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 ارتباطی و رفتاري ارتقاءمهارتهاي  :عنوان 

 

 چیست؟ ارتباط

 .دیگر شخصی به شخصی از احساسات و تفکرات عقاید، انتقال از عبارتست ارتباط

 .شود فهمیده و دریافت درستی به که آنگونه احساسات، و افکار اطالعات، انتقال

 .است کردن نصیحت یا کردن صحبت از فراتر چیزی موثر ارتباط

 دادن نشان بیمار، های نیاز و ها نگرانی فهمیدن در سعی دقت، با دادن سوال،گوش پرسیدن شامل ارتباط

 .باشد می بیمار مشکالت حل به کمک و ای حرفه رفتار یک

 سالمت حوزۀ در ارتباط اهمیت

 و خانواده نهایتاً و درمان تیم اعضاء دیگر ، پرستار پزشک، به را بیمار بیمار، و پرستار بین ارتباط 

 .کند می وصل اجتماع

 بدون شناخت، این به دستیابی و شود شناخته فرد خود ابتدا باید بیمار های نیاز شناخت برای 

 .شود نمی میسر ، ارتباط برقراری

 دهیم می آموزش و گیریم می فرا ارتباط بوسیله که چرا است پرستاری پایه ارتباط. 

 کند غلبه خود اضطراب و ترس بر تا کرد کمک بیمار به توان می ارتباط بوسیله. 

 دارند مشکل سایرین و خانواده با ارتباط برقراری در مزمن و حاد های بیماری به مبتال بیماران. 

 رددا وجود ها رشته تمام در و نیست خاصی رشته به مربوط ارتباط بحث 

 هدف ارتباط:

 هدف اصلی هر ارتباط انتقال صحیح و کامل معنی است. •

 یک مفهوم بیرونی بلکه یک مفهوم درونی است که در ذهن افراد جای دارد. معنی نه •

  یک مجموعه واحد اطالعات می تواند در ذهن افراد مختلف معانی مختلف داشته باشد. •

ای است که مردم بتوانند به آسانی آن را  برقراری ارتباط به معنی توانایی فرستادن پیام ، به گونه •

 .بفهمند و بپذیرند

 کرد توجه وی قبلی تجربیات و ذهنی های زمینه پیش و فرد آگاهی سطح به باید موثر ارتباط برقراری برای

 مشخص متغیر سه فرهنگی وزمینه تحصیالت ،میزان دارد؛سن متفاوتی معانی افرادمختلف برای کالم زبان

 صدق هم کالمی غیر موردارتباط در موضوع وهمین دهند می قرار تأثیر تحت را مفاهیم و معانی که هستند

 .کند می

 باشد می عامه زبان از استفاده دیگران با موثر ارتباط برقراری ضامن

 پیام فرستنده ذهنی مفهوم شده عینی شکل از عبارتست پیام 
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 انواع ارتباط به شرح ذیل می باشد: 

 کالمی 

گفتاري/نوشتاري 

 غیرکالمی

ها ژست /تصاویر /اشارات /ها نشانه /عالئم 

 ارتباط

غیررسمی /رسمی 

 پیامد های فقدان مهارتهای ارتباطی:

 ایجاد سوءتفاهم  •

 نارضایتی از روابط با دیگران  •

 احساس تنهایی  •

 کاهش اعتماد به نفس و احساس درماندگی •

 آسیب پذیري و کاهش توانایی در مقابله با مشکالت  •

  انزوا و طرد •

  استرس و فشار روانی •

  و تعارض احساس خشم •

  ناکامی در ارضاي نیازها •

 اجزای ارتباط: 

 فرستنده •

 گیرنده •

 راه ارتباطی •

 پیغام •
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 معنی •

 کالمی •

 ارتباط اشکال

 .میپذیرد صورت کالمی غیر و کالمی قالب در ارتباط

 کالمی ارتباط

 .است گفتاری هم و نوشتاری کلمات شامل که باشد می کلمات از استفاده با اطالعات تبادل کالمی ارتباط

 .است زبان به وابسته کالمی ارتباط

 زبان .باشد می افراد بین اطالعات موثر گذاشتن مشارکت به جهت کلمات از استفاده قراردادی راه یک زبان

 و نوشتاری نوع هردو .باشد می معین دستور و روش براساس کلمات وقراردادن کلمات مشترك تعریف شامل

 که را آنچه که کند می کمک پرستار به زبان .نماید می آشکار را زیادی مسائل فرد درباره ارتباط گفتاری

 را خود زبانی های مهارت باید پرستاران صورت هر در .نماید بررسی را کند می احساس و داند می بیمار

 وسیله به ای گسترده صورت به کالمی ارتباط .نمایند تقویت ارتباط فرایند در تأثیرمتقابل به کمک جهت

 های طرح نوشتن و دیگر پرستاران به شفاهی گزارشات ارائه و بیماران با نمودن صحبت در پرستاران

 :شامل کالمی ارتباط از دیگر های مثال .دارد کاربرد پرستاری پیشرفت یادداشتهای در کردن ثبت و مراقبتی

 توسط ها مثال این از کدام هر در .است پوسترها و ها عالمت تهیه و مطبوعات در درج عموم، برای سخنرانی

 درمان و علت و پیشگیری از کامالً پرستاران که این با .نمود برقرار ارتباط یکدیگر با توان می زبان و کلمات

 در امر این .ندانند را بهداشتی کارکنان سایر اصطالحات از بعضی معنی است ممکن دارند، اطالع ها بیماری

 .کرد استفاده آنها خاص ازاصطالحات باید هم کودکان برای .است صادق هم بیمار و پرستار ارتباط

 می تأثیر کالمی ارتباط بر خود نوبه به اینها از کدام وهر دارند نقش اجزا این کالمی ارتباط در 

 :گذارند

 از متفاوتی معانی مختلف فرهنگهای در یا .است متفاوت بزرگسال با کودك زبان مثال برای :ها واژه 

 .شود می استنباط کلمات

 دیگری معنی عام مفهوم در و دارد را معنی یک پزشکی در کد کلمه مثالً :ضمنی و صریح معنی 

 .دارد

 شود بیان مناسب آهنگ و سرعت با که بود خواهد موفق زمانی کالمی ارتباط :سرعت. 

 است موثر صدا تن بر نیز احساسات و دارد پیام معنی بر تأثیرفراوانی صدا تن :کلمات روی فشار. 

 تلقی آمرانه را پرستاران پیام بیماران اگر مثالً

 .دهد می او روحی وضع درمورد اطالعاتی نیز بیمار صدای تن .شود می مواجه مشکل با ارتباط کنند

 پیام وضوح کاهش باعث جمله هر پایان در "خوب"یا "فهمیدی" نظیر عباراتی :اختصار و وضوح 

 هم گاهی.باشد ساده بایستی جمالت .شود می

 .است بیمار به شما توجه نشانه کوتاه پاسخ عنوان به "بله" نظیر ساده کلمه یک بیان .برعکس
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 توصیه بیمار درد درزمان نباید پرستار یک مثالً .باشد موقع به باید پیامها گفتن زمان :بودن مربوط و زمان

 .دهد ارائه را روزمره های

 کالمی غیر ارتباط

 شکل این اما است مکتوب یا نمادین شفاهی، کلمات ارتباطی وسیله ترین رایج افراد از بسیاری برای اگرچه

 .نیست آن شکل تنها ارتباط از

 فقط تنهایی به لغات واقع در .بسیاراست توجه شایان که است ارتباط انواع از دیگر یکی کالمی غیر ارتباط

 می انسانی رفتار از جنبه هر تقریباً که معنی بدین .باشند کننده گمراه است ممکن و هستند پیام از بخشی

 برقرار ارتباط کلمات با فقط کنیم، می صحبت دیگری با که هنگامی .کند منتقل دیگری به را پیامی تواند

 کردهایم انتخاب که کلماتی با همراه شنونده که کنیم می منتقل خودمان درباره اطالعاتی بلکه کنیم، نمی

 .کند می وتفسیر تعبیر را آنها

 کالمی غیر ارتباط

 با همراه چه که است چشمی وتماس حرکات دستها، چهره، حاالت قبیل از فیزیکی های پاسخ شامل 

 عالئم .دهند می تأثیرقرار تحت میگوییم که را آنچه معنی نگیرند، چه و گیرند قرار استفاده مورد صحبت

 زبان روش، این به گاهی.سازند می آشکار سایرین به نسبت مارا های نگرش و کالمی،احساسات غیر زبانی

 معنای کالمی ارتباط از بهتر کالمی غیر ارتباط که است این بر عقیده کلی طور به .گویند می هم بدن

 می دریافت یا و نموده ارسال که کالمی غیر پیامهای بر باید پرستاران بنابراین .کنند می بیان را پیام حقیقی

 به باید پرستاران .دارد بستگی فرد شخصیت و فرهنگ به ارتباط نوع این .باشند داشته بیشتری آگاهی دارند

 .شود جلوگیری نادرست تعبیر از تا نمایند توجه موضوع این

 است مهم ذیل موارد به توجه کالمی غیر ارتباط در: 

 .باشد می قلمرویابی و یابی جهت مجاورت، شامل که است رفتار بر فضا منظورتأثیر : مجاورتها1 -

 موفقیت مًیزان مثال .کنند می برقرار ارتباط یکدیگر با که است افرادی فیزیکی فاصله میزان منظور :مجاور

 حرف تخت پایین در دًور نسبتا فاصله از او با که فردی توسط تخت روی خوابیده بیمار یک به پیام انتقال در

 اندازه یک به نشیند، می بیمار کنار صندلی یک روی یا تخت روی و آید می تر نزدیک که فردی و زند می

 .نیست

 به کالس آرایش نحوه مثالً .اشیاءاست و افراد سایر با رابطه در خود موقعیت از افراد ادراك منظور:جهت یابی

 .شود می برگزار سنتی شیوه به آموزش که دهد می نشان مربی روبروی شده ردیف ومیزهای صندلی صورت

 غیررسمی صورت به آموزش دهنده نشان اند شده چیده دایره صورت به که هایی صندلی که حالی در

 .است جویانه ومشارکت

 داده انجام خود بدن اطراف فضای همان یا شخصی فضای قلمرو با رابطه در که رفتارهایی یعنی :قلمرویابی

 این به باید پرستار .شویم میناراحت   -) بیمار خصوصی مسائل کردن مطرح جهت) آن به تجاوز صورت ودر

 کوچک گروههای در و اجتماعی تعامل در متری2،3 فاصله صمیمی تعامل یک برای .نماید توجه حریم

  .است مناسب /1-6/ بیش با کالس دًاخل مثال بزرگ نسبتاً گروههای در .است مناسب
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 .است پذیر امکان نزدیک فاصله در پرستاری فعالیتهای از بسیاری

 هنگامی ارتباط کلی طور به .دارد ارتباط کنندگان برقرار بین ارتفاع میزان در تفاوت به اشاره :سطح-2

 تواند می متفاوت سطح دو در نفر دو بین ارتباط برقراری .باشند سطح دریک افراد که بود خواهد تر راحت

 خاص منظور به کار این گاهی و آورد پدید را رابطه بودن ثمر بی احساس طرف، هردو یا طرفین از دریکی

 او که کند می القاء را پیام کار،این اتاق یک به وی ورود هنگام نشستن به فرد دعوت عدم:گیرد می صورت

 .کند ترك را آنجا زودی به باید

 و پاکیزگی عادات شخصیت، فرد، اجتماعی وضعیت همچون هایی پیام :آراستگی وضعیت و ظاهری جلوه 3-

 به که پیامی علت به بهداشتی کارکنان ظاهری جلوه .شود منتقل فیزیکی جلوه وسیله به است ممکن...

