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چکیده
جوامع انسانی ،از جامعهپذیرکردن اعضای خود اهداف خاصی را دنبال میکنند که مهمترین
آنها ،آموزش خویشتنداری و نهادینهکردن ارزشها و هنجارهای اجتماعی است ،اما یکی از
عواملی که سبب اختالل در جامعهپذیری میشود ،بلوغ زودرس است که عوامل زیادی در
وقوع آن دخالت دارند .در این پژوهش ،به بررسی تأثیر کنترل اجتماعی ،استفاده از
رسانههای جدید و پایگاه اقتصادی -اجتماعی بر بلوغ زودرس دختران و تأثیر بلوغ زودرس
بر جامعهپذیری میپردازیم .روش تحقیق ،پیمایشی و جامعة آماری ،شامل دختران دورۀ
راهنمایی شهر شیراز است که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران 250 ،نمونه بهروش
نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .براساس نتایج ،بلوغ زودرس جسمی با
جامعهپذیری رابطة معنادار دارد .همچنین رابطة متغیرهای استفاده از رسانههای جدید ،پایگاه
اقتصادی -اجتماعی و کنترل اجتماعی خانواده با جامعهپذیری معنادار است .از سوی دیگر،
متغیرهای استفاده از رسانههای جدید ،کنترل اجتماعی و پایگاه اقتصادی -اجتماعی با بلوغ
زودرس ،رابطة معنادار دارند .همچنین با کنترل متغیر بلوغ زودرس ،سطح معناداری رابطة
متغیرهای استفاده از رسانهها ،پایگاه اقتصادی -اجتماعی و کنترل اجتماعی خانواده با
جامعهپذیری تغییر میکند .یعنی متغیر بلوغ زودرس ،بهعنوان متغیر واسط بر رابطهها تأثیر
دارد.
واژههای کلیدی :بلوغ زودرس جسمی ،پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،جامعهپذیری ،رسانههای
جدید ،کنترل اجتماعی ،کنترل خانواده.
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مقدمه
جوامع انسانی ،از جامعهپذیرکردن اعضای خود اهداف خاصی را دنبال میکنند که مهمترین
آنها آموزش خویشتنداری و نهادینهکردن ارزشها و هنجارهای اجتماعی است .در این فرایند،
فرد مهارتهای الزم را برای مراقبت از خود و فرهنگ جامعه میآموزد .همچنین فرایند
جامعهپذیری ،این امکان را فراهم میسازد تا دانش و شیوههای زندگی مردم وابسته به یک
فرهنگ ،از نسلی به نسل دیگر انتقال یابد (کوئن.)175 :1376 ،
بلوغ زودرس ،به حالتی اطالق میشود که بلوغ در سنی زودتر از معمول اتفاق بیفتد .تعریف
رایجی که برای بلوغ زودرس وجود دارد ،شروع عالئم ثانویة جنسی پیش از هشتسالگی در
دختران و پیش از نهسالگی در پسران است ،اما واقعیت این است که این تعریف در جوامع
مختلف بهصورتهای گوناگونی مطرح میشود .همچنین بهنظر میرسد بهتازگی سن بلوغ
روبهکاهش است و روزبهروز بر تعداد دخترانی که در سنین پایینتر بالغ میشوند ،افزوده
میشود .تخمین زده میشود که بلوغ زودرس 1 ،در  5000تا  1در  10000از کودکان را گرفتار
میکند و در دختران حداقل  10برابر شایع است .مگنسون ( )2011افزایش شایان توجه در تعداد
بیماران با بلوغ زودرس را طی  16سال اخیر گزارش کرده است.
دوران نوجوانی با تغییرات گسترده و متعدد و افزایش آسیبپذیری همراه است .شروع بلوغ،
معموالً با بلوغ روانی زودهنگام یا دیرهنگام و ریسکپذیری باال همراه است و در نوجوانان
دختر و پسر بهشکل متفاوتی ظهور میکند (گیلبرت .)13 :2015 ،بلوغ زودرس ممکن است
سبب بروز مشکالتی شود؛ بهطوریکه استخوانها بیشتر شبیه بزرگساالن میشود و درنهایت،
رشد متوقف میشود؛ درحالیکه در کودکانی که بهموقع به سن بلوغ میرسند ،رشد استخوانها
به شکل طبیعی ادامه مییابد (مارون.)2015 ،
براساس بررسیها و با استناد به گزارش ادارۀ سالمت جوانان کشور ،سن بلوغ دختران
ایرانی از  13/8به  12/65رسیده است .در سالهای اخیر ،شاهد بلوغ زودرس دختران در سن
پایین هستیم که این مسئله ،مسئولیت والدین و جامعه را درقبال دوران بلوغ دختران دوچندان
میکند .از آنجاکه دختران در آینده ،نقش بسیار مهم مادرشدن را عهدهدار میشوند ،بلوغ آنها از
حساسیت و اهمیت بیشتری نسبت به پسران برخوردار است .همچنین فوران احساسات در
دختران در مقایسه با پسران ،اهمیت توجه به بلوغ دختران را میرساند .والدین در دوران بلوغ،
شاهد رفتارها و اعمالی از سوی دختران هستند که زمینة نگرانی آنها را فراهم میکند .در این
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دوران ،بین والدین و نوجوان ،اختالفهای زیادی در زمینههای مختلف وجود دارد که سبب
تنش بین آنها میشود .دخترانی که در سن پایین سعی دارند رفتارها و اعمالشان را شبیه به
بزرگترها کنند و گمان میکنند با بلوغ جسمی به بلوغ اجتماعی رسیدهاند .آنها خواهان
استقالل در همة امور زندگیشان هستند و دردسرهای بسیاری را برای خانواده و جامعه بهوجود
میآورند و به انواع انحرافها کشیده میشوند .درمقابل ،دخترانی که از بلوغ زودرس واهمه
دارند و این دوران را با هراس و استرس زیادی سپری میکنند ،آسیبهای شدیدی میبینند و
سعی میکنند تغییرهای جسمانی خود را از دیگران مخفی کنند و کمتر در اجتماع حضور پیدا
کنند .بدینترتیب ،منزوی و گوشهگیر میشوند.
نبود آموزش صحیح و آشنایی دختران با مشکلها و مسائلی که با بلوغ زودرس پیش روی
آنها قرار دارد ،عوارض و مشکلهای روانی ،اجتماعی ،جسمانی و ...بسیاری را برای دختران و
والدین آنها بهوجود میآورد که نتیجة آن ،اختالل در جامعهپذیری و درنتیجه ،انحرافهای
اجتماعی دختران در این دوران است .بهمنظور مطالعة تأثیر عوامل اجتماعی و بلوغ زودرس بر
جامعهپذیری ،پژوهش حاضر درپی پاسخ به این پرسشهاست :آیا بلوغ زودرس بر جامعهپذیری
تأثیر دارد؟ آیا بین استفاده از رسانههای جدید و جامعهپذیری بهدلیل بلوغ زودرس رابطه وجود
دارد؟ آیا بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی و جامعهپذیری بهدلیل بلوغ زودرس رابطه وجود دارد؟
آیا بین نبود کنترل اجتماعی دختران و جامعهپذیری بهدلیل بلوغ زودرس رابطه وجود دارد؟

