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 مانتٌاص

The communication 

 
ألْ وً ٚظ١فخ ٚٔشبؽ ئكاهٞ ٠ٕطٛٞ ػٍٝ شىً ِٓ أشىبي  ،رؼزجو كهاٍخ االرظبالد ِّٙخ

ٚ٘نا ٠ؼٕٟ اٌّوالجخ ،  اٌزٛاطً اٌّجبشو أٚ غ١و اٌّجبشو. ٍٛاء وبْ اٌزقط١ؾ ٚاٌزٕظ١ُ أٚ اٌم١بكح ٚ

 ٍشقض رإصو ػٍٝ ٔغبؽٗ اٌشقظٟ ٚاٌزٕظ١ٌّٟأْ ِٙبهاد االرظبي 

 تعريف انتٌاصم:

 ١ٓ  أٚشقظ ث١ٓثطو٠مخ فؼبٌخ  ٘ٛ ػ١ٍّخ ٔمً ٚرجبكي اٌّؼٍِٛبد ٚاألفىبه ٚاٌزفبُ٘ اٌّشزون 

أٚ ئٔغبى ػًّ أٚ ؽً ِشىٍخ أٚ  ث١ٓ عّبػخ ٚأفوٜ ِٓ أعً ئؽلاس رفبُ٘ أٚ صمخ أٚػاللخ

 رؾم١ك ٘لف ألٞ ِٓ ؽوفٟ االرظبي )اٌّوًٍ أٚاٌَّزمجً ( .

  ػ١ٍّخ َِزّوح رزؼّٓ ل١بَ أؽل األؽواف ثزؾ٠ًٛ أفىبه ِٚؼٍِٛبد ِؼ١ٕخ ئٌٝ هٍبٌخ ٛ٘

 شف٠ٛخ أٚ ِىزٛثخ ، رٕمً ِٓ فالي ١ٍٍٚخ ارظبي ئٌٝ اٌطوف ا٢فو

 

 أىداف انتٌاصم:

اٌّؼٍِٛبد ٚرجبكي األفىبه ٚاٌّؼبٟٔ ثٌَٙٛخ ٚثطو٠مخ فؼبٌخ ث١ٓ شقظ١ٓ اٌؼًّ ػٍٝ ٔمً  .1

 أٚ أوضو

 اٌؼًّ ػٍٝ رؾم١ك اؽز١بعبد اٌفوك .2

 االرظبي ُِٙ علاً ٌزى٠ٛٓ اٌؼاللبد ث١ٓ إٌبً ثؼؼُٙ اٌجؼغ .3

 اٌزأص١و فٟ رفى١و ا٢فو٠ٓ ِٚشبػوُ٘ ٍٍٚٛوُٙ ٚارغب٘برُٙ .4

 

 ) مكٌنبث عمهيت االتصبل( عنبصر االتصبل

ٚ٘ٛ اٌشقض اٌنٞ ٠جلأ ػ١ٍّخ االرظبي ٚ٘ٛ اٌنٞ ٠مَٛ ثاػطبء اٌّؼٍِٛبد أٚ  م:انمرس .1

ِؾزٜٛ اٌوٍبٌخ، ٠ٚغت أْ ٠ىْٛ ٍُِ ثٙب ٚارغب٘برٗ ١ٍٍّخ ٚمٚ شقظ١خ ِإصوح ٌٚٗ 

 ؽو٠مخ ِمٕؼخ فٟ إٌّبلشبد ٚاٌّؾبٚهاد
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 كٚ٘ٛ اٌشقض أٚ األشقبص اٌّزٍم١ٓ ٌٍوٍبٌخ ٠ٚغت أْ ٠ىْٛ ٌل٠ُٙ اٍزؼلا انمستقبم: .2

