
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد المهندس

 أنس غسان الشيخ الخفاجي

 

 جميع حقوق التأليف والطبع والنشر والتوزيع محفوظة لصالح

  دمشق –سوريا  – مركز الضيافة الدولية للتدريب السياحي والفندقي

 الجمهورية العربية السورية

 وزارة السياحة

 مركز الضيافة الدولية

 للتدريب السياحي والفندقي



 
 المهندس : أنس الشيخ الخفاجي                               مركز الضيافة الدولية للتدريب السياحي والفندقي          

 

 
2 

 د (لكالمي ) لغة الجسصل غير االتوا مهارات                                                      المهندس : أنس الشيخ الخفاجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد المهندس

 أنس غسان الشيخ الخفاجي

 

 الجمهورية العربية السورية

 وزارة السياحة

 مركز الضيافة الدولية

 السياحي والفندقيللتدريب 



 
 لمهندس : أنس الشيخ الخفاجيا                               مركز الضيافة الدولية للتدريب السياحي والفندقي          

 

 
3 

 د (لكالمي ) لغة الجسصل غير االتوا مهارات                                                      المهندس : أنس الشيخ الخفاجي

 ((body languagesلغة الجسد 

 لغة الجسد علم حديث ، أم قديم؟هل 

لغة الجسد ليست بالشيء الجديد ، فقد وجدت مع بداية البشر والحوار بينهم ، وورد في  •

 القرآن والسنة ما يشير إلى ذلك.

 م على يد عالم اإلنثروبولوجيا  راي بيردوستل.1952االهتمام بها كعلم ظهر في عام  •

 عن طريق العالم فاست. 1970عام « لغة الجسد»صدر أول كتاب بعنوان  •

 لغة الجسد في القرآن الكريم

ُسوِل َسبِيًل يَْوَم يََعضُّ الظَّالُِم َعلَٰى يََدْيِه يَقُوُل يَا لَْيتَنِي اتََّخْذُت َمعَ :»قال تعالى  •  «.  الرَّ

 «. تْعِرُف فِي ُوُجوِهِهْم نَْضَرةَ النَِّعيمِ :»قال تعالى  •

 لغة الجسد في السنة النبوية

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  • ِ َصلَّى َّللاَّ  «. اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنيَاِن يَُشدُّ بَْعُضهُ بَْعًضا:»قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

•  ِ ُ َعلَْيااِه َوَساالََّم قَاااَل َرُسااوُل َّللاَّ أَنَااا َوَكافِااُل اْليَتِاايِم َكَهاااتَْيِن فِااي اْلَجنَّااِة ، َوأََ اااَر :» َصاالَّى َّللاَّ

َق بَْينَهَُما قَلِيًل   «.بِالسَّبَّابَِة َواْلُوْسطَى ، َوفَرَّ

 تساؤالت :

 ؟«لَُغة الَجَسد»من الذين يحتاجون إلى تعلم  •

 يقابله في العصر الحديث؟(؟ ومن 1889من هو  ارلي  ابلن) •

 فطرية أم مكتسبة؟« للَُغة الَجَسد» هل الحركات واإليماءات •
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 وإيميياتا  حركييا  ميي  الجسييد عيي  يصييدر مييا كيي  هييي تعريااف لغااة الجسااد :

 الحالية عي  وتعبِّير ، تفسييرها يمك  لفظية، غير وأصوا  ،وأوضاع وإشارا 

 .    المزاجية أو النفسية

 .كلما  بدون األفراد بي  تبادلها يتم التي المعاني ك 

 

 «لَُغة الَجَسد»أهمية تعلم 
 

 تعزيز الثقة في النفس. •

 تحقيق أقصى درجات التأثير في اآلخرين من خالل الحركات واإليماءات. •

 توفير الكثير من الوقت لفهم اآلخرين والتعرف على أمزجتهم وتصرفاتهم. •

 التجارية مثال(.من وسائل كشف الكذب والخداع )التعامالت  •

 يفي.تعزيز العالقات االجتماعية سواء في الحياة العامة أو على المستوى الوظ •

 أحد أهم أدوات التفاوض واإلقناع. •

ات أثار ذتستطيع من خاللها إيصاال ماا تمتلكان مان معلوماات لزمالئال المعلماين لتكاون  •

 أكبر.

