
 رحلة الحمل والوالدة عند اإلنسان

  

  

  اإلھداء 

ساعدنني في تقدیمھ بھذه الصورة،وباألخص صدیقتي نجاة    أھدي ھذا البحث المتواضع إلى صدیقاتي الالتي
، وبالطبع ال أنسى سلیمان، و إلى من ألھمني ھذه الفكرة بخطوبتھما أختي الیازیة، وابنة شقیقتي حمدة

  . أستاذتي القدیرة بكل الدعم والحب الذي قدمتھ لي ، وكذلك الصبر والتغاضي عن ھفواتي وزالتي الصغیرة 

  خطة البحث 

  مقتطفات من رحلة الحمل والوالدة لدى اإلنسان : العنوان 
     

    اإلخصاب والحمل: الفصل األول 

اإلباضة واإلخصاب     
أعراض الحمل    
حملما یضر ال     

     مراحل الحمل: الفصل الثاني 

الثلث األول من الحمل    
 الثلث الثاني من الحمل  
 الثلث الثالث من الحمل  

  الوالدة : الفصل الثالث 

دالئل المخاض     
 وضعیات الوالدة  
 مراحل الوالدة  

  
  المقدمة 

  . السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ، والصالة والسالم على رسول اهللا سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
وما دفعني للكتابة في ھذا الموضوع ھو الفضول . یحمل ھذا البحث عنوان مقتطفات من رحلة الحمل والوالدة

لتي تطرأ على المرأة والطفل المحمول وحب معرفة كیفیة بدء حیاة جدیدة وخلق إنسان جدید، وما التغیرات ا
في أحشائھا، وھو موضوع مھم یبرھن على قدرة اهللا عز وجل في خلق عباده، كما یمد الفتاة المقبلة على 

  . الزواج واألمومة بما ترغب في معرفتھ عن ھذه التغیرات سواء كانت في جسمھا أو على طفلھا 
یجاز وكتابة أھم ما ترغب المرأة في معرفتھ في كل فصل، وقد قسمت البحث إلى ثالثة فصول، وحاولت اإل

  . حتى تكون لدیھا خلفیة عما یدور في ھذه الفترة من تغیرات والتي تستمر تسعة أشھر 

 اإلخصاب والحمل: الفصل األول    
 مراحل الحمل: الفصل الثاني     



 الوالدة: الفصل الثالث     

یحیة لتساعد على فھم المادة العلمیة التي احتوى علیھا البحث، ولقد ألحقت في البحث عددًا من الصور التوض
  . والتي تبرھن على عظمة اهللا تعالى 

وقد استخدمت المنھج الوصفي التحلیلي في كتابة بحثي ھذا، وحاولت التنویع في مصادر المعلومات بین كتب 
البحث ھي قلة المصادر وموسوعات ودوریات وإنترنت، وكانت الصعوبة التي واجھتني في كتابة ھذا 

والمراجع ، وعدم توافرھا في مكتبات الجامعة، إضافة إلى قلة المادة العلمیة عن ھذا الموضوع في اإلنترنت 
  . باللغة العربیة 

وفي الختام أوجھ جزیل الشكر لألستاذة مدیحة لما قدمتھ لنا من عون وتفھم وصبر،وال أنسى أن أخص 
ى العون الكبیر الذي قدمتھ لي ، وال یسعني أخیرًا سوى أن أقدم اعتذاري أن بالشكر صدیقتي نجاة سلیمان عل

  أي تقصیر في ھذا البحث، فكما نعلم الكمال هللا وحده، والقصور طبیعة بشریة 
  ) ثم أنشأناه خلقًا آخر فتبارك اهللا أحسن الخالقین ( وصدق اهللا العظیم إذ قال 

     

    اإلخصاب والحمل: الفصل األول 

اضة واإلخصاباإلب     
أعراض الحمل    
ما یضر الحمل     

 اإلباضة واإلخصاب  

یحدث الحمل عادة في جسم المرأة، حیث منحھا اهللا شرف حمل اإلنسان سواء كان ذكرًا أو أنثى داخل 
جسمھا تسعة أشھر، لتكون ھي من تمنحھ مفاتیح الحیاة وتحافظ علیھ، بعد أن خلقت حواء من ضلع آدم عند 

  . بدایة الخلق
تكون بویضة في أحد المبیضین لیتمكن ویحدث الحمل في الجھاز التناسلي لدى المرأة، وبدایة یجب أن ت

  . من تلقیحھا" النطفة " الحیوان المنوي 
أي إطالق : فإن بویضة ما تبدأ مرحلة النضوج في أحد المبیضین، مما یؤدي بدوره إلى مرحلة اإلباضة

دة وبعد بدء العا" الحویصل"    أو" الجریب" البویضة من العضو الشبیھ بالكبسولة الذي یحتویھا، ویسمى 
الشھریة بأسبوعین، تصبح الحویصلة المحتویة للبویضة ناضجة، وفجأة یتمزق الحویصل لسبب ال یزال 

وھناك تمكث البویضة . مجھوًال حتى الیوم، وتنطلق البویضة باتجاه سطح المبیض حیث یلتقیھا أنبوب فالوب
ا لم یتم ذلك تبدأ البویضة ساعة تقریبًا بانتظار إخصاب محتمل عن طریق الحیوان المنوي، فإذ ٢٤لمدة 

    .بالذوي حتى تموت
، عند )نزول البویضة(تحدث اإلباضة "ولكن متى تحدث اإلباضة وكیف تنتقل البویضة إلى قمع فالوب ؟؟ 

حلول الیوم الرابع عشر من الدورة الشھریة، تخرج البویضة مكتملة من أحد المبیضین، فیصبح التلقیح 
موجودة في آخر أنبوب فالوب ھذه البویضة، وتدفعھا داخل األنبوب، فتبقى ھذه ممكنًا، ثم تلتقط األصابع ال

ساعة، فإذا لم یتم التلقیح أثناءھا، تخرج من المھبل مع جدار الرحم أبان الطمث  ٢٤البویضة حیة مدة 
     ".التالي

یساعدھا خالل  بعد تكون البویضة في أحد المبیضین، فإنھا تمر برحلة عبر قمع فالوب للوصول إلى الرحم
عندما تنطلق البویضة من المبیض "ھذه الرحلة بعض التراكیب في قمع فالوب لتسھیل ھذه الرحلة، حیث إنھ 

تندفع عبر إحدى قناتي فالوب بواسطة الشراریب التي تضرب بسرعة كبیرة لتقود البویضة إلى داخل الرحم، 
لحاالت النادرة یمكن للبویضة أن تخصب خارج وفي بعض ا. التي غالبًا ما یمتصھا الجسد بطریقة طبیعیة

ویعتقد الناس عامة أن السائل المنوي یلتقي البویضة داخل الرحم إال أن . الرحم، فیؤدي إلى حمل خطیر
الوقت لبث رسائل ھرمونیة إلى   اللقاء یتم في الواقع عند حدود القناة األمر الذي یعطي البویضة المخصبة



وإذا كانت القناة تحمل ندوبًا وتشوھات جراء التھاب سابق فالبویضة المخصبة . لھاالرحم لكي یستعد الستقبا
    " .قد تبقى في القناة بدل التحرك باتجاه الرحم

فإذا كانت ھذه ھي رحلة البویضة للوصول إلى الرحم، فإن ھناك رحلة أخرى یقطعھا الحیوان المنوي 
أثناء عملیة الجماع، تحدث عملیة قذف المني عند "  للوصول إلى ھذه البویضة في قمع فالوب، حیث إنھ

وبسبب ظروف تتعلق بطبیعة المھبل، فإن المني ال یبدأ رحلتھ باتجاه الرحم إال . عنق الرحم في آخر المھبل
سنتیمترًا  ١٨-١٥بعد مضي حوالي نصف ساعة وتستغرق ھذه الرحلة عمومًا والتي یبلغ طولھا ما بین 

أما في حال كان بعض المني . قًا من المھبل وحتى أنبوب فالوب، عدة ساعاتانطال) إنشات  ٧-٦نحو (
سریعًا في عملیة السباحة، فإن قطع تلك المسافة لن یستغرق منھ في الظروف المواتیة أكثر من نصف 

ساعة، أما البقیة فقد تستغرق ساعات وربما أیامًا، بسبب محطات االستراحة ضمن طیات تجاویف الرحم، 
یر بالذكر أنھ خالل الرحلة تتغیر طبیعة المني، حیث تتأثر بالسوائل التي تمأل الرحم وعنقھ وأنبوب والجد
     ".، أي أن في وسعھ إخصاب البویضة)الوسعیة(والصفة التي تطلق علیھ أثر ھذه التغیرات ھي . فالوب

التي تنطلق في السباق، ال تصل النطاف إلى جوار البیضة بدفع من حركة سیاطھا، ولكن من مالیین النطاف "
نطفة واحدة تنجح في النھایة في . یصل سوى بعض مئات إلى الجزء العلوي من البوق، حیث یحدث اإللقاح

بعد دخول أول نطفة في    .إلقاح البویضة، ولكي تتمكن من ذلك تخترق برأسھا الغشاء الذي یغلف البییضة
یمنع إلقاح البییضة بنطفة أخرى، ولن تتمكن أي " حغشاء اإللقا"البییضة یفرز غشاء جدید یعرف باسم 

    ".نطفة أخرى بعد ذلك من اختراق ھذا الغشاء
وبعدھا تبدأ رحلة     "الزایجوت"وبذلك تنتھي ھذه الرحلة بالتقاء المشیجین المذكر و المؤنث لتكون الالقحة 

  . أسبوعًا  ٤٠ي ما یقارب أشھر أ ٩جدیدة لتكوین الجنین ، وبدایة حیاة جدیدة، ورحلة أخرى تستمر 

 أعراض الحمل  

بعد حصول الحمل، تظھر على المرأة عدة عوارض تدل على أنھا حامل، وقد تعاني مجموعة من األعراض 
تؤدي إلى تغیرات تطرأ على جسدھا أو نفسیتھا، ولكن كیف تستطیع المرأة التعرف على حدوث الحمل 

باختبار معملي بسیط تجریھ على عینة من بول الصباح بحیث ال والتأكد منھ؟ تستطیع المرأة أن تعرف حملھا 
والمرأة ال تذھب إلى المعمل . تكون قد تناولت مشروبًا أثناء النھار أو الصباح الذي ستجري فیھ التحلیل

والحقیقة أن إجراء مثل ھذا االختبار قد ال یكون . إلجراء مثل ھذا التحلیل إال بعد انقطاع الدورة الشھریة
دًا ویرجع ذلك إلى عدة أسباب قد تتدخل في عملیة التحلیل نفسھا مما یؤدي إلى إفساد الیقین بحقیقة مؤك

الحمل، لذلك كان من الضروري أن تنتظر المرأة إلى ما بعد انقطاع دورتین شھریتین، ثم تذھب إلى الطبیب 
     .إلجراء فحص طبي للتأكد من نتیجة التحلیل المعملي

على المرأة تدل على أنھا حامل سواء كان ذلك في بدایة الحمل أو في الشھور األخیرة منھ وھناك دالئل تظھر 
 .  
تشیر التغیرات التالیة إلى أن المرأة حامل، وقد تلحظ أیًا منھا، ولكن تشعر المرأة : الدالئل األولى للحمل   

    بأنھا حامل حیث یتولد لدیھا شعور بأن جسمھا على غیر طبیعتھ

  الطمث في أوانھ  عدم حلول .  
   الشعور بالضعف والدوار .  
    زیادة في التصریف المھبلي الطبیعي .  
    حاجة متكررة للتبول .  
    ظھور طعم معدني غریب في الفم .  
    حدة في االنفعاالت الناتجة عن التغیرات الھرمونیة .  
   الشعور بالغثیان مع التقیؤ في أي ساعة من ساعات النھار .  
   عدم اقتصار الشعور بالتعب على المساء بل یتواصل خالل النھار .  
    الشعور بنفور شدید من بعض األمور كالقھوة والتدخین .  
   الشعور بتضخم الثدیین وحساسیة اللمس مما یؤدي إلى حكاك بسیط     



