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ي األشهر الثالثة األوىل عند الرضيعالبكاء 
 
 :من عمره ف

  ي يعبر فيها البكاء
ي من ألم أو أو  ا كون جائعيطلب المساعدة عندما عن حاجته ل طفلكهو الوسيلة الت 

 .احيرتا عدميعان 

   :ي األشهر الثالثة األوىل نقسم البكاء إىل أربعة أنواع
 
 لتبسيط مقاربة موضوع بكاء الطفل الرضيع ف

o  ي يولج  د أو الحر أو درجة اعتيادية حفاضه  تبلل: و هو البكاء الطبيعي الذي يعبر به الطفل عن جوعه أو البكاء اإلعتيادي أو الفي   أو شعوره بالبر

ي أو الغازات البطنية. هذا النوع من البكاء من 
ين ساعة و عادة 021إل تتجاوز مدته ساعتي   )المغص البطت  ي األرب  ع و عشر

 
تتعامل  دقيقة( ف

 .يزعجه السبب الذيو إزالة بسهولة بتلبية احتياجات الرضيع اليومية معه األمهات 

o  ي
. هنا يجب مراجعة طبيب لة مرضية معينة تسبب له عدم اإلرتياح أو األلم: حيث تكون لدى الرضيع حاالبكاء الناتج عن سبب مرض 

 األطفال لتحديد نوع المرض عند الطفل. 

o  :"ي يتجاوز مجموعها  البكاء الشديد  عبارة عن نوبات من و هو  البكاء المفرط أو الشديد أو ما يسىم "مغص األشهر الثالثة
ساعات  3الت 

ين ساعة. دقيقة( خالل األر  081)   إحصائيا  ب  ع و عشر
 
ي حواىلي خ

ي األشهر األوىلمس يعان 
ة ما ف  ي فب 

ي تسبب  نوبات البكاء هذهمن  الرضع ف 
و الت 

 اؤلرهاق و قلة النوم له و لألهل معا. 

 

  االنتباه إليه األهلما يجب عىل 
ً
ي أن بكاء طفلك قد يكون عالمة عىل   :أوال

 
 ؟ا ضيمر كونه متى يجب أن تشك ف

  ي أي وقت
 .لك ، فعليك دائًما اإلتصال بطبيب األطفالبشأن بكاء طف ةإذا كنت قلقف 

  ي هذه الحالة  كعادة ما يسأل
  :السؤالي   التاليي   طبيب األطفال ف 

؟بشكل  و يزيد وزنه ل طفلك ينمو ه .2  طبيعي

ات هل  .0  من الهدوء بي   نوبات البكاء؟طفلك  عىلطويلة تمر فيى

 "   و هذا هو حال معظم الرضع الذين  " فهذا يدل غالبا عىل أن طفلك غب  مصاب بمرضنعمإذا كان جوابك عىل هذين السؤلي ) عضوي )جسمي

ات طويلة.   يبكون لفب 

  لتفتيش عن عالمات المرض عند طفلك و هذا يحدث لدى قلة من الرضع. " فهنا يجب اال" لي   اأما إذا كان جواب أحد السؤ 

 

 يمكن أن تشي  إىل مرض طفلك:  التاليةمات عال ال األعراض و

 عند الطفل  أني   مستمروجود  .0

 عن بكائه الذي تعرفينه.  ختلفي برصاخ عاىلي طفلك يبكي  .2

ة و  اإلقياء المتكرروجود  .3  .بكميات كبب 

از ) .4 ي البر
ات ف  از. د وجود مع ( خاصة إمساك أو إسهالتغب  ي البر

 م ف 

ة ا أو بعده الرضاعة أثناءالرصاخ و أالبكاء الرضاعة:  وجبات أثناءالطفل تململ  .5  .مباشر

جالدرجة  (:الحم) ارتفاع الحرارة .6  .درجة مئوية 37.8أعىل من  يةحرارة الشر

ات هدوء. بدون مستمرين   الوسائل:بكاء و اراخقدرة األهل عىل تهدئة الطفل بشت  عدم  .7  فب 

 المص و الرضاعة. ضعف قدرته عىل و  الطفل و تثبط مولخ .8

 و تقببه.  نتفاخ اليافوخا .9

ي غي   بشكل زيادة الوزن   .01
 
 ./ يوم غرام 21-05أقل من أي  كاف
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 ي من واحد أو أكير من األعر ف
 
