


ناهيد خداکرمی 

مدرس کشوری کالس های آمادگی برای زايمان
      



  ومعرفت تجربيات و مهارتها دانش ازانرژی گذاشتن مايه

   های وتوانايی روانی جسمی ابعاد توسعه به کمک درجهت

                                               . متربی اجتماعی
 

                                             
                                              

 



)                   نانسی استين:( مربيگری
مربيگری يک رهبری رودرروست که افراد با 

تجربه 

های قبلی واکتسابی

استعدادها وعاليق مختلف به هم نزديک شده وتشويق 

.                 به قبول مسئوليت می کردند
ا 



 به اساسی اصل يک مربيگری ی فلسفه در

                            .دارد وجود ارتباط نام

                 



به فرايندی گفته ميشود که به دو ارگانيسم امکان می دهد  •

.که با يکديگر به تبادل معلومات بپردازند

عملی که طی آن چند نفر باهم  خبر رسانی يا تبادل نظر  •

.کنند



)                  مارتز:(مربيگری 

شغلی متفاوت با سايرمشاغل است و آنچه که از 

مربی انتظارمی رود  اين است که انسان های خوب 

.                    به جامعه تحويل دهد



 جهان را کنيم می زندگی آن در که جهانی

 در که است بديهی اما نامند، می ارتباطات

 ارتباطات نامتناهی و عظيم بسيار شبکه ميان

 انسانها ارتباط يعنی انسانی ارتباط جهان، اين

 پيچيده ، متکاملترين ، ترين متعالی يکديگر با

 ارتباط شکل ترين ارزشمند بالقوه و ترين

ت ا



.





 های نمونه ما پارسی کهن ادبيات در

 از حاصل درمانی تاثيرات از فراوانی

 با گران درمان ممتاز و انسانی ارتباط

: خورد می چشم به بيماران









:مراحل مختلف هدف گذاری

تشخيص هدف و آگاهی به آن 

پرهيز از تقليد کورکورانه

“  ديل کارينگی “ . فکر خوب معمار و آفريننده است: تمرکز و تفکر 

همچون اسفنج که آب را جذب ميکند، با مطالع افکار خوب را : مطالعه  

”اديسون“جذب کرده و آن را در خدمت خويش ميگيريم 

کاش دانسته بودم چگونه زندگی کنم يا کسی را يافته بودم که : مشاوره 

”پارکر“ . روش زندگی را به من تعليم دهد



.نظر متعادلی نسبت به ديگران و خودمان پيدا کنيم

.نگرش عاقالنه ای نسبت به ديگران اتخاذ کنيم



هر کس ديگران رابا معيارهاو :می دانيم که 
.ديدگاههای خود قضاوت کند

.برخورد متفاوت با اشخاص متقاوت : ارتباط موثر

.ارتباط موثر با ديگران نياز به خالقيت دارد







 .گفتن سخن همپای است هنری مؤثر شنود

 ديگران های صحبت به خوبی به که کسی

 با خوبی رابطه تواند می سپارد می گوش

.کند برقرار آنها





.همگام شدن يعنی بفهميم ديگران چگونه می فهمند

.همگام شدن يک نوع انعطاف پذيری است

.همگام شدن يعنی دوست داشتن ديگران



در واقع هر گونه با اطرافيان رفتار کنيد آنان نيز به 

.همان صورت با شما رفتار خواهند کرد

 

اگر آن در را . هر انسان دارای يک در ذهنی است

.پيدا کنيد می توانيد بهترين ارتباط را با او پيدا کنيد





ارتباط نا مناسب نه تنها آرامش ايجاد نمی 

. کند بلکه باعث شکاف عاطفی می شود

شکاف عاطفی آدمها را از هم دور می کند 

.که منتج به استرس و افسردگی می شود



ارتباط ، سدها و موانعی دارد که 

افراد آنها را ندانسته در گفتگو 

.هايشان به کار می برند



:موانع و سدهای ارتباط 
انگ  زدن 

تحکم و استبداد
سرزنش کردن

نهديد کردن
توصيه کردن
ارايه راه حل

قطع کالم



:فرايند رهبری

توان تاثيرگذاری يک فرد بر ديگران

تفاوت است بين مديريت ورهبری
                                                                                                             

                                                             
                                                 

         



فرمانده
افراد را وادار ميکند  .

