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 دوستان عزيز سالم

گويم كه اين كتاب الكترونيكي را تهيه كرديد چون تنها درصد كمي به شما عزيزان تبريك مي

كنند و شما جز آن معدود گذاري ميهاي خودشان سرمايهاز مردم هستند كه روي مهارت

 هاي موفق هستيد.انسان

اري ارتباط برقر نهيدرزم يك سري نكات مهم و كليديسعي داريم تا در اين كتاب الكترونيكي 

هاي ارتباطي با ساير همكارانتان كه مانند شما در با بيمار و همچنين نكاتي در خصوص مهارت

 بيمارستان شاغل هستند را بيان كنيم.

، زشكپ كنند مانند:فرادي است كه در بيمارستان كار مياين كتاب مخصوص تمامي ا درواقع

 يركسهداروخانه و يا  پرسنل راديولوژي، پرسنل ، ماما،پرستار كمك، اريبه كمك، بهيار پرستار،

 .كه با بيمار در ارتباط است

ت ولي اس شدهنوشتهالبته درست است كه اصل اين كتاب بر اساس ارتباطات بيمارستاني 

 توان در زندگي شخصي نيز استفاده كرد.را مي شدهگفتهتمامي نكات 

 زنيد:بنابراين با مطالعه اين كتاب شما با يك تير سه نشان مي

 تر خواهيد شد.ايدر شغلي كه در بيمارستان داريد حرفه(1

حرفه و شغل خود لذت بيشتري خواهيد برد و با وجود سختي كاري كه در بيمارستان  از( 2

 نشاط و شادابي خود را حفظ كنيد.توانيد وجود دارد مي

توانيد در زندگي شخصي خود نيز بهره ببريد و هاي گفته شده در اين كتاب ميمهارت از( 3

 شود.تنها به محيط كاري محدود نميها يادگيري اين مهارت
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م ها داشته باشيم و بدانيدر ابتدا الزم است تا ديدگاه مناسبي براي يادگيري اين مهارتخب 

 كه:

 چه دليلي دارد كه رفتار خوبي با بيماران داشته باشيم؟ اصالً

 
راي ما كه باشيم ب رفتارخوشباشد كه چرا بايد با بيمار  آمدهپيش سؤالشايد براي شما هم اين 

كند بيمار راضي باشد يا خير چون اگر بيمارستان مجهز باشد و از كادر درماني تفاوتي نمي

 رد بيمار در هر شرايطي به بيمارستان مراجعه خواهد كرد. مسلماً باشد،مجربي هم برخوردار 

اخالق در حقوق ما ندارد پس چرا بايد خوش تأثيري ضمن نوع رفتار با بيمار در مراكز دولتي،

 باشيم؟

www.takbook.com

http://www.arsalansabamehr.com/
https://www.instagram.com/arsalansabamehr/


بيمارستان كار در  براي فقطنههايي براي زندگي و مهارت  

3 
 

www.arsalansabamehr.com 

https://www.instagram.com/arsalansabamehr/ 

 

 

يا بيمارستان و يا حقوق نيست بلكه بيشتر به دليل رفاه  بيمار رفتاري،دليل اصلي اين خوش

 م.دهيخودمان انجام مي

 هاياگر مهارت پس روزانه با تعداد زيادي بيمار روبرو خواهيد بود. درمان كادر عنوانبهشما 

روز را  تواند كلبرخورد و يك تنش ساده مي يك الزم براي برخورد با بيمار را نداشته باشيم،

 خراب كند.

ني ان فكر و ذهتومي هاي ارتباطي آشنا باشيم در كنار حجم زياد كار،با مهارت كههنگاميولي 

 آرام داشت.

