
 لغة الجسد



تعريف االتصال غير اللفظي. 

محددات االتصال غير اللفظي. 

أهمية االتصال غير اللفظي. 

أدوات االتصال غير اللفظي: 

 الروائح. 7اللمس                . 4العينان                     . 1

 األصوات. 8المالبس             . 5تعبيرات الوجه            . 2

 المسافات     . 9         الديكور     . 6لغة الجسد                 . 3

 

 



العملية التي يتم من خاللها تبادل األفكار 

والمعاني بين األفراد بدون استعمال 

 .الكلمات



       

 .كل أوجه العملية االتصالية التي تتم بدون كلماتأنه يحتوي على -1

نجاح االتصال غير اللفظي يعتمد على ما يستخدم فيه من رسائل ذات داللة واحدة -2  

 .عند المرسل والمستقبل

 .أنه يرتبط بثقافة المجتمعات-3

 .أنه ذو مصداقية عالية-4





قد يكون تأثير الرسائل الغير لفظية أقوى من تأثير الرسائل اللفظية. 

 

نفس الفردبداخل عن المشاعر والعواطف التي لتعبير ل. 

 

إنه يكون االنطباعات األولى عنا . 

   

 



 

  

 

 

 

 العينان: أوال

 مكونات لغة العين

طول مدة 
 النظرة

عمق 
 النظرة

المساحة 
التي ننظر 

 اليها

 دالالت النظرات 

النظرة 
 العميقة

النظرة 
 الشاردة

النظرة 

 السطحية



تستعمل للداللة على المشاعر المصاحبة للرسالة. 

قد يشترك في اظهار المشاعر اكثر من جزء من أجزاء الوجه. 

من الوسائل المهمة في التعبير عن المشاعر. 

المهارة في استخدام تعابير الوجه تعتمد على قدرة المرء... 

 من المهم جداً اتقان استخدام هذه األداة في حالة االنصات والتحدث

 . وااللقاء



 جزء مهم من لغة الوجه والعينين ويؤكد ذلك قول الرسول صلى هللا

 (.وتبسمك في وجه أخيك صدقة: )عليه وسلم

 

 

   :أنواع االبتسامة

 ...ابتسامة صادقة ، ابتسامة زائفة ، ابتسامة الخجل ، ابتسامة السخرية



 .تتضمن ايماءات واشارات اليد واحوال الذراعين والساقين والمشية

 

 :قواعد قراءة لغة الجسد

 .قراءة االيماءات مجتمعة ال مفرقة -1

 .ابحث عن العالقة بين االيماءات واللغة اللفظية -2

 .اقرأ االيماءات في سياقها واالطار الذي تمت فيه-3

 

 

 

 الجسدلغة / ثالثاً 







 أنواع من اللمسات لكل منها داللة خاصة في الموقف األتصالي3هنالك 

 :لمسة المصافحة / 1

 اللمسة األخوية أو الصداقة-2

 

 العاطفيةاللمسة -3



 .الروائح/ سابعاً .           الديكور/ سادساً .        المالبس/  خامساً 

 .األصوات/ ثامناً 

 :المسافات/ تاسعاً 

 للمسافاتوهناك عدة أبعاد   

 المنطقة الحميمة. 1

 الشخصيةالمنطقة . 2

 األجتماعيةالمنطقة . 3

 المنطقة العامة. 4

 





 تتقدم خمس طالبات لتمثيل انفعاالت معينة

ويصوت بقية الطالبات لمن قام بالتمثيل بشكل 

 .افضل


