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 ملخص 
 

أثَّر ظهور وسائل التواصل االجتماعي يف عصران الراهن أتثريا كبريا على كل اجملاالت يف احلياة اإلنسانية، ومن ضمنها 
ة مما جيعلها وسيلة فعالة وأكثر حيوية بني طريف عملية التعلم اجملال التعليمي. وتتصف هذه الوسائل ابملالمح املميز 

والتعليم، ومها: املعلم واملتعلم. ولذلك، ال تستخدم هذه الوسائل لعملية االتصال والتواصل بني األفراد فقط، بل 
لتعليم جتاوزت ذلك بكثري عندما أصبحت تستخدم يف املؤسسات التعليمية واجلامعات كوسيلة تعليمية ومكملة ل

التقليدي. لذلك، بدأ املختصون يف هذا اجملال يعيدون النظر إىل الطرق التعليمية املتناسبة مع تقدم التكنولوجيا 
التواصل  وسائل  من  وسيلة  فيه  ُيستخدم  جترييب  وصفي  حبث  إجراء  فكرة  جاءت  املنطلق،  هذا  ومن  احلديثة. 

عن اجتاهات طلبة اجلامعة حنو استخدام هذا تطبيق  االجتماعي كوسيلة تعليمية لتدريس مادة النحو؛ للكشف  
االنستغرام  كوسيلة تعليمية لتدريس مادة النحو، بعد جتربة التدريس يف الفصل االفرتاضي، ُوزع استبيان على الطالب 

حصائي ملعرفة رأيهم يف التعلم عرب تطبيق االنستغرام، وخضع االستبيان ملعاجلة إحصائية ابستخدام برانمج التحليل اإل
أن تعلُّم مادة النحو عرب تطبيق اإلنستغرام  (  وكانت أهم النتائج اليت خرج هبا البحث  SPSSللدراسات االجتماعية )

حيث شارك معظم الطالب يف نشاطات الفصل االفرتاضي للمادة؛ ولعل  كان ممتًعا ومثريًا وجذاابً لدى أفراد العينة؛
الذي أوجد هذا الدافع اإلجيايب يف املشاركة الفعالة هو شهرة تطبيق االنستغرام بني الشباب فهو التطبيق احملبب 

 واألكثر استخداًما لديهم. 
 

 تطبيق االنستغرام، وسيلة تعليمية. الكلمات املفتاحية: تعلم اللغة العربية، وسائل التواصل االجتماعي،  
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INSTAGRAM: A NEW EDUCATIONAL TOOL FOR LEARNING NAHU 
 

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 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 an 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. 
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 مقدمة 

يف احلياة اإلنسانية، ومبا يف   ت على كل اجملاال  أثر التواصل االجتماعي يف عصران الراهن قد    وسائل ظهور  
ذلك اجملال التعليمي. وتتصف هذه الوسائل ابملالمح املميزة جتعلها وسيلة فعالة وأكثر حيوية بني الطرفني يف عملية 

تستخدم لعملية االتصال والتواصل بني األفراد فقط، بل   ل   وسائلالتعليم، ومها: املعلم واملتعلم.  ولذلك، هذه ال
ذلك بكثري عندما أصبحت تستخدم يف املؤسسات التعليمية واجلامعات كوسيلة تعليمية ومكملة للتعليم جتاوزت  

التواصل االجتماعي وزيدة عدد مستخدميها، يرى املختصون يف   وسائلوابلنظر إىل االنتشار الواسع ل  التقليدي.
 ؛ ولذلك  ، التطور التكنولوجي املتسارع مواكبة  يف   اجملال التعليمي أن االعتماد على األساليب التقليدية فقط غري كاف 

 . عال التكنولوجيا احلديثةتتناسب مع    التدريس اليتق  ائبدأ املختصون يف هذا اجملال يعيدون النظر إىل طر 

ومن هذا املنطلق، جاءت فكرة جتربة استخدام وسائل التواصل االجتماعي كوسيلة تعليمية جديدة مدجمة 
 جمال تعليم اللغات، هناك العديد يف وغريها.  أ يف عملية تعليم اللغات    ت عليمية، سواء أكانومكملة يف العملية الت

املوضوع، وميكن   تتناول هذا  والبحوث  الدراسات  فيسبوك، ي قستمن  املستخدمة وهي  الوسيلة  نوع  مها حسب 
 ,Faryadi)وفريدي  (  Rahimi et al, 2015إنستغرام وتيك توك. اتفقت دراسات راحيمي وآخرون )و تويرت،  و 

مهارة الكتابة لدى   حتسنيوسيلة فعالة يف  يعد  أن فيسبوك    (Sakkir & Dollah, 2019)  ةوساكري ودول  (2017
وسيلة مفيدة تساهم يف اكتساب مهارة   وهفاإلجنليزية والعربية. وأما ابلنسبة إىل تويرت،    :الطلبة يف تعليم اللغتني

 Tur)و دراسة تور ومارين    (Al-Jallad & Altakhaienh, 2018)والتخينه  الكتابة والتفكري حسب دراسة اجلالد  

& Marin, 2015)تبني ذلك،  على  وعالوة  ونورماليزا   .  عني  نور  دراسة  منها  دراسات   & Noraien)عدة 

Normaliza, 2017)   وروزيالوايت  ودراسة راحايو  (Latisha & Rozilawati, 2019)  التيشا  وآخرون   ودراسة 
(Rahayu & et al, 2021  أن )وهي القراءة   رات اللغويةاواملهناسبة لتعليم املفردات  املدوات  األعترب من  ينستغرام  اإل

 .  ادثةوالكتابة واالستماع واحمل

للتعرف أو  واتأدأهنا التواصل االجتماعي ال تقتصر على  وسائل ومجيع هذه الدراسات تبني أن وظائف 
التواصل مع أصدقاء جدد، بل أهنا أداة تعليمية مبهرة. وميكن للمعلمني استخدامها يف الفصل خصوصا يف التعليم 

اخلربات الدراسية اجلديدة و   ةنوعتوفري األنشطة التعليمية املتأن  كما    العملية التعليمية التعلميةاجلامعي من أجل حتسني  
ا على عالقة الطالب ابملعلم. ويف ظل عصر التقنيات يؤثر إجيابي  ، ومن مثةيديختتلف عن أساليب التدريس التقل

التواصل االجتماعي   وسائلفادة العملية التعليمية التعلمية من  ستأمهية إ  تاناملذهلة اليت نعيش فيها اليوم، ترى الباحث
 ملواكبة احلياة البشرية وخصوصا لتنمية الكفاءة اللغوية لدى متعلمي اللغة العربية. 
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 مشكلة البحث 

اإلنسان من وضع جتاه مسألة أو شخص أو قضية. وخيتلف اجتاه الشخص عن   يتخذهاالجتاه هو ما  
أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي وجتدر اإلشارة إىل  الشخص اآلخر من ظاهرة واحدة أبسباب متعددة.  

