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 ارتباط چيست؟ 

 .ارتباط تبادل اطالعات بين دو نفر يا بيشتر مي باشد

شما چگونه مي  ":خاطر سپرده شود اين است كهيكي از مهمترين مواردي كه در خصوص ارتباط بايد به 
 .اين چگونه گفتن موثرترين اقدام فرد در ارتباطش است. "گوئيد

افراد مسائل مختلف را به شيوه هاي مختلف تفسير مي كنند، آما آنچه مهم است اين است كه آنچه قرار است 
  .گفته شود به صورت شفاف و واضح به مخاطب انتقال داده شود

 اط درماني چيست؟ارتب

ارتباط درماني هنر و فرايند دستيابي به شخص، توسط پيامهاي تنظيم شده به منظور تسهيل وايجاد تندرستي 
 بررسي مي كنند وآنهارا به درستي درمانگران به منظور برقراري ارتباط درماني، نيازهاي مددجو را.است

را تعيين كرده والگوهاي ارتباطي را انتخاب مي آنها با همكاري ومشاركت مددجو اهداف .تشخيص مي دهند
به دليل اينكه هر مراجعي نيازها واهداف . اهداف تنظيم شده باشد ه در جهت رشد مددجوو دستيابي بهكنند ك

  .منحصر به فردي دارد لذا درمانگر با روشهاي مختلفي ارتباط درماني برقرار مي كند

  خصوصيات ارتباط درماني

مراجعان . رماني حاوي پيامهايي است كه آنها به ندرت از طريق كالمي رد و بدل مي شوندفرايند ارتباط د  
وقتي كه به طريق غير كالمي ارتباط بقرار مي كنند اين پيامها را به طور واضح تر دريافت مي كنند چون 

ر مشخص مي يك ارتباط درماني با خصوصيات زي. پيامهاي غير كالمي تقريبا هميشه درست و واقعي هستند
 :شود

يعني قبولي دلپذير فرد ديگر است كه به معني تصديق گفتار يا رفتار شخص نمي باشد؛ بلكه : پذيرش -1
ترجيحا اين نتيجه را مي دهد كه شما حق داريد وجود داشته باشيد زندگي كنيد و فردي به شما اهميت 

كنند كه نسبت به كوچكترين تغيير در  زماني مردم به عنوان اشخاص احساس مورد قبول واقع شدن مي. بدهد
  .آنها نظر داده شود
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به عبارتي ديگر عالقه ميل و در خواستي جهت . عالقه احساس كنجكاوي صادقانه را نشان مي دهد: عالقه -2  
عالقه با پرسش در باره ساير جنبه هاي زندگي يك فرد كه ديگران آن را رد مي . شناخت ديگر افراد است

درمانگران به وسيله نگرشهايشان نشان مي دهند كه در اينجا در مورد هر چيزي مي توان . شود كنند ايجاد مي
وبدين ترتيب   صحبت كرد وبه مراجع پيشنهاد مي كنند كه من مي خواهم همه چيز را در مورد شما بدانم

  .يك پيام در ماني را با مهارت ومهرباني به مراجع مي رسانند

ظر داشتن ديگري است كه به وسيله گوش دادن همراه باتوجه، توضيح قصدرابطه، فرايند مد ن: احترام -3
كسب رضايت، همكاري دراهداف مشترك، داكردن مراجع با نام خانوادگي، رسيدن وترك كردن سر وقت، 

در جلسه درمان از اطمينان بخشي نادرست بايد احتراز كرد زيرا . حرف كسي را قطع نكردن انتقال مي يابد
كار نوعي بي احترامي است و پيام احساسات شما قابل درك نيست يا احساسات شما را درك نمي كنم را اين 

  .به مراجع منتقل مي كند

در هرزمان . ارادت و راستگويي است، صداقت بدون احترام، پذيرش و عالقه غير درماني است: صداقت -4
درمانگر . در يك ارتباط درماني از آنها استفاده كند پاسخها يا واكنشهاي بسياري وجود دارند كه فرد مي تواند

  .پيامهايي را بايد انتخاب كند كه بتواند حداكثر رشد را در مراجع ايجاد كند

يك رابطه درماني درمانگر را ملزم . كمك و همياري به معناي حاضر بودن وكمك كردن به مراجع است -5
كمك وهمياري نشانگر اين . را در ديگري جستجو كندمي كند تا وقت وانرژي خود را صرف كرده و خود 

  . باور است كه درمانگر حاضر ودر دسترس مراجع است و كمك مشخصي را ارائه مي دهد

اجازه دادن بدون حمايت كاري غير . حفاظت و حمايت به عنوان امنيت اطمينان بخش تعريف شده است -6
بايد ياد بگيرد كه به ارائه دهنده مراقبت اطمينان كند مراجع .درماني است وگاهي اوقات هم خطرناك است
 .همانند كودكي كه به والدينش اعتماد مي كند

 انواع شيوه هاي ارتباط 

 ارتباط كالمي -1

 ارتباط غيركالمي  -2
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 مولفه هاي ارتباط كالمي 

 موضوع گفتگو: محتواي كالم -1

 چگونگي آغاز صحبت -2

 نحوه جمله بندي -3

 موقعيت زماني، مدت ارتباط، طول مكالمه: ارتباطزمان  -4

 جايگاه اجتماعي افراد، مكان و فضاي اجتماعي: مالحظات موقعيتي -5

 نحوه پرسش كردن -6

 چگونگي جمع بندي و ختم ارتباط   -7

 چگونه بپرسيم؟؟ 

 !آغاز مي شود خودداري كنيد” چرا“از پرسشهايي كه با  -1

 .فاده كنيد كه جوابهاي بيشتر از يك كلمه داشته باشندبراي پرسش از  كلماتي است -2

 :مثال* 

 )خير؛؛؛ اتمام مكالمه/ بله(آيا امروز روز خوبي داشتي؟ 

 )؛؛؛ ادامه مكالمه....امروز روز خوبي بود چون (امروز چطور بود؟؟ چگونه گذشت؟؟ 
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 ارتباط غيركالمي 

رفتارهايي مثل طرز نگاه كردن، وضعيت چهره و بدن، لمس و نوازش كردن، خنده، فاصله فيزيكي، خيره  
 . كاركرد ارتباطي دارند و بسته به بافت ارتباطي حاالت عاطفي را انتقال مي دهند.... شدن و 

مچنين آنها با تأكيد پيام غيركالمي، صرف نظر از بار هيجاني مطالب، به ترسيم محتواي كالم كمك مي كنند، ه
شنونده كمك مي كنند و با فراهم آوردن پس خوراند براي  -بر پيام كالمي، به تنظيم جريان ارتباط سخنگو

  تعامل كنندگان، به شروع و حفظ ارتباط كمك مي كنند

 مولفه هاي ارتباط غيركالمي 

اولين شكل ارتباط در مراحل رشد تماس جسمي مادر و نوزاد است، همانگونه  كه در سنين : تماس جسمي
 . پيري نيز يكي از اشكال ارتباط است

 .  فاصله ميان فردي، زاويه نشستن و جهت گيري: تأثير فضا بر رفتار: مجاورت

 . فرد ويژگي هاي ظاهري و جذابيت: ويژگي هاي ظاهري

 زبان بدن 

ارائه : كات اندامهاي مختلف، تكان دادن سر، حالتهاي اجزاء چهره كه داراي كاركردهايي از جملهحر
  .اطالعات، تنظيم هيجانات، ابراز حاالت عاطفي، كنترل اجتماعي و تسهيل كننده ارتباط هستند

 :اشكال مختلف زبان بدني

  .باشد عصبي به نظر خواهيد رسيدراحت به نظر برسيد، اگر حركاتتان زياد : آرام بودن وضعيت بدن

صورتيكه چهره شما در هنگام مكالمه به سمت و سوي ديگري باشد احساس بي : زاويه مناسب در هنگام مكالمه
 . توجهي در مخاطب به وجود مي آورد

 صادقانه و با تمام وجود به صحبت كردن بپردازيد، اما اگر سواالت خصوصي بدون توجه به تمايل بيمار از او
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بنابراين دادن اطالعات مربوط به . پرسش شود، ممكن است فكر كند به حريم خصوصي اش دخالت كرده ايد
 . بيماري و يا پرسيدن از جزئيات بيماري گاهي موجب رنجش بيمار مي شود

بين خيره شدن تا نگاه از كسي . براي ارتباط به صورت چشم در چشم، محدوده اي وجود دارد: تماس چشمي
صحبت كردن در وضعيت نگاه كردن طوالني، ممتد در چشم كسي مناسب نيست، زيرا افراد را .  ندنبرگردا

ناراحت و معذب مي كند، خيره شدن گاهي به صورت رفتاري پرخاشگرانه و نگاه نكردن گاهي به عنوان بي 
ن چشم چراني موارد به عنوا% 70تماس چشمي زياد بين زن و مرد در . توجهي و بي حوصلگي تلقي مي شود

 . تلقي مي شود

به ميزان متناسب باعث افزايش تاثير گفتار شما مي شود، اما استفاده بيشتر : استفاده از حركات دست و انگشتان 
 .از حد خصوصاً در مورد بيماري كه دچار بي حوصلگي و كسالت است، خسته كننده به نظر مي رسد

گوش دادن شما به صحبتهاي بيمار است اما توجه داشته باشيد نشانه توجه، پيگيري مطالب، و : تكان دادن سر
كه تكان دادن سر بيش از اندازه و وقتي بدون وقفه صورت بگيرد، خسته كننده شده و كارايي خود را از 