پیشینۀ پژوهش
بیشتر پژوهشهای انجامگرفته دربارۀ بلوغ زودرس ،از بعد روانشناختی و پزشکی به این
موضوع پرداختهاند و کمتر رابطة بلوغ زودرس و جامعهپذیری بررسی شده است .بعضی از این
پژوهشها در اینجا معرفی میشوند.
علوی لنگرودی ( )1385در مقالهای با عنوان «بررسی پدیدۀ بلوغ زودرس» ،بلوغ زودرس
جنسی را یکی از عوامل بزهکاری نوجوانان معرفی کرد و به این نتیجه رسید که خانواده ،بهترین
نقش را در ایجاد یا جلوگیری از بزهکاری ایفا میکند .در این پژوهش مشخص شده است که
محیط ،آموزش والدین ،ایجاد فضای معنوی در خانواده و جامعه ،نقش بسیار مؤثری در
جلوگیری از این پدیده دارد .نجفی علمی ( )1389در مقالة «فناوری اطالعات و تأثیر آن بر بلوغ
زودرس» ،به بررسی تأثیرهای استفاده از فناوری اطالعات بر بلوغ زودرس پرداخته است .وی
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آسیبهایی مانند ایجاد اضطراب و نگرانی و ابتال به افسردگی ،بروز مشکل در تحصیل ،اختالل
در خواب ،خودارضایی و ...را بهعنوان آسیبهای بلوغ زودرس معرفی کرد .علینیا ( )1387در
پایاننامة «بررسی تأثیر نهاد خانواده و مدرسه بر جامعهپذیری دانشآموزان مقطع متوسطة منطقة
رودهن» ،نشان داد .1 :روابط معناداری بین هنجارهای اجتماعی خانواده و مدرسه و نوع
جامعهپذیری آنها وجود دارد .2 .گرایش فرد به هنجارهای اجتماعی ،با هنجارهای خانواده و
مدرسه و نیز با نوع جامعهپذیری آنها ارتباط معنادار دارد و  .3در مطالعة تأثیر نهاد خانواده بر
گرایشهای فرد به هنجارهای اجتماعی و مقایسة آن با نهاد مدرسه ،سهم بیشتر نهاد خانواده
مشهود است.
ملیسا شولور 1و همکاران ( )2015در مطالعهای با عنوان «ارزیابی روانی مادران و دختران در
زمان تشخیص بلوغ زودرس» نشان دادند که با وجود نگرانیها و استرس روانی در دختران با
بلوغ زودرس ،حمایت چندانی از این دختران صورت نمیگیرد .در این تحقیق ،سه گروه از
دختران ،شامل دخترانی که بلوغ زودرس طبیعی دارند ( ،)EPNدخترانی که آدرنارک 2زودرس
دارند ( )PAو دخترانی که درظاهر درمان نشدهاند ( ،)CPPبررسی شدند .براساس نتایج،
درحالیکه مادران دخترانی که آدرنارک زودرس دارند ( ،)PAاز افزایش پریشانی روانی گزارش
دادند ،هیچ تفاوتی در سازگاری روانی در بین سایر دختران پیدا نشد .مشخص نیست که این
نتایج در فرایند بلوغ این سه گروه از دختران تغییر خواهد کرد یا خیر.
بیل )2012( 3در مقالة «زود رسیدن» بیان میکند که بلوغ زودرس در میان دختران ،معمایی
علمی شده است .امروزه بیش از  150سال بعد ،بیشتر پزشکان به این نتیجه رسیدهاند که بلوغ
در کودکان زودتر رخ میدهد.
تلیمان 4و همکاران ( ،)2006مطالعهای با عنوان «خطر افزایش ابتال به بلوغ زودرس در
کودکان مهاجر در دانمارک» انجام دادند .در این مطالعه 655 ،مورد بلوغ زودرس ثبت شد و
نتایج مطالعه نشان داد که احتمال بلوغ زودرس در کودکان مهاجر 10 ،تا  20برابر بیشتر از
کودکان دانمارکی است .همچنین خطر ابتال به بلوغ زودرس در کودکان درحال افزایش است ،اما
خطر احتمال اپیدمیولوژیک برآورد نشده است.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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دورن و دبورا )2004( 1در مقالة «بلوغ زودرس در دختران ،مورد آدرنارک زودرس» ،موضوع
بلوغ زودهنگام در دختران را بررسی کردند .در این مقاله ،ابتدا مروری مختصر از توسعة عادی
بلوغ ارائه شده و سپس به بحث و جدل دربارۀ اینکه آیا بلوغ واقعاً زودتر در دختران اتفاق
میافتد ،پرداخته شده است .همچنین اهمیت مسئلة بلوغ زودرس و تبعات نادیدهگرفتن آن
مطالعه شده است.
همانطورکه مشاهده میشود ،تاکنون رابطة بین بلوغ زودرس و جامعهپذیری بررسی نشده
است .بههمیندلیل ،نگارندگان ناچار به منابعی مراجعه کردهاند که بلوغ زودرس و جامعهپذیری
را بهطور جداگانه مطالعه کردهاند .شاید یکی از دالیل نبود چنین مطالعهای ،مطرحنبودن آن
بهعنوان یک مسئله و پدیدۀ اجتماعی بوده است ،اما در جامعة امروز ،بلوغ زودرس فراگیر شده
و افراد زیادی را درگیر خود کرده است .عوارض این پدیده ،جمعیت زیادی شامل نوجوانان و
خانوادههای آنان و همینطور سازمانهایی مانند آموزش و پرورش را دچار مشکل ساخته است.
بدینترتیب ،مطالعة این پدیده ضروری بهنظر میرسد.

