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یک جامعه شناس هشدار داد؛
انتقال خشونت های خانوادگی 

به سطح جامعه

یک جامعه شــناس ضمن هشدار نسبت به 
انتقال خشونت های خانوادگی در سطح جامعه، 
قتل و رفتارهای خشن را محصول رخدادهای 

ناکام کننده دانست.
علیرضا شریفی یزدی در گفت وگو با ایلنا، 
درباره شیوع رفتارهای خشونت آمیز در جامعه 
که گاهــی منجر به قتل می شــوند، گفت: اگر 
بخواهیم نگاه کالنی به این مساله داشته باشیم 
نکته حائز اهمیت این است که هر وقت جامعه 
دچار مشکالت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی و حتی آموزشــی می شــود، شاهد 
بروز و ظهور انــواع آســیب های اجتماعی به 
ویژه خشونت در جامعه خواهیم بود و این یک 
قاعده کلی درباره پدیده خشــونت در جوامع 

مختلف است.
وی ادامه داد: خشــونت یک ســری عوامل 
پیش زمینه ای دارد، به این صورت که وقتی مردم 
در جامعه به هر دلیلی احساس ناکامی می کنند 
و به اهدافی که برای خودشــان و اطرافیان مهم 
زندگی شان تعریف کردند، دست پیدا نمی کنند؛ 
یک حس ناکامی و بعد از آن یک حس ناامنی به 
آنها دســت می دهد. ناامنی موجب اضطراب و 
اضطراب باعث خشم می شود و درنهایت خشم، 

پرخاشگری را به همراه دارد.
شــریفی یزدی با بیان اینکه پرخاش نمود 
بیرونی و اجتماعی خشونت است، اظهار داشت: 
اگر در جامعه  شاهد افزایش خشونت هستیم و 
همچنین  بنا به مطالعات طی ۱۰ سال خشونت 
در ایران به شدت افزایش یافته است، به این دلیل 
است که بخش زیادی از آن محصول رخدادهای 
اجتماعی ناکام  کننده افراد بــوده که باید برای 

اصالح آن تالش کرد.
این جامعه شناس افزود: خشم یک حالت در 
انسان است که الزاما تبدیل به رفتار می شود، ما 
متاسفانه در جامعه خود کانال های تخلیه خشم 
نداریم. وقتی که ما به انواع هیجاناتی که در دنیا 
به نحوی درست تخلیه می شوند، نگاه می کنیم 
می بینیم که در کشور خود امکاناتی در این زمینه 
نداریم و یا اگر هم باشد بسیار اندک اند، از جمله 
آنها مقوله اســتادیوم های ورزشی ، پیست های 
هیجانی، موتورســواری، دوچرخه سواری و ... 
هستند که اگر هم باشند، تنها برای یک قشر قابل 

استفاده اند.
وی در خصوص اینکه یکی از نکاتی که موجب 
شده خشــونت در جامعه ما وجود داشته باشد، 
انتقال خشونت خانوادگی به سطح جامعه است، 
گفت: این روزها اختالفات میان نسلی به شدت 
افزایش پیدا کرده و خشــم در خانواده به شکل 
درست و صحیح اش تخلیه نمی شود، در نتیجه 
این مساله در سطح جامعه تسری پیدا می کند، 

و این مشکالت و معضالت را به وجود می آورد.
شریفی یزدی افزود: کمبود منابع درست و 
اصولی مشاوره و جلســات گروهی روانشناسی 
که انســان ها در زمان درگیری ها، ناراحتی ها و 
مشــکالت روانی به آن مراجعه کنند نیز به این 
مساله دامن می زند. این نوع خدمات در کشور 
ما زیاد نیست و بخش زیادی از جامعه به دالیل 
مختلف به آن دسترسی ندارند، همین موجب 
می شود  خشونت به صورت مزمن تبدیل شود و 
در نهایت شاهد فجایع قتل و خشونت در جامعه 

