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Saudi schools and its impact on students motivation” 

 وائل عمر عبدالجليل السيد الباحث: عداد إ

 ةتربوي بمكتب التعليم بغرب مكة المكرمالمشرف ال

 l@outlook.sa-e-a-wااليميل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:w-a-e-l@outlook.sa


 

2 
 

 

 الملخص باللغة العربية 

مواقف المعلمين تجاه استخدام واتساب في التعليم في المدارس السعودية وتأثيره الدراسة الحالية إلى البحث في  هدفت

تحديد العوامل كما هدفت إلى تحديد تأثير استخدام واتساب على تحفيز الطالب ، باإلضافة إلى على تحفيز الطالب ، 

 التي تؤثر على استخدام واتساب على تحفيز الطالب السعوديين.

ن  في المملكة العربية السعودية ، وقد اتبع الباحث في  المدارسمن جميع المعلمين والطالب في  ةمجتمع الدراسوتكوَّ

 . الوصفي نظًرا لمالءمته ألغراض الدراسة الحالية  المنهجهذه الدراسة 

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ، من أبرزها: 

الطلبة في مادة دراسية ما ، من خالل عمل مناقشة يمكن لواتساب أن يَُحل المشاكل الدراسية التي يُعاني منها  .1

  .بينهم وبين المعلم حول المادة في مجموعة عبر الواتساب

  . يستطيع الطالب من خالل التعلم عبر واتساب التغلب على خجله من المعلم وخجله من التعبير عن رأيه .2

  .ةيمكن استخدام تطبيق واتساب كوسيلة جيدة في تطوير المناهج الدراسي .3

 أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة : من  و

أْن تتجه وزارة التربية والتعليم  في المملكة العربية السعودية  إلى  تعميم استخدام وسائل التواصل  .1

 االجتماعي ) الواتساب على وجه الخصوص ( في العملية التعليمية في كافة المراحل الدراسية. 

  .الحفاظ على سريَّة المعلومات المتعلقة بالمتعلمين والمعلمينأن يحرص تطبيق واتساب على  .2

أن يقوم المعلمين باستخدام الصور اإليضاحيَّة للدرس المطروح عبر واتساب من أجل جذب انتباه  .3

 الطلبة

 واتساب ، التعليم في المدارس السعودية ، تحفيز الطالب. الكلمات المفتاحية : 
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Abstract  

The present study aimed to investigate the attitudes of teachers towards the use of 

WhatsApp in education in Saudi schools and its impact on student motivation, as well as 

to determine the impact of the use of WhatsApp on student motivation, in addition to 

identify the factors that affect the use of WhatsApp on motivating Saudi students. 

The study population consisted of all teachers and students in schools in Saudi Arabia. 

The researcher followed the descriptive approach because it is suitable for the purposes 

of the present study. 

The study has reached several results, the most prominent of which are: 

1.  WhatsApp can solve the study problems experienced by students in a subject, 

through a discussion between them and the teacher about the material in a group 

via WhatsApp. 

2. Through learning through WhatsApp, students can overcome their shyness from 

the teacher and shyness about expressing their opinion. 

3. WhatsApp can be used as a good tool in curriculum development. 

 

The most important recommendations of the study: 

1. The Ministry of Education in the Kingdom of Saudi Arabia is going to 

mainstream the use of social media (WhatsApp in particular) in the educational 

process at all levels. 

2. WhatsApp should keep information about learners and teachers confidential. 

3. Teachers use the illustrations of the lesson through WhatsApp to attract students' 

attention 

Keywords: WhatsApp, Education in Saudi Schools, Student Motivation. 
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 . مقدمة1

المستخدم والمعلومات واألفكار واتساب هو واحد من أكثر تطبيقات الوسائط االجتماعية. يتم استخدامه لمشاركة موقع 

والمستندات والصور والوسائط األخرى ويسمح للمستخدمين بإرسال رسائل وتسجيل صوتي وإنشاء مكالمة فيديو. 

وهو تطبيق مرن وفعال. يعمل واتساب على أجهزة الجوال وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. ومع ذلك، يجب أن يظل جوال 

نت عند استخدام جهاز الكمبيوتر المكتبي. في السنوات األخيرة، أصبح واتساب مستخدم واتساب متصالً باإلنتر

المزايا التقنية لتطبيق  يستخدم ضمن مجموعة مثل التواصل في الفصل لتعزيز التواصل بين المعلمين والطالب.

 الفوائد التعليمية لواتسابك العديد من على ذلك، هنا عالوةً  واتساب هي أنه سهل االستخدام، وتطبيق مجاني ومتوفر.

