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نشریه داخلی
معاونت طرح و برنامه
ویژه نامهآموزشی
شماره 19

ویژگیهای استادخوب ازدیدگاه دانشجویان
مقدمه
آموزش صرف ًا ارائه دانش به فراگیران نیست؛ بلکه فرایندی
استکه طیآنسطح یادگیری وعوامل موثربرآن نیزشناسایی
میشود .اگرچه شرایط و امکانات آموزشی یکی از عوامل مؤثر
بر جریان یادگیری اس��ت ،ولی بیتردید منابع انسانی به ویژه
استادان ،مهمترین عامل تشکیلدهندهی محیطهای آموزشی
هستند .استاد ،اساسیترین عامل برای ایجاد شرایط مطلوب
جهت تحقق هدفهای آموزش��ی اس��ت .اس��تادان با استفاده
از دانس��تههای خود ،بهکارگیری مت��ون ،مهارتهای تدریس
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و ایجاد محیط مناس��ب ،موجب یادگیری دانش��جو میشوند.
خصوصیات یک استاد ،میتواند موجب تسهیل فرایند آموزش
ش��ود و حتی نقص متون درس��ی و کمبود امکانات آموزشی را
جب��ران نماید یا برعک��س ،بهترین موقعی��ت و موضوع تدریس
را ب��ا ناتوانی در ایجاد ارتباطی مطل��وب به محیطی غیرفعال و
غیرج��ذاب تبدیل کن��د .در فرآیند تدریس تنها عل��م و مهارت
استاد نیست که مؤثر واقع میشود ،بلکه کل شخصیت اوست
که در ایجاد شرایط یادگیری و تغییر فراگیران تأثیر میگذارد.
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ویژگیهای استاد خوب
هرچن��د ویژگیه��ای یك اس��تاد خ��وب و موف��ق در موقعیتها و
محیطهای مختلف ،متفاوت است؛ با این حال ،تحقیقات مختلف
انجامیافته در این زمینه ،نشان میدهد كه استادان خوب به طور
كل��ی ،خصوصیات مش��تركی دارند ك��ه در زیر به بعض��ی از آنها
اشاره میشود:
1 .1عالق��ه ب��ه تدریس :اس��تاد بای��د ب��ه آم��وزش و تدریس و
همچنین موضوعی که درس میدهد ،عالقه داشته باشد.
2 .2ثبات عاطفی و روانی :اس��تاد به عنوان یك رهبر و الگوی
رفتاری ،باید در افكار و اعمالش ثبات داش��ته باشد و تحت
تأثی��ر عواطف و هیجاناتش تصمیمگیری نكند ،بهطوری كه
دانشجویان بتوانند به او اطمینان كنند.
3 .3تمایل به یادگیری :اس��تاد خوب كس��ی است كه همیشه
احس��اس نیاز ب��ه یادگی��ری و فراگیری مطالب تازه داش��ته
باش��د و مطالع��ات خ��ود را پس از كس��ب م��درك تحصیلی
متوقف نكند.
4 .4ح��س مهربانی و همدردی با دانش��جویان :اس��تاد باید
رفتارش به گونهای باش��د كه دانش��جویان بتوانن��د ،آزادانه
ناراحتیه��ا و مش��كالت خ��ود را ب��ا او در می��ان بگذارن��د و
مطمئن باش��ند به خاطر اشتباهاتشان ،مورد انتقاد او واقع
نخواهند شد.