امر و نهی ميکند.

در قضاوت سريع است.

اول صحبت ميکند.

به مقام و اقتدارش وابسته است.

ميگويد به من احترام بگذاريد.

رهبر

به افراد انگيزه ميدهد.

ارشاد و تشويق می کند.

در فهم مطالب و توصيف شرايط موفق است.

اول گوش می دهد.

به شخصيت و اراده خود متکی است.

ميگويد به يکديگر احترام بگذاريد.



 در تفکر سنتی عامل زايمان خود را
:مدعی می دانست ولی در تفکر جديد 

                                              
                                        
 خود را پاسخگو می داند        



 در مادر، پيروی کورکورانه جای خود را 
به رشد روحيه ی پرسشگری می دهد      

                                                  
                    



شيوه ی آمرانه                                           -
       

شيوه ی تسليم طلبانه                                    -
        

شيوه ی مشارکتی و تشريک مساعی                 - 
         



احاطه به امور
انصاف
قاطعيت
کنترل خويش
فعال
شخصيت خوشايند
همدلی کردن



-                     دانش الزم و تسلط کامل علمی و عملی
-                                 قدرت بيان و استدالل درست
-                        گروه بندی مناسب و عدالت در گروه
-                                                 انعطاف پذيری
   -                                        شرايط فيزيکی مناسب
-                           الگوی تدريس و شرح حال مناسب
-  استفاده ی بهينه از زمان و مکان
-نگاه مثبت
-شنود مؤثر

                            



برخورد اوليه با مادر باردار و اطرافيان وی
 

:شرح حال و معاينه
هم علم است هم هنر که نشانه عاليترين درجه مهارت قضاوت درايت عمق 

وتجربه است

:يادگيری مهارتهای زندگی
مدرس کالس های امادگی برای زايمان بايد تکنبک های 
مهارتی را بياموزد تا ازاين طريق شناخت حسی وی باال

رود تا بتواند با مادرآينده ارتباط ذهنی پيدا کندونقاط ضعف  
و قدرت وی را در يابد



است اگر  در ذهنیهر انسانی دارای يک 

آن در را پيدا کنيد می توانيد بهترين 

ارتباط را با او داشته باشيد          



:  انواع مهارت ها
مهارت های مربوط به امرارمعاش ويافتن شغل                

مهارت های مربوط به مهارت های فردی                    -
:                 مهارت های مربوط به موقعيت های پرخطر-
جرات آموزی وارتباط موثر بين  فردی            . 
آموزش کنترل خشم واضطراب .

تفکر انتقادی                      
آموزش آرميدگی ومديريت استرس                  .
حل مسئله ومهارت تصميم گيری.
مهارت های خوداگاهی وخودشناسی                .
سرمشق دهی وتفکر سالم                             .

مديريت زمان



مديريت زمان

ارزش زمان بيش از طالست

وقت شما عمر شماست :عرفا می گويند

وقت منتظر کسی نميماند



هدف گذاری
تعيين الويت
برنامه ريزی
نه گفتن به درخواست های ناروا
به دست نگرفتن کوله بار وظايف ديگران



:راهزنان وقت
خستگی
بی برنامگی
در نظر نگرفتن اولويتها
نداشتن قاطعيت
تاسف بر گذشته
مطالعه بيهوده
فقدان انضباط شخصی
کار امروز را به فردا انداختن
از اين شاخه به ان شاخه پريدن



. نه آن چنان کوچکی کن که نتوانند در سايه ات بنشينند

.  نه آن چنان بزرگی کن که نتوانند ازسايه ات بگريزند

.نه آن چنان بلندی کن که هيچ دستی به ميوه هايت نرسد

.نه آن چنان کوتاهی کن که ميوه هايت نارس چيده شود



پاينده باشيد          
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