


تعريف مبسط للغة الجسد

فكرة لشخص آخر معلومة أو إشارات يقوم بها الجسد بتوصيل 

دون تحريك اللسان



(ايماءات الجسد)الجسد لغة تعريف 

واإليحاءات التي يقوم بها اإلنسان باستخدام عبارة عن الحركات 

الوجه أو األطراف أو الصوت، وذلك للتعبير عما يخالج نفسه 

من مشاعر وأحاسيس وإيصال أفكاره بطريقٍة أفضل وأوضح، 

وقد تظهر حركات الجسد بشكٍل عفويٍ عند بعض األشخاص 

روسةً الذين يتّصفون بالبساطة والعفويّة والصدق، وقد تكون مد

عند البعض اآلخر من األشخاص الذين يكونون أكثر تحفظاً 

ي وفهم لغة الجسد يعّد مهارةً اجتماعية تفيد فوحذراً أو خبرة، 

فهم األشخاص ومعرفة الطريقة األمثل للتعامل أو التحدث 

معهم، كما أنّها مهارةٌ مكتسبة يتقنها اإلنسان مع الممارسة 

والمراقبة والمالحظة



مقدمة 

تفسير حركة الجسد عندانشغل الباحثون بمحاولة 

إلعطاء تلك الحركات دالالت اإلنسان وذلك 

اللفظية،و قد ومعاني ال تقل أهمية عن العبارات 

تلك الدراسات إلى نجحوا في ذلك، بل وجمعت 

أهمية هذه اللغة،وقدرتها على استقراء ما يختلج 

اإلنسان من مشاعر ومواقف، وأفراح واتراح، 

.وسعادة وشقاء، وخيانة ووفاء،وصراحة والتواء



أهمية االتصال الغير لفظي 

:  ان اي عملية تواصل بين شخصين وحسب دراسة مستفيضة تتكون من 

ألفاظ 
مضمون )

(االتصال
7%

درجة )النبرة 
(الصوت

38%

غير لفظي 
(لغة جسد)

55%



استخدامات لغة الجسد

كبديل كامل عن اللغة-اوالً 

.بالعينحركة الغمز -أ 

.حركة االستحسان-ب

.الطفلمص االصبع عند –ت

اللساناظهار -ث

: ً .للغة ومساعدة لهامكملة -ثانيا

.اليد أثناء المحادثةايماءات -أ

المحادثةايماءات وتعابير الوجه اثناء -ب

.



يستفيد من دراسة لغة الجسد

الجنائيرجال االستخبارات والتحريات والتحقيق •

والضيافةالعامة، والتشريفات مدراء العالقات •

فون الذين يهد، هم في تفاعل مباشر مستمر مع العمالء والزمالء كل من  •

ز إلى تصوير أفكارهم بشكل جيد ومواءمتها مع أخالقهم من أجل تعزي

عالت اتصاالتهم ، وتحقيق االتساق وبناء المصداقية في كل من التفا

الشخصية والعملية



دراسات حول علم لغة الجسد 

يحاً وفهمتهم فهما صحتعلمت كيفية التعامل مع اآلخرين لو •
النجاح من طريق % 85تكون قد قطعت فانك 

الشخصيهمن طريق السعادة % 99و 

وجية المتابعة للتطورات التكنولمن النجاح يرجع الى % 15•
الوظيفي والى العقول والمهارة في االداء 

من النجاح يعود الى عوامل الشخصيه ذاتها والى % 85•
.التعامل مع الناس بنجاحفي المقدره 

