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الحجة ضد استخدام فحوص الموارد المالية
أفراھام دورون

1

يناقش المقال تراجع السياسة االجتماعية من النھج الشامل إلى نھج أكثر انتقائية من أجل
تقييد المزايا والخدمات للفئات السكان الفقيرة والمحتاجة فقط .واحدة من األدوات السياسية
الرئيسية التي تستخدمھا الحكومة لتحقيق ھذا الھدف ھي فحوص الموارد المالية .لكن
استخدام فحوص الموارد المالية قد يفشل أولئك الذين يتعين عليھم اجتيازه .اشتراط منح
مخصصات الرعاية االجتماعية المختلفة بفحوص الموارد المالية قد يلحق الضرر
باألشخاص الذين يعملون من أجل لقمة العيش ويخلق حوافز سلبية للعمل.
ال يمثل االستخدام المتزايد لفحوص الموارد المالية لتوفير الخدمات االجتماعية حل فعال
أو عادل للمھام االجتماعية المفروضة على نظام الرعاية االجتماعية .تزيد ھذه السياسة
بالضرورة من عوائق اإلتاحة إلى الخدمة وتضيف طبقة بيروقراطية ،مما يصعب تقديم
مطالبة بالخدمة وممارسة حقوق المحتاجين .عالوة على ذلك ،فإن فحوص الموارد المالية
ً
مفرطا بين الخدمة وأولئك الذين يتوجھون إليھا  -تجربة إحباط للمحتاجين،
تخلق احتكا ًكا
الذين يجدون صعوبة في ممارسة حقوقھم ،إلى جانب شعور فشل مقدمي الخدمات ،الذين
يجدون صعوبة في الوفاء بالمھمة الموكلة إليھم .لذلك من الضروري معالجة اإلشكالية
المنوطة باستخدام فحوص الموارد المالية والطبيعة المختلفة للفحوص وتأثيراتھا
االجتماعية.

_____________
1

مدرسة بيروالد للعمل االجتماعي والرعاية االجتماعية ،الجامعة العبرية في القدس.
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لغز الزيادة في معدل الفقر لدى األسر العربية
ميري أندبلد 1ومومي داھان

2

في العقدين األخيرين ،كان ھناك انخفاض في التمييز الواضح والمؤسسي للفئة السكانية
العربية ،وفي الوقت نفسه كان ھناك تحسن في سياسة الحكومة تجاھھا ،ومع ذلك زادت
نسبة الفقر وسطھا .سعينا للتعامل مع ھذا اللغز في الدراسة المقدمة في ھذه المقالة .في
الدراسة ،وجدنا أنه بالمقارنة باحتمال أن تكون األسرة اليھودية فقيرة وف ًقا لصافي الدخل،
ارتفعت فرص األسرة العربية التي لھا نفس الخصائص مقارنة مع بداية الفترة التي
شملتھا الدراسة ) (2015 -1995بخمس أضعاف .كانت دولة الرفاھية مسؤولة عن جزء
كبير ،حوالي  ،٪ 43من ھذا البيان فيما يتعلق بنسبة األرجحية .يبدو أن ھذه النتيجة ھي
نتيجة إلعادة تصميم سياسة المساعدات ،والتي يتم توجيھھا بشكل أقل إلى أصحاب الدخل
المنخفض بسبب انخفاض الصلة السلبية بين حجم الدعم الحكومي ومستوى دخل الفرد،
وربما أيضا نتيجة نقل المساعدة المالية إلى القطاعات األكثر شيوعًا بين اليھود ،مثل
الناجين من المحرقة ،والجنود المسرحين والقادمين إلى البالد.

_____________
1
2

قسم البحوث االقتصادية وإدارة البحث والتخطيط ،مؤسسة التأمين الوطني ،إسرائيل.
كلية السياسة العامة والحكومة ،الجامعة العبرية في القدس.
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إعادة االندماج في سوق العمل وسط المتعافيات من
سرطان الثدي :نتائج الدراسة االستكشافية
إليعيزر روبينزون 1,لي جرينبالت -كاميرون 2,رونيت اليبا 3وميري كوھين

4

يتزايد عدد المتعافيات من سرطان الثدي بشكل مطرد ،لكن الدراسات حول العالم تشير
إلى صعوباتھن في العودة إلى العمل ،على الرغم من مساھمتھا في الرفاه الشخصي للعديد
منھم وألرباب عملھم والمجتمع .في إسرائيل ،أجريت بعض الدراسات حول ھذا
الموضوع ،وھناك حاجة إلى صورة محدثة .في الدراسة الموضحة في ھذه المقالة ،سعينا
لتحديد خصائص االندماج في سوق العمل للمتعافيات من سرطان الثدي ،وصعوباتھن
وعالقتھن بنوع العالج واألعراض .كانت الدراسة عبارة عن دراسة مقطعية ،شملت 79
متعافية من سرطان الثدي ،مراحل  1-5 ،II-Iسنوات من التشخيص ،تم تجنيدھم من
قاعدة بيانات ألبحاث واسعة حول التعافي من السرطان .وجدت الدراسة النتائج التالية:
معظم المشاركات عملن قبل تشخيص المرض ،وعاد  ٪ 82من بينھم إلى العمل .نسبة
عالية ممن لم يعودوا إلى العمل ھم من تلقوا العالج الكيميائي والنساء العربيات .أبلغ
حوالي  ٪40من المشاركات عن انخفاض في المدخوالت ،نصفھم عن انخفاض حاد.
وارتبط مستوى األعراض مع انخفاض أعلى في الدخل وتوقع عدم عودة إلى العمل
) .(OR=.21, 95%CI=.05-.89أظھرت النتائج أنه من المھم زيادة وعي المھنيين
في الخدمات الصحية وغيرھا من الخدمات إلى صعوبات المتعافيات من سرطان الثدي
والعودة إلى العمل .يوصى بتركيز الموارد على تطوير البرامج الوطنية للتعامل مع ھذه
القضية.

