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امل�ستخل�ص
ال�صهداء  اأ�صر  تواجه  التي  امل�صكالت  على  التعرف  اإلى  الدرا�صة  هدفت 
كفاية  ومدى  والكربى(  والو�صطى  )ال�صغرى  الأن�صاق  جميع  يف  ال�صعوديني 
اخلدمات املطلوبة لهم من امل�صوؤولني وال�صعوبات التي تعرت�صها مع و�صع ت�صور 
مقرتح من منظور اخلدمة الجتماعية ملواجهتها وقد ا�صتخدمت الدرا�صة املنهج 
الو�صفي التحليلي ومنهج امل�صح الجتماعي بالعينة العمدية ممن تنطبق عليهم 

ال�صروط اخلا�صة بالعينة.
تكونت عينة الدرا�صة من اأربع و�صبعني اأ�صرة من  اأ�صر ال�صهداء ال�صعوديني 
ومت  الدرا�صة،  لأهداف  طبقًا  ال�صتبانة  با�صتخدام  العينة  جمع  ومت  وامل�صابني، 
حتليل البيانات كميًّا وكيفيًّا بعد ربطها بالنظريات والدرا�صات ال�صابقة والإطار 
واأكدت  املنا�صبة،  الإح�صائية  املعاجلات  من  العديد  ا�صتخدام  وقد مت  النظري، 
نتائج الدرا�صة اأن اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني قد تاأثرت مب�صكالت من اأهمها �صعور 
اأ�صرة ال�صهيد باحلزن والوحدة بعد ال�صت�صهاد، واأكدت النتائج اأن هناك العديد 
ال�صهداء وامل�صابني، بينما ل تزال  التي مت تقدميها بالفعل لأ�صر  من اخلدمات 
هناك خدمات اأخرى هذه الأ�صر بحاجة اإليها، ومن اأهم ال�صعوبات التي تعرت�ض 

تقدمي اخلدمات للم�صتفيدين عدم معرفة اأ�صرة ال�صهيد بحقوقهم. 
من  للحد  الباحثة  نظر  وجهة  من  مقرتح  ت�صور  اإلى  الدرا�صة  انتهت  وقد 
امل�صكالت التي تواجه اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني من منظور اخلدمة الجتماعية، 
يت�صمن اأهداًفا واإ�صرتاتيجيات واأدواًرا واأ�صاليب مهنية ومنفذين، وجمموعة من 
التو�صيات التي تتعلق بتقدمي اخلدمات، ومنها على �صبيل املثال املندوب الزائر 
والفريق امليداين ملتابعة اأ�صر ال�صهداء يف بيوتهم وغريها من التو�صيات الأخرى.

Abstract
This study aimed to identify the problems facing the families 

of Saudi martyrs and injured in all formats (minor, middle and 
grand) and the adequacy of the services provided to them, the 
difficulties in providing them, and to develop a proposed vision 
from the perspective of social service to face them. 

The study used the social survey method through the 
intentional sample. The sample of the study consisted of 74 
individual families of Saudi martyrs and injured. The sample 
was collected using the questionnaire tool. The results of the 
study confirmed that the families of martyrs and injured have 
been affected by problems, the most important of which is the 
feelings of sadness and loneliness.

The results confirmed that many services had already been 
provided to the families of the martyrs and injured, while others 
were still in need.

One of the most important difficulties in providing services 
to beneficiaries that the families of martyrs and injured do not 
know their rights.
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1. المقدمة
تويل اململكة العربية ال�صعودية اهتماًما كبرًيا للرعاية الجتماعية 
بكل �صورها املادية واملعي�صية وال�صحية والجتماعية لكل اأفراد واأ�صر 
الثاين  الن�صف  ففي  احلربية،  العمليات  يف  وامل�صابني  ال�صــــــهداء 
1438-1433هـ،  من   الفرتة  يف  وكذلك   ،2003 1424هـ/  عام  من 
اإلى  اأدى  ما  الأمنية؛  واملواجهات  احلروب  لبع�ض  اململكة  تعر�صت 
اأعداد كبرية  اإلى �صقوط  واأدى  والأفراد،  الرجال  ب�صرية من  خ�صائر 

منهم ك�صهداء وم�صابني )العتيبي، 1439هـ(.
التخ�ص�صات  جميع  من  مهني  تدخل  اإلى  امل�صكلة  هذه  وحتتاج 
التي تهتم بحياة الإن�صان وظروفه، ومنها مهنة اخلدمة الجتماعية، 
وذلك من خالل دورها املهني واأ�صاليبها العلمية واملهنية، ومداخلها 
ومناذجها لكي يتم تخطي هذه املحنة وحماولة التكيف والتوافق معها 

والندماج مع املجتمع )زيدان، 1438هـ(.
وقد اأكدت درا�صة )فيا�ض، 2017( اأن �صوء الرعاية وانخفا�صها يوؤدي 
مواجهتها  تتحتم  ذلك  ا�صتمرار  ومع  ف�صيًئا،  �صيًئا  امل�صكالت  تفاقم  اإلى 
ولبد  الجتماعية.  اخلدمة  منظور  من  �صاملة  ومهنية  علمية  ب�صورة 
امل�صكالت؛  هذه  مواجهة  يف  دور  لها  يكون  اأن  الجتماعية  اخلدمة  ملهنة 
وامل�صوؤولني بهم، وحتى ميكن تفهم  الدولة  باهتمام  اأفرادها  ي�صعر  حتى 
احللول  واإيجاد  املواجهة  تتطلب  ظروف  من  به  ميرون  وما  احتياجاتهم 

لها، وهو ما ت�صعى اإلى حتقيقه الباحثة من خالل هذه الدرا�صة. 

م�سكلة الدرا�سة

اأدى �صقوط ال�صهداء وامل�صابني يف احلروب واملواجهات يف الدفاع 
الرعاية  اإلى  يحتاجون  واأفراد  وعائالت  اأ�صر  وجود  اإلى  الوطن  عن 
اإذا كان ال�صهيد هو امل�صوؤول  واملتابعة الجتماعية امل�صتمرة، ل �صيما 
وغالًبا  كاملة،  امل�صوؤولية  الأ�صرة  تتحمل  حيث  الأ�صرة،  عن  الوحيد 
بالأبناء  والهتمام  الدخل  توفري  يف  عليها  العبء  يقع  التي  الزوجة 
ما  الفقدان؛  نتيجة  النف�صية  الأعباء  وتربيتهم، ف�صاًل عن  وتعليمهم 

يرتك اآثاًرا نف�صية توؤدي اإلى تدهور ال�صخ�صية وتفككها.
بع�ض  لأ�صر  الباحثة  وزيارة  ال�صابقة  الدرا�صات  خالل  ومن 
ال�صهداء  اأ�صر  التي متر بها  اأن امل�صكالت  ال�صهداء وامل�صابني ات�صح 
ال�صحية،  القت�صادية،  )الجتماعية،  متنوعة  �صور  لها  وامل�صابني 
ال�صريع  املهني  للتدخل  امل�صكالت  والتعليمية(. وحتتاج هذه  النف�صية 
التي  امل�صكالت  حدة  من  والتخفيف  املجتمع  داخل  اإدماجهم  لإعادة 

يتعر�صون لها.
وتقع هذه امل�صكالت على امل�صتويات املختلفة كالوحدات ال�صغرى 

والأمل  الوحدة  من  يعانون  من  وهم  واأبنائهم(،  ال�صهداء  )زوجات 
والقلق والتوتر امل�صتمر وعدم قدرتهم على التفكري بحكمة وعقالنية؛ 
بالوحدات  املتعلقة  الأخرى  وامل�صكالت  ذلك.  من  اأ�صابهم  ملا  نتيجة 
املتو�صطة، مثل الأ�صرة وا�صطراب عالقاتها باجلريان، وعدم تفاعلها 
ا  واأي�صً ال�صهداء وامل�صابني،  مع جهات امل�صاعدات كموؤ�ص�صات رعاية 
مع الأخ�صائيني الجتماعيني الذين يقدمون م�صاعدات على م�صتوى 

املجتمع ووحداته الكربى )القحطاين، 1436هـ(.
ال�صروري تدخل اخلدمة الجتماعية كمهنة  اأ�صبح من  ثم  ومن 
امل�صكالت  هذه  مع  للتعامل  املهنية  ومناذجها  ومداخلها  اأدوارها  لها 
اأجل حتقيق هذا  2012(. ومن  لها، )مقدان،  اإيجاد حلول  اأجل  من 
الهدف ل بد من درا�صة للم�صكلة يف اإطار نظريات اخلدمة الجتماعية 
طبيعة  على  التعرف  على  ت�صاعد  التي  ومناذجها  املهنية  ومداخلها 
امل�صكلة وحجمها، وكيفية احلد منها )عبد املجيد، 2005(. ويف �صوء 
ذلك مت �صياغة م�صكلة الدرا�صة احلالية للتعرف على امل�صكالت التي 
من  منها  احلد  و�صبل  ال�صعوديني،  وامل�صابني  ال�صهداء  اأ�صر  تواجه 

منظور اخلدمة الجتماعية.

اأهمية الدرا�سة:
يحَظ  علميًّا مل  مو�صوًعا  الدرا�صة  تتناول هذه  العلمية:  االأهمية  ــ 
العلمية  املعرفة  من  قدًرا  ليوفر  الكايف؛  البحثي  بالهتمام  بعد 
حول فئة مهمة من فئات املجتمع، وهم اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني 
الدرا�صة على ح�صر  من منظور اخلدمة الجتماعية. كما تعمل 
اأهم امل�صكالت التي تواجه الأ�صر وامل�صابني من احلروب، واإبراز 

دور اخلدمة الجتماعية ومداخلها واأ�صاليبها نحوها.
ــ االأهمية العملية: ت�صهم نتائج هذه الدرا�صة يف تفعيل الأدوار واملداخل 
والأ�صاليب املهنية للخدمة الجتماعية للتعامل مع هذه امل�صكالت. 
كما تقدم �صياغة ت�صور مقرتح للحد من هذه امل�صكالت التي تواجه 

اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني من منظور اخلدمة الجتماعية.

اأهداف الدرا�سة

تتحدد اأهداف الدرا�صة يف حتديد امل�صكالت التي تعاين منها اأ�صر 
املقدمة  اخلدمات  نوع  وحتديد  منها.  احلد  و�صبل  وامل�صابني  ال�صهداء 
اخلدمات  كفاية  مدى  وحتديد  وتدعيمها.  وامل�صابني  ال�صهداء  لأ�صر 
نظر  وجهة  من  وامل�صابني  ال�صهداء  اأ�صر  احتياجات  اإ�صباع  يف  املقدمة 
امل�صتفيدين منها. وحتديد ال�صعوبات التي تواجه تقدمي هذه اخلدمات 
النتائج  �صوء  يف  املقرتحات  وحتديد  منها.  امل�صتفيدين  نظر  وجهة  من 
التي ت�صفر عنها هذه الدرا�صة من منظور اخلدمة الجتماعية ملواجهة 
امل�صكالت التي يتعر�ض لها اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني يف املجتمع ال�صعودي.



