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  اجلسـد لغـــــة

 - مفهىمها واهميتها -

 الطائي حسن ىادي سعاد .د .أ

 الممخص:

تعد دراسة لغة الجسد مف اىـ الدراسات النفسية كالسمككية كالتي حظيت باىتماـ الباحثيف كالمختصيف 
،فيك لغة التكاصؿ غير المفظية فمف خالؿ الجسد كسمككياتو نستطيع اف نعبر عف في مجاؿ عمـ النفس 

مكنكنات النفس كما يجكؿ بخاطرىا، كنستطيع مف خالؿ لغة الجسد فيـ مف حكلنا بسيكلة دكف الحاجة 
الى االستماع الى كممة كاحدة ،كما نستطيع مف خالؿ فيـ لغة الجسد اف نتجنب كثير مف الحركات 

 ات التي مف الممكف اف تكقعنا في الخطأ كنتحكـ في كمماتنا قبؿ نطقيا.كالسمككي

كمدلكالتيا، فضال عف االشارة الى  الكريـ القراف كاىمية ذكرىا في تناكؿ البحث مفيكـ لغة الجسد 
الجسد، كتكضيح مفيكـ عدد مف الحركات كااليماءات الخاصة بالجسـ كنظرات العيف كحركة  لغة آليات

 االصابع كطريقة الجمكس كالكقكؼ كغيرىا.الذراعيف ك 

 ، الغيرة.الغضب االصابع، االيماءات، النظرات، العيف، :المفتاحيةالكممات 

Abstract 

    The study of body language is one of the most important psychological 

and behavioral studies that have received the attention of researchers and 

specialists in the field of psychology is the language of non-verbal 

communication, through the body and its behaviors we can express the 

components of the soul  and what is going on in its mind and we can through the 

body  language  is easily   to understand around us without having to listen to a 

single word as we can by understanding the body language to avoid many 

movements and behaviors that are the same as those that are wrong and control 

our words before they are uttered 
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      The research addressed the concept of body language and the importance 

of mentioning it in the  holy  Quran and its implications, as well as referring to 

the mechanisms of body language and clarifying the concept of a number of 

movements and gestures of the body and eye looks and movement of arms and 

fingers and the way of sitting and standing and 

others.                                                                                 

Keywords : Looks , Gestures , Fingers ,Anger , Jealousy 

 المقدمة

ة كازداد االىتماـ بيا في االكنة ماسة عمـ لغة الجسد كسمككياتو مف الدراسات الميتعد در 
االخيرة لما تشكمو مف اىمية نفسية كسمككية في معظـ الدراسات االنسانية ،فضال عف 

 اىميتيا في الحياة العامة .

لغيره فيي لغة التكاصؿ غير المفظية كىي رسائؿ شعكرية كال شعكرية يرسميا االنساف 
 تعبيرا عما يريد اف يقكلو .

اف دراسة لغة الجسد تعد مف الضركريات الحتمية في الكقت الحاضر اذ اف االلماـ بيا 
ميـ جدا فمف خالليا نستطيع اف نتخذ سمككا معينا دكف غيره لنعبر عما يجكؿ في دكاخمنا 

مشاكؿ عدة لذا  ،كايضا تساعدنا عمى تجنب سمككيات اخرل قد تككف سيئة ربما تكقعنا في
 يتكجنب عمينا الحذر منيا.

اسيمت دراسة لغة الجسد الى حد كبير في اعطائنا خبرة بسيطة في فيـ كؿ مف حكلنا 
مف خالؿ سمككياتو كحركاتو الجسدية مف غير اف ينطقكا كممة كاحدة ،كىذا االمر اسيـ في 

كؿ مف حكلنا بيا اك مساعدتنا عمى اتخاذ قرارات حتمية كميمة في حياتنا دكف اف نشعر 
 نجرحيـ بكممة .

اشرنا في بحثنا ىذا الى مفيـك لغة الجسد ككركدىا في القراف الكريـ لمرات كثيرة مما يدؿ 
كمبررات استخداميا ،كمدلكالتيا  عمى اىميتيا كقكة معناىا ،كما تطرقنا الى آليات لغة الجسد،
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لى امثمة عدة تكضح طبيعة لغة الجسد كالقكاعد الرئيسة لقراءة االيماءات فضال عف االشارة ا
ككيفية قراءتيا كتفسيرىا ،مثؿ المصافحة كمدلكالتيا ،نظرات العيف كحركة الذراعيف كطريقة 

 الجمكس كالكقكؼ كغيرىا.

 

 تعريف لغة الجسد:

ىك نكع مف التكاصؿ غير الشفيي ،اك ىك الحكار النفسي الذم يجرم بيف االطراؼ 
بينيـ ،ال مف خالؿ النطؽ بؿ مف خالؿ الصمت كالمالمح العامة  المعنية كالمعاني المنتقمة

لالنساف الصامت كنظرات العيكف كتعبيرات الكجو كحركات الجسـ ،اك ىك اشارات كايماءات 
جسدية ترسؿ رساالت محددة في مكاقؼ كظركؼ مختمفة تظير لؾ المشاعر الدفينة 

ف الشخص االخر بحيث ال كتخرجيا لمسطح ،فتصؿ مف خالليا معمكمات اك افكار ع
 (.02،ص0202يستطيع اخفاء االفكار التي تدكر في ذىنو )ربايعة ،

كىي لغة تكاصؿ حديثة تعتمد عمى تعابير الجسد كمصطمحاتو كىك عمـ يدرس طرائؽ 
 (.5التكاصؿ الغير لفظي)حماية ،د.ت،ص

 Birdwhistellكاطمؽ عميو ىذا االسـ الرائد في ىذا المجاؿ   Kintheticsكيدعى اليـك 
 (.00،ص0202الفقي،) 0950في سنة    Introduction to Kintheticsفي كتابو 

مف خالؿ ىذه التعريفات يتبيف اف جميعيا تؤدم الى داللة كاحدة مفادىا اف لغة الجسد 
ىي رسائؿ شعكرية اك ال شعكرية تنطمؽ مف جسد االنساف اليصاؿ مفاىيـ اك كسائؿ معينة 

 (.02ص،0202لالخر)ربايعة ،

يرل الباحث ىنا انو عمى الرغـ مف تعدد االراء حكؿ تعريؼ لغة الجسد فأف مفيكميا   
 فيذا العمـ يمخص كؿ ما نريد قكلو دكف النطؽ بكممة كاحدة. ،كمعناىا كاحد



 والـعـشـــرون الثالثشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
4 

تفسير عف طريؽ قكاعد مضبكطة المشاعر الصادرة مف لاف عمـ لغة الجسد يسمح لنا با
مخاطبينا ،كىذا العمـ ميـ جدا لجميع االشخاص كالميف التي تعتمد في فيميا لالخر عمى 

كفي نظر المتخصصيف في ىذا العمـ صعكبة التكاصؿ ليست  مقدرتيا عمى تحديد مشاعره.
كاردة في مخاطبينا)حماية في تصرفاتنا الذاتية بقدر ما ىي قمة انتباىنا لمرسائؿ ال

 (.9،د.ت،ص

مكاضيع جدال ىك لغة الجسد ،اذ اىتـ عمماء المغة بيذا المكضكع الف مف احدث كاكثر ال
العالـ الكبير اصبح اليكـ مجتمع صغير فكيؼ سيستطيع عالـ ممئ بااللؼ المغات االحتكاؾ 

متجاكزا كؿ لغة كليجة في ىنا تختفي المسانية كيبدأ الجسـ نفسو بالكالـ كالتعبير  كالتفاىـ،
-ام عبر الياتؼ مثال–االحتكاؾ الغيبي عندما يككف المتخاطباف ال يرياف جسد االخر 

العبارات المفظية تقـك بالتعبير كاالشارة الى االشياء التي تعبر عف داخمنا ،اما في التخاطب 
سياؽ  % بشكؿ متناغـ مع72زجيا لكجو فيعتبر العمماء اف حركات الجسـ تاخذ حيز 

الحديث،حتى اف ىذه الحركات قد تفصح كتعبر عف اسرار ال يمكف لمجمؿ المفظية اف تعبر 
 (.00كص02،ص0202الفقي،) عنيا

اف التخاطب الاللفظي ىك عمـ مستقؿ بذاتو يدرس تعابير كمالمح الكجو اثناء الحديث 
كالدكر  -ت الخحتى نبرة الصك  العينيف، القدميف، ،حركات اليديف–كحركات الجسـ التعبيرية 

الذم تمارسو ىذه المالمح سكاء بقصد اك بدكف قصد في كشؼ ما ال تستطيع االلفاظ تعبيره 
فبعض حركات الجسد تككف مشتركة بيف جميع الشعكب بغض  كالمشاعر اك المكاقؼ.

النظر عف الخمفية الثقافية ليذه الشعكب كبعضيا االخر تختمؼ باختالؼ الخمفية االجتماعية 
ة لممجتمعات كتككف حكر عمى مجتمع معيف دكف غيره ،بؿ كتأخذ احيانا نمطا مغاير كالثقافي

 (.00،ص0202الفقي، ا تماما عف شعب اخر)
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 اف المتخصص في عمـ لغة الجسد يجب اف يككف عمى معرفة باالمكر االتية )حماية ،
 (. :5د.ت،ص

تظير ما يفكر  حركة المساف تسبؽ المفظ عند التكاصؿ ،لكف االىـ اف ىذه الحركة-0
 العقؿ كال يريد المساف النطؽ بو.

 عمـ لغة الجسد يظير بعض الحركات التي يقـك بيا االنساف ال شعكريا.-0

 عمـ لغة الجسد يفصؿ طكبكغرافيا كمكاقع تمؾ الحركات.-3

 الحركات الالشعكرية لمجسد ىي عالمات مرئية لما نخفيو مف محفزات كمشاعر.-4

يتفؽ الباحث مع ما كرد اعاله في ضركرة معرفة كؿ مف يدرس عمـ لغة الجسد لكي   
 يتصرؼ كفقيا ،كيتكمـ كفؽ ما يصدر مف الشخص المقابؿ مف سمككيات كانفعاالت متنكعة.

 لغة الجسد في القران الكريم: *

التي  تضمف القراف الكريـ الكثير مف المصطمحات الدالة عمى لغة الجسد ،كمف االيات
 اشارت الى ذلؾ:

اية  )سكرة مريـ، قكلو تعالى)فأشارت اليو قالكا كيؼ نكمـ مف كاف في الميد صبيا(.
رمزا(.)سكرة  (.كقكلو تعالى )قاؿ رب اجعؿ لي اية قاؿ ايتؾ اال تكمـ الناس ثالثة اياـ اال09

عكا الذكر (،كقكلو تعالى )كاف يكاد الذف كفركا ليزلقكنؾ بأبصارىـ لما سم40آؿ عمراف،اية 
كقكلو تعالى)كجكه يكمئذ مسفرة ضاحكة  (.50كيقكلكف انو لمجنكف(.)سكرة القمـ،اية

(،كقكلو تعالى)كقالت الييكد يد اهلل مغكلة غمت ايدييـ 39ك38مستبشرة()سكرة عبس،اية 
(،كقكلو 64كلعنكا بما قالكا بؿ يداه مبسكطتاف ينفؽ كيفما يشاء(.)سكرة المائدة ،اية 

يؿ ليـ تعالكا يستغفر لكـ رسكؿ اهلل لككا رؤكسيـ كرايتيـ يصدكف كىـ تعالى)كاذا ق
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(،كقكلو تعالى )كلما سقط في ايدييـ كرأكا انيـ قد ضمكا 5يستكبركف(.)سكرة المنافقكف،اية 
 (.049قالكا لئف لـ يرحمنا ربنا كيغفر لنا لنككنف مف الخاسريف(.)سكرة االعراؼ،اية 

 ني والمفيوم العصري :*لغة الجسد بين المفيوم القرا

اك االتصاؿ غير المفظي الذم قد يتـ بصكرة  تمثؿ لغة الجسد جانب االتصاؿ الصامت،
كعرؼ بانو الرسائؿ التكاصمية المكجكدة في  منفصمة عف الكالـ اك بصكرة مصاحبة لو،

كتشمؿ  الككف الذم نعيشو ،كنتمقاىا عبر حكاسنا الخمس ،كيتـ تداكليا عبر قنكات متعددة،
الرسائؿ التكاصمية حتى تمؾ التي تتداخؿ مع المغة المفظية كالتي تعد مف ضمف كؿ 

بنيتيا،كتتجمى كسائؿ االتصاؿ غير المفظي عبر سمكؾ العيف،كتعبيرات الكجو كااليماءات 
 كحركات الجسد كىيئة الجسد كاكضاعو كالشـ كالممس كالذكؽ كالمسافة كالمظير كالصكت،

 (.03،ص0202الطبيعية كاالصطناعية كغيرىا )ربايعة ،كترتيب البيئة  كمفيـك الزمف،

اف الناظر في ىذا التعريؼ يفيـ انو شامؿ لكؿ اقساـ االتصاؿ غير المفظي ،كجؿ 
اصحاب ىذا الفف ىـ مف الغربييف،اذ اف العمماء العرب كالمسمميف لـ ييتمكا بو اال حديثا 

بؿ حكالي خمسيف عاما ،كما ييمنا في كبمحاكالت ما زالت قميمة ،اذ لـ يبدأ الحديث عنو اال ق
ىذه الدراسة ىك لغة الجسد كىي جزء مف االتصاؿ غير المفظي كما نحتاجو ىك حركة الراس 
 كحركة العيف كاليد كاالصابع كالكجو كايحاءاتو كالييئة الجسدية العامة كالمشي كايحاءاتو.

