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مقّدمة

تالقي قضية التّعليم والتّشغيل عند املجتمع العريّب اهتامًما جامهرييًا واسًعا. يركّز هذا امللّخص يف التطورات 
مجال  يف  االتّجاهات  إىل  باإلضافة  العربيّات،  الّنساء  عند  العايل  والتّعليم  االبتدايّئ  الفوق  بالتّعليم  الحاصلة 
العريّب: مسلامت،  املجتمع  االتّجاهات عند مجموعات مختلفة داخل  الفروق بني  تّم فحص  التّشغيل. كذلك 
نتائجه يف "تقرير وضع  ومسيحيّات، ودرزيّات وبدويّات.1 يعتمد امللّخص باألساس عىل بحث معّمق نُِشت 

الّدولة 2017" وفحص التّعليم والتّشغيل عند الشباب العرب )فوكس، 2017(
كانت نسبة تشغيل الّنساء العربيّات منخفضة عىل مدى سنني طويلة، كام كانت نسبة التّعليم يف وسطهّن أقل 
من الرجال العرب ومن الّنساء اليهوديّات. َشِهدت السنني األخرية تحّسًنا كبريًا عىل كّل مستويات التّعليم عند 
الّنساء العربيّات؛ عىل نسبة الحاصالت عىل شهادة البجروت، يف التخّصصات التّعليميّة، ويف نسبة امللتحقات 
بالتّعليم العايل، إاّل أّن نسبة التّشغيل عندهن ما زالت منخفضة وال تزداد بوترية رسيعة، وما ميكن أن يشّكل 
مصدر أمل هو أنّه من املتوقع أن يراِفَق التحّسن يف التّعليم، خالل السنني القادمة، تحّسٌن آخر يف التّشغيل، إذ 
أن نسبة تشغيل الّنساء العربيّات الحاصالت عىل شهادة جامعيّة أعىل بكثري من تشغيل الّنساء غري الحاصالت 

عىل شهادة جامعيّة. 
ازدادت، خالل العقدين املاضيني، حصة الّنساء املستحقات لشهادة البجروت، وقد تخّصصت الكثريات منهّن 
تخّصصات علميّة-هندسيّة. حصة الّنساء العربيّات الحاصالت عىل تعليٍم عاٍل ازدادت هي أيًضا بشكٍل ملحوظ، 

خصوًصا يف أوساط الّدرزيّات والبدويّات، اللّوايت توّجهن بالّسابق للتعليم العايل بنسب منخفضة.
عىل عكس التحّسن الّسيع يف التّعليم، ما زال إيقاع االرتفاع يف نسب تشغيل الّنساء العربيّات بطيئًا. كام أّن 
عدد كبري منهّن ما زلّن يتوجّهن لدراسة الرّتبية والبحث عن فرص عمل يف مجال التّعليم، رغم أنّه سوق عمل 
مشبع. إّن إحداث التوازن يف الّسوق يتطلب توجيه الطالبات صوب مجاالت أخرى، وزيادة عرض فرص عمل 
نوعيّة وذات صلة، وخلق آليات دعم للنساء العامالت يف مجاالت ال تصّنف كمجاالت عمل "نسائيّة كالسيكيّة".

* يتقّدم مركز طاوب بالشكر الجزيل لصندوق ديان ف وجيلفورد جالزر، من تأسيس الجالية اليهودية يف لوس إنجل، عىل دعمها 
السخي للبحث الذي يعتمد عليه هذا املُلخص.

هداس فوكس، باحثة يف مركز طاوب؛ ساعدت يف الكتابة والتحرير متار فريدمان ويسلون مركزة املضامني يف مركز طاوب. نتوجه 
بجزيل الشكر لرنا إسعيد، طالبة دكتوراه يف مدرسة الخدمة االجتامعية والرفاه االجتامعي - الجامعة العربية يف القدس، ملساعدتها 

الكبرية يف الرتجمة إىل اللغة العربية.

1 بحسب دائرة اإلحصاء املركزيّة، يشّكل املسلمون )يشمل البدو( 85 باملائة من العرب يف إرسائيل )18 باملائة من كّل سكان 
الّدولة(، ويشّكل املسيحيّون 7 باملائة من العرب )1.6 باملائة من كّل سكان الّدولة(، والدروز 8 باملائة )1.6 من كّل الّسكان(. 

