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امللخص:
يسعى هذا البحث إىل التعرف عىل طبيعة العالقة بن األنشطة الرتويحية املمارسة خالل الوقت 
املتعثرين  ونظرائهم  املتفوقن  التالميذ  بن  مقارنة  إجراء  خالل  من  وذلك  الدرايس،  والتحصيل  الحر، 
الدراسة عىل)155( تلميذاً وتلميذة من  الفرق بينهم. تشتمل  دراسياً، فيما يخص ممارساتهم، وإبراز 
املتفوقن واملتعثرين دراسياً من مستوى األوىل بكالوريا، من الشعب األدبية والعلمية. وقد تبنت الدراسة 
املنهج الوصفي التحليي، وتم استخدام االستمارة كأداة كمية رئيسية من أجل التحقق من الفرضيات 

واإلجابة عن السؤال اإلشكايل.

املتعثرين عىل  املتفوقن، ونظرائهم  التالميذ  امليداني، وجود فروق بن  البحث  نتائج هذا  أفرزت 
مستوى نوع األنشطة املمارسة، والوقت املخصص لها، إىل جانب وجود فروق بن الذكور واإلناث، يف حن 

تم نفي تأثري اإلطار املؤسساتي لألنشطة. 

يمكن  الحر،  الوقت  خالل  املمارسة  الرتويحية  األنشطة  أن  البحث،  نتائج  خالل  من  استنتجنا 
إذا ما تمت تحت إرشاف األرسة واملدرسة،  للتالميذ،  الدرايس  التحصيل  الرفع من مستوى  أن تسهم يف 
إتمام جميع  بعد  معلوم ومحدد،  يف وقت  وتمت  واملنفعة،  املتعة  بن  يجمع  تعليمي  بمحتوى  واقرتنت 

الواجبات الدراسية.  

The Relationship Between the Academic Achievement and the Free 
Time’s Recreational Activities

(A comparative study between the high-achieving students and of their low-achieving 
counterparts at the First Year Baccalaureate’ level in the city of Sale, Morocco)

Amina Zaouji
PhD Student in Sociology

University of Mohamed V - Faculty of Education Sciences - Morocco

Abstract
The study sought to define the impact of free time’s recreational activities on the 

academic achievement of First year baccalaureate’ students, through the comparison between 
the recreational activities of high-achieving students and their low-achieving counterparts.

The study included a sample of (155) students of both sexes, enrolled in different schools 
in the city of Sale, Morocco.  A questionnaire was used for data collection. 

The results showed significant statistical differences between the two groups in terms of 
the type of recreational activities and the time allocated to practice such activities.

With regard to gender, the study showed female students practiced different recreational 
activities tending to home-associated ones and usually devote less time to these activities.

It was concluded that recreational activities could contribute to the increase and 
improvement of students’ academic achievement, provided that these activities be practiced 
under the supervision of both family and school and should not interfere with students’ 
homework. 
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مقدمة: 
أن   ،)David,  2011( االجتماعية  األزمنة  حول  املنجزة  الدراسات  من  مجموعة  أظهرت 
االهتمام بالوقت الحر ازداد بشكل ملحوظ بسبب مساهمته يف ازدياد مدة متوسط حياة الفرد، 
وكذا بسبب فرص االزدهار والتفتح التي يتيحها له. كما أن انخفاض الوقت املخصص للعمل 

ساهم يف تعديل القيم املرتبطة بمختلف األزمنة االجتماعية، وعىل رأسها الوقت الحر.

االجتماعية  الرضورات  بن  يعدان من  املمارسة خالله،  واألنشطة  الحر  الوقت  أصبح  وقد 
الثورة الصناعية والتكنولوجية من  التغريات االجتماعية، بسبب  التي أفرزتها موجة  والرتبوية 
جهة، وتطور الجانب الحقوقي من جهة أخرى، حيث نصت اتفاقية حقوق اإلنسان، عىل رضورة 
تمتع الفرد بحيز من الوقت يستعمله بحسب رغبته الشخصية، كما نصت أيضاً اتفاقية حقوق 
الطفل، عىل االعرتاف بحق الطفل يف الراحة وأوقات الفراغ لالنخراط يف األلعاب واألنشطة املناسبة 
لسنه، واملشاركة بحرية يف الحياة الثقافية والفنية وفق رغباته. وبالتايل فالوقت الحر يعد من 
جديد  فرع  بروز  العلمية  الناحية  من  نجد  لهذا  األفراد  حياة  يف  املؤثرة  االجتماعية  األزمنة  بن 
الناحية االجتماعية والسياسية  الحر والرتويح، ومن  الوقت  لدراسة  السوسيولوجيا  من فروع 
الحقوق  من  حقاً  باعتباره  الحر،  بالوقت  الدول  باقي  غرار  عىل  املغربية  الدولة  اهتمام  تنامي 
كما سبقت اإلشارة، ونتيجة لذلك تم سن مجموعة من السياسات العمومية التي تهدف إىل دعم 
الشباب، ومساعدتهم عىل استثمار وقتهم الحر، وضمان آليات الولوج للرتويح كالزيادة يف بناء 

دور الشباب، واملراكز الثقافية والرياضية.

الفراغ وتمضية  كما أن األنشطة املمارسة يف إطار الوقت الحر، ليست مجرد أنشطة مللء 
الوقت، بل هي أنشطة تمكن األفراد من إشباع حاجاتهم النفسية وتحقق لهم التوازن، وشحن 
التي  واملهارات  القيم  اكتساب بعض  عن  ذواتهم، فضالً  واكتشاف  والعضلية،  النفسية  الطاقة 

تؤهلهم لالنخراط يف املجتمع وتحقيق االنتماء )الزين، 1999(.

اتسع  فقد   ،)2003 )الزين،  الرتفيه  عىل  تقوم  أصبحت  املعارصة  الحضارة  لكون  ونظراً 
اليومي  الوقت  من  املائة  يف   28 يقارب  ما  يشكل  أصبح  والذي  الحر1،  للوقت  املخصص  الزمن 
للمغاربة الذين تفوق أعمارهم 15 سنة حسب البحث الوطني حول استعمال الوقت، الذي أنجزته 
املندوبية السامية للتخطيط لسنة 2011-2012 )املندوبية السامية للتخطيط، 2014(، وكذا تطور 
أشكال األنشطة الرتويحية املمارسة، غري أن هذا التغري واالزدياد، يرتتب عنه ازدياد القلق حول 
استخدامه. نتيجة لذلك تولدت لدى األرس عدة مخاوف )Françoise & Pequignot, 2007(، تتمثل 
يف القلق من فقدان السيطرة عىل زمام األمور، أمام تعقد هذه املمارسات الرتويحية، حيث يخىش 
ببعض  التأثر  بسبب  التطرف  أو  كاإلدمان  االنحراف  لخطر  أبنائهم  إمكانية تعرض  من  اآلباء 
قضاء  عن  واالنشغال  اللهو  إىل  انرصافهم  أو  مختلفة،  ثقافات  من  الوافدة  الشبابية  التيارات 

الواجبات املدرسية وإهمال الدراسة. 

لهذا ارتأينا أن ينصب موضوع بحثنا عىل دراسة إشكالية األنشطة الرتويحية املمارسة يف 
إطار الوقت الحر وعالقتها بالتحصيل الدرايس، ملحاولة اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت التي 
الدرايس،  والتحصيل  األنشطة  هذه  بن  توجد  التي  العالقة  نوع  حول  واملربون،  اآلباء  يطرحها 
وكيفية التمكن من استفادة التالميذ من الوقت الحر وممارسة األنشطة الرتويحية، دون إهمال 
الواجبات املدرسية وتحقيق مستوى معن من التحصيل، باعتبار أن التفوق والنجاح يعدان اليوم 

من آليات االرتقاء االجتماعي.

47	يوماً،	يغطي	العطل	املدرسية،	العطل	 2015-2016،	حوايل	 )1(	بلغ	عدد	أيام	العطلة	للموسم	الدرايس	الجاري	حسب	الئحة	العطل	

الوطنية،	والعطل	الدينية.	إىل	جانب	عطل	نهاية	األسبوع،	وأيام	اإلرضاب،	وكذا	أنصاف	األيام	الدراسية،	ناهيك	عن	العطلة	الصيفية	التي	

تمتد	عىل	األقل	عىل	مدى	شهر	يوليو	وأغسطس.
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مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
األطفال  لدى  الحر،  الوقت  تدبري  أهمية  إىل  السوسيولوجيا  الباحثن يف مجال  نبه عدد من 
إذ لم يعد استثمار الوقت الحر يف الوقت الحايل من األمور  والشباب وال سيما املراهقن منهم، 
الثانوية التي تدخل ضمن خانة الرتف والكماليات االجتماعية، بل أصبح من متطلبات العملية 
الرتبوية، لتجنب بعض املشكالت. فالكسل مثالً ال يعترب حسب الزين )2003( سمة تميز شخصية 
باآلليات  التي ال تزوده  التنشئة االجتماعية،  التلميذ، بقدر ما هو نتيجة فشل عملية   - الطفل 
املختلفة  االجتماعية  األزمنة  بن  القائم  التعارض  وفهم  وقته،  ميزانية  يف  للتحكم  الرضورية 
كزمن التمدرس، زمن الحياة األرسية، زمن الرتويح للتمكن من املالءمة بن هذه األزمنة لصالح 

تمدرسه.

والتفتح  لالزدهار  فرصاً  لألفراد  يتيح  الحر  الوقت  أن  إىل  الدراسات،  من  مجموعة  وتشري 
)David, 2011(، كما يؤكد عدد من الباحثن أن لألنشطة الرتويحية التي يمارسها الشباب خالل 
إذ   ،)Mailloux, 2013( املدريس النجاح  وإن كان غري مبارش يف تحقيق  الوقت، دوراً مهماً  هذا 
النجاح  عوامل  بن  من  خارجها  أو  املدرسة  داخل  ممارستها  تمت  سواء  األنشطة  هذه  تعترب 
الدرايس. ومن زاوية أخرى، نجد أن بعض الدراسات سلطت الضوء عىل الجوانب املظلمة للوقت 
الحر، والتي قد يتجه خالله الشباب ملمارسة بعض األنشطة املحفوفة باملخاطر، حيث بن كل 
من أوجي وفورتي )Auger & Fortier, 2006( ، أنه يمكن أن تكون لألنشطة الرتويحية مجموعة 
من السلبيات، تتخذ عدة أشكال، أبسطها املبالغةيف ممارسة بعض األنشطة املقبولة اجتماعياً 
التعرض  أو  واإلحباط  اإلرهاق  إىل  يؤدي  مما  عليها  واإلدمان  فيها  واإلفراط  مثالً،  كالرياضية 
لبعض اإلصابات. وأكثرها تعقيداً هي األنشطة ذات الطابع االنحرايف والتدمريي، مثل االستهالك 
املفرط للكحول واملخدرات، التعاطي أللعاب الحظ والقمار، البحث عن املتعة يف بعض املمارسات 

الجنسية املحفوفة باملخاطر.

دراسة  خالل  من   ،)Mailloux, Leclerc & Thibault, 2012(وزمالؤها مايو  أبرزت  وقد 
الحر  الوقت  حول  واإلنجليزية  الفرنسية  باللغة  املنجزة  الدراسات  من  ملجموعة  بيبليوغرافية 
فعىل  والفزيولوجي،  السيكولوجي  الرفاه  الشباب  لدى  تعزز  الرتويحية  األنشطة  أن  والرتويح، 
سليمة،  صحية  عادات  امتالك  من  الشباب  تمكن  الرتويحية  فاألنشطة  الفزيولوجي  املستوى 
وتضمن لهم مزاجاً مستقراً، وتساهم كذلك يف عملية النمو الفكري والجسمي لديهم؛ أما عىل 
املستوى السيكولوجي فإن األنشطة الرتويحية تساعد عىل تقليص اإلحساس بامللل والالمباالة، 

التي تعد من ضمن عوامل االنحراف والسلوكيات املعادية للمجتمع كالعنف واالنتحار. 

كما تساهم هذه األنشطة، يف تمكن الفرد من اكتساب بعض الجوانب التي ال غنى عنها يف 
تحقيق النجاح والتفوق الدرايس؛ منها ما يرتبط بالفرد ومنها ما يرتبط باملحيط االجتماعي، 
بالحافزية،  شعوره  تنمية  واحتياجاته،  اهتماماته  تحديد  ذاته،  معرفة  من  الفرد  كتمكن 
عالقات  وبناء  لديه،  االلتزام  روح  تطوير  ثم  املدرسة،  يف  الرفاق  لجماعة  باالنتماء  وإحساسه 

إيجابية مع أفراد محيطه.