مجً اٌوٍبٌخ ٚػٕلُ٘ اٌملهح ػٍٝ اٌفُٙ ِغ ػلَ ٚعٛك أٞ ػٛائك لل رّٕؼُٙ ِٓ رمجً ٌز

 اٌوٍبٌخ 

ٟٚ٘ ِٛػٛع االرظبي اٌنٞ ٠ُٙ اٌطوف١ٓ ٠ٚغت أْ رىْٛ اٌوٍبٌخ ٚاػؾخ  انرسبنت: .3

 ٍٍٚٙخ ِٚفِٙٛخ ؽزٝ ٠ىْٛ االرظبي ٔبؽغبً 

ٕٚ٘بن ٍٚبئً ػل٠لح ٠ّىٓ  اٌوٍبٌخ،: ٟٚ٘ اٌطو٠مخ اٌزٟ ٠َزقلِٙب اٌّوًٍ ٌٕمً انٌسيهت .4

أْ ٠َزقلِٙب اٌّوًٍ ثشوؽ أْ رىْٛ ِالئّخ ٌّؾزٜٛ اٌوٍبٌخ ٚرىْٛ فٟ َِزٜٛ 

 اٍز١ؼبة اٌّوًٍ ئ١ٌٗ  

ئْ ػ١ٍّخ االرظبي ٠غت أْ ٠ىْٛ ٌٙب ٔز١غخ أٚ أصو ٚ٘نا ِب رد انفعم ) أً االستجببت(:  .5

اٌزغ١١و فٟ  ٠ؼجو ػٓ ِلٜبث١بً أٚ ٍٍج١بً ؽ١ش أٔٗ و ا٠غ٠َّٝ ثبالٍزغبثخ ٚلل ٠ىْٛ ٘نا األص

ٙزُ اٌّوًٍ ثّؼوفخ أصو اٌوٍبٌخ فٟ اٌّؼٍِٛبد ٚ أؽب١ٌٍ ٚارغب٘بد اٌَّزمجً.  ٚػبكح ً ٠

 اٌّوًٍ ئ١ٌٗ ؽ١ش أٔٙب رٛػؼ ِلٜ ٔغبػ ػ١ٍّخ االرظبي

 طرق االتصبل:

رجلأ ػ١ٍّخ االرظبي ثفىوح فٟ م٘ٓ اٌّوًٍ صُ ثؼل مٌه ٠قزبه اٌطو٠مخ اٌزٟ ٠وا٘ب ِٕبٍجخ 

 ٌٍَّزمجً  ٌزٛط١ٍٙب

 ٚاٌطوق وض١وح ِٕٙب ِب٘ٛ ٌفظٟ أٚ غ١و ٌفظٟ

 أًالً: االتصبل انهفظي

ٚ٘ٛ االرظبي ثبٌزقبؽت أٚ ثبٌٍغخ اٌّىزٛثخ ٌٕمً اٌّؼبٟٔ ٚاٌّشبػو ٚاألفىبه ٠ّٚىٓ أْ  -

 ٠ىْٛ ػٓ ؽو٠ك:

A.  :االتصبالث انشفييت 

ػٓ ؽو٠ك ػًّ اٌّمبثالد اٌشقظ١خ ٚاٌغّبػ١خ ؽ١ش رؼطٟ ف١ٙب اٌوٍبٌخ ثبٌىالَ ػٓ 

 ؽو٠ك اٌّؾبكصخ ٚإٌّبلشخ 

B. :ؽ١ش رؼطٝ ف١ٙب اٌوٍبٌخ ػٓ ؽو٠ك اٌقطبثبد ٚ اٌّنوواد  االتصبالث انكتببيت

 ٚاٌزمبه٠و ٚإٌشواد ٚاٌوٍِٛبد

ٚؽو٠مخ اٌىالَ ٚ فٓ اٌوك ِٚٓ أُ٘ األش١بء اٌزٟ رإصو ػٍٝ االرظبي اٌٍفظٟ ٟ٘ ٔجوح اٌظٛد 

ٚوً ٘نٖ اٌّٙبهاد رَزٍيَ للهح فبئمخ ِٓ اٌّّوع ٌز١ّٕزٙب ، .ئٌـ ..ػٍٝ اٌزَبؤالد ٚاٌٍغخ .

