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 51، شمارهسيزدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  

  ****حميرا سجادي، ***مروئه وامقي، **حسن رفيعي، *حسين رحيمي
  

 پژوهش حاضر با هدف بررسي پايايي و روايي و هنجاريابي مقياس مواجهـة كـودك بـا            :مقدمه
  .خشونت خانگي انجام شد

هاي شهر تهران در سال       آموزان پاية اول و دوم دبيرستان        جامعة آماري تحقيق، همة دانش     :روش
گيـري    بـا روش نمونـه    )  دختـر  597( نفر   1212اي به حجم      نمونه.  بودند 1390-1391تحصيلي  
ادلسون و جانسون و ( كودك با خشونت خانگي  اي انتخاب شد؛ سپس، مقياس مواجهة چندطبقه

. هاي آن با فرهنگ ايراني متناسب و در نمونـه اجـرا شـد               به فارسي ترجمه و ماده    ) 2007شين،  
 ي زوج يتآزمون   و   رسونيبستگي پ    هم بي ضر محاسبة و   يفي توص يها  هآمارها با استفاده از       داده
  . شدليتحل
مواجهه :  وجود هفت عامل است كه عبارت است از          بررسي ساختار عاملي، نشان دهندة     :ها  يافته

 والدين، درگيرشدن كودك در خـشونت والـدين،          با خشونت پدر عليه مادر، مواجهه با مشاجرة       
ه يا مدرسه، مواجهـه بـا عوامـل خطـرزاي خـانوادگي، مواجهـه بـا                 مواجهه با خشونت در محل    

سـاالن عليـه      بار و خـشونت بـزرگ       هاي تصويري خشونت    خشونت از طريق استفاده از فناوري     
اجـراي  . كننـد    درصد كـل واريـانس سـازه را تبيـين مـي            04/60اين عوامل، در مجموع     . كودك

نامة مواجهـه بـا خـشونت جـسمي           سش كودك با خشونت خانگي با پر       زمان مقياس مواجهة    هم
همچنين، با توجـه بـه ضـريب        . گراي پذيرفتني اين مقياس است      والدين نيز حاكي از روايي هم     

تـوان    ، مي )r=86/0(آزمايي    و ضريب پايايي باز   ) =89/0(دست آمده براي كل مقياس        آلفاي به 
  . ر است كودك با خشونت خانگي از پايايي مناسبي برخوردا گفت مقياس مواجهة

 گونة فارسي مقياس مواجهة كودك با خشونت خانگي، از پايايي و روايـي خـوبي بـراي                  :بحث
  . كودكان ايراني با خشونت خانگي برخوردار است سنجش مواجهة

  

  .مقياس مواجهة كودك با خشونت خانگي روايي، پايايي،: ها كليدواژه
  30/06/92: تاريخ پذيرش    02/12/91: تاريخ دريافت

                                                           
   .دانشجوي دكتري مددكاري اجتماعي، دانشگاه عالمه طباطبايي* 

ــكپ روان**  ــوان   ،زشـ ــستي و تـ ــوم بهزيـ ــشگاه علـ ــاعي، دانـ ــاه اجتمـ ــديريت رفـ ــات مـ ــز تحقيقـ ــشي  مركـ . بخـ
Hassan441015@gmail.com><) نويسندة مسئول(  

  .بخشي پزشك، مركز تحقيقات مديريت رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان روان*** 
 .بخشي  علوم بهزيستي و توانپزشك اجتماعي، مركز تحقيقات عوامل مؤثر بر سالمت، دانشگاه**** 

رواسازي و هنجاريابي مقياس مواجهه كودك با
  نت خانگيخشو
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  مهمقد
در دو دهة اخير، به موضوع مواجهة كودكان با خشونت خانگي كه تهديدي براي سـالمت                

شود و مطالعـات متعـددي در ايـن حـوزه انجـام شـده اسـت؛                   ازپيش توجه مي    است، بيش 
 درصـد كودكـان     20 تـا    10تخمين زده است كـه سـاالنه        ) 2000 (1عنوان مثال، كارلسون    به

هاي سرشماري    براساس داده . گيرند   خانگي قرار مي   امريكايي درمعرض مواجهه با خشونت    
براسـاس تحقيقـي   . گيـرد  دربرميرا  كودك  ميليون14 تا 7امريكا در همان سال، اين ميزان 

تقريبـاً  نـد   ا كـرده  گـزارش  )2006 (4 و ميليچامـپ   3، النگلي 2نگر، در نيوزلند، مارتين     گذشته
توسـط والـدين   افراد، شاهد خشونت فيزيكي يا تهديد به اعمال آن         )  درصد 24(چهارم    يك

 ميليـون كـودك در   275 تـا  133همچنين، براساس گزارش يونيسف، سـاالنه    . اند  خود بوده 
در ايـران نيـز وامقـي و        ). 2006يونيـسف،   (سراسر جهان شاهد خشونت خـانگي هـستند         

آموزان دبيرسـتاني شـهر تهـران بـا            درصد را براي مواجهة دانش     22٫8رقم  ) 1386(ديگران  
  . اند ين گزارش كردهخشونت جسمي بين والد

شـد، امـا      طور عام استفاده مي      به 5تا چند سال اخير، مفهوم شاهد خشونت خانگي بودن        
تـر    سپرده است كه كلـي 6تدريج اين اصطالح جاي خود را به مواجهه با خشونت خانگي        به

اكثـر محققـان دربـارة      . دهـد   فرضي دربارة تجربيات كودكان از خـشونت نمـي          بوده و پيش  
ها معتقدند زمـاني   آن. دكان درمعرض خشونت خانوادگي، تقريباً اتفاق نظر دارند  تعريف كو 

كار برد كه كودك خشونت والدين را در خانه ديده يا شـنيده يـا                 توان اين اصطالح را به      مي
هـاي   مستقيم درمعرض آن قرار گرفته باشد يا اينكه پيامدهاي ناخوشايند ناشي از خـشونت       

 ).1999، 7ادلسون(ده عليه مراقب خود را تجربه كرده باشد ش فيزيكي و جنسي اعمال 

عنـوان    اي را بـه     مطالعات مربوط به اين موضوع، اثرهـاي روانـي و اجتمـاعي چندگانـه             
 مطالعـة   80ادلـسون بـيش از      . انـد   هاي مواجهة كودكان با خشونت خـانگي برشـمرده          پيامد

