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ؿکل گیشی ًادسػت ًظام ؿخلیتی ٍ اجتواػی ؿذى افشاد دس کَدکی ٍ ًَجَاًی، فشایٌذ تشتیت آًاى سا دچاس 

افضایؾ هی دّذ. اص ایي سٍ هذاخلِ تِ ٌّگام  اختالل هیکٌذ ٍ احتوال تشٍص سفتاسّای ضذاجتواػی آًاى سا

ًْادّای تاثیش گزاس دسفشایٌذ تشتیت ٍ اجتواػی ؿذى افشاد هی تَاًذ ًقؾ هْوی دس پیؾ گیشی اص تضُ کاسی 

ایي هقالِ تاثیش هذاخلِ ّای سٍاى ؿٌاختی ٍ اجتواػی هثل هذاخلِ ّای خاًَادُ هذاس ٍ هذسػِ داؿتِ تاؿذ. 

 ٌّگام سا تیاى هی کٌذ.هذاس ٍ اجتواع هذاس صٍد

تشاػاع اعالػات فضایٌذُ دس خلَف ػَاهل خغشصایی کِ هی تَاًٌذ تِ سفتاس هجشسهاًِ هٌجش ؿًَذ چٌذ 

 تشًاهِ حؼة تاثیشؿاى تش کٌتشل تضُ کاسی ٍ پیاهذ ّای هشتثظ تا آى اجشاٍ اسصیاتی ؿذُ اًذ. 



اس داؿت کِ کذام هذاخلِ ّا هَثشًذ ٍ تِ چِ اکٌَى تشپایِ ایي اعالػات تا دسجِ ای اص اعویٌاى هی تَاى اظْ

 دلیل ٍ تا چِ اًذاصُ هقشٍى تِ كشفِ اًذ. 

 اقذاهْای کاسآهذ -1

تِ هٌظَس هـخق کشدى ایٌکِ دس پیؾ گیشی اص تضّکاسی چِ اقذاهْایی کاسایی داسًذ، هتوایض کشسدى اقذام 

اسصیاتیْا ضؼیف عشاحی ؿذُ  ّا تشهثٌای تشخی اص ػٌجِ ّای داسای کیفیت ػلوی ضشٍسی اػت. تؼیاسی اص

 اًذ ٍ ؿواس تؼیاس اًذکی اص آًْا تا هؼیاس ّای تشتش دقت ػلوی کِ الصهِ کاسآهذی اًذ هغاتقت داسد. 

اسصیاتی جاهؼی سا دس هَسد تشًاهِ ّای خاًَادُ هذاس، هذسػِ  1997تِ تاصگی ؿشهي ٍ ّوکاساًؾ دس ػال 

 ضّکاسی تِ کٌگشُ ایالت هتحذُ اهشیکا اسائِ کشداُ اًذ.هذاس، ٍ اجتواع هذاس تشای پیؾ گیشی اص جشم ٍ ت

اص یک ًظام دسجِ تٌذی پٌج ػتاسُ ای اػتفادُ کشدُ اًذ کِ دس ایٌجا تِ هٌضلِ یک ساٌّوا اص آى اػتفادُ  ىآًا

هی ؿَد. فقظ اسصیاتی ّایی کِ قذست اثثاتی آًْا تِ گًَِ ای اػت کِ دس دسجِ ًخؼت عثقِ تٌذی ؿشهي 

 دس هقالِ گٌجاًذُ هی ؿًَذ.  جای هی گیشًذ

دس ایي هقالِ رکش ؿذُ کِ تٌاتشایي هی تَاى گفت کِ دس هجوَع ّوِ ساُ کاسّای پیؾ گیشی اص تضُ کاسی 

اػت ٍاقؼا کاسایی داسًذ. اقذاهْای کاسآهذ دس خلَف پیؾ گیشی اص تضُ کاسی سا هی تَاى تِ دٍ دػتِ تقؼین 

 هذسػِ هذاس  کشد: اقذام ّای خاًَادُ هذاس ٍ اقذاهْای

 الف: اقذاهْای خاًَادُ هذاس

اهشٍصُ ًَؿتِ ّای دسخَس تَجْی ٍجَد داسد کِ یافتِ ّای ًاؿی اص هذاخلِ ّای خاًَداُ هذاس سا کِ تشای 

