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This research paper aims at identifying the objective of social
network in stopping the phenomenon of school dropout in Algeria,
which is considered as one of the obstacles that faces educational
process, especially during the Covid 19 Pandemic, and to identify
its role in supporting the educational process. Therefore, we have
applied a descriptive approach by distributing a questionnaire
form to a sample of secondary school students, at Fayed Al-Saeed
High School, the municipality of Hammam Al-Dhala, Msila. the
study came to the conclusion that social networking sites have an
effective role in reducing the phenomenon of school dropout. 
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دور مواقع التواصل االجتماعي يف التخفيف من ظاهرة التسرب املدرسي
دراسة سوسيوتربوية أبحدى اثنوايت والية املسيلة أمنوذجا
بوساق هجرية
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امللخص:

هتدف هذه الورقة البحثية إىل التعرف على دور مواقع التواصل االجتماعي يف التخفيف من ظاهرة
التسرب املدرسي يف اجلزائر ،واليت تعترب من املشكالت اليت تعيق سري العملية الرتبوية ،خاصة خالل
جائحة كوفيد 19والتعرف على دورها يف دعم العملية التعليمية التعلمية ،وقد مت االعتماد على املنهج
الوصفي الت حليلي ملناسبته للدراسة ،وذلك بتطبيق استمارة استبيان على عينة من تالميذ الطور الثانوي،
بثانوية فايد السعيد بلدية محام الضلعة والية املسيلة ،وقد توصلت الدراسة إىل نتيجة مفادها ،ان ملواقع
التواصل االجتماعي دور فعال يف احلد من ظاهرة التسرب املدرسي.

الكلمات املفتاحية :التسرب املدرسي ،مواقع التواصل االجتماعي ،الدور ،الفيسبوك ،العملية التعليمية
التعلمية.
 -1اإلشكالية :تعترب ظاهرة التسرب املدرسي من املشكالت اليت تعيق سري العملية الرتبوية يف كثري من دول العامل وخاصة يف
بلدان العامل الثالث ،واجلزائر من بني الدول اليت تعاين من استفحال هذه الظاهرة وانتشارها بشكل كبري ،وهي متس كل األطوار
الدراسية خاصة مرحليت التعليم املتوسط والثانوي ،فهي ظاهرة خطرية تعيق عملية التنمية ،ابإلضافة إىل ذلك تعود جبملة من اآلاثر
السلبية على كل من املتسرب واجملتمع احمللي ،فاملتسرب يتحول إىل مواطن تغلب عليه األمية ويقلل من مستوى طموحاته ،ويكون
هناك ضعف من مستوى مشاركته يف بناء اجملتمع ،ويعترب التسرب من العوائق اليت حتد من فعالية احلياة املدرسية ،فاملدرسة وجدت
من أجل ختريج جيل مثقف واع لبناء جمتمعه وتطويره ،فهذه القوة البشرية املتسربة تعترب فاقد وهدر تربوي،حيث ال ميكن االستفادة
منها ابلشكل املطلوب ،ويف هذا العامل الذي تتزايد فيه أتثريات التكنولوجيا على مجلة املوضوعات املطروحة جند مواقع التواصل
االجتماعي ابعتبارها أهم الوسائط اإلعالمية واالجتماعية والرتبوية التعليمية ،واليت اثرت يف العديد من جماالت احلياة ويف مقدمتها
جمال التعليم ،فقد غريت من طرائق واسرتاتيجيات التعليم ،وسامهت بشكل كبري يف هذا اجملال وإضفاء طابع التغيري عليه ،وابلتايل
الرتكيز اصبح منصبا على اآلاثر الرتبوية التعليمية املرتبطة ابستخدام هذه التكنولوجية ألغراض تعليمية ،خاصة واهنا تستقطب فئات
كثرية من التالميذ عرب األطوار املختلفة خصوصا فئة املراهقني مما جيعلها تؤثر على اجتاهاهتم وأفكارهم ،خصوصا أن التالميذ
يقضون الكثري من الوقت للتواصل عرب هذه املواقع  .وتدابري زمن وابء كوفيد 19هي األخرى ألقت بظالهلا على فئة املتمدرسني
من جهة وعلى املدرسة أبدوارها من جهة أخرى ،وكان التوقيت أو اجملال الزمين من أكثر األمور أتثرا نظرا للعمل بنظام التفويج،
هذا ا حلل الذي عمدت إليه وزارة الرتبية والتعليم يف اجلزائر لتسيري املدرسة يف هذه الفرتة االستثنائية ،فكان توقيت الدراسة املتأثر
األول كما أن االنقطاعات والعطل يف ضوء تزايد وترية اإلصاابت بفريوس كوفيد ،19كلها فسحت جمال أكثر للتالميذ للتعامل
ابملسيلة ،اجلزائرhadjira.boussag@univ-msila.dz ،

 3د ،.جامعة حممد بوضياف
4
د ،.جامعة حممد بوضياف ابملسيلة ،اجلزائرhanane.bounif@unive-msila.dz ،
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 ما دور مواقع التواصل االجتماعي يف التخفيف من ظاهرة التسرب املدرسي يف اجلزائر؟األسئلة الفرعية:
ما دور مواقع التواصل االجتماعي يف احملافظة على التواصل بني التالميذ فيما بينهم وبني األساتذة. ما دور مواقع التواصل االجتماعي يف دعم العملية التعليمية التعلمية.- 2فرضيات الدراسة:
 الفرضية العامة :ملواقع التواصل االجتماعي دور فعال يف التخفيف من ظاهرة التسرب املدرسي.* الفرضية الفرعية األوىل:
 -ملواقع التواصل االجتماعي دور فعال يف احملافظة على التواصل بني التالميذ فيما بينهم وبني األساتذة.

* الفرضية الفرعية الثانية:

 -ملواقع التواصل االجتماعي دور فعال يف دعم العملية التعليمية التعلمية.

 -3أمهية الدراسة:

تكمن أمهية املوضوع يف معاجلته إحدى املشكالت الرتبوية ذات اآلاثر السلبية الواضحة على الفرد واجملتمع على حد
سواء ،إضافة إىل ربطه مبواقع التواصل االجتماعي اليت أصبحت مالذا للتالميذ يف خمتلف األطوار التعليمية خصوصا يف الفرتة
الراهنة ،اليت أصبح فيها التلميذ أكثر تعلقا هبذه الوسائط يف ضوء تدابري زمن كوفيد  ،19وزايدة وقت الفراغ والبقاء لفرتات طويلة
يف املنازل .والدراسة بنظام التفويج الذي كان له األثر السليب يف ختفيض ساعات الدراسة ،وابلتايل حرمان كثري من التالميذ من
حل الواجبات والتمارين يف احلصة الدراسية ،فأصبحت مواقع التواصل االجتماعي ومن بينها الفايسبوك من الوسائط التعليمية
اهلامة ،اليت جلأ اليها كل من التلميذ واألستاذ لتعويض النقص وتدارك التأخر وإعطاء فرص للتلميذ ليتمكن من فهم كل ما يتعلق
ابملادة الدراسية.

 -4أهداف الدراسة:
التعريف ابلتسرب املدرسي من الناحية النظرية وجممل العوامل املؤثرة فيه ،وتوضيح آاثر هذه الظاهرة وانعكاسها علىالفرد واجملتمع واإلجراءات الوقائية للحد منها.
 -التعرف على دور مواقع التواصل االجتماعي يف التخفيف من ظاهرة التسرب املدرسي.
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مما سبق ميكن طرح التساؤل التايل:

Volume: 4

مع هذه املواقع خاصة الفيسبوك الذي يعترب من أهم مواقع التواصل االجتماعي واألكثر استخداما ،حيث اصبح من الوسائط
التعليمية اليت تستخدم يف عملية التعليم واكتساب املعلومات واملعارف واخلربات ،كما تكمن أمهيته يف انه يسهل ربط طريف العملية
التعليمية التعلمية (الطلبة واألساتذة) بعالقة تفاعلية وتشاركية ،مما يسهم يف زايدة االهتمام لدى الطلبة بعملية التواصل مع الزمالء
واألساتذة يف نفس املستوى ومن خمتلف والايت الوطن ،وابلتايل التخفيف من املعوقات الدراسية اليت يعاين منها كثري من التالميذ،
واليت تودي هبم إىل التخلي عن الدراسة يف بعض األحيان ،وللوقوف عن دور مواقع التواصل االجتماعي يف التخفيف من ظاهرة
التسرب املدرسي جاءت هذه الدراسة لتبني ذلك.
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 - 5حتديد املفاهيم:
 -1-5مواقع التواصل االجتماعي:

 -يعرف املنصور شبكات التواصل االجتماعي أبهنا " منظومة من الشبكات االلكرتونية اليت تسمح للمشرتك إبنشاء

موقع خاص به ،ومن مث ربطه من خالل نظام اجتماعي الكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات واهلوايت"( .الكريع،

 ،2015صفحة )6

 -يعرفها زاهي راضي أبهنا" منظومة من الشبكات االلكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها إبنشاء موقع خاص به ،ومن مث

ربطه عن طريق نظام اجتماعي الكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات واهلواايت نفسها"( .راضي ،2003 ،صفحة )23

