
 
 
 

قوةة االلمس                                                
                                           

 
 

تذكر أأنن هھھھناكك االعديید من ااالددوواارر ااألبويیهھ االمهھمهھ االتي  . إإنن اانجابب ططفل في ووحدهه حديیثي االوالددهه قد يیكونن أأمًراا مخيیفًا وومربًكا للغايیهھ
ال تستهھيین اابداا بقوتك ٬، وو لمستك ٬، وورراائحتك ٬، وو صوتك ٬، ووحبك ٬، فإنن كل هھھھذهه ااألشيیاء قد توفر  . غيیرككال يیمكن ألحد االقيیامم بهھا 
. أأفضل ددعم لنمو ططفلك  

  ال يیوجد شفاء مثل شفاء االلمسهھ االبشريیهھ. " بوبي فيیشر"                                          



 

 
 

قد يیحميینا نظامم االلمس لديینا  . فاللمس يیؤثر على كل مجالل من مجاالتت حيیاتناإإنن ااوولل نظامم حسي يیتطورر في االرحم هھھھو االلمس ٬، 
. من االخطر ٬، كما يیزووددنا بذااكرهه عاططفيیهھ وويیساعدنا على االشعورر بالهھدووء وواالحب وو ااستكشافف االعالم اايیضا  

يیاتت هھھھرمونن االتوتر يیعززز االلمس ززيیاددهه هھھھرمونن االحب االمسمى باألووكسيیتوسيین االذيي يیساعدنا علي ااالسترخاء كما يیقلل من مستو
. وويیطلق مشاعر االثقهھ وواالعطف ٬، ووال يیزاالل االلمس مهھما ططواالل حيیاتنا  

 

نحن بحاجة االى ثمانيیهھ مرااتت من االعناقق يیوميیًا ٬، أأرربعة للبقاء على قيید االحيیاةة ووثمانيیة للنمو." فرجيینيیا ساتيیر"              
 

 
 
 

تطويیر االلمس  
 

ااألسبوعع االسابع من االحمل يیبدأأ االلمس في االتطورر. في •  
12في فترهه •  أأسبوًعا ٬، يیظهھر أأنن االجنيین يیمسك بالحبل االسريي وويیضع يیديیهھ على ووجهھهھ بل وويیمص إإبهھامهھ. 15-  
٬، توجد مستقبالتت جلديیة في جميیع أأنحاء االجسم. في ااألسبوعع االعشريین•   
. ٬، تبدأأ ااالمم بالشعورر باأللم 24ألسبوعع في اا•   

 



رحم يیتم تغطيیة االجنيین بالشعر االزغب ٬، ااثناء قيیامم ااألمم بالمشي يیشعر االجنيین بإحساسس تدليیك لطيیف ووذذلك ناتج عن تحركك في اال
)2009االسائل ااألمنيیوسي االمرتبط بإفراازز ااألووكسيیتوسيین االذيي يیساعدنا في تطوررنا االعاططفي . ( بيیسترووفا ٬،   

 
 

 

 
 

  لمسة ررقيیقة
 

عندما تأتي إإلى سريیر ططفلك ٬، أأووال تحدثث بهھدووء ٬، فقد  .االواالديین مهھمة جًداا لنمو ددماغغ ططفلكتعتبر االلمسة االمليیئهھ بالحب من 
إإلى  فعلهھ٬، فإنهھ يیحتاجج شاهھھھد رردد . ليیمسكهھ في االبداايیة وولكن بعد ذذلك ضع يیديیك برفق على جلد ططفلكك تحتاجج إإلى منحهھ إإصبع

.لحظة للتكيیف  
 



 
 
 
 

للغايیة ألنن بشرتهھ قد تبدوو هھھھشة ووشفافة ٬، خذ ووقتك ووتذكر أأنن ااأليیديي االداافئة في االبداايیهھ قد يیكونن لمس ططفلك في أأمًراا مخيیفًا 
.وواالبطيیئة وواالحنونة يیسهھل على ططفلك االتكيیف معهھا  

 
 



 

 
 
 

إإنن عمليیة االلمس ووااالتصالل  .أأرِرخخ يیديیك االداافئة وو تنفس برفق ووهھھھدووء ووااسترخخ ٬، سيیتعرفف ططفلك على لمستك ووصوتك وورراائحتك
  .م نمو ددماغغ ططفلكاالبسيیطة هھھھذهه قويیة للغايیة ووتدع

 
.يیمكنك االتحدثث إإلى أأحد أأعضاء فريیق حديیثي االوالددةة ٬، سوفف يیدعمونك أأنت ووططفلك لتوفيیر لمسة مناسبة لعمرههكما   

 
 



 
  إإررااحة ططفلك باللمس

 
االتي إإنن إإقامة ططفلك في ووحدةة حديیثي االوالددةة ٬، قد تكونن من االتجارربب االغيیر ساررهه لديیك ٬، لكن هھھھناكك االعديید من ااألنشطهھ ااالبويیة 

