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ر  :م�خص
َّ
ظهور وسائل التواصل االجتما�� �� عصرنا الراهن تأث��ا كب��ا ع�� �ل ا�جاالت �� ا�حياة    أث

يجعلها وسيلة   مما  املم��ة  باملالمح  الوسائل  هذه  التعلي�ي. وتتصف  ا�جال  ضم��ا  اإل�سانية، ومن 

 �ستخدم هذه  فعالة وأك�� حيو�ة ب�ن طر�� عملية التعلم والتعليم، وهما: املعلم واملتعلم. ولذلك، ال

أصبحت   عندما  بكث��  ذلك  تجاوزت  بل  فقط،  األفراد  ب�ن  والتواصل  االتصال  لعملية  الوسائل 

�ستخدم �� املؤسسات التعليمية وا�جامعات �وسيلة �عليمية ومكملة للتعليم التقليدي. لذلك، بدأ  

تقدم مع  املتناسبة  التعليمية  الطرق  إ��  النظر  �عيدون  ا�جال  هذا   �� التكنولوجيا    ا�ختصون 

ا�حديثة. ومن هذا املنطلق، جاءت فكرة إجراء بحث وصفي تجر��ي ُ�ستخدم فيھ وسيلة من وسائل  

التواصل االجتما�� �وسيلة �عليمية لتدريس مادة النحو؛ للكشف عن اتجاهات طلبة ا�جامعة نحو  

تجر� �عد  النحو،  مادة  لتدريس  �عليمية  �وسيلة  اال�ستغرام   تطبيق  هذا  �� استخدام  التدريس  ة 

الفصل االف��ا�ىي، ُوزع استبيان ع�� الطالب ملعرفة رأ��م �� التعلم ع�� تطبيق اال�ستغرام، وخضع  

) االجتماعية  للدراسات  اإلحصائي  التحليل  برنامج  باستخدام  إحصائية  ملعا�جة  )   SPSSاالستبيان 

م مادة النحو ع�� تطبو�انت أهم النتائج ال�ي خرج ��ا البحث 
ُّ
يق اإل�ستغرام �ان ممتًعا ومث�ً�ا  أن �عل

 لدى أفراد العينة؛
ً
حيث شارك معظم الطالب �� �شاطات الفصل االف��ا�ىي للمادة؛ ولعل  وجذابا

الذي أوجد هذا الدافع اإليجا�ي �� املشاركة الفعالة هو شهرة تطبيق اال�ستغرام ب�ن الشباب فهو  

 التطبيق ا�حبب واألك�� استخداًما لد��م.  

 

املفتاحية: وسيلة    ال�لمات  اال�ستغرام،  تطبيق  االجتما��،  التواصل  وسائل  العر�ية،  اللغة  �علم 

 �عليمية.
 
Abstract: The emergence of social media in the current era had a great impact on all 
areas of human life, including the educational field. These social media have distinctive 
features, which make them among the most effective and interactive educational tools in 
the teaching and learning process, thus benefiting teachers and their students. As a result, 
these social media platforms are used not only for individual communication, but also in 
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educational institutions and universities as a teaching aid and complementary method to 
traditional education. Therefore, experts in this field began to rethink educational 
techniques in the light of technological advancements. This standpoint motivates the 
researchers to conduct experimental descriptive research where one of the social media 
platforms; Instagram is used as an educational tool for teaching Nahu. This research aims 
to discover the university students’ attitudes towards using Instagram as an educational 
tool for teaching Nahu. Following the teaching experience in the virtual classroom, a 
questionnaire was distributed to learn their opinion of learning through Instagram, and 
SPSS was used to analyze the data. The most noteworthy findings of the study were that 
learning Nahu through Instagram was enjoyable, engaging, and appealing as most of the 
students participated in the virtual classroom activities. This positive motivation and 
active participation are expected to be created as a result of the popularity of Instagram 
among youth, as it is the most popular and widely used among them. 
 
Keywords: learning Arabic language, social media, Instagram, educational tool. 

 
 مقدمة

قد    وسائلظهور   الراهن  عصرنا   �� االجتما��  ا�جاال   أثرالتواصل  �ل  ا�حياة    تع��   ��

اإل�سانية، و�ما �� ذلك ا�جال التعلي�ي. وتتصف هذه الوسائل باملالمح املم��ة تجعلها وسيلة فعالة  

�ستخدم    لم  وسائلوأك�� حيو�ة ب�ن الطرف�ن �� عملية التعليم، وهما: املعلم واملتعلم.  ولذلك، هذه ال

ب ذلك  تجاوزت  بل  األفراد فقط،  ب�ن  والتواصل  االتصال  ��  لعملية  �ستخدم  أصبحت  كث�� عندما 

و�النظر إ�� االنتشار    املؤسسات التعليمية وا�جامعات �وسيلة �عليمية ومكملة للتعليم التقليدي.

يرى ا�ختصون �� ا�جال التعلي�ي أن التواصل االجتما�� وز�ادة عدد مستخدم��ا،    وسائلالواسع ل

بدأ    ؛ولذلك  ،التطور التكنولو�� املتسارعكبة  �� موا  االعتماد ع�� األساليب التقليدية فقط غ�� �اف

طر  إ��  النظر  �عيدون  ا�جال  هذا   �� ال�يق  ائا�ختصون  مع    التدريس  التكنولوجيا  تتناسب  عالم 

 .ا�حديثة

ومن هذا املنطلق، جاءت فكرة تجر�ة استخدام وسائل التواصل االجتما�� �وسيلة �عليمية جديدة 

� مجال �عليم  �وغ��ها.  أ�� عملية �عليم اللغات    تالتعليمية، سواء أ�ان مدمجة ومكملة �� العملية  

و�مكن   املوضوع،  هذا  تتناول  والبحوث  الدراسات  من  العديد  هناك  نوع ي قس تاللغات،  حسب  مها 

��ستغرام وتيك توك. اتفقت دراسات راحي�ي وآخرون  و تو���،  و الوسيلة املستخدمة و�� فيسبوك،  

)Rahimi et al, 2015 و ودول  (Faryadi, 2017)فر�ادي  )  أن   (Sakkir & Dollah, 2019)  ةوساك�� 

اإلنجل��ية والعر�ية.    :مهارة الكتابة لدى الطلبة �� �عليم اللغت�ن  تحس�نوسيلة فعالة ��  �عد  فيسبوك  

وسيلة مفيدة �ساهم �� اكتساب مهارة الكتابة والتفك�� حسب دراسة    وهف وأما بالنسبة إ�� تو���،  

والتخينھ   ومار�ن    ودراسة  (Al-Jallad & Altakhaienh, 2018)ا�جالد  .  (Tur & Marin, 2015)تور 



https://www.ukm.my/alqalam/ 
Vol. 1 No. 1 (2021) 
 

 22 

 

 (Noraien & Normaliza, 2017)عدة دراسات م��ا دراسة نور ع�ن ونورمال��ا   وعالوة ع�� ذلك، تب�ن

 Rahayu & etودراسة راحايو وآخرون ( (Latisha & Rozilawati, 2019) التيشا وروز�الوا�ي ودراسة 

al, 2021 القراءةو��  رات اللغو�ةاوامله ناسبة لتعليم املفردات  املدوات األ عت�� من ��ستغرام اإل) أن ،  

 . حادثةوا� ،واالستماع  ،والكتابة

للتعرف    وات أدأ��ا التواصل االجتما�� ال تقتصر ع��    وسائلوجميع هذه الدراسات تب�ن أن وظائف  

أو التواصل مع أصدقاء جدد، بل أ��ا أداة �عليمية م��رة. و�مكن للمعلم�ن استخدامها �� الفصل  

التعليمية التعلمية خصوصا �� التعليم ا�جام�� من أجل تحس�ن   توف�� األ�شطة  أن  كما    العملية 

املت ا�جديدة  و   ةنوعالتعليمية  الدراسية  التقليديا�خ��ات  التدريس    ، ومن ثمةتختلف عن أساليب 

ا ع�� عالقة الطالب باملعلم. و�� ظل عصر التقنيات املذهلة ال�ي �عيش ف��ا اليوم، ترى  يؤثر إيجابي

تواصل االجتما�� ملواكبة ا�حياة  ال وسائلالعملية التعليمية التعلمية من  استفادةأهمية  تانالباحث

 البشر�ة وخصوصا لتنمية الكفاءة اللغو�ة لدى متعل�ي اللغة العر�ية.  