 اورا رسمیت و ای حرفه لیاقت تواند می پرستار لًباس مثال .است اهمیت دارای کند می منتقل مراجعین

 توجه خود ظاهر به دارند باالیی نفس به اعتماد که بیمارانی هم، بیماران پوشش نوع مورد در .کند منتقل

 .کنند می بیشتری

 جهت پرستار مهم مسئولیتهای از یکی ظاهر، در تغییرات مشاهده بیماران مورد در :بدن عمومی ظاهر 4-

 خشکی پوست نکرده دریافت کافی مایعات که کسی مثالً .است تأثیرمراقبت ارزشیابی یا و بیماری شناخت

 .است افتاده گود چشمها و دارد

 .دهد می رانشان …و سردرگمی و ،تعجب خشم شادی، غمگینی، همچون احساساتی :چهره حالت 5-

 سوخته شدت به که بیماری مثال برای .بیاموزند را خود صورت ازحاالت بعضی نمودن کنترل باید پرستاران

 هرنوع .ببیند کند می عوض را وی پانسمان بار اولین برای که هنگامی پرستار عکسالعمل است ممکن است،

 .باشد داشته بیمار بهبودی یا خود از ذهنی تصویر بر تأثیرمهمی تواند می انزجار یا و تنفر عالمت

 در کننده دلتنگ های واکنش دیگر یا و وترس نفرت و شوك آشکار دادن نشان از کنند سعی باید پرستاران

 .کنند اجتناب مددجو حضور

 به نیاز بدون را توافق عدم و توافق واضحی طور به سرودست دادن تکان :سر حرکات و دست حرکات 6-

 شود، می کوبیده زمین به که پاهایی و قرار بی های دست و کرده گره های مشت .کند می منتقل کلمات

 .باشد می آرام ذهنی زمینه یک نشانگر وآرام باز های دست که حالی در .سازد می آشکار را تنش و استرس

 روی کشیدن مودست با بازی و سر روی دست گذاشتن با اغلب نگرانی، یا گیجی قبیل از عاطفی مشکالت

 .شود می داده نشان پیشانی مالش یا ریش

 تمایل چشمانش دارد، تمرکز گوید می آنچه روی گوینده وقتی کلی قاعده یک عنوان به :چشمی تماس 7-

 اگر .کرد خواهد نگاه شنونده به مستقیماً باشد، داشته را پاسخی انتظاردریافت که هنگامی .دارد چرخیدن به

 مثال .نیست راحت گوید می باآنچه یا شنونده با یا که باشد علت این به است ممکن نکند نگاه شنونده به

 وی پزشکی های آزمایش نتایج درمورد بدی اخبار وقتی بیمار چشمان در مستقیم کردن نگاه است مًمکن

 توجه گوید می آنچه به وقتی که است آن کلی قاعده نیز شنونده درمورد .باشد دشوار بسیار دهیم می ارائه

 جای به باشد شده منحرف توجهش اگر اما کرد، خواهد نگاه گوینده درچشمان مستقیم طور به باشد داشته

 غیرازاو دیگری جای به بهداشتی کارمندکه  دریابد بهداشتی خدمات گیرنده خدمت اگر .کند می نگاه دیگر

 مضطربیفرد  برای خصوص به موضوع این نیست وی به توجه اودرحال که کرد خواهد قضاوت کند می نگاه
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 تماس فرهنگها از دربعضی .است ،مهم اوست به توجهش تمام بهداشتی متخصص کند احساس دارد نیاز که

 .است احترامی بی نشانه چشمی مستقیم

 مقتضیات .داد خواهد کاهش را نیزتأثیرارتباط دیگر فرد به زیاد شدن خیره که داشت توجه بایستی البته

 چشمان در مستقیم کردن نگاه نیز اسالم مبین دردین چنانکه .قرارگیرد توجه مورد بایستی نیز فرهنگی

 .است نشده توصیه نامحرم مردان برای ایشان با صحبت هنگام به زنان

 و خودمان به نسبت ها، نگرش درباره را مهمی اطالعات که است غیرارادی عالمت یک :(ژست)بدن حالت 8-

 از حاکی پنداری خویشتن حالت گویای هم تواند مًی معموال آسوده ژست یًک مثال .کند می منتقل دیگران

 .هستیم ارتباط برقراری حال در او با که باشد درفردی اطمینان از حاکی هم نفسو به اعتماد

 یا باشد پذیرنده نیست قادر بنابراین و نیست راحت دهنده پاسخ که باشند این از حاکی است ممکن عالئم

 حاالت بیشتر خسته و افسرده افراد .باشد داشته دهنده پاسخ تعامل،حالتی طی در که ندارد را امکان این

 نمی که است آن نشانه کند نمی نگاه پرستار با صحبت موقع در بیمار اگر .گیرند می خود به خمیده بدنی

 .کند برقرار ارتباط خواهد

 عشق و آسودگی مانند احساسات بیان جهت کالمی غیر راههای موثرترین از یکی عنوان به لمس :لمس 9-

 در دستهایمان از ما .باشد می … و هیجان و گرپرخاش و ومحرومیت عصبانیت و امنیت و دلبستگی و

 بی نشانه را آن بعضی زیرا شود استفاده احتیاط با باید ولی .کنیم می استفاده پرستاری اقدامات از بسیاری

 است توجه نشانه مسن افراد ودر است الزم "من" تکامل جهت ها بچه در لمس .دانند می احترامی

 هدف، بدون برعکس و .است سالمتی پیام حامل معموالً دار هدف و وقار با رفتن راه :رفتن راه طرز 10-

 .است کمک به نیاز نشانه جراحی از بعد بیمار یک خمیده حرکت.است دلسردی یا و غمگینی نشانه

 ویا درد یا و ترس نشانه)زدن نفس نفس و کردن ناله و ( غم یا و هیجان نشانه)کردن گریه :صداها 11-

 . تسکین نشانه یا کارها انجام در تمایل عدم نشانه)باصدا همراه کشیدن آه و ( شدن متعجب

 یکدیگرباشد از آنها عصبانیت نشانه یا و یکدیگر کامل درك نشانه است ممکن :سکوت12- •

 ارتباط فرایند اجزاي •

 .بافت و فیدبک سروصدا، کانال، رسانه، پیام، ارتباط، کنندگان برقرار :از عبارتند اجزا این •

 ارتباط کنندگان برقرار •

 (الف)شخص زیرا .آن گیرنده هم و هستند پیام فرستنده هم زمان هم طور به برقرارکنندگان ارتباط •

 نیز را گفتارش اثرات کردن صحبت حین در

 گوش درحین نیز (ب)شخص.گیرد می اطالعاتی (ب) شخص از حال همان در و کند می بازبینی •

 دهد، می نشان واکنش (الف)شخص به دادن

 دقیق را کنندگان شرکت نقش "گیرنده-منبع"پسمفهوم .باشد اعتنایی بی واکنش این اگر حتی •

 .دهد می ترتوضیح

•  

 پیام •
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 که بوده ارتباط واقعی محصول .است برقرارکنندگان ارتباط منظور وگویای ارتباط محتوای همان •

 یادداشتهای یا و رفتارها و ژستها چارت،گفتگو، تلفنی،مکالمه  مصاحبه، صحبت، یک است ممکن

 آنچه ویا است آن خواهان گیرنده باشدکه معنایی حاصل تواند نمی همیشه پیام .باشد پرستاری

 و گذشته تجارب و شخص قبلی تحتتأثیراطالعات است ممکن پیام. نماید ارسال دارد قصد فرستنده

 اینکه با" گوید می بیمار به پرستاری مثال برای.باشد فرهنگیو  اجتماعی سطوح یا و احساسات

 به پا روی زدن یاو  ساعت به پنهانی نگاههای ولی"خوشحالم بسیار آمدنتان از ولی شده دیر کمی

 .کند منتقل تواند می را متغیر پیام دو قرار بی صورت

 رسانه •

 تواند می که است رمزها یا نمادها از نظامی رسانه .است پیام انتقال خاص شیوه رسانه از ما منظور •

 معنای"هارسان" یعنی کلمه این جمع .باشد انگلیسی زبان یا و ساحلی تلگراف مرس، شکل به مثالً

 .کند می متبادر ذهن به را ... و مطبوعات و رادیو تلویزیون، و دارد خاص نسبتاً

 کانال •

 برقرار ارتباط که است چیزی همان .میشود رنگ کم کانال و رسانه بین مرز کتابها در گاهی •

 بوده پیام انتقال برای واسطه یک .میدهد جای خود در را رسانه و میدهد پیوند هم به را کنندگان

 پرستاران .دهد قرار تأثیر تحت را ارتباط کنندگان برقرار حواس از کدام هر است ممکن که

 ارتباطی کانال .مینمایند برقرار ارتباط بیماران با المسه و بصری و سمعی حواس از بااستفاده

 .باشد می ها اشاره و گفتاری کلمات شامل شنوایی

 تجارب شامل المسه ارتباطی کانال .میباشد ادراك و مشاهده و دیدن شامل بینایی ارتباطی کانال •

 اصلی کانال سه طریق از ما .میباشد حسی

 .میکنیم برقرار ارتباط دیگران با کالمی غیر و نوشتاری کالمی، •

 سروصدا •

 ایجاد خلل ارتباط عمل در که است مزاحمت نوع هر منظور .است معمولی صداهای از بیشتر چیزی •

 منبع، تواند می آن منشأ .نرساند را خودش معنای دیگرمیکندکه  تحریف طوری را پیام و کند می

 شوند می ها گفته انتقال مانع و اند مزاحم سروصداها این گاهی.باشد تعامل بافت یا و گیرنده کانال،

 را ها پیام ما که است بدیهی .باشند می کنندگان شرکت خود ذهنی تجارب محصول نیز گاهی اما

 فرهنگی یا قومی گروههای .کنیم می رمزگشایی و رمزگردانی ذهنی تجارب همین اساس بر نیز

 سوء و سردرگمی دچار خاطرگاهی همین به و دارند ابزارها و کلمات از مختلفی تعابیر مختلف،

 جای به منابع از بعضی در .است شده اهانت آنها به کنند می احساس اینکه یا شوند، می تعبیر

 :گردد می تقسیم نوع دو به که است شده استفاده پارازیت تر کلی عبارت از سروصدا کلمه

 شوند می پیام فیزیکی انتقال از مانع پیداست ازنامشان که گونه همان :فیزیکی هاي پارازیت 1- •

 کم بسیار یانور و نوربسیارحد، از بیش ی سرما و وصدا،گرما سر نظیر

 اینکه ولو بیاید پیش پیام درمورد سوءتعبیر که دهند می رخ زمانی :استنباطی هاي پارازیت 2- •

 که کلماتی از پیام فرستنده که زمانی نظیر باشد، شده دریافت شده فرستاده که گونه همان پیام
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 کار به یاکلمات و باشد کرده استفاده پیام انتقال برای است مشکل پیام گیرنده برای ها آن درك

 را استنباطی پارازیتهای .باشند داشته متفاوتی معانی پیام گیرنده و فرستنده برای شده گرفته

 و عالیق با مطابق و آشنا اصطالحات و لغات کاربرد و ناآشنا واصطالحات لغات تعریف با میتوان

 یا و مشکل خاطر به است ممکن استنباطی های پارازیت .داد ،کاهش پیام گیرندگان های توانایی

 با را فیزیکی پارازیتهای تأثیر ،کاهش ارتباطات متخصصان .دهند رخ پیام محتوای بودن پیچیده

 .میکنند توصیه ها مهارت مجدد کاربرد و مطالب مجدد تکرار و توجه جلب وسایل از استفاده

 (فیدبک)بازخورد •

 تا که کند مشخصمی فیدبک .میشود برگردانده اصلی فرستنده به گیرنده طرف از که است پیامی •

 و کالمی شواهد دنبال به باید پرستار .است شده دركگیرنده  طرف از فرستنده پیام معنی حد چه

 بازبینی با تا باشد، است بیمار از پیام درك و دریافت دهنده نشان که بازخورد یعنی غیرکالمی،

 .بخشد بهبود را خود بعدی ارتباطات مقابل طرف واکنشهای

 بافت •

 به .میپذیرند بافت آن از نیز شدیدی تأثیر و میدهند روی بافت نوعی درون در ارتباطات تمام •

 این از یکی .دهد می روی مرتبط هم به چارچوبهای درون در (جانبه دو ارتباط) تعامل دیگر عبارتی

 خاطر به آسانسور درون در مثال برای .باشد می ما اطراف محیط و جغرافیایی موقعیت ها بافت

 زمانی بافت ها، بافت این دیگر انواع از .شود می محدود رفتارهایمان فیزیکی محیط محدودیت

 است ممکن صبح کشیک یک به عصرنسبت و صبح کشیک یک پایان در پرستاری در مثالً .است

 تعامل حال عین در اما .گذارد می تأثیر ارتباط بر بافت پس .شود کمتر دقت و توجه میزان