پیؾ گیشی اص اختاللْای سفتاسی ٍ تضُ کاسی اص سّگزس تْثَد سؿذ جؼوی، فکشی ٍ ػاعفی کَدکاى کاّؾ 

 اسصیاتی هی کٌٌذ.  -دُ عشح سیضی ؿذُ اًذکَدک آصاسی ٍ تْثَد ػولکشد خاًَا

 هذاخلِ ّای خاًَداُ هذاس سا هی تَاى تِ ػِ گًَِ ػوذُ تقؼین کشد: 

خاًَادُ دسهاًی ٍ اهَصؽ پذس ٍ  -2تشًاهِ ّای دیذاس خاًگی صٍدٌّگام ٍ اهَصؿْای پیؾ دتؼتاًی  -1

 حفظ خاًَادُ  -3هادس 

 تشًاهِ ّای دیذاس ّای خاًگی صٍدٌّگام ٍ اهَصؽ پیؾ دتؼتاًی 



ؿشهي ٍ ّوکاساًؾ ًـاى هی دٌّذ کِ اهیذٍاس کٌٌذُ تشیي ًتایج دس پیؾ گیشی اص جشم تِ تشًاهِ ّای دیذاس 

هؼوَال پشػتاساى ٍ هشاقثاى  –ایي تشًاهِ ّا هؼتلضم ٍجَد افشاد آهَصؽ دیذُ  هتؼْذ ّای خاًگی هشتَط اًذ. 

 ؿت یا هذدکاساى اجتواػی ّؼتٌذ کِ تِ کوک ٍ گاّی تِ آهَصؽ پذس ٍ هادس ّا هثادست هی ٍسصًذ. تْذا

تا اقذام ّای پیؾ دتؼتاًی آهیختِ ؿًَذ یا خیش، تِ  اسصیاتی ّای هشتَط تِ دیذاسّای خاًگی اػن اص ایٌکِ 

ذ. ؿشهي ٍ ّوکاساًؾ یافتِ گًَِ ای ّواٌّگ تاثیشّای هثثتی سا تشجشم یا ػَاهل خغشصای جشم ًـاى دادُ اً

ّای ًاؿی اص ّجذُ اسصیاتی سا خالكِ کشدًذ کِ داسای یک هَلفِ تاصدیذ خاًگی تَدًذ اص هیاى آًْا دٍ تشًاهِ 

تاثیش تلٌذ هذت دیذاسّای خاًَداگی  -یؼٌی تشًاهِ پیـشفت خاًَادُ ػیشاکَص ٍ تشًاهِ پیؾ دتؼتاًی پشی

اکَص ٍ اهَصؽ پیؾ دتؼتاًی دس تشًاهِ پشی( سا تش تضُ کاسی اسصیاتی )ّوشاُ تا هشاقثت سٍصاًِ دس تشًاهِ ػیش

 کشدُ اًذ.  

پیـشفت خاًَادُ ػیشاکَص هـاهشُ ٍ حوایت پیؾ ٍ پغ اص تَلذ سا تشای صًاى کن دساهذ ػوذتا  اهِتشً

َد آفشیقایی تثاس اص سُ گزس دیذاسّای خاًگی ٍ خذهات ًگْذاسی سٍصاًِ سایگاى کِ تشای تْث –آهشیکایی 

ایي تشًاهِ تا  هْاستْای ؿٌاختی ٍ فکشی کَدکاى ؿؾ هاِّ تا پٌج ػالِ عشح سیضی ؿذُ تَد فشاّن کشد.

 اػتفادُ اص یک گشٍُ کٌتشل ّوتا اص کَدکاى ػِ ػالِ اسصیاتی ؿذ. 

دسكذ اص گشٍُ کٌتشل تِ  22کَدک ّوگي تا ػي پاًضدُ ػالگی دًثال ؿذًذ ٍ دس حالی کِ  120تیؾ اص 

دسكذ اص گشٍُ آصهایؾ هحکَم ؿذُ تَدًذ کِ جشم ایٌاى ًیض  6فقظ  -جشم هحکَم ؿذُ تَدًذ دلیل استکاب

 ؿذت کوتشی داؿت.

یکی اص هـَْستشیي اقذاهْای هشتَط تِ هذاخلِ صٍدٌّگام تشًاهِ پیؾ دتؼتاًی پشی تَد کِ گؼتشُ تاالیی 

 داؿت ٍ ّن کَدکاى ٍ ّن پذس ٍ هادساى سا ّذف قشاس داد. 

