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پودمان سوم: توسعۀ ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان

پودمان 3

توسعه ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان 

موفقیت یک مربی به میزان مشارکت و همکاری او با سایر کارکنان 
مرکز بستگی دارد.

زمان: 60 ساعت )نظری24 ساعت + عملی36 ساعت(
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استاندارد عملکرد 
توسعه ارتباط و مشارکت مربي با کارکنان مراکز پیش از دبستان از طریق توسعه شناخت روش های ارتباطي 
و مشارکتي با کارکنان، نظارت بر فعالیت مراقب و مربی یار و توسعه شناخت از مشکالت ارتباطی و مشارکتی 
با کارکنان براساس منابع علمي معتبر، استانداردهاي بین المللي، دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش 

و سازمان بهزیستی کشور

 شایستگی های فنی مورد انتظار در این واحد یادگیری

1  توسعه شناخت روش های ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان 

2  نظارت بر فعالیت مراقب و مربی یار 

3  توسعه شناخت مشکالت ارتباطی و مشارکتی با کارکنان

 شایستگی های غیرفنی مورد انتظار در این واحد یادگیری

1  مسئولیت پذیری

2  یادگیری

3  مدیریت زمان 

4  شرکت در اجتماعات و فعالیت ها

5  تفکر انتقادی

واحد یادگیری 3

توسعه ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان
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پودمان سوم: توسعۀ ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان

ـ 3: روش های ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان1   مرکز  هدف توانمند سازی 1
پیش از دبستان را شرح دهد.

ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان مرکز پیش از دبستان 

گفت      و  گو 
کنید

گفت      و  گو 
کنید

بگذرانند. در گروه های  از خانه  بیرون  در  به گردش  را  تعطیل  روز  دارند  1: خانواده ای قصد  فعالیت 
کالسی در مورد نقش مشارکت اعضای خانواده در گذراندن روزی خوش، گفت وگو کنید و نتیجه را در 

کالس ارائه دهید.

فعالیت2: مدیر یک مرکز پیش دبستانی قصد دارد به مناسبت روز جهانی کودک، جشنواره ای با حضور 
والدین و کودکان در مرکز خود برگزار کند. از همه مربیان و همکاران مرکز برای تصمیم گیری در این 
مورد دعوت به همکاری می کند. در گروه های کالسی در مورد نقش و مشارکت مربیان و همکاران در 

برگزاری موفق این همایش گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

١ـ کارکنان شامل مراقب، مربی یار، مربي و سایر کارکنان مانند آشپز، راننده و غیره است که دراین مبحث به عنوان همکاران و با تأکید بیشتر 
بر مراقب و مربي یار آمده است.

مراکز پیش از دبستان برای بقا، نیازمند ارتباط و مشارکت هستند. هرگاه بخواهند در دنیای پیچیده و پویای 
امروزی ادامة حیات دهند، باید نیروی بالقوه مشارکت کارکنان خود را پرورش دهند و از آن استفاده کنند. 
درصورت مشارکت و همکاری، کارکنان یک مرکز با عالقه مندی و تعهد بهترین فعالیت ها و ابتکارات را از خود 

نشان می دهند )شکل١(.

شکل1ـ مشارکت همکاران در مرکز پیش از دبستان 
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ضرورت ارتباط و مشارکت در مراکز پیش از دبستان 

فعالیت3: در گروه های کالسی در مورد ضرورت ارتباط و مشارکت مربیان با همکاران در برگزاری موفق 
برنامه های آموزشی در یک مرکز پیش از دبستان گفت وگو کنید و نتیجه را به صورت یک فهرست در 

کالس ارائه دهید. 

تمرین     کنید

ارتباط مؤثر و مشارکت همکاران در یک مرکز پیش از دبستان به دالیل زیر مهم و ضروری به نظر می رسد 
)نمودار١(:

1 افزایش کارایی، انگیزه و رضایتمندی همکاران؛

2 تسهیل در دستیابی به اهداف مراکز پیش از دبستان؛ 

3 توسعه همفکری، همکاری و استفاده از تجارب یکدیگر؛ 

4 افزایش مسئولیت پذیری و احساس تعلق خاطر در انجام امور؛

5 افزایش خالقیت و قابلیت ابتکار؛ 

6 ایجاد آرامش و پیشگیری از اضطراب و استرس همکاران.

نمودار1ـ ضرورت ارتباط و مشارکت در مراکز پیش از دبستان

افزایش 
کارایی

تسهیل در 
دستیابی به 

اهداف

توسعه 
همفکری و 

همکاری

افزایش 
مسئولیت پذیری 

و تعلق خاطر

افزایش 
خالقیت

ایجاد 
آرامش

فعالیت 4: در گروه های کالسی فعالیتی مانند روز دانش آموز، برگزاری نمایشگاه و غیره را انتخاب کنید 
و در مورد تأثیر فعالیت های مشارکتی در برگزاری بهتر آنها گفت وگو کنید و نتیجه را به صورت یک 

پیام در تابلوی اعالنات١ ارائه دهید. 

