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سهض هشثَط ثِ     2سهض هشثَط ثِ هْبست گَش دادى ٍ    3سهض،  5اص ایي 

 هْبست ثیبى احسبسبت  خَیص است.

 

 مهارت های گوش دادن

لذستوٌذتشیي ٍ هفیذ تشیي ٍ دس ػیي حبل            . روش خلع سالح.   1

سخت تشیي سهض استجبط است. وسی ثب ػصجبًیت ضوب سا هَسد اًتمبد             

لشاس هی دّذ، ضوب هؼتمذیذ وِ سخٌبًص دسست ًیست اهب یه               

ًىتِ هثجت  ٍ یب حمیمت دس سخٌبًص ثیبثیذ، آى سا تبییذ                       

وٌیذٍػزسخَاّی ًوبییذ. دس ایي حبل ّوسشتبى ًبگْبى آسام ضذُ            

صیشا احسبس هی وٌذ وسی ثِ حشف اٍ گَش دادُ ٍ اٍ سا هَسد تَجِ 

 لشاس دادُ.

خَد سا ثِ جبی عشف همبثل ثگزاسیذ.                بزخورد همذالنه. .  2

هٌظَسش سا دلیمب ثفْویذ ٍ آى سا تىشاس وٌیذ تب ثفْویذ آیب هسئلِ سا   

 دسست فْویذُ ایذ. سپس احسبسبتص سا تبییذ وٌیذ.

ثب سَاالت ٍاضح ثِ هطىل اصلی ثشسیذ. گبّی           . پزس و جو.      3

 هطىل اصلی پٌْبى ضذُ ٍ هسئلِ اٍلیِ ثیبى ضذُ، ًیست.

 مهارت های بیان احساسات خویص

ثِ ٌّگبم ثیبى احسبسبت خَد اص          . اول ضخص صحبت کنیذ.     4

ػجبساتی هبًٌذ  ػصجبًی ّستن ، هي احسبس هی وٌن  ،  ًبساحتن                  

استفبدُ وٌیذ، یؼٌی اص جبًت خَدتبى صحجت وٌیذ. اگش ثگَییذ  تَ             

هشا ػصجبًی هی وٌی  ،  تَ هي سا ًبساحت هی وٌی  ّشچٌذ وِ                     

ّوبى هٌظَس سا داسیذ اهبًبخَدآگبُ اًتمبد ٍ  داٍسی وشدُ ایذ ٍ عشف              

همبثل  ثِ جبی تَجـِ ثِ حشف ضوب تٌْب تحشیه هی ضَد وِ اص                  

 6931هفته سالمت   سال خَد دفبع وٌـذ  ٍ ثِ جَاة دادى ثِ ضوب فىـش وــشدُ ٍ ًتَاًذ                   

 

دسست ٍ هَثش سٍی حشف ضوب هتوشوض ضَد. ثیبى احسبسبت  ثب ضویش  هـي   

ثبػث جلت ّوذلی ٍ تَجِ عشف همبثل ثِ هطىل ٍ گَش دادى  ثِ حـشف    

ّبی ضوب  هی ضَد اهب ثىبس ثشدى ضویش  تَ همذهِ ستیضُ جَیی سا فـشاّـن   

 هی آٍسد.

. ًَاصش وٌیذ. یؼٌی عشف صحجت خَد سا هغوئي وٌیذ ثب آًىِ ثب اٍ دس       5

آى هَضَع ّن ًظش ًیستیذ ٍ حتی ػصجبًی ّن ّستیذ اهـب اٍ سا دٍسـت         

داسیذ ٍ ثِ اٍ احتشام هی گزاسیذ ٍ حك هی دّیذ وِ هطىل خـَد ساثـیـبى      

 ًوبیذ ٍ اٍ سا هغوئي سبصیذ وِ سؼی دس حل هسئلِ داسیذ.

دس پبیبى الصم ثِ یبدآٍسی است وِ هْبست ّبی روش ضذُ تٌْب صهبًـی هـی     

تَاًذ هفیذ ثبضذ وِ ثشای خَد ٍ عشف همبثل خَد احتشام لـبلـل ثـَدُ ٍ          

ثخَاّیذ هطىل سا حل ًوبییذ. اهب اگش اص اثتذا هغوئي ثبضیذ وـِ حـك ثـب         

ضوبست ٍ دیگشی سا گٌبّىبس ثذاًیذ ایي سٍش ّب اثشی دس حل هطىل ضوـب  

 ًخَاّذ داضت.

 با امیذ آرامص، ضادمانی و سالمت  تمام خانواده ها

 

 

 

 سالمت خانواده با مشاوره مامایی



 ثذیي هٌظَس ثبیذ:. انتقاد کنیذ. 11

                    هحیغی آسام ٍ خصَصی دس ًظش ثگیشیذ)ٍ ًِ دس

 حضَسفبهیل، دٍستبى ٍ یب فشصًذاى(

                   َهثجت ضشٍع وٌیذ. هثال  هي تَ سا دٍست داسم ٍ یب  ت

آدم هْشثبًی ّستی . سپس هطىل ٍ ٍهسئلِ هٌفی سا              

 ثیبى ًوبییذ.

               ُهحذٍدیت ّبی عشف همبثل سا دس ًظش ثگیشیذ. دسثبس

آًچِ وِ اٍ ٍالؼب ًوی تَاًذ اًجبم دّذ ٍ یب لبثل                      

 تغییشًیست صحجت ًىٌیذ.

   اسالِ ًوبییذ ٍ دس      کاربزدیٍ    واضح،  متعذدپیطٌْبدات

 هَسداهىبى پزیشثَدى آًْب ثحث ًوبییذ.

