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النتائج  اأبرز  يلي،  فيما  الدرا�سة،  تقدم 
غاية  يف  معطيات  تقدم  التي  الكمية 
يف  التحليل  يتناولها  والتي  الأهمية، 
لل�ق�ف  محاولة  يف  الدرا�سة،  ثنايا 
واإن  الأرقام.  وراء  الكامنة  املعاين  على 
اأمكن حت�يل كل بيانات الدرا�سة الكمية 
ميكن  فاإنه  واحدة،  ل�حة  اإلى  والن�عية 
خا�ص  ثقايف  م�سهد  اأمام  اإننا  الق�ل 
العمل  من  الكثري  يع�زه  بالأطفال، 
على  م�س�ؤوليته  تت�زع  الذي  الدوؤوب 
الثقافية  وامل�ؤ�س�سات  واملدر�سة  الأ�سرة 
والإعالمية، وغريها، خا�سة جلهة ربط 
والثقافية  الرتب�ية  العمليات  مدخالت 
متثله  باتت  عما  ناهيك  ببع�ص،  بع�سها 
بال��سائل  املتمثلة  اجلديدة  الف�ساءات 
جديد  كالعب  والتكن�ل�جية  الإعالمية 
لالأطفال.  والتثقيف  التن�سئة  عملية  يف 
من  العديد  اأن  البال  عن  يغيب  ل  كما 
على  التاأثري  يف  دورًا  تلعب  املتغريات 
بع�سها  الدرا�سة  تناولت  الكلية،  النتائج 
املنطقة  متغريي  وخا�سة  بالتحليل، 
يف  الأطفال  اأن  يالحظ  اإذ  واجلن�ص. 
احل�سار  ثمن  يدفع�ن  غزة  قطاع 
والنق�سام ال�سيا�سي، ف�ساًل عن الثقافة 
املرتدية،  املعي�سية  واحلالة  املجتمعية 
و�س�لهم  اأو  م�ساركتهم  يجعل  مما 
نظرائهم  من  اأقل  الثقافية  للم�سادر 
الإناث،  فاإن  كذلك  الغربية،  ال�سفة  يف 
تناولها  مختلفة  ع�امل  بع�ص  وبحكم 
للم�ساركة  اأكرب  ب�سكل  ميلن  التحليل، 
والقراءة  الثقافية  الأن�سطة  بع�ص  يف 
قي�د  مقابل  �س�اء،  حد  على  اخلارجية 
من  كنظرائهن  احلارة  يف  لعبهن  على 
الأعمال  يف  انخراطًا  واأكرث  الذك�ر، 
فراغهن  اأوقات  ح�ساب  على  املنزلية 

الأح�ال،  بجميع  للرتويح.  املخ�س�سة 
ت�سكل مادة هذه الدرا�سة اأر�سية منا�سبة 
لإعادة  الهتمام  وذوي  للمخت�سني 
النظر يف كثري من ال�سيا�سات والربامج 

والت�جهات اخلا�سة بثقافة الطفل.

ق�ساء ال�قت ووقت الفراغ

اأوًل: خالل ال�سنة الدرا�سية

 )%34( الأطفال  ثلث  ح�ايل  يق�سي   -
وال�اجبات  الدرا�سة  يف  وقتهم  غالبية 
الن�سبة يف ال�سفة  املدر�سية. ترتفع هذه 
 ،%38( غزة  بقطاع  مقارنة  الغربية 
لدى  اأعلى  فهي  وكذلك   ،)%28 مقابل 
الذك�ر  لدى  احلال  عليه  مما  الإناث 

)42%، مقابل %26(.

الرتويحية  الأن�سطة  ت�سغل  فيما   -
احلارة،  يف  والله�  )اللعب  ي�سمل  مبا 
الإلكرتونية،  والألعاب  الإنرتنت 
يف  امل�ساركة  الريا�سة،  التلفزي�ن، 
اخلارجية(  القراءة  امل�ؤ�س�سات،  اأن�سطة 

غالبية وقت 51% من الأطفال. 

- يق�سي 15% من الأطفال غالبية وقتهم 
)الأعمال  ت�سمل  والتي  الأعمال،  يف 
الأ�سرة،  من  فرد  مع  العمل  املنزلية، 
العمل مع فرد من خارج الأ�سرة(. حيث 
ت�سغل الأعمال املنزلية غالبية وقت %10 
من الأطفال، وترتفع الن�سبة بني الإناث 

لت�سل اإلى 16% مقابل 3% لدى الذك�ر.

فاإن  الرتويحية،  الأن�سطة  بني  من   -
والإنرتنت  احلارة،  يف  والله�  اللعب 
الن�ساطان  هما  الإلكرتونية،  والألعاب 
الفراغ،  وقت  غالبية  لق�ساء  الأبرز 

وبن�سبة 19%، و15% على الت�ايل.

ثانيًا: خالل العطلة ال�سيفية

غالبية  لق�ساء  الأولى  املرتبة  يف   -
الإلكرتونية  والألعاب  الإنرتنت  ال�قت، 
وو�سائل الت�ا�سل الجتماعي، وذلك عند 
الثانية  املرتبة  ويف  الأطفال،  من   %25
 ،%18 وبن�سبة  احلارة،  يف  والله�  اللعب 
 %18 لدى  التلفزي�ن  م�ساهدة  ذلك  يلي 

من الأطفال.

- ب�سكل عام، ترتفع ن�سبة الذك�ر الذين 
والله�  اللعب  يف  فراغهم  وقت  يق�س�ن 
فيما  الريا�سة،  ممار�سة  اأو  باحلارة 
املتعلقة  املجالت  الإناث يف  ن�سبة  ترتفع 
بالإنرتنت وو�سائل الت�ا�سل الجتماعي، 
الأ�سرة  وم�ساعدة  التلفزي�ن،  وم�ساهدة 

يف الأعمال املنزلية.

ثالثا: ا�ستخدام الإنرتنت

بت�فر  الأطفال  من   )%74( اأفاد   -
ا�سرتاك اإنرتنت يف بي�تهم، و80% بت�فر 
الكمبي�تر،  منط  من  اإلكرتونية  اأجهزة 
الذكية  وامل�بايالت  والآي-باد، 
مبتناولهم من خالل ما يت�فر لدى اأفراد 
الأ�سرة. ومن بني ه�ؤلء هناك 55% من 

ميتلك�ن اأجهزة اإلكرتونية خا�سة بهم.

والأجهزة  الإنرتنت  ت�فر  ن�سبة   -
الغربية  ال�سفة  يف  اأعلى  الإلكرتونية 

مقارنة بقطاع غزة.

ي�ستخدم�ن  الذين  الأطفال  من   %42  -
تلك الأجهزة ت�سكل الألعاب الإلكرتونية 

ال�ستخدام الأبرز لديهم.

من:  كل  الإلكرتونية  الألعاب  يلي   -
 ،%14 بن�سبة  تعليمية  برامج  م�ساهدة 

ابرز النتائج 



المقدمة 

وم�ساهدة الأفالم بن�سبة 13%، وال�ستماع 
لالأغاين وامل��سيقى بن�سبة 12%. وهناك 

8% ي�ساهدون اأفالم الأطفال.

من   %51 ي�ستخدم  الذي  ال�قت  يف   -
ي�ستخدم�ن  الذين  الذك�ر،  الأطفال 
لالألعاب  الإلكرتونية،  الأجهزة 
تتجاوز  ل  الإناث  فاإن  الإلكرتونية، 
يف  ال�ستخدام،  لنف�ص   %33 ن�سبتهن 
الربامج  جمايل  يف  الإناث  تتف�ق  حني 
التعليمية )20% مقابل 8% عند الذك�ر(، 

وال�ستماع لالأغاين وامل��سيقى. 

ي�ستخدم�ن  الذين  الأطفال  من   %25  -
�ساعتني  من  اأكرث  يق�س�ن  تلك  الأجهزة 

ي�ميًا يف ا�ستخدامها.

رابعا: امل�ساركة يف الأن�سطة الثقافية

يف  ي�سارك�ن  الذين  الأطفال  بني  من 
الأن�سطة الثقافية فاإن:

الأن�سطة  يف  الأطفال  م�ساركة  ن�سبة   -
الريا�سية 43%، يليها الأن�سطة التط�عية 

.%38

يف  الأطفال  م�ساركة  ن�سبة   %27  -
بالقراءة  املتعلقة  اجلماعية  الأن�سطة 

والكتابة الإبداعية، وغريها. 

- اأما ن�سبة امل�ساركة يف الأن�سطة الفنية 
على اختالفها فال تتجاوز 20% لأي من 

الأن�سطة الفنية.

- ب�سكل عام، وجلميع الأن�سطة الثقافية، 
الغربية  ال�سفة  يف  امل�ساركة  ن�سبة  فاإن 
الإناث  وم�ساركة  غزة،  قطاع  من  اأعلى 

اأعلى مقارنة مع الذك�ر. 

دع�ة  يف  الأهم  الدور  املدر�سة  تلعب   -
اأو  م�ساركتهم  تنظيم  اأو  الأطفال 
فمن  الثقافية،  لالأن�سطة  ح�س�رهم 
فاإن  اجلهات،  اأو  امل�ؤ�س�سات  جميع  بني 
املدر�سة كانت اجلهة التي دعت اأو نظمت 
من   %64 اإجابات  ح�سب  الأن�سطة  تلك 

الأطفال الذين ي�سارك�ن يف الأن�سطة.

ي�سارك  ل  الذين  الأ�سر  من   %75  -
اعتربوا  الثقافية  الأن�سطة  يف  اأطفالهم 
الرئي�ص  العائق  هي  �سكناهم  اأماكن  اأن 
اأمام م�ساركة اأطفالهم يف هذه الأن�سطة.

خام�سا: القراءة اخلارجية

- 42% من الأطفال يقراأون كتبًا خارجية 
هذه  وترتفع  الدرا�سية،  ال�سنة  خالل 
الن�سبة يف ال�سفة الغربية مقارنة بقطاع 

غزة، وبني الإناث مقارنة بالذك�ر.

يقراأون  الذين  الأطفال  ن�سبة  ترتفع   -
اإلى  ال�سيفية  العطلة  يف  خارجية  كتبًا 

.%89

اخلارجية  للقراءة  الأ�سا�سي  الدافع   -
وذلك  الفراغ،  وقت  وق�ساء  املتعة  ه� 
يقراأون  الذين  من   %63 ن�سبة  لدى 
القراءة  لأن   %27 مقابل  خارجية،  كتبًا 

اخلارجية ت�ساعدهم يف درا�ستهم.

يقراأون كتبًا  الذين  الأطفال  - 45% من 
من  وت�سجيعًا  دعمًا  يتلق�ن  خارجية 

اأ�سرهم. 

للقراءة  الرئي�ص  امل�سدر  ه�  الكتاب   -
بح�سب 67% من الأطفال الذين يقراأون 
 %15 عند  الإنرتنت  يليه  خارجية،  كتبًا 

منهم، واملجالت بن�سبة %8.

قراءة،  الأكرث  هي  الأدبية  الكتب   -
وبن�سبة 88% من الأطفال الذين يقراأون 
 %73 وبن�سبة  ذلك  يلي  خارجية،  كتبًا 
بن�سبة  العلمية  فالكتب  الدينية،  الكتب 
بن�سبة  التاريخية  الكتب  واأخريًا   ،%43

.%35

الأول  امل�سدر  هي  املدر�سية  املكتبة   -
وبن�سبة  الأطفال  يقراأها  التي  للكتب 
العامة  املكتبات  ذلك  يلي   ،)%49(
وبن�سبة  الأهلية  امل�ؤ�س�سات  ومكتبات 

22%، فاملكتبة املنزلية بن�سبة %12.

- 26% من الأ�سر لديهم مكتبة منزلية، 
وربع تلك املكتبات حتت�ي على اأقل من 

25 كتابًا، وح�ايل 41% منها حتت�ي بني 
26-50 كتابًا.

�ساد�سا: دور املدر�سة

املدر�سة  اأن  الأطفال  من   %63 اأفاد   -
املدر�سية  املكتبة  لزيارة  وقتًا  تخ�س�ص 

والتعرف على محت�ياتها.

اأن  يعتربون  الأطفال  من   %59-%30  -
مدار�سهم تنمي لديهم م�اهب وه�ايات 
الرق�ص  التمثيل،  بامل��سيقى،  تتعلق 
والتعبريية،  الأدبية  الكتابة  والدبكة، 

الر�سم.

برغم تعدد تعريفات الثقافة، ومحاولت حتديد عنا�سرها ومك�ناتها، اإل اأن مفه�مها اللغ�ي، يبدو الأقرب لالإحاطة بج�هر املفه�م، لت�سبح معه 
كل اإ�سافة وتفريع عليه، تتعلق باملقاربات املختلفة التي ميكن معها الدخ�ل اإلى هذا احلقل الغني، واملت�سعب. وهذا ما يدع� ل�ستعادة التعريف 
اللغ�ي، الذي يرى يف الثقافة حذق ومتكن وتق�مي وت�س�ية، والتي ت�سب جميعها يف حت�سيل املعارف وال�سل�كيات والعادات وممار�ستها، مبا يرتقي 
اله�ية اجلامعة،  يحيل على  الذي  امل�سرتك  اأمام  امل��س�ع م�سرعا،  ي�سبح  ما،  الثقافة بجماعة  ارتباط  وعند  �س�اء.  واملجتمع على حد  بالفرد 

واحلا�سنة للتن�ع يف ذات ال�قت.

وبربط التعريف اللغ�ي، ببع�ص اأهم التعريفات الإ�سطالحية، فهناك اجتاهان رئي�سيان، اأحدهما يكاد يقت�سر على العنا�سر الال-مادية حلياة 
النا�ص يف اجلماعة، كالتعريف الذي يقدمه اإدوارد تايل�ر باأن الثقافة هي: »كل مركب ي�ستمل على املعرفة واملعتقدات، والفن�ن والأخالق، والقان�ن 
والعرف، وغري ذلك من الإمكانيات اأو العادات التي يكت�سبها الإن�سان باعتباره ع�س�ًا يف جمتمع«. اأما الثاين في��سع من دائرة الثقافة كظاهرة 
مركبة تتك�ن من عنا�سر فكرية و�سل�كية ومادية، كتعريف روبرت بري�ستد »الثقافة هي ذلك املركب الذي يتاألف من كل ما نفكر فيه، اأو نق�م 
بعمله، اأو منتلكه كاأع�ساء يف املجتمع«1. . وبني اللغ�ي وال�سطالحي، فاإن امل�سرتك اأن الثقافة تت�سمن ج�انب عقلية، واأخرى ترتبط بنمط حياة 

النا�ص يف اجلماعة.

من بني ما يختلف عليه املفكرون يف م��س�ع الثقافة ه� »ح�ل طبيعة عالقتها مع اأفراد املجتمع، وفيما اإذا كانت هي ما يحدد يف طبيعة العالقات 
املجتمعية، ويف م�اقف الأفراد وتفكريهم اأم اأن الأفراد، بحركة عالقاتهم وتفاعالتهم، يحددون يف طبيعة الثقافة وخ�سائ�سها« 2. ي�ؤمن البع�ص 
بان الثقافة تتحدد �سمن حركة العالقات القت�سادية القائمة يف املجتمع، اأي اأنها نتاج لها. بينما ي�ؤمن اآخرون باأنها هي ما يحدد ويجعل الأفراد 

ما هم عليه، اأي اأنها هي ما ُيحدد يف م�اقف النا�ص وعالقاتهم وطرائق �سل�كهم، ويرى اآخرون اأن التاأثريات متبادلة الجتاه ومتعددة .3

اأما عند ربط الثقافة بالأطفال على وجه اخل�س��ص، فاإننا ب�سدد م��س�ع يت�سم بقدر عال من احل�سا�سية، فهي مرتبطة بالرتبية والتن�سئة، يرى 
غرام�سي وج�د تاأثري للمجتمع املدين على الأفراد وطرائق تفكريهم وحياتهم، اأي على الثقافة، فه� يعترب املجتمع املدين ف�ساء للهيمنة الثقافية، 
ووظيفة الهيمنة هي وظيفة ت�جيهية، متار�سها الطبقة احلاكمة ب�ا�سطة تنظيمات مثل املدار�ص ودور العبادة والهيئات الثقافية املختلفة الأخرى، 
خللق اأفراد جمتمع ذات خ�سائ�ص معينة ومحددة خلدمة م�ساحلها4 .  لهذا فاإن ال�سنف »طف�لة« ه� مرحلة انتقال من احلالة »الطبيعية« 
من  كثري  باكت�ساب  تتعلق  العمرية  املرحلة  هذه  اأن  اإذ   . عدة5  و�سيطة  م�ؤ�س�سات  عرب  يجري  النتقال  وهذا  »الجتماعية«،  حالته  اإلى  لالإن�سان 
عادات الأ�سرة واملجتمع وثقافته وتقاليده واأمناط �سل�كه، ي�سبح معها �س�ؤال الثقافة، تعريفًا، وعنا�سر، ونتائج اأكرث تعقيدًا وت�سابكًا، خا�سة مع 
تن�ع الروافد التي يتاأثر بها الطفل، وتهافت الإدعاء باأن تلك الروافد ميكن اأن ت�سكل كاًل مت�سقًا ومتناغمًا، خا�سة اإزاء النفتاح على ال��سائل 
اأن هنالك عالقة  اأي  التط�ر؛  ناظمًا زمنيًا عرب مفه�م  بقب�لها مبداأ  الطف�لة  النظريات احلديثة ح�ل  والإعالمية. فقد »متيزت  التكن�ل�جية 
طردية بني مرور الزمن ومميزات الطفل الذي مر عليه هذا الزمن. ومفه�م التط�ر هذا ينطبق على اجل�سد، بك�نه القاعدة املادية ملا ه� طفل، 
كما ينطبق على الذهن، بك�نه خط التما�ص بني البي�ل�جي والجتماعي، وينطبق على النف�ص ذاتها مبا حت�يه من اآليات عمل ح�سية-�سع�رية، 
لي�سل هذا التطبيق اإلى ال�سل�ك الجتماعي للطفل وقدراته التعبريية عن ذاته يف هذه امل�ست�يات املتعددة«6 . فالطفل حقيقة، لي�ص »ب�سفحة 

بي�ساء اأو مبادة طبيعية خام، فه� له تاريخ محدد يتخذ هيئات عدة �سابطة لإمكانيات ت�سكيله الالحقة«7 . 

مجموعة مؤلفني، »نظرية الثقافة«، ترجمة: عيل سيد الصاوي، ع ٢٢3 )الكويت: عامل املعرفة،  يوليو ١997(، ص 9.  ١

جامل ضاهر، »يف املشهد الثقايف الفلسطيني«، ورقة غري منشورة.  ٢

املصدر السابق.  3

املصدر السابق.  4

إسامعيل ناشف، »طفولة حزيران: دار الفتى العريب وأدب املأساة«، )رام الله: مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي، ٢٠١6(، ص6٠.  5

املصدر نفسه، ص39.  6

املصدر نفسه، ص4١.  7
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واإلى جانب ذلك، ل ميكن التغا�سي عن فكرة اأن الأطفال 8 اأنف�سهم ل ي�سكل�ن قطاعًا متجان�سًا، اإذ ينطلق الرتب�ي�ن وال�سيك�ل�جي�ن يف تعاطيهم 
ومن �سمنها  كل ط�ر حاجات محددة،  يحمل  والنف�سي، حيث  والعقلي  بنم�هم اجل�سدي  تتعلق  لأط�ار  تق�سيمها  على  بناء  الطف�لة،  مع مرحلة 
عالقتهم باملك�نات الثقافية املختلفة، ك�سبًا وتاأثرًا ونتائج. فربامج التن�سئة املختلفة »تتميز بك�نها ترتجم املعرفة النظرية اإلى اآليات م�ؤ�س�ساتية 
تق�م بتفعيل �سكل محدد من العالقات بني الطفل وبيئته الجتماعية، بحيث �سكل هذه البيئة احلا�سنة الأف�سل للع�امل املحفزة، ولكنها مثبطة 
للع�امل املعيقة يف ال�قت ذاته. يف اأغلب الأحيان، هذه الع�امل تبنى بح�سب منطق تط�ري تراكمي؛ اأي اأن هنالك جدولة للقدرات الكامنة لدى 
الطفل وفقًا لعمره، ففي كل خانة عمرية هنالك قدرة، اأو بالأحرى منظ�مة من القدرات الكامنة، التي يجب اأن تتحقق بطريقة معينة للم�ؤ�س�سة 
بدءًا  وال�سيا�سية،  والقت�سادية  والجتماعية  الأ�سرية  ال�سياقات  تفر�سها  التي  التباينات  الأط�ار،  تلك  اإلى  ي�ساف   . ال�سلة«9  ذات  الجتماعية 
مب�ست�ى تعليم الأ�سرة، وم�ست�ى دخلها، و�س�ًل لن�ع الفر�ص التي يحظى بها الأطفال. وكل ذلك ي�سكل متغريات تختلف معها نتائج اأي درا�سة، ل 

بل تقف عائقًا اأمام اإمكانية التعميم، اإل �سمن ما ميكن اعتباره م�ؤ�سرات عامة، حتتاج ملزيد من التدقيق والفح�ص. 