مبانی و چارچوب نظری پژوهش
کنترل اجتماعی (پارسونز ،2دورکیم :)3بهنظر پارسونز ( ،)1951کنترل اجتماعی به میزان کارایی
جامعهپذیری افراد بستگی دارد؛ زیرا در فرایند جامعهپذیری ،الگوهای عمومی باورها و اعمال،
تثبیت میشوند و توسعه مییابند .پارسونز محرک مادی ،اقناع ،اجبار و اضطرار را جدا از
جامعهپذیری پیشنهاد میکند که بهوسیلة آن ،با ارزشها و هنجارها همنوایی میشود .بهاعتقاد
وی ،جامعهپذیری ،سازوکار اولیة کنترل اجتماعی است؛ زیرا در فرایند جامعهپذیری ،افراد
ارزشهای اجتماعی را درونی میکنند و این ارزشها جزئی از شخصیت آنها میشود .وقتی
فرایند جامعهپذیری ،ارزشهای مقبول را درونی نکند ،سه سازوکار دیگر (محرک مادی ،اقناع و
اضطرار و اجبار) ظاهر میشوند و بهگونهای مؤثر عمل میکنند.
از نظر دورکیم ،واقعیتهای اجتماعی و بهویژه قواعد اخالقی ،تنها درصورت درونیشدن در
وجدان فردی ،به راهنما و نظارتکنندۀ مؤثر رفتار بشر تبدیل میشوند؛ ضمن آنکه همچنان
مستقل از افراد باقی میمانند؛ بنابر این نظر ،الزام ،دیگر تحمیل صرف نظارتهای خارجی بر
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Lorah D. Dorn
2. Parsons
3. Durkheim
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ارادۀ فردی نیست؛ بلکه شکل یک اجبار اخالقی برای اطاعت از قانون را به خود میگیرد.
بدینمعنا جامعه چیزی هم فراسوی ما و هم در درون ماست (کوزر .)188 :1386 ،همنوایی با
ارزشها و هنجارهای جامعه توسط دخترانی که بلوغ زودرس دارند ،به نوع اجتماعیشدن آنها
بستگی دارد .اگر این دختران ،ارزشها را با رضایت و عالقه پذیرفته باشند ،کنترل اجتماعی
آنها بسیار سادهتر است .پس چگونگی کنترل اجتماعی دخترانی که بلوغ زودرس دارند ،بر
جامعهپذیری آنها تأثیرگذار است .اگر این دختران به حال خود رها شوند و از طرف خانواده و
سایر نهادها به آنها بیتوجهی شود ،جهت جامعهپذیری آنها تغییر میکند و امکان اینکه
ارزشهایی را بپذیرند که با ارزشهای جامعه همخوانی نداشته باشد ،بسیار است.
استفاده از شبکههای اجتماعی (هابرماس ،1مارکوزه :)2هابرماس مدرنیته را پروژهای ناتمام
میداند که درصورت تالش و کسب موفقیت در بهکمالرساندن آن ،سرنوشت و آیندهای مثبت
در انتظار جامعة بشری است .هابرماس رمز این موفقیت را در ارتباط جستوجو میکند و
شاهکلید آن را کنش ارتباطی انسان میداند .در وجود انسان ،نیازهای اساسی و اصلی وجود دارد
که همگی افراد بهطور کامالً آزاد ،آنها را احساس میکنند و این نیازها ،از طرف هر کس که
صمیمانه وارد گفتمان عملی شود ،ضرورتاً برآورده خواهد شد؛ بنابراین ،در محیطهای تعاملی
مانند اینترنت و تلفن همراه -که فضای احساسی ،دوسویه و روابط صمیمانهتر است -افراد
بهراحتی میتوانند نیازهای خود را مطرح و فضای گفتمان و مباحثه را ایجاد کنند .طی این
مباحثه ،افکار و باورهای جدیدی شکل میگیرد که سبب تغییر زیستجهان افراد میشود
(استیون .)7 :1380 ،مارکوزه معتقد بود که فناوری در جامعة نوین ،به تمامیتخواهی راه میبرد.
فناوری ،به روشهای مؤثر و حتی دلخوشکنندهتر نظارت خارجی بر افراد منجر میشود .نمونة
بارز این قضیه ،کاربرد تلویزیون برای اجتماعیکردن و ساکتکردن مردم است (نمونة دیگر،
ورزشهای تودهای و سوءاستفاده از سکس است) .او این تفکر را رد میکند که فناوری در
جهان نوین ،بیطرف است و آن را درعوض وسیلهای برای تسلط بر مردم میداند.
یکی از مؤثرترین دامهای شرکتها و پایگاههای اینترنتی ،مسائل جنسی است که تنها
بهوسیلة همین یک بخش از فناوری اطالعات میتوانند کودکان ،نوجوانان و جوانان را به
اضمحالل بکشند ،کشوری را فلج سازند و آیندۀ آن را در هالهای از ابهام قرار دهند .هنگامیکه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Habermas
2. Marcuse
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مسائل جنسی ،پیش از سن طبیعی و مقرر به افراد عرضه شود ،اذهان آنان را دچار تناقض
میکند و کمکم بهسمت بلوغ جنسی زودرس پیش میبرد .اگر این موضوع ،ساده تلقی شود و
روزبهروز در خانوادهها و جامعه گسترش یابد ،حل آن بسیار مشکل خواهد شد و ممکن است
صدمههای جبرانناپذیری بر پیکرۀ جامعه وارد کند (نجفی.)44 :1389 ،
با تأمل در نظریة کنش ارتباطی هابرماس و جامعة تکبعدی مارکوزه میتوان دریافت که
اینترنت و فضای مجازی ،با ایجاد فضایی کامالً شخصی و بهدور از هرنوع روابط قدرت در
مدرسه یا خانواده ،حوزهای مبتنیبر روابط آزاد ارتباطی را برای دانشآموزان -که حس
استقاللطلبی در آنان درحال شکوفایی است -فراهم میآورد .مشاهدۀ فیلمها و عکسهای
مبتذل اینترنتی ،بلوغ زودرس بهدنبال دارد که دارای عوارض فردی و اجتماعی است و نتیجة آن،
تغییر در باورها و ارزشها و در یک کالم ،تغییر در شیوۀ جامعهپذیری است .دانشآموزانی که
بیشتر از اینترنت برای کنش ارتباطی استفاده میکنند ،جامعهپذیریشان (ارزشها ،هنجارها و
باورهایشان) از این ارتباط تأثیر میپذیرد .پس چگونگی استفاده از اینترنت و فضای مجازی ،بر
روند جامعهپذیری دانشآموزان تأثیر میگذارد .از اینرو ،نظریة کنش ارتباطی هابرماس و جامعة
تکبعدی مارکوزه ،ما را برای تبیین بیشتر و بهتر تأثیر اینترنت بر جامعهپذیری در میان
دانشآموزان دختر یاری میدهد .از آنجاکه استفادۀ نابجا از شبکههای اجتماعی ،بلوغ زودرس را
بهدنبال دارد ،میتوان گفت بلوغ زودرس از طریق استفاده از شبکههای اجتماعی ،بر
جامعهپذیری دختران تأثیر میگذارد.
پایگاه اجتماعی اقتصادی (بوردیو :)1بوردیو معتقد است که اندیشه و عملکرد کنشگران
اجتماعی ،بیش از هرچیز متأثر از ساختهای اقتصادی و اجتماعی است و با شناخت این
ساختها میتوان عملکرد افراد را در موقعیتهای گوناگون اجتماعی پیشبینی کرد .از دیدگاه
بوردیو ،افراد در پایگاههای اجتماعی و اقتصادی ،بهتدریج عادتوارههایی بهدست میآورند که
هریک از این عادتوارهها (سبک زندگی ،نوع خوراک ،پوشاک ،عالیق و سلیقهها) ،بر نحوۀ
نگرش ،تصمیمگیری و عملکرد آنها تأثیر میگذارد (ممتاز.)27 :1383 ،
افراد با توجه به پایگاه اقتصادی -اجتماعی که در جامعه بهدست آوردهاند ،سبک زندگی
متفاوتی درپیش میگیرند .کسانی که درآمد و تحصیالت باال دارند ،عالئق و ارزشهای خاصی
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1. Bourdieu
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متناسب با طبقهشان بهدست میآورند و متناسب با پایگاه اقتصادی– اجتماعیای که در آن قرار
دارند ،جامعهپذیری متفاوتی درپیش میگیرند و ارزشها و هنجارهای خاصی را درونی میکنند.

