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الترفيه وأوقات الفراغ لدى الشباب
عكاك فوزية

*

* جامعة الجزائر" ،"3كلية علوم اإلعالم واالتصال.
ملخص

تتناوؿ ىذه الورقة مفهوـ الًتفيو وأمهيتو بالنسبة لفئة الشباب ،فضال عن متابعة
استعماالت وقت الفراغ وما يفرزه من نتائج إجيابية ،يف حالة االستغالؿ اجليد واألمثل
لوقت الفراغ ،ما قد ينعكس إجيابا على الفرد واجملتمع ،كما تعرج ىذه الورقة على غياب
تصور دلفهوـ وقت الفراغ لدى الشباب اجلزائري وعلى مقدرة ادلؤسسات على االستجابة
الحتياجات وتطلعات الشباب فيما يتعلق بالًتفيو.
يف البداية جتدر اإلشارة إىل قلة الدراسات اليت تتناوؿ الًتفيو ،خاصة يف دوؿ العامل
الثالث ،من منطلق أف ىناؾ أولويات أكثر أمهية من الًتفيو ،مع العلم أنو من ادلفروض أف
هتتم ىذه الدوؿ بادلسألة ألهنا يف غاية من األمهية بالنسبة ذلا ،بالنظر لعدة عوامل،
اجتماعية (البطالة) ،اقتصادية ،فضال عن ما يشهده العامل من ثورة تكنولوجية اليت من
شأهنا أف تزيد من نسبة وقت الفراغ ،ومنو احلاجة إىل الًتفيو ،فضال عن نقص ادلرافق اليت
هتتم بذلك على مستوى ىذه الدوؿ.
ستالحظوف أننا ركزنا يف ىذه الورقة على مفهوـ وقت الفراغ ،وذلك لالرتباط
الوثيق بُت الًتفيو ووقت الفراغ ،كما يتطلب ىذا النوع من األحباث دراسات ميدانية،
دتكن من حصر احتياجات اجملتمع اجلزائري يف الًتفيو ،ومن مث االستجابة لذلك وفق
إسًتاتيجية مبنية على معطيات ميدانية.
الكلمات المفتاحية :الًتفيو ،وقت الفراغ ،الوقت احلر.
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مفهوم الترفيه
ختتلف اآلراء بصفة عامة حوؿ مفهوـ الًتفيو ،بدليل استخداـ عدة مفاىيم
للداللة على ادلعٌت نفسو ،على غرار الًتفيو ،التسلية ،الًتويح واإلمتاع .يعد الًتفيو حقا
أساسيا من حقوؽ اإلنساف مبوجب ادلواثيق العادلية جلمعية حقوؽ اإلنساف ،حيث جاء يف
حق يف الراحة وأوقات
لكل شخص ٌّ
ادلادة  42من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف أفِّ " :
وخصوصا يف حتديد معقوؿ لساعات العمل ويف إجازات دورية مأجورة".
الفراغ،
ً
الًتفيو ،تقابلو يف اللغة االصلليزية  ، Entertainmentاشتق من رفو مبعٌت نفس وروح،
ويشتق يف االصلليزية من  Entertainمعناه يستضيف أو ”يكرـ وفاده” أو ” يسلي“،
مبعٌت استضافة ادلتلقي لتمضية وقت شلتع ولطيف بعيدا عن مشاغلو ومهومو.
