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  :مقدمة :أوال
ـــنفس اإلیجـــابي  ـــم ال       یعـــد موضـــوع الرضـــا عـــن الحیـــاة مـــن الموضـــوعات األساســـیة فـــي عل

Positive  Psychology الرضــا عــن الحیــاة مؤشــرًا مــن المؤشــرات األساســیة وذلــك العتبــار أن
للتكیف والصحة النفسیة السلیمة، فالرضا عـن الحیـاة مفتـاح لتحصـین األفـراد مـن الوقـوع فـي بـراثن 
االضطرابات النفسـیة واالنحرافـات االجتماعیـة واسـتثمار لطاقـاتهم وقـدراتهم، كمـا یـؤدي إلـى تحقیـق 

  .ة والنظر إلى المستقبلاألهداف والتفاؤل واإلقبال على الحیا
الرضـــا عـــن الحیـــاة وأبعـــاده المختلفـــة وأهمیتـــه تعریــف  فـــي هـــذا البحـــثولــذا ســـوف تتنـــاول 

ومصــادره باإلضــافة إلــى النظریــات المفســرة للرضــا وســبل تحســین مســتوي الرضــا عــن الحیــاة للمــرأة 
اة للمـــرأة الالجئـــة، ومنظـــور الممارســـة العامـــة فـــي الخدمـــة االجتماعیـــة لتحســـین الرضـــا عـــن الحیـــ

  .الالجئة
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  :مرأة الالجئةلل تعریف الرضا عن الحیاة: ثانیاً 
ورضــاء    –مـن رضـى بـه، وعنـه، وعلیـه " الرضــا"للرضـا تعریفـات عدیـدة حیـث تشـتق كلمـة 

، ومرضاه أي اختاره وقبله، والرضا في اللغة هو سرور القلب بمر القضاء   .)١( ورضوانًا
  .)٢( هو الشعور بالسرور والطمأنینة الذي یصحب تحقیق الهدف فالرضا

شــعور الفــرد وتقدیراتــه المعرفیــة : بأنــه )Gilman(جلمــان أمــا الرضــا عــن الحیــاة فیعرفــه 
  .)٣(لجودة حیاته والذي یعكس تقدیره العام لنواحي معینة في حیاته كاألسرة والذات والمجتمع 

تقـدیر عقلـي لنوعیـة الحیـاة التـي یعیشـها : فیعرف الرضا عـن الحیـاة بأنـه مایكل أرجایلأما 
  .)٤( الفرد ككل أو حكم بالرضا عن الحیاة

تقیـیم الفـرد لنوعیـة الحیـاة التـي یعیشـها : الرضا عـن الحیـاة بأنـه مجدي الدسوقيوكما یرى 
یـة بالمسـتوى األمثـل الـذي طبقًا لنسـقه القیمـي، ویعتمـد هـذا التقیـیم علـى مقارنـة الفـرد لظروفـه الحیات

  .)٥(یعتقد أنه مناسب لحیاته، ویقاس بالمقیاس المستخدم لقیاسه 
  :  مرأة الالجئةللووفقًا لما سبق فإن تعریف الرضا عن الحیاة 

تقیـــیم المـــرأة الالجئـــة بالمخیمـــات للحیـــاة التـــي تعیشـــها مـــن خـــالل مقارنـــة المـــرأة لظروفهـــا 
  .مناسب لها وحكمها الذاتي عنهالحیاتیة بالمستوى الذي تعتقد أنه 

  :مرأة الالجئةلل أبعاد الرضا عن الحیاة: ثالثاً 
ــــــــــــاة                               ــــــــــــد مــــــــــــن الدراســــــــــــات لتحدیــــــــــــد أبعــــــــــــاد الرضــــــــــــا عــــــــــــن الحی قــــــــــــام العلمــــــــــــاء بالعدی

   :ربعة أبعاد رئیسیة للرضا عن الحیاة هيأل  (Myers and Diener)فلقد أشار مایزر ودینز 
  Personal control.الضغط الذاتي  -٢       Self esteem.تقدیر الذات  -١
  .)٦(Extraversion االنبساط  -٤.               Optimismالتفاؤل  -٣

  :بأنها تتمثل في (Philip Hughes)ویرى فیلیب هوجس 
  .الشعور بـأن اإلنسان جزء من المجتمع -٢.             العالقات االجتماعیة -١
  .)٧( الشعور باألمن في المستقبل -٤.                   التفاؤل بالحیاة -٣

  :األبعاد فيFranken)  فراكن (ویحدد 
االســـــــــتقرار  -٣.      الطمأنینـــــــــة -٢.            العالقــــــــات االجتماعیـــــــــة الجیـــــــــدة -١

   .)٨(التقدیر االجتماعي  - ٤                                    .           األسري
  :في األبعاد التالیة  Yanez)یانیس(ویحددها 

  .تطور الشخصیة -٢.                          االستقاللیة -١
  .الهدف من الحیاة -٤.    العالقات االجتماعیة مع اآلخرین -٣
  .)٩(تقدیر الذات  -٥
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 الالجئـة بالمخیمـات الفلسـطینیة ووفقًا لما سبق ذكره فإن أبعاد الرضا عن الحیاة للمرأة
  :تتحدد في األبعاد التالیة

  :العالقات االجتماعیة-١
الـروابط واآلثـار المتبادلـة التـي تنشـأ اسـتجابة لنشـاط  إلـىیشیر تعریف العالقـة االجتماعیـة 

سلوك مقابل، وتعتبر االستجابة شرط أساسي لتكوین أي عالقـة اجتماعیـة، وقـد تكـون العالقـة بـین 
  .)١٠(فرد وأخر، وقد تكون بین الفرد والمجموع، كما قد تكون العالقة بین الظواهر والنظم 

ن أهــم المصـادر للشـعور بالرضـا حیـث یـنجم أكبــر وتعتبـر العالقـات االجتماعیـة مصـدرًا مـ
تــدعیم للرضــا والتوافــق النفســي مــن خــالل وجــود أفــراد مصــدر للثقــة فــي حیــاة الفــرد كشــریك الحیــاة 
واألصــــدقاء فالعالقــــات االجتماعیــــة تقــــدم للفــــرد الفرصــــة لإلفصــــاح عــــن الــــذات والرفقــــة والمســــاندة 

