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بكاء األطفال
صحيح ,وغري صحيح
صحيح:
يساهم البكاء بشكل كبري يف إنشاء وتعزيز العالقة بني الوالد/ة
املرب/ة الرئييس/ة وبني الطفل
أو ّ
الحساس ة وال ّن اجعة إلحتياجات الطفل وبكائه
اإلستجابة
ّ
تساعده عىل إكتساب ال ثّقة بالبالغني املحيطني به
البكاء هو وسيلة لغوية مركزية لدى األطفال
بعض األطفال يبكون أكرث من غريهم
البكاء هو ظاهرة طبيعية وشائعة ،وتش كّل وسيلة إتّصال
لل تّ عبري عن رغبات الطفل
ذروة البكاء لدى األطفال تكون غال ًب ا حتى عمر ثالثة شهور ،ومن ث ّم
تقل وترية وحدة البكاء
ّ
يجلب األطفال معهم الرسور والسعادة ،ولكنهم قد يتسببون أحيانًا باملصاعب
والتحديات .األهايل الرائعون أيضً ا قد يشعرون أحيانًا باإلحباط والتعب إىل حد
فقدان الصواب ،خاصة يف مواجهة البكاء املتواصل لألطفال وعدم املقدرة عىل
تهدئتهم.

يبيك األطفال أكرث يف ساعات بعد ال ظّهر

غري صحيح
ال ُب كاء الكثري هو داللة عىل إشكاليات يف أداء دور الوالدية

يخص بكاء
تجدون يف هذه الكراسة معلومات محدّثة ومتن ّوعة حول كل ما ّ
األطفال ،التعامل مع البكاء ،العالقة بني البكاء وه ّز األطفال ال ُرضّ ع وطرق الوقاية
من هذه الظاهرة .املعلومات معدّة لألهل ،الكوادر املهنية وجميع مقدّمي
الرعاية لألطفال ال ُرضّ ع.

رض بنمو الطفل
البكاء املتواصل ي ّ

شاركوا معارفكم بهذه املعلومات ،خاصة أولئك الذين يتعاملون مبارشة مع
طفلكم ومع أطفال رضّ ع آخرين أو يعتنون بهم.

األطفال يتعمدون البكاء دل ًع ا أو إلغاظة أهاليهم أو مربّ يهم

حمل ال طّفل لغري غرض اإلعتناء به غري رضوري وقد يساهم يف
تدليله
بإمكان الوالدين دامئًا وقف بكاء الطفل

بكاء األطفال
كل ما يتوجب عليكم معرفته
ّ
أحد التحديات الكربى التي يواجهها أهايل األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة
هو بكاء الطّفل املتواصل .البكاء املتواصل ال يعترب ظاهرة إستثنائية أو نادرة.
كل أب/أم أو مقدّم/ة رعاية املعرفة بأ ّن البكاء هو لغة األطفال
يتو ّجب عىل ّ
ووسيلة اإلت ّصال املركزية لديهم.
هناك إختالفات يف وترية ،حدّة ومس ّببات البكاء بني طفل وآخر ،ويف قدرتهم
عىل اإلستعادة الذّاتية للهدوء .يف األشهر الثالثة األوىل من حياة الطفل ،قد
ترتاوح مدة بكائه بني  30دقيقة و 3ساعات يف اليوم أو أكرث.
بكاء الطّفل املتواصل قد يثري لدى األهل واملربّني/املربيات شعو ًرا بالقلق،
خاص ًة يف حالة التّعب واإلرهاق .هذه املشاعر
اإلحباط ،التوتّر أو العجزّ ،
طبيعية جدًا وال ّ
تدل عىل وجود إشكالية يف التّعامل مع الطّفل أو عىل عدم
كفاءتهم كأها ٍل أو كمربّني.

تذكّروا!
مع مرور الوقت ،ستتعرفون عىل
طفلكم بشكل أفضل ،وستتمكّنون من
متييز مختلف أنواع بكائه والتّعامل
معه وفقاً لها.

كيف ميكن تهدئة ال طّ فل البايك؟
عندما يبيك طفلنا ،يتو ّجب علينا أ ّو ًل فحص وتلبية إحتياجاته األساسية:
جوع
تعب
الحاجة لتبديل الح ّف اظة
أمل
مرض

غازات
الحاجة للمالطفة واملح بّ ة
امللل أو التحفيز ال زائد
َه لَع
الربد أو الحر

إن مل تنجح مساعي التهدئة واستمر الطفل يف البكاء ،دون سبب واضح،
باإلمكان إتّباع إحدى ال طّ رق ال ّت الية:
تهدئة ال طّفل من خالل ملسه ،معانقته ،مداعبته ،هدهدته بلطف
التح دّث مع ال طّفل والغناء له
حمل ال طّفل بني الذراعني بوضعية التأر ّج ح
تعرية ال طّفل والتح ّق ق من عدم وجود عوامل مزعجة له
القيام بحامم دافئ للطفل
إسامع ال طّفل أصوات مه دّئة (مثل خرير املاء) أو موسيقى هادئة
الخروج مع ال طّفل يف نزهة
كل طفل إىل تركيبة مختلفة من الخطوات أعاله إلستعادة هدوئه.
يحتاج ّ
يتع لّم كل أب/أم من تجربته/ا ال طّريقة األمثل لتهدئة الطفل .تساهم
هذه الخطوات أحيانًا يف وقف بكاء الطفل أو تقصري مدة البكاء ،ولك ّن ها
قد ال تنجح أحيانًا يف ذلك.
تذكّروا أنّ هذا األمر طبيعي!