وكذلك تكتشف المرأة الحامل مدى شراھتھا مع ازدیاد حالة الغثیان التي تصیب الحامل في األشھر األولى   
من الحمل وقد یعود ذلك إلى نقص نسبة السكر في الدم، والتي تنخفض مع كل وجبة، إضافة إلى ذلك ھناك 

لعادي والذي قد ینصب على الذي یصیب المرأة الحامل بسبب التفاوت في نظام الطعام ا" عارض الوحام"
بعض أنواع األطعمة الغریبة، مثل المحار والخردل، إضافة إلى بعض الصعوبات التي تواجھ الحامل مثل وجع 

     .الظھر أو الرغبة المتكررة في التبول 
مع اقتراب موعد الوالدة "ھذه بعض األعراض التي تظھر على الحامل في األشھر األولى من الحمل ولكن   

  : ویمكن تحدید ھذه األعراض فیما یلي ... أعراض أخرى تظھر في الشھور األخیرة للحمل  ھناك

    تشعر الحامل بثقل في ساقیھا وقد یكون مصحوبًا بتورم خفیف، وھذا التورم إذا كان مصحوبًا
  . بارتفاع في الضغط فإن األمر یستحق تدخل طبي

   تالحظ الحامل ألمًا خفیفًا أسفل البطن والظھر .  
    تزداد اإلفرازات المھبلیة، وھذه اإلفرازات طبیعیة إذا لم تكن لھا رائحة، لو سببت تھیجًا وحكة فھذا

  . یعني أن ھناك التھابًا وھو یحتاج إلى عالج طبي 
   فالحمل یؤدي إلى حدوث . الحمل تشعر الحامل بحرقان وألم في منطقة المعدة  ومع اقتراب نھایة

    .لھضمياضطرابات في الجھاز ا

ھذه ھي جملة من أعراض الحمل والتي تدل المرأة على حدوث الحمل، وبدایة تكون حیاة جدیدة داخل 
جسمھا، وربما كانت ھذه التغیرات واألعراض تنبیھ من ھذا المخلوق الجدید ولفت انتباه لكي یحصل على 

ف تصبح أمًا لھذا المخلوق الضعیف أشھر سو ٩الرعایة الالزمة، وكي ال تقوم ھذه المرأة الحامل والتي بعد 
  . بما یضره أو یسبب سلب الحیاة منھ

 ما یضر الحمل  

كي ال یؤثر ذلك سلبًا على حملھا أو علیھا، وال . ھناك عدد من األشیاء واألعمال على المرأة الحامل تجنبھا  
  : تعرض نفسھا والجنین إلى الخطر ومن ھذه األشیاء 

من األكسجین، لذلك یكون أطفال المدخنات أكثر عرضة من غیرھم ألن یولدوا حیث یحرم الجنین : التدخین   
والدة جنین " باكرًا وألن یكونوا دون الوزن الطبیعي، كما یزید التدخین من حاالت اإلجھاض واإلمالص 

اشتد أو والدة طفل مشوه أو والدة طفل یموت بعد الوضع مباشرًة، إذ كلما أكثرت المرأة من التدخین، ". میت
     .الخطر على الجنین، لذا یجب االمتناع عن التدخین بكل الوسائل

  . حیث یجب اإلقالع كلیًا عن شرب الكحول ألنھ یؤثر على نمو الجنین تأثیرًا بالغًا: الكحول والخمور
ي حیث یترك عددًا منھا آثارًا خطیرة على الطفل، كما أن بعضھا مجھول األثر، لذا تحاش: العقاقیر الطبیة 

تناول العقاقیر الطبیة أثناء الحمل إال بوصفة من الطبیب، ویدخل في جملة ھذه العقاقیر بعض األدویة الشائعة 
     .كاألسبرین وغیره، أما في حالة عالج أمراض مزمنة كالسكري فإن الطبیب قد یقدر مقدار الجرعات 

یسببھ من ضرر على المدخن ومن     وكما نعلم جمیعا فقد أفتى عدد من علماء الدین بحرمة التدخین لما
حولھ، فمن باب أولى اتباع تعالیم اإلسالم وتجنب التدخین حفاظا على حیاة الحامل والجنین، كما حرمت 

الكریم لما تسببھ من أضرار ، فكان على المسلمین   الخمور من أكثر من أربعة عشر قرنًا بنص في القرآن
  . نحھا اهللا لھم عدم تعاطیھا حفاظًا على الحیاة التي م

من األشیاء األخرى التي تنصح الحامل بتجنبھا لما لھا من خطرعلى صحة األم والجنین صبغ الشعر واإلكثار 
فمواد صباغة الشعر تحتوي على كیماویات ضارة مثل . من استخدام مستحضرات التجمیل أثناء الحمل

لد من التنفس بطریقة صحیة تؤثر على الرصاص، واستخدام مستحضرات التجمیل بكثرة من شأنھ منع الج
ویجب تفادي البقاء في . وأیضًا من المفید تجنب البقاء تحت جھاز تجفیف الشعر. صحة الحامل بشكل عام

أیضًا تجنب رفع أحمال ثقیلة . وضع الوقوف ساعات طوال في المنزل أو في خارجھ ألن ذلك یثقل الساقین
    .من األرض 

الحامل تجنبھا منھا براز القطط والكالب واللحم النيء حیث یحتوي على طفیالت وھناك مخاطر كثیرة على   
فال تأكل الحامل لحمًا غیر مطبوخ . تدعى المقوسات وھذه قادرة على إلحاق األذى بالجنین على نحو خطیر



، وارتداء وعلیھا غسل یدیھا بعد العمل في اللحم النيء، كما علیھا تحاشي تنظیف أوعیة براز القطط والكالب
     .قفازات الحدیقة عند البستنة، وغسل الفواكھ والخضر جیدًا قبل أكلھا

ھذه مجموعة من األشیاء العامة التي یجب على المرأة الحامل تجنبھا لما لھا من أضرار على حیاة الجنین ،   
     .وما تسببھ من مشكالت لحملھا

  مراحل الحمل : الفصل الثاني 

الثلث األول من الحمل    
 الثلث الثاني من الحمل  
 الثلث الثالث من الحمل  

 الثلث األول من الحمل :  

بعد عملیة اإلخصاب، تبدأ مرحلة جدیدة من رحلة الحمل أال وھي تكون الجنین من الخلیة المخصبة، ولكن   
  . قبل الدخول في تفاصیل تكون الجنین، فلنعرف الحمل

الحمل فترة تحمل خاللھا األنثى جنینًا في داخل جسمھا قبل والدتھ، ویبدأ الحمل باإلخصاب أي تلقیح "  
البویضة بواسطة النطفة، وینتھي بالمخاض والوالدة، وتدعى البیضة الملقحة الزایجوت، ویدوم الحمل 

     ".حوالي تسعة أشھر لمعظم النساء
ة خالل الشھرین األولین من الحمل، وبعدھا تسمى الجنین، وخالل یسمى الزیجوت اآلخذ في النمو المضغ"و   

وتمكن المشیمة المضغة من . األسبوع الثاني من اإلخصاب تلتصق األغشیة المحیطة بالمضغة ببطانة الرحم
     ".وینتقل الغذاء واألكسجین إلى المضغة أو الجنین عبر مجرى الدم عند األم. العیش داخل جسم األم

  . حدث عن تفاصیل نمو الخلیة خالل األسابیع األولى القلیلة بعد اإلخصابواآلن لنت  
باالنقسام على الفور وتواصل " الزیجوت"بعد اإلخصاب تبدأ الخلیة المتكونة : خالل األسابیع األربعة األولى   

حو الیوم انقسامھا إلى مزید من الخالیا خالل ھبوطھا إلى الرحم عبر قناة فالوب، وتصل إلى الرحم في ن
یتوسطھا تجویف . وتكون البویضة عندھا قد نمت وأصبحت كرة تحتوي على مئة خلیة. الرابع من التلقیح

  . ممتلئ بسائل معین، وتبقى األیام التالیة عائمة في تجویف الرحم، وھي أصغر من أن ترى بالعین المجردة
ائل،ویتكون للطفل دماغ بسیط وعمود تعوم المضغة في كیس مليء بالس: من األسبوع الخامس إلى السادس  

فقاري وجھاز عصبي مركزي وتظھر أربع بقع على الرأس تتطور الحقًا لتغدو العینین واألذنین، كما یتكون 
للمضغة جھاز ھضمي أولي باإلضافة إلى الفم والفك، وتتكون المعدة والصدر في مرحلة التطور، ویظھر 

ند نھایة ھذا األسبوع یبدأ القلب بالخفقان، وتتكون األوعیة القلب على شكل انتفاخ في مقدمة الصدر ع
    .الدمویة

     ھذا بالنسبة لنمو الخلیة الملقحة في أول أربعة أسابیع بعد
اإلخصاب ویستمر نمو الخلیة وتتوالى االنقسامات إلى أن تتحول المضغة إلى جنین في األسبوع الثامن 

  : ذكر منھاویحدث في ھذا األسبوع عدد من التغیرات ن

    تتحول المضغة إلى جنین وتتكون كل األعضاء الداخلیة األساسیة لكنھا تكون بسیطة، كما أنھا ال
  . تبدو في موقعھا النھائي

    یمكن تمییز الوجھ إذ یظھر لألنف قمة، أما المنخران فیبدوان في طور التشكل كما یلتحم طرفا الفك
  . تكون باإلضافة إلى أن اللسان ی. لیشكال الفم

    تصبح األعضاء الداخلیة لألذنین، وھي المسؤولة عن حفظ التوازن وعن السمع، في طور التكون .  
    تبدو أصابع الیدین والقدمین أكثر وضوحًا بالرغم من أنھا تكون متصلة مع بعضھا بواسطة أوتار

  . من الجلد
   ركبتین یظھر الذراعان والساقان بارزین ویمكن تمییز كتفین ومرفقین و .  
    یتحرك الطفل كثیرًا بالرغم من عدم إحساس الحامل بذلك حتى اآلن.     



وتستمر سلسلة التغیرات والتطورات في ھذا الجنین، وبحلول الشھر الثالث على الحمل، یكون الجنین قد ثبت 
ور مھم في جیدًا في الرحم، وتواصلت أعضاؤه واألنظمة العضویة،وبدأ الدماغ واألعضاء الحسیة، بلعب د

مجرى التطورات، أما خالیا الدم، فھي تتشكل خالل مرحلة المضغة بداخل كیس المح الذي ال یلعب سوى ھذا 
الدور، وبداخل ھذا الكیس أیضًا تتشكل الخالیا الجذعیة، التي تخرج منھا بعد فترة من الوقت الخالیا الدمویة 

المح عن لعب ھذا الدور، وتنتقل المھمة إلى الكبد أسبوع یكف كیس  ١١وبعد مرور . البیضاء على اختالفھا
     .والطحال، كما أن مخ عظم الجنین یبدأ نفسھ بإنتاج خالیا الدم 

وبذا تنتھي المرحلة األولى من الحمل بنھایة الشھر الثالث، ولكن التغیرات تستمر حتى نھایة الحمل، خالل   
     .المراحل المقبلة منھ 

 الثلث الثاني من الحمل  

وتمتد ھذه الفترة من الشھر الرابع وحتى نھایة الشھر السادس، وتعتبر ھذه الفترة أغنى فترة من حیث   
التغیرات التي تطرأ على الجنین، حیث إنھ خالل الشھر الرابع من الحمل، ینمو الجنین من نحو خمسة 

غرامًا، ٢٠٠ویبلغ وزنھ  ،إال أن وزنھ یظل ضئیًال ،)إنشات٤إلى ٢أي نحو (سنتیمترات إلى أكثر من عشرة 
كما یبدأ الجنین بالتفاعل مع األصوات منذ بدایة شھره الرابع والخامس فھي إما تثیر انتباھھ أو تزعجھ، كما 

     .أن الشعیرات تنمو فوق رأس الجنین وعلى جوانبھ بشكل أخشن ، وتلونھا الخالیا الخضابیة
لجنین ، خالل األشھر الثالثة ھذه حیث إنھ یكتمل تكون كما أن ھناك عدد من التغیرات التي تطرأ على نمو ا  

