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مقدمة 

اإن درا�سة عادات القراءة يف املجتمع الفل�سطيني وفهمها, بحاجة اإىل نظرة �سمولية تدر�ص تاأثري الظروف القت�سادية 

والجتماعية والثقافية وال�سيا�سية, والتطورات التكنولوجية, وتغري عادات الأطفال وال�سباب, وطرق تعاطيهم مع اأوقات 

ومراكز  املختلفة,  الأهلية  املوؤ�س�سات  اأو  املدر�سة  اأو  الأ�سرة  كانت  �سواء  املختلفة  املوؤ�س�سات  دور  عن  ناهيك  فراغهم, 

يف  خمتلفة  وتوجهات  ممار�سات  وتخلق  الذكر  �سالفة  بالعوامل  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  القراءة  نحو  فالدافعية  املكتبات. 

توجهات الأفراد نحو القراءة, مع اأهمية التنويه اإىل ارتباط هذا الختالف باأبعاد الطبقة والعمر والنوع الجتماعي. 

وعليه, فاإن درا�سة القراءة يف املجتمع الفل�سطيني بحاجة اإىل روؤية ونظرة تنموية �سمولية لبناء موؤ�سرات نوعية وكمية, 

تكون اأ�سا�سا لعملية التخطيط الثقايف على خمتلف امل�ستويات, وبحيث ت�سكل قاعدة لربامج املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية 

تتم درا�سة  اإح�سائي, بحيث  الدرا�سة على منهج بحثي كيفي-  اأن تعتمد هذه  الأهمية مبكان  واخلا�سة. ولذا, فاإن من 

عادات القراءة يف املجتمع الفل�سطيني, �سمن نظرة �سمولية للواقع الثقايف, ما ي�سهم يف تعميق نتائج الدرا�سة, وتناول 

التجربة  بدرا�سة  يهتم  البحثي  املنهج  فهذا  املختلفة,  وتفاعالتها  بارتباطاتها  واملتغريات  والديناميات  العوامل  خمتلف 

والوقائع التي تعمق فهم الإح�ساءات والتحليل الكمي لظاهرة القراءة, وعاداتها. 

واملوؤ�س�سات  الأطفال  من  مع جمموعات  امل�سح  نتائج  بع�ص  نقا�ص  واأثناء  ولحقًا  الدرا�سة,  لهذه  التح�سريية  املرحلة  يف 

والأهايل, مل�سنا توافقًا حول اأهمية املطالعة وتنميتها لدى الأطفال, ملا لها من جلي الأثر على الأطفال يف تنمية مداركهم 

ومنوهم العاطفي والذهني, وخا�سة اأولئك الذين بداأوا املطالعة يف �سّن مبكرة, اإذ ت�سري بع�ص الدرا�سات الرتبوية اإىل اأن 

�سخ�سية الطفل تبداأ بالتكون, واأخذ مالحمها الرئي�سة يف ال�سنوات اخلم�ص الأوىل من عمره. 

ويف هذا ال�سياق, اأجمع العاملون مع الأطفال, على اأن املطالعة ت�ساعد الطفل على تعزيز الثقة بالنف�ص, وتزيد من قدراته 

يف الكتابة والتعبري عن الذات, واإغناء الرثوة اللغوية, والثقافة العامة, وتعزيز روح القيادة لدى الأطفال. كما اأن القراءة  

تنمي اجلانب العاطفي للطفل, وتعطيه فر�سة للتمثيل والتعبري, وامل�ساركة يف الأن�سطة العامة وحتّمل امل�سوؤولية, وتطوير 

اجلانب الإدراكي لديه, مما يعزز عنده القدرة على الإبداع والبتكار والرتكيز. 

ول يقف مو�سوع القراءة على الو�سيلة التقليدية للمطالعة عرب الكتاب, واإمنا يتم تعزيز العالقة باملعرفة عرب ا�ستخدام العديد 

من الو�سائل املحفزة, واملثرية لالهتمام لدى الأطفال كل ح�سب فئته العمرية, كتنويع الق�س�ص, وا�ستخدام الو�سائل التقنية 

كاألوان  واملطالعة  املعرفة  والهتمام باجلانب احل�سي مل�سادر  والتطبيق,  القراءة  اأثناء  الدمى  وا�ستخدام  للعر�ص,  املختلفة 

الكتاب, ور�سوماته, وحماولة ربط الكتاب املدر�سي وكتاب املطالعة ببع�سهما, وربط كل منهما مبهارة حياتية, اأو ا�ستخدام 

يومي. وحتى الكتاب نف�سه يجب النظر اإليه من منظور الأطفال اأنف�سهم, جلعله مادة م�سجعة لهم, اإذ اأن كتب الأطفال اأدوات 

للتعليم, لذلك وجب اأن حتقق »النقرائية« من حيث اللغة وامل�سمون والإخراج لتجذب الطفل اإىل القراءة وحتثه على املتابعة 

اأو هي  للقراءة,  ما  »قابلية مادة  بالنقرائية  ويق�سد  الطفل,  قارئه  اإىل  اإي�سالها  الكاتب  يريد  التي  وقيمه  لتكّون اجتاهاته 

ال�سعوبة الن�سبية ملادة القراءة التي ميكن اأن يقراأ الطفل بها مادة قرائية بدرجة كبرية, حيث حتقق للطفل القارئ النجاح يف 

القراءة, فيقراأ ب�سرعة وفهم ومتعة«1. هذا ال�سياق, وا�ستكمال خلربات تراكمت لدى موؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي يف العمل 

مع الأطفال ل �سيما يف املجال الثقايف, جاءت فكرة اإعداد درا�سة لر�سد اأهم موؤ�سرات القراءة واملطالعة لدى الأطفال, يف 

حماولة لو�سع توجهات �سيا�ساتية م�ستقبلية لتعزيز عادات القراءة لدى الأطفال, كثمرة للتعاون بني خمتلف املوؤ�س�سات ذات 

العالقة يف جمال املعرفة, وخا�سة ذات العالقة مبرحلة الطفولة. ولتحقيق التكامل يف الأدوار, تعاقدت موؤ�س�سة تامر مع مركز 

درا�سات التنمية يف جامعة بريزيت, لإعداد درا�سة ت�ستخدم اأف�سل املنهجيات الت�ساركية مع الأطفال اأنف�سهم, وذويهم, وذوي 

العالقة للو�سول اإىل ر�سد وحتليل معمق لأهم الق�سايا والأدوار والتوجهات يف ال�سياق الفل�سطيني.

ح�سن �سحادة, اأدب الطفل العربي: درا�سات وبحوث, الدار امل�سرية اللبنانية, ط1, 1991.  1
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اأخريا, ناأمل اأن تقدم نتائج هذه الدرا�سة, مرجعا اأوليا للمهتمني, لإعادة النظر يف ال�سيا�سات الرتبوية والتعليمية للنهو�ص 

بعادات املطالعة وتعزيزها لدى جيل الأطفال, الذين نعول عليهم يف �سناعة م�ستقبل زاهر –قد نكون ف�سلنا يف ر�سمه 

املوؤ�س�سات  ن�سكر جميع  كما  البحث,  فريق  مع  تعاونهم  على  وذويهم,  الأطفال  ب�سكر جزيل جلميع  نتقدم  وهنا,  لهم-, 

الرتبوية والتعليمية التي �ساهمت يف تطوير موؤ�سرات الدرا�سة وتعميق حتليالتها ورفدها بالتو�سيات املنا�سبة.

 مراجعة الأدبيات

من اأهم البيانات املن�سورة حول الو�سع الثقايف يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة, نتائج م�سح الثقافة الأ�سري لعام 2009, 

ال�سادر عن اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني2, والذي يقدم نتائج تف�سيلية حول الثقافة الأ�سرية )لالأفراد من عمر 

10 فما فوق(, وهنا نتوقف عند بع�ص النتائج الرئي�سة املرتبطة بدرا�ستنا هذه.

ُخم�ص الأ�سر يف الأرا�سي الفل�سطينية لديها مكتبة بيتية )20.3 % بواقع 22.1 % يف ال�سفة الغربية, و16.8 % يف   -

قطاع غزة(. 

اأن ُثلث الأفراد  10 �سنوات واأكرث يف املجتمع الفل�سطيني يطالعون ال�سحف )اأي  31.5 % من الأفراد الذين اأعمارهم   -

الذين اأعمارهم 10 �سنوات يف الأرا�سي الفل�سطينية يطالعون ال�سحف(, علمًا اأن هناك اختالفًا ملحوظًا يف هذه الن�سبة 

بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة, ففي حني بلغت الن�سبة 38.7 % يف ال�سفة الغربية كانت الن�سبة يف قطاع غزة 19.0 %. 

)حكايات  الأ�ساطري  حول  فيها  احلديث  يتم  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الأ�سر  من   %  49.3 اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت   -

خرافية(, ويف 65.6 % منها يتم احلديث عن الق�س�ص والروايات املتوارثة, ويف80.1 % من الأ�سر يتم احلديث عن 

حكايات واقعية, و58.9 % من الأ�سر يتمحور احلديث حول الفكاهات الرتاثية, و41.3 % من الأ�سر يتم احلديث فيها 

عن ال�سعر والغناء الرتاثي, و57.4 % من الأ�سر يتم احلديث فيها عن الأقوال املاأثورة والأمثال, ويف51.7 % من الأ�سر 

يتم احلديث عن الألغاز )الأحاجي(. 

ترتاوح  الذين  اأطفالهم  ي�ساهدها  التي  التلفزيون  برامج  نوع  تراقب  ل  الأ�سر  من   %  6.1 اأن  امل�سح  نتائج  اأظهرت   -

اأعمارهم بني )5-17 �سنة(, بواقع 6.4 % يف ال�سفة الغربية و5.5 % يف قطاع غزة. واأن 30.1 % من الأ�سر ل تقوم 

ب�سبط عدد �ساعات ا�ستخدام احلا�سوب اليومية لأطفالهم الذين ترتاوح اأعمارهم بني )5-17 �سنة(, بواقع 24.1 % 

يف ال�سفة الغربية و39.7 % يف قطاع غزة.

اأ�سارت نتائج امل�سح اإىل اأن 39.0 % من الأفراد )10 �سنوات فاأكرث( ل يقراأون الكتب )اأي اأنه من بني كل 10 اأفراد   -

ال�سفة  37.3 % يف  بواقع  الكتب(,  يقراأون  ل  اأفراد   4 الفل�سطينية هناك  الأرا�سي  فاأكرث يف  �سنوات  اأعمارهم 10 

الغربية و42.0 % يف قطاع غزة, وبواقع 42.1 % للذكور, و35.8 % لالإناث. 

اأظهرت نتائج امل�سح اأن 20.4 % من الأفراد )10 �سنوات فاأكرث( لديهم رغبة للقيام بن�ساط ثقايف يف وقت الفراغ   -

ولكنهم مل يقوموا به, بواقع 27.7 % يف ال�سفة الغربية و8.2 % يف قطاع غزة, وبواقع 19.7 % للذكور, و21.0 % 

لالإناث. يف حني اأنه يف العام 2006 بلغت ن�سبة الأفراد )10 �سنوات فاأكرث( الذين لديهم الرغبة بالقيام بن�ساط ثقايف 

يف وقت الفراغ ولكنهم مل يقوموا به 24.1 %.

6.9 % من الأفراد )10 �سنوات  اأن  نتائج امل�سح,  اأظهرت  العامة, فقد  املوؤ�س�سات  اأما فيما يتعلق بالنت�ساب لبع�ص   -

فاأكرث( منت�سبون لناد ريا�سي, واأن 4.3 % من الأفراد منت�سبون جلمعيات خريية, واأن 4.6 % من الأفراد منت�سبون 

لحتاد اأو نقابة. كما اأ�سارت اإىل اأن 3.3 % من الأفراد منت�سبون ملكتبة عامة واأن 3.5 % من الأفراد منت�سبون حلزب 

�سيا�سي, بينما 3.0 % من الأفراد منت�سبون لنواد ثقافية.

اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني, م�سح الثقافة الأ�سري, رام اهلل, 2009.  2
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جهاز  لديها  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الأ�سر  ن�سف  اأن  )اأي   %  49.2 حا�سوب  جهاز  لديها  التي  الأ�سر  ن�سبة  بلغت   -

حا�سوب(, و28.5 % من الأ�سر لديها ات�سال بالإنرتنت, اأما بخ�سو�ص ا�ستخدام احلا�سوب بني الأفراد )10 �سنوات 

فاأكرث(, فاأ�سارت النتائج اإىل اأن 57.1 % من الأفراد ي�ستخدمون احلا�سوب )اأي اأنه من كل 100 فرد اأعمارهم 10 

 % و51.3  للذكور,   %  62.9 بواقع  احلا�سوب(  ي�ستخدمون  فردا   57 هناك  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  فاأكرث  �سنوات 

لالإناث, كما بيّنت النتائج اأن 32.3 % من الأفراد )10 �سنوات فاأكرث( ي�ستخدمون الإنرتنت وتتفاوت هذه الن�سبة بني 

الذكور والإناث حيث بلغت للذكور 38.2 %, ولالإناث 26.2 %.

وهنا ل بد من الإ�سارة اإىل اأحد اأهم اخلطط املرتبطة مبو�سوع هذا التقرير, وهي اخلطة الوطنية لأدب الطفل الفل�سطيني 

20083, التي اعتربت اأن هناك ارتباطًا ع�سويًا بني الهتمام باأدب الطفل ب�سكل خا�ص والهتمام بالقراءة, واأ�سارت اأهم 

ثالثة موؤ�سرات موؤثرة يف جمال اأدب الطفل, وهي امل�ساهمون يف �سناعة الكتاب واإي�ساله اإىل الطفل؛ واملتلقي للكتاب �سواء 

اأكان الطفل اأو عائلته؛ واملحاولت لو�سع خطط لأدب الطفل.

وجود   وعدم  العالية,  وتكلفتها  عربيًا,  الكتب  اإنتاج  انخفا�ص  عن  احلديث  مت  الكتب,  ب�سناعة  املتعلق  الأول  املحور  يف 

الن�ساطات  بع�ص  تنفذ  بينما  خا�سة,  موازنات  ر�سد  عدم  وبالتايل  الطفل,  ثقافة  جمال  يف  وا�سحة  حكومية  �سيا�سات 

املتفرقة بدعم من موؤ�س�سات دولية ومانحني. كما اأن املع�سلة املرتبطة باأدب الطفل تتجاوز التكلفة اإىل امل�سمون, حيث 

تكاد تكون جتربة الكتاب املتخ�س�سني يف اأدب الطفل �سبه معدومة, ورغم وجود حماولت لقت ا�ستح�سان الكثريين, اإل 

اأنها جتارب متقطعة وغري مبنية على اأ�س�ص ت�سمن ا�ستدامتها. اأما واقع املكتبات فتحدده اجلهة التي ترعى كّل مكتبة, 

لأن العدد الأعظم من املكتبات, ل �سيما املدر�سية منها, يعاين من عدم كفاية اأعداد الكتب, اإ�سافة اإىل نوعية تلك الكتب, 

وعدم مالئمة نوع اأثاث املكتبات. يف حال توفره اأحيانًا.

ويف املحور الثاين, تتفاوت خلفيات الأطفال وعائالتهم اجتماعيًا واقت�ساديًا, مع عدم الختالف الكبري يف مدى الهتمام 

لي�ص  القراءة  باأهمية  الوعي  اأن  اإل  اأف�سل,  اقت�سادي  بواقع  تتمتع  التي  الأ�سر  لدى  اأكرث  اأن هذا الهتمام  ولو  بالثقافة, 

مب�ستوى جيد عمومًا لدى الأ�سر على تنوع خلفياتها, ف�ساًل عن قدرة الأ�سر الفقرية على اقتناء الكتب, اأو ت�سجيع اأطفالها 

على اللتحاق بن�ساطات ذات اأبعاد ثقافية اأو امل�ساركة فيها. اأما التكنولوجيا فقد وفرت لالأطفال ف�ساءات وا�سعة لق�ساء 

وقت الفراغ, حيث ي�سيع بني الأطفال ا�ستخدام احلا�سوب لالألعاب وم�ساهدة الأفالم, ف�ساًل عن الف�سائيات املخ�س�سة 

لالأطفال و�ساعات بثها املتوا�سلة. 

اأما اخلطط ال�سابقة يف هذا املجال, فتناول التحليل تفاوت اخلطط والربامج املوجهة اإىل اأدب الطفل يف جديتها وقدرتها 

على ال�ستمرار, فهناك جمهودات مقدرة لعدد من املوؤ�س�سات خالل اخلم�سة ع�سر عامًا ال�سابقة, حتققت خاللها اإجنازات 

على م�ستوى اإن�ساء 78 مكتبة طفل جديدة يف ال�سفة الغربية وغزة, اإ�سافة اإىل مراكز موارد للطفل, ووّزع ما يزيد على 

ن�سف مليون كتاب على املدار�ص الفل�سطينية, ومّت تدريب ما ل يقل عن اأربعة اآلف معلم يف اأدب الطفل, واإدخال اأدب 

الطفل كم�ساق يدر�ص يف اجلامعات, يلي ذلك الهتمام الذي �سدر عن اخلطة الوطنية للطفل الفل�سطيني يف متوز 2008. 

