علل اعتیاد به مواد مخدر در افرادی که در زندگی زناشویی خیانت می کنند و جوانان مجرد که روابط نامشروع زیاد
دارند
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چکیده مطلب:
هدف از این تحقیق بررسی و ریشه یابی اعتیاد و رابطه ان با روابط نامشروع می باشد .براساس تحقیقات انجام شده بر روی  944نفر از مردان و زنان معتاد
چه متاهل و چه مجرد نشان دادکه اکثر این افراد در دوران مجردی یا حتی بعد از ازدواج دچار خیانت در رابطه زناشویی شده و به این عمل اصرار داشتند و
رابطه ان بدین منوال می باشد که در ابتدا هیچگونه اعتیادی به مواد مخدر نداشتند ولی در اکثر موارد نشان می دهد که گرایش فراوانی به مصرف مواد پیدا
کردند و شدیدا معتاد به موا د مخدر شده اند بنابراین می توان یکی از دالیل اعتیاد را چه از نظر فیزیولوژیک و چه از نظر روحی روانی و از سوی دیگر از نظر
اعتقادی مذهبی و اینکه افراد در این دنیا باید تقاص اعمال خود را بدهند می توان بر این باور بود که عامل اعتیاد انها خیانت و شکستن حرمت حریم خانواده
و رابطه سالم زناشویی دانست که در افراد متاهل بدین منوال می باشد در افراد مجرد نیز باز برمی گردیم به همین نگرش از دیدگاه دینی و اعتقادی به همراه
عوامل فیزیولوژیکی فرد پس ما این تحقیق را براساس این نگرش ها پایه ریزی کرده و با تحقیقات علمی به نتایج اعتقادی و دینی رسیدیم .تجزیه تحلیل
اماری باروشspssوپیرسون وتست شخصیتMCMIبرای تحلیل وشناخت شخصیتی افراد استفاده شده است.
مقدمه:
« اعتیـاد » عبارتست از تطابق بدن با هر دارو یا ماده شیمیائی خارجی غیرالزمی بمدت طوالنی که یکی از انواع عادات حیاتی یا عادات بیولوژیـکی محسوب
میگردد  .استعمال مداوم و طوالنی مواد مخدر منجر به ایـجاد سختتریـن انواع عادات حیـاتی در بدن میشود که همان « اعتیـاد به مواد مخدر » میـباشد .
اعتیاد نوعی خودکشی تدریجی است.
به گزارش پارسینه ،میزان آمار طالق و جدایی در سالهای اخیر با افزایش قابل توجهی همراه بوده است به گونهای که به نظر میرسد این موضوع در بین
زوجهای ایرانی عادی شده و با کوچکترین مشکلی جدایی را به عنوان تنها و بهترین راهکار برمیگزینند.

برای درک عمق این فاجعه ،کافی است گذری به دادگاههای خانواده بزنیم تا در آنجا با زوجهای جوان بسیاری که برای گرفتن حکم طالق پشت در شعبات
در انتظار نشستهاند ،مواجه شویم.
کارشناسان امر ،رسم و عنعنات حاکم بر جامعه ،فقراقتصادی ،روابط نامشروع پیش ار ازداوج و تداوم این روابط ،اعتیاد به مواد مخدر ،بلند رفتن آگاهی زنان از
حقوق شان ،افزایش آمار خشونت علیه زنان و همچنان فعالیت نهادهای مدافع حقوق زنان را بیشترین عامل افزایش آمار طالق در کشور میدانند.

زمینه و سوابق تاریخی:
حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السالم:
شیئان ال یعرف قدرهما اال من فقدهما :الشباب و العافیه( .غررالحکم و دررالکلم ،ص ).173
دو چیز است که انسان به ارزش آن پی نمی برد ،مگر این که آن را از دست بدهد :جوانی و سالمتی.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در سال  4931از هر  444ازدواج 1404 ،طالق وجود
دارد .
همچنین بر اساس این گزارش 411 ،هزار و  963واقعه طالق سال گذشته در کشور رخ داده که از این تعداد  411هزار و  39مورد در شهرها و  44هزار و
 136مورد در روستاها انجام شده است .این آمار خبر از افزایش 901درصدی آمار طالق در سال گذشته میدهد .با بررسی بیشتر میتوان گفت در همه  1سال
اخیر تعداد طالقهای ثبت شده هر سال افزایش یافته که این افزایش در سال  33معادل  41درصد ،سال  33بیش از  44درصد و در سال  34بیش از 1
درصد بوده است.
در سال گذشته در هر ساعت بطور متوسط  43طالق به ثبت رسیده ،در حالیکه در سال  34این رقم  46واقعه طالق در هر ساعت بود .بیان اینکه 1309
درصد طالقها در پنج سال اول زندگی رخ داده 4101 ،درصد از مواد طالق نیز مربوط به  44سال اول زندگی مشترک میباشد.

در سال نه ماهه سال  4931بیشترین طالق ثبت شده مردان در گروه سنی  11تا  13سال با رقم  13هزار و  349واقعه بوده است.
