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مقدمه

ستاری در بین گروههای بهداشتی تنها گروهی که ارتباط مستقیم و طوالنی با مددجو دارد گروه پر
. می باشد 

این ارتباط در علم پرستاری هم برقراری ارتباط بین پرستار و بیمار هسته اساسی را تشکیل می دهد
رستار و ارتباطی که بین پ. از نوع حرفه ای بوده و بر اساس اعتماد و احترام متقابل بیان شده است 

رقرار بیمار به وجود می اید که پرستار و بیمار در جهت ارتقا باالترین سطح سالمت بیمار با هم ب
که بدون ان میکند که به منظور برقراری رابطه جهت کمک به بیمار پرستار باید با مهارتهای ارتباطی

ادی ، و چون بیماران در گروهها مختلفی از نظر اعتق. ایجاد ارتباط غیر ممکن خواهد بود ، اشنا باشد 
گروه ارائه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی دارند در نتیجه باید زبان مشترک و قابل تفهیم برای هر دو

موجود باشد تا این ارتباط هر چه سریع تر( بیمار )و گیرنده ی خدمات (پرستار )دهنده خدمات 
استاندارد و انجام شود تا بتوان در مدت کوتاهی به باالترین نتیجه  قابل انتظار که همان ارائه مراقبت

.رضایتمندی هر دو گروه میباشد دست یافت 



اشکال ارتباط

ات نوشتاری ارتباط کالمی تبادل اطالعات با استفاده از کلمات می باشد  که شامل کلم:ارتباط کالمی
.  ارتباط کالمی  وابسته به زبان است . و هم گفتاری است 

 زبان .زبان یک راه قراردادی استفاده از کلمات جهت به مشارکت گذاشتن موثر اطالعات بین افراد میباشد
.شامل تعریف مشترک کلمات و قراردادن کلمات بر اساس روش و دستور معین می باشد



ارتباط غیر کالمی

کتوب اگر چه برای بسیاری از افرادرایج ترین وسیله ارتباطی کلمات شفاهی ،نمادین یا م
.است اما این شکل از ارتباط، تنها شکل ان نیست 

 اقع لغات در و. ارتباط غیرکالمی یکی دیگر از انواع ارتباط است که شایان توجه بسیار است
عنی که بدین م. به تنهایی فقط بخشی از پیام هستند و ممکن است گمراه کننده باشند 
ی که با هنگام. تقریبا هر جنبه از رفتار انسانی میتواند پیامی را به دیگری منتقل کند 

درباره خودمان دیگری صحبت میکنیم فقط با کلمات ارتباط برقرار نمیکنیم ،بلکه اطالعاتی
فسیر میکند منتقل میکنیم که شنونده همراه با کلماتی که انتخاب کرده ایم انها را تعبیر و ت

.

 ژست ها، حالت ابروها ، پیشانی و حرکت دستها و نوع نگاه :این اطالعات عبارت است از
.....کردن به طرف مقابل و



مهارتهای ارتباطی

ت بلکه یک سالم همراه یک لبخند عالوه بر اینکه پذیرش فرد متقابل ما را بر خواهد انگیخ
.  موجب بر انگیختگی اعتماد به نفس ماخواهد شد 

  ژست ها حالتهای چشم و لب ها و:  به ارتباط غیره کالمی بها دهید....

 بپرسید  پرسش و طرح  سوال  بخش مهم و جدایی ناپذیر در برقراری ارتباط است.

 ام  ، هدف ، رمزگردانی  ،  پی) روند برقراری ارتباط که عبارت است از : درک اصول ارتباطی
(  رمزگشایی 

 مذاکره کنید

 ری در صحبت کردن در جمع به شما کمک میکند تا مهارتهای بیشت: در جمع صحبت کنید
.  برقراری ارتباط با دیگران پیدا کنید 



یک عوامل کمک کننده به برقراری ارتباط موثر در
ارتباط درمانی و حرفه ای

1 )  یابد و از انها پرستار باید در بین کلمات بیمار عبارات کلیدی را ب:    تکرار کلمات کلیدی
ردم هیچ از وقتی پارسال عمل ک» برای مثال بیمار میگوید . برای ارتباط با او استفاده نماید 

.  چیز خوب پیش نمی رود

2)   سر که مثال گفتن کلماتی مانند اهان فهمیدم و یا بله  یا تکان دادن: پاسخهای کوتاه
.نشاندادن تاکید  به یک ارتباط موثر کمک میکند 

3 )  ب اگر پرستار بخواهد راجع به یک موضوع اطالعات بیشتری: استفاده از سواالت باز
فتید که شما گ»دست بیاورد می تواند از سواالت باز استفاده نماید مثال ممکن است بپرسد 

.کنید سال گذشته عمل داشتید شاید بتواند راجع  به این موضوع بیشتر با من صحبت

4 ) در بیشتر مواقع نیاز بیمار فقط گوش شنوا است : گوش دادن به بیمار  .



.

