
آم��وزش مؤثر ب��ه اس��تفاده صحی��ح از مهارت ه��ای ارتباطی 
بس��تگی دارد. اس��تادان ب��ا اس��تفاده از دانس��ته های خ��ود 
و بكارگی��ری مت��ون و مهارت ه��ای تدری��س و ایج��اد محی��ط 
مناسب، موجب یادگیری دانشجو می شوند. خصوصیات یك 
اس��تاد می تواند تا حد زیادی کاستی های كتاب های درسی 
و كمبود امكانات آموزش��ی را جبران كند؛ یا برعكس بهترین 
موقعی��ت و موض��وع تدریس را ب��ا ناتوانی در ایج��اد ارتباطی 
مطل��وب، ب��ه محیط��ی غیرفعال و غی��ر جذاب تبدی��ل نماید. 
ارتباط در فرایند آموزش��ی به صورت تبادل افكار و اطالعات 
در یك تعامل دوس��ویه بین استاد و دانش��جو انجام می گیرد. 
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از  یك��ی  مؤث��ر،  ارتب��اط  برق��راری  توانای��ی 
ش��اخص های مه��م تدری��س اثربخش اس��ت و 
طبعا می تواند تابعی از ویژگی های شخصیتی و 
علمی استاد باشد. ویژگی های متعددی مانند 
گش��اده رویی، برخورد مثبت و انرژی دهنده و 
میل به هدایت یك استاد می تواند در برقراری 
مطالع��ات  از  یك��ی  در  باش��د.  مؤث��ر  ارتب��اط 
انجام ش��ده، خصوصی��ات آموزش��ی و اخالقی 
اس��تاد مانند ف��ن بی��ان و رعای��ت مهارت های 
تدریس، سطح علمی و تجربه استاد و همچنین 
اخ��الق و نیز حف��ظ حرمت و احترام دانش��جو 
توس��ط اس��تاد، از مهم تری��ن عوام��ل مؤث��ر در 
برقراری ارتباط از دیدگاه دانش��جویان بودند، 
در حالی كه خصوصیات فردی و ظاهری و نوع 
درس در ای��ن رابطه نقش چندانی نداش��تند.

تعامل استاد و دانشجو شامل ارتباطات رسمی 
درون كالس و ارتباط��ات غیررس��می بی��رون 
از كالس می ش��ود كه برای پیش��رفت فكری و 
تداوم علمی و آموزشی دانشجویان بسیار مهم 
اس��ت. برقراری ارتباط دانشجو با استاد باعث 
افزای��ش اعتماد به نف��س و انگیزه یادگیری در 

دانشجو می گردد.
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كالس  از  خ��ارج  در  دانش��جو  و  اس��تاد  تعام��ل 
می تواند اشكال مختلفی داشته باشد: به صورت 
حضوری ی��ا آنالین در س��اعات اداری، ارتباط از 
طریق پس��ت الكترونیك و ...، نمونه هایی از این 
موارد هستند.  تعامل خارج از كالس، این امكان 
را در اختیار اس��تاد قرار می هد تا درباره درس یا 
ش��یوه اداره كالس با دانشجو گفت و گو نموده و 
وی را به  لحاظ حرفه ای و شخصیتی تواناتر نماید. 
ارتباطات بیرون از كالس، چرخه ای از تعامالت 
گس��ترده و ف��ردی را فراه��م م��ی آورد و چنی��ن 
فرصت��ی می توان��د به بازدهی كالس��ی بیش��تر و 
همچنین افزایش یادگیری دانشجویان بینجامد.
از س��وی دیگر با توجه به تعداد زیاد دانشجویان، 
ای��ن کار ممك��ن اس��ت وقت گیر باش��د. ب��ا توجه 
ب��ه اینك��ه نقش و انتظارات اس��تاد و دانش��جو در 
این گونه تعامالت ساختارمند نیست؛ ایجاد روابط 
موف��ق، نیازمن��د توجهی دقیق اس��ت. در ادامه، 
نكات��ی س��ودمند در این رابطه تقدی��م می گردد:

* مرزه�ای زمان�ی و مكانی خود را مش�خص 
نمایی�د. در این باره فكر كنی��د كه آیا می خواهید 
دانش��جویان با منزل تان تم��اس بگیرند یا نه؟ آیا 
دانش��جویان می توانن��د خارج از س��اعت اداری 
شما را مالقات كنند؟ دانشجویان چه مدت باید 
منتظر پاسخ ایمیل خود از سوی شما باشند؟ و ...

* مش�خص كنید ك�ه این تعامالت، بخش�ی از 
برنامه تدریس ش�ما اس�ت و ن�ه گفت و گوی 
اتفاق�ی و ب�دون ه�دف. همچنین الزم اس��ت 
نس��بت ب��ه نقش ت��ان در كالس، ه��م در جای��گاه 
اس��تاد و هم  كس��ی كه تعامالتی با دانش��جویان 

دارد، آگاه باشید.

