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روح اله مظفرى پور*

اين پژوهش با هدف تشـريح و تبيين ويژگى هاى كاريزمايى و معلم كاريزماتيك انجام شـده است. 
برخـالف تصور رايج كه كاريزما را معموالً موضوعـى خارق العاده و مادرزادى مى داند در اين پژوهش 
تبيين مى شود كه كاريزما ويژگى منحصر به افراد خاصى نيست، بلكه مربوط به رفتار و گفتار خاصى 
اسـت كه قابل آموزش و يادگيرى است. در بينش امروزى، كاريزما بيشتر با مؤلفه هايى مانند داشتن 
اعتمادبه نفـس، توانايى درك ديگران و ارتباط با آن ها، نوع دوسـتى، برخوردارى از توانايى بالغت و 
فصاحت و به طوركلى توانايى تأثيرگذارى بر ديگران مشخص مى شود. براى تحليل مفهوم كاريزما از 
روش تحليل مفهومى و براى ارائة مفهومى از معلم كاريزماتيك از روش مفهوم پردازى استفاده شده 
است. به همين منظور بعد از تبيين كاريزما و مؤلفه هاى آن، ويژگى هاى معلمان اثربخش و كاريزماتيك 
تبيين شـده است. اين ويژگى ها در بخش رفتارى شـامل مواردى مانند داشتن شور و اشتياق براى 
تدريس، توانايى خوب گوش دادن، داشتن روحية شوخ طبعى و ارتباط مؤثر با دانش آموزان مى باشد. 
در بخش گفتارى، فنون بالغت و فن بيان، مانند اسـتفادة مناسـب از اسـتعاره و تشبيه، استفاده از 
داسـتان براى تفهيم بهتر مطالب و ايجاد تصوير و بينش از طريق سخن و تصويرسازى ذهنى اشاره 

شده است.
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مقدمه
معلم محور تعليم وتربيت رســمی اســت. نوع رفتــار و گفتار معلم و به طورکلی شــخصيت معلم 
به عنوان عنصری اثرگذار در تعليم وتربيت همواره موردتوجه اســت. گارســيا۱، کوپزينسکی۲ و گلندا۳ 
(۲٠۱۱) معتقدند که شــخصيت و رفتار معلم در عملکرد دانش آموزان، و در موفقيت آن ها نقش دارد. 
اثربخش بودن معلم مرتبط با يک روش تدريس خاص نيست، بلکه مربوط به حالتی کلی است که به 
آن طريق معلمان در کالس درس فعاليت می کنند (وستوود، ۱۳۹۱/۲٠٠۸، ص. ۷۶). چگونگی ارتباط 
و برخورد با دانش آموزان و نوع رفتار معلم با آن ها، تأثير مستقيمی بر ميزان اثرگذاری و موفقيت معلم 
دارد. ازاين روســت که بعضی از معلمان تأثيرات عميقی بر شاگردان دارند و هميشه به عنوان يک الگو 
در ذهن شاگردان باقی می مانند. به اعتقاد هووانگ۴ و لين۵ (۲٠۱۴) بعضی از معلمان بسيار محبوب و 
موردقبول هستند و دانش آموزان دوست دارند در کالس آن ها حضور يابند. آن ها ويژگی هايی دارند که 
عميقًا دانش آموزان را جذب می کنند درحالی که همة معلمان آن ويژگی ها را ندارند. اين امر کاريزمای 
تدريــس ناميده می شــود. مطالعه و پژوهش در مورد نوع رفتــار و برخورد معلم و همچنين چگونگی 
کنترل کالس همواره موردتوجه پژوهشگران بوده است، از آن جمله می توان به شريفيان، نصر و عابدی 
(۱۳۸۶)، صمدی، رجايی پور، آقاحســينی و قالوندی (۱۳۸۷)، مهدی نژاد (۱۳۹۲)، مارزانو۶ و مارزانو 
(۲٠٠۳) و ريلين۷ (۲٠٠۶) اشــاره نمود. چگونگی کنتــرل کالس و به عبارتی توانايی مديريت کالس، 
چه در آموزش عالی و چه در آموزش وپرورش عمومی، برای همة معلمان به خصوص برای معلمان و 
مدرســان تازه کار يک دغدغه محسوب می شود (مور۸ و اتکينسن۹، ۱۹۹۸؛ مهدی نژاد، ۱۳۹۲). اهميت 
مديريت کالس و نقش آن در تدريس زمانی بيشتر آشکار می شود که مشاهده می شود مدرسان و مربيان 
مبتدی زمان زيادی را صرف سازمان دهی و مديريت کالس می نمايند و تا زمانی که نتوانند کالس خود 
را به درستی سازمان دهی و مديريت نمايند نمی توانند توجه و تمرکز خود را به فرايند ياددهی يادگيری 
معطوف سازند (ليتل، به نقل از مهدی نژاد، ۱۳۹۲؛ مور و اتکينسن، ۱۹۹۸). طبق گزارش پژوهش های 
مختلف بيش از ۵٠ درصد زمان کالس صرف حل مسائل انضباطی و اداره کالس می شود (اليز، ۲٠٠۳، 
بــه نقــل از عالی و يزدی، ۱۳۸۷). بنابراين لزوم توجــه به چگونگی رفتار و گفتار معلم در کالس و به 
عبارت بهتر، مديريت کالس و توانايی هدايت و کنترل مناســب دانش آموزان بيشــتر نمايان می شــود. 
در پژوهشی که (عبداللهی، توکلی و يوسليمانی، ۱۳۹۳) انجام داده اند شايستگی های حرفه ای معلمان 
اثربخش در دورة ابتدايی در ابعادی مانند پيش نيازهای معلم، ويژگی های شخصيتی معلم، برنامه ريزی 
و آمادگی، مديريت و ســازمان دهی کالس درس و نظارت بر پيشــرفت دانش آموزان را موردمطالعه و 
شناســايی قرار داده اند مواردی مانند تســلط بر موضوع، توانايی برقراری ارتباط کالمی، وضع قوانين 
کالس و بيــان انتظــارات، عالقه مندی بــه دانش آموزان و... مورد تأکيد قرار گرفته اســت. در پژوهش 
حاضر مؤلفه های اثربخشــی معلم موردبررسی قرار می گيرد، با اين تفاوت که در اينجا بيشتر تمرکز بر 
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کاريزمای معلم، به عنوان يک ويژگی برجستة مرتبط با رفتارها و گفتارهای خاص مورد تبيين و تحليل 
قرار می گيرد و الگويی از معلم اثربخش به عنوان معلم کاريزماتيک ارائه می شود.

