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  چکیده

 بازده توانندمی شوند مدیریت خوبی به که صورتی در گردند،می تشکیل یادگیري و آموزش براي که کوچک هايگروه

 هگرو یک در افراد نشستن نحوه و برگزاري مکان که دهدمی نشان موجود شواهد. باشند داشته یادگیري امر در ايالعادهخارق

 آن پویایی از صحیح استفاده در کننده هماهنگ یک موفقیت عدم یا موفقیت میزان در زیادي بسیار ثیرأت آموزشی، کوچک

 نحوه و آموزشی کوچک گروه یک برگزاري محیط خصوصیات به پرداختن حاضر، مقاله نگارش از هدف بنابراین،. دارد گروه

  .باشدمی ییهاگروه چنین در افراد نشستن

  نشستن نحوه محیط، یادگیري، آموزش، ،کوچک يها: گروهکلیدي يهاواژه

  مقدمه

 لیتشک يریادگی و آموزش يبرا که کوچک يهاگروه

 دتواننیم شوند تیریمد یخوب به که یصورت در گردند،یم

 تعداد. باشند داشته يریادگی امر در ياالعادهخارق یبازده

 ریمتغ نفر 30 تا و شده شروع نفر 2 از تواندیم گروه افراد

 نفر، 15 تا 10 یعنی مقدار، دو نیا نیب ما معموالً اما،. باشد

 يهاگروه در تیموفق رمز. کرد خواهد جادیا را يانهیبه حالت

 Groupدر آن است که هماهنگ کننده گروه ( یکوچک آموزش

facilitator(، تیگروه، نها ییایبتواند از مراحل تکامل و پو 

 1965) در سال Tuckman]. تاکمن (1-12استفاده را ببرد [

ر نظ در گروه کی ییایپو و تکامل يبرا مرحله پنج يالدیم

  ]. 13گرفته است [
 

  

  رانیا رفسنجان، رفسنجان، یپزشک علوم دانشگاه ،یپزشک دانشکده ،کار طیمح قاتیتحق مرکز ،یستیز آمار و يولوژیدمیاپ یآموزش گروه استاد -1

 moeygmr2@yahoo.com، پست الکترونیکی: 034-34331315، دورنگار: 034-31315123تلفن: 

 تواندمی یگروه کوچک آموزش کی يپنج مرحله برا نیا

 (Forming) يریگشکل باشد: مرحله اول،  ریشامل مراحل ز

 دینمامی یمرحله، هماهنگ کننده گروه سع نینام دارد. در ا

اعضاء شرح دهد.  يآن را برا نیگروه و قوان لیتا هدف از تشک

اعضاء گروه را  نیماب ییآشنا يمقدمات الزم برا نیچنهم يو

که است  (Norming)  یابیهنجار . مرحله دوم، آوردمیفراهم 

 و هادهیدر آن، تک تک اعضاء ضمن آغاز به اشتراك گذاشتن ا

نا گروه آش یکل نیخود، با نقش خود در گروه و قوان اتیتجرب

تا  دینمامیمرحله، هماهنگ کننده تالش  نی. در اشوندمی

) 1 ریتصو( دینما قیاعضاء گروه را تشو يحداکثر مشارکت

]13  .[  
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 ممکن آن در که است،(Storming)  طوفان سوم،  مرحله