  : كما تحصل لھ التغیرات اآلتیة ١٤، ویتغذى من المشیمة منذ األسبوع ١٦الجنین في األسبوع 

    ینمو شعر الحاجبان و األھداب بعد نمو شعر الزغب على وجھھ وجسده كما ینبت الشعر على
  . رأسھ

   تكون بشرتھ رقیقة للغایة وشفافة فتظھر شبكات األوعیة الدمویة خاللھا .  
   تتشكل مفاصل ساقیھ ویدیھ ویبدأ تكون عظامھ كما یحرك صدره فیبدو وكأنھ یتنفس .  
    تنمو أعضاؤه الجنسیة بشكل یسمح بتبین جنسھ كما یصبح قادرًا على مص إبھامھ.     
    قلبھ ینبض بتردد أكبر من قلب أمھ بمرتین ینمو الطفل بسرعة كبیرة كما إن .  
    یتحرك بكثرة وتبدأ أسنانھ بالتكون ، وكذلك ذراعاه وساقاه .  
   یتكون الدمام وھو المادة الدھنیة التي تحمي بشرة الجنین في الرحم .  
   تنتقل المواد المناعیة من األم إلى الجنین عبر دم األم لمساعدتھ على مقاومة األمراض.     
    لم یتم تخزین الدھن لذا یكون الطفل لحمًا خالصًا .  
    تتشكل غدد العرق في البشرة .  
    تتكون عضالت الذراع والساق، ویقوم باستعمالھا بانتظام إذ تنتابھ فترات من الحركة المحمومة

  . تشعر بھا األم ، وتقطعھا فترات من الھدوء 

   ٢.، وقد تشعر األم بفواقھ فیبدو وكأنھ حركة قرع)ازوقة الح( بات طفلك قادرًا على السعال والفواق    
خالل ھذه الفترة من الحمل ، تطرأ تغیرات على نمو حواسھ و أحاسیسھ حیث تبدأ في الظھور والتطور و 

  . یأخذ وضعھ في رحم أمھ
وضعھ في یغدو الطفل إنسانًا واعیًا ذا مشاعر وتجاوبًا مع محیطھ، باإلضافة إلى نموه العضوي، یأخذ "  

الرحم وھو متقوس بحدة على ذاتھ، یتوسد كیس المیاه الذي یحیط بھ ، یعتمد كلیًا على المشیمة لتأمین 
  . الطعام واألكسجین والتخلص من فضالتھ، یبدو مشابھًا لولید حدیث و یتصرف مثلھ

لرؤیة ومن فتح فیتمكن عندھا من ا ٢٨مازال جفناه مغلقین ، لكنھما ینفتحان مع حلول األسبوع : البصر
  . عینیھ وإغالقھما 

بإمكانھ سماع صوتك، وإذا كان نائمًا فإن الموسیقى الصاخبة توقظھ،إنھ یفضل بعض أنواع : السمع  
     ".الموسیقى على غیرھا مظھرًا ذلك بتحركاتھ، كما إنھ یجفل لدى سماعھ ضجیجًا مفاجئًا

الذي یحیط بھ ویطرحھ من ) سائل السلي(الدافي  إنھ یمص إبھامھ، ویبتلع الماء: المص واالبتالع والتنفس
جسده بوًال، وقد یشرب أحیانًا الكثیر من ھذا السائل فیصاب بالفواق، كما أنھ یقوم بحركات تنفسیة، متمرنًا 



  . بذلك على الحیاة خارج الرحم
الذع أو المر عند تتشكل براعم التذوق لدیھ، فیصبح بإمكانھ االستجابة للمذاق الحلو أو المذاق ال: التذوق

     ".٢٨حلول األسبوع 
  . إنھ یقطب حاجبیھ ویحول عینیھ ویصر شفتیھ ویفتح فمھ ثم یغلقھ: تعابیر وجھھ

یتغذى الطفل بواسطة المشیمة ، ویحمیھ سائل السلي الدافئ الذي یتغیر مرة كل أربع : نظام إمداد الحیاة
  . عدوى والصدمات المفاجئةساعات، كما أن ھذا السائل ینظم حرارة الطفل ویقیھ ال

    ".إنھ یركل ویلكم وینقلب بحركة شقلبة ، كما أنھ یقبض یدیھ: التحركات
  . ینام ویستیقظ عشوائیًا وقد یكون في قمة حیویتھ عندما تحاولین النوم : نماذج النوم

ا ما یساعد یغدو قسم الدماغ المختص بالشخصیة والذكاء كثیر التطور خالل الشھر السابع وھذ: الشخصیة
     ".على التكوین السریع لشخصیة

    تعتبر ھذه بعض التغیرات أو التطورات التي تحصل لحواس الجنین
  . وإحساسھ خالل الثلث الثاني من الحمل ، فینمو الطفل جسدیًا إضافة إلى نمو إحساسھ وحواسھ

     

 الثلث الثالث من الحمل  

ھر األخیرة، أي الشھر السابع والثامن والتاسع من الحمل، تمتد الفترة األخیرة من الحمل خالل ثالثة أش  
وخالل كل شھر من ھذه الشھر تطرأ تغیرات مھمة على الجنین تمھیدًا لخروجھ إلى النور، وسنحاول التحدث 

  . باختصار عن أھم التغیرات التي تحث في كل شھر من ھذه األشھر الثالثة
     :الشھر السابع 

 یالحظ حصول تطورات الفتة في . ومجعدة، ویبدأ الدھن باالختزال تحتھاتكون بشرتھ حمراء اللون
جزء الدماغ المتعلق بالتفكیر، إذ أصبح أكبر حجمًا، وأكثر تعقیدًا، مما یجعل الطفل في الشھر السابع یشعر 

  . باأللم ویستجیب لھ على نحو یماثل تصرف الولید الحدیث
 یمتلك الطفل عددًا من براعم التذوق یفوق ذلك الذي یملكھ منھا عند الوالدة، لذا فحاسة التذوق عنده

  . تصبح حادة
 السورفاكتان " ال تكون رئتاه قد اكتملتا كلیًا، فھما تحتاجان إلى تكوین مادة تدعى الفاعل السطحي
     ".، تمنعھما من اإلنخماص بین النفس واآلخر"
 الشھر الثامن :  
   یشابھ الطفل اآلن مظھره عند الوالدة، لكنھ یبقى بحاجة، إلى القلیل من السمنة  
 بات بإمكانھ اآلن تمییز النور من الظلمة .  
  من المرجح أن ینقلب اآلن، بحیث یصبح رأسھ نحو األسفل استعدادًا للوالدة."    

لشھرین السابع والثامن، قبل دخولھ إلى الشھر التاسع، تعتبر ھذه أھم التغیرات التي تطرأ على الجنین في ا
والذي تقسم التغیرات فیھ إلى قسمین ، القسم األول یمكن إجمالھ في بدایة الشھر التاسع، أما التغیرات 

األخرى فتحدث عند نھایة الشھر التاسع قبیل الوالدة، وھذه التغیرات ھي التي تھیئ الطفل للوالدة وبدایة 
  . المخاض

  : بدایة الشھر التاسع          :لشھر التاسع ا  

   رأس الجنین یھبط نحو الحوض استعدادًا للوالدة .  
   تنمو أظافر رقیقة على أصابع یدیھ وقدمیھ .  
   إذا كان غالمًا فإن خصیتیھ تبدوان بارزتین .  
    غرامًا یومیًا على مدى األربعة األسابیع المقبلة  ٢٨یكتسب .  

     :نھایة الشھر التاسع



   یختفي أكثر الشعر الزغبي على الرغم من أن قلیًال یتبقى على كتفیھ وأطرافھ .  
    أو یوجد بعض منھ في ثنایا بشرتھ" الطالء الدھني"یكون مغطى بالدمام .  
    في أمعائھ، وتطرح في أول تبرز لھ بعد الوالدة) غائط الجنین(تتجمع مادة قاتمة تدعى العقى. "     

خروجھ مختصرة، حیث إن اإلبحار    غیرات التي تحدث لھ من أول یوم في رحم أمھ وحتىوھذه ھي أھم الت
في ھذا المجال صعب وشائك، كما أنھ مازال ھناك الكثیر مما یجھلھ العلماء، في تكوین الجنین البشري، 

من ومازال العلم في تطور مستمر ومحاوالت دائمة لكشف الغموض عن ھذا الموضوع الذي یحیر الكثیر 
  !. الناس، والذي یدل على عظمة الخالق عز وجل وقدرتھ في خلقھ، فسبحان اهللا على ما أبدع وخلق 

     

  الوالدة : الفصل الثالث 

دالئل المخاض     
 وضعیات الوالدة  
 مراحل الوالدة  

 دالئــل المخــاض  

تنتھي رحلة الحمل بالوالدة، والتي تعتبر الرحلة األخیرة في خروج ھذا الجنین إلي العالم الخارجي، وإن   
كانت رحلة صعبة بالنسبة للحامل والطفل، وأولى مراحل الوالدة المخاض وبدایة سنتحدث عن عنق الرحم 

ا تمتد عضالت أخرى من عنق تبقي حلقة من العضالت عنق الرحم مغلقًا عادة، بینم"أثناء المخاض حیث 
الرحم إلى أعلى الرحم، تتقلص ھذه العضالت أثناء المخاض ، مقارنة ما بین الرحم وعنقھ، ثم تمط العنق 

     ".لیتسع بما یكفي لمرور الرأس
كما أن ھناك ثالث مؤشرات تدل على اقتراب موعد الوالدة وھي التقلصات المتوالیة، تمزق األغشیة   

سلي وظھور المخاط ممزوجًا أحیانًا بالدم، وقد تشعر الحامل بالتقلصات الرحمیة في أوقات وانسكاب سائل ال
غریبة طوال أسابیع الحمل األخیرة، وتجعل ھذه التقلصات الرحم قاسیًا لبضع دقائق وكلما اقترب موعد 

التي تقل عن عشر الوالدة، أصبحت التقلصات أكثر قوة وانتظامًا، وتعتبر التقلصات ذات الفترات الزمنیة 
ألنھا " آالم المخاض"دقائق مؤشرًا موثوقًا بأن المخاض قد بدأ، وعلى ھذا األساس سمیت التقلصات ب

     .تترافق مع األلم
وقد تبدأ التقلصات على ھیئة ألم خفیف في الظھر ، أو شعور بألم بارق على امتداد الفخذین ، ومع مرور   

الم دورة شھریة مضطربة، وفي حالة كان التقلص منتظمًا ، فعلى الوقت تصیب المعدة تقلصات مشابھة آل
الحامل محاولة تحدید مواعیده، فإذا ظنت أن المخاض قد بدأ، علیھا االتصال بالمستشفى أو القابلة، وما لم 

     .أو مؤلمة للغایة فال داعي لدخول المستشفى فورًا) كل خمس دقائق(تكن التقلصات شدیدة التواتر
یبدأ بخروج كمیة من السائل "لة بدأ المخاض بالتقلصات المتوالیة، ولكنھ في أحیان أخرى ھذا في حا

األمنیوني من المھبل ما یدل على أن الكیس األمنیوني قد تمزق، وھنا أیضًا تحتاج المرأة الحامل ألن تتصل 
ة المخاض والوالدة، ھذا فورًا بالطبیب أو المستشفى، أما في حاالت أخرى فإن ھذا الكیس یتمزق أثناء عملی

وفي المرحلة االبتدائیة التي تسبق المخاض، یتحلل سد المخاط عند عنق الرحم، ویخرج من المھبل، ویمتزج 
     ".ھذا المخاط أحیانًا مع قلیل من الدم بسبب تقلصات بسیطة ال تشعر األم حتى بھا

وت المدة التي یستغرقھا المخاض حتى ھذه ھي المؤشرات التي تدل على بدایة المخاض واستمراره ، وتتفا
ساعة عادة، ویفضل تمضیة بعض ھذه الساعات في  ١٤و١٢یولد الطفل فیدوم أول مخاض للحامل ما بین 

