ﻓﻘﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ
takedelﻋﮑﺲ. :

ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک در اﯾﺮان ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶِ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۵۱ﻫﺰار و ۳۶۷ﻣﻮرد واﻗﻌﻪ ﻃﻼق در ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و از
ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ازدواج ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎری ﮐﻪ وی ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﺣﺪود ﻫﻔﺖ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻼق را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﺳﺎل
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﺎﯾﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻃﻼق ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک در اﯾﺮان اﺳﺖ.
آﻣﺎر رﺳﻤﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻼق زوجﻫﺎی ﺟﻮان ﺑﯿﻦ  ۰۲ﺗﺎ  ۹۲ﺳﺎﻟﻪای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﯾﻦ آﻣﺎر را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ درﺻﺪ ﻃﻼق در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدان  ۰۲ﺗﺎ  ۴۲ﺳﺎﻟﻪ  ۵۴درﺻﺪ ۵۲ ،ﺗﺎ
 ۹۲ﺳﺎﻟﻪ  ۸.۱۵درﺻﺪ ۰۳ ،ﺗﺎ  ۴۳ﺳﺎﻟﻪ  ۷۵درﺻﺪ و ﺑﺮای زﻧﺎن  ۵۱ﺗﺎ  ۹۱ﺳﺎﻟﻪ  ۷.۰۴درﺻﺪ ۰۲ ،ﺗﺎ  ۴۲ﺳﺎﻟﻪ  ۲.۳۵درﺻﺪ و  ۵۲ﺗﺎ ۹۲
ﺳﺎﻟﻪ  ۶.۱۶درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﺳﻔﻨﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ« در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺮﺧﯽ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۶ﻣﺎه رﺳﯿﺪه و آﻣﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻃﻼق زﻟﺰﻟﻪای واﻗﻌﯽ در زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ اﺳﺖ».
ﺣﺮف زدن از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎﺑﻮﺳﺖ
آﻣﺎر و ﻋﻼﺋﻢ ﻃﻼق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی اﺣﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮای آن ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ و ﻋﺠﻠﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی از ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ روی آن
ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻻی زوﺟﯿﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻣﺼﺮف زدﮔﯽ ،ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق زودرس ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﺑﯿﮑﺎری ،درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و
ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ ﻧﻔﻘﻪ از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻃﻼق در دادﮔﺎهﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن
زوﺟﯿﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ زوﺟﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮ روی ﻫﺰار ﭘﺮوﻧﺪه ﻃﻼق در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﻠﺖ  ۰۴ﺗﺎ  ۵۴درﺻﺪ ﻃﻼقﻫﺎﺳﺖ .ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺮد ﺑﺮونﮔﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زن درونﮔﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب و وﺳﻮاس
ﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد و دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻃﻼق اﺳﺖ.

ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ زوجﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻃﻼق دارد .ﺿﻌﻒ ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زﯾﺎدی ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺎﺑﻮ ﺑﻮدنِ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ۰۳
ﺗﺎ  ۰۴درﺻﺪ ﻃﻼقﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﻼق در اﯾﺮان ،ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻼقﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ  ۵۲ﺗﺎ  ۰۴درﺻﺪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﺧﺘﻼل ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ از دﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﻨﻬﺎن و اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و درﻣﺎن آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ رﺷﺪ ﺻﻌﻮدی آﻣﺎر ﻃﻼق ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﺸﺘﺮ
زوجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ درد دﯾﮕﺮی از ﻣﻌﻀﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﻃﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ.
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