
INTERACTIVE TEACHING

یوسف هدایی: تهیه و تنظیم 

تدریس تعاملی

99زمستان 



بهزآمودانشبهکمکازفراترکهاستتدریسیتعاملی،تدریس
.اندیشدمیمهارتهاوعلمیمحتوایکسب

داردفراوانتاکیدآموزشاجتماعیاهدافوتفکرفرایندبه.

تاکیدموردبیستمقرناوایلدروداردقدیمیوناندرریشه
.گرفتقرارتربیتوتعلیمپردازاننظریهوروانشناسان

هدفوداردقرارتسلطوتحدید،اقتدارونظارتتدریسمقابلدر
.استمحورنقشمهارتهایتوسعهآناصلی



فعالیتهایمشارکتینظامیکطریقازاموزاندانشومعلم
.میکننددنبالراآموزشی

محیطبامتقابلواکنشوکنشوتعاملدرپویاوفعالآموزاندانش
.هستند

وندکمیتجربهراآنانسانکهاستکلیتییادگیریمنظرایناز
.شودمیاوتحولوشناختموجبتجربهاین

ندمیکنایفارااساسینقشانتخابومسئولیت،آزادیاصلسه.



:اهداف استفاده از تدریس تعاملی 

ل کسب حقایق علمی از طریق تحقیق، تفکر، مباحثه و استدال-1
منطقی

تقویت استدالل و درک و فهم -2
تقویت همکاری و احترام به سایر اندیشه ها-3
پرورش تفکر انتقادی و تحمل اندیشه های مخالف-4



دیوییجان(Dewey)بایددرسکالس:گویدمی1916سالدر
.باشدواقعیزندگیبرایازمایشگاهیووسیعجامع،آیینه

تلنهربرت(Thelen):گیردمینظردرراانسانیخودالگویدر
.رسدمیتعالیورشدبهدیگرانباتعاملبستردرکه

بهاربسیرااجتماعیفرایندهایوعقالنیرشد:اسمیتوهولفیش
حواسومحیطمحصولتنهاراشناختآنها.میدانندوابستههم

.میدانندتعاملوتجربهنتیجهراآنبلکهدانندنمی
دانش:گراییساختپردازاننظریهازیکی،(1995)زاهوریک

میکهدیگرانباراخودشناختیساختهایکهدارندنیازآموزان
اختارهایسبدینوسیلهتابگذارند،میاندرکنندانتقاداوازتوانند
.کننداصالحراخودذهنی



مهارتهایبرخیوساالریمردمفرایندبهمربوطهایآگاهیرشدبر
ارکتمشامکانتاداردتاکیدارزشهاتحلیلتفکروهمچونشناختی

.کندفراهمراساالرانهمردمرفتارهایدر

:دارندقرارفعالوپویاوجه3الگوایندر

(آنهاترکیبوتحلیلوتلفیقاطالعات،آوریجمع)کاوش1.

(کاوشازحاصلهایدادهسازماندهی)بخشیدنوحدت2.

(درونیرضایتوموقتیادراکفراسویبهرشد)تعالی3.

ودانشبهفکریفعالفرایندیکدرآموزاندانشوجه3اینتعاملاز
.رسندمیارزشوتعالیباهمراهمعرفت



هکشودسازماندهیآنچنانبایدآموزشیمحیطتعاملیالگویدر
یامهگروهیوفردیتالشوتعاملبرایترطبیعیچههرفرصتها

.شود

شود،میتوجهگرددمیتقویتآندرتجربهکهمحیطیبهبیشتر
هدفبهرسیدنبرایوسیلهعنوانبهتجربهخودتا



راعمومیمسائلعاقالنهبتواندبایدآموزدانشرویکردایندر
.نمایدتعیینراخومواضعوتحلیل

ارزشدو)انسانشأنوعدالتمفاهیمبازتاببایدموضعاین
.باشد(ساالرمردمدرجامعهاساسی

:موضعاینتعیینبرایالزمهایشایستگی
(اساسیقانون)جامعهدرشدهمطرحارزشهایشناسایی
مسالهحلروشهایدربارهگیریتصمیم
،خودموضعکردنمشخصومنطقینقدوتحلیلشناخت



