
 

   

مروري برعلوم ارتباطات كالمي 
 و كاربرد آن در گردشگري كالميوغير

زندي ابتهال   

Ebtehal_zandi@yaho.com 

او  كه ارتباطات يكي از مهمترين فعاليت هاي بشري است
خواسته ها و نيازهاي خود را به را قادر ساخته است 

دريابد كه آنان چه مي خواهند و چه  منتقل كند وديگران 
در همه اركان زندگي ،ارتباطات  امروزه . انجام مي دهند

آن برجاي  به طوري كه قواعد و قوانينرسوخ كرده  بشر
 .جاي اين زندگي حاكم است و از آن گريزي نيست
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  و كاربرد آن در گردشگري كالميمروري برعلوم ارتباطات كالمي وغير

  1ابتهال زندي

  

  : مقدمه

خواسته ها و نيازهاي خود را به ديگران او را قادر ساخته است  كه ارتباطات يكي از مهمترين فعاليت هاي بشري است
به طوري رسوخ كرده  بشردر همه اركان زندگي ،ارتباطات  امروزه . دريابد كه آنان چه مي خواهند و چه انجام مي دهند منتقل كند و

 )پور قبادي(.آن برجاي جاي اين زندگي حاكم است و از آن گريزي نيست كه قواعد و قوانين

  :رامي توان اينگونه تعريف نمود ارتباطاتبه طور كلي 

المي و يا غيركالمي به شكل پيام هاي كات و نظرات احساس ،از طريق آن هآگاهانه يا نا آگاهانه،خواسته يا ناخواست كه فرآيندي است
اف خاص برقرار اين فرآيند ممكن است ناگهاني، عاطفي يا بيانگر و مبين اهد. سپس ارسال ، دريافت و ادراك مي شوند بيان گرديده

  )1380بركو،(.ي تقسيم كردارتباط را مي توان به دو دسته ارتباط كالمي و غيركالمبتابراين طبق تعريف باال كننده ارتباط باشد

طبق نتايج  پژوهشي كه در دانشگاه استانفورد صورت گرفت به هنگام صحبت كردن ما با شخص يا گروهي پيام  نه از طريق آنچه 
همين مطالعه حاكي است كه ادراك شنونده از موارد زير تاثير مي . مي گوييم،بلكه بيشتر از طريق چگونگي گفتن ما منتقل مي شود

  )Power Point  Body Language (PDF)( :دپذير

  توسط زبان بدن% 55توسط آهنگ صدا      % 38توسط واژه ها      % 7

البته اين بدين معني نيست كه واژه ها بي اهميت هستند بلكه تنها به اين موضوع اشاره دارد كه هرچه به ارتباطات غيركالمي خود در 
   .طلب مورد نظرمان موفق تر هستيمحين صحبت بيشتر دقت كنيم،در انتقال م

كه از سرآمدان اين حوزه است نقش ارتباطات غير كالمي را به مانند كليدي تاثيرگذار در  (Birdwhistell,1970) بردويسل
ارتباطات مي داند و معتقد است كه يك سوم از ارتباطات ميان فردي را كالمي و دو سوم را غير كالمي شامل مي 

اما به نظر مي رسد كه در بحث ارتباطات ميان فردي و گردشگري، اين نسبت ارتباطات غيركالمي با  (Hargie,1994:37).شود
توجه به ناهمگون بودن زبان و فرهنگ و مليت گردشگران و دست اندركاران اين صنعت بيشتر باشد چرا كه حتي بدون درك كلمه 

از اين جهي از احساست و مفاهيم عاطفي حاكم بر طرفين فراگرد ارتباطي را اي از زباني، انسان توانايي آنرا دارد كه بخش قابل تو
  الگويي كه بر ارتباط غير كالمي تاكيد مي كند:1شكل ) 1380كروبي،(.درك كندطريق 
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در ) عالمت گذار(ه مالحظه مي شود منبع همان طور ك. الگوي مندرج در شكل باال بر اهميت عوامل غيركالمي در ارتباط تاكيد مي كند
پيامي مي فرستد كه ممكن است در مورد حوزه گسترده اي از موضوعات، كنشها، ) عالمت گذار( منبع. مورد يك مصداق پيامي مي سازد

  .صدق كند - مصداقها-افكار يا تجربه ها

 - 3  محرك هاي فيزيكي - 2 حرك هاي كالميم - 1:تمامي پيامهايي كه عالمت گذاري شده دست كم شامل سه عامل اصلي است
   محرك هاي آوايي

پيام به پيام گير ،عالمت خوان ، كسي كه به  بنابراين وقتي با توجه به اينكه نخستين انگيزه پيام رسان جلب توجه پيام گير است
وجه پيام گير به پيام جلب شد يك به محض اينكه تپيدا مي كند،نحوي به عناصر كالمي، فيزيكي و آوايي آن پاسخ مي دهد،انتقال 

  .هاي بخصوصي ابراز مي كند عاني براي آن قايل مي شود و پاسخسلسله م

مي شوند  مرتبط مصداق به محركهايي كه.ممكن است دست كم به دو دسته از محرك ها مشتركا پاسخ دهد) عالمت خوان( پيام گير
ذاري مي كند گبه شخصي كه احكام مربوط به مصداق را عالمت  و محرك هايي كه مربوط) در درجه اول محرك هاي كالمي( 

تا حد بسيار زيادي به ) عالمت گذار(ميزان تناسب بين پاسخ ها با مقصود منبع)در درجه اول محرك هاي فيزيكي و آوايي( مرتبط اند
ي كه كلمات از آن طريق منتقل مي شود در واقع كانال )1368ميلر،(.معنايي كه از تلفيق اين سه نوع محرك پديد مي آيد بستگي دارد

هنگامي كه كلمات بر روي يك كاغذ چاپي ظاهر مي شوند يك بعدي هستند و اين خواننده . به خلق معناي آن كلمات كمك مي كند
ا ادا مي اما هنگامي كه كلمات شفاه. است كه معناي كلمات را تعيين مي كند در واقع نشانه ي ديگري براي تفسير كلمات وجود ندارد

شوند ابعاد بيشتري به خود مي گيرند،همچنان كه سرعت، طنين،مكث و حجم كلمات ادا شده در درك بيشتر و بهتر معناي كلمات و 
مقصود فرستنده پيام به ما كمك مي كند وقتي كه دريافت كننده پيام گوينده را به چشم ببينند و حاالت چهره،طرز قرار گرفتن و 

  .كه در ادامه به بررسي اين عوامل مي پردازيم رد توجه قرار دهد بر تعداد اين ابعاد افزوده مي شودوضعيت بدن او را مو

 www. Yahyaee.com   

 