5 .5روحیه هم��كاری :یك اس��تاد خوب همیش��ه
آماده همكاری با دیگر استادان است ،خصوصا
اگر احساس كند كه وجودش در این همكاری
مؤثر و الزم است.
6 .6صبر و بردباری :یكی از خصوصیاتی كه واقعا
یك اس��تاد خ��وب بای��د از آن برخوردار باش��د،
بردباری است.
7 .7ارزش��یابی از فعالیتهای آموزش��ی :استاد
خوب مرتبا فعالیتهای آموزش��ی دانشجویان
را ارزشیابی میکند تا مشخص شود چه میزان
از هدفه��ای آموزش��ی و رفت��اری ه��ر کالس
محقق شده است.
8 .8رعایت انص��اف و عدالت در ارزش��یابیها:
یکی از مهمترین ویژگیهای استاد مورد عالقه
دانشجویان،عدالتاست.دانشجویانبهاظهار
نظ��ر اس��تاد در مورد خ��ود ،اهمی��ت میدهند
و چنانچه ارزش��یابی اس��تاد منصفانه نباش��د،
موج��ب كین��ه و دش��منی و در نتیج��ه دوری
گزیدن دانشجویان از استاد میگردد .هرگونه
تبعیض ،میتواند زخمهای عمیقی را بر جای
بگذارد كه به س��ادگی فراموش نخواهند شد.
9 .9آش��نایی ب��ا اص��ول روانشناس��ی :اس��تاد
عالوهبرداشتنتخصصدرزمینهایكهتدریس
میكند ،بای��د با اصول كلی روانشناس��ی نیز
آشنایی داش��ته باشد .چنانچه استاد با قوانین
رش��د ،یادگی��ری ،خصوصی��ات گ��رو ه س��نی
دانشجویان و  ...آشنا باشد ،بسیاری از مسائل
و مشكالت را میتواند به آسانی تبیین نموده و
راه حل آنها را بیابد.
1010قدرت بیان :قدرت بیان ،از عواملی است كه
در ایجاد رابطه با دیگران ،فوقالعاده مؤثر است
و استاد باید حتما از این قابلیت برخوردار باشد.
بسیاری از افراد ،باسواد و مطلع هستند ولی در
اظهار مطالب و تفهیم آن به دیگران ،ناتوانند.
1111نگرش مثب��ت :اس��تادان تأثیرگ��ذار به طور
کل��ی اف��راد مثبتاندیش��ی هس��تند ك��ه ب��ه
موفقیت دانشجویانش��ان و نی��ز تواناییهای
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آموزش داده شده ،چیزی است که دانشجویان همواره
درباره استادان مورد عالقه خود ذکر كردهاند.
1414ارتباط فردی :استادانی كه وقایع زندگی خود را به
کالس درس میآورند و یا جویای نظرات و احساسات
دانش��جویان میش��وند ،بی��ن خ��ود و دانش��جویان
اعتمادس��ازی میكنن��د .آنه��ا ب��ا بازگ��و ك��ردن
داس��تانهایی از رویداده��ای زندگیش��ان که مربوط
ب��ه موضوع در حال آموزش میش��ود ،عالقه دانش��جو
را برمیانگیزن��د و ی��ك ج��و دوس��تانه و صمیمی را در
كالس درس به وجود میآورند.

خود برای كمك به دانشجویان در كسب موفقیت ایمان دارند.
1212انتظ��ارات باال :اس��تادان با نگ��رش مثبت از انتظ��ارات باالیی
ب��رای رس��یدن ب��ه موفقی��ت نی��ز برخوردارن��د .دانش��جویان از
اس��تادانی كه انتظ��ارات باالتری دارند ،چیزهای بیش��تری یاد
میگیرن��د .س��طح انتظارات اس��تادان تح��ت تاثیر ش��یوههای
تدری��س و تعامل با دانش��جویان ق��رار میگیرد .ای��ن رفتارها به
نوبه خود بر یادگیری دانش��جو تاثیرگذار اس��ت .ب��ه طور کلی،
اگر انتظار اس��تاد باال باش��د ،دانشجویان پیش��رفت میكنند و
اگر انتظارات کم باش��د ،دانش��جویان عملك��رد خوبی نخواهند
داش��ت .بهترین اس��تادان از نظر دانش��جویان آنهایی هستند
ك��ه از اس��تانداردهای باالی��ی برخوردارند .آنها ب��ه طور مداوم
دانشجویان را به چالش میکشند تا نهایت تالش خود را انجام
دهند .در نظرس��نجیهای متعدد انجام گرفته از دانشجویان،
بسیاری از آنها اظهار داشتهاند كه در دوران كودكی و نوجوانی
اعتم��اد به نفس کمی داش��تهاند زی��را والدین و یا دوستانش��ان
ب��ه آنها الق��ا كرده بودن��د كه كودن هس��تند .ام��ا هنگامی که
استادانش��ان به آنها گفتهاند كه به تواناییش��ان ایمان دارند،
انگیزهای در آنها به وجود آمده كه موجب ش��ده پلههای ترقی
را یكی پس از دیگری بپیمایند.
1313آمادگ��ی :درك می��زان آمادگ��ی اس��تاد در كالس درس ب��رای
دانشجویان آسان است .شایستگی و آگاهی از محتوای مطالب

