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 أسلوب املناقشة الصفية

 

تعتبر املناقشة ركيزة رئيسية لعملية الفهم، إذ تعتبر نشاطا متمركزا نحو املتعلم، يتم فيها تبادل األفكار و 

الخبرات بين األطفال في املوضوع املحدد، كما ويتم خاللها كذلك تعزيز املشاركة، والتفاعل بين مجموع األطفال. 

لة فإنها تجعل نشاط األطفال الذهني املعرفي واالجتماعي يحقق دافعيه عالية، وإذا ما استثمرت بطريقة فاع

 وبالتالي إنجازا عاليا.

 تعلم فهي: ةتعتبر استراتيجيفاملناقشة الصفية 

و استعداداتهم  أساليبهمبفرص ممارسة التفكير بطريقة ذاتية لتحصيل الخبرة وفق  األطفالتزود  

 الخاصة.

 تفاهم املتبادل بين املربي و تالميذه، و التالميذ بعضهم ببعض.لتنمية االحترام و ا 

 تنمية القدرة على التذكر وفق املادة الدراسية لفترة أطول نتيجة مشاركة التالميذ الفاعلة في تعلمها. 

 والحلول السليمة. اآلراء إلنتاجوبقدراتهم الفعلية  بأنفسهم األطفالتنمية ثقة  

 .اآلخريناالجتماعية كاالنتماء و الصداقة و القبول من  لاألطفاحاجات  إشباع 

الذي يالئم أسلوبه  باألسلوباملنهاج لكي تالئم كل طفل، ويتم تعلمها  وإغناءتنويع أساليب التعليم  

 ومستواه.

 نجوا م تيهئ ألنهااستخدامها في تعليمهم،  إلىللمناقشة أهمية وجاذبية لدى كثير من املربين، مما يؤدي  إن

 .أنفسهمالتفاعل الذهني و االنفعالي واالجتماعي بين املربي و الطالب و بين الطالب 

 

 مسؤولية املعلم في تحضير وتنفيذ املناقشة

 موقف التعلم باستخدام أسلوب املناقشة ضمن املسؤوليات التحضيرية التالية: إلنجاح

 اقتراحه للطالب. أوتحديد موضوع املناقشة و تعريفه  

 والوسائل الضرورية لذلك. ةالتعليميوتهيئة املواد  دإعدا 

 التوتر، ويسوده التشجيع.و  خلق جو صفي ديمقراطي خالي من التهديد 

 تعزيز الشكل التنظيمي الذي ستتخذه مجموعات املناقشة. 

في ة مستويات مختلف بتوفير إنجاحهاالصف على مجموعات لالشتراك في املناقشة وذلك بهدف  أفرادتوزيع  

 كل مجموعة.

 النقاش. أثناءمساعدة املجموعة على اختيار قائد يقود املجموعة  

 .األسئلةاملناقشة وتوزيع  ألجراءتحديد الوقت املناسب  

 .إليهتلخيص ما تم الوصول  

 مع املوضوع الذي بدأت به املناقشة. إليهربط ما تم الوصول  

 عات.مو املكافأة و املعززات للمج أساليبتحديد  

 التالية: اإلجراءات مراعاةو لينجح النقاش عليه  إدارتهيشرف على  إنالنقاش  أثناءيجب على املعلم 

 خل في املناقشة بدرجة محدودة.التد 
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 النقاش. أثناءطرح نقطة واحدة  

 لفت نظر الطالب نحو التركيز على موضوع النقاش. 

 اركة وتجنب املقاطعة.املشاركين في النقاش للمش أمامالفرصة  إتاحة 

 النقش في املجموعة الواحدة. إدارة أثناء األخرى تحذير الطلبة من التحدث مع املجموعات  

 في الوقت املناسب. األسئلةطرح  

توضيح لدى  إلى جتحتاال التركيز على الحديث بصوت مسموع وواضح، واستخدام عبارات مفهومة  

 املجموعة.

 العرض. أوالسماح له بالحديث  أثناءب من الوقت االلتزام بما يحدد للطال 

 

 املجموعات املقادة وغير املقادة

إن املربي في املوقف الصفي هو القائد، أحيانا يعين املربي من طلبته قادة يديرون املناقشات الصفية.  

ملربي بهدف الوصول إلى اقتراح يراد تقديمه من أما املناقشات غير املقادة فتظهر في الصف أحيانا عند غياب ا

 ربي، وفي هذه الحالة يظهر املوقف قائدا للصف أيضا.الصف إلى امل

 

 دور قائد مجموعة املناقشة الصفية

إن مسؤولية املناقشة سواء كان مربيا، أو طالبا ليست كبيرة، ولكنها مهمة وتحتاج إلى إن تمارس بدقة.  

 ملناقشة الحرة.لذين يتدخلون في النقاش بدرجة كبيرة غالبا ما يعيقون سير االن القادة املتسلطين ا

 

 حجم مجموعة املناقشة

 7-5أفراد. يالحظ إن املجموعة املكونة من  10وان ال يزيد عن  3إن عدد املجموعة ينبغي إن ال يقل عن  

يوصفون بأنهم خجلون أو منسحبون  أفراد يساهم كافة أفرادها في املناقشة، ويتفاعلون معا، حتى أولئك الذين

دما يزيد حجم املجموعة على سبعة أو عشرة أفراد، فان هناك عددا من الظواهر يشاركون مشاركة مفيدة، وعن

 يتوقع ظهورها، وهي:

 تقل مساهمة األشخاص أو األطفال املشاركين في النقاش إلى أن تختفي. .1

 تتم السيطرة على املناقشة من قبل اآلخرين. .2

 تفاعل املجموعة معا، وتقل كذلك مناسبات التفاعل. يختفي .3

ر الشلل واملجموعات الصغيرة داخل املجموعة الواحدة. ومع ذلك تتحد نوعية الخبرة يبدأ ظهو  .4

 التعلمية بحجم املجموعة.

 

 


