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5 خصوصیت مدرس مرجع
برگرفته از: کتاب مدرس مرجع نوشته ژان بقوسیان

در هر حوزه افراد کمی موفق می شوند به مدرس مرجع تبدیل شوند. در حوزه فعالیت 

شما هم شاید مدرس های بسیار زیادی وجود داشته باشند ولی فقط چند نفر از آن ها 

موفق می شوند به جایگاه »مدرس مرجع« برسند. بهتر است اول دقیقا ببینیم مدرس 

مرجع کیست و چه خصوصیاتی دارد.

مدرس مرجع کیست؟
او  وقتی  است.  دیگر  مدرسان  و  شاگردان  الگوی  که  است  کسی  مرجع  مدرس 

محصولی تولید می کند اولین کسانی که آن محصول را می خرند رقیبانش هستند. 

یعنی مدرسانی که می خواهند در کارشان بهتر شوند.

هنر او فقط تدریس عالی یا فن بیان قوی نیست! بلکه داشتن حرف هایی جدید و 
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ارزشمند برای گفتن است. او نکات و ایده هایی را می گوید که در هیچ آموزشی پیدا 

نمی شود. خودش وقت گذاشته و روش های ساده ای پیدا کرده که کار شاگردان را 

آسان تر می کند.

او مخترع  که  البته واضح است  نیست.  دیگران  تکرار مطالب  کار مدرس مرجع 

مطالب جدید نیست و بخش عمده ای از مطالب را از دیگران فراگرفته است. ولی 

حتما ارزش افزوده ای به آن اضافه کرده است و حتی ایده های جدیدی را به آن 

حوزه افزوده است.

میزان فروش محصوالت و آموزش های مدرس مرجع عالی است. حتی گاهی قبل 

از اینکه بازاریابی صورت گیرد، وقتی دیگران خبردار می شوند که کتاب جدیدش 

چاپ شده است، بالفاصله آن را می خرند!

شما می توانید به جایی برسید که تعداد زیادی از مخاطبان به شما اعتماد کامل دارند 

و تقریبا هر محصول و خدمتی که ارائه کنید بالفاصله فروخته  شود. پس درآمدی 

عالی خواهید داشت و همین به شما کمک می کند بتوانید کارهای بزرگ تری انجام 

بدهید. مثال از بهترین دوربین های بازار برای ضبط آموزش هایتان استفاده کنید. یا 

برای پیشرفت خودتان در بهترین دوره های آموزشی جهان شرکت کنید!

حاال که ذهنیت دقیق تری از مدرس مرجع کسب کردیم، به پنج خصوصیت کلیدی 

مدرس مرجع بپردازیم که بخشی از شخصیت او شده است.

1. الگو باشید
مدرس مرجع الگوی دیگران است. زمانی مدرس مرجع می شوید که دیگران آرزوی 

رسیدن به شما را داشته باشند. شاگردان شما نه تنها مایل اند به دانش و بینشتان 

دست یابند، بلکه دوست دارند شبیه شما باشند.
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خودش  ناب،  مطالب  داشتن  و  عالی  تدریس  بر  عالوه  مرجع  مدرس  یک  پس 

مطابق آموزش هایش زندگی  می کند. حتما مشاوران تغذیه زیادی را دیده اید که 

افرادی  چنین  می کنند.  مصرف  دخانیات  که  پزشکانی  یا  هستند.  چاق  خودشان 

باید  الگوی مناسبی نیستند. پس  هیچ گاه نمی توانند مدرس مرجع شوند، چون 

نسبت به خودمان خیلی سخت گیر باشیم تا برای شاگردان  الگوی مناسبی باشیم.

این سوال را همیشه از خود بپرسید: اگر همه شاگردانم دقیقا مثل خودم بشوند، 

آیا دنیا جای بهتری خواهد شد یا خیر.

الگوها همیشه پیشرو هستند
دیگران به مدرس مرجع نگاه می کنند تا تصمیم بگیرند چه کاری انجام دهند. پس 

او باید پیشتاز باشد. تمام عالقه مندان آن حوزه، مطالب جدید و ناب را برای اولین 

بار از زبان او می شنوند.

بسیاری از مدرسان هیچ گاه به جایگاه »مدرس مرجع« نمی رسند چون همیشه در 

حال تقلید از دیگران هستند. مدرس مرجع ساعت ها و روزها فکر می کند و تحقیق 

می کند تا یادگیری را آسان تر و لذت بخش تر سازد.

موارد جدید را امتحان کنید
آموزش  کارتان  کنید  کنند. فرض  امتحان  را  موارد جدید  ندارند  خیلی ها دوست 

گرافیک و کار با نرم افزار فتوشاپ است. خبردار می شوید نرم افزار جدیدی عرضه 

از مدرسان گرافیک حاضر نخواهند شد  از فتوشاپ است. بسیاری  بهتر  شده که 

وقت زیادی اختصاص دهند و به آن نرم افزار مسلط شوند. شما به عنوان مدرس 

این  به  البته شاید  انجام می دهید.  را  کار  این  باشید که  اولین کسی  باید  مرجع 

نتیجه برسید که نرم افزار جدید خوب نیست. 
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را تست می کنید و  ولی درهرصورت شما پیشرو هستید و همیشه موارد جدید 

نتایج تحقیقات را به شاگردان منتقل می کنید.

اخالق از هر چیزی مهم تر است
عالوه بر الگو بودن در آموزش های تخصصی، باید در حفظ معیارهای باالی اخالقی 

الگو باشید. اگر با مخاطبان صادق نباشید دیر یا زود این موضوع آشکار خواهد 

شد.

هیچ گاه وسوسه نشوید برای بزرگ نشان دادن خودتان یا کسب هر موفقیت دیگر، 

معیارهای باالی اخالقی را زیر پا بگذارید. یک مدرس با تخصص باال و معیارهای 

اخالقی پایین می تواند به دیگران لطمه بزند.

2. اقتدار داشته باشید
مدرس  یک  همیشه  شاگردان  است.  »اقتدار«  داشتن  مهم،  بسیار  عامل  دومین 

مقتدر را دوست دارند. نه کسی که همیشه دو دل است و حرفش را نمی تواند با 

قطعیت بگوید. در آموزش هایتان با قطعیت صحبت کنید. این قطعیت شما است 

که شاگرد را به انجام گفته ها وا می دارد. تصور کنید اگر پزشکان قاطع نباشند چه 

اتفاقات خطرناکی روی می دهد. بیمار باید به جدیت اوضاع و همچنین اهمیت 

اقدامی که باید انجام دهد پی ببرد.

گزینه های  بدهید.  پیشنهاد  خاص  راه حل  یک  شاگرد،  مسائل  درباره  کنید  سعی 

زیاد باعث سردرگمی شاگرد می شود. البته شاید چندین گزینه معرفی کنید، ولی در 

نهایت بینش خودتان را بگویید و بهترین گزینه را از دیدگاه خودتان معرفی  کنید.
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اخطار بدهید!
هرگاه الزم است به شاگرد اخطار بدهید و او را از انجام کار اشتباه بازدارید. شما 

تمام تالشتان را می کنید که شاگرد نتیجه بگیرد. با اخطارهای درست و به موقع 

دردسر شاگرد را کم می کنید و مسیر رسیدن به هدف را هموارتر می سازید. همیشه 

شجاعت تصحیح شاگردان را داشته باشید و هیچ گاه برای کاهش دردسر خودتان، 

شاگرد را به حال خودش رها نکنید.

اگر مورد اشتباهی در شاگرد می بینید حتما این موضوع را به او بگویید حتی اگر 

باعث رنجش او شود. شما واقعا صالح او را می خواهید و فقط دنبال محبوبیت 

خودتان نیستید.

خودتان را نبازید
اگر اقتدار کافی دارید، وقتی در همایش ها یا کالس ها فردی با گفته شما مخالفت 

کرد خودتان را نمی بازید. سعی می کنید بدون اضطراب به او توضیح بدهید. حضار 

هیچ وقت احساس نمی کنند دچار نگرانی و اضطراب شده اید.

3. تحلیلگر باشید
آیا می دانید برخی از مدرسان چگونه آموزش هایی ارائه می دهند که نظیرش در 

تا به حال  این طور بگویم چطور مطالب جدیدی می یابند که  یا  ندارد؟  دنیا وجود 

کسی ارائه نکرده است؟ این مطالب جدید چگونه به مغز مدرس خطور می کند؟

به  با تحلیل،  یا  را تجربه می کنند  مواردی  یا خودشان  بسیار ساده است.  پاسخ 

نتایج جدیدی می رسند. اگر دقت کرده باشید بسیاری از کتاب های پرفروش دنیا 

کنیم  فرض  است.  موشکافانه  تحلیل  نتیجه  کسب و کار  و  فردی  بهبود  زمینه  در 

می خواهیم 3 عامل موفقیت کسب و کارهای بزرگ را بیابیم. یک راه این است که 

در کتاب ها و مقاالت اینترنتی جستجو کنیم. یک راه جسورانه تر این است که سعی 
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کنیم عملکرد چند کسب و کار بزرگ را تحلیل کنیم. شاید به نتایج جدیدی برسیم که 

تاکنون هیچ کس به آن پی نبرده است.

ما با تحلیل می توانیم به مطالب جدیدی پی ببریم که کامال جدید است. پس از 

تحلیل کافی می توانیم ارتباط بین اتفاقات و مطالبی را بیابیم که از نگاه دیگران 

پوشیده مانده است.

4. ترغیب گر باشید
برای ایجاد تحول در دیگران باید بتوانیم در دیگران انگیزه ایجاد کنیم و افراد را 

به انجام کارهای درست و مفید ترغیب کنیم. پس مدرس مرجع باید شخصیتی 

ترغیب گر باشد و بتواند عده زیادی را به انجام کارهای مفید ترغیب کند.

یکی از بهترین راه های ترغیب، صحبت درباره رویای شاگرد است. در آموزش هایتان 

رویاهای شاگرد را به تصویر بکشید و یادآوری  کنید که با اجرای آموزش های شما، 

چطور می توان به رویای موردنظر رسید. اگر شاگردان ندانند با آموزش های شما در 

نهایت به کجا باید برسند، انگیزه کافی برای پیشروی نخواهند داشت.

که  است  موضوع  این  یادآوری  می شود،  شاگرد  ترغیب  باعث  که  دیگری  نکته 

اکنون توانسته اید به جایگاه  خودتان هم روزی دقیقا در جایگاه شاگرد بودید و 

مطلوبی برسید.

این  با  پیش،  استفاده می کنند: چند سال  زیاد  از چنین جمالتی  مرجع  مدرسان 

چالش مواجه بودم، نمی توانستم کار را انجام دهم، ولی باالخره موفق شدم.
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ایده آل گرایی شاگرد را کم کنید
بسیاری از شاگردان به نتیجه مطلوب نمی رسند، چون بیش ازحد ایده آل گرا هستند. 

آن ها فکر می کنند می توان هر کاری را در اولین تالش عالی و بی نقص انجام داد. 

نتایج  به جای توقع  باشد و  تا عمل گرا  را تشویق کنید  بهتر است همیشه شاگرد 

عالی، دنبال بهبود مستمر باشد.

شاگردان ایده آل گرا تا جای ممکن کارها را به تعویق می اندازند. خیلی خوب است 

به آن ها نشان دهید روش سعی و خطا اغلب زودتر به نتیجه می رسد تا اینکه در 

اولین تالش بی نقص باشیم.

5. با مالحظه باشید
زمانی مدرس مرجع  انسان« است. شما  به عنوان یک  به دیگران  منظورم »توجه 

می شوید که انسانی خارق العاده باشید.

اصلی  است. هدف  درآمد  فقط کسب  افراد  از  بسیاری  برای  از کسب و کار  هدف 

ایران مدرس های مرجع  در  نیست.  پول  و  درآمد  مدرس مرجع هیچ وقت صرفا 

باسابقه ای وجود دارند که واقعا هیچ نیازی به پول بیشتر ندارند. ولی با ذوق و 

شوق زیاد دوره های جدید طراحی می کنند و از کمک به دیگران لذت می برند.

طبیعی است که مدرس مرجع دوره های آموزشی بسیار گرانی داشته باشد. ولی 

او در کنار همین دوره ها، مطالب و آموزش های رایگان زیادی را هم تولید می کند 

تا در زندگی افراد بیشتری اثرگذار باشد. قبال صحبت کردیم که تولید آموزش های 

بازاریابی مدرس مرجع است. ولی موضوع فقط این  از استراتژی  رایگان بخشی 

از مردم  بزرگ تری  به گروه  این موضوع لذت می برد که  از  نیست. مدرس مرجع 

خدمت کند، حتی اگر آن ها محصوالت او را خریداری نکنند.
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برای موفق شدن شاگرد تالش کنید
موفقیت شرکت کننده ها یا شاگردان باید برای شما مهم باشد. اگر دیدید شاگردانتان 

موفق نمی شوند و به کمک بیشتری نیاز دارند، حاضر باشید بیش از تعهدی که به 

آن ها داده اید تالش کنید. به هر قیمت ممکن تالش کنید شاگردان را به جایگاه 

مطلوب برسانید.

بسیاری از مدرس های تازه کار وقتی می بینند سود کمی عایدشان می شود به راحتی 

تعهدات خودشان را زیر پا می گذارند، ولی مدرس های مرجع در کمک به شاگرد 

متعهد هستند.

ایجاد ارتباط و هم کالم شدن با افراد بامالحظه کار آسانی است. این افراد خودشان 

را بزرگ و مهم نمی دانند. البته به دانش و توانمندی های خودشان اعتقاد دارند، 

ولی به عنوان یک انسان خودشان را برتر از دیگران نمی دانند.

مدرس های مرجع زیادی را دیده ام که در زمان استراحت همایش ها به جای پنهان 

همین  از  و  باشند  شرکت کنندگان  بین  می دهند  ترجیح  وی آی پی  اتاق  در  شدن 

فرصت هم برای پاسخگویی به سواالت آن ها استفاده کنند.
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