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  أنـواع الطـرائـق و األساليب
  

في المحاضرات السابقة تحدثنا عن معنى نظریة التدریس وما المھارات الالزمة التي    
یجب ان یمتلكھا المعلم قبل واثناء عملیة التدریس واستكماًال لذلك سنتطرق الى بعض 

   -:ومنھا ) العرض( رائق التي یستخدمھا المعلم اثناء تنفیذ عملیة التدریس الط

  -:طریقة المحاضرة .١
وتسمى اإللقائیة أو اإلخباریة أو طریقة اإللقاء، وذلك الن المعلم ھو الذي یلقي المادة العلمیة 

ثر طرائق وھي من أك.المراد تعلمھا على التالمیذ ، أو ھو الذي یعرضھا علیھم بأسلوب إخباري
  .التدریس شیوعًا، ویستخدمھا الغالبیة العظمى من المعلمین في مراحل التعلیم المختلفة

وقد ارتبطت ھذه الطریقة بالتدریس منذ أقدم العصور، على أساس إن المعلم ھو الشخص 
الذي یمتلك المعرفة وأن التالمیذ ینتظرون أن یلقي علیھم بعضًا مما عنده، بھدف إفادتھم 

  .عقولھم وتنمیة
وتتلخص ھذه الطریقة في أنھا عرض شفھي مستمر للخبرات واآلراء واألفكار والمفاھیم یقوم 
المعلم بإلقائھا على المتعلمین جاھزة مستخدمًا صوتھ، أما التلمیذ فیكون دوره سلبي، ومھمتھ 
عة التلقي من دون مناقشة أو مشاركة في أي مرحلة من مراحل التحاضروما علیھ سوى المتاب

وأخذ  بعض المالحظات، وبذلك یكاد یكون التفاعل بین المعلم وتالمیذه منعدمًا في ھذه 
  .الطریقة

  أھم ممیزات طریقة المحاضرة  ·

تصلح ھذه الطریقة في مواقف التعلم التي تتطلب من المعلم عرض فكرة جدیدة أو درس جدید  -
  .یحتوي على معلومات كثیرة 

  .تقدمة في الثانویة والكلیاتتصلح للمراحل الدراسیة  الم -

تعد من الطرائق االقتصادیة، إذ باألمكان وضع أكبر عدد من التالمیذ في آن واحد وفي مكان  -
 .واحد، وتقدیم كمیة كبیرة من المعلومات في وقت قصیر

تدفع المحاضر إلى أن یعد محاضرتھ إعدادًا دقیقًا للغایة وبعنایة ویدعمھا بمختلف المصادر  -
 .االكتفاء بالكتاب المقرروعدم 

تكون ذات فائدة في الحاالت التي تھدف إلى تقدیم معلومات لیست متیسرة في الكتب المقررة،  -
  .وكذلك عند االبتداء بعرض موضوع جدید وإظھار عالقتھ بالمواضیع السابقة

ن یبرز یستطیع المعلم من خالل نبرات صوتھ، رفعًا وخفضًا أن یؤكد على بعض المعاني، وأ -
  .أھمیة بعض المواقف
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 سلبیات طریقة المحاضرة  ·
یؤكد التربویون على أن سلبیات أي طریقة ترجع في حقیقتھا إلى استخدام المعلم لھا، ولیس إلى 

  :الطریقة ذاتھا، وإن كانت أي طریقة ال تخلو من السلبیات ومنھا

واضح األثر،ال سیما إذا  سلبیة المتعلم وقلة مشاركتھ ، مما یصعب معھ حدوث تعلم فعال -١ 
  . أنھمك المعلم في المحاضرة، ونسى تمامًا أنھ یجب إشراك التالمیذ معھ

كثیرًا ما یسترسل المحاضر في محاضرتھ ویخرج عن الموضوع المراد تدریسھ فتضیع   -٢ 
  .على التالمیذ العناصر أألساسیة للمحاضرة

، ألنلیس باستطاعتھم االنتباه إلى المحاضرة عدم مالءمتھا لنضج تالمیذ المرحلة االبتدائیة  -٣
مدة طویلة وكتابة المالحظات في أثناء المحاضرة مع متابعتھم ما یصاحب ذلك من وسائل 

