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Objectives The aim of this study was to examine the confirmatory factor structure and validation of wife
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abuse Questionnaire in sample women of subclinical.
Methods The study is cross-sectional and Married women’s Mashhad city of formed the study population. Sample size of 671 women was selected by Availability sampling and the Qahari wife abuse Questionnaire with questionnaires Beck depression inventory, Sherer Self-Efficacy Scale and CTS-R questions
given to was applied in the sample.
Results The results of confirmatory factor analysis support three factors. The Investigate Criterion validity
by Pearson correlation coefficient in the wife abuse Questionnaire with The Beck depression inventory
and Sherer Self-efficacy Scale, were between 0.31 and 0.45 and also convergent validity with Revised
Conflict Tactics Scale, 60.0 correlation coefficient was obtained than are very satisfactory. A significant
difference between the factor of questionnaire wife abuse in the women of divorce and non-divorce
showed that the questionnaire has features of validity discrimination. The results of Cronbach's alpha
coefficient in the Cronbach's alpha for the total questionnaire and factors were between 87.0 and 95.0
that was satisfactory.
Conclusion Therefore, based on the results of this study wife abuse’s Questionnaire has psychometric
properties applied for research and family counseling.

Extended Abstract

W

1. Introduction
ife abuse is one of the most common
phenomena in developing countries
which leaves harmful effects on women's mental health and is considered
one of the most important types of domestic violence, and is referred to the

violence through which, men exercise their social or physical power on women. Based on research literature, wife
abuse is divided into three general categories of abuse including: physical abuse, emotional abuse and sexual abuse.
Given the importance of identifying, diagnosis, prevention
and performing therapeutic interventions in the field of wife
abuse, tools are needed to measure and assess wife abuse.
In this regard, one of the Iranian made tools is the coercive
spouse abuse questionnaire; although this questionnaire has
been used in most Iranian studies, however, the psychomet-
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ric properties of this questionnaire have not been comprehensively addressed in Iran. Therefore, the present study
was conducted with the aim of evaluating the psychometric
properties of the wife abuse questionnaire in a sample of
women in non-clinical group.

2. Method
The method of the present study is an analysis of the correlation type. The statistical population of this study included all the married women of the city of Mashhad . By using available s ampling method, 671 subjects were selected
among them which included two groups. The first group
included 536 women who did not ask for divorce, and the
second group included 141 women who were asking for
divorce and had referred to the branches of family courts of
the city of Mashhad. Sample inclusion criteria were those
not asking for divorce; married, having passed at least one
year of marital life, permanent marriage, and having at least
completed the third-year of secondary school education.
Exclusion criteria were: suffering from a mental disorder,
and asking for divorce. Also among the inclusion criteria
were asking for divorce, having passed more than one year
of married life, permanent marriage, having filed petition
for divorce and having completed at least the third year of
secondary school education.
For data analysis the multivariate variance analysis test
and Pearson correlation coefficient were used, and confirmatory factor analysis was through the diametric weighted least squares method, which were considered using
SPSS21 and Lisrel 8.8 software. The error level of type one
was 0.01 and the beta value was considered as 0.2. Meanwhile all ethical principles including the principle of autonomy and the principle of confidentiality were observed
in the research. The research tools were coercive spouse
abuse questionnaire which was conducted on the sample
group along with Sherer Self-efficacy Scale questionnaire
and Beck’s Depression Inventory, as the concurrent criterion validity, and conflict resolution tactics questionnaire as
convergent validity.

3. Results
In the first stage, the Confirmatory Factor Analysis (CFA)
method was used to investigate the unchangeability of
spouse abuse questionnaire. Indicators obtained from factor
analysis demonstrate that the index value of the square root
of the mean squares of the approximate error was less than
0.08 which indicates the optimal fit and desirability of the
model (RMSEA=0.031); also the square root value of the
mean squares of the standardized remainder was 0.069, in
which the value less than 0.08 is considered as acceptable
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fit. Also, the indicator value of the goodness of fit of the
model was 0.99 and the adaptive fit indicator of the model
was 1 which indicates the acceptable fit between the threefactor model and the data. Also, the results of confirmatory
factor analysis showed that all questions were identified in
their own relevant factor and no question was deleted from
the questionnaire.
For examining the concurrent validity, the questionnaire
of conflict resolution tactics was used and for assessing the
validity of the concurrent criterion, the tools of self-efficacy
and depression were used, and the Pearson's correlation
coefficients with spouse abuse questionnaire were respectively: 0.60, -0.40, and 0.40, which showed the convergent
validity and concurrent criterion of the spouse abuse questionnaire were satisfactory. Also, in examining the validity
of the questionnaire’s structure, the correlation coefficients
between spouse abuse questionnaire factors were studied
and all correlations were significant at the level 0.01. The
distinctive validity of spouse abuse questionnaire was performed by using multivariate variance analysis. And by
comparing the mean scores of the two groups of married
women asking for divorce and married women not asking for divorce, results showed that spouse abuse scores in
women asking for divorce were higher than those who were
not asking for divorce. In examining the reliability of the
questionnaire the results of Cronbach's alpha coefficient in
the total scale was 0.95, in the emotional abuse factor was
0.93, in physical abuse factor was 0.88, and in sexual abuse
was 0.87, which were satisfactory.

4. Discussion
Based on the results obtained from this study, the coercive spouse abuse questionnaire has proper psychometric
characteristics, with the explanation that the results of confirmatory factor analysis showed that the 3 factor model has
desirably fit indicators; also all items of the questionnaire
had acceptable load factor and were significantly uploaded
on the desired factors. Resultantly, no items of any of the
three factors: emotional abuse, physical abuse, and sexual
abuse of the questionnaire were deleted. On the other hand,
the self-efficacy and depression tools were used to examine
the validity of the concurrent criterion in the individual performance dimension arising from spouse abuse.
Results showed that spouse abuse questionnaire has the
capacity to anticipate the self-efficacy and depression of
women. Therefore, the validity of this questionnaire criterion was also confirmed. In addition to having criterion
validity for this questionnaire, the convergent validity was
also confirmed and results showed that the spouse abuse
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questionnaire has also stronger connection with questionnaire similar to it.
It should be stated that reliability and validity coefficients
suitable for this scale, short duration, ease of implementation and assessment of different dimensions of spouse
abuse can make this questionnaire a suitable tool to be used
for research purposes and for families’ evaluation in family counseling, and It is also suggested to other researchers
that, given the importance of this tool in research literature,
they should validate these tools for applying them in clinical settings. On the other hand, as the content of this questionnaire assesses the personal and confidential issues of
individuals’ life, it is possible that the subjects act in a cautious manner to fill it out; this behavior can undermine the
validity of the research, which can be one of the limitations
of the present study.
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بررسی مقدماتی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه همسرآزاری زنان
لیلی پناغی ،1شهربانو قهاری* ،2،3ایرج مختارنیا ،4بیتا داساربند ،5وحیده نبویان

