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تمرین کار گروهی مجازی
فاطمه بدری

مناسب برای پایه  های اول، دوم و سوم ابتدایی
در حوزه های درسی مختلف

تقویــت مهــارت کار گروهــی مهارتــی اســت کــه در فضــای مجــازی کمتــر می شــود بــه آن پرداخــت، امــا همــه مــا می دانیــم نقــش مهمــی 
در رونــد آموزش کــودکان در مدرســه دارد.

ــان،  ــروه مربی ــا گ ــری ب ــا، در همفک ــود. م ــی ب ــیار خال ــان بس ــی در فعالیت هایم ــای کار گروه ــوزش، ج ــدن آم ــه مجازی ش ــه ب ــا توج ب
ــان  ــودکان کالس اولی م ــا ک ــیم ت ــته باش ــتری داش ــز بیش ــم و روی آن تمرک ــا دهی ــتر به ــی بیش ــای گروه ــه فعالیت ه ــم ب ــم گرفتی تصمی

مهــارت کارکــردن در گــروه را بیشــتر فــرا گیرنــد.
ــای  ــای کالس ه ــی پلتفرم ه ــه در برخ ــای زیرمجموع ــی، اتاق ه ــام کار گروه ــا و انج ــدی بچه ه ــرای گروه بن ــب ب ــترهای مناس ــی از بس یک

مجــازی اســت.
ــر  ــوند. ه ــازی بش ــاق مج ــره وارد ات ــک چهارنف ــای کوچ ــت در گروه ه ــرار اس ــه ق ــح دادم ک ــا توضی ــه بچه ه ــت، ب ــه  اول فعالی در مرحل
گــروه قــرار اســت فقــط بــا اســتفاده از اشــکال هندســی، یــک نقاشــی مشــترک روی تختــه بکشــد. بنابرایــن بایــد هم فکــری کننــد کــه 

چــه چیــزی بکشــند و ســپس هریــک بخشــی از ایــده را روی تختــه اجــرا کنــد. زمــان ایــن فعالیــت را 10 دقیقــه در نظــر گرفتــم.
بچه هــا را بــه اتاق هــای زیرمجموعــه فرســتادم و خــودم هــم تک تــک بــه هــر گــروه ســر مــی زدم و بــا اعضــای گــروه گفت وگــو می کــردم 
یــا شــنونده گفت وگوهایشــان بــا یکدیگــر بــودم. در گروه هــا هرج ومرجــی بــه پــا بــود و می شــد گفــت تقریبــا در هیــچ گروهــی 

فعالیــت بــه خوبــی پیــش نرفــت و فقــط تختــه هــر گــروه خط خطــی شــد. 
وقتی بچه ها به کالس اصلی برگشتند، از هر نفر پرسیدم از همکاریتان در گروه راضی بودید؟

هر کودک از حس و حالش گفت و از این که چرا ناراضی بود.
مشــکالتی کــه بچه هــا می گفتنــد را روی تختــه کالس بــا رنگ هــای مختلــف می نوشــتم. بــرای بچه هــا خیلــی مهــم بــود حتمــا 

مشکلشــان از ســوی مــن نوشــته شــود. مشــکالتی هم چــون:
بچه ها با هم هم فکری نمی کردند.	 
هیچ کــس بــا هیچ کــس حــرف نمــی زد و بــه ســوال هــم جــواب 	 

نمی دادنــد.
وقت کم بود و نشد ایده ای اجرایی شود.	 
بچه ها نقاشی هم را خط خطی می کردند.	 
و 	  می گرفتنــد  هــم  از  مــدام  را  گــروه  مدیــر  نقــش  بچه هــا 

دسترســی بــه تختــه را بــرای باقــی اعضــای گــروه می بســتند و 
.  ...

ــه  ــه جلس ــا )ک ــی در اتاق ه ــکالت کار گروه ــری مش ــار تصوی ــن ب ــم. ای ــش گرفت ــت را در پی ــن فعالی ــرای همی ــم اج ــاز ه ــد، ب ــه بع جلس
پیــش گفتــه بودنــد و مــن نوشــته بــودم( را روی تختــه کالس نمایــش دادم. ســپس آن مشــکالت را بــا هــم مــرور کردیــم و بچه هــا در 

ــدند. ــه ش ــای زیرمجموع ــه وارد اتاق ه ــدت 10 دقیق ــه م ــره ب ــای چهارنف گروه ه
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ایــن بــار فضــا آرام تــر بــود و بــا هــم مشــورت و همفکــری می کردنــد. پــس از پایــان مــدت زمــان کار گروهــی، وقتــی بــه کالس 
اصلــی بازگشــتند گفت وگــو را بــا ایــن پرســش آغــاز کــردم. چــه احساســی داریــد؟

هرکــس احساســش را می گفــت. اکثــرا احســاس شــادی یــا خوشــحالی داشــتند و چهــار، پنــج نفــری هــم همزمــان  احســاس شــادی 
و خشــم یــا خشــم و ناراحتــی داشــتند.

