
وفًقا لبحث تم إج�اؤه في جامعة كورنيل في ط�ق التطو�ر 
واالبتكار بالتد��س، فإن الّتُعلم بالتعاون مع الطالب عبر تط�يقات 

الرسائل الفو��ة أو أي من قنوات التواصل اإللكت�وني يع�ز من 
مها�ات التفكير ومها�ات القيادة لدى الطالب. (٢٠١٩) 

School Libraries in a Time of Change :المصدر
 ٢٠١٩ How to Survive and Thrive

وفًقا لالستطالعات التي تم إج�اؤها مع المعلمين، 
الذ�ن يستخدمون تط�يقات الم�اسلة الفو��ة للتواصل 

مع طالبهم، إليك بعض الم�ايا والعيوب التقنية 
والتعليمية التي واجهتهم:

رسالة محّولة

١٢:٠٣ م

التعّلم في أّي زماٍن اإليجـا�يـات
ومكان

التعّرف على الطالب 
بشكٍل أعمق

الشعور باال�تماء 
للمجموعة

سهولة الحصول على 
المواد التعليمّية

سهولة الوصول إلى الُمعّلم 
ر وحضور الُمعّلم /توفُّ

إمكانّية تصحيح األخطاء 
على الفــور

إمكانّية الّتواصل مع 
الطّالب الُمتخّرجين

التعّرض ال�ائد لحياة 
الطّالب الشخصّية

استخدام لغة غير صحيحة

اإلمكانّية المحدودة لدى السـل�يـات
بعض الطّالب في الوصول 

إلى تط�يق الم�اسلة 
الفو��ة واستخدامه

تلّقي الّرسائل بكثرة

ر الُمعّلمين ض�ورة متابعة المجموعة توّقع توفُّ
بشكل دائم

استهالك الكثير من الوقت

أمثلة على القواعد التي تجعل تط�يق
الم�اسلة الفو��ة  مساحة آمنة

الســـاعــة ٧ مســــاًء.• الرّد خالل أوقات معّينة من اليوم، مثًال من الساعة ١٠ صباًحا إلى 

•  مشاركة المحتــوى الذي يمكن أن يكون مفيدًا للزمالء فقط.

• عدم مشاركة محتوى المجموعة مع  أشخــــاص خا�ج المجموعة.

• اإلشارة إلى المصــادر  أ�ناء مشاركة المعلومة على المجموعة.
• تقديم النقد البّناء عنـــد الحاجة.

• االعت�اف بمساهمات اآلخ��ـــن وتقد�رها.

• االعتذار عند الخطأ أوعند مشاركة أي ُمحتـــوى غير الئق.

• عدم مشاركة الصـور إال بموافقة  جميع األشخاص الموجود�ن فيها.

االتصـــال بهـــــم.•  احرص جيدًا عند مشاركة تفاصيل حيــاة اآلخ��ن ومعلومات
•  عدم مضايقة اآلخ��ن والضغط عليهــم للــّرد.

• اال�تباه للقواعد اللغوّية والّنحوّية أ�ناء الكتابــة.

طــ�ق استخــدام تط�يقــات 
الم�اسلة الفـو��ــة للتعليــــم

مشاركة المحتوى التعليمّي مع طّالبك لالّطالع عليه 
قبــل الفصــــل.

تشجيع طّالبك على مشاركة محتوى يجدونه مفيدًا 
وممـتـعـــــــًا.

مشاركة الد�وس مع الطّالب الذ�ن تغّ�بوا عنها، 
م زمالئهم قبل عودتهم إلى  ليتمّكنوا من مواكبة تقدُّ

الحصص الّالحقـة.

اإلجابة على األسئلة التي قد يطرحها الطّالب أ�ناء إج�اء 
د�اسا�هم بشكٍل مستقل في المن�ل.

•

•

•

•

•

•

•

تو��ع الّطالب بشكل ُ�نائّي أو على هيئة مجموعات 
بهدف تفعيل شبكات الصداقة �ينهم والقيام بالمشا��ع 

الجماعّيـــة.
نشر اإلعالنات، كاإلعالن عن الرحالت المدرسّية 

والتغ�ي�ات في األنظمة المدرسّية. 

التواصل مع الطّالب المتخّرجين.

إدارة الُمعّلمين لمجموعات 
تط�يقـــات الم�اسلة الفو��ـــة:

تأّكد من أّن نظام مدرستك يسمح باستخدام تط�يق 
الم�اسلة الفو��ة للتواصل مع الطّالب.

 قم �إنشاء قناة اّ�صال فو�ّ�ة أخرى للطّالب اّلذ�ن لن 
يتّم تضمينهم في مجموعة تط�يق الم�اسلة الفو��ة.
فّكر في إنشاء مجموعات أصغر على تط�يق الم�اسلة 

الفو��ة.
اجعل تصميمك للمجموعة على تط�يق الم�اسلة الفو��ة 

عاكًسا لثقافة الصف الذي ُتعّلمه.

•

•

•

•

•

•

•

حّدد قواعد وأنظمة المجموعة وشاركها على 
المجموعة في تط�يق الم�اسلة الفو��ة. 

قم ب�ث�يت الرسالة التي ُتحّدد قواعد وإرشادات 
الّسلوكّيات الخاّصة بالمجموعة، بهدف الرجوع إليها عند 

الحاجة.
وّضح معا�يرك في تق�يم الواجبات المدرسية (معا�ير 

وضع العالمات/الّدرجات) واذكر مقياس التق�يم في كل 
الواجبات التي ستخضع للتق�يم.
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