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ابرز النتائج

تقدم الدرا�سة ،فيما يلي� ،أبرز النتائج
الكمية التي تقدم معطيات يف غاية
الأهمية ،والتي يتناولها التحليل يف
ثنايا الدرا�سة ،يف محاولة للوقوف
على املعاين الكامنة وراء الأرقام .و�إن
�أمكن حتويل كل بيانات الدرا�سة الكمية
والنوعية �إلى لوحة واحدة ،ف�إنه ميكن
القول �إننا �أمام م�شهد ثقايف خا�ص
بالأطفال ،يعوزه الكثري من العمل
الد�ؤوب الذي تتوزع م�س�ؤوليته على
الأ�سرة واملدر�سة وامل�ؤ�س�سات الثقافية
والإعالمية ،وغريها ،خا�صة جلهة ربط
مدخالت العمليات الرتبوية والثقافية
بع�ضها ببع�ض ،ناهيك عما باتت متثله
الف�ضاءات اجلديدة املتمثلة بالو�سائل
الإعالمية والتكنولوجية كالعب جديد
يف عملية التن�شئة والتثقيف للأطفال.
كما ال يغيب عن البال �أن العديد من
املتغريات تلعب دور ًا يف الت�أثري على
النتائج الكلية ،تناولت الدرا�سة بع�ضها
بالتحليل ،وخا�صة متغريي املنطقة
واجلن�س� .إذ يالحظ �أن الأطفال يف
قطاع غزة يدفعون ثمن احل�صار
واالنق�سام ال�سيا�سي ،ف�ض ًال عن الثقافة
املجتمعية واحلالة املعي�شية املرتدية،
مما يجعل م�شاركتهم �أو و�صولهم
للم�صادر الثقافية �أقل من نظرائهم
يف ال�ضفة الغربية ،كذلك ف�إن الإناث،
وبحكم بع�ض عوامل مختلفة تناولها
التحليل ،ميلن ب�شكل �أكرب للم�شاركة
يف بع�ض الأن�شطة الثقافية والقراءة
اخلارجية على حد �سواء ،مقابل قيود
على لعبهن يف احلارة كنظرائهن من
الذكور ،و�أكرث انخراط ًا يف الأعمال
املنزلية على ح�ساب �أوقات فراغهن

املخ�ص�صة للرتويح .بجميع الأحوال،
ت�شكل مادة هذه الدرا�سة �أر�ضية منا�سبة
للمخت�صني وذوي االهتمام لإعادة
النظر يف كثري من ال�سيا�سات والربامج
والتوجهات اخلا�صة بثقافة الطفل.
ق�ضاء الوقت ووقت الفراغ
�أو ًال :خالل ال�سنة الدرا�سية
 يق�ضي حوايل ثلث الأطفال ()%34غالبية وقتهم يف الدرا�سة والواجبات
املدر�سية .ترتفع هذه الن�سبة يف ال�ضفة
الغربية مقارنة بقطاع غزة (،%38
مقابل  ،)%28وكذلك فهي �أعلى لدى
الإناث مما عليه احلال لدى الذكور
( ،%42مقابل .)%26
 فيما ت�شغل الأن�شطة الرتويحيةمبا ي�شمل (اللعب واللهو يف احلارة،
الإنرتنت والألعاب الإلكرتونية،
التلفزيون ،الريا�ضة ،امل�شاركة يف
�أن�شطة امل�ؤ�س�سات ،القراءة اخلارجية)
غالبية وقت  %51من الأطفال.
 يق�ضي  %15من الأطفال غالبية وقتهميف الأعمال ،والتي ت�شمل (الأعمال
املنزلية ،العمل مع فرد من الأ�سرة،
العمل مع فرد من خارج الأ�سرة) .حيث
ت�شغل الأعمال املنزلية غالبية وقت %10
من الأطفال ،وترتفع الن�سبة بني الإناث
لت�صل �إلى  %16مقابل  %3لدى الذكور.
 من بني الأن�شطة الرتويحية ،ف�إناللعب واللهو يف احلارة ،والإنرتنت
والألعاب الإلكرتونية ،هما الن�شاطان
الأبرز لق�ضاء غالبية وقت الفراغ،
وبن�سبة  ،%19و %15على التوايل.

ثاني ًا :خالل العطلة ال�صيفية
 يف املرتبة الأولى لق�ضاء غالبيةالوقت ،الإنرتنت والألعاب الإلكرتونية
وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،وذلك عند
 %25من الأطفال ،ويف املرتبة الثانية
اللعب واللهو يف احلارة ،وبن�سبة ،%18
يلي ذلك م�شاهدة التلفزيون لدى %18
من الأطفال.
 ب�شكل عام ،ترتفع ن�سبة الذكور الذينيق�ضون وقت فراغهم يف اللعب واللهو
باحلارة �أو ممار�سة الريا�ضة ،فيما
ترتفع ن�سبة الإناث يف املجاالت املتعلقة
بالإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي،
وم�شاهدة التلفزيون ،وم�ساعدة الأ�سرة
يف الأعمال املنزلية.
ثالثا :ا�ستخدام الإنرتنت
 �أفاد ( )%74من الأطفال بتوفرا�شرتاك �إنرتنت يف بيوتهم ،و %80بتوفر
�أجهزة �إلكرتونية من منط الكمبيوتر،
والآي-باد ،واملوبايالت الذكية
مبتناولهم من خالل ما يتوفر لدى �أفراد
الأ�سرة .ومن بني ه�ؤالء هناك  %55من
ميتلكون �أجهزة �إلكرتونية خا�صة بهم.
 ن�سبة توفر الإنرتنت والأجهزةالإلكرتونية �أعلى يف ال�ضفة الغربية
مقارنة بقطاع غزة.
  %42من الأطفال الذين ي�ستخدمونتلك الأجهزة ت�شكل الألعاب الإلكرتونية
اال�ستخدام الأبرز لديهم.
 يلي الألعاب الإلكرتونية كل من:م�شاهدة برامج تعليمية بن�سبة ،%14

المقدمة

وم�شاهدة الأفالم بن�سبة  ،%13واال�ستماع
للأغاين واملو�سيقى بن�سبة  .%12وهناك
 %8ي�شاهدون �أفالم الأطفال.
 يف الوقت الذي ي�ستخدم  %51منالأطفال الذكور ،الذين ي�ستخدمون
الأجهزة الإلكرتونية ،للألعاب
الإلكرتونية ،ف�إن الإناث ال تتجاوز
ن�سبتهن  %33لنف�س اال�ستخدام ،يف
حني تتفوق الإناث يف جمايل الربامج
التعليمية ( %20مقابل  %8عند الذكور)،
واال�ستماع للأغاين واملو�سيقى.
  %25من الأطفال الذين ي�ستخدمونالأجهزة تلك يق�ضون �أكرث من �ساعتني
يومي ًا يف ا�ستخدامها.

  %75من الأ�سر الذين ال ي�شارك�أطفالهم يف الأن�شطة الثقافية اعتربوا
�أن �أماكن �سكناهم هي العائق الرئي�س
�أمام م�شاركة �أطفالهم يف هذه الأن�شطة.
خام�سا :القراءة اخلارجية
  %42من الأطفال يقر�أون كتب ًا خارجيةخالل ال�سنة الدرا�سية ،وترتفع هذه
الن�سبة يف ال�ضفة الغربية مقارنة بقطاع
غزة ،وبني الإناث مقارنة بالذكور.
 ترتفع ن�سبة الأطفال الذين يقر�أونكتب ًا خارجية يف العطلة ال�صيفية �إلى
.%89

من بني الأطفال الذين ي�شاركون يف
الأن�شطة الثقافية ف�إن:

 الدافع الأ�سا�سي للقراءة اخلارجيةهو املتعة وق�ضاء وقت الفراغ ،وذلك
لدى ن�سبة  %63من الذين يقر�أون
كتب ًا خارجية ،مقابل  %27لأن القراءة
اخلارجية ت�ساعدهم يف درا�ستهم.

 ن�سبة م�شاركة الأطفال يف الأن�شطةالريا�ضية  ،%43يليها الأن�شطة التطوعية
.%38

  %45من الأطفال الذين يقر�أون كتب ًاخارجية يتلقون دعم ًا وت�شجيع ًا من
�أ�سرهم.

  %27ن�سبة م�شاركة الأطفال يفالأن�شطة اجلماعية املتعلقة بالقراءة
والكتابة الإبداعية ،وغريها.

 الكتاب هو امل�صدر الرئي�س للقراءةبح�سب  %67من الأطفال الذين يقر�أون
كتب ًا خارجية ،يليه الإنرتنت عند %15
منهم ،واملجالت بن�سبة .%8

رابعا :امل�شاركة يف الأن�شطة الثقافية

 �أما ن�سبة امل�شاركة يف الأن�شطة الفنيةعلى اختالفها فال تتجاوز  %20لأي من
الأن�شطة الفنية.
 ب�شكل عام ،وجلميع الأن�شطة الثقافية،ف�إن ن�سبة امل�شاركة يف ال�ضفة الغربية
�أعلى من قطاع غزة ،وم�شاركة الإناث
�أعلى مقارنة مع الذكور.
 تلعب املدر�سة الدور الأهم يف دعوةالأطفال �أو تنظيم م�شاركتهم �أو
ح�ضورهم للأن�شطة الثقافية ،فمن
بني جميع امل�ؤ�س�سات �أو اجلهات ،ف�إن
املدر�سة كانت اجلهة التي دعت �أو نظمت
تلك الأن�شطة ح�سب �إجابات  %64من
الأطفال الذين ي�شاركون يف الأن�شطة.

 الكتب الأدبية هي الأكرث قراءة،وبن�سبة  %88من الأطفال الذين يقر�أون
كتب ًا خارجية ،يلي ذلك وبن�سبة %73
الكتب الدينية ،فالكتب العلمية بن�سبة
 ،%43و�أخري ًا الكتب التاريخية بن�سبة
.%35
 املكتبة املدر�سية هي امل�صدر الأولللكتب التي يقر�أها الأطفال وبن�سبة
( ،)%49يلي ذلك املكتبات العامة
ومكتبات امل�ؤ�س�سات الأهلية وبن�سبة
 ،%22فاملكتبة املنزلية بن�سبة .%12
  %26من الأ�سر لديهم مكتبة منزلية،وربع تلك املكتبات حتتوي على �أقل من

 25كتاب ًا ،وحوايل  %41منها حتتوي بني
 50-26كتاب ًا.
�ساد�سا :دور املدر�سة
 �أفاد  %63من الأطفال �أن املدر�سةتخ�ص�ص وقت ًا لزيارة املكتبة املدر�سية
والتعرف على محتوياتها.
  %59-%30من الأطفال يعتربون �أنمدار�سهم تنمي لديهم مواهب وهوايات
تتعلق باملو�سيقى ،التمثيل ،الرق�ص
والدبكة ،الكتابة الأدبية والتعبريية،
الر�سم.

برغم تعدد تعريفات الثقافة ،ومحاوالت حتديد عنا�صرها ومكوناتها� ،إال �أن مفهومها اللغوي ،يبدو الأقرب للإحاطة بجوهر املفهوم ،لت�صبح معه
كل �إ�ضافة وتفريع عليه ،تتعلق باملقاربات املختلفة التي ميكن معها الدخول �إلى هذا احلقل الغني ،واملت�شعب .وهذا ما يدعو ال�ستعادة التعريف
اللغوي ،الذي يرى يف الثقافة حذق ومتكن وتقومي وت�سوية ،والتي ت�صب جميعها يف حت�صيل املعارف وال�سلوكيات والعادات وممار�ستها ،مبا يرتقي
بالفرد واملجتمع على حد �سواء .وعند ارتباط الثقافة بجماعة ما ،ي�صبح املو�ضوع م�شرعا� ،أمام امل�شرتك الذي يحيل على الهوية اجلامعة،
واحلا�ضنة للتنوع يف ذات الوقت.
وبربط التعريف اللغوي ،ببع�ض �أهم التعريفات الإ�صطالحية ،فهناك اجتاهان رئي�سيان� ،أحدهما يكاد يقت�صر على العنا�صر الال-مادية حلياة
النا�س يف اجلماعة ،كالتعريف الذي يقدمه �إدوارد تايلور ب�أن الثقافة هي« :كل مركب ي�شتمل على املعرفة واملعتقدات ،والفنون والأخالق ،والقانون
والعرف ،وغري ذلك من الإمكانيات �أو العادات التي يكت�سبها الإن�سان باعتباره ع�ضو ًا يف جمتمع»� .أما الثاين فيو�سع من دائرة الثقافة كظاهرة
مركبة تتكون من عنا�صر فكرية و�سلوكية ومادية ،كتعريف روبرت بري�ستد «الثقافة هي ذلك املركب الذي يت�ألف من كل ما نفكر فيه� ،أو نقوم
بعمله� ،أو منتلكه ك�أع�ضاء يف املجتمع» . .1وبني اللغوي واال�صطالحي ،ف�إن امل�شرتك �أن الثقافة تت�ضمن جوانب عقلية ،و�أخرى ترتبط بنمط حياة
النا�س يف اجلماعة.
من بني ما يختلف عليه املفكرون يف مو�ضوع الثقافة هو «حول طبيعة عالقتها مع �أفراد املجتمع ،وفيما �إذا كانت هي ما يحدد يف طبيعة العالقات
املجتمعية ،ويف مواقف الأفراد وتفكريهم �أم �أن الأفراد ،بحركة عالقاتهم وتفاعالتهم ،يحددون يف طبيعة الثقافة وخ�صائ�صها»  .2ي�ؤمن البع�ض
بان الثقافة تتحدد �ضمن حركة العالقات االقت�صادية القائمة يف املجتمع� ،أي �أنها نتاج لها .بينما ي�ؤمن �آخرون ب�أنها هي ما يحدد ويجعل الأفراد
3
ما هم عليه� ،أي �أنها هي ما ُيحدد يف مواقف النا�س وعالقاتهم وطرائق �سلوكهم ،ويرى �آخرون �أن الت�أثريات متبادلة االجتاه ومتعددة .
�أما عند ربط الثقافة بالأطفال على وجه اخل�صو�ص ،ف�إننا ب�صدد مو�ضوع يت�سم بقدر عال من احل�سا�سية ،فهي مرتبطة بالرتبية والتن�شئة ،يرى
غرام�شي وجود ت�أثري للمجتمع املدين على الأفراد وطرائق تفكريهم وحياتهم� ،أي على الثقافة ،فهو يعترب املجتمع املدين ف�ضاء للهيمنة الثقافية،
ووظيفة الهيمنة هي وظيفة توجيهية ،متار�سها الطبقة احلاكمة بوا�سطة تنظيمات مثل املدار�س ودور العبادة والهيئات الثقافية املختلفة الأخرى،
خللق �أفراد جمتمع ذات خ�صائ�ص معينة ومحددة خلدمة م�صاحلها . 4لهذا ف�إن ال�صنف «طفولة» هو مرحلة انتقال من احلالة «الطبيعية»
للإن�سان �إلى حالته «االجتماعية» ،وهذا االنتقال يجري عرب م�ؤ�س�سات و�سيطة عدة� . 5إذ �أن هذه املرحلة العمرية تتعلق باكت�ساب كثري من
عادات الأ�سرة واملجتمع وثقافته وتقاليده و�أمناط �سلوكه ،ي�صبح معها �س�ؤال الثقافة ،تعريف ًا ،وعنا�صر ،ونتائج �أكرث تعقيد ًا وت�شابك ًا ،خا�صة مع
تنوع الروافد التي يت�أثر بها الطفل ،وتهافت الإدعاء ب�أن تلك الروافد ميكن �أن ت�شكل ك ًال مت�سق ًا ومتناغم ًا ،خا�صة �إزاء االنفتاح على الو�سائل
التكنولوجية والإعالمية .فقد «متيزت النظريات احلديثة حول الطفولة بقبولها مبد�أ ناظم ًا زمني ًا عرب مفهوم التطور؛ �أي �أن هنالك عالقة
طردية بني مرور الزمن ومميزات الطفل الذي مر عليه هذا الزمن .ومفهوم التطور هذا ينطبق على اجل�سد ،بكونه القاعدة املادية ملا هو طفل،
كما ينطبق على الذهن ،بكونه خط التما�س بني البيولوجي واالجتماعي ،وينطبق على النف�س ذاتها مبا حتويه من �آليات عمل ح�سية�-شعورية،
لي�صل هذا التطبيق �إلى ال�سلوك االجتماعي للطفل وقدراته التعبريية عن ذاته يف هذه امل�ستويات املتعددة» . 6فالطفل حقيقة ،لي�س «ب�صفحة
بي�ضاء �أو مبادة طبيعية خام ،فهو له تاريخ محدد يتخذ هيئات عدة �ضابطة لإمكانيات ت�شكيله الالحقة». 7
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مجموعة مؤلفني« ،نظرية الثقافة» ،ترجمة :عيل سيد الصاوي ،ع ( 223الكويت :عامل املعرفة ،يوليو  ،)1997ص .9
جامل ضاهر« ،يف املشهد الثقايف الفلسطيني» ،ورقة غري منشورة.
املصدر السابق.
املصدر السابق.
إسامعيل ناشف« ،طفولة حزيران :دار الفتى العريب وأدب املأساة»( ،رام الله :مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي ،)2016 ،ص.60
املصدر نفسه ،ص.39
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و�إلى جانب ذلك ،ال ميكن التغا�ضي عن فكرة �أن الأطفال � 8أنف�سهم ال ي�شكلون قطاع ًا متجان�س ًا� ،إذ ينطلق الرتبويون وال�سيكولوجيون يف تعاطيهم
مع مرحلة الطفولة ،بناء على تق�سيمها لأطوار تتعلق بنموهم اجل�سدي والعقلي والنف�سي ،حيث يحمل كل طور حاجات محددة ،ومن �ضمنها
عالقتهم باملكونات الثقافية املختلفة ،ك�سب ًا وت�أثر ًا ونتائج .فربامج التن�شئة املختلفة «تتميز بكونها ترتجم املعرفة النظرية �إلى �آليات م�ؤ�س�ساتية
تقوم بتفعيل �شكل محدد من العالقات بني الطفل وبيئته االجتماعية ،بحيث �شكل هذه البيئة احلا�ضنة الأف�ضل للعوامل املحفزة ،ولكنها مثبطة
للعوامل املعيقة يف الوقت ذاته .يف �أغلب الأحيان ،هذه العوامل تبنى بح�سب منطق تطوري تراكمي؛ �أي �أن هنالك جدولة للقدرات الكامنة لدى
الطفل وفق ًا لعمره ،ففي كل خانة عمرية هنالك قدرة� ،أو بالأحرى منظومة من القدرات الكامنة ،التي يجب �أن تتحقق بطريقة معينة للم�ؤ�س�سة
االجتماعية ذات ال�صلة» . 9ي�ضاف �إلى تلك الأطوار ،التباينات التي تفر�ضها ال�سياقات الأ�سرية واالجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية ،بدء ًا
مب�ستوى تعليم الأ�سرة ،وم�ستوى دخلها ،و� ً
صوال لنوع الفر�ص التي يحظى بها الأطفال .وكل ذلك ي�شكل متغريات تختلف معها نتائج �أي درا�سة ،ال
بل تقف عائق ًا �أمام �إمكانية التعميم� ،إال �ضمن ما ميكن اعتباره م�ؤ�شرات عامة ،حتتاج ملزيد من التدقيق والفح�ص.
و�إلى جانب ذلك كله ،ال ميكن ف�صل الثقافة عن ال�سياق التاريخي ،وهذا ما يجعل وط�أة املو�ضوع فل�سطيني ًا �أ�شد ،خا�صة �أن التاريخ الفل�سطيني،
ونتيجة للبرت الق�سري الذي تعر�ض له التاريخ الفل�سطيني ،جمتمع ًا وهوية ،وما حمله ذلك على ال�صعد ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،جعل
من الثقافة اجلامعة يف عن�صريها املوروث ،والراهن الذي تغلب يف ت�شكيله ف�سيف�ساء ال�صراع العربي -ال�صهيوين� ،أ�سا�س ًا يركن �إليه يف احلفاظ
على هوية جامعة ،تتخذ من التحرر عنوان ًا عري�ض ًا لها .وهو الأمر الذي بد�أ بالتخلخل نتيجة عوامل داخلية (وخا�صة بعد اتفاقيات �أو�سلو وت�شكيل
ال�سلطة الفل�سطينية) وخارجية (وخا�صة ما يتعلق بالعوملة الثقافية و�أبنيتها التحتية النيوليربالية) ،ال يت�سع النطاق هنا للوقوف عليها�. 10إن تناول
مو�ضوع ثقافة الأطفال ،وخا�صة املرتبطة بالقراءة اخلارجية ،مل ت�أت ملجرد ت�شخي�ص م�صادر الثقافة �أو عالقة الأطفال باملادة املقروءة (والتي
ت�شمل الكتاب ،وغريه من الو�سائل خا�صة مع انت�شار القراءة الإلكرتونية) .بل ملحاولة ر�سم �إطار عام ،يربط ثقافة الطفل ،بالثقافة املجتمعية
بعامة ،واملتغريات التي كان لها عميق الأثر يف تراجع االهتمامات الثقافية يف بع�ض املجاالت ،ل�صالح �صعود �أمناط وو�سائل واهتمامات �أخرى. 11
وما يعك�سه هذا كله على الهوية الوطنية الفل�سطينية ،التي ت�شكل الثقافة �أحد روافدها ،و�أ�س�س تدعميها يف الآن ذاته.
�صحيح �أن نطاق هذه الدرا�سة ومحدودياتها ،مل تغط ذلك �إال ملام ًا ،لكنها وبكل ت�أكيد تقدم بيانات وم�ؤ�شرات ممكن �أن ي�شكل كل منها �أر�ضية
مل�شروع بحثي ي�أخذ تلك امل�ؤ�شرات �إلى م�ستويات �أعمق ،و�أكرث تف�صي ًال ،خا�صة �إن مت اختبار تلك امل�ؤ�شرات يف �ضوء �أهداف عملية ،تبنتها اخلطط
اال�سرتاتيجية لقطاع الثقافة يف فل�سطني ،فما يرام حتقيقه للقطاع الثقايف رمبا ال ميكن البدء به �إال من الأطفال باعتبارهم مادة امل�ستقبل الأولى،
والأقدر على اكت�ساب ثقافة تتقاطع فيها الأهداف اال�سرتاتيجية املذكورة يف اخلطط� ،سيما ما يتعلق منها بالهوية الوطنية اجلامعة للفل�سطينيني
على اختالف �أماكن تواجدهم ،والت�أكيد على الأ�صالة الثقافية /الإرث الثقايف املنفتحة على الف�ضاءات الثقافية الإن�سانية ،والت�أكيد على قيم
التعددية.
يقودنا ذلك �إلى ا�ستعرا�ض �أهم ما ت�ضمنته ا�سرتاتيجيتي وزارة الثقافة الفل�سطينية الأخريتني (يف الأعوام ،2013-2011 :و، 12)2016-2014
باعتبارها اجلهة الر�سمية امل�س�ؤولة عن قطاع الثقافة الفل�سطيني ،ومن ثم االنتقال �إلى بع�ض �أهم البيانات والأدبيات ذات ال�صلة.
�سبق اخلطتني اال�سرتاجتيتني املذكورتني� ،إطالق ما �سمي باخلطة الوطنية لأدب الأطفال ،والتي ت�ضافرت فيها جهود عدد من امل�ؤ�س�سات احلكومية
(وزارتي الثقافة والرتبية والتعليم) والأهلية ،والتي ركزت على تعزيز ثقافة الطفل ،وخا�صة فيما يتعلق بكتب الأطفال ،والتو�سع يف الإنتاج
حسب الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني (البيان الصحفي الصادر مبناسبة اليوم العاملي للطفل بتاريخ  ،)2016/11/20قدر عدد األطفال أقل من
8
 18سنة منتصف عام  2016بحوايل  2,207,535طفل يف فلسطني أي ما نسبته حوايل  %45.8من السكان ،فيام تبلغ نسبة األطفال من عمر ( )18-10عاما حوايل
 877ألفا.
ناشف ،مصدر سبق ذكره ،ص.41
9
أنظر عىل سبيل املثال :فاتن فرحات« ،السياق الثقايف الفلسطيني» يف :مدخل إىل السياسات الثقافية يف العامل العريب( ،بريوت :املورد الثقايف،)2010 ،
10
ص .219-214
هناك دراسات أولت وسائل اإلعالم وتأثريها عىل األطفال االهتامم البالغ ،وخاصة عرب ما ميكن اعتباره تأثريات عميقة استطاعت وسائل اإلعالم
11
الحديثة تركها يف توجهات وسلوكيات األطفال ،بهذا الصدد أنظر/ي :منر رباح« ،اإلعالم وأدب األطفال» ،ورقة عمل مقدمة إىل ليوم الدرايس «أدب األطفال يف
فلسطني :واقع ومستقبل» ،بتاريخ ( ،2008/3/30رام الله :مركز القطان للطفل ،)2008 ،ص .106-103
وزارة الثقافة ،الخطة االسرتاتيجية لألعوام  ،2013-2011رام الله -فلسطني .2010 ،ووزارة الثقافة ،الخطة االسرتاتيجية لألعوام  ،2016-2014رام الله-
12
فلسطني.2013 ،
8

