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 چکیده

مسئله ترس کودکان ریشه در تاریخ دارد و پدر و مادر نیز همیشه با این موضوع درگیر می باشند که چگونه 

نگارنده در این مقاله سعی بر ارائه چند نکته کلیدی جهت تربیت بهتر و فرار از .با آن مقابله کندمی تواند 

این مقاله بیشتر والدین را هدف قرار داده و با بررسی ارتباط نکات . پیدایش ترس در دل کودکان شده است

ه با آن تأکید شده ،امید است با ارائه شده با یکدیگر و اهمیت آشنایی والدین با عوامل ترس و چگونگی مقابل

بهره گیری از این روش ها و بکارگیری صحیح آن موفقیت را در تربیت فرزند شجاع رقم زده و بتوانند فرزند 

 .سالمی را به اجتماع معرفی کند و باعث موفقیت در عرصه زندگی و تعالی آنها گردد

 

 ترس،تربیت کودک،مقابله با ترسترس کودکان،تربیت و ترس،والدین در : واژگان کلیدي
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 مقدمه

از عوامل آن می توان به چگونگی تربیت در .اینکه چرا کودکان می ترسند همیشه والدین را درگیر ساخته تا راه حلی برای آن بیایند

 فرایند از قسمتی را ها تـرس ایـن کـه است طبیعی و  ترسند می  چیزها برخی از شان زندگی در ها بچه همهء .خانواده اشاره داشت

 در که سازند  پریشان و آشفته را کودک قـدری به شده،یا مزمن که شوند می تلقی عادی غیر  وقتی ها ترس این.بگیریم نظر در رشد

 ترسش،پریشانی خاطر به یا کـند کـسب خاطر اطمینان نتواند کـودک که طوری نمایند،به ایجاد اختالل او  معمولی  های فعالیت

 (8811سعیدی،).کند تجربه را زیادی

 معموالً احساسی ترس،برای آن نیست اما چند تعریف آن به این صورت است یجامع پاسخ دارد، تعریفی چه و چیست ترس اینکه

 مکانیسمی تعریف دیگر آن،ترس،(8818حسن دوست،).شود می ایجاد واقعی خطراتِ به واکنش در که است طبیعی اما ناخوشایند

 (8831،قائمی .)آورد می فراهم آدمی امنیّت و سالمت برای را زمینه آورده، وجود به رمندگی احساس آدمی در که است دفاعی

هراس یا وحشت :در گزارش خود به این اهمیت اشاره می کند و می گوید(8811)سرکار خانم صالحیترس را باید سریع از بین برد،

تمام سنین مخرب است ولی بیشترین اثرات تخریبی در سنین کودکی و نوجوانی به همراه خواهد اگر زود تعدیل نشود،در 

داشت،سنین کودکی،دوره شکل گیری و ساخت شخصیت فردی و نوجوانی مرحله تکامل و بلوغ شخصیتی است که به علت 

نوجوان از یک طرف در تالش برای .اردمقتضیات خاص خود نسبت به سایر مراحل رشد،تاثیر پذیری بیشتری از هیجانات منفی د

تعدیل هیجانات درونی و از سوی دیگرمایل به برقراری ارتباط و پذیرش حد باالی هیجانات بیرونی است،که در نتیجه احتمال دارد 

 .نتواند رفتاذی متعادل داشته باشد

پژوهش ها همیشه نشان داده اند که ترس های کودکان متفاوت بوده و نیز بسته به جنسیت کودکان کم و بیش دارد،همانطور که 

 و دختر 802)نفر 092تهرانی که  آموزان دانش در مرضی های ترس مورد از 91در پژوهش خود با بررسی (8831)آقای بهرامی

این نتایج را بدست آورد،آزمودنیها در گروه های سنی مختلف از نظر شدت ترس ها بوده   داده تشکیل سـاله 89-08(پسـر 802

