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ملخص: 

هدفت الدرا�سة اإىل حتديد اأدوار اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية 
الرعاية  خمات  من  الفل�سطينيني  اللجئني  ا�ستفادة  من  حتد  التي  املعوقات  مواجهة  يف 
عن  التقوميي  املنهج  على  الباحث  اعتمد  حيث  الأونروا،  وكالة  من  املقدمة  الجتماعية 
طريق احل�رش ال�سامل للأخ�سائيني الجتماعيني، حيث بلغ حجم جمتمع الدرا�سة )121( 

اأخ�سائيًا اجتماعيًا.

ك�سفت نتائج الدرا�سة ح�سب ا�ستجابات الأخ�سائيني الجتماعيني اأن اأدوار اأخ�سائي 
جاءت  الجتماعية  املعوقات  مواجهة  يف  الدولية  الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة 
الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  كما   ،291.68 ح�سابي  ومتو�سط   %80.35 ن�سبية  وبقوة  مرتفعة، 
املعوقات  مواجهة  يف  الدولية  الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  اأخ�سائي  اأدوار  اأن 
وبّينت   ،303.33 ح�سابي  ومتو�سط   %83.56 ن�سبية  وبقوة  مرتفعة،  جاءت  القت�سادية 
نتائج الدرا�سة اأن اأدوار اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة 
 ،286.57 ح�سابي  ومتو�سط   %78.95 ن�سبية  وبقوة  مرتفعة،  جاءت  ال�سحية  املعوقات 
اأخ�سائي  اأدوار  اأن  الجتماعيني  الأخ�سائيني  ا�ستجابات  ح�سب  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت 
املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات ال�سكنية جاءت مرتفعة، 

وبقوة ن�سبية 81.31% ومتو�سط ح�سابي 295.14.
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Abstract: 
This study aimed at defining the roles of the professional practice 

specialist for the international social work vis- à- vis confronting the obstacles 
that limit the Palestinian refugees’ benefit from the social welfare services 
provided by the UNRWA.

This study belongs to the evaluative studies.The researcher depended on 
the scientific method through the social survey by using the comprehensive 
inventory system of the social workers in order to define the roles of the 
professional practice specialist for the international social work vis- à- vis 
confronting obstacles that limit the Palestinian refugees’ benefit from social 
welfare services.

The researcher applied this study to the social workers on the relief and 
social services program affiliated to the UNRWA in the West- Bank, with the 
total number of (121) social workers.

The results of the study showed that according to the social workers’ 
responses, the results revealed that, the roles of the specialists of the 
professional practice of the international social work vis- à- vis confronting 
social obstacles reached high a level at 80.35%, with an arithmetic average 
of 291.68.

According to the social workers’ responses, the results revealed that, the 
roles of the specialists of the professional practice of the international social 
work reached high level at 83.56%, with an arithmetic average of 303.33.

The results also revealed that the roles of the specialists of the professional 
practice of the international social work reached high level at 78.95%, with 
an arithmetic average of 286.57.

Furthermore, the results revealed that, the roles of the specialists of the 
professional practice of the international social work reached high level at 
81.31%, with an arithmetic average of 295.14.
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مقدمة: 
اأ�سبحت مهنة  منذ بداية اخلدمة الجتماعية يف الثلث الأخري من القرن التا�سع ع�رش 
عاملية متار�ص يف اأكرث من 144 بلداً، حيث تزامن انت�سارها وتنميتها اإىل حتقيق مكانتها 
اخلدمة  وتعّد   ،  )Weiss- Gal, Idit, Welbourne, Penelope, 2008, p, 281( املهنية 
الجتماعية قوة عاملية منذ ن�ساأتها يف اأوروبا واأمريكا ال�سمالية لأكرث من 100 �سنة م�ست 
ازدهار املمار�سة يف  .وي�سري   )Mathiesen, Sally G, Lager, Patricia, 2007, p, 280(
 Rotabi, Karen( جميع اأنحاء العامل اإىل اأن اخلدمة الجتماعية هي الآن- حقًا- مهنة عاملية
Smith, Et Al, 2007, p, 165( ، حيث متثل الرعاية الجتماعية بذورها الأوىل، اإذ اإن اخلدمة 
الجتماعية باعتبارها مهنة مل متار�ص ب�سكل متخ�س�ص اإّل يف بداية القرن الع�رشين، فهي 
مهنة حديثة غري اأن جذورها متتد اإىل اآفاق بعيدة، فقد تطورت املهنة عن تلك الأن�سطة اخلا�سة 

بالرعاية الجتماعية )عبدالهادي، عبد اللطيف، 2001/ 2002، �ص، 97( .
ل�سيا�سات  نقدية  روؤية  لتكوين  الدويل  املمار�ص  الدولية  الجتماعية  اخلدمة  ت�ساعد 
نقل  ب�سكل كبري يف  ت�ساهم  التي  الروؤية  تلك  الجتماعية،  الجتماعية، واخلدمات  الرعاية 
وامل�ساهمة  ثانية،  ناحية  من  واملعوقات  ال�سعوبات  واإدراك  الفاعلة،  والنماذج  اخلربات 
هذا  من  واأكرث  ثالثة،  ناحية  من  الجتماعية  واخلدمات  الجتماعية  ال�سيا�سة  تطوير  يف 
وذاك تطوير واإثراء املعرفة اخلا�سة باخلدمة الجتماعية الدولية، »حيث اأ�سبحت اخلدمة 
الجتماعية على نحو متزايد تفاعلية، وتعاونية ودولية، حيث اإن معلمي اخلدمة الجتماعية 
واجلماعات  الأفراد  مع  العمل  يف  وذلك  التعليم،  يف  حمليًا  ويعملون  عامليًا  يفكرون 

. )Lord, Susan, 2011, p, 29( »واملجتمعات

أوالً- مشكلة الدراسة وأهميتها: 
اأدى قيام »ا�رشائيل« �سنة 1948 اإىل اأزمة اإن�سانية قل نظريها يف التاريخ، متثل اأهم 
ف�سولها يف طرد الفل�سطينيني من اأر�سهم اإثر املجازر التي نفذتها الع�سابات ال�سهيونية، 
وحتويلهم اإىل لجئني يف الدول العربية املحيطة بفل�سطني، ومنها: الأردن، �سوريا، العراق، 
م�رش، ولبنان، ف�سًل عن توجه ق�سم منهم نحو ال�سفة الغربية وقطاع غزة، اللتني مل تكونا 
اأحتلتا بعد، »حيث يقع العدد الأكرب من اللجئني الفل�سطينيني �سمن نطاق تكليف وكالة 
الأونروا، ولكن ما زال عدد كبري منهم يعي�سون يف بلدان اأخرى يف املنطقة مثل دول اخلليج 
 UNRWA,( امريكا«  اأو  اأوروبا  اأو  ا�سرتاليا  بعيداً يف  اأو حتى  اليمن  اأو  العراق  اأو  اأو م�رش 

. )UNHCR, p, 11
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هذا الو�سع الإن�ساين اخلطري دفع اجلمعية العامة للأمم املتحدة اإىل اإن�ساء وكالة الأمم 
 The United )املتحدة لإغاثة وت�سغيل اللجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق الأدنى )الأونروا
 Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
 )U.N.R.W.A(مبوجب القرار رقم 302 )رابعًا( ال�سادر عنها يف 8 كانون اأول/ دي�سمرب 
اأيار/ مايو 1950.وتتمثل وليتها يف  1949، وبداأت الوكالة ال�سطلع مبهماتها يف 1 
وعادل  دائم  حل  اإىل  التو�سل  انتظار  يف  الفل�سطينيني  اللجئني  لحتياجات  ال�ستجابة 
لق�سية اللجئني.وتعد الوكالة حاليًا اأحد اأكرب برامج الأمم املتحدة، حيث يبلغ عدد اللجئني 
موظفيها  عدد  ويتجاوز  ن�سمة،  مليون   5.271 ودعمها  بوليتها  امل�سمولني  الفل�سطينيني 
 http:// www.unrwa.org/ atemplate.php?id=54، 4/ ،29500 موظف )موقع الأونروا

. )2/ 2011

واإنت�سار  اللجوء،  فرتة  وامتداد  الفل�سطينيني،  اللجئني  اأزمة  ا�ستمرار  اأّن  اإّل 
الأونروا،  وكالة  عمل  ت�سعب  اإىل  اأدى  العربية،  الدول  من  عدد  يف  اللجئني  خميمات 
ب�سبب  وكذلك  للولدات،  الطبيعي  التكاثر  ب�سبب  اللجئني  اأعداد  ازدياد  بعد  وبخا�سة 
احتلل »اإ�رشائيل« لل�سفة الغربية وقطاع غزة �سنة 1967، حيث نزح اآلف الفل�سطينيني 
 ،1948 لنكبة  نتيجة  هّجروا  الذين  اأولئك  �سمنهم  ومن  املحيطة،  العربية  الدول  اإىل 
الزيتونة  )مركز  الفل�سطينيني  اللجئني  لدى  الحتياجات  ت�ساعد  اإىل  اأدى  بدوره  وهذا 

. )5 للدرا�سات وال�ست�سارات، 2010، �ص، 
للجئني  الجتماعية  الرعاية  خدمات  بتقدمي  الأونروا  وكالة  ت�سطلع  وبالتايل 
الجتماعية،  واخلدمات  الإغاثة  ال�سحة،  التعليم،  هي:  خم�سة  برامج  �سمن  الفل�سطينيني 
 The United Nations Relief and( التحتية وتطوير املخيمات البنية  التمويل ال�سغري، 

. )Works Agency for Palestine Refugees in the Near East )UNRWA( , p, 20

بن�سبة  اللجوء 624.067 لجئًا  الغربية ح�سب حالة  ال�سفة  اللجئني يف  وبلغ عدد 
27.4% من جممل ال�سكان الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية، موزعني بواقع 375.271 لجئًا 
يف املناطق احل�رشية بن�سبة 24.0% من جممل ال�سكان الفل�سطينيني املقيمني يف املناطق 
احل�رشية، و 133.308 لجيء يف الريف، وي�سكلون ما ن�سبته 22.6% من جممل ال�سكان 
من   %94.2 ن�سبته  ما  وي�سكلون  املخيمات  يف  لجئًا   115.488 و  الريف،  يف  املقيمني 
جممل ال�سكان الفل�سطينيني املقيمني يف املخيمات )اجلهاز املركزي للإح�ساء الفل�سطيني، 

2009، �ص، 45( .
للجئني  الجتماعية  الرعاية  خدمات  بتقدمي  الأونروا  وكالة  ت�سطلع  وبالتايل 
الجتماعية،  واخلدمات  الإغاثة  ال�سحة،  التعليم،  هي:  خم�سة  برامج  �سمن  الفل�سطينيني 
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 The United Nations Relief and( التحتية وتطوير املخيمات  البنية  ال�سغري،  التمويل 
. )Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, p, 20

الإغاثة  برنامج  يف  الدولية  الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  تعاظم  وب�سبب 
واخلدمات الجتماعية اأكرث من غريها مقارنة بالربامج الأخرى، حيث يوجد ما يربو عن 
407 من الأخ�سائيني الجتماعيني )352 منهم عقود جتدد كل عام، 55 مثبتون( منوط بهم 
م�سوؤولية تقدمي خدمات الرعاية الجتماعية للجئني الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية، حيث 
الجتماعية  الرعاية  تقدمي خدمات  بق�سد  الإغاثة  بق�سم  الجتماعي  الأخ�سائي  دور  يربز 
املتعلقة باملعونات الغذائية وامل�ساعدات املالية، كما يت�سح دور الأخ�سائي الجتماعي 
املراأة،  برنامج  الآتية:  الأربعة  الفرعية  الربامج  يت�سمن  الذي  الجتماعية  اخلدمات  بق�سم 
املجتمعي،  للدعم  الئتمان  برنامج  وال�سباب،  الطفولة  برنامج  املعاقني،  تاأهيل  برنامج 
حيث تقدم خدمات الرعاية الجتماعية من خلل »�سبكة ت�سم 15 مركز تاأهيل جمتمعي، 
16 مركزاً لربامج املراأة« )UNRWA, 2010( ، يعمل على اإدارتها اللجئون الفل�سطينيون، 
لهذه  الفني  والدعم  التدريب  الجتماعيني خدمات  الأخ�سائيني  الأونروا من خلل  وتقدم 

املراكز.
من  الجتماعية  الرعاية  خدمات  ل�ستحقاق  معايري  و�سعت  الأونروا  وكالة  اأن  كما 
برنامج الإغاثة واخلدمات الجتماعية، “يحدد موظفو الأونروا الأحقية يف احل�سول على 
)الأونروا،  للأحقية”  م�سددة  ملعايري  وطبقا  حدة،  على  حالة  كل  ح�سب  الأونروا  خدمات 
2010- 2015، �ص، 39( ، والثابت علميًا واملتفق عليه مهنيًا اأن تلك املعايري ينبغي اأن 
تغطي احتياجات اللجئني الفل�سطينيني الذين ينزلقون ب�سكل اأعمق يف الفقر، اإل اأن معايري 
احل�سول  من  اللجئة  الفل�سطينية  الأ�رش  من  كثرياً  حرمت  الباحث  يرى  كما  ال�ستحقاق 
والنتفاع بخدمات الرعاية الجتماعية املقدمة، منها على �سبيل املثال ل احل�رش: الأ�رشة 
اأو حتى جريح، ويبدو يف ذلك موؤ�رشاً منها  اأ�سري  اأو  التي لديها �سهيد  الفل�سطينية اللجئة 
لت�سيي�ص خدمات الرعاية الجتماعية، كما اأنها حرمت الزوجة اللجئة املرتبطة من مواطن 

