
لغة الجسد

إمٌل سمعان



:ماذا تقول فٌروز وعبد الوهاب فً لغة الجسد

 لغة فً عٌنً وخاطبت الكالم لغة وتعطلت

.......عٌناك الهوى



:ما هً لغة الجسد

 حٌث ,الّنفس علم إطار فً  الجسد لغة مصطلح ٌدخل

.مٌادٌن عّدة خالل من األخٌر بهذا ٌّتصل

 ٌمكن ,الجسد لغة علم حّددها التً القواعد من انطالقا  

 الحركات وتحلٌل ,الّلفظً غٌر الّتواصل أنماط دراسة

ٌّة واإلٌماءات  والتً ,الجسد ٌطلقها التً الالشعور

ٌّة عالمات تعتبر .وانفعاالت مشاعر من نخفٌه لما مرئ



:الجسد لغة تعرٌف

األفرادبعضبهاٌقومالتًالحركاتتلك هً

أوأقدامهمأوالوجهتعبٌراتأوأٌدٌهممستخدمٌن

لٌفهم,الرأسأوالكتفهزأوصوتهمنبرات

تصلأنٌرٌدالتًالمعلومةأفضلبشكلالمخاَطب

.إلٌه

 ,والوقوف المشً وطرٌقة والتالمس واإلشارة التلمٌح

 وتسمى الكالمً غٌر التواصل من أشكال جمٌعها

 دراسة بعلم والتعبٌرات الجسم حركات دراسة

.الحركات



:أنواع االتصال

 جامعة فًالنفسعلماءأحدبهاقامدراسةفً 

:أناكتشف1967 سنة انجلوس بلوس كالٌفورنٌا

.بالكلماتكونٌتصالاإلمنفقط 7%

.الصوتنبرةب 38%

.الجسدلغةب 55%



:السؤال المطروح

عملهم؟؟ فً الجسد لغة ٌمٌزون المهن أصحاب من كم

 ,نفسٌٌن ,اجتماعٌٌن أخصائٌٌن ,مدّرسٌن كانوا إذا

....وغٌرهم أطباء



:الجواب

!!!!!!!الجواب عند كل واحد منكم



:وسائل لغة الجسد

  :العٌن

 تدرك التً الشخصٌة مفاتٌح أكبر من واحدا   تمنحك

 فإذا ,أمامك من عقل فً ٌدور ما على حقٌقً بشكل

 أنه على دلٌل ذلك فإن للعٌان وبدا العٌن بؤبؤ اتسع

 العٌن بؤبؤ ضاق إذا أما ,أسعده شٌئا منك سمع

 أو أكثر عٌناه ضاقت وإذا ,حدث ما هو فالعكس

.ٌصدقه ال شًء عن حدثته أنك على ٌدل ربما فركهما



:تابع العٌن

 ومن الناس عٌون فً النظر ٌتجنب أن حاول إذا أو

 تجنب وأحٌانا   .بنفسه الثقة فاقد أنه على ٌدل فهذا حوله

 ٌحاول انه أو الخجل على ٌدل الناس أعٌن فً النظر

.الجاري الحوار فً االنسحاب

:  الحواجب

 قلت أنك على ٌدل ذلك فإن واحدا   حاجبا   المرء رفع إذا

 رفع أما ,مستحٌال   ٌراه أو ٌصدقه ال أنه إما شٌئا   له

.المفاجأة على ٌدل ذلك فإن الحاجبٌن كال



:  األذنان واألنف

 بٌنما إٌاهما ساحبا   أذنٌه على ٌدٌه مرر أو أنفه حك فإذا

 متحٌر أنه ٌعنً فهذا ترٌده ما ٌفهم أنه لك ٌقول

 ما مطلقا   ٌعلم ال أنه المحتمل ومن تقوله ما بخصوص

.تقوله ما بصحة ٌشك أنه أو ٌفعله أن منه ترٌد

:  جبٌن الشخص

 ذلك فإن عبوس فً لألرض ونظر جبٌنه قطب فإذا

 ما سماع ٌحب ال أنه أو مرتبك أو متحٌر أنه ٌعنً

 ٌدل ذلك فإن أعلى إلى ورفعه جبٌنه قطب إذا أما ,قلته

.منك سمعه لما دهشته على



:الرأس

