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 چکیده
 ینتر که مهم کنند یرا دنبال م یخود اهداف خاص یکردن اعضایرپذ از جامعه ی،انسان جوامع

از  یکی اما ،است اجتماعی یجارهاها و هن کردن ارزشنهادینهو  داری یشتنآموزش خو ،ها آن

در  یادیبلوغ زودرس است که عوامل ز شود، یم یریپذ اختالل در جامعه سبب که یعوامل

استفاده از  ی،کنترل اجتماع یرتأث یبه بررس ژوهش،پ ینوقوع آن دخالت دارند. در ا

وغ زودرس بل یربر بلوغ زودرس دختران و تأث یاجتماع -یاقتصاد یگاهو پا یدجد یها رسانه

 دورۀ شامل دختران ی،و جامعة آمار یمایشیپ یق،. روش تحقپردازیم یم یریپذ بر جامعه

 روشبه نمونه 250 کوکران، فرمول از استفاده با هاکه از میان آن است یرازشهر ش راهنمایی

 با جسمی زودرس بلوغ براساس نتایج،. شدند انتخاب ای خوشه تصادفی گیری نمونه

 پایگاه جدید، های رسانه از همچنین رابطة متغیرهای استفاده. دارد رابطة معنادار پذیری جامعه

از سوی دیگر، . است معنادار پذیری جامعه با خانواده اجتماعی کنترل و اجتماعی -اقتصادی

 بلوغ با اجتماعی -اقتصادی پایگاه و اجتماعی کنترل جدید، های رسانه از استفاده متغیرهای

 معناداری رابطة سطح زودرس، بلوغ متغیر کنترل با همچنین. دارند عنادارم رابطة زودرس،

 با خانواده اجتماعی کنترل و اجتماعی -اقتصادی پایگاه ها، رسانه از استفاده متغیرهای

 تأثیر ها رابطه بر واسط متغیر عنوان به زودرس، بلوغ متغیر یعنی. کندتغییر می پذیری جامعه

 .دارد

 یها رسانه یری،پذ جامعهی، اجتماع -اقتصادی ی، پایگاهبلوغ زودرس جسم :کلیدی هایواژه

 .کنترل خانواده ی،کنترل اجتماع ید،جد
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 مقدمه

 ینتر که مهم کنند یرا دنبال م یخود اهداف خاص یکردن اعضایرپذ از جامعه ی،انسان جوامع

 یند،فرا یناست. در ا یاجتماع یها و هنجارها کردن ارزشنهادینهو  داری یشتنها آموزش خو آن

 یندفرا ین. همچنآموزد یمراقبت از خود و فرهنگ جامعه م یالزم را برا یها فرد مهارت

 یکمردم وابسته به  یزندگ های یوهتا دانش و ش سازد یامکان را فراهم م ینا یری،پذ جامعه

 (.175: 1376کوئن، ) یابدانتقال  یگربه نسل د ینسل از ،فرهنگ

 یف. تعریفتدزودتر از معمول اتفاق ب یکه بلوغ در سن شود یاطالق م یحالتبه  ،زودرس بلوغ

در  یسالگ از هشت پیش یجنس یةشروع عالئم ثانو ،بلوغ زودرس وجود دارد یکه برا یجیرا

در جوامع  یفتعر یناست که ا ینا یتاما واقع ،در پسران است یسالگنهاز  پیشدختران و 

سن بلوغ  یتازگ به رسد می نظر به همچنین. شودرح میهای گوناگونی مطصورت مختلف به

افزوده  شوند، یبالغ م تر یینپا ینکه در سن یروز بر تعداد دختران و روزبه استکاهش  روبه

از کودکان را گرفتار  10000در  1 تا 5000در  1 ،که بلوغ زودرس شود یزده م ین. تخمشود یم

توجه در تعداد  شایان یشافزا (2011) سونناست. مگ یعبرابر شا 10و در دختران حداقل  کند یم

 .گزارش کرده است یرسال اخ 16 یبا بلوغ زودرس را ط یمارانب

 بلوغ، شروع. است همراه پذیری یبآس افزایش و متعدد و گسترده تغییرات با نوجوانی دوران

 نوجوانان در و است همراه باال پذیری یسکر و دیرهنگام یا زودهنگام روانیبلوغ  با معموالً

ممکن است  زودرس بلوغ(. 13: 2015گیلبرت، کند ) یم ظهور متفاوتی شکلبه پسر و دختر

 یت،درنها و شود یم بزرگساالن شبیه بیشتر هاکه استخوانطوریشود؛ به مشکالتی سبب بروز

ها  استخوان رشد رسند، یم بلوغ سن به موقعکه به در کودکانی که یدرحال شود؛ یم متوقف رشد

 (.2015مارون، ) یابد یم ادامه طبیعی شکل به

 دختران بلوغ سن کشور، جوانان سالمت ادارۀ گزارش با استناد به و ها بررسی براساس

شاهد بلوغ زودرس دختران در سن  یر،اخ یها سال در. است رسیده 65/12 به 8/13 از ایرانی

رقبال دوران بلوغ دختران دوچندان و جامعه را د ینوالد مسئولیت ،مسئله ینکه ا یمهست یینپا

ها از  بلوغ آن شوند، یدار م مهم مادرشدن را عهده یارنقش بس ینده،. از آنجاکه دختران در آکند یم

فوران احساسات در  یننسبت به پسران برخوردار است. همچن یشتریب یتو اهم یتحساس

 ،در دوران بلوغ والدین. رساندرا می دختران بلوغ به وجهت یتاهم ،پسراندر مقایسه با دختران 

 این در. کند یها را فراهم م آن ینگران زمینةدختران هستند که  یاز سو یشاهد رفتارها و اعمال
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 سبب مختلف وجود دارد که های ینهدر زم یادیز هایاختالف نوجوان، و والدین بین دوران،

به  یهتارها و اعمالشان را شبدارند رف یسع یینکه در سن پا یدختران شود. یها م آن ینتنش ب

خواهان  هااند. آن یدهرس یبه بلوغ اجتماع جسمیبا بلوغ  کنند یند و گمان مکنترها  بزرگ

وجود خانواده و جامعه به یرا برا ی بسیاریهستند و دردسرها شانیامور زندگ ةاستقالل در هم

که از بلوغ زودرس واهمه  یندخترا ،مقابلدر. شوند یم یدهکش هابه انواع انحراف و آورند یم

و  بینند یم یدیشد های یبآس کنند، یم یسپر یادیدوران را با هراس و استرس ز یندارند و ا

 یداکمتر در اجتماع حضور پ و کنند یمخف یگرانرا از د خود یجسمان ییرهایتغ کنندی میسع

 .شوند یم یرگ و گوشه یمنزو ترتیب،. بدینکنند

 یرو یشپ زودرسکه با بلوغ  یو مسائل هابا مشکل دختران اییآشن و صحیح آموزش نبود

دختران و  یرا برا یاریبس و... یجسمان اجتماعی، ی،روان هایعوارض و مشکل ،ها قرار دارد آن

 یاهانحراف یجه،و درنت یریپذ اختالل در جامعه ،آن یجةنت کهآورد میوجود ها به آن ینوالد

 بر زودرس بلوغ و اجتماعی تأثیر عوامل مطالعةمنظور  . بهاست دوران این در دختران یاجتماع

 یریپذ بلوغ زودرس بر جامعه آیاهاست:  پرسش ینپاسخ به ا یحاضر درپ یری، پژوهشپذ جامعه

 وجود رابطه زودرس بلوغ دلیلبه پذیری جامعه و جدید های رسانه از استفاده بین آیادارد؟  یرتأث

 دارد؟ وجود رابطه زودرس بلوغ دلیلبه پذیری جامعه و اجتماعی -یاقتصاد پایگاه بین آیا دارد؟

 دارد؟ وجود رابطه زودرس بلوغ دلیلبه پذیری جامعه و دختران اجتماعی کنترل نبود بین آیا

 پژوهش یشینۀپ
 ینا به یو پزشک ختیشنااز بعد روان ،بلوغ زودرس رۀدربا گرفته های انجامپژوهش بیشتر

بعضی از این  .شده است بررسیپذیری  و کمتر رابطة بلوغ زودرس و جامعه اند موضوع پرداخته