 .گذارند تأثیرمی بافت بر حدودی تا خود ارتباط با نیز کنندگان

 

 ارتباط سطوح

 ارتباط شامل سطح سه این .است پرستاری در هریک مهم کاربردهای با مختلف سطح سه دارای ارتباط

 .باشد می عمومی ارتباط و فردی بین ارتباط درونی،

 درونی ارتباط 1-

 نامیده درونی گفتگوی و "درونی تفکر"،"درونی راهنمای" ،"درونی کالم" ،"خود با سخن" نظیر اسامی با

 و رفتار و احساسات و ادراك بر تفکرات این و میزنند حرف خودشان با درونی تفکرات طریق از مردم .میشود

 کنند سعی و داشته آگاهی خود منظورافکار و ماهیت از باید پرستاران .میگذارد مهمی تأثیر درونی مفاهیم

 .کنند جانشین مثبت افکار با را بازدارنده و منفی افکار

 بیماران خصوص در پرستاری تجربه اولین با مواجهه جهت را آنها مختلف پرستاری دانشجوی دو تصورات

 تو باش، آرام":گفت خودش به آنها از یکی بودند، ترسیده هردو :مینماید آماده بحرانی وضعیت با و بدحال

 ."بمانی قدم ثابت بتوانی همیشه تا کنی غلبه موقعیت این بر باید
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 مثبت صحبتهای که است واضح ."ندارد وجود تجربه این ابقاء برای راهی"گفت، می خودش با مرتباً دیگری

 میتواند ارتباط این درك .بود خواهد دانشجو دومین از کنندهتر کمک بسیار خودش با دانشجو اولین

 در هستند خودشان از منفی تصورات دارای که خانوادههایشان و بیماران با کارکردن جهت در را پرستاران

 .دهد یاری خود از مراقبتی تواناییهای و سالمتی خصوص

 فردي بین ارتباط 2-

 یک درون کالمی غیر و کالمی رفتارهای به که شود می واقع کوچک گروه یک در یا نفر دو بین که ارتباطی

 این به توجه با .است معنی ارسال و دریافت برای استفاده مورد های نشانه تمام شامل و بوده مربوط اجتماع

 معانی بنابراین باش، مغایر است فرستنده نظر مورد آنچه با مفهوم نظر از است ممکن دریافتی های پیام که

 پیدا طرفین بین یکسانی اعتبار تا گیرد قرار بررسی و نقد مورد طرفین بین متقابل مذاکره طریق از باید

 .نمایند می برقرار ارتباط گروه و خانواده افراد سایر و بیمار با کنند می کار روز در که پرستاران بیشتر .کند

 حل الگوی و فردی بین روابط در پرستاران مشارکت بر سطح این در ارتباط برقراری در پرستار توانایی

 و معلم و مراقبت دهنده ارائه مانند پرستاری بحرانی نقشهای و گروهی ساختار و هدف بر تمرکز و مسئله

 .گذارد تأثیرمی کننده حمایت و مشاور

 عمومی ارتباط 3-

 سایرین یا بیماران با صحبت برای فرصتهایی دارای اغلب پرستاران .است بزرگ گروههای با فرد یک ارتباط

 و نگاه نوع تطبیق چون ای ویژه تطبیقات به عمومی ارتباط .هستند درمانی -بهداشتی موضوعات درباره

 .است نیازمند پیامها موثر انتقال برای ای رسانه ابزارهای از استفاده و صدا تن تغییر و دست و سر اشارههای

 و درمانی و بهداشتی موضوعات به نسبت عمومی آگاهی افزایش از عبارتند عمومی ارتباط مطلوب نتایج

 .است پرستاری حرفه به مربوط سایرموارد

 مصاحبه در ارتباط مهارتهاي

 دهد می نشان تحقیقات . زند می را اول حرف ارتباطات و است انگیز شگفت تغییرات دستخوش حاضر عصر

 زندگی کیفیت و گذرد می دیگران با ارتباط و تماس در نحوی به ما روز شبانه اوقات از درصد 77 حدود که

 . دارد ارتباط دیگران با او ارتباطات کیفیت به شخص هر

 می سرعت به را ترقی و پیشرفت مسیر کسانی تنها اما داریم یکسانی فرصتهای کار محیط در ما همه

 به را خود ، باشند داشته بیان قدرت که کنند می کسب خویش برای وتمول مقام ، اعتبار ، احترام و پیمایند

 . کنند برقرار موثر و مناسب ارتباطی مختلف افراد با و مختلف شرایط در و کنند مطرح درستی

 موافق سبب که است دیگران واکنشهای و اعمال احساسات ، تفکر در نفوذ راههای از یکی مصاحبه در ارتباط

 . میشود حاضر شرایط با آنان نمودن

 کننده مصاحبه نظر از ارتباط از هدف

 جامعه مسائل به نسبت مخاطب کردن آگاه

 مخاطبان دادن آموزش

 مخاطبان کردن سرگرم

 مخاطبان اطالعاتی نیازهای تامین
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 کننده مصاحبه ویژگیهاي

 کنجکاوی و سنجی نکته و بینی تیز

 نویسندگی استعداد و ذوق داشتن

 جامعه مختلف طبقات با جوشش توانائی

 زیاد حوصله و صبر

 سریع تفکر قدرت

 خبری کار به عشق

 تقوا داشتن و ای حرفه و اخالقی اصول رعایت 

 ..... و لوحی ساده فکری، تعصب و غرور نداشتن

 جامعه متوسط حافظه از بیشتر ای حافظه داشتن

 ارتباطی مهارتهای با آشنائی

 سریع گیری تصمیم قدرت

 :میشود تقسیم عمده دسته دو به مصاحبه در ارتباط

 کالمی ارتباط

 کالمی غیر ارتباط

 کالمی ارتباطات

 بیان به و گفتگو غالب در مصاحبه طرف دو بین که است اطالعاتی کلیه شامل کالمی ارتباط

 دسته سه به و میشود مبادله مستقیم

 :میشود تقسیم

 کننده مصاحبه سئواالت به شونده مصاحبه مستقیم پاسخهای )الف

 منتظره غیر و نشده بینی پیش اطالعات یا سرریز اطالعات)ب

 حذف قابل و ضروری غیر و ارزش کم مطالب )ج

 کالمی غیر ارتباطات

 برخوردا باالئی اهمیت از و شده گرفته کار به خبری غیر های مصاحبه غالب در بیشتر کالمی غیر ارتباطات

 .راست

 انواع و ،صورت دست حرکات از بجا ،استفاده است کننده مصاحبه اختیار در همواره که مهم ابزارهای از یکی

 است مصاحبه حین در غیرکالمی ارتباطات یعنی نگاهها اقسام و

 فردي ارتباطات میان بخشی اثر و آمدي کار براي الزم ویژگیهاي

 گشودگی

 همدلی

 گری حمایت

 گرائی مثبت

 تساوی
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 مصاحبه محاسن و معایب

 : از عبارتند خالصه بطور مصاحبه معایب

 - است پرخرج و گیر وقت مصاحبه

 - است کم ها آزمودنی تعداد کمی علت به اطالعات تعمیم قدرت

 - است مشکل آزاد مصاحبه در اطالعات تفسیر و تعبیر

 - است نیاز متخصص و مجرب افراد به

 محاسن:  

 - است استفاده قابل روانی بیماران و نوشتن و خواندن اختالالت با افراد بیسواد، افراد کودکان، مورد در

 - .شود می ارائه مناسب پاسخ و شود سؤاالت درك و فهم باعث تواند می گر مصاحبه حضور

 - آید می بدست تری عمیق و تر گسترده اطالعات

 683:6837 ملکی زاده حبیب (شود می فراهم افراد احساسات نگرشها، از تصویری  -

 مطلوب مصاحبة انجام براي پیشنهاداتی

 :از عبارتند برند می باال را مصاحبه روش اعتبار که نکاتی

 - باشد یکی شونده و کننده مصاحبه زبان و فرهنگ

 - کند هدایت را مصاحبه مسیر و جهت بتواند تا باشد آگاه مصاحبه منظور و هدف از گر مصاحبه

 - باشد آگاه اطالعات بندي طبقه و کدگذاري از گر مصاحبه

 - آورد بوجود شونده مصاحبه براي را صمیمی و آرام محیط گر مصاحبه

 و جدل و بحث مقام در هرگز و کند پرهیز خود شخصی تمایالت و نظرها اعمال از گر مصاحبه

 - .برنیاید شونده مصاحبه با مخالفت

 کسب او رضایت و شونده مصاحبه اطمینان و اعتماد شود می استفاده صوت ضبط از ثبت براي اگر

 د.شو

 - .شوند مطرح ابهام بدون و ساده بصورت سؤاالت

 - شود خودداري دارد تخصص به نیاز که سؤاالتی از

 - نکند مطرح دار جهت را وسؤاالت باشد خوب شنونده گر مصاحبه

 دهد پایان مصاحبه به شونده مصاحبه خستگی از قبل-

 . دهند می تشکیل را پیام %7 کلمات نیست ارتباطی وسیله تنها زبان

 کند می تعیین را ارتباط حاصل اغلب ، پیام آغاز چگونگی

 که اي کلمه چند همان گاهی . ایم فهمیده کج یکسره را منظورگوینده که ایم کرده تجربه ما همه

 که است کافی بریم می بکار آغازسخن در

 . شود آنها آزردن و رنجش موجب و دهد سوق ما سخنان از نادرست برداشتی به را دیگران

 است طرفه دو خیابان یک ارتباط
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 . پیام دریافت و پیام ارسال

 کنید درك روشنی به و کنید گوش را مقابل هاي نظر نقطه باید باشد موفق ارتباط مایلید اگر

 . اید داده اندرز و سخنوري فقط وگرنه

 7 ( زبان %(

 تنهایی به گفتن سخن و کردن صحبت درحالیکه گیرد می صورت کالم راه از ما ارتباطات بیشتر

 . است انتقال شیوه اثرترین کم و بدترین

 . شود می منتقل کالم طریق از ما اطالعات %7 تنها که است داده نشان تحقیقات

 98 از شما یعنی است رفته هپروت عالم به یا کشد می خمیازه یا و زند می چرت شما مخاطب اگر

 . کنید نمی استفاده اطالعات انتقال راه %

 83 (طنین و لحن %(

 . بدهید خود مخاطب به پایدارتري توجه تا بدهید آهنگ خود کالم به

 . دهید می روح خود سخن به لحن تغییر با

 کالم برابر 7 یعنی شود می منتقل ما صداي طنین و لحن طریق از ما اطالعات %83

 55 ( حرکات %(

 به چشم نرم و محکم گاه ، باشید اعتنا بی و لخت گاه ، بکشید درهم چهره گاه ، بزنید لبخند گاه

 . بدوزید جایی

 . دارد فراوانتري عالقه و دهد می نشان توجه بیشتر متحرك تصویرهاي به انسان

 . است کننده مصاحبه حرکات طریق از اطالعات انتقال %77

 : سوال

 ؟ است کدام کالم نفوذ شیوه بارزترین

 تقلید -

 فکر به توجه -

 لمسی و بصري و سمعی عصبی رفتارهاي -

 این براي است آن از تقلید و افراد روحی سیستم شناخت کالم نفوذ هاي شیوه بارزترین از یکی

 آنان سخنان به ، بدوزید چشم افراد به دقت به

 چشمها حرکات و حاالت ، چهره تغییرات ، صدایی لحن چه از ، کلماتی چه از ببینید و دهید گوش

 . کنند می استفاده

 . باشد مطابق ذهنیشان عملکرد و فکر نحوه با که کنید صحبت آنان با اي گونه به

 : دارند گرایش زیر عصبی سیستم چهار از یکی به خود ارتباطات در افراد کلی طور به

 چهره تغییرات و صدا لحن ، هستند تصویرگرا ، بینند می تصویر صورت به را جهان : بصري )1

 : است زیر مانند آنها بدن وحرکات
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 - دهند می حرکت باال طرف به را دستها و کنند می نگاه باال طرف به شنیدن هنگام به

 - است بلند صدایشان آهنگ و گویند می سخن سرعت با

 - . کنند می تنفس سینه قفسه باالیی قسمت در و دارند نامرتب و سطحی سریع تنفس

 آن با و آورده باال کمر نیمه تا را دستها دارند تکیه سمعی هاي واژه و لغات به : سمعی افراد )2