ما هي الخطوات التي يُ ح ظَ ر
ال ِق يام بها؟
يُ حظر قط ًع ا ه ّز الطفل!
غالبًا ما يكون ه ّز الطّفل رد فعل عىل بكاء الطّفل املتواصل ،وينتج عن شعور
الوالد/ة باإلحباط أو التوتّر ،سع يً ا منه/ا لتهدئة ال طّفل .اله ّز هو حركة
حادّة وقويّ ة ناتجة عن إمساك شخص بالغ بال طّفل من ذراعيه ،أضالعه
أو جانبي جسمه وه ّزه بقوة إىل األمام والخلف .نتيجة اله ّز ،يتح ّرك
رأس ال طّفل برسعة وبال سيطرة إىل األمام والخلف .قد تتسبب هذه
الحركة بإصابة دماغية حادّة لدى ال طّفل ،وذلك بسبب خصائص البنية
الترشيحية للطفل.
األطفال وال ُرضّ ع الذين يتعرضون لله ّز القوي يكونون عرضة لإلصابة
بأرضار ،والتي قد تكون حادّة يف بعض األحيان .قد تؤدي هذه اإلصابات
إىل وفاة الطفل .يف الحاالت الصعبة ،قد يسبب ذلك لل طّفل رض ًرا دماغ يً ا
غري قابل لإلصالح ،والذي ينعكس يف مختلف أنواع اإلعاقات واملحدوديات
التي قد ت ُكتشف أحيانًا بعد ع دّة سنوات.
حاالت اإلرهاق واإلحباط قد تؤدي باألهل أو املربّ ني إىل ه ّز الطفل (اآلباء،
للضر
األمهات ،األجداد والجدات ،املربّ يات ،جليسات األطفال) دون إدراكهم ّ
الذي يلحقونه بالطفل.

تذكّروا!

ال حاجة للتوقف عن ال لّعب العادي مع طفلكم والقيام بجميع
الفعاليات التي يح ّب ها .يُ ستحسن هدهدة ال طّفل بلطف ويف تلك األثناء
الحملة أو تحريك عربته أو مهده بلطف.
دعم رأسه ،تحريكه بلطف يف ّ
ال لّعب مع ال طّ فل ال يس ّب ب رض ًرا كه ّزه!

باملرب/ة إىل حالة من فقدان السيطرة.
البكاء املتواصل قد يؤدي باألهل أو
ّ
لذلك ،يجب اإلنتباه إىل ردود أفعالكم والتم ّه ل هنيهة عندما تشعرون
بأنّكم عىل وشك فقدان السيطرة .حتى إن استمر طفلكم يف البكاء ،ال
ميكنكم تهدئته قبل أن تهدأوا بأنفسكم.

مت ّه لوا لحظة  -كيف ميكننا منع ه ّز ال طّ فل

نفس ا عمي ًق ا وحاولوا الت زام الهدوء
خذوا ً
ضعوا أطفالكم يف مكان آمن ،يف رسيرهم أو يف مهدهم
خص صوا ألنفسم بضع دقائق للهدوء واإلسرتخاء ،اذهبوا إىل غرفة أخرى
ّ
وعودوا إىل طفلكم بعد قليل
أع دّوا ألنفسكم رشابً ا ساخ ًن ا أو باردًا
اتّصلوا بشخص قريب  -أحد أف راد األرسة ،صديق ،جار ملشاركتهم
بالص عوبات التي تواجهونها
ّ
ال ترتدّدوا يف طلب املساعدة من شخص تثقون به ليقوم برعاية طفلكم
أثناء إس رتاحتكم

تذكّروا دامئًا:
البكاء غري قاتل ،ولكن اله ّز قاتل!
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املعلومات واملعرفة حول بُ كاء األطفال واملخاطر الكامنة يف ه ّز األطفال قد
تساهم يف منع هذه الظاهرة.
لتحقيق ذلك ،أقيم عام  2015مرشوع "بأيديكم"  -مرشوع منع ه ّز األطفال
ال ُرضّ ع .يهدف املرشوع إىل تعزيز الوعي لدى األهايل ،مربيات األطفال يف
الص حة العا ّم ة ،العاملني
مرحلة ال طّفولة املبكرة ،أطباء أطفال ،ممرضات أطر ّ
اإلجتامعيني ،وال ّن ساء الحوامل حول مخاطر ه ّز األطفال ال ُرضّ ع.
ت رافق مرشوع "بأيديكم" منظومة إستكامالت ومحارضات شمولية ملختلف
مجموعات الهدف ،ومواد إعالمية :ن رشات إعالمية ،فيديو معلومايت ،مناش ري،
حمالت دعائية يف وسائل اإلعالم املحل يّ ة والقطريّ ة وموقع إنرتنت يحتوي
عىل جميع املعلومات ذات الصلة.

www.me-halev.org.il/hands
للمزيد من املعلومات:
مجلس سالمة ال طّفل
هاتف02-678-0606 :
فاكس02-679-0606 :

ncc@children.org.il

www.children.org.il
ينشُ ط مرشوع منع ه ّز األطفال ال ُرضّ ع يف إطار مرشوع منع ال ّت نكيل
باألطفال (ميهاليڤ) وبفضل دعم رشكة  EBSوصندوق شوسرتمان  -إرسائيل
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