 ويعرف كيم  Kim 2010p 32أبهنا " املواقع اليت تسهل لألفراد تشكيل جمتمعات افرتاضية واملشاركة يف حمتوىينشئه ويضبطه املستخدم ".
 -ويعرفها ميلر  Miller2006p 18أبهنا" جمموعة من أدوات االتصال ثنائية االجتاه اليت تسمح لألفراد ابملشاركة

مع بعضهم بعضا يف عملية تفاعلية يف ظل عامل افرتاضي غري حمدد الزمان أو املكان عرب االنرتنت( .الكريع ،2015 ،صفحة )7
 ويعرفها حسني شفيق" هي مواقع على االنرتنت يتواصل من خالهلا ماليني البشر الذين جتمعهم اهتمامات أوختصصات معينة ويتاح ألعضاء هذه الشبكة مشاركة امللفات ،الصور ،وتبادل مقاطع الفيديو ،وانشاء املدوتات ،وارسال الرسائل،
واجراء احملاداثت الفورية ،وسبب وصف هذه الشبكات ابالجتماعية اهنا تتيح التواصل مع األصدقاء وزمالء الدراسة وتقوي

الروابط بني أعضاء هذه الشبكات يف فضاء االنرتنت"( .شفيق ،2011 ،صفحة )56
-2-5التسرب املدرسي:

أ -لغة :تسرب تسراب ويقال :تسرب الرجل يف البالد أي دخلها خفية ويف سرية .السارب :الذاهب على وجه األرض

على غري اهلدى (اجلوهري ،د س ،صفحة ،)15وجاء يف لسان العرب البن منظور معىن كلمة تسرب مبعاين كثرية منها ،السرب:

صفري حتت األرض ،وقيل حتت األرض قد تسرب وتسرب احلافر أخذه يف احلفر ميينه ويساره ،السرب :جحر الثعلب واألسد

والضبع والذئب ،السرب :املوضع الذي حل فيه الوحشي ومجع أسراب ،وأسراب الوحش فيه سربه والثعلب يف جحره ،.سرب

اإلانء :سال ما فيه من ماء ( .منظور ،د س ،صفحة )356

ومن قوهلم تسرب األخبار إىل العدو أين انتقلت خفية (اجلر ،1987 ،صفحة  .)295ومنه تسرب اجلمع أي

انسحب ،ومنه انسحاب وتسلل ،وتسرب املرض أي تفشى وتسرب اخلرب أي أشاع ( .اجلمل ،1999 ،صفحة )88 ،87
ب -اصطالحا:

 -يقول حممد ارزقي بركان "التسرب املدرسي هو انقطاع عن املدرسة قبل إمتام املرحلة الدراسية أو ترك الدراسة قبل إهناء

مرحلة من التعليم"( .أبركان ،أكتوبر ،1999صفحة )27

 هو ترك الطالب دراسته قبل هناية السنة األخرية من املرحلة التعليمية اليت سجل فيها ،ومن املالحظ أن التسرب يكثربني الفئات األكثر تعرضا للتميز الرتبوي كالفقراء والقرويني حيث يضطر الكثري من الطلبة الفقراء إىل التسرب من املدرسة حبثا عن

العمل ،حبيث يعاين معظمهم من ظروف صعبة حيث ال تتوفر يف بيوهتم ظروف صحية مالئمة (الدامي ،1987 ،صفحة )15

 -وعرفه اجمللس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجي" أبهنا انقطاع التالميذ عن احلضور إىل املدرسة بصفة

دائمة بعد أن يتم االلتحاق هبا"( .الشيخي ،2002 ،صفحة )302

415

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

 -3-5الفيسبوك :الفيسبوك هو أحد أشهر مواقع الشبكات االجتماعية وأكثرها شيوعا يف الوقت احلاضر ،مت اطالقه على
الويب يف عام  ،2006يتيح الفيسبوك للمستخدم االتصال ابألعضاء يف نفس الشبكة والتواصل مع األصدقاء ،واعطائهم احلق
يف الوصول إىل السمات (الربوفايل) اخلاصة أبصدقائهم ،وميكن ملستخدمي اخلدمة حتميل عدد ال حمدود من الصور وكذلك حتميل

التدوينات أو استريادها من خدمات التدوين  ،Services Bloggingفضال عن خدمة الدراسة مع األصدقاء من خالل
الرسائل الفورية( .ابمفلح ،2015 ،صفحة )104
-6عينة الدراسة :مت اختيار اثنوية الشهيد فايد السعيد بدائرة محام الضلعة والية املسيلة ،واليت يدرس فيها  446تلميذ من
خمتلف التخصصات (آدب وفلسفة ،لغات أجنبية ،علوم جتريبية ،تسيري واقتصاد ،تقين رايضي) ،وقد مت توزيع االستمارة من طرف

إدارة املدرسة على ختصصني فقط ،مها تسيري واقتصاد وتقين رايضي والبالغ عددهم ( )54تلميذ تسيري واقتصاد ،و( )34تلميذ

تقين رايضي .ومنه بلغ جمتمع البحث  88تلميذ ،مت تطبيق االستمارة على  52تلميذ ،وابلتايل بلغت نسبة عينة الدراسة
.%59،09
-7منهج الدراسة :لتحقيق اهداف الدراسة مت تطبيق املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته لطبيعة الدراسة ،للتعرف على الدور الذي
تلعبه مواقع التواصل االجتماعي يف دعم العملية التعليمية التعلمية واحلد من ظاهرة التسرب املدرسي يف الطور الثانوي.
-8أدوات البحث املعتمدة :يتم حتديد وسائل مجع البياتات بغرض احلصول على أكرب قدر من املعلومات حول املوضوع ،وقد مت
االعتماد على االستمارة واليت تعرف على أهنا ":جمموعة من األسئلة املكتوبة املنظمة اليت ختدم اهلدف املقصود من الدراسة ،توجه
إىل أشخاص مقصودين لإلجابة عنها".
ومت بناء االستمارة من طرف الباحثتني ،مع االعتماد على بعض البنود من دراسة الكريع بدر عبد هللا ،وقد اشتملت على
حمورين ،حمور تعلق بدور مواقع التواصل االجتماعي يف احملافظة على التواصل بني التالميذ فيما بينهم وبني األساتذة ،وحمور تعلق
بدور مواقع التواصل االجتماعي يف دعم العملية التعليمية التعلمية.
وقد مت اعتماد العبارات التالية لإلجابة عن األسئلة (موافق ـ حمايد ،غري موافق).
-9األساليب اإلحصائية:
 مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية. -كما مت استخدام اختبار ت اتست T-TESTلعينة واحدة للمقارنة بني املتوسط احملسوب والنظري.
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« أبن التسرب املدرسي هو انقطاع وانسحاب التلميذ من املدرسة نتيجة الرسوب أو عدة أسباب ،وذلك قبل إمتام املرحلة
التعليمية اليت ينتمي إليها أو يدرس فيها »

Volume: 4

التسرب هو ظاهرة ترك املراهقني واألطفال املدرسة أو انقطاعهم عنها لعدة فرتات طويلة أو بصورة هنائية قبل وصوهلم إىل
املرحلة التعليمية النهائية إذ كل التعاريف متشاهبة إىل حد كبري ومتكاملة فيما بينها ونستطيع من خالهلا صياغة تعريف شامل
وحمدد ملصطلح التسرب املدرسي فنقول:

Hadjira BOUSSAG & Hanane BOUNIF

اإلطار النظري للدراسة
 1التسرب املدرسي:
-1-1عوامل التسرب املدرسي:

أ -العوامل السيكولوجية :إن العوامل النفسية هي عوامل شديدة التأثري على التحصيل العلمي للتلميذ وأهم شيء
نتحدث عنه يف هذا اجملال هو الصحة النفسية للتلميذ فإذا كانت مضطربة فال تتوقع منه النجاح إال يف حاالت.
ويعرف حامد عبد السالم زهران الصحة النفسية على أهنا حالة دائمة نسبيا يكون هبا الفرد متوافقا نفسيا وشخصيا

وانفعاليا واجتماعيا ،ويشعر ابلسعادة مع نفسه ومع اآلخرين ويكون قادرا على حتقيق ذاته واستغالل قدراته اىل أقصى حد ممكن،

ويكون قادرا على مواجهة مطالب احلياة وتكوين شخصية متكاملة ويكون سلوكه عاداي حبيث يعيش يف سالم( .زهران،1998 ،

صفحة )23

عندما نتكلم على الصحة النفسية تربز عدة مفاهيم مثل الرغبة والطموح والدافعية والرضا الدراسي......إخل .وهذه األمور
متعلقة ابلصحة النفسية وهي:
أوال-الدافعية :حبيث توصل " بركال"  1979من خالل دراسة أجراها لنيل شهادة الدكتوراه أن الدافعية هلا أمهية كبرية

يف ارتفاع مستوى التحصيل والنجاح.