١ـ برای کسب اطالعات بیشتردر مورد تابلوی اعالنات به کتاب دانش فنی پایه در سال دهم مراجعه نمایید.

تابلوی اعالنات 
درست کنید
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پودمان سوم: توسعۀ ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان

ـ 3: فهرستی از شیوه های ایجاد ارتباط و مشارکت مربی با  هدف توانمندسازی 2
کارکنان مرکز پیش از دبستان را تهیه کند.

روش های ایجاد ارتباط و مشارکت مربیان با همکاران 
مراکز پیش از دبستان 

گفت      و  گو 
فعالیت 5: در گروه های کالسی در مورد شیوه های مشارکت با دوستان گفت وگو کنید و فهرستی از کنید

این شیوه های ارتباط و مشارکت را ارائه دهید.

برای ارتباط و مشارکت مربیان با همکاران در مراکز پیش از دبستان روش های زیر وجود دارد:
1 برگزاری جلسات هم اندیشی و ذهن انگیزی: در این جلسات مربیان و همکاران با مشورت یکدیگر 

و استفاده از نظرات مؤثر، نتایج مطلوبی کسب می نمایند. با توجه به موضوعات و مناسبت های مختلف در 
مرکز پیش از دبستان، با برگزاری این جلسات می توان به ایده های خالقی برای انجام برنامه های آموزشی و 

فعالیت ها دست یافت.
2 ترتیب دادن فعالیت های گروهی در مرکز پیش از دبستان: فعالیت های گروهی وابسته به همکاری 

افراد برای دستیابی به اهداف است. بنابراین می تواند زمینه ساز افزایش ارتباط و مشارکت باشد )شکل 2(.  
اردوهای علمی،  برگزاری  با مشارکت همکاران:  اردوهای علمی، تفریحی و زیارتی  ترتیب دادن   3

تفریحی، و زیارتی برای کودکان و مربیان و سایر کارکنان مرکز پیش از دبستان، به برقراری ارتباط صمیمی 
بین افراد منجر می شود و در نتیجه ارتباط و مشارکت نیز افزایش می یابد )شکل 3(.

شکل3ـ ارتباط و مشارکت مربیان با همکاران 
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4 انجام اقدام پژوهی1   برای حل مسائل مرکز پیش از دبستان با مشارکت مربیان و همکاران: مربیان 

با مشارکت سایر همکاران می توانند برای حل مسائل مربوط به کودکان، برنامه های آموزشی و سایر موارد 
مرکز پیش از دبستان، از روش اقدام پژوهی استفاده کنند. اقدام پژوهی روشی آموزشی و پژوهشی است که 
هدف آن حل مسائلی است که مربیان در انجام فعالیت های آموزشی با آن مواجه می شوند. در این روش مربی 

در جایگاه یک پژوهشگر در مواجهه با مشکالت آموزشی و حل آنها عمل می کند.
5 ترتیب دادن جلسات نقد و بررسی با هدف بهبود و پیشرفت امور مرکز پیش از دبستان: برای 

ارزیابی تصمیمات و پیشرفت امور مرکز، باید به طورمنطقی و منظم، مسائل، شواهد و راه حل ها را بررسی کرد. 
بنابراین با برگزاری جلسات نقد، مشارکت بین مربیان و همکاران افزایش می یابد.

action research ـ١

2ـ برای کسب اطالعات در مورد کارت های زنجیره ای، به کتاب دانش فنی پایه در سال دهم مراجعه نمایید.

واگذاری اختیارات و مسئولیت متناسب با توانایی همکاران باشد.
نکته

فعالیت 6: در گروه های کالسی یکی از مشکالت آموزشی و رفتاری کودکان را در نظر بگیرید و با راهنمایی 
هنرآموز و با استفاده از یکی از شیوه ها آن را بررسی کنید. گزارش بررسی را در کالس ارائه دهید.

گزارش دهید

ارتباط و مشارکت کارکنان در محیط های  ایجاد  فعالیت 7: در گروه های کالسی در مورد روش های 
آموزشی در منابع علمی جست وجو کنید و نتیجه را به صورت کارت های زنجیره ای2 در کالس ارائه دهید.

فعالیت 8  : در گروه های کالسی، هر گروه با انتخاب موضوعی مرتبط، مانند احترام به محیط زیست، 
یکی از روش های ارتباط و مشارکت در مراکز پیش از دبستان را با روش ایفای نقش در کالس اجرا کنید.

تمرین     کنید

تمرین     کنید
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ـ 3: شیوه های نظارت مربی بر فعالیت مراقب و مربی یار  هدف توانمندسازی 3
را توضیح دهد.