 مش�لة البحث 

اتجاه    يتخذهاالتجاه هو ما   اإل�سان من وضع تجاه مسألة أو �خص أو قضية. و�ختلف 

إ�� أن استخدام  ال�خص عن ال�خص اآلخر من ظاهرة واحدة بأسباب متعددة.   وتجدر اإلشارة 

وسائل التواصل االجتما�� �وسيلة �عليمية هو ظاهرة جديدة �� مجال �عليم اللغة العر�ية. لذلك،  

�وسيلة    هاوتطو�ر وسائل التواصل االجتما��  ��دف �عز�ز    احوهمن املهم معرفة اتجاهات الطلبة ن

. وحقيقة األمر، الطلبة هم مركز التعلم �� العصر الراهن. وعدم  مواد اللغة العر�ية  �عليمية لتدريس

الوسائل   هذه  استخدام  نحو  اتجاها��م  والتعلم  معرفة  التعليم  عملية  إ��  ��  مجال  إخفاق  يؤدي 

 . طلبةالاالهتمام بدوافع  �� �عليم اللغة العر�ية

إش�الية البحث املتمثلة �� قلة اهتمام املعلم�ن باتجاهات الطلبة نحو استخدام   ت�نفتجلت للباحث

ونظرا    .مواد اللغة العر�يةوسائل التواصل االجتما�� �إحدى الوسائل التعليمية ا�حديثة �� تدريس  

  تحاول   املوضوع،ال�ي تتناول هذا    -حسب علم الباحثت�ن-ملا سبق ولندرة الدراسات والبحوث العلمية  

�� �علم مادة  �ستغرام �وسيلة �عليمية جديدة  اإلمعرفة اتجاهات الطلبة نحو استخدام  الباحثتان  

االف��ا�ىي  النحو الفصل   �� التدريس  تجر�ة  �عد  اللغات  ��  طلبة  ال  مع،  �لية  األول،  النحو  مادة 

 واإلدارة، ا�جامعة اإلسالمية العاملية بمال��يا.  

 الوسائل التعليمية  
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أي عملية �عليم  ال يخلو  �عد الوسائل التعليمية عنصرا ضرور�ا �� عملية التعليم والتعلم، و 

مجموعة من األجهزة واألدوات واملواد ال�ي �ساعد    هذه الوسائل التعليمية �� . وجدير بالذكر أن�ام�

املعلم واملتعلم �� تحس�ن عملية التعليم والتعلم وذلك بنقل ا�خ��ات والكفايات بطر�قة أك�� فاعلية  

  ى نحو �علم أفضل (مصطف  وم�جعوأبقى أثرا، بجهد أقل ووقت أقصر و�لفة أرخص و�� جو مشوق  

 ). ٢٠١٧ومطهري، 

الوسائل التعليمية �ع�ي �ل ما �ستخدمھ املدرس من اإلم�انيات املتيسرة ال�ي    أن   )٢٠١٨نوري (  ذكر

للوصول إ�� الهدف بأقل   ؛�عمل ع�� نقل املعلومات النظر�ة واملهارات العملية إ�� املتعلم وتوضيحها

كما �عرف بأ��ا وسائل االتصال املباشر ال�ي �ساعد املتعلم�ن ع�� اكتساب    ،جهد وأسرع وقت ممكن

عارف واملهارات واالتجاهات واألساليب. ومما سبق ذكره، يمكن القول إ��ا الوسائل أو األدوات ال�ي  امل

 �ساعد ع�� طرح املوضوع �ش�ل مبسط وميسر، و�ساعد ع�� إيصال املعلومات �ش�ل سريع ودقيق. 

 أقسام الوسائل التعليمية

والتكنولوجيا. ومع م الزمن  تطور  التعليمية مع  الوسائل  الوسائل  تطور  �عض  الزمن،  رور 

الطلبة   مع  تتناسب  ال  قد  الوسائل  بقية  وأما  األحيان،  غالب   �� وذكر  حاليا�ستخدم  مصطفى  . 

 تعليمية منقسم إ�� أر�عة أجيال، و��:  الوسائل ال) أن تطور ٢٠١٧(ومطه��ي 

 ا�جيل األول  ●

واملواد   بأنواعها  البيانية  والرسوم  واملصورات  ا�خرائط  ع��  والنماذج  �شتمل  واملعارض،  املكتو�ة 

أو   مي�انيكية  آالت  يتطلب  ال  بأنھ  ا�جيل  هذا  تم��  وقد  وغ��ها،  والسبورة  والتمثيل،  والعينات، 

 كهر�ائية. 

 ا�جيل الثا�ي ●

 يحتوي ع�� الكتب املكتو�ة بأنواعها؛ مدرسية وغ�� مدرسية وذلك مع ظهور الطباعة وانتشارها. 

 ا�جيل الثالث  ●

ع اآللة البصر�ة والسمعية وما أنتجھ �الصور الفوتوغرافية والشرائح واألفالم  م م ٢٠و  ١٩�� القرن  

 الصامتة، والت�جيل واملذياع واألفالم الناطقة والتلفاز 

  ا�جيل الرا�ع ●
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�عتمد ع�� االتصال ب�ن الفرد واآللة، وذلك مع ظهور ا�حاسوب والثورة التكنولوجية. و�� ظل هذا  

التكنولوجيا ا�حديثة من   التعليمية ا�حديثة، ف�ي �ل ما أفرزتھ  يأ�ي ا�حديث عن الوسائل  ا�جيل 

رف وتحقيق  أجهزة ومواد ونظم، �ساعد �� تحس�ن العملية التعليمية التعلمية، و�سهم �� نقل املعا

 الكفايات بطرق مشوقة.  

  دور الوسائل التعليمية

 ): ٢٠١٦الوسائل التعليمية تلعب دورا هاما �� العملية التعليمية التعلمية، ومن أهمها (لي��،  

 .إثراء املوقف التعلي�ي -١

 . التعليمية واالرتقاء ��ا لتحقيق األهداف املنشودة العمليةتحس�ن مستوى  -٢

 .�عدد مصادر املعرفة من خالل التقنيات ا�حديثة ال�ي ال �عتمد ع�� الكتاب املدر�ىي فقط -٣

و�شاط يجعلھ   حيو�ةز�ادة خ��ة املتعلم بفضل ما تضيفھ الوسائل التعليمية ع�� الدرس من   -٤

 . استعدادا للتعلم أك��

اإليجابية �� اكتساب ا�خ��ات وتنمية قدرتھ ع�� التأمل، ودقة املالحظة   ز�ادة مشاركة املتعلم  -٥

 . واتباع التفك�� العل�ي وحل املشكالت

 . تنويع أساليب التعز�ز ال�ي تؤدي إ�� تثبيت االستجابات ال�حيحة -٦

 . �عديل السلوك وت�و�ن االتجاهات ا�جديدة -٧

 .توفر الوقت وا�جهد املبذول�ن من قبل املعلم -٨

 استخدام الوسائل التعليميةأسس  

ؤدي إ�� االرتباك لدى املعلم أثناء تحديد أ�سب الوسائل لتوظيفها  يتنوع الوسائل التعليمية قد  

�� الفصل. لذلك، من املهم مراعاة أسس استخدام الوسائل التعليمية لضمان جود��ا �� التعليم.  

