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مدارس و نقش معلمان در پرورش نونهاالن امروز و اندیشمندان، خبرگان، متخصصان و  گاهیجا تینظر به اهم

براي همیاري یکدیگر در ساختن فرداهاي در  يمدیران فرداي این مرزوبوم و نیز اهمیت تفکر تعاون و همکار

معلمان و  یشیاند عالم هستی باهم گانهیرا برگزیده تا به یاري » در مدارس  آموزش تعاون«مقوله  رو شیپ

را که الزمه حفظ و بقاي جامعه و مشارکت حقیقی » سازي در بخش تعاون فرهنگ«مدرسان بزرگوار کشورمان 

فرداي نهضت تعاون در کشورمان استمرار  تیآحاد مردم در سرنوشت خود است، در جهت توانمندسازي و تقو

 .بخشیم

انگلستان، در یازده فصل به شرح زیر  یاه ایووا شمالمطالب حاضر نوشته دکتر کاالهان از دانشکده آموزش دانشگ

 :که به تدریج در ماهنامه تعاون به چاپ خواهد رسید باشد یم

 بازنگري آموزش تعاون 

 نقش معلمان 

 افراد يریپذ تیو مسؤول ییاتکا متقابل مثبت، پاسخگو 

 آموزان تعاون به دانش يها آموزش مهارت 

 نظارت، دخالت و مشارکت 

 پردازش گروهی 

 ارزیابی و آزمون 

 مدارس تعاون 

 نتیجه و بازتاب 

 برنامه آموزش تعاون 

 .امید است تالش ما، هرچند اندك، مثرثمر و مورد قبول افتد

 و یادگیري تعاون یآموزش يبازنگر: فصل اول

 :همراهی با گروه براي تعاون

آموزش . سازنده داریم يانداز به ارائه چشم ازیهمکاري و تمایل به یادگیري، ن زهیبراي آموزش تعاون به ایجاد انگ

انسان و تعامل اجتماعی بسیار پیچیده  رامونیمحیط پ یواقع یآموزش زندگ یعنیشامل دو موضوع اساسی، 

 .دارند شیمختلف آموزش تعاون، گرا يها وهیطرفداران تفکر تعاون هریک به دالیلی به ش .است

تا دانش خود را مرور  دینما یارزنده بحث گروهی که به افراد گروه کمک مبر نقش » پردازان اطالعات تئوري«اما 

اعضاي گروه در  یوقت. ترتیب محفوظات خود را بسط دهند، تأکید دارد نیکنند، درباره آن حرف بزنند و بد

، در حقیقت دانش خود را دهند یم حی، توضکنند یخود را طرح م يها گروهی مشارکت و سؤال يها بحث

 کنند یمراحل یادگیري، ثبت و ضبط را پردازش م ی، سپس تمامکنند یها ارتباط برقرار م آن نیدهی و بسازمان
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 .شود یاطالعات و در نهایت ذهن م يبند که این امر موجب تقویت، پردازش و طبقه

که در سبب تعارض شناختی و عدم تعادل گردد  تواند یمعتقدند که تعامل در گروه م 1 اژهیطرفداران نظریه پ

 .دهد یجدید سوق م يها دهیبه سمت ا نیصورت فرد را به شک و پرسش در مورد دانش خود، همچن نیا

 ساختارگراهاي طرفدار تئوري

چرا که کارکرد ذهن . باشد یبر این باورند که تعامل اجتماعی براي آموزش بسیار حائز اهمیت م 2  یگوتسکیو

و سپس افراد این  دهد یفرد را در مسیر تعامل اجتماعی قرار م نظیر استدالل، ادراك وذهن نقادانه است که

ها قبل از آنکه بتوانند به تنهایی از عهده انجام  گفت که آن دی؛ اما درباره کودکان، باکنند یم یمهارت را درون

اجتماعی،  تیاز اینرو آموزش و یادگیري تعاون نه تنها حما. به حمایت اجتماعی دارند ازیوظایف ذهنی برآیند، ن

