
ترجم ونشر من قبل جمعية نجوم االمل  ترجم ونشر من قبل جمعية نجوم االمل 
74

ترجم ونشر من قبل جمعية نجوم االمل 

الفصل الرابع: فهم جسمك

 

قد تبدو هؤالء النساء 
األربع مختلفات من 
اخلارج، إال أنهن ميررن 

بنفس التغيرات.

من املهم أن تفهمي وتعرفي كيف يقوم جسمك بوظائفه. وكلما ازدادت هذه املعرفة، كلما أصبحت أكثر 
التي مترين بها، تصبحني قادرة  قدرة على العناية بنفسك. وعندما تفهمني جسدك والتغيرات الطبيعية 
على معرفة ما إذا كانت التغيرات بسبب اإلعاقة اخلاصة بك أو كونها أمراً طبيعياً يحدث جلميع النساء، 

وهذا يساعدك أيضاً على متييز ما إذا كانت نصائح اآلخرين لك مفيدة أم ضارة. 

عندما يبدأ جسم الفتاة بالتغير )البلوغ( 
بالرغم من االختالف الظاهري بني أجسام النساء، متر معظم النساء بنفس التغيرات اجلسدية خالل احلياة. 
ويبدأ هذا التغير في احلدوث عندما تصل الفتاة لسن 9 - 15 عاماً، حيث يبدأ جسد الفتاة في النمو والتغير 
التغيرات  هذه  فكل  أيضاً.  لديك  التغير  اإلعاقة حدوث  متنع  ولن  البلوغ.  يسمى  ما  وهذا  امرأة،  إلى جسد 

طبيعية ميكن أن حتدث ألية فتاة بغض النظر عن وجود اإلعاقة. 
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نلخص هنا التغيرات الرئيسة التي ستالحظني حدوثها أثناء البلوغ: 
- يصبح جسمك أطول وأكثر استدارة.

- ينمو الشعر حتت اإلبطني وبني الساقني على األعضاء التناسلية. 
-  ينمو الثديان لتصبحي قادرة على إرضاع طفلك بعد احلمل.

- أما داخل جسمك، فيوجد الرحم وقناتا فالوب واملبيضان، وينمو املهبل، 
ويتغير وضعه حيث تبدأ اإلفرازات باخلروج من املهبل. 

حينها  تشعرين  وقد  الطمث(،  أو  )احليض  الشهرية  الدورة  تبدأ  ثم   -
بتقلصات في املعدة أو بالصداع أو اإلحساس بألم في الثدي أو أسفل 
الشهرية.  الدورة  حدوث  قبل  املزاج  في  تغيراً  تالحظني  قد  أو  الظهر، 
فعلى سبيل املثال، قد تصبحني مفرطة احلساسية أو تفقدين أعصابك 

بسهولة. 
- تبدأ لديك األفكار والدوافع اجلنسية. 

- قد تصبح بشرة وجهك دهنية وتظهر عليها البثور أو البقع.
رائحة العرق مختلفة عما كانت عليه قبل  التعرق، وتصبح  يزداد  - قد 

البلوغ.

لكن، قد تكون سنوات البلوغ صعبة على الفتاة، بالرغم من كون حدوث التغيرات أمراً طبيعياً وعادياً. وال 
ميكنك الشعور كفتاة وال ميكنك الشعور بكونك امرأة، فجسمك ال يزال بني الطفولة والنضج. وبغض النظر 
عن اإلعاقة، من املهم أن تعتني بنفسك خالل هذه السنوات، وتناول األغذية الصحية )انظري الصفحة رقم 
( واحلفاظ على نظافة جسمك خالل الدورة الشهرية )انظري الصفحة رقم  104(. ومن املهم بنفس القدر 

حماية نفسك من االعتداء اجلنسي )انظري الفصل رقم 14(.  

إن التغيرات التي تالحظينها في جسمك ومشاعرك هي الطريقة التي يقوم فيها جسمك بإعالمك بتغيره 
إلى جسد امرأة مستعد لعالقة جنسية وحلدوث احلمل. وفي بعض األحيان، وبسبب الطريقة التي يتعامل 
أو قد تذعن  الفتاة ذات اإلعاقة، فقد تشعر بالشفقة على نفسها واخلجل من جسدها،  الناس مع  فيها 
لآلخرين، وتصبح منطوية وغير راغبة في مقابلة اآلخرين، وزيادة االعتماد على أفراد األسرة. وللحصول على 

معلومات عن احترام الذات والصحة النفسية، راجعي الصفحات رقم   58 إلى61 . 