فاخلطة تعر�ص حتلياًل عن الواقع, وبناء عليه و�سعت خطة ال�سنوات التي تليها, اأي حتى 2010, يف جميع اجلوانب املتعلقة 

بالطفل. اأما فيما يخ�ص اجلانب الثقايف فكانت على النحو الآتي:

تنمية املهارات احلياتية لالأطفال من خالل اأدب الطفل.  .1

اإيجاد ثقافة �سينمائية عند الأطفال.  .2

تطوير املهارات احلياتية لالأطفال من خالل ال�سينما.  .3

ولتحقيق الربنامج التنموي لأدب الطفل واخلطة الوطنية مت تبني م�ساريع متعدّدة, منها:

3   املادة التالية يف التقرير ت�ستند اإىل وثيقة حول اخلطة الوطنية لتطوير اأدب الطفل, م�سدرها مركز تامر للتعليم املجتمعي.
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اإن�ساء املكتبات ودعمها.  .1

تطوير مهارة املكتبيني.  .2

ا�ستخدام اأدب الطفل يف املدار�ص.  .3

حّث و�سائل الإعالم على الهتمام باأدب الطفل.  .4

حت�سني معايري �سناعة الكتاب وتطوير �سوقه.  .5

اإل اأن الو�سع ال�سيا�سي غري امل�ستقر, والتغريات ال�سريعة يف احلكومات الفل�سطينية, ثالثة وزراء ثقافة خالل عام واحد, 

ي�سهم اأحيانًا يف اإ�سعاف التن�سيق اأو غيابه بني املوؤ�س�سات الر�سمية والأهلية, ما يوؤدي اإىل تبعرث اجلهود, وعدم الإح�سا�ص 

بجديتها. ومن املالحظ اأن وزارة الثقافة قامت مبحاولة جادة لإعداد الربنامج الوطني التنموي لأدب الطفل, اإل اأن هذا 

املجهود غّيب وزارتي ال�سباب والريا�سة والإعالم. واإ�سافة اإىل ما �سبق, فاإن الأ�سباب التي توؤدي اإىل هذه احلال ترتاوح 

بني �سعف اإمكانات املوؤ�س�سات ماديًا وب�سريًا من جهة, وعدم اإدراج الطفل �سمن اخلطط التنموية الفل�سطينية من جهة 

اأخرى, فال يزال العتماد �سبه كلّي على امل�سادر اخلارجية للتمويل. 

وبناء على حتليل الواقع اأعاله؛ و�سعت اخلطة الوطنية لأدب الطفل, م�ستندة اإىل روؤية قوامها: »من اأجل طفل قارئ تكون 

املطالعة جزءًا ل يتجزاأ من اهتمامه, ويتاح له كتاب اأدبي فل�سطينّي وعربّي وعاملّي ممتع, تتوّفر فيه الأ�س�ص الفنّية املطابقة 

للمعايري املتفق عليها يف ال�سكل وامل�سمون, وحتظى باهتمامات الطفل, بعيدًا عن الوعظ والإر�ساد, ويكون ذا لغة تالئم 

املراحل العمرية املختلفة«. 

وتبنت اخلطة ثالث ا�سرتاتيجيات, وهي: ا�سرتاتيجية تعزيز ثقافة الطفل, عام 2008 والرقي ب�سناعة الكتاب, واأخريًا 

ال�سراكة والت�سبيك. وتعنى ال�سرتاتيجية الأوىل بت�سجيع الطفل على القراءة لت�سبح عادة ومنهجًا يف حياته, والإ�سهام 

يف بلورة حركة اأدبية تقّدم للطفل نتاجًا اإبداعيًا ممتعًا, وامل�ساهمة يف بلورة �سخ�سية الطفل الفل�سطينّي وتعزيز قدراته 

وتطويرها على امل�ساركة والتعبري, وامل�ساهمة يف تطوير اأدب الطفل يف ريا�ص الأطفال واملدار�ص واجلامعات, وامل�ساركة 

يف تطوير قدرات املكتبيني واملكتبات العامة ومكتبات موؤ�س�سات املجتمع املدين, والإ�سهام يف تطوير اأدب الطفل يف قطاع 

املوجهني  والإعالم  ال�سحافة  دور  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  الفل�سطينيني,  الأطفال  لدى  الإبداعية  املواهب  وت�سجيع  التعليم, 

للطفل, وتعزيز وعي الأ�سر الفل�سطينية باأهمية مطالعة الكتب.

فيما تركز ال�سرتاتيجية الثانية على النهو�ص ب�سناعة الكتب, مبا ي�سمل الن�سر, والرتجمة, وامل�سمون, وال�سكل, والتوزيع, 

العاملة مع  املوؤ�س�سات  الت�سبيك بني  الطفل هي  باأدب  النهو�ص  و�سائل  اأهم  اأحد  اأن  الثالثة  ال�سرتاتيجية  تعترب  يف حني 

الأطفال.
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النتائج الرئي�سة

ثلث الأطفال يق�سون وقت فراغهم يف ا�ستخدام الكمبيوتر والإنرتنت, وحوايل 20 %  يف م�ساهدة التلفزيون, و20 %   -

اآخرون يف احلارة, ون�سبة ا�ستخدام الكمبيوتر والإنرتنت ترتفع يف ال�سفة مقارنة بقطاع غزة, ولدى الأطفال الذكور 

مقارنة بالإناث.

ن�سبة منخف�سة من الأطفال )6 %( فقط يق�سون وقت فراغهم يف املطالعة والقراءة. والن�سبة اأعلى يف قطاع غزة,   -

ولدى الإناث.

حوايل 30 % من الأطفال ي�ساركون يف الأن�سطة الثقافية املتنوعة )ون�سبة 25 % ي�ساركون اأحيانا يف هذه الأن�سطة(.   -

والن�سبة الأعلى هي حل�سور هذه الأن�سطة ولي�ص ممار�ستها. وغالبية امل�ساركني من الأطفال )72 %( يعتربون اأن 

�سبب م�ساركتهم يعود لكونهم يحبون هذه الأن�سطة وميار�سون هواياتهم من خاللها.

غالبية الأطفال 64 % ي�ساركون يف الأن�سطة الثقافية من خالل املدر�سة )ترتفع هذه الن�سبة بني الإناث لت�سل اإىل   -

76 %, مقارنة ب 51 % من الذكور(.

معدل الأطفال الذين ميار�سون الأن�سطة الثقافية بالذهاب اإىل موؤ�س�سات اأطفال اأو �سباب اأعلى يف قطاع غزة اإذ تبلغ   -

الن�سبة 16 %, مقارنة ب 12 % يف ال�سفة الغربية.

ويف املقابل؛ فاإن م�ساركة الأطفال من خالل مكتبات عامة اأعلى بكثري يف ال�سفة الغربية, اإذ ت�سل الن�سبة اإىل 19   -

%, مقارنة ب 1 % فقط يف قطاع غزة.

غالبية الأطفال )55 %( يحتاجون من �ساعة اإىل �ساعتني يوميا للدرا�سة, فيما يخ�س�ص حوايل ثلث الأطفال )31   -

%( اأكرث من �ساعتني يوميا للدرا�سة املدر�سية.

بلغت ن�سبة الأطفال الذين يقروؤون كتبا باختالف اأنواعها )غري مقرراتهم املدر�سية( 54 % )الن�سبة لدى الإناث 65   -

%, مقابل 43 % لدى الذكور(.

فيما يرتبط بعدد �ساعات املطالعة والقراءة اخلارجية الأ�سبوعية, فاإن اأكرثية الأطفال )الذين يطالعون( 47 %,   -

يطالعون من �ساعة اإىل �ساعتني. 

من بني م�سادر املطالعة,ياأتي الكتاب يف املرتبة الأوىل بن�سبة 59 %.  -

الن�سبة الأعلى )19 %( من الأطفال يف�سلون املغامرات واخليال العملي, يلي ذلك ق�س�ص عن احليوانات )18 %(,   -

وثالثًا املوا�سيع الدينية )16 %(.

اأفاد غالبية الأطفال الذين يطالعون )71 %( اأن اأ�سرهم ت�سجعهم على املطالعة والقراءة, و38 % منهم  اأفادوا   -

بتوافر مكتبة منزلية اأو مكان خم�س�ص للكتب يف بيوتهم.

اأفاد غالبية الأطفال )80 %( باأن هناك ن�ساطات يف مدار�سهم تتعلق بت�سجيع القراءة واملطالعة اخلارجية. ويزور   -

املكتبة املدر�سية 75 % من الأطفال )الطلبة(.

28 % فقط من الأطفال اأفادوا بوجود مكتبة قريبة من اأماكن �سكنهم.  -
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منهجية الدرا�سة. 1

وي�سمل هذا  الفل�سطينية.  الأرا�سي  العام يف  للواقع  اأعمق  اأجل فهم  والنوعي, من  الكّمي  املنهج  الدرا�سة  ت�ستخدم هذه 

حتليل البيانات الكمية املتوافرة, بجانب القيام مب�سح لقيا�ص توجهات ال�سكان, اإ�سافة لإجراء املقابالت وحالت درا�سية 

وجمموعات مركزة مع الأطراف املختلفة )الأطفال وال�سباب, واملكتبات, والوزارات واملوؤ�س�سات الأهلية ذات العالقة...

الخ(, وارتكزت منهجية الدرا�سة على اخلطوات الآتية:

املرحلة التح�سريية: وقام فريق البحث خاللها باخلطوات الآتية 

مناق�سة فكرة البحث وتطويرها من فريقي مركز درا�سات التنمية »جامعة بريزيت« وموؤ�س�سة تامر, حيث عقد   .1  

الفريقان عدة اجتماعات لتطوير هدف الدرا�سة وموؤ�سراتها.

مراجعة الأدبيات: اإذ اأنه ومن اأجل تطوير املوؤ�سرات التي من املهم اأن تت�سمنها الدرا�سة, ولتطوير اأدوات البحث   .2  

واأ�سئلة  املوؤ�سرات  تطوير  الأول,  هدفني:  لتحقيق  العالقة  ذات  املختلفة  الأدبيات  مبراجعة  الدرا�سة  فريق  قام 

الدرا�سة. والثاين, ل�سمان عدم تكرار الدرا�سات الأخرى, واخلروج بنتائج تتنا�سب وا�سرتاتيجيات املوؤ�س�سات 

العاملة يف هذا املجال. 

املرحلة الثانية: مرحلة تطوير اأدوات البحث وفح�ص املوؤ�سرات، وفيها:

قيام فريق البحث بعقد اأربع ور�ص عمل مركزة مع اأطراف خمتلفة للتعمق يف املوؤ�سرات وفح�سها وتطوير اأ�سئلة   .1  

الأدوات البحثية, حيث مت عقد ور�ستني مع اأطفال بواقع ور�سة يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة, وور�ستني 

اأخريني مع موؤ�س�سات وخرباء ذوي عالقة, وبواقع ور�سة يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 

تطوير ا�ستمارة البحث امليداين: بناء على ما �سبق قام فريق البحث بتطوير ا�ستمارة البحث امليداين, حيث مت   .2  

عقد عدة اجتماعات بني فريق البحث )مركز درا�سات التنمية, وموؤ�س�سة تامر(, وقد مت جتريب ال�ستمارة اأكرث 

من مرة تبعًا للفئة امل�ستهدفة يف البحث )الأطفال من بني 10-18 �سنة(. 

املرحلة الثالثة: مرحلة امل�سح امليداين، وفيها:

قيام فريق البحث وب�سراكة مع موؤ�س�سة تامر بتدريب فريق ميداين يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة مكون من 85   .1  

باحثًا وباحثة, وتركز التدريب على منهجيات البحث امليداين وطرق اختيار عينة البحث, اإىل جانب التدريب 

على مهارات البحث امليداين مع الأطفال. 

اأعمارهم   1200 طفل وطفلة ترتاوح  الأول  ا�ستهدف  تنفيذ م�سحني ميدانني,  امليداين, حيث مت  امل�سح  تنفيذ    .2  

بني 10-18 عامًا, ويف الوقت ذاته مت تنفيذ م�سح اآخر ا�ستهدف 600 رب/ة اأ�سرة من اأ�سر الأطفال الذين مت 

ا�ستهدفوا يف امل�سح الأول.

منهجية امل�سح 1.1

البحث )عينة ع�سوائية- طبقية- متعددة املراحل(:

اختيار عينة مكونة من 1200 فرد فل�سطيني/ة موزعني على 75 وحدة معاينة ترتاوح اأعمارهم بني 10-18 �سنة.  .1  

اختيار عينة )600( من ذات الأ�سر, وقد متت مقابلة رب اأو ربة الأ�سرة يف هذا العدد من العينة.   .2  

جمموعة  منطقة  كل  تعطى  بحيث  غزة(  وقطاع  الغربية  )ال�سفة  منطقتني  اإىل  الفل�سطينية  الأرا�سي  تق�سيم   .3  

تتنا�سب وحجمها.
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تق�سيم كل منطقة اإىل حمافظات حيث تعطى لكل حمافظة جمموعة تتنا�سب وحجمها.   .4  

اختيار مواقع �سكنية خمتلفة ملكان �سكن اأفراد العينة )مدينة قرية خميم( با�ستخدام طريقة احتمالية تتنا�سب   .5  

وحجم كل موقع �سكني. 

تق�سيم كل موقع �سكني اإىل مناطق معاينة مت�ساوية, واختيار احتمايل لأحد هذه املناطق.  .6  

منطقة البحث, ور�سم اخلارطة, واختيار  اختيار  عرب:  العينة  باختيار  البدء  يف  الع�سوائي  بالنظام  اللتزام  	•
نقطة البدء يف العمل, واختيار جن�ص العينة ح�سب اجلدول املرفق يف ال�ستمارة )جدول كي�ص(.

الفريق فور و�سوله موقع البحث بجولة اأولية يف املوقع لتعّرف جغرافيته, وحتديد عدد املقاطع ال�سكنية  فيه. يقوم  	•
يتم ر�سم خارطة اأولية وعامة للموقع, تبني التجمعات الأ�سا�سية فيه ومطابقتها  البحث,  ملوقع  الو�سول  بعد  	•

باخلرائط املتوفرة.

اإىل )وحدات معاينة( يتم اختيار العدد املطلوب باأ�سلوب العينة الب�سيطة )القرعة  البحث  بعد تق�سيم موقع  	•
مثاًل(.

اأفقية ح�سب طبيعة  اأو  العينة: يتم اختيار نقطة بداية وحترك يف هذا املقطع ال�سكني بطريق دائرية  فرتة  	•
جغرافية البلوك, ومتطلبات فرتة العينة )مثاًل 10, 20, 30... حتى 160(.

يتاأكد الباحثون من ر�سم خارطة تف�سيلية تو�سح منطقة البحث, وم�سار فريق  نهايته,  وعند  البحث  اأثناء  	•
البحث, واملوقع التقريبي للبيت املبحوث, واأّية اأو�ساف اأخرى, بحيث ميكن ملن�سقي البحث القيام بزيارات 

اإ�سافية.

قبل الدخول للمنزل, ح�سب التوزيع الن�سبي املت�ساوي بني الذكور والإناث. املبحوث  جن�ص  حتديد  	•
الباحثني )جدول كي�ص( لختيار املبحوث من داخل الأ�سرة, ي�سجل مثاًل  العينة املوجود مع  ا�ستخدم جدول  	•
الطفل الأكرب, والأو�سط, والأ�سغر, بدل ذكر اأ�سمائهم, هذا اإذا كان املبحوث ذكرًا. اأما اإذا كان املبحوث اأنثى 

في�سجل: الطفلة الكربى, الو�سطى, مع الأخذ بعني العتبار ت�سجيل من هم )تكون اأعمارهم بني 10-18 عامًا 

ابتداء بالأكرب �سنًا(. فعلى �سبيل املثال, اإذا كان عدد هوؤلء الأفراد 4, والرقم املت�سل�سل )رقم ال�ستمارة( 3, 

فاإن تقاطع هذين املتغريين ح�سب اجلدول يكون 2, وعليه �سنقوم بعمل املقابلة مع الفرد رقم 2. )يتم هذا 

فقط مع املوجودين يف البيت(. 

اآلية ت�سميم العينة 2.1

بناء على البيانات املتوافرة من اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني واملبنية على نتائج التعداد )2007(, حول عدد 

املواقع ال�سكانية وعدد العينات الأ�سرة داخل كل موقع, يتم تق�سيم املواقع اجلغرافية اإىل خاليا اإح�سائية تقريبية )ق�سمت 

اأماكن الإقامة اإىل خاليا اإح�سائية حتتوي كل منها على مئة م�سكن(, وبناء عليها يتم اإعداد قائمة بالوحدات ال�سكانية 

بناء على املنطقة. 

عدد اخلاليا املعتربة من العينة ت�ستق من 75 خلية اإح�سائية من مواقع خمتلفة ل�سكن اأفراد جمتمع الدرا�سة, ليتم اختيار 

اخلاليا با�ستخدام طريقة )احتمالية( تتنا�سب مع اأخذ العينات طبقا للحجم. اأي اأن عدد اخلاليا الذي مت اختيارها من 

مكان �سكني لكل جمموعة يتنا�سب وحجمها ل�سمان امل�سداقية يف طريقة قيا�ص اخلا�سية املن�سودة.
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ت�زين العينة: يتم ت�زين العينة من خالل مرحلتني:  3.1

ال�ستطالع لي�ست ذاتية الوزن لذا يجب تعديل الأوزان ل�سمان الدقة والتمثيل  هذا  يف  العينة  التوزين:  ت�سميم  	•
يف طريقة قيا�ص اخلا�سية املن�سودة. اأي يتم احت�ساب وزن كل نقطة بالحتمالية العك�سية لالختيار.  

 wi   =  يف العينة   ith وزن النقطة

pi = احتمالية الختيار

wi  = 1/pi    

pi = )احتمالية اختيار خلية حتتوي على نقطة )ith((* )احتمالية اختيار م�سكن من اخللية(* )احتمالية اختيار 

�سخ�ص بالغ من الأ�سرة(. 