والتوزيع ،مع الرتكيز على م�ضمون هذا الأدب وما يحمله من توجهات� .أما خطة  2013-2011فانطلقت من جملة مبادئ وتوجهات ،عربت عنها
يف ر�ؤية متكاملة تركز على بناء ثقافة وطنية ،جتمع ما بني العمق العربي ،واالنفتاح على الإن�سانية ،مبعنى انفتاحها على التعدد .ويف املقابل ت�صون
اخل�صو�صيات الوطنية والرتاثية واالجتماعية ،وعلى ر�أ�سها مقاومة االحتالل .وذلك يف �إطار من احلفاظ على قيم امل�ساواة واحلرية والعدالة.13
ومع �إدراك اخلطة �أن الأطفال لهم ا�ستحقاقاتهم الرتبوية ،وخا�صة فيما يتعلق بالو�صول �إلى ثقافة من �ش�أنها تنمية �إدراك الأطفال ،والك�شف عن
مواهبهم� ،أ�شارت اخلطة �إلى �أن �أدب الأطفال مل يكن على م�ستوى عال من االهتمام ،ويف الوقت نف�سه ف�إن ذلك ال يعني عدم وجود مبادرات يف
هذا االجتاه ،فخالل ال�سنوات ال�سابقة على �إعداد هذه اخلطة ،كان هناك عديد مبادرات ركزت على �إن�شاء مكتبات للأطفال وت�أ�سي�س مركز موارد
�أدب الأطفال يف م�ؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي ،وت�شجيع الطفل على القراءة ،ويف تدريب معلمني يف جمال �أدب الأطفال �ضمن برنامج �إدخال �أدب
الأطفال يف برامج املدار�س ،كما يف �إغناء املكتبات املدر�سية بالكتب املخ�ص�صة لأدب الأطفال ،ويف �إدخال �أدب الأطفال كم�ساق يدر�س يف اجلامعات
الفل�سطينية. 14
�أما اخلطة اال�سرتاتيجية للأعوام  ،2016-2014فقد بد�أت بالت�أكيد �أن اخلطة التي �سبقتها بقيت يف �إطار القطاع ككل ،ومل حتول �إلى برامج
وخطط تنفيذية لكل م�ؤ�س�سة ،ما معناه تفريغ اخلطة من محتواها ومعناها . 15وهنا تربز ت�سا�ؤالت حول العالقة بني مختلف امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية
(حكومية ،و�أهلية) ذات العالقة بقطاع الثقافة ،و�إن كان التخطيط اال�سرتاتيجي لقطاع الثقافة ممكن ًا �أ�ص ًال ،مبعنى �أن اخلطة اال�سرتاتيجية
ممكنة التطبيق �ضمن حدود القطاع احلكومي ،وال تتجاوزه عمليا ،رغم �أن �آليات التخطيط اال�سرتاتيجي املعتمدة حكومي ًا ،كان القطاع الأهلي
�شريك ًا فيها .هذا عدا ما ميكن حتميله لأولويات التمويل والتناف�س عليه بني امل�ؤ�س�سات الثقافية املختلفة ،مما �أف�ضى �إلى تناثر العمل الثقايف،
وت�شظية �أولوياته ،ورمبا مو�ضوعاته وفحواه.
وهنا� ،سنالحظ �أن اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة لن تختلف يف خطوطها العري�ضة ،وموجهاتها الكربى عن �سالفتها .فهي تبد�أ بتحليل قطاع
الثقافة والعاملني فيه ،من حيث نقاط ال�ضعف والفجوات التي تعيق القطاع الثقايف ،بدء ًا من نق�ص الكوادر والتمويل والبنى التحتية ،و� ً
صوال �إلى
�ضعف �آليات التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات املختلفة العاملة يف القطاع .و�سيبدو �أن ما يتعلق بالأطفال يف هذه اخلطة ،هو ت�أكيد على ما ورد يف اخلطة التي
�سبقتها ،كدعم مكتبات االطفال ،وتعزيز دور املدر�سة ،خا�صة يف جمال الأن�شطة غري املنهجية .و�سيبقى ال�س�ؤال معلق ًا ،كيف ميكن �أن ن�ضمن خلطة
 2016-2014حتقيق �أهدافها ،وفق ذات ال�سياقات التي مرت بها اخلطة التي �سبقتها ،وخا�صة على �صعيد حتويل اال�سرتاتيجية لربامج متخ�ص�صة،
على م�ستوى امل�ؤ�س�سات ،ونطاق العمل.
�أما فيما يتعلق ح�صري ًا مبو�ضوع القراءة اخلارجية عند الأطفال فقد �سبق مل�ؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي يف العام � ،16 2010أن ن�شرت درا�سة قام
ب�إعدادها مركز درا�سات التنمية ،حول عادات القراءة اخلارجية /املطالعة لدى الأطفال ،يف �سعي من م�ؤ�س�سة تامر لر�سم مالمح عامة لعادات
القراءة يف املجتمع الفل�سطيني ،و�إر�ساء اللبنات الأ�سا�سية لل�سياق امل�ؤثر يف امل�س�ألة ب�أبعاده االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية ،من جهة،
والأدوار املختلفة للتكنولوجيا وغريها من العوامل يف تغري عادات الأطفال وال�شباب ،وطرق تعاطيهم مع �أوقات فراغهم من جهة �أخرى .هذا �إلى
جانب الت�سا�ؤل عن دور امل�ؤ�س�سات املختلفة (بدء ًا من الأ�سرة مرور ًا باملدر�سة ،و� ً
صوال للم�ؤ�س�سات املختلفة ذات ال�صلة).
تهدف هذه الدرا�سة �إلى ت�سليط ال�ضوء على بع�ض �أوجه ثقافة الأطفال وبالأخ�ص يف جمال القراءة اخلارجية ،وذلك من خالل؛ ا�ستعرا�ض �أهم
�أمناط ق�ضاء الوقت عند االطفال ،و�أمناط ا�ستخدامهم للإنرتنت والو�سائل التكنولوجية ،وم�شاركتهم يف االن�شطة الثقافية ،وقراءتهم اخلارجية،
�إ�ضافة لدور املدر�سة ،و�أخري ًا ،عالقة الأطفال امل�شاركني بالدرا�سة مب�ؤ�س�سة تامر ،وحمالتها و�أن�شطتها املختلفة .حيث حتلل كل تلك الق�ضايا
با�ستخدام عدد من املتغريات (املنطقة ال�سكانية ،اجلن�س ،ال�شريحة العمرية) .ومع وجود متغريات �أخرى عديدة ،متكن هذه الدرا�سة امل�ؤ�س�سات
الخطة االسرتاتيجية ( ،)2013-2011ص .16
13
الخطة االسرتاتيجية ( ،)2013-2011ص .33
14
الخطة األسرتاتيجية ( ،)2016-2014ص .10
15
مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي ،ومركز دراسات التنمية« ،عادات القراءة واملطالعة عند األطفال من سن ( ،»18-10رام الله :فلسطني ،شباط .)2012
16
وقد خلصت هذه الدراسة إىل عديد من النتائج أهمها ،أن ثلث األطفال يقضون وقت فراغهم باستخدام الكمبيوتر واإلنرتنت ،وحوايل  %20مبشاهدة التلفزيون،
و %20آخرين يف الحارة .وأن نسبة منخفضة من األطفال ( )%6فقط هم من يقضون وقت فراغهم باملطالعة والقراءة .يضاف إىل ذلك أن أقل من ثلث األطفال
يشاركون يف نشاطات ثقافية ،وغالبية تلك املشاركة تتم من خالل املؤسسات التعليمية .وقد بلغت نسبة األطفال الذين يقرؤون كتبا باختالف أنواعها (غري
مقرراتهم املدرسية)  ،%54ويأيت الكتاب يف املرتبة األوىل كمصدر للقراءة ،والنسبة األعىل من القراءة جاءت للمغامرات والخيال العلمي ،فيام جاءت الكتب الدينية
يف املرتبة الثالثة.
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منهجية الدرا�سة
اعتمدت هذه الدرا�سة على منهجية ت�شاركية ،تقوم على �إدماج املعنيني يف كافة مراحل البحث .وعلى ذلك مت تطوير �أدوات البحث الكمي والكيفي،
مبا ميكن فريق الدرا�سة من الو�صول لبيانات ممكن الركون لها حتليلي ًا .وقد ا�ستهدفت الدرا�سة ب�شكل رئي�سي الأطفال يف املرحلة العمرية 18-8
و�أ�سرهم .حيث مت اختيار  60موقع ًا جغرافي ًا ،بواقع  20ا�ستمارة لكل خلية بحثية للأطفال ،و 10ا�ستمارات للأ�سرة .وقد مر البحث ،ب�أربع مراحل
رئي�سة هي:

املرحلة الأول :املرحلة التح�ضريية ،و�شملت:
 عقد لقاءات مع فريق م�ؤ�س�سة تامر للوقوف ونقا�ش الق�ضايا املنهجية وق�ضايا البحث. تطوير م�ؤ�شرات امل�سح اخلا�ص باال�ستمارة ،وذلك عرب مراجعة الأدبيات ذات ال�صلة ومراجعة ال�سيا�سات والر�ؤية العامة للم�شهد الثقايف ب�شقيهالر�سمي وغري الر�سمي ،وتطوير م�ؤ�شرات رئي�سية ومداخالت للنقا�ش مع الأطفال والأ�سر.
محمد زيارة
املرحلة الثانية :مرحلة امليدان وتنفيذ امل�سح امليداين ،ت�شمل هذه املرحلة للبحث التالية (�شهر عمل):
 تطوير ا�ستمارة البحث ب�شكلها النهائي ،وجتريبها على جمموعة من الأطفال ( 20طف ًال يف ال�ضفة وغزة). جتريب ا�ستمارتي البحث مع الأطفال و�أ�سرهم للت�أكد من م�صداقية وو�ضوح الأ�سئلة و�سهولة و�سال�سة اللغة وامل�صطلحات. مراجعة امل�ؤ�شرات و�أداة امل�سح مع فريق م�ؤ�س�سة تامر للتوافق على الق�ضايا التي حتقق م�سعى وهدف امل�ؤ�س�سة من امل�سح ب�صورته النهائية. تطوير دليل ميداين ي�شمل ب�شكل رئي�سي؛ �أخالقيات البحث مع الأطفال ،حيث يوجد لدى جامعة بريزيت ومركز درا�سات التنمية اليات وخرباتمنهجية يف م�سوحات الأطفال ،وبناء عليه مت تطوير منظومة �أخالقية للم�سوحات واحلوار مع الأطفال ومن �أهمها قرار الأهل مب�شاركة �أطفالهم يف
امل�سح ،والبحث وحرية االختيار للطفل بح�ضور الأهل .هذا كله انعك�س بور�شة تدريبية للباحثات امليدانيات ،بح�ضور �أخ�صائية نف�س اجتماعية على
�صلة وعالقة بق�ضايا الأطفال ومقابلتهم لتكون جزء ًا من التدريب.
 تنفيذ امل�سح امليداين مع � 1200أ�سرة فل�سطينية حيث مت مقابلة  1200طفل وطفلة ،ومت اختيار رب/ة �أ�سرة �أو �شخ�ص بالغ من الأ�سرة وقادر على�إعطاء معلومات متعلقة بالأطفال حيث مت اختيار  600منهم.
 �إدخال البيانات على برنامج الرزمة الإح�صائية وتنظيف البيانات وجتهيزها للتحليل. -اخلروج بالنتائج الأولية على جداول وت�أهيلها للتحليل.

املرحلة الثالثة :مرحلة التحليل ،حيث ت�شمل هذه املرحلة للبحث عقد لقاءات جمتمعية 9 :ور�شات جمتمعية  4ور�ش منها مع �أطفال و�أربع ور�ش مع
�أهايل وور�شة مع مكتبني .حيث عقدت تلك الور�ش يف غزة واخلليل وطولكرم ورام اهلل وقرى غرب القد�س.

املرحلة الرابعة :كتابة البحث وتطوير �سيا�سات ،حيث ت�شمل :كتابة البحث وحتليل النتائج من قبل فريق الباحثني ،وعقد لقاء حتاوري مع املخت�صني
حول النتائج ،للخروج بالن�سخة النهائية من الدرا�سة.
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و�صف عينة الدرا�سة
�شارك يف اجلزء الكمي من البيانات 1200 ،طف ًال وطفلة� 600 ،أ�سرة .حيث مت اختيار �أ�سرة من بني كل �أ�سرتني �شارك �أطفالهما بامل�سح ،مع
الأخذ بعني االعتبار �أن ا�ستمارة الأطفال عبئت بعد احل�صول على �إذن من �أ�سرهم ،لكن دون ح�ضور �أي من �أفراد الأ�سرة �أثناء تعبئة اال�ستمارة
مع الطفل.

�أما املرحلة الدرا�سية له�ؤالء الأطفال ،ف�إن غالبيتهم ( )%78من الرابع الأ�سا�سي حتى العا�شر الأ�سا�سي ،و %17يف املرحلة الثانوية ،و %2من طلبة
اجلامعات .و�أخري ًا هناك  %3ممن تركوا املدر�سة يف �سن مبكرة (وه�ؤالء عددي ًا  32طف ًال وطفلة).

وقد �شملت العينة �أطفا ًال و�أ�سرهم من جميع املحافظات ،حيث توزعت الأ�سر امل�شاركة ح�سب املحافظات على النحو التايل:

وغالبية الأطفال  ،%70يدر�سون يف مدار�س حكومية ،مقابل  %23يف مدار�س وكالة الغوث ،و %7يف املدار�س اخلا�صة.
عينة الأطفال:
وزع الأطفال امل�شاركني يف البحث بالت�ساوي ح�سب اجلن�س� .أما ح�سب املنطقة اجلغرافية ،فقد وزعت اال�ستمارات على النحو التايل %63 :ال�ضفة
الغربية ،و %37قطاع غزة� .أما عمري ًا ،فغطت اال�ستمارة الفئات العمرية من � 18-8سنة على النحو املو�ضح يف الر�سم البياين:

عينة الأ�سرة:
�ضمت عينة الأ�سر  600م�شارك وم�شاركة ،موزعني على  %71من الإناث ،و %29من الذكور .وقد جاءت الن�سبة الأكرب لعالقة امل�شارك بالطفل ،من
الأمهات وذلك بن�سبة  .%66ويتوزع امل�شاركون من حيث عالقتهم بالأطفال على النحو املبني يف الر�سم البياين التايل.

