
 ارتباط در پرستاری

که آرزو دارد یک پرستار خوب باشد باید اول برقراری ارتباط را فرا گیرد.برقراری یک ارتباط خوب به پرستار هر پرستاری 

این امکان را می دهد که بیمار خود را بشناسد و نیازهای او را تشخیص دهد.دانشجویان پرستاری که رودرروی بیمار می 

کاملی از آنها بدست می آورند،بهترین روش ایجاد رابطه پرستاری را مورد استفاده قرار می دهند.برای اطالعات نشینند و 

 بدست آوردن تاریخچه بیماری،دانشجویان باید روشهای ارتباطی را به گونه شایسته ای به اجرا در آورند.

ر اعضای تیم،یک ارتباط دوستانه به وجود می پرستار و دیگ -پرستار با پرستار -فن برقراری ارتباط بین پرستار و بیمار

آورد.بررسی و مطالعات نشان داده که در بخش هایی که پرستاران بجای سرزنش و شکایت کردن از یکدیگر،آزادانه ایده ها 

به و مشکالت را با یکدیگر مطرح می نمایند،روحیه باالتری وجود داشته و با این روش  و اطالعات خود را مبادله می کنند

 اطالعات بیمار راحتتر دسترسی پیدا می کنند.

 مراحل برقراری ارتباط

گیرنده. -4کانال  -3پیغام  -2منبع)مبدا(  -1  

 سطوح برقراری ارتباط

 ارتباط درون شخصی)خود گویی(:

عکس  ارتباط درون شخصی یا خود گویی ارتباطی است که برای فرد اتفاق می افتد.پرستاران از خودگویی برای افزایش 

العمل مثبت با بیمار و خانواده او استفاده می نمایند.این ارتباط به واسطه تاثیر بر روی رفتار پرستار بسیار اساسی و حساس 

 می باشد.



که یک هدف دارند ولی پیغام خود را عوض می کنند.بیشتر وقت  خود گویی بین دو یا چند نفر ممکن است اتفاق بیفتد

پرستاران در طی روز صرف ارتباط با بیمار،خانواده آنها و اعضای تیم درمانی می شود.توانایی پرستار در برقراری ارتباط 

م و نقش موثر در موثر در این سطح ایجاب می کند که پرستار خودگویی خود را بین رسیدن به هدف،حل مشکالت،ساختن تی

 مراقبت های شدید و حیاتی تقسیم کند)به طور مثال:مراقبت کننده،معلم،مشاور،رهبر،مدیر و حامی بیمار بودن(.

 ارتباط گروهی:

ارتباط گروه کوچک -1  

ارتباط سازمان ها -2  

گروه های پرتحرک. -3  

 روش های برقراری ارتباط

ارتباط کالمی -1  

زبان بی  -طرز راه رفتن -حالت بدن -حالت صورت -برخورد چشم)نگاه( -س کردنارتباط غیر کالمی:شامل:لم -2

سکوت. -صداها -طرز لباس پوشیدن -ظاهر عمومی -زبانی)حرکتی به نشانه به منظور(  

 فاکتورهای موثر در ارتباط

سطح رشد و تکامل -1  

جنسیت -2  

فرهنگ های مختلف -تفاوت فرهنگی -3  



ولیت پذیریئقوانین و مس -4  

فضا و قلمرو -5  

موقعیت جسمانی،روانی و عاطفی -6  

ارزشها -7  

محیط. -8  

 استفاده از ارتباط درمانی  در رابطه کمک کننده

پرستاران و دیگر پرسنل مراقبت بهداشتی،به منظور کمک به مردم وارد مراقبت بهداشتی می شوند.روابط میان تامین کننده 

صادفی برقرار نمی شود بلکه از طریق روابطی هدفمند ایجاد می شود.در میان های مراقبت بهداشتی و بیماران به طور ت

افرادی که کمک در جهت تامین نیازهای انسانی را تامین و دریافت می کنند،رابطه کمک کننده برقرار است.رابطه کمک کننده 

ین نیازهای انسانی حرکت شرایطی برای دو طرف آن برقرار می کند که بتوانند به سمت اهداف مشترک در جهت تام

.بنابراین ارضای نیاز به عنوان نتیجه ای از رابطه کمک کننده موفق ایجاد می شود.کنند  

هنگامی که یک پرستار و بیمار درگیر رابطه کمک کننده می شوند،پرستار به بیمار کمک می کند تا اهدافی را که منجر به 

رده و به آنها دست یابد.پرستار کمک کننده است و بیمار کسی است که ارضای نیازهای انسانی بیمار می شود را مشخص ک

بیمار خوانده می شود. -به او کمک می شود.گاهی رابطه کمک کننده میان پرستار و بیمار با نام رابطه پرستار  

تی که ممکن است کیفیت رابطه یک نفر با دیگری مهمترین عنصر در تعیین موثر بودن رابطه است.شاید از میان تمام مشکال