وتؤكد مايو كذلك )Mailloux, 2013(، عىل أن مشاركة التالميذ يف األنشطة الرتويحية تحفز 
لديهم اإلحساس بالنشاط والفعالية، وترفع من استعدادهم لخوض التحدي، وتسمح لهم بتطوير 
بإسرتاتيجيات  كاالستعانة  املدرسية،  الحياة  يف  استخدامها  يمكن  التي  املهارات،  مجموعة من 
تدبري التعب واإلرهاق خالل االمتحانات. ويعترب الباحث روي)Roy, 2011(أن ممارسة األنشطة 
املوازية أو الالصفية هي نقطة ارتكاز حقيقية من أجل تحقيق النجاح الدرايس، ذلك أن ممارسة 
الدراسية بشكل إيجابي، وتساعدهم عىل تطوير  الحياة  التالميذ يف  األنشطة ترفع من انخراط 
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 )Roy, Bouchard, & Turcotte, 2012( وزمالئه  روي  دراسة  عنه  كشفت  ما  وهو  ذواتهم. 
من  وتلميذة  تلميذاً   611 حوايل  شملت  والتي  الدرايس،  والتفوق  التالميذ  لدى  الهوية  بناء  حول 
األنشطة  أن  عىل  اإلعدادية  املرحلة  تالميذ  فيها  عرب  حيث  كيبيك،  بمدينة  تعليمية  مؤسسة   27
تسمح لهم بمعرفة ذواتهم، وتساهم يف تطوير ثقتهم بأنفسهم، وتمكنهم من استكشاف مراكز 

اهتمامهم وتحديد نقاط قوتهم. 

ويؤكد الباحث الزين يف دراسته )1999(، عىل أهمية استثمار الوقت الحر يف إطار محاربة 
الترسب املدريس، ويعزو مسألة التعارض التي تبدو بن أنشطة الوقت الحر واألنشطة املدرسية، 
املعنية  املؤسسات  بن  والتكامل  التوافق  آليات  وانعدام  الحر،  الوقت  ميزانية  توظيف  سوء  إىل 

بالتنشئة واملدرسة.

يدفعنا التأمل يف هذه الدراسات، إىل القول بأن أغلبها اهتم بما تحققه األنشطة الرتويحية 
من منافع غري مبارشة يف تحقيق النجاح الدرايس والوقاية من الهدر املدريس، من قبيل تحقيق 
التوازن النفيس والجسدي، تنمية القابلية لالنخراط يف الجماعة، وتطوير مجموعة من املهارات 
وغري  إيجابي  بشكل  تنعكس  املكتسبات  هذه  أن  الدراسات  هذه  تفرتض  حيث  والقدرات، 
إبراز العالقة املبارشة  التالميذ، لهذا ارتأينا أن ينصب موضوع بحثنا عىل  مبارش عىل مردودية 
املتفوقن  التالميذ  لدى  الدرايس  والتحصيل  الحر  الوقت  أثناء  املمارسة  الرتويحية  األنشطة  بن 
ونظرائهم املتعثرين، واختبار ما إذا كانت فعالً هذه العالقة كما تصفها البحوث إيجابية ولها 
الدرايس مرتبط بعنارص أخرى ال عالقة لها بأنشطة  النجاح  الدراسة، أم أن  دور فعال يف دعم 

الوقت الحر. 

لهذا نرى أنه من الوجاهة العلمية دراسةاألنشطة الرتويحية التي يقوم بها تالميذ الثانوي 
التأهيي خالل وقتهم الحر، عن طريق مقارنة ما يقوم به كل من املتفوقن واملتعثرين دراسياً من 
أنشطة ترويحية خالل وقتهم الحر، من حيث طبيعتها، وميزانية الوقت املخصصة ملمارستها، 
بن  الرابطة  العالقة  كانت  ما  إذا  ملعرفة  الدرايس،  التحصيل  عىل  العنارص  هذه  تأثري  ودراسة 
أن  أم  الدراسات،  بعض  أثبتت  كما  وإيجابية  قوية  عالقة  هي  والتحصيل  الحر  الوقت  أنشطة 
الرتويحية، وأن  باألنشطة  لها  أخرى ال عالقة  بعوامل  يرتبطان  املنخفض  أو  املرتفع  التحصيل 
إذا توافرت رشوط أخرى متعلقة  ما تدره األنشطة من منافع ال يدعم التمدرس بالرضورة إال 

بالتلميذ نفسه أو بمحيطه. 

وبالتايل فالهدف من هذا البحث يتمحور حول اإلجابة عن السؤال اإلشكايل التايل: إىل أي حد 
يمكن اعتبار أن هناك عالقة دالة بن ممارسة األنشطة الرتويحية خالل الوقت الحر والتحصيل 
الدرايس لدى كل من التالميذ املتعثرين دراسياً ونظرائهم املتفوقن، وما هي أوجه االختالف فيما 

بينهم؟ 

من خالل هذا السؤال اإلشكايل يمكننا طرح األسئلة الفرعية التالية:

هل يوجد فرق دال من الناحية اإلحصائية بن نوع األنشطة املمارسة يف إطار الوقت . 1
الحر والتحصيل الدرايس لدى التالميذ املتعثرين والتالميذ املتفوقن دراسياً؟

هل يوجد فرق بن التالميذ املتعثرين واملتفوقن دراسياً فيما يخص األنشطة املمارسة . 2
يف إطار الوقت الحر؟

هل يوجد فرق بن الذكور واإلناث املتعثرين دراسياً فيما يخص نوع األنشطة املمارسة؟. 3

هل يوجد فرق بن الذكور واإلناث املتفوقن دراسياً فيما يخص نوع األنشطة املمارسة؟ . 4

الوقت . 5 يخص  فيما  املتفوقن  والتالميذ  دراسياً  املتعثرين  التالميذ  بن  فرق  يوجد  هل 
املخصص ملمارسة األنشطة الرتويحية أسبوعياً؟
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هل هناك عالقة دالة إحصائياً بن االنخراط يف مؤسسة ملمارسة األنشطة الرتويحية . 6
خالل الوقت الحر، والتحصيل الدرايس لدى كل من التالميذ املتعثرين والتالميذ املتفوقن 

دراسياً؟

أهمية الدراسة: 
تندرج دراسة الوقت الحر ضمن حقل دراسة األزمنة االجتماعية التي حظيت باهتمام كبري، 
باعتبار أن الوقت هو قبل كل يشء تجربة فردية، وذاتية تختلف حسب مراحل ودورات الحياة. 
الفرد االجتماعية، كما  الوقت يخضع لعدد كبري من املحددات، كالقيم، ومكانة  فتصور قضاء 
مطالب  فالفرد  وبالتايل  مختلفة،  اجتماعية  سلوكيات  ينتج  بالحرية  أو  باإلكراه  اإلحساس  أن 
بممارسة عدة أدوار اجتماعية بشكل متزامن يف إطار أزمنة مختلفة، والتوفيق بن هذه األزمنة 
القيم  أساس  عىل  عليه  املجتمع  يفرضها  التي  واملتطلبات  متطلباته  بن  املوازنة  من  للتمكن 
للساحة  إثراء  بمثابة  الحر  الوقت  دراسة  تعترب  لهذا  الوقت؛  عىل  إضفاؤها  يتم  التي  واملعايري 
العلمية يف مجال العلوم اإلنسانية عموماً، ومجال السوسيولوجيا وعلوم الرتبية عىل الخصوص، 

نظراً لقلة الدراسات التي تتناول الوقت الحر واألزمنة االجتماعية يف املغرب. 

وعالقتها  الحر  الوقت  إطار  يف  املمارسة  الرتويحية  األنشطة  دراسة  أهمية  تكمن  كما 
بالتحصيل الدرايس، يف كونها تحاول اإلجابة عن األشكال املطروحة من طرف معظم األرس، وكذا 
املربن حول مدى إيجابية أو سلبية تأثري األنشطة الرتويحية عىل مردودية التالميذ؛ وإبراز الفرق 
بن أنشطة املتعثرين واملتفوقن دراسياً، إذ إن دراسة مختلف األنشطة الرتويحية التي يمارسها 

الشباب تسمح بمسايرة تطورها، ورصد الحدود الفاصلة بن استعماالتها اإليجابية والسلبية.

اإلطار النظري للدراسة
أواًل- مصطلحات الدراسة:

مفهوم الوقت احلر وخصائصه:
العمل  بعد  الوقت  من  تبقى  »ما  بأنه  الحر  الوقت  املعارص  االجتماع  علم  معجم  يعرف 
املدفوع عليه أجراً« )معن، 2006: 281(، ويعتربه فياردي Viard بأنه الفضاء الزماني املحرر 
من قيود املدرسة والعمل، وهو أيضاً الوقت الفسيولوجي املخصص للراحة والنظافة الجسدية 
الوقت  Abdel-Malek, 1967( Dumazedier(أنه  ,David(، ويرى جوفر دومازدييـه   2011(
يرى  كما  الشخصية،  ألهدافه  وإنجازاً  ألغراضه  إشباعاً  يحقق  أن  الفرد  فيه  يستطيع  الذي 
التفتح  أو  أنواع االنحالل  السواء شتى  الذي قد تربز فيه عىل  املجال  الحر هو ذلك  الوقت  أن 

واالزدهار.

ويعرف بول ويز الوقت الحر بأنه »حصة الوقت يف اليوم التي ال تستغل يف االحتياجات امللحة 
أو الرضورية لوجود اإلنسان« )أضبيعة، 2007: 98(. ويشري بعض الباحثن يف مجال الوقت الحر 
عىل غرار بول يوني Paul Yonnet وشاو Shaw، أن هناك خلطاً بن الوقت الحر والوقت املحرر من 
العمل، إذ يرى شاو Shaw أن الوقت املحرر رغم كونه خارج عن العمل والوظيفة، إال أنه يتضمن 
املخصص  الوقت  املهني،  الجانب  تطوير  إىل  تهدف  التي  التدريبات  مثل وقت  اإلكراهات،  بعض 
Olivierللعناية الشخصية، واملسؤوليات املنزلية أو العائلية...ولتجنب هذا الخلط يفضل أوليفي

.)Riverin & Simard, 2003: 221(”الحديث عن “الوقت املتـاح

 وعىل العموم فإن الخاصية الرئيسية التي تميز الوقت الحر عن باقي األزمنة االجتماعية 
مهما تعددت تسمياته، تتمثل يف خضوعه الختيارات الفرد بامتياز )David, 2011(، إذ ال يمكن 
الحديث عن وقت حر تتم فيه أنشطة إلزامية يمارسها الفرد رغماً عنه، أو أنشطة تحضريية تهدف 
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إىل املساهمة يف وقت العمل، فإذا كان كارل ماركس يرى أن وظيفة الوقت الحر والرتويح تتجىل 
يف استعادة النشاط البدني )David, 2011( وتجديد الطاقة لدى العمال، للتمكن من االستمرار 
 )Lopez Day, 1967(يف اإلنتاج والعمل، بمعنى أن الوقت الحر هو مجال إلعادة إنتاج قوة العمل
عن  االسرتخاء  يف  الحق  كتابه  يف  دافع  حيث  بالعمل،  الحر  الوقت  ربط  »ينتقد  الفارغ  فإنبول 

رضورة وجود وقت شخيص قصد االستمتاع بملذات الحياة ومتعها« )الزين، 1999: 43(. 

يتم التعبري عن الوقت الحر كذلك بمصطلحات أخرى كوقت الفراغ2، وقت التسلية أو الرتويح 
والوقت الثالث، بيد أن هذا املصطلح األخري يرتبط بعنرص االستهالك بالدرجة األوىل، فهو حسب 

الزين مصطلح »ذو أسس اقتصادية« )الزين، 1999(.

املهنية  االلتزامات  جميع  من  انتهائه  بعد  لنفسه  اإلنسان  يخصصه  الذي  الوقت  أن  كما   
اإلنسان فيه  أرسطو »وقت يكون  بل هو كما وصفه  فارغاً،  ليس وقتاً  والعائلية والشخصية، 
)عبد  صداقات«  تكوين  أو  الشعر  أو  املوسيقى  كسماع  مثالً  لذاته  فيه  مرغوب  بيشء  مشغوالً 

السالم، 2001: 88(.

مفهوم األنشطة الترويحية وخصائصه:
يحيل الرتويح يف اللغة عىل “االنبساط والراحة، وإزالة التعب وإدخال الرسور عىل النفس بعد 
العناء، ويقال أراح الرجل واسرتاح إذا رجعت له نفسه بعد اإلعياء” )ابن منظور: 455(، ويعرف 
يبذلها  التي  النشاط  “نواحي  بأنها  الرتويحية  األنشطة  االجتماعية  العلوم  مصطلحات  معجم 
البدنية والهوايات، أو سلبية كالرتدد عىل  الفرد يف أوقات فراغه، وقد تكون إيجابية كالرياضة 

املقاهي” )بدوي، 1982: 524(.

