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 نیمرخ "گروهبندی" در آیینه مدیریتکالس درس1
 3رحیمیمهدیه ، 2مشکی باف مقدمزهره 

 چکیده

 دهایینـ و فرا یتعامالت انسان یتپژوهش درباره نقش گروه در تقوی و آموزش مشارکت اجتماع

 مطالعـه،  ایـن  از هـدف . اسـت  برخـوردار  زیادی اهمیت از کالسمدیریت در یادگیری -یاددهی

 در گـروه  تشـکیل  نحـوه  در معلمـان  عملکـرد  مطالعـه  طریـق  از موجـود  وضع بهبود و بررسی

 معلمین تهزیس زندگی طبیعی حقایق بر مبتنی «نگر گذشته» مطالعه این. است کالسمدیریت

گانه شهر مشـهد  هفت یدر نواح 1398تا  1393 یهاسال طی کالس، داخل در شاگردانشان و

 یـل تحل» یـک تکن در آن ازو  «یلیتحل – یاسناد»به روش  ،«یفیک»پژوهش  یکرد. روشدنجاما

تفاده از اسـ  یـای اثبـات مزا  یدمطالعه، مو ینا ینظر یاز مبان یبخش یجشد. نتاستفادها« مضمون

مـا  ااسـت،   یـادگیری  ینـدهای فرا یشو افزا یمشارکت یهروح یتدر تقو یگروه، تعاون و همکار

لعـات  از مطا یگریبخش د یجشهر مشهد همسو با نتا یهاداخل کالس یدر فضا میدانیشواهد 

هـا از  الساز کـ  یـادی معلم و شاگردان در تعداد زیاب، که به جز موارد کم دهدیشان من ینظر

و  ییشناسا یبندگروه یهاراستا، انواع شکل ین.  در همبرندینم یادیبهره ز ی،بندگروه یایمزا

پـژوهش   ینا یرارائه شد. نوآو یو پژوهشگران آت ینمعلم ین،مسئول یبرا هایییهتوص یتدر نها

از  ی،العـات وسـعت داده اط  ینمشابه در ا یقتحق یچکه ه ستا آن یهااستفاده از داده هیودر ش

 موضوع، انجام نشده است. یندرباره ا یقیحق یهاکالس

 .کارورزی مشاهدات کالس،مدیریت بندی،گروه :یکلیدواژگان 
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 مقدمه

 عضـویت  بـا  کندیم تالش که گراستجمع و اجتماعی موجودی فطری و طبیعی طور به انسان

 ی،من)گلشـن فـو   سـازد خـود را برطـرف    یزیولـوژیکی و ف یروانـ  ی،اجتماع یازهاین ها،گروه در

و  ربسـت دنبـال فـراهم آوردن    بـه  یازهـا، ن یـن رفـع ا  یبـرا  تربیت و تعلیم رسمی نظام(. 1398

 .است یادگیری-یاددهی فرایندهایو  آموزشدر  ایزمینه

 یاجتمـاع  ینـدی فرآ یـادگیری، معتقـد اسـت    ی،شناخت درویکر سردمدارعنوان  به1پیاژه ژان

 گـرو  درو  یشـه اند یـد تول یمرحلـه  بـه  رسـیدن  منظـور  به یادگیری هاییتفعال بیشتراست و 

 نظریــه پیــروان(. 2001 ،2آکــرمن( اســت دیگــران بــا تعامــل حاصــلاســت کــه  هــاییآموختــه

 یتعامالت اجتمـاع  یقاز طر نسانا در ذهنی عالی هاییندباورند که فرآ ینبر ا یزن گراییسازنده

 یطاز شـرا  یکـی را  اجتمـاعی  مشـارکت ( و 1392 یناروند،و د یزیعز یاپوران،)آر گیردیشکل م

 هـای راه مهمتـرین  از یکـی  .(2019 ،3جانسـن  و لوآنـو  جورجیـو،  لوآنو،) دانندیم یادگیریمهم 

( 1980)4یـن الدرس اسـت. ک  هـای کـالس مدیریتدر  ،گروه یلتشک اجتماعی، مشارکت آموزش

 یـت اهم یزانتوجه به م با که کندیم یمعرف یعناصر برنامه درس یناز مهمتر یکیرا  بندیگروه

 وجـود  بـه  درس کـالس  در گـروه  تشـکیل  بـا  کـه  االشخاصیینب و االذهانیبین رابطه یتمز و

ن شـاگردا  یادگیری کندمی کمک یندها،فرا یلتسه باو  شودمی تقویت اجتماعی روابط آید،می

 جملـه  آن از کنـد؛  بینـی پـیش  را تمهیـداتی  معلم بایستی هابندیگروه درگردد.  یمبا هم تسه

 شـیوه  بـا  شـاگردان  تـوان  تناسـب  درسـی،  محتـوای  با آموزشی راهبردهای تناسب به؛ توانمی

 و شاگردان از بازخورد دریافت بندی،گروه روش با متناسب کالس چیدمان و آرایش بندی،گروه

  ( اشاره نمود.1396 ی،)شعبان تحصیلی پیشرفت راستای در شاگردان به خوردباز ارائه

 یخچـه تار بـا  که "کالس درگروه  یریتنظم و مد "تحت عنوان یپژوهش در( 1970)5کونین

. داردموضوع اشاره  ینا یتبه اهم یشپ قرنیماز ن خورد،یدرس گره م کالسیریتمد یقاتتحق

 اهـداف  و ثابت روابط که بیشتر یا نفر دو تعامالت به نظرانصاحب یده،پد این نظری توصیف در

  (2012 ،6بارتـال ) هسـتند  برخـوردار  ایویژه سازماندهی از و  (1392 ،یرازی)ش دارند مشترکی

                                                      
1 Piaget 
2 Ackermann 
3 Loannou, Georgiou, Loannou, & Johnson 

4 Klein 
5 .Kounin 
6 Bartal 
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 معلـم و نگـرش   دانش، مهـارت  یحمجموعه صح دهد،یها نشان مپژوهش نتایج. گویندمی روهگ

 و (2017 ،1کریچتـون )  درس مؤثر است کالسدر  یرهبر وتوسعه  جهت درگروه و  ییدر کارآ

 درسـی  هـای گـروه  تشـکیل  و بنـدی تقسـیم  جهـت  در پیگیـری  و نظـارت  سازماندهی، وظایف

 حـل  هـدف  بـا  گروهـی  روابـط  از ایشـبکه  مهـم،  این انجام با تا است معلم عهده به درکالس،

 .شود تشکیل هامهارت فراگیری یا و مشکالت مسائل،

 توانـایی  عـدم  را گـروه  تشکیل دلیل( 1962)2 یپیتو ل کارترایتنقل از  ( به1392) شیرازی

 وجـود ( 2004)3شـاچار  و فیشـر   امـا  دانـد مـی  فـردی  صـورت  بـه  کارها کارآمد انجام افراد، در

 گـروه  تشـکیل  اصلی دلیل را گروهیدرکار  انگیزه ایجاد گروه و اعضای بین در تعاون همکاری،

 هـای نـاراحتی  تحمل و شده اثربخشی افزایش باعث گروهی هایترقاب معتقدند و کنندمی بیان

 .شودمی تفسیم گروه اعضای بین فرد، یک به تحمیل جای به گروه، شکست از ناشی

( 1387)یـزدی  ینو امـ  یعال (،2012(، بارتال )1989) 5(؛ جونز1980) 4گلیکمن و ولفگانگ 

 هـای هـدف  تعریـف  و گـروه  کیلتشـ  دادنـد،  نشـان  (1394)ینیو آقاحسـ  یکاظم پور،یو رجائ

 کـالس مـدیریت  در گریزناپذیر اصلی ،آموزاندانش استعدادهای و هاتوانایی به توجه با مشخص

 همـه  سرپرسـتی  بـرای  معلـم  هـای تـالش  کلیـه  کالس، موفق مدیریت یاصل بخش زیرا است،

 هـای وشر و دهـی سـازمان  ریـزی، برنامـه  آمـوزان، دانـش  اجتمـاعی  تعـامالت  شامل ها؛فعالیت

 -یـاددهی  فراینـد  در آموزاندانش نمودن درگیر بیشتر چه هر برای در کالس «گروه یریتمد»

 .است یادگیری

آن بـر   اثـر  و درس کـالس  ایمـن  اداره بـرای  هـا، گروه گذارینام و بندیگروه انواع تشکیل

 ی،)کرامتـ  استگرفته قرار وتربیتتعلیم نظرانصاحب از بسیاری توجه مورد مشارکتی یادگیری

 یفنوع تعـامالت و وظـا   ،گروه اندازه و سایز هاگروه تشکیل باره در مهم مباحث از یکی (.1384

 اسـت مـوثر   یـادگیری  یهـا شده و تجربه یزیربرنامه هاییها از نظر استراتژدر گروه یادگیری

 پـایش  باعـث  کوچـک  هـای گـروه  تشـکیل  (.2003 ،6گـالتون  و بـاینس  کوتنیـک،  بالتچفـورد، )

                                                      
1 Crichton  
2 Carterit & Lippitt 
3 Fischer & Shachar  
4 Wolfgang , C., & Glickman 
5 Jones 
6 Blatchford, Kutnick, Baines, & Galton 
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 ،1جـاکوز ) آوردمـی  همـراه  به را یادگیری در استقالل نتیجه در و شودمی آموزاندانش دگیرییا

2003). 