هبدف   اكوسيلة تعليمية هو ظاهرة جديدة يف جمال تعليم اللغة العربية. لذلك، من املهم معرفة اجتاهات الطلبة حنوه
. وحقيقة األمر، الطلبة هم مواد اللغة العربية  كوسيلة تعليمية لتدريس  هاوتطوير وسائل التواصل االجتماعي  تعزيز  

يؤدي إىل يف عملية التعليم والتعلم مركز التعلم يف العصر الراهن. وعدم معرفة اجتاهاهتم حنو استخدام هذه الوسائل  
 . طلبةاليف االهتمام بدوافع    جمال تعليم اللغة العربية إخفاق 

وسائل جتاهات الطلبة حنو استخدام  إشكالية البحث املتمثلة يف قلة اهتمام املعلمني اب   تني فتجلت للباحث
ونظرا ملا سبق ولندرة الدراسات   .مواد اللغة العربيةتدريس  التعليمية احلديثة يف  التواصل االجتماعي كإحدى الوسائل  

معرفة اجتاهات الطلبة حنو ، حتاول الباحثتان    اليت تتناول هذا املوضوع   - حسب علم الباحثتني- والبحوث العلمية  
طلبة ال  مع، بعد جتربة التدريس يف الفصل االفرتاضي  يف تعلم مادة النحونستغرام كوسيلة تعليمية جديدة  اإلاستخدام  

 مادة النحو األول، كلية اللغات واإلدارة، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزي. يف 

 الوسائل التعليمية 

. وجدير هاأي عملية تعليم منال خيلو  التعليمية عنصرا ضروري يف عملية التعليم والتعلم، و تعد الوسائل  
جمموعة من األجهزة واألدوات واملواد اليت تساعد املعلم واملتعلم يف حتسني   هذه الوسائل التعليمية هي   ابلذكر أن

لية وأبقى أثرا، جبهد أقل ووقت أقصر وكلفة عملية التعليم والتعلم وذلك بنقل اخلربات والكفايت بطريقة أكثر فاع
 (.2017ومطهري،    ى حنو تعلم أفضل )مصطف ومشجع أرخص ويف جو مشوق  

الوسائل التعليمية تعين كل ما يستخدمه املدرس من اإلمكانيات املتيسرة اليت   أن  (2018نوري )  ذكر
للوصول إىل اهلدف أبقل جهد وأسرع   ؛ يحهاتعمل على نقل املعلومات النظرية واملهارات العملية إىل املتعلم وتوض

ممكن واملهارات   ، وقت  املعارف  اكتساب  على  املتعلمني  تساعد  اليت  املباشر  االتصال  وسائل  أبهنا  تعرف  كما 
املوضوع  اليت تساعد على طرح  األدوات  أو  الوسائل  إهنا  القول  واالجتاهات واألساليب. ومما سبق ذكره، ميكن 

 د على إيصال املعلومات بشكل سريع ودقيق.بشكل مبسط وميسر، وتساع 
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 أقسام الوسائل التعليمية 

تطور الوسائل التعليمية مع تطور الزمن والتكنولوجيا. ومع مرور الزمن، بعض الوسائل تستخدم يف غالب 
تعليمية الوسائل  ال ( أن تطور  2008. وذكر سالمة )حاليا األحيان، وأما بقية الوسائل قد ال تتناسب مع الطلبة  

 منقسم إىل أربعة أجيال، وهي: 

 اجليل األول  ●

ملصورات والرسوم البيانية أبنواعها واملواد املكتوبة واملعارض، والنماذج والعينات، والتمثيل، يشتمل على اخلرائط وا
 والسبورة وغريها، وقد متيز هذا اجليل أبنه ال يتطلب آالت ميكانيكية أو كهرابئية.

 اجليل الثاين ●

 وانتشارها.حيتوي على الكتب املكتوبة أبنواعها؛ مدرسية وغري مدرسية وذلك مع ظهور الطباعة  

 اجليل الثالث  ●

القرن   الصامتة، 20و  19يف  واألفالم  والشرائح  الفوتوغرافية  أنتجه كالصور  وما  والسمعية  البصرية  اآللة  مع  م 
 والتسجيل واملذيع واألفالم الناطقة والتلفاز 

  اجليل الرابع  ●

التكنولوجية. ويف ظل هذا اجليل أييت  الفرد واآللة، وذلك مع ظهور احلاسوب والثورة  يعتمد على االتصال بني 
احلديث عن الوسائل التعليمية احلديثة، فهي كل ما أفرزته التكنولوجيا احلديثة من أجهزة ومواد ونظم، تساعد يف 

 رف وحتقيق الكفايت بطرق مشوقة. حتسني العملية التعليمية التعلمية، وتسهم يف نقل املعا 

  دور الوسائل التعليمية

 (:2016الوسائل التعليمية تلعب دورا هاما يف العملية التعليمية التعلمية، ومن أمهها )ليلى،  

 . إثراء املوقف التعليمي -1

 . التعليمية واالرتقاء هبا لتحقيق األهداف املنشودة  العمليةحتسني مستوى   -2

 . تعدد مصادر املعرفة من خالل التقنيات احلديثة اليت ال تعتمد على الكتاب املدرسي فقط -3

الدرس من   -4 على  التعليمية  الوسائل  تضيفه  ما  بفضل  املتعلم   أكثرونشاط جيعله    حيوية زيدة خربة 
 .استعدادا للتعلم
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املتعلم اإلجيابية يف اكتساب اخلربات وتنمية قدرته على التأمل، ودقة املالحظة واتباع  زيدة مشاركة   -5
 .التفكري العلمي وحل املشكالت

 . تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدي إىل تثبيت االستجاابت الصحيحة -6

 . تعديل السلوك وتكوين االجتاهات اجلديدة -7

 . توفر الوقت واجلهد املبذولني من قبل املعلم -8

 س استخدام الوسائل التعليمية أس

التعليمية قد   ؤدي إىل االرتباك لدى املعلم أثناء حتديد أنسب الوسائل لتوظيفها يف الفصل. يتنوع الوسائل 
(،  2018لذلك، من املهم مراعاة أسس استخدام الوسائل التعليمية لضمان جودهتا يف التعليم. وحسب نوري )

 :التاليةاالهتمام ابألسس  من  البد 

 .ابملنهج  مرتبطةأن تكون مناسبة للمرحلة الدراسية ومستوى نضج الطالب   -1

 .أن يكون املستخدم هلا معتقدا جبوادها -2

 . انتقاء النافع واملفيد منها وعدم املبالغة يف كثرهتا -3

 . أن يكون اهلدف واضحا من استخدامها -4

 .إتقان استخدامها قبل البدء يف عملية التعلم -5

 . على مادة الدرس ألهنا جزء منهأن ال يطغى االهتمام هبا   -6

 . العمل على إشراك الطلبة يف عملها واستخدامها -7

 .أن تكون مستمدة من بيئة املتعلم وحسب حاجته إليها -8

 وسائل تعليمية حديثة مقرتحة لتنشيط درس اللغة العربية 

 االقرتاح من دراسة  1يوضح اجلدول    ديثة يف عصران اليوم، كمااحلتعليمية  ال وسائل  الهناك عدد كبري من    
األجهزة والربامج اليت ميكن للمعلم أن يستخدمها كوسائل تعليمية حديثة   أبهم  يرتبط  (2017مصطفى ومطهريي )

التواصل االجتماعي ابلنظر إىل كثرة   وسائل برانجمني ومها املدوانت و   انوأضاف الباحث.  يف تقدمي أنشطة اللغة العربية
 وقت احلايل. استخدامها يف ال
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 ديثة يف تعليم اللغة العربيةاحلتعليمية الوسائل  ال  .1  اجلدول

 الربامج  األجهزة 

احلاسوب أو الكمبيوتر، جهاز العرض الضوئي، 
املاسح الضوئي، اهلاتف الذكي واجلهاز اللوحي، 

 اإلنرتنت

حزمة الربامج املكتبية، الكتب واملكتبات اإللكرتونية، 
التواصل    وسائل املوسوعات اإللكرتونية، املدوانت،  

 االجتماعي 

 

 التواصل االجتماعي   وسائل

ؤثر على حياة اإلنسان اليومية يف جماالت متعددة، يالتواصل االجتماعي يف العصر الراهن    وسائلظهور  
التواصل االجتماعي، وقد ختتلف هذه التعريفات من سنة   وسائلا يف ذلك اجملال التعليمي. وهناك تعريفات كثرية لمب

( عصام  عرف  سنة.  اخلدمات   وسائل(  2010إىل  من  جمموعة  تقدم  ويب  مواقع  أبهنا  االجتماعي  التواصل 
حملادثة الفورية والرسائل اخلاصة والربيد اإللكرتوين، والفيديو، والتدوين ومشاركة امللفات وغريها للمستخدمني مثل ا

 من اخلدمات. 

تنشأ بني األفراد من خالل التواصل    ة( أهنا شبكات اجتماعي2013أبو صعيليك والزبون )  يقولبينما  
ماماهتم وتوجهاهتم، واختيار أصدقائهم على الشبكة عرب مواقع حمددة على اإلنرتنت، تتيح هلم التعريف أبنفسهم واهت

ضمن جمموعات قد تكون مفتوحة أو مغلقة كما تتيح تبادل ونشر املواد املكتوبة والصور واألفالم الفيديو بواسطة  
 األدوات املتعددة على تلك املواقع.

إلنرتنت تقدم لألفراد التواصل االجتماعي هي مواقع على ا   وسائل  :(2014والتعريف اآلخر من إبراهيم )
االتصال املستمر بكل أشكال التفاعل من تبادل امللفات ودردشة ورسائل وحماداثت وذلك هبدف و خدمة التواصل  

استمرار االتصال االجتماعي وتبادل املصاحل املشرتكة وهؤالء األفراد قد يكونون متجانسني أو غري متجانسني لكن 
 مشرتكة وقوية.  جتمعهم عالقات اجتماعية أو تعليمية

( أهنا جمتمعات افرتاضية على الشبكة الدولية متكن أعضائها من إنشاء حمتوى 2019وذكر قدام وعلي )
( أكد أهنا تطبيقات اجتماعية تبث من 2020مقروء أو مسموع أو مرئي ومشاركته مع اآلخرين. وأما الغنيم )

ك ابلتشارك فيما بينهم من خالل إرسال واستقبال االهتمام املشرت   ي خالل شبكة االنرتنت وتسمح للمستفيدين ذو 
 خمتلف أنواع الوسائط، وميكن االطالع عليها يف أي وقت ومن أي مكان. 
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 التواصل االجتماعي   وسائلخصائص  

التواصل االجتماعي عن طرق االتصال القدمية حيث أهنا تتصف خبصائص مميزة. يف أوائل   وسائلختتلف 
جتمع   وسائل ، بدأت هذه الالراهن  ترتكز على خاصية واحدة، ولكن يف هذا العصر ها  ظهور هذه الشبكات، معظم

يت )قدام وحممد، التواصل االجتماعي هي كاآل وسائل  اخلصائص املتعددة يف منصة ما. ومن اخلصائص األساسية ل 
2019 :) 

 . خاصية إنشاء احلساابت والصفحات الشخصية -1

 . خاصية حتميل الصور -2

 .خاصية حتميل املقاطع املرئية -3

 . خاصية إنشاء اجملموعات -4

 .خاصية التدوين -5

 . خاصية دعم اهلواتف النقالة واألجهزة اللوحية -6

 
 ( اخلصائص التالية: 2014وأضاف إبراهيم )

التواصل االجتماعي اإل -1 فيها جماان ومن مث يشرتك فيها أعداد معظم وسائل  يتم االشرتاك  لكرتوين 
كبرية، ابإلضافة إىل سهولة استخدامها، كما أهنا ال حتتاج جتهيزات معقدة سوى توفر شبكة االنرتنت 

 لدى املستخدم. 

