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بسم اهلل الرحمن الرحیم

ارتباطماهیت

سازیتوانمند،رندهگیدانشافزایشمنظوربهگیرندهفردبهفرستندهفردازاطالعاتانتقالمستلزمارتباط

.باشدمیاورفتارونگرشهابرتأثیرگذارییاوظایفانجامبرایوی

:رودکاربهذیلاهدافبهدستیابیجهتتواندمیسالمتارتباط

کنشهاآغاز

الزاماتونیازهاباآشنایی

باورهایانگرشها،هاایده،اطالعاتتبادل

فهمودرکبهکمک

(7ص)روابطحفظوبرقراری

ارتباطمنابع

حائزبسیارپیامیرشپذبرایغالباً،منبعنوعوگیردصورتمختلفیبسیارمنابعوسیلهبهتواندمیارتباط

(7ص).نمودبندیتقسیمعمدهدستهچندقالبدرمیتوانراارتباطیمنابع.استاهمی

غیررسمیمنابع

مانندیررسمیغمنابعطریقازآورندمیدستبهسالمتمراقبتمورددرکنندگانمصرفکهاطالعاتیاکثر

شان،ذیریباورپوسهولتخاصربهاطالعاتییویژهمنابعاین.باشدمیبستگانودوستان،خانواده

(8ص).هستنداهمیتحائز

رسمیمنابع

مصرفبهسالمتکارگزارانشغلازبخشیعنوانبهکهاستچیزهاییشاملسالمتاطالعاترسمیمنابع

ووستاندهمچونمنابعیمقابلنقطهدردرستعموماًاطالعاترسمیمنابع.میگرددمنتقلکنندگان

وپزشکان،نآتکنیکییجنبهبهتوجهباوسالمتمراقبتدروجوداینبا.گیرندنمیقرارخانواده

(8ص).دهندمیتشکیلرابهداشتیاطالعاتازمنبعی،سالمتبخشکارکنانسایر

تتجارجریاندراگرحتیومیسازندفراهمرااطالعاتازایگونه،سالمتمراقبتهایسازمانیهمه

ارتباطآیندفرطیدراطالعاتانتقالوافرادارجاعبهناگزیراکثراًهمبازباشندنداشتهقراراطالعات

ونحوه،افرادمورددرخودمشتریانباشنودوگفتحالدردایماًسالمتمراقبتهایسازمان.هستند

(8ص).باشندمیسالمتخدماتارائهبهمربوطمکان

(جمعی)غیرشخصیمنابع

مراقبتمورددرناطالعاتشادریافتبهجمعیتازایفزایندهنسبت،شوندمیفراگیرترهارسانهکههمانطور

از،موضوعاتسایروسالمت

ترنتاینهمراهبهاطالعاتانتقالهایمدلاین.آورندمیرویتلویزیونورادیو،مجالت،هاروزنامهطریق

(8ص).میشوندمحسوبمدرنجامعهمشخصهوجه،امروزیجمعیهایرسانهسلطانعنوانبه

اینجادراهمیتترتیببهکهاندنمودهمشخصرامنبعباورپذیریازبعدچند،ارتباطاتپژوهاندانش

:شوندمیفهرست

.پیاممنبعتجربییاشغلی،علمیشایستگی:صالحیت.1

.مخاطبنظرازمنبعمقبولیتیدرجهواطمینانمیزان:اعتماد.2
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.مخاطبتمایالتوهاخواستهبهمنبهتوجه:لطافت.3

.منبعوسطتمخاطببرایموجودهایگزینهبهرتینگرفتننظردروپیامبودنکامل:گراییآرمان.4

.قبلیمستنداتوقبولقابلهایپیامبامنبعتوسطشدهمنتشرپیمهمخوانی:شباهت.5

ارتباطعناصر

بافت.1

.میباشدارتباطرویدادنوعهربررسیدرتوجهقابلایمالحظه،ارتباطبستریابافت

اجتماعیویزیکیفهایبافتشاملومیدهدرخارتباطآندرکهموقعیتیازعبارتستارتباطمحیطیابافت

صداسروورسوموآداب،فرهنگ،پیرامونیرویدادهای،کنندگانشکتروابطدرگیر،افرادتعداد،

.باشدمی(پارازیت)

گیرندهخانهاملشتواندمیبافتاین.دهدمیرخارتباطآندرواقعاً کهمکانیازعبارتستفیزیکیبافت

.باشددیگرفیزیکیموقعیتنوعهریا،پزشکمطب،کارمحل،پیامی

،تاندوسازگروهیشاملاستممکنبافتاین.استارتباطبرایعمدهتأثیردارایاجتماعیبافت

(9ص).باشدبیگانهیاآشنامابرایتواندمیاجتماعیبافت.باشدهاغریبهیاهمکاران

،ویمطبدرزشکپیوسیلهبهکهمشابهیاطالعات.استمهمیبسیارمالحظه،بهداشتیپیامانتقالبافت

درجات،ودشمیمنتقلاینترنتطریقازیا،خانوادهازنزدیکیعضونزد،کارسردرآبیفوارهکنار

.داشتخواهدتأثیرگذاریازمتفاوتی

پیام.2

نوعهرشاملپیام.شودمیارسالگیرندهبهفرستندهازکهاستاطالعاتیحاویپیام،ارتباطرعرصهدر

بهانتقالبرایمناسبشکلیبهکهباشدمیرمزگونهیاسادهزبانیقالبدرشدهبیانیایدهیااندیشه

ازایجموعهم،پاسخ،توضیحازعبارتستپیام.گرددمیتهیهارتباطییوسیلههرگونهیوسیله

.نمایدمیکمکارتباطفرآیندهدفانجامبهکههاییتوصیهیا،دستورات

کانال.3

گیردمیرارقاشارهموردنیزرسانهعنوانبهکانال.گیردمیصورتخاصیمجارییاکانالطریقازارتباط

نوعهردر(رانخبرنگا)کارمشغولافراد،نظیررسانهسایریاجمعیهایرسانههمچونمنابعیبنابراین،

عرضهارتباطنهاآیواسطهبهکهاستوسایلیکنندهتعیینکانال.گیردبرمیدرنیزراهارسانهایناز

رهمدیگبااطالعاتتبادلحجمو،توجهجلب،هاویژگینظرازهاکانال.گرددمیدریافتو

.هستندمتفاوت

پرسیدهایدبکهسواالتیو)کانالانتخابدرتوجهقابلعواملی.استنقایصیومزایادارایکانالنوعهر

:ازعبارتند(شوند

هدف(ان)مخاطب:

؟بودخواهدهدفمخاطبانبرتأثیرگذاریودسترسیقابلکانالآیا-

کانالبرد:

(10)؟گرفتخواهندقرارپیاممعرضدرکانالطریقازمردمازتعدادچه-
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مقبولیتوهزینه:

؟استاثربخشهزینه،اهدافبهتوجهباکانالاینآیا-

مطالبوهافعالیت:

؟باشدمی،داریدراآنتولیدقصدکهمطالبییافعالیتبامتناسبکانالآیا-

:ایرسانهچندواینترنتیهایکانال

هارامدیسی

گفتگوهایاتاق

الکترونیکپست(e-mail)

تعاملیتلویزیون

اینترنت

هاکیوسک

(11ص)هاسایتوب

زمانبندی.4

روزیبهشارهاتواندمیزمانبندی،مکانیکیمنظراز.دادترتیبمختلفهایروشبهتوانمیرازمانبندی

.دهدمیرخارتباطزمانآندرکهباشدداشتهروزیکاززمانییاهفتهیکاز

.باشدداشتهگرفتهصورتهایتماسفراوانیبهاشارهتواندمی

نیزشودمیمنتقلکهپیامیبرابردرهدفمخاطبجنبازآمادگیازحالتیبااشارهاستممکنزمانبندی

.باشدداشته

هاکانالهایویژگیوانواع

غیررسمیورسمی:هاکانالانواع

ارتباطرقرایببرایهاکانالاین.نمودبندیدسته،آنهابرتمرکزسطحنظرازتوانمیرارسمیهایکانال

.هستندنیازموردجمعیهایرسانهواجتماعی،سازمانی،کوچکگروه،فردیبینسطوحدر

بهدسترسیوآموزشیهایدوره،مشاورهجلساتوسیلهبهاظالعاتانتقالبرمشتمل،فردیبینهایکانال

.هستندسریعارتباطخطوط

بعدیکو،هطرفدوگفتگویفرصت،اعتمادقابلمنبعیوجودمزایایدارایسرحایندرارتباطبرقراری

تعدادهربرای)نیازموردهزینهشاملکانالازنوعاینمعایب.باشدمیبخشروحیهحتییاحمایتی

طریقاینازدسترسقابلکنندگانمصرفازمحدودیتعدادوالزمزمان،(کنندگانشرکتازاندکی

.است

یهاهمایشسایریاشهریاجتماعاتهایسالننظیرهاییبافتشاملاجتماعیوسازمانیهایکانال

دارایکانالنوعاین.باشندمیکاریاماکندرشدهبرگزارجلساتوسازمانیرویدادهای،اجتماعی

وپایینبتاً نسیهزینه،اختیاردرمخاطببهدسترسی،معتبرهایسازمانجانبازحمایتکسبفواید

هزینهامکان:ازندعبارتهایکانالازدستهاینضعفنقاط.استانبودنسبتاً مخاطبانبهدسترسیامکان

أثیرگذاریتامکانوکنندگانشرکتبهفردیتوجهعدم،سازمانیهایمحدودیتتأثیر،هنگفتهای

(12ص).برنامهماهیتومحتوابرسازمان

هایگونهبهتواندمیآنهاطریقازارتباطبرقراریوهستندچاپیهایرسانهشکلرایجترین،هاروزنامه

.گیردصورتمختلف

کههستندایویژهخبریهایبخشدارایآنها.رودمیشماربهالکترونیکرسانهترینقدیمیمعرفرادیو

واناییتمزایایدارایرسانهاین.آورندعملبهریزیبرنامهنیزسالمتیمسایلبارابطهدراتممکن

هاانتخابازیعیوسطیفارائهوتلفنیگفتگوهایطریقازتعامالتیایجاد،ویژهمخاطبانبهدسترسی

.باشدمیزمانبندیلحاظاز
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.باشدمیمحدودتریمخاطببهدستیابیمعنیبههدفمخاطببهدستیابی،طرفیاز