 قفسه وسط از ، منظم و آرام گیرند می ژست

 . باشم زنگ به گوش باید : گویند می . کنند می تنفس سینه

 راست طرف و پایین به اندیشیدن هنگام به کنند می مطرح را احساسی مفاهیم : لمسی افراد )8

 .کنند می نگاه خود

 به را خود و دارند می نگاه پایین را دستشان دارند زیاد جسمانی اعمال و چهره ، دست حرکات

 - .کنند می لمس کرات

 - . کنند می تنفس سینه قفسه تمام از و عمیق تنفس

 موقع دارند استدالل و منطق با آمیخته کلمات : ) استداللگر و منطقی( حسابگر افراد )4

 کنند می نگاه چپ طرف و پایین به اندیشیدن

 . است اندك آنها در قیافه تغییرات و دست حرکات گویند می سخن شیوا و آرام و آهسته لحن

 چشمان پس.شود می ما مغز وارد مطالب % 37 ،38 بینایی حس با که است داده نشان تحقیقات

 و تاثیر و بگیرید مدد بینایی حس از پس دارند عهده- به را عمده نقش اطالعات دریافت در ما

 . دهید افزایش را خود کلمات توان

 بنا را تر یادماندنی به و تر دقیق ارتباطی دهید دخالت بیشتر را مخاطب پنجگانه حواس هرچه

 .اید نهاده

 تشویق

 کادو.............. بصري

 آفرین ، بارکال .............. سمعی

 چشایی تحریک ، کشیدن درآغوش .............. لمسی

 داشت خواهیم سودمند و موثر ارتباطی بشناسیم را افراد شخصیت اگر

 : است گروه دو در ن انسا گوید می و دارد تحقیقاتی سوییسی روانشناس یونگ کارل دکتر

 ( دهد می تشکیل را مردم introverts %25 ( درونگرا افراد )1

 . دارند تمایل درون دنیاي حقایق و اصول به -

 . کنند می حراست خویش درون دنیاي از کشند می خود دور به که ضخیمی پرده با -

 . اند چلفتی پا و دست و کمرو ، گیر گوشه اغلب -

 . اندیشند می گفتن سخن از قبل و اند اندیشه به متکی -
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 . دارند خود الك در سر -

 ( . دهند می تشکیل را مردم extroverts %75 ( گرا برون افراد ) 2

 . جوشند می کس همه با و اند اجتماعی و خونگرم افرادي -

 . هستند عمل به متکی -

 . اندیشند می سپس و گویند می سخن اول -

 گرا برون و گرا درون افراد با صمیمیت

 آنگاه دارد اهمیت آنان براي ارزشهایی و ها ایده چه ببینید : گرا درون افراد با صمیمیت براي

 با شان ذهنی چارچوبهاي به توجه با تا بکوشید

 . کنید صحبت دارید اقدام دردست که کارهایی باره در یا و. کنید رفتار آنها

 اندیشه با کنید می عمل و گویید می آنچه که دهید نشان آنها به : گرا برون افراد با صمیمیت براي

 است هماهنگ جهان مردم سایر رفتار و

 . دهید تمرکز مردم نظریات حول را خود سخنان.

 گرایان برون و گرایان درون همه که رسید نتیجه این به خود درتحقیقات یونگ کارل دکتر

 ادراك و سیر به مختلف گرایش چهار با هرکدام

 کنند می درك را چیز همه کنش چهار این از یکی تسلط تحت انسانها غالبا و پردازند می جهان

 نیست دیگر کنشهاي کامل نفی معنی به ولی

 . گذارد تاثیر وي وبررفتار باشد فرد ناخودآگاه درضمیر تواند می چون

 مسایل تحلیل و تجزیه در و هستند قواعد و اصول پایبند شدیدا افراد این : اندیشمند کنش 1) 

 . است سیستمها تحلیل و تجزیه و ،حقایق اعداد با پیوسته سروکارشان دارند مهارت

 در راکه اطالعاتی کنید آغاز اصول و تئوري با را خود صحبتهاي : افراد این با ارتباط شیوه

 باشد منطقی تاخر و تقدم یک داراي و بوده آمیخته استدالل و حقایق با گذارید می اختیارشان

 را آن قوت و ضعف نقاط و کنند سنگین و سبک را خود اهداف اینکه جاي به : عاطفی کنش(2

 این کنند می قضاوت و بینند می خود شخصی ارزشهاي چارچوب برمبناي را چیز همه بسنجند

 بین تفاهم ایجاد و افراد بین مشاوره و داوري و عمومی روابط در اند اجتماعی و خونگرم افراد

 . سرآمدند واقعا گروه یک اعضاي

 نسبت شما اصلی گیري جهت از تا کنید مطرح را تان زندگی ارزشهاي : افراد بااین ارتباط شیوه

 حمایت بلکه نیست آمیز تهدید شما با روابط کنند احساس که باشید مراقب . شوند آگاه زندگی به

 .است کننده

 می ارایه را بدیعی و سازنده هاي ایده و دارند خالقی تجسم قدرت افراد این : شهودي کنش )3

 حدسیات روي خود بصیرت از استفاده کنندبا

 . سرآمدند بدیع نگارش و سازنده افکار ، ت درازمد ریزي برنامه در کنند می کار احتماالت و
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 خود نهایی واهداف ذهنی تجسمات از را افراد این است کافی فقط : افراد این با ارتباط شیوه

 . کنند می یاري را شما درنگ بی کنید باخبر

 می ترجیح نظر اظهار و حرف به را کار و اند عمل اهل و رك ، پرانرژي افراد این : حسی کنش 4) 

 ، طرحها اندازي راه در افراد این است“اکنون وهم جا همین” است مهم برایشان آنچه دهند

 . سرآمدند واقعا عمل به ها ایده تبدیل و کردن مذاکره و میانجیگري ، دادوستد

 شرح از و کنید باخبرشان کار نتایج از فقط صراحت با کنید سعی : افراد این با ارتباط شیوه

 . بپرهیزید جزئیات

 ؟ شود تقویت گوینده به حواسمان تمرکز که کنیم چه

 قبیل این موانعی و پی در پی آمدهاي و رفت و صدا سرو از باید گفتگو محیط : مناسب فضاي 1) 

 . باشد دور

 هنگام به چهره تغییرات و سر دادن تکان ، جسمی تماس ، نشستن طرز : جسمانی حضور2) 

 شود می موجب دیگران سخنان کردن گوش

 اینکه براي) نیاندازید هم روي را وپا دست و بنشینید راحت( . گیرد قرار توجه مرکز آنان حرفهاي

 . شوید متمایل جلو سمت به کمی دهید نشان گوینده سخنان به را خود عالقه

 کنید نگاه گوینده به چه اگر باشید داشته نگران و افسرده و مغشوش ذهنی اگر : ذهنی حضور3) 

 . نمایید پیگیري را گوینده کالم رشته توانید نمی بینیدو نمی را او سیماي دهید تکان سرهم و

 مقابل طرف کالم لحن و چهره به صحبت طول در و کنید یادداشت را مطالب کنید سعی

 ، سمعی ، بصري( او روحی سیستم به و بپرهیزید داوري از کردن صحبت هنگام. کنید توجه

 . کنید توجه ) لمسی

 چیست؟ کردن گوش سرسري دلیل

 .داریم گفتن براي بهتري مطلب خودمان کنیم می فکر -

 . نداریم دوست را پیامش یا گوینده -

 . دانیم می قبل از را شد خواهد گفته را آنچه که کنیم می تصور -

 . است ندیده تدارك برایمان شنیده براي را اي انگیزه ، گوینده -

 . شود می حواس شده پرت موجب سهولت به و است مناسبی محیط شنود و گفت محیط -

 . است بسته ذهنمان -

 . دهیم می خرج به شتاب مطلب کردن گیري نتیجه در -

 سوال موفقیتشان رمز و کنند می برقرار ارتباط خوب دیگران با کار محیط در که کسانی از اگر

 و همکاران سخنان به متانت و دقت با افراد این که دارد آن از حکایت پاسخها از % 98 کنید

 . دهند می گوش خود اطرافیان

 کردن گوش مختلف هاي شیوه
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 می غربال بشنویم خواهیم نمی که را چیزهایی و هستیم اینگونه اغلب:شنیدن نیمه و نصفه 1-

 دست از سخن ادامه براي را خود انگیزه و برد می پی مان توجهی بی به ما حرکات از گوینده کنیم

 . باشد قاطع و مصمم اگر بخصوص دهد می

 گوش دیگري سخنان به و نشینند می سرجایشان حرکتی هیچ بدون بعضی :شنیدن تفاوت بی 2-

 فقط شیوه این کند می قطع را خود سخن شنونده تفاوتی وبی سردي با مقابل طرف دهند می فرا

 . است مناسب فیلم تماشاي براي

 با و داریم می معطوف گوینده سخنان به را خود حواس ششدانگ : تصدیق با توام شنیدن 3-

 اطالعاتی میزان توانیم می تقریبا گذاریم می صحه گفتارش به کوتاهی کلمات گفتن و سر حرکت

 سخنان که است این روش این ضعف نقطه . برسانیم برابر دو به کنیم می دریافت او از راکه

 توانیم نمی دلیل همین به بگوییم اي جمله اینکه بدون کنیم می گوش انجام تا آغاز از را گوینده

 . ایم کرده استنباط درست را او سخنان که باشیم مطمئن

 پی در ارزنده نتایج و متقابل تفاهم است اکتسابی مهارت یک : کردن گوش =شنیدن دقیق 4-

 دقیق طرفینی تفاهم و سپردن دل گوش است گروهی یا و دوطرفه شنود و گفت روش این در دارد

 حاالت خود چشمان با بایستی روش این بردن بکار براي لذا دارد دنبال به را کردن ودرك شنیدن

 اعالم وي سخنان با را خود استنباط موافق خواه مخالف خواه بگیرید نظر زیر را گوینده حرکات و

 و کنید خالصه ذهن در اید شنیده یا دیده را آنچه کند رفع را ابهام نقاط تا دهید اومجال به . کنید

 هیجانات و احساسات وقتی . کنید بیان دوستانه لحنی با را خود استنباط ، ساده زبانی با سپس

 را خود استنباط . دهید نشان واکنش آن مورد آخرین به کنید می مشاهده گوینده سوي از زیادي

 باشم فهمیده درست اگر... که رسد می نظر به : زیر کلمات با کنید مطرح تعصب از خالی کلمات با

 ... که باشد این تو بایداحساس...

