




تقدیم به پدر و مادر و مربیان و استادان عزیزم

که هر آن چه هستم و دارم
از لطف، مهربانی و راهنمایی آن هاست.
تا ابد قدردانشان خواهم بود!
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مقدمه مترجم

کشـور  اداره  در  روزی  کـه  هسـتند  آن  آینده سـازان  سـرزمین  ایـن  فرزنـدان 
کـودکان و  گـر  گرفـت. ا ایـران نقش هـا و مسـئولیت هایی بـه عهـده خواهنـد 
نوجوانـان مـا بتواننـد دوران مهـم تحصیـل خـود را خـوب و موفـق پشـت سـر 
قـرار  تعالـی  و  رشـد  در مسـیر  بیاموزنـد؛  در مدرسـه  را  زندگـی  راه  و  بگذارنـد 
از بیماری هـا، فسـادها،  از آفـات در امـان خواهنـد مانـد. بنابرایـن  گرفتـه و 
یقیـن  آن در جامعـه پیش گیـری می شـود.  تبعـات  و  بزه کاری هـا  تباهی هـا، 
اسـت هرگونـه سـرمایه گذاری مـادی و معنـوی بـرای آن ها در این مسـیر بسـیار 
ارزشـمند اسـت و جایـگاه مربـی و آمـوزگار در هدایـت و آمـوزش جایگاهـی 

تاثیرگـذار دارد. و  واال 
کید شـده اسـت.  در باورهـا و ارزش هـای دینـی مـا نیـز بـه ایـن موضوع تا

کریـم می خوانیـم:  در قـرآن 
اَس َجِمیعا«1  ْحَیا الّنَ

َ
َما أ

َ
ّن
َ
ْحَیاَها َفَکأ

َ
»... َو َمْن أ

گویـی تمـام مـردم را زنـده  کـه  کسـی را زنـده بـدارد، چنـان اسـت  کـه  هـر 
داشـته اسـت." 

پیشوای پنجم شیعیان، امام باقر علیه السالم در تبیین این آیه می فرمایند: 
زنـده  را  گویـا آن  آورد،  بـه ره یافتگـی  گم گشـتگی  از  را  فـردی  کـس  »هـر 
گم گشـتگی بکشـاند، بـه حـق آن را  کـس فـردی را از ره یافتگـی بـه  کـرده و هـر 

کشـته اسـت.«2
در روایـت دیگـری پیامبـر اسـالم صلی اهلل علیه و آلـه، بـه امیـر المومنیـن 

1. سوره مائده آیه 32 
کافی، ج 2، ص 1۶۸، ح 1   .2
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می فرماینـد: علیه السـالم 
گـر خـدای عزوجـل یـک نفر را به دسـت تـو هدایت کنـد؛ برای  »یـا علـی ا
تـو بهتـر اسـت از آن چـه خورشـید بـر آن می تابـد و از آن غـروب می کنـد و تـو 

کسـی حـق والیـت و سرپرسـتی داری.« 1 برچنیـن 
بـا  و  نزدیک تـر شـود  بـه دانش آمـوز خـود  بتوانـد  کـه  قـدر  آمـوزگار هرچـه 
کالم او بیش تـر شـده و عالقـه و  کنـد، جاذبـه و تاثیـر  آن هـا ارتبـاط موثـر برقـرار 

و درس بیش تـر می شـود. کالس  بـه  انگیـزه دانش آمـوزان هـم 
در حـال حاضـر بـر اسـاس یافته هـای پژوهشـی در مـدارس بیـش از 25 
که این آمار  درصد از دانش آموزان سـالیانه از مدرسـه ترک تحصیل می کنند 
کـه سرنوشـت ایـن دانش آمـوزان  بسـیار نگران کننـده اسـت و معلـوم نیسـت 
کـه چندیـن برابـر بیـش از دیگـران در معـرض تهدیدهای اجتماعی هسـتند، 
درصـد  اجتماعـی،  آسیب شناسـان  از  بسـیاری  اعتقـاد  بـه  می شـود؟  چـه 
باالیـی از بزه کاری هـا نتیجـه تـرک تحصیـل دانش آموزان از مدرسـه اسـت؛ به 
کانـون اصـالح و  کـه بیـش از پنجـاه درصـد بـزه کاران زیـر 1۸ سـال در  نحـوی 
کرده تشـکیل می دهند. بین شکسـت  تربیـت را دانش آمـوزان تـرک تحصیـل 
رابطـه  از منـزل و مدرسـه و میـزان آسـیب های اجتماعـی،  فـرار  تحصیلـی، 
معنـاداری وجـود دارد و ایـن امـر نگرانـی از میـزان بـاالی تـرک تحصیـل را در 
کشـوری مثـل فنالنـد  کـه در  کشـور دو چنـدان می کنـد. ایـن در حالـی اسـت 
که امکان ترک تحصیل در آن تقریبًا  گونه طراحی شـده  سیسـتم آموزشـی به 
بـه صفـر می رسـد و البتـه آمـوزگاران در ایـن جامعـه، شـأن و منزلتـی هـم رده با 