الهرمونات 
ينتجها  كيميائية  مواد  هي  والهرمونات  الفتاة.  عند  اجلسدية  التغيرات  من  بالكثير  الهرمونات  تتسبب 
جسمك من أجل السيطرة على كيفية ووقت النمو اجلسدي عندك. فقبل بدء أول دورة شهرية بقليل، يبدأ 
جسمك في إنتاج املزيد من الهرمونات التي تعرف بهرمونات االستروجني والبروجسترون، وهي الهرمونات 

الرئيسة التي تسبب حدوث هذه التغيرات في جسم املرأة.
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تتحكم الهرمونات أيضاً بوقت حصول احلمل لدى املرأة عن طريق السيطرة على مبيضيها اللذين يقومان 
بإنتاج البويضات )بويضة واحدة كل شهر(، وعلى الثديني للقيام بإنتاج احلليب إلرضاع الطفل بعد الوالدة. 
ويعتمد العديد من وسائل تنظيم األسرة على منع احلمل عن طريق التحكم بالهرمونات في جسد املرأة 
)انظري  الشهرية  الدورة  حدوث  تنظيم  على  أيضا  الهرمونات  تعمل  كذلك   ،)171 رقم  الصفحة  )انظري 

الصفحة رقم171 ( .

الثديان
يبدأ صدر الفتاة الصغيرة بالنمو عندما تصل إلى سن 9 - 15 عاما. وعليك عدم اخلجل من منو ثدييك، فهما 
عالمة على تغير جسدك إلى جسد امرأة. لكن قد يبدأ أحد الثديني بالنمو قبل اآلخر، لكن الثدي األصغر 
حجماً سرعان ما ينمو أيضاً. وعليك أال تقلقي إذا الحظت عدم التماثل بني الثديني. وقد يختلف أحد الثديني 
أخرى،  وثديي فتاة  ثدييك  بني  اختالفاً  وإذا الحظت  النساء.  الكثير من  الشكل عند  أو  اآلخر في احلجم  عن 

فعليك أن تعلمي أن األمر طبيعي، حيث يوجد للثديني العديد من األشكال واألحجام! 
وكلما منا الثديان، أصبحت املرأة قادرة على إنتاج حليب إلرضاع الطفل بعد حدوث احلمل. ويستجيب الثديان 
استعداد  وعلى  رطباً  املهبل  ويصبح  وتصلبهما،  احللمتني  إثارة  طريق  عن  اجلنسية  العالقات  خالل  للمس 

ملمارسة اجلنس. 
كذلك ميكن حدوث تورم في الثديني أو الشعور باأللم في احللمتني في بعض األحيان قبل بدء الدورة الشهرية 

مباشرة.
وعندما يكتمل منو صدرك، ينبغي عليك فحص الثديني مرة كل شهر للتأكد من سالمتهما وعدم منو كتل 
غير عادية فيهما. وفي الغالب، ميكن للمرأة نفسها مالحظة وجود كتل غير عادية في الثدي عندما تتعلم 
كيفية إجراء الفحص الذاتي للثديني. وميكن أن يدل وجود كتل في الثدي ال تختفي وحدها على وجود سرطان 
انظري الصفحة رقم 121  املبكر للمشاكل الصحية.  التشخيص  املنتظم يساعد على  الثدي. فالفحص 

للحصول على معلومات عن كيفية قيام املرأة بإجراء الفحص الذاتي للثدي. 
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غدد تصنع احلليب.

أنابيب تنقل احلليب الى احللمة.

جيوب تخزن احلليب 
إلى حني شربه من قبل الرضيع.

احللمة هي حيث يخرج احلليب 
من الثدي. أحياناً احللمتان 

تكونان منتصبتني، وفي بعض 
األحيان تكونان مسطحتني.

املنطقة الداكنة واملرتفعة  
وتفرز  باحللمة  حتيط   التي 
النتوء التي توجد زيتا يبقي 

احللمة نظيفة وناعمة.

الفصل الرابع: فهم جسمك

النزيف الشهري )الدورة الشهرية أو الطمث( 
ذوات  النساء غير  مثل غيرهن من  اإلعاقة تقريباً  ذوات  والنساء  الفتيات  الدورة الشهرية لدى كافة  حتدث 
تعرف  أن  فتاة  أي  تستطيع  ال  احلمل،  حدوث  إمكانية  على  عالمة  الشهري  النزيف  يعتبر  وبينما  اإلعاقة. 
بالضبط وقت حدوث أول دورة شهرية لديها، لكن عادة ما يحدث ذلك بعد أن يبدأ الثديان وشعر اجلسم 
الداخلية  األولى، قد تالحظني على مالبسك  الشهرية  الدورة  بالنمو. كذلك، وقبل عدة أشهر من حدوث 

وجود بعض اإلفرازات اخلارجة من املهبل، وهذه تعتبر أموراً طبيعية.
أو  األسرة  من  الطلب  فعليك  األطراف،  حتريك  أو  النظر  في  صعوبة  من  تعانني  أو  للبصر  فاقدة  كنت  إذا 
الصديقات من ذوات الثقة مساعدتك على التعامل مع النزيف املصاحب للدورة الشهرية. ولتقدمي املساعدة 
لفتاة أو امرأة تواجه صعوبة في اإلدراك أو التعلم عن الدورة الشهرية، راجعي صفحة رقم 105 . وللحصول 
على معلومات عن كيفية العناية الذاتية خالل الدورة الشهرية، انظري صفحة   104، وكذلك صفحة رقم  

