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الطاقم متعدد التخصصات
معزوفة األدوات املوسيقية:
هناك العديد من اآلالت املوسيقية:
الطبل ،الكامن ،الفلوت...
لكل منها نغمة مميزة
نغمة جميلة جدا ً الخاصة بها فقط
ولكن إذا جمعنا كل األصوات
سنحصل عىل أغنية واحدة مثالية
ستك
ون نغمة كل أغنية أجمل وممتعة أكرث
كل شخص لديه نغمة خاصة به.
إذا مل ي
حتفظ كل شخص بنغمته فقط لنفسه،
إذا أعطى من نغمته ألغنية أصدقائه،
ستكون نغمته أكرث جامالً وأكرث متيزا ً
وستحافظ أغنية املجموعة عىل اغنيته
بحيث ال تنتهي.
(مصدر غري معروف)

طريان اإلوز الربي:
يطري اإلوز الربي يف شكل  Vمنوذجي.
ويف زاوية هذا الشكل النموذجي يتواجد القائد الذي يتحمل العبء الرئييس
للنقل.
يعطي الطريان بهذا الشكل لكل عضو يف الفرقة القدرة عىل الحد من االحتكاك
مع الهواء ،باإلضافة إىل إمكانية الطريان أعىل بفضل أجنحة اإلوز املوجود أمامه.
لذلك فإن الرحلة بهذا الهيكل هي أكرث كفاءة وأرسع بنحو  70%من رحلة اإلوزة
الواحدة .ونتيجة لذلك يتسع مجال طريان املجموعة وميكنها الوصول إىل مناطق
أبعد.
عندما ينحرف أحد أفراد املجموعة عن موقعه الصحيح يف الشكل ،رسعان ما
يشعر بزيادة االحتكاك بينه والهواء ويرسع بالعودة إىل موقعة الصحيح من أجل
التمتع مرة أخرى بظروف الطريان املحسنة.
عندما يتعب الزعيم ينتقل إىل نهاية الرسب ،ويحل عضو آخر يف املجموعة مكانه.
وعندما يتعب أحد أعضاء املجموعة ويضطر إىل الهبوط من أجل الراحة ،فإنه ال
يتم تركه وحده  -وينضم إليه أحد أعضاء املجموعة للحامية واملساعدة.
يقوم أعضاء املجموعة بتشجيع الزعيم خالل الرحلة بالهتافات  -هذه هي أصوات
اإلوز الربي.
إذا تعلمنا كيفية العمل يف طاقم سنتمكن من زيادة اإلنتاجية وتحقيق املزيد.
وحدة الهدف ،الجمع بني مجموعة متنوعة من املواهب ،واملساعدة املتبادلة
ستؤدي بالطاقم بأكمله إىل تحقيق إنجازات أفضل.
تشجيع القيادة أمر مهم ويساعد القادة عىل تحمل الضغوط اليومية .االستعداد
ملساعدة الصديق يف أوقات الصعاب هو جزء من وجودنا ضمن طاقم.
		
قدرتنا عىل استبدال الزعيم عند شعوره بالتعب مهم لتحقيق هدفنا
املشرتك.
لذلك يف املرة القادمة التي ترون فيها فرقة من اإلوز الربي ،تذكروا:
إنه لرشف ،ورمبا حتى تحدي ،أن تكون عضوا ً يف طاقم.
رشف  -يجب احرتامه ،وتحدي  -يجب دراسته.
تسهم هذه الرشاكة لنا جميعا  -من أجل تحقيق أهدافنا.
مأخوذ من "بروش جادول"  ،معهد برانكو فايس لتنمية التفكري
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عمل الطاقم متعدد التخصصات  -خلفية نظرية

ملاذا بعترب عمل الطاقم
متعدد التخصصات ذو
أهمية قصوى؟
يبقى القول "هناك حاجة
إىل قرية بأكملها لرتبية
الطفل املعرض للخطر"،
نصب أعني املرىب عندما قرر
االستعانة يف أداء عمله بشبكة رعاية املؤلفة من املوظفني الرتبويني ،األهل ،مقدمي
الرعاية ،وأي شخصية أخرى مؤثرة يف حياة الطفل.
ينطوي هذا يف بعض األحيان عىل تجميع املوارد وتوسيع نطاق االستجابات العالجية والنفسية
والصحية ،وخلق سلسلة متواصلة من الرعاية التي متتد من املدرسة إىل املجتمع واملنزل.
عندما يتعلق األمر برعاية الطفل ،من املهم جدا ً العمل بالتعاون مع جميع املهنيني الذين يتواصلون
معه .يسمح التعاون لجميع املهنيني برؤية الصعوبات ونقاط القوة لدى الطفل من زاوية مختلفة،
وبالتايل ينشأ أسلوب مراقبة للحالة الذي يضع الطفل يف املركز .هذه املراقبة املشرتكة تُ كن كل
املهنيني من صياغة نظرة شمولية عن التالميذ الذين يعملون معهم .هذا العرض الشمويل يُرثي العالج
ويسمح "بخياطة" برنامج أكرث دقة املوجه للطفل ملساعدته يف نهاية املطاف عىل تحقيق معظم أو
كامل إمكاناته.
تسمح عملية التآزر هذه بإعطاء الطفل فرصة أكرب للتقدم مبعدل أعىل بعرشات املرات من الحاالت
مهني عىل حدة ويرى يف نهجه عىل أنه املنظور املركزي لحالة الطفل.
التي يعمل فيه كل ّ
من ينبغي أن يشارك يف الطاقم متعدد التخصصات؟
يشارك يف الطاقم بانتظام مدراء املدارس ،املستشارة الرتبوية ،مربية الصف ،األخصايئ االجتامعي يف
املدرسة (إن وجد) ،األخصايئ النفيس يف املدرسة ،معلم االحتواء وضابط زيارة  .إذا دعت الرضورة ،تتم
أيضاً دعوة طبيب نفيس ،عامل اجتامعي املختص يف مجال العائلة ،مختص يف مجال الرعاية الطبية ،أو
أي مهني آخر.
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كيف ينبغي أن يكون مفهوم عمل الطاقم متعدد التخصصات؟
ينبغي بناء الطاقم متعدد التخصصات استنادا ً إىل األهداف املركزية املشرتكة املقبولة عىل جميع
األعضاء .أعضاء املؤمنني بقدرة هذه العملية عىل تحقيق أقىص قدر من االستفادة من خربة جميع
املهنيني من خالل خلق لغة مهنية موحدة .جوهر هذا التعاون هو التآزر بني مختلف املهنيني الذين
يعملون معاً عىل تطوير املعرفة املشرتكة ،اقرتاح "تحليالت للحالة" ،وضع خطط عمل عىل مستوى
الصف أو عىل مستوى عدة صفوف يف املدرسة ،ورصد وتقييم تنفيذ الربنامج وأثره عىل تقدم التلميذ.