  .أخرى أو یتخلل الدرس استخدام طرائق تدریسیة أخرى

  .ال تناسب تدریس الموضوعات العملیة التي یقصد من ورائھا تنمیة المھارات  -٤ 

یتدنى مستوى ألقاء المحاضرة إلى مستوى اإلمالء  وھذا ما ال یتفق طبعًا ومفھوم  كثیرًا ما -٥ 
  .التحاضر

أنھا ال تأخذ بنظر االعتبار الفروق الفردیة بین المتعلمین، وال تھتم بمیولھم واتجاھاتھم  -٦ 
ن ورغباتھم، فإذا لم ینتبھ المعلم الى الفروق الفردیة بین المتعلمین، فقد یضیع المتعلمو

الضعاف في الدرس، بسبب تركیز المعلم في أثناء المناقشات في المحاضرة على مجموعة 
 .محددة من المتعلمین

إذا لم یتوقف المعلم أثناء المحاضرة، كي یختبر المتعلمین بأي طریقة كانت فیما یقول، فقد -٧
 .ینتھي بھ األمر وعدد كبیر منھم لم یفھم شیئا مما قالھ

قاء المحاضرة، من دون أن یوجھ المعلم سؤاًال لتالمیذه ، فإن المتعلمین قد إذا طال زمن إل -٨
 .یملونھ وینصرفون عنھ

إذا لم یستطع المعلم أن یضبط نفسھ تماما على الوقت المحدد، بحیث یجزأه على المحاضرة، -٩
ھ وعلى األسئلة، وعلى الحوار والمناقشات، فقد ال یستطیع أن یحقق ما خطط لنفسھ أن یحقق

  .من درسھ

  

 كیف یمكن تحسین طریقة المحاضرة ؟ ·

بالرغم من ھذه العیوب التي تم االطالع علیھا ، إال إن المعلم الذي یجید األسالیب الجیدة في 
الكالم یستطیع استخدام ھذه الطریقة في بعض األوقات التي تستدعي إلقاء المعلومات ذات 

المحاضرة أن یقوم بأنشطة أخرى في أثناء  وال بد للمعلم الذي یتبع طریقة.الطابع النظري
الدرس، إذ أن ھناك من الوسائل األخرى ما یدعم ھذه الطریقة، ولكي تكون المحاضرة التي 

  :یلقیھا المعلم على المتعلمین جیدة، البد أن تتوافر فیھا الشروط اآلتیة
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لمحاضرة، ومع التحضیر لھا قبل موعدھا بوقت كاف، وھذا الشرط من األسس المھمة في ا -١
ذلك نجد الكثیر من المعلمین یھملونھ باعتبار أنھم على علم بما سیحاضرون، وقد قاموا 

 .بتدریسھ وتعلیمھ من قبل

ربط موضوع المحاضرة الجدیدة بموضوع المحاضرة أو المحاضرات السابقة، بحیث یستعید -٢
 .المتعلمون وحدة الموضوع وترابطھ

المتعلمین في غرفة الصف،  فال یجب أن یتوقع المعلم أن یتابعھ  مراعاة الفروق الفردیة بین -٣
 .كل المتعلمین باالھتمام نفسھ

مراعاة جودة اللغة التي یستعملھا المعلم، بحیث یكون أسلوبھ جید ، منتقیًا أللفاظھ بعنایة،  -٤
  .وجملھ مترابطة بحیث تؤدى المعنى المقصود بالفعل

  طریقة التسمیع  – ٢
الطریقة لم تعد مقبولة إال أن بعض جوانبھا المتمثلة بأسلوب االستجواب قد یكون ذا إن ھذه    

  .أثر فعال في بعض الطرائق أألخرى كطریقة المناقشة
إن المظھر ألذي یغلب على استخدام ھذه الطریقة في الریاضیات یتمثل بأن یعین المعلم   

. رسھا التالمیذ، ثم یسألون عنھا في الصفللتالمیذ تحضیر مبرھنة ھندسیة مثًال، ثم یحفظھا وید
  وتتلخص خطوات  ھذه الطریقة 

ý   تعیین الواجب من قبل المعلم.  
ý    دراستھ من قبل التالمیذ.  
ý   تسمیع المعلم لھم.  

