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مزیت ها و چالش های استفاده از کار گروهی در محیط های 
یادگیری برخط
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چکیده
با افزایش دسترسی به رایانه ها و فن آوری اینترنت، محیط های یادگیری مبتنی بر رایانه، هم در آموزش عالی و هم در بخش های سازمانی 
و صنعتی با گسترش چشمگیری مواجه شده اند. در همین حال، توجه متخصصان آموزشی و پژوهشگران حوزۀ آموزش و یادگیری به اهمیت 
تعامل انسانی در فرایند یادگیری نیز، افزایش یافته است. یکی از کلیدهای موفقیت محیط های یادگیری برخط، فراهم نمودن امکاناتی برای 
افزایش کار گروهی، مشارکت و جامعه پذیری یادگیرندگان است. کار گروهی و مشارکت مؤثر در محیط های برخط به یادگیرندگان امکان 
می دهد تا فعاالنه در فرایند یادگیری درگیر شوند و به وسیلۀ آن، شناخت خود را در ساختاری اجتماعی به بوتۀ آزمایش گذارند و ایده ها و 
راه حل های جدید را در ساختارهای اجتماعی و با مشارکت همتایان خود توسعه دهند. کار گروهی مبتنی بر رایانه یک راهبرد آموزشی است 
که فن آوری های برخط را با تعامالت انسانی ادغام می کند. در این مقاله ابتدا به تعریف گروه های یادگیری مبتنی بر رایانه خواهیم پرداخت 
و تفاوت های اساسی بین گروه های یادگیری و گروه های کاری را بیان خواهیم کرد. آنگاه، مزیت ها و چالش های استفاده از کار گروهی در 

محیط های یادگیری برخط را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

واژگان کلیدی
محیط های یادگیری برخط، کار گروهی، یادگیری مشارکتی، تعامل، مزیت ها، چالش ها.

Abstract
Computer-based learning environments have had a considerable development in higher education 
as well as organizational and industrial settings because of the increased accessibility to computers 
and the internet. Moreover, educational experts and researchers are paying more attention to the 
importance of human interaction in the learning process. One of the key factors in the success of online 
learning environments is providing facilities for increased group work and learner cooperation. Group 
work and effective cooperation in online environments enables learners to be actively involved in 
learning and therefore, test their knowledge in a social structure and develop new ideas and solutions 
with the help of their peers. Computer-based group work is an educational approach that combines 
online technologies with human interactions. In this article, we will initially define computer-based 
learning groups and explain the fundamental differences between learning groups and work groups. 
Then, the advantages and challenges of group work in online learning environments will be assessed.

Key words
Online learning environments, Group work, Cooperative learning, Interaction, Advantages, Challenges     
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مقدمه
شبکه،  بر  مبتنی  نوظهور  فناوری های  از  روزافزون  استفاده 
را در رویکردها و روش های آموزشی عصر  تحوالت چشمگیری 
جدید به وجود آورده است. یادگیری الکترونیکی یکی از پدیده های 
بر  مبتنی  جامعه  در  و  اطالعات  عصر  در  که  است  مدرن  دنیای 
دانش پا به عرصة وجود گذاشته و در تاریخچه کوتاه مدت خود از 
سرعت گسترش قابل مالحظه ای برخوردار بوده است ]1[. با توجه 
الکترونیکی، آنچه که جالب توجه و تا  به کاربرد وسیع یادگیری 
حّدی نگران کننده به نظر می رسد این است که آگاهی ما دربارة 
چگونگی کاربرد این رسانه و استفاده از قابلیت های بالقوه آن در 
رسیدن به بازده های یادگیری سطح باال بسیار ناچیز است. ایجاد و 
خلق یک تجربة یادگیری الکترونیکی مؤثر، منوط به وجود تعهدی 
عمیق نسبت به شناخت ویژگی های متفاوت این رسانه و راه هایی 
است که به واسطة آن می توان این رسانه را به بهترین وجه در 

جهت افزایش یادگیری مورد استفاده قرار داد ]2[.
به  که  است  مؤثر  آموزشی  روش های  از  یکی  گروهی  کار 
 Face to( طور گسترده در محیط های یادگیری چهره به چهره
Face( مورد استفاده قرار گرفته است. پیشینة یادگیری مشارکتی 
فواید  که  است  مطالعاتی  از  مملّو  سّنتی  آموزش  محیط های  در 
کار گروهی را در یادگیری به اثبات رسانده اند ]3،4،5[. مطالعات 
زیادی برای تعیین راهبردهایی برای افزایش ارتباط و مشارکت در 
دوره های آموزشی از دور با استفاده از فناوری های مختلف انجام 
شده اند، اما این مطالعات به طور ویژه بر کار گروهی به عنوان یک 
راهبرد آموزشی متمرکز نبوده اند. درک ماهیت گروه های یادگیری 
 Computer-mediated learning( رایانه  بر  مبتنی 
این گروه ها و چالش هایی که  از  استفاده  groups(، مزیت های 
اساتید  و  متخصصان  به  هستند،  روبرو  آنها  با  گروه هایی  چنین 
مهارت  و  دانش  با  تا  می کند  کمک  دور  از  آموزش  دوره های 
از کار گروهی به عنوان یک راهبرد آموزشی  بیشتری به استفاده 
مقالة  هدف  نمایند.  اقدام  برخط  یادگیری  محیط های  در  مؤثر، 
به عنوان یک  را  رایانه  بر  مبتنی  کار گروهی  آن است که  حاضر 
راهبرد آموزشی مؤثر، به طراحان، متخصصان و اساتید محیط های 
و چالش های  مزیت ها  با  را  آنان  و  نماید  معرفی  برخط  یادگیری 
بهره گیری از آن آشنا سازد. بدین منظور در این مقاله سه سؤال 