طبیعتا افزایش روابط نامشروع پیش از ازدواج به خصوص در سنین جوانی و نوجوانی و تغییر رویه بعد از ازدواج در پارهای موارد غیرممکن بوده و در نتیجه
پس از مدتها تاثیرات منفی خود را با طالق و جدایی نشان میدهد .مشکلی که در این سالها روندی افزایشی به خود دیده است و هر ساله نیز به آمار
طالقهای ناشی از خیانت افزوده میشود.

بررسی برخی نظریه ها درمورد اعتیاد
در دسترس بودن مواد مخدر ،بیکاری ،نابرابری های اقتصادی و اجتماعی ،محیط جغرافیایی و محله زندگی نامناسب ،ضعف قوانین و ضعف اجرای آن ،دوست
ناباب ،و ضعف دینداری در جامعه.
از آن رو که دامنه علل گرایش به اعتیاد و دامنه و گستردگی عوارض ناشی از آن بسیار وسیع و فراگیر می باشد ،پیشگیری ،شناسایی و از بین بردن علل
گرایش به اعتیاد ضروری است; زیرا همان گونه که گذشت ،پیامدهای ناشی از اعتیاد بسیار خانمانسوز و بنیان شکن هستند و درمان پس از اعتیاد نسبت به
پیشگیری کاری به صرفه نخواهد بود .البته این بدان معنا نیست که افراد معتاد را درمان نکنیم ،بلکه بدان معناست که پیش از ایجاد اعتیاد در فرد ،زمینه
های گرایش به آن شناسایی شوند و با استفاده از مطالعات کارشناسانه در ابعاد و تخصص های گوناگون ،در از بین بردن زمینه ها تالش نماییم .اگر به بُعد
اقتصادی توجه کنیم خواهیم دید که هزینه پیشگیری از درمان کمتر خواهد بود; چرا که برای تهیه مواد مخدر ارز هنگفتی از کشور خارج می شود .همچنین
برای کشف و مبارزه با آن و نیز مداوای معتادان هزینه های باالیی صرف می گردد.
در حال حاضر با توجه به اهمیت و مفید بودن پیشگیری نسبت به درمان ،به بررسی علل گرایش به اعتیاد در سه بُعد فردی ،اجتماعی و خانوادگی می
پردازیم ،سپس متناسب با هر کدام راهکارهایی ارائه می دهیم

رابطه سیگار و بیماریها
طبق تحقیقات سازمان جهانی بهداشت در هر  3ثانیه یک نفر در دنیا به علت استعمال دخانیات جان خود را از دست میدهد .
نتایج تحقیقات حاکی از آن است چنانچه افراد در سنین نوجوانی شروع به کشیدن سیگار کنند (بیش از  14درصد موارد سیگاری شدن در این مرحله اتفاق
میافتد) و مدت  14سال یا بیشتر به این عمل ادامه بدهند بین  14تا  11سال زودتر از افرادی که به هیچوجه در زندگی سیگار نکشیدهاند ،خواهند مرد .
تنها سرطان ریه یا بیماریهای قلبی پیامدهای استعمال دخانیات نیست بلکه مجموعهای از مسایل و مشکالت بهداشتی در ارتباط با مصرف مواد دخانی وجود
دارد که میتواند به لحاظ شرایط جسمانی و مقاومت ایمنی در افراد سیگاری بروز میکند ،که برخی از آنها عبارتند از :
- 4از دست دادن موها
با تضعیف سیستم ایمنی افراد سیگاری در اثر مصرف مواد دخانی ،بدن این افراد مستعد ابتال به انواع بیماریها از جمله «لوپوس اریتماتوز» میشود که این
بیماری میتواند عامل از دست دادن موها ،ایجاد زخم در دهان ،جوشهای پوست روی صورت ،سر و دستها شود .
 - 1آب مروارید (کاتاراکت )
افراد سیگاری  14درصد بیش از افراد دیگر در معرض ابتال به آب مروارید ،کدر شدن عدسی چشم و ممانعت از عبور نور و در نهایت نابینایی هستند .
 - 9چین و چروک
استعمال دخانیات باعث از بین بردن پروتئینهای انعطاف دهنده پوست میشود؛ همچنین باعث تحلیل بردن ویتامین  Aو محدود کردن جریان خون در
عروق پوست میگردد .
پوست افراد سیگاری خشک و دارای خطوط و چین خوردگیهای ریزی در اطراف لبها و چشمهاست .
 - 1ضایعات شنوایی
افراد سیگاری  9برابر بیش از افراد غیر سیگاری به عفونت گوش میانی دچار میشوند .
 - 1سرطان پوست
افراد سیگاری  1برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری در معرض خطر ابتال به نوعی سرطان پوست (پوسته پوسته شدن ،برجستگی روی پوست) قرار دارند
 - 6فساد دندانها
افراد سیگاری  4/1مرتبه بیشتر از افراد غیر سیگاری در معرض خطر از دست دادن زودرس دندانها هستند .
 - 1پوکی استخوان

منواکسید کربن یکی از اصلی ترین گازهای سمی در خروجی اگزوز اتومبیل و دود سیگار است ،میل ترکیبی این گاز با خون بسیار باالتر از اکسیژن است .این
گاز باعث کاهش قدرت عمل اکسیژن در خون افراد سیگاری حرفهای تا  41درصد میشود .
