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  ملخص
ين الفلسطينيين من  تفادة الالجئ ي تحد من اس ھدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات الت

ر ة األون ن وكال ة م ة المقدم ة االجتماعي دمات الرعاي ائي خ د أدوار أخص ى تحدي افة إل وا، إض
ى  الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة ھذه المعوقات، حيث اعتمد الباحث عل
ين  ى الالجئ ة عل ة االحتمالي لوب العين اعي بأس ح االجتم ق المس ن طري ي ع نھج التقييم الم

طي امل لالفلس ر الش ق الحص ن طري اعييننيين، وع ائيين االجتم ة ألخص م العين غ حج ث بل ، حي
ة، و ) ٦٠٠( طينية الجئ رة فلس ً ) ١٢١(أس ا ائياً اجتماعي ب  .أخص ة حس ائج الدراس أوضحت نت

دف  ق الھ ى نس ة إل ات الراجع طينيين أن المعوق ين الفلس تجابات الالجئ طينية (اس ر الفلس األس
ة بية ) الالجئ وة نس توى متوسط، وبق اءت بمس ابي %٧٤٫٣٣ج ، وكشفت ١٣٣٨، ومتوسط حس

ر ن ى نسق محدث التغيي ة إل ات الراجع ة أن المعوق ائج الدراس اعي(ت اءت ) األخصائي االجتم ج
ا ١٢٢٧٫٧، ومتوسط حسابي %٦٨٫٢١بمستوى متوسط، وبقوة نسبية  ت ، كم ائج الدراسة بيّن نت

بية ) الوكالة(أن المعوقات الراجعة إلى نسق الفعل  وة نس ع، وبق ، %٧٧٫٩٥جاءت بمستوى مرتف
ابي  ين الفلسطينيينأسفرت ، و١٤٠٣٫٠٩ومتوسط حس تجابات الالجئ ائج الدراسة حسب اس ، نت

بية  عن وة نس ، %٨٤٫٥٥أن المعوقات الراجعة إلى النسق المجتمعي جاءت بمستوى مرتفع، وبق
ابي  ط حس فت  .١٥٢١٫٨٣ومتوس ا كش ةكم ائج الدراس ائيين  ،نت تجابات األخص ب اس حس

اعيين ة الم ،االجتم ائي الممارس ة أن أدوار أخص ي مواجھ ة ف ة الدولي ة االجتماعي ة للخدم ھني
بية  وة نس ة، وبق ة جاءت مرتفع ا  .٢٩١٫٦٨ومتوسط حسابي % ٨٠٫٣٥المعوقات االجتماعي كم
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ي  ة ف ة الدولي ة االجتماعي ة للخدم ة المھني ائي الممارس ة أن أدوار أخص ائج الدراس رت نت أظھ
بية  وة نس ة، وبق اءت مرتفع ادية ج ات االقتص ة المعوق ابي % ٨٣٫٥٦مواجھ ط حس ومتوس

ة بيّنت و .٣٠٣٫٣٣ ة الدولي ة االجتماعي ة للخدم نتائج الدراسة أن أدوار أخصائي الممارسة المھني
بية  وة نس ة، وبق اءت مرتفع حية ج ات الص ة المعوق ي مواجھ ابي % ٧٨٫٩٥ف ط حس ومتوس

اعيين أن أدوار أخصائي  .٢٨٦٫٥٧ أشارات نتائج الدراسة حسب استجابات األخصائيين االجتم
وة  ة، وبق الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات السكنية جاءت مرتفع

  .٢٩٥٫١٤ومتوسط حسابي % ٨١٫٣١نسبية 
 
Abstract 

This study aimed to recognize the obstacles that limit the Palestine 
refugees’ benefit from social welfare services provided by the UNRWA. 
And defining the roles of the professional practice specialist for the 
international social work vis-à-vis confronting obstacles that limit the 
Palestine 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 the probable sample of the Palestine refugees, also, the researcher 
depended on the scientific method through the social survey by 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 Palestine refugees’ 
benefit from social welfare services. The researcher applied this study to 
a selected sample chosen in a systematic random manner using the 
method of proportional distribution. The sample consisted of (600) 
Palestine refugee families in Nablus of different geographical 
distributions. Also, 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 Palestine refugees’ responses, 
the results revealed that, the obstacles related to the client system (the 
Palestine refugee families) reached the average level at 74.33%, with an 
arithmetic average of 1338. According to the Palestine refugees’ 
responses, the results revealed that, the obstacles related to the change 
agent system (the social worker) reached the average level at 68.21%, 
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with an arithmetic average of 1227.7. According to the Palestine 
refugees’ responses, the results revealed that, the obstacles related to the 
action system (the agency) reached high level at 77.95%, with an 
arithmetic average of 1403.09. According to the Palestine refugees’ 
responses, the results revealed that, the obstacles related to the 
community system reached high level at 84.55%, with an arithmetic 
average of 1521.83. Also, 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 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 vis-à-vis 
confronting economic obstacles reached high level at 83.56%, with an 
arithmetic average of 303.33. 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 healthy 
obstacles reached high level at 78.95%, with an arithmetic average of 
286.57. 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 obstacles of housing 
reached high level at 81.31%, with an arithmetic average of 295.14. 

 
  مقدمـة

ة  ة االجتماعي رن أل أصبحت الخدم ن الق ر م ي الثلث األخي دايتھا ف ذ ب ة  ١٩من ة عالمي مھن
ن  ر م ي أكث ارس ف زامن ا ١٤٤تم ث ت داً، حي ةبل ا المھني ق مكانتھ ى تحقي ا ال ارھا وتنميتھ  نتش

(Weiss-Gal, & Welbourne, 2008, p. 281) وتعتبر الخدمة االجتماعية قوة عالمية منذ ،
ا الشمالية ا وأمريك أتھا في أوروب ر من  نش  ,Mathiesen, & Lager) سنة مضت ١٠٠ألكث

2007, p. 280). الى أن الخدمة االجتماعية ھي  ويشير ازدھار الممارسة في جميع أنحاء العالم
ة ة عالمي اً مھن ذورھات ،(Rotabi, et al, 2007, p. 165) اآلن حق ة ب ة االجتماعي ل الرعاي  مث

إذ أن الخدمة االجتماعية كمھنة لم تمارس بشكل متخصص إال في بداية القرن العشرين،  ،األولى
د تطو دة، فق اق بعي ى آف د إل ر أن جذورھا تمت ة غي ة حديث ك األنشطة فھي مھن ة عن تل رت المھن

  ..(Abdul Hadi & Abdul Latif, 2001/2002, p. 97) الخاصة بالرعاية االجتماعية
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ات  ة لسياس ة نقدي وين رؤي دولي لتك ارس ال ة المم ة الدولي ة االجتماعي اعد الخدم ث تس حي
ل  رات الرعاية االجتماعية، والخدمات االجتماعية، تلك الرؤية التي تساھم بشكل كبير في نق الخب

والنماذج الفاعلة، وإدراك الصعوبات والمعوقات من ناحية ثانية، والمساھمة في تطوير السياسة 
ة  راء المعرف ذا وذاك تطوير وث ر من ھ ة، وأكث ة ثالث ة من ناحي االجتماعية والخدمات االجتماعي

ة،  ة الدولي ة االجتماعي ة بالخدم ث "الخاص و متزاحي ى نح ة عل ة االجتماعي بحت الخدم د أص ي
اً في  ون محلي اً ويعمل ة يفكرون عالمي ة االجتماعي ة، حيث معلمي الخدم تفاعلية، وتعاونية ودولي

  .(Lord, 2011, p. 29)"ع األفراد والجماعات والمجتمعاتالتعليم، وذلك في العمل م
 

  مشكلة الدراسة وأھميتھا
ام  رائيل"أدى قي نة " اس اريخ، ١٩٤٨س ي الت ا ف ل نظيرھ انية ق ة انس ى أزم م تم ال ل أھ ث

طينيين رد الفلس ي ط ولھا ف ھيونية،  فص ابات الص ذتھا العص ي نف ازر الت ر المج ھم إث ن أرض م
ا طين، ومنھ ة بفلس ة المحيط دول العربي ي ال ين ف ى الجئ ويلھم ال راق، : وتح وريا، الع األردن، س

ا أحمصر، ولبنان، فضالً عن توجه قسم منھم ن احو الضفة الغربية وقطاع غزة، اللتين لم يكون  تلت
روا، ولكن "بعد،  ة األون حيث يقع العدد األكبر من الالجئين الفلسطينيين ضمن نطاق تكليف وكال

ال يزال عدد كبير منھم يعيشون في بلدان أخرى في المنطقة مثل دول الخليج أو مصر أو العراق 
  .(UNRWA, & UNHCR, p. 11)"أو اليمن أو حتى بعيداً في استراليا أو أوروبا أو امريكا

م  ة األم اء وكال ى إنش دة ال م المتح ة لألم ة العام ع الجمعي ر دف اني الخطي ذا الوضع االنس ھ
ى  ي الشرق األدن طينيين ف ين الفلس غيل الالجئ ة وتش دة إلغاث روا(المتح  The United) األون

Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 
East (U.N.R.W.A) ب ال م بموج رار رق ً ( ٣٠٢ق ا ي ) رابع ا ف ادر عنھ انون  ٨الص ك

ا  .١٩٥٠مايو / أيار ١ع بمھامھا في ، وبدأت الوكالة االضطال١٩٤٩ديسمبر /أول وتتمثل واليتھ
م وعادل لقضية في االستجابة إلحتياجات الالجئين الفلسطينيين في انتظار التوصل ا ى حل دائ ل

ين الفلسطينيين وتعد الوكالة حالياً أحد أكبر بر .الالجئين امج األمم المتحدة، حيث يبلغ عدد الالجئ
ً موظف ٢٩٥٠٠مليون نسمة، ويتجاوز عدد موظفيھا  5.271المشمولين بواليتھا ودعمھا    ا

(UNRWA., February 4, 2011, from 
http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=54, Overview, incorporation).  

ة  الي تضطلع وكال روااألوبالت طينيين  ون ين الفلس ة لالجئ ة االجتماعي دمات الرعاي ديم خ بتق
التعليم، الصحة، االغاثة والخدمات االجتماعية، التمويل الصغير، البنية : ضمن برامج خمسة ھي

  .(UNRWA, p, 20)التحتية وتطوير المخيمات

ة امج االغاث ة في برن ة الدولي ة االجتماعي ة للخدم والخدمات  وبسبب تعاظم الممارسة المھني
رز مشكلة الدراسة في التعرف  ا تب االجتماعية أكثر من غيرھا مقارنة بالبرامج األخرى، من ھن
على المعوقات التي تحد من استفادة الالجئين الفلسطينيين من خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة 
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ة االجتماع ة للخدم ة المھني د أدوار أخصائي الممارس روا، وتحدي ة األون ن وكال ي م ة ف ة الدولي ي
  .مواجھة ھذه المعوقات

 
  أھداف الدراسة

  :تسعى ھذه الدراسة الى تحقيق األھداف اآلتية

التعرف على المعوقات التي تحد من استفادة الالجئين الفلسطينيين من خدمات الرعاية  .١
 .األونروااالجتماعية المقدمة من وكالة 

تماعية الدولية في مواجھة المعوقات تحديد أدوار أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االج .٢
التي تحد من استفادة الالجئين الفلسطينيين من خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة من وكالة 

  .األونروا

التوصل إلى تصور مقترح لإلرتقاء بالممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في  .٣
لسطينيين من خدمات الرعاية مواجھة المعوقات التي تحد من استفادة الالجئين الف

 .االجتماعية
 

  تساؤالت الدراسة
  :التساؤالت اآلتية الدراسة الحالية الى االجابة عن تسعى

ما المعوقات التي تحد من استفادة الالجئين الفلسطينيين من خدمات الرعاية االجتماعية  .١
 ؟األونرواالمقدمة من وكالة 

  :اآلتيةرئيس التساؤالت ويتفرع من ھذا التساؤل ال

  ؟)األسرة الفلسطينية الالجئة(ما المعوقات الراجعة إلى نسق الھدف   . أ

 ؟)األخصائي االجتماعي(ما المعوقات الراجعة إلى نسق محدث التغيير   . ب

 ؟)الوكالة(ما المعوقات الراجعة إلى نسق الفعل   . ت

 ما المعوقات الراجعة إلى النسق المجتمعي؟   . ث

دمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات التي ما أدوار أخصائي الممارسة المھنية للخ .٢
تحد من استفادة الالجئين الفلسطينيين من خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة من وكالة 

 ؟األونروا

  :رئيس التساؤالت اآلتيةويتفرع من ھذا التساؤل ال

معوقات ما أدوار أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة ال  . أ
  االجتماعية؟
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ما أدوار أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات   . ب
 االقتصادية؟

ما أدوار أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات   . ت
  الصحية؟

مواجھة المعوقات  ما أدوار أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في  . ث
  السكنية؟

 
  مفاھيم الدراسة

المفھوم  د، ف ي تستوجب التحدي اھيم الت سوف يستخدم الباحث في ھذه الدراسة عدداً من المف
و  ة، "ھ ار المختلف اني واألفك ن المع ر ع ان للتعبي ا اإلنس تعين بھ ي يس ة الت يلة الرمزي  الوس

ذ ع ال راد المجتم ن أف ره م يلھا لغي ا أو توص رض تناقلھ ل بغ نھم أو يتفاع يش بي ي يع
 (Mokhtar, 1995, p. 25)"معھم

  التقييم: أوالً 
ة  ا مرحل ي تنظمھ ة الت ات الجوھري ن العملي ة م ة االجتماعي ي الخدم يم ف ر التقي  يعتب

ة ا ھدھا المھن ي تش وير الت ويرالتط تمرار تط ل اس ن أج دخل  آلن، م اليب الت ات وأس  عملي
ي ديلھا المھن ير الصحيح نوتع ة، ولضمان الس ة المجاالت المھني ي كاف اة ف داف المبتغ  حو األھ