 و آسايش خودمان است. آرامش ها،بنابراين اولويت اصلي براي كسب اين مهارت

 هاي ارتباطيمرگِ مهارت

 خودمان است. در حيطه تخصصي داشتن مهارت ،درمانيدر كا عنوانبهاولويت اصلي ما 

 پرستاري،) خوداصلي ي هاي ارتباطي و آداب معاشرت را بدانيم ولي در حرفهاگر تمام مهارت

 م.توانيم ارتباط خوبي را با بيمار برقرار كنينمي قطعاً الزم را نداشته باشيم، مهارت( ...و پزشكي

شود و همين موضوع ها به مطالب تئوري اهميت زيادي داده نميدر برخي رشته متأسفانه

هاي ر رشتهاكث كهاينتوجه به  با هاي الزم است.اي براي به دست نياوردن مهارتمقدمه

 فرصت الزم براي كسب بنابراين هاي دانشجويي طوالني دارند،پزشكي و پيراپزشكي دوره

 استفاده را كرد. حداكثر توان در زمان تحصيل،ضروري وجود دارد و مي هايمهارت

ي تر مهارت كافولي اگر به هر دليلي در يك قسمت از كار مشكلي وجود دارد بايد هرچه سريع

 شود.به دست آورده 
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الزم را نداشته باشد مطمئن باشيد هر كاري انجام  مهارت اگر يك پرستار در تزريقات، مثالً

ي رو كبودي ،تزريقزماني كه بيمار درد بكشد و پس از  زيرا دهد بيمار راضي نخواهد بود.

 پرستار رضايت نخواهد داشت. از دستش باقي بماند،

بريزش كار باعث آ اين زم را نداشته باشد،يا اگر يك پزشك در معاينه افتالموسكوپي مهارت ال

او همراهي نخواهد  با و خسته شدن چشم بيمار خواهد شد بنابراين در بقيه مراحل درماني،

 كرد.

 هاي ارتباطي در كنار دانش و اطالعات تخصصي،پس هميشه در نظر داشته باشيد كه مهارت

 خواهد بود. ارزشمند

 عاقبت داستان گوش كردن و شنيدن

 هميشه كردن است. گوش بسيار ساده، حالدرعينارتباطي بسيار مهم و  هايمهارتز يكي ا

اين  همه با خوب فعال گوش دهيد نه اينكه فقط شنونده باشيد. صورتبهشود كه گفته مي

 كنيم؟موضوع آشنا هستيم ولي آيا در زندگي روزمره هم از آن استفاده مي
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چند  رد ريد و مكالماتي كه داشتيد را به خاطر آوريد.را در نظر بگي امروز تر،براي بررسي دقيق

 صحبت كرده باشيد؟ كهاينتا  ايددادهگوشها بيشتر درصد آن

 ،فعال گوش دهيد صورتبهخيلي اوقات اگر شخصي با شما درد و دل كند و شما فقط و فقط 

 .اشيدارائه داده ب حليراهحتي براي مشكالت وي  كهايناو بهتر خواهد شد بدون  حال

 چگونه شنونده خوبي باشيم؟

 

 آرايي كردنصحنه

عوامل  ينا شود را كنار بگذاريد.پرتي شما ميكه باعث حواس عواملي در زمان صحبت،

 مانيتور و...باشد. صفحه تواند گوشي موبايل،مي

صدا پزشك در خيلي از مواقع امكان بي يك را بايد متناسب با شرايط انجام داد. كار اينولي 

هدف ما اين است كه روي محتواي صحبت  طوركليبه ولي گوشي موبايل خود را ندارد.كردن 

 مخاطب متمركز شويم.
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 حالت بدن

تا جايي كه امكان دارد مشابه مخاطب باشيد يعني اگر مخاطب ايستاده است شما نيز به احترام 

ه اين معني البته نه باو بايستيد و در كل سعي كنيد حالت مشابه با مخاطبتان را داشته باشيد 

حالت معقول و مناسبي را انتخاب  بلكه كه هر كاري او انجام داد بالفاصله شما نيز انجام دهيد.

 كنيد.

ستار اگر يك پر مثالعنوانبهاين مورد نيز در شرايط مختلف ممكن است كمي متفاوت باشد 

ش روز را مشغول ورز كل كنند بايستد،تك بيماراني كه به او مراجعه ميقرار باشد براي تك

 كند.كامل به مخاطب كفايت مي موردتوجهاين  در كردن است.

 فراموشي موقت ديدگاه

اني سعي كنيد تا زم ولي سخت و دشوار است. كاري بيان نكردن ديدگاه حتي براي چند لحظه،

خواهد بگويد و اگر ديدگاه متفاوتي دهيد هر چه مي اجازه كه مخاطبتان مشغول صحبت است،

 اريد آن را به بعد موكول كنيد.د

به دست  اطالعاتي اي دارد چون احتمال دارد از صحبت مخاطب،اين موضوع اهميت ويژه

 آوريد كه خيلي بيشتر از بيان ديدگاهتان ارزش داشته باشد.

