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  KJENN LIVالحیاة  سيتحسَّ 

ن  من أجللحوامل لمساعدة  -  متابعة حرکات الجننی
 

ن  ركالتب شعور ال ي  ە�حرّ تو  الجننی
. يوم هو عالمة ع� أن الطفل  كلّ األم   بطن�ن  بخ�ی

ي بطن األم ألطفال اأنماط حركة 
 ختلف �، أو یرکلون�ون یتحرّ  وكّم مختلفة. ك�ف �ن

�
ا�   اختالفا ال . آخر إ�  من طفٍل  كب�ی

ي وصحيح ع� ما هو طب��ي  واحٌد  يوجد جواٌب 
ي تعرَّ بل  –مع اآلخ��ن   نفسك. ال تقارين

ي حركة طفلع� نمط  �ن
 ك. ث��

 .�عرف طفلك أفضل من أنِت فبنفسك، 

 

ي بطن األم
ن �ن  رکالت الجننی

ن حركات الل�مكن  أو  بان البحر حرکات شبیهة بحرکات ثعأو  داتتمّد   أو  خف�ف دفع� أو  ركالت ع� شکل أن تكون جننی

 .حركة عت�� �ُ ال ف الفواقا أمَّ . التفافات

ن حركات ابالشعور بمعظم النساء الحوامل تبدأ    لجننی
�
ن  تق��با  ، ول�ن هناك ت20األسب�ع و  18 الحمل أسب�ع بنی

�
 ا� كب�ی    باینا

ن الحوامل ن ا حركاتتکون  28-24من األسب�ع  اعتبارا� و . بنی  اظتناأ���  لجننی
�
ي ال ما

ات �ن ي ف��  الي�
�
فیها،  �كون الطفل مست�قظا

 الطفل وعندما �كون 
�
  نائما

ّ
 .ال يتحرك ەفإن

ة عدد الركالت والحركات ي��د من منتصف  مستوى �ستمر حي� عند حرکة الطفل ستقر � ثمَّ  ،32الحمل حي� األسب�ع ف��

 .الوالدة

ب   وتحّس فعندما تق��
�
ي بطن األم ض�قا

ة الحمل من نهايتها �صبح المكان �ن ن أصبحت مختلفة.  ��  األم بأن حركات الجننی

ن لن تصبح حركات  أنب عل�ي �جب أن تول�ن    أو أضعف أقلّ الجننی
�
 . إطالقا

 

ي تدّب  متابعة الح�اة ک�ف �مکنِك 
ي بطنك؟ الي�

 �ن

   �ي �ي تتحسَّ يوم ل بعض الوقت كلّ  �ي خّص 
�
عادة ج�دة!  لكذ من جع�ي ا. ك�ف يتحرك طفلك عندما �كون مست�قظا

ن بهذە الط��قة سوف تكون ات. كما أن ج�دا� مهیئة  نی ن  رابطة�عزز ال هذا  ال�تشاف التغي�ی الطفل و�ساعد ع�  بینك و�نی
 .ك لدور األمتحض�ی 

ة �کون، 28من األسب�ع  أي عتبارا� ابد ي هذە الف��
 منتظمالطفل قد أصبح حركة نمط  ألنە �ن

�
  الطفل �كونو  ا

�
أو  مست�قظا

 
�
ات ثابتة نائما ي ف��

ي . �ن
ي هذە الوضع�ة �کوناأل��.  كجانبع� �ستحسن أن �ستل��

  ف�ن
ّ
ي الرحم والمش�مةتدف

 ق الدم �ن
ن مستلق�ة ممَّ أفضل  حركات الطفل �شكٍل �شع��ن بإنك . ما �مکن أفضل ن  ا لو كنت واقفةعندما تكوننی  . أو تتحركنی

ي أن ة طرق للهناك عّد 
 نتبهن لیمتابعة. بالنسبة للبعض، �ك�ن

�
ن أن البعض اآلخر حركات الطفل عقل�ا ي حنی

من  ن�ستفد، �ن
. �مكنك  �شكٍل الطفل  حركات�سج�ل  ي ن للق�ام منه�� ن ط��قتنی ء. االخت�ار بنی ي

 بهذا ال��
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 الركالت عّد  . 1

  تصدر منحركات  10 الشعور بـكم من الوقت �ستغرق   �ي سّج 
�
ت بح�ث ة الحركا�سج�ل قوّ  طفلك. ومن المهم أ�ضا

ن استمارةستخدذا لو �حبَّ . أم ال  ضعفت الحركاتت ا�تشاف ما إذا كان �مكنِك   Mitt barns حركات طف�ي  منی
bevegelser )PDF) / ( إ�س�لاستمارةexcel  .لتسج�ل هذە المعلومات ( 