غري لجيء من احل�سول على خدمات الرعاية الجتماعية.
اللجئني  »مب�ساعدة  تتمثل  التي  الأونروا  وكالة  مهمة  مع  يتنافى  هذا  اأن  ويت�سح 
التي  ال�سعبة  الظروف  الب�رشية حتت  التنمية  الفل�سطينيني على حتقيق كامل طاقاتهم يف 
يعي�سون فيها، تقوم الأونروا مبهمتها من خلل توفري العديد من اخلدمات الأ�سا�سية �سمن 
اإطار املعايري الدولية للجئني الفل�سطينيني« )الأونروا، 2007، �ص، 2( ، كما اأنه يتعار�ص 
مع روؤية الأونروا يف اأن يتمتع كل لجيء فل�سطيني باأف�سل معايري التنمية الب�رشية، علوة 
على ذلك اإن هذه املعايري ل تن�سجم مع اأولويات وكالة الأونروا مليدان عملياتها يف ال�سفة 
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لل�سكان  واملتزايدة  الطارئة  الأ�سا�سية  الإن�سانية  الحتياجات  »تلبية  يف  املتمثلة  الغربية 
اللجئني، و�سمان اأن اأولئك الذين هم اأكرث �سعفًا، واأكرث عر�سة يتم الو�سول اإليهم على نحو 
كاف، واإعطاوؤهم الأولوية وحمايتهم« )الأونروا، 2010- 2015، �ص، 47( ، وهنا جتدر 
اأقرتها الرابطة الوطنية الأمريكية للأخ�سائيني  اأّن مدونة قواعد ال�سلوك التي  الإ�سارة اإىل 
املعايري  اأحد  تعّد   )NASW( National Association of Social Workers الجتماعيني 

الدولية املتبعة يف برنامج الإغاثة واخلدمات الجتماعية.
التخطيط اخلا�سة بالأونروا تتمثل يف »توفري اخلدمات ب�سكل  ا�سرتاتيجيات  اأّن  كما 
مبا�رش ويومي يتطلب وجود عدد كبري من املوظفني« )الأونروا، 2010- 2015، �ص، 11( 
الفقر تتمثل  التجهيزات لك�رش حلقة  »اأف�سل  اأن:  الأونروا  اأو�سحت من�سورات وكالة  ، كذلك 
امل�ساعدات  م�ستوى  رفع  اأجل  من  ال�رشعة،  وجه  على  اجتماعيني  اأخ�سائيني  توظيف  يف 
 UNRWA, 60( النقدية«  وامل�ساعدات  الغذائية  املعونات  على  للح�سول  الفقراء  للجئني 
Years, p, 12( ، بيد اأن وكالة الأونروا قد قامت يف منت�سف عام 2009 باإنهاء عقود ما 
يقارب 312 من الأخ�سائيني الجتماعيني يف ال�سفة الغربية، بالرغم من اأنها اأقرت »اأن 
اأعباء العمل والق�سايا التي يعمل عليها موظفو اخلدمة الجتماعية عالية جدا« )الأونروا، 

2010- 2015، �ص، 33( .
حرمت  الأونروا  وكالة  و�سعتها  التي  ال�ستحقاق  �رشوط  اإن  القول  ميكن  وبالتايل 
كثرياً من الأ�رش الفل�سطينية اللجئة من احل�سول على خدمات الرعاية الجتماعية، ويرى 
الباحث اأن املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية وح�سب مدونة قواعد ال�سلوك التي 
)NASW( National Asso-  أأقرتها الرابطة الوطنية الأمريكية للأخ�سائيني الجتماعيني

ciation of Social Workers ما هي اإل اجراءات وخطوات ومهمات واأن�سطة تتم يف اإطار 
حتقيق  ل�سمان  الجتماعيون  الأخ�سائيون  خللها  من  يتحرك  ومهاري،  وقيمي  معريف 
امل�ساواة وتعزيز العدالة الجتماعية واحلقوق الإن�سانية، ل �سيما الهتمام بالفئات املهددة 

واملعر�سة للخطر يف اأثناء تقدمي خمتلف خدمات الرعاية الجتماعية.
املرتبطة باملمار�سة  العلمية  الدرا�سات  ندرة  الدرا�سة من  اأهمية هذه  تنبع  ومن هنا 
املهنية للخدمة الجتماعية الدولية، حيث يعدُّ هذا املجال بكراً وحديثًا جداً، وبالتايل من 
ال�رشورة اأن يكون للخدمة الجتماعية كمهنة ديناميكية اإ�سهام وا�سح يف هذا املجال على 

اأ�س�ص علمية وعملية �سليمة.
باع  لها  دولية  كمنظمة  الأونروا  وكالة  على  تركز  كونها  الدرا�سة  اأهمية  تربز  كذلك 
طويل يف تقدمي اأوجه خدمات الرعاية الجتماعية للجئني الفل�سطينيني مع طول ا�ستمرار 

مدة اللجوء، مما اأدى اإىل تزايد الحتياجات اخلا�سة بهم وجتددها.
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ويرى الباحث اأن ندرة اخلربات والتجارب التي �سجلت يف املمار�سة املهنية للخدمة 
الجتماعية الدولية ترفع من �ساأن اأهمية هذه الدرا�سة يف تعظيم مهنة اخلدمة الجتماعية 
الدولية  الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  كفاءة  مب�ستوى  الرتقاء  على  العمل  يف 
الرعاية  الفل�سطينيني من خدمات  اللجئني  ا�ستفادة  من  التي حتد  املعوقات  مواجهة  يف 

الجتماعية.
كما اأن اخلربة ال�سابقة للباحث كاأخ�سائي اجتماعي يف وكالة الأونروا جتعله ينطلق 
الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  تقومي  حول  مقننة  علمية  درا�سة  اجراء  اأجل  من 
خدمات  من  الفل�سطينيني  اللجئني  ا�ستفادة  من  حتد  التي  املعوقات  مواجهة  يف  الدولية 

الرعاية الجتماعية.

ثانياً- الدراسات السابقة: 

درا�سة ق�سياإبراهيم )2011( بعنوان »حتّديد م�ستوى جودة الأداء املهني للأخ�سائيني 
باملباديء  الجتماعيني  الأخ�سائيني  التزام  �رشورة  اإىل  تو�سلت  والتي  الجتماعيني« 
والنف�سيني  الجتماعيني  للأخ�سائيني  الأخلقي  امليثاق  اأقرها  التي  للممار�سة  املهنية 
برنامج  على  العاملني  الجتماعيني  الأخ�سائيني  من  قليلة  غري  ن�سبة  لدى  الفل�سطينيني 
 )%64.1( الن�سبة  هذه  متو�سط  بلغ  وقد  الجتماعية،  واخلدمات  الإغاثة  بدائرة  الطوارئ 

)اإبراهيم، ق�سي، 2011، �ص، 225- 282( .
الدوليني  “الأخ�سائيني الجتماعيني  درا�سة  )Moriarty, Jo Et Al )2011بعنوان 
يف اإجنلرتا: تاأثري عوامل العر�ص والطلب” حيث اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل ارتفاع حاّد يف 
اأّن  عدد امللتحقني يف برامج اخلدمة الجتماعية املوؤهلة منذ العام 2001، مما يدل على 
تاأثري هذه التغريات على جتنيد اأعداد كانت اإيجابية، كذلك اأ�سارت الدرا�سة اإىل الأدلة ب�ساأن 
رئي�ص  م�سدر  هي  الكومنولث  دول  اإن  حيث  عامليًا،  املوؤهلني  الجتماعيني  الأخ�سائيني 
اإىل م�سادر رئي�سة  من الأخ�سائيني الجتماعيني املوؤهلني عامليًا يف اإجنلرتا، بالإ�سافة 
اأخرى مثل الوليات املتحّدة وزميبابوي والفلبني، وجتدر ال�سارة اإىل اأن 7200 من اإجمايل 
الأخ�سائيني الجتماعيني املوؤهلني دوليًا ميثلون 8% من اإجمايل عدد امل�سجلني يف اإجنلرتا 

. )Moriarty, Jo Et Al, 2011, p, 169- 184(

درا�سةBeecher, Blake Et Al )2010( عنوان “وجهات نظر الطلب الدوليني حول 
اأّن بع�ص  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  الجتماعية” حيث  تعليم وممار�سة اخلدمة  نقل  امكانية 
الطلب و�سفوا قيمة ممار�سات ال�سكان الأ�سليني باأنها عززت من تدخلتهم مع العملء، 
ممار�سات  مو�سوع  يف  وذلك  الثقافية،  والعادات  التدخلت  فرعيان:  مو�سوعان  وظهر 
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الثقافية والحرتام عند  العادات  ال�سكان الأ�سليني، حيث اعرتف عدد من الطلب باأهمية 
العمل مع العملء وعائلتهم، كما اأو�سحت نتائج الدرا�سة تاأثري واأهمية احل�س�ص الدرا�سية 
التنوع  نِّفت يف ثلثة حماور فرعية هي: تقدير  التي برزت كمو�سوع رئي�ص، و�سُ للطلب 
الثقايف احلايل يف اجلامعة، احلاجة اإىل املزيد من اخلربات العملية، واملقارنة العامة مع 

. )Beecher, Blake Et Al, 2010, p, 203- 216( املعرفة املحددة
“احرتاف  درا�سة  )Weiss- Gal, Idit, Welbourne, Penelope )2008بعنوان 
اخلدمة الجتماعية: الكت�ساف عرب احلدود الوطنية” حيث ك�سفت نتائج الدرا�سة اأن قاعدة 
معارف اخلدمة الجتماعية يف جميع الدول الع�رش التي �سملتها الدرا�سة كانت فريدة من 
القاعدة املعرفية تغطي  بلدان خمتلفة، وهذه  نوعها، ويتم تطويرها بدرجات خمتلفة يف 
اأربعة جمالت رئي�سة هي: اأوًل: املعرفة حول امل�سكلت الجتماعية ل �سيما تلك املت�سلة 
ال�سكان،  من  ال�سعيفة  بالفئات  املرتبطة  املعارف  ثانيًا:  الأطفال،  على  والعتداء  بالفقر 
مثل امل�سنني واأفراد الأقليات العرقية واملعوقني، وخا�سة اأولئك الذين يعانون من التمييز 
والقهر والتهمي�ص الجتماعي، ثالثًا: املعارف واخلربات التي تت�سل با�سرتاتيجيات التدخل 
على م�ستويات الفرد والأ�رشة واملجتمع واجلماعة والدولة، رابعًا: البحوث يف جمال التفاعل 
بني العوامل ال�سخ�سية والعوامل الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية والثقافية التي تكمن 
وراء امل�سكلت الجتماعية، حيث اإن قاعدة معارف اخلدمة الجتماعية يف معظم البلدان 
التي  الأ�سليني  ال�سكان  الدرا�سة تتكون من مزيج من املعارف »امل�ستوردة« ومعارف  يف 
.)Weiss- Gal, Idit, Welbourne, Penelope, 2008, p, 281- 290( ُطوِّرت يف البلد نف�سه

درا�سة عبد الوني�س حممد الر�سيدي، اأحمد اإبراهيم مرعي )2007( بعنوان “تعليم 
م�رش:  يف  عليه  القائمني  لدى  الإن�سان  حقوق  ثقافة  وتنمية  الدولية  الجتماعية  اخلدمة 
درا�سة يف حتليل حمتوى مناهج تعليم اخلدمة الجتماعية الدولية ملرحلة الدكتوراه” حيث 
اأ�سباب تزايد الهتمام بتعليم اخلدمة الجتماعية الدولية متثلت  اأّن  ك�سفت نتائج الدرا�سة 
اأّن  الدرا�سة  واأكدت نتائج  الوطنية،  الثقافة  العاملية بخ�سو�ص  يف تعاملها مع امل�سكلت 
مقومات الأخ�سائي الجتماعي الدويل جاءت بالرتتيب الآتي: اأوًل: اإجادة اللغة الأجنبية، 
ثانيًا: القدرة على احلوار مع الآخر، ثالثًا: القدرة على ا�ستخدام منطق القناع، رابعًا: القدرة 
القدرة على عدم فر�ص  بروؤية حملية، خام�سًا:  الدولية  الجتماعية  الق�سايا  مناق�سة  على 
توجهاته على من يعمل معهم، �ساد�سًا: القدرة على م�سايرة التطور التكنولوجي احلديث.كما 
ك�سفت نتائج الدرا�سة اأّن امل�سكلت التي تعوق اخلدمة الجتماعية الدولية عن تنمية ثقافة 
اأوًل: تدين م�ستوى  الآتي:  الأخ�سائيني الجتماعيني جاءت بالرتتيب  الإن�سان لدى  حقوق 
اخلدمة  مناهج  تعميم  يف  البطء  ثانيًا:  الأجنبية،  اللغات  يف  الجتماعيني  الأخ�سائيني 
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الجتماعية الدولية، ثالثًا: �سعف ثقافة الأخ�سائي الجتماعي الدويل باملعاهدات الدولية 
حلقوق الإن�سان، رابعًا: �سعف التعاون الدويل يف جمال تعليم اخلدمة الجتماعية الدولية، 
الإن�سان  حقوق  مبادئ  ار�ساء  يف  الدولية  املنظمات  خربات  من  ال�ستفادة  عدم  خام�سًا: 

)الر�سيدي، عبد الوني�ص، مرعي، اأحمد، 2007، �ص، 1351- 1405( .
درا�سة  )Xu, Qingwen )2006 بعنوان »تعريف اخلدمة الجتماعية الدولية: منظور 
وكالة اخلدمة الجتماعية« ك�سفت نتائج الدرا�سة تباين األ 96 من وكالت اخلدمة الجتماعية 
التي �ساركت يف هذه الدرا�سة اإىل حّد كبري من حيث عدد املوظفني بدوام كامل، واخلدمات 
والربامج، والعملء، والو�سع املايل، ف�سًل عن الأهداف املوؤ�س�سية والغايات، حيث اإن ثلثًا 
الوكالت  و 17 من  بدوام كامل،  اأقل من 20 موظفًا  لديهم  الوكالت %34.4  وثلثني من 
17.7% لديهم من 21- 40 من املوظفني بدوام كامل، يف حني اأّن 23 وكالة 24.7% توظف 
اأكرث من 100 موظف بدوام كامل، كما بّينت نتائج الدرا�سة اأّن الوكالت توفر جمموعة وا�سعة 
من اخلدمات مبا يف ذلك حماية الطفل، والرعاية ال�سحية النف�سية، وخدمات الأ�رشة، واإدارة 
اخلدمات  توفر   %41.7 بن�سبة  وكالة   40 اأّن  بّينت  حني  يف  ال�سكنية،  واخلدمات  الق�سايا، 
التي ي�ستفيد منها املهاجرون واللجئون، و 13 وكالة فقط بن�سبة 13.5% تركز على خدمة 
املهاجرين واللجئني، وعمومًا، فاإن عدد ال�سكان املهاجرين واللجئني �سّم 28.1% من كل 
العملء يف ا�ستجابات اآل 96 وكالة، ومن حيث ت�سورات وكالت اخلدمة الجتماعية للخدمة 
الجتماعية الدولية، اأعربت األ 96 وكالة عن اهتمام طفيف يف تو�سيع نطاق ممار�ستها يف 

. )Xu, Qingwen, 2006, p, 679- 692( املجال الدويل
اجتماعي  اأخ�سائي  لإعداد  مقرتح  “ت�سور  بعنوان   )2006( عرفان  حممود  درا�سة 
دويل”، اأظهرت نتائج الدرا�سة اأهم املهارات التي ميكن اأن يعتمد عليها الأخ�سائي الجتماعي 
الدويل وهي: اأوًل: مهارة ادارة الكوارث والأزمات العاملية، ثانيًا: مهارة التفاو�ص، ثالثًا: 
اجتماعية،  علقات  تكوين  مهارة  رابعًا:  الجتماعية،  للم�سكلت  النقدي  التحليل  مهارة 
خام�سًا: مهارة حل امل�سكلت بطريقة علمية، �ساد�سًا: مهارة الن�سات الواعي، �سابعًا: مهارة 
ا�ستخدام احلا�سب الآيل وتطبيقاته يف اخلدمة الجتماعية، ثامنًا: مهارة اإجراء الت�سالت 

باأنواعها اللفظي وغري اللفظي )عرفان، حممود، 2006، �ص، 321- 358( .
أهداف الدراسة: 

ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل حتقيق االأهداف االآتية: 
اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة . 1 اأدوار  حتديد 

الجتماعية  الرعاية  خدمات  من  الفل�سطينيني  اللجئني  ا�ستفادة  من  حتد  التي  املعوقات 
املقدمة من وكالة الأونروا.
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التو�سل اإىل ت�سور مقرتح للإرتقاء باملمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية . 2
الرعاية  الفل�سطينيني من خدمات  اللجئني  ا�ستفادة  من  التي حتد  املعوقات  مواجهة  يف 

الجتماعية.