 ؟ تاست پنج شنیدن دقیق فنون

 براي اید شنیده که را مطالبی خود شخصی لغات گنجینه از استفاده با :کردن تفسیر و تعبیر -

 . کنید گو باز خودتان تعبیر با گوینده

 خود همدردي رسد می نظر به حال آشفته و عصبانی ، ناراحت کسی وقتی : احساسات انعکاس -

 . کنید منعکس او به کلماتی با را

 . کنید منعکس او به را گوینده سخن محتواي و حقایق خالصه طور به : مفاهیم انعکاس -

 کنید منعکس جمله دریک و کرده ترکیب هم با را گوینده سخنان مختلف نکات : کردن ترکیب -

 آن جاي به اگر که کنید مجسم خود ذهن در : دهید نشان بلند صداي با را خود تجسمات -

 ؟ داشتید احساسی چه بودید شخص
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 آغاز را گفتن شما توانید می گذاشته شما اختیار در را مطالب تمام گوینده کردید احساس هروقت

 سعی. دارد را تالش این ارزش آن نتایج ولی است کارپرمشقتی کردن گوش =واقعی شنیدن. کنید

 . کنید رعایت را احترام و ادب گو و گفت طول در کنید

 ؟ کردن سوال چگونه

 : open question  باز را سواالت

 - .بزن حرف .... درباره

 - )چه،چطور،چرا(؟ داري دوست جهت چه از را خود کار

 - ؟ است چطور مدیریت

 . گیرید نمی جواب و دارد بازجویی جنبه گاهی چون نکنید سوال اینگونه صرفا

 از جلوگیري براي. است) خیر ، بلی( جوابش اکثرا :closed question  بسته سواالت

 . است مفید افراد پرچانگی

 - ؟ چیست شما عالقه مورد جانور

 - ؟ کیست شما مدیر

 - ؟ دارید دوست را خود کار آیا

 استفاده سواالت اینگونه از بپردازید کندوکاو به موضوعی پیرامون اینکه براي : بازجویانه سواالت

 : کنید

 ؟ آمد در آب از چطور ؟ کردي چه بعد ؟ اینطور که ؟ بود هم دیگري فرد ؟ شد چی بعد ؟ چی دیگه

 ؟ کردي چه آن با ؟ بودي کجا ، گفتی

 گفتن “اوم” بلند آهنگ با ، انتظار با آمیخته مکث ، ابرو کشیدن باال : کالمی غیر سواالت

 از قبل نگیرد خود به بازجویی بوي و رنگ کنید می مطرح سرهم پشت که سواالتی اینکه براي

 . کنید مطرح را پاسخ هر از اي خالصه بعدي سوال طرح

 ارتباطی وسیله کاملترین رفتار زبان چه اگر گوید می سخن دیگران با ناخودآگاه اغلب ما رفتار

 . گوید می سخن کلمات زبان از تر روشن اغلب اما نیست

 زیرنظر با عکس به و دراوریم کنترل تحت را خود رفتار اگر است عواطف و احساسات زبان که چرا

 . کنیم برقرار موثرتري هاي رابطه توانیم می ما بخوانیم را ذهنشان دیگران رفتاري اعمال گرفتن

 وقانونی اخالقی مالحظات

 :اخالق

افراد این وافعال براحساسات که وقوانین وقواعد هرجامعه افراد ورسوم آداب مجموعه 

 .است حکمفرما
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 ناپسند صفات برنده وازبین انسانی پسندیده وحاالت ارزنده صفات دارایجاد عهده اخالق علم

 اخالق محور بر طب حرکات اساساًارنیازبیم ازبرآوردن اجتناب(اززیان وپرهیز کارخوب انجام.است

 حیات اعاده و انسانها جان نجات براي کوشش . است استوار اخالقی مبانی بر آن هاي پایه و بوده

 سازي سالم و نسل بقاي در تالش و دردمندان آالم تسکین و بیماریها درمان و آنان به سالمت و

 است اخالقی ارزشهاي از خود انسانی محیط

بیمار با برخورد ساز سرنوشت و حساس مرحله در پزشکی دنیاي در اخالقی کرامت گاه جلوه 

 و شرافتمندانه ، شکوهمند ، صمیمانه و عاطفی ، ،اخالقی انسانی برخورد این قدر هر . است

 رضایت و بیمار وجسمی روانی امنیت و پزشکی تیم مقدس آرمانهاي حصول ، باشد آمیز احترام

 اولین ازبیمار مراقبت مراحل ترین حساس از یکی.. بود خواهد تر قطعی اطرافیانش و او خاطر

 برخورد اولین در درمان امر در موفقیت و صحیح پایه که گفت بتوان شاید و است بیمار با برخورد

 . باشد داشته آراسته موهاي و باشد احترام مورد ، بپوشد تمیز لباس باید او .شود می نهاده بنا

 و عفت ، داشته عمل در اخالص ، ایثاربوده و گذشت داراي باید پرسنل ، بیمار با رابطه در

 جمله از ، خود حرفه به مربوط مسائل و احکام به باید کادردرمان ، باشد داشته پاکدامنی

 اختیارات و وظایف محدوده از که کند سعی همواره و باشد داشته کافی توجه نظر و لمس احکام

 کادر است ممکن . نماید رعایت را اخالقی اصول ، بیماران ومعاینه برخورد در و ننهد فرا پا خود

 و اخالقی هاي جنبه نکردن مراعات اما کند عمل خود وظیفه به فنی و علمی دیدگاه از درمان

 ، غفلت کوچکترین و کند دور پزشکی عالی هدف از را او بیمار با ارتباط و برخورد در انسانی

 او اطرافیان و بیمار شخصیت به نسبت حرمتی بی و وجدانی و اخالقی موازین از ولغزش مسامحه

 تیم از او اعتماد سلب و بیمار روحی تکدر و ،آشفتگی شکستگی دل ، خاطر امنیت عدم موجب

 بر ما با دیگران داریم توقع که نماییم خورد بر همانگونه مردم با باید ماد.گرد می خود درمانی

 .نمایند خورد

است خود به مختص هاي مسئولیت نیزداراي پرستاري گروه دیگردرجامعه هرحرفه مثابه به. 

 میشود یاد اخالقی واساس پایه با فعالیت یک عنوان به:مراقبت

 .نیازاست ومورد الزامی ازصفات آنها به کمک جهت وتمایل اشخاص احساسات درك

 - بیماران اسرار افشاي

 - مصدومین به کمک عدم

 - اي غیرحرفه افراد بکارگیري

 - درد شکایت گرفتن جدي

 - زمان هر در تماس

 - شده تعیین حیطه از خارج فعالیت انجام عدم

 - امکانات کمبود و وسایل نقض مورد گزارش
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 - فیزیکی هاي کننده مراقبت بکارگیري

 - ضعف نقاط قبول از هراس عدم

 - شدن دادگاهی مهم علل

بیمار حقوق اصول 

باال کیفیت با و مناسب درمان و مراقبت از برخورداري حق 

رازداري و اطالعات بودن محرمانه حق 

اطالعات از برخورداري حق 

آگاهانه رضایت حق 

رأي استقالل حق 

سالمت آموزش از برخورداري حق 

بیمار خصوص محیط رعایت حق 

آرامش داشتن حق 

شکایت و اعتراض ابراز حق 

خسارت جبران حق 

 

نحوۀ ارتبــــــاط معیار قضاوت مردم، نسبت به سیستم مراقبتی و درمانی خواهد بود.  •

بنابراین هر پرستار باید به راحتی از عهدۀ این امر مهم برآید و سایر تیم درمانی را به 

 .برقراري ارتباط توصیه کرده و آموزش دهد 

 

 

 اي حرفه و درمانی ارتباط یک موثردر ارتباط برقراري به کمککننده عوامل

 او با ارتباط برای ازآنها و بیابد را کلیدی عبارات بیمار کلمات بین در باید پرستار :کلیدي کلمات تکرار 1-

 دیگر .رود نمی پیش خوب چیز هیچ کردم عمل پارسال وقتی از":میگوید بیمار مثال برای .نماید استفاده

 عمل پارسال وقتی از" کلیدی عبارت اینجا در ".بروم داشتم دوست که انجمنی به گذشته مانند توانم نمی

 .است "کردم

 تاکید نشانه به سر دادن تکان یا "بله" یا و "فهمیدم آهان" مانند کلماتی گفتن مثالً :کوتاه پاسخهاي 2-

 ..کند می کمک موثر ارتباط یک به

 اضافه خود قبلی های گفته به حرفی خواهد می بیمار که کند احساس پرستار اگر اوقات گاهی :سکوت 3-

 .نگوید چیزی است بهتر کند
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 مثالً .گردد استفاده مناسب جایگاه در باید البته .است شده اشاره آن به کالمی غیر درارتباط :لمس 4-

 .شود می منفی عواقب موجب مسئله این به فردحساس لمس یا و دردناك نقاط لمس

 گفتار الی البه از یعنی .دهد می نشان را خود توجه و عالقه پرستار طریق این به :احساسات تاب باز 5-

 در من" :گوید می بیمار مثال برای .دارد می ابراز کالمی صورت به دارد که را برداشتی بیمار رفتار ویا بیمار

 من" گوید می خود حرفهای در رستارپ جا این در .است فرد عصبانیت دهنده نشان که "کوبیدم محکم را

 ."شدی اذیت یا و بودی عصبانی تو که شدم متوجه

 می بیاورد دست به بیشتری اطالعات موضوع یک به راجع بخواهد پرستار اگر :باز سواالت از استفاده 6-

 شاید داشتید، عمل گذشته سال گفتیدکه شما ":بپرسد است ممکن مثالً .نماید استفاده باز سواالت از تواند

 ."کنید صحبت من با بیشتر موضوع این به راجع بتوانید

 سواالتی بنابراین .است مشکل بیمار حرفهای درك گاهی :وضوح و روشنی براي درخواست 7-

 بیمار حرف درك به"شدم؟ متوجه درست کردید؟آیا می گناه احساسً(مثال) که بود این شما منظور"نظیر

 .کند می کمک

 نیست آگاه آن به نسبت بیمار و کند می ایجاد را مشکالت که عوامل برخی به آگاهی :حلها راه یافتن 8-

 در .نماید اقدام بیمار مشکل حل جهت در تا گیرد پیش در راهکارهایی که نماید کمک پرستار به تواند می

 .نکند تحمیل را خود شخصی عقاید تا باشد مراقب باید حال عین

 و باشد واضح همیشه باید پاسخها .بدهد پاسخ بیمار سواالت به همیشه باید پرستار :اطالعات دادن 9-

 می فردا آنها که شنیدم من"پرسد می بیمار مثال برای .گیرد قرار توجه مورد قبل موارد در شده گفته نکات

 عمل لیست من"گوید می پرستار "میکنند؟ عمل مرا ساعتی چه بدانم خواهم می کنند، عمل مرا خواهند

 ."است صبح 8 فردا شما عمل .ام دیده را فردا

 های فعالیت و احساسات و عالیق و مشکالت پرستار با بیمار ارتباطات کلیه در :بیمار به دادن گوش 10-

 بیمار به که بگیرد یاد باید پرستار بیمار، به کمک منظور به .گیرد قرار توجه مورد چیز هر از قبل باید بیمار

 فیزیکی موانع و گرفته قرار فوتی3 فاصله بیماردر روی روبه باید پرستار دادن، گوش برای .دهد گوش

 به مختصری بازخورد جهت و بگیرد خود به راحت موقعیت یک.شود برقرار چشمی ارتباط و شده برداشنه

 باید پرستار .است شنوا گوش فقط بیمار نیاز مواقع بیشتر در .نماید تصدیق سر تکان با و شود جلوخم

 .کند کشف را گفتگو برای مناسب موقعیتهای

 شغل دادن دست از مورد در دل و درد فرصت بیمار و پرسد می بیمار شغل از تخت در حمام هنگام در مثالً

 .یابد می را شنوا گوش یک و

 خود معرفی ورود، از قبل زدن در خداحافظی، و سالم گفتن مانند :مهربانی و احترام و ادب رعایت 11-

 « و عسل عزیز، ...». ...و اتاق شماره یا تشخیصو با بیمار ارجاع از ناماجتناب با زدن صدا منظور، بیان و

 نظیرِ آمیز محبت اصطالحات از اجتناب...و تشکر و لطفاً خانوادگی،گفتن

 .نماید مشخص را هستند سهیم بیمار برای اطالعات دریافت در که را کسانی باید پرستار:رازداري 12-

 درستی بیماربا اعتماد جلب 13-
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 بیمار از نکردن اجتناب و دسترسبودن در 14-

 درست درك شخصدیگرو واقعی پذیرش و فهمیدن برای توانایی معنی به همدلی:همدردي نه همدلی 15-

 احساس یا و بودن غمگین همدردی .بگذاریم دیگران جای به را خود یعنی است آن دادن نشان و احساسات

 شود می بیمار مشکالت جوانب تمام بررسی از مانع که است بیمار برای پرستار وسیله به دلسوزی و ترحم

 .شود نمی محسوب درمانی روش که

 .کرد خودداری نامناسب دادن اطمینان از و گردد استفاده مناسب جایگاه در باید البته:تشویق و آرزو 16-

 .گردد استفاده مناسب جایگاه در باید و بیماربوده نامناسب کاهشاحساسات جهت :شوخی 17-

 جنسی و فرهنگی حساسیتهاي درك 18-

 .خوشایند پرسی احوال و سالم یک با آشنایی شروع مثلل:دوستی و گرمی 19-

 مراقبت ارائه در هدفمندي و شایستگی 20-

 .استرس بدون و آرام جو و مناسب حرارت و نور و صندلی مانند :راحت محیط 21-

 در یا ... و خصوصی محیطی در صحبت .پاراوان کشیدن مثل :بیمار حریم تعیین و خلوت حفظ 22-

