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 همدلیمهارت                                                

 

همدلی یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن  مقدمه :

های  ند انسانکند تا بتوا درک کند. همدلی به فرد کمک می ، شرایط قرار ندارد

گذارد. همدلی بدیگر را حتی وقتی با آنها متفاوت است بپذیرد و به آنها احترام 

رفتارهای حمایت کننده و  دروابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجا

  پذیرنده ، نسبت به انسان های دیگر منجر می شود.

 

 تعریف : مهارت همدلي یعني توانایي ورود به دنیاي دیگران •
 .ظرفیت و توانایي اینكه خود را جاي دیگران بگذاریم •

 .واقعیات را از دید آنها ببینیم •

 .هاي مختلف بفهمیماحساسات آنها را در مورد چیز •

 

 مراحل همدلی :

 تشویق به خود افشاگري( - پذیرش – تسهیل )توجه كردن -1 •

 دریافت كردن  -2 •

 پاسخ دادن -3 •

 

  همدلی : تکنیک های

 

 

 

 

 –اولیه پیشگیری   33-5کد 

 آموزش به خانواده و جامعه          

 پرهیز از قضاوت و ارزیابي طرف مقابل  •

 داد فعال یعنی با تمام وجود به صحبت های طرف مقابل گوش دهیم.گوش  •

 یعنی دقت به حالت چشم ، ابرو ، دست ها و پاها و ژست بدن مشاهده زبان بدن •

 هاي طرف مقابل  مندي درك نیازها و توان •

 .مختلف و مخالف و پذیرش آنها همانگونه كه هستند و آراء تحمل افراد •

 دوست داشتن بي قید و شرط و دوست داشتني شدن •

 پرسیدن این سوال از خود که ) اگر من چنین وضعیتی داشتم چه احساسی داشتم ؟ ( •

 معانیانعکاس احساسات و  •

 انعکاس تلخیصی  •

 تمرکز بر کلمات احساسی •
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 ایمیل کنید. .com peyamgah@gmailادات و پیشنهادات خود را به آدرس در صورت تمایل می توانید انتق

 

  کاربرد و نتایج همدلی :

 تقویت ارتباط بین فردي •

 شدگي و رهایي از تنهایي کافزایش احساس در •

 مندي در جامعه  افزایش توان •

 ، افسردگي و... هاي روان تني كاهش بیماري •

 موانع همدلی :
 

 برچسب زدن •

 تشخیص گذاری •

 ستایش همراه با ارزیابی •

 داوري قضاوت و پیش •

 ، راهنمایی کردن و ارائه راه حل نصیحت كردن  •

 درشت نمایي و ریز نمایي •

 سرزنش كردن •

 و مقایسه کردن به رخ كشیدن •

 مشكل خود را عنوان كردن •

 

 مرکز روان پزشکی –بیمارستان کامکار عرب نیا –دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 

 1333با نظارت : واحد آموزش پرستاری 

 امین شاطریان یپرستارکارشناس تهیه کننده : 

 روان پرستاری  روان شناسی و منابع : کتب روان پزشکی و