166 للحصول على معلومات عن الصحة اجلنسية والدورة الشهرية. 
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 تطلق النساء  يف خمتلف أحناء العامل أمساء خمتلفة على النزيف
الشهري الذي حيدث هلن

الفصل الرابع: فهم جسمك

التغيير بالنسبة ملعظم النساء  املرأة أكبر سناً، حيث يحدث هذا  الدورة الشهرية عندما تصبح  وتتوقف 
عندما يبلغن من العمر 45 - 55 عاماً. للمزيد من املعلومات حول املوضوع، انظري صفحة رقم 104 .

الدورة الشهرية )العادة الشهرية(
يوماً،  دورة طمث كل 28  النساء، حتدث كل  بالنسبة ملعظم  امرأة، لكن  الشهرية لدى كل  الدورة  تختلف 
متاماً مثل الدورة القمرية. لكن بعض النساء قد تأتيهن الدورة الشهرية قصيرة كل 20 يوماً، أو تطول الفترة 
لتحدث مرة كل 45 يوماً. وخالل السنة األولى لبدء العادة الشهرية، قد يحدث النزف في وقت مختلف كل 

شهر. وهذا أمر طبيعي، حيث يستغرق األمر عدة أشهر حتى يتم حدوث انتظام في الدورة الشهرية. 

أرى القمر

لدي زائر من 
روسيا

دورتي جاءتني

ماريا تبكي

ستزورني صديقة 

لدي نزيفي 
الشهري

عادتي الشهرية 
جاءتني
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الدورة  نهاية  من  تقريباً  يوماً   14 قبل 
أحد  من  بويضة  إنتاج  يتم  الشهرية، 
العملية  هذه  وتسمى  املبيضني. 
هرمون  يعمل  الوقت،  هذا  وفي  اإلباضة. 
الرحم  بطانة  جعل  على  البروجسترون 
حدوث  الحتمال  ومستعدة  سمكا  أكثر 

احلمل. 

عندما يفرز املبيض البويضة، تتحرك إلى الرحم من خالل قناة فالوب. وتكون املرأة 
خالل هذه الفترة قابلة لإلخصاب، وفي حالة ممارسة اجلنس مع رجل، ميكن حدوث 

احتاد بني احليوانات املنوية والبويضة التي يتم تخصيبها إيذانا ببدء احلمل.

تخصيب  يحدث  ال  الوقت،  معظم  في 
للبويضة، وال تظل هناك حاجة لبطانة الرحم 
السميكة، وبالتالي تنفصل البويضة عن جدار 
عن  دموي  سائل  شكل  على  وتخرج  الرحم 
طريق املهبل خالل فترة احليض. ثم تبدأ الدورة 

الشهرية من جديد. 

بويضة

بويضة

دم
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عندما يتغير جسمك 
من املهم أن متتلكي القدرة على طرح األسئلة والتعبير عن مشاعرك، وال سيما عن اخملاوف واألمور املربكة 
املتعلقة بالتغيرات اجلسدية والعاطفية التي مترين بها. وينطبق ذلك أيضاً على جميع املراحل العمرية عندما 
حتدث التغيرات الصحية واجلسدية الكبيرة التي ترافق سن البلوغ أو التي تتعلق باحلياة اجلنسية واخلصوبة 
ميكنك  اجلنسية،  واألحاسيس  والعاطفية  اجلسدية  التغيرات  تتقبلني  فعندما  الطمث.  وانقطاع  واإلجناب 

العناية بنفسك واحترام ذاتك كامرأة. لذلك، خذي وقتاً كافياً لدراسة مشاعرك ومشاركة اآلخرين بها.
• اشعري بالراحة بشأن جسدك وتقبلي اإلعاقة كجزء من جسمك. 

• اعرفي املزيد عن احلياة اجلنسية واملسؤوليات التي ترافق النشاط اجلنسي، وميكنك التوجه إلى أفراد األسرة 
األكبر سناً وإلى العاملني في مجال الصحة واملرشدين وغيرهم من البالغني ذوي اإلعاقة باعتبارهم مصادر 

جيدة للمعلومات.
اإليجابية  العالقات  ألن  واألعزاء،  واألصدقاء  األسرة  مع  والرعاية  احملبة  عالقات  وتعزيز  تطوير  على  اعملي   •

أساسية للحياة السليمة، وألن هذه التفاعالت ستوفر لك شبكة دعم مهمة. 
• تفاعلي مع غيرك من الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة، ال سيما النساء العامالت وربات األسر منهن. 

