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أظهرت األبحاث السابقة التي فحصت الفروق الجندريّة في التصوّ ر الذاتي والرّ ضاا مان العمال ،أظهارت
شارات .هاذ النتاائّ ّ
وجود فروق مهمّة بين الرجال والنساء في هاذ المش ّ
تااات الاوتي لوجاود فروقاات
بين النساء والرجال ،وبا لتالي دفعت إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم .بسبب شاح األبحااث التاي فحصات
الفروق بين الرجال والنساء في هاذ المش ّ
شارات فاي صافوف ذوم المحدودياة العقلياة ،يبتغاي هاذا البحاث
فتح كوّ ة للخطاب الجندرم لهذ الفئة السكانية بهدف تعايا الاوتي فاي صافوف مقا ّدمي الخادمات ألهميّاة
الفروقات الجندرية ،والمساهمة في تحسين الخدمات التشغيلية المق ّدمة في مواقع العمال المحميّاة بخاصاة،
وفي مواقع العمل اإلضافية تلاى المتسلسالة التشاغيليّة بعامّاة .يبتغاي البحاث الحااليّ فحاا الفروقاات فاي
التصااور الااذاتي ،والرضااا ماان العماال وتاان اّجاار ،بااين الرّ جااال والنساااء ذوم المحدود ّيااة العقل ّيااة والااذين
يعملون في خمسة أطر محميّة ( ماتس -مراكا تمل إلتادة التأهيل) تابعة لجمعية "إلواين" إسرائيل.
صاغ البحث ثالث فرضيّات أساسيّة وهي:
 .1التصور الذاتي للرجال سيكون أتلى من التصوّ ر الذاتيّ لدى النساء.
 .2الرّ ضا من العمل سيكون أتلى في صفوف النساء منه في صفوف الرجال.
 .3الجناادر والساان ومسااتوى المحدود ّيااة العقليااة ،ودرجااة التاادين والتصااور الااذاتي -جميعهااا متغياارات تتنبااأ
بالرضا تن العمل.
جرى فحا فرضيات البحث بواساطة اساتبيان لفحاا التصاور الاذاتي ()Tennessee Self Concept Scale
الذم بنا فيتس ،واستبيان لفحا الرّ ضا من العمل ،وهو من تطوير شاالو وكيات (Schalock & Keith,
) 1993وأربعة أسئلة وضعتها الباحثة بهدف فحا المميّاات التشاغيلية للمشااركين فاي البحاث ،واساتبيان
ديمغرافي يفحا المتغيّرات التالية :الجانس ،والسان ،ومساتوى األداء ،الحالاة العائليّاة ،والمنشاأ ،ودرجاة
التدين ،ومكان السكن.
شار في البحث  96من الرجال والنساء من ذوم المحدوديّة العقليّاة الخفيفاة ،والخفيفاة المتوسّاطة ممّان
يعملون في التشغيل المحميّ لمدة تاامين تلاى األقال ،فاي خماس مراكاا تشاغيل ( مااتس) تابعاة لجمعياة
"إلاااواين" إسااارائيل .ضااامت العيناااة  50رجاااالَ ،و  46امااارأة ،مااان أبنااااء  64 – 23تاماااا .مااا ّدة تشاااغيل
المشاركين فاي البحاث فاي "مااتس" تراوحات باين تاامين َو  34تاماا ،ووصال معا ّدل مادة التشاغيل إلاى

حوالي  10سنوات ،بيد أنّ الرجال تملوا (في المعدل) لمدة اطول من النساء تلى نحو حاسم مان الناحياة
اإلحصائية .الغالبية العظمى مان المشااركين فاي البحاث (بادون فارق جنادرم )%85 ،قاالوا أ ّنهام يحبّاون
العمل في ماتس وأن تملهم مشوّ ق .حوالي  %42من الرجال وحوالي  %63من النساء قالوا أ ّنهم كانوا
يرغبون في العمل داخل إطار محمي ،وهذا الفرق حاسم من الناحية اإلحصائيّة.
تح ّدث الرجال والنساء تلى حد سواء تن مساتوى تاال مان التقيايم الاذاتيّ نسابيا ،ويمكنناا اإلشاارة إلاى
تالقة إيجابيّة وحاسمة إحصائيا بين الرغبة في العمل في "ماتس" وباين التصاوّ ر الاذاتيّ للمشااركين فاي
البحث .في المقابل تُثر تلى تالقة تكسية بين الرغبة في العمل في إطار محمي وبين التصوّ ر الاذاتي،
ما يعني أنّ التصوّ ر الذاتيّ للمشاركين تحلّى بمايد من اإليجابيّة كلما أحبوا العمل في "ماتس" ،لكن كلما
أرادوا العمل في إطاار محماي ( العيناة بأكملهاا -الرجاال والنسااء تلاى حاد ساواء) كاان تصاورهم الاذاتي
أدنى .إضافة إلى ذل تبيّن أنّ التصور الذاتي يكون مرتفعا كلما ارتفع سن المشاركين ،وقل رضاهم تن
العمل -بدون فروق جندريّة.