تساؤالت الدراسة: 

ت�سعى الدرا�سة احلالية اإىل االجابة على الت�ساوؤل االآتي: 

الدولية يف  االجتماعية  املهنية للخدمة  املمار�سة  اأخ�سائي  اأدوار  ما 
مواجهة املعوقات التي حتد من ا�ستفادة الالجئني الفل�سطينيني من خدمات 

الرعاية االجتماعية املقدمة من وكالة االأونروا؟ 
ويتفرع من هذا الت�ساوؤل الرئي�سي الت�ساوؤالت الفرعية التالية: 

مواجهة . 1 يف  الدولية  الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  اأخ�سائي  اأدوار  ما 
املعوقات الجتماعية؟ 

مواجهة . 2 يف  الدولية  الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  اأخ�سائي  اأدوار  ما 
املعوقات القت�سادية؟ 

مواجهة . 3 يف  الدولية  الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  اأخ�سائي  اأدوار  ما 
املعوقات ال�سحية؟ 

مواجهة . 4 يف  الدولية  الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  اأخ�سائي  اأدوار  ما 
املعوقات ال�سكنية؟ 

فروض الدراسة: 

فرو�س الدرا�سة اخلا�سة باالأخ�سائيني االجتماعيني: 
الفر�سية االأوىل والتي موؤداها:   ♦

ا�ستجابات  يف   )α= 0.05( معنوية  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  علقة  توجد 
جمتمع الدرا�سة من الأخ�سائيني الجتماعيني حول اأبعاد تقومي املمار�سة املهنية للخدمة 
الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات التي حتد من ا�ستفادة اللجئني الفل�سطينيني من 

خدمات الرعاية الجتماعية تعزى ملتغري النوع.
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الفر�سية الثانية والتي موؤداها:  ♦
ا�ستجابات  يف   )α= 0.05( معنوية  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  علقة  توجد 
جمتمع الدرا�سة من الأخ�سائيني الجتماعيني حول اأبعاد تقومي املمار�سة املهنية للخدمة 
الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات التي حتد من ا�ستفادة اللجئني الفل�سطينيني من 

خدمات الرعاية الجتماعية تعزى ملتغري احلالة الجتماعية.
الفر�سية الثالثة والتي موؤداها:  ♦

ا�ستجابات  يف   )α= 0.05( معنوية  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  علقة  توجد 
جمتمع الدرا�سة من الأخ�سائيني الجتماعيني حول اأبعاد تقومي املمار�سة املهنية للخدمة 
الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات التي حتد من ا�ستفادة اللجئني الفل�سطينيني من 

خدمات الرعاية الجتماعية تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.
الفر�سية الرابعة والتي موؤداها:  ♦

ا�ستجابات  يف   )α= 0.05( معنوية  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  علقة  توجد 
جمتمع الدرا�سة من الأخ�سائيني الجتماعيني حول اأبعاد تقومي املمار�سة املهنية للخدمة 
الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات التي حتد من ا�ستفادة اللجئني الفل�سطينيني من 

خدمات الرعاية الجتماعية تعزى ملتغري طبيعة الدوام.
الفر�سية اخلام�سة والتي موؤداها:  ♦

ا�ستجابات  يف   )α= 0.05( معنوية  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  علقة  توجد 
جمتمع الدرا�سة من الأخ�سائيني الجتماعيني حول اأبعاد تقومي املمار�سة املهنية للخدمة 
الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات التي حتد من ا�ستفادة اللجئني الفل�سطينيني من 

خدمات الرعاية الجتماعية تعزى ملتغري اخلربة.
مفاهيم الدراسة: 

التحديد،  ت�ستوجب  التي  املفاهيم  من  عدداً  الدرا�سة  هذه  يف  الباحث  �سي�ستخدم 
والأفكار  املعاين  عن  للتعبري  الإن�سان  بها  ي�ستعني  التي  الرمزية  »الو�سيلة  هو  فاملفهوم 
املختلفة، بغر�ص تناقلها اأو تو�سيلها لغريه من اأفراد املجتمع الذي يعي�ص بينهم اأو يتفاعل 

معهم« )خمتار، عبد العزيز، 1995، �ص، 25( .
أوالً- اخلدمة االجتماعية الدولية: 

الجتماعية  اخلدمة  ا�ستخدم م�سطلح  اأول من   George Warren وارين  جورج  يعدُّ 
الوكالت املنخرطة يف  الدولية عام 1943، وذلك لو�سف ممار�سة اخلدمة الجتماعية يف 
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اخلدمة  العلماء  الدولية، عّرف  الجتماعية  اخلدمة  تعريف  الدولية، وعقب  املنظمات  جهود 
الجتماعية الدولية على اأنها حقل متميز للممار�سة، والتاأكيد على اأهمية املهارات واملعارف 
لتمكني الأخ�سائيني الجتماعيني من العمل يف الوكالت الدولية مثل اللجنة الدولية لل�سليب 
الأحمر )Xu, Qingwen, 2006, 679( ، وتعّد اخلدمة الجتماعية الدولية »التدخل نيابة عن 
املهاجرين واللجئني والأقليات العرقية، حيث اخلدمة الجتماعية عرب الثقافة تعّد �سكل من 

. )Brydon, Kerry Et Al, 2012, p, 3( »اأ�سكال اخلدمة الجتماعية الدولية
اخلدمة  “ممار�سة  باأنها  الدولية  الجتماعية  اخلدمة  عّرفت  فقد   Healy هيلي  اأما 
مهنيًا  فعًل  الدولية  الجتماعية  اخلدمة  باعتبار  واللجئني،  املهاجرين  مع  الجتماعية 
دوليًا.والقدرة على املمار�سة الدولية للخدمة الجتماعية، وف�سًل عن ذلك، ُعّرفت على اأنها 
ملجتمع  وا�سحة  بروؤية  وال�سرت�ساد  الجتماعية،  والعدالة  الإن�سان  حقوق  على  “الرتكيز 

. )Healy, Lynne M, Thomas, Rebecca L, 2007, p, 584( ”عاملي اأكرث اإن�سافًا
»اأن�سطة  باأنها  الدولية  الجتماعية  اخلدمة   Fried Lander الندر  فريد  وعّرف 
املوؤ�س�سات الدولية كموؤ�س�سات الأمم املتحدة، حيث حّدد اخلدمة الجتماعية الدولية كمجال 
من  الجتماعيني  الأخ�سائيني  متكن  هامة  ومعارف  مهارات  على  تعتمد  التي  للممار�سة 

. )Midgley, James, 2001, p, 24( العمل يف املوؤ�س�سات الدولية
 وي�سع الباحث تعريفاً اإجرائياً ملفهوم اخلدمة االجتماعية الدولية يتنا�سب مع 

اأهداف الدرا�سة وذلك على النحو االآتي: 
ممار�سة اخلدمة الجتماعية يف الوكالت املنخرطة يف جهود املنظمات الدولية . 1

كاملنظمات التابعة للأمم املتحدة.
برامج اخلدمة الجتماعية ذات النطاق الدويل مثل الربامج التي تنفذها املوؤ�س�سات . 2

غري احلكومية التابعة للأمم املتحدة مع اللجئني.
ال�سبغة . 3 ذات  وامل�سكلت  للق�سايا  الت�سدي  بهدف  الجتماعية  اخلدمة  ممار�سة 

الدولية.
املمار�سة املهنية الدولية والتي حتقق اأهداف اخلدمة الجتماعية وترتبط بقيمها . 4

واأ�س�سها املهنية من اأجل مقابلة الحتياجات الإن�سانية، ومواجهة امل�سكلت الجتماعية.
املمار�سة املهنية الدولية للخدمة الجتماعية يف اإطار مبادئ العدالة الجتماعية . 5

وحت�سني  للتنمية  مرتفعة  معدلت  وحتقيق  واملواطنة،  الجتماعية  واحلقوق  وامل�ساواة، 
نوعية حياة الإن�سان يف املجتمع الدويل.
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ثانياً - وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا( : 

اأن�ساأت اجلمعية العامة للأمم املتحدة وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�سغيل اللجئني 
 The United Nations Relief and Works )الأونروا(  الأدنى  ال�رشق  يف  الفل�سطينيني 
 )Agency for Palestine Refugees in the Near East )UNRWAمبوجب القرار رقم 
302 ال�سادر عنها يف 8/ 12/ 1949، اإل اأنها مل تبا�رش عملها اإل يف اأيار/ مايو 1950، 
الفل�سطينيني من ملجاأ وغذاء وخدمات �سحية  وذلك لتاأمني امل�ساعدات الطارئة للجئني 
اأ�سا�سية وغريها، على اعتبار اأن اأزمة اللجئني الفل�سطينيني �ستكون ق�سية عابرة.ويف �سوء 
لولية  املتكرر  بالتجديد  العامة  اجلمعية  تقوم  الفل�سطينيني،  اللجئني  غياب حل مل�سكلة 
اأعقاب احلرب  اأن�سئت يف  الأونروا.وتعّد وكالة الأونروا منظمة دولية تابعة للأمم املتحدة 
العربية الإ�رشائيلية، تعمل على تقدمي الدعم واحلماية وك�سب التاأييد للجئني الفل�سطينيني 
امل�سجلني لديها يف مناطق عملياتها وهي: الأردن ولبنان، و�سوريا والأرا�سي الفل�سطينية 
ل الأونروا بالكامل تقريبًا من خلل  املحتلة اإىل اأن يتم اإيجاد حل عادل ملعاناتهم، ومتوَّ
التربعات الطوعية التي تقدمها الدول الأع�ساء يف منظمة الأمم املتحدة )موقع الأونروا، 

. )http:// www.unrwa.org/ atemplate.php?id=56#_____4، 9/ 12/ 2011

وي�سع الباحث تعريفاً اإجرائياً ملفهوم وكالة االأونروا يتنا�سب مع اأهداف الدرا�سة 
وذلك على النحو االآتي: 

منظمة دولية تابعة للأمم املتحدة تعنى ب�سوؤون اللجئني الفل�سطينيني امل�سجلني . 1
لديها يف نطاق عملياتها اخلم�سة.

تقدم خدمات الرعاية الجتماعية للجئني الفل�سطينيني بهدف تلبية احتياجاتهم . 2
املختلفة.

ثالثاًً - الالجئ الفلسطيين: 

ترك  على  يجربون  الذين  “الأ�سخا�ص  باأنهم:  اللجئني  املتحدة  الأمم  هيئة  عّرفت 
اأم �سمن نزوح جماعي لأ�سباب �سيا�سية  بيوتهم خوفًا من ال�سطهاد، �سواء كانوا فرادى 
املواثيق  .يف  اأخرى” )الزين، �سابرين، 2007، �ص، 9(  اأو م�سكلت  اأو ع�سكرية  دينية  اأو 
واملعاهدات الدولية وح�سب ميثاق الأمم املتحدة لعام 1951 فاإن اللجئ هو من جلاأ بفعل 
احلرب، اأو من كان خارج بلده وقت احلرب ومل ي�ستطع العودة اإليها ب�سبب اخلوف، ول يلزم 
ميثاق الأمم املتحدة الدول امل�سيفة للجئني مبنحهم اللجوء، كما اأن تعريف الأمم املتحدة 
ل ي�سمل من هاجروا من بلدهم ب�سبب ا�سطرابات داخلية كذلك ل ي�سمل الهجرة الداخلية 
)Simmelink, Jennifer, 2011, p, 329( .كما تعّرف اتفاقية 1951 وبروتوكولها )املادة 
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على  لل�سطهاد  التعر�ص  من  يربره  ما  خوف  لديهم  الذين  »اأولئك  باأنهم:  اللجئون   )33
اأ�سا�ص العرق اأو الديانة اأو اجلن�سية اأو النتماء اإىل جماعة اجتماعية اأو راأي �سيا�سي معني، 
واأولئك الأ�سخا�ص الذين ما زال و�سعهم قيد الدرا�سة« )املفو�سية ال�سامية للأمم املتحدة 
و�سوؤون اللجئني، 2006، �ص، 54( .اأما املفهوم الفل�سطيني للجئ وح�سب التعريف الوارد 
يقيمون  الذين كانوا  العرب  املواطنون  » هم  للفل�سطينيني  الفل�سطيني  الوطني  امليثاق  يف 
اإقامة عادية يف فل�سطني حتى عام 1947، �سواء من اأخرج منها اأو بقي فيها، وكل من ولد 
لأب عربي فل�سطيني بعد هذا التاريخ داخل فل�سطني اأو خارجها هو فل�سطيني« )�سامل، وليد، 
1997، �ص، 35( .اأما التعريف الفل�سطيني للجئ كما يلي »اللجئون الفل�سطينيون هم كل 
اأو اأجربوا على ترك بيوتهم يف الفرتة املمتدة ما  الفل�سطينيني وذرياتهم الذين طردوا من 
بني ت�رشين الثاين 1947 )خطة التق�سيم( وكانون ثاين 1949 )اتفاقية رود�ص( من املنطقة 
اخلا�سعة ل�سيطرة »اإ�رشائيل« يف كانون ثاين 1949« )منظمة التحرير الفل�سطينية، دائرة 

