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 درس:  شرحی از 
  گروه و کارکردهاي آن و چگونگی استفاده از آن در فرایند آموزش شناختآشنایی و 

 



 

 نظر: منابع اصلی تدریس درس مورد
  1389) پویایی گروهی و اندازه گیري پویش هاي گروه؛ دکتر محمد رسول گلشن فومنی؛انتشارات پژوهش؛ 1

 1389پویایی گروه؛ دانلسون آر فورسایت؛ ترجمه مهرداد فیروزبخت و منصور قنادان؛ موسسه خدمات فرهنگی رسا؛ چاپ پنجم 
 1389ی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سیزدهم روان شناسی پویایی گروه؛ دکتر محمد رسول گلشن فومن

 1380پویایی گروه شناخت و سنجش؛ دانلسون آر فورسایت؛ ترجمه دکتر جعفر نجفی زند و حسن پاشا شریفی؛ نشر دوران؛ 
 1370روش بحث و مذاکره بر اساس تاثیر و تاثر متقابل در گروه؛ دکتر سید مهدي ثریا؛ انتشارات رشد؛ 

 .1390و مشاوره گروهی؛ دکتر عبداهللا شفیع آبادي؛ انتشارات رشد؛ پویایی گروه 
   1380درآمدي بر گروه سنجی و پویایی گروهی؛ ترجمه غالم عباس توسلی؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 

 

 
 
 

 : درس اهداف کلی
 تعریف گروهآشنا کردن دانشجویان با  -1
 علل و نحوه تشکیل گروه با دانشجو شناییآ -2
 شنایی دانشجو با مراحل رشد و اجتماعی شدن گروهآ  -3
 پویایی گروه، نحوه سنجش و طریقه استفاده از آن در آموزشبا دانشجو آشنایی  -4
 آشنایی دانشجو با فرایندهاي درون گروهی مانند نقش، ساختار، رهبري، تعارض و همنوایی   -5
 
 

 
 *جلسه اول
 نوروزيدکتر نام مدرس: 

 یف گروه و شناخت انواع آنتعر* عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

  لغت شناسی گروه را مشخص نماید -1
 بیان کند.  تعریف گروه را-2
 انواع گروهها را نام برده و مشخصات آنها را بیان نماید. -3
 ویژگیهاي مشترك گروهها را توضیح دهد. -4
 ورد بحث و بررسی قرار دهد.تفاوت دیدگاه جامعه شناسان و روانشناسان را در مورد گروه م -5

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 *جلسه دوم



 نوروزيدکتر نام مدرس: 
 ل گروهعلل تشکی* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 دیدگاههاي مربوط به تشکیل گروه را نام برده و هر یک را تعریف و تفسیر نماید. -1
 انواع دیدگاههاي کنشی مربوط به تشکیل گروه را توضیح دهد. -2
 .تفاوت دیدگاههاي مربوط به جاذبه فردي تشکیل گروه را بیان نماید -3
 .گروه جمع بندي نموده و دیدگاه غالب را معرفی نماید درباره دیدگاههاي مربوط به تشکیل -4
 سطح مقایسه و سطح مقایسه براي جایگزین را تعریف و نقش آنها را در تشکیل گروه بیان نماید. -5

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و سشپر ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 سوم *جلسه

 نوروزيدکتر نام مدرس: 
 مراحل تشکیل و رشد گروه، مراحل اجتماعی شدن گروه* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 انواع الگوهاي تشکیل گروه را نام برده و هر یک را به اختصار توضیح دهد. -1
  نه تشکیل گروه بر اساس نظریه تاکمن را بیان کرده و هریک از مراحل را توضیح دهد.مراحل پنج گا -2
 اجتماعی شدن گروه را تعریف و عوامل موثر بر آن را توضیح دهد. -3
 مراحل اجتماعی شدن را نام برده و در مورد هر یک از مراحل بحث نمایند. -4

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 چهارم*جلسه 

 نوروزيدکتر نام مدرس: 
 آشنایی با ساختار گروه * عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
ه گانه مربوط به ساختار گروه (نقش، اقتدار و جاذبه) را توضیح ساختار گروه را تعریف کرده و عوامل س -1

 دهد.
 انواع نقش را بیان نموده و در مورد تفاوتهاي آنها بحث نمایند. -2



 فشارهاي روانی مربوط به نقش را نام برده و توضییح دهند. -3
 در مورد تعارض بین نقشی و درون نقشی بحث نمایند.  -4
 قتدار را توضیح دهند.الگوي هرمی روابط ا -5
 نظریه هاي مربوط به ساختار مقام در گروه را بیان و در مورد آنها بحث نمایند. -6