3

AJSS 2020; Volume 36 Issue (1)

ح�سة �سليم اجلهني

ت�ساوؤالت الدرا�سة

يعاين  التي  امل�صكالت  التالية؛ ما  الت�صاوؤلت  الدرا�صة عن  جتيب 
اخلدمات  وما  منها؟،  احلد  و�صبل  وامل�صابني  ال�صهداء  اأ�صر  منها 
كفاية  وما  تدعيمها؟،  على  للعمل  وامل�صابني  ال�صهداء  لأ�صر  املقدمة 
اخلدمات املقدمة يف اإ�صباع احتياجات اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني من 
وجهة نظر امل�صتفيدين منها؟، وما ال�صعوبات التي تواجه تقدمي هذه 
اخلدمات من وجهة نظر امل�صتفيدين منها؟، وما املقرتحات يف �صوء 
النتائج التي ت�صفر عنها هذه الدرا�صة من منظور اخلدمة الجتماعية 
يف  وامل�صابني  ال�صهداء  اأ�صر  لها  يتعر�ض  التي  امل�صكالت  ملواجهة 

املجتمع ال�صعودي؟

2. الجانب النظري والدراسات السابقة
2. 1. مفاهيم الدراسة

مفهوم ال�سهيد: لفظ )�صهيد( عامة يدخل حتته جميع من اأثبت 
الزحيلي  من  كل  ويوؤكد   )2001 )العمري،  ال�صهادة  �صفة  ال�صارع  له 
املراد  حتديد  يف  التعريفات  تفاوت   )2016( ومدخلي  )1405هـ( 
بال�صهيد تبًعا للكثري من ال�صروط، ومن تلك التعريفات ما ذهب اإليه 
عابدين وهو »اأن ال�صهيد هو من قتل حال تاأديته للواجب الوطني املنوط 
به كمن قتل على احلدود دفاًعا عن الوطن و�صد عدوان املجرمني كما 
الفئة ال�صالة  اأو من قتل على يد  هو احلال مع ع�صابة )احلوثيني(، 

ممن اعتدوا على الوطن واملواطنني« )املزيني، 2016، �ض. 85(.
ويق�صد به اإجرائيًّا ما ورد يف تنظيم �صندوق ال�صهداء وامل�صابني 
والأ�صرى واملفقودين، وهو من تويف من الع�صكريني اأو املدنيني ب�صبب 
احلرب مع العدو، اأو اأثناء التمارين الع�صكرية وحفظ الأمن، اأو اأثناء 
اأو احلرائق،  الحتجاز  املمتلكات يف حالة  اأو  الأرواح،  اإنقاذ  عمليات 
ُيكلفون مبهمات مماثلة، وكل  وي�صمل ذلك الطلبة الع�صكريني الذين 
موظف عام ع�صكري اأو مدين اأو متقاعد �صعودي اأو اأي فرد من اأفراد 
اأ�صرهم، �صواء داخل اململكة اأو خارجها تويف ب�صبب اأعمال اإرهابية، اأو 
ب�صبب ا�صتهدافه بق�صد الإ�صاءة اإلى اململكة، ويدخل يف حكم ال�صهيد 
من اأُ�صيب من هوؤلء بعجز تتجاوز ن�صبته %70 )قرار جمل�ض الوزراء 

رقم )266(، بتاريخ 1436-1408هـ(.
مفهوم اأ�سر ال�سهداء: يرى مداين )2017( اأن الأ�صرة هي الوحـدة 
الأوليـة،  للجماعـة  الأمثـل  النموذج  املجتمع، وهي  الأولى يف  الجتماعيـة 
الزواج  من  عالقات  تربطهم  الـذين  الأفراد  من  جمموعة  من  وتتكون 
والدم، ويف اإطار من التفاعل عرب �صل�صلة من املراكز والأدوار، تقوم بتاأدية 

عدد من الوظائف الرتبوية والجتماعية والقت�صادية )وطنة، 1993(.

ويق�صد بها اإجرائيًّا من فقدوا عائلهم يف مواجهة قتالية حربية، 
لهم  املقدمة  الجتماعية  الرعاية  برامج  من  ال�صتفادة  لهم  ويحق 
اأي  اأم  الدفاع،  اأم وزارة  الداخلية  اأكانت من وزارة  �صواء  ا،  خ�صي�صً
الت�صنيف  هذا  �صمن  ويدخل  اخلدمات،  هذه  تقدم  اأخرى  جلان 
)زوجة ال�صهيد واأبناوؤه الق�صر، اأو اأب ال�صهيد واأمه واإخوته واأخواته 

ممن كانوا يقيمون معه اإذا كان غري متزوج(.
مفهوم امل�سكالت: يق�صد بها كل ما تتعر�ض له اأ�صرة ال�صهيد من 
الأجهزة  من  �صريع  تدخل  اإلى  وحتتاج  معي�صتهم،  تعرت�ض  �صعوبات 
املخت�صة، وقد تتمثل هذه امل�صكالت يف: �صعوبة التكيف الجتماعي، 
قلة الدخل، عدم وجود فر�ض للعمل، عدم وجود مكان مالئم لل�صكن 
اأو لدرا�صة اأبنائهم وذويهم، عدم وجود خدمات كافية حمققة لآمالهم 
التي  اأو احللول  لتقدمي م�صكالتهم  اأو م�صوؤولني  وعدم وجود م�صادر 

يقرتحونها )الأعرجي ودقما�صة، 2000(.
ويق�صد بها يف الدرا�صة مواقف يتعر�ض لها اأفراد اأ�صر ال�صهداء 
وعائالتهم، وتتمثل يف �صعوبة التفاعل واحللول التي تتطلب اندماجهم 
مع املجتمع، وكذلك قلة الدخل و�صعوبة احل�صول على م�صتوى معي�صي 
بها،  ميرون  التي  املعي�صة  �صعوبة  ومع  دخلهم  مع  يتما�صى  مالئم 
وكذلك عدم ا�صتماع اأي فرد م�صوؤول مل�صكالتهم )ال�صنهوري، 2009(؛ 

ما ي�صعرهم بال�صعف وعدم الندماج مع الآخرين.

2. 2. النظريات المفسرة لموضوع الدراسة
نظرية االأن�ساق العامة: تفرت�ض هذه النظرية  اأن اأي تغيري يطراأ 
على اأي من الأجزاء املكونة للن�صق يوؤدي بال�صرورة اإلى حدوث تغيري 
يف الن�صق ب�صفة عامة، وتغيري يف الأجزاء الأخرى املكونة له، وت�صتفيد 
العامة  الأن�صاق  اأن  من  انطالًقا  النظرية  هذه  من  احلالية  الدرا�صة 
ا من الوحدات )ال�صغرى ـ الو�صطى ـ الكربى( وهو ما  متثل مكوًنا عامًّ
يتوافق مع مكونات اأفراد اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني؛ ومن ثم فاإنها متثل 
مدخاًل مالئًما لتحقيق التكامل بني خمتلف الأن�صاق املجتمعية بهدف 
اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني ومراعاة حقوقهم وتدعيمهم  حل م�صكالت 

مبا يحقق التوازن وال�صتقرار على امل�صتوى الكلي للمجتمع.

2. 3. الدراسات السابقة
اأكدت نتائج درا�صة اخلرايف )1997( اأن هناك فروًقا ذات دللة 
ال�صهداء  ن�صاء  بني  النف�صية  بالوحدة  ال�صعور  م�صتوى  يف  اإح�صائية 
والأ�صرى والأرامل؛ حيث تبني اأن ن�صاء ال�صهداء ُيعانني بدرجة اأكرب من 

املجموعات الأخرى، اأي اإنهن اأكرث الفئات الثالث اإح�صا�ًصا بالوحدة.
وقد تبني من نتائج درا�صة �صعث واآخرين )2000( اأن معدل انت�صار 
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احلزن بني الأطفال قد بلغ %47.9، كما اأن %33.3 من الأطفال قد 
تعر�صوا ل�صدمة نف�صية �صديدة من جراء فقدان الأب، وتوؤكد درا�صة 
عو�ض )2010( اأن اأبرز العقبات التي تعوق تقدمي الرعاية ال�صحية 
والجتماعية والقت�صادية لأ�صر ال�صهداء يف املجتمع الفل�صطيني، هي 
الجتماعي، وعدم وجود  لالأخ�صائي  واملهني  العلمي  امل�صتوى  �صعف 
دورات تدريبية له يف جماله و�صعف التن�صيق بني موؤ�ص�صات رعاية اأ�صر 

ال�صهداء، و�صعف الإمكانات املادية املخ�ص�صة لرعايتهم.
كما تبني نتائج درا�صة املزيني )2011( اأن زوجات ال�صهداء لديهن 
اأعلى  معاناة نف�صية مرتفعة رغم م�صي عامني على تلك احلرب، واأن 
جانب فيه معاناة هو اجلانب الوجداين، يلي ذلك اجلانب الف�صيولوجي، 
دللة  ذات  عالقة  هنالك  اأن  الدرا�صة  واأثبتت  املعريف،  اجلانب  ثم 
القت�صادي  والو�صع  ال�صهداء  زوجات  معاناة  م�صتوى  بني  اإح�صائية 
لأولئك الزوجات. كما حددت درا�صة قعدان )2012( امل�صكالت التي 
القت�صادية يف  امل�صكالت  فقد جاءت  والأ�صرى،  ال�صهداء  اأ�صر  تواجه 
وجاءت  النف�صية،  امل�صكالت  جاءت  الثانية  املرتبة  ويف  الأولى،  املرتبة 
حوالى  اأن  الدرا�صة  واأظهرت  الثالثة،  املرتبة  يف  التعليمية  امل�صكالت 

ن�صف اأ�صر ال�صهداء الأ�صرى تواجه م�صكالت اجتماعية.
وتوؤكد درا�صة مدخلي )2016( اأنه ل توجد قرارات نظامية لكثري 
اإلى  الدولة  ي�صطر  وهذا  بال�صهداء،  تتعلق  التي  املختلفة  احلالت  من 
اإ�صدار بع�ض القرارات ال�صتثنائية يف كل مرة، كما اأن ثمة بطًئا وا�صًحا 
لدى بع�ض اجلهات التنفيذية توؤثر على اإي�صال م�صتحقات اأ�صر ال�صهداء 
املوؤ�ص�صات  بني  والتكامل  التن�صيق  عدم  بجانب  املطلوبة،  بال�صرعة 
و�صول  متابعة  خاللها  من  ميكن  رقابية  هيئة  وجود  وعدم  املختلفة، 
امل�صتحقات الالزمة اإلى اأ�صحابها، وغياب مثل هذا الدور الرقابي يوؤدي 

بطبيعة احلال اإلى تاأخر و�صول امل�صتحقات لأ�صر ال�صهداء.
وقد ا�صتفادت الدرا�صة احلالية من الدرا�صات ال�صابقة يف خمتلف 
والت�صاوؤلت،  والأهداف  البحث،  م�صكلة  �صياغة  من  بدًءا  مراحلها 
ومقارنتها  النهائية  النتائج  وتف�صري  الدرا�صة،  اأداة  باإعداد  ومروًرا 

مبا انتهت اإليه الدرا�صة احلالية من نتائج وتو�صيات و�صياغة منوذج 
مقرتح من النتائج.

3. اإلجراءات المنهجية للدراسة

3. 1. نوع الدراسة ومنهجها
وقد  الو�صفية،  الدرا�صات  منط  اإلى  الدرا�صة  هذه  تنتمي 
العمدية  العينة  باأ�صلوب  الجتماعي  امل�صح  منهج  الباحثة  ا�صتخدمت 

)عبد العال، 1996(.