  .)١١(النتماء االجتماعیة وقت األزمات باإلضافة إلى الشعور با
وتتمثـل العالقــات اإلیجابیــة مــع اآلخــرین فــي القـدرة علــى إقامــة عالقــات اجتماعیــة إیجابیــة 
مع اآلخـرین قائمـة علـى الثقـة والتـواد والتوحـد مـع اآلخـرین والقـدرة علـى األخـذ والعطـاء والـتعلم مـن 

ة النفســـیة والتـــي یعـــد اآلخــرین وأن العالقـــات اإلیجابیـــة مــع اآلخـــرین یعـــد بعــدًا رئیســـیا لجـــودة الحیــا
  .)١٢(الرضا عن الحیاة أحد محاكاتها 

كمـــا تشـــمل العالقـــات االجتماعیـــة، العالقـــات األســـریة والعالقـــات مـــع األصـــدقاء والرفـــاق 
 .والجیران حیث أن األسرة أحد مصادر الشعور بالسعادة والرضا

  :االستقرار األسري -٢
الســلیمة التــي تحظــى بقــدر عــال مــن  العالقــة الزوجیــة: یعــرف االســتقرار األســري علــى أنــه

ـــــد كیفیـــــة تحمـــــل  ـــــة والتكامـــــل فـــــي أداء األدوار لتحدی ـــــذي تراعـــــي فیـــــه الفردی التخطـــــیط الـــــواعي ال
المسـئولیات والواجبــات ومــدى القــدرة علـى مواجهتهــا مــع اعتبــار دیمقراطیـة التعامــل فــي األســرة كــي 

  .)١٣( غیراتتستطیع الصمود أمام األزمات وتحقیق المرونة والتكیف مع المت
فاالســتقرار األســري مــن أهــم مصــادر الشــعور بالرضــا عــن الحیــاة وذلــك مــن خــالل األســرة 
والتي تشمل الزوج والزوجـة واألبنـاء حیـث أن المتـزوجین أكثـر رضـا مـن غیـرهم العـزاب أو األرامـل 
أو المطلقـــین فهـــم أكثـــر ســـعادة وهنـــاء حیـــث أن الـــزواج النـــاجح یعتبـــر مـــن أهـــم مقومـــات الشـــعور 

الرضــا عــن الحیــاة كمــا أن غلبــة الســلوك اإلیجــابي األســري علــى الســلوك الســلبي كتبــادل الهــدایا ب
واالســتعداد للمســاعدة العملیــة  واالســتمتاع بالحیــاة الجنســیة، وكثــر الوقــت الــذي یمضــیه الزوجـــان 
، واالتفــاق علــى المســائل المادیــة وانتهــاج الجانــب اإلیجــابي فــي حــل المشــكالت التــي تعرضــهم   معــًا
والعالقــات األســریة المنفتحــة والســلیمة مــع جمیــع أطــراف األســرة كــل ذلــك مــن شــانه تحقیــق الرضــا 

  . عن الحیاة واالستقرار األسري
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  :تقدیر الذات -٣
هــو الحكــم الــذي یصــدره الفــرد علــى نفســه متضــمنًا االتجاهــات : یعــرف تقــدیر الــذات بأنــه

الفرد نحو نفسـه فـي مجـال الخبـرات الشخصـیة التي یرى أنها تصفه على نحو دقیق، وینقسم تعبیر 
واألســــریة واألكادیمیــــة واالجتماعیــــة ویعــــد تقــــدیر الــــذات نتاجــــًا للتقــــدیرات التــــي یــــدركها الفــــرد مــــن 
اآلخـرین المهمـین بالنسـبة لـه، كمــا یعـد نتاجـًا أیضـًا لمشـاعر الفــرد بالقـدرة والكفـاءة، وتمثـل الوظیفــة 

  .)١٤( مثل الوظیفة الثانیة اإلحساس بالقوة والكفاءةاألولى االستحسان االجتماعي  بینما ت
وهنـاك ارتبــاط بــین الرضـا عــن الحیــاة وتقــدیر الـذات الــذي یعــد أحـد العوامــل المســئولة عــن 
إحســاس الفــرد بالرضــا عــن الحیــاة، حیــث إن األفــراد الــذین یتمیــزون بدرجــة عالیــة مــن تقبــل الــذات 

ن والرضـــا عنهـــا أكثـــر شـــعورًا بالرضـــا عـــن حیـــاتهم و  ٕ ـــذات، وا ـــدیهم مشـــاعر تقـــدیر وتقبـــل ال ترتفـــع ل
تحقیــق الفــرد ألهدافــه مــن العوامــل التــي تزیــد شــعور الفــرد بالرضــا عــن ذاتــه وأیضــًا مســتوى النشــاط 

  .النفسي واالجتماعي للفرد عامل منبئ برضاه عن ذاته وحیاته
  :االندماج المجتمعي -٤

هدف انتقال األفـراد والجماعـات االندماج المجتمعي مفهوم ینشأه كل مجتمع وكل جماعة ب
مـــن حالـــة المواجهـــة والصـــراع إلـــى حالـــة العـــیش بكرامـــة وتكافـــل، كمـــا یعتبـــر االنـــدماج المجتمعـــي 
صــورة مــن صــور القــدرة علــى الوصــول إلــى المنظومــات السیاســیة القانونیــة الالزمــة لجعــل الحقــوق 

المجتمعـي یتضـمن التكیـف واقع فعلـي وهـو مفهـوم عكـس مفهـوم االسـتبعاد االجتمـاعي، واالنـدماج 
االجتماعي والفعالیة االجتماعیة كما یركز علـى المشـاركة والتفاعـل وبـذل الجهـد المتبـادل مـع كافـة 

فمــــن خاللــــه یــــتم العمــــل علــــى تهیئــــة طاقــــات المجتمــــع  ،الظــــروف الداخلــــة فــــي عملیــــات التفاعــــل
یجاد الحلـول لمشـكالت المجتمـع المتنو  ٕ مكانیاته وتوسیع قاعدة العمل وا ٕ عـة وهـذا مـن شـأنه تحقیـق وا

