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ي  نقاشالمنتديات  
ون  اإللكتر  

تفعيلها لخطوات عملية أهميتها و   

ونية؟  اتيجية المناقشة اإللكتر  ما هي أهمية استر

ونية  اتيجية المناقشة اإللكتر ي المكتوبة استر
ون  اتيجيات التعلم اإللكتر هي إحدى أهم استر

ي و 
ي  التر

ين ت تساهم ف  ي يحتاجها كل نمية مهارات القرن الواحد والعشر
ي عرصنا  متعلم التر

ف 

اتيجيةال  تلك دعم تحيث ؛ الحالي  التعلم  هم عىل ز التفاعل بي   المتعلمي   وتحف ستر

ي 
ي بيئة قد تفتقر إل ،  الذانر

ي مقارنة  كما أنها وسيلة مهمة لتبادل األفكار ف  التواصل البشر

ي فإن ذلك   المتعلم عندما ينخرط بالبيئة الصفية التقليدية. 
ون  ي عملية النقاش اإللكتر

ف 

والمناقشة  . بعكس المناقشة التقليدية ا سيكتبهالعميق فيم التفكت   إل يدفعه

وني ي النقاش، حتر اإللكتر
ة تمنح الفرصة لجميع المتعلمي   دون استثناء للمشاركة ف 

ي   النطوائيي   منهم. 
وكذلك فإنها تمنح الفرصة لألستاذ للعودة إل المناقشة المكتوبة ف 

ستعرضأي وقت لمعرفة ما فهمه ومالم يفهمه المتعلمون. 
ُ
ي هذا الدليل  ت

بعض  ف 

ي ست
اتيجية بشكل هادف  الخطوات العملية السهلة التر مكنكم من تفعيل تلك الستر

  وفعال. 

ي هذا الدليل: 
 
 ف

ونية •   . أهمية المناقشة اإللكتر

لنقاش   األساسيةخطوات ال •

ي ناجح
ون     . إلكتر

مثال لمعايت  تقييم المناقشة   •

ونية  . اإللكتر

 لنقاش. ا لضمان جودةأفكار  •

 قواعد وآداب النقاش.  •

أدوات بديلة للمناقشة  •

ونية التقليدية.   اإللكتر
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ي 
ون  ناجح الخطوات األساسية لنقاش إلكتر  

"حدد معايت  تقييم النقاش،  

وضح قواعد وآداب النقاش،  

اطرح أسئلة عميقة، شجع 

المتعلمي   عىل إبداء آرائهم  

الشخصية، وتفاعل مع  

 الردود" 

ونيةمعايتر تقييم المناقشة لمثال  اإللكتر  

 
 ٤=  ممتاز ٣=  جيد ٢=  بأس ال ١=  ضعيف

 

 المحتوى

 واألفكار 
  

 

 غير معلومات أو مكتملة غير أفكار

 .دقيقة

 

  وبعض الدقيقة المعلومات بعض

 .األفكار

 

 .مكتملة وأفكار دقيقة معلومات
 

 .مبتكرة وأفكار دقيقة معلومات

 
 والتفسير التحليل

 

 دعم مع األفكار بعض عن التعبير

  ذات المبررات أو األدلة من محدود

 .التساؤالت  من القليل طرح ة.الصل
  

 

 مع األفكار بعض عن التعبير

 ذات المبررات أو باألدلة دعم

 .التساؤالت بعض طرح لة.الص

 

 دعم مع األفكار عن التعبير

.  الصلة ذات المبررات أو باألدلة

 .الجيدة التساؤالت بعض طرح

 

 األفكار  من العديد عن التعبير

 المبررات أو باألدلة بفعالية ودعمها

 دقيقة أسئلة طرح .الصلة ذات

 .وثاقبة
 
  اللغة

 واألسلوب 

 

. واضحين غير والغرض المعنى

 للغرض محدود فهم إظهار

 .والجمهور
  

 

 واضحين غير والغرض المعنى

  الفهم بعض إظهار .أحيانا

 .والجمهور للغرض

 

 .واضحين والغرض المعنى
 .والجمهور للغرض فهم إظهار

 

 واضحين والغرض المعنى

 للغرض قوي فهم إظهار .وجذابين

 .والجمهور

  أو بالواقع الربط

  بتجارب

 شخصية

 

 أو بالواقع الموضوع ربط عدم

 .الشخصية بالتجارب

 

  التجارب أو للواقع محدود ربط

 .بالموضوع الشخصية

 

 التجارب أو بالواقع الربط بعض

 .الشخصية

 

 التجارب أو للواقع رئيسي ربط

 .بالموضوع الشخصية

 
 التفاعل 

 

  . عدمالردود  مع التفاعل عدم
 .مناقشات أي في المشاركة

 

  . عدمالردود  مع محدود تفاعل

 .مناقشات أي في المشاركة

 

  ردود إضافة .الردود مع التفاعل

 .الءالزم مناقشات على

 

  فعال بشكل الردود مع التفاعل

 ناقد بشكل النقاش في والمشاركة

 .لزمالءل ومثري
  

 

ونية ليعرف المتعلمون ما المتوقع منهم قبل البدء بالمشاركة.   ١  . ابدأ بتحديد معايت  تقييم المناقشة اإللكتر

ي عىل المتعلمي   اتباعها.  ٢
 . وضح قواعد وآداب النقاش التر

ي تتطلب البحث أو تثت  التفكت  ال٣
ي  . اطرح األسئلة العميقة التر

 . واقعهم ناقد، أو األسئلة المرتبطة بأحداث حالية ف 

 من نسخ ولصق اإلجابات من ٤
ً
 . شجع المتعلمي   عىل التفكت  وإبداء آرائهم من واقع تجارب  هم الشخصية قدر اإلمكان بدل

 مصادر أخرى.      