 

 محركهاي كالمي

 محركهاي فيزيكي 

 ژستها

 حركات

...حاالت چهره و   

 محركهاي آوايي

رات لحن بلندي صدا،تغيي
...و  

 مصداق

عالمت خوانپيام گير،

درك ،توجه  

  ،پاسخ

–منبع 

 عالمت گذار
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  : ارتباط كالمي - 1

در ارتباط كالمي به منظور برقراري ارتباط از كلمه استفاده مي شود بنابراين هر نوع برقراري ارتباطي كه كلمه در آن بكار رود گونه 
  www.aftab.ir .كردباط گفتاري و نوشتاري تقسيم ي ارتباط كالمي است كه مي توان آنرا به دو بخش ارتا

  :اجزا ارتباطات كالمي عبارتند از

  .سي قدرت بيان خود را نشان مي دهندبا سالم و احوال پر در اولين لحظه برقراري ارتباط افراد: تچگونگي شروع صحب -1
 )دستوريساختار ( نحوه ي جمله بندي  -2

كلماتي را  و داشته باشدكلماتي كه استفاده مي كنيم بايد دقيقا مفهوم مورد نظر ما را در بر) انتخاب كلمات( محتواي كالم  -3
كلمات بايد روشن و صريح باشند يعني  "صريح،كوتاه،مودبانه،صحيح و پرمحتوا "بايد انتخاب كرد كه در الگوي زير بگنجد

                                                                                                              همچنين.ا را به ديگران منتقل كنندبتوانند به درستي درونيات م
تحقيقات نشان مي دهد كه آدمي تنها  ندهند چرا كه شوق شنيدن را از دست مختصر و مفيد بيان كرد تا مخاطبمطلب را بايد 

 .آن واحد به ذهن بسپارد نكته را در 9تا  5قادر است بين 

 ) ميد ديدار استفاده شودبهتر است از كلمات با بار مثبت مانند بسيار خوب، اميدوارم، به ا( چگونگي جمع بندي و ختم ارتباط -4

آن دسته از پيام هايي هستند كه در گفت و گو زماني كه نوشته شوند مفهوم خود « آلبرت مهرابيان كه به گفته:اطالعات بياني -5
 .www )و) 1374فرهنگي،(و    كارگاه روشهاي برقراري ارتباط موثر  (PowerPoint .»را از دست مي دهند

Yahyaee.com   
  

  :كه موارد زير را شامل مي شود واسطه اي بين ارتباطات كالمي و غير كالمي هستند عات بيانياطال بنابراين

 بلندي يا شدت صدا:  
اگر صداي فردي آن اندازه ضعيف باشد كه به زحمت شنيده شود،شنوندگان به سرعت خسته شده و از شنيدن سخن او سرباز 

ند كه سخن خود را تكرار كند و در نتيجه آنچه مورد نظر اوست تحقق خواهند زد و يا آنكه خجالت كشيده و از او نمي خواه
  . نخواهد يافت

همچنين عالوه بر تفاوتهاي مربوط به وضعيت كه موجب دگرگوني در بلندي يا شدت صدا مي شود، فرهنگهاي مختلف  و حتي 
مثال مردمان آذربايجان عموما بلندتر . كنند خرده فرهنگ هاي مربوط به يك فرهنگ نيز از بلندي ويژه اي در محاوره استفاده مي

عموما شهرنشينان نسبت به روستاييان و عشاير آرام تر و بلنداي كمتري . و درشت تر از مردمان فارس و اصفهان سخن مي گويند
يط جغرافيايي و در تبيين علت يا علتهاي اين پديده عوامل گوناگوني دخالت دارند كه از آن جمله مي توان به مح. سخن مي گويند

مردمان كوهستانها و دشتهاي فراخ به نسبت شهرنشينان از بلنداي بيشتري در سخنگويي و محاوره . شرايط اقليمي اشاره نمود
كارگران و كاركنان سازمانهاي صنعتي كه با سر و صداي بيشتري سر و كار . حرفه نيز در بلنداي صدا موثر است. استفاده مي كنند

  .دان اداري كه در دفاتر تميز و بي سر و صدا كار مي كنند بلندتر صحبت مي كننددارند از كارمن

اگر صدا از حد متعارف آرام تر . از گيرنده پيام بهترين وسيله كنترل آن است (feedback)در زمينه بلندي صدا دريافت بازخور 
راي شنيدن بهتر دارد و اگر صدا از حد معمول بلندتر باشد، شنونده يا گيرنده پيام سعي در نزديك تر كردن خود و يا گوش خود ب

در هريك از حاالت فوق فرستنده پيام بايد سعي در اصالح بلندي صداي خود كرده و . باشد عكس العملهاي ديگري نشان مي دهد
  )1374فرهنگي،(.آن را متناسب با وضعيت حاكم بر فراگرد ارتباطي كند
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 ضريب سخنگويي:  

عبارت است از تعداد كلماتي كه هر كس در يك زمان معين در گفتگو هاو سخنوري  (rate of speech) ضريب سخنگويي 
  .به كار مي گيرد كه واحد زماني بكار گرفته شده در اين مورد يك دقيقه است

اصي براي ضريب سخنگويي به ميزان فراواني براي هر انساني ثابت است و كمتر دستخوش تغيير قرار مي گيرد مگر آنكه اتفاق خ
  .ضريب سريع به هنگام ترس و خشم و ضريب كند به هنگام غم و اندوه و افسردگي خود را نشان مي دهند.او رخ داده باشد

سخنگويي آرام و با سرعتي بسيار . انتخاب ضريب مناسب براي سخنراني ها و كالس هاي درس از اهميت بسزايي برخوردار است
دقيقه به روياها و يا خيالهاي خويش فرو مي روند و رشته كالم از  8تا7ز اندكي شايد كمتر از پايين موجب مي شود كه افراد پس ا

در اين  نشده وبخشهايي از سخنان دستگير شنوندگان باعث مي شود سرعت بيش از اندازه سخنگويي نيز. دستشان خارج  شود
ا كرده به روياهاي شيرين خويش روي مي حالت شنوندگان يا عمل جايگزيني را انجام مي دهند و يا مطلب را ره

  )1374فرهنگي،(.آورند

 مكث:  
گاه اشخاص بدون وقفه و ايجاد ناهماهنگي و . آنها بستگي دارد (pause)رواني يا تداوم، به حركت كلمات و عبارات و يا مكث

عي و مكرر بر فراگرد ارتباطي حاكم گشودن فضاي باز در محاوره و مكالمه خود و ديگران به جلو مي روند و گاهي نيز مكثهاي مقط
   :كه معموال در سه وجه زير بروز مي كند بديهي است اين رواني و مكث نيز بر تاثير پيام موثر مي باشد. مي شود