استخوانهای افراد سیگاری تراکم خود را از دست داده و به راحتی شکسته میشود همینطور زمان التیام یافتن و جوش خوردن آنها پس از شکستگی تا 34
درصد افزایش پیدا میکند .
 - 3بیماریهای قلبی
بیماریهای قلبی ـ عروقی ناشی از استعمال دخانیات بیش از  644هزار نفر را در سال در کشورهای توسعه یافته از بین میرود استعمال دخانیات باعث
افزایش ضربان قلب ،باال رفتن فشار خون ،افزایش خطر ابتال به فشار خون باال و گرفتگی عروق و نهایتا ایجاد حمله قلبی و سکته میشود .
 - 3زخم معده
استعمال دخانیات مقاومت معده را در برابر باکتریها پایین می آورد؛ همچنین باعث تضعیف معده در خنثی سازی اسید معده و مقاومت در برابر آن بعد از غذا
خوردن و بر جای ماندن باقیمانده اسید در معده و در نتیجه تخریب دیواره آن میشود .
زخم معده افراد سیگاری به سختی درمان میشود و احتمالی بهبودی آن تا زمانی که فرد سیگاری اکثرا اندک است .
- 44تغییر رنگ انگشتان
قطران موجود در دود سیگار در اثر استعمال مستمر دخانیات روی انگشتان و ناخنها جمع شده و باعث تغییر رنگ آنها به قهوهای مایل به زرد میشود .
 - 44سرطان رحم و سقط جنین
استعمال دخانیات در دوران بارداری می تواند باعث افزایش خطر زایمان نوزاد با وزن کم و بروز مسایل بهداشتی در آینده شود .سقط جنین در مادران
سیگاری  1تا  9برابر بیشتر است
 - 41تغییر شکل دادن سلولهای جنسی در مردان
استعمال دخانیات باعث کاهش تعداد اسپرم و کاهش جریان خون در آلت تناسلی مردان و ناتوانی جنسی در این افراد میشود .ناباروری جنسی در مردان
سیگاری نیز متداولتر از افراد غیر سیگاری است .
 - 49سرطان
بیش از  14عنصر سرطانزا در دود سیگار وجود دارد احتمال سرطان ریه  11مرتبه بیشتر از افراد غیر سیگاری است .
طبق تحقیقات بی شماری که انجام شده است در صورت ادامه استعمال دخانیات توسط افراد سیگاری ،احتمال مبتال شدن آنها به انواع سرطانهای دیگر از
قبیل زبان ،دهان ،غدد ،بزاق و حلق ( 6تا  11برابر) ،سرطان بینی ( 1مرتبه بیشتر) ،گلو ( 41مرتبه) ،مری ( 3تا  44برابر) ،حنجره ( 44تا  43برابر) ،معده (1
تا  9برابر) ،کلیه ( 1برابر) ،آلت تناسلی مرد ( 1تا  9برابر) ،لوزالمعده ( 1تا  1برابر) مقعد ( 1تا  6مرتبه) وجود دارد

الکلیسم عبارت است از وابستگی فیزیولوژیک (جسمانی) و روانی به الکل ،که موجب بروز بیماریهای مزمن و بروز مشکل در روابط بین فردی و مشکالت
خانوادگی و کاری میشود .
عالیم شایع
مراحل اولیه
کم بودن تحمل نسبت به بروز اضطراب
نیاز به الکل در آغاز روز ،یا در زمانهای استرس
بیخوابی؛ کابوس
بروز یک حالت ناخوشایند و سردرد صبح روز بعد از مصرف زیاد الکل و نیز بیشتر شدن موارد غیبت و حاضر نشدن سرکار
مشغولیت ذهنی زیاد برای تهیه الکل و پنهان کردن نوشیدنی الکلی از خانواده و دوستان
احساس گناه یا آزردگی و تحریکپذیری وقتی که دیگران میگویند که وی الکل مصرف میکند .مراحل پیشرفته
از هوش رفتنهای کوتاه مدت به دفعات؛ کاهش حافظه
بروز یک حالت هذیانی همراه با لرزش (عالیم در این حالت عبارتند از لرزش ،توهمات ،گیجی ،عروق ریزش ،تندشدن ضربان قلب) .این حالت اغلب در اثر
نرسیدن الکل رخ میداد .
بیماری کبدی (پوست یا چشمها زرد میشوند )
اختالل رشتههای عصبی دست و پا و نیز دستگاه عصبی (کرخت شدن و سوزن سوزن شدن در دستها و پاها ،کاهش عالقه و توانایی جنسی ،گیجی ،کُما )
علل
هنوز به طور کامل مشخص نشدهاند ،اما موارد زیر را میتوان ذکر کرد :
عوامل شخصیتی ،به خصوص وابسته بودن ،عصبانیت ،جنون و سرخوشی ،افسردگی یا در خود فرورفتن
تأثیرات خانوادگی ،به خصوص الکلی بودن والدین یا طالق آنها
عوامل ارثی
فشار اجتماعی یا فرهنگی برای نوشیدن الکل
اختالالت شیمیایی در بدن (شاید )
عوامل افزایش دهنده خطر
عوامل فرهنگی .در برخی از گروههای قومی میزان الکلیسم باال است که ممکن است به دالیل اجتماعی یا زیستشناختی باشد .