البيانات من امليدان, يتم توزين اإجابات الباحثني بالرجوع اإىل التوزيع  جمع  عملية  تتم  اأن  بعد  التوزين:  اإعادة  	•
الدميغرايف لل�سكان الفل�سطينيني بناء على البيانات املتوافرة من اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني, )النوع, 

العمر, التعليم( وتوزيعها يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 

هام�ش اخلطاأ 4.1

 percentage of interest ترمز اإىل  p  يف هذا امل�سح هناك اهتمام بتقدير ن�سب خا�سيات معينة على اقرتان من

q=1-p, وبناء على asymptotic theory )نظرية اخلط املقارب – اقرتاب القرتان من املحاور-(

وكما هو معلوم فاإن توزيع تقدير قيمة الن�سبة يكون طبيعيًا عندما يكون حجم العينة كبريًا: لذا يتوقع اأن تكون ن�سبة اخلطاأ 

)E=1.96*sqrt)p*q/n -:يف اأخذ العينة حم�سوبة طبقًا للمعادلة الآتية

اأنه  ومبا  الب�سيطة.  الع�سوائية  بالطريقة  يتم  العينة  اأخذ  اأن  افرتا�ص  على  نح�سب هام�ص اخلطاأ  املعادلة  ومبوجب هذه 

يف امل�سح اأخذت العينة بالطريقة العنقودية cluster –sampling على مرحلتني, لذا لن يكون حجم العينة فعاًل كما 

هو احلال لو اأخذت بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة. وحتدد فعالية العينة بالقرتان �سمن املجموعة )r( وتقا�ص باملعادلة 

 D = 1+)b-1(*r -:التالية

 D  = Design effect التعميم    اأثر   	•
b   =عنقود اأو  خلية  من  العينة  وحدات  عدد  	•

 r  = الداخلي  القرتان  	•
ومن امل�سوح ال�سابقة؛ ُقّدر اأن اأثر التعميم يف قيا�ص املواقف الجتماعية وال�سيا�سية والنطباعات حول ق�سايا اإعالمية كان 

حوايل D =1.42 , واإذا كان الهدف احل�سول على+/3- %  كهام�ص خطاأ Percentage Of Interest فاإن هناك حاجة 

حلجم عينة 1100 فرد بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة, وملّا كان اأخذ العينة وفقًا للطريقة العنقودية على مرحلتني, فاإن 

 Percentage Of   هناك �سرورة حلجم عينة اأكرب للح�سول على معدل ن�سبي يف هام�ص اخلطاأ مقداره +/3- %      لـ

 n=1.42*1100 لذا ميكن القول اإن تقدير حجم العينة الالزم هو ,D ومعامل الت�سخيم هذا هو اأثر التعميم Interest

1256= على اأكرث الأحوال.
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اإدخال البيانات وحتليلها:

)مكتب املركز يف رام اهلل, ومكتب املركز يف غزة(. رئي�سيتني  منطقتني  يف  ال�ستمارات  جمع  	•
البيانات ومعاجلتها �سمن الربنامج الإح�سائي  )SPSS(, حتت اإ�سراف خرباء اإح�سائيني.  اإدخال  	•

رقابة �سارم.                                نظام  �سمن  املدربني  البيانات  مدخلي  من  الإدخال  عملية  تتم  	•

املرحلة الرابعة: مرحلة التحليل والتعمق يف النتائج:

قيام فريق البحث بتحليل النتائج وربط نتائج الأ�سر باأطفالها, لفهم الآليات املختلفة التي تخلق توجهات الأطفال   .1  

واأ�سرهم, وربط النتائج مبتغريات خمتلفة مثل املنطقة والفئة العمرية واملرحلة املدر�سية, واجلن�ص...اإلخ.

التعمق يف نتائج البحث بعقد 6 جمموعات حتليلية مركزة, ومت عقد هذه الور�سة مع الأ�سر والأطفال واملوؤ�س�سات,   .2  

وهدفت اللقاءات ب�سكل رئي�ص اإىل التعمق يف نتائج امل�سح امليداين, واخلروج بتو�سيات الفئات التي مت احلوار معها. 

عر�ص نتائج الدرا�سة على متخ�س�سني ومعنيني يف قطاع اأدب الأطفال, ملراجعة الدرا�سة ب�سكل نهائي.  .3  

و�سف عينة امل�سح. 2

�سمل امل�سح 1200 اأ�سرة فل�سطينية, حيث مّتت  تعبئة ال�ستمارة مع 1200 طفل, و600 من اأولياء اأمورهم.

و�سف عيّنة الأ�سر ككل 1.2

توزيع الأ�سر ح�سب منطقة ال�سكن، واملحافظة، ومكان ال�سكن: جاء توزيع الأ�سر التي �سملها امل�سح على  1.1.2

النحو الآتي:

�سملت عيّنة امل�سح 63.3 % من الأ�سر من ال�سفة الغربية, و36.7 % من الأ�سر من قطاع غزة.  

%36^7  IõZ ´É£b

% 63^3 á«Hô¨dG áØ°†dG

á≤£æŸG Ö°ùM ô°SC’G ™jRƒJ :(1) ÊÉ«H º°SQ

اأما ح�سب املحافظات, فوزّعت العينة, كما هو مبني يف اجلدول الالحق, بحيث مثّلت كل حمافظة ح�سب متثليها الن�سبي 

من املجموع العام لالأ�سر الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 



15

جدول )1(: توزيع الأ�سر امل�ساركة يف امل�سح ح�سب املحافظة

الن�سبةاملحافظةالن�سبةاملحافظة

9.2 %القد�ص6.7 %جنني
5.0 %بيت حلم0.8 %طوبا�ص
15.0 %اخلليل 4.2 %طولكرم

6.7 %غزة/ �سمال9.2 %نابل�ص
13.3 %مدينة غزة2.5 %قلقيلية
5.0 %دير البلح/ الو�سطى1.7 %�سلفيت

7.5 %خانيون�ص0.8 %اأريحا
4.2 %رفح8.3 %رام اهلل

وح�سب مكان الإقامة, فقد كانت اإقامة 67.5 % يف احل�سر )مدينة(, وكانت ن�سبة املقيمني يف الريف )قرى اأو بلدات(: 

21.7 %, بينما كانت اإقامة 10.85 % يف املخيمات الفل�سطينية. 

%10^8  º«fl

% 21^7 ájôb

% 67^5 áæjóe

øµ°ùdG ¿Éµe Ö°ùM ô°SC’G ™jRƒJ :(2) ÊÉ«H º°SQ

م�ستوى الدخل، وتقييم الأ�سر مل�ستواها القت�سادي 2.1.2

يقل دخل معظم الأ�سر الفل�سطينية امل�ساركة يف امل�سح عن 1500 �سيكل, حيث �سرحت 44 % من الأ�سر باأن دخلها 1500 

�سيكل واأقل, بينما كان دخل 31 % ما بني1501-2500 �سيكل. وهناك 25 % و�سفوا دخلهم باأنه يتجاوز 2500 �سيكل.   

πµ«°T ∞dCG øe πbCG

1500 - 1000

2500 - 1501

3500 - 2501

π«µ°T 2500  øe ÌcCG

…ô¡°ûdG πNódG iƒà°ùe Ö°ùM ô°SC’G ™jRƒJ :(3) ÊÉ«H º°SQ

Iô°SCÓd …ô¡°ûdG πNódG
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تقييم الأ�سر مل�ستواها القت�سادي 3.1.2

 % 38 واعترب  ال�سيء جدًا,  اأو  بال�سيء  القت�سادي  امل�سح م�ستواها  امل�ساركة يف  الأ�سر  ُخْم�ص  َف  ُو�سِ ذاته,  ال�سياق  ويف 

م�ستواهم القت�سادي جيد جدًا اأو جيد, وو�سف بامل�ستوى املتو�سط معظم الأ�سر امل�ساركة يف امل�سح )42 %(. 

% 10   kGóL ó«L

% 28  ó«L

% 42  §°Sƒàe

% 16  A»°S

% 4  kGóL A»°S

…OÉ°üàbE’G ÉgGƒà°ùŸ É¡ª««≤J Ö°ùM ô°SC’G ™jRƒJ :(4) ÊÉ«H º°SQ

موؤ�سرات العمر واجلن�ص لأولياء الأمور الذين �ساركوا يف امل�سح  4.1.2

81 % مّمن مّتت مقابلتهم كانوا من الن�ساء داخل الأ�سر, و�سكّلت الأمهات من بني اأولياء الأمور الذين متت مقابلتهم 

79 %, والآباء 19 %, والأخوة والأخوات 2 %, اأي اأن الغالبية العالية جدًا منهم الأمهات. وكان هناك 19 % ذكورًا. اأّما 

ح�سب العمر فرتاوحت غالبية اأعمار من قابلناهم بني 31-50, وبلغت ن�سبتهم 85 %. 

% 6   ÉeÉY 50 ¥ƒa

% 36        50 - 41

% 49        40 - 31

% 7          30 - 25

% 2          24 - 20

ájôª©dG áÄØdG Ö°ùM QƒeC’G AÉ«dhCG ™jRƒJ :(5) ÊÉ«H º°SQ

عدد اأفراد الأ�سرة 5.1.2

تراوح عدد الأفراد للغالبية )54 %( من الأ�سر امل�ساركة يف امل�سح ما بني 7-9 اأفراد, وبلغ حجم الأ�سرة 10 اأفراد واأكرث 

لـ  15 % من الأ�سر, بينما كان حجم الأ�سرة ما بني 2-6 لدى 31 % من الأ�سر امل�ساركة يف امل�سح.    
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% 3   kGOôa 12  øe ÌcCG

% 12       kGOôa 12 - 10

% 54           kGOôa  9 - 7

% 29            kGOôa 6 - 4

% 2              kGOôa 3 - 1

OGôaC’G OóY Ö°ùM ô°SC’G ™jRƒJ :(6) ÊÉ«H º°SQ

اأعداد الأطفال الذكور والإناث من عمر 10-18 6.1.2

غالبية الأ�سر لديها على الأقل من ولد اإىل ولدين من الذكور )69 %(, واأغلبيتها لديها بنت اإىل بنتني )67 %(.  

QƒcòdG
çÉfE’G

çÉfE’Gh QƒcòdG øe É¡dÉØWCG OóY Ö°ùM ô°SC’G ™jRƒJ :(7) ÊÉ«H º°SQ

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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6

امل�ستوى التعليمي لأولياء الأمور، ورب الأ�سرة، وربة الأ�سرة 7.1.2

تراوح امل�ستوى التعليمي لأرباب الأ�سر الذكور عند املرحلة الأ�سا�سية )حيث كان امل�ستوى التعليمي هذا لـ 45 % من رّبات 

الأ�سر, و40 % لأرباب الأ�سر(.

Iô°SC’G ÜQ
Iô°SC’G áHQ

»ª«∏©àdG ºgGƒà°ùe Ö°ùM QƒeC’G AÉ«dhCG ™jRƒJ :(8) ÊÉ«H º°SQ

0 20 40 60 80 100

º∏e hCG í°ùe

á«°SÉ°SC’G á∏MôŸG

…ƒfÉK

Ωƒ∏HO

≈∏YCÉa ¢SƒjQƒdÉµH
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و�سف عينة الأطفال 2.2

نعر�ص هنا, املعلومات اخلا�سة بعينة الأطفال )اإ�سافة ملا احتوته املعلومات حول الأ�سرة ب�سكل عام(.

توزعت العينة منا�سفة بني الأطفال الذكور, والأطفال الإناث.  -

- اأما الفئات العمرية لالأطفال فجاءت على النحو الآتي:

جدول )2(: توزيع عينة الأطفال ح�سب العمر

الن�سبةالعمر

36 %من عمر 10-12
38 %من عمر 13-15
36 %من عمر 16-18

نوع املدار�ص التي يلتحقون بها:  -

جاءت نتائج التحاق الطلبة يف املدار�ص من�سجمة اإىل حد كبري مع الواقع من حيث جهة الإ�سراف حيث يلتحق 78 % من 

الطلبة امل�ساركني يف امل�سح مبدار�ص حكومية, و17 % مبدار�ص تابعة لوكالة الغوث, بينما يلتحق 5 % مبدار�ص خا�سة. يف 

حني يلتحق 6 % فقط مبدار�ص خمتلطة, و19 % مبدار�ص ت�سمل املرحلتني الأ�سا�سية والثانوية. 

جدول )3(: توزيع عينة الأطفال ح�سب نوع املدار�ص التي يلتحقون بها

48 %مدار�ص ذكورنوع املدر�سة ح�سب جن�ص طلبتها

46 %مدار�ص اإناث

6 %مدار�ص خمتلطة

78 %مدار�ص حكوميةنوع املدر�سة ح�سب جهة الإ�سراف

17 %مدار�ص وكالة الغوث

5 %مدار�ص خا�سة

49 %مدار�ص املرحلة الأ�سا�سيةنوع املدر�سة ح�سب املراحل التعليمية

32 %مدار�ص املرحلة الثانوية

19 %مدار�ص للمرحلتني الأ�سا�سية والثانوية
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حتليل نتائج امل�سح )1(: ا�ستمارة الأطفال. 3

الأن�سطة الالمنهجية 1.3

ق�ساء وقت الفراغ 1.1.3

تناولت اأ�سئلة امل�سح العديد من اخليارات لق�ساء وقت الفراغ لدى الأطفال, وتبني, ب�سكل عام, اأن ا�ستخدام الكمبيوتر 

والإنرتنت ياأتي يف الدرجة الأوىل, اإذ اأن 33 % من الأطفال و�سعوا ذلك كخيار اأول لق�ساء وقت فراغهم, ويف املرتبة 

الثانية حّل كل من: م�ساهدة التلفزيون, ويف احلارة مع الأ�سدقاء لدى 20 % من الأطفال. وللتعمق يف حتليل نتائج امل�سح, 

و�سعنا نتائج كل خيار من اخليارين الأول والثاين ب�سكل منف�سل )وبرتكيز على اخليار الأول(, وحتت اخليار الأول ميزنا 

بني املطالعة والقراءة غري املدر�سية, وباقي الأن�سطة. وتعر�ص النتائج التالية اأهم الفروقات بني ال�سفة الغربية وقطاع 

غزة, وبني الأطفال الإناث والأطفال الذكور.

اخليار الأول 1.1.1.3

املطالعة والقراءة )غري املدر�سية( 1.1.1.1.3

اأظهرت نتائج امل�سح اأن حوايل 6.4 % من الأطفال يق�سون وقت فراغهم يف املطالعة والقراءة )غري املدر�سية(. وبينت 

النتائج اأن معدلت املطالعة اأعلى لدى اأطفال قطاع غزة مقارنة بال�سفة الغربية, ولدى الأطفال الإناث, مقارنة بالأطفال 

الذكور. اإذ بلغت الن�سبة يف قطاع غزة 10 %, مقابل 5 % يف ال�سفة الغربية. وبلغت 17 % لدى الأطفال الإناث, مقارنة 

ب 7 % لدى الأطفال الذكور.

الأن�سطة الأخرى 2.1.1.1.3

جاء ا�ستخدام الكمبيوتر والإنرتنت يف املرتبة الأوىل لدى 33 % من الأطفال, وتعك�ص النتائج فروقات بينية بني اأطفال 

قطاع غزة وال�سفة الغربية, وبني الذكور والإناث حيث:

	 بلغت ن�سبة ا�ستخدام الكمبيوتر والإنرتنت لدى اأطفال ال�سفة الغربية 37 %، مقارنة ب 25 % يف قطاع غزة.•

	 بلغت الن�سبة 40 % لدى الأطفال الذكور, مقارنة بـ 28 % لدى الأطفال الإناث.•

ويف الدرجة الثانية ياأتي خياران لق�ساء وقت الفراغ, وبن�سبة 20 % لكل منهما, وهما: م�ساهدة التلفزيون, ويف احلارة 

مع الأ�سحاب والأ�سدقاء. وعك�ست النتائج تقاربًا ن�سبيًا لهذين اخليارين يف ال�سفة والقطاع, واختالفًا جوهريًا ح�سب 

اجلن�ص, اإذ اأن:

	 27 % من الأطفال ي�ساِهْدن التلفاز لق�ساء وقت الفراغ, مقابل 12 % من الأطفال الذكور.•

	 7 % فقط من الأطفال يق�سني وقت فراِغِهن يف احلارة مع الأ�سحاب, مقابل 34 % من الذكور.•

التي ل  ي�سمل احلالت  املنزل كخيار هنا  16 %, )البقاء يف  وبن�سبة  املنزل,  الفراغ يف  الثالثة, ق�ساء وقت  الدرجة  يف 

متار�ص اأن�سطة حددت يف هذا ال�سوؤال والتي متار�ص عادة يف املنزل )كم�ساهدة التلفاز, وجزء من ا�ستخدام الكمبيوتر, 

وجزء من الذين يطالعون(, وعليه؛ فاإن الن�سبة الفعلية لق�ساء وقت الفراغ يف املنزل اأعلى من الن�سبة املبينة هنا, والتي 

اأي�سًا ل  تخ�ص اأولئك الذين يق�سون وقت فراغهم يف املنزل دون ممار�سة الأن�سطة املن�سو�ص عليها يف ال�سوؤال. وهنا 

اختالفات تذكر بني اأطفال ال�سفة الغربية وقطاع غزة, يف حني يبدو الفرق جليًا ح�سب اجلن�ص, اإذ اأن البقاء يف املنزل 

�سكل خيارًا لدى 25 % من الإناث, مقابل 6 % من الذكور.
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وقد تناولت ور�سات العمل مع الأطفال )يف قرية اخل�سر/ بيت حلم, ويف خميم الن�سريات/ قطاع غزة( اأنف�سهم م�ساألة 

ق�ساء وقت الفراغ, حيث طلب من الأطفال تف�سري الفرق بني الذكور والإناث يف ق�ساء وقت الفراغ يف املنزل, وملاذا ترتفع 

الن�سبة لدى الإناث مقارنة بالذكور, وقد عرب الأطفال بلغتهم عن ذلك بالقول:

	 »لأن البنات طبعهن هيك, والأولد بحبوا اللعب اأكرث,•

	 اهتمامات البنت تختلف عن اهتمامات الولد, بتقعد على الكمبيوتر, ب�ص الولد بحب كرة القدم واللعب يف احلارة,•

	 الولد عنده حرية اأكرث من البنت, فالبنت ت�ساعد اأمها, وبتقعد يف البيت مع اأمها اأكرث, الأولد متوفرة لهم فر�سة •

اإنهم ميار�سوا هواياتهم ب�سكل اأكرب

	 الأب بعطي حرية للولد اأكرث•

	 الولد بطلع اأكرث من البنت لأنه ب�ستغل وبتعلم اأكرث من البنت«•

ويتبني من النقا�ص مع الأطفال اأنهم يرون اأن طبيعة الإناث واهتماماتهن املختلفة جتعلهن اأكرث مياًل لق�ساء وقت الفراغ 

يف املنزل, اإ�سافة لعامل اآخر يتعلق بالثقافة املجتمعية التي متنح الطفل الذكر حرية اأكرب من الأنثى.