 :أو / و 

 حركات الطفلب �نشع� ك�ف �وصف   . 2

ي  .ك�ف يتحرك الطفل�ي  ل�ي تتحّس دق�قة كل يوم  15حوا�ي  �ي خصِّ 
ي  كمالحظات دوين

 . يوم�ات أو ما شابهدف�� ال�ن

 

ي  �مكن أن �ساعدِك 
 مالحظاتك:  �سج�لهذە األسئلة �ن

 ؟الطفل ة حركاتقوّ  کم تبلغ •

 ك الطفل؟ك�ف يتحرّ  •

 الطفل؟ ككم يتحرّ  •

 :التسج�ل اإلجابة ع� األسئلة التال�ة أن �کون بمقدور �جب 

 ح؟ضاو  شكٍل ركالت الطفل وحركاته �شع��ن بهل � •

  الحركات �ي بنفس القوة المعتادة؟هل  •

 ك الطفل كالمعتاد؟هل يتحرّ  •

 

ي �ستخدم بغّض  ي  كلّ   قو�ي بذلكها، فمن المهم أن تینالنظر عن ط��قة التسج�ل الي�
ة  يوم وأن تكوين  حواسِك  بکلّ حا�ن

   من التسج�لجع�ي ا . وأن تتاب�ي الطفل بتأٍن 
ً
 ة! ممتع لحظة

 
�
ي البطن حركةة القل

 �ن

 
�
ي البطن قد �ش�ی قل

 سمة من سمات  . أهّم ل�س ع� ما یرامالطفل  إ� أّن ة الحركة �ن
�
شع��ن هو أنك � ة حركة الطفلقل

 .قوتها تفقدقد الحركات  أنَّ  شع��ن�أو  �شكل واضح عدد الركالت والحركات �قلّ  بأنَّ 
 

ي 
حي�  يالفور. ال تنتظر  ع� والدةقسم ال راج�ي أن ت �جب عل�ِك الطفل،  وضع ع� ةقلق كنِت و  ی�ی تغ أيّ  إذا الحظي�

! هنا   .ع� محمل الجّد  ٶخذینستاليوم التا�ي
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 ؟أم ال  من المعتاد  ك أقلّ يتحرّ  كطفلإذا كان ما  ةغ�ی متأ�د نِت هل أ

اب.  �حر�ي عأ، أم ال  من المعتاد  إذا كان الطفل يتحرك أقلما  ةإذا كنت غ�ی متأ�د ي تناول الطعام وال��
ومن ثم استل��

ن  الجو هادئ أنَّ من  ي. تأ�دەحركات ركالت الطفل و  ب�ي ات و جانبك األ�� ع�   ك  من حولك حي� �كون ترك�ی
ً

 ع� كامال
 حرکات الطفل

�
ن حركات طفلك لمّد ع�  يز . رك  .ة ساعة أو ساعتنی

 
 :ة ع� الفور إذالوالدبقسم ا اتص�ي 

 
ةخ كطفلمن صادرة  ةحرك بأيّ لم �شعري  • ن  الل ف��  .ساعة أو ساعتنی
ي  •

ي غضون، وذلك المعتاد قوة من  أقلّ  حرکات الطفلإذا کانت  و/أو  اتحركمن ال أقلّ  بعددٍ  شعري�
ساعة  �ن

 . ن ن  إذا کنِت (إ� ساعتنی ي هذە الحالة �ي أنبالنسبة لطفلك؟ ما هو المعتاد ال تعرفنی
 إن القاعدة األساس�ة �ن

ي  10من  أقلّ  �صدر عنهمما  ل األصحاء نادرا� اطفاأل 
ن عندما �كونركالت وحركات �ن  ون غضون ساعتنی

.)مست�ق ن  ظنی
ن  • ي  حركةنمط  من متأ�دةوغ�ی  ةقلق كنِت ال تزالنی

 .�عرف طفلك أفضل من أنِت فحدسك،  بالطفل. ث��
 

ن ال تحتاجف، �شع��ن باإلرت�اح واإلطمئنان و�ذا کان هذا �جعلِك طفلك �شکل ج�د حركات ب �ن�شع�  إذا كنِت  إ�  نی
 .والدةاالتصال بقسم ال

 
ي �مر النمعظم 

  ن بتج��ةر ساء الالي�
�
، �کون ة الحركةقل ن  .أصحاء أطفاالً  نلد�و  غ�ی معقد  هنحمل لدی الجننی
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