
 

コミュニケーションの道具は、「言語」だけ？？ 
 

 

 

 

みなさん、日本語を使って何をしたいですか？？人によってさまざまな答えが返ってくると思います

が、やはり日本語を使って「コミュニケーション」することを大きな目的として日本語を勉強している

のではないでしょうか。でも、でも…「コミュニケーション」の道具は「言語」だけでしょうか？？ 

 

「日本語力アップ」のコーナーですが…、ここでは「言語によらないコミュニケーション」について、 

「非言語コミュニケーション（Non-Verbal Communication）」について書いてみようと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニケーションは「言語メッセージ」と「非言語メッセージ」に大別されることが多いです。上

に示した４つは、「非言語メッセージ」の例です。ふだん、ベトナム人同士コミュニケーションをとる場

合も、これらを用いているはずです。表情や声の高さで気持ちを伝えることができます。ジェスチャー

で何かを表すこともできます。好きな人と話すとき、苦手な人と話すとき、相手との距離を変えると思

います。これら「非言語メッセージ」も言語と同じように、国や地域によって違いがあります。 

ジェスチャーに注目してみましょう。ベトナムにもいろいろなジェスチャーがあると思 

いますが、日本と同じもの、違うものがあります。例えば、静かにしてほしいとき、日本 

人は口の前で人差し指を立てます。ベトナムではどうですか？タクシーを止めるとき日本 

では手を上にあげますが、ベトナムではどうしますか？日本人は相手の話を聞くときあいづち 

をうちながら聞きますが、ベトナムではどうでしょう？「あいづち」という日本語にぴったりと合うベ

トナム語がないと聞いたことがあります。 

 

今、私が働いている大学の学生たちは、「自然な日本語が話せるようになりたい」とよく言います。言

語だけでなく、非言語コミュニケーションに注目するのもいいかもしれません。日本人が使う非言語コ

ミュニケーションを知る・身につけるには、どんな方法があるか、ぜひ考えてみてください。 

 

ちなみに、私が最初に覚えたベトナムのジェスチャーは「わかりません」「ありません」を表すジェス

チャーです。顔の横で手をくるくる回す動きは、とてもかわいいと感じています！！ 
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Xin hỏi các bạn, mọi người sử dụng tiếng Nhật để làm gì? 

Mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau, nhưng đúng là mục đích lớn nhất chính là học tiếng Nhật dùng để 

"giao tiếp" phải không? Thế nhưng…"ngôn ngữ" thực sự có phải là công cụ "giao tiếp" duy nhất hay 

không?

Đây là chuyên mục "Nâng cao năng lực tiếng Nhật", nhưng tôi sẽ viết về "giao tiếp phi ngôn ngữ 

(Non-Verbal Communication)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao tiếp thường được chia ra là "thông điệp ngôn từ" và "thông điệp phi ngôn ngữ". 

4 phần nói trên là ví dụ của "thông điệp phi ngôn ngữ".  

Thông thường kể cả giao tiếp giữa người Việt Nam với nhau cũng sẽ sử dụng những yếu 

 tố này. Sử dụng biểu cảm và cao độ của giọng nói đều có thể truyền tải điều mình muốn.  

Khi nói chuyện với người mình thích, khi nói chuyện với người mình không thích, thì  

khoảng cách với từng đối phương là khác nhau. Và như vậy, "thông điệp phi ngôn ngữ"  

này cũng tương tự như ngôn ngữ vậy, mỗi quốc gia mỗi khu vực sẽ có sự khác nhau. 

Chúng ta hãy cùng chú ý đến phần điệu bộ cử chỉ. Ở Việt Nam có rất nhiều điệu bộ cử chỉ, có phần 

giống, có phần khác với Nhật Bản.Ví dụ, khi muốn người khác giữ im lặng, người Nhật sẽ đặt ngón trỏ 

trước miệng, còn người Việt Nam thì sao? Khi muốn taxi dừng lại, ở Nhật sẽ đưa tay lên, còn Việt Nam 

thì sao? Người Nhật khi nói chyện với người khác thường thêm một số ngữ âm (Aizuchi) vào trong lời nói, 

còn người Việt Nam thì sao? Tôi cũng được biết trong tiếng Việt không có từ hoàn toàn tương đương với 

từ "Aizuchi" trong tiếng Nhật. 

Hiện tại, các sinh viên tại trường tôi đang làm việc thường nói "muốn có thể nói tiếng Nhật một cách tự 

nhiên". Có lẽ ngoài ngôn ngữ, chúng ta cũng nên chú ý đến cả phần giao tiếp phi ngôn ngữ. Các bạn hãy 

thử suy nghĩ làm thế nào để biết, để học được những giao tiếp phi ngôn ngữ mà người Nhật sử dụng 

nhé. 

Nói về cử chỉ, có một cử chỉ của người Việt Nam lần đầu tiên tôi học được là cử chỉ thể hiện sự "không 

hiểu" "không có". Đó là cử chỉ đưa tay lên gần mặt và xua xua đi, cực kỳ dễ thương!! 
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