املعطيات األساسيّة التي بُني عليها هذا العمل البحثّي شمل الّنساء والرّجال الذين تراوح عمرهم 36-18 يف سنة 2014. كان توزيع 
رشيحة البحث كالتايل: املسلمون )من دون البدو( 63 باملائة، املسيحيّون- 9 باملائة، الّدروز- 11 باملائة، البدو17- باملائة، 75 باملائة 

منهم يسكنون يف النقب و25 باملائة منهم يسكنون يف الجليل. فئة املسيحيّون ال تشمل املسيحيّني غري العرب )20 باملائة من كّل 
الّسكان املسيحينّي يف إرسائيل.  
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التّعليم الفوق االبتدائّي والتّأهيل للتعليم العالي
مبا أنّه هناك صلّة قويّة، عند الّنساء العربيّات، بني الحصول عىل شهادة جامعيّة والتّشغيل، من الرضورّي فحص 

املراحل األوىل يف مسار التّأهيل للتعليم العايل، أّي امتحانات البجروت وامتحان البسيخومرتي.
تقرتب عالمات بجروت الّنساء العربيّات من عالمات الّنساء اليهوديّات غري الحريديّات )فيام ييل: اليهوديّات(، 
وهي أعىل من عالمات الرجال العرب، الذين كان تحّسن عالماتهم معتدال أكرث )رسم بياين 1(. باإلضافة إىل ذلك، 
يبدو أّن الخلفية االجتامعيّة- االقتصاديّة األصعب للمجتمع العريّب )باملعدل( هي املسبب الرئييّس لهذه الفجوة. 
فعندما نراقب، إحصائيًا، تأثري عامل الخلفيّة االجتامعيّة-االقتصاديّة )تعليم ودخل األهل وعدد اإلخوة( نجد 
أن نسبة استحقاق البجروت عند الّنساء العربيّات يف كّل املجموعات الفرعيّة هي أعىل من الّنساء اليهوديّات.  

�ي �تلك  �ف �ف
�ي ر�ي�ج م�يع ال�ف روت ع�فد �ج اق ال�ج�ج ّ 1. �فس�جة اس�ت��ت رسم �ج�يا�ف�ي

الس�فة

ع الّدولة 2017"، م�ك�ز طاوب ��ي� و�ز وكس، "�ق�ق المصدر: هداس �ز
دارّي �يّة، ملف المعط�يات الإ المعط�يات: دا�ئ�ة الإحصاء الم�ك�ز

العربيّات يخرتن مجاالت  الفتيات  إّن  العربيّات واليهوديّات، بل  الفجوات بني  ال يقترص األمر عىل تقلّص 
تخّصص ذات إمكانية دخٍل عاٍل يف املستقبل- العلوم والهندسة. ففي املجتمع العريّب، بخالف املجتمع اليهودّي، 
نجد أّن هناك أغلبيّة نسائيّة يف التخّصصات العلميّة يف املرحلة الثانويّة )رسم بياين 2(. نسبة املستحقات لشهادة 
البجروت بتخّصص علمّي-هنديّس يرتاوح من 71 باملائة عند البدويّات حتى 85 باملائة عند املسيحيّات، مقارنة 

مع نسبة 39 باملائة عند اليهوديّات.
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�ي  ّصصات العلم�يّة-اله�فدس�يّة �ف �ي ال�ت�ف رسم �ج�يا�ف�ي 2. �صة ال�فّساء العر�ج�يات �ف
المدارس ال�ثا�فو�يّة العر�ج�يّة

دارّي �يّة، ملف المعط�يات الإ ع الّدولة 2017"، م�ك�ز طاوب | المعط�يات: دا�ئ�ة الإحصاء الم�ك�ز ��ي� و�ز وكس، "�ق�ق المصدر: هداس �ز

العايل،  التّعليم  مؤّسسات  يف  الدراسة  الستكامل  يعترب رشطًا رضوريًا  الذي  البسيخومرتي،  المتحان  لنسبة 
معدل عالمات العرب أقّل من معدل عالمات اليهود. معدل عالمات الّنساء العربيات يف عام 2014: 472 نقطة، 

مقارنة مع الّنساء اليهوديّات الذي كان 561 نقطة. 