• جتنبي قضاء الوقت مع أفراد يثيرون فيك املشاعر السيئة. 
• شاركي في النشاطات خارج نطاق املنزل باعتبارها فرصاً متاحة لتكوين الصداقات وتعلم تطوير ومشاركة 

األمور التي جتيدين عملها. 
• احمي نفسك من االعتداء اجلنسي )انظري الفصل 14(. 

مساعدة الفتاة على النضوج كامرأة 
تعليمها  التأكد من  لتنضج كامرأة مثل  بها  التي ستمر  التغيرات اجلسدية  الفتاة حلدوث  إعداد  املهم  من 

األمور املتعلقة بالدورة الشهرية قبل حدوثها ألول مرة ومساعدتها 

 

 
لكي أكون امرأة  

سليمة صحيا، يجب 
أن أعرف قدر اإلمكان 

عن جسمي وعن 
التغيرات التي حتدث له

 

أن تكوني مراهقة صعب بحد   
ذاته، ودون احلاجة إلى تظاهر األهل 

بأن جسمك ما زال جسم فتاة 
صغيرة.

إدراك أن  الشهري عندما يبدأ حدوثه، كذلك من الضروري مساعدتها على 
التغيرات البدنية والعاطفية هي أمور طبيعية عند املرأة. 

ميكن ألفراد األسرة األكبر سناً واملسؤولني عن رعاية األسرة تشجيع الفتاة 
على النقاش وطرح األسئلة بسهولة وانفتاح حول التغيرات اجلسدية، ومتكني 
الفتاة ذات اإلعاقة حتى قبل وصولها إلى سن البلوغ من املعرفة والتأكد من 
وجود املقربني إليها واستعدادهم لإلجابة عن األسئلة التي تطرحها الفتاة. 
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ما الذي ميكن لألسرة ومقدمي الرعاية القيام به؟
ميكن لآلباء واألمهات وغيرهم من أفراد األسرة القيام مبا يلي:

- تقبل حقيقة نضج الفتاة لتصبح امرأة مثلها مثل كافة الفتيات.
- مساعدة الفتاة على لقاء فتيات ونساء ذوات إعاقة أخريات.

- تشجيع الفتاة على بناء الصداقات وممارسة األنشطة خارج املنزل خاصة أن ذلك سيساعد على تطوير 
ذاتها وتنمية ثقتها بنفسها.

- التغذية اجليدة للفتاة وتقدمي الرعاية الصحية لها في الوقت املناسب. 
- مناقشة األمور املتعلقة باحلياة اجلنسية مع الفتاة وتشجيعها على طرح األسئلة والتعبير عن املشاعر 

اجلنسية. 
- حماية الفتاة من االعتداء اجلنسي. 

االحتفال بوصول الفتاة إلى سن البلوغ 
في بعض اجملتمعات، يعتبر االحتفال بوصول الفتاة إلى سن البلوغ حدثاً كبيراً يهدف إلى إخبار الناس أن 

الفتاة "قد كبرت" وأنها قد أصبحت على استعداد للزواج.

إذا كنت تعيشني في مجتمع  البلوغ  املراسيم البنتك عندما تصل مرحلة  بإجراء هذه  تأكدي من قيامك 
متارس فيه احتفاالت البلوغ عند حتول الفتاة إلى امرأة. 

في بعض اجملتمعات احمللية في الهند، 
تأخذ الفتاة حماماً احتفالياً، وترتدي 

مالبس شبيهة مبالبس عروس، تلي ذلك 
وليمة يقدم فيها احلاضرون الهدايا إلى 

الفتاة. 
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ما الذي بوسع العاملني في مجال الصحة فعله؟
تأكد من مشاركة فتيات ذوات إعاقة في املشاريع التثقيفية والصحية التي 
العائالت  تعليم  وعليك  بأجسادهن.  لتعريفهن  للفتيات  تنظيمها  يجري 
ومعلمي املدارس من الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة أن جسد الفتاة أو املرأة 
ذوات  غير  النساء  أو  الفتيات  لدى  تقريباً  ذاته  اجلسد  دائماً  هو  اإلعاقة  ذات 

اإلعاقة. 

اجلهاز التناسلي للمرأة
ال يختلف جسم املرأة عن جسم الرجل في الكثير من النواحي بغض النظر 
والكليتان  القلب  يوجد  املثال،  سبيل  فعلى  عدمها.  أو  اإلعاقة  وجود  عن 
والرئتان وغيرها من األعضاء ذاتها لدى كلٍّ من النساء والرجال على حد سواء. 
لكن  األعضاء اجلنسية أو اإلجنابية التي تسمح للرجل واملرأة بإجناب األطفال 
بينهما. ففي جسم املرأة يؤثر الكثير من املشاكل الصحية  تختلف كثيراً 

للمرأة على اجلهاز التناسلي لديها.