 تشويق

 ار راتوانيد اين كمي ،يدئتاحركت دادن سر به نشانه  با مخاطب را به حرف زدن تشويق كنيد.

 دهيد. انجام

 البته در محيط كاري اين عمل بايد متناسب با شرايط انجام شود.
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اگر يك پزشك فقط بيمار را به حرف زدن تشويق كند بعد از يك ساعت صحبت كردن 

شود كه هنوز اطالعاتي در خصوص بيماري او به دست نياورده و تنها از خاندان متوجه مي

 بيمار مطلع شده است!

 شرايط كاري و شرايط محيط را در نظر بگيريد. حتماًمراحل در زمان انجام اين 

 

حداقل با يك نفر اين  هرروزو  درآوريدعادت  صورتبهاز امروز سعي كنيد اين مهارت را نيز 

 كار را انجام دهيد.
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 لبخند متناسب من

 
آن  عمل ازلبخند زدن موضوعي است كه همه با آن آشنا هستيم ولي افراد كمي هستند كه در 

 مخصوص اصالًزدن در تمام برخوردهاي ما نقش بسيار مهمي دارد و  لبخند كنند.استفاده مي

 اي برخوردار است.ولي در كادر درمان از اهميت ويژه شودنميحرفه و شغل 

 ارند.ترس د سفيدها روپوشاز  طوركليبهپزشك و پرستار و  از از بيماران، توجهيقابلتعداد 

و وحشت  ترس برخورد كنيم، ازحدبيشكادر درماني با اخم و جديت  عنوانبهما نيز  اگر

 در مورد كودكان(. مخصوصاً) كردبيماران افزايش پيدا خواهد 
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اي شاداب همراه با داشتن چهره اما به مشكل برخورد. هاآنحتي ممكن است روند درمان 

 .زيادي در همراه ساختن بيمار دارد تأثيرلبخند 

ي در محيط كاري بلكه در زندگ تنهانهموضوع  اين صورتتان را پيدا كنيد. لبخند متناسب با

كرديد هميشه يك نوع لبخند را بر لب داشتيد و احساس مي احتماالً شخصي نيز ضروري است.

 كه مناسب شماست.

كنم اين لبخند را در جلوي آينه هم انجام دهيد و مشاهده كنيد كه آيا اين لبخند پيشنهاد مي

 مناسب با چهره شما است يا خير؟ آيا آيد؟شما مي صورتبه

 ونچ توانيد تمرين كنيد تا لبخند مخصوص خودتان را پيدا كنيد.اگر جواب منفي است تا مي

 .ضروري است واقعاً كار اين

هاي در محيط كاري بلكه در زندگي شخصي نيز موقعيت تنهانه اگر لبخند جذابي نداشته باشيد،

 يد داد.زيادي را از دست خواه

 ارتباط چشمي

ه شود بلكه در تمام برخوردهايي ككنندگان نميارتباط چشمي فقط مربوط به بيماران و مراجعه

ها در برخورد با بيماران اهميت اين مهارت نيز مانند ساير مهارت ولي داريم بايد رعايت شود.

 اي دارد.ويژه

در  ايدش مردمك چشم نگاه شود. مستقيم به كامالً صورتبهدر برقراري ارتباط چشمي بايد 

 توانيد اين كار را انجام دهيد وراحت مي خيلي ابتدا اين كار سخت باشد ولي در صورت تمرين،

 فقط كافي است كه به مردمك چشم مخاطب خود نگاه كنيد.
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ه در هر بااليي داشته باشيم بلك نفساعتمادبهنيست  الزم براي برقراري ارتباط چشمي مناسب،

 توانيم اين مهارت را ياد بگيريم.ميحالتي 

ر زمان د اگر كنيد.به آن نقطه نگاه مي كه شود،منتقل مي جاييبهدقت كنيد كه پيام شما 

كنيد پيامتان نيز به زمين منتقل خواهد شد و اين حس خوبي را به صحبت به زمين نگاه 

 دهد.مخاطب نمي

 براي موفقيت خود تقلب كنيد!

