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Abstract 

Background and purpose: Educational levels shape the socioeconomic status of the family and 

the behavioral development of children. This study investigated the relationship between parental 

education and violence in adolescent students in Isfahan province. 

Materials and methods: This cross-sectional study was conducted in 2800 high school students 

in Isfahan province using cluster sampling. Data were collected using a researcher-made questionnaire 

that included demographic information, parental educational level, and students' violent behaviors 

(verbal, physical and psychological violence, Yes/No questions). Data analysis was done in SPSS v.24 

applying Chi-square test and logistic regression test. 

Results: After adjusting for variables, the results revealed no significant correlation between 

frequency distribution of violent behaviors and parental education (P> 0.05) and the frequency 

distribution of these behaviors in the boys was found to be 1.4 times more that of the girls (P< 0.001). 

Conclusion: According to this study, there was no significant relationship between parents' 

educational level and the frequency of violent acts in their children. 
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 ـدرانـــازنــي مــكـــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (22-13)   3111سال     فروردین   381سي ام   شماره دوره 

 21      3111، فروردین  381دوره سي ام، شماره                              مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                    

 پژوهشی

 آمیز خشونت رفتارهای با والدین تحصیالت ارتباط بررسی
 نوجوان آموزان دانش در

 
     ۱پرستو گلشیری

    ۲زیبا فرج زادگان  

    ۳نیک خواه رُهام    

 ۴نرگس معتمدی   

 چكیده
اجتماای  خاانواده و تکا ال  -گیری وضعیت اقتصاادیبا توجه به اهمیت تحصیالت خانواده در شکل و هدف: سابقه

آ اواان آ یز در دانشتاین  طالعه به بررس  ارتباط بین  یزان تحصیالت والدین با اقدام به ایمال خشونرفتاری نوجوانان، 
 پرداخت.استان اصفهان نوجوان 

اساتان اصافهان باا  رساتانیو دب ی راهنماا یدورهآ اوا داناش 0022 یبار رو   قطعا ی طالعاه نیاا ها:مواد و روش
ارالیاات  را اونیپ ی هااپرسشانا ه  حقاق سااخته شاا ل پرساش کیا قیاهاا اا ررانجاام شاد. داده یاخوشه یریگنمونه

و   کیزیف ، خشونت کال  یهاطهیدر ح نآ واادانش زیآ خشونت یپدر و  ادر و رفتارها التیتحص زانی  ک،ید وگراف
و  ی جاوورکا یهااو انجاام آا اون 02نساهه  SPSS یافزار آ ارو سپس با نرم یآور( جمعری/خ بل یهانهی)با گز  روان
 شدند. لیو تحل هیتجز کیستیلوج ونیرگرس

  زیاآ خشاونت یرفتارهاا  فراوانا عینشان داد که توا کیلجست ونیها در  دل رگرسری تغ لیاا تعد پس جینتا ها:یافته

 برابار دخترهاا  2/1رفتارهاا در پسارها  نیاا  فراوانا عی( و تواP>20/2نداشته ) یدار ارتباط  عن نیوالد التیتحص زانیبا  
 (.P<221/2بود )

آ واشاان ارتبااط آ یز در فرانادان دانشو فراوان  ایمال خشاونت تحصیالت والدینبر اساس این پژوهش،  استنتاج:
 داری با هم ندارند. عن 
 

 آ وادانش ن،یوالد الت،یخشونت، تحص واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
بر اساس تعریف ساا ان جهان  بهداشت، خشاونت 
به صورت استفاده یا دانه اا نیاروی فیزیکا  یاا اور در 

دیگار  ق  یلیه خود شهص، فردقالب تهدید یا ایمال حقی

 ساتقیم  راورای است که یا بهو یا یلیه گروه و یا جا عه
 نجر به بروا صد ه،  رگ، آسیب روان ،  حرو یات و 

 ایجاد این  وارد یا اختالل در پیشرفت گردیده و یا توان
 

 :rnik101@yahoo.com  Emailن، دانشکده پزشک ، کمیته تحقیقات دانشجویان پزشک           خیابان هزارجریب، دانشگاه یلوم پزشک  اصفها :اصفهان -رهام نیکخواه مولف مسئول:

 ایران ،اصفهان ،اصفهان  دانشگاه یلوم پزشک ، دانشکده پزشک ، اجتمای  گروه پزشک ،. دانشیار1
 ایران ،اصفهان ،اصفهان  دانشگاه یلوم پزشک ، دانشکده پزشک ، اجتمای  گروه پزشک ،. استاد0
 ایران ،اصفهان ،اصفهان  دانشگاه یلوم پزشک ،دانشکده ی پزشک  ،کمیته تحقیقات دانشجویان پزشک  ،. دانشجوی پزشک 3
 ایران ،اصفهان ،اصفهان  دانشگاه یلوم پزشک ، دانشکده پزشک ، اجتمای  گروه پزشک ،. استادیار2

 : 13/11/1330تاریخ تصویب :                 12/0/1330ات :تاریخ ارجاع جهت اصالح            31/2/1330 تاریخ دریافت 
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ا ارواه خشاونت و پرخاشاگری در  .(1،0)را داشته باشاد

