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 ارتباط چیست؟

 زر فزایٙس آٔٛسضي ، 
 ارتجبط ػجبرت است اس ثزلزاری راثغٝ ثیٗ  

 زٚ فزز ، زٚ ٔٛضٛع ، زٚ ا٘سیطٝ ٚ یب ثیطتز  
 ٚ ثٝ ػجبرت ثٟتز  

 تفبٞٓ ٚ اضتزان فىز ٚ ا٘سیطٝ  
 .ثیٗ ٔؼّٓ ٚ فزاٌیز یب فزاٌیزاٖ
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 ارتجبط ػجبرت است اس 
 فزا یٙس ا٘تمبَ ٚ تجبزَ 

 افىبر  ، ا٘سیطٝ ٞب  ، احسبسبت ٚػمبیس 
 زٚ فزز یب ثیطتز 

 ثب استفبزٜ اس ػالئٓ ٚ ٚ ٕ٘بزٞبی ٔٙبست 
 .  ثٝ ٔٙظٛر تأثیز، وٙتزَ ٚ ٞسایت یىسیٍز



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس
5 

 اًَاع رٍش ّای ارتباطی

  ارتجبط ارازی ٚ ارتجبط غیز ارازی. 
  ارتجبط رسٕي ٚ ارتجبط غیز رسٕي  . 
  ارتجبط والٔي ٚ ارتجبط غیز والٔي  . 
  ٓارتجبط ٔستمیٓ ٚ ارتجبط غیز ٔستمی. 
  ارتجبط فززی ٚ ارتجبط جٕؼي  . 
  ٝارتجبط یه عزفٝ ٚ ارتجبط زٚعزف  . 
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 ارتباط ارادی ٍارتباط غیز ارادی -1

 اٌز ارتجبعي  
 ثب عزح ٚ ثز٘بٔٝ ریشی لجّي ٚ حسبة ضسٜ ثبضس ،  

 آ٘زا ارتجبط ارازی ٌٛیٙس ،  
 

 ٚاٌز ثسٖٚ عزح ٚ ثز٘بٔٝ ریشی لجّي ثبضس ،  
 .ارتجبط غیز ارازی ٘بٔٙس 
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 ارتباط رسوی ٍ ارتباط غیز رسوی-2

 ارتجبط رسٕي  
 آٖ زستٝ اس ا٘ٛاع رٚضٟبی  ارتجبعي است وٝ  

 زر سغح ٚسیؼي ٚ زر ٔحیظ ٞبی  رسٕي  
 غٛرت ٔي ٌیزز   

 
 

 ٚ ارتجبط غیز رسٕي ارتجبعي است وٝ
 ثیٗ زٚ ٌزٜٚ  ثٝ عٛر ػبزی ٚغیز رسٕي  

 .اتفبق ٔي افتس   
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 ارتباط کالهی ٍ ارتباط غیز کالهی-3

 ٚلتي وٝ زر جزیبٖ ارتجبط  
 پیبْ ٞب ثػٛرت رٔشٞبی والٔي ا٘تمبَ یبثس

 آ٘زا ارتجبط والٔي    
 
 
 

 ٚ سٔب٘ي وٝ پیبْ ثػٛرت غیز والٔي  
 #  حزوبت زست ، چطٓ ، رً٘ ، غسا  $   

 .ثبضس ارتجبط غیز والٔي است 
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 ارتباط هستقین ٍ غیز هستقین-4

 ارتجبط ٔستمیٓ ارتجبعي است وٝ   
 ثسٖٚ ٚاسغٝ ثیٗ ضرع فزستٙسٜ ٚ ٌیز٘سٜ پیبْ

 ایجبز ٔي ضٛز ،  
 
 
 
 

 أب ارتجبط غیز ٔستمیٓ 
 چٟزٜ ثٝ چٟزٜ ٘یست ٚ جٙجٝ ضرػي ٘سارز 

 .ٚ چٙسیٗ ٚاسغٝ زر ثیٗ آٟ٘ب ٚجٛز زارز 
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ارتباط فزدی ٍ جوعی-5  

 ارتجبط فززی یب ذػٛغي ، ارتجبعي است وٝ   
 ٔؼٕٛالً ثیٗ زٚ یب چٙس ٘فز ثٝ ٚلٛع ٔي پیٛ٘سز  

 ٚ ثیطتز حبِت ٔستمیٓ ٚ ضرػي زارز  
 

 ٚارتجبط جٕؼي ارتجبعي است وٝ  
 ثیٗ یه ٘فز ثب یه ٌزٜٚ یب ٌزٚٞي ثب ٌزٜٚ وثیزی  

 ثزلزارٔي ضٛز  
 .وٝ ٕٔىٗ است ٔستمیٓ یب غیز ٔستمیٓ ثبضس 
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 ارتباط یک طزفِ ٍارتباط دٍطزفِ-6