 در کننـد، ی( ثابـت مـ  2019) جانسـن  و لوآنـو  جورجیو، لوآنو، و (1397) فتحی و آرامفقیه

 مطلبـی  وه،گـر  هـر  درون در و تقسـیم  کوچـک  هایگروه به آموزاندانش که مشارکتی تدریس

 نظـر  تبـادل  مباحـث  از را خود بندیجمع هاگروه سپس گیرد،می قرار نظر تبادل و بحث مورد

 و سواالت طرح با تواندمی معلم و شودمی ترعمیق باعث یادگیری ،دهندمی ارائه کالس به شده

 چیزی ادگیریی دارد، تاکید آنان پژوهش نتایج .سازد تفکر به وادار را آنان آموزان،دانش ترغیب

 یشافـزا  ینبنـابرا  شـود؛ یشاگردان انجام م برای که چیزی نه دهندمی انجام شاگردان هک است

 «اهـ گـروه »قالـب   در آمـوزان دانـش  مسـتقیم  درگیـری فعال و  مشارکت ی،اجتماع یهامهارت

ـ  در گـروه  از فـردی  هـر  ،کوچـک  یهـا گـروه  یل. با تشکاست مشارکتی یادگیری ضرورت  ربراب

 لوآنـو، ) دهـد  انتقال را هایشآموخته کوشدمی و کندمی سئولیتم احساس اعضا سایر یادگیری

 یـان م در را رفاقـت  و همکـاری  متقابـل،  احتـرام  نـوعی  ایـن (. 2019 جانسن، و لوآنو جورجیا،

 از شـده  تعیـین  تکـالیف  تـا  کنندمی کار یکدیگربا  رسمی هایگروه. آوردمی وجود به شاگردان

   انجام دهند. یتبا موفق را، معلم سوی

 یـره، و غ یعلمـ  یشنمـا  ی،سـخنران  حـین  درو  شوندیم یلتشک یشکل موقت به هاگروه گاهی

 بعـد  یاو  ضمن شاگردان قبل، یط؛شرا ین. در اپردازندمی درسی موضوعات تدریس به مستقیما

 هـای گـروه  گـاهی . کننـد مـی  پیـدا  تعامـل  یکـدیگر  بـا  یافتهبه صورت سازمان ،معلم یتاز فعال

 دارد، هگذشـت  در ریشـه  هـم  با آنهاو تعامل  یو همکار دارند درازمدت روابطه ک یهپا یمشارکت

 کمـک  حمایت، صدشانق و هستند مشارکتی هایگروه ترینبادوام هاگروه این. شودمی تشکیل

  (.1384 ی،)کرامت است یکدیگر مشکل رفع و

ــذیریمســئولیت و انگیــزه ایجــاد( 2013)2و اورســتون  واینشــتاین  ایجــاد ان،فراگیــر در پ

را  همتایـان  هـای گروه در حضور ارزش و وابستگی دوستی، کشف وری،بهره افزایش و افزاییهم

 یگر،کردن بـه همـد   کمکتعاون و  یاری، اگر. کنندمی بیان کالس در هاگروه تشکیل مزایای از

ن اسـت  آنـا  یفـه امـر وظ  یـن ا کـه  کنندمی درکشاگردان  یابد،آغاز و رواج  تریینپا هاییهپا از

 یـادگیری  بـه  هـا گـروه  در کار و همکاری طریق از که آموزانیدانش .(2020 ،3هال و مینکینگ)

 لـذت  یـادگیری  از بلکـه  رسـند، می تحصیلی پیشرفت به و گیرندفرامی بهتر تنها نه پردازند،می

                                                      
1 Jaques 
2 Weinstein, & Evertson 
3\Meinking & Hall  
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 کتمشـار  یـادگیری  جریان در فعاالنه بودن، منفعل و شنونده جای به زیرا برندمی نیز بیشتری

 ایجـاد  طریق از مشارکتی یادگیری روش اجرای(. 1388 ی،و حقان یوسفی پور،یزدیان) کنندمی

 و عملکـرد  افـزایش  ،(1994 ،1الزارویـز ) نفـس عزت ارتقای به منجر کالس، در کوچک هایگروه

 ،2دینـک  و 1388 بخـت، نیـک  و مقـدم  یـدا، )هو همکـاری  روحیـه  افـزایش  تحصـیلی،  پیشرفت

 بنـابراین  .شـود مـی  (2004 شـاچار،  و فیشر) گراییگروه و گروهیکار به مثبت نگرش ،(2009

 هـای توانمنـدی  و هـا ظرفیـت  کـارگیری بـه  هنـر  و اجتمـاعی  تعامـل  عنـوان  بـه  «بندیگروه»

 محسـوب  ضروری امری کالسمدیریتدر  یادگیری،و  یاددهی فرایند تسهیل برای آموزاندانش

  (.2020 ،3پورتر) شودمی

ـ  روابـط کـه   دهـد می نشان نظری تحقیقات نتایج ل،حا این با  دهنـده  یلعناصـر تشـک   ینب

 و بـاینس  کوتنیـک،  بالتچفـورد، ) نیسـت  شـده  ریـزی برنامـه  یلـی موفق در عمل، خ بندیگروه

 هاده و گروهی کارهای انجام پذیری،یتمسئول ی،همکار نظیرخوب،  یرفتارها (.2003 گالتون،

 در شـوند؛ یمـ  یهو در مقاالت و نوشتارها توص کنندمی کمک یادگیری اهداف به که دیگر مورد

 و (2001 ،4تیلـی  و مـوس ) شـوند نمی مشاهدهدرس،  هایکالس و رسمی هایآموزش درعمل، 

 یاجتمـاع  یکردهـای از رو یشـتر ب ،شـاگردان  یفـرد  یلیتحص یشرفتبه پ معلمیناوقات  بیشتر

 (2008 کوتنیک، و بالتچفورد ، باینس) شدن و حضور موفق فرد در اجتماع و گروه توجه دارند

 فعال تعامل و یادگیری افزایش باعث تواندمی که زشی،آمو یکردرو یکبه عنوان  کارگروهی از و

  (.2003 کوتنیک، و بالتچفورد باینس،) برندنمی بهره شود، شاگردان بین

 تشکیل وضعیت به کالس،مدیریت نحوه در معلمان عملکرد بررسی با شد تالش مطالعه این در

 خصصـی ت متـون  در هرچنـد . شود پرداخته مشهد مدارس ابتدایی مقطع هایکالس در هاگروه

 میـزان  انـدازه،  و ابعاد گیری،شکل منطق در و روندمی کار به متفاوتی معانی با گروه، و تیم واژه

ــم و مشــارکت ــی،ه ــزان افزای ــور، تســهیل و تســریع می ــد، آزادی، ام ــذیریمســولیت تعه  و پ

 یـک  بـه  واژه ود هـر  مطالعه، این در اما هستند؛ متفاوت هم با( 1392 یرازی،)ش پذیرینسجاما

 .قرارگرفت شناسایی مورد هاکالس در( نفره 5 تا 2 هایگروه یل)تشک معنا

 یلتشک یتوضعحقیقی،  مسائل شناسایی کالس و داخل وقایع توصیف با ی،از مطالعه نظر پس

 نمـایش  بـه  کـالس در  بنـدی گـروه  یواقعـ  رخیمنـ و ل، رصد شد و در حوزه عم یکگروه از نزد

                                                      
1 Lazarowiz 
2 Dinc  
3 Porter 
4 Moss & Tilly 
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 یـت و تقو یـادگیری  ینـدهای بهتر فرا یطبر فراهم کردن شرا گروه یاثرگذار یزانم شد. گذاشته

 نمود و برای بهبود وضع یبررس ونقد  یف،شدن شاگردان را مشاهده، توص یاجتماع یهامهارت

 .بود ترمیمی هایروش دنبالبه موجود

 یافت نظری مبانیدر  بندیگروهاستفاده از  یکه برا مزایاییو  َهاپژوهش پیشینهوجه به ت با