وقتــی همــه بچه هــا فقــط احساسشــان را گفتنــد، مــن آن هــا را روی تختــه نوشــتم. ســپس از هرکــس پرســیدم »فکــر می کنــی چــه کاری 
بایــد انجــام دهیــم تا ایــن احســاس را نداشــته باشــی؟«

ــای  ــا رنگ ه ــه ب ــت روی تخت ــای مثب ــب جمله ه ــا را در قال ــنهادهای بچه ه ــار پیش ــن ب ای
مختلــف نوشــتم:

زمان کافی داشته باشیم.	 
احساس های خود را به هم گروهی هایمان بگوییم.	 
همه اعضای گروه به قوانین پایبند باشند.	 
به کار هم )نقاشی روی تخته( احترام بگذاریم و کار هم را از بین نبریم.	 
دسترسی به تخته را از یکدیگر نگیریم.	 

در حــال حاضــر ایــن پیشــنهادها را بــه صــورت پوســتری درســت کــرده ام. مــن بــه دلیــل 
محدودیــت زمانــی کــه داشــتم، خــودم ایــن پوســتر را طراحــی کــردم امــا پیشــنهاد 
ــد.  ــاص ده ــودکان اختص ــود ک ــوی خ ــتر از س ــی پوس ــه طراح ــی را ب ــی زمان ــم مرب می کن
زمانــی کــه کــودکان خــود فعالیتــی را طراحــی یــا قانونــی را وضــع می کننــد، توجهشــان 
بــه محتــوای آن بســیار بیشــتر از زمانــی اســت کــه مربــی آن را به تنهایــی انجــام می دهــد 
و نتیجــه کار را در اختیــار ایشــان می گــذارد. هــر بــار پیــش از آغــاز کار گروهــی و رفتــن بــه 
ــه  ــا ب ــای بچه ه ــم. چالش ه ــرور می کنی ــم م ــا ه ــوارد را ب ــن م ــه، ای ــای زیرمجموع اتاق ه

حداقــل رســیده اســت. یکــی از نمونه هــای صلح آمیــز کار گروهــی مربــوط بــه چنــد روز پیــش اســت وقتــی بچه هــا بایــد در گروه هــای 
ــد،  ــو می کردن ــار گفت وگ ــم و ان ــاالد گل کل ــردن س ــت ک ــل درس ــاره مراح ــدند و درب ــه می ش ــای زیرمجموع ــود وارد اتاق ه ــک خ کوچ

ــد. ــی می کردن ــت نقاش ــه نوب ــل را ب ــپس مراح س
این بار از پیش، در هر گروه یک نفر را مدیر کردم و تاکید کردم دیگران دسترسی به تخته و نقش مدیریت را از او نگیرند.

بــه هــر گــروه ســر مــی زدم. بچه هــا ابتــدا بــا هــم گفت وگــو و بحــث می کردنــد کــه اول گل کلــم خردشــده را بریزنــد یــا انــار یــا ســس. 
ــل  ــی از مراح ــا، یک ــک از اعض ــر ی ــرد و ه ــاز ک ــه ب ــرای هم ــه را ب ــه تخت ــی ب ــروه دسترس ــر گ ــیدند، مدی ــق رس ــه تواف ــه ب ــس از این ک پ

ــرد. ــی ک ــم را نقاش ــاالد گل کل ــت کردن س درس
مــن از تختــه هــر گــروه عکســی انداختــم. وقتــی بچه هــا بــه گــروه بازگشــتند، تصویــر کار گروهــی هــر گــروه را بــه نمایــش می گذاشــتم 

و یکــی از اعضــا بــه نمایندگــی از دیگــران، کار گــروه خــود را توضیــح مــی داد.
این بار که از حس و حالشان پرسیدم، همه احساس خوبی داشتند. 

پــس از ایــن تجربــه و تجربه هــای بعــدی، اگرچــه مشــکالت کار گروهــی ماهنــوز هــم گاهــی در جنبه هــای مختلــف نمایــان می شــود، 
امــا نســبت بــه آغــاز ســال تحصیلــی بــه حداقــل رســیده اســت و هــر بــار هــم بهتــر می شــود.
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