وبالعودة لنتائج امل�سح, فاإن باقي الن�سب حول ق�ساء وقت الفراغ جاءت كالآتي: يف الدرجة الرابعة تاأتي املطالعة والقراءة 

وبن�سبة 6.4 % كما بينا �سابقًا. ويف الدرجة اخلام�سة 3 % يف النادي, وترتفع هذه الن�سبة لدى الذكور اإىل 6 %, مقارنة 

بـ 1 % فقط لدى الإناث. واأخريًا, اأفاد 2 % من الأطفال امل�ستطلعة اآراوؤهم اأنهم يق�سون وقت فراغهم يف ن�ساطات اأخرى 

غري املحددة يف امل�سح.

ويف الوقت الذي حتدث فيه بع�ص امل�ساركني وامل�ساركات عن اختالفات يف ق�ساء وقت الفراغ بني الذكور والإناث, راأت 

بع�ص امل�ساركات يف ور�سة عقدت يف مركز يافا الثقايف )خميم بالطة/ نابل�ص(, اأن اأ�سا�ص الختالفات البيئة الجتماعية 

ولي�ص اجلن�ص يف مرحلة الطفولة, اإذ اعتربت, و�ساركها يف ذلك عدد من م�ساركات اأخريات, اأن الختالف يعود ملكان 

ال�سكن, وتوفر الت�سهيالت والأماكن املخ�س�سة للعب وق�ساء وقت الفراغ, وللعامل الثقايف, وميثل القتبا�ص الالحق هذا 

الراأي:

اأن خوف الأ�سرة على الأولد ل يقل عن  الفراغ, كما  الولد والبنت يف ق�ساء وقت  »ل يوجد فرق بني 

البيئة )املدينة واملخيم والقرية(,  اإىل اختالف  اللعب يرجع  اأن الختالف يف نوعية  البنات, ولوحظ 

واحلارة  ال�سارع  يف  املنزل  خارج  لتلعب  ابنتها  تخرج  مل  املدينة  ت�سكن  وهي  امل�ساركات  اإحدى  فمثاًل 

لكن عند رحيلها اإىل القرية لحظت رغبة ابنتها يف اللعب خارج املنزل يف البيادر. ويف املدينة تتوفر 

الكرة  للعب  يتوجهون  بيوتهم حيث  القريبة من  واملدار�ص  واملالعب  النوادي  الأولد يف  اللعب,  اأماكن 

لهتماماتهم بها, بينما البنات متكث يف البيت تق�سي وقت الفراغ لعدم وجود اأماكن خا�سة للفتيات 

اأن ثقافة املجتمع لها دور كبري يف امل�ساهمة يف جعل البنات  ب�سكل خا�ص لق�ساء وقت فراغهن, كما 

متكث يف البيت, كذلك املخيم خ�سو�سًا حيث البيئة حتد من اإعطاء البنت احلرية الكافية«.

وتناولت ور�سة عمل مع اأهايل الأطفال ق�سية وقت الفراغ بالتحليل, وهناك �سبه اإجماع على اأن العامل الثقايف يلعب دورًا 

يف حتديد قنوات وو�سائل ق�ساء وقت الفراغ, والتمييز بني الأطفال الذكور والإناث, والذي غالبًا ما يبداأ مع بداية �سّن 

البلوغ لديهما, ويقول اأحد امل�ساركني معربًا عن ذلك:

»يف فرتة الدرا�سة غالبًا ل يوجد اأوقات فراغ لكال اجلن�سني, اأو اأن اأوقات الفراغ قليلة جدًا ب�سبب كثافة 

املنهاج املدر�سي )م�سغوط(, واأي�سا من كرثة الواجبات املدر�سية التي ل ت�سمح بوقت فراغ لالأطفال 
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�سواء مل�ساهدة التلفاز اأو ا�ستخدام الكمبيوتر اأو اللعب بال�سارع. اأما يف اأيام عطل نهاية الأ�سبوع والعطل 

اأو  ال�سنوية, فغالبًا ما يق�سي الأولد )الذكور( اأوقات الفراغ مب�ساهدة التلفاز, ا�ستخدام الكمبيوتر, 

اللعب بال�سارع لعدم توفر الأماكن املنا�سبة للعب, مثل النوادي واملراكز. واأي�سًا احلال بالن�سبة لالإناث 

فال توجد اأماكن منا�سبة  لق�ساء وقت الفراغ, حيث اأن معظم الأوقات يتواجدن يف املنزل, اإما مل�ساهدة 

التلفاز اأو ا�ستخدام الكمبيوتر, اأو القيام بالإعمال املنزلية, يرجع ذلك اإىل القيود الجتماعية )العادات 

والتقاليد( التي تفر�ص على الإناث مالزمة املنزل خا�سة بعد �سن 11, والقرتاب من �سن البلوغ, حيث 

تنا�سب  اأماكن  ال�سارع( لعدم توفر  اأكرث من  الإناث يف املنزل )اأمان عليها  الأهايل يف�سلون بقاء  اأن 

الفتيات, من نوادي اأو مراكز تهتم بالإناث, ويكون ذلك بالتدريج ولي�ص ب�سفة الأمر, اأو ح�سب املنطقة 

التي ت�سكن فيها الفتاة مثاًل رام اهلل تختلف عن املخيم اأو اأي مدينة اأخرى, فهناك فرق يف عمر الفتاة 

التي ي�سمح لها اللعب يف ال�سارع , واأي�سًا لأن هناك مهمات يف املنزل ميكن ا�ستغالل الفتاة للقيام بها 

يف العطل واأوقات الفراغ«.

اخليار الثاين 2.1.1.3

ا�ستعر�سنا �سابقًا معدلت ق�ساء وقت الفراغ لعدد من الأن�سطة كخيار اأول لالأطفال, اأما خيارهم الثاين فتمثل يف جميء 

م�ساهدة التلفاز يف املرتبة الأوىل لدى 34 % من الأطفال, وحل خيار يف احلارة مع الأ�سحاب 19 % ثانيًا, ويف املرتبة 

الثالثة جاء ا�ستخدام الكمبيوتر والإنرتنت لدى 15 % من الأطفال لكل من الن�ساطني, ورابعًا املطالعة لدى 12 % من 

الأطفال. 

امل�ساركة يف الأن�سطة الثقافية 2.1.3

معدلت امل�ساركة 1.2.1.3

اأو  اأو يح�سرون  ي�ساركون  اأحيانًا(  و25 %  بنعم,  اأجابوا  الأطفال )30 %  55 % من  ن�سبة  اأن  امل�سح عن  نتائج  ك�سفت 

ميار�سون اأن�سطة ثقافية )كالفنون, واملو�سيقى, والر�سم, واملطالعة, والرق�ص والدبكة وغريها(, مقابل 44 % ل ي�ساركون 

يف هذه الأن�سطة. وت�سري النتائج لفروق ل تذكر بني ال�سفة والقطاع )ل تزيد عن 4 % ل�سالح قطاع غزة(, وكذا بني 

الذكور والإناث )لدى الذكور اأعلى بـ 2 %(.

ويف حماولة لتف�سري م�ساركة الأطفال الذكور مقارنة بالأطفال الإناث يف الأن�سطة الثقافية, ف�سّرت اإحدى امل�ساركات يف 

ور�سة مبركز يافا الثقايف/ خميم بالطة ذلك بقولها:

امل�سابقات  يف  امل�ساركة  على  ي�ساعدهن  البنات  هدوء  بينما  الزائدة,  باحلركة  معروفون  »الأولد 

امل�ساركة يف  البنات يف  قبل  رف�ص من  وهناك  للبنات,  الأغلبية  امل�سابقات جند  بع�ص  الثقافية... يف 

خا�سة  واأيام  للبنات  خا�سة  اأيام  حتديد  على  املركز  يجرب  مما  اأولد,  فيها  ي�سارك  التي  امل�سابقات 

لالأولد ليت�سنى للجميع امل�ساركة«.

وقد جاء هذا التف�سري من اأحد العامالت مع الأطفال, وذلك رغم اأن امل�سح ل يعطي فروقًا كبرية بني م�ساركة الأطفال 

الذكور والإناث, مع وجود نقطة ذات اأهمية هنا, تتعلق باأن الأطفال من الإناث ل يف�سلن اأو يرف�سن امل�ساركة يف اأن�سطة 

والإناث, جتد  الذكور  بني  بالف�سل  اجتماعيًا  �سيوعًا  الأكرث  الثقافة  اأن  اإىل  بو�سوح  ي�سري  ما  وهو  الذكور,  فيها  ي�سارك 

فاإن بع�ص  وبالتايل  التقليد,  التن�سئة الجتماعية تكر�ص هذا  اأن  يعني  اأنف�سهم, ما  الأطفال  املمار�سة لدى  تعبرياتها يف 

املوؤ�س�سات جتد نف�سها م�سطرة للتعامل مع ذلك دون حماولة تغيريه.
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بيت  اخل�سر/  بلدة  يف  لالأطفال  ور�ستني  )من  النقطة  هذه  يف  راأيهم  عند  نتوقف  الأطفال  اإجابات  من  ذلك  ولفح�ص 

حلم, ويف خميم الن�سريات/ قطاع غزة(, والتي توؤكد ما ذهبنا اإليه من انعكا�ص الثقافة الجتماعية بو�سوح لدى غالبية 

الأطفال, حيث �سمعنا تف�سريهم للفرق بني م�ساركة الذكور والإناث يف الأن�سطة الثقافية, وجاءت معظم اإجاباتهم على 

النحو الآتي: 

	 »م�ص كل الأهل ب�سمحوا للبنات اإنهن يطلعوا«•

	 الأهل بخافوا على البنات اأكرث من الأولد•

	 الأولد عندهم مواهب اأكرث من البنات ) ممار�ساتهم اأكرث جراأة لن اجلراأة عند الأولد اأكرث من البنات•

	 اخلجل عند البنت اأكرث, ب�ص يف بنات عندهن جراأة ب�ص اأقلية•

	 الولد بطلع اأكرث وب�سوف اأكرث من البنت لهيك بتعلم اأكرث«•

اأنواع الأن�سطة، و�سكل امل�ساركة 2.2.1.3

يف هذا ال�سوؤال و�سعت �ستة اأنواع من الأن�سطة الثقافية )كامل�سرح, والغناء...(, ومت التمييز بني �سكلني رئي�سيني للم�ساركة, 

وهما:

احل�سور: ويعني اأن يذهب الطفل مل�ساهدة الن�ساط الثقايف, دون اأن يكون م�ساركًا فيه.

املمار�سة: باأن يقوم الطفل بامل�ساركة بالن�ساط بنف�سه.

وبطبيعة احلال, فاإن الن�سب الالحقة تعك�ص فقط اإجابات اأولئك الذين �ساركوا يف مثل هذه الأن�سطة )ون�سبتهم 55 % من 

حجم العينة الكلية(.

ح�سور الأن�سطة الثقافية 1.2.2.1.3

تراوحت ن�سبة ح�سور خمتلف اأنواع الأن�سطة الثقافية بني 47 % و66 %. وتبني النتائج اأن ن�سبة ح�سور هذه الأن�سطة اأعلى 

ن�سبيا يف ال�سفة الغربية مقارنة بقطاع غزة, حيث جاءت ن�سبة ح�سور الأن�سطة الثقافية بح�سب نوعها, كالآتي:

	 اأن�سطة وم�سابقات ريا�سية 66 %. )70 % ال�سفة الغربية, 59 % قطاع غزة(•

	 م�سرح ومتثيل 65 %. )70 % ال�سفة الغربية, 60 % قطاع غزة(•

	 رق�ص ودبكة 62 %. )64 % ال�سفة الغربية, 58 % قطاع غزة(•

	 غناء ومو�سيقى 54 %. )55 % ال�سفة الغربية, 53 % قطاع غزة(•

	 ر�سم ونحت 48 %. )46 % ال�سفة الغربية, 51 % قطاع غزة(•

	 الكتابة والقراءة 47 %. )46 % ال�سفة الغربية, 48 % قطاع غزة(•

اأما ح�سب اجلن�ص, فجاءت معدلت م�ساركة الإناث اأعلى من الذكور يف الن�ساطات جميعها با�ستثناء الأن�سطة وامل�سابقات 

الريا�سية, ويبني الر�سم البياين التايل ن�سبة م�ساركة الذكور والإناث يف كل من الأن�سطة.
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ممار�سة الأن�سطة الثقافية 2.2.2.1.3

ب�سكل عام تنخف�ص معدلت م�ساركة الأطفال يف الأن�سطة الثقافية كممار�سة. وتختلف معدلت وترتيب ممار�سة الأن�سطة 

الثقافية مقارنة بح�سورها, ويقارن الر�سم البياين الآتي بني معدلت ح�سور وممار�سة الأن�سطة الثقافية لدى الأطفال:
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ومن الفروقات البارزة يف معدلت ممار�سة الأن�سطة الثقافية بني اأطفال قطاع غزة وال�سفة الغربية, وبني الذكور والإناث, 

ما ياأتي:

قطاع غزة /ال�سفة الغربية

	 بلغت ن�سبة ممار�سة اأن�سطة تتعلق بالقراءة والكتابة يف قطاع غزة 57 %, مقارنة بـ 50 % يف ال�سفة الغربية.•

	 ن�سبة الأطفال الذين ميار�سون الر�سم والنحت يف قطاع غزة 52 %, ويف ال�سفة الغربية 39 %.•

	 ن�سبة ممار�سي الرق�ص والدبكة يف ال�سفة الغربية 40 %, ويف قطاع غزة 26 %.•
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واأخريًا, تبني نتائج امل�سح اأن تكرار امل�ساركة يف الأن�سطة املذكورة خالل فرتة ثالثة �سهور م�ست, جاءت  كما ياأتي: 

	 36 % من الأطفال �ساركوا )يف واحد من الن�ساطات اأو اأكرث( لأكرث من ثالث مرات.•

	 50 % من الأطفال �ساركوا ملرة اأو مرتني.•

	 13 % من الأطفال مل ي�ساركوا يف اأن�سطة ثقافية خالل الفرتة املرجعية املذكورة.•

اأ�سباب م�ساركة الأطفال يف الأن�سطة الثقافية، اأو عدم م�ساركتهم فيها 3.2.1.3

الرغبة الذاتية: 

	 عرب 72 % عن اأن حّبهم هو ال�سبب الرئي�ص مل�ساركتهم يف هذه الن�ساطات, لذا ميار�سون هواياتهم من خاللها.•

	 يف املقابل, عرّب 42 % من الذين ل ي�ساركون عن اأنهم ل يحبون هذه الن�ساطات.•

التاأثر بالأ�سحاب والزمالء:

	 اأفاد 11 % من الأطفال باأنهم ي�ساركون يف هذه الن�ساطات لأن اأ�سحابهم وزمالءهم ي�ساركون فيها.•

ت�سجيع الأ�سرة:

	 عرب 9 % من الأطفال الذين ي�ساركون يف هذه الن�ساطات, اأن اأ�سرهم ت�سجعهم على امل�ساركة فيها. •

	 ويف املقابل, قال 11 % ممن ل ي�ساركون اإن اأ�سرهم ل ت�سجعهم على الأن�سطة, ول ت�سمح لهم بالذهاب اإليها.•

ت�سجيع املدر�سة:

	 عرب 7 % من الأطفال )الذين ي�ساركون( عن اأن املدر�سة ت�سجعهم على امل�ساركة يف الن�ساطات الثقافية.•

توفر الن�ساطات قريباً من مكان ال�سكن:

	 38 % من الأطفال الذين ل ي�ساركون يف الأن�سطة الثقافية اأفادوا باأن هذه الأن�سطة ل تتوافر يف مكان �سكنهم.•
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احلالة املادية:

	 اأفاد 2 % من الأطفال غري امل�ساركني باأن هذه الأن�سطة حتتاج اإىل مال هم غري قادرين على توفريه, فيما عرب 5 % •

عن اأن و�سع اأ�سرهم ل ي�سمح لهم بامل�ساركة يف هذه الأن�سطة.