* از ش�یوه یادگی�ری ف�ردی دانش�جویانتان 
داش�ته  آگاه�ی  خ�ود  تدری�س  روش  و 
باش�ید. آگاه��ی و توج��ه ب��ه روش ه��ای مختل��ف 
یادگی��ری  اهمیتی فوق الع��اده دارد؛ زیرا تعامل  
رف��ع  ب��رای  مناس��بی  بس��یار  فرص��ت  ف��ردی، 
چالش ه��ای درس��ی فراهم م��ی آورد. هرگز فكر 
دانش��جویان  هم��ه  یادگی��ری  روش  ك��ه  نكنی��د 
یکسان اس��ت. آنان دامنه وس��یعی از شیوه های 
یادگیری ش��امل رقابت��ی، هم��كاری، اجتنابی، 
مش��اركتی، وابس��ته و مس��تقل را ب��كار می برند. 

تحقیقات نش��ان می دهد كمی��ت و كیفیت تعامالت 
استاد و دانشجو به طور معنا داری میزان رضایتمندی 
و یا تنش را در میان دانش��جویان پیش بینی می كند. 
این تحقیقات نشان داده اند كه روابط استاد و دانشجو 
به ویژه تعامالتی كه بر روی مطالب درس��ی یا فكری 
متمركز می شود، بر عملكرد تحصیلی دانشجو مؤثر 
اس��ت. پژوهش های دیگری نیز در این زمینه نش��ان 
می ده��د می��زان پیش��رفت علم��ی دانش��جویانی كه 
تعامل بیشتری با اس��تادان داشتند، از آنچه پیش از 
ثبت نام آنان پیش بینی می شد، بیشتر است. به همین 
ترتیب، دانشجویانی كه به ندرت با استادان مالقات 
می كنند، نسبت به سطحی كه برای آن ها پیش بینی 
می شود، پیشرفت كمتری دارند. اغلب دانشجویانی 
ك��ه تعام��ل ف��ردی ب��ا اس��تادان دارن��د، عمیق ترین 
ن��وع یادگی��ری را تجربه می كنن��د؛ زیرا آن��ان امكان 
پرس��ش درباره ابهامات و عالیق ش��ان را داش��ته اند.
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كارت�ان،  دفت�ر  در  حض�ور  س�اعات  از   *
حداكث�ر اس�تفاده را بكنی�د. اغل��ب اس��تادان 
می گویند  دانش��جویان حتی در س��اعات حضور 
ب��ه دفترش��ان  به ن��درت  برنام��ه،  اعالم ش��ده در 
مراجع��ه می کنن��د؛ بج��ز در م��وارد و زمان ه��ای 
خاص��ی مانند بازه زمان��ی قب��ل از امتحانات و یا 
پس آن برای اعتراض به نمره. الزم اس��ت برخی 
از دالیل��ی را كه س��بب می ش��ود تا دانش��جویان 
به صورت منظم به اتاق ش��ما مراجع��ه نكنند، در 
نظر داش��ته باشید: آیا دانش��جویان می دانند كه 
چگونه به ش��ما دسترس��ی پیدا كنند؟ یا وقتی با 
شما روبرو می شوند، نگران این  نیستند كه درباره 
چه چیزی باید صحبت كنند؛ شاید هم بپندارند 
سئواالتش��ان احمقان��ه اس��ت؟ آی��ا دانش��جویان 
وقت��ی به صورت فردی به ش��ما مراجعه می كنند 
راحت ترن��د یا وقتی به ص��ورت گروه های كوچك 

در اتاقتان حضور می یابند؟

یك��ی از ش��یوه های مناس��ب ب��رای آغ��از تعامل 
موف��ق با دانش��جویان این اس��ت ك��ه در ابتدای 
ه��ر نیمس��ال تحصیل��ی، دانش��جویان مل��زم به 
ثبت ن��ام و تعیی��ن زم��ان مراجعه به دفتر اس��تاد 
ش��وند. ای��ن جلس��ات می توان��د زم��ان كوتاهی 
داش��ته باش��د و بر موضوعاتی معطوف ش��ود كه 
موجب اضطراب دانشجو نگردد. در كالس های 
پرجمعیت، می توانید زمان مالقات دانشجویان 
را به ص��ورت دو نف��ره و ی��ا در قال��ب گروه ه��ای 
كوچك تنظیم كنید. برای اینكه ساعت مالقات 
با دانشجو، پویاتر و مفیدتر برگزار گردد می توان 
آن را به پاس��خ دادن به مسائل و نیازهای درسی 
آن��ان اختص��اص داد. همچنین از دانش��جویان 
بخواهی��د قبل از مراجعه به ش��ما س��ؤاالت خود 
را تعیین نمایند. در حد امكان سعی كنید برای 
دانش��جویانی ك��ه س��اعت مالق��ات با ش��ما را از 
دس��ت داده اند، وقت دیگ��ری تخصیص دهید. 