بهپیامانتقالایبرگزینهاولینمعرف،بسیاریبرایوگردیدروزیرسانهبهتبدیلتلویزیون،1960دههتا

هایجلوه،ویدیویینمایشمزینبعالوهرادیوهمچونمشابهیهایقابلیتتلویزیون.آیدمیحساب

کابلیلویزیونتپیدایشباواستتبلیغتویژهتوجهموردتلویزیون.دارددربرراآننظایرورنگویژه

.استنمودهفراهممطلوبصورتبهاختصاصییاگستردهمخاطببهدستیابیبرایرافرصتیرسانهاین

پوششوسیلهبهباشدالزماگروداردپیدرراانبوهمخاطبانبهدسترسیمزیتتلویزیونطریقزارتباط

حجمتوانمییکابلهایایستگاهکاربردطریقازهدفمخاطبیننسبینمودناختصاصییاایشبکه

(13ص).دادتغییررامخاطبین

امکان.دارددربرارباالتجهیزاتیهایهزینهوتبلیغاتتولیدباالیهایهزینهجملهازنیزمعایبیتلویزیون

وکمخیلیعمومیخدماتهایآگهیاحتماالًونداردوجوددلخواههایزماندرمناسبآگهیپخش

.دارداندکیمخاطبانکهآیندمیدرنمایشبهمواقعیدر

.نمایندایفاالمتسزمینهدرراشایانیبسیارنقشتوانندمیتلویزیونیهفتگییاروزانهنمایشیهایسریال

خودهویتونمودهبرقرارنزدیکارتباطنوعیبازیگرانهایشخصیتباهاسریالایرنمخاطبانزیرا

.دهندمیقرارهابرنامهاینهنرپیشگانهویتبامقایسهدررا

.باشدمیبهداشتیاطالعاتبهدستیابیبرایانتخابیوسیلهبهتبدیلحالدرمختلفهایشیوهبهاینترنت

ویدیوییویصوتارتباطاتسازیفراهمو(اخبارمورددرخصوصبه)فوریرسانیبهنگاممزایایاینترنت

(14ص).دربرداردنیزراتلویزیونورادیومشابهایشیوهبهزینده

ارتباطفرآیند

فرستنده.1

پیام.2

کدگذاری.3

کانال.4

گیرنده.5

کدبرداری.6

پاسخ.7

بازخورد.8

پارازیت.9

ارتباطموانع

تأثیربگذارندیندفرآاینبرتوانندمیکهعواملی.باشدناموفقمختلفدالیلبهارتباطفرآینداستممکن

بامتناسبپیامیرتغیمثالً )گیرندهجانبازانتخابیتحریف،گیرندهجانبازانتخابیتوجه:ازعباتند

تمرینوکندیمجذبراپیامازبخشیفقطگیرندهکهزمانییعنیانتخابیبازخوانی،(هاپندارهپیش

ازگیرندهتحریفهبتمایلکهمرتبطیمسایلبهمربوطهایپیاموسیلهبهگیرندهآنموجببهکهپیام

(15ص).گرددمییادآوری،دارندراپیامنظرنقطه

:ازعبارتندارتباطیموانعازبرخی

انتقالیموانع.1

بهارتباطتاسممکن.نامندمیپارازیتگاهیراکنندمیایجاداختالل،پیامانتقالمسیردرکهچیزهایی

شلوغورانرستیکیامعیوبتلفنخطیک.شودمشکلدچارآنبامرتبطمسایلوپارازیتعلت

.نمایندجلوگیریارتباطبرقراریازتوانندمی
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متناقضهایپیام.2

اگرمثالً .ندشوناقصارتباطبهمنجراستممکنگردندمیگیرندهادراکدرتناقضموجبکههاییپیام

وآمدهگریدیکشورازکهفردیباارتباطبرقراریبرایخودمانیزبانیااصطالحاتازدایماًشخصی

خواهندفردگیجیوآشفتگیبهمنجرهاپیاماینقطعاً ،کنداستفادهاستنشنیدهراعباراتیچنینهرگز

.شد

اطالعاتیباراضافه.3

ارتباطاتردانتخابیطوربهوکنندنمیتوجهنمایندمیبرقراریکهارتباطاتییهمهبهافراد،واقعدر

کهیامیپدریافت.هستندایویژهاطالعاتجستجویدرهدفمندایگونهبهونمودهشرکتخاصی

.دنمایایجادمؤثرارتباطراهسربررامانعیاستممکنباشدزیادیبسیاریاطالعاتمحتوی

کانالیموانع.4

نامناسبکانالیکانتخاببهاقدامایفرستندهاگرواستمهمیبسیارمسئلهمؤثرارتباطبرایکانالانتخاب

درمفصلئیاتجزگفتن،مثالعنوانبه.آیدوجودبهعبوریغیرقابلموانعاستممکن،نمایدارتباطی

(16ص).باشدکنندهخسته،ارتباططرفدوهربرایاستممکنتلفنپشت

فرهنگیواجتماعیموانع.5

مردمبرایاهفرهنگ.استانگیزچالش،مختلفهایفرهنگدارایمردمباخصوصاًمؤثرارتباطبرقراری

.آورندمیفراهمرادنیاتفسیروشنیدن،دیدنهایروش

تداخلرمؤثفرهنگیبیندرکبافرهنگآنهاطیکهکنندمیتوصیفراروشسه(1994)تامیوتینگ

.باشدتواندمیچهشناختیهایمحدودیتازمنظوراینکهاول.کندمیایجاد

ازندسمیفراهمرانمایشیپردهکهجهانیهایدیدگاهیامرجعهایچهارچوبازعبارتندهامحدودیتاین

برداشتچارچوباین.گردندمیتاباندهآنبریاوشوندمیمقایسهآنرویبرجدیداطالعاتهمهکه

.نمایدمیتسهیلراانتقالیاطالعاتازفرد

بیمناسرفتارمورددرخودشخاصقواعددارایفرهنگیهر.بشندمیرفتاریمحدودیت،مورددومین

نگاهدیگرشخصبهشخصاینکه.دهدمیقرارتأثیرتحتراغیرکالمیوکالمیارتباطاتکهاست

فرهنگهبازفرهنگیکهدرمورداعمالیصحبتراهنگاممختلفهایدیدگاه،نهیابیاندازدمستقیم

.دباشنمیمرتبطفرهنگمقولهبانوعیبههمگی،نمودنزدیکهمبه،هستندمتفاوتدیگر

سوادسطوح.6

:شودمیتعریفاینگونهسالمتسواد.گیردقرارتوجهموردبایستمیهدفمخاطبنوعهرسوادسطح

قسوابیانژاد،درآمد،سندارایافراد.سالمتاطالعاتاساسبرعملوفهمیدن،خواندنتوانایی

مانعینوانعبهپایینسالمتسواد.دریابندانگیزچالشراسالمتاطالعاتدرکاستممکن،مختلف

(17ص).استشدهشناختهسالمتارتباطبرابردرجدی
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مؤثرسالمتارتباطهایویژگی

صحت

دسترسی

تعادل

تطابق

فرهنگیشایستگی

شواهدبرمبتنی

پوشش

پایایی

تکرار

شناسیوقت

(19ص)پذیریفهم

؟چیستسالمتارتباط

کهفرایندیانعنوبهآنبهارتباطتعاریفبیشتر،داردروپیشرامشابهیهایچالشنیزارتباطتعریف

مسائل،الحاینبا.نگرندمی،باشدمیکانالیکوپیامیک،گیرندهیک،فرستندهیکشامل

والمیککانالدوهراززمانهمطوربهارتباطبرقراریجهتمتعددهایپیامقدرت:همچونمختلفی

میقرارتأثیرتحتاریکدیگرمتقابالًگیرندهوفرستندهکههنگامی)ارتباطفراعملیماهیت،غیرکالمی

محدودیتهای،کانالدرشناختیروانوفیزیکی(اختالل)نوفه،(دهند

میدشوارراآنعریفت،ارتباطفرآینددیگرحقایقازبسیاریو،متعددگیرندگانوفرستندگانبرایکانال

(23ص).سازند

سالمتارتباطتعریف

رفتارهاوعالئمازترکیمشسیستمکاربردیانوشتن،کردنصحبتوسیلهبهمثالً،افرادبیناطالعاتتبادل.1

