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مقدمه

ملینشــانگرمیزانحمایتوپشتیبانیزمینههایفرهنگیو
اجتماعیازكا ِرتیمیاســت.حجمانبوهیازشــواهدتجربی
تأییدكردهاندكهارزشهایفرهنگیبهطورمستقیمبرموفقیت
ابتكاراتمدیریتیســازمانهایآموزشی،همچونكا ِرتیمی،
تأثیرمیگذارند.
درایرانبرخــيازصاحبنظرانواندیشــمندانحوزههای
اجتماعی،سیاسی،فرهنگیومدیریتیدرتحلیلهایخودبر
اینباورندكهماایرانیهادركارهایجمعیوگروهیموفقیت
چندانینداریموهمینموضوعبهمثابةیكمانعدرتوســعة
نظامآموزشیوبهطورخاصمدرسههایماعملكردهاست.

باتوجهبــهاهمیتكارتیمیدرســازمانهایآموزشــی،
بهخصوصمدرســهها،ضرورتتوجهبهراهکارهایعالقهمند
كــردنمعلمانبهکارتیمیمطرحمیشــود.تیممجموعهای
اســتبیشازافرادوکارتیمینیزچیزیبیشازمجموعهای
ازرفتارهایافراداســت.بهراحتینمیتوانعنوانتیمرابههر
گروهازافراداطالقكردوازآنهاانتظارداشــتبهعنوانتیم
عملكنند.تیمویژگیهاومشخصاتخاصیداردكهدرصورت
نبودآنها،دســتیابیبهنتایــجوعملکردمؤثرممکننخواهد
بود.تیمهابهعنوانعنصرهايبنیادیدرســازمانهاینوین،
جایگزینافراددررویکردهایسنتیشدهاند.
برایاجرایكا ِرتیمیدرســازمانهایآموزشــی،توجهبه چگونه معلم را به کار تیمی عالقهمند كنیم؟
فرهنگاهمیتزیادیدارد.كا ِرتیمیدرســطوحگوناگون امروزهدربرخوردبامتقاضیانومشــتریاننظامآموزشیبا
ازفرهنگاثرمیپذیرد.درباالترینسطح،فرهنگ تقاضاهاوخواســتههایجدیدیمواجهیمكهكاركردنهمراه
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یكند.
با تشریك مساعی در تیمها را حیاتیتر و پرمخاطرهتر م 
در مواجهه با فشــارهای ناشــی از تغییرات توقعات اجتماعی،
مدرسهها از ســاختارهای خشك و سلســلهمراتبی به سمت
شــكلهای سازمانی انعطافپذیرتر پیش میروند .در مدرسهها
كار تیمی میتواند به كارایی و اثربخشــی بیشتری منجر شود.
وقتی معلمان در گروههای کاری مشــغول فعالیت هســتند،
نســبت به زمانیكه تنها كار میكنند ،سختكوشترند ،برای
توانمندكــردن اعضای گروه كمك كمتــری میخواهند و نیز
بیشتر یاد میگیرند .لذا با توجه به این مهم ،در نوشتار حاضر بر
آن خواهیم بود که راهکارهایی برای عالقهمند كردن معلمان به
کار تیمی در مدرسهها ارائه كنیم:
 .1تقویت ارزشهای دینی
دین مبین اسالم به ارزشهای جمعی توجه و بر آنها تأکید
دارد .از جملة ایــن ارزشها میتوان به تقویــت اصل برادری
در میان مردم ،جمعگرایی یک ســنت در آفرینش و تأکید بر
جمعگرایی در عبادت اشاره كرد .لذا وظیفة متولیان و مسئوالن
آموزشوپرورش این است که این ارزشها را شناسایی و نسبت
به ترویج آنها در بین معلمان کوشا باشند .در واقع ،با یادآوری
ایــن ارزشها به معلمان در قالب دورههای آموزشــی ،میتوان
عالقه به کارهای تیمی را در معلمان ایجاد كرد.
 .2بهوجودآوردن ساختاری نرم در مدرسه
با توجه به اینکه مدرسهها ســاختار فنساالر (تکنوکرات) و
حرفهای دارند ،پیادهكردن راهكار بروکراتیک و سفت و سخت
موجب میشــود معلمان کــه مهمترین عنصر این ســازمان
هســتند ،از تمامی تواناییها و ظرفیتهای بالقوة خویش بهره
نبرند .به عبارت دیگر ،در ســاختارهای دموکراتیک ،از آنجا که
معلمــان را به اختیار و بدون اجبار به کار میگیرند ،روحیة کار
جمعی و تیمی ناخودآگاه در بین آنها گســترش مییابد .در
صورتیکه مدرســهها بر اساس مشــارکت اکثریت اداره نشود،
معلمان بهعنوان کلیدیترین مهرهها در مدرسه ،انگیزش کافی
برای کار جمعی نخواهند داشــت .لذا سازوکارهای دموکراتیک
در ســاختارهای مدرســهها عامل مهمی در شــکلگیری کار
تیمی و جمعی اســت .منظور از این ســازوکارها ،ایجاد امکان
مشــارکت تمامی معلمان در تصمیمسازی و تصمیمگیری در
این حوزههاســت .در صورتیکه مدرســهها بر اساس اندیشه و
مشارکت معلمان اداره نشوند یا در صورتیکه فرهنگ سازمانی
مدرسهها نتواند احساس عدالت و برابری را میان معلمان شکل
دهد ،افراد در چنین ســاختاری نگرش ،انگیزش و تمایل کافی
برای کار جمعی نخواهند داشت.
 .3آموزش کار تیمی
کار تیمی همانند بســیاری از مهارتهای دیگر مانند مدیریت
کالس درس و روشها و فنون تدریس ،یک مهارت است که باید
آموخته شود .بر این اساس الزم است دورههای آموزشی تخصصی