 :التالية االهتمام باألسس من )، البد  ٢٠١٨وحسب نوري (

 .باملن�ج مرتبطة أن ت�ون مناسبة للمرحلة الدراسية ومستوى ن�ج الطالب   -١

 . أن ي�ون املستخدم لها معتقدا بجوادها -٢

 .انتقاء النافع واملفيد م��ا وعدم املبالغة �� ك����ا -٣

 . أن ي�ون الهدف وا�حا من استخدامها -٤

 .إتقان استخدامها قبل البدء �� عملية التعلم -٥

 . � مادة الدرس أل��ا جزء منھيط�� االهتمام ��ا ع� أال -٦

 . العمل ع�� إشراك الطلبة �� عملها واستخدامها -٧
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 . أن ت�ون مستمدة من بيئة املتعلم وحسب حاجتھ إل��ا -٨

 وسائل �عليمية حديثة مق��حة لتنشيط درس اللغة العر�ية

من     كب��  عدد  كما ا�تعليمية  الوسائل  الهناك  اليوم،  عصرنا   �� ا�جدول    حديثة    ١يو�ح 

األجهزة وال��امج ال�ي يمكن للمعلم أن    بأهم   يرتبط  ) ٢٠١٧مصطفى ومطه��ي (  االق��اح من دراسة

برنامج�ن وهما    انوأضاف الباحث .  �ستخدمها �وسائل �عليمية حديثة �� تقديم أ�شطة اللغة العر�ية

 وقت ا�حا��. التواصل االجتما�� بالنظر إ�� ك��ة استخدامها �� ال وسائلاملدونات و 

 حديثة �� �عليم اللغة العر�ية ا�تعليمية الوسائل ال .١ ا�جدول 

 ال��امج  األجهزة 

ا�حاسوب أو الكمبيوتر، جهاز العرض الضوئي، 

املا�ح الضوئي، الهاتف الذ�ي وا�جهاز اللو��،  

 اإلن��نت

حزمة ال��امج املكتبية، الكتب واملكتبات  

اإللك��ونية، املوسوعات اإللك��ونية، املدونات، 

 التواصل االجتما�� وسائل

 

 التواصل االجتما��  وسائل

الراهن    وسائلظهور   العصر   �� االجتما��  ��  يالتواصل  اليومية  اإل�سان  حياة  ع��  ؤثر 

التواصل االجتما��،    وسائلما �� ذلك ا�جال التعلي�ي. وهناك �عر�فات كث��ة لبمجاالت متعددة،  

التواصل االجتما�� بأ��ا    وسائل )  ٢٠١٠وقد تختلف هذه التعر�فات من سنة إ�� سنة. عرف عصام (

ا�خاصة   والرسائل  الفور�ة  ا�حادثة  مثل  للمستخدم�ن  ا�خدمات  من  مجموعة  تقدم  و�ب  مواقع 

 وال��يد اإللك��و�ي، والفيديو، والتدو�ن ومشاركة امللفات وغ��ها من ا�خدمات.  

ن خالل التواصل تنشأ ب�ن األفراد م  ة) أ��ا شب�ات اجتماعي٢٠١٣أبو صعيليك والز�ون (  يقول بينما  

واختيار   وتوجها��م،  واهتماما��م  بأنفسهم  التعر�ف  لهم  تتيح  اإلن��نت،  ع��  محددة  مواقع  ع�� 

تبادل و�شر املواد   تتيح  أصدقا��م ع�� الشبكة ضمن مجموعات قد ت�ون مفتوحة أو مغلقة كما 

 . املكتو�ة والصور واألفالم الفيديو بواسطة األدوات املتعددة ع�� تلك املواقع

التواصل االجتما�� �� مواقع ع�� اإلن��نت تقدم لألفراد    وسائل  : )٢٠١٤والتعر�ف اآلخر من إبراهيم (

التواصل   ورسائل  و خدمة  ودردشة  امللفات  تبادل  من  التفاعل  أش�ال  ب�ل  املستمر  االتصال 

وهؤالء   املش��كة  املصا�ح  وتبادل  االجتما��  االتصال  استمرار  ��دف  وذلك  قد  ومحادثات  األفراد 

 ي�ونون متجا�س�ن أو غ�� متجا�س�ن لكن تجمعهم عالقات اجتماعية أو �عليمية مش��كة وقو�ة. 
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) إ�شاء  ٢٠١٩وذكر قدام وع��  تمكن أعضا��ا من  الدولية  الشبكة  اف��اضية ع��  أ��ا مجتمعات   (

) الغنيم  وأما  اآلخر�ن.  مع  ومشاركتھ  مرئي  أو  مسموع  أو  مقروء  أ��٢٠٢٠محتوى  أكد  تطبيقات  )  ا 

االهتمام املش��ك بالتشارك فيما   ي اجتماعية تبث من خالل شبكة االن��نت و�سمح للمستفيدين ذو 

بي��م من خالل إرسال واستقبال مختلف أنواع الوسائط، و�مكن االطالع عل��ا �� أي وقت ومن أي  

 م�ان.  

 التواصل االجتما��  وسائلخصائص 

ق االتصال القديمة حيث أ��ا تتصف بخصائص  التواصل االجتما�� عن طر   وسائلتختلف  

،  الراهن  ترتكز ع�� خاصية واحدة، ولكن �� هذا العصرها  مم��ة. �� أوائل ظهور هذه الشب�ات، معظم

ال هذه  ل  وسائلبدأت  األساسية  ا�خصائص  ومن  ما.  منصة   �� املتعددة  ا�خصائص  وسائل  تجمع 

 ): ٢٠١٩التواصل االجتما�� �� �اآل�ي (قدام ومحمد، 

 . خاصية إ�شاء ا�حسابات والصفحات ال�خصية -١

 . خاصية تحميل الصور  -٢

 .خاصية تحميل املقاطع املرئية -٣

 . خاصية إ�شاء ا�جموعات -٤

 . خاصية التدو�ن -٥

 . الهواتف النقالة واألجهزة اللوحيةخاصية دعم  -٦

 

 ) ا�خصائص التالية:  ٢٠١٤وأضاف إبراهيم (

لك��و�ي يتم االش��اك ف��ا مجانا ومن ثم �ش��ك معظم وسائل التواصل االجتما�� اإل -١

ف��ا أعداد كب��ة، باإلضافة إ�� سهولة استخدامها، كما أ��ا ال تحتاج تجه��ات معقدة 

 ى املستخدم. سوى توفر شبكة االن��نت لد

وحسب  -٢ اهتماماتھ،  مع  تتناسب  ال�ي  األدوات  من  متعددة  خيارات  للمستخدم  توفر 

بصري) حيث يمكن للمستفيد استخدام  –لفظي  –املفضل (سم�� ھ نمطھ أو أسلو�

حل   �� املساهمة  أو  الرأي  عن  للتعب��  الكتابة  أدوات  أو  الصوتية،  الدردشة  أدوات 

أدوات تبادل ملفات الفيديو ال�ي �سهم �� بناء    قضية معينة (مدونات) أو استخدام

 التفاعل االجتما��.  