�سوؤون اللجئني، 2001، �ص، 3( .
اإجرائياً ملفهوم الالجئ الفل�سطيني يتنا�سب مع اأهداف  وي�سع الباحث تعريفاً 

الدرا�سة وذلك على النحو االآتي: 
اأ�سبحت . 1 التي  التجمعات  الطبيعي يف فل�سطني، يف  اإقامته  اأي لأجيء كان مكان 

لحقًا حتت �سيطرة دولة »ا�رشائيل« بني 15 اأيار 1948 و 20 متوز 1949م.
باإمكانه . 2 يكن  ومل  احلرب  ب�سبب  الطبيعي  اإقامته  مكان  ترك  على  اأجرب  لجي  اأي 

الرجوع اإليها نتيجة اإجراءات �سلطات الحتلل “الإ�رشائيلية” وممار�ساتها.
اأي لجي فقد منزله وم�سدر رزقه و�سبل عي�سه على حد �سواء نتيجة احلرب التي . 3

قامت عام 1948 بني العرب و”اإ�رشائيل”.
اأي لجي لديه بطاقة ت�سجيل لدى وكالة الأونروا.. 4
اأي لجي مقيم يف حمافظة نابل�ص يف ال�سفة الغربية.. 5

اإلجراءات املنهجية للدراسة: 

نوع الدرا�سة: . 1
املمار�سة  تقومي  ت�ستهدف  التي  التقوميية  الدرا�سات  منط  اإىل  الدرا�سة  هذه  تنتمي 
املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات التي حتد من ا�ستفادة اللجئني 
الفل�سطينيني من خدمات الرعاية الجتماعية، حيث تعّرف الدرا�سات التقوميية باأنها و�سيلة 
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مو�سوعية ت�ستهدف الك�سف عن حقيقة التاأثري الكلي اأو اجلزئي، من الربامج اأو م�رشوع من 
امل�رشوعات اأثناء �رشيانه ويف جمال تنفيذ عملياته.

املنهج امل�ستخدم: . 2
اإعتمدت الدرا�سة الراهنة على املنهج التقوميي بق�سد تقومي املمار�سة املهنية للخدمة 
الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات التي حتد من ا�ستفادة اللجئني الفل�سطينيني من 

خدمات الرعاية الجتماعية.
طرق الدرا�سة: . 3

احل�رش  باأ�سلوب  الجتماعي  امل�سح  طريق  عن  العلمي  املنهج  على  الباحث  اعتمد 
املمار�سة  اأخ�سائي  اأدوار  حتديد  اأجل  من  وذلك  الجتماعيني،  الأخ�سائيني  على  ال�سامل 
املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات التي حتد من ا�ستفادة اللجئني 

الفل�سطينيني من خدمات الرعاية الجتماعية.
اأدوات الدرا�سة: . 4

من  وثباته،  �سدقه  من  التاأكد  بعد  وذلك  اإعداده،  من  مقيا�ص  على  الباحث  اعتمد 
الرعاية  العاملني يف جمال تقدمي خدمات  الأخ�سائيني الجتماعيني  التطبيق على  خلل 

الجتماعية بدائرة الإغاثة واخلدمات الجتماعية بوكالة الأونروا.

جماالت الدراسة: 

أوالً- اجملال البشري: 

طبَّق الباحث الدرا�سة على الأخ�سائيني الجتماعيني العاملني يف جمال تقدمي خدمات 
الرعاية الجتماعية بدائرة الإغاثة واخلدمات الجتماعية بوكالة الأونروا، وذلك من اأجل 
حتديد اأدوار اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات 

التي حتد من ا�ستفادة اللجئني الفل�سطينيني من خدمات الرعاية الجتماعية.

ثانياً- اجملال املكاني: 

اأجرى الباحث هذه الدرا�سة وطبقها يف برنامج الإغاثة واخلدمات الجتماعية التابع 
لوكالة الأونروا على م�ستوى ال�سفة الغربية من املجتمع الفل�سطيني، ويعزو الباحث ال�سبب 
تقدمي  جمال  يف  العاملني  الجتماعيني  الباحثني  الأخ�سائيني/  عدد  تراجع  اإىل  ذلك  يف 

خدمات الرعاية الجتماعية بوكالة الأونروا.



227

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والثالثون )1( - شباط 

ثالثاً- اجملال الزمين: 

وهي فرتة جمع البيانات من امليدان، حيث ا�ستغرقت عملية جمع البيانات )5( اأ�سهر، 
من 1/ 2/ 2012 – 1/ 7/ 2012م.

جمتمع الدرا�سة: . 1
اأجرى الباحث هذه الدرا�سة وطبقها على الأخ�سائيني الجتماعيني كافة يف برنامج 
يف  الغربية  ال�سفة  م�ستوى  على  الأونروا  لوكالة  التابع  الجتماعية  واخلدمات  الإغاثة 

املجتمع الفل�سطيني، والبالغ عددهم )121( اأخ�سائيًا اجتماعيًا.
املعاجلات االإح�سائية للدرا�سة: . 2

ا�ستخدم الباحث جمموعة من املعاجلات الإح�سائية التي تتنا�سب مع طبيعة مو�سوع 
الدرا�سة الراهنة، وهي كالآتي: 

التكرارات والن�سب املئوية. ♦
املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري. ♦
اختبار T.test للعينات امل�ستقلة غري املت�ساوية. ♦
اختبار LSD للفروق البعدية. ♦
معامل ارتباط بري�سون. ♦
جمموع الأوزان = حا�سل �رشب التكرارات × الأوزان املقابلة. ♦

الوزن املرجح للعبارة
الن�سبة املرجحة = __________________________ × 100 ♦

جمموع الأوزان املرجحة للبعد
اجمايل جمموع الأوزان

املتو�سط املرجح للبعد = ______________________ ♦
عدد عبارات البعد

جمموع الأوزان للبعد
القوة الن�سبية للبعد = __________________________ ♦

ن × اأعلى وزن × عدد عبارات البعد
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نتائج الدراسة وحتليلها: 

النتائج اخلاصة باألخصائيني االجتماعيني: 

اأوالً- البيانات ال�سخ�سية اخلا�سة باالأخ�سائيني االجتماعيني: 
الجدول )1( 

توزيع األخصائيين االجتماعيين حسب النوع )ن = 121( 

الرتتيبالن�سبة املئويةالتكرارم�ستوى املتغريماملتغريات

النوع
44.62%54ذكر1
55.41%67اأنثى2

100%121املجموع

يت�سح من اجلدول )1( اأن ن�سبة 55.4% من الأخ�سائيني الجتماعيني هي من الإناث 
يف حني كانت 44.6% من الأخ�سائيني الجتماعيني من الذكور.ويعزو الباحث اأّن ال�سبب 
الأونروا  بوكالة  الجتماعية  واخلدمات  الإغاثة  دائرة  العمل يف  اإىل طبيعة  يعود  ذلك  يف 
التي تتطلب قيام اأخ�سائيي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية بزيارات ميدانية 
م�ستمرة ملتابعة �سوؤون الأ�رش اللجئة الذي يعدُّ اأكرث ملءمة للإناث، وهذا يوؤدي اإىل زيادة 

يف عدد الأخ�سائيني من الإناث مقارنة بالذكور.
الجدول )2( 

توزيع األخصائيين االجتماعيين حسب فئة السن )ن = 121( 

الرتتيبالن�سبة املئويةالتكرارم�ستوى املتغريماملتغريات

ال�سن

2.56%3اأقل من 25 �سنة1
12.43%2515 اإىل اأقل من 30 �سنة 2
48.71%3059 اإىل اأقل من 35 �سنة3
18.22%3522 اإىل اأقل من 40 �سنة4
9.14%4011 اإىل اأقل من 45 �سنة5
4 مكرر9.1%4511 �سنة فاأكرث6

100%121املجموع
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من  هم  الجتماعيني  الأخ�سائيني  من   %48.8 ن�سبة  اأن   )2( اجلدول  من  يت�سح 
اأقل من 35 �سنة، يف حني كانت ن�سبة 18.2% من الأخ�سائيني  ذوي فئات ال�سن 30 اإىل 
الجتماعيني هم من ذوي فئات ال�سن 35 اإىل اأقل من 40 �سنة، وكانت ن�سبة 12.4% من 
ن�سبة  �سنة، يلي ذلك  اأقل من 30  اإىل  ال�سن 25  الأخ�سائيني الجتماعيني من ذوي فئات 
9.1% من الأخ�سائيني الجتماعيني تقع يف الفئة العمرية من 40 اإىل اأقل من 45 �سنة و 
45 �سنة فاأكرث، وياأتي يف الرتتيب الأخري الأخ�سائيون الجتماعيون ممن هم اأقل من 25 
�سنة بن�سبة 2.5%.ويبدو للباحث اأّن �سبب ارتفاع ن�سبة اأخ�سائيي املمار�سة املهنية للخدمة 
الجتماعية الدولية ممن هم يف مرحلة ال�سباب يعود اإىل توافر اخلربة املهنية لديهم، كما 
يعزو الباحث اأّن ال�سبب يف ذلك يعود اأي�سًا اإىل طبيعة العمل مع الأ�رش اللجئة التي ت�ستلزم 
مزيد من اجلهد املهني وامليداين للتعامل بكفاءة وفاعلية مع امل�سكلت املتعددة لّلجئني.

الجدول )3( 
توزيع األخصائيين االجتماعيين حسب المؤهل العلمي )ن = 121( 

الرتتيبالن�سبة املئويةالتكرارم�ستوى املتغريماملتغريات

املوؤهل العلمي

57.91%70بكالوريو�ص خدمة اجتماعية1
4 3.3%4لي�سان�ص اآداب علم اجتماع2
4 مكرر3.3%4بكالوريو�ص علم نف�ص3
26.42%32بكالوريو�ص علم الجتماع واخلدمة الجتماعية4
1.76%2ماج�ستري يف اخلدمة الجتماعية5
7.43%9اأخرى تذكر6

100%121املجموع

يت�سح من اجلدول )3( اأّن ن�سبة 57.9% من الأخ�سائيني الجتماعيني من احلا�سلني 
على درجة البكالوريو�ص يف اخلدمة الجتماعية، يلي ذلك، احلا�سلون على بكالوريو�ص يف 
علم الجتماع واخلدمة الجتماعية بن�سبة 26.4%، وجاء يف الرتتيب الثالث موؤهلت اأخرى 
بن�سبة 7.4% وهي تتمثل بحملة املاج�ستري يف علم الجتماع، وال�سحة العامة، والتخطيط 
الريفي واحل�رشي ودرا�سات املراأة، يلي ذلك من الأخ�سائيني الجتماعيني احلا�سلني على 
اآداب علم اجتماع وبكالوريو�ص علم نف�ص بن�سبة 3.3% على حد �سواء، وجاء يف  لي�سان�ص 
اخلدمة  يف  املاج�ستري  درجة  على  احلا�سلون  الجتماعيون  الأخ�سائيون  الأخري  الرتتيب 
املمار�سة  اأخ�سائيي  غالبية  اأن  النتائج  هذه  من  1.7%.ويت�سح  بلغت  بن�سبة  الجتماعية 
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البكالوريو�ص  درجة  على  حا�سلون   %57.9 وبن�سبة  الدولية  الجتماعية  للخدمة  املهنية 
للخدمة  املهنية  املمار�سة  باأ�س�ص  جيدة  دراية  على  يجعلهم  مما  الجتماعية،  اخلدمة  يف 
اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  الباحث  ويعزو  املهني،  اأدائهم  جودة  م�ستوى  من  ويرفع  الجتماعية، 
طبيعة العمل بوكالة الأونروا التي حتتاج اإىل تخ�س�ص اخلدمة الجتماعية للعمل بكفاءة 
وفاعلية مع اللجئني، وجتدر ال�سارة اإىل اأّن جامعة بيت حلم يف �سهر 2/ 2013 ح�سلت 
على املوافقة من وزارة التعليم العايل الفل�سطينية لدرجة املاج�ستري يف اخلدمة الجتماعية، 
Mo-  اا ي�ساهم يف رفع مكانة املهنة و�سموها يف املجتمع.وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة

 )riarty, Jo Et Al )2011التي اأ�سارت اإىل ارتفاع حاّد يف عدد امللتحقني يف برامج اخلدمة 
الجتماعية املوؤهلة منذ العام Moriarty, Jo Et Al, 2011, p, 169- 184( 2001( .، اإ�سافة 
اإىل ذلك تتنا�سب هذه النتيجة مع درا�سة عبد الوني�ص حممد الر�سيدي، واأحمداإبراهيم مرعي 
الدولية جاءت  اأ�سباب تزايد الهتمام بتعليم اخلدمة الجتماعية  اأّن  التي ك�سفت   )2007(
ب�سبب تعاملها مع امل�سكلت العاملية بخ�سو�ص الثقافة الوطنية )الر�سيدي، عبد الوني�ص، 

مرعي، اأحمد، 2007، �ص، 1351- 1405( .
الجدول )4( 

توزيع األخصائيين االجتماعيين حسب الخبرة في العمل كأخصائي اجتماعي 
في مهنة الخدمة االجتماعية )ن = 121( 

الرتتيبالن�سبة املئويةالتكرارم�ستوى املتغريماملتغريات

اخلربة

9.14%11اأقل من 3 �سنوات1
29.82%336 �سنوات اإىل اأقل من 6 �سنوات2
19.03%623 �سنوات اإىل اأقل من 9 �سنوات3
42.11%951 �سنوات فاأكرث4