واإلى جانب ذلك كله، ل ميكن ف�سل الثقافة عن ال�سياق التاريخي، وهذا ما يجعل وطاأة امل��س�ع فل�سطينيًا اأ�سد، خا�سة اأن التاريخ الفل�سطيني، 
ونتيجة للبرت الق�سري الذي تعر�ص له التاريخ الفل�سطيني، جمتمعًا وه�ية، وما حمله ذلك على ال�سعد ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، جعل 
من الثقافة اجلامعة يف عن�سريها امل�روث، والراهن الذي تغلب يف ت�سكيله ف�سيف�ساء ال�سراع العربي- ال�سهي�ين، اأ�سا�سًا يركن اإليه يف احلفاظ 
على ه�ية جامعة، تتخذ من التحرر عن�انًا عري�سًا لها. وه� الأمر الذي بداأ بالتخلخل نتيجة ع�امل داخلية )وخا�سة بعد اتفاقيات اأو�سل� وت�سكيل 
ال�سلطة الفل�سطينية( وخارجية )وخا�سة ما يتعلق بالع�ملة الثقافية واأبنيتها التحتية الني�ليربالية(، ل يت�سع النطاق هنا لل�ق�ف عليها10 .اإن تناول 
م��س�ع ثقافة الأطفال، وخا�سة املرتبطة بالقراءة اخلارجية، مل تاأت ملجرد ت�سخي�ص م�سادر الثقافة اأو عالقة الأطفال باملادة املقروءة )والتي 
ت�سمل الكتاب، وغريه من ال��سائل خا�سة مع انت�سار القراءة الإلكرتونية(. بل ملحاولة ر�سم اإطار عام، يربط ثقافة الطفل، بالثقافة املجتمعية 
بعامة، واملتغريات التي كان لها عميق الأثر يف تراجع الهتمامات الثقافية يف بع�ص املجالت، ل�سالح �سع�د اأمناط وو�سائل واهتمامات اأخرى11 . 

وما يعك�سه هذا كله على اله�ية ال�طنية الفل�سطينية، التي ت�سكل الثقافة اأحد روافدها، واأ�س�ص تدعميها يف الآن ذاته. 

�سحيح اأن نطاق هذه الدرا�سة ومحدودياتها، مل تغط ذلك اإل ملامًا، لكنها وبكل تاأكيد تقدم بيانات وم�ؤ�سرات ممكن اأن ي�سكل كل منها اأر�سية 
مل�سروع بحثي ياأخذ تلك امل�ؤ�سرات اإلى م�ست�يات اأعمق، واأكرث تف�سياًل، خا�سة اإن مت اختبار تلك امل�ؤ�سرات يف �س�ء اأهداف عملية، تبنتها اخلطط 
ال�سرتاتيجية لقطاع الثقافة يف فل�سطني، فما يرام حتقيقه للقطاع الثقايف رمبا ل ميكن البدء به اإل من الأطفال باعتبارهم مادة امل�ستقبل الأولى، 
والأقدر على اكت�ساب ثقافة تتقاطع فيها الأهداف ال�سرتاتيجية املذك�رة يف اخلطط، �سيما ما يتعلق منها باله�ية ال�طنية اجلامعة للفل�سطينيني 
الإن�سانية، والتاأكيد على قيم  الثقافية  الثقايف املنفتحة على الف�ساءات  الثقافية/ الإرث  اأماكن ت�اجدهم، والتاأكيد على الأ�سالة  على اختالف 

التعددية.

يق�دنا ذلك اإلى ا�ستعرا�ص اأهم ما ت�سمنته ا�سرتاتيجيتي وزارة الثقافة الفل�سطينية الأخريتني )يف الأع�ام: 2011-2013، و2016-2014(12 ، 
باعتبارها اجلهة الر�سمية امل�س�ؤولة عن قطاع الثقافة الفل�سطيني، ومن ثم النتقال اإلى بع�ص اأهم البيانات والأدبيات ذات ال�سلة. 

�سبق اخلطتني ال�سرتاجتيتني املذك�رتني، اإطالق ما �سمي باخلطة ال�طنية لأدب الأطفال، والتي ت�سافرت فيها جه�د عدد من امل�ؤ�س�سات احلك�مية 
الإنتاج  يف  والت��سع  الأطفال،  بكتب  يتعلق  فيما  وخا�سة  الطفل،  ثقافة  تعزيز  على  ركزت  والتي  والأهلية،  والتعليم(  والرتبية  الثقافة  )وزارتي 

حسب الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )البيان الصحفي الصادر مبناسبة اليوم العاملي للطفل بتاريخ ٢٠١6/١١/٢٠(، قدر عدد األطفال أقل من   ٨

١٨ سنة منتصف عام ٢٠١6 بحوايل ٢,٢٠7,535 طفل يف فلسطني أي ما نسبته حوايل 45.٨% من السكان، فيام تبلغ نسبة األطفال من عمر )١٠-١٨( عاما حوايل 

٨77 ألفا.

ناشف، مصدر سبق ذكره، ص4١.  9

أنظر عىل سبيل املثال: فاتن فرحات، »السياق الثقايف الفلسطيني« يف: مدخل إىل السياسات الثقافية يف العامل العريب، )بريوت: املورد الثقايف، ٢٠١٠(،   ١٠

ص ٢١4-٢١9.

هناك دراسات أولت وسائل اإلعالم وتأثريها عىل األطفال االهتامم البالغ، وخاصة عرب ما ميكن اعتباره تأثريات عميقة استطاعت وسائل اإلعالم   ١١

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 ٢٠٠٨/3/3٠، )رام الله: مركز القطان للطفل، ٢٠٠٨(، ص ١٠3-١٠6.

وزارة الثقافة، الخطة االسرتاتيجية لألعوام ٢٠١١-٢٠١3، رام الله- فلسطني، ٢٠١٠. ووزارة الثقافة، الخطة االسرتاتيجية لألعوام ٢٠١4-٢٠١6، رام الله-   ١٢

فلسطني، ٢٠١3.

والت�زيع، مع الرتكيز على م�سم�ن هذا الأدب وما يحمله من ت�جهات. اأما  خطة 2011-2013 فانطلقت من جملة مبادئ وت�جهات، عربت عنها 
يف روؤية متكاملة تركز على بناء ثقافة وطنية، جتمع ما بني العمق العربي، والنفتاح على الإن�سانية، مبعنى انفتاحها على التعدد. ويف املقابل ت�س�ن 

اخل�س��سيات ال�طنية والرتاثية والجتماعية، وعلى راأ�سها مقاومة الحتالل. وذلك يف اإطار من احلفاظ على قيم امل�ساواة واحلرية والعدالة13. 

ومع اإدراك اخلطة اأن الأطفال لهم ا�ستحقاقاتهم الرتب�ية، وخا�سة فيما يتعلق بال��س�ل اإلى ثقافة من �ساأنها تنمية اإدراك الأطفال، والك�سف عن 
م�اهبهم، اأ�سارت اخلطة اإلى اأن اأدب الأطفال مل يكن على م�ست�ى عال من الهتمام، ويف ال�قت نف�سه فاإن ذلك ل يعني عدم وج�د مبادرات يف 
هذا الجتاه، فخالل ال�سن�ات ال�سابقة على اإعداد هذه اخلطة، كان هناك عديد مبادرات ركزت على اإن�ساء مكتبات لالأطفال وتاأ�سي�ص مركز م�ارد 
اأدب الأطفال يف م�ؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي، وت�سجيع الطفل على القراءة، ويف تدريب معلمني يف جمال اأدب الأطفال �سمن برنامج اإدخال اأدب 
الأطفال يف برامج املدار�ص، كما يف اإغناء املكتبات املدر�سية بالكتب املخ�س�سة لأدب الأطفال، ويف اإدخال اأدب الأطفال كم�ساق يدر�ص يف اجلامعات 

الفل�سطينية14 . 

برامج  اإلى  القطاع ككل، ومل حت�ل  اإطار  بقيت يف  �سبقتها  التي  اأن اخلطة  بالتاأكيد  بداأت  لالأع�ام 2014-2016، فقد  ال�سرتاتيجية  اأما اخلطة 
وخطط تنفيذية لكل م�ؤ�س�سة، ما معناه تفريغ اخلطة من محت�اها ومعناها15 . وهنا تربز ت�ساوؤلت ح�ل العالقة بني مختلف امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية 
ال�سرتاتيجية  اأن اخلطة  اأ�ساًل، مبعنى  الثقافة ممكنًا  لقطاع  ال�سرتاتيجي  التخطيط  واإن كان  الثقافة،  العالقة بقطاع  واأهلية( ذات  )حك�مية، 
اآليات التخطيط ال�سرتاتيجي املعتمدة حك�ميًا، كان القطاع الأهلي  اأن  ممكنة التطبيق �سمن حدود القطاع احلك�مي، ول تتجاوزه عمليا، رغم 
الثقايف،  العمل  تناثر  اإلى  اأف�سى  الثقافية املختلفة، مما  امل�ؤ�س�سات  والتناف�ص عليه بني  التم�يل  �سريكًا فيها. هذا عدا ما ميكن حتميله لأول�يات 

وت�سظية اأول�ياته، ورمبا م��س�عاته وفح�اه.

بتحليل قطاع  تبداأ  فهي  �سالفتها.  الكربى عن  وم�جهاتها  العري�سة،  تختلف يف خط�طها  لن  ال�سرتاتيجية اجلديدة  اأن اخلطة  �سنالحظ  وهنا، 
الثقافة والعاملني فيه، من حيث نقاط ال�سعف والفج�ات التي تعيق القطاع الثقايف، بدءًا من نق�ص الك�ادر والتم�يل والبنى التحتية، و�س�ًل اإلى 
�سعف اآليات التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات املختلفة العاملة يف القطاع. و�سيبدو اأن ما يتعلق بالأطفال يف هذه اخلطة، ه� تاأكيد على ما ورد يف اخلطة التي 
�سبقتها، كدعم مكتبات الطفال، وتعزيز دور املدر�سة، خا�سة يف جمال الأن�سطة غري املنهجية. و�سيبقى ال�س�ؤال معلقًا، كيف ميكن اأن ن�سمن خلطة 
2014-2016 حتقيق اأهدافها، وفق ذات ال�سياقات التي مرت بها اخلطة التي �سبقتها، وخا�سة على �سعيد حت�يل ال�سرتاتيجية لربامج متخ�س�سة، 

على م�ست�ى امل�ؤ�س�سات، ونطاق العمل.

اأما فيما يتعلق ح�سريًا مب��س�ع القراءة اخلارجية عند الأطفال فقد �سبق مل�ؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي يف العام 2010 16، اأن ن�سرت درا�سة قام 
باإعدادها مركز درا�سات التنمية، ح�ل عادات القراءة اخلارجية/ املطالعة لدى الأطفال، يف �سعي من م�ؤ�س�سة تامر لر�سم مالمح عامة لعادات 
القراءة يف املجتمع الفل�سطيني، واإر�ساء اللبنات الأ�سا�سية لل�سياق امل�ؤثر يف امل�ساألة باأبعاده القت�سادية والجتماعية والثقافية وال�سيا�سية، من جهة، 
والأدوار املختلفة للتكن�ل�جيا وغريها من الع�امل يف تغري عادات الأطفال وال�سباب، وطرق تعاطيهم مع اأوقات فراغهم من جهة اأخرى. هذا اإلى 

جانب الت�ساوؤل عن دور امل�ؤ�س�سات املختلفة )بدءًا من الأ�سرة مرورًا باملدر�سة، و�س�ًل للم�ؤ�س�سات املختلفة ذات ال�سلة(. 

تهدف هذه الدرا�سة اإلى ت�سليط ال�س�ء على بع�ص اأوجه ثقافة الأطفال وبالأخ�ص يف جمال القراءة اخلارجية، وذلك من خالل؛ ا�ستعرا�ص اأهم 
اأمناط ق�ساء ال�قت عند الطفال، واأمناط ا�ستخدامهم لالإنرتنت وال��سائل التكن�ل�جية، وم�ساركتهم يف الن�سطة الثقافية، وقراءتهم اخلارجية، 

اإ�سافة لدور املدر�سة، واأخريًا، عالقة الأطفال امل�ساركني بالدرا�سة مب�ؤ�س�سة تامر، وحمالتها واأن�سطتها املختلفة. حيث حتلل كل تلك الق�سايا 
با�ستخدام عدد من املتغريات )املنطقة ال�سكانية، اجلن�ص، ال�سريحة العمرية(. ومع وج�د متغريات اأخرى عديدة، متكن هذه الدرا�سة امل�ؤ�س�سات 

الخطة االسرتاتيجية )٢٠١١-٢٠١3(، ص ١6.  ١3

الخطة االسرتاتيجية )٢٠١١-٢٠١3(، ص 33.  ١4

الخطة األسرتاتيجية )٢٠١4-٢٠١6(، ص ١٠.  ١5

مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي، ومركز دراسات التنمية، »عادات القراءة واملطالعة عند األطفال من سن ١٠-١٨«، )رام الله: فلسطني، شباط ٢٠١٢(.   ١6

وقد خلصت هذه الدراسة إىل عديد من النتائج أهمها، أن ثلث األطفال يقضون وقت فراغهم باستخدام الكمبيوتر واإلنرتنت، وحوايل ٢٠% مبشاهدة التلفزيون، 

و٢٠% آخرين يف الحارة. وأن نسبة منخفضة من األطفال )6%( فقط 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( 54%، ويأيت 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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محمد زيارة

منهجية الدرا�سة

اعتمدت هذه الدرا�سة على منهجية ت�ساركية، تق�م على اإدماج املعنيني يف كافة مراحل البحث. وعلى ذلك مت تط�ير اأدوات البحث الكمي والكيفي، 
مبا ميكن فريق الدرا�سة من ال��س�ل لبيانات ممكن الرك�ن لها حتليليًا. وقد ا�ستهدفت الدرا�سة ب�سكل رئي�سي الأطفال يف املرحلة العمرية 18-8 
واأ�سرهم. حيث مت اختيار 60 م�قعًا جغرافيًا، ب�اقع 20 ا�ستمارة لكل خلية بحثية لالأطفال، و10 ا�ستمارات لالأ�سرة. وقد مر البحث، باأربع مراحل 

رئي�سة هي:

املرحلة الأول: املرحلة التح�سريية، و�سملت:

-  عقد لقاءات مع فريق م�ؤ�س�سة تامر لل�ق�ف ونقا�ص الق�سايا املنهجية وق�سايا البحث.

-  تط�ير م�ؤ�سرات امل�سح اخلا�ص بال�ستمارة، وذلك عرب مراجعة الأدبيات ذات ال�سلة ومراجعة ال�سيا�سات والروؤية العامة للم�سهد الثقايف ب�سقيه 
الر�سمي وغري الر�سمي، وتط�ير م�ؤ�سرات رئي�سية ومداخالت للنقا�ص مع الأطفال والأ�سر.

املرحلة الثانية: مرحلة امليدان وتنفيذ امل�سح امليداين، ت�سمل هذه املرحلة للبحث التالية )�سهر عمل(: 

-  تط�ير ا�ستمارة البحث ب�سكلها النهائي، وجتريبها على جمم�عة من الأطفال )20 طفاًل يف ال�سفة وغزة(. 

-  جتريب ا�ستمارتي البحث مع الأطفال واأ�سرهم للتاأكد من م�سداقية وو�س�ح الأ�سئلة و�سه�لة و�سال�سة اللغة وامل�سطلحات.

-  مراجعة امل�ؤ�سرات واأداة امل�سح مع فريق م�ؤ�س�سة تامر للت�افق على الق�سايا التي حتقق م�سعى وهدف امل�ؤ�س�سة من امل�سح ب�س�رته النهائية.

-  تط�ير دليل ميداين ي�سمل ب�سكل رئي�سي؛ اأخالقيات البحث مع الأطفال، حيث ي�جد لدى جامعة بريزيت ومركز درا�سات التنمية اليات وخربات 
منهجية يف م�س�حات الأطفال، وبناء عليه مت تط�ير منظ�مة اأخالقية للم�س�حات واحل�ار مع الأطفال ومن اأهمها قرار الأهل مب�ساركة اأطفالهم يف 
امل�سح، والبحث وحرية الختيار للطفل بح�س�ر الأهل. هذا كله انعك�ص ب�ر�سة تدريبية للباحثات امليدانيات، بح�س�ر اأخ�سائية نف�ص اجتماعية على 

�سلة وعالقة بق�سايا الأطفال ومقابلتهم لتك�ن جزءًا من التدريب. 

-  تنفيذ امل�سح امليداين مع 1200 اأ�سرة فل�سطينية حيث مت مقابلة 1200 طفل وطفلة، ومت اختيار رب/ة اأ�سرة اأو �سخ�ص بالغ من الأ�سرة وقادر على 
اإعطاء معل�مات متعلقة بالأطفال حيث مت اختيار 600 منهم. 

-  اإدخال البيانات على برنامج الرزمة الإح�سائية وتنظيف البيانات وجتهيزها للتحليل.

-  اخلروج بالنتائج الأولية على جداول وتاأهيلها للتحليل. 

املرحلة الثالثة: مرحلة التحليل، حيث ت�سمل هذه املرحلة للبحث عقد لقاءات جمتمعية: 9 ور�سات جمتمعية 4 ور�ص منها مع اأطفال واأربع ور�ص مع 
اأهايل وور�سة مع مكتبني. حيث عقدت تلك ال�ر�ص يف غزة واخلليل وط�لكرم ورام اهلل وقرى غرب القد�ص. 

املرحلة الرابعة: كتابة البحث وتط�ير �سيا�سات، حيث ت�سمل: كتابة البحث وحتليل النتائج من قبل فريق الباحثني، وعقد لقاء حتاوري مع املخت�سني 
ح�ل النتائج، للخروج بالن�سخة النهائية من الدرا�سة. 
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و�سف عينة الدرا�سة
اأطفالهما بامل�سح، مع  اأ�سرتني �سارك  اأ�سرة من بني كل  اأ�سرة. حيث مت اختيار  �سارك يف اجلزء الكمي من البيانات، 1200 طفاًل وطفلة، 600 
الأخذ بعني العتبار اأن ا�ستمارة الأطفال عبئت بعد احل�س�ل على اإذن من اأ�سرهم، لكن دون ح�س�ر اأي من اأفراد الأ�سرة اأثناء تعبئة ال�ستمارة 

مع الطفل.

وقد �سملت العينة اأطفاًل واأ�سرهم من جميع املحافظات، حيث ت�زعت الأ�سر امل�ساركة ح�سب املحافظات على النح� التايل:

عينة الأطفال:

وزع الأطفال امل�ساركني يف البحث بالت�ساوي ح�سب اجلن�ص. اأما ح�سب املنطقة اجلغرافية، فقد وزعت ال�ستمارات على النح� التايل: 63% ال�سفة 
الغربية، و37% قطاع غزة. اأما عمريًا، فغطت ال�ستمارة الفئات العمرية من 8-18 �سنة على النح� امل��سح يف الر�سم البياين:

 

اأما املرحلة الدرا�سية له�ؤلء الأطفال، فاإن غالبيتهم )78%( من الرابع الأ�سا�سي حتى العا�سر الأ�سا�سي، و17% يف املرحلة الثان�ية، و2% من طلبة 
اجلامعات. واأخريًا هناك 3% ممن ترك�ا املدر�سة يف �سن مبكرة )وه�ؤلء عدديًا 32 طفاًل وطفلة(.

 

وغالبية الأطفال 70%، يدر�س�ن يف مدار�ص حك�مية، مقابل 23% يف مدار�ص وكالة الغ�ث، و7% يف املدار�ص اخلا�سة.

عينة الأ�سرة: 
�سمت عينة الأ�سر 600 م�سارك وم�ساركة، م�زعني على 71% من الإناث، و29% من الذك�ر. وقد جاءت الن�سبة الأكرب لعالقة امل�سارك بالطفل، من 

الأمهات وذلك بن�سبة 66%. ويت�زع امل�سارك�ن من حيث عالقتهم بالأطفال على النح� املبني يف الر�سم البياين التايل.