3. 2. مجتمع الدراسة وعينتها 
    يتمثل جمتمع الدرا�صة يف اأ�صر ال�صهداء واجلرحى يف ال�صعودية، 
ونود اأن نو�صح اأنه لأ�صباب اأمنية مل يحدد عدد جمتمع البحث، وهو 
التحليل يف ويل  العمدية، وحتددت وحدة  للعينة  للجوء  ا�صطرها  ما 
اأمر الأ�صرة )الأم اأو البن الكبري يف الأ�صرة، اأو قريب من الأ�صرة(، 
وقد تكونت عينة الدرا�صة من 74 اأ�صرة من اأ�صر ال�صهداء موزعة على 
املناطق املختلفة باململكة، ومت اإجراء الدرا�صة يف الفرتة من �صهر ربيع 

الأول حتى نهاية جمادى الآخرة من عام 1441هـ.

3. 3. أدوات الدراسة
اعتمدت الدرا�صة على ال�صتبانة، ومت التاأكد من �صياغة اأ�صئلتها 
من حيث ال�صكل وامل�صمون للبيانات امل�صتهدف جمعها، ومت ا�صتخدام 
املعيار التايل لدرجة التاأثري والكفاية وال�صعوبات ومواجهة امل�صكالت 

لتتم معاجلتها اإح�صائيًّا كما هو مو�صح يف اجلدول 1.

�سدق اأداة الدرا�سة وثباتها

مت التاأكد من �صدق اأداة الدرا�صة من خالل؛ ال�صدق الظاهري 
حيث مت عر�ض ال�صتبانة على جمموعة من املحكمني واخلرباء مبجال 
العمل يف تقدمي امل�صاعدات والإعانات لأ�صر ال�صهداء. وبتطبيق معامل 
األفا كرونباخ ومعامل ال�صدق لكل حمور من حماور الدرا�صة، وتـ�صري 

جدول 1 - مفتاح حتديد درجات التاأثري والكفاية وال�سعوبات وامل�سكالت
Table 1 - The key of measurement for effective, adequacy, difficulties and problems

درجة مواجهة امل�سكالت  درجة ال�سعوبات درجة الكفاية درجة التاأثري املقيا�ص

غري جمدية �صعيفة غري كافية غري موؤثرة من 1 اإلى 1.66

جمدية اإلى حد ما متو�صطة كافية اإلى حد ما موؤثرة اإلى حد ما من 1.67 اإلى 2.33

جمدية كبرية كافية موؤثرة  من 2.34 اإلى 3
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ملحاور  لكرونباخ  األفا  معامل  اأن  اإلى   2 اجلدول  يف  الواردة  البيانات 
تراوح  الذاتي  ال�صدق  واأن معامل   0.94 اإلى   0.71 تراوح بني  الأداة 
اإلى اأن حماور الأداة تتمتع بالثبات  0.969 ما ي�صري  اإلى   0.836 بني 

وال�صدق.

4. نتائج الدراسة الميدانية

4. 1. خصائص عينة الدراسة
يت�صح من بيانات اجلدول 3 فيما يتعلق باخل�صائ�ض الدميوغرافية 

والجتماعية والقت�صادية لأفراد عينة الدرا�صة، ما يلي:
ـ اأن الن�صبة الكربى من مفردات عينة الدرا�صة اأعمارهم من 30 اإلى 

اأقل من 35 �صنة و�صكلوا ن�صبة %36.5 من اإجمايل العينة.
ـ فيما يتعلق بامل�صتوى الدرا�صي لل�صهيد: تبني اأن الن�صبة الأكرث متثياًل 

كانت للمرحلة الثانوية مبا ن�صبته %39.2 من اإجمايل العينة.
الكربى  الن�صبة  اأن  ات�صح  ال�صهيد:  اأ�صرة  اأفراد  لعدد  بالن�صبة  ـ 

ت�صاوت يف عدد اأفراد الأ�صرة من �صخ�ض اإلى 3 اأ�صخا�ض ومن 4 
اأ�صخا�ض اإلى 6 اأ�صخا�ض؛ حيث بلغت %41.9 من عينة الدرا�صة.

ـ اأن منطقة جنوب اململكة جاءت يف املقدمة من حيث كونها مكان 
%34.4 من اإجمايل العينة ثم  اأ�صرة ال�صهيد   مبا ن�صبته  اإقامة 
و�صط اململكة، حيث بلغت الن�صبة %31.1 ثم �صمال اململكة، حيث 
بلغت الن�صبة %21.6 ثم غرب اململكة؛ حيث بلغت الن�صبة 9.5% 

واأخرًيا �صرق اململكة؛ حيث بلغت الن�صبة 5.4%.
ممن   52.7% ن�صبته  مبا  ال�صهداء  لأ�صر  الأعلى  الن�صبة  اأن  تبني  ـ 

طبيعة �صكنهم م�صتاأجر.
دخلهم   37.8% بواقع  ال�صهداء  اأ�صر  من  ن�صبة  اأكرب  اأن  ات�صح  ـ 

ال�صهري من 5،000 اإلى 9،999  ريال �صعودي.
ـ يالحظ فيما يخ�ض �صلة ال�صهيد باملبحوث اأن الزوجة متثل الن�صبة 
ن�صبته  مبا  ال�صهداء  لأ�صر  العينة  مفردات  اإجمايل  من  الكربى 

%87.8 من اإجمايل العينة.

جدول 2 - معامالت ال�سدق والثبات
Table 2 - factors of validity and reliability

 معامل ال�صدق
الذاتي

 قيمة معامل األفا
لكرونباخ

 عدد
العبارات  املحور  عنوان املحور

0.969 0.940 34 الأول  امل�صكالت التي تعاين منها اأ�صر ال�صهداء

0.836 0.710 17 الثاين توافر اخلدمات لأ�صر ال�صهداء
0.965 0.932 17 الثالث  مدى كفاية اخلدمات املقدمة لأ�صر ال�صهداء

0.928 0.863 10 ال�صعوبات التي تعرت�ض تقدمي اخلدمات الرابع

0.945 0.894 8 امل�صكالت التي تتعر�ض لها اأ�صر ال�صهداء يف املجتمع ال�صعودي اخلام�ض

%كاملتغريات

عمر املبحوث

2736.5من 30 لأقل من 35 �صنة

1925.7من 35 �صنة لأقل من 40

1317.6من 25 لأقل من 30 �صنة

810.7اأكرث من 40 �صنة

79.5اأقل من 25 �صنة

74100املجموع

جدول 3 - خ�سائ�ص عينة الدرا�سة
Table 3 - Study Sample Characteristics
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%كاملتغريات

امل�صتوى الدرا�صي لل�صهيد

2939.2املرحلة الثانوية
2027املرحلة املتو�صطة

1418.9بكالوريو�ض
79.5املرحلة البتدائية

45.4ماج�صتري
74100املجموع

عدد اأفراد اأ�صرة ال�صهيد  

3141.9من 1�صخ�ض اإلى 3 اأ�صخا�ض
3141.9من 4 اأ�صخا�ض اإلى 6 اأ�صخا�ض

1216.2اأكرث من 6 اأ�صخا�ض
74100.0املجموع

مكان اإقامة اأ�صرة ال�صهيد  

2432.4جنوب اململكة
2331.1و�صط اململكة
1621.6�صمال اململكة
79.5غرب اململكة
45.4�صرق اململكة

74100املجموع

طبيعة ال�صكن
3952.7اإيجار
3547.3ملك

74100املجموع

الدخل ال�صهري لأ�صر 
ال�صهداء 

2837.8من 5،000 اإلى 9.999 ريال
2533.8من 10،000 اإلى 15،000 ريال

1317.6اأقل من 5،000 ريال
810.8اأكرث من 15،000 ريال

74100املجموع

�صلة ال�صهيد   باملبحوث

6587.7زوجة
34.1اأخ

22.7ابنة
22.7اأخرى
11.4والد
11.4والدة

74100املجموع

تابع جدول 3 
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%كاملتغريات

رتبة ال�صهيد  

1520.2رقيب اأول
1418.9عريف

1216.2وكيل رقيب
1013.5رقيب

68.1رئي�ض رقباء
45.3مقدم
34.1نقيب
34.1جندي
22.7مالزم
22.7رائد
11.4عقيد
11.4لواء

11.4فريق اأول

74100املجموع

عمر ال�صهيد  

2635.4من 35 اإلى اأقل من 40 �صنة

402128.3 �صنة فاأكرث 

1722.8من 30 اإلى اأقل من 35 �صنة

79.4من 25 اإلى اأقل من 30 �صنة

34.1اأقل من 25 �صنة

74100املجموع

احلالة الجتماعية 
لل�صهيد  

6790.5متزوج
45.4اأعزب
22.7اأرمل
11.4مطلق

74100املجموع

الإناثالذكورعدد الأبناء

1824.31520.1ل يوجد اأبناء
2635.12027.4 طفل

1824.31622.0 2 طفالن 
379.51216.3 اأطفال
411.368.2 اأطفال

تابع جدول 3 
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%كاملتغريات

534.234.0 اأطفال 
60011.0 اأطفال
811.300.0 اأطفال 
90011.0 اأطفال 
7410074100املجموع

املدينة التي ت�صكن بها اأ�صرة 
ال�صهيد  

1418.9الريا�ض
1418.9تبوك

912.3اخلرج
79.5جازان
68.1الباحة
56.8ع�صري
45.1جدة

22.7الق�صيم
22.7الربك

22.7خمي�ض م�صيط
22.7مكة

22.7�صبيا
22.7الطائف

11.4اأبها

11.4املجمعة

11.4عنيزة

74100املجموع

مع من يقيم اأبناء ال�صهيد  

7195.9مع والدتهم

22.7مع عمهم

11.4جدتهم

74100املجموع

تابع جدول 3 

رتبة  بو�صفها  املمثلة  الرتب  �صدارة  يف  اأول  رقيب  رتبة  جاءت  ـ 
ال�صهداء مبا ن�صبته %20.2 من اإجمايل العينة.

ـ اأن اأكرب ن�صبة من ال�صهداء تراوحت اأعمارهم من 35 اإلى اأقل من 
40 �صنة، وهو ما �صكل نحو %35.4 من اإجمايل العينة.

الجتماعية  ال�صهداء حالتهم  العظمى من  الغالبية  اأن  تبني  ا  اأي�صً ـ 
متزوجون؛ وذلك بواقع %90.5 من اإجمايل العينة.