ومن النتائج الالفتة للنظر اأن عوامل عدم امل�ساركة يف هذه الأن�سطة تربز فروقًا ح�سب اجلن�ص, نتناولها بالر�سم البياين 

التايل )فقط لعوامل عدم امل�ساركة التي تت�سح فيها الفروق(:
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املوؤ�س�سات التي ي�سارك الأطفال يف اأن�سطتها 4.2.1.3

بينت النتائج اأن غالبية الأطفال 64 % ي�ساركون يف الأن�سطة الثقافية من خالل املدر�سة )ترتفع هذه الن�سبة بني الإناث 

لت�سل اإىل 76 %, مقارنة ب 51 % من الذكور(.

ويف املرتبة الثانية, لكن بن�سبة اأقل بكثري, تاأتي موؤ�س�سات الأطفال وال�سباب, واملكتبات وبن�سبة 13 % لكل منهما. وهنا 

تربز فروق بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة, وبني الذكور والإناث فيما يتعلق باملكتبات العامة فقط:

	 معدل الأطفال الذين ميار�سون الأن�سطة الثقافية بالذهاب اإىل موؤ�س�سات اأطفال اأو �سباب اأعلى يف قطاع غزة اإذ تبلغ •

الن�سبة 16 %, مقارنة ب 12 % يف ال�سفة الغربية.

	 ويف املقابل؛ فاإن م�ساركة الأطفال من خالل مكتبات عامة اأعلى بكثري يف ال�سفة الغربية, وت�سل الن�سبة اإىل 19 %, •

مقارنة ب 1 % فقط يف قطاع غزة.

	 ن�سبة م�ساركة الإناث من خالل املكتبات العامة ل تتجاوز 4 %، مقارنة بـ 22 % من الذكور.•

فاإن  القروي,  والبلدية واملجل�ص  والكنائ�ص,  الريا�سية, واجلوامع  النوادي  اأخرى وهي  امل�ساركة من خالل موؤ�س�سات  اأما 

معدلت م�ساركة الأطفال يف الأن�سطة الثقافية من خاللها ترتاوح بني 3-2 %.

الت�سهيالت املتوافرة ومتطلبات امل�ساركة:

بينت اإجابات الأطفال اأن املوؤ�س�سات التي يذهبون اإليها يتوفر لديها, اأو تقوم بعدد من الت�سهيالت, كما بينت اأن:

	 88 % من الأطفال اأفادوا ِباأن هذه املوؤ�س�سات لديها مكان مريح وجيد, وتقيم اأن�سطة ممتعة ومفيدة.•

	 79 % من الأطفال اأفادوا اأن لدى املوؤ�س�سات موظفني مل�ساعدة الأطفال, و76 %  باأن لديها مكتبة اأطفال.•

	 واأخريًا, اأجاب 71 % من الأطفال باأن لدى هذه املوؤ�س�سات اأجهزة كمبيوتر وخدمة اإنرتنت. •

72 % من  اأفاد  اإذ  ويف املقابل, فاإن غالبية هذه املوؤ�س�سات ل تطلب ر�سوما مالية من الأطفال للم�ساركة يف ن�ساطاتها, 
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الأطفال اأن املوؤ�س�سات التي ي�ساركون يف ن�ساطاتها ل تطلب ر�سومًا مالية, مقابل 11 % يقولون اأنها تطلب ر�سومًا, و17 % 

اأفادوا باأنها تطلب منهم اأحيانًا دفع ر�سوم.

وب�سكل عام, فاإن 78 % من اأطفال قطاع غزة اأفادوا اأن هذه املوؤ�س�سات ل تطلب منهم ر�سومًا, مقابل 69 % من اأطفال 

ال�سفة الغربية.  

الأطفال واملطالعة 2.3

الدرا�سة املدر�سية 1.2.3

)التح�سري حل�س�ص  للدرا�سة  يوميًا  �ساعتني  اإىل  �ساعة  يحتاجون من  الأطفال )55 %(  اأن غالبية  امل�سح  نتائج  بينت 

املدر�سة, وحل الواجبات...( فيما يخ�س�ص حوايل ثلث الأطفال )31 %( اأكرث من �ساعتني يوميًا للدرا�سة املدر�سية, ويف 

املقابل؛ فاإن 14 % ينهون درا�ستهم يف اأقل من �ساعة يوميًا, وعموما ل توجد فروق جوهرية بني اأطفال ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة يف عدد ال�ساعات الالزمة للدرا�سة.

وك�سفت النتائج عن اأن الأطفال الإناث يخ�س�سن �ساعات للدرا�سة املدر�سية, اأعلى من عدد ال�ساعات التي يخ�س�سها 

اإىل  �ساعة  الذكور, ومن  22 % من  للدرا�سة مقابل  �ساعتني  اأكرث من  الإناث  40 % من  اإذ تخ�س�ص  الذكور,  الأطفال 

�ساعتني 52 % اإناث مقابل 58 % ذكور. واأخريًا, فاإن 20 % من الذكور يدر�سون ملدة تقل عن �ساعة يوميًا, مقابل 8 % 

من الإناث.

وتبدو الدرا�سة املدر�سية )كما �سيتبني لحقًا( اأحد العوامل التي حتد من اإمكانية م�ساركة الأطفال يف الأن�سطة الثقافية, 

اأو ا�ستعدادهم للمطالعة, حيث تذمر العديد من الأطفال من كرثة الواجبات املدر�سية, اأو اأن اأ�سرهم ل ت�سمح لهم بالقيام 

بالأن�سطة الالمنهجية اأثناء وقت املدر�سة. لكن الالفت للنظر هنا, اأن غالبية الأطفال ل يخ�س�سون �سوى �ساعتني يوميًا 

للدرا�سة املدر�سية, ما يعني وجود وقت فراغ كبري لديهم, معظمه, كما تبني النتائج ونقا�سات ور�ص العمل, غري م�ستثمر 

على نحو مثمر.

املطالعة )القراءة غري املدر�سية( 2.2.3

معدلت املطالعة، عدد �ساعاتها، عدد الكتب/ امل�سادر التي تتم مطالعتها 1.2.2.3

بلغت ن�سبة الأطفال الذين يقروؤون كتبا باختالف اأنواعها )غري مقرراتهم املدر�سية( 54 %, وهي ذات الن�سبة يف ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة.

اإذ تبلغ  اأعلى بن�سبة كبرية من الأطفال الذكور,  اأن ن�سبة الأطفال الإناث اللواتي يطالعن كتبًا  ومن النتائج املهمة هنا, 

الن�سبة لدى الإناث 65 %, مقابل 43 % لدى الذكور.

اأما فيما يرتبط بعدد �ساعات املطالعة والقراءة اخلارجية الأ�سبوعية, فاإن اأكرثية الأطفال )الذين يطالعون( 47 %, 

يطالعون من �ساعة اإىل �ساعتني, و40 % اأقل من �ساعة, و13 % ثالث �ساعات اأو اأكرث.

 والختالفان الأبرز هنا, اأن ن�سبة الذين يخ�س�سون ثالث �ساعات فاأكرث يف قطاع غزة تبلغ 21 %, مقابل 8 % يف ال�سفة 

الغربية. والأقل من �ساعة 31 % يف قطاع غزة, مقابل 46 % يف ال�سفة الغربية.

 وخالل فرتة مرجعية قوامها ثالثة �سهور )ف�سل درا�سي تقريبًا(, جاء عدد الكتب اأو الق�س�ص اأو املجالت التي مّتت 

قراءتها, على النحو الآتي:
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10 % من الأطفال مل يقروؤوا اأي كتاب.  -  

24 % قروؤوا كتابًا واحدًا.  -  

20 % قروؤوا كتابني.  -  

46 % قروؤوا اأكرث من كتابني.  -  

م�سادر املطالعة والقراءة اخلارجية 2.2.2.3

من بني م�سادر املطالعة, ياأتي الكتاب يف املرتبة الأوىل بن�سبة 59 %, تليه املجالت بن�سبة 15 %. ويو�سح الر�سم البياين 

الالحق ن�سبة كل من م�سادر املطالعة, والفروقات املناطقية وح�سب اجلن�ص:
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وهنا يجدر التوقف عند الإنرتنت كم�سدر للمطالعة, حيث اأن جتربة معظم املوؤ�س�سات التي تعمل مع الأطفال ل ت�سري اإىل 

وجود مواقع اإلكرتونية حمددة تعنى بثقافة الطفل, هذا ف�ساًل عن اأن الإنرتنت ميثل ف�ساء مفتوحًا للمعرفة, مع �سعوبة 

مراقبة هذه امل�سادر, وقد حتدث العديد من امل�ساركني وامل�ساركات العاملني يف موؤ�س�سات مع الأطفال عن اأنه ل توجد 

معرفه تخ�ص الأطفال ب�سكل خا�ص على الإنرتنت اإل اإذا طلبت املدر�سة ال�ستعانة مبوقع معني, كما اأن هناك معلومات 

مغلوطة واجهها الأهايل والكثري من الطالب اأثناء البحث عن بع�ص املعلومات, وقد عرب هوؤلء اأي�سًا عن اأهمية الرقابة 

على الأبناء عند ا�ستخدام الإنرتنت, مع اأهمية الت�سديد على اأنه ل يغني عن الكتب والبحث والقراءة.

وقد تناولت ور�سة عمل مع اأهايل اأطفال يف قلقيلية مو�سوع القراءة من الإنرتنت, وبرز موقفان رئي�سان, اأولهما ي�سجع 

ذلك اإذا كانت املعرفة ممكنة عرب ا�ستخدام الإنرتنت, والأطفال يف�سلون ذلك فاإنهم ي�سجعونهم على ذلك, خا�سة اإذا 

كان الكتاب و�سيلة رئي�سة للمطالعة غري مرغوب فيها عند الأطفال, فالإنرتنت يعّو�ص ذلك. اأما املوقف الثاين فعرب عنه 

الأهل الأقل تعليمًا, واأفادوا باأنهم ل ي�ستطيعون ا�ستخدام الكمبيوتر والإنرتنت, وعليه ل ميكنهم �سبط وتوجيه ا�ستخدام 

اأطفالهم لالإنرتنت.

اأما الأطفال اأنف�سهم فتحدثوا عن م�سدرين للقراءة, وهما الكتب, والإنرتنت, رغم اأن غالبيتهم يف ور�سة عمل عقدت مع 

اأطفال من بلدة اخل�سر/ بيت حلم, يعتربون اأن الكتاب هو امل�سدر الأ�سا�سي للقراءة, اإل اأن النرتنت يعترب حاليًا و�سيلة 

اأ�سهل لال�ستعمال,  جديدة للمطالعة, ويرى الأطفال الذين يف�سلون القراءة من الكتب, اأن يف الكتب متعة اأكرب, والكتاب 

وهناك كتب كثرية غري متوفرة على الإنرتنت اأ�سا�سًا, اأما الأطفال الذين ف�سلوا النرتنت, فدافعهم الأ�سا�سي لذلك هو اأن 

ياأتي بع�ص القتبا�سات من ور�سة العمل املذكورة مع  الإنرتنت يقدم معلومات بطرق خمتلفة فيها اخت�سار, وتنوع. وفيما 

الأطفال:
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»نف�سل القراءة من الكتاب«, »النرتنت فيه معلومات كثري«, »الكتاب فيه متعة«, الكتاب ب�ساعدنا على 

فيه  »الكتاب  النت«,  لأنها م�ص معرو�سة على  امل�سهورة  الق�س�ص  »بن�ستفيد من خالل  القراءة«,  تعلم 

موجودة يف  بتكون  ما  انها  رغم  النرتنت  على  بتالقيه  القدمي  »الكتاب  العقل«,  وبن�سط  اأكرث  ان�سجام 

الأ�سواق«, »على النرتنت بيكون اخت�سارات وبهيك اخت�سار للوقت«, »فيه عندنا مكتبة يف الدار  وبرنجع 

لها يف اأي �سيء«, »الكتاب بقدر اأحمله وين ما بدي«, »مرات النت بحط ق�س�ص م�سورة وملونة ع�سان 

هيك اأحلى«, »م�ص كل البيوت فيها نت, الكتاب ممكن جنيبه من مكتبة املدر�سة اأو من ال�سحاب«.

مو�سوعات املطالعة 3.2.2.3

تتنوع موا�سيع القراءة لدى الأطفال, اإل اأن الن�سبة الأعلى )19 %( من الأطفال يف�سلون املغامرات واخليال العملي, يلي 

ذلك ق�س�ص عن احليوانات )18 %(, وثالثًا املوا�سيع الدينية )16 %(.

اأما باقي الن�سب فجاءت كالآتي: �سعر واأدب 12 %, موا�سيع علمية 11 %, تاريخ 7 %, كمبيوتر واألعابه 6 %, ال�سخ�سيات 

امل�سهورة 6 %, ق�س�ص بولي�سية 5 %.

يطالعون  قطاع غزة  الأطفال يف  من   % 24 اأن  اإذ  مناطقي,  اأ�سا�ص  على  املطالعة, جاءت  موا�سيع  الفروقات يف  واأبرز 

موا�سيع دينية, مقابل 11 % من اأطفال ال�سفة الغربية. ويف املقابل 22 % من الأطفال يف ال�سفة الغربية يطالعون كتب 

مغامرات وخيال علمي, مقابل 13 % يف قطاع غزة. 

وقد تناولت ور�سة عمل مع اأطفال من خميم ن�سريات/ قطاع غزة, اأهم الأ�سباب التي جتعل الأطفال اأكرث مياًل للموا�سيع 

الثالثة الأوىل, اإذ اعتربت امل�ساركات هذه املوا�سيع اأكرث متعة و�سهولة, واأنها تتنا�سب مع اأعمارهن, تقول اإحدى الأطفال 

من الإناث:

»هاي املوا�سيع بتح�س�ص الأطفال باملتعة اأكرث, الأولد بحبوا الأك�سن و املغامرات, والبنات بحبو ال�سي الناعم«

وقالت اأخرى, عن تف�سيلها للكتب الدينية: 

»اأنا اأف�سل الكتب الدينية عن اأيام الأنبياء ع�سان نتعرف على الدين ونتعلم ونعلم اإيل حوالينا بهدي 

الق�س�ص«.

ويف ور�سة مع اأطفال اخل�سر/ بيت حلم, حتدث كل طفل عن �سبب حّبه للمو�سوع الذي يطالعه, فالأطفال الذين يقراأون 

يف  كتبًا  يطالع  اأنه  عن  اآخر  طفل  وحتّدث  احلا�سر.  وبني  بينه  والفرق  املا�سي,  ملعرفة  مبحبتهم  ذلك  ف�سروا  التاريخ 

الريا�سيات لأن عائلته جميعها لديها موهبة يف الريا�سيات. وحتدث طفل اآخر عن حبه للكتب التي تتحدث عن احليوانات, 

لت�سّمنها معلومات مفيدة ونادرة عن حيوانات يراها الطفل يوميًا, وحيوانات اأخرى ل يعرفها اأ�سا�سًا.

وقد علقت اأحد امل�ساركات من مركز يافا الثقايف )خميم بالطة/ نابل�ص(, على نوعية الكتب التي يقراأها الأطفال يف 

املوؤ�س�سات التي يتوجهون اإليها, باأن ذلك راجع, ب�سكل اأ�سا�سي, لنوعية الكتب التي توفرها هذه املوؤ�س�سات, والتي ت�سجع 

الأطفال عليها, ما ي�سري اإىل اأهمية النظر اإىل موؤ�س�سات تن�سئة الأطفال من حيث اجتاهاتها, وطرق تن�سئتها, وخا�سة يف 

البعد الثقايف. وب�سكل مواز فاإن الأطفال مييلون للبحث عن كتب تت�سق مع اأو�ساع يعي�سونها, اأو معلومات يودون التو�سع يف 

معرفتها وذلك يف حالة عدم توجيههم لعناوين معينة, وتقول هذه امل�ساركة:

»اإن هذا التنوع يرجع لتوجيه اجلهات امل�سوؤولة لهذه النوعية من الق�س�ص, ول ننكر دور البيئة التي 

توجيه  دون  اإليه  يلجاأ  الذي  الكتاب  لنوع  الطفل  اختيار  يف  كبريًا  تاأثريًا  توؤثر  التي  الأطفال  يعي�سها 



29

فيه,  يعي�سون  الذي  ال�سيا�سي  الو�سع  كون  طبيعي  �سيء  فهو  العنف  كتب  اختيار  مثل  عليه,  واإ�سراف 

والريا�سة كونهم بطبيعتهم طاقه متيل اإىل اللعب والتفريغ وعدم وجود الأماكن الرتفيهية املنا�سبة, 

وكتب احليوانات ب�سورها واألوانها جتذب الأطفال منذ ال�سغر للتعرف عليها«.