5

 -1متخصص پزشکی اجتماعی ،دانشیار ،پژوهشکده خانواده ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -2دکترای روانشناسی بالینی ،استادیار ،گروه سالمت روان ،دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
 -3دکترای روانشناسی بالینی ،استادیار ،مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری ،پژوهشکده اعتیاد ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
 -4دانشجوی دکترا ،گروه مطالعات بنیادین ،پژوهشکده خانواده ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران ،ایران.
 -5کارشناس ارشد ،گروه خانواده با نيازهای ويژه ،پژوهشکده خانواده ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 30 :تیر 1395
تاریخ پذیرش 05 :بهمن 1395

اهداف هدف پژوهش حاضر ،بررسی مقدماتی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه همسرآزاری زنان در نمونهای از زنان گروه غیربالینی است.

مواد و روشها روش پژوهش حاضرتحلیلی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل زنان متأهل شهرستان مشهد بود که با استفاده از
روش نمونهگیری در دسترس 671 ،نفر از آنها انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه همسرآزاری قهاری بود که با پرسشنامه خودکارآمدی
شرر ،پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه راهبردهای حل تعارض روی گروه نمونه اجرا شد .در پژوهش حاضر برای تحلیل عاملی تأییدی و
همبستگی پیرسون از نرمافزارهای لیزرل  8/8و نسخه  SPSS 21استفاده شد.

کلیدواژهها:

ویژگیهای روانسنجی،
پرسشنامه همسرآزاری،
زنان

یافتهها نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،از مدل سهعاملی پرسشنامه همسرآزاری حمایت کرد .در بررسی روایی مالک ،ضریب همبستگی پیرسون
پرسشنامه همسرآزاری با پرسشنامههای خودکارآمدی شرر و پرسشنامه افسردگی بک بین  0/31تا  0/45و در بررسی روایی همگرا با
پرسشنامه راهبردهای حل تعارض مقدار ضریب همبستگی  0/60به دست آمد که رضایتبخش بود .همچنین تفاوت معنیدار نمره عاملهای
همسرآزاری بین زنان متقاضی طالق و غیر متقاضی طالق روایی تشخیصی پرسشنامه را تأیید کرد .در بررسی پایایی پرسشنامه ،نتایج ضریب
آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و عاملهای آن بین  0/87و  0/95به دست آمد که رضایتبخش بود.

نتیجهگیری این پژوهش نشان داد پرسشنامه همسرآزاری قهاری ویژگیهای روانسنجی مناسبی دارد و میتوان برای اهداف پژوهشی و ارزیابی
خانوادهها از آن در مشاوره خانواده استفاده کرد.

مقدمه
خشونت خانگی 1مشکل شایع بهداشت عمومی در سراسر
دنیاست و مؤلفههای کودکآزاری ،2همسرآزاري و بدرفتاري
نسبت به سالمندان را دربر مي گيرد [ .]1، 2يکي از مهمترين
انواع خشونت در خانواده ،خشونتي است که از طريق آن ،مردان
قدرت اجتماعي يا جسماني خود را بر زنان اعمال ميکنند
[ .]3، 4اين نوع خشونت به عنوان «همسرآزاري زنان» مطرح
میشود و گستره وسيعي از رفتارها ازجمله رفتار جنسي،
هيجانها و تهاجمات جسماني ،تهديدها ،آزار کالمي ،تحقير،
آزار جنسي و حتي قتل همسر را در بر ميگيرد [ .]4بهطورکلي
همسرآزاري انواع گوناگوني از آزارهاي صورتگرفته به همسر را

در بر ميگيرد .بر اساس دستهبندي ريچاردسون 3و همکاران
( )2002آزارها در سه دسته بدرفتاري جسماني (مانند کتکزدن،
سوزاندن و مجروحکردن) ،بدرفتاري عاطفي (مانند تحقيرکردن،
برچسبزدن و بياعتنايي به خواستهها) و بدرفتاري جنسي (مانند
اعمال خشونت جنسي و مجبورکردن همسر به برقراري رابطه
جنسي به شيوههاي غيرمعقول) طبقهبندي ميشوند [.]5
همسرآزاري زنان در بيشتر کشورهاي توسعهيافته و
درحالتوسعه پديده شايعی محسوب ميشود که به عنوان يک
مشکل اجتماعي جدي مطرح است [ .]6، 7در پژوهشهايي
که در ايران انجام شده است خانوادههاي گروه مطالعه  30تا
 93/6درصد از همسرآزاري را نسبت به زنان گزارش کردهاند
[ .]8-10همسرآزاري با کاهش سالمت روان زنان متأهل رابطه

1. Domestic violence
2. Child abuse

3. Richardson
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مجلهروانپزشکیوروانشناسیبالینیایران

مستقيمي دارد [ .]8، 11افسردگي ،جسمانیسازي ،سوءمصرف
مواد ،احساس بيکفايتي ،ازبینبردن حرمت خود ،اختاللهاي
خلقي و اضطرابي ،اختالل استرس پس از آسيب ،رفتارهاي
خودتخريبي و اقدام به خودکشي از پيامدهاي همسرآزاري
محسوب ميشود [.]17-12
در بيشتر پژوهشها به پيشگيري از مشکالت ناشي از
همسرآزاري تأکيد شده است .مداخالت سريع رواندرماني هنگام
بروز خشونتهاي خانگي باعث کاهش مشکالت روانشناختي زنان
میشود [ .]18بنابراين با توجه به اهميت شناسايي ،تشخيص،
پيشگيري و انجام مداخالت درماني ،به ابزاري براي سنجش و ارزيابي
همسرآزاري نياز است [ .]3در پژوهشهای خارجی برای سنجش
و ارزیابی همسرآزاری از پرسشنامه راهبردهای حل تعارض ،4ابزار
ارزیابی سوء رفتار ،5سیاهه رفتارهای خشونتبار 6و مقیاس خشونت
هیجانی استفاده میشود [ .]3، 19-23ویژگیهای روانسنجی
این ابزارها به جز راهبردهای حل تعارض در ایران بررسی نشدهاند
و پرسشنامه راهبردهای روانسنجی با اینکه ابزار متداولی برای
سنجش همسرآزاری است ،ولی شامل محدودیتهایی ازجمله
طوالنیبودن آیتمهای پرسشنامه است [.]24