 تكون التوجيهات والتعليمات من خاللها أبلغ أثراً. •
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 أهمية االتصال غير الكالمي

 

 إلدد  صدد ت الرسدد ل  أن فيهدد  أكدد   راسدد  أعدد  "بيااان مهاارا ألباارت" الجسااد لغااة فااي المتخصاا  الرائااد العااالم

 ثدرأك وحرك تده الجسد  إيمد ءا  طريد  عدن( الصور عرض أجهزة خال  من أو المب شر اللق ء في) به المتص 

 : الت لي  النسب  راسته ي ي بين وق م والكلم   ب أللف ظ تص  مم 

 معتمد ة  زالد م  راسد  وهدي (الجساد لحركاات بالمائاة 55و, الصاوت لنبارة بالمائاة 38, للكلمات بالمائة 7)

 .الم ضي القرن من الخمسيني   منذ

 

 الجسد لغة على يعتمد الناس بين التواصل من%  55 نسبة

 واصدد ت طدر  مدن األس سددي و األكبدر الجدزء تمثد  الجمدد  و الكلمد   أن خد ط  بشددك  أغلبند  أو َبعُضدَن  يعتقد 

 تمثد  ال جمد ال و الكلمد   أن إلد  تشير ال راس   و األبح ث من الع ي  بأن تص   ه  لكن بينهم، فيم  األفرا 

 فدي تدرجمت التدي إيم ءاتند  و حرك تند  إلد  األكبدر الجزء يذهب بينم  ، ع لمن  مع تواصلن  طر  من%  7 سوى

 .منهم وعي  ون من المتلقين عقو 
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 يجب التركيز عليها :أمور بالغة األهمية 

 

 األساس واألسرار للغة الجسد

 

 لعملاة وجهاان) واحاد نظاام والجسم العقل": مب أ العصبي اللغوي التخطيط علم عليه  ق م التي المب  ئ أهم من

 ".بن ويتأثر اآلخر على منهما كل يؤثر( واحدة

  أومبد .الوجد ان ومشد عر الفكدر اهتم مد   عدن وقدوة ونزاهد  بصد   تخبدر العفويد  الجسد  حركد   فإن ولذلك

 الملفوظد  مد  الكل هدو فالواعي   "والالواعاي الاواعي االتصال من مستويان إنسان لكل": وهو به يرتبط آخر

 .وإيم ءاته الجس  تعبيرا  اعوالاعي 

 إلد  يميد  لعقد ا فدإن الجسد  لغد  مع الكلم   تع رض  إذا أنه التجرب  وأك ته الواقع به وشه  العلم أثبته والذي

 .السرائر ومخبوءا  الضم ئر مكنون   عن التعبير في األقوى ألنه  الجسد لغة تص ي 

 "تقاول عنادما هيئتال تختاار أن أهمياة األكثار لكان تقاول ماا تختار أن جدا مهم": وهو األهمي  ب لغ آخر وأمر

 أو قفد الو فخطدر، مصديرن  تقدرر أن ويمكدن بد  أفع لند  ور و  تصدرف تن  فدي تدتحكم بيولوجيد  قواع  هن ك ألن

 .بني   م وتنسف غزل  م  وتنقض تقو  م  تفن  الث ني  من جزء في أنه  إل  يبلغ الوجه أو الي  من إش رة

، لتف وضدي ا المقد بال  فدي المبيعد   ومند وبي األعمد   رج   من اآلالف استه ف  التي التحليلي  ال راس   أم 

 معده نتع مد  شخص حو  االنطب ع أن عل  أك   كم %  80 إل  التأثير في نسبته  تص  الجس  لغ  أن أف   

 .اللقاء بدء من دقائق أربعة من أقل في الغ لب في نكّونه، مّرة ألو 
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 ن تعرفها عن قراءة لغة الجسدأق يجب ائكيف تقرأ لغة الجسد؟  حق

 

 لد إ ب إلضد ف  ح يثده عند  المدرء بهد  يقدوم التدي اإليح ءا  و الحرك   تشم ( Body Language) الجس  لغ 