 شوند.ها در اینجا معرفی میپژوهش

بلوغ زودرس  ،«درسبلوغ زو یدۀپد یبررس»با عنوان  یا( در مقاله1385) یرودگلن علوی

 ینبهتر ،که خانواده به این نتیجه رسیدکرد و  ینوجوانان معرف یاز عوامل بزهکار یکیرا  یجنس

مشخص شده است که  پژوهش ین. در اکند یم یفاا یاز بزهکار یریجلوگ یا یجادنقش را در ا

در  یمؤثر یارنقش بس، در خانواده و جامعه یمعنو یفضا یجادا ین،آموزش والد یط،مح

آن بر بلوغ  یرو تأث اطالعات فناوری» مقالة در( 1389) یعلم ینجف د.ردا یدهپداین از  یریجلوگ

 ویاست.  پرداختهبر بلوغ زودرس  اطالعات فناوری از استفاده یرهایتأث بررسی به ،«سزودر
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 اختالل تحصیل، در مشکل بروز ی،و ابتال به افسردگ یو نگران باضطرا یجادا هایی مانند یبآس

در ( 1387) یانیکرد. عل یبلوغ زودرس معرف های یبعنوان آسرا به و... ییخودارضا خواب، در

منطقة  ةآموزان مقطع متوسطپذیری دانش نهاد خانواده و مدرسه بر جامعه یرتأث یبررس» مةنا یانپا

خانواده و مدرسه و نوع  یاجتماع یهنجارها ینب یروابط معنادار. 1، نشان داد: «رودهن

خانواده و  یبا هنجارها ی،اجتماع یفرد به هنجارها یشگرا .2. وجود دارد ها پذیری آن جامعه

نهاد خانواده بر  یرتأث ةدر مطالع .3و  ها ارتباط معنادار دارد پذیری آن با نوع جامعه زیمدرسه و ن

نهاد خانواده  یشترآن با نهاد مدرسه، سهم ب یسةو مقا یاجتماع یفرد به هنجارها های یشگرا

 .است شهودم

 در ختراند و مادران روانی ارزیابی» عنوان با ایمطالعه در( 2015) همکاران و 1شولور ملیسا

 با دختران در روانی استرس و ها ینگران وجود با که دادند نشان «زودرس بلوغ تشخیص زمان

 از گروه سه تحقیق، این در. گیردنمی صورت دختران این از یچندان حمایت زودرس، بلوغ

 زودرس 2آدرنارک که دخترانی ،(EPNدارند ) طبیعی زودرس بلوغ که دخترانی شامل دختران،

 نتایج، براساس. بررسی شدند ،(CPPاند ) نشده درمان درظاهر که دخترانی و( PA)دارند 

 گزارش روانی پریشانی افزایش از ،(PAدارند ) زودرس آدرنارک که دخترانی مادران که یدرحال

 این که مشخص نیست .نشد پیدا دختران سایر بین در روانی سازگاری در  یتفاوت هیچ دادند،

 .خیر یا کرد خواهد تغییر دختران از گروه سه این لوغب فرایند در نتایج

 ییمعما ،دختران یانکه بلوغ زودرس در م کند یم یانب «رسیدن زود»( در مقالة 2012) 3یلب

که بلوغ  اند یدهرس یجهنت ینبه ا پزشکان بیشترسال بعد،  150از  یشده است. امروزه بش یعلم

 .دهدیدر کودکان زودتر رخ م

 در زودرس بلوغ به ابتال افزایش خطر» عنوان با ایمطالعه (،2006کاران )هم و 4تلیمان

 و شد ثبت زودرس بلوغ مورد 655 مطالعه، این در. دادند انجام «دانمارک در مهاجر کودکان

 از بیشتربرابر  20 تا 10 مهاجر، کودکان در زودرس بلوغ احتمال که داد نشان نتایج مطالعه

 اما است، افزایش درحال کودکان در زودرس بلوغ به ابتال خطر ینمچن. هاست دانمارکی کودکان

 .است نشده برآورد اپیدمیولوژیک احتمال خطر
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 موضوع، «زودرسک رآدرنا مورد دختران، در زودرس بلوغ» ة( در مقال2004) 1دورن و دبورا

 یز توسعة عادمختصر ا یابتدا مرور ،مقاله ین. در اکردند بررسی را دختران درزودهنگام  بلوغ

بلوغ واقعاً زودتر در دختران اتفاق  یاآ ینکها دربارۀبلوغ ارائه شده و سپس به بحث و جدل 

گرفتن آن و تبعات نادیده بلوغ زودرس ین اهمیت مسئلةپرداخته شده است. همچن افتد، یم

 مطالعه شده است.

نشده  بررسیپذیری  جامعه وزودرس  بلوغ ینب ةاکنون رابطشود، تطورکه مشاهده میهمان

پذیری  که بلوغ زودرس و جامعه اندمراجعه کرده یناچار به منابع یل، نگارندگاندلینهماست. به

نبودن آن مطرح ای،یل نبود چنین مطالعهاز دال یکی یداند. شا جداگانه مطالعه کرده طوربه را

شده  یربلوغ زودرس فراگ ،امروز ةاما در جامع است، ی بودهاجتماع یدۀپد ومسئله  عنوان یک به

شامل نوجوانان و  یادیز جمعیت یده،پد ینخود کرده است. عوارض ا یررا درگ یادیز رادو اف

 .است ساخته مشکل دچار راپرورش  و مانند آموزش ییها سازمان طور ینآنان و هم هایهخانواد

 رسد.نظر میترتیب، مطالعة این پدیده ضروری بهبدین

 پژوهش یظرو چارچوب ن مبانی

 کارایی میزان به اجتماعی کنترل(، 1951نظر پارسونز )(: به3دورکیم ،2پارسونز) کنترل اجتماعی

 اعمال، و باورها عمومی الگوهای پذیری، جامعه فرایند در زیرا دارد؛ بستگی افراد پذیری جامعه

را جدا از  اراضطر و اجبار اقناع، مادی، محرک پارسونز. یابند یم توسعه و شوندمی تثبیت

اعتقاد به .شود یم ییها و هنجارها همنوا با ارزش ،آن یلةوس که به کند یم یشنهادپذیری پ جامعه

افراد  ،پذیری جامعه ینددر فرا یراز است؛ اجتماعی کنترل اولیة پذیری، سازوکار جامعه وی،

 ی. وقتشود یها م آن یتاز شخص یها جزئ ارزش ینو ا کنند یم یرا درون یاجتماع یها ارزش

 اقناع و مادی، محرک) یگرد سازوکار سه ،کندن یمقبول را درون یها ارزش ،پذیری جامعه یندفرا

 .کنند یمؤثر عمل م ایگونه و به شوند ی( ظاهر ماجبار و اضطرار

شدن در یتنها درصورت درون ی،قواعد اخالق یژهو و به یاجتماع های یتواقع یم،نظر دورک از

 همچنان آنکه ضمن شوند؛ یم یلکنندۀ مؤثر رفتار بشر تبد راهنما و نظارتبه  فردی، وجدان

بر  یخارج یها صرف نظارت یلتحم یگرد ،نظر، الزام بنابر این ؛ندنمامی یاز افراد باق مستقل

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. Lorah D. Dorn 

2. Parsons 

3. Durkheim 
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. گیردمیاطاعت از قانون را به خود  یبرا یاجبار اخالق یکبلکه شکل  نیست؛ یارادۀ فرد

با  همنوایی(. 188: 1386کوزر، ما و هم در درون ماست ) یم فراسوه یزیجامعه چ امعنینبد

ها  شدن آنیبه نوع اجتماع ،که بلوغ زودرس دارند یجامعه توسط دختران یها و هنجارها ارزش

 یکنترل اجتماع ،باشند یرفتهو عالقه پذ یتها را با رضا ارزش ،دختران یناگر ا .دارد یبستگ

بر  دارند، که بلوغ زودرس یدختران یکنترل اجتماع یچگونگ . پستر استساده یارها بس آن

دختران به حال خود رها شوند و از طرف خانواده و  ین. اگر ایرگذار استها تأث پذیری آن جامعه

 ینکهو امکان ا کند یم ییرها تغ پذیری آن جهت جامعه شود، توجهی یب هابه آننهادها  یرسا