 كه چند ثانيه تا يك دقيقه ممكن است طول بكشد (Length)مكث بلند -1

  .است با سكوت پاره اي از جمله و عبارت را پر كرد كه با آواها پر مي شود و گاه نيز ممكن (Filled)مكث پرشده -2

كه در انتها و يا در ميان عبارت اين مكث حادث مي شود و با كلماتي مثل مثال،اين طور و امثال  (Location)مكث مكاني  -3
  .اينها پر مي شود

ان آنان پر است از آواهايي افرادي كه به گونه اي مستمراز مكث در مكالمه و محاوره خود استفاده مي كنند، و سخن 
  )1374فرهنگي،(. در بيشتر موارد از اثربخشي كالمي كمتري به نسبت ديگران برخوردار مي شوند...و»هان«،»هوم«،»...آ...آ«چون

 دانگ يا گام:  
  .ناميده مي شود (Pitch)صدا از نظر بلندي يا كوتاهي دانگ يا گام  (Frequency level)سطح نوسان

اين مسئله اشاره دارد كه دانگ يا گام كوتاهتر از حد متعارف يا مناسب هر فرد بيشتر  بهانجام شده در اين زمينه  نتايج پژوهشهاي
  .از دانگ بلند خوشايند شنوندگان است

صداي  .كه تاثير بسياري نيز بر محتواي پيام مورد نظر دارد دانگ عامل بسيار موثري در قضاوت شنوندگان نسبت به سخنور است
اشخاص دوست دارند كه طرفهاي ارتباطي .ون فراز و نشيب از نظر دانگ يكنواخت و براي اكثر افراد از تاثير كمي برخوردار استبد

آنها صدايي با دانگهاي متفاوت داشته و با توجه به احساسات حاكم بر آنها اين گامها دگرگون شوند و از حالتي به حالت ديگر 
يز  بايد مورد توجه قرار داد كه تغيير مداوم و بيش از حد گام يا دانگ صدا به مراتب از يكنواخت بودن آن البته اين نكته را ن .درآيند

  )1374فرهنگي،( .نا مانوس تر است و موجب دلزدگي شنونده نسبت به پيام و پيام فرست مي شود
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 كيفيت صدا:  

اعضاي بدن به ويژه اعضاي صوتي و تارهاي مرتبط به آنها هر انساني از كيفيت صداي ويژه اي برخوردار است، چه شكل و اندازه 
  .اين تفاوت موجب طنين و كيفيت صدايي كامال متمايز از يكديگر مي شود. با يكديگر متفاوت است

به عالوه مواردي . انسانها مي توانند با آموزش و تمرين كيفيت صداي خود را به كيفيت صداي مطلوب و خوش طنين نزديك كنند
،گرفتگي  (Denasality)،بيني گرفتگي»تو دماغي«يا سخن گفتن (Hyper nasality)ناخوشي هاي مربوط به بيني همچون

دشواريهاي ( و نفس زني (Stridency)يا گوش خراشي  (Harshness)،خشونت صدا (Hoarseness)صدا
  )1374فرهنگي،( .موجب اختالل در ارتباط و ناراحتي افراد خواهد شد(Breathiness))تنفسي

از آنجايي كه صداي خوش از مباني اساسي ارتباطات انساني درگردشگري مي باشد لذا مديران بايد در انتخاب افراد، به خصوص 
افرادي كه در ارتباط رو در رو و مستقيم با گردشگران هستند به نوع صدا و رعايت اصول آوايي توجه فراواني داشته باشند و افرادي را 

  )1382كروبي،( .يش از هر چيز از بعد دستوري ورزيده  و داراي صداي دلنشيني باشندانتخاب كنند كه پ

  

  :ارتباطات كالمي و گردشگري

در طول ...اطالعات و بيان توصيه ها و  ،ات ارائه توضيح در يك سفر همان طور كه مي دانيم يكي از وظايف مهم راهنماي تور 
با  ي ارتباط موثرررا در برقرا راهنمايان تور مي تواند اين زمينه توجه به چند نكتهدر  بنابراين . مسير و در داخل سايت ها است

  .ياري كند افرادي كه زبان مادري آنها متفاوت است

 ضيحات طوالني و پيچيده پرهيز شود و دستورها تا حد امكان در قالب جمالت و عبارات كوتاه بيان گردداز ارائه تو. 

 يد در صورت بروز هرگونه ابهامي، به پرسشهاي او پاسخ دهيدبگوييد كه آماده ا به آنها. 

 حتما درخواست هاي خود را دو بار تكرار كنيد. 

 تا جايي كه امكان دارد از مطالب تصويري استفاده كنيد. 

 ت خود ند ممكن اسزبان شما تكرار ك هد زيرا اگر تنها بنبخواهيد كه دستورهاي شما را به زبان خود نيز تكرار كن از آنها
 .دنرا متوجه نشده باشعبارت را حفظ كرده اما پيام آن

 يا مكث هاي به ... آهسته تر صحبت كردن« هنگامي كه صحبت مي كنيد آهسته صحبت كنيد و به موقع مكث كنيد
 )1380بركو،(.به همه اجازه مي دهد كه پيام شما را به خوبي دريافت كنند... موقع 
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  :ارتباط غير كالمي - 2

كه به دو دسته نشانه هاي  )1382كروبي،(.ت از كليه پيام هايي كه افراد عالوه بر خود كالم آنها را نيز مبادله مي كنندعبارت اس
 و ،محرك هايي هستند كه از زمان تولد با ما هستندغير كالمي خودكار نشانه هايغيركالمي ارادي و غير ارادي تقسيم مي شوند 

مثال وقتي مي ترسيم عضالت شكم منقبض مي شود و دستان ما عرق مي  مي باشندي انسان در واقع بازتابي به نيازهاي اساس
به همان شيوه كه زبان گفتار را مي آموزيم ، ياد مي  نيز برخي ديگر از نشانه ها و رفتارهاي غير كالمي را) نياز به امنيت( كنند
  )1380بركو،(.مي كنيم در كودكي افراد اطراف خود را مي بينيم و از آنها تقليد. گيريم

  

  :ويژگي هاي ارتباطات غير كالمي

 هيچ فرهنگ و زباني نيست كه نشانه هاي غير كالمي در آن : ارتباطات غير كالمي همواره و در همه جا وجود دارد
 )PDFدي پور،قبا (.جايگاهي نداشته باشد و بخش قابل مالحظه اي از مفاهيم و خواسته ها از طريق آنها به ديگران انتقال نيابد