یاک  شاکل رواافازون کودکان و نوجوانان باه یناوان 

 براسااس آ اار (.3،2)شودسال ت یمو   جهان  شناخته   

آ یاز شت، شیوع رفتارهاای خشاونتساا ان جهان  بهدا

تار گازار  در کشورهای با درآ د پایین و  توسط بیش

. در کشاورهای  ااوکور، در را  یااک (0-7)شاده اساات

درصاد اا  02درصاد اا پسارها و  27ی یک سااله، دوره

 یدخترها در نزاع فیزیک  شرکت داشته و ر  یاک دوره

 درصاد اا دخترهاا 37درصد اا پسارها و  20یک  اهه، 

 در ایران یک بررس  .(2) ورد اورگوی  قرار گرفته بودند

تاا  32 یاان ده ساله نشان داد که خشونت و پرخاشاگری 

جنسیت و در  درصد جوانان و نوجوانان شیوع داشته 0/20

گردیاده  تر اا جنسیت  ؤنث  شاهدهبرابر بیش 0/0 وکر 

است و بنابراین یال ت خطر  هم  در ایان ا یناه بارای 

ای ن  ایاهآ یاز درورفتارهای خشونت (.0)باشدجا عه   

هاا آنپیچیده دارند و شناسای  یوا ل به وجاود آورناده 

جزء  هم  اا اقدا ات روان شناخت  برای  ادیریت ایان 

سن، جنس، ناژاد، حمایات  .(0،7)رودرفتارها به شمار   

خانوادگ ، وضعیت تحصیل ، روابط والدین، اختالالت 

رواناا ،  صاارخ برخاا  داروهااا و حتاا  بااروا برخاا  

های فیزیولوژیاااک و پاتولوژیاااک در باااروا وضاااعیت

آ یااز در  طالعااات  هتلفاا  بررساا  رفتارهااای خشااونت

کنترل یوا ل  ؤثر بر بروا رفتارهای خشونت  (.3)انددهش

آ یز به خصوص در سنین  درساه اا آن جهات اهمیات 

تواند  انع اا بروا خشونت در  حیط  درسه دارد که   

آ ااواان شااده و بااه و اخااتالل پیشاارفت تحصاایل  دانااش

تر این رفتارها در سنین باالتر و گیری اا بروا جدیپیش

ر  وفقیات و پیشارفت در بزرگساال  اثرگواری  نفا  با

تار ککار در کنار سایر یوا ل  کاه پیش .(12،11)بیانجا د

کنناده در بینا شد، تحصیالت والدین یک یا ال پایش

رود و پیا دهای تحصیل  و رفتاری فراندان به شمار  ا 

تحصیالت خانواده به یناوان  (.10)دهدها شکل   به آن

نقش قابال تاوجه  در های نا حسوس، یک  اا این داده

اجتمای  خانواده داشاته  -گیری وضعیت اقتصادیشکل

و نیز  مکن است بر روند تکا ل رفتاری کودکاان  اؤثر 

 طالعات به بررسا  ارتبااط تحصایالت برخ   (.12)باشد

 آ یز در فراندان پرداختهوالدین و بروا رفتارهای خشونت

ریازی برنا اهتا با استفاده اا نتایج این بررس  بتوانناد باه 

ی تحصایالت والادین برای بهبود این رفتارهاا در ا یناه

ارالیااات پیرا ااون در ایااران  (.10-12،13)نمایناادکمااک 

 ترخشونت در سنین  درسه  حدود است و برخالخ فراوان

 های  که پیا دهای جادیهای  رتبط با خشونتبودن یافته

یاین  های  که در ارتباط با یوا ل شاایع و دردارند، داده

در  آ یازحال نا حسوس  رتبط با بروا رفتارهای خشاونت

 اا سوی   طالعات  کاه (.11)سنین  درسه دارند ایاد نیست

 آ یازبه بررس  ارتباط این یا ل با بروا رفتارهای خشونت

. برخ   طالعاات در فراندان پرداخته باشد  حدود است

اند که سطح تحصیالت والدین و باروا برخا  نشان داده

آ واشااان دانااشآ یااز در فراناادان فتارهااای خشااونتر

در حاال  کاه  ،(12،12)انادارتباط چشمگیری با هم نداشته

هااا  ؤیااد ارتباااط بااین بااروا برخاا  ای اا بررساا پاااره

تحصایالت آ یز در فرانادان و ساطح رفتارهای خشونت

باا هادخ   طالعاهبنابراین، این  .(13،12،17)استوالدین بوده 

ی رفتارهای ا ینهآ واان در ارایاب   یزان آگاه  دانش

با اقدام به  آ یز و ارتباط  یزان تحصیالت خانوادهخشونت

 آ یز در این قشر انجام شد.ایمال خشونت
 

 هامواد و روش
 بار کاه ودهبا  قطعا  ی طالعه یک حاضر پژوهش

 در کااه دبیرسااتان و راهنمااای  دوره آ ااوااندانااش روی

 باه  شغول اصفهان استان  دارس در 1332-30 هایسال

  در استفاده  ورد ارالیات. گردید انجام اندبوده تحصیل

 رفتارهای وضعیت بررس " کل  ررح حاصل  طالعه این

 و 1330 سال در "اصفهان استان آ وااندانش در پرخطر

است که در آن هفت  100123 یشماره به گرنت یدارا

آ واان شهر اصفهان  ورد بررس  رفتار پرخطر در دانش

قاارار گرفتااه و در نتیجااه ارالیااات حاصاال اا بهشاا  اا 

آ یز باه پژوهش فوق که در خصوص رفتارهای خشونت
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 پرستو گلشیری و همکاران     
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 پژوهشی