 

ويت�زع امل�سارك�ن ح�سب الفئات العمرية على النح� التايل: من 21-25 عامًا 4%، ومن 26-30 عامًا 8%، ومن 31-40 عامًا 42%، ومن 41-50 عامًا 
35%، واأخريًا اأكرث من 50 عامًا %11.
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اأما عدد اأفراد الأ�سرة املعي�سية، فاإن غالبية الأ�سر )59%( يبلغ فيها عدد اأفراد الأ�سرة من 5-7 اأفراد، يلي ذلك الأ�سر من 10-8.

وبالنظر للم�ست�ى التعليمي لالأب والأم، فاإن 29% م�ست�اهم التعليمي دون ال�سف العا�سر، و43% من العا�سر حتى الت�جيهي، واأخريًا فاإن البقية 
)28%( هم من خريجي الدبل�م املت��سط اأو اجلامعة.

وفيما يتطابق امل�ست�ى التعليمي لرب وربة الأ�سرة، فاإن و�سعهم العملي يختلف ب�سكل كبري، فقد بينت النتائج اأن 70% من اأرباب الأ�سر يعمل�ن 
ب�قت كامل، مقابل 10% من ربات الأ�سر يعملن ب�قت كامل. وهناك 79% من ربات الأ�سر متفرغات لأعمال املنزل.

 

ويقيم غالبية امل�ساركني من الأ�سر اأو�ساعهم الأقت�سادية بني املت��سط واجليد، يف حني يقيمها بجيد جدًا 18%، وب�سيئ اإلى �سيئ جدًا نح� 
.%17

اأما املجم�عات النقا�سية، فقد ق�سمت اإلى مرحلتني: 

املرحلة الأولى، التي �سبقت اإعداد امل�س�دة الأولى للدرا�سة، و�سملت الأطفال والأهايل، وور�سة متخ�س�سة مع مكتبيني وم�ؤ�س�سات اأهلية تعنى 
مبجال قراءة الطفل. حيث عقدت املجم�عات املركزة، يف كل من �سمال ال�سفة الغربية )جمم�عتان يف ط�لكرم(، وجمم�عتان يف جن�ب 
ال�سفة الغربية )بني نعيم(، وجمم�عة يف رام اهلل )مع مكتبيني(، ويف قرى �سمال غرب القد�ص )جمم�عتان يف بيت عنان(. كما عقدت 

جمم�عتان يف قطاع غزة.

املرحلة الثانية، وقد متت بعد اإعداد امل�س�دة الأولى للدرا�سة، وقد �سملت، جمم�عتني مركزتني يف قطاع غزة، واحدة مع الأ�سر وواحدة مع 
الطفال، ور�سة عمل مع متخ�س�سني يف ثقافة الأطفال عقدت يف م�ؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي، ومقابلتني يف وزارة الثقافة.



حتليل نتائج الدرا�سة

الق�سم الأول: ق�ساء ال�قت، ووقت الفراغ

يعرف وقت الفراغ، باأنه »التحرر من قي�د العمل اأو من الرتباطات... ويقا�ص وقت الفراغ اأو ال�قت احلر عادة بال�قت املتبقي بعد طرح ال�قت 
الذي يتم ق�ساوؤه بالعمل مدف�ع الأجر، والأعمال املنزلية، ورعاية الأطفال، والتنقل والعناية ال�سخ�سية، بينما وقت الفراغ يك�ن متعلق اأكرث بال�قت 

الذي يتم ق�ساوؤه بالأن�سطة الرتويحية« .17

واإذا نظرنا للتعريف ال�سابق، وحاولنا تف�سيله اإلى جمم�عة من الن�ساطات املمكنة خا�سة �سمن تقاليد اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، 
والتي ا�ستمد غالبيتها من دليل الأمم املتحدة ل�ستخدام ال�قت، فاإن ذلك ي�سمل اأ�سكاًل تتعلق بالتاآن�ص وامل�ساركة يف املجتمع املحلي، وح�س�ر اأو 
زيارة اأو امل�ساركة يف اأن�سطة متن�عة )ثقافية، ريا�سية، ه�ايات، األعاب، ت�سلية... و�سائل تكن�ل�جية(. وعلى ذلك تعاملت ال�ستمارة مع كل ال�قت 

الذي يتبقى لدى الأطفال بعد دوامهم املدر�سي، لر�سد جميع اأوجه الن�ساطات املمار�سة من قبلهم. مع التمييز بني ثالثة اأمناط لق�ساء ل�قت:

النمط الأول: واملتعلق بال�اجبات الدرا�سية والتح�سري.

النمط الثاين: الأعمال التي يق�م بها الأطفال، وت�سمل م�ساعدة الأ�سرة يف الأعمال املنزلية، العمل مع اأحد اأفراد الأ�سرة خارج البيت، العمل مع 
فرد من غري اأفراد الأ�سرة.

النمط الثالث: وقت الفراغ الفعلي، وه� ال�قت الذي يق�سيه الأطفال يف ممار�سة الأن�سطة الرتويحية، والذي ي�سم الأن�سطة التالية: اللعب والله� 
اأن�سطة امل�ؤ�س�سات، القراءة  يف احلارة، الإنرتنت والألعاب الإلكرتونية وو�سائل الت�ا�سل الجتماعي، م�ساهدة التلفزي�ن، الريا�سة، امل�ساركة يف 

اخلارجية.

من جهة اأخرى، ل ميكن اعتبار ال�قت املتاح لالأطفال، مبا فيه اأوقات فراغهم ه� ذاته طيلة اأيام ال�سنة، وعلى هذا مت التعامل مع فرتتني رئي�سيتني، 
العينة من الأطفال هم من طلبة املدار�ص.  اأن غالبية امل�ساركني يف  العطلة ال�سيفية. على اعتبار  الدرا�سية، والثانية خالل  ال�سنة  اأثناء  الأولى 
ونظرًا ل�سع�بة احت�ساب ال�قت بال�ساعات، فقد ق�سمت املدة الزمنية خالل الي�م، اإلى فرتات هي؛ غالبية ال�قت، ن�سف ال�قت، القليل من ال�قت، 

ونادرًا.18

© ق�ساء ال�قت خالل ال�سنة الدرا�سية

بالنظر اإلى جميع الأن�سطة املحتملة التي ميكن لالأطفال ممار�ستها، والتي يق�س�ن فيه غالبية وقتهم فقد جاءت، اإجابات الأطفال، لتعك�ص التايل:

-  يق�سي ثلث الأطفال )34%( غالبية وقتهم )بعد النتهاء من املدر�سة( يف الدرا�سة وحل ال�اجبات والتح�سري للمدر�سة.

-  يق�سي 15% من الأطفال غالبية وقتهم يف الأعمال، املنزلية وخارج املنزل، حيث اأن هناك 10% يق�س�ن غالبية ال�قت يف م�ساعدة الأ�سرة يف 
الأعمال املنزلية، و3% يف العمل مع اأحد اأفراد الأ�سرة خارج املنزل )دكانة، ور�سة، مزرعة...(، و2% يف العمل مع فرد من غري الأ�سرة )دكانة، 

ور�سة، مزرعة...(.

-  يف مقابل ه�ؤلء، هناك 51% من الأطفال يق�س�ن غالبية وقتهم يف اأن�سطة ترويحية لإ�سغال اأوقات فراغهم.

ن�سبة  اأن  نالحظ  للمدر�سة،  والتح�سري  ال�اجبات  وحل  الدرا�سة  ال�قت يف  معظم  بق�ساء  يتعلق  واأولها  اأعاله،  املبينة  النتائج  لتف�سيل  وبالع�دة 
الأطفال )34%( املذك�رة ترتفع يف ال�سفة الغربية عنها يف قطاع غزة )38%، مقابل 28%(، وكذلك فهي اأعلى لدى الإناث مما عليه احلال لدى 

الذك�ر )42%، مقابل 26%(. ول تختلف اإجابات الأهايل عن ذلك، ح�سبما ي��سح الر�سم البياين التايل.

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، »دراسة تحليلية من بيانات استخدام الوقت )٢٠١٢-٢٠١3(«، )رام الله، ٢٠١6(، ص 59.  ١7

تم تحديد هذه الفرتات، بحيث تقدر أثناء تعبئة االستامرات، ومن خالل ما يفصح به االطفال، عىل النحو التايل: غالبية الوقت= أكرث من 4 ساعات،   ١٨

نصف الوقت= أكرث من ساعتني- أربع ساعات، قليل من الوقت= أكرث من ساعة- أقل من ساعتني، نادرا= أقل من ساعة.

وقد اعترب العديد من الأطفال اأن الأعباء الدرا�سية التي يق�م�ن بها بعد املدر�سة كثرية، حيث يطلب منهم ي�ميًا واجبات ملعظم امل�ساقات الدرا�سية، 
وه� ما يحتاج ل�قت ط�يل منهم خالل اأيام الأ�سب�ع، وحتى يف العطلة الأ�سب�عية. حيث اأفاد اأحد الأطفال يف ور�سة بني نعيم: »بعد ما اأرجع من 
املدر�سة، بتغدى، وبرتاح �س�ي، وبعدين بعمل ال�اجبات الدرا�سية، وبح�سر للي�م التايل، ممكن ي�سل وقت األعب مع اأخ�اين اأو �سحابي يف احلارة، 
وممكن اأقراأ ق�سة، ب�ص غالبا ما ب�سل وقت للمطالعة خالل اأيام الأ�سب�ع، ع�سان هيك، اأح�سن وقت للمطالعة يا اآخر الأ�سب�ع يا يف الإجازة الن�سفية 
اأو ال�سيفية«. وتق�ل اإحدى الطفالت يف ور�سة بيت عنان: »اأول �سي بغري مالب�سي، وبتغدى، وبعدين بقراأ درو�سي، وبعدين بقراأ الروايات، بلخ�سها 

وبط�ل املفردات واملعاين، اذا بحب الرواية ب�سل م�ستمرة فيها واذا ما حبيتها، بقراأها بي�م خل�ص ما بلخ�ص ول باخد مفردات«.

يعهد  التي  ال�اجبات  باأن  بالذات،  النقطة  املدار�ص احلك�مية يف هذه  تختلف عن  املدار�ص اخلا�سة،  بع�ص  اأن  املالحظات هنا،  واحدة من  ولعل 
بالقيام بها يف البيت اأقل من تلك التي يف املدار�ص احلك�مية، ح�سبما اأو�سح بع�ص اأولياء الأم�ر الذين لديهم اأطفال يف املدار�ص اخلا�سة. حيث 
اعتربت اإحدى الأمهات يف ور�سة الأهايل بط�لكرم اأن: »املدار�ص اخلا�سة يف م��س�ع ال�اجبات برتيح الطالب اأكرت، يعني بحاول�ا ما يرهق�ا لطالب 

ب�اجبات كترية، وعلى العك�ص متامًا يف املدار�ص احلك�مية«. 

وبالنظر اإلى التباينات بني ال�سرائح العمرية املختلفة فيما يتعلق بالدرا�سة وحل ال�اجبات، �سنالحظ اأن ال�سريحة العمرية الأكرب من بني الأطفال 
)17-18( هم الأعلى ن�سبة يف ق�ساء غالبية وقتهم يف الدرا�سة وحل ال�اجبات، وذلك بن�سبة 44%، مقابل ن�سبة ترتاوح بني 32-35% لباقي ال�سرائح 

العمرية. وقد يع�د ذلك لأن تلك ال�سريحة العمرية )17-18( يف غالبيتهم العظمى يح�سرون للدرجة الثان�ية )الت�جيهي(. 

اأما فيما يتعلق بالأعمال التي ميار�سها الأطفال، خالل ال�قت املتاح لهم بعد املدر�سة )اأو بطبيعة احلال يف عطلة نهاية الأ�سب�ع(، فكما ذكر �سابقًا 
يق�سي 10% من الأطفال غالبية وقتهم يف الأعمال املنزلية، مقابل 3% العمل مع اأحد اأفراد الأ�سرة خارج املنزل، و2% العمل مع فرد من غري الأ�سرة 
خارج املنزل. وتك�سف البيانات هنا، اأن ن�سبة م�ساعدة الأ�سرة يف الأعمال املنزلية، ت�سل بني الإناث اإلى 16%، مقابل 3% عند الذك�ر. اإن التباين 
يف ن�سبة الذك�ر والإناث فيما يتعلق بالأعمال املنزلية، يعيد جمددًا طرح تنميط اأدوار الن�ع الجتماعي، حيث تعد الفتيات منذ ال�سغر لالأعمال 
يف  امل�ساركات  الطفالت  اإحدى  تق�ل  البيت.  خارج  وج�دهم  تتطلب  التي  الأن�سطة  ملمار�سة  اأو�سع  ه�ام�ص  الذك�ر  لالأطفال  يرتك  فيما  املنزلية، 
جمم�عة قطاع غزة: »معظم وقتي بني املدر�سة، والدرا�سة و�سغل البيت، اأ�سال ما ب�سل وقت ل�سي، اإل منا�سبات اجتماعية، بروحها مع اأمي اأو اأهلي«.

ومع �سع�بة اخل��ص يف تفا�سيل الن�سبتني املتعلقتني بالعمل خارج املنزل �س�اء مع فرد من اأفراد ال�سرة اأو من غري اأفراد الأ�سرة، نظرًا ل�ساآلة 
الن�سبة، والتي تقع �سمن هام�ص اخلطاأ، لكن البيانات التف�سيلية، تعك�ص اأن الن�سبتني تخ�سان الأطفال الذك�ر ل الإناث.

و�سيك�ن من املهم معرفة اأن العمل داخل املنزل اأو مع فرد من الأ�سرة اأو مع فرد من غري الأ�سرة، يرتبط بعالقة طردية مع ارتفاع ال�سريحة العمرية، 
وهذا ما ميكن ا�ستجالوؤه من الر�سم البياين التايل:
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اإن طردية العالقة بني ق�ساء وقت الفراغ يف العمل �س�اء يف داخل املنزل اأو مع فرد من الأ�سرة اأو من غري الأ�سرة خارج املنزل، ميكن اعتبارها 
مريحة، جلهة اأن ن�سبة قليلة من الأطفال يف الفئة العمرية التي تقل عن 14 عامًا هم فقط من يتحمل�ن اأعباء اأعمال منزلية، اأو خارج املنزل، 
وهذا يعطيهم جماًل اأو�سع لق�ساء وقت فراغهم يف اأن�سطة تنا�سب اأعمارهم. فيما اأن ال�سريحة من 15-18، والتي واإن كانت يف الت�سنيفات 
العاملية �سمن عمر الطف�لة، لكنها يف ال�قت ذاته مرحلة الإعداد والتهيئة لدخ�ل الأطفال اإلى مرحلة ال�سباب، وه� ما يرتب ن�عًا اآخر من 

امل�س�ؤوليات والأدوار.

وبالنتقال اإلى النمط الثالث من اأمناط ق�ساء ال�قت، والذي يتطابق تعريفًا مع ما يعترب وقت فراغ، جند اأن الن�ساط الأبرز الذي ي�سغل غالبية 
وقت الأطفال ه� اللعب والله� يف احلارة )مبا ل ي�سمل الألعاب الريا�سية املنتظمة، اأي تلك التي متار�ص عرب فرق اأو ن�ادي( ، حيث جاءت ن�سبة 
الأطفال هنا 19%، مع ارتفاع الن�سبة يف قطاع غزة اإلى 21%، مقابل 17% يف ال�سفة الغربية. اأما ح�سب اجلن�ص، فجاءت الن�سبة مرتفعة جدًا 

لدى الذك�ر مقارنة بالإناث )31%، مقابل %6(.

وبطبيعة احلال )وهذا ينطبق على جميع الن�سب(، فاإن ن�سبة الأطفال الذين مي�س�ن وقت فراغهم يف اللعب يف احلارة اأعلى من الن�سبة املذك�رة 
اآنفًا، والتي تقت�سر على من يق�س�ن غالبية وقتهم يف هذا الن�ساط )اإذ يق�سي ن�سف وقتهم يف الله� واللعب 15%، وقلياًل من وقتهم 24%، ووقتًا 
نادرًا 43%(، ويبدو هذا اخليار من اأكرث اخليارات ت�فرًا جلميع الأطفال خا�سة الذك�ر منهم، ك�نها ل حتتاج ملهارات خا�سة، اأو لتكاليف مادية 
اإ�سافية. حتى اأن الأطفال اأنف�سهم بات�ا يع�ون اأن اأو�ساع اأ�سرهم ل ت�سمح بكثري من اأمناط الأن�سطة والألعاب، ولذا يف�سل�ن اللعب باحلارة 

ك�نه اخليار الأ�سهل لهم ولذويهم. 

يق�ل اأحد الأطفال امل�ساركني يف جمم�عة قطاع غزة: »مفي�ص غري احلارة وال�سارع نق�سي وقتنا، بنلعب طابة، بنقعد، بنم�سي، اأهلي يا دوب 
يعط�ين م�سروف للمدر�سة، اأب�يا بقعد اأكرث ما ب�ستغل، بطلت اأقدر اأطلب من� اأي �سي...«. ويف املقابل، من ال�ا�سح اأن الإناث، ي�اجهن يف اأغلب 
احلالت حظرًا من اأحد اأفراد اأ�سرهن على قيامهن باللعب يف احلارة، تق�ل اإحدى الإناث امل�ساركات يف جمم�عة قطاع غزة: »ملا كنت اأ�سغر 
من 10 �سن�ات، كان عادي اأطلع األعب مع �ساحباتي، الي�م ع�سان عمري 15، اأمي بتق�ل يل عيب تطلعي على احلارة حلالك، اأنت �سرتي عرو�ص، 

كيف بدك تلعبي متل ال�سغار، ب�سر�ص«. 

اإن انخفا�ص ن�سبة الإناث الل�اتي يق�سني جزءًا من وقت فراغهن باللعب والله� يف احلارة، لي�ص م�ستغربًا �سيما واأن الثقافة املجتمعية، تبداأ 
مبكرًا يف تع�يد الإناث على البتعاد عن احليز العام، واأي جمال ميكن اأن يتم فيه الختالط، اأو نظرًا للخ�ف من التحر�ص، وغري ذلك من 
املربرات التي تق�م على التمييز بني الذك�ر والإناث حتى يف �سن مبكرة. حتى اأن غالبية الأ�سر ترى اأن ذلك �سروري، بحكم اأنهم ل يروا اأن 
اأي مبجرد ت�قع بل�غهن، فاإنهن ل يعدن  اأنهن يبداأن مغادرة الطف�لة قبل ذلك بخم�ص �سن�ات،  طف�لة الإناث متتد ل�سن الثامنة ع�سرة، بل 
طفالت يف عي�ن املجتمع وحتى اأ�سرهن، ولذا يخ�سعن ملا تعتربه الأ�سر اإجراءات ©ولي�ص قي�د- حلمايتهن، ورمبا لإعدادهن للزواج املبكر يف 

بع�ص احلالت، خا�سة يف الأو�ساط الريفية والأكرث فقرًا والأقل تعليمًا.

اأما الختالف الن�سبي بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، فلي�ص بخاف باأن مرده الظروف يف قطاع غزة، التي حدت من اإمكانيات ت�فري كثري من 
البدائل لالأطفال، ومثال ذلك، اأو�سح بع�ص املتحدثني من اأهايل الأطفال يف جباليا، باأن الن�ساطات التي ت�ستهدف الأطفال وال�سباب مل تعد 
كما كانت قبل احل�سار على القطاع، خا�سة اأن اأول�يات كثري من امل�ؤ�س�سات املانحة، وحتى املحلية تغريت لتلبية احلاجات الإن�سانية والطارئة يف 
القطاع. ي�ساف اإلى ذلك اأن بع�ص املجالت التي حتتاج للمال، مل تعد متاحة ملعظم الأ�سر، مع ارتفاع معدلت البطالة والفقر، وعلى ذلك فاإن 

اللعب يف احلارة، ي�سكل البديل املتاح واأحيانًا ال�حيد، لكثري من الأطفال واأ�سرهم.

ويبدو الأطفال مبا يتعلق باللعب والله� يف احلارة مق�سمني ح�سب ال�سرائح العمرية اإلى �سريحتني، الأولى وهم يف عمر 8-14 عامًا، حيث يق�سي 
21-24% من ه�ؤلء غالبية وقتهم يف هذ الن�ساط، وال�سريحة الثانية وهم من عمر 15-18، حيث تنخف�ص لدى ه�ؤلء ن�سبة ق�ساء غالبية ال�قت 

يف اللعب والله� اإلى ح�ايل 12% )اأي ما يقارب ن�سف ن�سبة ال�سريحة الأولى(.