فرضیههای پژوهش
فرضیة اصلی :بهنظر میرسد بین عوامل اجتماعی (کنترل اجتماعی ،استفاده از رسانههای جدید و
پایگاه اقتصادی -اجتماعی) و بلوغ زودرس با جامعهپذیری ،رابطه وجود دارد .مشاهده میشود
که بخشی از فرضیة اصلی تحقیق ،سهمتغیری است .برایناساس ،فرضیههای تحقیق ارائه
میشود.
فرضیههای فرعی
 .1بین بلوغ زودرس و جامعهپذیری ،رابطه وجود دارد.
 .2بین استفاده از رسانههای جدید و جامعهپذیری ،رابطه وجود دارد.
 .3بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی و جامعهپذیری ،رابطه وجود دارد.
 .4بین کنترل اجتماعی و جامعهپذیری ،رابطه وجود دارد.
 .5بین استفاده از رسانههای جدید و بلوغ زودرس ،رابطه وجود دارد.
 .6بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی و بلوغ زودرس ،رابطه وجود دارد.
 .7بین کنترل اجتماعی و بلوغ زودرس ،رابطه وجود دارد.
 .8بین استفاده از رسانههای جدید و جامعهپذیری از طریق بلوغ زودرس ،رابطه وجود دارد.
 .9بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی و جامعهپذیری از طریق بلوغ زودرس ،رابطه وجود دارد.
کنترل اجتماعی

استفاده از رسانههای جدید

بلوغ زودرس

پایگاه اقتصادی -اجتماعی

شکل  .1مدل نظری پژوهش

جامعهپذیری
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روش پژوهش و جامعۀ آماری
روش این پژوهش ،پیمایشی است و اطالعات آن از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است.
جامعة آماری آن ،شامل تمامی مدارس راهنمایی دخترانة شهر شیراز است که براساس آمار
آموزش و پرورش شیراز ،شامل  3333دانشآموز دختر است .نمونة تحقیق ،با جایگزینی در
فرمول کوکران و با واریانس  250 ،0/15نفر بهدست آمد.

روایی و پایایی
با توجه به اهمیت جمعآوری اطالعات ،ابتدا از روایی محتوای پرسشنامه اطمینان حاصل شد.
روایی محتوا بدینمعناست که ابزار اندازهگیری ،همة ویژگیهای مفهوم مورد مطالعه را دربردارد
(ناجمیاس .)236 :1381 ،در این پژوهش ،برای حصول روایی قابلقبول در نشستهای متعدد با
مشورت خبرۀ این حوزه ،معتبرترین شاخصها از میان شاخصهای موجود در پرسشنامة
آزمونشدۀ پیشین گردآوری شدند .بهترین روش برای تعیین پایایی ابزار اندازهگیری ،بهدست
آوردن آلفای کرونباخ است .این روش برای محاسبة هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری بهویژه
پرسشنامه بهکار میرود .در این پژوهش ،ابتدا مطالعهای مقدماتی ،روی یک نمونة  30نفری از
دانشآموزان راهنمایی دخترانه انجام شد .سپس برای متغیرها آلفای کرونباخ گرفته شد که برای
متغیر بلوغ زودرس ،مقدار آلفا  0/75و برای جامعهپذیری  0/74درصد است .درنتیجه ،پرسشنامه
از نظر کمیت و کیفیت ،پایایی و همسازی درونی باالیی دارد .آلفای متغیرها در جدول  1ارائه
شده است.
جدول  .1مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
متغیر

آلفای استانداردشده

آلفای استانداردنشده

تعداد گویهها

جامعهپذیری

0/742

0/737

8

بلوغ زودرس

0/754

0/756

13

کنترل اجتماعی

0/837

0/828

9

استفاده از رسانة جدید

0/752

0/744

11
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مطابق مقادیر جدول  ،1مقدار آلفای متغیرهای اصلی پژوهش ،بیانکنندۀ پایایی قابلقبول
ابزار تحقیق است.