اني را كـه شـاهد خـشونت      هـا، مـشكالت كودكـ       مرتبط را مرور كرده و براساس نتـايج آن        
                                                           
1. Carlson   2. Martin  3. Langley   4. Millichamp  
    

5. witnessing domestic violence    6. exposure to domestic violence  7. Edleson 
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 مـشكالت عملكـرد عـاطفي و        .1: بندي كرده است    خانگي بودند، در سه مقولة اصلي گروه      
ادلـسون،  ( مشكالت عملكرد جـسمي      .3 مشكالت نگرشي و عملكرد شناختي؛       .2رفتاري؛  

 نيز نشان دادند كه پيامـدهاي مواجهـة كـودك بـا خـشونت               2 و گوردين  1مارگولين). 1999
مدت عبارت است     اثرهاي كوتاه . گذارد  مدت و بلندمدت بر كودك مي        كوتاه خانگي، اثرهاي 

نفـس    پرخاشگري و بزهكاري، اختالالت خلقي و عاطفي، اضطراب و افسردگي، عـزت           : از
هـاي شـبانه،      زدگي بيش از حد و كابوس       كم، نشانگان استرس پس از سانحه مانند وحشت       

د اختالالت خواب و مشكالت شناختي      مشكالت مربوط به سالمتي و نشانگان جسمي مانن       
اعتمـادي و     گيـري و احـساس بـي        كنـاره : مدت نيز عبارت است از      اثرهاي بلند . و تحصيلي 

افزايش احتمال اينكه كودك بعداً در زنـدگي، قربـاني يـا مرتكـب خـشونت خواهـد شـد                    
  ).2004مارگولين و گوردين، (

ير مواجهه با خشونت در كودكان مواجهـه    هايي نيز در ميزان تأث      ها، تفاوت   با وجود اين يافته   
دهند بـسياري از ايـن كودكـان، از           نشان مي ) 2003 (4 و هاگس  3گراهام برمن . شده وجود دارد    

چنـين  هم. داري بـا سـاير كودكـان ندارنـد          لحاظ بروز مشكالت خلقي يا رفتاري تفاوت معني       
: نقـل از    ؛ بـه  2000،  8ن؛ سـوليوا  1998،  7 و لوك  6؛ هاگس 2000،  5گريچ(مطالعات بسيار ديگري    

دريافتند كه تقريباً نيمي از كودكان مواجهه يافته با خشونت خانگي، در بسياري       ) 2008ادلسون،  
  . ها شبيه به كودكان مواجهه نيافته بودند از جنبه

آوري اين كودكـان كـرد و هـم از تنـوع              توان حمل بر تاب     هايي را هم مي     چنين تفاوت 
 مواجهه بـا خـشونت در مطالعـات مختلـف ناشـي دانـست كـه                 گيري  زياد ابزارهاي اندازه  

مـشكل مهـم ديگـري كـه در تخمـين           . شود  ها مي   درنتيجه، مانع از مقايسة مستقيم نتايج آن      
ميزان دقيق شيوع و بروز مواجهه با خـشونت خـانگي وجـود دارد، وابـستگي بـسياري از                   

سـاالن دربـارة      ير بـزرگ  هاي والدين يا سـا      آمارهاي مواجهة كودكان با خشونت به گزارش      

                                                           
1. Margolin  2. Gordin  3. Graham-Bermann  4. Hughes 
   

5. Grych   6. Hughes  7. Luke     8. Sullivan 
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بـسياري از والـدين     ) 1990 (1براسـاس گـزارش جيـف     . مواجهة كودكان با خشونت است    
اند و  ها باور داشتند كه كودكان خود را از مواجهه با خشونت ميان خود دور كرده    مطالعة آن 

. انـد   هنگام وقوع خشونت، كودكان يا در خواب بوده يا خارج از خانه مشغول بـازي بـوده                
كـه تـصور    نندك اين مطالعه نشان داد كودكان اغلب، خاطرات دقيقي از اتفاقاتي گزارش مي

كـه   و درحـالي  بـا وجـود ايـن     ). 1386وامقي و همكاران،    (اند    شده است شاهد آن نبوده      مي
هاي مختلف به موضوع مواجهة كودكـان بـا           اي در عرصه    توجه محققان و متخصصان حرفه    

اي و پيـشگيرانة      هـاي مداخلـه     خشونت خانگي در حال افزايش است و مطالعات و برنامـه          
گيـري مواجهـة      شود، متون راهنما و ابزارهـاي دقيـق انـدازه           ينه انجام مي  بسياري در اين زم   

كنند، بسيار اندك     كودكان با خشونت خانگي، براي متخصصاني كه در اين زمينه فعاليت مي           
در ايران، تنها يك ابزار براي سنجش مواجهة كودكان با خشونت خانگي وجود دارد              . است

اين ابزار با اكتفا بـه روايـي صـوري، مواجهـة            . است ساخته   1385كه آن را وامقي در سال       
شـده در     كـه ابـزار بررسـي         سـنجد؛ درحـالي     كودك با بعد جسمي خشونت والدين را مـي        

گيري مواجهة كودكـان بـا ابعـاد مختلـف خـشونت والـدين و                 پژوهش حاضر، براي اندازه   
يـا نبـود    همچنين مواجهه با خشونت در خارج از خانه طراحي شده اسـت كـه بـا وجـود                   

منظور پركردن خأل موجود، اين مطالعه با اهـداف زيـر             به. سنجد  ها را مي    متغيرها، درجة آن  
مقيـاس مواجهـة كـودك بـا خـشونت          سنجي    هاي روان    بررسي ويژگي  .1: انجام شده است  

  . استفاده است يا نه پاسخ به اين سؤال كه آيا اين مقياس در جامعة ايراني قابل .2 ؛2خانگي
  
  روش

پژوهش حاضر در پي آن است كه مقياسي را براي سنجش مواجهـة كودكـان بـا خـشونت                   
سنجي استفاده كرده     هاي مختلف روان    خانگي رواسازي و هنجاريابي كند؛ بنابراين از روش       

ه  سـال انجـام داد     16ازآنجاكه سازندة ابزار، رواسازي آن را فقط براي افراد كمتـر از             . است
                                                           