والألعاب  الأطفال، كالتايل: النرتنت  اإجابات  الأطفال غالبية وقتهم يف ممار�ستها فقد تدرجت ح�سب  التي يق�سي  الأن�سطة  لباقي  وبالنظر 
الإلكرتونية وو�سائل الت�ا�سل الجتماعي 15%، م�ساهدة التلفزي�ن 12%، ممار�سة الريا�سة 9%. امل�ساركة يف ن�ساطات م�ؤ�س�سات مثل الأندية 

واجلمعيات 3%، القراءة اخلارجية لكتب غري كتب املدر�سة %3.

الت�ا�سل  وو�سائل  الإلكرتونية  والألعاب  الإنرتنت  يف  ال�قت  غالبية  ق�ساء  يف  الأعلى  هي   18-17 عمر  يف  الأطفال  �سريحة  اأن  عمريا  ويبدو 
الأطفال يف  �س�ؤال  لكن يف  اأع�ام.   10-8 عمر  ملن هم يف  و%11  عامًا،   16-11 ملن هم يف عمر   %15 مقابل   ،%21 بن�سبة  وذلك  الجتماعي، 
املجم�عات املركزة عن اأمناط ا�ستخدامهم لالإنرتنت، كان وا�سحًا، اأن ال�سريحة العمرية الأكرب تتجه ل��سائل الت�ا�سل الجتماعي، اأكرث ما 

يك�ن، مقابل الألعاب الإكرتونية عند ال�سريحة العمرية الأ�سغر.

ويرتبط ا�ستخدام الإنرتنت للت�ا�سل الجتماعي لدى �سريحة الأطفال الأكرب عمرًا، خا�سة من يف عمر 15-18، اأن تلك ال��سائل ت�سكل مكان 
ت�ا�سل بينهم، ي�ستطيع�ن من خالله عر�ص اأفكارهم، والبحث عمن ي�ساركهم اهتماماتهم، وطرح ق�سايا ل ي�ستطيع�ن التعبري عنها يف ال��سط 
الجتماعي العتيادي، لذا ت�سكل تلك و�سائل الت�ا�سل الجتماعي ف�ساء مفت�حًا واآمنًا ي�ؤمن لهم املزيد من احلرية، خا�سة اأنهم با�ستطاعتهم 

اإخفاء �سخ�سياتهم احلقيقية. وقد ات�سح ذلك من خالل الأطفال يف املجم�عات املركزة يف كل من غزة وط�لكرم. 

ل  الأهايل  ا�ستمارة  ت�سمنتها  التي  الإجابات  ك�ن  فذلك  احلالت،  معظم  يف  الأطفال  ا�ستمارة  من  امل�ستخل�سة  النتائج  عر�سنا  قد  كنا  واإن 
تختلف اإل بن�سب تقع �سمن هام�ص اخلطاأ، وهذا التقارب الكبري يف الإجابات بني الأطفال والأهل ميكن اعتباره عاماًل معززًا ل�سدقية النتائج 

امل�ستخل�سة يف كال ال�ستمارتني.

ولك�ن م��س�ع القراءة اخلارجية، �سياأتي يف عن�ان لحق، ومنعا لاللتبا�ص يف الن�سب بني هذا اجلزء، والعن�ان الالحق، نعيد التاأكيد اأن ن�سبة 
2% املتعلقة بالقراءة اخلارجية، هي ن�سبة الأطفال الذين يخ�س�س�ن غالبية وقتهم لهذا الن�ساط خالل اأيام الأ�سب�ع، اأي بعد الدوام املدر�سي 
وخالل العطلة الأ�سب�عية )ل خالل العطلة ال�سيفية(. اأما تخ�سي�ص باقي الأطفال ل�قت للقراءة اخلارجية، فقد جاء على النح� التايل: %10 
يق�س�ن ن�سف وقت فراغهم للقراءة اخلارجية، 26% القليل من ال�قت، واأخريًا فاإن 62% يق�س�ن وقتًا نادرًا يف القراءة اخلارجية خالل اأيام 

ال�سنة الدرا�سية.
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وبالنتقال اإلى العطلة ال�سيفية، فمن الطبيعي تغري اأمناط ق�ساء الأطفال لأوقاتهم، ففيما كانت ت�سغل الدرا�سة وحل ال�اجبات اأكرث من ن�سف 
اإلى غالبية اأوقات معظمهم، فاإن هذا الن�ساط مل يعد يعترب ن�ساطًا رئي�سيًا لق�ساء ال�قت اإل حل�ايل 4% منهم. وقد جاء يف املرتبة الأولى لق�ساء 
غالبية ال�قت، الإنرتنت والألعاب الإلكرتونية وو�سائل الت�ا�سل الجتماعي، وذلك عند 25% من الأطفال، ويف املرتبة الثانية اللعب والله� يف 
احلارة وبن�سبة 18%، يلي ذلك م�ساهدة التلفزي�ن لدى 18% من الأطفال. وتتدرج جميع الأن�سطة يف ن�سبة اإ�سغالها لأوقات الأطفال على النح� 

التايل:

 

وحني �س�ؤال الأطفال الذك�ر ©خا�سة- عن ميلهم للعب والله� يف احلارة، كانت اإجابات معظمهم تتحدث عن اأن هذا النمط من ق�ساء وقت 
الفراغ ه� الن�ساط ال�حيد خارج البيت الذي ل يحتاج اإلى م�سروف اأو مبالغ مادية من اأ�سرهم. وهم ب�سكل عام ل يف�سل�ن اأن يجل�س�ن يف 
البيت خا�سة يف الإجازات. وعلى ذلك فاإن الت�اجد مع الأ�سدقاء يف احلارة، ي�فر لهم م�ساحة للعب واحلركة، على ما اأفاد اأطفال من جباليا.

وتبدو الفروقات بينة يف اإجابات الذك�ر والإناث، وخا�سة يف املجالت اخلم�سة التي حتظى باأعلى الإجابات عند الأطفال، حيث اأن ترتفع ن�سبة 
بالنرتنت  املتعلقة  املجالت  الإناث يف  ن�سبة  ترتفع  فيما  الريا�سة،  اأو ممار�سة  والله� باحلارة  اللعب  يق�س�ن وقت فراغهم يف  الذين  الذك�ر 
وو�سائل الت�ا�سل الجتماعي، وم�ساهدة التلفزي�ن، وم�ساعدة الأ�سرة يف الأعمال املنزلية. وهذا ي�ؤكد اأن التمييز على اأ�سا�ص اجلن�ص، يتم مبكرًا 

ويف عمر الطف�لة، بني اأن�سطة خارج البيت تخ�ص الذك�ر، وداخل البيت تخ�ص الإناث.

ومبقارنة اإجابات الأطفال كما ي��سحها الر�سم البياين اأعاله باإجابات الأهل ح�ل اأوجه الأن�سطة التي ميار�سها اأطفالهم من الذك�ر والإناث، 
اأن التباين طفيف، اإذ اأن اأعلى ن�سبة اختالف بني الإجابتني، جاءت فيما يتعلق مب�ساهدة التلفزي�ن لدى الفتيات، اإذ اأجاب 35% من الهل اأن 
ذلك ه� الن�ساط الرئي�ص لالإناث، فيما اأجابت الإناث اأنف�سهن بن�سبة 27%. والفارق بني الإجابتني هنا )اأي 8%(، يكاد يع��ص يف جمال النرتنت 

والألعاب الإلكرتونية، اإذ بلغت ن�سبة اإجابة الهل 22%، مقابل ن�سبة 27% من الطفالت اأنف�سهن.

الق�سم الثاين: ا�ستخدام الإنرتنت

اأفاد غالبية الأطفال )74%( بت�فر ا�سرتاك اإنرتنت يف بي�تهم. كما اأفاد 80% من الأطفال بت�فر اأجهزة اإلكرتونية من منط الكمبي�تر، والآي-
اأجهزة  اأ�سرهم  الأ�سرة. وهناك ن�سبة 55% من الأطفال )الذين يت�فر يف  اأفراد  باد، وامل�بايالت الذكية مبتناولهم من خالل ما يت�فر لدى 
اإلكرتونية( ميتلك�ن جهازا خا�سا بهم. وهنا، ل ي�جد اختالف يذكر بني اإجابات الأطفال والأهل فيما يتعلق با�سرتاك الإنرتنت اأو ت�فر الأجهزة 

يف البيت اأو لدى الأطفال اأنف�سهم.

 

وبالنظر للفج�ات ح�سب املنطقة اجلغرافية واجلن�ص، يت�سح اأن ت�فر ا�سرتاك اإنرتنت اأعلى يف ال�سفة الغربية مقارنة بقطاع غزة )80%، مقابل 
62%(، كذلك فاإن ت�فر اأجهزة اإلكرتونية كتلك املذك�رة اأعاله اأعلى يف ال�سفة الغربية، اإذ تت�فر تلك الأجهزة بن�سبة 90% يف ال�سفة الغربية، 
مقارنة مع 63% يف قطاع غزة، ول يختلف الأمر كثريًا فيما يتعلق بحيازة الأطفال لأجهزة خا�سة بهم، ففي ال�سفة الغربية، هناك ن�سبة ت�سل 
60% من الأطفال لديهم تلك الأجهزة مقابل 43% يف قطاع غزة. اأما ح�سب اجلن�ص فالتباين ال�حيد يتعلق بن�سبة الأطفال الذين لديهم جهازًا 

خا�سًا بهم، اإذ تزيد ن�سبة الذك�ر بنح� 7 نقاط مئ�ية عن ن�سبة الإناث.

اأنف�سهم لتلك الأجهزة عالية  اأو امتالك الأطفال  اإلكرتونية لدى الأ�سر الفل�سطينية،  اأو اأجهزة  اإنرتنت،  اأن ن�سب وج�د ا�سرتاك  من ال�ا�سح 
ن�سبيًا، لكن يبقى الأهم من كل ذلك الت�ساوؤل عن منط ال�ستخدام، حيث �سنالحظ اأن الن�سبة الأعلى من الأطفال )42%( يتجه�ن ل�ستخدام 
تلك الأجهزة لالألعاب الإلكرتونية )مع ارتفاع هذه الن�سبة اإلى 54% يف اإجابات الأهل(، وه� ما ميكن فهمه يف �سياق حاجة الأطفال للعب، لكن 
يف نف�ص ال�قت، اأن هذا الن�ع من اللعب، ل ميكن مقارنته باأمناط اللعب الأخرى، التي تعتمد على احلركة، واملناف�سة، اأو الألعاب الأخرى، التي 
تعتمد على املهارات الذهنية. حيث حتدثت اإحدى الأمهات ح�ل ذلك الأمر باأن تلك الألعاب تخلق عاملًا افرتا�سيًا لالأطفال، حتى اأن مفه�مهم 
للقدوة تغري، فغالبا ما يتاأثرون ب�سخ�سيات تلك الألعاب، وقدراتهم اخلارقة، وه� ما يف�سي اأحيانا لالنف�سال عن واقعهم، اأو �سع�بة التعامل 

معه، اأو يف اأحيان اأخرى، تتخذ بع�ص �سل�كيات الأطفال �سكاًل عنيفًا نظرًا ملحاكاتهم لتلك الألعاب.

يلي الألعاب الإلكرتونية من حيث ا�ستخدام الأطفال، كل من: م�ساهدة برامج تعليمية وبن�سبة 14%، وم�ساهدة الأفالم بن�سبة 13%، وال�ستماع 
لالأغاين وامل��سيقى بن�سبة 12%. وهناك 8% ي�ساهدون اأفالم الأطفال، مقابل 11% ي�ستخدم�ن تلك الأجهزة يف جمالت اأخرى. وبطبيعة احلال، 
الفردية،  الفروق  الأطفال، بع�سها مرده  التباينات يف طبيعة ومحت�ى وتف�سيالت  اأن هناك بع�ص  الأطفال،  النقا�سية مع  ك�سفت املجم�عات 

والبع�ص الآخر يع�د للجن�ص، اأو ال�سريحة العمرية. 

وت��سح نقا�سات املجم�عات املركزة مع الأطفال اأنه غالبًا ما مييل الأطفال الأ�سغر عمرًا مل�ساهدة برامج تعليمية ذات �سلة بدرا�ستهم، فيما 
مييل الأطفال الأكرب عمرًا للربامج التعليمية، التي تزودهم مبعل�مات جديدة. كذلك الأمر فيما يتعلق بالأغاين وامل��سيقى، فالأ�سغر عمرًا 
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غالبًا ما مييل�ن لأغاين الأطفال، اأو لأغاين �سبق لهم �سماعها، يف حني اأن الأكرب عمرا، يبحث�ن عن مطرب/ة معني، اأو عن ن�ع م��سيقى معينة. 
اأكرث  الأطفال لعتباراها م�سدرًا  فاإن هناك ميل لدى  وثائقية...(  التعليمية، على اختالفها )محا�سرات م�سجلة، برامج  للربامج  وبالع�دة 

�سه�لة للح�س�ل على املعل�مات، وتغنيهم يف حالت عديدة عن القراءة اخلارجية.

ومن الالفت لالنتباه، اأن ا�ستخدام الأطفال لتلك الأجهزة يتم حتت رقابة عائلية كما اأو�سحت اإجابة 67% من الأطفال، و90% من الأ�سر. وقد 
يع�د الفرق بني الإجابتني اإلى اأن هناك بع�ص الأ�سر يخ�سع�ن ا�ستخدام اأطفالهم لالأجهزة الإلكرتونية لن�ع من الرقابة غري املبا�سرة، حيث ل 
ينتبه الأطفال اإلى ذلك الن�ع من املراقبة. وح�سب بع�ص م�ساركات الأهايل يف املجم�عات املركزة، فاإن رقابتهم على ا�ستخدام اأطفالهم لتلك 
الأجهزة يتعلق ب�سقني اأ�سا�سيني، الرقابة على مدة ا�ستخدام تلك الأجهزة خا�سة يف الأيام الدرا�سية، والرقابة على املحت�ى، خا�سة فيما يتعلق 

باملحت�ى الإباحي، وم�ساهد العنف.

تق�ل اإحدى الأمهات امل�ساركات يف ور�سة بني نعيم: »الأم م�س�ؤولة عن الأطفال يف كل �سي، جتهيزهم للمدر�سة، تدري�سهم، حتى �س� ب�س�ف�ا 
على الإنرتنت، ومع مني بلعب�ا، وكل �سي بخ�سهم، لأن� غالبية الرجال عنا، م�سغ�لني بتح�سيل الرزق، وتاأمني امل�ساريف، ومفي�ص وقت عندهم 

ملتابعة التفا�سيل«.

وتكاد اأمناط ال�ستخدام تت�سابه بني الأطفال يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، اإل اأن التباينات تربز بني الأطفال ح�سب اجلن�ص، ففي ال�قت الذي 
ي�ستخدم 51% من الأطفال الذك�ر تلك الجهزة لالألعاب الإلكرتونية، فاإن الإناث ل تتجاوز ن�سبتهن 33% لنف�ص ال�ستخدام يف حني تتف�ق الإناث 

يف جمايل الربامج التعليمية )20% مقابل 8% عند الذك�ر(،وال�ستماع لالأغاين وامل��سيقى. 

اأن هناك تباينًا بني الأطفال الأقل عمرًا والأكرب  اأمام اأمناط ا�ستخدام الأجهزة الذكية، ح�سب ال�سرائح العمرية لالأطفال، يتبني  وبالت�قف 
عمرًا، ففي ال�قت الذي ي�ستخدم فيه 60% من الأطفال يف عمر 8-10 تلك الأجهزة لالألعاب الإكرتونية، فاإن هذه الن�سبة تنخف�ص باطراد مع 
تقدم العمر، و�س�ًل اإلى 22% عند الأطفال يف �سن 17-18. ويف املقابل ترتفع ن�سبة متابعة الربامج التعليمية عند ال�سريحة العمرية 18-17، 
ال�سرائح  بني  الفروقات  التايل،  البياين  الر�سم  وي��سح  �سن�ات.  الأ�سغر )10-8(  العمرية  ال�سريحة  عند  فقط  مقابل %7  اإلى %19،  لت�سل 

العمرية املختلفة يف اأمناط ا�ستخدام الأجهزة الذكية.

 

اأما ال�قت الذي يق�سيه الأطفال يف ا�ستخدام تلك الأجهزة، فيرتواح لدى غالبيتهم بني اأقل من �ساعة و�ساعتني ي�ميًا، حيث اأجاب 32% من 
الأطفال باأنهم يق�س�ن اأقل من �ساعة ي�ميا يف ا�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية، مقابل 43% يق�س�ن من �ساعة اإلى �ساعتني ي�ميًا. فيما ي�ستخدمها 
من �ساعتني اإلى اأربع �ساعات ح�ايل 18%، واأخريًا تتجاوز ن�سبة 7% من الأطفال الأربع �ساعات ي�ميًا. وهنا مل تختلف اإجابات الأهل عن اإجابات 

اأطفالهم اإل بن�سب �سئيلة ل تكاد ت�سل 2% لكل الفرتات الزمنية املذك�رة. 

من جهة اأخرى تظهر البيانات اأن معدل ال�قت الذي يق�سيه الطفال يف ا�ستخدام الأجهزة الذكية يتنا�سب طرديًا مع العمر، فعلى �سبيل املثال 
فاإن ن�سبة من ي�ستخدم�ن تلك الأجهزة ملدة تزيد عن اأربع �ساعات ترتفع يف ال�سريحة العمرية 17-18 عامًا، لت�سل اإلى 19%، مقابل 9% ملن هم 

يف عمر 15-16، و5% يف العمر 11-14، و3% لل�سريحة العمرية الأ�سغر )10-8(.

2223



الق�سم الثالث: امل�ساركة يف الأن�سطة الثقافية

بداية، يعد ن�ساطًا ثقافيًا كل فعل فردي اأو جماعي ي�سهم يف الإنتاج الثقايف، اأو يف تعميم الثقافة ب�سرف النظر عن درجة ماأ�س�سة ذلك الن�ساط، اأي 
دون اأن يرتبط بال�سرورة مب�ؤ�س�سة ما19 . مع الأخذ بعني العتبار اأن الأ�سئلة ح�ل الن�ساطات الثقافية وجهت بالدرجة الأولى لالأن�سطة التي تعترب 
على درجة من املاأ�س�سة، تاركني خيارًا لالأطفال للتعبري عما يعتربونه ن�ساطًا ثقافيًا، غري مرتبط باأي م�ؤ�س�سة تدع�، اأو ترعى، اأو تنظم اأو حتى ت�فر 

الت�سهيالت للممار�سة الأن�سطة الثقافية.

ميزت الدرا�سة بني منطني من م�ساركة الأطفال يف الأن�سطة الثقافية، فهناك م�ساركة يك�ن الطفل فيها جزءًا من الفعالية الثقافية، واأخرى تقت�سر 
على ح�س�ر الطفل لتلك الفعاليات. حيث مت �س�ؤال الأطفال والأهل عن �سبعة ن�ساطات ثقافية رئي�سة، مع ترك املجال لأي اأمناط اأخرى للن�ساط غري 
اأو قراءة )قراءة  التي حددت يف الدرا�سة، وهذه املجالت هي: امل�سرح والتمثيل، الرق�ص والدبكة، امل��سيقى والغناء، ن�ساط جماعي ي�سمل كتابة 

روايات، وق�س�ص، وكتابة اإبداعية، اأو نقا�ص كتب...(، الأن�سطة الريا�سة، والأن�سطة التط�عية.

وقد جاءت اإجابات الأطفال الذين ي�سارك�ن يف الأن�سطة الثقافية لتعك�ص اأعلى درجة م�ساركة يف الأن�سطة الريا�سية وبن�سبة 43%، يليها الأن�سطة 
التط�عية 38%، والأن�سطة اجلماعية املتعلقة بالقراءة والكتابة الإبداعية وغريها بن�سبة 27%. فيما اأن الأن�سطة املرتبطة بالفن�ن مل تتجاوز ن�سبة 

امل�ساركة فيها 20%، فيما جتاوزت ن�سبة ح�س�ر لالأن�سطة الفنية على اختالفها )م�سرح، رق�ص، م��سيقى وغناء( الثلث. 

 

بجميع الأح�ال، فاإن مقارنة ن�سبة الأطفال امل�ساركني اأو احلا�سرين ملختلف الأن�سطة باأولئك الذين مل ت�سنح لهم الفر�سة مطلقًا، �ست�سعنا اأمام ن�سب 
ترتاوح بني 39% مل ي�سارك�ا اأو يح�سروا اأن�سطة ريا�سية، و57% مل ي�سارك�ا اأو يح�سروا اأي من اأن�سطة الغناء وامل��سيقى، ما معناه وج�د قطاع عري�ص 

من الأطفال محرومني من اأي من اأوجه امل�ساركة.

