
هْارت ارتباط با بیواراى

رٍاًپسشکی 

تیٕاسػتاٖ سٚا٘پضؿىی ٚ تٛا٘ثخـی ؿٟیذ سخایی 
(واسؿٙاع اسؿذ سٚاٖ ؿٙاػی تاِیٙی)ٔیٙا ٘ٛسی



هَثر ارتباط

 والٔی غیش ٚ والٔی ای ساتغٝ

 تشلشاس ٘فش چٙذ یا دٚ تیٗ وٝ

 افشاد استثاط ایٗ دس ٚ ؿٛد ٔی

 ٘یاصٞا، ػمایذ، تٛا٘ٙذ ٔی

 خٛد ٞای ٞیداٖ ٚ ٞا خٛاػتٝ

  ٘ٛػی تٝ ٚ وٙٙذ اتشاص سا

.یاتٙذ دػت سضایت احؼاع

تعریف

مهارت های 

ارتباطی

ٟٔاست ٞای 
پایٝ

ٌٛؽ دادٖ

فٗ تیاٖ

ٟٔاست ٞای 
پیـشفتٝ

صتاٖ ا٘ذاْ ٞا

تحّیُ تؼأّی 
ؿیٜٛ استثاعی



دادى گَش

 استثاط تشلشاسی دس دادٖ ٌٛؽ

 تشای ٔا .داسد صیادی إٞیت ٔٛثش

 پیاْ تٝ تایذ دیٍشاٖ تٝ دادٖ پاػخ

 ٌٛؽ خٛب ٚ وٙیٓ تٛخٝ آٟ٘ا

.دٞیٓ

 تٕایُ دادٖ ٌٛؽ اصّی ؿشط

.اػت واس ایٗ تشای ٚالؼی

موانع گوش  

دادن واقعی

ٔمایؼٝ

تٕشیٗ صحثت 
وشدٖ

حك تٝ خا٘ة 
تٛدٖ

لضاٚت وشدٖ

  وٝ ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ سا دیٍشاٖ
 تا تپزیشیٓ ٞؼتٙذ
دٞیٓ ٌٛؽ خٛب تتٛا٘یٓ

  سا ؿٕا دیٍشاٖ اٌش
  تی ٚ وشدٜ ػشص٘ؾ

 وٙذ لّٕذاد ػشضٝ
  پیذا احؼاػی چٝ
وٙیذ؟ ٔی



دادى گَش

 ٘یؼت ایٗ ٔٙظٛس ٚالؼی دادٖ ٌٛؽ دس
 ٞٓ دٞإ٘اٖ ٚ ٘ـؼتٝ ٌٛؿٝ یه وٝ

 فؼاِی فشایٙذ دادٖ ٌٛؽ .تاؿذ تؼتٝ
.اػت ٔـاسوت آٖ الصٔٝ وٝ اػت

رٍش ّای گَش دادى فعال

.حٛاػتاٖ سا خٕغ وٙیذ

.استثاط چـٕی تشلشاس وٙیذ

ٌٛیٙذٜ سا تا تصذیك ٚ پاػخ ٞای وٛتاٜ ٕٞشاٞی وٙیذ

.تا عشح ػٛاَ اص اٚ دستاسٜ ٌفتٝ ٞایؾ تٛضیح تخٛاٞیذ



ؿٛد ٔی ؿشٚع استثاط فشایٙذ صٔا٘ی .داسد ٚخٛد پیاْ ٌیش٘ذٜ یه ٚ پیاْ فشػتٙذٜ یه استثاعی ٞش دس 

 دسیافت صحیح ٚ وأُ عٛس تٝ سا آٖ تتٛا٘ذ ٌیش٘ذٜ ٚ وٙذ اسػاَ ٌیش٘ذٜ تٝ سا پیأی فشػتٙذٜ وٝ

:وٙیٓ سػایت سا لٛا٘یٙی پیاْ اسػاَ دس تایذ پغ .ٕ٘ایذ

ْتاؿذ ٔؼتمیٓ تایذ پیا.