 در دست آ ده در این  قاله گردآوری گردیده است. باا

 ،32/1  یازان باه درصاد 30 ارمینان یفاصله گرفتن نظر

 ابازار در نمارات یدا ناه تعیین در  عیارانحراخ برآورد

 با برابر دقت  یزان نیز و 2/13  یزان به هاداده آوریجمع

 بارآورد نفار 0022 نمونه حجم  عیار،انحراخ درصد 02

 ایخوشاه صورت به  طالعه این در گیرینمونه رو . شد

اصاافهان،  هاینشهرسااتا بناادیو پااس اا خوشااه بااود،

 جمعیات بنادیسهمیه بندی  قارع تحصیل  هر خوشه،ربقه

و روستا، انتهاب  شهر هر برای ربقه هر در آ وااندانش

آ اواان در تصادف   دارس و نیز انتهاب تصادف  دانش

 هاآ اوای، نموناهداناش یشاماره اسااس هر  درسه بار

 شااا ل  طالعااه بااه ورود  عیارهااای .گردیدنااد انتهاااب

 ناوع هار در دبیرساتان و راهنماای   قطاع آ اواانشدان

 استان در سکونت ،(انتفای  غیر و دولت  اا ایم)  درسه

 کتبا  رضاایت و ساال 10 الا  11 سان داشتن اصفهان،

 والدین و آ وادانش خود توسط  طالعه در شرکت برای

 کاه باود آ اواان دانش شا ل ورود یدم  عیار. بود وی

 تحصاایل آن در کااه طعاا  ق بااه  ربااوط ساان جااز ساان 

 نیاز خارو   عیارهاای. داشتند(  ردودی  ثالً) کردند  

 و پرسشانا ه سؤاالت درصد 32 اا ترکم به ده پاسخ شا ل

 توساط هاپاساخ ناوع در  ناسابت یادم و ناهمااهنگ  یا

 تناقضا  ها،داده کنترل اا اگر پس همچنین،. بود پرسشگر

 وجود داشت، آ وادانش یپرونده در  وجود  دارک با

 ایان باه توجاه باا. گردیاد خاار   طالعاه اا آ اوادانش

 .گردیدند  طالعه وارد نفر 0707  عیارها،

 یپرسشاانا ه یااک واسااطه بااه  طالعااه ایاان هااایداده

 باود شاده رراحا  پژوهشاگران توساط کاه سااخته  حقق

 داشااتن باار یااالوه پرسشاانا ه ایاان. گردیااد آوریجمااع

 باود ساواالت  حااوی اجتمای  و د وگرافیک  تغیرهای

 پس و سنجید   را روان  و رفتاری کال  ، خشونت که

. گردیاد تهیاه نظاران صااحب با  صاحبه و  نابع  رور اا

 حتوای  و پایای  این پرسشنا ه در  طالعات قبلا   ایتبار

 .(11)بررس  شده و نتایج قابل قباول  را نشاان داده اسات

 ارالیااات پیرا ااون سااؤال 30 شااا ل نهااای  یپرسشاانا ه

 و  یازآخشاونت رفتارهاای فراوان  د وگرافیک، توایع

 پرسشاانا ه، ایاان اا هاادخ. بااود  ااادر و پاادر تحصاایالت

 هایحیطه است که شا ل آ یزخشونت رفتارهای ارایاب 

. روان  بود خشونت و فیزیک  خشونت کال  ، خشونت

آیا خود "کال   با ررح پرسش  خشونت فراوان  توایع

 های نا ناسب(شهص دیوای کال   )شا ل دشنام و حرخ

اشاته و یاا شاهص دیگاری باا فارد روا گوشته د 32در 

 "روا گوشته دیوای کال   داشاته 32 ورد  طالعه ر  

به صورت پاسخ بل  یا خیر ارایاب  شد. ارایاب  فراوان  

 خشونت فیزیک  با ررح سواالت  شا ل حمل سالح سارد

اا قبیل چاقو، انجیر و غیره با خود در خار  اا  نزل ر  

 32درساه را  روا گوشته، حمال ساالح سارد در   32

روا گوشااته، شاارکت داشااتن در اد و خااورد و کتااک 

کاری و اختالفات غیر شوخ  را  یاک ساال گوشاته، 

کردن به پزشک به دلیل جراحت ناش  اا دیوای  راجعه

فیزیک  ر  یک سال گوشته، ضربه یا کتک خوردن اا 

ررخ دوستان فرد ر  یاک ساال گوشاته و اور گیاری 

های با پاسخ "گوشتهروا  32کردن اا شهص دیگر ر  

بل  و خیر ارایاب  گردید. خشونت روان  نیز باا پرساش 

سواالت  شا ل احساس ناا ن  کردن در  درسه باه دلیال 

اکیت شدن توسط اشهاص دیگر ر  یک سال گوشته، 

نرفتن به  درسه ر  یک سال گوشته باه دلیال احسااس 

دلیاال روا گوشااته بااه 32ناااا ن  و احساااس ناااا ن  راا  

آاار دهنده شهص دیگر با جواب بل  و خیر  هایحرخ

 و سن  قطع تحصیل  فراندان،  ورد بررس  قرار گرفت.