متأهل شهرستان مشهد است .نمونه مدنظر از دو گروه تشکیل شد.
گروه اول شامل  536زن بود که متقاضی طالق نبودند و گروه دوم
شامل  141زن متقاضی طالق بود که به شعب دادگاههای خانواده
شهر مشهد مراجعه کرده بودند .نمونهگیری این دو گروه به روش
در دسترس انجام شد .پرسشنامههای مربوط به زنان غیرمتقاضی
طالق در مکانهای مختلف از تمامی نواحی تهران ازجمله پارکها،
فرهنگسراها و مراکز خرید در اختیار آنها قرار گرفت .انتخاب حجم
نمونه پژوهش با درنظرگرفتن چند نکته انجام شد؛ اول اینکه هومن
( )1391با توجه به نظرات مختلف در رابطه با انتخاب منطقی حجم
نمونه ،حداقل پانزده مورد را به ازای هر متغیر اندازهگیریشده
مدلیابی معادالت ساختاری منطقی میداند [ .]27در پژوهش
حاضر  44متغیر اندازهگیریشده وجود دارد .بنابراین با این روش
حجم نمونه پژوهش باید حداقل  660نفر باشد .نکته دوم اینکه
بیشتر صاحبنظران در انتخاب حجم نمونه در تحلیل عاملی از قاعده
«بیشتر بهتر است» 7پیروی میکنند [.]28
در این پژوهش سعی شد از حجم نمونه باالیی استفاده شود.
درنتیجه  677نفر نمونه جمعآوری شد .شرایط ورود به نمونه
غیرمتقاضی طالق ،تأهل ،گذشتن حداقل یک سال از زندگی
زناشویی ،عقد دائم و داشتن حداقل تحصیالت سوم راهنمایی
و شرایط خروج شامل ابتال به یکی از اختالالت روانی و داشتن
تقاضای طالق بود .همچنین شرایط ورود به نمونه متقاضی طالق
شامل گذشتن بیش از یک سال از زندگی زناشویی ،عقد دائم،
اقدام برای طالق و داشتن حداقل تحصیالت سوم راهنمایی
بود .در ضمن تمامی اصول اخالقی ازجمله اصل خودمختاری
و اصل رازداری در پژوهش رعایت شد .برای گردآوری دادهها از
پرسشنامههای زیر استفاده شد:

در ايران براي ارزيابي و سنجش همسرآزاري عالوه بر
پرسشنامه تاکتيکهاي حل تعارض ،از پرسشنامه همسرآزاري
قهاري و همکاران ( )2006استفاده ميشود [ .]10اين پرسشنامه
در سال  1384با توجه به معيارهاي تشخيصي مطرحشده در
منابع روانپزشکي و روانشناسي در سه حوزه بدرفتاري جسمي،
عاطفي و جنسي ساخته شد و اساتيد روانپزشکي و روانشناسي
باليني انستيتو روانپزشکي تهران روايي محتوايي آن تأييد کردند.
همچنين براي بررسي پايايي اين مقياس ا ز ضريب آلفاي کرونباخ
و بازآزمايي استفاده شد که نتايج آن را مطلوب گزارش کردند.

پرسشنامه همسرآزاری

روش

این پرسشنامه  44گویه دارد که  20گویه آن بدرفتاری روانی،
 10گویه آن بدرفتاری جسمانی و  14گویه آن بدرفتاری جنسی
را میسنجد .هر گویه با طیف چهارگانه لیکرت (هرگز ،گاهی،
اغلب و همیشه) نمرهگذاری میشود .قهاري و همکاران ()2006
این ابزار را بر اساس معیارهای تشخیصی مطرحشده در منابع
روانپزشکی و روانشناسی و با نظر اساتید روانپزشکی و روانشناسی
بالینی انستیتو روانپزشکی تهران ساختهاند و ضریب آلفای
کرونباخ کل پرسشنامه را  0/92و ضریب بازآزمایی را 0/98
گزارش کردهاند.

با اينکه پرسشنامه همسرآزاري قهاري و همکاران ()2006
در پژوهشهاي ايراني کاربرد بیشتری دارد [ ،]8، 25، 26ولي به
جز روايي محتوای اين مقياس که متخصصان انجام دادهاند براي
بررسي آن از روشهاي روايي دیگر استفاده نشده است .همچنين
تغييرناپذيري آن در نمونههاي ديگر بررسي نشده است .با توجه به
اهميت و ضرورت اين ابزار براي استفاده در پژوهشهاي مختلف،
پژوهش حاضر با هدف بررسي ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامه
همسرآزاري زنان صورت گرفته است.
پژوهش حاضر در گروه روشهای پژوهش تحلیلی ،از نوع
همبستگی قرار میگیرد .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام زنان

نسخه تجدیدنظرشده پرسشنامه راهبردهای حل تعارض

8

استراوس و همکاران ( )1996اين پرسشنامه را به منظور

4. Revised Conflict Tactics Scale
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5. Abuse Assessment Screen

7. More is better

6. Abusive Behavior Inventory

)8. Conflict Tactics Scale-Revised (CTS-R
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افزايش پايايي و روايي نسخه قبل طراحی کردند [ .]23اين
ابزار به طور گسترده براي سنجش تعارضات و درگيريهاي
جسمي و رواني زندگي مشترک زوجين طي دوره  12ماهه
استفاده میشود .اين پرسشنامه  78سؤال دارد و هر سؤال با
طيف هفت درجهای ليکرت نمرهگذاری شده است .در پژوهش
استراوس و همکاران ( )2004روايي پرسشنامه از طريق
بررسي روايي همگرا و روايي سازه تأييد شده است .همچنين
مقدار ضرايب آلفاي کرونباخ بين  0/79و  0/95گزارش شده
است .در پژوهش پناغي و همکاران ( )2011روايي پرسشنامه
از طريق تحليل عاملي اکتشافي تأييد و مقدار ضريب آلفاي
کرونباخ بين  0/66و  0/86گزارش شده است [.]29

