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معاونت دانشجویی و رفهنگی

رمزک مشاوره دانشجویی

ــارج از کالس  ــای خ ــی از فعالیت ه ــه برخ ــه چگون ــوند ک ــه ش متوج
می تواننــد از یادگیــری کالســی آنهــا حمایــت کنــد. آنهــا را تشــویق 
کنیــد کــه در انجمن هــای علمــی و همایــش هــای مرتبــط مشــارکت 

کننــد.

7. به دانشجویان کمک کنید تا 
شبکه های پشتیبانی
همتا را شکل دهند.

دانشـجویان منبعی حیاتی و دسـت نخورده برای حمایت از یکدیگر 
هسـتند و می توانند به همسـاالن خود در رسـیدن به اهدافشان کمک 
کننـد. با معرفـی افـراد دارای عالیق یا اهداف مشـابه، به دانشـجویان 
کمـک کنیـد تا بـا یکدیگـر ارتباط برقـرار کنند. دانشـجویان را تشـویق 
کنیـد تـا گروه هـای مطالعـه را خـارج از کالس تشـکیل دهنـد یـا در 

مشـاوره با همتایان شـرکت کنند. 

8. به دانشجویان نشان دهید که به 
کار در دانشگاه خود افتخار می کنید و 
آنها باید به ثبت نام در دانشگاه شهر 
خود افتخار کنند. 

برخــی از دانشــجویان، بــه دانشــگاه شــهر خــود افتخــار نمی کننــد. 
یکــی از دالیــل مهــم، فقــدان هویــت ســازمانی قــوی در میان اســاتید 
و کارکنــان مؤسســات اســت. نشــان دادن احســاس ارتبــاط خــود بــا 
مؤسســه خــود بــه دانشــجویان و بــه اشــتراک گذاشــتن اینکــه چــرا 
در دانشــگاه شــهر خــود کار می کنیــد، می توانــد حــس تعلــق و غــرور 

بیشــتری را در دانشــجویان ایجــاد کنــد.

56

9. ارزش استعدادها، توانایی ها، مهارت ها 
و تجربیات دانشجویان را بشناسید 
و به آنها فرصت هایی برای بروز این 
توانمندی ها بدهید.

دانشــجویان برایــن باورنــد کــه در هنــگام کمــک بــه دانشــجویان 
ــایی  ــجویان را در شناس ــد. دانش ــمندی می کنن ــاس ارزش ــر احس دیگ
فرصت هایــی بــرای رهبــری و/یــا کمــک در کالس، در محوطه دانشــگاه 
ــا مشــاغل داخــل و  ــد. دانشــجویان را ب ــی کنی ــه راهنمای ــا در جامع ی
ــه  خــارج از دانشــگاه، دوره هــای کارآمــوزی و فعالیــت هــای داوطلبان

آشــنا کنیــد.

10. با دانشجویان ارتباط برقرار کنید و به 
آنها نشان دهید که به موفقیت شان 
اهمیت می دهید.

دانشـــجویان نســـبت بـــه حـــرکات کوچـــک امـــا قابـــل توجـــه 
ـــتری  ـــت بیش ـــاس حمای ـــود احس ـــث می ش ـــتند و باع ـــاس هس حس
کننـــد. یادگیـــری نـــام دانشـــجویان کـــه مرتبـــًا بـــا آنهـــا روبـــرو 
می شـــوید و پرســـیدن وضعیـــت تحصیلـــی و روانشـــناختی آنهـــا 
می توانـــد کمـــک زیـــادی بـــه آنهـــا کنـــد تـــا احســـاس اهمیـــت 
کننـــد. عالوه بـــر ایـــن، مســـئوالن در دانشـــگاه اغلـــب کارهایـــی را 
ـــد  ـــه معتقدن ـــد ک ـــام می دهن ـــود انج ـــغل خ ـــی از ش ـــوان بخش به عن
ـــی کار را  ـــت و چرای ـــوال عل ـــا معم ـــرای دانشـــجویان خـــوب اســـت، ام ب
ـــه کار شـــما  ـــه چگون ـــه دانشـــجویان بگوییـــد ک ـــد. ب ـــح نمی دهن توضی