بحــث کاريزمــای معلم و کاريزمای تدريس، امروزه موردتوجه برخی از پژوهشــگران قرار گرفته 
اســت؛ از جملــه بولــکان۱٠ و گودبوی۱۱ (۲٠۱۴) و هووانــگ و لين (۲٠۱۴). اعتقاد بر اين اســت که 
ويژگی های کاريزمايی می تواند به طور مؤثری به بهبود مديريت کالس و روند تدريس معلم و به طورکلی 
اثربخشی معلم کمک نمايد. اين امر به خصوص، در مقاطع باالتر و در سطح دانشگاه بيشتر موردتوجه 
اســت. پلگرينو۱۲ (۲٠۱٠) معتقد اســت که اتکا به کاريزما وســيله ای اساســی برای مديريت کالس و 
دســتورالعمل مناســبی برای چالش های موجود در کالس اســت (ص. ۷۶). از ديدگاه ريلين (۲٠٠۶) 
تدريس کاريزماتيک، می تواند، انگيزه و هيجان در کالس بيفزايد و کشــف و نقد و همچنين ارتباط را 
در کالس بهتر کند (ص. ۱٠). برخی اثربخشــی معلم را عالوه بر ويژگی های شــخصيتی، در مواردی 
مانند نحوة ارزشــيابی (ســبحانی نژاد، زمانی منش، ۱۳۹۱)، نوع روش تدريس و دريافت بازخورد از 
دانش آمــوزان (الم۱۳، ۲٠۱۴)، اســتفاده از رســانه های متنوع (ميــدور۱۴، ۲٠۱۴) و برقراری عدالت در 
کالس (والکر۱۵، ۲٠۱۳) می دانند. درواقع به نظر می رســد معلم خوب به طورکلی همة اين ويژگی ها و 
بســياری از ويژگی های اخالقی و هنجاری و نيز تخصص های الزم را بايد دارا باشــد. اما الگويی از 
معلم اثربخش که در اين پژوهش موردنظر اســت الگويی اســت که بر ويژگی های کاريزمايی، به عنوان 
ويژگی های شــخصيتی خاص، تأکيد دارد و می تواند به عنوان يک الگوی اثربخش از معلم، قابل توجه 
و کاربــردی باشــد و در کنار تخصص های حرفه ای و صالحيت هــای اخالقی معلم، که معموًال در هر 

جامعه ای موردتوجه می باشد، نيز موردنظر قرار گيرد.
وبــر۱۶ رهبران کاريزماتيک را افرادی فراطبيعی، ســوپرمن يا حداقل افرادی کــه دارای نيروها و 
توانايی های فوق العاده بوده اند تعريف کرده اســت (وبر، ۱۹۷۶، به نقل از توتف۱۷، ۲٠٠۵، ص.۱۹۴). 
درحالی که پژوهش های جديد نشــان می دهد ويژگی های کاريزماتيک، رفتارها و گفتارهايی خاص را 
شامل می شــود که قابل آموزش و يادگيری هســتند (دی وريز۱۸، رو۱۹ و تايليئو۲٠، ۱۹۹۹؛ آنتوناکيس۲۱، 
فنتی۲۲ و ليچتی۲۳، ۲٠۱۱). حال بايد پرســيد که اصوًال کاريزما به خصوص در معنای جديد و امروزی 
آن چيســت و چه ويژگی ها و به عبارتی چه مؤلفه هايی دارد؟ چراکه تاکنون کاريزما چيزی فوق العاده 
و ويژگی برجســته ای در افراد خاص قلمداد می شده اســت که گويی آن افراد به طور مادرزادی چنين 
ويژگی هايی داشــته اند. با چنين توضيحاتی ســؤال ديگری که اين پژوهش به دنبال پاسخگويی به آن 
است، اين است که معلمان کاريزماتيک چه ويژگی هايی دارند و به عبارتی تدريس کاريزماتيک چگونه 
اســت؟ بنابراين، اين پژوهش با هدف ترسيم مؤلفه های کاريزما و ويژگی های معلم کاريزماتيک سعی 
در ارائه پاســخ به ســؤاالت فوق دارد تا ويژگی هــای معلم کاريزماتيک را به عنــوان الگويی از معلم 

اثربخش ارائه دهد.
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روش پژوهش
در اين پژوهش از روش «تحليل مفهومی» برای تبيين مفهوم کاريزما اســتفاده شــده است. تحليل 
مفهومی تحليلی اســت که به واســطة آن به فهم معتبر از معنای يک مفهوم دست پيدا می کنيم (کومبز و 
دنيلز، ۱۳۸۸/۱۹۹۱، ص. ۴۷). در اين روش، تحليل مفهوم از طريق تحديد کردن موضوع در چارچوب 
معينــی صورت می گيرد؛ يعنی تمرکز بر گســترة مفهومی اســت و اين تمرکــز از طريق تبيين صريح و 
روشــن از معنای مفهوم و ارتباط آن با ســاير مفاهيم صورت می گيرد (نئوندروف، ۲٠٠۲، نقل از ياری 
قلی، ضرغامی، قائدی، نقيب زاده، ۱۳۹۱). البته در اينجا بيشــتر نوعی از روش تحليل مفهومی اســتفاده 
می شــود که برحسب شبکة معنايی اســت و به طور مشخص روشی است که به آن «ارتباط اشراقی بين 
مفاهيم» گفته می شود. ارتباط اشراقی ميان مفاهيم شبيه ارتباط نور و شعاع های آن است يعنی مفهومی 
پيرامونی وجود دارد که مفاهيم ديگر جلوه ای از آن می باشــند (باقری، ســجاديه و توسلی، ۱۳۸۹، ص. 
۱۷۹). بنابراين در اينجا کاريزما به مفهوم مرکزی دارای مؤلفه ها و مفاهيم مرتبط با خود اســت که هر 
يــک از آن مفاهيم درواقع گفتار و رفتار خاصی می باشــند که به عنــوان جلوه ای از مفهوم کاريزما تلقی 
می شــوند. ازاين رو در اين پژوهش مفهوم کاريزما و ابعاد و مؤلفه های آن مورد تحليل قرار می گيرد تا 
مفهوم کاريزما به خوبی مشــخص گردد. همچنين از روش «مفهوم پردازی» اســتفاده خواهد شد (کومبز 
و دنيلــز، ۱۳۸۸/۱۹۹۱، ص. ۴۴). اين روش برای ابداع يک مفهوم و يا ســاختار مفهومی و دفاع از آن 
طراحی شــده است. مفاهيم از طريق تغيير دادن يا بازسازی جنبه هايی از ساختارهای مفهومی موجود، 
يعنی مجموعه ای از مفاهيم مرتبط با هم ايجاد می شــوند. مفاهيم نوين ايجاد می شــوند برای آنکه اين 
امکان را به ما بدهند تا وظايفی را به انجام برســانيم که مفاهيم موجود برای انجام آن ها ناکافی به نظر 
می رسند (ص. ۵۵). بنابراين در پژوهش حاضر مفهومی به نام «معلم کاريزماتيک» ارائه می شود؛ به اين 
صورت که با اســتفاده از مفهوم امروزی کاريزما، ابعاد و مؤلفه های آن در قالب رفتار و گفتار مشــخص 

شده و ويژگی های معلم کاريزماتيک تبيين خواهد شد.

