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 Abstract : 

The study concentrates on the importance of circulating the school 

visions and its management message in terms of achieving its goals 
and strategies. This study scope was limited to the orphan’s Islamic 

school as a population under this study, which is school that is 

considered one of the well-known boarding schools in the northern 
Palestine and mainly in Jerusalem, the school is monitored by the 

Palestinian Ministry of AL-Awqaf and Religious Affairs. 

As aforementioned above the study was developed to focus on the 
reality and life experienced by the boarding students in this school, 

whom joined the school for different reasons in which among them 

there are orphans, whether father or mother or both parents 

together, and officially registered in the Palestinian civil registry, 
and some of them are registered as a social status, which face many 

different family issues and social problems such as but not limited 

to: divorce, abandonment by parents. These students are officially 
registered in the Palestinian Ministry of Community Affairs, and 

some of them for other reasons of family poverty and others. Total 

number of internal students reached (35) students in the second 
semester of the academic year 2021-2022, in the period expanding 

from February until the period of preparing this research. in 

addition to the body supervising them to sustain their life. In order 
to achieve the objectives of this study, the researchers adopted the 

qualitative research methodology "case study”. Detailed description 

of the case (boarding students in the Dar Al-Aytam Islamic 

Industrial School) through the use of approved data collection tools 
such as type of studies, which are interviews (students, internal 

supervisors, administrative and teaching staff), context-based 
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observations and analysis of permitted official documents, such as 

recordings Audio and video, official school publications and official 

records. This study attempted to answer the questions. The main 
points from the point of view of its participants are: 1- What does 

your presence in Dar Al-Aytam Islamic Industrial School offer you? 

2- How did your presence in this school affect your social, 
educational and professional life? 3- What are the challenges and 

problems that you face in the Dar Al-Aytam Islamic Industrial 

School? In addition to the sub-questions that arose during the 
interviews and related to the societal and family context, where a 

representative number of boarding students of various age, social 

and family groups, supervisors, administrative staff and 
educational counselors were interviewed. According to the case 

study methodology, the names of those participants in the 

interviews will not be disclosed, and we will suffice to give the codes 

to the names. It is worth noting that this study came to further 
emphasize the role of this Institutions to stand by this category of 

society, especially in our Palestinian society. 

Keywords: The Islamic Industrial Orphanage Institution, 

Challenges and Problems. 
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الصناعية يف   اإلسالمية األيتامالتحدايت واملشاكل اليت يواجهها طالب السكن الداخلي يف املدارس الداخلية: مؤسسة دار  
 أمنوذجا  -القدس

 
 5 حممد شعيبات

 6زيد أبو سرحان 
 7األعرج  ضرغام

 8وفاء ابو هالل 
 

 :امللخص
التعرف على الواقع الذي يعيشه طالب السكن الداخلي يف املدارس واملؤسسات اإليوائية،  إىل  هدفت هذه

واليت حتتوي على الطلبة االيتام وطلبة احلاالت االجتماعية عادة، واملشرفون عليهم أيضا، الذين يعيشون 
ملأكل واملشرب وامللبس أيضا،  معهم يف نفس املدرسة، و ال توفر خدمة املبني فحسب بل تقدم هلم خدمة ا

اخلدمات  إىل    الوقوف على االحتياجات اليت ينشدها هؤالء الطالب ابإلضافة إىل    وجاءت هذه الدراسة 
املقدمة، وسلطت هذه الدراسة الضوء على املشاكل واملعوقات اليت يوجها الطالب الذين يبيتون فيها. تكمن 

 .حتقيقهاإىل    هداف والرؤى املنشودة اليت يسعى القائمون عليهااألمهية أيضا يف نشر رسالة هذه املدارس واأل
اقتصرت هذه الدراسة على مدرسة دار االيتام اإلسالمية الصناعية كأمنوذج، وهي إحدى مدارس السكن  

وزارة إىل    الداخلي واليت تقع يف احملافظات الشمالية يف فلسطني، وابلتحديد يف مدينة القدس، واليت تتبع 
والشؤون الدينية الفلسطينية، لدراسة الواقع الذي يعيشه الطلبة فيها، حيث بلغ امجايل عدد الطلبة  األوقاف  

( فيها  الدراسي  35الداخليني  العام  من  الثاين  الدراسي  الفصل  يف  فقط،  الذكور  من  طالبا   )2021 -
 .، يف الفرتة الواقعة من شهر شباط وحىت اعداد هذا البحث2022

لدراسة فقد اعتمد الباحثون منهجية البحث النوعي "دراسة حالة"، واليت تعتمد  ولتحقيق أهداف هذه ا
على الوصف التفصيلي للحاالت، من خالل استخدام أدوات معتمدة جلمع البياانت ملثل هذا النوع من 

تمدة  الدراسات وهي املقابالت )الطالب، املشرفون الداخليون، اهليئة اإلدارية والتدريسية( واملالحظات املع
 .على السياق وحتليل الواثئق والسجالت الرمسية 

 :  الكلمات املفتاحية
 

 : املقدمة
الكثري من التحدايت والظروف القاسية اليت تؤثر على منوه وتطوره السوي، من تلك التحدايت هي غياب    طفال األيواجه  

حاالت الطالق ومدى أو  ،طفالاألوجودمها لكن يف ظروف انفصال قاهرة وما أتثري ذلك على هؤالء أو  كليهما،أو األم أو   األب
 أتثريها على حياهتم. حاالت تعدد الزوجات وأو  ،طفال األأتثريها على حياة 

 
  ،فلسطني ،جامعة القدسد،  5
 zzaid8804@gmail.com، فلسطني ،جامعة القدس، الباحث 6
 فلسطني  ،جامعة القدس، الباحث 7
  فلسطني ،جامعة القدس، الباحث8
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املدارس الداخلية اليت حتتوي على سكن داخلي أو  دور الرعاية إىل  إرسال أبنائهمإىل  ما يلجأ اصحاب هذه الظروف كثريا  
  االجتماعية، مدارس أتويهم من جحيم الظروف احلياتية و أيضا  ة فيها  األكادمييحياهتم االجتماية فيها وحياهتم    طفالاأليعيش فيه  

ان،  األمبر  إىل    الوصول هبمإىل    ومتكينهم من العيش بسالم ابإلضافة   طفالاألالقاسية، من هنا برز دور هذه املؤسسات يف رعاية  
طمئنان  األيتام بعد بلغوهم سن الرشد واالنفسهم يف حياهتم املستقبلية  أات اليت متكنهم من االعتماد على  كساهبم اخلربات و الثقافإو 

وظيفة يقتاتون منها متكنهم من بناء أسرة جديدة قادرة على ختطي تلك الظروف اليت مر فيها الوالدين، حبيث تزيد أو   مبهنة   عليهم
 واالقتصادية واحلياتية.  االجتماعية مام التحدايت أمن أجل الوقوف الثقة يف أنفسهم 

صغرية، وينتهي دورها بعد بلوغ الطفل سن   أعمار  ليها يفل إات الداخلية يبدأ من وصول الطفما يكون دور املؤسس  غالبا  
ومشرب   نفقت عليه ما حيتاجه من مأكلأكون هذه املؤسسات قد رعت الطفل و ، حبيث تالسن الثامنة عشر حتديدا  أو    الرشد

 . اإلنسانيةحتياجات وسكن وتعليم وغريها من اال
 

 يف فلسطني وواقعها املاضي واحلايل:  األيتامأسباب ظهور دور  -1.1
البلد  أبناء هذا  القرن العشرين عندما اضطر  اليتم يف فلسطني يف  املعارك ضد إىل    ظهرت مشكلة  محل السالح وخوض 

. فكان ال بد من التصدي هلذه املشكلة. وهذا ما حدث،  األيتاماالستعمار والصهيونية، هذه املعارك اليت خلفت وراءها كثريا  من  
* وما 1939-1936أربعا  فقط، لكن هذا العدد ازداد بسرعة خالل ثورة    1930يف فلسطني قبل عام    األيتامإذ كان عدد دور  

حمافظة  وهي موزعة كما يلي:    1967يف سنة    دارا    18اليت تقدم العناية لأليتام    األيتامعها من أحداث وجمازر. بلغ عدد دور  تب
واحدة فقط، وقطاع    دارا  وحمافظة اخلليل على    ،دارا  انبلس وحتتوي على ثالثة دور فقط، وحمافظة القدس احتوت على ثالثة عشر  

 سب ما ورد يف املوسوعة الفلسطينية. واحدة فقط  حب دارا  غزة على 
 

 يف فلسطني  األيتامالنشاطات اليت تقدمها دور  -1.2
يتيم يضم القسم الداخلي قرابة   4.000بنحو    األيتامالذين يستفيدون من اخلدمات اليت تقدمها دور    األيتاميقدر عدد  

منهم، فيقدم هلم املأوى وامللبس والغذاء والعناية الصحية والتعليم مبراحله املختلفة من الروضة حىت الدراسة اجلامعية مرورا     1.500
ر اليتيم العريب )طولكرم( بعثات ومنحا  والثانوية. وعلى سبيل املثال تقدم كل من دار السالم لأليتام )القدس( ودا  االبتدائية  ابلدراسة  