ومن محاسن ھذه الطریقة تدریب ذاكرة التالمیذ على الحفظ وتعویدھم على القراءة والمطالعة    
  .واالعتماد على النفس

  یوبھا أھم ع ·

  .انعدام التعاون بین التالمیذ  -١

بناء عالقات غیر جیدة بین المعلم والتالمیذ من جھة وبین التالمیذ أنفسھم من جھة ُأخرى ،  -٢
وذلك لوقوف المعلم في أثناء عملیة التسمیع موقف المفتش وكثیرًا ما یستخدمھا المعلم 

 .بمثابة اختبار یومي أو أكثر من یومي

دى التالمیذ روح األصالة واإلبداع، وال الشعور بالمسؤولیة، وال تعودھم على ال تنمي ل -٣
 .التفكیر العلمي وال اإلنتباه

ال تراعي الفروق الفردیة بین التالمیذ ، ألنھا تتطلب منھم االستواء جمیعًا أمامھا من حیث  -٤
  .القدرة على االستیعاب واستظھار المعلومات وحفظھا

یقصد بطریقة المناقشة الطریقة الحواریة او الطریقة المباشرة، وربما  -:طریقة المناقشة  - ٣
استمدت معناھا من طریقة الحوار التي ابتدعھا واعتمدھا الفیلسوف الیوناني سقراط، فكانت 



٤ 
 

طریقتھ في التعلیم ان یحدث طلبتھ ویحاورھم، فكان یسأل السؤال ویستدرج الشخص المجیب 
لحواریة المستمدة من الطریقة السقراطیة التي تقوم عادة بین حتى یجیب ، فمن المناقشة ا

شخصین فقط، الى المناقشة الصفیَّة التي تدور بین المعلم والتالمیذ أنفسھم، الى المناقشة 
  .وغیرھا .. الجماعیة التي اخذت اشكاًال مختلفة كالمناقشات المفتوحة والندوات 

موضوع او قضیة او مشكلة یبدي المساھمون في  فعالیة تتمیز بالتزام: (ویقصد بالمناقشة 
  ).المناقشة رغبة في حلھا والوصول الى قرار فیھا

وتھدف ھذه الطریقة أن یشارك التالمیذ كافة في المناقشات ان لم یكن عددھم كبیرًا او تقسیم 
 تالمیذ الصف الواحد الى مجموعات عدة تناقش كل مجموعة منھا مفھومًا من المفاھیم او جزء

  .منھ ویفسح المجال للتالمیذ الن یبحثوا بأنفسھم عن جوانب المفھوم المراد طرحھ 

  

  أسالیب طریقة المناقشة* 

لطریقة المناقشة أربعة أسالیب في االمكان اتباع احدھا أو جمیعھا حسب االمكانات، اال اننا 
  : نقترح اتباعھا حسب مصلحة التالمیذ وھذه األسالیب ھي 

  یدیرھا المعلم ویشارك فیھا التالمیذمناقشة : أوًال 

في ھذا االسلوب یقوم المعلم بتخطیط المناقشة التي سیدیرھا واعالم التالمیذ بموضوعھا مسبقًا ، 
فیعطیھم فكرة واضحة عن الموضوع الذي سیجري بحثھ ومناقشتھ في الحصص التي 

كما علیھ . ھا ستخصص لمناقشتھ ویحدد لھم عدد الحصص التي سیتم مناقشة الموضوع فی
تزویدھم بقائمة تحوي اسماء المصادر المتعلقة بموضوع المناقشة لكي یفسح المجال لھم لقراءتھ 

تتعلق بالمفاھیم  أسئلةكما علیھ اعداد . واالطالع علیھ ومعرفة محتویاتھ في حدود الوقت المقرر 
 األسئلةلصف ویبدأ بألقاء ویقوم المعلم بتصدر ا. التعمیمات التي سیقوم التالمیذ بمناقشتھا  أو

على تالمیذه بھدف اثارة تفكیرھم وحملھم على ان یسألوا ایضًا، ولكن ال یسألونھ ، بل یوجھون 
مخاطبین  –بعد االستئذان من المعلم  –االسئلة الى زمالئھم التالمیذ وھؤالء بدورھم یجیبون 

ختلف في موقفھ عن أي عضو آخر كما یكون ایضًا المعلم ال ی. السائلین في اجابتھم ال المعلم 
  . في الصف فیجادل ویناقش كما لو كان واحدًا منھم 

وبذا یكون ھدف الطریقة ھو اثارة تالمیذه على المبادرة في السؤال والجواب واشراك جمیع 
التالمیذ في الدرس او الموضوع المناقش ، فمن سائل الى مجیب او معترض او معّرض لرأي 

یدة او مبتكر لجواب او تعبیر ریاضي جید، الى ما ھنالك من فعالیات جدید او معلومات جد
  .وأنشطة التالمیذ الذاتیة والفكریة