مفهوم كاريزما و ويژگى هاى افراد كاريزماتيك
ريشه واژة کاريزما۲۴ به يونان باستان برمی گردد. اين کلمه ريشه در واژه Charis دارد که کلمه ای 
يونانی اســت و يک واژه مهم و برجســته در فرهنگ يونان باســتان بوده و در معانی مختلفی مانند 
زيبايی، نيکی، لطف، قدردانی و حســن نيت به کار می رفته است (پوتس۲۵، ۲٠٠۹، ص. ۱۲). ارسطو 
Charis را مفهومــی می داند که دارای وضعيتی باارزش اســت و به عنوان عمل، شايســتة قدردانی 
اســت. اين واژه به معنای جذابيت نيز به کار می رفته است (همان). کاريزما در گذشته بيشتر مفهومی 
متعلــق به افــراد خاص، از جمله رهبران بزرگ بــا توانايی ها خاص و خارق العــاده بود. چنانچه در 
تعريفی از افراد کاريزماتيک، آمده اســت: «رهبرانی (کاريزماتيک هســتند) که به وسيلة نيروی توانايی 
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شخصی خود قادر بر تأثيرگذاری عميق و فوق العاده بر پيروان خود هستند» (هاوس۲۶، ۱۹۷۷، به نقل 
از آنتوناکيــس و همکاران، ۲٠۱۱). مفهوم امروزی کاريزما از مفهوم قبلی آن متفاوت اســت و ديگر 
ويژگی کمياب يا غيرعادی تلقی نمی شود (همان). در گذشته که بيشتر بر نياز به قدرت تأکيد می شده 
رهبران کاريزماتيک به انگيزه و نيازهای پيروان خود توجه نداشــتند و معموًال بين آن ها و زيردســتان 
جدايی و گسســت بود (انگاوی۲۷، ۲٠۱۲). در معنای امروزی کاريزما، بيشــتر بر جنبه های ارتباطی، 
تأثيرگذاری مثبت، ايجاد انگيزه و نوع دوســتی و جذب ديگران تأکيد می شــود. الســاندرا۲۸ (۱۹۹۸) 
کاريزمــا را توانايی تأثير بر ديگــران به طور مثبت، ارتباط فيزيکی، عاطفــی و فکری تعريف می کند. 
همچنين ويژگی هايی مانند حساسيت نسبت به نيازهای افراد، ارزيابی محيط و توجه به محدوديت ها 
و فرصت ها، ايجاد انگيزه، ايجاد بينش ها و نگرش های جديد، ترسيم آيندة روشن و ايجاد خوش بينی 
و تسلط بر فنون بالغت و سخنرانی از ديگر موارِد مورد تأکيد در ويژگی های کاريزمای امروزی است 
(بونو۲۹ و ايليز۳٠، ۲٠٠۶؛ انگاوی، ۲٠۱۲). اين ها بخشــی از ويژگی های کاريزمای نوين اســت؛ آنچه 
امروزه از آن با نام نئوکاريزماتيک۳۱ ياد می شــود. اين پژوهش بر اين اعتقاد اســت که اين ويژگی ها 

می توانند در موفقيت و تأثيرگذاری معلم نقش مهمی داشته باشند.
يکــی از عناصری که در رهبری نئوکاريزماتيک مطرح اســت نگرش اســت. درواقع ايجاد نگرش 
درست نسبت به امور و ترسيم آيندة مثبت و اميدبخش چيزی است که اين مفهوم بر آن تأکيد دارد. به 
اعتقاد تيخوميروف۳۲ و اسپانگلر۳۳ (۲٠۱٠) تمام نظريه های رهبری نئوکاريزماتيک بر «نگرش» به عنوان 
مهم ترين جنبه از فرايند رهبری تأکيد دارند. اين گونه رهبران بر ترســيم يک افق و ارائة الگوی مناسب 
صحــه می گذارند و پيروان خود را برای بازبينی مفروضات خود، يافتن راه های خالقانه و جديد برای 
بهبود عملکردشان به تالش وا می دارند و در کنار آن بر انگيزش و حمايت فردی نيز تأکيد دارند (ص. 
۴۸). همچنين ارتباط، يکی از عناصر مهم در رهبری نئوکاريزماتيک محسوب می شود. ازاين رو عمومًا 
رهبران نئوکاريزماتيک به عنوان افرادی شــناخته می شوند که دارای توانايی برقراری ارتباط پويا بوده و 