الرعاية الروحية وحماولة تعويضهم عما فقدوه من عطف الوالدين وحناهنما، كما تعمل  إىل    خارجها، ابإلضافة أو    جامعية يف فلسطني
مبهنة تؤمن للعضو وأسرته  على أتهيلهم مهنيا  بتعليمهم األشغال اليدوية كاخلياطة والتطريز والتنجيد وصناعة األحذية لتزويد اليتيم  

مصدر دخل مستقل يكفل هلم مجيعا  العيش الكرمي. ويف حني تفضل األقسام الداخلية يتيم الوالدين فقري احلال، وخباصة ذلك الذي  
اثنوية  اثنوية. وتوجد مدرسة  أو    إعدادية ابتدائية  أو  يف سن املدرسة،    األيتاميكون عمره دون سن العاشرة، تقبل األقسام اخلارجية  

  اليت ال يوجد فيها مدارس   األيتامكاملة يف كل من دار الطفل العريب )القدس( والبيت اإلجنيلي للبنات والصبيان )رام هللا( وتقوم دور  
املدارس احلكومية واخلاصة . ويالحظ أن نشاط القسم اخلارجي يرتكز على التعليم بفروعه  إىل    صفوف اثنوية كاملة إبرسال طالهباأو  

الصناعية اجلديدة )القدس( اليت تضم أقساما   األيتامة منها واملهنية. ومن أشهر مؤسسات هذا القسم مدرسة دار األكادمييتلفة، املخ
 للنجارة والدهان والطباعة والتنجيد واخلياطة والتفصيل والتدبري املنزيل وصناعة األحذية واخليزران. 
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سرية،  واأل  االجتماعية يف معاجلة قضااي ومهوم الشعب    حموراي وهاما  دورا   إن املدارس الداخلية يف فلسطني لعبت  :  الدراسة  أمهية  -1.3
البداية كان دورها خمصصا   فلم تعد املدارس    عفقط، لكن م  األيتامحلاالت    يف  العائلية،  الوقت ولكثرة املشاكل واخلالفات  مرور 

 ت ابواهبا حلاالت اجتماعية وانسانية خمتلفة. فقط، بل وفتح أليتامالداخلية تعىن اب
داخل، ابلتحديد هذه الدراسة يف التعرف من قرب على التحدايت واملشاكل اليت يواجهها طلبة السكن ال  أمهية من هنا تكمن  

الصناعية يف القدس. فاهلدف الرئيسي من هذه الدراسة التعرف على    اإلسالمية   األيتامال وهي مؤسسة دار  أيف مؤسسة مقدسية  
النقص   ن نعوضهم عنأيف مدارسهم الداخلية، حىت حناول طالب السكن الداخلي وجودها   االحتياجات النفسية واملادية اليت يتمن

 املختلفة.  االجتماعية سرية و الذي تسببت به املشاكل األ
 

الرتكيز والبحث ووصف الصعوابت والتحدايت  إىل    هدفت هذه الدراسة   :  (purpose statement)  :هدف الدراسة1.4
الصناعية، الكائنة يف القدس، وذلك من خالل اإلجابة عن    اإلسالمية   األيتام اليت يواجهها طلبة السكن الداخلي يف مدرسة دار  

 السؤال الرئيسي التايل:
 الصناعية يف القدس  اإلسالمية األيتامطالب السكن الداخلي يف مؤسسة دار  ما هي التحدايت واملشاكل اليت يواجهها-

 سئة الفرعية التالية: وانبثق عن هذا السؤال األ
 الصناعية؟ اإلسالمية األيتاميعين لك وجودك يف السكن الداخلي يف مدرسة دار  ماذا -1
 والتعليمية املهنية؟ االجتماعيةكيف أثر وجودك يف هذه املدرسة على حياتك   -2
 الصناعية؟  اإلسالمية األيتامما هي الصعوابت اليت تواجهها يف مدرسة دار  -3
 تتمىن وجوده يف السكن الداخلي؟  ماذا -4

 . يطلبة السكن الداخلي، الطلبة اخلارجيني، مشريف السكن الداخلمصطلحات الدراسة: 
 تام وحاالت اجتماية خمتلفة. أيسكن الداخلي وهم طلبة السكن الداخلي: وهم الطلبة الذين يقيمون يف ال 

 الطلبة اخلارجيني: وهم الطلبة النظاميني الذين ليس لديهم مشاكل اجتماعية، وال يقيمون يف السكن الداخلي. 
 السكن الداخلي. خصائيون نفسيون يعملون على رعاية طلبة أمشرفو السكن: وهم 

 
 الطريقة واالجراءات

من الصدق يف دراسة   حدى مناذج البحث النوعي، أال وهي دراسة احلالة،  لكوهنا تضفي مزيدا  إالدراسة على  اعتمدت هذه  
 واقع والتحدايت يف هذه املؤسسة، وتتلخص فيما يلي: 

-2021هي يف منتصف الفصل الثاين من العام الدراسي    2022من العام    آذارقام الباحثون يف شهر    اختيار املوقع:    -2.1
يف  األولالصناعية الكائنة يف حمافظة القدس، واليت تتكون من فرعني رئيسيني،  اإلسالمية  األيتاممؤسسة دار إىل  ابلذهاب  2022

دارية واليت يرأسها املدير العام، هنا سيكون الرتكيز اإل ذن الرمسي من هيئتهاخذ األأ اين يف بلدة العيزرية، وذلك بعد البلدة القدمية والث
على املدرسة الكائنة يف بلدة العيزرية على الشارع الرئيس يف البلدة مقابل صحة العيزرية، وذلك لسهولة الوصل إليها مقارمة مع  

ل، هذا الفرع يف العيزرية واملكون من  جراءات االحتالإاليها بسبب  الفرع الكان يف البلدة القدمية يف القدس واليت يصعب الوصول  
على قسسم الروضة من اجلهة الغربية وحيتوي القسم   األولاملكون من ثالثة طوابق حيتوي لطابق    األولبنايتني منفصلنتني، يف البناء  
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سم ب املدير العام واحملاسبة وقالشمايل على مبىن االدارة العامية واهليئة االدارية للمؤسسة، واليت تتكون من املطبخ وقاعة الطعام ومكت
الثاين عشر العلمي،  إىل    ما القسم الشرقي فيحتوي على املدرسة الثانوية اليت تتكون من الصفوف الثامنأاملستودعات واللوازم وغريها،  

حيتوي  والنوم فيه، و   ما الطابق الثاين فيحتوي على قسم السكن الداخلي الذي يبيت ويعيش فيه الطلبة الداخلييون حياهتم بد الدراسة أ
من   خرالسابع، والفرع اآلإىل    األولالطلبة من الصفوف  أي    ،عاما  11سنإىل    سنوات    6من سن  عمار على فرين فرع للطلبة من األ

داري، وغرفتني  إل، واحلمامات وغرفة خاصة الطاقم اغرفة وقاعة رايضة  35، وحيتوي على أكثرف عاما   12يعيش فيه الطلبة من سن 
ما  أ،  وقاعة رايضة مغلقةجهزة بالي ستيشني املعروفة  ألعاب اليت حتتوي على  قاعة التلفاز، وقاعة األإىل    صفيينت للتعليم، ابالضافة

ليها الطلبة الداخلييون إساسي ، واليت يذهب  السابع األإىل    ولأ ساسية وتشمل الصفوف من  بق الثالث فيحتوي على املدرسة األالطا
ن هذه املؤسسة خمصصة  أإىل    صدقائهم من الطلب اخلارجييون لنفس الفئات الصفية، ننوه هناويلتقوا أب  األكادمييلقي التعليم  تل

التوجيهي املهين وحتتوي على إىل    ى فمكونة من طابقني وحتتوي على الصفوف من العاشر مهينخر أما البناية اآل  للطلبة الذكور فقط،
 طالب التخصص فيها أي    قسام اليت يرغبلومينوم و النجارة وغريها من األاحلدادة والكهرابء والتنجيد و األقسام املهنية، مثل قسم  أ

 
لسكن الداخلي،  لكن موجودون يف ا  طالبا  (  35صل)أمن    طالبا  (  15شارك يف هذه الدراسة عدد)  املشاركون يف الدراسة:   -2.2
املدير العام وطاقم  إىل    مل يرغبوا ابستكمال احلديث معهم ألسباب خاصة، ابالضافة   3بدى التفاعل مع الباحثني وأطالب    12بقي  

 املشرفني والساهر الليلي داخل السكن الداخلي للطلبة. 
 مت اختيار الطلبة املشاركون بعناية، فمن خصائص العينة املختارة:

اختيار العينة   -2ن تشمل كل الفئات العمرية املوجود يف السكن الداخلي.أأعمار الطلبة املختلفة، حيث راعت    تنوعت يف  -1
ومنهم   4سنوات و  3ر، ومنهم له  قدمية الطلبة املوجودون يف السكن فمنهم من هو حديث العهد يف السكن، ستة شهو أراعى  

البيئات اليت جاء منها الطلبة، مبعىن حرص الباحثون على اختيار املشاركني  اختيار العينة راعى تنوع  -  3سنة .  17قدم ومكث  األ
ث حرص العينة مت بعناية فائقة، حي  ر ااختي  - 4ت حلم واخلليل وحىت غزة.  بيإىل    من مدن خمتلفة فمنهم من قرى ومدن رام هللا 

