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مقدمه

یکیازشــرطهایمهمیادگیری،مشارکتاجتماعیاست.
بهبــاورویگوتســکی،فرایندهایعالیذهنیدرانســانازراه
تعاملاجتماعیشکلمیگیرند.ویمشارکتفعالواکتشاف
ازطریقتشــریکمســاعیراعاملیاثربخــشدریادگیری
دانشآموزانمیدانستومعتقدبود،معلمانمدرسههاازطریق
آموزانباتوانمندیهایشــناختیمتفاوت،
گروهبنــدیدانش
ِ
یادگیریرادرآنهاتســهیلوتسریعمیبخشند.باعنایتبه
نظریةرشداجتماعیویگوتسکیوسایرمطالعاتمرتبطباآن،
بدیهیاستمدرســه،بهدلیلاینکهدانشآموزاندرآنمدت
زمانزیادیرادرکنارســایرهمســاالنخودمیگذرانند،در
رشداجتماعیوجامعهپذیریآنهانقشمؤثریایفامیکنند.
ازاینرو،برایتقویتبعداجتماعیشخصیتدانشآموزانو
ایجادروحیةمشــارکتبرایانجامفعالیتهایجمعیو
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تقویتحسهمکاریبهجایرقابتدرتحققاهدافمشترک،
كاركنانآموزشــیمدرسهبایدازهمانسالهایابتداییورود
بهمدرسهاقدامالزمراصورتدهند.دراینراستاتیمسازیو
ترغیبدانشآموزانبهانجامکارهایتیمیومشــارکتجویانه
وفراهمكردنبسترمناسببرایدستیابیبهاینمهم،ضروری
مینماید.

ویﮋگیهای کار تیمی مؤثر در مدرسه

دارابودنبرخیویژگیهابهاثربخشــیکارتیمیدرمدرسه
کمــکمیکند.برخورداریازهریکازاینویژگیهاازطریق
مداخلهوراهبریبهموقعوتوانمندســازمعلمآگاهامکانپذیر
است.
 انسجام تیم :میانانسجامتیموعملکردمؤثرآنرابطة
مثبتوجــوددارد.انســجامتیمباعثافزایــشفرصتهای

یادگیری در دانشآموزان میشود.
 ارتباطات :ارتباطات یکی دیگر از ویژگیهای حیاتی برای
کار تیمی اثربخش اســت .اعضای تیم بایــد بتوانند برای غلبه
بر موانع ،حــل تعارض و جلوگیری از ســردرگمی ،با یکدیگر
ارتباط مؤثر برقرار کنند .ارتباط مؤثر ،صمیمانه و همدالنه میان
دانشآموزان ،بهنوبة خود سبب افزایش انسجام تیمی میشود.
 تعهد :یکی دیگر از ویژگیهای مهم تیمها ،داشــتن تعهد
است .این اتفاق زمانی رخ میدهد که اعضا روی هدفی مشترک
متمرکز باشــند و برای دستیابی به آن در خود احساس تعهد و
مسئولیت كنند.
 پاسخگویی :بــرای اطمینان از دستیابی به نقاط عطف و
شرکت همة اعضا ،پاسخگویی ضروری است .پاسخگوبودن اعضا
به افزایش تعهد در روابط تیمی میانجامد.
هــر یک از ایــن ویژگیهــا بهنوعی الزم و ملــزوم و مکمل
یکدیگرند .تصور کنید دانشآموزان یک کالس برای رســیدن
به هدفی مشــترک (برای مثال انجام پــروژهای تحقیقاتی) در
تیمهــای متفاوت قرار گرفتهاند .دانشآموزان باید به این درک
رسید ه باشند که نقش هر کدام از آنها در تحقق هدف اهمیت
و ارزش دارد و در گرو داشــتن انســجام ،تعهد ،پاسخگویی و
ارتباطات اثربخش است.

اهمیت تیمسازی و کار تیمی در مدرسه

باوجــود اثبات اهمیت پرداختن به کار تیمی و تشــکیل تیم
در مدرســه ،همچنان در مورد این موضوع اهمال شده است و
لزوم فرهنگسازی و عزم جدی دستاندرکاران آموزشوپرورش
یشــود .بهمنظور روشنترشدن بحث و
بیش از پیش آشکار م 
درک بهتر لزوم کار تیمی در مدرســه ،نخست بهطور مختصر
مفهوم تیم ،کار تیمی و تیمسازی را تبیین میكنیم.
تیــم مجموعــهای کوچک از افراد اســت که اعضــای آن با
تواناییها و تخصصهای متفاوت که مکمل کار دیگر اعضای تیم
است ،به گرد یکدیگر جمع میشوند و عالو ه بر انجام مسئولیت
تخصصی خود ،برای رسیدن به هدف یا اهداف مشترک تالش
میکننــد .آنچه بهعنوان یکــی از بارزتریــن ویژگیهای تیم
مطرح اســت ،انســجام و هماهنگی باال میان اعضای آن است.
همچنین ،مســئولیت افراد نسبت بهیکدیگر ،وابستگی متقابل
ی عمل در
آنها ،سهیمشــدن در هدفگذاریها ،ابتکار و آزاد 
انجام کارها ،تشــویق به بیان و گــوشدادن به عقاید و نظرات
مخالف ،داشــتن آرمان مشــترک و افزایش ریسکپذیری در
نتیجة اطمینان از حمایت ســایر اعضای تیــم ،از ویژگیهای
دیگر کار تیمی و قواعد تیمســازی است .نکتهای که باید بدان
ن را یکی از مزیتهای در خور تأمل
اشــاره کرد و شاید بتوان آ 
فعالیتهای تیمی دانست ،رشــد خالقیت و پرورش ایدههای
نو در دانشآموزان اســت كه در اثر همکاری میان آنها شکل
میگیرد .مادامی که اعضای تیم به فعالیت مشــغول هستند،

ذهنشــان آمادة دریافت راهحلهای جدید است
و اشــتراک این راهحلها با سایر دوستان همکالسی سبب
دستیافتن به راه و روشی نوآورانه میشود .این موضوع عالوه
بر صمیمیت میان آنها ،مهارتهای كالمی ،ارتباطی و فكری،
حس مسئولیت اجتماعی ،موفقیت تحصیلی ،خودباوری و عزت
نفس را نیز افزایش میدهد.

جمعبندی

در تکمیل آنچه در این نوشــتار بــه اختصار بدان پرداختیم،
میتــوان اینگونه بیان کرد کــه کار تیمــی بهدلیل مزایای
بســیاری که در ابعاد فردی و اجتماعی بــرای دانشآموزان و
بهطــور کلی جامعه دارد ،نیازمند بذل توجه جدی مســئوالن
نظام آموزشوپرورش کشور از طریق اتخاذ روشهایی همچون
«گنجاندن سرفصلهای آموزشی مرتبط با این
ترغیبی
موضوع ،ارائة رویکردهای تشــویقی و
مادامی که
برای سهولتبخشیدن به آن و ترویج فرهنگ اعضای تیم به
رفاقــت و همکاری بهجای رقابــت و فعالیت فعالیت مشغول
انفــرادی در کســب موفقیت و رســیدن به هستند ذهنشان
هدف» است .در ای ن میان نقش معلمان آشنا آماده دریافت
به مهارتهای تیمی و عالقهمند به ایجاد این راهحلهای جدید
نوع تغییرات مثبت و اثرگذار و نیز فراهمكردن
شــرایط و دادن آزادیعمل بیشــتر به آنها است و اشتراک
این راهحلها با
اهمیت بسیار دارد.
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