1. Jaffe     2. child exposure to domestic violence scale 
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گانة آموزش و پرورش    19هاي مناطق     هاي اول و دوم دبيرستان      آموز پايه    دانش 1320است،  
اي   گيـري چندطبقـه     ، با اسـتفاده از روش نمونـه       1390-1391شهر تهران در سال تحصيلي      

 1212دليل تمايل نداشتن از مطالعه خارج شده و نمونة نهايي              نفر به  108انتخاب شدند كه    
گيري به اين صورت بود كـه منطقـة آمـوزش و پـرورش و جنـسيت                   نهفرايند نمو . نفر شد 
. هـا در نظـر گرفتـه شـدند          عنوان خوشه   گيري و مدارس به     عنوان طبقة نمونه    آموزان به   دانش

. وزن هر طبقه در نمونه، متناسب با جمعيت آن در كل جامعة آمـاري در نظـر گرفتـه شـد                    
د نمونة مورد نياز آن منطقه ضرب شد        آموزان هر منطقه در تعدا      سپس نسبت جنسيتي دانش   

در مرحلة . آموزان محاسبه شد تفكيك جنس دانش ، تعداد نمونة هر منطقه بهبدين صورتو 
صـورت    بعد، با توجه به تعداد نمونه براي هر منطقه در هر جنس، يـك يـا دو مدرسـه بـه                    

ادي دولتي،  اي و كارودانش ع     حرفه  و  تصادفي ساده از فهرست مدارس متوسطة عمومي، فني       
دولتي، غيرانتفاعي، شاهد، ايثارگران و مشاركت مردمي منطقة مذكور انتخاب و از هر             نمونه

صورت تصادفي سـاده از   مدرسه يك تا چند كالس، تا تأمين شدن تعداد نمونة موردنياز، به       
  .هاي پاية اول و دوم دبيرستان انتخاب شدند بين كالس

 مقياس مواجهة كودك با خشونت خـانگي        3 شين  و 2 و جانسون  1ادلسون: ابزار پژوهش 
گيري درجة مواجهه با اشـكال مختلـف خـشونت خـانگي در                براي اندازه  2007را در سال    

. گزارشـي اسـت     صـورت خـود     اجراي اين مقياس به   .  سال طراحي كردند   16 تا   10كودكان  
گيـري   زه خرده مقياس را اندا5 سؤال است و در مجموع،      33نسخة اصلي آن نيز مشتمل بر       

جـز    بـه (دهي به سؤاالت به اين صورت است كه هـر سـؤال               نحوة نمره ). 1جدول  (كند    مي
روي يـك طيـف     ) سؤاالت مربوط بـه سـنجش چگـونگي مواجهـه بـا خـشونت خـانگي               

اغلـب  = 2اوقات،   گاهي= 1هرگز،  = 0: شود كه عبارت است از      دهي مي   اي نمره   چهارگزينه
شود و نمـرة بيـشتر       ر خرده مقياس با يكديگر جمع مي      نمرة سؤاالت ه  . تقريباً هميشه = 3و  

ادلـسون، بـراي   . در هر خرده مقياس، نشان دهندة مواجهة بيشتر كودك در آن مـورد اسـت   
                                                           
1. Edleson   2. Johnson   3. Shin 
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ها و مقياس كلي از ضريب آلفـاي كرونبـاخ اسـتفاده              سنجش همساني دروني خرده مقياس    
 و براي مقياس كلـي      85/0  تا 59/0ها از     كرد و مقدار آن را در هفتة اول براي خرده مقياس          

 تـا   50/0هـا از      در هفتة دوم، مقدار آلفاي كرونباخ براي خـرده مقيـاس          .  گزارش كرد  86/0
بازآزمون، ضـريب    براي سنجش پايايي آزمون   . دست آمد    به 84/0 و براي مقياس كلي      76/0
ضـريب  . بستگي پيرسون و آزمون تي زوجي بين نمرات هفتة اول و دوم محاسـبه شـد                 هم
 و  70/0 تا   57/0ها از     گيري شد و براي خرده مقياس       ستگي پيرسون بين دو نوبت اندازه     ب  هم

همچنـين  . دار بودنـد     معني p=01/0 دست آمد كه همگي در مقدار        به 68/0براي كل مقياس    
نتايج، نبـود   . گيري، از طريق آزمون تي زوجي با هم مقايسه شد           نمرات بين دو نوبت اندازه    

 1گيري را نشان داد كـه حـاكي از ثبـات زمـاني              نمرات دو نوبت اندازه   دار بين     تفاوت معني 
  . مقياس است

 .هاي مقياس مواجهة كودك با خشونت خانگي  سؤاالت و دامنة نمرات خرده مقياس.1جدول 

  دامنة نمره  سؤال  خرده مقياس
  99-0  33 تا 1سؤال   مقياس كلي

  30-0  10 تا 1سؤال   مواجهه با خشونت خانگي
  *50-0  10 تا 1هاي  سؤال: قسمت دوم  مواجهه با خشونت خانگيچگونگي 

  24-0  29 تا 22سؤال   مواجهه با خشونت در جامعه
  21-0  17 تا 11سؤال   درگيرشدن در خشونت
  12-0  21 تا 18سؤال   عوامل خطرآفرين
  12-0  33 تا 30سؤال   شدن ساير اشكال قرباني

شود  كلي محاسبه نمية در نمر.  

بـستگي پيرسـون را       گراي مقياس، ضريب هم     لسون براي سنجش روايي هم    همچنين، اد 
ام   ام و شنيده    چيزهايي كه من ديده   «بين نمرات مقياس مواجهه با خشونت خانگي و مقياس          

                                                           
1. temporal stability 
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(TISH)«1  داري بـين هـر دو سـطح          بستگي مثبت و معنـي      نتايج نشان داد هم   . ، محاسبه كرد
و مواجهــه بــا خــشونت در جامعــه ) p ،0٫494=r>0٫001(مواجهــه بــا خــشونت خــانگي 

)0٫001<p ،0٫397=r (بين دو مقياس وجود دارد.   
ابتدا به فارسي برگردانده شد     ) CEDV(مقياس مواجهة كودك با خشونت خانگي       : اجرا

نحو مناسب تطبيق  منظور قابليت اجرا در آموزش و پرورش با مراجعه به متخصصان، به و به
  :داده شدند

 تغيير داده شد؛» اشياي تيز يا كشنده«به » چاقو يا اسلحه«، عبارت 10و9هاي   در سؤال-1

