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تعزى ملتغري اجلنس وكانت  ،كية يف تعلم اللغة العربية لغة اثنيةوسائل التواصل االجتماعي عرب األجهزة الذ 
اجلنس، واملستوى  ي:تعزى ملتغري  ذات داللة إحصائية اور فال وجود لفروقانث، أما بقية احمللصاحل اإل
 الدراسي.
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The study aimed to achieve the following objectives: Determining 

teachers’ attitudes towards the use of social media via smart devices in 

teaching Arabic a second language. Determining learners’ attitudes towards 

the use of social media via smart devices in learning Arabic second 

language.  

To achieve the objectives of the study, the researcher followed the 

analytical survey method, to collect data and information for her study, and 

used one tool: The questionnaire due to suitability for the study approach 

and the data required for it.  

The researcher prepared two questionnaires: A questionnaire for 

teachers and other for learners to determine the Arabic Language Teacher’s 

attitudes and its learners towards the use of social media via smart devices 

in teaching and learning the language.  

The sample of the study consisted of Arabic teachers second language 

and its learners from the Arabic teaching institutes for non-Arabic speakers 

in the public universities in Riyadh. The total number of sample was (46) 

teachers and (134) learners during the second semester of the academic 

year 1438 /1439 AH. 

The results of the study as the following:  

− The result of the study showed that the attitudes of Arabic teachers 

second language are a highly positive and consistent with previous 

studies in its positive.  

− The results of the study proved there were no differences in teacher’s 

responses attribute two variables: (gender and level of experience).  

− The results showed that the attitudes of Arabic learners second 

language are highly positive and consistent with previous studies in its 

positive.  



− The results proved there were differences in learner’s responses 

towards the axis: The desire to use social media via smart devices in 

learning the Arabic a second language attribute the gender variable and 

it was in favor of females and in the rest of axes there were no 

differences of two variables (gender and level of education). 
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 عبدالرمحن.
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8 
خطاب إىل وكيلة قسم اللغة والثقافة مبعهد اللغوايت العربية جبامعة 

 لك سعود.امل
170 

9 
خطاب من رئيس قسم اإلعداد اللغوي مبعهد تعليم اللغة العربية 
 171 جبامعة اإلمام حممد بن سعود إىل أعضاء هيئة التدريس ابملعهد.

خطاب من عميدة البحث العلمي جبامعة نورة بنت عبدالرمحن إىل  10
 عميدة معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقات هبا.
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