 )2001) ولفولک. (دینما یآموزان براي یادگیري را مهیا م بلکه سکوي پرتاب موردنیاز دانش

و چنین اظهار  باشد یتئوري یادگیري ساختارگرایان، م» یگوتسکیو«يتئور 3 نیبه نظر اسالو

 :که دارد یم

ها براي یادگیري تعاون، آموزش  از آن توان یاست که م»یگوتسکیو«يعقاید جدید ساختارگراها متأثر از تئور

به همین . مند شد درس نیز بهره يها آموزش در کالس يها براساس جستجو و تحقیق با هدف استحکام روش

که دو اصل آن براي  ندینما یامر نقش مهمی ایفا م نیدر ا»یگوتسکیو« دیدلیل چهار اصل مهم برگرفته از عقا

سپس کمک به کودکان . اجتماعی یادگیري است تیآن بر ماه دیخست، تأکن. است تییادگیري تعاون حائز اهم

موارد، آموزش از طریق تعاول مشترك با بزرگساالن و یا همیاري همراهان و  نیبراي یادگیري که وي براي ا

 .کند یتوانمند را پیشنهاد م يها یهمکالس

، در این رندیگ یاعضاي گروه قرار م یهمراه با» فرایند فکر کردن« طیدر الگوهاي آموزش تعاون کودکان در شرا

بلکه سایر . ردیگ یآموزان قرار م روش آموزش و یادگیري، نه تنها نتایج به دست آمده را در اختیار تمام دانش

را با دیگران سهیم شوند و » چگونه فکر کردن«تا مراحل و روند  دینما یآموزان را وادار م دانش

مسائل را به خوبی حل کنند، ناخودآگاه در چنین شرایطی  توانند یافرادي که م دارد یم» اظهار" یگوتسکی«

آموزان تجربه و شیوه خود را با دیگران در میان  به هنگام کار گروهی، دانش. کنند یتجربه خود را بازگو م

 .رندیگ یسایر اعضاي گروه شیوه حل مسأله را فرا م بیو بدین ترت گذارند یم

در این دیدگاه، فهم بهتر مفاهیمی است که در محدوده یادگیري و نزدیک میدان یادگیري دومین مفهوم مهم 

که در مقطع یادگیري همگن اوست  يآموز آموزان را براي انجام تکالیفشان با دانش دانش یوقت. کودکان قرار دارد

 .دینما یم ياریدر مراحل یادگیري وي را  شک ی، بدیده یقرار م
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  تعریف

در شرایط و موقعیت همکاري و تعاون، افراد به دنبال، . رسیدن به هدف مشترك يکار با یکدیگر برا تعاون یعنی

کوچک کامال  يها تعاون در گروه يریادگیآموزش و . فایده نه تنها براي خود بلکه براي سایر اعضاي گروه هستند

کار کنند تا سطح یادگیري خود و دیگران که باهم  رندیگ یآموزان یاد م کاربرد آموزشی دارد، در این شیوه دانش

 )1998و جانسون هولویک ) جانسون. (را ارتقا دهند

حال آنکه در کار . شود یو تعاون اغلب به یک مفهوم به کار برده م یاصطالح آموزش و یادگیري کار گروه

آموزش و یادگیري . دباهم همکاري و تعاون داشته باشن نکهیبدون ا. کنند یآموز باهم کار م گروهی چند دانش

مختلف باهم همکاري  يها يبا توانمند ییها آموزان در گروه که در آن دانش يزیر تعاون عبارت است از برنامه

  )2001آموزش، ولفالک  یروانشناس( کنند یگروهی پاداش دریافت م تیو براساس موفق کنند یم

 الگوهاي آموزش و یادگیري تعاون

تئوري را جانسون و جانسون به سال  نیاول. اند آموزش و یادگیري تعاون ارائه نمودهمحققین، سه تئوري براي 

 :تعریف دقیق و کامل از آموزش تعاون در گروه است يمعیار برا 5مطرح کرد که شامل  1999

 الگوي آموزش و یادگیري تعاون به روش جانسون و جانسون-الف

براي رسیدن به هدف مشترك  رندیگ یبدین ترتیب افراد یاد معبارتی درك اعضا که ) به(اتکا متقابل و مثبت 