لمزيد من المعلومات عن أمراض  و طبيب األطفال. مراجعة اض المذكورة أعاله ، يجب عليك إذا كان طفلك يعان

ي تسبب  حديث
ي قسم )معلومات األهل ه يرج  مراجعة الملف الخابكاءالوالدة و الرضيع و التى

 
 << حديث الوالدة (. ص بذلك ف

 

  ( إذا كان طفلك غي  مريض )أما ي ي من نوبات  هو فيفضل تأكيد ذلك بعد الفحص الطت 
 
 .شهر الثالثة"و ما يسىم "مغص األ أ (المفرط)البكاء يعان

  ي امي   "تتذكرنا أعاله كما
 
: نوبات بكاء الرضيع ف  ألشهر الثالثة" من العمر بما يىلي

o  ء لتهدئته خاللها أنه يبدو يومية من البكاء الشديد ، نوبات منتظمة ي
ي اليوم.  3أكبر من تستمر  .إل يمكنك فعل أي شر

 
 ساعات ف

o ي لدى الرضيع.  زءا منها جآلن و إن كان يعتقد أن ب هذه النوبات ليست معروفة بدقة حت  اأسبا
ذلك ل )و ليس كلها( ناتج عن المغص البطت 

 ".األوىل تسم أيضا "مغص األشهر الثالثة

o  ا نسبًيا بقية ا الطفل يكون و عادة ما ، مساًء ومنتصف الليل 6:11، خاصة بي   الساعة ة شائع حالة هي
ً
 .ليومهادئ

o  ي كثب  من الحاإلت  يهلد يحدث البطنية، حيث الغازات ر مر  ي   ، و باتجاه البطن حبها سأو بمد رجليه نوبات البكاء يقوم الطفل خالل
 
انتفاخ  ف

 بسبب الغازات.  تبازر البطنته يسبب ابتالع الطفل لمزيد من الهواء( و يحدث بالنهاية أن البكاء ذا)جزء من المشكلة هو المعدة و األمعاء 

o  ، ة أطول عند لستمر يمكن أن ي حيانا أ ثالثة إىل أربعة أشهر ، وبعد عمر  المغص"  أو  توقف هذا "البكاءتخف نوبات البكاء و تبشكل عام فب 

 بعض األطفال. 

 

 عند الرضيع:  لتخفيف المغص للوالدينعامة  نصائح

ي تتطلب عادة عىل الرغم من أن
ي و الهضمي  اإلنتظار ه إل يوجد عالج ناجع تماما للحالة و الت  ، إإل أن هناك عدة  إىل أن يكبر الطفل و ينضج جهازه العصتر

 :التخفيف من شدة البكاء لمحاولةإجراءات يمكن اتخاذها 

  ي ي من الحَر الناتج عن فرط األلبسة. تجنتر
د أو أنه إل يعان   األلبسة الضيقة لطفلك و تأكدي أنه إل يشعر بالبر

    قد تكون  مشابهةي   والبصل والملفوف وأي أطعمة ئوالكاف (األلبان) الحليب منتجات حذف، يمكنك محاولة  طفلك إرضاعا طبيعيا  إذا كنت ترضعي

 .غذائك الذي تتناولينهمزعجة من 

   بات خفيفة منتظمةو رب   ه برفقافركي ظهر  عىل ركبتيك و هعىل بطنو هو مضطجع ه ضعي :كان طفلك يبكي إذا ي عليه برص 
الضغط  هذا  . قد يساعد ت 

 .عىل بطنه عىل تهدئتهاللطيف 

 كميات قليلة من شاي الشمرة عطاء  إFencheltee  .يمكن أن يخفف من األعراض البطنية عند بعض الرضع 

  ي تسهل طرح الغازات عند الرضيعاستعمال
ي حال كان لديه انتفاخ  بعض أنواع األدوية الت 

ي البطن.  اضحو ف 
 ف 

  أو اللوز أو زيت الزيتون ل أحد الزيوت الطبيعية مثل زيت مع إستعما باتجاه عقارب الساعة بحركات دائرية حول الشة الطفل بطنإجراء تدليك يمكن