سر الفقرية وغريها. مت ترميز و تعدد الزوجات واأل  ق، االنفصاليتام وحاالت اجتماعية خمتلفة من الطالأالباحثون على مقابلة طلبة  
 ( يف امللحق. 1النتائج يف حسب اجلدول )

 
 دور الباحثون:  -2.3

( وقدم قام الباحثون  2005دوار متعددة منها: املالحظ، واملشارك، واملشارك املالحظ، واملقابل.)أبو زينة،أللباحث النوعي 
الطلبة  بدور املالحظ   الباحثون  الداخلي وشاركوا معهم ابلذهابأاملشارك، فشارك  الطلبة املشاركون يف السكن  إىل    ثناء مكوث 

قاعة الطعام، واملشاركة معهم يف تناول الطعام وتسجيل  إىل    وجبة الغداءإىل    ابصطفاف يف الطابور للذهنشطتهم املختلفة من االأ
السكن الداخلي واالنتظار لصالة العصر يف مصلى  إىل    االصطاف والذهابإىل    مالحظات ومشاهدات عدة مت توثيقها من امليدان،

هم هلواتفهم  وقات استالمأتوزع عليها الطلبة، وتوثيق    اليتاملختلفة    األنشطة حديقة وساحة املدرسة وامللعب و إىل    اهلابإىل    السكن
مث عمل مقابالت  جراء مقابالت مجاعية ومن  إحمدد، كما تضمن دور الباحثون يف  وقات حمددة وضمن بروتوكول  أاليت يستعملوهنا يف  

كرب يف املقابالت الفردية املعمقة عنها يف املقابالت اجلماعية، ومت اخبارهم بطرح بدى بعض الطلبة التفاعل األأفردية معمقة حيث  
ساسي يف  أذلك قام الباحثون بدور  إىل    يف ذلك. ابالضافة   ذهنم مسبقا  أخذ  أهنا ستكون مقابالت مسجلة ومت  أاألسئلة و عدد من  

مع   دوار الفرعية املتمثلة يف االستماع اجليد، واملرونة اللغوية األإىل    ضافة الرمسية من مصادرها االصلية، ابإلت من الواثئق  أانمجع البي
 مل يبوحوا ألحد من قبل،  فضى بعض الطلبة عن مشاعرهم الداخلية اليتأ املشاركني، وانشاء جو من اخلصوصية لكل طالب حبيث  
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اجتماعية    نشاء عالقاتإون، ومت  شاعره وشكواه لدى الباحثن فاضت مأ حدهم بعد  أنه مت تسجيل حالة من البكاء لدى  ألدرجة  
 ن يكونوا مستمعني جيدا  أالباحثون لديهم، وحاول الباحثون  رقام وهواتف  أقام هواتف الطلبة اخلاصة وتبادل  خذ ار أمعهم من خالل  

الباحثون جهدا   املقابلون، وقد بذل  الطلبة   يكونوا مالحظني جيدا  ن  أيف    كبريا    لكل كلمة وحرف ومالمح اإلمياءات اليت قام هبا 
ة  حبساسية عالية، فقاموا بتسجيل الظواهر أبمانة، وطرحوا تساؤالهتم اليت طرأت وقت تنفيذ املقابالت، وتوثيق املالحظات امليداني

كوثهم فرتات زمنية طويلة  ذويهم بد م إىل    وقاهتم حىت وقت مغادرهتم السكن الداخلي والذهابأ اليت تصدر عن الطلبة، يف مجيع  
 ليه. إال جيد من يذهب  خرن البعض اآلأسبوعني متتاليني وكيف تواصلهم مع ذويهم و أقلها ألسكن اب

ت وامتالكه القدرة أانوعي الباحث ملعاين البيإىل    ن يتسم ابحلساسية النظرية واليت تشريأفإن الباحث النوعي جيب    خريا  أو 
وكذلك مع الطلبة   األمدارية اليت يرأسها املدير بناء الثقة مع اهليئة اإلإىل  فةالستبصار املعاين، وفرز املهم منها عن غري املهم، ابالضا

بعني االعتبار كل االعتبارات    خذجل توضيح اهلدف من البحث مع األأمع الطلبة من    االجتماعية نفسهم ومشرفيهم وبناء العالقات  أ
 ( 2005نفسهم. .)أبو زينة،أة العوائق النفسية مع املقابلني زالإإىل  ن يلتزم هبا الباحث النوعي اليت هتدفأخالقية اليت جيب األ

 
 :أوقات  -2.4

على   احلالة  دراسة  وهي  الدراسة  هذه  يف  الباحثون  وهي:  أوقاتاعتمد  املماثلة  الدراسات  يف    - 2.4.1املستخدمة 
إىل   ضمن سياقها الطبيعي، من خالل مالحظات الباحثيني امليدانية، وكانت هذه املالحظات هتدف  تأانمجعت البي  املالحظات: 

هنا تصف عمق، ألأفهم  إىل    ، واملعاين اليت الحظوها من وجهة نظر املشاركني. وهذه املالحظات تقوداألنشطة ملواقف و وصف ا
 ( Creswell، 2007 مصداقية.) أكثردث يف سياقها الطبيعي، لكي تكون احل

استخدم الباحثون املالحظة كأداة لدراسة احلالة يف حبثهم الذي أييت حتت عنوان التحدايت والصعوابت اليت يواجهها طالب 
والواقعة يف بلدة العيزرية يف حمافظة القدس، وتواجد الباحثون داخل املدرسة يف    اإلسالمية  األيتامالسكن الداخلي يف مؤسسة دار  

 .4شهر إىل  3اوقات خمتلفة من يف الفرتة املمتدة من شهر 
لكل مناوبة وأن دوام املشرف يبدأ من الساعة السادسة    3مشرفني يف السكن  مقسمني    6ن هناك  أ وقد الحظ الباحثون  

اءا  حيث يستلم منه السكن الساهر الليلي والذي يبدأ دوامه من الثامنة مساءا  حىت السادسة صباحا  وهناك  صباحا  وحىت الثامنة مس
 اثنني يتناوبون على ذلك.

، وبدأ الباحثون بتدوين املالحظات ضمن نوذج حمدد مباشرة بعد مغادرة آذاربدأت مالحظة الطلبة يف  يف منتصف شهر  
( يف امللحق منوذج 2نية املختلفة اليت كان يتواجد فيه الطلبة، ويبني اجلدول) األبوحدات الدراسية و املدرسة، وفق ظروف املوقع وال

 سجل املالحظات الذي استخدمه الباحثون 
كانت مصاحبة ألداة    إذا دوات البحث النوعي أبنواعها املختلفة، خاصة  أساسية من  أتعترب املقابلة اسرتاتيجية    املقابالت:   - 2.4.2

وحتأيضا  املالحظة   الباحثون  ،  واستخدم  الواثئق.  املقابالت أليل  من  خمتلفة  مشلت    نواع  اليت  واملقابالت  مفتوحة  أاجلماعية  سئلة 
الفردية املعمقة اليت للظواهر املختلفة.)وشرح ا  جوبة ساعدت وبشكل كبري يف استخراج األ  واملقابالت   ،Creswellلتفسريات 

2007 ) 
، وتركزت املقابالت يف احلديث عن طالبا   12مت مقابلة عدد من الطلبة املشاركني مبختلف الفئات العمرية، حيث مت مقابلة 

نيات اليت يتمنوها لو كنت موجود داخل السكن، األمالتحدايت والصعوابت اليت يواجهها هؤالء الطلبة يف السكن الداخلي وعن  
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 استلم  مقابلة املدير العام للمؤسسة مقابلة معمقة، سرد فيها مىتإىل    ة ضاف رفني ليهم مقابلة شفيهة، ابإلمقابلة املشإىل    ابالضافة 
 صبحت يف فرتته وما يطمح للوصول اليه.أاملؤسسة وكيف كانت وكيف 

ستخدمت مع مجيع  وال املقابالت الغري رمسية، ذات الطابع الشفهي واليت األلمقابالت:    شكالأوقد استعمل الباحثون ثالثة  
ثناء  أجاابت بعض الطلبة  إع الطارئ والناشئ واليت نتجت عن  جريت على بناء حمدد ذت الطابأ: املقابالت اليت  املقابلون. اثنيا  

اثلثا   العادية.  ذمقابلتهم  املقابالت  واليت:  املفتوح  الطابع  تناولت  ات  هناك جدول حمدد ابأ  وكان  ين  ألسئلة سئلة خمتلفة.  وي اليت 
ردوا من خالهلا اكتشاف موضوعات جديدة مل تكون ختطر بباهلم، ومل يكن هناك نتائج نسبقة يف  أالباحثون طرحها عليهم، واليت  
 (. 2010غنية ضمن منطقة التساؤل. )قنديلجي،  تأانحبيث تضمن احلصول على بي األسئلة ذهنهم، بل كانوا حياولون طرح 

 
، سجالت األكادمييخلاصة ابلطلبة، سجالت التحصيل  ت من بعض مثل: امللفات اأانمت مجع بعض البيحتليل الواثئق:    - 2.4.4