اثنيا-مستوى الطموح :حبيث ال ميكن وجود متعلم متفوق دون وجود مستوى الئق من الطموح مما يعين أن عدم وجود
الطموح لدى التلميذ جيعله ال يهتم بدراسته فيفشل يف النهاية.
اثلثا-الرضا عن الدراسة :حبيث توصل إبراهيم وجيه حممود خالل دراسة قام هبا على الطالب األكثر رضا عن دراستهم

كانوا أكثر حتصيال من غريهم ،وهذا ما يؤكد أن عدم وجود رضا دراسي للتلميذ يؤدي ال حمالة إىل الفشل( .اللطيف،1990 ،

صفحة )170

الطفل املصاب بعاهة نفسية قد تسبب له السخرية من طرف زمالئه فيتولد عنده الشعور ابلنقص ،وضعف ثقة ،فيكره
املدرسة وتكثر غياابته ،ورمبا يلجأ إىل أعمال تعويضية كالتربير واالحتيال والكذب...فاحلالة النفسية للطفل املصاب بعاهة نفسية
أتثر عليه سلبا ،مما يؤدي به إىل التأخر الدراسي وعدم استعمال عقله يف حل مشكالته فيصبح مشلوال فكراي ،فهذا النوع من
األطفال وجب معاملته معاملة خاصة.
رابعا-االنطواء :هناك بعض التالميذ قليلو النمو اجتماعيا ال ميكنهم التكيف مع اآلخرين جندهم يهربون من اجلماعة وال

يستطيعون تكون عالقات مع اآلخرين ويكون االنطواء مؤقتا بسبب البيئة اجلديدة وقد يكون مستمر نتيجة للتكوين األسري
للطفل وعالقاته الداخلية إىل حتدد نوع عالقاته اخلارجية فاألسرة تلعب دورا حموراي يف بناء الصحة النفسية للطفل.
خامسا-أتمني حاجيات الطفل النفسية :وهي دوافع نفسية موروثة ومتثل يف حاجات الطفل إىل األمن والنجاح والقدير

واحلاجة إىل املعرفة واحلرية وهو يف حاجة إىل إتباع هذه احلاجات حىت حيي حياة سوية سعيدة.
ب -العوامل الفيزيولوجية:

ويتضمن العيوب اجلسمية وعيوب النطق والكالم والضعف البدين ،وضعف القدرات العقلية وهي من أخطر املشكالت

اليت يعاين منها التلميذ حيث يستطيع كل معلم أن حيدد هذه املشكلة يف كل فصل دراسي( .وآخرون ،1998 ،صفحة )373
وتعترب احلالة الصحية من األسباب اليت تؤدي إىل التسرب ،فاألمراض املزمنة اليت يصاب هبا البعض أو عدم التوافق

االجتماعي من األسباب اليت تدفع بعض التالميذ إىل ترك املدرسة (الشيخ ،2008 ،صفحة .)134
تتعلق هذه العوامل بنمو التلميذ فهو ينشأ وينضج بصورة أبطأ من نضج التلميذ السوي تقريبا.
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ج-العوامل الرتبوية:

إن النظام التعليمي بصورة عامة مسؤولية كبرية ومباشرة يف زايدة حجم التسرب إذ أن العجز النظام عن حتقيق األهداف
الرتبوية مبا فيها عجزه عن جذب األطفال إىل املدرسة وقصوره يف استقاء التالميذ فيها وعدم قدرته على النمو ابلتلميذ وذلك
لعجزه عن الوصول إىل املستوى املطلوب فيفشل يف الدراسة ويرتكها.
ومما يضعف النظام لنفسه عدم وجود قانون أو نظام يلزم أولياء األمور بتسجيل أبنائهم وفرض الغرامات املالية عليهم عند
انقطاعهم هذا ابإلضافة إىل ضعف ‘إشراف إدارات املدارس على عملية انتظام التالميذ يف مدارسهم ومتابعة شؤون املتغيبني منهم
بصورة جادة ودراسة العوامل املؤدية إليه.
ومما يزيد من األثر السليب للنظام الرتبوي على هذه املشكلة ضعف عناصر العملية الرتبوية ومجود بعض األنظمة اخلاصة
ابلنقل من صف إىل آخر واألنظمة املتعلقة بنمو التالميذ واليت كثريا ما تكون سببا مباشرا يف تسرب التالميذ( .نعيم،1982 ،

صفحة )185

أوال -طرق التدريس :إن الكثري من طرق التدريس املتبعة يف املدرسة تعتمد على احلفظ والتكرار اآليل كما تستخدم

أساليب غري مشوقة وتؤكد على احلفظ والتلقني وكثرة الواجبات املنزلية ابإلضافة إىل عدم مراعاة الفروق الفردية وعدم اهتمام بعض
من املدرسني ابلتالميذ الضعفاء ،وفقدان الربامج اخلاصة لرعايتها مما يؤدي إىل تسرهبم وابملقابل فإن الطرق املشوقة اليت تعتمد على
التفكري والعمل واحلركة احليوية والنشاط داخل املدرسة وخارجها واالتصال ابلبيئة والتعرف على إمكاتاهتا وكيفية استغالل تلك
اإلمكانيات قد تشمل جذب التالميذ إىل املدرسة حبيث يعز عليهم تركها( .حممد ،1984 ،صفحة )180
اثنيا-املنهاج:

حيدد املنهاج الدراسي أبنه مجلة من األفعال اليت خنططها الستثارة التعليم فهي تشمل حتديد أهداف التعليم وحمتوايته
وأساليب تقوم عليها مواد الدراسة مبا فيها الكتب املدرسية والوسائل التعليمية كما يشمل مفهوم املنهاج هبذا املعىن خمتلف

االستعدادات العقلية ابلتكوين املالئم للمدرسني( .أبركان ،أكتوبر ،1999صفحة )39

املنهج الدراسي املتبع يف معظم املدارس العربية يعاين من اجلمود وعدم تالؤمه واهتماماته يف قدرات الطالب وعدم ارتباطه
حباجيات اجملتمع األساسية والضرورية وعدم تلبية ميول ورغبات وحاجات األطفال والطالب مما يؤدي إىل خفض رغبة الطالب

ودوافعهم يف رغبة التعلم واإلقبال على الدراسة واالستمرار يف التعلم والوصول إىل مستوى حتصيل مرتفع( .هللا ،2004 ،صفحة

)482

رابعا-االمتحاانت:
الزالت االمتحاتات يف املدرسة تسري يف الطريق التقليدي الذي درجت عليه منذ عشرات السنني فهي ترتكز على قياس
املعلومات واملعارف وتؤكد على احلفظ اآليل أي أهنا الزالت مل هتتم ابلتقومي الرتبوي املتكامل للتلميذ والذي ينبغي أن يشمل مجيع
جوانب شخصيته ،كما أن نظام االمتحاتات السائد اليوم يف مدارسنا قاصرا على تقومي التالميذ بشكل جيد ،فنجد أن هذا
األخري يعتمد على مجع املعلومات واستذكارها للحصول على أعلى الدرجات ،ويهمل جانب ا لتفكري والفهم و التحليل وهذا
النظام االمتحاتات غالبا ما يكون مثبط غري حمفز على العمل اجلاد والنجاح ،ألن هذا النظام املعمول به ال يقوم على مبدأ مراعاة
قدرات التلميذ على الفهم والتحليل والرتكيب،بل يعتمد على حفظ املعلومات واستذكارها .
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قد يرتك التلميذ املدرسة بشعوره بكرب سنه على الرغم من أنه يرسب خالل مسار الدراسي فهذا يعترب سببا حقيقيا فهو
يؤثر يف نفسيته لشعوره ابلكرب فيسبب له اإلحباط الذي يؤدي يف النهاية إىل االنقطاع عن الدراسة وعزوفه وهروبه من املدرسة.

Hadjira BOUSSAG & Hanane BOUNIF

خامسا-املعلم:
للمعلم واألستاذ دور هام وعظيم فمهمة املريب كبرية ،فاملعلم هو الذي يشكل شخصية الطفل بعد الوالدين وكثريا ما
يستلزم احلال من املدرس أن يكون عمله توجيها وهتذيبا وتربية خلقية بل كثريا ما تبدو املدرسة للطفل مكاتا آمنا ويبدو املريب
تاصحا وعطوفا ،فاملعلم يواجه مشكلة التعامل مع جمموعة من األطفال خيتلفون يف االستعدادات والعواطف والدوافع ،هذه األمور

كلها تتحول وتتغري وفقا لتغري احلياة اإلنسانية( .الربيع ،2003 ،صفحة )189 ،188

املعلم قد يكون من أسباب التسرب الدراسي للتالميذ بفعل مجلة من األمور من ضمنها شخصيته غري اجلذابة وعدماستخدامه أساليب تدريسية مرنة تستجيب حلاجات تالميذه الرتبوية والنفسية تتضمن عنصري التشويق واإلاثرة وعدم اهتمامه

ابلدروس( .رشيد ،1983 ،صفحة )155
سادسا-التقومي غري السليم:

يعترب التقومي أساس العملية الرتبوية وهو اجتاه جديد يف الرتبية وكثري منا يظن أن التقومي هو االختبار أو االمتحان
ولكنه جزء منه فهو يشمل املدرسة واملناهج والوسائل واملعلم فهو يهدف اىل:
 حتديد مدى سرعة منو التلميذ حنو األهداف اليت تسعى إليها املدرسة
 تشخيص مواطن الضعف والقوة يف العملية التعليمية.

 مساعدة التلميذ يف معرفة مستواه من خالل التحصيل.