روبه رو کردن دانش آموز با یک موقعیت مساله دار، متضاد و یا متعارض-1
(طرح یک سوال، یک داستان یا نمایش یک قیلم ) 

شناسایی مساله و تعارض های موجود در آن -2
(استفاده از بارش مغزی برای طرح کلیه راه حلها)

اتخاذ مواضع یا راه حل های ممکن -3
(تعیین معیارهای ارزشی و موضع حاصل از آن) 

مباحثه و مناظره درباره راه حلها و مواضع مطرح شده-4
پیاژه(در تعامل با محیط و تحربه « ساخت ذهنی»کسب )

ارزیابی دیدگاه های مختلف و تدوین و تنظیم نتایج -5
(اتوانایی داوری درباره ارزشها و نگرشها و مقایسه آنها با سایر اندیشه ه)

اصالح مواضع و یا انتخاب موضع نهایی-6
(نقد و بررسی عقاید و ارتقا و اصالح مواضع در صورت مدلل بودن) 



موجب تسهیل تعامل شود
  تقسیم کالس به گروه های کوچک
جو مناسب و عاطفی در کالس
 حفظ احترام،اعتماد و امنیت



آموزدانشومعلمبینجانبهدواعتمادحسن-1
ریباوکثرتفرهنگگسترشومعلمتوسطنظراتتحمیلعدم-2
جمعیوفردروابطایجاد-3
خالقفعالیتهایبهمثبتنگرش-4
بودنخواهدنهاییگیرندهتصمیمومقتدرفردیکمعلم-5
واحترامواعتمادازمملواماچالشازسرشارآموزشمحیط-6

.استامنیت



عیتموقبهتوجهبدونتوانندنمیوتعاملندازبرخاستهآموزشیاهداف
.شوندتعیینپیشازیاوآیندوجودبهآموزشی

:کهشودطراحیایگونهبهبایدآموزشیمنابعومحیط
برسندآگاهیازباالتریسطحبهتاشوندحمایتهاتجربه
معلمانتوسطاهدافارزیابیبرایهاییفرصت
آموزشیفراینددرحمایتوتسهیلمنبعمعلمان
شودآموزاندانشومعلمانکاوشوخودنوسازیموجب

شودنمیمحدودکالسفعالیتهایودرسکتابمعلم،بهآموزشیمنابع.
قویتتراآموزاندانشاستداللوتفکربتواندکهموقعیتییامنبعهر

.گیردقراراستفادهموردتواندمیکند



:  محاسن 

پروش تفکر و استدالل-1
توانایی اظهار نظر-2
انتقادگری و انتقادپذیری-3
تجزیه و تحلیل-4
حل مسائل به صورت مشارکتی-5
رابطه مطلوب اجتماعی-6
تشخیص تعارضها-7
دفاع از مواضع و ارزشها-8
کثرت گرایی و احترام به اندیشه ها-9

تحمل عقاید مخالف-10



:محدودیت ها

فضای آموزشی نامناسب-1
تعداد باالی دانش آموز-2
تراکم محتوای آموزشی-3
عدم آشنایی معلمان در اجرای این الگو-4
زمان کم آموزشی-5
احساس عدم اطمینان برای اظهار عقیده-6
عدم کاربرد در سطوح پایین آموزشی-7



روش پرسش و پاسخ -1
(روش سقراطی ) حرکت از معلوم به مجهول 

:اصل متکی است3این روش بر 
وجود سوال یا مساله ای که کنجکاوی برانگیز باشد1.
طرح سوالهای متوالی برای تداوم فعالیتهای ذهنی2.
هدایت تالش ذهن برای کشف آگاهانه مساله3.



