
 
 

 

مقطع تاکیدبردر بیه داوش آموزان  بسهکاری گرایش به  اقتصادی وطبقه  اجتماعی  رابطه  بررسی
 تهران شهر ریمتوسطه 

 2متيمحمذرضب حط1دكتز ػجذالزضب ثبلزي ثىجبر

 چکیده 

ثشَکبري پذیذٌ اي اجتمبػي ي داراي ثستز اجتمبػي است َز چىذ كٍ ػًامل سیستي ، رياوي، جغزافيبیي، لوًمي،  
كىىذ، تجييه مسألٍ ثز اسبس ػبمول   گيزي ي ثزيس وًع ثشٌ ثسيبر مُمي ایفبء مي ي ي مًارد دیگز در وحًٌ ضکلوژاد

محيظ اجتمبػي، تحذیذ وگزش حوًسٌ جبمؼوٍ ضىبسوي اجتموبػي اسوت ً ًحوب  وحوًٌ ػمچکوزد كوًچکتزیه ي          
فتبرَبي َىجبري افزاد ثب مُمتزیه وُبد اجتمبػي یؼىي ًبوًادٌ كٍ ومص مُمي را در َمکبري ي متجبوس كزدن ر

الت وبدي فوزد يميوشان    –اجتمبػي  عجمٍیه پژيَص ثٍ مىظًر ثزرسي راثغٍ ميشان امحيظ اجتمبع ثز ػُذٌ دارد.
جبمؼٍ آمبري تحميك حبضز را كچيٍ داووص آموًسان ممغوغ متًسوغٍ     يثب ريش پيمبیص اوجبم ضذٌ است. ثشَکبري

وفز اس داوص آمًسان  مي ثبضذ  كٍ دادٌ َبي آن 260ذاد جمؼيت ومًوٍ پژيَص را تؼ ضُز ري تطکيل مي دَذ ي
الت وبدي ي  –اس عزیك پزسطىبمٍ گزدآيري ضذٌ است. در ایه مغبلؼٍ ثزاي وطوبن دادن راثغوٍ عجموٍ اجتموبػي     

یبفتٍ َبي پژيَص وطبوگز آن است كٍ ثيه  اس وظزیبت متؼذدي وظيز مزته ،يثز ،ي...استفبدٌ ضذٌ است ، ثشَکبري
ٍ اجتمبػي)ضوغل يدرآموذ   مو متغيزَوبي عج  بي ثشَکبریزاثغٍ مؼىوي داري يجوًد دارد در ضومى    ي عجمٍ  اجتمبػ

يتح يالت( ثب ثشَکبري  راثغٍ اي مؼکًس داضتٍ اوذ، یؼىي َزچٍ ثٍ ميشان ضغل يتح يالت يدرآموذ فوزد ثوب     
 ثبضذ ميشان ثشَکبري ويش كبَص مي یبثذ.
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 مقدمه

جبمؼٍ ضىبسي، ثشَکبري » يمطکالت اجتمبػي پيچيذٌ دويبي امزيس است.ثشَکبري كًدكبن يوًجًاوبن اسمسبئل 

 كًدكبن يوًجًاوبن راوًػي وبسبسگبري اجتمبػي مي داوذ كٍ اس افزاد در سىيه پبیيه سز مي

جبمؼٍ ضىبسي، ثشَکبري كًدكبن يوًجًاوبن راوًػي وبسبسگبري اجتمبػي مي داوذ كٍ اس افزاد در سىيه پبیيه سوز  

كوٍ دروُبیوت ثوٍ    ( ثٍ عًر كچي ثشَکبري رفتبري است ثزًالف اًالق جبمؼٍ 7/12/84یٍ اعالػبت،وطز«)مي سوذ.

سیبن جبمؼٍ است، ثشَکبري رفتبرَبیي است كٍ كًدكبن يوًجًاوبن ػبمالن آوُب َستىذ ياس مىظز جبمؼٍ ضوىبًتي  

رتي كٍ ووًع يرفتوبر آوُوب یکوي     ثب ػبمالوي كٍ َمبن وًع رفتبر را درسىيه ثب  اوجبم مي دَىذ تفبيت داروذ. درحً

است يَزدياس وظز حمًلي رفتبري وبثُجبر ضىبًتٍ ضذٌ اوذي احً   ػبمالن چىيه رفتبري تىجيٍ مي ضًوذ. كًدكبن 