اأطفالهم, فقد تعددت, لكن معظم من حتدثوا يف ور�سات  اأما فيما يتعلق مبواقف الأهل من نوعية الكتب التي يقراأها 

العمل املخ�س�سة لالأهايل اأقروا بالتدخل يف نوعية القراءة, وباأن هناك اأهمية للكتاب الديني, فهو مكمل للرتبية الأ�سرية 

واملدر�سية. وحتدث اآخرون عن الق�س�ص والروايات, معتربين اأن الأطفال يختارونها حلبهم قراءة هذه النوعية من الكتب 

اأو ر�سوم متحركة, وذلك ل�سهولة قراءتها خا�سة بالن�سبة لل�سن  والتي غالبًا ما تكون مغامرات ق�س�ص عن احليوانات 

ال�سغري دون 11 �سنة, ولحتوائها على ر�سوم مثل ق�س�ص احليوانات وغريها من الأنواع, وهناك بع�ص الأهايل الذين 

يقومون بتوجيه اأبنائهم ملثل هذا النوع من الق�س�ص لحتوائها على معلومات مفيدة منا�سبة ل�سن اأولدهم, ول�سهولة لغة 

الكتابة واخلط فيها وغريها من المتيازات املنا�سبة ل�سّن اأولدهم, كما يف�سلون قراءة كتب الألغاز لأنها تو�سع  املدارك 

وغري  هو جديد  عّما  تبحث  عمريه  مرحلة  واأنهم يف  والكت�ساف خا�سة  للبحث  وحبهم  وتتقاطع  لديهم,  التفكري  واآفاق 

معروف بالن�سبة لهم, وحتديدا يف �سّن املراهقة. 

موا�سفات كتاب املطالعة )م�سدر املطالعة( اجليد/ املمتع 4.2.2.3

دون فروقات تذكر بني الأطفال مناطقيًا, اأو ح�سب اجلن�ص, جاءت اإجابات الأطفال )الن�سبة املئوية لالإجابة بنعم( حول 

موا�سفات الكتاب الذي يجعلهم م�ستمتعني اأثناء قراءته على النحو الآتي:

	 الهتمام باملو�سوع 96 %.•

	 لغة الكتاب �سهلة ومب�سطة 89 %.•

	 احتواء الكتاب على مو�سوع اأو ق�سة حقيقية 76 %.•

	 كون اخلط كبريًا ووا�سحًا 76 %.•

	 ارتباط الكتاب باأ�سياء تعلمها الطفل يف املدر�سة 71 %.•

	 احتواء الكتاب ر�سومات واألوانا جميلة 67 %.•

	 نوع ورق الكتاب )اأن يكون الورق ناعم ومن نوع جيد( 61 %.•

	 كون الكتاب �سغريًا )عدد �سفحاته قليلة( 56 %.•

وتبنّي من النقا�ص مع الأطفال يف ور�سات عقدت يف بيت حلم ونابل�ص وغزة اختالف اهتمامهم مبوا�سفات الكتاب, اإذ 

اأن الأطفال يف عمر اأقل من 15 تقريبًا, مييلون اإىل الهتمام ببع�ص املو�سفات ال�سكلية اأكرث من الأطفال الأكرب عمرًا, 

وخا�سة اأن يكون الكتاب ملونًا وحمتويًا على �سور ور�سومات. 

اأطفال يطالعون، واأطفال ل يطالعون: الت�سجيع، الدوافع، عوامل الكبح 5.2.2.3

اأطفال يطالعون، ملاذا يحبون املطالعة؟ ومن ي�سجعهم؟ 1.5.2.2.3

بالن�سبة لالأطفال الذين يطالعون, هناك عدة اأ�سباب تدفعهم لذلك, ياأتي يف مقدمتها اأنهم يحبون اأن يعرفوا اأكرث, وهي 

اإجابة 31 % من الأطفال الذين يطالعون.

وبالدرجة الثانية, جاء مربر: »لأن القراءة تطور ال�سخ�سية«, وهي اإجابة ن�سبة 26 %, يلي ذلك للمتعة وق�ساء وقت الفراغ 

23 %, واأخريًا للم�ساعدة يف املوا�سيع املدر�سية 23 %.
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ومن الالفت للنظر هنا, اأنه ل توجد فروقات تذكر بني اإجابات الذكور والإناث, واأطفال ال�سفة الغربية وقطاع غزة, اإذ 

اأن الفروق هنا ل تتجاوز 3 % يف اأعالها )وهي �سمن هام�ص اخلطاأ(.

اأما من ي�سجع الأطفال على املطالعة, فقد احتل الدافع الذاتي املرتبة الأوىل لدى 40 % من الأطفال )44 % لدى الإناث, 

من  الت�سجيع  يلقون  اأنهم  الأطفال  من   % 37 فاأفاد  الثانية,  املرتبة  الأ�سرة يف  ت�سجيع  جاء  ثم  الذكور(,  لدى  و34 % 

اأ�سرهم. )ترتفع هذه الن�سبة لدى الذكور لت�سل 44 %, مقارنة بـ 32 % لدى الإناث(.

اأما بقية م�سادر الت�سجيع, فهي على النحو الآتي: ت�سجيع املدر�سة واملعلمني 14 %, وت�سجيع الأ�سدقاء 7 %, وامل�ساركة 

يف ن�ساطات موؤ�س�سات ت�سجع على القراءة وتعطي كتبًا وجمالت لالأطفال 2 %.

اأطفال ل يطالعون، ما الأ�سباب؟ 2.5.2.2.3

وللوقوف على الأ�سباب التي حتول دون مطالعة الأطفال )الذين جاءت اإجابتهم ل, عندما مت �سوؤالهم: هل يطالعون؟(, 

و�سعنا عددًا من الأ�سباب, وجاءت اإجابات الأطفال الذين ل يطالعون على النحو الآتي:

جدول )4(: توزيع الأطفال ح�سب اأ�سباب عدم مطالعتهم

قطاع غزةال�سفة الغربيةالأرا�سي الفل�سطينية

47 %59 %56 %ل اأحب القراءة واملطالعة

54 %67 %62 %لي�ص لدي وقت للمطالعة لأين م�سغول بالدرا�سة والتعليم

31 %30 %30 %اأ�سرتي ل ت�سجعني على املطالعة

23 %27 %25 %لي�ص لدي وقت للمطالعة لأين م�سغول بالأعمال املنزلية

اأو  ذلك,  على  ت�سجعني  �سكني  مكان  يف  موؤ�س�سات  توجد  ل 

ميكنني احل�سول على كتب من خاللها

% 56% 55% 59

ويف ور�سة مع الأطفال يف اخل�سر, مت تناول الأ�سباب التي حتول دون املطالعة, وجاءت اإجابات الأطفال لتوؤكد على نتائج 

امل�سح, وتراوحت اإجاباتهم باأن الأعباء املدر�سية متنعهم من القراءة, اأو اأنهم ل يجدون ت�سجيعًا اأ�سريًا, ف�ساًل عن عوامل 

اجتماعية واقت�سادية اأخرى كالفقر, والت�سرب من املدار�ص, وعك�ص النقا�ص مع الأطفال وعيًا لديهم بعوامل الكبح التي 

تواجههم لي�ص يف م�ساألة املطالعة وح�سب, بل بكل ما يتعلق باملواهب, والهوايات التي لديهم, ون�ستعر�ص يف القتبا�سات 

الآتية بع�ص ما جاء على األ�سنة الأطفال حول اأ�سباب عدم املطالعة:

	 الت�سرب من املدار�ص •

	 الزواج املبكر•

	 الأهل مبنعوا اأولدهم من القراءة اأحيانًا•

	 يف كثري نا�ص م�سغولة على الكمبيوتر•

	 مرات املدار�ص بتخلي الطفل يكره القراءة من كرث ما بت�سغط عليه •

	 الفقر عند الأهل, وامل�ساكل يف البيت•

	 الأم من �سغرها ما تعودت تقراأ, لهيك اأولدها بطلعو زيها•

	 املنهاج م�سغوط ب�ص بالعطلة بنقراأ, لو املنهاج خف ب�سريوا اللي بقراأو اأكرث  ب�ص م�ص بن�سبة كبرية •

	 الولد ب�ص همه اللعب ما بفكر يف امل�ستقبل •
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اأما اأبرز الفروقات ح�سب اجلن�ص, كما اأبرزها امل�سح, فجاءت على النحو الآتي:

	 ن�سبة اأعلى بكثري من الإناث اأفدن اأنهن ل يطالعن ب�سبب الأعمال املنزلية, اإذ تبلغ الن�سبة بني الإناث 45 %, مقابل •

13 % لدى الذكور.

	 ن�سبة الإناث اللواتي ل يطالعن ب�سبب ان�سغالهن بالدرا�سة والتعليم تبلغ 70 %, مقارنة بـ 58 % لدى الذكور.•

	 وبخالف ذلك؛ تبلغ ن�سبة الإناث اللواتي اعتربن اأن �سبب عدم مطالعتهن هو عدم حبهّن للمطالعة 41 %, مقابل 63 % •

من الذكور.

دور الأ�سرة وامل�ؤ�س�سات يف عادة القراءة واملطالعة 3.3

الأ�سرة 1.3.3

اأفاد غالبية الأطفال )71 %(, اأن اأ�سرهم ت�سجعهم على املطالعة والقراءة, وترتفع هذه الن�سبة يف قطاع غزة لت�سل اإىل 

77 %, مقارنة بـ 68 % يف ال�سفة الغربية. وتك�سف البيانات عن اأن الإناث يجدن ت�سجيعًا اأكرب للمطالعة من اأ�سرهن, 

ح�سب 74 % من الأطفال الإناث, مقابل 69 % من الأطفال الذكور.

اأ�سرهم  اأن  عنها  �سئلوا  التي  اخليارات  خالل  من  الأطفال  فيو�سح  املطالعة,  على  لالأطفال  الأ�سرة  ت�سجيع  كيفية  اأما 

ت�سجعهم على ذلك بالدرجة الأوىل من خالل و�سيلتني: )1( قيام الأ�سرة ب�سراء الكتب لالأطفال, اأو منح الطفل نقودًا 

يقروؤون, وذلك  بال�ستماع لالأطفال وهم  الوالدين  الأطفال, )2( قيام  68 % من  اأفاد  بنف�سه, ح�سبما  الكتب  لي�سرتي 

ح�سب 68 % من الأطفال اأي�سًا.

اأ�سرهم على املطالعة من خالل  62 % من اإجابات الأطفال(, يلقى الأطفال ت�سجيعًا من  ويف الدرجة الثانية )وبن�سبة 

امل�ساركة يف الأن�سطة املجتمعية.

اأما توفري مكتبة منزلية )كو�سيلة للت�سجيع على القراءة(, فجاء ثالثًا يف ترتيب الأ�سباب التي ميكن ربطها بت�سجيع الأ�سر 

للمطالعة, وبن�سبة 48 % من الأطفال, يلي ذلك قيام اأحد اأفراد الأ�سرة بالقراءة للطفل )45 %(, واأخريًا, 28 % فقط 

من الأطفال اأفادوا اأن اأ�سرهم ت�سجعهم على املطالعة وتقوم با�سطحابهم ملكتبة عامة, اأو عملوا لهم ا�سرتاكًا يف اإحدى 

هذه املكتبات العامة.

وتبني اأن و�سائل الت�سجيع على املطالعة تختلف يف ن�سبها بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة, فال�سفة الغربية اأعلى يف معدلت 

�سراء الكتب لالأطفال, اأو توفري مكتبة منزلية, اأما يف قطاع غزة فتبني النتائج اأن القراءة للطفل اأو �سماعه وهو يقراأ اأعلى 

من ال�سفة الغربية, ويبني الر�سم البياين الآتي الفروق بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة يف هذا ال�ساأن:
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اأما عن توافر مكتبة منزلية, اأو مكان خم�س�ص للكتب يف املنزل, اأفاد الأطفال مبا ياأتي:

	 38 % من الأطفال اأفادوا بتوفر مكتبة منزلية اأو مكان خم�س�ص للكتب يف بيوتهم.•

	 ن�سبة توفر مكتبة منزلية اأعلى يف ال�سفة الغربية, وتبلغ 42 %، مقارنة بـ 31 % يف قطاع غزة.•

وقد �سئل الأطفال الذين تتوفر لديهم مكتبة منزلية عّما اإذا كانت الكتب التي يحبونها موجودة يف مكتبة البيت, فجاءت 

اإجاباتهم على النحو الآتي:

	 اأفاد 75 % من الأطفال اأن الكتب التي يحبونها متوفرة يف املكتبة املنزلية )80 % يف قطاع غزة, و73 % يف ال�سفة •

الغربية(, من جهة اأخرى )81 % من الإناث اأجنب بنعم, مقابل 68 % من الذكور(.

الأطفال(,  29 % من  اإجابة  باملطالعة )وهي  للقيام  الأ�سرة لأطفالهم  الأ�سئلة عن �سبب غياب ت�سجيع  واأخريًا, حتّرت 

فكانت الإجابة على النحو الذي يو�سحه الر�سم البياين الآتي:
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يت�سح من الر�سم البياين اأعاله, اأن ال�سبب الرئي�ص لغياب الت�سجيع الأ�سري لالأطفال فيما يتعلق باملطالعة هو ان�سغال الأ�سرة, 

وهو �سبب تزيد ن�سبته يف ال�سفة الغربية مقارنة بقطاع غزة, وقد يعود ذلك لكون فر�ص العمل واحلركة اأعلى يف ال�سفة من 

قطاع غزة, وبالتايل هناك اأوقات فراغ اأعلى لالأ�سر يف قطاع غزة, ورغم ذلك 62 % من اأ�سر القطاع ل يتوافر لديها الوقت 

الكايف لت�سجيع اأبنائها على املطالعة, ويف الدرجة الثانية تاأتي �سعوبة الأو�ساع املالية, التي تزيد ن�سبيا يف قطاع غزة عن ال�سفة 

الغربية. واأخريًا, فاإن الأ�سرة غري املتعلمة ل ت�سكل جوًا ت�سجيعيًا لالأطفال على املطالعة ح�سب اإجابات 28 % من امل�ساركني يف 

امل�سح.

املدر�سة 2.3.3

اأفاد غالبية الأطفال )80 %( اأن هناك ن�ساطات يف مدار�سهم تتعلق بت�سجيع القراءة واملطالعة اخلارجية )حيث اأجاب 

48 % بنعم, و32 % اأحيانًا, و20 % بال(.

ويف ال�سياق ذاته, اأفاد ن�سف الأطفال )50 %( اأن معلميهم ي�سجعونهم على قراءة موا�سيع خارجية من الكتب اأو عرب 

الإنرتنت, و32 % باأن معلميهم يقومون بذلك اأحيانًا, وتزيد ن�سبة ت�سجيع املعلمني )دائمًا اأو اأحيانًا( يف اإجابات الأطفال 

الإناث لت�سل اإىل 85 %, مقارنة بـ 78 % لدى الذكور.

وتختلف املدار�ص يف نوعية ن�ساطاتها امل�سجعة على املطالعة, اإذ ل توجد �سيا�سة حمددة لذلك لدى اجلهات امل�سرفة على 
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قطاع التعليم, وبالتايل فاإن لدى بع�ص املدار�ص مبادرات لت�سجيع الطالب على املطالعة, وامل�ساركة يف الأن�سطة الثقافية 

ب�سكل عام, ومن خالل نقا�ساتنا مع جهات تربوية واأخرى تعمل مع الأطفال, ميكن القول اإن هناك جتارب ناجحة يف هذا 

ال�سدد, ن�سري اإىل اإحداها, فمثاًل تعمد اإحدى مدار�ص نابل�ص وخالل ن�ساطاتها لت�سجيع الأطفال ومتابعتهم ب�سكل م�ستمر 

لإجناح برامج القراءة, عرب تناف�ص وم�سابقات تنظمها للطلبة يف املطالعة لإبراز الأف�سل يف القراءة, و�سرد الق�س�ص 

التي تقراأ من الأطفال باأ�سلوبهم على الطالب الآخرين, واإعطائهم دور القيادة اأمام بقية الطالب, كما اأن فهم الق�س�ص 

التي يقراأونها ومتثيلها اأمام الطالب ينمي لديهم القدرة على الإدراك والفهم والتعبري, والتمثيل, وحتّمل امل�سوؤولية, وقوة 

ال�سخ�سية والرتكيز يف الكتب لفهمها, كما اأنها تعقد امتحانات لقيا�ص مدى فهم الأطفال للكتب التي يقراأونها وتعزيزهم 

بجوائز, وهذا يعطي الفر�سة لرتغيب بقيه الأطفال يف القراءة.

وبالعودة لنتائج امل�سح, تفيد اإجابات غالبية �ساحقة من الأطفال )92 %( بتوفر مكتبة مدر�سية )مع ارتفاع الن�سبة يف 

اإجابات الإناث اإىل 95 %, مقابل 90 % من الذكور(. 

ويف ال�سياق ذاته, فاإن 93 % من الأطفال يقولون اإن هناك اأمني مكتبة يف مدار�سهم, اإل اأن 62 % فقط قالوا اإن اأمني 

املكتبة يوجهّهم اإىل نوع معني من الكتب )ترتفع هذه الن�سبة يف قطاع غزة اإىل 72 %, مقابل 57 % يف ال�سفة الغربية(.

ويزور املكتبة املدر�سية 75 % من الأطفال )الطلبة(, مع اأهمية النتباه اإىل اأن ن�سبة الأطفال الإناث اللواتي يزرن املكتبة 

املدر�سية اأعلى من الذكور, اإذ ت�سل الن�سبة لدى الإناث اإىل 81 %, مقابل 68 % لدى الذكور.

اأما عن الكتب املتوافرة, فاأفاد غالبية الأطفال )70 %( اأن الكتب التي يحبونها متوافرة يف مكتبة املدر�سة )78 % من 

الإناث, مقابل 62 % من الذكور(.