 ٚؽَٓ اٍزقلاِٙب

 ثبنيبُ: االتصبل انغير نفظي
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ٌٚىٓ ٠زُ االرظبي  اٌىٍّبدٚ٘ٛ ٠ؼجو ػٓ ؽو٠مخ رجبكي اٌّؼٍِٛبد أٚ اٌوٍبئً ثلْٚ 

 اٌَّزمجًٟ٘ اٌزٟ رٛػؼ ِلٜ رمجً ٚ٘نٖ اٌزؼج١واد  ،اٌغَُ اٌّقزٍفخ ثبٍزقلاَ ؽووبد

 خ رفّٙٗ ٌٙب أوضو ِٓ اٌزؼج١و ثبٌىالَ ِخ اٌّؼطبح أٚ ِلٜ هػبٖ ػٕٙب ٚكهعٌٍّؼٍٛ

م٠ٛخ اٌوٚاثؾ ث١ٓ اٌّّوػخ ٚ َٓ اٍزقلاَ االرظبي اٌغ١و ٌفظٟ ٠إكٞ ئٌٝ رئْ ؽ

 . ٚ رشًّ ٠ؼٛق االرظبي اٍزقلاِٙباٌّو٠غ ٚاٌؼىٌ طؾ١ؼ، فاْ ٍٛء 

 االرظبي اٌجظوٞ )ؽووخ اٌؼ١ْٛ، االثزَبِخ، أٚ رؼج١واد اٌؾيْ ٚ رؼج١واد اٌٛع ٚ ٗ

 اٌَؼبكح أٚ اٌمٍك(

 )ًرؼج١واد ثبٌؾووبد ) ا١ٌل، اٌغَُ، اٌوأ 

 ٔجواد اٌظٛد 

 ٌٌٍّا 

  اإلٔظبد اٌغ١ل ٠ٚؼٕٟ ئػبكح ط١بغخ ِب رُ االٍزّبع ئ١ٌٗ ٚاالٍزغبثخ ٌٍّشبػو ٚ رف١َو ِب