يوًجًاوبن ، اس وظز رفتبري يجبمؼٍ پذیزي درمزاحل فزاگيزي َستىذ يجبمؼوٍ مًفوا اسوت كوٍ درموًرد رفتوبر       

يثب اثشار ي يسبیل مالیم تزي ثٍ آمًسش يجبمؼٍ پذیزي آوُب الذام كىذ. تًجٍ وبثُىجبر ایه گزيٌ ثزدثبري وطبن دَذ 

ثٍ ایه يالؼيت ثٍ جزیبن فکزي ياجتمبػي ثبس مي گزدد كٍ ثبفًُروظبم اجتمبػي جذیذدراريپب ايج گزفت يامزيسٌ 

جزیوبن فکوزي    دراغچت جًامغ پذیزفتٍ ضذٌ است. ياس كًدكبن يوًجًاوبن ثٍ اوًاع گًوبگًن حمبیت مي ضًد. ایوه 

ياجتمبػي ػبمل پيذایص رفتبر وبثُىجبر را ثيطتز ثٍ وظبم اجتمبػي وسجت مي دَذ توب ًوًد فوزد. سوزلت سوبدٌ،      

ضزة يجزح ػمذي، تخچا اسممزرات راَىمبیي يراوىذگي، لتل ػمذي، گذایي، اػتيبد ثٍ الکل يمًاد مخذر اسجمچٍ 

ضًوذ. ػذٌ اي اسحبحت وظزان مبوىذ: كىي، سوبدرلىذ   ثشَکبري َبیي است كٍ كًدكبن يوًجًاوبن مزتکت آوُب مي

ػچت پيذایص ثشَکبري كًدكبن يوًجًاوبن رادرػًامل اجتمبػي داوستٍ اوذ. ایه گوزيٌ ػًامول اجتموبػي را ثوٍ دي     

 دستٍ تمسيم مي كىىذ:



 
 

سخت ( ػًامل ًبوًادگي )وًع تؼچيم يتزثيت درًبوًادٌ، وذاضته سزپزست، يجًد وبثُىجبري َب درًبوًادٌ، 1

 گيزي اػضبي ًبوًادٌ، رد دضمىي يستم وبپذري يوبمبدري(

ػذٌ . . (ػًامل اجتمبػي)حزف يجًد محيظ َبي جزم سا مبوىذ: ثذ آمًسیُبي سيىمب، تچًیشیًن، لمبرًبوٍ َب ي 2

ثٍ ػًامل فزدي درثزيس ثشَکبري َبي كًدكبن يوًجًاوبن تًجٍ  -اي اسحبحت وظزان مبوىذ: َيزضي ،مزته ي فزيیذ

وذ. ایه گزيٌ در ثزرسي َبي ًًد ثٍ يضؼيت جسمي يرياوي فزد ثشَکبر تًجٍ مي ومبیىذ يػًامل مؤثز درثزيس دار

 ثشَکبري را دي دستٍ مي داوىذ:

 (يجًد پذر يمبدر وبثُىجبر1

 محيظ ثبیذ َزچيش اس لجل. وبثُىجبري پيذایص ثزرسي ثزاي ثشَکبر درفزد يريحي جسمي وبرسبیُبي يجًد ( 2 

اد اس ایه دیگبٌ پذري مبدر وبتًان يیب ثشَکبر يیب محيظ د لزار مغبلؼٍ مًرد را ثزآن حبكم يوظبم ػياجتمب َبي

وبسبلم ثزاي رضذ ضخ يت ياستؼذاد َب وبضي اس وظبم اجتمبػي است. وظبم اجتمبػي مىجؼث اسرياثظ اجتمبػي 

رياوي  -ٍ سميىٍ فزدي، ضخ يتيسميىٍ راثزاي ثزيس يفًُر َزگًوٍ رفتبر اجتمبػي مسبػذ فزاَم مي كىذ. گزچ

محيظ ًبوًادٌ يتؼچيم يتزثيت ي محل رضذ يومً ايليٍ درپيذایص اوًاع ثشَکبري َبي كًدكبن يوًجًاوبن تأثيز 

دارد، امب چىيه سميىٍ َبیي ثب مبَيت يكيفيت رياثظ اجتمبػي افزاد جبمؼٍ ارتجبط مستميم دارد. مؼظالت 

د يجبمؼٍ ثٍ يجًد آيرد ایه است كٍ ثبػث گسيختگي ًبوًادگي يمطکالتي كٍ ثشَکبر مي تًاوذ ثزاي فز

