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التاثيرات النفسية لتأخر اإلنجاب

• املحاولت 	 اإنهاء  يف  القرار  باتخاذ  ال�سعوبة  تكمن 

يت�سبب  قد  ال�ستجابة مما  العالجية يف حال عدم 

قبل  من  القرار  ُيتخذ  اإذ  زوجية  خالفات  بحدوث 

اأحد الزوجني قبل الآخر.

• للقدرة 	 وم��ت��درج��ة  طويلة  ل��ف��ره  امل��ري�����ض  يحتاج 

وال��ت��ك��ّي��ف ع��ل��ى ق��ب��ول ف��ك��رة ع���دم امل���ق���درة على 

احل�سول على طفل بيولوجي والتفكري بحلول اأخرى 

مثل التبّني.

هل هناك �أمور �أخرى قد ت�سهم بامل�ساعدة؟

�إن غالبية �ملر�ضى لديهم �لقدرة على �لتكّيف ذ�تياً �أو 

مب�ضاعدة ودعم �لأهل و�لأ�ضدقاء و�لبع�ض قد يحتاج 

لدعم �إ�ضايف مثل:

• ال�ست�سارات النف�سية.	

• العالج ال�سلوكي املعريف.	

• تعّلم مهارات ال�سرخاء.	

• ا�ستخدام العالج الدوائي.	

Psychological impact of 
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التاثريات النفسية 
لتأخر اإلجناب

ما هي �لعو�مل �مل�سببة للتوتر و�لإجهاد �لنف�سي؟

• اأحد 	 تعترب  فالذرية  الدنيا  احلياة  زينة  والبنون  املال 

ركائز ا�ستمرارية احلياة الزوجية والعائلية امل�ستقرة.

• الثقافات 	 جميع  يف  ع��ام��ة  ب�سوره  وال����ولدة  احل��م��ل 

ركائز  اأحد  هي  العربي  املجتمع  وبالذات  واملجتمعات 

من  الكثري  ت���زول  وب��ه��ا  اخل�سوبة  و  الأن��وث��ة  اإث��ب��ات 

ال�سغوط الجتماعية.

• تاأخر الإجناب يوؤثر ب�سورة مت�سارعة على ا�ستمرارية 	

العالقة الزوجية اجلن�سية وبالذات حني يزداد التوتر 

واخلوف من م�سوؤلية اأحد الطرفني عن ال�سبب.

• العالقة 	 م��ن  حمل  ح�سول  ع��دم  ه��و  الإجن����اب  ت��اأخ��ر 

الزوجية املنتظمة ملدة �سنة دون ا�ستخدام موانع للحمل.

• يف 	 الأزواج  من   ٪  15  -  10 بني  ما  امل�سكلة  من  يعاين 

العامل.

ملاذ� يوؤثر تاأخر �لإجناب على نف�سية �لزوجني؟

مرتبط  �لإجن���اب  ت��اأخ��ر  ع��ن  �لنا�سئ  �لتوتر  �إن 

بالعو�مل �لتالية:

• ال�سغط النف�سي الناجت عن الإحباط والقلق الذي يوؤدي 	

مما  الزوجية  العالقة  يف  والتوتر  امل�ستمر  الغ�سب  اإىل 

يوؤدي اإىل اخلالفات امل�ستمرة.

• تاأخر الإجناب يوؤدي اإىل �سوؤال الأهل والأ�سدقاء امل�ستمر 	

مما يوؤدي اإىل اخلالفات والعزلة الجتماعية.

• قد 	 الذرية  مل�ساألة  بالن�سبة  الزوجني  رغبات  اختالف 

�سويًا  كالهما  اأو  اأحدهما  لدى  التوتر  زي��ادة  اإىل  ت��وؤدي 

وهذا عائد لعوامل اجتماعية وعاطفية و نف�سية و عائلية 

لكال الزوجني

�أعلى  بن�سب  مرتبط  �لعلمي  �لبحث  ح�سب  �لتوتر 

بالزوجة ولكن هذ� �ملعدل يختلف من جمتمع لآخر 

ولكن ب�سورة عامة �لتوتر يزد�د عندما يكون �سبب 

تاأخر �لإجناب من قبل �أحد �لزوجني.

م��ا ه��ي �لأث�����ار �مل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ت��اأخ��ر �لإجن����اب 

و��ستخد�م �لطرق �لعالجية؟

�أوًل: �مل�ساعفات �جلانبية لالأدوية �لعالجية:

• توؤدي الأدوية الهرمونية اإىل رفع هرموين الإ�سروجني 	

والربوج�سرون مما يوؤدي اإىل زيادة توتر ما قبل الدورة 

فيوؤدي ذلك لتقلبات مزاجية عند بع�ض الن�ساء و توتر 

وقلق واأحيانًا ا�سطرابات يف النوم.

ثانيًا: �لأثار  �ملادية:

• اإن تكاليف عالج تاأخر الإجناب مرتفعة ن�سبيًا و عدم 	

مقدرة الزوجني على دفع هذه التكاليف وبالذات عند 

ال�سعور  اإىل   ي���وؤدي  مم��ا  امل��ح��اولت  لتكرار  احل��اج��ة 

بالإحباط وفقدان الأمل  يف اإجناب ذرية.

ما هي �خليار�ت و�لنتائج �مل�ستقبلية؟

• من 	  ٪40-30 يقارب  ما  بعالج  العقم  وح��دات  ت�سهم 

مثل  عدة  عوامل  على  النجاح  ن�سبة  وتعتمد  احل��الت، 

العمر والت�سخي�ض الأ�سا�سي لتاأخر الإجناب وغري ذلك.