پیاْ تایذ ٚاضح تاؿذ.

پیاْ تایذ ٔؼإِت خٛیا٘ٝ تاؿذ.

بیاى في

  اص .تاؿذ پّٟٛ دٚ ٘ثایذ پیاْ
  ٞای تشداؿت ٘ثایذ پیاْ یه

وشد ٔتفاٚتی

اصوٙایٝ اػتفادٜ ٘ىٙیٓ



ّا اًدام زباى

.صتاٖ ا٘ذاْ ٞا دس ٚالغ استثاط غیش والٔی تا عشف ٔماتُ اػت

:در ارتباط غیر کالمی دو شیوه وجود دارد

فاصّٝ ٔىا٘ی ٚ فیضیىی تیٗ ٔا ٚ دیٍشاٖ حشوات تذٖ ؿأُ چٟشٜ، طػت ٚ سفتاس

.داسد فشاٚا٘ی إٞیت صذا آًٞٙ یا تٗ والٔی غیش استثاط دس

 یه دس ا٘ذ دادٜ ٘ـاٖ تحمیمات
 ٚ ِحٗ %38 والْ، %7 استثاط

  تذٖ حشوات %55 ٚ صذا تٗ
 ٔی چٟشٜ حاالت تخصٛف

.تٍزاسد تاثیش تٛا٘ٙذ



 دیٍشاٖ تا استثاط تٝ ٔدثٛس سا اٚ اختٕاػی خضء ٚ اػت اختٕاػی سٚا٘ی صیؼتی ٔٛخٛدی ا٘ؼاٖ

 أا تاؿٙذ داؿتٝ ٘ؼثی ٞای ٟٔاست یىذیٍش تا استثاط دس افشاد اػت ٕٔىٗ ٌشچٝ .ػاصد ٔی

 اختالَ یا تیٕاسی اص وٝ وؼی تا ؿذٖ سٚتشٚ تشای سا الصْ ٟٔاست ٚ تٛا٘ایی افشاد اص خیّی ٔتاػفا٘ٝ

 تیٕاسی تـذیذ تٝ وٝ وٙٙذ تیٕاس تا سفتاسی اػت ٕٔىٗ دِیُ ٕٞیٗ تٝ ٘ذاس٘ذ؛ تشد، ٔی س٘ح سٚا٘ی

.تض٘ذ دأٗ ٚی

رٍاًپسشکی بیواراى با ارتباط هْارت

.رفتار درست و سنجیذه با بیمار روانی بخشی از فرآینذ درمان به شمار می آیذ



رٍاًپسشکی بیواراى با ارتباط در کلی ًکات

 ٚ تٟثٛد فشآیٙذ تٛا٘ذ ٔی ا٘ذاصٜ یه تٝ ٚی اعشافیاٖ چٝ ٚ تیٕاس ػٛی اص چٝ سٚا٘ی تیٕاسی ا٘ىاس
.اػت دسٔاٖ دس ٘خؼت ٌاْ تیٕاسی پزیشؽ پغ ا٘ذاصد؛ ػمة تٝ سا دسٔاٖ

دسن ایٗ ٘ىتٝ اص ػٛی اعشافیاٖ تیٕاس . تیٕاس سٚا٘ی سفتاس خٛد سا وأال عثیؼی ٚ ػادی ٔی دا٘ذ
فشیة دادٜ ٚ یا اص سٚی لصذ آصاسؿاٖ ٔی ػثة ٔی ؿٛد تصٛساتی اص ایٗ دػت وٝ تیٕاس آٟ٘ا سا 

.دس رٞٙـاٖ اص تیٗ تشٚد دٞذ

تیٕاس سٚا٘ی داسای چشخٝ خاف خٛد اػت؛ تٝ ایٗ ٔؼٙا وٝ ٔی تٛا٘ذ اص اختالالت ػثه تا تحشاٖ 
، سٚؽ ٚیظٌی ٞای تاِیٙی ٘ٛع تیٕاسیٞای تضسي سا دستش ٌیشد ٚ سفتاس افشاد تا تیٕاس، تا تٛخٝ تٝ 

