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 راهکارهاي ي ممسىي شهرستان در آزاري کًدک اجتماعي عًامل تحليل

  آن از پيشگيري
 

 2احمدي  سلمان ،1پيراوي پرييه

 .ممسىی وًرآتاد ياحذ اسالمی آزاد داوطگاٌ ضىاسی خرم ي خسا حمًق ارضذ کارضىاسی داوطدًی 8

 .ممسىی وًرآتاد ياحذ اسالمی آزاد داوطگاٌ حمًق گريٌ استادیار 5

 

 دٌچکي

یكی از خطرات تالمًٌ در مًرد کًدکان، کًدن آزاری است. مطالعات تٍ عمل آمذٌ ومایاوگر آن است کٍ تخص لاتل تًخُی از 

مًارد کًدن آزاری، تًسط کساوی اتفاق می افتذ کٍ سال َا پیص خًد لرتاوی کًدن آزاری تًسط يالذیه یا سایر تسرگترَا 

تكرار مذايم چرخٍ آن از وسلی تٍ وسل دیگر، تررسی ایه پذیذٌ را ضريری می ومایذ. تًدٌ اوذ. افسایص پذیذٌ کًدن آزاری ي 

ایه پژيَص تٍ دوثال تررسی علل ضكل گیری چرخٍ کًدن آزاری تا استفادٌ از وظریات علمی مًخًد ي وظرات کارضىاسان 

ت ي تىثیٍ، از امًری است کٍ طی سال است. وتایح حاصلٍ تیاوگر آن است يخٍ تٍ حمًق کًدن ي حمایت از اي در تراتر مدازا

َای اخیر، وظر تسیاری از پژيَطگران را تٍ خًد خلة کردٌ است. ایه مًضًع از خُت مثاحث حمًق تطری ي در لالة اسىاد 

تیه المللی حمایت از کًدن، تازتاب خاصی دارد. از وظر معاَذات تیه المللی ي َمچىیه لًاویه داخلی ایران، اوًاع مختلف 

ريش اخرای تحمیك تًصیفی پیمایطی تًدٌ ي خامعٍ آماری ات ي تىثیٍ کًدن ماوىذ آزار خسمی ممىًع ضمردٌ ضذٌ است. مداز

وفر از  500لضات ي يکال ي ترخی از مردم ضُر وًرآتاد می تاضذ ومًوٍ آماری تعذاد ، وفر از پرسىل ویريی اوتظامی 583تعذاد 

یافتٍ َا  .سًالی می تاضذ 55صادفی تًدٌ ي اتسار سىدص پرسطىامٍ محمك ساختٍ ريش ومًوٍ گیری ت. افراد رکر ضذٌ می تاضذ

يخًد کًدکان خارج از وكاح ي اعتیاد يالذیه تر کًدن آزاری در ضُرستان ممسىی تاثیر مثثت ي ، وطان دادوذ کٍ فمر التصادی

امام خمیىی تا حذ زیادی تر پیطگیری از سازمان تُسیستی ي کمیتٍ امذاد ، َمچىیه سازمان َای مردم وُاد. معىاداری دارد

 . کًدن آزاری تاثیر مثثت داروذ
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