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ساخت و رواسازی فرم کوتاه پرسشنامه تجربه همسرآزاری

در  اجتماعی  انحرافات  مهم ترین  از  یكی  به عنوان  همسرآزاری  مقدمه: 
بسیاری از جوامع مطرح است. سنجش وضعیت همسرآزاری، نیازمند داشتن 
بررسی  به  مطالعه  این  است.  مناسب  سنجش  ویژگیهای  با  بومی  ابزارهای 
شهر  در  آزاری  همسر  تجربه  پرسشنامه  كوتاه  نسخه  رواسازی  و  ساخت 

تهران پرداخته است.
روش: در این مطالعه روش شناختی، با استفاده از بررسی گسترده متون 
مرتبط، مخزن اولیه گویه ها طراحی و در اختیار نمونه ای به حجم 557 نفر 
از افراد متأهل شهر تهران كه با استفاده از نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب 
شده بودند، قرار گرفت. برای تعیین روایی گویه ها از تحلیل عاملی اكتشافی 
ابزار از ضریب آلفای كرونباخ  پایایی  با چرخش واریماكس و برای تعیین 

استفاده شد.
بر  كه  ماند  باقی  مدل  در  عاملی، 19 گویه  تحلیل  انجام  از  بعد  یافته ها: 
روی 5 عامل )خشونت عاطفی، خشونت كالمی، خشونت جنسی، خشونت 
جسمی سبك و خشونت جسمی سنگین( بار شدند. این عوامل درمجموع 
حدود 72 درصد از واریانس كل سازه را تبیین كردند. پایایی پرسشنامه نیز 
قرار  تأیید  مورد  و  محاسبه  كرونباخ  آلفای  مقدار ضریب  محاسبه  از طریق 

گرفت )0/86(.
بحث: پرسشنامه ساخته شده از حجم و تنوع مناسبی از سؤاالت برخوردار 
است و نتایج تحلیل عاملی و آلفای كرونباخ مؤید ویژگیهای مناسب این ابزار 

برای سنجش تجربه همسرآزاری است.
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Abstract
Introduction: Wife abuse is considered as a social devi-
ance in many societies. In order to measure wife abuse, 
access to a valid and reliable questionnaire is necessary. 
This study aimed to test the reliability and validity of 
a questionnaire which designed to measure wife abuse. 
Method: In this methodological study, we used multi-
stage sampling to select 557 married persons from Teh-
ran. The initial questionnaire was developed by item 
generation through comprehensive literature review and 
existing scales. The validity and the reliability of the 
questionnaire have been examined by Varimax explor-
atory factor analysis and Cronbach’s alpha respectively.
Findings: The result of exploratory factor analysis led us 
reduce the number of items of the questionnaire to 19 and 
load them on 5 factors including mild physical violence, 
severe physical violence, emotional violence, sexual and 
verbal violence. The variance of these selected subscales 
was explained as 72% of all the constructs. The reliabil-
ity of the questionnaire was also approved by Cronbach’s 
alpha. Internal consistencies for all factors exceeded 0.70.
Discussion: The final questionnaire contains not only a 
suitable number of questions but also it covers a variety of 
factors. The results of our analysis shows that it can be used 
as the suitable tool for measuring the wife abuse in Iran.
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Expended Abstract
Introduction: 
Domestic violence is one of the most common social deviances worldwide. Do-
mestic violence includes child abuse, elder abuse, and spouse abuse (Moreno et 
al., 2005; Dalal & Lindquist, 2012). One of the most important forms of violence 
in the family is caused by men exercising their social or physical power against 
women. However, this problem is an integral part of many cultures and societies 
and has been accepted as a social norm in some parts of the world (Dutton, 2011).
Although there is no accurate data on the rate of spouse abuse in Iran, different 
studies have reported about 30 to 93.6% spouse abuse against women (Panaghi et 
al, 2017).
Method: 
In the methodology section of this study ,exploratory factor analysis was used to 
determine  the  validity  of  the  instrument  ,and  Cronbach‘s  alpha  coefficient  was 
used to determine its reliability.
The researchers identified the most important items that could cover different as-
pects  of  spouse  abuse  through  extensive  literature  review  and  the  use  of  some 
existing questionnaires .It should be noted that in the existing questionnaires re-
lated to the cultural issues of the country ,the section as regards sexual abuse was 
not  available  .Therefore ,the questions  related to this  section were added to the 
items  of  the  original  questionnaire  by  examining  external  questionnaires  .Mul-
tistage  sampling  was  used  to  select  the  sample  .The  required  sample  size  was 
determined by dividing Tehran into different regions .Thus ,based on gender and 
age ,the sample was selected from all regions of Tehran .From each region of Teh-
ran ,three neighborhoods with high ,medium ,and low socioeconomic status were 
randomly selected .In this study ,exploratory factor analysis was used to determine 
the validity of the instrument .Data were analyzed by SPSS software using princi-
pal component analysis with varimax orthogonal rotation.

