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Abstract : Israel ignored all international laws and human customs, it is the only
country worldwide which doesn't only disrespect human but also retains martyrs dead
bodies in secret tombs and deprive the martyr's family from seeing him/her for the last
time, martyr died and was relived from capture while Israel insists on punishing him/her
and his/her family as well, like his mother who educated him/her on patriotism, his father
who educated him on seeking martyrdom and his wife and kids, yes his wife who tells
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him sleep quiet, I will educate your kids to follow you, of course, such families (families
of Al Arkam tombs martyrs) are exposed to some problems requiring professional
intervention to be deal with from social work perspective according to current study
subject is towards a suggested idea of family treatment approach role in dealing with
problems of Palestinians captives martyrs families (Al Arkam martyrs families).

The Study Concepts:
Family treatment , Social problems,Psychological problems , Family, Martyr, Al
Arkam tombs

The Study Questions:
The study aims to answer the following main question:
-

What is the suggested role of family treatment approach in dealing with
problems of Palestinians captives martyrs families (Al Arkam tombs martyrs'
families)?

This main question was subdivided to the following sub questions:
1- What are social problems facing Palestinians captives martyrs families (Al Arkam
tombs martyrs families)?
2- What are psychological problems facing Palestinians captives martyrs families
(Al Arkam tombs martyrs families)?
3- What is the social worker occupational role in the family treatment approach to
deal with Palestinians captives martyrs' families (Al Arkam tombs martyrs
families)?
The Study Results: The most Important Results are:

555

Global Proceedings Repository
American Research Foundation
ISSN 2476-017X

http://arab.kmshare.net/

Available online at http://proceedings.sriweb.org

1-

Also the study proved that these families suffer from psychological problems
reached 54% represented in (tensions and anxiety of family's members, the most
important mechanisms followed by family to deal with such problems we (visiting
psychiatrist).

2-

Also the study proved that about half of captives martyrs families have social
problems including (bad family's social relationship), the most important
mechanisms followed by the family members to overcome such problems were
(directing to benevolent people in community).

According to these results, the researcher has a suggested idea of family treatment
role in dealing with problems of captives martyrs families (Al Arkam tombs
martyrs).

تصور مقرتح لدور مدخل العالج األسري يف مواجهة مشكالت أسر الشهداء األسرى الفلسطينيني
)(اسر شهداء مقابر األرقام
امحد مجيل امحد قعدان
 إهنا الوحيدة يف العامل اليت ال حترتم, إن إسرائيل ضربت بعرض احلائط كل القوانني الدولية واألعراف اإلنسانية: امللخص
 الشهيد, وحترم ذوي الشهيد من إلقاء النظرة األخرية عليه, بل تعتقل جثامني الشهداء يف مقابر سرية, اإلنسان فحسب
 تعاقب أمه اليت أجنبته وربته على حب,  وإسرائيل تصر على معاقبته ومعاقبة ذويه,أنتقل إىل خالقه وجنا من عقوبة األسر
 نعم زوجته اليت تقول له من قرير العني سرري,  تعاقب زوجته وأوالده, تعاقب أابه الذي زرع فيه حب الشهادة,الوطن
 ومما ال شك فيه أن هذه األسر (أسر شهداء مقابر األرقام) يتعرضون للعديد من املشكالت اليت, أبنائك على دربك

555

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

تستدعي التدخل املهين ملواجهتها من منظور اخلدمة االجتماعية ,ولذا كان موضوع الدراسة الراهنة هو حنو تصور مقرتح
لدور مدخل العالج األسري يف مواجهة مشكالت أسر الشهداء األسرى الفلسطينيني (أسر شهداء مقابر األرقام) .
مفاهيم الدراسة:

العالج األسري ,املشكالت االجتماعية ,املشكالت النفسية ,األسرة ,الشهيد ,مقابر األرقام.
تساؤالت الدراسة:

تسعى الدراسة إىل اإلجابة على التساؤل الرئيسي التايل:

 ما التصور املقرتح لدور مدخل العالج األسري يف مواجهة مشكالت أسر الشهداء األسرىالفلسطينيني(أسر شهداء مقابر األرقام) ؟
ولقد انبثق عن التساؤل الرئيسي جمموعة من التساؤالت الفرعية التالية:
 -1ما املشكالت االجتماعية اليت تواجه أسر الشهداء األسرى الفلسطينيني(أسر شهداء مقابر األرقام) ؟
 -2ما املشكالت النفسية اليت تواجه أسر الشهداء األسرى الفلسطينيني(أسر شهداء مقابر األرقام) ؟
 -3ما األدوار الوظيفية لألخصائي يف مدخل العالج األسري ملواجه مشكالت اسر الشهداء األسرى الفلسطينيني
(أسر شهداء مقابر األرقام)؟

نتائج الدراسة :من أهم النتائج هي:

 -1كما أثبتت الدراسة أن هذه األسر تعاين من مشكالت نفسية بشكل واضح بلغت نسبتها  , %45واغلب هذه
املشكالت النفسية تتمثل يف (التوتر والقلق ألفراد األسرة)  ,وكان أهم اآلليات اليت تتبعها األسرة ملواجهه هذه
املشكالت هي (الذهاب لطبيب نفسي) .
 -2كما أظهرت الدراسة انه حوايل نصف اسر الشهداء األسرى تواجه مشكالت اجتماعية ,ومن أهم هذه
املشكالت كانت (تدين العالقات االجتماعية لألسرة) ,وكان أهم اآلليات اليت تتبعها أفراد األسر للتغلب على
هذه املشكالت (بتوجه ألهل اخلري يف اجملتمع).
وبعد هذه النتائج قام الباحث بوضع تصور مقرتح لدور العالج األسري يف مواجهة مشكالت اسر الشهداء األسرى

(شهداء مقابر األرقام).
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مقدمة:

أن الغياااب القسااري ألحااد أف اراد األساارة  -الااذي غالبااا مااا يكااون العائاال الوحيااد أو األساسااي لألساارة  -يرتتااب عليااه
حاادوت تغااري جااوهري يف أساالوب احلياااة االجتماااعي واالقتصااادي والنفسااي و يتساام هااذا التغيااري يف أغلااب احلاااالت بطبيعااة
سلبية تنذر بعواقب وخيمة هتدد كيان األسرة ابلتفكك أو االهنيار وتوالد العناف نتيةاة الغ اب والتمارد أو نتيةاة احلازن

واالنكسار أو ملزيج من كل هذه املشاعر

()1

ومنااذ بدايااة االحااتالل اإلسارائيلي لألراضااي العربيااة يف فلسااطني واألساارة الفلسااطينية تعاايا أوضاااعا اجتماعيااة واقتصااادية
وسياساية قلقااة ولقاد تعرضاات العائلاة الفلسااطينية كوحادة أساسااية للمةتماع إىل سلسااة مان النكبااات وحااالت الفقاادان علااى
مدى سنوات االحتالل الطويلة ,فلم تسلم عا ئلة فلسطينية من حالة اعتقال أو إصابة أو فقادان واحاد أو أكثار مان أفرادهاا,
ومع تصاعد احلملة اإلسرائيلية لكل ما هو فلسطيين على هذه األرض ,فقد قادم الفلساطينيون خاالل أعاوام االحاتالل أآلف
الشهداء وعشرات أآلف من اجلرحاى ,ومل تقتصار اخلساائر الايت تكبادها الشاعب الفلساطيين علاى الناحياة البشارية مان شاهداء
وجرحى ,بل أدت إىل وجود إعاقات دائمة ,كذلك إىل وجود خسائر من الناحية املادية واالقتصادية ( )2انهيك عن فقدان
األمن واخلسائر النفسية واالجتماعية.
ويف بعض األحيان يقتل أفراد األسرة ويعتربهم اجملتمع إبطاال وشهداء حيث يعتربهم أبناء الوطن مجيعهم شركاء يف اخلسارة
والفقدان ,وهذا ما يعطي هاذه احلقيقاة جواناب سايكولوجية واجتماعياة خاصاة ابملشااركة والادعم املعناوي الاذي يبدياه اجملتماع
(. )3
جتاه العائلة

مشكلة الدراسة Problem of Study

ممااا ال شااك فيااه أن اساار الشااهداء األساارى الفلسااطينيني يتعرضااون للعديااد ماان املشااكالت الاايت تسااتدعي التاادخل املهااين
ملواجهتها من منظور اخلدمة االجتماعية ,وخاصة عندما ال يدفن الشهيد ويبقى حمتةز عند االحتالل اإلسرائيلي ومدفون يف

()1حامد عبد هللا ,كلمات على جدار الليل ط( 1فلسطني  :القدس ,مركز الشهيد أبو جهاد لشؤون احلركة األسرية التابع
جلامعة القدس ومركز املشرق للدراسات  )2005ص .44
( )2ميسون ألوحيدي ,املرأة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي ( عمان  :دار اجلليل للنشر والدراسات واألحبات الفلسطينية  ,الطبعة الثانية ,
 , )1891ص . 94
( )3امحد أبو عايا ,االستشهاد مقابل املوت (القدس  :بدون دار نشر  )2004 ,ص. 23
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مقابر يطلق عليها مقابر األرقام ,ولذا كان موضوع الدراسة الراهنة هو حماولة التعرف على مشكالت اسر الشهداء األسرى
الفلسطينيني ودور العالج األسري يف مواجهة هذه املشكالت.

مفاهيم الدراسة:

 -1العالج األسري :

ويقوم على فكرة أن الفرد كع و يف األسرة ال ميكن دراسته مبعزل عنها ومن مثَّ جيب دراسته كع و يف جسد

أمشل وأعم وهو األسرة وأن أي اختالل يف اجلسد يترثر به األع اء وأي خلل يف أي ع و من األع اء يؤثر يف
نسق األسرة ككل(.)4
وهناك تعريف آخر للعالج األسري أبنه خمطط ملشكالت النسق األسري ككل وملشكالت أفراده عن طريق استخدام
األنواع املختلفة من املقابالت ابلرتكيز على اجللسات األسرية وذلك هبدف حتسني األداء الوظيفي لألسرة وأفرادها من
خالل حتسني عمليات االتصال وزايدة التفاعل األسري واستعادة التوازن األسري (.)5

ويقصد العالج األسري يف الدراسة الراهنة أبنه األسلوب املهين املخطط الذي يستخدمه االخصائي االجتماعي مع أسر
شهداء (مقابر األرقام) هبدف مساعدهتا على مواجه املشكالت اليت تعاين منها األسرة بسبب االستشهاد وحةز جثمان
الشهيد يف مقابر األرقام.