ويعرف جري )Gray( أن الرتويح » حالة انفعالية تنتاب الفرد؛ نتيجة إلحساسه بـالوجود 
فـي الحياة، وهي حالة مرتبطة باإلنجاز واالنتعاش والرسور« )العاجز، وعساف، 2009: 429(، 
وشعور  نفسية  حالة  أو  عاطفي  فعل  »رد  بأنه  الرتويح  يفرس  البعض  نجد  اإلطار  نفس  ويف 
يحسه الفرد قبل وأثناء ممارسته لنشاط ما، وقد يكون هذا النشاط عنيفاً كممارسة الرياضات 

العنيفة، أو هادئاً كقراءة الكتب واالستماع للموسيقى«)عبد السالم، 2001: 104(.

ويرى دومازودييه )Dumazedier, 1962( يف كتابه نحو حضارة الرتويح أن أنشطة الوقت 
الحر تتميز عن غريها من األنشطة بمجموعة من الخصائص، حددها يف أربعة خصائص، وهي 

كالتايل:

ممارسة  - كون  عىل  الخاصية  هذه  تحيل   :Caractère Libératoire التحرر  خاصية 
مختلف  من  التحرر  جانب  إىل  املمارس،  النشاط  نوع  اختيار  حرية  من  نابع  النشاط 

االلتزامات األخرى.
خاصية الالنفعية Caractère Désintéressé : تحيل هذه الخاصية عىل اختيار النشاط  -

بغض النظر عن نفعيته، أي أن الهدف من ممارسة نشاط معن غري خاضع لتحقيق 

)2(الحظنا	أن	عددا	من	الباحثني	يستخدمون	مفهوم	وقت	الفراغ	كمرادف	للوقت	الحر،	نظراً	لكون	الفراغ	من	األعمال	وااللتزامات	هو	يف	حد	

ذاته	تحرراً	منها،	وبالتايل	إذا	استبعدنا	التصورات	االجتماعية	يف	الثقافة	العربية	التي	تعترب	الفراغ	مدخالً	لالنحراف،	نجد	أن	وقت	الفراغ	هو	

وقت	حر	يمكن	للفرد	أن	يمأله	بحسب	إرادته،	ويمكن	أن	يخصصه	للتسلية	وممارسة	األنشطة	الرتويحية	التي	تحقق	له	املتعة.	وعىل	العموم	

يمكن	القول	بأن	استعمال	مفهوم	وقت	الفراغ	مرتبط	فقط	بالثقافة	العربية،	وتبعات	مشاكل	الرتجمة،	إذ	ال	تشتمل	الكتابات	األجنبية	سواء	

باللغة	الفرنسية	أو	اإلنجليزية	عىل	هذا	املصطلح،	بل	تستعمل	للداللة	عىل	الوقت	الذي	يخصصه	اإلنسان	لنفسه	بعد	قضاء	جميع	واجباته،	

	.)recréation, loisir, leisure time)	الرتفيه	أو	الرتويح	ووقت	،)temps libre, free time(	الحر	الوقت	مصطلح
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منافع معينة ترتبط بالعمل، الدين أو االلتزامات األرسية.
خاصية املتعة Hédonistique Caractère: ممارسة النشاط مرتبط بالبحث عن املتعة  -

واللذة. 
األفراد  - كون  يف  الخاصية  هذه  وتتمثل   :Personnel caractère الشخصية  خاصية 

يختارون أنشطتهم لتحقيق ذواتهم وتلبية حاجاتهم الخاصة. 

الزين،  التي تحدث عنها  الوظائف  الجزئيات، مع مجمل  الخصائص يف بعض  تتالقى هذه 
والذي يرى أن لألنشطة الرتويحية “وظيفة سوسيونفسية تتمثل يف تحقيق االسرتخاء وتنمية 
الرمزي  واالنتماء  الذات  وتحقيق  االجتماعية،  التنشئة  خالل  من  اجتماعية  ووظيفة  املهارات، 
للجماعية، ثم وظيفة عالجية عرب تفريغ التوترات وتجديد الطاقات النفسية والعضلية« )الزين، 
5(. ويضيف الزين إىل ذلك الوظيفة االقتصادية باعتبار أن األنشطة الرتويحية أصبحت   :2003

مجاالً لالستثمار واالستهالك )الزين، 2003(.

مفهوم التحصيل الدراسي وخصائصه:
التلميذ  إن  إذ  الجامعة.  أو  املدرسة  يف  املكتسبة  املعارف  تقييم  إىل  الدرايس  التحصيل  يشري 
ذا التحصيل الدرايس الجيد هو الذي يحصل عىل نقاط إيجابية يف االمتحانات أو املراقبات طيلة 
للكشف عما  التلميذ  لقياس قدرات  الدرايس  التحصيل  أخرى يستخدم  بعبارة  الدراسية.  السنة 

تعلمه خالل عملية التكوين.

النجاح  مستوى  أو  الفرد،  يحققها  التي  االكتساب  »درجة  بأنه  الدرايس  التحصيل  يعرف 
الذي يحرزه أو يصل إليه يف مادة دراسية أو مجال تعليمي« ويشري أيضاً إىل »اإلنجاز التحصيي 
للطالب يف مادة دراسية أو مجموعة املواد مقدراً بالدرجات طبقاً لالمتحانات املحلية التي تجريها 

املدرسة آخر العام أو نهاية الفصل الدرايس« )ونجن، 2014(.

ويعرف جابلن التحصيل الدرايس بأنه مستوى محدد من اإلنجاز أو براعة يف العمل املدريس، 
يقاس من قبل املعلمن، أو باالختبارات املقررة، واملقياس الذي يعتمد عليه ملعرفة مستوى التحصيل 
الدرايس، هو مجمـوع الـدرجات التي يحصل عليها التلميذ يف نهاية العام الدرايس، أو نهاية الفصل 

األول، أو الثـاني، وذلك بعد تجاوز االختبارات واالمتحانات بنجاح )الحموي، 2010: 180(.

وعرفه هاوز Hawse وهاوزيز Hawses عىل أنه »اإلنجاز واألداء الناجح واملميز يف مواضيع أو 
ميادين أو دراسات خاصة، والناتج عادة عن املهارات والعمل الجاد املصحوبن باالهتمام، وكثرياً 

ما يخترص يف شكل عالمات أو نقاط أو درجات أو مالحظات وصفية« )الحموي، 2010: 44(.

كما تعرفه منى الحموي يف دراستها حول التحصيل الدرايس وعالقته بمفهوم الذات سنة 
2011، بأنه »هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب يف االختبارات التحصيلية املدرسية 

للفصل األول أو الثاني، أو بنهاية العام الدرايس” )الحموي، 2010: 190(.

وينقسم التحصيل الدراسي لدى التالميذ إلى نوعين:

التحصيل الدراسي الجيد: وهو ما عرفه عبد الحميد عبد اللطيف بأنه السلوك الذي يعرب 
عن تجاوز أداء الفرد للمستوى املتوقع. والتحصيل الدراسي الضعيف: وهو ما يعتربه نعيم 
الرفاعي التحصيل الذي قد يكون عاماً عندما يكون مستوى التحصيل متدني لدى التلميذ يف 
جميع املواد الدراسية، وقد يكون خاصاً وهو التقصري الذي يسجل عىل مستوى بعض املواد 

الدراسية )باحمد، 2015(.
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التحديد اإلجرائي للمفاهيم:
يشتمل هذا البحث عىل ثالثة مفاهيم جوهرية، ارتأت الباحثة تحديدها من الناحية اإلجرائية 

لتأطري مجال االشتغال ورفع اللبس الذي قد يكتنف هذه املفاهيم:

الوقت الحر: نعرف الوقت الحر إجرائياً يف هذا البحث، يف كونه هو ذلك الوقت الفائض عن الدراسة 
سواء الرسمية يف املدارس، أو االختيارية يف مراكز الدعم، والخارج عن األوقات املخصصة إلنجاز 
اختياري  بشكل  التلميذ  يخصصه  الذي  الوقت  فهو  املنزلية،  وااللتزامات  الدراسية،  الواجبات 

ملمارسة أنشطة غري ربحية، تحقق له املتعة، وتمكنه من التسلية والرتويح عن نفسه. 

األنشطة الترويحية:
األنشطة  يتمثل يف كونها كل  البحث،  الرتويحية يف هذا  األنشطة  اإلجرائي ملفهوم  تحديدنا 
الحر،  التأهيي خالل وقتهم  الثانوي  التالميذ يف مستوى  يمارسها  التي  االختيارية، غري ربحية 
سواء بشكل فردي أو جماعي من أجل التسلية والرتويح عن النفس وتحقيق املتعة، عىل غرار 

األلعاب بكل أنواعها، وجميع األنشطة الرياضية، الثقافية، الفنية واالسرتخائية.

التحصيل الدراسي:
ينطلق تعريفنا اإلجرائي لهذا املفهوم، من كونه يحيل عىل كل ما يحققه التلميذ من نتائج 
خالل سنواته الدراسية، وسوف يتم األخذ بعن االعتبار يف هذا البحث، معدل آخر دورة، واملعدل 
العام للسنة املنرصمة، وعدد السنوات التي تم تكرارها، وذلك كمعايري للتمكن من تحديد التالميذ 
املتفوقن ذوي التحصيل الدرايس املرتفع، والتالميذ املتعثرين ذوي التحصيل الدرايس املنخفض. 

ثانيًا - األسس النظرية لألنشطة الترويحية والوقت احلر:
يهدف هذا املحور إىل استحضار مجموعة من النظريات، التي اهتمت باألنشطة الرتويحية 
املمارسة خالل الوقت الحر، وذلك للتعرف عىل مدى أهمية هذه األنشطة يف حياة اإلنسان، والقيمة 

املضافة التي يمكن للفرد تحقيقها.

1 - النظريات السوسيولوجية:
نظرية احلق يف الكسل: 

1880، لصاحبها  تعترب نظرية الحق يف الكسل )Le droit à la paresse( التي ظهرت سنة 
والوقت  الرتويح  لسوسيولوجية  املؤسسة  األوىل  النظريات  من   ،)Paul Lafargue( بول الفارغ 
الحر، وتقوم عىل أساس انتقاد مبدأ تقديس العمل الذي وصفه الفارغ )Lafargue, 2002(بجنون 
العمل )étrange folie(، حيث يرى أن الطبقة البورجوازية التي حلت محل طبقة النبالء يف سياق 
التحوالت التي عرفتها املجتمعات األوروبية وبروز النظام الرأسمايل، عملت عىل ترسيخ ثقافة 
التفاني يف العمل معتمدة عىل األسس الدينية، إلقناع العمال برضورة مضاعفة جهودهم للرفع 

من املردودية واإلنتاج.

ويشري )الفارغ( إىل وجود تناقض بن الخطاب الذي تروج له الطبقة املسرية، وواقع الطبقة 
العاملة، ففي الوقت الذي تركز فيه األوىل عىل اعتبار العمل من عوامل التقدم وتحقيق الرفاهية، 
ظل  يف  »العمل  أن  الفارغ  يرى  لهذا  وصعبة.  هشة  عمل  ظروف  وتعيش  مستلبة،  الثانية  نجد 
النظام الرأسمايل هو مصدر لكل انحطاط فكري وتشوه عضوي )Lafargue, 2002 :8(، ويعترب 
الحق يف وقت  والرتويح وأساس  الهواية  يف  الحق  بمثابة “مرافعة لصالح  الفكري هذا  اتجاهه 
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شخيص قصد االستمتاع بملذات الحياة ومتعها” )الزين، 1999: 42(. 

نظرية جوفر دومازودييه:
طور دومازودييه )Dumazedier( الذي يعترب من رواد سوسيولوجيا الرتويح والوقت الحر، 
نظريته سنة 1962 يف كتابه املعنون عىل شكل سؤال نحو حضارة الرتويح؟، حيث يرى أن الوقت 
ويجب  العمل،  عن  مستقل  حقل  وهي  االجتماعية،  الفوارق  تلغي  الرتويحية  واألنشطة  الحر 

اعتبارها غاية يف حد ذاتها. 

وحسب جوفر دومازودييه )Dumazedier, 1966( فإن األنشطة الرتويحية املمارسة يف إطار 
الوقت الحر تهدف إىل تحقيق التحرر واملتعة باألساس، من خالل ثالث وظائف رئيسية تتمثل يف:

✓ .)délassement( وظيفة الراحة أو االستجمام
✓ )divertissement( وظيفة التسلية
✓ .)le développement de la personnalité( وظيفة تطوير الشخصية

بالنسبة للوظيفة األوىل فإن الرتويح يساعد عىل التخلص من التعب، بهذا املعنى فالرتويح 
والواجبات  االلتزامات  ضغط  عن  الناجمة  العصبية  أو  الفيزيولوجية  األرضار  عالج  إىل  يهدف 

اليومية وخاصة املرتبطة بالعمل.

أما الوظيفة الثانية فهي تسعى إىل تمكن الفرد من التخلص من امللل، إذ إن جورج فريدمان 
يؤكد عىل التأثري الضار لرتابة األعمال الجزئية التي يقوم بها األفراد يومياً.