 ل١ً

 يت االتصبلهاتببعبىب ننجبح عمانقٌاعد انتي يجب 

ٗ ٚ ػ١ٍٗ أْ َٗ ِىبْ اٌشقض اٌنٞ ٠مَٛ االرظبي ث٠غت ػٍٝ اٌّّوع أْ ٠ؼغ ٔف -1

 ٠ؾبٚي اْ ٠فُٙ ٚعٙخ ٔظوٖ ٚأْ ٠ؼؼٙب فٟ االػزجبه ػٕل ئػطبءٖ اٌوٍبئً اٌّقزٍفخ

٠ؾت ػٍٝ اٌّّوع أْ ٠ؼغ فٟ االػزجبه َِزٜٛ فُٙ اٌّوػٝ ١ٌُِٚٛٙ ٚػبكارُٙ  -2

فأٗ ٠غت ػ١ٍٗ أْ ٠َزقلَ اٌٍغخ اٌّفِٙٛخ  ، ٚػٍٝ مٌهٚارغب٘برُٙ  ١ُّٙٚرمب١ٌلُ٘ ٚل

ثبٌَٕجخ ٌُٙ، ٚ اٌىٍّبد ٚاٌوِٛى ٚاٌّفب١ُ٘ إٌّبٍجخ ٌُٙ ٚمٌه ؽزٝ ٠زُ رٛط١ً اٌّؼٍِٛخ 

 ٌُٙ ثبٌطو٠مخ اٌزٟ ٠زمجٍٛ٘ب ٌؼّبْ ئؽلاس اٌزغ١واد اٌٍَٛو١خ اٌّطٍٛثخ ُِٕٙ

ٌٍّوػٝ اٌن٠ٓ ٠ؼط١ُٙ اٌّؼٍِٛبد ٚ ٠زٛاطً  ٠غت ػٍٝ اٌّّوع أْ ٠ىْٛ ٠مع رّبِبً  -3

ِؼُٙ ٌّالؽظخ هكٚك أفؼبٌُٙ ِٚلٜ رمجٍُٙ ٌٍّؼٍِٛبد ٌىٟ ٠ؼًّ ػٍٝ عنة أزجبُ٘ٙ 

 ثبٍزّواه

ؼًّ ػٍٝ ٘زّبَ ثبٌّو٠غ ٠٠ٚغت ػٍٝ اٌّّوع أْ ٠ىْٛ َِزّغ ع١ل ٚ أْ ٠ظٙو اال -4

ػلٖ ػٍٝ فُٙ رشغ١ؼٗ فٟ االٍزوٍبي فٟ اٌىالَ ٚشوػ ِب ٠غٛي فٟ فبؽوٖ ألْ مٌه ٠َب

 رأص١وٖ ٚٔغبؽٗ فٟ ٔمً اٌّؼٍِٛبد ٌٍَّزمجً لِٜ

ٍئٍخ ثبٍزّواه ٚثقبطخ رٍه اٌّٛعٙخ ئٌٝ اٌّوًٍ ٠ٚغت اٌوك ػ١ٍٙب فٟ ٠غت اٍزقلاَ األ -5

رٍه اٌؾبٌخ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ ؽً اٌظؼٛثبد ٚاٌّشىالد ، ٚ٘نٖ رؾزبط ٌملهح ِٚٙبهح ِٓ 

 اٌّّوع الٍزقلاِٙب أصٕبء ػ١ٍّخ االرظبي
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 هيت االتصبلعٌائك عم

ٛ اٌنٞ رزٛفو ف١ٗ بعؼ ٘خ ِىٛٔخ ِٓ ػلح ػٕبطو، ٚاالرظبي إٌرظبي رّضً ؽٍمئْ ػ١ٍّخ اال

 ػٛاًِ إٌغبػ ثبٌَٕجخ ٌىً ػٕظو

 ٌٚىٟ ٔزؼوف ػٍٝ أٍجبة إٌغبػ ػ١ٍٕب أْ ٔلهً األٍجبة اٌزٟ لل رؼٛق ٘نا إٌغبػ  ٟٚ٘:

 

 عٌائك تتعهك ببنمرسم   -1

 اٍزقلاَ اٌٍغخ اٌغ١و ِٕبٍجخ ٌفُٙ اٌّوًٍ ئ١ٌٗػلَ فُٙ فظبئض اٌّو٠غ، أٚ  (1

 ػلَ اال٘زّبَ ٍٛاء ثّٛػٛع اٌوٍبٌخ أٚ ثبٌّوًٍ ئ١ٌٗ (2

 ػلَ رٛافو اٌقٍف١خ اٌىبف١خ ػٓ اٌّٛػٛع )ِٛػٛع اٌوٍبٌخ( (3

 لَ اإلٔظبد اٌغ١ل ٚغ ، ٚػ٠ّواٌملهح ػٍٝ ئلٕبع اٌٚ ػلَ ،ٚعٛك ارغب٘بد ٍٍج١خ  (4

 بء االرظبي ثّٛػٛع آفوٕصاٌّّوع أ، ٚأشغبي خ فٟ اٌزؾلس ؽٛاي اٌٛلذاٌوغج

 ٌٍشقضاٌىٍّبد اٌظؾ١ؾخ ٚاٍزقلاِٙب فٟ اٌّىبْ إٌّبٍت ٚ ئػطبئٙب  افز١بهػلَ  (5

 إٌّبٍجخ  ٚثبٌطو٠مخإٌّبٍت فٟ اٌٛلذ إٌّبٍت 

لَ فُٙ اٌّؼٕٝ ٌٙب أوضو ِٓ ِؼٕٝ ِّب ٠زَجت فٟ ػ اٍزقلاَ اٌّّوع ٌوِٛى ٌفظ١خ (6

 اٌظؾ١ؼ ٌٙب

 ظ١خ ٌلٜ اٌّّوع رؼٛق االرظبيٛائك أفؼب١ٌخ ٚ شقٚعٛك ػ (7

 