ه عددة من األدوات اليت تتناسب مع اهتماماته، وحسب منطه أو أسلوبتوفر للمستخدم خيارات مت  -2
بصري( حيث ميكن للمستفيد استخدام أدوات الدردشة الصوتية، أو   –لفظي    –املفضل )مسعي  

أدوات الكتابة للتعبري عن الرأي أو املسامهة يف حل قضية معينة )مدوانت( أو استخدام أدوات 
 م يف بناء التفاعل االجتماعي. تبادل ملفات الفيديو اليت تسه

توفر حلوال متعددة وآراء خمتلفة حول موضوع ما يشرتك يف طرحه نوعيات خمتلفة من املستفيدين،  -3
 تكون لديه املعرفة املتكاملة. تومن مث يتعرف الفرد على الرأي اآلخر و 

  

 يف التعليم التواصل االجتماعي وسائل    استخدام

يف القرن تغري ميول الطلبة من جيل إىل جيل. واالعتماد على وسائل التعليمية التقليدية غري مناسب لطلبة  ي
التواصل   وسائلاول املعلمون توظيف  حي، حيث إهنم من جيل يهتم ابلتكنولوجيا. وابلنظر إىل ذلك،  احلادي والعشرين

التعليم،   يف  إىل االجتماعي  )  الب الط:  ومها  الطرفني  ادة فإ  يسعى  العنريي  وحسب  واجلريوي  2014واملعلم.   )
 يف اجملال التعليمي، ومنها:  وسائل(، هناك بعض أسباب استخدام هذه ال 2018)
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التواصل االجتماعي يف التعليم، منها النظرية البنائية    وسائلتدعم نظريت التعليم والتعلم استخدام   -1
 .ونظرية التعلم التعاوين، والنظرية االتصالية

التواصل االجتماعي   وسائل وجود عدد كبري من األنشطة والواجبات ميكن أن يقوم هبا املتعلم من خالل   -2
 . مما يسهم يف تنمية االبتكار لدى املتعلمني

لدى الطلبة ويستخدموهنا يف حياهتم العامة، ومن مث   ا مألوف  ا عي حميطالتواصل االجتما  وسائلتعد   -3
 استخدامها أكادمييا يسهم يف بناء املعرفة من خالل اتصاالت ذات معىن. 

اجلديدة،   وسائلودخول   التعليمية  الوسائل  وجود  إىل  يؤدي  التعليمي  اجملال  يف  االجتماعي  التواصل 
  ( 2013)واهلزاين    (2016)مراد وحماسنة    النواحي املتعددة، كما أشار إليهاواستخدامها يفيد اجملال التعليمي يف  

 فيما يلي: 

 التواصل االجتماعي مبثابة حفظ كميات كبرية من املعلومات.   وسائلتعد  -1

 خمتلفة من التعليم مثل التعلم الفردي التعلم الذايت.  ا التواصل االجتماعي أمناط   وسائل تدعم   -2

 تنمي لدى املتعلم مهارات التفكري أبنواعه املختلفة.  -3

 . يستوى العاملامل تتيح للطلبة التواصل مع زمالئهم يف نفس التخصص على   -4

 تتيح للطلبة التواصل مع املؤسسات التعليمية واجلامعات املختلفة حمليا وعامليا.  -5

 تعلم مهارات التعلم التشاركي والتعلم التعاوين. تنمي لدى امل -6

التواصل االجتماعي يف عملية التعليم   وسائلإجيابيات استخدام    (2016)وأضافت دراسة سامية وسامية  
 والتعلم، ومن أمهها:  

 جتمع بني الفردية واالجتماعية يف التعلم حبيث تشكل بيئة تعلم تعاوين وتكاملي.  -1

 التعليمية من التعليم إىل التعلم. حتويل العملية   -2

الذاتية، وه -3 احلوار،  تما    يمتتاز ابملعاجلة  البناء،  يعتمد على  الذي  الذايت  التعلم  أهم مناهج  عد من 
 اإلنتاج، التعاون. 

 و أكثر للتعليم.أالتحفيز على اإلبداع؛ إذ ميكن جملموعة من الطلبة أن يؤلفوا أداة   -4

والتعليق -5 واملناقشة  املعلومات  التعلم   ؛تبادل  طريق  عن  الطالب  مهارات  تنشيط  على  يساعد  مما 
 ابألنشطة.

 عرفة.تساعد يف تقدمي تعليم قائم على املشاركة والتفاعل؛ حيث املتعلمون مسامهون يف بناء امل -6

 متكن من إشراك املتعلم يف بناء احملتوى التعليمي.  -7
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التواصل االجتماعي يف اجملال التعليمي ليس عملية   وسائلومما سبق ذكره، جتدر اإلشارة إىل أن استخدام  
من كبرية. على الرغم    إفادةاملعلمون والطالب    ؛غريبة، بل هي عملية تفيد املوارد البشرية يف عملية التعليم والتعلم

التواصل االجتماعي قبل توظيفها يف عملية التعليم والتعلم حسب   وسائلذلك، ال بد على املعلمني اختيار أنسب  
فيسبوك تستخدم يف اجملال التعليمي هي:  اليت  التواصل االجتماعي    وسائلحاجات ورغبات الطلبة. ومن أشهر  

Facebook  ،  تويرت  Twitter،   يوتيوبYoutube  ،  إيب توك  Whatsappواتس  تيك   ،TikTok     إنستغرام  و
Instagram . 

  ماهية إنستغرام

بتحرير ورفع الصور ومقاطع الفيديو من   تخصصتالتواصل االجتماعي اليت    وسائل   ى حد إإنستغرام هو  
(. وميكن استخدام هذه Rouse, 2020)  خالل منشورات يتم نشرها عرب حساب املستخدم على هذه الشبكة

على شبكة  احأو من خالل موقع إلكرتوين مت  ذكية التواصل االجتماعي من خالل تطبيق خاص ابهلواتف ال  وسيلة
أن استخدام إنستغرام من خالل موقعه اإللكرتوين يعترب استخداما حمدودا حيث ال ميكن   وجدير ابلذكراإلنرتنت. 