. (Bouhnik, Deshen, & Gan, 2014) مثل إنشاء مناقشة وتشجيع المشاركة والمعرفة المتعمقة مع الزمالء

لدعم الطالب مثل طرح األسئلة ومشاركة المعلومات وتشجيع الطالب  SMSاستخدم المدرسون واتساب كرسائل 

 .(Lominé & Buckhingham, 2009)وإرسال الوظائف 

تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول استخداماً لوسائل التواصل االجتماعي مثل فيس بوك، تويتر، 

يوتيوب، سناب شات و واتساب. ومع ذلك، فإن تطبيق واتساب يستخدم في المملكة العربية السعودية على نطاق واسع 

(Al-Shehri, 2014)الحادي والعشرين، يتم استخدام وسائل التواصل االجتماعي كأداة تعليمية. تتيح  . في القرن

في السنوات األخيرة، ارتفع دمج  للطالب طرح األسئلة دون زيارة المعلم شخصياً خالل ساعات الدوام لطرحها.

 ,Seo)لممول من الدولة ووسائل التواصل االجتماعي كأداة أكثر تشجيعاً إلعادة تقييم التعليم ا 0.2تقنيات الويب 

في التعليم في أن الكثير  0.2. يتمثل أحد الدوافع األساسية الستخدام الوسائط االجتماعية على شبكة اإلنترنت (2012

األدوات أصبحت اآلن شائعة لدى طالب مرحلة التعليم العام، حيث يتم استخدامها اآلن خارج قاعة الدراسة  من هذه

. بشكل عام، الحافز هو الشعور (Seo, 2012)األشخاص على المدى البعيد التراسل والتواصل بين  لتحقيق هدف

الداخلي الذي يدفع إلى فعل األشياء. يتم استخدامه إلنتاج تغييرات في األداء والطاقة الخارجية. والحافز يجعل الناس 

في التعليم في يكملون مهامهم ويحققوا أهدافهم. يساعد هذا البحث في فهم مواقف المعلمين من استخدام واتساب 

 المدارس السعودية وهو يؤثر على تحفيز الطالب.

 عرض المشكلة 1.1

هناك نقص في الدراسات التي أجريت في الكليات السعودية فيما يتعلق بالحصول على عوامل استخدام واتساب التي 

العربية السعودية على  عالوةً على ذلك، ركزت الدراسات الحديثة في المملكة تؤثر على تحفيز الطالب السعوديين.

تركز هذه  مواقف الطالب من استخدام وسائل التواصل االجتماعي مثل واتساب وفيس بوك وتويتر في التعليم.

ن هذه إضافةً لذلك، تمك   الدراسة على مواقف المعلمين تجاه استخدام واتساب في التعلم وتؤثر على تحفيز الطالب.

 واتساب.الدراسة المعلمين السعوديين من التواصل مع طالبهم في أي وقت وفي أي مكان باستخدام 
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سوف تمأل هذه الدراسة الفجوة بين احتياجات الطالب واهتماماتهم ورغباتهم ورغبات المعلمين في استخدام واتساب  

 روف.كأداة جديدة في بيئات التدريس. ما هو أكثر من ذلك، تحقيق الظ

 الهدف 1.2

الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو استكشاف مواقف المعلمين من استخدام واتساب في التعليم في المدارس السعودية 

 وتأثيره على تحفيز الطالب.

 تساؤالت الدراسة 1.3

 إن هذه الدراسة موجهة لإلجابة على األسئلة التالية:

 ب؟ما هي مواقف المعلم السعودي من استخدام واتسا .1

 ما هو تأثير استخدام واتساب على تحفيز الطالب السعوديين؟ .0

 ما هي العوامل التي تؤثر على استخدام واتساب على تحفيز الطالب السعوديين؟ .3

 أهداف الدراسة 1.1

 إن أهداف هذه الدراسة هي:

 تحديد مواقف المعلم السعودي تجاه استخدام واتساب. .1

 الطالب. تحديد تأثير استخدام واتساب على تحفيز .0

 تحديد العوامل التي تؤثر على استخدام واتساب على تحفيز الطالب السعوديين. .3

 

 . مراجعة األدبيات2

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعليم 2.1

االجتماعي كأداة تصل ما  التواصل سائلوأصبحت وسائل التواصل االجتماعي األكثر استخداماً في العالم. يتم تعريف 

. يحتوي تويتر على أداة تعليمية تستخدم في (Fattah, 2015)بين األشخاص للتفاعل والمحادثة وتبادل المعلومات 

. (Junco, Heiberger, & Loken, 2011)ليم في الواليات المتحدة األمريكية يمكنها جذب الطالب والمعلمين التع

مواقع التواصل االجتماعي على طالب باكستان الذين يتعلمون وبشكل خاص المراهقين  هناك تأثير سيئ الستخدام

االجتماعي مثل الدردشة حول مواضيع غير  ل التواصلواألطفال. يفضل الطالب في باكستان استخدام أنشطة وسائ