توفر حلوال متعددة وآراء مختلفة حول موضوع ما �ش��ك �� طرحھ نوعيات مختلفة  -٣

 ت�ون لديھ املعرفة املت�املة.ت من املستفيدين، ومن ثم يتعرف الفرد ع�� الرأي اآلخر و 
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 �� التعليم التواصل االجتما��  وسائل  استخدام  

تغ�� ميول الطلبة من جيل إ�� جيل. واالعتماد ع�� وسائل التعليمية التقليدية غ�� مناسب  ي

حاول  ي، حيث إ��م من جيل ��تم بالتكنولوجيا. و�النظر إ�� ذلك،  �� القرن ا�حادي والعشر�نلطلبة  

توظيف   التعليم،    وسائلاملعلمون   �� االجتما��  إ��التواصل    الطالب :  وهما  الطرف�ن  ادة فإ  �س�� 

��   وسائل)، هناك �عض أسباب استخدام هذه ال٢٠١٨) وا�جر�وي (٢٠١٤وحسب العن��ي (  واملعلم.

 ا�جال التعلي�ي، وم��ا:  

والتعلم استخدام   -١ التعليم  م��ا    وسائلتدعم نظر�ات  التعليم،   �� التواصل االجتما�� 

 . النظر�ة البنائية ونظر�ة التعلم التعاو�ي، والنظر�ة االتصالية

املتعلم من خالل   -٢ ��ا  يقوم  أن  يمكن   وسائلوجود عدد كب�� من األ�شطة والواجبات 

 . التواصل االجتما�� مما �سهم �� تنمية االبت�ار لدى املتعلم�ن

االجتما  وسائل�عد   -٣ محيطالتواصل  حيا��م   امألوف  ا��   �� ويستخدمو��ا  الطلبة  لدى 

 العامة، ومن ثم استخدامها أ�اديميا �سهم �� بناء املعرفة من خالل اتصاالت ذات مع�ى. 

التواصل االجتما�� �� ا�جال التعلي�ي يؤدي إ�� وجود الوسائل التعليمية ا�جديدة،   وسائلودخول  

  �� التعلي�ي  ا�جال  يفيد  إل��اواستخدامها  أشار  كما  املتعددة،  ومحاسنة    النوا��    )٢٠١٦(مراد 

 فيما ي��:   )٢٠١٣(والهزا�ي 

 التواصل االجتما�� بمثابة حفظ كميات كب��ة من املعلومات. وسائل�عد  -١

مختلفة من التعليم مثل التعلم الفردي التعلم   ا التواصل االجتما�� أنماط   وسائلتدعم   -٢

 الذا�ي.

 تن�ي لدى املتعلم مهارات التفك�� بأنواعھ ا�ختلفة.  -٣

 . يستوى العاملاملتتيح للطلبة التواصل مع زمال��م �� نفس التخصص ع��  -٤

 تتيح للطلبة التواصل مع املؤسسات التعليمية وا�جامعات ا�ختلفة محليا وعامليا. -٥

 املتعلم مهارات التعلم التشار�ي والتعلم التعاو�ي.تن�ي لدى  -٦

التواصل االجتما�� �� عملية    وسائلإيجابيات استخدام    )٢٠١٦(وأضافت دراسة سامية وسامية  

 التعليم والتعلم، ومن أهمها:  

 تجمع ب�ن الفردية واالجتماعية �� التعلم بحيث �ش�ل بيئة �علم �عاو�ي وت�ام��. -١

 يمية من التعليم إ�� التعلم.تحو�ل العملية التعل -٢
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و�  -٣ الذاتية،  باملعا�جة  ع�� �ما    �تمتاز  �عتمد  الذي  الذا�ي  التعلم  منا�ج  أهم  من  عد 

 البناء، ا�حوار، اإلنتاج، التعاون.

 و أك�� للتعليم.أ التحف�� ع�� اإلبداع؛ إذ يمكن �جموعة من الطلبة أن يؤلفوا أداة  -٤

مما �ساعد ع�� تنشيط مهارات الطالب عن طر�ق    ؛تبادل املعلومات واملناقشة والتعليق -٥

 التعلم باأل�شطة. 

�ساعد �� تقديم �عليم قائم ع�� املشاركة والتفاعل؛ حيث املتعلمون مساهمون �� بناء   -٦

 عرفة. امل

 تمكن من إشراك املتعلم �� بناء ا�حتوى التعلي�ي. -٧

التواصل االجتما�� �� ا�جال التعلي�ي ليس    وسائلومما سبق ذكره، تجدر اإلشارة إ�� أن استخدام  

  إفادةاملعلمون والطالب    ؛عملية غر�بة، بل �� عملية تفيد املوارد البشر�ة �� عملية التعليم والتعلم

التواصل االجتما�� قبل توظيفها    وسائلمن ذلك، ال بد ع�� املعلم�ن اختيار أ�سب  كب��ة. ع�� الرغم  

ال�ي  التواصل االجتما��    وسائل�� عملية التعليم والتعلم حسب حاجات ورغبات الطلبة. ومن أشهر  

وا�س إيب  ،  Youtubeيوتيوب   ،Twitter  تو���،  Facebookفيسبوك  �ستخدم �� ا�جال التعلي�ي ��:  

Whatsapp تيك توك ،TikTok    إ�ستغرام   وInstagram . 

  ماهية إ�ستغرام 

بتحر�ر ورفع الصور ومقاطع    تخصصتالتواصل االجتما�� ال�ي    وسائل  ى حدإإ�ستغرام هو  

).  Rouse, 2020(   الفيديو من خالل منشورات يتم �شرها ع�� حساب املستخدم ع�� هذه الشبكة 

أو من    ذكيةالتواصل االجتما�� من خالل تطبيق خاص بالهواتف ال  وسيلةو�مكن استخدام هذه  

مت  إلك��و�ي  موقع  اإلن��نت.    احخالل  شبكة  بالذكرع��  خالل    وجدير  من  إ�ستغرام  استخدام  أن 

العمليات   ببعض  القيام  خاللھ  من  يمكن  ال  حيث  محدودا  استخداما  �عت��  اإللك��و�ي  موقعھ 

حيث ي�ون   اآلخر�نتحميل الصور والفيديوهات ومشارك��ا مع املستخدم�ن مثل األساسية املتوافرة  

ولذلك،    ).Moreau, 2020( ةذكيذلك ممكنا فقط من خالل استخدام التطبيق ا�خاص بالهواتف ال

من استخدامھ ع��    فضليمكن القول إن استخدام إ�ستغرام ع�� تطبيقھ �� الهواتف الذكية هو أ

.  تمك�ن املستخدم�ن من االستفادة من مم��ات اإل�ستغرام استفادة تامةاملوقع اإللك��و�ي، من خالل  

أن بالذكر  إ�ستغرام    ھوجدير  تطبيق  استخدام  بأي    مجانايمكن  �عمل  ال�ي  ا�حمولة  الهواتف  ع�� 

 .)iOSنظامي �شغيل أندرو�د أو (
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األساسية   ا�خصائص  العديد من  االجتما��  وسيلةلثمة  (هذه  التواصل  أهمها   ,Instagram، ومن 

2021) (Rouse, 2020 :( 

عام استخدام هذا التطبيق ع�� هواتفهم   ١٣�سمح لأل�خاص الذين تز�د أعمارهم عن   -١

   .كمستخدم جديد بالت�جيل من خالل تحميلھ 

اآلخر�ن، -٢ املستخدم�ن  مع  الفيديو  ومقاطع  الصور  مشاركة  املشار�ات    إم�انية  وتظهر 

) بـ  إ�ستغرام من خالل ما �عرف  املستخدم ع��  ينشرها  ا�خاصة  Feedsال�ي   بمتا�عة ) 

 حساب هذا املستخدم 

 .التعليق ع�� املشار�ات ا�ختلفة للمستخدم�ن و�بداء اإل�جاب ��ا إم�انية -٣

ة إضافة عالمات مرجعية ع�� املنشورات ال�ي يتم �شرها ع�� ا�حسابات ا�خاص إم�انية -٤

   .والعالمات ا�جغرافية املستندة إ�� املوقع (Hashtag)��م؛ كعالمات الهاشتاق 

(  إم�انية -٥ خاصا  باملستخدم  ا�خاص  ال�خ�ىي  امللف  يتمكن Privateجعل  ال  بحيث   (