اقتلادی ضؼیف  -کَدک ػیاُ پَػت اص خاًَادُ ّایی کِ ٍضؼیت اجتواػی 58 – 1960 دس اٍایل دِّ

داؿتٌذ یک تشًاهِ آهَصؿی پیؾ دتؼتاًی دٍ ػالِ سا کِ کیفیت تاالیی داؿت دسیافت کشدًذ ٍ هادساى آًاى 

 ًیض تِ عَس ّن صهاى تحت دیذاسّای خاًگی قشاس گشفتٌذ. 

کَدک اص ّواى هحلِ هحشٍم ػیاُ  65ػشًَؿت تؼذی ایي کَدکاى تا یک گشٍُ کٌتشل ّوتا هتـکل اص 

 پَػتاى دس هیـیگاى هقایؼِ ؿذ. 

 داؿتٌذ تضسگؼالی تحلیالت ٍ هذسػِ دس تْتشی ػولکشد  تَدًذ یافتِ حضَس تشًاهِ دس کِ کؼاًی

 تَد شتیـت آًاى دس ؿغل اٍسدى دػت تِ ٍ ؿذى التحلیل فاسؽ احتوال



 تیـتشی احتوال هؼٌاداسی گًَِ تِ ػالگی 27 ػي دس داؿتٌذ حضَس دتؼتاًی پیؾ تشًاهِ دس کِ کؼاًی

 اص تیؾ دساهذی ٍ داؿتِ ؿخلی خاًِ ٍ تاؿٌذ سػاًیذُ پایاى تِ سا خَد تحلیالت کِ داؿت ٍجَد

 .داؿتٌذ هاُ دس دالس2000

 تشًاهِ دس کِ کؼاًی تشای هیضاى ایي کِ تَدًذ ؿذُ دػتگیش تیـتش یا تاس پٌج آًاى دسكذ 35 کٌتشل گشٍُ دس

 .تَد دسكذ 7 تَدًذ حضَسیافتِ دتؼتاًی پیؾ

 هادس - پذس اهَصؽ ٍ دسهاًی خاًَادُ: ب

 تشسػی سا هادس ٍ پذس اهَصؽ ٍ دسهاًی خاًَادُ تشًاهِ ّفذُ کاساهذی تِ هشتَط دالیل ّوکاساًؾ ٍ ؿشهي

 گشفت قشاس ػٌجؾ هَسد کاسی تضُ تش تاثیش تشحؼة تشًاهِ ػِ آًْا هیاى اص کِ کشدًذ

 فشاّن هاُ ّـت تا هاُ ؿؾ هذت یک تشای سا ػالِ 10 کَدکاى اهذس- پذس اهَصؽ کِ ّا تشًاهِ ایي اص یکی

 یافت کاّؾ اػتشاضی خَد کاسی تضُ هیضاى ػال یک اص پغ کِ کِ داد ًـي کشد هی

 self-reported/  اػتشاضی خَد کاسی تضُ

 آهَصؽ تا ػال دٍ اص تیؾ هذت تِ ػالِ ّفت کَدک 160 تشای هادس - پذس آهَصؽ دیگش ای تشًاهِ دس

 الثتِ ؿذُ اػتشاضی خَد کاسی تضُ هیضاى دس سا هـاتْی کاّؾ ًیض تشًاهِ ایي. ؿذ تلفیق اجتواػی هْاستْای

 اٍسد تاس تِ ػالِ ؿؾ تکویلی تش عَالًی تؼیاس هذت یک اص پغ

 اٍسد تاس تِ تَد ؿذُ ثثت سػوی عَس تِ کِ کاسی تضُ هیضاى دس سا اًذکی کاّؾ ّوچٌیي تشًاهِ ایي

 اجشاؿذ ػالِ ؿؾ کَدک 1659 سٍی  تشًاهِ ػَهیي

 فشاّن ػالِ چْاس هذت یک اص تیؾ تشای هْاست اهَصؽ - اهَصگاساًـاى ٍ هادساى - پذس کَدکاى ایي تشای ٍ

 کشد

 دس سا تْثَدّایی ٍ ؿذُ اػتشاضی خَد کاسی تضُ هیضاى دس سا هذتی کَتاُ کاّؾ اها تَد اًذک تشًاهِ ایي ًتایج