صنعت گردشگري نيز يكي از صنايعي است كه بيشترين كاربرد ارتباطات غير كالمي در آن مشاهده مي شود همان طور كه در  
باال اشاره شد اين درصد باالي به كارگيري ارتباطات غير كالمي در اين صنعت ناشي از تعدد گونه هاي فرهنگي موجود بين 

فرهنگي مشكالت ارتباطي عديده اي را بين ميزبان و ميهمان ايجاد مي كند،طوري كه به ناچار اين ناهمگوني .گردشگران است
مجبورند هر جا كه به مشكلي در برقراري رابطه با يكديگر بر مي خورند، توسط ارتباطات غير كالمي يا اصطالحا زبان هاي غير 

رتهاي ارتباطي اعم از كالمي و غيركالمي به او اهميت آموزش مهكالمي اين خال ارتباطي را پرنمايند لذا اين مسئله خود ضرورت 
 )1382كروبي،(.دست اندركاران و كارشناسان گردشگري را به خوبي نشان مي دهد

       هر فرهنگ همان طور كه زبان خاص خود را دارد . بيشترين بخش ارتباطات غير كالمي به فرهنگ مرتبط است
  )PDFقبادي پور، (..ز دارد كه با بقيه زبانهاي غير كالمي فرهنگ هاي ديگر متفاوت استزبان غير كالمي ويژه خود را ني

در اين زمينه ،دست اندركاران و دانشجويان اين رشته  بايد زبان غيركالمي بيگانه را همانند زبان كالمي آنان فراگيرند، زيرا در غير  
فرهنگ خودي مي شود و اينجاست كه خال ارتباطي در تعامل بين  اين صورت،رفتار غير كالمي آنها همچون رفتار غير كالمي

مي تواند باعث ايجاد ضربه يا تكانه فرهنگي  اين مسئله خود گردشگران و كاركنان ارائه دهنده خدمات به آنها به وجود مي آيد كه
امكان دارد هر دو جامعه ميزبان و كه مجموعه واكنشهاي افراد يك جامعه نسبت به تازه واردها و تشكيالت جديد است گردد كه 

ميهمان اين مسئله را تجربه كنند مثال گردشگران و كسانيكه به يك مكان وارد مي شوند نتوانند زبان عالمات،نمادها و نشانه هاي 
گمي را تجربه فرهنگي محل بازديد را درك كنند كه در نتيجه از ارتباط با آن جامعه ناتوان مي شوند  و در نهايت، استيصال و سردر

  )1377:335سازمان جهاني جهانگردي،( خواهند كرد

با توجه به اينكه امكان شناخت تمامي فرهنگ هاي ملل جهان كه اكنون بيش از دويست كشورند و خرده فرهنگها برايمان مقدور 
به عنوان مثال، . طالعه كنيمنيست اما اين امكان وجود دارد كه الاقل ابعاد منطقه اي ارتباطات ميان فردي و فرهنگ ها را م

فرهنگ كلي حاكم بر اروپا،جنوب شرق آسيا كه به منطقه كنفوسيوسي معروف است، جنوب غرب آسيا كه شامل قسمتي از 
خاورميانه نيز مي شود، بخشي از فرهنگ هاي آمريكاي التين،آمريكاي شمالي  و جنوبي و قاره آفريقا و سپس در بحث بين قاره 

 )1382كروبي،(.ت هايي را كه در حوزه توسعه صنعت گردشگري فعاليت دارند،مورد تحقيق و تفحص قرار دهيماي ،جوامع و مل

 ارتباط غير كالمي در مواردي كه نمي توان سخن گفت ،در تمام موارد حاكم بر روابط ميان فردي است. 
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 ها و احساسات يكديگر را از طريق ارتباط انسانها بسياري از نگرش :ني بر روابط استتارتباط غير كالمي در وهله اول مب

غير كالمي و پيام ها و عالئم مربوط به آن دريافت مي كنند كه كالم از انتقال آنها عاجز است و نمي تواند حتي بخش كوچكي از 
 )PDFقبادي پور، ( .اهميت آنها را انتقال دهد

 رد كه قبل از اعالم ، متوجه تصميم منفي شده و فرصت توانايي تعبير رفتارهاي غير كالمي اين امكان را به وجود مي آو
 )1384پيز،(.كافي براي انتخاب يك روش ديگر را به فرد مي دهد

  

 :روابط عناصر كالمي و غيركالمي ارتباط

  : كه از جمله اين روابط مي توان به موارد زير اشاره كرد.بين عناصر كالمي و غير كالمي ارتباط ،روابط مشخصي وجود دارد 

شما به . فرض كنيد شخصي از شما سوالي مي پرسد. رفتار غير كالمي مي تواند جايگزين پيام هاي كالمي شود: جايگزين -1
در چنين حالتي شما از رابطه جايگزين استفاده ). به طرف باال و پايين(جاي اينكه كالمي به او پاسخ دهيد،سر خود را تكان مي دهيد

 .نموده ايد» بله«را جايگزين كلمه » بله«نموده ايد، يعني يك عمل به معناي

به عنوان مثال . گاه رفتارهاي غير كالمي كامال با پيام هاي كالمي همخواني دارد و مكمل آنها محسوب مي شوند:مكمل -2
پيام كالمي منفي را تقويت مي كند و در » نه«از يك سو به سوي ديگر هنگامي كه مي گوييد( تكان دادن سر خود به طور افقي
 .واقع مكمل آن محسوب مي گردد

گاه رفتار غير كالمي ممكن است بخشهايي از يك پيام كالمي را مورد تاكيد قرار دهد به عنوان مثال  هنگامي كه با : موكد -3
هنگامي كه با شما صحبت مي «انگشت به شانه شخصي مي زنيد تا برگردد و به شما نگاه كند، در همان حال دستور مي دهيد كه 

 »!من نگاه كن كنم به

ممكن است گاهي حركات بدني يك فرد در تعارض با پيام كالمي او باشد به عبارت ديگر افراد اغلب به طور :متعارض -4
 )1380بركو،(.همزمان پيام هاي متفاوت و حتي متناقض را در ارتباطات خود به كار مي برند

برابر بيشتر از كالم است و چنانچه اين دو متضاد  5ي حدود تحقيقات انجام شده حاكي از آن است كه اعتبار عالئم غير كالم 
  )1384پيز،(.هم باشند، مردم بر پيغام غير كالمي تكيه بيشتري مي كنند و مضمون كالمي شايد مورد توجه قرار نگيرد

  

  :عناصر پيام هاي غيركالمي

لم سينمايي از جمله تهيه كننده في Weldon kees»ولدون كيز« روانكاو و Jurgen Ruesch»جارجن روش«
پيام هاي غير كالمي   در اين زمينه به اين نتيجه رسيدند كه آنها .ر كالمي هستندپيشگامان تحقيق و پژوهش در زمينه ارتباط غي