:محاسن

موجب تقویت اعتماد به نفس-1
ایجاد عالقه و تقویت تفکر خالق-2
تقویت استدالل و قدرت اظهار نظر-3
مشارکت و نتیجه گیری در بحث-4
افزایش انگیزه فعالیت، مطالعه و تحقیق-5

:محدودیت ها
برای کالس های پرجمعیت مناسب نیست-1
مستلزم هدفهای مشخص و وقت زیاد است-2
در صورت عدم تسلط و مهارت معلم ممکن است به انحراف رود-3
در همه دروس قابل اجرا نیست-4



روش ایفای نقش -2

معلم یا مسئول اجرا-1

(دانش آموزان داوطلب) ایفاگران نقش -2

مشاهده کنندگان-3



فتهگنقشدهند،مینشاندیگرانبهنسبتافرادکهواکنشیبه
شودمی

هبکهاستفردیکحرفهایواعمالاحساسات،ازایزنجیرهنقش
.شودمیمتبلورخاصالگوییکصورت

:نقشتثبیتوایجادعوامل
فردشخصیت
سایرینبرخوردچگونگیوشخصیت
دیگرانبهنسبتخوداحساساتازافراددرک
فرهنگی-اجتماعیقواعد



قشنازآگاهیمیزانوتجربهنوعبهنقشازرضایتعدمیارضایت
.داردبستگی

واجتماعیهایموقعیتکندمیکمکآموزاندانشبهنقشایفای
.کنندتحلیلراموجودهایتعارضوفردیبینخصمسائل

آموزاندانش:
1-کنندمیارزیابیوبررسیراخوداحساسات
2-شوندمیآگاهخودادراکاتوارزشهانگرشها،از
3-دهندمیافزایشراخودمسالهحلمهارتهای
4-پردازندمیدروسمفاهیمکاوشبه



قایدباراآنهاوبشناسندراخودنگرشهایوارزشهاافراداگر
رادخواعتقادینظامایاندازهتاتوانندمیکنندمقایسهدیگران
(تاررفتغییریاودرمانجهت).کنندبازیابیوبازنگریکنترل،



تعیین موضوع و طرح مسأله-1
(مثالها،داستانها،فیلم)دارای جذابیت، روشن و واضح 

انتخاب ایفاگران نقش و تعیین نقشهای آنان-2
ید آن دانش آموزانی که درگیر مساله شده یا نگرشهایی ابراز داشته و یا با

.نقش را یاد بگیرند
فراهم کردن امکانات و پردازش صحنه-3
آماده کردن دانش آموزان برای مشاهده-4
اجرای نمایش-5
بحث و ارزشیابی-6
اجرای مجدد نمایش-7
بحث و ارزشیابی مجدد -8
تقسیم تجارب و تعمیم آنها-9



:محاسن 
تحلیل رفتارها و ارزشهای فردی. 1
ایجاد راهبردهای حل مساله.2
رشد و همدلی.3
کسب اطالعات اجتماعی و احساس امنیت در ابراز عقاید. 4
یادگیری و در نتیجه -ایجاد رابطه عاطفی در فرایند یاددهی. 5

اثربخشی و یادگیری بهتر
رفع کمرویی دانش آموزان. 6



:محدودیت ها
برای تحقق اهداف پیچیده  مناسب نیست -1
یک روش جدی تلقی نمی شود-2
به اجرای درست، معلم کارآمد،صرف وقت زیاد و تدارکات نیاز -3

دارد



گروهیبحثروش-3

موردکهخاصموضوعیدربارهمنظموسنجیدهاستگفتگویی
.استبحثدرکنندگانشرکتمشترکعالقه

زشیآموفعالیتهایدرفعاالنهآموزاندانشسخنرانیروشخالفبر
.دارندمشارکتیادگیریو

انتقاداتخود،عقایدسازماندهیتواناییبایدآموزاندانش
.باشندداشتهرامختلفنظرهایارزیابیودیگران،مقایسه



مورد عالقه مشترک شرکت کنندگان در بحث-1
داشتن اطالعات الزم و پیش نیاز-2
درباره آن بتوان نظرهای متفاوت اظهار داشت-3
شخصیت، تیزهوشی، بردباری و خونگرمی معلم-4



ایجاد عالقه و آگاهی مشترک1.

پرورش تفکر انتقادی2.

اظهارنظر در جمع3.

انتقادپذیری4.

مدیریت و رهبری در گروه5.

قدرت بیان و استدالل6.

قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری7.

آشنایی با روش کسب اطالعات و حل مساله8.

رابطه مطلوب اجتماعی9.



