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لماذا يرفض طفلي
ان يضعه احد غيري

للنوم؟ 

فوائد مشاركة الزوج
في االعتناء بالطفل

في وقت النوم 

هل انا بحاجة لتغيير
عادات التهدئة (مثال

ارضاع الطفل حتى
ينام) كي يتقبل زوجي

وقت النوم؟ 



في مرحلة معينة، قد يبدو (خصوصا ان كنت ام مرضعة) ان طفلك ال
يستطيع ان ينام مع مقدم رعاية آخر، وقد نظن أن مهمة مساعدة

الطفل عىل االسترخاء والنوم هي مهمة االم لوحدها. ولكن انا هنا كي
اخبرك عزيزتي االم وعزيزي األب ان هذا غير صحيح بتاتا.

مساعدة الزوج ليست مهمة لصحة االم فحسب، بل هي مهمة ايضا كي
تزداد ثقة االب بنفسه وقدرته عىل رعاية طفله. عندما يصبح االب جزء
من رعاية طفله فهذا يشجع افراز هورمون االوكسيتوسين في جسمه،

االمر الذي يزيد من حبه وتواصله مع طفله. 
 في بعض الحاالت، اشراك االب في وقت نوم الطفل يكون بسبب
استعداد العائلة الستقبال مولود ثاني، او ان االم تريد التقليل من

الرضاعة الليلية (بعد ١٢ شهر) او االستعانة بالزوج خالل الليل،  كل هذه
اسباب منطقية كي نرغب بمساعدة طفلنا عىل تقبل والده وقت النوم. 

 
عزيزتي االم، عاجال ام آجال اريد منك ان تدركي انه من الطبيعي واالفضل

لصحتك النفسية، ان تطلبي المساعدة من من حولك، يمكن انك تشعرين
انك قادرة عىل القيام بكل امر لوحدك، ولكن طلب المساعدة ليس ضعف،

وال يدل عىل انك ام "ضعيفة". انا اعرف ان االمومة اصبحت منعزلة نوعا
ما، ولكن هذه ليست ظروف مثالية لتريية األطفال. من الطبيعي ان

تساعد بيئة االم في رعاية الطفل.  
 

في االشهر االوىل من حياة طفلك، هو قادر عىل تقبل العديد من
مقدمي الرعاية، هذه منظومة لضمان نجاة المولود الجديد في حاالت

يحدث شيء لالم. كل ما بدأ االب باخذ دور في رعاية طفله باكرا، سهل
هذا عىل الطفل ان يتقبله الحقا ايضا. 
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بعكس ما كنا نفكر سبقا، الطفل ال
ينشيء عالقة ترابط مع مقدم

الرعاية نتيجة حصوله عىل الطعام
منه، بل لحصوله عىل دفء وحنان
وتهدئة من هذا الشخص.  بعض

االمور التي يمكن لألب القيام بها مع
طفله في األشهر األوىل:

مساعدته عىل التجشؤ بعد الرضاعة،
تغيير الحفاظ، وضعه بوضعية جلد-
عىل-جلد، هزه بلطف كي ينام، النظر

بعينيه، التحدث معه...



بين جيل ٤-٧ اشهر يبدأ الطفل بتمييز
مقدم الرعاية االساسي في حياته ولكنه ما
زال قادر عىل تقبل مقدمي رعاية آخرين، اذ

ان هذه المرحلة تسبق فترة قلق االنفصال.
بعد جيل ٧ اشهر يصبح تعلق الطفل

بمقدم الرعاية االساسي اقوى، ويفضله
عن غيره، بل ويمكن ان يرفض غيره. مع ان

هذه المرحلة ليست سهلة، خصوصا عىل
الشريك الذي يريد ان يساعد زوجته ولكنه
يواجه رفض طفله له، دعونا ننظر لهذه
المرحلة من منظور عالقة الترابط: هذه

المرحلة مهمة كي يؤسس الطفل ترابط
آمن مع مقدم رعاية، يمكنه من خالل هذه
العالقة انشاء عالقات اخرى في المستقبل،
مع افراد في دائرة مقدم الرعاية االساسي

(في اغلب الحاالت: االم)  
 

اذا كان طفلك اكبر من ٧ اشهر، ال تقلق/ي!
يمكنك القيام بعدة امور لمساعدته عىل

تقبل والده تدريجيا في وقت النوم.

يمكن ان ُنشرك االب في وقت النوم بخطوات بسيطة
وتدريجية، من خالل اشراكه في روتين النوم شيئا

فشيئا. اذا كان روتين النوم مثال: لعب، حمام، فرش
اسنان، قصة، رضاعة/هز ومن ثم نوم:

١. في اول يوم، يقوم هو باللعب مع الطفل، وتنضم االم له في الخطوة
التي تليها.

٢. في اليوم التالي يقوم هو في اللعب مع الطفل، وفرش اسنانه،
وتنضم االم في الخطوة التي تليها.

هكذا اىل ان يقوم االب  بجميع خطوات روتين النوم حتى وقت الرضاعة/
الهز او اي وسيلة تهدئة. 

٣. من بعدها يمكن ان نبدأ بالتمرن رويدا رويدا عىل ان يضع االب طفله
للنوم باسلوبه الخاص، ال يحتاج االب ان يقوم بنفس ما تقوم به االم (في

حالة الرضاعة الطبيعية هذا بديهي).
 

مالحظة: مهم ان نمشي بالوتيرة المناسبة للطفل في هذه السيرورة، 
 بعض االطفال االكثر حساسية يحتاجون لتمهل اكثر. وغالبا قد يبكون في

اخر مرحلة، وهذا يحتاج تجاوب وتفهم منا.



هنالك فكرة انه اذا لجأت االم السلوب تهدئة معين في وقت نوم طفلها،
اذا سوف يتوقعه الطفل من كل مقدم رعاية. ويسرني ان اخبرك ان هذا

غير صحيح. ما يحدث في الحقيقة هي ان االم عادة تقضي اكثر وقت مع
طفلها، فيشعر الطفل براحة معها، ولذلك ُيفضلها وقت النوم. 

هذا المعتقد يجلب الكثير من التوتر لالم، خصوصا المقبلة عىل العمل، او
عىل ادخال طفلها اىل حضانة. فتقوم االم بتغيير عادات التهدئة قبل هذا
التغيير ويتغير روتين الطفل، هذا باإلضافة اىل التغيير الكبير الذي يأتي مع

عودة األم للعمل او الذهاب للحضانة. 
بينما لو حافظت اللم عىل العادات التي تجلب لها ولطفلها الراحة

واالسترخاء، سوف تجلب هذه االوقات للطفل طمأنينة خالل التغيير الكبير،
وتخفف حدته عليه.

نعم، الطفل قادر عىل ان ينام بأساليب مختلفة مع مقدمي رعاية
متعددين، ولكنه يحتاج ان يشعر براحة ُقصوى معهم. اذا رفض طفلك

النوم مع والده، ليس هذا بسبب انه ُمتعلق بوسيلة تهدئة، بل النه يشعر
براحة ُقصوى معك. كي يستطيع األب وضع طفله للنوم، عليه بناء
عالقة متينة وقوية معه، قضاء وقت نوعي معه، االصغاء لحاجات

الطفل النفسية كالتنفيس عن المشاعر، اللعب مع الطفل حسب توجيه
الطفل، القيام بأمور حسب اشارت الطفل، وغيره.  

نعم، ستكون هنالك مرحلة من التأقلم والتعلم، لألب وللطفل، قد تشعرين
ان هذه السيرورة ستفشل، ولكن علينا ان نثق بقدرة طفلنا عىل تقبل

والده، وان نثق ايضا بقدرة زوجنا عىل تهدئة طفلنا.  



مالحظة مهمة لالم واألب في
هذه السيرورة:

نشاطات خالل اليوم لتعزيز
التواصل بين االب والطفل:

اللعب مع بعض وقضاء وقت نوعي من دون مشتتات
(تلفون/تلفاز)

الخروج مع بعض للحديقة
تواجد االب مع طفله اثناء بكاءه وان يساعده بالهدوء

من خالل التعاطف واالصغاء وتجنب تشتيت الطفل
والهاءه.

التمهل خالل اوقات الرعاية (تغيير الحفاظ/االكل)
واستغالل هذا الوقت كي يكون وقت نوعي بين األب

والطفل

قد يقوم زوجك ببعض االمور المختلفة
عن اسلوبك بالتعامل مع طفلك، وال

بأس بهذا، ونعم، اغلب االطفال سوف
يبكون عند هذا التغيير، خاصة بعد عمر
ال-٧ شهور… في الكثير من األحيان قد

تشعر األم ان عليها "إنقاذ" زوجها
وطفلها من هذه التجرية، األمر الذي

يدفعها للتدخل، اعطاء المالحظات، او
اخذ الطفل من جديد. مهم ان ال

تقدمي المالحظات الكثيرة لزوجك
خصوصا في وقت تجاوبه، دعيه

وطفلك يجدان ما يناسبهما، دعي زوجك
يجد اسلوبه الخاص، هذا سوف يزيد من
ثقته بنفسه. اصغي الفكارك ومشاعرك،

النها تلعب دور في تقبل طفلك لهذا
التغيير. 

عندما نفهم ان بكاء الطفل في الُعزلة هو الُمشكلة وليس بكاءه فحسب،
سوف ندرك ان بكاء الطفل اىل جانب والده المتجاوب، هو طبيعي وفيه

تشافي،  فعندما يبكي الطفل في حضن مقدم رعاية متجاوب وهادي، فهو
يحصل ايضا عىل الهورمونات والتحفيز االيجابي من خالل القرب هذا. 

هكذا، سوف نصبح قادرين اكثر عىل القيام بهذه الخطوات بثقة. طبعا علينا
كأهل ان نسعى كي تكون هذه السيرورة يسيرة عىل الطفل، من خالل دعم

التواصل بين األب والطفل:



أهال بكم

عزيزتي األم،

عزيزي األب...

إسمي خلود، أنا أم لطفلين، أية وعمران. أقيم مع عائلتي في 
 كندا. منذ أن أصبحت أما، بدأ عالم األطفال يشدني، وكنت دوما
أسعى لتعلم المزيد كي أستطيع أن أوفر البيئة المناسبة لنمو

أطفالي. لن أنكر أن هذه الرحلة كانت مليئة بالتحديات! أولها
وأكبرها موضوع نوم طفلتي، ولكن بفضل هذه التحديات وجدت

شغفي: التربية السليمة المتجاوبة. 
كمرشدة نوم من منظور شمولي، اطمح لمساعدة امهات مثلي
للحصول عىل نوم هنيء لهن وألطفالهن، من خالل تفهم حاجات
طفلهن، ودعم الترابط اآلمن، ومن دون اللجوء ألي اسلوب فصل
الطفل او تحديد التجواب معه (ما ُيعرف ب"التدريب عىل النوم")

 
يسرني أن نبقى عىل تواصل...
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