مهارت فزسنذپزوری
رٍیکزدی است کِ ّذف آى ارتقای رضذ کَدک ٍ ادارُ کزدى
.
رفتار کَدک تِ رٍضی ساسًذُ ٍ غیز آسیة سًٌذُ است
فزسًذپزٍری هثثت تز اساس ارتثاط خَب ٍ تَجِ هثثت تٌا ضذُ
تا تتَاى تِ کَدک کوک کزد کِ رضذ کٌذ .هیشاى هَفقیت ّای
اجتواعی ٍ تحصیلی ٍ احساس ارسضوٌذی در کَدکاى ٍ ّوچ ًیي
هیشاى رضایت سًاضَیی در ٍالذیي تا آهَسش ایي هْارت ّا تِ
ٍالذیي افشایص هی یاتذ  .ایي هْارت ّوچَى سایز هْارت ّا ،تِ
عَر اکتساتی تذست هی آیذ ٍ آهَسش ،توزیي ٍ صزف ٍقت در
هیشاى هَفقیت آى ًقص هْوی ایفا هی کٌذ

ایجاد محیط امن و ساسنذه بزای کودکان

مهارت بزقزاری رابطه مثبت و لذتبخش با کودک







ایجاد یک هحیظ اهي ٍ تِ حذاقل رساًذى
فیشیکی در هحیظ

آسیة ّای

ایجاد یک هحیظ جالة ٍ سزگزم کٌٌذُ در جْت افشایص
فزصت ّای تاسی ٍ یادگیزی تزای کَدک
گذراًذى یک سهاى اختصاصی تا کَدک




ایجاد فضای لذت تخص سزضار اس دٍست داضتِ
ضذى ٍ پذیزش
هَرد تَجِ قزار دادى جٌثِ ّای هثثت رفتارّای
کَدک
عذم سزسًص،تحقیز ٍ تٌثیِ تذًی در ارتثاط تا
رفتارّای ًا هغلَب کَدکاى

تقَیت عشت ًفس کَدکاى در هحیظ ّای حوایت کٌٌذُ
هثثت

داشتن باورهای صحیح درباره تزبیت کودکان






اًتظار ضوا اس فزسًذتاى تایذ تا سي اٍ هغاتقت
داضتِ تاضذ.
کَدکاى تا یکذیگز هتفاٍت ّستٌذ ٍ تَاًایی ّای
آًْا هطاتِ ّن ًیست.
تزٍس خ ضن در هقاتل اضتثاّات کَدکاى رٍضی
ًاهٌاسة است.
تایذ تِ ًقص آهَسش در یادگیزی کَدکاى تَجِ
داضت.

مهارت توجه کزدن و تشویق رفتارهای مطلوب
هٌظَر اس تَجِ کزدى ،تَصیف رفتارّای هٌاسة کَدک ٍ در
تعضی هَاقع تقلیذ یا تکزار آًچِ کَدک اًجام هی دّذ  .تا تَجِ
کزدى هٌاسة ٍالذیي هَافقت خَد را تا رفتار هثثتی کِ کَدک
اًجام دادًُ ،طاى هی دٌّذ ٍ کَدک هتَجِ هی ضَد کِ ٍالذیي
رفتار اٍ را تاییذ کزدُ ٍ قثَل دارًذ.

مهارت نادیذه گزفتن

مهارت روش صحیح دستور دادن

ًادیذُ گزفتي یعٌی تی تَجْی کاهل ٍ عذم ًطاى دادى ّیچ گًَِ
عکس العولی در تزاتز رفتارّای ًا هغلَب کَدک.
ایي هْارت یکی اس رٍش ّایی است کِ در تزاتز رفتارّای
ًاهغلَتی کِ تاعث ًقض قاًَى ٍ یا ایجاد خغز تزای کَدک ٍ
دیگزاى ًوی ضَد،استفادُ هی گزدد.
در هْارت ًادیذُ گزفتي سِ اصل سیز تایذ هذ ًظز قزار تگیزًذ:

دستَرّا ًثایذ سًجیزُ ای (پطت سز ّن) ،هثْن ٍ پزسطی تاضٌذ.
ّزچِ تعذاد دستَرّا کوتز تاضذ ،هَثزتز خَاّذ تَد.
دستَرّا تایذ تِ ضکل هثثت تاضذ
(هثال تِ جا گفتي :تلٌذ صحثت ًکي ،تگَیین :آرام صحثت کي)
دستَر ّا تایذ در حذ سي ،فْن ٍ تَاًایی کَدک تاضذ.

داًطگاُ علَم پشضکی تْزاى
هزکش عثی کَدکاى
قغة علوی اعفال کطَر

راهنمای والدیه
مزاقبت اس خود به عنوان پذر و مادر





عدم برقراری تماس فیزیکی با کودک
عدم برقراری ارتباط کالمی با کودک
عدم برقراری تماس چشمی با کودک

عذم داضتي اًتظارات تیص اس حذ اس خَد
اصالح تاٍرّای ًاهعقَل خَد
هقاتلِ تا افکار هٌفی
تَجِ تِ ًیاسّای ضخصی ٍ اًجام فعالیت ّای لذت تخص

تْزاى  ،اًتْای تلَار کطاٍرس  ،خیاتاى دکتز قزیة ،جٌة تیوارستاى
اهام خویٌی(رُ) ،پالک ،62هزکش عثی کَدکاى .تلفي02161475 :
وب سایت بیمارستان :آموزش به بیمار مرکسطبی
http://chmc.tums.ac.ir

مهارت فزسنذپزوری

