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وقتی کودک تان خواب بد میبیند

 کودکان خوردسال همیشه نمیتوانند فرق بین رؤیا و واقعیت را تشخیص دهند. بعضی از کودکان رؤیاهای دارند که آنقدر "واقعی" و ترسناک به نظر میرسد که وقتی 
 از خواب بیدار میشوند ناراحت هستند. این مسئله میتواند والدین را نیز ناراحت کند و باعث شود همه از خواب بیدار شوند. به عنوان یک والد، کارهای وجود دارد که 

میتوانید انجام دهید تا به کودک تان کمک کنید کمتر خواب بد ببیند تا همه بتوانند بهتر بخوابند.

خواب بد چیست؟ 

خواب بد رؤیایی بسیار ترسناک است. ممکن است باعث شود فرزندتان از خواب 
بپرد و گریه کند، یا باعث شود تخت خوابش را تر کند. 

چی چیز باعث خواب بد میشود؟ 

• کودکان 	 جدید.  کشور  یک  به  رفتن  و  جنگ  جمله  از  وحشتناک    تجارب 
)حتی نوزادان( خاطرات خود را در بدنشان نگهمیدارند. ممکن است بوها، 

صداها و مناظر را به یاد بیاورند که میتواند باعث خواب بد شوند.
•  احساسات که کودکان خوردسال قادر به درک، صحبت کردن در مورد آنها 	

یا درخواست کمک در موردشان نیستند.
•  احساس ناامنی در مورد تغییرات در زنده گی یا استرس، نگرانی و ترس 	

والدینشان. 
•  تماشا یا شنیدن برنامه های تلویزیونی و برنامه های خبری که برای کودک 	

ترسناک هستند. 

چرا کمک به کودک تان در مورد خواب بد 
اهمیت دارد؟ 

•  تعداد رؤیاهای ترسناک بیش از حد ممکن است باعث شود کودک در طول 	
کنند،  امنیت  و  احساس مصونیت  وقتی  کند. کودکان  نگرانی  احساس  روز 

بهتر عمل میکنند.
•  خواب خوب برای سالمت، یادگیری و رها شدن از استرس بسیار مهم است. 	

وقفه در خواب باعث کاهش کیفیت و طول مدت خواب میشود. 
• میشود. خواب 	 مختل  خوابشان  نیز  والدین  میبینند،  بد  کودکان خواب   وقتی 

خیلی کم به این معنی است که هم والدین و هم کودکان ممکن است تحریک 
پذیر شوند. 

•  کودکان که خواب بد میبینند ممکن است از خوابیدن بترسند و در نتیجه وقت 	
خواب برایشان دشوار باشد.



برای مشاهده دیگر معلومات زبان های متعدد والدین به آدرس cmascanada.ca/cnc/parents مراجعه کنید
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چطور میتوانید به کودک تان کمک کنید 
راحت بخوابد و خواب های بد کمتر ببیند؟ 

•  کودکان به فعالیت های جسمی زیاد نیاز دارند تا خسته شوند و به طور صحیح 	
به  و  است  خوب  بدن  برای  تازه  هوای  و  باز  فضای  در  بازی  بخوابند. 

استراحت کردن مغز کمک میکند. 
• است 	 ممکن  کنید.  اجتناب  هستند  کافئین  حاوی  که  نوشیدنی های  و  غذا   از 

از نوشابه ها، چاکلیت، چای و  باعث شوند خوابیدن دشوار گردد. بسیاری 
قهوه کافئین دارند. 

•  به کودک خود ناشته زمان خواب که سرشار از پروتئین است مانند گوشت، 	
پنیر، تخم مرغ یا توفو بدهید. کودکان گرسنه در طول شب بیدار خواهد شد. 

• شروع 	 مشخص  ساعت  در  شب  هر  که  باشید  داشته  خواب  برنامه   یک 
شود. این کار باید حدود 30 دقیقه طول بکشد و میتواند شامل فعالیت های 
کم سروصدا، نور کم، حمام گرم، نوازش فراوان و داستان/ آهنگ/دعا باشد. 

• کودکان 	 بخوابد.  ساعت   12 تا   11 تان  کودک  که  کنید  حاصل   اطمینان 
خوردسال در طول روز نیاز به استراحت دارد. 

• بخوابد. 	 یا  استراحت  تختخواب  در  باید  است،  خسته  تان  کودک  که   هنگام 
هنگام که کودکان در مکان های مختلف و در زمان های مختلف مخصوصاً 
در جلوی تلویزیون میخوابند، خوابیدن برایشان سخت تر میشود و در طول 

شب بیدار میمانند.
• اگرچه 	 باشد،  داشته  به چراغ  کوچک خواب  نیاز  تان   ممکن است کودک 

تاریکی کامل بهتر است. 
•  اطاق سرد با کمپل گرم باعث خواب بهتر میشود. 	

وقتی کودک تان در اثر خواب بد از خواب 
بیدار میشود چی باید بکنید؟ 

•  کودک تان را آرام کنید. آرام و مهربان باشید. 	
•  اگر کودک تان تخت خود را تر کرده است، آن را به سرعت پاک کنید و توجه 	

داشته باشد که کودک تان از قصد این کار را انجام نداده است. 
•  اگر کودک تان به اندازه کافی بزرگ شده است، از او بپرسید چی خواب 	

دیده است. 

• تا 	 کنید  نوازش  یا  بگیرید  او را در آغوش  بخوانید،  آواز  تان   برای کودک 
زمان که دوباره بخوابد.

•  روز بعد از کودک تان بخواهید رؤیای ترسناکش را نقاشی کند؛ سپس نقاشی 	
را پاره کرده و آن را دور بیاندازید. 

•  اگر خواب در مورد یک خاطره ترسناک بود، در مورد آن با کودک خود 	
صحبت کنید. به کودک تان کمک کنید تا متوجه شود که این اتفاق مدتها قبل 

و در جای دیگر افتاده است، و او اکنون در امنیت است. 
• امنیت و شادی داشته و خاطرات 	 تان بخواهید جای که احساس   از کودک 

این مکان ممکن  کنید(.  نقاشی  برایش  )یا  کند  نقاشی  را  دارد  آن  از  خوب 
است واقعی یا خیالی باشد. این نقاشی را در کنار تختش قرار بدهید تا وقتی 
میخواهد بخوابد به آن نگاه کند. همچنین میتوانید عکس از چهره خندان خود 

را در آنجا قرار دهید. 

اگر ترس های شبانه و خواب های بد  از بین 
نرفتند، چی کار را باید انجام داد:

•  ترس های شبانه، خواب  های بد شدیدتر هستند. کودک تان ممکن است فریاد 	
بزند، قادر به بیدار شدن یا شناخت شما نباشد.  

•  ترس شبانه بعضی وقت جای نگرانی ندارد. معموالً کودک ترس های شبانه 	
را به یاد نمیآورد، هرچند این مسئله والدین را ناراحت و خواب تمام خانواده 

را مختل میکند. 
•  اگر خواب بد یا ترس ها شبانه بارها اتفاق افتاد و/یا پس از امتحان کردن تمام 	

استراتیژی های فوق برطرف نشد، سعی کنید از داکتر تان کمک بگیرید.  

وقتی کودک تان خواب بد میبیند
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