 ٚلتي ا٘تمبَ پیبْ اس فزستٙسٜ ضزٚع ٚ ثٝ ٌیز٘سٜ ذتٓ ضٛز 
 ٚ ٌیز٘سٜ ػىس اِؼّٕي اس ٔفبٞیٓ پیبْ ثٝ فزستٙسٜ

 ا٘تمبَ ٘سٞس ، 
 ارتجبط را یه عزفٝ ٌٛیٙس

 #ٔب٘ٙس ارتجبط اس عزیك تّٛیشیٖٛ ٚ رٚس٘بٔٝ $ 
 

 أب سٔب٘ي وٝ زائٕبً ٘مص فزستٙسٜ ٚ ٌیز٘سٜ  
 زر جزیبٖ ارتجبط ػٛؼ ضٛز ٚ فؼبِیت ٞبی ارتجبعي ثؼسی 

 ثز اسبس ٚاوٙص ٌیز٘سٜ ٚ فزستٙسٜ پیبْ تؼییٗ ضٛز
 ارتجبط زٚعزفٝ است   

 #ٔب٘ٙس ارتجبط ٔؼّٓ ٚ ضبٌزز $ 
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 فزستٌذُ ٍ گیزًذُ 

 ٟٔٓ تزیٗ ٔسئّٝ زر یه ٘ظبْ ارتجبعي ،
 ایٗ است وٝ    

 فزستٙسٜ ٚ ٌیز٘سٜ پیبْ
 اس ٘ظز اعالػبت ، ػٛاعف    

 ٚ سبیز ارسضٟبی اجتٕبػي ٚ فزٍٞٙي،  
 .ٚجٝ ٔطتزن زاضتٝ ثبضٙس 
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 : هَاًع ارتباط  
ثٝ ٞز ػبُٔ اذالَ وٙٙسٜ ای وٝ ٔب٘غ ثزلزاری ارتجبط  

 :ٔغّٛة ضٛز ٔٛا٘غ ارتجبط ٌفتٝ ٔي ضٛز وٝ ضبُٔ 

رؤیبیي ضسٖ یب زر ذٛز فزٚ 4.
 .  رفتٗ

 .ػسْ زرن 5.

  .٘بٔٙبست ثٛزٖ ػبُٔ فیشیىي6.
 

 .  ثحث ضفبٞي1.

جبِت ٘جٛزٖ  2.
 .پیبْ

 .  ا٘تمبَ ٔٙفي3.
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 بحث شفاّی-1

 فزز اس ثیٗ غساٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ 
 فمظ ثٝ غسای ٔٛرز ػاللٝ اش  

 ٌٛش ٔي زٞس 
 ٚ ثؼضي اس غساٞب وٝ

 ذستٝ وٙٙسٜ ٚ غیز جذاة ٞستٙس  
 .حذف ٔي ضٛ٘س
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 جالب ًبَدى پیام-2

 ٞز ا٘ساسٜ  
 ػٙبغز تبسٜ یه پیبْ  

 ثیطتز ثبضس  
 ارسش آٖ ثبال تز ٔي رٚز  

 .ٚ ثزای فزاٌیزاٖ جبِت تز ذٛاٞس ثٛز ٚ ثبِؼىس
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 اًتقال هٌفی-3
 ٞزٌبٜ تجبرة لجّي ٔب ثتٛا٘س   

 ٔب را زر زرن ٔغّت جسیس یبری زٞس  
 ا٘تمبَ غحیح یب ا٘تمبَ ٔثجت ا٘جبْ ٌزفتٝ است ؛

 
 أب اٌز اعالػبت ٚ تجبرة ٌذضتٝ

 سجت ایجبز ٔطىالت جسیس ٚ سززر ٌٕي
 ٚ آضفتٍي زر حُ ٔسئّٝ ضٛ٘س،

 .ٔي ٘بٔٙسا٘تمبَ ٔٙفي چٙیٗ ٚضغ ذبغي را  
 .#غبِجب زر ارتجبط والٔي ایجبز ٔي ضٛز$ 
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رؤیایی شذى یا در خَد فزٍ رفتي-4  

 زر چٙیٗ حبِتي 
 یبزٌیز٘سٜ اس ٔسار ارتجبط والٔي ذبرج ٔي ضٛز 

 ٚ ثٝ یه حبَ رؤیبیي ٚارز ٔي ضٛز 
 وٝ زر ٚالغ یه ٚسیّٝ تسافؼي است 

 وٝ ضبٌزز زر ثزاثز
 ٔحیظ ذطه ٚثي رٚح والٔي  

   .اس ذٛز ٘طبٖ ٔي زٞس
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عذم درک-5  

 یؼٙي ٔؼّٓ  
 ٔغبِجي را ارائٝ زٞس 

 وٝ زر ذٛر فٟٓ ٚ ازران 
 یبزٌیز٘سٜ

 .٘یست 
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ًاهٌاسب بَدى عَاهل فیشیکی-6  