هم في وظائفهم بسبب فشلخسروا شخصان من كل ثالثة هناك •
التعامل مع الناس بنجاح



الخطأ الذي يقع به البعض

حيث يمضي  بعض تجاهلنا للغة الجسد هو 
في تحليل الكلمات التي االشخاص ساعات 

يدركوا  مغزى الكلم دون أن لهم من قيلت 
بالشكل يعطون االهتمام  ال ألنهم وببساطة 

.للغة اإليماءات الجسدالكافي 



(حركاتك الالارادية)مراقبة جسدك 

بسيطة ال حركات حالتنا النفسية عن طريق الجسد يكشف 

:ما يلي شرح لذلكورغباتنا وفي عن أفكارنا ويعبر .إرادية

ط اليد للوجه أثناء الحديث أمر مرتبفلمس : ايماءات الوجه•

لجأ بالكذب وكذلك الحال عند لمس األنف أثناء الكالم، وقد ي

ن قبل أمامهم مالبعض إلى لمس األذن عند التشكيك بكالم يقال 

شخص اخر



حركات االيدي 

.مع اآلخرينتهدف الى خلق حاجز : اليدينتكتيف •

.تعني االنتظار: اليدين فرك •

.يدل على طلب المساعدة أو المعونة: الكف الى أعلىفتح •

.المتكلم يتكلم بوضوح و صدق وبأمانة : اليدين عند الكالمبسط •

.اقل مقاما منكاي ان الشخص الذي امامك : الى اسفلالكف •

.اليد على الخد إشارة إلى التأمل والتمعن والتقديروضع •

.الرأس باليدين مع النظر إلى األسفل يشير إلى حالة المللحضن •

.اليدين وراء الظهر يدل على الغضب والقلقشبك •

.يقف واضعاً يديه على األوراك يوحي بالعدائية أو االستعجالالذي •









:دالالت الجلوس

.تدل على القلق والتوتر: الكاحلين عند الجلوسلصق •

تدل على :الحركةرجل فوق األخرى عند الجلوس مع وضع •
.بالمللالشعور 

.رتدل على راحة وانفتاح على اآلخ: الرجالن مع تباعد الجلوس •

ى ثقة داللة عل: وراء الرأس عندالجلوس ورجلين مشبوكتيناليدين •
.بالنفس وترفع على اآلخر

.اءةإشارة إلى الصدق والصراحة والبر: اليدين عند الجلوسفتح •



:ايماءات االنف

ٍك األنف أو فركه أثناء الكالم دليل رفٍض وشلمس •

.وكذب

يم األنف مع إغماض العينين هي اشارة إلى تقيقرص •

.سلبي



:ايماءات االظافر واألصابع

.عن حالة عصبية أو عدم الشعور باألمانيعبر األظافرقضم او قرط •

للدق على طاولة أو شيء جامد هي تعبير واضح عناألظافر استعمال •

.التلهف وقلة الصبر

يشير على ذراع المقعد أو على المكتببأصابعه نقر الشخص: األصابع•

إلى العصبية أو عدم الصبر



حركات االذن: ايماءات الرأس

الكالم وعدم يعبر عن تردد وحيرة و هي محاولة لصد شد األذن ان لمس أو فرك او  •

.الرغبة في سماعه

.الكالممن االستماع او الرغبة فيتعني الكفاية : معاً شحمة االذن او ثني االذنين سحب •

.ة االبيستخدمون وضع اليد على احدى االذنين لصد توبيخ الوالدين وخاصواالطفال •



لمس او حك العنق : ايماءات الرأس

مرات5وبحدود العنق بالسبابة، تحت شحمة األذن، او جانب العنق ان حك 

ذا والريبة، حتى لو تمت مجاملة المتكلم لفظياً فان الحك هتعبر عن الشك 

.في العبارةاصدق 



العين :ايماءات الرأس

ك وعدم فرك العين أثناء الحديث يشير إلى التشك  •

.التصديق

لغضب يشعر بااألنسان يعبر بأن العين غلق حدقة •

.

دما عن.الشغف واألثارة : حدقة العين تعنيفتح •

الى مثلثتنظر تستمع لشخص ما، فحاول ان 

س والعكاالنف وفوق العين وجهه، الممتد ما بين 

دما عن.صحيح، فأن ذلك يدل على االهتمام البالغ

ل حب ينظر اليك مابين العينين والصدر، فهذا دلي

.واعجاب

ي حالة الغضب تميل النساء إلى التحديق ففي •

عيني الرجل محاولة طمأنته، ولكن لو فعل ذلك

ن نوعاً مفربما فيعتبر هذا األمر رجل مع آخر، 

.التهديد والتحدي 

، بالعين اليمين تعني أن الرجل عقالنيالغمزة •

ومنهجي

الغمزة بالعين اليسار معناها أن اإلنسانبينما •

.إحساسعاطفي ولديه 



الحواجب والجبين:الرأسايماءات 

رفع المرء حاجبا واحدا فإن ذلك يدل علىإذا •
يال مستحال يصدقه أو يراه أنك قلت له شيئا 