اساسی زیر را مورد بررسی قرار خواهیم داد: 

• گروه هایی 	 چه  رایانه  بر  مبتنی  یادگیری  گروه های 
هستند؟

• مزیت های استفاده از گروه های یادگیری مبتنی بر رایانه 	
در محیط های یادگیری برخط چیست؟

• چالش هایی 	 چه  با  رایانه  بر  مبتنی  یادگیری  گروه های 
مواجه هستند؟

گروه های یادگیری مبتنی بر رایانه 
در این بخش، از طریق مقایسه سه مفهوم موجود در اصطالح 
خواهیم  آن  تعریف  به  رایانه«  بر  مبتنی  یادگیری  »گروه های 
پرداخت. در ابتدا تمایز بین کار گروهی و انواع دیگر مشارکت را 
توصیف می کنیم. آنگاه تفاوت های عمده بین گروه های یادگیری 
و گروه های کاری را بیان کرده و در نهایت، گروه های مبتنی بر 

رایانه را با گروه های چهره به چهره مقایسه می کنیم.

1. کار گروهی در مقایسه با انواع دیگر مشارکت
آنها  در  که  دارند  وجود  آموزشی  راهبردهای  از  مختلفی  انواع 
از تعامالت بین افراد در محیط یادگیری استفاده می شود. این 
افراد دیگری  و  دانشجویان  اساتید،  بین  است  تعامالت ممکن 
مانند کارشناسان مشاور انجام گیرد ]2[. افرادی که با یکدیگر 
تعامل می کنند برای دستیابی به اهداف یادگیری دارای سطوح 
به   )Interdependence( متقابل  وابستگی  از  مختلفی 
از این وابستگی ها را در  یکدیگر خواهند بود. تصویر 1 طیفی 
پایین  نمایش می دهد. در سطح  یادگیری مختلف  فعالیت های 
این طیف، یادگیرندگان تعامالت اندکی با یکدیگر دارند یا اینکه 
و  به هیچ کس جز خود  و  ندارند  تعاملی  یکدیگر  با  بطور کلی 
وابسته  دارند،  وی  با  اندکی  تعامل  که  نمره دهنده ای  احتمااًل 
برنامه های مطالعه مستقل و خود آموزی  الگو در  این  نیستند. 
رایج می باشد. در سوی دیگر این طیف، فعالیت های یادگیری 
تا حد زیادی به تعامالت و مشارکت میان یادگیرندگان وابسته 
اعضای  بین  زیادی  وابستگی  مشارکتی،  گروه های  در  است. 
گروه های  دارد.  وجود  یادگیری  فعالیت های  انجام  برای  گروه 
به  فعالیت ها  و  می باشند  مشترک  هدف  یک  دارای  مشارکتی 
همة  در  گروه  اعضای  همة  که  می شوند  سازماندهی  گونه ای 
جنبه های مهم کار گروه نقش داشته باشند ]6[. افزون بر این، 
و  است  گروهی  عنصر  دارای  نیز  کارها  ارزشیابی  و  نمره دهی 
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اغلب نوعی از ارزشیابی توسط همتایان نیز در آن مورد استفاده 
قرار می گیرد.

راهبردهای  است،  شده  داده  نشان   1 تصویر  در  که  همان طور 
آموزشی که در آنها سطوح متوسطی از وابستگی وجود دارد شامل 
گروه های بحث و گفتگو و گروه های مبتنی بر همکاری می شوند. 
اگرچه وابستگی متوسطی در گروه های بحث و گفتگو وجود دارد 
اما یادگیرندگان بر اساس دیدگاه ها و نقش انفرادیشان در بحث ها 

مورد سنجش قرار می گیرند.
گروه های مبتنی بر همکاری از این لحاظ با گروه های مشارکتی 
تفاوت دارند که دارای یک نگرش »تقسیم شدن و انجام کار« 
همکاری  بر  مبتنی  گروه های  نگرش،  این  اساس  بر  می باشند. 
تمایل دارند تا کار را به بخش هایی که به طور مستقل قابل انجام 
شدن هستند، تقسیم کنند و هر بخش کار را به یکی از اعضای 
گروه که دارای بیشترین تخصص و مهارت برای انجام آن است، 
واگذار کنند ]7[. مشارکت در گروه های مبتنی بر همکاری عمدتًا 
در جنبه های مدیریتی و اجرایی گروه، از قبیل تصمیم گیری دربارة 
چگونگی تقسیم کردن و اختصاص دادن کارها به اعضای گروه 

اتفاق می افتد.