  .الرضا عن الحیاة لألفراد والمشاركین في هذا االندماج
  :مرأة الالجئةلل أهمیة الرضا عن الحیاة: رابعاً 

  .یمثل الرضا عن الحیاة أهم مصادر السعادة في الدنیا، والمكون األساسي لها -١
األفــراد إلیهــا وملمحــًا یعــد الرضــا عــن الحیــاة مطلبــًا مــن المطالــب المهمــة التــي یســعى  -٢

  .من مالمح الشخصیة السویة حین یشعر اإلنسان بالرضا عن سلوكیاته وتصرفاته
  .كما یعد الرضا نوعًا من التقدیر لمدى سیر األمور، سواء اآلن أو في الماضي -٣
ــــرًا فــــي عملیــــة تكیفــــه الشخصــــي واالجتمــــاعي، وفــــي تكــــوین  -٤ كمــــا یســــهم إســــهامًا كبی

  .ته الخاصة إلى العالمشخصیته، وبلورة نظر 
  .یرید تحقیقهوما الشعور بالرضا عن الحیاة یرتبط بطموح الفرد وما قد یصبو إلیه،  -٥
  .)١٥( النفسیةصحة الالمؤشرات التي تبین تمتع الفرد ب منالرضا عن الحیاة  -٦
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  :مرأة الالجئةلل مصادر الرضا عن الحیاة :خامساً 
هنــاك العدیــد مــن المصــادر التــي یجــد اإلنســان فیهــا مــا یحقــق الرضــا عــن حیاتــه، ویحــدد         

  :هذه المصادر في )Dienerدینر(
حیــث قــدرة الفــرد علــى عقــد صــالت اجتماعیــة راضــیة مرضــیة، : التوافــق االجتمــاعي -١

لمشـــاعر اآلخـــرین، وعالقــات تتســـم بالتعـــاون، فـــال یشـــوبها العـــدوان أو االرتیـــاب أو عـــدم االكتـــراث 
  .فهي عالقات متبادلة

  .قدرة الفرد على التوفیق بین دوافعه المتصارعة بشكل متزن :التوافق الذاتي -٢
یقصــــد بــــه قــــدرة الفــــرد علــــى الصــــمود علــــى الشــــدائد  :القــــدرة علــــى تحمــــل اإلحبــــاط -٣

  .االنفعال واألزمات، ویعني ذلك أن انفعاالته متوازنة مع حجم المشكلة أو الموضوع الذي یثیر
  .وهذه نتیجة طبیعیة لتوافقه الذاتي واالجتماعي: الشعور بالرضا والسعادة -٤
حیث قدرة الفرد على اإلنتـاج المعقـول فـي حـدود ذكائـه واسـتعداداته،  :اإلنتاج المالئم -٥

ومحــاوًال حــل المشــاكل بســلوك معــین، وهــو یعــرف كیــف یواجــه المواقــف، وقــادر علــى إیجــاد حلــول 
  .فشلبدیلة إذا 

  .حیث یساهم في إحداث تغیرات إصالحیة بناءة في بیئته :الجهود البناءة -٦
حیث تـرتبط بقـیم إنسـانیة فریـدة صـمیمها الحریـة والمسـؤولیة، فهـي تعنـي  :االستقاللیة -٧

أن یأخـــذ موقفـــًا مـــن هـــذا الواقـــع بإرادتـــه الحـــرة بحیـــث یقـــیم األمـــور بـــوعي ویختـــار أفضـــل البـــدائل 
  .المتاحة أمامه

یعنـــي أن الســـلوك یوجـــه نحـــو حـــل المشـــاكل والضـــغوط التـــي یقابلهـــا الفـــرد : الواقعیـــة -٨
  .)١٦(ویستطیع حلها ویحقق األهداف التي یتمكن من بلوغها 

  :مرأة الالجئةلل الرضا عن الحیاةالنظریات المفسرة : سادساً 
 :نظریة المواقف  -١

یرى أصحاب هذه النظریة أن اإلنسان یرضى عن الحیاة عندما یعـیش فـي ظـروف طیبـة، 
ویشـعر فیهـا بـاألمن والنجـاح فـي تحقیـق مـا یریـد مـن أهـداف، فیجـد الصـحبة الطیبـة، ویتـزوج امـرأة 
صـــالحة، ویكـــون أســـرة متماســـكة، ویحصــــل علـــى عمـــل جیـــد مـــع المعافــــاة فـــي البـــدن، ففـــي هــــذه 

  . )١٧(ضیًا وسعیدًا ومتمتعًا بصحة نفسیة الظروف یكون اإلنسان را
  :نظریة الخبرات السارة -٢

یـرى أصــحاب هــذه النظریــة أن اإلنسـان یرضــى عــن حیاتــه عنـدما تكــون خبراتــه فیهــا ســارة 
نمـــا مـــا یدركـــه اإلنســـان مـــن  ٕ وممتعـــة ولیســـت الظـــروف أو المواقـــف الطیبـــة هـــي مصـــدر الرضـــا وا
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اإلدراك مسألة نسبیة تختلـف مـن شـخص إلـى آخـر وفـق مـا خبرات سارة في هذه الظروف، ویكون 
  .یدركه منها في الموقف من خبرات سارة أو غیر سارة

  :نظریة الفجوة بین الطموح واإلنجاز -٣
تشــیر هــذه النظریــة أن الفــرد یرضــى عــن حیاتــه عنــدما یحقــق طموحاتــه، أو عنــدما تكــون 

ات علـى المقارنـة مـع اآلخـرین ومـع خبـرة الفـرد انجازاته قریبة من طموحاته، وغالبًا ما تقوم الطموح
مكانیاتـه فإنـه ال یسـتطیع  ٕ الماضیة، ولكـن عنـدما یضـع الفـرد طموحـات وأهـداف أعلـى مـن قدراتـه وا
الوصـول إلـى أهدافـه وبالتـالي یجـد  نفسـه غیـر راضـي عـن حیاتـه، وبـذلك یـؤدي الطمـوح الزائـد مـع 