وفيما يلي ،سنحاوؿ تقدمي إسهامات بعض الباحثُت يف حتديد مفهوـ الًتفيو ،واليت
رصدناىا على النحو اآليت:
يعترب بتلر  Pettllerالًتفيو "نوعا من أوجو النشاط اليت دتارس يف وقت
الفراغ واليت خيتارىا الفرد بدافع شخصي دلمارستها واليت يكوف من نواجتها اكتساب
العديد من القيم البدنية واالجتماعية وادلعرفية“ ( ،)1وىو ما ذىب إليو فوكاس
 ،Foucasحيث عرؼ الًتفيو على أنو "يتعلق بألواف األنشطة اليت ديارسها الفرد خارج
ساعات عملو ،وىو هبذا يدؿ على أف الفرد اختار بضعة أوجو من األنشطة دلمارستها
طوعا نتيجة لرغبة داخلية دافعة وأف ادلشاركة يف ىذه األلواف من األنشطة دتده براحة
ورضا نفسي ” ( ،)2يف حُت يرى  Carlsonأف الًتفيو ىو "اخلربة يف قضاء وقت شلتع
وقضاء وقت فراغ يكوف من زلض اإلرادة احلرة للفرد ومن خاللو حيصل على إشباع فوري
ومباشر“( ،)3وكذلك يرى تشالز بيوتشر  ،Charles Bucherأف الًتفيو" ىو االرتباط
اجلاد بأوجو النشاط اليت ديارسها الفرد يف أوقات الفراغ واليت يكوف من نواجتها االسًتخاء
والرضا النفسي" ( ،)2ويعرؼ وقت الفراغ يف اجملتمع الغريب على أنو " الوقت الذي يكوف
فيو ادلواطن متحررا من مجيع أشكاؿ االغًتاب ،أي الشروط والقيود والضغوط االقتصادية
واالجتماعية والثقافية واحلضارية اليت تفرض عليو يف حياتو اليومية من قبل فئة مستغلة
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وزلتكرة ،حبيث تعكر عليو وقت راحتو واستجمامو وتسلبو شخصيتو واستقالليتو وتقتل
فيو روح اخللق واإلبداع والتطوير" (.)5
نستنتج شلا سبق أف الًتفيو لو عالقة وطيدة مبفهومي وقت الفراغ والوقت احلر،
ذلك أف النشاط الًتفيهي ديارس أثناء وقت الفراغ الذي يقتطع من الوقت احلر.
وقت الفراغ Leisure time

ىو الوقت الذي يقضيو اإلنساف يف شلارسة نشاطات تقع خارج نطاؽ عملو
الوظيفي الذي يعتمد عليو يف معيشتو ،وشلارسة ىذه النشاطات تكوف اختيارية ومن زلض
إرادتو احلرة وتكوف مطابقة مع أحوالو ادلعيشية واالجتماعية ومع أذواقو وقيمو ومواقفو
وفئتو العمرية والطبقية(.)6
الوقت الحر Free time

ىو الدقائق والساعات اليت حبوزة الفرد واليت ال يعمل خالذلا وال ينتج للمجتمع (.)7
وقت الترفيه Recreational time

ىو الوقت الذي يقضيو اإلنساف يف شلارسة نشاط ترفيهي ينتج عنو سد أوقات
فراغو وتطوير شخصيتو وجتديد قواه اجلسمانية والعقلية ادلنهكة وحتقيق طموحاتو(.)8
نستنتج أف ىناؾ عالقة منطقية بُت الوقت احلر ووقت الفراغ ووقت الًتفيو.
تنبو الغرب مبكرا إىل مشكلة وقت الفراغ ،فبعد احلرب العادلية الثانية نشأ
عندىم علم يسمى بعلم الفراغ ،وىو فرع من فروع علم االجتماع ،حيث يعٌت يف ىذا
العلم باألنشطة الًتوحيية والًتفيهية ،حياولوف فيو إجياد أنواع من الًتفيو تعمل على تنمية
ادلواىب يف األشخاص ،وزيادة الطاقة اإلنتاجية يف اجملتمع.
وقد قاـ الباحثوف ادلنتموف إىل ذلك بدراسات حوؿ أرجاء العامل لتحديد حجم
ادلشكلة ،وتوصلوا إىل أنو يف مقارنة بُت أوقات الفراغ ونسبة أوقات اإلنتاج يف حياة
اإلنساف بينت اإلحصائيات( ،)9أنو يف عاـ  7875كانت نسبة وقت الفراغ يف حياة
اإلنساف  ، %7.8وأما نسبة وقت العمل اإلنتاجي فقدرت بػ  ،%46ويف عاـ 7951
ارتفعت نسبة وقت الفراغ يف حياة اإلنساف إىل  % 41.6واخنفضت نسبة وقت العمل
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اإلنتاجي إىل  %75يف حياة اإلنساف ،و يف عاـ  4111ارتفعت نسبة وقت الفراغ يف
حياة اإلنساف إىل  % 47واخنفضت نسبة العمل اإلنتاجي إىل . %8
ويف دراسة أجريت يف  4175عن الًتفيو يف التلفزيوف اجلزائري وعالقتو بالقيم
االجتماعية ،أوضحت الدراسة أف  %54.24من ادلبحوثُت يلجأوف إىل قضاء وقت
الفراغ ،شلا يدؿ على ارتفاع وقت الفراغ لدى جزائريُت (.)71
كما جتدر اإلشارة إىل أنو الًتفيو يف وقتنا احلايل يعد صناعة ضخمة ،حيث
توضح اإلحصائيات أف أماكن شلارسة األنشطة الًتفيهية العامة ىي واحدة من أشد
األماكن اليت جتذب ادلواطنُت والسياح ويدر قطاع الًتفيو دخال سنويا على االقتصاد
األمريكي ما مقداره  721مليار دوالر سنويا ،وىو ما يوفر  6.5مليوف وظيفة جديدة كل
عاـ.