" المنزل، حیث تتمكن الحامل من التنقل بتؤده، والراحة حین تحتاج، وكذلك یمكنھا االسترخاء في مغطس 
جت بعد أو قد تتناول وجبة خفیفة، وقد ینصحھا المستشفي دافئ، ھذا إذا لم تكن المیاه قد خر" بانیو

    .باالنتظار ریثما تصبح التقلصات شدیدة، وتحصل كل خمس دقائق
وبالطبع ینتھي المخاض بوالدة الطفل الصغیر الذي انتظرتھ المرأة تسعة أشھر ، ومع رؤیتھ تتناسى جمیع   



  . آالم المخاض وما سواه من تعب 
     

 وضعیات الوالدة  

قبل االنتقال للتحدث عن مراحل الوالدة، سنتكلم عن مجموعة من وضعیات الوالدة، والتي تعتبر مساعدة   
للمرأة الحامل في التخفیف عن أالم الوالدة ،وسنقسم ھذه الوضعیات إلى مجموعتین األولى وضعیات المرحلة 

  . األولى، واألخرى وضعیات الوالدة 

  : وضعیات المرحلة األولى 
عندما تشعرین بالمخاض، قد تحتاجین إلى التحرك للقیام ببعض الترتیبات، : راحة باالستناد إلى زوجكاالست

  . یمكنك في أثناء التقلصات االستناد إلى زوجك، فیدلك ظھرك ویمسد كتفیك 
اركعي بحیث تكون قدماك متباعدتین، واسترخي فوق كرسي من الوسائد أو : الركوع واالستلقاء نحو األمام

لمخدات المرفوعة أمامك، أو فوق كیس من الحبوب حاولي تقویم ظھرك، ما استطعت واجلسي على جانب ا
  . واحد بین التقلصات

، وأمیلي حوضك جیئة )قد تجدین الفراش أكثر راحة ( اركعي وركبتیك ویدیك على األرض، : على األربع  
     ".ألمام، واضعة رأسك على ذراعیكاحذري تقویس ظھرك واسترخي ما بین التقلصات نحو ا. وذھابًا 

استندي خالل التقلصات األولى إلى شيء ثابت على مقربة منك كحائط أو مقعد أو سریر : البقاء منتصبة  
  . واركعي إذا كان ذلك ضروریًا . المستشفى

اجلسي على كرسي مواجھة مسند الظھر، واستندي إلیھ بعد أن تضعي : الجلوس مع االتكاء نحو األمام
سادة فوقھ، وأریحي رأسك على ذراعیك بعد ثنیھما وابقي ركبتیك متباعدتین، بإمكانك وضع وسادة على و

     ".مقعد الكرسي إذا شئت
وتعتبر ھذه الوضعیات مساعدة خالل مرحلة المخاض، وقبل البدء الفعلي في عملیة الوالدة وھناك عدد من   

    :ذكر منھا ما یلي الطرق المساعدة خالل ھذه المرحلة لتخفیف األلم ن

    ثابري على التحرك بین التقلصات ، فھذا یساعد على مواجھھ األلم جسدیًا ، أما خالل التقلصات
  . فخذي وضعیة مریحة 

    ركزي على تنفسك لتھدئي نفسك ، وتنشغلي عن التقلصات .  
     استرخي بین التقلصات موفرة طاقتك إلى حین تحتاجینھا .  
 ال بأس بالغناء لتخففي ألمك ، وحتى باألنین والتأوه .  
     ركزي بصرك على نقطة ثابتة، أو شيء ما، لتساعدي نفسك على تحویل انتباھك عن التقلص.    
     واجھي تقلصاتك واحدًا فواحدًا ، وال تفكري بالتقلصات المقبلة، قد یساعدك تصور التقلصات

     .ى الطفلموجات علیك خوض غمارھا للوصول إل

  . ھذا بالنسبة لوضعیات المرحلة األولى والطرق المساعدة على مواجھھ األلم في ھذه المرحلة   

 وضعیات مرحلة الوالدة :  

تعد ھذه الوضعیة ممتازة للوالدة، فھي تفتح الحوض واسعًا، وتستعین بالجاذبیة لدفع : جلوس القرفصاء
د ترھق بعد برھة، وإذا جلس زوجك على حافة كرسي، وساقاه الطفل خارجًا، إنما إذا لم یتمرن علیھا، فق

  . منفرجتان، فبإمكانك جلوس القرفصاء بین ركبتیھ مستندة بذراعیك على فخذیھ
قد تكون ھذه الوضعیة أقل إجھادًا من القرفصاء، كما إنھا تساعد في عملیة الدفع ویشعرك وجود : الركوع

تجدین الركوع على األربع مریحًا إنما حافظي على استقامة مساعد عند كل جانب بثبات أكبر، كما قد 
     ".ظھرك

من الوضعیات الشائعة للوالدة الجلوس على السریر واالستناد إلى عدد من الوسائد أو : الجلوس باستقامة
إلى كیس حبوب، ابقي ذقنك متجھًا نحو األسفل، وتشبثي ببطن فخذیك أثناء دفعك، واستریحي بین التقلصات 



     ".خرى متكئة على الوسائدواأل
  : وھناك عدد من الطرق تساعدك على تسھیل مرحلة الوالدة والتخفیف من آالمك نذكر منھا

  . ادفعي بنعومة وثبات خالل التقلص   .١
     حاولي إرخاء عضالت قاع حوضك إلى أن تشعري أنھا ھدأت كلیًا   .٢
     ن المثانةال تأبھي بفقدان السیطرة على أمعائك ، أو تسرب البول م   .٣
    .استریحي قدر اإلمكان بین التقلص واألخر ، لتوفري كامل طاقتك للدفع   .٤

ھذه عدد من الطرق والنصائح التي تسھل على المرأة الحامل الوالدة، وتخفیف من آالمھا ، سواء كان في   
     .مرحلة المخاض األولى من الحمل أو خالل عملیة خروج ھذا الطفل إلى العالم 

  لوالدة مراحل ا

ھنا تصل الحامل إلى نھایة الرحلة مع الحمل ، ویخرج الطفل إلى العالم ، بعد أربعین أسبوع قضاھا داخل 
  . رحم أمھ 

  : تقسم عملیة الوالدة إلى ثالث مراحل "
وتبدأ من عملیة الوالدة وحتى التوسع الكامل لعنق الرحم، وھي أطول المراحل حیث تستمر : المرحلة األولى

ساعة حیث تبدأ عضالت جدار الرحم بالتقلص تدریجیًا حیث تحدث ھذه التقلصات ٢٤الحاالت إلى  في بعض
  . دقائق خفیفة ثم تزداد شدة وسرعة مع تقدم عملیة الوالدة ١٠إلى ٥كل 

وتستمر من حصول التوسع الكامل لعنق الرحم وحتى الوالدة، وتستمر عادة حوالي ساعة : المرحلة الثانیة
  . وتنتھي ھذه بوالدة الطفل حیث تخف بعدھا اآلالم بدرجة كبیرة إلى ساعتین 

    ".ھي مرحلة والدة المشیمة وال تتمیز ھذه المرحلة بحدوث آالم شدیدة: المرحلة الثالثة
ولكن ما الذي یحصل داخل الرحم خالل ھذه المراحل ، وكیف یخرج الطفل وكیف تكون ردة فعل الرحم لھذه   

  علیھ ؟ التغیرات التي تطرأ 
األولى یتوسع فیھا عنق الرحم والثانیة یدفع فیھا الجنین إلى : یدفع الرحم المتقلص الجنین على مرحلتین   

  . قناة الوالدة 
حیث إنھ خالل المرحلة الثانیة من الحمل یدور رأس الجنین بحیث یأخذ وضعًا معینًا، وعندما یخرج الرأس   

وخالل ھذه المرحلة الثانیة الصعبة تكون . خروج الكتفین من الفتحةمن المھبل فأنھ یدور مجددًا لكي یسھل 
  . التقلصات على أشدھا بحیث تأتي كل دقیقتین أو ثالث دقائق، وتستمر نحو الدقیقتین

أما المرحلة الثانیة وبعد والدة الجنین یعود الرحم إلى التقلص مجدداً، وتنفصل المشیمة والكیس األمنیوني   
     .حیث یتم سحبھا منھ بعنایة فائقة باتجاه المھبل ،

  : وفي كل األحوال یمكن إجمال عملیة الوالدة وما یحدث خاللھا في مجموعة من النقاط حتى یخرج الطفل 

 یتحرك رأس الطفل مقتربًا من فتحة المھبل، ویمكن رؤیة االنتفاخ عندما یضغط الطفل على قاع
  . وسرعان ما یرى الرأس نفسھ،و ھو یتقدم عند كل تقلص وربما یتراجع قلیًال مع تالشي التقلص. الحوض

 یطلب منك الطبیب التوقف عن الدفع، ألنھ إذا تمت والدة الرأس )ترى قیمتھ ( عندما یتكلل الرأس ،
بسرعة، قد یتمزق الجلد ، لذا على المرأة التي تلد أن تسترخي، وتلھث لھاثًا سریعًا لبضع ثوان، و إذا كان 

بالتمزق حین یوسع رأس الطفل خطر التمزق جدیًا، أو كان الطفل في ضیق، یجري شق للفرج ویتولد شعور 
     .الفتحة المھبلیة، لكنھ شعور یدوم برھة قصیرة ویتبعھ خدر ألن األنسجة تكون قد مطت كثیرًا

 إذا (یولد الرأس متجھًا نحو األسفل، ویتثبت الطبیب من عدم التفاف الحبل السري حول عنق الطفل
الجسم، ثم یدیر الطفل رأسھ نحو أحد الجانبین  كانت الحال كذلك، یمكن تمریر الحبل فوق الرأس عند خروج

لیشكل مع الكتف خطًا مستقیمًا، ویتم تنظیف عینیھ وأنفھ وفمھ، ویسحب كل سائل من مجاري الھواء العلیا 
  . بواسطة أنبوب

 یتزحلق الجسد خارجًا خالل التقلصین التالیین، فترفع القابلة الطفل من تحت إبطیھ وتضعھ علھ معدة
بینما تمتد . ھو ما زال مرتبطًا بالحبل السري لھا، ویمكن أن یبدو الطفل مائًال للزرقة بعض الشيءوالدتھ، و



وإذا كان طبیعیًا یمكن . وقد یسرع في البكاء) الطالء الدھني(خیوط من الدم على جلده، ومغطى بالدمام
    .ألكسجین لھ إذا دعت الحاجةلوالدتھ حملھ فورًا، وإال قامت القابلة بتنظیف مجاریھ الھوائیة، وتقدیم ا

وھنا تنتھي الرحلة األكثر ألمًا ، لتبدأ ھذه المرأة التي كانت حامل ، مرحلة أخرى ورحلة أخرى أكثر متعة   
  . ھي رحلة األمومة وإن كانت تحمل بین طیاتھا الكثیر من المسؤولیة 

سیس الغریبة والجدیدة ، واألھم أنھا ورؤیة ھذا المخلوق الضعیف یفجر في األم الكثیر من المشاعر واألحا  
  . تبذل ما في وسعھا لتمنح ھذا الصغیر الحب والحنان وكل ما یحتاج إلیھ ، ھذه ھي األم على الدوام 

  الخاتمة 

في نھایة ھذا البحث المتواضع، والذي حاولت جاھدة أن یلم بأطراف الموضوع، وأن یعطي تلخیصًا لبعض 
  . الوالدة حیث ال یخفى على أحد مدى سعة ھذا الموضوع أھم النقاط في موضوع الحمل و

و أعراض الحمل .وقد تناولت اإلخصاب والحمل وعملیة اإلباضة وانطالق البویضة، وكیفیة حدوث اإلخصاب  
وأھم الدالئل علیھ وفي حالة حدوث حمل، وبعض التصرفات التي على المرأة الحامل تجنبھا لما لھا من أثر 

وتحدثت كذلك عن مراحل الحمل، وناقشت عملیة الوالدة ودالئل المخاض، و وضعیات . سلبي على الحمل
  . الوالدة، ومراحل الوالدة، وبذلك ختمت البحث بخروج الطفل إلى عالم النور ووالدتھ 

