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مهیا کردن شرایط مصاحبه. 1  

oخورد می غذا بیمار که نباشد وقتی مثال : مناسب زمان 

oبنشینند هم به نسبت درجه 45 زاویه : مناسب مکان ، 

 ، بیمار به نسبت متری 1.5 فاصله ، خروج در به نزدیکی
 نباشد تلفن و میز مصاحبه اتاق در
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شروع مصاحبه.  2  
 

oجای ما و بیمار مشخص باشد 

oمعرفی خود 

o ایجاد یک شرایط آرامش بخش برای بیمار جهت جلب

 اعتماد وی

o 45 – 20 تعیین زمان مصاحبه   

oآغاز بحث درباره مسایل ساده و روزمره 

oاطمینان به بیمارکه اطمینان او محرمانه می ماند 
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 (working)هشحلِ ماس یا تؼاهل.  3
 

oدقت فزاٍاى تِ ّوِ گفتِ ّای تیوار 

oِتطَیق تیوار تِ هصاحثِ تا استفادُ اس تکٌیک ّای هصاحث 

oهطاّذُ دقیق ّوِ حاالت تیوار 
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 ( Termination)اختتام هزحلِ . 4
 

 تزیي ٍ هْن تزیي هزحلِسخت  ⃝

 ارسضیاتی در فزآیٌذ پزستاری  هؼادل  ⃝

جلَگیزی اس ٍاتستگی در ّواى هزحلِ ضزٍع سهاى اختتام را تزای  ⃝
 هی گَیین
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 تکنیک های مصاحبه
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 سَال 

 
Q   ایي فزصت را تِ تیوار هی دّذ کِ تیوار درتارُ خَد فکز

 کٌذ ٍ احساسات ٍ ادراکات خَد را تیاى کٌذ

Qًوی گین خَتی؟...القا ًکزدى چیشی تِ تیوار 

Q تستِ  –سَاالت تاس 

Q ًکات در هَرد سَال: 
Qاس کلوِ چزا کوتز استفادُ ضَد 

Qاس سَاالت خجالت آٍر در اتتذای هصاحثِ تپزّیشیذ 

Qضزٍع سَاالت تا هسایل سادُ ٍ رٍسهزُ تاضذ 
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 گَش دادى فؼال

 

 هْوتزیي ضیَُ در هصاحثِ❿
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 ( Clarification  (رٍضي ساسی 
 

 :ّزگاُ صحثتْای تیوار هثْن گیج کٌٌذُ تاضذ 
 هی ضَد تیطتز تَضیح دّیذ

 تزای تذست آٍردى جشئیات تیطتز
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 (Reflection  (تاستاب 
 

دارد ّن تزای تیوار ّن پزستار، تیاى احساسات ٍ جوالت خَد  طزفِ دٍ فایذُ   ℅
 تیوار تا جوالت خَدش

هی فْوذ کِ سخٌاى تیوار را درست فْویذُ است ٍ تیوار هی فْوذ  پزستار   ℅
 پزستار تِ حزفص گَش دادُ
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 ( Confrontation) رٍیارٍیی 
 

 ِپزستار تفاٍت ّای تیي صحثت ، ػول ٍ رفتار کالهی تیوار را ت
ّوزاُ ًکات هثْن ، تِ صَرت دٍستاًِ ٍ تِ آراهی تِ تیوار یادآٍر 

 .هی ضَد 
تیوار تا حقیقت رٍتزٍ هیطَد. 

 

11 



 ( Exploration  (کاٍش 
 

Ω توزکش تز رٍی کاٍش  :تاسگزداًذى پزسص تیوار تِ خَدش ، ّذف
 احساسات ًحفتِ تیوار

Ω تِ ًظزت هي خَب هیطن ؟: هثال 

Ω خَدت چی فکز هی کٌی ؟: ج 
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 (Suggestion (پیطٌْاد دادى 
 

 جلة تَجِ تیوار تِ راُ حل ّای دیگز×

 .....تؼضی هزدم سؼی هی کٌٌذ: هثال ×

 ...آیا تِ ًظزت ایي راُ حل جَاب هی دّذ کِ : ج ×
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 ( Focusing) تمرکز 
 

 توزکش رٍی هَضَع ٍ ّذف اصلی تیوار•
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 (Silence(سکَت 
 