 سااواد، باا ) والاادین تحصاایالت هااا و نیاازجنساایت آن

 دیاپلم، دبیرساتان، راهنماای ، دبستان، نوشتن، و خواندن

 پرسشنا ه در( باالتر و لیسانس فوق لیسانس، دیپلم، فوق

 پرسشانا ه در شده استفاده ایه قیاس. است گردیده قید

 اشاتباه، و درسات هاای قیااس شاا ل سوال نوع به بسته

 یمال تکارار  قیااس و لیکارت  قیاس باابین ، فهرست

 ا تیااات و بود 122  بنای بر هرکدام آگاه  نمرات. بود

 .شد گوارینمره هاآیتم اهمیت و تعداد تنوع، به توجه با

اسااتفاده   جاارب پرسشااگر 02آوری داده اا جمااع باارای
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گردیده و همچنین برای ارمینان اا کنترل کیفیت انجاام 

شدند.  انتهاب ناظر ینوان ها، افرادی به راحل اخو نمونه

 و کاارده پیاادا حضااور  نتهااب  اادارس در پرسشااگران

 هاینمونه به پرسشنا ه تکمیل باب در را الام توضیحات

 تقسایم هااآن  یان را پرسشنا ه و داده ارائه شده انتهاب

 تکمیال آ اواانداناش توساط هاپرسشانا ه این. نمودند

 پاساخ پرسشاگر توساط ساؤال و ابهام هرگونه و گردید

گیاری، جلساات  ارتبط باا  راحل انجام نموناه .شد داده

آوری ارالیاات و آ وا  پرسشگران و نااظرین، جماع

آوری شده در  طالعاات قبلا  باه های جمعارایاب  داده

آوری شده جمع ارالیات .(11)ه استبیان گردیدتفصیل 

 تحلیال و تجزیاه  اورد 02نساهه  SPSS افزارنرم توسط

 ی ساهی قا یبارا Square-Chiی ها. آا ون1گرفت قرار

 کیلوجسات ونیو رگرسا  فایک یهااداده  فراوان عیتوا

پادر و  اادر باا  التیارتبااط  ساتقل تحصا  بررس یبرا

باه  یوا ال ریدر نوجوانان با کنترل سا زیآ رفتار خشونت

 باه صاورت  یآ اار یدار شدند. سطح  عناکار گرفته 

20/2>P شد. نییعت 
 

 هایافته
نوجوانان نشان داد  0707های حاصل اا بررس  یافته

درصد  قطع دبیرساتان  3/21ها پسر، درصد آن 0/23که 

سااکن بودناد.  یاانگین  درصد در  نارق شهری 3/07 و

 بود. 3/10± 0/1ها سن  آن

 انجاامآ یاز شاا ل ارهاای خشاونترفت به رور کل 

درصاد،  20 خشونت فیزیکا  در یاک ساال گوشاته در

 درصد، 1/30 رواگوشته در 32خشونت کال   در  انجام

 اه گوشاته در  1حمل سالح سرد در خار  اا  نزل ر  

 ااه  1درصد، حمال ساالح سارد در  درساه را   7/11

درصد، اساتفاده اا ساالح سارد در دیاوا  0/7 گوشته در

درصاد، تهدیاد دیگاران باا  0/3ساال گوشاته در  1ر  

درصاد، تهدیاد  0/12 سال گوشاته در 1سالح سرد ر  

                                                 
1. IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows, 

Version 24.0. Armonk, NY: IBM Corp. 