كال الحاجبين فإن ذلك يدل علىأما  اذا رفع 
المفاجأة

جبيه قام الشخص بضم حافإذا : الشخصجبين •
س وطأطأ رأسه لألرض في عبوومابين عينيه 

فإن ذلك يعني أنه متحير أو مرتبك أو أنه ال
للتو يحب سماع ما قلته 

ى ورفعه إلضم حاجبيه ومابين عينيه إذا ،أما •
.أعلى فإن ذلك يدل على دهشته لما سمعه منك



:المرأة او الرجلحركة الخاتم عند 

ولكن .شائبةممتازة ال تشوبها وقال انها الزوجية فاذا سألت احدا عن حياته 

ة إصبعه فهذه تعتبر اشارفي ويحركه بالخاتم وبنفس الوقت كان يلعب 

وهنا اظهرت .متوترة وليست ممتازة بين الطرفين العالقة واضحة ان 

.به الشفتانتنطق لم الحقيقة بما الحركة 
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االمور الواجب االبتعاد عنها في العرض التقديمي  

أنت . يشير ذلك إلى أنك غير متحمس للكالم أو العرض التقديمي: الذراعين/ طي اليدين ( 1

.غير مرتاح في وجود اآلخرينوأفكارهم وأنك لست منفتًحا على اآلخرين 



االمور الواجب االبتعاد عنها في العرض التقديمي 

االسفل  أو االعلى إذا نظرت إلى . لست هناك للتحدث إلى السقف أو األرضيةفأنت : االسفل أو االعلى انظر إلى ( 2

التواجد أو انك غير مهتم بفكرة ، بالشخص او االشخاص الذين تقابلهم ، فهذا يدل على أنك غير مهتم 

. بالكامل



االمور الواجب االبتعاد عنها في العرض التقديمي 

أنك غير مستعد أو تشعر بالملل من هزهزة االرجل وهي اشارة تدل على الشعور بالقلق او ( 3

بعض الدعابة إلى عرضك التقديمي و ان اضافة من األفضل أن تكون مستعًدا . الموقف او الحالة

.او اجتماعك يضفي المودة ويبعد جمهورك او الشخص المقابل عن الملل

او غير صبور ، أنك ، واللعب بمشابك الورق قد يظهر مثل النقر بالقلم : االنشغال بأمور اخرى ( 4

.، وقلقعصبي ، تشعر بالملل 



االمور الواجب االبتعاد عنها في العرض التقديمي 

تخسر اهتمام ونتيجة لذلك ، . فيبعث اشارة لعدم االهتمام اواالحترام عندما تفعل ذلك ، : للجمهورادارة ظهرك ( 5

