
 الغالف األمامي: هل
 كنت تعلم بأن طفلك

?سيبيك بهذا الشكل

 يشمل هذا الفيديو الجديد طرق لتهدئة طفلك.
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 طريقة جديدة لفهم بكاء
طفلك

ميكن أن يبيك األطفال األصحاء كثريا يف األشهر 
الخمس األوىل من عمرهم.

Period of PURPLE Crying هي طريقة جديدة 

لفهم هذا البكاء. وهذا يفرس لنا ما هو طبيعي 
وماذا ميكنك أن تتوقع عندما يبيك طفلك.

The Period of 
PURPLE 

           Crying®
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 االحرف يف الكلمة PURPLE متثل

P
قمة البكاء غري متوقع يرفض أن يهدأ وجه يعرب عن األمل طويل األمد ساعات املساء

U R P L E
قد يبيك طفلك أكرث مع 

ميض كل أسبوع. أقىص ذلك 
يكون يف الشهر الثاين، ثم 

يبدأ باإلنخفاض تدريجيا بعد 
ميض ثالثة- خمسة اشهر.

ميكن للبكاء أن 
يبدأ وينتهي ، 
وأنت ال تفهم 

السبب.

طفلك قد ال يتوقف 
عن البكاء مهام 

حاولت.

قد يستمر البكاء 5 
ساعات يوميا، أو 

أكرث من ذلك.

قد يبدو الطفل 
البايك عىل أنه 

يتأمل ، حتى لو مل 
يكن كذلك.

طفلك قد يبيك 
أكرث يف وقت 

متأخر من بعد 
الظهر واملساء.

الكلمة فرتة Period تعني أن لهذا البكاء توجد بداية ونهاية
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البكاء الذي يتزايد يف جيل مبكر هو أمر طبيعي
قد يبدو كأن طفلك يبيك أكرث من األطفال اآلخرين. ولكن تذكر:

مع عمر أسبوعني ، قد يبدأ األطفال يف البكاء أكرث كل أسبوع

وخالل الشهر الثاين، يبيك األطفال عادة أكرث من أي وقت آخر

بعد شهرين يبدأ يف البكاء أقل كل أسبوع

قد يكون األمر محبطا، ولكن سوف تصل Period of PURPLE Crying إىل نهايتها.

ميكن أن يكون األطفال معافني وطبيعيني حتى لو بكوا خمس ساعات يف اليوم.
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طرق لتهدئة طفلك البايك

تذكر، ميكنك دامئا مراجعة طبيبك ليك تتأكدي من ان طفلك ال يعاين من اي أمر قد يتسبب ببكائه.

تأكد من انه ليس جائعا، متعبا او يحتاج اىل تغيري حفاضات

امش وغن مع طفلك

أعط طفلك حامما دافئا

خذ طفلك يف نزهة عىل األقدام أو ركوبا يف السيارة

أحضن طفلك قريبا إليك بحيث يلمس جسدك جسده

 نعرض املزيد من السبل لتهدئة

.املرفق بهذا DVD طفلك يف ال

عندما يبيك طفلك، هناك أشياء ميكنك محاولتها لتهدئة روع طفلك.

قد ال تنجح تلك الطرق يف كل مرة. قد تكون قادرا عىل الحد من بكاء 

طفلك بنحو 05٪، ولكن التهدئة ال تنجح طوال الوقت.



5

خطوات عمل هامة  للقيام بها

 احمل طفلك، ارحه، امش وتحدث مع طفلك
عندما يبيك طفلك، حاول كل ما يف وسعك لتهدئته. وسوف 
تكون قادرا عىل وقف البكاء يف بعض األحيان، ولكن ليس 

دامئا.

إذا كان البكاء محبطا جداً فال بأس باالبتعاد عن طفلك
ضع طفلك يف مكان آمن وخذ بضع دقائق لتهدئة نفسك، ثم 

عد واطمنئ عىل طفلك.

ال تهز أو تؤذي الطفل.

عندما يكون البكاء امرا محبطا

.1

.2

.3
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ملاذا يحبطك البكاء

طفلك يبيك أكرث مام كنت تتوقع

انه أصعب مام كنت تتصور 

ال يتوقف طفلك عن البكاء مهام حاولت

تشعر بأنك والد سيئ أو أنك تفعل شيئا خاطئا

أنت متعب وتشعر بالذنب ألنك ال تستطيع العناية بطفلك

تشعر وكأنك فشلت

أحيانا يغضب الوالد أو يصاب باالحباط بسبب البكاء، يفقد السيطرة ومن دون تفكري، يهز طفله.

