
 مقدمه
یکیازشــرطهایمهمیادگیری،مشارکتاجتماعیاست.
بهبــاورویگوتســکی،فرایندهایعالیذهنیدرانســانازراه
تعاملاجتماعیشکلمیگیرند.ویمشارکتفعالواکتشاف
ازطریقتشــریکمســاعیراعاملیاثربخــشدریادگیری
دانشآموزانمیدانستومعتقدبود،معلمانمدرسههاازطریق
گروهبنــدیدانشآموزاِنباتوانمندیهایشــناختیمتفاوت،
یادگیریرادرآنهاتســهیلوتسریعمیبخشند.باعنایتبه
نظریةرشداجتماعیویگوتسکیوسایرمطالعاتمرتبطباآن،
بدیهیاستمدرســه،بهدلیلاینکهدانشآموزاندرآنمدت
زمانزیادیرادرکنارســایرهمســاالنخودمیگذرانند،در
رشداجتماعیوجامعهپذیریآنهانقشمؤثریایفامیکنند.
ازاینرو،برایتقویتبعداجتماعیشخصیتدانشآموزانو
ایجادروحیةمشــارکتبرایانجامفعالیتهایجمعیو

تقویتحسهمکاریبهجایرقابتدرتحققاهدافمشترک،
كاركنانآموزشــیمدرسهبایدازهمانسالهایابتداییورود
بهمدرسهاقدامالزمراصورتدهند.دراینراستاتیمسازیو
ترغیبدانشآموزانبهانجامکارهایتیمیومشــارکتجویانه
وفراهمكردنبسترمناسببرایدستیابیبهاینمهم،ضروری

مینماید.

 ویژگی های کار تیمی مؤثر در مدرسه
دارابودنبرخیویژگیهابهاثربخشــیکارتیمیدرمدرسه
کمــکمیکند.برخورداریازهریکازاینویژگیهاازطریق
مداخلهوراهبریبهموقعوتوانمندســازمعلمآگاهامکانپذیر

است.
 انسجام تیم: میانانسجامتیموعملکردمؤثرآنرابطة
مثبتوجــوددارد.انســجامتیمباعثافزایــشفرصتهای

مائده تقی زاده طبرسی
دانشجویدكترایمدیریتآموزشعالی

تیم سازی
برای مدرسه
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یادگیریدردانشآموزانمیشود.
 ارتباطات: ارتباطاتیکیدیگرازویژگیهایحیاتیبرای
کارتیمیاثربخشاســت.اعضایتیمبایــدبتوانندبرایغلبه
برموانع،حــلتعارضوجلوگیریازســردرگمی،بایکدیگر
ارتباطمؤثربرقرارکنند.ارتباطمؤثر،صمیمانهوهمدالنهمیان

دانشآموزان،بهنوبةخودسببافزایشانسجامتیمیمیشود.
 تعهد:یکیدیگرازویژگیهایمهمتیمها،داشــتنتعهد
است.ایناتفاقزمانیرخمیدهدکهاعضارویهدفیمشترک
متمرکزباشــندوبرایدستیابیبهآندرخوداحساستعهدو

مسئولیتكنند.
 پاسخگویی: بــرایاطمینانازدستیابیبهنقاطعطفو
شرکتهمةاعضا،پاسخگوییضروریاست.پاسخگوبودناعضا

بهافزایشتعهددرروابطتیمیمیانجامد.
هــریکازایــنویژگیهــابهنوعیالزموملــزومومکمل
یکدیگرند.تصورکنیددانشآموزانیککالسبرایرســیدن
بههدفیمشــترک)برایمثالانجامپــروژهایتحقیقاتی(در
تیمهــایمتفاوتقرارگرفتهاند.دانشآموزانبایدبهایندرک
رسیدهباشندکهنقشهرکدامازآنهادرتحققهدفاهمیت
وارزشداردودرگروداشــتنانســجام،تعهد،پاسخگوییو

ارتباطاتاثربخشاست.