اتّجاهات بالتّعليم العالي
ازدادت نسبة الطاّلب العرب يف مؤّسسات التّعليم العايل، وهذا باألساس بفضل ازدياد نسبة التّعليم العايل عند 
الّنساء العربيّات، إذ مل يحدث أي تغيري يُذكر يف نسبة التّعليم باملؤّسسات األكادمييّة يف إرسائيل.2 يلفت االنتباه 
ازدياد نسبة التّعليم العايل عند الّنساء البدويّات والّدرزيّات- ما يقارب 50 باملائة من 2008 إىل 2013. إىل جانب 
هذا االتّجاه، نسبة التّسب عند الطاّلب العرب أعىل من نسبتها عند الطاّلب اليهود )غري الحريديم(، إذ أنّها 
38 باملائة من الطاّلب العرب و24 باملائة من الطّالبات العربيّات ال يحصلون عىل الشهادة الجامعيّة، مقابل 25 

باملائة من الطاّلب اليهود و18 باملائة من الطّالبات اليهوديّات )ريجيف، 2016(.
يف حني أّن نصف الّنساء اليهوديّات يف جيل 33-30 حصلن عىل شهادة جامعيّة يف سنة 2014، وذات النسبة 
عند الّنساء املسيحيّات، إال أّن نسبة الحاصالت عىل شهادة جامعيّة هي أقّل عند الّنساء العربيّات من مجموعات 
فرعيّة أخرى: 23 باملائة من املسلامت، 19 باملائة عند الّدرزيّات و16 باملائة عند البدويّات. ومع ذلك، فهذه 

النسب هي ضعف نسب الرجال الحاصلني عىل شهادة جامعيّة من نفس املجموعة الفرعيّة. 

2 ال تشمل املعطيات الطاّلب العرب الذين يدرسون يف مؤّسسات أكادمييّة خارج البالد، والذين تقّدر نسبتهم بثلث الطالب 
الجامعيّني العرب.
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في أيّة مجاالت تتعلم الّطالبات الجامعيّات العربيّات؟
رغم النسبة العالية للفتيات العربيّات اللّوايت يتخّصصن تخّصصات علميّة أو هندسيّة، يف املرحلة الثانويّة، إال 
أّن عدًدا كبريًا منهّن يخرتن التقّدم لدراسة مجال الرّتبية، وعدد اللّوايت يتقّدمن لدراسة مواضيع مبجال العلوم 
البدويّات  الّنساء  باملائة من  املسلامت و46  الّنساء  باملائة من  أّن 42  الرسم  لنا  يُظهر  نسبيًا.  قليل  والهندسة 
يدرسن الرّتبية، مقابل نصف هذه النسبة تقريبًا عند الّنساء الّدرزيّات واملسيحيّات )يف السنوات 2012-2014(. 
وأيضا، نسبة كبرية من الّنساء الّدرزيّات يدرسن لنيل شهادة جامعيّة يف العلوم اإلنسانيّة أو شهادة جامعيّة عاّمة 
يف العلوم االجتامعيّة، وهي شهادات متّكن من مسارات وفرص عمل كثرية. ال يوجد طلب كبري، كام سُنظهر 
الحًقا، ملعلمني يف جهاز التّعليم العريّب، وبل إّن هناك إشارات لوجود فائض معلمني عرب. أحد الحلول املمكنة 
اليهوديّة قليلة جًدا ومل  إاّل أّن نسبة املعلمني العرب يف املدارس  التّعيني يف مدارس يهوديّة،  الفائض هو  لهذا 
ترتفع خالل السنني املاضية. كام أّن املواضيع الطبيّة تحظي بشعبيّة يف أوساط الّنساء العربيّات )وكذلك بني 

الرجال العرب(.
النسبة املنخفضة للّنساء العربيّات اللّوايت يدرسن الحاسوب والهندسة يف املؤّسسات األكادمييّة مفاجئة إذا 
أخذنا بعني االعتبار إنجازات الفتيات العربيّات يف املرحلة الثانويّة، التي يتخّصصن خاللها بتخّصصات علميّة-
العربيّات  الفتيات  عند  االتّجاه  هذا  يناقض  اليهوديّات.  والفتيات  العرب  الفتيان  من  أعىل  وبنسبة  هندسيّة 
االتّجاه عند الفتيات اليهوديّات. رغم أن عدد اللّوايت يتخّصصن بالعلوم هو من األصل أقّل، إال أّن نسبة اللّوايت 
الحاسوب والهندسة هي عالية  بالحصول عىل تعليم عاٍل يف مجاالت  نهاية األمر  العلوم وينجحن يف  يدرسن 
نسبيًا. تربز الفروق بني املجتمعات، تحديًدا، يف نسبة املتخّصصات باملجاالت العمليّة والهندسيّة، غري الكيمياء 
أو البيولوجيا، اللّوايت يخرتن االستمرار بدراسة مواضيع من مجاالت قريبة يف مؤّسسات التّعليم العايل: 31 باملائة 
عند اليهوديّات، 21 باملائة عند املسيحيّات، 22 باملائة عند الّدرزيّات، وفقط 9 باملائة عند املسلامت. باإلضافة 
إىل ذلك، ومع األخذ بعني االعتبار الزيادة املُلفتة يف نسبة النساء العربيات واللوايت يحصلن عىل تعليم عايل، 

والنسبة املُستقرة للحاصالت عىل تعليم عاٍل بني النساء اليهوديات، فمن املتوقع أن تتقلص الفجوة.