يوبكبرآمذي جًاوبن ثزاي اوت بة ضغل مي ضًد يثبػث ػذم يجًد اػتمبد در جبمؼٍ يثيه اػضبي ًبوًادٌ مي ضًد 

يمًجت ثزچست سدن ثزجًاوبن يػذم اػتمبد افزاد وسجت ثٍ آوُب مي ضًد. درایه تحميك سؼي مي ضًد كٍ ثٍ 

 بػي كٍ ممکه است در فزاَم كزدن سميىٍ گزایص ثٍ ثشَکبري وًجًاوبن مؤثز ثبضىذ اضبرٌ كىيم. ػًامل اجتم



 
 

تًان ثٍ مىشلٍ یك ثيمبري اجتمبػي تچمي  ضىبسبوٍ ثٍ ایه پذیذٌ وگزیستٍ ضًد ثشَکبري را مي ثب دیذي جبمؼٍ

َبي پيذایص آن  ضىبًت ي ثٍ سميىٍومًد كٍ ثبیذ مؼبلجٍ ضًد. مسچمب  ثزاي مجبرسٌ ثب َز مزضي ثبیذ اثتذا آن را 

ثزد، سپس ثيمبر را وجبت دار ي اس ثزيس ديثبرٌ ایه ػبرضٍ پيطگيزي ومًد. چىبوچٍ ثشَکبري یك ػبرضٍ ي  پي

پذیز جبمؼٍ در مؼزض اثتال ثٍ ایه  ثٍ ػىًان یکي اس الطبر آسيت« لطز وًجًان»آسيت اجتمبػي تچمي ضًد، لذا 

 اوذ. دچبر ضذٌػبرضٍ َستىذ یب ثٍ وًػي اس آن 

گيزي اػمبل وبثُىجبر ضىبًت پيذا كىىذ،  ضًد كٍ مسئًليه مزثًط، ثٍ چگًوگي ضکل َب، سجت مي ثزرسي ػچت

َبي ححيح ي مىبست مجبرسٌ ثب آوُب را جستجً ومبیىذ. لذا ایىگًوٍ مغبلؼبت ي تحميمبت ضزيرت  آوگبٌ ضيًٌ

د، مىطبء آوُب كطا گزدد ي ثب ًزٌ راَُبي احال ح ي تز ضىبًتٍ ضً یبثىذ تب كجزيیُب ي جزایم ثُتز ي ػميك مي

َبست كٍ امکبن پيطگيزي اس اثتالء ثٍ اوحزاف ي سمًط  ثبسپزيري ثشَکبران َمًار گزدد. ثب ًزٌ ایه لجيل كبيش

سبسد ي ًبوًادٌ ي ديلت، حبل ي آیىذٌ كطًر اس ًسبرات  استؼذادَب را در ويزيَبي اوسبوي ثبلمًٌ جبمؼٍ، فزاَم مي

 یبثىذ. دي ي مؼىًي فزاياوي رَبیي ميمب

ثب تًجٍ ثٍ ایىکٍ سبسوذگي فزداي جبمؼٍ ثستگي ثٍ ويزيي فؼبل پز ضًر ي سالمت جسمي ي ريحي وسل وًجًان 

دارد،  سم است كٍ َمٍ امکبوبت جبمؼٍ را ثزاي پيطگيزي ي مجبرسٌ ي ریطٍ كه كزدن ثشَکبري وًجًاوبن 

چًلي است يَزمؼچًلي ػچت َبي مختچفي دارد يَذف اس تحميمي حبضز ثشَکبري  مؼ كطًرمبن ثٍ كبر ثزدیم.

ثزرسي تبثيز عجمٍ اجتمبػي فزد ثز ميشان ثشَکبري در ثيه داوص آمًسان ممغغ متًسغٍ ضُز ري مي ثبضذاَذاف 

 تحميك ثٍ ضزح سیز مي ثبضىذ:

 ثزرسي راثغٍ ثيه عجمٍ  اجتمبػي الت بدي داوص آمًسان يميشان ثشَکبري -1



 
 

 رسي راثغٍ ثيه ضغل يالذیه يميشان ثشَکبري داوص آمًسانثز -2

 ثزرسي راثغٍ ثيه درآمذ يالذیه يميشان ثشَکبري داوص آمًسان -3

 ثزرسي راثغٍ ثيه تح يالت يالذیه يميشان ثشَکبري داوص آمًسان -4

 