ي األسواق. 
ها من المتوفر لهذا الغرض ف   غب 

 ؟لمصاب بنوبات البكاء الشديد ا كك محاولة تهدئة طفلكيف يمكن
ي  
ي تهدئة بكائه المتواصل فيمكن حال تأكدِت أن طفلك غب  مصاب بمرض  ف 

ي حال لم تنجح النصائح السابقة ف 
ك اللجوء بعد فحصه من قبل الطبيب و ف 

ي كان يعيشها داخلامحاكاة الظروف "لطريقة التالية و هي ل
ي تقليد األساليب و ."قبل الوالدة الرحم لتى

:  الرحم البيئة داخل الجيدة ف   تشمل ما يىلي

ةة رحل – أحد أصوات "الضجيج األبيض"إسماعه  – و أرجحتههزه  – ملهح - الطفللف  ي ال –بالسيارة  قصب 
ه بصحبته مشر أو استعمال  رضاعهإ – و التب  

 .اللهاية

 :الخطوات التاليةاتباع من خالل  ا سبقميمكن تنفيذ  و
 الطفل )التقميط(لف  .2
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ي  ةبوضعي ملهح .0
ي أو البطت   االضطجاع الجانت 

 أحد أصوات "الضجيج األبيض"إسماعه   .3

4.   
 
  الطفل هز

 
 هو أرجحت

 .أو استعمال اللهاية رضاعهإ .5

ي غضون دقائق ك غالبا يمكنح بشكل صحيما سبق بالتسلسل المذكور و بعند القيام  
 
  :فيما يىلي مزيد من التفاصيلو  .تهدئة الطفل ف

 التقميط الطفل بشكل جيد  فل( Pucken:)  ندئذعيعيد ذلك له حيث . لمستثار الذي يبكي بشدةاالطفل  تهدئةلهو الخطوة األوىل األساسية 

ة الحمل الرحم من قبل عضلةنفس الشعور "الضاغط"   .اإلتصال الوثيق المستمر و تماسه إىل الحاجت ذلك له ر وفي و خالل فب 

 منعكس مورو  عن طريق تثبيطاستثارته و تخفف من "الشعور بالسقوط" منع ت :)أو البطن(الجانب االستلقاء عىل  وضعية(Mororeflex) .

 "موت الرضع المفاجر  ل حالة ما يسم "يزيد احتما خطر اإلختناق و يحمل ندما ينام ألن ذلك عيجب عدم وضع طفلك عىل بطنه  ومع ذلك

(Plötliches Kindstot.) 

   ي :العاىلي الضجيج األبيض صوت 
 
ايي   و  فق عبر شبه صوت الدم المتدي الطفل ألنهئ هد ة األم خالل  أوردةشر ها خاللكان الطفل حيث  . الحملفب 

ا بهذا الصوت باستمرار. يمكنك 
ً
 .بشكل مرتفع بشكل معادل إلرتفاع صوت بكائه " بجوار أذن طفلكSchhhhh ششششالصوت " إصدار محاط

تتوفر  مشوشة.  راديو محطة استخدام أصوات من بعض األجهزة الكهربائية لتهدئة اراخ األطفال: المكنسة الكهربائية ، مجفف الشعر ، أيضا يمكنك 

ي األسوق 
ي البداية ، ثم تكون عالية ل الصوتشدة يتم ضبط  ، حيث صدر أصواتا تساعدهم عىل النومت هي  و ألطفال لالضجيج األبيض  أجهزةحاليا ف 

ف 

 عمىلي أيضا. كبديل   mp3أيضا استعمال تسجيالت للضجيج األبيض بمشغالت الصوت يمكن . تكون أكبر هدوًءا فيما بعد

  از ي البداية دتها كافية ش سعة يجب أن تكون (:أو األرجحة الحركات اإليقاعية )مثل االهيى 
لتجنب أي  ع تثبت رأس الطفل و رقبته بشكل جيدم ،ف 

 . يمكن لبكاء احت  يتوقف الطفل عن و يستمر ذلك   ،أذية لدماغ الطفل 
ً
 ج. و بالتدري     بعد ذلك تقليل الشدة قليل

 ي تهدئتهمنعكس المص عند حدي: المص
ي حالة اؤلرضاع الطبيعي  ثدي األم، حيث يعىط  ث الوإلدة له أثر جيد ف 

ألطفال الذين يتغذون ة لأو الزجاج ، ف 

 .للتهدئة ةاللهاي و أ،  ها ب

 لنجاحها. أمر مهم ناسبة مشدة مشاركة الخطوات المذكورة معا و بشكل صحيح و  إن 

 

 (:Pucken) التقميط معلومات مهمة بخصوص 

  منعك منع ما يسم هو تقييد حركات الطفل والتقميط الهدف من( س موروMororeflex). 