   .األ�خاص غ�� املتا�ع�ن �حساب املستخدم من مشاهدة ما ينشره

 مم��ات إ�ستغرام 

تلك    هناك عدا  ملستخدميھ  اإل�ستغرام  تطبيق  يوفرها  ال�ي  ا�ختلفة  املم��ات  من  العديد 

��ات حسب إسالم  مامل��ات األساسية ال�ي تتمثل �� �شر الصور ومقاطع الفيديو، ومن أبرز هذه امل

 :) ما ي��٢٠٢٠(

 )(Instagram Story قصة اإل�ستغرام    -١

و�� خاصية عرض يمكن للمستخدم من خاللها عرض صور، ومقاطع فيديو، أو ح�ى 

فقط،  واحد  يوم  ملدة  ال�خ�ىي  حسابھ  ع��  تفاعلية  ردود  أو  خارجية،  ملواقع  روابط 

صورة  حلقة متو�جة فوق  ظاهرة ع�� ش�ل  بمستخدم مع�ن  ا�خاصة  القصة  وت�ون 

دم�ن اآلخر�ن استعراض ملفھ ال�خ�ىي ا�خاص بحساب اإل�ستغرام، و�مكن للمستخ

 هذه القصة من خالل النقر ع�� تلك ا�حلقة.  
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 ) Filter Instagramفالتر اإل�ستغرام  (  -٢

من  كب��  عدد  لدى  مفضال  اإل�ستغرام  تطبيق  تجعل  ال�ي  األساسية  امل��ات  أحد  و�� 

ملنحها   وذلك  التقاطها  يتم  ال�ي  الصور  ع��  الفالتر  تطبيق  يمكن  حيث  املستخدم�ن، 

الصور  ع��  بصر�ة  تأث��ات  الفالتر  تلك  إضافة  خالل  من  ذلك  و��ون  مم��،  مظهر 

 ومقاطع الفيديو لتحسي��ا. 

 ) (Direct Messagesالرسائل املباشرة   -٣

)؛ حيث تمكن هذه ا�خاصية مستخدمي اإل�ستغرام من  DMما ُ�شار إليھ باختصار ( 

 إرسال رسائل خاصة ب�ن مستخدم وآخر. 

 ) (Instagram Liveستغرام  البث املباشر اإل�  -٤

بھ،  ا�خاصة  القصة  ع��  مباشر  بث  عمل  خاللها  من  للمستخدم  يمكن  خاصية  و�� 

بحيث يمكن للمستخدم�ن اآلخر�ن مشاهدة هذا البث املباشر والتفاعل معھ من خالل  

 التعليقات أو ح�ى ع�� انضمام املستخدم�ن إ�� البث املباشر.  

 )Instagram TV( تلفز�ون اإل�ستغرام   -٥

)؛ و�� م��ة متوفرة �� تطبيق اإل�ستغرام لعرض مقاطع  GTVIو�� معروفة باختصار (

الفيديو ال�ي تز�د مد��ا عن دقيقة واحدة وال�ي قد تصل إ�� ساعة �املة، وتوف�� أدوات  

 تمكن املستخدم من التحكم �عرض الفيديو �أداة اإليقاف املؤقت. 

 ) (Instagram Reelsر�لز اإل�ستغرام   -٦

إ��  ١٥��جيل وتحر�ر مقاطع الفيديو ال�ي ت��اوح مد��ا من خاصية يمكن للمستخدم 

ثانية و�ضافة املوسيقى ومشارك��ا �� قصصهم. وهو م�ان ملشاهدة مقاطع فيديو  ٣٠

قص��ة وممتعة، ويساعد ع�� اكتشاف مقاطع الفيديو ا�خاصة من قبل جماه��  

  .جديدة ع�� منصة عاملية أك��

  تقومتم�� بالعديد من ا�خصائص املمتازة، وال يوجد أي شبكة أخرى  وتجدر اإلشارة إ�� أن إ�ستغرام ي

  إل�ستغرام   خاصةم�انة    تؤدي إ�� خلق  حدة. وهذه ا�حالةابتقديم مثل هذه ا�خصائص �� شبكة و 

ب مال��يا،  .  خرى األ شب�ات  ال مقارنة  أشهر  ���  من  إ�ستغرام  �عد    وسائلعد  االجتما��  التواصل 

).  NapoleonCat, 2021من س�ان مال��يا �ستخدمو��ا �� حيا��م اليومية (  ٪٤٢٫٧فيسبوك، حيث  

  يعاما، وهم يمثلون أك�� مجموعة مستخدم  ٣٤و  ١٨و�انت غالبية املستخدم�ن ت��اوح أعمارهم ب�ن  

غر�باإل  تطبيق شبكة  ليست  إ�ستغرام  إن  القول  يمكن  ولذلك،  ه�ستغرام.  و�نما  مال��يا،   ��   وة 

ع��   البحث  هذا  يركز  األساس،  هذا  وع��  كب��.  �ش�ل  البلد  هذه  س�ان  لدى  ومستخدم  معروف 

 استخدام إ�ستغرام �� مجال التعليم.
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�� مادة النحو األول كوسيلة �عليمية تجر�ة توظيف إ�ستغرام   

الباحث مرت�ن.    تانقامت  األول  النحو  مادة  طلبة  لالتصال  لبتدريس  العر�ية  اللغة  طلبة 

التدريس،  تجر�ة  العاملي، �لية اللغات واإلدارة �� ا�جامعة اإلسالمية العاملية بمال��يا �� باقوه. وأثناء  

العدد واملعدود و�اد وأخوا��ا.    �ن:إ�ستغرام �وسيلة �عليمية �� تدريس موضوع  تاناستخدمت الباحث

. وتم بإعداد ا�حتو�ات  annahwu.alawwal@  باسموتم إ�شاء ا�حساب ا�خاص لطلبة هذه املادة  

  �� م  لا ش�أ التعليمية  �عض   ��ا متعددة  إعداد  كما  والفيديوهات،  التعليمية    الصور  األ�شطة 

  تانالتدر�بات املناسبة لطلبة. و�جعل إ�ستغرام وسيلة �عليمية ممتعة وجذابة، استفادت الباحثو 

باملوضوعات   املتعلقة  الفيديوهات  (مشاركة  اإل�ستغرام  تلفز�ون  و��  إ�ستغرام  بمم��ات  كث��ا 

التعليمية)، قصة اإل�ستغرام (تجه�� التدر�بات لتقييم الطلبة �عد الفصل) وهاياليت اإل�ستغرام  

 (جمع التدر�بات �� الصندوق املع�ن حسب املوضوع). 

 الفصلمحاسن إ�ستغرام �وسيلة �عليمية �� 

 إم�انية مشاركة الشرائح والصور التعليمية ب�ن األساتذة وطال��م. -١

أو  مكتوب،  نص  �انت  سواء  التوضيحية  الشروح  �عض  يجهز  أن  معلم  �ل  �ستطيع 

صورة توضيحية، أو فيديو �علي�ي، أو صور، وثم مشارك��ا مع الطلبة ع�� إ�ستغرام. 

التعليمية، ومن ثم تؤثر ع�� مهارا��م اللغو�ة �ش�ل ويستفيد الطلبة من هذه ا�حتو�ات  

إيجا�ي. و�ذا ير�د الطالب مراجعة أي موضوع، يمكن الوصول للمعلومات ا�خزنة �� أي  

 وقت ع�� حساب إ�ستغرام. 