  مناقشة یدیرھا المعلم وال یشارك فیھا : ثانیًا 

إذا ما استخدم المعلم االسلوب االول في طریقة المناقشة، فبامكانھ االنتقال الى تطبیق االسلوب   
م بمھمة ادارة المناقشة الصفیة دون المشاركة فیھا ، وتكون المشاركة الثاني بأن یقوم المعل

  . معتمدة على تالمیذ الصف أنفسھم فقط
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وبذلك یفسح المجال لھم للمشاركة الفعالة الكاملة، اذ یقع في ھذه الحالة على كاھل التالمیذ اعداد 
  . وقت المخصص لھ وتحضیر ما یتطلب للموضوع المحدد للمناقشة من بدایتھ حتى نھایة ال

یقتصر دور المعلم ھنا على ادارة سیر المناقشة وینظمھا ویوجھھا الوجھة الصحیحة وعلیھ 
تجنب التدخل في نوعیة المواد والمعلومات والحقائق والمفاھیم التي تقدم خالل المناقشة، ویمكنھ 

یاضیة من حیث بعد انتھاء الحصة المخصصة للمناقشة توضیح بعض المعلومات او الحقائق الر
  .صحتھا ودقتھا

كما یقع على عاتقھ اضافة او تعدیل او تحویر وتصحیح تلك المعلومات لئال تبقى غیر صحیحة  
  . او غامضة في أذھانھم 

  مناقشة یدیرھا أحد التالمیذ: ثالثًا 

وفي ھذا االسلوب یترأس المناقشة أحد تالمیذ الصف ویحل محل المعلم في ادارة سیر المناقشة 
ویكون المجال ھنا مفتوحًا لتالمیذ الصف المتناقشین ان یقوموا بأنفسھم بالبحث عن مادة الدرس .

بعد ان یكونوا قد زودوا من قبل معلمھم بقائمة للمصادر ذات العالقة  –واعدادھا وتحضیرھا 
فیطرحوا ویناقشوا ما قد توصلوا الیھ وما أعدوه وھیأوه من موضوع  –بموضوع المناقشة 

ویقوم رئیس المناقشة التلمیذ بتشغیل بقیة تالمیذ الصف بھدف جذبھم للمساھمة وابداء . ریاضي
  .الرأي واالضافة وبذلك یكونون جمیعًا قد شاركوا وتعاونوا على تقدیم الموضوع المكلفین بھ 

كما ان حب االستطالع یدفع كل تلمیذ فیھم الى ان یعرف ما لدى زمالئھ االخرین من معلومات  
توصلوا الیھ نتیجة مطالعتھم وبحثھم واستقصائھم، وبذا یصبح التلمیذ المتعلم ھو المحور، وما 

  .والدروس والمواد والمعلومات اشیاء تدور حولھ 

یكون دور المعلم وفقًا لھذا االسلوب ھو رقیبًا ومالحظًا لفعالیات وأنشطة تالمیذ صفھ حیث 
ة ما یرتأي من معلومات كعضو من اعضاء یكون مستعدًا للمشاركة في ان یطرح في المناقش

تالمیذ الصف اذ قد یصعب على التالمیذ التوصل الى نتیجة معینة ، او قد یخرجون عن 
الموضوع لدرجة یضیعون فیھا الوقت او قد تفوتھم نقطة مھمة یرى المعلم ضرورة معرفتھا او 

  . فائدتھا واھمیتھا في التوصل الى نتیجة ما 

  م فیھا تقسیم تالمیذ الصف الى مجموعاتمناقشة یت:رابعًا 

ویستخدم ھذا االسلوب عندما یكون عدد تالمیذ الصف كبیرًا مما یصعب تطبیق او اجراء احد 
ویكون ذلك بتقسیم تالمیذ الصف الى مجموعات محددة وعلیھ ان . االسالیب الثالثة آنفة الذكر 

  .ن مفھوم مقرر ضمن المنھج او جزء م) موضوع(یعھد لكل مجموعة منھا بمناقشة مفھوم 

وتشغل كل مجموعة بأفرادھا ركنًا او جزءًا من قاعة الصف، وتباشر في اختیار رئیس إلدارة  
مناقشة مجموعتھا ، ویفّضل أیضًا ان یتناول كل تلمیذ من تالمیذ المجموعة في أخذ دوره في 