 آیا که؛ آنست شود،یم مطرح هاکالسدر  بندیگروه رخیمن یفتوص درکه  یپژوهش مساله شد،

 در بنـدی گـروه در  نهفتـه  ظرفیـت از  کـافی  انـدازه  بـه  مشـهد،  شـهر  ییابتـدا  مدارس ینمعلم

 شـود، یاسـتفاده مـ   بنـدی گـروه که از  ییهادر کالس یاآ کنند؟می استفادهود خ کالسمدیریت

شـیوه  بهبود به تواندمی نکاتی چه کنند؟می کمک یادگیری -یاددهیبه اهداف  هاگروه تشکیل

 بـرای مطالعـه   اینکمک کند؟  یادگیری -یاددهی یشافزا یدر کالس برا گروه از استفاده های

   کل گرفت.ش هاسوال این به پاسخ

 

 روش

و  ینمعلمـ  یسـته ز یزنـدگ  یعـی طب یقبـر حقـا   مبتنـی  «یفـی ک یکـرد رو» بـا  پژوهش یک این

 یـل تحل» یـک بـا تکن  و «یلـی تحل – اسـنادی »روش  بـه که  استشاگردانشان در داخل کالس 

دقـت و   یشاقـزا  یبـرا  یدگرد تالشپژوهش،  یوهبودن ش یفیبه ک توجه باشد.  انجام« مضمون

ــا   ــار داده ه ــار ازاعتب ــار چه ــا معی ــولن و گوب ــامل( 1994) 1لینک ــار ش ــال ،2اعتب ــذیریانتق  ،3پ

 مـتن،  ادراک مـتن،  بـر  هـا، داده اعتبارپـذیری اسـتفاده گـردد.    5ییدپـذیری و تا 4پـذیری اطمینان

و  نظـری  هـای سـازه  بـا  رسیده توافق به تفسیرهای و تحلیل متن، از مستخرج مفاهیم توصیف

 ایـن  در. اسـت اسـتوار   ،سـال  6 یطـ  یغوطـه ور  یـا  6مـداوم  مشـاهده  و مدت یطوالن یریدرگ

رشـته   7کـارورز  دانشـجویان  مشـاهدات  از گـزارش  530 نظـری،  مبـانی  مطالعه از پس پژوهش،

تا  1393 یهاسال یمشهد که ط نژادیهاشم یدشه یسپرد یان،دانشگاه فرهنگ ییآموزش ابتدا

ها گزارش ینشد. ا یو بررس یبازخوان یه،اطالعات اول یشده بود، به عنوان سند اصل یهته 1398

دفتـر   22و  8«پژوهـی روایت»تحت عنوان  ،«یک» یدفتر کارورز 31کالس از  هاییتروا یحاو

                                                      
1 Guba & Lincoln 
2 Crediblity 
3 Transferability 
4 Consistency or Dependability 
5 Confirm ability 
6 Pro;onged engagment and persistent Observation 
7 Intern 
8 Narrative Research 
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 تـا  اول هـای کـالس مـدیریت  دادهایرخ و وقایع از ،1«یپژوهاقدام»، تحت عنوان «دو» یکارورز

 .بود مشهد ورشوپرآموزش گانههفت نواحی سطح در معلمین، توسط ابتدایی سوم

از  بـوده، حالـت و لحـن    یت،شخص یدارا ،پژوهش ینا یمشاهدات، به عنوان اسناد اصل گزارش

 یبـرا  یمغتنمـ  و فرصـت  هسـتند و پژوهش برخـوردار   یقتحق در استفاده یبرا باالیی ظرفیت

داخل  یقبه مطالعه حقا لبافراغ با پژوهشگران تا کنندیرا فراهم م غرضیب یهااستفاده از داده

. سـانند بر خواننـده و نظـر   سـمع  بـه  راکالس  یعیطب رخیماز ن یقیحق نمایکالس بپردازند و 

 شـف کو  توصـیف به  یری،سوگ بدونو  یستاثرگذار ن ،مورد مشاهده  دادهایرخگر در مشاهده

 عناصر از جزیی مرور، به شوندیکه هر هفته در کالس حاضر م کارورزان زیرا پردازد،می مسائل

 نندهزبرهم یا یعامل خارج و شدهپذیرفته شاگرد و معلم طرف از و شده محسوب کالس لیداخ

 انشـجویان د زیرا هستند اعتماد و اعتنا قابل هاگزارش این یستند،کالس ن یفضا طبیعی شرایط

 آمـوزش  و دورهدرس متفـاوت   چهـار  در خـود،  مشـاهدات  گزارش نگارش و تهیه برای کارورز،

را در بسـتر و بافـت کـالس، در     یـت از واقع یعیاطالعات جامع و وس قادرند و بینندمی ایحرفه

و  ثبـت  یف،توصـ  قضـاوت،  بـدون دور از تعصـب و   به طرف،یشخص ب یک عنوانبهوقوع  ینح

 کنند.  گزارش یدر درس کارورز راهنما، استاد هدایت تحت

شـد.   اسـتفاده 2«آیتـی  اطلـس »افـزار  از نرم یابیکد یبرا مکتوب، اسناد یتوجه به حجم باال با

 ،شـد  rtfبه مـتن بـا پسـوند     تبدیل که بود 3«ورد» محیط در شده نگارش یهاهمه گزارش متن

 ،5گـروه  هـای؛ یـدواژه بر اسـاس کل  معنایی هایکد و بندییمتقس 4هرمونوتیک هایواحد بهسپس 

در ادامـه   ،دانجـام شـ   یبـه صـورت محـور    کدگذاریو  شناسایی ؛8یو کارگروه 7تیم ،6بندیگروه

( ارائـه  2) یجدول استنباط درقالب و انجام دستی صورت به هاداده یصتلخ و کدها بندیدسته

مشـاهده   شـامل  9ها داده منابع یروش مثلث ساز از ، یشتربر اعتبار ب یدتاک یبرا همچنینشد. 

دند ش انتخاب هدفمند صورت به کهمعلم  20 با ساختارمند کوتاه مصاحبه وسال  6 طیکالس 

 بـرای . گردیـد  اسـتفاده  ،پـژوهش افـزوده شـد    یـن ا بـه  تکمیلی، هایدادهآن به عنوان  نتایجو 

                                                      
1 Action Research  
2 Atlas/ti 
3 Word 
4 Hermeneutic Unit 
5 Geoup 
6 Grouping 
7 Team 
8 Team Work 
9 Data Source Triangulation 
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 همـه  هـا بنـدی  دسـته  در و شـود  پرداخته جزییات به امکان حد تا گردید تالش پذیری،انتقال

 زمـان  در دانشـجویان  کـارورزی  یهـا خواننده برسد. ثبت گزارش یتبه رو شده مشاهده اشکال

داده هـا   یمفهوم پذیرییناناطم از حاکی راهنما، استاد توسط ها داده صحت بر نظارت و خود

 .است موجود حسابرسی یها براگزارش ییدپذیری،تا یبرا یتو در نها

 هستند: هاشونده مصاحبه نمونه هایشاخصدهنده نشان (1) جدول

 

شدهمصاحبه افراد مشخصات :1شماره جدول  

 انتخاب دالیل خدمت قهسای استخدام نوع جنسیت تعداد

 های اول تا سوم ابتدایی که ؛معلمین پایه سال 10 باالی قطعی رسمی زن 20

 د.دسترس بودن . در1

کارورز، توسط  آنان کالس مشاهده . امکان2

 مهیا بود.