يف  طوعياً  االنخراط  فرص  للفرد  تتيح  كونها  يف  الثالثة  الوظيفية  أهمية  تكمن  حن  يف 
املدرسة،  يف  املكتسبة  املهارات  بتطوير  وتسمح  واإلبداعية،  الثقافية  االجتماعية،  املجموعات 
يف  والحديثة، وتساهم  التقليدية  املعلومات  استخدام مختلف مصادر  الفعالة يف  املواقف  وتبني 

خلق أشكال جديدة للتعلم مدى الحياة.

حينما  حتى  وثيق،  بشكل  بينها  فيما  مرتابطة  ديمازودييه  حسب  الثالث  الوظائف  هذه 
تتعارض أحياناً، وهي توجد يف جميع الحاالت وإن كان ذلك بشكل متفاوت.

2 - النظريات النفسية:
نظرية التطهير:

تعترب نظرية التطهري )La théorie de la catharsis( من أبرز النظريات التي يمكن االستناد 
إليها يف مجال الرتويح، باعتبارها تنطلق من فكرة استعمال بعض األنشطة الفنية، للتخلص من 
املشاعر السلبية، ويف هذا اإلطار يعترب أرســـطو )karus, 1998( أن فن الدراما مثالً هو وسيلة 
لتنقية اإلنسان داخلياً من مشاعر الكراهية والعدوانية، من خالل مشاهدة القصص املأساوية 
التي يشخصها املمثلون عىل خشبة املرسح، والتي تجعلهم يقتسمون معهم مختلف املشاعر. 
الذي   ،)Harvey Carr( الـ20، أبرزهم هاريف كري وقد تبنى هذه النظرية عدة باحثن يف القرن 
يعترب أن ممارسة بعض الرياضات التنافسية كاملالكمة أو كرة القدم، من شأنه مساعدة الشباب 

.)Macklean & Hurd, 2011( عىل رصف الطاقة السلبية املعادية للمجتمع، وتفريغ املشاعر

نظرية االستجمام:
من  ينطلق  الذي   ،)G.T.W. Patrick( باتريك  األمريكي  النفس  عالم  النظرية  هذه  طور 
مسلمة مفادها أن الضغط والتوتر )Ionescu & Ionescu, 2003( الذي تسببه الحياة املعارصة، 
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العمال عىل  أن قدرة  باتريك  العصبي والعقي، ويبن  املستوى  إحداث اضطرابات عىل  إىل  يؤدي 
بسبب  الوفيات  معدالت  تزايد  أفرزت  التي  الحياة،  تعقد  بسبب  أقل  أصبحت  الضغط  مقاومة 

األزمات القلبية وانسداد الرشاين وأمراض الجهاز العصبي والهضمي. 

صحية  أشكال  عن  البحث  تقتيض  والضغط،  التوتر  تبعات  من  الوقاية  أن  باتريك  ويرى 
لتحرير املشاعر والجسد لتحقيق التوازن، ويقرتح ممارسة الرياضة والسيما كرة القدم ملا توفره 

هذه الرياضة من مزايا.

والصغار،  الكبار  ألعاب  بن  بالتمييز  قاموا  الذين  األوائل  الكتاب  باتريك من ضمن  ويعترب 
فألعاب الكبار بالنسبة له تهدف بالدرجة األوىل إىل تحقيق االستجمام والتخلص من التوتر، يف 

حن أن ألعاب الصغار تندرج ضمن عملية التنشئة والتطور الغريزي. 

إذا توافرت فيه مجموعة  إنساني كيف ما كان،  أي نشاط  تتم تسمية  أن  باتريك  ويقرتح 
من الرشوط بأن يسمى باللعب، وتتمثل هذه الرشوط يف ممارسته لذاته، أي بدون وجود دواعي 

نفعية، وله خاصية الحرية والتلقائية. 

نظرية الطاقة الزائدة:
التي  التجارب  البيولوجي ومن  اللعب جذورها من »املجال  أنشطة  تستمد معظم نظريات 
نظرية  نجد  النظريات  هذه  أبرز  ومن   ،)77  :2001 السالم،  )عبد  الحيوانات«  عىل  تطبيقها  تم 
 Herbert( والتي طورها هريبرت سبنرس ،)La théorie du surplus d’énergie( الطاقة الزائدة
Spencer( باالعتماد عىل كتابات فريدريك فان شيلر )Friedrich Von Schiller( حول سلوكيات 
بعد  وذلك  بدون هدف،  العبثية  األشياء  ببعض  اللعب وتقوم  إىل  تتجه  التي  والطيور  الحيوانات 
حصولها عىل العنارص الرضورية للحياة مثل األكل والرشب مبارشة، بمعنى بعد حصولها عىل 
الطاقة. ويرى سبنرس أن “الحافز للعب يكمن وراء حاجة الفرد للتخلص من الطاقة الزائدة لديه 

 .)Ionescu & Ionescu, 2003: 80( ”وحرقها

بينما يرى موريتز الزاروس )Moritz Lazarus( أن الهدف من اللعب أو األنشطة الرتويحية 
ليس دائماً هو التخلص من الطاقة الزائدة، بل قد يكون لحفظ هذه الطاقة أو استعادتها بعد 
استنفادها يف العمل، ويميز الزاروس بن الطاقة الجسدية والطاقة الذهنية، ويعترب أن القيام 
ببعض األنشطة الجسدية كلعب التنس مثالً بعد يوم طويل من العمل من شأنه ترصيف الطاقة 

.)karus, 1998( الجسدية الزائدة، وشحن الطاقة الذهنية

 La théorie( نظرية غريزة املمارسة )Karl Groos( من جهة أخرى، طور كارل غروس
الطبـيعي لشارل داروين،  االنتقـاء  instinct – pratique(، والتـي تتأسـس علـى نظـرية 
)Ionescu & Ionescu, 2003: 81( وينطلق غروس من فكرة أن نشاط اللعب يساعد الحيوانات 
عىل البقاء عىل قيد الحياة، من خالل ممارسة وتطوير مجموعة من املهارات، لهذا فانخراط 
األطفال يف مجموعة من األنشطة، يساعدهم عىل تطوير قدراتهم والتي تمكنهم من التكيف 

.)Karus, 1998( مع املجتمع عند بلوغهم

3 - االجتاهات التربوية الفلسفية:
الحر،  الوقت  خالل  الرتويح  أهمية  عىل  الكربى  الفلسفية  االتجاهات  رواد  معظم  يتفق 
ويدعون إىل رضورة االهتمام بالرتبية الرتويحية كجزء من الرتبية والتنشئة االجتماعية، إذ يرى 
املنزل وأن تعطى  تبدأ من  أن  الرتبية يجب  الحر، وهذه  الوقت  الرتبية عىل  أنه “البد من  بريتبل 
درجة من األهمية واملرونة يف سنوات الشباب بن املدرسة واملجتمع” )عبد السالم، 2001: 43(. 
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املمارسة  األنشطة  باعتبار  الرتويحية،  الرتبية  إىل  الرتويح  اسم  تغيري  إىل  ديوي  جون  دعا  كما 
كالغناء، التمثيل والرسم ما هي إال خربات جوهرية، وبالتايل يجب تضمينها يف املنهاج الدرايس 

)عبد السالم، 2001(.

 ويمثل تشارلز بريتل )Charles Brightbill( االتجاه املثايل الذي يركز عىل السعادة كمحور 
أسايس للرتويح، ويرى أن االنغماس يف األنشطة الرتويحية من شأنه القضاء عىل رتابة الحياة 
اليومية، ويحقق االنسجام لألفراد، هذا فضالً عن كون الرتبية الرتويحية رضورية لحفظ التوازن 
والرقي  النفس،  االعتماد عىل  التشجيع عىل  وكذا  الشخصية  وتنمية  اليومية،  اإلنسان  يف حياة 
بالذوق والحس الجمايل. كما يرى أن الوقت الحر هو فرصة للرقي إذا ما استخدم بطريقة بناءة 

)عبد السالم، 2001(. 

النشاط  لنوعية  االختيار  لحرية  تهيئ فرصاً  الرتويحية  الرتبية  أن  برايتل كذلك، عىل  يؤكد 
الذي يمارسه الفرد أثناء وقت الفراغ، ويعمل ذلك عىل تنمية إصدار القرارات، وتنمية تقدير الذات 

)عبد السالم، 2001(.

ناش  بي  تلميذه جي  إىل جانب  التجريبي  االتجاه  فيمثل    )John Dewey( ديوي  أما جون 
)G.B. Nash(، وينطلق هذا االتجاه من فكرة مفادها أن ممارسة الفرد لبعض أنواع األنشطة 
الفرد تكون بمثابة مدخل لتعلم  التي قد يمارسها  الهوايات  إن  للتعلم، حيث  الفرصة  يهيئ له 
أكثر  تكون  فإنها  ابتهاج ورسور  ما صاحبها  إذا  التعلم  أن عملية  إىل  يشري  كما  جديد،  هو  ما 
سهولة، كما أن بعض األنشطة الرتويحية كقراءة الشعر والقصص واملناقشات األدبية، تخول 
االجتماعية،  للقيم  اكتسابهم  يف  يساهم  مما  واألفكار  اآلراء  وتبادل  باآلخرين،  االتصال  للفرد 
لهذا يجب الحرص عىل جعل األنشطة الرتويحية جزءاً من املقررات الدراسية، ويؤكد رواد هذا 
املذهب عىل رضورة توجيه اللعب من أجل صقل النمو الخلقي للطفل، ويعتربون أن الرياضات 
التنافسية املنظمة بدرجة كبرية ليست أنشطة ترويحية، حيث إن هدف املنافسة هو االنتصار 

وهدف الرتويح هو السعادة الشخصية )عبد السالم، 2001(.

فروض الدراسة:
من أجل اإلجابة عن األسئلة املطروحة، تمت صياغة مجموعة من الفرضيات عىل الشكل 

التايل:

يوجد فرق دال من الناحية اإلحصائية بن نوع األنشطة املمارسة يف إطار الوقت الحر . 1
والتحصيل الدرايس لدى التالميذ املتعثرين والتالميذ املتفوقن دراسياً.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بن التالميذ املتعثرين دراسياً والتالميذ املتفوقن فيما . 2
يخص نوع األنشطة املمارسة. 

 يوجد فرق بن الذكور واإلناث املتعثرين دراسياً فيما يخص نوع األنشطة املمارسة.. 3
 يوجد فرق بن الذكور واإلناث املتفوقن دراسياً فيما يخص نوع األنشطة املمارسة.. 4
الوقت . 5 يخص  فيما  املتفوقن  والتالميذ  دراسياً  املتعثرين  التالميذ  بن  دال  فرق  يوجد   

املخصص ملمارسة األنشطة الرتويحية.
 توجد عالقة دالة إحصائياً بن االنخراط يف مؤسسة ملمارسة األنشطة الرتويحية خالل . 6

املتفوقن  والتالميذ  املتعثرين  التالميذ  من  كل  لدى  الدرايس  والتحصيل  الحر،  الوقت 
دراسياً.

منهج الدراسة:
اختارت الباحثة يف هذه الدراسة، املنهج الوصفي التحليي، باعتباره يتوافق وأهداف البحث 
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الحر،  الوقت  إطار  يف  املمارسة  الرتويحية  األنشطة  تربط  التي  العالقة  عن  الكشف  يف  املتمثلة 
بن  املقارنة  خالل  من  التأهيي،  الثانوي  بمستوى  املتمدرس  املراهق  لدى  الدرايس  والتحصيل 
التالميذ املتفوقن ونظرائهم املتعثرين دراسياً، والتعرف عىل العالقة بن متغريات البحث، املتمثلة 
الدرايس، الوقت املخصص ملمارسة األنشطة، وكذا اإلطار  النشاط الرتويحي، التحصيل  يف نوع 
األنشطة  نوع  يخص  فيما  الجنسن  بن  الفروقات  عىل  الوقوف  إىل  إضافة  فيه،  تمارس  الذي 

والتحصيل الدرايس.

عينة الدراسة وخصائصها:
شملت عينة الدراسة 155 تلميذاً وتلميذة، متوسط أعمارهم 16.40 سنة،بانحراف معياري 
قدره )0.09(، من مستوى األوىل بكالوريا، من الشعب األدبية والعلمية، املتمدرسون باملؤسسات 
التعليمية العمومية بمدينة سال باململكة املغربية سنة 2016، الذين تتوفر فيهم الرشوط التالية:

* التالميذ املتفوقون وهم ذوو التحصيل الدرايس املرتفع، وقد تم تحديدهم يف التالميذ الذين 
لم يسبق لهم تكرار أي سنة دراسية من قبل، والحاصلن عىل نقطة تعادل أو تفوق 13 من 20 يف 
كل من املعدل العام للسنة املاضية ومعدل الدورة األوىل لهذه السنة، وعددهم 82 تلميذاً وتلميذة3.

العدد
الحد األنى ملعدل 

الدورة األوىل 
والسنة املاضية

الحد األقىص ملعدل 
الدورة األوىل والسنة 

املاضية

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

التباين

التالميذ 
املتفوقون

82131714.021.311.70

* التالميذ املتعثرون، وهم ذوو التحصيل الدرايس املنخفض، الذين سبق لهم التكرار، والذين 
تلميذاً   73 عددهم  وبلغ  األوىل،  الدورة  معدل  يف   20 من   9 عن  يقل  أو  يعادل  معدل  عىل  حصلوا 

وتلميذة.