» آیا انسان گمان می کند که کسی او را نمی بیند؟« 
                                               سوره بلد/ آیه 7

گفت      و  گو 
فعالیت9: در گروه های کالسی در مورد سؤاالت زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.کنید

درخانواده برای تدارک مهمانی به شما مسئولیت هایی سپرده می شود. 
1  در چه صورتی مشخص می شود شما در انجام مسئولیت های خود موفق عمل کرده اید؟

2  در چه صورتی در انجام مسئولیت ها نیاز به راهنمایی دارید؟

3  از شما، در صورت انجام درست مسئولیت ها، چگونه قدردانی خواهد شد؟

4  چگونه والدین فعالیت شما را کنترل می کنند؟

نظارت
نظارت عبارت است از کنترل مستمر و هدفمند بر اجراي وظایف، با نگاه دقیق در مورد آنچه انجام گرفته است و 
آنچه باید انجام گیرد. نظارت در نهایت به کسب اطالعات از وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب می انجامد.
دربارۀ  اطالعات  به جمع آوری  آن  از طریق  مربی  که  است  فرایندی  از دبستان:  مراکز پیش  نظارت در 
فعالیت های آموزشی و تربیتی مراقب و مربی یار خود می پردازد تا با مطالعه وضعیت موجود و میزان پیشرفت 
فعالیت های  مسیر  در  را  آنها  نظارت،  کند.  مقایسه  مطلوب  وضعیت  با  را  آن  آموزشی،  مرکز  در  فعالیت ها 

آموزشی هدایت و تقویت می کند. 
در مراکز آموزشی عالوه بر نظارت مدیر، الزم است مربیان نیز بر فعالیت مربی یاران و مراقبان نظارت داشته 

باشند تا وظایف به درستی انجام شود و تحقق اهداف مراکز آموزشی تسهیل شود. 

 ضرورت و اهمیت نظارت در مراکز پیش از دبستان
 نظارت یکی از مهم ترین وظایف اساسی مربی یک مرکز پیش از دبستان و عاملی مؤثر در رسیدن به هدف ها 
و برنامه های او است. برنامه ریزی و نظارت معموالً در کنار هم مطرح می شوند، زیرا مربی در مراحل نظارت، 
برنامه ها و فعالیت هایی را که در حال حاضر در کالس و هماهنگ با برنامه های مرکز آموزشی انجام می شود، 
با فعالیت هایی که باید در آینده در جهت باالتر رفتن عملکرد کالس و مرکز آموزشی خود انجام گیرد، مقایسه 
پیشرفت  نظارت،  به  توجه  بدون  بنابراین  برنامه ریزی مجدد می پردازد.  به  مقایسه  این  اساس  بر  و  می کند 
مشکل خواهد بود و تضمینی برای انجام درست وظایف همکاران میسر نخواهد بود. بنابراین ضرورت و اهمیت 

نظارت مربی بر انجام وظایف مراقب و مربی یار در مرکز پیش از دبستان عبارت اند از:
1 هماهنگی فعالیت ها و برنامه ها: نظارت باعث مشارکت و هماهنگی بین مربی، مربی یار و مراقب در انجام 

فعالیت ها و برنامه های آموزشی مرکز می شود.
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2 تعیین میزان پیشرفت فعالیت ها: مربی می تواند با نظارت، میزان انجام فعالیت های آموزشی را مشخص 

کند و برای پیشرفت فعالیت های آموزشی، راهنمایی ها و اقدامات الزم را انجام دهد. 
بر نقطه مبدأ )وضعیت موجود( و مقصد )وضعیت  با نظارت و تمرکز  مربی  تعیین مشکالت اجرایی:   3

مطلوب( مرکز آموزشی و بررسی فعالیت های انجام شده برای رسیدن به اهداف، می تواند عوامل دور شدن از 
اهداف را نیز شناسایی کند و به اصالح و بهبود برنامه ها و فعالیت های آموزشی کمک نماید. 

4 توانمند سازی مراقب و مربی یار در انجام فعالیت ها: بررسی فعالیت های مستمر مراقب و مربی یار، 

موجب شناخت بیشتر مربی از آنها می گردد و در نتیجه توانمندی آنها در انجام کار مشخص می شود. آگاهی 
آنها از نحوۀ فعالیت خود به همراه راهکارهایی که مربی به آنها می دهد، زمینه ساز تغییر رفتار آنها می شود و 

انگیزه آنها را در انجام فعالیت های آموزشی افزایش می دهد )شکل4(.

شکل4ـ نظارت مربی در مراکز پیش از دبستان

مربی یاران برای اجرای برنامه های کودکان باید یک محیط ایمن و بهداشتی متناسب با سن آنها فراهم 
کنند. 

نکته

مراحل نظارت مربی بر انجام وظایف مراقب و مربی یار

گفت      و  گو 
فعالیت10: در گروه های کالسی، در مورد نظارت و اثر آن بر فعالیت های انجام شده گفت وگو کنید و نتیجه کنید

را در کالس ارائه دهید. 

