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إذا لم أكن لنفسي فمن سيكون لي؟
مركزية الحيلة الذاتية في شرح الرفاه الذاتي وسط
األمهات المستقالت الالتي ال يتمتعن بموارد اقتصادية
كثيرة
ليآت كوليك

1

كان الغرض من هذه الدراسة هو دراسة مساهمة تقييم الصعوبة اليومية من جهة ،والموارد
االجتماعية والشخصية من جهة أخرى ،في شرح الرفاه الذاتي وسط األمهات المستقالت
الالتي ال يتمتعن بموارد مالية كثيرة .تحقيقا لهذه الغاية ،تم فحص تقييم المشاركات في
الدراسة لمراكز الصعوبة في مجاالت الحياة المختلفة الناجمة عن وضعهم الفريد كأمهات
مستقالت ،وكذلك وضعهم االقتصادي .الموارد التي استكشفنا مساهمتها في شرح الرفاهية
الذاتية كانت الدعم االجتماعي والحيلة الذاتية (يتم تقييمها بواسطة عبارات المعززة للحيلة
الذاتية وعبارات المثبطة للحيلة الذاتية) .أجريت الدراسة بطريقة متكاملة :تم تنفيذ استبياني
بحث (مراكز الصعوبة والحيلة الذاتية) باستخدام طريقة البحث النوعي ،وتم جمع البيانات
باستخدام طريقة البحث الكمي باستخدام االستبيانات المنظمة .شملت عينة الدراسة 203
أمهات مستقالت والالتي كان دخلهن الشهري أقل من متوسط دخل األسرة في االقتصاد في
السنة التي أجريت فيها الدراسة .تشير النتائج إلى مركزية التعبيرات عن الحيلة الذاتية في
شرح الرفاه الذاتي بين المشاركين في البحث ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل
ضا أن الشعور بالفقر هو
وساطة الدعم االجتماعي وتقييم مراكز الصعوبة .وقد وجد أي ً
عامل مهم يرتبط بتقييم المشاركين في الدراسة لمواردهم الشخصية واالجتماعية ،ومن
خاللهم يساهم بشكل غير مباشر في شرح الرفاه الذاتي .على ضوء النتائج ،تقدم للمهنيين
واألمهات المستقالت الالتي يفتقرن إلى الموارد المالية توصيات عملية تهدف إلى تطوير
الوعي بأهمية الحيلة الذاتية في التعامل مع الصعوبات في حياتهم.
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عندما تكسب أمي أكثر من أبي :تجربة الوالدية في
مرآة أنماط الرزق الجديدة
ليآت كوليك 1ودان رامون

1

تناولت الدراسة العالقة بين ميزة أجر المرأة على شريكها وتجربة الوالدية في جوانب
مختلفة :المعرفية والعاطفية والسلوكية .تم فحص الجانب المعرفي من تجربة الوالدية من
خالل إدراك القدرة الوالدية؛ يتم فحص الجانب العاطفي من خالل جودة العالقة مع األوالد
على أساس مقياسين :درجة الرضا عن العالقة مع األوالد ودرجة قربهم من األوالد؛ وتم
فحص الجانب السلوكي من خالل مشاركة االهل في الرعاية اليومية لألوالد .شملت عينة
الدراسة  246مشار ًكا  85 -رجالً و  161امرأة ،وجميعهم يهود ومتزوجون واهل ألوالد
الذين تتراوح أعمارهم بين  3و 17 -عا ًما .وسط اآلباء ذوي مواقف تقليدية والالتي يربح
نسائهن أكثر منهم ،وجد أن تصورات القدرة الوالدية وتقييم نوعية العالقة مع األوالد
منخفضة مقارنة بالمشاركين اآلخرين في الدراسة .على النقيض من ذلك ،تميل النساء
الالتي تكون مواقفهن الجنسانية أكثر مساواة ويربحن اكثر من أزواجهن إلى المشاركة أكثر
في رعاية األوالد مقارنة بالمشاركين اآلخرين في الدراسة .مقارنةً باآلباء وبغض النظر
عن نمط الرزق ،فإن األمهات يصنفن درجة قربهن من األوالد على أنه األعلى،
ومشاركتهن في رعاية األوالد اكبر ،ومواقفهن تجاه أدوار الجنسين أكثر مساواة .تبين
النتائج أن اآلباء الذين يكسبون أقل من زوجاتهم ذوي مواقف تقليدية ،يشكلون مجموعة
ضعيفة بشكل خاص عندما يتعلق األمر بتجربة الوالدية .على ضوء النتائج ،يتم تقديم
توصيات عملية للتدخل المهني وسط اآلباء واألمهات الذين قد يعانون من ضائقة بعد
التغييرات في أنماط الرزق.
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أزمة العجز في ميزانية الضمان االجتماعي نحو عام
 - 2027وصف العوامل وتحليل اآلثار والحلول
المقترحة
ميخال كورا