2 . گروه های یادگیری در مقایسه با گروه های کاری
بخش عمده ای از پیشینه مرتبط با کار گروهی مبتنی بر رایانه، 
از رشته های توسعه شغلی و سازمانی حاصل شده است. اگرچه 
باید به این  اما  از این پیشینه می توان آموخت  مطالب زیادی را 
گروه های  بین  مهمی  تفاوت های  که  باشیم  داشته  توجه  نکته 
کاری و گروه های یادگیری وجود دارد. برخی از این تفاوت ها در 
جدول 1 نمایش داده شده اند. اول اینکه، گروه های کاری معمواًل 
مشخص  تعریف  و  مراتبی  سلسله  رهبری  ساختار  یک  دارای 
نقش ها می باشند. یک گروه کاری دارای مدیر و اعضایی است 
که دارای دانش و مهارت های خاصی هستند. به عنوان مثال، یک 
گروه طراحی آموزشی ممکن است شامل یک مدیر پروژه، یک 
باشد.  برنامه نویس، یک گرافیست و غیره  طراح آموزشی، یک 
اعضای این گروه برای دستیابی به یک هدف مشترک که همانا 
بودجه ای  محدودیت های  گرفتن  نظر  در  با  محصول  یک  تولید 
و حداکثر کیفیت است، گرد هم جمع می شوند. در این گروه ها، 
مشارکت به هنگام تصمیم گیری دربارة اختصاص دادن هر یک 
اما  می گیرد  اعضاء صورت  از  یک  هر  به  طراحی  بخش های  از 

کارهای تخصصی توسط متخصصان آنها انجام می شوند.    

زیاد                          متوسط                          کم 

گروههای          گروههای مبتنی بر               گروههای بحث و               مطالعه مستقل 

مشارکتی                همکاری                          گفتگو                     با خودآموزی       

تصویر 1: سطوح مختلف وابستگی متقابل در محیط های یادگیری

جدول 1: تفاوت های بین گروه های کاری و یادگیری

ویژگیریهای گروههای یادگیریویژگیریهای گروههای کاری

• ساختار رهبری سلسله مراتبی	
• تعریف مشخص نقش ها	
• مشارکت  به منظور به حد اکثر رساندن تولید و بهره وری	
• اهداف مبتنی بر تولید محصول	
• اختصاص کارها به اعضای گروه براساس مهارتها و تخصص آنها	
• تأکید بر نتیجه یامحصول	

• ساختار رهبری آزاد	
• عدم تعریف مشخص نقش ها	
• مشارکت ب منظور به حداکثر رساندن یادگیری	
• اهداف مبتنی بر یادگیری	
• اختصاص کارها به اعضای گروه برای یادگیری مهارتهایی که از پیش 	

از آنها برخوردار  نبودند
• تأکیدبر فرایند	
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ساختار  یک  بدون  معمواًل  یادگیری  گروه های  دیگر،  سوی  از 
نقش  اساتید  اغلب،  می کنند.  آغاز  را  خود  کار  رسمی  رهبری 
گروه  عضو  یک  به عنوان  اما  می گیرند،  عهده  بر  را  مشاور  یک 
در فعالیت های آن شرکت نمی کنند. اعضای یک گروه یادگیری 
نسبتًا  دارای سطوح  که  دانشجویان یک کالس هستند  معمواًل 
گروه  فعالیت  موضوعی  حیطه  در  دانش  و  تخصص  از  برابری 
هستند  محور  پروژه  اغلب  یادگیری  گروه های  اگرچه  می باشند. 
یک  تا  می کنند  سعی  مشترک  به طور  اعضاء  دیگر،  )به عبارت 
یادگیری  آنها  اصلی  هدف  اما  کنند(،  تولید  را  نهایی  محصول 
بنابراین،   .]8[ نهایی  کیفیت محصول  نه صرفًا  و  است  انفرادی 
اگر یک گروه یادگیری بخواهد مانند گروه های کاری از راهبرد 
انجام کار« استفاده کند، یادگیرندگان به جای  »تقسیم شدن و 
انجام دادن فعالیت هایی که به یادگیری دانش و مهارت های جدید 
منجر می شوند، بر انجام کارهایی که از پیش در آنها مهارت دارند 
گروه های  در  نیز  نتایج  ویژگی  که  است  آشکار  می کنند.  تمرکز 
گروه های  در  است.  متفاوت  هم  با  کاری  گروه های  و  یادگیری 
کاری، تولید بهترین محصول ممکن، از اهمیت برخوردار است. در 
گروه های یادگیری، معلمان باید بر ارجحّیت یادگیری بر محصول 
ارائه  و  تولید  به جای  بتوانند  گروه  اعضای  اینکه  تا  کنند  تأکید 

محصول، بر فرایند یادگیری متمرکز شوند.

3 . گروه های مبتنی بر رایانه در مقایسه با گروه های 
چهره به چهره

لحاظ  از  که  افرادی  توسط  گروهی  کار  سنتی،  کالس های  در 
آنجا که  از  اجرا در می آید.  به  فیزیکی در یک مکان قرار دارند 
اعضای گروه در یک مکان قرار دارند، معمواًل می توانند به صورت 
چهره به چهره با یکدیگر مالقات و تعامل نمایند. در سوی دیگر، 
اعضای گروه های مبتنی بر رایانه از فناوری رایانه به عنوان ابزار 
فناوری های  توسعه  با  استفاده می کنند.  یکدیگر  با  تعامل  اصلی 
رایانه و افزایش پهنای باند شبکه، کار گروهی مبتنی بر رایانه نیز 

به ویژه در مقیاس جهانی رواج بیشتری یافته است ]9[.