به طور کلي فرایند نظارت از چهار مرحله تشکیل مي شود:
1 مشخص کردن انتظارات: مربي الزم است انتظارات خود از مراقب و مربي یار را با توجه به شرح وظایف آنها 

)اجرای برنامه های آموزشی، نحوۀ رفتار مناسب با کودکان و غیره( به صورت شفاهي و نوشتاري به اطالع آنها برساند.
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2 سنجش عملکرد: بر اساس انتظارات ارائه شده و با استفاده از ابزارهاي سنجش، مربي عملکرد مراقب و 

مربي یار را به صورت ماهانه و یا ساالنه مي سنجد.
3 تشخیص مشکالت: با سنجش عملکرد مراقب و مربي یار در طول زمان مشخص شده، مربي مي تواند 

میزان پیشرفت یا مشکالت پیش آمده از اجرای برنامه های آموزشي را با توجه به اهداف مشخص کند.
مشارکت  با  مي تواند  مربی  و کالس،  مرکز  برنامه های  تشخیص مشکالت  با  اقدامات اصالحي:  انجام   4

مراقب و مربي یار برنامه های اصالحي را تهیه و اجرا کند.

فعالیت 11: در گروه های کالسی آیات قرآن و روایاتی از ائمه اطهار   را که در مورد نقش نظارت در 
انجام کارهای گروهی است، جست وجو کنید و گزارش آن را به صورت کارت طوماری١ درکالس ارائه دهید.

کارت تهیه 
کنید

انواع نظارت مربی بر فعالیت های مراقب و مربی یار

١ـ برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کارت طوماری به کتاب دانش فنی پایه در سال دهم مراجعه کنید.

گفت      و  گو 
فعالیت 12: در گروه های کالسی در مورد روش های نظارت بر فعالیت های انجام شده توسط کارکنان کنید

در مرکز پیش از دبستان گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

نظارت بر فعالیت های مراقب و مربی یار شامل انواع زیر است:
1 نظارت پیش از انجام فعالیت آموزشی: مربی پیش از انجام یک فعالیت آموزشی یا یک اقدام، باید 

نسبت به وجود منابع انساني، تجهیزات و فضای آموزشی اطمینان حاصل کند. در این نوع از نظارت، به سبب 
نداشتن برنامه ریزي صحیح منابع کافي، گاهي مشکالتی پدید مي آید. »عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد« 

نمونه اي از ضرب المثل های نظارت پیش از عمل است.
به طور کلي نظارت پیش از انجام فعالیت آموزشی هنگامي مؤثر است که مربی در کسب به موقع و دقیق اطالعات 

قادر باشد و از تغییرات محیطي و پیشرفت طرح ها در جهت نیل به اهداف آموزشی آگاهي داشته باشد. 
2 نظارت حین انجام فعالیت آموزشی : این نظارت در حین انجام فعالیت آموزشی انجام می شود و از 

این رو اعمال مي شود که قبل از آنکه مشکلی پیش بیاید، آن را بتوان برطرف کرد. دراین نظارت مربی مانند 
یک سکان دار اجازه نمي دهد که برنامه ها از مسیر خارج شوند. 

3 نظارت بعد از انجام فعالیت آموزشی: این مرحله از نظارت بر اطالعات حاصل از نتایج نهایي کار و فعالیت 

مرکز پیش از دبستان مبتني است و به این منظور صورت مي گیرد که مشکالت احتمالي را پس از وقوع تشخیص 
دهد و اصالح کند؛ مانند بررسی کیفیت غذا قبل از سرو آن برای کودکانی که حساسیت غذایی دارند )نمودار2(.

پیش از 
انجام فعالیت 

آموزشی

حین انجام 
فعالیت 
آموزشی

بعد از انجام 
فعالیت 
آموزشی نمودار2ـ انواع نظارت بر 

فعالیت های مربی یار و مراقب
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فعالیت هاي  بر  مربی  نظارت  از شیوه های  فهرستی  ـ 3:  4 توانمندسازي  هدف 
مراقب و مربی یار تهیه کند.

شیوه های نظارت مربی بر فعالیت مراقب و مربی یار
مربیان مراکز آموزشی باید از جهات مختلف بر فعالیت مراقب و مربی یار نظارت داشته باشند. بررسی میزان 
دستیابی به اهداف علمی، اخالقی، تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و مواردی مانند اینها از مهم ترین وظایف مربیان 
مراکز است. توانایی نظارت مربیان در این زمینه ها می تواند مراکز آموزشی را در رسیدن به اهدافشان یاری 

کند.
شیوه های نظارت بر فعالیت مراقب و مربی یار به شرح زیر است: 

1  ارتباط مداوم با مراقب و مربی یار: مربي براي نظارت مستمر الزم است با مراقب و مربی یار ارتباط مداومي 

داشته باشد.
روزانه  به طور  از طریق فعالیت های روزانه در مراکز آموزشی: الزم است مربي  مشاهده مستقیم   2

فعالیت های مراقب و مربی یار را از نزدیک مشاهده کند و در صورت لزوم آنها را هدایت کند.
3 بررسی گزارش های روزانه: مربی با بررسی فعالیت های روزانه مربی یار و مراقب می تواند بر حسن انجام 

وظایف آنها نظارت داشته باشد.
4 خودارزیابی: مربي با تهیه یک جدول خودارزیابي بر اساس اهداف و فعالیت هاي آموزشي مرکز و کالس 

خود و مشخص کردن شرح وظایف مراقب و مربي یار و تکمیل آن توسط آنها، مي تواند بر انجام وظایف محّول 
به آنها نظارت داشته باشد.