باشیم.
شریفی یزدی با توضیح درباره تغییر شکل 
قتل و جنایت در جامعه گفــت: یکی از مواردی 
که موجب شــده موضــوع قتــل و جنایت در 
جامعه تغییر کند، رسانه ها هستند. رسانه های 
دیداری به ویژه بازی های کامپیوتری و فیلم های 
خشونت زایی که در جامعه به شکل گسترده در 
میان نوجوانان، جوانان و حتی بزرگساالن دست 

به دست می شود در این مورد نقش دارند. 
این جامعه شــناس در پایــان تاکید کرد: 
رسانه هایی که قالب ســرگرمی یا اطالع رسانی 
را دارند، می توانند در ایــن زمینه نقش مهمی 
را ایفا کنند. بعضا نوع خبررسانی رسانه های ما 
به مقوله جرم و جنایت بــرای جذب مخاطب و 
مشتری است نه برای آگاهی دادن و این خود به 
یک فرهنگ غلط دامن می زند. اگر این مساله نیز 
اصالح شود می تواند به کاهش جرم و جنایت در 

جامعه کمک کند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

دنیای مــدرن در کنــار مزایای 
زیادی که دارد، معایب بیشماری نیز 
برای آن متصور است که یکی از این 
معایب بلوغ زودهنگام کودکان است. 
باورش سخت اســت که کودک 
هشت تا ۱۰ ساله شــما به یک باره 
دوران کودکی را پشت سر بگذارد و 
بالغ شود، اما نتایج تحقیقات مختلف 
نشان می دهد سن بلوغ در کشورمان 
به طرز چشــمگیری کاهش  یافته 
است. از این مهم تر شیوع ۱۰ برابری 
بلوغ زودرس در دختران نســبت به 
پسران است که در برخی موارد سن 
بلوغ در دختران را تا هشت ســالگی 
کاهش داده است. کاهش سن بلوغ 
جنسی وقتی بحرانی جلوه می کند 
که شــاهد فاصله حداقل ۱۰ ســاله 
میان بلوغ جنسی و ســن ازدواج در 
جامعه هستیم و این مسئله می تواند 
به شــکل گیری بحــران در جامعه 

منجر شود.
بلوغ دو سال جلو افتاده است

نتایج تحقیقات نشان می دهد باال 
رفتن شــناخت و آگاهی فرزندان از 
مسائل جنسی به خصوص از طریق 
رسانه ها موجب شــده است دوران 
بلــوغ در دختران از ۱۲ بــه ۱۰ و در 
پســر ها از ۱۵ به ۱۲ سالگی کاهش 
یابد. در دوران بلوغ، دختران و پسران 
شــاهد تغییرات فیزیکی و جسمی 
در بدن خود هســتند، به طوری که 
این تغییــرات در دختران بین ۱۰ تا 
۱۲ ســالگی و در پسران در ۱۲ تا ۱۵ 

سالگی شروع می شود.
عموماً بلوغ با رشــد جسمی آغاز 
می شــود و با توجه به سیر تحوالت 
اجتماعی و فرهنگی که در بسیاری 

از جوامع صورت گرفته اســت باید 
اذعان کرد ســن بلوغ حدود دو سال 
جلو افتاده است. تا پیش ازاین دوره 
بلوغ ۱۴ یا ۱۵ سالگی عنوان می شد، 
اکنون نوجوانــان ۱۲ و ۱۳ ســاله 
آمادگی برای ورود به این دوره را دارند 
و دلیل عمده آن هم آشــنایی آنان با 
مسائل جنســی از طریق دوستان و 
همکالســی ها در مدارس و در بین 

