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 : خالصه طرح

 ی است کهِ جْهاى درگیهر تیوهاری اجتوهاعی عظیوهی تهِ ًهام کهَدک آزاری اسهتی خشهًَت علیهِ کَدکهاى ٍ ًَجَاًهاى              قرٍى هتواد

ِ  تههِ عٌههَاى هذیههذُ   کاراىدهسشههکاىا هههذ اسههتی رٍاًشٌاسههاىا رٍاى ای اجتوههاعی هههَرد تَجههِ گههرٍُ کمیههری از هتخگگههاى قههرار گرفتهه

یههاتی ٍ تههذٍیي راّکارّههایی تههرای هثههارزُ ٍ هقاتلههِ تهها ایههي    یشههِر در هههیاجتوههاعیا هشههاٍراى خههاًَادُا اقههَق داًههاى ٍییی ّوگههی   

ّههای اجتوههاعی کههاه  هشههخن ٍ هثههرّي  ّههای رٍاًههیا اعتیههاد ٍ سههایر تیوههاری هههریری کَدکههاى در تراتههر تیوههاری اًههذی آسههیة هذیههذُ

َ   آهیهس در سه خ خهاًَادُ ٍ اجتوهاع هَجهة تهرٍز رفتارّهای خشهًَت         استی رفتار خشهًَت  گهرددی تهِ    اًهاى ههی  آهیهس در کَدکهاى ٍ ًَج

ّها ٍییی  ّها ٍ تهرادر ٍ خَاّر   ک سهی  ّهاا تدهذّا در اشهکاخ هختلهم اعوهاخ خشهًَت علیهِ ّهن         طَری کِ ًوَدّای رفتاری ایهي خشهًَت  

آزاری جسههوی ٍ رٍاًههی ٍ  ولههت ٍاهههذیي قههرار    ى کههَدک در سهه خ جْههاى در هدههر  کههَدک  ّههسارا شههَدی سههاهیاًِ هشههاّذُ هههی

تها تَجهِ تهِ اّویهت ایهي آسهیة ٍ تها تَجهِ تهِ           اًهذی  هات تْذاشهتیا درههاًی ٍ اجتوهاعی تهَدُ    گیرًذ؛ تِ ًحهَی کهِ ًیازهٌهذ خهذ     هی

ّوکهاری اًموهي اسه هی داًشهمَیاى     ترگرفتهِ از ایهي آسهیة اجتوهاعی ّسهتین در ًظهر داریهن تها         کِ ایي رٍزا شاّذ اخثهار تله     آى

ِ   ًَاًهذیشا تهها   ( spotlightفههیلن افشههاگر   ی ایههي هسههبلِ تزهردازینی از ایههي رٍ ّههای رٍاًه  هخهش فههیلن ٍ تحلیهل آى تههِ تررسههی ریشه

 ًاهههِ ترًههذُ ی جههایسُ اسههکار تْتههریي فههیلن ٍ تْتههریي فههیلن  کههارتی ٍ  کههارگرداًی تَههها  ههه  تههِ  5102سههاختِ شههذُ در سههاخ  

اب هههردازد( جْههت هخههش ٍ تررسههی اًتخهه   کههَدک آزاری هههی چٌههذیي هرًٍههذُ تههِ هههاجرای افشههای   ا5102 یراقتثاسههی در سههاخ 

ًیهس جْهت ًقهذ ٍ     همتثهی آخ سهیذاى  رٍاى درههاًگر تحلیلهیا کارشٌاسهی ارشهذ رٍاًشٌاسهی تهاهیٌی(        اسهت؛ ّونٌهیي از آقهای     شذُ

   استی تحلیل دعَت تِ عول آهذُ
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