(Kassim, 1999, p. 135) ،ه و ى أن يم عل د شفيق السكري التقي ة "عّرف أحم ة اجتھادي عملي
ى أي  دير إل لحساب القيمة المادية أو تقدير لقيمة شيء ما، وفي الخدمة االجتماعية ھو قياس أو تق

د أسباب نجاح أو مدى حقق التدخل أو المشروع أو البرنامج أغرا ا ھي بالتحدي ه، وم ضه وأھداف
و النصر ، (Al-Sukari, 2000, p. 186) "فشل التدخل أو البرنامج أو المشروع ا مدحت أب أم

وة والضعف "فقد عّرف التقييم على أنه  اطق الق لبيات أو من ات وس عملية تھدف إلى تحديد ايجابي
 .(Abu Al-Nasr, 2008, p. 138) "في عملية تنفيذ الخطة

ى النحو  ويضع الباحث تعريفاً إجرائياً لمفھوم التقييم يتناسب مع أھداف الدراسة وذلك عل
   :اآلتي
ة في  .١ ة الدولي تحديد مناطق القوة والضعف في اجراءات الممارسة المھنية للخدمة االجتماعي

 .مجال الرعاية االجتماعية لالجئين الفلسطينيين

ة اال .٢ لبيات الرعاي ات وس د ايجابي ة تحدي دة إلغاث م المتح ة األم دمھا وكال ي تق ة الت جتماعي
  .وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
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  ةالخدمة االجتماعية الدولي: ثانياً 
ن  ورج واري ر ج ة  George Warrenيعتب ة االجتماعي تخدم مصطلح الخدم ن اس أول م

ي١٩٤٣الدولية عام  ود  ، وذلك لوصف ممارسة الخدمة االجتماعية في الوكاالت المنخرطة ف جھ
ة  ة االجتماعي اء الخدم ة، عّرف العلم ة الدولي المنظمات الدولية، وعقب تعريف الخدمة االجتماعي
ين  ارف لتمك ارات والمع ة المھ ى أھمي د عل ة، والتأكي ز للممارس ل متمي ا حق ى أنھ ة عل الدولي

اعيين ائيين االجتم ن األخص ليب  م ة للص ة الدولي ل اللجن ة مث االت الدولي ي الوك ل ف العم
  .(Xu, 2006, p. 679)مراألح

ً والخدمة االجتماعية الدولية تعتبر مصطلح ً متنوع ا  :أوالً ، يشتمل على أربعة عناصر ھي، ا
مشاكل  :ثانياً حقل الممارسة التطبيقية للخدمة االجتماعية في سياقات التنمية االجتماعية، 

االجتماعية على الصعيد  تعزيز العدالة :ثالثاً اجتماعية آخذه في الظھور على المستوى العالمي، 
 .Lyngstad, 2012, p)يتم االستفادة من الخدمة االجتماعية في السياق الخاص :رابعاً العالمي، 

التدخل نيابة عن المھاجرين والالجئين واألقليات "، وتعتبر الخدمة االجتماعية الدولية (14
الخدمة االجتماعية  العرقية، حيث الخدمة االجتماعية عبر الثقافة تعتبر شكل من أشكال

فقد عّرفت الخدمة االجتماعية  Healyأما ھيلي  ،(Brydon, Et Al, 2012, p. 3)"الدولية
الجتماعية ممارسة الخدمة االجتماعية مع المھاجرين والالجئين، باعتبار الخدمة ا"الدولية بأنھا 

فضالً عن ذلك، وية، والقدرة على الممارسة الدولية للخدمة االجتماع .الدولية فعل مھني دولي
التركيز على حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية، واالسترشاد برؤية واضحة "عّرفت على أنھا 

 ً   .(Healy, & Thomas, 2007, p. 584)"لمجتمع عالمي أكثر إنصافا

در  ة Fried Landerوعّرف فريد الن ة االجتماعي ا  الخدم ة بأنھ أنشطة المؤسسات "الدولي
ارف  واعتبرھا مجاالً األمم المتحدة،  الدولية كمؤسسات ارات ومع ى مھ د عل ي تعتم للممارسة الت

اعي ةھامة تمكن األخصائيين االجتم  .Midgley, 2001, p)ين من العمل في المؤسسات الدولي
24).  

داف  ع أھ ب م ة يتناس ة الدولي ة االجتماعي وم الخدم اً لمفھ اً إجرائي ث تعريف ع الباح ويض
  :اآلتيالدراسة وذلك على النحو 

ممارسة الخدمة االجتماعية في الوكاالت المنخرطة في جھود المنظمات الدولية كالمنظمات  .١
 .التابعة لألمم المتحدة

ر  .٢ ات غي ذھا المؤسس ي تنف رامج الت ل الب دولي مث اق ال ة ذات النط ة االجتماعي رامج الخدم ب
 .الحكومية التابعة لألمم المتحدة مع الالجئين

 .ية بھدف التصدي للقضايا والمشكالت ذات الصبغة الدوليةممارسة الخدمة االجتماع .٣
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  )األونروا(لالجئين الفلسطينيين وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل ا: ثالثاً 
ين  غيل الالجئ ة وتش دة إلغاث م المتح ة األم دة وكال م المتح ة لألم ة العام أت الجمعي أنش

ى  روا(الفلسطينيين في الشرق األدن  The United Nations Relief and Works) األون
Agency for Palestine Refugees in the Near East  (UNRWA)  رار بموجب الق

ا في  ٣٠٢رقم  ار٨/١٢/١٩٤٩الصادر عنھ ا إال في أي م تباشر عملھ ا ل ايو / ، إال أنھ ، ١٩٥٠م
أ وغذاء وخدمات صحية أساس ية وذلك لتأمين المساعدات الطارئة لالجئين الفلسطينيين من ملج

اب حل  .ين الفلسطينيين ستكون قضية عابرةوغيرھا، على اعتبار أن أزمة الالجئ وفي ضوء غي
د آخر  روا، ويمت ة األون لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، تقوم الجمعية العامة بالتجديد المتكرر لوالي

م المتحدة أنش. ٣٠/٦/٢٠١٤تجديد حتى  ة لألم ة تابع ة دولي روا منظم ة األون ئت في وتعتبر وكال
ين  د لالجئ ب التأيي ة وكس دعم والحماي ديم ال ى تق ل عل رائيلية، تعم ة اإلس رب العربي اب الح أعق

ي ا وھ اطق عملياتھ ي من ديھا ف جلين ل طينيين المس ي : الفلس وريا واألراض ان، س األردن ولبن
روا بالكامل تقر اً من الفلسطينية المحتلة الى أن يتم إيجاد حل عادل لمعاناتھم، ويتم تمويل األون يب

م المتحدة ة األم دول األعضاء في منظم دمھا ال ي تق  ,.UNRWA)خالل التبرعات الطوعية الت
February 9, 2011, from http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=56 # 

_____4, an overview of UNRWA, the most common questions). 

ونروا يتناسب مع أھداف الدراسة وذلك ويضع الباحث تعريفاً إجرائياً لمفھوم وكالة األ
  :على النحو اآلتي

ي  .١ ديھا ف ين الفلسطينيين المسجلين ل ى بشؤون الالجئ م المتحدة تعن ة لألم ة تابع ة دولي منظم
 .نطاق عملياتھا الخمسة

  .تقدم خدمات الرعاية االجتماعية لالجئين الفلسطينيين بھدف تلبية احتياجاتھم المختلفة .٢

  لسطينيالالجئ الف: رابعاً 
األشخاص الذين يجبرون على ترك بيوتھم خوفاً "عّرفت ھيئة األمم المتحدة الالجئين بأنھم 

دينية أو عسكرية  فرادى أو ضمن نزوح جماعي ألسباب سياسية أو ومن االضطھاد، سواء كان
في المواثيق والمعاھدات الدولية وحسب ميثاق األمم و، (Zein, 2007, p. 9)"أو مشاكل أخرى

فإن الالجئ ھو من لجأ بفعل الحرب، أو من كان خارج بلده وقت الحرب  ١٩٥١تحدة لعام الم
ولم يستطع العودة إليھا بسبب الخوف، وال يلزم ميثاق األمم المتحدة الدول المضيفة لالجئين 

بالدھم بسبب اضطرابات من بمنحھم اللجوء، كما أن تعريف األمم المتحدة ال يشمل من ھاجروا 
كما تعّرف اتفاقية ، (Simmelink, 2011, p. 329)ذلك ال يشمل الھجرة الداخليةداخلية ك
ما يبرره من  له أولئك الذين لديھم خوف"ن بأنھم الالجئي) ٣٣المادة (وبروتوكولھا  ١٩٥١

التعرض لإلضطھاد على أساس العرق أو الديانة أو الجنسية أو االنتماء إلى جماعة اجتماعية أو 
 High)"وأولئك األشخاص الذين ما زال وضعھم قيد الدراسة رأي سياسي معين،

Commissioner of the United Nations for Refugees, 2006, p. 64). 
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أما المفھوم الفلسطيني لالجئ وحسب التعريف الوارد في الميثاق الوطني الفلسطيني 
في فلسطين حتى عام ھم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية " للفلسطينيين 

، سواء من أخرج منھا أو بقي فيھا، وكل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد ھذا التاريخ ١٩٤٧
أما التعريف الفلسطيني ، (Salem, 1997, p. 35)"طينيداخل فلسطين أو خارجھا ھو فلس

أو  ،نالالجئون الفلسطينيون ھم كل الفلسطينيين وذرياتھم الذين طردوا م"كما يلي  فھو لالجئ
وكانون ) خطة التقسيم( ١٩٤٧ترك بيوتھم في الفترة الممتدة ما بين تشرين الثاني  ،أجبروا على

في كانون ثاني " إسرائيل"من المنطقة  الخاضعة لسيطرة ) اتفاقية رودس( ١٩٤٩ثاني 
١٩٤٩"(Palestine Liberation Organization, 2001, p. 5) 

ك ويضع الباحث تعريفاً إجرائياً لمفھو م الالجئ الفلسطيني يتناسب مع أھداف الدراسة وذل
  :على النحو اآلتي

اً تحت  .١ ي أصبحت الحق أي ألجيء كان مكان إقامته الطبيعي في فلسطين، في التجمعات الت
 .م١٩٤٩تموز  ٢٠و  ١٩٤٨أيار  ١٥بين " اسرائيل"سيطرة دولة 

ا أي الجي أجبر على ترك مكان إقامته الطبيعي بسبب الحرب ولم يك .٢ ن بإمكانه الرجوع إليھ
 "اإلسرائيلية"نتيجة إجراءات وممارسات سلطات االحتالل 

أي الجي فقد منزله ومصدر رزقه وسبل عيشه على حد سواء نتيجة الحرب التي قامت عام  .٣
 ".  إسرائيل"بين العرب و ١٩٤٨

 .أي الجي لديه بطاقة تسجيل لدى وكالة األونروا .٤

 .ي الضفة الغربيةأي الجي مقيم في محافظة نابلس ف .٥
 

  المنھجية للدراسة اإلجراءات

 نوع الدراسة .١
تنتمي ھذه الدراسة الى نمط الدراسات التقييمية التي تستھدف تقييم الممارسة المھنية للخدمة 
ين الفلسطينيين من خدمات  تفادة الالجئ االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات التي تحد من إس

تعّرف الدراسات التقييمية بأنھا وسيلة موضوعية تستھدف الكشف عن الرعاية االجتماعية، حيث 
حقيقة التأثير الكلي أو الجزئي، من البرامج أو مشروع من المشروعات أثناء سريانه وفي مجال 

  .تنفيذ عملياته

  المنھج المستخدم .٢
ة  ة للخدم ة المھني يم الممارس د تقي ي بقص نھج التقييم ى الم ة عل ة الراھن دت الدراس إعتم
ين الفلسطينيين من خدمات  تفادة الالجئ االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات التي تحد من إس

  .الرعاية االجتماعية
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 طرق الدراسة .٣
منھج المسح االجتماعي بأسلوب العينة االحتمالية على الالجئين على إعتمد الباحث  .١

ية التي تؤثر في الفلسطينيين، حيث يعتبر المسح االجتماعي دراسة للظروف االجتماع
 –سواء كان مجتمع الجيرة أو القرية أو المقاطعة أو الدول أو األمة  –مجتمع معين 

بقصد الحصول على بيانات ومعلومات كيفية يمكن االستفادة بھا في وضع وتنفيذ 
 .مشروعات إنشائية لإلصالح االجتماعي

على األخصائيين  منھج المسح االجتماعي بأسلوب الحصر الشاملعتمد الباحث على إ .٢
االجتماعيين، وذلك من أجل تحديد أدوار أخصائي الممارسة المھنية للخدمة 
االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات التي تحد من إستفادة الالجئين الفلسطينيين 

 .من خدمات الرعاية االجتماعية

 أدوات الدراسة .٤
ل التطبيق على الالجئين إعتمد الباحث في دراسته الراھنة على االستبار من خال .١

الفلسطينيين، بقصد التعرف على المعوقات التي تحد من إستفادتھم من خدمات 
 .األونروا وكالة الرعاية االجتماعية المقدمة من

على األخصائيين االجتماعيين العاملين في  طبّقهُ كذلك إعتمد الباحث على مقياس  .٢
الغاثة والخدمات االجتماعية بوكالة مجال تقديم خدمات الرعاية االجتماعية بدائرة ا

  .األونروا

 :مجاالت الدراسة .٥

  :المجال البشري: أوالً 
قام الباحث بتطبيق الدراسة الحالية على عينة إحتمالية من : الالجئون الفلسطينيون .١

، وذلك من أجل تحديد المعوقات األونرواالالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة 
الالجئين من خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة من وكالة التي تحد من إستفادة 