أو غير  توجد األعضاء اجلنسية واإلجنابية نفسها عند النساء ذوات اإلعاقة 
اجلنسية  األجزاء  وتدعى  بالطريقة نفسها.  بوظيفتها  وتقوم  اإلعاقة،  ذوات 
داخل  توجد  التي  األعضاء  أما  اخلارجية.  التناسلية  باألعضاء  اجلسم  خارج 

اجلسم، فتدعى باجلهاز التناسلي الداخلي.

األعضاء اإلجنابية للمرأة 

من  الوقاية  أو  حامالً  تصبحني  كيف  معرفة  على  يساعدك  واإلجنابية  اجلنسية  األعضاء  عمل  طريقة  فهم 
حدوث احلمل.

األعضاء اجلنسية اخلارجية

في بعض األحيان، يكون التحدث عن األعضاء اجلنسية 
 صعباً، خاصة إذا كنت خجولة، أو ال تعرفني ماذا تعني األجزاء 

اخملتلفة من اجلسم. في كثير من األماكن، تعتبر األعضاء اجلنسية 
من اجلسم خاصة.

الفصل الرابع: فهم جسمك
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برعم  شكله  في  يشبه  احلجم،  صغير  البظر  يكون 
الفرج.  من  للمس  حساسية  األكثر  اجلزء  وهو  الزهرة، 
يثير  أن  ميكن  به  احمليطة  واملنطقة  البظر  فرك  أن  كما 

املرأة جنسياً، ويحدث ذروة النشوة اجلنسية.

الفتحة البولية هي فتحة صغيرة تقع بني املهبل والبظر، 
البول من  أنبوب قصير يحمل  وهي  احلالبني،  إلى  وتؤدي 
املثانة إلى خارج اجلسم. أما الشرج، فهو فتحة األمعاء 

حيث يتم إخراج البراز إلى خارج اجلسم.

األعضاء اجلنسية داخل جسم املرأة 

املرأة في منطقة  التناسلية داخل جسد  تقع األعضاء 
احلوض، أي املنطقة الواقعة بني الوركني. وميكنك الشعور 
األعضاء  تتأثر  لن  لكن  اخلصر،  حتت  الوركني  بعظام 
التناسلية إذا لم تكن عظام الفخذ لديك متساوية في 

الشكل.

تسمى األعضاء اجلنسية املوجودة خارج جسم املرأة وبني ساقيها الفرج. ويظهر الرسم التالي شكل الفرج 
واألسماء اخلاصة بكل جزء منه. لكن تختلف أجزاء الفرج من امرأة ألخرى في الشكل واحلجم واللون، خاصة 

في الطيات اجللدية اخلارجية والداخلية. 

الفرج وميتد  يبدأ من فتحة  الذي  اجلزء  املهبل هو  املنطقة ككل، لكن  املهبل على  أحياناً، قد تطلق كلمة 
الوالدة"، كما تتولى طيات اجللد اخلارجية والداخلية حماية املهبل.  "قناة  الرحم. ويسمى أحياناً  إلى داخل 
ويطلق أحياناً على هذه الطيات اسم "الشفرين"، ويكون الشفران الداخليان طريني، وال ينمو عليهما الشعر، 
لونهما  ويصبح  ويكبر حجمهما،  الداخليان،  الشفران  ينتفخ  اجلنسية  العملية  للمس، وخالل  وحساسني 

أغمق. 

يتكون غشاء البكارة من قطعة رقيقة من اجللد داخل فتحة املهبل، وهو غشاء مرن قد يتمدد أو يتمزق وينزف 
قليالً نتيجة لألعمال الشاقة واأللعاب الرياضية أو غيرها من األنشطة، وقد يحدث هذا أيضاً عند ممارسة 
املرأة اجلنس للمرة األولى. ويختلف غشاء البكارة بني النساء، فبعضهن يولدن دون غشاء على اإلطالق، وقد ال 

يحدث النزف عند كل النساء خالل االتصال اجلنسي األول.

 

األعضاء اجلنسية اخلارجية )الفرج(

الشفران اخلارجيان

الشفران الداخليان

فتحة املهبل

غشاء البكارة

الشرج

فتحة البول

البظر

عظام احلوض

املبيض

عنق الرحم

الرحم

قناة فالوب

قناة املهبل أو 
الوالدة
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يوجد مبيضان لدى املرأة، يقع كل واحد منها على جانب واحد من جانبي الرحم. وال يزيد حجم كل مبيض 
عن حجم حبة اللوز أو العنب. وعندما يفرز املبيض بويضة واحدة  كل شهر، تتحرك إلى قناة فالوب التي 
تقوم بنقل البويضة من املبيض إلى الرحم، وهو عضلة صغيرة جوفاء لديها القابلية للتمدد وزيادة احلجم 

عند املرأة احلامل. 

