راﻫﻨﻤﺎي ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ
در ﺟﺮﯾﺎن دورهي آﻣﻮزﺷﯽ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮔﺮوهﻫـﺎي ﮐﻮﭼـﮏ اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ
ﮐﺎرﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ آنﻫﺎ اﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ وﺟـﻮد دارد .آن ﭼـﻪ در اﯾـﻦ
ﻣﺘﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر در ﮔﺮوهﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.
 .1ﻫﺮ ﮔﺮوه ﯾﮏ ادارهﮐﻨﻨﺪه و ﯾﮏ ﮔﺰارشﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺑﮕﺮدد.
 .2ادارهﮐﻨﻨﺪه ﺟﻠﺴﻪ:

وﻇﯿﻔﻪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزي ﺑﺤﺚ در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ،ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻗﺖ ،ﺗﻼش ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ،ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺤـﺮاف
ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺣﻔﻆ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﮔﺮوه را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
• در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد ﮐﻢﺣﺮف و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻏﻠﺒﻪي اﻓﺮاد ﺧﺎص ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﻪ ﮔﺰارشﮐﻨﻨﺪه در ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﯾـﻪ ﺷـﺪه ﻣﺤﻘـﻖ
ﻣﯽﺷﻮد.
• ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ادارهﮐﻨﻨﺪهي ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه از وﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .3ﮔﺰارشﮐﻨﻨﺪه ﺟﻠﺴﻪ:

• وﻇﯿﻔﻪ ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ و ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و اراﯾﻪي آنﻫﺎ در ﮐﻼس را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
• رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻘﻒ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺑﺮاي اراﯾﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺰارشﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﭙﺮدازد از ورود ﺟﺪي ﺑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ.
• ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﺎ در ﻃﻮل ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ادارهﮐﻨﻨـﺪه ﺟﻠﺴـﻪ
زﻣﺎﻧﯽ را در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

 .4ﻣﺮﺑﯽ:

• ﻣﺮﺑﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪي ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
• وﻇﯿﻔﻪي ﺛﺒﺖ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﺎر در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ

 üاﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮات ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ اﻓﺮاد
 üﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﻓﺮدي و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻞ ﮔﺮوه وﺟﻮد دارد.
 üﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻫﺮ ِﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش داد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
 üاﺣﺘﺮام اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
 üرازداري ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
 üاﻓﺮاد ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن
 üﻣﻮارد ﻣﺨﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻫﻤﺮاه(