 میان در را نمرات بیشترین اجـتماعی های موقعیت از ترس بایکدیگر تفاوت دارند،دختر ها بیشتر از پسر ها ترس را تجربه می کنند،

 هراسی،گذر آن،مدرسه های وابسته و پزشک از حیوانات،ترس از ترس آن از داد و پس اختصاص  خود  به ترس های مقوله سایر

 .داشتند قرار اهمیت ترتیب به ها پدیده از ترس و هراسی

 !نترسیم تا نترسد-1

 خانواده  این  نیز  اوقات اهیگ(0221ریچاردز،)ترس و نگرانی های خود را مدیریت کنیدو آنها را با کودک خود به اشتراک نگذارید

 اسـت بـترسد،ممکن کوچک ای پرنده لو و چیزی از والدین از  یکی  اگر مثال.آورد می وجود به کودک در را ترس مشکل کـه اسـت

 (8813بهبهانی، ).کند تقلید مادر و پدر رفتار از و گرفته یاد  خانواده  محیط از را ترس این کـودک

با تغیر در چهره و حالت کالم می توانید .مادر،متوجه ترس او شودبچه ها از نگرانی والدینشان آگاهند،کودک ممکن است از نگرانی 

در ( 8810)و همکارانش  سرکار خانم جوادی نژاد(8811اشرفی،).نگرانی را از بین ببرید و نشان دهید که همه چیز رو به راه است

 از کودکان ترس که بین  نتیجه رسیدبه این  والدینشان ترس با دندانپزشکی از ساله 1 تا 1 کودک 823 ترس بین رابطه بررسی

ترس کودکان می  مقالهدر ( 8811)مجله پیوندهمچنین . دارد وجود معناداری و رابطـة مثبت آنهـا والـدین تـرس و دندانپزشکی

  کودکان به بزرگترها از ترس است ممکن.است بزرگترها گردد،تلقین می کودکستانی  کودکان ترس موجب که اصلی علت،نویسد

 با بـرق و رعد هنگام مادربزرگ و ترسد خانه می صندوق یا تاریک اطاق به ورود هنگام  مادرش اینکه مشاهده با  بچه."کند سرایت"

 نرفته اند،با پزشک دندان  پیش هم  یکبار  حتی که کودکان اغلب.ترسد می برق و رعد و  تاریکی از نیز بندد،او می را ها پنجره وحشت
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 فالن معالجه که گویند می کودکان حضور در بزرگترها که است  این علتش.ایستند می پزشک دندان اطاق  آستانه در اشک و تقال

 خود و است نامطبوع و دردآور چقدر دندان معالجه  که  کنند می  تعریف کنایه با خصوصا.است  بوده همراه دردی چـه بـا دندان

 در که بخوانید داستانهائی کنید  سعی شد ایجاد ترسی چنین شما کودک در اگر.گردد می پزشک از ترس احساس موجب ها همین

 را کودکان انگیز دل کتابهای خود کودکان بخشند،برای می رهائی ناراحتی و رنج از را آنها و دهند مـی نـجات  را  انسانها  پزشکان آنها

 .بخوانید  پزشکان درباره

 !توجه در انتخاب اسباب بازي-2

 که هائی بـازیچه و دهـید قـرار  توجه  مورد  نیز را روانی و تربیتی سن،جنسیت،نکات خود کودکان برای بازی اسباب انتخاب در

 نه ولی بخرید بازی اسباب برایش و کنید بازی او با دارد تمایل کودک .نگذارید آنان دسترس در است کودکان  ترس و دلهره موجب

 سرمیدهند گریه و میشوند ناراحت غریب و  عجیب صداهای و ناشناس های قیافه از فطرتا کودکان .بازی اسباب هر نه و بازی هر

 رشد به بازی،بنا اسباب ( 8891زرین دخت،).باشد میلشان با نامتناسب و شود آنان ترس باعث نباید کودکان بازی بنابراین اسباب

معموالً بر روی اسباب بازی ها (8818انواری،).است مؤثر کودک سوی از بازی اسباب انتخاب کودک در رشد.کند می کودک تغییر