عمل الفريق متعدد
التخصصات
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تعرض مانور-بينياميني ( )2003يف دراستها منوذج إثنوغرايف لعنارص التعاون يف العمل الجامعي
متعدد التخصصات كام هو موضح يف الجدول التايل:
منوذج إثنوغرايف لعنارص التعاون يف عمل الطاقم متعدد التخصصات (الجدول يف شكل صورة) .ال ميكن
إجراء تغيريات
عنارص
املوضوع الذي
التعاون يدور حوله التعاون
الهدف من
التعاون
معلومات من
معلومات عن
إعالم
التدريب املهني
التلميذ

فئة املعرفة

تشاور

املشاركة
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تركيز املعلومات
وطبيعة التعاون

نوع الخطاب

الرتكيز عىل التلميذ ،ضمن نطاق
االختصاص
طبيعة التعاون
املعريف

العملية املشرتكة

مشاهدة واالستامع
إىل الشخص املهني
املتحدث

الرتكيز عىل التلميذ متعدد التخصصات تحليل التفكري
فهم وتعريف حالة معلومات من
مشاركة التساؤالت املشرتك من أجل
مجال الخربة املهنية وعمل الطاقم،
التلميذ
انعكاس وتوضيح بناء خطة عمل
والخربة الشخصية طبيعة التعاون
وتطوير أساليب
املعريف
عمل
أسئلة وتساؤالت ال يتوفر املعلومات ،الرتكيز عىل عمل عابر للحدود ،خلق بناء معرفة جديدة
حول مختلف
لغة ومفاهيم
الطاقم ،طبيعة
املعلومات أو
حول التلميذ
مجاالت التخصص،
التدريب أو الخربة املشاركة املعرفية مشرتكة وذات
اإلبداع
مغزى
ليست موجهة وال والعاطفية
تساعد الشخص
املهني

وفقاً ملانور بنيامينى ( ،)2003يعمل الطاقم متعدد التخصصات وفقاً لنموذج التقاسم ،ويُجري حوار
يف الحيز ويشرتك يف التعامل مع املعضلة .ظاهرياً يبدو أن الحوار يف الحيز املشرتك هو حول التلميذ،
بينام يدور الحوار يف الواقع حول الصعوبات التي تواجه املهنيني ،كل يف مجال عمله ،خالل العمل مع
التلميذ .ويعكس هذا الحوار العجز واإلحباط والغضب الذي يؤدي إىل تطوير مهارات مشرتكة لكل
أعضاء الطاقم ،مثل :االصغاء ،مراقبة غريه من املهنيني ،طرح األسئلة للبحث عن إجابات متعمقة،
التحفيز املتبادل ،تقويض املفاهيم املدرسية واملؤسساتية املقبولة والحصول عىل فرصة لطرح أفكار
جديدة .مساحة التساؤالت املتبادلة تُ كن الطاقم من البحث عن إجابات وبناء مفاهيم جديدة التي
قد تؤدي إىل خلق نظرة مختلفة كلياً عن التلميذ.
ويتخىل املهنيون ،عند التعاون بشكل الذي يتميز باملشاركة ،عن تحديد وضعهم الشخيص وهم عىل
استعداد للتعريف املشرتك بوضع جديد .تطرح هذه العملية التعاونية وتعكس مختلف اآلراء املهنية،
جوانب الغموض ،التناقضات ،النقاط املربكة والعديد من األسئلة والرصاعات األخرى ،ولكنها تؤدي يف
نهاية املطاف إىل تغيري منوذج عمل كل مهني يف الطاقم وإىل خلق معرفة جديدة.
تتناول مانور بنياميني ( )2003أهمية التعاون الذي يهدف إىل املشاركة عن طريق الرسم البياين التايل:
مل يتم التصحيح  -صورة

דיאלוג במרחב
התלבטות משותף

יצירת ידע חדש -
מפתח התמצאות חדשה

שיקוף של אי נחת וחוסר
כשירות מקצועית

שינוי פרדיגמה
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الحوار يف الطاقم متعدد التخصصات  -منوذج دراسة حالة للتالميذ املعرضني للخطر يف
املدارس العادية /
نركيس شور ()2015
يارون هو تلميذ يف الصف الثاين .ولقد اعتاد عىل تحريض تالميذ الصف ،مغادرة مكانه والتجول يف
الصف ،وعىل رمي كتب ودفاتر التالميذ اآلخرين عىل األرض .وهو يخاطب زمالئه مستعمالً كلامت
بذيئة ويقوم بدفعهم وركلهم .ويتشاجر خالل الفرص مع تالميذ أخرين وينتهي بهم املطاف باستخدام
العنف الجسدي الشديد .ال يتقن يارون القراءة بشكل جيد ومعرفته يف موضوع الرياضيات أساسية.
لقد أعرب يارون خالل املحادثات بينه وبني مربية الصف عن ندمه ووعد مبحاولة تغيري سلوكه ،ولكن
هذه الترصفات استمرت بالتكرر .يف لقاءات الطاقم حول هذا املوضوع ،قرر الطاقم بناء خطة التي
تهدف إىل تغيري سلوكه .ينجح يارون يف أول ساعتني من اليوم يف املثابرة والعمل وفقاً للخطة ،ولكنه
يعجز عن االستمرار ألكرث من ذلك.
هذا هو الوصف األكرث شيوعاً يف املدرسة يف التعامل مع التالميذ املعرضني للخطر .هذه هي الطريقة
التي فيها عرض الحالة أمام طاقم املدرسة ،املرشف ،األهل ،واألطراف خارج املدرسة الذين تتم دعوتهم
للمساعدة .يعرض الوصف فقط سلوك يارون العلني .وهو ال يشري إىل مشاعر يارون أو إىل دوافع هذا
السلوك .كام أن الوصف يفتقر إىل رشح دور املعلمة .ميثل هذا الوصف الجزيئ اللغة التي تشكل جزءا ً
من الثقافة التنظيمية يف املدرسة عند الحديث عن التالميذ املعرضني للخطر.
تقدم هذه املقالة منوذج من ست مراحل لدراسة حالة ( )Case Studyتلميذ املعرض للخطر .ويوسع
النموذج املقرتح أفق مراقبة التلميذ واملعلم واملدرسة كمؤسسة ،ويؤثر بذلك عىل النظرة العامة وطرق
التدخل مع التالميذ املعرضني للخطر .يشدد األساس النظري املعروض يف كل مرحلة عىل رضورة تغيري
مناذج التفكري لدى التلميذ املعرض للخطر.
وقد تم بناء هذا النموذج استنادا ً إىل الخربة املهنية املكتسبة من العمل مع الطواقم التي ت ُد ّرس
التالميذ املعرضني للخطر ،وهو مدعوم بالبحوث النظرية والعملية يف هذا املجال .ويقرتح النموذج
الدمج بني وجهات النظر ونهج التدخل .الدمج هو أحد نقاط قوة النموذج الذي يؤدي إىل تغيري
متزامن :عىل املستوى الفردي والتنظيمي ،وإىل تغيري ملتزامن عىل مستوى التصورات وعىل مستوى
املامرسة فيام يتعلق بالتالميذ املعرضني للخطر .يتم استخدام النموذج حالياً يف املدارس االبتدائية يف
منطقة حيفا ضمن إطار عمل مرشوع االحتواء.
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يف منشور املدير العام "اآلخر هو أنا" (شباط  )2014تم عرض أهداف االحتواء التي ميكن تحقيقها
من خالل اهتامم مدراء املدارس بعقد اجتامعات منتظمة ألعضاء الطاقم متعدد التخصصات .سوف
أناقش يف هذه املقالة بأنه ال يكفي عقد هذه االجتامعات من أجل خلق ثقافة تنظيمية أكرث احتوا ًء.
اللغة هي واحدة من أهم العنارص التي تشري إىل وجودة ثقافة خاصة باملؤسسة .ميكن إلحداث تغيري
يف اللغة من خالل العمل املنهجي وفقاً للنموذج ،استنادا ً إىل الروتني الثابت لعمل الطاقم متعدد
التخصصات ،إىل خلق حوار أكرث شموالً والتأثري عىل الثقافة التنظيمية يف املدرسة.
هذا عبارة عن منوذج من ست مراحل:
•

