
 

 

 
 

 يه پيزأٖٛ ثحث ثصٛرت دا٘طجٛيبٖ اس وٕي تؼذاد ثب )سزٌزٜٚ(زتيٛت يه آٔٛسش ٘ٛع ايٗ در وٝ است ايٗ تذريس ٘ٛع ايٗ ػٕٛٔي ٚيژٌي تعریف :

 .وٙذ ٔي وبر ٔسئّٝ حُ يب ٚ ٔٛضٛع

 

 اجزا چٍٛ٘ٝ وٝ دارد ديٍز ثستٍي ثؼجبرت.  رددا دا٘طجٛ اٍ٘يشٜ ٚ ٟٔبرتٟب وٕتز، تبثيز ثب ٚ استبد اٍ٘يشٜ ٚ ٟٔبرتٟب ثٝ ثستٍي رٚضٟب ايٗ اثزثخطي 

 ضٛد. ٔي

 تؼذاد ايٙىٝ ثب ٕٞشٔبٖاِجتٝ  .آيذ ٔي در اجزا ثٝ آٖ در آٔٛسش ايٗ وٝ ، دارد فزٍٞٙي سبختبر ثٝ ثستٍي وٛچه ٌزٜٚ در دا٘طجٛيبٖ ؼذادت 

 ثٟتزيٗ ٘فز چٟبر يب سٝ ٌيزي، تصٕيٓ ٚآٔٛسش ٝ٘مبدا٘ تفىز تٛسؼٝ ثزاياس ايٗ رٚ  .يبثذ ٔي وبٞص ٌزٜٚ در تؼبُٔ فزصت يبثذ، ٔي افشايص

  .دارد را وبرايي

 ٔطبروت فؼبَ ، فؼبِيت ٞذفٕٙذ ٚ تٕبس چٟزٜ ثٝ چٟزٜ مطخصه تذریس گروه کوچک : 3

  : از گروه کوچک عبارتنذ محاسن

 .تجزثٝ ثز ا٘ذيطي ثبس ٚ سبسي ضزيه ٍ٘زش، ايجبد ٚتفىز، ثحث ٟٔبرتٟبي تٛسؼٝ

 : ا٘ذاسٜ ثٝ دا٘ص ا٘تمبَ در ِٚي وٙٙذ ٔي ػُٕ ارسضٟب ٚ ٞب ٍ٘زش تٛسؼٝ ٚ ارتمبء تفىز در ثشري ٞبي ٌزٜٚ اس ٟتزث وٛچه ٌزٟٚٞبي نکته 

 ٔٛثز ٘يستٙذ. ثشري ٌزٟٚٞبي در تذريس

 دادٖ تٛضيح ٚ دادٖ پبسخ ، وزدٖ ٌٛش ، پزسيذٖ سٛاَ  :از عبارتنذ کوچک گروه در بحث اصلي مهارتهاي

 ٔٛضٛع يه در وٙجىبٚي ٚ اٍ٘يشٜ ثزاٍ٘يختٗ :وٙذ ػُٕ سيز اضىبَ ثٝ ستا ٕٔىٗ وٛچه ٌزٜٚ يه در سوال  

 جٟت ٚ ادأٝ ضزٚع، ثزاي ثبِمٜٛ اثشار يه سٛاالت ٔبٞزا٘ٝ ثىبرٌيزي. ثٝ طٛروّي  ارسضيبثي ٚ ٘مبدا٘ٝ تفىز ثٝ تطٛيك،  دا٘طجٛ دا٘ص ٌستزٜ ارسيبثي

 است. وٛچه ٌزٜٚ در صحجت دٞي

 ضٛد ضٙيذٜ آٟ٘ب ثخٛثي پطت ٔؼب٘ي ٕٞچٙيٗ ٚ ضٛد ٔي ٌفتٝ آ٘چٝ وٝ وزد تالش ثبيذ ٚ است ٟٔٓ ثسيبر وٛچه ٌزٜٚ در کردن گوش  .ٕٝٞ 

 .دارد ٔسئِٛيت سٔيٙٝ ايٗ در ديٍزاٖ اس ثيص تيٛتٛر أب وٙٙذ ٌٛش ثبيذ ٌزٜٚ اػضبء

 ثخبطز ثبيذ وٝ ٘ىتٝ ٟٕٔي. ضٛد ٛختٝآٔ ثبيذ وٝ است ايي پيچيذٜ ٟٔبرت ،وٙذ تطٛيك را ثحث وٝ ايي ٌٛ٘ٝ ثٝ دا٘طجٛ پيطٟٙبدات ثٝ پاسخ 

 ٔثجت ايي ٌٛ٘ٝ ثٝ تيٛتٛر ايٙىٝ. دار٘ذ استزس در ٌزٜٚ وزدٖ صحجت ٔٛرد در اغّت دا٘طجٛيبٖ. ثٛد ٔطٛق أىبٖ حذ در ثبيذ وٝ است ايٗ سپزد