نسبت به نيازهای زيردستان خود حساس هستند (بولکان و گودبوی، ۲٠۱۴).
از ديگــر ويژگی هايی که رهبران کاريزماتيک امروزی دارند اين اســت که آن ها به عنوان الگوهايی 
رفتار می کنند که با فداکاری و فداکردن خود برای زيردستان و با پذيرش ريسک برای آن ها و سازمان، 
خودشــان را نمايان می ســازند (بولکان وگودبوی، ۲٠۱۱). افــراد کاريزماتيک همچنين افرادی همدل، 
عالقه مند و پاسخگو نسبت به ديگران اند، شنوندگان خوبی هستند، شوخ طبع اند، ارتباط چشمی خوبی 
هنگام سخن گفتن دارند و نيز سخنرانان ماهری هستند (هووانگ و لين، ۲٠۱۴؛ بولکان وگودبوی، ۲٠۱۴). 
اين افراد معموًال دارای شــور و شــوق و عواطف مثبتی هســتند و می توانند محيط را تحت تأثير قرار 
دهند؛ به محيط و کار و همنوعان خود عالقه مند هستند و با ايجاد ديدگاه و نگرش مثبت و نيز عواطف 
مثبــت خــود می توانند اين عواطف را به ديگران نيز انتقال دهند (بونو و ايليز، ۲٠٠۶). از ديدگاه ريلين 
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(۲٠٠۶) عمومًا اعتقاد بر اين اســت که افراد کاريزما افرادی با روحيه بشــاش و انسان هايی خوش رو و 
خوش اخالق هستند. آنتوناکيس و همکاران (۲٠۱۱) با مطالعه بر روی رفتار و گفتار افراد کاريزما چندين 
راهبرد مهم، در رفتار و گفتار آن ها شناسايی کرده اند که در نظرية نئوکاريزماتيک مطرح است؛ ازجمله، 
فنون راهبردی گفتاری شامل استفاده از استعاره و تشبيه، که وسيله مناسبی برای متقاعدسازی است و 
بــر فرايند انتقال مؤثر پيام و همچنين بر فرايند پردازش اطالعات و کمک به يادآوری تأثير مثبتی دارد. 
راهبرد ديگر، استفاده از داستان و حکايت در هنگام سخنرانی است که رهبران کاريزماتيک مکرر از آن 
استفاده می کنند که اين باعث ايجاد فهم بهتر مطلب می شود. البته می توان اضافه کرد که داستان و استفاده 
از اســتعاره و تشــبيه بر ميزان عالقه مندی و جلب توجه هر چه بيشــتر مخاطب نيز مؤثر است. رهبران 
کاريزماتيک اعتقادات راســخ اخالقی از خود نشــان می دهند و در احساسات جمع شريک می شوند. 
آن ها انتظارات بااليی از خود و از پيروان خود ترســيم می کنند. نکتة ديگر ارتباط توأم با اعتمادبه نفس 
اســت که از ديگر ويژگی های افراد و رهبران کاريزماتيک می باشــد. همچنين آن ها در ســخنان خود از 
مقايسه کردن و فهرست بندی برای تمرکز هر چه بيشتر بر مطالب استفاده می کنند. در سطح غيرگفتاری، 
رهبران کاريزماتيک در انتقال احساسات استاد هستند و قادرند شور و اشتياق خود را به ديگران انتقال 
دهنــد و حمايــت و توجه آن ها را جلب کنند. همچنين از حاالت و حرکات خاص چهره و تن صدای 
سرزنده استفاده می کنند. آنتوناکيس و همکاران (۲٠۱۱) بعد از برشماری اين ويژگی ها اشاره می کنند که 
اين ويژگی ها قابل آموزش و ياددهی هســتند؛ و نيز معتقدند که بينش ها و رفتارهای کاريزما با توجه به 

پژوهش های انجام شده می تواند برای دانش آموزان نتايج بهتری را موجب شود.
همچنين از انواع کاريزما ســخن به ميان آمده اســت (کابانه۳۴، ۲٠۱۲؛ اسکيک۳۵، ۲٠۱۴): کاريزمای 
قدرت، کاريزمای نگرشی يا تصوری۳۶، کاريزمای مهربانی، کاريزمای حضور و تمرکز. کاريزمای تمرکز 
بر توانايی شنيدن و گوش دادن و درک ديگران مربوط می شود. کاريزمای تصوری مربوط به انگيزش و 
برانگيختن افراد و تشــويق و ترغيب آنان و ايجاد نگرش مثبت و خوش بينی به آينده اســت. کاريزمای 
مهربانی با پذيرش و دوســت داشــتن ديگران و ايجاد رابطه عاطفی مرتبط است، و زمانی بروز می کند 
کــه ديگران فرد را پذيرفته و احســاس خوبی نســبت بــه او پيدا می کنند. کاريزمــای قدرت مربوط به 

اعتمادبه نفس و توانايی نفوذ در ديگران و برانگيختن حس فرمان پذيری در ديگران است.
به طورکلــی می توان گفت کاريزمــا، به عنوان يک ويژگی مثبــت، دارای جنبه های مختلفی در رفتار 
و گفتار اســت که اين رفتار و گفتار قابل آموزش اســت؛ يعنی می توان افراد را کاريزماتيک تربيت کرد. 
ويژگی هايی مانند ســرزندگی، شوخ طبعی، شنونده خوب بودن، توانايی تأثيرگذاری، داشتن قدرت بيان 
خوب، توانايی انتقال احساسات، نوع دوستی و عالقه مندی به کار و محيط آن، اعتمادبه نفس و توانايی 
جلب حمايت و توجه ديگران، توانايی ايجاد نگرش و ترسيم افق های روشن و الگو بودن برای ديگران، 

همه مؤلفه هايی هستند که در افراد کاريزماتيک يافت می شوند.
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معلم اثربخش و تدريس كاريزماتيك
ســه رويکرد در مديريت کالس مطرح اســت (عالی و يزدی، ۱۳۸۷): رويکرد مداخله گرا، که در آن 
معلــم با اعمال کنترل و نظارت بيشــتر بر فعاليت ها و رفتار دانش آمــوزان و تأکيد بر قوانين و انضباط 
کالس ســعی می کند به اهداف آموزشــی برســد؛ رويکرد تعامل گرايانه، که در آن کنترل و انضباط در 
فرايندی تعاملی ميان معلم و دانش آموز به وجود می آيد و دانش آموزان در برنامه ريزی و ســازمان دهی 
کالس سهيم اند؛ و سوم رويکرد غيرمداخله گر، که بر اين باور است که معلم تسهيلگر و مشوق و دوست 
دانش آموز است. بيشتر معلمان از روش مداخله گر استفاده می کنند. می توان گفت رويکرد کاريزماتيک 
هر ســه رويکرد گفته شده را شامل می شود پس معلم کاريزماتيک می تواند در موقعيت های مختلف از 
نوع کاريزمای مناســب بهره گيرد. هم از کاريزمای اقتدار، هم از کاريزمای مهربانی و هم از ديگر انواع 

کاريزما.
خصوصيات و ويژگی های انســانی و اخالقی مناســب، داشتن دانش کافی در رشتة مورد تدريس 
و اطالع از روش های مناســب تدريس را شــايد بتوان از ويژگی های اوليه ای دانست که هر کسی از 
يک معلم خوب انتظار دارد، و می توان گفت در هر جامعه ای اين ويژگی ها معموًال موردتوجه هستند 
که يک معلم خوب بايد آن ها را داشــته باشــد. اما برای ارائة الگويی اثربخش از يک معلم، در کنار 
ايــن ويژگی ها و يا در راســتای آن ها ويژگی هــای کاريزمايی در فرايند تدريس قابل اســتفاده و اجرا 
می باشد، چراکه تدريس نوعی از رهبری است و هر معلم و مدرس بايد بتواند کالس خود را رهبری 
و مديريت نمايد و به نظر می رسد چنين توانايی يکی از ملزومات معلمی باشد. رهبری کالس درس، 
نفوذ و تأثير معلم بر دانش آموزان است به صورتی که دانش آموزان با ميل و عالقه و رغبت برای تحقق 
اهداف آموزشــی تالش کنند (صمــدی و همکاران، ۱۳۸۷). از ديدگاه فــار۳۷ (۲٠۱٠) تدريس نوعی 
رهبری است و مشخص می سازد که معلمان موفق آن هايی هستند که همان کارهايی را انجام می دهند 
که رهبران بزرگ هنگام رويارويی با مشکالت انجام می دهند. بولکان وگودبوی (۲٠۱۱) اشاره می کنند 
که رهبری کاريزماتيک می تواند به عنوان يک مانع بازدارنده در مقابل رفتار دانشــجويانی باشد که در 
برابر تالش اســاتيد مقاومت نشــان می دهند (ص. ۷). البته اين مســئله می تواند در ســطوح ديگر از 
جمله در کالس های مدارس نيز صدق داشــته باشــد. به اعتقاد آن ها در کنار تخصص معلم و تســلط 
وی بر موضوع درســی، معلم بايد توانايی هايی در زمينه تعامالت اجتماعی داشــته باشد، افرادی که 
در موقعيت های اجتماعی خوب عمل می کنند معموًال موردپذيرش و تأييد ديگران هســتند، بنابراين 
معلم عالوه بر تخصص در رشتة خود بايد در موقعيت های اجتماعی هم رفتارهای مناسب و سازگار 
از خود بروز دهد. همچنين او بايد به نيازهای شاگردان خود حساس باشد. حالت های عاطفی مانند 
سرزندگی، پرانرژی بودن و توانايی بيان احساسات و توانايی انتقال مطالب و سخنرانی مؤثر از ديگر 

موارد مورد اشاره آن ها می باشد.



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

ية
شر

ن

تبيين ويژگى هاى معلم كاريزماتيك به عنوان الگويى از معلم اثربخش

142
ë شمارة ٥٨ 

ë سال پانزدهم 
ë تابستان ١٣٩٥

هووانگ و لين (۲٠۱۴) چند ويژگی را از ديدگاه دانش آموزان برای معلم خوب مشخص کرده  است: 
اول اينکه دارای معلومات باشد و به عبارتی در موضوع تدريس خود دارای تخصص کافی باشد. دوم، 
دارای ويژگی های شخصيتی مانند مهربانی، خوش معاشرتی، و دارای صبر و شور شوق باشد. سوم معلم 
خوب از روش های تدريس مناســب استفاده کند. از ديدگاه آن ها، معلمان کاريزماتيک عالوه بر داشتن 
ويژگی هــای فوق ويژگی های ديگری نيز دارند؛ از جمله اينکه از روش های تدريس متنوعی اســتفاده 
می کنند که خســته کننده نيست، کالس آن ها جذاب و گيراست لذا دانش آموزان عالقه مند به حضور در 
کالس آن ها هستند. اين معلمان الگوی خوبی برای دانش آموزان هستند و موردپذيرش و تأييد شاگردان 
خود می باشــند. همچنين دارای روحية شوخ طبعی و خوش مشربی هستند که همواره يکی از مهم ترين 

ويژگی های معلم کاريزماتيک محسوب می شود.
به طورکلی معلمانی که به عنوان معلمان اثربخش۳۸ شــناخته می شــوند بيشتر اين ويژگی ها را دارند 
و هميــن امر آن ها را از ســاير معلمان متمايز می کند (والــز۳۹، نردی۴٠، آوريل۴۱، مينــدن۴۲ و هافمن۴۳، 
۲٠٠۲). درواقع معلمان اثربخش خواسته يا ناخواسته دارای ويژگی های کاريزمايی هستند و بخش اعظم 
مؤلفه های کاريزما را دارند، چون درواقع همان طور که تشريح شد کاريزما توانايی اثربخشی بر ديگران 
است. درواقع بايد گفت معلمان اثربخش، دارای رفتار و گفتار کاريزماتيک هستند و تدريس کاريزماتيک 

ارائه می دهند.
از جمله ويژگی های معلمان اثربخش را گرمی و مهربانی، شــور و شــوق دانســته اند. اين معلمان 
دارای رفتاری دوستانه و مهربان و حساس نسبت به شاگردان خود هستند، همچنين توانايی برانگيختن 
دانش آموزان را دارند و می توانند با سخنان و رفتارهای خود انگيزه و شور و شوق را در شاگردان خود 
ايجاد کنند. از ديگر ويژگی های معلمان اثربخش، داشتن مهارت های ارتباطی، قدرت بيان، عالقه مندی 
به تدريس، توانايی گوش دادن، و عالقه به دانش آموزان است، درحالی که معلمان غيراثربخش از تدريس 
بيزارند و ســخنرانی خسته کننده ارائه می دهند (همان). اســترانگ۴۴ (۲٠٠۷) اشاره می کند دانش آموزان 
از معلمانی که دارای مهارت زبانی خوب هســتند درس را بهتر دريافت می کنند (ص. ۴). او همچنين 
در رابطه با اثربخش بودن معلمان مواردی مانند عالقه مندی به کودکان و دوست داشتن شغل را اضافه 
می کند. معلمان اثربخش شنوندگان خوبی هستند و به آنچه دانش آموزان می گويند به خوبی گوش می دهند. 
آن ها از فرد فرد دانش آموزان خود شناخت دارند و هر کدام را به عنوان يک «فرد» می شناسند و برای او 
احترام قائل اند (همان). همچنين معلمان اثربخش حالت شوخ طبعی دارند و در لطيفه گويی و طنزپردازی 
از مهــارت برخوردارند، لذا دانش آموزان آن ها را به عنوان رهبران برانگيزاننده می شناســند (همان). از 
ديدگاه وستوود (۱۳۹۱) معلمان اثربخش چيزی دارند که آن ها را از معلمان غيراثربخش جدا می کند و 
آن درک مثبت و احترام حقيقی نسبت به دانش آموزان خود است. وستوود معتقد است در تدريس مؤثر 
آگاهی از فن آموزش و آگاهی از موضوع درسی با توانايی های ارتباطی انسانی، شوخ طبعی و بصيرت 
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می آميزد. معلم مؤثر بودن چيزی بيش از آگاهی فنی در مورد روش های آموزش را می طلبد (ص. ۷۸).
معلمــان کاريزماتيک نيز چنين رفتارهايی با دانش آموزان دارنــد؛ رفتارهايی توأم با اعتمادبه نفس، 
انرژی، همراه با توجه و حساســيت نســبت به ديگران. معلمان کاريزماتيک مانند رهبران کاريزماتيک 
بيشــتر بر انگيزه های درونی تأکيد دارند و ســعی می کنند با استفاده از عوامل درونی دانش آموزان خود 
را برانگيزند (بولکان وگودبوی، ۲٠۱۴). اين مســئله به ويژه امروزه بســيار می تواند قابل توجه باشد. در 
مدارس امروزی اهدای جوايز و برانگيختن دانش آموزان موضوعی است که همواره موردتوجه است، 
اگرچه تشــويق و انگيزش بيرونی از اين طريق يکی از راه های برانگيختن دانش آموزان می تواند باشد 
ولی مشــخص است که توانايی معلم و عوامل مدرســه در برانگيختن دانش آموزان از طريق رفتارهای 
کاريزماتيک و عالقه مند نمودن آن ها به درس و محيط مدرســه با رفتارهايی که ذکر شــد بسيار مؤثرتر 

خواهد بود.

ويژگى هاى رفتارى و گفتارى معلم كاريزماتيك
با توجه به آنچه گذشــت بايد گفت ويژگی های کاريزماتيک به نوع ارتباط و تأثير و نفوذ رفتار و 
گفتار معلم در دانش آموزان مربوط می شود. چگونگی رابطة معلم- دانش آموز نکتة کليدی برای ساير 
جنبه های مديريت کالس است. درواقع معلمانی که رابْط خوبی با دانش آموزان خود دارند مشکالت 
کم تری هم در خصوص مديريت کالس دارند. مؤثرترين رابطة معلم- دانش آموز با رفتارهای خاصی 
از معلم مشخص می شود که نشان دهندة سطحی از تسلط و نفوذ و سطح مناسبی از همکاری و تعاون 
است. پژوهش ها نشان می دهد که تسلط و نفوذ مناسب مهم ترين ويژگی رابطة مؤثر معلم-دانش آموز 
می باشــد، معلمان می توانند با تعيين انتظارات رفتاری مشــخص از دانش آموزان تســلط مناســبی بر 
آن ها داشــته باشــند (مارزانو و مارزانو، ۲٠٠۳). با توجه به ويژگی هــای کاريزما می توان دريافت که 
رفتارهــا و گفتارهای کاريزماتيک در عرصة تدريــس و کالس داری چگونه خواهد بود. معلم عالوه 
بر تخصص در موضوع تدريس و تسلط بر آن می تواند با استفاده از رفتار و گفتار کاريزماتيک ميزان 
موفقيت و اثربخشــی خود را افزايش دهد. معلم می تواند با توجه به شرايط مختلف از انواع کاريزما 
بهــره بگيرد. بنابراين در اين پژوهش چند ويژگــی رفتاری و چند ويژگی گفتاری از نوع کاريزماتيک 
مشخص و تبيين می شود که توجه و به کارگيری آن ها می تواند در عمل به اثربخشی معلم کمک نمايد 

و ويژگی های رفتاری و گفتاری کاريزماتيک به عنوان الگويی از معلم اثربخش ارائه شود.

ــبت به موضوع و رشتة تدريس: مشخص شد که داشتن شور و  ــتن عالقه و ذوق نس      داش
شــوق و انگيزه و عالقه، از ويژگی های رفتار کاريزماتيک اســت و می تواند و در مخاطب نيز 
شــور و شــوق ايجاد کند. در واقع افراد کاريزماتيک عواطف مثبتــی از خود بروز می دهند که 
نتيجه اش انتقال اين عواطف و احساســات مثبت به مخاطبان است (بونو و ايليز، ۲٠٠۶، ص. 
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۳۱۸). از قديم گفته شده که «مستمع صاحب سخن را سر حرف  آورد» ولی واقعيت اين است 
کــه برعکس آن هم می تواند اتفاق بيفتد و اگر نيک بنگريم گوينده و ســخنرانی که با شــور و 
حرارت صحبت می کند عالقه مخاطب را جذب کرده و باعث می شــود مخاطب ناخودآگاه به 
حرف های او گوش کند. انسان کاريزماتيک با شور و ذوق خود توانايی به ذوق آوردن مخاطب 

را دارد.
نشــان دادن شــور و حرارت از خود، در جريان تدريس، برای معلم وقتی امکان پذير اســت 
که او به رشــتة تدريس و شــغل خود عالقه مند باشد. شور و هيجان از جمله رفتارهايی است که 
قابل انتقال به ديگری است و وقتی معلم با شور و عالقه به بيان مطلب می پردازد اين شور و عالقه 
به دانش آموزان انتقال می يابد، ضمن اينکه شــور و عالقه واقعی ناشی از اعتقاد و عالقة گوينده 
به مطلب و موضوع اســت، درصورتی که معلم به آنچه می گويد اعتقاد نداشته باشد بديهی است 
تأثيرگذار نخواهد بود. بنابراين می توان گفت يکی از عوامل ايجاد کاريزما در معلم داشتن شور و 

شوق تدريس است که از عالقه مندی اش به رشته و شغل خود برمی خيزد.

ــتن آن ها: عالقه به مخاطب و دوست داشتن او که در  ــت داش    عالقه به دانش آموزان و دوس
اينجا شــاگردان می باشند نيز از ديگر عوامل مؤثر در تأثيرگذاربودن معلم است. به اعتقاد مارزانو 
و مارزانو (۲٠٠۳) شــايد مشــخص ترين راه برای ايجاد ارتباط مناسب با دانش آموزان، دوست 
داشــتن تک تک آن هاست. به اعتقاد اســميث۴۵ و رابرت۴۶ (۲٠٠۲) معلمان کاريزماتيک نه تنها از 
کارشان بلکه از بودن با دانش آموزان لذت می برند (ص. ۹۲). عالقه مندی به مخاطب و مهربانی 
با او باعث ايجاد اعتمادبه نفس و تأثير بر مخاطب می شود (کابانه، ۲٠۱۲). می توان گفت معلم هر 
قدر هم دارای تخصص و مهارت باشد، اگر به دانش آموزان خود عالقه نداشته باشد تأثيرگذاری 

او چندان نخواهد بود.

ــوخ طبعی و روحية طنزگونه: همان طور که اشــاره شد پژوهش ها نشان می دهد معلمانی که     ش
دارای ويژگی شــوخ طبعی هســتند بهتر می توانند با شــاگردان خود ارتباط برقرار کنند و ميزان 
تأثيرگذاری شان بيشتر است. بنابراين يکی از ويژگی های مهم معلم کاريزماتيک، استفاده به موقع 

از طنز و شوخی است.