امع�يّة �ثال�ثة, 2014–2012 االت ال�تّعل�يم لطال�جات س�فة �ج رسم �ج�يا�ف�ي 3. م�ج

�زسا�ز�يّة  �ئات لّكها ما عدا ال�قّ��ب�ية والعلوم الإ م�يع ال�ز �قوحة. �بال�زس�بة لل�بدو�يّات �قم �ق�ب امعة الم�ز  ال�ب
ز

مل ال�سم ال�ب�يا�ز�يّ طال�بات م� مالحظة: ل �يسش
�يات، الإحصاء وال�اسوب. �ئة ال��يا�ز ملت مع �ز لة ال�الت. ه�زدسة ال�اسوب سشُ �بس�بب �ق

دارّي �يّة، ملف المعط�يات الإ ع الّدولة 2017"، م�ك�ز طاوب | المعط�يات: دا�ئ�ة الإحصاء الم�ك�ز ��ي� و�ز وكس، "�ق�ق لمصدر: هداس �ز
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التّشغيل واألجور
بعكس التحّسن الكبري يف اإلنجازات التّعليميّة باملرحلة الثانويّة والتّعليم العايل، اللذان أسهام بدورهام يف تقليص 
فجوات التّعليم بني العرب واليهود، مل يكن ازدياد نسب تشغيل الّنساء العربيّات عىل نفس القدر من التحّسن. 
 OECD نسبة الّنساء العربيّات العامالت منخفضة جًدا، مقارنة بالّنساء اليهوديّات ومقارنة بالّنساء يف باقي دول
)فوكس، 2016(. نسبة تشغيل الّنساء العربيّات من جيل 54-25 ارتفع من 21 باملائة يف بداية هذا القرن إىل 35 
باملائة يف العام 2016، لكنها ما زالت منخفضة جًدا نسبة للّنساء اليهوديّات. أضف إىل ذلك أّن التّغيري يف نسبة 
تشغيل الّنساء العربيّات، من ناحية عدد األجزاء من املائة، كان مشابًها للتّغيري يف نسبة تشغيل الّنساء اليهوديّات 

يف نفس الفرتة، أي أّن الفجوة بني املجموعتنَْي مل تتقلّص )رسم بياين 4(. 
إىل جانب هذه االتّجاه، عدد العاطالت عن العمل من بني الّنساء العربيّات انخفض قليالً بني الّسنوات 2012 
و2016 ووصل إىل ما يزيد بقليل عن 5 باملائة، هذا يدّل عىل أنّه مل يحصل أي ازدياد عىل عدد الّنساء العربيّات 
الراغبات يف العمل لكنهن ال يجدن فرصة عمل. نسبة الّنساء العربيّات األكادمييّات العامالت هي عالية نسبيًا 
)75 باملائة تقريبًا(، لكن هذه النسبة مل تتغرّي خالل العقد املايض، كام أّن ارتفاًعا بطيئًا قد طرأ عىل نسبة تشغيل 
الّنساء العربيّات غري الحاصالت عىل شهادة أكادمييّة، أّي أّن االرتفاع العام يف نسبة املنخرطات يف سوق العمل 
من هذا املجتمع هي نتيجة لتضافر اتّجاهنْي: ارتفاع نسبة املتعلامت، وارتفاع نسب تشغيل الّنساء العربيّات 

غري الحاصالت عىل شهادة أكادمييّة.  
من الجدير ذكره أنّه عند التمّعن يف معطيات التّشغيل بحسب الشائح العمريّة، نكتشف أنّه هناك ازدياد 
ملفت يف نسبة تشغيل الّنساء غري الحاصالت عىل شهادة أكادمييّة من رشيحة الجيل 54-45. نسب العامالت 
من هذه الشيحة كان منخفًضا جًدا يف مطلع هذا القرن ومل يتجاوز 10 باملائة، وقد تضاعف يف سنة 2016. أما 