 صحجت ا٘تمبد اس تزس ثذٖٚ ٚ دٜوز احسبس أٗ را آٖ دا٘طجٛيبٖ وٝ جٛي ثٝ تطىيُ تٛا٘ذ ٔي دٞذ، ٘طبٖ ٚاوٙص آٟ٘ب پيطٟٙبدات ثٝ پبسخ در

 وٙذ. تسٟيُ را ثحث ٔيتٛا٘ذ جٛ ايٗ ٚ ٕ٘بيذ وٕه وٙٙذ،

 ٘جٛد آضىبر ايٗ اس تب لجُ وٝ جذيذ ارتجبطبت وٝ افتذ ٔي اتفبق سٔب٘ي درن. ديٍزاٖ در ٔٛضٛع يه درن ايجبد ثزاي است تالضي ،وضيحت 

 . ضٛد ٔي ايجبد تٕزيٗ ثب وٝ است ٟٔبرتي دادٖ تٛضيح ضٛد. ٔي ،تطىيُ

 : اٌز .دارد إٞيت دادٖ تٛضيح سٔبٖ ٕٞچٙيٗ ٚ است ٟٔٓ"ثذٞيٓ خٛة تٛضيح يه چٍٛ٘ٝ"ايٙىٝ دا٘ستٗ ٞٓ وٛچه ٌزٟٚٞبي در نکته 

 .ضٛد فؼبَ غيز ٌزٜٚ است ٕٔىٗ ضٛد دادٜ تٛضيح سٚد خيّي

 : ٚجٛد ثحث در ضذٜ طزح رٚي ٔٛضٛػبت ثز يوٕتز َ وٙتز چٖٛ است سخٙزا٘ي اس ٔطىّتز وٛچه ٌزٜٚ در تٛضيحبت ثزاي ريشي ثز٘بٔٝ نکته 

 است ثٟتز خصٛصبً. ضٛد آٔبدٜ لجالً ضٛد، دادٜ پٛضص جّسٝ در ايٗ رٚد ٔي ا٘تظبر وٝ وّيذي ٔٛضٛػبت تٛضيحبت وٝ است ٔفيذ ثٟزحبَ.  دارد

 .ٌيزد لزار ٘ظز ٔٛرد ريشي ثز٘بٔٝ ايٗ است در ٔطىُ دا٘طجٛيبٖ ثزاي آٖ درن وٝ ٔفبٞيٕي

 گروه کوچک :آغاز یک جلسه 

 يب سخٙزا٘ي ٔجٙبي ثز وٛتبٜ سخٙزا٘ي يه ثب آغبس.  است إٞيت ثب ثسيبر وٙذ، ٔي تؼييٗ را جّسٝ ثميٝ آًٞٙ وٝ آ٘جب اس وٛچه ٌزٜٚ جّسٝ يه آغبس

 دا٘طجٛيبٖ ٕ٘ٛدٖ درٌيز آٖ ٔتؼبلت ٔؼٕٛالً ٚ ٕ٘ٛدٜ حبوٓ ثزٌزٜٚ ٔٙفؼال٘ٝ را سجه يه اغّت أب ثزسذ ثٙظز ٔٙبسجي آغبس است ٕٔىٗ لجّي، سٕيٙبر

 ايٗ وبر ايٗ.  است ٘فزٜ 3 تب 2 وٛچه ٌزٟٚٞبي در ٘ظز، ٔٛرد ٔٛضٛع در ثحث ثزاي درخٛاست ثب جبيٍشيٗ ضزٚع رٚش يه.  است ٔطىُ ثحث، ثزاي

 .يىٙذٔ فزاٞٓ را ثحث ثزاي وٙٙذٜ غيزتٟذيذ ٔحيط يه ضٕٙبً ٚ ٕ٘ٛدٜ ثحث درٌيز اثتذا ٕٞبٖ اس را دا٘طجٛيبٖ وٝ را دارد حسٗ

 



 

 

RESTوٙٙذ ٔي تٛصيٝ جّسٝ اِٚيٗ آغبس ثزاي ثزاٖٚ ٚ ادٔٛ٘ذ وٝ است رإٞٙبيي: 

I. Rapport: R  :وٙيذ تثجيت ٚ دادٜ ضىُ را آٖ اػضبي ثيٗ ٚ ٌزٜٚ داخُ در تٛافك. 

II. Expectations: E :وٙيذ ثحث را دا٘طجٛيبٖ ٚ تيٛتٛر ٘مطٟبي ٚ ٔتمبثُ ا٘تظبرات. 

III. Structure: S :ُوٙيذ ٔطخص را وٛچه ٌزٜٚ جّسبت ٚ دٚرٜ سبختبر اجٕبِي ضى. 

IV. Relevant Task: T :ثبسخٛرد ٌزٜٚ ثٝ ٚظيفٝ ايٗ اجزاي در تؼبٍّٔزٜٚ ٚ ٞذف ثٝ دستيبثي سٔيٙٝ در ٚ ٕ٘ٛدٜ تٟيٝ ٔزتجط أب ٔختصز ٚظيفٝ يه 

