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)Content Skills(مهارت هاي محتوايي 

 )Process skills(مهارت هاي فرآيندي

 )Perceptual Skills(مهارت هاي ادراكي

دانشــجویان بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مرحلــه انتقالــی زندگــی، ممکن اســت با آســیب هایی 
مواجــه شــوند. توجــه بــه ســامت روان دانشــجویان یکــی از برنامه هــای اســت کــه رســالت 
و وظیفــه مهــم دانشــگاه اســت و اســتفاده مناســب از مهــارت هــاي ارتباطــي بــه عنــوان یکــي 
از مهــم تریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر ارتقــای ســامت روان و کیفیــت یادگیــری دانشــجویان 
مطــرح اســت و در ایــن رابطــه ،اســتاد یکــی از اصلــي تریــن نقش هــا را برعهــده دارد. بســتر 
ارتباطــي مناســب، زمینــه را بــراي انتقــال بهتــر مفاهیــم و اطاعــات بــه دانشــجویان فراهم مي 

. کند
انواع مهارت هاي ارتباطي در  عبارتند از:

مهــارت هــاي محتوایــي و فرآینــدي جنبه بین فردي بیشــتري دارنــد. در برنامه هــاي آموزش 
مهــارت هــاي ارتباطــي، امــروزه اغلــب مهــارت فرآینــدي تدریــس مــي شــود. مــدارك و 
شــواهد موجــود نشــان مــي دهــد کــه بیــن ارتبــاط مؤثــر و میــزان تولیــد یــا بازدهــي افــراد 
رابطــه مســتقیم وجــود دارد یکــي از مهــم تریــن جنبــه هــاي فرامــوش شــده آمــوزش اســاتید 
کســب آمادگــي کامــل در مهــارت هــاي ارتباطــي مختلف اســت که آنهــا را قادر مي ســازد 
بــا یــك اســاس و پایــه تئــوري قــوي و بــا دانــش کامــل بــا دانشــجویان خــود ارتبــاط برقــرار 
کننــد. در جوامــع بــا فرهنــگ هــا و زبــان هــاي مختلــف باالبــردن ســطح مهــارت ارتباطــي 
بیــن فــردي در اســاتید بــراي برقــراري ارتبــاط، توانایي تشــخیص نیازهاي آموزشــي و پاســخ 
مناســب به ســؤاالت دانشــجویان الزم اســت. عــاوه بر آن، مهــارت هاي باغــت و فصاحت 
در ســخنوري بــراي ســازمان دهــي بیــان مطلــب و مهــارت هــاي خــاص در پویــا نگه داشــتن 
بحــث گروهــي بایــد مدنظــر قــرار گیــرد برگــزاري دوره اي کارگاه هــاي مهــارت ارتباطــي 
بــراي اســاتید از جملــه کارآمدتریــن روش هــا جهــت بهبــود ارتبــاط مؤثــر آنــان بــا یکدیگر 

و نیــز بــا دانشــجویان اســت.
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توانایی اساتید در برقراری ارتباط موثر با دانشجویان در ایجاد عوامل زیر تاثیرگذار است:

    اعتماد به نفس و انگیزه  یادگیری دانشجویان را باال می برد:

ــه  ــرو شــدن و رجــوع  ب ــد معمــوال از روب ــاال دارن دانشــجویانی کــه اضطــراب اجتماعــی ب
اســاتید در زمــان الزم خــودداری مــی کننــد، بخصــوص در ایــام انجــام پایــان نامــه و رســاله 
هــا ی خــود عــاوه بــر اضطــراب انجــام کارهــای مربوطــه، اضطــراب رویــارو شــدن با اســتاد 
راهنمــا و توضیــح دادن برایشــان بســیار مشــکل خواهــد بــود و یکــی از معضــات برخــی 
دانشــجویان ایــن اســت کــه اعتمــاد بنفــس پاییــن دارنــد یــا کمال گــرا و دچــار اضطــراب نیز 
هســتند و اســاتیدی کــه از مهــارت هــای ارتبــاط موثــر اســتفاده مــی کننــد و بــه ویژگــی هــا 
و تفــاوت هــای فــردی دانشــجویان در برخــورد بــا آنهــا اهمیــت مــی دهنــد و طبــق ویژگــی 
هــای فــردی انهــا برخــورد مناســب را انجــام مــی دهنــد مــی تواننــد این مســیر را برای تســریع 
دانشــجویان در انجــام کارهــای درســی  و افزایــش اعتمــاد بــه نفــس آنهــا در ارائــه کارهــای 
ــه عقــب  درســی و کمــك خواســتن در مشــکات درســی را فراهــم آورنــد، کــه منجــر ب

نشــینی دانشــجو و اهمالــکاری، اضطــراب و اجتنــاب بیشــتر آنهــا نگــردد.