 است. بسیار ،نداشته باشد یجامعه همخوان یها که با ارزش یرندرا بپذ ییها ارزش

ناتمام  یا را پروژه یتهمدرن هابرماس(: 2مارکوزه ،1هابرماس) یاجتماع یها از شبکه استفاده

 مثبت ای یندهآ و سرنوشت آن، رساندنکمالبه در فقیتکه درصورت تالش و کسب مو داند یم

و  کند یجو مورا در ارتباط جست تیموفق ینرمز ا هابرماساست.  یدر انتظار جامعة بشر

وجود دارد  یاصل و یاساس یازهاین ،. در وجود انسانداند یانسان م یآن را کنش ارتباط یدکل شاه

از طرف هر کس که  یازها،ن ینو ا کنند یرا احساس م هاآن ،کامالً آزادطور بهافراد  یکه همگ

 یتعامل های یطدر مح ین،بنابرا ؛هد شدضرورتاً برآورده خوا شود، یوارد گفتمان عمل یمانهصم

افراد  -است تر یمانهصم روابط و دوسویه ی،احساس یکه فضا -و تلفن همراه ینترنتا انندم

 ینا یط کنند. یجادگفتمان و مباحثه را ا یخود را مطرح و فضا یازهاین توانند یم یراحت به

 شودمی جهان افرادیستز ییرتغ سبب که گیرد یشکل م یدیجد یافکار و باورها ،مباحثه

. برد یراه م خواهیتمامیتبه  ین،در جامعة نو ی(. مارکوزه معتقد بود که فناور7: 1380استیون، )

. نمونة شود یبر افراد منجر م یتر نظارت خارجکنندهدلخوش یمؤثر و حت یها به روش ،فناوری

 یگر،دن مردم است )نمونة دکرکردن و ساکتتماعیاج یبرا یزیونکاربرد تلو یه،قض ینبارز ا

که فناوری در  کند یفکر را رد مت ینو سوءاستفاده از سکس است(. او ا یا توده یها ورزش

 .داند یتسلط بر مردم م یبرا ای یلهاست و آن را درعوض وس طرف یب ین،جهان نو

است که تنها  یمسائل جنس ینترنتی،ا های یگاهو پا هاشرکت یها دام یناز مؤثرتر یکی

و جوانان را به  نوجوانان کودکان، توانند یاطالعات م یبخش از فناور یک ینهم یلةوس به

 که ی. هنگامدهند قرار بهاماز ا یا آن را در هاله یندۀد و آنرا فلج ساز یکشور ند،کشباضمحالل 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. Habermas 

2. Marcuse 
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 اذهان آنان را دچار تناقض ،عرضه شود به افراد و مقرر یعیاز سن طب یشپ ی،مسائل جنس

 وشود  یساده تلق ،موضوع ین. اگر ابرد یم یشزودرس پ یسمت بلوغ جنسکم به کم وکند  می

 است ممکن ومشکل خواهد شد  یارحل آن بس یابد،ها و جامعه گسترش  خانواده درروز  روزبه

 (.44: 1389ی، )نجفکند جامعه وارد  یکرۀبر پ یریناپذ جبران هایصدمه

که  توان دریافت یمارکوزه م یبعد و جامعة تک هابرماس یکنش ارتباط یةتأمل در نظر با

 در قدرت روابط هرنوع از دوربه و یکامالً شخص ییفضا یجادبا ا ی،مجاز یو فضا ینترنتا

که حس  -آموزاندانش یرا برا یبر روابط آزاد ارتباطیمبتن یا حوزه ،خانواده یا مدرسه

 یها و عکس ها یلمف . مشاهدۀردآومیفراهم  -است ییدر آنان درحال شکوفا یطلب استقالل

 ،آن یجةنت و است اجتماعی و فردیعوارض  یدارد که دارا دنبالبه زودرسبلوغ  ینترنتی،مبتذل ا

که  یآموزان . دانشاستپذیری  جامعه یوۀدر ش ییرتغ ،کالم یکها و در  در باورها و ارزش ییرتغ

 و هنجارها ،ها )ارزش شان یریپذ معهجا کنند، یاستفاده م یکنش ارتباط یبرا ینترنتاز ا یشترب

 بر ی،مجاز یو فضا ینترنتاستفاده از ا ی. پس چگونگپذیردتأثیر میارتباط  ینا از (باورهایشان

 جامعة و هابرماس ارتباطی کنش نظریة رو،این از. گذاردمی یرآموزان تأثنشپذیری دا روند جامعه

 میان پذیری در بر جامعه ینترنتا یرتر تأثو به یشترب یینتب یما را برا مارکوزه، یبعد تک

بلوغ زودرس را  ی،اجتماع یها . از آنجاکه استفادۀ نابجا از شبکهدهدیاری میآموزان دختر  دانش

بر  ی،اجتماع یها استفاده از شبکه از طریق گفت بلوغ زودرس توان یم ،دنبال داردبه

 .گذارد یم یردختران تأث یریپذ جامعه

عملکرد کنشگران  و یشهمعتقد است که اند بوردیو(: 1بوردیو) یاقتصاد یاجتماع پایگاه

 یناست و با شناخت ا یو اجتماع یاقتصاد یها ساخت ر ازتأثم یزاز هرچ یشب ی،اجتماع

 از دیدگاهکرد.  ینیبیشپ یگوناگون اجتماع های یتعملکرد افراد را در موقع توان یها م ساخت

که  آورند یدست مبه ییهاوارهعادت یجتدربه ی،و اقتصاد یجتماعا های یگاهافراد در پا یو،بورد

 ۀنحو رب ،(هاسلیقهو  یقنوع خوراک، پوشاک، عال ی،ها )سبک زندگوارهعادت این یک ازهر

 (.27: 1383 ممتاز،گذارد ) یم یرها تأث و عملکرد آن یریگیمنگرش، تصم

 یسبک زندگ ،اند دست آوردهجامعه بهدر  که یاجتماع -اقتصادی پایگاه به توجه با افراد

 یخاص یها عالئق و ارزش ،باال دارند یالتکه درآمد و تحص یکسان گیرند. یم یشدرپ یمتفاوت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. Bourdieu 
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که در آن قرار  ای یاجتماع –یاقتصاد یگاهمتناسب با پا و آورند یدست مبه شان متناسب با طبقه

 .کنند یم یرا درون یخاص یو هنجارها ها و ارزش گیرند یم یشدرپ یپذیری متفاوت جامعه ،دارند

 پژوهش های یهفرض
 ید وجد یها استفاده از رسانه ی،اجتماع کنترل) یعوامل اجتماع ینب رسد ینظر مبه: یاصل یةفرض

 شود یرابطه وجود دارد. مشاهده م ،پذیری جامعه با زودرس بلوغ( و یاجتماع -یاقتصاد یگاهپا

ارائه  یقتحق های یهفرض ،اساسینااست. بر یریمتغسه یق،تحق یاصل یةاز فرض یکه بخش

 .شود یم

 یفرع های یهفرض
 رابطه وجود دارد. ،پذیری بلوغ زودرس و جامعه ینب .1

 .دارد وجود رابطه پذیری، جامعه و یدجد یها استفاده از رسانه ینب .2

 .دارد وجود رابطه پذیری، جامعهو  یاجتماع -یاقتصاد پایگاه ینب .3

 .دارد وجود رابطه پذیری، جامعه و اجتماعی کنترل ینب .4

 رابطه وجود دارد. ،و بلوغ زودرس یدجد یها استفاده از رسانه ینب .5

 رابطه وجود دارد. ،و بلوغ زودرس یاجتماع -یاقتصاد یگاهپا ینب .6

 رابطه وجود دارد. ،و بلوغ زودرس یکنترل اجتماع ینب .7

 دارد. وجود رابطه زودرس، وغبل از طریق پذیری جامعه و یدجد یها استفاده از رسانه ینب .8

 .رابطه وجود دارد ،بلوغ زودرس از طریق پذیری جامعهو  یاجتماع -یاقتصاد یگاهپا ینب .9

 

   

 

 

 

 

  

 

 کنترل اجتماعی

 استفاده از رسانه های جدید 

 پایگاه اقتصادی- اجتماعی 

 جامعه پذیری بلوغ زودرس

 . مدل نظری پژوهش1شکل  
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 یو جامعۀ آمار پژوهش روش
. است شده آوریجمع پرسشنامه از طریق اطالعات آن و است پیمایشی پژوهش، این روش