Findings:
The mean age of the participants was 43.40 years. From among all the participants, 
26.4% of them had bachelor’s degree, and 16.1% of them were unemployed. The 
mean and standard deviation of the total score of spouse abuse for total sample is 
35.99 and 18.01 (Table 1).
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Prior to performing factor analysis, the Kaiser-Meier-Olekin and Spearman-
Bartlett tests were conducted to ensure that the data in this study were sufficient 
and appropriate for the factor analysis.
Data were analyzed using Bartlett test. The results of this analysis showed the suit-
ability of the data for factor analysis (Table 2).

Table 1: the status of spouse abuse for the sample
Variable SD M N

Light physical violence 5.21 8.52  514
Severe physical violence  3.61 6.13  521
Emotional violence 6.72 11.46 533 
Verbal violence  3.66 5.34 541 
Sexual violence 3.07 4.68 489 
Total 10.46 35.99 531 

Table :2 the results of the KMO and Bartlett Tests
KMOBartlett’s Test (X 2)DfP

 0.928210.92 17 0.0001 

According to these two criteria, five factors were extracted from the data that ex-
plained approximately 72% of the variance of the construct (Table 3).
According to the cumulative percentages of the explained variance) Table  ,(3 it 
can be  seen the percentage of variance explained by  each factor ,as  well  as the 
extent that each factor explains the total variance of the questionnaire .Five factors 
account for approximately 72% of the total variance .As indicated ,the five factors 
are :light physical violence ,severe physical violence ,emotional violence ,verbal 
violence ,and sexual violence.
Cronbach’s alpha coefficient was used to estimate the reliability (internal consis-
tency) of the questionnaire (Table 5). Cronbach’s alpha coefficient for the whole 
questionnaire is 0.86 The Cronbach’s alpha coefficient for the other subscales 
ranges from 0.80 to 0.84.
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Table 3: the structure of factors and coefficients obtained from factor analysis

Factors
Exploratory Factor Analysis

Eigen value
The percentage of 
explained variance

The cumulative percentage of 
explained  variance

Factor 1 24.01 24.01 24.01
Factor 2 39.21 15.20 39.21
Factor 3 53.79 14.58 53.79
Factor 4 64.44 10.64 64.44
Factor 5 72.55 8.11 72.55

NαSub Scales

50.80Light physical violence

40.81Severe physical violence

40.84Emotional violence

30.81Verbal violence

30.83Sexual violence

190.86The whole scale

Discussion
The purpose of this study was to construct and validate the Spouse abuse question-
naire in Tehran. This instrument was designed to measure violence among married 
men and women, although it seems to be more applicable to women.
The questions cover the five factors of light physical violence, severe physical 
violence, emotional violence, sexual violence, and verbal violence. Compared to 
the published instruments such as Panaghi et al’s. (2017) questionnaire and the 
Qahari et al’s. (2006) spouse questionnaire, the diversity and breadth of the present 
questionnaire and its short form should be highlighted. In addition, Panaghi et al’s. 
(2017) questionnaire is mainly suggested for clinical settings and the sample is not 
randomly selected. Other instruments, including conflict resolution tactics, have 
not specifically taken different types of spouse abuse into consideration.
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The lack of appropriate instruments for measuring spouse abuse is one of the most 
important problems of researchers in this field. In addition to helping researchers 
with accurate statistics on the phenomena, using appropriate instruments can also 
play a significant role in preventing abuse and even helping victims of abuse and 
facilitate psychosocial interventions. Given the importance of this issue, one of the 
first requirements for interventions in the field of spouse abuse is having access to 
valid and reliable instruments that can properly measure this problem (according 
to behavioral and social science research studies), and the questions should be cul-
turally appropriate to the target group and community. According to the results of 
this study, the spouse abuse questionnaire meets these criteria and assesses various 
aspects of spouse abuse, and it is recommended to be used as a suitable instrument 
in survey studies or to assess the effects of spouse abuse interventions.
This study was conducted on a suitable sample size of married people with ap-
propriate validity and reliability and covers a wide range of spouse abuse areas.  
Its limitations include the failure to specify the cut-off point, so the precautions 
should be taken while using it for specific populations. Although it is quite ap-
propriate to use exploratory factor analysis at this stage (constructing new instru-
ments), confirmatory factor analysis and other types of analysis need to be used for 
later stages of instrument development (using it for different populations).
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مقدمه
نهاد خانواده به عنوان یكی از مهم ترین نهادهای اجتماعی در طول تاریخ زندگی بشری از 
جایگاه خاصی برخوردار بوده و ارتباط و تعامل این نهاد با سایر نهادهای اجتماعی همواره 
كه  است  باعث شده  موضوع  این  است.  بوده  اجتماعی  پژوهشهای  زمینه های  مهم ترین  از 
مشكالت اجتماعی مرتبط با نهاد خانواده، موردتوجه ویژه متخصصان حوزه سالمت روانی 
و اجتماعی قرار گیرد ) عباسی اسفجیر و همكاران، 2016(. با وجود اهمیت خانواده به عنوان 
آینده،  نسلهای  تربیت  و  جامعه پذیری  ازجمله  مختلف  وظایف  ایفای  برای  مناسب  نهادی 
را  روابط سالم خانوادگی  كه  آسیبهای مختلفی شده اند  از خانواده ها دچار  بسیاری  امروزه 
كه برای بقاء و تحكیم خانواده الزم و ضروری است، متزلزل ساخته و یا در مواردی از بین 

برده است.
از مشكالت شایع سالمت همگانی در سراسر جهان است كه  خشونت خانگی1 یكی 
مؤلفه های كودک آزاری، سالمندآزاری و همسرآزاری را در بر می گیرد )مورنو2 و همكاران، 
انواع خشونت  از مهم ترین  به نظر می رسد كه یكی  لیندكویست3، 2012(.  2005؛ داالل و 
در خانواده، خشونتی است كه مردان قدرت اجتماعی یا جسمانی خود را علیه زنان اعمال 
می كنند، بااین حال، این مشكل بخش ثابت بسیاری از فرهنگها و جوامع محسوب می شود و 

در برخی مناطق از جهان به صورت هنجار اجتماعی پذیرفته شده است ) دوتون4، 2011(.
مطابق آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 حدود 30 درصد از زنان آزار 
جسمی و جنسی از سوی همسرانشان را گزارش كرده اند )سازمان بهداشت جهانی، 2017(. 
بدرفتاری نسبت به همسر در كشورهای درحال توسعه بسیار بیشتر است )احمد و الماردی5، 
2005(. مطالعه ای در شیلی نشان داد كه از هر چهار زن یك زن بدرفتاری عاطفی را تجربه می كند 

1. domestic violence 2. Moreno  3. Dala and Lindqvist
4. Dutton   5. Ahmed and Elmardi



      144      144

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نوزدهم، بهار 98، شماره 72

Social Welfare Quarterly, Vol 19, Spring 2019, No 72

      144      144

)مك وایتر1، 1999(. در تركیه نیز بدرفتاری نسبت به زنان یك مشكل جدی به شمار می رود )بوكن 
و ساهینگلو2، 2006(. یك مطالعه در كشور هند شیوع بدرفتاری نسبت به زنان را 61/5 درصد 
و شیوع بدرفتاری جسمانی را 17/8 درصد گزارش كرده است )رویكا و پراتینیدی3، 2008(. در 
ایران نیز پژوهشهایی در این زمینه انجام شده است، برای مثال شهنی ییالق )1997( در شهر اهواز 
نشان داد كه 80/7 درصد زنان حداقل یك بار توسط همسر خود مورد بدرفتاری روان شناختی قرار 
گرفته اند و 24 درصد آنها حداقل یك بار بدرفتاری جسمی را تجربه كرده اند. پژوهش فتاحی مفرح 
)2001( در تهران نشان داد 16/5 درصد زنان تجربه خشونت در خانواده شان را تأیید كرده اند؛ كه 
از این میزان 14/5 درصد خشونت شدید و متوسط و 2 درصد خشونت خفیف را تجربه كرده اند. 
به عالوه در بررسی دیگری كه بر روی دانشجویان دانشگاه انجام شد، فراوانی همسرآزاری در 

جمعیت دانشجویی كشور 55 درصد گزارش شد )قهاری و همكاران، 2006(.
اگرچه آمار دقیقی از میزان همسرآزاری در ایران وجود ندارد اما در پژوهشهای مختلف 
آماری بین حدود 30 تا 93/6 درصد از همسرآزاری نسبت به زنان گزارش شده است )پناغی 
و همكاران، 2017(. یافته های یك مطالعه نشان می دهد كه 66 درصد زنان ایرانی، از ابتدای 
زندگی مشترک خود تاكنون حداقل یك بار مورد خشونت قرار گرفته اند، بااین حال میزان و 
انواع خشونت خانگی در استانهای مختلف ایران از تنوع و تفاوت زیاد و معناداری برخوردار 

است )قهاری و همكاران، 2006(.
با همسرآزاری عوامل بسیاری وجود دارند. از مطالعات مختلف می توان به  ارتباط  در 
پنج علت زیر اشاره كرد: 1- مدت تعامل زن و شوهر باهم، 2- فعالیت و عالیق مشترک، 
3- سابقه آزار در دوران كودكی، 4- بافتار فرهنگی و اجتماعی، 5- مقدار آگاهی از حقوق 

زن و شوهر )كاستچای و كتاوا، 2017(.
1. McWhirter
2. Buken and Sahinoglu
3. Ruika and Pratinidhi
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اعمال  به منظور  كه  است  جنسی  و  عاطفی  جسمانی،  بدرفتاریهای  شامل  همسرآزاری، 
سلطه، اقتدار و تحكیم قدرت خود، نسبت به زن به كار می رود )اندرسون و الی1، 2010(. 
این انحراف اجتماعی می تواند پیامدهای متعددی برای سالمت جسمانی و روانی اعضای 
خانواده به همراه داشته باشد )آبرامسكی2 و همكاران، 2011؛ دوریس3 و همكاران، 2011؛ 
و همكاران،  و همكاران، 2012؛ سبزی خوشنامی  تریویلیون5  و همكاران، 2013؛  هاوارد4 
اختالل  خودكشی،  به  اقدام  بی كفایتی،  احساس  افسردگی،  و  اضطرابی  اختالالت   ،)2015
مصرف مواد از پیامدهای مهم همسر آزاری محسوب می شوند )عفیفی6 و همكاران، 2012؛ 
قربانی  خطر  افزایش  همچنین   )2005 همكاران،  و  هوری7  2013؛  همكاران،  و  دوریس 
 8 )كلیكا  والدین همسرآزاری  تجربه  دارای  كودكان  برای  بزرگ سالی  و  نوجوانی  در  شدن 
و همكاران، 2013؛ فینكلهور9 و همكاران، 2014( و افزایش احتمال اتخاذ سبكهای خشن 
حل تعارض در ارتباطات اجتماعی آنان در بسیاری از مطالعات گزارش شده است )كلیكا و 

همكاران، 2013؛ فلچ10 و همكاران، 2011(.
پژوهشهای متعدد داخلی از جمله طرح پژوهش شیوع سنجی خشونت و ارائه مداخالت 
پیشگیرانه برای قربانیان همسرآزاری در سال 2005، طرح پژوهشی پیشگیری از خشونت 
خانگی در ایران با عوامل خطر و سیاستهای پیشگیرانه مركز مدیریت حوادث و فوریتهای 
یزد،  )بندرعباس،   2007 سال  بهداشت  جهانی  سازمان  دفتر  و  بهداشت  وزارت  پزشكی 
خراسان رضوی و اهواز( و همچنین پژوهشهای خارجی بر لزوم انجام مداخالت پیشگیرانه 
در حوزه همسرآزاری تأكید كرده اند )كلوزن11 و همكاران، 2017( اما آنچه پژوهشگران و 
سیاست گذاران را در دستیابی به اطالعات صحیح كمك می كند، داشتن ابزاری روا )معتبر( 

1. Anderson and Leigh  2. Abramsky  3. Devries
4. Howard   5. Trevillion  6. Afifi
7. Houry    8. Klika   9. Finkelhor
10. Flach    11. Claussen
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مطالعه  ارزیابی وضعیت گروه هدف خود و  به  بتوانند  آن  با  كه  )قابل اعتماد( است  پایا  و 
اثربخشی اقدامات و مداخالت مرتبط با همسرآزاری بپردازند. پژوهش برای ساخت ابزارهای 
از عرصه های  یكی  اخیر  دهه  در طول چند  اجتماعی  متغیرهای  مطلوب سنجش وضعیت 
مطالعاتی فعال در حوزه مطالعات اجتماعی محسوب می شود )كارلو و رندال1، 2002؛ رفیعی 

و همكاران، 2012؛ رفیعی و علیپور، 2015(.
درمانی  و  پیشگیرانه  برنامه های  در  اول  گام  به عنوان  آزاری  همسر  ارزیابی  و  سنجش 
محسوب می شود و برای رسیدن به این هدف نیاز به ابزارهایی است كه از روایی و پایایی 
كافی برخوردار باشند. باوجود اهمیت موضوع همسر آزاری و پیامدهای اساسی آن، در ایران 
برای ارزیابی و سنجش این حیطه پرسشنامه های كمی وجود دارند. ازجمله پرسشنامه های 
همكاران،  و  )پناغی  تعارض  حل  تاكتیكهای  پرسشنامه  به  می توان  حوزه  این  در  موجود 
شده  ترجمه  پرسشنامه   ،)2006( سال  همكاران  و  قهاری  همسرآزاری  پرسشنامه   ،)2011
و  آگاهی  نامه سنجش  پرسش  پور،2003(،  امامی  و  اسفندآباد  )شمس  همكاران  و  موفیت 
نگرش نسبت به خشونت خانگی علیه زنان )احمدزاد اصل و همكاران، 2013( و پرسشنامه 
سنجش خشونت نسبت به زنان حاج یحیی )لطیفیان و همكاران، 2016( اشاره كرد. بااین حال 
در بررسی این ابزارها نواقصی و انتقاداتی به این ابزارها مالحظه می شود. به طوری كه ازجمله 
این موارد می توان به زیاد بودن تعداد سؤالها، عدم پوشش تمامی انواع همسرآزاری و عدم 
همچنین  كرد.  اشاره  اجتماعی  و  فرهنگی  محیط  با  پرسشنامه  سؤالهای  از  برخی  تناسب 
برخی از این ابزارها ازجمله پرسشنامه تاكتیكهای حل تعارض، به طور اختصاصی و جامع 
همسرآزاری را موردبررسی قرار نمی دهند. با توجه به این شرایط، پژوهشگران این مطالعه بر 

آن شدند كه اقدام به ساخت و رواسازی ابزاری برای سنجش همسر آزاری كنند. این پژوهش 
بخشی از طرح »رصد آسیبهای اجتماعی و تعیین كننده های اجتماعی آن در شهر تهران« است 

1. Carlo and Randall
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این مطالعه  به محققان  بهزیستی كشور،  اعتیاد سازمان  پیشگیری و درمان  كه مركز توسعه 
واگذار كرده است. یكی از اهداف این برنامه، كاهش همسرآزاری و تجربه خشونت در خانه 
بوده است، ازاین رو چون ابزار روا و پایای مناسبی برای سنجش این متغیر وجود نداشت، 

ساخت و رواسازی فرم كوتاه چنین ابزاری ضرورت یافت.

روش
از تحلیل  ابزار  تعیین روایی  برای  نوع مطالعات روش شناختی است كه  از  این مطالعه 

عاملی اكتشافی و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای كرونباخ استفاده شده است.
محققان این مطالعه از طریق بررسی گسترده متون و استفاده از برخی از پرسشنامه های 
دهد  پوشش  را  همسرآزاری  مختلف  جنبه های  می توانست  كه  آیتمهایی  مهم ترین  موجود 
شناسایی كردند. الزم به ذكر است كه در پرسشنامه های موجود با توجه به مسائل فرهنگی 
كشور، عمدتًا بخش مربوط به همسرآزاری جنسی موردبررسی قرار نگرفته بود و سؤالهای 
این بخش از طریق بررسی متون خارجی به آیتمهای پرسشنامه اولیه اضافه شد. در مرحله 
این  از متخصصان  نفر  اختیار 8  بررسی روایی محتوا در  اولیه جهت  این پرسشنامه  بعدی 
حوزه قرار گرفت. در ادامه روایی صوری پرسشنامه از طریق انجام یك مطالعه پایلوت بر 
روی 25 نفر از زنان متأهل انجام شد. درنهایت و پس از حذف 4 سؤال و انجام اصالحاتی 
در متن برخی سؤالها، 35 آیتم در پرسشنامه باقی ماند كه جهت بررسی روایی و پایایی در 
اختیار 557 نفر از زنان متأهل شهرستان تهران قرار گرفت. برای انتخاب افراد در این مطالعه 
از روش نمونه گیری چندمرحله ای و با استفاده از بلوک بندی شهر تهران حجم نمونه الزم 
جمع آوری شد. بدین صورت كه بر اساس تناسب جنسی و سنی، از تمامی مناطق شهر تهران 
نمونه متناسب با حجم انتخاب شد. از هر منطقه شهر تهران سه محله با وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی باال، متوسط و پایین به صورت تصادفی انتخاب شد. در مورد حجم نمونه مناسب 
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برای انجام تحلیل عاملی نظرات متعددی ارائه شده است. در برخی منابع تعداد نمونه بیشتر 
از 300 نفر برای انجام تحلیل عاملی مناسب ذكر شده است و در برخی منابع دیگر، برای 
است  شده  دانسته  خوب«  »بسیار  نفر   500 از  بیشتر  نمونه  حجم  عاملی،  تحلیل  مطالعات 
)صفری ، 2011(. البته مهم تر از این قواعد سرانگشتی كه برای برآورد حجم نمونه الزم قبل 
وجود  بارتلت2(  كرویت  و   1KMO( مشخصی  آماری  آزمونهای  مفیدند،  پژوهش  انجام  از 
دارند كه باید پس از نمونه گیری و قبل از تحلیل عاملی به كار روند. در این پژوهش برای 
 SPSS رواسازی ابزار از تحلیل عاملی اكتشافی استفاده شده است و تحلیل داده ها با نرم افزار

و به روش تحلیل مؤلفه اصلی3 با چرخش متعامِد4 واریماكس5 انجام شده است.

یافته ها
میانگین سنی پاسخگویان در این مطالعه 43/40 سال بود. 26/4 درصد از مشاركت كنندگان در 
این مطالعه دارای تحصیالت لیسانس و 16/1 درصد نیز بیكار بودند. همان طور كه مالحظه می شود 

میانگین و انحراف معیار نمره كل همسرآزاری در كل نمونه 35/99 و 18/01 است )جدول 1(.
جدول )1( بررسی وضعیت همسرآزاری )کل و هر یک از ابعاد( در نمونه موردبررسی

SD M N متغیر

5/21 8/52 514 خشونت جسمی سبک

3/61 6/13 521 خشونت جسمی سنگین

6/72 11/46 533 خشونت عاطفی

3/66 5/34 541 خشونت کالمی

3/07 4/68 489 خشونت جنسی

10/48 35/99 531 نمره کل خشونت

1. Kaiser- Meyer- Olkin measure 2. Bartlett              3. principal component analysis
4. orthogonal   5. varimax
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مطالعه  این  داده های  كه  شود  حاصل  اطمینان  اینكه  برای  عاملی،  تحلیل  انجام  از  قبل 
صالحیت و حجم الزم برای انجام تحلیل عاملی را دارند از آزمونهای كایزر- میر- اولكین 
و كرویت بارتلت استفاده شد؛ به عبارت دیگر در گام اول باید اطمینان حاصل شود كه آیا 
می توان داده های موجود را تقلیل و به چند عامل كاهش داد یا خیر و در گام دوم پس از 
همبستگی  ماتریس  همسانی  بارتلت  آزمون  از  استفاده  با  داده ها،  تقلیل  امكان  بودن  فراهم 
داده ها سنجیده می شود. نتایج این تحلیل مناسب بودن داده ها برای انجام تحلیل عاملی را 

نشان داد )جدول 2(.

 در گام بعدی از تحلیل عاملی اكتشافی با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی و چرخش 
واریماكس برای تفسیر ساختار عوامل استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد كه ویژند 
)مقدار ویژه(1 كه سهم نسبی هر عامل از كِل واریانس متغیرهای پژوهش را نشان می دهد، 
باید باالتر از یك باشد تا هدف از تحلیل عاملی، تأمین شود. آزمون سنگریزه ای2 نیز روش 
نموداری برای انتخاب تعداد مناسب عاملهاست، ولی این روش نیز بر ویژند مبتنی است. با 
این دو معیار، پنج عامل از داده ها استخراج شد كه درمجموع حدود 72 درصد از واریانس 

سازه را تبیین كردند )جدول 3(.
جدول )2( نتایج اندازه های مربوط به آزمون KMO و کرویت بارتلت

KMO)X2( آزمون کرویت بارتلتdfP

0/928210/92171 0/0001

1. eigen value
2. scree plot
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مطابق جدول شماره )3( با توجه به ستون درصد تجمعی واریانس تبیین شده، می توان 
درصد تبیینی هر یك از عوامل را مشاهده كرد و اینكه هر عامل چقدر واریانس كل پرسشنامه 
را تبیین می كند. درنهایت پنج عامل روی هم توانسته اند كه حدود 72 درصد از واریانس كل 
را تبیین كنند. این پنج عامل عبارت اند از: خشونت جسمی سبك، خشونت جسمی سنگین، 

خشونت عاطفی، خشونت كالمی، خشونت جنسی.
با توجه به همبستگی بین گویه ها و عوامل و با توجه به ماتریس مؤلفه ای چرخش یافته 
گویه ها می توان مشخص كرد كه هر سؤال پس از چرخش بر روی كدام عامل بار شده است 

و جایگاه هر سؤال در عامل مرتبط، با رجوع به بار عاملی مشخص می شود )جدول 4(.

جدول )3( ماتریس ساختار عوامل و ضرایب حاصل از تحلیل عاملی

عوامل
تحلیل عاملی اکتشافی

درصد تجمعی واریانس تبیین شدهدرصد واریانس تبیین شدهمقدار ویژه

6/4024/0124/01عامل 1

4/3115/2039/21عامل 2

3/6514/5853/79عامل 3

2/2210/6464/44عامل 4

2/018/1172/55عامل 5
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جدول )4( ماتریس نحوه پوشش سؤالها توسط عاملها

بار عاملیعامل

عامل 1: خشونت جسمی سبک

0/75پرتاب اشیاء به سمت شما
0/82سیلی زدن به شما

0/82هل دادن شما
0/70پیچاندن مو یا مچ دست شما

0/67فشار دادن گلوی شما
عامل 2: خشونت جسمی سنگین
0/69گرفتن و بستن دست و پای شما

0/73سوزاندن شما با اجسام داغ
0/69زخمی كردن شما با چاقو یا اسلحه

0/79كتك زدن به شدتی كه نیاز به پزشك و درمان پیدا كنید
عامل 3: خشونت عاطفی

0/87بی اعتنایی و بی توجهی به سخنان و نظرات شما )مثاًل در تصمیم گیریها(
0/89بی اعتنایی و بی توجهی به درد، غم، اضطراب، فكروخیال و سایر مشكالت غیرمالی شما

0/81بی اعتنایی و بی توجهی به درخواستها و نیازهای مالی شما
0/80توجه بیش ازحد به افراد دیگر در حضور شما

عامل 4: خشونت کالمی
0/88فحش دادن

0/90نیش و كنایه یا زخم زبان زدن
0/83تهمت زدن یا متهم كردن به رفتارهای ناپسند

عامل 5: خشونت جنسی
0/59.برقراری رابطه جنسی در زمانی كه شما تمایلی ندارید

0/72.برقراری رابطه جنسی به شكلی یا از راهی كه شما رضایت ندارید
0/65برقراری رابطه جنسی توأم با خشونت
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جدول )5( نتایج همسانی درونی خرده مقیاسها و مقیاس کلی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ

Nαمقیاسها

50/80خشونت جسمی سبک

40/81خشونت جسمی سنگین

40/84خشونت عاطفی

30/81خشونت کالمی

30/83خشونت جنسی

190/86مقیاس کل

آلفای كرونباخ  پایایی )همسانی درونی( پرسشنامه از ضریب  به منظور برآورد  ادامه  در 
استفاده شد )جدول 5(. مقدار ضریب آلفای كرونباخ برای كل پرسشنامه 0/86 به دست آمده 
است. همچنین مقدار ضریب آلفای كرونباخ برای سایر خرده مقیاسها نیز از 0/80 تا 0/84 

است.

بحث
هدف از این مطالعه، ساخت و رواسازی پرسشنامه سنجش همسرآزاری در تهران است. 
این ابزار برای سنجش خشونت در زنان و مردان متأهل ساخته شده است، البته با توجه به 
شیوع بیشتر در زنان، به نظر می رسد كه بیشتر در زنان كاربرد داشته باشد. این پرسشنامه 
شامل 19 سؤال در ارتباط با تجربه همسرآزاری است كه جوانب مختلفی از این متغیر را 
مورد سنجش قرار می دهند. سؤاالت این پرسشنامه بر روی 5 عامل خشونت جسمی سبك، 

خشونت جسمی سنگین، خشونت عاطفی، خشونت جنسی و خشونت كالمی بار شده اند.
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خشونت جسمی سبك به عنوان یكی از شایع ترین انواع همسرآزاری مطرح است و بیشتر 
به رفتارهایی درون خانواده اطالق می شود كه جنبه تهاجم فیزیكی داشته و آسیبهای جسمی 
به طرف مقابل وارد  كند، اما شدت این آسیبها معموالً در حدی است كه می توان آنها را جزء 
آسیبهای جسمی سبك در نظر گرفت. 5 سؤال از مجموع 19 سؤال این پرسشنامه، این نوع 

خشونت را مورداندازه گیری قرار می دهند.
خشونت جسمی سنگین یكی دیگر از عواملی بود كه در این مطالعه استخراج شد و نوع 
شدیدتری از خشونتهای فیزیكی را شامل می شود كه آسیبهای فیزیكی جدی تری را برای 
نیز به سنجش این نوع خشونت  طرف مورد خشونت به همراه خواهد داشت. پنج سؤال 

می پردازند.
عامل دیگری كه به عنوان یكی از ابعاد خشونت خانگی در این پرسشنامه شناخته شد، 
خشونت عاطفی بود. این دسته از خشونت خانگی كه عمدتًا یك نوع جنبه پنهان از خشونت 
خشونت  روان شناختی  جنبه های  عبارتی  به  یا  عاطفی  جنبه های  بررسی  به  است،  خانگی 
آزادی  بر عزت نفس و  بی اعتنایی فشارهایی  از مسیر غفلت و  خانگی می پردازد و معموالً 

طرف مقابل وارد می شود.
عاملی دیگری كه در این مطالعه استخراج شد، خشونت كالمی است كه از طریق 3 سؤال 
مورد سنجش قرار گرفته است. خشونت كالمی نوعی از رفتار تهاجمی در داخل خانواده 

است كه با استفاده از كالم، فشار و تهدید به طرف مورد خشونت وارد می شود.
آخرین عاملی كه در این مطالعه استخراج شد و در بسیاری از ابزارهای داخلی كمتر به 
آن پرداخته شده است، خشونت جنسی علیه همسر است كه شامل مواردی از قبیل برقراری 
رابطه به شكل یا در زمانی كه فرد تمایل ندارد و یا برقراری رابطه همراه با خشونت است. 
در مقایسه با ابزارهای منتشرشده ازجمله پرسشنامه پناغی و همكاران )2017( و پرسشنامه 
پرسشنامه  ابعاد  و گستردگی  تنوع  به  بتوان  شاید   )2006( همكاران  و  قهاری  همسرآزاری 
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حاضر و همچنین فرم كوتاه آن اشاره كرد. عالوه بر این، پرسشنامه پناغی و همكاران )2017( 
به صورت  مطالعه  این  نمونه  همچنین  و  است  شده  پیشنهاد  بالینی  محیطهای  برای  عمدتًا 
تصادفی انتخاب نشده است. بقیه ابزارهای موجود ازجمله تاكتیكهای حل تعارض نیز به طور 

خاص انواع همسرآزاری را موردبررسی قرار نداده اند.
مهم ترین  از  یكی  برای سنجش همسرآزاری  مناسب  ابزارهای  یا عدم وجود  و  كمبود 
مشكالت پژوهشگران فعال در این حوزه است. وجود ابزارهای مناسب عالوه بر اینكه به 
نقش  پیشگیری  حوزه  در  می تواند  می كند،  كمك  پدیده ها  دقیق  آمار  درزمینه  پژوهشگران 
و  این وضع  ادامه  از  بازداری  برای  قربانیان همسرآزاری  به  باشد و حتی  داشته  به سزایی 
را  اجتماعی  روانی-  مداخالت  و  اقدام  درنهایت  و  كرده  كمك  شرایطشان  شدن  وخیم تر 
تسهیل كند. با توجه به اهمیت این موضوع، یكی از اولین الزامات برای انجام مداخالت در 
حوزه همسرآزاری، دسترسی به ابزارهایی است كه بتوان این مشكل را در پژوهشهای حوزه 
علوم رفتاری و اجتماعی به درستی مورد سنجش قرار داد، به طوری كه این ابزار هم از روایی 
و پایایی مناسبی برخوردار باشد و هم سؤاالت آن تناسب فرهنگی با گروه و جامعه هدف 
داشته باشند. همان طور كه نتایج این مطالعه نشان داد، پرسشنامه همسرآزاری از این ویژگیها 
پیشنهاد  و  می دهد  قرار  سنجش  مورد  را  همسرآزاری  از  متنوعی  ابعاد  و  است  برخوردار 
می شود كه به عنوان یك ابزار مناسب در مطالعات پیمایشی و یا سنجش تأثیرات مداخالت 

مرتبط با همسرآزاری مورد استفاده قرار گیرد.
روایی  دارای  و  است  شده  اجرا  متأهل  افراد  از  مناسبی  نمونه  حجم  در  پژوهش  این 
از  اما  می دهد؛  پوشش  را  همسرآزاری  از  وسیع تری  حیطه های  و  است  مناسبی  پایایی  و 
محدودیتهای آن می توان عدم تعیین نقطه برش برای ابزار و در نظر گرفتن احتیاط های الزم 
برای استفاده در جمعیتهای خاص اشاره كرد. همچنین گرچه استفاده از روش تحلیل عاملی 
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اكتشافی در این مرحله )ساخت ابزار جدید( كاماًل مناسب است، ولی برای مراحل بعدی 
تكوین ابزار )استفاده از آن در جمعیتهای متفاوت( الزم است از روش تحلیل عاملی تأییدی 

و انواع دیگر روایی استفاده شود.
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