بـــه موفقیـــت آنهـــا کمـــک می کنـــد.
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شـش عامـل موفقیـت تحصیلی به عنوان بخشـی 
از حمایت دانشـجویی 

دانشـگاهی  نظـام  در  افـراد  کـه همـه  دانشـجویان معتقدنـد 
می تواننـد در موفقیـت آنهـا نقـش داشـته باشـند. مهم نیسـت که 
عنوان شـغلی شـما چه باشـد یـا در کجای دانشـگاه مشـغول به کار 
هسـتید، دانشـجویان بر این باورند که می  توانید بـه آنها کمک کنید 
تـا به اهـداف خود برسـند. از ایـن  رو، به  عنـوان اعضای یـک خانواده 
در دانشـگاه، همـه کارمنـدان، اسـاتید، معاونان و روسـا می توانند در 

موفقیـت تحصیلی دانشـجویان نقش داشـته باشـند. 
در ایـن راسـتا، گـروه مطالعاتـی RP، با بررسـی مطالعات پیشـرو 
در مـورد شـیوه  های حمایتـی مؤثـر بـرای دانشـجویان، با پزشـکان، 
دانشـجویان و پژوهشـگران مصاحبه  هایـی را انجـام دادند تا شـش 
عامـل مهم که در موفقیت دانشـجویان نقش دارند، شناسـایی کنند. 

نتایـج نشـان دادند کـه این عوامـل به  ترتیـب اهمیت عبارت انـد از:
ــد  ــد و می دانن ــدف دارن ــک ه ــه ی ــجویانی ک ــدی: دانش 1.هدفمن

چگونــه بــه آن برســند.
ــیر  ــه در مس ــجویانی ک ــا: دانش ــر فعالیت ه ــدن ب ــز ش 2.متمرک

حرکــت می ماننــد و آن را پیگیــری می کننــد.
3.انتظـارات دیگـران کـه سـبب پـرورش و رشـد دانشـجو شـود: 
دانشـجویانی که احسـاس می کنند دیگران از آنهـا انتظاراتی 
دارنـد و از روی میـل بـه آنهـا کمـک می کننـد تا موفق شـوند.
4. درگیـر شـدن در فعالیت هـای دانشـگاهی: دانشـجویانی کـه 
فعاالنـه در کالس و فعالیت هـای فـوق برنامـه شـرکت می کننـد.
5. ارتباط با دیگران: دانشـجویانی که احسـاس می کنند بخشـی از 

جامعه دانشـگاهی هستند و احسـاس تعلق دارند.
6.ارزشـمندی: دانشـجویانی که مهارت ها، اسـتعدادها، توانایی ها و 

3. دانشجویان را با خدمات یا منابعی 
مرتبط کنید که می تواند به آنها در کاوش 
شغلی، انتخاب هدف و کمک های 
تحصیلی مستمر کمک کند.

دانشــجویان اغلــب از وجــود کمــک بی اطــالع هســتند، یــا بــه ســادگی 
نمی داننــد چگونــه یــا از کجا کمــک بخواهند. آگاهــی دانشــجویان در مورد 
ــال، مرکــز شــغلی، انجمن هــای  ــرای مث فرصت هــای اکتشــاف شــغلی )ب
علمــی و گروه هــای پژوهشــی( را افزایــش دهیــد. بــا دانشــجویان در مورد 
حرفــه و مســیر شــغلی صحبــت کنیــد. دانشــجویان را تشــویق کنیــد تــا با 
یــک مشــاور مالقــات کننــد و یــک برنامــه آموزشــی ایجــاد کننــد. آنهــا را 
ترغیــب کنیــد کــه از حمایت هــای تحصیلــی ماننــد تدریــس خصوصــی و 

مراکــز یادگیــری اســتفاده کنند.