 آمار براساس که است شیراز شهر دخترانة راهنمایی مدارس شامل تمامی آن، آماری جامعة

 در جایگزینی با تحقیق، نمونة. است دختر آموز دانش 3333 شامل شیراز، پرورش و آموزش

 .آمد دستبه نفر 250 ،15/0 واریانس با و کوکران فرمول

 پایایی و روایی

. شد حاصل اطمینان پرسشنامه محتوای روایی از ات، ابتدااطالع آوری جمع اهمیت به توجه با

 دربردارد را مفهوم مورد مطالعه هایهمة ویژگی گیری، اندازه ابزار که معناستبدین محتوا روایی

متعدد با  های نشست در قبولقابل روایی حصول برای پژوهش، این در. (236: 1381ناجمیاس، )

 پرسشنامة در موجود های شاخص ها از میان شاخص معتبرترین مشورت خبرۀ این حوزه،

 دستبه گیری، اندازه ابزار پایایی تعیین برای روش بهترین. گردآوری شدند پیشین شدۀآزمون

 ویژه به گیری اندازه ابزار درونی هماهنگی محاسبة برای روش این. است کرونباخ آلفای آوردن

 از نفری 30 نمونة یک روی مقدماتی، ایمطالعه ابتدا پژوهش، این در. رود می کارپرسشنامه به

 برای که شد گرفته کرونباخ آلفای متغیرها برای سپس. شد دخترانه انجام راهنمایی آموزاندانش

 پرسشنامه درنتیجه،. است درصد 74/0 پذیری جامعه برای و 75/0 آلفا مقدار زودرس، بلوغ متغیر

 ارائه 1 جدول در متغیرها آلفای. دارد باالیی ونیدر همسازی و پایایی کیفیت، و کمیت نظر از

 .است شده
 پژوهش متغیرهای کرونباخ آلفای مقدار .1 جدول

 هاگویه تعداد استانداردنشده آلفای استانداردشده آلفای متغیر

 8 737/0 742/0 پذیری جامعه

 13 756/0 754/0 زودرس بلوغ

 9 828/0 837/0 اجتماعی کنترل

 11 744/0 752/0 جدید نةرسا از استفاده
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 قبولقابل پایایی کنندۀ یانپژوهش، ب اصلی متغیرهای آلفای مقدار ،1 جدول مقادیر مطابق

 .است تحقیق ابزار

 متغیرها عملیاتی و نظری تعریف

گوناگون  های یوهبه ش ،مرگ تا تولد هنگام از افراد که است فرایندی پذیری جامعه پذیری: جامعه

 یجامعه را در قالب الگوها یفرهنگ یها و هنجارها ارزش یند،فرا ین. اذیرندپ یم یراز آن تأث

. افراد از دهد یم یوندپ یکدیگرها را به  نسل سان ینو بد کند یهنجارمند به افراد منتقل م یرفتار

 یدگاهکه از دیا گونه به ،خود یستیو ز یاجتماع یازهایکه چگونه به ن گیرند یم یادراه  ینا

نرسد  یبیآس یو اهداف فرهنگ جارهاهن ،ها تا به ارزش یندپاسخ گو ،شده باشدیرفتهپذ یاجتماع

از کامالً  یکرت،ل یفبا ط یهگو نهاز  یری،پذجامعه یرسنجش متغ ی(. برا107: 1381یدنز، )گ

 ،پذیری سنجش جامعه یشده برااستفاده یها موافقم تا کامالً مخالفم استفاده شده است. معرف

مدرسه، مشورت با  ینقوان یتها و هنجارها، رفتار مطابق عرف جامعه، رعا ارزش تیشامل رعا

 .استدر امور  یتخانواده، تعهد و مسئول

شدن اطالق یبه بسط فراگرد اجتماع ،درواقع ی،نظارت اجتماع یاکنترل  :اجتماعی کنترل

کار بسته امعه بهکه در ج پذیر استیلی امکانها و وسا روش از طریق ها نظارت ین. اشود یم

دهند  یقجامعة خاص تطب یاگروه  یک یها تا افراد را وادارند که خود را با چشمداشت شوند یم

 ای ینهگزپنج یفط با و گویه نه با اجتماعیکنترل  یرمتغ پژوهش، ین(. در ا145: 1384کوئن، )

مدرسه و  یاعبعد کنترل اجتم دوبا درنظرگرفتن  ی،شده است. کنترل اجتماع یدهسنج یکرتل

 والدیننظارت معلمان و  مانند ییها معرف با هاگویه. شود یم یدهخانواده سنج یکنترل اجتماع

 و ماهواره از استفاده دینی، فرایض انجام ،وآمد رفت فراغت، اوقات گذران نحوۀ بر آموزاندانش

 رفتار، اهر،ظ و پوشش بر معلمان نظارت و مقررات و قوانین رعایت و ظاهری پوشش اینترنت،

 .شود یم یدهسنج قوانین رعایت و دینی فرایض

که  شود یگفته م یارتباط یرشخصیغ یبه تمام ابزارها رسانه: یدجد یها از رسانه استفاده

خالصی، ) یابند یبه مخاطبان انتقال م یمطور مستق به یداری،شن یا یدارید های یامپ ،آن یلةوس به

 نیم بین ساعت، نیم از کمتر ای ینهگزپنج گویة هشت با غیرمت این پژوهش، این در(. 274: 1378

استفاده از  یزانم کنم، یاز دو ساعت استفاده نم یشب و تا دو ساعت یک ینب ساعت، یک تا

فشن و  یها ، شبکهبوک یساستفاده از ف یها معرف با متغیر، این. شودسنجش میها  رسانه
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 یصورت اسم به ،و چت ینترنتو دانلود، ا ینترنت، اماهواره، اخبار ماهواره یالسر ی،ا ماهواره

 .است شده عملیاتی

 ندرتبه کهاست  یسالگ 7از  تربلوغ زود زودرس، بلوغ شکیپز یفتعر :زودرس بلوغ 

هاست. ترشح  از اختالل در ترشح هورمون ناشی ،موارد یشتردر ب پزشکی، نظر از. است یکیژنت

( یپوفیزه یتومورهاویژه به) یمغز یوجود تومورها از ناشی ممکن است ها هورمون غیرطبیعی

 یا یروئیدت محرک هورمون یا جنسی های هورمون غیرطبیعی تولید با تومورها ینباشد. ا

زودتر از  ةانیشروع عادت ماه یت،به شروع زودرس مراحل بلوغ در دختران و درنها پروالکتین،

 یسالگنه یا هشتدر  ،شروع مراحل بلوغ ها،پژوهش عضی. البته در بشوند یمنجر م یسالگهفت

بلوغ  ی،شناخت (. از نظر روان2007 گریبالدی،دارد ) یازن یو به بررس شود ینم یتلق یعیهم طب

تطابق با  در و ضعف یشیپر روان یی وتندخو ی،پرخاشگر یی مانندبا رفتارها ،زودرس

منظور از بلوغ  ی،جتماع(. از نظر ا92: 1384ی، آباد )لطف است یگران همراهد یها خواست

 طراباض مانند مشاهدۀ تبعات آن واز سن بلوغ  پیش ظاهرشدن عالئم بلوغ در دختران ،زودرس

و  یجسم هایمشکل ،و مدرسه، اختالل در خواب یلبروز مشکل در تحص ی،افسردگ نگرانی، و

 انجام تر از خود،به ارتباط با جنس مخالف، معاشرت با دوستان بزرگ یشگرا یی،خودارضا

و  ها یلماز ف استفاده ، انزوا،آمدن به خانهیرد ،فرار از مدرسه انندشکنانه مسنت های یتفعال

 ،مگنسون و همکاران یها پژوهش از ،بلوغ زودرس یها . نشانهاستو...  یراخالقیغ یرتصاو

 یها است. معرف سنجیده شده لیکرت طیف یةگو 13با  و است شده گرفته نجفیو  یآذردشت

 با معاشرت به موارد زیرند: تمایل شامل ی،جسم یها و نشانه یرفتار یها دو بعد نشانه در ریمتغ

 جراحی به تمایل آرایش، و ظاهر اهمیت مدرسه، از غیبت مدرسه، از فرار به میل مخالف، جنس