  .ددادن و هدایت نیاز به یکدیگر دارن حیها براي تقویت و حمایت، توض باهم کار کنند، آن

 پذیرش مسئولیت و پاسخگویی به افراد

تک اعضا در قبال مشارکت  برخالف اصول باشد، حال آنکه در تعاون تک تواند یتک اعضاي گروه م عملکرد تک

آموزان روبروي  دانش یوقت(کمک به اثر متقابل ) هستند(خود براي رسیدن به هدف مشترك مسئول و پاسخگو 

ترتیب روي یکدیگر اثر مثبت گذاشته و بیشتر باهم احساس نزدیکی و  نی، نه در یک ردیف، بدنندینش یهم م

و براي  دهند یو تالش خودشان را در همیاري نشان م یسع) گروه( یبررسی و تحقیق گروه) کنند ییت مصمیم

 .کنند یم يریگ میبهتر شدن و مؤثر بودن تصم

، بهتر است )ها براي کار گروهی ضروري است این مهارت(کوچک  يها بین فردي در گروه يها ارتقا مهارت

اتفاق (به یک نظر واحد  دنینظیر بازخورد سازنده، رس ییها گروهی مهارت تک اعضاي گروه قبل از انجام کار تک

 .شدن با مسئله را بیاموزند و با هم تمرین کنند ریدرگ) رأي
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 الگوي آموزش و یادگیري تعاون به روش اسالوین-ب

اول شامل روش مطالعه گروهی است که  وهیش. آموزش و یادگیري تعاون به روش اسالوین شامل دو مبحث است

. کنند یآموزان ابتدا براي یادگیري، فهم و تبادل اطالعات درسی به همدیگر کمک م در این روش دانش

. است یآموزش عمل ای» طرح یادگیري از پایه« يبعد وهیش. نامد یم»مسائل »یسازمانده«این روش را »کوهن«

یا سایر  يواریبراي ارائه گزارش، انعکاس نتیجه آزمایش، روزنامه د آموزان به صورت گروهی در این روش دانش

 )2000اسالوین سال ( کنند یفعالیتها با یکدیگر کار م

 دیآموزان بخواهیم باهم کار کنند، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید، با در عین حال، صرف اینکه از دانش

به عالوه تحقیقات نشان » .باشد«یکدیگر با هدف موفقیت، وجود داشته  کیقوي براي تشویق و تحر يا زهیانگ

ها بیش از  ، انگیزه آنکنند یمقایسه با قبل پاداش دریافت م آموزان براي انجام بهتر تکالیف در دانش یداده وقت

ساز  مشکل نهت، چرا که پاداش در قبال پیشرف. دهند یکار بهتر در مقایسه با دیگران انجام م يزمانی است که برا

 )1995) نیاسالو(و نه سهل است 

 :را بسط داده و آن را به مرحله استاندارد شدن رسانده است یدر همین راستا اسالوین دو اصل قبل

 یکه به هدف آموزش کنند یآموزان زمانی آن را دریافت م دانش) به خصوص پاداش گروهی(اتکا متقابل مثبت 

 .آموزان نیز به آن هدف برسند رسیده باشند و این مستلزم آن است که سایر دانش

آموزان گروه ارزیابی شود و  تک دانش که عملکرد تک ابدی یپذیرش مسئولیت و پاسخگویی افراد، زمانی معنا م

 .ها بشود تک آن حاصله متوجه تمام اعضاي گروه و تک جینتا

 :پذیرش مسئولیت و پاسخگویی افراد وجود دارد جییسه راهکار براي تشویق و ته

گروه آموزش دهند تا  يخودشان را به سایر اعضا يها آموزان را وادرا کنید تا آموخته دانش .1