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -ژکتور ویدئو پر   وسیله کمک آموزشی:

 
 پنجم*جلسه 

 نوروزيدکتر نام مدرس: 
 آشنایی با ساختار گروه * عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 نظریه حالتهاي توقع را توضیح داده و دو نشانه اختصاص مقام بر اساس این نظریه را توضیح دهد. -1
 روابط جاذبه اي در داخل گروهها را توضیح دهد. -2
 اي ارتباطی را نام برده و در مورد ساختار هر یک بحث نمایند.انواع شبکه ه -3
 .در مورد انواع ارتباط در شبکه هاي سلسله مراتبیبحث نمایند -4
 نظام چند سطحی مشاهده گروهها را توضیح دهد. -5

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی: روش آموزشی
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 ششم*جلسه 

 نوروزيدکتر نام مدرس: 
 دیدگاههاي پیشگامان پویایی گروه  و تعریف پویایی گروه* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 پویایی گروه را تعریف نماید. -1
 ان نماید.تاریخچه پویایی گروه را بی -2
 درباره مفهوم دریچه جوهري و نحوه استفاده از آن در فرایند آموزش توضیح دهد. -3
 تفاوتها و نقاط اشتراك دیدگاهها و نظریات مختلف مربوط به پویایی گروه را مورد بحث قرار دهند.  -4

 
 □ حرکتیروانی                        □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 



 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 هفتم *جلسه

 نوروزيدکتر نام مدرس: 
 روش هاي سنجش پویایی گروه* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 .نام ببردروشهاي سنجش پویایی گروه را  -1
 مشارکتی، آشکار  پنهان و ساختارمند را توضیح دهد.فنون مشاهده شامل مشاهده  -2
 روشهاي آزمون گروه سنجی را بیان کرده و در کالس به صورت عملی تمرین نمایند. -3

 
 ■ روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 هشتم*جلسه 

 نوروزيدکتر نام مدرس: 
 همرنگی و نفوذ در گروه ، علل پیدایش همنوایی   عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی: 
 همنوایی در گروه را تعریف نماید. -1
 عوامل موثر بر همنوایی را ذکر نماید.  -2
 توضیح داده و بحث نماید. درباره نفوذ اکثریت و اقلیت -3
 مدل سالمون، التنه و مالن مربوط به نفوذ اکثریت را توضیح داده و در باره آنها بحث نمایند.  -4
 عوامل موثر بر نفوذ اقلیت را توضیح دهند. -5
 نقش پایگاه اجتماعی در نفوذ را بیان نماید. -6

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 نهم*جلسه 

 نوروزيدکتر نام مدرس: 
 نقش اعضاي گروه و تاثیر هر کدام بر فرایند گروه* عنوان مبحث: 



 
 اهداف اختصاصی:

 .ازنده و تبیینی در گروه را تعریف نمایندانواع نقش سازنده، پرد -1
 انواع نقشهاي سازنده را نام برده و هر یک را مختصري توضیح دهند. -2
 انواع نقشهاي پردازنده را نام برده و هر یک را مختصري توضیح دهند. -3
 انواع نقشهاي تبیینی را نام برده و هر یک را مختصري توضیح دهند. -4
 ر گروه را نام برده و ویژگی هر یک از آنها را ذکر نمایند.چهره هاي مزاحم د -5
 در گروه را نام برده و ویژگی هر یک از آنها را ذکر نمایند. مخربچهره هاي  -6
 تفاوت چهره هاي مخرب و مزاحم را بیان نمایند. -7
 

 □تیروانی حرک                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:
 

 مده *جلسه
 نوروزيدکتر نام مدرس: 

 رهبري، عوامل موثر بر رهبري* عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 عوامل بوجود آورنده رهبري را لیست نمایند. -1
 جنبه هاي کلیدي آن را برشمارند. رهبري را تعریف نموده و -2
 رفتارهاي رابطه اي و تکلیفی مربوط به نقش رهبري را توضیح دهند. -3
 خصوصیات رهبر را برشمرده و در مورد آنها بحث نمایند.-4
 علل بروز رهبري را ذکر نمایند. -5

 
 □ی حرکتیروان                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:
 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 
 دهمیاز*جلسه 

 نوروزيدکتر نام مدرس: 
 نظریه هاي مربوط به سبک رهبري* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 نظریه تلویحی ظهور رهبري را توضیح دهند. -1



 ط به کارآمدي رهبري را نام برده و در مورد آنها بحث نمایند.نظریه هاي مربو -2
 سبکهاي مختلف رهبري را بیان کرده و در مورد کارآمدي آنها استنباط نمایند. -3
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث ،پاسخ و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:
 