 

األعضاء اجلنسية عند الرجل
اجلنسية  األعضاء  معظم  ألن  املرأة،  عند  رؤيتها  من  أسهل  للرجل  اجلنسية  األعضاء  رؤية 
يعرف  الذي  الرئيس  الذكري  الهرمون  بإفراز  وتقوم اخلصيتان  الرجل.  تقع خارج جسم  الذكرية 
بهرمون التستوستيرون. عندما يبدأ جسم الصبي بالتحول إلى رجل، يتم إفراز املزيد من هرمون 
التستوستيرون الذي يتسبب في ظهور الصفات الذكورية، متاما كما تتسبب الهرمونات األنثوية 

بحدوث التغييرات اجلسدية عند الفتاة. 

تقوم اخلصيتان، أيضاً، بإنتاج احليوانات املنوية عند الرجل، وتنتقل هذه احليوانات املنوية من اخلصيتني عبر قناة 
أو أنبوب إلى القضيب، حيث ميتزج مع السائل املنوي الذي تنتجه غدد خاصة. ويطلق على مزيج احليوانات 

املنوية والسائل اسم املني. 

ماذا يحدث أثناء العملية اجلنسية؟
خالل املمارسة اجلنسية، يخرج املني من قضيب الرجل عند القذف.

 وقد حتتوي كل قطرة من املني على اآلالف من احليوانات املنوية 
التي تكون صغيرة جداً، وال ميكن رؤيتها. وعندما يقذف الرجل املني

 في مهبل املرأة أو بالقرب من األعضاء التناسلية للمرأة، ميكن
 للحيوانات املنوية الدخول إلى الرحم عن طريق عنق الرحم. 

ويتكون املهبل من نوع خاص من اجللد ميكنه التمدد بسهولة خالل العملية اجلنسية )وعند الوالدة أيضاً(, 
املعتاد  أكثر من  إفرازات  بإنتاج  املهبل  ويقوم  العدوى،  املهبل ومنع  يساعد على نظافة  املهبل سائالً  ويفرز 
عند ممارسة اجلنس لتسهيل دخول القضيب، ومنع حدوث التشققات في املهبل، ومساعدة احليوانات املنوية 

للوصول إلى الرحم.

 

أنبوب املني

اخلصية

القضيب
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- ميكن حدوث احلمل حتى لو اعتقد الرجل أنه لم يسمح للحيوانات املنوية باخلروج.
- ميكن حدوث اإلصابة باألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي )األمراض املنقولة جنسياً( أو فيروس 
)ال ميكنك  الواقي عند ممارسة اجلنس مع شخص مصاب.  البشرية في حالة عدم استخدام  املناعة  نقص 

معرفة املصاب مبثل هذه األمراض من خالل النظر. انظري صفحة   155 (. 
- من األسهل انتقال عدوى األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي أو بفيروس نقص املناعة البشرية من الرجل 
إلى املرأة خالل العملية اجلنسية أكثر من انتقال مثل هذه العدوى من املرأة إلى الرجل، وذلك ألن مني الرجل 

يبقى في املهبل لفترة طويلة.
- كذلك، من األصعب معرفة إصابة املرأة بالعدوى، ألن عالمات اإلصابة تكون على األغلب داخل جسد املرأة.

استخدمي الواقي الذكري أو الواقي األنثوي دائماً للحماية من األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وفيروس 
نقص املناعة البشرية/ اإليدز. وعلى الرغم من صغر حجم احليوانات املنوية واجلراثيم التي تسبب العدوى، 

فكالهما ال يستطيع اختراق البالستيك في الواقي إذا مت استخدامه على نحٍو سليم  .
ملزيد من املعلومات حول حماية نفسك من اإلصابة انظري الفصل رقم 8، وملنع احلمل غير املرغوب فيه انظري 

الفصل رقم 9(. 

بعد تسعة شهور

حدوث احلمل
بطانة  تصبح  دورة شهرية،  بداية كل  بعد  تقريباً  يوماً   14 مرور  بعد 
الرحم جاهزة الستقبال البويضة التي تفرز من أحد املبيضني. وتسمى 
هذه العملية اإلباضة. ثم تتحرك البويضة باجتاه الرحم عن طريق قناة 
فالوب، وفي هذا الوقت، تكون املرأة خصبة، وميكن  حدوث احلمل عند 
ممارسة العالقة اجلنسية مع رجل في هذه الفترة حني تدخل احليوانات 
ما  وهذا  البويضة،  مع  وتتحد  الرحم،  عنق  طريق  عن  الرحم  املنوية 
يسمى اإلخصاب، ويشير إلى بداية احلمل. أما إذا لم متتزج البويضة مع 
احليوانات املنوية، فال يحدث احلمل، وتنفصل بطانة الرحم عن اجلسم، 

ويتم التخلص منها خالل الدورة الشهرية.