ُتظهر نتائّ البحث أن تصور الرجال الذاتي أتلى من تصور النساء ،األمر الذم يص ّدق تلى فرضيّة
البحث األولى .نصّت فرضية البحث الثاني تلى أن الرّ ضا من العمل سيكون أتلى في صفوف الرجال
من النساء لكنّ النتائّ لم تص ّدق تليها .تبين أنّ الرّ ضا من العمل أتلى في صفوف الرجال .ص ّدقت
النتائّ تلى فرضيّة البحث جائيا والتي نصت تلى أنّ الجندر والسّن ومستوى المحدودية العقليّة،
ودرجة التدين والتصور الذاتي ستتنبأ كلها بالرضا تن العمل ،إذ أظهرت النتائّ أنّ متغيرمّ السن
ومستوى المحدوديّة العقلية يتنبآن بالرّضا من العمل تلى النحو التالي  :كلما كان المشار أقل سنا
واخف محدودية تقلية ( محدودية خفيفة مقابل خفيفة -متوسّطة) ،فإن رضا تن العمل وأجر سيكونان
أتلى .متغيّرات الجندر والمستوى الدينيّ والتصوّ ر الذاتي ّ ّ
تشثر تلى مستوى الرضا من العمل.
تبيّن أنّ التصوّ ر الذاتيّ والرضا تن العمل كانا مرتفعين نسبيا ً في صفوف المشاركين ،لاذا فمان المحتمال
أن إطار "ماتس" يش ّكل خيارا ّئقاا لل ّتشاغيل بالنسابة لاشاخاا ذوم محدودياة تقليّاة خفيفاة ،وخفيفاة-
متوسّطة ،لذا  -وتلى الرّ غم من األصوات التي تنادم بإغالقه ( في البالد وخارجها) -ثمّة حاجة إلجاراء
مايد من األبحاث حول هذا اإلطار التشغيليّ بهدف تحسين الخدمات التي يوفرها.
تلى الرغم من المستوى المرتفع نسبيا فاي التصّاور الاذاتيّ والرضاا مان العمال ،ثمّاة أهميّاة للتطارّ ق إلاى
الفجوات بين النساء والرجال ،لصالح الرجال ،فاي هاذ المششارات .يُحتمال أنّ هاذ النتاائّ ُتشاير إلاى أنّ
الخدمات المق ّدمة في "ماتس" تالئم الرجال أكثر من النساء من حيث أنواع العمل ،وتعامال الطااقم وأجار
العمل .نوصي بفحا هذ الفرضيّة تلى نحو معمّاق فاي بحاث يتمحاور حاول المواقاف الجندريّاة ألفاراد
الطاقم في هذ األطر ،ومدى تأثيرها ( أم المواقف) الفعليّ تلى من يعملون فيها (أم األطر).
باّتتماد تلى نتائّ البحث نوصي أيضا بإجراء تدريبات للطواقم العاملة في اطر "مااتس" بغياة تعاياا
وتاايهم حااول المفاااهيم النمطيااة المقولبااة التااي تفضااي إلااى التمييااا الااال -واتااي بااين الرجااال والنساااء .هااذا
الوتي قد يدفع إلى إدخال النساء إلى األتمال التي تعتبر رجاليّة ،مما قد ياشدم إلاى اياادة تنويعاة أتماال
النسااء .نوصاي أيضااا ببنااء وتطبيااق بارامّ لتاادريب العااملين أنفسااهم حاول المواضاايع الجندريّاة ،وإقامااة
مجموتات منفصلة لتمكين النساء ،وتشجيعهن تلى فهم احتياجاتهن المتعلقة بالعمل وسبل التعبير تنها.

يتميااا "ماااتس" بأنااه إطااار اجتماااتي مهاام ،لااذا يمكاان فااي إطااار بناااء برنااامّ تا ّ
ادخل ماان أجاال التمكااين
المجتمعي وبهدف مساتدة المنخرطين فيه للتعرّ ف تلى قدراتهم في تمثيل أنفسهم ،وبناء خطااب لتحساين
ظروف تملهم بمساتدة المهنيين.
يتبين من البحث الحاليّ أن الرضا من العمل يتراجع مع التقادم فاي السان ،تلياه نوصاي بإتماال التفكيار
المستوجبة.
في استحقاقات التقادم في السن تلى العمل في ماتس ،وإدخال التغييرات
َ