استفاده از مواد مخدر تفریحی
بروز بحران در زندگی ،مثالً بیکاری ،نقل مکان مداوم ،یا از دست دادن دوستان یا خانواده
عوامل محیطی مثل در دسترس بودن ،مناسب بودن قیمت ،و پذیرش اجتماعی الکل در گروه فرهنگی ،کاری یا اجتماعی که فرد بدان تعلق دارد .

افزایش فاصله بین بلوغ جنسی و فیزیولوژیکی با بلوغ اجتماعی ،رابطه معکوس بین افزایش سن ازدواج با فرصت فرزندآوری ،آسیب های روانی و اجتماعی
افزایش سن ازدواج و ...از مواردی است که کارشناسان و مسئوالن را نسبت به تغییر مشهودی که در بیش از یک دهه گذشته روند شتابناکی به خود گرفته
نگران کرده است.

در ریشه یابی رشد این پدیده دالیل متعددی مطرح است .برخی از صاحب نظران براین باورند که این مشکل تنها به جامعه ما برنمی گردد وموضوعی است
که جوامع دیگر نیز با آن درگیرند ودر واقع روندی است که در دنیا مشاهده می شود.به اعتقاد برخی ،تحصیالت و اشتغال و مهارت های اجتماعی ازجمله
فرآیند هایی است که خود به خود موجب افزایش سن ازدواج شده است .در واقع با تغییر شکل خانواده از مدل گسترده به هسته ای ،روند مستقل شدن

فرزندان در بازه زمانی طوالنی تری اتفاق می افتد.
عده ای نیز براین ب اورند که افزایش سن ازدواج وشکل گیری آن در جامعه که روند روبه رشدی را نشان می دهد به دلیل مشکالت درون جامعه ،مثل
مسائل اقتصادی است که موضوع اشتغال و تورم در درون آن قرار دارد و بحث افزایش سن ازدواج می تواند از اثرات ثانویه آن باشد.آمارها نشان می دهد که
میانگین سن ازدواج در دهه گذشته در دختران  19سال و در پسران  16سال بود در حالی که امروز میانگین سنی ازدواج دختران به  16سال و در پسران به
 94سال رسیده است.نظرات برخی از صاحب نظران حوزه ازدواج را که پاسخگوی «ایران» بودند ،در ذیل می خوانید.
یکی از دالیل روند افزا یش سن ازدواج جوانان در دهه های اخیر را عملیاتی و اجرایی نشدن برنامه ها و سیاست های مرتبط با ازدواج جوانان مثل قانون
تسهیل ازدواج و قانون ساماندهی ازدواج جوانان ذکر کرد که نیاز به بازنگری و آسیب شناسی دارند .او ارزش ها و هنجارهای ازدواج و تشکیل خانواده در بین
جوانان را در حال تغییر می داند که اگر مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام گرفته در حوزه جوانان صورت بگیرد نشان می دهد که بیشترین مطالعات در
حوزه آسیب ها ،انحرافات و مسائل اجتماعی جوانان اختصاص داشته و کمترین مطالعات به سنجش آرزوهای جوانان بویژه در ارتباط با مسائل آینده اختصاص
دارد .حتی اهمیت سیاستگذاری درباره جوانان چنان است که در اکثر برنامه های پنج ساله توسعه جوانان بخشی را به خود اختصاص داده اند.
او درباره دالیل افزایش سن ازدواج به «ایران» می گوید :نمی شود یک دلیل خاصی برای افزایش سن ازدواج ذکر کرد .فکر می کنم این موضوع یک
پدیده جهانی است چراکه با توجه به تحوالتی که عصر حاضر به خود دیده در حوزه های مختلف فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی به نظر می رسد که چندین
عامل دخیل هستند از این رو باید بررسی شود و متناسب با آن عوامل برنامه ریزی شود .یکی از این عوامل همان ارزش ها ،هنجارها و نگرش ها است که در
واقع در جوانان تغییر کرده است .مطالعاتی که انجام شده نشان می دهد که  34درصد جوانان ترجیح می دهند تحصیالت و شغل و درآمد اقتصادی داشته
باشند و بعد برای ازدواج برنامه ریزی کنند .همه این ها تغییر دیدگاه ها و نگرش هاست .به نظر می رسد ازدواج در سن پایین ارزش نیست و باید در بین
جوانان این نگاه را عوض کرد و با اقناع جوانان را مجاب کرد ،منتهی مستلزم این است که ساختارها و ساز و کارهای الزم را در اختیارشان قرار دهیم .این
وظیفه نظام ودولت است که به این مساله کمک کند.
براساس بررسی های انجام شده در حال حاضر سن متوسط ازدواج در پسران  94و در دختران  16سال است .البته یک نگرانی در این باره وجود دارد که
وقتی جوانی در این سن ازدواج می کند در فرزند آوری و باروری مشکل پیدا می کند .نگاه دیگر هم این است که سن زیستی جوانان ما با سن زیستی یک
جوان  94یا  14سال متفاوت است و در واقع قابل مقایسه نیست .البته با توجه به پیشرفت های علم پزشکی این نگرانی هم حل شدنی است .باید گفت که
متولیان ودست اندرکاران متعددی که در حوزه ازدواج فعالیت می کنند معتقدند با همگرایی و پرهیز از موازی کاری باید به یک برنامه مشترک و طرح های
ملی بیندیشند که همه با هم کمک کنند چون این موضوع وظیفه یک دستگاه یا وزارتخانه نیست.