 رشيف املدرسة.أإىل  ضافة سلوك الطلبة، ابإل
 

ت وقد  أانمن التخطيط جلمع البي اليت تتضاألوىلت وهي: املرحلة أانربع مراحل مت يف مجع البيأهناك  ت: أن مراحل مجع البي -2.5
، حيث قام الباحثون بتحديد خصائص املدارس الداخلية، ومن مث مت اختيار مؤسسة دار 2022عام آذارمن بداية شهر   مبكرا   أبد

ليها اليت امتدت على مدار شهرين  عجراء الدراسة إة الوصول اليها، و ها، وذلك لسهولالصناعية لعمل الدراسة علي  اإلسالمية  األيتام
 واليت تترب منتصف الفصل الدراسي الثاين.  2022وشهر نيسان من العام  آذارمتتاليني مها شهر 

  2022ط  شهر شباأي    يتام يف بداية الفصل الثاينألباحثون من مقابالت أولية لطلبة  ومشلت مرحلة التخطيط ما قام به ا
قسام داخل املؤسسة، والتعرف على اهليئة االدارية وآلية التحدث معها وأخذ اإلذن الرمسي منها بعد وذلك هبدف حتديد املواقع واأل

يبيتون يف   الذين ال  النظاميني  الطلبة  مع  والتقائهم  الداخليني  الطلبة  دوام  وآلية  للمؤسسة  التنظيمي  اهليكل  والتعرف على  ذلك، 
 ت.أان املناسبة جلمع وتفسري البي أوقاتير بعض املؤسسة، وتطو 

املؤسسة إىل    ، وذلك من خالل الدخول2022لعام  آذارت من منتصف شهر  أانما املرحلة الثانية فبدأت مع بداية مجع البيأ
ت،  أانوضاع الطلبة، وأبسئلة مبدئية لوضع خطة السرتاتيجيات مجع البيأ جراء مقابالت غري رمسية حول  إقسامها، و أوالتعرف على  

 والدراسات النوعية ذات العالقة 
ساسية وحتليلها وتلخيصها وترميزها ووصفها، واستغرقت ما يقارب الشهر استمر ت األأانلة الثالثة: على مجع البيومتشل املرح
 الت وحتليل الواثئق، وترميزها، ووصف األحداث الطارئة يف املوقع.ت األساسية من مالحظات ومقابأانالباحثون جبمع البي

، وظهرت مؤشرات حمددة  2022العام  ت وترك املوقع، وكانت يف بداية شهر أاير من  أانويف املرحلة األخرية مت إغالق البي
صبح اهتمام الطلبة ابلدارسة  أابلتايل  الفصل لدراسي الثاين، و   ت هناية أانعطت الباحثون الدليل لرتك املوقع منها قرب بداية امتحأ

 تغطية املصادر املختلفة للبحث. أيضا  ، و آخرأي شئ  من احلديث عن أكثر
إن منهجية البحث النوعي تركز على السكن الداخلي والذي يعتمد على مدى اتفاق الباحثني على الصدق واملوضوعية:  -2.6

هلذا   أنواع خمتلفة  هناك  يشاهدونه.  الما  يشري  ما  وهو  الوصفي  البحث  أوهلا: صدق  الدراسة الصدق:  اختذت  وقد  الباحثون،  يه 
منيات حدثت يف احلقيقة، أ ا الطبيعية من: مواقف وسياقات و جراءات عدة، لتحقيق هذا الصدق منها سرد األحداث يف سياقاهتإ

املختلفة اليت وقت فيها. مث استخدم الباحثون    واستخام السرد القصصي لألحداث. وقد مت وصف األحداث والسياقات يف األوقات
ما مت تفسريه من قبل الباحثون، إىل    . ولزايدة الصدق التفسريي الذي يشريMacmillan،1997،p.439)اسرتاتيجية التثليث 
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  خمتلفا    يوما  20فقد استخدموا اسرتاتيجيات خمتلفة، منها: اإلقامة املطولة يف السكن الداخلي، حيث مكث الباحثون ما يقارب  
احثون الب  أيضا  طت  أعط السائدة يف السكن الداخلي، و العالقات واألمناإىل    أبوقات خمتلفة. ومنح ذلك الباحثون الفرصة للتوصل

 جراء بعض التنبؤات.إالفرصة لتطوير التفسريات و 
ق األحكام على هذه الواثئق "، وعدم إطال" طبيعيا  " دقيقا  وتظهر موضوعية الباحثون من خالل سردهم األحداث سردا  

حتليل الظاهرة بعمق، ولكي حيقق الباحثون  إىل    واملواقف كما يبني ذلك التقرير أبمانة عما حدث من مواقف بطريقة متوازنة، مث انتقلوا
قامة لفرتات طوية مع الطلبة يف السكن  سرتاتيجيات متعددة لذلك منها: اإلت فقد استخدموا اأانالصدق يف مجع وتسجيل البي
 ." وليال  " وعصرا  " وظهرا  الداخلي واإللتقاء هبم صباحا  

 
ت يتضمن  أانيف البحث النوعي املنحى االستقرائي واملتضمن استقراء املعاين، وحتليل البي  تأانأيخذ حتليل البيت:  أن حتليل البي  -2.7

وحدات قابلة للدراسة واملتابعة، وتقييمها. ويبدأ التحليل  إىل    خطوات تبدو اهنا متتابعة، واكتشاف النمطية السائدة فيها، وجتزئتها
 (Strauss،1990،p.52) . .مى هذه املرحلة ابلرتميز املفتوحية وتساألولت أانبتحديد بعض املظاهر الناجتة عن البي

وذلك هبدف إلط املالحظة  واليت ظهرت من خالل  املفاهيمية  التصنيفات  التعرف على  يتم  املرحلة  التحليل ويف هذه  ار 
 الداخلي. فعال واملشكل والتحدايت اليت ظهرت كنمط سائد يف احتياجات طالب السكن املبدئي. وقد صنفت األ

 
 ت و النتائجن ا: حتليل البياثلثا  

جابة عن خلي وذلك من خالل احملولة على اإلالرتكيز على توفري بيئة مناسبة لطلبة السكن الداإىل    هدفت هذه الدراسة 
  اإلسالمية   األيتامطالب السكن الداخلي يف مؤسسة دار    ما هي التحدايت واملشاكل اليت يواجهها-السؤال الرئيسي التايل:
 . الصناعية يف القدس؟

 األيتامخالل حتليل النتائج املبدئية، ظهرت هناك عدة مشاكل وصعوابت يواجهها طلبة السكن الداخلي يف مؤسسة دار  
 طلبة السكن الداخلي ب: الصناعية وميكن حصرها مبا يواجهه اإلسالمية 

مشكلة    -.4 نقصا يف النظام الصارم املتبع يف السكن الداخلي  -3مشكلة حقيقية يف التغذية    -2مشاكل نفسية واجتماعية.    -1
مع موظفي السكن  أو    ينخر مع الطلبة اآلأو    مع بعضهم البعض اإلنسانيةيواجه الطلبة حتدي تكون العالقات    -5 عامة يف التعليم .

 خلي.الدا
 من الفئات ذات العالقة لكل تصنيف.  مس العامة، ويندرج أسفلها مزيدا  مت ترميز هذه املواضيع اخل
(. يف 2األقل تكرار ا )اجلدول  إىل    كثرتكرار الرموز اليت مت جتميعها ضمن الفئات الرئيسية ومرتبة من األ  2يوضح اجلدول  

( يواجه الطلبة  1. وكانت التكرارات كالتايل: ) (Themes) لـ مخسة جماالت رئيسية   (Codes)  رمز ا  24اجملموع ، مت حتديد  
 ، 17مشاكل نفسية واجتماعية بتكرار: 

( يواجه الطلبة مشكلة يف النظام الصارم املتبع يف السكن الداخلي 3، )26( يواجه الطلبة مشكلة حقيقية يف التغذية بتكرار=2)
  14بتكرار=  اإلنسانية ( يواجه الطلبة حتدي تكون العالقات  5،)  26ة عامة يف التعليم بتكرار=( يواجه الطلبة مشكل4، )27بتكرار=

 ( يف امللحق. 3حسب اجلدول )
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  االجتماعيةن من ابرز املشاكل اليت يعاين منها طلبة السكن الداخلي، هي املشاكل النفسية و إ  : االجتماعيةاملشاكل النفسية و   -4.1
فقد حنان ومشاعر   -2( ،  2مشاكل انجتة عن اليتم )بتكرار=  -1ن يكونوا ابلسكن الداخلي، منها:  أ جربهتم على  أاليت سببتها هلم و 

 (. 2حاالت انفصال الوالدين )بتكرار=  -3(،  5)بتكرار=  األم
وين األبأسرية منها انفصال    انجتة عن مشاكلأو    ،أو األم  األبإن احلاالت املوجود يف السكن الداخلي، تنوعت من يتيم  

وذكر سبب وجوده فيه وقال:" من    -األبيتيم  –  1ثرها على وجود الطالب يف السكن الداخلي، كما حتدث طأدون طالق رمسي و 
هناك وما   أكونبعثتين ملدرسة بكفر عقب ما قبلت  مي  أعيش هون،  أحبب    أانيتيم من التمهيدي و   أكونهون قبل ما    أانوصغري    أان

مه، حيث قال:" أكن الداخلي عن الذهاب والعيش مع  يفضل البقاء يف الس  1ن طأورجعت هون". ولكن املفاجئة كانت  ارحتت  
 كثرأحبب صحايب اللي هون  أان من البيت مع انه ايل صحاب عند اهلي بس  أكثرهون  أكونمبسوط ومراتح ابلسكن وحبب  أان

 ألين بعرفهم من زمان".
والنفسية النامجة عن اليتم وفقدان اهلوية    االجتماعيةبعنوان املشكالت  ( دراسة  2015كدته دراسة العتيب )أوهذا ما  

وجمهوالت مهها وقوع الفتيات اليتيمات  أ. توصلت الدراسة للنتائج  مبدينة الرايض  االجتماعيةلذوي الظروف اخلاصة يف دور الرتبية  
جواء السكن  أن مبكرة جعل هذا الطفل يتعلق يف  رسال الطفل يف سإن  إ. يبدو  النسب حتت أتثري االنفعاالت النفسية والعصبية.