وصف املعلم للحالة وتحليل األعراض

•

طرح التكهنات حول العوامل

•

تحديد االحتياجات التي تنشأ عن العوامل

•

ما هي "القصة األخرى" املثىل بعد التغيري؟

•

أين تلتقي قصة املعلم والتلميذ؟

•

ما هو اليشء الصغري الذي سأفعله بشكل مختلف يف املرة القادمة التي أرى فيها التلميذ؟
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سأستعرض فيام ييل األساس النظري الذي تقوم عليه كل مرحلة:
املرحلة أ
وصف املعلم للحالة وتحليل األعراض

أ

األعراض التي تظهر يف دراسة الحالة هي األوصاف التي تعرب عن مظهر يارون الخارجي :يرمي يارون
الكتب والدفاتر ،يغادر مكانه ،يتجول ،مل يكتسب القراءة ،يعرب عن الندم ،وما إىل ذلك.
يعتقد شاين ( )1990أن اللغة املستخدمة يف املؤسسة تعكس الثقافة التنظيمية .تخدم الصور
واملفردات واالختصارات يف هذه اللغة الفريدة احتياجات االتصاالت املحددة ألعضاء املنظمة .تخلق
هذه اللغة املشرتكة التفرد والشعور بتامسك الهوية .ويتحقق ذلك عرب استعامل الكلامت واملصطلحات
واملفاهيم التي تشري إىل مفاهيم ومشاعر عميقة وذات مغزى بالنسبة ألعضاء املؤسسة فقط .هذه
اللغة الفريدة تخلق التمييز بني أعضاء املؤسسة الذين يفهمون اللغة وأولئك الذين ال يفهمونها .وتعرب
اللغة ،كمجموعة من اإلشارات املرئية ،عن املعنى الخفي عىل مستوى االفرتاضات األساسية.
االفرتاض األسايس الذي ميكن أن مييز الخطاب يف املؤسسة حول حالة يارون هو أن وصف القضية
يستند إىل فرضيات (فيام يتعلق باملشاعر أو الدوافع) وليس عىل حقائق واضحة ،وميكن تفسريه عىل
أنه ناتج عن قلة خربة املعلم .لذلك ،يجب عىل املعلم تقديم تقرير عام يراه يف سلوك يارون الظاهر،
عن مشاعره ومشاعر التلميذ ودوافعه لسلوكه ،وليس هناك "تلوث" يف جدول أعامل املدرسة ،ليس
كخطاب شفهي أو تعبري مسجل.
ومثة افرتاض آخر بأن "الخطاب السلويك"  -املبني عىل األعراض والشائع يف نظام التعليم  -يستند
إىل سنوات من الفهم النفيس الذي يتحقق من خالل مراقبة املظاهر الخارجية للسلوك .الخطاب
السلويك هو املنصة األكادميية التي تخدم الفهم والتدخل املستمد منه يف نظام التعليم .ويقوم مقدمي
الخدمات من التحقق من صحة هذا الحوار ،عىل سبيل املثال :مقدمي الرعاية النفسية واالجتامعية،
والعالقون أيضاً يف نفس منوذج تحليل السلوك استنادا ً إىل املالحظات .وهم مطالبون بالتشخيص
والتدخل بشكل أسايس يف حاالت نقص القدرة لدى الفرد عىل التكيف .طريقة العمل هذه ال تسمح
للموظفني بالتفرغ لتقديم املشورة وتعزيز التفكري النفيس عىل مستوى املؤسسة (غرينولد-كاشاين
ومطيحاس .)2009

