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مرحلة منتصف العمر

مرحلة منتصف العمر
كثيرة هي األسماء التي تطلق على هذه املرحلة ،فهناك من يقول سن األمان ،وهناك من يسميها
مرحلة منتصف العمر أو أزمة منتصف العمر ،وهناك من يقول سن اليأس ،وكذلك خريف العمر،
ولكن في األوساط العلمية والطبية تسمى مبرحلة منتصف العمر أو سن األمان.
فما هي هذه املرحلة؟ ما هي خصائصها؟ مباذا تتميز؟ وكيف ميكن لكل من الرجل واملرأة أن
يعيشاها ويتمتعان بها؟ كل هذا سنتحدث عنه في هذه النشرة.

ما هي مرحلة منتصف العمر؟
هي مرحله انتقالية طبيعية من مراحل عمر اإلنسان ،وهي عند املرأة السن الذي تتوقف فيه
الدورة الشهرية ( 12-6شهرا ً متتالياً) نتيجة تناقص إفراز الهرمونات األنثوية (األستروغني)،
حيث تتوقف قدرة املرأة على اإلجناب في هذا السن.
وتشير اإلحصائيات إلى أن  %95من السيدات يبدأن سن األمان عند بلوغهن من العمر ما بني
45ـ 55سنة ،وفى بعض األحيان قد يبدأن هذا السن في مرحلة مبكرة من العمر ،وتنتشر مثل
هذه احلالة بني السيدات اللواتي بدأت لديهن الدورة الشهرية وهن فتيات في سن مبكر.

هل هذه املرحلة مرضية؟
هناك من ينظر إلى هذه املرحلة على أنها مرحلة انتقالية،
بيولوجية ،طبيعية مثلها مثل املراحل األخرى كالطفولة،
املراهقة ،احلمل والوالدة ،وإذا كانت تسمى سن اليأس فهو
سن اليأس من اإلجناب وهو حقيقة بيولوجية .وهذه املرحلة
ليست مقصورة على النساء فقط لكنها حتدث للرجال أيضا ً
وإن كانت تتم لديهم ببطء ،وهناك من يقول بأن لها أعراض
ومظاهر مرضية وحتتاج إلى املتابعة والرعاية الصحية.

هل مير الرجل مبرحلة منتصف
العمر أيض ًا؟
نعم ،مير الرجل أيضا ً بهذه املرحلة العمرية وهو السن
الذي يبدأ فيه الهرمون الذكري (التستوستيرون)
بالتناقص تدريجيا ً بعد سن األربعني.
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عوامل تؤثر في سن األمان عند املرأة:
•عدد مرات احلمل واإلجناب ،حيث تُشير الدراسات إلى أنه كلما زادت خصوبة املرأة كلما تأخر إلى حد
ما سن توقف الدورة الشهرية.
•عمل املرأة ،إن مشاكل فترة توقف الدورة الشهرية تكون أكثر حدة عند ربات البيوت منها عند
النساء العامالت.
•سن الزواج ،فكلما تأخر سن زواج املرأة كلما تقدم بها سن توقف الدورة الشهرية.
•عوامل شخصية وبيئية ،مثل مستوى املعيشة وطبيعة اجملتمع الذي تعيش فيه (زراعي ،صناعي)،
بل إن بعض الدراسات تشير إلى أن سن األمان أو سن توقف الدورة الشهرية يأتي مبكرا ً نسبيا ً
ومبشاكل أكثر إلى حد ما في البالد احلارة ،وفي اجملتمعات الزراعية أكثر من الصناعية.
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عوامل تؤثر في الوضع النفسي واالجتماعي:
•الراحة النفسية في سن ما بعد األربعني تنعكس ايجابيا ً على شكل املرأة اخلارجي فيزداد
اعتنائها بجمالها.
•العمل واإلجناز على الصعيد العملي ،االجتماعي والعائلي.
•احلياة االجتماعية واألصدقاء لهم أهمية كبيرة في هذه املرحلة .فاحلياة االجتماعية تعطي
طاقة كبيرة الستمرار احلياة ولها تأثير كبير.