مزیت های استفاده از گروه های یادگیری مبتنی بر رایانه
اگر چه مزیت های بسیاری در رابطه با کار گروهی وجود دارد، اما 
در این مقاله این مزیت ها را از سه دیدگاه مورد بررسی قرار خواهیم 

داد:
مزیت های کار گروهی از دیدگاه نظریه یادگیری.. 1
مزیت های یادگیری گروهی نسبت به یادگیری انفرادی.. 2

مزیت های مرتبط با انگیزش یادگیرنده.. 3

مزیت ها از دیدگاه نظریه یادگیری
تعامل  اهمیت  بر  شناختی-اجتماعی  پردازان  نظریه  از  بسیاری 
اجتماعی در یادگیری به عنوان یک شرط اساسی برای رشد مهارت های 
ذهنی سطح باال تأکید کرده اند. Cunningham معتقد است که 
دیدگاه های  یادگیرندگان می توانند  که  است  از طریق مشارکت  تنها 
خود را دربارة جهان به چالش بکشانند و دیدگاه های دیگران را درک 
به چالش  از نظرات خود و  از طریق دفاع کردن  یادگیرندگان  کنند. 
کشاندن نظرات دیگران یاد می گیرند که چگونه معنا را بسط و انتقال 
دهند ]Johnson .]10  و Johnson این نوع یادگیری را »مجادلة 
پویاترین  از  یکی  روش  این  که  می کنند  اشاره  و  می نامند  علمی« 
روش های تدریس است که متأسفانه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد 
انواع  از  ]3[. این چرخة چالش و توضیح به طور طبیعی در بسیاری 
فرایندهای گروهی اتفاق می افتد ]Harasim .]11 معتقد است که 
چنین فرایندی به مفهوم سازی مجدد دانش پیشین، انگیزه یادگیری، 
کنجکاوی، تصمیم گیری سطح باال، بینش نسبت به مسأله، استدالل 
سطح باالتر و رشد شناختی کمک می کند. توضیح دادن، تأمل کردن 
از  بسیاری  دیگران  به  آن  آموزش  سپس  و  دانش  کردن  و خالصه 
دستاوردهای فردی و گروهی را در پی خواهد داشت ]12[. این روش، 
و  بینش  استدالل،  اطالعات،  سازماندهی  و  شناختی  پردازش  سطح 
تعهد شخصی نسبت به موفقیت را افزایش می دهد. طرف دیگر مسأله 
از  یکی  اگر  است.  رفتار  و  استدالل  متقابل  تأثیر  توضیح،  و  چالش 
کار  انجام  برای  را  آمدتری  کار  و  مؤثرتر  روش  گروه  یک  اعضای 

برگزیده باشد، معمواًل اعضای دیگر نیز از آن استفاده می کنند.

مزیت های یادگیری گروهی بر یادگیری انفرادی
 Pratt و Palloff  ،از لحاظ مزیت های کلی یادگیری گروهی
و  اجتماعی  وابستگی  دربارة  که  آزمایشی  پژوهش   375 بررسی  با 
پیشرفت تحصیلی انجام شده است، ادعا می کنند که یادگیری گروهی 
موفقیت  از  باالتری  به سطوح  انفرادی  و  رقابتی  یادگیری  به  نسبت 
تکلیف،  یک  چه  هر  که  معتقدند  آنها   .]13[ می انجامد  یادسپاری  و 
مفهومی تر و پیچیده تر باشد و نیازمند تالش های بیشتری برای حل 
مسأله و پاسخ های خالقانه باشد، اهمیت و برتری یادگیری گروهی بر 
یادگیری رقابتی و انفرادی نیز آشکارتر می شود. دالیلی که آنها برای 
مزیت یادگیری گروهی ذکر می کنند این است که ساختارهای رقابتی 
یکدیگر،  از  یادگیرندگان  کردن  جدا  و  ساختن  منزوی  با  انفرادی  و 
از  حاصل  مزیت های  آنها  می کنند.  سرکوب  را  موفقیت  و  پیشرفت 
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یادگیری گروهی را بر اساس اولویت به دسته های زیر تقسیم می کنند:
• افزایش تمایل به کارکردن بر روی تکالیف مشکل	
• یادسپاری بلندمدت آموخته ها	
• رشد مهارت های تفکر انتقادی و تفکر فراشناختی	
• ایجاد و رشد تفکر خالق	
• افزایش انتقال یادگیری	
• افزایش رضایت مندی یادگیرندگان	
• زمان انجام تکلیف	

McGrath، 67 مزیت را برای یادگیری گروهی ذکر می کند 
که تعدادی از آنها عبارتند از افزایش مهارت های تفکر انتقادی، بهبود 
استفاده  یادگیری،  فرایند  در  یادگیرندگان  درگیر شدن  نتایج کالس، 
برای  اجتماعی  انگیزه، سیستم حمایت  افزایش  مسأله،  فنون حل  از 
نفس  به  اعتماد  افزایش  یادگیری،  اجتماعات  توسعه  یادگیرندگان، 

یادگیرندگان و کاهش اضطراب ]14[.