 من العيش مع امه. أكثرالداخلي والبيئة اليت تعود عليها فيهان حىت كرب وترعرع فيه هي سبب حبه للسكن الداخلي 
خويت مع بعض أمي و أش مع  ين عايأأل مش مراتح وبتمىن لو  جاب "  أالسكن الداخلي    الراحة العامة يفوعند سؤاله عن  

" وهذا يتوافق مي طردته وهو عايش حلاله بلغنا عنه الشرطة ألنه الدار ألميأمي، و أبوي مش منيح كان يضربنا ويضرب أبس 
ظهر أاملأوى كما    كشفت الدراسة ان معظم الدعم املوجه هلذه الفئة هو املالبس، املواد الغذائية،  (  اليت2014غاتسي )  مع دراسة 

االرتباط العاطفي الشعور  –العديد من االحتياجات النفسية  إىل    ملواجهة مشاكلهم وأهنم حباجة   أمهية  أكثر ن االحتياجات النفسية  إ
 . ابالنتماء للعائلة 

هنا تنعكس  عة ألابمزيد من العالج النفسي واملتإىل    ن يكونوا ابلسكن الداخلي حباجةأت هؤالء الطلبة  رب جأهذه املشاكل اليت  
دارة املؤسسة الذي قال مديرها العام: " حناول  إليه إالثقة يف انفسهم، وهذا ما تسعى   داء الطلبة وعلى صقل شخصيتهم وبناءأى عل

نب املعنوي ن نغطي اجلاأاخلي، لكن مهما قدمنا ال نستطيع  اة جيدة وتعويض النقص لطالب السكن الدقدر املستطاع بتوفري حي
هذا ما    ولألسرة الطبيعية".  فعلنا لن نكون البديل لألب ولألمسرة طبيعية مرتابطة، ومهما  أاملتعلق بفقدان الطفل حلياة أبكناف  

املقيمني    األيتاممستوى الشعور ابلطمانينة والوحدة النفسية لدى  إىل    التعرفإىل    ( بدراسة هدفت2013كدته دراسة قام العطاس)أ
قر يف الطمأنينة النفسية مبستوى نتائج الدراسة ان املقيمني يف دار الرعاية يعانون من ف-املقيمني لذى ذويهم  األيتاميف دور الرعاية و 

 الرعاية يعانون من الشعور ابلوحدة النفسية قراهنم املقيمني لدى ذويهم ، املقيمني يف دورأعلى من أ
 

 يواجه الطلبة مشكلة حقيقية يف النظام الصحي املتبع: -4.2
  -2( ،. 3عدم تنويع الطعام املقدم )بتكرار=  - 1النظام الصحي هنا يقصد به نظام التغذية ونظام العالج الطيب. فمشاكل:  

عدم مراعاة ما حيب ويكره   -3(.  2تغذية خاصة)مرضى السكري( )بتكرار=  إىل    عدم مراعاة الطالب املرضى والذين هم حباجة 
(   3مشكلة يف الطعام الذي يقدمه املطبخ للطالب )بتكرار=  - 4(،  6الطالب من الطعام وتوحيد الطعام املقدم للجميع )بتكرار=

 مت رصده خالل عمل املقابالت. ا  أيضثناء جلوس الطلبة لتناول الغداء، و أن خالل احملالظات اليت مت رصدها ظهرت جلية م
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يف  قاعة الطعام، مثال  إىل   لية اليت لوحظت ومت رصدها يف سجل املالحظات هي وجود ساعات حمددة لذهاب الطلبة إن اآل
قاعة الطعام، حبيث يكون الطعام قد وزع إىل   يقوم املشرفون بتنبيه الطلبة واصطفافهم يف طابور ومن مث النزول الساعة الثامنة صباحا  

ن الطعام أالبدء بتناول الطعام، ولوحظ  ال اختيار مقعده وطاولته واجللوس و إ على الطاوالت، وما على الطالب  من قبل الطباخني
ن  إل الطالب أيكلون من نفس الوجبة و  يوجد اختالف يف الوجبات املقدمة فكللجميع من صنف واحد ومنط واحد، مبعىن ال

 احتوت الوجبة الواحدة على عدة تشكيالت من الطعام.
الطعام نظرا    صنافا  أ، فال أيكل  2ما طأ العادة من  أ  لكونه مريض سكري )ال أيكل حلمة و  حمددة من   أكثر رز ومها يف 

 املسليات أو    نواع من احللوايتأكل  أإىل    أأيكل من هذا الطعام وابلتايل يلجالة هذا الطالب ال  الوجبات اليت تقدم هلم(، يف هذه احل
زل الطلبة عدم تناإىل    ايل يؤدييكره الطلبة، وابلتأو    هنا جيب نلفت العناية ان توحيد الطعام للجميع دون مراعاة ما حيب

.  عاما  15للطلبة دون سن ال  األيتامنقص يف البنية السليمة للطلبة  إىل    املشروابت يؤديكل املسليات و  أللغذاء واالعتماد على  
معظم املؤسسات -نأإىل    اليت وصلت   Shahas Muhammad shukriوهذا يتوافق مع دراسة حممد ، شكري شاهني  

 يف ماليزاي. األيتامتنظيم اجراءات مثل تنفيذ برامج التدخل لضمان استمرارية الصحة العقلية بني املراهقني إىل  االيوائية حباجة 
(،  3عالج الكايف )بتكرار=  عدم احلصول على ال  -5(،  4نشطة رايضية منتظمة )بتكرار=أعدم وجود    -4ما جانب  أ
ادي بني الطلبة  عمربجمة لدى الطلبة بعد الدوام املدرسي، ابستثناء لعب كرة القدم بشكل    نشطة رايضاية أال يوجد هناك    هنأفلوحظ  

يبدو غري مفعلة    هنا علما  أال  إرغم من وجود صالة وقاعة للرايضة  متخصص يف الرايضة، ابلأو   لوحدهم دون وجود مدرب اخصائي
ساعات    5أو    4س داميا مسكرة ويف تلفوانت بعطوان ايهن " يف صالة رايضة ب  4للطلبة، لعدم وجود من يشرف عليها، كم قال ط

 ابليوم".
 جوبة كن الداخلي، ومن خالل متباعتنا أل يتمنون وجوده يف الس  ماذا ابالت املشاركني، عند سؤاهلم عن  هذا ما أكدته مق

 فعالية رايضية هم يتمنوا وجودهاأو   مدرب كراتيهأو  مجع الكثري على ضرورة وجود مدرب رايضة أالطلبة حول موضوع ما ينقصهم، 
فاعلية  إىل  التعرفإىل  ( بدراسة هدفت2016وهذا توافق مع دراسة قام كرم الدين ) مدرب كراتيه وغريه.أو  وجود مدرب رايضة،

 .يوائيةاملؤسسات اإل طفالاألشباع بعض احلاجات النفسية لدى عينة من رشادي إلإبرنمج 
 

 النظام الصارم املتبع يف السكن الداخلي: يواجه الطلبة مشكلة يف  -4.3
ال  إات ويقلل من بقاء الفجوة بينهم، ن يساهم يف جتاوز الطلبة العقبأي مرن يف السكن الداخلي من شأنه وجود نظام صح

 من املشاكل املتعلقة ابلنظام الصارم والغري منضبط داخل السكن: ننا هنا رصدان عددا  أ
جهزة اخلاصة للطالب لوقت حتديد ساعات استخدام األ  - 2(،  2يوجد هناك عشوائية يف برانمج طالب السكن الداخلي )بتكرار=  -1

قييد ساعات النوم بشكل صارم  ت  - 4(،  5اخلارجية اليت تفرض على الطلبة )بتكرار=  عشوائية األنشطة   - 3(،  3حمدود )بتكرار=
للتعليم  - 5(،  7)بتكرار= للطالب )بتكرار=أو    عدم وجود وقت خمصص  الطالب   -6(،  5وقت خاص  يوجد نقص يف شعور 

 ( 3ابحلرية)بتكرار=
شئ جيد، لكن جيب على هذا ن يتعود الطالب على نظام معني  أ ع داخل السكن الداخلي شئ مجيل، و إن وجود نظام متب

