
 

١ 
 

 بسمه تعالی

 

  استان گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

  علوم پزشکی  موزشآتوسعه  مرکزمطالعات و

  

  

 

    

 

 

 

 

 

  :تهیه و تنظیم

   دکتر محمدرضا یوسفی                                                                    

 

 آموزش در گروه هاي کوچک

) (Small Group Teaching 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

٢ 
 

  مقدمه

یکی از راههاي مفید براي نیل به .تحول علم و فنآوري ، ضرورت تحول در فرآیند فعالیت هاي آموزشی را انکار ناپذیر ساخته است
  .است قرار گرفته درسینبدلیل اهمیت آن در آموزش بسیار مورد توجه ماهداف آموزشی و درسی ، فرآیند تدریس است که 

بر می گیردو مدار وازپیش طراحی شده را در هدفموزش یک سلسله فعالیت هاي منظم ،همچون آتدریس بخشی ازآموزش است و 
ی مستقیم به طبقه بندي شیوه تدریس وابستگمدل و تعیین در طبقه بندي هرم میلر،. هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیري است

اگر اهداف غیر رفتاري باشندانجام سخنرانی و مطالعه کتاب ها کافی هستند اما اگر اهداف .یري و اهداف آموزشی داردگسطوح یاد
اصوال وقتی رفتار فردي .آموزشی از نوع رفتاري باشند ، طبیعتا شیوه تدریس متناسب با سطح مورد نظر یادگیري نیز فرق می کند

پایدار و عمیق است که فراگیر در یادگیري خود مشارکت  زمانیاین یادگیري . که وي چیزي آموخته است ر یافت می گوییمتغیی
موفقیت یا عدم موفقیت هر فرد آموزنده اي اعم از معلم، دبیر، مربی واستاد عالوه بر اطالعات تخصصی همچنین  .دشفعال داشته با

   .بستگی به راه و روشی دارد که در کارخود انتخاب می کندکه باید در کارخود داشته باشد 

  :انتخاب مدل آموزش مناسب
 ی هنوز هم در صورت استفاده صحیح به عنوان ابزاري قدرتمند در آموزش مطرح استانسخنر.  
 یکی  این روش معموال. ک براي ایجاد تعامل بین دانشجویان و یادگیري در خالل آن می باشدچآموزش در گروه هاي کو

  .از اجزاء اصلی یادگیري بر مبناي حل مسئله است
 یادگیري مستقل که مسئولیت یادگیري با خود دانشجو است.  

استفاده از یک روش تدریس به تنهایی را امروزه صاحب نظران با توجه به اینکه انواع روش ها و فنون تدریس مختلف وجود دارد ، 
بهتر است آمیخته اي از روش هاي مختلف استفاده و براي هر ، در امر تدریس  آموزش لذا متناسب با مدل هاي. مطلوب نمی دانند

 .نمودهدف رفتاري وسیله ، رسانه، روش تدریس ، عرصه ي آموزش و زمان مناسب را معین 

 از عبارتند پزشکی درعلوم معمول تدریس یھا روش: 
 سخنرانی 1-
 شده ریزي برنامه سخنرانی 2-
  گروهی بحث 3-
  پاسخ و پرسش 4-
  مسئله طرح اساس بر یادگیري 5-
  نقش ایفاي 6-
  سازي شبیه روش 7-
  بالینی نمایش 8-
 پی ام پی 9-

  بیمارستان در آموزشی هاي ویزیت 10-
و به دلیل اهمیت و کاربرد بیشتر آن در علوم  آموزش در گروه کوچک یکی از کارآمدترین شیوه ها در زمینه ي علوم پزشکی است 

 .پزشکی ، آن را مورد بحث قرار می دهیم
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 Small Group Teaching      کوچک گروه در آموزش

هر در گروه کوچک گفتگویی است سنجیده و منظم که در آن هریک از گروه ها مستقل از هم به فعالیت می پردازند و  آموزش
یا کمتر در هر  نفر 10تعداد  .مستقیم و رودر رو می باشندداراي ارتباط  .کدام از اعضاء درگروه نقش خاصی را برعهده می گیرند

   .انتقال دهنده دانش نیستصرفا مدرس درچنین موقعیتی نقش هماهنگ کننده فعالیت ها را بر عهده دارد و .گروه می باشند

 است؟ مهم کوچک هاي گروه در یادگیري چرا

 و تجربه با گروهی کار انجام در تادانشجویان شود می باعث روش این . است یادگیري مهم روش یک کوچک گروههاي در فراگیري
 ارتباط ایجاد در توانایی شامل ها مهارت این .دهد می یاري را ها آن گروهی هاي مهارت کسب در همچنین و شوند کارآزموده

