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 4931-4931 های سال در ممسنی شهرستان در جنسی جرائم نرخ و ماهواره
 

 کیانی مریم

 هوسٌی ًَسآثبد ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگبُ اسضذ کبسضٌبسی
 

 چکیده

 هختلفی ػَاهل سسبًِ هبَّاسُ ثش ًشخ جشم، تأثیشهجشهبًِ اص طشیك  لصذ یبفتي فؼلیت فشایٌذ دس ضٌبسی جشم ّبی یبفتِ اسبس ثش

 هحبسجبت دس ّوَاسُ ػَاهل، ایي اص یکی ػٌَاى ثِ ثضُ دیذگبى اجتوبػی ٍ سٍاًی صیستی، خبظ ّبی ٍیژگی. کٌٌذ هی یفبا ًمص

 ثِ صًبى ًظیش افشاد ثشخی ساستب ایي دس. داسد صیبدی اّویت پیص جٌبیی ّبی ٍضؼیت گیشی ضکل ٍ جشم استکبة ثشای هجشهبى

ثضُ  هؼشض دس ٍ هستؼذ سبیشیي، اص ثیص ٍ ضذُ هحسَة ثضّکبساى ثشای َثیهطل ٍ هٌبست اّذاف خَد راتی ّبی ٍیژگی لحبظ

 1330-1334 ّبی سبل دس هوسٌی ضْشستبى دس جٌسی جشائن ًشخ ٍ پژٍّص حبضش ثب ّذف ثشسسی هبَّاسُ .ثبضٌذ هی دیذگی

ًطبى دادًذ  ّب یبفتِ. ثبضذ هی ًَسآثبدٍ جبهؼِ آهبسی کلیِ هشداى ٍ صًبى ضْش  ثبضذ هیپیوبیطی  –سٍش تحمیك تَصیفی  ثبضذ هی

 ٍ تَسؼِ ثِ تَجِ ثب داضتِ است اهشٍصُ تأثیش 1330-1334 ّبی سبل دس هوسٌی ضْشستبى دس جٌسی جشائن ًشخ ثش کِ هبَّاسُ

 ٍیژُ ثِ ّب سسبًِ سبثمِ ثی فضًٍی ٍ تَسؼِ اص حبصل ثحشاى ٍ اجتوبػی کٌتشل ضذى کوشًگ ٍ ثطشی جبهؼِ کیفی ٍ کوی تحَل

 دگشگًَی دچبس ًیض ٍلَع ػَاهل ٍ صهیٌِ گیشی، ضکل چگًَگی لحبظ ثِ جٌسی جشائن اجتوبػی، ّبی ضجکِ ٍ تشًتایٌ هبَّاسُ،

 ٍ سَ یک اص آى هشتکجیي سٌی ًشخ دس آهذُ ثِ ٍجَد تغییش گشفتي ًظش دس ثب جشائن ًَع ایي ًشخ سضذ ثِ سٍ آهبس ٍ است ضذُ

 هسلوبى ٍ ضشلی ٍ غشثی اص اػن کطَسّب توبهی ثشای هْن چبلطی ثِ جٌسی، جشائن تَسط سبلن خبًَادُ ثٌیبد گشفتي لشاس ّذف

 ّبی ثبیستِ تجییي ثب حبضش تحمیك .است ًوبًذُ ًصیت ثی سّگزس ایي اص ًیض هب جبهؼِ کِ است ضذُ تجذیل غیشهسلوبى ٍ

 سا آى اص سفت ثشٍى اُس ،جشائن اص ًَع ایي ًشخ سضذ ّبی صهیٌِ ٍ جٌسی جشائن ٍلَع ػَاهل ضٌبسبیی ثب ٍ جٌسی ضٌبسی جشم

 ًْبدّبی ثشخی ثشای سا ّطذاسّبیی ٍ هسئَل هشاجغ ثِ سا ساّکبسّبیی جشائن ًَع ایي ثب ػلوی هجبسصُ دسساُ ٍ ًوَدُ جستجَ

 تصَیش ثش هؼٌبداسی تأثیش ّب سسبًِ .است کشدُ اسائِ کَدکبى ٍ صًبى لجیل اص آهبج طَس ّویي ٍ هذسسِ ٍ خبًَادُ اصجولِ اجتوبػی

 سبیِ جشم دسثبسُ ػوَم آگبّی ثش کِ ّبیی اًگبسُ گفت تَاى هی کِ آًجبست تب تأثیش ایي گستشُ. داسًذ جبهؼِ دسٍى مجش کلی

 اص جشم اص تصَیشی اسائِ ثب ٍ سَ یک اص خبًَادُ سبختبس ثش تأثیشگزاسی ثب سسبًِ هبَّاسُ .ّبست سسبًِ هحصَل ػوذتبً است افکٌذُ

 ّبی فیلن تأثیش کطَس، سسوی ّبی سسبًِ چبسچَة اص خبسج .ضَد هی ٍالغ هؤثش جٌسی ئنجشا کبّص یب گیشی ضکل ثش دیگش سَی

. است تش ػویك ٍ ضذیذتش ًذاسد ٍجَد کٌتشلی گًَِ ّیچ ّب آى سٍی کِ( غیشسسوی) ٍیذئَیی سیستن یب صثبى فبسسی ّبی هبَّاسُ

 ثِ خَد ّب آى هشتکجیي ٍ ثَدُ ّب فیلن گًَِ ایي تحت تأثیش اغلت ضَد هی لتل ثِ هٌجش کِ ّبیی خطًَت ٍ جٌسی جشائن استکبة

 .اًذ کشدُ اػتشاف تأثیش ایي
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