وحول قيام املكتبة املدر�سية باأن�سطة مع الأطفال داخل املدر�سة, ووترية هذه الأن�سطة, فاإن الر�سم البياين يو�سح ذلك:

% 27  ´ƒÑ°SCG πc Iôe

% 24  ô¡°T πc Iôe

% 27  »°SGQódG π°üØdG ∫ÓN Iôe

% 23  Iôe ’h

á°SQóŸG πNGO á£°ûfCÉH á«°SQóŸG áÑàµŸG ΩÉ«b ∫ó©e :(17) ÊÉ«H º°SQ

املوؤ�س�سات 3.3.3

من النتائج الالفتة للنظر, اأن 28 % فقط من الأطفال اأفادوا بوجود مكتبة قريبة من اأماكن �سكنهم, وترتفع هذه الن�سبة 

يف ال�سفة الغربية اإىل 31 %, مقابل 23 % يف قطاع غزة. وغالبية الأطفال )96 %( يعرفون ا�سم املكتبة القريبة من 

مكان �سكنهم.

ومن بني الأطفال الذين توجد مكتبة عامة قريبة من اأماكن �سكنهم, فاإن 62 % يزورونها بوترية خمتلفة, فيما ل يزورها 

38 % من الأطفال. ويو�سح اجلدول الآتي معدل زيارة الأطفال للمكتبة:
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جدول )5(: التوزيع الن�سبي لزيارة الأطفال للمكتبات العامة ح�سب املنطقة واجلن�ص

ح�سب اجلن�صح�سب املنطقة
املجموع

اإناثذكورقطاع غزةال�سفة الغربية

10 %8 %11 %18 %6 %اأكرث من مرة اأ�سبوعيا

19 %16 %21 %28 %15 %مرة واحدة كل اأ�سبوع

34 %39 %28 %27 %37 %مرة كل �سهر

38 %36 %40 %27 %42 %ل اأزورها

اأما اأ�سباب عدم زيارة املكتبة )لالأطفال الذين اأجابوا اأنهم مل يزوروا املكتبة(, فاإن ثلث الأطفال )33 %( اأفادوا باأنهم 

يف�سلون القراءة يف البيت, و26 % قالوا اإنهم ل يحبون القراءة اأ�ساًل, يلي ذلك اأن املكتبة بعيدة عن مكان ال�سكن 12 %, 

اأو اأن املكتبة تفتح اأبوابها حني يكون الأطفال يف املدر�سة 10 %, واأخريًا �سعوبة املوا�سالت 2 %.

وتبني النتائج اختالفات مناطقية, وح�سب اجلن�ص يف الأ�سباب التي تقف وراء عدم ذهاب هوؤلء الأطفال لزيارة املكتبات 

العامة, ير�سدها اجلدول الآتي:

جدول )6(: التوزيع الن�سبي لأ�سباب عدم زيارة الأطفال للمكتبات العامة ح�سب املنطقة واجلن�ص

ح�سب اجلن�صح�سب املنطقة
املجموع

اإناثذكورقطاع غزةال�سفة الغربية

12 %16 %9 %4 %15 %بعيدة عن مكان �سكني

26 %16 %35 %15 %28 %ل اأحب القراءة

33 %45 %22 %56 %28 %اأف�سل القراءة يف البيت

املكتبة تفتح اأبوابها عندما اأكون يف 

املدر�سة

% 10% 11% 12% 8% 10

2 %2 %3 %1 %3 %املوا�سالت اإىل املكتبة �سعبة
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حتليل نتائج امل�سح )2( ا�ستمارة الأ�سرة، مع مقارنات بني اإجابات الأ�سر واأطفالهم . 4

)حيثما تطابقت الأ�سئلة(

مت  التي  لالأ�سر  املنتمني  الأطفال  باإجابات  ومقارنتها  امل�سح،  اأ�سئلة  على  الأ�سر  اإجابات  حتليل  �سيتم  اجلزء،  هذا  يف 

اختيارها فقط )ولي�ص مع العينة الكلية لالأطفال(. و�ستتم الإ�سارة اإىل امل�ساركني من الأ�سر يف �سياق التحليل با�سم 

اأولياء الأمور.

ق�ساء وقت الفراغ 1.4

الأبناء الذكور 1.1.4

ب�سكل عام, اأفاد 32 % من اأولياء الأمور اإىل اأن اأبنائهم الذكور يق�سون وقت فراغهم يف ا�ستخدام الكمبيوتر والإنرتنت, 

الثانية, ق�ساء الأبناء  25 % يف قطاع غزة. ويف الدرجة  37 %, مقارنة ب  اإىل  وترتفع هذه الن�سبة يف ال�سفة الغربية 

الذكور لوقت فراغهم يف احلارة مع الأ�سحاب, ح�سبما اأجاب 30 % من اأولياء الأمور. 

ومن النتائج الالفتة للنظر ح�سب املنطقة, اأن 23 % من اأولياء الأمور يف قطاع غزة  اأفادوا اأن اأبنائهم الذكور يق�سون 

وقت فراغهم يف م�ساهدة التلفاز مقابل 13 % من عينة اأولياء الأمور يف ال�سفة الغربية.

ومبقارنة اإجابات اأولياء الأمور, باإجابات اأبنائهم الذكور, جند اأن ل اختالفات جوهرية بني الإجابات, ونو�سح ذلك عرب 

الر�سم البياين الآتي, املقارن بني اأولياء الأمور, والأبناء الذكور فيما يتعلق بق�ساء وقت الفراغ:
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البنات الإناث 2.1.4

يف الوقت الذي اأفاد فيه اأولياء الأمور اأن اأبنائهم الذكور مي�سون معظم وقت فراغهم يف ا�ستخدام احلا�سوب والإنرتنت, اأو يف 

احلارة, فاإن غالبيتهم يقولون اإن بناتهم الإناث يق�سني اأوقات فراغهن اإما يف م�ساهدة التلفاز )34 %(, اأو يف املنزل )32 %(. 

ولدى البنات اأنف�سهن, اأفادت ن�سبة 28 % منهن باأنهن ي�ساهدن التلفاز, و24 % باأنهن يق�سني وقت فراغهن يف املنزل, 

وجاءت بقية و�سائل ق�ساء وقت الفراغ لبناتهم الإناث, ح�سب اإجابات اأولياء الأمور, املقارنة باإجابات البنات الإناث, على 

النحو الآتي:

	 ا�ستخدام الكمبيوتر والإنرتنت: 16 % عينة اأولياء الأمور, مقابل 27 % لعينة البنات.•
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	 املطالعة والقراءة اخلارجية: 8 % عينة اأولياء الأمور, مقابل 10 % لعينة البنات.•

	 يف احلارة مع الأ�سحاب: 2 % عينة اأولياء الأمور, مقابل 7 % لعينة البنات.•

امل�ساركة يف الن�ساطات الثقافية 2.4

الأبناء الذكور 1.2.4

اأفاد 44 % من اأولياء الأمور باأن اأبنائهم الذكور ي�ساركون يف الن�ساطات الثقافية )33 % اأحيانا, و11 % با�ستمرار(. 

ي�ساركون  اأنهم  و29 %  اأحيانًا,  ي�ساركون  اأنهم   % 28 اإذ بني  اأنف�سهم,  الذكور  الأبناء  اإجابات  الن�سبة يف  وتختلف هذه 

با�ستمرار )الفرق هنا 18 %(. وتختلف معدلت اإجابات اأولياء الأبناء عن اأبنائهم, لأوجه الن�ساطات الثقافية جميعها 

)وهي اأعلى لدى الأبناء مما لدى اأولياء اأمورهم(:
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البنات الإناث 2.2.4

اأفاد 44 % من اأولياء الأمور اأن بناتهن ي�ساركن يف ن�ساطات ثقافية )30 % ي�ساركن اأحيانًا, و14 % ي�ساركن با�ستمرار(.  

وترتفع هذه الن�سب ب�سكل ملحوظ يف اإجابات البنات الإناث اإذ اأفادت ما ن�سبته 29 % منهن اأنهن ي�ساركن اأحيانًا, و30 

% اأنهن ي�ساركن با�ستمرار, ويف املح�سلة ,الفرق بني اإجابة العينتني )با�ستمرار واأحيانًا( 15 نقطة.

اأما نوعية الأن�سطة التي ت�سارك فيها البنات الإناث, فقد اأو�سحت مقارنة اإجابات اأولياء الأمور, باإجابات بناتهم الإناث 

فروقا, اإذ اأن جميع الن�سب اأعلى يف عينة البنات الإناث لالأن�سطة كلها, با�ستثناء الكتابة والقراءة, والتي ترتفع ن�سبتها 

لدى اأولياء الأمور لت�سل اإىل 67 %, مقارنة باإجابة بناتهم التي مل تتجاوز 52 %. 

ويعر�ص الر�سم البياين الآتي اإىل, اأوجه م�ساركة البنات يف الأن�سطة الثقافية, من وجهة نظر اأولياء الأمور ومن وجهة نظر 

البنات اأنف�سهن:
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الآتية:  للن�ساطات  الغربية  ال�سفة  اأقل من  الأمور يف قطاع غزة  اأولياء  اإجابات  ن�سبة  اأن  اأي�سًا,  للنظر هنا  ومن الالفت 

امل�سرح والتمثيل )اأقل بـ 8 %(, والرق�ص والدبكة )اأقل بـ 18 %(, والغناء واملو�سيقى )اأقل بـ 7 %(, فيما تتقارب الن�سب 

كثريًا فيما يتعلق بالر�سم, وبالكتابة وبالقراءة.

وفيما يتعلق مب�ساركة الأطفال يف الأن�سطة الثقافية, اأو�سح 61 % من اأولياء الأمور اأن ذلك يتم مببادرة الأطفال اأنف�سهم, 

مقابل 32 % قالوا اإن ذلك بت�سجيع من الأهل, و8 % عزوه لت�سجيع املدر�سة. ويف �سياق مت�سل, اأو�سح 86 % من اأولياء 

الأمور اأن هذه الأن�سطة تناق�ص مع الأطفال داخل الأ�سرة.

املطالعة والقراءة اخلارجية 3.4

يفيد غالبية اأولياء الأمور )63 %( اأنهم تعرفوا على ن�ساطات القراءة واملطالعة التي ي�سارك بها اأبنائهم ذكورًا واإناثًا من 

خالل الأطفال اأنف�سهم. ويف الدرجة الثانية )20 %( عن طريق املدر�سة, يلي ذلك 9 % عن طريق اأحد اأفراد الأ�سرة 

اأو الأقارب, اأما عزوف الأطفال عن امل�ساركة يف ن�ساطات القراءة واملطالعة, فيعود ح�سب اأولياء الأمور لالأ�سباب الآتية:

جدول )8(: اأ�سباب عزوف الأطفال من كال اجلن�سني عن املطالعة ح�سب اإجابات اأولياء اأمورهم

بالن�سبة لبناتهم الإناثبالن�سبة لأولدهم الذكور

30 %18 %ب�سبب الن�سغال يف الدرا�سة والتعليم

20 %23 %ل توجد موؤ�س�سات ت�سجعهم على ذلك

9 %3 %عدم الهتمام والرغبة من الأ�سرة

12 %30 %عدم توافر الرغبة من الأبناء

4 %2 %ب�سبب الن�سغال بالأعمال املنزلية

5 %5 %الظروف القت�سادية لالأ�سرة ل ت�سمح بذلك

12 %10 %عدم توافر اأن�سطة قريبة من مكان ال�سكن

ت�سجيع الأ�سرة لالأطفال على املطالعة, حيث اأفاد 81 % من اأولياء الأمور اأنهم ي�سجعون اأطفالهم على املطالعة )مقارنة بـ 

71 % من الأطفال اأفادوا بذلك(. اأما طرق ت�سجيع الأطفال على املطالعة, فتاأتي عرب عّدة طرق, )تتوافر بيانات مقارنة 

لبع�سها يف ا�ستمارة الأطفال(, نوردها يف اجلدول الآتي:
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جدول )9(: مقارنة طرق ت�سجيع الأطفال على املطالعة ح�سب اإجابات اأولياء الأمور والأطفال

عينة الأطفالعينة اأولياء الأمور

67 %49 %تخ�سي�ص موازنة ل�سراء الكتب

48 %47 %توفري مكتبة منزلية

60 %80 %ت�سجيع الأطفال على امل�ساركة يف الأن�سطة الثقافية

28 %54 %م�ساعدة الأبناء لال�سرتاك يف مكتبة عامة

69 %79 %ا�ستماع الوالدين لالأبناء وهم يقروؤون

47 %44 %يقوم اأحد اأفراد الأ�سرة بالقراءة للطفل

ل تتوفر بيانات78 %ال�ستعانة بالربامج التلفزيونية لتنمية ميول الطفل نحو القراءة

ل تتوفر بيانات84 %بال�سوؤال ومناق�سة الأن�سطة مع الأطفال 

وح�سب اآراء اأولياء الأمور, فاإن اأهم الطرق لت�سجيع الأطفال على املطالعة, هي ت�سجيع الأطفال على امل�ساركة يف الأن�سطة 

بالرتتيب:  ويلي ذلك  الكتب )23 %(, وتوفري مكتبة منزلية )17 %(.  ل�سراء  الثقافية )26 %(, وتخ�سي�ص موازنة 

ال�سوؤال واملناق�سة وال�ستف�سار حول الأن�سطة )13 %(, و7 % لكل من ال�ستماع للطفل وهو يقراأ, وال�ستعانة بالربامج 

التلفزيونية, ال�سرتاك يف املكتبات العامة 55 %, واأخريًا القراءة للطفل 2 %.

هذه  حيال  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الأمور  اأولياء  نظر  وجهات  بني  تباين  وجود  عن  تك�سف  النتائج  فاإن  عمومًا, 

النقاط, نبينها يف اجلدول الآتي:

جدول )10(: طرق ت�سجيع الأطفال على املطالعة ح�سب املنطقة

قطاع غزةال�سفة الغربية

19 %26 %تخ�سي�ص موازنة ل�سراء الكتب

12 %21 %توفري مكتبة منزلية

27 %25 %ت�سجيع الأطفال على امل�ساركة يف الأن�سطة الثقافية

7 %5 %م�ساعدة الأبناء لال�سرتاك يف مكتبة عامة

8 %7 %ا�ستماع الوالدين لالأبناء وهم يقروؤون

2 %2 %يقوم اأحد اأفراد الأ�سرة بالقراءة للطفل

8 %6 %ال�ستعانة بالربامج التلفزيونية لتنمية ميول الطفل نحو القراءة 

19 %9 %بال�سوؤال ومناق�سة الأن�سطة مع الأطفال 

وقد اأجاب ن�سف اأولياء الأمور )50 %( باأن اأحد اأفراد الأ�سرة الكبار يق�سي وقتًا مع الأطفال الذكور للقراءة واملطالعة 

)18 % اأجابوا بنعم, و32 % اأحيانًا(. اإل اأن الالفت للنظر هنا اأن هذه الن�سبة ترتفع عندما يتعلق الأمر بق�ساء وقت مع 

الأطفال الإناث اأثناء املطالعة لت�سل الن�سبة اإىل 92 %.

اأما الوقت الذي يق�سيه اأحد اأفراد الأ�سرة الكبار مع الأطفال اأثناء القراءة واملطالعة اأ�سبوعيًا, فغالبية العينة )70 %( 

اأفادوا باأن الوقت املخ�س�ص لذلك اأ�سبوعيًا بني ن�سف �ساعة و�ساعة )ن�سف �ساعة: 25 %, �ساعة: 45 %(. فيما يق�سي 

17 % �ساعتني اأ�سبوعيًا, و13 % اأكرث من �ساعتني.

تبني  اإذ  الأ�سرة,  داخل  الأم  املطالعة هي مهمة  الأطفال يف  مع  الوقت  ق�ساء  اأن مهمة  النتائج(,  الوا�سح )ح�سب  ومن 

النتائج اأن معظم هذا الوقت تق�سيه الأم )65 %(, ثم الأب )20 %(, فاأحد البنات الكبار )10 %(, واأخريًا اأحد الأخوة 

الذكور )5 %(.
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اأما اأولياء الأمور الذين اأجابوا باأنهم ل ي�سجعون اأبناءهم على املطالعة, معللنّي ذلك يف الدرجة الأوىل بعدم توافر الوقت 

الكايف لذلك )60 %(, و�سعوبة الأو�ساع املادية لالأ�سرة )52 %(, واأخريًا لأن هذا املو�سوع لي�ص من اأولويات الأ�سرة 

.)% 44(

اأ�سباب �سكلت برمتها عوامل  اأولياء الأمور عزوف الأطفال ب�سكل عام عن املطالعة, في�سعون جمموعة  اأما كيف يف�سر 

وبن�سبة  الكمبيوتر,  واألعاب  والإنرتنت,  والتلفاز  اللعب,  الأطفال على  اإقبال  راأ�سها  وعلى  املطالعة,  الأطفال عن  لعزوف 

ت�سل لـ 97 % من اأولياء الأمور. اأما بقية الأ�سباب )والتي تراوحت ن�سبتها بني 85 %- 91 %, فهي: �سعوبة الظروف 

القت�سادية, والظروف الجتماعية )كالتفكك الأ�سري والت�سرب من املدار�ص...(, وعدم توافر مكتبات عامة, وموؤ�س�سات 

متخ�س�سة باأدب الطفل, وعدم ال�سعور باأهمية املطالعة وقيمتها لدى الأ�سر.