 یؼٙي
 ٘بٔٙبست ثٛزٖ والس 

 اس ٘ظز ٘ٛر ،راحتي غٙسِي، 
 .  رً٘ زیٛار ٞب ،سززی ٌٚزٔي ٚ غیزٜ
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مُارت َای 
 برقراری 

 ارتباط درماوی
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 ارتباط درماوی 
 چیست ؟
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 مشخصات ارتباط درماوی
 چیست ؟
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 َمذلی  -1

تٛا٘بیي احسبس ثٛزٖ ثٝ جبی ضرع زیٍز ٚ تطریع ٚ  •
 .زرن احسبسبت اس زیسٌبٜ زیٍزاٖ

 
اس زیسٌبٜ زرٔب٘ي ،یؼٙي تٛا٘بیي یب آٔبزٌي پذیزش ثیٕبر ٚ •

 .تٕبیُ ٚرٚز ثٝ زیسٌبٜ زیٍزاٖ
 

 ٕٞسِي زر سٔبٖ ثزلزاری ارتجبط                                                  
 . ثیٗ پزستبر ٚ ثیٕبر ثٝ ٚجٛز ٔي آیس                                             
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احترام متقابل -2  

 ازای احتزاْ ثٝ ٔؼٙبی  
 ٔزالجت ٚ زرٔبٖ ثیٕبر ثٝ ػٙٛاٖ یه ا٘سبٖ است 

٘ٝ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔٛرز ، ضٕبرٜ ترت ، یه تطریع ، یب   
 .ِیستي اس ٚظبیفي وٝ ثبیس اجزا ضٛز

 
 احتزاْ ثٝ فزز ٚ رٚش تػٕیٓ ٌیزی اٚ                                            

 .ضزٚری است                                                                  
 حسبسیت ثٝ آزاة اجتٕبػي ٚ فزٍٞٙي                                            

 .ثیٕبر  اس ػالئٓ احتزاْ ثٝ اٚست                                                  
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احترام بٍ خًد -3  

تحػیالت یه پزستبر ثٝ اٚ غالحیت وٕه ثٝ سبیزیٗ  •
 .جٟت حُ ٘طىالت آٖ ٞب را ٔي زٞس

ضبیستٍي زر ا٘جبْ ٔساذالت پزستبری احتزاْ ثیٕبر ٚ •
 .ٕٞزاٞبٖ اٚ را ثز ٔي اٍ٘یشز

 عزس ِجبس پٛضیسٖ ، آراستٍي ، تٖٛ غسا ، ٚضؼیت •
 رفتبر ٚ راٜ رفتٗ ، تؼییٗ وٙٙسٜ                                             
 لبثّیت اػتٕبز  ضرػیت پزستبر ٚ                                             
 .ثزای ثیٕبر ٚ ٕٞزاٞبٖ اٚست ثٝ اٚ                                            
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صذاقت -4  
 

 ثبػث ثٝ ٚجٛز آٔسٖ
 اػتٕبز   

 .ٔي ضٛز
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 چگًوٍ پرستار می تًاوذ ارتباط 
 درماوی برقرار کىذ؟ 

 # اس ثسٚ پذیزش تب تزذیع $   
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 مراحل برقرار ی ارتباط                
 :پرستار ي بیمار                      

 
 ٔزحّٝ آضٙبیي -1                                  
 ٔزحّٝ اجزا -2                                  
 ٔزحّٝ تٛافك -3                                  
 ٔزحّٝ پبیب٘ي -4                                  
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مرحلٍ آشىایی -1  

اػتٕبز ٔتمبثُ  سٔب٘ي است وٝ ثیٗ پزستبر ٚ ثیٕبر •
 .ایجبز ٔي ضٛز

اعالػبتي را زر  لجالٕٞیطٝ زر ایٗ ٔزحّٝ ، پزستبر •
 .ثبرٜ ثیٕبر ثٝ زست آٚرزٜ است

 .است پزستبراثتىبر ػُٕ زر ضزٚع وبر ثٝ زست •
یىسیٍز را  اسٓٞٓ پزستبر ٚ ٞٓ ثیٕبر ثبیس ثٝ ٚسیّٝ •

 .ثطٙبسٙس
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مرحلٍ اجرا -2  

 :ضبُٔ •
 جٕغ آٚری اعالػبت  -                                    
 ثزرسي ثیٕبر  -                                    
 عزح ثز٘بٔٝ ٔزالجتي ثب تطزیه   -                                    

 ٔسبػي ثب ثیٕبر ٚ ٕٞزاٞبٖ اٚ                                                  
 تبویس ثز ٔسئِٛیت ٞبی پزستبر  -                                    

 ثیٕبر ٚ ٕٞزاٞبٖ اٚ                                                  
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مرحلٍ تًافق -3  