  :در يكي از سه زبان كه در ذيل به آنها اشاره خواهد شد قابل ارسال به ديگري هستند

  : (Sign Language)زبان عالمات  -1
را جايگزين كلمات كرده و از آنها به عنوان نماد  (Gestures) حركاتزماني به كار مي بريم كه به گونه اي واضح اين زبان را 

 International nonverbal)»ارتباطات غير كالمي ارادي«در زمره  م كهاستفاده كنياعداد، و عاليم نگارشي 

communication) دقرار دار.  
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  :(Action Language)زبان عمل   -2

ممكن است نيازهاي ...راه رفتن، دويدن،آشاميدن و . عبارت است از تمام حركاتي كه منحصرا به عنوان عاليم به كار نمي روند
 زبان عمل. شخصي را برآورده سازند اما اين اعمال،پيامي را نيز به كساني كه نسبت به پيام آن فعاليت حساس هستند ارائه مي دهد

از اين رو مي توان گفت، آگاهي به زبان عمل در . بيان و نشان دادن عواطف و هيجانات بشري است يكي از اساسي ترين وسايل
  .ري مي دهدكشف بسياري از زواياي دروني ديگران به ما يا

  :(Object Language) زبان اشيا-3

آثار هنري،ماشينها،زيورها و . شوندعبارت است از نمايش ارادي و غير ارادي كاالهاي مادي كه توسط انسانها به كار گرفته مي 
از طريق اين زبان مي توان حتي به نژاد و فرهنگ افراد نيز . بسياري از چيزهايي كه انسانها از آنها استفاده مي كنند در اين زمره اند

  .پي برد

در واقع نشانه  .فسير كردو تتعبير  تمامي اين زبانها نشانه هايي را به ما معرفي مي كنند كه از طريق آنها مي توان رفتار انساني را
  )1374فرهنگي،(.مي باشد به معني خبركردن،اشاره كردن و آگاه كردن

  

  :مي پردازيمه و سپس به تفسير هريك از آنها در اينجا ما به اشكال مختلف اين نشانه ها اشاره كرد

 نشانه هاي مربوط به فاصله و زمان - 1

در زمينه فاصله و زمان اي غالبا در ارتباطات بين فرهنگها دشواريهاي عمده باشند و  اين نشانه ها به شدت تحت تاثير فرهنگ مي
  .و يا وقت و وقت شناسي بروز مي كند

 فاصله يا فضاي ارتباطي: 

اين فاصله را فرهنگ آنها مشخص . معموال افراد در ارتباطهاي خود با ديگران فاصله اي را انتخاب مي كنند كه نسبتا مناسب باشد
 (Edward Hall)ادوارد هال. در برخي فرهنگ ها اين فاصله نزديك تر و در برخي ديگر اين فاصله دورتر است. كندمي 

فرهنگ شناس آمريكايي عقيده دارد كه آمريكايي ها عالقمند به فاصله بيشتر با ديگران هستند در حاليكه عربها نزديكي بيشتري 
  .را مي پسندند

هريك از . فاصله صميمانه،شخصي،اجتماعي و عمومي:دكناساس فاصله به چهار دسته تقسيم مي  نسانها برا روابط همچنين وي
  :اين فاصله ها در تصميمات ، از نظر رفتاري با يكديگر تفاوت هايي دارد كه در زير به  بررسي هريك مي پردازيم

انتي متر است كه تنها اشخاصي كه از نظر س 45تا  15اين فاصله بين : (Intimate distance)فاصله دوستانه يا صميمانه -
  .اجازه ورود به اين محدوده را دارند...مانند والدين ، همسر، دوستان بسيار نزديك و  عاطفي بسيار به فرد نزديك هستند

مورد مسايلي كه  ارتباط غير كالمي بيشتري مي دهد و ارتباط به گونه اي ناخودآگاه فرصت و اجازه فاصله صميمانه به طرفين
اين فاصله نزديك عموما خوشايند اماكن .معموال براي طرفين كامال محرمانه و در مورد مسائل خصوصي است گيرند ميبحث قرار

  .عمومي نيست و اعضاي بيشتر فرهنگ ها تالش دارند كه در انظار عمومي از آن بپرهيزند
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سانتي متر بين فرد و ديگران را حريم شخصي  120تا سانتي متر  46فاصله بين   :(Personal distance)فاصله شخصي -

در .يا حريم آسايش مي نامند و در واقع فاصله اي است كه در مهماني ها و محافل اجتماعي و همايش هاي دوستانه حفظ مي شود
  .اين فاصله نيز موضوعاتي كه مطرح مي شود كامال شخصي است

در اين فاصله اجزا كوچك . سانتي متر است  360سانتي متر تا  120 اين فاصله بين: (Social distance)فاصله اجتماعي -
افراد آنقدر از هم دور هستند كه ارتباط چشمي بين دو نفر مي ر چشم و ابروها به چشم نمي آيند وصورت از قبيل خطوط موجود د

اين .كه ديگري را نديده اند د تظاهر كنندتواند انجام نشود و مردم مي توانند بدون اينكه نشانه اي از بي حرمتي از خود بروز دهن
  .رعايت مي كنيم... فاصله اي است كه ما در مقابل افراد غريبه و در جريان مراودات اجتماعي و مذاكرات تجاري و  همان

اين فاصله بيشترين فاصله اي است كه انسانها در روابط بين خود آن را حفظ مي : (Public distance )له عمومي فاص -
بايد در نظر داشت اين فاصله كامال به فرهنگ و عوامل حاكم برآن بستگي دارد و  .سانتي متر و بيشتر است 360ند و اندازه آن كن

اين فاصله كامال بيشتر از فرهنگ هاي ) آمريكايي و اروپايي( در فرهنگهاي غربي. از فرهنگي به فرهنگ ديگر تغيير مي كند
رتباط غير كالمي به حداقل مي در چنين فاصله اي ارتباط كالمي برقرار است و ا. انه اي استمشرق زمين به ويژه فرهنگ خاورمي

  .به ژست ها و حاالت ايستادن در سخنران محدود مي شودآن قسمت اعظم  رسد و

نيان محس( .همانطور كه مالحظه مي شود هرچه فاصله در ارتباط بيشتر شود از كاربرد پيام هاي غير كالمي كاسته مي شود
  )1384پيز،(و)راد،جزوه درسي

 ، و خرده فرهنگ ها فرهنگ فضا: 

