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 بيمار ارتباط با

اهَس توبمّوچٌييٍاًسبًيتؼبهالتتوبهيپبيِاهشاييآىهؼبًيتلسيشٍپيبهْباًتوبلكشايٌذاصاستػجبستاستجبطارتباط

پشستبساىًست استهبثلتوشييٍهغبلؼِعشيناصپشستبسيحشكِهْنهْبستْبياصيٌيػٌَاىثِاستجبعبتكياستپشستبسي

ٍثيوبساىهيٌٌٌذثشهشاساكشاداصثسيبسيثباًسبًيسٍاثظٍپشداختِاضخبظ هختلقثباعالػبتتجبدلثِضـلطبىهوتضبيثِ

داًطدَيبىپضضٌي، تيناػضبيثيوبس،ّوشاّبىثخص،هذيشاىپضضٌبى،پشستبسي،ثخصّوٌبساىآًبى،ػالهِهَسداكشاد

استجبطتٌٌيٌْبيٍاغَلداسًذ هشاساستجبطاييدسًِّستٌذًسبًيخولِاضخبظ اصسبيشٍپشستبسيداًطٌذُاػضبيپشستبسي،

ػولدسًليٌيٌيٍگشٍّيحوَهي،استبًذاسدّبي ثِسسيذىدساٍثٍِضذُپشستبستؼبهالتًليهحيظٍسٍاثظثْجَدثبػثهَثش

ٍضذُهسئَليتاكضايصثبػثٍداضتخَاّذثْذًجبلساسختيهطٌالتاستجبطثشهشاسيدسًبسسبييعشكياصًٌذهيًوي

ٍضذُهشاهجتسيستندسكشاٍاًيهطٌالتسجتاؿلتًبهٌبست استجبطيباستجبطػذمدّذهيهشاستْذيذهَسدساايحشكِاػتجبس

دّذهيتطٌيلساپشستبسيػلناغليّستِاستجبطهيٌٌذتحويلدسهبًيًبدسٍثيوبسثِسااضبكيّبيّضيٌِ

ارتباط اشکال

پزيشدهيغَستًالهيؿيشًٍالهيهبلتدساستجبط

کالمي ارتباط

ثِ ٍاثستِ ًالهياستجبطاستگلتبسيّنًٍَضتبسيًلوبتضبهلًِثبضذهيًلوبتاصاستلبدُثباعالػبتتجبدلًالهياستجبط

ضبهلصثبىثبضذ هياكشادثيياعالػبتهَثشگزاضتيهطبسًتثِخْتًلوبتاصاستلبدُهشاسدادي،ساُييصثبىاستصثبى

كشددسثبسُاستجبطگلتبسي ًٍَضتبسيًَعّشدٍثبضذهيهؼييدستَسٍسٍشثشاسبسًلوبتهشاسدادىًٍلوبتهطتشىتؼشيق

ثشسسيساًٌذهياحسبس ٍداًذهيثيوبسًِساآًچًًٌِِذهيًويپشستبسثِصثبىًوبيذهيآضٌبسساصيبديهسبئل

ًالهياستجبطًوبيٌذتوَيتكشايٌذاستجبطدسهتوبثلتبثيشثًِويخْتساخَدصثبًيهْبستْبيثبيذپشستبساىغَستّشدسًوبيذ

عشحًَضتيٍديگشپشستبساىثِضلبّي گضاسضبتاسائٍِثيوبساىثبًوَدىغحجتدسپشستبساىٍسيلِثِايگستشدُغَست ثِ

ثشايسخٌشاًيضبهلًالهياستجبطاصديگش هثبلْبيداسدًبسثشدپشستبسيپيطشكتيبدداضتْبيدسًشدىثجتٍهشاهجتيّبي

استجبطيٌذيگشثبتَاىهيصثبىًٍلوبتتَسظهثبلْب ايياصًذامّشدساستپَستشّبٍػالهتْبتْيٍِهغجَػبت،دسدسجػوَم،