يف رشائح الجيل األصغر عمرًا، فكان االزدياد يف نسبة التّشغيل أقّل. 
تثري نسبة التّشغيل املنخفضة للّنساء العربيّات االستغراب إذا أخذنا يف الحسبان التحّسن يف مجال التّعليم. 
أُقّر سنة 2010، ووضعت فيه حكومة إرسائيل أهدافها يف مجال  الحكومة رقم 1994 والذي  لقد سعى قرار 
التّشغيل لعام 2020، أّن يكون تشغيل الّنساء العربيّات بنسبة 41 باملائة يف رشيحة العمر 64-25 سنة. منذ ذلك 
القرار، ازدادت نسبة التّشغيل ب6 أجزاء من املائة، ووصلت إىل 34 باملائة يف سنة 2017 )دائرة اإلحصاء املركزيّة، 
2018(، أّي أّن الهدف املخطّط له ما زالت بعيًدا. مع ذلك، تُظهر لنا نسب التّشغيل املرتفعة لألكادمييّات، وكذلك 
ارتفاع نسبة االلتحاق بالتّعليم العايل ب 50 باملائة عند الّدرزيّات والبدويّات )بني 2008 و2013(، أنّه باإلمكان 
توقع تحّسن عىل نطاق واسع يف دمج الّنساء العربيّات يف سوق العمل خالل الّسنوات القادمة. أحد اإلشارات إىل 

هذا يكمن يف االرتفاع البارز نسبيًا يف نسبة التّشغيل خالل السنة املاضية- ارتفاع بنسبة 2.5 باملائة. 

امدناا اسّنلا ج ج ء عا يبر ّا ج ت ا ج ّقلس :نما ا ا تا ّا يل ج ّم تا اشّ ج ي وجأّاا 7ج



�يال 25-54 �ي االأ�ج �يل، ال�فّساء �ف عف رسم �ج�يا�ف�ي 4. �فس�جة ال�تّسث

�ي س�زة 2012. المعط�يات م�ق�ا�بطة �بالمس�قو�يات ال�ق�ي �بعد الكس�. ��يّة كسً�ا �بالسلسلة �ز وى ال�بسش �ي�ي�ات عل� اس�قطالع ال�ق �اء �قعز * أحدَث اإحب
��يدمان و�يلسون، م�ك�ز طاوب.  وكس و�قمار �ز المصدر: هداس �ز

��يّة وى ال�بسش �يّة، اإحصاء ال�ق معط�يات: دا�ئ�ة الإحصاء الم�ك�ز

مبا يتعلّق بالّشابات العامالت، يتشابه االختالف يف قطاعات العمل بني األكادمييّات العربيّات واليهوديّات مع 
االختالف بينهن يف مجاالت التّعليم األكادميّي، أي أّن نسبة كبرية من العربيّات يعملن يف مجال التّعليم. أكرث من 
50 باملائة من الّنساء املسلامت، والّدرزيّات والبدويّات الحامالت لشهادات جامعيّة املنخرطات يف سوق العمل 

يعملن يف مجال التّعليم- وهي 3 أضعاف )بل حتى أكرث( نسبة الّنساء اليهوديّات العامالت يف مجال التّعليم. 
العمر 25-35  العربيّات يف رشيحة  الّنساء  التّعليم مركّب. عدد كبري من  العربيّات يف مجال  الّنساء  وضع 
الحاصالت عىل شهادة بالرّتبية يعملن يف مجال التّعليم. باإلضافة إىل ذلك، فإّن عدًدا كبريًا من الّنساء األكادمييّات 
الحاصالت عىل شهادات جامعيّة يف مجاالت مختلفة يعملن أيًضا يف مجال التّعليم، خصوًصا يف أوساط الّنساء 
الّدرزيّات والبدويّات )رسم بياين 5(. وبالتايل فإن عدد الّنساء العربيّات العامالت يف مجال التّعليم أكرث من عدد 
الّنساء الحاصالت عىل شهادة جامعيّة يف هذا املجال )وهو كام أرشنا عدد مرتفع أيًضا(. كذلك، ارتفع معّدل عدد 
ساعات العمل للمعلاّمت يف جهاز التّعليم العريّب من 25 ساعة يف السنة الدراسيّة 1990\1991 إىل 31 ساعة 
أسبوعيّة يف السنة الدراسيّة 2016\2017، وهو أعىل من معدل عدد الساعات للمعلاّمت يف جهاز التّعليم العربّي 
)دائرة اإلحصاء املركزيّة، 2017(، كام انخفضت نسبة العامالت يف وظيفة جزئيّة )دائرة اإلحصاء املركزيّة، إحصاء 
القوى البشيّة(. يبدو أنّه رغم ارتفاع عدد الّنساء اللّوايت يدرسن يف مؤّسسات التّعليم العايل موضوع الرّتبية 