 .األونروا

قام الباحث بتطبيق الدراسة على األخصائيين االجتماعيين : األخصائيون االجتماعيون .٢
العاملين في مجال تقديم خدمات الرعاية االجتماعية بدائرة االغاثة والخدمات 

يد أدوار أخصائي الممارسة المھنية ، وذلك من أجل تحداألونروااالجتماعية بوكالة 
للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات التي تحد من استفادة الالجئين 

  .الفلسطينيين من خدمات الرعاية االجتماعية
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  المجال المكاني: ثانياً 
قام الباحث بإجراء ھذه الدراسة وتطبيقھا في : نفيما يتعلق بالالجئين الفلسطينيي .١

  .ابلس في الضفة الغربية من المجتمع الفلسطينيمحافظة ن

قام الباحث باجراء ھذه الدراسة وتطبيقھا في : ناألخصائيين االجتماعييفيما يتعلق ب .٢
برنامج االغاثة والخدمات االجتماعية التابع لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

الضفة الغربية من  على مستوى) األونروا(الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
المجتمع الفلسطيني، ويعزو الباحث السبب في ذلك الى تراجع عدد 

الباحثين االجتماعيين العاملين في مجال تقديم خدمات الرعاية االجتماعية /األخصائيين
 .األونروابوكالة 

  المجال الزمني: ثالثاً 
ة جمع البي ات وھي فترة جمع البيانات من الميدان، حيث استغرقت عملي أشھر، من ) ٥(ان

  .م١/٧/٢٠١٢ – ١/٢/٢٠١٢

 عينة الدراسة .٦
قام الباحث بإجراء ھذه الدراسة وتطبيقھا على عينة : نفيما يتعلق بالالجئين الفلسطينيي .١

احتمالية بالطريقة العشوائية المنتظمة باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب، وبلغ حجم 
نابلس على اختالف توزيعھم  أسرة فلسطينية الجئة في محافظة) ٦٠٠(العينة 

 .الجغرافي

قام الباحث باجراء ھذه الدراسة وتطبيقھا على : فيما يتعلق باألخصائيون االجتماعيون .٢
األخصائيين االجتماعيين في برنامج االغاثة والخدمات االجتماعية التابع لوكالة 

) ١٢١(ھم على مستوى الضفة الغربية في المجتمع الفلسطيني، والبالغ عدد نروااألو
 ً   .أخصائياً اجتماعيا
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  نتائج الدراسة وتحليلھا

  ئج الخاصة بالالجئين الفلسطينيينالنتا

ة المعوقات التي تحد من استفادة الالجئين الفلسطينيين من خدمات الرعا ة المقدم ة االجتماعي ي
  من وكالة األونروا

  .)٦٠٠= ن ) (الجئةاألسر الفلسطينية ال(المعوقات الراجعة الى نسق الھدف : )١(جدول 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

١  

نقص
معرفة 
األسرة 
بطبيعة 
خدمات 
الوكالة

٢  ٨٠٫٥٥  %٩٫٢  ٥٥ %٤٠٫٠ ٢٤٠  %٥٠٫٨  ٣٠٥  

٢  

عدم معرفة
األسرة 
الالجئة 

بدور 
األخصائي 
ي االجتماع
في تقديم 

المساعدات 
 المالية

١٠  ٥٧٫٨٣  %٣٩٫٨  ٢٣٩ %٤٦٫٨ ٢٨١  %١٣٫٣  ٨٠  

٣  

قلة تعاون
األسرة 

الالجئة مع 
األخصائي 
االجتماعي 
 في الوكالة

٣  ٧٩٫٨٣  %١٣٫٨  ٨٣ %٣٢٫٨ ١٩٧  %٥٣٫٣  ٣٢٠  

٤  

قلة مشاركة
األسرة 

الالجئة في 
األنشطة 

التي يقوم 
بھا 
خصائي األ

االجتماعي

٦  ٧٨٫٢٧  %١٤٫٧  ٨٨ %٣٥٫٨ ٢١٥  %٤٩٫٥  ٢٩٧  
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  )١(جدول رقم  تابع... 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

٥  

قلة 
إمكانيات 

األسرة 
الالجئة 

والتي يمكن 
استثمارھا 

في مواجھة 
 مشكالتھا

١  ٨١٫٧٢  %٩٫٣  ٥٦ %٣٦٫٢ ٢١٧  %٥٤٫٥  ٣٢٧  

٦  

كثرة عدد 
أفراد 

األسرة 
الالجئة تحد 

من 
االستفادة 

خدمات من 
 الوكالة

٨  ٦٧٫٧٢  %٣٦٫٧  ٢٢٠ %٢٣٫٥ ١٤١  %٣٩٫٨  ٢٣٩  

٧  

تعدد 
حاجات 
األسرة 

الالجئة تحد 
من 

االستفادة 
من خدمات 

  الوكالة

٤  ٧٩٫٠٥  %١٩٫٠  ١١٤ %٢٤٫٨ ١٤٩  %٥٦٫٢  ٣٣٧  

٨  

ضعف ثقة 
األسرة 
بقدرة 

األخصائي 
االجتماعي 

في حل 
  مشكالتھا

٥  ٧٨٫٥٠  %٢٢٫٥  ١٣٥ %١٩٫٥ ١١٧  %٥٨٫٠  ٣٤٨  
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  )١(ابع جدول رقم ت... 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

٩  

نقص خبرة 
األسرة 

الالجئة في 
معرفة أكثر 

الخدمات 
اشباعاً 

 الحتياجاتھا

٧  ٧٢٫٣٣  %١٩٫٥  ١١٧ %٤٤٫٠ ٢٦٤  %٣٦٫٥  ٢١٩  

١٠  

قلة التزام 
األسرة 
الالجئة 

لتوجيھات 
األخصائي 

  جتماعياال

٩  ٦٧٫٥٠  %٢١٫٣  ١٢٨ %٥٤٫٨ ٣٢٩  %٢٣٫٨  ١٤٣  

  %)٧٤٫٣٣(القوة النسبية للجانب      )     ١٣٣٨(حسابي للجانب المتوسط ال

استجابات األسرة الفلسطينية الالجئة حول المعوقات الراجعة ) ١(يتضح من الجدول رقم 
ستجابات تتوزع توزيعاً ، حيث يتضح أن ھذه اال)األسرة الفلسطينية الالجئة(الى نسق الھدف 

ً وفق مجموع أوزان  وقوة نسبية ) ١٣٣٨(ومتوسط حسابي للجانب ) ١٣٣٨٠(احصائيا
، وھذا يدل على أن استجابات األسرة الفلسطينية الالجئة حول المعوقات الراجعة %)٧٤٫٣٣(

تي جاءت متوسطة، وذلك وفق القوة النسبية ال) األسرة الفلسطينية الالجئة(الى نسق الھدف 
  ).١(أسفرت عنھا نتائج الجدول رقم 

ً محورية وھامة بھدف تحديد أبرز ) ١(كما يتضح من الجدول رقم  أنه تضمن نقاطا
، وقد يرجع الباحث أن السبب في )األسرة الفلسطينة الالجئة(المعوقات الراجعة الى نسق الھدف 

تعرف على أھمية وأھداف وجود ھذه المعوقات قد يعود الى عدم مبادرة األسرة وبذل الجھد لل
وكالة األونروا، عالوة على طبيعة خدمات الرعاية التي تقدمھا لالجئين، وقد يعود السبب أيضاً 
في ذلك الى تراجع الثقة بين وكالة األونروا والالجئين الفلسطينيين بسبب سياسة الرعاية التي 

ان كثير من األسر من االنتفاع من اتبعتھا وكالة األونروا في السنوات األخيرة التي أدت الى حرم
خدمات الرعاية االجتماعية، مما أدى الى تشويه العالقة العضوية القائمة على التعاون والحوار 

  .بين الوكالة من جھة والالجئين من جھة أخرى
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  .)٦٠٠= ن ) (األخصائي االجتماعي(المعوقات الراجعة الى نسق محدث التغيير : )٢(جدول 

  العبارة  م
  ستجاباتاال

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

١  

نادراً ما
يتعامل 

األخصائي 
االجتماعي 

مع 
الالجئين 
 بإحترام

٩  ٥٩٫٦٦  %٤٨٫٥ ٢٩١  %٢٤٫٠ ١٤٤  %٢٧٫٥ ١٦٥  

٢  

قلما يظھر
األخصائي 
االجتماعي 

اھتماماً 
لحل مشكلة 
 الالجئين

٥  ٧٠٫٧٢  %١٢٫٢  ٧٣  %٦٣٫٥ ٣٨١  %٢٤٫٣ ١٤٦  

٣  

يبيح
األخصائي 
االجتماعي 
المعلومات 

السرية 
الخاصة 
بالالجئين

١٠  ٤٨٫٦١  %٦٥٫٣ ٣٩٢  %٢٣٫٥ ١٤١  %١١٫٢  ٦٧  

٤  

عدم قدرة
األخصائي 
االجتماعي 
على إقامة 

عالقة 
مھنية مع 

األسرة 
الالجئة

١  ٧٦٫٠٥  %١٢٫٣  ٧٤  %٤٧٫٢ ٢٨٣  %٤٠٫٥ ٢٤٣  

٥  

ارتفاع عدد
األسر 

الالجئة 
التي يعمل 

 معھا
األخصائي 
 االجتماعي

٢  ٧٥٫١١  %١٤٫٠  ٨٤  %٤٦٫٧ ٢٨٠  %٣٩٫٣ ٢٣٦  
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

٦  

كثرة 
انشغال 

األخصائي 
االجتماعي 

باألعمال 
اإلدارية 

وتقديم 
المساعدات 

 المالية

٦  ٧٠٫١١  %٢٤٫٨ ١٤٩  %٤٠٫٠ ٢٤٠  %٣٥٫٢ ٢١١  

٧  

عدم ارتياح 
األخصائي 
االجتماعي 
في العمل 

مع 
  الالجئين

٨  ٦٩٫٥٠  %٢٢٫٢ ١٣٣  %٤٤٫٢ ٢٥٦  %٣٣٫٧ ٢٠٢  

٨  

عدم قيام 
األخصائي 
االجتماعي 

بتوجيه 
الالجئين 

الى 
المؤسسات 
التي تعنى 

بتلبية 
 احتياجاتھم

٤  ٧٠٫٧٧  %٢٣٫٢ ١٣٩  %٤١٫٣ ٢٤٨  %٣٥٫٥ ٢١٣  

٩  

عدم العدالة 
ي تعامل ف

األخصائي 
مع 

الالجئين 
مثل 

  الواسطات

٣  ٧١٫٧٢  %٢٨٫٢ ١٦٩  %٢٨٫٥ ١٧١  %٤٣٫٣ ٢٦٠  



  ٦١١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون براھيم،قصى إ

  ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(تابع جدول رقم ... 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

١٠  

تأثير 
االنتماء 

السياسي 
لألخصائي 
االجتماعي 
على دوره 
في خدمة 
 نالالجئي

٧  ٦٩٫٧٧  %٢٥٫٧ ١٥٤  %٣٩٫٣ ٢٣٦  %٣٥٫٠ ٢١٠  

  .%)٦٨٫٢١(القوة النسبية للجانب           )١٢٢٧٫٧(المتوسط الحسابي للجانب 

استجابات األسرة الفلسطينية الالجئة حول المعوقات الراجعة ) ٢(يتضح من الجدول رقم 
جابات تتوزع توزيعاً ، حيث يتضح أن ھذه االست)األخصائي االجتماعي(الى نسق محدث التغيير 

ً وفق مجموع أوزان  وقوة نسبية ) ١٢٢٧٫٧(ومتوسط حسابي للجانب ) ١٢٢٧٧(احصائيا
، وھذا يدل على أن استجابات األسرة الفلسطينية الالجئة حول المعوقات الراجعة %)٦٨٫٢١(

ي جاءت متوسطة، وذلك وفق القوة النسبية الت) األخصائي االجتماعي(الى نسق محدث التغيير 
  ).٢(أسفرت عنھا نتائج الجدول رقم 

وقد حاول الباحث من خالل ھذا الجانب تحديد أبرز المعوقات الراجعة الى نسق محدث 
من خالل ورود بعض العبارات المعنية بذلك في ثنايا االستبار  ،)األخصائي االجتماعي(التغيير 

ية للخدمة االجتماعية بھدف التعرف على مستوى جودة الممارسة المھن ،الخاص بالالجئين
الدولية في وكالة األونروا، وقد تبيّن للباحث وجود قصور في مدخالت الممارسة المھنية للخدمة 

وقد يعود السبب في ذلك الى أن القائمين على وحدة  .الدولية كما عبّر عنھا الالجئون االجتماعية
والمھارات الضرورية من أجل يھم الخبرات لم يكن لد ٣/٢٠٠٧ير المھني التي أنشئت في التطو

 ،تأھيل واعداد أخصائيي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية على صياغة برامج تدريبية
وتقدير االحتياج، وصياغة  ،واكسابھم المعارف والمھارات والقيم المتعلقة بالدراسة والتشخيص

بقصد تجنب التحيز في العمل مع  ،ةاستراتيجيات الممارسة المھنية وااللتزام بالمعايير المھني
ً على جودة الممارسة  الالجئين والتخلص من أية توجھات سياسية، وھذا بال شك انعكس سلبا

  .المھنية وقدرة األخصائيين على التعامل بكفاءة وفاعلية في مواجھة مشكالت الالجئين
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  .)٦٠٠= ن ) (الوكالة(المعوقات الراجعة الى نسق الفعل : )٣(جدول 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