يا » مادرتان«از  your mom’s partner يا your dad’s partnerجاي  ها به  در تمام مقياس-2
 استفاده شد؛» پدرتان«

» اي  مـصرف مـاده   «بـا   » مـصرف الكـل يـا مـواد مخـدر         «، عبارت   19و18هاي     در سؤال  -3
 جايگزين شد؛

داشـتن رابطـة    «و  » هـاي خـصوصي بـدن       لمس قـسمت  «، مفاهيم   33و32هاي    در سؤال  -4
  .تغيير يافت» برقراري رابطة نزديك غيراخالقي«به » جنسي

شـده بـه    هاي برگردانـده    سپس از دو نفر متخصص زبان انگليسي خواسته شد كه ماده         
بقـت داده شـده و      اين دو ترجمـه بـا هـم مطا        . فارسي را بار ديگر به انگليسي ترجمه كنند       

درنهايـت، نـسخة    . ها با حضور هر دو متخصص بـازنگري شـد           هاي ناهمسان بين آن     گزينه
همراه توضيحاتي دربارة چرايي و چگونگي تغييرات، به          دست آمد كه به     انگليسي واحدي به  

پس از دريافت تأييد سازندة    . سازندة مقياس ارسال شد تا با نسخة اصلي مطابقت داده شود          
  .شده با نسخة اصلي مراحل اجرا طي شد مبني بر همساني نسخة ترجمه مقياس 

پس از اخذ مجوزِ اجراي پژوهش در جامعة مـدنظر، از ادارة آمـوزش و پـرورش كـل                   
هـا،    نامـه   شده در هر منطقه مراجعه و با توزيع پرسش          تهران، پرسشگرها به مدارس انتخاب      

هـا، توضـيحاتي دربـارة        نامه   توزيع پرسش  پيش از . آوري كردند   اطالعات مورد نياز را جمع    
                                                           
1. things i've heard and seen  
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نامـه را     نحوة پركردن آن ارائه شد و سپس هر شركت كننـده، در صـورت تمايـل، پرسـش                 
نـام   نامه بـي  گفتني است پرسش. كرد دريافت و حداكثر در مدت سي دقيقه آن را تكميل مي        

ين، بـراي   همچنـ . بود و قبل از اجرا در كميتة اخالق ادارة آمـوزش و پـرورش تأييـد شـد                 
آموزان يـك كـالس وارد مطالعـه          آموزان، همة دانش    جلوگيري از ايجاد حساسيت در دانش     

. دسـت آمـد    بـه 16 نـسخة  SPSSافـزار آمـاري    ها بـا اسـتفاده از نـرم     تحليل داده . شدند  مي
هاي توصيفي و تحليلي از قبيـل فراوانـي مطلـق و نـسبي، ميـانگين، انحـراف معيـار،                      آماره

  .يرسون و تي زوجي محاسبه و عامل اكتشافي نيز تحليل شدبستگي پ ضريب هم
  
  ها يافته

هاي اول و دوم دبيرستان شهر        آموزان پايه    نفر از دانش   1212شركت كنندگان اين تحقيق را      
)  درصد 49٫3( نفر   597ها پسر و      از آن )  درصد 50٫7( نفر   615تهران تشكيل داده بودند كه      

  ). 2جدول (ها دختر بودند  از آن
  . توزيع افراد مورد مطالعه برحسب منطقه و جنس.2جدول 

  منطقه  كل  جنس
  درصد  تعداد  دختر  پسر

1  36  40  76  6٫3  
2  48  46  94  7٫8  
3  28  27  55  4٫5  
4  61  59  120  9٫9  
5  58  55  113  9٫3  
6  30  26  56  4٫6  
7  20  18  38  3٫1  
8  35  34  69  5٫7  
9  22  23  45  7٫7  
10  20  19  39  3٫2  



  رواسازي و هنجاريابي مقياس مواجهه كودك با خشونت خانگي 

 

175  

  منطقه  كل  جنس
  درصد  تعداد  دختر  پسر

11  23  19  42  3٫5  
12  34  31  65  5٫4  
13  18  19  37  3٫1  
14  39  36  75  6٫2  
15  36  44  80  6٫6  
16  26  24  50  4٫1  
17  17  21  38  3٫1  
18  44  34  78  6٫4  
19  20  22  42  3٫5  

  100  1212  597  615  كل تهران
  

. دهـد    نيز توزيع پاية تحصيلي افراد مورد مطالعه را برحسب جنس نـشان مـي              3جدول  
 34٫7 درصـد شـركت كننـدگان در پايـة اول دبيرسـتان و      65٫3ين جدول، دركل  براساس ا 

 سـال   15٫52ميـانگين سـن پـسران       . درصد در پاية دوم دبيرستان مشغول به تحصيل بودند        
)0٫78=(SD      سال   15٫58 و ميانگين سن دختران )0٫65=(SD         و ميانگين سـن كـل شـركت 

  . بودSD)=0٫72( سال 15٫55كنندگان 

  .تفكيك جنس ع افراد مورد مطالعه برحسب پاية تحصيلي و به توزي.3جدول 
  پاية تحصيلي

  جنس  دوم  اول
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  17٫1  207  33٫7  408  پسر
  17٫6  213  31٫7  384  دختر
  34٫7  420  65٫3  792  كل
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براي بررسي روايـي مقيـاس مواجهـة    : روايي مقياس مواجهة كودك با خشونت خانگي   
  . زمان استفاده شده است نت خانگي از روش تحليل عاملي و روايي همكودك با خشو

براي بررسي ساختار عاملي مقياس مواجهـة كـودك بـا           : تحليل عاملي اكتشافي  . الف
هاي اصلي با چرخش واريماكس  خشونت خانگي، از شيوة اكتشافي و روش تحليل مؤلفه

. ليــل عــاملي وارد شــدنددر تح) N=1212(هــاي نمونــة آمــاري  كــل داده. اســتفاده شــد
و آزمون كرويـت  ) KMO=0٫872 (1آزمون كيزر ـ ماير ـ اولكين  ) P>0٫001(داري  معني

ضـرايب  . پـذير بـود     نشان داد كه انجـام تحليـل عـاملي امكـان          ) BTS=1٫536 (2بارتلت
استقالل عوامـل از يكـديگر را       ) 4جدول  (بستگي عوامل با چرخش اوبليمين مستقيم         هم