پزشـکان و وکال دارنـد.
در  بتواننـد  تـا  می کنـد  کمـک  آمـوزگاران  و  مربیـان  بـه  رو  پیـش  کتـاب 
کالس حضـور پرجاذبـه ای داشـته باشـند و بـا دانش آمـوزان خـود بـه خوبـی 
کننـد. در واقـع یاددهـی و یادگیـری هـم علـم اسـت و هـم هنـر.  ارتبـاط برقـرار 

کافی، ج 5، ص 3۶    .1
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کـه یـک آمـوزگار بـه خوبـی بایـد در آن حاضـر  کالس درس صحنـه ای اسـت 
شـود و بـا داشـتن مهارت هـای الزم، از علـم و هنـر خـود بهتریـن اسـتفاده را 

کنـد.
رشـته  دانشـجویان  و  والدیـن  بـرای  هم چنیـن  کتـاب  ایـن  مطالعـه 

باشـد. مفیـد  می توانـد  علوم تربیتـی2  و  روان شناسـی تربیتی1 
fatemesoli95@gmail.com

فاطمه صولی
شهریور 1399

 Educational Psychology .1
 Educational Sciences .2
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حضور و شخصیت خود را ارتقا دهید
کند. کالسهایتان تغییر  تا جو، رفتار و روابط در 
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فهرست مطالب

مقدمه: مسئله حضور، آموزش حضور مؤثر، آموزش بازیگری، 
مهارت هـای  کالس،  تـا  صحنـه  از  شـخصیت،  و  حضـور 

سـه گانه، عمل کـرد بعـد از یادگیـری

چیسـت؟  جایـگاه  از  منظـور  بداهه سـازی،  جایـگاه: 
پاییـن،  یـا  بـاال  جایـگاه  بـا  آمـوزگاران  نمونـه،  نمایشـنامه 
پاییـن  موقعیـت   کالسـی،  تعامـل  فـوری،  بـاالی  جایـگاه 
آورنـده جایـگاه، چگونگـی بـاال بـردن جایـگاه در شـرایط 
فشـار، "نمایشـنامۀ"خوانی درس، ارتبـاط چشـمی، اسـتاد 
و  بـاال  جایـگاه  رفتارهـای  چگونگـی  باشـید،  جایـگاه 
گرفتـن قـدرت، آیا بـازی در  پاییـن، دانـش جایـگاه، قیافـه1 
جایـگاه بـاال می توانـد باعث شـود در یـک انتخابات پیروز 

شوید؟

بـه درون،  بیـرون  بـه جـای  بیـرون  بـه  جرأت منـدی: درون 
مهارت هـا،  آمـوزگار،  یـک  حقـوق  جرأت منـدی،  مثلـث 
مسـئله  کـردن،  نقـد  و  شـدن  نقـد  گفتـن،  "نـه"  یادگرفتـن 
"خـوب بـودن"، مقابله با کم رویی، نمونه ذهنی پرخاش گر-
کـردن،  عمـل  عصبانـی  خـود،  خشـم  بـا  برخـورد  منفعـل، 

حرکـت رو بـه جلـو

Pose .1, ژست 

11

23

47
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ارتباط موثـر: گزینه سـوم،NLP به طـور خالصه، تعریف ارتباط 
موثـر  hku;hs حرکت هـا، هم گامـی و راهنمایـی، آمـوزش همـه 

گوش کـردن، پریشـانی دانش آمـوزان دانش آمـوزان، 

سـه حلقـه انـرژی: تعریـف حضـور موثـر، عامـل مجهـول، 
دوم،  حلقـه  انـرژی  سـوم،  حلقـه  انـرژی  اول،  حلقـه  انـرژی 
دوم،  حلقـه  فهرسـت  بررسـی  حلقه هـا،  بیـن  جابه جایـی 
احسـاس حلقه دوم چگونه اسـت؟ دیدگاه "من" به چه درد 