مزیت های مرتبط با انگیزش یادگیرندگان
پایه«  »گروه های  اصطالح  از   Stamps و   Lipnack
این گروه ها   .]15[ برده اند  نام  زیربنای گروه های مشارکتی  به عنوان 
به گونه ای طراحی شده اند که از یادگیرندگان در کاوش و جستجوی 
پایه شامل حضور  این گروه های  علمی شان حمایت کند. مزیت های 
بیشتر، شخصی سازی کارهای یادگیرندگان و افزایش کمیت و کیفیت 
تبادل  به  گروه ها  این  اعضای  که  دریافتند  آنها  می باشند.  یادگیری 
همبستگی  و  می پردازند  یکدیگر  با  کاری  و  شخصی  پیشنهادهای 
گروه  اعضای  در  رفتارهای همیاری  و  موفقیت  بین  معناداری  مثبت 
وجود دارد. بر اساس نظر Perrone و Sedlack، دانشجویانی که 
در گروه های مشارکتی کار می کنند، از طریق ارائه بازخورد و کمک 
نظارت  گروه  کار  پیشرفت  همچنین  و  یکدیگر  پیشرفت  بر  فوری، 
می کنند. آنها همچنین به نتیجه رسیدند که یادگیرندگان مشارکتی، 
و  توانایی ها  با  گروه هایی  در  هم  و  متجانس  گروه های  در  هم 
ویژگی های متفاوت تالش می کنند که یکدیگر را دوست داشته باشند 
عدم  به  یادگیرندگان همچنین  این   .]16[ کنند  یکدیگر کمک  به  و 
تجانس که به بروز دیدگاه های متنوع، احساس پذیرش و اعتماد به 

 Hooper .نفس و موفقیت روان شناختی می انجامد، ارزش می نهند
و Hannafin دریافتند که هر چه ارتباطات مثبت تری بین اعضای 
کاهش  یادگیرندگان  حضور  افت  میزان  باشند،  داشته  وجود  گروه ها 
وجود  بیشتری  احتمال  گروه ها  این  در  ]17[. همچنین  یافت  خواهد 

دارد که یادگیرندگان:
• به اهداف یادگیری تعهد داشته باشند.	
• احساس مسئولیت شخصی برای یادگیری داشته باشند.	
• تکالیف دشوار را انتخاب کنند.	
• برای یادگیری انگیزه داشته باشند.	
• نسبت به کار کردن برای دستیابی به اهداف پشتکار داشته 	

باشند.
• روحیة باالیی داشته باشند.	
• بیشتری 	 ناکامی ها تحّمل  به  یادگیری، نسبت  برای کسب 

داشته باشند.
• خود 	 معلمان  و  هم کالسی ها  توسط  شده  ارائه  مطالب  به 

توجه کنند و از آنان تأثیر بپذیرند.
• نسبت به یادگیری/ موفقیت یکدیگر، تعهد داشته باشند.	

چالش های کار گروهی مبتنی بر رایانه
پیشرفت  تسهیل  برای  مهم  حیطه  سه  به   Pratt و   Palloff
و یادگیری و استفاده از گروه ها در محیط های مبتنی بر رایانه اشاره 

می کنند ]13[ )تصویر 2(.
تشکیل گروه ها. 1
سازماندهی فعالیتهای یادگیری. 2
تسهیل تعامالت گروهی. 3

به بحث دربارة مسائل و چالش های پیش روی  این قسمت  در 
هر یک از موارد باال در یک محیط یادگیری مشارکتی برخط خواهیم 

پرداخت. 

تشکیل گروه ها

سازماندهی فعالیتهای یادگیریتسهیل تعامالت گروهی

تصویر 2: سه عنصر مهم در ایجاد گروه های یادگیری موثر
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1. تشکیل گروه ها
طراح  برای  عمده  چالش  دو  عمومًا  ها  گروه  تشکیل  هنگام  به 

تجربیات یادگیری مطرح می شوند که عبارتند از:
 الف.      انتخاب اندازه مناسب گروه

 ب.       تصمیم گیری دربارة ترکیب گروه

الف.  انتخاب اندازه مناسب گروه
یک گروه می تواند از دو نفر و یا بیشتر تشکیل شود. یک عدد 
نشان دهد وجود  را  اندازه مطلوب یک گروه  بتواند  که  جادویی 
به موقعیتی که گروه در آن کار  اندازه مناسب گروه  زیرا  ندارد، 
یادگیری  زمینه  در  برجسته  کارشناسان  دارد.  بستگی  می کند، 
مشارکتی بر اساس یک حساب سرانگشتی پیشنهاد کرده اند که 
برای ایجاد یادگیری مؤثر، هر چه اندازه گروه کوچک تر باشد بهتر 
است. در گروه های بزرگتر امکان بیشتری برای تنوع و اختالف 
نظرها وجود دارد. برخی از عواملی که به طور مستقیم و از طریق 
آسان سازی ارتباط در محیط برخط، اندازه مناسب گروه را تحت 

تأثیر قرار می دهند عبارتند از:
• منطقه های زمانی )Time zones( متفاوت اعضای گروه	
• برنامه زمانی اعضای گروه	