واإذا ما ت�قفنا اأمام الفروقات بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، �سنالحظ اأن م�ساركة الأطفال يف جميع الأن�سطة يف ال�سفة الغربية اأعلى منها يف 
اإذ بلغ الفارق 11% )42% يف ال�سفة الغربية، و31% يف قطاع عزة(، واأقلها يف الأن�سطة  قطاع غزة، واأعلى الفروقات تلك يف الأن�سطة التط�عية، 
الريا�سية )45% يف ال�سفة الغربية، و41% يف قطاع غزة(. رغم اأن ن�سبة احل�س�ر اأعلى ن�سبيًا يف قطاع غزة، اإل اأن ن�سبة الأطفال الذين مل ي�سارك�ا 
ومل يح�سروا اأي من الأن�سطة تبقى اأعلى يف قطاع غزة منها يف ال�سفة الغربية. يق�ل اأحد الآباء امل�ساركني يف جمم�عة قطاع غزة: »قبل احل�سار كان 
يف م�ؤ�س�سات اأكرت نا�سطة يف القطاع، الي�م الأول�يات تغريت، وامل�ؤ�س�سات خف ن�ساطها، ويف م�ؤ�س�سات اأ�ساًل �سكرتها احلك�مة يف غزة، يعني الأو�ساع 

كلها ما بت�ساعد، والأطفال فقدوا كتري فر�ص، زيهم زي الكبار«.

.The 2009 UNESCO Framework For Cultural Statistics, UNESCO, 2009, Pp 17-19  ١9

اأما على �سعيد اجلن�ص، فمن الالفت للنظر اأن م�ساركة الإناث اأعلى من م�ساركة الذك�ر، يف جميع الأن�سطة با�ستثناء الأن�سطة الريا�سية، حيث ت�ساوت 
م�ساركة كال اجلن�سني. وقد جاء الفرق الأعلى ح�سب اجلن�ص يف جمال الأن�سطة اجلماعية اخلا�سة بالقراءة والكتابة الإبداعية، والق�س�ص، حيث بلغ 
الفرق ح�ايل 11 نقطة مئ�ية )22% للذك�ر، و33% لالإناث(. ول يختلف الأمر يف احل�س�ر كذلك، فح�س�ر تلك الأن�سطة اأعلى لدى الإناث. ما يعني اأن 

الن�سبة الأعلى من الأطفال الذين مل ي�سارك�ا ومل يح�سروا اأيًا من تلك الأن�سطة كانت يف اأو�ساط الأطفال الذك�ر.

اأما التباين الرئي�سي ح�سب الفئات العمرية، فيربز ب�سكل عام يف نقطة رئي�سة هي، اأن الأطفال �سمن ال�سريحة العمرية من 8-14 قد �سارك�ا وكان�ا 
جزءًا من الأن�سطة، اأعلى من الأطفال يف عمر 15-18. فيما اأن ن�سبة ح�س�ر الأن�سطة ب�سكل عام، متقاربة بني الأطفال بغ�ص النظر عن �سرائحهم 
العمرية. وعند �س�ؤال الأطفال الأكرب عمرًا، ل�ستجالء ذلك التباين، فقد تبني وج�د عدد من الع�امل، اإذ يعترب من هم اأكرب عمرًا، اأن الدرا�سة ت�سكل 
اأول�ية على تلك الأن�سطة، وبع�سهم الآخر، اعترب اأن وج�دهم مع اأ�سدقائهم واأقرانهم واختيارهم لأن�سطة تخ�سهم خارج تلك التي تنظمها امل�ؤ�س�سات 

يعد اأهم بالن�سبة لهم، وهناك من اعترب اأن تلك الن�سطة مكررة ومملة، ول ت�سهم اإل قلياًل يف التعبري عنهم، وعن تف�سيالتهم.

وتقاربت ن�سبة م�ساركة الأطفال يف كافة الن�سطة ح�سب الأهل، مع ما اأو�سحه الأطفال اأنف�سهم، حيث مل يتجاوز الفارق بني اإجابات الأطفال واأهاليهم 
ثماين نقاط مئ�ية، وذلك يف جمال الأن�سطة التط�عية، فالأهل اأجاب�ا اأن الإناث لديهم �ساركن يف تلك الأن�سطة بن�سبة 38%، فيما جاءت اإجابات الإناث 

بن�سبة 30%. ويف حالت اأخرى تطابقت الإجابة متامًا، فمثاًل كل من الإناث والأهل، وبن�سبة 20% حتدث�ا عن امل�ساركة يف اأن�سطة الرق�ص والدبكة.

وعم�ما اأظهرت املجم�عات النقا�سية مع الأهل، اأنهم مييل�ن، اإلى انخراط اأطفالهم يف الأن�سطة التط�عية، والريا�سية، واأن�سطة الكتابة والقراءة، اأكرث 
من اأي ن�ساط يت�سل بالفن�ن عم�مًا، معتربين اأن الأن�سطة ذات العالقة بالأبعاد الجتماعية امل�ؤ�س�سية )التط�ع(، تنمي �سخ�سيات اأطفالهم وت�سقلها، 
وتربطها باملجتمع واحتياجاته وق�ساياه، اأما مردود الأن�سطة الريا�سية، فيع�د بنتائج اإيجابية على �سحة اأطفالهم البدنية، والأن�سطة اجلماعية املتعلقة 
اأن  الأهمية، خا�سة  الدرجة من  لي�ست على ذات  لهم  فبالن�سبة  الفن�ن  اأما  العقلية،  املهارات  وتنمية  الدرا�سي،  بالتح�سيل  تت�سل  والكتابة  بالقراءة 

اإمكانية ال�ستمرارية فيها محدودة ب�سبب قلة امل�ؤ�س�سات التي تعنى بالفن�ن يف الأرا�سي الفل�سطينية.

وب�س�ؤال الأطفال عن اجلهة التي دعت لآخر الن�ساطات التي �سارك�ا بها اأو ح�سروها، جاءت املدر�سة يف املرتبة الأولى وبن�سبة 64%. وت��سح هذه الن�سبة 
اأن املدار�ص ما زالت تلعب دورًا هامًا يف جمال الأن�سطة امل�جهة لالأطفال، �سحيح، اأنها لي�ست بال�سرورة من ينظم تلك الأن�سطة ح�سبما اأو�سح الطفال 
واأهاليهم على حد �س�اء، اإل اأنها ت�سكل اأحد اأهم قن�ات و�س�ل الأطفال لالأن�سطة املتعلقة بهم، ف�سال عن ك�ن املدار�ص، اأو اجلهات الرتب�ية-التعليمية، 

حتظى بثقة الأهايل.

اأما باقي اجلهات الداعية لالأن�سطة فقد جاءت على النح� التايل: م�ؤ�س�سات الأطفال وال�سباب 9%، والن�ادي الريا�سية 7%، ودور العبادة )جامع/ 
كني�سة( 3%، فيما اأجاب 15% من الأطفال بغري ذلك، وتندرج يف هذه الن�سبة الخرية الأن�سطة التي ل تدخل �سمن ما ميكن اعتباره ان�سطة ثقافية 
مماأ�س�سة، ان�ساجا مع التعريف الذي مت النطالق منه يف بداية هذا اجلزء من الدرا�سة، حيث اأن هناك اأن�سطة يق�م الأطفال نف�سهم بتنظيمها، دون 

اإطار م�ؤ�س�سي ر�سمي اأو اأهلي. 

وب�سكل عام، فاإن م�ساركة الإناث يف اأن�سطة دعت اإليها اأو نظمتها املدر�سة كانت اأعلى من م�ساركة الذك�ر بح�ايل 11 نقطة مئ�ية، فيما كانت م�ساركة 
الذك�ر يف اأن�سطة تخ�ص ن�اد ريا�سية اأعلى بح�ايل 9 نقاط مئ�ية، وهذا يتنا�سب مع ما تقدم ح�ل ق�ساء الذك�ر لأوقات فراغهم بالأن�سطة الريا�سية 

بن�سبة اأعلى من الإناث. وبعيدًا عن ن�ع امل�ؤ�س�سة املنظمة لتلك الأن�سطة، فمن اجليد اأن نعرف اأن 93% منها كانت جمانية. 

ومن غري امل�ؤ�س�سات التي مت ذكرها يف ا�ستمارة الدرا�سة، ت��سح اإجابات الإطفال يف املجم�عات املركزة، اأن بع�ص الن�ساطات التي �سارك�ا بها كانت 
تتم من خالل البلدية. ول�ستي�ساح ذلك الأمر، ت�جهنا بال�س�ؤال نف�سه لأ�سر الأطفال، ففي بني نعيم اأو�سح بع�ص امل�ساركني من الأ�سر اأن البلدية تبادر 
اأحيانًا يف بع�ص الأن�سطة املتعلقة بالأطفال وال�سباب، بالتعاون مع م�ؤ�س�سات محلية اأو املدار�ص، اأو من خالل ا�ست�سافة 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 اأماكن �سكناهم، تبني اأن اأكرث امل�ؤ�س�سات ت�فرًا يف مختلف املناطق ال�سكنية م�ؤ�س�سات 
تعليم وحتفيظ القراآن، حيث اأجابت ن�سبة 68% من الأ�سر باأن هذه امل�ؤ�س�سات مت�فرة يف اأماكن �سكناهم، يليها الن�ادي الريا�سية بن�سبة 58%. اأما باقي 
امل�ؤ�س�سات، الثقافية وم�ؤ�س�سات الأطفال وال�سباب واملراأة، فاإنها منت�سرة وقريبة من اأماكن �سكن الأ�سر امل�ساركة يف امل�سح بن�سبة ل تتعدى ثلث تلك 

الأ�سر. 
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اأماكن ال�سكن متقاربة يف كل من ال�سفة  ميكن هنا ت�سجيل عدد من املالحظات على امل�ست�ى املناطقي، فن�سبة الن�ادي الريا�سية القريبة من 
الغربية وقطاع غزة، يف حني اأن م�ؤ�س�سات/ دور تعليم القراآن وحتفيظه منت�سرة يف غزة بكثافة، اإذ اأن 80% من الأ�سر امل�ساركة اأجابت اأن هناك 
م�ؤ�س�سات من هذا النمط قريبة من اأماكن �سكناهم، يف حني اأن امل�ؤ�س�سات الأخرى )الثقافية، الطفل، ال�سباب، املراأة(، قريبة من اأماكن �سكن 
الأ�سر يف ال�سفة الغربية، بن�سب اأعلى مما عليه احلال يف قطاع غزة )مع مالحظة اأن م�ساحة ال�سفة الغربية اأكرب بكثري من م�ساحة قطاع غزة، 

وعدد التجمعات ال�سكنية اأعلى بكثري يف ال�سفة الغربية كذلك(.

اأما ذهاب الأطفال للم�ساركة يف اأن�سطة اأو ح�س�رها، فقد اأفاد 41% من الأطفال اأنهم يذهب�ن مبفردهم مع ارتفاع الن�سبة يف قطاع غزة لت�سل 
اإلى 53%، مقابل 33% يف ال�سفة الغربية، وكذلك فاإن ن�سبة الذك�ر الذين يذهب�ن مبفردهم ترتفع عن ن�سبة الإناث بنح� �سبع نقاط مئ�ية. وقد 
اأو�سحت النقا�سات مع الأطفال اأن الن�سبة الأكرب ممن يذهب�ن مبفردهم اإلى الأن�سطة هم من الأطفال الأكرب عمرًا، اأي من جتاوزوا 14 عامًا. اأما 
ارتفاع الن�سبة يف قطاع غزة مقارنة بال�سفة الغربية، فمردها ب�سكل اأ�سا�سي اأن الن�ساطات يف غزة غالبًا ما تك�ن قريبة من اأماكن �سكنى الأطفال، 
ك�ن م�ساحة قطاع غزة �سغرية، وبالتايل فامل�سافات التي يحتاجها الطفل للذهاب حل�س�ر الن�ساطات اأقل بكثري مما يحتاجه طفل من قرية يف 

ال�سفة و�س�ًل ملدينة، حيث ترتكز الأن�سطة وامل�ؤ�س�سات.

يف املقابل اأفاد ربع الأطفال باأنهم يذهب�ن مع املدر�سة، و22% مع الأ�سدقاء اأو الزمالء، واأخريًا اأفاد 12% باأنهم يذهب�ن لتلك الأن�سطة مع اأحد 
اأفراد العائلة. ويف حالة ذهاب اأحد اأفراد الأ�سرة مع اأطفالهم، فاإن الأم تاأتي بالدرجة الأولى عند ح�ايل ثلث الأطفال، والأب يف الدرجة الثانية 

عند ح�ايل 21% من الأطفال، فيما يتقا�سم الإخ�ة الأكرب ذك�رًا واإناثًا بالت�ساوي ن�سبة 37% من احلالت. 

ورمبا من املهم اأن نعرف، اأن تلك الأن�سطة يتم مناق�ستها داخل الأ�سرة ح�سبما اأو�سح ثالثة اأرباع الأطفال امل�ساركني يف امل�سح )فيما ترتفع هذه 
الن�سبة يف اإجابات الأهل اإلى 85%(. وبطبيعة احلال، لي�ص املق�س�د من نقا�ص تلك الأن�سطة تناول كل تفا�سيلها، واإمنا اأ�سار بع�ص امل�ساركني يف 

املجم�عات املركزة، اأن النقا�ص هنا، اأن يعرف الأهل عن م��س�ع الن�ساط، جهة تنظيمه ومكان عقده، وامل�ساركني فيه من غري اأطفالهم.

فاإن  لأ�سر قطاع غزة،  فالن�سبة  املختلفة،  الأن�سطة  اأطفالهم يف  اأمام م�ساركة  ت�سكل عائقًا  �سكناها  اأماكن  اأن  امل�ساركة  الأ�سر  ثلث  وقد اعتربت 
و�سفهم لأماكن �سكناهم كعائق يتعلق لدى اجلميع بك�نهم ي�سكن�ن يف جتمعات �سكنية �سغرية اأو بعيدة عن اخلدمات. اأما يف ال�سفة الغربية فاإن 
ال�ج�د يف جتمعات �سكنية كتلك امل��س�فة لدى اأ�سر قطاع غزة، كان العامل الرئي�ص لدى 75% من الأ�سر التي اعتربت اأن اأماكن �سكناها ت�سكل 
عائقًا اأمام م�ساركة اأطفالها، فيما تن�عت اإجابات البقية، بني ك�نهم ي�سكن�ن يف اأماكن قريبة من امل�ست�طنات، اأو اأنهم ي�سكن�ن خلف اجلدار، اأو 
البعد عن مراكز املدن، اأو الكثافة ال�سكانية واخل�ف من الطرقات. وهذا بالفعل ما تناوله امل�سارك�ن يف املجم�عات املركزة، ف�سكان التجمعات 

ال�سكانية ال�سغرية والبعيدة عن مراكز املدن ت�اجههم م�سكلة نق�ص الربامج والأن�سطة واأماكن الرتفيه.

واإن كان مكان ال�سكن ي�سكل عائقًا اأمام بع�ص الأ�سر والأطفال مبا يح�ل دون م�ساركتهم يف الن�ساطات الثقافية، وذلك ح�سب ثلث الأ�سر امل�ساركة 
يف  امل�ساركة  الأ�سر  ن�سف  احلالت  بع�ص  يف  تتجاوز  بل  الأ�سر  ثلث  من  اأكرث  اأمام  عائقًا  ت�سكل  واملعي�سية،  القت�سادية  الأح�ال  فاإن  امل�سح،  يف 
امل�سح، وذلك بالن�سبة لأن�سطة من منط الذهاب لل�سينما، وت�سجيل الأطفال يف دورات للم��سيقى اأو الر�سم، وا�سرتاك الأطفال مب�ؤ�س�سات اأطفال 
بحكم ظروفها  قادرة  اأنها غري  تق�ل  التي  الأ�سر  ن�سبة  اأن  معينة. يف حني  ر�س�ما  اأو  تتطلب م�سروفا  التي  الأن�سطة  وهي  ثقافية.  م�ؤ�س�سات  اأو 

القت�سادية على �سراء كتب لأطفالها، اأو التنزه يف اأماكن عامة، اأو القيام برحالت اأقل من ن�سبة املجالت الثالثة الأولى.

 

الق�سم الرابع: القراءة اخلارجية

متيز الدرا�سات بني ثالثة اأن�اع من القراءة اخلارجية والتي تعرف عادة با�سم املطالعة، وهي؛ القراءة للثقافة واملعرفة، والقراءة ال�ظيفية 
اأو محا�سرة، واأخريًا القراءة للت�سلية وملء وقت الفراغ 20. وقد تعاملت هذه الدرا�سة مع الأن�اع  اأو ندوة  التي ترتبط بالتح�سري للدرا�سة 
الثالثة كرزمة واحدة، مبعنى اأن اأي قراءة خارجية لالأطفال، بعيدًا عن املنهاج املقرر، حتى ل� كانت تلك القراءة بغر�ص الفائدة الدرا�سية، 
تعد وفقًا للتحليل جزءًا من القراءة اخلارجية، اإ�سافة اإلى قراءة املعرفة وقراءة املتعة. وهذا ما يت�سح لحقًا من حيث ما اعترب م�سدرًا 

للقراءة، اأو غر�سا لها. 

القراءة اخلارجية، الن�سبة واملدة وعدد امل�سادر 

ب�س�ؤال الأطفال ب�سكل مبا�سر اإن كان�ا يقراأون كتبًا وم�سادر خارجية )غري الكتب املدر�سية(، ك�سفت النتائج اإلى اأن هناك ن�سبة تبلغ %42 
من الأطفال يقراأون كتبًا خارجية خالل ال�سنة الدرا�سية )اأي بعد الدوام املدر�سي، والعطلة الأ�سب�عية(. وترتفع ن�سبة القراءة اخلارجية بني 

الأطفال خالل العطلة ال�سيفية اإلى %89.

قبل الدخ�ل يف تفا�سيل تلك الن�سب، ومرة اأخرى، وملنع اأي التبا�ص بني نتائج قراءة الكتب اخلارجية، ال�اردة يف الق�سم الأول يف الدرا�سة 
كبرية  جمم�عة  �سمن  اخلارجية  القراءة  عن  الأطفال  �س�ؤال  باأن  التذكري،  يجدر  هنا،  ال�اردة  الن�سب  وبني  الفراغ،  وقت  بق�ساء  واملتعلق 
من الأن�سطة )الدرا�سية، والعملية، واأن�سطة وقت الفراغ(، من �ساأنه خف�ص ن�سبة الأطفال الذين اأجاب�ا باأنهم ميار�س�ن القراءة يف اأوقات 
فراغهم. فقد تبني حينها اأنه خالل ال�سنة الدرا�سية، هناك 2% يق�س�ن غالبية وقتهم خالل الأيام الدرا�سية يف القراءة اخلارجية، و%10 

يق�س�ن ن�سف ال�قت، و16% القليل من ال�قت لنف�ص الن�ساط خالل الأيام الدرا�سية، وبقية الأطفال)73%( نادرًا ما يقراأون كتبًا خارجية.

 

اإن القراءة اخلارجية كن�ساط ميار�ص يف وقت الفراغ �سمن اأن�سطة اأخرى كثرية، اأدى لرتاجع معدلت القراءة اخلارجية، �سيما واأن هناك 
الكثري من الن�ساطات التي باتت متاحة اأكرث من ذي قبل، خا�سة ال��سائل التكن�ل�جية، التي باتت مبتناول غالبية الأطفال، ف�ساًل عن اأن 
هناك محطات ف�سائية مخ�س�سة لربامج الأطفال، ما يعني زيادة وقت متابعة التلفزي�ن بالن�سبة لهم. وهنا ميكن ال�ق�ف على عدد من 

الآراء التي اأوردها الأطفال واأهاليهم ح�ل القراءة باملقارنة مع غريها من الن�ساطات املتاحة:

©  »بني القراءة واأ�سياء تانية �سراحة الأ�سياء التانية بت�سلي اأكرت، وبكفي الدرا�سة وال�اجبات«... طفلة/ بني نعيم

©  »مرات بحب اأقراأ، ب�ص النت، واللعب، والطلعة مع ال�سحاب بالن�سبة يل اأهم«... طفل/ ط�لكرم

©  »النرتنت والتلف�ن �ساروا اأهم �سي بحياة ال�سغار، زمان كان التلفزي�ن يفتح بعد الع�سر، اللي ما عندو �سي يعمل�ا يفتح كتاب اأو ق�سة 
يقراأها، الي�م الأم�ر تغريت، والأولد عندهم اأ�سياء تانية كتري يعمل�ها«... اأم/ بيت عنان

©  »بح�ص اأحيانًا اأن� القراءة �سارت عبء على الأطفال، م�ص ب�ص ل�ج�د خيارات ثانية، لأن� الطفل اإن فهم زيادة عن هاملجتمع رح يتعب، خليه 

فهيم مصطفى، »الطفل والخدمات الثقافة: رؤية عرصية لتثقيف الطفل العريب«، )القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب، ٢٠٠٨(، ص 7٨.  ٢٠

2627



يتمتع بحياته اأف�سل، الهم جاي جاي«. اأب/ غزة

يف هذا الق�سم ولدى تغيري �سيغة ال�س�ؤال، للح�س�ل على ن�سبة دقيقة ح�ل الأطفال الذين يقراأون كتبا خارجية، اأجاب 42% من الطفال اأنهم 
يفعل�ن ذلك خالل اأيام ال�سنة الدرا�سية، وترتفع الن�سبة اإلى 89% من الأطفال يقراأون كتبًا خارجية خالل العطلة ال�سيفية. مع اختالف 

ال�قت الذي يخ�س�س�نه للقراءة بني الأيام الدرا�سية، والعطلة الأ�سب�عية والعطلة ال�سيفية.