 .طور همزمان درس را نیز پس بدهند بدین ترتیب به

 .ها امتحان شفاهی گرفته شود از آن .2

 .گرفته شود زین) تستی( یامتحان کتب .3

را دریافت کنند که تکالیفشان را در حد باالي استاندارد انجام داده  يگرییا هر پاداش دزمانی گروه گواهی 

از اعضاي گروه در ) کس چیه(همه . کند یصورت گروه براي رسیدن به پاداش استثنایی رقابت نم نیدرا. باشند

که پاسخگویانی براساس آموزان یاد بدهید  به دانش. رسند یظرف مدت زمان تعیین شده به آن مالك موردنظر م

اعضاي گروه یعنی کمک به یکدیگر با هدف یادگیري و حصول اطمینان از آمادگی تمام افراد  یفعالیت تمام

). 1995اسالوین، . (گروه براي امتحان یا هر تکلیف دیگري که بدون کمک و هماهنگی اعضاي گروه باشند

 .مختلف بهره گرفت ياه آموزش و یادگیري تعاون به صورت روش نیازا نیاسالو
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در حالی است که این  نیا. ، باشدنیآفر از ابزارهاي پر از تنوع، نه مشکل یکی تواند یآموزش و یادگیري تعاون م

تک اعضاي گروه متمرکز هستند و یا به سمت  تک يها يآموزشی با توجه به توانمند يها روزها مدارس و روش

آموزان  حال آموزش و یادگیري تعاون براي ایجاد ارتباط بین دانش نیدر ع. پردازند یناهمگن م يها گروه لیتشک

دیگر  یکیدارد،  يشمار یفواید ب شانیها یآموزان استثنائی با همکالس متفاوت و بین دانش يها تیبا پیشینه، قوم

 )1995 نیاسالو(استثنایی است  يها پراهمیت استفاده از روش آموزش تعاون، در کالس يها گاهیاز جا

 الگوي آموزش و یادگیري تعاون به روش کوهن-ج

 يها ، به الگوي آموزش و یادگیري تعاون معروف است، در این الگو کوهن بیشتر بر چارچوب»کوهن«يالگو

ویژگی را رعایت  4 »دیبا" کوهن«براي به کار گرفتن معیارهاي . تأکید دارد تا ساختارهاي روانشناختی یاجتماع

 :کرد

به  قیقی در نظر گرفته شود که در خاتمه بحث آزاد ایجاد شود و بیشتر بر مهارت تفکر گامتکالیف ذهنی و تح

 .نماید دیتأک) منطقی(گام 

 يبرا. تمامی اعضاي گروه باشد يبه همکار ازیکارهاي گروهی را پیشنهاد کنید که براي رسیدن به نتیجه، ن

به تمامی اعضاي گروه نقشی  .در نظر بگیرید گردد یمبحث ختم م کیمنظور تکالیف مختلفی را که به  نیهم

 .داده شود

 يآموزشی و مباحث مدنظر معلمان برا يها آموزان بستگی به هدف دانش فیمعتقد است انتخاب تکال کوهن

مطالعات  يها اگر معلمان خواستار آموزش و فراهم کردن شرایط براي تجربه دموکراسی در کالس. آموزش دارد

آموزان را تشویق به انجام کارهایی بنمایند که پس از تفکر و تأمل در نهایت به  دانش دیاجتماعی هستند، با

ارتباط با محیط  قیآموزانش را از طر قصد دارد دانش یبرعکس اگر معلم. نتیجه و اتفاق رأي جمعی برسند

 نیاهم کند تا اآموزان فر پیرامون آشنا نماید، بهتر است براي انجام چنین تکلیفی شرایطی را براي دانش

آموزان را  اگر مبحث آموزشی کامال اجتماعی است، بهتر است دانش. نمایند یارتباطات را در اشکال مختلف بررس

  )1994کوهن،. (نمایند تیبراي انجام تکلیفی جذب و عملی هدا

بهتر است تکالیفی را مدنظر داشته باشند  ندینما یهرگاه معلمان از الگوي آموزش تعاون براي آموزش استفاده م

موضوع کامال جذاب باشد و . متعدد برسند يها مختلف دارد و براي حل آن به پاسخ يها که نیاز به مهارت