حتميل الصور والفيديوهات ومشاركتها مع املستخدمني مثل  من خالله القيام ببعض العمليات األساسية املتوافرة  
 (. Moreau, 2020)  ةذكيحيث يكون ذلك ممكنا فقط من خالل استخدام التطبيق اخلاص ابهلواتف ال  اآلخرين

أ الذكية هو  اهلواتف  تطبيقه يف  إنستغرام عرب  استخدام  القول إن  املوقع   فضل ولذلك، ميكن  استخدامه عرب  من 
 هوجدير ابلذكر أن.  متكني املستخدمني من االستفادة من مميزات اإلنستغرام استفادة اتمةاإللكرتوين، من خالل  

 . (iOSعرب اهلواتف احملمولة اليت تعمل أبي نظامي تشغيل أندرويد أو )  جماانميكن استخدام تطبيق إنستغرام  

 ( Instagram, 2021) ، ومن أمهها  هذه  التواصل االجتماعي  وسيلةلمثة العديد من اخلصائص األساسية  
(Rouse, 2020): 

عام استخدام هذا التطبيق عرب هواتفهم من خالل   13يسمح لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن   -1
  . كمستخدم جديد   ابلتسجيلحتميله  

اآلخرين، -2 املستخدمني  مع  الفيديو  ومقاطع  الصور  مشاركة  ينشرها   إمكانية  اليت  املشاركات  وتظهر 
 حساب هذا املستخدم  مبتابعة( اخلاصة  Feedsاملستخدم عرب إنستغرام من خالل ما يعرف بـ ) 

 . التعليق على املشاركات املختلفة للمستخدمني وإبداء اإلعجاب هبا  إمكانية -3
إضافة عالمات مرجعية على املنشورات اليت يتم نشرها عرب احلساابت اخلاصة هبم؛ كعالمات   إمكانية -4

  .والعالمات اجلغرافية املستندة إىل املوقع  (Hashtag )اهلاشتاق  
( حبيث ال يتمكن األشخاص غري Privateجعل امللف الشخصي اخلاص ابملستخدم خاصا )  إمكانية  -5

  . شاهدة ما ينشرهاملتابعني حلساب املستخدم من م
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 مميزات إنستغرام

العديد من املميزات املختلفة اليت يوفرها تطبيق اإلنستغرام ملستخدميه عدا تلك امليزات األساسية   هناك
 ( ما يلي:2020يزات حسب إسالم )ماليت تتمثل يف نشر الصور ومقاطع الفيديو، ومن أبرز هذه امل 

 )(Instagram Story قصة اإلنستغرام    -1

صور، ومقاطع فيديو، أو حىت روابط ملواقع   وهي خاصية عرض ميكن للمستخدم من خالهلا عرض 
خارجية، أو ردود تفاعلية عرب حسابه الشخصي ملدة يوم واحد فقط، وتكون القصة اخلاصة مبستخدم 
معني ظاهرة على شكل حلقة متوهجة فوق صورة ملفه الشخصي اخلاص حبساب اإلنستغرام، وميكن 

 نقر على تلك احللقة. للمستخدمني اآلخرين استعراض هذه القصة من خالل ال

 ) Filter Instagramفالتر اإلنستغرام  ) -2

امليزات األساسية اليت جتعل تطبيق اإلنستغرام مفضال لدى عدد كبري من املستخدمني،  وهي أحد 
حيث ميكن تطبيق الفالتر على الصور اليت يتم التقاطها وذلك ملنحها مظهر مميز، ويكون ذلك من 

 الفالتر أتثريات بصرية على الصور ومقاطع الفيديو لتحسينها. خالل إضافة تلك  

 ) (Direct Messagesالرسائل املباشرة    -3

(؛ حيث متكن هذه اخلاصية مستخدمي اإلنستغرام من إرسال رسائل DMما ُيشار إليه ابختصار )  
 خاصة بني مستخدم وآخر. 

 ) (Instagram Liveالبث املباشر اإلنستغرام    -4

ميكن  به، حبيث  اخلاصة  القصة  عرب  مباشر  بث  عمل  من خالهلا  للمستخدم  ميكن  وهي خاصية 
للمستخدمني اآلخرين مشاهدة هذا البث املباشر والتفاعل معه من خالل التعليقات أو حىت عرب 

 انضمام املستخدمني إىل البث املباشر.  

 )Instagram TV( تلفزيون اإلنستغرام   -5

(؛ وهي ميزة متوفرة يف تطبيق اإلنستغرام لعرض مقاطع الفيديو اليت IGTVوهي معروفة ابختصار ) 
تزيد مدهتا عن دقيقة واحدة واليت قد تصل إىل ساعة كاملة، وتوفري أدوات متكن املستخدم من التحكم 

 بعرض الفيديو كأداة اإليقاف املؤقت. 

 ) (Instagram Reelsريلز اإلنستغرام   -6

اثنية    30إىل   15كن للمستخدم تسجيل وحترير مقاطع الفيديو اليت ترتاوح مدهتا من  خاصية مي
وإضافة املوسيقى ومشاركتها يف قصصهم. وهو مكان ملشاهدة مقاطع فيديو قصرية وممتعة، ويساعد 

  .على اكتشاف مقاطع الفيديو اخلاصة من قبل مجاهري جديدة على منصة عاملية أكرب
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 تقوم وجتدر اإلشارة إىل أن إنستغرام يتميز ابلعديد من اخلصائص املمتازة، وال يوجد أي شبكة أخرى  
شبكات لمقارنة اب   إلنستغرام  خاصةمكانة    تؤدي إىل خلق  حدة. وهذه احلالة ابتقدمي مثل هذه اخلصائص يف شبكة و 

% من سكان 42.7بعد فيسبوك، حيث    التواصل االجتماعي  وسائلعد إنستغرام من أشهر  ييف ماليزي،  .  خرىاأل
(. وكانت غالبية املستخدمني ترتاوح أعمارهم بني NapoleonCat, 2021ماليزي يستخدموهنا يف حياهتم اليومية )

نستغرام. ولذلك، ميكن القول إن إنستغرام ليست اإل تطبيق ي عاما، وهم ميثلون أكرب جمموعة مستخدم 34و 18
معروف ومستخدم لدى سكان هذه البلد بشكل كبري. وعلى هذا األساس، يركز   وا ه شبكة غريبة يف ماليزي، وإمن

 هذا البحث على استخدام إنستغرام يف جمال التعليم. 

