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 استراتيجية التدريس التبادلي

 

 ديةالمملكة العربية السعو

 وزارة التعليم

 إدارة تعليم حائل

 مكتب فيد

 ابتدائية زيد بن حارثة بالصغوى



 المقدمة:

إن السبيل لتحسني مستوى الطالب يف عملية التعلم ىو تنمية قدرهتم على استخالص اسًتاتيجيات   
مناسبة للتعلم، وكيفية تنشيط ادلعرفة السابقة، وتوظيفها يف مواقف التعلم احلالية، وتركيز االنتباه على النقاط 

كار وادلعاين، ومراقبة النشاطات الذىنية وادلعرفية والعناصر البارزة يف احملتوى، وممارسة أساليب التقومي الناقد ألف
 واللغوية ادلستخدمة للتحقق من مدى بلوغ الفهم.

حيث ينتمي أسلوب التدريس التباديل إىل منوذج التعلم التضافري، حيث تطور أسلوب التدريس التباديل؛   
لقدمي، إال أنو بدأ واضحًا يف كتاب نتيجة لتطور الفكر اإلنساين حىت إننا جند بداياتو يف الفكر اإلغريقي ا

( ذاك الذي بني فيو أن حجرات الدراسة ينبغي أن تكون مرآة تعكس ما جيري يف اجملتمع وأن 9191)ديوي،
تعمل كمخترب أو معمل لتعلم احلياة الواقعية، وأن مسئوليتهم األوىل أن يثريوا دوافع التالميذ، ليعملوا متعاونني 

الجتماعية اليومية ادلهمة، وباإلضافة إىل جهودىم اليت يبذلوهنا يف جمموعات صغرية ولينظروا يف ادلشكالت ا
حلل ادلشكالت؛ ليتعلم التالميذ ادلبادئ الدميقراطية من خالل تفاعالهتم اليومية الواحد مع اآلخر، وكما أن 

تفاعالهتم وحواراهتم التالميذ يكتسبون معلومات مناسبة ومناذج جديدة من التفكري واسًتاتيجيات من خالل 
مع قرنائهم، حيث يكتسبون عرب مبادالهتم اجلماعية اسًتاتيجيات جديدة يستخدموهنا يف اتصاالهتم.)حسن 

 (62م،6001حممود،

 مفهوم التدريس التبادلي:

، وفايزة أمحد حممد محادة أن التدريس التباديل ىو نشاط تعليمي يأخذ شكل يتفق كل من: حسن زيتون  
دلعلمني والطالب، أو بني الطالب بعضهم البعض، حبيث يتبادلون األدوار طبقًا لالسًتاتيجيات حوار بني ا

والتلخيص ( هبدف فهم ادلادة ادلقروءة، والتحكم يف ىذا  -والتوضيح -والتساؤل -الفرعية ادلتضمنة ) التنبؤ
 (.6001محادة، (.. )فايزة أمحد6002،662الفهم عن طريق مراقبتو، وضبط عملياتو. )حسن زيتون،

 



 االستراتيجيات المتضمنة بالتدريس التبادلي:

التدريس التباديل يأخذ شكل اسًتاتيجيات يوظفها ادلعلم يف شكل متتال تسلم كل منها ألخرى، وتكاد   
جتمع األدبيات الًتبوية يف ىذا اجملال على أن ىذه االسًتاتيجيات أربع ىي )رشدي أمحد طعمة، 

 ( :6002حممودالناقة،

 / التلخيص.9

 / توليد األسئلة ) االستفسار (6

 /  االستيضاح.2

 / التنبؤ.4

 دور المعلم في استراتيجية التدريس التبادلي:

 .ميسر ومسهل لعملية التعلم 
 .يسهم يف بناء األنشطة لدى ادلتعلمني 
 .يسهم يف بناء ادلعٌت لدى ادلتعلمني 
 .ادلسامهة يف تصميم ادلواقف التعليمية للمتعلمني 
 .تقدمي التعزيز للمتعلمني يف الوقت الذي حيتاجون إليو 
 .العمل على منذجة خطوات االسًتاتيجية للمتعلمني 

 دور المتعلم في استراتيجية التدريس التبادلي:

 .ادلسامهة يف تصميم ادلواقف واألنشطة التعليمية مع ادلعلم 
 .ربط ادلعرفة السابقة لديهم بادلعرفة اجلديدة 
  ه وحتديد الفقرات ادلهمة.تلخيص ما قرأو 



 .مناقشة ادلعلم فيما ال يعرفونو 
 .القدرة على استنتاج وتطبيق معلومات جديدة عن ادلوضوع 
   .القدرة على التنبؤ بكل ما ىو جديد 

