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  מילולית- תקשורת לא –שפת הגוף 
  )1995, אב תשנ"ה, אוגוסט 24, גיליון "משקפיים"(מעובד לפי מאמר מאת ס' אימור, 

שפת הגוף היא שפה עתיקה ביותר. זוהי שפה של סימנים שהגוף משדר, ובאמצעותה 

מחשבותיו של האדם. המחקרים מראים שסימני גוף את בטא את רגשותיו והוא מ

של שמחה, של רבים הם מולדים. סימנים כאלה הם, לדוגמה, הבעות פנים של עצב, 

דאגה וכן הבעות העיניים ותנועות האישונים. חלק מהמידע שהגוף של כעס או 

 נם גם סימנים גלוייםבקלות, כמו תנועות גוף ומצבי גוף, אך יש תלזהו אפשרמעביר 

  , כמו הקווים שעל כף היד או על כף הרגל או הסימנים על גלגל העין והאישון.פחות

במקרים רבים שפת הגוף מוסרת מידע מדויק למדי על מצבו הנפשי או הרגשי של 

האדם. למשל, האישונים בעיניים מתרחבים כאשר מסתכלים על משהו הגורם 

כאשר נתקלים במשהו דוחה או במשהו המעורר הנאה או שמחה, והם מתכווצים 

גיב באופן לא אדישות או ריחוק. תגובות אלה של האישונים אינן מודעות. אדם מֵ 

מודע גם על צורת האישונים של הזולת. במפגש חברתי יש נטייה להתקרב אל 

אנשים שאישוניהם מורחבים, משום שאנשים אלו משדרים פתיחות, רצון לקשר 

  ש.והנאה מן המפג

אישית יש לשפת הגוף תפקיד חשוב. במחקרים מסוימים מצאו -בתקשורת הבין

שחלק רב מהתקשורת אינו מילולי, אלא בא לידי ביטוי באמצעות צליל הקול 

ובעיקר  שפת הסימנים של הגוף. לעתים אנו אומרים  –וגובהו, קצב הדיבור 

ותי...". תחושות לעצמנו: "יש לי הרגשה שהוא משקר..." או "הוא לא מחבב א

 ,כלל כתגובה למסרים שגופו של האדם שאתו אנו מדברים-כאלה נוצרות בדרך

מילוליים חזקים -מעביר בעזרת אלפי סימנים קטנים. המחקר מראה כי סימנים לא

אדם להתאמה בין השניים, -כאשר יש אי לפיכך .פי חמישה מהסימנים המילוליים

עורר בו התאמה הולכת ומתרחבת עם מילולי -שהמסר הלא ,תחושה חזקהותרת נ

  הגוף.

יש סימנים שאינם מולדים אך נלמדים בחברה מסוימת, כלומר הם תלויים 

בתרבות. לדוגמה, בתרבות המערבית נהוג לפרש תנועות כמו הנחת יד על כתפו של 

כאות לידידות ולקרבה, ונגיעת יד ביד כסימן לברכה. לעומת  ,תומישהו שמדברים ִא 

ת המזרח הרחוק תנועה כזאת עלולה להתפרש כחדירה גסה לפרטיות זאת בתרבו
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ואפילו כעלבון, כי משתמשים בה רק בתקשורת בין אנשים קרובים מאוד. אם כך, 

  סימני הגוף שונים מתרבות לתרבות, ולפעמים יש להם אפילו משמעות הפוכה.

  

ה נהוג להסתיר רוחב התנועות וכמות התנועות גם הם תלויים בתרבות. בתרבות שב

ווה בתנועות רבות. גם כאשר רגשות, כמו התרבות היפנית, התקשורת איננה מּל

משתמשים בתנועות, הן קטנות מאוד וקרובות לגוף. שיחה בין יפנים כמעט שאיננה 

מלווה בתנועות ידיים. אולם בתרבות שבה מקובל לבטא רגשות בגלוי, כמו בתרבות 

  תמשים בתנועות רחבות ופתוחות.הישראלית ובתרבות האיטלקית, מש

  

הבנה של שפת הגוף יכולה לעזור לנו במגעינו עם הזולת גם מפני שהיא עוזרת לפרש 

, וגם מפני שאנו איתו ההתנהגות של האדם שאנו מדבריםאת נכון את הרגשות ו

יכולים להשתמש בה כדי להבהיר עמדה או רגש. בעידן המודרני האדם נשען יותר 

י התקשורת שאינם דורשים נוכחות פיזית, כמו טלפון ודואר ויותר על אמצע

אלקטרוני. מצב זה מעורר את החשש שבתקשורת כזאת המשמעות של המסר איננה 

פנים. האם בעתיד אנו עלולים לאבד את שפת הגוף -אל-עוברת כמו בשיחה פנים

  שלנו?

  

  תקשורת לא מילולית –שפת הגוף  –משימות 
  טרום קריאה

  ז, שאלות מטרימות)."ות שאספתם? (כותרת, תמהן ההשער  א.

  1_________________________________________________ .  

  2_________________________________________________ .  

  3_________________________________________________ .  

  4_________________________________________________ .  

  כתבו את הידוע לכם על הנושא מֶיַדע קודם.   ב.

  ___________________________________________________  

  ___________________________________________________  
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