ومن خالل البحث في ھذا الموضوع تتجلى قدرة اهللا وعظمتھ في خلقھ سبحانھ، ویتضح القصور والعجز   
قدرة اهللا، وال یزال البحث والدراسات جاریة حول ھذا الموضوع الغامض والمثیر في نفس البشري أمام م

  . الوقت
وقد ألحقت في البحث عدد من الصور التوضیحیة لتساعد على فھم المادة العلمیة التي احتوى علیھا البحث،   

  . والتي تبرھن على عظمة اهللا تعالى 
الموضوع والبحث ، واالستعانة بمراجع وموسوعات متخصصة،  وأنصح القراء األعزاء بالتعمق في ھذا  

  . وعندھا سیشعرون باالنبھار بقدرة اهللا واالنبھار بكیفیة تكون اإلنسان ، وكیف كان 
والسالم علیكم ورحمة اهللا تعالى وبركاتھ، والصالة والسالم على خیر األنام سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ   

  . أجمعین 

  المراجع قائمة المصادر و

  . القرآن الكریم -١: أوًال 

  الكتب : ثانیًا 
محمد العجم ،مكتبة لبنان ناشرون، بیروت ، .د:الیزبث فونك،موسوعة الفراشة للعنایة باألم والطفل ،ت- ٢

  . م١٩٩٦، سنة ١لبنان، ط
،سنة ) ١(روعة الخلق أسرار كینونة الجنین،الدار العربیة للعلوم، بیروت،لبنان، ط: ماجد طیفور - ٣

  . م١٩٩١
  . م ١٩٩٨الھضم والتولید،أكادیمیا، بیروت،لبنان، سنة - ٤

  الدوریات : ثالثًا
  . م ١٩٩٩، السنة الرابعة سنة ٤٠الحیاة الصحیة ، بیروت، لبنان، العدد- ٥
  . م ٢٠٠٠/مایو /١٣) ٣١(نیزك رؤوف ، الصحة والطب، اإلمارات العربیة المتحدة ، العدد . د - ٦

  الموسوعات : رابعا
،سنة )١(الجزء التاسع، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع،ط: الموسوعة العربیة العالمیة - ٧
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رحلة الحمل والولادة عند الإنسان





الإهداء 

أهدي هذا البحث المتواضع إلى صديقاتي اللاتي  ساعدنني في تقديمه بهذه الصورة،وبالأخص صديقتي نجاة سليمان، و إلى من ألهمني هذه الفكرة بخطوبتهما أختي اليازية، وابنة شقيقتي حمدة، وبالطبع لا أنسى أستاذتي القديرة بكل الدعم والحب الذي قدمته لي ، وكذلك الصبر والتغاضي عن هفواتي وزلاتي الصغيرة . 

خطة البحث 

العنوان : مقتطفات من رحلة الحمل والولادة لدى الإنسان 
  

الفصل الأول : الإخصاب والحمل  

· الإباضة والإخصاب  

· أعراض الحمل  

· ما يضر الحمل  

الفصل الثاني : مراحل الحمل  

· الثلث الأول من الحمل  

· الثلث الثاني من الحمل 

· الثلث الثالث من الحمل 

الفصل الثالث : الولادة 

· دلائل المخاض  

· وضعيات الولادة 

· مراحل الولادة 


المقدمة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
يحمل هذا البحث عنوان مقتطفات من رحلة الحمل والولادة. وما دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو الفضول وحب معرفة كيفية بدء حياة جديدة وخلق إنسان جديد، وما التغيرات التي تطرأ على المرأة والطفل المحمول في أحشائها، وهو موضوع مهم يبرهن على قدرة الله عز وجل في خلق عباده، كما يمد الفتاة المقبلة على الزواج والأمومة بما ترغب في معرفته عن هذه التغيرات سواء كانت في جسمها أو على طفلها . 
وقد قسمت البحث إلى ثلاثة فصول، وحاولت الإيجاز وكتابة أهم ما ترغب المرأة في معرفته في كل فصل، حتى تكون لديها خلفية عما يدور في هذه الفترة من تغيرات والتي تستمر تسعة أشهر . 

· الفصل الأول : الإخصاب والحمل  

· الفصل الثاني : مراحل الحمل  

· الفصل الثالث : الولادة  

ولقد ألحقت في البحث عدداً من الصور التوضيحية لتساعد على فهم المادة العلمية التي احتوى عليها البحث، والتي تبرهن على عظمة الله تعالى . 
وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي في كتابة بحثي هذا، وحاولت التنويع في مصادر المعلومات بين كتب وموسوعات ودوريات وإنترنت، وكانت الصعوبة التي واجهتني في كتابة هذا البحث هي قلة المصادر والمراجع ، وعدم توافرها في مكتبات الجامعة، إضافة إلى قلة المادة العلمية عن هذا الموضوع في الإنترنت باللغة العربية . 
وفي الختام أوجه جزيل الشكر للأستاذة مديحة لما قدمته لنا من عون وتفهم وصبر،ولا أنسى أن أخص بالشكر صديقتي نجاة سليمان على العون الكبير الذي قدمته لي ، ولا يسعني أخيراً سوى أن أقدم اعتذاري أن أي تقصير في هذا البحث، فكما نعلم الكمال لله وحده، والقصور طبيعة بشرية 
وصدق الله العظيم إذ قال ( ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
  

الفصل الأول : الإخصاب والحمل  

· الإباضة والإخصاب  

· أعراض الحمل  

· ما يضر الحمل  

· الإباضة والإخصاب 

يحدث الحمل عادة في جسم المرأة، حيث منحها الله شرف حمل الإنسان سواء كان ذكراً أو أنثى داخل جسمها تسعة أشهر، لتكون هي من تمنحه مفاتيح الحياة وتحافظ عليه، بعد أن خلقت حواء من ضلع آدم عند بداية الخلق. 
ويحدث الحمل في الجهاز التناسلي لدى المرأة، وبداية يجب أن تتكون بويضة في أحد المبيضين ليتمكن الحيوان المنوي " النطفة " من تلقيحها. 
فإن بويضة ما تبدأ مرحلة النضوج في أحد المبيضين، مما يؤدي بدوره إلى مرحلة الإباضة: أي إطلاق البويضة من العضو الشبيه بالكبسولة الذي يحتويها، ويسمى " الجريب" أو   "الحويصل" وبعد بدء العادة الشهرية بأسبوعين، تصبح الحويصلة المحتوية للبويضة ناضجة، وفجأة يتمزق الحويصل لسبب لا يزال مجهولاً حتى اليوم، وتنطلق البويضة باتجاه سطح المبيض حيث يلتقيها أنبوب فالوب. وهناك تمكث البويضة لمدة 24 ساعة تقريباً بانتظار إخصاب محتمل عن طريق الحيوان المنوي، فإذا لم يتم ذلك تبدأ البويضة بالذوي حتى تموت.  
ولكن متى تحدث الإباضة وكيف تنتقل البويضة إلى قمع فالوب ؟؟ "تحدث الإباضة (نزول البويضة)، عند حلول اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية، تخرج البويضة مكتملة من أحد المبيضين، فيصبح التلقيح ممكناً، ثم تلتقط الأصابع الموجودة في آخر أنبوب فالوب هذه البويضة، وتدفعها داخل الأنبوب، فتبقى هذه البويضة حية مدة 24 ساعة، فإذا لم يتم التلقيح أثناءها، تخرج من المهبل مع جدار الرحم أبان الطمث التالي".  
بعد تكون البويضة في أحد المبيضين، فإنها تمر برحلة عبر قمع فالوب للوصول إلى الرحم يساعدها خلال هذه الرحلة بعض التراكيب في قمع فالوب لتسهيل هذه الرحلة، حيث إنه "عندما تنطلق البويضة من المبيض تندفع عبر إحدى قناتي فالوب بواسطة الشراريب التي تضرب بسرعة كبيرة لتقود البويضة إلى داخل الرحم، التي غالباً ما يمتصها الجسد بطريقة طبيعية. وفي بعض الحالات النادرة يمكن للبويضة أن تخصب خارج الرحم، فيؤدي إلى حمل خطير. ويعتقد الناس عامة أن السائل المنوي يلتقي البويضة داخل الرحم إلا أن اللقاء يتم في الواقع عند حدود القناة الأمر الذي يعطي البويضة المخصبة  الوقت لبث رسائل هرمونية إلى الرحم لكي يستعد لاستقبالها. وإذا كانت القناة تحمل ندوباً وتشوهات جراء التهاب سابق فالبويضة المخصبة قد تبقى في القناة بدل التحرك باتجاه الرحم" .  

فإذا كانت هذه هي رحلة البويضة للوصول إلى الرحم، فإن هناك رحلة أخرى يقطعها الحيوان المنوي للوصول إلى هذه البويضة في قمع فالوب، حيث إنه " أثناء عملية الجماع، تحدث عملية قذف المني عند عنق الرحم في آخر المهبل. وبسبب ظروف تتعلق بطبيعة المهبل، فإن المني لا يبدأ رحلته باتجاه الرحم إلا بعد مضي حوالي نصف ساعة وتستغرق هذه الرحلة عموماً والتي يبلغ طولها ما بين 15-18 سنتيمتراً (نحو 6-7 إنشات ) انطلاقاً من المهبل وحتى أنبوب فالوب، عدة ساعات. أما في حال كان بعض المني سريعاً في عملية السباحة، فإن قطع تلك المسافة لن يستغرق منه في الظروف المواتية أكثر من نصف ساعة، أما البقية فقد تستغرق ساعات وربما أياماً، بسبب محطات الاستراحة ضمن طيات تجاويف الرحم، والجدير بالذكر أنه خلال الرحلة تتغير طبيعة المني، حيث تتأثر بالسوائل التي تملأ الرحم وعنقه وأنبوب فالوب. والصفة التي تطلق عليه أثر هذه التغيرات هي (الوسعية)، أي أن في وسعه إخصاب البويضة".  
"تصل النطاف إلى جوار البيضة بدفع من حركة سياطها، ولكن من ملايين النطاف التي تنطلق في السباق، لا يصل سوى بعض مئات إلى الجزء العلوي من البوق، حيث يحدث الإلقاح. نطفة واحدة تنجح في النهاية في إلقاح البويضة، ولكي تتمكن من ذلك تخترق برأسها الغشاء الذي يغلف البييضة.  بعد دخول أول نطفة في البييضة يفرز غشاء جديد يعرف باسم "غشاء الإلقاح" يمنع إلقاح البييضة بنطفة أخرى، ولن تتمكن أي نطفة أخرى بعد ذلك من اختراق هذا الغشاء".  
وبذلك تنتهي هذه الرحلة بالتقاء المشيجين المذكر و المؤنث لتكون اللاقحة "الزايجوت"   وبعدها تبدأ رحلة جديدة لتكوين الجنين ، وبداية حياة جديدة، ورحلة أخرى تستمر 9 أشهر أي ما يقارب 40 أسبوعاً . 

· أعراض الحمل 

بعد حصول الحمل، تظهر على المرأة عدة عوارض تدل على أنها حامل، وقد تعاني مجموعة من الأعراض تؤدي إلى تغيرات تطرأ على جسدها أو نفسيتها، ولكن كيف تستطيع المرأة التعرف على حدوث الحمل والتأكد منه؟ تستطيع المرأة أن تعرف حملها باختبار معملي بسيط تجريه على عينة من بول الصباح بحيث لا تكون قد تناولت مشروباً أثناء النهار أو الصباح الذي ستجري فيه التحليل. والمرأة لا تذهب إلى المعمل لإجراء مثل هذا التحليل إلا بعد انقطاع الدورة الشهرية. والحقيقة أن إجراء مثل هذا الاختبار قد لا يكون مؤكداً ويرجع ذلك إلى عدة أسباب قد تتدخل في عملية التحليل نفسها مما يؤدي إلى إفساد اليقين بحقيقة الحمل، لذلك كان من الضروري أن تنتظر المرأة إلى ما بعد انقطاع دورتين شهريتين، ثم تذهب إلى الطبيب لإجراء فحص طبي للتأكد من نتيجة التحليل المعملي.  
وهناك دلائل تظهر على المرأة تدل على أنها حامل سواء كان ذلك في بداية الحمل أو في الشهور الأخيرة منه . 
 الدلائل الأولى للحمل : تشير التغيرات التالية إلى أن المرأة حامل، وقد تلحظ أياً منها، ولكن تشعر المرأة بأنها حامل حيث يتولد لديها شعور بأن جسمها على غير طبيعته  

·  عدم حلول الطمث في أوانه . 