 (03،ص0202)ربايعة ،

ا ال تبتعد كثيرا عما جاء  في كتاب اهلل اما لغة الجسد  مف المنظكر العصرم فاني 
تعالى ،فأف الباحث في ىذا الفف يجد التقارب كاالتفاؽ بيف المنظكر القراني كالمنظكر 
العصرم في الكالـ عف دالالت لغة الجسد ،كتجد الباحثيف في كال االتجاىيف يبحثكف 

في الييئة اـ مرافقة كينقبكف لمكصكؿ الى مدلكالت الحركات الجسدية سكاء اكانت مستقمة 
لمغة المنطكقة،فترل العمماء الذيف تكممكا في لغة الجسد مف منظكر قراني يؤكدكف عمى 
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اىمية لغة الجسد في التكاصؿ االنساني كتكصيؿ المعمكمة القرانية لمسامع،كيؤكدكف عمى اف 
كالذم  % مف االيات التي تضمنت االتصاؿ غير المفظي70القراف الكريـ كرد فيو ما نسبتو 

مف جممتو لغة الجسد،كالشؾ اف ىذه النسبة تبيف مدل تكاجد االتصاؿ غير المفظي في القراف 
الكريـ مما يعطينا الحؽ في الزعـ بأىمية االتصاؿ غير المفظي،اما العمماء الذيف تكممكا عف 

ى انيا لغة الجسد في الحياة اليكمية فما زالكا يؤكدكف عمى اىميتيا في التكاصؿ االنساني كعم
اساسية كجكىرية في تكصيؿ المعمكمة اك ما يدكر في خمجات النفس االنسانية،فمغة الجسد 
مف الكسائؿ التي تحقؽ الكثير مف التجاكب بيف الناس كىي اقكل بخمس مرات مف ذلؾ 

% مف 55التأثير الذم تتركو الكممات ،فقد اثبتت الدراسات الحديثة اف ما يقارب مف 
المرسؿ الى تحقيقيا يصؿ الييا عف طريؽ االيماءات كالحركات بينما  االىداؼ التي يطمح

كنستدؿ مف ذلؾ اف لغة الجسد ليا  % ،45تحقؽ باقي العناصر النسبة المتبقية ام بنسبة 
تأثير في الحكار كايصاؿ المعاني كاالفكار  بصكرة تفكؽ تأثير الكالـ المنطكؽ ،كالمالحظ 

االمر تعدل دراسة دالالت لغة الجسد كقنكات االتصاؿ  في المفيـك العصرم ليذا الفف اف
مف خالؿ الجسد،الى المجاالت التي يتـ استخداـ لغة الجسد فييا كالرقص كالتمثيؿ الصامت 
،كالعرض المسرحي كالفيمـ السينمائي كعالـ االزياء كالفف التشكيمي كالمغة كاالدب كالشعر 

المجاالت كميا كتعقد لو الدكرات التدريبية كالبالغة كغيرىا ،كاصبح عمما يدرس في ىذه 
)ربايعة  كيعطى االىمية الكبيرة مف اجؿ نجاح االنساف في التكاصؿ مع االخريف.

 (.05كص 04،ص0202،

يستنتج الباحث مف خالؿ ذلؾ اف ىناؾ ترابط كاضح بيف المفيكـ القراني كالعصرم لمغة 
س لغة الجسد في عمـك المستكيات الجسد،كيرل الباحث في ىذا الصدد التاكيد عمى تدري
 التعميمية مف اجؿ تكسيع مدارؾ المتعمميف كمخيالتيـ. 
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 *آليات عمم لغة الجسد:

اف المتعارؼ عميو اف المتخصص في لغة الجسد يدقؽ النظر في اجزاء الجسـ التي   
يعتقد كؿ كاحد منا انيا ليست محؿ مالحظة ،كعند نسيانيا فأف ىذه االجزاء كاالعضاء 

.كما اف االخطاء التي يقع بيا كثير مف الناس -االعضاء-تحرؾ ال شعكريا كمف ثـ تتكمـت
كىي اخطاء لغة الجسد،كما انيا ميمة بالنسبة لرجاؿ االعماؿ كسيدات االعماؿ كتككف اكثر 
اىمية في االجتماعات كعقد الصفقات كغيرىا مف المقابالت ،كاىميتيا بالنسبة لالشخاص 

ات كييمؾ اف تعرؼ الشخص المقابؿ ىك مرحب بؾ اـ انؾ ضيؼ ثقيؿ العادييف بالزيار 
عميو.اف لغة الجسد االيجابية تتسـ بالقكة كما اف الرسائؿ السمبية غير الشفيية التي تبعث بيا 
الى االخريف عادة ما تككف مفرطة لمقكة ،كتأخذ اتجاىا معاكسا لما نريد)حماية 

 (.02كص9،د.ت،ص

 (:00كص02،د.ت،صلذا تجنب االتي )حماية 

الدخكؿ المتردد:ال تجر قدميؾ اك تتسمؿ الى الغرفة .تحرؾ مباشرة كفي ثقة كما لك كاف -0
 ىناؾ ىدؼ تبتغيو.

النظرات المسدلة:ال تجعؿ نظراتؾ مسدلة اك مكتئبة ،ابدأ التخاطب بالعيكف كاحتفظ بو -0
 قائما طكاؿ الكقت.

تؤدم الى استحالة ممارسة لغة التخاطب امالة الذقف الى االسفؿ:اف ىذه الطريقة ال -3
 بالعيف فقط بؿ تؤدم ايضا الى اف يككف الشخص في كضع دفاعي.

 مصافحة االيدم ببركد:كىي تعني قمة االىتماـ بالشخص االخر.-4

سحؽ االيدم عند المصافحة :لف تستفيد بأم شكؿ اذا جعمت الشخص الذم تصافحو -5
 يشعر بعدـ الراحة.
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لممؿ مف حكلؾ كالعصبية كاالحباط امممؿ مثؿ التثاؤب ،اذ سيبدأ الجميع بالتمممؿ:اف الت-6
 كالرغبة في الرحيؿ.

 التنيد:كىك يعني اف المكقؼ سكؼ يخيـ عميو اليأس.-7

 انقؿ االىتماـ كال تنقؿ الممؿ. :التثاؤب-8

 ىرش الراس كيعد دليال عمى االرتباؾ. -9

 عض الشفة:كىي اشارة قكية عمى القمؽ.-02

 فرؾ مؤخرة الراس اك العنؽ:كىذه ايماءة تنقؿ االحباط كنفاذ الصبر.-00

تضييؽ العينيف:ايماءة سمبية قكية كتعني عدـ المكافقة كاالستياء اك الغضب اما العينيف -00
 المغمضتيف بالكامؿ فتعني الحيرة.

ؾ ال رفع الحاجبيف:ال ترفع الحاجبيف كثيرا ،فأف ذلؾ يعني عدـ التصديؽ بمعنى ان-03
 تصدؽ ما يقكلو الشخص االخر.

 النظر الى الشخص االخر مف فكؽ نظارتؾ:كىذا يعني ايضا عدـ التصديؽ.-04

تقاطع اليديف اماـ الصدر:اف ىذا الكضع الشائع ىك رسالة قكية لمتحدم كانغالؽ -05
 التفكير ،ككمما كاف تقاطع اليديف قكيا كالى اعمى كانت درجة العدكانية اكبر.

لعينيف كاالذنيف اك جانب االنؼ :كؿ ىذه االيماءات تعني الشؾ كعدـ الثقة فرؾ ا-06
 بالذات كىي ايماءات يمكف اف تدمر ام رسالة.

يتفؽ الباحث مع ما كرد اعاله اذ يتكجب عمى الجميع االلتزاـ بالنقاط اعاله مف اجؿ    
ف تكقعنا في تجنب بعض السمككيات كالحركات كااليماءات الخاطئة كالتي مف الممكف ا

 مشاكؿ عدة.
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 *اىمية لغة الجسد في عممية التواصل:

يختمؼ االنساف عف الحيكاف انو عند مكاجية العدك تككف اكثر اعضائنا حيكية      
كحساسية مكشكفة اماـ ىذا العدك دكف حماية ،كذلؾ عمى عكس كافة المخمكقات االخرل ،اذ 

ااخريف كليس بالضركرة اف يككف ذلؾ اثناء يستخدـ االنساف يديو القامة حكاجز بينو كبيف 
دفاعو عف نفسو في معركة ما ،فعمى سبيؿ المثاؿ قد يككف عقد الشخص لذراعيو عمى 
صدره كتشبيكو ليديو اشاره كاضحة لعدـ شعكره باالرتياح اثناء محادثتو ،كىك ما يمثؿ شكال 

االشكاؿ االخرل ليذه  مف اشكاؿ اقامة حكاجز معنكية بينو كبيف الشخص الذم امامو ،كمف
الحكاجز تمؾ التي نراىا في ذلؾ الشخص الذم يقـك بتعديؿ اكماـ قميصو باستمرار اثناء 
المحادثة فيك بذلؾ كبال كعي منو يصرؼ االنتباه عف نفسو كيجعمو يتجو الى ما يقكـ بو،فأف 

كفرقعة تمفة لمحركات الجسدية االخرل مثؿ قضـ االظافر ،خمعظـ االنماط كاالشكاؿ الم
االصابع  كتعديؿ شكؿ القميص تعبر عف اخراج الطاقة العصبية في االنساف)ىارتمى، 

 ( .83كص80،ص0228كارينش ،

مف اىـ خصائص االتصاؿ عف طريؽ لغة الجسد انو امر ال يمكف تحاشيو اك اليركب   
بؿ ىك  منو فعندما ال يقكؿ المرء شيئا كيظؿ صامتا فأنو في الحقيقة لـ ينقطع عف االتصاؿ

عكس نمكذجا مف نماذجو ،كاذا استطاع اف يكؼ عف الكالـ فأنو اليستطيع اف يكؼ عف 
 الحركة كعف التعبير عف ذاتو بكسائؿ اخرل،مثؿ حركات الجسـ كاليديف كتعبيرات الكجو ،
 كليذا نستطيع اف نكجز اىـ مزايا االتصاؿ عف طريؽ لغة الجسد في النقاط االتية :)ربايعة ،

 (00ص ،0202

انو يعبر عف معمكمات كجدانية في مقابؿ تعبير لغة الجسد عف معمكمات تتصؿ -0
بالمضمكف ،يمكف مف خالليا ايصاؿ الحب كالبغض كالكره كاالىتماـ كالثقة كالرغبة كالدىشة 

 كالمكافقة .
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اف االتصاؿ عف طريؽ لغة الجسد ينطكم ايضا عمى معمكمات متصمة بمضمكف -0
ا بأدكات لتفسير الكممات التي نسمعيا كينطبؽ ذلؾ عمى نبرة الرسالة المفظية فيك يمدن

الصكت مثال كالتككيد فضال عف انو يكفر المعمكمات التي تفيد في فيـ طبيعة العالقة بيف 
 االطراؼ المشتركة في عممية االتصاؿ.

رسائؿ لغة الجسد تتميز بصدقيا كيحتاج االنساف عادة الى نماذج كثيرة لمسمكؾ غير -3
 ي التي يصدرىا االخركف حتى يثؽ بيـ.المفظ

 (.03كص00،ص0202اما اىـ المبررات الستخداـ ىذه المغة فيي )ربايعة ،

نقص الترميز المفظي في بعض المجاالت :فمثال ىناؾ كممات قميمة تجسد االشكاؿ -0
اليندسية لذلؾ فأف ايماءات اليديف اكثر فعالية في تجسيد االشكاؿ مف الكممات كما اف 

 مككيات غير المفظية اكثر فعالية في التعبير عف الشخصية.الس

اف الرمكز غير المفظية اكثر قكة الف ادراكيا يتـ مباشرة كتككف االستجابات غير المفظية -0
 اكثر فكرية.

يصعب التحكـ في الرمكز غير المفظية لذا غالبا ما تككف عفكية ،مما يكسبيا مصداقية -3
 اكثر مف الرمكز المفظية.

يتسبب تركيز االنتباه  في بعض الرمكز المفظية اك جعميا اكثر صراحة في قدر مف -4
االزعاج كاالحالؿ بالنظاـ لذا تتـ االستعاضة عنيا بالرمكز غير المفظية في ايصاؿ 

 المضمكف بكيفية ضمنية.

ه تعد القدرة عمى استخداـ قناة ثانية الى جانب المغة امرا مفيدا كالسيما اذا كانت ىذ -5
القناة تحمؿ قدرا كبيرا مف المعمكمات التي تدعـ المغة ،لكف التعبير عنيا بالرمكز المفظية 

 امر مربؾ كغير مالئـ.
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كيمكف استخالص قنكات االتصاؿ بكساطة لغة الجسد مع التاكيد عمى اف لغة الجسد 
 ىي الجزء الميـ مف االتصاؿ الصامت ،كتتمخص قنكات االتصاؿ بكساطة لغة الجسد في

 (.06،ص0202القراف الكريـ فيما يمي )ربايعة ،

 االتصاؿ بكساطة العيكف. -0
 االتصاؿ بكساطة تعبيرات الكجو. -0
 االتصاؿ بكساطة حركات اعضاء الجسـ. -3
 االتصاؿ بكساطة الييئة كالمظير. -4

 *ماذا يدرس عمم لغة الجسد:
كتقسـ  actionsاالفعاؿ التي يككف بيا الجسد  -0

 ( :09كص08بييج،د.ت،ص،00،ص0202الفقي،الى)
افعاؿ كالدية :تخمؽ معنا عند الكالدة كىي االفعاؿ البيكلكجية التي يقكـ بيا الجسد كالتي -أ

يشترؾ فييا جميع البشر بدكف ام اعتبار النتماءاتيـ المغكية.كىنا نستطيع اف ندرس لغة االطفاؿ 
 ،ككيؼ يعبركف عف اكجاعيـ كمتطمباتيـ االخرل.