 إعداد التدر�بات �� أش�ال متعددة. -٢

، ز التدر�بات �� أش�ال متعددة باستخدام قصة اإل�ستغرام �ستطيع �ل معلم أن يجهّ 

ا�خيارات   أن أسئلة متعددة  إجابة قص��ة. كما  ا�خيارات وأسئلة  وم��ا أسئلة متعددة 

توفر التغذية الراجعة األوتوماتيكية، من خالل تأكيد إجابة �حيحة، وكذلك ت�حيح  

 الهتمام.ة لإجابة خاطئة. و�مكن القول إن التدر�بات �� إ�ستغرام ممتعة ومفيدة ومث�� 

 الطلبة.ات  مشار�  ��سهولة التحكم  -٣

�ستطيع �ل معلم أن يتحكم بمشاركة الطلبة ع�� إ�ستغرام، حيث يمكن املعلم معرفة  

ن �عمل التدر�بات  ن ال يقوم بذلك، كما �ستطيع املعلم معرفة مَ ن �شاهد الفيديو ومَ مَ 

ع��  ومَ  املعلم  �ساعد  إ�ستغرام  ولذلك،  �عملها.  ال  الط��  تحكم  الن  �� مشاركة  لبة 

 الفصل. 
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 توظيف إ�ستغرام �وسيلة �عليمية �� الفصل  وئ مسا

ع�� الرغم من أن هناك أنواع متعددة من التدر�بات يمكن تجه��ها ع�� إ�ستغرام، إال أننا  

نالحظ عدم ا�خاصية �حساب نتائج االختبارات �ش�ل أوتوماتي�ي �� هذه شبكة التواصل االجتما��.  

ا�خاصية غ�� متوفرة بالنظر إ�� م�انة هذه الشبكة �وسيلة التواصل وليس  و�مكن القول إن هذه  

أي   تقليدي  الطلبة �ش�ل  اختبارات  نتائج  �� حساب  ا�جهود  يبذل  أن  املعلم  التعليم. ولذلك، ع�� 

 خارج هذه الشبكة. 

 

 من�ج البحث 

يمية �وسيلة �عليتطلب هذا البحث قياس استخدام املتغ�� املستقل (استخدام إ�ستغرام  

النحو) ع�� املتغ�� التا�ع (اتجاهات الطلبة)، و�ناء ع�� ذلك، تم اختيار املن�ج  مادة  جديدة �� �علم  

الكشف عن اتجاهات طلبة ا�جامعة اإلسالمية    و وه  بحثمن أجل تحقيق هدف ال  تجر��يال  الوصفي

 األول. مادة النحو  لتدريس العاملية �� مال��يا نحو استخدام إ�ستغرام �وسيلة �عليمية 

 عينة البحث 

تت�ون عينة البحث من طلبة مادة النحو األول، �لية اللغات واإلدارة، ا�جامعة اإلسالمية  

السنة   الثا�ي  للفصل  بمال��يا  غ��  ٢٠٢١/ ٢٠٢٠العاملية  باألسلوب  البحث  عينة  اختيار  وتم  م. 

وجميعهم طلبة �� السنة الثانية الذين   بةطل ٨العشوائي (الغر�ىي القصدي) حيث بلغ عدد أفرادها 

أثناء التدريس ع�� إ�ستغرام تناول    حاضرونأخذوا مادة النحو األول �� هذا الفصل الدرا�ىي. وهم  

 موضوع "العدد واملعدود" و "�اد وأخوا��ا". 

 أداة البحث 

الباحث� �وسيلة    تانستخدم  إ�ستغرام  استخدام  نحو  الطلبة  اتجاهات  ملعرفة  االستبيان 

�علم    عليمية�  �� األول.   جديدة  النحو  الباحثو مادة  استفادت  دراسة    تانقد  وآخرون  ساين�و  من 

)(Saienko et al, 2020  ،مناسبا    أثناء تصميم االستبيان ي�ون  التعديالت ح�ى  ببعض  القيام  كما 

  ١،٢،٣،٤،٥ة أي  لقمقياس االختيارات ا�خامسة �� األسئلة املغ  تان ا�حا��. استخدمت الباحث  بحثلل

 أسئلة.   ٩وفيھ  -غ�� موافق �شدة، غ�� موافق، محايد، موافق، موافق �شدة –

 املعا�جة اإلحصائية 
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ال           هدف  من  استخدم بحثللتحقيق  االجتماعية    تانالباحث  ت ،  للعلوم  اإلحصائي  التحليل 

)SPSS  ا�حسابية املتوسطات  اآلتية:  اإلحصائية  التحليالت  استخدام  تم  إذ  البيانات،  معا�جة   ��  (

 . االستبانةواالنحرافات املعيار�ة ملعرفة أداء أفراد الدراسة �� 

 عرض النتائج ومناقشتھ

 للنتائج ال�ي توصلت إل��ا الباحث
ً
�� البحث ا�حا�� والذي ��دف   تانيتضمن هذا الفصل عرضا

مادة النحو األول. وتم   �� �علماستخدام إ�ستغرام �وسيلة �عليمية رفة اتجاهات الطلبة نحو إ�� مع

جمع البيانات باستخدام االستبيان يت�ون فيھ قسم�ن: القسم األول يركز ع�� البيانات العامة ترتبط  

التواصل االجتما�� لدى الطلبة، و�ينما القسم الثا�ي يركز ع�� اتجاها��م نحو    وسائلباستخدام  

 .    مادة النحو �� �علم جديدة استخدام إ�ستغرام �وسيلة �عليمية

التواصل االجتما��  وسائل النتائج املتعلقة بالقسم األول (البيانات العامة ترتبط باستخدام 

 لدى الطلبة) ومناقش��ا 

 التواصل االجتما��؟" وسيلةإجابة الطلبة عن السؤال " هل عندك حساب  .٢ا�جدول 

 ال �عم ١السؤال 

 - %100 التواصل االجتما��؟ وسيلة هل عندك حساب  

 

 
 . إجابة الطلبة عن السؤال "ما نوع وسيلة التواصل االجتما�� ١الش�ل 

ُ
 ستخدم؟" امل
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التواصل االجتما��، وهم �ستخدمون    وسائلإ�� أن جميع الطلبة عندهم حساب    ٢�ش�� ا�جدول  

من   الش�ل    وسائلعدد  و�ب�ن  اليومية.  حيا��م   �� االجتما��  أك��    ١التواصل  هو  إ�ستغرام  أن 

�ل   حيث  الطلبة،  لدى  حيث  ھ�ستخدم طالب  االستخدامات  وتو���،  توك  تيك  و�ليھ    طالب  ٦. 

�ستخدمون فيسبوك، حيث بلغ    الطلبة  وأخ��ا، يوجد عدد قليل من�ستخدمون هات�ن الشبكت�ن.  