1

بموجب التقرير المالي للتأمين الوطني لعام  ،2017من المتوقع حدوث عجز جاري في
خطط التأمين في غضون عشر سنوات ،وبحلول عام  2035سيتم استنفاد صندوق
االحتياطات المالية ،بحيث لن يتمكن صندوق التأمين الوطني من الوفاء بكامل التزاماته.
سعيت في هذه المقالة لوصف العمليات التي أدت إلى هذه األزمة ،لدراسة آثارها واقتراح
اتجاهات للحلول الممكنة .في صلب المقال ،هناك حجة مفادها أن األزمة تنبع من سياسة
طويلة األمد للحكومة ،والتي أضرت بمصادر التمويل وغيرت جذريًا طبيعة شبكة الحماية
االجتماعية في إسرائيل .ال تزال مبادئ الضمان االجتماعي التي تقوم عليها شبكة الحماية
اليوم تسمح لجميع شرائح السكان باالستمتاع بدرجة من األمن المالي في مواجهة أحداث
الحياة مثل التقاعد أو العجز بسبب العمل أو البطالة .يؤدي استمرار االضرار بمصادر
التمويل المحد دة وزيادة اعتماد البرامج على عمليات نقل موازنة الدولة إلى تآكل الطبيعة
الوقائية لشبكة الحماية ،مما يمهد الطريق العتمادها على مبادئ غير تأمينية التي ستستهدف
البرامج باألخص السكان الذين يعيشون في فقر ،بينما سيطلب من جميع المواطنين اآلخرين
إيجاد حلول مستقلة .من المهم أن نالحظ أن هذا االتجاه ال يعرض للخطر الطبقة الوسطى
ضا األشخاص الذين يعيشون في فقر .تشير دراسات مختلفة إلى أن البرامج
فحسب ،بل أي ً
التي تستهدف األشخاص الذين يعانون من الفقر بالذات قد تؤدي إلى تفاقم وضعهم أكثر من
برامج التأمين التي تقدم المساعدة إلى عموم السكان .يعرض المقال ويشرح وظائف
الصندوق المالي المتراكم لصالح التأمين االجتماعي وأهمية حجمه والخطر الكامن في
غياب تعريف "الحالة المتوازنة" للصندوق في التشريع اإلسرائيلي .تم انهاء المقالة مع
اقتراحات عملية لتغيير السياسة للمساعدة في استقرار النظام واستعادته.

_____________
1

كلية العمل االجتماعي  ،جامعة حيفا.

192

عدم دفع عدم دفع رسوم التأمين االجتماعي في
إسرائيل :تحليل شخصيات وخصائص المدينين
اوري كاندل 1,اوفير بينتو 2وراعنان سوليتسيانو -كينين