، أو بطلب مصدر المعلومة المقدمة، أو بتقد ٥  يم التغذية الراجعة، عىل سبيل. تفاعل مع الردود بطلب توضيح لرٍد معي  

 المثال.     

 

 

 

 

 

 

جودة النقاش  لضمانمهمة بعض األفكار ال  

ة إل مجموعات  الشعب. قسم ١  من ست إل ثمان طالب  أصغر  نقاش الكبت 

 تفاعلهم بشكل أفضل. التفاعل ولكي تستطيع متابعة للجميع حتر يتست      

ي النقاش، أو . حث المتعلمي   عىل إضافة مداخلة لم يتم ذكرها من ٢
 قبل ف 

   اطلب من كل متعلم الرد عىل مداخلة الشخص الذي يسبقه.     

ي توجه إليك للمجموعة ليحاولوا اإلجابة عليها. . ٣
 أعد توجيه األسئلة التر
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 قواعد وآداب النقاش 

ونية التقليدية  أدوات بديلة للمناقشة اإللكتر

ي أدوات النقاش المستخدمة مع الطالب، فهناك العديد من  
حاول التنوي    ع ف 

النقا  منتديات  من   
ً
بدل استخدامها  يمكنك  ي 

التر الويب  عىل أدوات  ش 

نفس   ي 
وف  طالبك،  وتحفت    الروتي    ي كش 

ف  تساعدك  قد  ي 
والتر البالكبورد 

الوقت تساعد عىل طرح النقاش بطرق مختلفة وإمكانيات أوسع. وفيما يىلي 

 بعض تلك األدوات )اضغط عىل اسم األداة لمشاهدة نبذة عنها(: 

ethreadVoic ائح شر أو  الفيديو  أو  الصور  تستخدم  متنوعة  نقاش  أداة   :

العرض كمحور للنقاش بحيث يستطيع المتعلم كتابة مداخلته أو تسجيلها 

 أو الصورة مع إمكانية الرسم عىل الصورة أو الفيديو محل النقاش. \ بالصوت و

pgridFli .أداة نقاش تسمح للطالب بتسجيل مداخلتهم عىل شكل فيديو : 

Padletتمكن الطالب من عرض أفكارهم ومشاركة الروابط والصور   : لوحة

ي مكان واحد. 
 ومقاطع الفيديو بحيث تظهر جميع المشاركات ف 

Edji.it   أداة نقاش تسمح للمعلم بإرفاق نص بحيث يستطيع المتعلمي :

تظليل جزء منه والتعليق عليه إما بالكتابة أو بتسجيل أصواتهم. وتظهر 

ي أثارت  
 عىل شكل خريطة حرارية توضح أكتر األماكن التر

ً
تعليقاتهم برصيا

ي النص. فضول أو تساؤلت ال
 طالب ف 

من المهم توضيح السلوكيات المتوقعة من المتعلمي   عند النقاش كما هو موضح 

ي النقاط التالية وذلك عىل سبيل المثال ل الحرص:  
 ف 

١ .
ً
 . تأكد من أن مداخلتك أو سؤالك لم يتم طرحه مسبقا

 لها.  ٢
ً
 جديدا

ً
 . إذا كانت مداخلتك مكررة، فاحرص عىل أن تضيف شيئا

ي اآلراء والخلفيات. ٣
ام، وتقبل التنوع ف   . انقد بشكل بناء، وعتر عن رأيك باحتر

 . ل تخرج عن محور الموضوع أو النقاش. ٤

 . إذا كنت توافق شخص ما أو العكس ل تقترص عىل قول "أتفق" أو "ل ٥

. أتفق معك      " بل وضح رأيك أكتر

 . اكتب بالفصىح وتأكد من خلو مداخالتك من األخطاء اللغوية. ٦

 . ابتعد عن السخرية أو التعليقات الغاضبة. ٧

ك لنفسك.  ٨  . أذكر مصادر معلوماتك ول تنسب كلمات غت 

 . راجع مداخلتك ونقحها قبل إرسالها.  ٩

 ته من مداخالت. . ارجع بشكل مستمر للمناقشة واقرأ ما تمت إضاف١٠

 

   

هناك العديد من أدوات  "

ي يمكنك استخدامها  
الويب التر

 من منتديات النقاش عىل  
ً
بدل

ي قد تساعدك  
البالكبورد والتر

ي كش الروتي   وتحفت    
ف 

" طالبك  

https://www.youtube.com/watch?v=S_fh2Snr_WU
https://www.youtube.com/watch?v=nRy1F53JeJU
https://www.youtube.com/watch?v=_x-fvdkLdw8
https://www.youtube.com/watch?v=LTSs0cSWSFc
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