١  

نقص عدد
 األخصائيين

 الجتماعيينا
بالوكالة 
مقارنة 

بالزيادة في 
عدد األسر 

الالجئة

٢  ٨٤٫٢٧  %٨٫٧  ٥٢  %٢١٫٠ ١٢٦  %٧٠٫٣ ٤٢٢  

٢  

ضعف
اإلمكانيات 
الممنوحة 

لألخصائي 
 االجتماعي
في الوكالة

٤  ٨٠٫٥٥  %١٣٫٧  ٨٢  %٣٢٫٥ ١٩٥  %٥٣٫٨ ٣٢٣  

٣  

عدم مرونة
قوانين 

استحقاق 
خدمات 

الرعاية من 
الوكالة

٦  ٧٩٫٣٣  %٩٫٢  ٥٥  %٤٣٫٧ ٢٦٢  %٤٧٫٢ ٢٨٣  

٤  

ضعف
التعاون بين 

ادارة 
الوكالة 

والمؤسسا
ت التي 

تعنى 
برعاية 
الالجئين

٥  ٧٩٫٨٣  %١٥٫٥  ٩٣  %٢٩٫٥ ١٧٧  %٥٥٫٠ ٣٣٠  

٥  

قلة مستوى
الخدمات 

تقدمھا التي 
الوكالة

٧  ٧٦٫٨٣  %١٤٫٢  ٨٥  %٤١٫٢ ٢٤٧  %٤٤٫٧ ٢٦٨  
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  ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(تابع جدول رقم ... 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

٦  

قلة اھتمام
الوكالة 
بتوفير 
فرص 
تشغيل 
لألسر 
الالجئة

٨  ٧٥٫٤٤  %٢٥٫٥ ١٥٣  %٢٢٫٧ ١٣٦  %٥١٫٨ ٣١١  

٧  

عتراج
استجابة 
الوكالة 

الحتياجات 
األسرة 
الالجئة

٣  ٨٣٫١٧  %١٠٫٠  ٦٠  %٣٠٫٥ ١٨٣  %٥٩٫٥ ٣٥٧  

٨  

قلة
المحافظة 

على 
سجالت 
 الالجئين

١١  ٦٧٫١٦  %٢٨٫٨ ١٧٣  %٤٠٫٨ ٢٤٥  %٣٠٫٣ ١٨٢  

٩  

نادرا ما
يتم تحديث 

وصيانة 
سجالت 
 الالجئين

٩  ٧٢٫٥٥  %١٨٫٣ ١١٠  %٤٥٫٧ ٢٧٤  %٣٦٫٠ ٢١٦  

١٠  

كثرة
الوثائق 

سمية الر
التي تطلبھا 

الوكالة 
للحصول 

على 
خدمات 
الرعاية 

 االجتماعية

١  ٨٧٫٣٣  %٦٫٧  ٤٠  %٢٤٫٧ ١٤٨  %٦٨٫٧ ٤١٢  
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

١١  

االفتقار الى
أمكان 

مناسبة 
أثناء توزيع 
المساعدات 

خصوصاً و
 الغذائية

١٠  ٧١٫٤٤  %٣١٫٧ ١٩٠  %٢٢٫٣ ١٣٤  %٤٦٫٠ ٢٧٦  

  .%)٧٧٫٩٥(القوة النسبية للجانب             )١٤٠٣٫٠٩(المتوسط الحسابي للجانب 

استجابات األسرة الفلسطينية الالجئة حول المعوقات الراجعة ) ٣(يتضح من الجدول رقم 
ً وفق مجموع ، حيث يتضح أن ھذه االست)الوكالة(الى نسق الفعل  ً احصائيا جابات تتوزع توزيعا

، وھذا يدل %)٧٧٫٩٥(وقوة نسبية ) ١٤٠٣٫٠٩(ومتوسط حسابي للجانب ) ١٥٤٣٤(أوزان 
) الوكالة(على أن استجابات األسرة الفلسطينية الالجئة حول المعوقات الراجعة الى نسق الفعل 

  ).٣(ج الجدول رقم جاءت مرتفعة، وذلك وفق القوة النسبية التي أسفرت عنھا نتائ

ويعتبر الباحث أن السبب في ذلك قد يعود الى السياسة التي اتبعتھا وكالة األونروا المتمثلة 
في دائرة االغاثة أخصائيي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية من  ٣١٢في انھاء عقود 

مسؤوليات على ما تبقى حجم األعباء وال ، مما زاد٢٠٠٩ية في منتصف عام والخدمات االجتماع
متابعة األسر الالجئة  قدرتھم علىكما أثر ذلك على نطاق تمكينھم و .في الدائرةزمالئھم من 

كما يظھر  .مناسبة التي تلبي احتياجات األسروتقديم الخدمات ال ،بكفاءة وفاعلية، وتقدير االحتياج
م مرونة اللوائح واعتماد للباحث أن معايير االستحقاق التي وضعتھا وكالة األونروا  وعد

دون مراعاة الثقافة في المجتمع الفلسطيني، أدى  ،استراتيجيات في الرعاية االجتماعية الدولية
تغطية أبسط الى تراجع الخدمات وشعور الالجئين بعدم الرضا من دور وكالة األونروا في 

الة األونروا ساھمت في تقييد كما يبدو للباحث أن السياسة التي اتبعتھا وك .احتياجاتھم المتصاعدة
في اتخاذ القرارات التي تھم أخصائيي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية حرية 

الالجئين، مما ساھم في عدم تحقيق العدالة والمساواة االجتماعية أثناء تقديم خدمات الرعاية 
ً أن االستراتيجية المتوسطة األجل للوكالة  كشفت أن موظفي  ٢٠١٥-٢٠١٠االجتماعية، علما

األونروا يحددون األحقية في الحصول على خدمات األونروا حسب كل حالة على حدة، وطبقاً 
كما أن قلة الموراد المالية التي تخصصھا وكالة األونروا لبرامج  .لمعايير المشددة لألحقيةل

عد بالمطلق في تغطية فقط من ميزانيتھا ال يسا% ١٠االغاثة والخدمات االجتماعية التي تبلغ 
ً ويبدو للباحث أن ھناك توجھ .احتياجات الالجئين في أن االحتياج في دول  ،لدى الدول المانحة ا

الربيع العربي وغيرھا التي حدثت فيھا تقلبات جديدة من قبل مثل الصومال وافغانستان واليمن 
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حصل عليه وكالة األونروا الخ، أثر وبشكل واضح على التزام الدول المانحة، مع العلم أن ما ت
يفسر الباحث ذلك بأن ثبات و إلى الشعب الفلسطيني الالجئ،ھو استحقاق والتزام يجب أن يصل 

الميزانية بوكالة االونروا مع استمرار الزيادة المضطردة في أعداد الالجئين وتصاعد احتياجاتھم 
  .مال يفي بالغرض في تلبية احتياجاتھم وتأمين الحياة الكريمة لھ

  .)٦٠٠= ن ( ،المعوقات الراجعة الى النسق المجتمعي: )٤(جدول 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

١  

التنسيق  ندرة
بين الوكالة 
ومؤسسات 

المجتمع 
المحلي 

لمساعدة 
  الالجئين

٣ ٨٦٫٥٠  %٦٫٣  ٣٨  %٢٧٫٨ ١٦٧  %٦٥٫٨ ٣٩٥  

٢  

 عليةعدم فا
مؤسسات 

المجتمع التي 
تقدم خدمات 

لألسر 
  الالجئة

٢  ٨٨٫٦١  %٣٫٢  ١٩  %٢٧٫٨ ١٦٧  %٦٩٫٠ ٤١٤  

٣  

ضعف 
مشاركة 
القيادات 
مع  الشعبية

األخصائيين 
 في الوكالة

٦  ٧٨٫٠٠  %١٢٫٢  ٧٣  %٤١٫٧ ٢٥٠  %٤٦٫٢ ٢٧٧  

٤  

عدم فاعلية 
اللجان 

الشعبية في 
تحقيق 

حاجات 
األسر 
  الالجئة

٥  ٨٢٫٢٧  %١٠٫٧  ٦٤  %٣١٫٨ ١٩١  %٥٧٫٥ ٣٤٥  
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

٥  

محدودية 
موارد 

المجتمع 
للمساعدة في 

تغطية 
احتياجات 
 الالجئين

١  ٨٩٫٠٥  %١١٫٣  ٦٨  %١٠٫٢  ٦١  %٧٨٫٥ ٤٧١  

٦  

 عدم قيام
وسائل 

اإلعالم 
على بالتركيز 
مشكالت 

األسر 
 الالجئة

٤  ٨٢٫٨٣  %١٩٫٠ ١١٤  %١٣٫٥  ٨١  %٦٧٫٥ ٤٠٥  

  .%)٨٤٫٥٥(القوة النسبية للجانب )             ١٥٢١٫٨٣(المتوسط الحسابي للجانب 

استجابات األسرة الفلسطينية الالجئة حول المعوقات الراجعة ) ٤(يتضح من الجدول رقم 
ً وفق مجموع الى النسق المجتمعي، حيث يتضح أن ھذه اال ً احصائيا ستجابات تتوزع توزيعا

، وھذا يدل على %)٨٤٫٥٥(وقوة نسبية ) ١٥٢١٫٨٣(ومتوسط حسابي للجانب ) ٩١٣١(أوزان 
أن استجابات األسرة الفلسطينية الالجئة حول المعوقات الراجعة الى النسق المجتمعي جاءت 

  ).٤(لجدول رقم مرتفعة، وذلك وفق القوة النسبية التي أسفرت عنھا نتائج ا

داد  حيث تشير نتائج ھذا الجانب الى أن الحال كما ھو في نتائج الجوانب السابقة، ويعتبر امت
ى  ود ال ا تع ى النسق المجتمعي انم لھا، ويعزو الباحث أن السبب في ارتفاع المعوقات الراجعة ال

ا أد ى تقليص الظروف السياسية والحصار االقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني مم ى ال
ار  ى انحس دوره أدى ال ذا ب دني، وھ ع الم ات المجتم ى مؤسس ي تصل ال ات الت ل والتبرع التموي
ي  دور الفعل ك يكمن في ال قدرتھا على رعاية الالجئين، كما يعزو الباحث أن السبب أيضاً في ذل

ة  ة الدولي ة االجتماعي ة للخدم ة المھني ائيي الممارس ة واألخص دائرة االغاث املين ب دمات الع لخ
ا  ة دون غيرھ االجتماعية، والذي يقتصر على العمل مع الوحدات الصغرى وھي األسرة الالجئ
ة  داف وكال ة أھ ع بطبيع ي نقص وعي المجتم اھم ف ا يس رى، مم طة والكب دات المتوس ن الوح م
روا  ة األون ين وكال ي ب يق المؤسس اون والتنس ي التع وة ف ود فج ى وج ؤدي ال روا، وي األون

ة اللجان الشعبية في والمؤسسات األخ دو للباحث بشكل واضح عدم فاعلي ع، ويب رى في المجتم
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  ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلبية احتياجات األسر الفلسطينة الالجئة، ويفسر بأن السبب في ذلك يعود اقتصار اللجان الشعبية 
لطة  تح والس ة ف ى حرك زاب عل ية لألح اركة السياس ار المش د، وانحس ي واح ى فصيل سياس عل

كة حماس أو اليسار الفلسطيني، حيث يرى الباحث أن معظم المسؤولين الفلسطينية بعيداً عن حر
ر الباحث أن  ذلك يعتب عن اللجان الشعبية ھم ضباط ومسؤولون في األجھزة األمنية الفلسطينية، ل
رار،  ى صناع الق أثير عل اھمال دور أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في الت

اقم ووسائل االعالم لمسا ة وتف عدة األسر الالجئة ادى الى تدني في مستوى المعيشة لألسر الالجئ
   .مشاكلھا

  الخاصة باألخصائيين االجتماعيين النتائج

تقييم الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات التي تحد من 
  :إستفادة الالجئين الفلسطينيين من خدمات الرعاية االجتماعية

أدوار أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات : )٥(جدول 
  .)١٢١= ن (االجتماعية 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

١  

إجراء
األبحاث 

التي تتناول 
طبيعة 

المشكالت 
االجتماعية 
التي تواجه 

ألسر ا
الالجئة

١٤  ٧٧٫٤١ %١٢٫٤ ١٥ %٤٣٫٠ ٥٢ %٤٤٫٦ ٥٤  

٢  

تحليل
البيانات 

والمعلومات 
المرتبطة 

بالمشكالت 
االجتماعية

١٦  ٧٦٫٥٨ %٩٫٩ ١٢ %٥٠٫٤ ٦١ %٣٩٫٧ ٤٨  

٣  

مساعدة
األسرة على 

فھم طبيعة 
النزاعات 
األسرية

١  ٨٧٫٣٣ %١٫٧ ٢ %٣٤٫٧ ٤٢ %٦٣٫٦ ٧٧  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٥(تابع جدول رقم ... 