 .داد ًـاى هذسػِ ٍ خاًَادُ تِ ٍاتؼتگی ٍ هادسی - پذس ًقؾ ایفای

 خاًَادُ حفظ

 -هادس -پذس سٍاتظ آًْا دس کِ اػت ّایی خاًَادُ خلَف دس فـشدُ هذاخالت دستشگیشًذُ خاًَادُ حفظ

 تحت گشفتي قشاس خغش هؼشم دس ًیض کَدک ٍ اػت گؼیختگی ّن اص حال دس  یا تَدُ فـاس تحت فشصًذ

 .داسد دیگشی هشاقثت



 فشصًذ اص اػن خاًَادُ اص تیشٍى ّای جایی جاتِ اص پشّیض تَجِ دسخَس احتوالی ّای جَیی كشفِ تِ تَجِ تا

 .اًذ كشفِ تِ هقشٍى احتواال خاًَادُ حفظ ّای تشًاهِ - ػکًَتگاّی ًْادّای تِ سفتي یا خَاًذگی

 دٌّذ هی کاّؾ ًیض سا کاسی تضُ ٍ جشم کِ داد ًـاى تتَاى اگش ٍیظُ تِ

 اًذ دادُ ًـاى سا اهیضی هَفقیت ًتایج دٍ ّش کِ اًذ ؿذُ اجشا عشح دٍ هَسد ایي دس

 هیـیگاى دس ّا خاًَادُ ًخؼتیي تشًاهِ ٍ ٍاؿٌگتي دس تاکَها ػاصاى خاًِ تشًاهِ

 سا ّا خاًَادُ گًَِ ایي تا کاس دس هَفقیت تِ یاتی دػت کِ ّایی عشح ّوکاساًؾ ٍ یَتیٌگ ًظش هغاتق

 تشتَاًاییْای ٍ کشدُ تاکیذ هادس -پذس ًفغ ػضت پشٍسؽ ضشٍست تش کِ ّؼتٌذ ّایی عشح دٌّذ هی گضاسؽ

 اًذ تَدُ هشتَط هادس - پذس کًٌَی

 هذاس هذسػِ ّای اقذام: ب

 ٍ کاساًِ تضُ سفتاس دس ؿذى دسگیش تِ افشاد توایل کاّؾ ّذف آى دس کِ هذاس هذسػِ ّای هذاخلِ

 کشد تقؼین گؼتشدُ دػتِ ػِ تِ تَاى هی اػت ضذاجتواػی

  اػت هذسػِ ػادات ٍ ٍیظگیْا ٍ ػاصهاى تش تاثیشگزاسی ّذفـاى کِ ّایی عشح

  کلفتی گشدى ٍ قلذسی ضذ ّای اقذام

 هحَس هذسػِ - خاًَادُ هـاسکتْای ٍ

 ػاصهاًی تغییش ّای تشًاهِ

 تَدجِ اهشیکا هتحذُ ایاالت کاسی تضُ اص گیشی پیؾ ٍ ًَجَاًاى ٍ کَدکاى ػذالت اداسُ 1980 دِّ اٍایل دس

 ػول اتتکاس تحت خیض جشم تؼیاس ًَاحی دس سا هذاس هذسػِ کاسی تضُ اص گیشی پیؾ هختلف تشًاهِ ّفذُ

 کشد تاهیي خَد جاًـیٌی آهَصؿی

 هـکالت ٍ کاسی تضُ اص ّا هذسػِ ػاصهاى تغییش تا تَاى هی کِ تَد هثتٌی فشم ایي تش ػول اتتکاس ایي

 کشد گیشی پیؾ هذسػِ فشاساص ٍ گشاًِ اخالل سفتاس - تحلیل تشک هاًٌذ آى ّوثؼتِ

 ؿذ تشداؿت تشًاهِ ایي  ًتیجِ

 - آهَصگاساى کوتش دیذگی تضُ -تَد ؿذُ اجشا اًجا دس تشًاهِ ایي کِ ّایی هذسػِ دس تش گؼتشدُ اهٌیت جولِ

 اهَصاى داًؾ خَداًگاسُ تْثَد ٍ تیگاًگی خَد اص کاّؾ -کاسی تضُ دس اًذک کاّؾ



 کلفتی گشدى ٍ قلذسی ضذ ّای اقذام

 ًیض ٍ داؿتِ قشاس خغشًاک خـي هجشهاى تِ تثذیل خغش دس ٍیظُ تِ هذسػِ ّای کلفت گشدى ٍ قلذسّا