ما ينبغي على كل امرأة معرفته عن العالقة اجلنسية 
- ميكن حدوث احلمل في املرة األولى ملمارسة اجلنس مع رجل.

استخدام  دون  اجلنس  ممارسة  عند  وقت  أي  في  احلمل  ميكن حدوث   -
وسائل تنظيم األسرة )حتى لو مارست اجلنس ملرة واحدة فقط(. 

 

واٍق للنساءواٍق للرجال
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عدم القدرة على إجناب طفل )العقم(.
اللواتي يعانني  النساء ذوات اإلعاقة  اإلعاقة ال تسبب العقم، لكن توجد بعض 
ذوات  غير  النساء  لدى  العقم  حدوث  من  أعلى  بنسبة  ليس  ولكن  العقم،  من 
اإلعاقة  من  تعاني  امرأة   توجد  عندما  للعقم  سبباً  اإلعاقة  تكون  وال  اإلعاقة، 

والعقم معاً. 
ما هو العقم؟ 

في العادة، تتم اإلشارة إلى وجود العقم لدى الزوجني )رجل وامرأة( في حالة عدم 
حصول احلمل بعد ممارسة العالقة اجلنسية معاً بضع مرات في الشهر ملدة عام ودون استخدام وسائل تنظيم 

األسرة. وقد يعاني الزوجان مشكلة في اخلصوبة في حالة حدوث ثالث حاالت إجهاض أو أكثر. 
التي  السنوات  خالل  املشكلة  تنشأ  أن  وميكن  اإلجناب،  لهما  سبق  امرأة  أو  رجل  لدى  العقم  حدوث  وميكن 
انقضت منذ والدة آخر طفل. وفي بعض األحيان، يرجع العقم إلى وجود مشاكل لدى كل من الرجل واملرأة 
معاً )وليس فقط لدى الرجل أو املرأة(، أو أحياناً أخرى يبدو كل منهما بصحة جيدة، لكن الطبيب والفحوصات 

الطبية وحدهما قادران على معرفة مسببات العقم.

 ما هي أسباب العقم؟

العقم عند املرأة 
من أهم أسباب العقم عند املرأة:

وجود ندوب داخل القنوات أو الرحم: تعمل الندوب أو التورمات اجللدية في القنوات على منع البويضة من 
االنتقال داخل القنوات أو متنع احليوانات املنوية من الوصول إلى البويضة. كذلك تعمل الندوب في الرحم على 
بالندوب دون أن تعرف ذلك بسبب عدم وجود  املرأة  الرحم. وقد تصاب  البويضة اخملصبة بجدار  منع التصاق 

أعراض مرضية، لكنها سوف تعرف بعد سنوات بإصابتها بالعقم عند محاولتها اإلجناب.

 

 

قناة مسدودة

قد تنتج الندوب نتيجة ملا يلي: 
- عدم عالج اإلصابة بعدوى األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي التي ميكنها االنتشار إلى الرحم أو القنوات 
)مثل أمراض التهاب احلوض( أو اإلصابة بالسل في منطقة احلوض التي تؤدي إلى إصابة قناة فالوب أو الرحم 

بالندوب. 
- اإلجهاض غير املأمون أو مشاكل الوالدة التي تتسبب في وقوع أضرار أو إصابات في الرحم.

- ظروف غير صحية داخل الرحم تترافق مع حدوث عدوى ناجمة عن وجود جهاز مانع للحمل مزروع داخل 
الرحم )اللولب(. 

- املشاكل الناجتة عن إجراء العمليات اجلراحية في املهبل والرحم والقناتني أو املبيضني.

 

مبيض ال ينتج بويضات
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أو أكثر من  مشاكل اإلباضة: يحدث العقم عندما تكون فترة الدورة الشهرية عند املرأة أقل من 21 يوماً 
إفراز  أو عدم  الهرمونات  ينتج عن نقص  الذي قد  األمر  البويضات،  إفراز  املرأة من  تتمكن  عندما ال  يوماً   35
الدورة  انقطاع  املرأة في السن وتقترب من  املناسب. ويحدث هذا أحياناً عندما تكبر  الوقت  الهرمونات في 
الوزن  زيادة  أو  النساء في حالة فقدان  البويضات عند بعض  إفراز  وميكن عدم  الطمث(.  )انقطاع  الشهرية 
بسرعة كبيرة، أو في حالة البدانة أو النحافة املفرطة، أو في حالة اإلصابة باملرض. ووجود األورام )األلياف( في 

الرحم ميكن أن يؤدي إلى حدوث اإلجهاض. 