 بازی اسباب( 8812سعیدی،.)برچسب هایی وجود دارد که عالوه بر سایر دستور العمل ها،سن مناسب استفاده از آن درج شده است

 مواقع بعضی وگرنه اشدب داشته را سازنده و مفید اثرات تا باشد کودک روانی و جسمی رشد سنی، های ویژگی با متناسب باید ها

 نهایت، در و متعدد های شکست دچار را او کودک، رشدی و سنی های ویژگی با تناسب عدم دلیل به بازی اسباب است ممکن

 (8811مطهری.)است مضر کودک برای بازی اسباب آن صورت، این در که کند حقارت احساس

 از ترسش پیشگیري کنیم-3

 از کودکتان دهید می احتمال اگر مثالً.بدهید او به را الزم های آمادگی بگیرد، قرار ترسناک موقعیت در کودک که آن از پیش

 آسمان در حاال که بگویید او به و ببرید بالکن روی با حیاط به و بپوشانید لباس را او طوفانی، روز یک در بترسد، برق و رعد صدای

در این صورت است که (8812دریایی خرسند،.)کنید بازی او با صورت این به و شنید خواهد را بلندی صدای و دید خواهد را برقی

 .کودک هنگام رو به رویی با موقعیت ترس انگیز توان مقابله را دارد

 مقتضیات سنی فرزند را بدانیم و حساس نباشیم-4

حساسیت زیادی بخرج هستند،نیازی نیست  طبیعی خاصی سنین در ها ترس از برخی به سن فرزند توجه کنید گاهی اوقات

ترس در کودکان بسته به سن آنها متغیر است اغلب ترس ها در دوره های مختلف به طور کلی بدین شکل است که،نوزادان از .دهیم

 و دبستانی از تاریکی،سر پیش خانه و نیزکودکان در بزرگ،غریبه،جدایی،تغییرات های بلندی ناگهانی،اشیاء حرکت یا و بلند صداهای

طبیعی،تنها بودن در  بالیای و عنکبوتها،طوفان و و کودکان دبستانی از مارها سگ مانند ارواح،حیوانات و شب،ماسک،هیوال در صدا

رعد و برق بوده و  از پزشکان و نیز ترس بیماری، تلویزیونی ترسناک،جراحت، های برنامه عصبانی،اخبار یا که معلم یک از خانه،ترس

 یا«سازگاری»های بحران  سنی هرمقطع دارند،چراکه  روشنی الگوی نیز کودکان  های ترس(Goldenring،2007 .)بیشتر می ترسند

 تغییر اوضاع آن از پس شوند،اما نمی نگران اصـال ها غـریبه با بودن از ماهگی هفت-شش تـا نوزادان. دارد را  خودش  های اضطراب

 از  نوزادان،پس از بسیاری در.بگذارند فرق(ها غریبه)دیگران و(مادر مثال برای)آشنایان بین گیرند می یاد تدریج به  نوزادان.کند می

 ترس یـک به و یابد تعمیم است ممکن ترس این.آید می وجود به ها غریبه از سریع،ترس مادر،خیلی از  شدن جدا اولیهء ترس

 امنیت احساس مسئلهء  به کماکان هم دبستانی پیش کودکان بعدی های ترس.شود  تبدیل ها ناشناخته و ها غریبه از رایج گذرا،اما

-ترسند باشد،می آنان  کنترل از خارج هرچه از کودکان این.گردد برمی غیرمنتظره و  عجیب امور از خوف و ترس و  خاطر

 های کودک،ترس شدن تر بزرگ با.غریبه افـراد یـا اقیانوس،پزشک گوشخراش،طوفان سروصداهای بزرگ، های سگ تاریکی،پارس:مثل
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 جراحات، و اسرارآمیز،تاریکی،تنهایی،تصادفات چیزهای: چون اموری از او ترس و یابد می  تغییر  ناملموس امور  به ملموس امور از او