وتعرف املشكلة يف هذا البحث إجرائيا :علاى أهناا املشاكالت االجتماعياة والنفساية الايت تواجههاا األسارة بسابب استشاهاد
احد أفرادها واحتةاز جثمانه يف مقابر األرقام عند قوات االحتالل اإلسرائيلي .

 -املشكالت االجتماعية:

ويعين هبا الباحث يف هذه الدراسة أبهنا حالة غري مرغوب هبا تنتج عن حدوت خلل يف أسرة الشهيد األسري من الناواحي
االجتماعية ألفراد األسرة مثل تدين العالقات االجتماعية ألفراد األسرة على املستوى الداخلي واخلارجي.

social ، In Francais J .Turner ،(2) Sanford N. Sherman: Family Therapy
P: 452. ، 1979، The Freeprees، Second Editon،work T reatment
( )5زينب حسني أبو العال حنو قياس عائد التدخل املهين لنموذج العالج األسري مع حاالت النزاعات األسرية ( جامعة حلوان كلية اخلدمة
االجتماعية حبث منشور يف املؤمتر العلمي الثالث و  11-8ديسمرب 1898م) ص.385
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 املشكالت النفسية:ويعااين هبااا الباحااث يف هااذه الدراسااة حاادوت اضااطراابت نفسااية ألف اراد أو احااد أف اراد أساارة الشااهيد األسااري ,مثاال التااوتر
واخلوف والقلق .
 -4تعريف الشهيد :

ويقصددد الباحددث لشددهيد األس د :الفلسااطيين الااذي قاتاال اليهااود واستشااهد ,وقاماات ق اوات االحااتالل اإلس ارائيلي علااى
احتةاز جثمان الشهيد يف ما يسمى مقابر األرقام.

وميكن حتديد أسرة الشهيد األس يف هذه الدراسة أبهنا :

 -زوجه الشهيد وأبناؤه (كاسرة نووية) وأم الشهيد وأبيه وإخوته (كاسرة ممتدة).

 -5مقددابر األرقددام  :تعاارف مقااابر األرقااام أبهنااا املقااابر الاايت ياادفن هبااا جثااامني الشااهداء الفلسااطينيني عنااد ق اوات االحااتالل
اإلسرائيلي بشكل سري حيث يعطى كل قرب رقام معاني  ,ال يعارف صااحب القارب إال قاوات االحاتالل  ,وهاذه املقاابر تكاون
سرية وممنوع الوصل إليها .

نبذة عن مقابر األرقام :

جرمية كبرية ت اف إىل جرائم االحتالل الصهيوين اليت مل يعرفها التاريخ البشري إال على أيدي الصهاينة وستظل هذه
اجلرمية حتت ماركة مسةلة ابسم اليهود املغتصبني لفلسطني والذين خيرتعون أمورا غاية يف العنصرية حتول جثث الشهداء
إىل مقابر أرقام أو بصريح العبارة إىل سةون للشهداء ألن املعروف يف العامل أن السةون حيتةز فيها األحياء واملوتى هلم
خصوصية أن يدفنوا وفق شرائعهم وأدايهنم وعاداهتم إال عند يهود فهم ميارسون أنواعا من اجلرائم ال ختطر على قلب بشر.
وهي عبارة عن مدافن بسيطة وسرية حماطة ابحلةارة بدون شواهد ومثبت فوق القرب لوحة معدنية حتمل رقما
معينا وهلذا مسيت مبقابر األرقام* ألهنا تتخذ األرقام بديال ألمساء الشهداء ولكل رقم ملف خاص حتتفظ به اجلهة األمنية
اإلسرائيلية املسئولة ويشمل املعلومات والبياانت اخلاصة بكل شهيد.
()6
وقد كشفت مصادر صحفيّة إسرائيلية وأجنبية يف السنوات األخرية معلومات عن أربع مقابر أرقام هي:
( )6مقابر األرقام واألسرى الشهداء (فلسطني دائرة اإلعالم – وزارة شئون األسرى واحملررين 2010م) ص5
* انظر الصورة رقم ( )1ابمللحق .
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 .1مقربة األرقام اجملاورة جلسر " بنات يعقوب " و تقع يف منطقة عسكرية عند ملتقى احلدود اإلسرائيلية – السورية –
اللبنانية وتفيد بعض املصادر عن وجود ما يقرب من  400قرب فيها لشهداء فلسطينيني ولبنانيني غالبيتهم ممن سقطوا يف
حرب  1892وما بعد ذلك.
 .2مقربة األرقام الواقعة يف املنطقة العسكرية املغلقة بني مدينة أرحيا وجسر داميه يف غور األردن وهي حماطة جبدار فيه
بوابة حديدية معلق فوقها الفتة كبرية كتب عليها ابلعربية " مقربة ل حااي العدو " ويوجد فيها أكثر من مائة قرب وحتمل
هذه القبور أرقاما من " ( " 4101 – 4003وال يعرف إن كانت هذه األرقام تسلسليه لقبور يف مقابر أخرى أم كما
تدعي إسرائيل أبهنا جمرد إشارات ورموز إدارية ال تعكس العدد احلقيقي للةثث احملتةزة يف مقابر أخرى ).
 .3مقربة " ريفيدمي " وتقع يف غور األردن.
 .5مقربة " شحيطة " وتقع يف قرية وادي احلمام مشال مدينة طرباي الواقعة بني جبل أربيل وحبرية طرباي .وغالبية اجلثامني فيها
لشهداء معارك منطقة األغوار بني عامي 1814 – 1894م .ويف اجلهة الشمالية من هذه املقربة ينتشر حنو  30من
األضرحة يف صفني طويلني فيما ينتشر يف وسطها حنو  20ضرحيا ومما يثري املشاعر كون هذه املقابر عبارة عن مدافن رملية
قليلة العمق ما يعرضها لالجنراف فتظهر اجلثامني منها لتصبح عرضة لنها الكالب ال الة والوحوش ال ارية.
ومقابر األرقام هي إهانة إلنسانية اإلنسان يف حياته وبعد موته تستصرخ املوقف الوطين للمطالبة ابستعادة جثامني
هؤالء الشهداء ولتمكني ذويهم من إعادة دفنهم مبا يليق بكرامة اإلنسان ونستصرخ كل املدافعني عن حقوق اإلنسان
لل غط على حكومة إسرائيل ابإلفراج عن جثامني هؤالء الشهداء فمن العار أن يصمت العامل على عقاب اإلنسان حىت
بعد موته.
من هم ساكنو مقابر األرقام:

()7

وت اربت األرقام حول عدد الشهداء احملتةزين يف هذه املقابر ألن إسرائيل حتيط هذا املوضوع ابلسرية التامة
وكانت ترفض الكشف عن هوية الشهداء احملتةزين عندها وهذا ما يعطي املربر للفلسطينيني أن هنالك بعض الفلسطينيني
الذين انقطعت أخبارهم وفقدوا وهم يف عداد املوتى يف هذه املقابر حيث إن لدى مركز القدس معلومات موثقة ختص
 302من الشهداء وهم على النحو التايل:
( )7مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان لنا أمساء ولنا وطن ص9-1
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-1
-2
-3
-5
-4
-9

من أفراد اجليوش العربية الذين قاتلوا إسرائيل يف بداايهتا.
األشخاص املدنيني الذين حاولوا العودة لألراضي الفلسطينية احملتلة لاللتحاق بعائالهتم ولقوا حتفحم أو انقطعت
أخبارهم بعد دخول احلدود .
بعض املقاتلني الفلسطينيني الذين دخلوا احلدود واشتبكوا مع قوات االحتالل يف إطار عمليات املقاومة
لالحتالل .
بعض املعتقلني الفلسطينيني الذين كانوا حمتةزين يف السةون اإلسرائيلية واستشهدوا فيها.
بعض من شاركوا يف مقاومة االحتالل اإلسرائيلي داخل األراضي الفلسطينية احملتلة (وطاردهتم) قوات االحتالل
قبل قتلها هلم وتصفيتهم ومن مث احتةاز جثامينهم.
أشخاص نفذوا عمليات تفةريية (استشهادية) داخل فلسطني احملتلة(إسرائيل) أو يف مواقع عسكرية إسرائيلية
وهم األغلبية العظمى من اجلثامني احملتةزة.

أمهية الدراسة :

تكمن أمهية الدراسة يف األيت:
-1
-2
-3
-5
-4

مل جتارى دراسااات يف اخلدمااة االجتماعيااة عاان مشااكالت اساار الشااهداء األساارى الفلسااطينيني (اساار مقااابر األرقااام)
على حد علم الباحث  ,مما يؤكد ضرورة إجراء هذه الدراسة.
إن استشهاد احد أفراد األسرة قد تؤدي إىل مشكالت خمتلفة لباقي أفراد هذه األسرة وخاصة إذا كان الشهيد هو
األب.
وضع الطرق واآلليات حلل هذه املشكالت عن طريق استخدام العالج األسري يف اخلدمة االجتماعية.
لفت االنتباه إىل تلك الفئة املكلومة من اجملتمع الفلسطيين واليت تستمر يف املعاانة الن شهيدها مل يدفن بعد  ,وال
يعرفوا أي شيء عن جثمانه .
تس اااعد ه ااذه الدراس ااة عل ااى القي ااام بعملي ااات التخط اايط وإع ااداد الا اربامج ال اايت تس اااعد ه ااذه األس اار يف مواجه ااة
املشكالت اليت يعانون منها.