 .بودند پاسخگویی به این مصاحبه   . داوطلب3

 

 نتایج

 مدارس هایکالسشده در  یلمضمون گزارش کارورزان از جلسات تشک یلو تحل بررسی

 کالس، گزارش فایل 53مجموع  از که دهدمی نشان مشهد، شهرگانه هفت نواحی ییابتدا

 ،تساع 780 ،1398بهمن  یمهن تا 1393 مهر ابتدای از( ساعت 2120) روز، 530 شامل؛

 این نتایج. کردند استفاده «بندیگروه» از ینمعلم ها،کالس تشکیلکل  زمانسوم  یک معادل

عامالت ارتقا ت ینه،به یریتبه مد یابیدست یگروه، برا یلتشک که آنست از حاکی مطالعه

 معلمین سوم دو از بیش اما هست توجهمورد  یحدود تا یادگیری - یاددهیو اهداف  یاجتماع

 است. یکه رقم قابل تامل ندادند نشان را آنبه استفاده از  یرغبت

 بندیگروهموقع  و به یحصح یو توان معلم در اجرا سکال به فرهنگ حاکم بر بندیگروه نحوه

 بندیجمع و خالصه( 2) جدول در که پژوهش این میدانی هداتمشا دارد، زیادی بستگی

اداره کالس  هایاعتساز  درصد 7/36مشاهده شده  یهااز کل کالس دهد،مینشان  است،شده

 یجنبه صور یشترود و ببنادر  یاربس د،هدفمن هایگروهتعداد  که یلتشک بندیگروه صورتبه

و  یظر کمنهم از  مشاهده، مورد مدارس ابتدایی هایگروه در کالس یلتشک ی،داشت. به عبارت

 است.  تحلیل و نقدقابل  یفیهم ک



 رحیمیمهدیه ، مشکی باف مقدمزهره         درس کالسمدیریت آیینهدر  "بندیگروه" رخنیم

141 

 

« داوطلبانه»، روش استفاده کردند هاکالس ایندر  ینکه معلم بندیگروه یهااز روش یکی

ها پروژه یضانجام بع یداوطلبانه برا یوهبه ش هاگروهدرصد  7/10 ،(2) جدول مطابقبود، 

بانه ر داوطلامو یاشدن در ساعت ورزش و  یهمباز یل،ساخت وسا یواری،دروزنامه یههمچون ته

 و یهمکاریجان، ها تعامل، هگروه یندر ا یان،به گزارش دانشجو شد، تشکیلداخل کالس  در

 . بود مشهود یدحدو تادر رفتار شاگردان  یتاحساس رضا

ها استفاده شد و در شکل در کالس دوبه  کهبود  «یتصادف» یوهش به بندیگروه دیگر،روش

 و یدمانچ نحوه و البسه رنگ دفتر، شماره اساس بر معلم. داد تشکیل رادرصد  09/4مجموع 

ر دروس اشکال مختلف و د به و یمنفره تقس 5تا  3 هایگروه به را آنان شاگردان نشستن

 در» بود؛کردهعا با ذکاوت، به کارورز اد معلم یکراستا،  ینا در. کرداستفاده  گروهمختلف از 

او به  ،«کنممی گیریپی را خاصی آموزشی هدف تصادفی، ظاهر به بندیگروه چیدمان یلوا

نشود،  یکتحر شاگردان نسبت به هم یتتا حساس یستتصادف بندیگروه کرد، وانمود شاگردان

 داشت. دیگری آموزشی مبنای ها،گروه در شاگردان تقسیم برایاما 

خود  کالسمدیریتدر  بندیگروه یهاروش یایاز مزا ینمعلم یزیبرانگشعف طرز به گاهی

 مورد، 4 درآموزان و شدان یبابت رفع اختالل برخ گروه، تشکیل از هدف ،بار 9  بردند،میبهره 

 پرسشگری روحیه تقویتو  همفکری سوال، فرصت ایجاد ی،اجتماع یهامهارت یتتقو

 .شد داده تشخیص

که امکان  بود یتیوضع ،هادر کالس بندیگروه موارد از درصد 1 /53با موفق هایروش از یکی

 یهمفکر یبرا «متجانس»گروه  یلبا تشک ،آموزاندانش ینب یو همکار یمساع یکتعامل، تشر

ه ، منجر بدر کل سال و در کل دروس یرمتغ بدون سرگروه و به شکل گروه، تشکیل. شدفراهم 

 هیوش یناسف است که ات یآموزان شد. جادانش ینب یو همکار یمساع یکتشر املی،تع یفضا

 .داد اختصاص خود به راها در کالس کمی بسیارو درصد  یفراوان مطلوب،

 این یهگا ،نبود آمیزیتموفق بندیگروهاز  معلمین استفاده شیوه اوقات، بیشتر در اما

 یناز آن است که معلم یحاک شده،گزارش موارد درصد 25/10. بودند «صوری» هابندیگروه

 هاگروه اینبه  یمطلب  یا سوالیندرت  به اما کردند نامگذاریرا  هاآن دادند، یلگروه را تشک

ادعا  توانیدر مجموع م و نگردید گیریرا پی کارگروهی نتایج ،شد یافتدر یپاسخ یا وارائه 

 برایاز وقت کالس را  مقداری فقط معلمکه آن یجهنتن ماند، ناتمامداده شده  فعالیتکرد، 

 تا ،به شکل گروه ها،صندلی چیدمان و سازماندهی ،موارد یشتر. در بداد هدر بهها گروه یلتشک

 دهیکمر چرخ ازآموزان دانش از یتعداد وهم نشسته  روبرویشاگردان  ماند، باقی ساعت پایان

 درهم  با یمشورت یچه یمعلم بود، ول جایگاهبه سمت  صورتشانو  تخته سمتبه  رخشاننیمو 
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 بهتمام طول ساعت  دراز گروه خارج نشد و معلم  یمشترک یجهنت نشد، مشاهدهداخل گروه 

 درد گردنشان یا کمرشان کردند ادعا شاگردان از بعضی گاهی نمود، تدریس انتقالی شیوه

 .دادند نمایش را خستگی این کشش به شبیه حرکات با اهیگ و است گرفته

 کلیفیت یبرا ی،آموزدانش «هایپروژه» انجام برایگروه  که بود موقعیتی ،موارد ازدرصد  17/7

 و معلماست که  مسلم شد، تشکیل منزل، یا و تفریح زنگ مثل ی،از ساعت درس خارج

 ایو  یادگیری – یاددهی یندعامالت و فراگروه، ت یلتشک نحوه یبر اجرا نظارتی گر،مشاهده

مطلوب  یحتفر ساعتدر  کارگروهیواضح است که  اما. نداشتند تکلیف درانجام آموزداش نقش

 کم نآنا یست؛ن یسرم کنند،ینم یکه با هم زندگ یشاگردان  یبرا منزل،و در  یستشاگردان ن

ممکن  یحت یاو  کنندمی تجربه و احساسشده را  یو موضوع معرف کارگروهیبودن  یتاهم

 یاو  ییمثل دروغگو یاخالق یربه انجام امور غ آموزان را واداردانش یف،است انجام آن تکل

اده دآموز انجام دانش یک یاکه اول یفیتکال نمونه، عنوان به ،تظاهر به انجام درست کار کند

 طیفت و شراقرارگر یقمورد تشو حتی و معرفی کالس دربودند و به عنوان کار گروه 

 وزارش شده احساسات از حاالت گ ینرا فراهم نمود. ا هاگروه سایر یو ناراحت یسرخوردگ

 . بود محسوس کامالشاگردان  یبازخوردها 

 سطح اختالف محتوا، یادگیریو  هانیازیشدرک پ درشاگردان،  بین یگاه حاکیست، هاگزارش

داخل کالس،  را آموزیدانش هایستون ،معلمین موارد، درصد 63/5 دروجود داشت؛  یادگیری

 «متجانس» هایکه از گروه داشتند ادعا و کرندیم یمتقس یفمتوسط و ضع ی،قو گروهبه سه 

 مبانیبه  وجهتفارغ از  معلمین این. اندهاستفاده کرد است، آمده( 2در جدول ) یوهبه دوش که

 یستدر آموزان،دانش همه یبراروش،  ینمهم در ا یاربس یدیو نقاط کل هاظرافت نظری،

 ینبدر درون متجانس و »که  ییهاگروه یبرا یکسان یفتکال یهو با ارا داندمی انجام یکسان

شاگردان نداشت، بلکه  دگیرییادر  یمثبت تاثیر هیچ تنها نه ،بودند« ها نامتجانسگروه

قلدر و  ،یان قوردشاگ یگاه شرایط یندر ا کرد،می مواجه جدیدیمشکل  با را کالسمدیریت

را در  ناصواب هایرقابت «تنبل و زرنگ»عنوان؛ شاگردان  بهزدن  برچسب باخود معلم  یحت یا

 یهعل یگروه خصومت یا و کاهش راشاگردان  یبه نفس بعض ادداده، اعتم یشسطح کالس افزا

 درکه  کلماتی ی،کارورز یهاگزارش مطابق. شدمی بدتر اوضاعو  کردندمی تحریک را یگراند

 مدعاست.  ینبر ا یشاهد شد،می بدل و رد هاگروه بین یطشرا ینا

 ،داد اختصاص خود به را سهم بیشتریندرصد که 5/21 با بندیگروه هایمدل از دیگر یکی

 در توانمند افراد مختلفدر دروس  معلم. بود «نامتجانسدرون  در» یهااستفاده از گروه

او  از «سرگروه» عنوانبه  مسوولیت واگذاری باو  داده را مورد توجه قرار مختلف موضوعات
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. کند ایفا را( 1397پور، و عبداله ی)صالح «معلمک» یاو  «یگزینجا معلم»که نقش  خواستمی

