
 
    

 نویسنده : محمد حافظی نژاد

 از مجموعه مقاالت رایگان سایت روش تدریس

  تدریس راحت با کارگروهی قسمت دوم

 این مقاله رایگان است 
 و شرط استفاده از آن این است که

با یک نفر به اشتراك بگذارید را آن  
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 اگر خاطرتان باشد گفتیم
به خاطر اهمیت و کاربردي بودن روش کارگروهی، این مقاله در سه قسمت، تقدیم 

 شما می شود
 گروهی؟قسمت اول:چرا کار 

 قسمت دوم: آمادگی قبل از شروع کار گروهی
 قسمت سوم:آموزش روش تدریس کار گروهی

  
 آمادگی قبل از شروع کارگروهی

 .خودتان به کارگروهی اعتقاد داشته باشید
شما در مدرسه به عنوان یک معلم با دیگر معلمان ، و مدیرو معاونین هم گروه 

و مدیر خیلی اختالف دارید آنقدر که هستید. فرض کنیم شما با دیگر همکاران 
حتی دانش آموزان هم متوجه ي این موضوع شده اند. در این حالت شما نمی 
توانید از دانش آموازانتان توقع داشته باشید که بتوانند با یکدیگر کار گروهی انجام 
دهند. پس قبل از هرچیز خودتان به عنوان عضوي ازگروه معلمان مدرسه کارتان 

 .این مقاله را مطالعه نمایید قسمت اول  انجام دهید. پیشنهاد می کنم ابتدا را خوب
 احساسات تا است تعهد بیشتر به دانش آموزان بیاموزید کار گروهی 

وقتی دانش آموز خود را کامال متعهد می کند. نیروهاي برتر نیز به حرکت در می 
آیند. و رویداد هاي مختلفی به او کمک می کند. برخی تعهد را با احساسات مرتبط 
می دانند. این افراد اگر حال خوبی داشته باشند کارهاي گروه را به خوبی انجام 

اري آن ها با گروه پایین می آید. اما می دهند و در غیر این صورت کیفیت همک
تعهد واقعی اینگونه نیست. تعهد واقعی احساس نیست، بلکه جنبه اي از شخصیت 
است. احساسات همواره در حال تغییر هستند ، اما تعهد باید پایدار و مستحکم 
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باشد. پس قبل از شروع کار گروهی باید متعهد بودن را به دانش آموزان گوش زد 
 .کنید

 .بیاموزید آموزان دانش گونگی صحبت کردن در کارگروهی را به چ
یکی از مشکالت اصلی کار گروهی این است که دانش آموزان نمی توانند به صورت 

 را انمنظورش فریاد و داد با که اند گرفته یاد  منتقطی باهم صحبت کنند. برخی 
 نشدا یاد را گروه در کردن صحبت که شماست ي وظیفه این.کنند منتقل هم به

ر دانش آموز در دوره ي ابتدایی است ، می توان به صورت اگ. بدهید آموزان
مستقیم این کار را به آن ها آموزش داد ولی اگر سن مخاطب کمی بیشتر است . 
باید در آموزش مدل صحبت کردن کمی احتیاط کرد. چون اغلب آدم ها فکر می 

 ویمبگ تر خودمانی یا هستند سلطم ارتباطی فنون تمام بر خودشان  کنند که 
 دتوانی می بزرگساالن به مورد این کردن زد گوش براي. "آخر ارتباطات هستند"
 مخفی صورت به که کنید استفاده جمالتی از یا. کنید استفاده طنز زبان از

 روهگ در حتما که میدانم"  : مثال.  شود نمی متوجه کسی ولی هستند فرمایشی
ار گروهی به هم احترام ک در یعنی جمله این ".گذارید می احترام یکدیگر به

بگذارید . اگر ما مستقیم می گفتیم تاثیر بدي روي مخاطب می گذاشت ولی با 
 .زیرکی و تغییر جمله می توانید به دیگران چیز هایی را امر کنید