100%121املجموع

العمل كاأخ�سائيًا  الأول مل�ستوى اخلربة يف  الرتتيب  اأن   )4( يت�سح من اجلدول رقم 
اأقل  اإىل  �سنوات  الثاين من 3  الرتتيب  بلغت 42.1%، وجاء يف  فاأكرث  �سنوات  اجتماعيًا 9 
من 6 �سنوات حيث بلغت 29.8%، يلي ذلك من 6 �سنوات اإىل اأقل من 9 �سنوات حيث بلغت 
19.0%، وجاء يف الرتتيب الأخري مل�ستوى اخلربة اأقل من 3 �سنوات بلغت 9.1%.ولعل ال�سبب 
املمار�سة  لأخ�سائيي  العمرية  بالفئة  املتعلق   )2( اجلدول  نتائج  مع  ين�سجم  اأنه  ذلك  يف 
للخدمة  املهنية  املمار�سة  اأخ�سائيي  اأغلب  اأّن  حيث  الدولية،  الجتماعية  للخدمة  املهنية 
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الجتماعية الدولية يقعون يف الفئة العمرية من 30 اإىل اأقل من 35 �سنة، كما يرى الباحث 
اأن ارتفاع عدد �سنوات اخلربة يزيد من م�ستوى جودة املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية 
الدولية من اأجل مواجهة املعوقات التي حتّد من ا�ستفادة اللجئني الفل�سطينيني من خدمات 
 Vanderzee, Rebekah A.)2008( درا�سة  مع  النتيجة  هذه  الجتماعية.وتتفق  الرعاية 
اخلدمة  طلب  على  تاأثري  لها  الدولية  الجتماعية  اخلدمة  يف  اخلربة  اأّن  اإىل  اأ�سارت  التي 
الجتماعية يف عر�ص امل�سكلت الجتماعية امل�سرتكة، واملمار�سة �سمن �سياقات متنوعة

. )Vandezee, Rebekah A, 2008

ثانياً- تقومي املمار�سة املهنية للخدمة االجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات 
التي حتد من ا�ستفادة الالجئني الفل�سطينيني من خدمات الرعاية االجتماعية: 

الجدول )5( 
أدوار أخصائي الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية الدولية 

في مواجهة المعوقات االجتماعية )ن = 121( 

العبارةم

اال�ستجابات
القوة 
الرتتيبالن�سبية الاإىل حد مانعم

%ك%ك%ك

اإجراء الأبحاث التي تتناول طبيعة امل�سكلت 1
12.477.4114%43.015%44.652%54الجتماعية التي تواجه الأ�رش اللجئة

حتليل البيانات واملعلومات املرتبطة بامل�سكلت 2
9.976.5816%50.412%39.761%48الجتماعية

م�ساعدة الأ�رشة على فهم طبيعة النزاعات 3
1.787.331%34.72%63.642%77الأ�رشية

4.183.206%42.15%53.751%65م�ساعدة الأ�رشة على التكيف مع ظروف احلياة4

معاجلة الجتاهات ال�سلبية للأ�رشة جتاه 5
3.384.024%41.34%55.450%67م�سكلتها الجتماعية

6 مكرر7.483.20%35.59%57.043%69تعزيز ثقة الأ�رشة بقدرتها يف مواجهة م�سكلتها6
12.478.5111%39.715%47.948%58حل اخللفات التي حتدث بني الأ�رش اللجئة7

التن�سيق مع املوؤ�س�سات ملواجهة م�سكلت عمالة 8
14.079.0610%34.717%51.242%62الأطفال

تعريف الأ�رشة بطبيعة و�رشوط خدمات املوؤ�س�سة 9
5.087.052%28.96%66.135%80للح�سول عليها
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العبارةم

اال�ستجابات
القوة 
الرتتيبالن�سبية الاإىل حد مانعم

%ك%ك%ك

تعريف الأ�رشة باملوؤ�س�سات الأخرى التي ميكنها 10
4.186.503%32.25%63.639%77ال�ستفادة من خدماتها الجتماعية

16.577.9612%33.120%50.440%61امل�ساهمة يف ا�ستحداث خدمات اجتماعية جديدة11

عقد ندوات للأ�رش اللجئة تناول اأ�ساليب التن�سئة 12
19.074.6618%38.023%43.046%52الجتماعية للأبناء

التاأثري على امل�سوؤولني يف الوكالة ليكونوا اأكرث 13
14.977.1315%38.818%46.347%56ا�ستجابة حلاجات الأ�رشة

تعديل يف بع�ص �سيا�سات الوكالة لتكون اأكرث 14
16.573.5519%46.320%37.256%45موائمة يف تلبية احتياجات اللجئني

تخفيف حدة املعوقات التي حتول دون ا�ستفادة 15
3.379.899%53.74%43.065%52الأ�رشة من خدمات الوكالة

ت�سجيع املجتمع للم�ساركة يف مواجهه امل�سكلت 16
11.682.928%28.114%60.334%73الجتماعية للأ�رش اللجئة

اإك�ساب الأ�رشة مهارات التعامل مع امل�سكلت 17
19.077.6913%28.923%52.135%63الجتماعية عن طريق الندوات

ت�سجيع الأ�رشة على امل�ساركة يف اأن�سطة الرعاية 18
9.983.475%29.812%60.336%73الجتماعية التي تقدمها الوكالة

درا�سة مدى ملئمة نظام الرعاية الجتماعية 19
16مكرر16.576.58%37.220%46.345%56احلايل للأ�رش اللجئة

املجموع

المتوسط الحسابي للبعد )291.68( القوة النسبية للبعد )%80.35( 

يت�سح من اجلدول )5( اأدوار اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية 
اإح�سائيًا  توزيعًا  تتوزع  الأدوار  هذه  اأن  يت�سح  الجتماعية، حيث  املعوقات  مواجهة  يف 
وفق جمموع اأوزان )5542( ومتو�سط ح�سابي للبعد )291.68( وقوة ن�سبية )%80.35( ، 
وهذا يدل على اأن اأدوار اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة 
نتائج  عنها  اأ�سفرت  التي  الن�سبية  القوة  وفق  وذلك  مرتفعة،  الجتماعية جاءت  املعوقات 
اجلدول )5( .وبالتايل يجد الباحث من حتليل البيانات الواردة يف اجلدول )5( اأهمية اأدوار 
اأخ�سائيي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات الجتماعية، 
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ويرى اأن املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف اأي جمال من املجالت اأو يف 
اأي م�ستوى من امل�ستويات لي�ست ع�سوائية، ولكن توجهها اأفكار وا�سرتاتيجيات واقعية ل بد 
من ممار�ستها مع اللجئني يف الواقع، حيث تتجه اخلدمة الجتماعية الدولية نحو معاجلة 
الدولية،  ال�سبغة  ذات  والأحداث  ال�سغوط  عن  الناجمة  واملعوقات  الجتماعية  امل�سكلت 
وبالتايل ل بد للخدمة الجتماعية الدولية اأن توؤدي دوراً يف امل�ساركة يف قيادة الن�سال 
نحو خلق نظام اجتماعي اأف�سل واأكرث عدًل، كما اأن املطلع جيداً على العبارات ال�ساكنة يف 
اجلدول )5( يجد و�سوح اأدوار اأخ�سائيي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف 
اإىل م�سببات  اإىل حقوقهم الإن�سانية، والتعرف  الفئات املهم�سة وم�ساعدتهم للو�سول  دعم 
امل�سكلت الجتماعية التي يعاين منها اللجئون، والتي ت�ستدعي �رشورة تدخل اأخ�سائيي 
ال�سيا�سات غري  الدولية، ويتم ذلك من خلل حتدي  املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية 
ثنايا  يف  واملدقق  الجتماعية،  الرعاية  خلدمات  اللجئني  ل�ستحقاق  والظاملة  املن�سفة 
العبارات يجد اأن اأدوار اأخ�سائيي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة 
املعوقات الجتماعية ت�ساهم يف ت�سجيع اللجئني على النخراط يف جمال الأن�سطة ذات 
اأن ذلك يتم من خلل تكوين العلقات  ال�سلة باهتماماتهم واحتياجاتهم، ويرى الباحث 
الجتماعية،  والق�سايا  للأو�ساع  النقدي  والتحليل  امل�سكلت  الناجحة، وحل  الجتماعية 
والقدرة على الإقناع والن�سات الواعي واإجراء الت�سالت باأنواعها، كما يرى الباحث اأنه 
واأ�سكال  العنف  واإزالة �سور  الجتماعي  والظلم  الإن�ساين  والعجز  البوؤ�ص  اأجل مواجهة  من 
على  ينبغي  اللجئني،  بني  التفاوت  من  خالية  اجتماعية  بيئة  وتوفري  وكافة،  القهر 
اأخ�سائيي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية العمل على بناء القدرات واإك�ساب 
اأنف�سهم  على  اعتمادهم  م�ستوى  لرفع  واللزمة  ال�رشورية  واملهارات  املعارف  اللجئني 
يف مواجهة امل�سكلت الجتماعية، مما ي�ساهم يف تعزيز رفاهتهم وقدرتهم على حت�سني 
ظروفهم، حيث اإن بناء القدرات يرتبط بالعتماد على النف�ص وامل�ساركة وامل�ساواة وحقوق 
التزام  اإىل  تو�سلت  التي   )2011( اإبراهيم  ق�سي  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  الإن�سان.وتتفق 
الأخلقي  امليثاق  اأقرها  التي  للممار�سة  املهنية  باملباديء  الجتماعيني  الأخ�سائيني 
للأخ�سائيني الجتماعيني والنف�سيني الفل�سطينيني لدى ن�سبة غري قليلة من الأخ�سائيني 
وقد  الجتماعية،  واخلدمات  الإغاثة  بدائرة  الطوارئ  برنامج  على  العاملني  الجتماعيني 
درا�سة  مع  تتفق  اأنها  كما   ،  )2011 ق�سي،  )اإبراهيم،   )%64.1( الن�سبة  هذه  متو�سط  بلغ 
الطلب و�سفوا قيمة ممار�سات  اأّن بع�ص  اأظهرت   )Beecher, Blake Et Al )2010التي 
فرعيان:  العملء، وظهر مو�سوعان  اأنها عززت من تدخلتهم مع  الأ�سليني على  ال�سكان 
التدخلت والعادات الثقافية، وذلك يف مو�سوع ممار�سات ال�سكان الأ�سليني، كذلك احلاجة 
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 Beecher, Blake( اإىل املزيد من اخلربات العملية، واملقارنة العامة مع املعرفة املحددة
Et Al, 2010( ، ا�سافة اإىل ذلك، تتفق هذه النتيجة مع درا�سة حممود عرفان )2006( التي 
اأظهرت اأهم املهارات التي ميكن اأن يعتمد عليها الأخ�سائي الجتماعي الدويل وهي مهارة 
للم�سكلت  النقدي  التحليل  ومهارة  التفاو�ص،  ومهارة  العاملية،  والأزمات  الكوارث  اإدارة 
علمية  بطريقة  امل�سكلت  حل  ومهارة  اجتماعية،  علقات  تكوين  ومهارة  الجتماعية، 

)عرفان، حممود، 2006( .
الجدول )6( 

أدوار أخصائي الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية الدولية 
في مواجهة المعوقات االقتصادية )ن = 121( 

العبارةم

اال�ستجابات
القوة 
الرتتيبالن�سبية الاإىل حد مانعم

%ك%ك%ك

ال�سهام يف جمع البيانات املرتبطة باحلاجات 1
1.786.506%37.22%61.245%74املادية للأ�رشة اللجئة

6.682.9212%38.08%55.446%67حتليل اأ�سباب امل�سكلت املادية للأ�رشة اللجئة2
3.385.958%35.54%61.243%74حتديد الإحتياجات غري امل�سبعة للأ�رشة اللجئة3

اقرتاح احللول التي تنا�سب امل�سكلت القت�سادية 4
4.186.237%33.15%62.840%76للأ�رشة اللجئة

5.087.333%28.16%66.934%81ت�سهيل امل�ساعدات الغذائية للأ�رشة اللجئة5

توفري قرو�ص �سغرية تلبي احتياجات الأ�رشة 6
5.080.7213%47.96%47.158%57الأ�سا�سية

توفري موارد جديدة لرفع امل�ستوى القت�سادي 7
10.777.9617%44.613%44.654%54للأ�رشة اللجئة

م�ساعدة الأ�رشة يف احل�سول على عمل يوفر لها 8
19.876.3118%31.424%48.838%59دخًل ثابتًا

م�ساعدة الأ�رشة يف عمل امل�رشوعات الإنتاجية 9
11.680.1714%36.414%52.144%63ال�سغرية لتنمية دخلها

م�ساعدة الأ�رشة يف التعرف على اإجراءات 10
2.586.785%34.73%62.842%76احل�سول على امل�ساعدات القت�سادية من الوكالة

ت�سجيع اأفراد الأ�رشة القادرين على تعلم مهنة من 11
7.488.152%20.79%71.925%87خلل مراكز التدريب املهني
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العبارةم

اال�ستجابات
القوة 
الرتتيبالن�سبية الاإىل حد مانعم

%ك%ك%ك

م�ساعدة الأ�رشة اللجئة يف حل م�سكلتها 12
5.083.2011%40.56%54.549%66القت�سادية

ت�سجيع الأ�رشة على ال�ستفادة من اخلدمات 13
3.388.711%27.34%69.433%84املالية التي تقدمها الوكالة

تعريف الأ�رشة مب�سادر اخلدمات املالية و�سبل 14
3 مكرر5.887.33%26.47%67.832%82ال�ستفادة منها

15
م�ساعدة الأ�رشة يف حل امل�سكلت التي تعوق 
ا�ستفادتها من اخلدمات املالية التي تقدمها 

الوكالة
75%62.040%33.16%5.085.679

اإيجاد التعاون بني الوكالة واملوؤ�س�سات 16
8.383.9210%34.710%57.042%69املجتمعية لرفع م�ستوى الأ�رشة اقت�ساديًا

تقدمي املقرتحات للتاأثري على �سيا�سات الوكالة 17
10.778.2416%43.813%45.553%55لتاأمني احلياة القت�سادية الكرمية للجئني

�سعف التن�سيق مع املوؤ�س�سات املجتمعية حول 18
12.479.0615%38.015%49.646%60امل�ساركة يف ا�سباع احتياجات اللجئني