بیشتر  اغلب  دور،  از  آموزش  یادگیرندگان  زمانی  محدودیت های 
از محدودیت های زمانی یادگیرندگان محیط های آموزشی چهره 
خود،  محدودیت ها،  این  است  ممکن  واقع  در  است.  چهره  به 
دور  از  آموزشی  دوره های  در  یادگیرنده  یک  مشارکت  دلیل 
زمانی  مناطق   .]1[ باشند  سنتی  یادگیری  محیط های  جای  به 
که  هنگامی  در  به خصوص  گروه  اعضای  زمانی  برنامه های  و 
 Synchronous( گروه ها تصمیم دارند تا از ارتباط هم زمان
از  کنند  استفاده  خود  فعالیت های  در   )Communication
اهمیت بسیاری برخوردارند. مناطق و برنامه های زمانی اعضای 
گروه باید به هنگام تشکیل گروه ها مورد توجه قرار گیرند، زیرا 
در  تأثیر چشمگیری  دور  از  یادگیری  در محیط های  عوامل  این 
از گروه های برخط حداقل  عملکرد مناسب گروه دارند. بسیاری 
بخشی از کار خود را به صورت هم زمان انجام می دهند، به ویژه 
سرعت  به  مشخص،  زمانی  محدودة  یک  در  که  باشد  قرار  اگر 
تصمیم گیری کنند. بنابراین، وجود اعضای گروه در مناطق زمانی 
مالقات های  در  یکدیگر  با  متضاد  برنامه های  یا  یکدیگر  از  دور 

هم زمان، فرایند مشارکت را با دشواری مواجه خواهد ساخت.

ب.  تصمیم گیری دربارۀ ترکیب گروه 
مسأله مهم دیگری که در تشکیل گروه های یادگیری مبتنی بر 
رایانه باید مورد توجه قرار گیرد متجانس )Homogenous( یا 
نامتجانس )Heterogeneous( بودن این گروه ها است. یک 
از لحاظ  نامتجانس هنگامی بوجود می آید که اعضای آن  گروه 
فرهنگی، مهارتی، توانایی، تجربه زندگی و ... دارای ویژگی های 
متفاوتی باشند. در حالی که گروه های متجانس دارای یکپارچگی 
شدن  مطرح  مزیت  از  نامتجانس  گروه های  هستند،  بیشتری 
دیدگاه های مختلف در بحث ها و کارهای گروه که می تواند باعث 
که  چالشی   .]16[ برخوردارند  شود،  یادگیری  تجربه  شدن  غنی 
در اینجا مطرح می شود، تعادل میان یادگیری و کارآمدی است. 
اختالف  به  دارد  وجود  نامتجانس  گروه های  در  که  تفاوت هایی 
باعث  که  می شود  منجر  گروه  میان  در  بحث هایی  و  نظرها 
نیاز برای رسیدن به توافق نظر و به پایان  می شوند زمان مورد 
از  ناهماهنگی حاصل  این وجود،  با  یابد.  افزایش  رساندن کارها 
اختالف نظرها می تواند نقش سازنده ای داشته و یادگیری مؤثر 
گروه را افزایش دهد. مقدار مشخصی از تعارض برای کارآمدی 
از تعارضات و  گروه ضروری است. به ویژه، مقدار قابل توجهی 
اختالف نظرها در گروه ها به افزایش خالقیت، برنامه ریزی، حل 
از متخصصان  بسیاری  مسائل و تصمیم گیری ها کمک می کند. 
مزیت های  یادگیری،  محیط های  در  که  معتقدند  آموزشی 
گروه های نامتجانس بیشتر از فواید استفاده از گروه های متجانس 
تعارضات  و  نظرات  اختالف  از  آنکه  برای  وجود،  این  با  است. 
آموخت  گروه ها  اعضای  به  باید  شود،  جلوگیری  ثمربخش  غیر 
که چگونه با تعارضات به شیوه ای سازنده برخورد کنند و چگونه 
فعالیت ها می شوند، حل و  اثربخش شدن  مانع  را که  اختالفاتی 

فصل کنند.

 2. سازماندهی فعالیت های یادگیری
متخصصان و اساتید به هنگام سازماندهی فعالیت های یادگیری 
گروه های مبتنی بر رایانه با دو چالش عمده مواجه می شوند که 

عبارتند از:
الف. برقراری یک سطح مناسب وابستگی متقابل

ب. مسئولیت پذیری یادگیرندگان

الف. برقراری یک سطح مناسب وابستگی متقابل
برخط،  یادگیری  گروه های  در  چالش ها  دشوارترین  از  یکی 
بین اعضای گروه  وابستگی متقابل  برقراری یک سطح مناسب 
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هر  وابستگی  میزان  از  است  عبارت  متقابل  وابستگی  است. 
رساندن  انجام  به  برای  دیگر  اعضای  به  گروه  اعضای  از  یک 
تکالیف یادگیری. سطح باالیی از وابستگی متقابل باعث می شود 
پروژه  یک  جنبه های  همة  روی  بر  یکدیگر  با  یادگیرندگان  که 
سطح  باال(.  سطح  مشارکتی  الگوی  )یک  کنند  کار  تکلیف  یا 
پایین تری از وابستگی متقابل به آنان امکان می دهد تا از رویکرد 
»تقسیم شدن و انجام کار« در تکالیف یادگیری استفاده کنند. در 
شکل 1، سطوح وابستگی متقابل در محیط های یادگیری برخط 
نشان داده شده است. دو مؤلفه ای که تعیین یک سطح مناسب 
وابستگی متقابل را به یک چالش تبدیل می کنند، زمان و یادگیری 
هستند. هر چه سطح وابستگی متقابل بین اعضای گروه ها باالتر 
باشد زمان مورد نیاز برای انجام تکالیف یادگیری بیشتر خواهد 
بود. به عکس، یادگیری انفرادی که دارای سطح وابستگی متقابل 

پایین تری است به زمان محدودتری نیز نیاز دارد.