معاشرت با جنس  به تمایل دوستان، با یگذران وقت به میل خواب، در اختالل انزوا، زیبایی،

بلوغ  یها نشانه یناول یانه، بروزعادت ماه یناول دادنرخ گو با مادر درمورد بلوغ،وگفت مخالف،

 .یو رشد ناگهان ها ینهشدن سبغل، بزرگ یرز یمضخ یموها یشمانند رو

 یگاهپا یتعداد یهرکس است و در جامعه موقعیت فرد پایگاه، اجتماعی: -اقتصادی پایگاه

 یگرد با یددارد و چگونه با جامعه قرار یکجا که فرد در کند یمشخص م یگاه. پاکند یرا اشغال م

 با اجتماعی، -اقتصادی پایگاه متغیر اینجا در(. 95: 1374رابرتسون، رابطه داشته باشد ) افراد

 .است شده سنجیده مادر تحصیالت و پدر تحصیالت خانوار، ماهیانة درآمد گیری ازبهره
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 ها یافته

 یآمار یو بررس ها ارائه یهسپس فرض شود. یپرداخته م یاصل یرهایمتغ فیبه توص ابتدا ،ادامه در

 ها ارائه شده است. آماره عضیهمراه ببه 2 جدول در اصلی پژوهش متغیرهای. شوند یم

 پژوهش یاصل یرهایمتغ یفیتوص یها آماره .2 جدول

 میانگین دامنه متغیر
 انحراف

 معیار
 فراوانی

 -اسیمرنف

 کولموگروف
 معناداری

 004/0 77/1 249 4/6 24 15-47 پذیری جامعه

 001/0 95/1 247 3/19 8/35 22-59 زودرس بلوغ

 028/0 46/1 250 4/5 7/28 9-40 ها از رسانه استفاده

 -اقتصادی پایگاه

 یاجتماع
12-3 5/7 2/2 250 3/2 000/0 

 000/0 15/2 250 1/5 25 10-36 اجتماعی کنترل

 یاصل یرهایمتغ یو فراوان یارانحراف مع یانگین،دامنه، م یربر مقاد عالوه ،2 جدول در

ارائه شده است. با توجه به  یتیاز آزمون نرمال یریگ با بهره یرهامتغ یعنحوۀ توز پژوهش،

 ةآزمون رابط یبرا ین،بنابرا دارند؛نرمال یرغ یعتوز یرهامتغ ةهم ،05/0تر از  کوچک یمعنادار

و کروسکال  یرمناسپ یناپارامتر یها از آزمون ها، یهفرض وابسته در یرمستقل و متغ یرهایمتغ

اول  یةفرض پنجرابطة  ،3جدول  در .شود یم استفاده یانسوار یزو آنال یرسونپ یجا به یسوال

 شود.یق مشاهده میتحق

 . رابطۀ پنج فرضیۀ اول پژوهش3جدول 

 ها فرضیه
 همبستگی ضریب

 اسپیرمن
 فراوانی معناداری سطح

 249 /629 -033/0 پذیری جامعه و ودرسز بلوغ رابطة
 247 /012 220/0 جسمی زودرس بلوغ و پذیری جامعه رابطة
 248 /014 -181/0 رفتاری زودرس بلوغ و پذیری جامعه رابطة

 249 /000 -234/0 پذیری جامعه با جدید های رسانه از استفاده رابطة
 249 /004 181/0 پذیری جامعه با اجتماعی -اقتصادی پایگاه رابطة

 249 /256 072/0 پذیری جامعه با اجتماعی کنترل رابطة
 249 /027 140/0 خانواده پذیری جامعه با اجتماعی کنترل رابطة

 247 /007 170/0 زودرس بلوغ و جدید های رسانه از استفاده رابطة
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بلوغ  ینب یکه رابطة معنادار شود ی/ مشاهده م629 یجدول و سطح معنادار یجتوجه به نتا با

 ینب ةبر وجود رابطیمبن پژوهش، اول یةفرض ین،بنابرا ؛پذیری وجود ندارد زودرس و جامعه

 یة پژوهش،فرض ینتر مهم با توجه به رد .شود یپذیری رد م بلوغ زودرس و جامعه یرمتغ

 یآزمون همبستگ دوباره شد و یکتفک یرفتار ییراتاز تغ ،بلوغ زودرس یجسم های یدگرگون

ارائه شده  3در جدول  آن حاصل که شد یپذیری بررس بلوغ زودرس و جامعه ینب ،یرمناسپ

 است.

 معنادار رابطة پذیری، جامعه و جسمی زودرس بلوغ بین دهد می نشان 3 جدول آزمون نتایج

 ها، ارزش از دختر آموزاندانش تر جدی تبعیت موجب جسمی، تغییرات عبارتی،به. دارد وجود

 است، پژوهش فرضیة معکوس کامالً نتیجه اینکه به توجه با. شود می حیطیم قواعد و هنجارها

 .شود می بررسی پاسخگویان رفتاری زودرس بلوغ و پذیری جامعه رابطة

 و یمنف یان،پاسخگو یپذیری و بلوغ زودرس رفتار جامعه ةرابط دهد ینشان م 3جدول 

با  ،پذیری زودرس و جامعه بلوغ ةبر رابطیمبن پژوهش یةفرض بنابراین، ؛معنادار است

 .دارد یمنف ةرابط یریپذ با جامعه ،همراه با بلوغ زودرس یرفتار یدرنظرگرفتن الگو

 آماری رابطة 000/0 از تر کوچک خطای سطح و 99/0 اطمینان با جدول، به استناد با

 آزمون قدارم به توجه با. دارد وجود ها رسانه از استفاده و پذیری جامعه متغیر دو بین معناداری

 و پذیری جامعه متغیر بین غیرمستقیم ایرابطه که گفت توان می آن جهت بودنمنفی و (-234/0)

 .دارد وجود ها رسانه از استفاده

 پایگاهپذیری و  جامعه یرمتغ ینب ی، رابطة معنادار(004/0) یتوجه به سطح معنادار با

 آن مثبت جهت و 181/0 آزمون ارمقد به توجه با همچنین. دارد وجود اجتماعی -اقتصادی

 .است مستقیم اجتماعی، -اقتصادی پایگاهو  پذیری جامعه متغیر رابطة گفت توان می

پذیری و کنترل  جامعه یرمتغ ینب ی، رابطة معنادار(256/0) یتوجه به سطح معنادار با

بطه وجود پذیری را و جامعه یکنترل اجتماع ینب) پژوهش چهارم یةو فرض ندارد وجود یاجتماع

 سنجیده مدرسه و خانواده بعد دو با اجتماعی، کنترل که شد اشاره پیش از این .شود می رد (دارد

 نشان جدول این .شود می بررسی 3جدول  در رابطه مجدداً بعد، دو تفکیک با. است شده

 یر کنترلتأث بنابراین، رابطة معنادار دارد؛ آموزاندانش پذیری جامعه با خانواده، کنترل دهد می

 اجتماعی کنترل بین رابطه، این اما شود، می تأیید آموزاندانش پذیری جامعه بر خانواده، اجتماعی

 .شود نمی تأیید پذیری جامعه و مدرسه
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 آماریرابطة  ،007/0 ازتر  کوچک خطای سطح و 95/0 اطمینان با جدول، نتایج به استناد با

 به توجه با. دارد وجود زودرس بلوغ و جدید یها رسانه از استفاده میزان متغیر دو بین معناداری

 متغیر دو این بین مثبتی و مستقیمرابطة  که گفت توان یم آن بودنمثبت ( و170/0) آزمون مقدار

 بلوغ شاهد ،(اینترنت ماهواره و) جدید یها رسانه از استفاده میزان افزایش با و دارد وجود

 میزان رابطة وجود برمبنی پنجم، یةفرض درنتیجه،. بود خواهیم دختران بین در بیشتر زودرس

 .شود یم ییدتأ زودرس بلوغ با جدید یها رسانه از استفاده

 ینترنتی مقایسها های یتبلوغ زودرس براساس نوع استفاده از سا یانگینم ،4جدول  در

 .شود یم

 ترنتیینا های یتاز سا یانپاسخگو ۀبلوغ زودرس و نوع استفاد یانگینم .4 جدول

 فراوانی مقادیر میانگین ها رتبه میانگین سایت از استفاده نوع

 47 40 9/154 علمی

 131 33 5/104 بوک یسف

 38 36 76/133 تفریحی

 4 39 5/144 خبری

 27 39 147 کنم ینم استفاده

 247 - - جمع

 6/22 والیس کروسکال

 000/0 معناداری

 