 نیا با. دهد رخ گروه ياعضا نیب یاختالفات و تضادها است

 ت،یدرا با تا دینمامی یوجود، هماهنگ کننده گروه سع

 یهمبستگ به را گروه اعضاء و نموده فصل و حل را هااختالف

  اجرا مرحله چهارم، مرحله  .برساند الزم انسجام و

(Performing) يا وهیش به اعضاء، تک تک آن در که است 

 اهداف بر اعضاء، ریسا با مانهیصم يهمکار در و آگاهانه

هماهنگ کننده گروه ضمن  .شوندیم متمرکز گروه یآموزش

تالش خود را  تیگروه، نها يهاتیفعال تیریو مد لیتسه

 ابندیخود دست  یبه اهداف آموزش گروه اعضاء که دینمامی

  ].13) [1 تصویر(

باالخره، مرحله پنجم، مرحله اختتام گروه است. در این 

هاي گروه در یک جلسه به پایان رسیده و تا فعالیت مرحله، یا 

تعطیل (Adjourning) گروه  شروع جلسه بعدي، موقتاً

که، گروه در یک انسجام و هماهنگی کامل به شود. و یا اینمی

یابد و به طور کلی جلسات گروه اهداف آموزشی خود دست می

خاتمه یافته که براي اعضاء گروه نوعی حالت ماتم 

)Mourning(  به دلیل خاتمه یک کار گروهی سودمند را فراهم

   ].13[ )1 تصویر(آورد می

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  )Tuckman( تاکمن نظر از گروه کی ییایپو و تکامل مراحل -1 یرتصو
  

 نحوه و يبرگزار مکان که دهدمیموجود نشان  شواهد

 يادیز اریبس ریثأت ،یآموزش کوچک گروه کی در افراد نشستن

هماهنگ کننده در  کی تیعدم موفق ای تیموفق زانیدر م

 ن،یبنابرا]. 14-17آن گروه دارد [ ییایاز پو حیاستفاده صح

 طیمح اتیخصوص به پرداختن حاضر، مقاله نگارش از هدف

 در افراد نشستن نحوه و یآموزش کوچک گروه کی يبرگزار

  .باشدمی ییهاگروه نیچن

  یآموزش کوچک گروه کی يبرگزار طیمح اتیخصوص

 يهاگروه ییایآنکه از پو يبرا دیکه ذکر گرد طورهمان

نحو استفاده شود، نقش هماهنگ  نیبه بهتر یکوچک آموزش

خواهد بود. در ارتباط با محل  تیحائز اهم اریکننده گروه بس

 دیهماهنگ کننده با تجربه گروه، با ،یجلسه آموزش يبرگزار

 ای یقرار دهد. بزرگ دیمورد بازد کیمکان را از نزد نیابتدا ا

 جادیرا ا ینامطلوب راتیتأث تواندیاز حد محل م شیب یکوچک

افراد  کهنیا یعنیمحل آموزش،  نهیاندازه به ن،ی. بنابراکند

در آن محل دور هم جمع شده و امکان  یبتوانند به راحت

  گیريشکل

  طوفان

 هنجاریابی

 اجرا

 ماتم

  موقت تعویق
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 ،یکاف نور ن،یچنهم]. 14-17تحرك هم داشته باشند [