3

يمول التأمين الوطني مدفوعات المخصصات من خالل رسوم تأمين .ال يدفع حوالي
 300،000شخص كل عام رسوم التأمين الوطني في الوقت المحدد ،مما يخلق فجوة ديون
سنوية بمبلغ حوالي  430مليون ش.ج .يتضمن تقليص فجوة الديون عملية تحصيل معقدة،
والتي تتطلب تحديد السكان المدينين وتحليلهم والقدرة على تحديد مكان المدينين الممتنعين
عن الدفع .في هذه الدراسة ،سعينا لتلبية هذه الحاجة بطريقتين )1( :دراسة تأثير
الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية على ميل المؤمن عليه إلى عدم دفع
رسوم التأمين الوطني؛ ( )2إنشاء ملفات تعريف لألنواع ذوي ميول شديد لعدم الدفع .حتى
اآلن ،أجريت هذه الدراسات في المقام األول على مدينين في ضريبة الدخل .وتستند هذه
الدراسة على البيانات اإلدارية من مؤسسة التأمين الوطني ،والتي تشمل المعلومات الحالية،
محتلنة مرة في الشهر ،بشكل فردي وشامل عن جميع سكان إسرائيل.
على غرار البحوث التي بحثت عدم دفع الضرائب ،كشفت نتائج هذه الدراسة أن
الخصائص الشخصية  -الجنس والعمر وحالة العمل ومستوى الدخل ومجموعة األقليات -
تؤثر على الميل إلى عدم دفع رسوم التأمين الوطني .هناك أيضا عالقة قوية بين الزواج
واحتمال عدم الدفع .كشفت نتائج التنميط أن العرب المؤمن عليهم وغير المتزوجين
والعاطلين عن العمل والذين ليس لهم دخل يميلون اكثر من غيرهم لعدم دفع رسوم التأمين.
على حد علمنا ،هذه هي أول دراسة للتنميط في العالم التي تتناول عدم دفع رسوم التأمين
الوطني .بنا ًء على ذلك ،ستتمكن سلطات الجباية في إسرائيل وحول العالم من تخطيط
عمليات جباية المخصصة لمجموعات المدينين.
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معرفة حول منظمات الرعاية االجتماعية من مختلف
القطاعات وثقتهم بطالب العمل االجتماعي :تحليل
لعوامل التعلم المؤثرة
ليآ زينبر 1,إيتاي جرينشبان 2,حايا يتسحاكي 3وفاميدا هاندي

4

في عصر السوق المختلطة ،حيث تقدم منظمات الرعاية االجتماعية المختلفة  -العامة
والتجارية والجمعيات  -خدمات اجتماعية ،يتعين على العاملين االجتماعيين معرفة
وصياغة االختالفات بين هذه المنظمات وبلورت الثقة بهم ،ألن هذه االختالفات قد تؤثر
على جودة الخدمة التي يوصون بها لعمالئهم .نظرً ا ألن مدارس العمل االجتماعي هي
حاضنات لبناء رأس المال المهني للمهنة ،تجدر اإلشارة إلى أنه خالل تدريبهم األكاديمي،
ستتضح وسط طالب العمل االجتماعي القضايا المتعلقة بنطاق معرفتهم للمنظمات الرعاية
االجتماعية (تحديد االنتماء القطاعي) وثقتهم في هذه المنظمات .لذلك تهدف هذه الدراسة
إلى دراسة هذه القضايا وعوامل التعلم الخاصة بهم .شملت العينة  393طالب عمل
اجتماعي .تشير النتائج إلى أن المعرفة حول االرتباط القطاعي ضعيفة والثقة في المنظمات
غير الربحية مماثلة تقريبًا لمستوى الثقة في المنظمات التجارية والمؤسسات العامة .كما
أظهرت النتائج عالقة إيجابية بين معرفة المؤسسات غير الربحية ومدى الثقة فيها وعدد
سنوات الدراسة ومعرفة اكبر وسط الطالب في مسار التدريب المجتمعي مقارنةً بالطالب
الموجودين في المسار الفردي .في بعض مقاييس المعرفة والثقة ،يظهر على وجه التحديد
الطالب في السنة الثانية مستويات أعلى من تلك الموجودة في السنة الثالثة ،وربما يرجع
ذلك إلى قربهم من اكتساب مضامين الموضوع .وتناقش النتائج في سياق سياسة
الخصخصة ،وعدم وضوح الحدود المشتركة بين القطاعات والتأكيد على المساهمة
النظرية في دراسة المنظمات .في النهاية ،يتم تقديم توصيات لدمج المحتوى التنظيمي في
تدريب طالب العمل االجتماعي وممارسة عمل العمال االجتماعيين.
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