عندما ٌهز الشخص برأسه من أعلى ألسفل فهذا دلٌل 

.الموافقة أو االهتمام بالموضوع

إذا حرك الرأس ٌمٌنا  وٌسارا  هذا عالمة الرفض أو 

.عدم القبول

  :المتكرر الجفن رمش

 فً مرات 8-6 من الجفون لحركة الطبٌعً العدد

 تكن لم ما الحد هذه عن زٌادة أي وإن ,الواحدة الدقٌقة

 والتوتر الخوف ٌفٌد معنً له ,عصبٌة بأمور مرتبطة

.والترقب



:  األكتاف

 ٌعلم ال أو ٌدري ال أنه فٌعنً كتفه الشخص ٌهز عندما

.للرفض وعالمة ,عنه تتحدث ما

 :األصابع

 على أو المقعد ذراع على بأصابعه الشخص نقر

.الصبر نفاذ أو العصبٌة إلى ٌشٌر المكتب



:  األنف

 أنه على دلٌال   فهو ٌتحدث وهو أنفه البالغ ٌلمس عندما

.ٌقوله الذي الحدٌث فً ٌكذب

:  الفم

 على ٌدٌه ٌضع فهو والدٌه على الطفل ٌكذب حٌنما

 وعندما ,والدٌه عن قاله ما إخفاء إلى إشارة فً فمه

.بخفة فمه ٌحك أو ٌلمس فهو المراهق ٌكذب



:الخدٌن

 أو الخجل على داللة فهذا الخدٌن لون ٌتغٌر عندما

.الحدٌث من االضطراب

:قضم األظافر

 والقلق االرتٌاح بعدم الشعور عن ٌنتج توّتر دلٌل هً 

 عند وخوف نفسً توّتر على وتدل .نكذب عندما

.الشخص



:  أمثلة

 على ٌدل فهذا ببعضهما ٌدٌه الشخص ٌفرك عندما

 إلى إشارة فذلك خده على ٌدٌه وضع وإذا .االنتظار

.والتأمل التمعن

 ٌحركهما وهو بعضهما فوق وقدماه الشخص جلس إذا

.بالملل ٌشعر أنه على ٌدل فهذا باستمرار

 تنهً أن وأردت ما شخص مع تتحدث كنت إذا

.ذلك على دلٌل خٌر فالتثاؤب معه الحدٌث



 فً ٌفكر أنه ٌعنً الحدٌث أثناء لرأسه الشخص حك

.ٌتذكره أن ٌحاول أو ما شًء

 على دلٌل فهذا وركبتٌه قدمٌه ضاما   الشخص جلس إذا

.بالراحة الشعور وعدم التوتر

.الخوف على داللة الوجه على الٌدٌن وضع

احتضان األغراض المحمولة ٌدل على الشعور بعدم  

 .األمان والرغبة فً الحماٌة



 .قرار اتخاذ فً الرغبة على تدل الذقن مالمسة

 أمامك الذي الشخص أن ٌعنى الشفتٌن على العض 

  .فعله ردة فً التحكم ٌحاول

 ٌشد أن ٌحاول أمامك من أن على ٌدل بسرعة الحدٌث 

 فً ٌحدث ما أمر عن أو آخر موضوع إلى االنتباه

 .التوقٌت ذلك

.الطمع ٌعنً الٌدٌن فرك



 أم الرجل الجسد لغة بقراءة األفضل القدرة له من

المرأة؟؟؟؟؟

 على ومقدرة   الرجال من إدراكا   أكثر النساء ُتعد عموما  

 التقاط على فطرٌة قدرة فللنساء ,الجسد لغة قراءة

 عن فضال   رموزها وفك الشفهٌة غٌر اإلشارات

.الصغٌرة التفاصٌل ترصد دقٌقة بعٌن تمتعهن

 الكذب على القدرة لدٌهم الرجال من القلٌل فإن لهذا

 حجب النساء معظم تستطٌع بٌنما ,زوجاتهم على

.ذلك ٌدركوا أن دون الرجال عن الحقٌقة



...شكرا  على االستماع والمشاركة

إمٌل سمعان