 .(Tariq, Mehboob, Khan, & Ullah, 2012)تعليمية 
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الشباب )الذين  رسمي وأداة الخيار للشباب.التعلم غير لل ثميناً  وسائل التواصل االجتماعي باعتبارها رصيداً ب أُشيد

عالوةً و عاماً( في المملكة المتحدة هم األكثر استخداًما لوسائل التواصل االجتماعي. 11و  11تتراوح أعمارهم بين 

لدعم تعليمهم  11إلى  11على ذلك، يتم استخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل الذين تتراوح أعمارهم بين 

(Blair, Millard, & Woollard, 2014) بحث .(Bosch, 2009)  من تطبيق فيس بوك في جامعة في االستفادة

باالعتماد على علوم  كيب تاون، وكذلك تعاون المعلمين مع الطالب من خالل الشبكات الجديدة عبر اإلنترنت.

اإلعراق اإلنسانية واللقاءات النوعية، أوضح الباحث أنه في حين أن هناك مزايا إيجابية محتملة الستخدام فيسبوك في 

من أجل النهوض بالشبكات الصغيرة الحجم التعليمية، يوجد بعض الصعوبات، بما في ذلك  التعليم والتعلم، ال سيما

 الكفاءة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعدم المساواة في الوصول، وأخرى ذات الصلة بالموضوع.

دد سكان المملكة االجتماعي على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية. فع ل التواصلتستخدم تطبيقات وسائ

ماليين شخص  5ماليين شخص يستخدمون فيس بوك وأكثر من  8مليون شخص. حوالي  31العربية السعودية 

جتماعي األكثر شعبية في المملكة اال التواصل تطبيقات وسائلو. (Eid & Al-Jabri, 2016)يستخدمون تويتر 

، يؤدي اإلفراط في استخدام وسائل التواصل االجتماعي إلى على ذلك عالوةً والعربية السعودية هي تويتر وفيس بوك. 

 ,Alwagait, Shahzad, & Alim) األداء األكاديمي السلبي للطالب في الجامعات في المملكة العربية السعودية

. تُظهر الطالبات السعوديات العالميات في أستراليا موقفاً إيجابياً من استخدام وسائل التواصل االجتماعي مثل (2015

 .(Binsahl & Chang, 2012)فيس بوك و واتساب في التعلم 

 

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعليم في المملكة العربية السعودية   2.2

يُشار إلى شبكات التواصل االجتماعي  أنها مجموعة من المواقع اإللكترونية والتي يتم من خاللها ربط  النظام 

آخرين يمتلكون نفس الميول ونفس المهارات ، ويتم استخدام وسائل التواصل  االجتماعي اإللكتروني مع أشخاص

االجتماعي كوسيلة للتعلُّم ونقل المعلومات واالتصاالت  بين المعلم وطالبه ، وإنَّ التعلم عبر هذه الشبكات يعمل على 

األغلبية من الطالب يقضون نَّ تحقيق أداء افضل للمؤسسات التعليمية وإدارة المناهج الدراسية بشكل جيد نظًرا أل

وتتميز وسائل التواصل االجتماعي بأنها تركز على تنمية معظم وقتهم في استخدام وسائل التواصل االجتماعي ، 

العالقات بين الناس بنجاح ، بحيث يستطيع اإلنسان التواصل مع اشخاص متشابهين معه من حيث المصالح واإلنتماء 

أن يتواصل مع أكثر من شخص في وقت واحد ويكون لديه القدرة على التعبير عن آرائه الديموغرافي ، كما يستطيع 

واهتماماته ، ومن أبرز الخصائص التي تشترك بها جميع وسائل التواصل االجتماعي هي أنَّها تحتوي على الصفات 

اسمه وجنسه وعمره ، وتحتوي على األصدقاء لديه ، ويمكن من خاللها إرسال الرسائل  مثلالشخصية لألفراد 

 (.  0211)العنزي ، وألبومات الصور وإنشاء مجموعات وغير ذلك  
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وقد تم استخدام تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية. فعدد سكان 

ماليين  5ماليين شخص يستخدمون فيس بوك وأكثر من  8مليون شخص. حوالي  31عودية المملكة العربية الس

وتطبيقات وسائل التواصل االجتماعي األكثر شعبية في  .(Eid & Al-Jabri, 2016شخص يستخدمون تويتر )

التواصل  المملكة العربية السعودية هي تويتر وفيس بوك. وعالوةً على ذلك، يؤدي اإلفراط في استخدام وسائل

 ,Alwagaitاالجتماعي إلى األداء األكاديمي السلبي للطالب في الجامعات في المملكة العربية السعودية )

Shahzad, & Alim, 2015).  تُظهر الطالبات السعوديات العالميات في أستراليا موقفاً إيجابياً من استخدام وسائل

  ( .(Binsahl & Chang, 2012م التواصل االجتماعي مثل فيس بوك و واتساب في التعل

كما أصبح استخدام وسائل التواصل االجتماعي للدردشة والمحادثة ومشاركة المستندات هو األكثر شيوًعا بين طالب 