املجموع

المتوسط الحسابي للبعد )303.33( القوة النسبية للبعد )%83.56( 

يت�سح من اجلدول )6( اأدوار اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية 
اح�سائيًا  توزيعًا  تتوزع  الأدوار  اأن هذه  يت�سح  القت�سادية، حيث  املعوقات  يف مواجهة 
وفق جمموع اأوزان )5460( ومتو�سط ح�سابي للبعد )303.33( وقوة ن�سبية )%83.56( ، 
وهذا يدل على اأن اأدوار اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة 
نتائج  اأ�سفرت عنها  التي  الن�سبية  القوة  القت�سادية جاءت مرتفعة، وذلك وفق  املعوقات 
اإل  تختلف  مل  التي   )5( اجلدول  نتائج  يف  هو  كما  احلال  اأن  الباحث  .ويرى   )6( اجلدول 
اختلفًا ظاهريًا غري ملحوظ، حيث اإن جميع امل�سكلت القت�سادية التي تواجه اللجئني لها 
اأ�سولها يف عدم امل�ساواة والعدالة، ومن اأجل اأن يكون اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة 
الجتماعية الدولية فاعًل يف مواجهة املعوقات القت�سادية، وقادراً على حماية اللجئني 
الذين لي�سوا يف و�سع ي�سمح لهم القيام بذلك باأنف�سهم، يحتاج اأن يكون لديه اإح�سا�ص ذكي من 
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الوعي بالذات ملعرفة اأي من الكفاءات )الأخلق، والنماذج، وال�سرتاتيجيات، واملنظورات، 
والثقافة، والنظرية والتدخلت( هي الأكرث اأهمية يف العمل مع اللجئني، ويرى الباحث اأنه 
من اأجل تعزيز العدالة الجتماعية والقت�سادية وحماربة اأنواع ال�سطهاد ومعار�سة التمييز 
كافة بني اللجئني، والتوزيع العادل للموارد والمكانيات على اللجئني، وعدم التع�سب 
ال�سيا�سي، وتطوير راأ�ص املال الب�رشي ينبغي الرتكيز على ا�سرتاتيجيات املمار�سة املهنية 
للخدمة الجتماعية الدولية، والرتكيز على بناء القدرات الإن�سانية والتنظيمية واملجتمعية، 
والتمكني وامل�ساعدة الذاتية، والعتماد على النف�ص، والتما�سك الجتماعي، وزيادة الدخل 
والتنمية املجتمعية، لذلك يرى الباحث اأن املبادئ املتعارف عليها يف اخلدمة الجتماعية 
مهمة  موجهات  امل�سري  وتقرير  واملنا�رشة  واحليادية،  واملو�سوعية  التقبل  يف  املتمثلة 
 )2011( ق�سياإبراهيم  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  اللجئني.وتتفق  مع  العمل  يف  و�رشورية 
التي تو�سلت اإىل التزام الأخ�سائيني الجتماعيني باملباديء املهنية للممار�سة التي اأقرها 
امليثاق الأخلقي للأخ�سائيني الجتماعيني والنف�سيني الفل�سطينيني لدى ن�سبة غري قليلة 
واخلدمات  الإغاثة  بدائرة  الطوارئ  برنامج  على  العاملني  الجتماعيني  الأخ�سائيني  من 
اأنها  .كما   )2011 ق�سي،  )ابراهيم،   )%64.1( الن�سبة  هذه  متو�سط  بلغ  وقد  الجتماعية، 
اأّن بع�ص الطلب  اأظهرت  التي   )Beecher, Blake Et Al ,2010( تتفق مع درا�سة درا�سة 
و�سفوا قيمة ممار�سات ال�سكان الأ�سليني على اأنها عززت من تدخلتهم مع العملء، وظهر 
مو�سوعان فرعيان من: التدخلت والعادات الثقافية، وذلك يف مو�سوع ممار�سات ال�سكان 
املعرفة  مع  العامة  واملقارنة  العملية،  اخلربات  من  املزيد  اإىل  احلاجة  كذلك  الأ�سليني، 

. )Beecher, Blake Et Al, 2010( املحددة
الجدول )7( 

أدوار أخصائي الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجهة المعوقات الصحية )ن = 121( 

العبارةم

اال�ستجابات
القوة 
الرتتيبالن�سبية الاإىل حد مانعم

%ك%ك%ك

8.382.922%34.710%57.042%69م�ساعدة الأ�رشة يف تغطية تكاليف العلج1

العمل على توفري نظام غدائي �سليم للحد من 2
12.477.968%41.315%46.350%56م�سكلت �سوء التغذية

م�ساعدة الأ�رشة على املواجهة الفعالة لل�سعوبات 3
2 مكرر8.382.92%34.710%57.042%69املرتبطة مب�سكلتها ال�سحية

املتابعة الدورية للحالة ال�سحية للأ�رشة لتلقيها 4
8 مكرر14.977.96%36.418%48.844%59اخلدمات ال�سحية
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العبارةم

اال�ستجابات
القوة 
الرتتيبالن�سبية الاإىل حد مانعم

%ك%ك%ك

ت�سهيل اإجراءات ح�سول الأ�رشة على خدمات 5
11.680.445%35.514%52.943%64التاأمني ال�سحي

6
امل�ساهمة يف حل امل�سكلت بني الأ�رشة واملراكز 

الطبية التي حتول دون ا�ستفادتها من اخلدمات 
ال�سحية

50%41.353%43.818%14.975.4813

امل�ساهمة يف حتويل الأ�رشة اإىل العيادات الطبية 7
8.384.571%29.810%62.036%75التي حتتاج اإليها

امل�ساهمة يف تطوير اخلدمات ال�سحية املقدمة 8
14.078.517%36.417%49.644%60للأ�رشة اللجئة

امل�ساهمة مع املتخ�س�سني يف اإيجاد اخلدمات 9
26.471.6314%32.232%41.339%50ال�سحية التي حتتاجها الأ�رشة اللجئة

ا�ستثمار املوارد املتاحة يف تقدمي اخلدمات 10
9.177.6910%48.811%42.159%51ال�سحية للأ�رشة اللجئة

توعية الأ�رشة مب�سببات الأمرا�ص ال�سحية من 11
21.576.0312%28.926%49.635%60خلل الن�رشات

تزويد الأ�رشة بالإجراءات والتدابري الوقائية 12
19.076.8611%31.423%49.638%60لتجنب املر�ص والعدوى

تقدمي اأفكار جديدة ت�ساهم يف الوقاية من العدوى 13
5 مكرر9.980.44%38.812%51.247%62من خلل الندوات

امل�ساهمة يف اك�ساب الأ�رشة العادات ال�سحية 14
6.681.814%41.38%52.150%63ال�سليمة

املجموع

المتوسط الحسابي للبعد )286.57( القوة النسبية للبعد )%78.95( 

يت�سح من اجلدول )7( اأدوار اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية 
يف مواجهة املعوقات ال�سحية، حيث يت�سح اأن هذه الأدوار تتوزع توزيعًا اح�سائيًا وفق 
جمموع اأوزان )4012( ومتو�سط ح�سابي للبعد )286.57( وقوة ن�سبية )78.95%( ، وهذا 
مواجهة  يف  الدولية  الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  اأخ�سائي  اأدوار  اأن  على  يدل 
نتائج  عنها  اأ�سفرت  التي  الن�سبية  القوة  وفق  وذلك  مرتفعة،  جاءت  ال�سحية  املعوقات 
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اجلدول )7( .كما يت�سح للباحث من املعطيات امليدانية الواردة يف اجلدول )7( اأهمية اأدوار 
ال�سحية،  املعوقات  مواجهة  يف  الدولية  الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  اأخ�سائي 
لذلك تت�سف امل�سكلت التي يتعامل معها اأخ�سائيي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية 
وال�ستمرارية  والتعقد  بالتنوع  املهنية  املمار�سة  جمالت  من  جمال  كل  يف  الدولية 
م�سوؤولية  الدولية  الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  اأخ�سائيو  يتحمل  لذلك  والتحول، 
مهنية يف حتديد امل�سكلت التي تعاين منها الأ�رشة اللجئة على اختلف تنوعها، ل �سيما 
العدوى وحماية  الوقائية كافة لإجها�ص  التدابري  ال�سحية، والعمل على اتخاذ  امل�سكلت 
اأخ�سائيي  حتمل  يت�سح  كما  والطماأنان،  بالأمان  �سعورها  لتعزيز  املر�ص  من  الأ�رشة 
املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية دوراً حيويًا يف م�ساعدة الأ�رشة على مواجهة 
م�سكلتها ال�سحية من خلل الإحالة اإىل املراكز والعيادات ال�سحية والطبية �سواء اأكانت 
مراكز �سحية تابعة لوكالة الأونروا اأو من خلل الحالة اإىل املراكز وامل�ستفيات احلكومية 
التزام  اإىل  التي تو�سلت  النتيجة مع درا�سة ق�سياإبراهيم )2011(  اأو اخلا�سة.وتتفق هذه 
الأخلقي  امليثاق  اأقرها  التي  للممار�سة  املهنية  باملباديء  الجتماعيني  الأخ�سائيني 
للأخ�سائيني الجتماعيني والنف�سيني الفل�سطينيني لدى ن�سبة غري قليلة من الأخ�سائيني 
الجتماعيني العاملني على برنامج الطوارئ بدائرة الإغاثة واخلدمات الجتماعية، وقد بلغ 
اأنها تتفق مع درا�سة درا�سة  .كما  )ابراهيم، ق�سي، 2011(  الن�سبة )%64.1(  متو�سط هذه 
اأّن بع�ص الطلب و�سفوا قيمة ممار�سات  اأظهرت  التي   )Beecher, Blake Et Al ,2010(
العملء، وظهر مو�سوعان فرعيان،  اأنها عززت من تدخلتهم مع  الأ�سليني على  ال�سكان 
التدخلت والعادات الثقافية، وذلك يف مو�سوع ممار�سات ال�سكان الأ�سليني، كذلك احلاجة 
 Beecher, Blake(.اإىل املزيد من اخلربات العملية، واملقارنة العامة مع املعرفة املحددة

 )Et Al, 2010

الجدول )8( 
أدوار أخصائي الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجهة المعوقات السكنية )ن = 121( 

العبارةم

اال�ستجابات
القوة 
الرتتيبالن�سبية الاإىل حد مانعم

%ك%ك%ك

جمع البيانات عن ظروف واأحوال ال�سكن للأ�رش 1
0.887.871%17.41%81.821%99اللجئة

5.886.782%28.17%66.134%80املتابعة للم�سكلت ال�سكنية للأ�رشة اللجئة2

امل�ساهمة يف تقدمي خدمات تاأهيل امل�سكن 3
6.682.378%39.78%53.748%65للأ�رشة
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العبارةم

اال�ستجابات
القوة 
الرتتيبالن�سبية الاإىل حد مانعم

%ك%ك%ك

م�ساعدة الأ�رشة على تطوير امل�سكن من خلل 4
24.069.9714%42.129%33.951%41القرو�ص ال�سكنية

توعية املجتمع املحلي ب�ساأن امل�سكلت ال�سكنية 5
10.782.926%29.813%59.536%72للأ�رش اللجئة

6
م�ساعدة الأ�رشة على ال�ستفادة من موارد 

واإمكانيات املجتمع املحلى ملواجهة م�سكلتها 
ال�سكنية

73%60.336%29.812%9.983.475

م�ساركة منظمات املجتمع املحلي يف اإيجاد 7
13.279.8910%33.916%52.941%64حلول للم�سكلت ال�سكنية للأ�رش اللجئة

تنبيه امل�سوؤولني واأ�سحاب القرار بامل�سكلت 8
6 مكرر10.782.92%29.813%59.536%72ال�سكينة للأ�رش اللجئة

اقرتاح البدائل املمكنة للأ�رشة يف مواجهة 9
10مكرر10.779.89%38.813%50.447%61م�سكلتها ال�سكنية

8.381.819%40.510%51.249%62توجيه الأ�رشة اإىل املوؤ�س�سات والهيئات الإ�سكانية10

تب�سري الأ�رشة بخطورة الزيادة ال�سكانية واأثرها 11
19.877.9612%26.424%53.732%65يف حدوث امل�سكلت ال�سكنية

توعية الأ�رشة اللجئة على كيفية تنظيم الأ�رشة 12
10.784.843%24.013%65.329%79كي تتنا�سب مع ظروفها ال�سكنية

تقدمي امل�سورة للأ�رشة يف كيفية مواجهة 13
10.784.574%24.813%64.530%78م�سكلتها ال�سكنية

درا�سة الأزمات املرتبطة بالكوارث الطبيعية 14
24.073.0013%33.129%43.040%52واآثارها على خطط الإ�سكان