·  الشعور بالضعف والدوار . 

·   زيادة في التصريف المهبلي الطبيعي . 

·   حاجة متكررة للتبول . 

·   ظهور طعم معدني غريب في الفم . 

·   حدة في الانفعالات الناتجة عن التغيرات الهرمونية . 

·   الشعور بالغثيان مع التقيؤ في أي ساعة من ساعات النهار. 

·   عدم اقتصار الشعور بالتعب على المساء بل يتواصل خلال النهار. 

·   الشعور بنفور شديد من بعض الأمور كالقهوة والتدخين . 

·   الشعور بتضخم الثديين وحساسية اللمس مما يؤدي إلى حكاك بسيط  

 وكذلك تكتشف المرأة الحامل مدى شراهتها مع ازدياد حالة الغثيان التي تصيب الحامل في الأشهر الأولى من الحمل وقد يعود ذلك إلى نقص نسبة السكر في الدم، والتي تنخفض مع كل وجبة، إضافة إلى ذلك هناك "عارض الوحام" الذي يصيب المرأة الحامل بسبب التفاوت في نظام الطعام العادي والذي قد ينصب على بعض أنواع الأطعمة الغريبة، مثل المحار والخردل، إضافة إلى بعض الصعوبات التي تواجه الحامل مثل وجع الظهر أو الرغبة المتكررة في التبول .  
 هذه بعض الأعراض التي تظهر على الحامل في الأشهر الأولى من الحمل ولكن "مع اقتراب موعد الولادة هناك أعراض أخرى تظهر في الشهور الأخيرة للحمل ... ويمكن تحديد هذه الأعراض فيما يلي : 

·   تشعر الحامل بثقل في ساقيها وقد يكون مصحوباً بتورم خفيف، وهذا التورم إذا كان مصحوباً بارتفاع في الضغط فإن الأمر يستحق تدخل طبي. 

·   تلاحظ الحامل ألماً خفيفاً أسفل البطن والظهر. 

·   تزداد الإفرازات المهبلية، وهذه الإفرازات طبيعية إذا لم تكن لها رائحة، لو سببت تهيجاً وحكة فهذا يعني أن هناك التهاباً وهو يحتاج إلى علاج طبي . 

·   ومع اقتراب نهاية  الحمل تشعر الحامل بحرقان وألم في منطقة المعدة. فالحمل يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي.  

هذه هي جملة من أعراض الحمل والتي تدل المرأة على حدوث الحمل، وبداية تكون حياة جديدة داخل جسمها، وربما كانت هذه التغيرات والأعراض تنبيه من هذا المخلوق الجديد ولفت انتباه لكي يحصل على الرعاية اللازمة، وكي لا تقوم هذه المرأة الحامل والتي بعد 9 أشهر سوف تصبح أماً لهذا المخلوق الضعيف بما يضره أو يسبب سلب الحياة منه. 

· ما يضر الحمل 

 هناك عدد من الأشياء والأعمال على المرأة الحامل تجنبها. كي لا يؤثر ذلك سلباً على حملها أو عليها، ولا تعرض نفسها والجنين إلى الخطر ومن هذه الأشياء : 
 التدخين : حيث يحرم الجنين من الأكسجين، لذلك يكون أطفال المدخنات أكثر عرضة من غيرهم لأن يولدوا باكراً ولأن يكونوا دون الوزن الطبيعي، كما يزيد التدخين من حالات الإجهاض والإملاص " ولادة جنين ميت". أو ولادة طفل مشوه أو ولادة طفل يموت بعد الوضع مباشرةً، إذ كلما أكثرت المرأة من التدخين، اشتد الخطر على الجنين، لذا يجب الامتناع عن التدخين بكل الوسائل.  
الكحول والخمور: حيث يجب الإقلاع كلياً عن شرب الكحول لأنه يؤثر على نمو الجنين تأثيراً بالغاً. 
العقاقير الطبية : حيث يترك عدداً منها آثاراً خطيرة على الطفل، كما أن بعضها مجهول الأثر، لذا تحاشي تناول العقاقير الطبية أثناء الحمل إلا بوصفة من الطبيب، ويدخل في جملة هذه العقاقير بعض الأدوية الشائعة كالأسبرين وغيره، أما في حالة علاج أمراض مزمنة كالسكري فإن الطبيب قد يقدر مقدار الجرعات .  
وكما نعلم جميعا فقد أفتى عدد من علماء الدين بحرمة التدخين لما   يسببه من ضرر على المدخن ومن حوله، فمن باب أولى اتباع تعاليم الإسلام وتجنب التدخين حفاظا على حياة الحامل والجنين، كما حرمت الخمور من أكثر من أربعة عشر قرناً بنص في القرآن  الكريم لما تسببه من أضرار ، فكان على المسلمين عدم تعاطيها حفاظاً على الحياة التي منحها الله لهم . 
من الأشياء الأخرى التي تنصح الحامل بتجنبها لما لها من خطرعلى صحة الأم والجنين صبغ الشعر والإكثار من استخدام مستحضرات التجميل أثناء الحمل. فمواد صباغة الشعر تحتوي على كيماويات ضارة مثل الرصاص، واستخدام مستحضرات التجميل بكثرة من شأنه منع الجلد من التنفس بطريقة صحية تؤثر على صحة الحامل بشكل عام. وأيضاً من المفيد تجنب البقاء تحت جهاز تجفيف الشعر. ويجب تفادي البقاء في وضع الوقوف ساعات طوال في المنزل أو في خارجه لأن ذلك يثقل الساقين. أيضاً تجنب رفع أحمال ثقيلة من الأرض .  
 وهناك مخاطر كثيرة على الحامل تجنبها منها براز القطط والكلاب واللحم النيء حيث يحتوي على طفيلات تدعى المقوسات وهذه قادرة على إلحاق الأذى بالجنين على نحو خطير. فلا تأكل الحامل لحماً غير مطبوخ وعليها غسل يديها بعد العمل في اللحم النيء، كما عليها تحاشي تنظيف أوعية براز القطط والكلاب، وارتداء قفازات الحديقة عند البستنة، وغسل الفواكه والخضر جيداً قبل أكلها.  
 هذه مجموعة من الأشياء العامة التي يجب على المرأة الحامل تجنبها لما لها من أضرار على حياة الجنين ، وما تسببه من مشكلات لحملها.  

الفصل الثاني : مراحل الحمل 

· الثلث الأول من الحمل  

· الثلث الثاني من الحمل 

· الثلث الثالث من الحمل 

· الثلث الأول من الحمل : 

 بعد عملية الإخصاب، تبدأ مرحلة جديدة من رحلة الحمل ألا وهي تكون الجنين من الخلية المخصبة، ولكن قبل الدخول في تفاصيل تكون الجنين، فلنعرف الحمل. 
 "الحمل فترة تحمل خلالها الأنثى جنيناً في داخل جسمها قبل ولادته، ويبدأ الحمل بالإخصاب أي تلقيح البويضة بواسطة النطفة، وينتهي بالمخاض والولادة، وتدعى البيضة الملقحة الزايجوت، ويدوم الحمل حوالي تسعة أشهر لمعظم النساء".  
 و "يسمى الزيجوت الآخذ في النمو المضغة خلال الشهرين الأولين من الحمل، وبعدها تسمى الجنين، وخلال الأسبوع الثاني من الإخصاب تلتصق الأغشية المحيطة بالمضغة ببطانة الرحم. وتمكن المشيمة المضغة من العيش داخل جسم الأم. وينتقل الغذاء والأكسجين إلى المضغة أو الجنين عبر مجرى الدم عند الأم".  
 والآن لنتحدث عن تفاصيل نمو الخلية خلال الأسابيع الأولى القليلة بعد الإخصاب. 
 خلال الأسابيع الأربعة الأولى : بعد الإخصاب تبدأ الخلية المتكونة "الزيجوت" بالانقسام على الفور وتواصل انقسامها إلى مزيد من الخلايا خلال هبوطها إلى الرحم عبر قناة فالوب، وتصل إلى الرحم في نحو اليوم الرابع من التلقيح. وتكون البويضة عندها قد نمت وأصبحت كرة تحتوي على مئة خلية. يتوسطها تجويف ممتلئ بسائل معين، وتبقى الأيام التالية عائمة في تجويف الرحم، وهي أصغر من أن ترى بالعين المجردة. 
 من الأسبوع الخامس إلى السادس: تعوم المضغة في كيس مليء بالسائل،ويتكون للطفل دماغ بسيط وعمود فقاري وجهاز عصبي مركزي وتظهر أربع بقع على الرأس تتطور لاحقاً لتغدو العينين والأذنين، كما يتكون للمضغة جهاز هضمي أولي بالإضافة إلى الفم والفك، وتتكون المعدة والصدر في مرحلة التطور، ويظهر القلب على شكل انتفاخ في مقدمة الصدر عند نهاية هذا الأسبوع يبدأ القلب بالخفقان، وتتكون الأوعية الدموية.  
هذا بالنسبة لنمو الخلية الملقحة في أول أربعة أسابيع بعد  
الإخصاب ويستمر نمو الخلية وتتوالى الانقسامات إلى أن تتحول المضغة إلى جنين في الأسبوع الثامن ويحدث في هذا الأسبوع عدد من التغيرات نذكر منها: 

·   تتحول المضغة إلى جنين وتتكون كل الأعضاء الداخلية الأساسية لكنها تكون بسيطة، كما أنها لا تبدو في موقعها النهائي. 

·   يمكن تمييز الوجه إذ يظهر للأنف قمة، أما المنخران فيبدوان في طور التشكل كما يلتحم طرفا الفك ليشكلا الفم. بالإضافة إلى أن اللسان يتكون . 

·   تصبح الأعضاء الداخلية للأذنين، وهي المسؤولة عن حفظ التوازن وعن السمع، في طور التكون . 

·   تبدو أصابع اليدين والقدمين أكثر وضوحاً بالرغم من أنها تكون متصلة مع بعضها بواسطة أوتار من الجلد. 

·   يظهر الذراعان والساقان بارزين ويمكن تمييز كتفين ومرفقين وركبتين . 

·   يتحرك الطفل كثيراً بالرغم من عدم إحساس الحامل بذلك حتى الآن .  

وتستمر سلسلة التغيرات والتطورات في هذا الجنين، وبحلول الشهر الثالث على الحمل، يكون الجنين قد ثبت جيداً في الرحم، وتواصلت أعضاؤه والأنظمة العضوية،وبدأ الدماغ والأعضاء الحسية، بلعب دور مهم في مجرى التطورات، أما خلايا الدم، فهي تتشكل خلال مرحلة المضغة بداخل كيس المح الذي لا يلعب سوى هذا الدور، وبداخل هذا الكيس أيضاً تتشكل الخلايا الجذعية، التي تخرج منها بعد فترة من الوقت الخلايا الدموية البيضاء على اختلافها. وبعد مرور 11 أسبوع يكف كيس المح عن لعب هذا الدور، وتنتقل المهمة إلى الكبد والطحال، كما أن مخ عظم الجنين يبدأ نفسه بإنتاج خلايا الدم .  
 وبذا تنتهي المرحلة الأولى من الحمل بنهاية الشهر الثالث، ولكن التغيرات تستمر حتى نهاية الحمل، خلال المراحل المقبلة منه .  