واأفاد 41 % من اأولياء الأمور بتوافر مكتبة منزلية اأو مكان خم�س�ص للكتب غري املدر�سية يف البيت )ل تختلف عن اإجابة 

الأطفال 39 %(. وتتوافر لدى الأ�سر يف ال�سفة الغربية مكتبات منزلية اأكرث مما هو احلال عليه يف قطاع غزة, اإذ بلغت 

الن�سبة يف ال�سفة الغربية 46 %, مقارنة بـ 32 % يف قطاع غزة.

الأ�سرة  بتف�سيالت  يتعلق  الأول  نتوقف عند معطيني,  لها,  اأبنائهم  توجيه  الأمور  اأولياء  يف�سل  التي  الكتب  نوعية  وحول 

ومقارنتها بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة, والثاين مقارنة تف�سيالت الأطفال باأولياء الأمور:

تف�سيالت الأ�سرة

	 يف املرتبة الأوىل وبن�سبة 44 % من اأولياء الأمور, يوجهون اأبنائهم ملطالعة املوا�سيع الدينية.•

	 يلي ذلك املوا�سيع العلمية 26 %، واملوا�سيع التاريخية 11 %.•

	 81 % من اأولياء الأمور يحثون/ يوجهون الأبناء لقراءات دينية, وعلمية, وتاريخية. )اأقل من ن�سف • يف املح�سلة؛ 

اأولياء الأمور بقليل املوا�سيع الدينية(. 

	 اأبرز الختالفات بني اأولياء الأمور يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة, جاءت فيما يتعلق باملو�سوعات الدينية, واملو�سوعات •

العلمية, اإذ تزيد ن�سبة توجيه الأهل يف ال�سفة لأطفالهم باجتاه املو�سوعات العلمية بن�سبة )20 %(, وعلى عك�ص ذلك 

متامًا تزيد ن�سبة توجيه الأهل يف قطاع غزة لأطفالهم للموا�سيع الدينية )وبفارق 20 نقطة(.

يبني الر�سم البياين الآتي, تف�سيالت الأهل جلميع اخليارات, والفروقات بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
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مقارنة تف�سيالت الأ�سرة وتف�سيالت الأطفال

الأهل  يف�سل  التي  الكتب  نوعية  ب�سكل كبري, عن  قراءتها  التي يحبون  الكتب  لنوعية  الأطفال  تف�سيالت  تختلف  عموما 

توجيههم اإليها. ويبني اجلدول الآتي الفوارق بني التف�سيالت:

جدول )11(: مقارنة تف�سيالت اأولياء الأمور والأطفال لنوعية الكتب

الأطفالاأولياء الأمورنوعية الكتب
الفارق )نقطة(

)+ تعني زيادة لدى اأولياء الأمور(

+65 %11 %موا�سيع تاريخية

65 %1 %ق�س�ص بولي�سية

1612 %4 %مغامرات وخيال علمي

+1313 %26 %موا�سيع علمية

94 %5 %�سعر واأدب

73 %4 %عن ال�سخ�سيات امل�سهورة

+1430 %44 %موا�سيع دينية

75 %2 %موا�سيع عن الكمبيوتر واألعابه

2218 %4 %ق�س�ص عن احليوانات

ومن الوا�سح ح�سب اجلدول اأن الأهل يوجهون اأطفالهم ب�سكل يفوق تف�سيلهم بكثري جتاه املوا�سيع الدينية, ثم العلمية, 

وبدرجة اأقل التاريخية, يف حني اأن الأطفال يف�سلون ق�س�ص احليوانات واخليال العلمي وهما منطان ل يحظيان بت�سجيع 

الأهل.

اأما تقييم اأولياء الأمور لدور املدر�سة يف املطالعة, فنو�سحه يف النقاط الآتية:

	 اعترب غالبية اأولياء الأمور )67 %( اأن املدر�سة ل يهمها �سوى اأن يقوم الطلبة بقراءة املناهج املدر�سية.•

	 املنهاج • الطلبة على قراءة كتب خارج  ت�سجع  املدر�سة غالبًا ل  اأن  الأمور  اأولياء  ن�سبة مقاربة )62 %( من  اعتربت 

الدرا�سي.

	 ويف املقابل, اأفاد 59 % اأن املدار�ص تقوم عادة بتنظيم م�سابقات �سنوية لكتابة الق�سة, فيما اأفاد بخالف ذلك 26 % •

من اأولياء الأمور, وعرب 15 % عن عدم معرفتهم بالأمر نفيًا اأو اإيجابًا.

	 اأفاد • فيما  واملطالعة,  القراءة  لت�سجيع  ن�ساطات  بتنظيم  تقوم عادة  املدار�ص  اأن   % 63 اأفاد  اأي�سًا,  متقاربة  وبن�سب 

بخالف ذلك 27 % من اأولياء الأمور, وعرب 12 % عن عدم معرفتهم بالأمر نفيًا اأو اإيجابًا.

وحول �سلوكيات اأولياء الأمر اأنف�سهم جتاه املطالعة, اأفاد 54 % من اأولياء الأمور اأنهم يقومون باملطالعة, وترتفع هذه 

الن�سبة يف قطاع غزة لت�سل اإىل 62 %, مقابل 49 % يف ال�سفة الغربية.

وغالبية الذين يطالعون من الأهل )59 %(, يطالعون كتبًا ومو�سوعات دينية. يلي ذلك وبفارق كبري )7 %( كل من 

الأدب, واملوا�سيع العلمية, ويلي ذلك التاريخ وال�سعر )5 %( لكل منهما, واأخريًا الفل�سفة 2 %, فيما عرب 15 % عن 

اأنهم يقروؤون موا�سيع اأخرى.

ويف �سياق مت�سل باملطالعة, �سرح 77 % من اأولياء الأمور باأنهم يحاولون خلق نقا�ص داخل الأ�سرة )مع الأبناء( حول 

املوا�سيع العامة, ومن بينها حتظى املوا�سيع الجتماعية بح�سة الأ�سد يف احلوارات الأ�سرية )42 %(. وفيما ياأتي 

ر�سم بياين يو�سح املو�سوعات التي يتم نقا�سها اأ�سريًا, ون�سبة كل منها مناطقيًا:
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ت��سيات. 5

انتهت ور�ص العمل اإىل عدد من التو�سيات ح�سب كل جمموعة م�ساركة يف ور�سات العمل, والتي ت�سرتك بطبيعة احلال يف 

العديد من حماورها, واأبرز هذه التو�سيات ح�سب امل�ساركني يف الور�سات ما ياأتي:

 ت��سيات الأطفال 1.5

	  �سرورة قيام الأهل بتعزيز عادة املطالعة من خالل توفري مكتبة منزلية, و�سراء ق�س�ص وكتب اأطفال.•

	  توفري الكتب اخلا�سة بالأطفال يف مكان حمدد يف املكتبة املدر�سية, ويف املكتبات العامة حتى ي�سهل الو�سول اإليها.•

	  تعليم القراءة والكتابة من خالل الق�س�ص وكتب الأطفال, لأنها اأكرث متعة من الكتب املدر�سية.•

	  اإقناع الطفل بالقراءة من خالل ت�سجيعه باملكافاآت والهدايا.•

	  تعليم الر�سم وتطوير الو�سائل امل�ساعدة.•

	  توفري كمبيوتر يف املنزل, ويف املدر�سة, وو�سع برامج تعليمية فيها.•

 ت��سيات الأ�سر 2.5

	  تعزيز دور املدر�سة حلث الأطفال على املطالعة اخلارجية.•

	  توفري مكتبات خا�سة بالأطفال يف كل منطقة, وميكن ال�ستفادة من العديد من مقرات املوؤ�س�سات لتحقيق ذلك.•

	  تخفيف الأعباء املدر�سية على الأطفال, وتعوي�ص ذلك باأن�سطة م�ساندة تتعلق باملطالعة, والأبحاث, وغريها.•

	  توفري اأماكن ترفيهية لالأطفال الذكور والإناث, مع مراعاة خ�سو�سية كل منطقة, وكل جمتمع.•

 ت��سيات امل�ؤ�س�سات 3.5

	  اإعادة النظر يف املناهج من وزاره الرتبية والتعليم بالرتكيز على النوع ولي�ص الكم.•

	 القراءة • ت�سجع  التي  الربامج  ا�ستمرار  يف  واملدار�ص  واملكتبات  بالأطفال  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  بني  والتن�سيق  التوا�سل 

لالأطفال.
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	 جعل التوا�سل مع الأهايل من خالل جمل�ص الآباء والأمهات, والرتكيز على اأهمية القراءة على اأجندة الجتماعات •

الدورية, وخماطر الإنرتنت على الأطفال, و�سرورة وجود دور لالأهايل يف هذا اخل�سو�ص.

	 الرتكيز على كيفيه تربية الأطفال منذ ال�سغر يف ا�ستخدام الأ�سلوب ال�سيق ل الأ�سلوب اململ يف القراءة لرتغيبهم يف •

الكتب والقراءة.

	 حث املدار�ص واجلامعات الطالب على اإعداد بحوثهم وم�ساريعهم من خالل البحث والتوجه للمكتبات ل ا�ستخدام •

الإنرتنت, وتو�سيح الأخطاء التي �سيواجهونها اأثناء امل�ساريع والأبحاث لن�ستطيع ا�ستنها�ص القراءة من جديد.

	 اإعداد خطة من خمتلف املوؤ�س�سات, للرتويج لكتب الأطفال, وتوفريها باأ�سعار متاحة للجميع.•

وبالنظر لتو�سيات امل�ساركني ونتائج امل�سح, وبع�ص التقارير, ميكن و�سع جملة تو�سيات ح�سب العنا�سر الرئي�سة يف مو�سوع 

املطالعة )وهي الطفل, الكتاب, والأ�سرة, واملكتبة, واملدر�سة, واملوؤ�س�سات, اأ�ساليب وو�سائل الت�سجيع(. وكون الأطفال –

هنا- هم ال�سريحة امل�ستهدفة باملطالعة, فاإن تعزيز عادة املطالعة لديهم تتطلب العمل اأول من داخل الأ�سرة لت�سجيعهم 

وتربيتهم على املطالعة كعادة و�سلوك, ما يقت�سي الآتي:

	 قيام اأفراد الأ�سرة الكبار اأنف�سهم باملطالعة, واإقناع الأطفال باأهمية املطالعة, فعادة ما يقلد الأطفال الأمناط ال�سلوكية •

للكبار داخل الأ�سرة.

	 غر�ص اأمناط من ال�سلوكيات لدى الأطفال يف عمر ما قبل القراءة ذات عالقة باملعرفة ب�سكل عام, كاأن تتم القراءة •

لهم من ق�س�ص خمتلفة, اأو الرواية ال�سفهية لهم, وربط اأن�سطتهم كالر�سم واللعب والزيارات والرحالت مبعلومات 

معينة وق�س�ص لتنمية خيالهم وحبهم يف املعرفة.

	 يف مرحلة تعلم الأطفال للقراءة, من املهم تطوير العالقة بني الطفل والكبار داخل الأ�سرة بتبادل الأدوار, اإذ يقراأ •

مبعلومات  تلفزيونية  برامج  بربط  مثال  التفاعل  تنويع  ميكن  كما  الأطفال,  لقراءة  الكبار  وي�ستمع  لالأطفال,  الكبار 

ربط عدد من  على  القدرة  للطفل  يوفر  التفاعل  فهذا  املطالعة,  كتاب  اأو  املدر�سي,  الكتاب  يقدمها  واأخرى  حياتية, 

املعلومات على اختالف م�سادرها بع�سها ببع�ص.

	 �سرورة توفري مكتبة اأو مكان خم�س�ص لكتب الأطفال داخل املنزل, اإ�سافة لأهمية توفري بع�ص الو�سائل الأخرى ذات •

العالقة, كالورق, واأدوات الر�سم, والكمبيوتر.

	 املنزل • الأطفال يف  التناف�ص بني  اأي�سًا من خالل  الأطفال  والتحفيز, وت�سجيع  باملكافاآت  الأطفال  ربط املطالعة لدى 

لقراءة ورواية ما متت قراءته, اأو عرب الكتابة... اإلخ.

وهذا الإطار التفاعلي بني الطفل واأ�سرته, يجب اأن ميتد اأي�سًا للمدر�سة باعتبارها البيئة الثانية لتنمية قدرات الأطفال, 

وغر�ص القيم الرتبوية فيهم, وتزويدهم باملعرفة, ومن هنا, فاإن للمدر�سة دورًا حيويًا يف تنمية عادة املطالعة لدى الأطفال, 

من خالل:

	 تبّني �سيا�سات تقلل من الأعباء الدرا�سية, مقابل تعميق م�سمون املناهج بال�سكل الذي يرتبط باحلث على التفكري •

عو�سًا عن التلقني.

	 و�سع عدد من ال�ساعات �سهريًا للمطالعة داخل املدر�سة, عرب ح�س�ص للمطالعة, وزيارة املكتبة, وربط املنهاج املدر�سي •

بالكتب وم�سادر القراءة اخلارجية, وحث الأطفال يف املدار�ص على اإجناز واجبات بيتية من خارج الكتاب املدر�سي. 

	 ربط الأن�سطة الالمنهجية باملطالعة, وحماولة اإبداع اأن�سطة ترفيهية تعمق رغبة الأطفال بالبحث, وربط الن�ساطات •

اليومية باملعرفة على اختالف م�سادرها.

	 التو�سع يف ا�ستخدام الو�سائل التعليمية التفاعلية, مثل املختربات, والو�سائط التعليمية, والكمبيوتر, والأفالم الوثائقية.•
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	 تعزيز دور املكتبة املدر�سية, وتن�سيطها, ورفدها بنوعية الكتب التي تهم الأطفال �سمن مراحلهم العمرية املختلفة, •

وتزويد الأطفال باملهارات الالزمة للتعرف على الكتب, واأنواعها, واختيار ما يحبون �سمن الهتمامات الفردية لكل 

منهم.

	 يتعلق • فيما  الطرفني  تربوية بني  لن�سج عالقة  الأمور  اأولياء  واملدار�ص, من خالل جمال�ص  الأ�سر  العالقة بني  تعزيز 

مبهارات الأطفال وميولهم, وبالتايل بناء كل طرف عالقته بالأطفال مبا يراعي الن�سجام بني البيئة املنزلية واملدر�سية.

تكتمل احللقة الرتبوية بدور املوؤ�س�سات الر�سمية والأهلية, وهنا يفرت�ص يف وزارة الرتبية والتعليم اأن تراجع �سيا�ساتها مبا 

ي�سمن مراجعة املناهج, وخا�سة الأعباء والنوعية, والأ�ساليب الرتبوية والتدري�سية لتعميق الإبداع واحلث على التفكري 

وتنمية  الالمنهجية,  الأن�سطة  لتعزيز  والتوجه  المتحانات,  يف  الأداء  على  ح�سرًا  املعتمد  والتقييم  التلقني  عن  عو�سًا 

املهارات الفردية, واحت�سان الإبداع وتنميته.

   اأما وزارة الثقافة, فلها دور حيوي يف ن�سر اأمناط ثقافية ذات عالقة بتنمية الهوية الوطنية, وربط ال�سلوكيات الجتماعية 

على  والفنون  كاملعرفة,  الثقافة  التفاعل بني خمتلف عنا�سر  وتعزيز  الفل�سطيني,  للمجتمع  العامة  والأخالقيات  بالقيم 

اأن ترفع ن�سبة املخ�س�سات املالية لهذه التوجهات, واإدراجها يف  اأي�سًا فاإنه يفرت�ص باحلكومة  اأ�سكالها. وهنا  اختالف 

موازناتها العامة, �سمن روؤية تنموية تقوم على ال�ستثمار يف الإن�سان اأوًل كاأ�سا�ص لتحقيق التنمية امل�ستدامة, وخلق توا�سل 

بني الأجيال.

 ول نن�سى املوؤ�س�سات الأهلية التي تتفاعل مبا�سرة مع الأطفال, لت�سكل عن�سرًا ل يقل اأهمية عن الأ�سرة واملدر�سة يف غر�ص 

عادة القراءة لدى الأطفال وتعزيزها, وهي, كما املنزل واملدر�سة, مدعوة اإىل بناء براجمها وم�ساريعها ب�سكل ميزج بني 

املعرفة املجردة واحلياة املعا�سة, بني املطالعة من الكتاب وتلقي املعارف من م�سادر اأخرى, واخلروج عن اأ�ساليب التوجيه 

املبا�سرة اإىل احلث الإبداعي لالأطفال مبا يرتك لهم اخليار �سمن فروقاتهم الفردية, مع ارتكاز ذلك اإىل اأهمية تعزيز 

الهوية والنتماء والتفكري “النقدي” لدى الأطفال. واأخريا تخ�سي�ص مكان للقراءة وتوفري الكتب املنا�سبة لالأطفال داخل 

هذه املوؤ�س�سات.

  وفيما يرتبط باإنتاج كتاب الأطفال فيتطلب العمل �سمن عدة م�ستويات؛ اأهمها:

	 دعم اإنتاج كتاب الطفل, وتعميمه باأ�سعار متاحة للجميع.•

	 ت�سجيع الرتجمة لالأعمال املوجهة للطفل من لغات اأخرى.•

	 وجود جلنة من الرتبويني واملوؤ�س�سات الأهلية واملثقفني لالطالع على م�سامني كتب الأطفال املنتجة حمليًا وعربيًا اأو •

املرتجمة للتاأكد من ر�سالتها وم�سامينها.

	 اإنتاج الكتب على امل�ستوى الإخراجي مبا يتنا�سب والفئات العمرية املختلفة لالأطفال )حجم الكتاب, الألوان, نوعية •

الورق...(.