 يف مادة النحو األولكوسيلة تعليمية جتربة توظيف إنستغرام  

طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي، كلية اللغات لبتدريس طلبة مادة النحو األول مرتني.   تان قامت الباحث
إنستغرام كوسيلة   تان التدريس، استخدمت الباحثجتربة واإلدارة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزي يف ابقوه. وأثناء  

 ابسم ومت إنشاء احلساب اخلاص لطلبة هذه املادة    العدد واملعدود و كاد وأخواهتا.  ني: تعليمية يف تدريس موضوع
@annahwu.alawwal  الصور والفيديوهات، كما إعداد   نهامتعددة م  لاشكأ . ومت إبعداد احملتويت التعليمية يف

 تان الباحثالتدريبات املناسبة لطلبة. وجلعل إنستغرام وسيلة تعليمية ممتعة وجذابة، استفادت  األنشطة التعليمية و   بعض
قصة  التعليمية(،  ابملوضوعات  املتعلقة  الفيديوهات  )مشاركة  اإلنستغرام  تلفزيون  وهي  إنستغرام  مبميزات  كثريا 
اإلنستغرام )جتهيز التدريبات لتقييم الطلبة بعد الفصل( وهاياليت اإلنستغرام )مجع التدريبات يف الصندوق املعني 

 حسب املوضوع(. 

 ليمية يف الفصل حماسن إنستغرام كوسيلة تع

 إمكانية مشاركة الشرائح والصور التعليمية بني األساتذة وطالهبم. -1

يستطيع كل معلم أن جيهز بعض الشروح التوضيحية سواء كانت نص مكتوب، أو صورة توضيحية، 
احملتويت أو فيديو تعليمي، أو صور، ومث مشاركتها مع الطلبة عرب إنستغرام. ويستفيد الطلبة من هذه  

التعليمية، ومن مث تؤثر على مهاراهتم اللغوية بشكل إجيايب. وإذا يريد الطالب مراجعة أي موضوع، 
 ميكن الوصول للمعلومات املخزنة يف أي وقت عرب حساب إنستغرام.

 إعداد التدريبات يف أشكال متعددة.  -2

التدريبات يف أشكال متعددة  يستطيع كل معلم أن جيه   ابستخدام قصة اإلنستغرام، ومنها أسئلة ز 
الراجعة  التغذية  توفر  اخليارات  متعددة  أسئلة  أن  قصرية. كما  إجابة  وأسئلة  اخليارات  متعددة 
األوتوماتيكية، من خالل أتكيد إجابة صحيحة، وكذلك تصحيح إجابة خاطئة. وميكن القول إن 

 الهتمام. ة لالتدريبات يف إنستغرام ممتعة ومفيدة ومثري 



13 
 

 الطلبة.ات  مشارك  يفسهولة التحكم  -3

ن يشاهد الفيديو يستطيع كل معلم أن يتحكم مبشاركة الطلبة عرب إنستغرام، حيث ميكن املعلم معرفة م  
ن ال يعملها. ولذلك، إنستغرام ن يعمل التدريبات وم  ن ال يقوم بذلك، كما يستطيع املعلم معرفة م  وم  

 طلبة يف الفصل. مشاركة اليف تحكم اليساعد املعلم على  

 توظيف إنستغرام كوسيلة تعليمية يف الفصل   وئمسا

على الرغم من أن هناك أنواع متعددة من التدريبات ميكن جتهيزها عرب إنستغرام، إال أننا نالحظ عدم 
اخلاصية حلساب نتائج االختبارات بشكل أوتوماتيكي يف هذه شبكة التواصل االجتماعي. وميكن القول إن هذه 
اخلاصية غري متوفرة ابلنظر إىل مكانة هذه الشبكة كوسيلة التواصل وليس التعليم. ولذلك، على املعلم أن يبذل 

 اجلهود يف حساب نتائج اختبارات الطلبة بشكل تقليدي أي خارج هذه الشبكة. 

 

 

 منهج البحث 

جديدة يف تعلم كوسيلة تعليمية  يتطلب هذا البحث قياس استخدام املتغري املستقل )استخدام إنستغرام  
من أجل   تجرييب ال  النحو( على املتغري التابع )اجتاهات الطلبة(، وبناء على ذلك، مت اختيار املنهج الوصفيمادة  

العاملية يف ماليزي حنو استخدام إنستغرام الكشف عن اجتاهات طلبة اجلامعة اإلسالمية    و وه  بحث حتقيق هدف ال
 مادة النحو األول.   لتدريسكوسيلة تعليمية  

 عينة البحث 

تتكون عينة البحث من طلبة مادة النحو األول، كلية اللغات واإلدارة، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزي 
ابألسلوب غري العشوائي )الغرضي القصدي( حيث م. ومت اختيار عينة البحث  2020/2021للفصل الثاين السنة  

ومجيعهم طلبة يف السنة الثانية الذين أخذوا مادة النحو األول يف هذا الفصل الدراسي.   بةطل  8بلغ عدد أفرادها  
 أثناء التدريس عرب إنستغرام تناول موضوع "العدد واملعدود" و "كاد وأخواهتا". حاضرون وهم  
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 أداة البحث

جديدة يف تعلم   االستبيان ملعرفة اجتاهات الطلبة حنو استخدام إنستغرام كوسيلة تعليمية   تانثستخدم الباحت
أثناء تصميم   Saienko et al, 2020)وآخرون )ساينكو  من دراسة    تانقد استفادت الباحثو مادة النحو األول.   

مقياس االختيارات   تان احلايل. استخدمت الباحث   بحث كما القيام ببعض التعديالت حىت يكون مناسبا لل  االستبيان،
وفيه   - غري موافق بشدة، غري موافق، حمايد، موافق، موافق بشدة  –  1،2،3،4،5ة أي لقاخلامسة يف األسئلة املغ

 أسئلة.   9

 املعاجلة اإلحصائية 

( يف معاجلة SPSSالتحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية )  تانالباحث  ت، استخدم بحثللتحقيق من هدف ال         
البياانت، إذ مت استخدام التحليالت اإلحصائية اآلتية: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعرفة أداء أفراد 

 الدراسة يف االستبيان. 