خانواده است.
بلوغ زودرس 

معضلی همگانی
کارشناسان معتقدند ظهور دوره 
بلوغ در بین کودکان متغیر اســت، 
وقتی صحبت از بلوغ می شود، بیشتر 
تغییرات جســمی در ذهن تداعی 
می شــود، درحالی که بلوغ عالوه بر 
تغییرات و رشد جسمی شامل بلوغ 
روانی، عاطفی، اجتماعی و بلوغ فکری 
نیز می شــود. بلوغ زودرس موجب 
می شود کودک یکی از مراحل رشد 
را به درستی طی نکند و نتواند از نظر 
فکری و روانی رشد مناسبی داشته 
باشــد، بلوغ زودرس عوارض روانی 
زیادی برای کودک به وجود می آورد 
و در ســنین باال به صورت افسردگی 

پدیدار می شود.
بحران بلوغ زودهنگام البته تنها 
مختص به ایران نیســت. پژوهش ها 
نشان می دهد در کشورهای آمریکا و 
ژاپن نیز در گذشته کودکان در سنین 
۱۲ تا ۱۴ ســال به بلوغ می رسیدند، 
اما در حال حاضر ســن بلوغ در این 
کشــورها به دوران دبستان کاهش 
 یافته است. شــروع زودرس سنین 
بلوغ به ویژه در دختران بســیار حائز 
اهمیت است. اندام پسران هنگام بلوغ 
زودرس مردانه تر شده و به دنبال آن 
میان دوستان و هم کالسی های خود 
طرفداران بیشــتری پیدا می کنند، 
این در حالی اســت که بلوغ زودرس 

در دختران موجــب افزایش میزان 
چربی و رشد اســتخوان های آن ها 
می شــود که تغییرات جســمانی، 
عوارض روان شــناختی و اجتماعی 
زیادی را برای دختران به دنبال دارد و 
درنهایت منجر به انزوا و گوشه گیری 

آن ها می شود.
کودکان مناطق دورافتاده 
بلوغ را زودتر تجربه می کنند

روانشناسان معتقدند ممکن است 
که بلوغ زودرس در دنیا ناشی از تغییر 
همگانی درروند رشد نسل بشر باشد، 
بنابراین اگر این تغییر همگانی شیوع 
یابد تفاوت میان کــودکان کاهش 
می یابد و مســائل روان شناختی و 
اجتماعی کمتری پدیدار می شــود. 
آن ها به این نکته اشاره می کنند که 
هنوز علت بلوغ زودرس مشــخص 
نشده است. افزایش آگاهی کودکان 
یکی از مســائلی اســت که در این 
زمینه مطرح می شود، اما هنوز این 
موضوع به صورت علمی ثابت نشده 
و شاید در حد یک فرضیه باقی باشد. 
بااین وجود تغییرات هورمونی ناشی 
از رژیم های غذایــی و چاقی موجب 
شــروع بلوغ زودرس می شود، این 
موضوع در شرایطی مطرح می شود 
کــه کــودکان ســاکن در مناطق 
دورافتاده نسبت به کودکان شهری 
 آگاهی کم تــری بدارند، اما زودتر به

 بلوغ می رسند.

باال رفتن آگاهی کودکان 
عاملی برای بلوغ زودرس

از دیگر مواردی که در بلوغ زودرس 
کودکان دســت دارند پیشــرفت 
تکنولوژی، فناوری و اطالعات است. 
ازنظر روانی و اجتماعی پیشــرفت 
تکنولوژی و شــبکه های اجتماعی 
یکی از مهم ترین عوامل بلوغ زودرس 
به شــمار می رود. با توجــه به اینکه 
دریافت اطالعــات و افزایش آگاهی 
باید متناسب با مقطع سنی کودکان 
اتفاق بیافتــد، رشــد تکنولوژی و 
اطالعات، افزایش آگاهــی و تغییر 
سبک الگوهای زندگی در خانواده ها 
موجب شده تا فرآیند بلوغ زودرس 

به سرعت فراگیر شود.
امروزه دیگر افراد جامعه متناسب 
با سن و مقطع زندگی خود اطالعات 
دریافت نمی کننــد و از طرفی دیگر 
تغییر الگوهای سبک زندگی سبب 