الجامعات في المملكة العربية السعودية ، وهذا يؤثر بشكل إيجابي على مشاركة المعلومات والتعلم المؤثر على 

 ( . (Eid & Al-Jabri, 2016الطالب 

ويُعد ) اليوتيوب( من أبرز مواقع التواصل االجتماعي التي يتم استخدامها في العملية التعليمية في المملكة العربية 

السعودية ، بحيث تم إجراء دراسة  في مؤسسة ) غوغل اندستري( حول الدول األكثر استخداما لليوتيوب في العالم ، 

دية قد احتلَّت المرتبة الثالثة عالميا في عدد مشاهدات اليوتيوب في اليوم الواحد فوجدت أنَّ الممملكة العربية السعو

وفي دراسة أجرتها وذلك بعد كل من الواليات المتحدة األكمريكية والبرازيل اللتان جاءتا في المرتبة األولى والثانية ، 

هي األكثر استخداما لمحركات البحث بنسبة شركة )إبسوس الفرنسية (خرجت نتائجها بأنَّ المملكة العربية السعودية 

، ويأتي استخدام مواقع الفيديو في المرتبة الثانية فيها من  google.com. saوفي المرتبة األولى هو موقع  % 88

، أما بالنسبة لمواقع التواصل االجتماعي األخرى فإنها تحتل المرتبة الثالثة وبنسبة  %10خالل موقع يوتيوب بنسبة 

 لتي تأتي فيها موقع الفيسبوك في المرتبة الرابعة . وا 88%

فإننا نالحظ أنَّ استخدامه بات كثيرا وبشكل أما بالنسبة لمدى استخدام تطبيق الواتساب في المملكة العربية السعودية 

ا إيجابيا على ملحوظ جًدا وأثَّر استخدامه على منظومة االتصال االجتماعي في المملكة ، فقد كان لهذا التطبيق تأثيرً 

العالقات االجتماعية بين السعوديين فعلى سبيل المثال : َعِمَل هذا التطبيق على وضع الكثير من العائالت في بيئة  

 ( . 0211)الزامل و العطيوي ، صغيرة مترابطة  

 تأثير استخدام وسائل التواصل االجتماعي على تحفيز الطالب 2.3

وسائل التواصل االجتماعي بيئة تعليمية مثالية وأداة لزيادة تعاون الطالب  في القرن الحادي والعشرين، تعتبر

ومشاركتهم. تمكن وسائل التواصل االجتماعي المعلمين من مساعدة الطالب وتشجيعهم ودعمهم من خالل إنشاء 

 ,Lahuerta-Otero, Cordero-Gutiérrez, & Izquierdo-Álvarez) مجموعة على واتساب وفيس بوك

2019).  
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يمكن  .(LMS) يستخدم الطالب وسائل التواصل االجتماعي أكثر بكثير من بريدهم اإللكتروني أو أنظمة إدارة التعلم

للموظفين دمج وسائل التواصل االجتماعي في قاعة الدراسة كأداة تعليمية قوية، مع الحفاظ على خصوصية الطالب. 

 ,Al-Bahrani) تماعي لتحفيز الطالب في العديد من الموادفي المجال العلمي، قد تستخدم وسائل التواصل االج

Patel, & Sheridan, 2015). 

تجربة عملية باستخدام وسائل التواصل االجتماعي مثل فيس بوك و  (   (Lahuerta-Otero et al., 2019  أجرى 

درون على دمج تمرينات واتساب وتويتر ويوتيوب في مدارس ومواد ومواضيع مختلفة. توضح النتائج أن الطالب قا

وسائل التواصل االجتماعي في قاعة الدراسة، حيث يرونها كأداة لبناء جهد منسق وتفعيل اهتمام الطالب والتعلم 

الجماعي. هناك اختالفات جوهرية في المعدل التراكمي ودرجات الطالب الذين يستخدمون تويتر في قاعة الدراسة 

(Junco et al., 2011). ة استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية ال يقلل من أداء الطالب السعوديين حيث أن زياد

(Alwagait et al., 2015).  هناك بعض العوامل التي تؤثر على استخدامWhatsApp  في تعلم الطالب مثل إدارة

الوقت والعمر. ومع ذلك، فإن إدارة الوقت هي أكثر العوامل التي تؤثر سلباً على تعلم الطالب في المملكة العربية 

 .(Alwagait et al., 2015السعودية )

ل على يستطيع الطلبة من خالل استخدام وسائل التواصل االجتماعي سواء في المدارس أو في الجامعات الحصو

المعلومات والمعارف وتبادل مجموعة من األفكار ، كما أن  شبكات التواصل االجتماعي أصبحت جزًءا ال يتجزأ من 

وغير ذلك ، ستخدم فقط من أجل  إيجاد الصداقات والتعارف والمراسلة العملية التعليمية والروتين الدراسي ، فهي ال تُ 