؛نوشتارییاگفتاریپیامشاملپیامانتقال.2

ارتباطبرقراریعمل.3

همدردیومتقابلدرکاحساسیا،تفاهمحسن.4

کندمیمتصلهمبهراقسمتدوکهایدریچهنظیرارتباطیادسترسیبرایایوسیله:دسترسی.5

(Encarta Dic: English, North America)

پردازدمیاطالعاتتبادلبهافرادآنوسیلهبهکهغیرهونوشتن،کردنصحبتفرآیند.6

.گذارندیممیاندرهمباراخوداطالعاتیاپرداختهخوداحساساتیاتفکراتبیانبهافرادکهروشی.7

Iongman)تلفنیتماسیاپیام،نامه.8 Dic of American English)(24ص)

تسالمارتباطتحقیقاتنقشوبهداشتیمراقبتسیستمفعلیهایچالش

کشورهایازاریبسیومتحدهایاالتبهداشتیمراقبتسیستماستممکنکهداردوجودرایجمسئلهچندین

:جملهاز.نمایدچالشدستخوشآیندهدررادیگر

جمعیتسالمندی

دردیدخواهیمکهطورهمان.بودخواهدجهانسالمندانشماردرتوجهیقابلافزایششاهدآتیدههچند

تمایلالمتیسمشکالت،نیستبیماریکنندهبینیپیشضرورتاًخودخودیبهسالوسنکهحالی

(25ص).نمایندبروزسالمندیهنگامدربیشتردارند

بهداشتیمراقبتوفرهنگیتنوع

فرهنگازرادیافکهچرا،دهدمیادامهبهداشتیمراقبتسیستمدرخودعمدهتأثیرگذاریبهفرهنگیتنوع

بهاقدام،تندهسبهداشتیمراقبتوسالمتی،بیماریازمتفاوتیبسیارادراکاتدارایکهدیگرهای

.نمایندمیمهاجرت

گروه،بهداشتیادسووبهداشتیمراقبتخدماتبهدسترسی،بهداشتیهاینابرابریبهمربوطفرهنگغالباً

ازثیریکشمار،عالوهبه،دهدمیقراربهداشتیمسائلبیشترخطرمعرضدرراافرادازبسیاریهای

ارتباطمسائلکههستندهاییروشرویبرتحقیقحالدربهداشتیمراقبتپژوهشگران
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بهبود،بهداشتیایهنابرابریکاهشهایراهکناردرتوانندمیرافرهنگیبینهایتفاوتبرمبتنیبهداشتی

.دهند

بهداشتیمراقبتبهنوینوسنتیرویکردهایمیانتنش

سالدرکهکنندیمدنبالبهداشتیمراقبتقبالدرراسنتیرویکردهای،بهداشتیمراقبتکنندگانتأمین

.استگردیدهچالشدچاراخیرهای

استفادهبامردمیشتربکهحالیدر.استبیماریبامبارزهبهزمانیرویکرد،بهداشتیمراقبتبهسنتیرویکرد

،دبخشننجاتمرگیابیماریازراشخصیجانتوانندمیکهموجوددرمانیهایشیوهوداروهااز

(27ص).سازدمیترپیچیدهرامسئلهاینبیماریماهیت،موافقند

بهداشتیتحقیقاتبرایگذاریسرمایه

هایمعیتجبرایبهداشتیمراقبتمداخالتتوسعهوبهداشتیمسایلبهتردرکجهتدرگذاریسرمایه

.استاهمیتحائزمحرومواولویتدر

بهبودوتیبهداشتحقیقاتدرگذاریسرمایهطرفدارانعنوانبهرامهمنقشبهداشتیارتباطپژوهشگران

چنین.ددارنبرعهدهبهداشتیپیامدهایارتقایدرارتباطاتکلیدینقشبیانجهتدرعلمیشواهد

.استبهداشتیتحقیقاتبخشدردولتیگذاریسرمایهتداومازاطمیناننیازمنداقداماتی

شدهمدیریتمراقبتوبهداشتیبیمهتغییرات

هایسالدرانمشتریبرخودعمدهتأثیرگذاریبهاحتماالً،سالمتیخدماتوبهداشتیبیمههزینهافزایش

کاریابتهایروشیافتنبرایتالشدرهمیشهبهداشتیمراقبتهایسازمان.دادخواهدادامه،آتی

(گذاردمیراثبهداشتیمراقبتبیمههزینهبرنهایتاًکه)بهداشتیمراقبتخدماتهزینهکاهشجهت

(28ص).هستند

بهداشتیمراقبتدرجدیدهایفناوریتأثیر

هاینولوژیتکوسایراینترنت،جدیدافزارینرمهایبرنامه،هارایانهگستردهپذیرش،اخیرهایسالدر

درنوعیمتتغییراتبهمنجر(جهانیماهوارهیابیموقعیتهایتراشه،سلولیفناورینظیر)نوین

هایروشو،مردمتوسطبهداشتیاطالعاتکسبهایروش،بهداشتیمراقبتسیستمدرارتباطات

ارتابطییهافناوریاحتماالً.استگردیدهروزمرهزندگیدرسالمتیمورددمردمبینارتباطبرقراری

درباطارتبرقراریبهآنهاتوسطکههاییروشبرایمالحظهقابلطوربهودادهادامهخودتوسعهبه

(29ص).گذارندمیتأثیرمیپردازیم،سالمتیمورد

برقراریبرایاماقدتوانمیدیگریفرآیندنوعهرهمانندولیباشدپیچیدهتواندمیسالمتارتباطفرآیند

راآنیتوانمقطعاً ،فرآینداینمراحلدرکبا.نمودتقسیممشخصمرحلهچندینبهراسالمتارتباط

.نمودمدیریتبهتر

سالمتارتباطفرآیندمراحل

اینبهرااحلمراینتوانیممی.کردبندیتقسیممشخصمرحلهچندبهتوانمیراسالمتارتباطفرآیند

بهدامهادررامراحلاینازیکهر.ارزشیابیو،اجرا،ایجاد،ریزیبرنامه:بگیریمنظردرترتیب

.دهیممیقراربحثموردترتیب

ریزیبرنامهیمرحله

،منطقیومناسبطرحیک.استضروریبسیار،مؤثرسالمتارتباطپروژهیکخلقبرایریزیبرنامه

نهایتدرروژهپدقیقریزیطرحبرایکافیزمانصرف.نمایدمیدارمعنینتایجتولیدبهقادرراپروژه

میاهدافآنبهدستیابیبرایمراحلبیانوبرنامهاهدافتعریفبرایزماندرجوییصرفهبهمنجر

.گردد

موضوعیامسئلهبیان

(39ص).باشدمیریزیبرنامهفرآینددرحیاتیگاماولین،موضوعیامسئلهتعریف
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مفروضاتبیان

فرآیندکههاییدانستهازعبارتندمفروضات.استمفروضاتبیان،کارشروعدرضروریمراحلازیکی

خودارتباطمتیاستممکن،نشوندمشخصفرآیندابتدایدرآنهااگروکنندمیهدایتراریزیبرنامه

میرااتمفروض.دریابیدناتوان،پروژهواقعیماهیتبهمربوطمتناقضباورهایسازیهماهنگدررا

سیستمفمختلابعادازدیگرنوعهروجبرانیعملکردهای،شناختیجمعیتروندهایبامرتبطتوان

.گرفتنظردرسالمتمراقبت

موجوداطالعاتمرور

.گردنداییشناسکافیاطالعاتحاویمنابعوگیردقرارتوجهموردبایستمیموجوداطالعاتهایکاستی

انواع.گرددنتعییارتباطییپروژهدرنظرموردمسئلهنوعوسیلهبهبایستمیاطالعاتیمنابعانواع

:ازعبارتندشوندگردآوریمرحلهایندربایدکهاطالعاتی

بهداشتیمسئلهشیوعیابروز

اندگرفتهقرارشدهتعیینمسئلهتأثیرتحتکهافرادیهایویژگی.

