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 مقدمه
باتوجهبــهاهمیتكارتیمیدرســازمانهایآموزشــی،
بهخصوصمدرســهها،ضرورتتوجهبهراهکارهایعالقهمند
كــردنمعلمانبهکارتیمیمطرحمیشــود.تیممجموعهای
اســتبیشازافرادوکارتیمینیزچیزیبیشازمجموعهای
ازرفتارهایافراداســت.بهراحتینمیتوانعنوانتیمرابههر
گروهازافراداطالقكردوازآنهاانتظارداشــتبهعنوانتیم
عملكنند.تیمویژگیهاومشخصاتخاصیداردكهدرصورت
نبودآنها،دســتیابیبهنتایــجوعملکردمؤثرممکننخواهد
بود.تیمهابهعنوانعنصرهايبنیادیدرســازمانهاینوین،

جایگزینافراددررویکردهایسنتیشدهاند.
برایاجرایكاِرتیمیدرســازمانهایآموزشــی،توجهبه
فرهنگاهمیتزیادیدارد.كاِرتیمیدرســطوحگوناگون
ازفرهنگاثرمیپذیرد.درباالترینسطح،فرهنگ

ملینشــانگرمیزانحمایتوپشتیبانیزمینههایفرهنگیو
اجتماعیازكاِرتیمیاســت.حجمانبوهیازشــواهدتجربی
تأییدكردهاندكهارزشهایفرهنگیبهطورمستقیمبرموفقیت
ابتكاراتمدیریتیســازمانهایآموزشی،همچونكاِرتیمی،

تأثیرمیگذارند.
درایرانبرخــيازصاحبنظرانواندیشــمندانحوزههای
اجتماعی،سیاسی،فرهنگیومدیریتیدرتحلیلهایخودبر
اینباورندكهماایرانیهادركارهایجمعیوگروهیموفقیت
چندانینداریموهمینموضوعبهمثابةیكمانعدرتوســعة

نظامآموزشیوبهطورخاصمدرسههایماعملكردهاست.

 چگونه معلم را به کار تیمی عالقه مند كنیم؟
امروزهدربرخوردبامتقاضیانومشــتریاننظامآموزشیبا
تقاضاهاوخواســتههایجدیدیمواجهیمكهكاركردنهمراه

تربیـت معلـــم

گروه مدار
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حجم انبوهی از 
شواهد تجربی 
تأیید كرده اند 
كه ارزش های 

فرهنگی به طور 
مستقیم بر 

موفقیت، ابتكارات 
مدیریتی و  
سازمان های 

آموزشی، همچون 
كار تیمی، تأثیر 

می گذارند 

باتشریكمساعیدرتیمهاراحیاتیتروپرمخاطرهترمیكند.
درمواجههبافشــارهایناشــیازتغییراتتوقعاتاجتماعی،
مدرسههاازســاختارهایخشكوسلســلهمراتبیبهسمت
شــكلهایسازمانیانعطافپذیرترپیشمیروند.درمدرسهها
كارتیمیمیتواندبهكاراییواثربخشــیبیشتریمنجرشود.
وقتیمعلماندرگروههایکاریمشــغولفعالیتهســتند،
نســبتبهزمانیكهتنهاكارمیكنند،سختكوشترند،برای
توانمندكــردناعضایگروهكمككمتــریمیخواهندونیز
بیشتریادمیگیرند.لذاباتوجهبهاینمهم،درنوشتارحاضربر
آنخواهیمبودکهراهکارهاییبرایعالقهمندكردنمعلمانبه

کارتیمیدرمدرسههاارائهكنیم:

1. تقویت ارزش های دینی
دینمبیناسالمبهارزشهایجمعیتوجهوبرآنهاتأکید
دارد.ازجملةایــنارزشهامیتوانبهتقویــتاصلبرادری
درمیانمردم،جمعگرایییکســنتدرآفرینشوتأکیدبر
جمعگراییدرعبادتاشارهكرد.لذاوظیفةمتولیانومسئوالن
آموزشوپرورشایناستکهاینارزشهاراشناساییونسبت
بهترویجآنهادربینمعلمانکوشاباشند.درواقع،بایادآوری
ایــنارزشهابهمعلماندرقالبدورههایآموزشــی،میتوان