 ییرگروه تغ یاعضا درس، محتوای اقتضا به موارد، درصد 23/9 درشده،  یادموارد  ینب از

 برثابت بود.  یزدروس مشترک و سرگروه ن اعضا در همه یندرصد،  ا 15/6و در  کردندیم

آن  یندارد که مهمتر یادیبودن اعضا منافع ز نامتجانس یط،شرا یدر بعض ی،نظر یاساس مبان

 درهست. اما  تریفشاگردان ضع یآموزان زرنگ و ادراک بهتر برادانش یبرا یادگیری یتتثب

 یسرگروه، سرخوردگ نماییتفدرمنجمله؛  شود،می وارد آن به بیشماری معایب گاهیعمل، 

 را گروهفرد به همه اعضا  یک نمره تعمیم و معلمعادالنه نا هایارزشیابیگروه،   یاعضا یبعض

 یرسا به ،هم به نسبتو نفرت  یاز دلسرد یحاک هاگروه یاعضا گفتماننام برد که  توانمی

که وقت آزاد  کردیدعا مشده و ا یدناام یفرد قو یاسرگروه  ی. گاهبود معلم گاهی و هاگروه

افراد  یرکه سا یخصوص زمانگروه باشد، به یاعضا یرمراقب سا یدبا یشهخودش ندارد وهم یبرا

 .شدمی نیزنداشتند، اوضاع بدتر  گروهسر یابه موضوع  یاعالقه ،گروه

جدول  از اطاله کالم در یشگیریپ یرابها مشاهده شد که در کالس یبنداز گروه یگرید انواع

مستخرج از  یهاداده یصو تلخ یطبقه بند ی،کدگذار نتایج. استمستتر  بندییمدر تقس

 .استآمده( 2جدول ) در گروه، از معلمینکارورز در استفاده  یانمشاهدات دانشجو

 

 هایکالس در بندی،کارورزان، از پدیده گروهمشاهدات  مضمون تحلیل خالصه: 2شماره جدول

 .مشهد شهر اول تا سوم ابتدایی
 در دانشجومعلمین که جمالتی تلخیص

از مشاهده  کارورزی هایگزارش

 اند.ثبت کرده بندی،گروه

 موقعیت تفسیر درصد فراوانی

 دروس تدریس برای گروه تشکیل

 مختلف
29 8/14 

 و معلم نظارت با

 آموزاندانش همراهی

 برای گروهی هایفعالیت از استفاده

 امر در آموزاندانش بیشتر مشارکت

 تدریس

 نظارت معلم بدون 17/7 14 انجام پروژه یبرا گروه تشکیل
 ،منزل یا و کالس از خارج کار انجام

 آموزاندانش ینکار ب یمبا تقس

 تکرار منظور به متجانس گروه تشکیل

 شکل به سرگروه داشتن با تمرین و

 دروس کل در و سال کل در ثابت

8 10/4 

 یهاگروه برچسب

به  یو قو یفضع

 خوردیشاگردان م

ها، همه گروه یثابت برا یفتکل با

 یسمعلم تکرار و تدر یسرگروه به جا

 کندیو نظارت م

 تکرار منظور به نامتجانس گروه تشکیل

 کل در ثابت سرگروه داشتن با تمرین و

 دروس کل در و سال

42 5/21 
 معلم وظایف انجام

 جایگزین توسط

 ثابت تکلیف با و تمرین و تکرار برای

 جای به سرگروه ها،گروه همه برای

 نظارت و تدریس و تکرار معلم

 کندمی
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نامتجانس با داشتن  یهاگروه یلتشک

در   یرمتغ یوبا اعضا یرسرگروه متغ

 دروس

18 
23/9 

 

 معلم وظایف انجام

 جایگزین توسط

 ثابت تکلیف با و تمرین و تکرار برای

 جای به سرگروه ها،گروه همه برای

 نظارت و تدریس و تکرار معلم

 کندمی

 داشتن با نامتجانس گروه تشکیل

 و سال کل در ثابت اعضای و سرگروه

 دروس کل در

12 15/6 

 معلم وظایف انجام

 با و سرگروه توسط

 معلم نظارت

 ثابت تکالیف و تمرین و تکرار برای

 جای به سرگروه ها،گروه همه برای

 نظارت معلم و تدریس و تکرار معلم

 کندمی

 و همفکری برای متجانس گروه کیلتش

 کل در متغیر شکل به سرگروه بدون

 دروس کل در و سال

3 53/1 

 تشریک و تعامل امکان

 بین همکاری مساعی

 آموزاندانش

 برای توان با متناسب متفاوت تکالیف

 و گروهی داخل تعامل ها،گروه همه

و  یستدر تکرار، گروهی، بین رقابت

 کندیمعلم نظارت م

 بدون تصادفی هایگروه تشکیل

 مشخص تکلیف با همراه سرگروه
6 07/3 

 و همکاری تعامل،

 آموزاندانش همراهی

 طرح یادگیری، در یاران هایروش در

 اعضای تدریس طرح و تیم کارایی

 نظرات ارایه و بندی جمع بدون تیم

 کالس کل به

 بدون تصادفی هایگروه تشکیل

 با مشخص تکلیف با همراه سرگروه

 بندی عجم

2 02/1 
و  یهمکار تعامل،

 آموزاندانش  یهمراه

 طرح یادگیری، در یاران هایروش در

 اعضای تدریس طرح و تیم کارایی

 گذاریاشتراک به و بندیجمع با تیم

 کالس کل به نظرات

 7/10 21 داوطلبانه هایگروه تشکیل
 بعضی انجام برای

 هاپروژه

 درست ورزشی، هایتیم تشکیل در

 .... و دستی کار کردن

 اختالل رفع منظور به گروه تشکیل

 آموزاندانش برخی
 اختالل رفع 61/4 9

را کنار دست  فعالیشآموز ب دانش

 شاگرد ساکت و آرام قرار دادند

 هدفبی 25/10 20 صوری هایگروه تشکیل
 شد تشکیل تدریس ضمن یا ابتدا در

 نشد استفاده اما

 یهارتمها یتبه منظور تقو بندیگروه

 یاجتماع
4 05/2 

 و همکاری تعامل،

 آموزاندانش همراهی

نقش  یتتقو یبرا یگروه پرسش

 ورزش ساعت هایبازیدر  افراد

 و هیجان ایجاد منظور به بندیگروه

 آموزاندانش در عالقه
7 58/3 

 و همکاری تعامل،

 اموزاندانش همراهی

 در گروهی هایبازی از استفاده

 از استفاده ندمان یا و ورزش ساعات

 قطری از...  و هاجورچین ، هاپازل

 کوچک هایگروه تشکیل

 

 ،گرفت صورت ینبا معلم در همین زمینه که کوتاه یافتهساختار یمصاحبه 20اساس  بر  

 خالصه شد: یربه شرح ز نتایج



 رحیمیمهدیه ، مشکی باف مقدمزهره         درس کالسمدیریت آیینهدر  "بندیگروه" رخنیم

145 

 

 خـود اعتقـاد   کـالس یریتدر مـد  کـارگروهی به استفاده از  یاآ»به سوال کارورزان که  پاسخ در

و  مـوافقم » یسـم دوآل یـک  در معلمین «چرا؟ کنید؟می استفاده گروهی هایروش از یاآ ید؟دار

 دادند. پاسخ «دهمیو انجام نم دهممی انجام»و  «ممخالف

 درو  تندهسـ  موافـق ؛ نـد و ادعـا کرد  نـد بود یمعتقد به استفاده از کارگروه ،Tو   Bکد با معلم 

ر شاگردان شـور و شـوق   د کارگروهی» زیرا؛ کنند،یده ماستفا بندیگروهخود از  کالسیریتمد

 یـاد  را هـم  بـا  همکـاری  کـارگروهی، بـا   شـاگردان »بـود؛   مدعی ،Cبا کد  معلم ،«کندیم یجادا

کـه   زمـانی »و  «گیرندیم یادشاگردان از هم بهتر  یگاه»کرد؛  یانب ،Gبا کد  معلم ،«گیرندمی

 . «کنم تصحیح را شانتکالیف مدار تمن وق ،هستند کارگروهیشاگردان مشغول 

 امـا   داننـد، یمـ  را آن ازاستفاده  یدهستند و فوا یموافق استفاده از کارگروه یناز معلم ایعده

 یانـرژ  و ندهسـت  خـود  خـدمت  آخر هایسال ذراندندر حال گ آناناز  بعضی دهند،نمی انجام

؛ ودبـ معتقـد   اسـت،  دمتشخـ  آخـر  سـال  که  Aبا کد  معلمامور ندارند  ینانجام ا یبرا یادیز

 هابچه کارگروهی در» که کندمی بیان Lمعلم با کد  اما «کشانندیها کالس را به آشوب مبچه»