ويتوزع امل�شاركون ح�سب الفئات العمرية على النحو التايل :من  25-21عام ًا  ،%4ومن  30-26عام ًا  ،%8ومن  40-31عام ًا  ،%42ومن  50-41عام ًا
 ،%35و�أخري ًا �أكرث من  50عام ًا .%11
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�أما عدد �أفراد الأ�سرة املعي�شية ،ف�إن غالبية الأ�سر ( )%59يبلغ فيها عدد �أفراد الأ�سرة من � 7-5أفراد ،يلي ذلك الأ�سر من .10-8

ويقيم غالبية امل�شاركني من الأ�سر �أو�ضاعهم الأقت�صادية بني املتو�سط واجليد ،يف حني يقيمها بجيد جد ًا  ،%18وب�سيئ �إلى �سيئ جد ًا نحو
.%17

�أما املجموعات النقا�شية ،فقد ق�سمت �إلى مرحلتني:

وبالنظر للم�ستوى التعليمي للأب والأم ،ف�إن  %29م�ستواهم التعليمي دون ال�صف العا�شر ،و %43من العا�شر حتى التوجيهي ،و�أخري ًا ف�إن البقية
( )%28هم من خريجي الدبلوم املتو�سط �أو اجلامعة.
وفيما يتطابق امل�ستوى التعليمي لرب وربة الأ�سرة ،ف�إن و�ضعهم العملي يختلف ب�شكل كبري ،فقد بينت النتائج �أن  %70من �أرباب الأ�سر يعملون
بوقت كامل ،مقابل  %10من ربات الأ�سر يعملن بوقت كامل .وهناك  %79من ربات الأ�سر متفرغات لأعمال املنزل.
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املرحلة الأولى ،التي �سبقت �إعداد امل�سودة الأولى للدرا�سة ،و�شملت الأطفال والأهايل ،وور�شة متخ�ص�صة مع مكتبيني وم�ؤ�س�سات �أهلية تعنى
مبجال قراءة الطفل .حيث عقدت املجموعات املركزة ،يف كل من �شمال ال�ضفة الغربية (جمموعتان يف طولكرم) ،وجمموعتان يف جنوب
ال�ضفة الغربية (بني نعيم) ،وجمموعة يف رام اهلل (مع مكتبيني) ،ويف قرى �شمال غرب القد�س (جمموعتان يف بيت عنان) .كما عقدت
جمموعتان يف قطاع غزة.
املرحلة الثانية ،وقد متت بعد �إعداد امل�سودة الأولى للدرا�سة ،وقد �شملت ،جمموعتني مركزتني يف قطاع غزة ،واحدة مع الأ�سر وواحدة مع
االطفال ،ور�شة عمل مع متخ�ص�صني يف ثقافة الأطفال عقدت يف م�ؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي ،ومقابلتني يف وزارة الثقافة.
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حتليل نتائج الدرا�سة
الق�سم الأول :ق�ضاء الوقت ،ووقت الفراغ
يعرف وقت الفراغ ،ب�أنه «التحرر من قيود العمل �أو من االرتباطات ...ويقا�س وقت الفراغ �أو الوقت احلر عادة بالوقت املتبقي بعد طرح الوقت
الذي يتم ق�ضا�ؤه بالعمل مدفوع الأجر ،والأعمال املنزلية ،ورعاية الأطفال ،والتنقل والعناية ال�شخ�صية ،بينما وقت الفراغ يكون متعلق �أكرث بالوقت
17
الذي يتم ق�ضا�ؤه بالأن�شطة الرتويحية» .
و�إذا نظرنا للتعريف ال�سابق ،وحاولنا تف�صيله �إلى جمموعة من الن�شاطات املمكنة خا�صة �ضمن تقاليد اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني،
والتي ا�ستمد غالبيتها من دليل الأمم املتحدة ال�ستخدام الوقت ،ف�إن ذلك ي�شمل �أ�شكا ًال تتعلق بالت�آن�س وامل�شاركة يف املجتمع املحلي ،وح�ضور �أو
زيارة �أو امل�شاركة يف �أن�شطة متنوعة (ثقافية ،ريا�ضية ،هوايات� ،ألعاب ،ت�سلية ...و�سائل تكنولوجية) .وعلى ذلك تعاملت اال�ستمارة مع كل الوقت
الذي يتبقى لدى الأطفال بعد دوامهم املدر�سي ،لر�صد جميع �أوجه الن�شاطات املمار�سة من قبلهم .مع التمييز بني ثالثة �أمناط لق�ضاء لوقت:
النمط الأول :واملتعلق بالواجبات الدرا�سية والتح�ضري.
النمط الثاين :الأعمال التي يقوم بها الأطفال ،وت�شمل م�ساعدة الأ�سرة يف الأعمال املنزلية ،العمل مع �أحد �أفراد الأ�سرة خارج البيت ،العمل مع
فرد من غري �أفراد الأ�سرة.
النمط الثالث :وقت الفراغ الفعلي ،وهو الوقت الذي يق�ضيه الأطفال يف ممار�سة الأن�شطة الرتويحية ،والذي ي�ضم الأن�شطة التالية :اللعب واللهو
يف احلارة ،الإنرتنت والألعاب الإلكرتونية وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،م�شاهدة التلفزيون ،الريا�ضة ،امل�شاركة يف �أن�شطة امل�ؤ�س�سات ،القراءة
اخلارجية.
من جهة �أخرى ،ال ميكن اعتبار الوقت املتاح للأطفال ،مبا فيه �أوقات فراغهم هو ذاته طيلة �أيام ال�سنة ،وعلى هذا مت التعامل مع فرتتني رئي�سيتني،
الأولى �أثناء ال�سنة الدرا�سية ،والثانية خالل العطلة ال�صيفية .على اعتبار �أن غالبية امل�شاركني يف العينة من الأطفال هم من طلبة املدار�س.
ونظر ًا ل�صعوبة احت�ساب الوقت بال�ساعات ،فقد ق�سمت املدة الزمنية خالل اليوم� ،إلى فرتات هي؛ غالبية الوقت ،ن�صف الوقت ،القليل من الوقت،
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ونادرا.
• ق�ضاء الوقت خالل ال�سنة الدرا�سية

وقد اعترب العديد من الأطفال �أن الأعباء الدرا�سية التي يقومون بها بعد املدر�سة كثرية ،حيث يطلب منهم يومي ًا واجبات ملعظم امل�ساقات الدرا�سية،
وهو ما يحتاج لوقت طويل منهم خالل �أيام الأ�سبوع ،وحتى يف العطلة الأ�سبوعية .حيث �أفاد �أحد الأطفال يف ور�شة بني نعيم« :بعد ما �أرجع من
املدر�سة ،بتغدى ،وبرتاح �شوي ،وبعدين بعمل الواجبات الدرا�سية ،وبح�ضر لليوم التايل ،ممكن ي�ضل وقت �ألعب مع �أخواين �أو �صحابي يف احلارة،
وممكن �أقر�أ ق�صة ،ب�س غالبا ما ب�ضل وقت للمطالعة خالل �أيام الأ�سبوع ،ع�شان هيك� ،أح�سن وقت للمطالعة يا �آخر الأ�سبوع يا يف الإجازة الن�صفية
�أو ال�صيفية» .وتقول �إحدى الطفالت يف ور�شة بيت عنان�« :أول �شي بغري مالب�سي ،وبتغدى ،وبعدين بقر�أ درو�سي ،وبعدين بقر�أ الروايات ،بلخ�صها
وبطول املفردات واملعاين ،اذا بحب الرواية ب�ضل م�ستمرة فيها واذا ما حبيتها ،بقر�أها بيوم خل�ص ما بلخ�ص وال باخد مفردات».
ولعل واحدة من املالحظات هنا� ،أن بع�ض املدار�س اخلا�صة ،تختلف عن املدار�س احلكومية يف هذه النقطة بالذات ،ب�أن الواجبات التي يعهد
بالقيام بها يف البيت �أقل من تلك التي يف املدار�س احلكومية ،ح�سبما �أو�ضح بع�ض �أولياء الأمور الذين لديهم �أطفال يف املدار�س اخلا�صة .حيث
اعتربت �إحدى الأمهات يف ور�شة الأهايل بطولكرم �أن« :املدار�س اخلا�صة يف مو�ضوع الواجبات برتيح الطالب �أكرت ،يعني بحاولوا ما يرهقوا لطالب
بواجبات كترية ،وعلى العك�س متام ًا يف املدار�س احلكومية».
وبالنظر �إلى التباينات بني ال�شرائح العمرية املختلفة فيما يتعلق بالدرا�سة وحل الواجبات� ،سنالحظ �أن ال�شريحة العمرية الأكرب من بني الأطفال
( )18-17هم الأعلى ن�سبة يف ق�ضاء غالبية وقتهم يف الدرا�سة وحل الواجبات ،وذلك بن�سبة  ،%44مقابل ن�سبة ترتاوح بني  %35-32لباقي ال�شرائح
العمرية .وقد يعود ذلك لأن تلك ال�شريحة العمرية ( )18-17يف غالبيتهم العظمى يح�ضرون للدرجة الثانوية (التوجيهي).

بالنظر �إلى جميع الأن�شطة املحتملة التي ميكن للأطفال ممار�ستها ،والتي يق�ضون فيه غالبية وقتهم فقد جاءت� ،إجابات الأطفال ،لتعك�س التايل:

�أما فيما يتعلق بالأعمال التي ميار�سها الأطفال ،خالل الوقت املتاح لهم بعد املدر�سة (�أو بطبيعة احلال يف عطلة نهاية الأ�سبوع) ،فكما ذكر �سابق ًا
يق�ضي  %10من الأطفال غالبية وقتهم يف الأعمال املنزلية ،مقابل  %3العمل مع �أحد �أفراد الأ�سرة خارج املنزل ،و %2العمل مع فرد من غري الأ�سرة
خارج املنزل .وتك�شف البيانات هنا� ،أن ن�سبة م�ساعدة الأ�سرة يف الأعمال املنزلية ،ت�صل بني الإناث �إلى  ،%16مقابل  %3عند الذكور� .إن التباين
يف ن�سبة الذكور والإناث فيما يتعلق بالأعمال املنزلية ،يعيد جمدد ًا طرح تنميط �أدوار النوع االجتماعي ،حيث تعد الفتيات منذ ال�صغر للأعمال
املنزلية ،فيما يرتك للأطفال الذكور هوام�ش �أو�سع ملمار�سة الأن�شطة التي تتطلب وجودهم خارج البيت .تقول �إحدى الطفالت امل�شاركات يف
جمموعة قطاع غزة« :معظم وقتي بني املدر�سة ،والدرا�سة و�شغل البيت� ،أ�صال ما ب�ضل وقت ل�شي� ،إال منا�سبات اجتماعية ،بروحها مع �أمي �أو �أهلي».

 -يف مقابل ه�ؤالء ،هناك  %51من الأطفال يق�ضون غالبية وقتهم يف �أن�شطة ترويحية لإ�شغال �أوقات فراغهم.

ومع �صعوبة اخلو�ض يف تفا�صيل الن�سبتني املتعلقتني بالعمل خارج املنزل �سواء مع فرد من �أفراد اال�سرة �أو من غري �أفراد الأ�سرة ،نظر ًا ل�ض�آلة
الن�سبة ،والتي تقع �ضمن هام�ش اخلط�أ ،لكن البيانات التف�صيلية ،تعك�س �أن الن�سبتني تخ�صان الأطفال الذكور ال الإناث.

 يق�ضي ثلث الأطفال ( )%34غالبية وقتهم (بعد االنتهاء من املدر�سة) يف الدرا�سة وحل الواجبات والتح�ضري للمدر�سة. يق�ضي  %15من الأطفال غالبية وقتهم يف الأعمال ،املنزلية وخارج املنزل ،حيث �أن هناك  %10يق�ضون غالبية الوقت يف م�ساعدة الأ�سرة يفالأعمال املنزلية ،و %3يف العمل مع �أحد �أفراد الأ�سرة خارج املنزل (دكانة ،ور�شة ،مزرعة ،)...و %2يف العمل مع فرد من غري الأ�سرة (دكانة،
ور�شة ،مزرعة.)...

وبالعودة لتف�صيل النتائج املبينة �أعاله ،و�أولها يتعلق بق�ضاء معظم الوقت يف الدرا�سة وحل الواجبات والتح�ضري للمدر�سة ،نالحظ �أن ن�سبة
الأطفال ( )%34املذكورة ترتفع يف ال�ضفة الغربية عنها يف قطاع غزة ( ،%38مقابل  ،)%28وكذلك فهي �أعلى لدى الإناث مما عليه احلال لدى
الذكور ( ،%42مقابل  .)%26وال تختلف �إجابات الأهايل عن ذلك ،ح�سبما يو�ضح الر�سم البياين التايل.
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني« ،دراسة تحليلية من بيانات استخدام الوقت (( ،»)2013-2012رام الله ،)2016 ،ص .59
17
تم تحديد هذه الفرتات ،بحيث تقدر أثناء تعبئة االستامرات ،ومن خالل ما يفصح به االطفال ،عىل النحو التايل :غالبية الوقت= أكرث من  4ساعات،
18
نصف الوقت= أكرث من ساعتني -أربع ساعات ،قليل من الوقت= أكرث من ساعة -أقل من ساعتني ،نادرا= أقل من ساعة.
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و�سيكون من املهم معرفة �أن العمل داخل املنزل �أو مع فرد من الأ�سرة �أو مع فرد من غري الأ�سرة ،يرتبط بعالقة طردية مع ارتفاع ال�شريحة العمرية،
وهذا ما ميكن ا�ستجال�ؤه من الر�سم البياين التايل:
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بع�ض احلاالت ،خا�صة يف الأو�ساط الريفية والأكرث فقر ًا والأقل تعليم ًا.
�أما االختالف الن�سبي بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،فلي�س بخاف ب�أن مرده الظروف يف قطاع غزة ،التي حدت من �إمكانيات توفري كثري من
البدائل للأطفال ،ومثال ذلك� ،أو�ضح بع�ض املتحدثني من �أهايل الأطفال يف جباليا ،ب�أن الن�شاطات التي ت�ستهدف الأطفال وال�شباب مل تعد
كما كانت قبل احل�صار على القطاع ،خا�صة �أن �أولويات كثري من امل�ؤ�س�سات املانحة ،وحتى املحلية تغريت لتلبية احلاجات الإن�سانية والطارئة يف
القطاع .ي�ضاف �إلى ذلك �أن بع�ض املجاالت التي حتتاج للمال ،مل تعد متاحة ملعظم الأ�سر ،مع ارتفاع معدالت البطالة والفقر ،وعلى ذلك ف�إن
اللعب يف احلارة ،ي�شكل البديل املتاح و�أحيان ًا الوحيد ،لكثري من الأطفال و�أ�سرهم.
ويبدو الأطفال مبا يتعلق باللعب واللهو يف احلارة مق�سمني ح�سب ال�شرائح العمرية �إلى �شريحتني ،الأولى وهم يف عمر  14-8عام ًا ،حيث يق�ضي
 %24-21من ه�ؤالء غالبية وقتهم يف هذ الن�شاط ،وال�شريحة الثانية وهم من عمر  ،18-15حيث تنخف�ض لدى ه�ؤالء ن�سبة ق�ضاء غالبية الوقت
يف اللعب واللهو �إلى حوايل �( %12أي ما يقارب ن�صف ن�سبة ال�شريحة الأولى).
وبالنظر لباقي الأن�شطة التي يق�ضي الأطفال غالبية وقتهم يف ممار�ستها فقد تدرجت ح�سب �إجابات الأطفال ،كالتايل :االنرتنت والألعاب
الإلكرتونية وو�سائل التوا�صل االجتماعي  ،%15م�شاهدة التلفزيون  ،%12ممار�سة الريا�ضة  .%9امل�شاركة يف ن�شاطات م�ؤ�س�سات مثل الأندية
واجلمعيات  ،%3القراءة اخلارجية لكتب غري كتب املدر�سة .%3
�إن طردية العالقة بني ق�ضاء وقت الفراغ يف العمل �سواء يف داخل املنزل �أو مع فرد من الأ�سرة �أو من غري الأ�سرة خارج املنزل ،ميكن اعتبارها
مريحة ،جلهة �أن ن�سبة قليلة من الأطفال يف الفئة العمرية التي تقل عن  14عام ًا هم فقط من يتحملون �أعباء �أعمال منزلية� ،أو خارج املنزل،
وهذا يعطيهم جما ًال �أو�سع لق�ضاء وقت فراغهم يف �أن�شطة تنا�سب �أعمارهم .فيما �أن ال�شريحة من  ،18-15والتي و�إن كانت يف الت�صنيفات
العاملية �ضمن عمر الطفولة ،لكنها يف الوقت ذاته مرحلة الإعداد والتهيئة لدخول الأطفال �إلى مرحلة ال�شباب ،وهو ما يرتب نوع ًا �آخر من
امل�س�ؤوليات والأدوار.
وباالنتقال �إلى النمط الثالث من �أمناط ق�ضاء الوقت ،والذي يتطابق تعريف ًا مع ما يعترب وقت فراغ ،جند �أن الن�شاط الأبرز الذي ي�شغل غالبية
وقت الأطفال هو اللعب واللهو يف احلارة (مبا ال ي�شمل الألعاب الريا�ضية املنتظمة� ،أي تلك التي متار�س عرب فرق �أو نوادي)  ،حيث جاءت ن�سبة
الأطفال هنا  ،%19مع ارتفاع الن�سبة يف قطاع غزة �إلى  ،%21مقابل  %17يف ال�ضفة الغربية� .أما ح�سب اجلن�س ،فجاءت الن�سبة مرتفعة جد ًا
لدى الذكور مقارنة بالإناث ( ،%31مقابل .)%6
وبطبيعة احلال (وهذا ينطبق على جميع الن�سب) ،ف�إن ن�سبة الأطفال الذين مي�ضون وقت فراغهم يف اللعب يف احلارة �أعلى من الن�سبة املذكورة
�آنف ًا ،والتي تقت�صر على من يق�ضون غالبية وقتهم يف هذا الن�شاط (�إذ يق�ضي ن�صف وقتهم يف اللهو واللعب  ،%15وقلي ًال من وقتهم  ،%24ووقت ًا
نادر ًا  ،)%43ويبدو هذا اخليار من �أكرث اخليارات توفر ًا جلميع الأطفال خا�صة الذكور منهم ،كونها ال حتتاج ملهارات خا�صة� ،أو لتكاليف مادية
�إ�ضافية .حتى �أن الأطفال �أنف�سهم باتوا يعوون �أن �أو�ضاع �أ�سرهم ال ت�سمح بكثري من �أمناط الأن�شطة والألعاب ،ولذا يف�ضلون اللعب باحلارة
كونه اخليار الأ�سهل لهم ولذويهم.
يقول �أحد الأطفال امل�شاركني يف جمموعة قطاع غزة« :مفي�ش غري احلارة وال�شارع نق�ضي وقتنا ،بنلعب طابة ،بنقعد ،بنم�شي� ،أهلي يا دوب
يعطوين م�صروف للمدر�سة� ،أبويا بقعد �أكرث ما ب�شتغل ،بطلت �أقدر �أطلب منو �أي �شي .»...ويف املقابل ،من الوا�ضح �أن الإناث ،يواجهن يف �أغلب
احلاالت حظر ًا من �أحد �أفراد �أ�سرهن على قيامهن باللعب يف احلارة ،تقول �إحدى الإناث امل�شاركات يف جمموعة قطاع غزة« :ملا كنت �أ�صغر
من � 10سنوات ،كان عادي �أطلع �ألعب مع �صاحباتي ،اليوم ع�شان عمري � ،15أمي بتقول يل عيب تطلعي على احلارة حلالك� ،أنت �صرتي عرو�س،
كيف بدك تلعبي متل ال�صغار ،ب�صر�ش».

ويبدو عمريا �أن �شريحة الأطفال يف عمر  18-17هي الأعلى يف ق�ضاء غالبية الوقت يف الإنرتنت والألعاب الإلكرتونية وو�سائل التوا�صل
االجتماعي ،وذلك بن�سبة  ،%21مقابل  %15ملن هم يف عمر  16-11عام ًا ،و %11ملن هم يف عمر � 10-8أعوام .لكن يف �س�ؤال الأطفال يف
املجموعات املركزة عن �أمناط ا�ستخدامهم للإنرتنت ،كان وا�ضح ًا� ،أن ال�شريحة العمرية الأكرب تتجه لو�سائل التوا�صل االجتماعي� ،أكرث ما
يكون ،مقابل الألعاب الإكرتونية عند ال�شريحة العمرية الأ�صغر.
ويرتبط ا�ستخدام الإنرتنت للتوا�صل االجتماعي لدى �شريحة الأطفال الأكرب عمر ًا ،خا�صة من يف عمر � ،18-15أن تلك الو�سائل ت�شكل مكان
توا�صل بينهم ،ي�ستطيعون من خالله عر�ض �أفكارهم ،والبحث عمن ي�شاركهم اهتماماتهم ،وطرح ق�ضايا ال ي�ستطيعون التعبري عنها يف الو�سط
االجتماعي االعتيادي ،لذا ت�شكل تلك و�سائل التوا�صل االجتماعي ف�ضاء مفتوح ًا و�آمن ًا ي�ؤمن لهم املزيد من احلرية ،خا�صة �أنهم با�ستطاعتهم
�إخفاء �شخ�صياتهم احلقيقية .وقد ات�ضح ذلك من خالل الأطفال يف املجموعات املركزة يف كل من غزة وطولكرم.
و�إن كنا قد عر�ضنا النتائج امل�ستخل�صة من ا�ستمارة الأطفال يف معظم احلاالت ،فذلك كون الإجابات التي ت�ضمنتها ا�ستمارة الأهايل ال
تختلف �إال بن�سب تقع �ضمن هام�ش اخلط�أ ،وهذا التقارب الكبري يف الإجابات بني الأطفال والأهل ميكن اعتباره عام ًال معزز ًا ل�صدقية النتائج
امل�ستخل�صة يف كال اال�ستمارتني.
ولكون مو�ضوع القراءة اخلارجية� ،سي�أتي يف عنوان الحق ،ومنعا لاللتبا�س يف الن�سب بني هذا اجلزء ،والعنوان الالحق ،نعيد الت�أكيد �أن ن�سبة
 %2املتعلقة بالقراءة اخلارجية ،هي ن�سبة الأطفال الذين يخ�ص�صون غالبية وقتهم لهذا الن�شاط خالل �أيام الأ�سبوع� ،أي بعد الدوام املدر�سي
وخالل العطلة الأ�سبوعية (ال خالل العطلة ال�صيفية)� .أما تخ�صي�ص باقي الأطفال لوقت للقراءة اخلارجية ،فقد جاء على النحو التايل%10 :
يق�ضون ن�صف وقت فراغهم للقراءة اخلارجية %26 ،القليل من الوقت ،و�أخري ًا ف�إن  %62يق�ضون وقت ًا نادر ًا يف القراءة اخلارجية خالل �أيام
ال�سنة الدرا�سية.