 للغد ا هدذ  اسدرار و خب يد  طريد  عدن الجسد  لغد  تقدرأ كيدف معرفتدك و وجهده، علد  التعد بير و التف صي  أ  

 لمالعد  تدرى سديجعلك معهم، تواصلك أسلوب من و اآلخرين مع تقضيه  التي للحظ   عيشك طريق  من سيغير

 إلد  الوصدو  علد  سيسد ع ك كمد  المواقدف، مدع التصدرف فدي صدواب  و ذكد ء أكثدر بأندك تحس و األعل  من

 بعددض علدد  للتعددرف معندد  تعدد   لددذلك يصدد  ، ال بشددك  حي تددك تحسددين و مبيع تددك، نسددب  رفددع جدد  ، أصدد ق ء

 .الجس  لغ  بقراءة المتعلق  الحق ئ 

 

 ل؟ع شؤونفي جميوتستثمرها « لَُغة الَجَسد»كيف تنمي مهاراتل في قراءة 
 

 .من خال  قراءتك لحرك   وإيم ءا  أي صورة تواجهك 

 . من خال  مالحظ  ذاتك وتصرف تك في ح ال  مزاجي  متب ين 

 . من خال  التق ط إيم ءا  األشخ ص في األم كن الع م 

 . مش ه ة مق طع تلفزيوني   ون صو 

 

 الكالمي غير االتصال سمات
 

 .اإلنس ني  واألح سيس المش عر يعكس (1

 .ضمني  رس ئ  يعطي (2

 .الشخصي  الهوي  يح   (3

 .غ مض (4
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 الرؤية لدى اإلنسان
 

 الرؤي  ل ى اإلنس ن أسرع التق ًط  من السم ع، وأقوى تأثير •

 ِمَعااٍء َكَمْن سَ َما رَ فَ وَل َيا اْبَن الِكَراِم أاَلَ َتْدنُو َفُتْبِصَر َما ... َقْد َحّدثُ  •

 ماذا يعني الصمت؟
 

 من معاني الصمت
 

 
 

 العالقة بين االتصال الكالمي وغير الكالمي

 هنال ستة أوجن تربط االتصال غير الكالمي بالكالمي:    

 يؤكد.   

 يتمم.   

 يناقض.   

 ينظم.   

 يعيد.   

 بديل.   
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 غير الكالمي تصالاالنواع أ

 لغة الجسد واإليماءات.    .1

 لغة الوجن لعينين.    .2

 لغة اللبس والمظهر.    .3

 لغة المسافة.    .4

 لغة اللمس.    .5

 لغة الصوت.    .6

 لغة الروائح.    .7

 لغة الوقت.    .8

 واإلمياءات اجلسد لغة (1

 :في االسترخ ء حرك   مع تتش به التمل  حرك  : اإليماءات خلط على مثال

 . بعاألص طرقع  - - التث ؤب - - التمطع   

 :مصاحبة إيماءات

 .المش عر من خ لي  نظرة -

 .متش بك ن س ق ن -

 .الي ين في بشيء العبث -

 .العينين خفض -
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 حركات الجسد واإليماء

 حركات الجسد اإليماءات

 مستقلة وتغني عن الكالم. •

 تختلف من بلد آلخر ومن ثقافة ألخرى. •

 يسعى فاعلها إلى أن تفهم ويفسر مقصده. •

قااد تخااااف الكاااالم المنطااوق, عناااد اشاااتغال  •

 المتحدث بأمر ما.

 تصاحب الكالم وتوضحن. •

 في الغالب ال تختلف ولها نفس المفهوم. •

يسعى مشااهدها إلاى فهمهاا , وتفسايرها,  •

 لمعرفة قصد فاعلها.

 ال تخالفن, وإذا خالفتن ُعدَّ ذلل عيًبا. •

 لغة الوجه والعينني (2

 هنال ستة مشاعر أساسية تعكسها تعبيرات الوجن والعينين:   

 الدهشة.    

 الخوف.    

 الغضب.    

 التقزز.    

 الحزن.    

 الفرح.    