8

ب

املرحلة ب
التكهنات حول العوامل
حوار الذي يطرح افرتاضات وتكهنات حول العوامل التي تشمل السؤال "ملاذا"؟ ملاذا يترصف يارون
بهذه الطريقة؟ ويصف دويديدج ( )2009يف كتابه جوهر عالقة الرتبية "األم التي ترافق طفلها خالل
فرتة حرجة من التطور العاطفي التي تتطور خاللها القدرة عىل التواصل مع الناس ،وتعلمه ما هو
اإلحساس عندما تستخدم الكالم الرنان واإلمياءات غري اللفظية .هي تنظر اىل طفلها الذي ابتلع الهواء
أثناء تناول الطعام وميكن أن تقول أشياء مثل" ،كفى ،يبدو أنك تعاين .ال تخف .بطنك تؤملك ألنك
أكلت برسعة كبرية .تعال إىل أمك ،أمك سوف متسك بك حتى تتجشأ وستعانقك وكل يشء سيكون عىل
ما يرام".
وهي تخرب الطفل باسم العاطفة (الخوف) .وهي تفرس سبب العاطفة (األكل الرسيع) ،والتعبري عن
املشاعر التي تظهر يف تعابري الوجه ("يبدو أنك تعاين") ،وأن الشعور مرتبط باإلحساس البدين (آالم يف
البطن) وأن املساعدة من اآلخرين تضمن الراحة .لقد أعطت االم للطفل دورة تعليمية رسيعة حول
العديد من الجوانب املختلفة للعاطفة ...حتى يتعلم الطفل كيفية تحديد عواطفه والتحكم فيها".
إن مسألة املسببات للسلوك متأصلة يف العالقة مع األهل .يجب أن نسأل أنفسنا دوماً خالل الحديث
عن "عالقات الرتبية" ما هي األسباب وراء سلوك طفلنا.
متاماً مثل األهل ،يقوم العديد من املعلمني فيام بينهم ويف الحوار مع التالميذ بإجراء حوار الذي
يحاول تحديد مسبب السلوك .ولكن عندما يصبح الخطاب عىل مستوى املؤسسة ،يتم اقتالع املسبب
وبالتايل يتحول النظام الذي يُفرتض أن يكون مربياً إىل نظام قمعي .إن غياب السؤال "ملاذا" حول سبب
السلوك من الحوار داخل املؤسسة يؤثر بشكل سلبي عىل شعور التالميذ بالكفاءة ،وكذلك عىل قدرة
املعلمني عىل التعامل مع هؤالء التالميذ .الحوار ،كام هو موضح يف قضية يارون ،قد يشمل الحديث
عن مشاعر العجز واإلحباط والذنب (رازر .)2011 ،عندما ال تتم معالجة هذه املشاعر ،قد تؤدي إىل
تطبيق مختلف الحلول التي تحافظ عىل نفس التجربة وال تساعد عىل خلق التغيري املطلوب.
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املرحلة ج
تحديد االحتياجات التي تنشأ عن العوامل

ج

إذا كان ميكن النظر إىل مسألة السبب ،ظاهرياً ،عىل أنها تستند إىل وجهة نظر خطية ،فإن االنتقال
إىل مسألة االحتياجات يعزز حوار املستند إىل نهج شامل الذي يري بأنه عند النظر إىل الشخص من
منظور كيل سوف نالحظ تضارب العديد من االحتياجات لديه يف نفس الوقت :الفردية والرتكيز عىل
االنفصال وكذلك التواصل واالنسجام .ويعتقد كوترن ( )2002أن القدرة عىل رؤية االحتياجات املختلفة
بدالً من الرتكيز فقط عىل جانب واحد من الشخصية يفتح الباب أمام رؤية غري أحادية الطرف يف
عالقتنا مع اآلخر .ولقد تحدث جيفن ( )2011عن النهج التكاميل املستمد من النظرة الشاملة لحل
النزاعات ،مع الرتكيز عىل محاولة تحديد املواضيع الحقيقية يف نظر األطراف الذين يتشاركون املصالح
واالحتياجات الخفية ،وليس فقط املصالح امللموسة .هذا عبارة عن تفاوض الذي يتطلب من األطراف
أن يضعوا مواقفهم األصلية جانباً للحظة واالنشغال بتلبية االحتياجات .بعد تحديد االحتياجات
ومحاولة خلق اعرتاف متبادل باالحتياجات ،ميكن إيجاد حلول جديدة وخالقة التي مل تكون واضحة
من قبل.
إن وضع مسألة االحتياجات كمتغري يف الحوار تسمح يل بالتحول إىل طرف مهم يف نظام املؤسسة.
تؤدي محاولة تحديد الحاجة الدقيقة لتحليل القضية إىل قيام الطاقم بدراسة مجموعة من الحلول
التي تهدف إىل تلبية الحاجة إىل واقع
ميكن فيه أن تكون االحتياجات مختلفة
بل ومتناقضة .هذه التجربة ،يف حد ذاتها،
تنطوي عىل تجربة التعلم التنظيمي
والشخيص.

10

د

املرحلة د
ما هي "القصة األخرى" املثىل بعد التغيري؟
السؤال الذي يحاول استخالص القصة األخرى  -املثىل  -يجلبنا إىل املكان الذي يُحارص فيه تفكرينا يف
املألوف .السؤال املطروح يحشد الجهود لخلق "قصة أخرى" ،املثىل ،قصة التلميذ الذي يظهر بعد
التدخل والتغيري .يدعو هذا السؤال إىل التعامل مع رواية املؤسسة عن التلميذ ومع القوالب النمطية
التي قد تكون موجودة بالفعل عنه.
وفقا للنهج الرسدي ،الواقع االجتامعي هو أوالً وقبل كل يشء واقع الرسد ،ولدى اإلنسان "طبيعة
رسدية" (  Sarbin, 1986אצל ספקטור מרזל  .)2011بواسطة هذه القصص نحقق شعورا ً من
التامسك واالستمرارية (؛ Alasuutari, 1997 McAdams, 1993يف سبكتور مرزل  )2001نتواصل
مع اآلخرين ( ,Gergen&Gergen, 1983אצל ספקטור-מרזל  ،)2011نتعرف عىل الثقافة ونقوم
بتوجيه سلوكياتنا.
وكام أنه هناك روايات شخصية ،هناك أيضاً روايات التي تنشأ يف حالة جامعية .هناك أهمية قصوى
يف هذه الروايات لسياق تطورها ألن املجموعة ليست عبارة عن لقاء عشوايئ بني أشخاص ،بل إطار
اجتامعي الذي يخلق رسد مشرتك الذي يتجاوز الروايات الشخصية ألعضائه .يحدث الرسد يف عمل
املجموعة كنص مشرتك نوعاً ما يف طور التشكل ،وأيضاً كحدث" .إن اإلنتاج التفاعيل للرسد يخلق ويغري
الناس والعالقات .وتتأثر الطريقة التي نفكر بها بأنفسنا وباآلخرين مبضمون ورسالة القصص التي تم
رسدها يف املجموعة ومن التجربة املشرتكة لبناء رسد متامسك" (شالينسيك وأبل  ،)2010ويضيف بلوم
يف نفس السياق" :عندما يتم النظر إىل الرسد عىل أنه حدث ومامرسة ،من املستحيل فصل تحليل
الخطاب الرسدى عن تحليل العالقات االجتامعية وديناميكيات الناس املشاركني يف حدث خلق القصة،
( Bloome 2003يف شالينسيك وأبل .)2010
يتم يف العالقات بني املعلمني والتالميذ بناء القصص .للتوقعات واآلراء املسبقة والقوالب النمطية تأثري
إيجايب أو سلبي كبري عىل خلق قصة التلميذ.
تشري ظاهرة بجامليون إىل تفاعل شخيص بني االطراف الذي يؤثر فيه املرشف عىل الشخص الخاضع
له .يف حالتنا  -املعلم عىل التالميذ  -من خالل توقعاته منهم .الحجة الرئيسية التي يقوم عليها "تأثري
بجامليون" مرتبطة بأحد رواد علم االجتامع األمريكيني ،و .أ .توماس ( ،1929يف روزنتال وجيكوبسون
 ،)1968الذي طرح مبدأ أسايس يف علم النفس االجتامعي" :إذا ع ّرف البرش حاالت معينة عىل
أنها حقيقية ،فهي حقيقية يف نتائجها" .يف وقت الحق يوسع روبرت مريتون ( ،1949يف روزنتال و
جيكوبسون  )1968الرشح عن مبدأ توماس من خالل طرح فكرة "النبوءة التي تحقق ذاتها" يف مقالته
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الكالسيكية .ويرى مريتون أن النبوءات أو التنبؤات العامة حول حالة معينة ميكن أن تصبح جزءا ً ال
يتجزأ منها وأن تؤثر عىل التطورات املستقبلية .وتتأثر النبوءات بالتحيزات والقوالب النمطية لدينا.
وتشري دراسة اآلراء املسبقة باستمرار إىل أن استخدام القوالب النمطية هي عملية طبيعية ومشرتكة
للثقافات يف جميع أنحاء العامل Gilbert & Hixon, 1991 .يف بالئوس .)2003
عىل افرتاض أنه لدينا ميل إىل التأثر بالقوالب النمطية وأيضاً القدرة عىل التأثري عىل من يخضعون
لنا ،فإن تجربة الطاقم متعدد التخصصات يف استنتاج القصة األخرى عن التلميذ واملعلم تستند إىل ما
يعرفه املوظفني ويفكر فيه التلميذ ويسمح بخلق توقعات أخرى وبناء قصة إيجابية أخرى.
يف جدول أعامل املدرسة املزدحم ،يسمح خلق القصة األخرى كجزء من روتني الحوار يف املدرسة يف
طاقم متعدد التخصصات وبشكل علني تسمح لجميع املشاركني يف تحليل الحالة من أجل بناء صورة
ملستقبل النجاح املتوقع ،وتوضيح (بشكل رصيح وضمني) وجهات النظر واملواقف حول االميان
بإمكانية نجاح التلميذ .إن مهمة استنتاج القصة ليست بسيطة ،وعادة ما يكون رد الفعل األويل هو
تقديم قصة مثىل التي تشمل أعراض عكسية" :سوف يتوقف يارون عن التجول يف الصف" " ،سوف
يحرض يارون الكتب والدفاتر"" ،لن يتعرض يارون للتالميذ اآلخرين" .الطاقم متعدد التخصصات قادر
عىل طرح املزيد من األسئلة املوجهة نحو نفس الهدف ،مثل" :ماذا سنقول عن التلميذ يف نهاية العام"؟
"ما الذي اكتشفناه ومل نكن نعرفه من قبل"؟ "كيف سيساهم يارون يف تطوير املدرسة"؟ .ميكن ملجهود
تقديم االستجابة املشرتكة أن يؤدي إىل رسم صورة أعمق للمستقبل وأن يبدد تدريجياً املعتقدات
والقوالب النمطية السابقة عن فشل كل من املعلم والتلميذ ،وقد يساعد يف خلق قصة بديلة التي
ستكون أكرث فائدة عىل الصعيدين الفردي وللمؤسسة.