  ةالعبار  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

٤  

مساعدة
األسرة على 
التكيف مع 

ظروف 
الحياة

٦  ٨٣٫٢٠ %٤٫١ ٥ %٤٢٫١ ٥١ %٥٣٫٧ ٦٥  

٥  

معالجة
االتجاھات 

السلبية 
لألسرة تجاه 

مشكالتھا 
االجتماعية

٤  ٨٤٫٠٢ %٣٫٣ ٤ %٤١٫٣ ٥٠ %٥٥٫٤ ٦٧  

٦  

تعزيز ثقة
األسرة 

بقدرتھا في 
مواجھة 
مشكالتھا

  مكرر ٦  ٨٣٫٢٠ %٧٫٤ ٩ %٣٥٫٥ ٤٣ %٥٧٫٠ ٦٩

٧  

حل
الخالفات 

التي تحدث 
بين األسر 
الالجئة

١١  ٧٨٫٥١ %١٢٫٤ ١٥ %٣٩٫٧ ٤٨ %٤٧٫٩ ٥٨  

٨  

التنسيق مع
المؤسسات 

لمواجھة 
مشكالت 

عمالة 
األطفال

١٠  ٧٩٫٠٦ %١٤٫٠ ١٧ %٣٤٫٧ ٤٢ %٥١٫٢ ٦٢  

٩  

تعريف
األسرة 

طبيعة ب
وشروط 
خدمات 

المؤسسة 
للحصول 

عليھا

٢  ٨٧٫٠٥ %٥٫٠ ٦ %٢٨٫٩ ٣٥ %٦٦٫١ ٨٠  
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  ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(تابع جدول رقم ... 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

١٠  

تعريف
األسرة 

بالمؤسسات 
األخرى 

التي يمكنھا 
االستفادة 

من خدماتھا 
االجتماعية

٣  ٨٦٫٥٠ %٤٫١ ٥ %٣٢٫٢ ٣٩ %٦٣٫٦ ٧٧  

١١  

المساھمة
في 

استحداث 
خدمات 

اجتماعية 
جديدة

١٢  ٧٧٫٩٦ %١٦٫٥ ٢٠ %٣٣٫١ ٤٠ %٥٠٫٤ ٦١  

١٢  

عقد ندوات
لألسر 

الالجئة 
تناول 

أساليب 
التنشئة 

االجتماعية 
لألبناء

١٨  ٧٤٫٦٦ %١٩٫٠ ٢٣ %٣٨٫٠ ٤٦ %٤٣٫٠ ٥٢  

١٣  

التأثير على
المسؤولين 
في الوكالة 

يكونوا ل
أكثر 

استجابة 
لحاجات 
األسرة

١٥  ٧٧٫١٣ %١٤٫٩ ١٨ %٣٨٫٨ ٤٧ %٤٦٫٣ ٥٦  

١٤  

تعديل في
بعض 

سياسات 
الوكالة 

لتكون أكثر 
موائمة في 

تلبية 
احتياجات 
الالجئين

١٩  ٧٣٫٥٥ %١٦٫٥ ٢٠ %٤٦٫٣ ٥٦ %٣٧٫٢ ٤٥  
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 )٥(تابع جدول رقم ... 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

١٥  

تخفيف حدة
المعوقات 

التي تحول 
دون استفادة 
األسرة من 

خدمات 
الوكالة

٩  ٧٩٫٨٩ %٣٫٣ ٤ %٥٣٫٧ ٦٥ %٤٣٫٠ ٥٢  

١٦  

تشجيع
المجتمع 

للمشاركة 
في مواجھه 
المشكالت 

االجتماعية 
لألسر 
الالجئة

٨ ٨٢٫٩٢ %١١٫٦ ١٤ %٢٨٫١ ٣٤ %٦٠٫٣ ٧٣  

١٧  

إكساب
ة األسر

مھارات 
التعامل مع 
المشكالت 

االجتماعية 
عن طريق 
الندوات

١٣  ٧٧٫٦٩ %١٩٫٠ ٢٣ %٢٨٫٩ ٣٥ %٥٢٫١ ٦٣  

١٨  

تشجيع
األسرة على 

المشاركة 
في أنشطة 

الرعاية 
االجتماعية 
التي تقدمھا 

الوكالة

٥  ٨٣٫٤٧ %٩٫٩ ١٢ %٢٩٫٨ ٣٦ %٦٠٫٣ ٧٣  

١٩  

دراسة مدى
مالئمة نظام 

الرعاية 
االجتماعية 

الحالي 
لألسر 
الالجئة

  مكرر١٦  ٧٦٫٥٨ %١٦٫٥ ٢٠ %٣٧٫٢ ٤٥ %٤٦٫٣ ٥٦

  .%)٨٠٫٣٥(القوة النسبية للبعد         )       ٢٩١٫٦٨(بي للبعد المتوسط الحسا
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  ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م  دول رق ن الج ول )٥(يتضح م ة  ح ة االجتماعي ة للخدم ة المھني ائي الممارس أدوار أخص
ذه األدو اً احصائياً وفق مجموع الدولية في مواجھة المعوقات االجتماعية، أن ھ وزع توزيع ار تت

ى أن %)٨٠٫٣٥(وقوة نسبية ) ٢٩١٫٦٨(ومتوسط حسابي للبعد ) ٥٥٤٢(أوزان  دل عل ، وھذا ي
م األخصائي أدوار  ائج الجدول رق ا نت ي أسفرت عنھ بية الت وة النس جاءت مرتفعة، وذلك وفق الق

)٥.(  

موبالتالي يجد الباحث من تحليل البيانات الواردة في الجد ة أدوار أخصائيي) ٥(ول رق  أھمي
رى أن  ة، وي ات االجتماعي ة المعوق ي مواجھ ة ف ة الدولي ة االجتماعي ة للخدم ة المھني الممارس
ن  توى م االت أو أي مس ن المج ال م ي أي مج ة ف ة الدولي ة االجتماعي ة للخدم ة المھني الممارس
تھا مع  د من ممارس ة ال ب ار واستراتيجيات واقعي ا أفك المستويات ليست عشوائية، ولكن توجھھ

ين  ة الالجئ اكل االجتماعي ة المش و معالج ة نح ة الدولي ة االجتماعي ه الخدم ث تتج ع، حي ي الواق ف
ة  د للخدم الي ال ب ة، وبالت بغة الدولي داث ذات الص غوط واألح ن الض ة ع ات الناجم والمعوق

اعي أفضل االجتماعية الدولية أن تلعب دوراً في المشاركة في قيادة النضال نحو خل ق نظام اجتم
م ك .وأكثر عدالً  يجد وضوح أدوار ) ٥(ما أن المطلع جيداً على العبارات الساكنة في الجدول رق

اعدتھم  ة ومس ات المھمش م الفئ ي دع ة ف ة الدولي ة االجتماعي ة للخدم ة المھني ائيي الممارس أخص
ا  اني منھ ي يع ة الت ببات المشكالت االجتماعي ى مس انية والتعرف عل وقھم االنس للوصول الى حق

ةتدعي ضرورة تدخل أخصائيي الممارسة المالالجئون والتي تس ة الدولي ة االجتماعي ة للخدم . ھني
ة  ويتم ذلك من خالل تحدي السياسات غير المنصفة والظالمة الستحقاق الالجئين لخدمات الرعاي

ةاال ة  .جتماعي ة للخدم ة المھني ائيي الممارس د أن أدوار أخص ارات يج ا العب ي ثناي دقق ف والم
ى االنخراط االجتماعية الدولية ف ين عل ي مواجھة المعوقات االجتماعية تساھم في تشجيع الالجئ

ال األنشطة ذا ي مج اتھمف اتھم واحتياج ن خالل  .ت الصلة باھتمام تم م ك ي رى الباحث أن ذل وي
ة ة الناجح ات االجتماعي وين العالق كالت ،تك ل المش ايا  ،وح اع والقض دي لألوض ل النق والتحلي

ى اال درة عل ة، والق واعياالجتماعي اع واالنصات ال اقن رى  .، واجراء االتصاالت بأنواعھ ا ي كم
اني  ؤس والعجز االنس ة الب ن أجل مواجھ ه م عالباحث أن ة جمي اعي وازال م االجتم صور  والظل

ى  ي عل ين، ينبغ ين الالجئ اوت ب ن التف ة م ة خالي ة اجتماعي وفير بيئ ر وت كال القھ ف وأش العن
ة االجت ة للخدم ة المھني ائيي الممارس اب أخص درات واكس اء الق ى بن ل عل ة العم ة الدولي ماعي

ي  ھم ف ى أنفس ادھم عل توى اعتم ع مس ة لرف ارات الضرورية والالزم ارف والمھ ين المع الالجئ
ى تحسين ظروفھم،  درتھم عل اھيتھم وق ز رف مواجھة المشكالت االجتماعية، مما يساھم في تعزي

  .اركة والمساواة وحقوق االنسانحيث أن بناء القدرات يرتبط باالعتماد على النفس والمش
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أدوار أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات :  )٦(جدول 
  .)١٢١= ن (االقتصادية 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

١  

االسھام في
جمع البيانات 

 المرتبطة
بالحاجات 

ة المادية لألسر
الالجئة

٦  ٨٦٫٥٠%١٫٧ ٢ %٣٧٫٢ ٤٥ %٦١٫٢ ٧٤  

٢  
تحليل أسباب

المشكالت 
المادية لألسرة 

الالجئة
١٢  ٨٢٫٩٢%٦٫٦ ٨ %٣٨٫٠ ٤٦ %٥٥٫٤ ٦٧  

٣  
تحديد

اإلحتياجات 
غير المشبعة 

الالجئةلألسرة
٨  ٨٥٫٩٥%٣٫٣ ٤ %٣٥٫٥ ٤٣ %٦١٫٢ ٧٤  

٤  

اقتراح الحلول
التي تناسب 

لمشكالت ا
االقتصادية 

الالجئةلألسرة

٧  ٨٦٫٢٣%٤٫١ ٥ %٣٣٫١ ٤٠ %٦٢٫٨ ٧٦  

٥  
تسھيل

المساعدات 
 الغذائية لألسرة

الالجئة
٣  ٨٧٫٣٣%٥٫٠ ٦ %٢٨٫١ ٣٤ %٦٦٫٩ ٨١  

٦  

توفير قروض
صغيرة تلبي 

احتياجات 
األسرة 
األساسية

١٣  ٨٠٫٧٢%٥٫٠ ٦ %٤٧٫٩ ٥٨ %٤٧٫١ ٥٧  

٧  

توفير موارد
جديدة لرفع 

ستوى الم
االقتصادي 

الالجئةلألسرة

١٠٫٧ ١٣ %٤٤٫٦ ٥٤ %٤٤٫٦ ٥٤
% ١٧  ٧٧٫٩٦  
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

٨  

مساعدة األسرة
في الحصول 

على عمل 
يوفر لھا دخالً 

 ً ثابتا

١٨  ٧٦٫٣١ %١٩٫٨ ٢٤ %٣١٫٤ ٣٨ %٤٨٫٨ ٥٩  

٩  

مساعدة األسرة
في عمل 

المشروعات 
اإلنتاجية 

الصغيرة لتنمية 
دخلھا

١٤  ٨٠٫١٧ %١١٫٦ ١٤ %٣٦٫٤ ٤٤ %٥٢٫١ ٦٣  

١٠  

مساعدة األسرة
في التعرف 

على إجراءات 
الحصول على 

المساعدات 
االقتصادية من 

الوكالة

٥  ٨٦٫٧٨%٢٫٥ ٣ %٣٤٫٧ ٤٢ %٦٢٫٨ ٧٦  

١١  

تشجيع أفراد
األسرة 
ن على القادري

تعلم مھنة من 
خالل مراكز 

التدريب 
المھني

٢  ٨٨٫١٥%٧٫٤ ٩ %٢٠٫٧ ٢٥ %٧١٫٩ ٨٧  

١٢  
مساعدة األسرة
الالجئة في حل 

مشكالتھا 
االقتصادية

١١  ٨٣٫٢٠%٥٫٠ ٦ %٤٠٫٥ ٤٩ %٥٤٫٥ ٦٦  

١٣  

تشجيع األسرة
على االستفادة 
من الخدمات 

التي  ماليةال
تقدمھا الوكالة

١  ٨٨٫٧١%٣٫٣ ٤ %٢٧٫٣ ٣٣ %٦٩٫٤ ٨٤  

١٤  

تعريف األسرة
بمصادر 
الخدمات 

المالية وسبل 
االستفادة منھا

  مكرر ٣  ٨٧٫٣٣%٥٫٨ ٧ %٢٦٫٤ ٣٢ %٦٧٫٨ ٨٢
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

١٥  

مساعدة األسرة
في حل 

المشكالت التي 
ق استفادتھا تعو

من الخدمات 
المالية التي 
تقدمھا الوكالة

٩  ٨٥٫٦٧%٥٫٠ ٦ %٣٣٫١ ٤٠ %٦٢٫٠ ٧٥  

١٦  

إيجاد التعاون
بين الوكالة 

والمؤسسات 
المجتمعية 

لرفع مستوى 
األسرة 

 ً اقتصاديا

١٠ ٨٣٫٩٢%٨٫٣ ١٠ %٣٤٫٧ ٤٢ %٥٧٫٠ ٦٩  

١٧  

تقديم
المقترحات 
للتأثير على 

سياسات 
الوكالة لتأمين 

ة الحيا
االقتصادية 

الكريمة 
لالجئين

١٦  ٧٨٫٢٤ %١٠٫٧ ١٣ %٤٣٫٨ ٥٣ %٤٥٫٥ ٥٥  

١٨  

ضعف التنسيق
مع المؤسسات 

المجتمعية 
حول المشاركة 

في اشباع 
احتياجات 
الالجئين

١٥  ٧٩٫٩٦ %١٢٫٤ ١٥ %٣٨٫٠ ٤٦ %٤٩٫٦ ٦٠  

  %)٨٣٫٥٦(القوة النسبية للبعد )                    ٣٠٣٫٣٣(المتوسط الحسابي للبعد 

ة ب المتعلّق )٦(يتضح من الجدول رقم  ة االجتماعي ة للخدم أدوار أخصائي الممارسة المھني
اً احصائياً وفق مجموع  وزع توزيع ذه األدوار تت الدولية في مواجھة المعوقات االقتصادية، أن ھ

ى أن  %).٨٣٫٥٦(وقوة نسبية ) ٣٠٣٫٣٣(عد ومتوسط حسابي للب) ٥٤٦٠(أوزان  دل عل ذا ي وھ
ات االقتصادية أدوار أ ة المعوق ة في مواجھ ة الدولي ة االجتماعي ة للخدم خصائي الممارسة المھني

  ).٦(جاءت مرتفعة، وذلك وفق القوة النسبية التي أسفرت عنھا نتائج الجدول رقم 
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م  دول رق ائج الج ي نت و ف ا ھ ال كم رى الباحث أن الح اً ) ٦(وي ف إال اختالف م تختل ي ل الت
أصولھا في عدم ميع المشكالت االقتصادية التي تواجه الالجئين لھا ظاھرياً غير ملحوظ، حيث ج