شده است [ .]33در ایران گودرزی ( )1381پایایی پرسشنامه را
از طریق محاسبه ضریب همسانی درونی برحسب آلفای کرونباخ
 0/84و با روش دو نیمه کردن (بر اساس سؤال های زوج و فرد)
 0/70برآورد کرده است .او همچنین روایی این پرسشنامه را
با استفاده از نسخه  13سؤالی افسردگی و مقیاس ناامیدی بک
رضایتبخش گزارش کرده است [.]34
در پژوهش حاضر برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس
10
چندمتغیری ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی
با استفاده از روش حداقل مربعات وزنی قطری 11با نرمافزار SPSS
نسخه  21و  Lisrelنسخه  8/8استفاده شد .همچنین مقدار
خطای نوع اول  0/01و مقدار بتا نیز  0/2در نظر گرفته شد.

مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر

یافتهها

به منظور ارزيابي ميزان خودکارآمدي زنان شرکتکننده در
پژوهش حاضر از پرسشنامه خودکارآمدي شرر استفاده شد.
اين مقياس  17گويه دارد که هر گويه در قالب مقياس پنج
درجهاي طيف ليکرت اندازهگيري ميشود (از  :1کام ً
ال مخالف
تا  :5کام ً
ال موافق) .نمرههای بیشتر بيانگر خودکارآمدي قويتر
و نمرههای کمتر بيانگر خودکارآمدي ضعيفتر است .روايي اين
مقياس از طريق روايي سازه و تحليل عاملي تأييد شده است.
شرر و مادوکس ( )1982پايايي آن را از طريق آلفاي کرونباخ
 0/76ذکر کردهاند [ .]30در ايران اصغرنژاد و همکاران ()2006
اين مقياس را اعتباريابي کردند .در پژوهش آنان بهوسيله تحليل
عاملي اکتشافي و تأييدي روايي مقياس تأييد و ضرايب آلفاي
کرونباخ  0/86گزارش شد [.]31

در پژوهش حاضر  41درصد از زنان شاغل 52/2 ،درصد
خانهدار و  6/8درصد دانشجو بودند و در رده سنی  20تا  69سال
قرار داشتند .میانگین سنی گروه نمونه  38/72سال بود .همچنین
میانگین عمر زندگی مشترک زوجهای گروه نمونه  16/22سال
بود که کمینه آن یک و بیشینهاش  51سال بود .از نظر سطح
تحصیالت که در تصویر شماره  1مشخص شده است ،در گروه
زنان باالترین درصد فراوانی مربوط به مقطع کارشناسی و کمترین
درصد فراوانی مربوط به مقطع دکترا است .در پژوهش حاضر
تعداد فرزندان گروه نمونه به این قرار بود 13/8 :درصد بدون
فرزند 44/2 ،درصد دارای یک فرزند 35 ،درصد دارای دو فرزند و
 7درصد دارای سه فرزند.

پرسشنامه افسردگی بک

9

آرون تی بک ( )1961به منظور سنجش و ارزیابی وجود
افسردگی و نیز شدت آن در بین نوجوانان و بزرگساالن پرسشنامه
افسردگی بک را تهیه کرد .این پرسشنامه در سال  1971مورد
تجدیدنظر قرار گرفت و در سال  1978انتشار یافت [ .]32این
پرسشنامه  21سؤال دارد که هر سؤال آن طیفی چهارگزینهای
دارد .آزمودنیها با کشیدن دایره دور شمارهای که فکر میکنند
با احساساتشان در این هفته هماهنگتر است به سؤال پاسخ
میدهند؛ براي مثال« ،من احساس میکنم به آینده امیدی نیست
و اوضاع بهتر نخواهد شد» 15 .عبارت این پرسشنامه به عالئم
روانشناختی و شش عبارت دیگر به عالئم جسمانی مربوط است.
نمره کل از جمع تمام نمرهها به دست میاید که بین صفر تا
 63است .نمره صفر تا  ۹نشانه نبود افسردگی 10 ،تا  16نشانه
افسردگی ضعیف 17 ،تا  29نشانه افسردگی متوسط و نمره
بیشتر از  30نشانه افسردگی شدید است .در فرهنگ اصلی روایی
همزمان این پرسشنامه  0/79و پایایی بازآزمایی آن  0/68گزارش

در مرحله اول براي بررسي روايي سازه و تغييرناپذيري پرسشنامه
همسرآزاري از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد .براي برازش
آماري مدل اندازهگيري پرسشنامه از روش حداقل مربعات وزني
قطري با کمک نرمافزار  Lisrelنسخه  8/8استفاده شد [ .]35روش
حداقل مربعات وزني قطري زماني در تحليل عاملي تأييدي استفاده
میشود که دادهها رتبهاي باشند و يا مفروضه عادیبودن توزيع
متغيرها رعايت نشده باشد [ .]36دادههای پژوهش حاضر چنین
ویژگیهایی داشتند که باعث شد در تحلیل از روش حداقل مربعات
وزنی قطری استفاده شود .شاخصهای برازش بهدستآمده از تحلیل
عاملی تأییدی در جدول شماره  1گزارش شده است.
طبق جدول شماره  1از شاخص مجذور کای دو ساتورا بنتلر
استفاده شد .زمانی که فرضیههای توزیع خدشهدار است ،از این
شاخص ب ه عنوان شاخص تصحیح آماره مجذور کای دو استفاده
میشود و مقدار آن در مدل برازشیافته  1350/37به دست آمد
( .)P>0/0001با توجه به اینکه مجذور کای دو نسبت به حجم
نمونه بسیار حساس است و در نمونههای با حجم باالی  100نفر
)10. Confirmatory Factor Analysis (CFA

9. Beck Depression Questionnaire

11. Diagonally weighted least squares
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تصویر  .1توزیع فراوانی درصدی بر اساس مقطع تحصیالت گروه زنان

مجلهروانپزشکیوروانشناسیبالینیایران

جدول  .1شاخصهای مطلق ،نسبی و ایجازی برازش مدل
مدل

S-Bχ2

مدل اول

1350/37

1

df

χ2/df

GFI2

AGFI3

NNFI4

CFI5

RMSEA6

SRMR7

899

1/50

0/99

0/99

1/00

1/00

0/031

0/069

مجلهروانپزشکیوروانشناسیبالینیایران
5. Comparative Fit Index
6. Root Mean Square Error of Approximation
7. Standardized Root Mean Square Residual

)1. Satorra–Bentler chi-square (S–B χ2
2. Goodness of Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
4. Non-Normed Fit Index

معنیدار به دست میآید ،باید با درنظرگرفتن درجه آزادی تفسیر
شود .مقدار این شاخص در مدل برازشیافته  1/50به دست آمد
که این مقدار از  3کمتر و حاکی از برازش مناسب مدل است.