 اإلجراءات التفصيلية لتطبيق التدريس التبادلي باستراتيجياته المختلفة:

 ية:اإلجراءات بالنقاط التال عبدالرزاقلقد أورد   

 .يف ادلرحلة األوىل من الدرس يقوم ادلعلم احلوار مطبقاً االسًتاتيجيات الفرعية على فقرة من نص ما 
 ( طبقاً لالسًتاتيجيات الفرعية ادلتضمنة الفرعية. 2-4يقسم طالب الصف إىل جمموعات )أفراد 
  منها ) ادللخص، توزع األدوار التالية ما بني أفراد كل جمموعة حبيث يكون لكل فرد دور واحد

 ادلتسائل، ادلتوقع، ادلوضح(.
  تعني قائد لكل جمموعة )يقوم بدور ادلعلم يف إدارة احلوار( مع مراعاة أن يتبادل دوره مع غريه من

 أفراد اجملموعة.
  بدء احلوار التباديل داخل اجملموعات بأن يدير ادلعلم احلوار، ويقوم كل فرد داخل كل جمموعة بعرض

 فراد اجملموعة، وجييب عن استفساراهتم حول ما قام بو.مهمتو لباقي أ
  توزع قطعة قراءة من كتاب أو صفحة تكون مناسبة دلستوى الطالب حىت تسمح حبرية احلركة الفكرية

 وإمتام ادلراحل بصورة جيدة.
  إعطاء الفرصة لكل فرد يف اجملموعة لقراءة القطعة قراءة صامتة ووضع ما يشاء من خطوط أسفل

ار الرئيسية أو يكتب يف ورقة مستقلة بعض األفكار اليت سيطرحها على زمالئو يف اجملموعة األفك
فيما يعقب ذلك قيام ادللخص بدوره مث ادلتسائل مث ادلوضح مث ادلتوقع، ويتخلل ذلك مناقشة بني أفراد 

وارات ويقدم اجملموعة الواحدة يف حني يتابع ادلعلم ما جيري يف كل جمموعة، ويستمع دلا جيري من ح
 العون والدعم مىت كان ضرورياً.

 .تكليف فرد واحد من كل جمموعة بالبدء يف استعراض اإلجابة عن أسئلة التقومي 



  ايا استراتيجية التدريس التبادليمز: 
 .سهولة تطبيقو يف الصفوف الدراسية يف معظم ادلواد 
 .تنمية القدرة على احلوار وادلناقشة 
  الصفوف الدراسية ذات األعداد الكبرية.إمكانية استخدامو يف 
 .زيادة حتصيل الطالب يف كافة ادلواد الدراسية 
  تنمية القدرة على الفهم القرائي خاصة لدى الطالب ذوي القدرة ادلنخفضة يف الفهم القرائي

 وادلبتدئني يف تعلم القراءة.
 القارئ مع النص. اتفاقو مع وجهة النظر ادلعاصرة للقراءة باعتبارىا نشاط يتفاعل فيو 
  تشجيع مشاركة الطالب اخلجولني يف اسًتاتيجيات التدريس التباديل األربع سالفة الذكر حيث تزيد

 ثقة الطالب بنفسو. 

 عيوب استراتيجية التدريس التبادلي:

 .حيتاج بعض ادلتعلمني وقتاً نسبياً للتدريب على األنشطة الصباحية للتدريس التباديل 
  ادلتعلمني اخلجولني يف أنشطة التدريس التباديل.قلة مشاركة 
 .إضاعة الوقت من قبل بعض أفراد اجملموعة أثناء احلوار واخلوض يف جزئية أكثر من غريىا 
  .حتتاج لبيئة تعليمية خاصة يتسٌت للمتعلمني فيها احلوار حبرية 

 
 
 

 

 

 



 ادلراجع:

 ( تعليم التفكري، عامل الكتب، القاىرة.6002حسن زيتون )

(: فاعلية اسًتاتيجيات التدريس التباديل يف التخفيف من قلق الكالم لدى عينة من أطفال ادلرحلة االبتدائية. 6001حسن حممود حسن )
 رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الًتبية، جامعة ادلنوفية.

 ية، تنمية ادلوارد البشرية، مسقط.(: التدريب على التدريس التباديل يف الدراسات االجتماع6001حممد السيد عبدالرزاق )

 (: تدريب معلم الصف الواحد، ادلنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلوم.6002رشدي أمحد طعمية، حممود كامل الناقة )

ة يف ضوء معايري (: استخدام التدريس التباديل يف تنمية التفكري الرياضي والتواصل الكتايب بادلرحلة االعدادي6001فايزة أمحد حممد محادة )
 الرياضيات ادلدرسية، كلية الًتبية، جامعة أسيوط.

 

 

 


