ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪن ﮐﻮدک و  ۱۰دﻟﯿﻞ
اﺻﻠﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ آن
ﻋﻠﺖ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪن ﻧﻮزاد در ﺷﺐ ﭼﯿﺴﺖ ؟
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻮدﮐﺎن  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺐ و  ۴ﯾﺎ  ۵ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻮل روز ﺑﺨﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ از
ﺷﺶ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .آن ﻫﺎ در رﺧﺘﺨﻮاب ﺧﻮد ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺑﺮاﺣﺘﯽ دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ؛ ﺧﺐ اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ اﯾﺪه آل اﺳﺖ .ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺧﻮاب زﯾﺎدی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪن ﺑﭽﻪ
ﻫﺎ ،در ﺧﻮاب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ از دﻻﯾﻞ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪن ﮐﻮدک
اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﯾﮏ ﮐﻮدک اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﯿﺪاری ﻣﯽ
آورد .ﻫﺮ ﮐﻮدک ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر
ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ او ﻏﺬا ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﺐ ﯾﺎ درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از
ﺧﻮاﺑﯿﺪن در رﺧﺘﺨﻮاب اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﻨﺪ .
آن ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ رﺷﺪ را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ
از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن
زود ﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن ﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺮرا ﺑﺎ وﻋﺪه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺪاری اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪن
ﮐﻮدک را ﺑﺎ ﻏﺬا ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .

ﺗﺸﻨﮕﯽ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺑﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ
دﻣﺎ ،ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ ۱۲ .ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﺧﻮاب ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻮزاد اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻃﻮل روز
ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﻫﯿﺪارﺗﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻃﻮل ﺷﺐ ،اﮔﺮ زﯾﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ او آب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
ﺑﺪﻫﯿﺪ و اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ او را ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎره ﻣﺼﺮف آب ،ﺑﺎ
ﭘﺰﺷﮏ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ .
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪن ﮐﻮدک در ﺷﺐ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،آوردﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﺐ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺸﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺣﺪود ﯾﺎزده ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب دارﻧﺪ اﮔﺮ ﮐﻮدک از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﮐﻮدک ﺷﺐ
ﺧﻮاب ﺑﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﺑﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﯾﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
اﻣﺎ ﺧﻮاب آﻟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮی و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ آن ﻫﺎ را آرام ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺪون ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﺎ ﺣﻤﺎم ﺑﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاب راﺣﺖ آن ﻫﺎﺳﺖ
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻮدک ،ﺑﺮ

ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﻮد ،ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺪ .
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻮزدان و ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎز زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﺴﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ،ﻧﮕﻬﺪاری و
راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎدی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .آن ﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه ای دارﻧﺪ.
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ و درد را
ﻧﺪارﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺷﻤﺎ آن ﻫﺎ را در ﺑﻐﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﯽ
ﻓﺸﺎر ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺎﻫﯽ از وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺜﻞ آﻏﻮش ﮐﻮدک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻮدک ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد .
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﮑﯿﺪن دارﻧﺪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎز ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻤﮑﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺴﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ
ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ ،ﺑﻄﺮی ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻟﺬت ﻣﮑﯿﺪن را ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ
ﺑﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک ،در ﺣﺎل دﻧﺪان درآوردن اﺳﺖ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﻟﺜﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﻣﯽ رﯾﺰد و ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ
ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن از ﭘﻮدرﻫﺎی اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺶ ،ﺑﺮای رﺷﺪ دﻧﺪان ﮐﻮدک اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .
آن ﻫﺎ در ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻮدک در ﻃﻮل روز ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﺑﺠﻮد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،راه ﺑﺮود و ﻏﯿﺮه .ﺑﻌﻀﯽ از
ﻧﻮزادان ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﺣﺎل ﻣﺮور
ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ و واﻗﻌﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آن را ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ،ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دﻻﯾﻞ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪن ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﺪ
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ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ،ﺑﺎد ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ،از ﻣﻮارد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﻮزاد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .
ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺗﯿﻦ و روال ﺧﻮاب
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاب ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﮔﺎﻫﯽ  ۵ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود اﯾﻦ روال ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .
آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ
ﮐﻮدﮐﺎن دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻓﺘﺎده و ﮐﻮدک از ﻣﺎدرش ﺑﺮای ﺧﻮاب ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﻻن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک و ﻣﺎدر و ﭘﺪر از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ
ﺧﻮاﺑﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﮐﻨﺎرﺗﺎن ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮاب او ﮐﻨﺎرش ﺑﺎﺷﯿﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ .ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺪﻫﯿﺪ .
در ﻫﺮ ﺻﻮرت در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ده آﯾﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻮدک ذﮐﺮ ﺷﺪ  ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻮدک ،ﺑﺮای ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ ،ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺑﯽ اﻋﺼﺎﺑﯽ ﺑﺎ او
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﯿﺪ ،او را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﻟﺒﺨﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺣﻞ

ﮐﻨﯿﺪ .