فعالیت 13: در بازدید از مهدکودک، با هماهنگی هنرآموز در مورد انواع نظارت در یک مرکز پیش از 
دبستان گزارش تهیه کنید و در کالس ارائه دهید. 

فعالیت14: در بازدید از یک مهدکودک، با کمک هنرآموز خود وظایف آموزشی مربیان و کمک مربیان 
را با استفاده از فهرست وارسی١ با وضعیت مطلوب مقایسه کنید و در کالس ارائه دهید.

١ـ به کتاب همراه هنرجو مراجعه شود.

در جلسات شوراي مربیان که به طور منظم با حضور مدیر، مربی، مراقب و مربي یار برگزار مي شود، مربي 
مشکالت حرفه اي خود را بیان کند تا با همفکري از شدت و بروز مجدد آنها جلوگیري شود.

نکته

فعالیت 15: در گروه های کالسی، هر گروه در مورد یکی از شیوه های نظارت بر فعالیت مراقب و مربی یار 
از منابع علمی جست وجو کند و گزارش آن را به صورت کارت تاشو )بروشور( در کالس ارائه دهد.

تمرین     کنید

تمرین     کنید

تمرین     کنید
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ـ 3: مشکالت ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان مرکز  هدف توانمندسازی 5  
پیش از دبستان را توضیح دهد.

ویژگی های ارتباطات اثر بخش مربي با مراقب و مربي یار

فعالیت 16: در گروه های کالسی، هر گروه: 
1  در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان شیوه هایی را که مربیان برای نظارت بر فعالیت مراقب و 

مربی یار به کار می برند، فهرست کنید.
2  گزارش آن را برای ارائه در کالس تهیه کنید.

گفت      و  گو 
فعالیت 17: در گروه های کالسی در مورد ویژگی های ارتباط مؤثر بین مربي با مراقب و مربي یار مراکز کنید

پیش از دبستان گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

ویژگی های زیر بر ارتباطات اثربخش بین مربي با مراقب و مربي یار در یک مرکز پیش از دبستان، تأثیر دارند:
1  همدلی: همدلی یعنی مربی و همکارانش با پرهیز از قضاوت و ارزیابی بتوانند احساسات و عواطف یکدیگر 

را درک کنند و بر اساس آن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 
2 حمایت گری: رابطه ای مطمئن و قابل اتکا بین دو فرد، رابطه ای است که در فضای حمایت گرانه شکل 

گرفته باشد. ارتباط متقابل و همدالنه نمی تواند در فضای توأم با هراس و تهدید، دوام آورد؛ بنابراین مربي، 
مربي یار و مراقب باید بتوانند افکار و احساسات خود را به شیوه مناسب و در فضایي حمایتي بیان کنند.

ابتدا مربي  است  برقرار شود، الزم  با همکارانش  بین مربي  اثربخش  رابطه ای  اینکه  براي  مثبت گرایی:   3

به خود احترام بگذارد )مثبت اندیشي در مورد خود(، سپس بتواند احساسات خوشایند خود را به مربي یار و 
مراقب انتقال دهد.

4 ایجاد فرصت های مساوی: یک فرد، ممکن است باهوش تر، قوی تر، ثروتمندتر و حتی سالم تر از دیگری 

ارتباطات  واقعیت،  این  به رغم  بود.  نخواهند  مساوی  یکدیگر  با  ویژگی ها  تمام  لحاظ  از  نفر  دو  هرگز  باشد. 
میان فردی مربي با مراقب و مربي یار زمانی مؤثرتر خواهد بود که فضای حاکم، فضایی مبتنی بر تساوی باشد 

و با تکیه بر نقاط مشترک که نوعی تساوی است، رابطه برقرار کنند )نمودار3(.

مثبت گراییحمایت گری

فرصت های 
مساوی همدلی

ویژگی های ارتباط اثربخش 
مربی با مراقبت و مربی یار

نمودار 3ـ ویژگي های ارتباط اثربخش مربي با مراقب و مربي یار

تمرین     کنید
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ضرورت شناخت مشکالت ارتباطی و مشارکتی

گفت      و  گو 
فعالیت 18: ارتباط خود را با هم کالسي هایتان در نظر بگیرید و در مورد سؤاالت زیر گفت وگو کنید و کنید

نتیجه را در کالس ارائه دهید: 
1  در ارتباط شما کدام ویژگي بیشتر وجود دارد؟ 

2  چگونه این ارتباط مي تواند اثربخش تر باشد؟

مرکز  یک  کارکنان  بین  مشارکت  و  ارتباط  باعث حفظ  کلیدی  چهار حوزه  مي دهد  نشان  تحقیقات 
پیش از  دبستان مي شود: 

1  تعهد حرفه ای

2  کار گروهی

3  ارتباط مؤثر بین کارکنان، مدیریت و خانواده ها 

4  قدردانی از مدیریت، کارکنان و خانواده ها

نکته

گفت      و  گو 
فعالیت 19: در گروه های کالسی با توجه به آنچه دربارۀ ارتباط مؤثر آموخته اید، در مورد تأثیر شناخت کنید

مشکالت گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

زمانی که بین مربی و سایر همکاران یک مرکز پیش از دبستان یک ارتباط مطلوب و مؤثر برقرار نشود و آنها 
نتوانند در انجام وظایفشان برای تحقق اهداف مرکز موفق باشند، مشکالتي در روابط آنها با یکدیگر ایجاد 

مي شود.
شناخت مسائل و مشکالت ارتباطي و مشارکتي مراکز پیش از دبستان به دالیل زیر ضروري است:

   نخستین گام در حل مشکالت، شناخت آنها است.
   دستیابی مرکز به اهداف آموزشي و پرورشي را تسهیل می کند.