دار   عامل معنيبه اين ترتيب، هفت. ذا، از چرخش واريماكس استفاده شددهد؛ ل نشان مي
را كـل سـازه      )واريانس(پراكنش   درصد   60٫04دست آمد كه      به 1 از   بيش ةبا ارزش ويژ  

  . )5جدول  (دنكن تبيين مي
  

  .بستگي عوامل با چرخش اوبليمين مستقيم  ضرايب هم.4جدول 
 7عامل  6عامل  5عامل  4عامل  3عامل  2عامل  1عامل   

              1  1عامل 
            1  0٫13 2عامل 
          1  0٫2  0٫19 3عامل 
        1  -0٫15  -0٫22  -25/0 4عامل 
      1  0٫27  -0٫21  -0٫26  -0٫31 5عامل 
    1  -0٫09  -0٫05  0٫13  0٫23  0٫01 6عامل 
  1  -0٫05  0٫35  0٫28  -0٫24  -0٫19  0٫4 7عامل 

  

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2. Bartlett’s test of sphericity 
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   عوامل و مقادير ويژه.1نمودار 

  .هاي اصلي روش مؤلفه  ماتريس ساختار عوامل و ضرايب حاصل از تحليل عاملي به.5ل جدو
  تعداد سؤاالت  عوامل  تحليل عامل اكتشافي

  درصد تجمعي پراكنش تبيين شده  درصد پراكنش تبيين شده  مقدار ويژه
  28٫15  28٫15  8٫44  6  1عامل 
  37٫42  9٫27  2٫78  6 2عامل 
  42٫93  5٫5  1٫65  3 3عامل 
  48٫1  5٫17  1٫55  6 4عامل 
  52٫49  4٫39  1٫31  4 5عامل 
  56٫54  4٫04  1٫21  3 6عامل 
  60٫04  3٫5  1٫05  2 7عامل 

  
دست آمـده بـا سـاختار و تعـداد سـؤاالت              ساختار و تعداد سؤاالت عوامل به      ازآنجاكه

  ).6جدول (گذاري شد  عوامل اصلي يكسان نبود، دوباره نام
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هـاي    گذاري شد، شـامل سـؤال       نام  خشونت پدر عليه مادر     كه مقدار مواجهه با    1عامل  
هـاي     درصد پراكنش  28٫15 دارد و    8٫44اين عامل ارزش ويژة برابر      .  است 9و8و7و6و4و3

گفتني است سؤاالت خرده مقيـاس ايـن عامـل از دو بخـش              . كند  شده را تبيين مي     مشاهده  
» هرگـز «جـز     پاسخي به كه شركت كننده به قسمت اول سؤال           است؛ درصورتي   تشكيل شده 

شود كه چگونگي مواجهة كودك با خشونت خـانگي           بدهد، به قسمت دوم سؤال منتقل مي      
شـود و از      ازآنجاكه سؤاالت اين بخش، خرده مقياسي جداگانه محسوب نمـي         . سنجد  را مي 

نظر ساختار و محتوا همسان است، در تحليل عامل وارد نشد؛ بلكه پـس از تأييـد سـازندة                   
  .اً در نسخة فارسي تكرار شدمقياس، عين
 24 تـا  19هاي  شامل سؤال  با عنوان مقدار مواجهه با خشونت در محله يا مدرسه،      2عامل  

شـده را     هـاي مـشاهده        درصـد پـراكنش    9٫27 دارد و    2٫78اين عامل ارزش ويژة برابر      . است
  . كند تبيين مي

. گيـرد    را دربرمـي   5و2و1هاي    سؤال  با عنوان مقدار مواجهه با مشاجرة والدين،       3عامل  
شـده را تبيـين       هـاي مـشاهده        درصد پراكنش  5٫5 دارد و    1٫65اين عامل ارزش ويژة برابر      

  . كند مي
 را 15 تـا  10هـاي   سؤال  با عنوان مقدار درگيرشدن كودك در خشونت والدين،        4عامل  
هده هـاي مـشا      درصد پـراكنش   5٫17 دارد و    1٫55اين عامل ارزش ويژة برابر      . گيرد  دربرمي

  . كند شده را تبيين مي 
 تـا  27هـاي   نام گرفت، شامل سؤال   ساالن عليه كودك     كه مقدار خشونت بزرگ    5عامل  

شـده    هاي مشاهده      درصد پراكنش  4٫39 دارد و    1٫31اين عامل، ارزش ويژة برابر      .  است 30
  . كند را تبيين مي
 18و17و16هـاي    شـامل سـؤال     با عنوان مواجهه با عوامل خطرزاي خانوادگي،       6عامل  

شـده را     هاي مـشاهده       درصد پراكنش  4٫04 دارد و    1٫21اين عامل ارزش ويژة برابر      . است
  . كند تبيين مي
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هـاي تـصويري       با عنوان مواجهـه بـا خـشونت، از طريـق اسـتفاده از فنـاوري                7عامل  
 دارد و 1٫05ايـن عامـل ارزش ويـژة برابـر     . گيرد  را دربرمي26و25هاي  بار، سؤال   خشونت

  . كند شده را تبيين مي هاي مشاهده   درصد پراكنش3٫5

  .هاي عاملي مربوط به هر ماده هاي مقياس مواجهة كودك با خشونت خانگي و وزن  عامل.6جدول 
  بار عاملي  عامل

  مواجهه با خشونت پدر عليه مادر: عامل اول
  0٫57  ه است؟خواست بكند، بازداشت پدر شما چقدر مادرتان را از انجام كاري كه مي. 3
  0٫704  پدر شما چقدر مادرتان را از خوردن يا خوابيدن بازداشته است؟. 4
  0٫647  پدر شما چقدر چيزي را عمداً شكسته يا از بين برده است؟. 6
  0٫76  پدر شما چقدر كاري كرده است كه به بدن مادرتان صدمه برساند؟. 7
براي صدمه رساندن به او از اشياي تيـز يـاپدر شما چقدر مادرتان را تهديد كرده است كه          . 8

  0٫78  كند؟ كشنده استفاده مي

  0٫758  پدر شما چقدر واقعاً با اشياي تيز يا كشنده يا اشياي ديگر به مادرتان صدمه زده است؟. 9
 مواجهه با خشونت در محله يا مدرسه: عامل دوم