الشخص المقابل او جمهورك



االمور الواجب االبتعاد عنها في العرض التقديمي 

أو ربما . أنك ال تحترمهموهي اشارة إلخبار الشخص المقابل او جمهورك : لف العيون( 6

. أنك تكذب



االمور الواجب االبتعاد عنها في العرض التقديمي 

حيث انك تقوم  .اآلخرينتفصل نفسك عن وبهذه الحالة  : األشياء أمام جسمكوضع ( 7

.جسمك بملف او دفتر الخ بينك وبين جمهورك عندما تغطي حاجز بإنشاء 

بالكامل مرئي للجمهور عند عرضك لمعلومات في وضعية الوقوف يجب ان يكون جسمك 

.  جيد ويقلل تشتت االنتباه بشكل حيث يُمكن جمهورك من  التواصل معك 

حال اضطررت للجلوس تأكد من عدم تغطية جسمك بأشياء غير ضرورية مثل الملفات وفي 

.اجلس مستقيماً وتحدثفقط . أو الكتب بين يديك

هز الكتفين يعطي اشارة عن قلة خبرة او قلة ثقة بالنفس ( 8

التشتت بقراءة رسائل جوالك ( 9

الجلوس بساقين متباعدتين (  10



النصائح الواجب مراعاتها عند القيام بعرض تقديمي 

م يمثل التواصل البصري أنك مهت. تواصل دائًما بصريًا مع جمهورك: التواصل البصري ( 1

تنظر لجمهورك في معلومات مفيدة للطرف االخر فعندما يظهر أنك تتحدث ببالمحادثة و 

وما تقوله ألنهم سيشعرون باالنخراط لك عينيك ، فإنهم بدورهم سيولون اهتماًما أكبر 

.من محادثتكوكأنهم جزء 



النصائح الواجب مراعاتها عند القيام بعرض تقديمي 

ففتح الذراعين يؤكد من . مفتوحةحافظ على ذراعيك : األذرع المفتوحة( 2

دة الجديمنفتح على األفكار المحتوى الذي تقدمه ويدل على  أنك في ثقتك  

ترغب في االنغماس في المحادثة ليس لديك  تهديد لجمهورك ويثبت انك 

.جمهوركمع 



النصائح الواجب مراعاتها عند القيام بعرض تقديمي 

ن ال تقف فقط في مكا. أثناء العرض التقديميتكون ضرورية صغيرة فحركات : التنقل( 3

.  التحدث للحفاظ على البيئة نشطة وإيجابيةاو القاعة أثناء المسرح تحرك في  . واحد

واجعلهم جزء مشارك في . في المحادثةالمشاركة توجه نحو الجمهور لتشجيعهم على 

العرض التقديمي 



النصائح الواجب مراعاتها عند القيام بعرض تقديمي 

تعابير الوجه وحدها يمكن . تعد تعابير الوجه جزًءا ال يتجزأ من أي خطاب: تعابير الوجه( 4

دع مشاعرك تخرج بينما تقول . الرسالة التي تود ايصالهاأن تجعل جمهورك يفهم معنى 

.سوف يتصل بك جمهورك على الفور. هذا يدل على أنك تعنيهم. كل كلمة



النصائح الواجب مراعاتها عند القيام بعرض تقديمي 

بالرجوع البحاث الباحثة ايمي كودي فقد اكدت انه بدال من ان تجلس متوتراً قبل مقابلة :اتخاذ وضعيات قوة ( 5

العمل او العرض التقديمي جاعالً نفسك اصغر حجماً اوبدالً من النظر في هاتفك ،اذهب الى الحمام او الخارج 

.او في المصعد وارفع يديك لمدة دقيقتين

. تقول السيدة كودي  ان االمر ليس متعلق بمحتوى الحديث الذي ستقوله بل بمدى حضورك في هذا الحديث

.وتضيف ان اجسادنا تغير عقولنا وعقولنا يمكنها تغيير النتائج 

لكن حتى تصبح  ) تظاهر ليس من أجل ان تنجح : البعض قد يعتبر هذا نوع من الخداع لكن لكودي نصيحة مهمة 

. وبكلمات اخرى هييء عقلك لتواجه الموقف بشكل افضل( كذلك فعال



النصائح الواجب مراعاتها عند القيام بعرض تقديمي 

المغلقة النخيل ال تكن كشجر .الصدقإنها عالمة على :  يديك عند التحدثافتح راحتي ( 6

يماءات استخدم إ. تجنب وضع اليدين في جيوبك أو بجانبك. شيئًاتخفي التي تُرى وكأنها 

.اليدين للتأكيد على كلماتك

في مقابالت العمل 



النصائح الواجب مراعاتها عند القيام بعرض تقديمي 

يظهر أن الشخص ذو مصداقية . ال يوجد أفضل من االبتسام: االبتسامة( 7

باإليجابيةينضح . بالثقةوجدير 



بعض الرسائل والمعاني تجسد لغة الجسد



وظيفة 

من خالل البحث في االنترنت شارك مع زمالءك في 

مجموعة الوتس ايماءات جديدة 

الملف من خالل ارسال  صور مع غير موجودة في هذا

شرح بسيط 