ھم للمساھمة وابداء رئاسة المناقشة لحصة او مدة معینة حسب ما یسمح بھ الوقت بھدف جذب
  .الرأي واالضافة ، وبذلك یكونون جمیعًا قد شاركوا وتعاونوا على تقدیم الموضوع المكلفین بھ 
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كما ان حب االستطالع یدفع كل تلمیذ فیھم الى ان یعرف ما لدى زمالئھ االخرین من معلومات  
م ھو المحور، والدروس وما توصلوا الیھ نتیجة مطالعتھم وبحثھم ، وبذا یصبح التلمیذ المتعل

  .والمواد والمعلومات اشیاء تدور حولھ 

  :ایجابات طریقة المناقشة * 
تجعل التلمیذ محورًا للعملیة التعلیمیة بدًال من المعلم ، فتعودھم االعتماد على أنفسھم وفي . ١

علیمیة ھذا فھي تستجیب لالتجاه التربوي الحدیث الذي یؤكد على ان مركز الثقل في العملیة الت
  .یجب ان یكون التلمیذ وحولھ یجب ان تدور الجھود التربویة والتعلیمیة 

غرس روح التعاون واالنسجام والتفاھم ، ففیھا یتعاون التالمیذ تعاونًا فكریًا ویتحّملون . ٢
 .المسؤولیات وذلك من طبیعة ھذه الطریقة التي تتطلب المجھود التعاوني الجمعي 

تالمیذ الى التفكیر والبحث والمطالعة والتتبع والتنقیب واستنتاج الحقائق انھا طریقة تدفع ال. ٣
 .وتمحیص األدلة واالطالع على مختلف وجھات النظر للموضوع المراد بحثھ او مناقشتھ 

تعود التالمیذ على اسس واسلوب المناقشة العلمیة الصحیحة وتساعدھم على روح القیادة . ٤
 .الجماعیة 

الفروق الفردیة بین التالمیذ ، وذلك بتكییف العمل حسب ھذه الفروق لكل واحد انھا ُتراعي . ٥
 .منھم ما یناسبھ من الواجب 

 .تشجیع التالمیذ على التعلم مع بقیة زمالئھم اآلخرین وذلك نتیجة عملھم مع بعضھم. ٦

ن لغایة واحدة تحفُِّز التالمیذ الى االندفاع الذاتي والعمل ،إذ ان مجرد شعورھم بأنھم یعملو. ٧
یولِّد فیھم الغایة او الرغبة ویشعرون بالمسؤولیة المشتركة فیحاول جمیعھم انجاز ما عھد الیھم 

 .او ما اختاروه ألنفسھم بشوق ولذة 

 . تبعد الملل عن التالمیذ نظرًا للفعالیات واألنشطة التي یقوم بھا والواجبات المعھودة الیھم . ٨

 . فاھیم الریاضیة التي أعدوھا بأنفسھم وناقشوھا فیما بینھم مدة أطولإستبقاء المعلومات والم. ٩

 .تجعل التدریس والتقویم یسیران جنبًا الى جنب . ١٠

ُتنمِّي الجرأة والشجاعة على إبداء الرأي وذكر المعلومات الرئیسة والفرعیة عن الموضوع . ١١
  .بدقة 

  

  

  

  

  



٧ 
 

  سلبیات طریقة المناقشة * 

  : نھا ما یلي لطریقة المناقشة عیوب م

ُتسبب بعض المشاكل االنضباطیة بین التالمیذ نتیجة عدم استخدام لھذه الطریقة في دراستھم . ١
السابقة وتأتي ھذه المشاكل نتیجة تحمُّس بعض التالمیذ آلرائھم او للمعلومات التي حصلوا علیھا 

 .  

عدم تسلسل وتتابع  الرئیس في المناقشة مما یؤدي الى) المفھوم(الخروج عن الموضوع . ٢
 .افكار التالمیذ للسیر في المفھوم الریاضي المطروح من بدایتھ حتى نھایتھ 

 .سیطرة عدد قلیل من التالمیذ على سیر المناقشة . ٣

تحتاج الى وقت طویل وجھد كبیر لكي یصل التالمیذ المتناقشون الى اتفاق تام حول صیاغة . ٤
 . ووضع المعلومات الریاضیة بشكل نھائي

غالبًا ما تسیر المناقشة نحو العمومیات أكثر منھ الى دقائق األمور ومعالجة الموضوع . ٥
  .المناقش بالطریقة العلمیة أو بالطریقة المنطقیة

 