 . مي دهد دست

 اهميت زبان بدن 

  .برابر قدرتمند تر از گفتارهايمان باشد 5آنچه با بدنهايمان مي گوئيم، مي توانند تا 

 :روابط احساسي تنها از طريق كلمات بيان نمي شوند، بلكه

  رفتارهاي غير كالميتوسط % 55

  .تن صدا بيان مي شودتوسط % 38

 .كالمي و شفاهي بيان ميشوندبه صورت % 7

 

 



٧ 
 

 

 پيامد هاي فقدان مهارتهاي ارتباطي

 ايجاد سوءتفاهم 

 نارضايتي از روابط با ديگران 

 احساس تنهايي 

 اعتماد به نفس و احساس درماندگيكاهش 

 آسيب پذيري و كاهش توانايي در مقابله با مشكالت 

  انزوا و طرد

  استرس و فشار رواني

  و تعارض احساس خشم

  ناكامي در ارضاي نيازها

 تسهيل كننده هاي ارتباط

 پذيرش و اعتماد

 ابراز عالقمندي و توجه نشان دادن

 ابراز احساسات

 گويي، مثبت انديشيمثبت نگري ، مثبت 

 تالش براي درك نيازهاي فرد مقابل

 توضيح خواستن براي روشن شدن موضوع
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 . تناقض برده و مانعي براي ارتباط ايجاد مي شودخالصه گويي 

 كليدهاي برقراري ارتباط

 .دوستانه رفتار كنيد

 .صادق باشيد

  .نيت تان سازنده باشد

  :موانع گفتاري در درون گوينده 

  .زياد بر رفتار ظاهري اثر پيام را كاهش مي دهد تأكيد 

  سريع حرف زدن و ندادن فرصت پردازش

 . باال بردن تن صدا نيز اثر انتقال پيام را مي كاهد  

 لحن و آهنگ نامناسب 

  )خيلي زود ـ خيلي دير ( عدم زمان بندي مناسب در ارائه پيام 

  ) ادب و نزاكت( نا متناسب بودن گفتار با موقعيت 

  عدم توانايي در استفاده از بازخورد و پاسخ به آن

      نارسا بودن و روشن نبودن پيام

 گفتار  عدم ابرازاحساس در 

  موانع گفتاري در شنونده

 عدم تماس چشمي 
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 گوش نكردن  -

 تمسخر ـ تحقير ـ انتقاد 

 نتيجه گيري عجوالنه  

 داشتن تعصبات و عقايد قالبي و پيشداوري 

 گوينده  عدم پذيرش

 بازخورد ندادن 

رفتارهاي فوق همگي به دليل اينكه خواستار تغيير شخصيت، طرز فكر، رفتار و احساسات طرف مقابل است، مانع 
  .برقراري فرايند ارتباط هستند

 اصول شش گانه ارتباط 

  .به نوعي ارتباط محسوب مي شوند... همه كارهاي ما از جمله نگاه كردن، راه رفتن و

  .پيام چيزي فراتر از الفاظ ظاهري است. نحوه ارسال پيام بر نحوه دريافت آن تأثير مي گذارد

  .ارتباط همان پيامي است كه دريافت مي شود، نه آن پيامي كه ارسال مي شود

  .نحوه شروع ارسال پيام، اغلب تعيين كننده نتيجه آن پيام است

  دادن پيام، گرفتن صحيح پيام: موفق دو عنصر داردارتباط . ارتباط مانند خياباني دوطرفه است

ارتباط مانند تقليد حركات موزون دو دست است؛ فرايندي دو جانبه بر مبناي معنايي كه از آن استنباط شده 
  .يك فرايند ارتباطي شكل گرفته، چيزي بيش از دادو ستد پيام است. است

كرده ايد و يا آنچه شما مي گوئيد ديگران درك كرده هميشه چك كنيد كه آيا آنچه ديگران گفته اند درك 
  اند؟
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 نشانه هاي گوش دادن ضعيف 

  قطع كردن كالم گوينده

  توجه انتخابي به بعضي از گفته ها

  )تغيير در زاويه چهره و نگاه( منحرف شدن توجه

 در رويا فرورفتن و انديشيدن به چيزهاي ديگر 

  عدم تناسب وضعيت هيجاني چهره با حاالت صحبتهاي بيمار

 لزوم برقراري ارتباط خوب با بيمار 

  :ارتباط خوب با بيمار، پيامدهاي زير را خواهد داشت

  پائين آوردن استرس بيمار و بهبود عملكرد روانشناختي

  افزايش درك متقابل افراد خانواده

  ايجاد زمينه هاي حمايتي گسترده تر 

 تعريف ارتباطات سازماني  

 .افراد در سازمان با واسطه يا بالواسطه  اطالعات، معاني و مفاهيم و احساسها بينانتقال و تبادل :ارتباط    

كليه حركات و تكنيك هايي كه مديران بايد در استقرار يك سيستم ارتباطي سالم و :اصول ارتباطات سازماني 
 مؤثر براي اداره امور سازماني و رسيدن به كارايي مطلوب به كار گيرند
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 نقش ارتباطات 

 :در يك گروه يا سازمان ارتباطات چهار نقش ايفا مي كند

 ـ كنترل 1

 ـ ايجاد انگيزه2

 ـ ابرازاحساسات 3 

 ـ اطالعات4

 كنترل

 دستورالعملهاي رسمي :  رسمي  

  مسخره كردن يا آزار و اذيت كارمند ساعي توسط اعضا گروه:غير رسمي  

 ايجاد انگيزه

 تعيين هدفهاي خاص 

 بازخور نمودن نتايج عمليات و دادن گزارش درباره ميزان پيشرفت   

 تقويت رفتار مطلوب مورد نظر 

 ابرازاحساسات

 . است) روابط متقابل يا تعامل(گروه يكي ازمهمترين منابع ارتباطات اجتماعي و  

 ارتباطات موجب تخليه انسان از فشارهاي رواني مي شود 

 ابرازنفرت و خشم



١٣ 
 

 

 استيصال و درماندگيدرجه 

 نگراني

 رضايت  

 اطالعاتي

 ارتباطات مي تواند اطالعاتي را ارائه كند كه افراد و گروهها براي تصميم گيري به آنها نياز دارند 

مي توانند از طريق ردوبدل كردن داده ها،شيوه هاي مختلف اجرايي را ارزيابي و بهترين شق يا راه حل را 
 .انتخاب نمايند

 . ز اين چهار وظيفه نسبت به ديگري برتري نداردهيچ يك ا

  ) (Thanatology مرگ شناسي

مرگ شناسي شاخه اي از روان شناسي و روان پزشكي است كه به شناخت مرگ و مردن و ساختارهاي  
  .دفاعي روان شناختي مقابله با آنها مي پردازد

به اين . پردازد كه مرگ يك فرد را در بر مي گيرددر واقع مرگ شناسي به شناسايي موقعيتهاو شرايطي مي 
اعتبار، مرگ شناسي از مرزهاي روانشناسي نيز باالتر مي رود و به عنوان يك دانش ميان رشته اي مطرح مي 
شود و با پزشكي، پرستاري و جامعه شناسي گره مي خورد و در عين حال با فلسفه، الهيات، انسان شناسي نيز 

فرايند هاي (بنابراين مرگ شناسي به تمام جنبه هاي مرگ، اعم از زيستي.  ندهمپوشاني پيدا ميك
مي ) فرهنگي و مباحث قانوني (و اجتماعي) عناصر احساسي، شناختي و رفتاري (  ، روان شناختي)فيزيولوژيك

  .پردازد و هدف آن كاهش رنج جسماني و رواني بيماران رو به مرگ و اعضاي خانواده آنهاست

 :زينش معناي زندگيمرگ و گ

بنابر اين اگر ما بتوانيم . تصور هر فرد از مرگ، ارتباط نزديكي با بينش فلسفي وي درباره حيات و جهان دارد
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 به زندگيمان معنا دهيم، مرگ نيز به همان مبنا پر معنا خواهد بود

ليت همواره افشاگر مرگ، مسئله معناي زندگي را در همه عمق و عرض آن مطرح ميكند، زيرا پايان هر فعا
  .معناي آن است

چگونه مردن يك فرد بيش از همه در گرو آن است كه آيا و تا چه حد توانسته است به اهداف و آرمانهايش 
جان سپردن خاصه براي كساني دشوار است كه گرچه . برسد و تكاليفي كه بر عهده داشته است، تحقق بخشد

 . ه باشند، اما احساس كنند شيوه مردنشان تهي از معناستممكن است زندگي پرباري را پشت سر گذاشت

افرادي كه زندگي با معنايي داشته اند مي توانند به آخرين پرده حياتشان كه همانا مرگ است نيز ارزش و 
معنا بدهند آنها با آگاهي از اينكه به خاطر چه چيز زندگي كرده اند، اين توانايي و قدرت را دار ند كه خود 

 . نا بدهندبه خود به آخرين پرده حياتشان كه همانا مرگ است نيز ارزش و مع

چگونه مردن يك فرد بيش از همه در گرو آن است كه آيا و تا چه حد توانسته است به اهداف و آرمانهايش 
جان سپردن خاصه براي كساني دشوار است كه گرچه . برسد و تكاليفي كه بر عهده داشته است، تحقق بخشد

 . د شيوه مردنشان تهي از معناستممكن است زندگي پرباري را پشت سر گذاشته باشند، اما احساس كنن

 وجوه مرگ 

 مرگ جسمي -1

 مرگ رواني -2

 مرگ جامعه شناختي  -3

 Physically Death      :مرگ جسمي

  .دارد) Physiological(و فيزيولوژيكي ) (Biologyكه دو جزء زيستي

  .اغماي برگشت ناپذيرارگانيسم هستي خود را به عنوان يك وجود انساني از دست ميدهد، مثل : مرگ زيستي
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  .عملكرد نظام اندامها متوقف مي شود: مرگ فيزيولوژيكي