 مساعدة األولياء يف التقرب من أبنائهم وفهم إمكانياهتم( .اللطيف ،1990 ،صفحة )142
د-العوامل العقلية:
إن العوامل العقلية هي أيضا ذات أتثري على التحصيل الدراسي للتالميذ ومن املؤكد أن التلميذ املتوسط أو ضعيف الذكاء
ال يستطيع أن يساير يف دراسته للمواد املقررة وهذا ما يشعره ابلفشل واإلحباط ابإلضافة إىل سخرية التالميذ واملعلمني منه وأتنيبه
من طرف أهله هذه األمور كلها تشعر التلميذ ابلضعف وجتعله يتعقد من املدرسة ويرتكها ،ويف دراسة قام هبا "نسيم رأفت" و"
عبد السالم عبد الغفار " و " فليب صابر" أثبتوا من خالهلا أن املتفوق حتصيليا يتميز عن غريه ابرتفاع مستوى الذكاء.

(وآخرون ،1998 ،صفحة )33

ومن العوامل اليت تؤثر إىل حد كبري على التلميذ ودوامه يف املدرسة فإذا كانت هذه القدرات ضعيفة فإهنا جتعل التلميذ
يفكر أبنه أقل وأضعف فكراي من زمالئه يف املدرسة وأنه ال يستطيع الوصول إىل منزلتهم سواء كان يف االجتهاد الدراسي أو يف
الدوام املنتظم يف املدرسة ولكن هناك فعال قدرات عقلية ضعيفة حقيقية لدى بعض التالميذ مما جيعلهم ال يستطيعون الدوام.
وقد دلت التجارب العلمية املهتمة ابخلصائص العقلية هبذه الفئة من املتعلمني أنه توجد خصائص عقلية متيزهم عن العادين
وال يعين هذا أن كل خصائص املتأخرين متماثلة بل هناك املتخلفني بدرجة متفاوتة وميكن حصر هذه اخلصائص يف:
 ضعف القدرة على التفكري االستنتاجي.
 ضعف الذاكرة فهو ال يستطيع تذكر ما يعطى له يف فرتة زمنية قصرية فهو ميتاز بضعف القدرة على احلفظ والفهم

العميق.

 ضعف القدرة حل املشكالت اليت حتتاج املكوتات واملعاين العقيلة العامة.
ه -العوامل السوسيولوجية (االجتماعية):

تعد العالقات األسرية أساسا يف تكوين أسرة سعيدة متماسكة ومرتابطة ،فالوضع السيئ وسوء املعامالت اإلنسانية
واألسرية من حيث الفقر أو اخنفاض الدخل من شأنه أن يؤثر على متاسك االسرة وتكاملها ملا يعرتضها من جتارب قاسية واليت
يكون هلا أتثري ا كبريا وخاصة أفراد األسرة الواحدة.
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اثنيا-تعدد الزوجات :كلما كثر العدد كثرت املشاكل واملتاعب فاحلياة يف ظل تعدد الزوجات وكثرة األوالد مليئة

ابخلالفات فيتولد عنها إمهال األطفال وعدم مراقبتهم( .الورداين ،2004 ،صفحة )68
اثلثا-اإلمهال أبشكال خمتلفة:

يعترب التسرب صيغة من صيغ التخلف الذي تلعب العوامل االجتماعية دورا كبريا يف زايدة حجمه وختتلف آاثر هذه
العوامل على زايدة حجم التسرب ابختالف احملافظات واملناطق وتتباين بني الريف واملدينة وذلك تبعا للقيم والتقاليد السائدة
وملدى االنفتاح احلضاري.
 املتغريات اليت حتدث يف اجملتمع وتؤثر يف حياة التلميذ أتثريا مباشرا كالتنشئة االجتماعية والعالقات األسرية واالجتماعيةوأثر مجاعة الرفاق.
رابعا-العادات والتقاليد:

متتاز بعض املناطق منها املناطق الريفية بصفة عامة بسيادة نوع من التقاليد واالجتاهات اخلاطئة اليت الزالت تؤثر على
الوضع التعليمي
خامسا-الظروف البيئية:

إن رداءة طرق املواصالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية وقسوة املناخ يضطر كثري من األوالد املسجلني يف املدارس اىل
ترك دراستهم كما أن وجود بعض التجمعات السكانية يف املدن أدى إىل ازدحام الصفوف وضعف االتصال بني البيت واملدرسة
وابلتايل ازدايد حجم التسرب.
سادسا-مجاعة الرفاق:

إن طبيعة اإلنسان االجتماعية تفرض عليه االحتكاك واالختالط مع اآلخرين والتعامل معه ألن الطفل يكون مندجما يف
سنوات عمره األوىل مع األطفال اآلخرين للتحدث واللعب معهم ،لكن أحياتا يصنف هؤالء يف خانة رفاق السوء إذ أن طبيعة
تنشئتهم يف األسرة واجملتمع تؤثر على أخالقهم فيصبحون عالة من خالل ممارساهتم .إن هذه الرفقة قد تؤدي ابلطفل لعدم إيالء
أمهية للمدرسة وتعويضها بسلوكيات أخرى للهو واللعب مما ينجم عنه آاثر جانبية هبا عالقة مبساره الدراسي كالغياب وعدم أداء
الواجبات املنزلية مما قد ينتج عنه االنسحاب التدرجيي من املدرسة خاصة إذا تضافرت عوامل األسرة( .االبوزيدي،2005 ،

صفحة )52

-2-1نتائج التسرب املدرسي:
إن التسرب املدرسي مشكلة يعاين منها عدد كبري من النظم سواء يف الدول النامية أو املتقدمة ،غري أن هذه املشكلة أقل
حدة بصفة عامة يف الدول املتقدمة منها يف الدول النامية ،كما ختتلف خطورهتا من مرحلة إىل أخرى فتظهر صورة واضحة يف
املرحلة األوىل يف الدول النامية ،بينما تظهر بشكل خطري يف املرحلة الثانية يف بعض الدول املتقدمة مثل الوالايت املتحدة وإجنلرتا،
والذي ال شك فيه أن لظاهرة التسرب أاثر ضارة ابلنسبة لكل من الفرد واجملتمع كذلك هلا آاثر ابلنسبة للنظام التعليمي وهذه
اآلاثر هي:
أوال-النتائج االجتماعية :إن املتسربني غالبا ما يتعرضون للبطالة الفتقارهم إىل املهارات الضرورية للعمل يف اجملاالت

املختلفة وبذلك يشكل املتسربني عبئا غري مرغوب فيه على حالة البطالة يف اجملتمع ،ويرجح ذلك إىل أن ظروف عصر العلم
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يعترب الطالق أهم عوامل املؤدية اىل التفكك األسري الذي يكثر انتشاره بني ذوي الدخل املنخفض فيحرم الطفل من
العديد من احلاجيات كالعطف والرعاية والرقابة والتوجيه والتعرض لكافة النتائج القاسية نتيجة أترجحه بني الوالدين متعارضني مما
قد تؤدي اىل نتائج تعليمية سلبية والنفور املدرسي وتعدد الغياابت لعدم املتابعة واملراقبة.
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أوال-الطالق:

Hadjira BOUSSAG & Hanane BOUNIF

والتقنية يف حاجة إىل القوى العاملة املدربة وهي يف نفس الوقت جند يف فرص العمل أمام غري املتعلمني ،وتزداد مشكلة البطالة
حدة يف بعض اجملتمعات العربية اليت تعاين من االنفجار السكاين ومن البطالة بني خرجيي اجلامعات .ويزيد من خطورة هذا الوضع
أن املسربني غالبا ما يعزفون عن االلتحاق مبراكز التدريب املهين لتأهيلهم للعمل يف جماالت اإلنتاج املختلفة ،وأن املتسربني غالبا ما
يشتغلون ابلوظائف الدنيا من اهليكل الوظيفي واليت تعتمد على اجلهد العضلي دون العقلي ،إن التسرب قد يؤدي إىل حرمان
اجملتمع من بعض أصحاب القدرة العادية الذين ميكنهم أن يسامهوا يف منو اجملتمع وتطوره ،إذا أتيحت هلم الفرصة لالستكمال

تعليمهم بغض النظر عن أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية( .اجلليل ،2003 ،صفحة )104
اثنيا-النتائج االقتصادية:

 إن التالميذ املتسربني سريتدون على األغلب اىل صفوف األميني مما يستدعي اإلنفاق عليهم من املبالغ اليت ستخصصخلطة حمو األمية يف مستقبلهم.
 زايدة وحدة التكلفة يف التعليم ويظهر ذلك يف كفاءة التعليم وزايدة اختالل التوازن بني ميزانية التعليم وامليزانية العامةللدولة ،والتسرب ميثل خطرا على خطط التنمية للموارد االقتصادية( .الشيخ م ،2008 ،.صفحة )131

 إن تسرب التلميذ وهو غري مؤهل لدخول سوق العمل ونتيجة لضعف نضجه االجتماعي والرتبوي وضعف قدرته علىالتحرك سوف يعكس نفسه على ضعف إنتاجيته يف العمل الذي سيلتحق به مهما كان نوعه.
 إن التقدم الصناعي اهلائل ومكننة الزراعة احلديثة يؤدي اىل رفض املستوايت الدنيا يف اليد العاملة ،وهذا أدى بدوره اىلاعتبار أن املتسربني ضمن أعداد العاطلني بسبب عدم قدرهتم على العمل.
اثلثا-النتائج الثقافية:

جتد العديد من املتسربني يزيد من عدد األميني ،حيث أن الكثري من املتسربني وخاصة أولئك الذين مل يتموا دراستهم
االبتدائية سريتدون لألمية نتيجة بعدهم الطويل عن املدرسة ،وممارستهم أعمال بسيطة ال تتطلب منهم القراءة والكتابة ،وعليه
فالتسرب يوجدتا أمام فئات من أبناء الشعب الذين مل يكتمل نضجهم االجتماعي ،مما قد جيعلهم فريسة سهلة ملختلف األمراض
االجتماعية من بينها االحنراف اخللقي ،كما أن بعض هؤالء املتسربني سيكون عامل هدم أو إضعاف للعالقات األسرية نظرا
لضعف وعيهم الرتبوي واالجتماعي.