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
جامعهپذیری :جامعهپذیری فرایندی است که افراد از هنگام تولد تا مرگ ،به شیوههای گوناگون
از آن تأثیر میپذیرند .این فرایند ،ارزشها و هنجارهای فرهنگی جامعه را در قالب الگوهای
رفتاری هنجارمند به افراد منتقل میکند و بدینسان نسلها را به یکدیگر پیوند میدهد .افراد از
این راه یاد میگیرند که چگونه به نیازهای اجتماعی و زیستی خود ،بهگونهایکه از دیدگاه
اجتماعی پذیرفتهشده باشد ،پاسخ گویند تا به ارزشها ،هنجارها و اهداف فرهنگی آسیبی نرسد
(گیدنز .)107 :1381 ،برای سنجش متغیر جامعهپذیری ،از نه گویه با طیف لیکرت ،از کامالً
موافقم تا کامالً مخالفم استفاده شده است .معرفهای استفادهشده برای سنجش جامعهپذیری،
شامل رعایت ارزشها و هنجارها ،رفتار مطابق عرف جامعه ،رعایت قوانین مدرسه ،مشورت با
خانواده ،تعهد و مسئولیت در امور است.
کنترل اجتماعی :کنترل یا نظارت اجتماعی ،درواقع ،به بسط فراگرد اجتماعیشدن اطالق
میشود .این نظارتها از طریق روشها و وسایلی امکانپذیر است که در جامعه بهکار بسته
میشوند تا افراد را وادارند که خود را با چشمداشتهای یک گروه یا جامعة خاص تطبیق دهند
(کوئن .)145 :1384 ،در این پژوهش ،متغیر کنترل اجتماعی با نه گویه و با طیف پنجگزینهای
لیکرت سنجیده شده است .کنترل اجتماعی ،با درنظرگرفتن دو بعد کنترل اجتماعی مدرسه و
کنترل اجتماعی خانواده سنجیده میشود .گویهها با معرفهایی مانند نظارت معلمان و والدین
دانشآموزان بر نحوۀ گذران اوقات فراغت ،رفتوآمد ،انجام فرایض دینی ،استفاده از ماهواره و
اینترنت ،پوشش ظاهری و رعایت قوانین و مقررات و نظارت معلمان بر پوشش و ظاهر ،رفتار،
فرایض دینی و رعایت قوانین سنجیده میشود.
استفاده از رسانههای جدید :رسانه به تمام ابزارهای غیرشخصی ارتباطی گفته میشود که
بهوسیلة آن ،پیامهای دیداری یا شنیداری ،بهطور مستقیم به مخاطبان انتقال مییابند (خالصی،
 .)274 :1378در این پژوهش ،این متغیر با هشت گویة پنجگزینهای کمتر از نیم ساعت ،بین نیم
تا یک ساعت ،بین یک تا دو ساعت و بیش از دو ساعت استفاده نمیکنم ،میزان استفاده از
رسانهها سنجش میشود .این متغیر ،با معرفهای استفاده از فیسبوک ،شبکههای فشن و
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ماهوارهای ،سریال ماهواره ،اخبار ماهواره ،اینترنت و دانلود ،اینترنت و چت ،بهصورت اسمی
عملیاتی شده است.
بلوغ زودرس :تعریف پزشکی بلوغ زودرس ،بلوغ زودتر از  7سالگی است که بهندرت
ژنتیکی است .از نظر پزشکی ،در بیشتر موارد ،ناشی از اختالل در ترشح هورمونهاست .ترشح
غیرطبیعی هورمونها ممکن است ناشی از وجود تومورهای مغزی (بهویژه تومورهای هیپوفیز)
باشد .این تومورها با تولید غیرطبیعی هورمونهای جنسی یا هورمون محرک تیروئید یا
پروالکتین ،به شروع زودرس مراحل بلوغ در دختران و درنهایت ،شروع عادت ماهیانة زودتر از
هفتسالگی منجر میشوند .البته در بعضی پژوهشها ،شروع مراحل بلوغ ،در هشت یا نهسالگی
هم طبیعی تلقی نمیشود و به بررسی نیاز دارد (گریبالدی .)2007 ،از نظر روانشناختی ،بلوغ
زودرس ،با رفتارهایی مانند پرخاشگری ،تندخویی و روانپریشی و ضعف در تطابق با
خواستهای دیگران همراه است (لطفآبادی .)92 :1384 ،از نظر اجتماعی ،منظور از بلوغ
زودرس ،ظاهرشدن عالئم بلوغ در دختران پیش از سن بلوغ و مشاهدۀ تبعات آن مانند اضطراب
و نگرانی ،افسردگی ،بروز مشکل در تحصیل و مدرسه ،اختالل در خواب ،مشکلهای جسمی و
خودارضایی ،گرایش به ارتباط با جنس مخالف ،معاشرت با دوستان بزرگتر از خود ،انجام
فعالیتهای سنتشکنانه مانند فرار از مدرسه ،دیرآمدن به خانه ،انزوا ،استفاده از فیلمها و
تصاویر غیراخالقی و ...است .نشانههای بلوغ زودرس ،از پژوهشهای مگنسون و همکاران،
آذردشتی و نجفی گرفته شده است و با  13گویة طیف لیکرت سنجیده شده است .معرفهای
متغیر در دو بعد نشانههای رفتاری و نشانههای جسمی ،شامل موارد زیرند :تمایل به معاشرت با
جنس مخالف ،میل به فرار از مدرسه ،غیبت از مدرسه ،اهمیت ظاهر و آرایش ،تمایل به جراحی
زیبایی ،انزوا ،اختالل در خواب ،میل به وقتگذرانی با دوستان ،تمایل به معاشرت با جنس
مخالف ،گفتوگو با مادر درمورد بلوغ ،رخدادن اولین عادت ماهیانه ،بروز اولین نشانههای بلوغ
مانند رویش موهای ضخیم زیر بغل ،بزرگشدن سینهها و رشد ناگهانی.
پایگاه اقتصادی -اجتماعی :پایگاه ،موقعیت فرد در جامعه است و هرکسی تعدادی پایگاه
را اشغال میکند .پایگاه مشخص میکند که فرد در کجای جامعه قرار دارد و چگونه باید با دیگر
افراد رابطه داشته باشد (رابرتسون .)95 :1374 ،در اینجا متغیر پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،با
بهرهگیری از درآمد ماهیانة خانوار ،تحصیالت پدر و تحصیالت مادر سنجیده شده است.
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یافتهها
در ادامه ،ابتدا به توصیف متغیرهای اصلی پرداخته میشود .سپس فرضیهها ارائه و بررسی آماری
میشوند .متغیرهای اصلی پژوهش در جدول  2بههمراه بعضی آمارهها ارائه شده است.
جدول  .2آمارههای توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
متغیر

دامنه

میانگین

انحراف
معیار

فراوانی

اسیمرنف-
کولموگروف

معناداری

جامعهپذیری

15-47

24

6/4

249

1/77

0/004

بلوغ زودرس

22-59

35/8

19/3

247

1/95

0/001

استفاده از رسانهها

9-40

28/7

5/4

250

1/46

0/028

3-12

7/5

2/2

250

2/3

0/000

10-36

25

5/1

250

2/15

0/000

پایگاه اقتصادی-
اجتماعی
کنترل اجتماعی

در جدول  ،2عالوه بر مقادیر دامنه ،میانگین ،انحراف معیار و فراوانی متغیرهای اصلی
پژوهش ،نحوۀ توزیع متغیرها با بهرهگیری از آزمون نرمالیتی ارائه شده است .با توجه به
معناداری کوچکتر از  ،0/05همة متغیرها توزیع غیرنرمال دارند؛ بنابراین ،برای آزمون رابطة
متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در فرضیهها ،از آزمونهای ناپارامتری اسپیرمن و کروسکال
والیس بهجای پیرسون و آنالیز واریانس استفاده میشود .در جدول  ،3رابطة پنج فرضیة اول
تحقیق مشاهده میشود.
جدول  .3رابطۀ پنج فرضیۀ اول پژوهش
فرضیهها

