زﺑﺎن ﺑﺪن و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻗﻮل دادﯾﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ زﺑﺎن ﺑﺪن در اداره ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .در آن ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎد آور ﺷﺪﯾﻢ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت ﺗﮑﻠﻢ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ درزﺑﺎن ﺑﺪن و ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪن ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس و ﻧﯿﺖ دروﻧﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﻼم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .زﺑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﮕﺎه ﺗﺎ ﻧﻮع اﯾﺴﺘﺎدن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ ﺗﺎ
ﻣﺪل و رﻧﮓ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن را در ﺑﺮﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﺑﺎن ﺑﺪن ﺑﺮ روی اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻼس اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آﻣﻮزش ر و ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ و ﻣﺪرﺳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﺎرت در زﺑﺎن ﺑﺪن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﺧﻮب در ﭘﺮوﺳﻪ
ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،زﺑﺎن ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
دﻫﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﮐﻼس ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻼل آوری درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ  3ﯾﺎ  4ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮔﺮوه ﯾﮏ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ
ﺗﺎﺗﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﺑﺪن ﮐﺎرﮔﺎه را ﻓﻌﺎل ﮐﺮد .ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ورزﺷﯽ ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ زﺑﺎن ﺑﺪن را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ زﺑﺎن ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺮﮐﺎت
ﺑﺪن ﺗﺎ ﻧﻮع و رﻧﮓ ﻟﺒﺎس را در ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ از ﯾﺎد ﮔﯿﺮی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﺸﻮد.
درﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ .ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﯾﺠﺎد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﺸﺴﺘﻦ و اﯾﺴﺘﺎدن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روﺑﺮوی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﺟﺎﻧﺐ
اﺣﺘﺮام را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻧﮕﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﺣﺴﺎس ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻻزم ﺷﺪ ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺑﻪ او اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ.
ﺻﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺪن اﺑﺰار ﻣﻬﻤﯽ در اداره ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺖ .ﺻﺪا اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ آرام ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻼﺑﺖ آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺤﻦ ﺻﺪا ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ آزار دﻫﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ و ﺷﺮوع ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ
ﺷﺮوع ﺑﻪ دادن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺮﯾﺢ و ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﺻﺪای ﺷﻤﺎ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﺑﺎن ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺎد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ،آرام ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ،ﻧﻈﻢ ،دﻗﺖ و ﺣﺘﯽ ﺷﺮوع و ﺧﺘﻢ ﮐﻼس ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺒﻠﯽ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﯾﮏ
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی را ﮐﻪ اداره ﮐﺮده اﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻫﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ را ﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و آن را ﻣﺮور ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ را ﻗﺒﻞ و

ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﯿﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻋﯿﺐ ﻫﺎی ﮐﻼس داری ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻨﺪی و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رﯾﺰﺗﺮ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﭘﻠﻪ ﺷﮑﺴﺖ در اداره ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﯾﻢ و از آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺧﻮد را ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺪاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ
ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﺮ ﻫﻨﺮ ﺟﻮ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﯾﮏ
ﺷﯿﻮه و ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺮای اداره ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ روﺷﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ ﺧﻮب ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻼس ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻮع اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی وﻫﻢ ﺳﻮﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