سالمتمراقبتسیستمحتیوجوامع،افرادبرایبهداشتیمسئلهعواقب

اختاللاحتمالیعلل

(41ص)احتمالیمداخالتیاهادرمان،هاحلراه

بیشترتحقیقاتانجام

عنصر،فهدمخاطبیننیازهایوعالیق،هاانگیزهورفتارهای،زندگییشیوه،فرهنگزمینهدرپژوهش

دراتیاطالعمستلزم،هدفمخاطبدرک.شودمیمحسوبموفقسالمتارتباطبرنامهیککلیدی

درطالعاتیاکناردربهداشتیرفتاروسالمتوشعیت،زندگیشیوه،دموگرافیکویژگیهایمورد

،مواقعیبعض.باشدمیهدفمخاطببهدسترسیبرایمناسبزمانبندیوهاپیام،هاکانالیزمینه

.اشدبنیازموردبرنامهایجادبرایالزماطالعاتآوریجمعبرایاولیهتحقیقاتانجاماستممکن

.استدسترسدرمشاورهبرایمتعددیراهنماهایواولیهتحقیقاتانجامبرایمختلفیهایگزینه

ارتباطاهدافتعریف

محتوایوپیامعیینتوممکنارتباطیفعالیتهایبیندرهااولویتتنظیمبهتواندمیارتباطیاهدافتعریف

نوعینوانعبه،گردندترسیموتعریفارتباطاهدافکههنگامی.نمادکمکیکهربراینیازمورد

.روندمیکاربهسنجشنیازمندپیامدهایانواعتعیینوارتباطازمنظورمورددرتوافقیاقرارداد

حاصللیکهدفبهدستیابیراستایدربایستمیکهدارندایویزهمقاصدبهاشارهاختصاصیاهداف

وبودهویژهاربسیبایداختصاصیاهداف،شوندمیمحسوبکلیبیاناتکلیاهدافحالیکهدر.شوند

میاشارهآنبهاختصاصیهدفیکدرکهمفهومینوعهر.شوندبیاندقیقوشفافواژگانقالبدر

موعدهایلهوسیبهبایستمیاختصاصیاهداف.باشدگیریاندازهقابلوعملیاتیبایستمیشود

میکهاینسرانجام.باشندزمانیحدددارای،گرددمیمقررآنهابهدستیابیبرایکهواضحزمانی

حصولقابلوطقیمنبایداختصاصیاهداف،ارتباطیابتکاراتزمینهدر.باشندارزشیابیقابلبایست

(42ص).باشندمطلوبتغییربهمربوطوضوحبهوبوده

سالمتارتباطرویکردیگرایانهواقعارزیابی

،زیرساختییاکتکنولوژیتغییرات،سیاستگونههیچبدونوتنهاییبهسالمتارتباط،مواردبعضیدر

مایتحبرایمؤثرهایحلراههنوزاستممکنمواقعبعضی.دهدانجامزیادیکارنتوانداستممکن

نداشتهجودوبیمارییکبرایدرمانیهیچاستممکنمثالً.باشدنداشتهوجودارتباطیبرنامهیکاز

رنامهب،مواردیندر.نستدسترسدرکهباشدخدماتینیازمندموجودحلراهاستممکنیاباشد

.گرددهدایت،مسئلهمورددرپژوهشاهمیتازحمایتجهتدربایستمیسالمتارتباط
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هدفمخاطبینتوصیف

موجبکارنای.شودمیآغازمسئلهاپیدمیولوژیبرمروریبا،برنامهیکبرایهدفهایجمعیتشناسایی

عواملچهوداردرارقخطربیشتریمعرضدرکسیچه،استتأثیرتحتبیشترکسیچهاینکهتعیین

اندکیعدادتازاستفادهباهدفهایجمعیتغالباً.گرددمیکنندکیکمکمسئلهوقوعبهدیگری

(43ص).(سال50باالیزنانمثالً)شوندمیتعریفکلیخیلیصورتبه،گرتوصیف

برتراصیاختصطوربهبایستمیوهستندگستردهجمعیتیهایگروهازایالیه،هدفمخاطبینغالباً 

فتاریرالگوهاییا،جغرافیاییمنطقه،دموگرافیکعوامل،هانگرشهمچونهاییویژگیمبنای

مصرفباهاییسیگار،فیزییکیلحاظازغیرفعالنوجوانان:ازعبارتندآنهاازهایمثال.شوندتعریف

مردانیا،ندهستبهداشتیمسایلمورددرقدروقضابهمعتقدکهاندکدرآمدوتحصیالتدارایوباال

کهآنجاییاز.کنندمیزندگیکشورجنوبدرباالخونفشارباشهرنشینآمریکایی–آفریقایی

هدفمخاطبارادهوتونایی

مخاطبینانتخاب،ذاردگمیتأثیرارتباطیاهدافبودنبینانهواقعوبودنمنطقیگستردهبررفتارتغییربرای

(44ص).داشتخواهدبردرراکاراییبیشتریآندنبالبهارتباطاهدافتنظیمسپسوهدف

جاذبهنوعانتخاب

ایجادمرحله

اجرامرحله

(44ص)ارزشیابیمرحله

ایجادمرحله

درراپروژهدایجامهمابعاد.شودمیتأکیدپروژهایجادمرحلهبربیشتر،شدانجامریزیبرنامهکهزمانی

.دهیممیقراربحثموردادامه

مطالبوموادایجاد

کهباشندمیکتهناینبیانگرپروژهابتدایدرکهچراهستنداهمیتحائزمطالبوهاپیامآزماییپیشوایجاد

جوییرفهصموجبمطلبایندانتن.داشتخواهندهدفمخاطبینبرراتأثیربیشترینپیامهاکدام

آزماییپیشازحصلمثبتنتایج.میگرددمالیومنابعدرزمان

مطالببارارکااستبهترباشدممکناگر،گرددنیزسازمانافرادسایراولیهتوجهجلبموجبتواندمی

برایتاسممکنچیزیچهببینیم،کنیماختراعراچرخدوبارهاینکهجایبهو،نماییمآغازموجود

.باشدمناسبخاصیپروژه

یکقخلدرضروریگامیآنانجامولیاستپرهزینهوگیرزمانغالباً،مطالبوتولیدوایجاداگرچه

طالبمهمهبگیریمنظردررافعالیتاینعظیمحجماگر.شودمیمحسوبسالمتارتباطبرنامه

بایستمی(ییویدیونوارهای،عمومیخدماتتبلیغا،پوسترها،لیفتلها،هاکتابخانه)موجودارتباطی

(46-45ص).گردندفهرست

(دیوییوینوار،بروشورنظیر)مطالبنوع،گردیدمشخصهدفمخاطفبرایپیاممفاهیمکههنگامی

موردذیلاردمونظیرازبایستمیمطالبومواداین.گرددتعیینبایستمیپروژهبامتناسبکامالً 

:گیردقرارارزشیابی

(سبک،حساسیت،پیچیدگیمثالً)پیامماهیت

(جدیدمهارتیکآموزشیامسئلهیکبهنسبتتوجهجلبمثالً)پیامعملکرد.

شدهانتخابپیشازهایکانالوهافعالیت

موجودمنابعسایروبودجه
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کارشروعوریزیبرنامه

امراین.استتامیحائزفرآیندارزشیابیوترویج،توزیعجهتریزیبرنامه،ارتباطیفعالیتآغازازقبل

مطالباززمالکمیمقادیر،نمایندتهیهکارشروعبرایطرحی،ارتباطکارگزارانکهاستآنمستلزم

بیوآرامشروعیکازاستممکنپروژهماهیت.باشندبعدیوظایفانجامآمادهونمودهتولیدرا

.باشدجنجالیوعظیمرویدادیمستلزمآنماهیتاستممکنیاببردبهرهسروصدا

ارتقاراهجامعدرگیریوآوردپدیدبرنامهازتریجامعآگاهیتواندمیسروصداپروجنجالیرویدادیک

قصداستممکنکههستندافرادیبارابطهبرقراریبرایعالیروش،جنجالیرویدادهای.بخشد

آوردمیودوجبهنیزرازمانیمعینموعد،رویدادیکریزیبرنامه.باشندداشتهرابرنامهدرمشارکت

(46ص).نمایداجتنابمدتطوالنیتدارکاتیاغیرضروریهایوقفهازبرنامهکندمیکمککه

اجرامرحله

،اصلیکتحر.شودمیمحسوبتمریننوعیکنهایتدرلیکناستمهمفعالیتیکاگرچهریزیبرنامه

کارگزارانکهآوردمیفراهمرامسیرینقسهریزیبرنامهفرآیند.پیونددمیوقوعبهبرنامهاجرایدر

مرحلهطولدرجودواینبا.نمایندمیاستفاده،برسدبایدکهجاییبهفعالیترساندنبرایآنازارتباط

برنامهآخرش»کهمعروفالمثلضرباین.شودمیتقسیمعملیاتیاجزایبهفرآیندغالباًکهاجراست

.هبرنامخوددرنقصنوعهرتااجراستدرنارساییبازتابکلیطوربه«استتاقچهرویهنوز

اجراسویبهحرکت

میاجرا.استمدیریتتیمباریزیبرنامهتیمنمودنجایگزینمستلزم،اجراسمتبهریزیبرنامهازحرت

همینهب.دهدرخسازمانهایقسمتیاجامعهمتفاوتهایبخشقالبدرومختلفسطوحدربایست

.گرددمیبرقرارمختلفهایسازمانبینکهاستهماهنگیازسطحیمستلزمبرنامهاجرای،دلیل

مواردازاریبسیدر.گردندمشخصبرنامهنوعوسیلهبهبایستمیبرنامهپیشرفتههایشاخصماهیت

ایجاد،کاربردسطوحبارابطهدراستممکنمعیارهااین.باشندمیاهمیتحائزعملیاتیمعیارهای

توانمیراالینیباستانداردهای.باشنداحتمالیمواردسایرکناردرانسانینیرویتغییراتیا،تسهیالت

همچونیپیامدهایبرتأکیداستممکناستانداردهااین.نمودبرقرارخوبیبهمواقعازبسیاریدر

احتماالً صادیاقتمعیارهای.باشندجراحیازناشیپیامدهایبهبودیابیمارستانییرومرگمیزانکاهش