دّذ هی تیوار تِ صحثت اجاسُ ، هْن اتشارّای اس 

تیوار حزفْای ضٌیذى تِ اٍ هٌذی ػالقِ دٌّذُ ًطاى پزستار سکَت 
  . است پاسخ تْتزیي تزدیذ هَاقغ در تیوار سکَت گاّی . است

 خَش ًَػی تیوار سکَت تشًذ، حزف تَاًذ هی خَدش کِ تیواری
 . ضَد هی هحسَب آهذگَیی
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 ( Informing) دادن اطالعات 
 

 موجب افزایش اعتماد و همکاری و کاهش اضطراب و

 آشنایی بیمار با حقایق می شود

 من پرستار شما هستم: مثال 

 حالت گیجی ، تاری دید و سردرد مربوط به داروی

 شماست
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 شکستن سکوت
 

 است بهتر پس شود می ارتباط قطع موجب طوالنی سکوت

 طوالنی سکوت از پس سوال بهترین...بدانیم را سکوت علت
 ؟ کردی می فکر چیز چه به : بیمار
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 (    Imelied –Verbalizing)بیان مفاهیم تلویحی 
 

 هستم توخالی صدف مثل من : ب

 ؟ کنی می یاس و پوچی احساس : پ
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 عشیقِ گشفتي ؿشح حال

 Identifying data:I.D ( هـخصات ملی) 
ًام،ػي، ٍضغ تاّل، جٌغ، : َّیت ؿخصی مِ ؿاهل

 .ٍ هزّة اػت ، هليتؿغل،صتاى ، ًظاد، 
 .مٌذمِ تيواس تا آًْا صًذگی هی افشادی 
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CC: Chief complaint 
 

 اي شذن آيردٌ یا مراجعٍ علت مًرد در بیمار کلمات عیه قسمت درایه 
 قسمت ایه بایذ َم وباشذ کردن صحبت بٍ قادر بیمار اگر. شًد می رکر

  گىجاوذٌ آن در است اطالعات مىبع کٍ شخصی تًصیف ي شًد تکمیل
 کلمٍ بٍ کلمٍ بایذ باشذ غریب ي ربط بی َرقذرَم بیمار تًضیح. شًد

 . شًد آيردٌ قسمت ایه در
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P.I: present Illness  
 

 رفتار، تغییر):است شده شروع موقع ازچه كه كنوني بیماري

 در درمانهایي چه (تغیرشخصیت افكار، تغییر احساس، تغییر

 و نموده مصرف كه داروهایي و است شده انجام او مورد

 قسمت مهمترین بخش این.نه یا داشته عالئمي تشدید یا بهبودي

 . است گذاری تشخیص برای حال شرح گرفتن
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Previous Illnes  

 . شود هی توصیف رواًی و جسوی بیواریهای قبلی های دوره قسوت ایي در
 ًام ، آهده عول به درهاًهای ًوع ، ًاتواًی وسعت بیوار، عالئن درباره باید

 هیساى و قبلی های درهاى اثرات ، بیواری هر هدت طول ، ها بیوارستاى
 . شود هی ثبت زهاًی ترتیب به و شود هی سوال درهاى رعایت
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Family History 

 ي ضذن بستری ، رياوی بیماری مًرد در مختصری بایذ بخص ایه در
 سًء سابقٍ آیا . ضًد دادٌ تًضیح بیمار ايل درجٍ بستگان درمان

 دارد يجًد خاوًادٌ در اجتماعی ضذ رفتار یا الکل یا مًاد مصرف
 اوذ بًدٌ بیمار خاوٍ در کٍ افرادی ًَش ي ضخصیت بایذ ، برایه ؟عاليٌ

 : ایىکٍ دیگر مفیذ سًاالت از. ضًد دادٌ تًضیح حال تا کًدکی زمان از
 بیمار از ؟ است چگًوٍ اش خاوًادٌ یا يالذیه وسبت بیمار وگرش

 ایه بٍ تًجٍ بایذ ي کىذ تًصیف را خاوًادٌ اعضای از َریک بخًاَیذ
 را کسی چٍ یا کىذ می اضارٌ کسی چٍ بٍ ايل بیمار  کٍ کرد وکتٍ