 :تٛافك زر ٔٛرز ٘مص ٞب ٚ ٔسئِٛیت ٞبی ٞز زٚ •
 

 :ٔثبَ                            
 ٔٗ ثٝ ضٕب ٘حٜٛ تٙفس ػٕیك را یبز ٔي زٞٓ}                         

  5ثبر ثٝ ٔست  4ٚ ا٘تظبر زارْ ضٕب رٚسی                                    
 {. زلیمٝ ایٗ تٕزیٗ را ا٘جبْ زٞیس                                                  
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مرحلٍ پایاوی -4  

ٔزثٛط ثٝ سٔب٘ي است وٝ یب ثیٕبر زر حبَ تزذیع است ، ٚ یب  •
 .پزستبر زیٍز ٔسئِٛیت ٔزالجت اس آٖ ثیٕبر را ٘سارز

 
 زر ایٗ ٔزحّٝ ثبیس ثزای جٌّٛیزی اس                                                
 ثزٚس ٍ٘زا٘ي ، اعالػبت وبُٔ ٚ وبفي                                                

 ثٝ ثیٕبر ٚ ٕٞزاٞبٖ اٚ زازٜ ضٛز ٚ                                                   
 .آٔٛسش ٞبی السْ ارائٝ ٌززز                                                   



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 اجسای فرایىذ ارتباط درماوی
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 .وسي وٝ پیبْ را ثٝ سبیز افزاز ٔي زٞس# : فزستٙسٜ $ ٔٙجغ  -1
 

افىبر ، احسبس یب ػمیسٜ ای وٝ فزستٙسٜ ٔبیُ است : پیبْ  -2
 .ا٘تمبَ زٞس

 

 .راٜ ٚ رٚضي وٝ ثٝ ٚسیّٝ آٖ پیبْ ا٘تمبَ ٔي یبثس: وب٘بَ  -3
 

 .فززی وٝ پیبْ ثزای اٚ فزستبزٜ ضسٜ است: ٌیز٘سٜ  -4
 

 زر غٛرت ٔٛفك ثٛزٖ ا٘تمبَ پیبْ ،                                                  
 ثبیس اثزات ٔغّٛة ٘بضي اس آٖ زر                                                     
 .ثیٕبر زیسٜ ضٛز                                                   
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 عَاهل هَثز بز ارتباط درهاًی 

ٕٔىٗ است ٘تٛا٘س پیبْ را ثٝ ضىُ لبثُ فٟٓ زر : فزستٙسٜ •
 .آٚرز 

 
                                                

 !ٔثبَ ثش٘یس                                                                  
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 ٕٔىٗ است : پیبْ •
 ٚاضح ٚ ٌٛیب ٘جبضس -              
 ٔغبیز ثب ٚضؼیت ٔٛجٛز ثبضس -              
 لبثُ فٟٓ ٘جبضس -              

 
 

 !ٔثبَ ثش٘یس                                      
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 : وب٘بَ ارتجبط •
 غحجت ٔستمیٓ ، پیبْ ضجظ ضسٜ ، تّفٗ،  : والٔي  -                 

 رازیٛ ٚ تّٛسیٖٛ                                          
 یبززاضت ، ٘بٔٝ ، ایٕیُ ، رٚس٘بٔٝ،  : ٘ٛضتبری  -                 

 ...وتبثچٝ آٔٛسضي                                               
 تفسیز پیبْ اس عزیك حزوبت  : غیز والٔي  -                 

 غٛرت ٚ ثسٖ                                                   
 

 !ٔثبَ ثش٘یس                                                          
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 :ٌیز٘سٜ •
 ٚجٛز ٔطىالت حسي -            
 ثي سٛاز ثٛزٖ -            
 سٗ -            
 ػٛأُ رٚا٘ي -            
 #تزس ٚ اضغزاة $ ٚضؼیت احسبسي فزز ٌیز٘سٜ  -            

 
 ٔززْ آٖ چیشی را وٝ زٚست: تٛجٝ                                     

 !زار٘س یطٙٛ٘س ،  ٔي ضٙٛ٘س                                                            



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 سًال اساسی  6
 برای پرستار

  
 بٍ عىًان فرستىذٌ 

 در فرایىذ ارتباط



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 چٍ وًع پیامی بایذ مىتقل شًد ؟ -1

 یه زستٛر ذبظ  -        
 

 #ٔثُ ٌزفتٗ ػىس ریٝ $ اجزای یه ػُٕ   -        
 

 ا٘جبْ رفتبری ذبظ    -        



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

چٍ کسی ایه پیام را دربافت می کىذ ؟ -2  

 آیب ثیٕبر را ٔي ضٙبسیس ؟•
 زر ٔٛرز سٔیٙٝ ٞبی لجّي اٚ ٕٞٝ چیش را ٔي زا٘یس؟•
 ٘مغٝ ٘ظزات ثیٕبر چٍٛ٘ٝ است ؟•