نظیرعواملینظرازغالباً ارتباطیهایفعالیتموفقیت.شوندمیگرفتهنظردرهاطرحازبسیاریدر

.شودمیگیریاندازهسرمایهبازگشتیاسود،هزینهمیزان

تبلیغمدیریت

؛مسئلهحل؛بودجه؛کارمندان،هافعالیتپایش:ازعبارتنسالمتارتباطتبلیغدرالزماصلیوظایف

رایبشدهایجادبرنامه.عملکردهاوهاطرحاصالحو؛مخاطبانپاسخسنجش؛فرآیندارزشیابی

خاصیدادهایرووقوعزمان،نیازموردمنابعیتهیهزمانوکیفیتازحاکیبایستمیتبلیغمدیریت

بامطابقهاعالیتفانجامیگسترهتعیینبهارزشیابیمداومفرآین.باشداقداماتارزیابینقاطتعیینو

بیشترینائزحمطالبیاهافعالیتتعیین،هدفمخاطبینبهدسترسیمیزان،شدهریزیبرنامههایزمان

(48ص).میپردازد،هستندحذفیاتغییرنیازمندکهبرنامهازابعادینمودنمشخصوموفقیت
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هاکانالتعیین

بیشتریتعددهاکانالامروزه.اندیافتهتغییراخیرهایسالطولدرتوجهیقابلطوربهپیامعرضههایکانال

درکههستندراتیتغییبیانگرونمایندمیتأکیدایویژههدفمخاطببراختصاصیطوربهغالباً،دارند

.انددادهرخجامعهوجمعیهایسانهفسالمتمراقبتعرضه

ربیانموروحانیون،شرکا،مشاوران،خانوادهاعضای،دوستان،پزشکان:نظیر)فردیبینهایکانال

نسبترودمیالاحتمبیشترهاکانالایننمایندمیارائهآشناقالبیدربهداشتیهایپیام(هدفمخاطبان

.شوندواقعمؤثروگیرندقراراطمینانمورد،ایرسانهمنابعبه

،مذهبیاماکندرگروهیهایبحث،کالسیهایفعالیت،سرکاردرنهارصرفنظیر)گروهیهایکانال

بهسریعتریلیخ،ابتکاریکتانمایندکمکتواندمی(باشگاهیجلساتومحلهساکنینهاینشست

نیزرافردینبیهایکانالتأثیراتازبرخیحالیکهدربرشدهدفمخاطبینازبزرگتریگروهدست

نظیرندهستخاصیمشترکوجهدارایکههاییگروهبرایتوانمیرابهداشتیهایپیام.دربردارند

طراحیمشترکهایفعالیتیا،گروهیهایوابستگی،مسجد،مدرسه،کارمحل

باکار،فردیبینهایکانالهمانند.بردارنددرنیزراهاپایمتأییدوگروهیبحثمنافعهاکانالاینونمود

هاگروهکهامیهنگ.باشدفعالیتوتالشازتوجهیقابلسطوحمستلزمتواندمینیزگروهیهایکانال

گروهیهایلکاناطریقازتأثیرگذاری،باشندشدهآشناپیامبافردیبینهایکانالطریقازقبالً

.بودخواهدمؤثرتر

ارزشیابیمرحله

میارزشیابیابزارهایوگیردقرارمدنظرفرآیندروزاولیندربایستمیارتباطیپروژهارزشیابیاندیشه

ارتباطیفعالیتخشیاثربوفرآیندکاراییتعیینبرایارزشیابی.شوندساختهفرآیندخودقالبدربایس

یا)فرآیندلتحلی:نمایندمیتأکیدتحلیلوتجزیهنوعدوبرارزشیابیهایروش.باشدمیضروری

.(نهایییا)پیامدتحلیلو(تکوینی

برنامهکارآمدکردعملبرمؤثرعواملسایروارتباطیفرآیندهای،هاشیوه،هاسیستمارزشیابیبهاولتحلیل

.داردشودمیلحاصنهایتدرکهآنچهوپایانینتایجبرتأکیدبیشتر،پیامدارزشیابی.پردازدمی

اندازهراشیاثربخ،پایمدارزشیابیحالیهدر،پردازدمیکاراییسنجشبهاصوالًفرآیندارزشیابی

(49ص).نمایدمیگیری
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فردیبینارتباطپویایی

شخصیکشبدارایفردیهراگرچه.گیردمیقرارفرهنگیعاملچندنیتأثیرتحتفردیبینرفتار

درموجودارزشهایوهاسنتکناردراجتماعیرسوموآداب،استدیگرانباتعاملبرایخودش

.دارندآندرکوتفسیروارتباطورفتاررخداددرمهمینقش،معینجامعهیاگروهیک

معانیدرکدرایعمدهنقشکههستندغیرکالمیوکالمینمادهایوعالیمازمتشکلتعامالتهمهتقریباً

یرارادیغرفتارهایصورتبهراعالیمدارندتمایلاجتماعیروانشناسان.دارندرفتاروارتباطیاعمال

اریاداعمالصورتبهنمادها.شودمیقرمز،خجالتاثردرفردکههنگامینظیربگیرندنظردر

این،تعاریفایناساسبر.شخصیاحساساتتوصیفبرایکالمیبیانازاستفادهنظیرشوندمتعریف

(124ص).باشدمیعالمتیکشدنقرمزحالیکهدراستنمادیک«کشممیخجالتمن»کهجمله

درمانیبهداشتیهایموقعیتدرفردیبینارتباطکلیات

یاساساتاح،هاایده،اطالعاتتبادلشاملکهمفرچندیادوبینتعاملازعبارتستفردیبینارتباط

،رمانیدبهداشتیهایموقعیتدر.استمداوموپویا،پیچیدهفرآیندیارتباط.باشدمیعواطف

سایروانپزشک،پرستاران،هایشانخانواده،بیمارانبینحیاتیپیوندیبرقراریجهتدرارتباط

ارتباطبرقراری.استدایمیوپیوستهفریندی،ارتباطایجاد.رودمیکاربهسالمتمراقبتکارگزاران

کنیممیسعیبخشایندر.ماستحیاتازضروریجزئیوشودمیآغازشیرخوارگیزماناز

.نماییمارائهسالمتبامرتبطهایموقعیتدرمناسبارتباطبرقراریمورددرراکلیاتی

فردیبینارتباطفرآیند

کیلتشبازخوردوگیرنده،روش،فرستنده،پیامشاملقسمت5ازارتباطفرآیندگفتتوانمیکلیطوربه

،فرستنده.بدنزبانیانمادها،کلماتقالبدراحساساتمانوتفکراتبیانازعبارتستپیام.استشده

دارندنقشپیامیریگشکلچگونگیتعییندرمختلفیعوامل.پردازدمیپیامعرضهبهگفتگوشروعبا

.است(اشگذشتهتجارب)فرستندهپایهآگاهیسطحشاملعواملاینازیکی.

ونمادهایاکلماتتصوربهتواندمیوشودمیتعیینفرستندهوسیلهبهپیامانتقالبرایاستفادهموردروش

بایستمییرندهگ.شودمیفرستادهاوبرایپیامکهاستشخصی،گیرنده.باشددوهرازترکیبییا

ودانش،سنأثیرتتحت،گیرندهتوسطپیامیتفسیرنحوه.نمایدمجددساختاربندیوتفسیرراپیام

،پیامدریافتوارسالنحوهدرنیزعواطفوهانگرش،احساسات،سن.قراردارداشگذاشتهتجارب

ارتباطندفرآیازضروریجزییبازخورد.پیامبهپاسخیاواکنشازعبارتستبازخورد.دارندنقش

الزم،خیریادهشدریافتاستبودهنظرموردکهصورتیهمانبهپیامآیااینکهتعیینبرایزیرااست

(125ص).باشدمی

فردیبینارتباطاتانواع

وفکراتتفهانگرشانتقالبهکالمیارتباط.غیرکالمیوکالمی:داردوجودارتباطازاصلینوعدو

بهتگیبس،هاواژهمعانیاعظمبخش.پردازدمیمکتوبیاایمحاورهواژگانازاستفادهبااحساسات

عانیمبرتواندمینیزفرهنگ.داردفردعاطفیحالتوآنهاکاربردینحوه،هاواژهازشخصدرک

.بگذاردتأثیرهاواژه
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برتأکیدبرایرابدنزبانکاربردافراداستممکن.داردبدنزبانبهاشارهاصلدر،غیرکالمیارتباط