العدد
الحد األنى ملعدل 

الدورة األوىل 
والسنة املاضية

الحد األقىص ملعدل 
الدورة األوىل والسنة 

املاضية

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

التباين

التالميذ 
املتعثرون

73698.530.710.502

يمثل العدد الذي تم االشتغال عليه حوايل 2.50% من مجتمع الدراسة الذي أخذت منه العينة، 
للتعليم  اإلقليمية  املديرية  إحصائيات  حسب  وتلميذة،  تلميذاً   5970 حوايل  عددهم  يبلغ  والذين 

بمدينة سال. 

تم اختيار العينة بشكل عشوائي انطالقاً من )5( مؤسسات للتعليم الثانوي التأهيي بمدينة 
سال من أصل 34 مؤسسة، أي ما يقارب 15%. هذه املؤسسات تتوزع عىل عدة أحياء مختلفة 
عىل  باالعتماد  انتقاؤهم  تم  سبتة(،  وباب  املريسة،  باب  العيايدة،  كريمة،  حي  االنبعاث،  )حي 
منهجية الخطوة )Méthode de pas(، حيث تم اختيار رقم 5 الذي يحيل عىل عدد املدارس املراد 
انتقاؤها، كمعيار الختيار العينة العشوائية، وبالتايل قمنا باالستعانة بدليل املؤسسات التعليمية 
املحصل عليها من مصلحة التخطيط باملديرية اإلقليمية للتعليم بمدينة سال، وتم بذلك اختيار 

املؤسسات التي تقع يف الرتتيب التايل: 5، 10، 15، 20، 25.

بالنسبة	 أما	 الشواهد،	 فيما	يخص	 الثانية	من	ميزة	مستحسن	 الدرجة	 يقابل	 املغربي	 التعليمي	 النظام	 13	ألنه	يف	 اختيار	معدل	 )3(تم	
للتنقيط	داخل	القسم	أو	حسب	املؤسسة	التعليمية	فإن	امليزة	التي	تعطى	للطالب	الذي	حصل	عىل	هذا	املعدل	قد	تكون	ميزة	تشجيع	أو	

لوحة	الرشف	حسب	تقدير	اللجنة	املتداولة.
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أداة البحث: 
من  للبحث،  رئيسية  كمية  كأداة   )Questionnaire( االستمارة  اختيار  الدراسة  هذه  يف  تم 
أجل التحقق من الفرضيات واإلجابة عن السؤال اإلشكايل واألسئلة الفرعية، حيث قمنا بإعداد 
استمارة تتكون من أسئلة مغلقة، تقتيض اإلجابة بنعم أو ال، وأخرى موجهة من خالل تقديم 
اختيارات محددة، ثم أسئلة مفتوحة تستدعي الحصول عىل إجابة مبارشة ومحددة من املبحوث.

)الجنس،  املبحوثة  أو  املبحوث  العامة حول  للمعلومات  االستمارة  تم تخصيص قسم من 
املحصل  )كالنقاط  الدرايس  بالتحصيل  املتعلقة  للمعلومات  ثم قسم  األبوين...(،  الشعبة، دخل 
املرتبطة  للمعلومات  مخصص  أخري  وقسم  الدروس...(،  ملراجعة  املخصص  والوقت  عليها، 
التي  واألماكن  املمارسة،  األنشطة  )كنوع  الحر  الوقت  إطار  يف  املمارسة  الرتويحية  باألنشطة 

تمارس فيها، والوقت املخصص أسبوعياً لألنشطة(.

مر وضع االستمارة بعدة مراحل، كان لها بالغ األهمية للوصول إىل الصيغة النهائية، حيث 
العامة،  باملعلومات  املتعلقة  إىل األسئلة  30 سؤاالً، إضافة  البداية وضع استمارة تتضمن  تم يف 
وبعد عرضها عىل مجموعة من األساتذة من كلية علوم الرتبية، من بينهم أستاذة متخصصة يف 
اإلحصاء، وتطبيقها عىل عينة صغرية تتكون من 28 تلميذاً وتلميذة من مستوى األوىل بكالوريا 
صياغة  كإعادة  التعديالت،  بعض  إىل  تحتاج  االستمارة  أن  تبن  التأهيي،  الثانوي  التعليم  من 
األسئلة بطريقة أكثر بساطة، لتجنب اللبس وسوء الفهم، وعليه تم أيضاً تزويد االستمارة ببعض 
التوجيهات والتوضيحات، واالستغناء عن األسئلة التي ال تتوافق مع خصوصية فرضيات البحث، 
كما تم إدماج بعض األسئلة مع بعضها البعض نظراً لكونها تحقق أهدافاً متقاربة، للتخفيف 

من عدد األسئلة املطروحة، والتي قد تجعل املبحوث يشعر باإلرهاق وامللل.

وهكذا تم الحصول عىل استمارة تتضمن 21 سؤاالً، إىل جانب املعلومات العامة، حيث حاولنا 
االستفادة من نصائح األساتذة من جهة، وتيسري عملية تفاعل التالميذ مع االستمارة لضمان 

أجوبة معقولة تعرب عن الواقع.

املعاجلة اإلحصائية:
للعلوم  اإلحصائية  الحزمة  برنامج  عىل  للبحث،  اإلحصائي  التحليل  يف  الباحثة  اعتمدت 
االجتماعية SPSS، نظراً لكرب حجم العينة من جهة، وخصوصية الفرضيات التي تتطلب دراسة 

العالقة والفروق بن املتغريات من جهة أخرى.

تم استخدام اإلحصاء الوصفي املتمثل يف جدول التكرارات والنسب املئوية. كما تم استخدام 
اإلحصاء االستداليل من خالل استخدام مجموعة من االختبارات للتأكد من فرضيات البحث وذلك 

باستخدام:

اختبار “T” ملقارنة املتوسطات ملتغريين كيفي وكمي.	 
اختبار مربع كاي )Khi Deux( لكشف الفروق بن متغريين كيفين.	 
 	ANOVA تحليل التباين

نتائج البحث:
الفرضية األولى: هناك فرق دال من الناحية اإلحصائية بن نوع النشاط املمارس يف إطار الوقت 
الحر والتحصيل الدرايس لدى التالميذ املتعثرين والتالميذ املتفوقن دراسياً. للتمكن من معرفة إذا 
ما كانت هذه الفروق دالة من الناحية اإلحصائية بن نوع النشاط املمارس يف إطار الوقت الحر 
والتحصيل الدرايس لدى التالميذ املتعثرين والتالميذ املتفوقن دراسياً، ارتأينا االستعانة باختبار 
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تحليل التباين ANOVA، للمقارنة بن متوسطات األنشطة:

جدول )1( لتحليل التباين ANOVA للمقارنة بني متوسطات األنشطة املمارسة والتحصيل الدراسي
تحليل التباين ANOVA للمقارنة بن متوسطات األنشطة

مجموع املربعاتدرجة الحريةمتوسط املربعاتFمستوى الداللة
0.0005.51941.8215209.107بن املجموعات

7.5781491129.061داخل املجموعات
1541338.168املجموع

يبن الجدول رقم )1(، أن هناك فرقاً كبرياً بن متوسطات األنشطة الرتويحية املمارسة من 
طرف التالميذ خالل وقتهم الحر، وتحصيلهم الدرايس، إذ إن مستوى الداللة يساوي 0 وهي قيمة 
مثالية، تقل بكثري عن قيمة 0.05، أي أن الفرق دال من الناحية اإلحصائية، وبالتايل يمكننا قبول 

الفرضية التي قمنا بوضعها. 

أكثر  أن   )2( رقم  الجدول  يف  كما هو مبن   ،ANOVA التباين  تحليل  نتائج  لنا  أبرزت  كما 
الفروق بن األنشطة الرتويحية عىل مستوى التحصيل الدرايس توجد بن:

األنشطة الرياضية واألنشطة الثقافية بمستوى داللة 0.004.	 
األنشطة الفنية واألنشطة الثقافية بمستوى داللة 0.	 
األنشطة الفنية وأنشطة اإلنرتنت 0.024.	 
األنشطة الثقافية واالسرتخائية 0.009.	 
األنشطة الثقافية وأنشطة اللعب 0.044.	 

جدول )2( لتحليل التباين ANOVA للمقارنة بني متوسطات االنشطة املمارسة خالل الوقت احلر

مستوى نوع النشاط املمارس
الداللة

مجال الثقة يساوي 95 %

الحد األدنىالحد األعىل

األنشطة الرياضية

1.25-1.003.57األنشطة الفنية
5.42-0.61-0.004األنشطة الثقافية

2.10-1.0001.67األنشطة االسرتخائية
2.66-1.0004.11أنشطة اللعب

3.32-0.3980.47أنشطة اإلنرتنت

األنشطة الفنية

3.57-1.0001.25األنشطة الرياضية
6.99-1.36-0.000األنشطة الثقافية

3.76-1.0001.02األنشطة االسرتخائية
4.12-1.0003.25أنشطة اللعب

4.98-0.19-0.024أنشطة اإلنرتنت

األنشطة الثقافية

0.0045.420.61األنشطة الرياضية
0.0006.991.36األنشطة الفنية

0.0095.190.42األنشطة االسرتخائية

E-02 0.0447.435.15أنشطة اللعب
0.80-0.7383.99أنشطة اإلنرتنت

األنشطة االسرتخائية

1.67-1.0002.10األنشطة الرياضية
1.02-1.0003.76األنشطة الفنية

5.19-0.42-0.009األنشطة الثقافية
2.44-1.0004.31أنشطة اللعب

3.08-0.8280.66أنشطة اإلنرتنت

أنشطة اللعب

4.11-1.0002.66األنشطة الرياضية
3.25-1.0004.12األنشطة الفنية

E-02-7.43 5.15-0.044األنشطة الثقافية
4.31-1.0002.44األنشطة االسرتخائية

5.52-0.8991.23أنشطة اإلنرتنت
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أنشطة اإلنرتنت

0.47-0.3983.32األنشطة الرياضية
0.0244.980.19األنشطة الفنية

3.99-0.7380.80األنشطة الثقافية
0.66-0.8283.08األنشطة االسرتخائية

1.23-0.8995.52أنشطة اللعب

والتالميذ  دراسياً  املتعثرين  التالميذ  بن  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الثانية:  الفرضية 
املتفوقن فيما يخص نوع األنشطة املمارسة:

جدول )3( األنشطة املمارسة من طرف عينة البحث
النسبة املئويةالتكراراألنشطة
23.9 %37األنشطة الرياضية

11 %17األنشطة الفنية
11 %17األنشطة الثقافية

25.2 %39األنشطة االسرتخائية
4.5 %7أنشطة اللعب

24.5 %38اإلنرتنت
100 %155املجموع

يربز الجدول رقم )3(، أن األنشطة االسرتخائية هي أكثر األنشطة ممارسة من طرف أفراد 
التنزه  للموسيقا،  االستماع  التلفاز،  مشاهدة  تضم  التي  األنشطة  وهي   ،%25.2 بنسبة  العينة 
والتجمع مع األصدقاء للدردشة يف الشارع. وتأتي يف املرتبة الثانية والثالثة عىل التوايل اإلنرتنت 
واألنشطة الرياضية، يف حن احتلت كل من األنشطة الثقافية والفنية نفس املرتبة، أما أنشطة 

اللعب فقد احتلت املرتبة األخرية بنسبة %4.5.