در  سال گوشته 1شدن توسط دیگران با سالح سرد ر  

 1تحت خشونت فیزیک  قرار گرفتن را   درصد، 0/12

تحت خشونت کال   قرار  درصد، 3/02 در سال گوشته

وانان  ورد نوج درصد 2/20 اه گوشته در  1گرفتن ر  

کاه در دو جنسیت نشاان داد   طالعه  شاهده شد. بررس 

و خشونت روانا  باا تحصایالت  اادر  خشونت فیزیک 

ای که فراندانِ  ادرانِ ارتباط  عن  داری داشت، به گونه

دارای تحصاایالت  توسااطه در  قایسااه بااا سااایر سااطوح 

تاری را نشاان تحصیل ، خشونت فیزیکا  و روانا  بیش

. خشااونت (P ،22/2=P=23/2)بااه ترتیااب  داده بودنااد

 آ یز با تحصایالتکال   و  جموع کل رفتارهای خشونت

 (. توایاعP=3/2و  P=3/2داری نداشات ) ادر ارتباط  عنا 

 حساب بار نوجواناان در آ یازخشونت رفتارهای فراوان 

 قرار داده شده است. 1 ادر در جدول شماره  تحصیالت

 
 نوجواناان در آ یز خشونت رفتارهای فراوان  توایع :1 شماره جدول

  ادر تحصیالت حسب بر
 

  ادر تحصیالت

 رفتارها

 بیسواد

 تعداد )درصد(

 ابتدای 

 تعداد )درصد(

  توسطه

 تعداد )درصد(

 دیپلم

 تعداد )درصد(

 باالتر و لیسانس

 تعداد )درصد(

 سطح 

  عن  داری

 3/2 (3/20) 021 (22) 003 (2/70) 101  (0/20) 737 (2/72) 121 آ یز خشونت رفتار

 23/2 (2/23) 173 (2/20) 370 (3/00) 112 (1/27) 020 (3/22) 27 فیزیک  خشونت

 3/2 (2/00) 132 (2/03) 272 (0/21) 100 (2/02)  000 (3/00) 02 کال   خشونت

 22/2 (02) 132 (0/23) 222 (2/03) 102 (0/03) 072 (2/00) 70 روان  خشونت

 
نت آ یااز در دو جاانس ارایاااب  رفتارهااای خشااو

همچنین نشان دهنده ی این بود که توایع فراوان  تما   

رفتارهااای خشااونت آ یااز بااا تحصاایالت پاادر ارتباااط 

ای که در فراندانِ پادرانِ با  داری داشت، به گونه عن 

تاار  شااهود بااود سااواد رفتارهااای خشااونت آ یااز بیش

(21/2=P ِهمچنااین خشااونت فیزیکاا  نیااز در فراناادان .)

تار ب  ساواد باه صاورت تقریبااً  عنا  داری بیش پدرانِ

(. خشااونت کال اا  و رواناا  بااا P=22/2 شاااهده شااد )

تحصیالت پدر در هار دو جانس تفااوت  عنا  داری را 

 فراوانا  (. توایاعP=1/2و  P=2/2نشان نداد )به ترتیاب 

 تحصیالت حسب بر نوجوانان در آ یزخشونت رفتارهای

 ه شده است.نمایش داد 0پدر در جدول شماره 
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 پژوهشی

 نوجوانان در آ یز خشونت رفتارهای فراوان  توایع :2 شماره جدول

 پدر تحصیالت حسب بر
 

  ادر تحصیالت

 رفتارها

 بیسواد

 تعداد )درصد(

 ابتدای 

 تعداد )درصد(

  توسطه

 تعداد )درصد(

 دیپلم

 تعداد )درصد(

 باالتر و لیسانس

 تعداد )درصد(

 سطح 

  عن  داری

 21/2 (3/20) 322 (0/22) 003 (7/22) 102 (0/72) 712 (0/72) 00 آ یز خشونت رفتار

 22/2 (20) 032 (7/20) 320 (2/02) 31 (2/22) 270 (2/03) 03 فیزیک  خشونت

 2/2 (0/02) 070 (3/00) 202 (0/00) 30 (3/02) 072 (0/02) 22 کال   خشونت

 1/2 (2/00) 071 (0/23) 207 (3/03) 37 (2/03) 023 (0/00) 22 روان  خشونت

 
، نتاایج بررسا  ارتبااط  ساتقل 3در جدول شاماره 

در تحصاایالت پاادر و  ااادر بااا رفتااار خشااونت آ یااز در 

با کنتارل ساایر یوا ال شاا ل جنسایت،  حال  نوجوانان

 آنالیز لوجستیک رگرسیون توسط قطع تحصیل  سکونت و

 آورده شده است. در این حالت، پس اا تعدیل فاکتورهاای

برابر دخترهاا  2/1ه شد که در جنس پسر،  طالعه،  شاهد

 و در ساایر (P<221/2رفتارهای خشونت آ یز دیاده شاده )

داری  یان تحصایالت پادر و  اادر و  وارد ارتباط  عن 

 .(P>20/2)آ یز  شهود نبوده است رفتارهای خشونت

، نتاایج بررسا  ارتبااط  ساتقل 2در جدول شاماره 

  در نوجواناان  تحصیالت پدر و  ادر با خشونت فیزیکا

با کنترل سایر یوا ل شاا ل جنسایت،  حال ساکونت و 

توسط آنالیز لوجستیک رگرسیون آورده  قطع تحصیل  

شده است. پس اا تعادیل فاکتورهاای  طالعاه،  شااهده 

براباار دخترهااا رفتارهااای  1/3شااد کااه در جاانس پساار، 

آ ااواان و دانااش (P<221/2 شااهود بااود )آ یااز خشااونت

آ اواان برابار داناش 2/2فیزیکا  را  دبیرساتان  خشاونت

 . در سایر  وارد ارتبااط(P<221/2دوره راهنمای  داشتند )

 داری  یااان تحصاایالت پاادر و  ااادر و خشااونت عناا 

 .(P>20/2)یافت نگردید  فیزیک 

 بررس  یوا ل  رتبط با خشونت کال   و تحصایالت

 دنبال تعدیلوالدین با لوجستیک رگرسیون نشان دادکه به

 برابار 2/1آ یز رها، در جنس پسر رفتارهای خشونتفاکتو

 آ اری تفاوت سایر  وارد ( و درP<221/2دخترها بود )

 
 رگرسیون لوجستیک توسط د وگرافیک یوا ل سایر کنترل با نوجوانان در آ یز خشونت رفتار با  ادر و پدر تحصیالت ارتباط :3جدول شماره 