المســتقبل، لــذلك یجــب الموازنــة بــین طمــوح ضــعف اإلمكانــات إلــى اإلحبــاط والقلــق المســتمر علــى 
مكاناتــه حتــى یســتطیع تحقیــق أهدافــه بنجــاح، ومــع ذلــك فلــیس مــن المؤكــد أن الفجــوة بــین  ٕ الفــرد وا

  .الطموح واإلنجاز هي التي تحقق الرضا أم العكس
  :نظریة المقارنة مع اآلخرین -٤

اآلخـــرین ضــمن الثقافـــة أن الفــرد یشــعر بالكفـــاءة والجــدارة والقیمـــة عنــدما یقــارن نفســـه مــع 
الواحدة ویتملكهم الشعور بالرضا إذا كانت ظروفهم أفضل ممـن یحیطـون بهـم، فالرضـا عـن الحیـاة 
یعتمد على المقارنـة بـین المعـاییر الموضـوعیة أو الفردیـة أو الثقافیـة أو االجتماعیـة أو المادیـة مـن 

المقارنـة األفـراد أو الجماعـات  ناحیة وما تم تحقیقه على أرض الواقع مـن ناحیـة أخـرى، وقـد تشـمل
المحیطـة أو الــدول أو المجتمعـات، والتفــوق علـى اآلخــرین فـي جمیــع المعـاییر الذاتیــة واالجتماعیــة 
مـــن أهـــم مصـــادر الرضـــا عـــن الحیـــاة كـــذلك تعتبـــر المقارنـــة مـــع اآلخـــرین واحـــدة مـــن الطـــرق التـــي 

  .)١٨(یستخدمها الناس في إرساء مقاییسهم
  ):عودالت(نظریة التكیف  -٥

تـــتلخص هـــذه النظریـــة فـــي فرضـــیة أن األفـــراد یتصـــرفون بشـــكل مختلـــف اتجـــاه األحـــداث 
تمر علیهم في حیاتهم، وذلك اعتمادًا على نمط شخصـیاتهم، وردود أفعـالهم وأهـدافهم  الجدیدة التي

نتیجـة التعــود والتـأقلم مـع األحــداث ومـع مــرور الوقـت فـإنهم یعــودون إلـى النقطــة  فـي الحیـاة، ولكــن
ساسیة التي كانوا علیها قبل وقوع األحداث، كما أن األفراد المختلفون ال یتكیفـون بـنفس الطریقـة األ

  .)١٩( أو بشكل مطلق مع األحداث والظروف المحیطة بهم
  :نظریة القیم واألهداف والمعاني -٦

یشـعر األفــراد بالرضــا عنـدما یحققــون أهــدافهم، ویختلــف الشـعور بالرضــا بــاختالف أهــداف 
 األفراد ودرجة أهمیتها بالنسبة هم حسب القیم السائدة في البیئة التي یعیشون فیها، وتدل

الدراسـات علـى أن األفـراد الـذین یـدركون حقیقـة أهـدافهم وطموحـاتهم وأهمیتهـا بالنسـبة لهــم 
ینجحـــون فـــي تحقیقهـــا ویتمتعـــون بدرجـــة أعلـــى مـــن الرضـــا عـــن الحیـــاة، مقارنـــة بأولئـــك الـــذین ال 

یقة أهدافهم، أو الذین تتعـارض أهـدافهم ممـا قـد یـؤدي إلـى الفشـل فـي تحقیقهـا والشـعور یدركون حق
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بعدم الرضا، ویعتمد تحقیق األهداف علـى االسـتراتیجیات المتبعـة فـي تحقیقهـا والتـي ال تـتالءم مـع 
  .)٢٠(شخصیة األفراد، وتختلف هذه األهداف باختالف المراحل العمریة وأولویة هذه األهداف 

  :نظریة التكاملیةال -٧
تقــــدم النظریــــات الســــابقة تفســــیرات جزئیــــة للرضــــا عــــن الحیــــاة ألن عوامــــل الرضــــا كثیــــرة 
ومتنوعــة وتختلــف مــن شــخص إلــى أخــر، وتختلــف فــي الشــخص الواحــد مــن وقــت إلــى أخــر، لكــن 

  :النظریة التكاملیة ترى أن الرضا عن الحیاة یتحقق من خالل التكامل بین العوامل التالیة
  .عیش اإلنسان في ظروف طبیة تشعره باألمن والطمأنینةأن ی -١
  .أن یدرك الخبرات السارة التي تمتعه وتسره -٢
  .أن یحقق أهدافه في الحیاة، ویتغلب على الصعوبات التي تواجهه -٣
مكانیاته، حتى ال یتعرض لإلحباط كثیراً  -٤ ٕ   .أن تكون طموحاته في مستوى قدراته وا
  . )٢١( یشعر بالكفاءة والجدارة، وتقدیر الذات وسته أو عمله، أن یحقق النجاح في درا -٥

وذلك  للمرأة الالجئة لتفسیر الرضا عن الحیاة انسب النظریات النظریة التكاملیة وتعتبر
  :ألسباب التالیة

  .تتسم هذه النظریة بالشمول حیث تنظر إلى الرضا عن الحیاة من جمیع زوایاه -أ
أبعـــاد الرضـــا عـــن الحیـــاة للمـــرأة الالجئـــة ســـواء الذاتیـــة أي مـــن خاللهـــا یمكـــن دراســـة  -ب

 -العالقــات االجتماعیـــة (أو فـــي بیئتهــا االجتماعیــة ومحیطهــا ) تقــدیر الــذات(داخــل المــرأة نفســها 
ممــا یحقــق المصــداقیة فــي دراســة أبعــاد الرضــا عــن الحیــاة ) االسـتقرار األســري االنــدماج المجتمعــي

  .للمرأة الالجئة
  :سین مستوى الرضا عن الحیاة للمرأة الالجئة بالمخیماتسبل تح: سابعاً 

 :بشكل عام هناك العدید من السبل والطرق المؤدیة إلى تحقیق الرضا عن الحیاة وهي تتمثل في
  .األوضاع المریحة مثل المنزل الجید والغذاء والدخل الوفیر والمستقبل األمن -١
  .والقلق واألمراض األخرىالصحة الجسدیة وتشمل الخلو من التوتر  -٢
  .العالقات االجتماعیة والتواصل مع األقارب -٣
  .الجو األسري والعنایة باألطفال -٤
  .وجود شریكك في الحیاة -٥