عالقهبهکارهایتیمیرادرمعلمانایجادكرد.
2. به وجود آوردن ساختاری نرم در مدرسه

باتوجهبهاینکهمدرسههاســاختارفنساالر)تکنوکرات(و
حرفهایدارند،پیادهكردنراهكاربروکراتیکوسفتوسخت
موجبمیشــودمعلمانکــهمهمترینعنصراینســازمان
هســتند،ازتمامیتواناییهاوظرفیتهایبالقوةخویشبهره
نبرند.بهعبارتدیگر،درســاختارهایدموکراتیک،ازآنجاکه
معلمــانرابهاختیاروبدوناجباربهکارمیگیرند،روحیةکار
جمعیوتیمیناخودآگاهدربینآنهاگســترشمییابد.در
صورتیکهمدرســههابراساسمشــارکتاکثریتادارهنشود،
معلمانبهعنوانکلیدیترینمهرههادرمدرسه،انگیزشکافی
برایکارجمعینخواهندداشــت.لذاسازوکارهایدموکراتیک
درســاختارهایمدرســههاعاملمهمیدرشــکلگیریکار
تیمیوجمعیاســت.منظورازاینســازوکارها،ایجادامکان
مشــارکتتمامیمعلماندرتصمیمسازیوتصمیمگیریدر
اینحوزههاســت.درصورتیکهمدرســههابراساساندیشهو
مشارکتمعلمانادارهنشوندیادرصورتیکهفرهنگسازمانی
مدرسههانتوانداحساسعدالتوبرابریرامیانمعلمانشکل
دهد،افراددرچنینســاختارینگرش،انگیزشوتمایلکافی

برایکارجمعینخواهندداشت.
3. آموزش کار تیمی

کارتیمیهمانندبســیاریازمهارتهایدیگرمانندمدیریت
کالسدرسوروشهاوفنونتدریس،یکمهارتاستکهباید
آموختهشود.برایناساسالزماستدورههایآموزشیتخصصی

باموضوع»کارتیمی«درمدرسههابرگزارشوندو
ازاســتاداندانشگاهیمتخصصدراینحوزهدعوتشودبا

ارائةآموزشهایالزم،زمینةعالقهمندیمعلمانبهکارتیمی
رافراهمكنند.

4. درونی کردن ارزش کار جمعی
اینمهارتهاراابتدابایدنهادهایاولیهایکهدرجامعهپذیری
نقشمؤثریدارندآغازكنند.دراینبیننقشخانودهپررنگتر
مینماید.متأسفانهروابطبسیارسردبیناعضایبرخیخانوادهها
باعثشــدهاســتفضایالزمبرایگفتوگوها،مشــارکتو
مشــورتدرتصمیمگیریهایزندگیدربینتمامیاعضای
یکخانوادهفراهمنشودوزمانیکهدرزندگیهایخانوادگی،
والدینبهاعضایخانودةخودمسئولیتالزمراندهند،بهطوری
کهنظراتآنهادرتصمیمگیریهادخیلنشود،اعتمادبهنفس
وعزتنفــساعضایآنخانوادهرشــدنمیكندواینافراددر

بزرگســالیازترسپذیرشمســئولیتاز
فعالیتهایتیمیخودداریمیکنند.

اعضــایخانوادهها، بهعنــوان نیز معلمان
و تصمیمگیریهــا در دارد ضــرورت
تصمیمســازیهایخانوادهمشارکتكنندو
ســعیكنندباواگذاریبرخیمسئولیتهابه
ســایراعضایخانواده،کارتیمیرابهصورت
عینیتمرینوزمینــهرابرایعالقهمندیو
یادگیریکارتیمیبرایسایراعضایخانواده

فراهمكنند.
5. کاهــش فضای رقابتــی منفی در 

مدرسه ها
وجودفضایرقابتــیمنفیدربینمعلمان
مدرسههاورتبهبندیناصحیحمعلمانموجب
میشــودغالبمعلمانبرایاینکهازســایر

همکارانشــانســبقتبگیرندوهمچناندرردههایباالقرار
بگیرند،ازهمکاریوتشــریکمساعیباسایرهمکاراندوری
گزیننــد.درنتیجهمیزانعالقهمندیبهکارتیمینیزدرآنان
کاهشمییابد.بایدلذتهمکاریدرفعالیتهایآموزشــیو
غیرآموزشیدرمدرسههابهمعلماننشاندادهشودتادراذهان
بماندورشدپیداکند.یکیازبهترینمکانهابرایآموزشکار
گروهیوهمکاریباســایرافرادجامعه،مدرسهاست.اگردر
مدرسههابهجایاینکهکارهایمعلمانبهصورتفردیتشویق
شــودیاموفقیتهایآنهافقطبهصورتانفرادیمطرحشود،
موفقیتهایگروهیراتشویقكنند،مسّلماستوضعازآنچه