�إن انخفا�ض ن�سبة الإناث اللواتي يق�ضني جزء ًا من وقت فراغهن باللعب واللهو يف احلارة ،لي�س م�ستغرب ًا �سيما و�أن الثقافة املجتمعية ،تبد أ�
مبكر ًا يف تعويد الإناث على االبتعاد عن احليز العام ،و�أي جمال ميكن �أن يتم فيه االختالط� ،أو نظر ًا للخوف من التحر�ش ،وغري ذلك من
املربرات التي تقوم على التمييز بني الذكور والإناث حتى يف �سن مبكرة .حتى �أن غالبية الأ�سر ترى �أن ذلك �ضروري ،بحكم �أنهم ال يروا �أن
طفولة الإناث متتد ل�سن الثامنة ع�شرة ،بل �أنهن يبد�أن مغادرة الطفولة قبل ذلك بخم�س �سنوات� ،أي مبجرد توقع بلوغهن ،ف�إنهن ال يعدن
طفالت يف عيون املجتمع وحتى �أ�سرهن ،ولذا يخ�ضعن ملا تعتربه الأ�سر �إجراءات –ولي�س قيود -حلمايتهن ،ورمبا لإعدادهن للزواج املبكر يف
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وباالنتقال �إلى العطلة ال�صيفية ،فمن الطبيعي تغري �أمناط ق�ضاء الأطفال لأوقاتهم ،ففيما كانت ت�شغل الدرا�سة وحل الواجبات �أكرث من ن�صف
�إلى غالبية �أوقات معظمهم ،ف�إن هذا الن�شاط مل يعد يعترب ن�شاط ًا رئي�سي ًا لق�ضاء الوقت �إال حلوايل  %4منهم .وقد جاء يف املرتبة الأولى لق�ضاء
غالبية الوقت ،الإنرتنت والألعاب الإلكرتونية وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،وذلك عند  %25من الأطفال ،ويف املرتبة الثانية اللعب واللهو يف
احلارة وبن�سبة  ،%18يلي ذلك م�شاهدة التلفزيون لدى  %18من الأطفال .وتتدرج جميع الأن�شطة يف ن�سبة �إ�شغالها لأوقات الأطفال على النحو
التايل:

�أفاد غالبية الأطفال ( )%74بتوفر ا�شرتاك �إنرتنت يف بيوتهم .كما �أفاد  %80من الأطفال بتوفر �أجهزة �إلكرتونية من منط الكمبيوتر ،والآي-
باد ،واملوبايالت الذكية مبتناولهم من خالل ما يتوفر لدى �أفراد الأ�سرة .وهناك ن�سبة  %55من الأطفال (الذين يتوفر يف �أ�سرهم �أجهزة
�إلكرتونية) ميتلكون جهازا خا�صا بهم .وهنا ،ال يوجد اختالف يذكر بني �إجابات الأطفال والأهل فيما يتعلق با�شرتاك الإنرتنت �أو توفر الأجهزة
يف البيت �أو لدى الأطفال �أنف�سهم.

وحني �س�ؤال الأطفال الذكور –خا�صة -عن ميلهم للعب واللهو يف احلارة ،كانت �إجابات معظمهم تتحدث عن �أن هذا النمط من ق�ضاء وقت
الفراغ هو الن�شاط الوحيد خارج البيت الذي ال يحتاج �إلى م�صروف �أو مبالغ مادية من �أ�سرهم .وهم ب�شكل عام ال يف�ضلون �أن يجل�سون يف
البيت خا�صة يف الإجازات .وعلى ذلك ف�إن التواجد مع الأ�صدقاء يف احلارة ،يوفر لهم م�ساحة للعب واحلركة ،على ما �أفاد �أطفال من جباليا.
وتبدو الفروقات بينة يف �إجابات الذكور والإناث ،وخا�صة يف املجاالت اخلم�سة التي حتظى ب�أعلى الإجابات عند الأطفال ،حيث �أن ترتفع ن�سبة
الذكور الذين يق�ضون وقت فراغهم يف اللعب واللهو باحلارة �أو ممار�سة الريا�ضة ،فيما ترتفع ن�سبة الإناث يف املجاالت املتعلقة باالنرتنت
وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،وم�شاهدة التلفزيون ،وم�ساعدة الأ�سرة يف الأعمال املنزلية .وهذا ي�ؤكد �أن التمييز على �أ�سا�س اجلن�س ،يتم مبكر ًا
ويف عمر الطفولة ،بني �أن�شطة خارج البيت تخ�ص الذكور ،وداخل البيت تخ�ص الإناث.
ومبقارنة �إجابات الأطفال كما يو�ضحها الر�سم البياين �أعاله ب�إجابات الأهل حول �أوجه الأن�شطة التي ميار�سها �أطفالهم من الذكور والإناث،
�أن التباين طفيف� ،إذ �أن �أعلى ن�سبة اختالف بني الإجابتني ،جاءت فيما يتعلق مب�شاهدة التلفزيون لدى الفتيات� ،إذ �أجاب  %35من االهل �أن
ذلك هو الن�شاط الرئي�س للإناث ،فيما �أجابت الإناث �أنف�سهن بن�سبة  .%27والفارق بني الإجابتني هنا (�أي  ،)%8يكاد يعو�ض يف جمال االنرتنت
والألعاب الإلكرتونية� ،إذ بلغت ن�سبة �إجابة االهل  ،%22مقابل ن�سبة  %27من الطفالت �أنف�سهن.

وبالنظر للفجوات ح�سب املنطقة اجلغرافية واجلن�س ،يت�ضح �أن توفر ا�شرتاك �إنرتنت �أعلى يف ال�ضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة ( ،%80مقابل
 ،)%62كذلك ف�إن توفر �أجهزة �إلكرتونية كتلك املذكورة �أعاله �أعلى يف ال�ضفة الغربية� ،إذ تتوفر تلك الأجهزة بن�سبة  %90يف ال�ضفة الغربية،
مقارنة مع  %63يف قطاع غزة ،وال يختلف الأمر كثري ًا فيما يتعلق بحيازة الأطفال لأجهزة خا�صة بهم ،ففي ال�ضفة الغربية ،هناك ن�سبة ت�صل
 %60من الأطفال لديهم تلك الأجهزة مقابل  %43يف قطاع غزة� .أما ح�سب اجلن�س فالتباين الوحيد يتعلق بن�سبة الأطفال الذين لديهم جهاز ًا
خا�ص ًا بهم� ،إذ تزيد ن�سبة الذكور بنحو  7نقاط مئوية عن ن�سبة الإناث.
من الوا�ضح �أن ن�سب وجود ا�شرتاك �إنرتنت� ،أو �أجهزة �إلكرتونية لدى الأ�سر الفل�سطينية� ،أو امتالك الأطفال �أنف�سهم لتلك الأجهزة عالية
ن�سبي ًا ،لكن يبقى الأهم من كل ذلك الت�سا�ؤل عن منط اال�ستخدام ،حيث �سنالحظ �أن الن�سبة الأعلى من الأطفال ( )%42يتجهون ال�ستخدام
تلك الأجهزة للألعاب الإلكرتونية (مع ارتفاع هذه الن�سبة �إلى  %54يف �إجابات الأهل) ،وهو ما ميكن فهمه يف �سياق حاجة الأطفال للعب ،لكن
يف نف�س الوقت� ،أن هذا النوع من اللعب ،ال ميكن مقارنته ب�أمناط اللعب الأخرى ،التي تعتمد على احلركة ،واملناف�سة� ،أو الألعاب الأخرى ،التي
تعتمد على املهارات الذهنية .حيث حتدثت �إحدى الأمهات حول ذلك الأمر ب�أن تلك الألعاب تخلق عامل ًا افرتا�ضي ًا للأطفال ،حتى �أن مفهومهم
للقدوة تغري ،فغالبا ما يت�أثرون ب�شخ�صيات تلك الألعاب ،وقدراتهم اخلارقة ،وهو ما يف�ضي �أحيانا لالنف�صال عن واقعهم� ،أو �صعوبة التعامل
معه� ،أو يف �أحيان �أخرى ،تتخذ بع�ض �سلوكيات الأطفال �شك ًال عنيف ًا نظر ًا ملحاكاتهم لتلك الألعاب.
يلي الألعاب الإلكرتونية من حيث ا�ستخدام الأطفال ،كل من :م�شاهدة برامج تعليمية وبن�سبة  ،%14وم�شاهدة الأفالم بن�سبة  ،%13واال�ستماع
للأغاين واملو�سيقى بن�سبة  .%12وهناك  %8ي�شاهدون �أفالم الأطفال ،مقابل  %11ي�ستخدمون تلك الأجهزة يف جماالت �أخرى .وبطبيعة احلال،
ك�شفت املجموعات النقا�شية مع الأطفال� ،أن هناك بع�ض التباينات يف طبيعة ومحتوى وتف�ضيالت الأطفال ،بع�ضها مرده الفروق الفردية،
والبع�ض الآخر يعود للجن�س� ،أو ال�شريحة العمرية.
وتو�ضح نقا�شات املجموعات املركزة مع الأطفال �أنه غالب ًا ما مييل الأطفال الأ�صغر عمر ًا مل�شاهدة برامج تعليمية ذات �صلة بدرا�ستهم ،فيما
مييل الأطفال الأكرب عمر ًا للربامج التعليمية ،التي تزودهم مبعلومات جديدة .كذلك الأمر فيما يتعلق بالأغاين واملو�سيقى ،فالأ�صغر عمر ًا
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غالب ًا ما مييلون لأغاين الأطفال� ،أو لأغاين �سبق لهم �سماعها ،يف حني �أن الأكرب عمرا ،يبحثون عن مطرب/ة معني� ،أو عن نوع مو�سيقى معينة.
وبالعودة للربامج التعليمية ،على اختالفها (محا�ضرات م�سجلة ،برامج وثائقية )...ف�إن هناك ميل لدى الأطفال العتباراها م�صدر ًا �أكرث
�سهولة للح�صول على املعلومات ،وتغنيهم يف حاالت عديدة عن القراءة اخلارجية.

من جهة �أخرى تظهر البيانات �أن معدل الوقت الذي يق�ضيه االطفال يف ا�ستخدام الأجهزة الذكية يتنا�سب طردي ًا مع العمر ،فعلى �سبيل املثال
ف�إن ن�سبة من ي�ستخدمون تلك الأجهزة ملدة تزيد عن �أربع �ساعات ترتفع يف ال�شريحة العمرية  18-17عام ًا ،لت�صل �إلى  ،%19مقابل  %9ملن هم
يف عمر  ،16-15و %5يف العمر  ،14-11و %3لل�شريحة العمرية الأ�صغر (.)10-8

ومن الالفت لالنتباه� ،أن ا�ستخدام الأطفال لتلك الأجهزة يتم حتت رقابة عائلية كما �أو�ضحت �إجابة  %67من الأطفال ،و %90من الأ�سر .وقد
يعود الفرق بني الإجابتني �إلى �أن هناك بع�ض الأ�سر يخ�ضعون ا�ستخدام �أطفالهم للأجهزة الإلكرتونية لنوع من الرقابة غري املبا�شرة ،حيث ال
ينتبه الأطفال �إلى ذلك النوع من املراقبة .وح�سب بع�ض م�شاركات الأهايل يف املجموعات املركزة ،ف�إن رقابتهم على ا�ستخدام �أطفالهم لتلك
الأجهزة يتعلق ب�شقني �أ�سا�سيني ،الرقابة على مدة ا�ستخدام تلك الأجهزة خا�صة يف الأيام الدرا�سية ،والرقابة على املحتوى ،خا�صة فيما يتعلق
باملحتوى الإباحي ،وم�شاهد العنف.
تقول �إحدى الأمهات امل�شاركات يف ور�شة بني نعيم« :الأم م�س�ؤولة عن الأطفال يف كل �شي ،جتهيزهم للمدر�سة ،تدري�سهم ،حتى �شو ب�شوفوا
على الإنرتنت ،ومع مني بلعبوا ،وكل �شي بخ�صهم ،لأنو غالبية الرجال عنا ،م�شغولني بتح�صيل الرزق ،وت�أمني امل�صاريف ،ومفي�ش وقت عندهم
ملتابعة التفا�صيل».
وتكاد �أمناط اال�ستخدام تت�شابه بني الأطفال يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� ،إال �أن التباينات تربز بني الأطفال ح�سب اجلن�س ،ففي الوقت الذي
ي�ستخدم  %51من الأطفال الذكور تلك االجهزة للألعاب الإلكرتونية ،ف�إن الإناث ال تتجاوز ن�سبتهن  %33لنف�س اال�ستخدام يف حني تتفوق الإناث
يف جمايل الربامج التعليمية ( %20مقابل  %8عند الذكور)،واال�ستماع للأغاين واملو�سيقى.
وبالتوقف �أمام �أمناط ا�ستخدام الأجهزة الذكية ،ح�سب ال�شرائح العمرية للأطفال ،يتبني �أن هناك تباين ًا بني الأطفال الأقل عمر ًا والأكرب
عمر ًا ،ففي الوقت الذي ي�ستخدم فيه  %60من الأطفال يف عمر  10-8تلك الأجهزة للألعاب الإكرتونية ،ف�إن هذه الن�سبة تنخف�ض باطراد مع
تقدم العمر ،و� ً
صوال �إلى  %22عند الأطفال يف �سن  .18-17ويف املقابل ترتفع ن�سبة متابعة الربامج التعليمية عند ال�شريحة العمرية ،18-17
لت�صل �إلى  ،%19مقابل  %7فقط عند ال�شريحة العمرية الأ�صغر (� )10-8سنوات .ويو�ضح الر�سم البياين التايل ،الفروقات بني ال�شرائح
العمرية املختلفة يف �أمناط ا�ستخدام الأجهزة الذكية.

�أما الوقت الذي يق�ضيه الأطفال يف ا�ستخدام تلك الأجهزة ،فيرتواح لدى غالبيتهم بني �أقل من �ساعة و�ساعتني يومي ًا ،حيث �أجاب  %32من
الأطفال ب�أنهم يق�ضون �أقل من �ساعة يوميا يف ا�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية ،مقابل  %43يق�ضون من �ساعة �إلى �ساعتني يومي ًا .فيما ي�ستخدمها
من �ساعتني �إلى �أربع �ساعات حوايل  ،%18و�أخري ًا تتجاوز ن�سبة  %7من الأطفال الأربع �ساعات يومي ًا .وهنا مل تختلف �إجابات الأهل عن �إجابات
�أطفالهم �إال بن�سب �ضئيلة ال تكاد ت�صل  %2لكل الفرتات الزمنية املذكورة.
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الق�سم الثالث :امل�شاركة يف الأن�شطة الثقافية
بداية ،يعد ن�شاط ًا ثقافي ًا كل فعل فردي �أو جماعي ي�سهم يف الإنتاج الثقايف� ،أو يف تعميم الثقافة ب�صرف النظر عن درجة م�أ�س�سة ذلك الن�شاط� ،أي
دون �أن يرتبط بال�ضرورة مب�ؤ�س�سة ما . 19مع الأخذ بعني االعتبار �أن الأ�سئلة حول الن�شاطات الثقافية وجهت بالدرجة الأولى للأن�شطة التي تعترب
على درجة من امل�أ�س�سة ،تاركني خيار ًا للأطفال للتعبري عما يعتربونه ن�شاط ًا ثقافي ًا ،غري مرتبط ب�أي م�ؤ�س�سة تدعو� ،أو ترعى� ،أو تنظم �أو حتى توفر
الت�سهيالت للممار�سة الأن�شطة الثقافية.
ميزت الدرا�سة بني منطني من م�شاركة الأطفال يف الأن�شطة الثقافية ،فهناك م�شاركة يكون الطفل فيها جزء ًا من الفعالية الثقافية ،و�أخرى تقت�صر
على ح�ضور الطفل لتلك الفعاليات .حيث مت �س�ؤال الأطفال والأهل عن �سبعة ن�شاطات ثقافية رئي�سة ،مع ترك املجال لأي �أمناط �أخرى للن�شاط غري
التي حددت يف الدرا�سة ،وهذه املجاالت هي :امل�سرح والتمثيل ،الرق�ص والدبكة ،املو�سيقى والغناء ،ن�شاط جماعي ي�شمل كتابة �أو قراءة (قراءة
روايات ،وق�ص�ص ،وكتابة �إبداعية� ،أو نقا�ش كتب ،)...الأن�شطة الريا�ضة ،والأن�شطة التطوعية.
وقد جاءت �إجابات الأطفال الذين ي�شاركون يف الأن�شطة الثقافية لتعك�س �أعلى درجة م�شاركة يف الأن�شطة الريا�ضية وبن�سبة  ،%43يليها الأن�شطة
التطوعية  ،%38والأن�شطة اجلماعية املتعلقة بالقراءة والكتابة الإبداعية وغريها بن�سبة  .%27فيما �أن الأن�شطة املرتبطة بالفنون مل تتجاوز ن�سبة
امل�شاركة فيها  ،%20فيما جتاوزت ن�سبة ح�ضور للأن�شطة الفنية على اختالفها (م�سرح ،رق�ص ،مو�سيقى وغناء) الثلث.