  : وآخرون أنها تتمثل في)  (Geraldویرى
قضــاء األوقــات مــع اآلخــرین، مشــاركة األصــدقاء، التفاعــل االجتمــاعي حیــث أن كــل  -١

الحالـة المزاجیـة لـدى الفـرد بجانـب العالقـات الفعالـة مـع األسـرة، النظـر إلـى ذلـك یعمـل علـى تغییـر 
  .الطرق األكثر فائدة لآلخرین بمعنى مساعدة الناس لتحسین تقدیر ذواتهم
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  .االستمتاع بأنشطة وقت الفراغ األكثر سعادة، والممارسة المستمرة لألنشطة -٢
االنفتـاح علـى التجـارب، المرونـة  وجود هدف فـي الحیـاة أو خطـة تسـعى لتحقیقهـا، أو -٣

  .والعفویة في التعامل مع اآلخرین
، بجانب التركیز على الجوانب اإلیجابیة في الحیاة -٤   .جعل اإلنسان أكثر تفاؤًال
عــدم إعطــاء األشــیاء أكبــر مــن حجمهــا، فــاألفراد الــذین یتمتعــوا بالســعادة قــادرین علــى  -٥

  .)٢٢(ق المداخل البناءة في التعامل مع المشكالت النظر لألشیاء وتطبیو عدم الرجوع للوراء 
ویمكــن مــن خــالل مــا ســبق أن نحــدد مجموعــة مــن العوامــل التــي مــن شــأنها تحســین 

  :مستوى الرضا عن الحیاة للمرأة الالجئة بالمخیمات
  :تحقیق االستقرار األسري للمرأة الالجئة وذلك من خالل -١
  .أداء األدوار األسریة بنجاح -أ

  .العالقات المتبادلة مع أفراد األسرة إقامة -ب
  .التمتع بروح الود والتفاهم مع جمیع أفراد األسرة -ج
  .المشاركة في كل قضایا ومشكالت أسرتها والتوافق الزواجي مع الزوج -د
  :تمتع المرأة الالجئة بالعالقات االجتماعیة اإلیجابیة ویتحقق ذلك من خالل -٢
  .ینالتوافق والتكیف مع المحیط -أ

  .المشاركة االجتماعیة مع اآلخرین كالزیارات والمناسبات السارة وغیر السارة -ب
  .الشعور بالمكانة والتقدیر االجتماعي من قبل اآلخرین -ج
  :شعور المرأة الالجئة بتقدیر ذاتها ویتحقق ذلك من خالل -٣
  .زیادة الثقة بالنفس -أ

  .مطلوبة منها كامرأة وزوجةالعمل على القیام بالواجبات والمسئولیات ال -ب
  .المشاركة في اتخاذ القرارات التي تراها مهمة -ج
احتــرام ذاتهـــا كـــامرأة وعــدم تعرضـــها للعنـــف بكــل أشـــكاله وأصـــنافه والحــد مـــن الهیمنـــة  -د

  .والسیطرة الذكوریة علیها
  :تمكین المرأة الالجئة من االندماج المجتمعي ویتحقق ذلك من خالل -٤
  .المؤسسات التي تهتم بقضایا المرأة ومجتمعهاالتطوع في  -أ

  .المشاركة في برامج تنمیة المخیم -ب
  .التعاون في األعمال التي تخدم المخیم -ج
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منظــور الممارســة العامــة فــي الخدمــة االجتماعیــة  لتحســین الرضــا  :ثامنــاً 
   :للمرأة الالجئة بالمخیمات

التـــي فرضـــت نفســـها علـــى ممارســـة  االتجاهـــاتتعتبـــر الممارســـة العامـــة مـــن أهـــم وأحـــدث 
االجتماعیـة حیـث تفاعلیــًا یبتعـد عـن الـنمط التقلیـدي للخدمـة  اتجاهاحیث تمثل  االجتماعیةالخدمة 

یؤكــد علــى أن التغییــر  انتقائیــاالممارســة العامــة لألخصــائي اإلجتمــاعى أساســا نظریــا  اتجــاهوفر یــ
  .البد أن یوجه تجاه كل مستویات الممارسة

التـي یمكـن العمـل و أحد المجاالت الخصبة لممارسة الخدمة االجتماعیـة  المرأةد مجال ویع
زیـادة فاعلیـة األنسـاق الـذي یهـدف إلـى الممارسة العامة التدخل المهني من منظور فیها من خالل 

حــداث التغیــرات المطلوبــة والتــي تتمثــل بتحســین مســتوى الرضــا عــن الحیــاة  علــى القیــام بوظائفهــا ٕ وا
  . بالمخیماتالالجئة  للمرأة

ویمكــن تحدیــد األدوار المتعــددة التــي یؤدیهــا الممــارس العــام فــي الخدمــة االجتماعیــة 
  :لتحسین مستوى الرضا عن الحیاة للمرأة الالجئة بالمخیمات فیما یلي

  :دور الممارس العام كمعالج -١
العـام لمســاعدة یقصـد بـدور الممــارس العـام كمعـالج تلــك األنشـطة التــي یقـوم بهـا الممــارس 

العمــــالء علــــى زیــــادة فاعلیــــة وظــــائفهم االجتماعیــــة وزیــــادة قــــدراتهم علــــى تفهــــم مشــــاعرهم وتعــــدیل 
  .)٢٣( لتعامل مع المواقف والمشكالتسلوكیاتهم وتعلیمهم كیفیة ا

  :وفى مجال تحسین الرضا عن الحیاة للمرأة الالجئة یقوم الممارس العام باالتي
التــي تجــد صــعوبة فــي التكیــف مــع ظــروف الحیــاة بـــالمخیم  العمــل مــع المــرأة الالجئــة -أ

ومســاعدتها علــى تعــدیل أفكارهــا الغیــر صــحیحة ومشــاعرها الســلبیة وســلوكیاتها غیــر المرغوبــة أي 
  .السعي إلحداث تغیرات ایجابیة في ذات المرأة الالجئة