 افزایش بیماری و مرگ احمقانه، و شخصی های بلند،شکست های پزشکی،مکان  های نزدیکان،درمان مرگ یا دادن دست بد،از های آدم

 (8819حجاری،).یابد می

 

 !صحبت کنیم و توضیح دهیم-4

از آنها بخواهید تا در باره ترس خود و آنچه دقیقاً او .فرزندتان را تشویق کنید تا در مورد ترس ها و نگرانی هایش با شما صحبت کند

نکنید با گشتن و چک  سعی دیباشتوضیح دهید که چیزی به اسم هیوال وجود ندارد،توجه داشته .را می ترساند با شما صحبت کند

 میتواند کند هیوال فکر کودک است با این کارتان ممکن بدهید هیوال وجود زیرا اطمینان خود کودک به کردن کمد یا زیر تخت

هرقدر کودک بزرگ شده و کاربرد لغاتش بیشتر می این نکته را در نظر بگیرید،(betterhealth،2012 ).داشته باشد وجود

مادران می توانند با استفاده از روش توضیحات .توان از توضیحات کالمی نیز برای تقویت روش رفع ترس استفاده نمودشود،می 

  (8838بیابانگرد،).کالمی به عالوه تشویق فرزند برای مقابله با محرک های ترسناک،هراس او را از بین ببرند

 ترسش را بی ارزش نکنیم-5

 دانستن نامحترم شوند، می مرتکب والدین که اشتباهی ترین بزرگ.از ترسیدن فرزندشان سرزنشش کنندوالدین باید دقت کنند نباید 

 مسخره را او شما، وقتی. هاست آن هوش و خالقیت نشانه تاریکی، از ها بچه ترس. اوست کردن مسخره و تاریکی از کودک ترس

 و بکشد خجالت شوید می باعث بلکه برید، نمی بین از را ترسش تنها نه کنید، می خطابش عرضه بی و ترسو مانند الفاظی با یا کنید می

 گفت  توان می حقیقت در و انگاشت اهمیت کم و بازیچه نباید  را کـودکان  احـساسات  هیچوقت( 8810دریابری،). کند گناه احساس

 خود به مخصوص  احساساتی   که شد قائل را حق این باید کودک،مخصوصا برای .گرفت  اهمیت کم نباید را فردی هیچ احساسات که

 از بسیاری توان می آنها  شناسائی و احساسات  این  درک  با دانست،بلکه غلط یا و درست توان نمی را کودک احساس باشد داشته

 واقعی  توانائی از بیش تـوقعاتی و انتظارات فـرزندخـود از پدرومادر اگر (8818کروسن،) کرد بـرطرف میآید  پیـش که را دشواریهائی

مصور ).میکند  گرد  پیشرفت،عقب  بجای  یعنی  میآورد ببار معکوس ثمر او تـالش نـتیجه  در و میشود ترس دچار باشند،طفل اوداشته

 جدی کامال او برای اما باشد دار خنده و ارزش بی شما برای ترساند می را فرزندتان که مسایلی ن اوصاف شایدبا ای (8812رحمانی،

 او بدهید را جمعی خاطر و تسلی این او به اگر. اید کرده درک را او ترس احساس که دهید دلداری او به کنید سعی. است واقعی و

 (8810،شاهملکی ).کند غلبه آن بر تا کند تالش باید و است طبیعی امری ترسیدن شود می متوجه

 استفاده از تقویت کننده ها و دادن پاداش-6

 شجاعت از منظور. کنید طراحی شجاعت جدول یک. کنید تحسین را او موفقیت دیدید موفق ترسش بر غلبه در را کودک هرگاه

 برای. نباشد تاریک کامالً اتاق نخست مراحل در است بهتر( ترس احساس وجود با حتی. )است تاریکی در شده محول وظیفه انجام

 زمان این به دقیقه یک شب هر اما است، کافی تاریکی در دقیقه 0 اول شب برای. بدهید کودک دست به قوه چراغ یک مثال