�أما على �صعيد اجلن�س ،فمن الالفت للنظر �أن م�شاركة الإناث �أعلى من م�شاركة الذكور ،يف جميع الأن�شطة با�ستثناء الأن�شطة الريا�ضية ،حيث ت�ساوت
م�شاركة كال اجلن�سني .وقد جاء الفرق الأعلى ح�سب اجلن�س يف جمال الأن�شطة اجلماعية اخلا�صة بالقراءة والكتابة الإبداعية ،والق�ص�ص ،حيث بلغ
الفرق حوايل  11نقطة مئوية ( %22للذكور ،و %33للإناث) .وال يختلف الأمر يف احل�ضور كذلك ،فح�ضور تلك الأن�شطة �أعلى لدى الإناث .ما يعني �أن
الن�سبة الأعلى من الأطفال الذين مل ي�شاركوا ومل يح�ضروا �أي ًا من تلك الأن�شطة كانت يف �أو�ساط الأطفال الذكور.
�أما التباين الرئي�سي ح�سب الفئات العمرية ،فيربز ب�شكل عام يف نقطة رئي�سة هي� ،أن الأطفال �ضمن ال�شريحة العمرية من  14-8قد �شاركوا وكانوا
جزء ًا من الأن�شطة� ،أعلى من الأطفال يف عمر  .18-15فيما �أن ن�سبة ح�ضور الأن�شطة ب�شكل عام ،متقاربة بني الأطفال بغ�ض النظر عن �شرائحهم
العمرية .وعند �س�ؤال الأطفال الأكرب عمر ًا ،ال�ستجالء ذلك التباين ،فقد تبني وجود عدد من العوامل� ،إذ يعترب من هم �أكرب عمر ًا� ،أن الدرا�سة ت�شكل
�أولوية على تلك الأن�شطة ،وبع�ضهم الآخر ،اعترب �أن وجودهم مع �أ�صدقائهم و�أقرانهم واختيارهم لأن�شطة تخ�صهم خارج تلك التي تنظمها امل�ؤ�س�سات
يعد �أهم بالن�سبة لهم ،وهناك من اعترب �أن تلك االن�شطة مكررة ومملة ،وال ت�سهم �إال قلي ًال يف التعبري عنهم ،وعن تف�ضيالتهم.
وتقاربت ن�سبة م�شاركة الأطفال يف كافة االن�شطة ح�سب الأهل ،مع ما �أو�ضحه الأطفال �أنف�سهم ،حيث مل يتجاوز الفارق بني �إجابات الأطفال و�أهاليهم
ثماين نقاط مئوية ،وذلك يف جمال الأن�شطة التطوعية ،فالأهل �أجابوا �أن الإناث لديهم �شاركن يف تلك الأن�شطة بن�سبة  ،%38فيما جاءت �إجابات الإناث
بن�سبة  .%30ويف حاالت �أخرى تطابقت الإجابة متام ًا ،فمث ًال كل من الإناث والأهل ،وبن�سبة  %20حتدثوا عن امل�شاركة يف �أن�شطة الرق�ص والدبكة.
وعموما �أظهرت املجموعات النقا�شية مع الأهل� ،أنهم مييلون� ،إلى انخراط �أطفالهم يف الأن�شطة التطوعية ،والريا�ضية ،و�أن�شطة الكتابة والقراءة� ،أكرث
من �أي ن�شاط يت�صل بالفنون عموم ًا ،معتربين �أن الأن�شطة ذات العالقة بالأبعاد االجتماعية امل�ؤ�س�سية (التطوع) ،تنمي �شخ�صيات �أطفالهم وت�صقلها،
وتربطها باملجتمع واحتياجاته وق�ضاياه� ،أما مردود الأن�شطة الريا�ضية ،فيعود بنتائج �إيجابية على �صحة �أطفالهم البدنية ،والأن�شطة اجلماعية املتعلقة
بالقراءة والكتابة تت�صل بالتح�صيل الدرا�سي ،وتنمية املهارات العقلية� ،أما الفنون فبالن�سبة لهم لي�ست على ذات الدرجة من الأهمية ،خا�صة �أن
�إمكانية اال�ستمرارية فيها محدودة ب�سبب قلة امل�ؤ�س�سات التي تعنى بالفنون يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
وب�س�ؤال الأطفال عن اجلهة التي دعت لآخر الن�شاطات التي �شاركوا بها �أو ح�ضروها ،جاءت املدر�سة يف املرتبة الأولى وبن�سبة  .%64وتو�ضح هذه الن�سبة
�أن املدار�س ما زالت تلعب دور ًا هام ًا يف جمال الأن�شطة املوجهة للأطفال� ،صحيح� ،أنها لي�ست بال�ضرورة من ينظم تلك الأن�شطة ح�سبما �أو�ضح االطفال
و�أهاليهم على حد �سواء� ،إال �أنها ت�شكل �أحد �أهم قنوات و�صول الأطفال للأن�شطة املتعلقة بهم ،ف�ضال عن كون املدار�س� ،أو اجلهات الرتبوية-التعليمية،
حتظى بثقة الأهايل.
�أما باقي اجلهات الداعية للأن�شطة فقد جاءت على النحو التايل :م�ؤ�س�سات الأطفال وال�شباب  ،%9والنوادي الريا�ضية  ،%7ودور العبادة (جامع/
كني�سة)  ،%3فيما �أجاب  %15من الأطفال بغري ذلك ،وتندرج يف هذه الن�سبة االخرية الأن�شطة التي ال تدخل �ضمن ما ميكن اعتباره ان�شطة ثقافية
مم�أ�س�سة ،ان�ساجا مع التعريف الذي مت االنطالق منه يف بداية هذا اجلزء من الدرا�سة ،حيث �أن هناك �أن�شطة يقوم الأطفال نف�سهم بتنظيمها ،دون
�إطار م�ؤ�س�سي ر�سمي �أو �أهلي.

بجميع الأحوال ،ف�إن مقارنة ن�سبة الأطفال امل�شاركني �أو احلا�ضرين ملختلف الأن�شطة ب�أولئك الذين مل ت�سنح لهم الفر�صة مطلق ًا� ،ست�ضعنا �أمام ن�سب
ترتاوح بني  %39مل ي�شاركوا �أو يح�ضروا �أن�شطة ريا�ضية ،و %57مل ي�شاركوا �أو يح�ضروا �أي من �أن�شطة الغناء واملو�سيقى ،ما معناه وجود قطاع عري�ض
من الأطفال محرومني من �أي من �أوجه امل�شاركة.
و�إذا ما توقفنا �أمام الفروقات بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� ،سنالحظ �أن م�شاركة الأطفال يف جميع الأن�شطة يف ال�ضفة الغربية �أعلى منها يف
قطاع غزة ،و�أعلى الفروقات تلك يف الأن�شطة التطوعية� ،إذ بلغ الفارق  %42( %11يف ال�ضفة الغربية ،و %31يف قطاع عزة) ،و�أقلها يف الأن�شطة
الريا�ضية ( %45يف ال�ضفة الغربية ،و %41يف قطاع غزة) .رغم �أن ن�سبة احل�ضور �أعلى ن�سبي ًا يف قطاع غزة� ،إال �أن ن�سبة الأطفال الذين مل ي�شاركوا
ومل يح�ضروا �أي من الأن�شطة تبقى �أعلى يف قطاع غزة منها يف ال�ضفة الغربية .يقول �أحد الآباء امل�شاركني يف جمموعة قطاع غزة« :قبل احل�صار كان
يف م�ؤ�س�سات �أكرت نا�شطة يف القطاع ،اليوم الأولويات تغريت ،وامل�ؤ�س�سات خف ن�شاطها ،ويف م�ؤ�س�سات �أ�ص ًال �سكرتها احلكومة يف غزة ،يعني الأو�ضاع
كلها ما بت�ساعد ،والأطفال فقدوا كتري فر�ص ،زيهم زي الكبار».
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وب�شكل عام ،ف�إن م�شاركة الإناث يف �أن�شطة دعت �إليها �أو نظمتها املدر�سة كانت �أعلى من م�شاركة الذكور بحوايل  11نقطة مئوية ،فيما كانت م�شاركة
الذكور يف �أن�شطة تخ�ص نواد ريا�ضية �أعلى بحوايل  9نقاط مئوية ،وهذا يتنا�سب مع ما تقدم حول ق�ضاء الذكور لأوقات فراغهم بالأن�شطة الريا�ضية
بن�سبة �أعلى من الإناث .وبعيد ًا عن نوع امل�ؤ�س�سة املنظمة لتلك الأن�شطة ،فمن اجليد �أن نعرف �أن  %93منها كانت جمانية.
ومن غري امل�ؤ�س�سات التي مت ذكرها يف ا�ستمارة الدرا�سة ،تو�ضح �إجابات الإطفال يف املجموعات املركزة� ،أن بع�ض الن�شاطات التي �شاركوا بها كانت
تتم من خالل البلدية .وال�ستي�ضاح ذلك الأمر ،توجهنا بال�س�ؤال نف�سه لأ�سر الأطفال ،ففي بني نعيم �أو�ضح بع�ض امل�شاركني من الأ�سر �أن البلدية تبادر
�أحيان ًا يف بع�ض الأن�شطة املتعلقة بالأطفال وال�شباب ،بالتعاون مع م�ؤ�س�سات محلية �أو املدار�س� ،أو من خالل ا�ست�ضافة م�ؤ�س�سات تعمل خارج املنطقة،
وبالذات يف املدن الرئي�سية كاخلليل ورام اهلل.
وب�س�ؤال الأ�سر عن قرب تلك اجلهات /امل�ؤ�س�سات املختلفة من �أماكن �سكناهم ،تبني �أن �أكرث امل�ؤ�س�سات توفر ًا يف مختلف املناطق ال�سكنية م�ؤ�س�سات
تعليم وحتفيظ القر�آن ،حيث �أجابت ن�سبة  %68من الأ�سر ب�أن هذه امل�ؤ�س�سات متوفرة يف �أماكن �سكناهم ،يليها النوادي الريا�ضية بن�سبة � .%58أما باقي
امل�ؤ�س�سات ،الثقافية وم�ؤ�س�سات الأطفال وال�شباب واملر�أة ،ف�إنها منت�شرة وقريبة من �أماكن �سكن الأ�سر امل�شاركة يف امل�سح بن�سبة ال تتعدى ثلث تلك
الأ�سر.
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ميكن هنا ت�سجيل عدد من املالحظات على امل�ستوى املناطقي ،فن�سبة النوادي الريا�ضية القريبة من �أماكن ال�سكن متقاربة يف كل من ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،يف حني �أن م�ؤ�س�سات /دور تعليم القر�آن وحتفيظه منت�شرة يف غزة بكثافة� ،إذ �أن  %80من الأ�سر امل�شاركة �أجابت �أن هناك
م�ؤ�س�سات من هذا النمط قريبة من �أماكن �سكناهم ،يف حني �أن امل�ؤ�س�سات الأخرى (الثقافية ،الطفل ،ال�شباب ،املر�أة) ،قريبة من �أماكن �سكن
الأ�سر يف ال�ضفة الغربية ،بن�سب �أعلى مما عليه احلال يف قطاع غزة (مع مالحظة �أن م�ساحة ال�ضفة الغربية �أكرب بكثري من م�ساحة قطاع غزة،
وعدد التجمعات ال�سكنية �أعلى بكثري يف ال�ضفة الغربية كذلك).
�أما ذهاب الأطفال للم�شاركة يف �أن�شطة �أو ح�ضورها ،فقد �أفاد  %41من الأطفال �أنهم يذهبون مبفردهم مع ارتفاع الن�سبة يف قطاع غزة لت�صل
�إلى  ،%53مقابل  %33يف ال�ضفة الغربية ،وكذلك ف�إن ن�سبة الذكور الذين يذهبون مبفردهم ترتفع عن ن�سبة الإناث بنحو �سبع نقاط مئوية .وقد
�أو�ضحت النقا�شات مع الأطفال �أن الن�سبة الأكرب ممن يذهبون مبفردهم �إلى الأن�شطة هم من الأطفال الأكرب عمر ًا� ،أي من جتاوزوا  14عام ًا� .أما
ارتفاع الن�سبة يف قطاع غزة مقارنة بال�ضفة الغربية ،فمردها ب�شكل �أ�سا�سي �أن الن�شاطات يف غزة غالب ًا ما تكون قريبة من �أماكن �سكنى الأطفال،
كون م�ساحة قطاع غزة �صغرية ،وبالتايل فامل�سافات التي يحتاجها الطفل للذهاب حل�ضور الن�شاطات �أقل بكثري مما يحتاجه طفل من قرية يف
ال�ضفة و� ً
صوال ملدينة ،حيث ترتكز الأن�شطة وامل�ؤ�س�سات.
يف املقابل �أفاد ربع الأطفال ب�أنهم يذهبون مع املدر�سة ،و %22مع الأ�صدقاء �أو الزمالء ،و�أخري ًا �أفاد  %12ب�أنهم يذهبون لتلك الأن�شطة مع �أحد
�أفراد العائلة .ويف حالة ذهاب �أحد �أفراد الأ�سرة مع �أطفالهم ،ف�إن الأم ت�أتي بالدرجة الأولى عند حوايل ثلث الأطفال ،والأب يف الدرجة الثانية
عند حوايل  %21من الأطفال ،فيما يتقا�سم الإخوة الأكرب ذكور ًا و�إناث ًا بالت�ساوي ن�سبة  %37من احلاالت.
ورمبا من املهم �أن نعرف� ،أن تلك الأن�شطة يتم مناق�شتها داخل الأ�سرة ح�سبما �أو�ضح ثالثة �أرباع الأطفال امل�شاركني يف امل�سح (فيما ترتفع هذه
الن�سبة يف �إجابات الأهل �إلى  .)%85وبطبيعة احلال ،لي�س املق�صود من نقا�ش تلك الأن�شطة تناول كل تفا�صيلها ،و�إمنا �أ�شار بع�ض امل�شاركني يف
املجموعات املركزة� ،أن النقا�ش هنا� ،أن يعرف الأهل عن مو�ضوع الن�شاط ،جهة تنظيمه ومكان عقده ،وامل�شاركني فيه من غري �أطفالهم.

الق�سم الرابع :القراءة اخلارجية
متيز الدرا�سات بني ثالثة �أنواع من القراءة اخلارجية والتي تعرف عادة با�سم املطالعة ،وهي؛ القراءة للثقافة واملعرفة ،والقراءة الوظيفية
التي ترتبط بالتح�ضري للدرا�سة �أو ندوة �أو محا�ضرة ،و�أخري ًا القراءة للت�سلية وملء وقت الفراغ  .20وقد تعاملت هذه الدرا�سة مع الأنواع
الثالثة كرزمة واحدة ،مبعنى �أن �أي قراءة خارجية للأطفال ،بعيد ًا عن املنهاج املقرر ،حتى لو كانت تلك القراءة بغر�ض الفائدة الدرا�سية،
تعد وفق ًا للتحليل جزء ًا من القراءة اخلارجية� ،إ�ضافة �إلى قراءة املعرفة وقراءة املتعة .وهذا ما يت�ضح الحق ًا من حيث ما اعترب م�صدر ًا
للقراءة� ،أو غر�ضا لها.
القراءة اخلارجية ،الن�سبة واملدة وعدد امل�صادر
ب�س�ؤال الأطفال ب�شكل مبا�شر �إن كانوا يقر�أون كتب ًا وم�صادر خارجية (غري الكتب املدر�سية) ،ك�شفت النتائج �إلى �أن هناك ن�سبة تبلغ %42
من الأطفال يقر�أون كتب ًا خارجية خالل ال�سنة الدرا�سية (�أي بعد الدوام املدر�سي ،والعطلة الأ�سبوعية) .وترتفع ن�سبة القراءة اخلارجية بني
الأطفال خالل العطلة ال�صيفية �إلى .%89
قبل الدخول يف تفا�صيل تلك الن�سب ،ومرة �أخرى ،وملنع �أي التبا�س بني نتائج قراءة الكتب اخلارجية ،الواردة يف الق�سم الأول يف الدرا�سة
واملتعلق بق�ضاء وقت الفراغ ،وبني الن�سب الواردة هنا ،يجدر التذكري ،ب�أن �س�ؤال الأطفال عن القراءة اخلارجية �ضمن جمموعة كبرية
من الأن�شطة (الدرا�سية ،والعملية ،و�أن�شطة وقت الفراغ) ،من �ش�أنه خف�ض ن�سبة الأطفال الذين �أجابوا ب�أنهم ميار�سون القراءة يف �أوقات
فراغهم .فقد تبني حينها �أنه خالل ال�سنة الدرا�سية ،هناك  %2يق�ضون غالبية وقتهم خالل الأيام الدرا�سية يف القراءة اخلارجية ،و%10
يق�ضون ن�صف الوقت ،و %16القليل من الوقت لنف�س الن�شاط خالل الأيام الدرا�سية ،وبقية الأطفال( )%73نادر ًا ما يقر�أون كتب ًا خارجية.

وقد اعتربت ثلث الأ�سر امل�شاركة �أن �أماكن �سكناها ت�شكل عائق ًا �أمام م�شاركة �أطفالهم يف الأن�شطة املختلفة ،فالن�سبة لأ�سر قطاع غزة ،ف�إن
و�صفهم لأماكن �سكناهم كعائق يتعلق لدى اجلميع بكونهم ي�سكنون يف جتمعات �سكنية �صغرية �أو بعيدة عن اخلدمات� .أما يف ال�ضفة الغربية ف�إن
الوجود يف جتمعات �سكنية كتلك املو�صوفة لدى �أ�سر قطاع غزة ،كان العامل الرئي�س لدى  %75من الأ�سر التي اعتربت �أن �أماكن �سكناها ت�شكل
عائق ًا �أمام م�شاركة �أطفالها ،فيما تنوعت �إجابات البقية ،بني كونهم ي�سكنون يف �أماكن قريبة من امل�ستوطنات� ،أو �أنهم ي�سكنون خلف اجلدار� ،أو
البعد عن مراكز املدن� ،أو الكثافة ال�سكانية واخلوف من الطرقات .وهذا بالفعل ما تناوله امل�شاركون يف املجموعات املركزة ،ف�سكان التجمعات
ال�سكانية ال�صغرية والبعيدة عن مراكز املدن تواجههم م�شكلة نق�ص الربامج والأن�شطة و�أماكن الرتفيه.
و�إن كان مكان ال�سكن ي�شكل عائق ًا �أمام بع�ض الأ�سر والأطفال مبا يحول دون م�شاركتهم يف الن�شاطات الثقافية ،وذلك ح�سب ثلث الأ�سر امل�شاركة
يف امل�سح ،ف�إن الأحوال االقت�صادية واملعي�شية ،ت�شكل عائق ًا �أمام �أكرث من ثلث الأ�سر بل تتجاوز يف بع�ض احلاالت ن�صف الأ�سر امل�شاركة يف
امل�سح ،وذلك بالن�سبة لأن�شطة من منط الذهاب لل�سينما ،وت�سجيل الأطفال يف دورات للمو�سيقى �أو الر�سم ،وا�شرتاك الأطفال مب�ؤ�س�سات �أطفال
�أو م�ؤ�س�سات ثقافية .وهي الأن�شطة التي تتطلب م�صروفا �أو ر�سوما معينة .يف حني �أن ن�سبة الأ�سر التي تقول �أنها غري قادرة بحكم ظروفها
االقت�صادية على �شراء كتب لأطفالها� ،أو التنزه يف �أماكن عامة� ،أو القيام برحالت �أقل من ن�سبة املجاالت الثالثة الأولى.

�إن القراءة اخلارجية كن�شاط ميار�س يف وقت الفراغ �ضمن �أن�شطة �أخرى كثرية� ،أدى لرتاجع معدالت القراءة اخلارجية� ،سيما و�أن هناك
الكثري من الن�شاطات التي باتت متاحة �أكرث من ذي قبل ،خا�صة الو�سائل التكنولوجية ،التي باتت مبتناول غالبية الأطفال ،ف�ض ًال عن �أن
هناك محطات ف�ضائية مخ�ص�صة لربامج الأطفال ،ما يعني زيادة وقت متابعة التلفزيون بالن�سبة لهم .وهنا ميكن الوقوف على عدد من
الآراء التي �أوردها الأطفال و�أهاليهم حول القراءة باملقارنة مع غريها من الن�شاطات املتاحة:
• «بني القراءة و�أ�شياء تانية �صراحة الأ�شياء التانية بت�سلي �أكرت ،وبكفي الدرا�سة والواجبات» ...طفلة /بني نعيم
• «مرات بحب �أقر�أ ،ب�س النت ،واللعب ،والطلعة مع ال�صحاب بالن�سبة يل �أهم» ...طفل /طولكرم
• «االنرتنت والتلفون �صاروا �أهم �شي بحياة ال�صغار ،زمان كان التلفزيون يفتح بعد الع�صر ،اللي ما عندو �شي يعملوا يفتح كتاب �أو ق�صة
يقر�أها ،اليوم الأمور تغريت ،والأوالد عندهم �أ�شياء تانية كتري يعملوها»� ...أم /بيت عنان
• «بح�س �أحيان ًا �أنو القراءة �صارت عبء على الأطفال ،م�ش ب�س لوجود خيارات ثانية ،لأنو الطفل �إن فهم زيادة عن هاملجتمع رح يتعب ،خليه
20

26

فهيم مصطفى« ،الطفل والخدمات الثقافة :رؤية عرصية لتثقيف الطفل العريب»( ،القاهرة :مكتبة الدار العربية للكتاب ،)2008 ،ص .78
27

يتمتع بحياته �أف�ضل ،الهم جاي جاي»� .أب /غزة
يف هذا الق�سم ولدى تغيري �صيغة ال�س�ؤال ،للح�صول على ن�سبة دقيقة حول الأطفال الذين يقر�أون كتبا خارجية� ،أجاب  %42من االطفال �أنهم
يفعلون ذلك خالل �أيام ال�سنة الدرا�سية ،وترتفع الن�سبة �إلى  %89من الأطفال يقر�أون كتب ًا خارجية خالل العطلة ال�صيفية .مع اختالف
الوقت الذي يخ�ص�صونه للقراءة بني الأيام الدرا�سية ،والعطلة الأ�سبوعية والعطلة ال�صيفية.
وملحاولة حتري الدقة �أكرث ،وخا�صة فيما يتعلق بالوقت الذي يق�ضيه الأطفال يف القراءة اخلارجية ،ف�إن لدى الأ�سرة القدرة على احت�ساب
�ساعات قراءة �أطفالهم ،وعلى هذا ،تفيد النتائج �أن القراءة اخلارجية من حيث عدد �ساعاتها تزيد باطراد يف العطل� ،أي هي �أعلى ما يكون
يف العطلة ال�صيفية ،و�أقل يف العطلة الأ�سبوعية ،وهي يف �أدنى درجاتها خالل �أيام الأ�سبوع (الأيام الدرا�سية).
فبالنظر للر�سم �أدناه والذي تتعلق الن�سب الواردة فيه باالطفال الذين يقر�أون (ولي�س بالعينة الكلية)� ،سنالحظ:
 خالل �أيام الأ�سبوع ،مدة قراءة االطفال ال تتجاوز ال�ساعة ح�سبما �أو�ضحت  %81من الأ�سر ،يف حني �أن  %17من الأ�سر يتحدثون عن مدةترتاوح بني �ساعة و�ساعتني ،ون�سبة  %2يقر�أون من �ساعتني �إلى �أربع �ساعات ،و�أخري ًا ال يوجد �أطفال يقراون �أكرث من �أربع �ساعات خالل
�أيام الأ�سبوع .وتبدو هذه النتائج طبيعية ،بالأخذ باالعتبار �أن غالبية الأطفال ي�صلون بيوتهم بالعادة الثانية ظهر ًا ،ويحتاجون �إلى وقت
للراحة و�أي ن�شاطات �أ�سرية ،قبل �أن يبد�أوا حت�ضريهم للواجبات املدر�سية ،مبعنى �أن املتبقي من وقتهم يكون ق�صري ًا ،وغري كاف للقراءة.
 خالل العطلة الأ�سبوعية ،ترتفع �ساعات القراءة اخلارجية للأطفال ن�سبي ًا ،حيث ت�ستمر الواجبات املدر�سية �أو التح�ضري لالمتحاناتب�أخذ ن�صيب من �أوقات االطفال .وهذا االرتفاع يو�ضحه الر�سم ،حيث �أن  %68من الأطفال الذين يقر�أون يخ�ص�صون لذلك �أقل من �ساعة،
فيما يقر�أ  %24من �ساعة ل�ساعتني ،و %6من �ساعتني �إلى �أربع �ساعات ،و�أخري ًا ،ف�إن  %2يقر�أون �أكرث من �أربع �ساعات.