، 5/144 یانگینبا م ی، خبر9/154 یانگینبا م یعلم یها یتاستفاده از سا ،توجه به جدول با

 بین در را استفاده بیشترین ترتیببه ،5/104 میانگین با بوک یسف و 76/133 میانگین با تفریحی

که بلوغ  دخترانی یانگین،و با توجه به م یتوجه به سطح معنادار با و است داشته دختران

 .کنند یاستفاده م یو خبر یحیرتف ی،علم های یتاز سا یشترب ،ندرزودرس دا

از  ینترنتی،ا های یتبلوغ زودرس براساس نوع استفاده از سا یانگینتفاوت م ،5جدول  در

 .شود یآزمون م یسکروسکال وال یآزمون ناپارامتر یقطر
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 ینترنتیا های یتاز سا یانپاسخگو ۀبلوغ زودرس و نوع استفاد یانگینم قایسۀم .5 جدول

 فراوانی معناداری یسوال کروسکال متغیر

 247 000/0 6/22 ینترنتیا های یتاستفاده از سا نوع

 

 استفاده نوع و زودرس بلوغ یرمتغ ینب ی، رابطة معنادار(000/0) یتوجه به سطح معنادار با

 .دارد وجود اینترنتی های یتسا از

مشابه  ای یجهنت ینترنتی،ا های یتو نوع گرفتن اطالعات از سا یا ماهواره یها مورد برنامهدر

با  ی،عبارتدست آمد. بهبه ینترنتیا های یتبلوغ زودرس و نوع استفاده از سا یانگینم یسةمقا

 ی،و خبر یعلم های یتاز سا برداری یماهواره و کپ یو خبر یعلم یها از برنامه یشترب ۀاستفاد

 یسکروسکال والبا آزمون  یانگینم یها . تفاوتشود یمشاهده م یشتربلوغ زودرس ب یانگینم

 .شود یم بررسیو بلوغ زودرس  یاجتماع -یاقتصاد یگاهپا ةرابط ،6 جدول در معنادار است.

 و بلوغ زودرس یاجتماع -یاقتصاد یگاهپا ۀرابط. 6جدول 

 ها فرضیه
 همبستگی ضریب

 اسپیرمن

 سطح

 معناداری
 فراوانی

 اجتماعی -اقتصادی پایگاه و زودرس بلوغ ینرابطة ب

 پاسخگویان
200/0- 000/0 247 

 247 000/0 -358/0 یانپاسخگو یکنترل اجتماع بارابطة بلوغ زودرس 

 پایگاه بین شود که یم مالحظه( 000/0) معناداری سطح و جدول یها داده به توجه با

 آزمون مقدار به توجه با همچنین. دارد وجود معناداررابطة  زودرس، بلوغ و اجتماعی -اقتصادی

. دارد وجود زودرس بلوغ و اجتماعی -اقتصادی پایگاه بین منفی و معکوس یا رابطه ،-200/0

 باشد، باالتر تحصیالت و درآمد یعنی باشد، باالتر اجتماعی -اقتصادی پایگاه هرچه عبارتیبه

 باشد، داشته قرار تری یینطبقة پا در فرد چه هر و بینیمدختران می در را کمتری زودرس بلوغ

 یابد.ران افزایش میزودرس در دخت بلوغ

 ین،بنابرا ؛دار وجود داردامعن ةرابط ،و بلوغ زودرس یکنترل اجتماع ینب دهد یجدول نشان م

 .دارد رابطه آموزاندانشموقع  به بلوغبا  یکنترل اجتماع

بلوغ  دلیلبهپذیری  بر جامعه یدجد یها استفاده از رسانه یزانم ةرابط 7در جدول  ،ادامه در

 .شود یم یزودرس بررس
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 بلوغ زودرس دلیلبهپذیری  بر جامعه یدجد یها استفاده از رسانه یزانم ۀرابط. 7جدول 

 فراوانی معناداری سطح تفکیکی همبستگی ها فرضیه

و  یدجد یها استفاده از رسانه یزانم همبستگی

 یانپذیری با کنترل بلوغ زودرس پاسخگو جامعه
183/0- 004/0 244 

 اجتماعی کنترل و رسزود بلوغ بین همبستگی

 پاسخگویان
214/0 000/0 244 

 

بر  یدجد یها استفاده از رسانه یرتأث برای معناداری سطح زودرس،بلوغ  یرمتغ کنترل با

 با معنادار ایهرابط دختران، در پذیری جامعه وها  رسانه از استفاده و است 004/0پذیری  جامعه

 یسطح معنادار بینیم، یم 7طورکه در جدول  ا همانام دارد، وجود زودرس بلوغ متغیر شدنکنترل

بلوغ  یرکردن متغاست و با کنترل 000/0 یریپذ ها و جامعه استفاده از رسانه یزانم یرمتغ ینب

 بلوغ متغیر که کرد استنباط توان یم عوامل این به توجه بااست.  یافته ییرتغ 004/0به  ،زودرس

شود  یم است. مشاهده تأثیر گذاشته پذیریجامعه بر هاانهرس از استفاده متغیر واسطة به زودروس

 همچنان زودرس بلوغ متغیر کنترل با پذیری جامعه و جدید یها رسانه از استفادهرابطة  که

 .است معنادار

و  یاجتماع -یاقتصاد پایگاه یرتأث برای معناداری سطح زودرس، بلوغ یربا کنترل متغ

 کنترل با) پذیریجامعه متغیر و اجتماعی ـ اقتصادی یگاهپا و بین است 000/0پذیری  جامعه

 شود، یممشاهده  8طورکه در جدول  هماندارد.  وجود معناداری رابطةزودرس(،  بلوغ متغیر

کردن است و با کنترل 004/0 یریپذ ها و جامعه استفاده از رسانه یزانم یرمتغ ینب یسطح معنادار

 توان یم عوامل این به. با توجه است یافته ییرتغ 000/0ه ب یسطح معنادار ،بلوغ زودرس یرمتغ

پذیری  و جامعه یاجتماع -یاقتصاد یگاهپا ینرابطة ب بر زودرس، بلوغ یرکرد که متغ استنباط

 .یرگذار استتأث

 .شود یم یو بلوغ زودرس بررس یکنترل اجتماع یرمتغ ةرابط ،8 جدول در

 یانپاسخگو یاعبلوغ زودرس و کنترل اجتم یهمبستگ .8 جدول

 فراوانی معناداری اسپیرمن متغیر

 247 000/0 -358/0 اجتماعی کنترل
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 ؛است ی. رابطه منفدهد یو بلوغ زودرس را معنادار نشان م یکنترل اجتماع ةرابط 8 جدول

 .یابد یبلوغ زودرس کاهش م یزانم ی،کنترل اجتماع یشبا افزا یعنی

 یبررس -که بلوغ زودرس نباشدهنگامی -پذیری کنترل خانواده و جامعه ةرابط ،ادامهدر

 ةداده شده است که رابط یحترج یبر کنترل اجتماع یلدلینابه ،خانواده ی. کنترل اجتماعشود یم

 .شود یارائه م 9 رابطه در جدولاین شده است.  ییدپذیری تأ کنترل خانواده و جامعه

 بدون بلوغ زودرس یانپذیری پاسخگو خانواده و جامعه یاجتماع کنترل بین یهمبستگ .9 جدول

 فراوانی معناداری اسپیرمن متغیر

 244 065/0 118/0 خانواده یاجتماع کنترل

 

و  یکنترل اجتماع ةرابط شود، یبلوغ زودرس کنترل م که یهنگام دهد ینشان م جدول

 .شود یمعنادار میرغ پذیری، جامعه

 

                                              

                                         170/0                                              234/0- 

                                     

                                    358/0-                                                     220/0 

                                      200/0- 

                                                                                                   181/0 

 