ضریب همبستگی
اسپیرمن

سطح معناداری

فراوانی

/629

249
247
248

رابطة بلوغ زودرس و جامعهپذیری

-0/033

رابطة جامعهپذیری و بلوغ زودرس جسمی

0/220

/012

رابطة جامعهپذیری و بلوغ زودرس رفتاری

-0/181

/014

رابطة استفاده از رسانههای جدید با جامعهپذیری

-0/234

/000

249

رابطة پایگاه اقتصادی -اجتماعی با جامعهپذیری

0/181

/004

249

رابطة کنترل اجتماعی با جامعهپذیری

0/072

/256

249

رابطة کنترل اجتماعی با جامعهپذیری خانواده

0/140

/027

249

رابطة استفاده از رسانههای جدید و بلوغ زودرس

0/170

/007

247
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با توجه به نتایج جدول و سطح معناداری  /629مشاهده میشود که رابطة معناداری بین بلوغ
زودرس و جامعهپذیری وجود ندارد؛ بنابراین ،فرضیة اول پژوهش ،مبنیبر وجود رابطة بین
متغیر بلوغ زودرس و جامعهپذیری رد میشود .با توجه به رد مهمترین فرضیة پژوهش،
دگرگونیهای جسمی بلوغ زودرس ،از تغییرات رفتاری تفکیک شد و دوباره آزمون همبستگی
اسپیرمن ،بین بلوغ زودرس و جامعهپذیری بررسی شد که حاصل آن در جدول  3ارائه شده
است.
نتایج آزمون جدول  3نشان میدهد بین بلوغ زودرس جسمی و جامعهپذیری ،رابطة معنادار
وجود دارد .بهعبارتی ،تغییرات جسمی ،موجب تبعیت جدیتر دانشآموزان دختر از ارزشها،
هنجارها و قواعد محیطی میشود .با توجه به اینکه نتیجه کامالً معکوس فرضیة پژوهش است،
رابطة جامعهپذیری و بلوغ زودرس رفتاری پاسخگویان بررسی میشود.
جدول  3نشان میدهد رابطة جامعهپذیری و بلوغ زودرس رفتاری پاسخگویان ،منفی و
معنادار است؛ بنابراین ،فرضیة پژوهش مبنیبر رابطة بلوغ زودرس و جامعهپذیری ،با
درنظرگرفتن الگوی رفتاری همراه با بلوغ زودرس ،با جامعهپذیری رابطة منفی دارد.
با استناد به جدول ،با اطمینان  0/99و سطح خطای کوچکتر از  0/000رابطة آماری
معناداری بین دو متغیر جامعهپذیری و استفاده از رسانهها وجود دارد .با توجه به مقدار آزمون
( )-0/234و منفیبودن جهت آن میتوان گفت که رابطهای غیرمستقیم بین متغیر جامعهپذیری و
استفاده از رسانهها وجود دارد.
با توجه به سطح معناداری ( ،)0/004رابطة معناداری بین متغیر جامعهپذیری و پایگاه
اقتصادی -اجتماعی وجود دارد .همچنین با توجه به مقدار آزمون  0/181و جهت مثبت آن
میتوان گفت رابطة متغیر جامعهپذیری و پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،مستقیم است.
با توجه به سطح معناداری ( ،)0/256رابطة معناداری بین متغیر جامعهپذیری و کنترل
اجتماعی وجود ندارد و فرضیة چهارم پژوهش (بین کنترل اجتماعی و جامعهپذیری رابطه وجود
دارد) رد میشود .پیش از این اشاره شد که کنترل اجتماعی ،با دو بعد خانواده و مدرسه سنجیده
شده است .با تفکیک دو بعد ،مجدداً رابطه در جدول  3بررسی میشود .این جدول نشان
میدهد کنترل خانواده ،با جامعهپذیری دانشآموزان رابطة معنادار دارد؛ بنابراین ،تأثیر کنترل
اجتماعی خانواده ،بر جامعهپذیری دانشآموزان تأیید میشود ،اما این رابطه ،بین کنترل اجتماعی
مدرسه و جامعهپذیری تأیید نمیشود.
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با استناد به نتایج جدول ،با اطمینان  0/95و سطح خطای کوچکتر از  ،0/007رابطة آماری
معناداری بین دو متغیر میزان استفاده از رسانههای جدید و بلوغ زودرس وجود دارد .با توجه به
مقدار آزمون ( )0/170و مثبتبودن آن میتوان گفت که رابطة مستقیم و مثبتی بین این دو متغیر
وجود دارد و با افزایش میزان استفاده از رسانههای جدید (ماهواره و اینترنت) ،شاهد بلوغ
زودرس بیشتر در بین دختران خواهیم بود .درنتیجه ،فرضیة پنجم ،مبنیبر وجود رابطة میزان
استفاده از رسانههای جدید با بلوغ زودرس تأیید میشود.
در جدول  ،4میانگین بلوغ زودرس براساس نوع استفاده از سایتهای اینترنتی مقایسه
میشود.
جدول  .4میانگین بلوغ زودرس و نوع استفادۀ پاسخگویان از سایتهای اینترنتی
نوع استفاده از سایت

میانگین رتبهها

میانگین مقادیر

فراوانی

علمی

154/9

40

47

فیسبوک

104/5

33

131

تفریحی

133/76

36

38

خبری

144/5

39

4

استفاده نمیکنم

147

39

27

جمع

-

-

247

کروسکال والیس

22/6

معناداری

0/000

با توجه به جدول ،استفاده از سایتهای علمی با میانگین  ،154/9خبری با میانگین ،144/5
تفریحی با میانگین  133/76و فیسبوک با میانگین  ،104/5بهترتیب بیشترین استفاده را در بین
دختران داشته است و با توجه به سطح معناداری و با توجه به میانگین ،دخترانی که بلوغ
زودرس دارند ،بیشتر از سایتهای علمی ،تفریحی و خبری استفاده میکنند.
در جدول  ،5تفاوت میانگین بلوغ زودرس براساس نوع استفاده از سایتهای اینترنتی ،از
طریق آزمون ناپارامتری کروسکال والیس آزمون میشود.
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جدول  .5مقایسۀ میانگین بلوغ زودرس و نوع استفادۀ پاسخگویان از سایتهای اینترنتی
متغیر

کروسکال والیس

معناداری

فراوانی

نوع استفاده از سایتهای اینترنتی

22/6

0/000

247

با توجه به سطح معناداری ( ،)0/000رابطة معناداری بین متغیر بلوغ زودرس و نوع استفاده
از سایتهای اینترنتی وجود دارد.
درمورد برنامههای ماهوارهای و نوع گرفتن اطالعات از سایتهای اینترنتی ،نتیجهای مشابه
مقایسة میانگین بلوغ زودرس و نوع استفاده از سایتهای اینترنتی بهدست آمد .بهعبارتی ،با
استفادۀ بیشتر از برنامههای علمی و خبری ماهواره و کپیبرداری از سایتهای علمی و خبری،
میانگین بلوغ زودرس بیشتر مشاهده میشود .تفاوتهای میانگین با آزمون کروسکال والیس
معنادار است .در جدول  ،6رابطة پایگاه اقتصادی -اجتماعی و بلوغ زودرس بررسی میشود.
جدول  .6رابطۀ پایگاه اقتصادی -اجتماعی و بلوغ زودرس
فرضیهها

ضریب همبستگی

سطح

اسپیرمن

معناداری

-0/200

0/000

247

-0/358

0/000

247

رابطة بین بلوغ زودرس و پایگاه اقتصادی -اجتماعی
پاسخگویان
رابطة بلوغ زودرس با کنترل اجتماعی پاسخگویان

فراوانی

با توجه به دادههای جدول و سطح معناداری ( )0/000مالحظه میشود که بین پایگاه
اقتصادی -اجتماعی و بلوغ زودرس ،رابطة معنادار وجود دارد .همچنین با توجه به مقدار آزمون
 ،-0/200رابطهای معکوس و منفی بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی و بلوغ زودرس وجود دارد.
بهعبارتی هرچه پایگاه اقتصادی -اجتماعی باالتر باشد ،یعنی درآمد و تحصیالت باالتر باشد،
بلوغ زودرس کمتری را در دختران میبینیم و هر چه فرد در طبقة پایینتری قرار داشته باشد،
بلوغ زودرس در دختران افزایش مییابد.
جدول نشان میدهد بین کنترل اجتماعی و بلوغ زودرس ،رابطة معنادار وجود دارد؛ بنابراین،
کنترل اجتماعی با بلوغ بهموقع دانشآموزان رابطه دارد.
در ادامه ،در جدول  7رابطة میزان استفاده از رسانههای جدید بر جامعهپذیری بهدلیل بلوغ
زودرس بررسی میشود.
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جدول  .7رابطۀ میزان استفاده از رسانههای جدید بر جامعهپذیری بهدلیل بلوغ زودرس
فرضیهها
همبستگی میزان استفاده از رسانههای جدید و
جامعهپذیری با کنترل بلوغ زودرس پاسخگویان
همبستگی بین بلوغ زودرس و کنترل اجتماعی
پاسخگویان