12

هـ

املرحلة ه
أين تلتقي قصص املعلم والتلميذ؟
يستند النقاش حول التقاء القصص إىل األبحاث املكثفة التي أجريت يف مجال التدخل مع التالميذ
املعرضني للخطر حيث يكون املعلم واملؤسسة يف مركز نهج التدخل.
وتعتقد مور ( )2006أن تطوير قدرة املعلم عىل احتواء صعوبات التلميذ وخلق ظروف للنمو والتغيري
تتطلب من املعلم التعامل أيضاً مع صعوباته الخاصة .الرتكيز عىل العامل العاطفي للمعلمني ووعيهم
لظروفهم وقدراتهم الشخصية والعاطفية ومجاالت الصعوبة والعقبات يحسن قدرتهم عىل احتواء
التالميذ والتواصل معهم والتعرف عىل الصعوبات التي تواجههم .هذه القدرة املتطورة تخلق فرصة
لتواجد املعلمني خالل اللقاء مع التالميذ يف الحيز املحتمل لنمو القدرة عىل استكشاف التجربة
الذاتية لدة املعلم نفسه ولدى األشخاص الذين يستعينون به .أفضل وسيلة متوفرة لدى معلم
التالميذ املعرضني للخطر هي مشاعره الخاصة التي تساعده عىل فهم احتياجات التلميذ .هذا النوع
من التعلم الذي يربط بني عوامل من املحتوى عن املخاطر مع عامل عاطفة املعلم والعامل املشرتك بني
طاقم أعضاء هيئة التدريس ،يساعد يف خلق رؤى جديدة وقدرات يف العمل مع التالميذ املعرضني
للخطر .هذه األفكار والقدرات تختلف عن تلك التي تم اكتسابها من مجرد التعلم عن املخاطر وطرق
عالجها .املعلم موجود يف مركز عملية التعلم ،بكل جوانب
شخصيته :قدراته املهنية ،وجهات نظره األيديولوجية،
إملامه بنفسه ،انفتاحه عىل اآلخرين ،هويته الشخصية
واالجتامعية ،أسلوبه الشخيص يف التعلم وتسوية الخالفات
مع نفسه واآلخرين.
الرتكيز عىل العامل العاطفي لدى املعلمني أنفسهم ووعيهم
للمضامني الشخصية والعاطفية لديهم ،ومجاالت الصعوبة
والعقبات ،يعزز قدرتهم عىل احتواء تالميذهم والتواصل
معهم والتعرف عىل الصعوبات التي تواجههم.
يف كتابهم "عالقة أخرى يف املدرسة" ،قدم رازر،
وارتشافسيك وشادا ( )2011منوذجاً منهجياً الذي مير
فيه عمل املجموعة مع املعلمني عرب أبعاد مختلفة من
املشاعر ،مثل الحرمان ،الذنب ،الهوية ،العجز ،ومن خالل
حاالت مثل القرار ،عدم التخيل ،النقل ،النقل العاكس
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واستيضاح العمليات املوازية .الغرض من هذا النموذج املقرتح يف عملية تدريب الطاقم هو خلق
لغة استقصاء التي ميكنهم من خاللها مراقبة أنفسهم عىل مستوى الفرد واملؤسسة ،وبالتايل بناء أمناط
جديدة وفعالة يف التعامل مع التالميذ املعرضني للخطر واالقصاء.
يثري اللقاء بني قصة املعلم الشخصية وقصة التلميذ مجموعة واسعة من املشاعر .هذه املشاعر التي
يتم التعبري عنها يف املؤسسة تزيد من قدرة املؤسسة عىل العمل مع رأس مالها البرشي وتساهم يف منو
وتطور الفرد والنظام بأكمله.

