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 التواجد مًعا هو البداية... "
 م...البق اء مًعا هو التقد  

 ."العمل مًعا هوالنجاح  
 هنري فورد

 

 باللغة العربّية:  أعّد املوادّ 
 ،ملوضوع االحتواء مرشد قطريّ  ؛نضال حجازي

 قسم أ للتعليم االبتدائيّ  
 صاتد التخص  الطاقم متعد  

 أساس أيّ طاقم يعترب العمل ضمن  .ب سائر العملعمل، وعلى هذه اخلطوة يرتتّ  طاقمهي بناء  يف العمل اجلماعيّ األوىل  اخلطوة

والنحل جيين رحيق  ،متاسكهابواسطة النملة تبين قراها ؛ أو جمموعة مجاعةضمن يعمل  الكلّ  . واحلقيقة أنّ "فيد اهلل مع اجلماعة" ،عمل

 وحده. من يعملا أبد  نظرنا حولنا لن جند فإذا احلياة،  أصل هو انية أن يكون العمل اجلماعيّ ة ربّ ا سنّ إنّ  .االشهد أعوان  

خرين اآل لدى ماأفضل  صحلل على وحّت  ،خرينباآلإميان كان لديك إذا  املعجزات إحداث تستطيع ك أنّ  دارةمبادئ اإل أهمّ من  

 لديهم.  ل مار وتؤمن بأفضأن تفكّ  اخرت

 صات؟د التخص  عمل متعد   طاقمماذا نقصد ب

من خالل جمهود و  لتحقيق هدف معّي  طاقملاا تشكيل هذ يتمّ . خرمبجال عمل خمتلف عن اآل فرد خمتصّ  كلّ   ،فرادجمموعة من األ

 املشرتكة.واملسئولّية ا متبادال، ويسود بينهم الشعور بااللتزام مشرتك، يبذل األفراد فيها تعاون  

 طاقم عمل متعد د التخص صات:

وهو أسلوب فّعال ومثمر ألنه يتيح  .لاهتمختلّ اختالف مع  املنسجم كوحدة واحدة اجلماعيّ يعترب وسيلة لتمكي األفراد من العمل 

فرد أن يشعر باالمتالك واملسئولية، وذلك جيعله أكثر التزام ا وإصرار ا على صحقيق نتائج أفضل. والعمل بروح الفريق يساعد الناس  لكلّ 

ّسن االتّ  وم ذو ه يشعرهم بأنّ على صحقيق تقدير أفضل للذات، وكذلك ثقة أكثر بالنفس، كما أنّ  لاالت قيمة، وهذا من شأنه أن ُيح

 ة.ل ويزيد من اإلنتاجيّ وخيلق عالقات أفض

 

 

االلتزام الفردّي بجهد الجماعة 

هو الذي يجعل الفريق يعمل، 

والشركة تعمل، واملجتمع 

 يعمل، والحضارة تعمل
 فينس لومباردي 
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 ر:المؤث   طاقمال تشكيلربعة لالعوامل األ

 .الثقة -1

 .ه من االهتمام والتقديرفرد حقّ  كلّ إعطاء   -2

 .االنضباط التامّ  -3

 .ة التعاونميان بأمهيّ اإل -4

 ناجح: طاقم عملالخطوات السبع لبناء 

يف  طاقموتضع مللحة الحبتة وموضوعّية ة للعواطف بل ملعايري علميّ  طاقمالأعضاء اختيار ضع خيال : الطاقم تشكيل -1

 مة.املقدّ 

 وتدريبه. طاقمات الة لالرتقاء بإمكانيّ من وجود خطّ  التدريب والتعليم: ال بدّ  -2

 .اجعل النجاح فردي  بأكمله وعدم  طاقممل معهم واحلديث عن النجاح للومباشرة الع طاقمد مع الالتواصل اجليّ  -3

 .الرؤية -4

 .صحديد اهلدف -5

 .التقدير والشكر -6

 عقد اجتماعات.  -7

 :طاقم مهارات مطلوبة للعمل ضمن 

 .الاالستماع الفعّ  -

 .قناعالقدرة على التفاوض واإل -

 .خريناآلآراء  احرتام -

 .للمساعدة بادرةامل -

ال أحد من أعضاء الطاقم 

ّ
ّ
ى الثناء إذا جذ

ّ
ف يتلق

بأقص ى طاقته دون تناغم 

 مع طاقات اآلخرين
 رالف والدو إمرسون  
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 .روح املشاركة واملسامهة -

 .اء واالستجابة لهل النقد البنّ تقبّ  -

 .لال والتواصلمهارات االتّ  -

 .السماح لآلخرين مبشاركة السلطة -

 :طاقمزات العمل ضمن ممي  

 جناز واملرونة يف العمل.سرعة اإل -1

 للكفاءات والطاقات.أكرب استخدام  -2

 النزاعات. حلّ وأسلوب بناء جسور الثقة  -3

 بداع.اإل -4

 تبادل اخلربات والكفاءات. -5

 ناجح. تدريبّ أسلوب  -6

 ختفيف عبء العمل. -7

 .إجيابّيةة بيئة تنظيميّ  -8

من املدهش أن 

تعرف كم يمكن أن 

ّ
ّ
ق عندما ال يهّم يتحق

 ملن سينسب الفضل

 

وحدنا ننجز القليل؛ مع 

 بعضنا ننجز الكثير

 هيلن كلير 
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 يالفقّ براهيم إل العمل اجلماعيّ  عن:

 صات؟د التخص  متعد   الطاقمعمل يهم نا لماذا 

لورة ب التلميذ مع العمل  بأنّ  ؛يف صميم الفكرة تلبّ  ،"خطرلة بضائقة أو يف حا واحد لحنتاج لقرية بأكملها لرتبية طف"مقولة إّن 

 من مجيع اجلوانب.إحاطة التلميذ لات لضمان د التخلّ صحتاج لطاقم متعدّ  ،ق اهلدفقّ ُيناجعه 

ح اللورة أكثر من خالل تبادل اخلربات واختالف وجهات ويوضّ  التلميذع بقعة الضوء عند النظر إىل لات يوسّ د التخلّ متعدّ الطاقم 

 .التلميذفرد نظرته من خالل خربته ومعرفته ب فلكلّ  ،هحولالنظر املتمحورة 

ة ونقاط الضعف للكشف عن نقاط القوّ  لاتد التخلّ ب عقد جلسات عمل لطاقم متعدّ ملستلعب يتوجّ ا التلميذعند العمل مع 

 .هجوانب العمل مع خترج بلورة شاملة لكلّ  هلات العاملة مع، فمن خالل هذه اجللسات وهذا التجميع للتخلّ التلميذلدى 

صفات 
الطاقم 
 الفّعال

وضوح 
 الهدف

الجاهزّية 
 للعمل

 التخطيط

توزيع 
 األدوار

دارة إ
 الوقت

االقتناع 
 بالعمل

 التكامل

التعاون 
 المشترك

ل تحمّ 
 ةالمسئوليّ 

االحترام 
 المتبادل

إن كانت العص ّي في حزمة 

 ير املمكن تحطيمهافمن غ
 مثل كيني 
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  نّ ، حبيث أهة لوضعوميكن صياغة نظرة أكثر مشوليّ  التلميذ،ة للعمل مع كثر دقّ أمن خالل هذا الطاقم ميكن احللول على معلومات 

وهذا من شأنه الكشف عن  ،له ومن خالل جتربته يف العمل معهمن منظور ختلّ  التلميذهذا الطاقم يعرض وضع أفراد فرد من  كلّ 

ق أهداف العمل مه وصحقّ لعمل معه واليت تفيد تقدّ يف اة واالقرتاب أكثر من وضعه لفهم الطرق األكثر جناعة احلقيقيّ  التلميذقدرات 

 معه.

ط الضوء على قدراته وهذا بدوره كما وأنه يسلّ   ،التلميذلعمل مع ة األنسب لة الرتبويّ اخلربات يساهم يف وضع اخلطّ د الطاقم متعدّ 

 .لديهم ات التدريس اليت تناسب أمناط التعلّ سرتاتيجيّ إو أساليب يساعد يف اختيار 

 الطاقم؟في هذا  يشارك من

 ،الذي يجتمع الطاقم ألجله، العامل االجتماعي   لتلميذا ي صف  مرب   ،المستشار التربوي   ؛يف هذا الطاقم يتواجد بشكل ثابت

 ، والعامل االجتماعي  نفسي   طبيب ؛استدعاء وعند الحاجة يتم  . م الدمج وضابط الدوام المنتظم، معل  النفسي   صي  اتصاالخ

 حسب الحاجة.أخرى صاحب وظيفة  أو معالج نطق وأي   أو وظيفي   للعائلة، معالج طبيعي  

 صات:د التخص  متعد   طاقمنهج عمل 

وهم يؤمنون اليت توافق رأي مجيع املشاركي يف هذا الطاقم،  ،ة املشرتكةاملركزيّ أساس األهداف لات يقوم على د التخلّ الطاقم متعدّ 

ن خالل كشفهم ي ماملختلّ أفق ضافة إىل توسيع باإل ،لاتالنتائج من جتميع هذه التخلّ أفضل على حلد  وقدرته ة هذا الفريقبقوّ 

جناعة أكثر الطاقم وجتعل العمل أفراد م بي ة تفيد التعلّ تكون مهنيّ عادة ما ومن اختالف وجهات النظر اليت  ،اآلخرينلات على ختلّ 

 ويتمّ  .جمتمعة لات اليت تعمل معهيف املركز وصحت جمهر التخلّ  التلميذمن خالل وضع أكثر العمق إىل الدخول  ويتمّ  .لتلميذلفائدة و 

 ا لوضعه وقدراته.نسب له وفق  اختيار األ

الطاقم والتناغم بينهم على أفراد املوضوع هو التآزر بي  دة، ولبّ ة مشرتكة وموحّ خالل سريورة عمل هذا الطاقم تبىن لغة مهنيّ 

ة حدث، بناء خطط عمل ا هبدف تطوير املعارف املشرتكة، وصحليل حاالت، والتعامل مع قلّ مع   هملاهتم خالل عملاختالف ختلّ 

م ة على تقدّ فحص تأثري اخلطّ هبدف وملتابعة العمل وتقييمه بعد التطبيق  ،يلاجلطبقة على نطاق  أو حّت  واللفيّ  الفرديّ  النطاقعلى 

 . التالميذأو  التلميذ

عمل الفريق 

يجزئ املهّمة 

ويضاعف 

 فرص النجاح

 

يدي ّلكثرة ا

ّ
ّ
ف من تخف

 عبء العمل

 ي مثل إنجليز 
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