5 ) د را پرستار باید کسانی را که در دریافت اطالعات برای بیمار سهیم هستن:  راز داری
.مشخص  نماید 

6 )جلب اعتماد بیمار با درستی

7) در دسترس بودن و اجتناب نکردن از بیمار

8 ) همدلی به معنی توانایی برای فهمیدن و پذیرش واقعی شخص :  همدلی و همدردی
.دیگر و درک درست احساسات و نشان دادن ان است  



مراحل ارتباط پرستارو بیمار

این امر بسیاری از افرادی که به مراکز مراقبتهای بهداشتی وارد میشنود قصد کمک به مردم را دارند و
.دد به صورت اتفاقی امکان پذیر نبوده و بیشتر با برقراری ارتباط هدفدار به تحقق میپیون

وجود ارتباط  یاری دهنده بین بسیاری از افرادی که در جهت ارضای نیازهای بشری همکاری میکنند
ننده این نوع ارتباط شرایطی را جهت افراد مشارکت ک. پرستار هم جزو این افراد  بشمار میرود .دارند 

ت ایجاد مینماید تا به سوی هدف های مشترکشان  جهت دستیابی به نیازهای اساسی بشر حرک
نگام ه. بنابراین نتیجه موفقیت امیز یک ارتباط یاری دهنده ، خوشنودی و رضایت است . نمایند 

برقراری ارتباط یاری دهنده بین پرستار و بیمار ایجاد می شود  جهت رسیدن به هدف و ارضای
.نیازهای اساسی کمک میکند 



مرحله معرفی یا اشنایی

مرحله به دلیل این. زمانی است که پرستار و بیمار با یکدیگر اشنا شده و اعتماد متقابل بین انان ایجاد میگردد
رتباط اینکه پذیرش بیمار برای او و خانواده اش اضطراب اور و تنش زا است حائز اهمیت میباشد و شروع یک ا

.درمانی موثر باعث ایجاد محیط مراقبتی گرم مناسب و کاهش اضطراب بیمار و همراهان میگردد

بل از در شرایط عادی معموال افراد همچون غریبه ها  رفتار میکنند ، اما پرستار معموال این مزیت را دارد که ق
رمانگاه به طور مثال پرستار از پرونده ی بیمار در د. اولین مالقات اطالعاتی راجب بیمار خود به دست می اورد 

اولیه میتواند اطالعات الزم را راجب بیمار کسب نماید یا گزارش شفاهی از پرستاری که مسعول مراقبت های
.او وبوده است بگیرد یا با گرفتن تاریخچه میتواند نسبت به بیمار شناخت پیدا کند 



مرحله اجرا

 ا این مرحله با جمع اوری اطالعات و طرح برنامه ی مراقبتی همراه ب. طوالنی ترین مرحله در ارتباط است
. تشریک مساعی با بیمار شروع میشود 

پرستار وبیمار هر دو در جهت رفع نیاز های بیمار کار میکنند  .

ه بر اساس تعامالت پرستار و بیمار هدفدار بوده و وسیله ای است جهت اطمینان به دستیابی توافق دو جانبه ک
اری در این مرحله پرستار موظف است هر گونه ی.اهداف بهداشتی کوتاه مدت و بلند مدت طراحی شده است 

.مورد نیاز را جهت نیل ب اهداف فراهم اورد 

 اگر یک بیمار پیر اشتهای خوبی نداشته باشد و هدف ،افزایش میزان دریافت مواد غذایی: برای مثال
.باشد،پرستار باید نحوه ی استفاده از موادغذایی به میزان کم و به تناوب را برای او توضیح دهد



عقد قرارداد با بیمار

 عبارت است از توافق بین این دو در مورد نقش ها و مسعولیتهایشان.

 ی من به شما نحو>قرارداد ممکن است به شکل ساده و به صورت یک توافق شفاهی باشد ،برای مثال
<بار در روز انجام دهید 4تنفس عمیق پس از جراحی را اموزش میدهم و انتظار دارم که شما این تمرین را 
ده یا یک عضو خانوا)یا ممکن است توافق به صورت نوشته شده باشد و توسط دو طرف امضا شده باشد 

اشته فردی از بستگان هم این توافق نامه را امضا کنند و پرستار دیگر و یا سایر کادر درمانی هم حضور د
(باشند 



نکات کلیدی بحث 

مامی ارتباط عبارت است از فراینده انتقال پیام ها و تفسیر معانی  ان ، این امر پایه ت
ارتباط دارای اجزا و اشکال . تعامالت انسانی  و همچنین تمام امور پرستاری است 

روری سطوح مختلفی است که اشنایی با انها جهت کاربرد  صحیح در پرستاری امری ض
ه چرا که پرستاران در همه امور به خصوص در فرایند پرستاری از اجزای ارتباط ب. است

اخت عنوان  شاخص کلیدی اجرای فرایند های پرستاری بهره می برند ، پرستار با شن
ت موانع  ارتباطی و شناخت راه های رفع ان به ارتباطی موثر با بیمار و تیم درمان دس

درمانی با ارتباط موثر بین بیمار و پرستار و سایر اعضای تیم بهداشتی اهداف. میابد 
ان قابل حصول است و تیم درمان را به هدف اصلی یعنی ارتقاء  سطح سالمت بیمار

.هدایت می نماید 



نتیجه گیری 

م برای اینکه فردی موفق در ارتباط باشیم از نظر ظاهری و اخالقی خود را اماده مینمایی .

 توصیه های زیر را بیاد داشته باشید:
 بگویید نرم مالیم سخن–بیشتر سکوت کنید -با لبخند سالم کنید –اراسته باشید–

یعنی قاطعیت–زیاد شوخی نکنید ولی فردی متبسمی باشید –فردی محترمی باشید 
له پس از انکه خود را اماده نمودید  توجه نمایید که نظام ارتباطات همچون سلس. جذابیت 

.  اعصاب تارو پود ها سازمان را به هم پیوند میدهند 

اشد بهینه بودن ان در سازمان بسیار  مهم است اگر ارتباطات صمیمی در سازمان برقرار نب
.گردش امور مختل شده و کارها اشفته میشود 



.

 با تشکر از تمامی همکاران عزیز