از فرهنگ هاي مختلف با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند غالبا فرض را بر اين مي گذارند كه ديگران نيز مانند آنها فكر  وقتي افراد
اعضاي آنها در مراودات با يكديگر  فرهنگ ها را مي توان از طريق فاصله يا حريمي كه .كه اين فرض صحيح نيست مي كنند

فرهنگ ( ريفرهنگ هاي تماس پذ :به دو دسته كلي تقسيم نمود رعايت مي كنند و تعداد دفعاتي كه يكديگر را لمس مي كنند، 
هايي كه اعضاي آن با تماس هاي بدني ارتباط برقرار مي كنند، مثل فرهنگ مردم آمريكاي التين، حوزه مديترانه، فرانسه و 

  ).م آلمان، انگلستان، آمريكا و كانادادفرهنگ مر( و فرهنگ هاي تماس گريز) راباع

. كم جمعيت منطقه اي كه در آن بزرگ شده دارداشخصي مورد نياز يك شخص بستگي به ترو فضاي  به عالوه اندازه حريم 
هايي با جمعيت متراكم بزرگ شده در شهراند در قياس با كساني كه  افرادي كه در مناطق روستايي با جمعيت پراكنده رشد كرده

  )1384پيز،(و) 1380بركو،( .بيشتري نياز دارنداند، به حريم شخصي 

 زمان: 

 - فرهنگ آمريكايي(برخي جوامع و فرهنگ ها  زمان مبتني بر فرهنگ است .در فراگرد ارتباطي زمان نيز بسيار موثر است
فرهنگ آفريقايي ها، ( برخي فرهنگ ها مقيد به زمان هستند در حاليكه به طور كلي) اروپايي،آمريكاي شمالي، اروپاي غربي

  .نيستند آني چنداني نمي دهند و مقيد به به زمان بها) آمريكاي التيني هاو برخي فرهنگ هاي خاور دور

ود، ناراحت مي آمريكايي هايي كه به خارج از كشور مسافرت مي كنند از بي توجهي ساكنين بعضي از كشورها به تعهدات زماني خ
در مكزيك و آمريكاي مركزي تورها با تاخير انجام مي شود، راهنمايان نمي توانند زمان دقيق ورود و خروج به يك محل را . شوند

زيمت قطارها تنظيم عاما در جاهاي ديگر ، مثل سوئيس، يك مسافر مي تواند ساعت خود را با زمان ورود و . تعيين و اعالم كنند
  .كند
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و  (Colored People’s Time)زمان از نظر اشخاص رنگين پوست ميزان اهميت به به نظر ادوارد هالن همچني 

با هم متفاوت است وي معتقد است كه رنگين پوستان اهميت زيادي  (Whit People’s Time ) پوست  اشخاص سفيد
از . پوستان در مورد زمان دقيق تر هستند سفيد بل ،شده نيست و در مقابراي زمان قائل نيستند و زمان از نظر آنان دقيق و حساب 

ديدگاه ديگر مي توان گفت كه زمان براي كشورهاي پيشرفته و صنعتي مهم است و اهالي اين كشورها در وقت شناسي دقيق 
هندي وقتي  به عنوان مثال، يك. هستند ، اما كشور هاي توسعه نيافته و تا حدي در حال توسعه به زمان اهميت كمتري مي دهند

كه شما را به منزل دعوت مي كند، مي گويد فردا عصر به منزل ما بياييد اما يك آمريكايي به شما مي گويد فردا ساعت پنج ونيم 
  .عصر به منزل بياييد

در سراسر دنيا از كشور هاي  گردشگران، نكته اي كه حائز اهميت است اين كه عمده گردشگريدر بحث زمان و توسعه صنعت 
صنعت و اين  ركاران ددست ان لذاشرفته صنعتي اند،يعني حدود هشتاد درصد آن ها، در نتيجه اين جوامع وقت شناس هستند پي

 (Hotel management)به خصوص در بحث مديريت هتل ي الزم را به كاركنان خودبايد آموزشها ، در اين زمينه مديران
مثال موقع بيدار شدن صبح و . د كه زمان هاي مختلف را به ياد آنها بياورندمهمانان معموال از مسئوالن فرانت آفيس مي خواهن

  )1382كروبي،(و) 1380بركو،(.رفتن به فرودگاه يا اين كه مراجعاتي كه دارند و ساعتي كه به آنها تلفن زده شده به اطالعشان برسد

  :حركات چهره - 2
ر كالمي پرداخته اند به حركات چهره بهاي ويژه اي داده و از آن به تمام كساني كه به نحوي به ارتباطات و به ويژه ارتباطات غي
  .عنوان يكي از اركان عمده پيام هاي غير كالمي نام برده اند

اشاره كرده اند، هرچند براي در نوشته هاي خود  (Ellsworth)»الس ورث«و  (Friesen)»فرايسن«،(Ekman)»اكمن«
اما .ه پيشاني و چشمك زدن و جود داردلبخند، اخم،چين ب: عبارات و كلمات مانند بيان حاالت و حركات چهره، تعداد محدودي

  )1374فرهنگي،(.بيش از هزار حالت خاص را ترسيم كنند قادر استپيچيده و  عضالت چهره انسان به اندازه كافي

  :مي توان به موارد زير اشاره كرد مهمترين ويژگي هاي چهرهاز جمله 

 از طريق آن به ديگري  پيام رساني به ديگران است و حجم عظيمي از اطالعات) كانالهاي(ن مجاريچهره يكي از عمده تري
 .قابل انتقال مي باشد

  يا يك حركتدر يك نگاه و (اين حجم عظيم اطالعات در زمان نسبتا كوتاه و محدودي از طريق چهره انتقال داده مي شود( 

  مي شود، گاه منحصر به فرد بوده و با هيچ وسيله و كانال ديگري قابل انتقال نوع اطالعاتي كه از طريق حركات چهره منتقل
و نيست براي مثال مي توان گفت اطالعات مربوط به عواطف و احساسات و نگرشهاي مربوط به خود، گاه تنها از طريق چهره 

 .اند و بسحاالت آن به ديگري انتقال پذير

  و حاالت چهره غير ارادي و كامال مبتني بر غريزه انداكثررفتارهاي غير كالمي مرتبط با حركات. 