ري برقرار ارتباط بهت باكسانيها نامحسوس تقليد كنيد زيرا انسان تصوربهرفتار مخاطبتان را 

 باشد. هاآنشبيه به  كه كنند،مي

دليل آن را متوجه  اصالًكه شما  ايگونهبه گذارد.مي تأثيردر ناخودآگاه ما  كامالًاين موضوع 

 دانيد كه از فالن شخص خوشتان آمده است.شويد ولي مينمي

www.takbook.com

http://www.arsalansabamehr.com/
https://www.instagram.com/arsalansabamehr/


بيمارستان كار در  براي فقطنههايي براي زندگي و مهارت  

11 
 

www.arsalansabamehr.com 

https://www.instagram.com/arsalansabamehr/ 

 

 

اصله رفتار اگر بالف چون نامحسوس باشد. صورتبهكه بايد  كنمميته را تكرار البته باز اين نك

 توانيد حدس بزنيد!نتيجه را خودتان مي احتماالًمخاطب را تقليد كنيد 

 شود از جا بلندكنند و زماني كه بيمار وارد مطب ميبرخي از پزشكان اين اصل را رعايت مي

 بيمار شكل خواهد گرفت. مؤثرتريرخورد ارتباط بسيار با اين ب خوب كنند.شوند و سالم ميمي

 با پزشك همراه خواهد شد. توجهيقابل طوربهنيز 

كه مهم هستند بل تنهانههاي ارتباطي مهارت هايي كه بين بيمار و كادر درماني است،در برخورد

ات نخواهد ورميل و رغبتي به انجام دست وي با بيمار ارتباط خوبي برقرار نشود، اگر اند.حياتي

 داشت.

با  ؤثرماي داشته باشيد كه كادر درماني براي برقراري ارتباط پس به اين نكته دقت ويژه 

 تري دارد.ي سنگينديگران وظيفه

 مغز تنبل

 براي ولي به انرژي زيادي نياز دارد. طبيعتاًخاص خودش را دارد و  هايپيچيدگيمغز انسان 

اال نياز كاري كه به تمركز ب هر كند،ين حالت برساند سعي ميتراينكه مصرف انرژي را به بهينه

 دارد را انجام ندهد.

ناخودآگاه و از روي  صورتبهدهيم از كارهايي كه در طول روز انجام مي توجهيقابلتعداد 

ترين كار ممكن را انجام دهد كند كه راحتمي تالش مغز براي حفظ انرژي، زيرا عادت است.

 راشوند كمترين مصرف انرژي هايي كه از روي عادت انجام ميدانيد كاركه مي طورهمانو 

 شويم.را متوجه نمي هاآنكه خيلي از  ايگونهبه دارند

در مورد آن  سرعتبهكند ما سعي مي مغز هر موضوع و مسئله جديدي كه رخ دهد،

 گيري كند تا مصرف كمتري داشته باشد.تصميم
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كند و نكته جالب اين است كه در انرژي را مصرف مي كمترين پس مغز ما براي بقاي انسان،

 افتد.قضاوت كردن نيز همين اتفاق مي

 دقيقه 2ثانيه و  2

كند و در دو دقيقه بعدي ي اول قضاوت ميرا در دو ثانيه ما گويد كه مخاطب،اين قانون مي

ما كار حساسي را براي جذب مخاطب داريم و اگر در اين  بنابراين دهد.را انجام مي بنديجمع

 فرصت مخاطب را همراه كرديم در ادامه كار بسيار راحتي خواهيم داشت.

 دآماز اول خوشم 

است كه بدون هيچ دليلي از فردي خوشتان آمده باشد  آمدهپيششما نيز  براي تاكنون، مطمئناً

 را دوست نداشته باشيد. شخصي و با برعكس،
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الش بنابراين بايد ت ؛هاي ابتدايي استبه دليل قضاوت كردن مغز ما در ثانيه تماماًاين اتفاق 

اولين حسي كه به  درواقع هاي آغازين نظر مخاطب را جلب كنيم.كنيم كه در همان لحظه

 كنيم بسيار مهم است.ديگران منتقل مي

 صفر و يك

ر صفر و يك د صورتبهبيند و همه را حد وسط نمي صورتبهرا  چيزيهيچضمير ناخودآگاه ما 

 گيرد.نظر مي

عهده ضمير ناخودآگاه ماست و ناخودآگاه ما بر اساس  به ابتدايي، هايهثانيقضاوت كردن در 

خوب و يا بد و حالت  يا دهد.كند قضاوت را انجام ميشخص مقابل دريافت مي حسي كه از

 ميانه ندارد.