ــتن مهارت گوش دادن: يکــی از راه های نفوذ و تأثيرگذاری در ديگــران توانايی خوب     داش
گوش دادن و توجه کردن است. معلم کاريزماتيک به تک تک دانش آموزان توجه دارد و در هنگام 
صحبت کردن ســعی خواهد کرد با تمام وجود به حرف های آنان گوش دهد. معلم با کاريزمای 
تمرکــز و حضور می تواند توجه دانش آموزان را جلب کنــد. اين باعث ايجاد انگيزه و عالقه در 

دانش آموزان می شود و ميزان تأثيرگذاری معلم را باال می برد.
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   ارتباط مؤثر با دانش آموزان: توانايی برقراری ارتباط توأم با اعتمادبه نفس از ويژگی های افراد 
کاريزما بيان شد. معلمان کاريزماتيک توانايی برقراری ارتباط با تک تک دانش آموزان را دارند و 
می توانند درک درســتی از آنان داشته باشــند، و اين عالقه و ارتباط منجر به محبوب شدن آن ها 
بين شــاگردان خواهد شد. معلمان کاريزماتيک دارای روحيه همدلی بوده و به نيازهای شاگردان 
حســاس هستند (بولکان وگودبوی، ۲٠۱۱). درواقع ارتباط عاطفی با دانش آموزان از ويژگی های 
معلمان کاريزماتيک اســت. توانايی ارتباط با تک تک دانش آمــوزان و ديدن جهان از زاويه نگاه 
آن ها باعث تأثير بهتر معلم می شود. داشتن ارتباط چشمی هنگام ارائة مطالب از موارد مهم ارتباط 
و انتقال مؤثر مطالب می باشد. تماس چشمی چندثانيه ای با هر يک از مخاطبان و ارائه مطالب در 
حالت ايســتاده و حرکت در هنگام ارائه، تأثير عميقی در جلب توجه آنان خواهد داشت (کابانه، 
۲٠۱۲). بنابراين معلم برای انتقال بهتر مطالب بهتر است ارتباط چشمی با فرد فرد دانش آموزان 

را حفظ کند و تنها به نشستن و ارائه سخنرانی در حالت ايستا بسنده نکند.

ــرای بروز خالقيت: افراد کاريزماتيک به طورکلی افرادی حامی     ايجاد محيط گرم و حامی ب
بوده و با برانگيختن و تشــويق افراد مجموعة خود، زمينه ظهور و بروز اســتعدادهای زيردستان 
خود را فراهم می کنند. در عرصة تعليم وتربيت نيز معلم کاريزماتيک با حس همدلی و ترغيب و 
تشويق شاگردان خود به فعاليت و کوشش و با برخورد احترام آميز و اهميت دادن و گوش دادن 
به نظرات و عقايد شــاگردان، امکان ايجاد فضای تعاملی و بحث و گفت وگو و در نتيجه امکان 

بروز خالقيت را فراهم خواهد کرد.

ــاری و فن بيان: همان طور که شــرح داده شــد از جملــه ويژگی های افراد  ــای گفت    مهارت ه
کاريزماتيک توانايی آنان در سخنرانی مؤثر و استفاده مناسب از فنون بيان است. به نظر می رسد 
يکی از خألهای تربيت معلم، چه در مرحله گزينش و چه در مرحله آموزش معلمان، عدم توجه به 
اين مسئله است. معلمی که قدرت بيان ندارد در ادارة کالس و نيز انتقال مطالب به دانش آموزان 
دچار مشــکل خواهد بود. قدرت بيان يکی از ملزومات حرفة معلمی اســت؛ از اين  روســت که 
گفته می شود يکی از داليلی که رهبری کاريزماتيک در کالس درس مؤثر است اين است که اين 
نوع رهبری، از فن بيان و قدرت ايراد سخنرانی به خوبی بهره می برد (بولکان وگودبوی، ۲٠۱۱). 
بنابراين پيشنهاد می شود اين مسئله به ويژه در عرصه تربيت معلم موردتوجه قرار گيرد. اين مهارت 

دارای ابعاد متعددی است و چندين مؤلفه مرتبط با آن قابل ذکر است:

   استفاده از استعاره و تشبيه: از ويژگی های افراد کاريزماتيک، و در اينجا معلمان کاريزماتيک، 
اســتفاده از تشبيه و اســتعاره است. توانايی استفاده از استعاره و تشبيه يکی از راهکارهای مؤثر 
برای جلب توجه و انتقال بهتر مفاهيم به شمار می رود و بهتر است معلم در ارائة مطالب خود از 
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اين فنون ادبی استفاده کند. درواقع می توان گفت روش بديعه پردازی که در روش تدريس مطرح 
است در اينجا می تواند موردتوجه باشد.

ــتان: داســتان تأثير عميقی بر افراد می گذارد (کابانه، ۲٠۱۲، ص. ۱۲۵). گفتن  ــتفاده از داس    اس
حکايت و داستان مرتبط با موضوع، فهم را آسان و در فرد عالقه و انگيزه ايجاد می کند. معلمانی 
که در اين زمينه مهارت دارند معموًال محبوب هستند. بيان برخی مفاهيم در قالب داستان يکی از 
مؤثرترين راه ها برای ارائة هر چه بهتر درس می باشد. استفاده از داستان باعث می شود هم عالقه 

مخاطب جلب شود و هم ميزان ماندگاری مطالب در ذهن دانش آموز بيشتر گردد.

   ايجاد تصوير و القای بينش از طريق سخن: توانايی القای بينش مناسب در مخاطب و ايجاد 
تصوير از موضوع در ذهن او، و درواقع تصويرســازی ذهنی، وســيلة مناسبی برای ايجاد انگيزه 
و يادگيری بهتر اســت. کاريزمای تصوری که مربوط به انگيزش و برانگيختن افراد و تشــويق و 
ترغيب آنان اســت در اينجا مؤثر خواهد بود. اين مهارت از دو جهت قابل توجه اســت: هم در 
قابل فهم نمودن مطالب و يادگيری آن ها و هم ترســيم افق روشــن برای ايجاد انگيزه و افزايش 
خوش بينــی به آينــده. تبديل کلمات و مفاهيم به تصاوير و تداعی کلمات با تصاوير مناســب و 
استفاده از کاريزمای تصوری کمک مناسبی به يادگيری می کند (کابانه، ۲٠۱۲). اين درواقع نوعی 
تصويرســازی ذهنی اســت که به تفهيم بهتر موضوع می انجامد. افراد کاريزماتيک توانايی ايجاد 
انگيزه در ديگران را دارند و اين کار را از طريق تشويق ديگران و اعتمادکردن و احترام به آن ها 
و ترســيم افق های روشن انجام می دهند. افراد کاريزماتيک به طورکلی افراد خوش بينی هستند و 
آينده روشنی را برای شاگردان ترسيم می کنند. بر اساس پژوهش ها، معلمان خوش بين، اثربخشی 
بااليی دارند و خوش بينی آموزشی آن ها به روند يادگيری بهبود می بخشد (حجازی و امينی پور، 
۱۳۹۳). بنابراين معلم کاريزماتيک ســعی خواهد کرد عالوه بر تصويرســازی از مفاهيم در ذهن 
شاگردان، با ترسيم افق های روشن دربارة موضوع تدريس خويش و تحصيل دانش آموزان، انگيزه 

الزم را در آن ها ايجاد کند.

ــب بين گفتار و رفتار معلم: تأثيرگذاری و محبوبيت معلم و درواقع کارکرد کاريزمايی او     تناس
زمانی عمًال اتفاق خواهد افتاد که بين اعمال و گفتار او تناســب و هماهنگی وجود داشته باشد. 
اعتقاد معلم به آنچه می گويد مهم اســت و مهم تر اينکه خود عامل به آن باشــد. اعتماد و احترام 
متقابل و در نتيجه تأثيرگذاری معلم موقعی اتفاق خواهد افتاد که خودش به آنچه می گويد عامل 
باشد. وقتی معلم بر ورود و خروج منظم تأکيد دارد و خودش نيز آن را انجام می دهد، يا به خوبی 
دقت دارد که آنچه را به عنوان تکليف به شاگردان گفته است فراموش نکند معلوم می شود چقدر 

به کار خود و عمل دانش آموزان اهميت می دهد و حساس است.
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نتيجه گيرى
چنان که در اين پژوهش موردبررســی قرار گرفت کاريزما يک ويژگی و مشــخصة 
برجســتة انســانی اســت که در افراد تأثير فوق العاده می گذارد. در پاسخ به سؤال اول 
مشخص شد که کاريزما دارای مؤلفه های گفتاری و رفتاری خاصی است. همان طور که 
تبيين شــد، داشتن شور اشــتياق برای انجام کارها، توانا بودن در بيان و انتقال مطالب، 
توانايی برقراری ارتباط مناسب با افراد، توانايی انتقال احساسات و عواطف، نوع دوستی، 
اعتمادبه نفس، استفاده مناسب از شوخی و طنز، توانايی ايجاد انگيزه، ايجاد خوش بينی 
و نگــرش مثبت، توجه به نيازهای افراد و توانايی خوب شــنيدن و خوب گوش دادن 
و خوب ســخن گفتن و به طــوری کلی توانايی الگو قرار گرفتــن، از جمله مؤلفه های 
برجســتة مرتبط با کاريزما می باشد. با داشتن چنين مؤلفه هايی معلم کاريزماتيک ميزان 
تأثيرگذاری و موفقيت خود را افزايش خواهد داد. در پاسخ به سؤال دوم و با توجه به 
يافته های ســؤال اول، ويژگی های معلم کاريزماتيک و چگونگی استفاده از ويژگی های 
کاريزما در کالس موردبحث و بررســی قرار گرفت، که مواردی مانند داشــتن عالقه و 
ذوق نســبت به موضوع و رشتة تدريس، ارتباط مؤثر با دانش آموزان، استفاده از تمثيل 

و داستان و غيره از مؤلفه های آن است.
اکنون با نظر به آنچه بيان شــد، بايد گفت کاريزما يک ويژگی مناســب و الزم برای 
معلم اســت. توجه به تربيت معلم اثربخش و ويژگی های رفتاری و گفتاری او مســئلة 
بســيار مهمی اســت که بايد در انتخاب و تربيت معلمــان بيش ازپيش موردتوجه قرار 
گيرد. بايد اشاره کرد که توجه به ويژگی های اخالقی و اعتقادی و تخصص حرفه ای و 
علمی معلم، الزم و ضروری است. داشتن ويژگی های اخالقی متناسب با جامعه و نيز 
ويژگی های تخصصی بســياری از جمله آشنايی با انواع مختلف روش های تدريس و 
شــيوه های ارزشيابی برای معلم الزم است، هرچند کافی نيست. اقتضای شغل معلمی 
در اين است که معلم دارای ويژگی های رفتاری و گفتاری اثربخش باشد؛ چون ِصرِف 
داشتن تخصص علمی و مدرک مرتبط با رشته، کافی نخواهد بود. حتی می توان اضافه 
کرد، تنها آشــنايی با چند نوع روش تدريس نيز اگرچه بســيار ضروری اســت و الزم 
است معلمان با آخرين روش های نوين تدريس رشتة خود آشنا باشند ولی درعين حال 
معلــم اثربخش بايد توانايی های ويژه ای در مديريت کالس، ارتباط بين فردی، بالغت 
و فن بيان، توانايی انتقال مطالب و به طورکلی توانايی تأثيرگذاری بر شــاگردان خود را 
دارا باشــد. درواقع آنچه در اين پژوهــش موردتوجه قرار گرفت مفهومی از کاريزما و 
درواقع نئوکاريزما است که مشتمل بر گفتار و رفتار ويژه ای است که به بهبود اثربخشی 
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معلم کمک می کند و اين ويژگی ها در کنار تخصص حرفه ای معلم بر کارآيی بيشتر او 
کمک می کند. متأســفانه در کشــور ما اين توانايی ها و ويژگی های مخصوص معلمی و 
پرورش آن ها، موردتوجه قرار نمی گيرد. ازآنجاکه دروسی دربارة روش های تدريس به 
دانشــجو معلمان ارائه می شود، دروسی در رابطه با مديريت کالس و چگونگی ارتباط 
با دانش آموزان و ســاير ويژگی هايی که در اين نوشــتار بر آن ها تأکيد شد نيز می تواند 
به تربيت معلمان توانا بيانجامد. بنابراين پيشــنهاد می شــود در دوره های تربيت معلم و 
دانشگاه فرهنگيان واحدها و دروس ويژه ای در ارتباط با پرورش مهارت های ارتباطی 
و فن بيان و مديريت کالس مدنظر قرار گيرد. چون همان طور که بحث شد بسياری از 

ويژگی های مربوط به کاريزما و اثربخشی معلمان را می توان آموزش داد.
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