 

 سطح  عن  داری تعدیل شده (30)با فاصله ارمینان  ضریب شانس سطح  عن  داری دیل نشدهتع (30)با فاصله ارمینان  ضریب شانس 

     (ربقه   رجعب  سواد ) تحصیالت  ادر

 7/2 (2/1-2/2) 3/2 7/2 (3/1-2/2) 3/2 ابتدای 

 0/2 (1/0-0/2)3/1 0/2 (3/1-0/2)0/1  توسطه

 3/2 (0/1-2/2) 3/2 2/2 (0/1-2/2) 3/2 دیپلم

 3/2 (0/1-2/2) 3/2 3/2 (2/1-2/2) 3/2 انس و باالترلیس

     (ربقه   رجع) ب  سواد تحصیالت پدر

 0/2 (7/1-7/2)1/1 2/2 (2/1-7/2)1 ابتدای 

 7/2 (0/1-0/2) 3/2 7/2 (2/1-0/2) 3/2  توسطه

 3/2 (0/1-2/2) 3/2 7/2 (3/1-2/2) 3/2 دیپلم

 2/2 (0/1-2/2)1/1 7/2 (2/1-7/2)1 لیسانس و باالتر

 1/2 (1-7/2)0/2 203/2 (3/2-7/2)0/2 (ربقه  رجع)راهنمای   قطع تحصیل  

 221/2> (2/1-0/1)2/1 221/2> (0/1-1/1)3/1 (ربقه  رجعجنسیت )دختر 

 20/2 (0/1-3/2) 0/1 20/2 (2/1-1)0/1 (ربقه  رجعشهر )  حل سکونت

 
 رگرسیون لوجستیک توسط د وگرافیک یوا ل سایر کنترل با نوجوانان در فیزیک  خشونت با  ادر و پدر تحصیالت ارتباط :4جدول شماره 

 

 سطح  عن  داری تعدیل شده (30)با فاصله ارمینان  ضریب شانس سطح  عن  داری تعدیل نشده (30)با فاصله ارمینان  ضریب شانس 

     (ربقه   رجعب  سواد ) تحصیالت  ادر

 0/2 (7/1-7/2)1/1 3/2 (2/1-7/2)1 ابتدای 

 0/2 (0/0-0/2)3/1 0/2 (3/1-0/2)0/1  توسطه

 0/2 (0/1-2/2)3/2 3/2 (1/1-0/2)0/2 دیپلم

 2/2 (0/1-2/2)1/1 2/2 (2/1-7/2)1/1 لیسانس و باالتر

     (ربقه   رجع) ب  سواد تحصیالت پدر

 3/2 (0/1-0/2)7/2 1/2 (1/1-0/2)7/2 ابتدای 

 2/2 (0/1-0/2)0/2 2/2 (2/1-0/2)0/2  توسطه

 0/2 (0/1-2/2)7/2 23/2 (3/2-2/2)2/2 دیپلم

 3/2 (3/1-2/2)7/2 0/2 (0/1-0/2)7/2 لیسانس و باالتر

 221/2> (7/2-0/2)2/2 221/2> (7/2-0/2)2/2 (ربقه  رجع)راهنمای   قطع تحصیل  

 221/2> (7/3-7/0)1/3 221/2> (2/3-2/0)1/3 (ربقه  رجعجنسیت )دختر 

 202/2 (2/1-3/2)0/1 220/2 (7/1-1/1)3/1 (ربقه  رجعشهر ) کونت حل س
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داری  یان فاکتورهاای بررسا  شاده  شاهود نباود  عن 

(20/2<P.)   در ارایاب  یوا ل  رتبط با خشاونت روانا

لوجستیک  با رگرسیون آ واان و تحصیالت والدینشاندانش

 نیز نشان داد که هم پیش و هم پس اا تعدیل فاکتورهای

داری  یاان یوا ال  ارتبط باا  ورد  طالعه، ارتباط  عنا 

هاا  شاهود خشونت روانا  و تحصایالت والادین در آن

  (.P>20/2نبوده است )
 