 ي االفعاؿ الشخصية التي يكتشفيا االنساف في ذاتو.افعاؿ مكتشفة كى-ب
افعاؿ مكتسبة كىي االفعاؿ المكتسبة التي يتعمميا االنساف بال كعي كىنا يككف لمبيئة -ج

 المحيطة دكر كبير في ىذه االفعاؿ.
االفعاؿ المختمطة كىنا افعاؿ قد تبدك لمبعض مكتسبة كقد تبدك تدريبية اك تككف لمبعض -د

 عض تدريبية كىكذا.مكتشفة كلمب
-09ص د.ت، بييج، ،03كص00ص، ،0202الفقي،) مالمح الكجو كتقسـ الى ما ياتي -0
02): 
مالمح عرضية كىي المالمح التي تكافؽ الكالـ،كتككف عفكية تظير مع العبارات المفظية -أ

 كمتمـ لممعنى.
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لة عصبية مالمح تعبيرية كىي المالمح البيكلكجية التي تظير عمى الكجو تعبر عف حا-ب
 معينة.

 مالمح تقميدية كىي المالمح التي يقـك االنساف بتقميدىا لتأخذ شكؿ معيف تقميدم.-ج
مالمح رمزية كىي المالمح التي تظير عمى كجو االنساف ال اراديا لتفؾ رمكز شخصيتو اك -د

 مزاجو اك نفسيتو.
ت معينة اك مينة مالمح تقنية كىي المالمح التي يرسميا الشخص عمى كجو بحسب متطمبا-ق

 معينة ،مثال مالمح الطبيب عندما يشخص مريضو،اك مثال االستاذ عندما يشرح الدرس.
يستنتج الباحث مف خالؿ ماكرد اعاله اىـ ما يدرسو عمـ لغة الجسد مف افعاؿ مكتسبة     

كمكتشفة ككالدية كمالمح عرضية كتعبيرية كتقنية كغيرىا ،كيمخص الباحث مف خالؿ ذلؾ اف 
نتائج التي يحصؿ عمييا مف خالؿ دراستو ىذه مستكحاة مف خالؿ ما يفيمو مف سمكؾ ال

 كمالمح ترسـ عمى كجكه كؿ مف حكلنا.
 *تفسير حركات اليد:

نشير ىنا الى مجمكعة مف حركات اليد كالتي ليا دالالت معينة كىي 
 (:32كاالتي)بييج،د.ت،ص

اليو بضـ ذراعيو فيك يريد اف يقكؿ ضـ الذراعيف :عندما يقكـ الشخص الذم تتحدث -0
 اتركني لكحدم اك ال اتقبؿ ما تقكلو اك غير ميتـ بو.

الذراعاف خمؼ الراس ،كالميالف الى الكراء:في عالقة جديدة غالبا ما تستخدـ لمتعبير -0
 عف الرغبة في السيطرة اك القكة.

المشدكدتاف اماما اك الجسـ المشدكد :التصمب اك الحركة الجسدية المتشنجة اك اليداف -3
 راحتا اليد المتجيتاف نحك االسؼ عمى الطاكلة كؿ ىذا يشير الى االىتماـ بالمكضكع.
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اليد التي تغطي الفـ كالمحية:يدؿ ىذا عمى انؾ غير صريح اك ربما تقكؿ الكذب  اك -4
ربما تشعر بعدـ االماف كالضعؼ ،كاذا لمست كجيؾ حينما يتحدث اليؾ شخص ما اخر 

 ف يعني ىذا بأنؾ ال تصدؽ ما يجرم قكلو امامؾ.فيمكف ا

التمممؿ :اف الحركة ىنا كىناؾ كالمعب ببعض االشياء كالنقر باالصابع كميا امارات -5
 تدؿ عمى السأـ اك العصبية اك نفاذ الصبر .

 *القواعد الرئيسة لقراءة االيماءات :

الحقيقية لالشخاص اف ما تراه اك تسمعو في ام مكقؼ ال يعكس بالضركرة المكاقؼ 
، 0228كلذلؾ انت بحاجة التباع ثالث قكاعد اساسية لتفيـ االمكر بشكؿ صحيح )بييز،

 (.02ص

 القاعدة االولى :اقرأ االيماءات في مجموعات:-

احد االخطاء الخطيرة التي يقع فييا المبتدئ في لغة الجسد ىك اف يفسر ايماءة منفردة  
بمعزؿ عف االيماءات اك الظركؼ االخرل .عمى سبيؿ المثاؿ حؾ الراس قد يعني اشياء 
عديدة مثؿ العرؽ اك قشرة في الراس اك النسياف اك الكذب عمى حسب االيماءات االخرل 

كمثؿ ام لغة منطكقة لمغة الجسد مثؿ كممات اك جمؿ اك  ت.التي تحدث في نفس الكق
كؿ ايماءة مثؿ كممة كاحدة كقد يككف لمكممة الكاحدة معاني عدة مختمفة عمى  عالمات ترقيـ.

في المغة االنكميزية ليا عمى االقؿ عشرة معاني منيا ارتداء   dressingسبيؿ المثاؿ كممة 
كال يمكنؾ فيـ معنى الكممة فيما  ح كغيرىا،المالبس اك صمصة الطعاـ اك ضمادة الجرك 

كامال اال عندما تضعيا في جممة مع كممات اخرل ،كااليماءات تأتي في جمؿ تسمى 
مجمكعات كىذه المجمكعات تكشؼ دائما مشاعر الشخص كمكاقفو كالمجمكعة في لغة 

ءات قبؿ الجسد مثؿ الجممة المنطكقة تماما تحتاج عمى االقؿ لثالث كممات ام ثالث ايما
اف تستطيع تحديد معنى كؿ كممة مف الكممات بدقة كالشخص حاد المالحظة ىك الذم 
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يستطيع قراءة جمؿ لغة الجسد كمقارنتيا بدقة مع الجمؿ المفظية ،ليذا يجب عمينا قراءة 
االيماءات كميا لكي نصؿ الى القراءة الصحيحة ،فمكؿ منا ايماءة متكررة اك اكثر تظير 

ا نشعر بالممؿ كاما نشعر بأننا تحت ضغط كيعد لمس الشعر المتكاصؿ اك ببساطة اننا ام
كلكف بمعزؿ عف االيماءات االخرل،االرجح اف ىذه االيماءة تعني  تدكيره مثاال شائعا لذلؾ،

اف الشخص يشعر بعدـ الثقة اك القمؽ فالناس يممسكف شعرىـ اك رؤكسيـ الف ىذه ىي 
 (.00، ص0228اتيـ عندما كانكا اطفاال)بييز،الطريقة التي كانت تريحيـ بيا امي

اف العالمة الرئيسة لمتقييـ النقدم ىي ايماءة كضع اليد عمى الكجو مع تكجيو السبابة 
العمى نحك الخد بينما يغطي الفـ اصبع اخر،تستند الذقف الى االبياـ،كىناؾ دليؿ اخر عمى 

ـ عمى اخرل ،ككضع الذراع اماـ اف ىذا المستمع لديو افكار ناقدة لما يسمعو كىك كضع قد
كمف ىنا تقكؿ  -سمبية عدائية–،بينما يككف الراس كالذقف لالسؼ -كضع دفاعي –الصدر 

جممة لغة الجسد ىذه شيئا مثؿ "ال يعجبني ما تقكؿ"،اك "ال اكافقؾ الرام"،اك"تنتابني مشاعر 
 (.00، ص0228سمبية")بييز،

 القاعدة الثانية :ابحث عن االنسجام-

االبحاث اف تأثير االشارات غير المنطكقة يعادؿ خمسة اضعاؼ تأثير المغة  تظير 
المنطكقة،كانو عندما ال يتناغـ االثناف فالناس كالسيما النساء يعتمدكف عمى الرسالة غير 
المفظية كال ييتمكف بالمحتكل المفظي.فأذا كنت بأعتبارؾ المتحدث ستسأؿ المستمع المكجكد 

ايو في شيء قمتو،كاجابؾ بأنو ال يتفؽ معؾ،تككف ا لغة جسده مالئمة بالصكرة السابقة عف ر 
في ىذه الحالة لعبارتو المفظية ،ام انيما في حالة انسجاـ .كلكف اذا قاؿ انو يتفؽ مع ما 
قمت ،فمف االرجح انو يكذب الف كمماتو كايماءاتو ليست  منسجمة مع بعضيا البعض .اف 

د مف انسجاـ اك تناغـ القناة الشفكية مع قناة لغة الجسد مالحظة مجمكعات االيماءات كالتأك
ىما اساس فيـ المكاقؼ بشكؿ صحيح عف طريؽ لغة الجسد.ذكر فركيد انو بينما كانت 
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احدل المريضات تعبر بكمماتيا عف سعادتيا في حياتيا الزكجية ،كانت بدكف كعي تخمع 
ا الىمية ىذه االشارة التي تحدث خاتـ الزكاج مف اصبعيا كتضعو ثانية ،ككاف فركيد منتبي

بدكف كعي كلـ يندىش عندما بدأت مشكالت الزكاج تظير عمى السطح .اف مالحظة 
مجمكعات االيماءات كالتاكد مف انسجاـ اك تناغـ القناة الشفكية مع قناة لغة الجسد ىما 

 (.03، ص0228اساس فيـ المكاقؼ بشكؿ صحيح عف طريؽ لغة الجسد )بييز،

 لثالثة:اقرأ االيماءات في سياقيا:القاعدة ا-

يجب التفكير في االيماءات في ظؿ السياؽ الذم تحدث فيو،فأذا كاف شخص ما عمى 
سبيؿ المثاؿ جالسا في مكقؼ الحافمة كيداه متشابكتاف بشدة ،كيضع احدل قدميو فكؽ 

ح يعني انو االخرل باحكاـ كذقنو لالسفؿ ككاف يكما مف اياـ الشتاء الباردة ،فيذا عمى االرج
يشعر بالبرد كليس في مكقؼ دفاعي كلكف اذا استخدـ الشخص نفس ىذه االيماءات كىك 
جالس معؾ عمى مائدة بينما تحاكؿ اف تقنعو بفكرة اك بمنتج اك خدمة ،يمكف تفسير ىذه 

، 0228االيماءات عمى انيا تعني اف لديو مشاعر سمبية اك انو يرفض عرضؾ)بييز،
 (.04كص03ص

باحث مف خالؿ ضركرة فيـ جميع االيماءات الصادرة عف ام شخص مف اجؿ يستنتج ال
 فيـ لغة الجسد بصكرة صحيحة.

 *قوة راحة اليد:

تعد راحة يد االنساف كاحدة مف اشارات الجسد االقؿ مالحظة كلكف القكية جدا كالتي 
ريقة تظير عندما تعطي شخصا ما تكجييات اك اكامر اك عند التصافح ،كعندما تستخدـ بط

معينة ،تعطي قكة راحة اليد مستخدميا قكة السمطة الصامتة .كتكجد ثالث  ايماءات رئيسة 
كضع ضـ راحة اليد  كضع راحة اليد االعمى ،كضع راحة  اليد االسفؿ، لسيطرة راحة اليد:
كتظير الفركؽ بيف الثالثة اكضاع في ىذا المثاؿ :لنفترض انؾ تطمب  كاالشارة باالصبع.
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ؿ شيئا ما كينقمو لمكقع اخر.كلنفترض انؾ تستخدـ نفس نبرة الصكت مف شخص اف يحم
تستخدـ  كنفس الكممات كنفس تعبيرات الكجو في كؿ مثاؿ كانؾ ستغير فقط كضع راحة يدؾ،

راحة اليد العمى كايماءة استسالـ كعدـ تيديد ،شبيية بايماءة التكسؿ لمتسكؿ في الشارع 
ال يحمؿ سالحا .فالشخص الذم تطمب منو اف ،ككانت تستخدـ قديما لتبيف اف الشخص 

ينقؿ الشيء لف يشعر انو مجبر عمى ذلؾ.كلف يشعر اف طمبؾ ييدده .كما انؾ اذا اردت 
شخصا ما اف يتكمـ ،يمكنؾ استخداـ كضع راحة اليد الى االعمى " تسميـ" لتعممو انؾ تتكقع 

اليد الى االعمى عبر القركف كقد تغير معنى ايماءة راحة  منو اف يتكمـ كانؾ مستعد لسماعو.
كتطكرت ايماءات اخرل مثؿ راحة اليد الكاحدة المرفكعة في اليكاء ،ككذلؾ كضع راحة اليد 

ستشعر  كعندما تتحكؿ راحة اليد لتتجو لالسفؿ، كغيرىا مف االكضاع المتنكعة، ،عمى القمب
يبدأ في الشعكر  فكرا بالسيطرة ،كسيشعر الشخص االخر انؾ اعطيتو امرا لينقؿ االشياء كقد

، 0228بالعدائية نحكؾ كذلؾ حسب عالقتؾ بو اك منصبؾ بالنسبة لو في العمؿ )بييز،
 (.37كص36ص

اما كضع ضـ راحة اليد كاالشارة باالصبع فتستخدـ فيو االصبع المشير كيراكة رمزية 
،يدفع بيا مجازا المتحدث السامعيف نحك الخضكع كبدكف كعي تثير ىذه االيماءة مشاعر 
سمبية لدل االخريف حيث انيا تسبؽ ضربة مباشرة بالذراع كىي حركة بدائية تستخدميا 
معظـ الرئيسات في اليجـك .كتعد ايماءة ضـ راحة اليد كاالشارة باالصبع كاحدة مف اكثر 
االيماءات المزعجة التي قد يستخدميا ام شخص اثناء التكمـ ،كخاصة عندما تعمؿ ككسيمة 

لمتحدث .كفي بعض الدكؿ تعد االشارة باالصبع نحك ام شخص اىانة لضبط ايقاع كممات ا
،الف ىذه االيماءة تستخدـ فقط لالشارة الى الحيكانات كيستخدـ الماليزيكف االبياـ لالشارة 