 دٌّذ پشٍسؽ ًیض سا کلفت گشدى ٍ قلذس کَدکاًی کِ ّؼت تیـتشی احتوال

 هذسػِ 42 دس هذسػِ دس کلفتی گشدى ٍ قلذسی تا هثاسصُ تشای کاهل هذسػِ کشد سٍی یک ًشٍط تشگي دس

 ؿذ اجشا

 جولِ اص کشد اتخار سا گًَاگًَی تذاتیش تشًاهِ ایي

 دس کلفتی گشدى ٍ قلذسی خلَف دس ّایی تحث گٌجاًذى -کلفتی سگذى ٍ قلذسی خلَف دس هؼیٌی قَاػذ

 هذسػِ حیاط دس ًظاست ػیؼتوْای اسائِ -...  ٍ قلذسی هَاسد گضاسؽ تِ دیذگاى تضُ تـَیق - دسػی  تشًاهِ

 ٍ ضشاجتواػی سفتاس کاّؾ تش ّن هثثتی تاثیش کلفتی گشدى ٍ قلذسی گیش چـن کاّؾ تش ػالٍُ تشًاهِ ایي

 داؿت هذسػِ اص تیشٍى دس دیذگی تضُ

 هذاس هذسػِ ٍ هذاس خاًَادُ ّای هـاسکت

 اهَصؽ ّن ٍ هادسی - پذس ًقؾ ایفای چگًَگی ّن تایذ هذاخلِ ایي هَثشتاؿذ ٌّگام صٍد هذاخلِ اًکِ تشای

 تخـذ تْثَد کَدکی دٍساى ػشاػش دس هؼتوش عَس تِ تشجیحا سا خغش دس کَدکاى

 ٍ ؿذى اجتواػی اكلی هٌثغ دٍ هیاى هـاسکتْایی ایجاد اص اػت ػثاست اهش ایي تحقق تشای سٍؽ تْتشیي

 ّا هذسػِ ٍ ّا خاًَادُ یؼٌی سػوی غیش اجتواػی کٌتشل

 

 عی هذسػِ ٍ هادساى - پذس هیاى کِ پیًَذّایی هثٌای تش کِ اػت ػشیغ سدیاتی تشًاهِ اى اص ًوًَِ یک

 یاتذ هی تَػؼِ پیًَذی ػولْای اتتکاس ایي تْثَد ٍ حفظ تشای ساّثشدّایی تذاسک سّگزس اص اٍلیِ ػالْای

 اػت ؿذُ تٌذی پیکش

 پذس سٍاتظ تْثَد سّگزس اص ًذسػِ ٍ خاًِ دس ضذاجتواػی سفتاسّای کاّؾ اص ػثاستٌذ تشًاهِ اكلی ّای ّذف

 ٍ دتؼتاى دٍساى عی کَدک ؿٌاختی ٍ اجتواػی -تحلیلی سؿذ ٍ هذسػِ ٍ خاًَادُ ٍ فشصًذ -هادس ٍ

 ساٌّوایی



 ّفتِ دس تاس دٍ خاًگی تاصدیذ - هادس ٍ پذس اهَصؽ اص ػثاستٌذ اّذاف ایي تِ یاتی دػت تشای اكلی کاس ٍ ػاص

 هذیشیت تْثَد تشای هحَس اهَصگاس کالػی ّای هذاخلِ ٍ -تحلیلی اهَصؽ - اجتواػی هْاستْای آهَصؽ -

 سفتاس

 خذهت دٍػتاى ّؼتن. دس ّؼت ػَالی اگش سػیذ پایاى تِ اهـة تحث دٍػتاى

 تضُ اص گیشی پیؾ دس اجتواػی - ؿٌاختی سٍاى ٌّگام صٍد ّای هذاخلِ تاثیش هقالِ:  ؿذُ اسائِ هغلة هٌثغ

  کاسی

  ًَسی خَاجِ یاػوي دکتش خاًن تشجوِ  -گشاّام جاى ًَؿتِ

 83 ػال 307 ف 49-48 ّای ؿواسُ دادگؼتشی حقَقی هجلِ دس ؿذُ چاج

 