-2دور مواقع التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية

لقد أدت التطورات العلمية والتكنلوجية احلديثة ،إىل تسهيل وتنوع وسائل عملية التواصل واالتصال بني االفراد يف خمتلف
اجملاالت ،فلم يعد هناك حاجة لاللتقاء وجها لوجه ملناقشة القضااي واملوضوعات وتبادل األفكار واخلربات ،فباإلمكان القيام بذلك
من خالل استخدام خمتلف األدوات االلكرتونية ،ومنها القوائم الربيدية والربيد االلكرتوين واملراسلة من خالل النصوص وعقد
املؤمترات عن طريق الفيديو ،ومنتدايت احلوار واملناقشة من خالل االنرتنت ابإلضافة إىل استخدام مواقع التواصل االجتماعي على
اختالف أنواعها.
فقد أصبح ت مواقع التواصل االجتماعي متثل نظاما أو بناء عن الربامج اليت يتم ابتكارها عن قصد لتحقيق عملية
التواصل ،وأصبح العديد منها مصادر للتعلم مثل فيسبوك ،وتويرت ،ويوتوب واملراسلة من خالهلا ،وهناك الكثري من اآلليات اليت
تتيحها مواقع التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية والتقنيات النافعة اليت توفرها من شأهنا تساعد املدرس يف تقدمي مادته
العلمية بطريقة شيقة وفعالة نذكر منها:
 ان يؤسس مدونة الكرتونية صغرية للمادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها حتتوي شرحا للمادة العلمية والتمارين املرافقة هلاويدعمها بروابط ملواقع ومقاالت ذات صلة تفتح آفاق الطالب.
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 تشجيع الطالب على أتسيس مدونة"  "Blogعلى شبكة االنرتنت والتدوين فيها بشكل مستمر ،وهذا سيعززشخصية الطالب وينمي مهارات الكتابة واالبداع لديه ويساعده يف حتديد توجهه املهين يف وقت مبكر وابلتايل فإن على
املعلم أو املدرسة أو اجلامعة ان تعمل على معل مدوتات الطالب جزء من مشاريع خترجهم أو نشاطاهتم الالمنهجية
وحتفيزهم على الكتابة والتدوين فيها بشكل دائم ،وميكن تشجيع الطالب اآلخرين على إضافة التعليقات على مدوتات
زمالئهم مما يعزز احلوار والتبادل املعريف بني مجيع الطالب.
 الصوت والصورة هي اهم عنصر من عناصر التعلم يف العصر احلديث وال ميكن ألي حمتوى علمي ان ينجح يف الوصولللطالب دون استخدامها ،فيمكن للمعلم ان يستغل ذلك أبن يطلب من طالبه اعداد مقاطع فيديو أو رسوم توضيحية
أو عروض تقدميية هلا عالقة بشكل مباشر أو غري مباشر ابملادة الدراسية اليت يقومون بدراستها ،مث يطلب منهم مشاركتها
عرب يوتيوب مع زمالئهم أو حىت مع العامل كله ،فهذا سيعزز املهارات اإلعالمية لدى الطالب خصوصا اخلطابة وفنون
االقناع والتأثري ،كما سيدعم فهمه للمادة العلمية بشكل قوي حيث ان عرضها أمام األخرين ميثل أعلى درجات التعلم.
مراجعة الكتب واألحباث بشكل تعاوين ،إبمكان الطالب واملدرسني مراجعة الكتب واألحباث معا من خالل إرساهلا
للطلبة يف نفس التخصص لالطالع عليها ،وكذلك املدرس و التزود بتغذية راجعة على الفيسبوك .
 تعلم اللغات حيث يكون إبمكان الطلبة أن يتواصلوا مع آخرين تاطقني ابلغات اليت يريدون تعلمها من خاللجمموعات أو شبكات.
 إجياد مصادر معلومات خاصة حيث سيكون إبمكاهنم التطبيق العملي لتخصصهم من خالل استخدام حتديثات مركزتغذية " الفايسبوك" ملتابعة االخبار العاجلة السياسية والرايضية واخبار اجلامعات.
 متابعة االخبار اجلديدة والدراسات العلمية احلديثة من خالل متابعة لألخبار اجلديدة على املواقع العاملية أو اجلديد يفالعلمي واملعريف ،حيث هناك الكثري من املواقع والروابط على مواقع التواصل االجتماعي مفيدة للطلبة مبختلف ختصصاهتم.
(قشار ،2021 ،صفحة )69 ،68

 -3الدراسات السابقة:

 -1-3دراسة بدر عبد هللا الكريع ،توظيف طالب املرحلة الثانوية لشبكات التواصل االجتماعي يف الواجبات املدرسية وعالقته
يف حتصيلهم الدراسي يف حمافظة القرايت.2015 ،

هدفت الدراسة إىل الكشف عن توظيف طالب املرحلة الثانوية لشبكات التواصل االجتماعي يف الواجبات املدرسية

وعالقته يف حتصيلهم الدراسي يف حمافظة القرايت ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت اعداد استبانة للكشف عن توظيف شبكات
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تعزيز التعليم ،حيث ميكن للمعلم أن ينشئ جمموعة على الفايسبوك خاصة فقط بطالب التخصص ويدعو طالبه
لالنضمام إليها فتتيح هلم من خالهلا النقا واحلوار حول مواضيع هلا عالقة ابملادة الدراسية ،مما يشجعهم على التفاعل
واملبادرة واالستكشاف واالعتماد على النفس للحصول على املعرفة وهي الطريق األفضل للتعلم والبديل املثايل عن التلقني.
 يعد موقع التواصل االجتماعي فيسبوك والتويرت املكان األمثل اليوم للحصول على املعرفة من أشهر املختصني ،وابلتايلفإن جمرد تواجد املعلم على الفايسبوك وحث طالبه على متابعته سيمكنهم من احلصول على معارف من مدرسهم خارج
حدود املنهج الدراسي ،مما يعزز املعرفة لدى الطالب وال حيصرهم بصفحات الكتاب املقرر ،فتغريدات املعلم ستوفر فرصة
كبرية لتعزيز املعرفة لدى الطالب والتواصل العلمي اإلبداعي مع املعلم.

Issue: 3

 -استخدام اجملموعات املغلقة " "Closed Groupاليت يوفرها موقع الفايسبوك كأحد أهم الوسائل الناجحة يف

Hadjira BOUSSAG & Hanane BOUNIF

التواصل االجتماعي يف الواجبات املدرسية من وجهة نظر الطالب ،كما مت رصد درجات الطالب (معدهلم الرتاكمي) العام للفصل
الدراسي األول.
تكونت عينة الدراسة من ( )315طالب من طالب املرحلة الثانوية ذكور ،مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية البسيطة من

جمتمع الدراسة الكلي البالغ عدده ( )5210طالب يف الصف األول والثاين والثالث اثنوي ،وكانت نسبة العينة .%6

ومت اعتماد أداة االستبانة واليت تكونت من  30فقرة ،واالعتماد على رصد عالمات الطالب (املعدل الرتاكمي )للفصل

الدراسي االول.