املجموع

المتوسط الحسابي للبعد )295.14( القوة النسبية للبعد )%81.31( 

يت�سح من اجلدول )8( اأدوار اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية 
يف مواجهة املعوقات ال�سكنية، حيث يت�سح اأن هذه الأدوار تتوزع توزيعًا اح�سائيًا وفق 
جمموع اأوزان )4132( ومتو�سط ح�سابي للبعد )295.14( وقوة ن�سبية )81.31%( ، وهذا 
مواجهة  يف  الدولية  الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  اأخ�سائي  اأدوار  اأن  على  يدل 
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املعوقات ال�سكنية جاءت مرتفعة، وذلك وفق القوة الن�سبية التي اأ�سفرت عنها نتائج اجلدول 
)8( .ويبدو للباحث من املعطيات الواردة يف اجلدول )8( توافر قدر من الكفاءة يف اأدوار 
ال�سكنية،  املعوقات  مواجهة  الدولية يف  الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  اأخ�سائيي 
حيث يت�سح اأن اأخ�سائيي املمار�سة املهنية يتحملون م�سوؤولية درا�سة امل�سكلت ال�سكينة 
العي�ص  يتنا�سب مع حتقيق  ال�سكني مبا  التاأهيل  ومتابعتها وامل�ساهمة يف تقدمي خدمات 
الكرمي للأ�رشة اللجئة، ل �سيما اجراء التعديلت ال�سكينة من اأجل تكيف ذوي العاقة مع 
يف  مهنية  ممار�سة  كاأخ�سائي  خرباته  خلل  ومن  الباحث-  يرى  ولكن  ال�سكنية،  بيئتهم 
اخلدمة الجتماعية الدولية يف وكالة الأونروا- اأن الوكالة ل تعمل على زيادة عدد الغرف 
يف حال عدم تنا�سبها مع عدد اأفراد الأ�رشة، وامنا يقت�رش دورها على ترميم امل�سكن وتوجيه 
الحتياج، وهذا يزيد من  �سدة  للح�سول على قرو�ص ح�سب  اإىل اجلهات املخت�سة  الأ�رشة 
حدة امل�سكلت التي تعاين منها الأ�رشة اللجئة.وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة ق�سياإبراهيم 
)2011( التي تو�سلت اإىل التزام الأخ�سائيني الجتماعيني باملباديء املهنية للممار�سة 
التي اأقرها امليثاق الأخلقي للأخ�سائيني الجتماعيني والنف�سيني الفل�سطينيني لدى ن�سبة 
الإغاثة  بدائرة  الطوارئ  برنامج  على  العاملني  الجتماعيني  الأخ�سائيني  من  قليلة  غري 
واخلدمات الجتماعية، وقد بلغ متو�سط هذه الن�سبة )64.1%( )ابراهيم، ق�سي، 2011( .كما 
اأنها تتفق مع درا�سة درا�سة )Beecher, Blake Et Al ,2010( التي اأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأن بع�ص الطلب و�سفوا قيمة ممار�سات ال�سكان الأ�سليني على اأنها عززت من تدخلتهم 
مو�سوع  يف  وذلك  الثقافية،  والعادات  التدخلت  فرعيان،  مو�سوعان  وظهر  العملء،  مع 
ممار�سات ال�سكان الأ�سليني، كذلك احلاجة اإىل املزيد من اخلربات العملية، واملقارنة العامة 
مع املعرفة املحددة )Beecher, Blake Et Al, 2010( ..ويرى الباحث اأنها تتفق اأي�سًا مع 
درا�سة  )Xu, Qingwen )2006التي بّينت اأّن الوكالت توفر جمموعة وا�سعة من اخلدمات 
الق�سايا  واإدارة  الأ�رشة،  النف�سية، وخدمات  ال�سحية  والرعاية  الطفل،  ذلك حماية  مبا يف 

. )Xu, Qingwen, 2006( واخلدمات ال�سكنية
النتائج العامة للدراسة والتصور املقرتح: 

النتائج العامة املرتبطة باستجابات األخصائيني والباحثني االجتماعيني على أبعاد املقياس: 

تقويم املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات اليت حتد من استفادة 
الالجئني الفلسطينيني من خدمات الرعاية االجتماعية: 

املحور االأول: اأدوار اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة االجتماعية الدولية  ●
يف مواجهة املعوقات االجتماعية: 

اأدوار  - اأن  الجتماعيني  الأخ�سائيني  ا�ستجابات  ح�سب  الدرا�سة  نتائج  ك�سفت 
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اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات الجتماعية 
جاءت مرتفعة، وبقوة ن�سبية 80.35% ومتو�سط ح�سابي 291.68، ومن ال�ستجابات التي 

جاءت مرتفعة: 
-  ،%87.33 ن�سبية  بقوة  الأ�رشية«  النزاعات  طبيعة  فهم  على  الأ�رشة  »م�ساعدة 

ن�سبية  بقوة  عليها«  للح�سول  و�رشوطها  املوؤ�س�سة  خدمات  بطبيعة  الأ�رشة  »تعريف  و 
خدماتها  من  ال�ستفادة  ميكنها  التي  الأخرى  باملوؤ�س�سات  الأ�رشة  »تعريف  و   ،%87.05
الجتماعية« بقوة ن�سبية 86.50%، و  »معاجلة الجتاهات ال�سلبية للأ�رشة جتاه م�سكلتها 
الجتماعية« بقوة ن�سبية 84.02%، و »ت�سجيع الأ�رشة على امل�ساركة يف اأن�سطة الرعاية 

الجتماعية التي تقدمها الوكالة« بقوة ن�سبية %83.47.
وجاءت اأقل ال�ستجابات: »تعديل يف بع�ص �سيا�سات الوكالة لتكون اأكرث مواءمة  -

اللجئة  للأ�رش  ندوات  »عقد  و    ،%73.55 ن�سبية  بقوة  اللجئني«  احتياجات  تلبية  يف 
البيانات  »حتليل  و   ،%74.66 ن�سبية  بقوة  للأبناء«  الجتماعية  التن�سئة  اأ�ساليب  تناول 
الرعاية  نظام  ملءمة  مدى  »درا�سة  و  الجتماعية«  بامل�سكلت  املرتبطة  واملعلومات 

الجتماعية احلايل للأ�رش اللجئة« بقوة ن�سبية %76.58.
املحور الثاين: اأدوار اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة االجتماعية الدولية  ●

يف مواجهة املعوقات االقت�سادية: 
اأدوار  - اأن  الجتماعيني  الأخ�سائيني  ا�ستجابات  ح�سب  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 

اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات القت�سادية 
جاءت مرتفعة، وبقوة ن�سبية 83.56% ومتو�سط ح�سابي 303.33، ومن ال�ستجابات التي 

جاءت مرتفعة: 
ن�سبية  - بقوة  تقدمها«  التي  املالية  اخلدمات  ال�ستفادة من  الأ�رشة على  “ت�سجيع 

88.71%، و »ت�سجيع اأفراد الأ�رشة القادرين على تعلم مهنة من خلل مراكز التدريب املهني« 
بقوة ن�سبية 88.15%، و »ت�سهيل امل�ساعدات الغذائية للأ�رشة اللجئة« و »تعريف الأ�رشة 
مب�سادر اخلدمات املالية، و�سبل ال�ستفادة منها« بقوة ن�سبية مكرر 87.33%، و »م�ساعدة 
الأ�رشة يف التعرف على اإجراءات احل�سول على امل�ساعدات القت�سادية من الوكالة« بقوة 

ن�سبية %86.78.
وجاءت اأقل ال�ستجابات: »م�ساعدة الأ�رشة يف احل�سول على عمل يوفر لها دخًل  -

ثابتًا« بقوة ن�سبية 76.31%، و »توفري موارد جديدة لرفع امل�ستوى القت�سادي للأ�رشة 
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اللجئة« بقوة ن�سبية 77.96%، و »تقدمي املقرتحات للتاأثري على �سيا�سات الوكالة لتاأمني 
احلياة القت�سادية الكرمية للجئني« بقوة ن�سبية %78.24.

املحور الثالث: اأدوار اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة االجتماعية الدولية  ●
يف مواجهة املعوقات ال�سحية: 

بّينت نتائج الدرا�سة ح�سب ا�ستجابات الأخ�سائيني الجتماعيني اأن اأدوار اأخ�سائي  -
املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات ال�سحية جاءت مرتفعة، 
وبقوة ن�سبية 78.95% ومتو�سط ح�سابي 286.57، ومن ال�ستجابات التي جاءت مرتفعة: 

بقوة  - اإليها«  حتتاج  التي  الطبية  العيادات  اإىل  الأ�رشة  حتويل  يف  »امل�ساهمة 
ن�سبية 84.57%، و »م�ساعدة الأ�رشة يف تغطية تكاليف العلج« و »م�ساعدة الأ�رشة على 
املواجهة الفعالة لل�سعوبات املرتبطة مب�سكلتها ال�سحية« بقوة ن�سبية مكرر %82.92، 
و»امل�ساهمة يف اإك�ساب الأ�رشة العادات ال�سحية ال�سليمة« بقوة ن�سبية 81.81%، و »ت�سهيل 
اإجراءات ح�سول الأ�رشة على خدمات التاأمني ال�سحي« و »تقدمي اأفكار جديدة ت�ساهم يف 

الوقاية من العدوى من خلل الندوات« بقوة ن�سبية مكرر %80.44.
اخلدمات  - اإيجاد  يف  املتخ�س�سني  مع  “امل�ساهمة  ال�ستجابات  اأقل  وجاءت 

حل  يف  »امل�ساهمة  و   ،%71.63 ن�سبية  بقوة  اللجئة«  الأ�رشة  حتتاجها  التي  ال�سحية 
امل�سكلت بني الأ�رشة واملراكز الطبية التي حتول دون ا�ستفادتها من اخلدمات ال�سحية« 
بقوة ن�سبية 75.48%، و »توعية الأ�رشة مب�سببات الأمرا�ص ال�سحية من خلل الن�رشات« 

بقوة ن�سبية %76.03.
املحور الرابع: اأدوار اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة االجتماعية الدولية  ●

يف مواجهة املعوقات ال�سكنية: 
اأن  - اإىل   – الجتماعيني  الأخ�سائيني  ا�ستجابات  ح�سب  الدرا�سة-  نتائج  اأ�سارت 

اأدوار اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات ال�سكنية 
جاءت مرتفعة، وبقوة ن�سبية 81.31% ومتو�سط ح�سابي 295.14، ومن ال�ستجابات التي 

جاءت مرتفعة: 
»جمع البيانات عن ظروف واأحوال ال�سكن للأ�رش اللجئة« بقوة ن�سبية %87.87،  -

و »املتابعة للم�سكلت ال�سكنية للأ�رشة اللجئة« بقوة ن�سبية 86.78%، و »توعية الأ�رشة 
اللجئة على كيفية تنظيم الأ�رشة كي تتنا�سب مع ظروفها ال�سكنية« بقوة ن�سبية %84.84، 
و »تقدمي امل�سورة للأ�رشة يف كيفية مواجهة م�سكلتها ال�سكنية« بقوة ن�سبية 84.57%، و 
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»م�ساعدة الأ�رشة على ال�ستفادة من موارد واإمكانيات املجتمع املحلى ملواجهة م�سكلتها 
ال�سكنية« بقوة ن�سبية %83.47.

وجاءت اأقل ال�ستجابات: »م�ساعدة الأ�رشة على تطوير امل�سكن من خلل القرو�ص  -
ال�سكنية« بقوة ن�سبية 69.97%، و »درا�سة الأزمات املرتبطة بالكوارث الطبيعية واآثارها 
على خطط الإ�سكان« بقوة ن�سبية 73.00%، و »تب�سري الأ�رشة بخطورة الزيادة ال�سكانية، 

واأثرها يف حدوث امل�سكلت ال�سكنية« بقوة ن�سبية %77.96.

نتائج الدراسة حسب الفروض: 

نتائج اختبار �سحة فرو�س الدرا�سة اخلا�سة باالأخ�سائيني االجتماعيني: 
اإح�سائية عند م�ستوى معنوية  - الدرا�سة عدم وجود علقة ذات دللة  بّينت نتائج 

)α= 0.05( يف ا�ستجابات جمتمع الدرا�سة من الأخ�سائيني الجتماعيني حول اأبعاد تقومي 
املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات التي حتد من ا�ستفادة 

اللجئني الفل�سطينيني من خدمات الرعاية الجتماعية تعزى ملتغري النوع.
ك�سفت نتائج الدرا�سة عدم وجود علقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى معنوية  -

)α= 0.05( يف ا�ستجابات جمتمع الدرا�سة من الأخ�سائيني الجتماعيني حول اأبعاد تقومي 
املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات التي حتد من ا�ستفادة 

اللجئني الفل�سطينيني من خدمات الرعاية الجتماعية تعزى ملتغري احلالة الجتماعية.
اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود علقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى معنوية  -

)α= 0.05( يف ا�ستجابات جمتمع الدرا�سة من الأخ�سائيني الجتماعيني حول اأبعاد تقومي 
املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات التي حتد من ا�ستفادة 

اللجئني الفل�سطينيني من خدمات الرعاية الجتماعية تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.
اأو�سحت نتائج الدرا�سة عدم وجود علقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى معنوية  -

)α= 0.05( يف ا�ستجابات جمتمع الدرا�سة من الأخ�سائيني الجتماعيني حول اأبعاد تقومي 
املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات التي حتد من ا�ستفادة 

اللجئني الفل�سطينيني من خدمات الرعاية الجتماعية تعزى ملتغري طبيعة الدوام.
ك�سفنت نتائج الدرا�سة عدم وجود علقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى معنوية  -

)α= 0.05( يف ا�ستجابات جمتمع الدرا�سة من الأخ�سائيني الجتماعيني حول اأبعاد تقومي 
املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات التي حتد من ا�ستفادة 

اللجئني الفل�سطينيني من خدمات الرعاية الجتماعية تعزى ملتغري اخلربة.
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التصور املقرتح لألرتقاء باملمارسة املهنية للخدمة االجتماعية الدولية يف مواجهة املعوقات 
اليت حتد من استفادة الالجئني الفلسطينيني من خدمات الرعاية االجتماعية: 

انطلقًا من الدرا�سة امليدانية التي اأجراها الباحث، وما اأ�سفرت عنها من نتائج ومن 
حتليل للدرا�سات ال�سابقة، ميكن و�سع ت�سور مقرتح للممار�سة املهنية للخدمة الجتماعية 
خدمات  من  الفل�سطنيني  اللجئني  ا�ستفادة  من  حتد  التي  املعوقات  مواجهة  يف  الدولية 

الرعاية الجتماعية، وميكن تو�سيح النقاط التي يت�سمنها الت�سور املقرتح كالآتي: 
اأوالً- االأ�س�س التي يقوم عليها الت�سور املقرتح: 

الإطار النظري املوجه للدرا�سة احلالية، وما ت�سمنه من معارف مرتبطة باملمار�سة . 1
للجئني  الجتماعية  الرعاية  جمال  يف  ومعارف  الدولية،  الجتماعية  للخدمة  املهنية 

الفل�سطينيني.
نتائج البحوث والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة باملو�سوع والتي �سبق عر�سها يف . 2

منت هذه الدرا�سة.
ا�ستفادة . 3 من  حتد  التي  املعوقات  اأو�سحت  التي  احلالية  الدرا�سة  نتائج 

الأمم  وكالة  من  املقدمة  الجتماعية  الرعاية  خدمات  من  الفل�سطينيني  اللجئني 
وك�سفت   ، )الأونروا(  الأدنى  ال�رشق  يف  الفل�سطينيني  اللجئني  وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة 
ا�ستفادة  من  حتد  التي  الدولية  الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  معوقات  اأبرز 
الأمم  وكالة  من  املقدمة  الجتماعية  الرعاية  خدمات  من  الفل�سطينيني  اللجئني 
 ، )الأونروا(  الأدنى  ال�رشق  يف  وت�سغيلهم  الفل�سطينيني  اللجئني  لإغاثة   املتحدة 
اإ�سافة اإىل حتديد اأدوار اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف مواجهة 
الجتماعية  الرعاية  خدمات  من  الفل�سطينيني  اللجئني  ا�ستفادة  من  حتد  التي  املعوقات 
املقدمة من وكالة الأمم املتحدة لإغاثة اللجئني الفل�سطينيني وت�سغيلهم يف ال�رشق الأدنى 
يف  الدولية  الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  اأخ�سائي  اأدوار  وحتديد   ، )الأونروا( 
الفل�سطينيني  اللجئني  الأمم املتحدة لإغاثة  الإغاثة واخلدمات الجتماعية بوكالة  دائرة 