    باورهای خودکارآمدی را در دانشجویان ایجاد می کند: 

یکــی از مهمتریــن منابعــی کــه مــی توانــد نقــش مهمــی در بــاال نگــه داشــتن خودکارآمــدی 
دانشــجویان داشــته باشــد ارتبــاط موثــر و مهــارت هــای ارتباطــی اســاتید و کیفیــت ارائــه آن 
اســت، زیــرا دانشــجویی کــه مقاطــع تحصیلــی را پشــت ســر گذاشــته اســت و بــه محیــط 
دانشــگاه راه پیدا کرده ســطح مناســبی از توانمندی را دارا می باشــد و در این محیط باورهای 
خودکارآمــدی و ســطح تــاش اوســت کــه تعییــن کننــده موفقیــت بیشــتر دانشجوســت  و 
اســاتید بــا شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف دانشــجویان خــود و تاکیــد بــر جنبــه هــای مثبــت 
آنهــا مــی تواننــد بــه احســاس خودکارآمــدی یــا همان بــاور بــه توانمنــدی را تقویــت کنند و 
انگیــزه الزم را بــرای دانشــجو جهــت پوشــش نقــاط ضعــف و ارتقــای آن را فراهــم ســازند.

    کیفیت تدریس را افزایش می دهد:

مهــارت هــای ارتباطــی اســاتید در ســر کاس  درس مــی توانــد این جــو را برای دانشــجویان 
ایجــاد کنــد کــه بــا عاقــه و تمرکــز باالتــری بــه مطالــب گــوش فــرا دهنــد و از گفتــه هــا و 
بیانــات اســتاد باالتریــن اســتفاده را ببرنــد و ایــن خــودش نقــش بســزایی در افزایــش کیفیــت 

تدریــس و یادگیــری مطالــب تدریــس شــده خواهــد داشــت.
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توانایی اساتید در برقراری ارتباط موثر با دانشجویان در ایجاد عوامل زیر تاثیرگذار است:

     سالمت روان دانشجویان را افزایش می دهد:

برخــی از دانشــجویان کــه مشــکات  فــردی، بیــن فــردی یــا خانوادگــی دارنــد و نمــی تواننــد 
بــا خانــواده و اطرافیــان خــود مشکاتشــان را مطــرح کننــد  مــی تواننــد بــا اســاتید قابــل اعتماد 
خــود در میــان بگذارنــد و ایــن وســیله ای بــرای ارجــاع مناســب دانشــجویان مشــکل دار بــه 
مرکــز مشــاوره و کمــك گرفتــن تخصصــی و حرفــه ای مــی باشــد و از ایــن طریق مــی توانند 
بــه ارتقــای ســامت روان دانشــجویان و پیشــگیری از مشــکات بزرگ تــر و کاهــش آســیب 

هــای اجتماعــی کمــك شــایانی بکنند.

    بی انگیزگی و عدم اطمینان از آینده را کاهش می دهد:

بیشــترین عامــل ابتــا بــه برخــی از اختــاالت روان شــناختی مانند افســردگی و رفتن به ســمت 
رفتارهــای مخــرب و حتــی اعتیــاد،  نگرانــی و عــدم اطمینــان نســبت بــه آینــده ی تحصیلــی 
و شــغلی اســت کــه اســاتید بــا اســتفاده از برقــرای ارتبــاط مناســب و ســازنده و الگــو ســازی 
مثبــت و هدایــت کــردن دانشــجویان در مســیر درســت مــی تواننــد در کاهش بــی انگیزگی و 
عــدم اطمینــان از آینــده  دانشــجویان نقــش بســزایی داشــته باشــند که دانشــجویان تحــت تاثیر 

جــو منفــی اطرافیــان در خصــوص رشــته انتخابــی خــود و آینــده قــرار نگیرنــد .

دكتر گالويژ محمدی )روان شناس بالینی مركز مشاوره دانشگاه صنعتی شريف(
گردآوری مطالب:




