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 التواصل غير المفظي

Non-verbal Communication 

 (   Body Language) لغة الجسد 

 تعريف التواصل غير المفظي

بأنو االتصال الذي يتم بين األفراد بشكل غير لفظي؛ أي دون استخدام كممات ، ويساعد يعرف  
 إذا ُأحسن استخدامو عمى بناء عالقات شخصية جيدة .

الطريقة من التواصل منذ سبعينات القرن الماضي بعد أن نشر الكاتب "جوليوس بدأ االىتمام بيذه  
، حيث كان ممخصًا لدراسات عمماء السموك  0791فاست" كتابو الشيير "لغة الجسد" في عام 

لتثبت جميعيا أىمية التواصل  لالتصاالت غير المفظية، ثم تتالت الدراسات واالىتمامات في ىذا الموضوع
% من حاالت التخاطب والتواصل بين 81في تواصمنا مع اآلخرين، ووجد عمماء النفس أن  غير المفظي

الناس تتم عن طريق اإليماءات واإليحاءات والرموز، وليس عن طريق الكالم والمسان، كما أن تأثير ىذه 
رد تناولت الطريقة أقوى بخمس مرات من التأثير الذي تتركو الكممات، وفي دراسة قامت بيا جامعة أكسفو 

 أن اإلنسان يستخدمردين مع بعضيما، وتوصمت إلى فييا طرائق توصيل المعنى أثناء التخاطب بين ف
ونبرة الصوت ولغة الجسد، وكانت ثالث وسائل لتوصيل المعنى أثناء التخاطب الشخصي ىي الكالم 

الذي يعتقد بأنو م نسبة الكال مفاجئة، حيث بمغت النسب التي حصمت عمييا ىذه الوسائل في الدراسة
% 77حصمت عمى نسبة  %، ولغة الجسد57بنسبة  فكانت نبرة الصوتأما % فقط، 01 الموصل األول

، وجميع الدراسات التي أتت بعد ىذه الدراسة أثبتت أن لغة الجسد دائمًا تستحوذ عمى النسبة األكبر في 
 (4106التخاطب بين األفراد .) رزوق، 

 (5995)ناجي،  مق بمغة الجسد :ومن االعتبارات التي تتع 

 والحزن والضجر والخوف والسعادة. يمكن لتعابير الوجو أن تظير عدة مشاعر مثل الكراىية 
  يشعر كل فرد بأنو يرغب ببعض المسافة حولو أثناء تواصمو االجتماعي، وقد يشعر باالرتباك إذا

 اقترب الناس منو أكثر من الالزم .
  محدثك عند التكمم معو، لكن ليس لفترة طويمة .تقضي المباقة عادًة أن تنظر في عيون 
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  عندما تكون في مكتبك ويأتيك زائر، فإن بقاءك خمف مكتبك يعد رسميًا نوعًا ما إذا لم تكن زيارة
 عمل، وعميك أن تنيض وتتجو لمقائو والترحيب بو والجموس معو .

 لحالة التي يكون فييا ليست إشارات الجسد كما تبدو عميو دائمًا، ويعتمد ذلك أحيانًا عمى ا
الشخص، كما أن حركات الجسد قد تكون مقصودة تمامًا من الشخص ، وبعضيا قد ال يكون 

 مقصودًا .

 (5995)ناجي،  بعض اإلشارات غير المفظية المستعممة في عممية التواصل : يبين الجدول اآلتي

 لغة جسد غير مشجعة لغة جسد مشجعة

 العبوس االبتسام

 بشكل غير مصدقرفع الحواجب  الغمز المحبب

 صرف النظر بعيدًا كل الوقت ) عدم اكتراث ( عيون مفتوحة عمى اآلخر عمى شيء محبب

 شفاه مزمومة وأسنان مصطّكة فم مسترخ  

 حركات منقبضة تظير القمق والضجر حركات مسترخية

 نقر األصابع ) نفاذ الصبر ( ىيئة مجاممة

 بعيدًا عن الشخصاالنحناء إلى الخمف  االّتكاء باتجاه الشخص

 االستدارة بعيدًا عن الشخص االستدارة نحو الشخص

 تحية باردة وضعيفة مصافحة حارة

 عدم التالمس التربيت باليد عمى الكتف

 بعض ىميمات التشجيع مثل مم ، ىا ، آه 
 صمت مطبق وعدم إبداء أي تشجيع

 ) أيدي مضمومة لعزل النفس (
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 (5995)ناجي،  التواصل مع مجموعات

Communication With Groups 

التواصل مع مجموعات من المزارعين بشكل كبير في اآلونة األخيرة نظرًا  لقد زاد االىتمام بطرائق 
 اآلتية :لمخصائص الرئيسة 

 تغطية أكبر -5

تؤمن طرائق التواصل الجماعي تغطية إرشادية أكبر، وبالتالي تعطي مردودًا أفضل، حيث  
  لو االتصال بيم بالطرائق األخرى يستطيع المرشد الزراعي الوصول إلى عدد أكبر من المزارعين لم يسنى 

 مناخ تعميمي أنسب -2

 إلنصات والمناقشة واتخاذ القراراتتؤمن المجموعات اإلرشادية مناخًا تعميميًا يتيح لممزارع فرصة ا 
في النشاط اإلرشادي، فالمجموعة تخمق محيطًا داعمًا يكتسب األفراد بموجبو ثقة أكبر بالنفس من خالل 

 مشاركتيم بمناقشة األفكار والتقنيات الجديدة، وسيتفيدون من خبرات بعضيم .

 إنجاز ذو فعالية أكبر -3

جميع المزارعين الذين لدييم اىتمامات ومشكالت تساعد طرائق التواصل الجماعي عمى ت 
مشتركة، فمثاًل ال بديل عن العمل الجماعي عندما تستدعي الحاجة تعاون المزارعين حول مشروع مشترك 

 مثل حفر بئر أو شق طريق زراعي أو بناء سّد ... .

 تشكيل المجموعات

بينت الدراسات أن المصمحة المشتركة ألفراد المجتمع الريفي من أكثر العوامل التي تشجعيم عمى  
التجميع، وقد يمجأ المرشد الزراعي إلى أحد القادة المحميين كي يدعو اآلخرين إلى اجتماع تشكيل 

نين من أصدقائو إلى المجموعة، أو يستخدم تقانة المتوالية العددية، حيث يطمب من أحد المزارعين دعوة اث
دعوة اثنين من أصدقائيما إلى االجتماع وىكذا حتى يكّون  جتماع، ثم يطمب من كل من الصديقيناال

مجموعة مبنية عمى الصداقة واالىتمام الزراعي المشترك، ويستمر وجود ىذه المجموعة باستمرار تمبيتيا 
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ة إضافة لمتعمم واكتساب المعارف لحاجات أعضائيا، وقد يكون من ضمن اىتمامات أعضاء المجموع
 والممارسات الزراعية نشاطات اجتماعية وترفييية وغيرىا .

 تخطيط االجتماعات وتنفيذها

 تحديد الغرض -5

إن تحديد اليدف من االجتماع ىو الخطوة األساسية في التخطيط، وحالما يتم تحديد اليدف يقوم 
 موضوع .المرشد بمراجعة كل المعمومات المتوافرة حول ال

 تحديد شكل االجتماع -2

 يتم اختيار الشكل األكثر موافقة لتحقيق الغرض .

 وضع خطة -3

تتم ىذه المرحمة بعد تحديد غرض وشكل االجتماع ، وتتم مراعاة بعض األمور مثل موعد 
ظيم االجتماع، الوقت، المكان، المتكمم الضيف إن وجد، اإلعالن، العدد المتوقع لمحضور، الترتيب والتن

المالئم لممكان، عدد الكراسي والطاوالت، المعينات السمعية والبصرية، كيفية سير االجتماع، ويتم في 
 النياية تحديد كيفية تقويم االجتماع .

 الدعاية واإلعالن-4

يجب اإلعالن عن االجتماع قبل فترة مالئمة من انعقاده، ويراعى أن يتضمن : موضوع 
 اليدف من االجتماع ، أسماء المتكممين ... . االجتماع ، مكانو ، موعده ،

 وبشكل عام ينبغي مراعاة المسائل اآلتية عند عقد االجتماعات :

 أن يكون موضوع االجتماع من ضمن اىتمامات المستيدفين . –أ 

 أن يبدأ بتحّد أو نقطة جدل أو تثار فكرة لمنقاش . –ب 

 من الوقت لطرح األسئمة واإلجابة عمييا . أن تقدم األفكار بتتابع منطقي مع إتاحة متسع –ج 

 استعمال المعينات السمعية والبصرية ما أمكن . –د 
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 تمخيص ما تم عرضو مع استخالص النتائج التي توصل إلييا االجتماع وذلك في نياية االجتماع . –ه 

 تكرار االجتماعات

د ينظم بعضيا حفالت تعقد عادًة مرة كل شير بالنسبة لمجموعات المناقشة المستديمة، وق
  عظمي ألعضائيا ) أيام الحصاد ( موسمية وسنوية ، وقد تتوقف االجتماعات خالل فترة االنشغال األ

 أو خالل ظروف الطقس السيئة .

 مكان االجتماع

ذا كان عدد الحضور قمياًل فإن منزل  قد يكون مقر الوحدة اإلرشادية أو أي مكان آخر مناسب، وا 
ذا كان الطقس مناسبًا قد يكون في أي مكان محمي ومظمل ، ويؤثر توزيع أحدىم قد يكون منا سبًا، وا 

األفراد في مكان االجتماع عمى المناخ االجتماعي الذي سيسود النقاش، فقد يؤدي اجتماع عدد قميل من 
 األفراد في قاعة واسعة وغير مرتبة مثاًل إلى عدم ارتياح المجتمعين، ونفس الشيء يقال عن اجتماع

 مجموعة كبيرة في مكان ضيق .

 وقت االجتماع

يجب أن يبدأ االجتماع وينتيي في األوقات المحددة لو، ويراعى عدم التأخير في االجتماعات 
 المسائية، ألن المشاركين ليم أسر تنتظرىم أو عمييم االستيقاظ صباحًا في اليوم التالي .

 حجم المجتمعين

فردًا أو أقل ، ومن المفيد إثارة ومعالجة مسائل جديدة مثيرة (  51يمكن إدارة مناقشة إذا حضر ) 
لالىتمام، ويراعى أال يخرج النقاش عن سياقو الحقيقي ، وقد وجد أن درجة مشاركة األعضاء وشعورىم 
بالمسؤولية تقل مع ازدياد حجم المجموعة عن حد معين ، وأفضل أسموب إلدارة االجتماعات الكبيرة ىو 

كميات والرسميات مع مراعاة حث المتكممين أن يرفعوا أصواتيم كي تكون مسموعة من االبتعاد عن الش
قبل جميع المشاركين، وكثيرًا ما يتم تقسيم المجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة عمى شكل صندوق 
ل مفتوح ، وبعد االنتياء من المناقشات يمكن ضم األفراد في طرفي الصندوق المفتوح والعودة إلى الشك

 الدائري .
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 توزيع أماكن الجموس

قد يكون لدى المرشد خيار محدود فيما يتعمق بمكان االجتماع، لكنو قد يتمكن من تنظيم األثاث 
في المكان كي يصبح أكثر مالءمة، ويناسب تنظيم الكراسي عمى شكل دائرة صغيرة في العادة، حيث 

مدير االجتماع في موقع متميز، فوجود طاولة في  يتاح لممشاركين أن يروا بعضيم أثناء النقاش، وال يكون
مقدمة الكراسي قد يخمق شعورًا بالرسمية، مما يسيء لمعالقة الحميمية بين الشخص الذي يدير االجتماع 
وبين بقية المشاركين، ويؤدي التوزيع المناسب ألماكن الجموس إلى خمق مناخ اجتماعي مريح، ويتيح إلى 

ظره عمى أفراد الحضور، كما يسمح ليم بسيولة التحول إلى مجموعات مناقشة مدير الجمسة أن يجول بنا
 أصغر إذا لزم األمر ، كذلك إمكانية مشاىدة أي عرض لمواد تشكل جزء من صمب موضوع المناقشة .