 ... گیرد می وادیذٌ
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Personal history 

  اٍاخش ، مَدمی اٍایل ، تَلذ اص پيؾ ٍ حَالی ّای دٍسُ تِ
  هشتَط غالة ّيجاًات . ؿَد هی تقؼين تضسگؼالی ٍ مَدمی

 . تگيشًذ قشاس ًظش هذ تایذ هختلف ّای دٍسُ تِ

24 



 سابقه حوالی تولذ و پیش از تولذ

  یا خَاػتِ -تاسداسی حيي دس ضشتِ -هادس تاسداسی هذت عَل
 هذت عَل دس هادس هـنالت -حاهلگی تَدى ًاخَاػتِ
 .تاؿذ هی تاسداسی

  آیا ؟ داؿتِ جؼواًی یا سٍحی تيواسی حاهلگی حيي هادس آیا
 ؟ اػت مشدُ هی هصشف النل یا ػيگاس
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(سالگی  3تولذ تا ) اوایل کودکی   

 Toilet تخلیه آداب تغذیه، عادات تغذیه، :شامل زندگي اول سال سه
training باشد مي.  

 حائز زندگي اول سال سه در كودك بر و دور انسانهاي ثبات سابقه)
 (آنها شدن جدا یا مادر و پدر اختالالف مانند است اهمیت

 از نیز كودك (گیري شكل) تكوین حال در شخصیت بررسي همچنین
 زیر موارد كودك در است ممكن كه میباشد برخوردار اي ویژه اهمیت

 .شود دیده

 خجالتي ، (with draw) گیر گوشه ، (hyperactive) زیاد فعالیت
(shy)ترسو (timid) اجتماعي، (sociable) ، خلق كج (temper 

tantrum) ، زمین به سركوفتن (Head barging) جویدن ناخن (nail 
biting) ، رختخواب كردن خیس. Bed) wetting or soiling) 
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(سالگی  11تا  3) اواسط کودکی   

 وفق و طرزسازگاری رفتن، مدرسه مورد در بچه احساس

 تعداد دوستها، نخستین جدید، محیط و مدرسه با خود دادن

 جمعی، گروههای در بودن مطیع یا بودن رهبر دوستها،

 .وجود ابراز الگوهای

 است؟ بوده قوانین رعایت و همتاها با تعامل به قادر کودک آیا

 و هوش مهارتهای سایر رشد و خواندن ، یادگیری سابقه
 . است مهم حرکتی
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...و  

 تاریخچه تحصیلی 

 تاریخچه شغلی 

 تاریخچه زناشویی 

 تاریخچه نظامی 

 تاریخچه قانونی 

 فعالیت اجتماعی 
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  یجنستاریخچه 

 نیست بازیابی قابل کودکی دوران جنسی تمالیات عمده قسمت

  بین جنسی های بازی و ها کنجکاوی مردم از برخی هرچند ،

 بیمار بپرسیم باید. آورند می خاطر به را خود سالگی 6 تا 3

 مورد در توان می همچنین . آموخت را جنسی مطالب چگونه

 . کند سوال کودکی دردوران بیمار از جنسی استفاده سوء

 مانند جنسی های نشانه هرگونه حاوی باید جنسی تاریخچه

 زودرس انزال ، نعوظ اختالل ، جنسی ناتوانی ، ارگاسم فقدان

 آزارگری ) نظیر جنسی انحراف و جنسی میل فقدان ، کند یا
   .باشد ( جنسی تماشاگری ، یادگارخواهی ، جنسی
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 11-9 پسرها در كه :بلوغ دروه یا (adolescent) مرحله•
 سنین این در كه است سالگی 16  - 14 دخترها در و سالگي
 شامل بحران كه شوند بحران (crisis)دچار جوانها است ممكن

 این در والدین بنابراین .باشد مي ...اعتیادو دزدي، بزهكاري،
 .بنمایند خود ازفرزندان بیشتري مواظبت بایستي سنین

•  

 انتخاب درمورد كه :بزرگسالي دوره یا (adult hood) مرحله•
 بودن، زیردست و تابع ، بودن بادقت بودن، طلب جاه شغل،
 وي داشته،احساس تاكنون كه هایي شغل تعداد دادن، شغل تغییر