وتكاد جتمع معظم نقا�شات املجموعات املركزة مع الأهل ،على �أن زيادة معدالت القراءة لدى الإناث �أكرث من الذكور ،مردها �إلى �أن الن�شاطات
املتاحة للذكور عادة ما تكون �أعلى ،خا�صة �أن الأطفال الذكور يق�ضون جزء ًا �أعلى من �أوقات فراغهم� ،سواء خالل �أيام الأ�سبوع �أو يف العطل خارج
املنزل ،وعلى �أقل تقدير ف�إن لعبهم ولهوهم يف جوار املنزل �أو يف احلارة �أعلى بكثري مما يتاح للإناث ب�شكل عام.
وب�س�ؤال الأطفال الذين يقر�أون ،عن عدد الكتب او املجالت التي قر�أوها خالل عطلتهم ال�صيفية الأخرية� .أفاد  %46من الأطفال �أنهم قر�أوا �أقل
من ثالثة كتب ،مقابل  %41قر�أوا من ثالثة �إلى �سبعة كتب .وهناك  %10تراوح عدد الكتب التي قر�أوها بني �سبعة �إلى ع�شرة كتب ،و�أخري ًا ،ف�إن
هناك  %3قر�أوا �أكرث من ع�شرة كتب.

• دوافع القراءة اخلارجية عند االطفال وطرق الت�شجيع
�أما دوافع الأطفال للقراءة اخلارجية ،فتنوعت� ،إال �أن الدافع الأ�سا�سي كان للمتعة وق�ضاء وقت الفراغ وذلك لدى ن�سبة  %63منهم ،مقابل %27
لأن القراءة اخلارجية ت�ساعدهم يف درا�ستهم ،يف حني �أن  %5اعتربوا �أن لديهم �أ�سئلة يبحثون عن �إجابتها من خالل القراءة اخلارجية.
 «املطالعة بت�سلي ،خا�صة يف عطلة ن�ص ال�سنة ،ال يف فوتة وال طلعة ،بنق�ضيها يف البيت� ،شوي تلفزيون و�شوي نت ،و�شوي قراءة» ...طفلة /بيتعنان
 «مرات بيعطونا يف املدر�سة واجبات ما بنالقيها يف الكتب املدر�سية ،فبرنوح لكتب تانية ندور على �إجابة ...ومرات كتري الكتب اخلارجيةبت�ساعدنا نفهم اللي بناخدو يف املدر�سة» ...طفل /طولكرم
 «يف �أ�شياء كتري بتخطر على بايل ،وما بتجر�أ �أو ما بالقي جوابها عند �أهلي �أو �صحابي �أو ا�ستاتذتي ،فبالقي �أنو القراءة من الكتب �أو �أكرت مناالنرتنت ،فيها �أجوبة كتري» ...طفل /غزة
وتتباين �إجابات الأطفال حول دوافعهم للقراءة تبع ًا ل�شرائحهم العمرية ،ففي الوقت الذي اعترب  %41من الأطفال يف عمر(� )10-8سنوات �أن
القراءة اخلارجية ت�ساعدهم يف درا�ستهم ،ف�إن هذه الن�سبة ال تتجاوز  %18لدى من هم يف عمر ( .)18-17ويف املقابل ترتفع ن�سبة اعتبار دافع
القراءة للمتعة وق�ضاء وقت الفراغ لدى ال�شريحة العمرية الأكرب �إلى  ،%71مقابل  %53لدى ال�شريحة العمرية الأ�صغر.

 �أما خالل العطلة ال�صيفية فتحقق �ساعات القراءة اخلارجية مزيد ًا من االرتفاع� ،إذ ان هناك  %57يقر�أون �أقل من �ساعة ،و %20من�ساعتني �إلى �أربع �ساعات ،و %13من �ساعتني �إلى �أربع �ساعات ،و�أخري ًا هناك ن�سبة  %10من الأطفال الذين يقر�أون يتجاوزون الأربع �ساعات.
وهذا متوقع كون الوقت املتاح خالل العطلة ال�صيفية �أكرب� ،إذ ال يوجد دوام مدر�سي وال واجبات مدر�سية خالل العطلة ال�صيفية.
وبالنظر �إلى بع�ض الفروقات ذات الداللة ،جند �أن ن�سبة الأطفال الذين يقر�أون كتب ًا خارجية� ،أعلى يف ال�ضفة الغربية من قطاع غزة ،و�أعلى
بني الإناث من الذكور ،كما يبني الر�سم البياين التايل:
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و�إن كانت الدوافع تتعلق بالأطفال �أنف�سهم وذلك عند حوايل ثلث الأطفال ( )%33مع ارتفاع الدوافع الذاتية عند الإناث مقارنة بالذكور بفارق
ع�شرة نقاط مئوية ،ف�إن الت�شجيع �أي�ضا يلعب دور ًا هام ًا يف حتفيز الأطفال على القراءة اخلارجية� ،إذ �أو�ضح � %45أن �أ�سرهم تلعب الدور الأبرز يف
ت�شجيعهم على القراءة اخلارجية (مع ارتفاع تلك الن�سبة بني الذكور لت�صل �إلى  ،%55مقابل  %39لدى الإناث) ،مقابل  %16ي�شجعهم املدر�سون
واملدر�سات على ذلك الأمر .ومبقارنة م�صادر الت�شجيع على القراءة اخلارجية بني الأطفال من ال�شرائح العمرية املختلفة ،جند �أن ن�سبة الت�شجيع
الأ�سري ترتفع بانخفا�ض ال�شريحة العمرية ،يف حني �أن الدوافع الذاتية ترتفع لدى ال�شرائح العمرية الأكرب.
ويف الوقت الذي بني  %45من الأطفال �أنهم يتلقون ت�شجيع ًا من �أ�سرهم على القراءة اخلارجية ،ف�إن  %79من الأ�سر �أجابت ب�أنها ت�شجع �أطفالها
على ذلك� ،أما طرق الت�شجيع الأ�سري للأطفال من �أجل القراءة اخلارجية فقد تنوعت ،على �أن �أعالها ن�سبة ت�شجيع الأبناء على امل�شاركة يف
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الأن�شطة الثقافية ،ويف الدرجة الثانية اال�ستعانة مبا يقدمه التلفزيون من برامج لتنمية مواهب الأطفال القرائية ،و�أقلها تخ�صي�ص موازنة ل�شراء
لكتب.

 ،18-17مقابل  %5لدى ال�شريحة العمرية  ،10-8و %12لدى ال�شريحة العمرية  .14-11ومبقارنة �إجابات الأطفال حول م�صادر قراءتهم ،مع �إجابات
الأ�سر ،ف�إن هناك تقارب ًا كبري ًا يف ن�سب كل من الأطفال و�أ�سرهم.
وبت�صنيف الكتب ح�سب م�ضمونها �إلى �أربع فئات رئي�سة� ،أفادت �إجابات الأطفال �إلى �أن الكتب الأدبية والرتاثية والتي ت�شمل الق�ص�ص والروايات
وال�شعر واحلكايات ال�شعبية هي الأكرث قراءة ،حيث �أن  %88من الأطفال الذين يقر�أون كتب ًا خارجية ،مييلون �إلى هذا النوع من الكتب ،يلي ذلك
وبن�سبة  %73الكتب الدينية ،والتي ت�شمل الكتب املقد�سة مثل القر�آن والروايات والق�ص�ص الدينية ،ويف املرتبتني التاليتني؛ الكتب العلمية (وت�شمل
العلوم والطبيعة والتكنولوجيا واخليال العلمي) وبن�سبة  ،%43و�أخري ًا ،الكتب التاريخية وبن�سبة .%35
وب�شكل عام ،يالحظ �أن التباين الرئي�سي يتعلق بالكتب الدينية� ،إذ ترتفع ن�سبة قراءة هذا النوع من الكتب يف قطاع غزة �إلى  ،%82مقارنة مع  %68يف
ال�ضفة الغربية .ومبقارنة نتائج الأطفال مع الأ�سر فيما يتعلق بنوع الكتب ،يت�ضح ح�سب الر�سم البياين� ،أن �إجابات الأطفال جلميع املجاالت �أعلى من
�إجابات الأ�سر ،مع اختالف ن�سبة التباين ،ف�أعلى ن�سبة للتباين بني الإجابتني تتعلق بالكتب االدبية (الفرق 20 :نقطة مئوية) ،و�أقل ن�سبة تباين �أتت
مرتبطة بالكتب الدينية (الفرق 6 :نقاط مئوية)� .أما ح�سب اجلن�س ،فنجد �أن الذكور يتفوقون يف ن�سبة قراءتهم للكتب العلمية والدينية والتاريخية،
مقابل تفوق الإناث يف الكتب االدبية ،حيث جاءت النتائج على النحو املبني يف الر�سم �أدناه.

وقد �أفاد بع�ض امل�شاركني يف املجموعات النقا�شية اخلا�صة بالأهل� ،أن الت�شجيع �أي�ض ًا ،قد يتخذ �شكل املكاف�آت التي تخ�ص�ص للطفل عند قرائته
لق�صة �أو كتاب ما وعر�ضه �أمام بقية �أفراد الأ�سرة .لكن الأمر ال يتوقف عند حدود الت�شجيع فهناك من �أ�شار �إلى نوع من الإجبار للأطفال على
القراءة اخلارجية ،وهو الأمر الذي �أي�ض ًا التفت �إليه الأطفال يف جمموعاتهم النقا�شية ،ب�أن هذا الأ�سلوب غري محبذ لديهم ،و�أن �إجبارهم على
القراءة اخلارجية ،متام ًا كما على القراءة للمدر�سة ،يجعلهم ينفرون من القراءة ب�شكل عام.
ويبدو �أن ن�سبة �ضئيلة من الأ�سر والأطفال على حد �سواء ،ي�شرتون كتبا للأطفال� ،أو يخ�ص�صون جزء ًا من موازنتهم ل�شراء الكتب ،رغم �أن توفري
مكتبة منزلية ال ميكن �أن يتم دون �شراء الكتب ،لكن ال�شراء كطريقة مخططة م�سبق ًا �أو مخ�ص�ص لها موازنة لي�ست على درجة من ال�شيوع بني
الأ�سر .ويف جميع ور�شات الأطفال ،حتدث الأطفال عن عدة �أ�ساليب لل�شراء ،منها ما يتعلق ب�شراء الكتب من الأهل ،كنوع من املكاف�أة والت�شجيع
على التح�صيل الدرا�سي� ،أو �أن يقوم الأطفال �أنف�سهم باالدخار ل�شراء احتياجاتهم ،لي�س من الكتب فح�سب ،بل �أي�ض ًا من الألعاب� ،أو الأجهزة
الإلكرتونية.
و�إن كانت ن�سبة ال ب�أ�س بها من الأطفال تلقى ت�شجيع ًا من الأ�سرة للقراءة اخلارجية ،ف�إن الأهم �أن الأطفال يتحدثون �إلى �أ�سرهم حول ما يقر�أون
�إذ �أو�ضح  %55من الأطفال �أنهم دائما ما يتبادلون احلديث مع �أ�سرهم حول قراءتهم ،مقابل  %30يفعلون ذلك �أحيان ًا .يف حني �أن البقية  %15ال
يتحدثون مع �أ�سرهم حول قراءتهم اخلارجية.

و�إن نحينا جانب ًا الن�سب املو�ضحة �أعاله ملا يقر�أه االطفال ح�سبما �أفادوا هم� ،أو �أ�سرهم ،ف�إن الن�سبة الأعلى من الأ�سر ( )%46ت�شجع �أطفالها على
قراءة املوا�ضيع الدينية ،هذا رغم �أن ن�سبة هذا النوع من القراءات مرتفعة �أ�ص ًال ،ويف الدرجة الثانية  %34ت�شجع الأ�سر �أطفالها على القراءات
الأدبية .يلي ذلك املوا�ضيع العلمية  ،%13و�أخري ًا املوا�ضيع التاريخية .%7
وممكن الوقوف على بع�ض مالحظات املكتبيني حول تف�ضيالت الأطفال ،وبع�ض �آراءهم حول ت�شجيع عادة القراءة ،من الأمثلة التالية:

• م�صادر القراءة اخلارجية وت�صنيفها
ويعد الكتاب امل�صدر الرئي�س للقراءة بح�سب  %67من الأطفال ،يليه الإنرتنت عند  %15منهم ،واملجالت بن�سبة  ،%8يف حني �أن البقية جمعوا بني
�أكرث من م�صدر� ،أو �أ�ضافوا تفا�صيل �أخرى كاعتبار الق�ص�ص �أو الروايات م�صدر ًا مختلف ًا عن الكتب� .أما التباينات الرئي�سية يف م�صادر القراءة
ح�سب املنطقة اجلغرافية ،فتتعلق بارتفاع ن�سبة الكتاب م�صدر ًا رئي�س ًا للقراءة يف قطاع غزة لت�صل �إلى  ،%79مقارنة مع  %62يف ال�ضفة الغربية،
فيما ترتفع ن�سبة الرجوع للإنرتنت واملجالت يف ال�ضفة الغربية بخم�سة نقاط مئوية لكل منهما عن قطاع غزة .ومن اجلدير ذكره� ،أن التوجه
للإنرتنت كم�صدر للقراءة ترتفع ن�سبته ارتباط ًا بال�شريحة العمرية ،فالإنرتنت ي�شكل م�صدر ًا للقراءة اخلارجية لدى ن�سبة  %24ممن هم يف عمر
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 «الأطفال ال�صغار يتوجهون للق�ص�ص التي حتتوي على ر�سومات �أكرث (من عمر � 5سنوات الى � 10سنوات) ،يجب ان يكون هناك ت�شجيع علىالقراءة من خالل تقدمي حوافز �أو جوائز يف البداية» .جمعية نه�ضة �أبو دي�س /ور�شة املكتبيني برام اهلل.
 «بنات اجليل ال�صغري( 10و � 12سنة ) لكي يربزوا انف�سهم يتوجهون لقراءة الروايات الأدبية ،مع عدم فهمهم لها ،التوجه الى روايات غ�سانكنفاين وغادة ال�سمان» .جمعية الهالل الأحمر /ور�شة املكتبيني برام اهلل.
 «التوجه لدينا الأكرب هو للروايات والق�ص�ص املرتجمة ،باالجتاه الآخر الروايات العربية يتم ال�س�ؤال عن �أثري عبد اهلل و�أحالم م�ستغامني من قبل31

اليافعني» .مركز املوارد -م�ؤ�س�سة تامر /ور�شة املكتبيني برام اهلل.

واالدبية .وغالبا ما يكون للأب والأم ،الدور الأكرب يف اختيار هذه الكتب� ،أو الأخوة والأخوات الكبار.
الأطفال ذوي الإعاقة والقراءة اخلارجية

مكان ح�صول الأطفال على م�صادر قراءتهم ،فت�شكل املكتبة املدر�سية امل�صدر الأول ،وذلك لدى حوايل ن�صف الأطفال ( ،)%49يلي ذلك
املكتبات العامة ومكتبات امل�ؤ�س�سات الأهلية وبن�سبة  ،%22فاملكتبة املنزلية بن�سبة  ،%12فيما يعتمد البقية على مكتبات �أ�شخا�ص ( )%7كالأ�صدقاء
واجلريان واملعارف.

كون التناول ال�سابق لأنواع املكتبات والكتب ،تتعامل جميعها مع الأطفال من غري ذوي الإعاقة ،يجدر هنا الإ�شارة �إلى جتربة هامة تتعلق
بالأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون �إلى ما ينا�سب احتياجاتهم .مع االخذ بعني االعتبار �أن اللقاءات املختلفة مع املكتبيني وامل�ؤ�س�سات
العاملة مع الأطفال لفتت �إلى �أن كثري ًا من املراكز الثقافية واملكتبات ،حتتاج �إلى كثري من العمل لت�صل م�ستوى املواءمة التي تنا�سب الإعاقات
املختلفة� ،إذ �أن الأطفال ذوي الإعاقات احلركية ،يحتاجون �إلى مواءمة تختلف عن تلك التي يحتاجها الأطفال من ذوي الإعاقات الب�صرية �أو
ال�سمعية.

ومن املهم هنا� ،أن بع�ض املكتبيني – من مكتبات امل�ؤ�س�سات واملكتبات العامة� -أفادوا ب�أن الأطفال يف عمر �صغري ي�أتون عادة مع �أخوتهم االكرب
ولي�س مع �أمهاتهم �أو �آبائهم ،الن�شغال ه�ؤالء يف الوظائف والأعمال املنزلية ،تقول �إحدى املكتبيات امل�شاركات يف ور�شة متخ�ص�صة برام اهلل:
«لي�س من �أولويات الأم �أن ت�أتي مع طفلها يف القرية ،ي�أتي الأطفال لوحدهم لدينا �أو مع �شخ�ص كبري من �أخوتهم ،ولدينا متطوعات م�س�ؤوالت عن
تدر�س الأطفال و �إعطائهم كتبهم .من املفرت�ض توجيه الأطفال لقراءة الكتب و خا�صة يف املدار�س احلكومية ،وال يتم التوا�صل مع الأهايل حتى
يتم ت�شجيع �أطفالهم على القراءة والتوجه للمكتبة فهناك م�شكلة يف الأهل .الأف�ضل �أن يكون هناك ترتيب مع وزارة الرتبية والتعليم للحث على
القراءة».

وهنا نقف �أمام جتربة جمعية الهالل الأحمر ،التي ركزت يف �أحد جوانب عملها ،على الأطفال من ذوي الإعاقات ال�سمعية� ،إذ مت ت�أ�سي�س
مدر�سة ،ت�شمل �صفوف ًا من الرو�ضة �إلى الثانوية العامة ،مزودة مبكتبة ،روعي فيها تعزيز الرثوة اللغوبة للأطفال املذكورين (بالرتكيز على
الأعمار من � 15-6سنة) .والتجربة هنا ،كانت ريادية ،فهي من �أولى اجلمعيات عربيا ،التي تعمل على �إعداد قامو�س �إ�شاري تعليمي ،يف
الريا�ضيات واالجتماعيات ،حيث يحتوي القامو�س على ثالثة �أجزاء؛ تعليمي ،وتخاطبي ،وهجائي .مبا �ضمن تقدمي لغة الإ�شارة كمزيج من
العامية والف�صيحة .وهو ما �سهل �أمام العديد من االطفال م�س�ألة القراءة� ،إ�ضافة ملحاولة التو�سع يف الق�ص�ص امل�صورة ،مبا يخدم حاجات
هذه الفئة من الأطفال.