* از فن�اوری  ب�رای ایج�اد فرص�ت  تعامل با 
دانشجویان اس�تفاده كنید. پس��ت الكترونیك 
و  ارتب��اط  مناس��ب  مناس��ب  ش��یوه  می توان��د 
اطالع رسانی بین استاد و دانشجو در بیرون از 
كالس را فراهم نماید اگرچه  انتظارات و حجم 
كاری باالیی را به ویژه در كالس های پرجمعیت 
ایج��اد می كند. روش ه��ای گوناگونی می تواند 
ب��ه رف��ع این مش��كل كمك كن��د. ب��رای نمونه، 
س��اعات حض��ور الكترونیك��ی خ��ود را تعیی��ن 
نمایی��د. زمان هایی  ك��ه از طریق گف��ت و گوی 
آنالین در دسترس هستید و یا زمان پاسخ دهی 
ب��ه پس��ت الكترونیكی دانش��جویان را ب��ه آنان 
اطالع دهید. با این روش، دانش��جویان منتظر 
دریافت پاسخ فوری از طرف شما نخواهند بود. 
همچنی��ن می توانی��د یك متن مش��ترك را برای 
پاسخ گویی به چند ایمیل مشابه تنظیم نمایید. 
از س��ئواالت دانش��جویان در پس��ت الكترونیك  
ف��ردی برای ایجاد فهرس��تی از س��ئواالت رایج 
كالس اس��تفاده كنی��د و آن را ب��ر روی پای��گاه 

الكترونیك كالس قرار دهید.
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* از روش تدری�س آنالی�ن اس�تفاده كنید.  ای��ن 
شیوه  برای تعامل مؤثر در خارج از كالس مفید است 
و منجر به یادگیری عمیق تر مطالب درسی می شود. 
در این رویكرد، دانشجویان قبل از هر جلسه كالس، 
تكالیف خود را تحت وب انجام می دهند. بازخوردی 
ك��ه اس��تاد از ای��ن طری��ق به دس��ت م��ی آورد، به وی 
كمك می کند تا درس براس��اس سئواالت و نیازهای 

دانشجویان ارائه شود.

 * زودت�ر ب�ه كالس بروی�د و دیرت�ر آن را ترك 
كنید. این کار می توان��د فرصت هایی را برای تعامل 
بین استاد و دانش��جو فراهم آورد و دانشجویان را به 
پرسیدن سؤال یا بیان نگرانی هایشان ترغیب نماید. 

* در ص�ورت ام�كان، برگه ه�ای امتحان�ی را در 
كالس ب�ه دانش�جویان برنگردانید. از دانش��جویان 
بخواهید برگه های ارزیابی شان را در ساعات حضور 
در دفترتان از شما دریافت نمایند. این روش، فرصتی 
را برای بحث و گفتگو های غیر رسمی با دانشجویان 
فراهم م��ی آورد. این برنامه همچنین به ش��ما کمک 
می کند ت��ا پیش��نهادهایی را ب��ه دانش��جویانی ارائه 

دهید كه عملكرد ضعیفی در آزمون ها داشته اند.

ارزیابی تعامل استاد و دانشجو
چگونگ��ی  بررس��ی  ب��رای  متع��ددی  روش ه��ای 
روی  ب��ر  دانش��جو  و  اس��تاد  تعام��ل  تأثیرگ��ذاری 
یادگیری دانش��جویان وجود دارد. اگرچه آنچه كه 
در ای��ن تعامل اتفاق می افتد را با روش های كیفی 
بهتر می توان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد ولی 
روش های س��اده تر و مؤثرتری برای ارزیابی نسبی 

این تعامالت وجود دارد.
یك روش س��اده، ثبت تعداد و م��دت زمان مراجعه 
نم��ره   ب��ا  آن  مقایس��ه  و  اس��تاد  ب��ه  دانش��جویان 
آزمون ه��ای كالس��ی و آزمون پایان  نیمس��ال آنان 
است. همچنین می توانید فهرستی از دانشجویان 
كالس به  تفكیك آن هایی كه به دفتر ش��ما مراجعه 
می كنن��د، اف��رادی كه ب��ا ش��ما به ص��ورت آنالین 
ارتباط برقرار می كنند و دانش��جویانی كه با ش��ما 
تعامل��ی ندارن��د، تهیه كنی��د و مش��اهده كنید كه 
ه��ر گ��روه چگون��ه رفت��ار می كنن��د. می توانی��د از 
دانش��جویانی، كه در خارج از كالس با شما تعامل 
دارن��د، بخواهی��د توصی��ف كنن��د كه چگون��ه این 
تعامالت بر روی یادگیری آن ها اثرگذار اس��ت و از 
ای��ن تجربیات، برای ایجاد انگیزه در دانش��جویان 

كالس های آینده استفاده نمایید.