 (.38، ص0228الى االشخاص اك العطاء االتجاىات)بييز،

حديثو كلقد اف ام حركة تتحركيا يد االنساف في ام اتجاه تعبر عف شيء معيف في 
اصبحت مثؿ ىذه االيماءات جزءا مف اسمكب التكاصؿ كاية ايماءة تعطي معنى حتى لك 
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كانت غير مقصكدة .كيمكف لميديف اف تعبر عف عدة معاف كانفعاالت نكفي بعض االحياف 
تعبر عف نكع الثقافة ،كمف تمؾ االشارات ما يبدك مف خالؿ لغة الجسد كيتـ ذلؾ في نطاؽ 

كيمكف اف نشاىد امثمة  كمف اشير ىذه االشارات اف يتخذ الكفاف شكال ىرميا، العقؿ الباطف
فالشخص المتحدث  عمى ذلؾ عبر شاشات التميفزيكف في المقابالت مع السياسييف كالخبراء،

يضع اطراؼ اصابع كفيو في مكاجية بعضيا البعض ثـ يرفعيا لتأخذ شكؿ مثمث اك ىـر 
نو االفضؿ كصاحب اليد العميا كقد يحدث ذلؾ في كذلؾ دليؿ عمى احساس ذلؾ الشخص بأ

. كيمكف اف نرل مثؿ ىذا السمكؾ في كؿ الثقافات كعمى مختمؼ نطاؽ عقمو الباطف
المجتمعات بمختمؼ فئاتيا كشكؿ اخر اكثر جراءة يعكس شعكر المتحدث بالعظمة كىك اف 

ركة اليديف بمثؿ يضع يديو متشابكتي االصابع خمؼ راسو ،كما اف ىناؾ اشكاال اخرل لح
ىذا االسمكب كالتي تعكس شعكر الشخص بالخضكع اك شعكره بالدكنية اك تحريؾ االصابع 

 (.84كص83،ص0228افقية اك باالشارة الى االسفؿ)ىارتمى، كارينش ،

يرل الباحث اف االختالؼ في كيفية كضع راحة اليد لو مفاىيـ كمدلكالت مختمفة كؿ 
 خاللو فيـ االشخاص مف حكلنا. كاحدة منيا ليا رمز نستطيع مف

 *لغة المصافحة :

المصافحة ىي غالبا اكؿ اتصاؿ جسدم كربما الكحيد الذم نقـك بو مع شخص اخر 
،كما اف كيفية المصافحة كقكتيا كفترة بقائيا يمكنيا اف تؤثر عمى كيفية فيـ الشخص الذم 

جميع انحاء العالـ مف الشائع استخداـ اليديف لتحية االخريف عمى الرغـ مف  ففي نحييو لنا.
اف الثقافة تفرض صكرا مختمفة لكيفية القياـ بتحية اليديف كالكقت الذم نستغرقو كمدل قكة 
تمؾ التحية ،كحيث اف المصافحة ىي المرة االكلى التي يتالمس فييا شخصاف فعميا يمكف 

عالقتيما فضال عف استخداـ المصافحة مف اجؿ التعرؼ باالخريف اف تككف لحظة فارقة في 
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  ،0202كتحيتيـ اال اف ىناؾ اشخاصا محدديف يستخدمكنيا الثبات السيطرة )نافارك ،
 (.050 -052ص

تعد المصافحة اثرا باقيا مف الماضي البعيد في ام كقت كانت تمتقي فيو القبائؿ البدائية 
يـ كيفتحكف راحة ايدييـ ليظيركا انيـ ال يحممكف اك في ظركؼ كدية ،كانكا يعدكف اذرع

يخبئكف ام اسحمة كفي العيد الركماني كاف حمؿ الخنجر مخبأ في الكـ امرا شائعا كلذلؾ 
قاـ الركماف مف اجؿ الحماية باستخداـ مسكة اسفؿ الذراع كتحية شائعة .كالشكؿ الحديث 

.كاستخدمت ىذه الطريقة اكؿ مرة في القرف ليذه التحية القديمة ىك التشابؾ كىز راحتي اليديف
التاسع عشر القرار صفقات تجارية بيف رجاؿ ذكم مكانة متساكية.كانتشرت بشكؿ كبير فقط 
في المائة سنة االخيرة اك نحك نحك ذلؾ ،كظمت كذلؾ في المجتمع الذككرم حتى فترات 

حة كتحية اكلية كعند قريبة.كاليكـ في معظـ الدكؿ الغربية كاالكربية تجرم ىذه المصاف
المغادرة في جميع اكساط االعماؿ كتزيد في الحفالت كاالحداث االجتماعية كيستخدميا كؿ 
مف الرجاؿ كالنساء.كحتى في بالد اخرل مثؿ الياباف يعد االنحناء ىك التحية التقميدية 

م عادة كتايالند حيث يحيكف باستخداـ ايماءة تشبو الصالة ،ففي معظـ االماكف تيز االيد
مف خمس الى سبع مرات ،كلكف في بعض الدكؿ مثؿ المانيا تيز مرتيف اك ثالثا مع ابقاء 
التشابؾ بااليدم كقتا يساكم ىزتيف اضافيتيف ،كالفرنسيكف ىـ اكبر المصافحيف ،حيث 
يصافحكف عند التحية كعند المغادرة كيقضكف كقتا كبيرا كؿ يكـ في التصافح 

 (.40كص42، ص0228بااليدم)بييز،

اف الغرض مف ام مصافحة ىك محاكلة اظيار االخالص اك الثقة اك عمؽ المشاعر 
نحك المتمقي كينبغي مالحظة عنصريف ميميف اكال: تستخدـ اليد اليسرل لمتعبير عف عمؽ 
المشاعر التي يريد منشىء المصافحة تكصيميا كىذا يتناسب مع المسافة التي تكضع عندىا 

صافحة فكؽ اليد اليمنى لممتمقي .فيي مثؿ قصد اك نية التعانؽ اليد اليسرل لبادلء الم
كتستخدـ اليد اليسرل لبادلء المصافحة مثؿ ترمكمتر لقياس المكدة ككمما كضعت اعمى 
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عمى ذراع المتمقي زادت المكدة التي يريد بادلء المصافحة اف يظيرىا .فبادلء المصافحة 
ا في نفس الكقت يحاكؿ السيطرة عمى يحاكؿ اف يظير ارتباطاحميما بالمتمقي بينم

حركتو.عمى سبيؿ المثاؿ تدؿ مسكة المرفؽ عمى قدر اكبر مف المكدة كالسيطرة مف مسكة 
الرسغ،ككذلؾ تعبر مسكة الكتؼ عف المكدة اكثر مف مسكة اعمى الذراع،ثانيا:تعد اليد 

الرسغ "كمسكة  اليسرل لمنشىء المصافحة انتياكا لممساحة الشخصية لممتمقي كعامة ،فمسكة
المرفؽ امر مقبكؿ فقط عندما يشعر شخص ما بالقرب مف الشخص االخر،كفي ىذه 
الحاالت تدخؿ اليد اليسرل لبادلء المصافحة في الناحية الخارجية فقط مف المساحة 
الشخصية لممتمقي.كتظير مسكة الكتؼ كمسكة اعمى الذراع المكدة الحميمة كقد تؤدم كؿ 

.كما لـ تكف المشاعر الحميمية متبادلة ،اك لـ يكف لدل بادلء المصفحة منيما الى المعانقة 
سبب كجيو الستخداـ اليديف،فربما يتشكؾ المتمقي كال يثؽ بنكايا بادلء المصافحة .باختصار 
اذا لـ يكف ىناؾ رابط شخصي بينؾ كبيف الشخص االخر فال تصافحو باستخداـ يديؾ بأم 

لشخص الذم يصافحؾ باستخداـ اليديف ارتباط شخصي صكرة ،كاذا لـ يكف بينؾ كبيف ا
 (.56كص55، ص0228فابحث عف اغراضو الخفية)بييز،

كتختمؼ المصافحة مف بمد الى اخر مثال في بريطانيا فمف المعركؼ اف البريطانييف 
يشتيركف بالبركد عف جيرانيـ مف قاطني القارة نفسيا،كتعد المصافحة التحية الرسمية الرئيسة 

ستخدـ المصافحات في المناسبات غير الرسمية كما يستخدميا الشباب بصكرة اقؿ مف ،كال ت
كبار السف،اما في فرنسا فتتـ المصافحة عف طريؽ تحريؾ اليد الى اعمى كاسفؿ في حركات 
سريعة كمتكالية ،كبكجو عاـ عمى الرجؿ اف ينتظر حتى تقدـ اليو المرأة يدىا لتصافحو 

ؾ بالقكة كالسرعة عند المصافحة ،كيتـ مصافحة المرأة اكال ،كيتعمـ اكال،كيتميز شعب الدنمار 
االطفاؿ مصافحة االخريف كالنظر الى العينيف،كفي المانيا يتميز الرجاؿ بالقكة في المصافحة 
،كتستخدـ المصافحة مف قبؿ النساء كاالطفاؿ كلكف ليس بنفس القكة التي يصافح بيا 
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فراد تتـ مصافحتيـ كميـ الرجاؿ،كعند مقابمة مجمكعة مف اال
 (.000كص000كص002)كميتكف،د.ت،ص

استنتج الباحث مف خالؿ ذلؾ اف لممصافحة طرائؽ كثيرة ككؿ كاحدة منيا مفيكـ مغاير 
لالخر ،كؿ كاحدة منيا تعبر عف ما يجكؿ في نفكس االشخاص ككفؽ ذلؾ نستطيع تفسير 

 مكنكنات كؿ فرد.

 :اشارات الذراع*

ثني الذراعيف اماـ الصدر :الذراعاف مطكيتاف معا عمى الصدر كمحاكلة لكضع -0
حاجز بيف الشخص كشخص اخر اك شيء اخر ال يحبو،كىناؾ اكضاع  كثيرة لثني 
الذراعيف ،كىك كضع عالمي كيفسر بنفس المعنى الدفاعي اك السمبي في كؿ مكاف تقريبا 

لعامة كفي الطكابير اك اثناء الكقكؼ في ،كعادة ما يككف بيف الغرباء في االجتماعات ا
الصفكؼ في النكادم كعند المصاعد اك في ام مكاف يشعر فيو االشخاص بعدـ الثقة اك 

 (.93،ص0228عدـ االماف)بييز،

ثني الذراعيف المسمح:اذا اطبؽ الشخص قبضتي اليديف مع ثني الذراعيف فيذا يسمى -0
لعداء ككذلؾ عمى مكقؼ دفاعي ،كاذا اجتمع مع ثني الذراعيف مع اطباؽ الكفيف،كيدؿ عمى ا

ذلؾ ابتسامة الشفاه المطبقة اك االسناف المطبقة كالكجو االحمر .كيمكف اف يحدث ىجـك 
لفظي اك حتى جسدم ،كتككف بحاجة السمكب استرضاء الكتشاؼ السبب في ذلؾ اذا لـ 

 (.95،ص0228يكف السبب كاضحا فعال .ىذا الشخص في مكقؼ عدكاني ىجكمي)بييز،

امساؾ الذراعيف:يتميز امساؾ الذراعيف المزدكج بأف تمسؾ اليديف بشدة بأعمى -3
الذراعيف،كيفعؿ ذلؾ مف يرغب في تقكية نفسو كتجنب ظيكر الجزء االمامي مف 
الجسـ،احيانا يتـ مسؾ الذراعيف بشدة لدرجة اف االصابع كمفاصميا قد تتحكؿ لمكف االبيض 

ة الدمكية ،كىذه كسيمة يشعر بيا الشخص نفسو بالراحة بشكؿ الشاحب بسبب انقطاع الدكر 



 والـعـشـــرون الثالثشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
22 

يشبو احتضاف النفس ،كعادة ما نجد االمساؾ بالذراع في غرؼ االنتظار بعيادات االطباء 
كاطباء االسناف،اك مع االشخاص الذيف يسافركف جكا الكؿ مرة كىـ في انتظار االقالع كىذا 

كمة يمكف اف نرل المدعي يتخذ كضع ثني يظير مكقفا سمبيا كمتحفظا.كفي قاعة المح
الذراعيف مع اطباؽ الكفيف بينما نجد المدعى عميو يتخذ كضع امساؾ الذراعيف 

 (.97كص996،ص0228المزدكج)بييز،

كضع االبياميف العمى:عندما تعرض قضيتؾ عمى شخص ما كيقكـ بثني ذراعيو مع -4
ؾ مجمكعة مف االيماءات االيجابية كضع االبياميف العمى قرب نياية حديثؾ كمضافا الى ذل

فيدؿ ذلؾ عمى انو بامكانؾ االنتقاؿ بسالسة الى مطالبة ىذا الشخص بالتزاـ.كمف ناحية 
اخرل اذا اتخذ الشخص االخر في نياية الحديث كضع ثني الذراعيف مع اطباؽ الكفيف 

عـ ،كيككف ككاف كجيو غير معبر ،فقد تبدأ المشاكؿ اذا حاكلت اف تحصؿ منو عمى كممة ن
مف االفضؿ اف تساؿ اسئمة محاكال اف تكتشؼ اعتراضاتو ،كعندما يقكؿ شخص ما كممة ال 
ردا عمى احد العركض يمكف اف يصبح مف الصعب تغيير رايو دكف اف تبدك عدكانيا . 
كالقدرة عمى قراءة لغة الجسد تتيح لؾ اف ترل القرار السمبي قبؿ النطؽ بو كتعطيؾ كقتا 

بديؿ.كنادرا ما يستخدـ االشخاص الذيف يحممكف اسمحة اك يرتدكف دركعا التخاذ تصرؼ 
كاقية ايماءات ثني االذرع الف سالحيـ اك درعيـ يكفر ليـ الحماية الكافية لمجسـ فمثال 
ضباط الشرطة نادرا ما يثنكف اذرعيـ اال اذا كانكا يقفكف في الحراسة كعادة ما يستخدمكف 

كح انو غير مسمكح الم شخص اف يمر مف حيث كضع اطباؽ الكؼ ليقكلكا بكض
 (.99كص98،ص0228يقفكف)بييز،

يتفؽ الباحث مع ما كرد مف اراء كمعمكمات بخصكص اشارات الذراع فكؿ حركة منيا 
تعطي انطباعا مختمفا مف شخص الخر ،كىذه خير كسيمة لقراءة ما يجكؿ في نفكسيـ دكف 

 اف ينطقكا بحرؼ كاحد.
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 ا:*فرك راحتي اليدين مع
اف فرؾ راحتي اليديف معا طريقة يعبر بيا الناس عف التكقع االيجابي فرامي الزىر يفركو 
بيف راحتي يديو كعالمة لتكقعو االيجابي بالفكز ،كمنسؽ االحتفاالت كالمراسـ يفرؾ راحتي 
يديو معا كيقكؿ لجميكره نتطمع االف لسماع المتحدث التالي ،كيتعمـ العاممكف في مجاؿ 

استخداـ ايماءة فرؾ راحتي اليديف عند كصؼ المنتجات اك الخدمات لمعمالء  المبيعات
المحتممكف ،ككذلؾ استخداـ حركة يد سريعة لتجنب جعؿ المشترم في مكقؼ دفاعي كعندما 
يفرؾ المشترم راحتي يديو معا بسرعة كيقكؿ لنر ماذا لديؾ فيذا يشير انو يتكقع اف يرل 

 (.032كص009،ص0228،شيئا جيدا كانو قد يشترم)بييز

 :فرك االبيام باالصابع -
اف حؾ االبياـ بالسبابة اك باطراؼ االصابع حركة شائعة االستخداـ كأيماءة لتكقع 
الماؿ.كىي مأخكذه مف حؾ قطعة العممة المعدنية بيف االبياـ كاطراؼ االصابع كيستخدميا 

الشخص الذم يقكؿ لصديقو % ،اك 42غالبا البائع في الشارع الذم يقكؿ يمكف اف اكفر لؾ 
ىؿ يمكف اف تقرضني خمسيف جنييا؟،كينبغي اف يتجنب ىذه االيماءة في جميع االكقات ام 
شخص محترؼ يتعامؿ مع العمالء كذلؾ النيا تنطكم عمى افكار اك معاف سمبية تتعمؽ 

 (.030كص032،ص0228بالماؿ )بييز،

 اطباق اليدين معا:-

لثقة الف بعض االشخاص الذيف يستخدمكنيا يبتسمكف تبدك ىذه االيماءة كداللة عمى ا
ايضا ،كتكجد ثالثة اكضاع رئيسة الطباؽ اليديف منيا اطباؽ اليديف اماـ الكجو ،كاطباؽ 
اليديف ككضعيما عمى المكتب اك في الحجر كعند الكقكؼ،كاطباؽ اليديف اماـ منطقة انفراج 

و اليداف كدرجة احباط الشخص بمعنى اف الرجميف،كىناؾ ارتباطا بيف االرتفاع الذم تكضع في
التعامؿ مع الشخص يككف اصعب عندما تككف يداه مرتفعتيف كما في الكضع المتكسط مما 
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لك كانتا في الكضع المنخفض ،كمثؿ جميع االيماءات السمبية تككف بحاجة التخاذ اجراء 
 فسيستمر مكقفو يفتح اصابع الشخص بأف تقدـ لو مشركبا اك تطمب منو اف يحمؿ شيئا كاال

 )بييز، السمبي بنفس الطريقة التي يستمر بيا في ام كضع مف اكضاع ثني الذراعيف
 (.030 -030ص ،0228

 ايماءة البرج:-

اف حركة البرج تحدث غالبا بمفردىا اذ تضغط اصابع احدل اليديف بخفة عمى اصابع 
اليداف لمخمؼ كلالماـ مثؿ اليد االخرل مككنة شكؿ البرج اك القمة المستدقة كاحيانا تتأرجح 

اجراء تمريف الضغط اماـ المرآة ،كتستخدـ كثيرا في التعامؿ بيف الرئيس كالتابع كانيا تدؿ 
عمى مكقؼ كاثؽ ،فاالعمى منزلة غالبا ما يستخدمكف ىذا الكضع عند اعطاء التعميمات اك 

راء،كغالبا ما النصائح لمتابعيف ليـ ،كىي اكثر شيكعا بيف المحاسبيف كالمحاميف كالمد
يستخدـ االشخاص الكاثقكف ذككا المكانة المرتفعة ىذه االيماءة .كينبغي تجنبيا عندما ترغب 
في اف تككف مقنعا اك في كسب ثقة الطرؼ االخر حيث يمكف احيانا اف تفيـ عمى انيا 
اعتداد بالنفس اك تكبر.فأف اردت اف تبدك ككانؾ كاثؽ كلديؾ جميع الحمكؿ اك االجابات 

 (.034كص033كص030،ص0228لصحيحة فاف كضع البرج سيحقؽ ذلؾ)بييز،ا

 طبق الوجو: -
ىذه االيماءة ليست سمبية بؿ ايجابية تستخدـ عند التكدد كالمغازلة كتستخدميا اساسا 
النساء لمفت انتباه الرجاؿ حيث تضع المرأة احدل يدييا فكؽ االخرل كتقدـ كجييا لمرجؿ 

 (.035،ص0228)بييز،ككانو فكؽ طبؽ ليناؿ اعجابو

 وضع اليدين خمف الظير:-

ىذه االيماءة شائعة بيف النبالء كالقادة كيستخدميا رجاؿ الشرطة اثناء الحراسة كمدير 
المدرسة كىك يتجكؿ في المدرسة ككبار الشخصيات العسكرية كام شخص في مركز سمطة 
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،فالشخص في ىذه الحالة ،كالمشاعر المرتبطة بيذه االيماءة ىي االستعالء كالثقة كالقكة 
يكشؼ مكاضع عرضة لالعتداء مثؿ بطنو كقمبو كمنطقة انفراج الساقيف مما يظير عدـ 
شعكره بالخكؼ ،اما ايماءة مسؾ اليد مف الرسغ فتظير مشاعر مختمفة عف كضع راحة 
احدل اليديف في راحة اليد االخرل خمؼ الظير فيي عالمة االحباط كمحاكلة لضبط النفس 

ككف احدل اليديف ممسكة برسغ اك ذراع اليد االخرل بشدة خمؼ الظير كما لك اف كىنا ت
احدل الذراعيف تحاكؿ منع االخرل مف االندفاع بقكة،ككمما ارتفع مكضع مسؾ احدل اليديف 
لمذراع المقابمة كاف الشخص اكثر احباطا اك غضبا ،كنالحظ ىذه االيماءة غالبا ما تككف 

ما تمقي االطراؼ المتنازعة كجيا لكجو كنراىا بيف العامميف خارج قاعات المحاكـ عند
بالمبيعات المنتظريف في صالة استقباؿ العمالء كبيف المرضى المنتظريف لمطبيب كىي 

 (.038كص037،ص0228محاكلة الخفاء العصبية اك لكبح النفس )بييز،

احدل السمككيات المستخدمة لتؤكد السيطرة كلتظير  كضع اليديف عمى الخصر:ىذه-
السمطة باسـ اليديف عمى الخصر ،يستمـز ىذا السمكؾ غير الممفكظ ثني الشخص لكمتا 

مع كضع اصابع االبياـ  –حيث تككف يداه مكضكعتيف  Vذراعيو لتأخذا شكؿ حرؼ 
انيا تصمـ عمى راييا ككاثقة مف  عمى االكراؾ .كىي طريقة فعالة لمنساء ألظيار-لمخمؼ

 (.033،ص0202نفسيا كرافضة اف تتـ مضايقتيا )نافارك ،

كالذم يتـ -كىناؾ اشكاؿ متنكعة لمكضع التقميدم لمذراعيف المكضكعيف حكؿ الخاصرة  
كالذم تكضع  -عادة عندما تككف اليداف عمى االكراؾ كاصابع االبياـ مكجية ناحية الظير

كراؾ كلكف اصابع االبياـ تككف مكجية لالماـ ،تتـ رؤية ىذا السمكؾ غالبا فيو اليداف عمى اال
عندما يشعر الناس بالفضكؿ كبالقمؽ في الكقت نفسو ،قد يتعاممكف مع مكقؼ ما كىـ 

اصابع االبياـ لالماـ ،اليداف عمى االكراؾ ،المرافؽ –كاضعكف اذرعيـ عمى خاصراتيـ 
يدييـ لتككف اصابع االبياـ لمخمؼ ،لتأسيس كقفة لتقدير ما يحدث ،ثـ يديركف ا-لمخارج

 (.036،ص0202اىتماـ اكثر سيطرة اذا تطمب االمر)نافارك ،
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مماثؿ لكضع –سمككيات تغطية الراس:ىناؾ سمكؾ اخر يعبر عف السيطرة المكانية -
خالؿ اجتماعات االعماؿ كالمقابالت االخرل المزكدة بمقاعد ،كذلؾ -الذراعيف عمى الخاصرة

 (. 037،ص0202ا يميؿ شخص لمكراء كيشبؾ يديو خمؼ راسو)نافارك ،عندم

 *االشارات التي تسىء لالخرين:

في العديد مف البمداف تعد االشارة باالصبع احدل اكثر االشارات المسيئة التي يمكف اف 
يظيرىا الشخص ،اذ اظيرت الدراسات اف االشخاص ال يحبكف اف يشير الييـ شخص ما 

ضا منيا معركؼ مثؿ "التمكيح بالقبضة"،كما اف طقطقة االصابع لجذب بأصبعو ،كاف بع
 (.055كص054،ص0202انتباه شخص ما تعد سمككا فظا )نافارك ،

 *سموكيات اليد الدالة عمى الثقة العالية:

قد يككف انحدار اليديف اقكل السمككيات الدالة عمى الثقة العالية انو عبارة عف لمس انامؿ   
يديف في تشارة مشابية "لميد المتكسمة"كلكف االصابع ال تككف متشابكة كقد ال اصابع كمتا ال

تككف راحتا اليديف متالمستيف ،يسمى ىذا الكضع االنحدار الف اليديف تاخذاف شكال 
مدببا،في الكاليات المتحدة االمريكيةة تميؿ النساء الى القياـ بذلؾ بالقرب مف اسفؿ الجسـ 

جعؿ مالحظة السمكؾ في بعض االحياف صعبا كيميؿ الرجاؿ الى ربما عمى الخصر كالذم ي
القياـ بذلؾ اعمى ،عمى مستكل الصدر ،كالذم يجعؿ قياميـ باالمر مرئيا كقكيا.يدؿ سمكؾ 
االنحدار عمى انؾ كاثؽ مف افكارؾ اك مكقفؾ ،انو يجعؿ االخريف يعرفكف بدقة شعكرؾ نحك 

يستخدـ االشخاص اصحاب المنزلة الرفيعة  شيء ما كمدل اخالصؾ لكجية نظرؾ ،غالبا ما
المحامكف ، كالقضاة ،كاالطباء ىذا السمكؾ كجزء مف قائمة سمككياتيـ اليكمية بسبب ثقتيـ 
 في انفسيـ كفي منزلتيـ ،جميعنا نستخدـ ىذا السمكؾ مف كقت الخر كباساليب مختمفة ،

يا اماميـ،كالبعض االخر كالبعض منيـ يقـك بو تحت الطاكلة كالبعض االخر يقكمكف بو عال
 (.063كص060،ص0202فكؽ رؤكسيـ)نافارك ،
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 *ايماءات الكذب:

تغطي اليد الفـ ككأف المخ بدكف كعي يعطييا امرا بمحاكلة كبح  :تغطية الفم-0
الكممات الخادعة التي تقاؿ،كاحيانا تتـ ىذه االيماءة بكضع عدة اصابع فقط عمى الفـ اك 

ف معناىا يظؿ كما ىك ،كيحاكؿ بعض الناس اخفاء ايماءة حتى بكضع قبضة اليد مغمقة كلك
تغطية الفـ بادعاء السعاؿ كعندما يقـك الممثمكف بدكر افراد العصابات اك المجرميف غالبا ما 
يستخدمكف ىذه االيماءة عند مناقشة انشطتيـ االجرامية مع العصابات االخرل اك عندما 

ـ يخفكف اسرارا اك انيـ غير صادقيف.كاذا تستجكبيـ الشرطة ،كبذلؾ يعمـ الجميكر اني
استخدـ الشخص الذم يتكمـ ىذه االيماءة فيذا يشير الى انو قد يككف كاذبا ،اما اذا غطى 
السامع فمو كانت تتحدث فيذا يظير انو قد يشعر انؾ تخفي شيئا ،كمف اكثر المناظر التي 

ماءة اثناء تحدثو ،كىنا ينبغي تزعج المتحدث في ام مؤتمر اف يرل جميكره يستخدـ ىذه االي
اف يتكقؼ كيسأليـ "ىؿ يرغب احد في طرح ام اسئمة"،اك "ارل اف بعضكـ يختمؼ معي 
،فيؿ نتمقى اسئمتكـ"،كىذا يسمح باخراج اعتراضات الجميكر الى السطح ،كيعطي المتحدث 

ثنية عمى الفرصة ليعدؿ عباراتو كيجيب عف االسئمة مثمما سيفعؿ اذا كانت اذرعيـ مطكية كم
الصدر.اف تغطية الفـ قد تبدك حميدة مثؿ حركة"ششش"عندما تكضع اصبع كاحد راسيا عمى 
الشفتيف كمف المرجح اف مف يستخدـ ىذه االيماءة كاف قد شاىدىا مف امو كابيو عندما كاف 
طفال كعندما كبر اصبح يستخدميا في محاكلة ليخبر نفسو اال يقكؿ شيئا يشعر بو كالفكرة 

 (.049،ص0228ا تنبيؾ الى اف ىناؾ شيئا ما يتـ التكتـ عميو)بييز،ىي اني

احيانا يككف لمس االنؼ عبارة عف عدة حكات سريعة اسفؿ االنؼ، اك  :لمس االنف-0
قد تككف لمسة كاحدة سريعة كغير ممحكظة ،كتؤدم النساء ىذه االيماءة بحركات اصغر مف 

لذم ينبغي اف تتذكره ىك اف ىذا النكع مف الرجاؿ،ربما لتجنب محك المكياج كالشئ الميـ ا
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الحركات ينبغي اف يقرأ في مجمكعات كفي السياؽ فقد يككف الشخص مصابا بحمى القش 
 (.052،ص0228اك بنزلة برد)بييز،

:كىك محاكلة المخ لمنع الخداع اك الشؾ اك الشيء البغيض الذم يراه اك  فرك العين-3
الذم يكذب عميو،كالرجاؿ عادة يفرككف اعينيـ لتجنب االضطرار لمنظر في كجو الشخص 

بقكة كاذا كانت الكذبة كذبة كبيرة فغالبا ما سينظركف بعيدا ،كاستخداـ النساء لفرؾ العيف 
اقؿ،كبدال منو يستخدمف حركات لمس لطيفة صغيرة تحت العيف مباشرة ،كذلؾ اما النيف 

نب افساد زينتيف ،كالنساء اعتدف منذ الصغر تجنب عمؿ ايماءات قكية كاضحة كاما لتج
ايضا يتجنبف النظر في عيف المستمع بالنظر بعيدا.كتعد عبارة "الكذب عبر اسنانؾ"شائعة 
االستخداـ كىي تشير لمجمكعة ايماءات مككنة مف اسناف مطبقة كابتسامة زائفة فضال عف 

ذيف يفضمكف فرؾ العيف كىذه االيماءة يستخدميا اصحاب الثقافات الميذبة مثؿ االنكميز ال
 (.050كص050،ص0228عدـ اخبارؾ بما يفكركف فيو تماما)بييز،

ىذه االيماءة يستخدميا الطفؿ حتى ال يسمع تأنيب كالديو كىناؾ اشكاؿ  :مسك االذن-4
اليماءة مسؾ االذف تشمؿ فرؾ االذف مف الخمؼ ، اك ادخاؿ طرؼ االصبع داخؿ االذف 

اك ثني االذف باكمميا لالماـ لتغطية ثقب  كتحريكو لالماـ كالخمؼ اك جذب شحمة االذف
االذف،كيمكف اف يككف مسؾ االذف اشارة الف الشخص قد يسمع ما يكفي اك انو قد يرغب 
في التحدث ،كمثمما الحاؿ في لمس االنؼ،يستخدـ مسؾ االذف مف قبؿ الشخص الذم ينتابو 

 (.050،ص0228القمؽ )بييز،

بابة جانب الرقبة اسفؿ شحمة االذف بمعدؿ اثبتت الدراسات اف حؾ الس :حك الرقبة-5
خمس مرات كنادرا ما يزيد اك يقؿ  كىي تدؿ عمى الشؾ اك عدـ التاكد كىي سمة الشخص 
الذم يقكؿ "انا غير متاكد مف انني مكافؽ"كتككف ممحكظة جدا عندما تتعارض معيا المغة 
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غير انو حؾ الرقبة في الشفكية ،فمثال يمكف اف يقكؿ الشخص شيئا مثؿ"افيـ ما تشعر بو"،
 (.053،ص0228ىذه الطريقة يدؿ عمى انو ال يفيـ)بييز،

اف استخداـ ىذه االيماءة مف قبؿ بعض االشخاص الذيف يكذبكف اك  :جذب الياقة-6
يشعركف انيـ انكشفكا ،فزيادة ضغط الدـ مف الخداع تسبب تككف العرؽ عمى الرقبة عندما 

ؿ الحقيقة ،كتحدث حركة جذب الياقة ايضا عندما يشعر المخادع انؾ تشؾ في انو ال يقك 
يشعر الشخص بالغضب اك االحباط كيككف بحاجة لجذب الياقة بعيدا عف رقبتو في محاكلة 
لجعؿ اليكاء البارد يتخمميا ،عندما ترل شخصا يستخدـ ىذه االيماءة اسألو"ىؿ يمكف اف تعيد 

فضمؾ؟"ىذا قد يجعؿ الشخص  ما قمتو مف فضمؾ"،اك"ىؿ يمكف اف تكضح ىذه النقطة مف
 (.053،ص0228الذم قد يككف مخادعا يصرؼ نظره عف اكماؿ المعبة)بييز،

:ىذه محاكلة غير كاعية يقكـ بيا الشخص ليعكد لالمف الذم وضع االصابع في الفم-7
يشعر بو الطفؿ الذم يرضع مف ثدم امو ،كتحدث عندما يشعر الشخص انو تحت 

عف ثدم امو بأبيامو اك بالغطاء ،كعندما يكبر يضع  الضغط،كالطفؿ الصغير يستعيض
اصابعو في فمو كيدخف السكائر كيرتشؼ االككاب كيمضغ العمكة،اف ايماءة كضع االصابع 

 (.054،ص0228في الفـ داللة خارجية عمى حاجة داخمية لمطمأنينة )بييز،

 تخصص اذ الدراسات اىـ مف اصبحت كاشاراتو الكذب ايماءات دراسة اف الباحث يرل
النفسية ،فمف خالليا نستطيع فيـ سمككيات  الىميتيا دراستيا في العمماء مف كبير عدد

 كتصرفات ككجيات نظر مف حكلنا كقياس درجة مصداقيتيـ.

عندما يبدأ المستمع في استخداـ يده لتدعيـ راسو فتمؾ اشارة الى اف الممؿ *ايماءات الممل :
دعمة ىي محاكلة لحمؿ راسو العمى حتى ال يغرؽ في يتسرب الى نفسو،كاف يده الم قد بدأ

النـك ،كترتبط درجة الممؿ الذم يشعر بو السامع بمدل تدعيـ ذراعو كيده لراسو،كعادة تبدأ 
بدعـ االبياـ لمذقف ثـ بالقبضة بأكمميا عندما يتالشى االىتماـ ،كيظير عدـ االىتماـ الشديد 
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الممؿ التاـ عندما تدعـ اليداف الراس تماما كيسمع  عندما تدعـ اليد الراس تماما كتحدث اشارة
صكت النخير،كالنقر باالصابع عمى المنضدة ككذلؾ الطرؽ المستمر بالقدـ عمى االرض 
غالبا ما يساء تفسيرىما عمى انيما اشارة ممؿ،كلكنيما في الكاقع يدالف عمى نفاذ الصبر ،فاذا 

،يجب اف تقـك بتحرؾ استراتيجي  كنت تخاطب مجمكعة مف الناس كرايت ىذه االشارة
الشراؾ اصحابيا في المحادثة كذلؾ لتجنب تأثيرىا السمبي عمى المستمعيف االخريف،كام 
جميكر يصدر اشارات الممؿ كنفاذ الصبر معا يخبر المتحدث انو حاف الكقت النياء 

ا كاف حديثو.كتتعمؽ سرعة النقر باالصابع اك الطرؽ بالقدـ بمدل نفاذ صبر الشخص فكمم
 -055ص ،0228 )بييز، النقر اك الطرؽ اسرع كاف شعكر الشخص بنفاذ الصبر اكبر

056.) 

:يظير التقييـ بيد مغمقة تكضع عمى الذقف اك الكجنة ،كغالبا ما تككف ايماءات التقييم*
السبابة مشيرة لالعمى،كعندما يبدأ الشخص بفقداف اىتمامو كلكف يككف ال يزاؿ يرغب في اف 

غرض المجاممة ،كسيتحكؿ الكضع كيككف اسفؿ راحة اليد مدعما الراس بينما يبدك ميتما ب
يتسمؿ الممؿ الى نفسو،كيستخدـ المدراء غالبا ىذه االيماءة لمتظاىر باالىتماـ بالخطاب 
الممؿ الذم يمقيو رئيس الشركة ،كلكف لسكء حظيـ بمجرد اف تبدأ اليد في تدعيـ الراس بأم 

كر ،كمف المرجح اف يشعر رئيس الشركة اف بعض المدراء شكؿ مف االشكاؿ،تكشؼ االم
غير المخمصيف اك يستخدمكف التممؽ كاالطراء الزائؼ،اما االىتماـ الحقيقي فيظير عندما 
تكضع اليد بخفة عمى الكجنة ،كال تستخدـ لتدعيـ الراس،كلكف عندما تشير السبابة راسيا 

لمستمع افكار سمبية اك ناقدة تتعمؽ العمى الكجنة ،كيدعـ االبياـ الذقف يككف لدل ا
بالمتحدث اك بمكضكعو كاحيانا قد تحؾ السبابة العيف عندما تستمر االفكار السمبية ،كىذه 
االيماءة كثيرا ما يساء فيميا بانيا عالمة االىتماـ كلكف االبياـ المدعـ اسفؿ الذقف يكشؼ 

ؤثر عمى مكقؼ الشخص كلذلؾ حقيقة الشعكر السمبي ،كاالستمرار في مجمكعة االيماءات ي
فكمما طالت المدة التي يتخذ فييا الشخص ىذه االيماءة ظؿ شعكره الناقد فترة 
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اطكؿ،كمجمكعة االيماءات ىذه اشارة الف ىناؾ حاجة لتصرؼ فكرم عمى المتحدث اف 
انياء المقاء  مثؿ اعطاء شيء لمسامع ليمسكو بيده اك يتخذه ،ما باشراؾ المستمع فيما يقكؿ 

 (.057كص056،ص0228يتخمص مف ذلؾ الكضع يمكف اف تغير المكقؼ)بييز،ف

:كىي اشارة تدؿ عمى اف المستمع مستغرؽ في عممية اتخاذ  النقر عمى الذقن*
القرار،سكاء كاف سمبيا اـ ايجابيا ،كاالستراتيجية المثمى في ىذه المحظة اف تبقى ىادئا 

رار الذم تكصمكا اليو فمثال اذا تبع حؾ الذقف كتشاىد ايماءاتيـ التالية كالتي ستدؿ عمى الق
ثني الذراعيف ككضع قدـ عمى االخرل كرجكع الشخص بظيره في مقعده فالمؤكد اف االجابة 
ستككف ال كىذا يعطيؾ الفرصة المبكرة الف تعيد عرض المزايا قبؿ اف ينطؽ الشخص االخر 

ميؿ لالماـ كفتح الذراعيف اك بكممة ال كيصعب الكصكؿ التفاؽ ،اما اذا تبع حؾ الذقف ال
االمساؾ بعرضؾ المكتكب اك بالعينة التي تقدميا لو فالمرجح انؾ حصمت عمى نعـ كيمكنؾ 

 (.059كص058،ص0228االستمرار ككأنؾ حصمت عمى المكافقة)بييز،

 *اشارات العين:

ىذه االيماءة عبارة عف اشارة تحية مف مسافة بعيدة بمعنى مرحبا  :رفع الحاجب-0
تخدـ في كؿ مكاف ،اف رفع الحاجب اشارة عالمية ،كتستخدميا ايضا القردة كتحية ،كتس

اجتماعية،كىذا يؤكد انيا ايماءة فطرية ،يرتفع الحاجب لجزء مف الثانية ثـ ينزؿ ثانية 
كالغرض مف ىذه االشارة ىك جذب االىتماـ لمكجو بحيث يمكف تبادؿ اشارات كاضحة ،بينما 

قة كمنافية لالدب كليا دالالت اخرل،كىي اشارة ال شعكرية تعترؼ تعد في الياباف غير الئ
بكجكد الشخص االخر كقد تككف مرتبطة برد  فعؿ الخكؼ مف المفاجاة اك بقكؿ"لقد فاجاتني 
كانا خائؼ منؾ"،كالتي تترجـ الى "انا اعترؼ بكجكدؾ كال اشكؿ تيديدا"،كنحف ال نرفع 

في الشارع اك االشخاص الذيف ال نحبيـ الحاجب مع الغرباء الذيف نمر بجانبيـ 
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،كاالشخاص الذيف ال يقكمكف برفع الحاجب في التحية في بداية المقاء يعتبركف 
 (.070،ص0228عدكانييف)بييز،

:اف خفض الراس كالنظر الى اعمى ايماءة اخرل تدؿ عمى الخضكع النظر الى اعمى-0
تجعؿ العينيف تبدكاف اكسع كتجعؿ المراءة تبدك اكثر  كتركؽ لمرجاؿ النيا

 (.073،ص0228طفكلة)بييز،

تستخدـ النظرة الجانبية البداء االىتماـ اك عدـ التأكد اك العداء  :النظرة الجانبية-3
كعندما تجتمع مع رفع الحكاجب بخفة اك ابتسامة فانيا تدؿ عمى االىتماـ،كتستخدـ كثيرا 

مغازلة كتكدد كفي بعض االحياف تستخدميا المراة ،اما اذا اجتمعت مع حكاجب  كاشارة
منحنية السفؿ كجبيف بو تجاعيد اك اركاف الفـ منحنية السفؿ فانيا تدؿ عمى مكقؼ داؿ 

 (.079،ص0228عمى الشؾ اك مكقؼ عدائي اك ناقد)بييز،

مرات في  8-6 معدؿ اختالج العيف العادم المسترخي ىك اختالج العيف الزائد:-4
الدقيقة كتغمؽ العيف لحكالي عشر الثانية فقط ،مثال عندما يكذبكف يرجح اف يزيد معدؿ 
اختالج عيكنيـ بشكؿ كبير ،اف االختالج الزائد عبارة عف محاكلة بال كعي يقكـ بيا مخ 
الشخص ليحجب عنو رؤية مف امامو النو اصبح يشعر تجاىو بالممؿ اك عدـ االىتماـ اك 

مى مكانة منو،كأف المخ ال يستطيع التسامح في التعامؿ مع ذلؾ الشخص كلذلؾ تغمؽ انو اع
العيف لمدة ثانيتيف اك ثالث اك حتى اطكؿ مف ذلؾ ليمحكه مف البصر كتظؿ مغمقة حيث 
يمحي الشخص لمحظة مف العقؿ.كالشخصيات االعمى منزلة قد يميمكف براسيـ لمخمؼ 

الشخص الذم يشعر اف اىميتو غير ممحكظة كىذه  ليعطكؾ نظرة طكيمة كيفعؿ ذلؾ ايضا
اساسا ايماءة ترتبط بالثقافة الغربية كالسيما بالشعب االنكميزم الذيف يشعركف انيـ طبقة 

 (.082كص079،ص0228اعمى)بييز،
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عندما تنظر العيف بسرعة مف جانب الخر يبدك االمر ككاف  :النظرات السريعة-5
كف الكاقع ىك اف العقؿ يبحث عف طريؽ لميركب الشخص يتفحص ما يجرم في الغرفة،كل

،كىذا يظير عدـ ارتياح لما يحدث،كعندما تككف مع شخص ممؿ جدا تككف الحاجة 
الطبيعية اف تنظر بعيدا بحثا عف طريؽ لميركب كلكف الف معظمنا يدرؾ اف النظر بعيدا 

نظر اكثر نحك يظير عدـ االىتماـ بالشخص االخر كيشير الى رغبتنا في اليرب ،فأننا ن
الشخص الممؿ كنستخدـ ابتسامة الشفاه المطبقة لندعي االىتماـ كىذا السمكؾ يكازم ما يفعمو 

 (.082،ص0228الكاذبكف عندما يزيدكف اتصاؿ العيف ليبدك انيـ مقنعكف)بييز،

اتفؽ الباحث مع ما كرد مف اراء عف اشارات العيف كانكاعيا فمكؿ اشارة منيا مدلكؿ نفسي    
 كي افاد منو عمماء النفس كالمختصكف كالباحثكف في دراستيـ المتعمقة بأشارات العيف.كسمك 

 *لغة النظرات وانوعيا:

:تظير التجارب عمى النظرات انو اثناء المقاءات االجتماعية النظرة االجتماعية -0
تنظر عينا الشخص في مساحة مثمثة مف كجو الشخص االخر بيف العينيف كالفـ لحكالي 

ف كقت النظر،كىذه المساحة مف الكجو التي ننظر الييا في البيئة التي ال تتضمف ام %م92
 (.080،ص0228)بييز، تيديد كسيفيـ الشخص االخر انؾ غير عدكاني.

:عندما يقترب الناس مف بعضيـ البعض مف مسافة،فيـ ينظركف النظرة الودية-0
ددكا اكال ما ىك جنس بسرعة بيف كجو الشخص االخر كالجزء االسفؿ مف بدنو ليح

الشخص،كبعد ذلؾ مرة ثانية لتحديد مستكل االىتماـ بو،كتككف ىذه النظرة عبر العينيف 
كاسفؿ الذقف الى االجزاء السفمى مف جسـ الشخص ،كفي المقاءات عف قرب تركز عمى 
المساحة المثمثة بيف العينيف كالصدر ،كبالنسبة لمنظر مف بعد فيي مف العينيف كحتى اصؿ 

لفخذ اك اسفؿ.كيستخدـ الرجاؿ كالنساء ىذه النظرة الظيار االىتماـ ببعضيـ البعض كاذا ا
كاف الطرؼ االخر ميتما فسيرد النظرة ،نحف عادة نعطي نظرتيف سريعتيف ثـ ننظر 
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لمكجو،كعمى الرغـ مف انكار معظـ الناس لذلؾ،تظير الدراسات بكاسطة الكاميرات الخفية اف 
 (.080،ص0228ز،الكؿ يفعؿ ذلؾ  )بيي

تخيؿ اف الشخص لديو عيف ثالثة في منتصؼ الجبية ،كانظر في مساحة نظرة القوة:-3
مثمثة بيف اعيف الشخص الثالثة .اف تأثير ىذه النظرة عمى الشخص االخر يجب اف يجرب 
حتى يتـ تصديقو.ال تغير ىذه النظرة فقط الجك العاـ كتجعمو شديد الجدية كلكنيا تكقؼ 

ؿ كبسرعة ،بتثبيت نظرتؾ عمى ىذه المنطقة ،تحكـ سيطرتؾ عميو.كبشرط اال الشخص المم
تسقط نظرتؾ اسفؿ مستكل عينيو ،سيظؿ الضغط عميو،اللتستخدـ ابدا ىذه النظرة في 
المقاءات الكدية اك العاطفية كلكنيا تنجح جدا مع الشخص الذم تريد اف ترىبو اك مع 

ناعمتيف اك ضعيفتيف اـ مترددتيف فمارس  الشخص الذم ال يصمت ابدا.اذ كانت عينيؾ
استخداـ تحديقة القكة لتعطي نفسؾ مزيدا مف الثقة كالقكة ،كاذا كنت تتعرض ليجـك مف 

اثناء االتصاؿ بالعيف معو.كعندما تنظر -ترمش–شخص ما فحاكؿ اال تطرؼ بعينيؾ 
لممياجـ ضيؽ جفنيؾ كركز عف كثب عمى الشخص ،كعندما تحرؾ عينيؾ مف شخص 

خر دكف اف تطرؼ بعينؾ يحدث ذلؾ تأثيرا عمى كؿ مف يراؾ بحيث يفقده رباطة ال
جأشو.كلكي تفعؿ ىذا حرؾ مقمتي العينيف اكال كبعد ذلؾ اجعؿ راسؾ يتبعيما كلكف ينبغي اف 

 (.084كص083،ص0228تظؿ كتفاؾ ثابتتيف  )بييز،

االجتماعية كالقكية ،اذ استنتج الباحث اىمية دراسة مدلكالت انكاع النظرات الكدية منيا ك 
 نتمكف مف خالليا دراسة العينات البحثية كسمككياتيـ بدقة .

 *االوضاع االربعة الرئيسة لموقوف:

:كىك كضع رسمي يدؿ عمى مكقؼ حيادم بدكف رغبة في البقاء اك الذىاب ،كفي االنتباه -0
ؿ ،حيث انو يجعؿ المقاءات بيف الرجؿ كالمراءة تستخدـ المراءة ىذا الكضع اكثر مف الرج

الساقيف معا كأشارة تقكؿ "ال تعميؽ"،كيستخدـ اطفاؿ المدارس ىذا الكضع عند التحدث مع 
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كصغار الضباط عند التحدث مع قادتيـ،كما يستخدـ ايضا عند مقابمة الشخصيات ،المدرسيف
 (.000،ص0228الممكية كيستخدمو عند التحدث مع المدير  )بييز،

عد ىذه االيماءة خاصة بالرجاؿ فقط،فيي تشبو الكقكؼ كاظيار :تالساقان المتباعدتان-0
منطقة تشعب الساقيف ،كالشخص الذم يقؼ بيذه الطريقة يضع قدميو بثبات عمى االرض 

 (.000،ص0228كىذا يعطي تصريحا كاضحا بأنو ال ينكم المغادرة  )بييز،

داميـ،ليس فقط لممزيد مف عندما يجد الناس انفسيـ في مكاقؼ مكاجية سيباعدكف سيقانيـ كاق  
التكازف كلكف ايضا لممطالبة بمساحة اكبر ،يصدر ذلؾ رسالة قكية لممالحظ الحذر بأنو تكجد 

عندما عمى االقؿ قضايا ستكدئ الحتداـ المكقؼ اك اف ىناؾ احتمالية لظيكر مشكمة حقيقية 
كنكف غير يكاجو اشخاص ما اختالفا ،لف ترل سيقانيـ متقاطعة مطمقا كبالتالي سيك

ببساطة لف يسمح الدماغ الحكفي بحدكث ذلؾ،اذا الحظت اف قدمي الشخص  .متكازنييف
تبتعداف عف بعضيما البعض بعد اف كانتا مقتربتيف تستطيع اف تككف كاثقا تماما مف انو 
اصبح غير سعيد ،كغالبا ما يباعد الناس سيقانيـ عندما تزداد حدة المناقشة 

 (.77كص76،ص0202)نافارك،

:يتحكؿ كزف الجسـ نحك احدل الكركيف،كىذا يجعؿ القدـ االمامية احدى القدمين لالمام-3
تشير لالماـ كغالبا ما تظير المكحات المرسكمة في العصكر الكسطى الرجاؿ ذكم المكانة 
الكبيرة يقفكف في كضع احدل القدميف لالماـ،كذلؾ الف ىذا الكضع يجعميـ يظيركف 

ء كالبنطمكف.كىذا دليؿ قيـ عمى نكايا الشخص ،كذلؾ الننا نكجو قدمنا جكاربيـ االنيقة كالحذا
االمامية في االتجاه الذم يرغب العقؿ في الذىاب اليو.كيبدك االمر ككأف الشخص سيبدأ 
السير في ىذا االتجاه ،كفي المكقؼ الذم نتكاجد فيو مع جماعة مف الناس ،نكجو قدمنا 

اك جاذبية.كلكف عندما نريد اف نغادر المكاف نكجو  االمامية نحك اكثر االشخاص تشكيقا
 (.004كص003،ص0228قدمنا نحك اقرب مكاف لمخركج )بييز،
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:اف االشخاص الذيف يقفكف بيذه الطريقة فانيـ يقفكف عمى بعد مف بعضيـ تقاطع الساقين-4
تككف البعض اكبر مف المسافة االجتماعية المعتادة،كاذا كانكا يرتدكف معاطؼ اك سترات فس

االزرار مغمقة عمى االرجح كىذه ىي الطريقة التي يقؼ بيا معظـ االشخاص عندما يككنكف 
بيف اناس ال يعرفكنيـ جيدا،كاذا تعاممت معيـ فستجد احدىـ اك جميعيـ ال يألفكف باقي 
المجمكعة،كبينما السيقاف المفتكحة االنفتاح اك السيطرة تظير السيقاف المتقاطعة مكقفا منغمقا 

خاضعا اك دفاعيا ،كبالنسبة لممرأة ترسؿ اكضاع مثؿ المقص كالتقاطع باحدل الساقيف  اك
رسالتيف:االكلى انيا تعتـز البقاء كمتابعة المحادثة،كالثانية انيا عمى الرغـ مف ذلؾ ال تسمح 

 (.005كص004،ص0228باالقتراب )بييز،

ىما يقؼ كساقاه متقاطعتاف فيما عندما ترل اثنيف مف الزمالء يتحدثاف الى بعضيما ككال      
يشعراف بالراحة لبعضيما ،اكال الف ىذا يعد بمثابة انعكاس لمسمككيات بيف الشخصيف ،كثانيا 

 (82،ص0202الف تقاطع الساقيف ىك احد مظاىر الراحة الشديدة )نافارك،

عبر عف اف اختالؼ كقفة القدميف لو تفاسير كمفاىيـ عدة مختمفة فبعضيا ييرل الباحث       
السعادة كاالخر عف القمؽ كاالخر عف الراحة كغيرىا ،فمف خالؿ طريقة الكقكؼ نستطيع اف 

 نتعرؼ عمى حالة كؿ فرد كما يجكؿ بخاطره ككضعو النفسي.

 *السموكيات غير الممفوظة المرتبطة باالقدام والسيقان

صؿ عمى ما كىي تصريح كاضح كاشارة الى اف الشخص يشعر بأنو يح :البعيدةاالقدام -0
يريد اك انو في مكقؼ مميز سيمكنو مف الحصكؿ عمى شيء ذم قيمة مف شخص اخر اك 
مف شيء اخر مف البيئة المحيطة بو ػاف رؤية االحباب لبعضيـ بعد فراؽ طكيؿ سينتج عنيا 

 (67،ص0202اقداـ سعيدة خالؿ جمع شمميـ في المطار)نافارك،
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:اذا كاف الشخص يجمس كاضعا كمتا يديو عمى ركبتيو مع  وضع اليدين عمى الركبتين-0  
احكاـ قبضتو عمى الركبتيف ىذه اشارة كاضحة الى انو مستعد في عقمو النياء المقابمة 
كالرحيؿ ،كغالبا ما تتبع اشارة اليديف عمى الركبتيف ىذه بميؿ الجذع لالماـ اك تحكؿ الجزء 

نحك حافة المقعد ،فكال االمريف يعد بمثابة حركات تعبر عف القصد السفمي مف الجسد 
،كعندما تالحظ ىذه االشارات كالسيما عندما تأتي ممف ىـ ارفع مقاما منؾ،فاعمـ اف ىذا ىك 

 (.73كص70،ص0202الكقت االمثؿ النياء محادثتؾ )نافارك،

 *سموكيات القدم المقاومة لمجاذبية:

عميف نمشي ككاننا نحمؽ في اليكاء ،نرل ذلؾ مع المحبيف عندما نككف سعداء كمنف     
المشدكديف لمبقاء مع بعضيـ كايضا مع االطفاؿ المتميفيف لمدخكؿ الى حديقة عامة.يبدك اف 
الجاذبية ال تمثؿ ام عائؽ لمذيف يشعركف باالثارة.تمؾ السمككيات كاضحة تماما.كمع ذلؾ مف 

الحظيا،كعندما نككف متحمسيف لشيء ما اك نشعر الكاضح انيا تحدث يكميا حكلنا دكف اف ن
بااليجابية الشديدة تجاه ظركفنا نميؿ الى اف نقاـك الجاذبية مف خالؿ القياـ ببعض االشياء 
مثؿ التأرجح صعكدا كنزكال عمى اطراؼ اقدامنا اك نمشي بقميؿ مف التمايؿ في خطكتنا ىذا 

 (.73،ص0202الممفكظة)نافارك،ىك تأثير الدماغ الحكفي يظير في سمككياتنا غير 

:اذا ىز شخص قدميو اك ساقيو اك حركيما باستمرار ثـ تكقؼ فجأة ،كيدؿ ىذا سكون القدم-0
عمى اف الشخص يكاجو قمقا اك تغيرا عاطفيا اك يشعر بالتيديد بطريقة ما 

 (.90،ص0202)نافارك،

يحرؾ الشخص اطراؼ اصابعو لمداخؿ بطريقة مفاجئة اك يشبؾ  :عندماتشابك القدمين-0
 (.90،ص0202قدميو فيده اشارة الى انو غير امف كقمؽ اك يشعر بالتيديد )نافارك،
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يتفؽ الباحث مع ما ذكر سابقا فكؿ حركة لمقدـ تعبر عف مفيـك ما ،فكثرة حركتيا يدؿ      
 ه باالمف .عمى القمؽ كاف شبؾ قدميو فيذا يدؿ عمى عدـ شعكر 

 *ايماءات الراس:

تستخدـ االيماء بالراس في معظـ الثقافات لمداللة عمى نعـ "المكافقة"،فيك شكؿ مصغر      
لالنحناء ،فالشخص الذم يبدأ االنحناء رمزا كلكنو يجعمو قصيرا فينتج ايماء بالراس 

ظر الشخص ،كاالنحناء ايماءة خضكع لذلؾ يظير االيماء بالراس اننا نتفؽ مع كجية ن
االخر.كتظير االبحاث التي تـ اجراؤىا عمى االشخاص المكلكديف مصابيف بالصـ كالبكـ 
كالعمى انيـ ايضا يستخدمكف ىذه االيماءة لمداللة عمى "نعـ" لذلؾ يبدك انيا ايماءة فطرية 
عمى الخضكع.كفي اليند يتـ ىز الراس مف جانب الخر لمداللة عمى "نعـ" كىذا يربؾ 

كاالكربييف الذيف يستخدمكف ىذه االيماءة ليقكلكا "نعـ" كربما "ال" ،كااليماء بالراس الغربييف 
في الياباف ال يعني بالضركرة "نعـ" اكافؽ ،كلكنو يعني عادة نعـ اسمعؾ .كفي الدكؿ العربية 
يستخدمكف حركة الراس كاحدة العمى لتعني" ال " ،بينما يستخدـ البمغاريكف ايماءة "ال" 

 (.032،ص0228ليعنكا "نعـ" )بييز، المعركفة

تشير االبحاث ايضا الى اف الراس لمداللة عمى "ال"عادة كربما ىي االخرل  :ىز الراس*
ايماءة فطرية،كيعتقد عمماء االحياء اف ىذه اكؿ ايماءة تعمميا البشر،كتقكؿ ىذه النظرية بانو 

ز راسو مف جانب الخر عندما يحصؿ الطفؿ حديث الكالدة عمى كفايتو مف الحميب يقـك بي
رافضا ثدم امو ،كبنفس الطريقة فالطفؿ الذم يحصؿ عمى ما يكفيو مف الطعاـ يستخدـ 
ايماءة ىز الراس ليرفض محاكالت اطعامو بالممعقة،كعندما يحاكؿ شخص اقناعؾ بشيء 
الحظ ما اذا كاف يستخدـ ايماءة ىز الراس اتناء تصريحو بالمكافقة .فالشخص الذم يقكؿ 

يع فيـ كجية نظرؾ"اك"يبدك ىذا جيدا"،اك"سكؼ نعمؿ معا بكؿ تاكيد"،بينما في نفس "استط
الكقت ييز راسو مف جانب الخر ربما يبدك مقنعا ،كلكف ايماءة ىز الراس تشير في الحقيقة 



 والـعـشـــرون الثالثشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
39 

الى مكقفو السمبي ،كليذا ينبغي عميؾ العمؿ ىي اف تشكؾ فيما يصرح بو 
 (.030،ص0228)بييز،

 ئيسة:*اوضاع الراس الر 

تكجد ثالثة اكضاع رئيسة لمراس.االكؿ ىك كضع الراس العمى ،كىك  :الراس العمى -0
الكضع الذم يتخذه الشخص الذم يتبنى مكقفا محايدا تجاه ما يقكلو المتحدث.كىنا يظؿ 
الراس ثابتا،كربما يكمىء براسو ايماءات صغيرة مف آف الخر ،كعادة ما تستخدـ ايماءات 

مع ىذا الكضع.كعندما يرتفع الراس العمى ،مع -مف ايماءات التقييـ كىي–اليد مع الذقف 
تقديـ الذقف لالماـ .فيذا يشير الى التعالي اك عدـ الخكؼ اك الغركر ،كىنا يقـك الشخص 
عف عمد باظيار منطقة الحمؽ.كيعطي راسو ارتفاعا اكبر،مما يسمح لو بالنظر اليؾ بتعاؿ 

مستكيات التستكستركف المرتفعة ،كلذلؾ ترتبط حركة رفع كتكبر ،كالذقف الكبيرة ىي نتيجة ل
 (.033،ص0228الذقف العمى بالقكة كالعداكنية  )بييز،

امالة الراس الى الجانب ىي اشارة خضكع ،النيا تكشؼ منطقة الحمؽ  :امالة الراس -0
كتجعؿ الشخص يبدك اصغر حجما كاقؿ تيديدا.كمف المحتمؿ اف اصؿ ىذه االيماءة  كالرقبة.

رجع الى الرضيع عندما يضع راسو عمى كتؼ اك صدر امو،كيبدك اف معظـ الناس كالسيما ي
النساء،يفيمكف بطريقة غير كاضحة معنى الخضكع كعدـ التيديد الذم تدؿ عميو ىذه 

 (.033،ص0228االيماءة )بييز،

كاني :عندما يككف الذقف لالسفؿ يشير ذلؾ الى كجكد سمبي اك انتقادم اك عدالراس لالسفل-3
كعادة ما يتـ عمؿ مجمكعات التقييـ الناقد بكضع الراس السفؿ ،كالى اف يرفع الشخص راسو 
العمى اك يقـك بأمالتيا فيمكف اف تككف اماـ مشكمة كغالبا ما يكاجو المقدمكف كالمدربكف 
المحترفكف بجماىير يجمس افرادىا كرؤكسيـ السفؿ كاذرعيـ مطكية عمى صدكرىـ.كمتحدثك 

ت كالمقدمكف المتمرسكف يقكمكف بعمؿ شيء ما الشراؾ جميكرىـ كاثارة اىتماميـ المؤتمرا
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قبؿ بدأ التقديـ،كاليدؼ مف ىذا االجراء ىك حمؿ الجميكر عمى رفع رؤكسيـ العمى كعمى 
المشاركة الفعالة.كاذا نجح االسمكب الذم اتبعو المتحدث في تحقيؽ ىذه النتيجة فاف الكضع 

جميكر ىك كضع امالة الراس،كعند االنكميز ايماءة تحية خاصة يطمؽ التالي الذم سيتخذه ال
عمييا لؼ الرقبة ،كفييا ينحني الراس السفؿ مع تدكيره الحد الجانبيف،كىي مأخكذه مف 
العصكر الكسطى ،كعندما كاف الرجاؿ يرفعكف قبعاتيـ كأسمكب لمتحية،ثـ تطكرت ىذه 

ما الصكرة الحديثة اليماءة لؼ الرقبة االف االيماءة الى مجرد خفض الراس كلمس القبعة ا
 (.035كص034،ص0228فيي النقر عمى الجبية عند مقابمة شخص ما  )بييز،

يرل الباحث اف االختالؼ في حركة الراس سكاء كانت لالعمى اك االسفؿ اك الجانب       
خر امر ميـ كلو مفاىيـ مختمفة مف شخص الخر بعضيا يرمز لمقكة كاالخر لمخضكع كاال

يرمز الى حصكؿ امر سمبي،كمف خالليا نستطيع الكصكؿ الى نتائج دقيقة لمحقيقة التي 
 نبحث عنيا.

 *لغة اصابع اليد:

اف لالصابع فضال عف معانييا الرمزية البدائية التي سكؼ تجدىا في كؿ جزء مف       
ح االجزاء المخصصة لمختمؼ اصابع اليد ،لغة تركيبية ترتكز عمييا اسس التشري

النفسي،مثاؿ عمى ذلؾ السبابة اليمنى في محاكاتيا لمشارب فكؽ الشفة العميا ىي حركة 
مألكفة كلكف ماذا تعني ؟ .ترمز السبابة اليمنى الى اثبات الذات كترمز الشفة العميا الى 

شعكر ال يبعث عمى الراحة ،انيا حركة  الغضب اك الكذب ،فأثبات الذات +الغضب =
شركع مرؤكسيو ،كحركة االستاذ الذم يقـك معارؼ تمميذه ،انيا تشير الرئيس الذم يرفض م

 (40،ص0227في جميع الحاالت الى الغيظ كالغضب )ميسنجر،
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 *رمزية االصابع :

لالصابع معنى رمزم فكؿ كاحد منيا مرتبط باستعداد جكىرم كىذه االستعدادات ىي       
كؿ اصبع  مف االصابع بمجاؿ مفضؿ مصدر االبداع الذم لكاله لما كاف االنساف. يتعمؽ 
 ( :44كص0228،43ضركرم  جدا لتحقيؽ الذات،كىي كاالتي)ميسنجر ،

: االبياـ االيسر كيمكف اف نقرف بو الخياؿ كالحمـ كاالبداع كترتبط ىذه االبيامان-0
النماذج المعيارية ارتباطا  كثيقا  باالنفعاالت كبالمخ االيمف االنثكم،اك النصؼ  االيمف مف 

 الكرة المخية كيسمى المخ الكجداني  اك المخ االنفعالي .

اما االبياـ االيمف: ىك اصبع الرغبة  تنشأ كؿ رغبة مف اعداد فكرم اك مف حساب عف 
كالميزة الثانكية لمرغبة،يرتبط  لتعبير عف الرغبة بالمخ االيسر،المخ االدراكي كلكف مع  دراية،

 اسياـ انفعالي كبير لممخ.

:اليمنى ىي اصبع الكينكنة كاثبات الذات كالسمطة االبكية كضبط النفس اك السبابتان-0
طاقاتيا الكامنة كالسمطة.اما اليسرل:ىي اصبع التممؾ كاالندماج كاالرضية كسمطة االـ 

 كالحيازة اك الغيرة.

:الكسطى اليسرل ىك اصبع النرجسية كتقدير الذات كصكرة الذات اك  الوسطيان-3
الكسطى اليمنى ىك اصبع التنظيـ النفسي كاالستعدادات الفكرية كىي  الصكرة العامة،اما

 اصبع التفكير بامتياز كالثقة بالذات  كبقناعاتيا حتى لك كانت افكارا مبتكرة.

: االيمف ىك اصبع االيمف ىك اصبع االرادة كاالليات كالتصميـ كالثبات البنصران -4
 كالمكاظبة،اما االيسر فيك اصبع االنفعاالت

:الخنصر االيمف ىك اصبع الطمكح كالزىك كالمستقبؿ كالفضكؿ ،اما االيسر الخنصران-5
 ىك اصبع الذاكرة كالجذكر كالطفكلة كيرمز الى المكىبة المكركثة.
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استنتج الباحث مف خالؿ استعراض ما يرمز لو كؿ اصبع اف كؿ كاحد منيا لو       
خصكصية يختمؼ بيا عف االخر كمف خاللو نستطيع اصدار احكامنا كارائنا عف 

 االشخاص.

 

 الخاتمة

 تمخض عف دراستي ىذه جممة مف النتائج الميمة نذكر عددا منيا :    

لما لو مف اىمية عممية في معظـ الدراسات العممية االنسانية اىمية دراسة عمـ لغة الجسد -0
 منيا كالعممية .

اىمية دراسة عمـ الجسد ال تقتصر عمى اصحاب االختصاص فقط بؿ مف الميـ جدا اف  -0
يمـ  الجميع بيا الثرىا في فيـ سمككيات عدة لكؿ مف حكلنا مما يساعدنا عمى اتخاذ قرارات 

 حتمية كميمة في حياتنا.

عمـ لغة الجسد ىك تعبير غير لفظي عف كؿ ما نكد قكلو كال نستطيع،كنعبر عنو مف خالؿ -3
 سمككياتنا كحركات جسدنا .

اف عمـ لغة الجسد يدرس االفعاؿ التي يككف بيا الجسد كمنيا افعاؿ كالدية، كافعاؿ مكتشفة -4
مح عرضية، ،افعاؿ مكتسبة،كاالفعاؿ المختمطة ،فضال عف داسة مالمح الكجو كىي مال

 كمالمح تعبيرية ،كمالمح تقميدية ،كمالمح رمزية، كمالمح تقنية .

ىناؾ انكاع مف لغة المصافحة كؿ كاحدة منيا ليا مفيـك يختمؼ عف االخر،فضال عف تنكع -5
مفيـك نظرات العيف كحركة الذراع كالساقيف كاليد كاالصابع كالراس مع اختالؼ مفيـك طريقة 

 الكقكؼ .



 والـعـشـــرون الثالثشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
43 

 حقالمال

      
 (60كص59كص56كص49تيكؿ،د.ت،ص(ينظر 

       

      

 
 (030كص 032كص 009كص60كص 56،ص0228بييز، ،  ينظر:)
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 ( 050كص 052كص 047كص046ص02كص00كص02ينظر:)كميتكف، د.ت،ص
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 (036كص034كص032كص023كص008كص94،ص0202ينظر:)نافارك،
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 (76كص74كص 70كص 68كص 67كص 60كص 54كص 00حماية ، د.ت،ص)ينظر:
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 (055كص009كص82كص75ينظر: )تيكؿ،د.ت ص
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