_____________
1
2
3
4

رئيس جمعية مكافحة السرطان.
مدرسة العمل االجتماعي ,جامعة أريئيل.
المركز الطبي رامبام.
مدرسة العمل االجتماعي ,جامعة حيفا.
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األم أحادية الوالدية "الالئقة" و" -األخالقية"
وبرامج من الرعاية االجتماعية إلى العمل
عانات ھربست -ديبي

1

في إسرائيل ،كما ھو الحال في دول الرفاه األخرى ،تم تبني سياسة تؤكد على مسؤولية
المواطنين البالغين عن كسب الرزق ،بغض النظر عن التزامھم كأھل لرعاية أطفالھم .تم
تطبيق ھذه السياسة ،في جملة أمور ،من خالل برامج من الرعاية االجتماعية إلى العمل
التي تھدف إلى دمج مختلف الفئات السكانية في سوق العمل المدفوع األجر .من خالل
مقابالت شبه منظمة مع  62من األمھات أحاديات الوالدية المشاركات في برنامج "إيشيت
حايل" )المرأة الصالحة( ،سعينا إلى دراسة ما ھو األمومة الجيدة بالنسبة لھن .تتناول ھذه
المقالة محورين رئيسيين :مستوى الماكرو -المطالبة باالستقالل الذاتي والعمل بأجر
كمسألة أخالقية ،إلى جانب سياسة تحتفل بمركزية األمومة في المجتمع اإلسرائيلي
ومساھمتھا في بناء األمة؛ مستوى الميكرو – تطبع األمھات بمطالب السياسة وتصورھن
لألمومة الجيدة .تبين النتائج أن األمھات ينظرن إلى الوالدية على أنھا دور رئيسي في
حياتھن وتستثمرن جھداً في توفير نموذج والدي "مناسب" ،أي نموذج لألم العاملة
األجيرة .عالوة على ذلك ،أكدت األمھات عمل التعامل مع موضوع األجر الذي يتواله
الكثير منھن؛ لقد رأوا ذلك امتدا ًدا لدورھم العالجي  -األمومي .وفي الوقت نفسه ،الحظت
بعض األمھات الثمن الذي يدفعه أطفالھن مقابل االندماج بأي ثمن في العمل مدفوع األجر.

_____________
1

برنامج الدراسات الجنسانية ،جامعة بار إيالن.
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تجارب األخصائيات االجتماعيات العرب الالتي
يعالجن اآلباء في مراكز األوالد -األھل العرب في
إسرائيل
رومان جمال – عبود 1وعيديت بليت – كوھين

2

يزعم المھنيون الذين يعتنقون التصور متعدد الثقافات أنه ينبغي تكييف خدمات الرعاية
االجتماعية مع المجموعات الثقافية واألقليات المختلفة في السكان .على ضوء التحول
االجتماعي -الثقافي الذي يخضع له المجتمع العربي اإلسرائيلي ،فإن الحاجة إلى المالئمة
واضح بشكل خاص في سياق العرب اإلسرائيليين .ومع ذلك ،ال تتلقى األخصائية
االجتماعية العربية التدريب الذي يعلمھا تقديم استجابة مناسبة لثقافتھا .توضح ھذه المقالة
دراسة التي بحثت تجارب العامالت االجتماعيات الالتي يتعاملن مع الرجال في السياق
الثقافي للمجتمع العربي .تعرض المقالة التحديات الكامنة في دورھن كنساء ومعالجات
وطرق المواجھة التي يتبنينھا.
استندت الدراسة إلى مقابالت متعمقة أجريت مع  15عاملة اجتماعية عربية تعملن في
مراكز لألوالد -األھل والالتي تعالجن آباء عرب .سعينا إلى دراسة ما يميز المواجھة
العالجية لألخصائية االجتماعية مع اآلباء العرب في مراكز األوالد -األھل ،وما التحديات
والمعضالت التي تواجھنھا .تبين نتائج الدراسة أن اللقاء العالجي يعكس الخصائص
الثقافية لھن ولآلباء ،وأن تجربتھن أظھرت أنه لقاء مشحون على خلفية ثقافية وجنسانية.
تبين النتائج مدى أھمية أن تكون العامالت االجتماعيات على دراية بالمفاھيم الثقافية لآلباء
والتشابھات واالختالف بين ھذه التصورات وتصوراتھن الثقافية .تساھم المقالة في فھم
التعقيد الكامن في ھذا اللقاء وتبرز النقص في تدريب أكاديمي مناسب للعامالت
االجتماعيات استعدادا لدورھم .قد تساعد نتائج الدراسة مؤسسات التعليم العالي في
إسرائيل على بناء مناھج مناسبة لھذا الواقع المعقد وتصميم آليات دعم وإرشاد تساعد
العامالت االجتماعيات في عملھن.

_____________
1
2

مدرسة التربية والتعليم ،الجامعة العبرية في القدس؛ كلية جوردون ،حيفا؛ كلية العمل االجتماعي ،جامعة حيفا.
مدرسة باول بيروالد للعمل االجتماعي والرعاية االجتماعية ،الجامعة العبرية في القدس.