ـ فيما يخ�ض عدد الأبناء تبني اأن الن�صبة الكربى من ال�صهداء لديهم 
%27 من  %35.1 وطفلة فقط مبا ن�صبته  طفل فقط مبا ن�صبته 

اإجمايل العينة.
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النتيجة
الرتتيب 
الأهمية

النحراف 
املعياري

املتو�سط موؤثرة
موؤثرة اإىل 

حد ما
غري موؤثرة الفئة العبارات م

موؤثرة 1 0.466 2.69
51 23 0 التكرار ال�صعور باحلزن بعد التعر�ض 

لال�صت�صهاد 1
68.90% 31.10% 0.00% الن�صبة

موؤثرة 2 0.656 2.62
53 14 7 التكرار ال�صعور بالوحدة بعد فقدان 

ال�صهيد اأو بعد تعر�صه لالإ�صابة  3
71.60% 18.90% 9.50% الن�صبة

موؤثرة 3 0.686 2.54
48 18 8 التكرار القلق من التفكري يف الظروف 

املعي�صية 5
64.90% 24.30% 10.80% الن�صبة

موؤثرة 4 0.725 2.46
44 20 10 التكرار زيادة ال�صغوط على الزوجة 

جتاه الأ�صرة 7
59.50% 27.00% 13.50% الن�صبة

موؤثرة 5 0.724 2.45
43 21 10 التكرار قلة الكوادر املتخ�ص�صة بدعم 

اأ�صر ال�صهداء  30
58.10% 28.40% 13.50% الن�صبة

موؤثرة 6 0.761 2.45
45 17 12 التكرار احل�صا�صية ال�صديدة من 

العالقات الجتماعية 4
60.80% 23.00% 16.20% الن�صبة

موؤثرة 7 0.643 2.43
38 30 6 التكرار قلة التعاون بني املوؤ�ص�صات 

امل�صوؤولة واملعنية باأ�صر ال�صهداء  31
51.40% 40.50% 8.10% الن�صبة

موؤثرة 8 0.748 2.35
38 24 12 التكرار

عدم ال�صعور بالراحة كال�صابق 24
51.40% 32.40% 16.20% الن�صبة

موؤثرة 8 0.784 2.35
40 20 14 التكرار قلة التعاون بني املوؤ�ص�صات 

الأهلية واحلكومية يف جمال 
رعاية اأ�صر ال�صهداء 

27
54.10% 27% 18.90% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 9 0.742 2.32
36 26 12 التكرار قلة الربامج النف�صية 

والجتماعية الداعمة لأ�صر 
ال�صهداء 

29
48.70% 35.10% 16.2 الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 10 0.775 2.31
37 23 14 التكرار عدم وجود اأي دور اأو م�صاركة 

يف التخطيط لربامج رعاية 
اأ�صر ال�صهداء

34
50% 31.10% 18.90% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 11 0.697 2.30
31 24 19 التكرار تعاين الأ�صرة من تدخل 

الأقارب يف �صوؤونها 16
41.90% 32.40% 25.70% الن�صبة

جدول 4 - ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة نحو امل�سكالت التي تعاين منها اأ�سر ال�سهداء 
Table 4 - Responses of sample members towards the problems experienced by the families of martyrs and injured
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النتيجة
الرتتيب 
الأهمية

النحراف 
املعياري

املتو�سط موؤثرة
موؤثرة اإىل 

حد ما
غري موؤثرة الفئة العبارات م

موؤثرة اإلى حد ما 11 0.716 2.30
33 30 11 التكرار

قلة النوم وعدم ال�صعور بالراحة 10
44.60% 40.50% 14.90% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 11 0.716 2.30
33 30 11 التكرار

ال�صعور بالإجهاد العام 12
44.60% 40.50% 14.90% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 12 0.755 2.24
32 28 14 التكرار اقت�صار الدعم على اجلانب 

املادي فقط 28
43.20% 37.80% 19.00% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 13 0.771 2.19
30 28 16 التكرار الإ�صابة بالأمرا�ض النف�صية 

بعد فقدان ال�صهيد اأو اإ�صابته 2
40.50% 37.80% 21.70% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 14 0.794 2.16
30 26 18 التكرار عدم القدرة على تنفيذ اخلطط 

امل�صتقبلية 9
40.50% 35.10% 24.30% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 14 0.811 2.16
32 32 10 التكرار

التوتر املفرط من اأي �صبب 6
43.20% 43.20% 13.60% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 14 0.759 2.16
28 30 16 التكرار اخلربة املتوا�صعة لالأخ�صائي 

الجتماعي املخت�ض برعاية 
اأ�صر ال�صهداء 

32
37.90% 40.50% 21.60% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 15 0.872 2.08
31 18 25 التكرار

تغري عالقات الزوجة بالغري 8
41.90% 24.30% 33.80% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 16 0.782 2.07
25 29 20 التكرار �صعف امل�صاركة الأهلية يف 

التخفيف من حدة م�صكالت 
اأ�صر ال�صهداء 

22
33.80% 39.20% 27% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 16 0.746 2.07
23 33 18 التكرار زيادة الوقت الكايف لإمتام 

املهام والواجبات 20
31.10% 44.60% 24.30% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 17 0.730 2.04
21 35 18 التكرار �صيطرة فكرة ال�صهادة واملوت 

على عقول الأبناء 17
28.40% 47.30% 24.30% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 18 0.749 2.01
21 33 20 التكرار عدم الإح�صا�ض بالقدرة على 

اإعطاء الأ�صرة اهتماًما اأكرب 
من العادة

19
28.40% 44.60% 27% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 19 0.785 1.99
22 29 23 التكرار عدم القدرة على اإيجاد دخل 

كاٍف لالأ�صرة 14
29.70% 39.20% 31.10% الن�صبة

تابع جدول 4 
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النتيجة
الرتتيب 
الأهمية

النحراف 
املعياري

املتو�سط موؤثرة
موؤثرة اإىل 

حد ما
غري موؤثرة الفئة العبارات م

موؤثرة اإلى حد ما 19 0.819 1.99
24 25 25 التكرار

النق�ض احلاد يف دخل الأ�صرة 13
32.40% 33.80% 33.80% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 20 0.764 1.93
19 31 24 التكرار زيادة ال�صعور باملر�ض 

والوعكات ال�صحية 25
25.20% 41.90% 32.90% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 21 0.800 1.93
21 27 26 التكرار

م�صكالت اجلهاز اله�صمي 11
28.40% 36.50% 35.10% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 22 0.772 1.92
19 30 25 التكرار الرتدد والنطواء يف العالقات 

الجتماعية 18
25.70% 40.50% 33.80% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 23 0.892 1.84
24 14 36 التكرار �صعف فر�ض ح�صول العائل 

على وظيفة 15
32.40% 18.90% 48.70% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 24 0.805 1.81
18 24 32 التكرار تعتمد الأ�صرة على اأقاربها يف 

حل م�صكالتها 33
24.40% 32.40% 43.20% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 25 0.820 1.77
18 21 35 التكرار ي�صود النزاع يف الأ�صرة على 

اإدارة �صوؤونها 21
24.30% 28.40% 47.30% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما 26 0.735 1.70
12 28 34 التكرار

�صعف �صهية الأبناء للطعام 23
16.20% 37.90% 45.90% الن�صبة

27 غري موؤثرة 0.828 1.58
16 11 47 التكرار اللجوء لالقرتا�ض من الآخرين 

ل�صد النق�ض يف الدخل 26
21.60% 14.90% 63.50% الن�صبة

موؤثرة اإلى حد ما  0.444 2.16 الدرجة الكلية للمحور

اأ�صر  بها  ي�صكن  التي  املدن  اأكرث  بو�صفهما  وتبوك  الريا�ض  ـ جاءت 
ال�صهداء مبا ن�صبته %18.9 بالت�صاوي لكل مدينة على حدة.

ـ تبني اأن الغالبية العظمى من اأبناء ال�صهداء مبا ن�صبته %95.5 من 
اإجمايل العينة يقيمون مع الأم )زوجة ال�صهيد(.

4. 2. اإلجابة عن تساؤالت الدراسة 

4. 2. 1. نتائ��ج الإجاب��ة ع��ن الت�س��اوؤل الأول للدرا�س��ة: م��ا امل�س��كالت 

التي تعاين منها اأ�س��ر ال�س��هداء؟ 
بامل�صكالت  تتاأثر  ال�صهداء  اأ�صر  اأن  اإلى   4 اجلدول  نتائج  ت�صري 
وفق التايل؛ ال�صعور باحلزن بعد التعر�ض لال�صت�صهاد وذلك مبتو�صط 

التعر�ض  بعد  اأو  ال�صهيد  فقدان  بعد  بالوحدة  ال�صعور   ،3 من   2.69

لال�صت�صهاد وذلك مبتو�صط 2.62 من 3، القلق من التفكري يف الظروف 
الزوجة  على  ال�صغوط  زيادة   ،3 من   2.54 مبتو�صط  وذلك  املعي�صية 
جتاه الأ�صرة وذلك مبتو�صط 2.46 من 3، قلة الكوادر املتخ�ص�صة يف 
اأ�صر ال�صهداء واحل�صا�صية ال�صديدة من العالقات الجتماعية،  دعم 
امل�صوؤولة  املوؤ�ص�صات  بني  التعاون  قلة   ،3 من   2.45 مبتو�صط  وذلك 
ال�صعور  عدم   ،3 من   2.43 مبتو�صط  وذلك  ال�صهداء،  باأ�صر  واملعنية 
الأهلية واحلكومية يف  املوؤ�ص�صات  التعاون بني  بالراحة كال�صابق وقلة 
جمال رعاية اأ�صر ال�صهداء، وذلك مبتو�صط 2.35 من 3، يف حني اأن 
اأ�صر ال�صهداء مل يتاأثروا على نحو وا�صح مب�صكالت من اأبرزها اللجوء 

تابع جدول 4 



12

AJSS 2020; Volume 36 Issue (1)

م�سكالت اأ�سر ال�سهداء وامل�سابني ال�سعوديني و�سبل احلد منها من منظور اخلدمة االجتماعية: درا�سة ميدانية

جدول 5 - ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة نحو نوع اخلدمات املقدمة الأ�سر ال�سهداء 
Table 5 - Responses of sample members towards the type of services provided to the families of martyrs and injured

ترتيب  الن�صبة % التكرار الفئات العبارات  #

1

81.1 60 تقدم يل
م�صاعدة اأ�صرته ب�صفة عاجلة مببلغ مليون ريال. 4 18.9 14 ل تقدم يل 

0.0 0 ل اأحتاج اإليها 

2

74.3 55 تقدم يل التي  الرتبة  اإلى  الواجب  اأدائهم  اأثناء  ا�صت�صهدوا  ترقية الذين 
درجة  راتب  اأق�صى  يعادل  راتًبا  ومينحون  مبا�صرة،  رتبهم  تلي 
الرتبة التي مت ترقيتهم اإليها، بالإ�صافة اإلى البدلت والعالوات 

التي كانوا يتقا�صونها كما لو كان ال�صهيد على راأ�ض العمل.

124.3 18 ل تقدم يل 

1.4 1 ل اأحتاج اإليها 

2

74.3 55 تقدم يل
منح كل من والد ووالدة ال�صهيد مرتًبا �صهريًّا قدره ثالثة اآلف 

ريال اإذا ثبت �صرًعا اأنه عائلهم. 620.3 15 ل تقدم يل 
5.4 4 ل اأحتاج اإليها 

4

54.1 40 تقدم يل
ا�صت�صافة اأ�صر �صهداء الواجب لأداء فري�صة احلج على ح�صاب 

الوزارات. 845.9 34 ل تقدم يل 
0.0 0 ل اأحتاج اإليها 

4

54.1 40 تقدم يل
والقطاعات  بالوزارات  ال�صـهـداء  ذوي اأُ�صر  من  عـدد  تعيني 

احلكومية الأخرى وتر�صيمهم ونقلهم. 939.1 29 ل تقدم يل 
6.8 5 ل اأحتاج اإليها 

6

48.7 36 تقدم يل
تعيني عدد من ذوي ال�صهداء بوظائـف مدنيـة عن طريق وزارة 

اخلدمة املدنية. 1140.5 30 ل تقدم يل 
10.8 8 ل اأحتاج اإليها 

6

48.6 36 تقدم يل
منحهم و�صام امللك عبد العزيز من الدرجة الثالثة. 250.0 37 ل تقدم يل 

1.4 1 ل اأحتاج اإليها 

8

45.9 34 تقدم يل
التي  املنطقة  يف  املنا�صب  ال�صكن  تاأمني  يف  اأ�صرته  م�صاعدة 

يرغبون فيها، وذلك مببلغ 500.000 ريال. 550.0 37 ل تقدم يل 
4.1 3 ل اأحتاج اإليها 

9

40.5 30 تقدم يل
بالقطاعات  واأ�صقائه  الـ�صـهـيـ  اأبـنـاء  من  عـدد  ونـقـل  تعـييـن 

الع�صكرية. 1032.4 24 ل تقدم يل 
27.1 20 ل اأحتاج اإليها 



13

AJSS 2020; Volume 36 Issue (1)

ح�سة �سليم اجلهني

ترتيب  الن�صبة % التكرار الفئات العبارات  #

10

39.2 29 تقدم يل من  ذلك  وتوثيق  �صهيد  كل  على  للغري  امل�صتحقة  الديون  ح�صر 
كحد  تتجاوز  األ  على  عنه  لت�صديدها  ال�صرعية  املحكمة  خالل 

اأق�صى عن كل �صهيد 500.000 ريال.
747.3 35 ل تقدم يل 

13.5 10 ل اأحتاج اإليها 

11

32.4 24 تقدم يل
دعم زوجات ال�صهداء 1767.6 50 ل تقدم يل 

0.0 0 ل اأحتاج اإليها 

12

25.7 19 تقدم يل
تعيني اأحد اأبناء ال�صهيد بوظيفة والده وفق املتطلبات النظامية. 344.6 33 ل تقدم يل 

29.7 22 ل اأحتاج اإليها 

13

21.6 16 تقدم يل الأولوية  ال�صهداء  اأ�صر  لإعطاء  الكرمي  ال�صامي  للمقام  الرفع 
اأ�صر  لإعفاء  اإ�صافة  العقاري  التنمية  �صـنـدوق  عـلى  بالتقدمي 
ال�صهداء مبن �صبق لهم القرتا�ض من �صندوق التنمية العقاري.

1263.5 47 ل تقدم يل 
14.9 11 ل اأحتاج اإليها 

14

14.9 11 تقدم يل
تاأمني �صيارة لأ�صرة ال�صهيد ح�صب احتياجهم وحالتهم. 1379.7 59 ل تقدم يل 

5.4 4 ل اأحتاج اإليها 

15

14.9 11 تقدم يل
اأهـليـة عـلى ح�صاب  اأبـنـاء ال�صـهـداء بـمـدار�ض  تدري�ض عدد من 

الدولة. 1470.2 52 ل تقدم يل 
14.9 11 ل اأحتاج اإليها 

16

6.8 5 تقدم يل
تاأمني خادمة و�صائق لأ�صرة ال�صهيد ح�صب احتياج الأ�صرة. 1685.1 63 ل تقدم يل 

8.1 6 ل اأحتاج اإليها 

17

5.4 4 تقدم يل
ابتعاث بع�ض اأبناء اأ�صر ال�صهداء للدرا�صة باخلـارج على ح�صـاب 

الدولة. 1548.7 36 ل تقدم يل 
45.9 34 ل اأحتاج اإليها 

تابع جدول 5 

مبتو�صط  وذلك  الدخل  يف  النق�ض  ل�صد  الآخرين  من  لالقرتا�ض 
1.58من 3 وهو متو�صط يقع يف الفئة الأولى من فئات املقيا�ض الثالثي 

من 1 اإلى 1.66. 

4. 2. 2. نتائ��ج الإجاب��ة ع��ن الت�س��اوؤل الث��اين للدرا�س��ة: م��ا ن��وع 

اخلدم��ات املقدم��ة لأ�س��ر ال�س��هداء؟
هناك  اأن  على  ال�صهداء  اأ�صر  تاأكيد  اإلى   5 اجلدول  نتائج  ت�صري 

العديد من اخلدمات املو�صحة اأعاله التي مت تقدميها لهم بالفعل من 
جانب اأجهزة الدولة يف اململكة، ومنها م�صاعدة اأ�صرته ب�صفة عاجلة 
اأثناء  ا�صت�صهدوا  وترقية الذين   ،81.1% بن�صبة  ريال  مليون  مببلغ 
راتًبا  ومينحون  مبا�صرة،  رتبهم  تلي  التي  الرتبة  اإلى  الواجب  اأدائهم 
بالإ�صافة  اإليها،  ترقيتهم  مت  التي  الرتبة  درجة  راتب  اأق�صى  يعادل 
ال�صهيد  كان  لو  كما  يتقا�صونها،  كانوا  التي  والعالوات  البدلت  اإلى 
مرتًبا  ال�صهيد  ووالدة  والد  من  كل  منح  وكذلك  العمل،  راأ�ض  على 
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بن�صبة  عائلهم.  اأنه  �صرًعا  ثبت  اإذا  ريال  اآلف  ثالثة  قدره  �صهريًّا 
على  احلج  فري�صة  لأداء  الواجب  �صهداء  اأ�صر  وا�صت�صافة   ،74.3%

ال�صـهـداء  عـدد من ذوي اأُ�صر  ونقل  وتر�صيم  وتعيني  الوزارات  ح�صاب 
يف  بينما   ،54.3% بن�صبة  الأخرى  احلكومية  والقطاعات  بالوزارات 
املقابل ل تزال هناك خدمات اأخرى ل يزالون يحتاجون اإلى تقدميها 
احتياج  ح�صب  ال�صهيد  لأ�صرة  و�صائق  خادمة  تاأمني  وتت�صمن:  لهم 
بـمـدار�ض  ال�صـهـداء  اأبـنـاء  من  عدد  تدري�ض   ،85.1% بن�صبة  الأ�صرة 
اأهـليـة عـلى ح�صاب الدولة بن�صبة %70.2، تاأمني �صيارة لأ�صرة ال�صهيد 

ال�صامي  للمقام  الرفع   79.7% بن�صبة  وحالتهم  احتياجهم  ح�صب 
الكرمي لإعطاء اأ�صر ال�صهداء الأولوية بالتقدمي عـلى �صـنـدوق التنمية 
القرتا�ض من  لهم  �صبق  ال�صهداء مبن  اأ�صر  لإعفاء  اإ�صافة  العقاري، 
�صندوق التنمية العقاري بن�صبة %63.5، دعم زوجات ال�صهداء، وذلك 
باخلـارج  للدرا�صة  ال�صهداء  اأ�صر  اأبناء  بع�ض  ابتعاث   ،67.6% بن�صبة 
على ح�صـاب الدولة بن�صبة %48.7، ح�صر الديون امل�صتحقة للغري على 
 ،47.3% كل �صهيد وتوثيق ذلك من خالل املحكمة ال�صرعية. بن�صبة 

جدول 6 - ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة نحو مدى كفاية اخلدمات املقدمة الأ�سر ال�سهداء 
Table 6 - Responses of sample members towards the adequacy of services provided to the families of martyrs and injured

النتيجة
الرتتيب 
الأهمية

النحراف 
املعياري

املتو�سط
غري 

كافية
كافية اإىل 

حد ما
كافية الفئة العبارات م

كافية 1 0.631 2.72
7 7 60 التكرار ا�صت�صافة اأ�صر �صهداء الواجب لأداء فري�صة 

احلج على ح�صاب الوزارات. 8
9.5% 9.5% % 81 الن�صبة

كافية 2 0.618 2.69
6 11 57 التكرار تعيني عـدد من ذوي اأ�صر ال�صـهـداء بالوزارات 

وتر�صيمهم  الأخرى  احلكومية  والقطاعات 
ونقلهم.

9
8.1% 14.9% 77% الن�صبة

كافية 3 0.701 2.59

9 12 53 التكرار

ترقية الذين ا�صت�صهدوا اأثناء اأدائهم الواجب 
اإلى الرتبة التي تلي رتبهم مبا�صرة ومينحون 
التي  الرتبة  درجة  راتب  اأق�صى  يعادل  راتًبا 
البدلت  اإلى  بالإ�صافة  اإليها،  ترقيتهم  مت 
والعالوات التي كانوا يتقا�صونها كما لو كان 

ال�صهيد على راأ�ض العمل.

1

12.2% 16.2% 71.6% الن�صبة

كافية 4 0.707 2.5
9 19 46 التكرار تعيني عدد من ذوي ال�صهداء بوظائـف مدنيـة 

عن طريق وزارة اخلدمة املدنية. 11
12.1% 25.7% 62.2% الن�صبة

كافية 5 0.725 2.46
10 20 44 التكرار ا  منح كل من والد ووالدة ال�صهيد مرتًبا �صهريًّ

اأنه  �صرًعا  ثبت  اإذا  ريال  اآلف  ثالثة  قدره 
عائلهم.

6
13.5% 27.1% 59.4% الن�صبة

كافية اإلى 
حد ما 6 0.896 2.27

22 10 42 التكرار منحهم و�صام امللك عبد العزيز من الدرجة 
الثالثة. 2

29.7% 13.5% 56.8% الن�صبة

كافية اإلى 
حد ما 6 0.88 2.27

21 12 41 التكرار مليون  مببلغ  عاجلة  ب�صفة  اأ�صرته  م�صاعدة 
ريال. 4

28.4% 16.2% 55.4% الن�صبة
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النتيجة
الرتتيب 
الأهمية

النحراف 
املعياري

املتو�سط
غري 

كافية
كافية اإىل 

حد ما
كافية الفئة العبارات م

كافية اإلى 
حد ما 8 0.849 2.21

20 19 35 التكرار ح�صر الديون امل�صتحقة للغري على كل �صهيد 
ال�صرعية  املحكمة  خالل  من  ذلك  وتوثيق 
اأق�صى  تتجاوز كحد  األ  على  لت�صديدها عنه 

عن كل �صهيد 500.000 ريال.

7
27.1% 25.6% 47.3% الن�صبة

كافية اإلى 
حد ما 9 0.859 2.12

23 19 32 التكرار الـ�صـهـيـد  اأبـنـاء  من  عـدد  ونـقـل  تعـييـن 
بالقطاعات الع�صكرية واأ�صقائه. 10

31.1% 25.7% 43.2% الن�صبة

كافية اإلى 
حد ما 10 0.874 2.05

26 18 30 التكرار املنا�صب  ال�صكن  تاأمني  يف  اأ�صرته  م�صاعدة 
مببلغ  وذلك  فيها،  يرغبون  التي  املنطقة  يف 

500.000 ريال.
5

35.2% 24.3% 40.5% الن�صبة

كافية اإلى 
حد ما 11 0.943 2.04

31 9 34 التكرار اأ�صر  لإعطاء  الكرمي  ال�صامي  للمقام  الرفع 
ال�صهداء الأولوية بالتقدمي عـلى �صـنـدوق التنمية 
العقاري اإ�صافة لإعفاء اأ�صر ال�صهداء مبن �صبق 

لهم القرتا�ض من �صندوق التنمية العقاري.