 عٌائك تتعهك ببنمرسم إنيو  -2

ٗ لَ ٚعٛك اٍزؼلاك ٌزمجً اٌوٍبٌخ ٌلٜ اٌّو٠غ، ٚلل ٠ىْٛ مٌه ثَجت أشغبٌػ (1

 ١ّخ ثبٌَٕجخ ئ١ٌٗوضو أّ٘ٛػٛػبد أفوٜ أث

 ل رزؼبهع ِغ اٌوٍبٌخ ف١ىْٛ ِظ١و٘ب اٌوفغلاٌزأصو ثبٌّؼزملاد اٌَبئلح ثبٌّغزّغ اٌزٟ  (2

اٌّوًٍ لل ٠مف ؽبئالً ث١ٓ  اٌشه فٟ كٚافغاٌقٛف أٚ اٌؼٛاًِ إٌف١َخ ِضً اٌمٍك أٚ  (3

 اٌّّوع ٚ اٌّو٠غ ٠ٚٙلَ ػ١ٍّخ االرظبي

 اٌؼٛاًِ اٌغَل٠خ:  ِضً اٌزؼت ، االه٘بق ، إٌؼٌ، اٌغٛع ، اٌؼطش (4

 

   عٌائك تتعهك ببنرسبنت  -3
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 اٌَبثمخ ٌٍّوػٝأْ رىْٛ اٌوٍبٌخ غ١و ٚاػؾخ ٚ طؼجخ ٚرزؼبهع ِغ اٌقجواد  (1

 لل رىْٛ اٌوٍبٌخ فٟ ثؼض األؽ١بْ غ١و ِزؼٍمخ ثبٌّٛػٛع  (2

 لل ٠ىْٛ ٕ٘بن ٔمض فٟ اٌّؼٍِٛخ اٌّؼطبح ِّب ٠إكٞ ئٌٝ غّٛػٙب (3

لل ٠ٛعل ٕ٘بن رفبٚد ث١ٓ أٍٍٛة اٌوٍبٌخ َِٚزٜٛ اٌّوًٍ ئ١ٌٗ ِضً اٍزقلاَ   (4

 أٌفبظ ػ١ٍّخ رفٛق َِزٛاُ٘ 

 عٌائك تتعهك ببنٌسيهت -4

ٚال ٠ٛعل ػٕل اٌّّوع فجوح فٟ و١ف١خ اٍزقلاِٙب ٚو١ف١خ ِٕبٍجخ  غ١ولل رىْٛ ا١ٌٍٍٛخ  (1

 افز١به ا١ٌٍٍٛخ إٌّبٍجخ ٌٍّغّٛػخ ِٓ ؽ١ش آٌَ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌقجواد اٌَبثمخ ِٚب ئٌٝ مٌه 

 يػٕل ئعواء ػ١ٍّخ االرظب فٟ اٌٍٛبئً اٌَّؼ١خ ٚاٌجظو٠خ  لل ٠ىْٛ ٕ٘بن ٔمض (2

اَ اٌىٍّخ فمؾ أٚ اٌظٛهح فمؾ ؽ١ش ٠ؾل ِٓ ِقبؽجخ ا١ٌٍٍٛخ ٌؾبٍخ ٚاؽلح فمؾ ِضً اٍزقل (3

 فبػ١ٍزٙب

 