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

  چرا ایه پیام بایذ مىتقل شًد ؟ -3

 آیب ثیٕبر ٘یبس زارز ٔسبیُ ثیطتزی را ثسا٘س؟•
آیب ثیٕبر ثزای غّجٝ ثز تزس ثبیس اعالػبت ثیطتزی ثٝ •

 زست آٚرز ؟
آیب ثیٕبر ثٝ ایٗ پیبْ ثزای حفظ ایٕٙي ذٛز ٚ افشایص ػسْ •

 ٚاثستٍي ٘یبس زارز ؟

 



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 پیام بایذ چگًوٍ ي از چٍ راَی مىتقل شًد؟ -4

 آیب ثبیس ثب ثیٕبر غحجت وزز ؟•
 آیب ثبیس زستٛرات را ثٝ غٛرت ٘ٛضتبری ثٝ اٚ ٔٙتمُ وزز؟•
آیب ثزای ایٗ پیبْ ثرػٛظ ، ثبیس اس رٚش ٞبی غیز والٔي  •

 استفبزٜ وزز ؟

 



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 ارتباط بایذ در کجا صًرت گیرد ؟ -5

 زر اتبق ثیٕبر؟•
 زر ایستٍبٜ پزستبری؟•
 زر والس زرس ذبرج اس ٚاحس پزستبری ؟•

 



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 چٍ زماوی بایذ ارتباط برقرار گردد؟ -6

 آیب ثیٕبر پذیزای پیبْ است ؟•
 آیب ثیٕبر ٞٓ اوٖٙٛ ٘یبس ثٝ پیبْ زارز؟•
 آیب پیبْ ثیٕبر ثبیس ثٝ تؼٛیك ثیفتس؟•
آیب افزاز زیٍز ٘ظیز ذب٘ٛازٜ ثیٕبر ٞٓ ثبیس حضٛر زاضتٝ •

 ثبضٙس ؟



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 ًکاتی کِ پزستار  
 در ارتباط کالهی درهاًی

 :بایذ بِ آى تَجِ کٌذ



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 .ثبیس اس سثبٖ سبزٜ استفبزٜ ضٛز•
 

تٛضیحبت عٛال٘ي ثبػث ٌٓ ضسٖ پیبْ اغّي •
 .ٔي ضٛز

 

تٛضیحبت وٛتبٜ ثبػث ػسْ زرن ٚ سٛء •
 .تفبٞٓ ٔي ضٛز

 

 .ا٘تربة وّٕبت ٚ اغغالحبت ثسیبر ٟٔٓ است•



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

پیبْ ثبیس ثٝ ٔٙظٛر جٌّٛیزی اس تفسیز ٘بزرست، زر  •
 .فزغت ٔٙبست ثیبٖ ٌززز

 

اس ضٛذي زر ٔساذالت پزستبری ثبیس ثٝ ٔٛلغ ٚ  •
 .زرست استفبزٜ ضٛز

 

اس جٕالت ٚ وّٕبتي استفبزٜ ضٛز وٝ زر جبٔؼٝ  •
 .پذیزفتٝ ضسٜ ثبضس

 

ثبیس احتزاْ افزاز زر ٞز ٔزتجٝ ٚ ضغّي وٝ ٞستٙس  •
 .رػبیت ضٛز

 



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 ًکاتی کِ پزستار 
 در ارتباط غیزکالهی درهاًی

:بایذ بِ آى تَجِ کٌذ  



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

بیان می دارد که  ( 1977)رابینسون 
: 

 
 "55ػالئٓ غیز والٔي 

 " 38تٖٛ غسا  
 .پیبْ ضٕب را ٔي رسب٘س

 
 .پیبْ را ٔٙتمُ ٔي وٙس" 7أب وّٕبت فمظ 



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 :پزستبر ثبیس ثسا٘س
حبالت غٛرت ، تٖٛ غسا ، حزوبت ٚ اضبرات ، ٚ ٚضؼیت اٚٔي       

 .تٛا٘س ثٝ راحتي ثٝ احسبسبت ٚ تٛجٟبت زیٍزاٖ ا٘تمبَ یبثس
 



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 حزکات صَرت

 :ٔؼَٕٛ تزیٗ راٜ ثیبٖ احسبسبت ثٝ غٛرت غیز والٔي است•
 ذٛضحبِي ، تزس ، تؼجت ، ػػجب٘یت ، تٙفز ، تحمیز ، غٓ    

 
 تٛجٝ ثٝ حزوبت ػضالت زٚر چطٓ ٞب ٚ زٞبٖ

 
پزستبر ثبیس حبالت غیز والٔي ٘بذٛضبیٙس ٘ظیز تحمیز ٚ •

 .ذطٓ را زر ذٛز وٙتزَ وٙس
 . #تٕزیٗ رٚی تسّظ ثز احسبسبت ٚ اٍ٘یشٜ ٞبی ذٛز$ 



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 :ٔتمبثال پزستبر ثبیس ثسا٘س
ٔي تٛا٘س اثزات ٚ سزرضتٝ احسبسبت ، ٘ظزات ، ٚ ضزایظ       