1515حس ش��وخطبعی :اس��تادی که از حس شوخطبعی
برخ��وردار باش��د و به اصط�لاح بتواند ی��خ كالس را با
اس��تفاده از ای��ن ح��س ذوب نماید ،احتم��ال موفقیت
بیش��تری در کالس درس دارد .بنا به گفته مكدرموت
و روزنب��رگ ( )2000دانش��جویان ب��ه اس��تادانی
عالقهمندند كه حس شوخ طبعی داشته و یادگیری را
به یك تجربه لذتبخش تبدیل مینمایند.
1616خالقیت :بسیاری از دانش��جویان موارد غیرمعمولی
را كه استادان هنگام تدریس ارائه میدهند و راههای
خالقانهای كه در دانش��جویان ایجاد انگیزه میكند را
به خوبی به یاد دارند.
1717تمایل به پذیرش اش��تباهات :استادانی که نقدپذیر
باش��ند و اشتباهات خود را بپذیرند از نظر دانشجویان
بس��یار قابل احترام هس��تند و دانش��جویان همواره به
خوب��ی از آنه��ا ی��اد میكنند .اس��تاد مانن��د هر کس
دیگری اشتباه میكند .متاس��فانه ،برخی از استادان
فکر میكنند كه قدرت و اختیارش��ان در کالس درس
با این اشتباهات تضعیف میشود و لذا سعی میکنند
این اش��تباهات را نادیده بگیرند و یا خیلی سریع آنها
را پوش��ش دهند .استادی که به اش��تباه خود اعتراف
كرده و عذرخواهی میكند؛ دانشجویان را تحت تاثیر
ق��رار داده و ی��ك الگوی منحص��ر بفرد را ب��ه آنها ارائه
خواهد داد .دانشجویان نیز همواره از وی به عنوان یك
استاد خوب یاد خواهند كرد.
1818باگذش��ت بودن :بس��یاری از م��ا تحت تاثی��ر عادتی
ناپسند ،به دیگران برچسب میزنیم و این برچسبها
گاهی اوقات برای تنبیه فردی كه با او س��ر و كار داریم
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به كار میرود .این برچسبها به نشانه تحقیر و سرزنش
دائم تبدیل میش��وند و تعامل اس��تاد و دانشجو را تحت
تاثیر قرار میدهند .کس��انی که با مس��ایل آموزشی سر
و کار دارن��د ،میدانن��د که غالبا بین اس��تاد و دانش��جو
درگیریه��ای ف��ردی وج��ود دارد .دلیل آن ه��ر چه كه
باشد ،تاثیر مخربی بر رابطه بین استاد و دانشجو خواهد
گذاش��ت و منجر به س��رخوردگی و اف��ت تحصیلی قابل
توج��ه در دانش��جو خواه��د گردید .دانش��جویان اغلب،
اس��تادانی را دوس��ت دارند ك��ه رفتار نامناسبش��ان را
ببخشند و هر روز را با یك لوح سفید و پاك شروع كنند.
1919احترام :تمام اس��تادان دوس��ت دارند كه دانشجویان به
آنهااحترامبگذارند.بررسیهانشانمیدهنداستادانی
ك��ه ب��ه دانش��جویان خ��ود احت��رام میگذارن��د متقاب�لا
دانش��جویان نیز احترام بیش��تری ب��رای آنه��ا قائلاند.
اس��تادان مورد عالقه دانش��جویان ،كس��انی هستند كه
نم��ره امتحان��ی دانش��جویان را محرمان��ه میدانند ،در
ص��ورت مش��اهده رفت��ار نامناس��ب دانش��جو ب��ه جای
توبیخ و س��رزنش علنی ،به طور خصوصی با وی صحبت
میكنند ،نسبت به احساس��ات دانشجویان حساسیت
نش��ان میدهند و همواره از موقعیتهایی که دانش��جو
در آن احس��اس نگرانی و دستپاچگی میكند اجتناب
میورزن��د .بدیهی اس��ت كه چنین رفت��اری قابل تقدیر
بوده و حس احترام و محبت به استاد را برمیانگیزد.

2020احساس تعلق :دانشجویان معمو ًال به استادانی عالقه
دارند که در كالس درسش��ان احساس تعلق میكنند.
آنها معتقدند كه این استادان حس وحدت و همراهی
را در کالسهای درس خود به وجود میآورند .یادگیری
دانشجویان در این محیط عاطفی بسیار بهتر است.
2121آراس��تگی ظاهر :اس��تادی كه در روز ،چندین س��اعت
در برابر دانش��جویان كالس ظاهر میش��ود ،باید از نظر
ظاهر كامال آراسته ،پاكیزه و منظم باشد.
بنابر آنچه گفته شد ،میتوان نتیجه گرفت یك استاد خوب:
1 .1رابطهاش با دانشجویان مثبت است.
2 .2به احساسات دانشجویان توجه میكند.
3 .3مدیری��ت كالس را در اختی��ار دارد( .رج��وع کنی��د ب��ه
سامان شماره )13
4 .4محیط مطلوبی برای یادگیری پدید میآورد.
5 .5از كار با دانشجویان لذت میبرد.
6 .6دانشجویان را به یادگیری بیشتر سوق میدهد.
7 .7خالق و نوآور است.
8 .8دانش��جویان را به داش��تن تصویر خوب��ی از خود هدایت
میكند.
9 .9ب ه طورجدی در فعالیتهای رشد و بهبود خود شركت میكند.
1010انعطافپذیر است و به موضوع درسی تسلط كافی دارد.
1111ثابتقدم است و عادالنه رفتار میكند.
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دردسترس عالقه مندان میباشد.
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