أهداف الدراسة:

حتدد اهلدف العام للدراسة يف:
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التعرف على املشكالت االجتماعية والنفسية اليت تواجه اسر الشهداء األسرى الفلسطينيني (اسر شاهداء مقاابر األرقاام) مان
حيث طبيعتها وحدهتا مع حماولة مواجهتها ابستخدام أسلوب العالج األسري يف اخلدمة االجتماعية.
ولقد انبثق من اهلدف العام جمموعة أهداف فرعية للدراسة هي:
 -1التعرف على املشكالت االجتماعية اليت تواجه اسر الشهداء االسرى الفلسطينيني.
 -2التعرف على املشكالت النفسية اليت تواجه اسر الشهداء االسرى الفلسطينيني.
 -3التع ا اارف عل ا ااى أس ا اااليب الع ا ااالج األس ا ااري يف اخلدم ا ااة االجتماعي ا ااة ملواجه ا ااة مش ا ااكالت اس ا اار الش ا ااهداء االس ا اارى
الفلسطينيني.

تساؤالت الدراسة:

تسعى الدراسة إىل اإلجابة على التساؤل الرئيسي التايل:

ما املشكالت االجتماعية والنفسية اليت تواجه اسر الشهداء األسرى الفلسطينيني (اسر شهداء مقابر األرقام)؟ ودور العاالج
األسري يف اخلدمة االجتماعية يف مواجهتها.
ولقد انبثق عن التساؤل الرئيسي جمموعة من التساؤالت الفرعية التالية:
 -5ما املشكالت االجتماعية اليت تواجه اسر الشهداء االسرى الفلسطينيني.
 -4ما املشكالت النفسية اليت تواجه اسر الشهداء االسرى الفلسطينيني.
 -9مااا دور يف اخلدمااة االجتماعيااة فيمااا يتعلااق أبساااليب العااالج األسااري ملواجهااة مشااكالت اساار الشااهداء االساارى
الفلسطينيني.

اإلجراءات املنهجية للدراسة:
أوال :نوع الدراسة :

تعد الدراسة الراهنة من الدراسات الوصفية اليت تسعى إىل تشخيص وفهم الواقع.

اثنيا :املنهج املستخدم:

استخدم الباحث يف هذه الدراسة منهج املسح االجتماعي (احلصر الشامل).

اثلثا :األدوات املستخدمة:
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قام الباحث إبعداد استبيان ألسر الشهداء األسرى (اسر مقابر األرقام) للتعرف على املشكالت االجتماعية والنفسية
اليت يعاين منها أفراد هذه األسر يف فلسطني .
أعد الباحث دليال جلمع املادة امليدانية من رؤساء املؤسسات املهتمة أبسر الشهداء األسرى ومتثلت هذه املؤسسات يف
مسئول احلملة الوطنية السرتداد جثامني الشهداء ورئيس مركز القدس للدراسات القانونية ومدير مجعية العمل التطوعي .

اثلثا :عينة الدراسة:

مشلت عينة الدراسة مجيع أسر شهداء مقابر األرقام والذي بلغ عددهم حسب إحصائيات السلطة الفلسطينية  225أسرة
يف ال فة الغربية وقام ابخلطوات التالية:
كما أن  93أسرة مل تندرج يف تعبئة االستبيان وهذا لعدة أسباب حيث إن بعض األسر مل يرد على االتصال اهلاتفي
الذي كان يقوم به الباحث قبل التوجه إليهم لتعبئة االستبيان "مت ملئه عن طريق املقابلة" ومنهم من اعتذار أبنه ال يريد أن
يفتح جروح سابقة ومنهم من اعتذر من غري مربر وعلى ذلك أصبحت عينة الدراسة  191أسرة وقام الباحث
بتطبيق الدراسة عليها.

رابعا  :جماالت الدراسة :
أ -اجملال البشري ويشمل:
أولياء أمور(أسر) الشهداء األسرى(شهداء مقابر األرقام) احملتةزة جثامينهم عند قوات االحتالل بعد استشهادهم مثل
الزوجة أو األب وأالم واإلخوة واألبناء ورؤساء املؤسسات املهتمة أبسر الشهداء األسرى والذي بلغ عددهم ثالت
مؤسسات متمثلة ابحلملة الوطنية السرتداد جثامني الشهداء ومركز القدس للدراسات القانونية ومدير مجعية العمل التطوعي

 .ب-اجملال املكاين:

ال فة الغربية يف فلسطني احملتلة سنة ( )1891حيث اشتملت على مجيع مدن ال فة الغربية وخميماهتا وقراها .
ج-اجملال ألزماين-:
 2112/2/1اىل 2112/6/1
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خامسا  :املعاجلة اإلحصائية:
مت تفريغ البياانت املرتبطة ابالستبياانت اخلاصة ابلدراسة ومن مث استخدام برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( )SPSSوذلك من خالل:
 -1جداول تكرارية والنسبة املئوية .
 -2األوزان املرجحة واملتوسط ألوزين املرجح وترتيب املتغريات حسب أتثريها.
 -3حساب الثبات ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا للتحقق من ثبات األداة .
 -5اختبار مربع كري (.)chi-square
 -4معامل االرتباط سبريمان ((correlate
 -9ألفا كرونباخ ()cronbach alpha

سادسا :ثبات أداة الدراسة :

من أجل اختبار مدى ثبات األداة قام الباحث ابستخدام طريقة إعادة االختبار
 Test-Retestحيث مت توزيع االستبيان على عينة من أسر املعتقلني مكونة من عشر أسر وبفارق زمين بلغ أسبوعني
أخرى
مرة
نفسها
العينة
على
االستبيان
توزيع
إعادة
مت
حيث
ومت حساب معامل االرتباط لألداة ككل = ( )0 823وهو مستوى ٍ
عال من الثبات .كما مت حساب معامل االرتباط لكل
ب ٍ
عد من أبعاد االستمارة كما هو موضح يف اجلدول القادم
ُ
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جدول ()1

معامالت ارتباط لكل متغ من متغ ات استمارة اخلاصة مبشكالت أسر الشهداء األسرى (أسر شهداء مقابر األرقام)
املتغريات

درجة االرتباط

دالة

املشكالت االجتماعية املرتبطة أبسرة الشهداء األسرى (شهداء مقابر األرقام)

0 131

**

املشكالت النفسية املرتبطة أبسرة الشهداء األسرى (شهداء مقابر األرقام)

0 919

**

دور مدخل العالج األسري يف مواجهة مشكالت أسر الشهداء األسرى (أسر شهداء مقابر األرقام)

0 823

**

* دالة عند مستوى معنوية 1.15

* * دالة عند مستوى معنوية 1.11

يوضح اجلدول السابق أن درجة املعنوية لتلك االرتباطات مجيعها دالة يف إطار حدود الثقة ( )%84 %88عند مستوى
معنوية ( . )0 04-0 01كما قام الباحث حبساب معامل األنساق الداخلي ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا فوجد
املعامل ( )0 959وهو مناسب كما هو موضح يف اجلدول التايل:
جدول ()2

معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل متغ من متغ ات استمارة اخلاصة مبشكالت أسر الشهداء األسرى (أسر شهداء

مقابر األرقام)
املتغريات

قيمة ألفا

املشكالت االجتماعية املرتبطة أبسرة الشهداء األسرى (شهداء مقابر األرقام)

0 998

املشكالت النفسية املرتبطة أبسرة الشهداء األسرى (شهداء مقابر األرقام)

0 859

دور مدخل العالج األسري يف مواجهة مشكالت أسر الشهداء األسرى (أسر شهداء مقابر األرقام)

0 959
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سابعا  :صدق األداة :

استخدم الباحث أسلوب الصدق الظاهري ولتحقيق ذلك مت عرضها على جمموعة من احملكمني ,وذلك قبل
التطبيق وقد أسفرت عن اتفاق ٍ
مرض بني احملكمني على االستبيان وبناء على ذلك أُعيد النظر يف االستبيان يف ضوء
مالحظاهتم واقرتاحاهتم مع استبعاد غري املناسب منها حىت أخذت االستبيان الصورَة املتفق عليها.

الدراسات السابقة:

دراسددةر روال حسددني العيسدداوي( )1221( )8وكانددب بعنددوان األاثر النفسددية واالجتماعيددة ملذ ددة اخلليددل علددى

أسددر الشددهداء ومتاات يف عااام ( )1889واقتصاارت الدراسااة علااى معرفااة اآلار النفسااية واالجتماعيااة الاايت تركهااا استشااهاد
شااهداء مذحبااة اخللياال علااى أساارهم واقتصاارت الدراسااة علااى أساار الشااهداء الااذين سااقطوا يف األايم الثالثااة األوىل ماان ريااخ

املذحبة 1885/2/21 29 24م .

وكان من أهدافها معرفة مدى أتثري هذه املذحبة على شخصية الفرد داخل األسرة يف سلوكه وعملية التفاعل بني
أفاراد األسارة مان جهاة وبااني أفاراد األسارة واجملتماع وماان جهاة أخارى فحاص اآلار االجتماعيااة والنفساية ملذحباة اخلليال علااى
اسر الشهداء من مجيع جوانبها ومعرفة املشكالت الناجتة من هذه اآلار على الصعيدين النفسي واالجتماعي.
وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة وكانت أدوات الدراسة املقابلة واالستبانة .
وكاناات ماان نتااائج هااذه الدراسااة أن اآلار كاناات يف اجتاااهني اجتاااه إجياااي مثاال زايدة العالقااات االجتماعيااة واجتاهااات
أخرى سلبية تتمثل يف ظهور بعض املشكالت النفسية مثل القلق والتوتر والغ ب واخلوف .كما ا ا ااا إن بعا ا ا ااض أف ا ا ا اراد عينا ا ا ااة
الدراسة انتاهبا اإلحباط منذ حدوت املذحبة وقد زادت هذه االحباطاات مان خاالل ممارساات االحاتالل الايت عقبات اجملازرة.
كما أظهرت النتائج أن اآلار النفسية واالجتماعية للمذحبة على زوجة املعتقل وأم الشهيد وعلى أبنائه كبرية جدا .

()8روال حسني العيساوي ,األار النفسية واالجتماعية ملذحبة اخلليل على أسر الشهداء ( ,القدس  :جامعة القدس ,رسالة
ماجستري ,غري منشورة.)1881 ,
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وكانب دراسة خالد أصليح

ألبناء الشهداء يف غزة.