 
 عرض النتائج ومناقشتها 

يف البحث احلايل والذي يهدف إىل معرفة  تان إليها الباحثيتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج اليت توصلت 
البياانت ابستخدام   يف تعلماستخدام إنستغرام كوسيلة تعليمية  اجتاهات الطلبة حنو   مادة النحو األول. ومت مجع 

عي التواصل االجتما وسائلاالستبيان يتكون فيه قسمني: القسم األول يركز على البياانت العامة ترتبط ابستخدام  
مادة   يف تعلم   جديدة   استخدام إنستغرام كوسيلة تعليمية لدى الطلبة، وبينما القسم الثاين يركز على اجتاهاهتم حنو  

 .   النحو

التواصل االجتماعي لدى الطلبة( وسائل  النتائج املتعلقة ابلقسم األول )البياانت العامة ترتبط ابستخدام  
 ومناقشتها 

 التواصل االجتماعي؟"   وسيلةإجابة الطلبة عن السؤال " هل عندك حساب    .2اجلدول  

 ال  نعم 1السؤال  

 - %100 التواصل االجتماعي؟ وسيلة  هل عندك حساب 
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 التواصل االجتماعي تستخدم؟"  وسائل/وسيلة. إجابة الطلبة عن السؤال "ما نوع  1الشكل  

 
التواصل االجتماعي، وهم يستخدمون عدد   وسائلإىل أن مجيع الطلبة عندهم حساب    2يشري اجلدول  

أن إنستغرام هو أكثر االستخدامات لدى   1التواصل االجتماعي يف حياهتم اليومية. ويبني الشكل    وسائلمن  
وأخريا، يستخدمون هاتني الشبكتني.    طالب   6. ويليه تيك توك وتويرت، حيث  هيستخدمطالب  الطلبة، حيث كل  

. وميكن القول إن فيسبوك هو أقل أشخاص  5يستخدمون فيسبوك، حيث بلغ عددهم    الطلبة   يوجد عدد قليل من 
 ا لدى طلبة مادة النحو األول.  استخدام

اللغة   لتدريس موادالتواصل االجتماعي   وسائلاضرون يستخدم احملإجابة الطلبة عن السؤال " هل    .3اجلدول  
 العربية؟"

 ال  نعم 2السؤال  

  لتدريس موادالتواصل االجتماعي    وسائلاضرون يستخدم احملهل  
 ؟ اللغة العربية

37.5% 62.5% 

 

8

6

6

5
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لدى احملاضرين يف   ستخدماملالتواصل االجتماعي    وسيلة "إذا نعم، ما نوع    إجابة الطلبة عن السؤال  .2لشكل  ا

 الفصل"؟ 

 

جييبون أن احملاضرين يف كلية اللغات واإلدارة يستخدمون   بة% من الطل37.5إىل أن    3يشري اجلدول  
% من الطلبة يعتقدون عكس ذلك. وهذا يبني أن توظيف 62.5التواصل االجتماعي يف الفصل، وأما ابقية    وسائل
يبني نوع   2والشكل    لدى احملاضرين يف هذه الكلية.   قليالالتواصل االجتماعي يف عملية التعليم ما زال    وسائل
)امل التواصل االجتماعي    وسائل فيسبوك  إنستغرام )50ستخدم لدى احملاضرين، وهي  توك %25(،  %( وتيك 

(25  .)% 
 

 
 التواصل االجتماعي؟"وسائل  إجابة الطلبة عن السؤال "ما اجلهاز املستخدم أثناء تعلم عرب    .3لشكل  ا

 

التواصل االجتماعي. وسائل  إىل األجهزة املستخدمة لدى الطلبة يف تعلم اللغة العربية عرب    3يشري الشكل  
منهم يستخدمون احلاسوب   6التواصل االجتماعي، و    وسائلتعلم عرب  للومجيع الطلبة يستخدمون اهلاتف الذكي  

أسهل استخداما عرب تطبيقات التواصل االجتماعي    وسائل احملمول. وميكن القول إن كل طالب يعرف أن معظم  
، حيث ال ميكن القيام وسائلخاصة يف اهلاتف احملمول، وأما استخدامها ابحلاسوب احملمول حيدد ميزات هذه ال

 ساسية.ببعض العمليات األ

1, 25%

1, 25%

2, 50%

إنستغرام

تيك توك 

فيسبوك
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 ؟"مادة النحو إجابة الطلبة عن السؤال " هل تستمتع ابستخدام إنستغرام يف تعلم   .4اجلدول  

 ال  نعم 3السؤال  

 - %100 ؟ مادة النحوهل تستمتع ابستخدام إنستغرام يف تعلم  

 

مت توظيف إنستغرام مرتني أثناء تدريس مادة النحو األول. ولذلك، ميكن القول تني  وجدير ابلذكر أن الباحث
إنستغرام.   يالتواصل االجتماعي وه  وسائلالطلبة عندهم اخلربات يف تعلم مادة من مواد اللغة العربية عرب إحدى    إن 

 . هذه املادةإىل أن مجيع الطلبة يستمتعون ابستخدام إنستغرام يف تعلم  3يشري اجلدول  

استخدام إنستغرام كوسيلة   النتائج املتعلقة ابلقسم الثاين )اجتاهات طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي حنو
 ( ومناقشتهامادة النحوجديدة يف تعلم  تعليمية  

مادة  جديدة يف تعلمالذي نصه )ما اجتاهات الطلبة حنو استخدام إنستغرام كوسيلة تعليمية    بحث لإلجابة سؤال ال
النحو؟(، مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، كما مت حساب ذلك لكل فقرة من فقرات مقياس 

 اجتاهات الطلبة، وفيما يلي عرض هلذه النتائج: 

 
حنو استخدام اجتاهات طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي    املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملور  .5اجلدول  

 مادة النحو   جديدة يف تعلم إنستغرام كوسيلة تعليمية  

رقم  
 الفقرة 

 الرتبة  الفقرة 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الدرجة 
 املوافقة