شــده کودکان عمدتاً با بزرگساالن 
رشد کنند و بزرگ شــوند و تعامل با 

همساالن خود را کمتر تجربه کنند.
بلوغ اجتماعی مسئله ای که 

شکل نمی گیرد
بلوغ زودرس باعث می شــود تا 
کودک بــدون طــی کــردن بلوغ 
اجتماعــی وارد دنیای بزرگســالی 
شود. این مشکل برای دختران بیش 
از پســران قابل توجه اســت چراکه 
دختران بایــد در آینده نقش مادری 
را هم  بازی کنند و به بلوغ اجتماعی 
رسیدن برایشان حائز اهمیت است. 
همچنین مسائل روحی و روانی بلوغ 
زودرس باعث می شــود تا کودکان 
با مشــکالت عصبی مواجه شوند و 
همین امر دلیلی است تا کودکانی که 
تمام ابعاد بلوغ را به صورت هم زمان 
تجربه نمی کنند را آســیب پذیرتر 

سازد.
بلوغ زودرس می توانند 

منجر به مرگ شود
قسمت ترســناک این بحران این 
است که بلوغ زودرس در برخی موارد 
می تواند منجر به مرگ کودک شود. 
درســت اســت که بلوغ زودرس در 
دختران شایع تر از پســران است، اما 
این مســئله در دختران معموالً علت 
پاتولوژیک ندارد. این در حالی اســت 
که در پسران وقتی عالئم بلوغ زودرس 
مشاهده می شــود، این نگرانی وجود 
دارد که اتفــاق بیمارگونه ای در حال 
وقوع باشد. به بیان ســاده تر، گاهی 
بلوغ در شرایطی آغاز می شود که فرد 
دچار تومور مغزی اســت یا آنسفالی 
مغزی دارد. این آســیب های مغزی 
باعث می شوند تغییرات هورمونی که 
آغازکننده بلوغ هستند زودتر ایجاد 
شــوند که در این حالت بــه آن بلوغ 
ثانویه یا مرضی می گویند. عفونت های 
مغزی، ضربه های مغزی، تومور مغزی 
و مصرف داروهای استروژن و آندروژن 
قبل از بلوغ، از مهم ترین عوامل بلوغ 
زودرس بیمارگونه در پسران است. 
به همین دلیل هم بروز بلوغ زودرس 
در پســران باید جدی گرفته شــود 
و در صــورت مشــکوک شــدن به 
چنین مســئله ای، هرچه زودتر باید 

بررسی های الزم انجام شوند.
آمارها نشــان می دهند که بلوغ 
زودرس با علت نامعلوم، در دختران 
8۰ درصد و در پسربچه ها ۴۰ درصد 
است. به همین دلیل در دختران زیر 
6 سال، معموالً از مغز ام، آر آی گرفته 
می شــود. ولی در پسرها در هر سنی 
باید این عکس برداری صورت بگیرد 
تا مشخص شــود علت بلوغ زودرس 
آسیب عصبی نیست، به همین دلیل 
در پسران بخصوص وقتی بلوغ زیر 9 
سال اتفاق می افتد باید سی تی اسکن 

مغزی صورت بگیرد.
نشانه های بلوغ پیش از موعد 

را جدی بگیریم!
اما نشانه های بلوغ چیست؟ بلوغ 

مراحلی مختلــف دارد و هر مرحله 
شــامل یک ســری از نشانه هاست، 
برای مثال در دخترهــا جوانه زدن 
پستان  و در پسرها بزرگ شدن بیضه  
اولین نشانه های شروع بلوغ است، با 
افزایش سن کم کم نشانه های بعدی 
ظاهر می شود، در همین شرایط اگر 
فردی پیش از سن تعیین شده هر یک 
از نشانه های نام برده را مشاهده کند، 