 .گردد مي سوال داردن اكنون و داشته كه شغلي مورد در
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 ظاهر(   1  
 رفتار آشکار(   2  
 طرز برخورد(   3  
 تکلم(    4  
 خلق و عاطفه(    5  
 تفکر(    6  
 شکل -        
 محتوا -        
 ادراک(   7
 وضعیت شناختی(   8
 هشیاری -        
 اورینتیشن -        
 تمرکس -        
 (فوری ، نسدیک و دور ) حافظه  -        
 محاسبه -        
 معلومات عمومی -        
 استدالل انتساعی -        
 بینش(   9  
 قضاوت(    10
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 توصیف کلی 

 با ، کننده مصاحبه نظر در بیمار کلی جسمانی وضعیت و ظاهری وضع قسمت این در : ظاهر  - 1

   . شود می توصیف او آراستگی و لباس ، توازن ، ها اندام وضعیت و حاالت به توجه

 در ها ناخن و موها ، آرایش ، لباس ، وقار و توازن ، ها اندام وضعیت مانند مسائلی قسمت این در

 : شود می آورده زیر رایج اصطالحات غالب

   ( بگیرد قرار توجه مورد اضطراب عالئم ) مضطرب ، ژولیده ، وقار با ، معذب بیحال،  ، سالم
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که . این طبقه به جنبه های کمی و کیفی رفتار حرکتی بیمار مربوط می شود : رفتار آشکار – 2

 (agitated)،رفتار پرخاشگر( retard)رفتار عقب افتاده : عبارتند از 

، سفتی  (waxy)،رفتار مومي (hypoactive)، رفتاركم فعالیت (hyperactive)رفتار پرفعالیت

 ...  و (rigidity)عضالنی 

 .همچنین ادا و اطوار، تیک، طرز راه رفتن و فرزی و چابکی در این قسمت گذارش میشود 

 .حرکتی بدن باید مورد توجه قرار بگیرد  –کندی روانی 
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 دس فؼال ؿشمت :هَاسد ایي ؿاهل :تزخَرد طزس – 3
 ػالقِ، تا سك، تَجِ، تا گشا، هٌفی فؼال غيش هصاحثِ،ؿشمت

  تا ، تاصیگَؿی ٍ ؿَخی تا تَام ، تفاٍت تی ، دؿوٌی حالت
 .آهيض احتياط یا سفتي عفشُ

 ثثت تایذ ًيض مٌٌذُ هؼایٌِ ٍ تيواس تيي تفاّن تشقشاسی هيضاى
 . ؿَد
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 سا تنلن . ؿَد هی تَصيف تنلن فيضینی خصَصيات :تکلن – 4
 . مشد تَصيف ميفيت ٍ ػشػت ، مويت حؼة تش تایذ

 حشف من ، صتاى خَؽ ، ٍساج ، پشحشف تَاى هی سا تيواس
 لنٌت ، پشفـاس ، مٌذ یا تٌذ اػت هوني تنلن . مشد تَصيف...ٍ

  یا جَیذُ جَیذُ ، تلٌذ ، ینٌَاخت ، ًوایـی ، ّيجاًی ، آهيض
 .تاؿذ هي هي ّوشاُ

  ّشگًَِ. ؿَد هی آٍسدُ قؼوت ایي دس صتاى لنٌت ًظيش اختالالتی
 تنلن آیا ایٌنِ ٍ ؿَد ثثت تایذ ٍجَد صَست دس تلفظ دس لْجِ
 ؟ خيش یا اػت خَداًگيض تيواس
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یا خلق  دسًٍی اػت ٍقاتل هـاّذُ ًيؼت   Mood: خلق – 5
 .ٍ خَد تيواس تایؼتی آى سا تياى مٌذ

 عَل ، ؿذت ، ػوق تِ اؿاسُ ؿاهل تایذ تيواس خلق تَصيف
  خلق تَصيف تشای هؼوَل صفات. تاؿذ آى ًَػاًات ٍ هذت

  ، خـوگيي ، هضغشب ، پزیش تحشیل ، افؼشدُ : اص ػثاستٌذ
 ...ٍ تْی ، ؿٌگَل ، هٌثؼظ

 . تاؿذ (  Labile )داس ًَػاى اػت هوني خلق
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 .پاػخ دّی ّيجاًی تيواس مِ اص سٍی حالت چْشُ تـخيص دادُ هی ؿَد :ػاطفِ – 5