 دانش آموزان ناراضی و سرکش را از قبل آماده کنید 
برخی از دانش آموزان کال سر ناسازگاري دارند. این هم به دالیلی مثل تربیت 
خانوادگی ، مشکالت عصبی و .... است . به هر حال در کالس این ها هم جزوي از 
گروه خواهند شد . معموال عضویت این دانش آموزان در گروه باعث نارضایتی سایر 

با با صحبت کنید و همانکاري را اعضاي گروه هم خواهد شد. شما باید از پیش 
که در گروه از وي انتظار می رود به صورت ویژه به او بیاموزید. دراین کار به شیوه 
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ي مثبت و تشویق کنند عمل کنید . به طوري که انگار مطمئن هستید که او 
مشارکت خواهد کرد. بهتر است بگویم به او تلقین کنید هرچند اگر مطمئن 

رل دانش آموزان سرکش از بقیه ي دانش آموزان هم می توانید نیستید. براي کنت
کمک بگیرید، شاید آنها راهکارهاي بهتري داشته باشند. اگر هیچ کدام از این 

 .روش ها کار ساز نبود . اجازه دهید که کارش را به تنهایی انجام دهد
دانش آموزان خیلی خوب دوست ندارند با دیگران کار کنند. آن ها را هم 

 باید از قبل آماده کنید
ابرخی شاگرد زرنگ ها نمی خواهد با دیگران در یک گروه باشند. این کار شاگرد 

 .زرنگ ها دالیل مختلفی دارد
 .شاگرد زرنگ ها فکر می کنند بقیه اعضاي گروه از آنها سواستفاده می کنند

 .شاگرد زرنگ ها حوصله ي اینکه بار دیگران را به دوش بگیرند ندارد
گرد زرنگ ها از اینکه همه ي اعضاي یک گروه نمره ي یکسانی می گیرند شا

 .ناراحت هستند
با شاگرد زرنگ ها باید صحبت کرد. پیشنهاد می شود از موارد زیر براي انگیزه 

 .داده به شرکت در کارگروهی براي شاگرد زرنگ ها استفاده کنید
 شما می توانی سرگروه این گروه باشی

 احتیاج دارد گروه به کمک تو
 اگر مشکلی در کار به وجود بیاید تو بهتر از هر کسی می توانی حل کنی

نگران نمره نباش ، توکه همیشه بهترین نمره را می گیري پس بیا کمک کن تا 
 دیگران هم نمره ي خوبی بگیرند

 این فعالیت گروهی بهترین راه مرور درس ها براي توست
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شارکت دهید،قبل از اینکه مستقیم به دانش آموزان را در مسائل کالس م
 .سراغ کار گروهی بروید

معملمانی که در کالس متکلم وحده هستند ، اصال نباید به سراغ کار گروهی 
بروند. شما باید قبل از اینکه از شیوه ي کار گروهی استفاده کنید زمینه مشارکت 

باید این ویژگی  دانش آموزان در کالس را فراهم آورید به عنوان مثال کالس شما
 .ها را داشته باشد

باید در کالس سوال هایی پرسیده شود که بیش از یک پاسخ مناسب داشته باشد 
 .تا دانش آموزان به اظهار نظر بپردازند

 .جو گفتگو و تعامل بر کالس حاکم باشد
اگر تمام کارهایی که گفته شد را انجام داده اید می رویم به سراغ اینکه چگونه 

 یم؟س کنتدری  بندي کنیم ؟ و چگونه با استفاده از کار گروهی به راحتی گروه 
 !قسمت سوم به زودي در سایت روش تدریس

 روش تدریس کار گروهی
  
 
 

 پایان
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 ممنون که این مقاله را مطالعه کردید
  ادامه ي دوستی هابراي 

  را بپذیرید هدیه سایت روش تدریس
  هاي صوتی به همراه کتابفایل 

  
  به ایمیل شما ارسال می شوند یگانرابه صورت 

  و دانلود فایل ها روي لینک زیر کلیک کنید عضویتبراي 
http://raveshtadris.com/%D%8B%1D%88%9D%8B%20%4D%8

AA%D%8AF%D%8B%1DB8%C%D%8B/3 
 

 
  به جمع هزاران عضو باشگاه مدرسان سایت روش تدریس خوش آمدید
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