آموزان فراهم باشد، در  براي مشارکت تمام اعضاي گروه و دانش طیآموزان در انجام آن پاداش بگیرند، شرا دانش

 يآموزان برا استفاده نمایید، حتما دانش یسمعی بصري نظیر تصاویر و وسایل صوت لیسااز و دیتوان یاین روش م

مختلف نظیر مطالعه، نوشتن و باالخره دست و پنجه نرم کردن با مسأله را  يها تیانجام تکالیف فرصت فعال

  )1994کوهن،(داشته باشند 

آموزان را براي  طوري که دانش به .نتخاب کردها ا عملی آن يها تیدر حوزه فعال توان یموضوع کار گروهی را م
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ها را  آموزش توجه آن نیدر ح نیعمل یاري رساند، همچن دانیشفاهی در م يها تبادل و به کار بستن فراگرفته

آموزش در مدارس به نوعی انتزاعی  يها وهیدر حقیقت در حال حاضر ش. به مسائل اساسی و بنیادي جلب نمایید

نمونه  يبرا دیتوان یرسیدن به هدف خود م يبرا. حال آنکه اصل در آموزش علم زندگی است. و غیرعملی است

 میآموزان را به مفاه به هنگام بازکردن یک جاروبرقی، جدا کردن قطعات آن و دوبار سر هم کردن آن توجه دانش

اگر صرفا بر مفاهیم ادراکی و . ودن، کل بودن یک مجموعه معطوف نماییدتک بودن و یکی ب جدا بودن و تک

آموزان به فهم و درك مفاهیم اساسی شیوه  دانش دیتوان یذهنی تأکید دارید، بدون شک صرفا با تشکیل گروه نم

 .تعاون رهنمون سازید

تکالیف ارائه  یتمام. کند یم دیکالس، تأک یاتیکوهن به تقسیم وظایف و انجام تکالیف چند وجهی در کار عمل

؛ اما براي رسیدن به آن و انجام تکالیف هر گروه ابزار شود یشده همه به نوعی به دیدگاهی برجسته منتهی م

نمونه هفت عنوان اجتماعی براي تحقیق در  يبرا. و بالطبع شیوه ارائه نیز متفاوت است ردیگ یمختلف را بکار م

کالس پیشنهاد شد که هدف اصلی، آموزش و یادگیري تاریخ  کیزان آمو صلیبی به دانش يها جنگ نهیزم

آموزان نقشه ساختمان  از دانش یگمارده شدند، گروه یقیبه همین منظور هر گروه به کاري تحق. باستان بود

را گوش دادند،  یبیصل يها مربوط به جنگ يها یقیموس يا ها را بررسی کردند، عده ها و تصاویر خرابه قلعه

صلیبی شرکت کرده بودند را در  يها نماها که در جنگ پاپ و تصاویر انسان یدیگر متن سخنران یگروه

طور جداگانه پاسخ  هرکسی هم به. راهنما تجزیه و تحلیل و چندین روز وقت صرف این پروژه کردند يها کتاب

ر صورت نیاز، هر گروه د. که قرار بود در جلسه بحث گروهی مطرح شود، آماده کرد ییها خودش را براي سؤال

، معلم نیز براي کردند یآموزان مطالب خودشان را ارائه م دانش یوقت. ذهنی خودش را به کار گرفته بود تیخالق

 )1994، )کوهن. (نمود یکلی، منابع مختلف مورد انتقاد مورخان را ارائه م يها بحث تیهدا

. از سه روش استفاده کنند توانند یاعضاي گروه م تک معلمان براي اطمینان از انجام وظیفه و ایفاي نقش تک

نظارت بر اجرا و انجام تکالیف، فرد مشخصی را مسئول نمایند و همگان از نقش و مسؤولیت آن  يبرا )الف

نقش و مسؤولیت هر فرد نیز  )ب. و یا فرد مسؤول براي ارائه گزارش، مطلع باشند گر لیآموز به عنوان تسه دانش