اغغالحبتاصثؼضيهؼٌياستهوٌيداسًذاعالعّبثيوبسي دسهبىٍػلتٍپيطگيشياصًبهالپشستبساىًِاييثبًوَدثشهشاس

خبظ آًْباغغالحبتاصثبيذّنًَدًبىثشاياستغبدمّنثيوبس ٍپشستبساستجبطدساهشاييًذاًٌذساثْذاضتيًبسًٌبىسبيش

ًشداستلبدُ

گذاروذتاثيزکالميارتباطبزخًدوًبٍبٍايىُااسکذاميَزداروذوقشاجشاايهکالميارتباطدر

ضَدهياستٌجبطًلوبتاصهتلبٍتيهؼبًيهختلقكشٌّگْبيدسيباستهتلبٍتثضسگسبلثبًَدىصثبىهثبلثشاي َا ياصٌ

 

داسدديگشيهؼٌيػبمهلَْمدسٍداسدساهؼٌيييپضضٌيدسًذًلوِهثال ضمىييصزيح معىي

ضَدثيبىهٌبستآٌّگٍسشػتثبًِثَدخَاّذهَكنصهبًيًالهي استجبط سزعت 
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کلماترييفشار

آهشاًِساپشستبساىپيبمثيوبساىاگشهثالاستهَثشغذاتيثشًيضاحسبسبتٍداسدپيبمهؼٌيثشكشاٍاىتبثيشغذاتي

دّذهياٍسٍحيٍضغدسهَسداعالػبتيًيضثيوبسغذايتيضَدهيهَاخِهطٌلثباستجبطًٌٌذتلوي

اختصارييضًح

ّنگبّيثبضذسبدُثبيستيخوالتضَدهيپيبمٍضَحًبّصثبػثخولِّشپبيبىدسخَةيبكْويذيًظيشػجبساتي

استثيوبسثِضوبتَخًِطبًًَِتبُپبسخػٌَاىثِثلًِظيشسبدًُلوِييثيبىثشػٌس

بًدنمزبًطي سمان

کالمي غيز ارتباط

ضٌل تٌْباستجبطاصضٌلايياهباستهٌتَةيبًوبدييضلبّي،ًلوبتاستجبعيٍسيلِتشيياكشاد،سايحاصثسيبسيثشاياگشچِ

اصثخطي كوظتٌْبييثٍِاهغ،لـبتدسثسيبساستتَخِضبيبىًِاستاستجبطاًَاعاصديگشيٌيًالهيؿيشاستجبطًيستآى

هٌتولديگشي ثِساپيبهيهيتَاًذاًسبًيسكتبساصخٌجِّشتوشيجبًِهؼٌيثذييثبضٌذًٌٌذُگوشاُاستهوٌيٍّستٌذپيبم

ًِهيٌٌينهٌتول خَدهبىدسثبسُاعالػبتيثلًٌِويٌٌين،ثشهشاساستجبطًلوبتثبكوظهيٌٌينغحجتديگشيثبًٌِّگبهيًٌذ

هجيلاصكيضيٌيّبيپبسخضبهلًالهيؿيشاستجبط هيٌٌذٍتلسيشتؼجيشساآًْباينًشدُاًتخبةًًِلوبتيثبّوشاُضًٌَذُ

ساآًچِهؼٌيًگيشًذ،چٍِگيشًذهشاساستلبدُهَسدغحجت ثبّوشاُچًِِاستچطويٍتوبسّب،حشًبتچْشُ،دستتحبال

گبّيهيسبصًذآضٌبسسبيشييثًِسجتهبساّبيًگششًٍالهي، احسبسبت ؿيشصثبًيػالئنهيذٌّذهشاستبثيشتحتهيگَيينًِ

حويويهؼٌبيًالهياستجبطاصثْتشًالهيؿيشاستجبطًِاستاييثشػويذًُلي عَسثِگَيٌذهيّنثذىصثبىسٍش،اييثِ