 قوية جدا  0.53 4.50 1 النحو العريب عرب إنستغرام.   مادة  أستمتع بتعلم 1

 قوية جدا  0.53 4.50 2 جابة على اختبارات النحو عرب إنستغرام.إلأستمتع اب  2

3 
جيعل الدرس  العريب تعلم النحو  يف  استخدام إنستغرام 

 . اأكثر ممتع
 قوية جدا  0.53 4.50 3

4 
العريب   النحو  تعلم  يف  إنستغرام  يساعدين استخدام 

 على فهم الدرس بشكل أفضل.
 قوية جدا  0.53 4.50 4

5 
املواد التعليمية  عملية تقدمي استخدام إنستغرام يسهل

 قوية جدا  0.53 4.50 5  اجلديدة. 
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8 
التعليمية  األنشطة  جتعل  إنستغرام  يف  املتوفرة  امليزات 

 أكثر جذابة. 
 قوية جدا  0.53 4.50 6

9 
احملاضرين التواصل    وسائل يستخدمون    أمتىن 

 االجتماعي يف عملية التعليم والتعلم.  
 قوية جدا  0.74 4.38 7

6 
فصل  يف  الرتكيز  على  يساعدين  إنستغرام  استخدام 

 النحو العريب. 
 قوية جدا  0.74 4.38 8

 قوية 0.64 4.13 9 استخدام إنستغرام يشجعين على تعلم النحو العريب.  3

 قوية جدا  0.58 4.43 الدرجة الكلية 

( وابحنراف معياري 4.43أن املتوسط احلسايب الستجاابت الطلبة بشكل عام بلغ )  5يتضح من اجلدول  
النحو كانت قوية مادة    جديدة يف تعلم(، وهذا يعين أن اجتاهاهتم حنو استخدام إنستغرام كوسيلة تعليمية  0.58)

ا يرتاوح متوسطها إىل أن معظم الفقرات يف هذا احملور قد حصلت على درجة قوية جد  5جدا. كما يشري اجلدول 
استخدام إنستغرام يشجعين على تعلم النحو اليت تنص على )  3(، أضعفها الفقرة  4.50( و )4.13ما بني )

( 4.50، إذ حتظى مبتوسطات حسابية )8، و5،  4،  3،  2،  1(. وأما أقوى فقرات يف هذا احملور فهي الفقرة  العريب
 (.0.53)  ة معياري اتوابحنراف

لنتائج إىل أن تعلم مادة النحو عرب إنستغرام كان ممتعا ومثريا وجذااب لدى الطلبة وميكن أن تعزى هذه ا
عدد كبري من األنشطة التعليمية   يف الطلبة  مشاركة    متنح وتشجع  املشاركني. ولعل هذا يرجع إىل مميزات إنستغرام اليت 

 تعلمو التواصل االجتماعي لدى الشباب.  وسائل . ومن املعلوم لدينا، يعد إنستغرام من أشهر دريسأثناء عملية الت
ة احملببة إليهم يؤثر على دوافع التعلم أتثريا إجيابيا، ومن مث يؤدي إىل بناء بيئة تعليمية وسيلابستخدام المادة النحو  

جيعل املتعلم  هذه املادة   يف تعلم   جديدة تعليمية  كوسيلة  إنستغرام  ستخدام أكثر حيوية وفعالة. وعالوة على ذلك، ا
حمور عملية التعلم؛ ما يغري اجتاه املعلم من التعليم إىل التعلم. وجتدر اإلشارة إىل أن طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي 

العديدة فوائد الىل مادة النحو، ابلنظر إ  يف تعلمعندهم االجتاهات اإلجيابية حنو استخدام إنستغرام كوسيلة تعليمية 
 . وسيلة التواصل االجتماعييف هذه  
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 اخلامتة

 ميكن إمجال نتائج البحث على النحو اآليت: 

املستخدمة هي:   وسائلالتواصل االجتماعي يف حياهتم اليومية، ومن ال   وسائل يستخدمون  مجيع الطلبة   -1
 %(. 62.5%(، فيسبوك )75%(، تويرت )75%(، تيك توك )100إنستغرام )

التواصل االجتماعي يف تعليم اللغة العربية   وسائلمعظم الطلبة يتفقون أن احملاضرين ال يستخدمون   -2
%(، وبينما ابقية الطلبة يتفقون عكس ذلك. وحسب أجوبتهم، يستخدم احملاضرون بعض 62.5)

 فيسبوك، إنستغرام وتويرت.   نها م  واصل االجتماعي يف الفصل وسائل الت

3- ( االجتماعي  التواصل  لتعلم عرب شبكات  الذكي  اهلاتف  يستخدمون  الطلبة  وأما 100مجيع   ،)%
 % من الطلبة يستخدمون احلاسوب احملمول للقيام بذلك.75

 عرب إنستغرام. مادة النحو  كل طالب يستمتع بتعلم  -4

مادة النحو كانت قوية جدا؛ حيث   يف تعلماجتاهات الطلبة حنو استخدام إنستغرام كوسيلة تعليمية   -5
 (.0.58( وابحنراف معياري )4.43حتظى مبتوسط حسايب )

استخدام إنستغرام كوسيلة تعليمية   الطلبة حنو  الكلية الجتاهات  الدرجة  النتائج أن  يف تعلم ويتضح من 
النحو كانت قوية. وب الباحثمادة  البحث، توصي  إليه  النتائج اليت توصل  املزيد من   تان ناء على  الدارسني بعمل 

كشف الكذلك  مواد اللغة العربية خمتلفة عرب إنستغرام، بتطبيق خصائص إنستغرام متعددة، و   دريسالدراسات حول ت
النواحي عن   التعليمية يف  الوسيلة  التعلم لدى طلبة اجلامعة، هبدف تعزيز وحتسني هذه  أثر توظيف إنستغرام يف 

 املتعددة. 
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University  .1(35  .)207-232 . 

 .154-145.  26(. دور الوسائل يف العملية التعليمية. جملة األثر.  2016ليلى، سهل. )

استخدام الطلبة اجلامعيني لشبكات التواصل االجتماعية يف   (. درجة 2016مراد، ع، س. و حماسنة ع. م. )
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