مبتالبه بلوغ زودرس شده است.
بلوغ زودرس دو نوع دارد، در بعضی 
از افراد بلوغ به طورکامل ظاهرشده و 
در برخی دیگر تنها یکی از نشانه های 
بلوغ مشاهده می شــود. در نوع اول 
بلوغ زودرس که نشانه ها به طور کامل 
ظاهر شــود حتی ممکن است فرد 
قدرت باروری زودتر از موعد پیدا کند 
که این موضوع نگران کننده است، اما 
اگر فقط یکی از نشــانه ها را مشاهده 
کردیم خیلی نگران کننده نیست و 
ممکن است سایر نشانه ها درست در 

وقت اصلی ظاهر شود.
مهم ترین مشــکل و نگرانی که 
وضعیت بلوغ زودرس برای خانواده ها 
ایجاد می کند این است که مبادا این 
وضعیت باعث تســریع رشد قدی و 
بسته شــدن زودهنگام صفحه های 
رشد شــده و درنهایت کوتاه قدی را 
برای فرد بیمار به همراه داشته باشد، 
همچنین مشــکالت روحی پیش 
بیاید، چراکه وقتی نشانه ها زودهنگام 
ظاهر شــوند و فــرد آمادگی روحی 
پذیرش این تغییرات را نداشته باشد، 
این قدرت باروری ممکن است از نظر 
اجتماعی و روحی به بیمار آســیب 

برساند.
از منظــر علمــی این نشــانه ها 
معموالً زمانی ظاهر می شوند که غدد 
هیپوتاالموس، غدد هیپوفیز و جنسی 
فعالیت خود را به طور کامل شــروع 
کرده باشد و افزایش این هورمون ها 
ســبب ایجاد تغییرات ســن بلوغ 
می شود، در کسانی که بلوغ زودرس 
پیدا می کنند این قدرت و هورمون ها 
زودتر از موعد فعال می شــوند پس 
باید علت رشد بی موقع هورمون ها را 
مهار کرد. درمان این مشکل معموالً 
به صورت دارویی است و خوشبختانه 
عــوارض خارجی زیادی بــه همراه 
ندارد، دراین بین باید توجه داشــته 
باشــید که مصرف این داروها برای 
طوالنی مدت نخواهد بود و درنهایت 

۲ تا سه سال طول می کشد.

کودکان دنیای امروز دو سال زودتر بلوغ را تجربه می کنند؛

بزرگسالی زودرس!

یادداشت

سعید معیدفر، جامعه شناس

درباره مســائل اجتماعی به ویژه در حوزه 
اعتیاد مطالعات و تحقیقات متعددی داشتم و 
حتی در مقطعی با وزارت آموزش و پرورش برای 
بررسی این موضوع همکاری داشتم که ماحصل 
این همکاری راه اندازی دفتر پیشــگیری مواد 

مخدر در آموزش و پرورش بود.
مسئله اعتیاد در گذشته به نوعی خط قرمز 
بود. در آن مقطع زمانی تحقیقاتم نشان دهنده 
این بود که ســن اعتیــاد بســیار پایین آمده 
اســت، به ویژه در استان های شرقی که نه تنها 
دانش آموزان مصرف کننده مواد مخدر بودند 

بلکه توزیع کننده نیز بودند.

مســئله اعتیاد دانش آموزان در شهرهای 
بزرگ و کالن شــهرها از جمله شــهر تهران، 
مسأله ای است که تبدیل به یک بحران جدی 
شده اســت. این موضوع به عنوان یک معضل 
در جامعه اســت و نمی توان آن را کتمان کرد؛ 
اینکه آماری از میزان دقیق دانش آموزان و حتی 
دانشجویان معتاد ارائه نمی شود، راهکاری برای 

حل معضل اعتیاد نمی تواند باشد.
مسئله احتیاط موضوع بسیار مهم و حساسی 
است، اما این حساسیت دلیل کافی نیست که 
مســئوالن نخواهند آن را باور کنند. اعتیاد و 
گسترش آن در جامعه دالیل متعددی دارد و 
برای حل آن باید منشأ آن را یافت. اینکه چگونه 
و چرا این معضل هر روز گســترده تر می شود. 