               Psychological Death : مرگ رواني

وقوع مرگ رواني . هنگامي كه بيمار مرگ خود را مي پذيرد و به ژرفاي وجود خويش بازگشت مي كند
از سوي ديگر مرگ رواني مي تواند زودتر از  .ممكن است با كاهش واقعي عملكردهاي رواني همراه باشد

  .مرگ زيستي باشد

                Social Death  :مرگ جامعه شناختي

منظور جدايي ميان بيمار و اشخاص مهم زندگي اوست در صورتيكه بيمار در تنهايي براي مردن رها شود، اين 
و ممكن است به صورت روندي كاهنده بر مرگ روزها و هفته ها پيش از پايان واقعي زندگي رخ مي دهد 

  .مرگ جامعه شناختي را ميتوان شكل نهايي يا تكامل يافته مرگ رواني  دانست. خاتمه نهايي حيات مقدم باشد

 : هراس از مرگ 

از ديدگاه . دقت در زندگي اقوام كهن نشان مي دهد كه آدمي هميشه مرگ را ناخوشايند مي دانسته است
  .پديده طبيعي است زيرا آدمي در عمق ناخودآگاه، مرگ خويش را غيرممكن ميداندروان پزشكان اين 

ترس از مرگ جهاني و عمومي است، از آنجا كه ما تصور مبهمي از مرگ داريم، واكنش ما در برابر آن به  
قايل البته بايد ميان هراس از مرگ و مضطرب شدن به خاطر مرگ تفاوت  . اضطراب بيشتر شبيه است تا ترس

ولي مضطرب شدن . ترس غريزي از مرگ يك واكنش كامال عادي است، زيرا خود محرك حيات است. شد
  .به خاطر مرگ عاملي منفي است و ممكن است باعث  فلج شدن فعاليتهاي بشر شود

اگر بنا بود . در واقع اين نه خود مرگ، بلكه تصوير پيش نگرانه مرگ است كه ترس و دهشت برمي انگيزد
 . ين آن بي هيچ دردي بميريم مرگ برايمان دهشت آور نبودهم

آنها غالبا نگران  بيماري طوالني و . گاهي نيز هراس افراد نه از مرگ بلكه ترس از لحظات احتضار است
 .دردناك لحظات احتضار هستند كه مقدم بر مرگ ميباشد
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كي با فرديت دارد، افرادي كه فقط و ترس از مرگ كه موجب بروز افسردگي در افراد مي شود، ارتباط نزدي
 . فقط به خود فكر مي كنند هراس بيشتري از مرگ دارند

 مرگ و رشد

  مرگ چگونه مي تواند هم كسي را كه مي ميرد و هم آنهايي را كه پشت سر او زنده مي مانند رشد دهد؟

ياد ما مي اورد كه فرصت ما  مرگ به. يكي از سودمندترين مسيرها براي رشد انسان مطالعه و تجربه مرگ است
  .اندك است و قبل  از اينكه عمرمان تمام شود بايد كاري كنيم

روبرو شدن با مرگ ممكن است بسيار دشوار باشد و ما را وسوسه كند كه از آن اجتناب كنيم، ولي اگر 
رگ رشد خواهيم شجاعت كنار آمدن با مرگ را  بيابيم و بدانيم كه قطعاً اتفاق خواهد افتاد با پذيرش م

بر خالف ساير شرايط رشد دهنده كه در آنها حق انتخاب داريم در اينجا كسي از ما نمي پرسد كه آيا مي .كرد
  .است "كيفيت تجربه جدايي"تنها چيزي كه در كنترل ماست . خواهيم برويم يا نه

 :سطوح برقراري مكالمه با بيمار پاياني

اين مرحله هدف از برقراري ارتباط، باالبردن درجه همكاري او براي و عالئم فيزيكي آن، در  "بيماري" -1
  .تشويق به ادامه درمان است

اين مرحله حفظ تعادل روحي و ايجاد حدود : آگاهي از بيماري و مرگ نزديك و واكنش رواني به آن -2
ثر توانايي در متناسبي از آگاهي نسبت به اهميت بيماري و درمان استرس و كمك به او براي حفظ حداك

  .روشهاي مدارا با موقعيت مد نظراست

هدف اين مرحله حفظ روابط بيمار با افراد خانواده، : تغييرات در روابط اجتماعي در موقعيت بيماري -3
 -كمك به او براي تطابق با نقش بيمار و جلوگيري از فشارهاي نامطلوب هيجاني ناشي از روابط معيوب بيمار

 .. خانواده است
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 رايند روانشناختي مردنف

مرحله تبيين  5بيمار محتضر فرايند روانشناختي مردن را در  500با تحقيق بر روي ) 1965(اليزابت كوبلرراس
پس از . مي نمايد كه بيمار در هر مرحله نيازهاي خاصي داشته و ارتباط با وي مستلزم شناخت اين نيازهاست

توسط برخي محققين ادامه يافته و فعاليتهاي اطي با محتضرين راس، فعاليتهاي وي در خصوص مهارتهاي ارتب
مديريت انسانهاي  مراقبت تسكيني،. گرديد 2005آنان منجر به تاسيس شوراي ملي مراقبتهاي تسكيني در سال 

يكي از . مبتال به بيماريهاي پيشرفته است كه تمركز آن بر بهبود كيفيت زندگي بيمار و خانواده اش مي باشد
تسكيني، مهارتهاي ارتباطي با بيمار العالج مي باشد كه در قالب سه سطح  -هاي مهم مراقبتهاي حمايتيحوزه 

 .عمومي، پيشرفته و تخصصي به افرادي كه در كمك رساني به بيمار دخيل مي باشند، ارائه ميشود

 !!) من؟؟ نه امكان نداره(مرحله انكار  -1

  :بيمار در مرحله انكار بيماري است اگر

  .مشكالت خود را دست كم و بي اهميت جلوه دهد

  .از صحبت كردن از بيماري طفره برود و اصرار به صحبت از مسائل غيرمرتبط داشته باشد

  .با وجود سير پيش رونده بيماري دائما به ديگران يادآوري مي كند كه حالش رو به بهبودي است

 ) آخر چرامن؟؟(مرحله خشم -2

  بيماري خود خشمگين استوقتي بيمار از 

در برخورد با بيماري كه به دليل آگاهي از بيماري ناعالجش دچار خشم و پرخاشگري شده است، مهمترين 
  :نكته دانستن اين مطالب است كه

  ".حمله بهترين دفاع است ":خشم واكنشي است از نگرانيهاي پنهان بيمار، حاصل تفكر

مورد رفتار خشم آلود بيمار قرار بگيرند، اما در واقع اين خشم نشانه اي از  شايد پرسنل درمان يا خانواده بيمار
 نگراني وسيع دروني بيمار است 
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 :واكنش به خشم  بيمار

  .برخورد محترمانه و گذشتن از خشم، كليد طاليي رفع مشكل است

  .از هرگونه رفتار مقابله به مثل و تالفي جويانه خودداري شود

  .از ماهيت فرافكني واكنش خشم آگاه باشيد. به خود شخصي نكنيد خشم بيمار را نسبت

  .با آرامش و متانت قدرت تحمل خود را باال ببريد

  :صحبت هايي كه معموالً براي آرام كردن بيمار به كار مي رود، ولي عمالً بي فايده است

  :تالش براي رفع اتهام از خود* 

  ...؟ ما كه براي درمان تو هركاري توانستيم انجام داده ايممگر ما مقصر بيمار شدن تو هستيم: مثال

  :نصيحت كردن بيمار* 

 ... اينقدر عصباني نشو. آرام و صبور باش: مثال

 :مشروط كردن حمايتها* 

 ... بايد آرام باشي تا در كنارت بمانيم: مثال

 انتقادكردن، سرزنش كردن و تهديد كردن* 

در برخورد با بيمار خشمگين موثر است شامل عبارتهايي است كه بيانگر احترام بنابراين بهترين عبارتهايي كه 
 .به وي وحاكي از عشق بدون قيد وشرط است

گاهي بيمار با انجام رفتارهاي خشم آلود قصد دارد اطرافيان خود را آزمايش كند كه تا چه حد به او توجه 
 :شاملبنابراين بهترين گفتارها در اين گونه موارد . دارند

 .حتي اگر بر ما خشم هم بگيري باز هم در كنارت خواهيم ماند

 . ما در همه حال در كنارت خواهيم بود.... بدون اينكه خشمگين شوي، به نيازهايت رسيدگي مي كنيم

  .سركوب كردن خشم بيمار، منجر به افسردگي او مي شود
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 .مدن با خشم بيمار استفعاالنه گوش دادن، كليد ورود به ترسها، نگرانيها و كنار آ

 )معامله(چانه زدن: مرحله سوم

چنانچه بيمار در مرحله نخست موفق . اين مرحله چندان شناخته شده نيست و ممكن است خيلي كوتاه باشد
نشده باشد واقعيت غم انگيز را هضم كرده باشد و در مرحله دوم بر همه كس خشم گرفته باشد، آنگاه با خود 

  .ند به نوعي توافق برسد كه اين واقعه محتوم را به تعويق بي اندازدمي گويد شايد بتوا

 مرحله افسردگي  -مرحله چهارم 

بيمار با نگريستن به گذشته،تغييرات بدني، تغيير در وظايف و مسئوليتهاي خانوادگي و شغلي و بار مالي ناشي از 
احي و تغييرات فيزيكي ناشي از شيمي گاهي اعمال جر. اقدامات درماني احساس غمگيني و ناراحتي مي كند