با موضوع «کار تیمی» در مدرسهها برگزار شوند و
از اســتادان دانشگاهی متخصص در این حوزه دعوت شود با
ارائة آموزشهای الزم ،زمینة عالقهمندی معلمان به کار تیمی
را فراهم كنند.
 .4درونیکردن ارزش کار جمعی
این مهارتها را ابتدا باید نهادهای اولیهای که در جامعهپذیری
نقش مؤثری دارند آغاز كنند .در این بین نقش خانوده پررنگتر
مینماید .متأسفانه روابط بسیار سرد بین اعضای برخی خانوادهها
باعث شــده اســت فضای الزم برای گفتوگوها ،مشــارکت و
مشــورت در تصمیمگیریهای زندگی در بین تمامی اعضای
یک خانواده فراهم نشود و زمانی که در زندگیهای خانوادگی،
والدین به اعضای خانودة خود مسئولیت الزم را ندهند ،بهطوری
که نظرات آنها در تصمیمگیریها دخیل نشود ،اعتمادبهنفس
و عزتنفــس اعضای آن خانواده رشــد نمیكند و این افراد در
بزرگســالی از ترس پذیرش مســئولیت از
حجم انبوهی از
فعالیتهای تیمی خودداری میکنند.
معلمان نیز بهعنــوان اعضــای خانوادهها ،شواهد تجربی
ضــرورت دارد در تصمیمگیریهــا و تأیید كردهاند
تصمیمســازیهای خانواده مشارکت كنند و كه ارزشهای
ســعی كنند با واگذاری برخی مسئولیتها به فرهنگی بهطور
ســایر اعضای خانواده ،کار تیمی را بهصورت مستقیم بر
عینی تمرین و زمینــه را برای عالقهمندی و موفقیت ،ابتكارات
یادگیری کار تیمی برای سایر اعضای خانواده مدیریتی و
فراهم كنند.
سازمانهای
در
منفی
رقابتــی
فضای
کاهــش
.5
آموزشی ،همچون
مدرسهها
كار تیمی ،تأثیر
وجود فضای رقابتــی منفی در بین معلمان میگذارند
مدرسهها و رتبهبندی ناصحیح معلمان موجب
یشــود غالب معلمان برای اینکه از ســایر
م
همکارانشــان ســبقت بگیرند و همچنان در ردههای باال قرار
بگیرند ،از همکاری و تشــریک مساعی با سایر همکاران دوری
گزیننــد .در نتیجه میزان عالقهمندی به کار تیمی نیز در آنان
کاهش مییابد .باید لذت همکاری در فعالیتهای آموزشــی و
غیرآموزشی در مدرسهها به معلمان نشان داده شود تا در اذهان
بماند و رشد پیدا کند .یکی از بهترین مکانها برای آموزش کار
گروهی و همکاری با ســایر افراد جامعه ،مدرسه است .اگر در
مدرسهها به جای اینکه کارهای معلمان بهصورت فردی تشویق
شــود یا موفقیتهای آنها فقط بهصورت انفرادی مطرح شود،
موفقیتهای گروهی را تشویق كنند ،مسلّم است وضع از آنچه
هست بهتر خواهد شد.
 .6بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهها
رســانههای گروهی نظیــر تلویزیون با ســاخت برنامههای
فردمحــور ،همواره بهعنوان مانعی در برابر گســترش فرهنگ
کار تیمی عمل میكنند .متأســفانه غالب برنامهها ،سریالها و
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تقسیمکاربهدرستیانجامنگیرد،معلمانخودشانراازساختار
مدرســهجدامیبینندوبهجایاینکهکاراییخودراباالببرند،
یکدیگررانفیمیکنندوبانفییکدیگرسعیدراثباتخودشان
دارند.وقتیارتباطبیناجزاضعیفباشدوارتباطسیستماتیک
بینمعلمانبرقرارنشود،آنهابهجایاینکهمکملیکدیگرباشند،
یکدیگررانفیمیکنندوکارسیستممدرسهمختلمیشود.

