
  دركودكان مكيدن انگشت 

 دوران در نتواند كودك اگر .دوران جنيني در رحم مادر آغاز مي شود مكيدن انگشت  بخشي از تكامل طبيعي كودك بوده واز

غريزه مكيدن را از طريق مكيدن شير از پستان مادر وپستانك جبران كند به شيوه هاي مانند مكيدن انگشت  شيرخوارگي

. مكند مى و گذارند مى دهان در را خود انگشتان يا مشت) سالگى يك تا( خردسال كودكان درصد 75 حدود .روي خواهد آورد

 مكيدن معمول، انگشت طور به. است بخش لذت و كننده سرگرم بخش، آرامش كودكان از سنى گروه اين براى كار اين انجام

 معتقدند شناسان روان. است امنيتى -  هيجانى كالتمش و اضطراب روانى، فشار با رويارويى هنگام كودك پاسخ ترين طبيعى

 سن افزايش با و تدريج به ها عادت گونه اين از بسيارى زيرا كرد، عجله نبايد سال 3-4 زير كودكان در رفتار اين درمان براى

 مشكالتي به منجر ميتواند ، كند پيدا ادامه مدت طوالني در عادت اين روند اگر مى بين از كلى به و يابند مى كاهش كودك

  .شود صورت وفرم دندانها در

  :وردآمشكالتي كه مكيدن انگشت ميتواند بوجود  عوارض و

 فك استخوان شكل در تغيير موجب مكيدن انگشت و هستند نرم كودك هاي استخوان هنوز سالگي، شش تا سه سنين در-1

  .شود مي رانده داخل سمت به يينپا جلويي هاي دندان و بيرون سمت به باال جلويي هاي دندان. شود مي

  .فرم صورت كشيده تر بنظر خواهد امد ، كه در اين افراد) كام (باعث غيرطبيعي شدن سقف دهان  -2

 .شود مي عفوني هاي بيماري و ها ناخن اطراف در عفونت ايجاد باعث -3

 گفتارى اختالالت ،)»و« و »ف« اىه حرف اشتباه تلفظ( كالمى هاى نارسايى موجب تواند مى انگشت يا شست مكيدن  -4

  .شود كودك...)و كردن من من ، زبان لكنت مثل(

  .ميشود كودك در كردن خرخر نتيجه در و لوزه افتادگي باعث -5

 دندانها شدن باريك باعث  همچنين.بود خواهد ارتودنسي به نياز ان رفع براي كه دوفك پيشين دندانهاي بين فاصله ايجاد  - 6

  .ميشود

  .كند صحبت سرزباني كودك كه شود باعث ميتواند نميگيرد قرار عادي حالت در زبان اينكه دليل به شديد موارد در  -7

 خود كه بكشد نفس دهان طريق از كه كند وعادت بماند باز كودك دهان طوالني مدت به ميشود باعث انگشت مكيدن -8

  .اورد بوجود را اي عديده مشكالت ميتواند

 در. كند مي ايفا دادن قورت عمل در مهمي نقش زبان. . ميشود مشكل دچار دادن قورت عمل ودر جويدن نگامه به كودك -9

 هم دارند، را شست مكيدن عادت كه كودكاني در اما. گيرد مي قرار دهان سقف پشت زبان دادن، قورت هنگام به عادي افراد

  .كند مي تر سخت را دادن قورت امر اين. گيرد مي قرار جلويي هاي دندان بين و جلو در زبان دادن، قورت با زمان

 قرار خود ساالن هم تمسخر مورد كودك كه شود موجب ميتواند  كند پيدا ادامه  مدرسه سنين در انگشت مكيدن اگر   -10

  .شد خواهد كودك نفس به اعتماد كاهش باعث و گيرد



. معلم و مدرسه مثل باشد نداشته اطراف به اي توجه ديگر هك كند آرام آنقدر را كودك يك تواند مي انگشت مكيدن  -11

  .كند تمركز و توجه چيزي به تواند نمي و شده پرداز خيال كودك

  

  راههاي برطرف كردن عادت 

 اغلب. شود انتخاب كودك روزانه هاي اضطراب از رهايي براي راهي گاه و سرگرمي يك عنوان به گاه است ممكن عادت يك

 شان اطرافيان و والدين تاييد مورد كه كنند مي تجربه را گوناگوني رفتارهاي و عادات خود، رشد دوران طي ناننوجوا و كودكان

 غير كامالً را عادات اين آنان. اتاق در متوالي هاي چرخيدن و دادن تاب مو كردن، بيني در انگشت شست، مكيدن مثل نيست؛

 انتخاب موارد گونه اين در. نيست ديگران برانگيختن و آزردن قصدشان وجه هيچ به و دهند مي انجام ناخودآگاهانه و ارادي

 تر وخيم يا درمان روند بر زيادي تاثير تواند مي زيرا است برخوردار يي ويژه اهميت از مشكل آن با رويارويي و مقابله شيوه

  بگذارد اوضاع شدن

 استقبال او تصميم اين از بايد او اطرافيان و والدين هد،د تغيير را خود انگشت مكيدن رفتار كند مى سعى كودك كه زمانى

 مى باعث و آورد مى پديد امنيت كودك براى روانى حمايت. نمايند يارى و كمك را او خود هاى تشويق و ها حمايت با و كنند

  .دهد نشان بيشترى مقاومت خود از ها سختى و ناماليمات در كودك كه شود

 كه است هنگامى) انگشت مكيدن جمله از و( كودكان رفتارى مشكالت و عادات ترك براى زمان بايد توجه داشت كه بهترين

 قصد مثالً. برند سر به خاطر آرامش در و باشند نداشته رو پيش در تحولى و تغيير) خانواده اعضاى و كودك والدين( خانواده

  .باشند نداشته را... و اقوام فوت ركه،متا مسافرت، جديد، نوزاد تولد ،)مدرسه يا( مهد تغيير منزل، تغيير

  .ببريد بين از شناسايي و  شود، مى كودك روحى آزار موجب كه را عواملى كنيد سعى اولين اقدام  براي ترك عادت

بگوييم كه مكيدن انگشت موجب نازيبا شدن دندانها و  دك وبه كامي و نرمي صحبت كردن با آردر مرحله بعد ميتوان با 

  . هد شدصورت او خوا

در شروع كار براي اينكه كودك تشويق به ترك عادت شود نموداري را تهيه و به ديوار اتاق كودك نصب نمود وبا هر ميتوان  

نهاي تكميل ودر زمابا برچسب يا شكلهايي كه كودك را خوشحال ميكند پيشرفتي كه كودك در اين راه دارد نمودار را 

  . ك هديه دادمشخص پاداش ويا جايزه اي را به كود

به ندارد وبرايش مضر نيست   عالقه آنها به كودك كه موادي همچنين و گياهي مواد عادت در طول روز آبليمو، تركبرا ي  

 ودر طول شب. مانع ادامه مكيدن شود مزه ي ناخوشايند و چشيدن انگشتان كودك ماليد تا با فرو بردن انگشت به دهان خود 

همچنين .ان در كنار كودك قرار گرفت و با خواندن كتاب و نوازش او باعث ارامش كودك شدمخصوصا بهنگا م خواب ميتو

يا اينكه استفاده از  دستكش يا بانداژ ويا چسب زخم  راردهيدميتوان براي ترك عادت دستان كودك را در دستان خود ق

  .ميتواند موثر باشد

  



 از را انگشتش كه زمانى اما. نكنيد توجه او به و نگيريد بغل را او نكنيد، بازى او با مكد، مى را انگشتش كودك كه زمانى

  .كنيد نوازش را او و كنيد توجه او به درآورد، دهانش

  .است موثر كودكان از برخي در اقدام اين. باشد آينه در خود قيافه شاهد انگشتان، مكيدن هنگام به بخواهيد او از

مراجعه به متخصص ارتودنسي جهت استفاده از دستگاههاي داخل دهاني  ورزد  مكيدن انگشت اصراردر مواردي كه كودك به 

در ابتدا استفاده از .ضروري است كه هدف ممانعت از تماس انگشت با مخاط كام بوده كه از لذت بردن كودك كاسته ميشود 

  . خواهيد بود د سريعترد بهبودر عوض شاه واهد كرد واين دستگاه بسيار سخت خواهد بود ولي به مرور زمان كودك عادت خ

  .شود او در عادت تشديد و تقويت موجب است ممكن زيرا آوريد، فشار او بر كودك عادت ترك براى نكنيد سعى گاه هيچ

 