وقد مت اعتماد املنهج الوصفي ملناسبته لطبيعة الدراسة.
وقد توصلت الدراسة ايل النتائج التالية:
 أظهرت النتائج ان توظيف التالميذ لشبكات التواصل االجتماعي جاء بدرجة متوسطة وميكن تفسري ذلك حبداثةاستخدام شبكات التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية.
 كما ان عملية تفعيل هذه الشبكات يف حل الواجبات املدرسية مل تلقى االهتمام واملتابعة من طرف املعلمني ،ابإلضافةاىل عدم االهتمام من طرف التالميذ أنفسهم.
-أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة توظيف الطالب لشبكات التواصل االجتماعي تعزي

إىل متغري التخصص العلمي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغري الصف الدراسي وجاءت النتائج لصاحل الصف

الثالث اثنوي .ويعزى هذا حبكم متطلبات املرحلة النهائية( .الكريع)2015 ،

 -2-3دراسة بكري قشار ،واقع استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية ابجلامعة اجلزائرية(.)2021
هتدف هذه الدراسة إىل معرفة واقع استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية بقسم علوم االعالم واالتصال
جبامعة غرداية ،وذلك من خالل دراسة حتليلية لصفحة منتدى علوم االعالم واالتصال جبامعة غرداية على مواقع التواصل
االجتماعي "الفايسبوك".
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،حيث قام الباحث بوصف وحتليل مضامني صفحة منتدى علوم االعالم
واالتصال جبامعة غرداية على موقع التواصل االجتماعي "الفايسبوك" ،اعتمدت الدراسة كوسيلة للبحث على أداة املقابلة واداة
حتليل املضمون ،ملعرفة املضامني اليت تنشرها الصفحة التواصلية التعليمية.
أظهرت نتائج الدراسة ان منتدى علوم االعالم واالتصال على موقع التواصل االجتماعي "الفايسبوك " أوجد تفاعال كبريا
بني أساتذة القسم والطلبة ،حمققا بذلك عنصر التعليمية بني األستاذ والطالب ،وهذا من خالل املواضيع التعليمية املتداولة على

املنتدى( .قشار ،واقع استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية ابجلامعة اجلزائرية)2021 ،
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نتائج الدراسة امليدانية:

 -1عرض ومناقشة النتائج:

Volume: 4

 -1-1البياانت الشخصية:
-اجلنس:

اجلدول رقم ( )01يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس
الجنس

التكرارات

النسبةالمئوية

ذكر

31

59,6

أنثى

21

40,4

اإلجمالي

%100

52

من خالل اجلدول أعاله وابلنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إمجاال  52فردا ،نالحظ أن  31فردا
ميثلون حجم الذكور بنسبة بلغت  ،%59.6أما حجم االتاث فقد بلغ  21أنثى بنسبة قدرت بـ  ،%40.4وهذا ما هو موضح
من خالل الشكل

الشكل رقم ( )01يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس
-املستوى التعليمي:

اجلدول رقم ( )02يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري املستوى التعليمي
المستوىالتعليمي

التكرارات

النسبةالمئوية

أولىثانوي

1

1,9

ثانيةثانوي

38

73,1

ثالثةثانوي

13

25,0

اإلجمالي

52

%100

من خالل اجلدول أعاله وابلنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إمجاال  52فردا ،نالحظ أن  01فردا
واحد ميثل السنة األوىل بنسبة  ،%1.9أما حجم السنة الثانية فقد بلغ  38فرد بنسبة قدرت بـ  ،%73.1أما حجم السنة
الثالثة فقد بلغ  13فرد بنسبة قدرت بـ  ،% 25وهذا ما هو موضح من خالل الشكل التايل:
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الشكل رقم ( )02يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغري املستوى التعليمي
-العمر:

اجلدول رقم ( )03يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري العمر
العمر

التكرارات

النسبةالمئوية

16,00

15

28,8

17,00

19

36,5

18,00

15

28,8

19,00

2

3,8

20,00

1

1,9

اإلجمالي

52

%100

من خالل اجلدول أعاله وابلنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إمجاال  52فردا ،نالحظ أن  01فردا
واحد ميثل فئة  20سنة بنسبة  ،%1.9أما حجم فئة ( 16سنة) فقد بلغ  15فرد بنسبة قدرت بـ  ،%28.8أما حجم فئة
( 17سنة) فقد بلغ  19فرد بنسبة قدرت بـ  ،%36.5يف حني بلغ حجم فئة ( 18سنة)  15فرد بنسبة قدرت بـ ،%28.8
وقدر حجم فئة ( 19سنة ) بـ  02أفراد بنسبة قدرت بـ  ،%3.8وهذا ما هو موضح من خالل الشكل التايل:

2%
4%

16,00
17,00

29%
29%

18,00
19,00
20,00

36%

الشكل رقم ( )03يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغري العمر
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الشعبة:الشعبة

التكرارات

النسبةالمئوية

تسيرواالقتصاد

25

48,1

تقنيرياضي

27

51,9

اإلجمالي

52

%100

Volume: 4

اجلدول رقم ( )04يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري الشعبة

من خالل اجلدول أعاله وابلنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إمجاال  52فردا ،نالحظ أن الذين
يدرسون شعبة تسيري واقتصاد فقد بلغ عددهم  25أفراد بنسبة  ،%48.1أما من يدرسون شعبة تقين رايضي فقد بلغ عددهم
 27أفراد بنسبة  ،%51.9وهذا ما يوضحه الشكل التايل

الشكل رقم ( )04يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغري مستوى الشعبة
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-2-1عرض ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية:

أ -ابلنسبة لعبارات احملور األول (ملواقع التواصل االجتماعي دور فعال يف احملافظة على التواصل بني التالميذ فيما

بينهم وبني األساتذة) مت ترتيب عبارات احملور األول حسب درجة تشبعها عن طريق استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة ،فكانت النتائج كما يف اجلدول التايل:
معيار احلكم [[1.66-1منخفض [2.33-1.66[ /متوسط [ ]3-2.33عايل
الرقم

عباراتالمحوراألول

01

أستخدممواقعالتواصلاالجتماعي

02

تساعدنيمواقعالتواصلاالجتماعيفيالمحافظةعلىعالقاتيبزمالئيفي 52
قسمي
االجتماعيالتعاملالدائممعأساتذتي
تتيحليمواقعالتواصل
52

2,5769

04

تفيدنيمواقعالتواصلاالجتماعيفيمناقشةالمادةالعلميةالمسطرةفي
المنهاجمعاآلخرين
تمكننيمواقعالتواصلاالجتماعيمناالنفتاحوالترابطمعتالميذفينفس
المستوىالدراسيمنمختلفثانوياتالوطن
تتيحليمواقعالتواصلاالجتماعيتبادلالمراجعوالمعلوماتمعاألصدقاء

52

2,4231

0,91493

52

2,6538

0,76401

مرتفع

52

2,6923

0,72864

مرتفع

07

ترغبنيمنشوراتمواقعالتواصلاالجتماعيفيالدراسة

52

2,4231

0,91493

مرتفع

08

تدفعنيالمجموعاتالعلميةالفايسبوكيةإلىتحسينالمستوىالدراسي

52

2,3846

0,93208

مرتفع

09

تجعلنيمواقعالتواصلاالجتماعيأكثردرايةبالجديدفيالثانوية

52

2,5385

0,85087

مرتفع

10

يساعدنياألصدقاءمنخاللمواقعالتواصلاالجتماعيفيحلكل
الواجباتوالتمارين
تنميمواقعالتواصلاالجتماعيقدراتيالدراسية

52

2,5769

0,82477

مرتفع

52

2,5769

0,82477

مرتفع

12

تساعدنيمواقعالتواصلاالجتماعيفيحلكلمايعترضنيمنمشكالت
تعليمية
تحفزنيمواقعالتواصلاالجتماعيعلىالتعلمواالكتشاف

52

2,7692

0,64521

مرتفع

52

2,7692

0,64521

مرتفع

14

يساعدنياألصدقاءفيالمراجعةالجيدةوالتحضيرلالمتحانات

52

2,4231

0,91493

مرتفع

15

تلعبمواقعالتواصلاالجتماعيدوراإيجابيافيالعمليةالتعليميةبالنسبة
لتلميذالثانوية

52

2,5769

0,82477

مرتفع

03

05
06

11

13

حجم
العينة
52

الدور

المتوسط
الحسابي
2,8077

االنحراف
المعياري
0,59536

مرتفع

2,5000

0,87447

مرتفع

0,82477

مرتفع
مرتفع

من خالل اجلدول أعاله وابلنظر إىل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املستخرجة من إستجاابت أفراد عينة

الدراسة على كل عبارة من عبارات احملور االول (ملواقع التواصل االجتماعي دور فعال يف احملافظة على التواصل بني التالميذ

فيما بينهم وبني األساتذة) نالحظ أن كل العبارات يف تشبعاهتا عن طريق املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية كانت مرتفعة
كوهنا تنتمي إىل اجملال املرتفع( ،)3-2.33حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية للعبارات املرتفعة بني ( )2,8077يف العبارة رقم

( )01واليت نصت على '' :أستخدم مواقع التواصل االجتماعي .أي أن أغلبية افراد العينة يستخدمون الفيسبوك بدرجة مرتفعة.

و ( )2,3846يف العبارة رقم ( )08واليت نصت على '' :تدفعين اجملموعات العلمية الفايسبوكية إىل حتسني املستوى
الدراسي''.
وابلتايل ميكن القول أبن ملواقع التواصل االجتماعي دور مرتفع يف احملافظة على التواصل بني التالميذ فيما بينهم وبني
األساتذة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،وهذا ما هو موضح يف الشكل التايل:
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2

1

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

0
حجم العينة

 2,8077 2,5000 2,5769 2,4231 2,6538 2,6923 2,4231 2,3846 2,5385 2,5769 2,5769 2,7692 2,7692 2,4231 2,5769المتوسط الحساب
 0,5953 0,8744 0,8247 0,9149 0,7640 0,7286 0,9149 0,9320 0,8508 0,8247 0,8247 0,6452 0,6452 0,9149 0,8247االنحراف المعياري
االنحراف المعياري

المتوسط الحساب

حجم العينة

الشكل رقم ( )05يوضح ترتيب عبارات احملور األول حسب متوسطاهتا احلسابية
ب -ابلنسبة لعبارات احملور الثاين (ملواقع التواصل االجتماعي دور فعال يف دعم العملية التعليمية التعلمية) مت ترتيب
عبارات احملور الثاين حسب درجة تشبعها عن طريق استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة
الدراسة ،فكانت النتائج كما يف اجلدول التايل:
معيار احلكم [[1.66-1منخفض [2.33-1.66[ /متوسط [ ]3-2.33عايل
الرقم

عباراتالمحورالثاني

16

تمثلمواقعالتواصلاالجتماعيبديالعنالدراسةالحضورية.