()9

( )2111بعندوان "التوافد النفسدي لددى امدرومني مدن األب "دراسدة ميدانيدة

هاادفت الدراسااة تس االيط ال ااوء عل ااى موضااوع احلرم ااان األبااوي وأث ااره علااى التواف ااق النفسااي ألبن اااء الشااهداء يف اجملتم ااع
الفلسطيين ابإلضافة إىل دور كل من مستوى تعليم األم واملدة الزمنية لوفاة األب ومستوى الدخل واجلنس والسن وعدد
أفراد األسرة واملدة الزمنية لوفاة األب ومستوى الدخل واجلنس والسن وعادد أفاراد األسارة لبياان أثرهاا علاى درجاة التوافاق
النفساي ألبناااء الشااهداء هباادف تشااخيص املشااكلة ووضااع اخلطاط والاربامج اإلرشااادية والتنمويااة ماان أجاال النهااوض مبسااتوى
أف ل ألبناء الشهداء .
واعتمد الباحث على املانهج الوصافي التحليلاي والاذي يادرس الظااهرة كماا توجاد يف الواقاع كماا وكيفاا ويوضاح ارتباطهاا
ابلظواهر األخرى واعتمد الباحث االستبانة واملقابلة يف هذه الدراسة.
ويكااون جمتم ااع الدراسااة م اان مجيااع أبن اااء الش ااهداء املسااةلني ع ااام  1888ماان خمتل ااف األعمااار وتش ااملهم رعاي ااة وزارة
الشؤون االجتماعية البالغ عددهم  1140شخصا من الذكور واإلانت .مشلت عينة الدراسة  105من الطلبة أبناء الشهداء
املسةلني يف املرحلة الثانوية.
يف الفصول العاشر واحلادي عشر والثاين عشر واليت متثل العينة حوايل  %11مان اجملتماع األصالي ألبنااء الشاهداء ماوزعني
على مناطق قطاع غزة منهم  49من الذكور و 59من اإلانت وترتاوح أعمارهم بني  19و  19سنة.

وأظهرت النتائج ما يلي:

 -1وجود فروق ذات داللة إحصائية على أبعاد التوافق بني أبناء الشهداء واألبناء العاديني لصاحل األبناء العاديني.
 -2دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة يف بعد التوافق االجتماعي لصاحل أبناء املخيم.
 -3أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصاائية يف بعاد التوافاق النفساي لصااحل األمهاات ذات مساتوى التعلايم الثاانوي
فرعلى.
 -5مل يظهر أي فروق يف التوافق من حيث مستوى الدخل املرتفع أو املنخفض.
 -4دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة يف بعد التوافق االجتماعي لصاحل اإلانت.
()9خالد علي اصليح ,التوافق النفسي لدى احملرومني من األب(غزة :جامعة األقصى ,رسالة ماجستري ,غري منشورة
.)2000
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 -9مل تظهر النتائج أي فروق يف التوافق من حيث املدة الزمنية لوفاة األب.
 -1مل تظه ا ا ا ا ا ا ا اار النت ا ا ا ا ا ا ا ااائج أي متغ ا ا ا ا ا ا ا ااري يف التواف ا ا ا ا ا ا ا ااق م ا ا ا ا ا ا ا اان حي ا ا ا ا ا ا ا ااث الس ا ا ا ا ا ا ا اان للعين ا ا ا ا ا ا ا ااة املرتاوح ا ا ا ا ا ا ا ااة أعم ا ا ا ا ا ا ا ااارهم ب ا ا ا ا ا ا ا ااني
 19 - 19سنة.
.
 -9مل تظهر أي فروق يف التوافق من حيث عدد أفراد األسرة سواء  9أفراد فرقل أو  8أفراد فرعلى
وتبني دراسة مجيلة مغاسله

()10

( )2112بعنوان "إضراب إجهاد ما بعد الصدمة ألفراد عدائالت الشدهيد أو

السددجني" والاايت هاادفت إىل التعاارف علااى ماادى انتشااار إض اراب إجهاااد مااا بعااد الصاادمة النفسااية بااني أف اراد العااائالت الاايت
تعرضت لفقدان أحد أفراد األسرة كشهيد أو سةني .
وكان اات عين ااة الدراس ااة م اان ( )190عائل ااة م ااوزعني عل ااى ( )90عائل ااة س ااةني و( )90عائل ااة ش ااهيد واس ااتخدم
الباحث االستبانة يف حبثه وكان منهةه وصفي حتليلي .
وقد أشارت نتائج الدراسة إىل وجود دالالت واضحة على مدى انتشار أعراض إضراابت ما بعد الصدمة النفسية
بني العائالت املنكوبة وقد كانت هناك اختالفات ذات داللة إحصائية يف األعراض وردود األفعال تعد ألسباب هلا عالقة
إما ابملشاركني أنفسهم أو ابألوضاع أو بنوع التوتر نفسه وأشارت النتائج أن املشاركني الذين تراوحت أعماارهم باني (-29
 )34عامااا كااانوا أكثاار أتث اريا إبض اراابت إجهاااد مااا بعااد الصاادمة النفسااية وردود الفعاال مقارنااة ابلعااائالت الاايت أعتقاال حااد
أفرادهااا كمااا كاناات العااائالت الاايت أعتقاال أحااد أفرادهااا أكثاار أتثااري ماان العااائالت الاايت تعرضاات بيوهتااا للهاادم كمااا أن اإلانت
أكثر أتثريا ابضطراابت إجهاد ما بعد الصدمة النفسية مقارنة ابلذكور .
دراسددة قامددب لددا فلسددطني ن دزال( )2115( )11بعنددوان اراثر النفسددية واالجتماعيددة واجلسددمية لدددى وجددات

الشهداء يف حمافظة جنني .

( )10مجيلا ااة مغاسا االة اضا ااطراابت ما ااا بعا ااد الصا اادمة املتعلقا ااة ابلشا ااهادة أو السا ااةن وها اادم البيا ااوت يف حمافظا ااة بيا اات حلا اام
فلسطني(القدس :جامعة القدس رسالة ماجستري,غري منشورة.)2003,
()11فلسااطني إمساعياال نازال ,اآلار النفسااية واالجتماعيااة واجلساامية لاادى زوجااات الشااهداء يف حمافظااة جنااني(األردن جامعااة
الريموك رسالة ماجستري ,غري منشورة .)2004
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وهاادفت الدراسااة إىل التعاارف علااى اآلار النفسااية واالجتماعيااة واجلساامية لاادى زوجااات الشااهداء يف حمافظااة جنااني
وقياس الفروق يف متوسط تقديرات زوجات الشهداء لتلك اآلار الايت ميكان أن تعازى ملتغاري طبيعاة الساكن والادخل وعادد
أفراد األسرة ومستوى التحصيل العلمي .
طبقاات الدراسااة علااى عينااة تكوناات ماان (  )139زوجااة شااهيد ماان زوجااات الشااهداء يف حمافظااة جنااني ( مدينااة
خميم لواء ) ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة استبانه .
وخلصت إىل النتائج التالية :
كانت أشد اآلار النفسية واالجتماعية واجلسمية لدى زوجات الشهداء والنامجة عن استشهاد أزواجهن يف حمافظة جنني يف
اجملال اجلسمي مقارنة مع اجملالني االجتماعي والنفسي .
عدم وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية يف مجياع جمااالت الدراساة واألداة الكلياة ماا عادا يف اجملاال اجلسامي عناد متغاري طبيعاة
السكن ( ملك إجيار ) لدى زوجات الشهداء وذلك لصاحل طبيعة السكن ( ملك) .
وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية ب ااني متوس ااط تق ااديرات زوج ااات الش ااهداء ذوات مس ااتوى ال اادخل  :امل اانخفض ( -0
110دينااار) املتوسااط ( 340-111دينااار ) ماان جهااة انيااة وذلااك لصاااحل زوجااات الشااهداء ذوات مسااتوى الاادخل ( :
املنخفض املتوسط ).
عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية يف مجيااع جماااالت الدراسااة واألداة الكليااة تعددزى ملتغااري عاادد أف اراد األساارة علااى اآلار
النفسية واالجتماعية واجلسمية لدى زوجات الشهداء يف حمافظة جنني.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مجيع جمااالت الدراساة واألداة الكلياةر تعازى ملتغاري مساتوى التحصايل العلماي علاى
اآلار النفسية واالجتماعية واجلسمية لدى زوجات الشهداء يف حمافظة جنني .

دراسة عبد الناصر القدومير وغسان احللو( )2112( )12بعنوان " اضطراب ال غوط التالية للصدمة والتعايا معها لدى
أابء وأمهات شهداء انتفاضة األقصاى يف حمافظاات انبلاس وطاولكرم وقلقيلياة " وهادفت إىل التعارف علاى مساتوى اضاطراب
ال ااغوط التاليااة للصاادمة ودرجااة التعااايا معهااا لاادى آابء وأمهااات شااهداء انتفاضااة األقصااى يف حمافظااات انبلااس وطااولكرم
وقلقيلية
()12عبااد الناصاار القاادومي و غسااان احللااو  ,إضاراابت ال ااغوط التاليااة للصاادمة والتعااايا معهااا لاادى أابء وأمهااات شااهداء
األقصى يف حمافظات انبلس وطولكرم وقلقيلية( ,فلسطني :جملة رسالة اخلليج العري . )2000
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وتكونت العينة من ( )100أب وأم للشهداء موزعة على ( )59أاب ( )42أماا واعتماد الباحاث يف منهةاه علاى أهناا
دراسة وصفية حتليلية استخدم الباحثان استبانه مكونة من ( )39فقرة؛ لقياس اضطراب ال اغوط التالياة للصادمة و()13
فقرة لقياس التعايا مع الصدمة .
أشارت نتائج الدراسة إىل أن اضاطراب ال اغوط التالياة للصادمة كانات كبارية عناد آابء وأمهاات الشاهداء حياث
بلغت ( )% 11.5من الدرجاة الكلياة كاذلك درجاة التعاايا كانات كبارية وصالت إىل ( )% 18.9كماا أظهارت النتاائج
وجااود فااروق دالااة إحصااائيا يف ال ااغوط التاليااة للصاادمة بااني اآلابء واألمهااات لصاااحل األمهااات ووجااود فااروق إحصااائيا فيمااا
يتعلق أبصحاب الد خل املتدين والعايل يف ال غوط التالية للصدمة وذلك لصاحلي أصحاب الدخل املتدين .

