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  فرانک کالنتری
شاید این جمله را از پدر و مادرهای زیادی شنیده باشید 
که »مشکالت فرزندان با بزرگ شدنشان بزرگ تر می شود« 
اما درواقع این طور نیست، مشکالت آن ها بزرگ نمی شود 
بلکه  تغییر می کند و این والدین و مربیان هستند که باید 
مهارت برخورد با این مشکالت را یاد بگیرند. در جامعه 
امروز که سرعت تغییر به شدت افزایش یافته هرروز باید 
تمهید تازه ای  برای مواجه با بحران های این دوره اندیشید. 
8آبان روز جهانی نوجوان و 13 آبان روز دانش آموز است. 
تعریف چنین روزهایی در تقویم به این دلیل است که مردم 
و مسئولین توجه بیشتری به یک  قشر خاص داشته باشند. 
مسائل و مشکالت مربوط به نوجوانان چه برای خانواده 
که کوچک ترین واحد اجتماعی است تا مدرسه و مسئولین 
چالشی ترین دوران رشد است. اما گاهی به نظر می رسد 
آن چنان که بایدوشاید جامعه آمادگی پذیرش این گروه را 
که در آستانه ورود به جوانی هستند را ندارد. الزم نیست 
برای درک این مسئله  تحقیق گسترده ای کرد. کافی است 
سری به لباس فروشی،کتاب فروشی   یا  مراکز تفریحی و 
فرهنگی بزنید تا بفهمید نوجوانان در هیچ گروه خاصی 
قرا نمی گیرند نه کودک هستند نه بزرگسال. یک نوجوان 
یا باید لباس کودکانه بپوشد فیلم کودکان را ببیند و کتاب 
کودکان را بخواند یا به یک باره با محصوالت مربوط به 
بزرگساالن مواجه شود.حتی تلویزیون که امروز دیگر نقش 
تربیتی کمرنگی را ایفا می کند وقتی سراغ برنامه سازی برای 
نوجوانان می رود گویا نویسنده و مجری اش را از دنیای 
دیگری می آورد چون نه دغدغه برنامه سازان ، نه مجری  
بازیگر هایی که برای این برنامه ها استفاده می شود شبیه 
نوجوانانی که در اطرافمان می بینیم، نیست. این  مسائل 
مادرهایی  و  پدر  که  باشد  چیز هایی  کوچک ترین  شاید 
می شوند.  مواجه  آن  با  دارند  خانه  در  نوجوان  یک  که 
مشکالت و مسائل بزرگ تری وجود دارد  که ریشه در 
مسائل کوچک دارد مانند گرایش به  مواد مخدر،  روابط 

جنسی زودهنگام و... 
هر بار که آمارهای مصرف مواد مخدر اعالم می شود، 
عده ای از مردم بیشتر از همه نگران می شوند. آن ها که 
خطرپذیری  سن  که  می دانند  و  دارند  نوجوان  فرزندان 
از همین جا آغاز می شود. مسئوالن هم البته در این مورد 

تقاضای ستاد  معاون کاهش  به تازگی  نیستند.  بی تفاوت 
اعتیاد  از  پیشگیری  مواد مخدر درباره پوشش  با  مبارزه 
دانش آموزی اعالم کرده که این پوشش در حال حاضر 8 
تا 1۰درصد  است، اما باید به بیش از ۴۰  تا 5۰ درصد برسد.
 نگرانی به حدی است که قرار است ارزیابی مصرف 
مواد مخدر در بین دانش آموزان از این به بعد هر 5 سال 

انجام شود.
و  می کند  ابالغ  را  کلی  سیاست های  بیشتر  مجلس 
نیروی  عهده  بر  بیشتر  اجرایی  برنامه های  و  آیین نامه ها 
انتظامی و وزارت کشور است. مشکالت این چنینی فقط 
با همکاری آن  از طریق کمیسیون درمان و بهداشت و 
حل نخواهد شد. برعکس به نظر می آید مشکل استفاده 
دانش آموزان از مواد مخدر یک مشکل فرهنگی عمیق است 
که نیاز به ریشه یابی دارد و باید خیلی عمیق تر به آن پرداخت. 