.خاصی سا ٔی عّثذ



رٍاًپسشکی بیواراى با ارتباط در کلی ًکات

 اختالَ یا ؿٛد ٔی اػتفادٜ تیٕاس تٝ صدٖ تشچؼة تشای سٚا٘ی ٞای تیٕاسی تشخی ػٙٛاٖ اص ٌاٞا
 دسٔاٖ فشآیٙذ ٚ وشدٜ پزیش تحشیه سا تیٕاس ٔٛسد ایٗ وٝ وـٙذ ٔی سخؾ تٝ ٔشتة سا ٚی سٚا٘ی

.وٙذ ٔی ٔـىُ سا

.  صثش ٚ ؿىیثایی ٚ حٛصّٝ صیاد دس تشخٛسد تا یه تیٕاس سٚا٘ی وٕه تضسٌی تٝ تٟثٛدی ٚی اػت
.تٝ خشج دادٖ ٔی تٛا٘ذ تیٕاسی سا تـذیذ وٙذ ػصثا٘ی ؿذٖ ٚ تی حٛصٍّیدس ٔماتُ 

تٝ اٚ وٝ ایٗ واس سا تىٗ ٚ آٖ واس سا ٘ىٗ یا ٌفتٗ خٕالتی  فـاس آٚسدٖ تٝ تیٕاس ٚ تٛصیٝ ٔشتة
.اص ایٗ دػت وٝ آیا تٛ ٕ٘ی خٛاٞی خٛب ؿٛی؟ ٔی تٛا٘ذ ػثة ٚاوٙؾ ٔٙفی تیٕاس ؿٛد



