
 ارتتاط نثتت

نا ةذظ غهرً ای از زىرگی دُد را در ارتتاط ةا دیگسان ضپسی نی کيیم ه یا در فکس آن ةٌ ضس 

نی ةسیم ٍس چٌ ةیغتس ارتتاطات نُثستس ه نُفق تسی داعتٌ ةاعیم نُفلیت چغهگیسی ةٌ 

 .دضت نی آهریم

.افساد زیادی در تيَا در زىرگی دؽُؼی ىیطت کٌ رفتار نیان فسدی نَم ةٌ عهار نی آیر 

 زنیيٌ ٍایی ةٌ کار اعتغال دارىر کٌ تػهل ةا نسدم احتهاال نَارت اؼلی نُرد ىیاز آىَاضت.

ضالنتی رهان نا ٍهتطتگی کانلی ةا کیفیت رهاةطهان ةا دیگسان دارد. ةطیاری از داىغهيران 

ان ذکس یکی از عادػ ٍای ضالنتی را نیشان ةسكساری ه حفظ رهاةط ه تغسیک نطاغی ةا دیگس

 نی کيير.

افسادی کٌ ةيا ةٌ دالیلی كادر ةٌ ایخاد راةطٌ كاةل كتُل ىیطتير، اغلب دچار اضطساب، احطاس 

ةیَُدگی ه اىشهای رهز افشهن نی عُىر.ةٌ ٍهیو دلیل ةسای دهر ناىرن از رىج ه تيَایی ه آثار 

 زیاىتار آن نختُر ةٌ ةسكساری رهاةط اىطاىی ةا دیگسان ٍطتیم.

ةٌ غيُان یک اىطان نػسفی نی کير،نیشان تػانلی اضت کٌ ةا دیگسان داریم.ةا لػکص  آىچٌ نا را

ةا فلران رهاةط ه ارتتاط اىطاىی، اىطاىَا از نحتت یکریگس نحسهم نی عُىر ه ؼفات اىطاىی ةٌ 

 ةاد فسانُعی ضپسدً نی عُد.

ٌ احتهاغی ه ارتتاط ةیو فسدی در کانیاةی ٍای نا در ةطیاری از حَات ناىير رعر ه تُضػ

 ٍهچيیو ضادت ٍُیت نثتت ه نيطلی ضسهر ی اضت.

رهاةط احتهاغی در کطب ضالنتی فیشیکی ه رهاىی نا اثس نی گزارد.در حلیلت، زىرگی آتی نا 

ةیغتس ةٌ نیشان نُفلیت نا در ةسكساری ارتتاط ةا دیگسان دارد.ٍُیت نا از طسیق رهاةط ةا نسدم 

 دیگس عکل نی گیسد.

  



 ضی ةیو فسدیضٌ نَارت اضا

ضُال کسدن یػيی حطتخُ ه ةیسهن کغیرن ىکات نتَم چیشی.هكتی کٌ ضُال  -ضُال کيیم -1

 نی کيیم ىغان نی دٍیم کٌ حُاضهان حهع اضت.

گُش فسا دادن یػيی تُحٌ ةٌ ؼراٍایی کٌ نی عيُیم ه آىسا درک نی -درضت گُش دٍم -2

 کيیم.

  

 ه ةا ىفُذ تس نی عُیر.ٍسچٌ ةیغتس ضکُت کيیر ه گُش ةرٍیر ؼهیهی تس 

  

نغاٍرً کسدن یػيی اضتفادً از ٍهٌ حُاس ةسای ةسرضی چیشی تا  -ةا دكت نغاٍرً کيیم -3

 ةتُان درک ه داىظ ةَتسی ىطتت ةٌ آن ةرضت آهرد.

  

 تُؼیٌ ٍایی ةسای ایخاد ارتتاط نياضب

 کير نی احطاس فسد آن در کٌ اضت ای راةطٌ ٍطتیم، آن حطتخُی در نا کٌ ارتتاطی   

 كایلیر ارزش  اه رای ه ىظسٍا ةسای عُد، نی تُحٌ اه احطاضات ه ىیازٍا ةٌ كائلیر، احتسام ةسایظ

 ارتتاط ةسكساری ٍهچيیو عُد نی دُاٍی ىظس اه از اضت نسةُط دُدش ةٌ کٌ نطائلی در ه

ةٌ اىتذاب زنان نياضب دارد تُحٌ داعتٌ ةاعیر کٌ در هضط ؼحتت دیگسان  ةطتگی نياضب

اؼسار ةٌ ؼحتت کسدن ىراعتٌ ةاعیر.اؼُال اضاس ٍس ارتتاطی ةس نتيای احتسام نتلاةل اضت . ةا 

 تُحٌ ةٌ ایيکٌ داىظ عها نحرهد اضت ةپزیسیر کٌ پاضخ ٍهٌ ضُاالت را ىهی داىیر.

 لتذير

ه دهضتاىٌ اضت فسدی کٌ لتذير نی زىر غالتاو ةٌ ؼُرت ىغان دٍيرً احطاضات نثتت 

 عذؽیتی دهضت داعتيی ه نَسةان تللی نی گسدد.



 !!!آیر نی ةرم تُ از کٌ ایو یػيی عها حری ه آلُد ادم ه گسفتٌ ، غتُس چَسً  

 