14

و

املرحلة و
ما هو اليشء الصغري الذي سأفعله بشكل مختلف يف املرة القادمة التي أرى فيها التلميذ؟
ويف نهاية هذا الحوار ،من املهم أن يتخذ الطاقم قرارا ً حول كيفية التدخل الفعيل .السؤال ما هو
اليشء الصغري الذي سأفعله بشكل مختلف يف املرة القادمة التي أرى فيها التلميذ؟ هي رضورية يف
الواقع النابض بالحياة من املدرسة.
السؤال مشتق من النهج الذي يركز عىل حل املستند إىل عالج دي شيزر قصري األمد (De,1986
 .)Shazeret al. ;1995 ,De Shazer & Bergتعزز العديد من االفرتاضات األساسية يف هذا النهج
الحاجة إىل اختتام الحوار بشكل عميل:
االفرتاض بأن "فهم املشكلة بالتفصيل ال يرتجم بالرضورة إىل حل  -التحقيق يف املشكلة قد يكون أحياناً
محبطاً وقد يدفع يف الواقع بالحل بعيدا ً" (بن مناحم .)2011 ،ينشأ النشاط الجديد يف ثقافة املدرسة
خالل املامرسة ،وهناك مزيج مستمر بني العملية والنتيجة .أي حوار الذي ال يشمل ترجمة عملية يف
الواقع املدريس مصريه االختفاء برسعة كبرية ،ولذلك فإن تحليل القضية دون اتخاذ قرار بشأن مسار
العمل ليس كافياً.
وهناك افرتاضات إضافية مفادها أن "جوهر الطريقة التي تركز عىل الحل هو وجهة نظر إيجابية التي
تركز عىل النجاحات واملوارد ونقاط القوة ،عىل عكس نهج حل املشاكل الذي يركز عىل املشكلة" (بن
مناحيم .)2011 ،و "التغيريات الصغرية هي الطريقة الصحيحة للتوصل إىل حل ذو تأثري كبري" (بن
مناحم .)2011 ،لهذا السبب يجب أن يتبنى املعلم والطاقم حوار الذي يركز عىل البحث عن حل
ويفحصون خالل الحوار ما هو اليشء الصغري والتغيري الصغري الذي ميكن أن يقوم به املعلم يف اللقاء
املقبل .يساعد تعريف التدخل بطريقة مركزة ومحدودة عىل الحد من املخاوف والرتقب ،ويساعد عىل
اتباع خطوات صغرية يف العالقة مع التالميذ التي تكون يف بعض األحيان مصريية .سوف يتعاون الطاقم
مع املعلمة من أجل تحديد ما هو اليشء الصغري اآلخر الذي ميكن أن تفعله يف اللقاء املقبل مع
التلميذ ،وسوف يردد الطاقم نقاط قوتها ونقاط قوة التلميذ .يشمل هذا الخطاب املوجه نحو التدخل
الذي يركز عىل االفرتاض بأن نهج حل املشاكل الذي يؤمن بأنه "ليس هناك طريقة صحيحة واحدة
فقط لرؤية وفهم الوضع" بداخله قوة الطاقم متعدد التخصصات كآلية القادرة عىل تتغري .
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ملخص
يتطلب العمل يف املدرسة التنقل بني األطراف :بني النظرة واملامرسة وبني مراعاة احتياجات الفرد
ومراعاة احتياجات املجموعة ،وبني االستجابة الفورية وبني العملية املطولة ،وبني العاجل واملهم
واملزيد غري ذلك .يقدم هذا النموذج دمج بني مجموعة متنوعة من نهج التدخل .األسئلة املشتقة
من كل نهج تساعد يف الحفاظ عىل التوترات املذكورة أعاله بني املتطرفني .وسيؤدي التدخل املنهجي
وفقاً لهذا النموذج إىل قيام املدرسة واملعلمني بتغيري التصورات وطريقة العمل مع التالميذ املعرضني
للخطر.
تحليل الحالة بهذه الطريقة يسمح بالتدخل الذي يركز عىل الفرد ،باإلضافة إىل التدخل عىل مستوى
املؤسسة .حتى نتمكن من الشعور بالقيمة املضافة للنموذج عىل مستوى الفرد والنظام ،هناك حاجة
لعمل الطاقم متعدد التخصصات بشكل منتظم.
أحد التحديات الناتجة عن هذا النموذج هي تطبيق املالحظة يف السياقات التعليمية .إن مراقبة
سلوكيات الفرد يؤدي إىل عملية تدريس التي تقوم بالتشخيص والسؤال دوماً "ملاذا" يف سياق صعوبات
التعلم .ميكن لألسئلة أن تؤثر عىل مستوى اإلنجاز الفردي وعىل مستوى إنجاز املؤسسة.

منوذج دراسة حالة للتالميذ املعرضني للخطر يف املدارس العادية  -تأسيس حوار االحتواء
يف املدرسة
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ما هي األعراض؟

