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 المحاضرة الثامنة 

 طريقة المناقشة :

إن اليدف من ىذا النوع ىو الحصول عمى األفكار الجديدة والمبتكرة والمفاجئة  المناقشة الحرة :
التي تأتي نتيجة العصف الذىني في موضوع ما ، ويستخدم ىذا النوع من المناقشة مع الصغار 
والكبار، وىو فعال من أجل الوصول إلى التعميمات ، وتعطي الحرية لمعقل ، والتي ينتج عنيا 

حات حول موضوع ما أو مشكمة ما ، فاليدف الحصول عمى الكثير من األفكار األفكار والمقتر 
 دون تدخل من أحد لمسيطرة عمى المناقشة أو توجيييا.                                        

المناقشة الموجية : تيدف في الوصول إلى األفكار والمعمومات أيضا عن طريق الطمبة ،  -2
ع المناقشة الحرة تركز عمى موضوع معين من أجل الوصول فيو إلى قرار، ولكنيا بالمقابمة م

 وىذا ما يجعل المدرس يشرك جميع الطمبة في موضوع النقاش.                                

 مزايا طريقة المناقشة 

تساىم في إظيار الدور االيجابي لمطالب ، وعدم اقتصار دوره عمى التمقي بل تجعل منو  -1
ساىمًا حقيقيًا في العممية التعميمية .م  

يحقق االحترام بين المدرس والطمبة ، وىذا يقوي ثقة الطالب بنفسو ، وىذا يشعر الطالب بان  -2
 لو دور في عممية التعمم ، ويرفع من حماسو لمتعمم .

رسة تتيح ىذه الطريقة لمطمبة إبرازىم لبعض االتجاىات والميارات والمعارف وممارستو مما -3
 حقيقة .

دارة  -4 تساعد الطمبة عمى اكتساب ميارات االتصال وخاصة ميارات االستماع والكالم وا 
 الحوار، وأساليب الحوار.

تجعل المدرس أكثر إدراكًا لمدى انتباه الطمبة وتقبميم أو عدم تقبميم لموضوع المناقشة ،  -5
خرى .فيعمل عمى تعديمو أو العدول عنو أو التعامل معو بكيفية أ  
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 عيوب طريقة المناقشة 

تتطمب مدرسين ذو ميارات عالية في السيطرة عمى القاعة الدراسية ولدييم قدرة عالية عمى  -1
استخدام األسئمة وتوجيييا بشكل جيد، فضاًل عن صياغة األسئمة بعدة صور بما يتماشى مع 

                                  الفروق الفردية لمطمبة.                                       

تتناول في الغالب مواضيع لفظية ، وتتم دون استخدام مواد تعميمية محسوسة .              -2  

تخمو في بعض األحيان من اإلثارة بسبب القراءة والتحضير من قبل الطالب قبل الدخول في  -3
 الدرس ألن الطالب يألف عناصر الدرس .


