
 ثالثًا / طريقة المناقشة :
، وتقوم على  ى اليومحتشائعة  تي ماتزالوالالتدريس  طرائقطريقة المناقشة من أقدم  دتع        

 حيانًا الطريقةأ ، لذلك ُيطلق عليها أسئلة أو مناقشة م في صورةوالمتعلم المعلالحوار بين 
وتباينت اآلراء   هذه الطريقة تناولت التيالتعريفات  تعددت، وقد  المناقشة ة أو طريقةالحواري
 وهي كما يأتي : التعريفات سنتطرق الى بعض من ، لذلك بصددها

بين  ، أو موالمتعل المعلمبين  شفهية تعتمد على الحوار السيهي طريقة تدري:  عرفت بأنها -
 تقديم الدرس. في ضوئها يتممين أنفسهم، المتعل

ُتلقى على  التي ةالمترابط ةاألسئلة المتسلسلهي مجموعة من  كذلك عرفت بأنها : -
ع سيم وتو عقوله إلى دة ال المعلومات الجدييصإل ، سعياً  مم على التعلساعدتهم بهدف المتعلمين

د طريقة وتعتم. والفهم الخاطئ للمعلومات لدى بعضهم  مهرفامعفي الخلل اف و اكتشم أآفاقه
بهدف  مينالمعلم والمتعل ل والتعاون فيما بينالتفاعس على مدى أساشكل ب »ة كما ُذكر شالمناق
 ((ة لون نقطة االرتكاز في هذه الطريق، فالمتعلمون يمث المطلوبة واالهداف إلى الحقائقصل التو 

: طريقة تدريس تقوم على اساس تبادل  وتأسيسًا علة ما تقدم يمكن أن نعرفها بأنها
االدوار فيما بين المعلم والمتعلمين في ضوء اسئلة تطرح من المعلم واجابات تقدم من المتعلمين 
أو بالعكس لغرض تحقيق التفاعل مما يؤدي الى اكساب المتعلمين خبرات ومعارف مختلفة 

 تساعد على تحقيق النمو الشامل للمتعلم 
 شةشروط طريقة المناق : 

البد من توافر مجموعة من ستخدامها، من ا االهداف المرجوة طريقة المناقشةتحّقق من اجل ان 
 الشروط وهي كما يأتي :

الجماعية مع  المناقشة صالحيته ليكون محلد من مدى للموضوع والتأك تحديد المعلم .1
 مين.المتعل

 شة.للمناق ستعدادواال،  ادروا إلى القراءة حولهغ المتعلمين بموضوع الدرس ليبالإب .2
منها وأهم  أو للمشكلة وأهميتها والهدفشة بعرض موجز لموضوعه المناق المعلمبدء   3
 ، وبعض أفكارها. صطلحاتالم
عدادًا وترتيبًا.، و  شة، مكانًا وزماناً سب للمناقتهيئة المناخ المنا  4  ا 
ستئثار لبعضهم باال احسمشة مع عدم الشاركة جميع المتعلمين بالمناقعلى م المعلم حرص  5
 ، أو االنسحاب منها. بها
 واألهداف المحددة. ء الزمن المحددد، وفي ضو ضمن الموضوع المحدضبط مسار المناقشة   6



محاولة بعضهم  أومين لتصحيح بعض األخطاء العلمية التي تقع من المتعل المعلمل تدخ  7
 ض اآلراء.فرض بع

 صر الرئيسة للمناقشة على اللوح.العناأحد المتعلمين أو  المعلمكتابة   8
 شون.إليه المتناقبين الفترة والفترة ما توصل  المعلمص تلخي  9

 ضبط.وال والتوقف عند حدود التوجيه شةابتعاد المعلم عن االنغماس في المناق  10
 :ضوابط طريقة المناقشة 

هنالك عدد من القواعد ينبغي على المعلم االلتزام بها في طرح االسئلة حتى تكون المناقشة       
 دقيقة ومحققة للغرض المرجو منها :

