
 کار گروهی راهنماي 
  

هـر چنـد   . هـاي کوچـک اختصـاص داده شـده اسـت      از جلسات به فعالیت در گروه اخالق پزشکی بخشی آموزشی ي در جریان دوره
آن چـه در ایـن   . د داردها اصول مشترکی وجـو  باشند اما در تمامی آن کارهاي گروهی در نظر گرفته شده در این جلسات متفاوت می

  .هاي کوچک است د کلی کار در گروهقواع خوانید متن می
 .ها در جلسات مختلف بین اعضاي گروه بگردد ممکن است این نقش .کننده خواهد داشتکننده و یک گزارشگروه یک اداره هر .1
  

 :جلسه کنندهاداره .2
از انحـراف  لوب محورهاي مـورد نظـر، جلـوگیري    سازي بحث در بین گروه، تنظیم وقت، تالش براي پوشش دادن مطوظیفه فعال

 . را برعهده داردبحث به مسایل غیرمرتبط و به طور خالصه حفظ دینامیک گروه 
  .باشدافراد خاص حایز اهمیت می ي حرف و جلوگیري از غلبهدر این زمینه به ویژه تالش براي فعال ساختن افراد کم ·
بندي مطالب ارایـه شـده محقـق    از طریق جمع این امر به ویژه .یه گزارش کمک نمایدهکننده در ترود به گزارشانتظار می ·

 .شودمی
 .جلسه حداکثر به اندازه سایر اعضاي گروه از وقت استفاده نماید ي کنندهشود ادارهتوصیه می ·
 

 :جلسهکننده گزارش .3
 .را برعهده داردکالس  ها درآن ي نتایج به دست آمده در کار گروهی و ارایه ي طرفانهوظیفه ثبت دقیق و بی ·
 . باشد براي ارایه گزارش کار گروهی مورد تأکید می ،نی تعیین شده که در هر جلسه به اطالع شما می رسدرعایت سقف زما ·
  .اجتناب کند یهاي گروهن که بتواند به ثبت دقیق نتایج بپردازد از ورود جدي به بحثآکننده براي گزارششود توصیه می ·
کننـده جلسـه   با همـاهنگی اداره ی، یا در طول جلسه گزارش خود را تهیه نماید یا شود با توجه به محدودیت زمانتوصیه می ·

 .زمانی را در پایان کار گروهی به این امر اختصاص دهد
 :مربی .4

  .را به عهده داردصرفا تسهیل فعالیت گروه  ها را خواهد داشت و در بحث حداقل مداخله کار گروهی ي مربی حاضر در جلسه ·
 .ابی فعالیت هر یک از اعضاء گروه را بر عهده خواهد داشتثبت ارزشی ي وظیفه ·

 
 قواعد کار در گروه هاي کوچک

ü انتقادها باید از نظرات باشد و نه افراد  
ü کار به صورت گروهی انجام می شود و نه فردي و نیاز به مشارکت کل گروه وجود دارد.  
ü نباشیمباید گوش داد حتی اگر با آن موافق  ِیک از افراد به نظرات هر. 
ü احترام اعضاي گروه حفظ شود. 
ü رازداري حفظ شود. 
ü  افراد نوبتی صحبت نمایند و نه به طور همزمان  
ü  هاي همراه مانند خاموش کردن تلفن(موارد مخل فعالیت آموزشی به حداقل رسانده شود( 

  