  .ئةالبحث عن كافة اإلمكانیات والموارد التي تسهم في حل مشكالت المرأة الالج -ب
التــدخل لمســاعدة المــرأة الالجئــة علــى مواجهـــة وحــل المشــكالت التــي تواجههــا ســـواء  -ج

  .كانت اجتماعیة أو اقتصادیة صحیة أو سكنیة أو غیر ذلك
، ومـنح األمـل فـي المـرأة الالجئـةدعم المشاعر االیجابیة وتعزیز العالقات االجتماعیـة  -د

  .یاةإمكانیة مواجهة مشكالتها وتحسین رضاها عن الح
  :دور الممارس العام كممن -٢

الكتشــاف المصــادر والقــوى التــي بــداخلهم وتــدعیمها، وذلــك  العمــالءویعنــي مســاعدة نســق 
إلحـــداث التغییـــرات المنشـــودة، وفـــي هـــذا الـــدور یمـــد األخصـــائي االجتمـــاعي نســـق العمیـــل بالـــدعم 

  .)٢٤( الالزم من أجل اتخاذ اإلجراءات المطلوبة لتحقیق األهداف
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  :مجال تحسین الرضا عن الحیاة للمرأة الالجئة یقوم المماس العام باالتيوفي 
المــرأة الالجئــة علــى فهــم ذاتهــا واكتشــاف قــدراتها، واســتثمار إمكانیاتهــا وكیفیــة  مســاعدة -أ

  .استغاللها لصالحها، ومواجهة المواقف اإلشكالیة
ا، كـذلك األنسـاق مساعدة المـرأة الالجئـة علـى إحـداث تغییـرات مرغوبـة فـي شخصـیته -ب

  .األخرى كاألسرة
 تعلیم وتدریب المرأة الالجئة علـى كیفیـة مواجهـة مشـكالتها مـع التفكیـر الـواقعي لحلهـا -ج

  .وتمكینها من إشباع احتیاجاتها
مكانیاتهــا  -د ٕ تــدعیم المشــاعر اإلیجابیــة، ومــنح األمــل للمــرأة الالجئــة، واســتثمار قــدراتها وا

  .ضا عن حیاتهالتحقیق أهدافها وأن یشعر بالر 
مســـاعدة المـــرأة الالجئـــة علـــى الـــتخلص مـــن المشـــاعر الســـلبیة الناجمـــة عـــن العـــیش  -ه

  .بالمخیم مثل الشعور بالخوف وعدم األمن والشعور بعدم تقدیر الذات
  :دور الممارس العام كوسیط -٣

ویقصـد بــدور الممــارس العـام فــي الخدمــة االجتماعیـة كوســیط أن هنــاك جهـودا توجــه نحــو 
العمیل ومصدر الخدمات لكي یصال إلى بعضـهما الـبعض وتحقیـق التفـاهم بینهمـا وذلـك مـن نسق 

خالل تعریف نسق العمیـل بمصـادر الخـدمات واألجهـزة والمؤسسـات أو األشـخاص المسـئولین عـن 
  .)٢٥( تقدیم الخدمات

  :وفى مجال تحسین الرضا عن الحیاة للمرأة الالجئة یقوم الممارس العام باالتي
تسهیل حصول المـرأة الالجئـة علـى الخـدمات التـي تحتـاج إلیهـا مـن مؤسسـات رعـایتهم  -أ

  . كالخدمات االجتماعیة واالقتصادیة والصحیة
التوســــــط بــــــین مؤسســــــات المجتمــــــع المحلــــــي المحــــــیط بهــــــا لالســــــتفادة مــــــن المــــــوارد  -ب

اكـز الرعایـة واألندیـة واإلمكانیات المتاحة في المجتمع لصالح المرأة الالجئة كـالمراكز الصـحیة ومر 
  .ومراكز البرامج النسائیة

توجیــــه المـــــرأة الالجئــــة لالســـــتفادة مــــن مصـــــادر الخــــدمات المتـــــوفرة فــــي المؤسســـــات  -ج
ــــة ــــاجون إلیهــــا وال یســــتطیعون  المجتمعی األخــــرى وتبصــــیرهم فــــي الوصــــول إلــــى المــــوارد التــــي یحت

  .تحدیدها أو معرفة مصدرها وأسالیب الحصول علیها
  :ارس العام كمساعددور المم  -٤

ویقصد بدور الممارس العام كمساعد معاونـة العمیـل علـى مسـاعدة نفسـه بمعنـى أن یكـون 
ســـلوك الممـــارس مســــهال لســـلوك العمیـــل فــــي االتجـــاه المرغــــوب بمـــا یســـاعده فــــي اتخـــاذ القــــرارات 

 اتجــاه إلحـداث التغییـر وذلـك مـن خـالل تشـجیع العمیـل علـى الحـدیث والتعبیـر عـن نفسـه ومشـاعره
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و تشجیع نسق العمیل علـى النشـاط الـذاتي لخدمـة نفسـه والتصـرف  عناصر الموقف الذي یواجهه 
  .)٢٦( باستقاللیة

 :وفى مجال تحسین الرضا عن الحیاة للمرأة الالجئة یقوم الممارس العام باالتي
مســـــاعدة المـــــرأة الالجئـــــة علـــــى فهـــــم وتحدیـــــد العوامـــــل المرتبطـــــة بحـــــدوث المشـــــكالت  -أ

  .على اختیار حل من ضمن الحلول لتعدیل شكل العالقات والتفاعالت فیما بینهاومعاونتها 
مكانیاتها في مواجهة مشكالتها -ب ٕ   .مساعدة المرأة على االستفادة من مواردها الذاتیة وا
العمــــل علــــى المــــرأة الالجئــــة فــــي مناقشــــات جماعیــــة لمشــــكالتها العامــــة وتشـــــجیعها  -ج

ذه المشـكالت لیسـت شخصـیة تمثـل امـرأة واحـدة مـنهم بـل هـي ومعاونتها حتى یشعروا جمیعـا أن هـ
  . مشكالت عامة في المخیم وهذا یساعدها على زیادة الثقة بالنفس ومواجهة هذه المشكالت

مســاعدة المــرأة الالجئــة فــي معرفــة األنســاق األخــرى التــي یمكــن أن تســاهم فــي تقــدیم  -د
  .میة مما یساهم في تحسین الرضا عن الحیاةالخدمات ومساعدتها في العدید من مهام الحیاة الیو 