همبستگی تفکیکی

سطح معناداری

فراوانی

-0/183

0/004

244

0/214

0/000

244

با کنترل متغیر بلوغ زودرس ،سطح معناداری برای تأثیر استفاده از رسانههای جدید بر
جامعهپذیری  0/004است و استفاده از رسانهها و جامعهپذیری در دختران ،رابطهای معنادار با
کنترلشدن متغیر بلوغ زودرس وجود دارد ،اما همانطورکه در جدول  7میبینیم ،سطح معناداری
بین متغیر میزان استفاده از رسانهها و جامعهپذیری  0/000است و با کنترلکردن متغیر بلوغ
زودرس ،به  0/004تغییر یافته است .با توجه به این عوامل میتوان استنباط کرد که متغیر بلوغ
زودروس بهواسطة متغیر استفاده از رسانهها بر جامعهپذیری تأثیر گذاشته است .مشاهده میشود
که رابطة استفاده از رسانههای جدید و جامعهپذیری با کنترل متغیر بلوغ زودرس همچنان
معنادار است.
با کنترل متغیر بلوغ زودرس ،سطح معناداری برای تأثیر پایگاه اقتصادی -اجتماعی و
جامعهپذیری  0/000است و بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و متغیر جامعهپذیری (با کنترل
متغیر بلوغ زودرس) ،رابطة معناداری وجود دارد .همانطورکه در جدول  8مشاهده میشود،
سطح معناداری بین متغیر میزان استفاده از رسانهها و جامعهپذیری  0/004است و با کنترلکردن
متغیر بلوغ زودرس ،سطح معناداری به  0/000تغییر یافته است .با توجه به این عوامل میتوان
استنباط کرد که متغیر بلوغ زودرس ،بر رابطة بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی و جامعهپذیری
تأثیرگذار است.
در جدول  ،8رابطة متغیر کنترل اجتماعی و بلوغ زودرس بررسی میشود.
جدول  .8همبستگی بلوغ زودرس و کنترل اجتماعی پاسخگویان
متغیر

اسپیرمن

معناداری

فراوانی

کنترل اجتماعی

-0/358

0/000

247
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جدول  8رابطة کنترل اجتماعی و بلوغ زودرس را معنادار نشان میدهد .رابطه منفی است؛
یعنی با افزایش کنترل اجتماعی ،میزان بلوغ زودرس کاهش مییابد.
درادامه ،رابطة کنترل خانواده و جامعهپذیری -هنگامیکه بلوغ زودرس نباشد -بررسی
میشود .کنترل اجتماعی خانواده ،بهایندلیل بر کنترل اجتماعی ترجیح داده شده است که رابطة
کنترل خانواده و جامعهپذیری تأیید شده است .این رابطه در جدول  9ارائه میشود.
جدول  .9همبستگی بین کنترل اجتماعی خانواده و جامعهپذیری پاسخگویان بدون بلوغ زودرس
متغیر

اسپیرمن

معناداری

فراوانی

کنترل اجتماعی خانواده

0/118

0/065

244

جدول نشان میدهد هنگامیکه بلوغ زودرس کنترل میشود ،رابطة کنترل اجتماعی و
جامعهپذیری ،غیرمعنادار میشود.
استفاده از رسانههای جدید
-0/234

0/170

جامعهپذیری
کنترل اجتماعی خانواده

-0/358

بلوغ زودرس

0/220

-0/200
0/181

پایگاه اقتصادی -اجتماعی

شکل  .2همبستگیهای دومتغیری مدل پژوهش

شکل  ،2رابطة معنادار متغیرهای مستقل (استفاده از رسانههای جدید ،کنترل خانواده و پایگاه
اقتصادی و اجتماعی) را با متغیر وابستة جامعهپذیری نشان میدهد .رابطة بلوغ زودرس جسمی
و جامعهپذیری نیز تأیید شده است .پس از اعمال همبستگی تفکیکی ،مدل نظری پژوهش
بهصورت شکل  3بهدست آمد.
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استفاده از رسانههای جدید

-0/183

کنترل اجتماعی خانواده

-0/127

0/031

جامعهپذیری

0/177
پایگاه اقتصادی -اجتماعی

شکل  .3پس از آزمون همبستگی تفکیکی

شکل  ،3براساس یافتههایی ارائه میشود که با درنظرگرفتن ابعاد متغیرها ،روابطی مشابه با
مدل نظری تحقیق را نشان میدهد؛ مانند کنترل خانواده که با جامعهپذیری رابطه نشان داد و
بلوغ زودرس رفتاری که با جامعهپذیری رابطة منفی دارد .درحالیکه برخالف انتظار ،بلوغ
زودرس جسمی با جامعهپذیری رابطة مثبت دارد و کنترل اجتماعی مدرسه و خانواده با
جامعهپذیری رابطهای ندارد .درصورتیکه با تفکیک جامعهپذیری از طریق مدرسه و خانواده و
درنظرگرفتن کنترل خانواده ،رابطه مطابق انتظار تایید شد .براین مبنا مالحظه میشود که در شکل
 ،3با کنترل متغیر بلوغ زودرس رفتاری ،رابطة کنترل خانواده و جامعهپذیری بیمعنا شد .درمورد
رسانه و پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،هرچند رابطه هنوز معنادار است ،به میزان شایان توجهی
کاهش مییابد؛ بنابراین ،فرضیة اصلی تحقیق مبنی بر تأثیر معنیدار بلوغ زودرس بر
جامعهپذیری دختران جوان (البته با واسطة متغیرهای رابط همچون کنترل خانوادگی ،استفاده از
رسانههای جدید و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی) تأیید میشود.