کاری که همواره آموزش و پرورش انجام داده این بوده که 
در دوران دبیرستان نظارت ها و کنترل ها را بیشتر کند. اما 
به نظر من این روش کامال اشتباه است. وقتی شخصیت 
یک نفر شکل می گیرد و آگاهانه سراغ مواد مخدر می رود 
چه کاری می توان برای آن انجام داد، جز این که بتوان او را 
با تهدید از انجام علنی یک کار بازداشت. این بچه ها اگر 
تحت بیشترین کنترل ها هم باشند باز خلوتی پیدا می کنند 
که در آن مواد مصرف کنند. اتفاقی که باید بیفتد این است 
که باید از پیش از دبستان و در دوران دبستان بچه ها را 
با خطرات مواد آشنا کرد و جوری برخورد کرد که آن ها 
در سنین نوجوانی کامال آگاهانه و از روی اختیار سراغ 

مواد مخدر نروند. 
سال    18 پایین  سن  در  جنسی  ارتباط  رواج  درباره 
گفته شده است که ارتباط دختران و پسران نسبت به 3۰ 

سال گذشته سه برابر شده و زمان شروع رابطه به دوران 
تحصیلی راهنمایی و نوع رابطه از عاطفی به جنسی رسیده 
و ارتباط هم زمان با چند نفر زیاد شده است . در الگوی 
غرب به پدر و مادر توصیه می شود فرزندان خود را از 
با  آن ها  رابطه  تا  کنند  راهنمایی  سالگی   17 تا   13 سن 
جنس مخالف به رابطه جنسی تبدیل نشود و تنها مراقب 
این مسئله باشند، اما آمارها نشان می دهد که هزاران دختر 
نوجوان 15 ساله در غرب این سن باردار شده اند نحوه 
برخورد با این مسائل ساده نیست و از الگوی یکسانی 
پیروی نمی کند اما اغلب روانشناسان معتقدند، آموزش، 
احساس گناه و ایجاد ترس نیست، البته باز کردن مسائل 
بدون هیچ حیا و شرمی هم نیست بلکه باید با نوجوانان 
با زبان علمی ساده صحبت کرد و آموزش والدین نیز در 

نظر گرفته شود.

نوجوانان به شدت آسیب پذیر هستند 

گروه سنی در خطر را دریابید 
خبر

برگزاری اولین سمینار تخصصی ازدواج 
کودکان توسط جمعیت امام علی)ع(

سپید: طبق آمار معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور، 17 درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به سن 
18 سالگی است. بر اساس آمار 9 ماه اول سازمان ثبت احوال ایران سال 9۴ 
اعالم شد بیش از 5 درصد زنانی که در این مدت ازدواج کرده اند کمتر از 
15 سال سن داشته اند. مطالعات و شواهد موجود نشان می دهد که ریشه   
بسیاری از معضالت زنان به ازدواج آن ها در سنین کودکی برمی گردد. 
ازجمله این معضالت می توان به رشد بی رویه جمعیت بدون اوراق هویت 
در مناطق حاشیه، ثبت نشدن ازدواج ها، شیوع پدیده کودک-بیوه و... اشاره 
کرد. با ازدواج یک کودک، او ممکن است در معرض رابطه جنسی اجباری 
قرار بگیرد و برای او که هنوز ازنظر جسمی و جنسی تکامل نیافته، این 
موضوع به شدت می تواند عواقب تهدیدکننده سالمتی به همراه داشته 
باشد. نداشتن آزادی رشد و استقالل شخصی، آثار روانی – اجتماعی 
و هیجانی بسیاری را می تواند به همراه داشته باشد. برای دختران اغلب 
با نقش نان آوری و  محدودیت به کار خانگی و برای پسران مواجهه 
همسری، چندان همخوانی  با الگوهایی که جامعه در بعد وسیع از این 
سنین ارائه می دهد، ندارد. جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی 
امام علی )ع( نخستین بار توسط تعدادی از دانشجویان دانشگاه شریف 
در سال 1378 فعالیت های خود را آغاز کرده و باهدف ریشه کن کردن 
فقر و کاهش آسیب های اجتماعی و باال بردن سطح آگاهی عمومی عمده 
فعالیت های خود را بر شناخت تئوریک و میدانی معضالت محالت حاشیه 
نهاده و با مطرح کردن معضالت اجتماعی سعی در تقویت مشارکت 
عمومی کرده است. با توجه به سابقه 17 ساله   جمعیت امام علی )ع( 
در مناطق حاشیه نشین و معضل خیز شهرها و روستاهای محروم کشور 
این سازمان مردم نهاد همواره شاهد پیامدهای ناگوار ناشی از ازدواج 
در سنین کودکی در این مناطق بوده است. ازآنجایی که اولین گام در 
جهت رفع یک معضل شناخت دقیق و علمی آن است، لذا لزوم بررسی 
و  حاشیه نشین  مناطق  در  زودهنگام  ازدواج  مسئله   میدانی  و  تئوریک 
امام  جمعیت  ازاین رو،  می شود.  احساس  بیش ازپیش  کشور  روستایی 

علی )ع( در نظر دارد تا با برگزاری اولین 
سمینار تخصصی ازدواج کودکان، به بررسی 
اجتماعی،  فرهنگی-  ابعاد  از  پدیده  این 
روانشناسی  و  پزشکی  حقوقی،  فقهی- 
به سمینار  بپردازد. آخرین اخبار مربوط 
کنید:  دنبال  آن  وب سایت  طریق  از  را 
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