12
41.9% 12.2% 45.9% الن�صبة

كافية اإلى 
حد ما 12 0.74 2

20 34 20 التكرار
دعم زوجات ال�صهداء  17

27.1% 45.8% 27.1% الن�صبة

كافية اإلى 
حد ما 13 0.913 1.96

32 13 29 التكرار وفق  والده  بوظيفة  ال�صهيد  اأبناء  اأحد  تعيني 
املتطلبات النظامية. 3

43.2% 17.6% 39.2% الن�صبة

كافية اإلى 
حد ما 14 0.856 1.92

30 20 24 التكرار تاأمني �صيارة لأ�صرة ال�صهيد ح�صب احتياجهم 
وحالتهم. 13

40.5% 27.1% 32.4% الن�صبة

كافية اإلى 
حد ما 15 0.847 1.91

30 21 23 التكرار للدرا�صة  ال�صهداء  اأ�صر  اأبناء  بع�ض  ابتعاث 
باخلـارج على ح�صـاب الدولة. 15

40.50% 28.40% 31.10% الن�صبة

كافية اإلى 
حد ما 16 0.827 1.88

30 23 21 التكرار ح�صب  ال�صهيد  لأ�صرة  و�صائق  خادمة  تاأمني 
احتياج الأ�صرة. 16

40.50% 31.10% 28.40% الن�صبة

كافية اإلى 
حد ما 17 0.833 1.86

31 22 21 التكرار بـمـدار�ض  ال�صـهـداء  اأبـنـاء  من  عدد  تدري�ض 
اأهـليـة عـلى ح�صاب الدولة. 14

41.90% 29.70% 28.40% الن�صبة
كافية اإلى 

حد ما 0.554 2.202 الدرجة الكلية للمحور

تابع جدول 6

تعيني اأحد اأبناء ال�صهيد بوظيفة والده وفق املتطلبات النظامية بن�صبة 
التي  املنطقة  املنا�صب يف  ال�صكن  تاأمني  اأ�صرته يف  %44.6، م�صاعدة 

منحهم   ،50.0% بن�صبة  ريال   500٫000 مببلغ  وذلك  فيها  يرغبون 
و�صام امللك عبد العزيز من الدرجة الثالثة بن�صبة 50.0%.

4. 2. 3. نتائ��ج الإجاب��ة ع��ن الت�س��اوؤل الثال��ث للدرا�س��ة: م��ا م��دى 

كفاي��ة اخلدم��ات املقدم��ة لأ�س��ر ال�س��هداء؟
كفاية  مدى  حول  ال�صهداء  اأ�صر  راأي  اأن   6 اجلدول  من  يت�صح 
اخلدمات املقدمة ب�صفة عامة اأنها تقع �صمن فئة »كافية اإلى حد ما« 
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مبتو�صط 2.202 من 3. وبخ�صو�ض اخلدمات التي مت الإ�صارة بو�صوح 
لأداء  الواجب  �صهداء  اأ�صر  »ا�صت�صافة  اأهمها:  فمن  كافية  اأنها  اإلى 
3، و«تعيني  2.72 من  الوزارات« مبتو�صط  فري�صة احلج على ح�صاب 
احلكومية  والقطاعات  بالوزارات  ال�صـهـداء  ذوي اأ�صر  من  عـدد 
الأخرى« وتر�صمهم ونقلهم مبتو�صط 2.69 من 3. اأما باقي اخلدمات 
فقد اأ�صارت اأ�صر ال�صهداء اإلى اأنها »كافية اإلى حد ما« وا�صتمل اأبرزها 
على: »منحهم و�صام امللك عبد العزيز من الدرجة الثالثة« و«م�صاعدة 
ثم   ،3 من   2.27 مبتو�صط  ريال«  مليون  مببلغ  عاجلة  ب�صفة  اأ�صرته 
»ح�صر الديون امل�صتحقة للغري على كل �صهيد وتوثيق ذلك من خالل 

املحكمة ال�صرعية..« مبتو�صط 2.21 من 3.

4. 2. 4. نتائج الإجابة عن الت�س��اوؤل الرابع للدرا�س��ة: ما ال�سعوبات التي 

تعرت�ص تقدمي اخلدمات من وجهة نظر امل�ستفيدين منها. 
يت�صح من اجلدول 7 اأن راأي اأ�صر ال�صهداء حول ال�صعوبات التي 
ال�صعوبات  فئة  تندرج جميعها �صمن  لهم،  تقدمي اخلدمات  تعرت�ض 
التي يعانون منها بدرجة )متو�صطة(؛ حيث بلغ املتو�صط العام للعبارات 
ال�صعوبات  هذه  اأبرز  ومن   .3 من   2.01 ال�صعوبات  لهذه  املت�صمنة 
)عدم معرفة اأ�صرة ال�صهيد بحقوقها( مبتو�صط 2.22 من 3، و)كرثة 
عدد اأ�صر ال�صهداء يف املوؤ�ص�صة( مبتو�صط 2.20 من 3، و)عدم توافر 
الكوادر املدربة يف جمال رعاية اأ�صر ال�صهداء( مبتو�صط 2.11 من 3، 

جدول 7 - ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة نحو ال�سعوبات التي تعرت�ص تقدمي اخلدمات:
Table 7 - Responses of sample members towards difficulties in providing services.

النتيجة
الرتتيب 
الأهمية

النحراف 
املعياري

املتو�سط كبرية متو�سطة �سعيفة الفئة العبارات م

متو�صطة 1 0.763 2.22
31 28 15 التكرار عدم معرفة اأ�صرة ال�صهيد 

بحقوقهم 7
41.90% 37.80% 20.30% الن�صبة

متو�صطة 2 0.740 2.20
29 31 14 التكرار كرثة عدد اأ�صر ال�صهداء يف 

املوؤ�ص�صة 6
39.20% 41.90% 18.90% الن�صبة

متو�صطة 3 0.786 2.11
27 28 19 التكرار عدم توافر الكوادر املدربة يف 

جمال رعاية اأ�صر ال�صهداء 10
36.50% 37.80% 25.70% الن�صبة

متو�صطة 4 0.721 2.03
20 36 18 التكرار اإجراءات تقدمي اخلدمة 

بطيئة. 8
27% 48.60% 24.40% الن�صبة

متو�صطة 5 0.767 2.01
22 31 21 التكرار �صعوبة التوا�صل مع موؤ�ص�صات 

رعاية ال�صهداء 9
29.70% 41.90% 28.40% الن�صبة

متو�صطة 6 0.759 2.00

21 32 21 التكرار عدم قيام الأخ�صائي 
الجتماعي بالتن�صيق بني 

موؤ�ص�صات رعاية اأ�صر ال�صهداء
3

28.40% 43.20% 28.40% الن�صبة

متو�صطة 7 0.660 1.95
14 42 18 التكرار �صعف امل�صتوى املهني 

لالأخ�صائي الجتماعي 1
18.90% 56.80% 24.30% الن�صبة

متو�صطة 8 0.764 1.93
19 31 24 التكرار �صعف الإمكانيات املادية 

املخ�ص�صة لرعاية اأ�صر 
ال�صهداء

5
25.70% 41.90% 32.40% الن�صبة
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النتيجة
الرتتيب 
الأهمية

النحراف 
املعياري

املتو�سط كبرية متو�سطة �سعيفة الفئة العبارات م

متو�صطة 9 0.779 1.91
19 29 26 التكرار عدم وجود دورات تدريبية 

لالأخ�صائي يف جمال رعاية 
اأ�صر ال�صهداء

2
25.70% 39.20% 35.10% الن�صبة

متو�صطة 10 0.721 1.80
13 33 28 التكرار �صعف الإعداد العلمي 

لالأخ�صائي الجتماعي 4
17.60% 44.60% 37.80% الن�صبة

متو�صطة 0.499 2.01 الدرجة الكلية للمحور

تابع جدول 7

3، و)�صعوبة  2.03 من  و)اإجراءات تقدمي اخلدمة بطيئة( مبتو�صط 
التوا�صل مع موؤ�ص�صات رعاية ال�صهداء( مبتو�صط 2.01 من 3.

4. 2. 5. نتائ��ج الإجاب��ة ع��ن الت�س��اوؤل اخلام���ص للدرا�س��ة: م��ا الت�س��ور 
املق��رتح م��ن منظ��ور اخلدم��ة الجتماعي��ة عل��ى م�س��توى 
وحداتها املختلفة ملواجهة امل�س��كالت التي تتعر�ص لها اأ�س��ر 

ال�س��هداء يف املجتم��ع ال�س��عودي؟
التي  البناءة  املقرتحات  عدًدا من  ثمة  اأن   8 يت�صح من اجلدول 
حظيت بدعم عينة الدرا�صة والتي ت�صب يف جمملها يف اجتاه الو�صول 
م�صتوى  على  الجتماعية  اخلدمة  منظور  من  مقرتح  ت�صور  اإلى 

ال�صهداء  اأ�صر  لها  تتعر�ض  التي  امل�صكالت  املختلفة ملواجهة  وحداتها 
فئة  �صمن  تقع  التي  املقرتحات  اأهم  وتت�صمن  ال�صعودي،  املجتمع  يف 
)جمدية( مبتو�صط عام )2.43 من 3): تقدمي قرو�ض مي�صرة مل�صاعدة 
م�صاعدتها  ا  واأي�صً ال�صغرية،  امل�صروعات  اإقامة  على  ال�صهداء  اأ�صر 
و)تنمية   ،3 من   2.61 مبتو�صط  املجال  ذلك  يف  الفنية  اخلربة  يف 
مهارات اأ�صر ال�صهداء يف بع�ض امل�صروعات ال�صغرية التي توفر لهم 
دخاًل منا�صًبا( مبتو�صط 2.57 من 3، و)تزويد موؤ�ص�صات رعاية اأ�صر 
ال�صهداء بالأخ�صائيني النف�صيني مل�صاعدة زوجات ال�صهداء واأبنائهم 
على التخفيف من م�صاعر احلزن والأمل بعد ا�صت�صهاد الزوج )الأب( 

مبتو�صط 2.53 من 3.

جدول 8 - ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة جتاه الت�سور املقرتح من منظور اخلدمة االجتماعية حلل امل�سكالت التي تتعر�ص لها اأ�سر ال�سهداء 
Table 8 - Responses of sample members towards the proposed perception from a social service perspective to solve the problems faced by 

the families of martyrs and injured

النتيجة
الرتتيب 
الأهمية

النحراف 
املعياري

املتو�سط
غري 

جمدية
جمدية اإىل 

حد ما
جمدية الفئة العبارات م

جمدية 1 0.699 2.61
9 11 54 التكرار

اأ�صر  مل�صاعدة  مي�صرة  قرو�ض  تقدمي 
امل�صروعات  اإقامة  على  ال�صهداء 
اخلربة  يف  م�صاعدتها  ا  واأي�صً ال�صغرية، 

الفنية يف ذلك املجال.

6

12.2% 14.8% 73% الن�صبة

جمدية 2 0.742 2.57
11 10 53 التكرار بع�ض  يف  ال�صهداء  اأ�صر  مهارات  تنمية 

امل�صروعات ال�صغرية التي توفر لهم دخاًل 
منا�صًبا.

5
14.9% 13.5% 71.6% الن�صبة

جمدية 2 0.742 2.57
11 10 53 التكرار

الأخ�صائيني  من  اأكرب  عدد  توفري 
اأ�صر  رعاية  موؤ�ص�صات  يف  الجتماعيني 
ال�صهداء  اأ�صر  عدد  مع  يتنا�صب  ال�صهداء 

يف كل موؤ�ص�صة.