  به طوري كه بسياري از عكس العمل ها به ما اطالعات مفيدي از نظر چهره تامين كننده اصلي بازخورهاي غيركالمي است
كروبي (.ت داردو در بازخوري كه گردشگران مي دهند اهمي گردشگريرضايت و نارضايتي افراد خواهد داد كه اين مسئله در صنعت 

 )1382،جزوه درسي،
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  :تماس چشمي - 3

فرهنگ هاي گوناگون در تماسهاي چشمي خود از .تماس چشمي در ارتباطات بين فردي از اهميت ويژه اي برخوردار است
برخي تماسهاي بيشتري را توصيه مي كنند و برخي ديگر از حد محدودتري استفاده كرده و در . رفتارهاي خاصي پيروي مي كنند

عمدتا در فرهنگ هاي غربي تماس چشم ها بيشتر و به آن اهميت داده مي شود و در  .رايط خاص آن را به كار مي گيرندش
همچنين طبقات فرهنگ هاي شرقي و به خصوص مذهبي و بين جنسيت هاي متضاد تماس چشمي كمتري صورت مي گيرد 

راز احساسات ابي خود به شيوه هاي متفاوت براي از چشم ها اجتماعي مختلف ، نسل ها، گروه هاي نژادي و فرهنگ هاي مختلف
  .خود استفاده مي كنند

در مطالعات خود به اين نتيجه رسيده است كه در ارتباطات گروهي افراد بين سي تا  (Argyle)يكي از پژوهشگران به نام آرجيل 
  .شصت درصد از وقت خود را صرف تماس چشمي با ديگران مي كنند

وقتي چشم ها بر روي يك چيز مطلوب و لذت بخشي  (Pupil metrics)يه اي به نام نظريه مردمك سنجيبر اساس نظر
مردمك هاي بزرگ و . متمركز مي شوند، مردمك ها گشاد و وقتي بر روي چيز ناراحت كننده اي متمركز باشند،تنگ مي شوند

ان دهنده خستگي و بي حوصلگي وچك شده ، نشكالقه و مردمك هاي تنگ شده و عگشاد شده نشان دهنده 
  )1374فرهنگي،(.هستند

  :حركات اندام ها - 4

تخمين زده » بيردويسل«در يك مفهوم كلي به كار برده مي شود و شامل حركات سر و صورت نيز هست» حركات اعضاي بدن«
ها نمي توان بدا عالمت فيزيكي ممكن وجود دارد كه از طريق حركات اعضاي بدن)هفتصد هزار(700000است كه بيش از 

زيرا بسياري از معاني در حركات بدني كشف مي شوند كه در زير به بيان .دسترسي پيدا كرد و مفاهيمي را به ديگران منتقل كرد
  )1374فرهنگي،(. .چند نمونه از آنها مي پردازيم

 اشارات و حركات دستها  
مردم شناسان بر اين باورند كه . به حساب مي آيدر كالمي دومين منبع و وسيله مهم ارتباط غي پس از حركات چهره  دستان بشر

بشر از حيوانات به دو جهت متمايز است،يكي به خاطر زبان و استفاده از آن در ارتباطات و ديگر به جهت استفاده شايسته و ماهرانه 
دستان توانا و انعطاف پذير بشر مي . ننداز دستان خود براي ساختن ابزار و اشيا كه با آنها زندگي بهتري را براي خود تدارك مي بي

  .تواند براي او ابزارهاي كارساز بسازد و از سوي ديگر از طريق آنها مي تواند با همنوعان خود ارتباط برقرار كند

به طوري كه حركات و اشارات دستها گاه .تمامي انسانها به نحوي از دستان خود در انتقال مفاهيم استفاده كرده و مي كنند
  :حالت زير را مي تواند شامل شود 3اشارات و حركات دست در ارتباطات بين فرهنگي . ايگزين كامل زبان و كالم مي شودج

به عوامل  اين تفاوت معني . حركات مي توانند كم و بيش براي ديگران معنايي متفاوت از آنچه براي ما دارند، داشته باشند) 1
هر فرهنگ و خرده فرهنگ بر اساس ويژگي حاكم . فرهنگها و خرده فرهنگ ها مي باشدمتعددي بستگي دارد كه عمده ترين آن 

براي نمونه، عالمت .بر خود ، حركات را به شيوه خاصي تعبير و تفسير كرده و از آنها معني مورد نظر خود را جست و جو مي كند
در غرب  (ok gesture) نندي را شكل داده اندو دايره ما به و شست در نوك به هم چسپيدهدادن با دستي كه دو انگشت سبا

اما . م نكات شما را دريافت كردم و مشكلي وجود ندارداو يا اينكه تماست  معني اين است كه همه چيز خوب و بر وفق مراد به
دانيم جالب است كه ب. همين عالمت در فرهنگ برزيل يكي از عاليم زشت است كه در وضع توهين آميز به كار گرفته مي شود

ژاپني معني پول را مي دهد و در مواقعي به كار برده مي شود كه يك شهروند ژاپني بخواهد پول غذا يا همين عالمت در فرهنگ 
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و او از  قهوه ديگري را پرداخت كند و يا اينكه بخواهد به مخاطب خود تفهيم كند كه كاال يا خدمات مورد نظر بسيار گران است

در . متفاوت از سه مفهوم پيش گفته شده دارد كامال معني روسيهر فرهنگ همين عالمت د همچنين.آيدعهده پرداخت آن بر نمي 
 هوم برزيلي شباهت و نزديكي بسياريمعني فارسي آن نيز با مف.اين عالمت به معني صفر و يا خالي و تهي است روسيفرهنگ 

  .دارد

. هيچ گونه اطالع قبلي از آن ندارد يك حركت بي معني باشد يك حركت ممكن است براي كسي كه آن را مشاهده مي كند و)2
  ....مثال خاراندن سر، يا نفس عميق كشيدن و 

به درستي انتقال در اين حالت معني . يك حركت ممكن است اساسا براي هردو طرف يك ارتباط، داراي يك معني واحد باشد)3
 )1374فرهنگي،(. .انتقال پيام خواهد شدارتباطات كمتر درگير سوءتفاهم و دشواريهاي  مي يابد و

 دست دادن: 

با اين كار . فرض كنيد براي اولين بار با شخصي آشنا شده ايد و طبق رسم هميشگي براي اداي احترام با يكديگر دست مي دهيد
ي كند بر من اين شخص سعي م«:يكي از سه نگرش اساسي از طريق دست دادن انتقال پيدا مي كند كه عبارتند از سلطه گرانه

و »او طبق خواسته من عمل مي كند. من مي توانم بر اين شخص مسلط باشم« ،تسليم آميز»بهتر است مراقب باشم. مسلط باشد
ا تمرين و كاربري آگاهانه باين سه نگرش مي تواند ناآگاهانه ويا .»با هم سازگار خواهيم بود. من اين شخص را دوست دارم« :برابر

  )1384پيز،(.دا كنديبه شخص انتقال پروش هاي دست دادن 

بايد حساب  ت ها در كار با گردشگراناستفاده از هر حركت دست يا دسبه دليل برداشتهاي مختلف فرهنگي از حركات دستها، 
شده و با آگاهي كامل انجام شود نوع دست دادن و اين كه طرف مقابل از بعد جنسي،زن يا مرد است، بايد مشخص باشد، زيرا 