.بپردازندآنهاازاستفادهبههاژستمعانیازآگاهیبدونیاونمایندانتخاب،احساساتشانیاتفکرات

میلحاصغیریزیصورتبههمحدودیتاویادگیرینتیجهدرحدودیتاغیرکالمیارتباطروش

(126-125ص).استپیامارسالبرایمناسبییشیوه،روشاین.شود

غیرکالمیارتباطازگونههشت

روانیحاالتوردمدررااطالعاتیتواندمیفردفیزیکیظاهر:پوشیدنلباسطرزوفیزیکیظاهر(1

یارهنگف،کارنشانگرتواندمینیزفردپوشیدنلباسطرز.دهددستبهویعاطفیوجسمانی،

میرایامپاینداردتنبهسفیدیروپوشبیمارستانمحیطدرکهفردیمشاهدهمثالً.باشداومذهب

.استدرمانی–بهداشتیپرسنلجزءازکهرساند

بهایرفهحظاهرشکهپرستاری.پردازندمیآرایشبهیادارندتوجهیجالبچهرهندرتبهافسردهافراد

بی،ژولیدهونامرتبظاهرباپرستاریکحالیکهدر؛کندمیمنتقلرالیاقتومتانت،رسدمینظر

.رساندمیراصالحیتعدموتوجهی

منتقلرایمتنوعهایپیاممیتواندبدنقرارگیریطرزوحرکات:قرارگیریطرزوبدنحرکات(2

بهاعتمادمچونهراهاییپیام،حرکتیاایستادن،نشستنهنگامدرافرادبدنگرفتنقرارشیوه.نماید

.دهدنشانتواندمیرافردنگرشونفس

نینداختههمرویراپاهایشونیستسینهبهدستواستنشستهصندلیرویبازوراحتحالتیباکهفردی

منتقلراباطارتبرقراریبهتمایلومحبت،گرمیمیتواند،کندمینگاهدیگریفردچهرهبهواست

باوسینههبدستکهنمودمجسمفردیتوسطتوانمیرابستهقرارگیریطرزدیگرطرفاز.کند

عدموهعالقعدم،سردیازحاکیمعموالًگرفتنقراروضعاین.استنشسته،انداختههمرویپاهای

کنترلواختیارصاحبنشانگرتواندمیایستادنکسیسرباالینظیردیگرهایوضعیت.استپذیرش

پاییننفسبهداعتماازحاکیتواندمیکردننگاهپایینبهوزیریسربهباهمراهکردنقوز.باشدبودن

.ودشمیمشخصفشارتحتقرارگیریوضعیوسیلهبهنیزاضطرابیاعصبانیت.باشد

ورودمیارشمبهانسانیارتباطاتاصلیمنبعایچهرهبیان،کردنصحبتازبعد:ایچهرهبیان(3

ترس،یتعصبان،خوشحالی،غمگینیتواندمیایچهرهبیان.داردمشابهیمعنایهافرهنگهمهبرای

باباً غالکودکان.استاحساستآشکارسازیامکملجزء،ایچهرهبیان.سازدمنتقلراتعجبو

.وندشمتوجهراویآشفتگییاعصبانیتتوانندمیمادرشانایچهرهبیاناتبهنگریستن

.اشدبفرداحساساتدهندهنشانمیتواندبدناجزایدادنحرکت:(بدناجزایحرکات)هاژست(4

نایمعبهدادنتکاندستکندمیدرکوگیردمییادکودککهچیزهاییاولینازیکیمثالً

فشردنباوانتمیرااضطرابودرد.استخیریابلهنشانهبهباالوپایینبهسرحرکتیاخداحافظی

.دادنشانزدنقدمیادرهمهادست
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رقراریببهتمایلتواندمیچشمیتماس.هستندفرددرونبهایپنجره،هاچشم:چشمیتماس(5

میرهیزپچشمیمستقیمتماساز،احترامدادننشانبرایهافرهنگازبرخیدر.دهدنشانراارتباط

کارهبقدرتیاتأییدعدمدادننسانبرایمعموالًوگردداضطرابموجبتواندمیخیرهنگاه.شود

ص).باشدعصبانیتیادستپاچگی،خجالتبیانگرتواندمیچشمیتماسعدمحالیکهدر،رودمی

126)

صحبت.باشدخشمیامزاحمت،اندوه،اشتیاقبیانگرتواندمیصداحجمولحن:صداحجمولحن(6

حبتصطرفیاز.آوردوجودبهراعالقهعدمیاتردیداحساستواندمیآهستهوآرامصدایباکردن

بیشتربرایتاسبهترحالاینبا.رودکاربهشنوایینقصبرغلبهبرایتواندمیبلندصداییاکردن

.شوداستفادهآراملحنازشنوایینقایص

منفییامثبتهایواکنشموجبکهاستارتباطبرقراریبرایقدرتمندابزاری،کردنلمس:لمس(7

دورانزاآنکاربرد.استارتباطبرقراریابتداییواساسیهایروشازیکی،روشاین.گرددمی

ازیکیلمس.بنمایدآرامشاحساس،تولدازبعدبالفاصلهنوزادکندمیکمکوشدهشروعنوزادی

.استانسانیعواطفانتقالبرایابزارهایقدرتمندترین

راختلفیمهایپیام،بدنقرارگیریطرزوهاژستباآنهمراهیبهبستهتواندمیسکوت:سکوت(8

تواندمیوتسک.گردداضطرابیاتفکرموجباستممکنافرادبینسکوتبرقراری.نمایدمنتقل

افراداوقاتگاهی.باشدپذیرشعدمیا،نافرمانی،خشم،اطمینانعدم،ترس،اجتناب،پذیرشنشانه

با.باشدکنندهتناراحتواندمیسکوتوباشندداشتهگفتنبرایچیزیبایدهمیشهکهکنندمیفکر

.دبرکاربهاحساساتوتفکراتتنظیمبرایتوانمیرامدتکوتاههایسکوت،وجوداین

ارتباطیهایشخصیتانواع

جرأتبییاغیرفعالشخصیت

درآنها.نیستنددیگرانباخودنیازهاییااحساساتگذاشتنمیاندربهقادر،شخصیتینوعچنیندارایافراد