دراسددة مرشددد سددالمة غيظددان()2112( )13بعن اوان "اآلار االجتماعيااة الناجتااة عاان استشااهاد األب علااى األساارة
الفلسطينية" .
وهدفت الدراسة إىل :
 -1التعرف على املشكالت اليت تعاين منها األسرة الفلسطينية بعد استشهاد األب وسبب تلك املشاكل.
 -2إلقاء ال وء على اآلار اإلجيابية والسلبية على األسرة بعد االستشهاد.
 -3معرفة التغريات والوظائف والقيم االجتماعية اليت جتد على األسرة.
 -5التعرف على أثر غياب األب على عالقة األسرة ابجملتمع احمليط.
وتكوناات عينااة الدراسااة ماان  110أساارة موزعااة علااى ال اافة الغربيااة وقطاااع غاازة ولقااد اتبااع ماانهج الدراسااات الوصاافية
التحليلية واساتخدم عادة أدوات يف مجاع البيااانت منهاا االساتبيان واملقابلاة والساةالت الرمسياة واإلخبااريني .ولقاد اساتخدم
الباحث يف اإلطار النظري النظرية الوظيفية والتفاعلية الرمزية وركز على الوظيفية يف مناقشة نتائج الدراسة.
وخلصب الدراسة عدد من النتائج من أمهها:

 تواجه أسر الشهيد مشاكل اقتصادية فيخرج االبن للعمل أو الزوجة أو عن طريق مساعدة األقارب  ,وجود خالفات بانياألوالد  ,تواجه األسرة مشاكل اجتماعية مع أهل الزوج؛ فمنهن من يذهنب للسكن مع أهلها أو شقة بعيدة عن أهل الازوج
 ,ضعف العالقات االجتماعية بني أسرة الشهيد واجلريان وأصبحت العالقة قوية مع أسر شهداء مثلهم  ,أصابحت األعبااء
()13مرشد سالمة غيطان ,االار االجتماعية الناجتة عن استشهاد األب على األسرة الفلسطينية
(القاهرة :معهد البحوت للدراسات العربية ,رسالة ماجستري غري منشورة .)2008
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االجتماعية على االبن األكرب ,تواجه األبنااء مشااكل وأغلبهاا تكاون نفساية  ,بينات الدراساة أن تربياة األبنااء الاذكور أصاعب
من اإلانت  ,تتسم عالقات أطفال الشهداء بغريهم من األطفال ابلعدوانياة واالنعزالياة  ,استشاهاد الازوج فاتح لزوجاة الشاهيد
طريق املشاركة السياسية والعمل السياسي  ,بعض زوجات الشهداء أكملن التعليم يف اجلامعات للتغلب على مشاكلهن .
التعلي على الدراسات السابقة:

بتحليل الدراسات السابقة اليت قام الباحث بعرضها يتضح األيت:
 -1إن مجيع الدراسات السابقة مل تتناول مشكالت اسر الشهداء الفلسطينيني من منظور مهنة اخلدمة االجتماعية .
 -2هنالك دراسات تناولت اسر الشهداء ولكن ال يوجد أي دراسة تناولت اسر الشهداء األسرى الفلسطينيني (اسر
مقابر األرقام).
 -3إن مجيع الدراسات السابقة كانت ت ع يدها على املشكالت ولكنها مل تقادم أي طارق عالجياة هلاذه املشاكالت
بشكل عملي وتدخل مهين.

مدى االستفادة من الدراسات السابقة يف الدراسة احلالية:

 -1تستفيد ا لدراسة احلالية من الدراسات الساابقة يف عادة جواناب بع اها يتعلاق ابجلازء النظاري املتمثال يف حتدياد موضاوع
البحااث وأهيتااه وكااذلك مشااكلة الدراسااة وأهاادافها انهيااك عاان حتديااد التساااؤالت واملنهةيااة املستخلصااة ماان الدراسااات
السابقة.
 -2وفيمااا يتعلااق ابجلاازء العملااي تسااتفيد الدراسااة احلاليااة ماان الدراسااات السااابقة يف حتديااد حماااور االسااتبانة ودلياال املقابلااة يف
اجملتمع الفلسطيين.
 -3حتليال نتاائج الدراساة الراهنااة يف ضاوء نتاائج الدراساات السااابقة إلظهاار مادى اتفااق أو اخااتالف نتائةهاا ماع تلاك الاايت
سبقتها.
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توزيع أوال -احلالة الدميوغرافيه جملتمع الدراسة

اجلدول()2

تو يع أفراد العينة تبعا ملتغ مكان اإلقامة
مكان اإلقامة

عدد أفراد العينة

النسبة املئوية

مدينة

91

%31.8

خميم

55

%21.3

قرية

49

%35.9

اجملموع

191

%100

يبني اجلدول السابق أن أعلى نسبة ألفراد العينة كان من قاطين املدينة بنسبة  %31.8يليها القرية بنسبة %35.9
وأخريا املخيم بنسبة  %21.3وقد يرجع ذلك إىل أن أسر الشهداء يف لون اإلقامة يف املدينة حيث توجد اخلدمات بصورة
أف ل من جهة كما أن املدن حمور يف االجتياح اإلسرائيلية مما رفع نسبة الشهداء هبا من جهة أخرى .
اجلدول()4

أفراد العينة تبعا لنوع السكن
نوع السكن

عدد أفراد العينة

النسبة املئوية

ملك

154

%80.1

إجيار

19

%8.8

اجملموع

191

%100

يت ح من اجلدل السابق أن الغالبية العظمى من أفراد العينة ممن ميتلكون سكن خاص هبم وإقامتهم يف بيت خاص
ابألسرة حيث بلغت نسبتهم  %80.1بينما من يسكن ابإلجيار بلغت نسبتهم . %8.8
ويرجع ذلك إىل أن امتالك بيت خاص طبيعة وأولوايت االسره يف اجملتمع الفلسطيين من حىت لو كان صغريا متواضعا
وهذا يوضح أن طبيعة الشهداء من الطبقة املتوسط ماداي يف األغلب المتالك أسرهم بيوت ملك وهذا يؤكد أن أفراد
اجملتمع الفلسطيين مجيعهم يقاوم احملتل وال تقتصر على فئة بعينها.
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اجلدول()5

تو يع أفراد العينة تبعا ملتغ عدد أفراد األسرة
عدد أفراد ارسرة

عدد أفراد العينة

النسبة

فردين

24

%14.4

من ()9-3

91

%45

من ()8-1

21

%29.9

 8فركثر

22

%13.1

اجملموع

191

%100

يت ح من اجلدول السابق أن الغالبية العظمى من أفاراد عيناة الدراساة هام ( )9-3أفاراد حياث بلغات نسابتهم %45
وهذا يعطي انطباع إن األسر الفلسطينية من األسر متوسطة احلةم الن اسر الشهداء هم عينة من اجملتمع الفلسطيين بينما
األساارة الاايت تتكااون ماان ( )8-1أف اراد كاناات نساابتها  %29.9يليهااا األساار الاايت تتكااون ماان فااردين حيااث بلغاات نساابتهم
 %14.4وأخريا األسر اليت يزيد عدد أفراد األسرة هبا عن  8حيث بلغت نسبهم . %13.1

اثنيا -املشكالت اليت تواجه اسر الشهداء األسرى

اجلدول()6

يوضح أولوايت املشكالت اليت يعاين منها أفراد العينة
الرقم

العبارات

االستجا ت
نعم

1

مشاكل اجتماعية بعد
االستشهاد

إىل حد
ما

العدد
ال

19.1 %

32.3

555

االو ا

املرجح

294

4 1.95

ن

191
41.9

جمموع الوسط

الرتتي
ب

االحنرا
ف

املعياري
0.15
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5

املشكالت النفسية اليت تواجه
أسرة الشهيد
%

191
45

29.1

351

3 2.35

0.19

18.3

يوضااح اجلاادول السااابق أن الغالبيااة بنساابة  %45ماان أفاراد العينااة لااديهم مشااكالت نفسااية و 29.1اىل حااد مااا ,
تليها نسبة  %59ونسبة  %19.1لديهم مشكالت اجتماعية و .
ويتفق الباحث ماع هاذا الرتتياب حياث يشاكل هاذا الرتتياب أولاوايت هاذه األسار للعايا حبيااة كرمياة يف ظال شراساة
قوات االحتالل اإلسرائيلي جتاه أسر الشهداء األسرى الفلسطينيني اليت هلا األثر الكبري على هذه األسر نفسيا ومن أهم هذه
املشكالت النفسية كما هو موضاح يف اجلادول ( 21واجملتماع الفلساطيين يف صافته يسااند اسار الشاهداء ومياد ياد العاون هلام
لتتمكن هذه األسر من ختطي مشكالهتا وهذا ما أكدته هذه الدراسة حيث تعد املشكالت االجتماعية اقل شيء عند هذه
األسر .