محمود گلزاری معاون امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز براین باور است که افزایش سن ازدواج دودلیل اقتصادی و فرهنگی دارد که عمده
ترین مساله در اقتصاد اشتغال است .سهم کل حوزه اقتصادی بیشتر از  14درصد نیست اما مشکالت فرهنگی سهم بیشتری را در این موضوع دارد که باید
فرهنگ سازی کرد .از طرفی ،افزایش حس مسئولیت و باور داشتن تقدس خانواده می تواند در ایجاد انگیزه در جوانان برای ازدواج موثر باشد .اینکه برخی از
جوانان از خود ازدواج می ترسند و مقداری هم آزادی های قبل از ازدواج وجود دارد که موجب می شود تا لذت های گذرایی را به جوانان دهد نگران کننده
است .و اما در مسائل اقتصادی باید دولت و خیرین پای کار بیایند .ما هم در حوزه فرهنگی نیز برنامه های متعددی را اعالم کردیم که بخش عمده آن برمی
گردد به همکاری نهادهای فرهنگی در حوزه مشاوره های قبل و بعد از ازدواج که باید در سطح رسانه ملی مطرح شود .به نظر می رسد در حال حاضر
میانگین سن ازدواج در مردان حدود  94سال ودر دختران  16سال است.
بهمن بهمنی مدیر کل دفتر ازدواج و تع الی خانواده وزارت ورزش وجوانان اعتقاد دارد :افزایش سن ازدواج تابعی از یکسری از متغیرها و مولفه هاست یعنی
اصل آن به ارزش ها ،نگرش ها و انتظارات برمی گردد .انتظارات غلط از ازدواج ،نگرش های غلط و همچنین انتظارات غلط از همسر می تواند در این موضوع
دخیل باشد .ام روزه افراد ازدواج را محدودیت ومسئولیت تلقی می کنند اگرچه مسئولیت است ولی واقعیت این است که محدودیت نیست .ولی گاهی
متاسفانه از مسئولیت نیز خارج می شویم .درباره اینکه می گویند اشتغال عامل تاخیر ازدواج است باید گفت االن عدد قابل توجهی از کارکنان دولت زن ومرد
مجرد هستند .چند درصد ،قطعی نمی توان گفت ولی قابل توجه است.
از طرفی در برخی از مناطق تهران با اینکه مرفه هستند ولی آمار طالق خیلی باالست پس مسائل اقتصادی مهم ترین نیست بلکه یکی از مهم هاست.
بنابراین ارزش و نگرش عواملی است که در کنار مسائل اقتصادی کمک کرده به اینکه آمار ازدواج کاهش پیدا کند .امروزه یکی دیگر از عواملی که دسترسی

راحت به آن وجود دارد تنوع طلبی است .از طرفی فرصت هایی که موجب شده افراد همدیگر را بی قاعده ببینند نیز به آن اضافه شده و انگیزه هایی که زن یا
مرد بخواهد یک رابطه خاص تشکیل دهد نیز ه مین طور ،اینها جنبه های اجتماعی و فرهنگی است پس این موضوع چند عاملی وچند وجهی است.
مصطفی فروتن روانشناس و محقق علوم رفتاری هم براین نظر است که :افزایش سن ازدواج به عنوان یکی از پیامدهای سختی معیشت مطرح است اما
واقعیت این است که بیشتر از مشکالت اقتصادی بزرگترین مساله ای که روی جوانان تاثیر گذاشته است اثر مشاهده است یعنی مشاهده زندگی افرادی که
متاهل هستند و به دلیل نداشتن کیفیت زندگی در گیرند .در رفتارهای آنها زندگی زناشویی دیده نمی شود.
امروزه متاسفانه با یکسری مفاهیم برخورد می کنیم که روز به روز در حال افزایش است مثل نبودن تعهد .در واقع یکی از بزرگترین دالیل افزایش سن
ازدواج این است که زندگی زناشویی بار مثبت و معنی داری ندارد .وقتی موضوعی رسمی می شود و پیوست قانونی و تعهد پیدا می کند اگر قانون آن درست
واصولی نباشد رویکرد خوبی نخواهد داشت .امروزه متاس فانه اتفاق بدی که رخ می دهد این است که تصور ما از جامعه یک مجموعه خشن و ترسناک است در
حالی که ذات انسان ذات امنیت طلب است پس اگر بتوانیم این مساله را از چرخه زندگی جوانان حذف کنیم می توانیم موفق باشیم.
موضوع دیگری که مطرح است این است که ازدواج ها به صو رت صنعتی شده است یعنی جوانان در ازدواج خود وارد یکسری حساب وکتاب ها می شوند
که مشکل ساز است .از طرفی قوانین مربوط به طالق وجدایی خانواده ها موجب دردسرهایی شده که جوانان را بی انگیزه می کند چراکه دیگر جوانان به
دنبال دردسر نیستند و باید پیوست دردسر را از مس اله ازدواج پاک کنیم که این همان ازدواج ساده است که وجود ندارد.