 .درماني تاثيرات عمده اي را بر حاالت رواني بيمار ايجاد مي كند

اهي غمگيني و افسردگي پاسخ نرمال بيمار به فقدانها، تغيير در سالمت و استقالل بيمار است كه در اين گ
صورت توجه و دقت كردن پاسخ  نكته مهم اين است كه بايد به افسردگي بيمار به. صورت نبايد حذف شوند

 . به همان اندازه كه به نشانه هاي جسماني او توجه مي شود. داده شود

 برخورد با بيمار در مرحله افسردگي 

  دلگرمي دادن، نوازش كردن و توصيه به جراحي هاي ترميمي براي جبران تغييرات

 مانده  بيمار در خانواده  حمايت هاي مالي، تقسيم مسئوليتها وكارهاي انجام نشده ي بر جا

  كمك گرفتن از روانشناس يا روانپزشك

  خودداري از سرزنش كردن بيمار به منظور برگرداندن وي به زندگي

  .فعاالنه به ابراز اندوه او گوش كنيد. به بيمار اجازه داده شود اندوه خود را به طور كامل ابراز كند

 ...) فعاالنه گوش دادن، نوازش كردن، نگاه محبت آميزو(استفاده فراوان از واكنشهاي غيركالمي
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 . اطمينان دادن به بيمار كه در هر صورت در كنارش خواهيد بود و تنهايش نخواهيد گذارد

 ...من مطمئنم كه  تو بهبود خواهي يافت: از اطمينان دهي كاذب اكيداً خودداري كنيد، براي مثال* 

 پذيرش: مرحله پنجم

چنانچه بيمار فرصت كافي داشته باشد و به او كمك شده باشد تا مراحل پيشين را از سر بگذراند، در اين 
او با سوگي ارزشمند و با انتظاري آرام به . صورت به مرحله اي ميرسد كه نه ديگر افسرده است و نه خشمگين

بيشتر به چرت زدن و خوابيدن نياز . خسته و از پا در آمده استاكنون بيمار . پايان محتوم خود مي انديشد
  .دارد آن هم به صورت فاصله هاي كوتاه

. اعضاء خانواده نيز براي سازگاري از مراحلي عبور مي كنند كه شبيه مراحلي است كه بيمار از آنها مي گذرند
پزشك يا كادر بيمارستان فرافكني كنند  ممكن است خشم خود را به. در آغاز ممكن است واقعيت را انكار كنند

 . و آنها را به بي توجهي و بي كفايتي متهم كنند

هر . با پشت سر گذاشتن خشم و تنفر و احساس گناه، خانواده بيمار به مرحله سوگ پيش از مرگ پا مي گذارند
ده بيمار بايد تفهيم خانوا. چه اين سوگ پيش از مرگ بيشتر ابراز شود، تحمل آن در آينده آسانتر مي شود

شوند كه تحمل هيجانهاي واقعي آنها براي بيمار آسانتر است از نقاب غير واقعي آنها و او اين نقاب دروغين را 
 د تا همدردي بيشتر پنهانكاري ميدان

 :شيوه برخورد با ابراز احساسات بيمار

 د، هرگز نبايد متوقف شود، اما اگر اگر بيماري مايل به ابراز احساسات خود نسبت به بيماري خود مي باش
  .هيچ عالقه اي به اين كار ندارد، نبايد تحت فشار قرار بگيرد

  در صورتيكه شرم مانع ابراز احساسات بيمار مي شود، به او توصيه شود كه از معيارهاي خودساخته اي
گفته شود الزم نيست مثل  دست بردارد، به او "گريه نشانه ضعف است "يا  "مرد كه گريه نمي كنه": همچون

قهرمانها رفتار كند و از بيان اضطراب و ترس خود نگران باشد، چون ناراحتي كامالً طبيعي بوده و حتي 
  .سرسخت ترين افراد هم در چنين موقعيتهايي نيازمند گفتگو با ديگران هستند
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  :خصومت 

ها و قضاوتهاي  خصومت به مجموعه اي از نگرش. خصومت يك اصطالح مرتبط با خشم و پرخاشگري است 
هيجان و پرخاشگري يك رفتار است در  بنابراين خشم يك. رفتارهاي پرخاشگرانه اطالق مي شودبرانگيزاننده 

  . ديگران و ارزيابي منفي آنان است  حالي كه خصومت نگرشي است كه شامل دوست نداشتن

  :علت خشم افراد را به اين شكل توصيف مي كند ده 1994مابل  در سال:  علت خشم ده

 رفتار هدفمند جلوگيري از .1

 تحقير شدن يا مورد تبعيض قرار گرفتن .2

 مهري قرار گرفتن مورد پيشداوري يا بي .3

 مورد فريب كاري يا عهد شكني قرار گرفتن .4

 احساسات ، ارزشها ، يا اقتدار واقعي فرد از سوي ديگران تحقير شدن .5

 توجهي قرار گرفتن از سوي ديگران مورد بدرفتاري و بي .6

 خود ه ديدن در نتيجه بي توجهي نسبت بهصدم .7

 رفتار حاكي از بي توجهي ديگران .8

 كالمي قرار گرفتن بدني يا مورد تجاوز و حمله .9

  قرباني شدن . 10

 عالئم هشدار دهنده نشانه هاي خشم

تان شويد و خشم  اين نشانه ها عاليم هشدار دهنده اي هستند كه به شما نشان مي دهند داريد خشمگين مي•  
 . در حال افزايش است

 : نشانه هاي خشم

              نشانه هاي رفتاري                                                                • نشانه هاي جسمي •

 نشانه هاي شناختي ذهني                                                               •نشانه هاي هيجاني •
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  : نشانه هاي جسماني همراه با خشم

 افزايش ضربان قلب •

 افزايش فشار خون •

 گشاد شدن مردمك چشم •

 عضالت منقبض شدن •

 نگ پريدگيتغيير رنگ چهره سرخ شدن يا ر• 

 داغ شدن يا يخ كردن •

  هاي بدنتبيحس شدن برخي قسم •

 تغيير تنفس •

  احساس درد در قفسه سينه •

  : نشانه هاي رفتاري خشم

 مشت كردن دست ها •

 عقب و جلو رفتن •

 كوبيدن در •

 باال بردن صدا •

 :ه هاي هيجانينشان

 خشونت •                                                                           عصبانيت•  

 ترس •                                                                           خصومت •

 كينه توزي•                                                                         تحقيرشدن •

 غضب •                                                                        بي حرمتي •

 تنفر •                                                                    احساس گناه •

 تحريك•                                                                         بي صبري •

 رنجش •                                                                             نا امني •
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 غرض •                                                                            حسادت •

   احساس ترك شدن   •                                                                      طرد شدگي •

  : نشانه هاي شناختي

ذهن افراد خطور  نشانه هاي شناختي به افكاري اطالق مي شود كه در واكنش به موقعيت خشم بر انگيز به•  
 .مي كنند

 .خاصي تفسير مي كند وقتي فرد عصباني مي شود معموال رويدادها را به شيوه •

معموال انتقادي و خصمانه است و منعكس  خودگويي افراد خشمگين. مي گويند“ خود گويي “ به اين افكار  •
  .و اشيا است كننده باور او نسبت به جهان، افراد ، مكان ها

 : نشانه هاي شناختي

 كاهش تمركز •

 مقابل اشتغال ذهني با حرف يا رفتار طرف •

 خودگويي هاي منفي مانند سرزنش طرف مقابل •

 نمايي اي شناختي مثل بزرگتحريف ه •

  افكار بايددار •

 : نحوه واكنش به خشم

 .آگاهانه مختلفي براي برخورد با خشم استفاده مي كنند افراد از فرايندهاي خودآگاه و ناخود •

  فرو خوردن خشم ،ابراز خشم و خشم جا به جا شده :با پديده خشم عبارتند از  سه رويكرد مهم در برخورد •

  خشم شما چيست؟روش ابراز 
آيا شما ميدانيد كه شيوه ابراز خشمتان چيست؟ اگر نميدانيد، ممكن است دليل مشكالتي كه در خانه، محل كار 

نگذاريد خشم، كنترل شما را به دست بگيرد، بلكه شما بايد با شناختن . يا زندگي اجتماعي داريد، همين باشد
فرو نشاندن ، بيرون : اين سه شيوه عبارتند از. دست بگيريدسه روش اصلي مهار خشم، كنترل زندگي خود را به 
  . ريختن و منفجر شدن و كنترل يا مهار كردن خشم
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  انواع خشم؟
هرچند اكثر مردم در زندگي روزمره ممكن است از همه اين روشها استفاده كرده باشند، اما معموال هر شخص 

اين سه شيوه، مولود شرايط خارجي و . ه قرار ميدهديك شيوه را نسبت به دو شيوه ديگر بيشتر مورد استفاد
هر خلق و خوي خاص، يك يا دو نوع از اين روشها را بيشتر . محيطي و همچنين رفتارهاي ژنتيكي هستند

اما مهمترين . مورد استفاده قرار ميدهد و فرهنگ، خانواده و اجتماع نيز نقش مهمي در اين موضوع ايفا ميكنند
ن روشي كه هر فرد در برخورد با نزديكترين كسان خود، مانند خانواده، به كار ميبرد، عامل در تعيين كرد

  . آموختن است
  

  روشهاي اكتسابي
در نتيجه، هر نوع ابراز . تمام روشهاي ابراز خشم، روشهاي اكتسابي هستند و ما آنها را از ديگران مي آموزيم

به اين معنا كه شخص ميتواند روش خاص ابراز . ودخشم ميتواند با روش ديگر جايگزين شود يا فراموش ش
  . عصبانيت خود را تغيير داده، آنرا كنترل و هدايت كند