  :دور الممارس العام كمعلم -٥
مــدادهم بمعلومــات قریبــة  ٕ مسـئولیة األخصــائي االجتمــاعي تعلــیم العمــالء مهـارات متعــددة وا
ــــى البــــدائل  منهــــا بطریقــــة یســــتطیع العمــــالء فهمهــــا، أو تزویــــدهم بنصــــائح واقتراحــــات للتعــــرف عل

ســــلوك المغــــایر للموقــــف وتعلــــم أســــلوب حــــل المشــــكلة، واإلدراك، والعواقــــب الممكنــــة لألمــــور، وال
واألخصائي االجتماعي یدرب العمیل على اكتسـاب سـلوكیات جدیـدة، ویعـدل البیئـة المحیطـة بهـم، 

  .)٢٧(ویطور المهارات االجتماعیة، ویعلم الدور الوظیفي وكیف یكتسبون أدوارًا جدیدة 
 :الالجئة یقوم الممارس العام باالتيوفى مجال تحسین الرضا عن الحیاة للمرأة 

مســاعدة المــرأة الالجئــة علــى تعلــم مهــارات التكیــف والتوافــق مــع المشــكالت والتماشــي  -أ
   .معها إلى حین مواجهتها وحلها

تزویــــد المـــــرأة الالجئـــــة بالمعلومـــــات والمعـــــارف الالزمـــــة التـــــي تمكـــــنهم مـــــن مواجهـــــة  -ب
شباع حاجاتهم وكیفیة استغالل  مشكالتهم ٕ   .إمكانیتهم وقدراتهم وتنمیتهاوا
  .لقرارات أو تحدید أهدافهاتزوید المرأة الالجئة بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ ا -ج
المشــاركة فــي عمــل النــدوات واللقــاءات والمــؤتمرات العلمیــة فــي الموضــوعات الخاصــة  -د

  .تماعیةبالرضا عن الحیاة كاالستقرار األسري واالندماج المجتمعي والعالقات االج
  :دور الممارس العام كمدافع -٦

یقصد بدور الممارس العام كمدافع هي تلك الجهود التي یبذلها الممارس العـام فـي الحفـاظ 
على حقوق وحدات العمل المهني وكرامتهـا ومصـالحها، والسـیما إذا كانـت مـن الفئـات الضـعیفة أو 

رعایــة اجتماعیــة معینــة وذلــك تحقیقــا المســتهدفة أو تلــك النوعیــات مــن العمــالء المحتاجــة لخــدمات 
السـعي إلـى إزالـة العقبـات والحـواجز التـي تحـول  للعدالة االجتماعیة في المجتمـع، وذلـك مـن خـالل
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تمثیـل أنسـاق التعامـل أمـام جهـات معینـة باع حاجـاتهم وممارسـة حقـوقهم، مـع وبین إش ءبین العمال
دفاع عـــن مصــالحهم وحقـــوقهم واتخـــاذ مثــل الشـــرطة والمحــاكم والمؤسســـات االجتماعیـــة األخــرى للـــ

  .)٢٨( وار والمساومة والمفاوضةواستخدام أسالیب الح راءات التي یراها في صالح عمالئهاإلج
  :وفى مجال تحسین الرضا عن الحیاة للمرأة الالجئة یقوم الممارس العام باالتي

ع احتیاجــاتهم ، والســعي معهــم لمحاولــة إشــبابالــدفاع عــن مصــالح المــرأة الالجئــةالقیــام  -أ
  .والوقوف بجانبهم ومشاركتهم بالجهود التي تحاول تحسین حیاتها

  .تعریف المرأة الالجئة بحقوقها وكیفیة الحصول علیها -ب
مســـاعدة المـــرأة الالجئـــة علـــى حمایـــة حقهـــا فـــي تلقـــى الرعایـــة والخـــدمات التـــي تشـــبع  -ج

  .حاجاتها أو تواجه مشكالتها
  .المجتمعیة لتوفیر الخدمات التي تحتاجها المرأة الالجئةالمطالبة لدى المؤسسات  -د
  :دور الممارس العام كمنسق -٧

ویقصــد بــذلك الجهــود التــي یبــذلها لتوحیــد جهــود األنســاق المختلفــة بمــا تتضــمن مــن نســق 
التعامـــــل ونســــــق الممارســــــین مـــــن األخصــــــائیین االجتمــــــاعیین والتخصصـــــات األخــــــرى واألنســــــاق 

ع تضــارب جهودهــا لزیــادة كفــاءة الخــدمات التــي یحصــل علیهــا وفعالیــة المؤسســیة والمجتمعیــة ومنــ
  .)٢٩( التدخل في الموقف الذي یتم التعامل معه

وذلك من خالل تحدیـد احتیاجـات العمیـل ومشـكالته، وتقـدیر الخـدمات التـي تتطلبهـا حالـة 
ووضــــــع خطــــــة للخــــــدمات والتنســــــیق بـــــین المؤسســــــات أو أقســــــام المركــــــز وربــــــط العمیــــــل  العمیـــــل

  .بالمؤسسات المطلوبة وتتبع تلقي العمیل للخدمات ومراقبتها
 :وفى مجال تحسین الرضا عن الحیاة للمرأة الالجئة بالمخیمات یقوم الممارس العام باالتي

قیــام الممــارس العــام بالتنســیق بــین جهــوده كمهنــي مســئول عــن التغییــر بالنســبة المــرأة  -أ
سســــات مراكــــز البــــرامج النســــائیة ســــواء كــــانوا مــــن الالجئــــة وجهــــود غیــــره مــــن المهنیــــین داخــــل مؤ 

األخصائیین االجتماعیین أو من التخصصات األخرى في إطار فریق العمـل وذلـك لتحقیـق أفضـل 
  .درجة من الرضا عن الحیاة

التنســیق بالنســبة للخــدمات التــي تقــدمها المؤسســات المــرأة الالجئــة والعمــل علــى منــع  -ب
  .االزدواج في تقدیم تلك الخدمات