بسیاری از مشاوران و روانشناسان ،بهترین سن ازدواج را برای دختران  19تا  16سال و با میانگین  11سال میدانند .به سخن دیگر وقتی دخترخانمی این
سن را میگذراند ،آمادگی و پختگی الزم برای انتخاب همسر را پیدا میکند.
همچنین برای پسران سن ازدواج حدود  11تا  94سال و با میانگین  11سال را ذکر میکنند .در پسران هم شبیه دختران این سنین زمانی است که معیارها
پختهتر شده و فرد از خامی سنین نوجوانی خارج شده و میتواند تصمیم درستی را اتخاذ کند.
این درحالی است که ازدواج سن نمیشناسد ،هر زمان که دختر و پسر به آن پختگی و توانایی جسمی و ذهنی برسند میتوانند با یکدیگر ازدواج کنند.
درحقیقت زمانی که فرد توانست به منطق الزم برسد و راه را از بیراه تشخیص دهد آن زمان فرصت مناسبی برای ازدواج او است.
زمانی که فردی رشد فکری الزم جهت انتخاب همسر را نیافته است ،نمیتواند اقدام به ازدواج کند.
چه بسا قدرت تشخیص مصلحت در ازدواج با فرد مورد نظر را ندارد چرا که رشد فکری پس از بلوغ جسمانی رو به تکامل میرود.
پس از بحرانهای بلوغ ،فرد استعدادها ،تواناییها و امکانات محیطی خود را بهتر میشناسد و نسبت به شخصیت خود بیشتر آگاهی مییابد.
در نتیجه تصمیماتش بیشتر از عقل نشأت میگیرد تا احساساتش.
در کنار این ،رشد عاطفی و احساسی از شرایط الزم برای ازدواج است و دارای محاسن و مزایای زیادی است.
رشد عاطفی از مهمترین عوامل موفقیت در زندگی زناشویی است.
فر د برخوردار از رشد عاطفی ،مهار احساسات منفی و مثبت خود را در دست دارد .او در ابراز خشم و ترس ،گریه و شادی و محبت در محدوده مورد قبول
جامعه عمل میکند ،نه همانند یک کودک.
رشد عاطفی نیز مانند رشد عقلی به سن تقویمی نیست ،بلکه به میزان یادگیری ،تجارب فرد و از همه مهمتر تعامل عاطفی کودک با والدین و دیگر
بزرگساالن آموخته میشود .با این حال باید دید دختران و پسران در دوران دبیرستان به این رشد میرسند یا خیر؟
با این حال این گونه تفکر درباره ازدواج پیامدها و فوایدی دارد .مهمترین فواید این گونه ازدواجها تولید نسل و ازدیاد جمعیت است.
همچنین با افزایش ازدواج در سن پایین شاهد کاهش جرایم اجتماعی خواهیم بود اما این نوع ازدواج احتماالً پیامدهایش مخربتر و بیشتر است.
مهمترین موضوع سردرگمی خانوادهها برای ازدواج جوانان یا نوجوانانشان است که نمیدانند چه زمانی جوان یا نوجوانشان را راهی خانه بخت کنند.
عالوه بر آن مشاجرات زوجین در سنین پایین زندگی زناشویی بسیار زیاد است چرا که بدون آگاهی و توانمندی وارد زندگی زناشویی شده اند و میخواهند
برای هر موضوعی آزمون و خطا کنند . .همچنین در ازدواج سنین پایین جامعه درگیر سونامی طالق میشود.
میان زوجی که روابطشان رو به سردی است ابتدا طالق عاطفی صورت می گیرد به طوری که  31درصد از طالق ها مربوط به مشکالت اتاق خواب است.
متأسفانه در اکثر مواقع شنیده می شود که زوجین اعالم می کنند به خاطر فرزندانشان زندگی می کنند این در حالی است که این تفکر غلط است.

اما به طور کلی دالیلی پس از ازدواج ایجاد می شود که روابط زناشویی زوجین را رو به سردی می کشاند که عبارتند از:
ایجاد روابط مشروع یا نا مشروع
پژوهشگر علوم رفتاری اظهار داشت :اگر به روابط مشروع اشاره شد علت این است که در حال حاضر آمار  99درصدی صیغه در سطح جامعه حاکم است و از
طرفی دیگر بخش اعظم این مردان متأهل اند.
افزایش نزاع،خشونت و درگیری
وی یکی از شاخص ترین فقدان روابط زناشویی را افزایش نزاع،خشونت و درگیری میان زوجین دانست و گفت :به طوری که به دنبال آن زن و شوهر یکدیگر
را از لحاظ روانی و فیزیکی به هم می ریزند
اعتیاد
فروتن اظهار کرد:برخی همسران برخی برای دستیابی به قدرت و برخی به دلیل انزوا و سرخوردگی به سمت اعتیاد می روند .حال آن که این امر موجب
کاهش انگیزه و فعالیت های اقتصادی و در نهایت فقر می شود.
افزایش فسادها
این روانشناس به خبرنگار شفا آنالین گفت :در هر صورت این محک زدن ها به نقطه مورد نظر زوجین نمی رسد تا حدی که می خواهند خودشان را ارزیابی
کنند؛ برای نمونه مرد می گوید آیا مشکل از من است؟ بعد رفتن به سمت و سوی روابط مشروع و نامشروع...