 اهمیت تیم سازی و کار تیمی در مدرسه
باوجــوداثباتاهمیتپرداختنبهکارتیمیوتشــکیلتیم
درمدرســه،همچناندرمورداینموضوعاهمالشدهاستو
لزومفرهنگسازیوعزمجدیدستاندرکارانآموزشوپرورش
بیشازپیشآشکارمیشــود.بهمنظورروشنترشدنبحثو
درکبهترلزومکارتیمیدرمدرســه،نخستبهطورمختصر

مفهومتیم،کارتیمیوتیمسازیراتبیینمیكنیم.
تیــممجموعــهایکوچکازافراداســتکهاعضــایآنبا
تواناییهاوتخصصهایمتفاوتکهمکملکاردیگراعضایتیم
است،بهگردیکدیگرجمعمیشوندوعالوهبرانجاممسئولیت
تخصصیخود،برایرسیدنبههدفیااهدافمشترکتالش
میکننــد.آنچهبهعنوانیکــیازبارزتریــنویژگیهایتیم
مطرحاســت،انســجاموهماهنگیباالمیاناعضایآناست.
همچنین،مســئولیتافرادنسبتبهیکدیگر،وابستگیمتقابل
آنها،سهیمشــدندرهدفگذاریها،ابتکاروآزادیعملدر
انجامکارها،تشــویقبهبیانوگــوشدادنبهعقایدونظرات
مخالف،داشــتنآرمانمشــترکوافزایشریسکپذیریدر
نتیجةاطمینانازحمایتســایراعضایتیــم،ازویژگیهای
دیگرکارتیمیوقواعدتیمســازیاست.نکتهایکهبایدبدان
اشــارهکردوشایدبتوانآنرایکیازمزیتهایدرخورتأمل
فعالیتهایتیمیدانست،رشــدخالقیتوپرورشایدههای
نودردانشآموزاناســتكهدراثرهمکاریمیانآنهاشکل
میگیرد.مادامیکهاعضایتیمبهفعالیتمشــغولهستند،

ذهنشــانآمادةدریافتراهحلهایجدیداست
واشــتراکاینراهحلهاباسایردوستانهمکالسیسبب

دستیافتنبهراهوروشینوآورانهمیشود.اینموضوععالوه
برصمیمیتمیانآنها،مهارتهایكالمی،ارتباطیوفكری،
حسمسئولیتاجتماعی،موفقیتتحصیلی،خودباوریوعزت

نفسرانیزافزایشمیدهد.

 جمع بندی
درتکمیلآنچهدرایننوشــتاربــهاختصاربدانپرداختیم،
میتــواناینگونهبیانکردکــهکارتیمــیبهدلیلمزایای
بســیاریکهدرابعادفردیواجتماعیبــرایدانشآموزانو
بهطــورکلیجامعهدارد،نیازمندبذلتوجهجدیمســئوالن
نظامآموزشوپرورشکشورازطریقاتخاذروشهاییهمچون

»گنجاندنسرفصلهایآموزشیمرتبطبااین
موضوع،ارائةرویکردهایتشــویقیوترغیبی
برایسهولتبخشیدنبهآنوترویجفرهنگ
رفاقــتوهمکاریبهجایرقابــتوفعالیت
انفــرادیدرکســبموفقیتورســیدنبه
هدف«است.دراینمیاننقشمعلمانآشنا
بهمهارتهایتیمیوعالقهمندبهایجاداین
نوعتغییراتمثبتواثرگذارونیزفراهمكردن
شــرایطودادنآزادیعملبیشــتربهآنها

اهمیتبسیاردارد.
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مادامی که 
اعضای تیم به 

فعالیت مشغول 
هستند ذهنشان 

آماده دریافت 
راه حل های جدید 

است و اشتراک 
این راه حل ها با 

سایر دوستان 
همکالسی سبب 

دست یافتن به راه 
و روشی نوآورانه 

می شود

7 رشد مدرسة فردا | دورة هجدهم |  شمارة 1 |  1400 |