ويبحنث عن عمٍل يف مجال التّعليم، تجد نساء كثريات عمالً وبنسبة وظيفة عالية. 
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امع�يّة، 2013 هادة ال�ج ال ال�تّعل�يم �ج�سب السث �ي م�ج ّ 5. العامالت �ف رسم �ج�يا�ف�ي
ر�ي�ة العمر�يّة 25-35  �فساء م�ف السث

ع الّدولة 2017"، م�ك�ز طاوب ��ي� و�ز وكس، "�ق�ق المصدر: هداس �ز
دارّي �يّة، ملف المعط�يات الإ المعط�يات: دا�ئ�ة الإحصاء الم�ك�ز

  إىل جانب ذلك، تشري املعطيات إىل أّن العرب واجهوا، يف السنوات األخرية، صعوبات يف إيجاد عمٍل باملجال. 
نسبة اليهود الذين حصلوا عىل تأهيل للتّعليم واندمجوا يف التّدريس مل يتغرّي خالل العقد املايض، بينام هناك 
انخفاض واضح عند العرب )رسم بيايّن 6(.3 من الجدير ذكره أنّه ال يُتوقع حصول ازدياد بالطلب عىل معلمني 
عرب، ألسباٍب عّدة. أوالً، هناك انخفاض يف نسبة الوالدة باملجتمع العريّب، فبالرغم من أّن املجتمع ما زال يكرب 
عدًدا إالّ أّن هذا االزدياد أقّل بكثري من املايض. ثانيًا، أّدى االزدياد امللحوظ يف نسبة التّعليم يف جهاز التّعليم 
العريّب-خصوًصا عند الفتيات )من 59 باملائة سنة 1990 إىل 94 باملائة سنة 2015، عند الفتيات من جيل 14-17، 
بحسب بلص، 2017( إىل تشابه النسب بني العرب واليهود، ما يعني أّن نسب التّعليم قارب عىل االستنفاذ وال 

يتوقع استمرار االزدياد أكرث من هذا. 
السبب الثالث لعدم استمرار ازدياد الطلب عىل املعلمني هي توقف اتّجاه تقليص عدد الطاّلب يف الّصفوف، 
الذي فرض تشغيل معلمني أكرث. لذلك فقد أدت النسبة العالية من الّنساء العربيّات اللّوايت يدرسن موضوع 

الرّتبية إىل فائض نساٍء يف مجال التّعليم، وهذا الفائض من املتوقع أن يكرب أكرث يف املستقبل. 

3 عند التمّعن بأصحاب التأهيل مبجال الرّتبية الذين انخرطوا يف العمل باملجال خالل سنتني من وقت الحصول عىل الّشهادة 
الجامعيّة أو شهادة التّدريس )عىل خالف الرسم البيايّن 6، الذي يُظهر أّن من انخرط بالعمل باملجال بكّل األوقات حتى سنة 2015(، 

نجد أّن هناك انخفاض عند العرب، من 63 باملائة من بني أصحاب الّشهادة الجامعيّة أو رخصة مزاولة املهنة يف سنة 2005 إىل 54 
باملائة يف سنة 2015. للمقارنة، ارتفعت نسبة اليهود من 48 باملائة يف سنة 2005 إىل 67 باملائة سنة 2015. 
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�ف 
�ف الذ�ي

ه�يل المدّرس�ي ة ل�ت�أ �تل�ف و المسارات الم�ف ر�ي�ج ّ 6. �فس�جة �ف رسم �ج�يا�ف�ي
رج   ال ال�تّدر�يس، �ج�سب س�فة ال�ت�ف �ي م�ج رطوا �ف ا�ف�ف

وكس، م�ك�ز طاوب المصدر: هداس �ز
. �ي مؤّسسات ال�قّعل�يم العال�ي ّ��ي�ب �اط �بال�قّدر�يس ل�ز �يّة، معط�يات ال�ز�ز المعط�يات: دا�ئ�ة الإحصاء الم�ك�ز