حجم
العينة
52

المتوسط
الحسابي
2,1538

االنحراف
المعياري
0,99773

متوسط

17

أفدتنيمواقعالتواصلاالجتماعيأثناءالعطلةبسببتزايدإحصائياتكوفيد.19

52

2,6538

0,76401

مرتفع

18

تمثلالمجموعاتالفيسبوكيةالعلميةطريقالنجاحللتلميذ.

52

2,1923

0,99091

متوسط

19

تغطيمواقعالتواصلاالجتماعيكلالموادالدراسيةالمقررة.

52

2,1923

0,99091

متوسط

20

تمكننيمواقعالتواصلاالجتماعيمناستغاللوقتيفيالدراسة.

52

2,3462

0,94733

مرتفع

21

أنظرلمواقعالتواصلاالجتماعينظرةسلبية.

52

2,3462

0,71083

مرتفع

22

تنشرمواقعالتواصلاالجتماعيعبرصفحاتهامايدفعالتلميذإلىتركالدراسة.

52

2,2308

0,80721

متوسط

23

تشجعنيمواقعالتواصلاالجتماعيعلىالنجاحفيدراستي.

52

2,5385

0,85087

مرتفع

24

تساعدنيمواقعالتواصلاالجتماعيفياالستفسارمنزمالئيعنالواجبات
الدراسية.
استخدممواقعالتواصلاالجتماعيلتوظيفاألنشطةوالتدريباتالمتوفرةفي
انجازالتمارينوالحلالمسائلالعلمية.
استعملمواقعالتواصلاالجتماعيلتحقيقالتعلمالتعاونيبينيوبينزمالئي
لالستفادةمنالبرمجياتالمتوافرةعبرالمواقعالتعليمية.
تشغلنيمواقعالتواصلاالجتماعيعنحلالواجباتالدراسية .

52

2,7308

0,68928

مرتفع

52

2,7308

0,68928

مرتفع

52

2,5000

0,87447

مرتفع

52

2,0000

0,88561

متوسط

28

استخدممواقعالتواصلاالجتماعيللترفيهعننفسيوقضاءوقتالفراغفي
مشاهدةاألفالموالحصصالترفيهية.
استخدممواقعالتواصلاالجتماعيإلضافةصورومقاطعصوتوفيديوتتعلق
بالمادةأوأحددروسهابمايثريالمادةأوالدرس
استخدممواقعالتواصلاالجتماعيلتحفيززمالئيعلىالتعاونإلنجازالتمارين
والتواصلمعالمعلمين.
استخدممواقعالتواصلاالجتماعيلتحديدموعدمسبقيجتمعفيهاألستاذمع
التالميذفينفسالوقتللردعلىأياستفسارأوالتحاورأوالنقاشحول
موضوعمايتعلقبالمادةالدراسية.

52

2,6538

0,76401

مرتفع

52

2,5000

0,87447

مرتفع

52

2,6154

0,79592

مرتفع

52

2,8077

0,59536

مرتفع

25
26
27

29
30
31

الدور
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من خالل اجلدول أعاله وابلنظر إىل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املستخرجة من استجاابت أفراد عينة

الدراسة على كل عبارة من عبارات احملور الثاين (ملواقع التواصل االجتماعي دور فعال يف دعم العملية التعليمية التعلمية)

نالحظ أن العبارات يف تشبعاهتا عن طريق املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية تراوحت بني املستويني املتوسط فبالنسبة
للعبارات املتوسطة اليت تنتمي إىل اجملال [ ]2.33-1.66فهي اليت حتمل األرقام التالية ( )27-22-19-18-16حيث

تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني ( )2يف العبارة رقم ( )27واليت نصت على '' :تشغلين مواقع التواصل االجتماعي عن حل

الواجبات الدراسية ''..و ( )2.23يف العبارة رقم ( )22واليت نصت على '' :تنشر مواقع التواصل االجتماعي عرب صفحاهتا
ما يدفع التلميذ إىل ترك الدراسة''...
أما ابلنسبة ألغلبية العبارات فجاءت يف اجملال املرتفع حيث تنتمي إىل اجملال [ ]3-2.33وهي اليت حتمل األرقام التالية
( )31-30-29-28-26-25-24-23-21-20-17حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني ( )2.80يف العبارة رقم
( )31واليت نصت على '' :استخدم مواقع التواصل االجتماعي لتحديد موعد مسبق جيتمع فيه األستاذ مع التالميذ يف نفس
الوقت للرد على أي استفسار أو التحاور أو النقاش حول موضوع ما يتعلق ابملادة الدراسية ''.و ( )2.34يف العبارة رقم

( )20واليت نصت على '' :متكنين مواقع التواصل االجتماعي من استغالل وقيت يف الدراسة''.
وابلتايل ميكن القول أبن ملواقع التواصل االجتماعي دور فعال يف دعم العملية التعليمية التعلمية .من وجهة نظر أفراد
عينة الدراسة ،وهذا ما هو موضح يف الشكل التايل:
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52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

2

 2,1538 2,6538 2,1923 2,1923 2,3462 2,3462 2,2308 2,5385 2,7308 2,7308 2,5المتوسط الحساب

2,6538 2,5 2,6154

حجم العينة

 0,9977 0,764 0,9909 0,9909 0,9473 0,7108 0,8072 0,8509 0,6893 0,6893 0,8745 0,8856 0,764 0,8745 0,7959االنحراف المعياري
االنحراف المعياري

المتوسط الحساب

حجم العينة

الشكل رقم ( )06يوضح ترتيب عبارات احملور الثاين حسب متوسطاهتا احلسابية

429

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Issue: 3

 -3-1عرض ومناقشة نتائج الفرضيات:
أ-عرض ومناقشة نتائج الفرضية األوىل:

التالميذ فيما بينهم وبني األساتذة" ،وللتحقق من صحة هاته الفرضية مت اللجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية ( )Tابلنسبة
للعينة الواحدة والقائم على أساس تقدير الفرق بني متوسط استجاابت أفراد العينة على احملور األول من االستبيان واملتوسط النظري
له ،وبعد املعاجلة اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة كما هو موضح يف اجلدول التايل:
الجدولرقم()05يوضحدورمواقعالتواصلاالجتماعيفيالمحافظةعلىالتواصلبينالتالميذفيمابينهموبيناألساتذة
المحور
األول

حجم
العينة

الدرجةالكلية

المتوسط المتوسط
النظري الحسابي

االنحراف
المعياري

الفرقبين
المتوسطين

2,5795 2

0,55221

0,57949

52

مستوى
t
الداللة

درجة
الحرية

القرار

دالعند
7,567 0.000
0.01

51

بعد استخراج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري حملور دور مواقع التواصل االجتماعي يف احملافظة على التواصل بني

التالميذ فيما بينهم وبني األساتذة ومقارنته ابملتوسط النظري تبني أن متوسط درجات أفراد عينة البحث يف احملور األول بلغ

( )2,5795درجة وابحنراف معياري قدره ( )0,55221درجة ،وعند إجراء املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق (احملسوب)
واملتوسط النظري البالغ ( )2درجة ،حيث أن الفرق بني املتوسطني بلغ ( )0,57949درجة[ ،وابستخدام االختبار التائي لعينة
واحدة وسيلة إحصائية يف املعاجلة ،تبني أن الفرق دال إحصائيا بني كال الوسطني احملسوب والنظري لصاحل احملسوب ،وما يؤكد

ذلك هو قيمة ( )tاليت بلغت ( )7,567وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( .])α=0.01كما أن املتوسط احملسوب

ينتمي اىل اجملال [ ]3-2.33أي اجملال املرتفع ونسبة التأكد من هذه النتيجة هو  %99مع احتمال الوقع يف اخلطأ بنسبة
.%1
وعليه نستنتج أن ملواقع التواصل االجتماعي دور مرتفع (فعال) يف احملافظة على التواصل بني التالميذ فيما بينهم
وبني األساتذة.
ب-عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:
نصت الفرضية الثانية هلاته الدراسة على" :املواقع التواصل االجتماعي دور فعال يف دعم العملية التعليمية التعلمية،" .