 عٌائك تتعهك برد فعم انمرسم عهيو -5

ؼً اٌّوًٍ ئ١ٌٗ ِٚبٟ٘ ِلٜ اٍزغبثزٗ ٌّب ٝ اٌّوًٍ أْ ٠ؼًّ ػٍٝ ِؼوفخ هك ف٠غت ػٍ (1

ألٔٗ ئما وبْ اٌّوًٍ غ١و  ،ال َكاه فٟ إٌّبلشبد،  ٚ اما وبٔذ ػ١ٍّخ االرظبي ٔبعؾخ أ

 لبكه ػٍٝ أْ ٠ٛطً اٌوٍبٌخ ٌٍَّزمجً فاْ مٌه ٠ؼٛق ػ١ٍّخ االرظبي

 

 عٌائك طبيعيت أً بيئيت: -6

رطج١ك ػ١ٍّخ اٌزٛاطً ث١ٓ اٌطوف١ٓ ِضً ؽلٚس ٟٚ٘ اٌزٟ رظٙو فٟ اٌج١ئخ ٚلل رؼٛق  -

أطٛاد ِيػغخ ٚػغ١ظ ِإلذ أٚ َِزّو فاْ ٘نا لل ٠ؼٛق اٌؾل٠ش ، أٚ ٚعٛك ؽبعي 

 َِبفخ وج١وح ث١ٓ اٌّزؾلس  ٚاٌَّزمجً ٌٍؾل٠ش أٚ

ٚرزٛلف فبػ١ٍخ ِٚلٜ ٔغبػ االرظبي ػٍٝ افز١به اٌيِبْ ٚ اٌّىبْ اٌّالئُ ٌّّبهٍخ  -

 اٌّىبْ اٌغ١و ِو٠ؼ ٠ؼٛق االرظبي  ػ١ٍّخ االرظبي فبٌّٕبؿ أٚ

 

 : مع المرضى  لتواصل العالجً الفعالل النقاط األساسٌة

 ٌجب أن ٌراعً مخطط ومدروس ذو هدف وحتى ٌكون فعالهو تواصل  العالجً  تواصلال

 :  عدة نقاط رئٌسٌة هً

i. تواصل إٌجاد جو مالئم لل Establishing the setting  : 



 االتصبل اندكتٌرة عفبف نظبو

  
 

6 

 

  .اختٌاره مكان ٌحافظ على السرٌة واألمان للمرٌض 

  .اختٌار وقت مالئم لكل من المرٌض والممرض/الممرضة 

 فسٌة والجسمٌة. إعداد البٌئة المالئمة لتعزٌز الراحة الن 

  اجلس عندما تتحدث مع المرٌض 

  المقابلة وجهاً لوجه واالتصال بالعٌن(eye contact)  

  تجنب حدوث أي مقاطعة والتخفٌف من األمور البٌئٌة التً قد

 تصرف االنتباه. 

ii. اللفظً تواصلاستخدام وتطوٌر مهارات ال Verbal Communication skills : 

 ضحة لالتصال. وا وضع أهداف -

 تشجٌع المرٌض أن ٌبدأ الحدٌث.  -

 األسئلة مختصرة وبسٌطة -

 .  استخدام لغة مفهومة للمرٌض ال تقبل التأوٌل -

 .  التركٌز على مشكلة المرٌض -

 .  التركٌز على احتٌاجات المرٌض -

 .المرٌض فرص لإلجابة على األسئلة  أعطً -

 

iii.  وبٌن المرٌض وهً معوقات التواصل بٌن الممرضتجنب : 

 أنت  تسأل )الالمرسل إلجابة التً ٌرٌدها للمرٌض ا وجهالتً ت األسئلة :

 ( . ؟ اسأله  ) كٌف تشعر الٌوم ( ؟ الٌوم أكٌد أفضل

 ( ؟ كٌف ولماذا األسئلة مثل  ) 

  )بعض العبارات مثل ) ال داعً للقلق ستكون بخٌر 

 ( نعم أو ال األسئلة التً إجابتها  ). 

  الحدٌثمقاطعة المرٌض أثناء  . 