وملحاولة حتري الدقة اأكرث، وخا�سة فيما يتعلق بال�قت الذي يق�سيه الأطفال يف القراءة اخلارجية، فاإن لدى الأ�سرة القدرة على احت�ساب 
�ساعات قراءة اأطفالهم، وعلى هذا، تفيد النتائج اأن القراءة اخلارجية من حيث عدد �ساعاتها تزيد باطراد يف العطل، اأي هي اأعلى ما يك�ن 

يف العطلة ال�سيفية، واأقل يف العطلة الأ�سب�عية، وهي يف اأدنى درجاتها خالل اأيام الأ�سب�ع )الأيام الدرا�سية(.

فبالنظر للر�سم اأدناه والذي تتعلق الن�سب ال�اردة فيه بالطفال الذين يقراأون )ولي�ص بالعينة الكلية(، �سنالحظ:

-  خالل اأيام الأ�سب�ع، مدة قراءة الطفال ل تتجاوز ال�ساعة ح�سبما اأو�سحت 81% من الأ�سر، يف حني اأن 17% من الأ�سر يتحدث�ن عن مدة 
ترتاوح بني �ساعة و�ساعتني، ون�سبة 2% يقراأون من �ساعتني اإلى اأربع �ساعات، واأخريًا ل ي�جد اأطفال يقراون اأكرث من اأربع �ساعات خالل 
اأيام الأ�سب�ع. وتبدو هذه النتائج طبيعية، بالأخذ بالعتبار اأن غالبية الأطفال ي�سل�ن بي�تهم بالعادة الثانية ظهرًا، ويحتاج�ن اإلى وقت 
للراحة واأي ن�ساطات اأ�سرية، قبل اأن يبداأوا حت�سريهم لل�اجبات املدر�سية، مبعنى اأن املتبقي من وقتهم يك�ن ق�سريًا، وغري كاف للقراءة.

-  خالل العطلة الأ�سب�عية، ترتفع �ساعات القراءة اخلارجية لالأطفال ن�سبيًا، حيث ت�ستمر ال�اجبات املدر�سية اأو التح�سري لالمتحانات 
باأخذ ن�سيب من اأوقات الطفال. وهذا الرتفاع ي��سحه الر�سم، حيث اأن 68% من الأطفال الذين يقراأون يخ�س�س�ن لذلك اأقل من �ساعة، 

فيما يقراأ 24% من �ساعة ل�ساعتني، و6% من �ساعتني اإلى اأربع �ساعات، واأخريًا، فاإن 2% يقراأون اأكرث من اأربع �ساعات.

 

-  اأما خالل العطلة ال�سيفية فتحقق �ساعات القراءة اخلارجية مزيدًا من الرتفاع، اإذ ان هناك 57% يقراأون اأقل من �ساعة، و20% من 
�ساعتني اإلى اأربع �ساعات، و13% من �ساعتني اإلى اأربع �ساعات، واأخريًا هناك ن�سبة 10% من الأطفال الذين يقراأون يتجاوزون الأربع �ساعات. 

وهذا مت�قع ك�ن ال�قت املتاح خالل العطلة ال�سيفية اأكرب، اإذ ل ي�جد دوام مدر�سي ول واجبات مدر�سية خالل العطلة ال�سيفية. 

وبالنظر اإلى بع�ص الفروقات ذات الدللة، جند اأن ن�سبة الأطفال الذين يقراأون كتبًا خارجية، اأعلى يف ال�سفة الغربية من قطاع غزة، واأعلى 
بني الإناث من الذك�ر، كما يبني الر�سم البياين التايل:

 

وتكاد جتمع معظم نقا�سات املجم�عات املركزة مع الأهل، على اأن زيادة معدلت القراءة لدى الإناث اأكرث من الذك�ر، مردها اإلى اأن الن�ساطات 
املتاحة للذك�ر عادة ما تك�ن اأعلى، خا�سة اأن الأطفال الذك�ر يق�س�ن جزءًا اأعلى من اأوقات فراغهم، �س�اء خالل اأيام الأ�سب�ع اأو يف العطل خارج 

املنزل، وعلى اأقل تقدير فاإن لعبهم وله�هم يف ج�ار املنزل اأو يف احلارة اأعلى بكثري مما يتاح لالإناث ب�سكل عام.

وب�س�ؤال الأطفال الذين يقراأون، عن عدد الكتب او املجالت التي قراأوها خالل عطلتهم ال�سيفية الأخرية. اأفاد 46% من الأطفال اأنهم قراأوا اأقل 
من ثالثة كتب، مقابل 41% قراأوا من ثالثة اإلى �سبعة كتب. وهناك 10% تراوح عدد الكتب التي قراأوها بني �سبعة اإلى ع�سرة كتب، واأخريًا، فاإن 

هناك 3% قراأوا اأكرث من ع�سرة كتب.

© دوافع القراءة اخلارجية عند الطفال وطرق الت�سجيع

اأما دوافع الأطفال للقراءة اخلارجية، فتن�عت، اإل اأن الدافع الأ�سا�سي كان للمتعة وق�ساء وقت الفراغ وذلك لدى ن�سبة 63% منهم، مقابل %27 
لأن القراءة اخلارجية ت�ساعدهم يف درا�ستهم، يف حني اأن 5% اعتربوا اأن لديهم اأ�سئلة يبحث�ن عن اإجابتها من خالل القراءة اخلارجية. 

- »املطالعة بت�سلي، خا�سة يف عطلة ن�ص ال�سنة، ل يف ف�تة ول طلعة، بنق�سيها يف البيت، �س�ي تلفزي�ن و�س�ي نت، و�س�ي قراءة«... طفلة/ بيت 
عنان

اإجابة... ومرات كتري الكتب اخلارجية  -  »مرات بيعط�نا يف املدر�سة واجبات ما بنالقيها يف الكتب املدر�سية، فبرنوح لكتب تانية ندور على 
بت�ساعدنا نفهم اللي بناخدو يف املدر�سة«... طفل/ ط�لكرم

-  »يف اأ�سياء كتري بتخطر على بايل، وما بتجراأ اأو ما بالقي ج�ابها عند اأهلي اأو �سحابي اأو ا�ستاتذتي، فبالقي اأن� القراءة من الكتب اأو اأكرت من 
النرتنت، فيها اأج�بة كتري«... طفل/ غزة

وتتباين اإجابات الأطفال ح�ل دوافعهم للقراءة تبعًا ل�سرائحهم العمرية، ففي ال�قت الذي اعترب 41% من الأطفال يف عمر)8-10( �سن�ات اأن 
القراءة اخلارجية ت�ساعدهم يف درا�ستهم، فاإن هذه الن�سبة ل تتجاوز 18% لدى من هم يف عمر )17-18(. ويف املقابل ترتفع ن�سبة اعتبار دافع 

القراءة للمتعة وق�ساء وقت الفراغ لدى ال�سريحة العمرية الأكرب اإلى 71%، مقابل 53% لدى ال�سريحة العمرية الأ�سغر.

واإن كانت الدوافع تتعلق بالأطفال اأنف�سهم وذلك عند ح�ايل ثلث الأطفال )33%( مع ارتفاع الدوافع الذاتية عند الإناث مقارنة بالذك�ر بفارق 
ع�سرة نقاط مئ�ية، فاإن الت�سجيع اأي�سا يلعب دورًا هامًا يف حتفيز الأطفال على القراءة اخلارجية، اإذ اأو�سح 45% اأن اأ�سرهم تلعب الدور الأبرز يف 
ت�سجيعهم على القراءة اخلارجية )مع ارتفاع تلك الن�سبة بني الذك�ر لت�سل اإلى 55%، مقابل 39% لدى الإناث(، مقابل 16% ي�سجعهم املدر�س�ن 
واملدر�سات على ذلك الأمر. ومبقارنة م�سادر الت�سجيع على القراءة اخلارجية بني الأطفال من ال�سرائح العمرية املختلفة، جند اأن ن�سبة الت�سجيع 

الأ�سري ترتفع بانخفا�ص ال�سريحة العمرية، يف حني اأن الدوافع الذاتية ترتفع لدى ال�سرائح العمرية الأكرب.

ويف ال�قت الذي بني 45% من الأطفال اأنهم يتلق�ن ت�سجيعًا من اأ�سرهم على القراءة اخلارجية، فاإن 79% من الأ�سر اأجابت باأنها ت�سجع اأطفالها 
على ذلك، اأما طرق الت�سجيع الأ�سري لالأطفال من اأجل القراءة اخلارجية فقد تن�عت، على اأن اأعالها ن�سبة ت�سجيع الأبناء على امل�ساركة يف 
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الأن�سطة الثقافية، ويف الدرجة الثانية ال�ستعانة مبا يقدمه التلفزي�ن من برامج لتنمية م�اهب الأطفال القرائية، واأقلها تخ�سي�ص م�ازنة ل�سراء 
لكتب.

 

وقد اأفاد بع�ص امل�ساركني يف املجم�عات النقا�سية اخلا�سة بالأهل، اأن الت�سجيع اأي�سًا، قد يتخذ �سكل املكافاآت التي تخ�س�ص للطفل عند قرائته 
لق�سة اأو كتاب ما وعر�سه اأمام بقية اأفراد الأ�سرة. لكن الأمر ل يت�قف عند حدود الت�سجيع فهناك من اأ�سار اإلى ن�ع من الإجبار لالأطفال على 
القراءة اخلارجية، وه� الأمر الذي اأي�سًا التفت اإليه الأطفال يف جمم�عاتهم النقا�سية، باأن هذا الأ�سل�ب غري محبذ لديهم، واأن اإجبارهم على 

القراءة اخلارجية، متامًا كما على القراءة للمدر�سة، يجعلهم ينفرون من القراءة ب�سكل عام.

ويبدو اأن ن�سبة �سئيلة من الأ�سر والأطفال على حد �س�اء، ي�سرتون كتبا لالأطفال، اأو يخ�س�س�ن جزءًا من م�ازنتهم ل�سراء الكتب، رغم اأن ت�فري 
مكتبة منزلية ل ميكن اأن يتم دون �سراء الكتب، لكن ال�سراء كطريقة مخططة م�سبقًا اأو مخ�س�ص لها م�ازنة لي�ست على درجة من ال�سي�ع بني 
الأ�سر. ويف جميع ور�سات الأطفال، حتدث الأطفال عن عدة اأ�ساليب لل�سراء، منها ما يتعلق ب�سراء الكتب من الأهل، كن�ع من املكافاأة والت�سجيع 
اأو الأجهزة  اأي�سًا من الألعاب،  اأنف�سهم بالدخار ل�سراء احتياجاتهم، لي�ص من الكتب فح�سب، بل  اأن يق�م الأطفال  اأو  على التح�سيل الدرا�سي، 

الإلكرتونية.

واإن كانت ن�سبة ل باأ�ص بها من الأطفال تلقى ت�سجيعًا من الأ�سرة للقراءة اخلارجية، فاإن الأهم اأن الأطفال يتحدث�ن اإلى اأ�سرهم ح�ل ما يقراأون 
اإذ اأو�سح 55% من الأطفال اأنهم دائما ما يتبادل�ن احلديث مع اأ�سرهم ح�ل قراءتهم، مقابل 30% يفعل�ن ذلك اأحيانًا. يف حني اأن البقية 15% ل 

يتحدث�ن مع اأ�سرهم ح�ل قراءتهم اخلارجية.

©  م�سادر القراءة اخلارجية وت�سنيفها

ويعد الكتاب امل�سدر الرئي�ص للقراءة بح�سب 67% من الأطفال، يليه الإنرتنت عند 15% منهم، واملجالت بن�سبة 8%، يف حني اأن البقية جمع�ا بني 
اأكرث من م�سدر، اأو اأ�ساف�ا تفا�سيل اأخرى كاعتبار الق�س�ص اأو الروايات م�سدرًا مختلفًا عن الكتب. اأما التباينات الرئي�سية يف م�سادر القراءة 
ح�سب املنطقة اجلغرافية، فتتعلق بارتفاع ن�سبة الكتاب م�سدرًا رئي�سًا للقراءة يف قطاع غزة لت�سل اإلى 79%، مقارنة مع 62% يف ال�سفة الغربية، 
الت�جه  اأن  الغربية بخم�سة نقاط مئ�ية لكل منهما عن قطاع غزة. ومن اجلدير ذكره،  فيما ترتفع ن�سبة الرج�ع لالإنرتنت واملجالت يف ال�سفة 
لالإنرتنت كم�سدر للقراءة ترتفع ن�سبته ارتباطًا بال�سريحة العمرية، فالإنرتنت ي�سكل م�سدرًا للقراءة اخلارجية لدى ن�سبة 24% ممن هم يف عمر 

17-18، مقابل 5% لدى ال�سريحة العمرية 8-10، و12% لدى ال�سريحة العمرية 11-14. ومبقارنة اإجابات الأطفال ح�ل م�سادر قراءتهم، مع اإجابات 
الأ�سر، فاإن هناك تقاربًا كبريًا يف ن�سب كل من الأطفال واأ�سرهم.

وبت�سنيف الكتب ح�سب م�سم�نها اإلى اأربع فئات رئي�سة، اأفادت اإجابات الأطفال اإلى اأن الكتب الأدبية والرتاثية والتي ت�سمل الق�س�ص والروايات 
وال�سعر واحلكايات ال�سعبية هي الأكرث قراءة، حيث اأن 88% من الأطفال الذين يقراأون كتبًا خارجية، مييل�ن اإلى هذا الن�ع من الكتب، يلي ذلك 
وبن�سبة 73% الكتب الدينية، والتي ت�سمل الكتب املقد�سة مثل القراآن والروايات والق�س�ص الدينية، ويف املرتبتني التاليتني؛ الكتب العلمية )وت�سمل 

العل�م والطبيعة والتكن�ل�جيا واخليال العلمي( وبن�سبة 43%، واأخريًا، الكتب التاريخية وبن�سبة %35. 

وب�سكل عام، يالحظ اأن التباين الرئي�سي يتعلق بالكتب الدينية، اإذ ترتفع ن�سبة قراءة هذا الن�ع من الكتب يف قطاع غزة اإلى 82%، مقارنة مع 68% يف 
ال�سفة الغربية. ومبقارنة نتائج الأطفال مع الأ�سر فيما يتعلق بن�ع الكتب، يت�سح ح�سب الر�سم البياين، اأن اإجابات الأطفال جلميع املجالت اأعلى من 
اإجابات الأ�سر، مع اختالف ن�سبة التباين، فاأعلى ن�سبة للتباين بني الإجابتني تتعلق بالكتب الدبية )الفرق: 20 نقطة مئ�ية(، واأقل ن�سبة تباين اأتت 
مرتبطة بالكتب الدينية )الفرق: 6 نقاط مئ�ية(. اأما ح�سب اجلن�ص، فنجد اأن الذك�ر يتف�ق�ن يف ن�سبة قراءتهم للكتب العلمية والدينية والتاريخية، 

مقابل تف�ق الإناث يف الكتب الدبية، حيث جاءت النتائج على النح� املبني يف الر�سم اأدناه.

واإن نحينا جانبًا الن�سب امل��سحة اأعاله ملا يقراأه الطفال ح�سبما اأفادوا هم، اأو اأ�سرهم، فاإن الن�سبة الأعلى من الأ�سر )46%( ت�سجع اأطفالها على 
اأ�ساًل، ويف الدرجة الثانية 34% ت�سجع الأ�سر اأطفالها على القراءات  اأن ن�سبة هذا الن�ع من القراءات مرتفعة  قراءة امل�ا�سيع الدينية، هذا رغم 

الأدبية. يلي ذلك امل�ا�سيع العلمية 13%، واأخريًا امل�ا�سيع التاريخية %7.

وممكن ال�ق�ف على بع�ص مالحظات املكتبيني ح�ل تف�سيالت الأطفال، وبع�ص اآراءهم ح�ل ت�سجيع عادة القراءة، من الأمثلة التالية:

-  »الأطفال ال�سغار يت�جه�ن للق�س�ص التي حتت�ي على ر�س�مات اأكرث )من عمر 5 �سن�ات الى 10 �سن�ات(، يجب ان يك�ن هناك ت�سجيع على 
القراءة من خالل تقدمي ح�افز اأو ج�ائز يف البداية«. جمعية نه�سة اأب� دي�ص/ ور�سة املكتبيني برام اهلل.

-  »بنات اجليل ال�سغري)10 و 12 �سنة ( لكي يربزوا انف�سهم يت�جه�ن لقراءة الروايات الأدبية، مع عدم فهمهم لها، الت�جه الى روايات غ�سان 
كنفاين وغادة ال�سمان«. جمعية الهالل الأحمر/ ور�سة املكتبيني برام اهلل.

-  »الت�جه لدينا الأكرب ه� للروايات والق�س�ص املرتجمة، بالجتاه الآخر الروايات العربية يتم ال�س�ؤال عن اأثري عبد اهلل واأحالم م�ستغامني من قبل 
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اليافعني«. مركز امل�ارد- م�ؤ�س�سة تامر/ ور�سة املكتبيني برام اهلل.

© اأماكن ح�س�ل الأطفال على الكتب وامل�سادر التي يقراأون

ذلك  يلي   ،)%49( الأطفال  ن�سف  ح�ايل  لدى  وذلك  الأول،  امل�سدر  املدر�سية  املكتبة  فت�سكل  قراءتهم،  م�سادر  على  الأطفال  ح�س�ل  مكان 
املكتبات العامة ومكتبات امل�ؤ�س�سات الأهلية وبن�سبة 22%، فاملكتبة املنزلية بن�سبة 12%، فيما يعتمد البقية على مكتبات اأ�سخا�ص )7%( كالأ�سدقاء 

واجلريان واملعارف.

ومن املهم هنا، اأن بع�ص املكتبيني © من مكتبات امل�ؤ�س�سات واملكتبات العامة- اأفادوا باأن الأطفال يف عمر �سغري ياأت�ن عادة مع اأخ�تهم الكرب 
اإحدى املكتبيات امل�ساركات يف ور�سة متخ�س�سة برام اهلل:  اآبائهم، لن�سغال ه�ؤلء يف ال�ظائف والأعمال املنزلية، تق�ل  اأو  اأمهاتهم  ولي�ص مع 
»لي�ص من اأول�يات الأم اأن تاأتي مع طفلها يف القرية، ياأتي الأطفال ل�حدهم لدينا اأو مع �سخ�ص كبري من اأخ�تهم، ولدينا متط�عات م�س�ؤولت عن 
تدر�ص الأطفال و اإعطائهم كتبهم. من املفرت�ص ت�جيه الأطفال لقراءة الكتب و خا�سة يف املدار�ص احلك�مية، ول يتم الت�ا�سل مع الأهايل حتى 
يتم ت�سجيع اأطفالهم على القراءة والت�جه للمكتبة فهناك م�سكلة يف الأهل. الأف�سل اأن يك�ن هناك ترتيب مع وزارة الرتبية والتعليم للحث على 

القراءة«.