، فالمعلم يستطيع استغالل شبكات التواصل االجتماعي من أجل نقل كثيرة بل أصبحت اآلن تقوم بدور المعلم في أمور 

في التعليم على اختالف  المعلومة للطلبة ، بحيث تتميز مواقع التواصل االجتماعي بتشكيل بيئة تعاونية وتكاملية

 الحوارالعتماد على وتقوم كذلك بالمعالجة الذاتية وتعطي لألشخاص الفرصة  للتعلم بشكل ذاتي من خالل ا أنواعه، 

،  . كما ويتم من خاللها تلبية احتياجات الطالب وتعزيز دورهم اإليجابي في العملية التعليميةوالبناء والتعاون

أنها  تساهم في تبادل المواد المطروحة مما يعطي  الباحثينوتشجعهم على تحمل مسؤولية التعلم ، كما رأى بعض 

تم طرحها ومن ثم دمجها مع بقية اآلراء الخاصة بالطالب مما يساعد في تكوين فرصة لالستفادة من  اآلراء التي ي

 ( 0211)العنزي ، يه ، باإلضافة إلى أنَّه يعمل دور المحف ز والمول د للمعرفة واإلبداع .  أساس علمي لد

 

   في التعليم (واتسابتطبيق )  استخدام  2.1

، حيث أسسهُ األمريكي )بريان أكتون( واألوكراني )جان كوم( وهما  0228يرجع تأسيس الواتساب إلى سنة 

(  0211)العنزي ، ويستطيع األفراد ربط هذا التطبيق مع جهاز الحاسوب فياألصل موظفين سابقين في موقع ياهو ، 

 للتراسل الفوري  ويتم تحميله على الهواتف الذكية ،  اتطبيق فهو يعد ، 
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بحيث نستطيع من خالله إرسال واستقبال المكالمات  الصوتية والفيديو واستقبال الملفات وفتحها ، كما يمكن من خالله 

األخرى ، التصفح عبر االنترنت ومزامنته مع البريد اإللكتروني وكذلك يمكن مزامنته مع مواقع التواصل االجتماعي 

، ويستطيع اإلنسان وإرسال الصور والرسائل الصوتية باإلضافة إلى أنه يمكن مزامنه مع جهات االتصال في الهاتف 

أنه يؤدي إلى األفكار واالتجاهات ، ومن سلبياته من خالل هذا التطبيق التعارف بشكل اكبر على اآلخرين وتبادل 

رة ، ويكون  جعل العالقة سطحيَّة بين اآلخرين ، كما أنه أغلب رسائل هذا التطبيق هي رسائل متناقلة بين الناس ومكر 

. ويؤخذ على هذا  (0211)الشرعة ، من الشائعات واألخبار المغلوطة      الكثير من ضمنها رسائاًل تحتوي على 

ثغرات يمكن أن تدي في يمكن أن يكون مثله مثل اغلب مواقع التواصل االجتماعي بأن يحتوي على التطبيق أنه 

 (.  0211الغالب إلى انتهاك خصوصة اآلخرين من خالل الوصول إلى بياناتهم الشخصية )العنزي ، 

له دور مهم في فهو  واتساب هو واحد من أكثر تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي استخداماً في العالم. وبما أن  

. يعد استخدام واتساب كمجموعة (Jafari & Chalak, 2016) تدريس مفردات اللغة اإلنجليزية للطالب في إيران

تعليم طريقة أكثر فاعلية وعملية ومألوفة لدى الطالب. يتم استخدامه في تدريس األنسجة في كلية الطب، جودبور 

(Maske, Kamble, Kataria, Raichandani, & Dhankar, 2018) و يستخدم واتساب بفعالية لتشجيع .

يعمل تطبيق واتساب على تحسين التعاون بين الطالب حيث  التواصل في التعليم والتدريس في المدارس والجامعات.

دة ما حول الحالة التي يثير والمدرس والتعاون بين الطالب. عالوةً على ذلك، تثير منصة واتساب انتباه الطالب في ما

ات غير قد يكتب بعض الطالب مشارك فيها المدربون والطالب اآلخرون بعض الشعور بالتسلية من خالل التدريس.