 گذاشتن روي ديگـران يـا مـسخره يا در مدرسه، كسي با اسم     ايد كه در محله     چقدر شنيده . 19
  ها شود؟ ها باعث آزار آن كردن آن

0٫484  

تـان باعـث آزار  گذاشتن روي شما يا مسخره كردن       چقدر در محله يا مدرسه، كسي با اسم       . 20
  شما شده است؟

0٫487  

  0٫789  دهيد؟ خودتان چقدر عمداً با مسخره كردن يا اسم گذاشتن روي كسي او را آزار مي. 21
  0٫846 رسانيد؟  چقدر با كتك زدن يا لگد زدن يا مواردي از اين قبيل، عمداً به كسي صدمه جسمي مي.22
  0٫634  ايد كه شخصي در محله يا مدرسة شما صدمه ببيند؟ چقدر ديده. 23
  0٫645  چقدر كسي در مدرسه يا محله به شما صدمه رسانده است؟. 24

  مواجهه با مشاجرة والدين: عامل سوم
  0٫729  كنند؟ ترها چقدر با يكديگر مخالفت مي  در خانوادة شما بزرگ.1
  0٫723  كند؟ دار مي آيا پدرتان احساسات مادرتان را جريحه. 2
  0٫611  كنند؟ پدر و مادرتان چقدر دربارة شما با هم بحث و جدل مي. 5
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 درگيري كودك در خشونت والدين: عامل چهارم

ه است كه پدر و مادرتان در اتاق ديگري با هم دعوا كننـد و شـماچقدر برايتان اتفاق افتاد   . 10
  0٫597  ها فرياد بزنيد؟ از دست آن

چقدر برايتان اتفاق افتاده است كه پدر و مادرتان با هم دعوا كنند و شما از كـس ديگـري. 11
  0٫505  كمك خواسته باشيد؟

اي متوقف كردن دعوا به صورترساند، شما چقدر بر     وقتي پدر شما به مادرتان صدمه مي      . 12
  0٫631  ايد؟ جسمي درگير شده

رساند، پدرتان چقدر براي صدمه رساندن يـا ترسـاندن  وقتي پدرتان به مادرتان صدمه مي     . 13
  0٫667  مادرتان، با شما كاري كرده است؟

  0٫583  ر شويد؟ايد كه از محل دعوا دو رساند، شما چقدر تالش كرده وقتي پدرتان به مادرتان صدمه مي. 14
  0٫601 هاي مادرتان را براي او بازگو كنيد؟ پدرتان چقدر از شما خواسته است كه كارها يا حرف. 15

  ساالن عليه كودك خشونت بزرگ: عامل پنجم
  0٫602  دار كرده است؟ سال در خانواده، احساسات شما را جريحه چقدر يك بزرگ. 27
  0٫622  ري انجام داده است كه به شما صدمة بدني برساند؟سال در خانواده، كا چقدر يك بزرگ. 28
تان، بدون خواست شما با شما رابطة نزديك غيراخالقي  چقدر كسي غيراز اعضاي خانواده    . 29

  0٫729  داشته است؟

تان، بدون خواست شما با شما رابطـة نزديـك غيراخالقـي  چقدر كسي از اعضاي خانواده    . 30
  0٫691  داشته است؟

 مواجهه با عوامل خطرزاي خانوادگي: شمعامل ش

  0٫806  اي از حال طبيعي خارج شود؟ چقدر نگرانيد كه مبادا پدرتان با مصرف ماده. 16
  0٫825  اي از حال طبيعي خارج شود؟ چقدر نگرانيد كه مبادا مادرتان با مصرف ماده. 17
  0٫551  ده است؟رسد كه در زندگي شما تغييرات مهمي رخ دا نظرتان مي چقدر به. 18

  بار هاي تصويري خشونت مواجهه با خشونت از طريق استفاده از فناوري: عامل هفتم
  0٫799  ايد كه كسي صدمه ببيند يا كشته شود؟ چقدر در تلويزيون يا فيلم ديده. 25
  0٫727  ايد كه كسي صدمه ببيند يا كشته شود؟ ديده) استيشن مثل پلي(چقدر در بازي تصويري . 26

  

ها صرفاً براساس نسبت  ر تهية مقياس اصلي، تحليل عاملي انجام نشده و خرده مقياس       د
هـاي مقيـاس      پس از تحليل عاملي در پژوهش حاضـر، مـاده         . ها تنظيم شده بود     مفهومي آن 

، عوامل و مواد هر     7جدول  . هايي بار شدند كه در مقياس اصلي بودند         تقريباً بر همان عامل   
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گفتني است ايـن مقيـاس نقطـة        . دهد  لي و فارسي مقياس نشان مي     عامل را در دو گونة اص     
بندي نمرات برحسب اخـتالف از ميـانگين        برش ندارد و تعيين درجة مواجهة افراد با سطح        

توان سه گزينة گاهي اوقات و اغلب     همچنين، مي . پذير است   امكان) با واحد انحراف معيار   (
حداقل = 1و  ) مواجهه نشدن (هرگز  = 0صورت    بهگذاري    و تقريباً هميشه را ادغام و با نمره       

  . ، مواجهه يا عدم مواجهه شركت كنندگان را سنجيد)داشتن مواجهه(گاهي اوقات 

  .هاي هر ماده در دو نسخة اصلي و فارسي مقياس مواجهة كودك با خشونت خانگي  مقايسة مواد و عامل.7جدول 
  مقياس فارسي  مقياس اصلي

 )براساس مقياس اصلي(سؤال   قياسخرده م  سؤال  خرده مقياس
مواجهه با خشونت 

مواجهه با خشونت پدر عليه   10 تا 1  خانگي
  10 تا 7و4و  3مادر

چگونگي مواجهه با 
  خشونت خانگي

 1قسمت دوم 
  10تا 

چگونگي مواجهه با خشونت پدر 
  10،9،8،7،4،3بخش دوم   عليه مادر

مواجهه با خشونت در 
ونت در محله يا مواجهه با خش  29 تا 22  جامعه

  27تا   22مدرسه

درگيرشدن كودك در 
   17-13،11درگيرشدن در خشونت والدين  17 تا 11  خشونت

مواجهه با عوامل 
مواجهه با عوامل خطرزاي   21 تا 18  خطرآفرين

    21،19،18خانوادگي

ديگر اشكال قرباني 
  33 تا 30 ساالن عليه كودك خشونت بزرگ  33 تا 30  شدن كودك

  5،2،1  مواجهه با مشاجرة والدين
مواجهه با خشونت در 

  33 تا 1  قياس كليم  29،28  هاي تصويري فناوري

   سؤال30  مقياس كلي
 خرده مقياس مواجهه با مشاجرة والدين را ساختند5و2و1 حذف و سؤاالت 6 سؤال ،.  
 بار را ساختند هاي تصويري خشونت وري، خرده مقياس مواجهه با خشونت از طريق استفاده از فنا29و28 سؤاالت.  