املتوفّر من  العرض  الرّتبية، قد ال يتالءم  الجامعيّة مبواضيع  الشهادات  الكبري ألصحاب  العدد  باإلضافة إىل 
املعلمني بالوسط العريّب مع االحتياجات املناطقيّة. هناك طلب أكرب للمعلّمني يف املجتمع البدوّي يف النقب، إاّل 
أنّه هناك فائض من العرض بالشامل. وحتى يكون توازن بني العرض والطّلب تعرض وزارة الداخليّة محّفزات 
للمعلمني العرب من الشامل ليُدرِّسوا يف املدارس البدويّة يف الّنقب، مبا يف ذلك تغطية تكاليف إيجار الّشقة 
واملشاركة يف صندوق التوفري. عمليًا، 35 باملائة تقريبًا من املعلمني يف جهاز التّعليم العريّب بالنقب هم من سّكان 

منطقة الّشامل وحيفا.  
هناك فجوات كبرية بني اليهود والعرب أيًضا يف متوسط األجر، للرجال والّنساء عىل حدٍّ سواء. هذه الفجوات 
أّن  إاّل  العام(،  القطاع  يف  غالبيتها  )مهن  والرّتبية  الّصحة  مجاالت  يف  الجامعيّة  الّشهادات  أصحاب  بني  قليلة 
هذه الفجوات كبرية بني خريجي مواضيع الهندسة، علوم الحاسوب، إدارة األعامل واإلدارة. الفجوة بني الّنساء 
اليهوديّات والعربيّات صاحبات شهادة جامعيّة يف الحاسوب كبرية جًدا وتصل إىل 60 باملائة, رمبا بسبب الفوارق 

يف املهارات الرياضية، كام يظهر يف عالمة الجزء الكمي يف امتحان البسيخومرتي.4 

تلخيص
غالبًا ما يرتكّز النقاش حول الوضع االجتامعّي-االقتصادّي للمجتمع العريّب يف إرسائيل بالفجوات التي ما زالت 
الضوء عىل  امللّخص  يسلّط هذه  تحّسًنا.  التي شِهدت  املجاالت  ويتجاهل  اليهودّي،  املجتمع  بينها وبني  قامئة 
التقّدم الكبري الذي أنجزته الّنساء العربيّات يف مجال التّعليم وعىل التحّسن بوضعهن التّشغييّل- حتى لو كان 

4 بسبب محدودية املعطيات مل يُحسب الفرق يف ساعات العمل التي من املفروض أن تؤثر كثريًا عىل األجر )باملقابل تّم احتساب 
الفرق يف سنوات الخربة التشغيليّة وعالمات البجروت والبسيخومرتي(.
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الّشيحة  بها عند هذا  امللّخص جوانب يجب االستمرار باالهتامم  الوقت ذاته، يضيف هذا  محدوًدا أكرث. يف 
املجتمعيّة.

رشيحة الّنساء العربيّات هي واحدة من الشيحتنَْي اللتني تتّسامن بنسبة تشغيل منخفضة )الشيحة األخرى 
هي الرجال الحريديم(، وكام ذكرنا أعاله، نسبة تشغيل الّنساء العربيّات يف ازدياد إال أنّها ما زالت منخفضة. 
كام أّن هناك إمكانيات كبرية لزيادة هذه النسبة بسبب زيادة عدد الّنساء الحاصالت عىل تعليٍم عاٍل والنسبة 
التّعليم العايل أّن يوفّر فرًصا  أنّه بإمكان  التّشغيل العالية نسبيًا للّنساء الحاصالت عىل شهادة جامعيّة. يبدو 

لتحسني نسبة تشغيل الّنساء العربيّات، وهّن بإمكانهن أن يشّكلن مصدر منو لالقتصاد اإلرسائييّل ككّل. 
بدرجات  لكن  العريّب،  املجتمع  الفرعيّة يف  املجموعات  كّل  العربيّات حارض يف  للّنساء  التّعليمّي  التحّسن 
نسبة  األكادمييّات،  نسبة  البجروت،  عالمات  املقاييس:  بكل  األعىل  املسيحيّات هي  الّنساء  إنجازات  متفاوتة. 

العامالت ومجاالت العمل.
هناك اتّجاه تحّسن شامل عند املسلامت، أكرب املجموعات الفرعيّة، يف كّل مقاييس التّعليم، والفجوة بينهّن 
وبني الرجال املسلمني آخذة باالزدياد. باإلضافة إىل ذلك، يالحظ عندهّن أيًضا ميلهّن املكثّف لدراسة مواضيع 

الرّتبية. 
لكن  البجروت  لشهادة  املستحقات  نسبة  تحّسن كبري يف  فاالتّجاه مختلطة: حصل  للّدرزيات  بالنسبة  أما 