 تحمل كل معنى من المشاعر الستة:  صور

 الحزن.      ,     الفرح   ,      التقزز    ,    الغضب     ,   الخوف    ,   الدهشة

00 
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 لغة العين من أقدم القراءات التي عرفت قديًما قبل أن تعرف لغة الجسد.

 

 كوتُ ـَنحُن سُ رفي وَ ــا طَ ــَوجاَوَبه   رفُها     ــَم طَ ــحوي َتَكلَّ َرت نَ ــإِذا َنظَ  •

 ن كان من حزبها أو من أعاديهاإ      والعين تعرف من عيني محدثها   •

 اــالنــن قتــييحـم يُ ــّم لــا ثــقتلنن        رفها َحَور  ـون التي في طـإّن العي •

 الــوى عينــة الهــي لغـي فـعين      اطبت ـالم وخــة الكــت لغـوتعطل  •

 :إشارات العين

فهم ين لت  نظراته وحجم ح ق  العيي لذلك عن م  يتكلم مع شخص انظر في عينيه وت بع اتج -

  ح يثه بوضوح وسهول

 

   العين مفتوح  ن ح قأتج   ةث راإلالمت بع  وفي ح له  -

 

  نس ن غ ضب  تكون مغلقعن م  يكون اإل -

ه إل  مختلف  ، فإذا رفع المتح ث كال ح جبيأم  الحواجب فله  رموز أخرى و الال   -

 أعل  فأنه بذلك تف ج  بشيء ج ي .

وإذا  ،كذبك وإذا قطب ح جبيه مع ابتس م  خفيف  ، فإنه يتعجب منك ، ولكنه ال يري  أن ي -

 كرر تحريك حواجبه فإنك تمكن  بذلك من إبه ر  وني  إعج به الت م بح يثك.

-  
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 تكذب ال العيون

 

 فيه  تحكمال يصعب ألنه ذلك الجس  لغ  قراءة في الخبراء عليه يعتم  م  أهم هي العيون إيم ءا 

 :العينين إيح ءا  أهم من و مب شر، بشك  األعين التق ء عن  إرا ي 

 .صحيح العكس و سمعه بم  الشخص سع  ة عل  ي   فذلك العين بؤبؤ اتسع إذا -1

 فيمدد  بصدد قه يددوحي فددذلك ح ثدده أثندد ء(  أندد  يسدد رك)  يميندده إلدد  المددرء بصددر اتجده إذا -2

 .مح  ة مش عر أو أفع   أو ألقوا  بتذكر  يقوله،

 غير أنه ف علم(  أن  يمينك)  يس ر  إل  تش ه   أو تح ور  الذي الشخص بصر اتجه إذا -3

 .نفسه يح ور أنه ف علم ب ألرض مح ق  اليس ر إل  بصر  اتجه إذا أم  يقوله، فيم  ص   

 الدذي للشخص احترامك و الثق  عل  ي   المص فح  أثن ء مب شر بشك  العينين في النظر أن كم 

 أم مك يقف
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 لغة الصوت )شبه اللغة( (3

    .تنويع األداء الصوتي 

    .خفض النبرات 

    .تحكم في ارتفاع الصوت 

    .الوضوح 

    .تنظيم التوقف بين الكلمات 

 تدريب )عملي(

 :ومرة بتهكم,  مرة بجديةجرب قول هذه الجملة مرتين,  

 

 

ثم الحظ كيف  ملل, تنبين, دهشة, غضبجرب هذه الجملة بنبرات مختلفة:  

تتحد لغة جسدل وتعبيرات وجهل وتنفسل لكي تبدل حالتل العاطفية لتعطي 

 المعنى:

 

 فوائد تغيير نبرات الصوت

 واالنفعاالت.نقل المشاعر  •

 إيضاح عالمات الترقيم. •

 الحفاظ على المعنى الحقيقي للكالم. •

 التركيز على النقاط الهامة. •

 تبديد مشاعر الملل. •

 إرضاء كافة األذواق. •

 

 أشكرك يوى وطفك احسن ضيلفتك.
 

 مل عنتهى عواقت
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 لغة املسافة : (4

   .المسافة الحميمية 

   .المسافة الشخصية 

   .المسافة االجتماعية 

   .المسافة العامة 
 

 

 املسافة لغة 

 الحميميةالمسافة 
 

 

 المسافة الشخصية
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 المسافة االجتماعية
 

 

 المسافة العامة
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 واملظهر اللبس لغة (5

 االنطباع إدارة منهجية

 ...  اكن، رم  ي غ م ، أزر  :داكنة ألوان   

  ،...واأللوان التناسق   

 : تعكس كلها

 الم  ي  الح ل   -

 التعليمي المستوى  -

 االجتم عي المستوى  -

 األخالقي المقي س  -

 ...الفر  بس ط  أو تعقي  م ى الفلسفي ، ال يني ،:  والقيم المعتق ا   -

 راع اختالفات الثقافات

كما في الصورة,  okكلنا نعرف شكل حركة  •

كن والتي غالبا ما نكون نقصد بها الموافقة ول

نجد أن لها معاني أخرى مختلفة مثلما يحدث 

 اليابان تعني :في بعض دول البحر المتوسط, 

 نقود, وفي بعض األماكن بفرنسا تعني صفر .

  

 التبت يرحبون! •
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 أشكال لغة اجلسد والداللة العلمية

 , مؤشر على :االبتسامة

 .الموافقة االرتياح أو الرضا أو
 

 

 الكتابة مع املعلم بالقلم

 مؤشر على أّن الطالب لدين :
 .االهتمام والمتابعة واإلصغاء
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 األنف أو العني أو األذنملس 

 مؤشرات على أنَّ الطالب :
 .يتحدث بمعلومات غير صحيحة
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 هتغطية الفم من خالل وضع اليد علي

 مؤشر على أن الطالب:
يحاول منع كاالم مان الظهاور, بمعناى يرياد 

 .أن يصرح لكنن متردد
 

 

 , عندما تكون عصا النظارة يف الفم

 المستمع :مؤشر على أن  فهذا
 .لدين تقييم إيجابي لألفكار المطروحة 

 

 

 سحب ياقة  الثوب

 مؤشر على أن الطالب :
 قد غير مرتاح لما يستمع إلين , ألن الكالم

 .يكون محرج لن.
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 الربج لألعلى، الربج لألسفل، الربج لألمام

 مؤشر على أن المعلم :
من لديان فكارة حاول هاذه الحركاات 

 الجسدية؟
 االتجاهات يستخدمها المبدعونأي 

 من المتحدثين والخبراء؟
 

 

 ...ديماستخدام السبابة يف الشرح ، أو التق

 مؤشر على أن مستخدمها , يمارس :
 .تهديًدا , واتهاًما

 
 ي.وما أكثر من يستخدمها لعدم إدراكهم ألثرها السلب

 

 

 وضع اخلد أو الذقن على قبضة اليد

 مؤشر على أن الطالب :
 حالة من الضجر والملل والشرود الذهني. في
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 حزامقة البحيث توضع اليدين أسفل منطورقة التني ، 

 مؤشر على أنَّ صاحبها :

 يخشى شيًئا أو تضاءلت ثقتن بنفسن.

 

بن وهو طوق أمني يضعن صاحاملوقف الدفاعي، 

 بينن

 وبين من أمامن , وهو مؤشر على :

 قبول ما لدين.عدم االتفاق مع من أمامن, أو 

 

 يديالوقوف على قدم واحده، مع متاسك األ

 مؤشر على :

 االرتياح التام للمقابل.
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 قضم الشفاه

 مؤشر على :
 .الضيق  العصبية أو الغضب أو

 

 

ىل إ حينما يكون من تتحدث معه منحنًيا

 األمام

 فإن هذا مؤشر على :
 االرتياح أو الرضا أو الموافقة.

 

 

 ةتصافح تالميذك بهذه الطريقحينما 

 فإن هذا مؤشر على :
 اهتمامل بهم وتقديرل لهم.
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 نظرة العني

 تضييق العـــــــــــين
 الشااعور عاادم الموافقااة أو  
 لسلبىا
 

 

 : حركة اجلسد

اجللسةةة   احلركةةة الكةةث ة يف  -1

 يعلى الكرس

 التعب القلق أو السأم أو 

 

 

  االسةةةةةةتقامة واالعتةةةةةةدال يف  -2

 اجللسة

  بالنفسالثقة 

 

 

 ياالسرتخاء على الكرس -3

 السأم أو الالمباالة 
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 عني الطرف اآلخر تركيز العني يف

 اإلنصات أو تركيز االنتباه 
 

 

 جتنب تالقى األعةةةةني

 الالمبـــاااااااااااـاالة  أو أو التجناااااااااااب 
 العصبية

 

 

  التثةةاؤب

 الملل والضجر  
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 الرتب على الكتف

  الطمأنيناااااااااااـة أو الموافقـاااااااااااـة أو
 التشجيع أو الصداقة

 

 

 

 رفع احلواجب

 او يرا  مستحيال ال يص قهي   عل  انك قل  له شيئ  إم  انه  رفع ح جب واح 

 أو ع م التص ي  أو ال هش  . المف جأةي   عل   رفع الح جبين مع 

رفع الحواجب مع تحريك الشف   أو 

 الكتف

 التعجب أو االن ه ش

 التهكم أو السخري  ابتس مه مصطنع  رفع الحواجب مع
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 التفكير حتى والقلق الصدق من الجسد لغة تقرأ كيف

 لغة الجسد تختلف من شخ  إلى آخر

ك يمتل رغم وجو  بعض اإليم ءا  المتع رف عليه  إال أن لغ  الجس  تختلف من شخص إل  آخر، فك  جس 

  بعي ا ون عليههي ببس ط  ح ل  الشخص الطبيعي  التي يك و” المعي ر“لغته الخ ص  و هي م  يطل  عليه  اسم 

ش عر أو م عن أي نوع من الضغط أو الخوف، القل ، الحزن و ك  العوام  التي ق  ت فعه إل  إخف ء حقيق 

ر الذي لمعي امعين ، و تتمث  عملي  تحلي  لغ  الجس  في عملي  المق رن  بين ب قي سلوكي   الشخص و هذا 

مق رن  جس  ب  معرفتن  ب لشخص، أم  إن ك ن الشخص غريب  عن  فستمر عملي  قراءتن  للغ  النرسمه من خال

 رجي    الخإيم ءا  جسمه مع اإليم ءا  التي نتوقع أن يكون عليه  في ذلك الموقف بأخذ الجنس و العوام

 .شفهظرك لتكتبعين االعتب ر. و معرف  م  إذا ك ن  متط بق  مع كالمه أم أن هن لك سرا مشوق  ينت

 التدريب على لغة الجسد إلخفاء الحقيقة 

 يتعلمه   ن أنيوج  الع ي  من المختصين و الخبراء النفسين للت ريب عل  لغ  الجس ، لكن مهم  ح و  اإلنس

يفق   نس نليستغله  في ص لحه، فإن هذ  األخيرة تبق  لغ  الحقيق ، ألن بعض المواقف المحرج  تجع  اإل

 .كلف  عل  إيم ءا  جسمهالسيطرة المت

 

 شخصيتل تعكس ِمْشَيُتلَ 
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 الثق ، لقوة،ا عل  ت   عالم   كله  المشي، عن  الرأس رفع و الكتفين تحريك الق م ، انتص ب الخط ، َم ُ 

 .به  مشيتك تكسو أن ح و  لذلك شخصيتك، في الج ذبي  و العظم 

 الراحة عدم على تدل عالمة األصابع فرل 

 

 سبب ألي ،متوتر أو مرت ح، غير بأنه ف علم يشبكه ، أو أص بعه يفرك بأنه الحظ  و شخص  تح ور كن  إذا

 الراح ، ضبع عل  للحصو  الذاتي  ب لمالمس  النفس علم في تسم  التي الحرك  بهذ  وقي مه األسب ب، من

 الثق  طلبتت التي المواقف في تجنبه ، عليك يجب و ارتب كك، عل   لي  فهو الحرك  هذ  عل  إق امك أم 

 .ب لنفس

 الكذب على دليل الكالم من االنتهاء بعد من بسرعة الخلف إلى التراجع

 تراجعه  خال من يح و  و عليك، كذب أنه ف علم م  بحقيق  إخب رك بع  قليال الوراء إل  شخص تراجع إذا

 .كذبته من الهروب للوراء
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  الجسد لغة

 حي تددك  عددم ويمكنهدد  حولددك، مددن األشددخ ص قددراءة مددن تمكنددك التددي والمفدد تيح ب ألسددرار مليئدد  الجسدد  لغدد 

 . حي تك في مهم ت ريب الوق  طوا  عليه  االطالع يع  ولذلك ك م ، بشك  اآلخرين مع وتواصلك

 الصددور مددن مجموعدد  وهندد ك الوقدد ، طددوا  المؤسسدد  تقدد مه  التددي التف صددي  أهددم مددن واحدد ة الجسدد  لغدد  إن

 .اللغ  بتلك المهتمون عليه  يتعرف أن يجب الت  الرئيسي 

 

 ثقة بالنفس وغرور

 األخددرى، فددو  قدد ًم  واضددًع  الفددر  يجلددس أن مددثالً  منهدد 

 الزائ ة الثق  عن تنم الجلس  فتلك رأسه، خلف ي يه مشبًك 

 .الغرور ح  إل  تص  ربم  والتي ب لنفس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 حركات الكف 
فيت  الييدي  وفيت  الكي   يعالمة أخير  هي

لألميييييال، وتليييييال ا شيييييار  عالمييييية ت يييييو  

لآلخييري  أنييا صيياد  وأنييا منفييت  ومسييتعد 

للتواصييي ، وهيييً غالبنيييا تكيييون إشيييارا    

 .يإرادية تنم ع  صد  ح ي 
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  االنغالق
 الوقيو،، أثنيات األخير ، فيو  سيا  ووضي  الييدي  ربي  هيي ثالثية عالمة

 .ا نغال  علً واضحة إشار  الوقفة وتلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السالم ترجم

 وحينمدد  اليمندد  اليدد  علدد  السددالم

 الكددوع علدد  األخددرى اليدد  تكددون

 واليدد  السددالم أمدد  المسدد ن ة، يعندد 

 علدد  تد   فهددي القفد ز مثدد  تعتبدر

 .الو 

 

  السالم

 فهددز  الال ، لدده أيًضدد  اليدد  هددو

 أمددد  التسدددلط، يعنددد  ألسدددف  اليددد 

  ليددد  فهدددو وأسدددف  ألعلددد  هزهددد 
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 .الخضوع عل   لي  ألعل  الي  وهز التك فؤ، عل 

 

  الغضب أو القيادة

 قيد  ي شدخص عل   لي  هو الوقوف أثن ء الظهر أسف  الكفين ربط

 علدد   ليدد  تكددون أوقدد   وفدد  المسددئولي ، ويتحمدد  بدد لتفكير يقددوم

 .الغضب
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 ؟ الجس  لغ  تقرأ كيف

 كد حر وان األشدخ ص جميدع علد  تعميمده يمكدن شديئ  ليسد  الجس  لغ  أن تعرف أن يجب الب اي  في..  حسن 

 حركد   تفسير فيجب! اخر لشخص ب لنسب  مختلف نحو عل  تفسيره  يمكن م  شخص عل  تظهر التي الجسم

 .أيض  والموقف الح يث لسي   وفق  الجس 

 

 ( :Eye contact:) العيون لغة اقرأ:  أوال 

 

 :واتج ه ته  العيون حرك   مالحظ  خال  من وذلك

 ب لسرح ن يشعر غ لب  بعي  واح  مك ن في بتركيز ينظر الذي ف لشخص .. 

 ال ألندده) أيضدد  ب لددذنب يشددعر أو يشددعر ب لخجدد  غ لبدد  األرض الدد  او أسددف  الدد  ينظددر الددذي والشددخص 

 (.ومواجهتك مب شرة عينيك في النظر يستطيع

  هتمد مواال التشدوي  علد  يد   وهدذا متسدع  عينيه بؤبؤ أنه تج  ق  م  شخص عيني في النظر ت ق  وعن م 

 ! ب لمتح ث

 ب لحيرة أو ب لعصبي  يشعر غ لب  أنه عل  ي   فهذا كثيرا للج نبين ينظر الشخص ك ن اذا. 

 والغطرس  الغرور عل  ي   فهذا فقط فتح  نصف مفتوحت ن وعين   للمتح ث ينظر ك ن واذا ! 

 : واللفتات االشارات وتكرار قوة الحظ:  ثانيا
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  عدكاقن يحد و  أنده علد  هدذا يد   فهدذا برأسده أو بيد   الحركد   بعدض تكدرار يح و  االخر الشخص ك ن ف ذا

 ! م  بأمر

 . الش ي  االهتم م عل  ي   فهذا حرك ته وفي الح يث عل ( الجسمي ) فعله ر ة في يب لغ ك ن واذا

 : الجسم واتجاه المسافات الى انظر:  ثالثا

 

 اذا أمد  ضدعيف  أو رسدمي  بينهمد  العالقد  أن عل  ي   فهذا مح ثه من كبيرة مس ف  عل  يقف الشخص ك ن ف ذا

 ( .لب غ  ص يقه) وطي ة بينهم  العالق  أن يعني فهذا مثال كتفه عل  ي   يضع أو تم م  بجوار  يقف ك ن

 اخددر شدد   ن حيدد  الجسددم اتجدد   كدد ن اذا أمدد ..  االهتمدد م علدد  يدد   فهددذا المتحدد ث ن حيدد  الجسددم اتجدد   كدد ن واذا

 . أيض  النفور وربم  االهتم م ع م عل  ي   فهذا( اخر شخص أو مثال ك لب ب)

 : واليدين األكتاف وضع راقب:  رابعا

  والتقب  االرتي ح عل  ي   م  غ لب  الرأس خلف الي ين فتشبيك
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 . الغضب أو العصبي  عل  ي   فهذا مش و ة او مغلق  االخر الشخص ي ين ك ن  اذا بينم 

 .  حاالرتي ع م عل  ي   فهذا ب لي ين الجسم من جزء أي لمس تكرار أو بعضهم  في الي ين تشبيك بينم 

 نفسده  حم يد فيده الشدخص يحد و  الد ف عي الوضع)  ف عي  وضع  اتخ ذ عل  ي   غلقهم  ف ن لألكت ف وب لنسب 

 (.الخ..  ب لخج  أو ب لذنب يشعر أو متوتر أو يكذب انه ام ..  اسب ب لع ة وذلك شعوري  ال بطريق 

 

 : القدمين وضع الى انظر:  خامسا
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 أمد ..   ن والسدكي الهد وء علد  يد   فهدذا متق طعتين وق ميه يجلس ك ن اذا االخر الشخص ف ن للق مين وب لنسب 

 . عصبيته عل  ي   فهذا بسرع  األرض عل  بق مه ي   ك ن اذا

 

 

 

 : الرأس ميالن الى انظر:  سادسا

 

 فقد   م ب بتسد يقترن ك ن واذا ك ن أي  االخر الطرف أو المتح ث مع التع طف عل  ي   وضع هو الرأس ميالن

 . التو   ومح ول  االعج ب عل  ي  
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 ! تقليدل يحاول االخر الشخ  كان اذا ما الحظ:  سابعا

 

 القد ع وانشد ء اليدك التقدرب يحد و  انده علد  قويد  اشد رة فهذ  جسمك حرك   في يقل  خراآل الشخص ك ن اذا

 ! معك قوي 

 .ورض   حبه يكسب لكي وال   تقلي  يح و  الذي الصغير الطف :  ذلك عل  مث  

 

 ختاماً أقول :

 

 



 
 لمهندس : أنس الشيخ الخفاجيا                               مركز الضيافة الدولية للتدريب السياحي والفندقي          

 

 
36 

 د (لكالمي ) لغة الجسصل غير االتوا مهارات                                                      المهندس : أنس الشيخ الخفاجي

 

 المهندس : أنس غسان الشيخ الخفاجي

Facebook: facebook.com/anas.alsheikh1 

Mob : 00963-933473677 

             : 00963-945093686 

 