ریزیبرنامهوآمادگی(اولمرحله
یینتعوآموزاندانشقبلیتجاربوعالیقمعلومات،میزاننیازها،بررسی

:آنازپساهداف،
موضوعانتخاب.1

(شناختوآگاهی:هدف)ایمباحثهغیرموضوعات
(بهتریادگیری:هدف)ایمباحثهموضوعات

مشترکهایزمینهکردنفراهم.2
بحثموردزمینهدرآموزاندانشاطالعاتسازییکسان

ارتباطیهایشبکهآرایشنحوهتعیین.3
(چشمیبرخوردبینمستقیمومثبتهمبستگی)ارتباطیهاشبکهآرایش
(دایرهنیمکانالی،چندای،دایره)متمرکزغیرومتمرکزهایشبکه

انهانقشتعیینوافرادانتخاب.4
ناظر(همطلعشخص(دگروهمنشی(جآموزاندانش(بگروهرهبر(الف



آرایش چندکانالیآرایش دایره ای

.دارندریکدیگباارتباطبرایبیشتریفرصتافرادایدایرهارتباطیآرایشدر
.استارتباطنوعموثرترینوارتباطی،قویترینشبکهنوعاین

درکهمواردیدراست،موثربحثازحاصلنتایجدرارتباطیشبکهنوع
هکمتمرکزشکلبهارتباطیشبکهساختداردوجودعمومیتوافقموضوعی

هتربوموثرترباشندگرفتهقرارآنمرکزیتدرآموزاندانشازیکییامعلم
رغیشکلازاستفادهنداردوجودعمومیتوافقآندرکهموضوعاتیدرواست

.استمناسبترمتمرکز



رهبر گروه منشی گروه

ناظر گروه

شخص مطلع یا صاحب نظر
شبکه ارتباطی نیم دایره

انالی ضمن تمرکز، منعی برای ارتباط متقابل و چندک
وجود ندارد



روش اجرای بحث گروهی( مرحله دوم
وظایف معلم .1

فراهم کردن امکانات الزم ( الف
شرکت در بحث( ب

کار معلم باید تجزیه و تحلیل و ارزیابی باشد نه مشارکت در بحث
کنترل و هدایت ( ج

در صورت انحراف ،مکث و سکوت، پذیرش بدون استدالل و مشاهده 
سفسطه نا آشنا

وظایف دانش آموزان. 2
فکر و مطالعه، طرح عقاید و تجربیات، همراهی و گوش دادن به بحث، 

تصمیم گیری در مور آینده



: محاسن 
سهیم شدن در عقاید و تجربیات1.
همکاری گروهی و احساس دوستی2.
ارزیابی خود و دیگران 3.
افزایش اعتماد به نفس و روححیه نقادی4.
فرصتی برای افراد کم رو و خجالتی5.
تقویت مدیریت و رهبری فراگیران 6.
تقویت استدالل و قدرت اندیشه7.



:محدودیت ها
برای کالسهای پرجمعیت قابل اجرا نیست 1.
برای دانش آموزان ابتدایی چندان مناسب نیست2.
.روش اجرای آن مشکل بوده، به مهارت نیاز دارد3.



مشارکتیروش-4

نهچگواینکهدرراآموزاندانشمؤثر،مشارکتیرویکردراهبردهای
.دنمایمیکمککنند،ارزیابیراخوددانشچگونهوکنندفکر

روشایندرتاثیرگذارومهمعاملدو:
مشارکتیمشوقساخت
افتدریدرکنندمیفعالیتمشارکتیصورتبهکهآموزانیدانش

اندوابستههمبهپاداش
مشارکتیوظیفهساخت
فاهدابهدستیابیمنظوربهفعالیتهاوکوششهاسازیهماهنگ



:روشایندر

کنندمیکارگروهیمحتوابرتسلطمنظوربهآموزاندانش
ووسطمتباال،تحصیلیموفقیتباآموزانیدانشازگروه،هراعضای

استشدهتشکیلپایین
استمختلفجنسیتهایوهافرهنگنژادها،ازگروههراعضای
استمدارگروهمدار،فردجایبهپاداشنظام.



یوسف هدایی: تهیه و تنظیم 

تدریس تعاملی

99زمستان 


