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دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی  
واحد علی آباد کتول



در نظام بهداشتی و درمانی ارتباط ومهارت هاي ارتباطی نقش مهمی در رضایت 
مددجویان و حل مشکالت دارند

.مطالعات  نشان می دهد ارتباط خود موجب کاهش افسردگی و اضطراب می شود

فن ارتباط به عنوان یکی از مهارت هاي حرفه اتاق عمل از طریق مطالعه و تمرین  
کسب می شود

وجود ارتباط موثر و درست در محیط کار یکی از اجزاي مهم روابط است

.ارتباط فرآیندي پویا بین انسان ها است

افراد دراتاق عمل ضمن برقراري یک رابطه حرفه اي باید روحیه مشارکت و 
احترام را حفظ کنند
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ارتباط فرایند تبادل اطالعات به صورت دو طرفه است
.هدف اصلی برقراري ارتباط انتقال پیام است

.این پیام می تواند کالمی یا غیر کالمی باشد
ارتباط از ضروریات زندگی اجتماعی است

ارتباط انتقال و اشتراك معانی عقاید تصاویر و اندیشه ها است
هرچه معانی مشترك بیشتر باشد ارتباطات بهتر می شود

ارتباط موجب شناخت خود و توانایی ها می شود
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اجزاي اصلی ارتباط
 

فرستنده یا منبع پیام
پیام

کانال ارتباط
گیرنده

بازخورد
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:منبع  فرستنده
یکی از عناصر اغازین ارتباط است شروع ارتباط است

پیام
واضح کامل بودن پیام مانع ابهام سردرگمی است

پیام باید واضح روشن و جذاب باشد
کانال ارتباطی

همان ابزار انتقال پیام از طریق حواس بینایی شنوایی المسه است
گیرنده

خیلی مهم است از فرستنده مهمتر
شلوغی و سر وصداي محیط

مانع انتقال پیام می شود 
بازخورد

عکس العملی است که از گیرنده پیام بعد از درك و ارزیابی پیام 
دریافت و دوباره به منبع اولیه پیام برمی گردد
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بازخورد موجب افزایش و بهتر شدن ارتباط می شود

موجب تقویت عقاید و تشویق اعمال مثبت است: بازخورد مثبت

باعث درك بهتر فرد از وضعیت است: بازخورد منفی
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عناصر اصلی ارتباط
کالمی               غیر کالمی

کالمی

همان محتوي پیام است که بر زبان می اوریم

محتوي کالم در ارتباط نقش موثري دارد

فرآیند ارتباط کالمی چگونگی شروع صحبت؛ جمله بندي، زمان بندي و مالحطات اخالقی است

ارتباط کالمی موجب ارامش و کاهش نگرانی در بیمار و حتی همکاران 

H_HOJJATI1362@YAHOO.COMدکتر حمیدحجتی 7



عناصر غیرکالمی
تن صدا 

آهنگ صدا  
تماس چشمی   
حالت چهره   

حالت بدن 
گوش دادن  

نام بردن

نقش عناصر غیرکالمی بسیار مهمتر ایت 
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ارتباط حرفه اي در اتاق عمل

اخالق حرفه اي نوعی تعهد اخالقی و وجدان کاري نسبت به هرنوع کار

وظیفه مسئولیت است 
صداقت در رفتار گفتار کردار در هر صنفی نمادي از اخالق حرفه است

کارشناس اتاق عمل همواره در ارتباط با بیمار، بخش، جراح، بانک خون، ازمایشگاه
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ارتباط درمانی و آرامش بخش با مددجویان

.بخش اعظم زندگی انسان به ارتباط مربوط می باشد
ارتباط بخشی از درمان است

پرسنل اتاق عمل با ارتباط نیازهاي بیماران و تیم جراحی تشخیص
اکثر بیماران اتاق عمل براي انها محیطی ترسناك  نااشنا است

صحبت در محیطی ارام بدون سر و صدا 
فشردن دست ها و ارتباط چشمی موجب کاهش استرس
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ارتباط با مددجویان سالمند

به دلیل افزایش سن اسیب هاي حسی و ناتوانی حرکتی افراد سالمند مشکل ارتباط دارند
باید کوتاه ارام ولی با تون واضح و ساده حرف زد

کودکانارتباط با 

همکارانارتباط 
رعایت احترام، عدم صدا کردن اسم کوچک ، احترام به بزرگتر، 

توجه به تفاوت هاي فرهنگی 

ارتباط با سایر تیم درمانی 
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