ما هي العوامل؟

ما هي االحتياجات التي
تنشأ؟

ما هي "القصة األخرى"
املثىل بعد التغيري؟

أين تلتقي قصصنا؟

ما هو اليشء الصغري الذي
سأفعله بشكل مختلف يف
املرة القادمة التي سنلتقي
فيها؟

ورشة عمل حول الطاقم متعدد التخصصات -
إيجاد أسلوب تعاوين فعال
وزعوا صحف ملونة وباألسود واألبيض عىل الطاولة،
أوراق فارغة ،أقالم توش وأدوات كتابة.
املرحلة أ
 .1يجب اختيار تلميذ ملناقشة حالته وذكر اسمه.
 .2اطلبوا من كل مشرتك اختيار أي وصف يريده لوصف التلميذ ،وصعوباته والحلول التي أعطيت له.
 .3اطلبوا من املشرتكني الصاق خيارهم عىل بريستول أو نصف بريستول .إذا كان هناك من يريد أن
يكتب عىل الربيستول ذاته ،اسمحوا له بذلك.
 .4اطلب من كل مشرتك أن يكتب شعوره تجاه املهمة ومن ثم النظر يف املنتج النهايئ وكتابة رأيه فيه
 لنفسه. .5مشاهد  -راقب الديناميكيات بني األشخاص :هل كانت هناك مشاورات؟ خالفات عىل املكان عىل
الربيستول؟ هل كان هناك شخص الذي أخذ "الكثري" وشخص الذي أخذ "القليل" من املساحة؟ هل
كان لجميع املشاركني نفس املستوى من الهمينة؟ هل يعكس الربيستول بشكل رئييس صعوبات
التلميذ؟ أو الصعوبة التي تواجه املعلم يف التعامل معه؟ هل يعكس املنتج أيضاً الحلول واالستجابات؟
معرفة شخصية عن التلميذ؟
املرحلة ب  -مناقشة عامة:
• سؤال :هل هناك ترتيب داخيل من أي نوع يف املنتج؟ روابط دقيقة؟
• شارك ما كتبته :هل أنت ر ٍ
اض عن املوقف الذي اتخذته واملساحة التي أخذتها عىل الربيستول؟ مباذا
شعرتم؟ هل أنتم راضون عن املنتج النهايئ؟ ملاذا؟ هل يعرب عن الطفل والصعوبات التي تواجهه؟ ما
الذي سأحافظ عليه وما الذي ميكنني تغيريه؟
• يقوم كل واحد من املشرتكني بعملية انعكاس :هل أنا دامئاً أكرث أو أقل هيمنة؟ ما الذي يؤثر عىل
درجة تعاوين؟
ما هو أسلوب عميل كجزء من طاقم؟
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تلخيص:
لقد وجدت الدراسات أن التزام املعلمني الكبري تجاه تالميذهم هو العامل الذي يؤدي إىل النجاح
ومتكني التالميذ.
ويدعي النهج التكاميل بأنه لكل معلم من معلمي الطفل معرفة التي قد تساهم يف متكني الطفل.
يشكل النقاش ضمن الطاقم فرصة لكل معلم ليكون رشيكاً ذو تأثري يف تحديد احتياجات الطفل.
لقد اخرتت التطرق إىل ثالث صور التي تحاول التعبري عن تعقيدات عمل الطاقم الذي يسعى إىل
االحتواء:
• كوالج
لصق طبقات التي ال يوجد بينها عالقة ،قطع غري دقيقة ،دمج بني الثقافات .تسمح طريقة الكوالج
بتغطية مساحة ولكن ليس ببناء يشء جديد ،متامسك.
• الزجاج امللون
لصق األجزاء وبناء صلة دقيقة يف ترتيب داخيل معني .ليس هناك تعريف دقيق لألجزاء التي تشكل
النافذة الزجاجية امللونة ،ولكن هناك اتصال دقيق بينها.
• لغز
لكل شكل معني مكان معني الخاص به.
حاولوا التعرف عىل أسلوب عملكم يف الطاقم .هل يشبه الكوالج أو الزجاج امللون أو اللغز؟
تشري هذه التسميات إىل مدى دقة واتساق ترابط العوامل املختلفة فيام بينها .االفرتاض هو أن العمل
يف مجال التعليم الذي يطمح إىل احتواء الفرد يتطلب طموحاً لتحقيق الدقة والتامسك عىل مستوى
اللغز.
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كيف نرشد حول هذا املوضوع...؟
فيام ييل بعض من عمليات التدريب املمكنة لتدريب الطاقم متعدد التخصصات يف
املدارس -
 .1بناء طاقم متعدد التخصصات يف املدرسة
خالل لقاء االرشاد األول مع مدير املدرسة الجديد الذي توىل منصبه بداية هذا العام ،قام املدبر
بوصف صورة املدرسة وعملية التعليم وميزاتها .لقد قال خالل وصفه لألمور" :أجد نفيس مشغوالً
باستمرار يف إخامد الحرائق وتحقيق الهدوء ،وال أستطيع بناء نظام دعم مثل طاقم محرتف".
أحد االقرتاحات العديدة لطريقة بناء طاقم متعدد التخصصات:

بناء طاقم متعدد التخصصات هي عملية متعددة املراحل.
تطرح كلمة املدير أسئلة يف ثالثة جوانب:
من ناحية الثقافة
ما هو تصور املدير حول أهمية إرشاك جميع املتدربني يف
العمليات املخططة مسبقاً واملنظمة؟ برامج استباقية؟

كي
ف نرشد حول هذا املوض

وع...؟

من ناحية السياسة
ما هي اآلليات واإلجراءات وروتني املدرسية التي تدعم وتعزز
مفهوم االحتواء؟
من ناحية التطبيق
ما هي العمليات الداعمة واملساندة (برامج التدخل ،طرق العمل ،املناهج الدراسية ،طرق التدريس)
لعمليات االحتواء يف املدرسة؟ يتطلب متكني مختلف التالميذ استعدادات نفسية وتربوية وتنظيمية يف
املدرسة وبناء طاقم متعدد التخصصات الذي يحدد السياسة املدرسية ملختلف التالميذ .يعترب الطاقم
متعدد التخصصات آلية مركزية ومصدرا ً لدعم املوظفني الرتبويني يف املدرسة وهو يقود نظام الدعم
الشامل.
والسؤال الرئييس هو كيف ميكننا بناء آليات داعمة للتعامل مع تنوع التالميذ يف املدرسة؟ كيف ميكن
بناء طاقم متعدد التخصصات؟
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أ .لقاء مع املدير
الغرض من اللقاء هو توضيح وصياغة النظرة فيام يتعلق بعمل الطاقم متعدد التخصصات وتعزيز
عملية بناءه.
سيتم طرح ثالثة أسئلة موجهة خالل االجتامع :ملاذا؟ ماذا؟ وكيف؟
سنفحص الحاجة إىل طاقم متعدد التخصصات؟ ما هي وظيفته؟ ما الذي يريد املدير حدوثه يف
الطاقم؟ ما هو معيار النجاح؟ من سيشارك فيه وملاذا؟ (أخصايئ نفيس؟ مستشارة؟ مركّزة الفرد؟
مرشدة االحتواء؟  -من املهم أن يكون الطاقم غري متجانس وأال يتم اختيار األشخاص الذين يشبهونك
أو يفكرون مثلك) متى سيعقد االجتامع األول؟

