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 و  اطفال های کشمکش  درمورد ای  مطالعه – نوجوانی جریان در استفاده سوء  و  آمیز  خشونت رفتارهای
  والدین با نوجوانان

 

 .کنیم دعوت علمی مطالعه یک در  اشتراک برای را شما طفل هستیم عالقمند ما

 اینکه بخاطر و هستید مکتب در 8 سال در طفل یک  سرپرست شما اینکه بخاطر میکنید دریافت را نامه این شما
 عالقمندیم ما. کند اشتراک مطالعه در میخواهد مکتب این که کرده اعالن شما طفل مکتب مدیریت تیم/مدیر

 .آوریم بدست مطالعه این در اشتراک جهت شما طفل دعوت برای را شما اجازه

 در متوسطه و لیسه مکتب 40 اتقریب باالی و( Malmö University) مالمو پوهنتون در محققین توسط مطالعه
 تخمین ما مجموعی،  بصورت.  شد خواهد انجام 2022 بهاری سمستر جریان در( Skåne) اسکان منطقه
 . کرد خواهند اشتراک مطالعه این در نوجوان و طفل 6,000 از بیشتر که میزنیم

 

 چیست؟ درمورد مطالعه

 مختلف انواع درمورد مطالعه این. است معمول  نوجوانی دوره جریان در والدین و اطفال میان کشمکش
 دلیل و میدهند بروز خود والدین  مقابل در نوجوانان و اطفال که است استفاده سوء و آمیز خشونت رفتارهای

 مقابل در نوجوانان و اطفال رفتارهای نوع این درمورد المللی، بین سطح در. باشد می رفتارها نوع این بروز
 موضوع این بر که است اروپا شمال منطقه در مطالعه اولین این. است شده انجام اندکی بسیار قاتتحقی والدین
 .دارد تمرکز

 معمول چقدر سال 19 الی 14 سنین بین نوجوانان و اطفال برای که است مورد این در تحقیق مطالعه، هدف
 و سرقت فزیکی، لفظی، نتخشو: مانند استفاده سوء و آمیز خشونت رفتارهای مختلف انواع که است

 و مختلف سنین میان رفتارها چنین آیا که دریابیم میخواهیم ما. دهند نشان خود از والدین  مقابل در را خرابکاری
 درمورد میخواهیم همچنان. خیر یا دارد تفاوت مطالعه تحت اشخاص  در مختلف اجتماعی های گروپ میان

 این در تحقیق منظور به. کنیم تحقیق دهند توضیح را رفتارهایی ینچن دلیل میتوانند که فامیلی و شخصی عوامل
 را ما عالقه مورد رفتارهای که آنهایی بشمول نوجوانان و اطفال از بزرگتری گروپ با که است مهم این مورد،
 ناحیه ده حدود در مکاتب در مطالعه. کنیم کار کنند، نمی تجربه را  رفتارها چنین که آنهایی و اند کرده تجربه
 لیسه دوره در 3 و 2 ،1 صنوف و عامه مکاتب در 9 و 8 صنوف متعلمین و شد خواهد انجام اسکانیا والیت
 .بود خواهد  آن شامل

 

 دارد؟  معنی چه شما طفل برای مطالعه این در اشتراک

 یم پر( کمپیوتر  یک در) دیجیتل بصورت پرسشنامه. داد خواهد جواب پرسشنامه یک به مکتب در شما طفل
 سابقه فامیلی، رابطه و فامیلی تربیه نوعیت شخصیت، درمورد سواالت. است متعدد سواالت حاوی و شود

 مقابل در شکن-هنجار و آمیز خشونت رفتارهای مختلف انواع تجربه و فراغت اوقات و تعلیمی اجتماعی،
 . باشد می والدین

 ها سروی به  کسی چه  نمیدانیم ما  که  تاس معنی  این  به . شد  خواهد  داده  جواب  گمنام  بصورت  پرسشنامه
 طفل هیچ . نمیکند ثبت  را  IP های آدرس  و  نیست نیاز پسورد یا  حساب  به  ورود جزئیات – است  داده  جواب
  .بگیرند سهم  تان طفل  سواالت  به  دادن  جواب  در نباید معلمین  یا والدین دیگر،
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 شود؟  می مراحل طی چگونه شما معلومات

 مالمو پوهنتون در محرمانه سرور یک در که دیتابیس  یک در آوریم می بدست مطالعه این در ما که معلوماتی
 و شما که روشی به  و مطالعه همین در صرف شده آوری جمع معلومات. شود می ذخیره شود، می نگهداری

 سپس و شود یم نگهداری پروژه تکمیل از بعد سال ده برای دیتابیس. شد خواهد استفاده اید کرده تأیید تان طفل
 .شود می حذف

 