 حذف شد12 سؤال .  
 حذف شد20 سؤال .  
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زمان مقياس مواجهـة كـودك بـا خـشونت            براي سنجش روايي هم   : زمان  روايي هم . ب
) 1385وامقـي و همكـاران،      (نامة مواجهه با خـشونت فيزيكـي والـدين            خانگي، از پرسش  

  . استفاده شد
ري بين خرده مقياس مواجهه با خشونت پدر عليه مادر و متغيـر             دا  بستگي مثبت و معني     هم

و ) p  ،0٫54=r>0٫001(نامة وامقـي و همكـاران         مواجهه با خشونت جسمي والدين در پرسش      
داري بين متغير زمان شروع خشونت در هر دو مقياس وجود             بستگي منفي و معني     همچنين، هم 

گفتنـي  . شده اسـت    گراي مقياس مطالعه       هم كه نشان دهندة روايي   ) p  ،0٫89 -=r>0٫001(دارد  
  . گذاري معكوس در دو مقياس است دليل نحوة نمره بستگي منفي به است هم

  

  پايايي مقياس مواجهة كودك با خشونت خانگي
  همساني دروني. الف

  .ها و مقياس كلي مواجهه با خشونت خانگي، براساس ضريب آلفا  همساني دروني خرده مقياس.8جدول 

 گيري نوبت اول اندازه  ها تعداد گويه  متغير
)1212=N(  

  گيري نوبت دوم اندازه
)55=N(  

  0٫905  0٫898  30  مقياس كلي
  0٫608  0٫839  6  مواجهه با خشونت پدر عليه مادر

  0٫692  0٫752  3  مواجهه با مشاجرة والدين
  0٫736  0٫781  6 مواجهه با خشونت در محله يا مدرسه

  0٫799  0٫820  6  درگيرشدن در خشونت والدين
  0٫676  0٫746  3  عوامل خطرآفرين

  0٫480  0٫665  4  ساالن عليه كودك خشونت بزرگ
مواجهه با خشونت از طريق 

  644/0  0٫596  2  بار هاي تصويري خشونت فناوري

براسـاس  . براي سنجش همساني دروني مقياس از ضريب آلفاي كرونباخ اسـتفاده شـد            
 تـا   596/0هـا از       مقدار آلفاي كرونباخ براي خرده مقيـاس       گيري،  نتايج، در نوبت اول اندازه    
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گيري كه به فاصلة زماني يك هفته   و در نوبت دوم اندازه898/0 و براي مقياس كلي 839/0
 آموزش و پرورش تهران انجام شد، مقدار آلفاي كرونباخ       5هاي دختر منطقة      و فقط در آزمودني   
حـاكي از  دست آمد كـه      به 905/0براي مقياس كلي     و   799/0 تا   480/0ها از     براي خرده مقياس  

، تمام ضرايب آلفاي مربوط به مقيـاس مواجهـة          8جدول  . همساني دروني مناسب مقياس است    
  . دهد گيري نشان مي هاي آن را در دو نوبت اندازه كودك با خشونت خانگي و عامل

  
  پايايي بازآزمايي. ب

  ).N=55(ها و مقياس كلي  بازآزمون خرده مقياس  پايايي آزمون.9جدول 
نوبت اول 

  گيري اندازه
نوبت دوم 

تعداد   متغير  گيري اندازه
  ها گويه

انحراف  ميانگين
انحراف  ميانگين  معيار

  معيار

r 
pمقدار   پيرسون

تي 
 pمقدار   زوجي

 ۰٫۷۸۶ -۰٫۲۷۳ >۰٫۰۰۱  ۰٫۸۶  ۱۰٫۴۶ ۱۸٫۵۲ ۱۱٫۶۳ ۱۸٫۳۰  ۳۰  مقياس كلي
مواجهه با خشونت 

 ۰٫۵۱۸ -۰٫۶۵ >۰٫۰۰۱  ۰٫۵۸ ۲٫۰۰ ۱٫۴۳ ۲٫۰۷ ۱٫۲۷  ۶  مادرپدر عليه 
مواجهه با مشاجرة 

 ۰٫۲۳۷ -۱٫۱۷ >۰٫۰۰۱  ۰٫۸۳ ۲٫۰۰ ۲٫۵۲ ۲٫۱۲ ۲٫۱۸  ۳  والدين
مواجهه با خشونت در 

 ۰٫۳۱۷ -۱٫۰۱ >۰٫۰۰۱  ۰٫۸۹ ۲٫۷۹ ۴٫۴۷ ۲٫۹۸ ۴٫۲۹  ۶  محله يا مدرسه
درگيرشدن در 
 ۰٫۷۳۵ -۰٫۳۴ >۰٫۰۰۱  ۰٫۸۳ ۲٫۵۲ ۲٫۵۴ ۲٫۸۶ ۲٫۴۷  ۶  خشونت والدين

مواجهه با عوامل 
 ۰٫۴۱۸ -۰٫۸۱ >۰٫۰۰۱  ۰٫۷۴ ۱٫۱۷ ۱٫۳۴ ۱٫۷۱ ۱٫۲۱  ۳  خطرآفرين خانوادگي

ساالن  خشونت بزرگ
 ۰٫۱۰۸  ۱٫۶۳ >۰٫۰۰۱  ۰٫۶۷ ۱٫۱۹ ۱٫۵۰ ۱٫۶۸ ۱٫۷۸  ۴  عليه كودك

مواجهه با خشونت از 
طريق استفاده از 

  هاي تصويري فناوري
۲  ۳٫۸۷ ۱٫۶۵ ۳٫۶۹ ۱٫۲۶ ۰٫۷۱  ۰٫۰۰۱< ۱٫۱۶  ۰٫۲۴۹ 
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بـستگي پيرسـون بـين دو نوبـت           دهد، ضريب هم     نشان مي  9كه ارقام جدول      گونه  همان
دسـت آمـده       به 86/0 و براي كل مقياس      89/0 تا   58/0ها، از     گيري براي خرده مقياس     اندازه

