
تن آرامی چیست؟

همه ی کودکان در زندگی خود تنش های جسمی و

روانی را تجربه کرده اند. احساسات بسیار منفی بارزی

مانند اضطراب، عصبانیت، احساس سرافکندگی،

گناه یا ترس، استفاده از مهار ت های تطابقی ویژه ای
که شما سعی دارید به آن ها بیاموزید را برایشان

مشکل می کند. یکی از روش هایی که باعث تغییر

واکنش های بدن می شود، روش آرام سازی عضالت

است. در این حالت ضربان قلب کاهش یافته، تنش

و انقباض عضالت کم می شود و به دنبال آن،

احساسات و عواطف نیز فروکش می کند؛ در نتیجه،

کودک بیشتر می تواند از مهارت های تطابقی استفاده

کند.

مراحل  مختلفی برای تن آرامی وجود دارد

۱_ مرحله اول : یادگیری سفت کردن و شل کردن
عضالت

در اینجا کودک تفاوت بین سفت کردن و شل کردن
عضالت را یاد می گیرد. از کودک بخواهید دستش را

به سمت جلو بکشد و تصور کند یک توپ تنیس را
 در دست دارد و آن را به شدت فشار دهد؛ سپس،
از او بخواهید کم کم دست و انگشتان خود را آزاد و
شل کند. این تمرین را به ترتیب در سایر عضالت

بدن نیز انجام دهید؛ در حالی که روی صندلی نشسته

است و دست ها به طرف زمین رها است، سعی کند

بدن خود را به سمت باال بیاورد و سپس رها کند،

حاال همین کار را در صورت، گردن، شکم و پا نیز به

ترتیب انجام دهد. 

 

۲_ مرحله دوم : یادگیری شل کردن یک باره ی
تمام بدن

در این مرحله، از کودک بخواهید کل بدن خود را باهم
و به یک باره ی سفت کند؛ سپس تا پنج بشمارد،

نفسش را بیرون دهد و خود را شل کند. حاال با تمرکز

بر تک تک قسمت های بدن او، مطمئن شوید که
سفتی و سختی در عضالتش ندارد.

۳_ مرحله سوم : استفاده از تنفس عمیق
هنگامی که کودک شما به خوبی توانست همه ی

عضالت بدن خود را شل کند، الزم است با  تمرکز بر

تنفس ، تنفس یکنواخت، ارام و عمیق را یاد بگیرید.

ابتدا از او بخواهید حواس خود را بر این متمرکز کند

که هوا را از بینی وارد ریه ها و از دهان خارج کند. از او
بخواهید هربار که نفسش را بیرون می دهد به خودش

بگوید «آرام-آرام» و سعی کند بیشتر و عمیق تر شل و

آرام شود.
۴_ مرحله چهارم : استفاده از تصویرسازی

در این مرحله، به کمک ایجاد تصورات و تصاویر آرام
بخش در ذهن، آرام سازی عمیق تری برای کودک ایجاد

کنید. کودکان تصورات و قدرت تخیل خیلی خوبی

دارند و می توانند به کمک تصورات و خیاالت، به

خوبی آرام شوند. الزم است صحنه با جزئیات تجسم

شود: 
شکل ها و رنگ هایی که دیده میشود، صداهایی که

شنیده میشود، بوهایی که حس می شود و هر حس

قابل لمسی. صحنه ی انتخاب شده باید برای کودک

جذاب باشد، ولی زیاد شاد و مهیج نباشد؛ چرا که

باید موجب احساس آرامش، امنیت و آسودگی

عمیق تر و بیشتر در کودک شود. برخی از صحنه هایی

که برای آرام سازی کودک استفاده میشود،
• ساحل دریا در یک روز آفتابی

• تماشای غروب آفتاب
• تماشای باران یا برف از پشت پنجره

• چادر زدن در اطراف شهر
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