 .شود می بیمار موجبخشم نزدیک تماس بیماران از بعضی

 :محوري فعالیت نه و محوري بیمار حفظ 23-

 ترساند؟ می مرا تزریق این چرا دانم نمی من :بیمار :مثال

 ترسید؟ می تزریقات این از شما :(صحیح )پرستار

 .ام داده انجام تزریق صدها من .نباش ها بچه مانند :(غلط)پرستار

 صدا مناسب تن حفظ 24-

 بیمار با گفتگو هنگام در مناسب اطالعات داشتن 25-

 مناسب زمان یک در نیست عالقمند گفتگو موضوع به بیمار اگر :بیمار با گفتگو در انعطاف قابلیت 26-

 غذایی رژیم از بیمار ولی دهد را بیمار داروی تا آید می تخت کنار به مثالپرستار برای .کنیم صحبت بیمار با

 داده صحبت اجازه بیمار به وقت داشتن صورت در دارو خوردن اصراربر جای به اینجا در .کند می صحبت

 .شود

 تعابیر داراي یا و پزشکی پیچیده اصطالحات نه و مختصر و ساده جمالت از استفاده 27-

 مختلف

 :است اصلی جزء 4 دارای که:قاطعانه مهارتهاي 28-

 :دانشجو و مربی ارتباط در مثال

 را ما بالینی تکالیف هفته هر که است مشکل شما برای کنم می فکر من":(شده داده توضیح قبال)همدلی 1-

 ." داریم نیاز چیز چه به ما از کدام هر که بگیرید نظر در و نموده بررسی

 اندازه به کنم می احساس حاضر حال در بگویم شما به ناگزیرم من": فرد موقعیت یا احساسات توصیف 2-

 ."شد خواهد سرازیر چشمانم از اشک خانه به بیمارستان از رفتن هنگام هفته هر که دارم کار ای
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 دارم دوست نمایم صحبت باره این در توانستم می کاش ای ام شده گیج من": انتظارات نمودن مشخص 3-

 .".دارم کمک به نیاز چیز هر برای که میرسد نظر به ولی کنم کار زیاد که

 منوال همین به اگر ترسم می اما دهم انجام خوب را بالینی کار که دارم انتظار من" : پیامدها بینی پیش 4-

 ".برسانم پایان را تحصیلی نیمسال توانست نخواهم برود پیش

 .شود می کلیدی کلمات مرور جهت گاهی:کردن خالصه 29-

 به موضوع پراکندگی از جلوگیری و موضوع هدایت یا و خاص موضوع بر تاکید برای:متمرکز ارتباط 30-

 .رود می کار

 مناسب و واضح بیان از استفاده 31-

 و کالمی بیان یک طریق از مناسب دهی اطمینان یا و مثبت واکنش یک صورت به:واکنش پذیرشو 32-

 .باشد می مناسب کالمی غیر یا

 .مددجو رفتاری و جسمی و حی رو تشخیصشرایط با :مناسب مواجهه 33-

 از باید ولی.نماید برقرار تری صمیمانه ارتباط روزمره صحبتهای با پرستار یعنی :کردن اجتماعی 34-

 .است متفاوت موقعیت به توجه با این کردو خودداری نامناسب کردن اجتماعی

 احساس من"،"دارم احتیاج من"،"خواهم می من"نظیر :استقالل و خود بیان جهت بیمار به اجازه 35-

 ."کنم می

 

 

 ای ارتباطهتسهیل کننده 

  پذیرش و اعتماد •

  توجه نشان دادن وابراز عالقمندي  •

  ابراز احساسات  •

  نگري ، مثبت گویی، مثبت اندیشی مثبت •

  مقابل فردتالش براي درك نیازهاي  •

  توضیح خواستن براي روشن شدن موضوع •

  خالصه گویی •

  غیرکالمی مناسب رفتارهاي •

 ارتباط موانع •
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 احساس که کند مطمئن را بیمار خواهد می پرستار موارد از بعضی در مثالً :بیجا قلب قوت 1- •

 می استفاده ...و"شود می راه روبه چیز همه نباش، نگران" نظیر جمالتی از این بنابر نماید، راحتی

 که کند منتقل را مفهوم این است ممکن ولی است بیمار به قلب قوت برای جمالت این .کند

 همچنین .باشد داشته خطرناکی بیماری است ممکن بیمار که صورتی در .است ساده بیمار مشکل

 .ندارد مشکلش حل به تمایل پرستار که نماید تصور طور این بیمار است ممکن

 ای جمله از گوید می بیمار که هرچه مورد در مثالً :تکراري و اي کلیشه پاسخهاي 2- •

 که کند، استفاده بیمار به دادن گوش جای به"کند تجویز را دارویی چه داند می شما دکتر"نظیر

 کار به از یا .دهد گوش حرفهایش به خواهد نمی پرستار که کند می منتقل بیمار به را حس این

 قدر این چرا شما پس ترسند می جراحی از همه" مثالً .کرد خودداری باید عمومی جمالت بردن

 یک که "داشتید؟ خوبی روز آیا"نظیر است خیر و بله جوابش که سواالتی از استفاده یا"تفاوتید؟ بی

 صحبت اید داشته که روزی درباره من با"گفت باید آن جای به و است پاسخ تک سوال

 را شود می درمان در اختالل بیمارموجب توسط بله یا نه گفتن که سوالی موارد بعضی در یا."کنید

 جواب بیمار و دارید را تخت از خروج آمادگی آیا":بپرسید بیمار اگراز مثالً . پرسید بیمار از نباید

 برایش مشکل موجب صورت این غیر در و بیاید پایین تخت از حتماً باید که صورتی در بدهد خیر

 فقط است الزم موارد از بعضی ولی .اید داده را گفتن نه اوفرصت به واقع در شما شود، می

 که زمانی کنید می درد احساس آیاً" مثال شود، استفاده است خیر یا و بله آن جواب که ازسواالتی

 این ادامه در پرستار که آید می وجود به زمانی در مشکل ."دهم؟ می حرکت طور این را بازویتان

 چطور و چرا از آنها در که جمالتی از استفاده گاهی .برآید بیشتر اطالعات کسب صدد در سوال

 یک ادامه برای تصمیمی حال به تا شما چطورً"مثال شود می بیمار ترس موجب هم شده استفاده

 یک ادامه رابرای شما تصمیم کاری چه"شود پرسیده است بهتر اینجا در . "اید؟ نگرفته سخت رژیم

 پرستار مثالً کرد پرهیز باید کننده راهنمایی سواالت از همچنین ."نماید؟ می استوارتر سخت رژیم

 که این جای به سواالت این."نیست؟ طور این بکشید، را سیگار این خواهید نمی دیگر شما":میگوید

 بیمار از که کند می القاء بیمار به را حس اًین مستقیما بگوید را دارد سر در چه هر بیمار شود باعث

 .بگوید دارد انتظار پرستار را آنچه رود می انتظار

 بیمار برخورد هرگونه برابر در باید پرستار لحظات تمام در :تدافعی حالت گرفتن و خصومت 3- •

 شما"نظیر کلماتی از استفاده جای به مثالً .بپرهیزد عصبانیتاز و نماید برخورد تحمل با همراهان یا

 سخت خیلی برایت باید تجربه این" جمله از " کردید می صحبت گونه این نباید

 .نماید بیان راحتی به را خود اضطراب و نموده راحتی احساس بیمار تا نماید، استفاده "باشد •

 به از مثالً.نماید تحمیل بیمار به را خود شخصی عقاید و ارزشها نباید پرستار :ارزشها تحمیل 4- •

 شما جای من اگر" یا"کردید را اینکار که کردید اشتباه شما"نظیر جمالتی بردن کار

 .نماید خودداری"...بودم
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 برای کاری چه که داند می بیمار از بهتر پرستار که است آن نشانه کار این :کردن نصیحت 5- •

 کار این همچنین. نماید توصیه بیمار به که داردحق بهداشتی مسائل در فقط .است بهتر بیمار

 .شود می پرستار به بیمار وابستگی موجب

 از باید دیگر پرستاران مرتبط شرایط در هم آن روان، بهداشت پرستاران جز به :کنجکاوي 6- •

 .بپرهیزند بیمار خصوصی زندگی در دخالت

 و است تر مناسب بیمار احساسات توصیف حین در موثر کالمی غیر روشهای و سکوت از استفاده

 نشان پرستار که شود استفاده سواالتی از نباید پس .نمایدمی خود احساسات بیان به تشویق را بیمار

 زمان تا و شود پیشقدم بیمار خود که نماید برخورد طوری باید و است بیشتر اطالعات دنبال دهد

 .بپرهیزد بیمار اطالعات ازکسب بیمار آمادگی اعالم

 هایم بخیه"بگوید زائویی اگر مثالً .شود می افراد نفس به اعتماد کاهش موجب :نمودن تحقیر 7- •

 از پس من خواهر .باشید داشته را درد کمی انتظار باید باألخره"دهد پاسخ پرستار و"کند می درد

 .شود می پرستار به بیمار اعتمادی بی موجب "بنشیند توانست نمی هفته 1 تا زایمان

 نباید تو" نظیر جمالتی گفتن.شود می ارتباط قطع موجب آگاهانه غیر یا آگاهانه:کردن طرد 8- •

 بیمار که رساند می را مفهوم این"بشنوم را چیزها این خواهم نمی من" یا"کنی احساس گونه این

 از برگرداندن رًوی مثال .است تأثیرگذار هم کالمی غیر ارتباط در حتی روش این .است ارزش بی

 .است کردن طرد مصادیق از کردن نازك چشم پشت یا و بیمار

 .بیمار خود نه درمان به محض توجه انسان، یک عنوان به : بیمار درك عدم 9- •

 عدم گاهی.دارد مناسب ارتباط برقراری در پرستار مهارت به بستگی :کردن گوش در ناتوانی 10- •

 .شود می حالت این موجب هم بیمار جای به خود نیازهای بر تمرکز پرستارویا کاری مهارت

 به .شود می بیمار جهت پرستاری استانداردهای از استفاده سوء سبب :کننده داوري عبارات 11- •

 ناپختگی گونه بدین شما عمل":پرستار:نمایید توجه کند می گریه که بیماری مورد در زیر عبارت

 که این از داشت خواهد احساسی چه شوهرتان کنید نمی فکر شما چطور .دهد می نشان را شما

 ببیند

 "کنید؟ می گریه طور این شما

 موثر ارتباط قطع سبب تواند می آشکار مخالفت و است بالغ نا بیمار که کند می قضاوت پرستار

 باعث چیز چه بگویید من به .کنم کمک شما به دارم دوست من"بگوید است بهتر آن جای به.شود

 جراحی عمل این از که دارم حق کنم می فکر من":گوید می بیمار یا"است؟ شده شما گریه

 در ."است؟ شده شما ترس باعث چیز چه بگویید من به"گوید می پرستار و"نمایم ترس احساس

 باید اینجا در .نماید صحبت قضاوتی هیچ بدون احساساتش مورد در تا یابد می اجازه بیمار اینجا

 .دهد نشان را خود موافقت عدم یا و موافقت دیگران کمک با پرستار

 صحبت به تمایل است ممکن بیمار .است گفتگو ختم سریع روش یک :موضوع تغییردادن 12- •

 .نماید را صحبت بودن نتیجه بی احساس موضوعتغییر با ولی باشد داشته را موضوعی مورد در

 حاضر حال در":پرستار"کنید؟ می صحبت خودم به انسولین تزریق مورد در موقع چه":بیمار
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 دیگری وقت در انسولین مورد در توانیم می .نماییم صحبت تان غذایی رژیم مورد در بًیایید لطفا

 بیمار حرف به نباید نماید ناراحتی احساس بیمار حرفهایاز پرستار که زمانی حتی".نماییم صحبت

 .دهد خاتمه

 با ارتباط مورد در بیشتر :شخصی پخشاطالعات با رازداري در تخلف و شایعه و بدگویی 13- •

 مورد در همچنین .است منصب صاحب افراد به زدن ضربه آن منفی نکات از .کند می صدق همکار

 .شود می محسوب جرم آن از تخلف و بود رازدار باید بیمار

 گفتگو هنگام در آلودگی خواب و چشمی ارتباط قطع و ناراحتی وجود :توجه بی دادن گوش 14- •

 .است بیمار به اعتنایی بی دهنده نشان که .کاذب دادن گوش و

 شود پرستار جسمی و فکری قدرت کاهش باعث است زیادممکن بحث :بحث 15- •

 پاسخ با گیجی و افسردگی و خشم حس ایجاد مواقع در مثالً :مواقع بعضی در مثبت پاسخ 16- •