اشـتیاق  می خورد؟حفـظ 

فقط ارتباط برقرار کنید: تیزترین ابزار در جعبه، تیزحسی، 
انعطاف پذیـری رفتـاری، قاب بنـدی و قاب بنـدی مجـدد، 
کـردن عمل کـرد، بمبـاران ارتبـاط  اثرگـذاران کالس، متعـادل 
و  تذکـر  چیدمـان  صندلی هـا،  دادن،  انجـام  درسـت  موثـر، 
پیش گویی هـای  ا لگوبـودن،  واسـنجی،  تشـریح  تنبیه هـا، 
انتقـال  رشـدپذیر،  ذهـن  پذیـرش  بخـش،  خـودکام 

بـاال اسـتانداردهای 

صـدا، لبـاس، فضا: در جعبه ابزار شـما چیسـت؟ تنفس 
و صـدا، تمریـن بـرای تقویـت صـدا، صـدای طبیعـی شـما، 
صـدا و بانـوی آهنـی، گفتـن آن چـه مناسـب اسـت، لباس، 
لباس قـدرت،  آمـوزگار،  لبـاس  اسـت؟  مهـم  قـدر  ایـن  چـرا 
گاهـی فضایی، قـدرت حلقه،  لبـاس یـک شـکل مدرسـه، آ
کـردن  کـردن در یـک حلقـه، تسـلط بـر حلقـه، صحبـت  کار 

کلمه هـا. کالس، آخریـن  در 

67

79

99

121
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مسئله حضور

کالس می شـوند،  کـه وارد  کـه لحظـه ای  همـه مـا آموزگارانـی را می شناسـیم 
توجـه همـه را بـه خـود جلـب می کنند. حضـور1 این آمـوزگار ان در لحظه درک 
برقـرار  ارتبـاط  دانش آمـوزان  بـا  زدن،  حـرف  واژه ای  بـدون  اغلـب  و  می شـود 

می کننـد.
کـه دانش آمـوزان فکـر کننـد که »مـن به ایـن آموزگار  اّمـا ایـن طـور نیسـت 
احتـرام می گـذارم، زیـرا بسـیار خـوب حضـور دارد.« در واقـع ایـن یـک رونـد 
کـودکان و نوجوانـان، آمـوزگاران خـود را »می خواننـد یعنی  گاه اسـت.  ناخـودآ
کـردن، آن هـا را درک می کننـد« و بسـته به نوع نگاه و صـدای آموزگار،  بـا نـگاه 
کـه او چـه رفتـاری دارد و نحـوه حرکتـش چگونـه اسـت، پاسـخ عاطفـی  ایـن 

می دهنـد.
دسـت یافتـن بـه بازخـورد مفید، در مـورد نوع تأثیرگذاری شـما بر کالس 
کنیـم؛ مشـکل اسـت. بعضـی وقت هـا ممکـن اسـت در مـورد  دسـت پیـدا 
کالس بـه خوبـی حضـور  کـه »آن هـا در  گونـه اظهـار نظـر شـود  آمـوزگاران ایـن 
و  اسـت  رفتـار"  ضعیـف  برای"مدیریـت  لطیـف  عبـارت  یـک  ایـن  ندارنـد« 
بـه نـدرت ایـن عبـارت بـا ایده هایـی در مـورد چگونگـی بهبـود ایـن حضـور 

ناقـص، همـراه اسـت.
مانعـی  کـه  اسـت  کودکانـی  از  مملـو  شـما  کالس هـای  حـال،  ایـن  بـا 
کـه ایـن  بـرای ارائـه بازخـورد مـداوم بـه شـما را ندارنـد. شـما بایـد یـاد بگیریـد 

کنیـد. تفسـیر  و  و جـو  را جسـت  بازخوردهـا 

 presence .1



کالس، حضور ُپر جاذبه14 ارتباط موثر در 

آموزش حضور مؤثر در سایر حرفه ها

آموزگار هـا عـادت دارنـد که دربارۀ روندهای ناهشـیار یا نیمه هشـیار تأمل کرده 
و در مـورد آن هـا آمـوزش دهنـد. بـه عنـوان مثـال، آن هـا بـه دانش آمـوزان نشـان 
کـرد.  می دهنـد چگونـه می تـوان مضمـون یـک رمـان، فیلـم یـا بـازی را تحلیـل 
بـا ایـن حـال، هنگامـی کـه صحبت از آمـوزش و پیشـرفت آموزگاران می شـود، 
یادگیـری مهـارت برقـراری ارتبـاط موثـر و به کار بردن آن خیلی مهم نشـان داده 