.يیمكنك االقيیامم بهھا لدعم ططفلك أأثناء أأيي إإجرااءااتت مؤلمة  

.اامنح ططفلك لمسهھ لطيیفهھ بيیديیك •  
.إإبق متالصقًا بهھ  •  
.ااررضعهھ ررضاعهھ ططبيیعيیة  •  
.ددعي ططفلك يیمتص ددميیة  •  
.ددعيیهھ يیمسك بإصبعهھ  •  
.ددعهھ يیدفع على يیدكك بقدمهھ •  
.اامسك يیديیهھ برفق باتجاهه االوسط ٬، لفهھم بقطعة من االشاشش  •  
.ضع ططفلك على جانبهھ •  

 
 

االتالصق  

االتالصق هھھھو ووضع ططفلك بدوونن مالبس بعيیدااً عن االحفاضض على صدرركك االعاررحيیث يیوصى بإجرااء االتالصق مع ططفلك لمدةة ال 
أأنن عمليیهھ االتالصق لديیهھا االقدررهه االكبيیرهه لدعم كل من االطفل كما .تقل عن ساعة ووااحدةة وولكن يیجب اانن تكونن اانت ووططفلك مرتاحانن

. وواالواالديین  
 



 
تحكم أأفضل في ددررجة االحرااررةة . •  
اانخفاضض خطر ااإلصابة . •  
قضاء فترهه أأقصر في االمستشفى . •  
نومم بشكل أأفضل .االتنظيیم  •  
اانخفاضض ااأللم ووااالجهھادد . •  
تحسيین االرضاعة . •  
ززيیاددةة ررضا االواالديین . •  
ززيیاددةة ثقة االواالديین . •  
تقليیل إإجهھادد االواالديین . •  
تحسيین االصحهھ االعقليیهھ للواالديین. •  

 
  

 

 
 
 

 
 

  .سوفف يیقومم فريیق حديیثي االوالددةة بدعمك ووستقررروونن مًعا متى ووكيیف سيیخرجج ططفلك من فترهه االتالصق
 

 
 

تدليیك حديیثي االوالددةة  
 

تدليیك حديیثي االوالددةة هھھھو نشاطط أأبويي رراائع وولهھ االعديید من االفواائد لكل من االواالديین ووااألططفالل٬، كما أأنهھ يیوفر فرًصا لللمس بحب 
وواالرعايیة االتي تعتبر مهھمة جًداا لنمو ددماغغ االطفل. وو نظًراا ألنن بشرةة ططفلك االناميیة يیمكن أأنن تكونن ناعمهھ جداا ٬، ووقد تظهھر عليیهھا 

سيیولوجي ٬، فمن االمهھم أأنن تبقى على توااصل مع فريیق حديیثي االوالددةة ووااتباعع إإررشاددااتت االتدليیك االخاصة عالماتت عدمم ااالستقراارر االف
بهھم.  



 

 
 

نحترمم ااختيیارر االواالديین لزيیت  ""Sensory Babiesأأسبوًعا. في  31غالبًا ما يیكونن ااألططفالل جاهھھھزيین للتدليیك بمجردد بلوغهھم 
االتدليیك ٬، وومع ذذلك فإننا نميیل إإلى ااستخداامم ززيیت جوزز االهھند االعضويي.  

 

 
 

من االمهھم أأنن يیحصل ططفلك على ضرباتت قويیة ووبطيیئة ووثابتة ٬، ووذذلك بناًء على ااإلشاررااتت االسلوكيیة لطفلك ووعمرهه االحملي وواالحالة 
عما تفعليیهھ ووعودديي إإلى يیديیك االبطيیئة  عالماتت عدمم ااالستقراارر ٬، فتوقفياالطبيیة٬، وولكن إإذذاا بداا ططفلك غيیر مرتاحح أأوو بداا عليیهھ 

.سيیكونن االمعالج االطبيیعي في ووحدةة حديیثي االوالددةة قاددرًراا على ددعمك بهھذاا وواالثابتهھ.  
 

 
 

للطفل ههفواائد  

إإلى أأنن تدليیك حديیثي االوالددةة لهھ فواائد كبيیرةة لكل من االواالديین وواالطفل." 2018توصلت االمجاالتت االبحثيیهھ عامم "  
 
 
 

  تحسيین ااستقراارر ددررجة االحرااررةة. •
.إإقامة أأقصر في االمستشفى •  
.ززيیاددةة االوززنن •  
تحسيین االنمو االعصبي.  •  
.تحسيین قوةة االعضالتت •  
ااالستيیقاظظ. وو تحسيین ددووررااتت االنومم •  
تحسيین االوعي االحسي.  •  



تحسيین االدووررةة االدمويیة.  •  
. ااأللمنسبهھ اانخفاضض  •  

 
 

فواائدهه للواالديین  
 

يیخفف االتوتر. •  
يیعزززمن نشاطط ددوورر ااألبوةة ووااألمومة. •  
يیقلل من ااكتئابب ااألمهھاتت. •  
يیزيید من ااستجابة االرضيیع.  •  
تحسيین تفاعل االواالديین مع االرضيیع.  •  
يیزيید من االشعورر بكفاءةة ااألمم . •  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

جيیًداا تدليیك ططفلك .إإبق على ااتصالل دداائم مع فريیق حديیثي االوالددةة ٬، ووستقررروونن مًعا ما إإذذاا كانن االيیومم يیوًما                  