مجاالت التّشغيل عندهن محدودة، ومتوسط األجر لألكادمييّات هو األقّل مقارنة مع باقي املجموعات.
هذه  يف  للّنساء  الواضح  التحّسن  من  بالرغم  املقاييس،  بكّل  إنجازات  أقل  عىل  البدوّي  املجتمع  حصل 

املجموعة. كذلك، أغلب البدويّات يعملن يف مجال التّعليم.
تُظهر املعطيات املعيقات املوجودة أمام الّنساء العربيّات. أوالً، النتائج املنخفضة يف امتحانات البسيخومرتي 
تشّكل عائًقا أمام االنضامم إىل مسارات أكادمييّة معينة، أو للتعليم العايل بشكل عام. هذا الوضع يعكس قضايا 
متعلّقة بجودة التّعليم يف املدارس العربيّة.5 قد يكون مستوى إجادة اللّغة العربيّة عائًقا أمام االنضامم ملجاالت 
أكادمييّة معينة. قد تكفي اللّغة العربيّة للعمل يف مجاالت التّعليم والطب داخل البلدات العربيّة، إاّل أّن مجاالت 

عمل أخرى تتطلب مستوى إجادة عالية أكرث للّغة العربيّة. 
تحٍد آخر تجب مواجهته هو النسبة املرتفعة للّنساء العربيّات اللّوايت يخرتن عمال يف مجال التّعليم، حيث 
السوق مشبع، بينام الّنسبة منخفضة للّنساء اللّوايت يُقدمن عىل مهنة يف مجال العلوم، الهايتك والهندسة. رغم 
انتامء الفتيات العربيّات ملجتمع محافظ، إال أنّهن يتخّصصن تخّصصات علميّة-هندسيّة بنسبة تشابه، بل حتى 
تفوق، نسبة الفتيان العرب، ونسبة الفتيات اليهوديّات. رغم ذلك، وبعكس الفتيات اليهوديّات اللّوايت يتخّصصن 
الّنساء  متيل  العايل،  التّعليم  مرحلة  يف  نفسها  املجاالت  هذه  ويدرسن  الثانويّة  املرحلة  يف  والهندسة  بالعلوم 

العربيّات إىل تفضيل مواضيع أخرى يف مرحلة التّعليم العايل.  
للتّحديّات  العريّب عىل االستجابة  التّعليم  باإلضافة إىل تحّسن قدرة جهاز  أيًضا.  النتائج عن فرص  تكشف 
املذكورة أعاله، فإّن تقديم االستشارة عىل نطاق واسع لطالبات الثّانويات العربيّة، من خالل تأكيد وجود فائض 
من حامالت الشهادة الجامعيّة يف مجال الرّتبية، ميكنه أن يوّجه الطّالبات الختيار مجاالت تعليم ذات طلب أعىل 
عليها يف سوق العمل. كذلك، فإّن تقديم الدعم للّنساء العربيات اللّوايت ما زلن يدرسن يف مؤّسسات التّعليم 
العايل، خالل فرتة التّعليم، وتحديًدا للّوايت يدرسن مجاالت ال يوجد فيها لهّن متثيل كاٍف، ميكن أن يساعدهّن عىل 
النجاح. أضف إىل ذلك، أّن أحد األسباب الرئيسيّة الختيار مجال التّدريس هو أّن العمل يف التعلّم ميّكن الّنساء 
من العمل عىل مقربة من بيتهّن. إّن زيادة العرض املحيّل من فرص العمل املناسبة، خصوًصا يف املجاالت الاّليت 
بها طلب مرتفع للعاّمل، وتحّسني إتاحة الوصول ألماكن العمل خارج البلدات، ميكنها أّن تشّجع الّنساء العربيّات 

لاللتحاق مبهن مبجاالت أكرث تنوًعا.
رغم استمرار وجود فجوات بني الوسطنْي اليهودّي والعريّب، إاّل أّن النتائج املعروضة يف هذا امللّخص تُظهر 
الّنساء العربيّات. ميكن لهذه االتّجاهات أن تؤّدي  التّعليم والتّشغيل عند  اتّجاهات إيجابيّة عديدة يف مجال 
إىل حدوث تغيريات كبرية يف اندماج هذه الشيحة املجتمعيّة يف سوق العمل، وتشكيل مصدر منو مستقبيّل 

لالقتصاد اإلرسائييّل. 

5 هناك من يّدعي أّن امتحان البسيخومرتي مييّز ضد املتحدثني بالعربيّة، لكن يبدو أّن هذا األمر ال يكفي لتفسري الفجوة يف 
العالمات.
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