 يهایصندل اطاق، قبول قابل حرارت درجه مناسب، رطوبت

 امکان  و صدا و سر بدون و خلوت یمحل در گرفتن قرار راحت،

 هجلس کی يازهاینشیپ از ،یآموزش کمک لیوسا از استفاده

 هک داشت خاطر به دیبا مثال، يبرا. بود خواهد موفق یآموزش

 چیه ندارد، مطبوع هیتهو که یاطاق در و گرم تابستان کی در

 نیهم رینظ. شد نخواهد برقرار یقبول قابل یآموزش انیجر

 رخ یشیگرما ستمیس بدون یاطاق در و سرد زمستان در نکته

  .داد خواهد

  یآموزش کوچک گروه کی در افراد نشستن نحوه

ه که ب يگریاطاق، نکته د یکیزیف اتیبر خصوص عالوه

خواهد کرد، نحوه  یتوجه انیکمک شا یآموزش انیجر یبازده

 میرس يهاکالس در معموالً]. 14-17[ باشدینشستن افراد م

مقابل  ایو در کنار  انیجواستاد در مقابل تمام دانش درس،

  ). 2 تصویر( ردیگیقرار م شیپرده نما ایتخته و 

  
  یرسم کالس کی در افراد نشستن نحوه -2 ریتصو

 یروش آموزش نیترو کم بازده نیتراز کسل یکیروش  نیا

کوچک  يها. چون در گروهباشدیکوچک م يهاگروه يبرا

 حال نیع در و گریدهم بتوانند گروه اعضاء که است نیا مهم

 که دش خواهد سبب نکته نیا. نندیبب را گروه کننده هماهنگ

 نه و کرده برقرار ارتباط یمطلوب نحو به گریدکی با بتوانند آنها

هم یبدن يهاالعملعکس بلکه کنند صحبت گریدکی با تنها

  .ندینما مشاهده زین را گرید

 توسط اگر که است جانبه چند تعامالت نیهم واقع در

 باعث گردد، تیریمد مطلوب نحو به گروه کنندههماهنگ

 دست خود يالعادهخارق ریتأث به یآموزش انیجر که گرددیم

 یزشآمو کوچک يهاگروه در افراد نشستن نحوه ن،یبنابرا. ابدی

 که یمرس یدرس يهاکالس به نسبت یمتفاوت شکل به دیبا

ود ش دهیو تدارك د هیته شوند،یاداره م یفقط با روش سخنران

]17-14.[  

). 3 ریدور هم نشستن است (تصو ها،وهیش نیاز بهتر یکی

ند را بتوان گریدکه نه تنها هم کندیروش به افراد کمک م نیا

ه ها باز آن یئکننده هم جز بلکه هماهنگ نندیبب میمستق

بت نس يباالتر ایمتفاوت، برتر و  تیو در موقع دیآیحساب م

  ها قرار نخواهد گرفت. به آن

  
  وچکک یآموزش گروه کی در افراد نشستن حیصح نحوه -3 ریتصو

امر آموزش معتقد هستند که  نیاز متخصص یبرخ اگرچه

 شرکت کنندگان قرار داد، چون نیگرد، ماب زیم کی یحت دینبا

اما به نظر، قرار داشتن  گردد،یها مکه مانع از تعامل کامل آن

است افراد  ازیاست. چرا که ن يگرد ضرور زیم کی

]. 14-17را در طول جلسه انجام دهند [ ییهاادداشتی
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 ککم اریبس تواندیم نهیزم نیا در زیم کی وجود ن،یبنابرا

