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ٌ سخىراوی : یکی از دغذغِ ّای هْن حَزُ ّای علَم رفتاری رٍزُ چالص ّای ارتباطات هیاى فردی ، ها چکیذ

است.آًچٌاى کِ در یکی از رٍیکردّای هْن درهاًی فرؼ  رُ ای ٍ بِ طَر کلی خذهات داًص رٍاًطٌاسیٍ هطاٍ

یذ یافتاساسی ایي است کِ ضوا اً هگر ایٌکِ آى ضخع رابطِ ای تلخکام کٌٌذُ در  ؛ ساى تلخکاهی ًخَّا

برای بسیاری از هحققیي اهَر اًساًی عبارتی خاظ،تأهل براًگیس ٍ « رابطِ» بٌابرایي عبارت زًذگی داضتِ باضذ.

باالتریي  اهرٍزُ هی تَاى اًساى ّای بیطواری یافت کِ دارای پیچیذُ است کِ ًیاز بِ بحث ٍ پصٍّص دارد.

ٌذ.ها اهرٍز در جْاًی ّست ٍلی در زًذگی زًاضَیی ٍ اجتواعی خَد دچار هطکل ؛ تحػیالت آکادهیک ّستٌذ

علن  اها ًاخطٌَد است. ٍ تحػیل کردُ ؛ زیست هیکٌین کِ سرضار از اًساى ّای تَاًوٌذ،هذرى، دارای اطالعات

ٌذ زیست.ارتباطی خَض رٍاى ضٌاسی هیگَیذ آدهیاى با آهَزش هْارت ّای از ایي رٍ آًچِ در حال تر خَّا

هجاهع علوی هطاٍرُ هَرد تأکیذ است ایي است کِ بِ افراد کوک ضَد تا بتَاًٌذ بْتریي رابطِ را با افرد پیراهَى 

« ارتباط غیر کالهی»خَد داضتِ باضٌذ.یک زیر هجوَعِ هْن ارتباط هیاى فردی بِ عٌَاى یک گسترُ عظین، 

ِ از کل فرایٌذ ارتباط بیص از ًػف است ٍ ایي خَد دلیلی رٍضي تر از آفتاب است کِ است.سْن ایي زیر هجوَع

 چرا آهَزش ارتباط غیر کالهی یک ضرٍرت حیاتی است؟!!

هَلفِ ّای هختلفی از جولِ زباى بذى ؛ هذیریت فاغلِ ؛ خَد دارای  ؛ ایي بخص ارتباط یعٌی ارتباط غیرکالهی

  است.لْن اهثا رٍاى ضٌاسی چْرُ ٍشست ّا ؛ 