 بعض التنظيمات المحتممة لتوزيع أماكن الجموس

بين الشخص الذي يدير  التنظيم عمى شكل صندوق مفتوح ) حدوة فرس (  :  يسمح بالتواصل -
 االجتماع وبين المشاركين ، كما يتيح لممشاركين أنفسيم التواصل فيما بينيم .

التنظيم الدائري  :  تنظيم جيد لمنقاش العام بين جميع أفراد المجموعة، لكنو قد ال يسمح لكل   -
 المشاركين أن يشاىدوا المواد المعروضة بسيولة .

لممشاركين أن يشاىدوا مدير االجتماع، لكنو ال يتيح التفاعل بينيم، الصفوف  :  يتيح المجال  -
 وقد يكون ىذا التنظيم ىو الشكل الوحيد المتاح عندما يكون عدد أفراد المجموعة كبيرًا .

 مشكالت ومعوقات عممية التواصل

 عدم االنتباه 

مشجعة مثال إذا كان جائعًا قد ال يصغي المرء إلى الفكرة إذا كانت الحاجات األساسية لديو غير 
 أو بردانًا أو ظمآنًا أو إذا كان قمقًا حول أمور أخرى تتعمق باألسرة أو الصحة أو غير ذلك .
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 عدم االكتراث 

يظير عندما تكون الفكرة غير متوافقة مع االىتمامات والمواقف األخرى، فقد يكون المزارع غير راغب 
، فقد يرفض اقتراحًا لتربية أبقار الحميب مثاًل إذا كان ممن ال بإجراء نشاط محدد حتى لو كان نافعاً 

 اجتماعيًا في بعض المجتمعات ... يحبون التعامل مع الماشية، وقد تكون بعض المقترحات غير مقبولة 

 عدم إمكانية التبني 

المانع أمرًا قد ال تتوفر لدى الشخص اإلمكانية من حيث التمويل والعمالة لتبني االبتكار، وقد يكون 
آخر مثل عدم توفر مياه الري أو ارتفاع سعر الفائدة ... ، ودلت النتائج أن أغنياء المزارعين أسرع في 
تبني المبتكرات من فقرائيم، ومن الواضح أن المعمومات ليست كل ما يحتاجو المزارعون ليقوموا بعممية 

تنعوا أنيا ضمن مجال إمكاناتيم، وأنيم سينتفعون التبني ، ويمكنيم تبني المبتكرات المعروضة عمييم إذا اق
 منيا .

 رسائل غير صحيحة 

) موضوع  يضمن التواصل الناجح تناول أمر ما موثوق بو ومكفول، أما إذا كانت المعمومات
التواصل ( غير صحيحة، فيناك خطر من احتمال عدم تصديق أي معمومات تأتي من المرشد في 

 المستقبل .

 الالزم معمومات أكثر من 

إن إعطاء المعمومات المفيدة ىو مسألة اقتصاد، وكمما كانت أقل بشرط أن تكون كافية كمما كانت 
 أفضل، حيث تؤدي المعمومات الزائدة عن حد معين إلى التشويش .

 ضعف التغذية الراجعة 

تمقيو ىي االستجابة التي يعطييا المتمقي وتمكن المرسل من تعديل رسالتو لتتوافق مع متطمبات م
كما مر معنا سابقا ، وتنشأ عند عدم توفر تغذية راجعة فاعمة حاالت عدم تفاىم بين المرسل والمتمقي إلى 

 .درجة تضعف إمكانات إجراء تواصل فاعل بينيما 
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