
 )المحاضرة الرابعة  (                                     

 

 :ثانيا / طريقة المناقشه 

ٌعد ) سقراط ( اول من استخدم هذه الطرٌقه لذلك تسمى احٌانا الطرٌقه السقراطٌه الحوارٌه . وان الذٌن  

فً التدرٌس بدءا من )سقراط ( وحتى ) جون دٌوي ( ٌقولون انها تبتعد  ٌحبذون استخدام هذه الطرٌقه

بالتدرٌس ان ٌكون من طراز واحد وهو المعلم ، وأن المعلم عندما ٌستخدم هذه الطرٌقه فأنه ٌستثٌر 

( المناقشه الحوار بأنها طرٌقه ٌطور بوساطتها goodذكائهم وقدراتهم فً اكتساب المعرفه . وٌعرف ) 

 . هما للموضوع من خالل مناقشة نقاط وثٌقه الصله وبتوجٌه من المعلم الطالب ف

 وتتخذ المناقشه انواع عده هي : 

تؤكد على السؤال والجواب بشكل ٌعود الطالب على التفكٌر المستقل وتدرٌب  / المناقشه التلقينيه :1

 الذاكره 

 

ٌعد )سقراط( اول من استخدم هذه الطرٌقه فهو الٌعطً المتعلمٌن  / المناقشه االكتشافيه الجدليه :2

اجوبه جاهزه ، ولكن من خالل اسئله تاره ومعارضته تاره اخرى بحٌث ٌقودهم الى اكتشاف الحلول 

الصحٌحه واثارة حب المعرفه لدٌهم ولٌس تزوٌدهم بالمعلومات مباشره ، مثال ذلك تعلٌم العبد )مٌنو( 

 ً زمن سقراط نظرٌة فٌثاغورس ف

 

فً هذا الشكل من اشكال المناقشه ٌجلس الطالب على شكل حلقه لمناقشة  / المناقشه الجماعيه الحره :3

 موضوع ٌهمهم جمٌعا وٌحدد قائد المجموعه من الطالب او المعلم نفسه 

 

 ر المجٌب وفٌها ٌجلس طالبان امام الصف وٌمثل احدهما دور السائل واآلخر دو / المناقشه الثنائيه :4

 

 

 

 



 :شروط اجراء المناقشه 

ب على لكً تؤتً المناقشه ثمارها البد من شروط وضوابط ٌنبغً اتباعها بالنسبه لكل من المعلم والطال

 حد سواء . وهذه الشروط هً :

 / ٌنبغً ان ٌسأل المعلم نفسه اوال عن هدف الموضوع الذي تجري حوله المناقشه 1

% بٌنها اثارة الحوار والحماس فً 111عربٌه قد التكون الطرٌقه مناسبه / فً تدرٌس قواعد اللغه ال2

 امور علمٌه واجتماعٌه وثقافٌه واقتصادٌه ٌمكن ان تكون ذات جدوى 

/ من األفضل أن ٌنظم الطالب طرٌقة جلوسهم فً الصف بشكل نصف دائره بحٌث ٌواجه بعضهم بعضا 3

 ٌرات الوجه واالنفعاالت )ان امكن ذلك( ألن هذا الوضع ٌسمح برؤٌة تعب

/ ٌخصص المعلم بداٌة الدرس جزءا بسٌطا من وقت المناقشه لتوضٌح موضوعها وكذا األفكار الرئٌسه 4

 فٌها 

/ األخذ بنظر األعتبار عدم خروج المناقشه عن صلب الموضوع أو الدرس ألن ذلك اهدار للوقت وعدم 5

 اٌفاء الدرس حقه

 لتدرج فً تطبٌق متطلبات هذه الطرٌقه / ان ٌعود المعلم الطالب على ا6

/ فً نهاٌة المناقشه ٌأتً دور المعلم فً ربط خٌوط الموضوع الذي دارت حوله المناقشه بحٌث تصبح 7

 الصوره واضحه امام الطالب 

 ايجابيات او مزايا طريقة المناقشه :

الطالب مشاركٌن فعلٌٌن فً الدرس واكثر استمتاعا بما تنتجه المشاركه فً المناقشه  / تجعل هذه الطرٌقه1

 مما ٌزٌد من تقدٌرهم للمعلم 

 / تستثٌر تفكٌر الطالب ومزاولة العملٌات العقلٌه فً احسن حاالتها وتجعلهم فً موقف اٌجاب2ً

 لدرس / ٌستطٌع الطالب ان ٌجمع اكبر قدر من المعلومات عن الموضوع قٌد ا3

/ تنمٌة عادات وقٌم احترام آراء اآلخرٌن وتقدٌر مشاعرهم وتنمٌة روح العمل الجماعً وممارسة 4

 الدٌمقراطٌه والمسؤولٌه االجتماعٌه 

 / ٌتوصل الطالب من خالل المناقشه ان لٌس هناك مصدرا واحدا للمعرفه5

 

 



 صبٌن آلرآهم ومقترحاتهم / تنمً هذه الطرٌقه قٌما تربوٌه واخالقٌه وهً ان ال ٌكونو متع6

 / تساعد هذه الطرٌقه الطالب على مواجهة الموقف وعدم الخوف او الحرج من ابدء آرائهم 7

 سلبيات ومآخذ طريقة المناقشه : 

 

 / عدم صالحٌة هذه الطرٌقه للمجموعات الكبٌره ، بل تفٌد المجموعات الصغٌره 1

 قد ٌسرق الجمٌع / طول الوقت الذي ٌستغرقه دراسة الموضوع الذي 2

/ قد تسٌطر مجموعه من الطالب على الحدٌث على حساب غٌرهم اذا لم ٌنتبه المعلم الى ذلك . وهذا قد 3

 ٌؤدي الى جرح مشاعر الطالب الذٌن ٌؤثرون االنطواء اتقاء الحرج 

 / اذا لم ٌضبط المعلم ادارة الحوار واللقاء ، فأن الدرس قد ٌتحول الى مكان للفوضى 4

 تقار هذه الطرٌقه الى الخبرات الحسٌه المباشره العتماده على لغه لفظٌه قد تكون عالٌة التجرٌد / اف5

 / ربما ٌتشتت انتباه الطالب خاصه اذا كانت اسئلة المعلم كثٌره 6

 / إذا تدخل المعلم بشكل مستمر فً المناقشه فقد تفقد الطرٌقه فاعلٌتها 7

 

 