ولعل ما يلفت النظر ،التفاوت بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف هذا ال�صدد ،حيث �أن املكتبات املدر�سية ت�شكل م�صدر ًا للأطفال يف ال�ضفة
الغربية �أعلى من قطاع غزة ،وعلى خالف ذلك املكتبة املنزلية ،كما يو�ضح الر�سم البياين التايل:

• �أ�ساليب القراءة اخلارجية :القراءة الفردية والقراءة يف جمموعات

• �أماكن ح�صول الأطفال على الكتب وامل�صادر التي يقر�أون

و�إن كنا �أمام �أ�سلوبني رئي�سيني للقراءة اخلارجية ،وهما :قراءة الطفل لوحده ،وقراءته يف جمموعات ،فقد ف�ضل غالبية الأطفال ()%73
الأ�سلوب الأول ،مقابل  %18للقراءة يف جمموعات ،يف حني �أن البقية يعتربون الأ�سلوبني مقبولني للقراءة .مع مالحظة �أن الذكور �أميل من
الإناث لأ�سلوب القراءة يف جمموعات ،والأطفال يف قطاع غزة �أميل للمجموعات من الأطفال يف ال�ضفة الغربية .كذلك ف�إن ال�شريحة العمرية
ت�أثر على تف�ضيالت الأطفال يف هذا ال�صدد ،فبزيادة عمر الأطفال ف�إنهم مييلون لتف�ضيل القراءة لوحدهم ،مقابل القراءة يف جمموعات لدى
الأطفال الأقل عمر ًا.

• الأطفال الذين ال يقر�أون
وبالعودة �إلى الذين �أجابوا ب�أنهم ال يقر�أون كتبا خارجية والذين تتجاوز ن�سبتهم ن�صف الأطفال ،فقد عرب  %46منهم (�أي من الأطفال الذين ال
يقر�أون كتب ًا خارجية) ب�أنهم ال يقر�أون كونهم ال يحبون القراءة ،مقابل  %22اعتربوا �أن لديهم هوايات �أخرى ت�شغل �أوقاتهم .فيما اعترب � %9أن
ذلك يعود لعدم ت�شجيع �أ�سرهم لهم ،ون�سبة مماثلة ن�سبوا عدم قراءتهم للكتب اخلارجية �إلى �أنهم ال يجدون كتب ًا تنا�سب اهتماماتهم ،و�أخري ًا
ف�إن العمل خارج املنزل� ،أو يف الواجبات املنزلية ي�شكل العائق الرئي�س �أمام قراءة الأطفال لكتب خارجية وبن�سبة تقارب  %3.5لكل منهما.

وتفيد البيانات لوجود تباين بني الأطفال ح�سب �شرائحهم العمرية يف م�صادر ح�صولهم على الكتب اخلارجية ،فالأطفال الأقل عمرا ترتفع
ن�سبة اعتمادهم على املكتبة املنزلية مقارنة مبن هم �أكرب عمر ًا ،فيما �أن االعتماد على املكتبات العامة ،يرتفع بزيادة عمر الأطفال ،وهنا ،يكفي
التدليل ،على �أن  %29من الأطفال يف عمر  18-17يح�صلون على الكتب اخلارجية التي يحتاجون من خالل املكتبات العامة ،يف مقابل �أن �أي ًا من
الفئات الأ�صغر عمر ًا ال تزيد ن�سبة اعتمادهم على املكتبات العامة عن  .%19وحول امتالك الأطفال ا�شرتاك ًا يف مكتبات عامة يف مناطق �سكناهم،
�أو�ضح  %15فقد ب�أن لديهم ا�شرتاك يف تلك املكتبات ،مع تباين وا�ضح بني ال�ضفة الغربية  ،%20وقطاع غزة  %5يف هذا ال�صدد.
ولدى �س�ؤال الأ�سر عن توفر مكتبات منزلية لديهم� ،أفاد  %26من الأ�سر ب�أن لديهم مكتبة منزلية (ترتفع الن�سبة يف ل�ضفة الغربية �إلى  ،%28مقابل
 %21يف قطاع غزة) .وتتفاوت املكتبات املنزلية تلك يف عدد مقتنياتها ،فربعها ( )%26تقريبا حتتوي على �أقل من  25كتاب ًا ،وحوايل  %41منها
حتتوي بني  50-26كتاب ًا .و %17حتتوي بني  100-51كتاب (مبعنى �أن  %84من املكتبات املنزلية ال تزيد مقتنياتها من الكتب عن مئة كتاب).
وحتتوي هذه املكتبات على جمموعة منوعة من الكتب ،تنتمي ملختلف املجاالت املعرفية ،و�أكرثها ن�سبة الكتب الدينية ،ومن ثم الكتب التاريخية
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الق�سم اخلام�س :دور املدر�سة
من بني الأطفال امل�شاركني يف امل�سح� ،أفاد � %63أن املدر�سة تخ�ص�ص وقت ًا لزيارة املكتبة املدر�سية والتعرف على محتوياتها ،وترتفع الن�سبة يف ال�ضفة
الغربية لت�صل �إلى  ،%66مقارنة مع  %57يف قطاع غزة .كما ترتفع الن�سبة يف �إجابات الإناث �إلى  %67مقابل  %58يف �إجابات الذكور.
�إن وجود مكتبة مدر�سية �أمر مهم للأطفال ،وخا�صة لتعزيز عادة القراءة اخلارجية لديهم ،لكن ذلك وحده غري كاف �إن مل يكن هناك �أوقات لزيارة
املكتبة والتعرف على محتوياتها ،والأهم ربط العملية التعليمية برمتها ،بالرجوع �إلى م�صادر خارجية .لكن م�س�ألة تعزيز ثقافة الأطفال ال تقف عند
القراءة وح�سب ،بل من املهم �أي�ض ًا تنويع الن�شاطات ذات ال�صلة مبختلف �أوجه الثقافة وم�صادر تلقيها .وعلى ذلك ف�إن ربط الثقافة مبنتجيها من
الأ�شخا�ص �أو امل�ؤ�س�سات م�س�ألة يف غاية الأهمية للأطفال ،خا�صة يف مرحلة هم فيها ب�أم�س احلاجة لر�سم �صورة ذهنية معينة عن القدوة ،وهنا �سئل
الأطفال �إن كان �أحد الكتاب �أو الر�سامني قد �سبق لهم زيارة املدر�سة ،وقد �أفاد  %27من الأطفال بالإيجاب ،لكن من بني تلك الن�سبة فقط  %14من
يتذكرون ا�سم الكاتب/ة �أو الر�سام/ة الذي زار مدر�ستهم.
وبالعودة �إلى الأوجه املختلفة ذات ال�صلة املبا�شرة بالثقافة ،واملرتبطة ب�أن�شطة املدر�سة املنهجية منها والالمنهجية ،تبني �أن ن�سبة ترتاوح بني %59-%30
من الأطفال يعتربون �أن مدار�سهم تنمي لديهم مواهب وهوايات تتعلق باملو�سيقى ،التمثيل ،الرق�ص والدبكة ،الكتابة الأدبية والتعبريية ،الر�سم .وذلك
على النحو التايل:

يقدم هذا الق�سم من الدرا�سة مقارنة بني نتائج م�سحي  2011و ،2016مع �ضرورة التنبيه �أن نتائج املقارنة ،هي جمرد م�ؤ�شرات عامة على التغري
يف النتائج� ،إذ �أن بع�ض الأ�سئلة اختلفت �صياغتها بني امل�سحني ،وكذلك الأمر �إلى بع�ض املعطيات التف�صيلية ،وحتى التعريفات الإجرائية التي
�صممت اال�ستمارة اجلديدة وفقها� ،إ�ضافة �إلى �شمول م�سح  2011ل�شريحة الأطفال من عمر � 10-8سنوات والذين مل ي�شملهم امل�سح احلايل.

• ق�ضاء الوقت ،ووقت الفراغ
مع اختالف اخليارات و�صيغة ال�س�ؤال بني امل�سحني� ،إال �أن ثمة ما يجمع بينهما؛ ففي م�سح � ،2011أفاد الأطفال �أن ا�ستخدام الكمبيوتر والإنرتنت
ي�أتي يف الدرجة الأولى� ،إذ �أن  %33من الأطفال و�ضعوا ذلك كخيار �أول لق�ضاء وقت فراغهم ،ويف الدرجة الثانية كل من :م�شاهدة التلفزيون،
ويف احلارة مع الأ�صدقاء لدى  %20من الأطفال .ويف الدرجة الثالثة ،ق�ضاء وقت الفراغ يف املنزل ،وبن�سبة  ،%16يف الدرجة الرابعة ت�أتي املطالعة
والقراءة وبن�سبة  .%6.4ويف الدرجة اخلام�سة  %3يف النادي ،و�أخري ًا� ،أفاد  %2من الأطفال امل�ستطلعني ب�أنهم يق�ضون وقت فراغهم بن�شاطات
�أخرى غري املحددة يف امل�سح.
و�إن �أردنا مقارنة الأمر مبا عليه احلال يف م�سح  ،2016نعود للت�أكيد على اختالف �صيغة ال�س�ؤال ،واخليارات املطروحة ،وتق�سيم الوقت �إلى ثالثة
فرتات (درا�سة� ،أعمال ،وقت فراغ) ،و�أخري ًا تق�سيم ال�سنة �إلى (�أيام درا�سية ،عطلة �أ�سبوعية ،عطلة �صيفية)� ،إال �أن ما ميكن قوله بهذا ال�صدد
لعودة ثالثة �أمناط من الأن�شطة (املت�صلة بوقت الفراغ) لتحتل موقع ال�صدارة ،كما يف امل�سح الذي �سبق ،مع اختالف يف الن�سب ،حيث بالعودة
لق�ضاء وقت الفراغ يف العطلة ال�صيفية يف م�سح  ،2016جاء يف املرتبة الأولى لق�ضاء غالبية الوقت ،االنرتنت والألعاب الإلكرتونية وو�سائل
التوا�صل االجتماعي ،وذلك عند  %25من الأطفال ،ويف املرتبة الثانية اللعب واللهو يف احلارة وبن�سبة  ،%18يلي ذلك م�شاهدة التلفزيون لدى
 %18من الأطفال.

• امل�شاركة يف الأن�شطة الثقافية
�إن و�ضعنا ن�سب م�شاركة الأطفال (وهنا ن�ؤكد على �أن امل�شاركة تعني ممار�سة تلك االن�شطة ال جمرد ح�ضورها) يف مقارنة مع ما كان عليه احلال
يف � ،2011سنالحظ �أن جميع �أمناط امل�شاركة قد انخف�ضت ن�سبتها� ،آخذين بعني االعتبار �أن �أي تغيري يف �صيغة ال�س�ؤال قد ينعك�س على النتيجة،
لكن كم�ؤ�شر عام ،ميكن الت�أكيد على �أن اجتاه امل�شاركة يف تناق�ص ،الأمر الذي �أكد عليه عدد من العاملني يف امل�ؤ�س�سات الأهلية عامة ،ولي�س
تلك التي تعنى مبجال الأطفال وح�سب .ويعك�س الر�سم البياين التايل التباين يف م�شاركة الأطفال يف عدد من الأن�شطة بني عامي  2011و.2016
ومن الوا�ضح �أن دور املدر�سة يف تنمية مواهب الأطفال املبينة يف الر�سم البياين ،هي �أعلى يف ال�ضفة الغربية عنه يف قطاع غزة ،با�ستثناء الر�سم� .أما
التباين الآخر فقد برز ح�سب اجلن�س ،فن�سبة الإناث اللواتي يعتربن �أن املدر�سة ت�سهم يف تنمية مواهبهن� ،أعلى من ن�سبة الذكور ويف جميع املجاالت.
كما �أن ن�سبة الأطفال الذين يعتربون �أن املدار�س تنمي مواهبهم املختلفة ترتفع بانخفا�ض �أعمارهم.
لكن برغم محاوالت املنظومة التعليمية ،ب�شكل دائم تطوير الأن�شطة الالمنهجية� ،إال �أنها ما زالت دون تطلعات الرتبويني �أنف�سهم ،خا�صة �أن وجود
مناهج قا�سية وطويلة� ،سي�شكل �أعباء كبرية على الأطفال ،حيث ت�صبح م�س�ألة الأن�شطة �ضرورية لتحفيز الطلبة ،وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ،بالإ�ضافة
�إلى ما يتم تعليمه من خالل املناهج .يقول �أحد املعلمني يف ور�شة الأهايل ببيت عنان« :بالن�سبة للن�شاطات الالمنهجية ،التي تدعم نف�سية الطفل �أكرث
من الدرا�سة ،يف ظل مناهج قا�سية وهي للنخبة (�أنا مدر�س) ايل � 20سنة ،م�ش مو�ضوعة بطريقة تتنا�سب مع القدرات املختلفة ،بتميل لأكرث من امل�ستوى
اجليد بالرغم من انها تغريت ونزل منها ن�سخ جتريبية ،حتى احنا مدر�سني بالرغم من انها الن�سخ بتنزل النا ما بنحط مالحظات ،واحيانا بنحط
مالحظات وما بوخدوا فيها .هال بالن�سبة للن�شاطات ،انا كنت �أتابع مع االوالد مثال انا عندي  ،5االبن الكبري نروح انا واياه على املدر�سة ونت�سلى ،حالي ًا
مث ًال عندنا مكتبة ،ب�صراحة اقلك انا عندي  5ما كان هاد اال�شي متاح للكل ،بنتي االخرية هي ايل ا�ستفادت من املكتبة وانا كتري مب�سوط منها ،ومعها
جواز �سفر كدي�ش بتقطع درا�سة  ،وامبارح اخدوهم على متحف محمود دروي�ش ،انا ا�ؤمن كثري ًا باالن�شطة الالمنهجية النها بتعزز ثقة االن�سان بنف�سه».
الق�سم ال�ساد�س :مقارنة بع�ض نتائج م�سحي  2011و2016
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ا�ستخال�صات وتو�صيات
�أما حول امل�ؤ�س�سات واجلهات الداعية واملنظمة للن�شاطات الثقافية التي ي�شارك فيها الأطفال ،بني م�سح � 2011أن غالبية الأطفال  %64ي�شاركون
يف الأن�شطة الثقافية من خالل املدر�سة ،ويف املرتبة الثانية ،لكن بن�سبة اقل بكثري ،ت�أتي كل من م�ؤ�س�سات الأطفال وال�شباب ،واملكتبات وبن�سبة %13
لكل منهما� .أما امل�شاركة من خالل م�ؤ�س�سات �أخرى وهي النوادي الريا�ضية ،واجلوامع والكنائ�س ،والبلدية واملجل�س القروي ،ف�إن معدالت م�شاركة
الأطفال يف الأن�شطة الثقافية من خاللها ترتاوح بني .%3-2

برغم كل االهتمام النظري الذي يحظى به الأطفال ،بدء ًا من الت�أكيد على الرتبية البيتية ،و� ً
صوال ملا تقدمه كل امل�ؤ�س�سات التن�شئوية� ،إال �أن
ذلك االهتمام ،مل يراوح الطموحات يف كثري من احلاالت ،خا�صة عندما يتعلق الأمر بال�سيا�سات والربامج العملية .و�إن اقت�ضى الأمر التخفيف
من �سلبية النظرة الآنفة ،فيمكن القول� ،أن التغريات التي ي�شهدها املجتمع الفل�سطيني ،على �شتى ال�صعد ،تت�سم بدرجة من التعقيد ،جتعل
وترية اجلهود املبذولة ملواجهة مختلف التحديات �أقل بكثري مما ينبغي.

ويف م�سح  ،2016بقيت املدر�سة حتتل املرتبة الأولى وبنف�س الن�سبة �أي � ،%64أما باقي اجلهات الداعية للأن�شطة فقد جاءت على النحو التايل:
م�ؤ�س�سات الأطفال وال�شباب  ،%9والنوادي الريا�ضية  ،%7ودور العبادة (جامع /كني�سة)  ،%3فيما �أجاب  %15من الأطفال بغري ذلك.

فالثقافة يف �سياق الوريقات ال�سابقة ،لي�ست جمرد كم من املعلومات واملعرفة ،التي ينبغي للأطفال حت�صيلها ،بل هي املدخالت ال�ضرورية،
التي ت�ضع اللبنات الأولى لبناء جيل قادر على التحرر واالنعتاق والبناء .فلي�س من املبالغة القول� ،أن عنا�صر الثقافة املحلية يف فل�سطني كما
غريها يف املجتمعات العربية التي تتعر�ض ملخاطر اال�ستعمار والأ�صولية والتغريب ،مل تعد قادرة على ال�صمود يف وجه التدفق املعلوماتي
واملعريف الهائل الذي باتت ال�صورة عن�صره الرئي�س ،دون �أن حت�صن تلك الثقافة باملزيد من الوعي ،واالنفتاح النقدي على ما�ضينا وحا�ضرنا،
كما على التجارب الإن�سانية ،من �أجل �أن تكون قادرة على املواجهة.

بالنظر �إلى ن�سبة الأطفال الذين يقر�أون كتب ًا خارجية يف م�سح ( 2011حيث مت �س�ؤالهم عن ذلك خالل فرتة مرجعية هي � 3شهور م�ضت ،حيث كانوا
خالل ف�صل درا�سي)� ،أظهرت النتائج �أن ن�سبة من يقر�أون ت�صل �إلى  .%54فيما �أن ن�سبة الذين يقر�أون كتبا خارجية خالل �أيام ال�سنة الدرا�سية
(�سواء خالل الأ�سبوع �أو يف العطلة الأ�سبوعية) ح�سب امل�سح احلايل  2016فقد بلغت  .%42وخالل العطلة ال�صيفية ترتفع الن�سبة �إلى .%89

من ال�ضروري العمل على تطوير قوانني وت�شريعات وتوفري موازنات الزمة لتطوير قطاع الثقافة ،االمر الذي ي�ؤكد على جدية مو�ضعة الثقافة،
وخا�صة ثقافة الطفل يف �أولية االهتمامات ،فال يكفي �أن تفوز امل�ؤ�س�سة �أو الفرد يف جوائز عاملية واقليمية يف جوائز الثقافة ب�شكل عام،
والقراءة ب�شكل خا�ص� ،أن ال�سيا�سات والبيئات الثقافية قد تطورت و�أ�صبحت �أف�ضل ،وممكنة وحا�ضنة جلميع االطراف الفاعلة يف املجال
الر�سمي ومنها واملجتمعي على ال�سواء.