 ب. مسئولیت پذیری یادگیرندگان
چالشی که ارتباط نزدیکی با مسأله وابستگی متقابل دارد، چالش 
است.  یادگیری  گروه های  در  یادگیرندگان  مسئولیت پذیری 
مسئولیت پذیری باید هم در سطح گروه و هم به شکل انفرادی 
مورد توجه قرار گیرد. ایجاد تعادل بین مسئولیت پذیری گروهی 
و مسئولیت پذیری فردی یک چالش است. تأکید بیش از حد بر 
مسئولیت پذیری گروهی باعث می شود که برخی از اعضاء به طور 
از  از مشارکت در فعالیت های گروهی کنار بکشند.  کلی خود را 
سوی دیگر، تأکید بیش از اندازه بر مسئولیت پذیری فردی باعث 
تضعیف انسجام و یکپارچگی گروهی می شود. ساختار سنجش در 
محیط یادگیری، تأثیر چشمگیری بر مسئولیت پذیری یادگیرندگان 

خواهد داشت.

3. تسهیل تعامالت گروهی
تسهیل تعامالت گروهی احتمااًل یکی از حیاتی ترین عناصر برای 
داشتن گروه های یادگیری رایانه ای موفق است. این مسأله از آنجا 
اهمیت بیشتری می یابد که برای برقراری ارتباطات مؤثر و کارآمد 
در یک محیط برخط، مهارت ها و هنجارهای مختلفی وجود دارد 

که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

الف . ایجاد مهارت های گروه های مشارکتی
یادگیرندگانی که مهارت های گروهی مشارکتی را در خود به وجود 
دستاوردهای  مشارکتی  یادگیری  تجربة  از  احتمااًل  آورده اند، 

عبارتند  مهارت ها  این  از  برخی  کرد.  خواهند  کسب  را  بیشتری 
از تصمیم گیری، دستیابی به توافق نظر، مواجه شدن با اختالف 
نظرات و تعارضات و مهارت های ارتباطی پایه. یکی از حیطه هایی 
که بعضی از گروه ها را با چالش مواجه می سازد، چگونگی فراهم 
نمودن یک بازخورد سازنده برای اعضای گروه با توجه به نقشی 
در  اعضای گروه ها  از  بعضی  داشته اند.  پروژه گروه  در  است که 
دادن بازخورد به دیگران به شدت صادقانه عمل می کنند )گاهی 
دیگران  که  حالی  در  می شوند(،  دیگر  اعضای  رنجش  موجب 
ارائه  را  سازنده ای  بازخوردهای  و  کرده  عمل  بیشتری  تدبیر  با 

می کنند.
و  مواجه هستند، تصمیم گیری  آن  با  گروه ها  دیگری که  مسأله 
آن  به  این  از  پیش  است. همان طور که  نظر  توافق  به  دستیابی 
اشاره شد از آنجا که گروه های یادگیری دارای یک ساختار سلسله 
مراتبی نیستند، تصمیم گیری و دستیابی به توافق نظر نیز در این 
گروه ها همیشه به آسانی صورت نمی پذیرد. در این گروه ها همة 
تصمیمات عمده نیازمند مذاکره و توافق اعضای گروه می باشد. 
به  باید  تصمیماتی  چه  که  کنند  مشخص  باید  برخط  گروه های 
اتخاذ  انفرادی  به صورت  باید  تصمیماتی  چه  و  گروهی  صورت 

شوند.

ب . ایجاد هنجارهای گروهی
به  را  گروه  فعالیت های  که  انتظارات مشترکی هستند  هنجارها، 
فعالیت ها  از  برخی  انجام  از  مانع  مواردی  در  یا  و  می برند  پیش 
انواع مختلفی از هنجارها از جمله هنجارهای ارزشی،  می شوند. 
و  ارتباطی  هنجارهای  تصمیم گیری،  و  رهبری  هنجارهای 
اهمیت  از  رایانه  بر  مبتنی  یادگیری  گروه های  در  که  پشتیبانی 
زیادی برخوردار هستند، وجود دارند. در این قسمت، هنجارهای 

ارتباطی را مورد بحث قرار خواهیم داد. 
است،  چالش  یک  یادگیرندگان  از  بسیاری  برای  برخط  ارتباط 
زیرا این ارتباط برای آنها یک تجربة جدید است که تفاوت های 
دارد. سه حیطه ای که ممکن  به چهره  ارتباط چهره  با  بسیاری 

است در آنها چالش های ارتباطی مشاهده شود عبارتند از:
• انتخاب شیوه های ارتباطی	
• ارتباط با افراد نامرئی	
• تأیید ارتباط	

انتخاب شیوه های ارتباطی
برای  مختلفی  ابزارهای  از  رایانه  بر  مبتنی  یادگیری  گروه های 
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ارتباط استفاده می کنند. این ابزارها عبارتند از پست الکترونیکی، تلفن، 
اتاق های بحث و گفتگوی غیرهم زمان )Asynchronous(، گپ 
هم زمان، ارسال پیام های فوری و غیره. اعضای گروه باید بدانند که 
چه هنگام و چگونه باید از هر یک از این ابزارهای ارتباطی استفاده 
کنند. در برخی از موارد وجود سوء تفاهم در رابطه با شیوه های ارتباطی 
به تنش در روابط بین اعضاء می انجامد. به عنوان مثال، ممکن است 
پس از آنکه اعضای گروه کار بر روی یک پروژه را آغاز کردند، یکی 
از اعضاء بر اساس تجربیات پیشین خود انتظار داشته باشد که همة 
غیرهم زمان  گفتگوی  و  بحث  میزگردهای  طریق  از  مهم  ارتباطات 
از طریق  باید  که  کنند  تصور  دیگر  اعضای  حالی که  در  انجام شود، 
باعث  مسأله  این  کنند.  برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  الکترونیکی  پست 
می شود که یکی از اعضاء، برخی از اطالعات را از دست بدهد، زیرا 
وی تصور می کرده که باید اطالعات را در میزگرد بحث و گفتگوی 
غیرهم زمان دریافت کند، در حالی که اطالعات به پست الکترونیکی 
و  ارتباطی  شیوة  کردن  مشخص  و  تعیین  است.  شده  فرستاده  وی 

توافق اعضاء برای استفاده از آن، چنین چالشی را از بین خواهد برد.