 -1املشكالت االجتماعية
جدول ()1

يوضح عما إذا كانب األسرة واجهب مشكالت اجتماعية بعد االستشهاد
االستجا ت

عدد أفراد العينة

النسبة

نعم

29

%19.1

إىل حد ما

42

%32.3

ال

93

%41.9

اجملموع

191

%100

يوضح اجلدول السابق أن الغالبية ال يواجهون مشكالت اجتماعية حيث بلغات نسابتهم  %41.9وهاذا ماا أكادت علياه
نتائج املقابلة مع األستاذ سامل خلة منسق احلملة الوطنية السرتداد جثامني الشهداء حيث أكد علاى أن ( الشاهيد ماات مان
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اجاال نصاارة الق ااية الفلسااطينية الشااهيد مل مياات يف ق ااية خملااة لااعداب أو خااالف عااائلي هلااذا الساابب جتااد االحارتام ألساارة
الشهيد والكل يلتف للمساعدة).
يرجااع ذلااك إىل التكاااتف االجتماااعي يف اجملتمااع الفلسااطيين حيااث اجلميااع ضااد عاادو واحااد واهلمااوم مشاارتكة واهلاادف
مشارتك .كمااا إن اغلااب أفاراد العينااة ماان األساار استشااهد االباان ولاايس الاازوج ممااا يقلاال ماان املشااكالت االجتماعيااة يف حااني
أقرت نسبة  %59.5أنه يوجد لديهم مشكالت اجتماعية ومشكالت اجتماعية إىل حد ما.
ولقاد اتفقاات هاذه النتيةااة ماع نتااائج دراساة كاال مان :فلسااطني نازال ( )2004و دراسااة مرشاد سااالمة غيظااان ()2008
حيث أكدت نتائج مجيع هذه الدراسات األسرة تواجه مشكالت اجتماعية بسبب استشهاد احد أفرادها .
اجلدول()8

أهم املشكالت االجتماعية اليت تواجه أسرة الشهيد األس
الرقم

االستجا ت

العبارات

نعم

ال

ن

20

151

12.5

91.9
89

1

تدخل من قبل أهل الزوج يف شئون
األسرة

%

2

تدين العالقات االجتماعية لألسرة

ن

93

%

38.1

90.8

3

تنازع السيطرة على األسرة بني أهل
الزوج وأهل الزوجة

ن

11

140

%

9.9

83.2

5

اهتام أهل الزوج للزوجة ابلفشل يف
تربية األبناء

ن

10

141

%

9.2

83.9

4

سحب الصالحيات املالية من

ن

9

144

555

العدد

جمموع
األو ا
ن

191
191
191
191
191

191
225
112
111
191

الوسط
املرجح

1.12
1.38
1.09
1.09
1.03

الرتتي
ب

9
1
10
11
13

االحنراف
املعياري

0.33
0.59
0.24
0.25
0.18
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الزوجة لصاحل أهل الزوج

%

3.1

89.3

9

شعور األسرة أهنا عبء على
اآلخرين

ن

41

110

%

31.1

99.3

1

ضعف العالقات الداخلية بني أفراد
األسرة

51

115

%

28.2

9

وجود تنافس بني األوالد وخالفات
حادة بينهم

ن

15

151

%

9.1

81.3

8

هترب األوالد من أداء الواجبات
األسري

ن

1

145

%

5.3

84.1

10

اضطربت عالقة األسرة ابجلريان

ن

21

150

%

13

91

11

ادوار أفراد األسرة أصبحت متنافرة

ن

21

150

%

13

91

12

اضطراابت عالقة األسرة ابألقارب

ن

32

128

%

18.8

90.1

13

تبين السلوك العنيف بني أفراد
األسرة

ن

19

153

%

11.2

15

عدم اشرتاك األسرة يف األنشطة

ن

14

191
191

212
209

1.31
1.28

2
3

0.59.
0.54

10.9
191
191
191
191
191
191

114
199
192
192
183
118

1.09
1.05
1.13
1.13
1.18
1.11

8
10
4
4
5
1

0.29
0.20
0.33
0.33
0.50
0.50

99.9
159
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119

1.08

9
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%

االجتماعية
اجملموع
النسبة املئوية

8.2

80.9

339

1819

14

2245

94

يوضح اجلدول السابق أهم املشكالت اليت تواجه أسرة الشهيد حيث كانت كالرتتيب التايل طبقا ألهيتها من وجه نظر
أفراد العينة حيث جاء يف الرتتيب األول (تدين العالقات االجتماعية لألسرة) بنسابة  %38.1وتعارضات هاذه النتيةاة ماع

دراسة ر روال حسني العيساوي ( )1881اليت تؤكد وجود اجتاه إجياي مثال زايدة العالقاات االجتماعياة بعاد االستشاهاد يف
حني أهنا اتفقت مع دراسة مرشد سالمة غيظان( )2008من حيث ضعف العالقة باني أسارة الشاهيد واجلاريان واتفقات
ه ااذه النتية ااة م ااع نت ااائج مقابل ااة األس ااتاذ عص ااام الع ااروري حي ااث أك ااد (أن ااه حيص اال عن ااد بع ااض األس اار ض ااعف يف العالق ااات
االجتماعية مع األهل واجلريان وبعض هذه األسر تشعر أبهنا ثقيلة على من حوهلا وهي غري قادرة على مواجه احلياة) تليها
يف الرتتيااب الثاااين ماان حيااث األهيااة ( شااعور األساارة أهنااا عاابء علااى اآلخارين) بنساابة  %31.1يليهااا يف الرتتيااب الثالااث
(ضعف العالقات الداخلية بني أفراد األسرة) بنسبة  %28.2حيث أن أفراد األسرة ومن ضمنهم األبناء حباجة إىل حنان
وعطف األب وهذا ما بينته رسالة احد األبناء إىل أبيه الشهيد يف مقابر األرقام أنظر ملحق ( )4مث جاء يف الرتتيب الراباع
(اضطراابت عالقة األسرة ابألقارب) بنسبة  %18.8مث الرتتيب اخلامس كل مان (:ادوار أفاراد األسارة أصابحت متناافرة)
(اض ااطراابت عالق ااة األس اارة ابجل اريان) بنس اابة  %13لك اال منهم ااا واتفق اات ه ااذه النتية ااة م ااع ك اال م اان نت ااائج دراس ااة ابرك
( )2001حيااث أكاادت غياااب الاازوج عاان األساارة يااؤثر علااى الزوجااة يف م اااعفة أدوارهااا ونتااائج دراسااة مرشااد سااالمة
(ضعف العالقات االجتماعية بني أسرة الشاهيد واجلاريان) وهناا أت االساتفادة مان
( )2008حيث كان ن نتائةها
نظرية الدور لكي تتمكن هذه اإلفراد من أداء أدوارها بشكل حيقق التوازن ألفراد أسرة الشهيد.
تليها املرتبة السادسة (تدخل أهل الزوج يف شئون األسرة) بنسبة  %12.5يليها املرتبة السابعة (تبين السلوك العنيف
بني أفراد األسرة ) بنسبة  %11.2تليها املرتبة الثامنة (عدم اشرتاك األسرة يف األنشطة االجتماعية) بنسابة  %8.2يليهاا
ابملرتبة التاسعة (وجود تنافس بني األوالد وخالفات حادة بيانهم) بنسابة  %9.1يليهاا ابملرتباة العاشارة (تناازع السايطرة علاى
األسرة بني أهل الزوج وأهل الزوجاة) بنسابة  %9.9يليهاا ابلرتتياب احلاادي عشار(اهتاام أهال الازوج للزوجاة ابلفشال يف تربياة
األبناااء) بنساابة  %9.2تليهااا الثانيااة عشاار (هتاارب األوالد ماان أداء الواجبااات األسارية) بنساابة  %5.3وهااي نساابة بساايطة
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جاادا ويرجااع بساااطة نساابتها إىل أن األبناااء يرتبااون ماان الصااغر علااى حتماال املسااؤولية وعناادما تفقااد األساارة شااخص منهااا
تتكاتف ويكمل بع ها البعض لسد الفراغ الاذي حصال هلاذه األسارة تليهاا املرتباة الثالثاة عشار (ساحب الصاالحيات املالياة
من الزوجة لصاحل أهل الزوج) بنسبة .%3.1

اجلدول()2
يوضح أهم ارليات اليت تلجأ إليها األسرة ملواجه املشكالت االجتماعية
الرقم

العبارات

1

الذهاب ملكاتب اإلرشاد األسري
احلكومية

2

تلةر لألعمام من األقارب

3

تلةر لألخوال من األقارب

5

تتوجه لألهل اخلري يف اجملتمع

4

أخرى تذكر

االستجا ت

ن

نعم

ال

3

149

1.8 %

89.1

28

132

19 %

92

50

121

ن
ن

25.9 %
ن

53

29.1 %
ن

1

العدد

جمموع
األو ا
ن

191
191
191

195
180
201

الوسط
املرجح

1.01
1.19
1.25

الرتتي
ب

5
3
2

االحنراف
املعياري

0.13
0.39
0.53

14.2
119

191

205

1.29

1

0.55

13.3
190

0.9 %

88.5

اجملموع

119

998

النسبة املئوية

15.5

94.9

191

192

1

4

0.01

904

يوضح اجلدول السابق أهم اآلليات اليت تلةر إليها األسرة ملواجه املشاكالت االجتماعياة حياث جااء يف الرتتياب األول
(التوجه ألهل اخلري يف اجملتمع) بنسبة  %29.1مما يادل علاى متاساك الشاعب حناو عادوهم مث جااء الرتتياب الثااين (أجلاوء
لألخوال) بنسبة  %25.9تلي ذلك الرتتيب الثالث (أجلوء لألعمام) بنسبة  %19يليها يف الرتتيب الرابع (الاذهاب إىل
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مكاتب اإلرشاد األساري) بنسابه  %1 8وهناا يؤكاد دور العائلاة مان أعماام وأخاوال بشاكل ابرز فالكال يلتاف حاول أسارة
الش ااهيد ليق اادم هل ااا املس اااعدات الالزم ااة يف التغل ااب عل ااى ه ااذه مش ااكالهتا وأخ اريا ج اااء يف الرتتي ااب اخل ااامس واألخ ااري (حت اال
املشكالت داخل األسرة) بنسبة .%0.9

 -2املشكالت النفسية
اجلدول()11

يوضح املشكالت النفسية اليت تواجه أسرة الشهيد األس
االستجا ت

عدد أفراد العينة

النسبة

نعم

91

%45

إىل حد ما

53

%29.1

ال

31

%18.3

اجملموع

191

%100

يت ح من اجلدول السابق أن أسرة الشهيد األسري تواجه مشكالت النفسية بنسبة %45واتفقت هاذه النتيةاة
مع ما توصلت إليها الدراسة من مقابلة األستاذ شريف الشحرور حيث أكد(بال شك إن اسر الشهداء هم من يعاقبوا بعدم
دفن جثمان الشهيد من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي مما ينتج عن هذا الفعل توتر وقلق واضح عند بعض أفراد األسارة)
انظاار اجلاادول رقاام ( )29تليهااا نساابة  %29.1ماان األساار أكاادوا بوجااود مشااكالت إىل حااد مااا وحبسااب رأي الباحااث
يرجع ذلك للحياة الصعبة اليت مير هبا اجملتمع الفلسطيين وخاصة اسر الشهداء منهم من ممارسات قوات االحاتالل ضاد هاذه
األسر .
وتتفاق نتااائج الدراساة الراهنااة ماع دراسااة كال ماان دراساة خالااد إصاليح ( )2000و مجيلااة مغاساله ( )2003و نازال
( )2004اليت أكدت على أن هذه األسر يعانون من مشكالت نفسية نتيةة تعرض احد أفرادها للغيااب ألقصاري كماا
اتفقت النتيةة مع كالم احد أفراد العينة حيث أكد ( إن اعتقال الشهداء حرب نفسية على اسر الشهداء من قبل إسارائيل)
تليها نسبة بسيطة من هذه األسرة أقرت انه ال يوجد مشكالت نفسية على اإلطالق بنسبة  %18 3فقط.
اجلدول()11
يوضح أهم املشكالت النفسية اليت واجهب األسرة بعد االستشهاد
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الرقم