کنندیمفکرونمایندمیخشمیاآسیباحساسغالباًآنها.هستندمشکلدچار،کمکجستجوی

،دارندضعف،بودهعذرخواهایحالدرمدامافراداین.بگیرندآنهاازامتیازیخواهندمیدیگران

معموالًآنها.هستندقراربیغالباًوکنندمیبرقراراندکیچشمیتماس،استآرامبسیارصدایشان

والًمعمافراداین.نمایندمیخودمعطوفرااندکیتوجهونکردهدرخواستچیزهیچ،بودهمطیع

.نمایندمیدیگراننیازهایساختنبرآوردهفدایراخودحقوق

پرخاشگرشخصیت

برایآمیزشونتخکالمیارفتارازافراداین.داردغیرسازندهوویارنگرحالتیپرخاشگرشخصیتیسبک

غالباًونباشندراندیگنگراناصالًاستممکن.کنندمیاستفادهآنهابهرساندنصدمهودیگرانبرتسلط

لذتراندیگدادنقراربازیچهازوبودهطلبتقاضاافراداین.دهندمیقراراولویتدرراخودنیازهای

.میبرند
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جرأتبایافعالشخصیت

خوشحالخوداحساساتگذاشتنمیاندرازونمایندمیاطمیناناظهارآنها.هستندتوانمند،جرأتباافراد

میراودخاعمالمسئولیت؛نمایندمیاستفادهمناسبچشمیتماسباهمراهمحکمصدایاز؛شوندمی

گوشهب،جرأتباشخصیتدارایافراد.نمایندمیرفتارخودبهاحترامافزایشجهتدروپذیرند

(127ص).نمایندمیمنعکسرادیگراناحساساتودهندمیزیادیاهمیتدادن

ارتباطیهایسبک

استفادهآنهازا،دیگرانباخودتعامالتطولدرتوانندمیافرادکهداردوجودارتباطیسطحدوکلیطوربه

باشندهداشتوجودهمزمانسطحدوهراستممکن.فردیبینسطوح:ازعبارتندسطحدواین.نمایند

بهیدناندیشحالدرفردکهدهدمیرخزمانی،فردیدرونارتباط.روندکاربهتنهاییبهاینکهیا

بهفردهکچیزی.باشدمیعاطفیپاسخیککنترلبهکمکرویکردیچنینازهدف.استخودش

.گذاردمیتأثیردیگرانباویتعاملنحوهبر،اندیشدمیآن

مثبتتفکرات.دندگرفردروابطبرنامناسبتأثیرگذاریومنفیتعامالتبهمنجرتواندمیمنفیتفکرات

نفرچندیادوبینیفردبینارتباط.باشندمطلوبتروخوشایندتر،ماهایپاسختاکنندکمکتوانندمی

بیماروپرستارنبیدرارتباطیچنین.استمتفاوت،روابطنوعبهبستهسطحایندرارتباط.دهدمیرخ

.ددارکمتریهدفمندی،دوستانبیندرارتباطاینحالیکهدرداردهدفمندودارجهتحالتی،

درمانیارتباطاجزای

نمودنمشاهدهوکردنگوش)1

قالبدرهایامپ،شناختیحیطهدر.میشوندارسالعاطفیحیطهیاوشناختییحیطهقالبدرمعموالًهاپیام

دادنگوش.شوندمیبیانکلماتلحنطریقازاحساسات،عاطفیحیطهدر.گردندمیبیانکلمات

.باشدمیشدهانبیکلماتدرکوتفسیرمستلزموگیردصورتغیرفعالیافعالصورتبهتواندمی

پیامنوعدوهربهدهندهگوشفرداستالزمواستشدهبیانکلماتشنیدنصرفاًازفراترچیزیدادنگوش

دچار،دهندهگوشکهدهدمیرخزمانی،انحرافوتمرکزعدم.نمایدتوجهغیرکالمیوکالمی

:استذیلموازدشاملفعالیدادنگوش.شودمیپرتیحواس

مددجومقابلدرنشستن

شدنخممددجوطرفبهاندکی

تمرکزوآرامشبرقراری

راحتوبازقرارگیریوضعتیکازاستفاده

چشمیتماسبرقراری

محبت(2

.نمایدبامنیتوآرامشاحساسشخصشودمیموجبکهپذیرشودوستیاحساسازعبارتستمحبت

صراحت(3

پاسخاینکهگفتنوصداقت.گردداعتمادجلبموجبکهشفافوصادقانهبرخوردازعبارتستصراحت

طرفبهدادناهمیتوتوجهمعنیبهبودنصریح.استمهمخیلی،نیستیدمطمئنیادانیدنمیراسؤالی

(128ص).هستنیزمقابل
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لطافت(4

توسطشدهتهگفمطالببهکاملتوجهدادننشانجهتگویدمیدیگرشخصکهآنچهبرتمرکزمعنیبه

.استوی

همدلی(5

میاهنگ،نگردمیدنیابهاوکههمانطوروایدنمودهدرکرامقابلفرداحساساتشماکهدهدمینشان

.دهیدنشانرامقابلطرفاحساساتکنیدمیسعیهمدردیدرداردتفاوتهمدردیباهمدلی.کنید

.دهیدمیدستازراخودعینیت،پردازیدمیهمدردیبههمدلیجایبهکههنگامی

این.ماییدنعملاطمینانباوکنیدکنترلراخودبتوانیدکهدهدمیراامکاناینشمابههمدلیدادننشان

.گرددمقابلطرفاعتمادجلبموجبتواندمیکار

مثبتتوجه(6

درکهاستاین،آنالزمه.شودمیدادهنشان،هستکههمانطوردقیقاضمقابلطرفپذیرشوسیلهبه

.گذاریدباحترامویبهوشدهقایلارزشاوربرایبایستمی.نکنیدقضاوتخودمقابلطرفمورد

ویشودمیموجبومیرساندرامقابلشخصبرایشدنقایلاهمیتکهاستدیگریروش،مثبتتوجه

،باشیدوافقممقابلطرفباشمااستالزماینکهمنزلهبه،توجهیچنیننمایش.بنمایدامنیتاحساس

.نیست

درمانیارتباطعملکردهای

:دهدمیاجازهشمابهدرمانیارتباط

.برسیدمقابلشخصبامشترکیدرکبه،تغییریکایجادبرای)1

.ردیدگآنهااضطرابکاهشموجب،احساساتشانوخودمورددردیگرانبهصحبتامکاندادنبا)2

نمودنبرآوردهجهتدربایستمیارتباط.آیندمیکنارخوداحساساتبامختلفهایشیوهبهافراد

.گرددتنظیموتعدیلشخصهرنیازهای

.بپردازیداطالعاتتأمینبه(3

.گردیدتوجهدادننشانواعتمادجلبموجب،سؤاالتبهصادقانهپاسخبا(4

درمانیارتباطیگانهسهمراحل

آشنایییمرحله)1

میسالمتکارگزار.دارنداضطرابمقداریابتدادردوهرمددجووسالمتکارگزار،آشناییمرحلهدر

(129ص).گردداضطراباینکاهشموجب،اششغلیعنوانبیانوخودمعرفیباتواند

عملیمرحله(2

رادنمایمیاستفادهآنهاازمددجوکهراسازگاریهایمکانیسمنوع،سالمتکارگزار،عملمرحلهدر

یکتواندمیسالمتکارگزارسپس.سادمیمشخصنیزراموجودحمایتیسیستمهایوکندمیتعیین

.نمایدتنظیمراایگرایانهواقعاهدافودهدانجاممراقبتیریزیبرنامه
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پایانیمرحله(3

اتفاقهکآنچهبندیجمعوارزشیابیشاملکهاستآنمطلوب.شودمیمحسوبرابطهپایان،مرحلهاین

خودازارآنوکنیدفکرمسئلهاینبهپایانیمرحلهدراستمهم.باشدجداییبرایآمادگیوافتاده

«است؟نمودهدریافترانیازشموردکمک،مددجوشخصآیا»کهکنیدسؤال

فردیبینارتباطبرمؤثرعوامل

همخوانی)1

مطابقغیرکالمیطارتبابافردسخناناستالزم.غیرکالمیوزبانکالمیبینتطابقوسازگاریبهدارداشاره

ص).ددگرمیروشن،گیرندهبرایپیام،باشدداشتهوجودهمخوانیکههنگامی.باشدسازگار

130)

مکانوزمان(2

استعموضواینبارابطهدرزمان.استبرخوردارایویژهاهمیتازارتباطزمان،هافرهنگازبسیاریدر

زمانیکدرایناخواستهاتفاق،باشیممراقباستالزم.باشدچگونهتعاملپیامدهایومقدماتکه

اوبااطارتببرقراریبهاستارتباطپذیرایمددجوکههنگامیوندهدرخارتباططولدرنامناسب

.دهدمیرخارتباطآندرکهاستفیزیکیمحیطشاملمکان.بپردازیم

یکبرایکهمحیطیدر.باشدسروصدایامزاحمعاملهرگونهازفارغوآراممحیطیبایستمیمکان

شخصرحضوبرایهمیشه.بنمایدراحتمیاحساسبایستمیافرادشودمیفراهمپراهمیتمکالمه

.کنیداجازهکسب،شخصیمکالمهیامصاحبههنگامدردیگری

فاصله(3

دستحتینارااحساسویبهکهایگونهبهشدنزدیکمقابلطرفبهتوانمیچقدراینکهبهدارداشاره

بهبسته،دفرشخصیحریمیافاصلهمیزان.کنندحفظراخودشخصیحریمدارندتمایلافراد.ندهد

.استمتفاوتفرهنگوجنس،سن

تورش(4

.رودمیکاربهچیزییاشخصدرموردمنفیباوریکیادارویپیشنوعیتوصیفبرای

فیزیکیناتوانی(5

برقراریجهتشخصتواناییتوانندمیبیمارییاشنوایی،بیناییمشکالتنظیرجسمانیهایناتوانایی

آنهالمسازقبل،بینایینقصدچارافرادباارتباطبرقراریهنگام.نماینداختاللدچاررامناسبارتباط

باتباطاربرقراریهنگام.دهیدانجامخواهیدمیکاریچهوداریدقرارکجادرکهبگوییدایشانبه

اشارهزبانازوگیردقرارشخصروبروی،کنیدصحبتآرامیبهاستبهتر،شنوایینقصدچارافراد

(131ص).نماییداستفادهپیامبرتأکیدبرای
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فردیبینارتباطموانع

ارسالیپیامدرامابهبروزموجبوبرندمیکاربهافرادکهاعمالییاکلماتازعبارتندبیشترارتباطموانع

:هستندذیلمواردشاملارتباطبرقراریدررایجموانع.گردندمیآنها

میتمسخربهیاتهگرفنادیدهرافردهاینگرانییاباورهاکهبیانیکاربردازعبارتست:کردنتحقیر

هکدهدمیپپاسخچنیناوبهمادرشوترسدمیهاغولازکهگویدمیایساله5کودکمثالً.گیرد

نخواهمترکزندهرااینجامن»:گویدمیبیماریا«.نداردوجودغولیهیچ،نکنرفتارنوزادیکمثل»

«.نیبکهمرافکرشنبایدحتی،زنیمیدارخندههایحرف»:گویدمیپاسخدرپرستارو«کرد

استهاشتبادرمقابلطرفمعتقدیدشمادهدمینشانکهپاسخیارائهازعبارتست:مخالفت.

گویدمیمقابلطرفکهآنچهمعتقدیدشمادهدمینشانکهبیانیکاربردازعبارتست:موافقت

بینظرهبمقابلفردنگرانیشودمیباعثوگرددمیگفتگوقطعموجبروشاین.استدرست

.برسداهمیت

مثالً .کالمیحملهیکهبمتقابلپاسخیکباآمیزتوجیهبیانیوسیلهبهدادنپاسخازعبارتست:تدافع

:گویدمیپاسخدرپدرشونداردامکاناتوآزادیدوستانشاندازهبهاو:میگویدپدرشبهنوجوانی

«.دهممیانجامتوموفقیتبرایراخودتالشنهایتدارم»