 . ثذیي هٌظَس ثبیذ:انتقاد را بپذیزیذ. 11

  (6ضًٌَذُ خَثی ثبضیذ)هشاجؼِ ثِ هَسد 

 .گٌبُ خَد سا ثپزیشیذ ٍ پَصش ثخَاّیذ 

              ثِ جبی تَجیِ سفتبس خَد، ثب سَاالت ثیطتش هَضَؽ سا

 ثْتش ثفْویذ.

 .جَاة اًتمبد سا ثب اًتمبد ًذّیذ 

               چِ ثب اٍ هَافك ّستیذ ٍ چِ ًیستیذ اص اٍ ثخبعش هغشح

وشدى هطىل تطىش وٌیذ تب اٍ جشات یبفتِ ٍ دس آیٌذُ              

 ّن هطىالتص سا ثیبى ًوبیذ.

              عشح یه هطىل ّوَاسُ ثِ ًتیجِ هَسد ًظش ضوب ًوی

سسذ اهب استجبط هَثش ّوَاسُ  ثِ هؼٌی حل هطىل ًیست.           

 پس ًب اهیذ ًطذُ ٍ ثِ ایي فشآیٌذ اداهِ دّیذ.

هْبست ّبی صیش، ثِ هٌظَس استجبط هَثش ٍ هَفك تـش ضـوـب دس          

صًذگی صًبضَیی عشاحی گطـتـِ، اگـشچـِ لـبثـل اسـتـفـبدُ                

دسسبیشتؼبهالت دس هحل وبس، جبهؼِ  ٍ ...ثَدُ  ٍ اجـشای آى             

 هَججبت استمب سالهت سٍاى دس جبهؼِ سا فشاّن هی آٍسد.

خَد)حـتـی    احساس واقعی . دس ساثغِ ثب توبم هسبلل صًذگی  1

احسبسبت ًبخَضبیٌذ( سا ثصَست ٍاضح ثب ّوسشتبى دس هـیـبى        

 ثگزاسیذ.

. دس ثیبى احسبسبت خَد اص ػصجبًیت ّوسشتبى یب تحمیش ضذى  2

تَسظ اٍ ًْشاسیذ. حتی اًذٍُ ٍ ًباهیذی خَد سا پٌْبى ٍ اًـىـبس      

 نکنیذ.

سا ّوَاسُ احتزام طزف مقابل . دس ٌّگبم ثیبى احسبس خَد،  3

 سػبیت وشدُ ٍاص ثىبس ثشدى ٍاطُ ّبی صضت پشّیض ًوبییذ.

 . اص ثی حشهتی ثِ خبًَادُ ّبی یىذیگش جذا خَدداسی وٌیذ.4

ّستٌذ. سؼی ًىٌیذ دس  هز دو نفزمقصز .دس یه دػَا ّویطِ  5

پبیبى دػَا فشد همصش ٍ یب ثی گٌبُ سا هطخص ًوبییذ. ّذف ضوـب   

 ثبیذ حل هطىل ٍ سفغ سًجص ایجبد ضذُ ثبضذ.

است. گَش وشدى ثـِ     ضنیذن موثز . هْن تشیي اصل استجبط  6

هؼٌی ضٌیذى ٍ دسن هسئلِ ًیست. دس ضٌیذى جضء گشٍُ ّـبی   

 صیش ًجبضیذ

 تٌْب ضٌیذى ثخطی اص ول صحجت 

 ضٌیذى تٌْب آًچِ ثِ ًفغ ضوبست 

 ػَض وشدى هَضَع ثحث 

 تْذیذ یب هسخشُ وشدى 

 سَء استفبدُ اص جوالت ثِ ًفغ خَد 

 تٌْب دس فىش جَاة دادى ثَدى 

است. اص ایـي       ارتباط نامناسب . هَاسد صیش ّوگی ًطبًذٌّذُ یه  7

 هَاسد ثپشّیضیذ

 .اصشاس هی وٌیذ وِ حك ثب ضوبست ٍعشف دیگش اضتجبُ هی وٌذ 

 .تسلین هی ضَیذ. هسئلِ سا حل ًوی وٌیذًٍباهیذ هی ضَیذ 

 .ًبساحت ّستیذ اهب اًذٍُ خَد سا پٌْبى یب اًىبس هی وٌیذ 

 .حشفی ًوی صًیذ ٍ سىَت هی وٌیذ ٍ یب لحي توسخش داسیذ 

   دس اتبق سا ثِ ّن هی وَثیذ ٍ ثِ خبًِ دٍستبى یب ٍالذیي خَد هـی

 سٍیذ.

          ثِ جبی تَجِ ثِ هسئلِ فؼلی اص هطىالت ٍثی ػـذالـتـی ّـبی

 گزضتِ حشف هی صًیذ.

    ثِ جبی تصذیك احسبسبت عشف همبثل، جَاة اًتمبد سا ثب اًتـمـبد

 هی دّیذ.

. اًتظبس ًذاضتِ ثبضیذ وِ ّوسشتبى خَد ثِ خَد ّوِ ػالیك، ًیبصّب  8

ٍ هطىالت ضوب ساثذاًذ. هسبیل خَد سا ثصَست والهی ٍ ٍاضح ثـیـبى    

ًوبییذ. ّیچگبُ لجل اص آًىِ خَاستِ خَیص سا هغشح وٌیذ، اًتظبس آى  

 سا ًذاضتِ ثبضیذ.

سا ػٌَاى ًوبییذ ٍاص هخلَط وشدى ٍ ثیـبى  یک مطکل . ّش ثبس تٌْب  9

 .چٌذ  هطىل ثب ّن ثپشّیضیذ