برازش نشاندهنده قابل قبول بودن مدل است ،بنابراین مدل
سهعاملی همسرآزاری تأیید میشود.

مقدار شاخص ریشه دوم میانگین مجذورات خطای تقریب
کمتر از  0/08به دست آمد که نشاندهنده برازش مطلوب و
مناسب مدل است ( .)RMSEA=0/031این شاخص متوسط
باقیماندههای کوواریانس و همبستگی مشاهدهشده از نمونه و
مدل مورد انتظار برآوردهشده برای جامعه را نشان میدهد .هرچه
مقدار ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده استانداردشده به
صفر نزدیک باشد ،به همان مقدار مدل برازش بهتری دارد .مقدار
کمتر از  0/08را بهعنوان برازش قابلقبول در نظر میگیرند .در
پژوهش حاضر مقدار این شاخص  0/069به دست آمد.
مقدار شاخص نیکویی برازش مدل  0/99گزارش شد .در
بررسی شاخص برازش تطبیقی مدل ،مقدار این شاخص باالتر از
 0/90است که نشاندهنده برازش قابلقبول بین مدل و دادهها
است [ .]37در بررسی مقدار  1/00بهدستآمده از شاخص
برازش هنجارنشده مدل اول نشاندهنده مطلوببودن مدل است.
درنتیجه نتایج این شاخص نشان میدهد مدل به اصالح نیاز ندارد
و قابل قبول است .بهطورکلی با توجه به اینکه بیشتر شاخصهای
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نتایج تحلیل عاملی تأییدی همراه با شاخصهای توصیفی
گویههای مقیاس پژوهش حاضر در جدول شماره  2گزارش شده
است .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان میدهد همه گویهها در
عامل موردنظر خود مشخص شدهاند و مقدار آزمون معنیداری
برای هر گویه باالتر از  2/56به دست آمده است.
در مرحله بعد برای بررسی روایی سازه 12پرسشنامه از ضرایب
همبستگی بین عاملهای پرسشنامه همسرآزاری ،برای بررسی
روایی مالک همزمان 13پرسشنامه همسرآزاری از همبستگی
بین عاملهای این پرسشنامه با خودکارآمدی و افسردگی و
برای بررسی روایی همگرا از ضرایب همبستگی بین عاملهای
پرسشنامه همسرآزاری با پرسشنامه راهبردهای حل تعارض
استفاده شد .نتایج حاصل از ضرایب همبستگی در جدول شماره
 3درج شده است .همانطور که در جدول شماره  3مشاهده
میشود تمامی ضرایب همبستگی بین عاملهای پرسشنامه
همسرآزاری در سطح  0/01معنیدار است .همچنین نتایج حاصل
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جدول  .2نتایج توصیفی و نتایج حاصل از تحلیل عاملی گویههای پرسشنامه همسرآزاری
عاملها همراه بار عاملی

گویه

میانگین

انحراف
استاندارد

آزمون
معنیداری

خطای
معیار

 .1آیا همسرتان شما را تهدید میکند و میترساند؟

 .2آیا بدون دلیل موجه و منطقی شما را از رفتوآمد با اعضای خانواده،
دوستان و آشنایان منع میکند؟

0/33

0/65

31/80

0/03

0/81

0/36

0/69

21/98

0/04

0/75

 .3آیا بدون علت خاصی مانع از تحصیل شما میشود یا شده است؟

0/33

0/77

17/76

0/09

0/74

 .4آ یا بدون علت خاصی مانع از اشتغال شما میشود یا شده است؟

0/50

0/19

17/40

0/07

0/67

 .5آیا رفتارهای حسادتآمیز نسبت به شما دارد؟

0/59

0/79

20/63

0/03

0/70

ال بگوید
 .6آیا رفتارهای شدیداً سلطهجویانهای نسبت به شما دارد؟ مث ً
«هر آنچه من مایل هستم ،باید انجام بدهی».

0/61

0/88

21/27

0/04

0/78

 .7آیا همسرتان به قصد تحقیر و بیاحترامی روی شما اسم گذاشته
است؟

0/20

0/56

27/41

0/04

0/84

 .8آیا به شما اهانت و توهین میکند؟

0/45

0/74

44/27

0/02

0/86

 .9آیا از شما انتقاد میکند؟

1/06

0/78

16/47

0/02

0/65

 .10آیا مداوم شما را با افراد دیگر مقایسه میکند؟

0/46

0/75

21/24

0/04

0/72

 .11آیا موقع اظهارنظر به ذوق شما میزند؟

0/62

0/77

23/35

0/03

0/74

 .12آیا به خاطر هر چیزی با شما جروبحث میکند؟

0/84

0/89

31/28

0/02

0/82

 .13آیا شما را به باد استهزا میگیرد؟

0/33

0/70

39/54

0/03

0/87

 .14آیا شما را به خاطر انجام رفتارهای ناشایست متهم میکند؟

0/59

0/79

24/22

0/03

0/73

 .15آیا به خاطر هر چیزی که پیش میآید شما را سرزنش میکند؟

0/72

0/89

38/03

0/02

0/82

 .16آیا برای تأمین نیازهای مادی خود باید مکرراً از او خواهش و
درخواست کنید؟

0/69

0/96

24/65

0/04

0/76

0/18

0/93

18/49

0/04

0/67

 .18آیا به شما دروغ گفته یا میگوید؟

0/72

0/84

24/13

0/03

0/73

 .19آیا مواردی پیش آمده است که وعدهای دهد ولی عمل نکند؟

1/02

0/83

16/32

0/03

0/64

 .20آیا تاکنون پیشآمده که شما را در موقعیت دشواری قرار دهد و
بترساند؟ به عنوان مثال عمداً بدون احتیاط رانندگی کند تا شما بترسید.