  
  فرو نشاندن

روش فرو نشاندن خشم، در اشخاصي وجود دارد كه خشم را به طور كل چيزي ناپسند دانسته و سركوب كردن 
يعي است كه نميتواند سركوب شده يا از بين اما خشم، احساسي خدا داده و طب. آنرا كاري شايسته ميدانند

در نتيجه، كساني كه خشم خود را مدام سركوب ميكنند، با گذشتن از مرز تحمل خود، در ناچيزترين و . برود
  . كوچكترين موقعيت عصبي ممكن، منفجر ميشوند

  
آنها مدام . ه بگيرندافرادي كه از اين روش پيروي ميكنند عادت كرده اند كه احساس و ابراز خشم را ناديد

مهمترين دل مشغولي آنها . نگران اين هستند كه در صورت عصبانيت، ديگران درباره شان چه فكر خواهند كرد
. اين است كه سعي ميكنند در تمام احوال موافق دل ديگران عمل كنند و همه آنها را به ديد مثبت بنگرند

ز انتقام طرف مقابل به كار برند يا اينكه قسم خورده ممكن است آنها سركوب كردن خشم را به خاطر ترس ا
  . باشند مانند والدين غضبناك خود رفتار نكنند
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  بيرون ريختن و منفجر شدن 
چنين شخصي، برخالف فرد سركوب كننده، خشم خود را . اين روش درست نقطه مقابل شيوه قبلي است

ر دل نگه نميدارند و تحت تاثير شدت موقعيت، بي آنها هيچ چيزي را د. آزادانه و بدون كنترل ابراز ميكند
آنها غالبا احساسات خود را . هر كسي ميتواند هدف حمالت لفظي يا جسمي آنها باشد. رحمانه بر همه ميتازند

توصيف ميكنند و ميگويند كه چنان تحت تاثير احساسات قرار ميگيرند كه نميدانند در آن لحظه  "سيل آسا"
  . چه ميكنند

  
معموال به خاطر شيوه ابراز خشم خود دچار پشيماني و احساس گناه ميشوند و گاهي قول ميدهند كه رفتار آنها 

اين دسته از افراد آموخته اند كه ابراز خشم روشي سريع و مطمئن برايرسيدن به خواسته . خود را تغيير دهند
فتاري توام با گريه و جيغ و فرياد كودكان در سن كم مي آموزند كه كج خلقي و ر. ها و كنترل ديگران است

ميتواند يك شكالت، اسباب بازي يا عملي شدن خواسته آنها را به دنبال داشته باشد و بزرگساالن نيز متوجه 
ميشوند كه عصبانيت ميتواند موجب شود كودكان به حرفشان گوش دهند، هر چند كه عمر اين حرف شنوي 

  . ممكن است بسيار كوتاه باشد
  

آنها بر خالف . كانون افكار اين اشخاص وجود دارد، نياز به قدرت و كنترل داشتن بر ديگران است آنچه در
. ظاهرشان معموال داراي حس نا امني و عدم قدرت هستند و غير از مواقع ابراز خشم، خود را قوي نميدانند

و تنهايي شده و بيش از پيش به آنها از وابستگي رنج ميبرند و هنگامي كه ديگران تركشان ميكنند دچار انزوا 
  . خشم فزاينده و انفجاري مبتال ميشوند

  
  كنترل يا مهار كردن

شخصي كه چنين روشي در ابراز خشم دارد، از ميزان خشم خود . آخرين روش، كنترل يا مهار خشم است
ضب، به احساس او به جاي سركوب كردن يا منفجر شدن از غ. آگاه است و آنرا در راهي سازنده ابراز ميكند

خود واقف است و انرژي حاصل از آنرا در راهي صرف ميكند كه منجر به يك تغيير در موقعيت يا رابطه آنها 
  . شود
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من از اينكه تو اسباب بازيهايت را جمع نكرده اي عصباني ": براي مثال، يكي از والدين ممكن است اعالم كند

گو را طوري پيش ميبرد كه سازنده باشد و به جاي اينكه شخصي كه خشم خود را كنترل ميكند، گفت "هستم
من  ":او ممكن است به فرزندش بگويد. بگويد چه چيزي نميخواهد، به بيان واضح خواسته خود ميپردازد

   ".ميخواهم كه تمام اسباب بازيهايت را جمع كني، در غير اينصورت مجبور ميشوم مدتي آنها را كنار بگذارم
  

. د، فرزند خود را به خاطر اجراي خواسته خود خجالت نميدهد و او را مقصر جلوه نميدهددر اين روش، وال
روش اول ممكن است در كوتاه مدت مفيد باشد، اما همكاري كودك را در دراز مدت تضمين نميكند و عالوه 

  . بر آن موجب بروز رنجش و كينه توزي خواهد شد
  

  باورهاي غلط در ابراز خشم
 "خشم و غضب نادرست و مذموم هستند": د خشم خود را كنترل كند، ميداند كه جمالتي نظيركسي كه ميتوان

واقعيت ندارند و مهمتر از همه اينكه، چنين افرادي افكار غير  "اگر داد بزني خشمت به پايان ميرسد "و يا 
ه كرده و از ذهن خود منطقي و بي معنايي كه ميتوانند موجب خشمشان شوند را تشخيص ميدهند، با آنها مبارز

آنها به خوبي متوجه هستند كه چه چيزي خونشان را به جوش مي آورد و با تمرين و ممارست . خارج ميكنند
  .توانسته اند در چنين برخوردهايي بهترين تصميم را اتخاذ كنند

  راههاي كنترل خشم در محيط كار

ايد، عصباني  ن قدرداني نشده و ارتقاي رتبه نگرفتههايتا كه تاكنون در محيط كار از تالش آيا هنوز هم از اين
هاي خود، دست به  ها و دخالت هستيد؟ آيا عصبانيت شما به خاطر داشتن همكاراني است كه دائم با بدگويي

زنند؟ شايد وقت آن رسيده كه به اين خشم به عنوان يك عامل  تخريب وجهه شما نزد كارفرمايتان مي
  . دهد توجه بيشتري كنيد و حداقل ريشه آن را بيابيد كارايي شما را كاهش مي بازدارنده در محيط كار كه

كنيم غافل از  دهد بسياري از ما، در محيط كار، نفرت و عصبانيت را در خود سركوب مي شواهد نشان مي
اين يابي  ريشه. گذارند اي ما به جا مي كه اين احساسات، تاثير منفي خود را بر زندگي شخصي و حرفه اين

نتايج يك تحقيق . توانيم به عنوان گام اول براي رهايي از آن برداريم احساس، حداقل كاري است كه ما مي
كارمند، يك كارمند در محيط كار خود بنا به داليل مختلف عصباني است و  4دهد از هر  دانشگاهي نشان مي
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حد نيست كه به كسي آسيبي برساند، اما  اين عصبانيت در آن. كند در بيشتر اوقات اين عصبانيت را كتمان مي
تاثيرات منفي آن به صورت استرس، افسردگي، دلزدگي از كار، خستگي مفرط و حتي تحريك ديگران به 

يابد؛ بنابراين عصبانيت ناشي از كار يا محيط كار، نه تنها  خرابكاري و توطئه عليه ديگران در وجود فرد نمود مي
هايي نظير فشارخون باال، سردرد و  تواند سالمت افراد را با بيماري بلكه مي ها خطرناك است، براي سازمان
  . هاي قلبي عروقي به خطر اندازد حتي ناراحتي

  مهار و كنترل خشم 

لذا افرادي كه كنترل عصبانيت در آنها . كه چگونه و كجا خشم خود را بروز دهيد به شرايط بستگي دارد اين
با اين حال راهكارهاي زير به شما كمك . اي براي كنترل عصبانيت دارند سخت و دشوار است نياز به برنامه

  . يدخواهد كرد تا بر خشم خود مسلط شويد يا آن را به طرز صحيحي بروز ده

  كنترل زبان

يعني هر سخني را نگوييد (گين شدن نخستين مطلبي كه بايد به آن توجه كنيد كنترل زبانتان است خشمهنگام 
، سخت و دشوار است، چون براي برخي افراد خشماگرچه كنترل زبان هنگام عصبانيت و ). و اول فكر كنيد

تر  كنترل دست خود كه به كسي صدمه نزنند و كنترل پاي خود كه در مسير خالف گام برندارند، بسيار آسان
  .دهد ا به دليل كنترل نكردن زبان روي مياز كنترل زبان است، اما بايد بدانيم كه بسياري از گناهان و خطاه

  تان موكول كنيد  واكنش خود را به بعد از رفع شدن عصبانيت

به تعويق رسد بهترين راه نيست، بنابراين با  ، هميشه اولين راهي كه به ذهن ميخشممطمئن باشيد هنگام 
  .توانيد بهترين راه را برگزينيد مي خشمانداختن 

واكنش خود را در برابر شرايط موجود به پس از رفع شدن  50تا  1بنابراين اگر عصباني هستيد با شمردن از 
بر خود مسلط شويد و با حفظ خونسردي، از گرفتن «: كند شناسي توصيه مي روان. تان موكول كنيد عصبانيت

  » .اي كه برآشفته هستيد، خودداري كنيد هرگونه تصميم يا اقدامي در لحظه
كند در آن لحظه بر خود مسلط شويد و با احساسات ضد و  سرگرم كردن خود با افكار ديگر به شما كمك مي

خشم خود فائق آمديد به جاي سرزنش كردن خود، به خود تبريك بگوييد و با  وقتي بر. نقيض خود كنار بياييد
به خاطر داشته باشيد كه در حالت عصبانيت، مشكل بتوان طرف مقابل را . آرامش خاطر به حل مشكل بپردازيد