وللتحقق من صحة هاته الفرضية مت اللجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية ( )Tابلنسبة للعينة الواحدة والقائم على أساس تقدير
الفرق بني متوسط استجاابت أفراد العينة على احملور الثاين من االستبيان واملتوسط النظري له ،وبعد املعاجلة اإلحصائية مت التوصل
إىل النتيجة كما هو موضح يف اجلدول التايل:
الجدولرقم()06يوضحدورمواقعالتواصلاالجتماعيفيدعمالعمليةالتعليميةالتعلمية.
حجم
المحورالثاني
العينة
الدرجةالكلية

52

المتوسط المتوسط
النظري الحسابي

االنحراف  الفرقبين
المعياري المتوسطين

درجة
الحرية

t

مستوى
الداللة

القرار

2,4495

0,44952 0,50488

51

6,420

0.000

دالعند
0.01

2

بعد استخراج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري حملور دور مواقع التواصل االجتماعي يف دعم العملية التعليمية

التعلمية .ومقارنته ابملتوسط النظري تبني أن متوسط درجات أفراد عينة البحث يف احملور الثاين بلغ ( )2,4495درجة وابحنراف
معياري قدره ( )0,50488درجة ،وعند إجراء املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق (احملسوب) واملتوسط النظري البالغ ()2

درجة ،حيث أن الفرق بني املتوسطني بلغ ( )0,44952درجة[ ،وابستخدام االختبار التائي لعينة واحدة وسيلة إحصائية يف
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نصت الفرضية األوىل هلاته الدراسة على " :ملواقع التواصل االجتماعي دور فعال يف احملافظة على التواصل بني

Hadjira BOUSSAG & Hanane BOUNIF

املعاجلة ،تبني أن الفرق دال إحصائيا بني كال الوسطني احملسوب والنظري لصاحل احملسوب ،وما يؤكد ذلك هو قيمة ( )tاليت

بلغت ( )6,420وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( .])α=0.01كما أن املتوسط احملسوب ينتمي اىل اجملال [-2.33
 ]3أي اجملال املرتفع ونسبة التأكد من هذه النتيجة هو  %99مع احتمال الوقع يف اخلطأ بنسبة .%1
وعليه نستنتج أن ملواقع التواصل االجتماعي دور مرتفع (فعال) يف دعم العملية التعليمية التعلمية
ج-عرض ومناقشة نتائج الفرضية العامة:

نصت الفرضية العامة هلاته الدراسة على " :ملواقع التواصل االجتماعي دور مرتفع (فعال) يف التخفيف من ظاهرة

التسرب املدرسي" ،وللتحقق من صحة هاته الفرضية مت اللجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية ( )Tابلنسبة للعينة الواحدة والقائم
على أساس تقدير الفرق بني متوسط استجاابت أفراد العينة على الدرجة الكلية لالستبيان واملتوسط النظري له ،وبعد املعاجلة
اإلحصائية مت التوصل إىل النتيجة كما هو موضح يف اجلدول التايل:
الجدولرقم()07يوضحدورمواقعالتواصلاالجتماعيفيالتخفيفمنظاهرةالتسربالمدرسي
المحور
الدرجةالكلية

حجم
العينة
52

المتوسط المتوسط
النظري الحسابي

االنحراف الفرقبين
المعياري المتوسطين

2,5050 2

0,51241 0,46903

مستوى
درجة
t
الداللة
الحرية
دالعند
0.000
51
0.01
5,657
القرار

بعد استخراج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري الستبيان دور مواقع التواصل االجتماعي يف التخفيف من ظاهرة

التسرب املدرسي .ومقارنته ابملتوسط النظري تبني أن متوسط درجات أفراد عينة البحث يف االستبيان بلغ ( )000درجة
وابحنراف معياري قدره ( )000درجة ،وعند إجراء املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق (احملسوب) واملتوسط النظري البالغ ()2

درجة ،حيث أن الفرق بني املتوسطني بلغ ( )0,51241درجة[ ،وابستخدام االختبار التائي لعينة واحدة وسيلة إحصائية يف
املعاجلة ،تبني أن الفرق دال إحصائيا بني كال الوسطني احملسوب والنظري لصاحل النظري ،وما يؤكد ذلك هو قيمة ( )tاليت بلغت

( )-5,657وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( .])α=0.01كما أن املتوسط احملسوب ينتمي اىل اجملال []3-2.33
أي اجملال املرتفع ونسبة التأكد من هذه النتيجة هو  %99مع احتمال الوقع يف اخلطأ بنسبة .%1

وعليه نستنتج أن ملواقع التواصل االجتماعي دور مرتفع (فعال) يف التخفيف من ظاهرة التسرب املدرسي.
 4-1مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء الدراسات السابقة:
اكدت الدراسة احلالية انه يوجد دور فعال يف استخدام التالميذ ملواقع التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية التعلمية،
وهذا بدوره يساعد التلميذ على االهتمام بدروسه ومواجهة الصعوابت اليت تعرتضه يف عملية التعلم ،وابلتايل يكون هلا أتثري إجيايب
يف التخفيف من ظاهرة التسرب املدرسي ،وقد اكدت دراسة قشار انه يوجد جتاوب وتفاعل كبري مع مواقع التواصل االجتماعي يف
العملية التعليمية يف اجلامعة اجلزائرية وهذا يؤكد انه أصبحت هناك ضرورة ملحة للتعامل مع هذه الوسائط التعليمية يف ظل التغري
التكنولوجي احلاصل وسهولة احلصول على املعلومة وانتشارها بشكل سريع بني أطراف العملية التعليمية ،وابلتايل فإن الدراستني
تؤكد الدور اإلجيايب هلذه الوسائط والتفاعل اإلجيايب الكبري من طرف املتعلم ،يف حني بينت دراسة الكريع أنه يوجد جتاوب بدرجة
متوسطة يف التعامل مع هذه الوسائط ابلنسبة للتالميذ وفسر ذلك حبداثة استخدام هذه املواقع ،كما جند طالب الصف النهائي
(الثالث اثنوي) يتعاملون مع هذه الوسائط بدرجة كبرية مقارنة مع الصف األول اثنوي والثاين اثنوي.

431

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

انفسهم أو بني الطلبة ومدرسيهم ،وكذا حضور حصص تعليمية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد "زووم " ،ونشر موضوعات

وملخصات للدروس يف صفحات الفيسبوك ،ونشر حصص تعليمية عن طريق اليوتوب لألساتذة أو مدارس خاصة يف حمتوى املادة
الدراسية ملختلف االطوار التعليمية ،وخمتلف املوضوعات املقررة يف املناهج الدراسي.
وميكن من خالل هذه املداخلة إعطاء جمموعة من اإلجراءات الوقائية للحد من ظاهرة التسرب املدرسي ودعم العملية
التعليمية تتمثل فيما يلي:
 أتكيد استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية ،وحث الطالب واملدرسني على االستخدام اإلجيايب هلذهالتقنية ،ملا هلا من فائدة على العملية التعليمية التعلمية.
 الرتكيز على دور املرشد الرتبوي يف معاجلة حاالت التسرب والعمل على توفري مرشد تربوي لكل مدرسة مهما كان عددالط لبة ،ملساعدهتم يف حل مشكالهتم الرتبوية ابلتعاون مع اجلهاز التعليمي يف املدرسة واجملتمع احمللي على األخص أولياء
األمور.
 متابعة غياب الطلبة بشكل مستمر ومعرفة األسباب ومعاجلتها. إعداد ورشات عمل للتالميذ واملدرسني لتوضيح أمهية التعلم والتعليم عن طريق مواقع التواصل االجتماعي والتعليمااللكرتوين.
 الرتكيز على النشاطات املدرسية اليت حيبذها الطلبة وتنويع هذه األنشطة .خاصة ما تعلق ابلتعليم عن بعد تقنية زووم. مشاركة املدرس للتالميذ يف أنشطتهم الالصفية كي يتعرف عليهم عن قرب ،من خالل صفحات الفايسبوك ،وانشاءعالقات صداقة بني التالميذ والتالميذ واملدرسني.
 العمل على نشر الوعي حول أمهية ومزااي مواقع التواصل االجتماعي يف جمال التعليم ،واستغالل هذه الوسيلة االستغاللاإلجيايب ،واالبتعاد عن التوظيف السليب هلا.
 توفري االتصال ابألنرتنت يف كل مكان ،وختفيض رسوم التسديد حىت يتسىن للجميع احلصول على األنرتنت .خاصة األسرحمدودة الدخل.
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إن ظاهرة التسرب املدرسي ظاهرة خطرية انتشرت بشكل كبري يف اجملتمع حيث تعترب عائق للتنمية وهدر لألموال
والطاقات البشرية ،فهي ظاهرة تربوية تفشل طموح الدول وحتبط أهدافها التنموية،حيث تتداخل وتتشابك أسباهبا وختتلف من بلد
ألخر وحىت من منطقة ألخرى ،فقد استفحلت هذه الظاهرة يف األوساط الرتبوية حىت أنه أصبح من الصعب حصر أسباهبا
والقضاء عليها ،لذلك أصبحت مواقع التواصل االجتماعي من الوسائل الرتبوية اليت تساعد املدرسة على ختطي هذه املشكلة،
فهي تدفع التلميذ إىل االهتمام ابلدراسة وعدم تركها ،وقد زاد استخدامها بني الطلبة ذلك ألهنا تسهم يف التواصل وارسال الرسائل
املتعلقة حبياهتم التعليمية ،فهي تساعدهم يف ارسال االستفسارات واملالحظات أو طرح أسئلة ختص املادة التعليمية سواء بني الطلبة
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