 کوچک گروههاي در دانشجویان .است فردي بین هاي مهارت کسب و بندي زمان ریزي، برنامه ،مدیریت، اهداف بندي اولویت مؤثر،
  .است برخوردار اي ویژه اهمیت از مدرس ،نقش ارتباط این در و دارند تعامل یکدیگر با متفاوتی روشهاي به

 :کوچک هاي گروه در یادگیري مزایاي

 محور خود و فعال یادگیري سمت به افراد هدایت

 فعالیت کنترل تفکر، به امر این که دهد؛ می سوق محور خود هاي فعالیت سمت به را دانشجویان کوچک هاي گروه در یادگیري
 .شد خواهد منجر محور خود یادگیري هاي مهارت توسعه و یادگیري هاي

 خودشان توسط دانشجویان در رغبت و انگیزه ایجاد

 یادگیري و انگیزه و رغبت افزایش موجب آموزش، فرایند در دانشجویان کردن درگیر طریق از کوچک هاي گروه در یادگیري
 . شد خواهد مؤثرتر

 نتایج بررسی 

 استخراج هایی وفرضیه کنند بررسی یکدیگر با را نتایج بیازمایند، را هایشان اندیشه که دهد می اجازه دانشجویان به کارگروهی
 .نیست پذیر امکان سخنرانی مثل روشهایی در امر این که نمایند

 و نسبتا پایدار عمیق یادگیري

 .کند می کمک ترکیب و تحلیل،ارزشیابی و تجزیه : مثل ، باالتر سطح در فعالیتهایی انجام و عمقی یادگیري به کارگروهی

 یادگیري کامل سبک یک 

 .است مهم یادگیري وهدایت گروهی پیشرفت منظور به فردي هاي مسئولیت به تعهد پیشرفته، و اي حرفه آموزش در

 انتقال قابل هاي مهارت ارتقاء 

 مهارت و مسئله حل دیگران، تشویق بندي، اولویت سازماندهی، گروهی، صورت به کار انجام رهبري، مانند انتقال، قابل هاي مهارت
  .یابد می ارتقاء گروهی کار ي بوسیله بندي زمان و ریزي برنامه هاي
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   کوچک هاي گروه در یادگیري مشکالت و مسائل

.کمبود  فضاي آموزشی یا باورهاي نادرست باشد،مدرسین، نکوچک، می تواند مربوط به دانشجویامشکالت یادگیري در گروه هاي 

 دانشجویان به مربوط مسائل 

 این علت که است طبیعی و انتظار قابل گروهی کار از اولیه نارضایتی . نکنند استقبال گروهی کار از ابتدا در است ممکن دانشجویان
 : باشد زیر موانع از متأثر است ممکن امر

 نکنند درك را گروهی کار ارزش است ممکن دانشجویان : ادراکی موانع. 
 بگیرند یاد باید دقیقاً را چیز چه شود گفته آنها به که باشند کرده عادت است ممکن دانشجویان : فرهنگی موانع. 
 باعث است امرممکن این و دارد عهده بر را یادگیري مسئولیت دانشجو خود گروهی آموزش در : احساسی موانع 

 .باشد کار ي نتیجه از دانشجو نگرانی و اضطراب
 ممکن زیرا است ومداوم جاري فرآیند یک آموزش که نباشند نکته این متوجه است ممکن دانشجویان : عقالنی موانع 

 کرده کسب را قبولی مالك امتحان سد از گذشتن با تنها عمیق چندان نه و سطحی اطالعات داشتن با حتی قبالً است
 .باشند

 شود یادگیري روشهاي بعضی انتخاب در ناامیدي یا دلسردي باعث است ممکن دانشجویان محیط : محیطی موانع. 
 