خصائص الترفيه
حدد الباحثوف خصائص الًتفيو فيما يلي:
 – 1الترفيه نشاط
ىناؾ مستويات متعددة للنشاط وقد يكوف النشاط بنائيا يهدؼ إىل بناء شخصية الفرد
وقد يكوف النشاط ىداما يسهم يف إيذاء النفس أو الغَت.
 - 2الترفيه يرتبط بأهداف
قد تكوف ىذه األىداؼ إجيابية وقد تكوف سلبية ،تلحق الضرر بالشخص أو باجملتمع.
 -3ينطلق الترفيه بدوافع
مبعٌت أف اإلقباؿ واالرتباط بنشاطات الًتفيو يتم وفق رغبة الفرد وبدافع من ذاتو للمشاركة
يف نشاطاتو ،وعليو تكوف ومن تكوف ادلشاركة إرادية وديكن أف تأخذ ىذه الدوافع أشكاال
عديدة خلصها الباحثوف فيما يلي:
 اإلثارة  ،Stimulationأي السعي لتخفيف ادللل أو األنشطة الروتينية يف
حياتنا اليومية ،ويسمي علماء النفس ىذه األنشطة سلوكيات تدعو إىل
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الضحك أو اللعب أو اللهو  Ludic Behaviorsوهبذا يتم احلفاظ على
أقل مستوى شلكن من النشاط العقلي (.)77
 االسًتخاء من احلمولة الزائدة  Relaxationأو اذلروب من الضغوط وادلشاكل
اليومية ،فالناس قد تلجأوف لوسائل االتصاؿ لالبتعاد عن األشياء اليت تعملوىا
ويهتموف هبا كل يوـ.
يشَت علماء النفس يف جتارهبم إىل أف البشر يتأثروف سلبيا حبالة يسموهنا احلمولة
الزائدة للحس  ،Sonsory Overlandحيث يتم تقدمي معلومات كثَتة يف البيئة احمليطة،
وعندما يواجو األفراد مثل ىذا ادلوقف ،فإهنم يسعوف إىل التخفيف أو إىل االسًتخاء.
 التحرر العاطفي Emotional Release :للمشاعر والعواطف والطاقات وىذا
باستخداـ وسائل االتصاؿ مثال إف الربامج الدرامية وادلوسيقية توفر سلرجا
لالنفعاالت احملبوسة مثل انفعاالت الغضب والعدواف والكراىية ،إهنا تعترب من
النزعات الطبية العالجية أو العيادية (.)74
 الًتفيو نشاط اختياري :أي أف أي فرد خيتار نوع النشاط الذي يفضلو عن غَته
من النشاطات الًتفيهية ويتناسب مع أذواقو وقدراتو وإمكاناتو.