  داضتِتيطتشيآگبّيداسًذهيدسيبكتيبًٍوَدُاسسبلًًِالهيؿيشپيبهْبيثبيذثشپشستبساىثٌبثشاييًٌٌذهيثيبىساپيبم

ًبدسستتؼجيشاصتبًوبيٌذتَخِهَضَعاييثِثبيذپشستبساىداسدثستگيكشدضخػيت ٍكشٌّگثِاستجبطًَعاييثبضٌذ

ضَدخلَگيشي

ارتباط در مًثز عًامل

تٌبهلي هالحظبت۱

ًٌذهيًويهذاخالتاًدبمدسپشستبسثًٌٌِذهيدسىساثيوبسيٍسالهتيچغَسسٌيگشٍُّشايٌٌِداًستي

خٌسيت۲

ثشًذهيًبسثِاستجبطثشهشاسيدسساهختلليسٍضْبيصًبىٍهشداى

اختوبػيكشٌّگيتلبٍتْبي۳

ًوبيٌذتَخِاستجبطثشهشاسيدسًٌبتاييثٍِدٌّذگستششصهيٌِاييدسساخَدهْبستْبيثبيذپشستبساى

هسئَليتْبًٍوطْب۴

ثِثب تَخِپشستبسٍدّذهيپشستبسثِكشداهتػبديضشايظٍػالينٍاستؼذادّبٍّبتَاًبئيثِساخغًليًظشييكشدييضـل

ًٌذهيسيضيثشًبهِثيوبسًيبصّبيثشايهسبئلايي



3 
 

هلوشٍٍكضب۵

ثبيذكشايٌذي ّشاًدبمثشايثيوبسثذىاصهسوتّشلوسثشايپشستبسهثبلثشاياستضذُاضبسُآىثًِالهيؿيشاستجبطدسًِ

ثگيشداخبصُاٍاص

احسبسبتٍػوالًيٍخسويضشايظ۶

 داضتِهٌليتبثيشاستجبطدستَاًذهيًٌٌٍذُخشدسيٌِهلسِدسديييبًٌٌذًُسلسشدسديييبپشهثبًِييهثال

استجبط ثتَاًٌذتبدٌّذًطبىثيطتشياحسبسبت،حسبسيتٍػوالًيٍكيضيٌيهَاًغثًِِاستالصمپشستبساىثٌبثشاييثبضذ

ًوبيٌذثشهشاسهَثشتشي

اسصضْب۷

اسصش ثيوبساىثِدادىاختيبسثشايًِآًْبييٍاستپشستبسيهْنّبيخٌجِاصيٌيآهَصشاسائِداسًذاػتوبدًِپشستبساًي

داسًذتَخِػَاهلاصخٌجِاييثِهبئلٌذ

هحيظ۸

دٍ استجبطاّذافثِتَخِثبًوبيذتسْيلساًظشهَسداعالػبتتجبدلهحيظ،ًِضَدهيثشهشاسًحَثْتشييثِاستجبطٌّگبهي

داضتِدًَس ٍهَصيياصاستلبدٍُخلَتآٍسدىٍكشاّنًبّطبضغشاةثِاحتيبجثيوبسدادًجِآساهصخْتًِاستهوٌيخبًجِ،

تبسيخچِضشٍسي ًٌبتهَسددسًِاستهطٌلثشايصاستضذًُوػبيوٌيسٌذسمدچبستبصگيثًِِثيوبسيهثبلثشايثبضين

ًٌذثحثضلَؽساّشٍي ييدسخلَتاتبمييًجَدىدستشسدسدليلثِتٌبسليًبحيِخػَغضگيلْبيدسيبٍخٌسي

ارتباط مًاوع

بيجا قلب قًت۱

 ًگشاىًظيشخوالتياصاييثٌبثشًوبيذساحتياحسبسًًٌِذهغوئيساثيوبسخَاّذهيپشستبسهَاسداصثؼضيدسهثال