 ا لدى طلبة مادة النحو األول.   استخدام . و�مكن القول إن فيسبوك هو أقل أ�خاص ٥عددهم 

التواصل االجتما��   وسائلحاضرون �ستخدم ا� إجابة الطلبة عن السؤال " هل  .٣ا�جدول 

 اللغة العر�ية؟"  لتدريس مواد

 ال عم� ٢السؤال 

هل �ستخدم ا�حاضرون وسائل التواصل االجتما�� لتدريس  

 ؟ مواد اللغة العر�ية

37.5% 62.5% 

 

 
لدى   ستخدمامل . إجابة الطلبة عن السؤال "إذا �عم، ما نوع وسيلة التواصل االجتما�� ٢لش�ل ا

 ا�حاضر�ن �� الفصل"؟ 

 

يجيبون أن ا�حاضر�ن �� �لية اللغات واإلدارة �ستخدمون    بةمن الطل  ٪٣٧٫٥إ�� أن    ٣�ش�� ا�جدول  

من الطلبة �عتقدون عكس ذلك. وهذا يب�ن   ٪٦٢٫٥التواصل االجتما�� �� الفصل، وأما باقية    وسائل

  لدى ا�حاضر�ن �� هذه ال�لية. قليالالتواصل االجتما�� �� عملية التعليم ما زال  وسائلأن توظيف 

)،  ٪٥٠ستخدم لدى ا�حاضر�ن، و�� فيسبوك ( املالتواصل االجتما��    وسائليب�ن نوع    ٢والش�ل  

 ).   ٪٢٥) وتيك توك (٪٢٥إ�ستغرام ( 
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. إجابة الطلبة عن السؤال "ما ا�جهاز املستخدم أثناء �علم ع�� وسائل التواصل ٣لش�ل ا

 االجتما��؟" 

 

الش�ل   ع��    ٣�ش��  العر�ية  اللغة  �علم   �� الطلبة  لدى  املستخدمة  األجهزة  التواصل  وسائل  إ�� 

م��م   ٦التواصل االجتما��، و    وسائلتعلم ع��  للاالجتما��. وجميع الطلبة �ستخدمون الهاتف الذ�ي  

معظم   أن  �عرف  طالب  �ل  إن  القول  و�مكن  ا�حمول.  ا�حاسوب  التواصل   وسائل�ستخدمون 

أسهل استخداما ع�� تطبيقات خاصة �� الهاتف ا�حمول، وأما استخدامها با�حاسوب  االجتما��  

 ، حيث ال يمكن القيام ببعض العمليات األساسية.وسائلا�حمول يحدد م��ات هذه ال 

 ؟" مادة النحوإجابة الطلبة عن السؤال " هل �ستمتع باستخدام إ�ستغرام �� �علم  .٤ا�جدول 

 ال �عم ٣السؤال 

 - %100 ؟ مادة النحوهل �ستمتع باستخدام إ�ستغرام �� �علم 

 

الباحث أن  بالذكر  ولذلك،  ت�ن  وجدير  األول.  النحو  مادة  تدريس  أثناء  مرت�ن  إ�ستغرام  توظيف  تم 

القول   إحدى    إن يمكن  ع��  العر�ية  اللغة  مواد  من  مادة  �علم   �� ا�خ��ات  عندهم    وسائل الطلبة 

و� االجتما��  ا�جدول    �التواصل  �ش��  باستخدام    ٣إ�ستغرام.  �ستمتعون  الطلبة  جميع  أن  إ�� 

 . هذه املادة إ�ستغرام �� �علم 

استخدام   ملي نحو النتائج املتعلقة بالقسم الثا�ي (اتجاهات طلبة اللغة العر�ية لالتصال العا

 ) ومناقش��ا مادة النحوجديدة �� �علم إ�ستغرام كوسيلة �عليمية 

ال سؤال  �وسيلة    بحثلإلجابة  إ�ستغرام  استخدام  نحو  الطلبة  اتجاهات  (ما  نصھ  الذي 

مادة النحو؟)، تم حساب املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعيار�ة، كما    جديدة �� �علم�عليمية  

 تم حساب ذلك ل�ل فقرة من فقرات مقياس اتجاهات الطلبة، وفيما ي�� عرض لهذه النتائج:  
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اتجاهات طلبة اللغة العر�ية لالتصال    املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعيار�ة �حور   . ٥ا�جدول  

 مادة النحو  جديدة �� �علمنحو استخدام إ�ستغرام �وسيلة �عليمية العاملي 

رقم 

الفق

 رة 

 الرتبة  الفقرة 
املتوسط  

 ا�حسا�ي 

االنحرا 

ف  

 املعياري 

الدرجة 

 املوافقة 

 قو�ة جدا 0.53 4.50 1 النحو العر�ي ع�� إ�ستغرام.   مادة أستمتع بتعلم 1

2 
ب  ع��  اإل أستمتع  النحو  اختبارات  ع��  جابة 

 إ�ستغرام. 
 قو�ة جدا 0.53 4.50 2

3 
يجعل    العر�ي�علم النحو  ��  استخدام إ�ستغرام  

 . االدرس أك�� ممتع
 قو�ة جدا 0.53 4.50 3

4 
العر�ي   النحو  �علم   �� إ�ستغرام  استخدام 

 �ساعد�ي ع�� فهم الدرس �ش�ل أفضل. 
 قو�ة جدا 0.53 4.50 4

5 
�سهل إ�ستغرام  تقديم  استخدام  املواد    عملية 

  التعليمية ا�جديدة.
 قو�ة جدا 0.53 4.50 5

8 
األ�شطة   تجعل  إ�ستغرام   �� املتوفرة  امل��ات 

 التعليمية أك�� جذابة. 
 قو�ة جدا 0.53 4.50 6

9 
ا�حاضر�ن التواصل    وسائل�ستخدمون    أتم�ى 

 االجتما�� �� عملية التعليم والتعلم.  
 قو�ة جدا 0.74 4.38 7

6 
  �� ال��ك��  ع��  �ساعد�ي  إ�ستغرام  استخدام 

 فصل النحو العر�ي. 
 قو�ة جدا 0.74 4.38 8

3 
النحو   �علم  ع��  ��جع�ي  إ�ستغرام  استخدام 

 العر�ي.
 قو�ة 0.64 4.13 9

 قو�ة جدا 0.58 4.43 الدرجة ال�لية 
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ا�جدول   من  (   ٥يت�ح  بلغ  عام  �ش�ل  الطلبة  الستجابات  ا�حسا�ي  املتوسط  و�انحراف  ٤٫٤٣أن   (

 جديدة �� �علم)، وهذا �ع�ي أن اتجاها��م نحو استخدام إ�ستغرام �وسيلة �عليمية  ٠٫٥٨معياري (

إ�� أن معظم الفقرات �� هذا ا�حور قد حصلت    ٥النحو �انت قو�ة جدا. كما �ش�� ا�جدول  مادة  

) ب�ن  ما  ي��اوح متوسطها  جدا  قو�ة  (٤٫١٣ع�� درجة  و  الفقرة  ٤٫٥٠)  أضعفها  ع��   ٣)،  تنص  ال�ي 

). وأما أقوى فقرات �� هذا ا�حور ف�ي الفقرة  استخدام إ�ستغرام ��جع�ي ع�� �علم النحو العر�ي(

 ).٠٫٥٣( ةمعيار�   ات) و�انحراف ٤٫٥٠، إذ تحظى بمتوسطات حسابية (٨، و٥، ٤، ٣، ٢، ١

النحو ع�� إ�ستغرام �ان ممتعا ومث��ا وجذابا لدى  و�م إ�� أن �علم مادة  النتائج  كن أن �عزى هذه 

ال�ي عدد   ��الطلبة  مشاركة    تمنح و��جع  الطلبة املشارك�ن. ولعل هذا يرجع إ�� مم��ات إ�ستغرام 

  وسائل. ومن املعلوم لدينا، �عد إ�ستغرام من أشهر  دريسأثناء عملية التكب�� من األ�شطة التعليمية  

ة ا�حببة إل��م يؤثر ع�� دوافع  وسيلباستخدام المادة النحو    �علمو التواصل االجتما�� لدى الشباب.  