 مـن  کننـد می فکر مناظ و مدیر آنگاه شود،می خارج کالس از آنها صدای و کنندمی دعوا هم با

 .«دهندمی تذکر و نیستیم کالس اداره به قادر

نشـان   نتجربه م» کرد؛ ادعا ،Dبا کد  معلم کنند؛نمی استفاده یکارگروه از ینمعلم از تعدادی

ارزش کـم  آورم،یگروه به دست م یلکه از تشک یجینسبت به نتا یاستفاده از کارگروه دهد،یم

ـ   وقت من»شد،  دعیم Kبا کد  معلم ،«کندمی تلف را زیادی وقت»و  «است  ،«مدارو حوصـله ن

گـروه و   تشـکیل »، «اسـت  یو شـوخ  یبـاز  یهکارها، شب گونهینمهم است و ا یلیخ ندرس م»

ت را دسـ  یـن از ا یمـوارد  سـایرین، و   «شـود یمـ  یباعث هدر دادن وقت و انرژ یگروه یفتکل

 .  کردند یانب یاستفاده نکردن از کارگروه یبرا یموجه یلدال

 بـه  امـور  ایـن  معتقدنـد  و هسـتند  خـود  کـالس  در بنـدی گـروه  از اسـتفاده  مخالف آخر گروه

و  هنـد یمـ امـا آن را انجـام    کنـد ینم یکمک یچو اخالق شاگردان ه یتترب آموزش، فرایندهای

از مـا   یرمـد  یراز دهمیم یلگروه تشک یلمبرخالف م من»کرد؛  یانب Fکد  با معلمداشتند؛  یانب

 دهد،می مانجا هم یدیبازد ینه،زم یندر ا یو گاه یمده یلگروه تشک یمانهاخواسته در کالس

 یکـارگروه ور کنـد  کـرد بـا   یـد از اداره، بازد یناظر یا یر،تا اگر مد نشانمیم یگردان را گروهشا

ها اصرار به بچه»و  «هستند کارگروهی متقاضی هاخانواده» کرد؛ عنوان ،Jبا کد  معلم ،«کنمیم

 «. گروه دارند یلتشک

ر دروش  یـن شکسـت ا  یا یتگروه که ضامن موفق یلمخالفت با تشک یاموافقت  یج( نتا1) شکل

 .  دهدیم یشکالس است را نما یریتمد
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کالس مدیریت در بندیگروه تشکیل به نسبت معلمین عملکرد و نگرش پاسخ نمودار: 1 شکل شماره   

 

 یشنهاداتو پ بحث

 را درس کـالس  اوضـاع  بـه  معنابخشـیدن  و ادراک زمینه شاگردان و معلمین زندگی روایت     

 کـارورزان  یهـا مطالعه، با مراجعه به گزارش ینا در(. 2006 ،1کالندینین و کانلی) کندمی فراهم

 رخنیمو شاگردانشان،  ینمعلم یستهز یزندگ هاییتکه با مکتوب کردن روا یاندانشگاه فرهنگ

 در بنـدی گـروه  ردپـای  انـد، گذاشـته  یشرا بـه نمـا   مشـهد  شـهر مـدارس   ییابتـدا  یهاکالس

 ی،و  تعامالت انسان یاجتماع یهمکار یادگیری، –یاددهی ندهایفرایارتقا  یبرا کالس،مدیریت

 .  شد گیریپی

پژوهشـگران   است، همکاری و تعاون گروه، از استفاده مزایای از حاکی مطالعه این نظری مبانی

( 2020 ،2افـولتر  و اننـی  مـک  یسـواندت، هـا )ن از پـژوهش  یبعضـ  یجسـو بـا نتـا   مطالعه هم ینا

و  یلتسه هم، کنار در کار افراد، کردن پذیراجتماع ها،گروه تشکیل زا هدف ترینمهم معتقدند؛

 . است یادگیری - یاددهی یندفرا یتتقو

از  یافکـ شهر مشهد، بـه انـدازه    ییمدارس ابتدا ینمعلم آیاکه؛  پژوهش اول سوال به پاسخ در

   کنند؟یخود استفاده م کالسیریتمددر  یبندنهفته در گروه یتظرف

هـا در  وشر یرنسبت به سـا  «تصادفی»و  «داوطلبانه» یهااز گروه استفادهشان داد؛ ن مشاهدات

 یانیکمک شا بندیگروه گونه ینبرخوردار بودند. ا یباالتر یتمورد مشاهده از مقبول یهاکالس

 بـا  کـه  بـود  ردانشـاگ  بـرای  انگیزدل هایفرصت کردن فراهم و ساداره بهتر کال یبه معلم برا

 ( همسو بود.2001) آگبایوا و آدودو پژوهش نتایج

سـطح در  شـاگردان هـم   بنـدی یمو تقسـ  «هسـتند  متجـانس  درون در»کـه   ییهاگروه تشکیل

 یآموزشـ  هـای یرفع کاست یبرا یه،چندپا یهامشابه، به مثابه برخورد معلم در کالس یهاگروه

                                                      
1 Connelly & Clandinin  
2 Nieswandt, Mceneaney & Affolter 
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 هـای ا در کـالس روش، قابل قبول است ام یباز معا یشگیریپ یمعلم برا یمشروط به دقت کاف

باالست، کمتر مشاهده شـد   ییظرافت اجرا نیازمندکه  بندیگروهگونه  این اجرای شده، بررسی

 انتظـار  بـا  پـژوهش  ایـن  مشـاهدات موفـق عمـل نکردنـد.     یز،و همان تعداد کم مشاهده شده ن

د و که از کنار هم نشاندن افرا کالس در گروه تشکیل از ،(2004)کوران و تامیلسون واینشتاین،

کننـد و تنـوع را بـه کـالس      یترا در کالس تقو یفرد ینکوچک، تعامالت ب یهاگروه یلتشک

را بـه   هـا قابلیـت  ینمورد مشاهده، قادر نبودند ا هایاکثر کالس یریتو مد بود ناهمسو بیاورند،

 .یاورندکالس خود ب

هـا بـه   گـروه  یلکتشـ  شـود، یاستفاده مـ  یبندکه از گروه ییهادر کالس آیابه سوال،  پاسخ در

کـه تعـداد    ییهـا کـالس  درشد کـه،   یینتب اینگونه کنند؟یکمک م یادگیری -یاددهیاهداف 

 یهـا تفـاوت  ییمعلـم قـادر بـه شناسـا     و است زیاد کالس یاعضا یندر ب یشاگردان و ناهمگون

 در» هـای وهگـر  در را شـاگردان  توانمی ،«یسازهمسان تضرور»از  یزپره برای یست،ن یفرد

 یـک عنـوان  بـه  آناز  استفادهو  نمود دهیسازمان «نامتجانس گروهی بین در و متجانس درون

 یبـرا  عملکرد، و انتظارات کردن یکتر و نزدمطلوب یطکردن شرا فراهم یو برا یکپارچه روش

ـ  دردر حـد تـوان    متفـاوت  یفو استفاده از تکال گروه درون در مشابهافراد   روشهـا،  گـروه  ینب

 یادآن  از «گرایانهکاهش» یکردهایهمانطور که به عنوان رو بندیگروهمدل  نیاست. ا یمناسب

 کمـک  متنـوع،  هـای روش اتخاذ در انعطاف کنار در ،(1393و همکاران،  ی)مهرمحمد شودمی

 حـذف  هب منجر آنکه بر مشروط شود،می محسوب یادگیری یاددهی فرایندهای بهبود به خوبی

 یسـتی معلـم با  ممه این برای. نگردد تلقی منفی ارزیابی منزله به یا و فردی هایتفاوت به توجه

 ایبـر  متفـاوت  ینو تمـر  یفکند، تکل یسشاگردان تدر یبر اساس توان قبل ،در سطوح متفاوت

 یجنتـا . نگارنـدگان همسـو بـا    کنـد  طراحـی  عملکردانتظار  و یادگیریهر گروه بر اساس سطح 

ها به هم برچسـب نزننـد،   مراقب بود بچه یدبا د؛معتقدن( 2004و همکاران ) واینشتاینپژوهش 

ـ   ،بزننـد  لبخنـد  ،رفتـار کننـد   یمهربان بهشاگردن با هم  وها معلم با بچه  یا تـن صـدا  گـرم و ب

 مند گردند.بهره بندیگروهمطلوب  یجتا از نتا کنند رفتار شدهیمتنظ

 مشـاهده  هـای السک در که ،«متجانس یگروه ینو ب نامتجانسدرون  در» یوهبه ش بندیگروه

 بعضـی  کـه  همـانطور . دارد زیـادی  مزایـای  بود، برخوردار ییباال یپژوهش از فراوان یندر ا شده