 أن يكون دور المعلم واضحًا في توزيع النقاش وتوجيه المناقشة بالمسار المحدد لها . .1
 .والوقت المحدد للحصة الدراسيةمستوى نضج الطلبة لألهداف و  االسئلة سبةمناأن تكون  .2
 أن تكون صياغتها اللغوية مضبوطة وتحتوي على ناتج تعليمي واضح . .3
 شرة.مباان تكون صعوبة و ى الال طرحها من السهولة في تدرجتأن  .4
 ان تكون مثيرة لتفكير المتعلمين . .5
 ان ال تكون صعبة جدًا او تافهة جدًا . .6
 .البعضضهم بع صة لمناقشةفر لهم الأن تتاح بالمشاركة و  مينجميع المتعلل تسمحأن  .7
 زات طريقة المناقشةممي: 
 تمتاز طريقة المناقشة شأنها شأن الطرائق التدريسية االخرى بعدد من المميزات ومنها ما يأتي:  
 شجعهم على ذلك.ستمتاع بها وتواال للمشاركة  مينتدفع المتعل .1
 .خصائصهموتحديد  نمتعلميالمستوى  من تشخيص المعلم تمكن .2
لديهم  وتنميعات و للمتعلمين وتوسع من ادراكهم للموضوالعقلية من القدرات الفكرية  عتوس .3

 القدرة التحليل واالستنتاج .
 باعتباره محورًا للعملية التعليمية وهدفها .تعطي للمتعلم دوره الرئيس  .4
 تساعد على اشاعة روح التعاون والعمل الجماعي بين المتعلمين . .5
 القيادة لدى المتعلمين وتنمي لديهم مبدأ تحمل المسؤولية .تخلق روح  .6
 تعزز لدى المتعلمين الثقة بالنفس وتقضي على الخجل والتردد لدى بعضهم . .7
 تربي المتعلمين احترام الرأي االخر وحرية التعبير وابداء الرأي . .8
 ات طريقة المناقشةسلبي : 

طريقة تدريس اال وفيها بعض العيوب والسلبيات  مثلما لها محاسن وايجابيات وطريقة  التوجد
 المناقشة منها توجه لها بعض االنتقادات وكما يأتي :



رجو الوصول اليها من ، وليس على األهداف المنفسها  شةة المناقالتركيز على طريق مقد يت .1
مما يتسبب في ملل المتعلمين وتذمرهم وشعورهم بالتعب وعدم الرغبة في االستمرار  ،خاللها 
 بالدرس.

المناقشة  في المعلمف دور اضعؤدي الى إن قد يميحد المتعلمن قبل أة إدارة المناقش إن .2
 شاد.والتوجيه واإلر 

في اذهان  شتتت دو الهدف المحدد ما يولضوع ألى الخروج عن المو شة إالمناق توجهقد ت .3
 الذي تم التخطيط لمناقشته .ضوع التركيز على المو عن  وابتعادهم،  مينلمتعلا
قد يتولد لدى بعض المتعلمين الذين يعانون من الخجل كرهًا للدرس ولطريقة المناقشة بسبب  .4
 نفراد البعض من اقرانهم بالنقاش ا
لما يحرمهم من االستماع ا مأي لطرحه مأو إعداد ر  ؤالضير سبتح بعض المتعلمين  انشغال .5

 شة.ما دار في المناق لتركيز علىويفقدهم ا،  يطرحه زمالؤهم
غير مناسبة  أو صحيحةضحة وغير كلمات ومصطلحات غير واب يتلفظ بعض المتعلمينقد  .6

 .خرينمين االما يولد نوعًا من الغموض لدى المتعل
ة على الصف مما يتسبب بحدوث عندما يحتدم النقاش احيانًا يؤدي بالمعلم الى فقدان السيطر  .7

 الفوضى وضياع الدرس .