المجموعة بتقييد عمليات النشر في المجموعة لتجنب  ا، يُقترح أن يقوم مسؤولوضرورية في المجموعة. لذلك

يجب أيضاً تعزيزها لتضمين مناقشة منظمة أو غير منظمة تقديرية )خاصة بالنسبة  رات غير الضرورية.ونشمال

للمجموعة(. يجب على المدرسين والطالب تضمين التسلية ذات الصلة بالمادة التعليمية أثناء التواصل إلثارة حماسة 

 .(Ujakpa, Heukelman, Lazarus, Neiss, & Rukanda, 2018)الطالب الخاملين وجعلهم أسرع 

لم والتعليم، وله تأثيرات كبيرة على يتم استخدامه في التعيستخدم واتساب بشكل شائع في المملكة العربية السعودية، و

مهارات الكتابة باللغة اإلنجليزية للطالب في المملكة العربية السعودية. وعالوةً على ذلك، يوفر واتساب للطالب 

فرصة لممارسة اللغة اإلنجليزية مجاناً، والمزيد من التعاون بين المعلمين والطالب، وفرصة للطالب لتبادل أفكارهم 

. يستخدم واتساب بشكل أساسي في المدارس السعودية المتوسطة، حيث يستخدمه حوالي (Fattah, 2015)م فيما بينه

 .(Alabdulkareem, 2015)من الطالب  ٪13من المعلمين وحوالي  122٪

ويقضي استخدام  تطبيق واتساب في العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية على صفات الخجل واإلنطواء 

يهم والتواصل معهم ومع بقية زمالئهم بجرأة ، باإلضافة إلى سرعة التحاور فيها للطلبة، ويشجعهم على محادثة معلم

واالتصال تُيس ر استخدامها في العملية التعليمية في المدارس والجامعات من أجل الغبالغ عن التعليمات وحل 

 (. 0211العطيوي ،  )الزامل والمشكالت التعليمية محتملة الحدوث ومن ثم متابعة العملية التعليمية عن بُعد 
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) الواتساب  ( حول مدى وعي الطالب باستخدام وسائل التواصل االجتماعي 0211)العنزي ، ففي دراسة أجراها 

التي يستخدمها األفراد في مواقع الويب  أكثر، رأى أن  الواتساب هو في التعليم األساسي  على وجه الخصوص( 

حياتهم بسبب المميزات الكثيرة التي يتمتع بها من قدرته على زيادة التفاعل والتواصل االجتماعي بين األشخاص في 

 ومناقشتها من خاللمختلف المواقع في العالم ، بحيث يُساعد الواتساب على تبادل مجموعة من االتجاهات واآلراء 

والملفات المرئية والصوتية سواء على المستوى الفردي أم على المستوى الجماعي ، إذ ديو الصور ومقاطع الفي تبادل

إنَّ هذا التطبيق يعمل على إحداث حالة من التأثير اإليجابي في العملية التعليمية من خالل إمكانية الحصول على 

 أنه إذا تمَّ استخدامه بطريقة غير صحيحة ، ولكنه بالرغم فوائده إالالعلومات المتعلقة بالمادة الدراسية بكل سهولة 

إبداع الطلبة ومهارات تفكيرهم ، لذا من األفضل إذا رغبت وبإسراف فإن  ذلك سيؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على 

المؤسسة التعليمية باستخدام هذا التطبيق في التعليم أن تقوم بربط الطلبة من خالل نظام المجموعات المشتركة ببرامج 

أن  الواتساب يعمل  ( 0218)الشهري ، بينما رأى ك دون ضعف التحصيل العلمي لديهم . ليحول ذلية وعمليَّة علم

، كما في التدريس من وجهة نظر الطالب والطالبات في المدارس وكذلك المعلمين على تنمية المهارات األدائية 

وتبادل األفكار والمعلومات والتجارب ، ومن ثم يمكن تقويم األداء يساعد على إتاحة فرصة واسعة للنقاش والحوار 

 الذاتي والجماعي وبالتالي نستطيع الوصول إلى التطوير المناسب . 

المواد الدراسية ، بحيث ويمكن القول أنَّه للمعلم دور كبير في العملية التعليمية فيما يتعلق باستخدام تطبيق واتساب في  

عْبر استخدام مجموعة من األساليب التقنية مثل اللجوء إلى استخدام شبكة  يقوم بشرح الدروس يستطيع المعلم أن 

النكنولوجيا الحديثة ، كما يلعب  المعلم عبر الواتساب دور المشجع على التفاعل في  االنترنت وغيرها من أنظمة 

األمرو الغير مفهومة لديهم ، كما يلعب  من خالل تشجيع الطالب على المشاركة وطرح األسئلة حولالمادة الدراسية 

المعلم من خالل هذا التطبيق دور المول د للمعارف واالبداع ويستطيع كذلك اختراع مجموعة من البرامج التعليمية التي 

 ( 0211)العنزي ، تساهم في تطوير العملية التعليمية . 

