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هیلدگارد پپالو
.ًظزیَ ایی ارسضوٌذ استارتجبط درهبًی ًظزیَ پپالّ در 

 

پپالّ هعتمذ است پزستبر ثبیستی ارتجبط را در راستبی حل هطکل 

ثیوبر ثزلزار سبسد ّ آى را تب جبیی اداهَ دُذ کَ ثیوبر دیگز هطکلی 

.  ًذاضتَ ثبضذ



درک پپالو از انسان و نیازهای او عمدتا تحت تاثیر کارهای روانشناسی بنام  

.قرار داردهری استاک سالیوان 



اجزای اصلی تئوری ماهیت انسانی سولیوان

قُي 

رضایت

قُي امىیت

تىش ٌای 

مربُط بً 

ویازٌا

تىش ٌای 

مربُط بً 

اضطراب

ایه تىش ٌا تُسط 

تراوس فُرمیشه ٌای 

آشکار َ )اورژی 

کاٌش می یابد( پىٍان

تراوس فُرمیشه ٌا 

باعث ایجاد عادات َ تىش 

ٌای راجعً می شُود

تاثیر بر 

ارتباط بیه 

فردی

ایجاد اعتماد 

بً وفس

کً بً فرایىد ٌای درَن فردی َ بیه فردی کً جٍت اداري اضطراب بکارگرفتً می شُود ارتباط می یابد



است ّ ثخص عوذٍ هطکالتی کَ ًیبس مفٍُم اضطراب ُستَ اصلی هذل پپالّ 

ثَ الذاهبت دارًذ ثَ ایي هفِْم ارتجبط هی یبثذ



تئْری ثیي فزدی پپالّ

جشء تئْری ُبی هحذّدٍ هتْسط ّ تْصیفی است.

ثَ ثیبى ارتجبط ثیي پزستبر ّ ثیوبر هی پزداسد .

 کَ در سالهتی اش احسبص هی کٌذ ویازیثیوبر ثَ دًجبل

کزدٍ ّ ارتجبطی ثیي پزستبر ّ ثیوبر در جِت  در خُاست کمک   

.ضٌبسبیی هطکل ّ استمالل ثیوبر صْرت هی گیزد

َابستگی تب  استقاللثیوبر در طیفی اس -هیشاى ّاثستگی پزستبر

ثْدٍ ّ پزستبر ثب تْجَ ثَ ًمص ُبیی کَ دارد ثَ ثیوبر کوک کامل 

.هی ًوبیذ



هفبُین تئْری

ثعٌْاى یک فزایٌذ ثیي فزدی ّ درهبًی : پزستبری

تْصیف ضذٍ، ُوچٌیي یک اثشار آهْسضی ّ ًیزّی 

کبهلی است کَ ُذف آى فزاُن کزدى ضخصیت فزد در 

.جِت سًذگی اجتوبعی ّ خاللیت ّ تْلیذ است



ارگبًیسوی کَ در تعبدل ًبپبیذار سًذگی هیکٌذ: ضخص.

یعٌی حزکت رّ ثَ جلْی ضخصیت ّ سبیز فزایٌذُبی : سالهتی
.اًسبًی در جِت سًذگی اجتوبعی، هْلذ ّ خالق

ضبهل ًیزّی هْجْد در خبرج ارگبًیسن ّ در سهیٌَ : هحیط
.فزٌُگی کَ اس عبدات ّ آداة ّ رسْم کست ضذٍ است





ثیوبر-هزاحل تئْری ارتجبط پزستبر

  :(Orientation) آضٌبیی هزحلَ  

کَ ایی حرفً کمک دًجبل ثَ ّ کزدٍ احسبص ضخص کَ ویازی ثذًجبل 

.کٌذ هی خْاست در

جْ آّردى ثْجْد ثب هیکٌذ سعی ّ ثْدٍ بیگاوً وقش در پزستبر اثتذا  

 کبهل ُوکبری ایجبد سهیٌَ ثیوبر ثب خْد ارتجبط در اعتماد َ اطمیىان

.کٌذ فزاُن را دّم هزحلَ ثزای ّی توبیل افشایص ّ ثیوبر

ثَ رسیذگی ثزای کَ پزستبری ُبی هِبرت ّ داًص ثب را ثیوبر 

.ًوبیذ هی آضٌب دارد ّجْد ثیوبر سالهتی ًیبسُبی

هی ثذست ثیوبر هطکل ثَ ًسجت ثیطتزی آگبُی پزستبر هزحلَ ایي در 

 خْد هطکل هْرد در کبفی ثیٌص ثَ تب هیکٌذ کوک ثیوبر ثَ ّ آّرد

.ثزسذ



(Identification)هزحلَ ضٌبسبیی

تذّیي تطخیص پزستبری ّ ثزًبهَ هزالجتی.