1
2
3
5

االستجا ت

العبارات

نعم

ال

أحالم مزعةة لبعض أفراد األسرة ن

105

41

%

95.9

34.5

ن

118

52

%

13.8

29.1

تبول ال إرادي لبعض أفراد األسرة ن

28

132

%

19

92

يتوتر أفراد األسرة ألتفه األسباب ن

91

100

%

52.2

41.9

ن

48

102

%

39.9

93.5

ن

13

99

54.3

45.1

111

55

12.1

21.3

اجملموع

492

494

النسبة املئوية

58 91

40 1
3

التوتر والقلق ألفراد األسرة

4

بعض أفراد األسرة مرتتدين يف
اختاذ القرارات اخلاصة

9

بعض أفراد األسرة ال يسيطرون
على انفعاالهتم

%

1

القلق واخلوف وعدم الشعور
ابألمان

%

العدد

جمموع
األو ا
ن

191
191
191
191
191
191
191

294
290
180
222
220
235
219

الوسط
املرجح

1.95
1.13
1.19
1.52
1.39
1.54
1.12

الرتتي
ب

3
1
1
4
9
5
2

االحنراف
املعياري

0.51
0.55
0.33
0.58
0.59
0.58
0.55

1121

يوضح اجلدول السابق أن الغالبية العظمى من أفراد ألعينه يواجهون مشكل نفسية بعد االستشهاد حيث جاء يف
الرتتيب األول (التوتر والقلاق ألفاراد األسارة) بنسابة %13.8واتفقات هاذه النتيةاة ماع نتيةاة دراساة روال حساني العيسااوي
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( )1881اليت كان من نتائةها وجود توتر وقلق عند اسر الشهداء كما اتفقت هذه النتيةة مع اساتةابة احاد أفاراد العيناة
حيث أكد ( أن اسر الشهداء احملتةزة جثامينهم يكونوا حبالة نفسية سيئة وتوتر وقلق دائم نتيةة احتةاز جثامني شهدائهم)
يليهااا يف الرتتيااب الثاااين (القلااق واخلااوف وعاادم الشااعور ابألمااان) بنساابة  %12.1تليهااا الرتتيااب الثالااث (أحااالم مزعةااة
لبعض أفراد األسارة) بنسابة  %95.9كماا اتفقات هاذه النتيةاة ماع اساتةابة احاد أفاراد العيناة حياث أكاد (وبعاد استشاهاد
أي أص ا اابحت احل ا اام أح ا ااالم مزعة ا ااة ) يليه ا ااا الرتتي ا ااب الراب ا ااع (إن بع ا ااض أفا ا اراد األس ا اارة ال يس ا اايطرون عل ا ااى انفع ا اااالهتم)
بنساابة %54.3مث الرتتيااب اخلااامس (يتااوتر أف اراد األساارة ألتفااه األسااباب) بنساابه  %52.2واتفقاات هااذه النتيةااة مااع
استةابة احد أفراد العينة حيث أكاد (أصابحت والدتاه شاديدة العصابية ) ويرجاع الباحاث هاذا التاوتر والقلاق مان املساتقبل
اجملهااول بساابب فقااد احااد أفاراد األساارة ابالستشااهاد وعاادم دفاان جثمانااه ممااا يرفااع نساابة اخلااوف وعاادم الشااعور ابألمااان يليهااا
الرتتيب السادس (بعض أفراد األسرة مرتتدين يف اختاذ القرارات اخلاصة هبم) بنسبة  %39.9وأخريا الرتتيب السابع (تباول
ال إرادي لبعض أفراد األسرة) بنسبه . %19
اجلدول()12

يوضح أهم ارليات اليت تلجأ إليها األسرة ملواجه املشكالت النفسية
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21.59

النسبة املئوية

12.42

يبني اجلدول السابق أن الغالبية العظمى من أفراد العينة تلةر ملواجه مشكالهتا النفسية مبةموعة من اآلليات كانت
علااى النحااو التااايل حيااث كااان الرتتيااب األول (الااذهاب ملراكااز بعااة ملنظمااات أهليااة) بنساابة  %39.9يليهااا الرتتيااب الثاااين
(الذهاب لطبيب نفسي) بنسبة %20.4ويف الرتتياب الثالاث (الاذهاب ملراكاز حكومياة) بنسابة  % 9.1وأخاريا والرتتياب
الرابع (قراء القران واألدعية) بنسبة .%8.8

أوال  :النتائج اخلاصة مبجتمع الدراسة

 كشفت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمي من أفراد العينة من قاطين املدن وميتلكون السكن الذي يقيمونفيه ويرتاوح حةم أسرهم بني ( )9-3كما كشفت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمة من شهداء أفراد
العينة ممن قاموا بعمليات استشهادية.

اثنيا  :النتائج اخلاصة بتساؤالت الدراسة
 -1املشكالت اليت تعاين منها أسر الشهداء األسرى (أسر شهداء مقابر األرقام)
 أوضحت نتائج الدراسة أن أفراد العينة يعانون جمموعة من املشكالت حيث كانت كالرتتيب التايل منوجهة نظر أفراد العينة (املشكالت النفسية اليت تعاين منها األسرة بعد استشهاد) ومن مث (املشكالت
االجتماعية بعد االستشهاد).

 -2املشكالت النفسية
 كشفت نتائج الدراسة إن الغالبية العظمى من أفراد العينة تعاين من املشكالت النفسية . ولقد أوضحت نتائج الدراسة املشكالت النفسية اليت يعاين منها أفراد العينة حيث كانت كالرتتيب التايلمن حيث األهية من وجهة نظر أفراد العينة (التوتر والقلق ألفراد األسرة) تليها (القلق واخلوف وعدم
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الشعور ابألمان) تليها (أحالم مزعةة لبعض أفراد األسرة) تليها (بعض أفراد األسرة ال يسيطرون على
انفعاالهتم) تليها (يتوتر أفراد األسرة ألتفه األسباب) تليها (بعض أفراد األسرة مرتتدين يف اختاذ القرارات
اخلاصة) وأخريا (تبول ال إرادي لبعض أفراد األسرة) .
 كما أوضحت نتائج الدراسة أن هذه األسر تتغلب على مشكالهتا النفسية مبةموعة من األساليبوكانت كالرتتيب التايل من حيث األهية من وجهة نظر أفراد العينة( :الذهاب لطبيب نفسي) تليها
(الذهاب ملراكز بعة ملنظمات أهلية) تليها (الذهاب ملراكز حكومية) وأخريا (قراء القران واألدعية) .

 -2املشكالت االجتماعية
 كشفت نتائج الدراسة أن حوايل نصف أفراد العينة يعانون من مشكالت اجتماعية . وكانت أهم هذه املشكالت على الرتتيب طبقا ألهيتها من وجه نظر أفراد العينة ( :تدين العالقاتاالجتماعية لألسرة) تليها (شعور األسرة أهنا عبء على اآلخرين) تليها (ضعف العالقات الداخلية بني
أفراد األسرة)

تليها (اضطراابت عالقة األسرة ابألقارب)

(ادوار أفراد األسرة أصبحت متنافرة)

تليها (اضطربت عالقة األسرة ابجلريان) و

تليها (تدخل من قبل أهل الزوج يف شئون األسرة) تليها (تبين

السلوك العنيف بني أفراد األسرة) تليها (عدم اشرتاك األسرة يف األنشطة االجتماعية) تليها (وجود
تنافس بني األوالد وخالفات حادة بينهم) وأخريا (هترب األوالد من أداء الواجبات األسري) .
 كما أوضحت الدراسة أهم اآلليات اليت تتبعها أفراد العينة للتغلب على هذه املشكالت حيث كانتكالرتتيب التايل من وجهة نظر أفراد العينة ( :تتوجه لألهل اخلري يف اجملتمع) (تلةر لألخوال من األقارب)
تليها (تلةر لألعمام من األقارب) تليها (الذهاب ملكاتب اإلرشاد األسري احلكومية) وأخريا (حتل
املشكالت داخل األسرة) .
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تصور مقرتح لدور العالج األسري يف مواجهة مشكالت اسر الشهداء األسرى

يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة واليت استهدفت التعرف على املشكالت االجتماعية والنفسية وشكل
هذا لدى الباحث تصور مقرتح للعالج األسري ملواجه هذه املشكالت والتغلب عليها أو التخفيف منها وذلك على النحو
التايل :

أوال :أسس التصور املقرتح :
اعتمد بناء التصور املقرتح للعالج األسري على عدة أسس منها :
 -1نتائج الدراسات السابقة سواء كانت هذه الدراسات بشكل مباشر أو غري مباشر اليت مت تناوهلا يف هذا البحث .
 -2نتائج الدراسة الراهنة وما أظهرته من مشكالت اجتماعية ونفسية على اسر الشهداء األسرى.
 -3اإلطار النظري هلذه الدراسة وما أسفرت عنه من حتديد ملشكالت اسر الشهداء األسرى الفلسطينيني.
 -5نتائج املقابالت مع ذوي االختصاص أبسر الشهداء األسرى.