  تا ٕٞشاٜ سٚا٘ی تیٕاس تا ٔا سفتاس ٘ثایذ ٞشٌض

  تّىٝ تاؿذ؛ تشحٓ ٚ تحمیش ٚ اػتٟضا ٚ پشخاؿٍشی

 ٞای پایٝ اص وٝ سا ٘فغ ػضت ٚ ٘فغ تٝ اػتٕاد تایذ

.دٞیٓ ا٘تماَ تیٕاس تٝ اػت سٚا٘ی تٟذاؿت اصّی

 ٘ىتٝ ایٗ دسن تیٕاس تا ٌفتٍٛ دس

 ٚ ٔذت وٛتاٜ دس وٝ اػت ضشٚسی

 تیٕاس دیذٌاٜ تٛاٖ ٕ٘ی ػشیغ خیّی

.داد تغییش سا



دارد بدبیٌی کِ بیواری با برخَرد ًحَُ

اعتقاد غلط  باوجود 

بیمار 

.صادلا٘ٝ تا اٚ سٚتشٚ ؿٛیذ ٚ اٚ سا تپزیشیذ

صثٛس تاؿیذ ٚ دس خّة اػتٕاد تیٕاس ٘ؼثت تٝ خٛد ػدَٛ  
.٘ثاؿیذ

!دهیذبه بیمار حق 
 وٝ اػتمادی چٙیٗ تا اٚ

 صدٜ ٚحـت تایذ ،داسد
 اص دٞٙذٜ آصاس سفتاس ٚ تاؿذ
دٞذ ٘ـاٖ خٛد

٘ىٙیذ ػشص٘ؾ
ٜ٘ىٙیذ ٔؼخش

ٗ٘ىٙیذ تٛٞی
٘ىٙیذ لضاٚت

  ٔٙظٛس تٝ ٌفتٍٛ ٚ تحث شٌٛ٘ٝٞ اص

 صیشا ،وٙیذ پشٞیض تیٕاس، اػتماد تغییش

 دالئُ لثَٛ تشای الصْ ظشفیت فؼالً اٚ

.٘ذاسد سا ؿٕا

توجه کنیذ



دارد بدبیٌی کِ بیواری با برخَرد ًحَُ

مواظب پیام های  

غیرکالمی خود 

باشیذ

ٍ٘اٜ وشدٖ

خٙذیذٖ

تٕاع فیضیىی 

چٟشٜ ٚ تذٖحشوات 

٘ـؼتٗ ٚ ایؼتادٖ٘حٜٛ 

تا تیٕاسفاصّٝ 
 ٌٛؿی دس ٚ پچ پچ

 ؿه ، وشدٖ صحثت
 ٔی تـذیذ سا تیٕاس
 واسٞا ایٍٙٛ٘ٝ اص ،وٙذ

.ٕ٘اییذ اختٙاب

 سا ؿشایظ ٚ تاؿذ ؿٕا ٘ظش خٛیای تیٕاس وٝ صٛستی دس

 تا» :وٙیذ ٘ظش اظٟاس چٙیٗ تٛا٘یذ ٔی تیٙیذ، ٔی ٔؼاػذ

 ؿٕا ٘ظش تا ٔٗ داسیذ، اػتمادی چٙیٗ ؿٕا ایٙىٝ ٚخٛد

.«ٌزاسْ ٔی احتشاْ ؿٕا ٘ظش تٝ چٙذ ٞش ٘یؼتٓ ٔٛافك



دارد بدبیٌی کِ بیواری با برخَرد ًحَُ

 ٔصشف .تٕا٘یذ تیٕاس ٞزیاٖ یا ٚ غّظ اػتماد ؿذٖ ػؼت ٔٙتظش

 ٔذت اص پغ تیٕاس ٚ وشد خٛاٞذ سا واس ایٗ تذسیح تٝ داسٚ ٔٙظٓ

 خٛد غّظ اػتماد دس ٚ ؿٛد ٔی خاسج ٞزیاٖ حاِت اص وٛتاٞی

.وٙذ ٔی پان سا آٖ ٟ٘ایتاً ؿذٜ،  تشدیذ ٚ ؿه دچاس



تٝ ٚ ٕ٘ٛدٜ دسن سا اٚ احؼاػات وشد ػؼی تایؼتی ،تیٕاس خـٓ تشاٍ٘یضا٘ٙذٜ ػٛأُ ؿٙاخت اص پغ 

. ٕ٘ایذ تیاٖ سا خٛد ٔـىُ ،وشدٖ صحثت تا تتٛا٘ذ تا داد ٔداَ تیٕاس

ٝوٙٙذٜ وٕه تیٕاس تا ٕٞذسدی دادٖ ٘ـاٖ ٚ ػٛاعف اتشاص اخاصٜ ٔزوٛس، ٔٛسد تٝ دػتیاتی ٔٙظٛس ت 

 ٔی اخاصٜ تیٕاس تٝ خٕالت ایٗ  ،«سػیذ ٔی ٘ظش تٝ ػصثا٘ی » :داسیٓ ٔی اظٟاس تیٕاس تٝ ٔثاَ تشای .اػت

.تـٙاػذ سا خٛد ٔـىالت حذٚدی تا حاَ ػیٗ دس ٚ وٙذ تخّیٝ سا خٛد وشدٖ، صحثت تا تا دٞذ

پرخاشگر بیوار با برخَرد ًحَُ

 ٔٛخة سفتاس ایٗ ٌاٞی .وٙیذ پشٞیض اٚ تٝ صدٖ دػت ٚ تیٕاس تٝ ؿذٖ ٘ضدیه اص تایؼت ٔی اتتذا دس

.افضایذ ٔی اٚ خـٓ تش ٚ ٌشدد ٔی تیٕاس تیـتش تحشیه



اص وٝ دٞیذ ٔی حك اٚ تٝ ٌٛیا .ایذ پزیشفتٝ ٌشٔی تٝ سا اٚ دٞذ ٘ـاٖ وٝ وٙیذ تشخٛسد  ٘حٛی تٝ تیٕاس تا 