ة اواة والعدال ة  .المس ة الدولي ة االجتماعي ة للخدم ة المھني ون أخصائيي الممارس ن أجل أن يك وم
اعالً  ادر ف ات االقتصادية، وق ة المعوق ي مواجھ ي وضع  اً ف وا ف ذين ليس ين ال ة الالجئ ى حماي عل

ة أي يسمح لھم القيام بذلك بأن ذات لمعرف وعي بال ه احساس ذكي من ال فسھم، يحتاج أن يكون لدي
دخالت(من الكفاءات  ة والت ھي ) األخالق، النماذج، االستراتيجيات، المنظورات، الثقافة، النظري

يناأل ع الالجئ ل م ي العم ة ف ر أھمي ة  .كث ة االجتماعي ز العدال ل تعزي ن أج ه م رى الباحث أن وي
ادل  ،أنواع االضطھاد واالقتصادية ومحاربة كافة ع الع ين، والتوزي ين الالجئ ومعارضة التمييز ب

ري ال البش وير رأس الم ي، وتط دم التعصب السياس ين، وع ى الالجئ ات عل وارد واالمكاني  ،للم
ى  ينبغي ز عل ة، والتركي ة الدولي ة االجتماعي ة للخدم تراتيجيات الممارسة المھني ى اس التركيز عل

انية وال درات االنس اء الق ى بن اد عل ة، واالعتم اعدة الذاتي ين والمس ة، والتمك ة والمجتمعي تنظيمي
ادئ  ر الباحث أن المب ذلك يعتب ة، ل ة المجتمعي دخل والتنمي ادة ال النفس، والتماسك االجتماعي وزي
ة، والمناصرة  ل والموضوعية والحيادي ة في التقب ة المتمثل المتعارف عليھا في الخدمة االجتماعي

  .ت ھامة وضرورية في العمل مع الالجئينوتقرير المصير موجھا

أدوار أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات : )٧(جدول 
  .)١٢١= ن (الصحية 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

١  

مساعدة
األسرة في 

تغطية 
تكاليف 

لعالجا

٢  ٨٢٫٩٢ %٨٫٣ ١٠ %٣٤٫٧ ٤٢ %٥٧٫٠ ٦٩  

٢  

العمل على
توفير نظام 
غدائي سليم 

للحد من 
مشكالت 

سوء التغذية

٨  ٧٧٫٩٦ %١٢٫٤ ١٥ %٤١٫٣ ٥٠ %٤٦٫٣ ٥٦  

٣  

مساعدة
األسرة على 

المواجھة 
الفعالة 

للصعوبات 
المرتبطة 

بمشكالتھا 
الصحية

  مكرر ٢  ٨٢٫٩٢ %٨٫٣ ١٠ %٣٤٫٧ ٤٢ %٥٧٫٠ ٦٩
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 )٧(ابع جدول رقم ت... 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

٤  

المتابعة
الدورية 

للحالة 
الصحية 
لألسرة 
لتلقيھا 

الخدمات 
الصحية

  مكرر ٨  ٧٧٫٩٦ %١٤٫٩ ١٨ %٣٦٫٤ ٤٤ %٤٨٫٨ ٥٩

٥  

تسھيل
إجراءات 
حصول 

األسرة على 
خدمات 
التأمين 
الصحي

٥  ٨٠٫٤٤ %١١٫٦ ١٤ %٣٥٫٥ ٤٣ %٥٢٫٩ ٦٤  

٦  

المساھمة
في حل 

المشكالت 
بين األسرة 
والمراكز 

الطبية التي 
تحول دون 

استفادتھا 
من 

الخدمات 
الصحية

١٣  ٧٥٫٤٨ %١٤٫٩ ١٨ %٤٣٫٨ ٥٣ %٤١٫٣ ٥٠  

٧  

المساھمة
في تحويل 
األسرة إلى 

العيادات 
الطبية التي 
تحتاج إليھا

١  ٨٤٫٥٧ %٨٫٣ ١٠ %٢٩٫٨ ٣٦ %٦٢٫٠ ٧٥  

٨  

المساھمة
في تطوير 
الخدمات 
الصحية 
المقدمة 
لألسرة 
الالجئة

٧  ٧٨٫٥١ %١٤٫٠ ١٧ %٣٦٫٤ ٤٤ %٤٩٫٦ ٦٠  



  ٦٢٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون براھيم،قصى إ

  ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧(تابع جدول رقم ... 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

٩  

المساھمة
مع 

 المتخصصين
في إيجاد 
الخدمات 
ية الصح
التي 

تحتاجھا 
 األسرة
الالجئة

١٤  ٧١٫٦٣ %٢٦٫٤ ٣٢ %٣٢٫٢ ٣٩ %٤١٫٣ ٥٠  

١٠  

استثمار
الموارد 

المتاحة في 
تقديم 

الخدمات 
الصحية 
لألسرة 
الالجئة

١٠  ٧٧٫٦٩ %٩٫١ ١١ %٤٨٫٨ ٥٩ %٤٢٫١ ٥١  

١١  

توعية
األسرة 

بمسببات 
األمراض 

الصحية من 
خالل 

النشرات

١٢  ٧٦٫٠٣ %٢١٫٥ ٢٦ %٢٨٫٩ ٣٥ %٤٩٫٦ ٦٠  

١٢  

تزويد
األسرة 

باإلجراءات 
والتدابير 
الوقائية  

لتجنب 
المرض 
والعدوى

١١  ٧٦٫٨٦ %١٩٫٠ ٢٣ %٣١٫٤ ٣٨ %٤٩٫٦ ٦٠  

١٣  

تقديم أفكار
جديدة 

تساھم في 
الوقاية من 

من  العدوى
خالل 
الندوات

  مكرر ٥  ٨٠٫٤٤ %٩٫٩ ١٢ %٣٨٫٨ ٤٧ %٥١٫٢ ٦٢
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٧(تابع جدول رقم ... 

  العبارة  م
  تاالستجابا

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

١٤  

المساھمة
اكساب في 

األسرة 
العادات 
الصحية 
السليمة

٤  ٨١٫٨١ %٦٫٦ ٨ %٤١٫٣ ٥٠ %٥٢٫١ ٦٣  

  %)٧٨٫٩٥(القوة النسبية للبعد )              ٢٨٦٫٥٧(المتوسط الحسابي للبعد 

ة أدواالخاص ب) ٧(يتضح من الجدول رقم  ة االجتماعي ة للخدم ر أخصائي الممارسة المھني
وع  ق مجم اً احصائياً وف وزع توزيع ذه األدوار تت ات الصحية، أن ھ ة المعوق ي مواجھ ة ف الدولي

ى أن %)٧٨٫٩٥(وقوة نسبية ) ٢٨٦٫٥٧(ومتوسط حسابي للبعد ) ٤٠١٢(أوزان  دل عل ، وھذا ي
ة الد ة االجتماعي ة للخدم ة المھني ائي الممارس حية أدوار أخص ات الص ة المعوق ي مواجھ ة ف ولي

  .)٧(جاءت مرتفعة، وذلك وفق القوة النسبية التي أسفرت عنھا نتائج الجدول رقم 

م  دول رق ي الج واردة ف ة ال ات الميداني ن المعطي ث م ح للباح ا يتض ة أدوار  ،)٧(كم أھمي
ة ال ة االجتماعي ة للخدم ة المھني ائيي الممارس ات الصحأخص ة المعوق ي مواجھ ة ف ذلك  .يةدولي ل

ة في  ة الدولي ة االجتماعي ة للخدم تتصف المشكالت التي يتعامل معھا أخصائيي الممارسة المھني
د واالستمرارية والتحول،  التنوع والتعق ة ب ذلكوكل مجال من مجاالت الممارسة المھني ً  ل  أيضا
د المشاكل يتحمل أخصائيي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية مسؤولية مھنية في تحد ي

ى  التي تعاني منھا األسرة الالجئة على اختالف تنوعھا، ال سيما المشكالت الصحية، والعمل عل
عو ز ش رض لتعزي ن الم رة م ة األس دوى وحماي اض الع ة إلجھ دابير الوقائي ة الت اذ كاف رھا اتخ

ان واالطمئ ا يتضح تحُمباألم ان، كم ة ان ة االجتماعي ة للخدم ة ل أخصائيي الممارسة المھني لدولي
ى المراكز  ة ال ة مشكالتھا الصحية من خالل االحال دوراً حيوياً في مساعدة األسرة على مواجھ

من خالل  كانت سواء أكانت مراكز صحية تابعة لوكالة األونروا أو ،والعيادات الصحية والطبية
  .فيات الحكومية أو الخاصةشاالحالة الى المراكز والمست



  ٦٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون براھيم،قصى إ

  ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات أدوار أخصائي ال: )٨(جدول 
  .)١٢١= ن (السكنية 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

١  

جمع
البيانات 

عن 
ظروف 
وأحوال 
السكن 
لألسر 
الالجئة

١  ٨٧٫٨٧ %٠٫٨ ١ %١٧٫٤ ٢١ %٨١٫٨ ٩٩  

٢  

المتابعة
للمشكالت 

السكنية 
لألسرة 
الالجئة

٢  ٨٦٫٧٨ %٥٫٨ ٧ %٢٨٫١ ٣٤ %٦٦٫١ ٨٠  

٣  

المساھمة
في تقديم 
خدمات 

تأھيل 
المسكن 
لألسرة

٨  ٨٢٫٣٧ %٦٫٦ ٨ %٣٩٫٧ ٤٨ %٥٣٫٧ ٦٥  

٤  

مساعدة
األسرة 

على 
تطوير 

المسكن 
من خالل 
القروض 
السكنية

١٤  ٦٩٫٩٧ %٢٤٫٠ ٢٩ %٤٢٫١ ٥١ %٣٣٫٩ ٤١  

٥  

توعية
المجتمع 
المحلي 

بشأن 
المشكالت 

السكنية 
لألسر 
الالجئة

٦  ٨٢٫٩٢ %١٠٫٧ ١٣ %٢٩٫٨ ٣٦ %٥٩٫٥ ٧٢  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٨(تابع جدول رقم ... 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

٦  

مساعدة
األسرة 

على 
االستفادة 

من موارد 
وإمكانيات 

المجتمع 
المحلى 
 لمواجھة

مشكالتھا 
السكنية

٥  ٨٣٫٤٧ %٩٫٩ ١٢ %٢٩٫٨ ٣٦ %٦٠٫٣ ٧٣  

٧  

مشاركة
منظمات 
المجتمع 

المحلي في 
إيجاد 
حلول 

للمشكالت 
السكنية 
لألسر 
الالجئة

١٠  ٧٩٫٨٩ %١٣٫٢ ١٦ %٣٣٫٩ ٤١ %٥٢٫٩ ٦٤  

٨  

تنبيه
المسؤولين 
وأصحاب 

القرار 
بالمشكالت 

السكينة 
لألسر 
الالجئة

  مكرر ٦  ٨٢٫٩٢ %١٠٫٧ ١٣ %٢٩٫٨ ٣٦ %٥٩٫٥ ٧٢

٩  

اقتراح
البدائل 

الممكنة 
لألسرة في 

مواجھة 
مشكالتھا 
السكنية

  مكرر١٠  ٧٩٫٨٩ %١٠٫٧ ١٣ %٣٨٫٨ ٤٧ %٥٠٫٤ ٦١



  ٦٣١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون براھيم،قصى إ

  ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨(تابع جدول رقم ... 

  العبارة  م
  االستجابات

القوة 
  ال  إلى حد ما  نعم  الترتيب  النسبية

  %  ك  %  ك  %  ك

١٠  

توجيه
األسرة إلى 
المؤسسات 

ات والھيئ
اإلسكانية

٩  ٨١٫٨١ %٨٫٣ ١٠ %٤٠٫٥ ٤٩ %٥١٫٢ ٦٢  

١١  

تبصير
األسرة 

بخطورة 
الزيادة 

السكانية 
وأثرھا في 

حدوث 
المشكالت 
السكنية

١٢  ٧٧٫٩٦ %١٩٫٨ ٢٤ %٢٦٫٤ ٣٢ %٥٣٫٧ ٦٥  

١٢  

توعية
األسرة 
الالجئة 

على كيفية 
تنظيم 

األسرة كي 
تتناسب مع 

ظروفھا 
السكنية

٣  ٨٤٫٨٤ %١٠٫٧ ١٣ %٢٤٫٠ ٢٩ %٦٥٫٣ ٧٩  

١٣  

تقديم
المشورة 

لألسرة في 
كيفية 

مواجھة 
مشكالتھا 
السكنية

٤  ٨٤٫٥٧ %١٠٫٧ ١٣ %٢٤٫٨ ٣٠ %٦٤٫٥ ٧٨  

١٤  

دراسة
األزمات 
المرتبطة 
بالكوارث 
الطبيعية 
وآثارھا 

على خطط 
اإلسكان

١٣  ٧٣٫٠٠ %٢٤٫٠ ٢٩ %٣٣٫١ ٤٠ %٤٣٫٠ ٥٢  

  %)٨١٫٣١(النسبية للبعد  القوة)           ٢٩٥٫١٤(المتوسط الحسابي للبعد 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة ب الخاص )٨(يتضح من الجدول رقم  ة االجتماعي ة للخدم أدوار أخصائي الممارسة المھني
وع  ق مجم ائياً وف اً احص وزع توزيع ذه األدوار تت كنية، أن ھ ات الس ة المعوق ي مواجھ ة ف الدولي

دل %).٨١٫٣١(وقوة نسبية ) ٢٩٥٫١٤(عد ومتوسط حسابي للب) ٤١٣٢(أوزان  ذا ي ى أن  وھ عل
أدوار أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات السكنية جاءت 