سا هلَْمايياستهوٌيٍلياستثيوبسثِهلتهَتثشايخوالتاييًٌذهياستلبدٍُضَدهيساُسٍثِچيضًجبش،ّوِ

ثيوبس استهوٌيّوچٌييثبضذداضتِخغشًبًيثيوبسياستهوٌيثيوبسًِغَستيدساستسبدُثيوبسهطگلًًٌِذهٌتول

ًذاسدهطٌلصحلثِتوبيلپشستبسًًِوبيذتػَسعَسايي

تکزاري ي اي کليشٍ پاسخُاي۲

ثيوبس ثِدادىگَشخبيثًٌِذتدَيضساداسٍييچِداًذهيضوبدًتشًظيشايخولِاصگَيذهيثيوبسًِّشچِهَسددسهثال

خوالت ثشدىًبسثِاصيبدّذگَشحشكْبيصثِخَاّذًويپشستبسًًٌِذهيهٌتولثيوبسثِساحساييًًٌِذاستلبدُ

ثلِخَاثص ًِسَاالتياصاستلبدُيبثيتلبٍتيذ؟هذساييچشاضوبپستشسٌذهيخشاحياصّوِهثالًشدخَدداسيثبيذػوَهي

ايذداضتًِِسٍصي دسثبسُهيثبگلتثبيذآىخبيثٍِاستپبسختيسَالييًِداضتيذ؟خَثيسٍصآيبًظيشاستخيشٍ

پشسيذثيوبساصًجبيذسا ضَدهيدسهبىدساختاللثيوبسهَختتَسظثلِيبًِگلتيًِسَاليهَاسدثؼضيدسيبًٌيذغحجت

ثيبيذپبيييتختاصحتوبثبيذ ًِغَستيدسثذّذخيشخَاةثيوبسٍداسيذساتختاصخشٍجآهبدگيآيبثپشسيذثيوبساگشاصهثال

كوظاستالصمهَاسداصثؼضي ٍليايذدادُساگلتيًِاٍكشغتثِضوبضَدهيثشايصهطٌلهَختغَستاييؿيشدسٍ
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هيحشًتعَساييساثبصٍيتبىًِصهبًي ًٌيذهيدسداحسبسآيبهثالضَداستلبدُاستخيشيبٍثلِآىخَاةًِاصسَاالتي

اصاستلبدُگبّيثشايذثيطتشاعالػبتًست غذددسسَالايياداهِدسپشستبسًِآيذهيٍخَدثِصهبًيدسهطٌلدّن؟

اداهِثشايتػويويحبلثِتبضوبچغَسهثالضَد هيثيوبستشسهَختّنضذُاستلبدُچغَسٍچشااصآًْبدسًِخوالتي

هياستَاستشسختسطينيياداهِساثشايضوبتػوين ًبسيچِضَدپشسيذُاستثْتشايٌدبدسايذ؟ًگشكتِسختسطينيي

ساسيگبساييخَاّيذًويديگشضوبگَيذهيپشستبس هثالًشدپشّيضثبيذًٌٌذُساٌّوبييسَاالتاصّوچٌييًوبيذ؟

ثيوبسثِساحساييهستويوبثگَيذساداسدسشدسچِثيوبسّشضَدثبػثًِاييخبيثِسَاالتاييًيست؟عَسثٌطيذ،ايي

داسدثگَيذاًتظبسپشستبسساآًچِسٍدهياًتظبسثيوبساصًِهيٌٌذالوبء

تذافعي حالت گزفته ي خصًمت۳

خبيثِ هثللثپشّيضدػػجبًيتاصًٍوبيذثشخَسدتحولثبّوشاّبىيبثيوبسثشخَسدّشگًَِثشاثشدسثبيذپشستبسلحظبتتوبمدس

ثيوبستب ثبضذسختخيليثشايتثبيذتدشثِاييخولِاصاييًشديذهيغحجتگًَِاييًجبيذضوبًظيشًلوبتياصاستلبدُ