َثیوبر ّ پزستبر در ثزًبهَ ریشی هطبرکت داضت.

ایجبد تْاًبیی جِت رفع هطکل در ثیوبر  .

:در ارتجبط، ّضعیت ثیوبر ًسجت ثَ پزستبر 

 استمالل(Independence)

 ّاثستگی(Dependence)

 ّاثستگی هتمبثل(Interdependence)



(Exploitation)هزحلَ ثِزٍ ثزداری

است بیمار ثب هزحلَ ایي اصلی هسئْلیت.

هْرد هٌبثع کٌٌذٍ فزاُن ّ مشُق حذ در پرستار وقش 

.است ثیوبر ثزای ًیبس



(Resolution)هزحلَ اًحالل

 ایي هزحلَ حزکتی است ثَ سوت خبتوَ ارتجبط پزستبر

.ّ ثیوبر

 ایي هزحلَ ٌُگبهی ثْجْد هی آیذ کَ ثیوبر ثتْاًذ

.ثطْر هستمل عول کٌذ

 َثزای ُوَ فعبلیت ُبیی کَ معیار مُفقیتی ایي هزحل

.در هزاحل لجلی اًجبم ضذٍ اًذ هحسْة هی ضْد





Roles of Nurses

Primary

Stranger

Teacher

Resource person

Counselor

Surrogate

Leader

Secondary

Technical expert

Mediator

Safety agent

Researcher

Tutor

Manager of 

environment



فزایٌذ پزستبری ّ هذل پپالّ

مدل پپالو فرایند پرستاری

 -برابری ارتباط پرستار

بیمار

ارتباط با برتری پرستار آشنایی–بررسی

و برنامه مراقبی تشخیص و برنامه مراقبی تشخیص شناسایی -برنامه ریزی

بر عهده بیمار اجرا با مشارکت پرستار  اجرا

و بیمار

بهره برداری–اجرا

موفقیتی برای  معیار•

همه فعالیت های قبلی

بی نیاز شدن بیمار از •

کمک های پرستاری 

بیمار قادراست مستقل •

عمل کند

تمرکز بر میزان تحقق •

اهداف

قضاوت در مورد •

موفقیت یا عدم موفقیت

عدم توجه به ختم ارتباط•

انحالل -ارزشیابی



هحذّدیت ُب ی کبرثزدی تئْری پپالّ

:ثیوبراًی کَ ًوی تْاًٌذ هطبرکت داضتَ ثبضٌذ 

 ًبتْاى در هطبرکت(ًٍبآگب /unconscious- کبتبتْى)

 افزادی کَ ًیبس درک ضذٍ ًذاضتَ )ثی هیل در هطبرکت

(ثبضٌذ



کبرثزد تئْری پپالّ

آهْسش سالهت ثیوبر

رّاى پزستبری

هزالجت در هٌشل

ٍهطبّر

 َهزالجت اس ثیوبراى هجتال ثADIS

کیفیت سًذگی

اًکْلْژی

هزالجت تسکیٌی



کبرثزد در رّاى پزستبری

:ثعٌْاى هثبل در سبیکْس ّ افسزدگی

اعتوبد

پذیزش کوک

آهْسش

حوبیت

تطبثك

َخبتو

پیگیزی



هْارد هْرد ًیبس جِت کبرثزد تئْری ثیي فزدی

یک پزستبر ثبلغ

داضتي داًص در هْرد تئْری ّ عول پزستبری

 ٍ(جِت جوع آّری اطالعبت)هِبرت هطبُذ

 تفکز اًتمبدی ّ هِبرت ُبی استذالل کزدى

 (ارتجبط هْثز ّ هِبرت ُبی فزدی)ارتجبط درهبًی
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