 مدرسین به مربوط مسائل  

 گروههاي در آموزش ي ارائه راجهت الزم مهارتهاي است ممکن یا و دهند آموزش کوچک درگروه چگونه دانند نمی مدرسین گاهی
 حال هر به اساتید خود تا باشد آموزشی هاي برنامه ازسازماندهی ناشی بیشتر است ممکن مسئله این البته. باشند نداشته کوچک

 کافی اساتید ما نیز اوقات برخی.بود خواهد مؤثر بسیار اساتید سازي توانمند و ارتقاء براي هایی برنامه گرفتن درنظر مورد این در
 کارگروهی روش انتخاب.باشد نادرست برداشت یک یا واقعی مسئله یک است ممکن استاد کمبود .نداریم کارگروهی انجام براي

 براي که اساتیدي همه باید ابتدا در منظور بدین .دارند داري معنی و متقابل اثر بریکدیگر ریزي، برنامه و بندي زمان وجدول
 .شوند شناسایی هستند دسترسی قابل کارگروهی

 آموزشی فضاي کمبود  

 نترسید کردن امتحان از.است حل راه بهترین خالقیت اما است، شده مطرح انگیز بحث موضوع یک عنوان به بارها مسئله این
 ! پذیرند انعطاف دانشجویان

 نادرست باورهاي  

 ممکن باشید داشته توجه .گیرند یادنمی چیزي دانشجویان و است وقت اتالف گروهی آموزش که است چنین باورها این از یکی
 است این باشد می نظر مورد آموزشی فرایند در واقعاً آنچه حال هر اما،به بکشد طول سخنرانی یک از بیشتر گروهی کار یک است،

  .اند گرفته یاد چیزي چه شده داده یاد آنان به که آنچه از دانشجویان که
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 ویژگیهاي آموزش در گروه کوچک   

    مشارکت فعال •

    تماس رو در رو •

  فعالیت هدفدار •

  تفکر و استدالل •

 .افزایش معلومات با استفاده از یادگیري و مشارکت است •

 .امکان بررسی موضوعی خاص از تمام ابعاد و ارائه راه کارهاي جمعی براي آن •

 یادگیري احترام به عقاید دیگران •

 کاهش هراس افراد خجالتی •

 .هاي ارتباطی و مدیریتی را افزایش می دهددقت در مشاهده، خوب گوش دادن ، خوب صحبت کردن، مهارت •

  اتخاذ مناسب ترین تصمیم و مذاکره گروهی •

 آموختن از اشتباهات •

  تقویت اعتماد به نفس و پرورش روحیه نقادي •

 : است اصلی ویژگی چهار داراي گروهی کار حال هر به اما 

 فعال مشارکت-الف 

اولین و شاید مهمترین .دارد وجود تعامل گروه افراد بین آن، انجام مراحل تمام در که است این گروهی کار از کلیدي ي جنبه یک
این ویژگی می طلبد که . ویژگی تدریس درگروه کوچک آنست که یاددهی و یادگیري از طریق بحث بین همه افراد حاضر باشد

جربه عملی نشان داده است که تعدادي تحقیق و ت. گروه به حد کافی کوچک باشد تا اعضاي آن قادر به مشارکت در بحث باشند
  .فراگیر براي تدریس در گروه هاي کوچک مطلوب است 5 -8بین 

  تماس رو در رو- ب

دومین ویژگی تدریس در گروه کوچک، لزوم تماس رو در رو میان آنهایی است که حضور دارند، براي انجام تدریس رضایت بخش 
هایی که فراگیران به ردیف نشسته اند با مشکل مواجه خواهید شد، همچنین در گروه کوچک در سالنهاي سخنرانی و یا سالن 

اتاقهایی با میزهاي بسیار دراز کامالً نامناسبند، زیرا آنهایی که در جلسه حضور دارند، نمی توانند تمام اعضاي دیگر گروه را ببیند، 
ی نه تنها کالمی، بلکه غیرکالمی، مانند اشاره، حالتهاي بحث موثر، مستلزم ارتباط. بخصوص آنهایی را که انتهاي میز نشسته اند

   .چهره، تماس چشم و وضعیت بدن است
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 فعالیت هدفدار- ج

 .باشند کرده درك را آنها خوبی به گروه اعضاي تمام و شوند تعریف وضوح به باید اهداف و وظیفه

و استدالل تفکر-د

 کلیدي ي جنبه یک عمقی یادگیري باشد می آن با متناسب رفتاري تغییر و تجربه یک از استفاده گروهی، درفراگیري اصلی هدف
 .باشد می عمقی یادگیري از کلیدي ي جنبه یک تفکر، و است گروهی کار از

  :اعضاءگروه نقش 

  شروع کننده فعالیت و نگهدارنده گروه در کار مربوطه : تسهیل گر-1
 به منظور سازمان دادن و اداره بحث گروهی :رهبر گروه-2
 مهمترین و فعال ترین گروه :انفراگیر -3
  .نکات مثبت ، منفی و نتایج و تصمیمات مهم بحث را را یاداشت میکند بدون دخالت نظر شخصی خود:  منشی گروه -4