• القراءة اخلارجية

�أما مدة القراءة اخلارجية فقد ميز م�سح  ،2016بني املدة يف الأيام الدرا�سية ،العطلة الأ�سبوعية ،والعطلة ال�صيفية ،حيث تبني ارتفاع عدد ال�ساعات
يف �أيام العطل ،وخا�صة ال�صيفية منها ،وذلك ح�سب احت�ساب الأ�سر لعدد �ساعات قراءة الأطفال� .أما يف م�سح  ،2010فقد مت احت�ساب ال�ساعات من
خالل االطفال �أنف�سهم ،وذلك ب�أخذ معدل قراءتهم اخلارجية يف الأ�سبوع كله (الأيام الدرا�سية والعطلة ال�صيفية) .ومع �صعوبة املقارنة الختالف
�صيغة ال�س�ؤال وتفا�صيله� ،إال �أن االنتيجة االهم� ،أن الأطفال الذين يقر�أون ،يف غالبيتهم ( )%87يقر�أون �أقل من �ساعتني �أ�سبوعي ًا ،وذلك يتقارب
مع نتائج م�سح  ،2016حيث �أن  %98يقر�أون �أقل من �ساعتني خالل �أيام الدوام املدر�سي ،و� %92أقل من �ساعتني خالل العطلة الأ�سبوعية.
يف امل�سحني �أظهرت النتائج �أن الكتاب هو امل�صدر الرئي�س للقراءة اخلارجية ،وذلك بن�سبة  %59من الأطفال الذين يقر�أون يف م�سح  ،2010وبن�سبة
 %67يف م�سح � ،2016أما الإنرتنت كم�صدر للقراءة فقد تقاربت الن�سبة� ،إذ بلغت  ،%13و %15يف امل�سحني املذكورين على التوايل� .أما املو�ضوعات
التي يقر�أها الأطفال ،فلي�س من املمكن مقارنتها ،كون �صيغة ال�س�ؤال يف م�سح � 2010أعطت الأطفال خيار ًا واحد ًا ،فيما �أعطي الأطفال �أكرث من
خيار للإجابة يف م�سح .2016
وبالنظر لأ�سباب العزوف عن القراءة ،وهو ال�س�ؤال الذي وجه للأطفال الذين ال يقر�أون ،فقد عرب  %56منهم ب�أنهم ال يحبون القراءة (نتيجة
 ،)2010مقابل  %46يف م�سح .2016

بد�أت الدرا�سة بتحليل �أهم الق�ضايا املرتبطة بق�ضاء الوقت ووقت الفراغ ،وقد كان الفت ًا للنظر كيف �أن الدرا�سة وحل الواجبات يتطلبان وقت ًا
طوي ًال لدى غالبية الأطفال� ،صحيح �أن املو�ضوع هنا ،ال يقف �أمام الت�سا�ؤل حول املناهج الدرا�سية ،من حيث ما تقدمه ،نوع ًا وكم ًا ،وال من حيث
�إ�سهامها يف بناء التفكري خا�صة النقدي منه عند الأطفال ،لكن من الوا�ضح �أن �إرهاق الأطفال يف حل الواجبات� ،أو يف التح�ضري للمدر�سة،
�أكرث مما ينبغي ،والأهم �أن معظم تلك الواجبات تركز على الكتب املدر�سية ،ال على �إثارة الأ�سئلة واملو�ضوعات وربطها باملتطلبات احلياتية
للأطفال ،ب�شكل يدفعهم للبحث عن م�صادر خارجية ،ولذا ف�إن املتطلبات الدرا�سية ال حتثهم كثري ًا على القراءة اخلارجية.
وبرغم �أهمية اللعب خا�صة يف ال�شريحة العمرية الأ�صغر من الأطفال� ،إال �أن عدم توفر �أماكن مخ�ص�صة للعب ،تدفع الأطفال �إلى اللعب واللهو
يف احلارة ويف ال�شوارع ،ما يعر�ضهم لعديد من املخاطر ،لي�س �أخطرها حوادث ال�سري ،فكثري من العادات وال�سلوكيات التي يكت�سبها الأطفال
ت�أتي من خالل اختالطهم يف ال�شارع واحلارة مبن هم �أكرب عمر ًا ،ودون وجود رقابة على مثل تلك العالقات والروابط .وعلى خالف ذلك ،لنا
�أن نتنب�أ �أن وجود �أماكن مخ�ص�صة للعب و�أنواع معينة منه ،يوفر م�ساحات وف�سح �أكرث �أمن ًا ،ويحقق نوعا من التوازن بني تلك امل�ساحات والف�سح
الأكرث حرية وبني الرقابة الأ�سرية وامل�ؤ�س�سية بوجود رقابة و�إ�شراف �أ�سري �أو م�ؤ�س�سي ،ميكن �أن ي�ساهم يف توجيه اللعب ب�شكل �إيجابي� ،أو على
�أقل تقدير ،الوقاية من بع�ض الأمناط ال�سلبية لل�شارع واحلارة.
وباحلديث عن و�سائل التكنولوجيا ،وهو النمط الذي ال ميكن ف�صله �أي�ض ًا عن و�سائل الإعالم املرئية على وجه اخل�صو�ص ،وهو الإنرتنت
والو�سائل التكنولوجية ،وو�سائل التوا�صل االجتماعي .والتي باتت متوفرة بكرثة ،وتكاد تخرتق غالبية �أوجه حياة الأطفال ،وت�ؤثر عليهم ،بل
باتت مدخ ًال تربوي ًا وتن�شئوي ًا رئي�سي ًا �إلى جانب الأ�سرة واملدر�سة والأقران .فمع كل الأهمية التي متثلها تلك التكنولوجيا ،ف�إن مخاطرها
املحتملة والتي ال ميكن ح�صرها ،ت�ضع الأ�سر وامل�ؤ�س�سات الرتبوية �أمام م�س�ؤوليات جديدة ،يرتبها عدم القدرة على �ضبط املحتوى املمكن تلقيه
من خالل تلك الو�سائل (كالعنف ،الإباحية ،التحري�ض ،الكراهية ،العن�صرية )...هذا ي�ضاف �إلى ف�ضاءاتها االفرتا�ضية ،التي باتت ت�شكل
«واقع ًا» موازي ًا �إن �صح التعبري .ودون اخلو�ض يف تفا�صيل ذلك ،ممكن القول �أن انعكا�سات ذلك على ثقافة الأطفال ،بل وحتى النا�ضجني ،ال
ميكن �ضبطها باملنع �إن كان ذلك ممكن ًا �أ�سا�س ًا -بل بالتوعية ،والرقابة غري املبا�شرة.
و�إن كانت الدرا�سة تركز �أكرث على القراءة اخلارجية ،ف�إن ذلك ال يعني جتاهل الأن�شطة املختلفة ،التي ت�سهم بتنمية �شخ�صية الأطفال ،و�صقل
مهاراتهم ،و�إطالق طاقاتهم� ،إلى جانب� ،أن تلك الأن�شطة ذاتها ،ت�صب يف املجال الثقايف مبعناه الوا�سع .وقد تبني تراجع تلك الأن�شطة ب�شكل
عام ،وتركز معظمها يف املدن الرئي�سية .هذا كله �إلى جانب� ،أن تلك الأن�شطة حتتاج لر�ؤى وا�ضحة ،لربطها بالعملية الرتبوية والتثقيفية على
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حد �سواء .فامل�س�ألة ال تتعلق بعدد تلك الأن�شطة� ،أو عدد الأطفال امل�شاركني فيها ،بل ما ت�ؤديه تلك الأن�شطة من ر�سالة /ر�سائل.

 -تزويد املدار�س بالكتب املنا�سبة للأطفال ،ال �سيما الكتب الأدبية.

ومن الوا�ضح �أن عادة القراءة اخلارجية مل تعد على نف�س درجة االهتمام ،لي�س لدى الأطفال فح�سب بل لدى ذويهم اي�ض ًا ،وقد ا�ستعر�ضت
الدرا�سة الكثري من العوامل التي �أدت لرتاجع تلك العادة� ،أهمها توافر بدائل عديدة للقراءة .مع بقاء عوامل �أخرى م�ضمرة ،ت�شرحها التغريات
ال�سياقية بعامة ،فمن انحدار الن�ضال التحرري� ،إلى ت�صاعد النزعة اال�ستهالكية ،و� ً
صوال �إلى �صعود اخلطاب الأ�صويل ،مل تعد الثقافة واملعرفة
يف موقع ال�صدارة ،فاالنتقال من اال�شتباك الن�ضايل ،والذي يحمل يف ثناياه املواجهة الثقافية �إلى ممار�سة البناء امل�ؤ�س�ساتي على طريقة الدليل
الإجرائي ،ومن بناء الذات �إلى زخرفتها اال�ستهالكية ،ومن �إثارة ال�س�ؤال �إلى الأجوبة اجلاهزة املودعة يف كل م�صادر اخلطاب الأ�صويل ،مل تعد
القراءة ت�شغل بال الكثريين ،فكيف ميكن �أن تكون ذات �إقبال من الأطفال �أنف�سهم �إن مل يتم �إعادة بناء الر�ؤية وما ينبثق منها من �أفعال و�سيا�سات
بطريقة ت�ضع املعرفة ،كفاعل تغيريي -حترري.

 ت�شكيل جلنة الختيار الكتب املنا�سبة للفئات العمرية املختلفة ،وت�ضم كل من املخت�صني وامل�ؤ�س�سات الر�سمية والعاملة يف املجال. تعزيز دور املكتبة لت�أخذ على عاتقها النمو العاطفي والذهني للطفل ،و�إدراج احل�صة املكتبية على الربنامج الدرا�سي ب�شكل ر�سمي. تطوير �أ�ساليب التدري�س ،ب�شكل يجعل القراءة اخلارجية جزء ًا من املتطلبات الدرا�سية ،من خالل دمج الق�صة ك�أداة للتعلم. دعم دور املكتبة ب�أن تكون بيئة �آمنة وحا�ضنة لال�ستك�شاف والتعبري احلر. تعزيز ح�ضور وم�شاركة الأطفال يف الأن�شطة الثقافة املختلفة ،الر�سم وامل�سرح والرق�ص واملو�سقى ،بحيث ت�ضمن هذه الأن�شطة تنمية اخليال ورحالنقد لدى الأطفال.

�إن تعقيد املو�ضوع هنا ،ي�ضعنا �أمام م�س�ؤوليات ج�سام ،على جميع اجلهات �أن تتحمل جزء ًا من م�س�ؤولياتها ،فالغر�ض لي�س الو�صول �إلى جيل يحب
القراءة� ،أو يقر�أ عدد �أكرث من ال�ساعات ،بل �إلى جيل ت�شكل املعرفة ،والت�سا�ؤل والنقد جزء ًا من �أولوياته ،التي ي�ستطيع توجيه بو�صلتها �إيجابي ًا،
ولذا ميكن الوقوف على بع�ض التو�صيات التي يجب �أن تتحول �إلى �سيا�سات وبرامج لدى مختلف اجلهات وامل�ؤ�س�سات املعنية.

 -ت�شجيع قطاع الن�شر للأطفال.

�أو ًال :على �صعيد الأ�سرة:

 -تعزيز الوعي ب�أهمية القراءة من خالل تنظيم معار�ض الكتب الدورية يف املدار�س وخارجها.

 -التو�سع يف �أ�ساليب التعليم الإلكرتوين ،لال�ستفادة من الربامج التعليمية والوثائقية.

تلعب الأ�سرة الدور الرتبوي والتن�شئوي الأبرز يف مراحل الطفولة املبكرة ،مع الأخذ بعني االعتبار �أن تباين ال�سياقات االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية تف�ضي بال�ضرورة الختالف الأولويات الرتبوية للأ�سر ،ومع ذلك ف�إن االهتمام بالثقافة والقراءة اخلارجية ،يبد�أ من الأ�سرة ،والتي ميكن
لها تعزيز ذلك من خالل:

 -دعم الإنتاج اخلا�ص بالطفل ،من خالل ت�سهيل و�صوله ب�أ�سعار زهيدة للأطفال ،واملكتبات العامة واخلا�صة واملجتمعية.

 ت�شجيع الأطفال على القراءة ،من خالل تنويع الأ�ساليب الرتغيبية .كالقراءة لهم ،ح�ضور عرو�ض و�أفالم �سواء يف امل�سرح �أو يف ال�سينما �أوعرب الإنرتنت.

ثالث ًا :على �صعيد امل�ؤ�س�سات العاملة مع الأطفال

 تخ�صي�ص الأ�سرة لوقت يومي �أو �أ�سبوعي لنقا�ش الأطفال يف كل الق�ضايا التي تهمهم ،واالطالع على اهتماماتهم ،وم�شاكلهم ،ورغباتهم،وتف�ضيالتهم �ضمن ت�شاركية الأ�سرة ودورها.
 -محاولة �إدماج الأطفال قدر الإمكان يف �أن�شطة امل�ؤ�س�سات التي تهتم بتنمية مواهب الأطفال وم�شاركتهم فيها.

 -الت�سهيل وامل�ساعدة يف و�صول الكتب �إلى فل�سطني.

�إن ثقافة الطفل ق�ضية عابرة لكل برامج وزارة الثقافة ،وهنا تكمن احلاجة لربط تلك الأن�شطة مبتطلبات املعرفة وبيئة احلياة مع الت�أكيد على النقد
والتفكري واخليال احلر ،والرتكيز على ا�سرتاتيجيات ت�ساهم يف التغيري والبناء ،وذات بعد ت�شاركي مع امل�ؤ�س�سات املحلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
ذات العالقة بالقطاع .مما يتطلب تعزيز مبد�أ التعاون وال�شراكة مب�سارين ،امل�سار الأول واملنطلق من ال�شراكة اجلماعية يف ذات اجل�سم الثقايف ذاته،
لتج�سري فجوة التناف�س نحو فكر التعاون ،وامل�سار الآخر مرتبط بال�شراكات مع املجتمعات املحلية.

 توجيه الأ�سرة ال�ستخدام �أطفالها للإنرتنت والو�سائل التكنولوجية احلديثة ،باجتاه ا�ستخدامات �أكرث ارتباط ًا باملوا�ضيع الثقافية واحلياتيةالعامة.

 -ا�ستك�شاف الطاقات واملواهب بني الأطفال ،وتوفري البيئة املنا�سبة لنموها.

 -تخ�صي�ص موازنات ،و�إن كانت متوا�ضعة ،ل�شراء كتب الأطفال وامل�شاركة يف الأن�شطة ح�سب ميولهم واهتماماتهم.

 -تزويد مكتبات االطفال بعناوين جديدة ،وبكتب وجمالت وو�سائل تعليمية مختلفة.

 -تعزيز �أهمية ال�س�ؤال واحلوار يف العالقة مع الطفل.

 الرتكيز على العمل اجلماعي ،واملهارات املختلفة لدى الأطفال ،وربطها بق�ضايا حياتية �أو معرفية .حيث من �ش�أن الروحية اجلماعية تعزيز التعاونبني الأطفال بد ًال من الفردية ،ويت�أتى ذلك عرب الن�شاطات امل�شرتكة؛ حمل م�س�ؤولية احلفاظ على البيئة ون�شر ثقافة املطالعة املرتبطة بهدف تعبوي
تثقيفي ،واالنتقال يف العمل مع الأطفال من مبد�أ العدد املنجز �إلى مبد�أ املبادرة املرتبطة بهدف يحقق تبعاته على البيئة املحلية ،وهنا احلديث عن
جتلي مبدا املناف�سة اجلماعية واملرتبط بهدف جمتمعي تغيريي يف حياة الأطفال والفتيات.

ثاني ًا :على �صعيد امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،وزارتي الثقافة والرتبية والتعليم
تعترب امل�ؤ�س�سة التعليمية ذات �أثر �آين وم�ستقبلي يف حياة الطفل الفل�سطيني ،والتغيري املرتقب يف املدر�سة تغيري بنيوي ،وال ي�ستند فقط حل�صة
مكتبية ون�شاط هنا وهناك ،املرتقب تغيري فعلي جذري مبفهوم التعلم والثقافة وامل�ساحة والتفكري احلر .يتطلب ذلك الى �أن تكون الثقافة واملطالعة
والقراءة ق�ضية عابرة لنهج الرتبية والتعليم واحلياة املدر�سية ،واالنفتاح املطلوب هو فل�سفي الروح وتغيريي امل�ضمون فالفيزياء والكيمياء
واجلغرافية والتاريخ واللغات هي روحية ثقافية للفهم ولي�س للتلقني .وعلى ذلك ف�إن مبد�أ القراءة واملطالعة اخلارجية ،لي�ست مقرتنة برواية �أو
كتاب خارج املنهاج فقط ،و�إمنا يرتبط بالفهم وانعكا�س روحية املطالعة اخلارجية على فل�سفة املنهاج وكيفية تعاطيه كثقافة وفكر ولي�س ككتاب
للنجاح واالنتقال من مرحلة تعليمية الى �أخرى ،لت�أ�سي�س ملعارف وفكر تغيريي وتطوري يقرتن بالفئات العمرية املختلفة وحت�صيلها املعريف ولي�س
الن�سبي «العالمة».
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 توفري ف�ضاءات �إلكرتونية للحوار والنقا�ش الثقايف خا�ص بالأطفال. توفري ف�ضاءات �إلكرتونية وغري �إلكرتونية متكن الأطفال من عر�ض �إنتاجاتهم االبداعية. توفري �أن�شطة م�شرتكة جلميع �أفراد الأ�سرة. تعزيز االطار الناظم يف التعاون بني امل�ؤ�س�سات ،ي�ؤدي �إلى ت�شجيع الأطفال �إلى االن�ضمام �إلى امل�ؤ�س�سات ذات االخت�صا�ص يف جمال مواهبهمواهتماماتهم.
من جانب �آخر ،ال ميكن الف�صل بني امل�ؤ�س�سات املختلفة وامل�ستويات املختلفة ،بل ينبغي �أن يتحقق قدر من التناغم� ،أ�سا�سه االنطالق من مبد�أ �أن الثقافة
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واملطالعة واملعرفة حق جلميع الأطفال بغ�ض النظر عن جن�سهم ومكان �إقامتهم وم�ستواهم االقت�صادي و�إعاقتهم؛ �إن نخبوية احل�صول
والو�صول �إلى امل�ؤ�س�سة الثقافية تناق�ض هذا احلق بحدود عالية ،فاطفال الفقراء ومحدودية و�صولهم للم�ؤ�س�سة الثقافية ،و�أطفال اجلغرافيا
النائية واملعزولة ،وطفالت العمل املنزيل ،والأطفال ذوي الإعاقة ،والأطفال املت�سربني من التعليم ،هو فئات العمل معهم واجبة ،من خالل
برامج تعزز من احلق يف احل�صول والو�صول �إلى امل�ؤ�س�سة الثقافية ،واالنخراط العادل يف الربامج الثقافية .وميكن التدليل على ذلك من
خالل ال�سيا�سات التالية:
 اال�ستثمار الأمثل يف وقت الفراغ املتاح لدى الأطفال ،وخ�صو�ص ًا فرتات الإجازات والعطل ال�صيفية ،وتكوين نهج ت�شاركي وذي �صلة ب�صيغبراجمية حتدث بعد ًا توعوي ًا ثقافي ًا ...كالقيام بن�شاطات بيئية ميدانية ،رحالت يف الطبيعة ،رحالت تخلق بعد ًا ثقافي ًا ووطني ًا محلي ًا ،لتخليق
وحتفيز القراءة والكتابة لدى الأطفال (قراءة جماعية ،كتابة مقاالت وت�أمالت من الطبيعة� ...إلخ).
 �إيجاد م�ساحات م�شرتكة للأطفال باجتاه احلوار فيما بينهم ،واحلوار مع م�س�ؤولني وفنانيني و�شعراء وكتاب ومو�سيقيني ،هذه امل�ساحاتت�ساهم يف بناء و�صقل �شخ�صيات ناقدة وقادرة على احلوار ،ويعزز من اال�ستثمار الأمثل يف مواهب وتوجهات الأطفال �ضمن تنوعات
وم�ساحات م�شرتكة وفردية.
 بناء برامج ت�شاركية ب�شراكات محلية ت�ساهم لتعزيز و�صول الأطفال للأن�شطة الثقافية يف امل�ؤ�س�سات الفاعلة يف هذا املجال� ،سواء منخالل البناء على فكرة املكتبات املتنقلة� ،أو و�صول ن�شطاء الثقافة �إلى امليدان؛ ميدانيا بربطها بالبيئة املعا�شة للأطفال �سواء كان ذلك
ح�ضرية �أو ريفية املكان ،الأر�ض والطبيعة ،حيث ي�ساهم ذلك يف تخليق عن�صر املبادرة والفعل ،واالنتقال من طفل متلقٍّ �إلى طفل فاعل
ومبادر.
 -توفري مرافق امل�ؤ�س�سات العامة ،ال �سيما املدار�س ،كم�ساحات لتنفيذ �أن�شطة الأطفال املختلفة.
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امل�صادر
نا�شف� ،إ�سماعيل« .طفولة حزيران :دار الفتى العربي و�أدب امل�أ�ساة»( ،رام اهلل :م�ؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي.)2016 ،
جمال �ضاهر« ،يف امل�شهد الثقايف الفل�سطيني» ،ورقة غري من�شورة.
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني« ،البيان ال�صحفي ال�صادر مبنا�سبة اليوم العاملي للطفل بتاريخ  .»2016/11/20رام اهلل :اجلهاز املركزي
لالح�صاء الفل�سطيني.)2016 ،
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني« ،درا�سة حتليلية من بيانات ا�ستخدام الوقت (( ،»)2013-2012رام اهلل :اجلهاز املركزي لالح�صاء
الفل�سطيني.)2016 ،
فرحات ،فاتن« .ال�سياق الثقايف الفل�سطيني» يف :مدخل �إلى ال�سيا�سات الثقافية يف العامل العربي( ،بريوت :املورد الثقايف.)2010 ،
م�صطفى ،فهيم« .الطفل واخلدمات الثقافة :ر�ؤية ع�صرية لتثقيف الطفل العربي»( ،القاهرة :مكتبة الدار العربية للكتاب.)2008 ،
جمموعة من امل�ؤلفني« ،نظرية الثقافة» ،ت :علي �سيد ال�صاوي ،ع ( 223الكويت :عامل املعرفة ،يوليو .)1997
مركز تامر للتعليم املجتمعي ،ومركز درا�سات التنمية يف جامعة بريزيت« ،عادات القراءة واملطالعة عند الأطفال من �سن ( ،»18-10رام اهلل:
فل�سطني� ،شباط .)2012
رباح ،منر« .الإعالم و�أدب الأطفال» ،ورقة عمل مقدمة �إلى اليوم الدرا�سي «�أدب الأطفال يف فل�سطني :واقع وم�ستقبل» بتاريخ ( ،2008/3/30رام
اهلل :مركز القطان للطفل.)2008 ،
وزارة الثقافة ،اخلطة اال�سرتاتيجية للأعوام  ،2013-2011رام اهلل -فل�سطني.2010 ،
وزارة الثقافة ،اخلطة اال�سرتاتيجية للأعوام  ،2016-2014رام اهلل -فل�سطني.2013 ،
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