 : ػثاستٌذ اص Affectاًَاع •

 blunted.مِ ماّؾ ػويق دس اتشاص ػَاعف ٍجَد داسد: ػاعفِ مٌذ( الف•

 apathy.مِ تيواس ًـاًِ ای اص ػاعفِ دس چْشُ ًذاسد: تذٍى ػاعفِ( ب•

 اػت apathyتؼضی هٌاتغ هی گَیٌذ ّواى  Flat:ػاعفِ ػغحی( ج•

هثالٍقتی ینی اص ًضدیناى ٍی فَت مشدُ اػت ٍ اٍ ؿذیذاًا هی  : ػذم تٌاػة ػاعفِ( د•
 inappropriate.خٌذد

  Labileتغييش ػشیغ ٍ ًاگْاًی ّيجاًات تذٍى استثاط تا هحشك خاسجی: ػاعفِ تی ثثات ( ُ•

 Ambivalenceاحؼاع هتضاد ٍ ّوضهاى ًؼثت تِ یل هَضَع : دٍگاًگی احؼاع (ك•
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 تفکر

  . گَیٌذ تفنش ؿنل ّا تذاػی ٍ ّا اًذیـِ چيذى ّن مٌاس ًحَُ تِ : تفنش ؿنل •
 .تاؿذ فْن قاتل غيش ٍ هٌغقی غيش ماهال یا هٌؼجن ٍ هٌغقی اػت هوني

 . اًذیـذ هی آى دستاسُ تيواس آًچِ تِ : فنش هحتَای•
  اص ؿذى خاسج ، پشداصی حاؿيِ : تفنش ؿنل دس ؿایغ اختالالت اص ّایی ًوًَِ •

 ... ٍ دسجاهاًذگی ، فنش اًؼذاد ، هواػی تفنش ، ػاصی ٍاطُ ، افناس پشؽ ، خظ
  ، رٌّی ّای هـغلِ ، ّا ّزیاى: تفنش هحتَای دس ؿایغ اختالالت اص ّایی ًوًَِ•

  دگش یا خَدمـی تنشاسی افناس ، ػولی ّای ٍػَاع ، فنشی ّای ٍػَاع
 ... ٍ اًگاسی خَدتيواس ، مـی
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 :  اختالالت دسمی  ؿاهل  

 (:illusion)ادساك حؼی غلظ تا ٍجَد هحشك خاسجی(الف

 .هثالً دس تاؽ ؿاخِ دسخت سا تِ صَست هاس هيثيٌذ
دسك حؼی غلظ تذٍى ٍجَد هحشك هی تاؿذ مِ (: Hallucination)تَّن(ب

 اصؿاهل اًَاع هختلف اػت 

 هؼخ ؿخصيت ٍ هؼخ ٍاقؼيت( ج 
 

 آیا تا تِ حال ؿذُ ٍقتی مؼی دٍسٍتش ؿوا ًيؼت صذایی تـٌَیذ ؟
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 مثال هایی از خطاهای حسی
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 :  ّـياسی ( الف
 تيشگی 
 آلَدگی خَاب 
 تْت ( stupor  ) 
 اغوا ( coma )  
 حالی تی  
ماهل ّـياسی  
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 . تاؿذ اسیٌتِ صهاى ٍ هناى ، ؿخص تِ فشد : ػٌجی هَقؼيت (ب
 ؟ چيؼت ؿوا ًام 
 ؟ ّؼتن می هي 
 ؟ مجاػت ایٌجا   
 ؟ اػت ؿذُ ٍاقغ مجا دس 
 ؟ ّؼتين ؿْشی چِ دس ها   
 ؟ اػت سٍص اص هَقغ چِ االى 
 ؟ اػت ػال اص هَقغ چِ االى  
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   :توشمض (ج
مٌيذ من تا 7 تا 7 ، 100 ػذد اص  
تگَیيذ هؼنَع عَس تِ سا الفثا حشٍف. 
 تگَیيذ اػفٌذ هاُ اص هؼنَع عَس تِ سا ػال هاّْای اػاهی . 
 ؟ اػت سٍص اص هَقغ چِ االى 
 ؟ اػت ػال اص هَقغ چِ االى  
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 : هثال ػٌَاى تِ.... فَسی ٍ ًضدیل ، ًضدیل گزؿتِ ، دٍس حافظِ :حافظِ (ت
 