 کرد برخورد محتاط باید مثبت،

 

 ویژه نیازهاي با بیماران با ارتباط برقراري

 بینایی مشکالت

 .نمایید اعالم مددجو اتاق در را خود حضور 1-

 .نمایید معرفی اسم با را خودتان 2-

 غیر اشارات از بسیاری درك به قادر هستند بینایی مشکالت دچار که بیمارانی که باشید داشته خاطر به 3-

 .کنید صحبت طبیعی صدای و تون یک با آنها با .باشندنمی ارتباط برقراری هنگام کالمی

 .دهید توضیح وی برای را آن دلیل نمایید لمس را بیمار آنکه از قبل 4-

 .دهید اطالع بیمار به نمایید می ترك را اتاق که هنگامی و گفتگو اختتام هنگام 5-

 .دهید قرار او اختیار در گیرد می قرار بیمار دسترس در آسانی به که را اخبار زنگ یا چراغ یک 6-

 .نمایید آشنا اتاق در وسایل گرفتن قرار ترتیب و محیط صداهای با را بیمار 7-

 حاصل اطمینان لنزها مناسب جای در داشتن قرار و بودن عیب بدون یا و عینک شیشه بودن تمیز از 8-

 .نمایید

 شنوایی مشکالت

 لمس وسیله به است ممکن عمل این .نمایید اعالم بیمار به را خودتان حضور اولیه، گفتگوی از قبل 1-

 .باشد شوید دیده بتوانید که نحوی به کردن حرکت یا بیمار آهسته

 از است خوانی لب به قادر بیمار اگر نمایید صحبت او با هستید بیمار روی روبه که حالی در مستقیماً 2-

 توجه نیز کالمی غیر ارتباط به .نمایید صحبت طبیعی سرعت و روش وبا آرام و نمایید استفاده ساده جمالت

 .باشید داشته

 .نگیرید را دهانتان جلوی و نجوید آدامس بیمار با نمودن صحبت هنگام 3-

 .نمایید استفاده پانتومیم یا نمایشدادن از کنید بیان خوبی به را تان عقیده دارید تمایل اگر 4-
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 .نمایید استفاده مناسب نحو به انگشتان با کردن هجی یا اشاره زبان از امکان صورت در 5-

 .بنویسید را آن دهید انتقال دیگری روش به بیمار به توانید نمی که را ای عقیده هر 6-

 .دارد مناسبی جای و عملکرد و بوده تمیز شنوایی کمک وسیله که نمایید حاصل اطمینان 7-

 فیزیکی موانع

 :تیوپ اندوتراکیال یا الرنگکتومی

 را باشد آن از استفاده به قادر جسمی نظر از بیمار که ساده ارتباطی وسایل از بیشتری تعداد یا یک 1-

 نوشتن یا و دست فشردن یا چشم با دادن عالمت خیر یا بله معنای به ارتباط برقراری جهت و نموده انتخاب

 انتخاب را اشاره زبان و براق یاکارتهای و عکسها یا و ها نامه و کلمات با ارتباط برقراری های تخته یادداشتها

 .نمایید

 نمایند می برقرار ارتباط مددجو با که کنندگان مراقبت و دوستان و خانواده از اعم افراد تمامی اینکه از 2-

 .نمایید حاصل اطمینان برند، کار به و نموده درك را شده انتخاب ارتباط برقراری شیوه قادرند

 شده انجام تالشهای تقویت به مناسب زمان دادن با و داشته حوصله و صبر موثر ارتباط برقراری جهت 3-

 .بپردازید بیمار توسط

 شده متوجه را اخبار زنگ دادن فشار مانند خواستن کمک طریقه موثری طور به بیمار که باشید مطمئن 4-

 .است

 شناختی حیطه در اختالل

 .دارید نگه پایدار و ثابت بیمار، توجه جهت را چشمی تماس 1-

 حواس نمودن منحرف امکان کمترین تا کنید گفتگو ساکت مکان یک در مهم اطالعات کسب جهت 2-

 از و نموده تقسیم ساده وظایف به را ها آموزش .نمایید حفظ واقعی و ساده را ارتباط.شود ایجاد بیمار برای

 در طرحها یا ها عکس از .ننمایید استفاده خالصه واژه یا نمودن تلفظ از .نمایید خودداری طوالنی توضیحات

 .کنید استفاده مناسب زمان

 مایلید را خاکستری یا ای قهوه شلوار آیا نمایید سوال .ننمایید استفاده باز سواالت از امکان صورت در 3-

 .بپوشید؟ دارید دوست را چیز چه :بپرسید که این جای به بپوشید؟

 اید گفته را آنچه نداد پاسخی دقیقه 2 از پس بیمار اگر .دهد پاسخ دهید فرصت او به و باشید بیمار همراه

 تا بدهید استراحت فرصت یک گفتگو ادامه از قبل اید ننموده دریافت پاسخی همچنان اگر .نمایید تکرار

 .ننمایند را گفتگو بودن بیهوده احساس بیمار نه و شما نه اینکه

 بیهوش بیمار

 از که است حسی آخرین شنوایی که است این بر اعتقاد .باشید گویید می بیمار حضور در آنچه مراقب 1-

 .ندهد نشان وًاکنش ظاهرا اگر حتی بشنود تواند می اغلب بیهوش بیمار بنابراین رود می دست

 آنچه درباره طبیعی صدای تن یک با .بشنود را شما حرفهای است قادر بیمار که بگذارید این بر را فرض 2-

 .نمایید صحبت کنید می بحث معموالً

 در موثری روش تواند لمسمی باشید داشته خاطر به .نمایید صحبت او با بیمار نمودن لمس از قبل 3-

 .باشد ارتباط برقراری
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 ارتباط برقراری به بیمار تمرکز تا شود می باعث امر این .کاهشدهید امکان حد تا را محیط صدای 4-

 .شود معطوف

 کنند صحبت کشور عمومی زبان به توانند نمی که بیمارانی

 .کنید استفاده مترجم از لزوم موقع در 1-

 .نمایید استفاده کلمات از بعضی از حداقل تا کنید استفاده کلمات ترجمه جهت نامه لغت یک از 2-

 .کنید استفاده معمولی تون یک و ساده جمالت با 3-

 .دهید انتقال را عقاید پانتومیم با امکان صورت در 4-

 .روند می کار به زبانها تمام در آنها از بعضی زیرا .باشید داشته توجه کالمی غیر ارتباط برقراری به 5-

 یا و مختلف بیماریهای به ابتال اثر در ارتباط در اختالل است ممکن سن افزایش با هم مسن بالغین در :نکته

 هم کودکان با ارتباط همچنین .گیرند قرار توجه مورد ترتیب همین به باید که آید وجود به سن کهولت

 همچنین .نماید دریافت را اطالعات والدین با مناسب ارتباط با باید پرستار که است خاص توجه نیازمند

 شرایط در ارتباط نحوه

 مهمترین عوامل که در تاثیرگذاري ما بر دیگران نقش دارند، عبارتند از:

لباس پوشیدن: در محیط کار به ظاهر خود توجه کنیم. از ضوابطی که بر محل کارمان حاکم  -1

است، پیروي نماییم. اگر قصد داریم در پست خود ارتقا یابیم، باید ظاهر خود را همانند کسانی 

این موفقیت را احراز کرده اند، به عال وه اگر می خواهیم در شغل و حرفه   ه قبالآراسته کنیم ک

خود فردي با کفایت و کارآمد باشیم، بهترین لباس را که بودجه مان اجازه می دهد، براي خود 

 تهیه کنیم. توجه داشته باشیم در نخستین برخورد از روي سر و وضع ما به داوري می نشینند.

دن به زبان رفتار: زبان رفتار می تواند بیشترین تاثیر را از ما بر دیگران بگذارد، پس اهمیت دا -2

باید به آن اهمیت دهیم. تغییرات فیزیولوژیکی مهمی که می تواند توجه و احترام دیگران را به 

سوي ما جلب کنند، عبارتند از: حرکت آرام دو دست، صاف و شق ایستادن، صاف نشستن )قوز 

آرواره سست و نرم )اما نه شل و ول(،   نگهداشتن، نگاهی ثابت و نافذ داشتن،  سر را باال نکردن(،

حالت چهره اي که نمایانگر احساسات درونی باشد، لبخند زدن )یک لبخند خالصانه موجب ایجاد 

 نیرویی سرشار از شادمانی در سیستم بدن می شود( و...

ا باید خصوصیاتی داشته باشد تا در ارتباطات به هدف توجه کردن به لحن کال م: لحن کال م م -3

 خود نایل شویم. این خصوصیات عبارتند از:

 اولین کلمه هایی که از دهان، خارج می شود، لحن کال ممان را مشخص می کند. -

 صدایمان باید آرام، منظم و نیرومند باشد. -

 صدایمان بیش از حد بلند یا کوتاه نباشد. -
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 شیوه اي روان پشت سر هم ادا کنیم. از تامل بی جا خودداري نماییم. کلمات را به -

 روي کلمات و جمله هاي مهم تکیه کنیم. -

     :یبراي ارتقاي مهارت هاي ارتباط ات مهمنک

 

برقراری ارتباط مهارتی است که هر کسی از آن بهره ای دارد. با ارتباط داشتن با دیگران می توانید دیدگاه 

 .اندیشه هایتان را به آنها منتقل کنید و از نظرات و افکار دیگران نیز سود ببریدها و 

 

 

 

 بشنوید 

 

 

برخی افراد فکر می کنند تنها با مهارت بی نظیرشان در صحبت کردن می توانند در برقراری ارتباط با 

ر مهمی در مهارت های دیگران موفق شوند. اما ظاهرا این افراد فراموش کرده اند که شنیدن فاکتور بسیا

ارتباطی است. تا زمانی که شنونده خوبی نباشید، در ارتباط برقرار کردن با دیگران هم توفیقی کسب 

 .نخواهید کرد

 

برای اینکه شنونده خوبی باشید باید عالقه خود به آگاهی از دیدگاه دیگران را نشان دهید، از پرت کردن 

تان چندان مورد اطمینان نیست، یادداشت برداری کنید، حرف حواس طرف مقابل بپرهیزید، اگر حافظه 

 .دیگران را قطع نکنید و پیش از پایان صحبت طرف مقابل درباره حرف هایش قضاوت نکنید

 

 

 بخوانید 

 

مطالعه و خواندن، به شما کمک می کند تا درك بهتری از زبان، دستور زبان و فرم جمالت داشته باشید. 

شناخت اصطالحات صنف های گوناگون، بازشدن پنجره ذهن به روی چشم اندازهای  مطالعه نقش مهمی در

نو، یادگیری مطالب مختلف، افزایش خالقیت ایفا می کند. همچنین با مطالعه کردن قادر خواهید بود 

 .گوینده توانایی باشید. در یک کالم خواندن به تقویت مهارت های ارتباطی شما کمک شایانی می کند
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 :ارتباط غیرکالمی بها بدهیدبه  

 

غیر از ارتباط کالمی که همان صحبت با دیگران است،نوعی ارتباط غیرکالمی هم وجود دارد که با استفاده از 

 .لحن، ایما و اشاره، حرکات چشم ها، حاالت صورت و غیره میسر می شود

 

به عبارتی بسیاری بر این باورند که ارتباط غیرکالمی درك و برقراری ارتباط با دیگران را تسهیل می کند و 

 .ارتباط غیرکالمی آنچه در درون شماست را به راحتی به دیگری منتقل می کند

 

 .نباید فراموش کرد که ارتباط غیرکالمی در فرهنگ های مختلف، متفاوت است

 

 

 بپرسید 

 

را نسبت به موضوع پرسش و طرح سوال بخشی مهم و جدایی ناپذیر در برقراری ارتباط است و ذهن شما 

 .روشن می کند

 

دقت کنید که وقتی سوالی را مطرح کردید، برای پاسخ گرفتن هم شکیبایی به خرج دهید، تا جواب مناسبی 

 .بگیرید

 

 .پرسیدن سواالت به جا و مناسب در مسیر برقراری ارتباط شما را راهنمایی خواهد کرد

 

 

 درك اصول ارتباطی 

 

وندی را باید طی کرد؟ روند یا چرخه برقراری ارتباط به گونه ایست که در هر برای برقراری ارتباط چه ر

 .موقعیت و برای هر کسی قابل اجراست

 

روند برقراری ارتباط عبارت است از: هدف، رمزگذاری پیام، انتقال پیام، دریافت پیام، رمزگشایی یا درك پیام 

 .نده پیامدریافتی، ارائه بازخورد یا واکنش نشان دادن به فرست

 

 .با طی کردن این مراحل می توانید به سادگی با دیگران ارتباط برقرار کنید
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 مذاکره کنید 

 

ممکن است موقعیتی برایتان پیش بیاید که برای دستیابی به اهدافتان مجبور به مذاکره با شخص یا گروهی 

 .ببردشوید. طرف مقابل شما حتما تالش می کند که مذاکره را به نفع خود پیش 

 

مذاکره سودمند زمانی اتفاق می افتد که نیازها و چشم اندازهای مد نظر دیگران را خوب درك کنید و با 

 .برد ایجاد کنید-ذهنی باز به جای کوشش برای از میدان به در کردن حریف، ارتباط متقابل از نوع برد

 

 

 یادداشت برداري کنید 

 

رخی از نکات و صحبت های مطرح شده در نشست ها راهی به اشتراك گذاری اطالعات و مکتوب کردن ب

 .است برای به خاطر سپاری نکات مورد بحث قرار گرفته و کاوش برای درك بهتر آنها

 

 درجمع صحبت کنید

 

صحبت کردن در جمع به شما کمک می کند تا مهارت بیشتری در برقراری ارتباط با دیگران پیدا کنید. 