· الثلث الثاني من الحمل 

 وتمتد هذه الفترة من الشهر الرابع وحتى نهاية الشهر السادس، وتعتبر هذه الفترة أغنى فترة من حيث التغيرات التي تطرأ على الجنين، حيث إنه خلال الشهر الرابع من الحمل، ينمو الجنين من نحو خمسة سنتيمترات إلى أكثر من عشرة (أي نحو 2إلى 4إنشات)،إلا أن وزنه يظل ضئيلاً ، ويبلغ وزنه 200غراماً، كما يبدأ الجنين بالتفاعل مع الأصوات منذ بداية شهره الرابع والخامس فهي إما تثير انتباهه أو تزعجه، كما أن الشعيرات تنمو فوق رأس الجنين وعلى جوانبه بشكل أخشن ، وتلونها الخلايا الخضابية.  
 كما أن هناك عدد من التغيرات التي تطرأ على نمو الجنين ، خلال الأشهر الثلاثة هذه حيث إنه يكتمل تكون الجنين في الأسبوع 16، ويتغذى من المشيمة منذ الأسبوع 14كما تحصل له التغيرات الآتية : 

·   ينمو شعر الحاجبان و الأهداب بعد نمو شعر الزغب على وجهه وجسده كما ينبت الشعر على رأسه. 

·   تكون بشرته رقيقة للغاية وشفافة فتظهر شبكات الأوعية الدموية خلالها. 

·   تتشكل مفاصل ساقيه ويديه ويبدأ تكون عظامه كما يحرك صدره فيبدو وكأنه يتنفس. 

·   تنمو أعضاؤه الجنسية بشكل يسمح بتبين جنسه كما يصبح قادراً على مص إبهامه .  

·   ينمو الطفل بسرعة كبيرة كما إن قلبه ينبض بتردد أكبر من قلب أمه بمرتين . 

·   يتحرك بكثرة وتبدأ أسنانه بالتكون ، وكذلك ذراعاه وساقاه . 

·   يتكون الدمام وهو المادة الدهنية التي تحمي بشرة الجنين في الرحم. 

·   تنتقل المواد المناعية من الأم إلى الجنين عبر دم الأم لمساعدته على مقاومة الأمراض.  

·   لم يتم تخزين الدهن لذا يكون الطفل لحماً خالصاً . 

·   تتشكل غدد العرق في البشرة . 

·   تتكون عضلات الذراع والساق، ويقوم باستعمالها بانتظام إذ تنتابه فترات من الحركة المحمومة تشعر بها الأم ، وتقطعها فترات من الهدوء . 

  بات طفلك قادراً على السعال والفواق ( الحازوقة )، وقد تشعر الأم بفواقه فيبدو وكأنه حركة قرع.2 
خلال هذه الفترة من الحمل ، تطرأ تغيرات على نمو حواسه و أحاسيسه حيث تبدأ في الظهور والتطور و يأخذ وضعه في رحم أمه. 
 "يغدو الطفل إنساناً واعياً ذا مشاعر وتجاوباً مع محيطه، بالإضافة إلى نموه العضوي، يأخذ وضعه في الرحم وهو متقوس بحدة على ذاته، يتوسد كيس المياه الذي يحيط به ، يعتمد كلياً على المشيمة لتأمين الطعام والأكسجين والتخلص من فضلاته، يبدو مشابهاً لوليد حديث و يتصرف مثله. 
البصر: مازال جفناه مغلقين ، لكنهما ينفتحان مع حلول الأسبوع 28 فيتمكن عندها من الرؤية ومن فتح عينيه وإغلاقهما . 
 السمع: بإمكانه سماع صوتك، وإذا كان نائماً فإن الموسيقى الصاخبة توقظه،إنه يفضل بعض أنواع الموسيقى على غيرها مظهراً ذلك بتحركاته، كما إنه يجفل لدى سماعه ضجيجاً مفاجئاً".  
المص والابتلاع والتنفس: إنه يمص إبهامه، ويبتلع الماء الدافي (سائل السلي) الذي يحيط به ويطرحه من جسده بولاً، وقد يشرب أحياناً الكثير من هذا السائل فيصاب بالفواق، كما أنه يقوم بحركات تنفسية، متمرناً بذلك على الحياة خارج الرحم. 
التذوق: تتشكل براعم التذوق لديه، فيصبح بإمكانه الاستجابة للمذاق الحلو أو المذاق اللاذع أو المر عند حلول الأسبوع 28".  
تعابير وجهه: إنه يقطب حاجبيه ويحول عينيه ويصر شفتيه ويفتح فمه ثم يغلقه. 
نظام إمداد الحياة: يتغذى الطفل بواسطة المشيمة ، ويحميه سائل السلي الدافئ الذي يتغير مرة كل أربع ساعات، كما أن هذا السائل ينظم حرارة الطفل ويقيه العدوى والصدمات المفاجئة. 
التحركات: إنه يركل ويلكم وينقلب بحركة شقلبة ، كما أنه يقبض يديه".  
نماذج النوم: ينام ويستيقظ عشوائياً وقد يكون في قمة حيويته عندما تحاولين النوم . 
الشخصية: يغدو قسم الدماغ المختص بالشخصية والذكاء كثير التطور خلال الشهر السابع وهذا ما يساعد على التكوين السريع لشخصية".  
تعتبر هذه بعض التغيرات أو التطورات التي تحصل لحواس الجنين  
وإحساسه خلال الثلث الثاني من الحمل ، فينمو الطفل جسدياً إضافة إلى نمو إحساسه وحواسه. 
  

· الثلث الثالث من الحمل 

 تمتد الفترة الأخيرة من الحمل خلال ثلاثة أشهر الأخيرة، أي الشهر السابع والثامن والتاسع من الحمل، وخلال كل شهر من هذه الشهر تطرأ تغيرات مهمة على الجنين تمهيداً لخروجه إلى النور، وسنحاول التحدث باختصار عن أهم التغيرات التي تحث في كل شهر من هذه الأشهر الثلاثة. 
الشهر السابع :  

· تكون بشرته حمراء اللون ومجعدة، ويبدأ الدهن بالاختزال تحتها. يلاحظ حصول تطورات لافتة في جزء الدماغ المتعلق بالتفكير، إذ أصبح أكبر حجماً، وأكثر تعقيداً، مما يجعل الطفل في الشهر السابع يشعر بالألم ويستجيب له على نحو يماثل تصرف الوليد الحديث. 

· يمتلك الطفل عدداً من براعم التذوق يفوق ذلك الذي يملكه منها عند الولادة، لذا فحاسة التذوق عنده تصبح حادة. 

· لا تكون رئتاه قد اكتملتا كلياً، فهما تحتاجان إلى تكوين مادة تدعى الفاعل السطحي " السورفاكتان "، تمنعهما من الإنخماص بين النفس والآخر".  

· الشهر الثامن : 

·  يشابه الطفل الآن مظهره عند الولادة، لكنه يبقى بحاجة، إلى القليل من السمنة 

· بات بإمكانه الآن تمييز النور من الظلمة . 

·  من المرجح أن ينقلب الآن، بحيث يصبح رأسه نحو الأسفل استعداداً للولادة".  

تعتبر هذه أهم التغيرات التي تطرأ على الجنين في الشهرين السابع والثامن، قبل دخوله إلى الشهر التاسع، والذي تقسم التغيرات فيه إلى قسمين ، القسم الأول يمكن إجماله في بداية الشهر التاسع، أما التغيرات الأخرى فتحدث عند نهاية الشهر التاسع قبيل الولادة، وهذه التغيرات هي التي تهيئ الطفل للولادة وبداية المخاض. 
 الشهر التاسع :      بداية الشهر التاسع : 

·   رأس الجنين يهبط نحو الحوض استعداداً للولادة. 

·   تنمو أظافر رقيقة على أصابع يديه وقدميه. 

·   إذا كان غلاماً فإن خصيتيه تبدوان بارزتين. 

·   يكتسب 28 غراماً يومياً على مدى الأربعة الأسابيع المقبلة . 

نهاية الشهر التاسع:  

·   يختفي أكثر الشعر الزغبي على الرغم من أن قليلاً يتبقى على كتفيه وأطرافه. 

·   يكون مغطى بالدمام "الطلاء الدهني" أو يوجد بعض منه في ثنايا بشرته. 

·   تتجمع مادة قاتمة تدعى العقى (غائط الجنين) في أمعائه، وتطرح في أول تبرز له بعد الولادة" .  

وهذه هي أهم التغيرات التي تحدث له من أول يوم في رحم أمه وحتى  خروجه مختصرة، حيث إن الإبحار في هذا المجال صعب وشائك، كما أنه مازال هناك الكثير مما يجهله العلماء، في تكوين الجنين البشري، ومازال العلم في تطور مستمر ومحاولات دائمة لكشف الغموض عن هذا الموضوع الذي يحير الكثير من الناس، والذي يدل على عظمة الخالق عز وجل وقدرته في خلقه، فسبحان الله على ما أبدع وخلق !. 
  

الفصل الثالث : الولادة 

· دلائل المخاض  

· وضعيات الولادة 

· مراحل الولادة 

· دلائــل المخــاض 

 تنتهي رحلة الحمل بالولادة، والتي تعتبر الرحلة الأخيرة في خروج هذا الجنين إلي العالم الخارجي، وإن كانت رحلة صعبة بالنسبة للحامل والطفل، وأولى مراحل الولادة المخاض وبداية سنتحدث عن عنق الرحم أثناء المخاض حيث "تبقي حلقة من العضلات عنق الرحم مغلقاً عادة، بينما تمتد عضلات أخرى من عنق الرحم إلى أعلى الرحم، تتقلص هذه العضلات أثناء المخاض ، مقارنة ما بين الرحم وعنقه، ثم تمط العنق ليتسع بما يكفي لمرور الرأس".  
 كما أن هناك ثلاث مؤشرات تدل على اقتراب موعد الولادة وهي التقلصات المتوالية، تمزق الأغشية وانسكاب سائل السلي وظهور المخاط ممزوجاً أحياناً بالدم، وقد تشعر الحامل بالتقلصات الرحمية في أوقات غريبة طوال أسابيع الحمل الأخيرة، وتجعل هذه التقلصات الرحم قاسياً لبضع دقائق وكلما اقترب موعد الولادة، أصبحت التقلصات أكثر قوة وانتظاماً، وتعتبر التقلصات ذات الفترات الزمنية التي تقل عن عشر دقائق مؤشراً موثوقاً بأن المخاض قد بدأ، وعلى هذا الأساس سميت التقلصات ب"آلام المخاض" لأنها تترافق مع الألم.  
 وقد تبدأ التقلصات على هيئة ألم خفيف في الظهر ، أو شعور بألم بارق على امتداد الفخذين ، ومع مرور الوقت تصيب المعدة تقلصات مشابهة لآلام دورة شهرية مضطربة، وفي حالة كان التقلص منتظماً ، فعلى الحامل محاولة تحديد مواعيده، فإذا ظنت أن المخاض قد بدأ، عليها الاتصال بالمستشفى أو القابلة، وما لم تكن التقلصات شديدة التواتر(كل خمس دقائق) أو مؤلمة للغاية فلا داعي لدخول المستشفى فوراً.  
هذا في حالة بدأ المخاض بالتقلصات المتوالية، ولكنه في أحيان أخرى "يبدأ بخروج كمية من السائل الأمنيوني من المهبل ما يدل على أن الكيس الأمنيوني قد تمزق، وهنا أيضاً تحتاج المرأة الحامل لأن تتصل فوراً بالطبيب أو المستشفى، أما في حالات أخرى فإن هذا الكيس يتمزق أثناء عملية المخاض والولادة، هذا وفي المرحلة الابتدائية التي تسبق المخاض، يتحلل سد المخاط عند عنق الرحم، ويخرج من المهبل، ويمتزج هذا المخاط أحياناً مع قليل من الدم بسبب تقلصات بسيطة لا تشعر الأم حتى بها".  
هذه هي المؤشرات التي تدل على بداية المخاض واستمراره ، وتتفاوت المدة التي يستغرقها المخاض حتى يولد الطفل فيدوم أول مخاض للحامل ما بين 12و14 ساعة عادة، ويفضل تمضية بعض هذه الساعات في المنزل، حيث تتمكن الحامل من التنقل بتؤده، والراحة حين تحتاج، وكذلك يمكنها الاسترخاء في مغطس " بانيو" دافئ، هذا إذا لم تكن المياه قد خرجت بعد أو قد تتناول وجبة خفيفة، وقد ينصحها المستشفي بالانتظار ريثما تصبح التقلصات شديدة، وتحصل كل خمس دقائق.  
 وبالطبع ينتهي المخاض بولادة الطفل الصغير الذي انتظرته المرأة تسعة أشهر ، ومع رؤيته تتناسى جميع آلام المخاض وما سواه من تعب . 
  