 الًتفيو حيقق التوازف النفسي :ويعٍت ذلك أف ادلشاركة يف النشاطات الًتفيهية
تؤدي إىل حتقيق االسًتخاء والرضا النفسي ،وكذلك إشباع ميوؿ وحاجات الفرد
النفسية ،شلا حيقق التوازف النفسي (.)72
 الًتفيو نشاط شلتع أو سار :ويقصد بو أف النشاط الًتفيهي دينح الفرد ادلتعة
والسرور ،ويف ىذا اجملاؿ نذكر أف ادلتعة أو السرور أو السعادة الناجتة ينبغي أال
تؤثر بأي شكل من األشكاؿ على سعادة اآلخرين أو تؤدي إىل إيذاء النفس أو
إيذاء الغَت والضرر هبم ،أو تتطلب رلهودا ال يستطيع معو الفرد تأدية وظائفو
األخرى بصورة مقبولة أو تؤدي إىل إفساد العالقات بُت األفراد(.)72
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أنواع األنشطة الترفيهية
ختضع مسألة كيفية قضاء أوقات الفراغ واستغاللو وكيفية شلارسة النشاطات
الًتفيهية لعدة اعتبارات ومتغَتات ذاتية وموضوعية لدى األفراد ،وعموما ىناؾ مستويات
وأشكاؿ عديدة للمشاركة يف أنشطة وقت الفراغ.
 -1المشاركة االبتكارية  :وىو االشًتاؾ الذي يعمل فيو ادلشًتؾ على اإلبداع واالبتكار
عن طريق االندماج التاـ يف نوع النشاط ادلمارس ،على غرار التأليف واالخًتاع.
 -2المشاركة اإليجابية  :وىو النشاط الذي يسهم يف تنمية الفرد جسمانيا أو عقليا أو
اجتماعيا أو نفسيا ،على غرار ادلشاركة يف ادلباريات وادلسابقات ويف التمثيل ادلسرحي
والعزؼ ادلوسيقي ويف خدمة البيئة.
 -3المشاركة الوجدانية  :وىي ادلشاركات غَت ادلنتجة وغَت ادلبدعة ،وتقتصر ىنا على
مشاركة الفرد وجدانيا أو عاطفيا يف سلتلف أنواع األنشطة ،ويصنف بعض العلماء
مشاىدة التلفزيوف يف ىذا ادلستوى.
-4

المشاركة السلبية  :وىذه ادلشاركة يكوف اندماج الفرد فيها معدوما ،كما أف ىذا

النوع قد ينعكس سلبا على الفرد واجملتمع.
الشباب والترفيه
يشكل الشباب يف اجلزائر الطاقة البشرية واحليوية ،حيث تعد أعلى نسبة يف
اجملتمع ،يف ىذا الصدد نشرت وزارة الصحة والسكاف وإصالح ادلستشفيات يف جويلية
 4177مبناسبة إحياء اليوـ العادلي للسكاف ادلصادؼ لػ  7جويلية من كل سنة أف عدد
سكاف اجلزاِئر بلغ  27.7مليوف نسمة ،و أف  74.2مليوف نسمة ىم أقل من  75سنة،
وأف  45.6مليوف نسمة تقع أعمارىم بُت  75و  59سنة ،يف حُت بلغ عدد السكاف
الذين تعدوا  61سنة  2.7مليوف نسمة.
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يتضح من إحصائيات وزارة الصحة وإصالح ادلستشفيات أف أكثر من ربع
سكاف اجلزائر دوف  75سنة ،وأف أكثر من نصف السكاف تقع أعمارىم ما بُت 75
و59سنة.
ومنو ،نستنتج العدد الكبَت لفئة الشباب يف اجملتمع اجلزائري ،وأف ىذا العدد
الكبَت يتطلب منا دراسة أوضاعو والوقوؼ عند مهومو وطموحاتو باعتبار الشباب ىو
الرصيد االسًتاتيجي والثروة احلقيقية ألي رلتمع ،لذلك فإف االىتماـ هبم ىو استشراؼ
للمستقبل وللتحديات ادلقبلة.
يعاين الشباب اجلزائري من مجلة أزمات ،حيث أدت سلتلف ادلتغَتات ،على
غرار التقدـ التكنولوجي ،البطالة إىل زيادة وقت الفراغ لدى فئة الشباب وىي الفئة األكثر
تأثرا بوقت الفراغ ،شلا انعكس على بناىم النفسية والعقلية وتوجهاهتم الثقافية واألخالقية.
وبالتايل فنحن حباجة إىل تأطَت ىذه الفئة ،أو ما أصبح يصطلح عليو بثقافة
التأطَت ،اليت تعد ضعيفة جدا أو منعدمة بسبب غياب اذلياكل وحىت وغن وجدت فإهنا
تفتقد إلسًتاتيجية مدروسة وزلكمة ،كما بينت بعض الدراسات أف نسبة كبَتة من
الشباب اجلزائري غَت منخرط يف ىذه اذلياكل ،أو يف أحياف كثَتة ال يعرفها وال يعرؼ
بوجودىا .لكن ىل يدرؾ شبابنا مفهوـ الًتفيو؟
توصل التقرير النهائي دلشروع حبث بعنواف " التأطَت االجتماعي للشباب
ومسألة الثقة" أعده سلرب الوقاية األرغونوميا ،جامعة اجلزائر " ،"4كلية العلوـ االجتماعية،
قسم علم االجتماع ( )75إىل غموض ىذا ادلفهوـ بالنسبة للشباب ،حيث اعتربت عينة
الدراسة أف ادلؤسسات التعليمية واجلامعات تعد رلاال لقضاء وقت الفراغ ،يف حُت ىي
أماكن بيداغوجية بالدرجة األوىل ،لكن الدراسة توصلت أنو عند التدقيق يف األمر فإف
ىذه األماكن حتولت إىل أماكن لقضاء وقت الفراغ ،وىو ما يؤكد حقيقة أخرى وىي
غياب رلاالت قضاء وقت الفراغ.
وتوصلت الدراسة إىل أف" الشارع" يعد أضمن مؤسسة لقضاء وقت الفراغ أو
كما أمستو الدراسة "مؤسسة ادلؤسسات" ،واألمر الذي يستدعي التوقف عنده أف النتائج
ادلتوصل إليها صخصوص مطالب الشباب ،تذيلت األماكن الًتفيهية القائمة.
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وأظهرت الدراسة يف شقها ادلتعلق مبجاالت قضاء وقت الفراغ ،أف اجملاؿ
اخلاص (البيت) تصدر القائمة ،ويأيت يف ادلرتبة الثانية اجملاؿ العمومي من شوارع وحدائق
وشواطئ ،ويأيت اجملاؿ الرمسي ادلتمثل يف مؤسسات الثقافة ودور الشباب واجلمعيات يف
األخَت.
كما أشارت الدراسة أف نسبة التسلية والًتفيو مل تتعد  ، %45.8وتؤكد ىذه
اإلحصائيات ادلتعلقة بأماكن قضاء وقت الفراغ حقيقة وواقع التأطَت الرمسي للشباب
ادلنقوص بسبب قلة اذلياكل وادلؤسسات اليت هتتم بذلك.
أخصائيو الترفيه المهني
تنبهت بعض الدوؿ إىل ضرورة إدراج ختصص الًتفيو يف الدراسات اجلامعية ،حيث
تطرح ادلؤسسات التعليمية على مستوى ىذه الدوؿ برامج دراسية تنتهي باحلصوؿ على
درجة علمية مثل ليسانس آداب يف إدارة الًتفيو ،إذ تسعى من خالؿ ذلك إىل تكوين
أخصائيي الًتفيو ادلهٍت ،يتوقع من أخصائيي الًتفيو أف يقوموا بتلبية احتياجات اجملتمع
الًتفيهية ،ومشاريع ختص اجملتمع.
ويف ىذا اإلطار ،خصت بعض الدوؿ العربية يف إطار رؤيتها ادلستقبلية الًتفيو
باىتماـ خاص من خالؿ إنشاء ىيئة تعٌت بالًتفيو ،تسمى يف صلب ادلوضوع“ىيئة
الًتفيو“ ضمن رلاالت التنمية ،انطالقا من أف التنمية ليست اقتصادا فقط وال عمرانا
متطورا فحسب  ،بل أيضا بناء رلتمع سليم متوازف قادر على حتقيق أىداؼ رلتمعو.
إف واقع الًتفيو يف اجلزائر يستدعي وضع إسًتاتيجية انطالقا من أف الًتفيو مل يعد
يف وقتنا احلاضر من ادلسائل الثانوية غَت ادلهمة ،وال ديكن التقليل من أمهيتو وقيمتو بالنسبة
لإلنساف واجملتمع بأي صورة من الصور ،وال ديكن إمهالو وعدـ التخطيط لو بغية استثماره
واالستفادة منو بإشراؾ األفراد يف أنشطة ترفيهية جيدة ومثمرة.