وت�سغيلهم يف ال�رشق الأدنى )الأونروا( .
ملحظات املمار�سني يف الواقع امليداين.. 4
ملحظات الباحث يف الواقع امليداين.. 5

ثانياً- اأهداف الت�سور املقرتح: 
اللجئني  ا�ستفادة  من  حتد  التي  املعوقات  مواجهة  اإىل  املقرتح  الت�سور  ي�سعى 
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لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  من  املقدمة  الجتماعية  الرعاية  خدمات  من  الفل�سطينيني 
م�ستوى  رفع  اإىل  اإ�سافة   ، )الأونروا(  الأدنى  ال�رشق  يف  الفل�سطينيني  اللجئني  وت�سغيل 
الكفاءة املهنية لأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية يف جمال الرعاية 

الجتماعية للجئني الفل�سطينيني.
الدولية  االجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  اأخ�سائي  اأدوار  تفعيل  ثالثاً- 
من  الفل�سطينيني  الالجئني  ا�ستفادة  من  التي حتد  املعوقات  مواجهة  لالرتقاء يف 

خدمات الرعاية االجتماعية، ويتم ذلك كاالآتي: 
دور اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية كمعالج:  ●
العمل مع الأ�رشة الفل�سطينة اللجئة التي جتد �سعوبة يف التكيف مع ظروف احلياة . 1

ال�سلبية و�سلوكاتها  ال�سحيحة وم�ساعرها  اأفكارها غري  باملخيم، وم�ساعدتها على تعديل 
غري املرغوبة، اأي ال�سعي لإحداث تغريات ايجابية يف ذات الأ�رش اللجئة ذاتها.

الفل�سطينة . 2 الأ�رش  م�سكلت  حل  يف  ت�سهم  التي  واملوارد  الإمكانات  عن  البحث 
اللجئة.
وحّلها . 3 تواجههم  التي  امل�سكلت  مواجهة  على  اللجئة  الأ�رشة  مل�ساعدة  التدخل 

�سواء اأكانت م�سكلت اجتماعية اأم اقت�سادية �سحية اأو �سكنية..الخ.
دعم امل�ساعر اليجابية وتعزيز العلقات الجتماعية للأ�رشة اللجئة، ومنح الأمل . 4

يف اإمكانية مواجهة م�سكلتها وحت�سني اأحوالها.
حث الأجهزة واملنظمات املختلفة على امل�ساركة يف حل م�سكلت الأ�رشة اللجئة.. 5
وجامع  ● كباحث  الدولية  الجتماعية  للخدمة  املهنية  املمار�سة  اأخ�سائي  دور 

للبيانات: 
الفل�سطينة . 1 الأ�رشة  وم�سكلت  باحتياجات  اخلا�سة  واملعلومات  البيانات  جمع 

اللجئة وت�سنيفها وترتيبها ثم حتليلها لتكون اأ�سا�سًا يف التخطيط لتوفري اخلدمات التي 
ت�سبع الحتياجات اأو تواجه امل�سكلت على اأ�سا�ص علمي.

لتقدميه . 2 اللجئة  الأ�رش  مب�سكلت  املتعلق  الجتماعي  البحث  باإجراء  القيام 
للموؤ�س�سات التي تقوم برعايتهم.

الأ�رشة . 3 رعاية  موؤ�س�سات  واإمكانات  لتحديد خدمات  والأبحاث  بالدرا�سات  القيام 
اللجئة بغر�ص تطويرها وحت�سني اأدائها.
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ح�رش الإمكانات واملوارد املوجودة باملجتمع والتي ميكن ا�ستغللها وال�ستفادة . 4
منها مل�ساعدة الأ�رشة اللجئة.

دور اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية كو�سيط:  ●
من . 1 اإليها  حتتاج  التي  اخلدمات  على  اللجئة  الفل�سطينة  الأ�رشة  ح�سول  ت�سهيل 

موؤ�س�سات رعايتهم كاخلدمات الجتماعية والقت�سادية وال�سحية.
املوارد . 2 من  لل�ستفادة  بها  املحيط  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  بني  التو�سط 

والإمكانيات املتاحة يف املجتمع ل�سالح الأ�رشة اللجئة كاملراكز ال�سحية ومراكز الرعاية 
والأندية واملدار�ص وغريها.

الأ�رشة اللجئة لل�ستفادة من م�سادر اخلدمات املتوافرة يف املوؤ�س�سات . 3 توجيه 
املجتمعية الأخرى وتب�سريهم يف الو�سول اإىل املوارد التي يحتاجون اإليها، ول ي�ستطيعون 

حتديدها اأو معرفة م�سدرها واأ�ساليب احل�سول عليها.
تو�سيل احتياجات وم�سكلت الأ�رشة اللجئة اإىل امل�سوؤولني يف املجتمع واأ�سحاب . 4

القرار وتب�سريهم بخطورة تلك امل�سكلت ليكونوا اأكرث ا�ستجابة لحتياجات وق�سايا الأ�رشة 
الفل�سطينة اللجئة.

دور اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية كم�ساعد:  ●
م�ساعدة الأ�رشة الفل�سطينة اللجئة على فهم العوامل املرتبطة بحدوث امل�سكلت . 1

العلقات  �سكل  لتعديل  البديلة  احللول  �سمن  من  حل  اختيار  على  ومعاونتها  وحتديدها، 
والتفاعلت فيما بينها.

وال�سخ�سية . 2 الذاتية  مواردها  من  ال�ستفادة  على  اللجئة  الأ�رشة  م�ساعدة 
واإمكانياتها وقدراتها يف مواجهة م�سكلتها.

العامة . 3 مل�سكلتهم  جماعية  مناق�سات  يف  اللجئة  الأ�رش  اإ�رشاك  على  العمل 
وت�سجيعهم ومعاونتهم حتى ي�سعروا جميعًا اأن هذه امل�سكلت لي�ست �سخ�سية متثل اأ�رشة 
واحدة منهم، بل هي م�سكلت عامة للأ�رش الفل�سطينة اللجئة، وهذا ي�ساعدهم على زيادة 

الثقة باأنف�سهم ومواجهة هذه امل�سكلت.
يف . 4 ت�ساهم  اأن  ميكن  التي  الأخرى  الأن�ساق  معرفة  يف  اللجئة  الأ�رشة  م�ساعدة 

ات احلياة اليومية مثل: جماعات الأ�سدقاء  تقدمي اخلدمات وم�ساعدتها يف العديد من مهمَّ
واجلريان ون�سق املوارد الجتماعية املتمثلة يف املوؤ�س�سات.
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دور اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية كمخطط:  ●
خطط . 1 ومتابعة  تنفيذ  واإمكانية  والبعيدة  القريبة  الأهداف  حتديد  يف  امل�ساهمة 

التدخل املهني يف م�سكلت الأ�رشة اللجئة.
امل�ساهمة مع غريه من املتخ�س�سني يف املوؤ�س�سات الجتماعية يف حتديد املوارد . 2

املالية والب�رشية والتنظيمية اللزمة لو�سع خطط رعاية الأ�رشة اللجئة وبراجمها، وكيفية 
تنفيذها على اأ�س�ص علمية حتى يتم حتقيق اأهدافها.

وم�سكلتها، . 3 احتياجاتها  اأولويات  حتديد  على  اللجئة  الأ�رشة  مب�ساعدة  القيام 
وو�سع خطة ملواجهة تلك امل�سكلت مع م�ساعدتها يف حتديد املوارد اللزمة ملواجهة تلك 

املواقف.
دور اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية كمن�سق:  ●
التغيري . 1 عن  م�سوؤول  كمهني  جهوده  بني  بالتن�سيق  الجتماعي  الأخ�سائي  قيام 

بالن�سبة للأ�رشة الفل�سطينية اللجئة وجهود غريه من املهنيني داخل موؤ�س�سات رعاية الأ�رش 
الفل�سطينة اللجئة �سواء كانوا من الأخ�سائيني الجتماعيني اأم من التخ�س�سات الأخرى 

يف اإطار فريق العمل، وذلك لتحقيق اأف�سل درجة لرعاية للأ�رشة اللجئة.
والعمل على . 2 اللجئة،  املوؤ�س�سات لأ�رشة  تقدمها  التي  للخدمات  بالن�سبة  التن�سيق 

منع الزدواج يف تقدمي تلك اخلدمات.
حاجات . 3 اإ�سباع  يف  درجة  لأف�سل  و�سوًل  املتاحة  املواد  ا�ستخدام  بني  التن�سيق 

الأ�رشة اللجئة ومواجهة م�سكلتها.
العمل كحلقة ات�سال وربط من خلل التن�سيق بني جهود اأن�ساق التعامل امل�سوؤولة . 4

ات التي يتم التفاق  عن مواجهة م�سكلت الأ�رشة اللجئة على اأ�سا�ص قيام كل منها باملهمَّ
يف  ي�سهم  مبا  ت�ساربها  اأو  تكرارها  دون  كافة  اجلهود  من  ال�ستفادة  ميكن  حتى  عليها 

مواجهة تلك امل�سكلت.
دور اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية كمدافع:  ●
ملحاولة . 1 معهم  وال�سعي  اللجئة،  الفل�سطينة  الأ�رشة  م�سالح  عن  بالدفاع  القيام 

اإ�سباع احتياجاتهم، والوقوف بجانبهم وم�ساركتهم باجلهود التي حتاول حت�سني اأو�ساعهم.
تعريف الأ�رشة اللجئة بحقوقهم وكيفية احل�سول عليها.. 2
م�ساعدة الأ�رشة اللجئة على حماية حقها يف تلقى الرعاية واخلدمات التي ت�سبع . 3

حاجاتها، اأو تواجه م�سكلتها.
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املطالبة لدى املوؤ�س�سات املجتمعية لتوفري اخلدمات التي حتتاجها الأ�رشة اللجئة . 4
وتلبيتها.
دور اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية كمعلم:  ●
مع . 1 والتوافق  التكيف  مهارات  تعلم  على  اللجئة  الفل�سطينة  الأ�رشة  م�ساعدة 

امل�سكلت، والتما�سي معها اإىل حني مواجهتها وحلها.
مواجهة . 2 من  متكنهم  التي  اللزمة  واملعارف  باملعلومات  اللجئة  الأ�رشة  تزويد 

م�سكلتهم، واإ�سباع حاجاتهم، وكيفية ا�ستثمار اإمكاناتهم وقدراتهم وتنميتها.
القرارات . 3 اتخاذ  من  متكنهم  التي  واملعارف  باملعلومات  اللجئة  الأ�رشة  تزويد 

املهمة، اأو حتديد اأهدافهم.
اأفراد . 4 توعية  اأجل  من  العلمية  واملوؤمترات  واللقاءات  الندوات  عمل  يف  امل�ساركة 

املجتمع باأهمية مواجهة م�سكلت الأ�رش الفل�سطينية اللجئة.
تعريف الأ�رشة اللجئة باأ�ساليب التعامل مع امل�سكلت امل�ستقبلية وكيفية الوقاية . 5

منها.
دور اأخ�سائي املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية الدولية كمقدم للخدمات:  ●
باأي . 1 اإحلاقها  بهدف  بها  القيام  ينبغي  التي  اخلطوات  اإىل  اللجئة  الأ�رشة  توجيه 

موؤ�س�سة حتتاج خلدماتها.
تو�سيح خدمات املوؤ�س�سة التي يعمل بها للأ�رشة اللجئة حتى ميكنها ال�ستفادة . 2

منها يف �سوء ال�رشوط املحددة لذلك.
امل�ساهمة يف زيادة كفاءة تقدمي اخلدمات للأ�رشة اللجئة.. 3
مبا . 4 اللجئة،  الأ�رشة  رعاية  موؤ�س�سات  تقدمها  التي  اخلدمات  تنوع  على  العمل 

يتنا�سب مع تعدد احلاجات وامل�سكلت وتنوعها.
اللجئة . 5 الأ�رشة  رعاية  ملوؤ�س�سات  التابعة  الفروع  يف  اللزمة  اخلدمات  توفري 

وخا�سة يف وكالة الأونروا.
حتويل الأ�رشة اللجئة اإىل املوؤ�س�سات التي ميكن اأن ت�سبع احتياجاتهم اأو تواجه . 6

م�سكلتهم.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

ابراهيم، ق�سي عبداهلل: حتّديد م�ستوى جودة الأداء املهني للأخ�سائيني الجتماعيني، . 1
العدد  الثالث،  للعلوم الجتماعية، املجلد  القرى  اأم  بحث علمي، من�سور، جملة جامعة 

الأول، يناير 2011. 
الجئني . 2 وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  لوكالة  العام  املفو�ص  تقرير  املتحدة:  الأمم 

الفل�سطينيني يف ال�رشق الأدنى، امليزانية الربناجمية لفرتة ال�سنتني 2010 – 2011، 
 A/ 64/( اجلمعية العامة، الوثائق الر�سمية، الدورة الرابعة وال�ستون، امللحق رقم 13 األف

Add. 1 /13( . نيويورك، 2009. 

الأونروا: ال�سرتاتيجية النتقالية لربنامج وكالة الغوث لعام 2008 – 2009، �سبتمرب . 3
 .2007

الأونروا: ال�سرتاتيجية املتو�سطة الأجل للوكالة “الأونروا” 2010 – 2015. . 4
واملن�ساآت . 5 وامل�ساكن  لل�سكان  العام  التعداد  الفل�سطيني:  للإح�ساء  املركزي  اجلهاز 

رام اهلل، فل�سطني،  الغربية،  ال�سفة  ال�سكان،  تقرير  للتعداد،  النهائي  التقرير   ،2007 –
 .2009

اهلل، . 6 رام   ،2009 عام  نهاية  يف  الفل�سطينيون  الفل�سطيني:  للإح�ساء  املركزي  اجلهاز 
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