نمی شـود.
آمـوزش   دیگـر  حرفه هایـی  یـا  و  بازیگـران  و  سیاسـت مداران  بازرگانـان، 
می بیننـد کـه بایـد دیگـران را چگونـه تحـت تاثیـر قرار دهنـد.  یعنی آن هـا برای 
اّمـا چـرا در مـورد  کیفیـت حضـور و ارتبـاط موثـر، آمـوزش می بیننـد.  افزایـش 

گونـه نیسـت؟ آمـوزگاران ایـن 
حضـور موثـر یـک شـاخص کلیـدی بـرای کارآمـدی در مدیریـت کالس 

کیفیت اسـت. و ارائـه آمـوزش بـا 
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آموزش همراه با بازیگری

ثابـت  را  تـالش می کردنـد خـود  کـه   1PGCE تـازه کار مربیـان  بـا  کار  هنـگام 
کـه بـه  یگـری  کـه چقـدر شـیوه های باز کننـد، بـرای نخسـتین بـار پـی بـردم 
بعدهـا  باشـد.  مفیـد  هـم  آن هـا  بـرای  مـی دادم، می توانـد  یـاد  دانش جویـان 
یگـری  گذشـت سـال ها، شـیوه های باز مربـی آمـوزش و یادگیـری شـدم و بـا 
کـه در ایـن  کالس را ارایـه دادم  را بـرای آمـوزش مربی گـری و حضـور مؤثـر در 
کنـون بـه طـور مرتـب بـا آمـوزگاران  کتـاب بـه شـرح آن خواهـم پرداخـت. مـن ا

تـا: کار می کنـم 
کنند. - بتوانند بازخورد دانش آموزان را تفسیر 

کالس  ی دادهـای  کنش  هـا نسـبت بـه رو - معنـای ضمنـی و مفهـوم وا
را بفهنـد.

کثر برسانند. - قدرت زبان بدن و صدا را به حدا
کنند. کالس، به طور موثر استفاده  که چگونه از فضای  کنند  - درک 

کـه چگونـه "جـرأت و اقتـدار"، "ارتباط نزدیـک" و "حفظ  - نشـان دهنـد 
جایـگاه" می توانـد یـک مثلـث تحول برانگیـز در مدیریت کالس باشـد.

گـر در  ا بـرای عنـوان مثـال  آینـد،  بـر مقاومـت دورن خـود فائـق  بتواننـد 
گفتـن را در زندگـی بیاموزنـد ممکن اسـت در کالس برای  تـالش هسـتند"نه" 

کار چالـش داشـته باشـند. ایـن 
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کالس، حضور ُپر جاذبه16 ارتباط موثر در 

حضور و شخصیت

کـه بایـد درک شـود، ایـن اسـت که حضـو موثر شـما در کالس  اولیـن نکتـه ای 
توسـط شـخصیت1 آمـوزگاری ایجـاد می گـردد. حـال شـخصیت یـک آموزگار 

کـرد؟ چیسـت و چگونـه می تـوان آن را خلـق 
اّمـا  دارد،  وجـود  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  بـرای  مختلفـی  روش هـای 
بیش تـر  در  اسـت.  اسـتندآپ کمدی  چنـد  تماشـای  آن،  جالب تریـن 
یگـران بایـد مخاطبیـن را نادیـده بگیرنـد تـا آن هـا را وارد  اجراهـای تئاتـر، باز
دنیـای نمایـش کننـد. از طـرف دیگـر کمدین هـا بایـد مخاطبـان خـود را وادار 
بـه همـکاری کننـد تـا بتواننـد آن هـا را سـرگرم کننـد و بخندانند؛ زیرا پاسـخ و 
کنـش آن هـا بسـیار مهـم اسـت. آن هـا مجبورنـد هکلرهـا2 را مدیریـت کنند  وا
کسـی بـه  کننـد. در غیـر ایـن صـورت،  و عمـوم مخاطبـان را بـا خـود همـراه 
اجـرای آن هـا نخواهـد خندیـد و ایـن بـرای آن هـا می توانـد شکسـت سـختی 

کالس درس نیـز بـه نوعـی دیگـر وجـود دارد... باشـد. ایـن موضـوع در 
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که با پرسش، چالش و یا مزاحمت، دیگران را آزار  کسانی هستند  Heckler .2 ، هکلرها 

و اذیت می کنند.