جدول )4( نوع األنشطة املمارسة من طرف املتفوقني واملتعثرين

فئة التالميذ
نوع األنشطة املمارسة خالل الوقت الحر

املجموع
اللعباإلنرتنت

األنشطة 
االسرتخائية

األنشطة 
الثقافية

األنشطة 
الفنية

األنشطة 
الرياضية

املتعثرون

155192131973
17.93.318.48817.473

%20.5%6.8%26%2.7%17.8%26%100
%9.7%3.2%12.3%1.3%8.4%12.3%47.1

املتفوقون

232201541882
20.13.720.69919.682
%28%2.4%24.4%18.3%4.9%22%100

%14.8%1.3%12.9%9.7%2.6%11.6%52.9

املجموع
38739171737155

%24.5%4.5%25.2%11%11%23.9%100

نوع  حسب  دراسياً  واملتعثرين  املتفوقن  التالميذ  من  كل  توزيع   ،)4( رقم  الجدول  بن 
الحر، حيث يربز وجود بعض االختالفات يف  التي يمارسونها خالل وقتهم  الرتويحية  األنشطة 
مستوى  عىل  جداً  كبري  تفاوت  وجود  نالحظ  فمثالً  أخرى،  أنشطة  يف  وتقارب  األنشطة  بعض 
األنشطة  مستوى  عىل  التفاوت  هذا  ضعف  نالحظ  املقابل  ويف  الفنية،  وكذا  الثقافية  األنشطة 
االسرتخائية واألنشطة الرياضية واإلنرتنت، وعىل العموم فإننا نعتقد أن املالحظة وحدها، غري 
الفرضية  صحة  حول  نهائي  بقرار  وللخروج  الفروق،  هذه  وأهمية  تأثري  درجة  لتحديد  كافية 
البديلة التي وضعناها، والتي تنطلق من وجود فرق بن التالميذ املتفوقون ونظرائهم املتعثرين 
فيما يخص نوع األنشطة الرتويحية املمارسة خالل الوقت الحر، أو صحة الفرضية الصفرية أو 
ما يسمى أيضاً بفرضية العدم، والتي تتمحور حول غياب الفرق ما بن أفراد العينة، نرى أنه من 
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 .)Khi-Deux( الرضوري يف هذه الحالة اللجوء إىل اختبار مربع كاي

جدول )5( اختبار مربع كاي

Khi-deux de Person
مستوى داللة االختباردرجة الحريةقيمة االختبار

17.26450.004

يبن الجدول رقم )5( أن قيمة اختبار مربع كاي هي 17.26، ومستوى الداللة يساوي 0.004، 
الفرضية  نقبل  أن  يمكننا  كاي،  مربع  اختبار  نتائج  عىل  فباالعتماد  لذلك   ،0.05 من  أقل  وهي 
التي وضعناها والتي تؤكد وجود فرق دال إحصائياً فيما يخص ممارسة بعض أنواع األنشطة 
الدرايس ونوع  التحصيل  دراسياً، وبالتايل وجود عالقة بن  واملتفوقن  املتعثرين  الرتويحية بن 

األنشطة املمارسة من طرف التالميذ. 

 يعني وجود فرق دال بن املتعثرين دراسياً واملتفوقن، فيما يخص أنواع األنشطة املمارسة 
التي  األنشطة  عن  تختلف  محددة  أنشطة  ملمارسة  يميلون  املتفوقن  أن  الحر،  الوقت  خالل 
يمارسها املتعثرون، وقد تكون لهذه األنشطة بعض التأثريات اإليجابية التي تجعلهم يحافظون 
عىل نجاحهم وتفوقهم. بمعنى أن هناك عالقة بن التعثر أو التفوق الدرايس وبن نوع األنشطة 

املمارسة من طرف التالميذ.

األنشطة  نوع  فيما يخص  دراسياً  املتعثرين  واإلناث  الذكور  بن  فرق  الثالثة: هناك  الفرضية 
املمارسة:

جدول )6( األنشطة الترويحية املمارسة من طرف املتعثرين حسب اجلنس

نوع النشاط
النوع

املجموع
إناثذكور

16319األنشطة الرياضية

%37.2%10%26

7613األنشطة الفنية

%16.3%20%17.8

022األنشطة الثقافية

%0%6.7%2.7

11920األنشطة االسرتخائية

%25%30%27.4

415أنشطة اللعب

%4%1%5

5914اإلنرتنت

%11.6%30%19.2

433073املجموع

%100%100%100

يبن الجدول رقم )6(، توزيع كل من التالميذ الذكور واإلناث املتعثرين دراسياً، حسب نوع 
إذ  الرياضة  التي يمارسونها بصفة منتظمة، ونالحظ وجود فروق، خاصة يف نشاط  األنشطة 
10% من اإلناث كما يربز  37.2% من أفراد العينة الذكور يمارسون الرياضة، مقابل  أن نسبة 
فرق مرتبط بنشاط اإلنرتنت تتفوق فيه اإلناث بنسبة 30%، مقابل 11.6%. بينما تربز لنا فروق 
طفيفة يف باقي األنشطة بن الذكور واإلناث، وللتمكن من الخروج بقرار نهائي، اعتمدنا عىل 

نتائج مربع كاي املستعمل يف حالة مقارنة الفرق بن متغريين اسمين.

يخص  فيما  واإلناث  الذكور  بن  فرق  وجود  كاي،  اختبار   )7( رقم  الجدول  لنا  ويوضح 
ممارسة األنشطة الرتويحية، بمستوى داللة يساوي 0.032، أي أقل من 0.05. 
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جدول )7( اختبار مربع كاي

Khi-Deux de Person
مستوى داللة االختباردرجة الحريةقيمة االختبار

12.18650.032

األنشطة  فيما يخص نوع  املتفوقن دراسياً  الذكور واإلناث  الرابعة: هناك فرق بن  الفرضية 
املمارسة:   

جدول )8( األنشطة الترويحية املمارسة من طرف املتفوقني حسب اجلنس

نوع النشاط
النوع

املجموع
إناثذكور

12618األنشطة الرياضية

%35.3%12.5%22

134األنشطة الفنية

%2.9%6.3%4.9

51015األنشطة الثقافية

%14.7%20.8%18.3

91120األنشطة االسرتخائية

%26.5%22.9%24.4

022أنشطة اللعب

%0%4.2%2.4

71623اإلنرتنت

%20.6%33.3%28

344882املجموع

%100%100%100

يبن الجدول رقم )8( وجود فرق بن الذكور واإلناث املتفوقن دراسياً، فيما يخص األنشطة 
عىل  فقط  باالعتماد  يمكن  ال  أنه  غري  اإلنرتنت،  استعمال  وكذا  الثقافية  واألنشطة  الرياضية، 
النسب املئوية، تحديد إذا ما كانت هذه الفروق دالة من الناحية اإلحصائية أم ال، لهذا نرى أنه من 

الرضوري اللجوء الختبار مربع كاي لقياس مستوى داللة الفروق.

جدول )9(

Khi-Deux de Person
مستوى داللة االختباردرجة الحريةقيمة االختبار

8.23850.1444

0.144، ونالحظ أن هذه القيمة  يبن جدول اختبار مربع كاي، أن مستوى الداللة يساوي 
أكرب من 0.05، مما يؤرش عىل عدم وجود فرق بن الذكور واإلناث املتفوقن دراسياً فيما يخص 
نوع األنشطة املمارسة. وبالتايل فالتفاوت املالحظ يف بعض األنشطة ال يخلق فرقاً كبرياً. لهذا 

فنحن نرفض هذه الفرضية.

فيما  املتفوقن  والتالميذ  دراسياً  املتعثرين  التالميذ  بن  دال  فرق  يوجد  الخامسة:  الفرضية 
يخص الوقت املخصص ملمارسة األنشطة الرتويحية. وملعرفة ما إذا كان الفرق داالً من الناحية 
اإلحصائية بن التالميذ املتعثرين دراسياً والتالميذ املتفوقن فيما يخص الوقت املخصص ملمارسة 
ملمارسة  فئة  كل  الذي تخصصه  الوقت  بن متوسط  الفرق  قياس  ارتأينا  الرتويحية،  األنشطة 

أنشطتها املفضلة، باالستعانة باختبار "T" لقياس متوسطات عينتن مستقلتن:
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جدول )10(

Statistiques de Groupe

ملمارسة  املخصصة  الساعات  عدد 
األنشطة الرتويحية أسبوعيا

حجم فئة التالميذ
العينة

الخطأ املعياري 
الوسيط

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسابي

730.564.757.29املتعثرون
820.443.995.35املتفوقون

وتلميذة،  تلميذاً   73 هو  دراسياً  املتعثرين  التالميذ  عينة  حجم  أن   )10( رقم  الجدول  يبن 
بمتوسط حسابي قدره 7.29 وانحراف معياري قدره 4.75 والخطأ املعياري للوسط هو 0.56. أما 
بالنسبة للتالميذ املتفوقن فيبن الجدول أن حجم العينة املدخلة هي 82، بمتوسط حسابي قدره 

5.35 وانحراف معياري قدره 3.99 والخطأ املعياري للوسط قدره 0.44.

جدول )11( اختبار » T« لقياس متوسطات عينتني مستقلتني

اختبار T للعينات املستقلة
اختبار ليفيني

لتجانس التباين

مجال الثقة
 عند 95 %

فروق 
االنحراف 
املعياري

فروق 
املتوسط 
الحسابي

مستوى 
الداللة 
الثنائية

ddl Tقيمة
الداللة 

اإلحصائية 
sig

النسبة 
الفائية 

F األدنىاألعىل

فرضية الفروق املتساوية3.320.550.701.930.0071532.7520.2171.538

فرضية الفروق غري املتساوية3.340.530.711.930.007141.2832.725

يبن الجدول رقم )11( أن قيمة اختبار ليفيني Levene التي تساوي 0.217، هي أكرب من 
مستوى الداللة  0.05، وهذا يبن أننا نستطيع االفرتاض بأن تباين التالميذ املتفوقن والتالميذ 
املتعثرين متجانس ومتساوي، وبالتايل سنعتمد النتائج املوجودة يف السطر األول. والذي يعكس 

لنا مستوى الداللة الذي يساوي 0.007، وهي قيمة أصغر بكثري من 0.05.

تدفعنا نتائج اختبار "T"، إىل قبول الفرضية البديلة التي سبق أن وضعناها، والتي تفرتض 
وجود فرق دال بن التالميذ املتعثرين دراسياً والتالميذ املتفوقن، فيما يخص الوقت املخصص 
ملمارسة األنشطة الرتويحية. وتعني نتائج اختبار “T”، أن التالميذ املتفوقن والتالميذ املتعثرين 

ال يخصصون نفس الوقت تقريباً ملمارسة األنشطة التي يفضلونها.

الوقت  يخص  فيما  النوع،  مستوى  عىل  التالميذ،  بن  إحصائياً  دالة  فروق  أيضاً  توجد 
ملمارسة  الذكور  يخصصها  التي  الساعات  عدد  إن  إذ  الرتويحية،  األنشطة  ملمارسة  املخصص 
األنشطة الرتويحية أكرب من عدد الساعات التي تخصصها اإلناث لنفس الغرض )انظر امللحق(، 

حيث يصل معدلها لدى الذكور 7.03 أسبوعياً، و4.91 لدى اإلناث. 

وتختلف هذه املعدالت لدى كل من التالميذ املتعثرين واملتفوقن، حيث يبلغ معدل الساعات 
التي يخصصها الذكور املتعثرون أسبوعياً 7.91 مقابل 5.30 عند اإلناث، بينما يبلغ هذا املعدل لدى 

الذكور املتفوقن 5.91 و4.67 لدى اإلناث.

األنشطة  ملمارسة  مؤسسة  يف  االنخراط  بن  إحصائياً  دالة  عالقة  هناك  السادسة:  الفرضية 
الرتويحية خالل الوقت الحر، والتحصيل الدرايس لدى كل من التالميذ املتعثرين والتالميذ املتفوقن:
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جدول )12(

Statistiques de Groupe

النقطة املحصل عليها 
خالل الدورة األوىل

االنخراط يف املؤسسة 
الرتويحية

حجم 
العينة

الخطأ املعياري 
الوسيط

االنحراف 
املعياري

الوسط 
الحسابي

640.352.7911.36منخرط
910.323.0711.49غري منخرط

يربز الجدول رقم )12(، أن عدد التالميذ املنخرطن يف املؤسسات املعنية بممارسة األنشطة 
الرتويحية، كدور الشباب، الجمعيات، والنوادي الرياضية... هو 64 تلميذاً وتلميذة، أي %41.3، 
مقابل 58.7% غري منخرطن يف أي مؤسسة. ونالحظ أن املتوسط الحسابي ملعدل الدورة األوىل 
للمنخرطن يكاد يساوي املتوسط الحسابي لغري املنخرطن. هذه القيم املتقاربة تعطينا فكرة 
عىل  الرتويحية  لألنشطة  املؤسساتي  اإلطار  طرف  من  محتمل  تأثري  عدم  إمكانية  عن  أولية 
التحصيل الدرايس، ويربز لنا اختبار T املستعمل ملقارنة متوسطات كل من التالميذ املنخرطن 
يف مؤسسات للوقت الحر، وغري املنخرطن، عدم وجود عالقة دالة بن ممارسة األنشطة يف إطار 
مؤسسة والتحصيل الدرايس، وذلك من خالل مستوى الداللة الذي يساوي 0.78، والذي يتجاوز 
بكثري قيمة 0.05، بمعنى أن ممارسة األنشطة يف إطار مؤسسة ليس له أي تأثري سواء إيجابي 

أو سلبي عىل التحصيل الدرايس. لهذا فنحن نرفض هذه الفرضية.