متوجه درستي ديدگاه خود كرد؛ بنابراين اثبات درستي حرف يا موضع خود را به پس از رفع عصبانيت 
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  . ول كنيدموك

  نفس عميق بكشيد 

هاي بدن و  ها و بافت رساني بهتر به سلول اين كار باعث خون. در لحظه عصبانيت چند نفس عميق بكشيد
در نتيجه قادر خواهيد بود بهتر مشكل خود را بررسي كنيد و چگونگي مقابله . شود فعاليت بهتر مغز مي

  . بينانه را با آن بيابيد واقع

  ت جزيي عصباني نشويد از مسائل و مشكال

اي با خود تامل كنيد كه آيا ارزش دارد خود را به  شويد براي لحظه وقتي از دست فردي يا چيزي عصباني مي
  . پا افتاده عصباني كنيد خاطر مسائل و مشكالت جزيي و پيش

  اهميت ندهيد 
. افتادن در دام عصبانيت نجات داد توان خود را از بسياري از مواقع با چشمپوشي از برخي مسائل يا رفتارها مي
كردن  خوردن و سركوب اي داشت به جاي غصه به عنوان مثال اگر كسي در محيط كار با شما رفتار ناعادالنه

بد نيست در اينجا به داستان . خشمتان بسادگي از كنار آن بگذريد و به خاطر آن اعصاب خود را فرسوده نكنيد
  ماشاره كني بوداكوتاهي در مورد 

در همان حال يكي از افراد دهكده سعي داشت با ايجاد . پرداخت اي به موعظه مي يك روز بودا در دهكده
اگر به من يك تكه كاغذ بدهي و من آن را قبول «: بودا به او گفت. مزاحمت براي او، بودا را عصباني كند

بودا رو به او كرد و » .هد ماندنزد من خوا«: آن مرد گفت» نكنم، آن تكه كاغذ چه سرنوشتي خواهد يافت؟
كنم و به  آنها را به تو واگذار مي. كنم هاي تو مي و اين دقيقاً همان كاري است كه من با آزار و اذيت«: گفت

  » .گيرم خود نمي

  هاي مختلف را مد نظر قرار دهيد  ديدگاه
توان به آن پرداخت،  مختلفي ميهاي  گاهي يك مساله يا مشكل از ابعاد مختلفي قابل بررسي است و با ديدگاه

هاي طرف  متفاوت بودن ديدگاه. گيري درباره درست يا غلط بودن آن، كاري بيهوده است در نتيجه تصميم
  .كه حق فقط با ماست كند يا اين مقابل ما نبايد باعث شود فكر كنيم او اشتباه مي

  كمي قدم بزنيد تا خشمتان فروكش كند
كسي از سبك مديريت يا بخش تحت اداره شما ايراد مي گيرد، عصباني در طي يك جلسه كاري، وقتي 
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بهانه اي بياوريد و از . وقتي مي بينيد كه درصدد خشمگين شدن هستيد، خود را از آن محل دور كنيد. نشويد
اگر براي فروكش كردن خشمتان به خود فرصت . جلسه بيرون رويد تا بتوانيد عصبانيتتان را فروكش دهيد

  . ي توانيد كنترل احساساتتان را دوباره به دست آوريددهيد م
  قبل از نشان دادن هرگونه واكنش، توضيح بخواهيد

مي توانيد از صحبت هاي ديگران استفاده كرده و سؤاالتي از . با پرسيدن سؤال هاي مختلف وقت را بگذرانيد
  . تصحيح كند با اين كار به آن فرد زمان مي دهيد كه اشتباه خود را. آنها بپرسيد

  ثانيه اي استفاده كنيد  10از قانون 
اگر مي بينيد كه در يك جلسه ي كاري يا پشت تلفن مي خواهيد كنترل . هيچ عكس العملي نشان ندهيد

قبل از نشان دادن . بشماريد تا از عصباني شدنتان جلوگيري شود 10خشمتان را از دست بدهيد، با خود تا 
  .بررسي كنيد هرگونه واكنش، واقعيات را

  باكسي كه مي تواند آرامتان كند حرف بزنيد
در اين . هميشه كسي را براي درد دل كردن و تكيه كردن داشته باشيد، چه داخل و چه خارج از محل كار

درست نيست كه همه ي احساساتتان را در خود . مواقع سعي كنيد كه با او بيرون رفته و كمي صحبت كنيد
با دوستي صميمي در مورد اين . با اين كار سالمتي خودتان به خطر خواهد افتاد. نريزيدنگاه داشته و بيرون 

  .مشكالت صحبت كنيد تا او آرامتان كرده و كنترل خود را دوباره بازيابيد

  براي از بين بردن عصبانيتتان ورزش كنيد 
در اين مواقع ورزش . دوش شوداجازه ندهيد كه تصوير كاريتان با عصباني شدن و از دست رفتن كنترلتان مخ

  . مطمئناً همه چيز را فراموش خواهيد كرد. به باشگاه برويد و كمي ورزش كنيد. كمك بسيار خوبي است
  ببينيد چه چيز باعث عصبانيتتان مي شود

وقتي فهميديد كه چه . آگاه باشيد كه در چه موقعيت هايي كنترل خود را از دست داده و عصباني مي شويد
با اينكه ياد بگيريد . جر به عصبانيتتان مي شود درصدد جلوگيري از ايجاد چنين موقعيت هايي برآييدچيز من

  . كه چطور با اين موقعيت ها كنار بياييد تا موقعيت كاريتان خدشه دار نشود
  همكارانتان را بشناسيد
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هاي آنها كه براي شما مثل  ممكن است خيلي از حرف. ببينيد رفتار هر كدام از همكارانتان چه عالئمي دارد
با شناختن شخصيت و رفتارهاي همكارانتان، بهتر مي توانيد با . انتقاد مي ماند، در واقع حكم شوخي داشته باشد

   .انتقادات آنها كنار آمده و خشم خود را كنترل كنيد
  واكنش افراد ديگر را پيش بيني كنيد

ام دهيد، واكنش و عكس العمل همكارانتان را پيش بيني زماني كه مي خواهيد كار جديدي را در اداره انج
  . با اين كار مي توانيد بهتر با انتقادات و ايرادهاي آنها پس از انجام كار كنار بياييد. كنيد

  خود را براي حفظ آرامش آماده كنيد
با اين كار مي . زماني كه مي خواهيد سخنراني انجام دهيد، خود را براي هر نوع سؤال و انتقادي آماده كنيد

  .توانيد حين ايراد انتقادات سايرين آرامش خود را حفظ كرده و به درستي پاسخ منتقدين را بدهيد

  شروع به نوشتن كنيد

كنيد را روي كاغذ بنويسيد و سعي كنيد ديگر هنگام مشاجره و عصبانيت  كلماتي كه موقع عصبانيت بيان مي
  . آنها را تكرار نكنيد

  ايميل نامحترمانه كمي صبر كنيد قبل از نوشتن هر
آسان است كه اجازه بدهيم ابرهاي تيره . هيچگاه به ديگران بي احترامي نكنيد، حتي اگر حق با شما باشد

. قبل از ارسال هر ايميل نامحترمانه در پاسخ به انتقادات سايرين يك روز صبر كنيد. جلوي قضاوتمان را بگيرد
  . تجديدنظر كنيد روز بعد دوباره آن را خوانده و

  بجاي داد زدن حرف بزنيد

در مورد چيزي كه شما را . تان را بلند نكنيد گوييد كمي فكر كنيد و صداي در مورد چيزي كه داريد مي
گويد  تان هم مي سعي كنيد قبل از اينكه پاسخ بدهيد به آنچه فرد مقابل. عصباني كرده با آرامي توضيح دهيد

  .گوش كنيد
  ز خشمتان را دور بيندازيددر پايان هر رو

بعد از كار به كارهايي بپردازيد كه به آن . ياد بگيريد كه با ترك اداره، عصبانيت هاي خود را نيز دور بريزيد
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با دوستانتان بيرون برويد، يا تلويزيون تماشا كنيد، با اين كار استرستان را از بين . عالقه داشته و لذت مي بريد
  . خواهيد برد

  ان هاي عصبي خود عذرخواهي كنيدبراي طغي
اگر در حين . با وجود اينكه قصد بدي نداشته ايد، درست نيست كه جلسات اداري را با عصبانيت ترك كنيد

لزومي ندارد كه براي . جلسه عصبانيتتان باعث شده كه به كسي بي احترامي كنيد، از او معذرت بخواهيد
كافي است تا همه » ن رفتار بدي داشته ام و عذر مي خواهمم«عصبانيت خود توضيحي بياوريد، فقط گفتن 

  . سوء رفتارها را از بين ببرد
  مثل يك انسان رفتار كرده و جلو برويد

اين به اين معني نيست كه مي توانيد اجازه . مديران خوب با شخصيت هاي استوار ، احساساتي قوي نيز دارند
  . هايتان را تيره كرده و ايجاد مشكل كنندبدهيد احساساتتان بر شما غلبه كنند، قضاوت 

احساسات . با شناسايي عالئم عصبانيتتان، مي توانيد آسان تر بر آنها چيره شويد، حتي بدون اينكه كسي بفهمد
. در اين مسائل عجله نكنيد. منفي خود را با اعتماد به نفس جايگزين كنيد و تعادل احساساتتان را حفظ كنيد

  .تا آبرو و اعتبار جمع شود اما براي از بين رفتن آن فقط ثانيه اي كافي است سال ها طول مي كشد

  به فوايد و مضرات عصبانيت فكر كنيد

تان فروكش كرد با خود فكر كنيد اين عصبانيت چه فوايدي براي من و فرد مقابل  بعد از اينكه عصبانيت
  آيا مشكل را برطرف كرد؟ قدر بود؟ ها و اثرات منفي آن روي من و ديگري چه داشت؟ آسيب