ًوبيذثيبىساحتيثِساخَداضغشاةًٍوَدُساحتياحسبس

ارسشُا تحميل۴

ايٌٌبس ًًِشديذاضتجبُضوبًظيشخوالتيثشدىًبسثِاصهثالًوبيذتحويلثيوبسثِساخَدضخػيػوبيذٍاسصضْبًجبيذپشستبس

ًوبيذخَدداسيثَدمضوبخبيهياگشيبًشديذسا

کزدن وصيحت۵

ًِداسد حنثْذاضتيهسبئلدسكوظاستثْتشثيوبسثشايًبسيچًِِداًذهيثيوبساصثْتشپشستبسًِاستآىًطبًًِبسايي

ضَدهيپشستبسثِثيوبسٍاثستگيهَختًبساييّوچٌييًوبيذتَغيِثيوبسثِ

کىجکايي۶

اصاستلبدُثپشّيضًذ ثيوبسخػَغيصًذگيدسدخبلتاصثبيذديگشپشستبساىهشتجظضشايظدسآًْنسٍاى،ثْذاضتثدضپشستبساى

 خَداحسبسبتثيبىثِساتطَينثيوبسخَدٍاستتشهٌبستثيوبساحسبسبتتَغيقحييدسهَثشًالهيؿيشسٍضْبيٍسٌَت

خَدًًِوبيذثشخَسدعَسيثبيذٍاست ثيطتشاعالػبتدًجبلدّذًطبىپشستبسًِضَداستلبدُسَاالتياصًجبيذپسًوبيذهي

ثپشّيضدثيوبساعالػبتًستاصثيوبسآهبدگياػالمصهبىتبٍضَدپيطوذمثيوبس

ومًدن تحقيز۷

اًتظبس ثبيذثبالخشُدّذپبسخپشستبسًٌٍذهيدسدّبينثخيِثگَيذصائَيياگشهثللضَدهياكشادًلسثِاػتوبدًبّصهَخت

ضَدهيپشستبس ثِثيوبساػتوبديثيهَختثٌطيٌذتَاًستًويّلت۱ِتبصايوبىاصپسهيخَاّشثبضيذداضتِسادسدًوي

کزدن طزد۸

اييخَاّنًويهييبًٌياحسبسگًَِاييًجبيذتًَظيشخوالتيگلتيضَدهياستجبطهغغهَختآگبّبًِؿيشيبآگبّبًِ

هثالاست گزاستبثيشّنًالهيؿيشاستجبطدسحتيسٍشايياستاسصشثيثيوبسًِسسبًذهيساهلَْماييثطٌَمساچيضّب

استًشدىعشدهػبديناصًشدىًبصىچطنپطتيبٍثيوبساصثشگشداًذىسٍي
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ثيوبسخَدًِدسهبىهحضجِتَخِاًسبىييػٌَاىثِ

گًش کزدن در واتًاوي ۱۰

ثيوبسخبي ثِخَدًيبصّبيثشتوشًضپشستبسٍيبًبسيهْبستػذمگبّيداسدهٌبستاستجبطثشهشاسيدسپشستبسهْبستثِثستگي

ضَدهيحبلتاييهَختّن

کىىذٌ دايري عبارات ۱۱

ًوبييذتَخِ هيٌٌذگشيًِِثيوبسيهَسددسصيشػجبستثِضَدهيثيوبسخْتپشستبسياستبًذاسدّبياصاستلبدُسَءسجت

احسبسيچِضَّشتبىًٌيذًويكٌشضوبچغَسدّذهيًطبىساضوبپختگيًبگًَِثذييضوبػولپشستبس

ًٌيذ؟هيگشيِعَساييضوبثجيٌذًِايياصداضتخَاّذ

 استثْتشآىخبيثِضَدهَثشاستجبطهغغسجتتَاًذهيآضٌبسهخبللتٍاستثبلؾًبثيوبسًًٌِذهيهضبٍتپشستبس