 

 إيجابيات وسلبيات استنخدام تطبيق واتساب في العملية التعليمية :  2.2

لقد اعتمدت الكثير من المدارس استخدام هذا التطبيق لزيادة التفاعل والتواصل بين المعلم وتالميذه  من خالل 

سالح ذو حدين ، بحيث المحادثات الجماعية ، وقد اعتبر البعض أنَّ استخدام هذا التطبيق في العملية التعليمية هو  

يتسم بمجموعة من اإليجابيات ومجموعة من السلبيات ، فمن إيجابياته أنَّه يٌسهل على الطالب تصفح الكتاب المدرسي 

من خالله بداًل من أن يُحضره إلى المدرسة ، أو يمكن استخدامه في إخبار المعلم لطالبه بأنَّه سيتم إلغاء أو تأجيل 

يرى مؤيدوا استخدام واتساب في التعليم أنَّه مفيد في عمل المعلم مراجعة مكثفة لمادة ما بشكل الحصة المدرسية ، كما 

 جماعي  مع إتاحة الفرصة لهم في طرح األسئلة حول ما هو غير مفهوكم لديهم  ، 
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لمين في وبالتالي  يخفف  ذلك على الطالب اللجوء للدروس الخصوصية ، فعلى سبيل المثال : قام مجموعة من المع

إحدى المدارس في المملكة العربية السعودية بشرح دروس  مادة الرياضيات لطالبهم من خالل هذا التطبيق وكانت 

م المستوى  ف على مدى تقدُّ النتائج جيدة  ، كما تأتي فائدته في إقامة تواصل بين المعلم وبين أولياء األمور للتعرُّ

شغاالتهم التي ال تنتهي في العمل ، باإلضافة إلى أنه يمكننا من خالله دعم التعليمي ألبنائهم نظًرا لضيق وقتهم وان

 المناهج الدراسية من خالل إنشاء مجموعات جماعية . 

وبالرغم من اإليجابيات الكثيرة لهذا التطبيق إالَّ أنه من المنطقي أن يكون هناك اتجاها  معارًضا الستخدامه في العملية 

ف البعض من اقتحامه لخصوصية التعليمية بسبب السلبيا ت التي تنتج من استخدامه ، فمن هذه السلبيات هو تخوُّ

الطالب فيما يتعلَّق بدرجاتهم في المادة ، فعندما يقوم المعلم بنشر الدرجات في المجموعة أمام جميع الطالب فإن  ذلك 

رج أمام معلميهم في مسألة دخولهم سيسبب لهم الحرج ، كما يتعبر البعض أن  هذا التطبيق يُسبب  للطالب الح

َد عليها األغلبية أنَّ واتساب يُتيح بكل  سهولة تسريب االمتحانات  وخروجهم للتطبيق ، ومن أبرز السلبيات التي شدَّ

المدرسية ، فعلى سبيل المثال : تمَّ تسريب امتحان اللغة العربية  لطلبة الثانوية العامة في إحدى مدارس جمهورية 

 0218مما سب ب أزمة بين الطلبة ، كما حدثت هذه الظاهرة في الهند  خالل عام  0211بية خالل عام مصر العر

عندما تم تسريب االمتحانات في المدارس الوطنية  األمر اذي أدى إلى احتجاج الطلبة وأولياء أمورهم  وباتالي تم فتح 

الطلبة وتركيزهم من خالل فتح وإغالق الهاتف  تحقيق في هذه الحادثة ، ومن السلبيات أيًضا أنه سيشتت تفكير

باستمرار وبالتالي سيستغل الطالب ذلك في التسلية ومن ثم يتكاسل عن أداء مهامه الدراسية . )صحيفة العرب ، 

0218) 

الخصائص التي تُميز استخدام تطبيق واتساب في  ( أنَّ هناك مجموعة من 2112)الزامل و العطيوي ، ويرى 

 وهي على النحو التالي: العملية التعليمية ، 

  .قليل التكلفة .1

  . متوافر في دول العالم .2

  . سهل االستخدام .3

  .يستمر التعلُّم من خالله خارج الفصل الدراسي .1

  . يتم من خالله الوصول إلى المواد التعليمية بكل سهولة .2

  : التي تنتج عن استخدام الواتساب في العملية التعليمية تتمثل في أما أهم العيوب

  .إزعاج الطلبة لمعلميهم من خالل إرسال الرسائل الغير مهمة .1

 . أن يكون التطبيق غير متوفر عند جميع الطلبة .2
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 على تحفيز الطالب( واتساب  تطبيق )  تأثير استخدام 2.2

إن واتساب هو أحد الوسائط االجتماعية التي تستخدم لتحفيز الطالب وتشجيعهم، وهو تطبيق للهواتف المحمولة يعمل 

على جميع أنواع األجهزة وأنظمة العمل الحالية التي يستخدمها جميع الطالب الجامعيين ويعزز إنجازهم وأدائهم 

ة ومعلومات مختلفة يجعل الطالب متحمسين ومتلهفين ودوافعهم. إن التواجد في عمل جماعي والحصول على معرف

للتعلم ويكونهم في وسائل اإلعالم المناسبة والتعلم البسيط. إضافة لذلك، فإن استخدام واتساب لتعزيز إنجاز أهداف 

دراسة تجريبية لكفاءة   (Awada, 2016). أجرى (Sayan, 2016)المادة حاز على دعم مهم من المدرسين 

استخدام واتساب في تعزيز البحث في إعداد مهارات اللغة اإلنجليزية كطالب لغة أجنبية وتوسيع دوافعهم للتدريس. 

