
 

 

 البكاء لدى االطفال                                        

هو لغة الطفل الصغٌر، وطرٌقته فً الحوار والتواصل 

مع اآلخرٌن، والتعاماللصحٌح مع الطفل ٌستدعً فهم 

هذه اللغة وفك شفرتها بالتعرف علىمغزاها 

كثيرةومتعددة، والوصول وأهدافهاوسببها، فللبكاء أسباب

إلى السبب يستدعي إرهاف الحواسوأحياًنا االستعانة 

 بطبيب األطفال

لكل سبب صرخة مميزة كيف تفسرين صرخات طفلك 

 المختلفة؟

 …هذا سؤال تهتم إجابته كل أم

 :األلم

صرخة مفاجئة طويلة ذات درجة نغمة عالية ،تتلوها 

وعادة ما .  التوقف ثمصرخة وهكذا لحظات قصيرة من

تكون صرخة األلم هً أول األنواع التً تستطٌع األم   

 .تمٌٌزها

 :الجوع

نواح ٌتزاٌد ببطء، وهذا النوع تتعلمه األم بسرعة مع 

 .الوقت

أنٌن فاتر فٌه غنة كأنه ٌخرج من األنف وٌضاٌق الملل 

بعض الشًء، وقد ٌعنً هذا أٌضاً أن الطفل ٌشعر 

 .بالتعب أو عدم الراحة

 :التوتر

أنٌن متضجر بشبه أنٌن الملل، فكما أن الشخص الكبٌر 

إذا كان فً ضٌق فإنه ٌحب أن ٌنفس عن نفسه فكذلك 

الطفل الصغٌر الذي ٌشعر أن التضجر ٌعطٌه شعوراً 

  .أكبر بالراحة

 :المغص

أشد الصرخات التً ال تطاق  وتبدأ فجأة وتستمر دون 

توقف لوقت طوٌل، وقد ٌقبض الطفل خاللها على ٌدٌه 

وهناك نوع معٌن .بشدة أو ٌشد رجلٌه وقد ٌحمر وجهه

 من األطفال حدٌثً % 20 من المغص ٌصٌب حوالً

الوالدة ،حٌث ٌبدأ معهمفً وقت مبكر ،ربما قبل أن 

 ٌكملوا أسبوعٌن من عمرهم، وٌستمر لمدة ثالثة أشهر

 

 

 

 

 كٌف تكتشفٌن اسباب بكاء طفلك

  .علٌك اختبار حفاضات الطفل وهل تحتاج إلً تغٌٌر* 

 .تأكدي من أن الطفل لٌس جائعاً أو عطشاً  * 

تأكدي من أن  الطفل  لٌس فً  جو بارد أو دافًء * 

 أكثر مما ٌجب

 .تأكدي من أن الطفل لٌس مرٌضاً * 

 .علٌك معالجة المغص أو مشاكل التسنٌن* 

 .ٌمكنكأرجحة طفلك فً مقعد أو سرٌر هزاز* 

  .تنشٌط الطفل برفق بٌن ذراعٌك أو فً سرٌر الطفل* 

  .جربً إعطاءه دمٌة* 

  .تحدثً مع طفلك * 

. احملً طفلك فً حاملة األطفال* 

 



 

 

 

 جامعة بغداد

 كلٌة التمرٌض

  االنٌن والتشكً لدى االطفال

 ورود عالء حسن :اعداد

        سرى احمد صبر

 اشراف 

 كرٌم الجبوري علً.د

 علم النفس الطبً

 

 

 االنٌن  والتشكً  لدى  االطفال

كثٌراً ما ٌعبر األطفال عن أعبائهم النفسٌة بشكل غٌر 

عندما ٌشعر الطفل مثالً بالوحدة عند ذهاب . لفظً 

والدته إلى العمل ،فإنه ٌدعً المرض، كً تبقى و الدته 

وأشار الخبٌر األلمانً .فً المنزل إلى جواره

الحظ الطفل أّن "هٌرمانشوٌرٌرإنغلٌش إلى أّنه فً حال

أمه ٌنتابها شعور بالذنب  ال عتقادها بأن  غٌابها عن 

المنزل ٌمثل عبئاً نفسٌاً على طفلها، فإّن الطفل ٌحاول 

من خالإلدعاء المرض ،االقتراب من أمهلٌهدىء  من 

 كما قد ٌدعً الطفل المرض ،ألن فترة ما ". روعها 

بعد الظهٌرة التً  ٌقضٌها فً روضة  األطفال مثالً 

 .ُتثقل كاهله

 

 

 

 

 

 

 

. مساعدة الوالدٌن

. اخرجً مع طفلك  لنزهة على األقدام أو بالسٌارة* 

. دعً الطفل فً حجرة أخرى لبعض الوقت* 

اتركً الطفل مع شخص آخر لبعض الوقت لتأخذي * 

. بعض الراحة

 . تقبلً فكرة أن بعض األطفال ٌبكون مهما فعلت* 

 تذكري أن هذه المرحلة ستمضً سرٌعاً * 
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