حال این سوال مطرح می شود که علل ایجاد چنین مشکالت و سردی روابط زناشویی همسران چیست؟
فقدان دانش الزم
وی در پاسخ به این سوال فقدان دانش الزم را عامل اول این مشکل دانست و گفت :در واقع فرد از دانش کافی برای برقراری روابط جنسی و حتی نوع رفتار
برخوردار نیست.
ازدواج های غیر اصولی
فروتن تأکید کرد :اولویتی بزرگ تر از فقدان دانش الزم ،ازدواج های غیر اصولی است که فرد به جای انتخاب بر اساس چک لیست ها از روی شهوت،وضعیت
اقتصادی و شاخص های ظاهری دست به انتخاب همسر می زند.
از دست دادن روح و معنویت در زندگی
پژوهشگر علوم رفتاری بیان کرد :به دنبال از دست دادن روح و معنویات برخی افراد به همسر خود نگاه ابزاری پیدا می کنند به گونه ای که در برقراری روابط
جنسی گاهی افراط و گاهی تفریط می کنند.
وی با بیان این که عشق کافی برای زندگی شامل صمیمیت،تعهد و مقبولیت است اذعان کرد :برای افراد تفریط کننده در روابط جنسی فقط تعهد مطرح
است نه عشق و رابطه.

به گفته وی در گروه تفریط کنندگان روابط جنسی چون جاذبه ای از سوی همسر برای آنها وجود ندارد پس از مدتی عادت کردن به این روال،کاهش بیشتر
روابط جنسی حاکم می شود.
تجارب گذشته
فروتن هشدار داد :در صورتی که برخی از زوجین قبل از ازدواج تجربه روابط متعدد عشقی و جنسی را داشته اند در برقراری رابطه جنسی با همسر خود دچار
سردی می شوند.
وی خاطرنشان کرد :علت این امر حاکی از آن است که به دلیل تجارب قبلی به دلیل مقایسه همسرش با سایر افراد گذشته قادر به پذیرفتن نوع رفتار جنسی
همسرش نیست.
نقش مشاهده فیلم های پورنو یا مستهجن
پژوهش گر علوم رفتاری تأکید کرد :زوج های متعددی هستند که به بهانه برقراری روابط جنسی بهتر به تماشای فیلم های پورنو می پردازند.
وی با بیان این که رسانه های نا مشروعی که به این قضیه می پردازند میان زوجین آثار منفی ایجاد می کنند هشدار داد :متأسفانه زوجین فراموش می کنند
که در فیلم های پورنو رفتارهای اغراق آمیز با هدف تخریب روابط سالم زناشویی به نمایش گذاشته می شود.
عوامل جبری
به گفته این روانشناس آلودگی هوا و عوامل محیطی نیزدر کاهش و سردی روابط زناشویی همسران موثر است.
عوامل بیولوژیک
فروتن یادآور شد :انواع بیماری های زمینه ای -ارثی نظیر بیماری های قلب و عروق نیز منجر به کاهش و سردی روابط جنسی زوجین می شود.
فقدان وضعیت مطلوب اقتصادی
وی با اشاره به این که وضعیت نامناسب اقتصادی نیز منجر به سردی روابط جنسی می شود تصریح کرد :شاخص ترین عامل آن عدم امیدواری و احساس
شادی است.
وی افزود :این عامل سردی بیشتر میان مردان دیده می شود که به شدت روی آنان اثرگذار است .از طرفی دیگر مردی که روزی  41تا  43ساعت کار می
کند با اعصاب وروان وپیکری خسته ،دیگر انرژی و انگیزه کافی برای بر قراری روابط جنسی ندارد.
این پژوهشگر علوم رفتاری درباره راه کار های کاهش این مشکل بسیار جدی همسران تأکید کرد :اگر چنین مشکالتی میان زوجی حاکم است این را بدانند
که مسایل این چنینی خود به خود حل نخواهد شد.
وی ادامه داد :برای نمونه مگر خودرویی که احتیاج به تعمیر دارد خود به خود درست می شود؟ فراموش نشود که مشکالت بدون مداخله تخصصی حتی
مشاوره های تلفنی قابل حل نیستند و نباید به حال خودشان رها شوند که دراین صورت عواقب خطرناکی دارند.
مراحل ارتباط میان دختر ها و پسر ها در ایران
دکتر "محمود گلزاری" در ادامه سخنان خود ،به مراحل ارتباط میان دختران و پسران اشاره کرد و گفت :مرحله اول در سنین زیر دبستان صورت میگیرد
که گرایش به دوستی با جنس مخالف در این سن زیاد بوده و تفاوت جنسی در میان آنها وجود ندارد .وی همچنین مرحله دوم ارتباط دختران و پسران را در

سن  6تا  41سالگی عنوان کرد و گفت :در این سنین هویت جنسی افراد شکل میگیرد .وی افزود ،با توجه به تحقیقاتی که در این خصوص در کشور امریکا
صورت گرفته است  31درصد دختران و پسران ایرانی دوستانشان از جنس خودشان هستند ،به عبارت دیگر این دو جنس در سن دبستان از هم فاصله
میگیرند .وی همچنین مرحله سوم ارتباط میان دختران و پسران را در سنین نوجوانی عنوان کرد و افزود ،دختران در سن  41سالگی و پسران در سن  49تا
 41سالگی گرایش شان برای ارتباط با جنس مخالف بیشتر میشود.