مورد اعتماد با دیگری  -در مراقبت پرستاری پیش آید،شایعترین آنها عدم موفقیت در برقراری رابطه نزدیک و کمک کننده

،به کار می برد.مورد اعتماد -باشد.ارتباط،وسیله ای است که پرستار برای برقراری روابط نزدیک و کمک کننده  



 ویژگیهای رابطه کمک کننده

رابطه پویاست.هم فرد کمک کننده و هم فردی که به او کمک می شود تا جایی که ممکن است مشارکت فعال دارند.این  -1  

رابطه هدفمند و دارای محدودیت زمانی است.بدین معنی که در طول مدت زمان معین باید به اهداف مشخص رسید. -2  

،شخص کمک کننده از نظر حرفه ای پاسخگوی پیامدهای با اینکه هر دو طرف رابطه کمک کننده مسئولیت هایی دارند -3

رابطه و لوازمی که برای بدست آوردن آنها به کار رفته است می باشد.فرد کمک کننده می بایست توانایی های خود را کامال" 

 صادقانه به کار گیرد و بیش از آنچه که می تواند،وعده تامین کمک ندهد.

 اهداف رابطه کمک کننده

بطه کمک کننده میان پرستار و بیمار با همکاری دو طرف تعیین شده و بر مبنای نیازهای بیمار مشخص می اهداف را

استقالل بیمار،ارتقاء ارزش نفس،سالمتی و زمان باشد.بسته به  شوند.به طور کلی،اهداف مشترک می تواند شامل افزایش

ند که به فرد در جهت حرکت به این اهداف کمک کنند.با تغییر اهداف / پیامدها،پرستار مداخله های پرستاری را انتخاب می ک

نیازها و اهداف بیمار،مداخله های مراقبت پرستاری نیز که در جهت دسترسی به اهداف بیمار انجام می گرفت،تغییر می 

ازهای پرستار کنند.ممکن است پرستار هم نیازهای زیادی داشته باشد،اما در رابطه کمک کننده میان پرستار و بیمار،نی

 موقتا" کنار گذاشته می شود و تمرکز روی نیازهای بیمار است.

 مراحل رابطه کمک کننده

مرحله  -3مرحله کار کردن  -2مرحله آشنایی  -1به طور معمول رابطه کمک کننده با داشتن سه مرحله توصیف می شود:

ا در پی می گیرد.هر دو فرآیند ادامه دار و دو طرفه پایان.در رابطه کمک کننده،فرآیند ارتباط توالی فرآیند پرستاری ر

هستند.در بعضی موقعیت ها،یک پرستار  رابطه کمک کننده را آغاز می کند و تا انتها با بیمار و خانواده کار می کند.به طور 

ا انجام می شایعتر)مثال" در موقعیت های بیمارستانی(،پرستاران مختلفی در زمان های مختلف،مراحل متفاوت رابطه ر



دهند.در آماده شدن برای مرحله آشنایی،پرستار می تواند از رابطه میان فردی جهت آمادگی برای مرحله جمع آوری اطالعات 

 درباره تعامل با بیمار استفاده کند.

عوامل ارتقاء ارتباط موثر در رابطه کمک کننده   

ویژگیهای خلق و خو -1  

محبت و دوستی -2  

احترامآزاد اندیشی و  -3  

همدلی -4  

صداقت،درستی و اعتماد -5  

مراقبت -6  

شایستگی -7  

ایجاد کردن حس تفاهم -8  

اهداف خاص -9  

محیط راحت -11  

خلوت -11  

رازداری -12  



بیمار در مقابل کانون کاری -13  

استفاده از مشاهدات پرستاری -14  

سرعت مطلوب -15  

احترام به محدوده شخصی. -16  

ارتباط درمانیارتقاء مهارتهای   

ارتباط برقرار می کنند،استفاده درمانی از ارتباط،نیاز به آموزش و  با اینکه انسانها عمال" در تمام لحظات بیداری با یکدیگر

تمرین دارد.ممکن است دانشجویان پرستاری در برقراری اولین ارتباط پرستاری احساس نامناسبی داشته باشند.به هرحال 

ل شدن می شود و اگر در پی ارتقاء مهارتهای ارتباطی زیر باشید به زودی احساس راحتی خواهید تمرین کردن باعث کام

 کرد:

مهارتهای گفتگو -1  

مهارتهای شنیدن -2  

سکوت -3  

لمس -4  

خوش خلقی -5  

تکنیک های مصاحبه -6  

مهارتهای قاطعانه. -7  



 موانع ارتباط

ناکامی در درک بیمار به عنوان یک انسان -1  

ناکامی در گوش دادن -2  

اظهارات و سواالت نامناسب -3  

تغییر دادن موضوع -4  

اعتماد به نفس کاذب دادن -5  

شایعه و غیبت. -6  

 