 موفقیت صورت در. بکشد دراز رختخوابش در براحتی رفتن خواب به از قبل بتواند کودک که دهید ادامه آنجا تا را کار این. بیفزایید

 خواهید او به خوب ای هدیه برسد، 1 به مثال برای ها عالمت این تعداد اگر بگویید و بگذارید جدول در مثبت عالمت یک کودک

 صورت در. ببرید سینما به اش عالقه مورد فیلم تماشای برای را او است رفته میان از تاریکی از ترسش داد نشان کودک وقتی .داد

 خوشحال خیلی را کودکتان میکنید فکر که دیگری جایزه هرگونه یا و بیاورد خود همراه را بازیهایش اسباب از یکی دهید اجازه لزوم

 (8811اسالمیه، ).بدهید او به میکند
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 و  ذهنی،تجارب گذشته رشـد سن،جنس،مـیزان:مثل گوناگونی عـوامل بـه  کودکان در باتوجه به آن چه اشاره شد،به طو کلی ترس

  این  . دارد است،بستگی برخوردار آن از کودک که امنیتی ی باالخره درجه و اند آموخته خود وهمساالن والدین از کودکان  که  آنچه

 موقعیتی ی جنبه بیشتر ترس  سنین  ایـن  در.رسد مـی خود اوج به سالگی یـازده و سـالگی سه در آن شدت میزان و و ترس

کودکان بهترین باید دقت کنیم (8812آقایاری،.)کند می  پیدا تعمیمی ی بیشتر جنبه نوجوانی،ترس از پیش های سال در دارد،ولی

پس نباید ترس را به آنها القا کنیم و مواظب اعمال و رفتارمان ،ما ترسیده ایم دالگو بردار هستند آنها به سادگی می توانند بفهمن

انتخاب اسباب بازی نیز بسیار پراهمیت جلوه می کند برخی از والدین عادت دارند بدون در نظر گرفتن روحیات جنسیتی و  .باشیم

ی اقدام به خرید اسباب بازی هایی برای فرزندشان می کنند هنگامی که ما اسباب بازی های وحشت ناک را انتخاب نیز سن

والدین باید قبل از رو به رو شدن فرزند با مسئله ترس زمینه رو به رویی با آن را . سبب پدید آمدن ترس در کودکان می شود،کنیم

مسئله دیگری که در پیشگری از نفوذ ترس در دل فرزندان مهم .دیگر ترسی بوجود نیایدفراهم کنند تا هنگام رو به رویی با آن 

،در در رابطه با ترسی که وجود او را فرا گرفته می باشد والدینشمرده می شود فراهم کردن موقعیتی برای صحبت کردن فرزند با 

باید به او فرصت بدهیم که راجب آن با  می گیرددلش آرام  نیز اینصورت است که می توانیم شرایط را برای او عادی کنیم وفرزند

 والدین که اشتباهی ترین بزرگ،پدر و مادرش صحبت کند و قوت قلب پیدا کند و بداند که شما پشت او ایستاده اید و نباید بترسد

که فراموش کرده اند آنها  است زیرا فکر می کنند ترس او بی دلیل است در حالی کودک ترس دانستن نامحترم شوند، می مرتکب

تحسین کردن ، تشویق  .اید کرده درک را او ترس احساس که دهید دلداری او به کنید سعی کودک هستند بهترین راه این است که

 باید دقت شود والدین سن فرزند را در نظر بگیریند.کردن هدیه دادن به کوکان بسیار تاثیر گذار است تا آنها ترس را کنار بگذارند

بخرج ندهیم زیرا حساسیت زیاد سبب تشدید ترس بیشتر در ذهن  زیادی برخی ترس ها را عادی تلقی کنیم و حساسیت باید

 .ردن از ترسیدن کودک سبب پیدایش آسیب های روانی در او می شوندوالدین با مسخره ک. کودک می شود
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