  ).٨(مرتفعة، وذلك وفق القوة النسبية التي أسفرت عنھا نتائج الجدول رقم 

م  اءة في أدوار ) ٨(ويبدو للباحث من المعطيات الواردة في الجدول رق در من الكف وافر ق ت
ث أخصائيي ال كنية، حي ات الس ة المعوق ي مواجھ ة ف ة الدولي ة االجتماعي ة للخدم ة المھني ممارس

ا  كينة ومتابعتھ كالت الس ة المش ؤولية دراس ل مس ة يتحم ة المھني ائي الممارس ح أن أخص يتض
ة  ،والمساھمة في تقديم خدمات التأھيل السكني بما يتناسب مع تحقيق العيش الكريم لألسرة الالجئ

يما اجراء ا ع بيال س ة م كينة من أجل تكيف ذوي االعاق ديالت الس كنيةلتع تھم الس رى  ,ئ ولكن ي
ة  ،الباحث ة في وكال ة الدولي ة االجتماعي ة في الخدم ومن خالل خبراته كأخصائي ممارسة مھني
راد األسرة، أن الوكالة ال تعمل على زيادة عدد الغرف في حال عدم تناسبھا مع عدد أ ،األونروا ف

ى  ھاوانما يقتصر دور ى الجھات المختصة للحصول عل ه األسرة ال رميم المسكن وتوجي ى ت عل
  .قروض حسب شدة االحتياج، وھذا يزيد من حدة المشاكل التي تعاني منھا األسرة الالجئة

  
  النتائج العامة للدراسة والتصور المقترح

األخصائيين النتائج العامة المرتبطة باستجابات الالجئين على جوانب االستبار واستجابات 
  .على أبعاد المقياس

  
  :النتائج العامة المرتبطة باستجابات الالجئين الفلسطينيين على جوانب االستبار: أوالً 

المعوقات التي تحد من استفادة الالجئين الفلسطينيين من خدمات الرعاية االجتماعية 
في الشرق  المقدمة من وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

 ):األونروا(األدنى
  

  )األسر الفلسطينية الالجئة(لھدف المعوقات الراجعة الى نسق ا: المحور األول

أن المعوقات الراجعة الى  ،حسب استجابات الالجئين الفلسطنيين ،أوضحت نتائج الدراسة −
، %٧٤٫٣٣جاءت بمستوى متوسط، وبقوة نسبية ) األسر الفلسطينية الالجئة(نسق الھدف 

 :، ومن االستجابات التي جاءت متوسطة ھي١٣٣٨ومتوسط حسابي 

، جاءت بقوة "قلة إمكانيات األسرة الالجئة والتي يمكن استثمارھا في مواجھة مشكالتھا" −
، %٨٠٫٥٥بقوة نسبية " نقص معرفة األسرة بطبيعة خدمات الوكالة"، و %٨١٫٧٢نسبية 

حيث جاءت بقوة نسبية " ماعي في الوكالةقلة تعاون األسرة الالجئة مع األخصائي االجت"و 
بقوة " تعدد حاجات األسرة الالجئة تحد من االستفادة من خدمات الوكالة"، و %٧٩٫٨٣



  ٦٣٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون براھيم،قصى إ

  ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" ضعف ثقة األسرة بقدرة األخصائي االجتماعي في حل مشكالتھا"، و %٧٩٫٠٥نسبية 
  %.٧٨٫٥٠بقوة نسبية 

ي في تقديم ر األخصائي االجتماععدم معرفة األسرة الالجئة بدو"وجاءت أقل االستجابات  −
قلة التزام األسرة الالجئة لتوجيھات  "، و %٥٧٫٨٣بقوة نسبية " المساعدات المالية

كثرة عدد أفراد األسرة الالجئة تحد من "، و %٦٧٫٥٠بقوة نسبية " األخصائي االجتماعي
  %.٦٧٫٧٢بقوة نسبية " االستفادة من خدمات الوكالة

  )األخصائي االجتماعي(الراجعة الى نسق محدث التغيير  المعوقات: المحور الثاني

أن المعوقات الراجعة الى  ،حسب استجابات الالجئين الفلسطنيين ،كشفت نتائج الدراسة −
جاءت بمستوى متوسط، وبقوة نسبية ) األخصائي االجتماعي(نسق محدث التغيير 

 :طة ھي، ومن االستجابات التي جاءت متوس١٢٢٧٫٧، ومتوسط حسابي %٦٨٫٢١

بقوة نسبية " عدم قدرة األخصائي االجتماعي على إقامة عالقة مھنية مع األسرة الالجئة" −
بقوة " ارتفاع عدد األسر الالجئة التي يعمل معھا األخصائي االجتماعي"، و %٧٦٫٠٥
بقوة " عدم العدالة في تعامل األخصائي مع الالجئين مثل الواسطات"، و %٧٥٫١١نسبية 
عدم قيام األخصائي االجتماعي بتوجيه الالجئين الى المؤسسات التي "و ، %٧١٫٧٢نسبية 

قلما يظھر األخصائي االجتماعي "، و %٧٠٫٧٧بقوة نسبية " تعنى بتلبية احتياجاتھم
 %.٧٠٫٧٢بقوة نسبية " اھتماماً لحل مشكلة الالجئين

ة يبيح األخصائي االجتماعي المعلومات السرية الخاص"وجاءت أقل االستجابات  −
نادراً ما يتعامل األخصائي االجتماعي مع الالجئين "، و %٤٨٫٦١بقوة نسبية " بالالجئين
عدم ارتياح األخصائي االجتماعي في العمل مع "، و %٥٩٫٦٦بقوة نسبية " بإحترام
 %.٦٩٫٥٠بقوة نسبية " الالجئين

  )الوكالة(الراجعة الى نسق الفعل المعوقات : المحور الثالث

أن المعوقات الراجعة الى نسق  ،حسب استجابات الالجئين الفلسطنيين ،راسةنتائج الدبيّنت  −
، ومتوسط حسابي %٧٧٫٩٥جاءت بمستوى مرتفع، وبقوة نسبية ) الوكالة(الفعل 

 :، ومن االستجابات التي جاءت مرتفعة ھي١٤٠٣٫٠٩

بقوة " يةكثرة الوثائق الرسمية التي تطلبھا الوكالة للحصول على خدمات الرعاية االجتماع" −
نقص عدد األخصائيين االجتماعيين بالوكالة مقارنة بالزيادة في عدد "، و %٨٧٫٣٣نسبية 

تراجع استجابة الوكالة الحتياجات األسرة "، و %٨٤٫٢٧بقوة نسبية " األسر الالجئة
في  ضعف اإلمكانيات الممنوحة لألخصائي االجتماعي"، و %٨٣٫١٧بقوة نسبية " الالجئة
ضعف التعاون بين ادارة الوكالة والمؤسسات التي "، و %٨٠٫٥٥نسبية بقوة " الوكالة

 %.٧٩٫٨٣بقوة نسبية " تعنى برعاية الالجئين
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، و %٦٧٫١٦بقوة نسبية " قلة المحافظة على سجالت الالجئين"وجاءت أقل االستجابات  −
ً الغذائية"  بقوة نسبية" االفتقار الى أمكان مناسبة أثناء توزيع المساعدات وخصوصا

 %.٧٢٫٥٥بقوة نسبية " نادرا ما يتم تحديث وصيانة سجالت الالجئين"، و %٧١٫٤٤

  المعوقات الراجعة الى النسق المجتمعي: المحور الرابع

أن المعوقات الراجعة الى  ،حسب استجابات الالجئين الفلسطنيين ،نتائج الدراسةأسفرت  −
ومتوسط حسابي  ،%٨٤٫٥٥النسق المجتمعي جاءت بمستوى مرتفع، وبقوة نسبية 

  :، ومن االستجابات التي جاءت مرتفعة ھي١٥٢١٫٨٣

، %٨٩٫٠٥بقوة نسبية " محدودية موارد المجتمع للمساعدة في تغطية احتياجات الالجئين" −
، %٨٨٫٦١بقوة نسبية " مؤسسات المجتمع التي تقدم خدمات لألسر الالجئة عدم فاعلية"و 
بقوة نسبية " جتمع المحلي لمساعدة الالجئينبين الوكالة ومؤسسات المالتنسيق  ندرة"و 

بقوة نسبية " وسائل اإلعالم بالتركيز على مشكالت األسر الالجئة عدم قيام"، و %٨٦٫٥٠
بقوة نسبية " عدم فاعلية اللجان الشعبية في تحقيق حاجات األسر الالجئة"، و %٨٢٫٨٣
٨٢٫٢٧.% 

" مع األخصائيين في الوكالة ضعف مشاركة القيادات الشعبية"وجاءت أقل االستجابات  −
  %.٧٨٫٠٠بقوة نسبية 

  
  :بعاد المقياسأل  النتائج العامة المرتبطة باستجابات األخصائيين والباحثين االجتماعيين: ثانياً 

تقييم الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات التي تحد من 
 :الرعاية االجتماعية إستفادة الالجئين الفلسطينيين من خدمات

أدوار أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة : المحور األول
  جتماعيةالمعوقات اال

أن أدوار أخصائي  ،حسب استجابات األخصائيين االجتماعيين ،كشفت نتائج الدراسة −
االجتماعية جاءت الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات 

، ومن االستجابات التي جاءت ٢٩١٫٦٨ومتوسط حسابي % ٨٠٫٣٥مرتفعة، وبقوة نسبية 
 :مرتفعة ھي

تعريف "، و %٨٧٫٣٣بقوة نسبية " مساعدة األسرة على فھم طبيعة النزاعات األسرية" −
، و %٨٧٫٠٥بقوة نسبية " األسرة بطبيعة وشروط خدمات المؤسسة للحصول عليھا

بقوة "" ة بالمؤسسات األخرى التي يمكنھا االستفادة من خدماتھا االجتماعيةتعريف األسر"
بقوة " معالجة االتجاھات السلبية لألسرة تجاه مشكالتھا االجتماعية"، و %٨٦٫٥٠نسبية 



  ٦٣٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون براھيم،قصى إ

  ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشجيع األسرة على المشاركة في أنشطة الرعاية االجتماعية التي "، و %٨٤٫٠٢نسبية 
 %.٨٣٫٤٧بقوة نسبية " تقدمھا الوكالة

تعديل في بعض سياسات الوكالة لتكون أكثر موائمة في تلبية "وجاءت أقل االستجابات  −
عقد ندوات لألسر الالجئة تناول أساليب "، و %٧٣٫٥٥بقوة نسبية " احتياجات الالجئين

تحليل البيانات والمعلومات المرتبطة "، و %٧٤٫٦٦بقوة نسبية " التنشئة االجتماعية لألبناء
دراسة مدى مالئمة نظام الرعاية االجتماعية الحالي لألسر "و " الجتماعيةبالمشكالت ا

 %.٧٦٫٥٨بقوة نسبية " الالجئة

أدوار أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة : المحور الثاني
  :المعوقات االقتصادية

أن أدوار أخصائي  ،حسب استجابات األخصائيين االجتماعيين ،أظھرت نتائج الدراسة −
الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات االقتصادية جاءت 

، ومن االستجابات التي جاءت ٣٠٣٫٣٣ومتوسط حسابي % ٨٣٫٥٦مرتفعة، وبقوة نسبية 
 :مرتفعة ھي

و  ،%٨٨٫٧١بقوة نسبية " التي تقدمھا ماليةتشجيع األسرة على االستفادة من الخدمات ال" −
بقوة " تشجيع أفراد األسرة القادرين على تعلم مھنة من خالل مراكز التدريب المھني"

تعريف األسرة "و " الالجئة تسھيل المساعدات الغذائية لألسرة"، و %٨٨٫١٥نسبية 
مساعدة "، و %٨٧٫٣٣بقوة نسبية مكرر " بمصادر الخدمات المالية وسبل االستفادة منھا

بقوة " راءات الحصول على المساعدات االقتصادية من الوكالةاألسرة في التعرف على إج
 %.٨٦٫٧٨نسبية 

ً "وجاءت أقل االستجابات  − بقوة " مساعدة األسرة في الحصول على عمل يوفر لھا دخالً ثابتا
بقوة " الالجئة توفير موارد جديدة لرفع المستوى االقتصادي لألسرة"، و %٧٦٫٣١نسبية 

قترحات للتأثير على سياسات الوكالة لتأمين الحياة تقديم الم"، و %٧٧٫٩٦نسبية 
 %.٧٨٫٢٤بقوة نسبية " االقتصادية الكريمة لالجئين

أدوار أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة : المحور الثالث
  صحيةالمعوقات ال

ار أخصائي أن أدو ،حسب استجابات األخصائيين االجتماعيين ،نتائج الدراسةبيّنت  −
الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات الصحية جاءت مرتفعة، 

، ومن االستجابات التي جاءت مرتفعة ٢٨٦٫٥٧ومتوسط حسابي % ٧٨٫٩٥وبقوة نسبية 
 :ھي
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، %٨٤٫٥٧بقوة نسبية " المساھمة في تحويل األسرة إلى العيادات الطبية التي تحتاج إليھا" −
مساعدة األسرة على المواجھة الفعالة "و " اعدة األسرة في تغطية تكاليف العالجمس"و 

المساھمة في "، و %٨٢٫٩٢بقوة نسبية مكرر " للصعوبات المرتبطة بمشكالتھا الصحية
تسھيل إجراءات "، و %٨١٫٨١بقوة نسبية " اكساب األسرة العادات الصحية السليمة
تقديم أفكار جديدة تساھم في الوقاية من "و " يحصول األسرة على خدمات التأمين الصح

 %.٨٠٫٤٤بقوة نسبية مكرر " من خالل الندوات العدوى

لمساھمة مع المتخصصين في إيجاد الخدمات الصحية التي ا"وجاءت أقل االستجابات  −
المساھمة في حل المشكالت بين "، و %٧١٫٦٣بقوة نسبية " الالجئة تحتاجھا األسرة