كه اگر حس مثبت را منتقل نكنيم حس منفي انتقال خواهد  درميابيم با توجه به اين موضوع،

 يافت.

30 7 3 
 هاي آغازين قضاوت خودش راهمان ثانيه در طور كه گفته شد مغز ما براي حفظ انرژي،همان

 كند.ثانيه قضاوت مي 30بعد از ديدن مخاطب حداكثر در  درواقع انجام دهد.

اين زمان  در اول است. ثانيه 3آن در  اولين دهد.مغز در سه برهه زماني اين كار را انجام مي

مورد لحن و تون صداي  در در هفت ثانيه، بعدازآن كند.و پوشش مخاطب توجه مي ظاهربه

كند و ها و محتواي كالم دقت ميثانيه به صحبت 30در  نهايتاًكند و مخاطب قضاوت مي

 رسد.قضاوت به پايان مي
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 عدرواق باشيم. تأثيرگذارثانيه فرصت داريم تا  30ما تنها  زيرا خوب است هم بد. هم اين خبر،

داريم  پيشروتري ثانيه نظر مخاطب را جلب كنيم در ادامه كار راحت 30اگر توانستيم در اين 

 سخت خواهد شد. كار ر اين فرصت را از دست داديم،ولي اگ

از  ليخي البته با توجه به اينكه شما اهل يادگيري هستيد و سطح علم و دانش بااليي داريد،

كه قضاوت تمام ) ثانيه 30توانيد بعد از مي مثالعنوانبه ايد.را بهبود بخشيده هايتانمهارت

 را تغيير دهيد.بيشتري انجام دهيد و نظرتان  بررسي( شودمي

 گذاري سرمايهاي خودشان اما اين موضوع در مورد قشر خاصي از جامعه كه روي مهارت

كند ولي اكثر مردم مي صدق( مثل شما كه در حال مطالعه اين كتاب هستيد) كنندمي

 دهند.ثانيه اول انجام مي 30قضاوتشان را در 

 ايظاهر يك حرفه

ثانيه اول در مورد ظاهر و پوشش مخاطب قضاوت  3در  انسان مغز ،30 7 3با توجه به قانون 

د و كنظاهر ما اولين حس را منتقل مي درواقع ناخودآگاه است. كامالًكند و اين قضاوت نيز مي

 اي داشته باشيم.بسيار مهم است كه ظاهر متناسب و آراسته

ته و آراس متناسب بودن) كنيد دقت اي كه اشاره شد،همين دو نكته به اگر در مورد پوشش،

 ايد.بزرگي را در جهت همراه ساختن ديگران برداشته قدم( بودن

و محيطي كه در آن هستيم  مخاطب متناسب بودن يعني پوشش بايد با جايگاه اجتماعي،

 همخواني داشته باشد.

ش ها و عطرها استفاده شود بلكه پوشلباس ينترقيمتگرانبراي آراسته بودن نيازي نيست از 

 تميز و مرتب باشد.و ظاهر بايد 
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 بله را بگيريم

 اعدمتق احتمال ها بله است،بپرسيد كه جواب آنمخاطب سواالتي  از اگر در ابتداي صحبت،

 او افزايش خواهد يافت. كردن

در اين حالت مخاطب با شما همراه خواهد شد زيرا در ابتداي صحبت موافقت خودش را اعالم 

 كرده است.

بزرگي در  كار ابتداي كار بتوانيد او را با خود همراه كنيد،در  اگر ،30 7 3قانون  اساس بر

 ايد.متقاعد كردن او انجام داده

 رود.يك پرستار را در نظر بگيريد كه براي درخواست مرخصي نزد سرپرستار مي مثالعنوانبه

 آغاز كند كه: گونهاينصحبت را  اگر

ر چنين اگ طبيعتاً خوب هم موافقيد؟ شما به بخش زيادتر شده، انگكنندمراجعهبه نظرم تعداد 

 اتفاقي افتاده باشد جواب وي مثبت خواهد بود!