جسٕب٘ي ثیٕبر را اس عزیك ٔطبٞسٜ رفتبرٞبی غیز والٔي اٚ  
 .ثززاضت ٕ٘بیس

 
 
 
 

 :پزستبر ٕٞچٙیٗ ثبیس ثسا٘س
ارتجبط والٔي ٚ غیز والٔي اٚ ٕٔىٗ است ثب ٞٓ تغبثك       

 .ایٗ ٔٛرز زر ثبرٜ ثیٕبراٖ ٘یش غسق ٔي وٙس. ٘ساضتٝ ثبضس
 



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 ٍضعیت بذى

تساػي احسبس اػتٕبز ثٝ .......ٚضؼیت غبف ٚ وطیسٜ •
 ٘فس ٚ ثجبت ضرػیت

تساػي غٓ ٚ  ........ضب٘ٝ ٞبی افتبزٜ ثب پطتي ذٕیسٜ •
 افسززٌي ، وٕجٛز احتزاْ ثٝ ذٛز

زرز ٞبی ٔزثٛط ثٝ .........  ٚضؼیت ٞبی ذبظ ثس٘ي•
 اذتالالت ٔرتّف زر ثسٖ

 پیطزفت ثٝ سٕت ثٟجٛزی....... آراستٍي•
ػسْ تٕبیُ ثٝ ثزلزاری ارتجبط ، تٙیسٌي  ....... صست ٞب•

 #ٔؼٕٛال آٌبٞب٘ٝ ٘یست... $



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 لحي صذا
 . #٘حٜٛ ثیبٖ ٔغّت اس ذٛز ٔغّت ٟٔٓ تز است$ 

 ثیٕبراٖ ثٝ سززی ٚ ٌزٔي تٖٛ غسای پزستبر 
 .ثسیبر حسبس ٞستٙس

 
 

 لوس
 .افىبر ٚ احسبسبت پزستبر را ثٝ ثیٕبر ٔٙتمُ ٔي وٙس

ٚلتي فززی ضرػي را ثسٖٚ ایجبز ٔشاحٕت ِٕس ٔي وٙس ،  
 .ػىس اِؼُٕ ٔثجتي ایجبز ٔي ٕ٘بیس



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 ایجاد یک هحیط هٌاسب
 بزای ارتباط درهاًی 

پزستبر ثبیس احسبس ٌزٔي ٚ پذیزش را ثٝ ثیٕبر ٔٙتمُ  •
 .وٙس

ایجبز احسبس ػاللٝ ٚ تٛجٝ زاضتٗ ثٝ  : ٌزٔي یؼٙي  -      
 .ثیٕبر

 
تٛا٘بیي زرن ٘مغٝ ٘ظزات ثیٕبر ٚ : پذیزش یؼٙي  -      

احتزاْ  ثٝ تفبٚت ٞبی فززی ا٘سبٖ ٞب  ثسٖٚ تؼػت ٚ  
 لضبٚت

 



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 دادى اطالعات درهاًی

 .پزستبر یه ٔٙجغ ٟٔٓ اعالػبتي ثزای ثیٕبر است•
پبسد پزستبر ثبیس وبٔال ٔطرع ٚ ٚاضح ثٛزٜ ، تب جبی  •

 .أىبٖ اعالػبت جبٔؼي را فزاٞٓ ٕ٘بیس
 .ثبیس اس اغغالحبت لبثُ فٟٓ ثزای ثیٕبر استفبزٜ ضٛز•
 .اس زازٖ اعالػبت غّظ ٚ زٍِزٔي ثي جب ذٛززاری ٌززز•



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 گَش دادى بِ بیوار 

 .ثٝ ٔٙظٛر وٕه ثٝ ثیٕبر پزستبر ثبیس یبز ثٍیزز وٝ ثیٕبر ٌٛش زٞس
 

ثیٕبراٖ ثب پزستبری وٝ ضٙٛ٘سٜ ذٛثي ثبضس ٚ ٘رٛاٞس ارسش ٞبی ذٛز 
را تحٕیُ وٙس، یب آ٘بٖ را ٔججٛر ثٝ ضٙیسٖ ٘ػبیح ذٛز ٕ٘بیس ارتجبط 

 .ثز لزار ذٛاٞٙس وزز
 

 .ٟٔٓ تزیٗ ٘ىتٝ ، ٌٛش زازٖ ثب تٛجٝ وبُٔ ٚ زلیك است
ثیٕبر ثبیس حس وٙس وٝ اٚ فززی است وٝ ٔٛرز ػاللٝ پزستبر است وٝ 