 ... ی حافظِ تشسػی تشای
  مَدمی دٍساى دستاسُ ػَال...دٍس

 اخيش هاُ چٌذ اخثاس ٍ هْن سٍیذادّای .... ًضدیل گزؿتِ
   ًِ یا ای داؿتِ هالقاتی دیشٍص یا ای خَسدُ چِ ؿام یا ًاّاس ... ًضدیل

  سقن 6 هؼنَع ٍ هؼتقين ؿواسؽ ... فَسی
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   :هحاػثِ (ث
 سیاضی اصلی ػول 4 اًجام تَاًایی

  مشایِ تذی تامؼی تِ تَهي 800 اگِ هثال ًذاؿت ػَاد اگِ
 تگيشی؟ پغ تایذ چقذس تـغ 500
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  :ػوَهی هؼلَهات (ج
  . ؿَد ػَال تيواس تحصيلی ٍ فشٌّگی صهيٌِ هَسد دس ػَاالت

 تحصيالت ٍ َّؽ ، دسك ػغح تِ تؼتِ
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   :انتزاعی های استدالل (چ

 پاییز آخر رو جوجه مانند ای ساده های المثل ضرب معنای

 بین شباهتي چه كه شود سوال بیمار  از اگر اینکه یا میشمرند
  .اند میوه دو هر كه دهد مي جواب است خیار و هندوانه
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  مِ تيواسی اص تيواس تيٌؾ ٍ آگاّی اص ای دسجِ تصيشت ، آگاّی
 .تاؿذ هی ریل هَاسد ؿاهل .داسد

 
 .  مال تيواسی خَد سا اًناس هی مٌذ( 1

 آگاّی هختصش اص تيواس تَدى ٍ ًياص تِ مول اها دس ػيي حال اًناس آى  ( 2

 .آگاّی داؿتي اص تيواسی، اها ًؼثت دادى تشٍص اى تِ دیگشاى ٍ ػَاهل خاسجی( 3
 .آگاّی داؿتي اص ایٌنِ تِ ػلت تؼضی چيضّای ًاؿٌاختِ دس خَدؽ تيواس اػت( 4
 .هثالً ؿخص ػيگاس تنـذ ٍ اص هضش تَدى آى اعالع داؿتِ تاؿذ: آگاّی ػقالًی( 5
 .چٌاًچِ هضشات ػيگاس سا تذاًذ ٍػيگاس ًيض ًنـذ: آگاّی احؼاػی( 6
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 سػيذى تشای قثَل قاتل اتضاس ٍ هٌاػة اّذاف اًتخاب تَاًایی
 پيذا آدسع ٍ ًـاًی تا ّوشاُ ای ًاهِ اگش ایٌنِ هثال اّذاف تِ

  تایذ.هينٌين تشسػی سا تيواس قضاٍت مٌيذ؟ هی چناس ًوایيذ،
 .ّذف تِ سػيذى ساُ ّن تاؿذ دسػت ّذفؾ ّن
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   Reliability 
 پایائی

 تخمین معاینه گر از میزان راستگویی بیمار•
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 synopsis of psychiatry kaplan & sadocks 

Psychiatric nursing care plans fortinash 

Mental health nursing  barbara boer 

The clinical interview using DSM –IV – TR ekkeard 

othmer 
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گاّی درهیاى توام تذتیٌی ّاین ، کیٌِ ّاین ، اضطزاتن ، تذ 
تِ ایي فکز هی افتن کِ آیا هاّیت دل هي  ... دلی ّاین 

 ...کزایتزیای سالهتی را پز هی کٌذ
سایکَس هطتزک ....ضص ، ّفت ،  DSMضایذ در کتاب 

 ...تذاخالقی ّای سًذگی ّز رٍسُ گٌجاًذُ ضَد
 ...خَد را ّن ًذارم  MSEحتی دل ٍ دهاؽ تزرسی 

 ...تگذار خیال کٌٌذ ایٌجا حال ّوِ ها خَب است
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