جدول )13( اختبار "T" لقياس متوسطات عينتني مستقلتني

اختبار T للعينات املستقلة
اختبار ليفيني

لتجانس التباين

مجال الثقة عند 
% 95

فروق 
االنحراف 
املعياري

فروق 
املتوسط 
الحسابي

مستوى 
الداللة 
الثنائية

ddl Tقيمة

الداللة 
االحصائية 

sig

النسبة 
الفائية 

F االدنىاألعىل

 فرضية الفروق املتساوية0.82-1.090.48-0.140.780153-0.2800.1472.124

فرضية الفروق غري املتساوية0.80-1.070.47-0.140.776143.401-0.285

مناقشة نتائج البحث:
أفرزت نتائج هذا البحث امليداني، املنجز عىل عينة مكونة من مجموعة من التالميذ املتفوقن، 
والتالميذ املتعثرين دراسياً بمستوى الثانوي التأهيي بمدينة سال سنة 2016، صحة الفرضيات 
املتعلقة بوجود فروق بن التالميذ املتفوقن، ونظرائهم املتعثرين دراسياً من حيث نوع األنشطة 
املمارسة، وكذا الوقت املخصص لها، كما أثبتت النتائج وجود فروق بن التالميذ الذكور واإلناث 
املتعثرين دراسياً، فيما يخص ممارساتهم الرتويحية، بينما لم نسجل وجود فروق بن الذكور 
واإلناث املتفوقن دراسياً، وتم رفض الفرضية املتعلقة باإلطار املؤسساتي لألنشطة، حيث ثبت 
أن االنخراط يف مؤسسة ملمارسة األنشطة، ليس له أية عالقة بالتحصيل الدرايس بالنسبة لعينة 
هذا البحث. وسوف نحاول يف هذا املحور تقديم تفسري ومناقشة للنتائج املتوصل لها عىل ضوء 

معطيات البحث امليداني، وكذا نتائج بعض الدراسات األخرى السابقة. 

نوع أنشطة املتعثرين واملتفوقني دراسيًا:
أبرزت نتائج البحث أن األنشطة االسرتخائية، هي أكثر األنشطة ممارسة من طرف أفراد 
وتحتل  دراسياً،  املتعثرين  التالميذ  لدى  الرياضة  جانب  إىل  األوىل  املرتبة  تحتل  إنها  إذ  العينة، 
البحث  مع  تتقاطع  النتيجة  وهذه  دراسياً،  املتفوقن  التالميذ  لدى  اإلنرتنت  بعد  الثانية  املرتبة 
املراهقن يف كل من  لدى  الرتفيهية  املمارسات  )Berrouyne, 2004( حول  بوروين  أنجزه  الذي 
مراكش والدار البيضاء، والذي توصل إىل أن األنشطة االسرتخائية تهيمن عىل األنشطة املمارسة 



70

العدد الثاني والسبعونمجلة الطفولة العربية األنشطة الترويحية املمارسة خالل الوقت احلر وعالقتها بالتحصيل الدراسي

من طرف املراهقن بنسبة 50% تقريباً، وخصوصاً مشاهدة التلفاز التي تعترب النشاط األكثر 
أهمية بغض النظر عن مكان اإلقامة، وقد بينت نتائج بحثنا أن مشاهدة التلفاز من األنشطة 
التجمع  املتعثرون دراسياً  التالميذ  املتفوقن، يف حن يفضل  التالميذ  املفضلة لدى  االسرتخائية 
يف الشارع للدردشة مع األصدقاء، وهذا ما يؤدي يف نظرنا إىل هدر الوقت الحر بدون فوائد، وقد 
يشكل منفذ للتعرض لبعض املخاطر كاإلدمان والسلوكيات املعادية للمجتمع، والتي حذر منها 

.)Auger & Fortier, 2008( بعض الباحثن يف مجال السوسيولوجيا

بالنسبة لإلنرتنت، الحظنا أن التالميذ بصفة عامة يستخدمونه ألغراض الرتفيه عن النفس، 
كاإلبحار بشكل غري منظم يف مختلف الصفحات ومواقع التواصل االجتماعي،ومتابعة الربامج 
واالستماع للموسيقى...، حيث تحتل املرتبة الثانية من ضمن قائمة األنشطة املمارسة من طرف 
أفراد عينة البحث، ونالحظ أن املتفوقن هم أكثر إقباالً عىل اإلنرتنت مقارنة بالتالميذ املتعثرين 
وخصوصاً اإلناث، إذ إنها تأتي األوىل يف ترتيب األنشطة بالنسبة للمتفوقن، بينما تحتل بالنسبة 
هذا  تفسري  ويمكن  الرياضية،  واألنشطة  االسرتخائية  األنشطة  بعد  الثالثة  املرتبة  للمتعثرين 

االختالف بكون التالميذ املتعثرين يميلون أكثر لألنشطة التي تنظم خارج املنزل. 

التي  النتيجة  نفس  وهي  الثالثة،  املرتبة  البحث  نتائج  حسب  الرياضية  األنشطة  احتلت 
توصلت لها دراسة بوروين، والتي بينت أن ملتغريات الجنس ومكان اإلقامة واملستوى التعليمي 

والوضعية املهنية، تأثرياً عىل اختيار ممارسة نشاط الرياضة.

وقد اختلفت نتائج بحثنا عن نتائج دراسة زافران )Zaffran, 2001(، فيما يخص األنشطة 
الرياضية  إقباالً عىل األنشطة  أقل  املتفوقن حسب دراسة زافران هم  التالميذ  إن  إذ  الرياضية، 
مقارنة بالتالميذ املتعثرين، يف حن أفادت نتائج بحثنا عدم وجود أية فروق يف ممارسة الرياضة 
يف حد ذاتها، وبالتايل يمكننا إرجاع الفرق يف التحصيل الدرايس بن املتعثرين دراسياً واملتفوقن، 
التحصيل  اإليجاب عىل ظروف  أو  بالسلب  التي قد تؤثر  الرياضية  األنشطة  إىل كيفية ممارسة 
الدرايس. وهنا نجد الباحث عبد الفتاح الزين يف دراسته يقول إن املتفوقن يلتحقون باملنزل حال 
مغادرتهم للمدرسة مبارشة، مما يجعل زمن تنقلهم أقل، حيث يستثمرونه يف إنجاز واجباتهم، 
يف حن يفضل التالميذ غري املتفوقن السيما الذكور، البقاء يف الشارع للعب كرة القدم أو ممارسة 
نشاط ريايض آخر يستهويهم وهو ما يجعلهم يتأخرون يف الوصول إىل منازلهم، وبالتايل يدخلون 
والتي تصبح مرتاكمة، وهذا ما يفرس  إنجاز واجباتهم  البيت مرهقن وهذا يجعلهم يؤخرون 

ضعف انخراطهم يف املدرسة.

 كما يمكننا القول إن ما تدره الرياضة من فوائد فسيولوجية وسيكولوجية عىل التلميذ كما 
أشارت إىل ذلك كارولن مايو، ال يستعمل بالرضورة يف خدمة التمدرس، بل قد يستعمل من طرف 
بعض التالميذ يف مجال املباهاة واستعراض العضالت من أجل لفت االنتباه، كما يمكن أن تكون 
الرياضة سبباً يف إرهاق التلميذ، يف حالة اإلفراط منها، مما يجعله يفقد الرتكيز والحماس إلنجاز 

واجباته.

التي  األنشطة  يخص  فيما  دراسياً،  واملتفوقن  املتعثرين  التالميذ  بن  الفروق  لنا  تفرز 
يمارسونها، بعض الفروق عىل مستوى املنافع التي يمكن أن يجنيها التالميذ، فقد الحظنا أيضاً، 
أن املتفوقن هم أكثر إقباالً عىل األنشطة الثقافية التي تتضمن قراءة الكتب واملجالت والشعر 
كالقراءة  والقدرات  املهارات  من  مجموعة  تنمية  يف  تساهم  أنشطة  وهذه  الندوات،  وحضور 
والكتابة، والتجريد والخيال، وتزيد من الرصيد اللغوي للتلميذ، بمعنى أنها نوع من التعليم املمتع 
والذي يمكن اعتباره امتداداً للمدرسة، يف حن نجد أن هناك خالفاً فيما يخص األنشطة الفنية، 
واملرسح،  الغناء  أنشطة  عىل  يقبلون  املتعثرين  الرسم،نجد  نشاط  عىل  املتفوقون  يقبل  فبينما 
وهي أنشطة ال يمكن وصفها بأنها من عوامل ضعف التحصيل الدرايس بشكل مبارش، ألننا نعلم 
أن األنشطة الفنية تساهم يف بناء الثقة بالنفس لدى املمارس، غري أن طريقة ممارستها لدى 
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عينة البحث، هي ما قد يجعلها من عوامل التعثر، خصوصاً عندما تقرتن هذه األنشطة بمحاولة 
تقليد النجوم، من حيث اللباس وترسيحة الشعر مما يعرض التلميذ للنقد من طرف املدرسن 
واإلدارة الرتبوية، ويصبح سلوكه محط مساءلة، كما أن محتوى املرسح الذي يزاوله التالميذ يف 
مستوى الثانوي، غري مؤطر بشكل يخدم تمدرسهم، نظراً لغياب مختلف األندية داخل املدارس، 
مما قد يؤثر عىل التلميذ عىل مستوى اللغة املستخدمة يف املرسح، وغالباً ما تكون لغة مستعارة 

من الشارع.

وقد أثبتت بعض الدراسات، أن املرسح والكورال يعدان من األنشطة املفضلة لدى املتفوقن 
)Zaffran, 2001(، ألنهما يرتبطان بالتعليم، فمن خالل هذه األنشطة يتمرن التالميذ عىل مهارات 
اإللقاء، اكتساب القيم واللغة واسرتجاع بعض املعارف، وهنا يمكننا من عزو سبب االختالف بن 
الدراستن، إىل اختالف البيئة وطبيعة النظام التعليمي الفرنيس الذي يضع رهن إشارة التالميذ 

مجموعة من األندية املهيكلة، واألطر املرشفة.

 الوقت المخصص لألنشطة:
يمكن اعتبار أن الوقت الذي يخصص ملمارسة األنشطة الرتويحية من طرف التالميذ، يلعب 
دوراً جوهرياً يف تحديد درجة التأثري، حيث أظهرت نتائج البحث أن هناك فرقاً داالً من الناحية 
املخصص  الوقت  يخص  فيما  املتفوقن،  والتالميذ  دراسياً  املتعثرين  التالميذ  بن  اإلحصائية 
دراسياً  املتعثرون  يخصصها  التي  الساعات  عدد  أن  الحظنا  وقد  الرتويحية،  األنشطة  ملمارسة 
دراسياً  املتفوقون  التي يخصصها  الساعات  يفوق عدد  أسبوعياً،  الرتويحية  األنشطة  ملمارسة 
لنفس الغرض، ويف املقابل يخصص املتعثرون وقتاً أقل إلنجاز الواجبات الدراسية، والرتدد عىل 
دروس الدعم والتقوية، بمعنى أن ممارساتهم الرتويحية تتم عىل حساب الوقت املخصص إلنجاز 

الواجبات والدروس.

الدراسية  الوقت إلنجاز واجباتهم  املتفوقون عىل تخصيص جزء كبري من  يف حن يحرص 
املنزلية، واالستفادة من دروس الدعم والتقوية، ثم ممارسة أنشطتهم الرتويحية املفضلة لديهم 

بعد ذلك. 

كما أن أغلب املتفوقن دراسياً، يميلون ملمارسة أنشطتهم املفضلة باملنزل، يف حن أن أغلب 
املتعثرين يفضلون ممارسة أنشطتهم بالحي، وهكذا فإن ممارسة املتفوقن ألنشطتهم باملنزل 

يجعلهم يسيطرون عىل وقتهم إىل حد ما.

تدني  عوامل  من  يكون  أن  يمكن  الرتويحية،  لألنشطة  املخصص  الوقت  أن  هنا  لنا  يبدو 
الواجبات  إنجاز  وقت  حساب  عىل  األنشطة  ممارسة  تمت  ما  إذا  والتعثر  الدرايس،  التحصيل 
طريق  عن  امليدان  من  بجمعها  قمنا  التي  املعطيات  خالل  من  الحظنا  أننا  خصوصا  الدراسية، 
من  املتفوقن يراجعون دروسهم يومياً، مقابل نسبة قليلة جداً  كبرياً من  أن جزءاً  االستمارة، 

املتعثرين.

بعن  األخذ  البحث،  هذا  يف  يتم  لم  أنه  إىل  اإلنرتنت،  أنشطة  يخص  فيما  اإلشارة  وتجدر 
االعتبار الوقت الذي يتم فيه الولوج للتطبيقات التي من املمكن استعمالها من الهواتف الذكية، 
كالواتساب والفايرب وغريها، ألنه لم تعد تستعمل من أجل الرتفيه يف الوقت الحر، بل هي جزء 
للتواصل واالطالع عىل مستجدات  التالميذ يستعملونها  إن  إذ  اليومية يف شموليتها،  الحياة  من 
صفحاتهم عىل الفايسبوك خالل الحصص الدراسية، وأثناء مراجعة الدروس، وإنجاز األشغال 

املنزلية، وحتى وقت األكل والراحة. 
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الفرق بني املتعثرين واملتفوقني على أساس النوع:
األنشطة  بعض  يخص  فيما  واإلناث  الذكور  بن  فروقاً  هناك  أن  البحث،  هذا  نتائج  أثبتت 
الرتويحية، إذ إن الذكور هم أكثر ممارسة لألنشطة الرياضية، وخاصة كرة القدم، أما الفتيات 
فهن أقل ممارسة لألنشطة الرياضية خصوصاً التي يتم ممارستها خارج إطار مؤسسة، ويمكن 
تفسري ذلك بخوف اإلناث من التعرض للمضايقات، وضغط العوامل االجتماعية والثقافية التي 
الذكور،  من  أكثر  اإلناث  تميل  املقابل  ويف  الشعبية.  األحياء  يف  الفتاة  القيود عىل  بعض  تفرض 
ومشاهدة  للموسيقا  كاالستماع  االسرتخائية  واألنشطة  باإلنرتنت  املتعلقة  األنشطة  ملمارسة 

التلفاز، وربما يكمن السبب يف كونها أنشطة منزلية ال يعارضها األهل كثرياً.