7

14.9% 13.5% 71.6% الن�صبة
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النتيجة
الرتتيب 
الأهمية

النحراف 
املعياري

املتو�سط
غري 

جمدية
جمدية اإىل 

حد ما
جمدية الفئة العبارات م

جمدية 4 0.726 2.53

10 15 49 التكرار ال�صهداء  اأ�صر  رعاية  موؤ�ص�صات  تزويد 
زوجات  مل�صاعدة  النف�صيني  بالأخ�صائيني 
من  التخفيف  على  واأبنائهم  ال�صهداء 
م�صاعر احلزن والأمل بعد ا�صت�صهاد الزوج 

)الأب(

8
13.5% 20.3% 66.2% الن�صبة

جمدية 5 0.796 2.45
14 13 47 التكرار جميع  يف  ال�صهداء  اأ�صر  دعم  مراكز  فتح 

اأنحاء اململكة. 4
18.9% 17.6% 63.5% الن�صبة

جمدية اإلى 
حد ما 6 0.82 2.28

17 19 38 التكرار بالن�صبة  املادية  بامل�صكالت غري  الهتمام 
لأ�صر ال�صهداء. 3

23% 25.7% 51.3% الن�صبة

جمدية اإلى 
حد ما 67 0.763 2.22

15 28 31 التكرار الأخ�صائيني  تاأهيل  على  الرتكيز 
الجتماعيني. 2

20.3% 37.8% 41.9% الن�صبة

جمدية اإلى 
حد ما 8 0.769 2.11

18 30 26 التكرار زيادة الرتكيز على جوانب الدعم النف�صي 
لأ�صر ال�صهداء. 1

24.4% 40.5% 35.1% الن�صبة
جمدية 0.585 2.43 الدرجة الكلية للمحور

تابع جدول 8

5. مناقشة نتائج الدراسة
يالحظ فيما يتعلق بنتائج الإجابة عن الت�صاوؤل الأول تنوع امل�صكالت 
التي تعاين منها اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني على م�صتوى الأن�صاق املختلفة 
بها على  التاأثر  بني  والتي ترتاوح  و�صطى، كربى(  للم�صكلة )�صغرى، 
نحو مبا�صر، اأو التاأثر بها اإلى حد ما، اأنها يف جمملها تعك�ض احلاجة 

اإلى ما يلي:
ـ متابعة هذه الأ�صر ب�صفة دورية يف بيئتهم ومع اأ�صرهم.

الت�صهيالت  لتوفري  واملخت�صة  املختلفة  اجلهات  مع  التن�صيق  ـ 
املطلوبة التي تقدم لالأبناء والأ�صر من النواحي الدرا�صية واملادية 

واملعنوية.
ـ �صرعة حل امل�صكالت وتذليل العقبات التي تواجههم واإيجاد احللول 

املنا�صبة لها.
اإليه درا�صة  اأ�صارت  ال�صياق مع ما  الدرا�صة يف هذا  نتائج  وتتفق 
بني  انت�صار احلزن  معدل  اأن  اأو�صحت  التي  واآخرين )2000(  �صعث 
الأطفال قد بلغ %47.9، واأن %33.3 من الأطفال قد تعر�صوا ل�صدمة 
 Elissa نف�صية �صديدة من جراء فقدان الأب، وما تو�صلت اإليه درا�صة
اأن هناك عالقة طردية بني م�صتوى احلزن  Robin & (2005) من 

ودرجة  �صبتمرب   11 اأحداث  يف  اآباءهم  فقدوا  الذين  الأطفال  لدى 
وكذلك  بالكتئاب،  اإ�صابتهم  واإمكانية  يحبونهم  الذين  على  القلق 
ا للحرمان  درا�صة اإ�صبيح )2000( التي اأظهرت اأن هناك اأثًرا معنويًّ
من الأب على م�صتوى التوافق الجتماعي لأبناء ال�صهداء. كما تت�صق 
نتائج الدرا�صة احلالية مع درا�صة اخلرايف )1997( التي اأ�صارت اإلى 
ا  اأي�صً بالوحدة،  ال�صعور  من  اأكرب  بدرجة  ُيعانني  ال�صهداء  ن�صاء  اأن 
دللة  ذات  هنالك عالقة  اأن  املزيني )2011(  درا�صة  اأو�صحت  فقد 
القت�صادي  والو�صع  ال�صهداء  زوجات  معاناة  م�صتوى  بني  اإح�صائية 
لهن، كذلك تتفق النتائج مع درا�صة قعدان )2012( التي اأظهرت اأن 
حوايل ن�صف اأ�صر ال�صهداء تواجه م�صكالت اجتماعية، ومن اأهم هذه 

امل�صكالت تدين العالقات الجتماعية لالأ�صرة.
ومن ناحية اأخرى، فقد عك�صت نتائج الدرا�صة املتعلقة بالت�صاوؤل 
الثاين اأن الدولة بذلت جهوًدا كبرية يف توفري اخلدمات املقدمة لأ�صر 
ال�صهداء وامل�صابني، وهو ما ي�صتدل عليه من تاأكيدهم اأن ثمة خدمات 
عديدة قد قدمت لهم بالفعل، اإل اأنه يالحظ على اجلانب الآخر اأن 
اتخاذ  يجب  وعليه  بعد؛  تقدم  مل  اأخرى  خدمات  اإلى  حاجة  هناك 
ال�صهداء  لأ�صر  املقدمة  اخلدمات  فاإن  كذلك  توفريها.  نحو  الالزم 
يجب اأن تق�صم وتوزع ويتم الإ�صراف عليها ومتابعتها وتقييمها اأو رفع 
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اأجهزة  جميع  مع  التن�صيق  اأهمية  عن  ف�صاًل  للم�صوؤولني،  ذلك  نتائج 
والربامج  واخلدمات  امل�صاعدات  انتظام  ب�صرورة  والوزارات  الدولة 

والأن�صطة ب�صفة �صريعة وم�صتمرة حتى ل يلجوؤوا للعوز والحتياج.
وتتفق نتائج هذه الدرا�صة يف هذا الإطار مع ما ذهبت اإليه درا�صة 
والنف�صية  الجتماعية  الرعاية  تقدمي  اأهمية  ال�صوداين )1990( حول 
والقت�صادية لأ�صر ال�صهداء، واأهمية اإظهار التقدير والحرتام لل�صهداء 
ال�صياق  واملواطن. ويف  الوطن  اأمن  اأرواحهم حفاًظا على  بذلوا  الذين 
اخلدمات  كفاية  مدى  حول  الثالث  الت�صاوؤل  نتائج  يخ�ض  وفيما  ذاته 
اخلدمات  تكون  اأن  املهم  فمن  وامل�صابني؛  ال�صهداء  لأ�صر  املقدمة 
املقدمة كافية، كما ميكن ح�صر الديون امل�صتحقة على كل �صهيد وتوثيق 
ذلك من خالل املحكمة ال�صرعية لت�صديدها عنهم على األ تتجاوز كحد 
اأق�صى عن كل �صهيد )خم�ض مئة األف( ريال مع دعم زوجات ال�صهداء 
نقلهم  اأو  الع�صكرية  بالقطاعات  واأ�صقائهم  اأبنائهم  من  عدد   وتعيني  
ـ مع تاأمني �صيارة لكل اأ�صرة �صهيد ح�صب احتياجاتهم وحالتهم ـ وتوفري 
خادمة و�صائق لأ�صرة كل �صهيد ح�صب الحتياج، وهو ما يتفق مع كفاية 

اخلدمات املقدمة لهم.
وفيما يت�صل بنتائج الت�صاوؤل الرابع حول ال�صعوبات التي تعرت�ض 
تقدمي اخلدمات لأ�صر ال�صهداء وامل�صابني، فمع اأنها مل تكن �صعوبات 
متو�صطة؛  بدرجة  املبحوثني  منها  عانى  واإمنا  مرتفعة،  درجة  على 
فاإنها ت�صري اإلى اأن ثمة حاجة اإلى جتاوز هذه ال�صعوبات، خا�صة ما 
يتعلق بجهل اأ�صر ال�صهيد بحقوقها، وهو ما ي�صتلزم التوعية املكثفة يف 
هذا ال�صاأن، مع اإيجاد اآلية مالئمة للتن�صيق بني موؤ�ص�صات رعاية اأ�صر 

ال�صهداء وامل�صابني لزيارة اأ�صرة ال�صهيد.
مبا  والرابع  الثالث  الت�صاوؤلني  حول  الدرا�صة  نتائج  ومبقارنة 
ك�صفت عنه الدرا�صات ال�صابقة فيما يت�صل باخلدمات املقدمة لأ�صر 
وتقدمي اخلدمات  الأ�صر  هوؤلء  رعاية  تعوق  التي  واملعوقات  ال�صهداء 
لهم، جند اأنها تتفق مع ما تو�صلت اإليه درا�صة مدخلي )2016( من 
اأنه وعلى الرغم من الهتمام الكبري الذي توليه الدولة باأ�صر ال�صهداء 
�صاملة  نظامية  قرارات  توجد  ل  اأنه  اإل  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 
لكثري من احلالت املختلفة التي تتعلق بال�صهداء؛ ما ي�صري اإلى وجود 
ي�صطر  وهذا  احلالت،  جميع  لتغطية  النظامية  اجلوانب  يف  ق�صور 

الدولة اإلى اإ�صدار بع�ض القرارات ال�صتثنائية يف كل مرة. 
كما اأن هنالك بطًئا لدى بع�ض اجلهات التنفيذية تتمثل يف تنفيذ 
بجانب  ال�صهداء،  اأ�صر  م�صتحقات  باإي�صال  املتعلقة  القرارات  بع�ض 
نتائج  تت�صق  ا  اأي�صً املختلفة.  املوؤ�ص�صات  بني  والتكامل  التن�صيق  عدم 
الدرا�صة مع ما انتهت اإليه درا�صة عو�ض )2010( التي اأ�صارت اإلى 

والجتماعية  ال�صحية  الرعاية  تقدمي  تعوق  التي  العقبات  من  اأن 
واملهني  العلمي  امل�صتوى  �صعف  ال�صهداء  لأ�صر  والقت�صادية 
لالأخ�صائي  تدريبية  دورات  وجود  وعدم  الجتماعي،  لالأخ�صائي 
بني  التن�صيق  و�صعف  ال�صهداء،  اأ�صر  رعاية  جمال  يف  الجتماعي 
موؤ�ص�صات رعاية اأ�صر ال�صهداء، و�صعف الإمكانات املادية املخ�ص�صة 

لرعاية اأ�صر ال�صهداء.
وميكن النتهاء يف �صوء النتائج املرتبطة بالت�صاوؤل اخلام�ض ب�صاأن 
الت�صور املقرتح من منظور اخلدمة الجتماعية على م�صتوى وحداتها 
املختلفة ملواجهة امل�صكالت التي تتعر�ض لها اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني 

يف املجتمع ال�صعودي، اإلى اأنه يجب اأن يت�صمن العمل على:
ـ تقدمي قرو�ض مي�صرة مل�صاعدة اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني على اإقامة 
يف  الفنية  اخلربة  يف  م�صاعدتها  ا  واأي�صً ال�صغرية،  امل�صروعات 

ذلك املجال.
امل�صروعات  بع�ض  يف  وامل�صابني  ال�صهداء  اأ�صر  مهارات  تنمية  ـ 

ال�صغرية التي توفر لهم دخاًل منا�صًبا.
ـ توفري عدد اأكرب من الأخ�صائيني الجتماعيني يف موؤ�ص�صات رعاية 

اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني يتنا�صب مع عدد الأ�صر يف كل موؤ�ص�صة.
بالأخ�صائيني  وامل�صابني  ال�صهداء  اأ�صر  رعاية  موؤ�ص�صات  تزويد  ـ 
التخفيف من م�صاعر  الزوجات والأبناء على  النف�صيني مل�صاعدة 

احلزن والأمل بعد ا�صت�صهاد الزوج )الأب( اأو اإ�صابته.
ـ فتح مراكز دعم اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني يف جميع اأنحاء اململكة.