شعور إىل    ن ال يؤديأالنتماء له، وجيب ىل هذا النظام  من املرونة اليت جتعل من الطالب مراتحة فيه ويشعر اب  عون يف نو ن يكأالنظام  
( بدراسة عن  2016قام حواوسة )  سجن صغري.إىل    من نقص احلرية حىت ال يتحول  والروتني اململ، وابلتايل نوعا  الطالب ابلضغط  

وأن رعاية    ،الطبيعية   األسرةعن    أمهية شباع حاجات ال تقل  إدور األسرة البديلة يف  إىل    وتوصلت الدراسة  البديلة  األسرة مفهوم  
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مما يرتتب عليه    ،ية فقطاألولشباع احلاجات ، واليت هتتم إبيوائية ن رعايته يف املوؤسسات اإلالبديلة أفضل م  األسرةالطفل اليتيم داخل  
 وهذا ما يتوافق مع ضرورة االهتمام بتوفري برامج متكاملة للطلبة الداخليني. ماعية االجتالعديد من املشكالت النفسية و 

الباحثون من عدد من   األنشطة املوجودة يف السكن يقول عن    1الطلبة املشاركني يف الدراسة، ط  أجوبة هذا ما الحظه 
" على التلفون ويف فرتة حمدودة للتلفون ويف قاعة رايضة بس مش داميا بندخلها". ويشكو هنا من عدم   وقاته :أنه يقضي أالداخلي 

لقاعة الرايضة،   السنة    –  4ط  أيضا  حرية استخدام اهلواتف، اخلاصة هبم وعن عشوائية دخوهلم  له   يف السكن  األوىلالذي تعترب 
  5أو    4:" يف صالة رايضة بس داميا مسكرة ويف تلفوانت بعطوان ايهن  مج وصرامة التعليمات ارب لحتدث عن عشوائية ا  -الداخلي

قال" حياة احلارة البسكليتات   ن يكون موجود ابلسكان الداخلي، حيثأماذا يتمىن بعد سؤاله عن  ردف قائال  أساعات ابليوم". و 
د العاديني كأنه احنا بسجن األوالش مثل  ذن لنص ساعة وبنرجع مأارة نطلع مع صحابنا، هان بنوخد  لعاب اللي ممكن تكون ابحلاأل

  4حتدث ط  أيضا  ببيئة املنزل.    ن جيعلوا بيئة السكن شبيه جدا  أوهنا نوصي مشريف السكن الداخلي    ممنوع نطلع من نطاق املدرسة". 
فيقول:" اه   ان  أحيافيؤكد عشوائية الربامج  6ما طأكرب للطالب". أبس لو يف حرية حركة  وقال:" كل شي موجود ابلسكن الداخلي

 مرات بكون برامج ومرات أل".
إىل   كرب يف احلركة والتعامل داخل السكن الداخلي من خالل اخلروجأحرية إىل  هنم حباجة أيشعر الطلبة الداخلييون  احلرية: 

  احلرية املوجودة يف السكن كرب من  أهلهم تكون  أن احلرية مع  أهنم يشعرون  أاخللفية، حيث  حديقة املدرسة  إىل    الساحات والتنفيس
فروق ألنه احلرية لواحد عايش ما اليوم صرت شب صارت أحس بفرق عن الطالب اخلارجي أ:" زمان ما كنت 5الداخلي.يقول ط

هليهم من خالل أهنم بشوفوا اللي عايشني مع  أ  األيتاممن واحد مثلي، والشغالت الناقصة مش مادية شغالت معنوية    أكثرهله  أمع  
كرب للطالب".وهذا  أانني كثرية والزم يكون يف توجيه  ما يف قو   التلفوانت فكثري طالب مش مقدرين النعمة اللي هم فيها، وحاليا  

السابقة  أ الدراسة  )  .أيضا  يدته  هبا حنتول  قام  للتعرف على  2015ودراسة  لدى  ( هدفت  احلياة  جمهويل   األيتامطبيعية جودة 
ابملؤسساتويناألب واملودعني  النتائج  ،يوائيةاإل  ،  االكتئاب  إىل    وتوصلت  ملتغري  الكلية  الدراسة  عينة  لدى  املدركة  احلياة  وجود 

 والضغوط النفسية 
 

 يواجه الطلبة مشكلة عامة يف التعليم:  -4.4
لدى الطلبة   من تدين مستوى التحصيل األكادميي  هم املواضيع اليت طرحت ولوحظ فيها نوعا  أن موضوع التعليم يعد من  إ

 املقابلني، ومن املواضيع اليت انبثقت عن املقابالت هي: 
  - 3(      10مشكلة التعليم ما بعد الدوام املدرسي )بتكرار=  -2(       11)بتكرار =  األكادمييتدين مستوى التحصيل    -1

 (، 5)بتكرار=والتسرب املدرسي  األكادمييمشكلة عدم استكمال التعليم 
، وذلك من خالل مؤشرات عدة أمهها: عدم ثريا  يف السكن الداخلي ابلتعليم ك الحظ الباحثون عدم اهتمام الطلبة املقابلني

ن هناك ألطلبة وحقيبتهم املدرسية ووجدوا  ختصيص وقت حمدد للطلبة ملراجعة دروسهم، قام الباحثون ابالطالع على دفاتر وكتب ا
طالب من قلم وممحاة وغريها أي    ن تتوافر معأالتعليمية اليت جيب    أوقاتغري موجودة وبعض الكتب مفقودة،  دفاتر لبعض املواد  

  سنة ابلذهاب  15أو  سنة 14ن توجهات معظم الطلبة هي بعد بلوغ سن الأبة معظم الطلبة املقابلني، يبدو غري موجودة يف حقي
ر الذي حيول دون استكمال التعليم اجلامعي لديهم. كل هذه املؤشرات األمخذ وتعلم صنعة فقط،  كادميي ألأ قسم الصناعة الغري  إىل  

 لدى الطلبة األكادمييدلت على تدين مستوى التحصيل 
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ع على شهاداهتم وابلفعل بعد االطالع على النتائج املدرسية للطلبة املقابلني من مدراء املدارس املسؤولني عنهم، واالطال
ر لبعضهم وجود  األمن مظم الطلبة املقابلني دون صف احلادي عشر، لديهم مقصر واحد على االقل، بل ويصل  أتبني    املختلفة،

 تقصري يف كل املواد الدراسية. 
عه  مه مأن حلمه ببقاء  أجابة هذا الطالب  إمي عندي بدرسين". ميكن تفسري  أ"ما حدا بدرسين، بدرس حلايل ولو  فقال:  

حد يدرسه أكان    إذافيقول عن    7نه يف احلقيقة كانت توجد معلمة متخصصة تساعده. أما طالداخلي، وذلك ألحىت يف السكن  
 عقب الدوام املدرسي :" أل، ألين ابلصناعة وحىت قبل الصناعة ما كان حدا يدرسين".

 
 : اإلنسانيةيواجه الطلبة حتدي تكوين العالقات  -4.5

زمالئهم ومع مشرفني يف السكن الداخلي يعد حتدي كبري لديهم، فمنهم يف    عاالنسجام من قدرة الطلبة الداخليني على  إ
 طالب السكن الداخلي املقابلني ور مل يتأقلم واحتاج وقتا لالنسجام معهم وتكوين العالقات، هنا برزت مستوى العالقة بنياألمبداية  

(، وحتدي تكوين العالقات 4اخلرجيني النظاميني )بتكرار=حتدي تكوين عالقات مجيلة مع الطالب    - 2(،  3نفسهم )بتكرار=أ
 (7مع موظفي السكن الداخلي من مشرفني وطباخني وغريهم )بتكرار= اإلنسانية

عند سؤاله عن وضعه يف السكن الداخلي وعالقاته بزمالئه فقال: "منيحة وحببهم بس يف اوالد ما حبكي معهم".    1يقول ط
مبسوط ومراتح ابلسكن وحبب   أان"    1يقول ط  أيضا  هنا نتساءل ملا يوجد زمالء له يف نفس السكن وال حيب احلديث معهم؟.  

ه ن عالقاتأألين بعرفهم من زمان"    أكثرحبب صحايب اللي هون    أانند اهلي بس  نه ايل صحاب عأمن البيت مع   أكثرهون    أكون
ن هناك  أيح وحدا ال".  عن عالقته بزمالئه يف السكن " يعين يف حدا من  2م. بينما يقول طعاطيبة مع زمالئه يف السكن بشكل  

املختلفة اليت جاؤوا منها طلبة السكن الداخلي املقابلني ين ليسوا كذلك، لعل تنوع البيئات والظروف الثقافات  آخر س جيدين و أان
تى من قريبة ومنهم من قرى ريفية ومنهم من مدن رئيسية.وعند أقات و مع بعضهم البعض، فمنهم من  ما من تعزيز العال  حتد نوعا  

ما حدا بضربين". وهذا نوع  : " كثري بتحركشوين وبستفزوين بس  2مضايقات يرتض هلا من زمالئه يف السكن يقول طأي    سؤاله عن
ردف يقول:" الطالب بستفزوين  أ أيضا  من املمازحات اليت حتدث بني طلبة السكن الداخلي الذين يكون بعضهم غري متوعد عليه. 