ین کاری را هیچگاه فراموش نکنید. از حاالت صورت و به ویژه چشم ها هم اعتماد به نفس داشتن در چن

 .غافل نشوید تا به این ترتیب شنوندگان و حاضران هم بتوانند با شما بهتر ارتباط برقرار کنند

 

 

 از کنار بازخورد به آسانی نگذرید 

 

اط شما با گیرنده یا فرستنده پیام بازخورد کلید برقراری ارتباط است. بازخورد به شما کمک می کند تا ارتب

برقراری ارتباط با دیگران برای شما سود بیشتری   سازنده باشد. در قضاوت و داوری منصف و عادل باشید تا

 .داشته باشد. داشتن نگرش مثبت نسبت به بازخورد می تواند فاصله شما را با موفقیت کمتر کند

 

 

 بر کشمکش ها پیروز شوید .

 

رد بخش جدایی ناپذیر ارتباط متقابل و روابط کاریست. تالش کنید در این کشمکش ها کشمکش و برخو
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مودب و در عین حال محکم باشید، به جای تمرکز بر فرد یا گروه به دنبال راهی برای پیروزی بر کشمکش 

 .ها باشید، به جای تصمیم گیری بر پایه فرضیات و حدس و گمان ها، برای یافتن حقایق کاوش کنید

 

 در برخورد با اشخاص حفظ حریم های ذیل توصیه میگردد:

 :فاصله ) حریم ها (

  محدوده حریم ها : •

 cm 54-54صمیمی  •

 cm 521-54شخصی  •

 cm 341 -521اجتماعی  •

 cm 341عمومی  •

حریم متفاوت است .عالوه  علیرغم این فواصل درفرهنگهای مختلف اعم ازشهری وروستایی این •

مثل منزل ـ محل کار ـ اتومبیل ـ و...... نیز این فواصل مقداری جابجای  براینکه درمکانهای مختلف

  شود.

مثالهایی ازحریم ها شامل نشستن روی نیمکت پارك ـ سینماـ اتوبوس ـ آسانسورـ تاکسی ـ  •

عصبانیت تظاهرکنندگان ـ دست _میزکنفرانس ـ توالت عمومی ـ افزایش جرایم درمحالت شلوغ 

  انوشتن نام روی آنهاـیایی ـ قراردادن اشیاء شخصی دادن دونفر شهری وروست

  بستگی به رعایت حریم افرادواحترام به آن دارد. رابطهبرقراری وحفظ   •

  پایگاه اجتماعی و غریبه یا آشنا بودن در ارتباط است. -فاصله ها با میزان عالقمندی •

 محدوده حریم:
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 فاصله قابل قبول مکالمه برای غالب شهرنشینان

                               

 اشکال ذیل مفهوم نشانگرهای حالت بدن در ارتباط غیر کالمی است.                     عکس العمل منفی زنی که یک مرد به حریم او تجاوز نموده است.

    

 :بگذار کامال رك باشم
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 : دست سلطه گر                                                 : دست سلطه پذیر

                       

 

 

 : کنترل را به دست گرفتن                                                   دست پرخاشگر
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  دست دادن مردانه                                                             : ارائه کنترل
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 بر طرف کردن فشاري که کف دست به سمت پائین ایجاد شده                             : فشار با کف دست به سمت پائین

                   

 

 

 

 

 : مصافحه سیاستمداران                                              دستکشی:مصافحه      

                     

 

 

 مصافحه خرد کننده انگشتان                                         :مصافحه ماهی مرده
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  کشیده)بازوی کشیده(: دست                          :فشار دست سفت و کشیده شده

                   

 

                                گرفتن مچ دست:                                      :گرفتن نوك انگشت
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 : گرفتن آرنج دست                                                              گرفتن بازو
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  مورد خوبی برایت دارم                                                      چه جالب

              

 

 

  در حال استراحت روی میزانگشتان کره شده                      انگشتان گره شده در برابر صورت
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        دستهای شیب دار برافراشتهه شده در حالت ایستاده                         انگشتان گر

            

           

                                                                                      

                                                                       

                                 دستهای شیب دار فروافتاده

                 

 

 عالمتهای برتری و اطمینان)ازخود(
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   گرفتن ساعد                                                          مچ در دست

                       

 

 

 

  ))به نظر بنده...((         :                      دست ها در جیب ژاکت یا جلیقه
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  شست بیرون زده از جیب های پشتی                                         انگشتان شست به سمت باال

                     

 

 یک حالت خیلی جدی                   مشت کردن دست حاکی ازیک رفتارخصومت آمیز
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  مانع مختصردست )ایجادمانع ناقص با دست(                               حالت استاندارددست به سینه

                           

 

 

 : گرفتن دست خود                                                      :نمایش رفتاربرتر
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  :استفاده ازگل برای ایجادمانع :                      استفاده ازکیف دستی به عنوان مانع

 

                 

 ناراحتی یا حالت عصبی پنهان شده

 

 

 

 :چهرهحرکات سرو 
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 ناراحتی ودرد -گره کردن ابروها = خشم •

 دریافت -باالبردن ابروها = تعجب •

 تسلیم–تکان دادن سررو به پایین = تأیید  •

 تأسف -تکان دادن سر رو به اطراف = مخالفت •

  تکان دادن سر رو به باال= انکار و عدم پذیرش •

 :ژست ها

 رفع مسئولیت -باال انداختن شانه ها = نفهمیدن موضوع •

 = ارزیابیلیدن چانه ما •

 انگشت روي شقیقه = تفکر و تأمل •

 دست به کمر = مقابله •

  دست به چانه= اشتیاق •

 

 :توصیه های کلی برای بهتر کردن ارتباط کالمی

 به طور مداوم و پشت سر هم صحبت نکنید. •

 آن چه را می گویید روشن و واضح بیان کنید. •

 نکشید.با بیان جزئیات خسته کننده صحبت را به درازا  •

 بین آنچه می گویید و تن و آهنگ صدایتان هماهنگی برقرار کنید. •

 به شنونده نگاه کنید. •

 خود را بجای شنونده گذاشته و احساس او را در نظر بگیرید. •

 از واژه های تعمیمی همیشه و هرگز کمتر استفاده کنید. •
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 نصیحت نکنید. •

  استفاده از کلمات و جمالت مثبت و مناسب •

 برقراری ارتباط صحیح با بیمار:نحوه 

  دائما چشمتان و تمام توجهتان به بیمار باشد •

. به بیمار توجه کامل کنید . بدین طریق به بیمار نشان می دهید که او در درجه اول اهمیت قرار  •

  دارد .

  . اگر نام بیمار را می دانید بدرستی از آن استفاده کنیدحس»برای ایجاد   •

 .استفاده کنید  کمتر «نازنینم»، « عزیزم»هایی مثل  از واژهسعی کنید  •

از صدا زدن نام کوچک بیمار مگر اینکه کودك باشد یا از شما بخواهد از نام کوچکش استفاده کنید  •

  خودداری کنید .

 استفاده کنید « دوشیزه»و یا « خانم »، «  آقا»از عناوین محترمانه ای مثل  بعالوه ،   •

 .چشمان بیمار نگاه کنید . ایجاد تفاهم باعث اعتماد بیمار به شما میشودمستقیما به « تفاهم  •

. حتی اگر مجبورید به بیمار مطلب بسیار ناخوشایندی را بگویید به بیمار حقیقت را بگویید  •

 حقیقت بهتر از دروغ گفتن است .  ،

ال خاصی را پرسیدند همیشه نباید همه چیز را به بیمار گفت . اما اگر بیمار یا اعضای خانواده سو •

 .باید راست بگویید 

بیماری ممکن است بپرسد   اگر پاسخ به سوال بیمار را نمی دانید همان را بگویید . برای مثال ، •

 پاسخی کافی است « من نمی دانم »گفتن « آیامن حمله قلبی داشته ام ؟»

  . از کلماتی استفاده کنید که بیمار بفهمد  •

 .به هر دلیل با صدای بلند یا آهسته با بیمار صحبت نکنید  •

 از واژه های پزشکی که بیمار ممکن است نفهمد استفاده نکنید  •
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. ممکن است بیمار تنها قسمتی از مراقب مطالبی که درباره بیمار به دیگران می گویید باشید  •

تفاهم  که گفته شده دچار سوء آنچه که گفته می شود را بشنود و در نتیجه به شدت در مورد آنچه

 شود 

حتی اگر با دیگران صحبت می کنید و حتی اگر بیمار ظاهراً بیهوش یا بدون پاسخ است همیشه  •

 فرض کنید که بیمار میتواند هر کلمه ای که میگویید رابشنود. 

 ارتباطات غیر زبانی در ارتباط با بیمار بسیار مهم است .  مراقب حرکات بدن خود باشید . •

  بیماران ممکن است حرکات و ژست های بدنی شما را بد برداشت کنند •

 دقت کنید که تهدید را القا نکنید .   •

 هنگام کارهمیشه خود را در حالتی آرام و حرفه ای نشان دهید   •

 . دقت زیادی درتن صدایتان داشته باشید همیشه به آرامی ، به وضوح و مشخص صحبت کنید  •

و طوری روبروی شخص قراربگیرید که  ی دارد به وضوح صحبت کنیداگر بیمار مشکل شنوای •

 بتواند حرکت لبهای شما را بخواند 

فریادکمکی به شنیدن نمی کند . در عوض ممکن است بیمار را بترساند و حتی کار شنیدن او را  •

 مشکل تر کند 

 از الفاظ کودکانه در برخورد با سالخوردگان یا با هر کس دیگری بجز بچه ها استفاده نکنید  •

، یا جواب پرسشتان را بدهد این وضعیت بخصوص در  زمان کافی به بیمار بدهید تا پاسخ گوید •

 مورد بیماران سالخورده صدق میکند 

مار از نظر فیزیکی آسوده و راحت باشد . باید به نیازهای بیمار توجه داشته باشید . سعی کنید که بی •

آیا بیمار نیاز به همراهی یک دوست یا یکی از   آیا بیمار احساس سرما یا گرما نمی کند ؟

 ؟  وابستگانش دارد 

 :بیمار سالخورده •

  آرام و آهسته به بیمار سالخورده نزدیک شوید . •

 د . زمان زیادی را به بیمار بدهید تا به سؤاالت شما پاسخ گوی  •
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  نگرانی یا اختالالت شنوایی و بینائی توجه کنید . به عالئم سردرگمی ،  •

 بیماران سالخورده اغلب احساس درد بیشتری می کنند  •

در وضعیتشان باشید . حتی تغییرات ناچیز در تنفس  مراقب تغییرات قابل مشاهده حتی بسیار جزئی •

  یا وضعیت ذهنی ممکن است مشکالت مهمی را نشان دهد

عینک یا دندانهای مصنوعی را قبل از خروج   اطمینان یابید که بیمار وسایل کمکی شنوایی ، •

 برداشته است 

 

  