0/41

0/65

18/25

0/03

0/67

 .21آیا تاکنون با استفاده از یک وسیله شما را ضربوشتم کرده است؟
ال با کمربند یا چوب.
مث ً

0/19

0/58

45/16

0/04

0/93

 .22آیا به دفعات مشت خوردهاید؟

0/24

0/60

38/67

0/03

0/89

 .23آیا شما را به دفعات هول داده است؟

0/36

0/82

23/56

0/04

0/84

 .24آیا به دفعات سرتان داد زده است؟

0/77

0/88

33/64

0/02

0/85

ش آمده است که دست و پای شما را بسته باشد؟
 .25آیا مواردی پی 

0/05

0/30

8/72

0/13

0/64

ش آمده است که بدنتان را زخمی یا کبود کرده باشد؟
 .26آیا مواردی پی 

0/20

0/58

50/71

0/03

0/94

 .17آیا در انجام کارها از مشورت با شما اجتناب میکند؟

بدرفتاری
عاطفی
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عاملها همراه بار عاملی

گویه

میانگین

انحراف
استاندارد

آزمون
معنیداری

خطای
معیار

 .27آیا کتکخوردن باعث شده است کارتان به درمانگاه بکشد؟

0/70

0/35

32/31

0/04

0/93

0/14

0/45

55/56

0/02

0/95

0/06

0/28

14/59

0/07

0/76

0/33

0/67

29/41

0/04

0/87

0/28

0/60

24/49

0/04

0/81

0/33

0/71

29/32

0/04

0/85

0/11

0/40

17/31

0/08

0/84

0/18

0/51

12/72

0/07

0/66

0/12

0/43

18/21

0/07

0/81

0/14

0/49

11/80

0/08

0/67

 .37آیا شما را مجبور میکند بدون استفاده از کاندوم یا سایر لوازم
محافظتکننده رابطه جنسی داشته باشید زمانی که او مشکوک به ایدز
یا عفونتهای تناسلی نظیر سوزاک یا سفلیس است؟

0/05

0/33

12/87

0/19

0/82

 .38آیا هنگام رابطه جنسی به شما آسیب رسانده است؟

0/09

0/37

19/61

0/06

0/84

0/21

0/53

36/43

0/03

0/89

0/10

0/33

18/01

0/04

0/81

0/09

0/35

18/80

0/06

0/84

0/18

0/54

29/55

0/05

0/89

0/20

0/55

18/07

0/05

0/74

0/20

0/57

5/80

0/10

0/04

 .28آیا کتکخوردن باعث شده است بعضی از قسمتهای بدنتان آسیب
ببیند؟
 .29آیا تاکنون مواردی پیشآمده که همسرتان شما را در یک جای
خطرناک یا یک شهر ناشناس رها کرده باشد؟
 .30آیا اتفاق افتاده است زمانی که مریض بودید و یا صدمه دیده بودید
از کمک به شما خودداری کرده باشد؟
 .31آیا مواردی پیشآمده که برخالف میل شما همسرتان با روشهایی
شما را مجبور به برقراری رابطه جنسی کرده باشد؟
 .32آیا شما در صورت نداشتن تمایل به برقراری رابطه جنسی از گفتن
«نه» به همسرتان میترسید؟
 .33آیا همسرتان در رابطه جنسی معمو ًال عضو جنسی شما را تحقیر
میکند؟
 .34آیا مکرراً ابراز میکند از رابطه جنسی لذت نمیبرد؟
 .35آیا کلمات زشت و رکیک را هنگام رابطه جنسی با شما به کار
میگیرد؟
 .36آیا شما را به برقراری رابطه جنسی بدون استفاده از وسایل جلوگیری
از بارداری مجبور میکند؟

 .39آیا به دلیل خشونت همسرتان هنگام رابطه جنسی درد شدیدی را
تجربه کردهاید؟
 .40آیا به دلیل خشونت همسرتان هنگام رابطه جنسی دچار خونریزی
شدهاید؟
 .41آیا به دلیل خشونت همسرتان هنگام رابطه جنسی دچار آسیب
دستگاه تناسلی شدهاید؟
 .42آیا از برقراری رابطه جنسی با همسرتان وحشت دارید؟
 .43آیا همسرتان شما را به برقراری رابطه جنسی به شیوه غیرمعمول به
عنوان مثال رابطه جنسی از راه دهان یا مقعد مجبور میکند؟
 .44آیا برای برقراری رابطه جنسی واژینال از وسیله خاصی استفاده
میکند؟

بدرفتاری
عاطفی

بدرفتاری
جسمانی

بدرفتاری
جنسی

مجلهروانپزشکیوروانشناسیبالینیایران

از ضرایب همبستگی بین عاملهای پرسشنامه همسرآزاری با
خودکارآمدی و افسردگی نشان میدهد جهت این رابطه با
خودکارآمدی منفی و با افسردگی زنان مثبت و معنیدار است.
روایی تشخیصی 14پرسشنامه همسرآزاری از طریق مقایسه
میانگین نمرههای دو گروه از زنان متأهل بررسی شد .گروه اول زنان
14. Discriminant validity
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متأهل متقاضی طالق بودند و گروه دوم شامل زنان متأهلی بود که
چنین تقاضایی را برای دادگاه ارائه نکرده بودند .در جدول شماره
 4شاخصهای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد عاملهای
پرسشنامه همسرآزاری در دو گروه پژوهش ارائه شده است .برای
مقایسه این دو گروه از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد .با
توجه به معنیداری اثر تی هتلینگ با مقدار ارزش مشاهده ،59/407
 F=60/0و مقدار آزمون معنیداری  0/001قابلیت استفاده از تحلیل
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جدول  .3همبستگی بین عاملهای پرسشنامه همسرآزاری با راهبردهای حل تعارض ،خودکارآمدی و افسردگی
بدرفتاری عاطفی