. و هر فردي از نقش و مسؤولیتی که به عهده گرفته، کامال آگاه باشد )جطور جداگانه مشخص باشد  به

  )1994کوهن،(

ترغیب به همسازي  يها روش آموزش و یادگیري به شیوه تعاون و همکاري را به عنوان یکی از راه کوهن

و  ها تیمشتکل از قوم يها آموزان به خصوص در کالس دانش نیدر ببرابر  يها اجتماعی و فراهم کردن فرصت

 .کند یم هینژادهاي مختلف مدارس، توص

از تأثیرات مثبت تجربه آموزش و یادگیري به شیوه تعاون، ادامه  یکی: دیگو یم نیبا توجه به نظریه کوهن، اسالو

 تواند یفراگیري به شیوه تعاون م. است خارج از مدرسه يها یافتن ارتباطات بین افراد گروه حتی به ساعت

تشویق کودکان کم سن وسال به مشارکت است،  يها اجتماعی که از راه يها يموجب موفقیت، در نتیجه همساز

 )1995- 2000) نیاسالو(راهگشا باشد 



 

 11 از 8 صفحه

 

 در شیوه آموزشی تعاون يفرد يها ها، رقابت و تالش تفاوت

آموزان براي رسیدن به  در رقابت دانش(فرا گرفتن چگونگی رقابت شاید آموزش و یادگیري تعاون را بتوان با 

و فراگرفتن ) ها موفق هستند و تنها تعدادي از آن رندیگ یموفقیت و کسب امتیاز در مقابل همدیگر قرار م

ارتباط و همراهی با  گونه چیآموزان را بدون اتکا به دیگران برنامه آموزشی را بدون ه دانش) ياستقالل فرد

 .کرد سهیمقا) رندیگ یسایرین فرا م

در آموزش . کنند یدر شرایط رقابتی افراد به نتیجه و موفقیتی که به نفع خودشان و به ضرر دیگران است، فکر م

انجام دادن تکلیف در مقایسه با  تر قیو دق تر عیآموزان بر سر و یادگیري رقابتی بخش اعظم انرژي و تالش دانش

معنا با شکست دیگران  آموزان موفقیت خود را هم شیوه آموزش، دانش نیدر ا. باشد یمتمرکز م ها یسایر همکالس

 )1999و جانسون،) جانسون. (ابندی یم

که هر فردي با تالش خودش، مستقل و منفک  رندیگ یآموزان یاد م دانش يدر یادگیري فردي و موفقیت انفراد

حال آنکه در فراگیري به شیوه تعاون و همکاري دو نوع اتکا . رسد یعیین شده ماز تالش سایرین، به پاداش ت

بالطبع سعی و . اتکا متقابل مفهوم نداشته باشد یوقت. دارد رو شیمثبت متقابل به سایرین و تعاون را در پ

 )1999و یادگیري فردي و گروهی، جانسون و جانسون،) آموزش( شود یانفرادي مطرح م يها تالش

 ؟میکن یآموزان استفاده م تدریس و یادگیري دانش ياز شیوه آموزش تعاون برا چرا

 :نتایج تحقیقات جانسون و جانسون و هولوبک حاکی از آنست که

انجام و اتمام کار با درصد موفقیت باالتر و نیز خالقیت که نتیجه بهتري را نیز  يآموزان برا در این شیوه، دانش

مدت بیشتري در حافظه باقی  يبدین ترتیب محفوظات ذهنی آنان برا. تر هستند ، موفقبراي آنان به ارمغان دارد

این روش  يآوردها انگیزه حقیقی، انجام وظیفه در سر موقع، تعقل بیشتر و تفکر منطقی نیز از جمله ره. ماند یم

 :شیوه همچنین نتایج ذیل را به همراه دارد نیا. آموزشی است

 و حفظ ارتباطات متقابل،  جادیکه شامل روح صمیمت و دوستی، ا :آموزان ارتباطات مثبت بین دانش