ذلك،   ع��  وعالوة  وفعالة.  حيو�ة  أك��  �عليمية  بيئة  بناء  إ��  يؤدي  ثم  ومن  إيجابيا،  تأث��ا  التعلم 

يجعل املتعلم محور عملية التعلم؛    هذه املادة   �� �علم  جديدة  �عليمية   �وسيلة   إ�ستغرام   ستخداما

ما �غ�� اتجاه املعلم من التعليم إ�� التعلم. وتجدر اإلشارة إ�� أن طلبة اللغة العر�ية لالتصال العاملي  

مادة النحو، بالنظر    �� �علمعندهم االتجاهات اإليجابية نحو استخدام إ�ستغرام �وسيلة �عليمية  

 .وسيلة التواصل االجتما���� هذه العديدة فوائد ال�� إ

 ا�خاتمة

 يمكن إجمال نتائج البحث ع�� النحو اآل�ي:

 وسائلالتواصل االجتما�� �� حيا��م اليومية، ومن ال وسائل�ستخدمون جميع الطلبة  -١

 ).٪٦٢٫٥)، فيسبوك (٪٧٥)، تو��� (٪٧٥)، تيك توك (٪١٠٠املستخدمة ��: إ�ستغرام (

التواصل االجتما�� �� �عليم   وسائلمعظم الطلبة يتفقون أن ا�حاضر�ن ال �ستخدمون   -٢

 ) العر�ية  أجو���م، ٪٦٢٫٥اللغة  وحسب  ذلك.  عكس  يتفقون  الطلبة  باقية  و�ينما   ،(

�عض   ا�حاضرون  الت�ستخدم  الفصلوسائل   �� االجتما��  فيسبوك،   ��ا م  واصل 

 إ�ستغرام وتو���. 

االجتما��  -٣ التواصل  شب�ات  ع��  لتعلم  الذ�ي  الهاتف  �ستخدمون  الطلبة  جميع 

 من الطلبة �ستخدمون ا�حاسوب ا�حمول للقيام بذلك.  ٪٧٥)، وأما  ٪١٠٠(

 ع�� إ�ستغرام. مادة النحو �ل طالب �ستمتع بتعلم  -٤

النحو �انت    �� �علماتجاهات الطلبة نحو استخدام إ�ستغرام �وسيلة �عليمية   -٥ مادة 

 ).٠٫٥٨) و�انحراف معياري (٤٫٤٣قو�ة جدا؛ حيث تحظى بمتوسط حسا�ي (
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�� و�ت�ح من النتائج أن الدرجة ال�لية التجاهات الطلبة نحو استخدام إ�ستغرام �وسيلة �عليمية 

الدارس�ن    تانمادة النحو �انت قو�ة. و�ناء ع�� النتائج ال�ي توصل إليھ البحث، تو�ىي الباحث�علم  

طبيق خصائص  مواد اللغة العر�ية مختلفة ع�� إ�ستغرام، بت  دريس�عمل املز�د من الدراسات حول ت

أثر توظيف إ�ستغرام �� التعلم لدى طلبة ا�جامعة، ��دف كشف عن  الكذلك  إ�ستغرام متعددة، و 

 �عز�ز وتحس�ن هذه الوسيلة التعليمية �� النوا�� املتعددة. 

 

 املراجع العر�ية

). واقع استخدام شب�ات التواصل االجتما�� �� العلمية  ٢٠١٤إبراهيم، خديجة عبد العز�ز ع��. ( 

 ٤٧٦-٤١٣). ٣( ٢٢العلوم ال��بية. مصر. التعليمية بجامعات صعيد مصر: دراسة ميدانية. 

) سليم  محمد  والز�ون،  عودة،  هللا  ضيف  صعيليك،  االجتما��  ٢٠١٣أبو  التواصل  شب�ات  أثر   .(

العلوم   سلسلة  والدراسات،  للبحوث  مؤتة  األردن.   �� ا�جامعات  طلبة  اتجاهات  ع��  اإللك��ونية 

 ٣٢٣-٣٥٩السا�ع، اإل�سانية واالجتماعية. ا�جلد الثامن والعشرون، العدد 

). اتجاهات طالب السنة التحض��ية بجامعة امللك سعود  ٢٠١٨ا�جر�وي، عبد ا�جيد عبد العز�ز (

هذه    �� املتغ��ات  �عض  وأثر  التعليم   �� االلك��و�ي  االجتما��  التواصل  شب�ات  استخدام  نحو 

 ٣٣٥-٣١١.  ٣. ا�جزء ١االتجاهات. مجلة العلوم ال��بو�ة. العدد 

إسال  (الز�ون،  عن  ٢٠٢٠م.  بحث  ااإل�ستغرام).  موضوع.  من    س��جاع. 

https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%

6%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85D9%84%D8%A5%D9%8 

). دور مواقع التواصل االجتما�� �� دعم التعليم عن �عد لدى  ٢٠١٦سامية، ت��ي وسامية، عواج. (

 الطلبة ا�جامعي�ن. املؤتمر الدو�� ا�حادي عشر: التعلم �� عصر التكنولوجيا الرقمية

). الفيس بوك �� التعليم. دراسة مقدمة �� مؤتمر ا�حتوى العر�ي ع�� اإلن��نت  ٢٠١٠عصام، عبيد (

 �عنوان التحديات والطموحات. 

) ا�جيد.  عبد  يوسف  (اال�ستغرام  ٢٠١٤العن��ي،  االجتما��  التواصل  مواقع  استخدام  واقع   .(

اي�� ا�جودة الشاملة ب�لية ال��بية  والتو��� والفيس بوك) لطلبة الر�اضيات وا�حاسوب �� ضوء مع

 ٨٠-١.  ٨٢األساسية �� دولة ال�و�ت. الثقافة والتنمية: جميعة الثقافة من أجل التنمية، ع 

https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85
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) العز�ز.  عبد  صا�ح  حمد  وسائل  ٢٠٢٠الغنيم،  استخدام  نحو  القصيم  جامعة  طلبة  اتجاهات   .(

ت االستخدام: دراسة ميدانية. ا�جلة  التواصل االجتما�� اإللك��ونية �� األغراض التعليمية ومعوقا

 ٣٥٠-٣٠٢. ١. العدد  ٣٦العلمية ب�لية ال��بية، جامعة أسيوط. ا�جلد 

). دور وسائل التواصل االجتما�� ��  ٢٠١٩قدام، محمود ومحمد، ع�� عبد الوحيد عبد ا�حميد. ( 

 Journal of Divinity Faculty�عليم اللغة العر�ية للناطق�ن �غ��ها �� ا�جامعات ال��كية ا�ح�ومية.  

of Hitit University .٢٣٢-٢٠٧). ٣٥( ١ . 

 . ١٥٤- ١٤٥. ٢٦). دور الوسائل �� العملية التعليمية. مجلة األثر. ٢٠١٦لي��، سهل. (

س.   ع،  (  ومحاسنةمراد،  م.  التواصل  ٢٠١٦ع.  لشب�ات  ا�جامعي�ن  الطلبة  استخدام  درجة   .(

 .١٧٠٩-١٦٩٣.  ٤٣استخدامها. دراسات، العلوم ال��بو�ة.  االجتماعية �� العملية التعليمية وصعو�ات  

). الوسائل التعليمية ا�حديثة وأهمي��ا �� تدريس اللغة  ٢٠١٧مصطفى، نورالدين ومطهري، صفية. (

 ٥٦٢- ٥٤٧. ١٠العر�ية �� الطور الثا�ي. جسور املعرفة. 

) غ�ي.  سعيد  واس��اتيجي ٢٠١٨نوري،  ا�حر�ي  التعلم  ب�ن  السلوك  نظر�ات  النشطة.  ).  التعلم  ات 

 �غداد: دار الكتب والوثائق.  

) سعود.  نورة  التعليم  ٢٠١٣الهزا�ي،  عملية  تطو�ر   �� االلك��ونية  االجتماعية  الشب�ات  فاعلية   .(

-١٢٩.  ٣٣والتعلم لدى طالبات �لية ال��بية �� جامعة امللك السعود. ا�جلة الدولية لألبحاث ال��بو�ة.  

١٦٤ . 
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