سخت است وبه  واقعاً نظر من سرپرستار بودن در اين بخش، به گويد:در ادامه مي

ت به مناسبي نسب ديدگاه( سرپرستار) مخاطباين حالت  در پذيري زيادي نياز دارد.مسئوليت

 يابد.موافقت او افزايش مي احتمال مه،در ادا بنابراين او پيدا خواهد كرد.

ر سعي كنيد اين ساختار را د ولي است. ساده به نظر برسد كه اين كار، طوراينشايد در ابتدا 

 در محيط كار و چه در زندگي شخصي. چه گوهايي كه داريد حفظ كنيد.وتمام گفت

 مخاطب چه چيزي دوست دارد؟

هايشان خيلي سريع سراغ اصل مطلب خواسته كردن مطرحافراد زيادي هستند كه در زمان 

 خواهند پيش نخواهد رفت.كه مي طورآن درنهايت روند كار، ولي روند.مي
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ه بهتري ب نتيجه مخاطب است، موردعالقهاما اگر صحبت خود را از موضوعاتي آغاز كنيم كه 

 دست خواهيم آورد.

نيم كه دامي ا مطرح كنيم.تصور كنيد قرار است نزد رئيس بيمارستان برويم و درخواستي ر

 منطقي خواهد بود كه بنابراين و رضايتمندي او از كادر درماني است. بيمار اولويت اول او،

ستري مندي بيماران باست ابتدا از رضايت بهتر در اين زمينه آغاز كنيم. باخبرهاييصحبت را 

 درخواست خود را مطرح كنيم. بعدازآن به او بدهيم. اطالعاتي در بخش،

 

ها را در محيط كاري خود را پيدا كنيد و عاليق اصلي آن تأثيرگذارپنج نفر از اشخاص مهم و 

 يادداشت كنيد.

 تر هستند را بنويسيد و يادداشت كنيد كه چهاهميتنام پنج نفر كه در زندگي شخصي شما با

 .هاستآن موردعالقهموضوعاتي 

 

 اولين برخورد را خيلي جدي بگيريد

يك قانون در نظر  عنوانبهرا  اين شانس برخورد اول را دوباره به دست نخواهيد آورد. گاههيچ

 داشته باشيد.

هر  سپ نتوانيد آن بيمار را با خود همراه كنيد. گاههيچ شايد اگر برخورد اول را از دست بدهيد،

 رد د اول،براي برخوربرابر آن را  چند ،كنيدميهاي ارتباطي تالش مهارت درزمينهچه قدر كه 

تري خواهيد بيمار را جلب كنيد در ادامه كار راحت نظر اگر در اين زمان، چون نظر بگيريد.

 داشت.
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 چگونه نه بگويم؟

دانيد نه گفتن به كه مي طورهمانكند چون اي پيدا مياين مهارت در محيط كار اهميت ويژه

 !يك بيمار بسيار دشوار است

كند حتي امكان ايد كه بيمار درخواست غيرمنطقي را مطرح مياين موارد را زياد ديده حتماً

 چگونه بايد به اين اما وجود نداشته باشد.آن دارد درخواستش منطقي باشد ولي امكان اجراي 

 افراد پاسخ دهيم؟

كند مي ام اين است كه بيمار در شب به پرستار مراجعهيك موضوعي كه خيلي شاهد آن بوده

 كند.و درخواست مسكن مي

مورفين وجود دارد سخت است بنابراين اجراي اين  هاآنهايي كه در فراهم كردن مسكن

 پذير نيست.درخواست در بيشتر اوقات امكان

همراهي  با شما عنوانهيچبهكند بنابراين خيلي از مواقع بيمار تنها به خواسته خودش فكر مي

 كند تا شما را متقاعد كند.نخواهد كرد بلكه بحث مي

 اشيم؟بكه كمترين تنش را داشته  نه بگوييم چگونه اگر با چنين شرايطي روبرو شديم،

 مرحله اين است كه با تمام توجه به                                                                                              اولين( 1

 هاي او گوش دهيمصحبت

                                               دهيم.                                                      را واضح براي بيمار توضيح مي دليل( 2