متغیرها

بدرفتاری جنسی

بدرفتاری جسمانی

نمره کل همسرآزاری

1

بدرفتاری عاطفی

1

2

بدرفتاری جسمانی

0/72

1

3

بدرفتاری جنسی

0/60

0/63

1

4

کل پرسشنامه همسرآزاری

0/95

0/85

0/78

1

5

راهبردهای حل تعارض

0/57

0/59

0/20

0/60

6

خودکارآمدی

-0/39

-0/41

-0/42

-0/41

7

افسردگی

0/44

0/31

0/32

0/45

تمامی ضرایب همبستگی بین متغیرها در سطح  0/001با همدیگر معنیدار هستند.
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جدول  .4شاخصهای توصیفی همسرآزاری در گروه زنان متقاضی طالق و زنان غیرمتقاضی طالق
ابعاد همسرآزاری

بدرفتاری عاطفی
بدرفتاری جسمانی
بدرفتاری جنسی

گروه زنان

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد نمونه

زنان متقاضی طالق

53/36

15/65

141

زنان غیرمتقاضی طالق

35/15

12/20

310

زنان متقاضی طالق

20/60

8/71

141

زنان غیرمتقاضی طالق

13/81

5/10

310

زنان متقاضی طالق

21/17

3/10

141

زنان غیرمتقاضی طالق

18/34

5/94

310
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واریانس چندمتغیره مجاز است .نتایج تحلیل نشان داد بین یکی
از متغیرهای بررسیشده در دو گروه زنان متقاضی طالق و زنان
غیرمتقاضی طالق تفاوت معنیداری وجود دارد.

جدول شماره  4و  5میانگین نمره همسرآزاری در گروه زنان
متقاضی طالق بیشتر از نمره زنان غیرمتقاضی طالق به دست
آمد که این تفاوت از نظر آماری معنیدار است.

نتایج بهدستآمده از تحلیل واریانس چندمتغیره در جدول
شماره  5گزارش شده است .طبق جدول شماره  4و  5عاملهای
بدرفتاری عاطفی ( P=0/001و  ،)F=179/67بدرفتاری جسمی
( P=0/001و  )F=107/71و بدرفتاری جنسی ( P=0/001و
 )F=28/50در دو گروه متفاوت به دست آمده است .طبق نتایج

برای بررسی پایایی پرسشنامه و همسانی درونی آن از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد .طبق مندرجات جدول شماره 6
ضریب آلفای کرونباخ در کل مقیاس  ،0/95در عامل بدرفتاری
عاطفی  ،0/93در عامل بدرفتاری جسمانی  0/88و در عامل
بدرفتاری جنسی  0/87به دست آمد.

جدول  .5تحلیل واریانس چندمتغیره برای عاملهای همسرآزاری برای گروه زنان متقاضی طالق و زنان غیرمتقاضی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجموع
مجذورات

F

سطح معنیداری

مجذور اتای تفکیکی

بدرفتاری عاطفی

32168/24

1

32168/24

179/67

0/001

0/286

بدرفتاری جسمانی

4479/45

1

4479/45

107/71

0/001

0/193

بدرفتاری جنسی

776/50

1

776/50

28/39

0/001

0/060
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جدول  .6عاملهای پرسشنامه همسرآزاری همراه با ضرایب آلفای کرونباخ
عامل