هستبهترخواهدشد.
6. بهره گیری از ظرفیت های رسانه ها

رســانههایگروهینظیــرتلویزیونباســاختبرنامههای
فردمحــور،هموارهبهعنوانمانعیدربرابرگســترشفرهنگ
کارتیمیعملمیكنند.متأســفانهغالببرنامهها،سریالهاو
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فیلمهایتلویزیونیبهگونهایتهیهوپخشمیشــوندکهافراد
هموارهبههمدیگربیاعتمادهستندوسوءظندارند.درنتیجه
نمایــشایننوعبرنامههــادرجامعه،میزان
تعاملواعتمادرابینسطحعمومیمردمودر
نهایتبینمعلمان،بهعنوانعضویازجامعه،
کاهشمیدهد.تقویــتفرهنگکارجمعی
باآموزشروحاتحاد،همکاری،همبســتگیو
تعاوندربینمعلمانازطریقرسانههامحقق

خواهدشد.
7. بهره  گیری از ظرفیت های ســاختار 

سنتی و تقویت آن ها
یکیازآفتهایمدرنیته،زدودنآیینهای
ســنتیازفرهنگجامعهاست.دردهههای
اخیر،بهدالیلمتعدد،آیینهایســنتیدر
جامعهیاازمیانرفتهاندیاتنهابرخیازآنهابهجایماندهاند
کهمعناومحتوایآنهانیزدستکاریشدهاستونمیتوانند
کارکردهایاجتماعیکارجمعیراایفاکنند.آیینهایسنتی
مابــرکارجمعیداللتدارندوزندهکــردنآنهامیتواندبه

ترویجفرهنگکارجمعی،بهیژهدربینمعلمان،کمککند.
۸. به کارگیری شیوة صحیح سازمان دهی فعالیت های جمعی

درجوامعیکهشیوةکارجمعیتوسعهیافتهاستومجموعة
اموربهصورتجمعیسازماندهیمیشوند،کارجمعینیزشکل
میگیرد.برایمثال،اگرفعالیتهادرنظامآموزشــیبهگونهای
تنظیمشــوندکهمعلمانفضاییهمبــرایهمرأییوهمدلی
نداشتهباشند،کاردرنظامآموزشیبهسویفردیشدنسوق
پیدامیکند.اگرســازماندهیدرستانجامنشودو

تقسیمکاربهدرستیانجامنگیرد،معلمانخودشانراازساختار
مدرســهجدامیبینندوبهجایاینکهکاراییخودراباالببرند،
یکدیگررانفیمیکنندوبانفییکدیگرسعیدراثباتخودشان
دارند.وقتیارتباطبیناجزاضعیفباشدوارتباطسیستماتیک
بینمعلمانبرقرارنشود،آنهابهجایاینکهمکملیکدیگرباشند،

یکدیگررانفیمیکنندوکارسیستممدرسهمختلمیشود.

 جمع بندی
درنهایــتپیرامــونادبیاتموضعیودرمقــامجمعبندی
میتــوانعنوانكرد،کارتیمییکــیازعناصراصلیموفقیت
مدرسههابهشمارمیآیدوبهافزایشتواناییمدرسههاوغلبه
بــرچالشهایمحیطیکمکمیکند.باوجــوداین،غفلتاز
الزامــاتاجرایاثربخشکارتیمی،موجبتحققنیافتناهداف
سازمانیوتیمسازیخواهدشد.نتایجتحقیقاتمتعددحاکیاز
ایناستکهکارتیمیبرمسئولیتپذیریمیافزایدوافرادیکه
درتیمهایکاریمشــغولهستند،استرسواضطرابکمتری
دارند.شواهدموجوددرجوامعتوسعهیافته،ازجملهکشورژاپن،
بیانگراثربخشیفوقالعادةکارتیمیدرمدرسههایاینکشور
است.باوجوداین،سیســـتمهایآموزشیوپرورشیماهنوز
بركارانفرادیتأكیددارندوتقریبـــًاكارتیمیراردمیكنند.
همچنین،موانعبسیاریدربرابراثربخشیكارتیمیوجوددارند
كهمتولیاننظامآموزشیبایددرجهـتكسـبموفقیتبرای
رسیدنبهســینرژی)همافزایی(ناشیازکارتیمی،روشهای
غلبهبراینموانعیااجتنـابازآنهـارابیاموزندوبابهرهگیری
ازراهکارهایبیانشدهدراینمقاله،زمینةافزایشعالقهبهکار

تیمیرادرمعلمانفراهمكنند.
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کار تیمی یکی 
از عناصر اصلی 
موفقیت مدارس 
به شمار می آید و 
به افزایش توانایی 
مدارس و غلبه 
بر چالش های 
محیطی کمک 
می کند
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