سکس در جوامع غربی
وی همچنین در ادامه سخنان خود به تشریح الگوی فرهنگ غرب پرداخت و گفت :در جوامع غربی مالقاتهای عاشقانه امری خوب و پسندیده محسوب
میشود و باعث ایجاد اعتماد بنفس در افراد می گردد اما این امر پیامدها و مشکالتی را به همراه دارد که یکی از آنها مراقبت و جلوگیری از سکس در سنین
قبل از  41سالگی است و از  41سالگی به بعد نیز خطرات ناشی از بیماریهای آمیزشی مانند ایدز ،بارداری و ...در این جوامع وجود دارد.
وی همچنین به نتایج بدست آمده در کشورهای غربی در خصوص ارتباط های جنسی در سنین نوجوانی پرداخت و گفت :در غرب سالیانه بیش از یک میلیون
نوجوان  49تا  41ساله دختر باردار میشوند و سالی  144هزار نوزاد از این طریق متولد میشود و نیز سه میلیون نفر به بیماریهای آمیزشی مبتال میشوند.
همه این موارد در حالی صورت میگیرد که در مدارس به دانش آموزان روشهای جلوگیری از بارداری آموزش داده میشود.
ارتباط جنسی در ایران
دکتر گلزاری در سخنان خود  ،در ایران  34درصد دختران دبیرستانی با یک پسر دوست هستند و حتی ممکن است ارتباط جنسی هم داشته باشند که
خانوادهها و مسئولین مدارس از این موضوع بی اطالع هستند و این درحالی است که نوجوانان آگاهی کافی نسبت به این مسئله ندارند و ارتباطاتشان به ازدواج
منجر نمیشود که این امر مطمئناً پیامدهای ناگواری را برای آنها به همراه خواهد داشت.
روش ها:
با استفاده از روش های مشاوره و مصاحبه با افراد معتاد و ایا اینکه هیچگونه رابطه نامشروعی داشته اند یا خیر و اگر داشته اند قبل از اعتیاد بوده است یا بعد
از ان .بنابراین روش استاندارد دقیقی برای تعیین عامل اعتیاد وجود ندارد و فقط با مصاحبه رودرو می توان به ریشه های ان پی برد .ما براساس امار و ارقام از
منابع مرجع مانند مراکز قضایی و اجرایی و مراکز بهداشت توانستیم تا حدودی میزان افرادی که هم اعتیاد دارند و هم رابطه نامشروع مشخص نماییم که به
صورت اماری در باال بیان شد بنابراین میبینیم که یکی از عوامل مهم اعتیاد روابط نامشروع است و خیات در رابطه زناشویی عامل طالق در جامعه به شکل
چشمگیری رو به رشد می باشد و همچنین ازمون بی ثباتی ازدواج جان.ان ادوارز و مقیاس انسجام خانواده نیز استفاده شد.استفاده از تست
شخصیتMCMIبرای تحلیل نوع شخصیت افراد مورد استفاده قرار گرفت.
تجزیه تحلیل اماری:
با توجه به نتایج به دست امده می توان نتیجه گیری کرد که میزان اعتیاد در افرادی که تعهد اخالقی نسبت به روابط اجتماعی و روابط صحیح زناشویی
ندارند ،رابطه مستقیم و همبستگی دارد و با افزایش میزان این روابط میزان اعتیاد روبه افزایش است واز بین  944نفر افرادی که انتخاب کردیم  414نفر زن
و  414نفر مرد بازگو کننده این نتیجه اسفبار می باشد که متاسفانه تقریبا اکثر این افراد در زندگی زناشویی یا خیانت کرده اند و یا از دوران مجردی انحراف
اخالقی داشته اند .البته نوع شخصیت افراد و محیط زندگی انها و روابط ا جتماعی ،تربیت خانوادگی ،عدم عالقه به تحصیل علم ،و فرار از مدرسه و ...نیز
تاثیرگذار بوده است.بااستفاده ازروشهای اماری رایج spssوپیرسون وتست شخصیت MCMIبه این نتیجه میرسیم که درافراد خود شیفته ونمایشی بویژه
میزان اعتیاد وهمینطور میزان روابط نامشروع وخیانت درصدباالیی دارد ورابطه معنادارقوی بین اعتیاد وشخصیت انها وجودداردومیزان همبستگی بسیار
باالست.در افراد دیگر به مراتب این رابطه ضعیفتر وکمتر میباشد.ومهمتراز همه اینکه افراد با این نوع مشکالت اعتقادات دینی ومذهبی بسیار ضعیفی داشته
ودوری از فرامین دینی واسالمی نیز از عوامل بسیار موثر میباشد.افراد باایمان وتقوای باالتر هیچگاه ازصراط مستقیم الهی دور نمیشوند ،وازمضرات واثرات
ویرانگر جدایی از اعتقادات دینی ومذهبی مصون میباشند وکمتر لغزش وجود دارد.پس نتیجه گیری مهم رابطه معنادار وهمبستگی قوی فرامین الهی وعدم
اعتیاد ور وابط نامشروع را در این افراد نشان میدهد.که رابطه مستقیم با شخصیت افراد دارد.
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