 بحث
پژوهش انجام شده در نوع خود  نی طالعه حاضر اول

  لیتحصا تیوضع ، بررس نیدر ا. در استان اصفهان است

قارار    ورد بررسا کیپدر و  ادر دانش آ واان به تفک

نکته پرداختاه  نیتر به اکم  شابهگرفت که در  طالعات 

در بار گارفتن تعاداد  لیا طالعه به دل نیا جیشده بود. نتا

 هتلف استان اصفهان   آ واان در نواحاا دانش یادیا

 نیدر جهت ارتقاء دانش والد یزیربرنا ه یبرا تواند  

در  ،در فرانادان زیاآ اقدام باه ایماال خشاونت نهیدر ا 

پژوهش  اا واقع گردد.  دی ف یکشور زیو ن  سطح استان

تر پدران با توایاع فراوانا  نشان داد که تحصیالت پایین

آ اواان هماراه باالتری در رفتارهای خشونت آ یز دانش

رسد ارتقاء سطح تحصیالت پدر بود و بنابراین به نظر   

آ یز تواند با کاهش توایع فراوان  رفتارهای خشونت  

همراه  داشاته باشاد. خشاونت فیزیکا  نیاز در  اادران 

 دارای سطح تحصیالت  توسطه در  قایسه با سایر ساطوح

تحصاایل  بااه خصااوص سااطوح باااالتر، توایااع فراواناا  

 آید که افزایشگونه بر   تری داشته و در نتیجه، اینبیش

یافتن سطح تحصیالت  اادران  مکان اسات باا کااهش 

داشته باشاد. باا رفتارها همراه  گونه توایع فراوان  این 

آ یاز چاه در این حال، براساس نتایج، رفتارهای خشونت

هاای خشاونت  جموع و چه به صورت جزئ  در حیطاه

 فیزیک ، کال   و روان  با تحصیالت پدر و  ادر ارتبار 

ی نداشااته اساات. بااه یااالوه، خشااونت فیزیکاا  در دوره

ه شاد و نیاز در تر اا دوره دبیرستان  شاهدراهنمای  بیش

ی اخیر برابر دخترها  شهود بود. دو یافته 3پسرها حدود 

 سئله باشند که پرداختن باه دالیال توانند نشانگر این   

آ یز در هر دو جنس به خصوص بروا رفتارهای خشونت

ی ایان ها و  قایساهبا توجه به  قارع سن  و تحصیل  آن

تری را در این ا ینه فراهم خواهد  تغیرها ارالیات بیش

های  های  طالعات  هتلف در این باره تفاوتنمود. یافته

 Ibabeی  طالعااهرا باا یکادیگر نشاان داده اسات. نتاایج 

( نشان داد که هر قادر  یازان تحصایالت پادر یاا 0212)

تار آ یز در فراندان بیشتر باشد، رفتار خشونت ادر کم

ی های  طالعااهیافتااهبراساااس  .(17) شاااهده  اا  شااود

Cabello ( وجااود ا تیاااا باااال در 0217و همکااارانش ،)

ها باا وضعیت آ واش  والدین و بهبود کنترل  هاری آن

کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در فراندان همراه  داشته 

 ا باا ایان نتاایج ناهمساو هساتند. در های یافته .(10)است

( بااا توجااه بااه 0223و همکااارانش ) Dubowپااژوهش 

 تربیت  این فرضیه  طرح گردید های  رتبط با اساترسدیدگاه

که تحصیالت خانواده  مکان اسات بار تعاا الت  نفا  

 ستقیم داشته باشاد،خانوادگ  وپرخاشگری کودکان اثری  

باا ایان  ها نشان داد کاه تحصایالت والادینا ا نتایج آن

تعا الت و نیز پرخاشگری کودکان ارتبااط چشامگیری 

های یافتاه (.12)شادی فاوق رد نداشته و در نتیجه فرضایه

ی پااژوهش  ااا بااا نتااایج فااوق همسااو اساات. در  طالعااه

Shetgiri ( فاکتورهای پیش0212و همکارانش ،) نندهکبین 

آ یز و حوادث  رتبط با ساالح در در رفتارهای خشونت

آ ااواان آ ریکااای  بااا نژادهااای  هتلااف بررساا  دانااش

گردیده که در این  یان، تحصیالت خانواده و همبستگ  

هاای درون خانواده با احتمال وقاوع بسایار کام درگیری

 (.12)استی دوم با سالح همراه بوده درجه

Simon ( 1333و همکارانش)  با بررس  بایش اا ده

آ وا در آ ریکا دریافتند که با افزایش ساطح هزار دانش

تحصیالت والدین  یازان حمال ساالح توساط فرانادان 

ای که به ترتیب  اوارد یادم کاهش یافته است، به گونه

تر اا حمل سالح خار  اا  درسه و نیز حمل سالح بیش

 نتر اا حمل ساالح دروحمل سالح خار  اا  درسه بیش

باا ایان نتاایج همساو   ااهای یافته (.13)است درسه بوده 
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اثار ی  وکور  طالعهداشت که در دو نیستند. باید توجه 