   موانع پرورش رشد همه جانبه کودکان بر طرف مي شود.
   روحیه همکاران براي انجام وظایف و کار گروهي تقویت مي شود.

   سالمت رواني مربي، مراقب و مربي یار تأمین مي شود.
   ارتباطات میان فردي مربي با مراقب و مربي یار تقویت مي شود.

الزم است مربیان با همکاری مدیر در شناسایی مشکالت و در حد امکان با ارائة راهکارهای مناسب 
برای حل آن تالش کنند. 

نکته
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هدف توانمندسازی6  ـ3: فهرستی از مشکالت ارتباطی و مشارکت مربی با کارکنان 
در مراکز پیش از دبستان تهیه کند. 

انواع مشکالت ارتباطي و مشارکتي مربي با مراقب و
 مربي یار مراکز پیش از دبستان

گفت      و  گو 
با کنید ارتباطی شما  باعث بروز مشکالت  فعالیت 20: در گروه های کالسی در مورد دالیلی که می تواند 

هم گروه های کالسي باشد، گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

مشکالت مختلفی در ارتباط و مشارکت با کارکنان مراکز پیش از دبستان وجود دارد که مهم ترین آنها به 
شرح زیر است: 

1 ضعف مهارت های ارتباطی مربی، مراقب و مربی یار: نداشتن مهارت هاي ارتباطي مؤثر مربي باعث 

مي شود که نتواند با مراقب و مربي یار در برنامه ها ارتباط برقرار کند و در انجام فعالیت هاي آموزشي با آنها 
مشارکت داشته باشد. 

2 ناهماهنگی با مراقب و مربی یار در انجام برنامه ها و فعالیت های آموزشي: زماني که مربي برنامه های 

آموزشي خود را بدون هماهنگي و تقسیم کار با همکاران به تنهایي اجرا کند، فعالیت هاي آموزشي ناقص انجام 
مي شود و مشکالت ارتباطي بین آنها ایجاد خواهد شد.

یا  نیازها  به  توجه  در  که  مدیري  مربی یار:  و  مراقب  مربی،  مشارکت  به  نسبت  مدیران  ناآگاهی   3

جلسات  و  باشد  نداشته  نظارتي  آنها  آموزشي  فعالیت هاي  انجام  بر  نباشد،  موفق  خود  کارکنان  احساسات 
منظمي برای تبادل تجارب براي آنها فراهم نکند، باعث بروز مشکالت ارتباطي بین مربیان و همکاران آنها 

می شود.
4 روشن نبودن انتظارات مدیر از مربی، مراقب و مربی یار: مدیران مراکز پیش از دبستان اغلب احساس 

نائل  آن  به  کودکان  که  پیشرفتی  هر  و  مراقبت خود هستند  تحت  کودکان  رشد  مسئول  می کنند شخصاً 
می شوند، ارزش آنها را به خود نسبت مي دهند، در عین حال هرگونه شکست در حرکت رو به جلوی کودکان، 
به عنوان شاهدی بر شکست مربیان آنها در نظر می گیرند. روشن نبودن شرح وظایف مربي، مربي یار و مراقب 

به مشکالت ارتباطي بین خودشان و نیز با مدیر، منجر خواهد شد.
5 ناهماهنگی بین اهداف مربی، مراقب و مربی یار با اهداف مراکز: مربي و همکاران وي باید در طراحي 

برنامه ها و فعالیت های آموزشي خود اهداف آموزشي و پرورشي مرکز پیش از دبستان را در نظر داشته باشند. 
و  آموزشي مرکز مشکالت مشارکتي  اهداف  با  مراقب  و  مربي یار  مربي،  آموزشي  اهداف  مغایرت  در صورت 

ارتباطي به وجود خواهد آمد.
6 فرسودگی شغلی مربی، مراقب و مربی یار: وقتي مدیران بدون مشورت با کارکنان، تصمیماتی بگیرند 

که آنها را تحت تأثیر قرار دهد و از اینکه آنها چه احساسی دارند، بی اطالع باشند، مشکالتي در روابط مربیان 
با مدیر و سایر همکاران وي به وجود خواهد آمد. برای مثال، مربي می گوید: »یک روز صبح که آمدم دیدم 
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که دو کودک جدید به گروهم اضافه شده است« یا»مدیر به من گفت: نمی توانم برای رفتن به مدرسه دخترم 
مرخصی بگیرم، زیرا نمی تواند هزینة یک مربي جایگزین را پرداخت کند«. 