 دهمدواز*جلسه 
 نوروزيدکتر نام مدرس: 

تصمیم گیري در گروه، مراحل تصمیم گیري، آفات تصمیم گیري گروهی و نحوه برخورد با * عنوان مبحث: 
 آن 

 اهداف اختصاصی:
 ند.مراحل تصمیم گیري را نام برده و هر یک را به اختصار توضیح ده -1
 روشهاي مختلف تصمیم گیري در گروه را بیان و در مورد مزایا و معایب هر یک بحث نمایند. -2
 مشکالت مربوط به تصمیم گیري و نحوه برخورد با آن را ذکر نمایند. -3
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، ورديبازخ سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:
 

 زدهمسی *جلسه
 نوروزيدکتر نام مدرس: 

 گروه فکري، عالیم، معایب و نحوه برخورد با آن* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 تفکر گروهی یا گروه فکري را تعریف نمایند. -1
 ده و هر یک را مختصري توضیح دهند.نشانه هاي گروه فکري را لیست نمو -2
 . درباره علل تفکر گروهی توضیحاتی ارائه دهند -3
 .در مورد روشهاي پیشگیري از گروه فکري بحث نمایند. -4

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث ،پاسخ و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:
 

 دهمچهار*جلسه 

 



 نوروزيدکتر نام مدرس: 
 تعارض، علل شکل گیري، نحوه روبرویی با آن * عنوان مبحث: 

 
 اهداف اختصاصی: 

 تعارض را تعریف نمایند. -1
 منابع تعارض در گروه را بیان و هر یک را توضیح دهند.  -2
 نده تعارض را توضیح دهند.فرایند ایجاد کن -3
(مداخله جناح سوم، مذاکره، مصالحه و حل مسئله) را توضیح رض در گروه اروشهاي روبرویی و حل تع -4

 داده و در مورد آنها بحث نمایند. 
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، رديبازخو سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:
 

 دهمپانز*جلسه 
 نوروزيدکتر نام مدرس: 

 ائتالف در گروه و ویژگیهاي آن* عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی:

 درباره نحوه شکل گیري ائتالف در گروه توضیح دهند. -1
 ند.ویژگیهاي ائتالف را بیان و در باره آن بحث نمای -2
نظریه هاي مربوط به شکل گیري ائتالف (نظریه حداقل منبع، حداقل قدرت و چانه زدن) را توضیح  -3

 .و آنها را با یکدیگر مقایسه نمایند دهند
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث سخ،پا و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:
 

 زدهمشان *جلسه
 نوروزيدکتر نام مدرس: 

 عوامل محیطی موثر بر عملکرد گروه * عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
 انواع قلمروها در روابط بین فردي را توضیح دهند. -1
 را توضیح دهند.بخشهاي مختلف بوم پایی (قلمرو گروهی و بوم پایی بین گروهی)  -2



 رفتار مکانی را توضیح داده و انواع آن (فضاي شخصی و ترتیب استقرار) را توضیح دهند. -3
  
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ژکتور ویدئو پر   وسیله کمک آموزشی:
 

 دهمهف*جلسه 
 نوروزيدکتر نام مدرس: 

 (بخش دوم)عوامل محیطی موثر بر عملکرد گروه عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 عوامل موثر بر رفتار مکانی را نام برده و توضیح دهند. -1
 نمایند. انواع الگوهاي استقرار را توضیح داده و درباره انواع مناسب در فرایند آموزش بحث -2
 عوامل ایجاد کننده فشارهاي محیطی را بیان و درباره هر یک توضیح دهند.   -3

 
  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 ر ، ویدئو پروژکتووایت برد   وسیله کمک آموزشی:
 

 دهمجه*جلسه 
 نوروزيدکتر نام مدرس: 

 ارائه کار گروهی در مورد مطالب آموخته شدهعنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی: 

 ارائه نقشها و چهره هاي مخرب و مزاحم در یک ایفاي نقش با موضوع دلخواه -1
 انجام سبکهاي مختلف رهبري در حین اجراي ایفاي نقش فوق -2 

 مختلف تصمیم گیري در حین ایفاي نقش فوقپیاده نمودن روشهاي  -3
 بررسی عوامل محیطی موثر در عملکرد گروه حین انجام ایفاي نقش و گزارش نهایی در مورد آنها -4
  

  ■روانی حرکتی                       □عاطفی                      □حیطه :   شناختی 
 ایفاي نقشروش آموزشی: 

 بردوایت   وسیله کمک آموزشی:


