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СПЕЦИФІКА НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

В АРАБСЬКІЙ КУЛЬТУРІ  

Під час дослідження  аспектів міжкультурної комунікації, не можна 

оминути такої важливої деталі як невербальна складова. Незнання 

етнокультурних особливостей як вербальної, так і невербальної комунікації 

може негативно вплинути на процес спілкування і взаєморозуміння. Під час 

взаємодії культур можуть виникати ненавмисні збої у процесі комунікації і 

навіть конфлікти, спричинені відмінностями вербальних і невербальних кодів 

у носіїв різних культур. Інколи навіть один необачний жест може призвести 

до виникнення серйозного міжнаціонального конфлікту. Невербальні 

символи, котрі позитивно оцінюються і сприймаються однією культурою, 

можуть мати негативну інтерпретацію і оцінку у носіїв іншої культури [1]. 

Отже, розуміння і толерантне ставлення до особливостей невербальної 

комунікації, притаманних різним національним культурам, є необхідною 

складовою успішного комунікативного процесу.   

Предметом дослідження пропонованої розвідки є специфіка засобів 

невербальної комунікації представників арабської культури, оскільки 

переважну більшість іноземних студентів, які приїздять на навчання до 

України, складають вихідці з арабських країн.  



«Араби є носіями яскраво вираженої експресивної культури 

невербального спілкування, багато жестикулюють. В арабській культурі 

жестикуляція має важливу семантичну роль, ігнорування якої може 

спричинити серйозні непорозуміння. Наприклад, витягнута рука долонею 

донизу так, ніби вона загрібає повітря, означає прохання наблизитись. ˂…˃ 

Свою згоду співрозмовник-араб, як правило, виражає потиранням вказівних 

пальців. Схопивши партнера за долоню і дзвінко вдаривши по ній, він дає 

зрозуміти, що йому сподобалося почуте. Під час безпосередніх контактів з 

арабами-чоловіками краще дивитися їм у вічі, інакше можна створити про 

себе враження як про невідверту, байдужу людину. У всіх мусульманських 

країнах ліва рука вважається нечистою, тому все вручати арабові потрібно 

лише правою рукою. Заборонено, сидячи, «світити» підошвами, оскільки 

вони також вважаються нечистими. Молоді араби, які отримали освіту в 

Європі, у спілкуванні з іноземними партнерами можуть ігнорувати місцеві 

звичаї, однак не в присутності своїх рідних» [1]. 

Одним з важливих параметрів, що характеризують невербальну 

комунікацію є міжособистісний простір – дистанція, яка встановлюється в 

процесі безпосереднього спілкування між людьми. Ця дистанція залежить від 

національних еталонів поведінки, соціального статусу, віку, психологічних 

особливостей. Надто близька, як і віддалена дистанція негативно 

відбивається на ефекті спілкування. 

«З погляду проксеміки, арабська комунікативна культура є контактною. 

Спілкуючись між собою, чоловіки-араби максимально наближаються один до 

одного – на відстань 20-35 см. За такої поведінки представник стриманої 

культури, ймовірніше, відсахнеться. Це може образити співрозмовника, 

оскільки означатиме, що він не подобається» [2]. 

Істотну роль у спілкуванні з носіями арабської культури відіграє 

віковий і гендерний статус. Найбільш авторитетним вважається чоловік, 

бажано літнього віку. Що ж стосується жінок, то в багатьох арабських 

країнах вони не сідають з чоловіками за один стіл.  



Незнання національно-специфічних смислів невербальних засобів 

може стати причиною комунікативного бар’єру в ситуаціях міжкультурного 

спілкування. Дослідження непорозумінь у процесі міжкультурної комунікації 

сприяє не лише їх успішному подоланню, а й формуванню власного 

толерантного комунікативного стилю.  
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