ارتباط با افراد نامرئی
بحث  جلسه  یک  در  می توان  چهره  به  چهره  موقعیت  یک  در 
با  افراد  حالی که  در  داشت.  مشارکت  چیزی،  گفتن  بدون  گفتگو،  و 
یکدیگر صحبت می کنند، گروه به کار خود ادامه خواهد داد و سر تکان 
دادن شما، لبخندتان، موافقت کردن شما و وضعیت بدن شما و همة 
این نشانه های غیرکالمی، چیزهای زیادی دربارة چگونگی مشارکت 
شما در فرایند بحث و گفتگو خواهند گفت. اما در شکل ارتباطی از 
راه دور اگر شما برای مدتی چیزی نگویید، اعضای گروه شما تصور 
خواهند کرد که شما به موضوع عالقه مند نیستید یا اینکه با آنچه که 
آنها گفته اند موافقید و آنگاه به کار خود ادامه خواهند داد. اعضاء باید 
غیره،  و  عالقه  عدم  موافقت،  عنوان  به  سکوت  تفسیر  نحوة  دربارة 

تصمیم گیری کنند.

تأیید ارتباط
به هنگام استفاده از ابزارهای ارتباطی غیرهم زمان از قبیل پست 
الکترونیکی یا اتاق های بحث و گفتگوی غیرهم زمان، اعضای گروه به 
سختی می توانند بفهمند که آیا اعضای دیگر گروه، اطالعات و مطالب 
ارسال شده را دریافت کرده و خوانده اند یا خیر. گروه های مبتنی بر 
اطالعات  خواندن  و  دریافت  تأیید  برای  را  هنجارهایی  باید  رایانه 
تدوین کنند. به عنوان مثال، اعضای گروه می توانند یک قانون را در 
گروه تصویب کنند که طی آن افراد باید حداکثر در مدت 24 ساعت، 

دریافت اطالعات از طریق پست الکترونیکی را تأیید کنند. در غیر این 
صورت اعضای گروه تصور خواهند کرد که اطالعات ارسال شده از 
طریق پست الکترونیکی خوانده نشده است. هنجارهای تأیید ارتباط به 
کاهش اضطراب و نگرانی در بین اعضای گروه کمک کرده و تعامل 

مؤثرتر گروهی را تسهیل می کند.

بحث و نتیجه گیری
در این مقاله، گروه های یادگیری مبتنی بر رایانه را مورد بررسی 
قرار دادیم و آنها را از گروه های کاری، چهره به چهره و دیگر انواع 
گروه های مشارکتی متمایز ساختیم. همچنین، مزیت های گروه های 
یادگیری در محیط های یادگیری برخط را از جنبه های مختلف مورد 
کار گروهی  از مزیت های  بودند  عبارت  موارد  این  دادیم.  قرار  بحث 
به  نسبت  گروهی  یادگیری  مزیت های  یادگیری،  نظریه  دیدگاه  از 
یادگیری انفرادی و مزیت های مرتبط با انگیزش یادگیرنده. همچنین 
در این مقاله چالش هایی را که برای گروه های یادگیری در محیط های 
یادگیری برخط به وجود می آیند را مطرح کردیم. این چالش ها عبارت 
آنها(،  ترکیب  و  مناسب گروه ها  اندازه  از تشکیل گروه )شامل  بودند 
سازماندهی فعالیت های یادگیری به منظور ایجاد یک سطح مناسب 
با کمک  تعامالت گروهی  و تسهیل  اعضای گروه  متقابل  وابستگی 
به یادگیرندگان برای ایجاد مهارت های کار گروهی و ترغیب آنها به 

مذاکره دربارة هنجارهای گروهی.
افراد نقش بسیار  بین  تعامل  انسانی و  در آموزش برخط، عنصر 
هدف های  به  دستیابی  در  یادگیری  محیط های  موفقیت  در  مهمی 
و  علمی  محیط های  از  شرایطی،  و  موقعیت  هر  در  دارد.  یادگیری 
از  که  هستند  افراد  این  شرکت ها،  و  سازمان ها  تا  گرفته  دانشگاهی 
بین  مؤثر  مشارکت  و  گروهی  کار  می کنند.  استفاده  برخط  ابزارهای 
شناخت  است.  برخط  محیط های  موفقیت  کلیدهای  از  یکی  افراد، 
در  گروهی  کار  چالش های  و  مزیت ها  همچنین  و  مبانی  و  اصول 
چنین محیط هایی به شکل گیری یادگیری مؤثر و عمیق تر و دستیابی 

موفقیت آمیز به اهداف یادگیری خواهد انجامید.
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