تصور اینکه می شود با زور و متوسل شدن به آن 
اعتیاد را از جامعه جارو کرد و مانع رشد آن شد، 

تصور اشتباهی است.
ســطح دسترســی به مواد مخــدر برای 
دانش آموزان در هر مقطع تحصیلی بسیار آسان 
شده است به طوری که در حداقل زمان هر نوع 
مواد مخدری که تمایل داشته باشند به راحتی 
تهیه می کنند. در این میــان نکته قابل تأمل 
این اســت که دانش آموزان دختر نیز همپای 
دانش آموزان پسر مصرف کننده شدند، حتی 
امروز دختران بیش از پسران توزیع کننده مواد 

مخدر هستند.
در بررسی های علل گرایش دانش آموزان 
و دانشــجویان به مواد مخدر، موارد متعددی 

وجود دارد؛ اما کنجکاوی، نبود سرگرمی، فرار 
از واقعیت های زندگی و عدم آگاهی از عواقب 
مصرف از جمله دالیل مهم اســت، مواردی در 
صورت تمرکز نهادهای آموزشی کشور به ویژه 
آموزش و پرورش قابل درمان است. مسئوالن 
و تصمیم گیــران باید باور کند کــه اعتیاد در 
کمین دانش آموزان است و برای برون رفت از 
بحران ایجاد شده می شود گام مؤثری برداشت. 
انجام مطالعات دقیق، ارزیابی شرایط موجود 
و برنامه ریزی می توانــد در حل بحران کنونی 
اعتیاد دانش آموزان و حتی دانشجویان مؤثر 

باشد.
کشور اسکاتلند در دو دهه گذشته مشابه آن 
چیزی که کشور ما در اعتیاد دانش آموزان با آن 
مواجه است، مواجه بود اما با پذیرش این موضوع، 
تحقیق، مدیریــت بحران، ســرمایه گذاری، 
آموزش دانش آموزان به صورت غیرمستقیم و 
والدین نسبت به چگونگی مواجهه با اعتیاد امروز 

موفق شده تا بحران اعتیاد دانش آموزان را حل 
و فصل کند. متأسفانه در کشور ما نسبت به این 

موضوع برخورد نامناسبی صورت می گیرد.
امروز کشــور با فقــر اقتصــادی مواجه 
اســت که به تدریج منجر به فقــر فرهنگی 
خواهد شــد به عنوان یک جامعه شناس که 
مطالعات عمیق و گسترده ای نسبت به اعتیاد 
انجام دادم و حتــی در مقطعی در آموزش و 
پرورش همکاری داشتم از تمامی مسئوالن 
می خواهم که اعتیــاد دانش آموزان را جدی 
بگیرنــد و نگرانی آنها انتشــار آمــار اعتیاد 
دانش آموزان نباشد بلکه نسبت به این موضوع 
باشــد که چگونه در میادیــن اصلی و فرعی 
شهر در حداقل زمان، مواد مخدر در اختیار 
دانش آموزان قرار می گیــرد؟ بدون تردید 
مشــکل اعتیاد قابل حل است در صورتی که 
بــرای مواجهه با پذیرش بحــران، مطالعه و 

برنامه ریزی صورت گیرد.

اعتیاد دانش آموزان به یک بحران جدی تبدیل شده است

بلوغ زودرس باعث می شود 
تا کودک بدون طی کردن 

بلوغ اجتماعی وارد دنیای 
بزرگسالی شود. این مشکل 
برای دختران بیش از پسران 

قابل توجه است چراکه 
دختران باید در آینده نقش 

مادری را هم  بازی کنند

نتایج تحقیقات نشان 
می دهد باال رفتن شناخت 
و آگاهی فرزندان از مسائل 
جنسی به خصوص از طریق 
رسانه ها موجب شده است 

دوران بلوغ در دختران از ۱۲ 
به ۱۰ و در پسر ها از ۱۵ به ۱۲ 

سالگی کاهش یابد

 شماره   255   /      پنجشنبه  9   خرداد   1398  /    24   رمضان 1440  /   30   می   2019