 ودیاد آور ش فراگیران به توسط تسهیل گر نکاتی که الزم است در شروع کار:  
 .نشستن مناسب و همه همدیگر را ببینندنحوه  •
 .انتخاب شود فراگیرانیکی از اعضائ گروه بعنوان رهبر گروه به وسیله خود  •
 .یک نفر بعنوان منشی گروه انتخاب شود بهتر است این انتخاب داوطلبانه باشد •
 .زمان مناسب براي رسیدن به هدف مورد نظر را مشخص کنید •
 .اهید نتایج بدست آمده در پایان را در گروه بخواند و توضیح دهدجهت اختتام بحث از هرگروه بخو •
 .کارهایی را که دانشجو باید تا جلسه بعد در گروه انجام دهد اعالم کنید •
 .وقت جلسه یا کالس بعدي را تعیین کنید •
 قانون هاي گروه  

 حضور به موقع و مستمر در تمامی جلسات •
 راز داري  •
 هر عضو مسئول آسایش دیگران است •
 هر کس از جانب خود در گروه سخن بگویید نه از جانب دیگران •
 تصمیم گیري بر اساس مشارکت •
  آزادي بیان احساسات •
 تعهد براي رسیدن به توافق •
 بیان دانسته ها و آگاهیها •
 تالش در جهت کسب نتایج •
 مسئولیت پذیري •
 مشارکت کامل  •
 همکاري درجهت رفع کاستیهاي گروهی و فردي •
  مانند زمان خروج از جلسه، عمل نکردن به درخواست هاي خارج از قدرت گروه تعهد به محدودیتها •
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 کوچک هاي درگروه کار هاي روش

 مربی توسط شده هدایت هاي گروه: 

 قبالً که موضوعی ي درباره گروه .کنند بررسی را فراگیران هدایت و پیشرفت ي نحوه که دهند می اجازه مربیان به روش این در
 که دهد می اجازه فراگیران به گروه مربی و نمایند انتخاب را بحث موضوع خود، موظفند فراگیران و کند می بحث شده مطرح

 .دهند توضیح و کرده بررسی دقت به را نظر مورد موضوع

 سمینار : 

 فراگیران ابتدا در . شود ارائه فراگیران خود توسط کار از قسمتی که رسند می توافق به و کنند می بحث یکدیگر با فراگیران و مربی
 توانایی ، سمینار روش .شود می داده بازخورد سپس و شود می ارائه گروه به نفر چند یا یک بوسیله که کنند می انتخاب را موضوع
 .بخشد می ارتقاء را انتقادي تفکر و ها دربحث شرکت و ارائه هاي مهارت تحقیق،

 برفی گلوله روشsnowballing : 

 می بحث موضوع آن ي درباره هرجفت .دارد وامی فعالیت به موضوع یک کردن مطرح با جفت جفت روش به را فراگیران مدرس
 شفاف روش، این .شوند بحث وارد هم با گروه کل که تازمانی یابد می ادامه فرآیند این و پیوندد می دیگر جفت به سپس و کند

 و پیشرفت سطح تعیین در مدرسان و فراگیران براي ویژه به روش این .سازد می امکانپذیر را ها ارزش و عقاید توضیح و سازي
 . است مفید فراگیران درك

 گروهی آزاد بحث : 

 مطالب بندي جمع به رفتن، ازحاشیه جلوگیري و بحث قلمرو تعیین با و شود بحث وارد گروه تا کند می بیان را موضوع مدرس
 . کند می هدایت را جلسه و پرداخته

 مسئله حل روش : 

 موظف مدرس .است متفاوت سمینار یا چرخه این از مرحله هر در مدرس نقش .کند می دنبال را ساده ي چرخه یک روش این
 در فراگیران سپس . نمایند احساس را موضوع آن فراگیري به نیزنیاز دانشجویان تا کند مطرح فراگیران براي را موضوعی است
 خالصه داده، قرار بحث مورد را موضوع گروه مجددا بعدي جلسات در .پردازند می هدایت و مطالعه،بررسی به نظر، مورد مسیر
  .نمایند می گیري نتیجه و کرده بیان را کلی نظر سرانجام و کرده بندي وجمع
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 افکار بارش : 

 : است مرحله 3 شامل روش این

 .دارد می بیان شود، می مطرح مدرس توسط معموال که موضوعی مورد در را خود عقاید گروه،)1

 .کند می بندي دسته داده، توضیح را نظریات و عقاید گروه سپس )2

 .کنند می گیري نتیجه و بندي جمع کرده، ارزشیابی را عقاید فراگیران سرانجام )3

 مبناي بر یادگیري صورت به اول ي مرحله در باشد شده شناخته موضوع یک یادگیري، موضوع که زمانی است ممکن افکار بارش
 .بگیرد شکل مسئله حل