اثنيا  :أهداف التصور املقرتح للعالج األسري :

 -1حتديد األدوار اليت جيب أن يقوم هبا األخصائي االجتماعي مع اسر الشهداء األسرى من خالل مدخل العالج
األسري .
 -2تقدمي مساعدات األزمة ألسر الشهداء األسرى للتغلب على مشكالهتم االجتماعية .
 -3تقدمي مساعدات األزمة ألسر الشهداء األسرى للتغلب على مشكالهتم النفسية.
 -5مساعدة اسر الشهداء األسرى على التوافق مع الوضع احلايل والتعايا معه بطريقة اجيابية .
 -4تعريف أفراد األسرة أبدوارهم اجلديدة اليت جيب أن يقوموا هبا بعد استشهاد احد أفراد األسرة .
 -9حتديد املصادر القادرة يف مساعدة هذه األسر وحل مشكالهتا .

اثلثا :متطلبات املمارسة املهنية:

 -1االطالع املستمر على الدراسات السابقة واحلديثة اليت هتتم يف اسر الشهداء األسرى.
 -2أن حيصل االخصائي االجتماعي عنده دورات تدريبية متكنه من التعامل مع هذه األسر وهذه احلاالت .
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 -3أن يكون االخصائي االجتماعي على دراية وعلم جبميع املؤسسات اليت تستطيع أن تقدم املساعدات ألسر
الشهداء األسرى .
 -5أن يكون لديه املهارات األزمة يف التواصل االجتماعي متكنه من حتديد احتياجات األسرة .
 -4أن يكون لديه مهارات اإلقناع لكي يتمكن من إقناع األسرة يف أمور تفيدها ومتكنها من التغلب على مشكالهتا.
 -9أن يكون لديه مهارات يف النصح والتوجيه وتقدمي النصيحة .

رابعا  :وحدة العمل اليت سيتعامل معها التصور املقرتح :

 -1تعترب أسرة الشهداء األسرى هي وحدة العمل اليت سوف يطبق عليها العالج األسري لكي تتمكن من مواجه
مشكالهتا أو التخفيف منها.
 -2املؤسسات املتمثلة ابلسلطة الفلسطينية ومنظمات اجملتمع املدين واألحزاب السياسية .

خامسا  :املكان الذي سوف يطب به التصور املقرتح:

 -1م نازل اسر الشهداء هو املكان األنسب لتطبيق هذا الربانمج العالجي لتمكن هذه األسر من اخلصوصية
والتواصل مع مجيع أفراد األسرة بال استثناء ليصل الربانمج إىل أف ل نتائج للتخفيف أو حل املشكالت اليت
تعاين منها هذه األسر.
 -2املؤسسات احلكومية كوزارات الشئون االجتماعية واملنظمات األهلية واجلمعيات اخلاصة أبسر الشهداء مقار
األحزاب السياسية يف فلسطني.

سادسا :أدوات ووسائل املمارسة املهنية :

هنالك العديد من األدوات اليت ميكن للباحث استخدامها يف هذا اإلطار منها:
 -1مقابالت فردية مع أفراد اسر الشهداء األسرى .
 -2مقابالت مجاعية ألسر الشهداء األسرى .
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 -3زايرات منزلية ألسر الشهداء األسرى .
 -5املقابالت مع املسئولني املهتمني والعاملني يف جمال مساعدة اسر الشهداء األسرى .
 -4ندوات وحماضرات حول مشكالت اسر الشهداء األسرى .
 -9إقامة مؤمترات على املستوى الوطين حول املشكالت اليت تواجه اسر الشهداء األسرى وتسويقها إعالميا.
 -1إقامة املعارض واملسابقات لتمكن اجملتمع احمللي ابلتعرف على مشكالت اسر الشهداء واملساعدة يف حلها .
 -9استخدام وسائل إعالمية وفيلميه مناسبة لتكون حمور نقاش هلذه األسر.

سابعا :الصعو ت يف تطبي التصور املقرتح:

 -1عدم تقبل جزء من أفراد األسرة هلذا التدخل حيث يعتربونه تدخل يف اخلصوصيات.
 -2عدم التصريح بصدق عما يدور داخل أفراد األسرة مما يعيق العالج األسري.
 -3العادات والتقاليد املتوارثة يف عدم جلوس البنات مع أشخاص اغراب عن األسرة .

اثمنا :حمتوى التصور املهين للعالج األسري املقرتح:
 -خطوات التدخل املهين :

 -1حتديد مدة التدخل املهين وخيتلف التدخل املهين من أسرة إىل أخرى بسبب الظروف احمليطة ابألسرة وطبيعة
املشكالت اليت تواجهها حيث تقررت املدة الزمنية من ( )4-3شهور تقريبا.
 -2حتديد األدوات اليت يعتمد عليها الباحث من مقابالت فردية ومجاعية وزايرات منزلية وندوات وحماضرات
.
 -3البداية املناسبة مع هذه األسر ابلتعرف عليها وإزالة التوتر إن وجد والعمل على إقامة العالقة املهنية .
 -4التحديد الدقيق للمشكالت اليت تواجه أسر الشهداء األسرى .
 -5تصنيف هذه املشكالت اجتماعية نفسية .
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 -6حتديد أولوايت هذه املشكالت ابالتفاق مع هذه األسر وترتيب هذه املشكالت طبقا ألهيتها هلم .
 -7حتليل املشكالت اليت تواجه اسر الشهداء األسرى ابلتعاون مع هذه األسر.
 -8االتفاق املهين مع األسرة حول األهداف اليت ترغب األسرة يف الوصول إليها بعد اإلهناء من الربانمج
العالجي وحتسني الوضع العام لألسرة ابلتصدي للمشكالت اليت تعاين منها .
 -9حتديد اسرتاتيةيات التدخل املهين :
أ -اسرتاتيجيات املناقشة املنطقية  :وهي تقوم على التعرف على كافة اآلراء االجيابية وارتباطها ابألسرة
والتغري اجيابية تعدل مبا يناسب التصور املقرتح والتغلب على املشكالت .
ب -اسرتاتيجيات تغ األدوار  :حيث يف ظل غياب احد أفراد األسرة قصرا ابالستشهاد وتوزع األدوار
اليت كان يقوم هبا الشهيد على ابقي أفراد األسرة لكي تستطيع األسرة أن تتعايا مع الواقع اجلديد
الستعادة النقص الذي مت.
ج -إسرتاتيجية التجاذب االجتماعي  :اليت تقوم على تبادل احرتام أفراد األسرة فيما بينها وابقي أفراد
اجملتمع ليتمكنوا من إزالة احلواجز املوجودة بينهم وبني أفراد اجملتمع أن وجدت .
د -إسرتاتيجية التعليم  :حيث يعد التعليم واملعرفة من أهم الطرق اليت تؤدي إىل تعديل االجتاهات السلبية
حنو األف ل عند أفراد األسرة.
ه -إسرتاتيةية وضع البدائل  :حيث يف حالة حدوت أي مشكلة يتم وضع البديل املناسب .

و -إسرتاتيجية اإلقناع  :هتدف إىل تغري اجتاهات أفراد األسرة حنو أمور معينة تغريت بتغري الظروف البيئية
احمليطة ابألسرة .

ز -إسرتاتيجية تغ االجتاهات الدفاعية  :حىت يتم تغيري االجتاهات السلبية القدمية املرتبطة ابلقسوة
واملعتقدات اخلاطئة .

ح -إسرتاتيجيه املدخل الروحاين الديين  :حيث تقوم اسر الشهداء األسرى يف الترمل فيما أصاهبا ومقارنته
مبا أصاب غريها فرتضى ابلواقع وحتاول الترقلم مع الواقع اجلديد.
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ط -إسرتاتيجية التدب املنزيل  :حيث تقوم األسرة برتشيد إنفاقاهتا وذلك مبحاولة االكتفاء ابل رورايت وترك
الكماليات وتعلم صناعات منزلية تساعد على رفع دخل األسرة.

اثمنا :اإلهناء واملتابعة:
جيب حتديد وقت معني إلهناء العالقة مع أسرة الشهداء األسرى وعمل الفطام االجتماعي كي تعتمد األسرة على
نفسها مع ضرورة توفري اخلدمات األساسية هلذه األسرة .
أما ابلنسبة للمتابعة فتتم من خالل عدة وسائل منها االتصاالت التلفونية والزايرات املنزلية للتركد من استمرار األسرة
فيما يتم االتفاق عليه من حلول وتدعيمها لعدم انتكاسها أو ظهور مشكالت جديدة تعيق عالجها .

اتسعا :التقييم:
ي َقوم االخصائي االجتماعي جهود املهنة يف التدخل املهين من خالل املقاييس املناسبة ملعرفة مدى حتقق التدخل املهين
ألهدافه .

عاشرا  :دور األخصائي االجتماعي يف تطبي العالج األسري ملواجهة مشكالت اسر الشهداء
األسرى إجرائيا :

 -1دوره فيما يتعلق ابملشكالت االجتماعية :
أ -مساعدة أفراد األسر يف تقدمي التوجيهات األولية على أداء أدوارهم بشكل أف ل والتغلب على مشكالهتم
من خالل إعادة ترتيب األدوار بشكل تلقائي .
ب -تعريف اسر الشهداء بدور املؤسسات اخلدمية اليت هتتم مبثل هذه األسر لكي يقوموا ابالعتماد على
أنفسهم فيما بعد.

ج -توجيه اسر الشهداء األسرى للتفاعل مع اجملتمع احمليط هبم لتمكنه من توسيع عالقاهتم االجتماعية .
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د -زرع أبفراد األسرة حب االنتماء والتكاتف األسري عن طريق القيم االجتماعية
 -2دوره فيما يتعلق ابملشكالت النفسية :
أ -عمل جلسات تفريغ هلذه األسر لكي يتكلموا عن أنفسهم ومشكالهتم وهذا يساعد على تقبل الواقع
والعيا به.
ب -رفع روح املعنوية عند هذه األسر واحلديث عن مكانة الشهيد يف الدنيا واآلخرة .
ج -حماولة توجيه األسرة حنو أهداف أسرية مشرتكة ليمكنوا ان يكونوا يد واحدة وختفيف التوتر النفسي عند أفراد
األسرة .
د -تقدمي إرشاد ديين هلذه األسرة واإلميان ابلق اء والقدر وان هللا سبحانه وتعاىل خيتار األف ل لإلنسان .
ه -توعية األسرة ابألضرار النفسية وما هلا من انعكاسات على احلياة اليومية وحماولة التخلص منها أمر ضروري .
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