ب .لقاء بلورة الطاقم متعدد التخصصات ،خلق لغة وأهداف مشرتكة.
الغرض من االجتامع هو بلورة الطاقم متعدد التخصصات وخلق لغة وأهداف مشرتكة.
خالل هذا اللقاء أيضاً سيتم طرح ثالثة أسئلة موجهة :ملاذا؟ ماذا؟ وكيف؟
ما أهمية إنشاء طاقم متعدد التخصصات يف املدرسة؟ ما هو الغرض منه؟ ما هي وظائفه؟ ماذا يقدم
كل رشيك للطاقم؟ (القدرات ،األدوات ،املعرفة)
ما هي املوضوعات التي تقع تحت مسؤولية الطاقم (نتائج الدراسة؟ جمع املوارد؟ تخصيص
الحلول؟)؟
ما الذي سيتم طرحه ومناقشته يف الطاقم؟ (جميع التالميذ؟ التالميذ املستصعبني؟
التالميذ يف برنامج الدمج؟ الحاالت املتطرفة؟ الصفوف املركبة أو كل الصفوف؟
وضع جدول زمني  -متى ستتم اللقاءات وبأي وترية؟ (مرة يف األسبوع ،مرة كل أسبوعني)
تقسيم األدوار -
املسؤول عن التنظيم وبناء االجتامعات (املحتوى وترتيب مواضيع العالج بحسب األولوية)
املسؤول عن تسجيل االجتامعات واملشاركة
املسؤول عن مراقبة تنفيذ قرارات الطاقم
املسؤول عن الجزء االجتامعي (الج ّو ،فن الطهو)
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ج .عقد اتفاق مع الطاقم متعدد التخصصات -
االلتزام بالدور ،الحضور ،الرسية وغريها من التوصيات ملواصلة العمل (Wadsworth & Kinght,
)1996
 .1تجربة عمل سابقة ضمن طاقم متعدد التخصصات؛
 .2إعداد املوظفني ألدوار جديدة ومسؤوليات فريدة من نوعها؛
 .3زيادةر الوعي حول أهمية التعاون ضمن الطاقم؛
 .4تزويد املهنيني مبجموعة متنوعة من التقنيات واإلجراءات وأساليب التقييم؛
 .5تزويد مهارات جمع البيانات واملعلومات واملعرفة؛
 .6استخدام مناذج لتقنيات السلوك واملشاركة وإدارة الحوار.

 .2توسيع وتعميق عمليات االحتواء يف الطاقم متعدد التخصصات يف املدرسة
لقد قالت مدیرة املدرسة أثناء تقديم املدرسة " :لدينا يف املدرسة طاقم متعدد االختصاصات الذي
یجتمع بني مرة کل أسبوعین ومرة يف الشھر ،خاصة عندما تکون ھناك حالة طارئة .عندها تم دعوتهم
جميعاً "إىل خدمة العلم" .بشكل عام ،يقوم الطاقم مبعالجة التالميذ يف برامج الدمج  -لجان الدمج
وتقييم للجان التنسيب أو يتعامل مع الحاالت الصعبة .االجتامعات مثرية جدا ً لالهتامم وتهدف إىل
إيجاد حلول رسيعة لصعوبات التالميذ .يف بعض األحيان أعتقد بأننا نقوم ب "إخامد الحرائق" فقط.
يطرح هذا الوصف أسئلة مثل :ما هي أهداف الطاقم متعدد التخصصات؟ هل وظيفته هي التعامل
فقط مع التالميذ املستصعبني؟ هل هناك مراقبة منهجية لجميع التالميذ واملوظفني يف املدرسة؟ كيف
ميكن توسيع نطاق عمل الطاقم كآلية فعالة لتعزيز ثقافة االحتواء يف املدرسة؟
كيف نفعل ذلك؟
فحص الفجوة بني املرغوب واملوجود  -ما هو منوذج عمل الطاقم متعدد التخصصات املطلوب؟ (من
وجهة نظر مدير املدرسة ،الرشكاء) كيف يعمل الطاقم املتعدد التخصصات اليوم؟ ما هي الفجوة وما
هي أسبابها؟ ما الذي يجب الحفاظ عليه؟ وما الذي يجب تغيريه؟
إعادة تعريف الغرض من بناء الطاقم وأهدافه (ملاذا؟) ،مبادئ مثل ماذا ومن سنعالج؟ (مسؤولية هذا
الطاقم) وكيف سنفعل ذلك؟ (الرشكاء ،األدوار ،الجدول الزمني).
رص مهامً يف عملية بناء الطاقم متعدد
يعترب بناء الطاقم وخلق لغة احتواء قوية يف الطاقم عن ً
التخصصات.
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صعوبات العمل يف طاقم متعدد التخصصات  -أفكار لطرق للتعامل:

صعوبات يف عمل الطاقم متعدد

22

ما العمل؟

امليل نحو الرسية واالنغالق املهني

وضع عقد مشرتك وااللتزام بالتشاور ومشاركة
الطاقم

عدم فهم أحد الخرباء لخربات وتجارب املهنيني
اآلخرين

خلق مساحة لطرح األسئلة وتوضيح املحتوى الذي
ليس ضمن مجال خربة اآلخر

غياب الصفات الشخصية ذات الصلة بالتعاون ،مثل
املرونة واالنفتاح واالستامع والتسامح والقبول التي
تؤثر عىل تعامل الطاقم مع املهمة وعىل العمل
املشرتك

املبادرة (من قبل املدير أو املرشد  )...إىل تنظيم
فعاليات لتوحيد الطاقم التي تسمح باالنفتاح
واالصغاء وتوحد الطاقم .البدء مع لعبة استعداد -
قصص شخصية ألعضاء الطاقم ،البدء مع مشاركة

االختالف عىل "مناطق السيطرة" بني مختلف
املهنيني ،واالختالف عىل تشخيص الحالة وتحديد
الدور

إعطاء مكان لكل مختص يف مجال عمله ويف نفس
الوقت بناء عمليات الحوار املفتوحة التي تسمح
بتواصل محرتم بني مختلف املجاالت

مشاعر انعدام األمن التي تتفاقم بسبب العمل
التعاوين

فعاليات اجتامعية ...فعاليات اجتامعية...

عدم وجود إرشادات أو توجيهات مستمرة

إرشاد ومرافقة من املدير قبل وبعد اجتامعات
املوظفني .حوار حول العمليات الديناميكية
والديناميكيات ،وأيضاً حول املحتوى الرئييس

امليل إىل التفكري املشرتك الذي يعيق اإلبداع

انعدام األحكام املسبقة  -بيئة إبداعية وداعمة
إلعطاء مساحة لحكمة الفرد وليس دامئاً لحكمة
الجامهري

القديم يتجدد والجديد يُقدس ....

التعلم التنظيمي كرافعة لتحقيق الرؤية
التعليمية
عمل الطاقم  -بناء جرس
اذهب إىل النملة ..تعلم طرقها وحكمتها.
اضغطوا

يكشف مقال حانا كورالند وراحيل هريتز-
الزاروفيتش عن الرتابط بني هياكل التعلم
التنظيمي والثقافة التنظيمية والرؤية
الرتبوية التي متيز املدرسة .هذا عبارة عن
بحث نوعي وصفي

اضغطوا

عن أهمية املجموعة  /قصة النار
توقف أحد األشخاص الذي اعتاد املشاركة
بانتظام يف املجموعة عن الحضور إىل
املجموعة دون سابق إنذار .ولذلك قررت
املوجهة زيارته يف املنزل.
تحرير عليزا شابريو
اضغطوا

اإلبداع يف العمل الجامعي
اإلبداع يف العمل الجامعي  -عدة مقاطع
فيديو
للدخول إىل فيديو الصور الظلية
اضغطوا
للدخول إىل الفيديو
اضغطوا
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