الرجل وسن األمان
•ال يوجد عالمة بارزة لدى الرجل في هذه املرحلة كانقطاع الطمث عند املرأة مثالً ،وهذا ما يشعره
نوعا ً ما باألمان مقارنة باملرأة في هذا العمر.
•التغيرات تطرأ تدريجيا ً على حياة الرجل بعد سن اخلمسني ولكنها ليست كثيرة كاملرأة وخصوصا ً
على الصعيد اجلسدي ،إال أنه يُصبح متمسكا ً أكثر بإثبات رجولته وخصوصا ً بعد منتصف
اخلمسني.
•القدرة على اإلخصاب عند الرجل بال نهاية وليس لها سقف محدد بعمر ،وبالرغم من أن إنتاج
احليوانات املنوية يقل بعض الشيء بعد سن األربعني ،إال أنه من املمكن أن يستمر حتى التسعينات،
وبينما يتأثر هرمون التستوستيرون «الهورمون الذكري» وينخفض ببطء بعد سن الستني.
•ولكن قد تظهر عند بعض الرجال جوانب من ما تسمى املراهقة املتأخرة من حيث زيادة اهتمامة
باجلنس اآلخر وإقامة العالقات أو الزواج من جديد.
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العالقة الزوجية ومرحلة منتصف العمر:
إن جيل األربعني مرحلة مهمة للرجل واملرأة ،فهي مرحلة النضج العاطفي والقدرة على
التحمل واالستقرار ،غير أنها تفتقر لدى العديد منهم إلى عامل مهم إال وهو النشاط
العاطفي .فعندما يكبر األبناء ويتزوجون ويغيبون عن املنزل تعيش األسرة مرحلة ما
تسمى العش الفارغ ،وقد تبرد املشاعر تدريجيا بني الزوجني ،ويقل االهتمام بالعالقات
اخلاصة ،وقد يصبح لدى العديد منهم تضخيم في االهتمام باألمور األخرى األمر الذي
يؤدي إلى فتور العالقة بينهما.
ومن هنا ال ميكن أن يتم إلقاء املسئولية على طرف واحد في العالقة الزوجية ،حيث يرى
اخملتصون أن املرأة في هذه املرحلة تولد من جديد فهناك من النساء من يكن سعيدات
لشعورهن باالستقاللية ،والبعض يشعر بالوحدة واالنعزال ،في حني أن التغيير في هذه
املرحلة عند العديد من الرجال يأخذ شكالً مختلفا ً يتمثل في التصابي محاولني اإلثبات
لغيرهم أنهم ال زالوا شباباً.
ومن هنا نقول أن املشكلة ليست في التغيرات التي تظهر ،وإمنا في عدم قدرة الزوجني
على تفهم وإدراك أسباب التغيرات وكيفية التعامل معها.

كيف يتخطى كل من الرجل واملرأة هذه املرحلة بأمان وإيجابية:
 .1كونوا واقعيني ،واعلموا أن هذه مرحلة عمريه طبيعية
مترون بها ،ابحثوا عما ميكن أن تفعلوه ويساعدكم.
 .2اعرفوا وتفهموا أعراض هذه املرحلة وتغيراتها حتى ال
تستجيبوا لهذه التغيرات باالنفعال أو البعد.
 .3اإلنسان له دور كبير في صنع سعادته ،لذا عليكم
االهتمام والعناية بوضعكم الصحي والنفسي وعمل
الفحوصات الالزمة.
 .4قوموا باحتواء ودعم بعضكم البعض ،حيث أنه في
هذا العمر تزداد حاجة كل منكما لآلخر.
 .5واصلوا املداعبة اجلنسية عند ممارسة اجلنس مع
بعضكما ،وليشعر كل منكما اآلخر أنه ال زال مرغوبا.
 .6ال داعي للخجل من استشارة اخملتصني/ات ،إذا حدث
تغيير في وضعكم اجلنسي أو عالقتكم اجلنسية ،فهذا
وضع طبيعي وميكن عالجه عند الطبيب/ة اخملتص/ة أو األخصائيني/ات النفسيني/ات.
 .7اعرفي أيتها الزوجة أنك تستطيعني منذ اآلن ممارسة اجلنس دون اخلوف من احلمل (املرأة التي انقطعت
عنها الدورة الشهرية).
 .8اهتموا بتدليل بعضكم ،وعمل برنامج يومي يقربكم من بعض ويبعد عنكم شعور الوحدة وامللل ،اهتموا
بحياتكم االجتماعية من خالل زيارة األصدقاء واألقارب.
 .9اهتموا مبمارسة النشاطات ،ممارسة الرياضة ،زيارة السينما ،وغيرها من النشاطات األخرى التي حتبونها.
 .10اهتموا بالنظام الغذائي الصحي وابتعدوا عن التدخني.
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