 .ٔبیُ است وٝ سٔبٖ ٚ ا٘زصی وبفي را ثزای اٚ ثٍذارز



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 ٍضعیت بذى

ٚضؼیت ذبظ ثسٖ پزستبر زر ا٘تمبَ ایٗ ٔفْٟٛ وٝ ثٝ ثیٕبر ثب  
 .تٛجٝ ٚ زلت ٌٛش ٔي زٞس، ثسیبر ٟٔٓ است

 
اوثز ارتجبعبت زر سٔبٖ ٔزالجت ٞب رخ ٔي زٞس وٝ پزستبر زر 

 .حبِت ایستبزٜ است
أب ثزای ٌزفتٗ ضزح حبَ ٚ ٔؼبیٙٝ ثیٕبر ، ثٟتز است پزستبر 

 .وٙبرترت ثیٕبر ثٙطیٙس
ثٟتز است پزستبر ٚ ثیٕبر زر یه سغح لزار ثٍیز٘س تب تٕبس  

 .چطٕي ٔٙبست ثیٗ آٖ ٞب ثز لزار ٌززز



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 رعایت حزین شخصی
 .فبغّٝ ثیٗ پزستبر ٚ ثیٕبر ٟٔٓ است•

 
 .ٚرٚز ثٝ فضبی حزیٓ ثیٕبر ، ثبػث ثزٚس احسبس تزس ٔي ضٛز•

 
 .ٞٙجبرٞبی اجتٕبػي رٚی ٚسؼت ایٗ حزیٓ تبثیز ٔي ٌذارز•

 
تب  7فبغّٝ ای وٝ ثزای یه تؼبُٔ ذػٛغي زر ٘ظز ٌزفتٝ ٔي ضٛز ثیٗ •

 #.  غحجت ٞبی ذػٛغي$ سب٘تي ٔتز است  45
 

 4تب 1فبغّٝ ای وٝ ثزای یه تؼبُٔ اجتٕبػي زر ٘ظز ٌزفتٝ ٔي ضٛز ثیٗ •
 #.غحجت ٞبی غیزذػٛغي $ ٔتز است 

 
فبغبٜ ٕٔىٗ است # ٘فز 12تب  10ثیص اس $ زر آٔٛسش زاذُ والس •

 .ٔتز ثبضس 3ثیص اس 



 ٘یه رٚاٖ: ٔسرس

 عَاهلی کِ رٍی بزقزاری ارتباط تاثیز هی گذارد

 رضس ٚ ٕ٘ٛ•
 احسبست•
 سغح تحػیالت•
 ازراوبت•
 فزًٞٙ•
 ٘مص ٞب ٚ ارتجبعبت•
 ارسش ٞب ٚ ثبٚرٞب•
 جٙسیت•
 ٔحیظ•



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 ًحَُ پاسخ دادى بِ 
 سَاالت بیوار



 ٘یه رٚاٖ: ٔسرس

:پاسخ ّایی کِ بِ بزقزاری ارتباط کوک هی کٌذ  

 ...ٔثُ ثّٝ، ٔٗ ٔي فٟٕٓ ، ٚ:پبسد ٞبی وٛتبٜ •
 

ٚلتي است وٝ پزستبر حس وٙس ثیٕبر ٔي  : سىٛت •
زازٖ  . ذٛاٞس چیشی را ثٝ ٌفتٝ ٞبی ذٛز اضبفٝ وٙس

 .ا٘سوي سٔبٖ ثٝ تٕزوش ثیٕبر وٕه ٔي وٙس
 

ِٚي  . احسبس ذٛثي را ثٝ ثیٕبر ٔٙتمُ ٔي وٙس: ِٕس •
ثؼضي ثیٕبراٖ آٖ را . ثبیس ثب احتیبط آٖ را ا٘جبْ زاز

 .زٚست ٘سار٘س
 



 ٘یه رٚاٖ: ٔسرس

ثٝ ثیٕبر وٕه ٔیىٙس  : تىزار وّٕبت ٚ ػجبرات وّیسی •
 .تٛجٝ ذٛز را رٚی ٔسبئُ ٟٔٓ ٔتٕزوش وٙس

 

ٚلتي است وٝ پزستبر ثرٛاٞس : استفبزٜ اس سٛاالت ثبس •
 .اعالػبت ثیطتزی را زر ٔٛرز ٔٛضٛػي ثٝ زست آٚرز

 

ٔٙظٛر ضٕب  : ٔثال : زر ذٛاست ثزای رٚضٙي ٚ ٚضٛح•
ایٗ ثٛز وٝ ػػجب٘ي ثٛزیس؟آیب ٔٗ زرست فٟٕیسْ وٝ 

.... 
 

