ﺛﺒﺖ  18ﺗﺎ  19ﻃﻼق در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
 18ﺗﺎ  19ﻃﻼق رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎی
اﺧﯿﺮ ﻫﻤﻮاره ﺻﻌﻮدی ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﯿﭻ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ…ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﭼﻠﮏ  ،اﻓﺰود :درﺧﺼﻮص ﻃﻼق ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ،رواﻧﯽ و
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ازدواج در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻦ  20ﺗﺎ  29ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻼقﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻃﻼق ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ،ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﺳﻮء ﻇﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد رواﺑﻂ ﻓﺮا
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮه از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻓﺰاﯾﺶ و رﺷﺪ ﻃﻼق درﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻠﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ درﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  15دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻓﺰاﯾﺶ و رﺷﺪ اﻧﻮاع ﻃﻼقﻫﺎ درﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده؛ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺴﯿﺎری از آﺳﯿﺒﻬﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻧﻮع ﻧﮕﺎه و ﺑﯿﻨﺶ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج در اداﻣﻪ روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﻮاره
دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻦ ازدواج ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪﻓﺸﺎن را از ازدواج ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان اﻓﺰود :ﺗﻌﺎﻣﻼت زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ در اﻧﺴﺠﺎم و ﺛﺒﺎت
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﺳﺖ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮدﺑﺎری ،ﮔﺬﺷﺖ ،ﺻﺒﺮ و ﻏﯿﺮه در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﭼﻠﮏ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪی از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﻧﺪ رواﺑﻂ ﻓﺮازﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﻧﺪ رواﺑﻂ ﻓﺮازﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ درﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زوج و ﯾﺎ زوﺟﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ رواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﺗﻨﻮع
در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ درﺻﻮرت وﺟﻮد رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ…ﻃﻠﺒﯽ ،ﮐﻨﺠﮑﺎوﯾﻬﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد ،ﺑﯿﻤﺎری و
رواﺑﻂ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
 :اﯾﺴﻨﺎ ﻣﻨﺒﻊ

