
کارهایی که به کاهش ترس

کودکان کمک میکنند

در مواردی که شدت ترس زیاد است، اقدامات زیر
به کاهش ترس کودک کمک می کند. چنانچه شدت
ترس در حدی است که این کارها چندان موثر واقع

نشود، استفاده از کمک متخصصان روان پزشکی

توصیه می شود.

۱_ آموزش مهارت سازگاری 
به کودک آموزش دهید از طریق خودگویی و

تلقین های  مثبت به خود و متناسب با سن، با

ترس هایش کنار بیایید.

مثال به خودش بگوید :«من شجاع هستم و

نمی ترسم»، «درهای خانه قفل است، پدر و مادرم

مراقب من هستند و دزد جرات آمدن ندارد» و یا

اینکه « این چیزهایی که راجع به دیدن جن و روح
گفته می شود، واقعیت ندارد.آن ها سراغ ما نمی آیند»
برای او توضیح دهید که خود شما هم برای کنار امدن

با ترس هایتان از روش های مشابهی استفاده

می کنید. قصه هایی برایش تعریف کنید یا بخوانید که

در آن قهرمان داستان ترس هایی دارد و از روش های
مناسبی برای کنار آمدن با آن ها استفاده می کند.

۲_  استفاده از روش های کاهنده ی اضطراب
انجام اقدامات زیر می توانند به کاهش اضطراب

کودک هنگام خواب کمک کنند:

• استفاده از یک چراغ خواب برای روشن بودن اتاق
• باز گذاشتن در اتاق کودک و اتاق خودتان به شکلی

که ارتباط کودک با محیط بیرونی قطع نشود.
• استفاده از روش تن ارامی به این صورت که قبل از
خواب، کودک روی تخت خود دراز بکشد و چند

دقیقه ای به ارامی نفس بکشد و عضالتش را به
تدریج شل کند 

• مراقب باشید کودک با داستان ها، صحنه ها و
فیلم های ترسناک مواجه نشود.

 

۳_ در طی روز با کودک در مورد ترس هایش
صحبت کنید

متناسب با سن کودک، در طی روز راجع به ترس های

شبانه اش صحبت کنید و روش هایی را به او آموزش
دهید که بتواند ترس هایش را کم کند. با این روش

احساس امنیت در طی روز را تقویت کنید. اگر

احساس امنیت طی روز بیشتر شود، احساس ترس

شبانه کمتر میشود
۴_ محدودیت بگذارید

پاسخ مثبت به همه ی درخواست های کودک برای

کاهش ترس هایش سازگاری او را کاهش می دهد.

برای کاهش احساس ترس، کودک باید تا حدی با این

ترس ها روبه رو شود و برای کسب آرامش، کمتر به

والدین وابسته باشد. در ابتدا شاید الزم باشد برای

کاهش ترس ها به او کمک و اطمینان بخشی کنید،

ولی توصیه می شود به تدریج این وابستگی را کم

کنید و به درخواست هایش کمتر پاسخ مثبت بدهید.

برای این کار:

• هم زمان که به کودک اطمینان بخشی می کنید، به
همه ی درخواست های او پاسخ مثبت ندهید. مثال

می توانید چراغ را روشن کنید یا داخل کمد را نگاه

کنید که به او اطمینان دهید چیزی نیست، ولی قبول

نکنید که تمام شب کنار او بخوابید.

• از او بخواهید در تخت خودش بخوابد
• اجازه ندهید از تخت و اتاقش خارج شود و به اتاق
شما بیاید. اگر اجازه ی این کار را بدهید، معنی ضمنی

آن این است که محل خواب او امن نیست.

• بهتر است شما داخل اتاق او بروید تا اینکه او به
اتاق شما بیاید.
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• اگر کودک خیلی می ترسد، گاهی می توانید
داخل اتاقش بمانید تا بخوابد و بعد اتاقش را

ترک کنید، ولی این کار را به طور مکرر یا پشت

سرم هم انجام ندهید؛ زیرا باعث می شود برای
خوابیدن به شما وابسته شود.

• اگر در مورد اینکه شما او را ترک کنید نگران
است، ابتدا در فاصله های کوتاه به او سر بزنید.

مثال هر ۵ دقیقه یک بار، تا خوابش عمیق شود و

بعد به تدریج فاصله ی سرزدن ها را در شب های

بعد بیشتر کنید. مثال به ۱۰ دقیقه و بیشتر

برسانید.

• اگر نیمه شب بیدار شد و سراغ شما را گرفت
یا اتاق را ترک کرد، او را به اتاقش برگردانید و
مجدد اطمینان بخشی کنید که همه چیز امن

است.

۵_ همکاری کودک را تشویق کنید
بعضی اوقات دلیل تداوم ترس ها، توجه گرفتن

ناخوآگاه کودک از این رفتارها است. در این

موارد برعکس عمل کنید؛ به این معنی که تالش
و موفقیت او را در غلبه بر ترس هایش مورد
توجه و تشویق قرار دهید و به ترس ها واکنش

بیش ازحد نشان ندهید، مثال وقتی برای خوابیدن

در تختخواب خودش همکاری میکند، شجاعتش
را بستایید و روز بعد یک برچسب یا ستاره به او
جایزه دهید. با او قرار بگذارید که اگر دو یا سه
ستاره گرفت، می توان فعالیت مورد عالقه اش

مثل رفتن به پارک یا شهربازی را انجام دهد. 

 