هاییکلیشهازاستفادهشامل.سطحیوغیرواقعیپاسخیکارائهازعبارتست:ایکلیشهبرخورد

بیشتریوضیحتیااطالعاتهیچدنبالبههرگزیاشوندمیگفتگوداشتننگهسطحیموجبکهاست

«استافتادهبرایتاناتفاقیچهدانممی»:گویدمیشخصمثالً.نیستند

باعثروشاین.منطقیتوجیهیاصداقتبدونبخشیاطمینانازعبارتست:کاذباطمیناندادن

.استارزشبییااهمیتبیاشنگرانیکنداحساسمقابلشخصشودمی

انجامکاریچهایدباوکنیدمیفکربگوییددیگریشخصبهاینکهازعبارتست:کردننصیحت

بهترفردبرایچیزیچهدانیدمیکهکنیدمیاشارهمطلباینبهتلویحاًشماکردنبانصیحت.دهد

.سازیدمیدشوارتررابداندخودشمورددرتواندمیفردکهراآنچهدانستننتیجهدرواست

کاراین.هیددمیکاهشرافرداحساساتاهمیت،جدیدمضوعیککشیدنپیشبا:موضوعتغییر

(132ص).استبودهموردبیاشنگرانیکهکنداحساسفردشودمیموجب

نمودپرهیزانامکحدتابایددرمانیارتباطدرسؤاالتنوعاینپرسیدناز:بستهسؤاالتپرسیدن

امکانفردبهروشاین.نمایندمیخیریابلهایکلمهیکهایپاسخارائهبهترغیبرافردزیرا

.دهدنمیرااحساساتشوهانگرانیبیشترآشکارسازی

افزایشموجبفوریپاسخیکتقاضایباغالباًهاپرسشاین:چراییهایپرسشپرسیدن

شمادستازتادهندمیچراییپرسشیکبهپاسخیافراداوقاتگاهی.گردندمیفردناراحتی

.گویندمیشمابه،بشنویدخواهیدمیشماکنندمیفکرکهراهمانچهسادگیبهآنها.شوندراحت
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این.الزمحدزافراتزاطالعاتیجستجویجهتدرسؤاالتیپرسیدنازعبارتست:مفرطکنجکاوی

.باشدتهدیدکنندهوتهاجمیبسیارتواندمیکار

فردیبینارتباطارتقایبرایاستفادهموردهایروش

اوازچیزیچهوکنیدمیکارچه،هستیدکیشمابداندکندمیکمکبیماربهکاراین:اطالعاتارائه

.اهدکمیرامقابلطرفاضطرابودادهتوضیحراارتباطفرآیندازهدفاطالعاتاین.خواهیدمی

غیرکالمیایکالمیپیامازشماادارکتشخیصجهتدرکهسؤالییابیانازعبارتست:کردنتأیید

.رودمیکاربهشخص

بهبودایبرالزماطالعاتجستجوییااحتمالیتفاهماتسوءسازیشفافازعبارتست:کردنروشن

.شمادرک

.(یاحساس)عاطفیحیطهقالبدرقابلطرفمپیامازشماادارکبیانازعبارتست:دادنبازتاب

این.استگفتهبلمقاطرفکهآنچابامشابهواژگانیکاربردازعبارتست:مجددبیانیاکردنتعبیر

میبکاریرخیاایدنمودهدرکاستگفتهمقابلشخصکهراآنچهمعنیآیااینکهتعیینبرایروش

(133ص).رود

بیانبهافرادرغیبتبرایهاپرسشنوعاین.بازهایپرسشکاربردازعبارتست:کلیسؤاالتپرسیدن

منباآنمورددرهستیدمایلآیا»:مثالً .روندمیکاربهخاصموضوعیکمورددراحساساتشان

«بگویید؟منبهبخواهیدکهداردوجودچیزیآیا«یا«کنید؟صحبت

ادامهبهفردترغیببرایایکلمهدویایکهایاسخارائهازعبارتست:کلیهدایتگریازاستفاده

«.دگفتیمیداشتیدخوب»یا،«شدچیبعدش»«بدهادامهخوب»:نظیرآنهاهاینمونه،صحبت

شبیه،روشنای.میکندکمکاحساستوتفکراتنمودنکالمیوتصدیقبه:مشاهدهانجامیابیان

.«لرزیدمیدارید»یا«میرسیدعصبینظربه»:مانند.استنمودنروشنروش

بهتوانندمینکلماتواستعاطفیشدتبهموقعیتیاکندنمیصحبتبیمارکههنگامی:خودابرازی

میورتصکردنلمسیاسکوتدردادنگوشوسیلهبهپیامانتقالدهندانتقالراپیاممناسبطور

مثالهای.دهندوشگحرفهایشبهونشستهبیمارکنارتواندمیپرستاریاپزشکحالتیچنیندر.گیرد

میباشیدهداشتدوستاگر»یا«...بدانمدارمدوست»:اینکهگفتنازعبارتندخودابرازیبرایدیگر

«.بمانماینجامدتیتوانم

نبالدبهکهاستزمانیدرخاصموضوعیکجهتدرگفتگوهدایتبرایروشی:جوییتمرکز

تمرکزتلزممسروشاین.باشیدمیاستنشدهتعریفخوبیبهکهموضعیمورددربیشتریاطالعات

.شدبامیتفکرانحرافیادیگرچیزبهاندیشیدنبدونگویدمیبیمارکهآنچهبرکلی

باشخصمواجههدربلکهرودکاربهاضطرابکاهشبرایتواندمیتنهانهشوخیوخنده:طبعیشوخ

مییدپدصمیمانهایرابطهودادهافزایشدردمقابلدرراشخصتحمل،نمودهکمکویبهاسترس

(134ص).آورد

فردیبینارتباطدرعالقهوتوجهدادنناشنهایروش

باشیددسترسدر)1(

عنوانبهاهاً اشتبیادرستیبهامدادگراناوقاتگاهیدارداحتمالامابرسدنظربهواضحاستممکنامراین

داشتهادیزییمشغلهآنهااستممکن.شونداحساس،نداردوجودآنهابهکافیدسترسیکهافرادی

عیفض،موجودمحدودیتنوعهریاخودبهدسترسیمجازمیزانشناساندندراستممکن.باشند

.باشند
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کنیداتخاذرابازوراحتبدنیوضعیت(2)

اگر.باشدراگیامدادگرپیامتامیکندکمک،پشتخمیدگییاکردنقوزبدون،راحتبدنیوضعیت

احساسگاهناخودآیاآگاهانهمددجویانشاناستممکن،بنشینندعصبیوناراحتصورتبهامدادگران

وجودآنهاهبکاملدسترسیامکانوبودهخودناتمامکاروشخصیمسایلدرگیرخیلیآنهاکهکنند

راحتیبهتوانندبکهایگونهبهبنشینندبازبدنیوضعیتیکبامددجویانوامدادگراناستالزم.ندارد

(135ص).نمایندمشاهدهرایکدیگر

شویدخمجلوبهاندکی(3)

اگر.شودمییشامراشانبدنیوضعیتازدیگریجنبه،شوندخمطرفینیاعقب،جلوبهامدادگراناینکه

شخصیفضایبهتجاوزنوعیمددجویانوبرسدنظربهعجیباستممکن،شوندخمجلوبهخیلی

ممکن،نشدخمجلوبهحدازبیشقدری،صمیمارتباطلحظاتدروجوداینبا.نمایندتجربهراخود

رنامدادگاگر.آوردپدیدراتفاهمحسننوعی،شوددرکمزاحمتصورتبهاینکهجایبهاست

کننددرکنگرفتفاصلهعنوانبهراوضعیتاینمددجویاناستممکن،شوندخمعقببهحدازبیش

هبرامددجویان،تهدیدبدونتواندمیجلوسمتبهتنهجزئیکردنخم،امدادآغازدرویژهبه.

.کندتشویقارتباطبرقراری

مناسبچشمیتماسوممتنگاهازاستفاده(4)

القهع،ممتدنگاهمناسبهایمهارت.باشدمیافرادصورتمنطقهبهکردننگاهمعنیبهممتدنگاه

بهممتدنگاه.نمایدمیمهمایچهرهپیامهایدریافتبهقادرراآنهاودهدمینشانراادادگران

،دوجواینبا.بدهدپاسخگوییآغازودادنگوشتوقفهنگاممورددرراهاییسرنخامدادگران

تاتندهسآواییوکالمیپیامهایبیشتر،مکالمهسازیهماهنگدراستفادهمورداصلیسرنخهای

.بدنیپیامهای

مناسبایچهرهبیاناتانتقال(5)

چهرهبیاناتهوسیلبهتوانمیراتحقیریاتنفروخشم،اندوه،ترس،عالقه،شادی:یعنیمهماحساسهفت

.استاحساساتشمورددرآنهاهایپیامارسالاصلیراهافرادچهره.نمودمنتقلای

مناسبهایژستازاستفاده(6)

شایعترین،سردادنتکانشاید.احساساتوتفکراتانتقالبرایاستفدهموردبدنیحرکاتازعبارتندژستها

وشدیدتکانهایوتوجهتداومدهندهنشانسرخفیفهایتکانکهباشددادنگوشهنگامدرژست

(136ص).هستندتوافقبیانگر،مکرر

لمسازمناسباستفاده(7)

تاآیدلعمبهبایدایویژهمراقبتچندهر،باشدمناسبامدادرسانیدراستممکنمددجویانکردنلمس

.نشودقلمداددیگریشخصیحریمبهناخواستهتجاوزعنوانبه

باشیدحساسشخصیارتفاعوفاصلهرعایتبهنسبت(8)

بهنزدیکیلیختوانندمیامدادگران.باشدمیمددجویانشخصیفاصلهلهاحتراممستلزم،فعالدادنگوش

.باشندمددجویانازدورخیلییاو

باشیدخودآراستگیوپوشیدنلباسطرزمراقب(9)

پزشکانهایمارستانبدرمثالًکنندمیفعالیتآندرکهاستبافتیتأثیرتحتامدادگرانلباساوقاتگاهی

(137ص).کنندمیتنبهمخصوصلباسپرستارانوپوشندمیسفیدهایروپوش