جمعبندی

فیلمهایتلویزیونیبهگونهایتهیهوپخشمیشــوندکهافراد
هموارهبههمدیگربیاعتمادهستندوسوﺀظندارند.درنتیجه
نمایــشایننوعبرنامههــادرجامعه،میزان
کار تیمی یکی تعاملواعتمادرابینسطحعمومیمردمودر
از عناصر اصلی نهایتبینمعلمان،بهعنوانعضویازجامعه،
موفقیت مدارﺱ کاهشمیدهد.تقویــتفرهنگکارجمعی
به شمار میآید و باآموزشروحاتحاد،همکاری،همبســتگیو
تعاوندربینمعلمانازطریقرسانههامحقق
به افزایش توانایی
خواهدشد.
مدارﺱ و غلبه
 .7بهرهگیری از ظرفیتهای ســاختار
بر چالشهای
سنتی و تقویت آنها
محیطی کمک
یکیازآفتهایمدرنیته،زدودنآیینهای
میکند ســنتیازفرهنگجامعهاست.دردهههای
اخیر،بهدالیلمتعدد،آیینهایســنتیدر
جامعهیاازمیانرفتهاندیاتنهابرخیازآنهابهجایماندهاند
کهمعناومحتوایآنهانیزدستکاریشدهاستونمیتوانند
کارکردهایاجتماعیکارجمعیراایفاکنند.آیینهایسنتی
مابــرکارجمعیداللتدارندوزندهکــردنآنهامیتواندبه
ترویجفرهنگکارجمعی،بهیژهدربینمعلمان،کمککند.
.۸بهکارگیریشیوةصحیﺢسازماندهیفعالیتهایجمعی
درجوامعیکهشیوةکارجمعیتوسعهیافتهاستومجموعة
اموربهصورتجمعیسازماندهیمیشوند،کارجمعینیزشکل
میگیرد.برایمثال،اگرفعالیتهادرنظامآموزشــیبهگونهای
تنظیمشــوندکهمعلمانفضاییهمبــرایهمرأییوهمدلی
نداشتهباشند،کاردرنظامآموزشیبهسویفردیشدنسوق
پیدامیکند.اگرســازماندهیدرستانجامنشودو
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درنهایــتپیرامــونادبیاتموضعیودرمقــامجمعبندی
میتــوانعنوانكرد،کارتیمییکــیازعناصراصلیموفقیت
مدرسههابهشمارمیآیدوبهافزایشتواناییمدرسههاوغلبه
بــرچالشهایمحیطیکمکمیکند.باوجــوداین،غفلتاز
الزامــاتاجرایاثربخشکارتیمی،موجبتحققنیافتناهداف
سازمانیوتیمسازیخواهدشد.نتایجتحقیقاتمتعددحاکیاز
ایناستکهکارتیمیبرمسئولیتپذیریمیافزایدوافرادیکه
درتیمهایکاریمشــغولهستند،استرسواضطرابکمتری
دارند.شواهدموجوددرجوامعتوسعهیافته،ازجملهکشورژاپن،
بیانگراثربخشیفوقالعادةکارتیمیدرمدرسههایاینکشور
است.باوجوداین،سیســـتمهایآموزشیوپرورشیماهنوز
بركارانفرادیتأكیددارندوتقریبـــاًكارتیمیراردمیكنند.
همچنین،موانعبسیاریدربرابراثربخشیكارتیمیوجوددارند
كهمتولیاننظامآموزشیبایددرجهـتكسـبموفقیتبرای
رسیدنبهســینرژی(همافزایی)ناشیازکارتیمی،روشهای
غلبهبراینموانعیااجتنـابازآنهـارابیاموزندوبابهرهگیری
ازراهکارهایبیانشدهدراینمقاله،زمینةافزایشعالقهبهکار
تیمیرادرمعلمانفراهمكنند.
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