التنسـیق بـین اسـتخدام المـواد المتاحـة وصـوًال ألفضـل درجـة فـي إشـباع حاجـات المـرأة  -ج
  .الالجئة في المخیمات ومواجهة مشكالتها

العمــل كحلقــة اتصــال وربــط مــن خــالل التنســیق بــین جهــود أنســاق التعامــل مــع المــرأة  -د
یمكــن االســتفادة بكافـــة  الالجئــة علــى أســاس قیــام كــل منهــا بالمهــام التــي یــتم االتفــاق علیهــا حتــى

  .الجهود دون تكرارها أو تضاربها بما یسهم في تحسین رضاها عن الحیاة
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 : دور الممارس العام كمقدم للخدمات -٨
ویقصــد بهــذا الــدور تلــك الجهــود التــي یقــوم بهــذا الممــارس العــام فــي الخدمــة االجتماعیــة 

التــي تقــدم داخــل المؤسســة التــي بالتعــاون مــع غیــرة مــن المتخصصــین فــي تنفیــذ الخطــط والبــرامج 
یعمــل بهــا أو مــن المؤسســات الموجــودة فــي المجتمــع، بهــدف الوصــول الفعلــي إلشــباع احتیاجــات 

وذلك من خالل استحداث خـدمات جدیـدة لـم تكـن موجـودة  ،العمالء وحل مشكالتهم بطریقة أفضل
، والعدالــة فــي ویحتاجهــا العمــالء مــع ضــرورة توضــیح شــروط اســتفادة العمــالء مــن تلــك الخــدمات

وحرص الممـــارس العـــام علـــى ربـــط خـــدمات العمـــالء بـــالبرامج واألنشـــطة المتمیـــزة ،حصـــولهم علیهـــا
التي تحقق جوانب أساسیة في حیاتهم، كذلك یجب أن تسهم في إكسابهم بعـض السـمات المطلوبـة 

  .)٣٠( أة والتعاون واالعتماد على النفسكالمباد
  :رأة الالجئة یقوم الممارس العام باالتيوفى مجال تحسین الرضا عن الحیاة للم

توجیه المرأة الالجئـة إلـى الخطـوات التـي ینبغـي القیـام بهـا إلحاقهـا بـأي مؤسسـة تحتـاج  -أ
  .لخدماتها

  .المساهمة في زیادة كفاءة تقدیم الخدمات المرأة الالجئة -ب
ا یتناســب العمــل علــى تنــوع الخــدمات التــي تقــدمها مؤسســات رعایــة المــرأة الالجئــة بمــ -ج

  .مع تعدد وتنوع الحاجات والمشكالت
تــوفیر الخــدمات الالزمــة فــي الفــروع التابعــة لمؤسســات رعایــة المــرأة الالجئــة وخاصــة  -د

  .ومنها مراكز البرامج النسائیة) األونروا(التابعة لوكالة الغوث الولیة 
  : دور الممارس العام كباحث وجامع للبیانات  -٩

العام كباحث وجامع للبیانات مجموعة المهام التي یقـوم فیهـا بجمـع ویقصد بدور الممارس 
الالزمـة عـن أنسـاق التعامـل فـي موقـف الممارسـة وموقـف التـدخل مسـتخدما كافــة األدوات  البیانـات
لـذلك ثـم قیامـه بتنظــیم البیانـات وتصـنیفها وتحلیلهـا، بمـا یســهم فـي تقـدیر الموقـف كأســلوب  الالزمـة

ــــة ال ــــالموقف لتحقیــــق أهــــداف عملی ــــد الجوانــــب المرتبطــــة ب ــــك مــــن خــــالل تحدی مســــاعدة ویكــــون ذل
بیانـــات عـــن األنســـاق أو الفئـــات التـــي تعـــاني مـــن وال ي الـــذي یتعامـــل معـــه الممـــارس العـــاماإلشـــكال

بیانـات عــن الجهـود التــي بـذلت لمواجهــة المشــكلة . الموقـف ودور كــل منهـا فــي وجـود هــذا الموقــف
   .ودودور األنساق المختلفة في تلك الجه

  :وفى مجال تحسین الرضا عن الحیاة للمرأة الالجئة یقوم الممارس العام باالتي
وأهــم احتیاجاتهــا " المــرأة الالجئــة"جمــع البیانــات والمعلومــات الالزمــة عــن نســق العمیــل  -أ

والمشــكالت التــي تواجههــا والتــي تشــعرها بعــدم الرضــا عــن حیاتهــا، وعــن طبیعــة نوعیــة حیاتهــا فــي 
  .المخیم
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المــــرأة "مــــع المعلومــــات والبیانــــات عــــن جوانــــب القــــوة والضــــعف فــــي نســــق العمیــــل ج -ب
لالســتفادة منهمــا فــي تحقیــق أهــداف التــدخل المهنــي للمســاعدة علــى الوصــول إلــى الرضــا " الالجئــة

  .عن الحیاة
جمــع بیانــات عــن األنســاق األخــرى التــي یمكنهــا المســاعدة فــي الوصــول إلــى تحســین  -ج

مكانیــات وطبیعــة الرضــا عــن الحیــاة للمــرأ ٕ ة كــذلك الحصــول علــى المعلومــات التــي تتعلــق بمــوارد وا
  .الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات

  
  :خاتمة

یتضح من خـالل الطـرح السـابق مـدى أهمیـة وفائـدة الرضـا عـن الحیـاة بصـفة عامـة للمـرأة 
فــي الالجئــة بالمخیمــات بصــفة خاصــة حیــث اســتعرض الباحــث أبعــاد الرضــا عــن الحیــاة وحــددت 

 أیضــًا تنــاول ،أبعــاد العالقــات االجتماعیــة واالســتقرار األســري وتقــدیر الــذات واالنــدماج المجتمعــي
العدید مـن النظریـات وتبنـت النظریـة التكاملیـة، كمـا حـددت العدیـد مـن السـبل والوسـائل التـي یمكـن 

دوار ، كمـــا حـــددت األمـــن خاللهـــا تحســـین مســـتوى الرضـــا عـــن الحیـــاة للمـــرأة الالجئـــة بالمخیمـــات
  .تحسین مستوى الرضا عن الحیاة للمرأة الالجئةالمهنیة للممارس العام والتي تساهم 
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