  موقعيت را بپذيريد

گاهي بايد به جاي عصباني شدن وضعيت كنوني را پذيرفت و با آن . توان تغيير داد برخي چيزها را نمي
  .هاي مقابله با مشكالت را ياد گرفته و يا آنها سازگار شويد در اين صورت الزم است شيوه. سازگاري پيدا كرد

  به سالمت خود بينديشيد

شود كه اين خود موجب افزايش فشار  موجب افزايش هورمون استرس و عصبانيت در بدن شما ميعصبانيت 
هاي طوالني مدت و شديد  پس بگذاريد با آرامش مشكالت برطرف شود، چرا كه عصبانيت. شود خود شما مي
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  .اندازد سالمت قلب شما را هم به خطر مي

  تصميم نگيريد

زيرا هنگام عصبانيت با عقل و منطق تصميم نمي . به هيچ وجه تصميم نگيريد  توصيه ميشود در هنگام خشم
  .گيريد

  عوارض خشم و عصبانيت

  :گرديم توانيم عصبانيت خود را كنترل نماييم از چند جهت دچار آسيب مي وقتي نمي

  .يكديگر هستند برد زيرا عصبانيت و خوشحالي در تضاد با عصبانيت توانايي ما را براي خوشحالي از بين مي

  .گردد عصبانيت موجب خارج شدن روابط خانوادگي و ديگر روابط از مسير صحيحشان مي

عصبانيت موجب كاهش مهارتهاي اجتماعي، سازش و مصالحه شده و ديگر روابط را نيز در معرض خطر قرار 
  .دهد مي

  .كند عصبانيت به معناي از دست دادن كار است، زيرا روابط را نابود مي

مچنين عصبانيت به معناي شكست در كاري است كه در صورت عدم عصبانيت و داشتن خلقي نرمتر ميتوان ه
  .موفقيتي در پي داشت

و اين رابطه دو طرفه است، عصبانيت منجر به افزايش (گردد  عصبانيت منجر به افزايش فشار و استرس مي
  )استرس و استرس موجب عصبانيت بيشتر است

گرديم، زيرا پردازش اطالعات در آن هنگام براي ما  بودن ما دچار اشتباهات بسياري مي در هنگام عصباني
  .باشد مشكل مي
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  )ازديدگاه اسالم(مضرات غضب
  

  زمينه براي تسط شيطان -الف
اساساً فرد خشمگيني . ضررهاي فراواني بر غضب مي توان بر شمرد كه مهمترين آن تسلط شيطان بر انسان است

كنترل خشم خود نيست و نمي تواند تصميمات مثبت بگيرد و وجودش را آتش كينه و انتقام پر كه قادر به 
كرده است، در آن لحظه وجودش بستري مناسب براي بهره برداري شيطان است و شيطان مي تواند به راحتي 

  .او را گمراه كند و از همين راه به اهداف شوم خود دست يابد
غضب، آتش پاره اي است از شيطان كه در باطن فرزند آدم است و «: مي فرمايددراين زمينه ) ع(امام باقر

چون كسي از شما عصباني شد، چشم هاي او سرخ مي شود و باد به رگ هاي او مي افتد و شيطان در 
البته اگر انسان تحت تأثير شيطان قرار گيرد، ممكن است هرگونه گناه و كار » .وجودش داخل مي شود

  .تكب شودناشايستي مر
  
  دوري از فضائل اخالقي: ب
  

احترام بزرگان و اطرافيان را نمي تواند . انسان درحال عصبانيت از ادب و حيا و عفت فاصله مي گيرد
پرده حيا و عفت را مي درد و در نتيجه سخناني بر زبانش جاري مي شود كه در حالت عادي از . نگهدارد

به كارهايي مي زند كه هرگز با اخالق و انسانيت هم خواني دست . گفتن وحتي شنيدن آن خجالت مي كشد
  .ندارد

  
  خواري و رسوايي -ج

او معموال وقتي كه حالت خشم . از ديگر مفاسد خشم هاي بي جا، خواري و ذلت و رسوايي فرد عصباني است
كنترل  برايش عارض مي شود، درميان جمع، فردي غيرعادي، ناتوان و سبك قلمداد مي شود كه قادر به

وجودش نيست و نمي تواند امور زندگي اش را مديريت كند و تمام كساني كه او را در آن حال مي بينند، به 
  .ديده حقارت و يا ترحم به او مي نگرند
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  سلب اعتماد ديگران -د

كنند او افراد جامعه به ويژه عقالي قوم و نخبگان، به افراد عصباني كمتر اعتماد مي كنند؛ چرا كه احساس مي 
به اندك بهانه اي خشمگين مي شود و تصميماتي مي گيرد كه مبناي عقالني و منطقي ندارد؛ گرچه بعدا اظهار 

  .ندامت كرده ، عذرخواهي هم مي كند

 

 ايران در بيمار حقوق منشور

 ها واژه و مفاهيم

 كند مي معرفي درماني بهداشتي خدمات دريافت جهت خدمت دهنده ارائه به را خود كه كسي:بيمار • 

به  افراد براي را خاصي اختيارات و امتيازات كه جامعه يك بر حاكم مقررات و قواعد مجموعه:حقوق • 
 شناسد مي رسميت

 مي شود تعريف است وسزاوار راست آنچه معني به زبانها تمام در حقوق • 

 تاريخچه

 در كه شد آغاز 1947 سال در بشر حقوق جهاني اعالميه انتشار با بيمار حقوق منشور تدوين براي حركت انگيزه
 .شدند اجتماعي و بهداشتي خدمات به دسترسي براي حقوق برابري خواستار مردم آن

 .بود 1959 سال در پرستاري ملي اتحاديه كرد منتشر را بيمار حقوق اعالميه كه اي حرفه گروه اولين

 را مستند و اجرايي هاي مثال همراه به بيماران حقوق اليحه آمريكا هاي بيمارستان انجمن 1973 سال در
 كرد منتشر بيماران حقوق اليحه عنوان تحت
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 ايران در بيمار حقوق

شامل  كه گرديد تدوين پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت وزارت توسط 1380 سال در بيمار حقوق منشور • 
 .بود بند 10

و  گرفت صورت بيمار حقوق محورهاي ي زمينه در مجدد بررسي لذا بود هايي كاستي داراي منشور اين • 
ها  دانشگاه تمامي به پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت وزارت توسط 1388 سال ماه آبان در جديد منشور
 .گرديد ابالغ

 مقدمه

 ارتباط. باشد مي سالمت خدمات كنندگان ارائه و گيرندگان بين فعاالنه مشاركت نيازمند كارآمد سالمت نظام
 ي الزمه موجود، هاي تفاوت به نسبت حساسيت و اي حرفه و شخصي هاي ارزش به احترام صادقانه، مناسب و
 براي نهادي بايد ها بيمارستان سالمت، خدمات ي ارائه اركان از يكي عنوان به. است بيمار مطلوب از مراقبت
 كنندگان مراقبت ساير و پرستاران پزشكان، آنان، ي خانواده بيمار، هاي و مسؤوليت حقوق به احترام و درك
 .گذارند احترام آن به و بوده واقف مراقبت اخالقي هاي به جنبه بايد ها بيمارستان. باشند

. بيمار دارد پذيري مسؤوليت به بستگي حدودي تا درمان مثبت نتايج از بيمار مندي بهره و مراقبت اثربخشي • 
 ساير و مصرف داروها بيمارستان، در شدن بستري ها، بيماري ي سابقه به مربوط اطالعات بيماران است شايسته
 بدون روند درماني در تغيير هرگونه از و دهند گزارش صادقانه طور به را سالمتي وضعيت به مربوط مطالب
 .بپرهيزند خود مسئول پزشك اطالع

گيرندگان  و دهندگان ارائه مناسب تعامل سايه در است اميدوار پزشكي آموزش و ،درمان بهداشت وزارت • 
 ممكن تامين سطح باالترين در جامعه سالمت ديگري، حقوق به احترام و خود وظايف به نسبت سالمت خدمات
 ذيل تنظيم شرح به و خدمات اين گيرندگان حقوق تبيين هدف با بيمار حقوق منشور اساس اين بر. گردد

 :است گرديده
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 ارزش و بينش

از  بيماري شرايط در امر اين. باشند مي ها انسان كرامت به احترام و حفظ به متعهد جامعه افراد يكايك • 
نظام  پايه اصول از انساني واالي كرامت به توجه اساسي قانون اساس بر. است برخوردار اي ويژه اهميت

 .كند تأمين كشور افراد يكايك براي را درماني بهداشتي خدمات است موظف دولت و بوده اسالمي جمهوري
بيماران  انساني كرامت رعايت و حقوق به احترام بر مبتني و عادالنه بايد سالمت ارائه خدمات اساس اين بر

 .پذيرد صورت

كرامت  برابري پايه بر و ايراني و اسالمي فرهنگ بر مبتني و انساني واالي ارزشهاي به توجه با منشور اين • 
و  كنندگان ارائه ميان انساني رابطه تحكيم و ارتقا ، حفظ هدف با و سالمت خدمات گيرندگان تمامي ذاتي

 .است شده تنظيم سالمت خدمات گيرندگان

 ايران در بيمار حقوق منشور

 .است بيمار حق سالمت خدمات مطلوب دريافت: اول محور

 .گيرد قرار بيمار اختيار در كافي ميزان به و مطلوب نحو به بايد اطالعات: دوم محور

 .شود شمرده محترم بايد سالمت خدمات دريافت در بيمار آزادانه گيري تصميم و انتخاب حق: سوم محور