 ًٌنهيكٌشهيهيگَيذثيوبسيباست؟ضذُضوبگشيِثبػثچيضچِثگَييذهيثًٌِنًويضوبثِداسمدٍستهيثگَيذ

دس است؟ضذُضوبتشسثبػثچيضچِثگَييذهيثِگَيذهيپشستبسًٍوبينتشساحسبسخشاحيػولايياصًِداسمحن

ٍهَاكوتديگشاى ًويثبپشستبسثبيذايٌدبدسًوبيذغحجتهضبٍتيّيچثذٍىاحسبسبتصهَسددستبيبثذهياخبصُثيوبسايٌدب

دّذًطبىساخَدهَاكوتػذميب

مًضًع تغييزدادن ۱۲

هَضَع تـييشثبٍليثبضذداضتِساهَضَػيهَسددسغحجتثِتوبيلاستهوٌيثيوبساستگلتگَختنسشيغسٍشيي

حبلدسپشستبسًٌيذ؟ هيغحجتخَدمثِاًسَلييتضسينهَسددسهَهغچِسثيوبًوبيذساغحجتثَدىًتيدِثياحسبس

دس حتيًوبيينغحجتديگشي ٍهتدساًسَلييهَسددستَاًينهيًوبيينغحجتتبىؿزاييسطينهَسددسثيبييذلغلبحبضش

دّذخبتوِثيوبسحشفثًِجبيذًوبيذًبساحتياحسبسثيوبسحشكْبياصپشستبسًِصهبًي

شخصي پخش اطالعات با راسداري در تخلف ي شايعٍ ي بذگًيي ۱۳

ثيوبس هَسددسّوچٌيياستهٌػتغبحتاكشادثِصدىضشثِآىهٌليًٌبتاصًٌذهيغذمّوٌبسثباستجبطهَسددسثيطتش

ضَدهيهحسَةخشمآىاصتخلقٍثَدساصداسثبيذ

تًجٍ بي گًش دادن– ۱۴

ثيوبس ثِاػتٌبييثيدٌّذًُطبىًًِبرةدادىگَشٍگلتگٌَّگبمدسآلَدگيخَاةٍچطوياستجبطهغغًٍبساحتيٍخَد

است

بحث ۱۵

.ضَدپشستبسخسويٍكٌشيهذستًبّصثبػثاستصيبدهوٌيثحث

مًاقع بعضي در مثبت پاسخ ۱۶

ًشدثشخَسدهحتبطثبيذهثجت،پبسخثبگيديٍاكسشدگيٍخطنحسايدبدهَاهغدسهثال
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بحث کليذي وکات

پشستبسي اهَستوبمّوچٌييٍاًسبًيتؼبهالتتوبهيپبيِاهشاييآىهؼبًيتلسيشٍپيبهْباًتوبلكشايٌذاصاستػجبستاستجبط

استضشٍسياهشي پشستبسيدسغحيحًبسثشدخْتآًْبثبآضٌبييًِاستهختلليسغَحاضٌبل،اخضاء،داساياستجبطاست

پشستبسيكشايٌذّبياخشايًليذي ضبخعػٌَاىثِاستجبطاخضاياصپشستبسيكشايٌذخػَغذسثِاهَسّوِدسپشستبساىًِچشا

يبثذهيدستدسهبىتينٍثيوبسثبهَثش استجبعيثِآىسكغّبيساُضٌبختٍاستجبعيهَاًغضٌبختثبپشستبسثشًذهيثْشُ

تؼييياّذافپيطجشددسساپشستبسًٌٍذهيخلَگيشي ثبليٌياهَساضتجبُاخشايٍؿلظپشستبسيتطخيػْبياصهَثشاستجبطيي

حػَلهبثلدسهبًياّذافثْذاضتيتيناػضبءسبيشٍپشستبس ٍثيوبسثييهَثشاستجبطثبًشدخَاّذًويآىاسصيبثيٍضذُ

.ًوبيذهيّذايتثيوبساىسالهت سغحاستوبءيؼٌياغليّذفثِسادسهبىتينٍاست