بقوة نسبية " لطبية التي تحول دون استفادتھا من الخدمات الصحيةاألسرة والمراكز ا
بقوة نسبية " توعية األسرة بمسببات األمراض الصحية من خالل النشرات"، و %٧٥٫٤٨
٧٦٫٠٣.% 

أدوار أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة : المحور الرابع
  :المعوقات السكنية

أن أدوار أخصائي  ،حسب استجابات األخصائيين االجتماعيين ،لدراسةأشارات نتائج ا −
الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات السكنية جاءت مرتفعة، 

، ومن االستجابات التي جاءت مرتفعة ٢٩٥٫١٤ومتوسط حسابي % ٨١٫٣١وبقوة نسبية 
 :ھي

، و %٨٧٫٨٧بقوة نسبية " ألسر الالجئةجمع البيانات عن ظروف وأحوال السكن ل" −
توعية األسرة "، و %٨٦٫٧٨بقوة نسبية " المتابعة للمشكالت السكنية لألسرة الالجئة"

، و %٨٤٫٨٤بقوة نسبية " الالجئة على كيفية تنظيم األسرة كي تتناسب مع ظروفھا السكنية
، و %٨٤٫٥٧سبية بقوة ن" تقديم المشورة لألسرة في كيفية مواجھة مشكالتھا السكنية"
مساعدة األسرة على االستفادة من موارد وإمكانيات المجتمع المحلى لمواجھة مشكالتھا "

 %.٨٣٫٤٧بقوة نسبية " السكنية

" مساعدة األسرة على تطوير المسكن من خالل القروض السكنية"وجاءت أقل االستجابات  −
طبيعية وآثارھا على دراسة األزمات المرتبطة بالكوارث ال"، و %٦٩٫٩٧بقوة نسبية 

تبصير األسرة بخطورة الزيادة السكانية وأثرھا "، و %٧٣٫٠٠بقوة نسبية " خطط اإلسكان
 %.٧٧٫٩٦بقوة نسبية " في حدوث المشكالت السكنية
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التصور المقترح لألرتقاء بالممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات 
  يين من خدمات الرعاية االجتماعيةجئين الفلسطينالتي تحد من استفادة الال

ً من الدراسة الميدانية التي قام بھا الباحث، وما أسفرت عنھا من نتائج ومن تحليل  انطالقا
للدراسات السابقة، يمكن وضع تصور مقترح للممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في 

ين الفلسطنيين من خدمات الرعاية االجتماعية، مواجھة المعوقات التي تحد من استفادة الالجئ
  :ويمكن توضيح النقاط التي يتضمنھا التصور المقترح كاآلتي

  التصور المقترح األسس التي يقوم عليھا: أوالً 
اإلطار النظري الموجه للدراسة الحالية، وما تضمنه من معارف مرتبطة بالممارسة المھنية  .١

 .ف في مجال الرعاية االجتماعية لالجئين الفلسطينيينللخدمة االجتماعية الدولية، ومعار

نتائج الدراسة الحالية والتي أوضحت المعوقات التي تحد من استفادة الالجئين الفلسطينيين  .٢
كشفت أبرز معوقات ، واألونروامن خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة من وكالة 

حد من استفادة الالجئين الفلسطينيين من الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية التي ت
، اضافة الى تحديد أدوار أخصائي األونرواخدمات الرعاية االجتماعية المقدمة من وكالة 

الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجھة المعوقات التي تحد من استفادة 
، وتحديد األونرواة من وكالة الالجئين الفلسطينيين من خدمات الرعاية االجتماعية المقدم

أدوار أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في دائرة االغاثة والخدمات 
 .األونروااالجتماعية بوكالة 

 .في الواقع الميداني مالحظات أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية .٣

 .مالحظات الباحث في الواقع الميداني .٤
  

  أھداف التصور المقترح: اثانيً 
المعوقات التي تحد من استفادة الالجئين الفلسطينيين يسعى التصور المقترح الى مواجھة 

، اضافة الى رفع مستوى الكفاءة األونروا وكالة من خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة من
الرعاية االجتماعية المھنية ألخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية في مجال 

  .لالجئين الفلسطينيين
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تفعيل أدوار أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية لإلرتقاء في مواجھة   :ثالثا
المعوقات التي تحد من استفادة الالجئين الفلسطينيين من خدمات الرعاية االجتماعية، 

  :ويتم ذلك كاآلتي

  :خدمة االجتماعية الدولية كمعالجدور أخصائي الممارسة المھنية لل •
العمل مع األسرة الفلسطينة الالجئة التي تجد صعوبة في التكيف مع ظروف الحياة  .١

بالمخيم ومساعدتھا على تعديل أفكارھا غير الصحيحة ومشاعرھا السلبية وسلوكياتھا 
  .غير المرغوبة، أي السعي إلحداث تغيرات ايجابية في ذات األسر الالجئة

ن كافة اإلمكانيات والموارد التي تسھم في حل مشكالت األسر الفلسطينة البحث ع .٢
  .الالجئة

التدخل لمساعدة األسرة الالجئة على مواجھة وحل المشكالت التي تواجھھم سواء  .٣
  .الخ.. أكانت مشكالت اجتماعية أو اقتصادية صحية أو سكنية 

رة الالجئة، ومنح األمل في دعم المشاعر االيجابية وتعزيز العالقات االجتماعية لألس .٤
  .إمكانية مواجھة مشكالتھا وتحسين أحوالھا

 .حث األجھزة والمنظمات المختلفة على المشاركة في حل مشكالت األسرة الالجئة .٥

  :دور أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية كباحث وجامع للبيانات •
مشكالت األسرة الفلسطينة الالجئة جمع البيانات والمعلومات الخاصة باحتياجات و .١

ً في التخطيط لتوفير الخدمات التي تشبع  وتصنيفھا وترتيبھا ثم تحليلھا لتكون أساسا
 .االحتياجات أو تواجه المشكالت على أساس علمي

القيام بإجراء البحث االجتماعي المتعلق بمشكالت األسر الالجئة لتقديمه لمؤسسات  .٢
 .رعايتھم

واألبحاث لتحديد وتقويم خدمات وإمكانيات مؤسسات رعاية األسرة القيام بالدراسات  .٣
 .الالجئة بغرض تطويرھا وتحسين أدائھا

حصر اإلمكانيات والموارد الموجودة بالمجتمع والتي يمكن استغاللھا واالستفادة منھا  .٤
 .لمساعدة األسرة الالجئة

  طعية الدولية كوسيدور أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتما •
تسھيل حصول األسرة الفلسطينة الالجئة على الخدمات التي تحتاج إليھا من مؤسسات  .١

  . رعايتھم كالخدمات االجتماعية واالقتصادية والصحية
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التوسط بين مؤسسات المجتمع المحلي المحيط بھا لالستفادة من الموارد واإلمكانيات  .٢
حية ومراكز الرعاية المتاحة في المجتمع لصالح األسرة الالجئة كالمراكز الص

  .واألندية والمدارس وغيرھا

توجيه األسرة الالجئة لالستفادة من مصادر الخدمات المتوفرة في المؤسسات  .٣
المجتمعية األخرى وتبصيرھم في الوصول إلى الموارد التي يحتاجون إليھا وال 

  .يستطيعون تحديدھا أو معرفة مصدرھا وأساليب الحصول عليھا

مشكالت األسرة الالجئة إلى المسؤولين في المجتمع وأصحاب توصيل احتياجات و .٤
القرار وتبصيرھم بخطورة تلك المشكالت ليكونوا أكثر استجابة الحتياجات وقضايا 

 .األسرة الفلسطينة الالجئة

  :دور أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية كمساعد •
وتحديد العوامل المرتبطة بحدوث مساعدة األسرة الفلسطينة الالجئة على فھم  .١

المشكالت ومعاونتھا على اختيار حل من ضمن الحلول البديلة لتعديل شكل العالقات 
  .والتفاعالت فيما بينھا

مساعدة األسرة الالجئة على االستفادة من مواردھم الذاتية والشخصية وإمكانياتھم  .٢
  .وقدراتھم في مواجھة مشكالتھم

الالجئة في مناقشات جماعية لمشكالتھم العامة وتشجيعھم العمل على إشراك األسرة  .٣
ً أن ھذه المشكالت ليست شخصية تمثل أسرة واحدة  ومعاونتھم حتى يشعروا جميعا
منھم بل ھي مشكالت عامة لألسر الفلسطينة الالجئة، وھذا يساعدھم على زيادة الثقة 

  . بأنفسھم ومواجھة ھذه المشكالت

معرفة األنساق األخرى التي يمكن أن تساھم في تقديم مساعدة األسرة الالجئة في  .٤
الخدمات ومساعدتھا في العديد من مھام الحياة اليومية مثل جماعات األصدقاء 

  .والجيران ونسق الموارد االجتماعية المتمثلة في المؤسسات

  :دور أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية كمخطط •
ألھداف القريبة والبعيدة وإمكانية تنفيذ ومتابعة خطط التدخل المساھمة في تحديد ا .١

  المھني في

  .مشكالت األسرة الالجئة .٢

المساھمة مع غيره من المتخصصين في المؤسسات االجتماعية في تحديد الموارد  .٣
المالية والبشرية والتنظيمية الالزمة لوضع وتنفيذ خطط وبرامج رعاية األسرة 

  .تى يتم تحقيق أھدافھاالالجئة على أسس علمية ح
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القيام بمساعدة األسرة الالجئة على تحديد أولويات احتياجاتھا ومشكالتھا ووضع خطة  .٤
لمواجھة تلك المشكالت مع مساعدتھا في تحديد الموارد الالزمة لمواجھة تلك 

  . المواقف

  :دور أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية كمنسق •
الجتماعي بالتنسيق بين جھوده كمھني مسؤول عن التغيير بالنسبة قيام األخصائي ا .١

لألسرة الفلسطينية الالجئة وجھود غيره من المھنيين داخل مؤسسات رعاية األسر 
الفلسطينة الالجئة سواء كانوا من األخصائيين االجتماعيين أو من التخصصات 

  .لألسرة الالجئة األخرى في إطار فريق العمل وذلك لتحقيق أفضل درجة لرعاية

التنسيق بالنسبة للخدمات التي تقدمھا المؤسسات ألسرة الالجئة والعمل على منع  .٢
  .االزدواج في تقديم تلك الخدمات

التنسيق بين استخدام المواد المتاحة وصوالً ألفضل درجة في إشباع حاجات األسرة  .٣
  .الالجئة ومواجھة مشكالتھا

تنسيق بين جھود أنساق التعامل المسؤولة عن العمل كحلقة اتصال وربط من خالل ال .٤
مواجھة مشكالت األسرة الالجئة على أساس قيام كل منھا بالمھام التي يتم االتفاق 
عليھا حتى يمكن االستفادة بكافة الجھود دون تكرارھا أو تضاربھا بما يسھم في 

 .مواجھة تلك المشكالت

  :الدولية كمدافع دور أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية •
القيام بالدفاع عن مصالح األسرة الفلسطينة الالجئة، والسعي معھم لمحاولة إشباع  .١

  .احتياجاتھم والوقوف بجانبھم ومشاركتھم بالجھود التي تحاول تحسين أوضاعھم

  .تعريف األسرة الالجئة بحقوقھم وكيفية الحصول عليھا .٢

قى الرعاية والخدمات التي تشبع مساعدة األسرة الالجئة على حماية حقھا في تل .٣
  .حاجاتھا أو تواجه مشكالتھا

المطالبة لدى المؤسسات المجتمعية لتوفير وتلبية الخدمات التي تحتاجھا األسرة  .٤
 .الالجئة

  :دور أخصائي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية كمعلم •
والتوافق مع المشكالت مساعدة األسرة الفلسطينة الالجئة على تعلم مھارات التكيف  .١

 .والتماشي معھا إلى حين مواجھتھا وحلھا

تزويد األسرة الالجئة بالمعلومات والمعارف الالزمة التي تمكنھم من مواجھة  .٢
 .مشكالتھم وإشباع حاجاتھم وكيفية استثمار إمكانياتھم وقدراتھم وتنميتھا
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تخاذ القرارات الھامة تزويد األسرة الالجئة بالمعلومات والمعارف التي تمكنھم من ا .٣
 .أو تحديد أھدافھم

المشاركة في عمل الندوات واللقاءات والمؤتمرات العلمية من أجل توعية أفراد  .٤
 .المجتمع بأھمية مواجھة مشكالت األسر الفلسطينية الالجئة

  .تعريف األسرة الالجئة بأساليب التعامل مع المشكالت المستقبلية وكيفية الوقاية منھا .٥

  :ي الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية الدولية كمقدم للخدماتدور أخصائ •
توجيه األسرة الالجئة إلى الخطوات التي ينبغي القيام بھا بھدف إلحاقھا بأي مؤسسة  .١

 .تحتاج لخدماتھا

توضيح خدمات المؤسسة التي يعمل بھا لألسرة الالجئة حتى يمكنھا االستفادة منھا في  .٢
 .ضوء الشروط المحددة لذلك

 . المساھمة في زيادة كفاءة تقديم الخدمات لألسرة الالجئة .٣

العمل على تنوع الخدمات التي تقدمھا مؤسسات رعاية األسرة الالجئة بما يتناسب مع  .٤
 .تعدد وتنوع الحاجات والمشكالت

توفير الخدمات الالزمة في الفروع التابعة لمؤسسات رعاية األسرة الالجئة وخاصة  .٥
 .في وكالة األونروا

تحويل األسرة الالجئة إلى المؤسسات التي يمكن أن تشبع احتياجاتھم أو تواجه  .٦
 .مشكالتھم
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