 اتفاق حتٕاً » ،«وٙٓ ٌٛؽ سا ؿٕا ٔـىُ ٔایّٓ ٔٗ »٘ظیش خٕالتی ٌفتٗ تا ٔثالً تاؿذ، ٍ٘شاٖ چیضی

 ؿٕاتت ٔٛسد پشخاؿٍشا٘ٝ، سفتاس ػّت تٝ وٝ دٞیذ ٔی ٘ـاٖ اٚ تٝ«اػت وشدٜ ٘اساحت سا ؿٕا ٘اٌٛاسی

 حشف صیاد اػت تٟتش پغ ا٘ذیـذ، ٕ٘ی ٔٙغمی چٙذاٖ خـٍٕیٗ تیٕاس وٝ آ٘دا اص .ٌشفت ٘خٛاٞذ لشاس

.٘ىٙیذ اػتفادٜ پیچیذٜ خٕالت اص ٚ ٘ض٘یذ

تیٕاس خـٓ ؿؼّٝ آٟ٘ا ػصثا٘یت صیشا ، ٘ـٛ٘ذ سٚتشٚ تیٕاس تا اػت تٟتش داس٘ذ، وٕتشی تحُٕ وٝ وؼا٘ی 

.تاؿٙذ ٚی اػتٕاد ٔٛسد تیـتش وٝ ؿٛ٘ذ سٚتشٚ تیٕاس تا وؼا٘ی ؿٛد ٔی تٛصیٝ ِزا . وٙذ ٔی تیـتش سا

پرخاشگر بیوار با برخَرد ًحَُ



  تٝ ٘ثایؼتی خـٍٕیٗ تیٕاس تا ٔٛاخٟٝ دس

 اػت تٟتش ٚ تٍیشیذ لشاس اٚ ٔماتُ دس تٟٙایی

 ٔٛاسد اص تؼیاسی دس .تاؿٙذ اٚ ٔشالة ٘فش چٙذ

  تثیٙذ ٘فش چٙذ ٔماتُ دس سا خٛد تیٕاس ٚلتی

 ؿشٚع تیٕاس ٌاٞی .ؿٛد تؼّیٓ دٞذ ٔی تشخیح

 ٔٛالغ ایٗ دس وٙذ، ٔی ٌشیٝ ٚ صحثت تٝ

 سا خٛد احؼاػات تیٕاس داد اخاصٜ تایؼتی

.وٙذ تخّیٝ

پرخاشگر بیوار با برخَرد ًحَُ



کٌین؟ چِ بحراًی شرایط در

.تا خایی وٝ ٔی تٛا٘یذ آساْ تاؿیذ

.تیٕاس سا تحمیش ٘ىٙیذ ٚ تا اٚ خش ٚ تحث ٘ىٙیذ

.تیٕاس سا تـٛیك وٙیذ وٝ تیـتش تٙـیٙذ ٚ صحثت وٙذ

.صحثت وٙذ...( تشع، ٍ٘شا٘ی ٚ)اص اٚ تخٛاٞیذ وٝ دس ٔٛسد حاالت خٛدؽ 

.تٝ آسأی ٚ آٞؼتٍی صحثت ٕ٘اییذسا لغغ وٙیذ ٚ( ٔا٘ٙذ تّٛیضیٖٛ)صذاٞای اعشاف 

.تٕاع چـٕی تشلشاس ٘ىٙیذ تا خایی وٝ ٔمذٚس اػت دس ؿشایظ تحشا٘ی تیٕاس ، تا ٚی

.اختٙاب وٙیذ «ایٗ چٝ واسٞایی اػت وٝ ا٘داْ ٔی دٞی »  ،«چشا ٔثُ تچٝ ٞا سفتاس ٔی وٙی»اص تیاٖ خٕالتی ٔا٘ٙذ