 از پـس  ینتکـرار و تمـر   یبـرا  روش ایـن  گیرنـد، می یاد بهتر هم از شاگردان معتقدند معلمین

 بعضـی  رد( 2020 ،1افـولتر  و اننی مک یسواندت،)نیاکتشاف هاییتموقع یبرا یاو  معلم تدریس

                                                      
1 Nieswandt, Mceneaney & Affolter 
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و اگر در انجام آن دقـت   طلبدمیخاص خود را  یهاآن، ظرافت یمتناسب است اما اجرا دروس

ـ  نامتجـانس » یهـا گروه یلدارد. درنقد تشک یادیز ینشود، اثرات منف  یگروهـ  یندر درون و ب

و  ینمـوافق  شـود، یمـ  یلبه شاگردان تشک هایتمسوول یکه با نظارت معلم و واگذار« متجانس

 واگـذاری  بـا  معتقدنـد  و داننـد مـی  «گـری خلیفه» روش را آن موافقین دارند، حضور مخالفین

 ی،)شـعبان  شـود مـی  بالفعل او بالقوه توان و شودمی متعهد او آموزاندانش از یکی به مسئولیت

 هـم  بـه  یـادگیری  در و شـوند می متوجه بهتر را هم زبان همکالسی، کودکان طرفی از ،(1396

در  نظـران صاحب از بعضیمطالعه، همسو با  ینا نتایجاما  ،(1387)براون،  کنندمی خوبی کمک

و معتقدنـد بـا    خواننـد یمـ « معلمـک »سـرگروه را   بنـدی، گروهنوع  اینغلط  اجرایمخالفت با 

روزانه خود را بـه   یفمثل سرگروه، معلم قصد دارد وظا یتیشخص یکمترسک درست کردن از 

و  ی)صـالح  زنـد مـی شـاگردان دامـن    یمعلـم و تبـان   گریـزی یتبه مسـئول  یناو واگذار کند و ا

 (.  1397پور، عبداله

نوع روابط معلـم و شـاگرد دارد.    با یمیرابطه مستق ی،معلم هایینهمؤثر معلم در همه زم دانش

ــط ــامالت و رواب ــانی، تع ــه انس ــاس و پای ــایر اس ــه س ــایجنب ــدیریت ه ــالسم ــت درس ک  اس

و  همکـاری  از مناسـبی  سـطح  بنـابراین (، 1398 ی،اوودو د یاکبـر  ین،چـراب  مقدم،بافی)مشک

 یعالقه همراه با عدالت بـه رفتارهـا   یشنما یم،ت یکعنوان آموزان بهو دانش معلمان بینتعاون 

 ینوآمد در داخل گروه، کالس و بو مثبت، رفت یحصح یهمدالنه شاگردان، استفاده از رفتارها

 یـدمان چ کـارگروهی، تسـلط در   ،بازخورد مناسـب کردن همه شاگردان، ارائه  یرشاگردان، درگ

 ،1مـارزانو  و مـارزانو در گـروه )  یآموزشـ  یهـا متناسـب بـا واحـد    یرپـذ گروه، ارائه اهداف انعطاف

 ایـن  یکه آمارها شودمی محسوب کارگروهی توان از وریبهره افزایش به زیادی کمک (2003

هـا را در  گروه یریگشکل ،(2009واکر). استهشد استفادهکمتر  یامزا یننشان داد، از ا پژوهش

هـا بـا   معلمـان، ارتبـاط آن   یهـا یژگـی آمـوز، و دانـش  یزهدرس، جو کالس، انگ یلشروع و تکم

 بـا  معلـم  کـار  از ارزیـابی  و آمـوزان دانش پیشرفت از ارزیابی ،آموزان، حفظ نظم و انضباطدانش

 امـا  دانـد، مـی  مـرتبط  یسدرتـ  آمیزیتموفق یلتکم یبرا یاساس یطشرا یجادو ا کالسمدیریت

باور، نگرش و  ینهزم یندر ا یناکثر معلم که داد نشان ناهمسو نتایجی در مطالعه این مشاهدات

 در کالس درس ندارند.   بندیگروهمدل  ایناز  یحیصح یاجرا

                                                      
1 Marzano & Marzano 
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 یسـت، ن یخـوب  نشـانه  کننـد یاستفاده نم یندیگروه ازکه  معلمین از درصد 63 از باالتر آماری

 بـه  یـا  و اندندیده آموزش را هاگروه از متناسب استفاده و یحنحوه صح کههستند  یمدع یبعض

 کننـد، یاسـتفاده مـ   بنـدی گروهکه از  همدرصد  37 حدود یتیو اقل ندارند باور مهم پدیده این

به  اما دارند بندیهگرو به باور یناز معلم ید. گروهکننمین یریتمد یخوباوقات آن را به یشترب

و  شـوند یمند مهآن بهر یایاز مزا یبه درست یگروه اندک یت. در نهاکنندمی استفاده آن از غلط

 .  سازندیمند مبهره یزشاگردانشان را ن

 یدر کـالس بـرا   وهاسـتفاده از گـر   هـای یوهبه بهبود شـ  تواندیم یپاسخ به  سوال؛ چه نکات در

 ،گـروه  یلاستفاده غلـط از تشـک   کهنشان داد  اتمشاهدکمک کند؟  یادگیری -یاددهی یشافزا

 بـه  غلـط  نشسـتن  بابـت شاگردان  به یاسکلت هایآسیب خستگی، دلزدگی،  وقت، اتالفباعث 

 بـه  گاهیو  شودیم یادگیری-یاددهی یندهایفرا یتمعلم  که مانع تقو یکالفگ و طوالنی مدت

 از انگردشـا  و نفـرت  جـویی یزهبه انزوا، سـت  منجر همکاری، و اجتماعی مهارتهای تقویت جای

اگـر   یطشـرا  یـن که در ا شودیم یزخود معلم ن یحت یها و گاهگروه یرسا یاعضا ها،گروهیهم

 .گردد حاصل یترمطلوب یجو نتا یطشرا بسا چه نکند، استفاده بندیگروه یوهش ینمعلم از ا

ـ  بایستی بندی،روهگ یایمزا هدانش در بار ییرتغ بر عالوه اندرکاراندست و مسئولین معلمین،  هب

 نداشـتند، ه را دانش مسال که ایعده جز به ینجادر ا یراز نمایند، توجه نیز معلمین نگرش تغییر

 دانـش،  تغییـر  بـرای همـت نداشـتند.    یاهم بودند که دانش داشتند اما نگرش، باور و  یادسته

سـت و  ا یدنـ وجود دارد کـه آمـوزش دا   هاییظرافت و عمده بسیار نکات معلمین،باور  ونگرش 

 تـر یینپـا  هاییهاز پا یدو تعاون  با یاری یگر،. کمک کردن به همدیردمورد توجه قرار گ یستیبا

 یگـران د که کمـک کـردن بـه    یاموزندب آنانو  یابدرواج  شاگردانو  معلمین ینآغاز شود و در ب

 وردمـ  چند در آنست، از حاکی مطالعه این شواهد(. 2020 هال، و مینکینگآنان است ) یفهوظ

بـه   آنـان تمـاد  دانـش، بـاور و اع   نـد، بهـره برد  یمطلوب یوهبه ش بندیگروهاز معلمین که استثنا

 .شد نیزشاگردان  مندییتو رضا یتمنجر به موفق ی،کارگروه یندهایفرا

بـر   یـد تاک یبـرا  شودیم یهو دست اندرکاران، توص ینمسئول به مهم، ینبه ا یدنرس یلذا؛ برا 

نظـور  مو بـه   درس هـای کـالس  در «گـروه  تشکیل» عظیم ظرفیتو  امزایو استفاده از  یتاهم

 یآموزشـ  هایکارگاه هایدوره ی،بندعدم استفاده از گروه یااستفاده غلط و  یباز معا یشگیریپ

 بـا  یلیمختلـف تحصـ   هاییهدر پا شاگردان سنی ردهموضوع و  یت،متناسب با موقع یو بازآموز

 یمـ معل یاندانشـجو  و یندر دانـش و نگـرش معلمـ    ییرتغ یجادا برای ییاتجز یتبر اهم یدتاک

 .نمایند برگزار
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 یراهبردهـا  ی،آموزشـ  یریتمـد  یس،تـدر  هایروش ومعلم در دروس اصول  یتاستادان ترب به

 و بنـدی گروه هاییوهو ش یتبه اهم گردد،یم یدضمن خدمت تاک یهاو استادان دوره یادگیری

  بپردازند. یتبا جد ملع و نظر در کالس اداره درآن  ییاتجز

 بـه  شـود مـی  توصـیه  موکدا ابتدایی، ینمعلم بهراستا  یندر ا یست،ن یدیبحث جد 1هیوتاگوژی