گيري از    همچنين، نمرات بين دو نوبت اندازه     ). p>001/0(دار هستند     است كه همگي معني   
ها نـشان    آنpدست آمده و مقدار       به تيمقادير  .  زوجي با هم مقايسه شدند     تيمون  طريق آز 

داري بـين دو نوبـت        ها و مقياس كلي، تفاوت معني       دهد كه در هيچ يك از خرده مقياس         مي
توان نتيجه گرفت مقياس از پايايي بازآزمايي مناسـبي           گيري وجود ندارد؛ بنابراين، مي      اندازه

  . برخوردار است
  
  ثبح

خشونت خانگي قدمتي به درازاي تاريخ بشر دارد؛ اما مواجهة كودكان بـا ايـن خـشونت و        
اي است كه در چند دهـة اخيـر وارد حيطـة     پذيرند، موضوع نسبتاً تازه تأثيراتي كه از آن مي    

تعيين روايي و پايايي مقيـاس مواجهـة        هدف تحقيق حاضر،    . مطالعات اجتماعي شده است   
 سؤال داشت كه در مجموع      33نسخة اصلي مقياس مذكور،     .  خشونت خانگي بود   كودك با 

 سؤال، تعداد   3ها، با حذف      پس از تحليل عاملي داده    . كرد  گيري مي    خرده مقياس را اندازه    5
 خرده مقياس از آن استخراج گرديد       7در آخر،   .  سؤال كاهش يافت   30هاي مقياس به      سؤال
 و تعداد سؤاالت عوامل حاصل با ساختار و تعداد سـؤاالت  دليل تفاوت نسبي ساختار    كه به 

  . دست آمده صورت گرفت گذاري مجدد متناسب با عوامل به عوامل اصلي، نام
هـا و مقيـاس كلـي از          دهد كه همة خرده مقيـاس       دست آمده نشان مي     آلفاي كرونباخ به  

 بـين ميـانگين     دار  همچنـين، نبـود تفـاوت معنـي       . همساني دروني مناسبي برخوردار هستند    
بـستگي    داري هـم    گيري و نيز معني     ها و مقياس كلي در دو نوبت اندازه         نمرات خرده مقياس  

هـاي اول و دوم     آموزان پايه   دهد اين مقياس براي برآورد مقدار مواجهة دانش         ها نشان مي    آن
  .دبيرستان شهر تهران ابزار پايايي است
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ابزار نيز نشان داد كـه ايـن مقيـاس          هاي متفاوت بررسي شواهد مربوط به روايي          روش
و ) عـاملي (هاي شهر تهـران، روايـي سـازه        هاي اول و دوم دبيرستان      آموزان پايه   براي دانش 

ها براي سنجش مواجهة كودك بـا         توان در پژوهش    خوبي دارد؛ بنابراين مي   ) گرا  هم(مالكي  
  .خشونت خانگي از آن استفاده كرد

هـا و كـل مقيـاس مواجهـة           ران در خـرده مقيـاس     مقايسة ميانگين نمرات پسران و دخت     
داري بيشتر از پسران درمعرض       طور معني   كودك با خشونت خانگي نشان داد كه دختران به        

. كننـد   مواجهه با خشونت پدر عليه مادر و مشاجرة والدين قرار دارنـد و آن را تجربـه مـي                  
ه با خشونت در محلـه      داري بيشتر از دختران درمعرض مواجه       طور معني   همچنين، پسران به  

دركل مقيـاس  . بار قرار دارند    هاي تصويري خشونت    و مدرسه يا از طريق استفاده از فناوري       
  . داري بيشتر از پسران بود طور معني  دختران بهةنيز نمر

ژوهش حاضر دربارة روايي و پايايي مقياس مواجهـة كـودك بـا    هاي پ در مجموع، يافته 
خشونت خانگي، بيانگر اين است كه گونة فارسي اين مقيـاس از روايـي و پايـايي خـوبي                   

اهميت اين امر بـا     . براي سنجش مواجهة كودكان ايراني با خشونت خانگي برخوردار است         
، ابـزاري اسـتاندارد بـراي سـنجش     شود كه تاكنون، در ايران     يادآوري اين واقعيت بيشتر مي    

  . ابعاد مختلف اين موضوع فراهم نبوده است
.  سـال اسـت    16و15هاي اين پژوهش، اجـراي آن فقـط در گـروه سـني                از محدوديت 

 سـال   16تـا 10سازندة مقياس آن را براي سنجش مواجهه با خشونت خـانگي در كودكـان               
تر ممكـن اسـت در درك         سال  مطراحي كرده است؛ ولي خود نيز معتقد است كه كودكان ك          

بر اين اساس، تصميم گرفته     . ها با مشكل مواجهه شوند      مفهوم برخي سؤاالت و پاسخ به آن      
محدوديت ديگر سنجش، مواجهة كـودك      . شده انجام شود    شد تحقيق در گروه سني اشاره       

  .فقط با خشونت پدر عليه مادر است
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ي جامع در زمينة مواجهة كودكان بـا        توان به رواسازي مقياس     هاي تحقيق نيز مي     از قوت 
اين مقوله مواجهة كودك را با انواع خشونت جسمي و رواني در خانه، . خشونت اشاره كرد

شدن در آن، مواجهه با خشونت در مدرسه و محلـه            چگونگي مواجهه با خشونت و درگير     
ونت ساز بروز خشونت خـانگي و نيـز خـش           هاي تصويري، مواجهه با عوامل زمينه       و رسانه 
هـاي    ريـزي   اي و برنامـه     سنجد و بـراي اقـدامات مداخلـه         ساالن عليه خود كودك مي      بزرگ

هـاي    شـده در تحقيـق      اين در حالي است كـه ابزارهـاي اسـتفاده           . شود  مديريتي استفاده مي  
وامقـي و همكـاران،     (گذشته، غالباً رواسازي نشده بودند و يگانه ابزار موجود در اين زمينه             

  . سنجيد  يكي از ابعاد اين سازه را مينيز تنها) 1385
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آمـوزان   بررسي ميزان شيوع تجمعـي و انـواع مواجهـة دانـش         ،  )1385. (وامقي، م  -
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