 عن عالقته بزمالئه يف السكن:" منيحة يف السكن ومع اخلارجي مش كثري".  3بطنشهم". يقول ط أانبس 
قدم واحد فيهم".  أمدهلل منيحة حببهم وحببوين ألين  لبة املوجودين يف السكن، فيقول:" احلقدم الطأ، الذي يعد من  3ما طأ

(  2019قام هبا العطار )  هنا ممتازة." منيحة وممتازة". يف دراسة أفقال    7ما طأن عالقته بزمالئه جيدة.  أفاجاب:" منيحة".    6ما طأ
 ، مث مشكلة فرط احلركة ، هي مشكلة الكذب طفالاألعند  املشكالت السلوكية انتشارا   أكثريف حمافظة مسقط. )عمان(. أن 

 .مث مشكلة السلوك العدواين وأخريا مشكلة السرقة
 كالتايل:أما عن عالقات الطلبة املقابلني مع زمالئهم اخلارجيني وموظفي السكن فكانت  

ما عالقته مبوظفي السكن فأجاب: "  أجلميع، " يف حدا منيح وحدا أل"،  ن عالقته هبم جيدة لكن ليس مع اأيقول    8ط
كرب ومنى    إذامناح معي وكويسني بس ملا احكيلهم واحد بضربين ما بضربوه"، هنا يشعر الطالب بعدم العدل معه، وهذا الشعور  

 عليه. سيؤثر سلبا  
 ن عالقته ابملشرفني جيدة فقال:" مناح وحمرتمني معنا وبراعوان وحبنوا علينا". أو يبد لكن علما  

بس    قدم الطلبة لكن عالقته ابلطلبة اخلارجني ليست قوية حبسب تعبريه فقال:" منيحة أنه يعد من  أفبالرغم من    5ما طأ
ما عن املشرفني فقال:" كلهم حمرتمني لكن واحد عن واحد خبتلف ويف واحد حبسه كثري قريب عليي أعالقيت فيهم مش قوية كثري". 
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د هنم يتبعوا نظام واضح وحمدأام وتناغم بني مشريف السكن حبيث  نه كلما كان هناك انسجأاقي حبرتمهم كمشرفني. "هنا ننوه  والب
النتائج   لبعضهم كلما كان  حبأومكل  بكثري،  يشعرفضل  ال  آلأالطلبة    يث  مشرف  من  تعامل  يف  فروق  هناك  دراسة   .خرن  يف 

ن وجود فروق ذات داللة احصائية يف مستوى التوافق النفسي واالجتماعي بني متوسطات  أإىل    (:اليت خلصت2002ابومشالة)
 الرعاية التعليمية ووجدت الفروق لصاحل الذكور يف قطاع غزة أطفالدرجات 
من موظف الساهر الليلي، فسنرصد   إجاابت الطلبة املقابلني يف السكن الداخلي، كثرة تذمر الطلبة لقد الحظ الباحثون من  "

م  أانما مننا بدري بعد العشا وخبلينا    إذا:" املشرف مثل ابوي بس الساهر الليلي بضايقين وبضربنا  1"، فيقول ط  جبابتهم تباعا  إ
م". وهنا تكمن اخلطورة يف كره الطالب ملوظف بعينه، فتنشأ عالقة  أانعشان    :" ما حببه، وبظل يصرخ علينا ويتالءم2ما طأبدري".  

 سيئة بينهم مبنية على احلقد والكره. 
 

 : مناقشة النتائج واالستنتاجات رابعا  
إعادة الرتكيز واالانطلقت هذه الد ر خدماهتا ورسالتها يوائية، وجتديد نشهتمام ابملدارس واملؤسسات اإلراسة من منطلق 

هم املشاكل اليت يعاين منها طلبة السكن الداخلي، والوقوف على الظروف اليت يعيشها طالب السكن الداخلي يف  أوالوقوف على 
على    وء، هبدف تسليط الضمنوذجا  أالصناعية    اإلسالمية   األيتامخذ طلبة السكن الداخلي يف مؤسسة دار  أمت    فلسطني، وحتديدا  

 مكانية توفريها هلم.إواحتياجاهتم، والعمل على  لهم يفمشاك
 الصناعية؟   اإلسالمية  األيتام: ما الذي يقدمه لك وجودك يف مدرسة دار األولخالصة النتائج املتعلقة ابلسؤال 

جودهم يف السكن ن و أالصناعية    اإلسالمية   األيتامظهرت نتائج الدراسة فيما يتعلق بوجود طلبة السكن الداخلي يف مدرسة  أ
من الضرب    سرية الناشئة بني الوالدين بسب اخلالفات املستمرة معهم، وهراب  من جحيم املشاكل األ  جباري، هراب  إالداخلي هو وجود  

ن الذي تراه هذه الفئة من الطلبة، فبالرغم األميهم، وكان السكن الداخلي هو احلضن البديل واملنزل  الذي يتعرضون له يف منازل ذو 
البقاء مع ذويهم. هذا من  هنم يفضلون البقاء فيه مقارنة على أال  إت و الصوابت يف السكن الداخلي،  من طرحهم لعدد من التحداي

ن الداخلي، فهم بطبيعتهم  الدافع احلقيقي لوجود بعض الطلبة يف السكحد الوالدين هو  أفكان وفاة    آخرما من جانب  أجانب  
مع   األب انشغال    مع  األيتاملوحده غري كايف    األب ن وجود  أان، و األمفقدهم الكثري من العطف واحلنان و أ  األمن وفاة  أيقدرون  

نه يف النهاية  أال  إمهم،  أبيهم تعويض فقدان  أ، ابلرغم من حماولة  األيتامه  أطفالعن    زوجته اجلديدة وبدئه حبياة جديدة خاصة به بعيدا  
هنم لفرتة  أالداخلي من املستحيالت، بل ظنوا  املدارس الداخلية، يف البداية كانت وجودهم يف السكن  إىل    بنائهأ رسال  إإىل    يلجأ

فضل  أن وجودهم يف السكن الداخلي  أصبحوا على قناعة  أعنهم،    األبلكن مع استمرار الوقت وزايدة حدة انشغال   دا  حمدودة ج
خري للتغلب ل األاألمن يكربوا ويصبحوا قادرين على شق صعوابت احلياة لوحدهم، فكان وجودهم يف السكن الداخلي ابرقة  أإىل    هلم

ن تصرف  ألوحدها ال تستطيع    األملوحدها مل يكن بتلك البساطة، ف  األم، والعيش مع  األبعلى كدر احلياة ومشاكلها، حىت فقدان  
 ا.أطفاهلعلى 

الثأ السؤال  نتائج  املدرسة على حياتك  ما  أثر وجودك يف هذه  الطلبة   االجتماعية اين: كيف  فيه  فريى  املهنية؟  والتعليمية 
هل، وفرصة لضمان البقاء يف مدرسة توفر التعليم اجملاين هلم، وتوفر املأكل  عن مشاكل األ  املقابلني فرصة هلم للعيش الكرمي، بعيدا  

ن ظهرت هناك عدة مالحظات وشكاوى من طلبة املقابلني موجودة ابلسكن إوالربامج املختلفة، و توفر الرحل  واملشرب هلم، بل و 
 الداخلي.

الصناعية، املكان الذي من خالله توفر له   اإلسالمية   األيتاميرى غالبية الطلبة املشاركني يف هذه الدراسة يف مدرسة دار  
ن إالطالب الداخلي استكمال تعليمه، و ها، املكان الذي من خالله يستطيع  ان واملأكل واملشرب وامللبس واملصروف وغري األمن و األم
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مل يتسطع استكمال تعليمه، فله فرصة التعلم يف القسم املهين اخلاص ابملدرسة واحلصول على صنعة يتسطيع الطالب من خالهلا 
 عمل. االعتماد على نفسه، والتخرج من املدرسة بشهادة عملية صناعية مصدقة من وزارة ال

قروا بسهولة أالداخلي كان ألسباب خمتلفة، فهم  ن وجودهم يف السكن  أجتماعي، فأقر غالبية املشاركني  أما على الصعيد اال
بل    صبحوا على ثقة بتقبل العاملني واملوظفني يف السكن الداخلي هلمأسبب وجودهم ابلسكن الداخلي، فهم  جابوا بيسر عن  أو 

  أكثر ن املتجمع  أ السكن الداخلي، وهم على يقني  إىل    نه هناك ظروف قاهرة جاءت هبمأفسهم،  نأوحىت بني زمالئهم املشاركني  
 حد طلبة السكن الداخلي.أنه أمعهم عندما يقول هلم  تعاطفا  

  اإلسالمية   األيتامجابة عن السؤال الثالث: فتحدث املشاركني عن عديد الصعوابت اليت يواجهوهنا يف مدرسة دار  أما اإل
ر حيتاج فرتة ليست قصرية من الزمن للتأقلم األمالصناعية، فتحدثوا عن صعوبة اندماجهم مع بعضهم البعض يف السكن الداخلي، ف

بعد ذلك يصبح   أيضا  السكن يف سن مبكرة، و إىل    للطلبة الذين جاؤوا   األيتاممع نظام السكن الداخلي، وهذا شئ يعترب طبيعي  
داء الساهر أ الدراسة حول  خليني املشاركني يف"، فرصدان عدد كبري من شكاوي الطلبة الدا  ممال    روتينيا    نظام التقييد ابلتعليمات نظاما  