 مثل: ٌجب علٌك أن تأكل أكثر...(  تقدٌم النصٌحة( : 

  ما فٌما ٌخص كذا( )أنت على خطأ فٌالموافقة أو الرفض )أنت على حق

 .  ٌخص كذا(

 تغٌٌر الموضوع  . 

 : لتواصل فً المستشفىل األخرى معوقاتومن ال
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i. لغة المصطلحات(. مهنٌةاستخدام اللغة ال( 

ii. .)..الضجٌج )أدوات , حركة 

iii.  ,العالج, األكل ( ًروتٌن قاسVisit.).. 

iv. .)أجواء انشغال )نشاط وحركة 

v. Uniform .)اللباس الموحد( 

iv. وهً  استخدام تقنٌات التواصل العالجً الفعال : 

شعر بالتألم أالمرٌض ٌقول: أنا الٌوم  : ) مثال لمرٌضاكالم أو شعور محاولة تكرار  (1

 : متألم  ( الممرض من كذا

: أنت تعب من الناحٌة  لممرضا : المرٌض : أنا أشعر بالتعب الٌوم.  استٌضاح العبارة (2

 الفٌزٌائٌة أو النفسٌة؟ 

3) Open ended – question  مثال: اسأل كٌف تشعر الٌوم؟ وال تسأل: هل أنت الٌوم

 أفضل؟

: إذا سمحت سأسألك بعض األسئلة عن  مثال: سٌد فالن : ماذا ترٌد منه اسأل المرٌض (4

 مكن.حالتك المرضٌة م

تملك القدرة على التعاطف العقلً مع المرٌض حٌث أن :أي   التعاطف مع المرٌض  (5

ٌساعد ذلك الممرض على فهم )كٌف ٌشعر المرٌض فً هذا الموقف(. مثال: )أنا أشعر 

 باألسف ألنك متألم(.

إعطاء المعلومات:مثال: )بكل سرور ٌمكن أن أشرح لك أٌة تساؤالت عن التشخٌص  (6

 لتك(.والعالج حول حا

 .ثم ماذا أكمل /نعم /  استخدام الكلمات التً تدل على االستمرارٌة فً المتابعة: (7

هو اإلصغاء مع قدر كبٌر من التركٌز واالنتباه والحساسٌة لكل ما ٌقوله ← االستماع  (8

 . المرٌض وهو ٌحتاج إلى الموضوعٌة والمصداقٌة

وٌزد ثقته بنفسه وبالتالً ٌكون أكثر راحة فً  المرٌض هذا ٌقلل نسبة القلق والخوف عند

 التعبٌر عن مكنوناته.

 

 : التواصل مع ذوي االحتٌاجات الخاصة

 : المرضى فاقدي البصر -أوالً  

i. .دائماً تكلم مع المرٌض عندما تدخل الغرفة عندها سٌعرف أنك موجود 
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ii. .تكلم مباشرة إلى المرٌض, ال تدر ظهرك 

iii.  عادٌة )هو أعمى ولٌس أصم(.تكلم للمرٌض بنبرة صوت 

iv. ه.ستكلم للمرٌض قبل أن تلم 

 

 الصم(: –المرضى فاقدي )السمع  - ثانٌاً  

 انظر إلى المرٌض مباشرة عندما تتكلم. (1

 ال تغطً فمك أثناء التحدث ألن المرٌض ٌمكن أن ٌقرأ من الشفاه. (2

 استخدام رسوم مصورة أو ٌكتب سؤاله أو تعلٌقاته على الورق. (3

 إشارات الٌدٌن خاصة بالصم.لوحات علٌها  (4

 : معسإذا كان لدى المرٌض ضعف  - ثالثاً 

A. استبعاد كل ما ٌثٌر الضجٌج فً المكان . 

B. واجه المرٌض . 

C. تكلم ببطء . 

D. تأكد فٌما إذا كان لدٌه وسائل مساعدة . 

E. تكلم بصوت عالً بدون صراخ . 

 

 

 

 