بدرفتاری عاطفی

بدرفتاری جسمانی

بدرفتاری جنسی

کل پرسشنامه

ضریب آلفایکرونباخ

0/93

0/88

0/87

0/95
مجلهروانپزشکیوروانشناسیبالینیایران

بحث
همانطور که پیشتر اشاره شد يکي از اهداف اين پژوهش
شناخت ساختار عاملي پرسشنامه همسرآزاري بود که سازندگان
آن سه عامل را با روش روايي محتوا ساختند .بنابراين در
پژوهش حاضر به منظور بررسي ساختار عاملهاي بهدستآمده
و تغييرناپذيري ساختاري از تحليل عاملي تأييدي استفاده شد.
نتايج تحليل عاملي تأييدي نشان داد مدل سهعاملي شاخصهاي
برازش مطلوبي دارد .دادههاي بهدستآمده از مدل سهعاملی
پرسشنامه حمايت میکنند .نتايج اين پژوهش از ديدگاه قهاري
و همکاران ( )2006حمايت ميکند .همه مادههاي پرسشنامه بار
عاملي قابل قبولي دارد و روي عاملهاي مدنظر به طور معنيداري
بارگذاري شد .درنتيجه مادههاي پرسشنامه حذف نشد .يافتههاي
پژوهش حاضر با عاملهاي بهدستآمده در پژوهش قهاري و
همکاران ( )2006همسو است و سه عامل بدرفتاري عاطفي،
بدرفتاري جسمي و بدرفتاري جنسي را تأييد کرد.
با توجه به اینکه پس از ساخت ،این ابزار در نمونه متفاوت
اعتباریابی نشده بود و برای بررسی روایی سازه ،مالک و روایی
تشخیصی پرسشنامه خأل پژوهشی وجود داشت ،بنابراین نیاز
بود ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه بررسی شود .هدف
دیگر پژوهش حاضر اعتباریابی مجدد این پرسشنامه بود.
بنابراین عالوه بر تحلیل عاملی تأییدی ،از روایی مبتنی بر مالک
همزمان نیز استفاده شد .برای بررسی روایی مالک همزمان 15در
بُعد عملکرد فردی ناشی از همسرآزاری از ابزار خودکارآمدی و
افسردگی استفاده شد .روایی مالک بعد از روایی محتوا دومین
رویکرد اصلی روایی است که با مقایسه نمرههای آزمون با نوعی از
عملکرد در یک مقیاس خارجی تعیین میشود [.]32
يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد همسرآزاري با خودکارآمدي
و افسردگي رابطه معنیداري دارد .بندورا ( )1982خودکارآمدي
را به عنوان باور فرد به انجام عمل مطلوب در کنارآمدن با موقعيت
ميداند .طبق ديدگاه بندورا خودکارآمدي بر پايه گذشته فرد به
وجود ميآيد و تجربههای گذشته ميتواند بر ضعف و قدرت باورها
نقش داشته باشد [ .]38همانگونه که پژوهشهاي قبلي نيز بيان
کردند ،همسرآزاري بر کارآمدي فردي تأثير منفي ميگذارد.
اختالالت روانپزشکي يکي از پيامدهاي منفي خشونت در قربانيان
همسرآزاري محسوب میشود که يکي از اختالالت روانپزشکي،
15. Concurrent validity
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افسردگي است [ .]39در بررسي روايي مالک ،پاشاشريفي
( )2012اعتقاد دارد که براي اينکه معلوم شود ضرايب همبستگي
تا چه اندازهاي بامعنا هستند ،قاعدهای قطعي وجود ندارد .روايي
يک آزمون بهندرت از  0/60باالتر است .بنابراين ضرايب روايي
بين  0/30و  0/40ضرايب نسبتاً بااليي به شمار ميروند [.]40
رابطه همسرآزاري با خودکارآمدي باالي  0/40به دست آمد که
نشان ميدهد پرسشنامه همسرآزاري روايي همزمان نسبتاً بااليي
در بررسي عملکرد فردي زنان متأهل دارد.
در قسمت بعدي يافتهها ،روايي همگراي پرسشنامه
همسرآزاري با پرسشنامه مشابه خود بررسي شد .بدين منظور از
پرسشنامه تجديدنظر شده تاکتيکهاي حل تعارض استفاده شد.
نتايج نشان داد بين نمره هر يک از عاملها و نمره کل پرسشنامه
همسرآزاري با نمره کل پرسشنامه تاکتيکهاي حل تعارض
رابطه مثبت معنیداري وجود دارد .پرسشنامه همسرآزاري با
پرسشنامه مشابه خود روايي همگرایی دارد.
روش ديگري که در روايي سازه به کار ميرود برآورد ميزان
همساني دروني از راه محاسبه همبستگي خردهمقياسها بين
نمره کل آزمون است [ .]32در پژوهش حاضر رابطه باالي بين
خردهمقياسهاي پرسشنامه همسرآزاري باعث شد هيچيک از
خردهمقياسها حذف نشود .همچنین براي افزايش همبستگي
نيازی به تغيير خردهمقياسها نبود .در این پژوهش به منظور
بررسي روايي سازه از روايي تشخيصي براي مقايسه زنان متقاضي
طالق با زنان متأهل غيرمتقاضي طالق استفاده شد .نتايج نشان
داد ابعاد همسرآزاري بين دو گروه تفاوت معنیداري دارد و زنان
متقاضي طالق بيشتر در معرض همسرآزاري قرار داشتند .مطالعات
در حوزه آسيبشناسي طالق نشان ميدهد يکي از مهمترين
داليل تقاضاي طالق زنان بدرفتاری عليه زنان است [.]41
برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد .جورج و مالری ( )2003مقدار ضریب آلفای کرونباخ باالتر
از  0/70را قابل قبول و باالتر از  0/80را به عنوان ضریب آلفای
خوب تفسیر میکنند [ .]42نتایج پژوهش نشان داد ضریب باالی
آلفای کرونباخ حاکی از همسانی درونی پرسشنامه همسرآزاری
است .همبستگی باالی هر سؤال با نمره کل باعث شد هیچیک از
گویههای مقیاس حذف نشود.
در جمعبندی نهایی باید بیان کرد که ضرایب پایایی و
روایی مناسب این مقیاس کوتاهبودن ،سهولت اجرا و سنجش
ابعاد مختلف همسرآزاری میتواند این پرسشنامه را به عنوان
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ابزار مناسبی برای اهداف پژوهشی قرار دهد .به پژوهشگران
دیگر پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت این ابزار در ادبیات
پژوهشی ،برای کاربرد آن در محیطهای بالینی اعتباریابی کنند.
با اینکه این پرسشنامه نسبت به پرسشنام ه راهبردهای حل
تعارض کوتاه است ،ولی نیاز است که نسخه کوتاهشده آن تهیه
شود .با اینکه پژوهش حاضر نشان داد این پرسشنامه واجد
ویژگیهای روانسنجی است ،ولی محدودیتهایی نیز دارد .یکی
از محدودیتها این است که نمونه پژوهش به صورت در دسترس
انتخاب شده است .درنتیجه تعمیمدادن آن به کل جامعه باید با
احتیاط صورت گیرد .همچنین محتوای سؤالهای پرسشنامه
مسائل شخصی و محرمانه افراد را میسنجد .بنابراین احتمال دارد
آزمودنی در تکمیل پرسشنامه محتاطانه عمل کند .این رفتار
باعث خدشه در روایی پژوهش میشود.

نتیجهگیری
در جمعبندی نهایی باید بیان کرد که این پرسشنامه به دلیل
ضرایب پایایی و روایی مناسب آن ،کوتاه بودن ،سهولت اجرا و
سنجش ابعاد مختلف همسرآزاری ،میتواند به عنوان ابزار مناسبی
برای اهداف پژوهشی تسنفاده شود .همچنین به سایر پژوهشگران
پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت این ابزار در ادبیات پژوهشی
برای کاربرد در محیطهای بالینی مورد اعتباریابی قرار دهند .با
اینکه این پرسشنامه نسبت به پرسشنام ه راهبردهای حل تعارض
کوتاه است ولی باز نیاز است که نسخه کوتاه شده آن تهیه شود.
از طرفی با اینکه پژوهش حاضر نشان داد که این پرسشنامه
واجد ویژگیهای روانسنجی است ولی دارای محدودیتهایی نیز
هست .یکی از این محدودیتها این است که نمونه پژوهش به
صورت در دسترس انتخاب شده ،در نتیجه تعمیم دادن آن به کل
جامعه باید با احتیاط صورت بگیرد .همچنین محتوای سؤاالت
پرسشنامه مسائل شخصی و محرمانه افراد را سنجید؛ بنابراین
احتمال دارد آزمودنی در تکمیل آن محتاطانه عمل کند و این
رفتار باعث خدشه در روایی پژوهش میشود.
سپاسگزاری

از اعضای هسته پژوهشی دانشجویی پیشگیری از خشونت خانگی
پژوهشکده خانواده -که با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه شهید
بهشتی و بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه شهید بهشتی تشکیل شده
است -که در تدوین مقاله حاضر نقش بسزایی داشتهاند تقدیر و
تشکر میشود .بنا به اظهار نويسنده مسئول مقاله ،حمايت مالي از
پژوهش و تعارض منافع وجود نداشته است.

«لیلی پناغی و همکاران .بررسی مقدماتی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه همسرآزاری زنان»
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