كما بينت نتائج البحث وجود فروق بن الذكور واإلناث املتعثرين دراسياً، بينما نفت وجود 
فروق بن الذكور واإلناث املتفوقن. ويمكننا تفسري هذا االختالف إىل كون املتفوقن سواء الذكور 
واإلناث يميلون إىل األنشطة التي يمكن ممارستها داخل املدرسة أو املنزل لعدم هدر الوقت عىل 
حساب الواجبات الدراسية، ولعدم الدخول يف رصاع مع األهل أيضاً، كاألنشطة الثقافية واإلنرتنت 
واألنشطة االسرتخائية املرتبطة بمشاهدة التلفاز أو االستماع للموسيقا، وهذا املبدأ تتقاطع فيه 
بعض اإلناث املتعثرات مع التالميذ املتفوقن، بحكم رفض األهل خروج الفتاة من جهة، وبسبب 

االلتزام باألشغال املنزلية من جهة أخرى.

بينما بن البحث أن التالميذ املتعثرين الذكور، هم أكثر ميالً لألنشطة الفنية التي تمارس 
خارج البيت رفقة األصدقاء، وتتطلب إجراء تدريبات عديدة، وكذا األنشطة الرياضية، واألنشطة 

االسرتخائية املرتبطة بالتجمع يف الحي للدردشة مع رفقة األصدقاء. 

تمارسن  اإلناث  أن  يعني  الذكور،  من  أكثر  املنزل  يف  املمارسة  باألنشطة  اإلناث  ارتباط 
األنشطة منفردات أو مع األهل، يف حن أن الذكور يمارسون أنشطتهم مع األصدقاء، وهذا عكس 
نتائج دراسة روي وزمالئه )Roy, Bouchard, & Turcotte, 2012( حول بناء الهوية لدى التالميذ 
والتفوق الدرايس، التي أثبتت أن هناك فعالً فروقات مرتبطة بالجندر، ولكنها تتعلق بكون الذكور 

يميلون إىل التفرد يف ممارستهم، يف حن تميل اإلناث إىل االنتماء إىل فريق أو مجموعات. 

الفروق  الدراسة، هي  التي يمكن مالحظتها يف هذه  بالجندر  املرتبطة  الفروق  ومن ضمن 
عىل مستوى الوقت املخصص ملمارسة األنشطة، إذ أن اإلناث تخصصن ساعات أقل من الذكور، 
باملنزل  مرتبط  محدود  مجال  يف  أنشطتهن  تمارسن  الفتيات  أغلب  بكون  ذلك  تفسري  ويمكن 
يتمتع  املقابل  ويف  دوري،  بشكل  اليومي  املنزيل  العمل  يف  املشاركة  إىل  واضطرارهن  باألساس، 
الذكور بحيز أكرب من الحرية ملمارسة األنشطة املختارة، نظراً الستمرار الثقافة البطريركية يف 

املجتمع املغربي، وتقسيم املجال حسب الجنس.

االنخراط يف مؤسسة ملمارسة األنشطة:
تبن حسب نتائج البحث، أن االنخراط يف مؤسسة ملمارسة األنشطة الرتويحية خالل الوقت 
الحر، بالنسبة لعينة هذا البحث، ليست له أية عالقة سواء إيجابية أو سلبية بالتحصيل الدرايس، 
بمعنى أن املؤسسة سواء كانت خاصة أو عمومية فهي ال تؤثر عىل أداء التالميذ، وقد وضعنا 
مجموعة من االحتماالت انطالقاً من تجربتنا يف هذا امليدان، ومالحظتنا لسري هذه املؤسسات، 

كتفسري لغياب تأثري املؤسسات املنوطة باألنشطة الرتويحية عىل التمدرس:

قد يعود سبب غياب تأثري املؤسسات الرتويحية عىل التحصيل الدرايس، إىل كون التالميذ 	 
بالنسبة لهم مجرد عنرص  أنها تعترب  أي  األوىل،  بالدرجة  أنشطتهم فيها  ال يمارسون 
ترقى  تبقى ضعيفة، وال  اإليجابيات فهي  إذا كانت هناك بعض  وبالتايل حتى  ثانوي، 

لدرجة التأثري واالنعكاس عىل املستوى الدرايس للتلميذ. 
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قد تكون هذه املؤسسات يف حد ذاتها تعاني من غياب األطر القادرة عىل توجيه األنشطة 	 
بشكل  التلميذ  معها  يتعامل  جامدة،  فضاءات  مجرد  تصبح  وبالتايل  إيجابي،  بشكل 

تلقائي وانطالقاً من تصوره الخاص.

األنشطة الذاتية التي يمارسها التالميذ خالل وقتهم الحر، لها وقع أكرب عىل التحصيل 	 
الدرايس، من األنشطة املمارسة يف املؤسسات، وبالتايل فنوع األنشطة وطريقة تدبريها، 

هي ما يؤثر عىل طبيعة التحصيل الدرايس.

خالصة تركيبية:
تحيلنا نتائج هذا البحث، إىل وجود عالقة ارتباطية ما بن هذه األنشطة والتحصيل الدرايس 
الرتويح  أن وظائف  إىل  واملتفوقن  املتعثرين  بن  املقارنة  التالميذ، حيث خلصنا من خالل  لدى 
التي جاءت بها نظرية عالم االجتماع جوفر ديمازودييه، تتحقق بشكل متكامل ومنسجم لدى 
التالميذ املتفوقن أكثر من التالميذ املتعثرين دراسياً، فإذا كانت الوظيفة األوىل والثانية تهدفان 
الواجبات  إنجاز  وتبعات  املدرسة،  اليومي عىل  الرتدد  الناتج عن  التعب  من  التلميذ  تخليص  إىل 
املفروضة عليهم ومراجعة الدروس، وتكسري امللل والروتن املرتتب عن رتابة األعمال الدراسية، 
األنشطة، من  لهذه  الثالثة تمكنهم من استثمار ما يكتسبونه خالل ممارستهم  الوظيفة  فإن 
اللغوي،  الجانب  صقل  من  التالميذ  تمكن  الثقافية  األنشطة  فمثالً  تمدرسهم،  لصالح  مهارات 
وتمكنهم الرياضة عموماً من تحقيق اللياقة البدنية تماشياً مع القول املعروف العقل السليم يف 
الجسم السليم، كما تجعلهم الرياضات التنافسية ككرة القدم مثالً، عىل أهبة االستعداد للمناورة 

والتحدي، إىل جانب تنمية القدرة عىل التخطيط للوصول إىل الهدف.

ومنحها  الرتويحية،  األنشطة  ممارسة  يف  اإلفراط  بسبب  فإنهم  للمتعثرين،  بالنسبة  أما 
األسبقية عىل باقي األعمال ومساحة زمنية أكرب، يصبحون عرضة لعدم االستفادة منها بالشكل 
الفعال وعدم استثمارها يف الرفع من مستوى تحصيلهم الدرايس، وبالتايل عوض أن تساهم يف 
الطاقة،  من عوامل فقدان  فإنها تصبح عامالً  الذهنية،  الطاقة  السلبية وشحذ  الطاقة  تفريغ 

وعدم قدرتهم عىل إنجاز ما هو منتظر منهم.

الدراسة  وإهمال  الرتويحية،  األنشطة  عىل  املتعثرين  التالميذ  إفراط  سبب  عزو  ويمكن   
والواجبات املدرسية، إىل كون األنشطة تحقق لهم متعة أكرب يف حن يشعرون بالنفور من املدرسة 
املتعثرين  التالميذ  احتضان  فإن  وبالتايل  اهتمامهم،  تستقطب  ال  التقليدية  التدريس  طرق  ألن 
وجعلهم يقبلون عىل الدراسة، يمكن أن يتحقق إذا ما تم استغالل األنشطة الرتويحية، وجعلها 

جزءاً من املنهاج الدرايس كما دعا إىل ذلك جون ديوي. 

وهنا يمكن أن نستخلص، بأن األنشطة الرتويحية يمكن أن تكون من عوامل التفوق الدرايس 
)Mailloux, 2013(، كما يمكن أن تكون من عوامل الفشل أو التعثر الدرايس، أي أن العالقة قد 
تكون إيجابية وقد تكون سلبية، تبعاً لطريقة تعاطي التلميذ وكذا املحيط معها، بما ال يتعارض 

مع تمدرسه، ومدى قدرته عىل التحكم يف وقته الحر، واحرتام األزمنة االجتماعية.

يمكننا يف نهاية هذا البحث، أن نستنتج أن التالميذ بصفة عامة ال يتوافرون عىل أية خلفية 
تتعلق باألزمنة االجتماعية، وبالتايل فتنظيمهم للوقت يبقى مسألة اعتباطية مرتوكة لتقديرهم 
إذا لم تصاحبها توجيهات األرسة وإرشاف  الرتويحية  الخاص، وبالتايل فإن ممارسة األنشطة 
املدرسة قد تعرضه لبعض املخاطر. وقد الحظنا أن الوقت الحر لدى التالميذ املتعثرين دراسياً، 
الواجبات  الوقت املخصص إلنجاز  أن  للمدرسة، وبالتايل فهم ال يرون  يبتدئ بمجرد مغادرتهم 
املنزلية ومراجعة الدروس هو وقت رضوري ويجب احرتامه، يف حن أنه يبدأ لدى املتفوقن بعد 
أن  ذلك  مرتفع.  درايس  تحصيل  تحقيق  لهم  يضمن  ما  وهذا  الدراسية،  الواجبات  من  االنتهاء 
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إذا تجاوزت املدة املخصصة إلنجاز  التالميذ،  عدد الساعات املخصصة لألنشطة الرتويحية لدى 
الواجبات تؤدي إىل إمكانية تدني التحصيل الدرايس. 

عىل  إيجابية  مردودية  لها  تكون  أن  الرتويحية  لألنشطة  يمكن  ال  أنه  أيضاً،  استنتجنا 
التحصيل الدرايس، إال إذا كانت امتداداً للتعلم والتمدرس، بحيث تقرتن بمحتوى هادف ومؤطر 
يرتبط باملجال األدبي أو العلمي، رشط أن يكون للتلميذ وعي بذلك، نتيجة التنشئة االجتماعية 
والتوجيه. وبالتايل فانفتاح األرسة واملدرسة عىل أنشطة التالميذ الرتويحية، من شأنه أن يساهم 
يف جعلها امتداداً للتمدرس، لكي تنعكس بشكل إيجابي عىل التحصيل الدرايس، وتفسح املجال 
لتصالح التالميذ املتعثرين دراسياً مع املدرسة، إذ يمكن جعل الرتويح مجاالً للتعلم املمتع الذي 

يعود بالنفع عىل التلميذ دون إحساسه باإلكراه.

التوصيات:
نقرتح من خالل هذا البحث، لضمان مردودية تخدم التمدرس، تفعيل دور األندية يف املدارس، 
التي تضطلع بدور تزويد التالميذ بأنشطة ذات محتوى يزاوج بن املتعة واملنفعة تحت إرشاف 
تدبريه  وكيفية  الحر،  الوقت  قيمة  حول  تتمحور  مواضيع  املقررات  وتضمن  الرتبوية.  اإلدارة 
بشكل يعود باملنفعة عىل التالميذ. إىل جانب إعادة النظر يف طرق التدريس التقليدية التي ال تأخذ 
بعن االعتبار ميول التالميذ وطريقتهم يف استيعاب الدروس، وال تواكب التطورات التكنولوجية. 
وتنظيم دورات تكوينية لفائدة األرس والتالميذ وكذا األطر الرتبوية، للتعريف بكيفية تدبري الوقت 

الحر، واملخاطر املحتمل الوقوع فيها، وتعريفهم باألنشطة املفيدة.

كما تجدر اإلشارة إىل أن مؤسسة األرسة واملدرسة، ال يمكنهما من تقلد هذه املسؤولية عىل 
أكمل وجه، إال إذا كانت هناك سياسات عمومية موجهة الحتضان الشباب واملراهقن واألطفال، 
تدعم إنشاء مراكز ونوادي مؤطرة داخل األحياء واملدارس، من أجل تجنب التجمعات التي تجعلهم 

فريسة سهلة لتجار املخدرات، وبعض السلوكيات املحفوفة باملخاطر.
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