 .دٞيذ

 وزدٖ جستٝ ثز ٚ ٘طذٜ حُ سٛاالت ، جّسٝ وّيذي ٘ىبت اس ايي خالصٝ ارائٝ جّسٝ پبيبٖ ثزاي ٔٛثز راٜ يه 

 يب ٚ ضذٜ ثزجستٝ آ٘چٝ ثٝ است السْ أبٞستٙذ.  وّيذي ثسيبر درن، ايجبد ثزاي ٞب خالصٝ.  است ضذٜ ٔطخص ثحث در وٝ است ٟٕٔي ارتجبطبت

 ٘فس ثٝ اػتٕبد ايجبد ثزاي ، يبفتٝ دست آٖ ثٝ ٌزٜٚ وٝ آ٘چٝ ثيزٚ٘ىطيذٖ ٕٞچٙيٗ ٚ ٔطبروت ثزاي ٌزٜٚ اس تطىز .ٕ٘ٛد تٛجٝ ثسيبر ضٛد ٔي حذف

 .دٞذ ٔي افشايص را آيٙذٜ جّسبت در ، ثؼذي ثحثٟبي در ٔطبروت افشايص رٚيىزداحتٕبَ ايٗ ٚ است خٛة اخاللي ٘ظز اس ٞٓ ٚ

 کوچک گروه در یادگيري اختصاصي روضهاي

 ٔٛثز ثطٛر ا٘ذ، تٝآٔٛخ آ٘چٝ وزدٖ خالصٝ يب ٚ درن دا٘طجٛيبٖ سبسي ضفبف صحٙٝ، تٙظيٓ ثزاي ٔختصز ثطٛر :((Lecturingکردن  سخنراني .1

 . ضٛد ٔي ٌزفتٝ ثىبر

 وٙتزَ تحت ٔؼٕٛالً ٚ ضٛد ٔي ٌزفتٝ ثىبر ضىُ ايٗ در ضذٜ طزاحي سٛاالت يب ٚظبيف تٛاِي(: Step by step discussion)گام به گام بحث .2

 .ثبضذ ٔي زتيٛت

ا٘جبْ  تيٛتٛر تٛسط ٔذاخّٝ حذالُ .وٙذ ٔي تطٛيك آساد صحجت ثٝ را دا٘طجٛيبٖ حتي يب ٚ دٞذ ٔي اجبسٜ تيٛتٛر(: Free discution)آزاد بحث .3

 . دٞذ تغييز را ٔٛضٛع يب ٚ ٕ٘ٛدٜ خالصٝ را ثحث است ٕٔىٗ ٚ

 ٘ٝ ٚ دارد إٞيت تؼذاد ثخص ايٗ در . ٌيزد ٕ٘ي صٛرت ا٘تمبدي ٞيچ ضذٜ، استمجبَ جذيذ ايذٜ ٞز اس(: Brain storming)فکري طوفان .4

 .ٌيزد ٔي صٛرت ثؼذي ٔزاحُ در ارسيبثي ويفيت ٚ

5. Fish bowl :ٖلزار داخّي ايٗ ٌزٜٚ دٚر خبرجي حّمٝ در وٝ ٌزا٘ي ٔطبٞذٜ ٌزٜٚ ٚ وٙٙذ ٔي ثحث ٔٛضٛع يه رٚي داخّي حّمٝ در دا٘طجٛيب 

  .وٙٙذ ٔي ٔطبٞذٜ را ا٘ذ،آٖ ٌزفتٝ

ضٛد  ٌزفتٝ ٘ظز در ٞستٙذ ؼيٚال ٚ سبدٜ وٝ ٔختصز ٘مطٟبي است السْ .است ٔفيذ ارتجبطي ٟٔبرتٟبي تٛسؼٝ ثزاي(: Role play)نقص ایفاي .6

 .دٞذ ٔي افشايص را وبر حسبسيت ضذٜ ضجط ٚيذئٛ يب افزاد س٘ذٜ رفتبر ثٝ زتيٛت .پيطٟٙبدات

 ٔي اػضب پيٍيزي تٕبْ حضٛر ثب ٚ ثشري درٌزٜٚ وبر ٔؼٕٛالً ٚ دادٜ ا٘جبْ را خٛد ٚظيفٝ ٔستمُ ثطٛر تيٛتٛر ثذٖٚ ٌزٜٚ :رتيوت بذون هاي گروه .7

 .ضٛد

 

 تذریس در گروه کوچک: روش درترتيب نطستن 
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