  ).4 ری(تصو باشد کننده

  
 در کوچک یآموزش گروه کی در افراد نشستن حیصح نحوه -4 ریتصو

  زیم کی دور

 نشستن هم دور که دهدیم نشان سطور نیا راقم يتجربه

 چند هر. است یمناسب اریبس روش نفر 10 تا ییهاگروه يبرا

 میک با یآموزش کمک لیوسا از استفاده روش، نیا در که

نفر از  3تا  2رو به رو خواهد بود. چرا که حداقل  يدشوار

برد قرار  تیتخته وا ایو  شیاعضاء گروه پشت به پرده نما

 ژهیو به و يبصر یسمع لیوسا از استفاده اصوالً. رندیگمی

 از و دیافزایم کوچک گروه کی یآموزش ییکارآ به نت،یپاورپو

 یآموزش کوچک يهاگروه اغلب در آن از استفاده رو نیهم

  ].18[ گرددیم هیتوص

 یزشآمو کمک لیوسا لیقب نیا از استفاده يبرا ن،یبنابرا

 وهیش دیبا نفر، 10 از ترشیب يهاگروه يبرا يبرا نیچنهم و

 یکی]. 14-17داد [ ریینشستن شرکت کنندگان را باز هم تغ

الً تا تر مثنسبتاً بزرگ يهاگروه يکه برا ییهاوهیش نیاز بهتر

روش نشستن  دهد،یجواب م ینفر به خوب 30 یحت ایو  20

  ). 5 ری) است (تصوHorseshoe( ینعل اسب

  
 به کوچک یآموزش گروه کی در افراد نشستن حیصح نحوه -5 ریتصو

  یاسب نعل شکل

 مانند که نشست خواهند زیم کی دور افراد روش نیا در

 حلقه زیم طرف سه در افراد همه. است شده یطراح اسب نعل

 با و گریدکی با توانندیم یراحت به ،نیبنابرا زد، خواهند

 یالخ که یقسمت آن. باشند داشته تعامل گروه کنندههماهنگ

 هگرفت نظر در بورد تیوا تخته ای و شینما پرده يبرا است،

 نشان نیچنهم سطور نیا راقم یشخص تجربه. شودیم

 وجود امکان نیا یاسب نعل نشستن روش در اگر که دهدیم

 افراد انیم در لزوم صورت در کنندههماهنگ که باشد داشته

 ،کند جادیا گروه اعضاء همه با را يترکینزد ارتباط و زده قدم

  .گذاشت خواهد يبرجا خود از را يترشیب یآموزش ریتأث

 بر یآموزش کوچک گروه کی در افراد نشستن نحوه

  یآموزش مختلف يهاوهیش اساس

 روهگ کی در افراد نشستن نحوه باره در حال به تا که چهآن

 یآموزش جلسه شروع به مربوط شد، گفته یآموزش کوچک

 به بسته و یآموزش جلسه هر ادامه در تا است يضرور. است

 يهاوهیش کنندگان، شرکت اتیخصوص و یآموزش موضوع

نمونه،  ي]. برا4[ ردیاز آموزش مورد استفاده قرار گ یمتنوع
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 Goldfish( ییطال یماه ظرف عنوان با ،هاوهیش نیا از یکی

bowl (گروه کی اعضاء رفتار وه،یش نیا در. شودمی شناخته 

 عضاءا توسط هستند، نظر مورد تیفعال به مشغول که یحال در

 رارق مشاهده مورد اند، نشسته آنها گرداگرد که گرید گروه کی

 در دوم گروه اعضاء يبازخوردها جلسه، يانتها در. ردیگیم

 کننده هماهنگ ن،یچنهم. گرفت خواهد قرار اول گروه اریاخت

 مورد تیفعال و کرده عوض را گروه دو يجا که است ممکن

  ). 6 ریتصو] (12[ دینما اجرا گرید بارکی را نظر

  
 به کوچک یآموزش گروه کی در افراد نشستن حیصح نحوه -6 ریتصو

  ییطال یماه ظرف وهیش

 متقاطع يهاگروه وهیش در کننده هماهنگ ن،یهمچن

)Crossover groups(، يهاگروه ریز به را گروه کی اعضاء 

 ينفر 9 گروه کی اعضاء نمونه، يبرا. دینمامی میکوچکتر تقس

 محدوده کی در و شده میتقس ينفر 3 رگروهیز 3 به ابتدا

. ندینمامی بحث نظر مورد موضوع يرو بر مشخص، یزمان

 3 رگروهیز 3 به مرتبه دو را نفر 9 نیا سپس، کننده هماهنگ

 د،یجد گروه هر که تفاوت نیا با کند،یم میتقس دیجد ينفر

 يهارگروهیز نیا در. است یقبل گروه سه از نفر کی شامل

. گرفت خواهد قرار بحث مورد موضوع همان دومرتبه د،یجد

کار در دو گروه  تجربه گروه، اعضاء از کی هر ب،یترت نیا به

  ). 7 ریتصو] (9[ آوردمیمتفاوت را به دست 

  
 به کوچک یآموزش گروه کی در افراد نشستن حیصح نحوه -7 ریتصو

  متقاطع يهاگروه وهیش

  يریگجهینت

 نیبهتر به یآموزش کوچک يهاگروه ییایپو از آنکه يبرا

 مکان ابتدا دیبا گروه کننده هماهنگ شود، استفاده وهیش

 محل نهیبه اندازه. دهد قرار دیبازد مورد کینزد از را آموزش

 رطوبت ،یکاف نور ن،یچنهم راحت، يهایصندل آموزش،

 یمحل در گرفتن قرار و اطاق قبول قابل حرارت درجه مناسب،

 لیوسا از استفاده امکان با همراه صدا و سر بدون و خلوت

 موفق یآموزش جلسه کی يازهاینشیپ از ،یآموزش کمک

 يرگید نکته اطاق، یکیزیف اتیخصوص بر عالوه. بود خواهد

 خواهد یتوجه انیشا کمک یآموزش انیجر یبازده به که

 در افراد نشستن نحوه. باشدیم افراد نشستن نحوه کرد،

 کامالً درسمیرس يهاکالس با دیبا یآموزش کوچک يهاگروه

 راهمف را کنندگان شرکت متقابل تعامل امکان و بوده متفاوت

  .آورد

.
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The Environment and Seating Arrangement of a Small Teaching Group 
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Small groups which form for teaching and learning process would have substantial outcomes if manage properly. 

Evidence suggests that environment and seating arrangement of the learners would have considerable impacts on the 

success of a facilitator to properly use from the dynamics of the group. The aim of the present article is therefore to 

discuss the appropriate environment and seating arrangement of such small groups. 

Key words: Small group, teaching, learning, environment, seating arrangement 
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