· وضعيات الولادة 

 قبل الانتقال للتحدث عن مراحل الولادة، سنتكلم عن مجموعة من وضعيات الولادة، والتي تعتبر مساعدة للمرأة الحامل في التخفيف عن ألام الولادة ،وسنقسم هذه الوضعيات إلى مجموعتين الأولى وضعيات المرحلة الأولى، والأخرى وضعيات الولادة . 

وضعيات المرحلة الأولى : 
الاستراحة بالاستناد إلى زوجك: عندما تشعرين بالمخاض، قد تحتاجين إلى التحرك للقيام ببعض الترتيبات، يمكنك في أثناء التقلصات الاستناد إلى زوجك، فيدلك ظهرك ويمسد كتفيك . 
الركوع والاستلقاء نحو الأمام: اركعي بحيث تكون قدماك متباعدتين، واسترخي فوق كرسي من الوسائد أو المخدات المرفوعة أمامك، أو فوق كيس من الحبوب حاولي تقويم ظهرك، ما استطعت واجلسي على جانب واحد بين التقلصات. 
 على الأربع: اركعي وركبتيك ويديك على الأرض، ( قد تجدين الفراش أكثر راحة )، وأميلي حوضك جيئة وذهاباً . احذري تقويس ظهرك واسترخي ما بين التقلصات نحو الأمام، واضعة رأسك على ذراعيك".  
 البقاء منتصبة: استندي خلال التقلصات الأولى إلى شيء ثابت على مقربة منك كحائط أو مقعد أو سرير المستشفى. واركعي إذا كان ذلك ضرورياً . 
الجلوس مع الاتكاء نحو الأمام: اجلسي على كرسي مواجهة مسند الظهر، واستندي إليه بعد أن تضعي وسادة فوقه، وأريحي رأسك على ذراعيك بعد ثنيهما وابقي ركبتيك متباعدتين، بإمكانك وضع وسادة على مقعد الكرسي إذا شئت".  
 وتعتبر هذه الوضعيات مساعدة خلال مرحلة المخاض، وقبل البدء الفعلي في عملية الولادة وهناك عدد من الطرق المساعدة خلال هذه المرحلة لتخفيف الألم نذكر منها ما يلي :  

·   ثابري على التحرك بين التقلصات ، فهذا يساعد على مواجهه الألم جسدياً ، أما خلال التقلصات فخذي وضعية مريحة . 

·   ركزي على تنفسك لتهدئي نفسك ، وتنشغلي عن التقلصات . 

·    استرخي بين التقلصات موفرة طاقتك إلى حين تحتاجينها . 

· لا بأس بالغناء لتخففي ألمك ، وحتى بالأنين والتأوه . 

·    ركزي بصرك على نقطة ثابتة، أو شيء ما، لتساعدي نفسك على تحويل انتباهك عن التقلص .  

·    واجهي تقلصاتك واحداً فواحداً ، ولا تفكري بالتقلصات المقبلة، قد يساعدك تصور التقلصات موجات عليك خوض غمارها للوصول إلى الطفل.  

 هذا بالنسبة لوضعيات المرحلة الأولى والطرق المساعدة على مواجهه الألم في هذه المرحلة . 

· وضعيات مرحلة الولادة : 

جلوس القرفصاء: تعد هذه الوضعية ممتازة للولادة، فهي تفتح الحوض واسعاً، وتستعين بالجاذبية لدفع الطفل خارجاً، إنما إذا لم يتمرن عليها، فقد ترهق بعد برهة، وإذا جلس زوجك على حافة كرسي، وساقاه منفرجتان، فبإمكانك جلوس القرفصاء بين ركبتيه مستندة بذراعيك على فخذيه. 
الركوع: قد تكون هذه الوضعية أقل إجهاداً من القرفصاء، كما إنها تساعد في عملية الدفع ويشعرك وجود مساعد عند كل جانب بثبات أكبر، كما قد تجدين الركوع على الأربع مريحاً إنما حافظي على استقامة ظهرك".  
الجلوس باستقامة: من الوضعيات الشائعة للولادة الجلوس على السرير والاستناد إلى عدد من الوسائد أو إلى كيس حبوب، ابقي ذقنك متجهاً نحو الأسفل، وتشبثي ببطن فخذيك أثناء دفعك، واستريحي بين التقلصات والأخرى متكئة على الوسائد".  
وهناك عدد من الطرق تساعدك على تسهيل مرحلة الولادة والتخفيف من آلامك نذكر منها: 

1.  ادفعي بنعومة وثبات خلال التقلص . 

2.   حاولي إرخاء عضلات قاع حوضك إلى أن تشعري أنها هدأت كلياً  

3.   لا تأبهي بفقدان السيطرة على أمعائك ، أو تسرب البول من المثانة  

4.   استريحي قدر الإمكان بين التقلص والأخر ، لتوفري كامل طاقتك للدفع.  

 هذه عدد من الطرق والنصائح التي تسهل على المرأة الحامل الولادة، وتخفيف من آلامها ، سواء كان في مرحلة المخاض الأولى من الحمل أو خلال عملية خروج هذا الطفل إلى العالم .  

مراحل الولادة 

هنا تصل الحامل إلى نهاية الرحلة مع الحمل ، ويخرج الطفل إلى العالم ، بعد أربعين أسبوع قضاها داخل رحم أمه . 
"تقسم عملية الولادة إلى ثلاث مراحل : 
المرحلة الأولى: وتبدأ من عملية الولادة وحتى التوسع الكامل لعنق الرحم، وهي أطول المراحل حيث تستمر في بعض الحالات إلى 24ساعة حيث تبدأ عضلات جدار الرحم بالتقلص تدريجياً حيث تحدث هذه التقلصات كل 5إلى 10 دقائق خفيفة ثم تزداد شدة وسرعة مع تقدم عملية الولادة. 
المرحلة الثانية: وتستمر من حصول التوسع الكامل لعنق الرحم وحتى الولادة، وتستمر عادة حوالي ساعة إلى ساعتين وتنتهي هذه بولادة الطفل حيث تخف بعدها الآلام بدرجة كبيرة . 
المرحلة الثالثة: هي مرحلة ولادة المشيمة ولا تتميز هذه المرحلة بحدوث آلام شديدة".  
 ولكن ما الذي يحصل داخل الرحم خلال هذه المراحل ، وكيف يخرج الطفل وكيف تكون ردة فعل الرحم لهذه التغيرات التي تطرأ عليه ؟ 
 يدفع الرحم المتقلص الجنين على مرحلتين : الأولى يتوسع فيها عنق الرحم والثانية يدفع فيها الجنين إلى قناة الولادة . 
 حيث إنه خلال المرحلة الثانية من الحمل يدور رأس الجنين بحيث يأخذ وضعاً معيناً، وعندما يخرج الرأس من المهبل فأنه يدور مجدداً لكي يسهل خروج الكتفين من الفتحة. وخلال هذه المرحلة الثانية الصعبة تكون التقلصات على أشدها بحيث تأتي كل دقيقتين أو ثلاث دقائق، وتستمر نحو الدقيقتين. 
 أما المرحلة الثانية وبعد ولادة الجنين يعود الرحم إلى التقلص مجددا،ً وتنفصل المشيمة والكيس الأمنيوني باتجاه المهبل ، حيث يتم سحبها منه بعناية فائقة.  
وفي كل الأحوال يمكن إجمال عملية الولادة وما يحدث خلالها في مجموعة من النقاط حتى يخرج الطفل : 

· يتحرك رأس الطفل مقترباً من فتحة المهبل، ويمكن رؤية الانتفاخ عندما يضغط الطفل على قاع الحوض. وسرعان ما يرى الرأس نفسه،و هو يتقدم عند كل تقلص وربما يتراجع قليلاً مع تلاشي التقلص. 

· عندما يتكلل الرأس ( ترى قيمته )، يطلب منك الطبيب التوقف عن الدفع، لأنه إذا تمت ولادة الرأس بسرعة، قد يتمزق الجلد ، لذا على المرأة التي تلد أن تسترخي، وتلهث لهاثاً سريعاً لبضع ثوان، و إذا كان خطر التمزق جدياً، أو كان الطفل في ضيق، يجري شق للفرج ويتولد شعور بالتمزق حين يوسع رأس الطفل الفتحة المهبلية، لكنه شعور يدوم برهة قصيرة ويتبعه خدر لأن الأنسجة تكون قد مطت كثيراً.  

· يولد الرأس متجهاً نحو الأسفل، ويتثبت الطبيب من عدم التفاف الحبل السري حول عنق الطفل (إذا كانت الحال كذلك، يمكن تمرير الحبل فوق الرأس عند خروج الجسم، ثم يدير الطفل رأسه نحو أحد الجانبين ليشكل مع الكتف خطاً مستقيماً، ويتم تنظيف عينيه وأنفه وفمه، ويسحب كل سائل من مجاري الهواء العليا بواسطة أنبوب. 

· يتزحلق الجسد خارجاً خلال التقلصين التاليين، فترفع القابلة الطفل من تحت إبطيه وتضعه عله معدة والدته، وهو ما زال مرتبطاً بالحبل السري لها، ويمكن أن يبدو الطفل مائلاً للزرقة بعض الشيء. بينما تمتد خيوط من الدم على جلده، ومغطى بالدمام(الطلاء الدهني) وقد يسرع في البكاء. وإذا كان طبيعياً يمكن لوالدته حمله فوراً، وإلا قامت القابلة بتنظيف مجاريه الهوائية، وتقديم الأكسجين له إذا دعت الحاجة.  

 وهنا تنتهي الرحلة الأكثر ألماً ، لتبدأ هذه المرأة التي كانت حامل ، مرحلة أخرى ورحلة أخرى أكثر متعة هي رحلة الأمومة وإن كانت تحمل بين طياتها الكثير من المسؤولية . 
 ورؤية هذا المخلوق الضعيف يفجر في الأم الكثير من المشاعر والأحاسيس الغريبة والجديدة ، والأهم أنها تبذل ما في وسعها لتمنح هذا الصغير الحب والحنان وكل ما يحتاج إليه ، هذه هي الأم على الدوام . 

الخاتمة 

في نهاية هذا البحث المتواضع، والذي حاولت جاهدة أن يلم بأطراف الموضوع، وأن يعطي تلخيصاً لبعض أهم النقاط في موضوع الحمل والولادة حيث لا يخفى على أحد مدى سعة هذا الموضوع . 
 وقد تناولت الإخصاب والحمل وعملية الإباضة وانطلاق البويضة، وكيفية حدوث الإخصاب.و أعراض الحمل وأهم الدلائل عليه وفي حالة حدوث حمل، وبعض التصرفات التي على المرأة الحامل تجنبها لما لها من أثر سلبي على الحمل. وتحدثت كذلك عن مراحل الحمل، وناقشت عملية الولادة ودلائل المخاض، و وضعيات الولادة، ومراحل الولادة، وبذلك ختمت البحث بخروج الطفل إلى عالم النور وولادته . 
 ومن خلال البحث في هذا الموضوع تتجلى قدرة الله وعظمته في خلقه سبحانه، ويتضح القصور والعجز البشري أمام مقدرة الله، ولا يزال البحث والدراسات جارية حول هذا الموضوع الغامض والمثير في نفس الوقت. 
 وقد ألحقت في البحث عدد من الصور التوضيحية لتساعد على فهم المادة العلمية التي احتوى عليها البحث، والتي تبرهن على عظمة الله تعالى . 
 وأنصح القراء الأعزاء بالتعمق في هذا الموضوع والبحث ، والاستعانة بمراجع وموسوعات متخصصة، وعندها سيشعرون بالانبهار بقدرة الله والانبهار بكيفية تكون الإنسان ، وكيف كان . 
 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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