العقم عند الرجل
من األسباب الرئيسة للعقم عند الرجل ما يلي:

1. عدم إنتاج العدد الكافي من احليوانات املنوية.
2. عدم قدرة اخلصيتني على إنتاج حيوانات منوية صحية. وميكن حدوث ذلك نتيجة الرتداء الرجل املالبس 
الضيقة التي تضغط على اخلصيتني وتبقيهما قريبتني من اجلسم، أو نتيجة لعمل رجل ما في مناطق حارة 
قريبة من املراجل واألفران أو احملركات مثالً، كما ميكن حدوث ذلك نتيجة لقيام الرجل بقيادة املركبات لعدة 
ساعات دون انقطاع أو نتيجة للجلوس املستمر طيلة اليوم أو اجللوس لوقت طويل في احلمام الساخن قبل 

ممارسة اجلنس.
3. عدم قدرة الرجل على قذف املني بسبب وجود ندوب في القنوات ناجمة عن العدوى املنقولة باالتصال 

اجلنسي )األمراض املنقولة جنسياً(، أو بسبب وجود إصابات في احلبل الشوكي. 

 

أورام ليفية

 العقم عند الرجل واملرأة معًا

قد يحدث العقم عند الرجل أو املرأة على حد سواء نتيجة ملا يلي:
1. اإلصابة باألمراض مثل النكاف والسكري والسل واملالريا. 

2. تناول الكحول أو التدخني أو مضغ التبغ أو تعاطي اخملدرات.
3. سوء التغذية، والضغط النفسي، واإلرهاق، أو التعرض لبعض املواد الكيميائية. 
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الفصل الرابع: فهم جسمك

 إنشاء عائلة عن طريق التبين
تختار بعض النساء ذوات اإلعاقة تبني األطفال إلنشاء أسرهن. وقد تلجأ املرأة للتبني بسبب وجود عقم 
لديها أو لدى شريكها، أو عند وجود مشكلة صحية متنع املرأة من الوالدة. أو ببساطة، قد تقرر املرأة تبني 

طفل العتقادها أن التبني هو وسيلة جيدة لألمومة وإنشاء أسرة.

ا  كيف أصبحت أُمًّ

كثيراً ما راودني في طفولتي حلم العثور على شريك احلياة وإنشاء أسرتي، مثلي في ذلك مثل معظم 
أن  أصدق  أكن  لم  الصغيرات،  الفتيات  ملعظم  وخالفاً  لكن،  املتحدة.  الواليات  في  الصغيرات  الفتيات 
ذاك احللم سوف يصبح حقيقة، فأنا أستخدم كرسيًّا متحرًكا للتنقل، ولم أعرف أي والدة استخدمت 
الكرسي املتحرك ألتبع خطاها كقدوة لي. كذلك، لم ألَق تشجيعاً على التفكير باحتمال أن تكون لي 

عائلتي اخلاصة.

لكن، عندما التقيت بزوجي ألول مرة عرفت أنه الشريك املناسب لي، خاصة أنه كان يشاركني احللم السري 
ببناء عائلة من خالل التبني. كنت أعرف عن وجود العديد من األطفال الذين فقدوا أسرهم وينتظرون إيجاد 

"عائلة أبدية"، وعرفت من أعماق قلبي أنه ميكننا أن نصبح تلك األسرة للطفل املناسب.
ألني  زوج،  عاتق  على  الطفل"  رعاية  عبء  "كامل  وضع  العدل  من  ليس  أنه  والدي  اعتقد  البداية،  في 
باعتقادهم لست قادرة على رعاية طفل. لكن، وبالرغم من توتري، تعلمت كيفية عمل أشياء كثيرة قال 
بعضهم إنني لن أقدر على القيام بها، فأنا أعتني مبنزلي، ولدي وظيفتي اخلاصة بي، وسبق لي أن توليت 

رعاية أطفال األصدقاء في املاضي. لذلك، عرفنا أنا وزوجي أن بإمكاننا القيام بذلك.

أنه ال  وكان علينا الذهاب إلى عدة وكاالت تنبٍّ حتى وجدنا وكالة دعمت خطتنا لتكوين عائلة. وأدركنا 
ميكننا تغيير األحكام املسبقة لدى الناس، لذلك لم نفقد األمل، وقررنا جتربة وكالة أخرى إذا لم تقتنع 
سابقتها بخطتنا. وبعد أن وجدنا وكالة تنبٍّ قبلت دعمنا، قمنا بإقناعهم أن بإمكاني القيام بدور األم أيضاً، 

ال التركيز على ما ال ميكنني عمله. 

وأخيراً، حصلنا على طفلة اجتمعت فيها آمالنا وأحالمنا، وكانت تستخدم كرسيًّا متحركاً مثلي متاماً. 
وشعرنا بالقلق من رفض القاضي الذي نحتاج إلى موافقته من الناحية القانونية بسبب إعاقتي، لكنه 

وافق على التبني بعدما شاهد بنفسه مدى انسجامنا معاً. 

أشعر بالفخر والشرف على منحي الفرصة لتوجيه ابنتي وإرشادها خالل سنوات منوها ومساعدتها على 
أن تكبر إنسانة جميلة وموهوبة كما هي فعالً.