الشعور بالغضب او بالحزن هو أمر طبيعي. ما نفعل بغضبنا هو 
أكرث اهمية.خذ قسطا من الراحة من البكاء واعنت بنفسك أيضا.
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ملاذا يشكل هز الطفل خطرا كبريا؟

نوبات رصع العمى    
صعوبات يف التعلم املوت    

اإلعاقة البدنية

أحيانا يغضب الوالدين او يحبطان بسبب البكاء، يفقدون السيطرة ودون تفكري 
مسبق، يهزون طفلهم.

هز الطفل قد يحدث عندما يصاب الوالدين أو مقدمي 
الرعاية باالحباط مع طفل بايك ويهزونه ذهابا وإيابا، ويقولون 

شيئا مثل، “ملاذا ال تتوقف عن البكاء؟”

هز الطفل خطري للغاية وميكن أن يسبب:
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تأكد من إخبار اآلخرين

 Period of PURPLE Crying أخرب جميع من قد يرعون طفلك عن

 قل لهم أن هذا البكاء عادي، وكم ميكن أن يكون محبطا

تحدث عن مخاطر هز الطفل

قل لهم أنه ال بأس يف وضع الطفل وأخذ قسط من الراحة

أخربهم بأنه من الحسن ان يتصلوا بك إذا كان االمر محبطا أكرث من الالزم

كن حذرا يف اختيار من يرعى طفلك، ال سيام يف األشهر الخمسة األوىل من عمره. إذا 

كان الشخص الذي يرعى طفلك يعاين من مشاكل يف التعامل مع اإلحباط أو رسيع 

الغضب، قد يكون من الخطر ابقاء طفلك مع مثل هذا الشخص. 

.1

.2

.3

.4

.5
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لقد تعلمنا أن طفلنا سوف يبيك حتى الذروة يف أول شهرين 

ثم يأخذ البكاء باالنخفاض. يبيك يف أوقات غري متوقعة، 

وقد ال نعرف ملاذا. يف كثري من األحيان يبيك ويقاوم جميع 

الجهود لتهدئته. يف بعض األحيان يبيك كام لو كان يتأمل، 

لكنه ليس كذلك. احيانا يبيك طفلنا لفرتات طويلة، قد تصل 

اىل الـ 5 ساعات يوميا او أكرث. يبدو بأنه يبيك يف ساعات ما 

بعد الظهر واملساء اكرث من غريها من االوقات.

 .PURPLE Crying نعلم اآلن بأن هذا أمر طبيعي، االطفال االصحاء ميرون بفرتة الـ
ما زال طفلنا يبيك، لكننا اآلن نعرف بأنه امر طبيعي.. ونحن كذلك ايضا. 

PURPLEcrying.info ملزيد من املعلومات حول بكاء األطفال، انتقل إىل



NCSBS 2014 حقوق الطبع والنرش

 دي يف دي
Period of PURPLE Crying فيلم فيديو من 10 دقائق حول

فيديو من 17 دقيقة عن سبل لتهدئة طفلك

كتيب من 10 صفحات

الغالف الخلفي: ميكن أن يبيك األطفال 

االصحاء كثريا يف األشهر الخمسة األوىل من 

 عمرهم.
 

فرتة الـ PURPLE Crying هي طريقة جديدة لفهم 

هذا البكاء. أنها ترشح لنا ما هو االعتيادي، ماذا علينا ان نتوقع، 

وكيف تحافظ عىل سالمة طفلك. إنها تعتمد عىل أكرث من 52 

سنة من االبحاث فيام يتعلق ببكاء الرضع من قبل افضل اطفال 

تطور الطفل والخرباء.

مع  اتصل  قم بزيارة - PURPLEcrying.info أو 
رقم 447-9360 )801(. NCSBS عىل 

 
لقد تم تطوير هذا الربنامج و منحه عالمة تجارية من قبل املركز 
الوطني ملتالزمة الطفل املرتج، الواليات املتحدة وطبيب األطفال 

.FRCPC ، MDCM ،التنموي رونالد ج. بار 

تم تصميم الربنامج بحيث تتلقى كل أرسة مع طفل جديد نسخة 
مجانية خاصة بها من الدي يف دي والكتيب. املعلومات واملواد 

الواردة يف هذا الكتيب ال ميكن بيعها أو إعادة إنتاجها بأي شكل 
من األشكال.

رزمتك التي من الواجب مشاركتها مع من يرعى طفلك، 
تشمل:


