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چکیده
زمینه و هدف سنجش خشونت خانگی در جمعیت ایرانوی و برناموهریوزی بوهمنظوور کنتورآ آن در گوام ن وت
نیازمند ابزاری است که با ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی ،و مذهبی جامعه ما منطبق باشد .ایون مطاععوه بوهدنبواآ
مطاععهای کیفی با هدف طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش علل خشونت خوانگی از دیودگاه موردان متأهول
دارای سابقة خشونت علیه زنان در شهر سبزوار صورت پذیرفت.
مواد و روشها این مطاععهای ترکیبی اکتشافی متواعی بود .ن وت بوا  24مشوارکتکننوده ماواحبههوای نیموه
ساختاریافته عمیق انجام شد و علل شروع خشونت از تجربیات آنهوا اسوت راش شود .براسواس یافتوههوای مطاععوه
کیفی و بررسی متون ،ابزار اوعیه طراحی شد .برای تعیین اعتبار ابزار از اعتبار صوری ،اعتبار محتوا (با انودازهگیوری
ن بت اعتبار محتوا و شاخص اعتبار محتوا) و اعتبار سازه (با انجام تحلیل عامل اکتشوافی) و بورای تعیوین پایوایی
ابزار از هم انی درونی و روش آزمون مجدد در نرمافزار  SPSS16استفاده شد.
یافتهها  33آیتم از سوی مت ااان و همچنین جامعة م اطو ،،روروری ،مورتب و لابول فهوم تشو یص داده
شدند .روائی صوری و محتوا بهصورت کیفی و کمّی انجام شد .در روایی صوری 8آیتم به دعیل ک  ،نمره کمتور از
 5 .6حذف شدند .و در روایی محتوا با در نظر گرفتن نقطة برش  4/83برای سنجش شاخص اعتبار محتوا و نقطوة
برش  4/53برای ن بت اعتبار تعداد 90گویه حذف شد .و تعداد گویه ها به 57کواهش یافوت .روایوی سوازه توسو
تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ،وجود مدآ  1عاملی عوامل اجتماعی تضعیفکننده
لبل و بعد از ازدواش ،فقدان مهارت در ایفای نقش یک هم ر ،آموزههای غلو و ناکوافی بوه زوجوین ،هم ورداری
ناساعم زنان ،پارادوکس حمایت خانواده و بیواسطگی را تأیید کرد .این شش عامل در مجمووع 85درصود واریوانس
خشونت علیه زنان را تبیین میکردند .پایایی ابزار با استفاده از هم انی درونی ( )α = 4/378و ثبوات آن از طریوق
آزمون مجدد( )ICC=4/332تأیید شد.
نتیجهگیری با توجه به اینکه شاخصهای پرسشونامه از روایوی و پایوایی لابول لبووعی برخووردار بودنود ،ازایونرو
پرسشنامة خشونت علیه زنان میتواند بهعنوان پرسشنامهای با روایی و پایایی لابللبوآ در سنجش خشوونت علیوه
زنان در مردان متأهل ایرانی بکار رود.
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علی مهری و همکاران

مردان نیز بررسی شد .از طرفی خشونت علیوه زنوان پدیودهای
است روانی-اجتماعی -زی تی که به زمینوة فرهنگوی واب وته
است و ارزیابی نیازهای افراد جامعه بدون دسترسی بوه ابوزاری
معتبر و منطبق با زمینه فرهنگی جامعه امکانپوذیر نی وت .از
این رو این مطاععه با هدف طراحوی و روانسونجی پرسشونامه
سنجش علل خشونت خانگی از دیودگاه موردان متأهول دارای
سابقه خشونت علیه زنان در شهر سبزوار انجام شد.

مقدمه
خشونت علیه زنان عبارت است از «هرگونه عمل خشونتآمیوز
علیه جنس مؤنث که به احتماآ زیاد به صدمه یا رنوج روحوی،
ج می یا جن ی می انجامد یا شامل تهدید به اعمواآ باشود».
خواه در انظار عمومی و خواه در حریم خاوصی صورت بگیرد.
خشونت علیه زنان بدون در نظور گورفتن مرزهوای ملیتوی یوا
فرهنگی ،التاوادی اجتمواعی مشوکلی جهوانی و از مشوکالت
اساسی بهداشت در ساآهای اخیر است .از انواع خشونت علیوه
زنان ،خشونت خانوادگی ب یار شایع است که با آسی ،رساندن
به بنیان خانواده معضالت اجتماعی به بار آورده است][2 ،6
نتایج دادههوای حاصول از 74کشوور نشوان مویدهود کوه
94درصد زنان خشونت جن ی یا ج می را بوهوسویلة شوریک
جن ی خود در طوآ زندگی تجربوه خواهنود کورد] [0 ،9و در
کشورهای در حاآ توسعه63 ،درصد از بار بیماریهوا در زنوان
 00-65ساعه ناشی از خشونت است] .[5مطاععات انجوام شوده
در کشور نیز نشان می دهد که میزان خشونت خانگی باالسوت
طاهرخانی و همکاران] [1در مطاععه ای نشان دادند کوه میوزان
خشونت خانگی  77/9درصد است .وی میزان خشونت ج می
را 25/0درصوود خشووونت عاطفوووی را 78/9درصوود و میووزان
خشونت جن ی را در جامعة مورد بررسی93/6درصد با فاصولة
اطمینان  35درصد گزارش کورد] .[1همچنوین نتوایج مطاععوة
معاومه ح ن و همکاران] [8نشان داد که  71/25درصد زنان
باردار در طی دوران بارداری مورد خشونت از طرف هم ر (74
درصد) لرار گرفته بودند در شوهر سوبزوار نیوز نتوایج مطاععوة
میزان خشونت علیه زنان را حدود 87درصد برآورد کرده اسوت
و خشونت روانی(18درصد) ،جن ی(58درصود) و فیزیکوی(95
درصد) به ترتی ،شایع ترین نوع خشونتها بودند] [7همچنوین
65درصد زنان بواردار در شوهر سوبزوار نیوز تجربوه خشوونت
ج می از سوی هم رانشان را داشتند ][64 ،3
نتایج نشان می دهود کوه ازعحوا وروعیت سوالمت روان،
اختالآ روانی (ارطراب و اف ردگی در زنانی که تحت خشونت
خانگی لرار داشتهاند  5 .9برابر بیش از دیگر زنان است که این
امر باعث خطر ولوع سق  ،خونریزی واژیناآ در طی بارداری و
زایمان به روش سزارین شده است] [66 ،8با توجوه بوه شویوع
باال و پیامدهای خشوونت خوانگی ،برناموهریوزی صوحیب بورای
کوواهش میووزان خشووونت خووانگی در کشووور روورورت دارد.
برنامه ریزی صوحیب نیازمنود شوناخت کامول از عوامول ایجواد
کننده خشونت است .از آنجایی که در بررسوی محققوان ،اک ور
مطاععات انجام شده در کشور علل خشونت را از دیودگاه زنوان
بررسی کردهاند و بهصوورت محودود علول خشوونت از دیودگاه

مواد و روشها
این مطاععة مقطعی بر اساس یافتههای مطاععه کیفوی (تحلیول
محتوا) انجوام شود کوه در آن  24مشوارکتکننودة بوا تجربوه
خشونت به روش هدفمند و گلوعه برفی در مدت  7ماه انت اب
شدند و دادههوا از طریوق ماواحبههوای نیموه سواختار یافتوه
جمع آوری شد] [62براساس نقل لووآ هوای شورکت کننودگان،
 687آیتم برای طراحی پرسشنامه تهیه شد ،پس از بررسوی و
بازنگری آیتمها توس اعضای گروه تحقیق ،تعداد آیوتمهوا بوه
 33تا کاهش پیدا کرد .در پرسشنامه ما برای آیتمها از مقیاس
عیکرت استفاده شد .بهصورت  5گزینهای خیلی زیاد ،زیاد ،کم،
خیلی کم و اصالً .به گزینة خیلوی زیواد نموره  0و بوه گزینوه
اصالً نمره صفر داده شد .بهطووریکوه نمورة بواالتر بوه معنوی
خشونت بیشتر بود .بعد از طراحی پرسشونامة روانسونجی آن
بدین صورت انجام گرفت :روایی صوری به دو صوورت کیفوی و
کمی با مشارکت  64مرد متأهل با سابقه خشونت علیه هم ور
بررسی شد .برای تعیین روایی صوری کیفوی ،بعود از ماواحبة
چهره به چهره بوا  64مورد ،میوزان دشوواری در آیوتمهوا و
کلمات و وجود ابهام یعنی احتماآ وجود برداشتهای نادرست
از آیتمها یا نارسایی در معانی کلمات بررسی شد و برای روایی
صوری کمی از روش نمرة تأثیر ) (Impact scoreاستفاده شود.
بدین گونه که بعد از امتیازدهی گویوههوا از نظور مهوم بوودن،
گویهای که نمرة آن م اوی یا باالتر از 6/5بود حفظ شد.
روایی محتوی هم به دو صورت کیفی و کمی بررسی شود.
در ب ش کیفی ،گروه خبرگان ،معیارهای رعایت دستور زبوان،
استفاده از کلمات مناس ،،لرارگیری گویهها در جوای مناسو،
خود وامتیازدهی مناسو ،را بررسوی کردنود .مت ااوان ایون
ب ش  66عضو هیئت علمی در رشوتههوای آمووزش بهداشوت
(8نفر) و روانشناسی(0نفر) بودند .تمام گویوههوا بوا ایون گوروه
بررسی شد و نظرهای ایشان در پرسشنامه اعماآ شد.
بوورای بررسووی روایووی محتوووی کمووی ،از ن ووبت روایووی
محتوی CVRو شاخص روایی محتووی CVIاسوتفاده شود .در
تعیین ن بت روایی محتوی گروه خبرگان هر گویوه را بوا سوه
گزینه {رروری ،مفید وعی غیررروری و غیررروری} ارزیوابی
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ب ش کمی مطاععه ،حجوم نمونوه  924مورد متأهول بوا تجربوة
خشونت علیه هم ر در یک سواآ گذشوته موورد مطاععوه لورار
گرفتند که میوانگین سون آنهوا 98 /36 ±7/69سواآ و مودت
ازدواش آنها دارای میانگین برابر 69/59 ± 7/14ساآ بود .آنهوا
بهطور متوس دارای  6/83فرزند بودند .از نظر تحایالت اک راً (
15/60درصد)دیپلم و باالتر بودند 13/25 .درصد آنها شغل آزاد
داشتند و شغل 18/42درصد خانمهای آنها خانهدار بود.

کردند و هر گویه که  CVR=4/53و باالتر بود برای پرسشونامه
انت اب شدند .و بهمنظور تعیین شاخص روایی محتوا گویوههوا
با سه گزینه {مربوط یا اختااصی بودن ،وارب و شفاف بوودن
و ساده و روان بودن}مورد بررسی خبرگان لرار گرفتند و با در
نظر گرفتن و CVI = ./83نمرة باالتر مال پوذیرش و مناسو،
بودن گویه ها لرار گرفتند .برای بررسی روایی سوازه از تحلیول
عامل اکتشوافی اسوتفاده شود .در تحلیول عواملی بایود نمونوة
حوودالل 9تووا 5برابوور تعووداد گویووههووا باشوود تووا دسووتهبنوودی و
خالصهسازی دادهها انجام گیرد .در ایون ب وش  924نمونوه از
مردان دارای تجربة خشونت به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند.
نمونة موردنظر از بین مردان متأهل شهر سبزوار انت اب شدند
که تا زمان انجام مطاععه تجربوة خشوونت علیوه هم رشوان را
داشته اند .معیارهای ورود به مطاععه ،داشوتن رروایت بوه طوور
کتبی ،تمایل به شرکت در تحقیق و متأهل بودن بوود و معیوار
خروش آنان ،عدم تمایل به ادامة پاس گویی به سؤاالت در نظور
گرفته شد .ن ت آزمون بررسی کفایت نمونهگیوری  KMOو
همچنین آزمون کروعیت بارتلت انجوام شود .در اداموة تحلیول
مؤعفههای اصولی وانجوام چورخش واریمکوس ،تحلیول عواملی
پرسشنامه نیز تعیین شد.
بعد از تأیید روایی پرسشنامه ،پایاییان بهوسویلة روشهوای
هم انی درونی و بازآزمایی مورداسوتفاده لرارگرفوت .در روش
هم انی درونی هم وانی نتایج گویههای ابزار بررسی میشوود
و بنابراین رری ،آعفای کرونباخ برای آیتمهای هر حیطه و کل
پرسشنامه محاسبه شد.
روش بازآزمایی که شامل تکمیل پرسشنامه توس نمونهها
تحت شرای یک وان وعوی در دو یوا مولعیوت زموانی متفواوت
است ،برای سنجش ثبات پرسشنامه استفاده شد .بورای انجوام
آزمون – باز آزمون 61مرد با تجربة خشوونت علیوه هم ور در
فاصوولة زمووانی دو هفتووه پرسشوونامه نهووایی را تکمیوول کردنوود.
درروش بازآزمووایی از رووری ،همب ووتگی درونگروهوی()ICC
استفاده شد.
بهمنظور رعایت مالحظات اخاللی ،در این پوژوهش ک و،
اجازه از دانشوکدة بهداشوت دانشوگاه علووم پزشوکی تهوران و
معاونت پژوهشوی انجوام شود(.)IR.TUMS.REC.1394.1653
همچنین برای شرکت در پژوهش از افراد رروایت کتبوی اخوذ
شد و محرمانه ماندن اطالعوات ش اوی شورکت کننودگان در
تمامی مراحل پژوهش مورد توجه بوده است .انجام این مراحل
برای طراحی و روانسنجی ابزار حدود  7ماه به طوآ انجامید.

روایی صوری
در روایی صوری کیفی تغییرات کوچکی در ادبیات بعضی سوؤاالت
پرسشنامه اوعیه داده شد در روایی صوری کموی پوس از محاسوبة
شاخص امتیاز تأثیر آیتم 8 ،آیتم به دعیل ک  ،نمرة تأثیر کمتور
از  6/5حذف شدند و تعداد آیتمها از  33تا به  34تا رسید.

روایی محتوا
در روایی کیفوی محتووا بور اسواس نظرهوای اخوذ شوده پانول
خبرگان گویهها بازنگری شد و اصالحات روروری در گویوههوا
اعماآ شد .در روایی کموی محتووا دو شواخص ن وبت روایوی
محتوا و شاخص روایی محتوای محاسبه شد .در ن بت روایوی
محتوا ،با توجوه بوه تعوداد پانول مت ااوان(  66نفر)حودالل
CVRمورد لبوآ  4/53بود .طبوق امتیوازات داده شوده توسو
مت ااان آیتم تعداد69آیوتم بوه دعیول نمورة کمتور از 4/53
حذف شدند و تعداد 7آیتم نیز اصوال شود و نهایتواً  13آیوتم
بالی ماند .در محاسبة شاخص روایی محتوی ،با توجه به مقدار
شاخص روایی محتوای باالتر از  ،4/83تعداد 7آیتم حذف شود
همچنین تعداد  9آیتم به دعیل همپوشانی با آیتمهای دیگر در
هم ادغام شدند .در نهایت پرسشنامهای که برای تعیین اعتبوار
سازه به مرحلة بعدی وارد شد پرسشنامه  57سؤاعی بود.
تحلیل عاملی اکتشوافی روی  57آیوتم انجوام گرفوت کوه
میووزان ( KMOکی وور-مووایر-اعکین)برابوور 4/318بووه دسووت
آمد(جدوآ  .)6و آزمون کروعیت بارتلت در سطب 4/4446نیوز
معنادار بوده اسوت(جدوآ  .)6تعوداد  1عامول کوه در مجمووع
85درصد واریانس خشونت را تبیین میکردنود ،لبووآ شودند.
عاموول ن ووت (عواموول اجتموواعی تضووعیف کننووده اسووتحکام
خانواده) شامل  62آیتم از ،6-62عامل دوم (فقدان مهوارت در
ایفای نقش یک هم ر) شامل  67آیتم از  ،69-96عامل سووم
(آموزه های غل و ناکافی به زوجین) شوامل 9آیوتم از،92-90
عامل چهارم (هم رداری ناساعم زنان) شامل  1آیتم از،04-95
عامل پنجم (پارادوکس حمایت خانواده) شامل  0آیوتم از -06
 ،00عامل ششم (بی واسوطگی) شوامل 2آیوتم  01و 05بودنود
(جدوآ .)2

یافتهها
در ب ش کیفی تجارب  24مشارکتکننوده بررسوی شود و در
640
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جدول .0شاخص نمونهگیری کیسر-مایر-الکین و نتایج آزمون کرویت بارتلت

4/318
69644/867
4/444

آماره KMO

تقری ،کای اسکوئر
سطب معناداری

جدول  .1عاملها ،آیتمها ،بارعاملی و درصد تبیین واریانس عاملهای استخراج شده

عاملها

عوامل اجتماعی تضعیف کننده:
لبل و بعد از ازدواش

فقدان مهارت در ایفای نقش
یک هم ر

آیتمها
بی تعهدی به خانواده و داشتن رواب خارش از چارچوب زناشویی با یکی از زوجین
اعتیاد به مواد م در یکی از زوجین
آرایش نامناس ،هم ر در بیرون از منزآ
دیدن برنامههوای نامناسو ،مواهواره و تأثیرپوذیری و اعگووبرداری زوجوین از ایون
برنامهها
ناباروری یکی از زوجین
ازدواش اح اسی و خیابانی با هم ر
مشغلههای کاری بیش از حد زوجین
استفادة نادرست زوجین از تلفن همراه ،شبکههای مجازی و اینترنت
ازدواش اجباری با هم ر
بیتوجهی به تناس ،خانوادهها از نظر فرهنگی ،التاوادی ،اجتمواعی و ...در هنگوام
ازدواش
ازدواش سریع و بدون شناخت با هم ر
تفاوت سنی زیاد بین زوجین
عدم حمایت عاطفی زوجین از همدیگر در هنگام س تیها و مشکالت زندگی
اینکه زن نداند چه مولع و کجا خواستهاش را بیان کند
عدم ابراز اح اسات زوجین ن بت به همدیگر
عدم توانایی زوجین در کنترآ خشم خود
اطاعت نکردن زن از مرد و اهمیت ندادن او به حرف شوهر
انجام رفتارتالفی جویانه ن بت به رفتاریکدیگر و عدم گذشت زوجین از اشوتباهات
همدیگر
بحث کردن و کش دادن یک موروع از طرف یکی از زوجین
نبود عشق و عالله و رابطة صمیمانه بین زوجین
خوب گوش نکردن زوجین به حرف های یکدیگر و به وجود آمودن سووءتفاهم بوین
آنان
تفاهم نداشتن زوجین با یکدیگر در زندگی
تحقیر و توهین زوجین ن بت به یکدیگر
ناتوانی زوجین برای خوب ارتباط برلرار کردن با یکدیگر
بیتوجهی زوجین به برآوردن خواستههای منطقی همدیگر
رو راست نبودن زوجین با یکدیگر
نپذیرفتن و کنار نیامدن زوجین با تفاوتهای همدیگر
غیرمنطقی برخورد کردن زوجین با مشکالت
مغرور بودن هم ر و باالتر دان تن خانواده خود از خانواده شوهر
برآورده نشدن نیاز جن ی مرد توس هم ر
خواستههای جن ی غیرمنطقی و غیرمعموآ مردان از زنان
646

بار
عاملی

درصد تبیین
واریانس

4/744
4/816
4/858
4/850
4/809
4/893
4/894
4/136
4/119
4/122
4/141
4/531

26/640

4/808
4/863
4/849
4/137
4/134
4/179
4/184
4/110
4/108
4/121
4/129
4/141
4/140
4/539
4/578
4/578
4/579
4/579
4/586

24/920

طراحی و روانسنجی پرسشنامة سنجش علل خشونت خانگی از ...

عاملها
آموزههای غل و ناکافی به
زوجین

هم رداری ناساعم زنان

پارادوکس حمایت خانواده

بیواسطگی
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آیتمها
متفاوت بودن نوع تربیت خانوادگی زوجین
آموزههای غل فرهنگی در جامعه دربارة نوع برخورد با هم ر
یاد نداشتن م ائل زناشویی توس زوجوین بوه دعیول عودم آمووزش آنهوا توسو
خانوادهها
بازگو کردن م ائل خاوصی خانواده برای دیگران توس هم ر
وع رجیهای زیاد هم ر و تجمالتی بودن او
داشتن مشکالت ماعی و ناتوانی در برآوردن خواستههای ماعی هم ر
کوتاهی هم ر در انجام وظایف هم ری و مادری به دعیل شاغل بودن او
بیاحترامی زن به خانواده شوهر
چشم و همچشمی و ح ادت کردن هم ر ن بت به اطرافیان

بار
عاملی

درصد تبیین
واریانس

4/828
4/185
4/122

60/928

4/131
4/187
4/185
4/102
4/597
4/547

عدم حمایت ماعی خوانواده هوا از زوجوین در هنگوام مشوکالت خوانوادگی حمایوت
یکطرفه خانوادهها و جهت دادن به فرزند خود در هنگام اختالف بین زوجین
راهنمایی نادرست و دخاعتهای نابجای خانوادهها در زندگی زوجین
پادرمیانی نکردن خانوادهها و بزرگان فامیل در هنگام بروز اختالف بین زوجین
عدم مراجعه زوجین به مشاور به دعیل اعتقاد نداشتن آنان به نقش مشاور
ازدواش بدون مشاوره و بدون تحقیقات کامل لبل از ازدواش

4/808
4/111
4/531
4/542
4/168
4/537

7/948

5/351

0/631

آعفوای کرونبواخ محاسوبه شود .بوه جوز عامول ششوم یعنوی
بی واسطگی که  4/818به دست آمد ،بقیه عاملها نزدیوک بوه
4/34یا باالتر از 4/34به دسوت آمود .بوهمنظوور تعیوین ثبوات
پرسشوونامه در بعوود تکرارپووذیری ،رووری ،همب ووتگی بووین
طبقهای( )ICCمحاسبه شد ICC .کل ابزار 4/33و  ICCابعاد از
 4/78تا  4/37متغیر بود(جدوآ .)9

پایایی
برای تعیین هم انی درونی پس از انجام روایوی سوازه روری،
آعفای کرونباخ در نمونة  924نفری مردان بوا تجربوه خشوونت
علیه هم ر محاسبه شود کوه نتیجوه  4/378بوه دسوت آمود.
همچنین در صورت حذف هر آیوتم پرسشونامه ،میوزان آعفوا از
 4/370تا  4/375متغیر بود .سپس بورای هور کودام از عوامول،

جدول  .9ابعاد ،میانگین و انحراف معیار ،ضریب الفای کرونباخ و همبستگی درون گروهی ،فاصلة اطمینان و احتمال معناداری ابعاد ابزار مورد
بررسی
CI=%35

ابعاد

میانگین( انحراف معیار)

آعفای کرونباخ

ICC

عوامل اجتماعی تضعیف کننده:
لبل و بعد از ازدواش

02/67±60/00

4/327

4/739

4/311

فقدان مهارت در ایفای نقش هم ر

84/51±63/30

4/380

4/381

4/352

4/336

آموزههای غل و ناکافی به زوجین

64/62±9/07

4/777

4/394

4/753

4/382

p<4/446

هم رداری ناساعم زنان

63/67±7/61

4/347

4/382

4/301

4/377

p<4/446

پارادوکس حمایت خانواده

69/78±0/46

4/349

4/781

4/858

4/354

p<4/446

بیواسطگی

1/96±2/20

4/818

4/329

4/795

4/384

p<4/446

کل

612/25±54/56

4/378

4/332

4/370

4/338

p<4/446

643

احتماآ معناداری

حد پایینی

حد باالیی
4/339

p<4/446
p<4/446
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نمرات آزمونها استفاده میشود .از طرفی دیگر مطلووب اسوت
که مت ااان باعینی دربارة آزمونهایی که برای تامیمگیری
دربارة افراد به کار میبرند ،انتظار همب تگیهای  4/3یا بواالتر
را داشته باشند درحاعیکه همب تگیهای  4/8یا باالتر معمووالً
برای هدفهای پژوهشی کفایت میکند][68
در این مطاععه رری ،آعفای کرونباخ برابر 4/378به دسوت
آمد .این یافتهها با نتایج عیندا و ریبوتی ،ایندو و همکواران][61
و استیت و همبی هماهنگ اسوت ] [63 ،67 ،61در مطاععوات
آنها رری ،آعفای کرونباخ بوین  4/30-4/71بوه دسوت آمود.
دربارة زیر مقیاس ها هم رری ،اعفوای کرونبواخ بواالی 4/3بوه
دست آمد به جز دو زیرمقیاس آمووزههوای غلو و ناکوافی بوه
زوجین که 4/777و بیواسطگی برابر با 4/818بوه دسوت آمود.
رمن اینکه در بین آیتمها آیتمی وجود نداشت که اگر حوذف
شود آعفای کرونباخ افزایش مییابد .از آنجا که تعوداد سوؤاالت
این دو مقیاس به ترتی9 ،و  2سؤاآ بود ،ازایونرو روری ،کوم
این دو زیرمقیاس ن بت به زیر مقیاسهای دیگر ممکن اسوت
به علت تعداد کم سؤاالت ایون زیرمقیواسهوا و محتووای ایون
سؤاالت باشد که به عودم صودالت پاسوخ دهنودگان بوه آنهوا
میانجامد .با توجه به رری ،باالی کل مقیاس میتووان گفوت
که این نتایج بیانگر هم انی درونی باالی پرسشنامه است .این
نتیجه بیانگر آن است که عالوه بر اینکه پرسشنامه برای اهداف
پژوهشی مناس ،است ،برای اهداف درموانی و مداخلوه ای نیوز
کفایت الزم را دارد .نتایج بررسی رری ،همب تگی درون کول
آیتمها  4/332و برای ابعاد پرسشنامه از  4/781توا  4/379بوه
دست آمد .این نتایج بوا نتوایج اینودو و همکواران])4/31( [61
هم وانی دارد .این نتیجه نشان داد که رری ،پایایی این ابوزار
در این روش عواعی اسوت چورا کوه Croonروری ،همب وتگی
درون طبقهای  85-4/6را در حد عاعی معرفی کرده است].[24
به طورکلی ،نتایج ایون مطاععوه نشوان دهنودة اسوتحکام و
اعتبار الزم برای سنجش خشونت علیه زنوان در جامعوة موورد
مطاععه است .در طراحی این پرسشنامه تالش شده است تعداد
سؤاالت آن کم باشند تا استفاده از آن برای مردان ولوتگیور و
خ ته کننده نباشد .آیتمهای پرسشنامه ،در مراحل م تلف ،بر
اساس نظرهای مت ااان و مارفکنندگان ،اصال شده است
تا نهایتاً به آیتمهایی برسیم کوه بورای موردان دارای مولعیوت
اجتماعی ،تحایلی و فرهنگی متفاوت لابل در و لابوللبووآ
باشد .بنابراین کوتاه بودن ،امکان استفاده از آن برای گروههوای
سوونی ،تحاوویلی ،نووژادی و اجتموواعی التاووادی متفوواوت و
همچنین داشتن روایی و پایوایی مناسو ،،از نقواط لووت ایون
پرسشنامه است.

بحث و نتیجهگیری
در روایووی صوووری ،ادبیووات بعضووی از آیووتمهووا مطووابق نظوور
شرکتکنندگان تغییر پیدا کرد و  8آیتم به علت ک و ،نموره
تأثیر کمتر از 6/5حذف شدند .از آنجا که فق تعداد 8سؤاآ از
مجموع  33سؤاآ در این مرحله حذف شدند ،بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که متن پرسشنامه ساده و لابل فهم بووده اسوت.
در مرحلة بعد ،روایی محتوای ابزار ،به هدف اینکه آیا آیوتمهوا
بهطور کامل ،سازة موردنظر را ارزیابی میکنند یا خیور] [69بوا
کمک مت ااوان آشونا بوا سوازه هوای پرسشونامه ،از طریوق
محاسبه CVIو  CVRانجام شد .دربارة تعداد افرادی کوه بایود
در روایی محتوا شرکت کنند ،اینکه آیا فق مت ااان باشوند
یا شرکت کنندگان آتی مطاععه نیوز باشوند ،اینکوه از چوه نووع
مت اای استفاده شود و دربوارة نحووة تفکیوک آن از روایوی
صوری ،در مطاععات م تلف گزارشهای متفواوتی وجوود دارد.
بر اساس جمعآوری پیشونهادهوای مت ااوان حیطوة روایوی
محتوووا ،تعووداد  3مت اووص کووافی بیووان شووده اسووت] .[60در
مطاععة حارر برای محاسبة  CVRاز نظرهوای 66مت اوص و
بوورای محاسووبه CVI ،نیووز از نظرهووای  66مت اووص کووه در
ابزارسازی یا در حیطة خشونت علیه زنان دارای تجربوه بودنود
اسوتفاده شوده اسوت .نتوایج نشوان داد کوه شواخص کفایووت
نمونهگیری ( )KMOبرای کل سازهها  4/318به دسوت آمود و
آزمون کرویت بارتلت با  P=000نیز معنادار بود .از آنجایی کوه
مقدار شاخص کفایت نمونوهگیوری ( )KMOبویشتور از 4/34
تحلیل عاملی عاعی تف یر میشود] [65ازاینرو نتایج به دسوت
آمده نشان دهندة کفایت اندازة نمونه و تحلیل عاملی مطلووب
و لابل توجیه بودن اجرای تحلیل عواملی بور اسواس مواتریس
همب تگی در نمونة مورد مطاععه است.
در مطاععة حارر از طریق نرمافزار  SPSSتعداد عاملهوای
سازندة پرسشنامه با کمک روشهای نمودار شن ریوزه و ارزش
ویژه تعیین شد .نتایج این ب ش نشان دهنودة وجوود  1عامول
برای تبیوین سوازه عواملی پرسشونامه بوود .ایون شوش عامول
است راش شده در مجموع نزدیک به  85درصد واریانس کول را
ارزیابی میکنند که نشاندهندة لدرت پیشگویی خوب عاملها
اسوت .ایون نتیجوه تقریبواً مشوابه مطاععوه اینودو و همکواران
بود] .[61در مطاععوة وی عامولهوای موورد بررسوی 86درصود
واریوانس کوول خشوونت خووانگی را تبیووین مویکردنوود .پایووایی
پرسشنامه از طریق بررسی هم انی درونی و آزمون -بازآزمون
انجام شد .در هم انی درونی همواره مطلوب است کوه اعتبوار
نمرههای آزمون مورد اسوتفاده در تحقیوق بواال باشود و اعفوای
کرونباخ روشی است که بهطور گ ترده بورای محاسوبة اعتبوار
651
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استادان محترم و جامعة مورد بررسی که عطف کرده و با دلوت
 تشوکر و،و حوصله به پرسشونامههوای پوژوهش پاسوخ دادنود
.لدردانی میکنیم

... طراحی و روانسنجی پرسشنامة سنجش علل خشونت خانگی از

تشکر و قدردانی
این مطاععه نتیجة پایان نامه در مقطع دکتری آموزش بهداشت
و ارتقووای سووالمت دانشووگاه علوووم پزشووکی تهووران بووه شووماره
 در رومن از. اسوتIR. TUMS. REC. 1394. 1653 :،تاووی
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Abstract
Background Measuring violence against women in an Iranian
population and planning to control it requires an instrument meeting
the cultural, social and religious norms of our society. This study
follows a qualitative research aimed to design and assess a
comprehensive questionnaire about the violence against women in an
Iranian population.
Materials and Methods This study was a sequential exploratory
mixed method. At first, 20 subjects were participated in deep semistructured interviews and the reasons for violence were explored
through their experiences. According to the results of the qualitative
research and the revising of texts, the primitive instruments were
designed. Face validity, content validity (by measuring content
validity toward content validity index) and construct validity (by
analysis of exploratory factor) were used to determine the validity of
instruments. Therefore, internal consistency and test-retest method
were used to determine reliability of instruments.
Results Ninety nine items were perceived as essential, relevant and
comprehendible by both the experts and the community. Face and
content validities were performed by quality and quantity methods,
respectively. In face validity, 7 items were excluded due to a score
less than 1.5. In content validity by taking the 0. 79 cut-off point to
assess content validity index and 0.59 cut-off point to 34 items were
eliminated. Thus, the number of items reduced to 58. Validity by
exploratory factor analysis was performed. Exploratory factor
analysis suggested a six-factor model items including: social factors
undermining family stability, unhealthy life skills of couples,
improper and insufficient teachings to couples, unhealthy treating of
wives toward their husbands, family support paradox, immediacy.
These six factors explained 75% of variance violence against women.
Therefore, internal consistency and test-retest method were used to
determine reliability of instruments (α=0. 987), (ICC=0. 992).
Conclusion Considering that all validity and reliability indexes of the
questionnaire are reported in an appropriate level. Violence against
women’ questionnaire can be used as a valid and reliable
questionnaire in measuring domestic violence in Iranian married men.
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