تحصیالت پدر و  ادر به صاورت جزئا   اورد ارایااب  

قرار نگرفته و صرفاً  وارد حمل سالح به تنهای  بررسا  

 حمل سالح صرفاً جزئا ی  ا  طالعه، در حال  که در شد

ا ترهااای ارایاااب  خشااونت فیزیکاا  بااوده اساات. اا پار

تفاوت در فرهنگ، ناژاد، حجام نموناه، تعریاف ایماال 

آوری ها، رو  جماعآ یز،  قطع ا ان  پژوهشخشونت

ارالیات، سیستم  تفاوت آ واش  و نیز آاادی فردی و 

اجتمای  در کشورهای  هتلف اا جمله باراترین دالیل 

باشند. اا سایر  طالعات    هایتفاوت در نتایج  ا با یافته

ی نتایج همسو و ناهمساو در سوی ، توجیه یلت  شاهده

آ یز و تحصیالت پدر و ارتباط با اقدام به ایمال خشونت

یا  ادر که در  طالعات  هتلاف  شااهده شاده باه دلیال 

دخالت بسیاری اا یوا ل دیگر پیچیده است. برای  ثال، 

ی ساااختاری ساطح تحصاایالت باه ینااوان یکا  اا اجاازا

تواناد اجتمای  شناخته شده کاه  ا  -وضعیت اقتصادی

اجتماای   -ارتباط  ستقیم  با سطح وضاعیت اقتصاادی

 در یک ربقه با سطح اقتصاادیایستن  .(12،10)باشدداشته 

و اجتمای  باالتر )بر اساس فاکتورهای  اا جملاه کساب 

حصایل  و داشاتن اشاغال  ارتبط باا آن( درجات باالتر ت

آ اوا باا ی داناش مکن است با کااهش خطار  واجهاه

تار در آ یاز، جادیت بایشبرخا  اا رفتارهاای خشاونت

شارکت در ، ان توساط والادینفراناد  لیتحصا یریگیپ

 یبا  درسه  رتبط یهاتیجلسات  شاوره، شرکت در فعال

 یهاافراناد در جهات کساب  هارت تیاحما زیو ن یو

ایان حاال، با این  .(13،12،13)باشدهمراه  ترشیب  لیحصت

 - مکن است تحصیالت باالتر همواره با سطح اقتصادی

که ا رواه بیکااری اجتمای  باالتر همراه نباشد، کما این

در افاراد تحصایل ی تحصایل  رشاتهیا اشغال نا رتبط با 

که تحصیالت ت.  مکن است همان قدر کرده ناشایع نیس

نقاش دارد،  اجتماای  -تر در بهبود وضعیت اقتصادیبیش

یوا ل اثرگوار دیگر بر وضاعیت اقتصاادی و اجتماای  

والادین  باا در  ثاال  دیگار،  .(12)تر نماینداین اثر را کم

اثربهش   ؤثری را  تر  مکن استسطح تحصیالت پایین

یاات فراناادان نداشااته باارای ایفااای نقااش خااود در ترب

تر والدین    تواند تحصیالت بیشو اا سوی   (12)باشند

به رور  ستقیم با بهبود تربیت فراندان )به دلیال افازایش 

 هاااارت والااادین در انتقاااال تجربیاااات و آ ااااوا  

ی با این حال، نتایج همه .(02،01)باشدفراندانشان( همراه 

تحقیقاااات در ایااان رابطاااه همساااوی  ندارناااد و نقاااش 

تحصیالت والدین بر اثر بهش  توانای  آن ها در تربیات 

فراندان به دلیل تفاوت در نوع رشاته ی تحصایل  و نیاز 

اثرگواری پارا ترهای  هتلف دیگر باه صاورت واضاح 

تر شااناخت دقیااق، و باارای (00-12،02)نیساات شااهص 

فاکتورهای واسطه  یان تحصایالت خاانواده و یناصاری 

آ یااز در گیاار رفتارهااای خشااونتکااه  نجاار بااه شااکل

تاری  اورد های گساتردهگردند بررس آ واان   دانش

های ایان  طالعاه توصایه فتاهباه یابا توجه  .(00)استنیاا 

یاااب  رفتارهااای گااردد کااه اقاادا ات  باارای ریشااه  

آ اواان پسار و نیاز آ یز به خصاوص در داناشخشونت

ی راهنمای  صاورت خشونت فیزیک  در پسرها در دوره

گوناه رفتارهاا در پویرد تا دالیل تفاوت  یاان باروا ایان

تار گاردد. باه یاالوه، بهتار جنس و سنین  هتلف واضح

های  که والدین و به خصاوص پادران، است در خانواده

رفتارهای  رتبط باا تری را دارند، سطح تحصیالت پایین

تری آ وا  داده شود تا اا کنترل خشونت با دقت بیش

ایجاد یواقب احتمال  این رفتارها هام در والادین و هام 

 در فراندان جلوگیری گردد.

ست کاه های  طالعه حاضر این ایک  اا  حدودیت

کشاور ی نظام جاا ع آ اوا  پایهتحصیالت والدین بر 

هاای )اا قبیل  درساه و دانشاگاه( ارایااب  شاده و دوره

 تربیتا ( هاایهای آ واش   هارتفوق برنا ه )نظیر کارگاه

و نیز  طالعات فردی قابل ارایاب  نبوده است. به یاالوه، 

 صورت جزئا های تحصیل  والدین بهدر این  طالعه رشته

ها نشده و  مکن است تحصیل در برخا  رشاتهتفکیک 

والدین در تربیات های به ارتقاء  هارتتری کمک بیش

رفتاری فراندان نمایاد. ایان ا ار باا در نظار گفاتن یادم 

یکسان بودن  وفقیت تحصیل  در افراد با رشاته یکساان 
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نمایااد. بنااابراین، شایسااته اساات  طالعااات تر   پیچیااده

های فاوق و باا نظر گرفتن  حادودیتتری با در گسترده

ی باالتر در آینده انجام گردد. پژوهش  ا نشاان نمونهحجم 

آ یاز و فراوان  ایماال خشاونت والدینداد که تحصیالت 

داری بااا هاام ارتباااط  عناا  آ واشاااندر فراناادان دانااش

ندارند. رفتارهای خشونت آ یز و به خصاوص خشاونت 

ا  شااهود بااوده و تاار اا دخترهاافیزیکاا  در پساارها باایش

تار اا دوران خشونت فیزیکا  در دوران راهنماای  بایش

 خورد.دبیرستان به چشم   
 

 سپاسگزاری
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