة لبناء و تدعيم الشخصية
الربط مع السوق اثناء التدريب يعرف الفتيات على بيئة العمل و يسھل امامھن الطريق لدخول سوق العمل
التلمذة المھنية تعطي فرص افضل للفتيات للعمل في مھنھن
تبني سياسات التشغيل على مستوى المؤسسة يسھم بشكل افضل في توفير فرص افضل للتشغيل
ما زالت المجاالت المقدمة في التعليم و التدريب المھني محدودة بشكل عام وللفتيات بشكل خاص.

اقتراحات:
• اإلھتمام بفسح المجال امام تشغيل النساء على مختلف المستويات ) صنع السياسات و الدوائر المسؤولة و المؤسسات
التعليمية/التدربيبية(
 oاعتماد سياسات تشجيعية Affirmative Policies
 oتوثيق البيانات و تقسيمھا بحسب النوع اإلجتماعي Data Baseوتوحيدھا للقطاع كما نشر التقارير و المعلومات.
 oاعتماد النوع اإلجتماعي كعامل اساسي في مواقع صنع القرار Main Streaming
 oعمل بحث اجرائي كمي و نوعي لدراسة واقع خريجين و خريجات النظام و معرفة اإلشكاالت التي يواجھوھا وخط
السياسات المالئمة Action Research & policy formulation
• تطوير برامج اإلرشاد و التوجيھه في المدارس  Career Guidance،& Counselingوالتاكد من شموله ضمن التربية
المھنية وتنوع اساليب اإلرشاد.
• تطوير برامج التوعية المجتمعية  Awareness Campaignsوالتوعية في سوق العمل نحو التدريب و التعليم المھني
وعمل النساء.
• اعتماد التلمذة المھنية  Apprenticeshipو التدريب في الورش /مواقع العمل  Internshipsكجزء ال يتجزا من التدريب
• حاضنة  Incubatorلتشغيل الفتيات و لتطوير استعدادھن لفتح المشاريع الخاصة بھن
• دراسة اساليب و طرق مبتكرة لدخولھا سوق العمل و عمل دراسات للسوق  Market Assessmentتفسح المجال امام
توسيع مشاركة المرأة
• اشكال جديدة للعمل تضمن مشاركة النساء ) فرص امام عمل جزئي ،عمل من المنزل ،عمل بتعاقد(
• على مستوى المراكز و المدارس :ربط مع سوق لبعمل و تدريب الطالبات فيه ألطول فترة ممكنة ،اعتماد التسغيل كمعيار للنجاح
و اعتماد سياسات تربط الخريجات مع سوق العمل
• على مستوى السياسات اھمية اشراك القطاع الخاص بتركيبته المختلفة في وضع السياسات الخاصة بتوسيع مشاركة النساء بسوق
العمل.
• وعلى مستوى تفعيل السياسات و البرامج االفضل ھو عمل استراتيجية وطنية بمشاركة جميع اإلطراف لتشجيع وزيادة التحاق
النساء بالتعليم و التدريب المھني ودخولھن سوق العمل.

المراجع:
•
•
•
•
•

الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطيني مسح القوى العاملة دورة )تشرين اول – كانون اول –  (2008الربع الرابع 2008-
الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ،احصاءات التعليم لسنوات 2008 ،2005 ،2000
احصائيات متعددة لمراكز التدريب ومدارس التعليم المھني ووزارات التربية و التعليم العالي و وزارة العمل
م .رندة ھالل  ،دراسة اإلحتياجات التدريبية للمرأة الفلسطينية و فرص التشغيل في سوق العمل في غزة ،وزارة الشؤون اإلجتماعية-
والوكالة الكندية للتنمية الدولية
د.صالح الزرو التميمي ،دراسة تتبعيـة لخريجي المدارس الثانوية المھنية في فلسطين ،وزارة التربية و التعليم العالي2007 ،

Hilal, Randa, (2008), Training Needs Assessment for new field of women training, LWF
•

•
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