وتم إجراء لك استبيانان للبيانات النوعية التي تحتوي على أسئلة مفتوحة، استخدم الباحث مسحين لآلراء، بما في ذ

اختبار قبل واختبار بعد للبيانات الكمية. أوضحت النتائج أن استخدام الوساطة كان أكثر نجاحاً من التوجيه العادي في 

 تعزيز القدرة االستقصائية لدى الطالب وتوسيع دوافعهم للتدريس.

تأثير االستفادة من أنشطة تدريس المستخدمة لواتساب على المواقف واإلنجازات للطالبات  (Amry, 2014)درس 

على  .0212ين يستخدمون أجهزة الهاتف في جامعة طيبة. أجرى الباحث تجربة في العام الدراسي عبر اإلنترنت الذ

طالبة يستخدمن تطبيق واتساب كمجموعة تجريبية و  15وجه الخصوص، قارن الباحث بين مجموعتين بما في ذلك 

علم باستخدام واتساب عند تظهر النتائج بوضوح كفاءة الت طالبة ال يستخدمن تطبيق واتساب كمجموعة تحكم. 15

المقارنة بالتعلم وجهاً لوجه في قاعة الدراسة. يساعد استخدام واتساب في التعلم الطالب على إنشاء شبكة تعلم وتطوير 

إضافة لذلك، فإن  المعلومات بشكل فعال وتوريدها إلى طالب مختلفين من مجموعة واتساب من خالل المراسلة.

استخداماً في التعلم والذي يسمح للطالب بالتفاعل بينهم وبين مدرسهم عبر اإلنترنت من واتساب هو التطبيق األكثر 

خالل إنشاء مجموعة على واتساب. المعلم الحالي على اإلنترنت في مجموعة واتساب لديه حافز إضافي للقيام بالتعليم 

 ويشجع طالبه.

ب من استخدام واتساب في التعلم لدى الطالب أخيراً، ركزت معظم الدراسات السابقة على دراسة مواقف الطال

السعوديين. عالوةً على ذلك، ركزت الدراسات السابقة على تأثير يوتيوب وتويتر وفيس بوك و واتساب على مشاركة 

المعرفة وأداء الطالب. تركز هذه الدراسة على دراسة مواقف المعلمين من استخدام واتساب في التعليم، وتأثيره على 

 لطالب.تحفيز ا
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 الخاتمة : ) النتائج والتوصيات( : 

 : النتائج 

 يساعد تطبيق الواتساب على تنمية مهارات وقدرات الطلبة .  .1

 تعمل  وسائل التواصل االجتماعي على رفع مستوى دافعية الطالب نحو التعلُّم .  .2

 يمكن استخدام تطبيق واتساب كوسيلة جيدة في تطوير المناهج الدراسية.  .3

 تراعي  وسائل التواصل االجتماعي والواتساب على وجه الخصوص الفروق الفردية بين الطالب .  .1

مكن لواتساب أن يَُحل المشاكل الدراسية التي يُعاني منها الطلبة في مادة دراسية ما ، من خالل عمل ي .2

 مناقشة بينهم وبين المعلم حول المادة في مجموعة عبر الواتساب. 

الحصول على درجات التحصيل الدراسي والتقيم األكاديمي من خالل هذا  األمور يستطيع الطلبة وأولياء  .6

 التطبيق. 

 يعمل الواتساب على تسهيل عملية التواصل بين المعلم والطالب .  .2

 يستطيع الطالب من خالل التعلم عبر واتساب التغلب على خجله من المعلم وخجله من التعبير عن رأيه .  .8

 

 التوصيات 

 المعلومات المتعلقة بالمتعلمين والمعلمين. أن يحرص تطبيق واتساب على الحفاظ على سريَّة  .1

 أن يتم عرض األفكار والمعلومات حول مادة ما بشكل متسلسل ومرتب في الواتساب.  .2

 أن يقوم المعلمين باستخدام الصور اإليضاحيَّة للدرس المطروح عبر واتساب من أجل جذب انتباه الطلبة .  .3

أن يعمل المعلم على التنويع في طريقة عرض المعلومات واألفكار المتعلقة بالمادة عبر وسيلة التواصل  .1

 االجتماعي ) واتساب( . 

 فكار والمعلومات للمادة المطروحة عبر واتساب. أن يُراعي المعلم الدقة والبالغة في عرض األ .2

أْن تتجه وزارة التربية والتعليم  في المملكة العربية السعودية  إلى  تعميم استخدام وسائل التواصل  .6

 االجتماعي ) الواتساب على وجه الخصوص ( في العملية التعليمية في كافة المراحل الدراسية. 
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