پزستبر ثبیس ٔزالت ثبضس وٝ ػمبیس : یبفتٗ راٜ حُ ٞب •
 .ضرػي ذٛز را ثٝ ثیٕبر تحٕیُ ٘ىٙس

 



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

 پاسخ ّایی کِ باعث اختالل در جزیاى
 :ارتباط درهاًی هی شَد 

 لٛت لّت زازٖ ثي جب ثٝ ثیٕبر•
ایٗ حس را ایجبز ٔي وٙس وٝ پزستبر ثٝ $ پبسد ٞبی وّیطٝ ای •

 .#ثیٕبر ٌٛش ٕ٘ي زٞس
افزاز ٔضغزة ٚاوٙص ٞبی ذػٛٔت آٔیش : ثزذٛرز ثب ذػٛٔت •

 .٘جبیس ثیٕبر را سزس٘ص وزز. زار٘س
 تحٕیُ ارسش ٞب ی ذٛز ثٝ ثیٕبر  •
 ٘ػیحت وززٖ  •
 وٙجىبٚی زر ٔٛرز ٔسبئُ ذػٛغي ٚ غیز ٔزتجظ ثب ٚضغ حبضز•
 تحمیز وززٖ ثیٕبر  •
 عزز وززٖ ٚ ثي ارسش ضٕززٖ ثیٕبر  •



 ٘یه رٚاٖ: ٔسرس

 چٌذ راُ سادُ بزای ادای احتزام بِ بیوار

 .ثیٕبر را ثب ٘بْ ذٛزش غسا وٙیس•
ضبٖ ثیٕبر را زر عَٛ رٚش ٞبیي ٘ظیز  •

 .حٕبْ زر ترت حفظ وٙیس
راس ثیٕبر را ثٝ غٛرت ػسْ ثبسٌٛیي  •

 .ٔسبئُ اٚ زر جٕغ حفظ وٙیس
ثزای زازٖ زستٛرات زرٔب٘ي ثٝ ثیٕبر ، •

اس وّٕبت ذٛاٞص ٔي وٙٓ ٚ ٔتطىزْ  
 .را فزأٛش ٘ىٙیس

 



 ٘یه رٚاٖ: ٔسرس

لجُ اس ِٕس ثیٕبر ثزای ا٘جبْ یه ٔزالجت،  •
 .اس اٚ اجبسٜ ثٍیزیس

ٚلتي وٝ ٚارز ایبق اٚ ٔي ضٛیس، ثٝ ٔاللبتي  •
 .ٞبی اٚ ذٛش آٔس ثٍٛییس

لجُ اس ٘طستٗ ٚ غحجت ثب ثیٕبر اس اٚ اجبسٜ  •
 .ثٍیزیس

 .ذٛز را ثب ٘بْ ٚ ػٙٛاٖ ٔؼزفي وٙیس•
ثیٕبر را اس ٔزالجتي وٝ لزار است ا٘جبْ زٞیس •

ٔغّغ وززٜ، حیٗ ٔزالجت تٛضیحبت وبفي  
 .ثٝ اٚ ثسٞیس

 



 ٘یه رٚاٖ: ٔسرس

 ًوًَِ ّایی اس سَاالت باس

 ٔطىُ اغّي ضٕب چیست ؟•
 ثٝ چٝ چیش ػاللٝ زاریس؟•
 زر ٔٛرز ٔٛلؼیتي وٝ پیص آٔسٜ چٝ ٔي تٛا٘یس ثٍٛییس؟•
 ٘ظزتبٖ زر ٔٛرز ثستزی ضسٖ زر ثیٕبرستبٖ چیست ؟•
 زر ٔٛرز چٝ چیشٞبیي ثیطتز اس ٕٞٝ ٚإٞٝ زاریس؟•
 اٌز ایٗ ٔسئّٝ ثبر زیٍز ثزایتبٖ پیص ثیبیس چٝ ٔي وٙیس؟•



 ٘یه رٚاٖ: ٔسرس

 اگز با بیوارتاى ّن سباى ًباشیذ چِ هی کٌیذ ؟

یه ِیست اس ٘یبسٞبی اسبسي ٚ ٔؼَٕٛ ثییٕبر ثٝ •
 . سثبٖ ثیٕبر تٟیٝ وٙیس

ثزای زرن ٘یبسٞبی ثیٕبر ٔي تٛا٘یس اس ػىس ٞب  •
 .استفبزٜ وٙیس

اس ارتجبط غیز والٔي زر ٟ٘بیت ازة ٚ احتزاْ •
 .استفبزٜ وٙیس

ٌبٞي یه ِجرٙس ٚ ِٕس ثسیبری اس ٔٛا٘غ ثشري •
 .را ثزعزف ٔي وٙس

اس اثشارٞبی ٔطرع وٙٙسٜ زرز ٚ اضغزاة •
 .ٕٞزاٜ ثب تػٛیز استفبزٜ وٙیس



 سٞزی -٘یه رٚاٖ  : ٔسرس

!!خستٍ وباشیذ   