ـ زيادة تاأهيل الأخ�صائيني الجتماعيني وتدريبهم وتنمية قدراتهم 
يف جمال التعامل مع اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني.

6. تصور الدراسة المقترح
وت�صاوؤلتها  واأهدافها  الدرا�صة  م�صكلة  اأكدته  ما  �صوء  يف 
هذا  يعد  واملهنية  واملعرفية  العلمية  وجوانبها  ونظرياتها  ومفاهيمها 
يلي  فيما  يعر�ض  وامل�صابني،  ال�صهداء  لأ�صر  ما  حد  اإلى  جمدًيا  كله 
ت�صور مقرتح من وجهة نظر الباحثة للحد من امل�صكالت التي تواجه 

اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني من منظور اخلدمة الجتماعية.

6. 1. األسس التي يقوم عليها التصور المقترح
وكذلك  للتجريب،  قاباًل  الباحثة  من  اجتهاًدا  الت�صور  هذا  يعد 
للتعديل اإذا تطلب الأمر، وقد ا�صتفادت الباحثة من خالل العديد من 
امل�صادر، منها نتائج هذه الدرا�صة، والدرا�صات ال�صابقة، واآراء بع�ض 

املهنيني يف اخلدمة الجتماعية. 
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6. 2. أهداف التصور المقترح
املتوقع  الدور  يحدد  اأنه  يف  املقرتح  للت�صور  العام  الهدف  يتمثل 
واملقرتح للخدمة الجتماعية يف تنمية وعي اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني 
يف كيفية مواجهة م�صكالتهم. وميكن حتقيق هذا الهدف من خالل 

تنفيذ الأهداف الفرعية التالية:
امل�صكالت  مع  بالتعامل  وامل�صابني  ال�صهداء  اأ�صر  وعي  تنمية 
وكيفية اإيجاد حلول �صريعة لها من خالل ما يلي؛ تنمية معارف الأ�صر 
بامل�صكالت وكيفية حلولها، وتنمية اإدراكهم بخطورة عدم مواجهتها، 

وتنمية �صلوك الأ�صر بالتفاعل مع هذه امل�صكالت.
دور الأخ�صائي الجتماعي مع الأ�صر وامل�صابني، وذلك من خالل 
باملواجهات  لتوعيتهم  وتنظيمها  لالأ�صر  تثقيفية  حما�صرات  اإعداد 
الفعالة للم�صكالت. وتوعية الأ�صر باأهم م�صادر التوا�صل وو�صائله مع 
واأبنائه  ال�صهيد  زوجة  وتب�صري  امل�صكالت.  حلل  الخت�صا�ض  جهات 
بكيفية التعامل مع اأي موقف اأو م�صكلة. واإك�صاب الأ�صر بع�ض املهارات 
الأ�صر  وتب�صري  امل�صوؤولني.  مع  الفعال  التوا�صل  على  ت�صاعدهم  التي 
باأهم العوامل التي قد تكون �صبًبا يف ت�صاعد امل�صكالت وكيفية التكيف 

معها والتدريب والت�صدي لها.
اأدوار الأخ�صائي الجتماعي مع اأ�صر ال�صهداء وم�صابي احلروب 

)املدافع، املن�صط، املقوم، الأخ�صائي، املمكن، املفاو�ض، املطالب(.
الوزارات  الجتماعي،  )الأخ�صائي  التنفيذ  يف  امل�صاركون  اأدوار 
املعنية، الداخلية، الدفاع، التعليم، ال�صحة، العمل التنمية الجتماعية، 

جهات امل�صاعدات وموؤ�ص�صات املجتمع املدين املختلفة(.
الت�صور املقرتح )اإ�صرتاتيجية  اإليها  ي�صتند  التي  الإ�صرتاتيجيات 
التو�صيح  الت�صجيع،  امل�صاركة،  التعاوين،  املعريف،  البناء  اإعادة 

والإقناع، تدعيم امل�صوؤولية(.
يجب  التي  العالجية  املهنية  واملداخل  والنظريات  النماذج 
املعريف  النموذج  املعريف،  )النموذج  املقرتح  الت�صور  يت�صمنها  اأن 
منوذج  التعلم،  منوذج  الإيجابية،  الأقران  ثقافة  منوذج  ال�صلوكي، 
نظرية  ال�صغرية،  نظرية اجلماعة  الت�صال،  نظرية  ال�صلوك،  تعديل 

الن�صق، نظرية الدور(.

6. 3. آليات تنفيذ التصور المقترح من وجهة 

نظر الباحثة
تو�صي الدرا�صة بتنفيذ الت�صور املقرتح من خالل:

ـ ا�صتخدام الو�صائل التالية )املناق�صة اجلماعية، تكنيك املحا�صرات 

والندوات، الجتماعات الدورية، الزيارات امل�صتمرة، الرحالت، 
الت�صجيع،  الوا�صح،   الفهم  ال�صتك�صافية،  الإيجابية،  املدعمات 

التوجيه، التو�صيح(.
ا  عالجيًّ ا�صتخداًما  ا�صتخدامها  ميكن  التي  املهنية  الأ�صاليب  من  ـ 

كالتايل: املعرفية ـ التف�صري ـ التدريب على حل امل�صكلة.
الت�صور  اإطار  يف  ممار�صتها  يجب  التي  املهنية  الأدوار  وتتوزع 
املخطط،  املعلم،  الو�صيط،  املر�صد،  امل�صاعد،  من  كل  على  املقرتح 

املوجه، امل�صت�صري، اخلبري، املدافع، املطالب.

6. 4. عوامل نجاح التصور المقترح من وجهة نظر الباحثة
من ال�صروري اأن يراعي الأخ�صائي الجتماعي عند ا�صتخدامه 
للت�صور املقرتح من اأجل تدعيم املهارات وتنمينها، وخا�صة مهارات 

حل امل�صكلة لأ�صر ال�صهداء وامل�صابني ثالثة جوانب اأ�صا�صية هي:
ـ اجلانب املعريف حول امل�صكالت واأنواعها وكيفية الت�صدي لها.

املرتبطة  والعواطف  امل�صاعر  من  يخفف  الذي  الوجداين  اجلانب  ـ 
بالتعامل مع امل�صكالت.

الإيجابية  والأفعال  بالت�صرفات  مرتبط  وهو  ال�صلوكي  اجلانب  ـ 
وال�صلبية للت�صدي لهذه امل�صكالت.

7. توصيات الدراسة
على  تقرتح  فاإنها  نتائج؛  من  الدرا�صة  اإليه  خل�صت  ما  �صوء  يف 

الأجهزة امل�صئولة داخل اململكة ما يلي:
اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني وعائالتهم على مواجهة  اأفراد  ـ م�صاعدة 
وذلك  والعاجلة؛  ال�صريعة  احللول  باإيجاد  امل�صكالت  جميع 

بالتوا�صل مع الوزارات والأجهزة املعنية واملوؤ�ص�صات املختلفة.
اأ�صر  اأفراد  لكل  املختلفة  الأ�صباب  وحتديد  امل�صكالت  مناق�صة  ـ 
امل�صكلة  حل  وخطوات  مهارة  واإك�صابهم  وامل�صابني  ال�صهداء 
والدورية  امل�صتمرة  اللقاءات  خالل  من  املنا�صب  البديل  واختيار 

با�صتخدام املناق�صات اجلماعية واحلوار امل�صتمر والفعال.
تعاين  التي  امل�صكالت  وتو�صيل  الدولة  اأجهزة  خماطبة  �صرورة  ـ 
منها هذه الأ�صر حتى ميكن مواجهتها والت�صدي جلميع املعوقات 
معه  والتوجه  الأ�صر  اأفراد  اأحد  اختيار  فورية من خالل  ب�صورة 
�صريعة  حلول  اإيجاد  و�صرورة  امل�صكالت،  لعر�ض  للم�صوؤولني 

وفورية لها.
واأبنائهم  وامل�صابني  ال�صهداء  لأ�صر  الدوري  الجتماع  على  العمل  ـ 
اجلماعية  املناق�صات  خالل  من  لهم  ال�صتماع  ملحاولة  وذويهم 

واحلوار الفعال لكل اأ�صرة من هذه الأ�صر.
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التي  للم�صكالت  و�صريعة  فورية  حلول  تقدمي  �صرعة  على  العمل  ـ 
تواجه اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني يف جميع ال�صور املعي�صية واملهنية 
الجتماعي  التكيف  حتقيق  ميكن  حتى  والأ�صرية  والتعليمية 
املن�صود لكل منهم من خالل التوا�صل مع الأجهزة املعنية ومعرفة 

اأ�صاليب احللول والبدائل املقرتحة.

والداخلية  الدفاع  وزارتي  من  امل�صوؤولة  القيادات  حترك  �صرورة  ـ 
واأجهزة الدولة يف جميع تخ�ص�صاتها لكي تعمل على حت�صني �صور 
الرعاية الجتماعية لأ�صر ال�صهداء وامل�صابني وتطويرها باإر�صال 
اأحد املندوبني من هذه الوزارات ملقابلة الأ�صر وجتميع �صكواهم 

والعمل على تو�صيلها للوزارة ب�صورة �صريعة وموجزة.

بحل  املعنية  املوؤ�ص�صات  مع  يتوا�صل  لكي  مندوب  اإيجاد  �صرورة  ـ 
على  للتعرف  دورية  ب�صورة  وامل�صابني  ال�صهداء  اأ�صر  م�صكالت 
اأهم العوائق التي تواجههم يف حياتهم، وت�صبب م�صكالت ب�صفة 

م�صتمرة.

وامل�صابني،  ال�صهداء  اأ�صرة  تعرت�ض  التي  الأزمة  مواجهة  �صرورة  ـ 
بالناحية  مرتبطة  كانت  اإذا  وخا�صة  تدخل،  اإلى  وحتتاج 
القت�صادية اأو املعي�صية اأو ال�صكن.. من خالل ح�صر امل�صاعدات 
حلل  مالية  م�صادر  تدبري  على  والعمل  ماديًّا،  املطلوبة  والقيم 

ذلك.

ـ �صرورة التوا�صل مع اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني با�صتمرار حتى ميكن 
منهم  لكل  املطلوبة  للخدمات  الواقعية  احلقائق  اإلى  الو�صول 

و�صرعة تفعيلها ب�صورة دورية وم�صتمرة.

اأ�صر ال�صهداء وامل�صابني يف  ـ العمل على وجود فرق متنقلة لزيارة 
حتى  واملعاقني  واملر�صى  ال�صن  كبار  وخا�صة  اإقامتهم،  اأماكن 

ا. ا اأو �صهريًّ ميكن تلبية جميع احتياجاتهم ال�صرورية اأ�صبوعيًّ

الشكر
ي�صكر الفريق البحثي مركز الأبحاث الواعدة يف البحوث الجتماعية 
اململكة  يف  الرحمن  عبد  بنت  نورة  الأمرية  بجامعة  املراأة  ودرا�صات 

العربية ال�صعودية على دعمه لهذا البحث

الدعم المالي
البحوث  يف  الواعدة  الأبحاث  مركز  قبل  من  ممول  امل�صروع 
الجتماعية ودرا�صات املراأة بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن 

يف اململكة العربية ال�صعودية، عام 1441هـ /2020.
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