لقد حققت اجملتمعات احلديثة ادلتقدمة العديد من ادلكاسب االجتماعية اليت ناضل
األفراد من أجلها سنُت طويلة ،فبفض اجلهود ادلتضافرة لكثَت من الناس ،استفاد اجملتمع
أخَتا من ساعات عمل أقل وفرص أوسع للتعليم والتأمينات االجتماعية ،ويعود ذلك إىل
كثافة استخداـ التكنولوجيا وارتفاع اإلنتاجية ،وتزايد االستمتاع بالعائد ادلادي الناجم عن
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ذلك ،بينما يعود وقت الفراغ يف اجملتمعات االنتقالية إىل التسيب والتهاوف والبطالة وعدـ
اإلحساس بقيمة الوقت.
وعليو فإف األمر يتطلب القياـ ببعض اإلجراءات على غرار ،تشجيع ادلؤسسات
العمومية واخلاصة للمسامهة يف تأسيس ادلراكز الًتفيهية ،السعي إىل رفع نسبة ادلشاركة
واالخنراط يف ادلؤسسات ذات الطابع الثقايف أو اليت هتتم بفئة الشباب ،تشجيع ادلستثمرين
من الداخل واخلارج وعقد شراكات مع مؤسسات الًتفيو ،فضال عن تعزيز رلاؿ السياحة
ضمن توجهات تسعى إىل إحداث تغيَت جذري يف ىذا اجملاؿ ،خاصة وأف الوزارة الوصية
ختطط يف آفاؽ  4145الستقباؿ 77مليوف سائح ،وذلك حسب ما جاء يف دراسة حوؿ
”الواقع السياحي يف اجلزائر وآفاؽ النهوض بو يف مطلع  ،4145باإلضافة إىل إجياد
خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة تتناسب مع سلتلف الفئات واألذواؽ ،ويبقى األىم ىو
توفر إرادة سياسية حقيقية للوقوؼ على مشكل الًتفيو يف اجلزائر تفاديا ألي ىزات قد
تؤثر سلبا يف الفرد واجملتمع..
 الهوامش -7كماؿ درويش ،زلمد احلمامي ،رؤية عصرية للًتويح وأوقات الفراغ ،ط ،2مركز
الكتاب للنشر ،القاىرة ، 4117 ،ص .55
 -4إحساف زلمد احلسن ،علم اجتماع الفراغ ،ط ،4دار وائل للنشر ،عماف،4119 ،
ص.61
 -2ادلرجع نفسو ،ص .62
 -2كماؿ درويش ،زلمد احلمامي ،مرجع سابق ،ص.55
 -5إحساف زلمد احلسن ،مرجع سابق ،ص.67
 -6ادلرجع نفسو ،ص.61
 -7ادلرجع نفسو ،ص.61
 -8ادلرجع نفسو ،ص.62
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 -9زلمد الصاحل ادلنجد ،صناعة الًتفيو ،ط ،7دار رلموعة زاد للنشر ،اجمللة العربية
السعودية ،4119 ،ص .7
 -71نصَتة سحنوف ،الًتفيو يف التلفزيوف وعالقتو بالقيم االجتماعية ،دراسة وصفية
حتليلية لعينة من مشاىدي الربامج الًتفيهية يف التلفزيوف اجلزائري ،رسالة دكتوراه غَت
منشورة ،جامعة اجلزائر  ،2كلية علوـ اإلعالـ واالتصاؿ .4175
 -77عبد الرحيم درويش ،مقدمة غلى علم االتصاؿ ،ط ،7عامل الكتب ،القاىرة،
 ،4174ص .761-759
 -74دلياء طالة ،اإلعالـ الفضائي والتغريب الثقايف ،ط ،7دار أسامة للنشر والتوزيع،
عماف ،4172 ،ص.756
 -72كماؿ درويش ،زلمد احلمامي ،مرجع سابق ،ص.46
 -72عطيات زلمد خطاب ،أوقات الفراغ والًتويح ،ط ،7د.د.ف ،.القاىرة،7991 ،
ص.44
 -75تقرير مشروع حبث بعنواف "التأطَت االجتماعي للشباب ومسألة الثقة"  ،سلرب
الوقاية األرغونوميا ،جامعة اجلزائر " ،"4كلية العلوـ االجتماعية ،قسم علم االجتماع،
ديسمرب .4175
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