 .داریم نیاز اشتراک برای تان طفل از دعوت برای شما موافقت به ما

 هم و طفل تأییدی هم اند، نرسیده سالگی 15 سن به هنوز که شود شامل را اطفالی مطالعات صورتیکه در
 میکند درخواست لطف سرپرست منحیث شما از نامه این. آگاهانه موافقت یعنی است؛ ضرورت طفل سرپرستان

 نحوه که دارد  وجود معلوماتی نامه آخر  در. شود دعوت مطالعه این در اشتراک برای تان طفل که کنید موافقت
 موافقت معنی به این ندهید، جواب که کنید انتخاب شما اگر. میکند بیان را تان طفل اشتراک با کردن موافقت
 . شود می یاد فعال غیر فقتموا بنام موافقت نوع این. شد خواهد حساب کردن

. است داوطلبانه کامال مطالعه در آنها اشتراک که است معنی این  به این. داریم نیاز اطفال فعال موافقت به ما
 آنها اشتراک بودن داوطلبانه آن، اهداف و مطالعه درمورد آنها به ما کنند، پر را  پرسشنامه اطفال اینکه از قبل

 .داد خواهیم معلومات کنند، متوقف را پرسشنامه  کردن پر میتوانند بخواهند که زمانی هر آنها اینکه و

 

 شد؟  خواهد داده گزارش چگونه مطالعه نتایج

 نشر سویدن در محبوب علمی های کتاب در و انگلیسی زبان به عمدتا علمی های ژورنال در مطالعه نتایج
 وجود اشخاص شدن  شناسایی خطر . شد خواهد داده شگزار گروپی احصائیه شکل به صرف نتایج. شد خواهد
 .ندارد

 

 اند؟ ها کدام کردن اشتراک منافع

 و آمیز خشونت رفتارهای درمورد جدید دانش کرد خواهد کمک ما به شما طفل  مطالعه، این در اشتراک با
 مقابل در آمیز تخشون رفتار. آوریم بدست میدهند، رخ سویدن در ها فامیل از زیاد تعداد در که شکن-هنجار
. باشد مرتبط طفل برای  هم و والدین برای هم منفی عواقب سایر و شرم گناه، حس اضطراب، با میتواند والدین
 و پیشگیرانه اقدامات طراحی نحوه درمورد را ما میتواند آوریم می بدست مطالعه این طریق از ما که دانشی

 .دهد تعلیم شده متأثر های فامیل برای حمایتی

 

 دارد؟  ضرر کدام مطالعه  این در اشتراک یاآ

 در جوانان درمورد محققین سایر توسط شده انجام متعدد مطالعات در پرسیم می سروی این در ما که سواالتی
 آن در که دادیم انجام را آزمایشی مطالعه یک ما همچنان. است نشده دیده مشکلی کدام و شده استفاده گذشته
 بعضی در احساسات و افکار برانگیختن احتمال یقینا اما. کردیم آزمایش متعلم 350 از بیشتر باالی را سروی
 پرسشنامه در سواالت بعضی میکند فکر شما طفل اگر. نمیتواند شده منتفی سواالت از بعضی توسط اطفال
  .کند خودداری آن به دادن جواب از میتواند او هستند، مشکل یا برانگیز حساسیت بسیار

 

 

 



3 (3) 

 

 

 تحقیق  مدیر

 برای سویدن تحقیق شورای ،FORTE توسط و شد خواهد انجام مالمو پوهنتون در محققین توسط مطالعه
 پروفیسور( )Björn Johnson) جانسون بیورن پروژه مدیر. شد خواهد تمویل آسایش و کاری زندگی صحت،

 و( اجتماعی کار ارهاد در محقق( )Lisa Andersson) اندرسون  لیزا. باشد می( اجتماعی کار اداره در
 خواهند اشتراک پروژه این در نیز( شناسی جرم اداره در پروفیسور( )Robert Svensson) سوینسون روبرت

 .کرد

 

 کنیم؟ دعوت مطالعه این در اشتراک برای را تان طفل توانیم می آیا

 برای اگر. دهید انجام ریکا ندارید نیاز کنید، می موافقت مطالعه این  در اشتراک برای تان طفل دعوت با اگر
 شماره با تماس و ،respons@mau.se() آدرس  به ایمیل ارسال  با لطفا کنید، نمی موافقت تان طفل دعوت

 تخلص و اسم. سازید مطلع را ما (4383973-070) شماره به کوتاه پیام ارسال یا (90 76 665-040) تلفن
 .کنید وارد را طفل مکتب اسم و طفل

 Björn) جانسون بیورن پروفیسور با میتوانید هستید، مایل بیشتر معلومات داشتن  به مطالعه درمورد اگر

Johnson )ایمیل طریق از یا ()bjorn.johnson@mau.se تماس( 040-6657690) تلفن شماره با یا 
 .بگیرید
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