اأن املكتبات املدر�سية ت�سكل م�سدرًا لالأطفال يف ال�سفة  ولعل ما يلفت النظر، التفاوت بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة يف هذا ال�سدد، حيث 
الغربية اأعلى من قطاع غزة، وعلى خالف ذلك املكتبة املنزلية، كما ي��سح الر�سم البياين التايل:

 

ترتفع  الأقل عمرا  الكتب اخلارجية، فالأطفال  العمرية يف م�سادر ح�س�لهم على  �سرائحهم  الأطفال ح�سب  تباين بني  ل�ج�د  البيانات  وتفيد 
ن�سبة اعتمادهم على املكتبة املنزلية مقارنة مبن هم اأكرب عمرًا، فيما اأن العتماد على املكتبات العامة، يرتفع بزيادة عمر الأطفال، وهنا، يكفي 
التدليل، على اأن 29% من الأطفال يف عمر 17-18 يح�سل�ن على الكتب اخلارجية التي يحتاج�ن من خالل املكتبات العامة، يف مقابل اأن اأيًا من 
الفئات الأ�سغر عمرًا ل تزيد ن�سبة اعتمادهم على املكتبات العامة عن 19%. وح�ل امتالك الأطفال ا�سرتاكًا يف مكتبات عامة يف مناطق �سكناهم، 

اأو�سح 15% فقد باأن لديهم ا�سرتاك يف تلك املكتبات، مع تباين وا�سح بني ال�سفة الغربية 20%، وقطاع غزة 5% يف هذا ال�سدد.

ولدى �س�ؤال الأ�سر عن ت�فر مكتبات منزلية لديهم، اأفاد 26% من الأ�سر باأن لديهم مكتبة منزلية )ترتفع الن�سبة يف ل�سفة الغربية اإلى 28%، مقابل 
21% يف قطاع غزة(. وتتفاوت املكتبات املنزلية تلك يف عدد مقتنياتها، فربعها )26%( تقريبا حتت�ي على اأقل من 25 كتابًا، وح�ايل 41% منها 
حتت�ي بني 26-50 كتابًا. و17% حتت�ي بني 51-100 كتاب )مبعنى اأن 84% من املكتبات املنزلية ل تزيد مقتنياتها من الكتب عن مئة كتاب(. 
وحتت�ي هذه املكتبات على جمم�عة من�عة من الكتب، تنتمي ملختلف املجالت املعرفية، واأكرثها ن�سبة الكتب الدينية، ومن ثم الكتب التاريخية 

والدبية. وغالبا ما يك�ن لالأب والأم، الدور الأكرب يف اختيار هذه الكتب، اأو الأخ�ة والأخ�ات الكبار.

الأطفال ذوي الإعاقة والقراءة اخلارجية

تتعلق  اإلى جتربة هامة  الإ�سارة  يجدر هنا  الإعاقة،  الأطفال من غري ذوي  مع  تتعامل جميعها  والكتب،  املكتبات  لأن�اع  ال�سابق  التناول  ك�ن 
وامل�ؤ�س�سات  املكتبيني  املختلفة مع  اللقاءات  اأن  العتبار  بعني  احتياجاتهم. مع الخذ  ينا�سب  ما  اإلى  الذين يحتاج�ن  الإعاقة  بالأطفال ذوي 
العاملة مع الأطفال لفتت اإلى اأن كثريًا من املراكز الثقافية واملكتبات، حتتاج اإلى كثري من العمل لت�سل م�ست�ى امل�اءمة التي تنا�سب الإعاقات 
املختلفة، اإذ اأن الأطفال ذوي الإعاقات احلركية، يحتاج�ن اإلى م�اءمة تختلف عن تلك التي يحتاجها الأطفال من ذوي الإعاقات الب�سرية اأو 

ال�سمعية. 

تاأ�سي�ص  اإذ مت  اأحد ج�انب عملها، على الأطفال من ذوي الإعاقات ال�سمعية،  اأمام جتربة جمعية الهالل الأحمر، التي ركزت يف  وهنا نقف 
مدر�سة، ت�سمل �سف�فًا من الرو�سة اإلى الثان�ية العامة، مزودة مبكتبة، روعي فيها تعزيز الرثوة اللغ�بة لالأطفال املذك�رين )بالرتكيز على 
تعليمي، يف  اإ�ساري  قام��ص  اإعداد  تعمل على  التي  اأولى اجلمعيات عربيا،  فهي من  ريادية،  كانت  والتجربة هنا،  �سنة(.  الأعمار من 15-6 
الريا�سيات والجتماعيات، حيث يحت�ي القام��ص على ثالثة اأجزاء؛ تعليمي، وتخاطبي، وهجائي. مبا �سمن تقدمي لغة الإ�سارة كمزيج من 
العامية والف�سيحة. وه� ما �سهل اأمام العديد من الطفال م�ساألة القراءة، اإ�سافة ملحاولة الت��سع يف الق�س�ص امل�س�رة، مبا يخدم حاجات 

هذه الفئة من الأطفال.

© اأ�ساليب القراءة اخلارجية: القراءة الفردية والقراءة يف جمم�عات

الأطفال )%73(  وقراءته يف جمم�عات، فقد ف�سل غالبية  ل�حده،  الطفل  للقراءة اخلارجية، وهما: قراءة  رئي�سيني  اأ�سل�بني  اأمام  كنا  واإن 
الأ�سل�ب الأول، مقابل 18% للقراءة يف جمم�عات، يف حني اأن البقية يعتربون الأ�سل�بني مقب�لني للقراءة. مع مالحظة اأن الذك�ر اأميل من 
الإناث لأ�سل�ب القراءة يف جمم�عات، والأطفال يف قطاع غزة اأميل للمجم�عات من الأطفال يف ال�سفة الغربية. كذلك فاإن ال�سريحة العمرية 
تاأثر على تف�سيالت الأطفال يف هذا ال�سدد، فبزيادة عمر الأطفال فاإنهم مييل�ن لتف�سيل القراءة ل�حدهم، مقابل القراءة يف جمم�عات لدى 

الأطفال الأقل عمرًا.

©  الأطفال الذين ل يقراأون

وبالع�دة اإلى الذين اأجاب�ا باأنهم ل يقراأون كتبا خارجية والذين تتجاوز ن�سبتهم ن�سف الأطفال، فقد عرب 46% منهم )اأي من الأطفال الذين ل 
يقراأون كتبًا خارجية( باأنهم ل يقراأون ك�نهم ل يحب�ن القراءة، مقابل 22% اعتربوا اأن لديهم ه�ايات اأخرى ت�سغل اأوقاتهم. فيما اعترب 9% اأن 
ذلك يع�د لعدم ت�سجيع اأ�سرهم لهم، ون�سبة مماثلة ن�سب�ا عدم قراءتهم للكتب اخلارجية اإلى اأنهم ل يجدون كتبًا تنا�سب اهتماماتهم، واأخريًا 

فاإن العمل خارج املنزل، اأو يف ال�اجبات املنزلية ي�سكل العائق الرئي�ص اأمام قراءة الأطفال لكتب خارجية وبن�سبة تقارب 3.5% لكل منهما.

 

3233



الق�سم اخلام�ص: دور املدر�سة

من بني الأطفال امل�ساركني يف امل�سح، اأفاد 63% اأن املدر�سة تخ�س�ص وقتًا لزيارة املكتبة املدر�سية والتعرف على محت�ياتها، وترتفع الن�سبة يف ال�سفة 
الغربية لت�سل اإلى 66%، مقارنة مع 57% يف قطاع غزة. كما ترتفع الن�سبة يف اإجابات الإناث اإلى 67% مقابل 58% يف اإجابات الذك�ر.

اإن وج�د مكتبة مدر�سية اأمر مهم لالأطفال، وخا�سة لتعزيز عادة القراءة اخلارجية لديهم، لكن ذلك وحده غري كاف اإن مل يكن هناك اأوقات لزيارة 
املكتبة والتعرف على محت�ياتها، والأهم ربط العملية التعليمية برمتها، بالرج�ع اإلى م�سادر خارجية. لكن م�ساألة تعزيز ثقافة الأطفال ل تقف عند 
اأوجه الثقافة وم�سادر تلقيها. وعلى ذلك فاإن ربط الثقافة مبنتجيها من  اأي�سًا تن�يع الن�ساطات ذات ال�سلة مبختلف  القراءة وح�سب، بل من املهم 
الأ�سخا�ص اأو امل�ؤ�س�سات م�ساألة يف غاية الأهمية لالأطفال، خا�سة يف مرحلة هم فيها باأم�ص احلاجة لر�سم �س�رة ذهنية معينة عن القدوة، وهنا �سئل 
الأطفال اإن كان اأحد الكتاب اأو الر�سامني قد �سبق لهم زيارة املدر�سة، وقد اأفاد 27% من الأطفال بالإيجاب، لكن من بني تلك الن�سبة فقط 14% من 

يتذكرون ا�سم الكاتب/ة اأو الر�سام/ة الذي زار مدر�ستهم.

وبالع�دة اإلى الأوجه املختلفة ذات ال�سلة املبا�سرة بالثقافة، واملرتبطة باأن�سطة املدر�سة املنهجية منها والالمنهجية، تبني اأن ن�سبة ترتاوح بني %30-%59 
من الأطفال يعتربون اأن مدار�سهم تنمي لديهم م�اهب وه�ايات تتعلق بامل��سيقى، التمثيل، الرق�ص والدبكة، الكتابة الأدبية والتعبريية، الر�سم. وذلك 

على النح� التايل:

 

ومن ال�ا�سح اأن دور املدر�سة يف تنمية م�اهب الأطفال املبينة يف الر�سم البياين، هي اأعلى يف ال�سفة الغربية عنه يف قطاع غزة، با�ستثناء الر�سم. اأما 
التباين الآخر فقد برز ح�سب اجلن�ص، فن�سبة الإناث الل�اتي يعتربن اأن املدر�سة ت�سهم يف تنمية م�اهبهن، اأعلى من ن�سبة الذك�ر ويف جميع املجالت. 

كما اأن ن�سبة الأطفال الذين يعتربون اأن املدار�ص تنمي م�اهبهم املختلفة ترتفع بانخفا�ص اأعمارهم.

اأنف�سهم، خا�سة اأن وج�د  اأنها ما زالت دون تطلعات الرتب�يني  اإل  لكن برغم محاولت املنظ�مة التعليمية، ب�سكل دائم تط�ير الأن�سطة الالمنهجية، 
مناهج قا�سية وط�يلة، �سي�سكل اأعباء كبرية على الأطفال، حيث ت�سبح م�ساألة الأن�سطة �سرورية لتحفيز الطلبة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، بالإ�سافة 
اإلى ما يتم تعليمه من خالل املناهج. يق�ل اأحد املعلمني يف ور�سة الأهايل ببيت عنان: »بالن�سبة للن�ساطات الالمنهجية، التي تدعم نف�سية الطفل اأكرث 
من الدرا�سة، يف ظل مناهج قا�سية وهي للنخبة )اأنا مدر�ص( ايل 20 �سنة، م�ص م��س�عة بطريقة تتنا�سب مع القدرات املختلفة، بتميل لأكرث من امل�ست�ى 
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 ب�خدوا فيها. هال بالن�سبة للن�ساطات، انا كنت اأتابع مع الولد مثال انا عندي 5، البن الكبري نروح انا واياه على املدر�سة ونت�سلى، حاليًا 
مثاًل عندنا مكتبة، ب�سراحة اقلك انا عندي 5 ما كان هاد ال�سي متاح للكل، بنتي الخرية هي ايل ا�ستفادت من املكتبة وانا كتري مب�س�ط منها، ومعها 
ج�از  �سفر كدي�ص بتقطع درا�سة ، وامبارح اخدوهم على متحف محم�د دروي�ص، انا اوؤمن كثريًا بالن�سطة الالمنهجية لنها بتعزز ثقة الن�سان بنف�سه«.

الق�سم ال�ساد�ص: مقارنة بع�ص نتائج م�سحي 2011 و2016

يقدم هذا الق�سم من الدرا�سة مقارنة بني نتائج م�سحي 2011 و2016، مع �سرورة التنبيه اأن نتائج املقارنة، هي جمرد م�ؤ�سرات عامة على التغري 
يف النتائج، اإذ اأن بع�ص الأ�سئلة اختلفت �سياغتها بني امل�سحني، وكذلك الأمر اإلى بع�ص املعطيات التف�سيلية، وحتى التعريفات الإجرائية التي 

�سممت ال�ستمارة اجلديدة وفقها، اإ�سافة اإلى �سم�ل م�سح 2011 ل�سريحة الأطفال من عمر 8-10 �سن�ات والذين مل ي�سملهم امل�سح احلايل. 

©  ق�ساء ال�قت، ووقت الفراغ

مع اختالف اخليارات و�سيغة ال�س�ؤال بني امل�سحني، اإل اأن ثمة ما يجمع بينهما؛ ففي م�سح 2011، اأفاد الأطفال اأن ا�ستخدام الكمبي�تر والإنرتنت 
ياأتي يف الدرجة الأولى، اإذ اأن 33% من الأطفال و�سع�ا ذلك كخيار اأول لق�ساء وقت فراغهم، ويف الدرجة الثانية كل من: م�ساهدة التلفزي�ن، 
ويف احلارة مع الأ�سدقاء لدى 20% من الأطفال. ويف الدرجة الثالثة، ق�ساء وقت الفراغ يف املنزل، وبن�سبة 16%، يف الدرجة الرابعة تاأتي املطالعة 
والقراءة وبن�سبة 6.4%. ويف الدرجة اخلام�سة 3% يف النادي، واأخريًا، اأفاد 2% من الأطفال امل�ستطلعني باأنهم يق�س�ن وقت فراغهم بن�ساطات 

اأخرى غري املحددة يف امل�سح. 

واإن اأردنا مقارنة الأمر مبا عليه احلال يف م�سح 2016، نع�د للتاأكيد على اختالف �سيغة ال�س�ؤال، واخليارات املطروحة، وتق�سيم ال�قت اإلى ثالثة 
فرتات )درا�سة، اأعمال، وقت فراغ(، واأخريًا تق�سيم ال�سنة اإلى )اأيام درا�سية، عطلة اأ�سب�عية، عطلة �سيفية(، اإل اأن ما ميكن ق�له بهذا ال�سدد 
لع�دة ثالثة اأمناط من الأن�سطة )املت�سلة ب�قت الفراغ( لتحتل م�قع ال�سدارة، كما يف امل�سح الذي �سبق، مع اختالف يف الن�سب، حيث بالع�دة 
الإلكرتونية وو�سائل  ال�قت، النرتنت والألعاب  الأولى لق�ساء غالبية  العطلة ال�سيفية يف م�سح 2016، جاء يف املرتبة  الفراغ يف  لق�ساء وقت 
الت�ا�سل الجتماعي، وذلك عند 25% من الأطفال، ويف املرتبة الثانية اللعب والله� يف احلارة وبن�سبة 18%، يلي ذلك م�ساهدة التلفزي�ن لدى 

18% من الأطفال.

©  امل�ساركة يف الأن�سطة الثقافية

اإن و�سعنا ن�سب م�ساركة الأطفال )وهنا ن�ؤكد على اأن امل�ساركة تعني ممار�سة تلك الن�سطة ل جمرد ح�س�رها( يف مقارنة مع ما كان عليه احلال 
يف 2011، �سنالحظ اأن جميع اأمناط امل�ساركة قد انخف�ست ن�سبتها، اآخذين بعني العتبار اأن اأي تغيري يف �سيغة ال�س�ؤال قد ينعك�ص على النتيجة، 
لكن كم�ؤ�سر عام، ميكن التاأكيد على اأن اجتاه امل�ساركة يف تناق�ص، الأمر الذي اأكد عليه عدد من العاملني يف امل�ؤ�س�سات الأهلية عامة، ولي�ص 
تلك التي تعنى مبجال الأطفال وح�سب. ويعك�ص الر�سم البياين التايل التباين يف م�ساركة الأطفال يف عدد من الأن�سطة بني عامي 2011 و2016.
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اأما ح�ل امل�ؤ�س�سات واجلهات الداعية واملنظمة للن�ساطات الثقافية التي ي�سارك فيها الأطفال، بني م�سح 2011 اأن غالبية الأطفال 64% ي�سارك�ن 
يف الأن�سطة الثقافية من خالل املدر�سة، ويف املرتبة الثانية، لكن بن�سبة اقل بكثري، تاأتي كل من م�ؤ�س�سات الأطفال وال�سباب، واملكتبات وبن�سبة %13 
لكل منهما. اأما امل�ساركة من خالل م�ؤ�س�سات اأخرى وهي الن�ادي الريا�سية، واجل�امع والكنائ�ص، والبلدية واملجل�ص القروي، فاإن معدلت م�ساركة 

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

ويف م�سح 2016، بقيت املدر�سة حتتل املرتبة الأولى وبنف�ص الن�سبة اأي 64%، اأما باقي اجلهات الداعية لالأن�سطة فقد جاءت على النح� التايل: 
م�ؤ�س�سات الأطفال وال�سباب 9%، والن�ادي الريا�سية 7%، ودور العبادة )جامع/ كني�سة( 3%، فيما اأجاب 15% من الأطفال بغري ذلك.

©  القراءة اخلارجية

بالنظر اإلى ن�سبة الأطفال الذين يقراأون كتبًا خارجية يف م�سح 2011 )حيث مت �س�ؤالهم عن ذلك خالل فرتة مرجعية هي 3 �سه�ر م�ست، حيث كان�ا 
خالل ف�سل درا�سي(، اأظهرت النتائج اأن ن�سبة من يقراأون ت�سل اإلى 54%. فيما اأن ن�سبة الذين يقراأون كتبا خارجية خالل اأيام ال�سنة الدرا�سية 

)�س�اء خالل الأ�سب�ع اأو يف العطلة الأ�سب�عية( ح�سب امل�سح احلايل 2016 فقد بلغت 42%. وخالل العطلة ال�سيفية ترتفع الن�سبة اإلى %89. 

اأما مدة القراءة اخلارجية فقد ميز م�سح 2016، بني املدة يف الأيام الدرا�سية، العطلة الأ�سب�عية، والعطلة ال�سيفية، حيث تبني ارتفاع عدد ال�ساعات 
يف اأيام العطل، وخا�سة ال�سيفية منها، وذلك ح�سب احت�ساب الأ�سر لعدد �ساعات قراءة الأطفال. اأما يف م�سح 2010، فقد مت احت�ساب ال�ساعات من 
خالل الطفال اأنف�سهم، وذلك باأخذ معدل قراءتهم اخلارجية يف الأ�سب�ع كله )الأيام الدرا�سية والعطلة ال�سيفية(. ومع �سع�بة املقارنة لختالف 
�سيغة ال�س�ؤال وتفا�سيله، اإل اأن االنتيجة الهم، اأن الأطفال الذين يقراأون، يف غالبيتهم )87%( يقراأون اأقل من �ساعتني اأ�سب�عيًا، وذلك يتقارب 

مع نتائج م�سح 2016، حيث اأن 98% يقراأون اأقل من �ساعتني خالل اأيام الدوام املدر�سي، و92% اأقل من �ساعتني خالل العطلة الأ�سب�عية.

يف امل�سحني اأظهرت النتائج اأن الكتاب ه� امل�سدر الرئي�ص للقراءة اخلارجية، وذلك بن�سبة 59% من الأطفال الذين يقراأون يف م�سح 2010، وبن�سبة 
67% يف م�سح 2016، اأما الإنرتنت كم�سدر للقراءة فقد تقاربت الن�سبة، اإذ بلغت 13%، و15% يف امل�سحني املذك�رين على الت�ايل. اأما امل��س�عات 
التي يقراأها الأطفال، فلي�ص من املمكن مقارنتها، ك�ن �سيغة ال�س�ؤال يف م�سح 2010 اأعطت الأطفال خيارًا واحدًا، فيما اأعطي الأطفال اأكرث من 

خيار لالإجابة يف م�سح 2016.

باأنهم ل يحب�ن القراءة )نتيجة  ال�س�ؤال الذي وجه لالأطفال الذين ل يقراأون، فقد عرب 56% منهم  وبالنظر لأ�سباب العزوف عن القراءة، وه� 
2010(، مقابل 46% يف م�سح 2016.

ا�ستخال�سات وت��سيات 

برغم كل الهتمام النظري الذي يحظى به الأطفال، بدءًا من التاأكيد على الرتبية البيتية، و�س�ًل ملا تقدمه كل امل�ؤ�س�سات التن�سئ�ية، اإل اأن 
ذلك الهتمام، مل يراوح الطم�حات يف كثري من احلالت، خا�سة عندما يتعلق الأمر بال�سيا�سات والربامج العملية. واإن اقت�سى الأمر التخفيف 
من �سلبية النظرة الآنفة، فيمكن الق�ل، اأن التغريات التي ي�سهدها املجتمع الفل�سطيني، على �ستى ال�سعد، تت�سم بدرجة من التعقيد، جتعل 

وترية اجله�د املبذولة مل�اجهة مختلف التحديات اأقل بكثري مما ينبغي. 