 .باشد رازداري اصل رعايت و بيمار خصوصي حريم به احترام بر مبتني بايد سالمت خدمات ارائه: چهارم محور

  .است بيمار حق شكايات به رسيدگي كارآمد نظام به دسترسي: پنجم محور

 است بيمار حق سالمت خدمات مطلوب دريافت: اول محور

 . باشد مذهبي و فرهنگي اعتقادات ها، ارزش به احترام با و انسان منزلت و شان شايسته)  1-1

 . باشد مهرباني با همراه و انصاف، ادب صداقت، ي پايه بر)  2-1

 . باشد جنسيتي و بيماري نوع مذهبي، فرهنگي، قومي، جمله از تبعيض هرگونه از فارغ)  3-1
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 . باشد روز دانش اساس بر)  4-1

 . باشد بيمار منافع برتري بر مبتني)  5-1

 . باشد ن بيمارا درماني هاي اولويت و عدالت بر مبتني سالمت منابع توزيع)  6-1

 . باشد توانبخشي و درمان تشخيص، پيشگيري، از اعم مراقبت اركان هماهنگي بر مبتني)  7-1

 غير هاي محدوديت و رنج و درد تحميل از دور به و ضروري و پايه رفاهي امكانات كليه تامين همراه به)  8-1
 .باشد ضروري

  بيماران سالمندان، باردار، كودكان،زنان جمله از جامعه پذير آسيب هاي گروه حقوق به اي ويژه توجه)  9-1
 .باشد داشته سرپرست بدون افراد و جسمي و ذهني معلوالن زندانيان، رواني،

 . باشد بيمار وقت به احترام با و ممكن زمان سريعترين در)  10-1

 . باشد خدمت گيرندگان جنس و سن زبان، چون متغيرهايي گرفتن نظر در با)  11-1

 در. گيرد صورت آن ي هزينه تأمين به توجه بدون ،)اورژانس( فوري و ضروري هاي مراقبت در)  12-1
 .باشد شده تعريف ضوابط اساس بر) الكتيو(غيرفوري موارد

 الزم نباشد، ممكن مناسب خدمات ارائه كه صورتي در ،) اورژانس( فوري و ضروري هاي مراقبت در)  13-1
 .گردد فراهم مجهز واحد به بيمار انتقال زمينه الزم، توضيحات و ضروري خدمات ي ارائه از پس است

 با مي باشد الوقوع قريب بيمار مرگ و برگشت قابل غير بيماري وضعيت كه حيات پاياني مراحل در)  14-1
 نيازهاي به توجه بيمار، رنج و درد كاهش آسايش از منظور. گردد ارائه وي آسايش حفظ هدف

 دارد حق احتضار حال بيماردر. باشد مي احتضار زمان در اش خانواده و وي عاطفي و معنوي رواني،اجتماعي،
 .گردد همراه خواهد مي كه فردي با خويش زندگي لحظات در آخرين

الوقوع  قريب مرگ كه شود مي اطالق برگشت قابل غير و عالج قابل غير بيماري وضعيت به احتضار - • 
  .است ناپذير اجتناب
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 .گيرد قرار بيمار اختيار در كافي ميزان به و مطلوب نحو به بايد اطالعات: دوم محور

 :  باشد ذيل موارد شامل بايد اطالعات محتواي)  1-2

  پذيرش زمان در بيمار حقوق منشور مفاد

 معرفي و بيمه ضوابط و درماني غير و درماني خدمات از اعم بيمارستان بيني پيش قابل هاي هزينه و ضوابط
 پذيرش زمان در حمايتي هاي سيستم

دانشجو  و پرستار پزشك، جمله از مراقبت ارائه مسئول پزشكي گروه اعضاي اي حرفه ي رتبه و مسؤوليت نام،
 يكديگر با ها آن اي حرفه ارتباط و

 پيش تشخيص بيماري، ، آن احتمالي عوارض و روش هر قوت و ضعف نقاط و درماني و تشخيصي هاي روش
 بيمار گيري تصميم روند در گذار تأثير اطالعات ي كليه نيز و آن عوارض و آگهي

  درمان طول در پزشكي گروه اصلي اعضاي و معالج پزشك به دسترسي ي نحوه

 . دارند پژوهشي ماهيت كه اقداماتي ي كليه

 درمان استمرار براي ضروري هاي آموزش ارائه

 :  باشد ذيل صورت به بايد اطالعات ارائه ي نحوه)  2-2

 از وي فردي هاي ويژگي و درد و اضطراب جمله از بيمار شرايط با متناسب و مناسب زمان در بايد اطالعات
 :كه اين مگر گيرد، قرار وي اختيار در درك توان و تحصيالت زبان، جمله

انتقال  صورت اين در. (گردد بيمار به آسيب سبب فوق اطالعات ي ارائه ي واسطه به درمان شروع در تأخير
 .)شود انجام بايد مناسب زمان اولين در ضروري، اقدام از پس اطالعات

 خواست بيمار بايد صورت اين در كه نمايد امتناع امر اين از اطالعات، دريافت حق از اطالع رغم علي بيمار
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 .دهد قرار جدي خطر معرض در را سايرين يا وي بيمار، اطالع عدم كه اين مگر شود، شمرده محترم

را  آن و باشد داشته دسترسي خود باليني ي پرونده در شده ثبت اطالعات تصوير ي كليه به تواند مي بيمار
 نمايد درخواست را آن در مندرج اشتباهات تصحيح و نموده دريافت

 محترم بايد سالمت خدمات دريافت در بيمار آزادانه گيري تصميم و انتخاب حق: سوم محور
 .شمرده شود

 : باشد مي ذيل موارد درباره گيري تصميم و انتخاب محدوده)  1-3

  ضوابط چارچوب در سالمت خدمات ي كننده ارائه مركز و معالج پزشك انتخاب

  مشاور عنوان به دوم پزشك از خواهي نظر و انتخاب

 نحوه و تداوم در تأثيري وي گيري تصميم اينكه از اطمينان با زيستي هاي پژوهش در شركت عدم يا شركت
 .ندارد سالمت خدمات دريافت

موارد  در مگر آن رد يا پذيرش از ناشي احتمالي عوارض از آگاهي از پس پيشنهادي هاي درمان رد يا قبول
 دهد مي قرار جدي خطر معرض در را ديگري شخص درمان از امتناع كه مواردي يا خودكشي

باشد  مي گيري تصميم ظرفيت واجد بيمار كه زماني در آتي درماني اقدامات مورد در بيمار قبلي نظر اعالم
 قانوني موازين رعايت با وي گيري تصميم ظرفيت فقدان زمان در پزشكي اقدامات راهنماي عنوان به و ثبت
 .گيرد قرار بيمار جايگزين گيرنده تصميم و سالمت خدمات كنندگان نظر ارائه مد

 : مي باشد ذيل موارد شامل گيري تصميم و انتخاب شرايط)  2-3

 بند در مذكور( جامع و كافي اطالعات دريافت بر مبتني ، آگاهانه و آزادانه بايد بيمار گيري تصميم و انتخاب
 .باشد) دوم

 . شود داده انتخاب و گيري تصميم جهت بيمار به كافي و الزم زمان اطالعات، ارائه از پس
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 اصل رعايت و بيمار خصوصي حريم به احترام بر مبتني بايد سالمت خدمات ارائه: چهارم محور
 .رازداري باشد

 را آن قانون كه مواردي در مگر است الزامي بيمار به مربوط اطالعات ي كليه به راجع رازداري اصل رعايت
 .باشد كرده استثنا

. شود گذاشته احترام بيمار خصوصي حريم به بايد درماني و تشخيصي از اعم مراقبت مراحل ي كليه در
 .گردد فراهم بيمار خصوصي حريم تضمين جهت الزم امكانات ي منظوركليه بدين است ضروري

مي  شوند مي تلقي مجاز قانون حكم به كه افرادي و بيمار طرف از مجاز افراد و درماني گروه و بيمار فقط
 .باشند داشته دسترسي اطالعات به توانند

 از يكي همراهي. باشد داشته همراه را خود معتمد فرد معاينات، جمله از تشخيصي مراحل در دارد حق بيمار
 هاي پزشكي ضرورت خالف بر امر اين اينكه مگر باشد مي كودك حق درمان مراحل تمام در كودك والدين

  .باشد

 

 .است بيمار حق شكايات به رسيدگي كارآمد نظام به دسترسي: پنجم محور

 كيفيت در اختالل بدون است، منشور اين موضوع كه خود حقوق نقض ادعاي صورت در دارد حق بيمار هر
 .نمايد شكايت صالح ذي مقامات به سالمت خدمات دريافت

 . شوند آگاه خود شكايت نتايج و رسيدگي نحوه از دارند حق بيماران

كوتاه  در مقررات مطابق اثبات و رسيدگي از پس بايد سالمت خدمات كنندگان ارائه خطاي از ناشي خسارت
 .شود جبران ممكن زمان ترين

ي  كليه اعمال باشد، گيري تصميم ظرفيت فاقد دليلي هر به بيمار كه صورتي در منشور اين مفاد اجراي در • 
چه  چنان البته. بود خواهد جايگزين قانوني ي گيرنده تصميم ي عهده بر -منشور اين در مذكور -بيمار حقوق
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مراجع  طريق از تواند مي پزشك شود، بيمار درمان مانع پزشك، نظر خالف بر جايگزين ي گيرنده تصميم
 .بنمايد را گيري تصميم در نظر تجديد درخواست ذيربط

معقوالنه  درمان روند از بخشي در مي تواند اما است، گيري تصميم براي كافي ظرفيت فاقد كه بيماري چنانچه
 .شود شمرده محترم او تصميم بايد بگيرد، تصميم

  