   اره ، حيثكان و إل يزال موضع نقاش و خالف التقميط بعدم استخدام القماط ألن التقميط قد ينصح العديد من أطباء األطفال  حوله فوائده و أار 

ط ابعض أطباء األطفال يؤيدون  ذلك ، فإن معظم القابالت و قابلم. يزيد من خطر متالزمة موت الرضيع المفاجر    صحيح بشكل ىأن يجر لتقميط بشر

ي من استعماله عند الطفل. و أإل يكون  طفلك الذي لديه نوبات بكاء لتهدئة  لقماطل كلذلك يرجر التحدث إىل طبيب األطفال قبل استخدام مانع طتر

  ة. شديد

  ا
ً
الذين ينامون بشكل جيد و إل يشكون من نوبات البكاء الشديدة و المديدة إل األطفال ف !!أنه ليس كل طفل يحتاج إىل التقميط د لتأكيامن المهم أيض

 تقميطهم.  يجب

 لألطفال الذين يعانون من نوبات البكاء الشديد:  التقميط وائد ف 

o ة أطول عىل النوم األطفال ساعد ي  .لفب 

o  ةيساعد  ، كتئابخطر حدوث اؤل و فسيةالن ضغوطال خفف لديهمي، حيث  أطول و أخذ قسط أكبر من الراحة الوالدين أيضا عىل النوم لفب 

ي يمكن أن تحدث  بالتاىلي يقل خطر إساءة معاملة األطفال غب  المقصودة و
ي الحاإلت القصوىالت 

 .ف 

 اي: عليك أن تعرفمخاطر التقميط
ً
 ها مسبق
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o  ي خلل
 
ي عند حديث الوإلدة و بالتاىلي يؤهب لحدوث خلعف

 
ذا ه: يمكن تقليل الورك مفصل  وضعية مفصل الورك إذا لم يكن متطورا بشكل كاف

للتقميط  الصحيحة لطريقةاباستخدام  بالتأكد من أن مفصل الورك وإلديا سليم بعد فحصه من قبل طبيب األطفال و  بشكل كبب   الخطر 

 ت)عدم 
 
 عىل منطقة الورك(.  طبيق شد

o  عند الطفل رتفاع درجة الحرارةإ 

o  ي التنفس
 
 إذا تم تطبيق قوة شد مفرطة. اضطراب ف

o  خاصة إذا كان زيادة ، " ي خطر حدوث ما يسم "موت الرضيع المفاجر 
 
ي بالطفل تم وضع ف ي )النوم عىل البطن( أو  اؤلضطجاع الجانتر

البطت 

ة النوم " لحالة كانت هناك عوامل خطر أخرى إذا   ، أو  خالل فب   .لدى الطفل "موت الرضيع المفاجر 

  يضاح النقاط المذكورةؤل طفلك  ك التقميط عند قبل استخداميرجر التحدث إىل طبيب األطفال  لذلك. 

 

 النوم:  مساعدته عىل نهاء نوبات البكاء الشديد و إل طفلك عىل اللجوء للتقميط  رت  ر  بعض النصائح العملية إذا ق 

 للغطاء أو بطانية الطفل برجر استخدام القماش المناسي 

 ي وضع اإلستلقا  كون حرصايالطفل  ومن
 عىل ظهره.  ءف 

 ي و مري    ح للطفل. فصل الو ملتجنب خلل  مفرطة شد  تطبيق قوةدم ع
 رك و السماح بحركات التنفس بشكل كاف 

 استخدم القماط لمدة أقصاها ثالثة أشهر بعد الوإلدة. 

  يحل التقميط محل كيس النومSchlafsack  ، معا القماط مع كيس النوم أي إل تستخدمي. 

 

 