نمی کنند؛  را صرف  زمان الزم  کارکنان خود،  احساسات  برای درک  مدیران  نشان مي دهد که  مثال ها  این 
بنابراین می تواند باعث خشم و فرسودگی شغلی آنها شود. 

7  جابه جایی مربی، مراقب و مربی یار: به دلیل جابه جایي مکرر مربي، مراقب و مربی یار، کودکان نمي توانند 

با آنها رابطه برقرار کنند. همچنین این جابه جایي مکرر، مانع برقراري یک ارتباط مؤثر بین مربي، مربي یار و 
مراقب شده و روحیه و عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار مي دهد.

مردم آنچه را که شما گفته اید، فراموش می کنند؛ کاری را که انجام دادید، فراموش می کنند اما هرگز 
فراموش نخواهند کرد که باعث شده اید چه احساسی داشته باشند. )مایا آنجلو١(

نکته

Maya Angelou ـ١
2ـ یکی از الگو های مورد توجه در تصویر کردن سطوح آگاهی رفتار انسانی، نظریه پنجره جوهری است که این نام از ابتدای اسامی کوچک 

دو روان شناس)جوزف لوف و هری اینگهام( که مدل را طراحی کرده اند گرفته شده است.

گزارش 
تهیه کنید

نمایش اجرا 
کنید

فعالیت 21: در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان طی مصاحبه ای با کارکنان آن مرکز، فهرستی از 
مشکالت ارتباطي مربی با مراقب و مربی یار تهیه کنید و گزارش آن را به صورت گروهی ارائه دهید.

فعالیت 22: در گروه های کالسی در مورد یکی از مشکالت ارتباط و مشارکت مربي با کارکنان داستانی 
بسازید و نتیجه را به صورت نمایش در کالس ارائه دهید.

روش های بهبود ارتباطات
از جمله ویژگی هایی که باعث می شود تا تنش های ارتباطي بین مربي، مراقب و مربي یار در محیط پیش 
از دبستان کاهش یابد، اطالع آنها از انواع رفتارهای فرد، آشکار کردن رفتار، بازخورد، زبان ساده، گوش دادن 
فعال، کنترل احساسات و توجه به عالئم غیرگفتاری است. باید دانست که بیشتر سوء تفاهم های مربیان با 
مراقب، مربی یار و سایر همکاران، از نداشتن شناخت از رفتار طرف مقابل و درک نشدن پیام های او به عنوان 

یک فرستنده ناشی می شود.  
براساس »  الگوی پنجره جوهری«2 رفتار افراد به چهار نوع تقسیم می شود:

رفتارهای آشکار: رفتارها و ویژگی هایی که برای خود و دیگران شناخته شده اند.
رفتارهای پنهان: رفتارها و ویژگی هایی که برای خود شناخته شده، اما برای دیگران ناشناخته است.

رفتارهای کور: رفتارها و ویژگی هایی که برای خود ناشناخته و برای دیگران شناخته شده است.
رفتارهای ناشناخته: رفتار و ویژگی هایی که برای خود و دیگران ناشناخته است.
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در ارتباط بین مربي با مراقب و مربي یار، هرچه رفتارهای آشکار، بیشتر و وسیع تر باشد، به همان اندازه تعارض ها 
و سوء تفاهم ها کاهش می یابند.

رفتارهای آشکار
برای خود: شناخته شده

برای دیگران: شناخته شده

رفتارهای پنهان
برای خود: شناخته شده

برای دیگران: ناشناخته 

رفتارهای کور
برای خود: ناشناخته 

برای دیگران: شناخته شده

رفتارهای ناشناخته
برای خود: ناشناخته
برای دیگران: ناشناخته

نمودار4ـ رفتارهای چهارگانه فرد در پنجره جوهری

مربی الزم است برای برقراری یک ارتباط شفاف و سازنده با همکارانش به نکات زیر توجه کند:
1  آگاهی خود از رفتارهای کور را افزایش دهد.

2  تظاهر نکند و رفتارهای خود را از دیگران پنهان نکند.

3  رفتارهای آشکار خود را افزایش دهد.

4  با روش های مختلف از رفتارهای ناشناختة خود اطالعات بیشتری به دست آورد.

پنجره جوهری
Johari windows

فعالیت 23
  پنجره جوهری را برای رفتارهای خود تهیه کنید.

  برای آشکار سازی رفتارهای ناشناخته خود چه پیشنهادهایی دارید؟ فهرست آنها را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

فعالیت 24: در گروه های کالسی مطابق »پنجره جوهری«، فهرستي از رفتارهایی که مي تواند در کالس 
باعث بهبود روابط بین دوستانتان باشد، تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

فعالیت 25: بر اساس نتایج فعالیت 5 طبق »پنجره جوهری«، پیشنهادهایی را در جهت بهبود روابط 
بین کارکنان آن مرکز ارائه دهید. 

تمرین     کنید
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تمرین کنید
1  فهرستی از روش های ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان را تهیه کنید.

2  یکی از روش های ارتباط مربی با کارکنان را به روش نمایشی اجرا کنید.