فالثقافة يف �سياق ال�ريقات ال�سابقة، لي�ست جمرد كم من املعل�مات واملعرفة، التي ينبغي لالأطفال حت�سيلها، بل هي املدخالت ال�سرورية، 
التي ت�سع اللبنات الأولى لبناء جيل قادر على التحرر والنعتاق والبناء. فلي�ص من املبالغة الق�ل، اأن عنا�سر الثقافة املحلية يف فل�سطني كما 
املعل�ماتي  التدفق  وجه  ال�سم�د يف  على  قادرة  تعد  والتغريب، مل  والأ�س�لية  ال�ستعمار  ملخاطر  تتعر�ص  التي  العربية  املجتمعات  غريها يف 
واملعريف الهائل الذي باتت ال�س�رة عن�سره الرئي�ص، دون اأن حت�سن تلك الثقافة باملزيد من ال�عي، والنفتاح النقدي على ما�سينا وحا�سرنا، 

كما على التجارب الإن�سانية، من اأجل اأن تك�ن قادرة على امل�اجهة. 

من ال�سروري العمل على تط�ير ق�انني وت�سريعات وت�فري م�ازنات لزمة لتط�ير قطاع الثقافة، المر الذي ي�ؤكد على جدية م��سعة الثقافة، 
ب�سكل عام،  الثقافة  واقليمية يف ج�ائز  الفرد يف ج�ائز عاملية  اأو  امل�ؤ�س�سة  تف�ز  اأن  يكفي  الهتمامات، فال  اأولية  الطفل  يف  ثقافة  وخا�سة 
والقراءة ب�سكل خا�ص، اأن ال�سيا�سات والبيئات الثقافية قد تط�رت واأ�سبحت اأف�سل،  وممكنة وحا�سنة جلميع الطراف الفاعلة يف املجال 

الر�سمي ومنها واملجتمعي على ال�س�اء.  

بداأت الدرا�سة بتحليل اأهم الق�سايا املرتبطة بق�ساء ال�قت ووقت الفراغ، وقد كان لفتًا للنظر كيف اأن الدرا�سة وحل ال�اجبات يتطلبان وقتًا 
ط�ياًل لدى غالبية الأطفال، �سحيح اأن امل��س�ع هنا، ل يقف اأمام الت�ساوؤل ح�ل املناهج الدرا�سية، من حيث ما تقدمه، ن�عًا وكمًا، ول من حيث 
اإ�سهامها يف بناء التفكري خا�سة النقدي منه عند الأطفال، لكن من ال�ا�سح اأن اإرهاق الأطفال يف حل ال�اجبات، اأو يف التح�سري للمدر�سة، 
اأكرث مما ينبغي، والأهم اأن معظم تلك ال�اجبات تركز على الكتب املدر�سية، ل على اإثارة الأ�سئلة وامل��س�عات وربطها باملتطلبات احلياتية 

لالأطفال، ب�سكل يدفعهم للبحث عن م�سادر خارجية، ولذا فاإن املتطلبات الدرا�سية ل حتثهم كثريًا على القراءة اخلارجية.

وبرغم اأهمية اللعب خا�سة يف ال�سريحة العمرية الأ�سغر من الأطفال، اإل اأن عدم ت�فر اأماكن مخ�س�سة للعب، تدفع الأطفال اإلى اللعب والله� 
يف احلارة ويف ال�س�ارع، ما يعر�سهم لعديد من املخاطر، لي�ص اأخطرها ح�ادث ال�سري، فكثري من العادات وال�سل�كيات التي يكت�سبها الأطفال 
تاأتي من خالل اختالطهم يف ال�سارع واحلارة مبن هم اأكرب عمرًا، ودون وج�د رقابة على مثل تلك العالقات والروابط. وعلى خالف ذلك، لنا 
اأن نتنباأ اأن وج�د اأماكن مخ�س�سة للعب واأن�اع معينة منه، ي�فر م�ساحات وف�سح اأكرث اأمنًا، ويحقق ن�عا من الت�ازن بني تلك امل�ساحات والف�سح 
الأكرث حرية وبني الرقابة الأ�سرية وامل�ؤ�س�سية ب�ج�د رقابة واإ�سراف اأ�سري اأو م�ؤ�س�سي، ميكن اأن ي�ساهم يف ت�جيه اللعب ب�سكل اإيجابي، اأو على 

اأقل تقدير، ال�قاية من بع�ص الأمناط ال�سلبية لل�سارع واحلارة.

الإنرتنت  املرئية على وجه اخل�س��ص، وه�  الإعالم  اأي�سًا عن و�سائل  الذي ل ميكن ف�سله  النمط  التكن�ل�جيا، وه�  وباحلديث عن و�سائل 
وال��سائل التكن�ل�جية، وو�سائل الت�ا�سل الجتماعي. والتي باتت مت�فرة بكرثة، وتكاد تخرتق غالبية اأوجه حياة الأطفال، وت�ؤثر عليهم، بل 
فاإن مخاطرها  التكن�ل�جيا،  تلك  التي متثلها  الأهمية  كل  فمع  والأقران.  واملدر�سة  الأ�سرة  اإلى جانب  رئي�سيًا  وتن�سئ�يًا  ترب�يًا  باتت مدخاًل 
املحتملة والتي ل ميكن ح�سرها، ت�سع الأ�سر وامل�ؤ�س�سات الرتب�ية اأمام م�س�ؤوليات جديدة، يرتبها عدم القدرة على �سبط املحت�ى املمكن تلقيه 
من خالل تلك ال��سائل )كالعنف، الإباحية، التحري�ص، الكراهية، العن�سرية...( هذا ي�ساف اإلى ف�ساءاتها الفرتا�سية، التي باتت ت�سكل 
»واقعًا« م�ازيًا اإن �سح التعبري. ودون اخل��ص يف تفا�سيل ذلك، ممكن الق�ل اأن انعكا�سات ذلك على ثقافة الأطفال، بل وحتى النا�سجني، ل 

ميكن �سبطها باملنع اإن كان ذلك ممكنًا اأ�سا�سًا- بل بالت�عية، والرقابة غري املبا�سرة.

واإن كانت الدرا�سة تركز اأكرث على القراءة اخلارجية، فاإن ذلك ل يعني جتاهل الأن�سطة املختلفة، التي ت�سهم بتنمية �سخ�سية الأطفال، و�سقل 
مهاراتهم، واإطالق طاقاتهم، اإلى جانب، اأن تلك الأن�سطة ذاتها، ت�سب يف املجال الثقايف مبعناه ال�ا�سع. وقد تبني تراجع تلك الأن�سطة ب�سكل 
عام، وتركز معظمها يف املدن الرئي�سية. هذا كله اإلى جانب، اأن تلك الأن�سطة حتتاج لروؤى وا�سحة، لربطها بالعملية الرتب�ية والتثقيفية على 
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حد �س�اء. فامل�ساألة ل تتعلق بعدد تلك الأن�سطة، اأو عدد الأطفال امل�ساركني فيها، بل ما ت�ؤديه تلك الأن�سطة من ر�سالة/ ر�سائل.

ا�ستعر�ست  اي�سًا، وقد  بل لدى ذويهم  الأطفال فح�سب  لي�ص لدى  نف�ص درجة الهتمام،  تعد على  القراءة اخلارجية مل  اأن عادة  ال�ا�سح  ومن 
الدرا�سة الكثري من الع�امل التي اأدت لرتاجع تلك العادة، اأهمها ت�افر بدائل عديدة للقراءة. مع بقاء ع�امل اأخرى م�سمرة، ت�سرحها التغريات 
ال�سياقية بعامة، فمن انحدار الن�سال التحرري، اإلى ت�ساعد النزعة ال�ستهالكية، و�س�ًل اإلى �سع�د اخلطاب الأ�س�يل، مل تعد الثقافة واملعرفة 
يف م�قع ال�سدارة، فالنتقال من ال�ستباك الن�سايل، والذي يحمل يف ثناياه امل�اجهة الثقافية اإلى ممار�سة البناء امل�ؤ�س�ساتي على طريقة الدليل 
الإجرائي، ومن بناء الذات اإلى زخرفتها ال�ستهالكية، ومن اإثارة ال�س�ؤال اإلى الأج�بة اجلاهزة امل�دعة يف كل م�سادر اخلطاب الأ�س�يل، مل تعد 
القراءة ت�سغل بال الكثريين، فكيف ميكن اأن تك�ن ذات اإقبال من الأطفال اأنف�سهم اإن مل يتم اإعادة بناء الروؤية وما ينبثق منها من اأفعال و�سيا�سات 

بطريقة ت�سع املعرفة، كفاعل تغيريي- حترري.

اإن تعقيد امل��س�ع هنا، ي�سعنا اأمام م�س�ؤوليات ج�سام، على جميع اجلهات اأن تتحمل جزءًا من م�س�ؤولياتها، فالغر�ص لي�ص ال��س�ل اإلى جيل يحب 
القراءة، اأو يقراأ عدد اأكرث من ال�ساعات، بل اإلى جيل ت�سكل املعرفة، والت�ساوؤل والنقد جزءًا من اأول�ياته، التي ي�ستطيع ت�جيه ب��سلتها اإيجابيًا، 

ولذا ميكن ال�ق�ف على بع�ص الت��سيات التي يجب اأن تتح�ل اإلى �سيا�سات وبرامج لدى مختلف اجلهات وامل�ؤ�س�سات املعنية.

اأوًل: على �سعيد الأ�سرة:

تلعب الأ�سرة الدور الرتب�ي والتن�سئ�ي الأبرز يف مراحل الطف�لة املبكرة، مع الأخذ بعني العتبار اأن تباين ال�سياقات القت�سادية والجتماعية 
والثقافية تف�سي بال�سرورة لختالف الأول�يات الرتب�ية لالأ�سر، ومع ذلك فاإن الهتمام بالثقافة والقراءة اخلارجية، يبداأ من الأ�سرة، والتي ميكن 

لها تعزيز ذلك من خالل:

-  ت�سجيع الأطفال على القراءة، من خالل تن�يع الأ�ساليب الرتغيبية. كالقراءة لهم، ح�س�ر عرو�ص واأفالم �س�اء يف امل�سرح اأو يف ال�سينما اأو 
عرب الإنرتنت.

اأ�سب�عي لنقا�ص الأطفال يف كل الق�سايا التي تهمهم، والطالع على اهتماماتهم، وم�ساكلهم، ورغباتهم،  اأو  -  تخ�سي�ص الأ�سرة ل�قت ي�مي 
وتف�سيالتهم �سمن ت�ساركية الأ�سرة ودورها.

-  محاولة اإدماج الأطفال قدر الإمكان يف اأن�سطة امل�ؤ�س�سات التي تهتم بتنمية م�اهب الأطفال وم�ساركتهم فيها.

-  ت�جيه الأ�سرة ل�ستخدام اأطفالها لالإنرتنت وال��سائل التكن�ل�جية احلديثة، باجتاه ا�ستخدامات اأكرث ارتباطًا بامل�ا�سيع الثقافية واحلياتية 
العامة.

-  تخ�سي�ص م�ازنات، واإن كانت مت�ا�سعة، ل�سراء كتب الأطفال وامل�ساركة يف الأن�سطة ح�سب مي�لهم واهتماماتهم.

-  تعزيز اأهمية ال�س�ؤال واحل�ار يف العالقة مع الطفل.

ثانيًا: على �سعيد امل�ؤ�س�سات الر�سمية، وزارتي الثقافة والرتبية والتعليم

تعترب امل�ؤ�س�سة التعليمية ذات اأثر اآين وم�ستقبلي يف حياة الطفل الفل�سطيني، والتغيري املرتقب يف املدر�سة تغيري بني�ي، ول ي�ستند فقط حل�سة 
مكتبية ون�ساط هنا وهناك، املرتقب تغيري فعلي جذري مبفه�م التعلم والثقافة وامل�ساحة والتفكري احلر. يتطلب ذلك الى اأن تك�ن الثقافة واملطالعة 
والكيمياء  فالفيزياء  امل�سم�ن  وتغيريي  الروح  فل�سفي  ه�  املطل�ب  والنفتاح  املدر�سية،  واحلياة  والتعليم  الرتبية  لنهج  عابرة  ق�سية  والقراءة 
واجلغرافية والتاريخ واللغات هي روحية ثقافية للفهم ولي�ص للتلقني. وعلى ذلك فاإن مبداأ القراءة واملطالعة اخلارجية، لي�ست مقرتنة برواية اأو 
كتاب خارج املنهاج فقط، واإمنا يرتبط بالفهم وانعكا�ص روحية املطالعة اخلارجية على فل�سفة املنهاج وكيفية تعاطيه كثقافة وفكر ولي�ص ككتاب 
للنجاح والنتقال من مرحلة تعليمية الى اأخرى، لتاأ�سي�ص ملعارف وفكر تغيريي وتط�ري يقرتن بالفئات العمرية املختلفة وحت�سيلها املعريف ولي�ص 

الن�سبي »العالمة«.

-  تزويد املدار�ص بالكتب املنا�سبة لالأطفال، ل �سيما الكتب الأدبية.

-  ت�سكيل جلنة لختيار الكتب املنا�سبة للفئات العمرية املختلفة، وت�سم كل من املخت�سني وامل�ؤ�س�سات الر�سمية والعاملة يف املجال.

-  تعزيز دور املكتبة لتاأخذ على عاتقها النم� العاطفي والذهني للطفل، واإدراج احل�سة املكتبية على الربنامج الدرا�سي ب�سكل ر�سمي.

-  تط�ير اأ�ساليب التدري�ص، ب�سكل يجعل القراءة اخلارجية جزءًا من املتطلبات الدرا�سية، من خالل دمج الق�سة كاأداة للتعلم.

-  دعم دور املكتبة باأن تك�ن بيئة اآمنة وحا�سنة لال�ستك�ساف والتعبري احلر.

-  تعزيز ح�س�ر وم�ساركة الأطفال يف الأن�سطة الثقافة املختلفة، الر�سم وامل�سرح والرق�ص وامل��سقى، بحيث ت�سمن هذه الأن�سطة تنمية اخليال ورح 
النقد لدى الأطفال.

-  الت��سع يف اأ�ساليب التعليم الإلكرتوين، لال�ستفادة من الربامج التعليمية وال�ثائقية.

-  ت�سجيع قطاع الن�سر لالأطفال.

-  تعزيز ال�عي باأهمية القراءة من خالل  تنظيم معار�ص الكتب الدورية يف املدار�ص وخارجها.

-  الت�سهيل وامل�ساعدة يف و�س�ل الكتب اإلى فل�سطني.

-  دعم الإنتاج اخلا�ص بالطفل، من خالل ت�سهيل و�س�له باأ�سعار زهيدة لالأطفال، واملكتبات العامة واخلا�سة واملجتمعية.

ثالثًا: على �سعيد امل�ؤ�س�سات العاملة مع الأطفال

اإن ثقافة الطفل ق�سية عابرة لكل برامج وزارة الثقافة، وهنا تكمن احلاجة لربط تلك الأن�سطة مبتطلبات املعرفة وبيئة احلياة مع التاأكيد على النقد 
والتفكري واخليال احلر، والرتكيز على ا�سرتاتيجيات ت�ساهم يف التغيري والبناء، وذات بعد ت�ساركي مع امل�ؤ�س�سات املحلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين 
ذات العالقة بالقطاع. مما يتطلب تعزيز مبداأ التعاون وال�سراكة مب�سارين، امل�سار الأول واملنطلق من ال�سراكة اجلماعية يف ذات اجل�سم الثقايف ذاته، 

لتج�سري فج�ة التناف�ص نح� فكر التعاون، وامل�سار الآخر مرتبط بال�سراكات مع املجتمعات املحلية.

-  ا�ستك�ساف الطاقات وامل�اهب بني الأطفال، وت�فري البيئة املنا�سبة لنم�ها.

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

-  الرتكيز على العمل اجلماعي، واملهارات املختلفة لدى الأطفال، وربطها بق�سايا حياتية اأو معرفية. حيث من �ساأن الروحية اجلماعية تعزيز التعاون 
بني الأطفال بدًل من الفردية، ويتاأتى ذلك عرب الن�ساطات امل�سرتكة؛ حمل م�س�ؤولية احلفاظ على البيئة ون�سر ثقافة املطالعة املرتبطة بهدف تعب�ي 
تثقيفي، والنتقال يف العمل مع الأطفال من مبداأ العدد املنجز اإلى مبداأ املبادرة املرتبطة بهدف يحقق تبعاته على البيئة املحلية، وهنا احلديث عن 

جتلي مبدا املناف�سة اجلماعية واملرتبط بهدف جمتمعي تغيريي يف حياة الأطفال والفتيات.

-  ت�فري ف�ساءات اإلكرتونية للح�ار والنقا�ص الثقايف خا�ص بالأطفال.

-  ت�فري ف�ساءات اإلكرتونية وغري اإلكرتونية متكن الأطفال من عر�ص اإنتاجاتهم البداعية.

-  ت�فري اأن�سطة م�سرتكة جلميع اأفراد الأ�سرة. 

م�اهبهم  الخت�سا�ص يف جمال  ذات  امل�ؤ�س�سات  اإلى  الن�سمام  اإلى  الأطفال  ت�سجيع  اإلى  ي�ؤدي  امل�ؤ�س�سات،  بني  التعاون  الناظم يف  الطار  تعزيز    -
واهتماماتهم.

من جانب اآخر، ل ميكن الف�سل بني امل�ؤ�س�سات املختلفة وامل�ست�يات املختلفة، بل ينبغي اأن يتحقق قدر من التناغم، اأ�سا�سه النطالق من مبداأ اأن الثقافة 
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اإن نخب�ية احل�س�ل  واإعاقتهم؛  القت�سادي  اإقامتهم وم�ست�اهم  النظر عن جن�سهم ومكان  بغ�ص  الأطفال  واملعرفة حق جلميع  واملطالعة 
وال��س�ل اإلى امل�ؤ�س�سة الثقافية تناق�ص هذا احلق بحدود عالية، فاطفال الفقراء ومحدودية و�س�لهم للم�ؤ�س�سة الثقافية، واأطفال اجلغرافيا 
النائية واملعزولة، وطفالت العمل املنزيل، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال املت�سربني من التعليم، ه� فئات العمل معهم واجبة، من خالل 
برامج تعزز من احلق يف احل�س�ل وال��س�ل اإلى امل�ؤ�س�سة الثقافية، والنخراط العادل يف الربامج الثقافية. وميكن التدليل على ذلك من 

خالل ال�سيا�سات التالية:

-  ال�ستثمار الأمثل يف وقت الفراغ املتاح لدى الأطفال، وخ�س��سًا فرتات الإجازات والعطل ال�سيفية، وتك�ين نهج ت�ساركي وذي �سلة ب�سيغ 
براجمية حتدث بعدًا ت�ع�يًا ثقافيًا... كالقيام بن�ساطات بيئية ميدانية، رحالت يف الطبيعة، رحالت تخلق بعدًا ثقافيًا ووطنيًا محليًا، لتخليق 

وحتفيز القراءة والكتابة لدى الأطفال )قراءة جماعية، كتابة مقالت وتاأمالت من الطبيعة... اإلخ(.

-  اإيجاد م�ساحات م�سرتكة لالأطفال باجتاه احل�ار فيما بينهم، واحل�ار مع م�س�ؤولني وفنانيني و�سعراء وكتاب وم��سيقيني، هذه امل�ساحات 
تن�عات  �سمن  الأطفال  وت�جهات  م�اهب  يف  الأمثل  ال�ستثمار  من  ويعزز  احل�ار،  على  وقادرة  ناقدة  �سخ�سيات  و�سقل  بناء  يف  ت�ساهم 

وم�ساحات م�سرتكة وفردية.

-  بناء برامج ت�ساركية ب�سراكات محلية ت�ساهم لتعزيز و�س�ل الأطفال لالأن�سطة الثقافية يف امل�ؤ�س�سات الفاعلة يف هذا املجال، �س�اء من 
بالبيئة املعا�سة لالأطفال �س�اء كان ذلك  اإلى امليدان؛ ميدانيا بربطها  الثقافة  اأو و�س�ل ن�سطاء  البناء على فكرة املكتبات املتنقلة،  خالل 
اإلى طفل فاعل  اأو ريفية املكان، الأر�ص والطبيعة، حيث ي�ساهم ذلك يف تخليق عن�سر املبادرة والفعل، والنتقال من طفل متلقٍّ  ح�سرية 

ومبادر.

-  ت�فري مرافق امل�ؤ�س�سات العامة، ل �سيما املدار�ص، كم�ساحات لتنفيذ اأن�سطة الأطفال املختلفة.
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