                                                                                            براي متقاعد كردن در اين مرحله به تيپ شخصيتي بيمار                                                                            

 اي داشته باشيد.توجه ويژه

 مراحل نه گفتن:

 دادن گوش(1

 توضيح دادن دليل(2

 ارائه راهكار(3
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ت اس شدهتمام دارمورفينهاي اگر مسكن مثالًكنيم آخر راهكار نيز راهكاري را ارائه مي در( 3

يمار تر است را به بكنيم و يا راهكارهايي كه به نظر ما عمليها استفاده مياز انواع ديگرِ مسكن

 كنيم.ارائه مي

خواهد اتاقش را عوض كند چون ساير بيماران رود و ميفرض كنيد شخصي نزد پرستار مي

 بيدارند. ديروقتها تا كنند و شبسكوت را رعايت نمي

با توجه به كمبود تخت و همچنين تعداد زياد بيماران اين درخواست عملي  زياداحتمالبه

ه س اول خودتان با توجه به كنممي پيشنهاد نخواهد بود ولي چگونه به بيمار نه بگوييم؟

 اي كه گفته شد به اين بيمار پاسخ دهيد و سپس ادامه كتاب را بخوانيد.مرحله

م كه دهيكنيم و اجازه ميهاي او گوش ميفعال به صحبت صورتبهبا توجه به مرحله اول ابتدا 

 كنيم.ميحرف او كامل تمام شود و بعد شروع به صحبت 

د زيادي بيمار بستري هستند و اگر بخواهيم دهيم كه در اين بخش تعدابعد دليل را توضيح مي

تختي را عوض كنيم نظم بخش به هم خواهد خورد و پزشكان و ديگر پرستاران نيز به مشكل 

 و فرهنگ بيمار استفاده كنيد(. باسوادشما از ادبيات خودتان و متناسب ) خورد خواهند بر

راعات دهم كه بيشتر مان تذكر ميبه ساير بيمار حتماًبنابراين امكان جابجايي وجود ندارد ولي 

 ارائه راهكار() .كنند و قوانين بيمارستان را رعايت كنند

 دو پيشنهاد عالي

است  شدهدادهقرار  سايتوبكه در  )متقاعدسازي بيماران(دوره رايگان توانيد در مي شما( 1

 شركت كنيد

رفتار كرد تا بيمار و همراه بيمار  ايگونهبهتوان است كه چگونه مي شدهپرداختهدر اين دوره به اين موضوع 

 را متقاعد كنيم.
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 كارهايچهكنيم كه است و در بخش اول در اين مورد صحبت مي شدهطراحياين دوره در سه بخش اصلي 

وگوي ما بيشترين نتيجه را داشته باشد.تا گفت بل از صحبت با بيماران انجام دهيمرا بايد ق  

وگو با بيمار را ارائه خواهيم كردگفت در بخش دوم نكاتي در خصوص  

را بايد انجام  كارهاييچهوگو با بيمار پردازيم كه بعد از اتمام گفتو در بخش آخر نيز به اين موضوع مي

 دهيم.

ما مراجعه كنيد سايتوببراي شركت در اين دوره به   

Arsalansabamehr.com 
ايد.يابي اثر ديل كارنگي را مطالعه كردهكتاب آيين دوست ًاحتماالً(   

كاربردي هستند و  حالدرعينرسند ولي كه در ظاهر بسيار ساده به نظر مي شدهگفتهدر اين كتاب اصولي 

انگيزي را در زندگي خود مشاهده خواهيم كرد.اگر به همين اصول ساده عمل كنيم نتايج شگفت  

 در درماني معرفي نماييم. تيمام تالش كردم تا اين كتاب را ويژه اعضاي كه در سايت قرار داده ايدر مقاله

در اين كتاب را در  شدهمطرحتك اصول توانيم تكاين مقاله اين خصوص صحبت شده است كه چگونه مي

اجرا كنيم.محيط كاري خود   

را از دست ندهيد به دليل اينكه ديد جديدي را  مقاله بازهمايد كنم اگر اين كتاب را خواندهپيشنهاد مي

 نسبت به اين كتاب به دست خواهيد آورد

http://arsalansabamehr.com/معرفي-كتاب-آيين-دوست-يابي/ 
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