3  به مناسبت »روز جهانی موزه«، اردویی یک روزه برای کودکان مرکز پیش از دبستان طراحی کنید. به 

عنوان یک مربی در برگزاری اردو چگونه با سایر همکاران مشارکت می کنید؟
4  فهرستی از شیوه های نظارت مربی بر وظایف مراقب و مربی یار تهیه کنید.

5  ضرورت و اهمیت نظارت در مراکز پیش از دبستان را با تهیه یک کارت طوماری، در کالس ارائه دهید.

بر فعالیت های آموزشی مربی یار کالس خود را در قالب یک کارت  به عنوان یک مربی، مراحل نظارت    6

زنجیره ای  ارائه دهید.
7  به عنوان یک مربی، چگونه بر فعالیت های آموزشی مربی یار کالس خود نظارت )انواع نظارت( می کنید؟

8  فهرستی از ویژگی های ارتباط اثر بخش مربی با همکاران ارائه دهید.

9  فهرستی از مشکالت ارتباط و مشارکت مربی با مراقب و مربی یار تهیه کنید.

10  فهرستی از روش های بهبود ارتباط مربی با مراقب و مربی یار را با توجه به »  پنجره جوهری« تهیه کنید.

خودارزیابی

واحدیادگیری: توسعه ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان                 درس: پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحدیادگیری توسعه ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان آماده شده است. 
در هر سؤال بیشترین امتیاز سه و کمترین امتیاز یک است. براین اساس خود را ارزیابی نمایید و به خود امتیاز دهید.

1 2 3 موارد ردیف

تا چه حد مي توانید فهرستی از شیوه های ارتباط مربی با کارکنان را تهیه کنید؟ ١

تا چه حد مي توانید فهرستی از شیوه های مشارکت مربی با کارکنان را تهیه کنید؟ 2

تا چه حد مي توانید فهرستی از شیوه های نظارت مربی بر وظایف مراقب و مربی یار تهیه کنید؟ 3

تا چه حد مي توانید فهرستی از مشکالت ارتباط و مشارکت مربی با مراقب و مربی یار تهیه کنید؟ 4

تا چه حد مي توانید فهرستی از روش های بهبود ارتباط مربی با مراقب و مربی یار تهیه کنید؟ 5
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ارزشیابی شایستگی توسعه ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان

شرح کار: 
تهیة فهرستی از روش های ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان )برگزاری جلسات هم اندیشی، ترتیب دادن فعالیت های گروهی، برگزاری اردو های علمی ـ 

تفریحی، زیارتی و غیره 
تهیة فهرست وارسی برای نظارت بر فعالیت مراقب و مربی یار )بر اساس شرح وظایف(

تهیة فهرستی ازتوسعة شناخت مشکالت ارتباط و مشارکت با کارکنان )ضعف مهارت های ارتباطی، ناهماهنگی در انجام برنامه ها، ناآگاهی مدیران و غیره( 
و روش های بهبود ارتباطات

الگوی تهیة فهرست وارسی مناسب:
موضوع مشخص باشد.                                                                           گروه سنی مشخص باشد.

راهنمای تکمیل داشته باشد.                                                                   هر ماده فهرست متناسب با موضوع باشد.

هر ماده یکی از رفتار های مهم و قابل مشاهده را ارزشیابی کند.                            هر ماده به صورت جملة کوتاه آورده شود.

استاندارد عملکرد:
توسعة ارتباط و مشارکت با کارکنان مراکز پیش از دبستان از طریق گسترش شناخت روش های ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان، نظارت بر فعالیت مراقب 
و مربی یار و توسعة شناخت مشکالت ارتباطی و مشارکتی با کارکنان براساس منابع علمي معتبر، استانداردهاي بین المللي، دستورالعمل های وزارت آموزش 

و پرورش و سازمان بهزیستی کشور
شاخص ها:

١ـ توسعة شناخت روش های ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان 
2ـ نظارت بر فعالیت مراقب و مربی یار

3ـ توسعة شناخت مشکالت ارتباط و مشارکت با کارکنان

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط انجام کار: توسعه ارتباط و مشارکت با کارکنان با توجه به شرایط زیر: 

ابزار: لوازم التحریر 
مکان: مرکز آزمون

زمان: ١0 دقیقه
استاندارد: منابع علمی معتبر آموزش و پرورش پیش از دبستان و سازمان بهزیستی

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

2توسعة شناخت روش های ارتباط و مشارکت مربی با کارکنان ١

١نظارت بر فعالیت مراقب و مربی یار2

2توسعة شناخت مشکالت ارتباط و مشارکت با کارکنان3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی: شرکت در اجتماعات و فعالیت

ایمنی: رعایت استاندارد های ایمنی موجود در آیین نامه های مهد ها و استفاده از روپوش کار
بهداشت: رعایت موارد بهداشتی در انجام فعالیت ها

توجهات زیست محیطی: آلوده نکردن محیط
نگرش: عالقه به کار گروهی

2

*میانگین نمرات                                                                                                                                       

*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.