از دست دادن با بعضي از فرهنگ ها، به . دادن زن ها و مردها و نوع فشاري كه به دست مقابل مي آوريم داراي اهميت است دست
مسلمان و جنس مخالف بايد خودداري شود بنابراين شناخت ابعاد فرهنگي ملل، نوع استفاده از دست ها را در  گردشگرانخصوص 
  )1382كروبي،(.در اختيارشان قرار مي دهد ردشگري روشن كرده و اطالعات مهميي براي ميزبانان در صنعت گابعاد عاطف

  :المسه و ارتباطات- 5

هراندازه .بيانگر نوعي صميميت و خصوصي بودن با اوستكه  است هاي برجسته ارتباطي يكي از كد  امروزهمس طرف مقابل ،ل
  .از لمس بيشتر استفاده مي شودفراگرد ارتباطي با يك نفر به سوي صميميت و خصوصي شدن مي رود 

فرهنگ از اهميت بااليي برخوردار است زيراهر فرهنگ لمس كردن را تا حدي مجاز  عامل در استفاده از دست و لمس كردن
براي مثال ، .دانسته و از آن در ارتباطات اجتماعي خود استفاده مي كند و فراتر ازآن را جزء محرمات فرهنگ به حساب مي آورد

و نگهداشتن دست طرف مقابل در دست خود در بين مردان در فرهنگ غرب به ويژه در ميان مردان اياالت متحد آمريكا به گرفتن 
ان مردمان عرب و ن عملي در بخشهايي از آفريقا و ميندرت صورت مي گيرد و از آن بينندگان تعبير ناپسندي دارند در حالي كه چني

ي نه تنها ناپسند نيست بلكه در مقابل، درجه باالي صميميت افراد را نسبت به يكديگر نيز مردمان كشورهاي آسياي جنوب شرق
  . بيان مي كند و نزديكي آنان را به هم بيشتر نشان مي دهد

 افراد با پايگاه اجتماعي و اقتصادي پايين. بستگي داردافراد نيز اقتصادي، سن، نژاد و جنس  ،عمل به پايگاه اجتماعيبه عالوه اين  
همين وضع در مورد زنان و . تر در بيشتر جوامع به خود جرات نمي دهند كه اشخاص مربوط به پايگاه اجتماعي باالتر را لمس كنند

  )1374فرهنگي،(.وجود دارد نيز مردان در مقابل هم
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  :كانال هاي باز و بسته - 6

البته بخش زيادي از فرايند . ه گفتگو يا ختم آن آگاه هستيمكالمي در تشويق به ادامغير تنها تعداد كمي از ما واقعا از اهميت ارتباط
  .باز و بسته كردن كانالها به طور ناخودآگاه انجام مي شوند

اگر به اشخاصي كه با هم حرف مي زنند نگاه كنيد، متوجه مي شويد كه آنها با تكان دادن سر خود نشان مي دهند كه به سخنان 
اما اگر هر چند بار به .نچه گفته شده موافق باشند، سر خود را به عالمت موافقت تكان مي دهنداگر با آ. فرد مقابل گوش مي دهند

و اين امر احتماال نشانه اين است كه كانال ارتباطي خود را بسته اند و مي خواهند به  ساعت خود نگاه كنند،نگاه خود را برگردانند
  )1380بركو،(.اين تعامل و تبادل خاتمه دهند
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  :در اين زمينه مي توان موارد زير را مورد بررسي قرار داد

 مه لباس از ميان ه احتماال.مي كنند منتقللباس،آرايش،عينك و جواهرات هريك پيام هاي مشخصي را  :مصنوعات
ر شگرفي بر قضاوتهاي ديگران نسبت يتاث ه در مورد افراد است ويقضاوت اول اياغلب پايه اي برو  مصنوعات جلوه گرتر مي باشد

لباس متحد الشكل يا يونيفرم در القا مفاهيم و معاني ، سهم بسزايي دارد و بيانگر درجه، مقام و پايگاه اجتماعي كسي . به ما دارد
به صرف پوشيدن  فتار و نگرش براي ما ناشناس باشدكسي كه لباس نظامي بر تن دارد هرچند از نظر ر.است كه آن را پوشيده است

از آنجا كه افراد مي توانند نوع پوشش خود را انتخاب .قابل تشخيص است  از ويژگي هاي رفتاري و نگرشي اولباس خاص،بسياري 
كنند اين انتخاب بيانگر آن ذهنيتي است كه مي خواهند در مورد خود در ديگران ايجاد كنند بنابراين بايد به اين نكته توجه نمود 

 ) 1374فرهنگي،(.چيزي خالف عرف ممكن است موجب بروز عكس العمل هايي از سوي ديگران شود كه پوشيدن

 تحقيقات نشان مي دهد كه ما آنچه را كه مي بوييم، در مقايسه با آنچه . ما از طريق بوي خود نيز ارتباط برقرار مي كنيم: بو
گيري به ما  بويايي ما بسيار گزينش گر است و در نتيجهحس . مي بينيم يا مي شنويم مدت زمان بيشتري به خاطر مي سپاريم

همچون آمريكايي  بعضي از مردم. ر مي كنيماما جذب رايحه ادكلن هاي خاصي مي شويم و از رايحه هاي ديگر فر. كمك مي كند
و ) 1380بركو،(.طبيعي بدن را افرادي كثيف تلقي مي كنند افراد حامل بوي ي بدن فرد را آزاردهنده مي دانند لذا، بو ها
 )1382كروبي،(

 موسيقي مي تواند موجب . انتقال يك پيام يا حالت از طريق رنگ و موسيقي، زيبايي شناسي ناميده مي شود: زيبايي شناسي
نوعي زبان غيركالمي را ايجاد مي كند كه مي تواند موجب تغيير يا بنابراين . و خستگي او شود افزايش توجه شنونده و يا دلزدگي

 )1380بركو،(.يك فعاليت هاي مختلف شودتحر

 بسته به اينكه ظاهر يك شخص از نظر فيزيكي چگونه باشد، ما جذب او شده يا از او مي گريزيم: جاذبه هاي عمومي .
اد نه تنها شامل افر اين امر .از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است دارد ومعنا و مفهوم آن ت به عقيده و نظر بيننده بستگييجذاب

 پيامي براي گردشگرانمي شود ، بلكه محيط را نيز در بر مي گيرد مثل دكوراسيون، مبلمان و رنگ كه هركدام مي تواند حامل 
  )1380بركو،(و )1382كروبي،( .باشد
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