 نقش ایفاي : 

 بررسی و دقت با مدرس .شود می انتخاب مدرس توسط معموالً که کنند می بازي متفاوتی هاي نقش فراگیران مرحله، این در
 .بگیرد عهده به را نقش کدام دانشجو، کدام که کند می مشخص

 .است ارزشمند تمایالت و ارتباطات چگونگی کیفیت در ویژه به کردن بازي نقش

 ها انگیزاننده و بازیها : 

 باشبیه را واقعیت که است شده طراحی طوري بازي .دهد می شرح را قوانین و نماید می معرفی فراگیران به را بازي یک مدرس
 و واضح گزارش صورت به جلسه یک در نتایج ارزیابی سپس .کند می کمک ها مهارت انتقال به امر واین دهد می نشان سازي
 .شود می ارائه شفاف

 سازي شبیه : 

 تخت کنار در اغلب آموزش این .نماید می ریزي پایه را بالینی آموزش ها، کلینیک در و کوچک هاي گروه در فراگیران آموزش
 محیطی بیماران، سازي شبیه و ها مدل از استفاده با بالینی هاي مهارت آموزش مراکز .گیرد می انجام سرپایی طور به یا بیمار

 .آورند می وجود به بالینی

 کارگاه آموزشی:  

 زنده و پویایی که است امروزي متداول و رایج روشهاي از از روش هاي رایج و متداول امروزي است که پویایی و زنده بودن آن ،
 طول دقیقه 20 از بیش که کوتاه سخنرانیهاي خصوصاً و همکاران تجارب از استفاده شنودکافی، و گفت و بحث همچنین آن، بودن

 استمرار وبا بینشها تغییر مدعوین، انگیزش براي شرایطی ایجاد و کارگاهها بودن هدفمند مهم .است آن ازویژگیهاي نکشد،
  .باشد می رفتاري آنها،تغییر
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  گروه همهمه )BUZZ GROUP    (: 

 از دانشجویان بزرگ گروه دو و میشود مطرح موضوعی .اجراست قابل نظري، صورت به و نفر50 -40 حدود جمعیت کم کالس در
  .میدهد را نهایی برش آخر حرف با پایان در رادارد، مربی و راهنما نقش که استاد و مینمایند جواب و سؤال هم
 

 کوچک گروه آموزش در از اي نمونه گزارش صبحگاهی  
 که صورتی در شود، اجرا آن فعال اگرالگوي و میدانند بیمارستانها ي روزانه رنگ پر و ارزشمند آموزشی تجربه را آن نظران صاحب
 یا کارآموز روند به ، فراگیران بودن فعال صورت در و میگردد اجرا گروهی بحث شکل به باشند، فعال دو هر فراگیران و مدرس

 ارایه دقیقه چند در کوتاه صورت به گذشته، شب در بخش در بستري موارد تمامی از گزارشی معموال.میگیرد صورت کارآموزمحوري
 گوش میباشد، کشیک وکارورزان باالتر سال دستیار و کشیک دستیار استاد، شامل که گروه .شود می درج قبل از تابلو بر یا میگردد

 .میگردد پیگیري قدم، به قدم و ارائه کوتاه، مدت به میافتد اتفاق آنچه دارد عهده به را روز آن صبحگاهی گزارش مسئولیت زنگ، به
 رادیولوژي، و آزمایشگاهی آزمونهاي ارزیابی تشخیصی، کارهاي بیماري، سیر پاتوفیزیولوژي، شامل مهمی نکات از بحث عمق در

 .میشود صحبت بیماران وپیگیري درمان
  

  مراحل بحث باشیوه گلوله برفی

  

 تعریف مسئله. 1

 براي تفکرفردياختصاص فرصت کافی  :تفکر انفرادي . 2

 درخواست ازشرکت کنندگان براي بحث دونفره :تفکر دونفره. 3

 درخواست ازهریک ازگروههاي دونفره براي بحث باگروه مجاور: بحث گروهی.4

 .گروه بزرگ تبدیل شودچندادغام گروهها تازمانی که کالس به . 5

  خودارائه نظرات وگروههابراي شنیدن ایده هاي گروه  رهبردرخواست .6

   ارائه قسمتی از بحث توسط رهبر گروه ها با درخواست تسهیل گر - 7

  جمع بندي و تکمیل بحث توسط تسهیل گر -8
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