"، وهذا ما جيعلهم يفقدون احلرية املوجودة يف العيش    أحياان  الليلي، الذي جيربهم على النوم خالل ساعات حمددة، ويصرخ عليهم  
هلم.   تعويضها  الداخلي  ابلسكن  يفرتض  الذي  األهل،  الطل  أيضا  مع  بعض  جتاه  اخلارجيني  الطلبة  من  التنمر  ظاهرة  رصد  بة  مت 

اقة بني طلبة  فأمجع املشاركون على صعوبة تكوين الثقة الوصد  اإلنسانية ما على حتدي تكوين العالقات  ألداخليني، واالستهزاء هبم،  ا
، فهم  آخرإىل    نفسهم وبينم وبني مظفي السكن، حيث كان هناك تباين يف طرق التامل وبناء الثقة من موظفأالسكن الداخلي  

، وهنا تكمن اخلطورة حيث تنزع الثقة بني الطالب وبني املوظف  آخرمن موظف    أكثرويعتين هبم  ن هناك موظف حيرتمهم  أيرون  
املذكور، وابلتايل يصبح اليوم الذي أييت فيه هذا املوظف هو يوم كابوس ابلنسبة هلذا الطالب، وأمجع املشاركون أن املدرسة حتاول  

 هم.وتبذل جهود كبرية يف توفري ما حيتاجونه هلم، لكن كل ذلك لن يوضهم عن فقدان والدي
موجودة يف السكن الداخلي، ولعل   ور اليت اي حبذا لو تكوناألممجع املشاركون على عدد من  أجابة على السؤال الرابع،  ولإل

رة يف السكن الداخلي،  مدرب كراتيه بعد الدوام املدرسي يف فرتة الساء، وتفعيل صالة الرايضة املتوفأو    برزها، وجود مدرب رايضةأ
إىل   وقات فراغهم، فهم يرون الطلبة اخلراجيني يذهبونأت املختلفة اليت من شأهنا تعبئة قتا كايف للعب الرايضان لديهم و أفيهم يرون 
هم يتمنوا لو تكون موجود يف السكن الداخلي إبشراف شخص متخصص، وليس بشكل مال االجسام واللياقة البدنية، فصاالت ك

متىن املشاركون بوجود معلمني متخصصني ملساعدهتم يف متابعة دروسهم    ضا  أيعشوائي، شخص يسعى الكتشاف مواهبهم، وتنميتها،  
الصباحية، وحل واجباهتم وذلك عقب انتهاء الفرتة الصباحية، فهم ال يرون وجود معلمة واحدة كافية لتغطية ومساعدة مجي الطلبة  

و أ  األيتام متباعدة،  دراسية  فرتات  بدوره  األمتلفة  خمهنم على  الذي  ومتمكنني يف مجيع إىل    هنم حباجة أإىل    يقودور  ملمني خرباء 
د املشاركون ضرورة وجود قسم خاص ابلتعليم املسائي، يراعي فيه طلبة صعوابت التعلم وطلبة  أكستوايت العمرية املختلفة، وهنا  امل

رامج خمتلفة ومتنوعة يف السكن الداخلي وجود ب  أيضا  قل القراءة والكتابة واحلساب. متىن املشاركون  ية، لتعليمهم على األاألمحمو  
مع    األمر الغريب الذي ال نعرف ان كانت ابستطاعت املدرسة تلبيته وهو وجود  األمالذي افتقدوها خالل جائحة كوروان، ولكن  

ة  نه ابستطاعأى الباحثون  أان تكون طوال العام الدراسي، ور   ولدها يف املدرسة، على االقل خالل فرتات حمددة ومتبادة وليس شرطا  
من   طفاللأل  األيتام السكن الداخلي، و إىل    يف بداية جمئ الطفل  األيتاماملدرسة توفري غرفة ومنام لألم اليت ترغب ابلقاء مع ولدها  

 سنوات. 9اىل 6عمر 
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 التوصيات: 
 التوصيات التالية: إىل  خلصت هذه الدراسة 

 بعد الدوام املدرسي، مبا يشمل التعليم املساند والتعليم املكمل للتعليم الصباحي.  وتعليميا    كادمييا  أضرورة متابعة الطلبة الداخليني    -1
، وينمون الصحة فراغ الطلبة من مجهة   ءيف السكن الداخلي، يعملون على مل  أيضا  ضرورة وجود متخصصني يف الرايضة املسائية    -2

 ى آخر البدنية للطلبة من جهة 
على مشريف السكن الداخلي توحيد طريقتهم يف التعامل مع طلبة السكن الداخلي حبيث يشعر الطلبة نفس طريقة ومستوى   -3

 التعامل من مجيع املشرفني 
وقات  أم، والسماح هلم ابلسهر يف  ة نومهيلة وعلمية للتعامل مع الطلبة خالل فرت دجياد طرق بإموظف الساهر الليلي    على  -4

 حمددة)عطلة هناية االسبوع مثال( حبيث ال تؤثر على دوامهم الصباحي.
دارية العمل  لذلك على اهليئة اإل  االجتماعية ، واحلياة  اإلنسانية ن التعامل مع الطلبة الداخليني يتطور ويتحدث  بتطور العالقات  أ  -5

ين، ودورات متخصصة يف هذا اجملال  خر على خربات اآل  ع ورشات عمل واالطال  على حتديث موظفي السكن الداخلي من خالل
 تعاد عن االرجتالية والعشوائية. باالواالعتماد على الربامج العلمية املمنهجة و 

ى يف املنطقة، والعمل على حتديث ونشر رسالة ورؤية هذه  خر أحباث نوعية حول مدارس داخلية  أاالستمرار بعمل دراسات و   -6
 املدارس واملؤسسات.

ن لكل مؤسسة ظروفها اخلاصة وتركبيتها املختلفة، لكن ميكن ألى بقية املدارس الداخلية، حبيث  ال ميكن تعميم هذه النتائج ع  -7
 أكثرجل توفري بيئات  أللمؤسسات الداخلية املختلفة من    االطالع على نتائج هذه الدراسة واالستفادة منها من قبل اهليئات االدارية 

 راحة وطمانينة للطلبة الداخليني. 
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 املراجع 
رسالة    ،  األيتامتنان يف التنبؤ ابلرضى عن احلياة لدى املراهقني  األم. االسهام النسيب للصمود النفسي و 2016ابليش،حواء

 ماجستري غري منشورة ، جامعة عني مشس ، القاهرة ، مصر . 
، رسالة ماجستري    وعالقتها ابلتوافق النفسي واالجتماعي  األيتاماساليب الرعاية يف مؤسسات رعاية  .  2002ابو مشالة ، انيس .

 9، غزة   اإلسالمية غري منشورة ، اجلامعة 
(. مناهج البحث العلمي،  2005راهيم، مروان، قنديلجي، عامر، عدس، عبد الرمحن، عليان، خليل )األبأبو زينة، فريد كامل،  

 األردن.  -الكتاب الثالث، طرق البحث النوعي، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان 
يف املدارس   األيتاموغري    األيتامالقلق االساسي لدى الطلبة  الدينامية النفسية و .    2013الشجريي،ايسر . احللبوسي ، عمر .

 ، العراق اإلنسانية .جملة جامعة االنبار للعلوم  املتوسطة
لدى  .2015حنتول،امحد   املدركة  احلياة  ابالكتئاب األبجمهويل    األيتامجودة  االيوائية وعالقتها  ابملؤسسات  املودوعني  وين 

 ة يف الرتبية وعلم النفس ، السعودية، دراسات عربي والضغوط النفسية
ري عبد القادر للعلوم األم، جملة جامعة   البديلة يف اشباع حاجات الطفل اليتيم،دراسة حتليلية األسرة دور .2016حواوسية،مجال

 390ص-367ص اإلنسانية
والنفسية النامجة عن اليتم وفقدان اهلوية لذوي الظروف اخلاصة يف دور الرتبية    االجتماعيةاملشكالت    2015العتييب،بدرية.

 ، دراسة تطبيقية على املشرفات ، الرايض،السعودية.  مبدينة الرايض االجتماعية
مركز البحوث  ،    يف الدور االيوائية واالسر املمتدة   األيتام  طفالاألاحلاجات النفسية ومدى اشباعها لدى    .2009العريين، صاحل  

 والدراايت النفسية، مصر
، املقيمني يف دور الرعايو واملقيمني لدى ذوويهم    األيتامالشعور ابلطمأنينة والوحدة النفسية لدى  .2012العطاس،عبد الرمحن.

 رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة ام القرى ، السعورية
 (. 6)3.جملة العلوم الرتبوية والنفسية.سلطنة عمان 2019.العطار،يوسف

(. البحث العلمي الكمـي و النوعي. دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان  2010قنديلجي، عامر، السامرائي، إميان )
 األردن.  -

  . الدين،ليلى  الشباع2016كرم  ارشادي  برنمج  من    .فاعلية  عينو  لدى  النفسية  احلاجات  املؤسسات    أطفالبعض 
 ،دراسات الطفولة،مصر.االوائية
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