تجربیاتشـان شناسـایی می شـود. آنها فرصت هایی برای مشـارکت 
در محیـط دانشـگاه دارند و احسـاس می کننـد که از مشـارکت آنها 

می شـود. قدردانی 
جهـت ایجـاد عوامـل موفقیـت دانشـجویان می  تـوان از روش  هـا و 
تکنیک  هـای بسـیاری بهـره بـرد. 10 روشـی کـه در ادامه ذکر شـده اسـت، 
می  توانـد توسـط همـه کارمندان، اسـاتید، معاونان و روسـای دانشـگاه  به 
کار بـرده شـوند تـا به دانشـجویان کمـک کند »شـش عامل موفقیـت« را 

تجربـه کنند.  

1. از دانشجویان بپرسید که چرا 
هم اکنون در دانشگاه هستند.

دانشـجویان بـر ایـن باورنـد که وقتی کسـی در مـورد دلیـل تحصیل در 
دانشـگاه از آن ها سـوال می کند و/یا یک مسیر آموزشی احتمالی را پیشنهاد 
می کنـد، آن هـا را بـرای شناسـایی هدف تشـویق می کنـد. با ابـراز عالقه، ما 
ایـن انتظـار را ایجـاد می کنیم کـه دانشـجویان باید اهداف داشـته باشـند 
و کسـی در دانشـگاه به پیشـرفت آنها اهمیـت می دهد. از دانشـجویان در 

مـورد رشته شـان یا دروسـی که به نظرشـان جالب تر اسـت، بپرسـید.

2. به دانشجویان کمک کنید تا مسیر خود 
را از طریق دفاتر، برنامه ها و خدمات 
مختلف در دانشگاه تسهیل بخشند.

دانشـگاه  ها سـازمان  های پیچیـده  ای بـا سیاسـت  ها، شـیوه  ها و افـراد 
مختلـف هسـتند کـه می  تواننـد منجـر بـه فشـار روانی بـرای دانشـجویان 
شـود. دانشـجویان از حضـور افـرادی کـه در محوطه های دانشـگاهی که به 
آنهـا کمـک می کننـد، بسـیار اسـتقبال می کننـد. بـه ویـژه، به دانشـجویان 
جدیدالـورود کمـک کنیـد تـا با دفاتـر، افـراد، فعالیت هـا و پشـتیبانی های 

مختلـف آشـنا شـوند و آنهـا را از قوانین آموزشـی مطلع سـازید.

4. از دانشجویان انتظارات باالیی داشته 
باشید و آنها را پاسخگو بدانید.

دانشـجویان می خواهند به چالش کشـیده شوند و اسـتاندارد باالیی 
داشـته باشـند. آنهـا برایـن باورنـد اگر فـردی در دانشـگاه وجود داشـته 
باشـد که در برابر او باید پاسـخگو باشـند، انگیزه موفقیـت در آنها ایجاد 
می شـود. مطمئن شـوید که دانشـجویان می دانند شـما از پتانسیل آنها 
آگاه هسـتید و از آنهـا انتظـار داریـد که با پشـتکار در جهـت اهدافی که 

برای خـود تعییـن کرده اند، تـالش کنند.

5. از دانشجویان بخواهید در مورد 
تجربه شان بازخورد بدهند، از جمله 
اینکه چه چیزی مؤثر است،
چه چیزی نیاز به بهبود دارد
و چه چیزی کم است.

دانشـجویان معتقـد هسـتند که چگونـه ارائـه بازخـورد، حس تعلق 
و ارزش آنهـا را بـه دانشـگاه تقویـت می کنـد. بـه دنبـال فرصت هایـی 
فراتر از نظرسـنجی های معمولی باشـید. از دانشـجویان به روش رسـمی 
و غیررسـمی دربـاره تجربیاتشـان بپرسـید و بـا روی باز به نظـرات آن ها 

گـوش دهید. 

6. دانشجویان  را به مشارکت در 
فعالیت های خارج از کالس
تشویق کنید.

ــوق  ــای ف ــه برنامه ه ــتن ب ــای پیوس ــجویان مزای ــیاری از دانش بس
ــا  ــم ت ــک کنی ــجویان کم ــه دانش ــم ب ــد. می توانی ــه را نمی دانن برنام
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