بحث و نتیجهگیری
در مطالعة حاضر ،عوامل اجتماعی مؤثر بر بلوغ زودرس و جامعهپذیری در میان دختران شهر
شیراز بررسی شده است .این عوامل اجتماعی ،شامل متغیرهای کنترل اجتماعی ،استفاده از
رسانههای جدید و پایگاه اقتصادی -اجتماعی هستند .دلیل انتخاب شهر شیراز برای انجام این
پژوهش ،وجود تنوع قومی و خردهفرهنگهای متنوع در این شهر است که مسئلة جامعهپذیری
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در نوجوانان را قدری پیچیدهتر کرده است .جامعهپذیری در جوامع همگون ،همواره سادهتر از
جوامع ناهمگون است .این امر در مسیر رشد و بلوغ نسل نوجوان ،چالشی بزرگ ایجاد میکند.
چارچوب نظری این پژوهش ،با بهرهگیری از نظریههای پارسونز ،دورکیم (کنترل اجتماعی)،
هابرماس و مارکوزه (استفاده از رسانة جدید) و بوردیو (پایگاه اجتماعی -اقتصادی) تدوین شد.
نتایج نشان داد جز رابطة کنترل اجتماعی و جامعهپذیری و رابطة بلوغ زودرس با جامعهپذیری،
فرضیههای دیگر تأیید میشود؛ یعنی استفاده از رسانههای جدید و پایگاه اقتصادی -اجتماعی با
جامعهپذیری رابطه دارد .هرسه متغیر استفاده از رسانههای جدید ،کنترل اجتماعی و پایگاه
اقتصادی -اجتماعی ،با متغیر بلوغ زودرس رابطة معنادار دارند .دو فرضیة تأییدنشدۀ رابطة کنترل
اجتماعی و جامعهپذیری و رابطة بلوغ زودرس با جامعهپذیری ،در بسیاری از پژوهشهای
اجتماعی تأیید شدهاند .بههمینسبب ،منظور رابطهها در سطح ابعاد متغیرها بیشتر بررسی شد.
متغیر کنترل اجتماعی ،متشکل از دو بعد کنترل اجتماعی خانواده و کنترل اجتماعی مدرسه است.
تفکیک ایندو و بررسی رابطه با جامعهپذیری نشان داد کنترل اجتماعی خانوادگی با
جامعهپذیری رابطة معنادار دارد ،اما این رابطه بین کنترل اجتماعی مدرسه و جامعهپذیری تأیید
نمیشود .بهعبارتی ،کنترل اجتماعی خانواده در میان دانشآموزان دختر شهر شیراز ،کارآمدتر از
کنترل اجتماعی مدرسه بر این دانشآموزان است .هنگامیکه متغیر بلوغ زودرس رفتاری کنترل
شد ،مطابق انتظار رابطة میان کنترل اجتماعی خانواده و جامعهپذیری بیمعنا شد؛ بنابراین ،متغیر
بلوغ زودرس رفتاری بهعنوان یک متغیر واسط بین کنترل اجتماعی خانواده و جامعهپذیری
تأثیرگذار است .همانگونه که مالحظه میشود ،متغیر بلوغ زودرس نیز شامل دو بعد بلوغ
زودرس رفتاری و بلوغ زودرس جسمی است .بلوغ زودرس جسمی ،برخالف انتظار با
جامعهپذیری رابطة مثبت دارد .یعنی با افزایش بلوغ زودرس جسمی ،نهتنها جامعهپذیری دچار
اختالل نمیشود ،بلکه تقویت نیز میشود .این رابطه با بعد رفتاری بلوغ زودرس بهگونهای دیگر
بهدست آمد؛ یعنی با افزایش بلوغ زودرس رفتاری ،جامعهپذیری کاهش مییابد که مطابق انتظار
است؛ بنابراین ،دستاورد پژوهش حاضر ،یافتههای لنگرودی ،علینیا ،پارسونز و دورکیم را -که
نقش کنترل خانواده را بر جامعهپذیری و بلوغ زودرس مؤثر میدانند -تأیید میکند .نظر
هابرماس و مارکوزه درمورد نقش منفی رسانههای جدید بر جامعهپذیری و بلوغ زودرس نیز
تأیید شد .همچنین نظریة تأثیر پایگاه اقتصادی -اجتماعی -که تعیینکنندۀ عادتوارهها ،سالیق و
عالیق افراد است -نیز با الهام از نظریة بوردیو بر جامعهپذیری و بلوغ زودرس تأیید شد ،اما
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نتایج نشان میدهد روابط مطرحشده در نظریهها باید در سطحی پیچیدهتر و بهدور از کلینگری
بررسی و مطالعه شود؛ برای مثال ،تبیین نقش کارگزاران کنترل اجتماعی -که معموالً مدرسه و
خانواده درنظر گرفته میشوند -به مطالعة دقیقتر نیازمند است ،اما نقش هدایتگر و حمایتگر
خانوادۀ دانشآموزان ،هنوز از نقش تربیتی مدارس برجستهتر است .مدرسه در زمینة کنترل
اجتماعی دانشآموزان کمتر موفق بوده است و در این زمینه ،هنوز خانواده تعیینکنندۀ اصلی
است .نکتة دیگر درمورد متغیر بلوغ زودرس است .این پدیده نیز بهتر است با درنظرگرفتن ابعاد
مختلف آن قضاوت شود و بعد جسمی و رفتاری آن بهتفکیک بررسی شود .شاید بهتر باشد با
دو عنوان متفاوت و جدا از یکدیگر ،در پژوهشهای دیگر بیشتر بررسی شود .دستاورد دیگر
پژوهش ،رابطة مثبت بین بلوغ زودرس جسمی و جامعهپذیری است که برخالف انتظار است.
با توجه به اینکه نمونة آماری ،از بین دختران دانشآموز انتخاب شده است ،بهنظر میرسد
عوامل محیطی وسیعتر ،از جمله زمینة فرهنگی -که فراتر از خانواده و مدرسه است -بر رفتار و
ذهنیت این گروه ،نقشی کنترلکننده ایفا میکند؛ بهگونهایکه با تعیین قلمرو انتظارات ،نقش
مهمتر دخترانی که از نظر جسمی و ظاهری بلوغ یافتهاند ،فشار بیشتری را بر این گروه برای
همنوایی با ارزشها و هنجارها وارد میکند .مطالعة حاضر ،در زمینة فرهنگی خاصی انجام شده
است که در آن ،معموالً حساسیت باالیی درمورد کنترل دختران نوجوان وجود دارد؛ بهویژه
دختران نوجوانی که نشانههای بلوغ جسمی آنان ،از زیر ذرهبین نگاه اطرافیان دور نمیماند .در
چنین زمینة اجتماعی و فرهنگی ،با توجه به اینکه نشانههای بلوغ جسمی مشهود است،
دستیافتن به رابطة مثبت بلوغ جسمی و جامعهپذیری ،بهدلیل فشار هنجاری اجتماعی ،دور از
انتظار نبوده است.
با توجه به نتایج و همچنین با درنظرگرفتن نقش منفی رسانههای جدید ،راههایی از این قبیل
پیشنهاد میشود :تشویق و ترغیب جوانان به استفاده از رسانههای داخلی ،اعمال فشار به مدیران
فرهنگی برای بهبود محتوای برنامههای رسانههای داخلی ،آموزش چگونگی استفادۀ صحیح
نوجوانان از رسانههای جدید (اینترنت و ماهواره) با توجه به تأثیر استفاده از اینترنت و ماهواره
بر بلوغ زودرس ،استفاده از کارشناسان و متخصصان در مدارس برای توجیه دخترانی که با بلوغ
زودرس بهویژه بلوغ رفتاری و نه صرفاً جسمی مواجهاند ،افزایش پژوهشهای اجتماعی درمورد
بلوغ زودرس و تبعات اجتماعی آن و انجام پژوهشهای مشابه در میان دانشآموزان پسر.
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