 استفاده از رسانه های جدید 

 کنترل اجتماعی خانواده 

 پایگاه اقتصادی- اجتماعی                   

 بلوغ زودرس

 جامعه پذیری

 ای دومتغیری مدل پژوهشه. همبستگی2شکل  

 پایگاه و خانواده کنترل جدید، هایرسانه از استفاده) مستقل متغیرهای معنادار رابطة ،2 شکل

 جسمی زودرس بلوغ رابطة .دهدمی نشان پذیریجامعه وابستة متغیر با را( اجتماعی و اقتصادی

 نظری پژوهش دلم تفکیکی، همبستگی اعمال از پس. است شده تأیید نیز پذیری جامعه و

 .آمد دستبه 3 صورت شکل به
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183/0                                             -127/0- 

                                              

                                            031/0 

 

                                           177/0 

 

 

 استفاده از رسانه های جدید

 پایگاه اقتصادی- اجتماعی                              

 کنترل  اجتماعی خانواده جامعه پذیری

 . پس از آزمون همبستگی تفکیکی3شکل 

 با مشابه روابطی متغیرها، ابعاد درنظرگرفتن که با شودمی ارائه هایییافته براساس ،3 شکل

 و داد نشان رابطه پذیریجامعه با که خانواده کنترل مانند دهد؛نشان می را تحقیق نظری مدل

 بلوغ انتظار، برخالف کهدرحالی دارد. منفی رابطة پذیریجامعه با که رفتاری زودرس بلوغ

 با خانواده و مدرسه اجتماعی کنترل و دارد مثبت رابطة پذیریجامعه با جسمی زودرس

 و نوادهخا و مدرسه طریق از پذیریجامعه تفکیک با کهدرصورتی. ندارد ایرابطه پذیری جامعه

 شکل در که شودمی مالحظه مبنا براین. شد تایید انتظار مطابق رابطه خانواده، کنترل درنظرگرفتن

 درمورد. شد معنابی پذیریجامعه و خانواده کنترل رابطة رفتاری، زودرس بلوغ متغیر کنترل با ،3

 توجهی زان شایانمی به است، معنادار هنوز رابطه هرچند اجتماعی، -اقتصادی پایگاه و رسانه

 بر زودرس بلوغ دارمعنی تأثیر بر مبنی تحقیق اصلی فرضیة بنابراین، یابد؛می کاهش

 از استفاده خانوادگی، کنترل همچون رابط متغیرهای واسطة با البته) جوان دختران پذیری جامعه

 . شود تأیید می( اجتماعی ـ اقتصادی پایگاه و جدید های رسانه

 یگیربحث و نتیجه

 شهر دختران میان در پذیری جامعه و زودرس بلوغ بر مؤثر اجتماعی عوامل حاضر، مطالعة در

 از استفاده اجتماعی، کنترل متغیرهای شامل اجتماعی، این عوامل. است شده بررسی شیراز

این  انجام برای شیراز شهر انتخاب دلیل. هستند اجتماعی -اقتصادی پایگاه و جدید های رسانه

 پذیری جامعه مسئلة که است شهر این در متنوع های فرهنگ خرده و قومی تنوع وجود پژوهش،
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 از تر ساده همواره همگون، جوامع در پذیری جامعه. است کرده تر پیچیده قدری را نوجوانان در

. کند می ایجاد بزرگ چالشی نوجوان، نسل بلوغ و رشد مسیر در امر این. است ناهمگون جوامع

 ،(اجتماعی کنترل) دورکیم پارسونز، های نظریه از گیری بهره با ین پژوهش،ا نظری چارچوب

. شد تدوین( اقتصادی -اجتماعی پایگاه) بوردیو و (جدید رسانة از استفاده) مارکوزه و هابرماس

 پذیری، جامعه با زودرس بلوغ رابطة و پذیری جامعه و اجتماعی کنترل رابطة جز داد نشان نتایج

 با اجتماعی -اقتصادی پایگاه و جدید های رسانه از استفاده یعنی شود؛تأیید می ردیگ های فرضیه

 پایگاه و اجتماعی کنترل جدید، های رسانه از استفاده متغیر هرسه. دارد رابطه پذیری جامعه

 کنترل رابطة تأییدنشدۀ فرضیة دو. دارند رابطة معنادار زودرس بلوغ متغیر با اجتماعی، -اقتصادی

 هایاز پژوهش بسیاری در پذیری، جامعه با زودرس بلوغ رابطة و پذیری جامعه و عیاجتما

. شد بررسی بیشتر متغیرها ابعاد سطح در ها رابطه منظور سبب،همیناند. به شده تأیید اجتماعی

. است مدرسه اجتماعی کنترل و خانواده اجتماعی کنترل بعد دو از متشکل اجتماعی، کنترل متغیر

 با خانوادگی اجتماعی کنترل داد نشان پذیری جامعه با رابطه بررسی و دوینا تفکیک

 تأیید پذیری جامعه و مدرسه اجتماعی کنترل بین رابطه این اما رابطة معنادار دارد، پذیری جامعه

 از کارآمدتر شیراز، شهر دختر آموزاندانش در میان خانواده اجتماعی کنترل عبارتی،به. شود نمی

 کنترل رفتاری زودرس بلوغ متغیر که هنگامی. است آموزاندانش این بر مدرسه اجتماعی کنترل

 متغیر بنابراین، شد؛ معنا بی پذیری جامعه و خانواده اجتماعی کنترل میان رابطة انتظار مطابق شد،

 پذیری جامعه و خانواده اجتماعی کنترل بین واسط متغیر یک عنوانبه رفتاری زودرس بلوغ

 بلوغ بعد دو شامل نیز زودرس بلوغ متغیر شود، می مالحظه که گونه همان. است گذارتأثیر

 با انتظار برخالف جسمی، زودرس بلوغ. است جسمی زودرس بلوغ و رفتاری زودرس

 دچار پذیری جامعه تنها نه جسمی، زودرس بلوغ با افزایش یعنی. دارد مثبت رابطة پذیری جامعه

 دیگر ای گونه به زودرس بلوغ رفتاری بعد با رابطه این. شود می نیز یتتقو بلکه شود، نمی اختالل

 انتظار مطابق که یابد می کاهش پذیری جامعه رفتاری، زودرس بلوغ افزایش با یعنی آمد؛ دستبه

 که -را دورکیم و پارسونز نیا،علی لنگرودی، های یافته حاضر، دستاورد پژوهش بنابراین، است؛

 نظر. کند می تأیید -دانند می مؤثر زودرس بلوغ و پذیری جامعه بر را هخانواد کنترل نقش

 نیز زودرس بلوغ و پذیری جامعه بر جدید های رسانه منفی نقش درمورد مارکوزه و هابرماس

 و سالیق ها،وارهعادت کنندۀ تعیین که -اجتماعی -اقتصادی پایگاه نظریة تأثیر همچنین. شد تأیید

اما  شد، تأیید زودرس بلوغ و پذیری جامعه بر بوردیو نظریة از با الهام یزن -است افراد عالیق
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 نگری کلی از دوربه و تر پیچیده سطحی در ها باید نظریه در شده مطرح روابط دهد می نتایج نشان

 و مدرسه معموالً که -اجتماعی کنترل کارگزاران بررسی و مطالعه شود؛ برای مثال، تبیین نقش

 حمایتگر و هدایتگر نقش اما تر نیازمند است،به مطالعة دقیق -شوند می گرفته ردرنظ خانواده

 کنترل زمینة در مدرسه. است تر برجسته مدارس تربیتی نقش از هنوز آموزان،دانش خانوادۀ

 اصلی کنندۀ تعیین خانواده هنوز زمینه، این در و است بوده موفق کمتر آموزاندانش اجتماعی

 ابعاد درنظرگرفتن با است بهتر نیز پدیده این. است زودرس بلوغ متغیر درمورد دیگر نکتة. است

 با باشد بهتر شاید. شود بررسی تفکیکبه آن رفتاری و جسمی بعد شود و قضاوت آن مختلف

 دستاورد دیگر. شود بررسی بیشتر دیگر هایپژوهش در یکدیگر، از جدا و متفاوت عنوان دو

. است انتظار برخالف که است پذیری جامعه و جسمی زودرس لوغب بین مثبت رابطة پژوهش،

 رسد می نظراست، به شده انتخاب آموز دانش دختران بین از نمونة آماری، اینکه به توجه با

 و رفتار بر -است مدرسه و خانواده از فراتر که -فرهنگی زمینة جمله از تر، وسیع محیطی عوامل