 .باشد یاجتماعی، احترام و قبول تغییرات و اتحاد م تیحما

 تعادل روانی، خود توانمندسازي، توسعه ارتباطات اجتماعی، رقابت سازنده اجتماعی،  :سالمت روانی

و جانسون و ) جانسون. (اتکا به نفس، خودباوري و توان مقابله با مشکالت و تعقل در شرایط پرتنش

 )1998هولوبک،

 

 همکاري با تعاون گروه انواع آموزش و یادگیري از طریق

آموزش در گروه وجود دارد که  يشناخته شده و مشخصی برا يها وهیسون شبراساس تئوري جانسون و جان
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ها را  به عبارتی این روش. مباحث آموزشی کنونی، مدنظر داشت یها را در ساختارهاي انتزاعی و ذهن آن توان یم

 .پایه و اساس شیوه آموزش تعاون قلمداد نمود توان یم

در یک کالس تشکیل  قهیکاري که ظرف چند دق يها گروه :آموزش و یادگیري غیررسمی تعاون در گروه

تا کارهاي نظیر سخنرانی، کنفرانس و کارهاي  ردیگ یصورت م يبند روش تنها یک گروه نیدر ا. شوند یم

آموزان به مطالب و موضوعات آموزشی است و صرفا  در اینجا هدف جلب توجه دانش. نمایشی را انجام دهیم

ترتیب  نیبد. میینما یآموزان فراهم م اري و تفهیم و تثبیت مبحث آموزشی براي دانششرایطی را براي تأثیرگذ

 .مختلف درس خواهند داشت يها جلسات و بخش يزیر و برنامه يبند معلمان فرصتی براي دسته

ها براي یک سال تحصیلی  ، گروهيبند در این شیوه گروه :مستمر همکاري و تعاون يها تشکیل گروه

 قیثابت که از همان ابتدا هدف اولیه آن کمک به یکدیگر، تشو يتحقیقی با اعضا يها ، گروهشوند یم يبند دسته

شرایط  تواند یاولیه م يها این گروه لیتشک. باشد یاعضاي گروه براي پیشرفت در آن مقطع تحصیلی م یو همراه

 )1998و جانسون و هلوبک، ) جانسون. (فراهم نماید تر یآموزان به مدت طوالن را براي ادامه ارتباط دانش

 ؟دینما یم تر يتعاون را کاربرد يریادگیچه عواملی آموزش و 

مسؤولیت  رشیبه تعامل چهره به چهره، پذ قیتعاون اتکا متقابل مثبت، تشو وهیبحث در آموزش به ش نیتر مهم

 .تر در آینده است کوچک براي تشکیل گروه بزرگ يها بین فردي در گروه يها و گروهی، کسب مهارت يفرد

طور خودکار، تالش به شیوه تعاون را  آموزش منظور نمایید به يها وقتی این عوامل اساسی و پایه را در برنامه

 :دیا آموزان نموده و چگونگی تعاون و همکاري را ملکه ذهن دانش دیا و تضمین کرده يساز فرهنگ

در این صورت . آموزان و هدف گروه را مشخص نمایید دانش يها بهتر است تکالیف و برنامه :اتکا متقابل-1

در صورتی اعضا گروه معنی یکی بودن و . کنند یرا باور م»لذت بردن و با هم بودن» باهم«آموزان شما  دانش

ل مثبت را با موفقیت که شما معلم عزیز اتکا متقاب فهمند یموفقیت یک نفر به دیگران را م يها اتصال حلقه

که  برند یآموزان به مفهوم شکست یکی از اعضا یعنی شکست سایر اعضا گروه پی م دانش یوقت .نهادینه نمایید

 .تالش هریک از اعضاي گروه نه تنها به نفع خود بلکه به نفع تمام اعضاي گروه باشد

بهتر است اعضاي گروه براي رسیدن به اهداف در پیش  :فردي و گروهی يریپذ تیپاسخگویی و مسؤول-2

به این مهم نقش  دنیرو، خود را مسؤول بدانند و هر فرد به سهم خود مسؤولیتی به عهده بگیرد و براي رس

. باشد یابیرا براي گروه تعیین نمایید که قابل ارز یمعلم عزیز بهتر است براي تحقق این امر، هدف. داشته باشد

 :این صورتچرا که در 

 و مؤثر خواهد بود دار یآموزان معن دانش يو موفقیت برا شرفتیپ) الف. 