و  یتمتناسب با موقع یح،صح هاییوهش یادگیریبه  خود، عملکرد و توان تقویت سازی،توانمند

 یهـا روشدر اسـتفاده از   «یادگیرنـدگی  خـود »داده و به  یتموضوع درس در کالس خود اهم

بـه   یسـتی با ینبه طور خاص بپردازند. لذا معلمـ  بندیگروهبه طور عام و  کالسیریتمتنوع مد

آنهـا کمـک    یسو تـدر  یاددهی یندگروه به فرا یلخود کمک کنند و باور داشته باشند که تشک

 وهگـر  یلتالش کنند، تشک یستیدارد، لذا با یادیز یرآموز تاثدانش یادگیری یندو بر فرا کندیم

 یلخـود تبـد   یبـرا  یفـه وظ یکخارج نموده و  به  یو صور یرا از شکل فانتز در داخل کالس

 یـای دهنـد و از مزا  یلتشـک  یدیجد یهاکالس را برهم بزنند و گروه یو بارها سازمانده یندنما

 هـای یوهمهـم در انـواع شـ    ییـات هـا و جز با توجه بـه ظرافـت   توانندیم ینآن بهره ببرند. معلم

 – یـاددهی  هـای یـت و ارتقـا موقع  یریپـذ شاگردان در اجتماع مندییتفرصت رضا ی،ندبگروه

 گیـری پـی  راکوچک  یهاداده شده به گروه هاییتفعال یستی. آنان بایندرا فراهم نما یادگیری

 بـین  در راآنـان   یادگیری یجها بازخورد دهند و نتاگروه داخل در کالس سطح در حتما و کنند

 قـرار  هـا سـایرگروه  نتایج جریان در کالس افراد همه تا بگذارند اشتراک به سکال کل شاگردان

 ثمـر  مثمـر  اجتمـاعی  تعـامالت  و یابدمی ادامه یادگیری - یاددهی فرایند صورتاین در. گیرند

 است، مهم آنها عملکرد نتایج دارند، نقشی چه گروه در که بدانند باید گروه هر افراد. بود خواهد

 خـود  شـده  انجـام  کـار  از و گیـرد مـی  قـرار  بررسی و نقد مورد دهندمی انجام که هاییفعالیت

 .بگیرند خورد باز مرحله هر در آن نتایج از و کنند دفاع بایستی

 یکمـ  یهـا اسـت، بـا روش   یفـی پژوهش را که ک ینا یجنتا شود؛می توصیه آتی پژوهشگران به

که با  ییهاشاگردان کالس یقعم یادگیری جیاستفاده از گروه و نتا یرتاث ی،زده، همبستگ یوندپ

 .نمایند تطبیقی مقایسه را شوندیاداره م بندیگروهو بدون  بندیگروه

 دانشـگاه  در کشـور  سراسـر  کـارورزان  هـای گزارش ینگاه به بانک اطالعات درمقاله  این ینوآور

 یمـایش پ یک فرصت هم، کنار درآن  اطالعاتبزرگ است که  ینهگنج یکعنوان  به فرهنگیان،

ـ   بـه  را اجرایـی  و مـادی  مشکالتبه دور از  یقیحق  بـه  کنـد، مـی  فـراهم  یو کلـ  یشـکل جزئ

 یـن ا بـه  شود،می توصیه معلم تربیت در آتیو پِژوهشگران  یتو ترب یمنظام تعل گذارانیاستس

                                                      
1 Heutagogy 
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در سـطح   یآموزش نظامو مسائل مختلف  یدرا ببر یکاف بهرهبها توجه نموده و از آن  پر ینهگنج

در بـاره   ی،کمـ  یهـا و پـژوهش  ینظـر  مطالعـه . نماییـد  حـل  و پیدا مشاهده، را کالسرد و خ

اتفاقـات و   امـا  شـود یکالس در ذات خود با ارزش محسـوب مـ   یریتمد یبرا یعدادها و وقارخ

 کمـک  بهمانده بود،  یشاگرد و معلم که سالها پشت در بسته مسکوت باق یستهز یزندگ یتفعال

درس را  بـه   یهاکالس یتو واقع شودیم یلتبد یبه دانش بوم کارورزان، هایگزارش هایداده

فرصـت   یـک  ی،کـارورز  هـای گـزارش  هـای داده یو بررس مطالعه .کندیم یلتبد یدانش رسم

 آزمایشـگاهی  اثـر  و خنثـی  را ملـی  هـای پیمـایش  اجـرای  مادی یهایتمحدوداست تا  ییطال

 را معلـم  کالس،مدیریت آیینه در نگاهی با وکند گ مطالعه کالس را کمرن یجبر نتا گر،مشاهده

 آمـاده  یرانا یشهرها یرسا در ،«یبندگروه»منجمله  هایتو انتخاب اصلح فعال ینهاداره به برای

   .سازد

 

 منابع و ماخذ

 علمانم کالس یریترابطه سبک مد (.1392(حسن یناروند،د وفرامرز  یزی،عز ید،سع یاپوران،آر -

 .مدرسه یروانشناس ابتدائی، پنجم آموزان دانش ریاضی رفتپیش و انگیزش با

 علی رجمهت .کوچک مقیاس در تدریس هایمهارت تمرین خرد؛ یسدرت (.1387) جورج ،براون -

 .آموزشی یزیتهران: نشر سازمان پژوهش و برنامه ر .رووف

ـ   یبررسـ  (.1394) تقـی  ینی،آقاحسـ  و ایرج ی،کاظم ید،سع پور،یرجائ -  هـای هفـ مول ینرابطـه ب

 نـوین  یکردهـای رو اصـفهان،  شـهر  راهنمـایی  مـدارس  در یادگیری جو و درس کالس مدیریت
 .آموزشی

ان: تهـر  (.تـدریس  فنـون  وهـا  )روشیو پرورشـ  یآموزشـ  یهـا مهارت (.1396) حسن ی،شعبان -

 )سمت(.هادانشگاه انسانی علوم کتب ینسازمان مطالعه و تدو

مهربان  تهران: موسسه کتاب .کاربرد و تحقیق ری،تئو آموزشی، یریتمد(. 1392) یعل یرازی،ش -

 .نشر

)  کشـور  رهادا شـیوه  به مشارکتی یادگیری یررسب(. 1397) کاظم ،پورعبداله و منصور ی،صالح -

ر پــژوهش د دوم، متوســطه دختــر آمــوزاندانــش در معلــم همیــار طــرح بــا( درس کــالس در
 .درسی یزیربرنامه

 س،کـال  یریتمعلـم بـر سـبک مـد     یاهـ ویژگـی  یر(. تاث1387) یرام یزدی، ینآمنه و ام ی،عال -

 .تربیت و یمفصلنامه تعل
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 میـزان  بـا  دیانفـرا  و مشـارکتی  یـادگیری رابطه  یررسب(. 1397) رضا ی،فتح و بتول آرام،یهفق -

 .پژوهی یستدر  ی،آموزان رشته علوم انساندانش اجتماعی هایمهارت

 .یزشنگتهران: فراا .همیاری طریق از دگیرییا مشارکتی، یادگیری(. 1384محمدرضا ) ی،کرامت -

 .نوریامتهران: دانشگاه پ. گروه یاییپو یروانشناس (. 1398) محمدرسول ی،گلشن فومن -

 نشـانه  یـل لتح(. 1398) اعلیرض ی،داوود و احمد ی،مسلم، اکبر ین،چراب زهره، مقدم،بافیمشک -

 .84-67(, 2-8)تربیت و یمتعل یپژوهشنامه مبان درس، کالس مدیریت در "سکوت" شناختی

 .هران: سمتت .اندازها چشم و رویکردها ها،نظرگاه ی؛برنامه درس(. 1393محمود ) ی،مهرمحمد -

ـ   ی(. بررسـ 1388اکـرم )  بخـت، یکن و اعظم ،رضا، مقدم یدا،هو -  و رکمشـت  رهبـری  ینرابطـه ب

 هیدشـ  شـگاه دان یتـی مجله علـوم ترب  اصفهان، دانشگاه علمی هئیت اعضای دیدگاه از کارگروهی
 .اهواز چمران

 و ایپـروژه  روش بـه  آمـوزش  یراثتـ (. 1388) فریبـا  ی،و حقـان  یرضـا عل یوسفی،ندا،  پور،یزدیان -

 و ارآمـ  درس در فوالدشـهر  تجربـی  سـوم  دختـر  آمـوزان دانـش  تحصیلی پیشرفت بر مشارکتی

 .یتیدانش و پژوهش در علوم ترب سازی،مدل
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