 نقش انتظارات، قلمرو تعیین با کهای گونه به کند؛ می ایفا دهکنن کنترل نقشی گروه، این ذهنیت

 برای گروه این بر را بیشتری فشار اند، یافته بلوغ ظاهری و جسمی نظر از که دخترانی ترمهم

 شده انجام خاصی فرهنگی زمینة در حاضر، مطالعة. کند می وارد هنجارها و ها ارزش با همنوایی

 ویژهبه وجود دارد؛ نوجوان دختران کنترل درمورد باالیی سیتحسا معموالً است که در آن،

 در. ماند نمی دور اطرافیان نگاه بین ذره زیر از آنان، جسمی بلوغ های نشانه که نوجوانی دختران

 است، مشهود جسمی بلوغ های نشانه اینکه به توجه با فرهنگی، و اجتماعی زمینة چنین

 از دور اجتماعی، هنجاری فشار دلیلبه پذیری، جامعه و یجسم بلوغ مثبت رابطة به یافتن دست

 .است نبوده انتظار

هایی از این قبیل جدید، راه های رسانه منفی نقش با درنظرگرفتن و همچنین نتایج به توجه با

 مدیران به فشار اعمال داخلی، های رسانه از استفاده به جوانان ترغیب و تشویق شود:پیشنهاد می

 صحیح استفادۀ چگونگی آموزش داخلی، های رسانه های برنامه محتوای بهبود یبرا فرهنگی

 ماهواره و اینترنت از استفاده تأثیر به توجه با( ماهواره و اینترنت) جدید های رسانه از نوجوانان

 بلوغ با که دخترانی توجیه برای مدارس در متخصصان و کارشناسان از استفاده زودرس، بلوغ بر

 درمورد اجتماعی هایافزایش پژوهش اند،مواجه جسمی صرفاً نه و رفتاری بلوغ ویژهزودرس به

 .پسر آموزاندانش های مشابه در میانانجام پژوهش و آن اجتماعی تبعات و زودرس بلوغ



 

 

  

 
 

 549موردی: دختران دورة ...  پذیری دختران )مطالعۀ  بررسي تأثير عوامل اجتماعي و بلوغ زودرس بر جامعه

  

 

 منابع
 ( 1390استونز، راب)، تهران: نشر مرکز. یردامادی،، مهرداد میشناس متفکران بزرگ جامعه 

 باقرپرهام، تهران،  ترجمة، یشناس در جامعه یشهاند یرس یمراحل اساس ،(1376) یمونآرون، ر

 .یفرهنگ یعلم

 تهران: پژواک جامعه. یران،در ا یانحرافات اجتماع یجامعه شناس ،(1386، احمد )یبخارائ 

 فروعان، تهران: ارجمند. ید، مهشاز تولد تا مرگ یروانشناس ،(1388) یلیپف یس،را 

 یبانگهر، تهران: ت یکن ین، عبدالحستالکوت پارسونز یشناس جامعه ،(1367) یروشه، گ. 

 یه، تهران: نشر اشراقیگرد یبلوغ تولد ،(1370) ین، غالمحسیاحیر. 

 یتهران: علم ی،، محسن ثالثدر دوران معاصر یشناس جامعه های یهنظر ،(1384جورج ) یتزر،ر. 

 ۀآموزان دختر مقطع متوسط ری دانشپذی عوامل مؤثر بر جامعه یبررس ،(1391) یهناه ی،سمنان 

 .یدانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ی،شناس ارشد جامعه یکارشناس ةنام یان، پاشهر تهران

 6و  5 شمارۀنامه،  کاوش، «بلوغ زودرس یدۀپد یبررس»(، 1382کاظم ) ید، سیلنکرود یعلو :

179-193. 

 آموزان  پذیری دانش سه بر جامعهنهاد خانواده و مدر یرثأت یبررس(، 1387) یرضا، علنیا یعل

 .یدانشگاه آزاد اسالم ی،ارشد پژوهش اجتماع یکارشناس ةنام یان، پارودهن ۀمقطع متوسط

 تهران:  ی،محسن ثالث ة، ترجمیشناس بزرگان جامعه یشۀو اند یزندگ ،(1386) یسکوزر، لوئ

 .یعلم

 ،ارسباران: تهران ،اجتماعی روانشناسی ،(1380) حمزه گنجی. 

 تهران:  (،یبزرگسال ی،جوان ی،( )نوجوان2رشد ) یروانشناس ،(1384) ین، حسیبادآ لطف

 سمت. انتشارات

 یو خدمات بهداشت ی: دانشگاه علوم پزشکتهران، بلوغ زودرس(، 1378) یدون، فریمصطفو 

 تهران. یدرمان

 ،اثر نیطوال یها آنالوگ با درمان یرتأث»(، 1393) یبافر ی،و نادر ینبز ی،مدرس ؛حشمت مویری 

 ،تهران پزشکی دانشکدۀ مجلۀ ،«زودرس بلوغ دچار دختراندر  بدنی تودۀ اندکس بر گنادوتروپین

 .180-174: 3 شمارۀ

 ها، بیآس زودرس بلوغ بر آن ریتأث و اطالعات یفناور: تیترب و یفناور» ،(1389محمود ) ی،نجف 

 .47-44: 367 و 366 شماره ،وندیپ یۀنشر ،«کارها راه

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/579187/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa--%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%ba-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%d8%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/579187/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa--%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%ba-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%d8%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7


 

 

 

 
 

 1394، پایيز 3، شمارة 4در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 550 

  

 

 ،فاضل ةترجم ،یپژوهش در علوم اجتماع یها روش(، 1381. )د نجمیاس،.ف نچمیاس 

 : نشر سروش.تهران ضلی،فا رضا الریجانی،
 

 Adrianne, Gilbert Pettiford (2015), “Effects Of Puberty And Parenting On Adolescent 

Psychosocial, dissertation of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in 

the Department of Psychology”, Developmental Psychology, No17: 1-30 

 Alsaker, F.C.D. (2000), Timing of Puberty and Reactions to Pubertal Changes, New 

York: Combridge university press. 

 Baumrind, Diana (2000), “computers as Socialization agent and entertainment”, children 

and the web,No4:128-150. 

 Dina, Fine Maron (2015), “Why Girls Are Starting Puberty Early”, The Science of 

Health, No8:.27-30. 

 Garibaldi, L (2007), "Disordors of puberty, In Kliegman RM, Behrman RE, Genson HB, 

Stanton BF", Nelson textbook of pediatric,No16: 20-30. 

 Grete Teilmann, Carsten B, Pedersen, Niels E, Skakkebæk and Tina Kold Denmark, 

Jensen (2006), “Increased Risk of Precocious Puberty in Internationally Adopted 

Children in Denmark”, Official Journal Of The American Academy Of Pediatrics, 

No2:390-399. 

 Herman & Giddenst, M. E, Slora, E. J, Wasserman, R. C, Bourdony, C. J, Bhapkar, M. 

V, Koch, G. G. et al (1997), “Secondary sexcharacteristics and menses in younggirls 

seoffice practice a study from thepediatric research in office settings network”, 

Pediatrics, No 99(4):505–512. 

 Lorah D, Dorn, PhD, and Deborah Rotenstein, MD (2004), “Early Puberty in girls: the 

case of premature”, Women’s Health, No14:177 - 183. 

 Mogensen SS, Aksglaede L, Mouritsen A, Sorensen K, Main KM, Gideon P, et al 

(2011), "Diagnostic work-up of 449 consecutive girls whowere referred to be evaluated 

for precocious puberty", J Clin EndocrinolMetab, No5: 393-401. 

 Melissa, J Schoelwer1, Kelly L Donahue, Kristina Bryk, Paula Didrick1, Sheri A 

Berenbaum4 and Erica A Eugster (2015), “Psychological assessment of mothers and 

their daughters at the time of diagnosis of precocious”, International Journal of 

Pediatric Endocrinology, No 10:1-5 

 Papalia, Diane and.E. Wendkos olds, sally (2000), “Human development newYork”, MC 

Grow Hil, No3:80-94. 

 Tetsuro, Kobayashi (2008), The Effect Of Mobile Phone-e-mailing On Socialization, 

Department of social Psychology In The University Of Tokyo. 

 

 

 