 تک اعضاي گروه تالش خواهند کرد تک) ب. 
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به  يآموز که عملکرد هر دانش ونددیپ یم قتیتک اعضاي گروه به حق تک ییو پاسخگو يریپذ تیزمانی مسؤول

و تشویق  تیطور انفرادي ارزیابی و نتیجه آن به گروه برگردد در نتیجه اعضاي گروه خود را براي کمک، حما

 )1998و جانسون و هالوبک،) جانسون(»دانست«یکدیگر مسؤول خواهند 

روش نیاز به کار با یکدیگر و تشویق همدیگر به موفقیت  نیا :تشویق به تعامل و همکاري چهره به چهره-3

و تحسین یکدیگر با تالش بیشتر براي یاد گرفتن به تحقق  قی، تشوتیشدن در آن با کمک، حما میو سه

. تحصیلی و هم حمایت فردي را به همراه دارد تیچرا که یاد گرفتن گروهی به شکل تعاون هم حما. ونددیپ یم

آموزان انگیزه و آموزش الزم  که دانش ابدی یفعلیت م یشناختی مهم و تعامل بین فردي پویا، زمان يها تیفعال

طور شفاهی حل مسأله نمایید،  رسیدن به این مهم الزم گاه به يبرا. تشویق یکدیگر را فرا گرفته باشند يبرا

از اعضاي گروه محفوظات و دانش خود را در اختیار سایر  یکیموضوع آموزشی باهم بحث کنید،  تیدرباره ماه

از  دیتوان یشیوه آموزش را م نیا. قلبی و فعلی ارتباط برقرار نمایید يها آموختهقرار دهد، بین  ها یهمکالس

طریق فراگرفتن چهره به چهره که اعضاي گروه با همدیگر مسؤول انجام کاري براي رسیدن به اهداف مشترك 

 )1998و جانسون و هولوبک، (جانسون) .، آموزش دهیدباشند یم

طور  آموزان قرار است به وقتی دانش :کوچک يها الزم در گروه يها آموزش تعامل بین فردي و مهارت-4

بین فردي و گروهی، عالوه بر مبحث اصلی آموزش را  يها گروهی کار کنند در نتیجه نیاز به آموزش مهارت

نمایند،  يریگ میتصم. گروه نیاز به آن دارند که بدانند چگونه رهبر و سرگروهی مؤثر و مفید باشند ياعضا. دارند

نهفته را  يها اعتماد کنند، ارتباط برقرار کنند، مهارت مدیریت بحران را کسب نمایند و انگیزه استفاده از مهارت

 )1998و جانسون و هولوك،) جانسون. (داشته باشند

یا به  يساز کدستی، یتعاون، سازمانده يها استفاده از نظم و ترتیب در گروه ییمرحله نها :پردازش گروهی-5

آموزان براي رسیدن به هدف و کسب موفقیت با یکدیگر بحث  که دانش یزمان. عبارت دیگر پردازش گروهی است

) 1999جانسون و جانسون،. (شود یحفظ و ادامه ارتباط، پردازش گروهی امر ضروري م ي، براکنند یو مباحثه م

آنان را  نیهمچن. م کار و تکلیفشان کمک بگیرندمراحل انجا يآموزان براي داور از خود دانش توانند یمعلمان م

تعاون و همکاري تنها  يها بدون پردازش گروهی، گروه. را بکار گیرند اشان یاجتماع يها وادار کنند تا مهارت

   .اند آموزان خواهند بود که در کنار هم کاري را انجام داده گروهی از دانش

 :ها نوشت یپ

 Piagetioan  
 Vygotsky  
 Slavin  

 145شماره , 1382مهر , دوره جدید, مجله تعاون :عبنم
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

   :پیوندگاه

  

 

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


