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  )همسر آزاری(نسبت به خشونت خانگی و عملکرد نگرش ،نجش آگاهیسپرسشنامه 
Knowledge, Atitude and Practive of Domestic Violence Against Women Invetory 

(DVKAPI) 
 

 

انجام می گیرروو اطعارات صا رز از        ----------سؤاالت زیر مربوط به یک طرح پژوهشی است که توسط 

 ----------شماره با کامعً محرمانه خواهد بوو. ور  ورت نیاز به هرگونه اطعاات ور خصوص این طرح می توانید 

 تماس بگیرید.  

لطفاً برای پاسخ وهی به پرسشنامه، توضیح مربوط به هر بخش را با وقت بخوانید و سپس با  رامش، وقرت و  رر    

 وقیقه زما  الزم وارو. 20زما  کافی به سؤاالت پاسخ وهید. تکمیز این پرسشنامه ها صدوو 

 

 .بدین وسیله رضایت خووم را برای شرکت ور این طرح ااعم میکنم 
 از همکاری شما سپاسگزاریم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرسشنامه:طراحان 
وکتر مریم عغ توسط سی خشونت خانگی ور تهرا  و ساوجببررطرح اطعاات و ابزارهای مورو استفاوه ور از  اولیه هره گیریبا پرسشنامه باین 

و  بصورت اولیه طراصی و سپس بر اساس وستورالعمز های طراصی پرسشنامه )مطالعه منتشر نشده( ، وکتر جعفر بوالهری و همکارا لیا رسو

تعداوی از روایی تعیین ور مرصله ه است. تدوین شدروایی و پایایی پرسشنامه و انجام مراصز بررسی افزوو  بخش های بررسی  گاهی و نگرش 

زم البر خوو  است و طراصا  پرسشنامهاین موضوع همکاری واشته اند و اسامی  نها ور مقاله منتشر شده برای این ابزار ذکر شده را   اصبنظ

 ند که از طراصا  اولیه پرسشنامه و همکارا  ااتبارسنجی    سپاس و قدروانی خوو را ااعم نمایند.نمیدا

 وشین زارعی، ، دکتر فرنوش داودی، دکتر نمسعود احمدزاداصلدکتر مریم رسولیان، دکتر 

 الرضا دمتر هما محمدصادقی، دکتر نوشین خادک
 

 

3109 مرداد -اولویرایش 
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 توسط پرسش شونده تکمیل گردد –)بررسی آگاهی نسبت به همسرآزاری(  
 

س اطعاات خوو و بدو  توجه به اینکره مرا   است و تنها یک پاسخ وارو. لطفاً با وقت و بر اسا” نمی وانم”  “خیر” “بلی“هر سؤال این بخش وارای سه گزینه ی 

ور ایرن پرسشرنامه رفتارهرایی ماننرد.  فریراو زو ، بردوهنی،  زار        همسررآزاری کدام پاسخ را ترجیح می وهیم، نظر خوو را بیا  نمائید. توجه کنید که منظور از 

 جنسی و  زار روانی یا  پرتاب اشیا، سیلی، کتک، لگد و هز واو  ز  توسط همسرش است
 

 پرسش های آگاهی نسبت به همسرآزاری 

 

 بلی

 

 خیر

  

 دانم نمی

    کروه است؟ همسر آزاریمروی که زنش را بخاطر نافرمانی کتک می زند،   3

    است؟ همسرآزاریبی مهری کرو  به همسر به هر نوای به معنی  2

    می باشد؟ همسرآزاریبحث ور خصوص مسایز زندگی بدو  توهین کعمی و واوای فیزیکی، نوای جر و  1

    ور بیشترخانواوه ها اتفاق می افتد؟                همسرآزاری 4

    بیشتر ور خانواوه های کم ور مد اتفاق می افتد؟ همسرآزاری 5

    زند؟   مروی که بعد از کتک زو  زنش معذرت خواهی کند ویگر  او را نمی 6

    مروی که زنش را کتک می زند نیاز به مشاوره یا ورما  وارو؟    7

    تواند ز  را  بیمارکند؟    کتک خورو  ز  می 8

    افسروه کند؟زیاو کتک خورو   ز ، می تواند ز  را  0

    گذارو؟     ها اثر بد می کتک زو  ز  توسط شوهر، روی بچه 39

    پسری که پدرش ماور را کتک می زند، بیشتر امکا  وارو ور  ینده زنش را کتک بزند؟ 33

    وختری که پدرش ماور را کتک می زند ، بیشتر امکا  وارو ور  ینده از شوهرش کتک بخورو؟ 32

    مرو می تواند اصبانیتش را طوری نشا  وهد که به زنش  دمه ای وارو نشوو؟ 31

    ببیند؟ تواند رفتار هایی یاو بگیرو که هنگام اصبانیت همسر، کمتر  دمه         ز  می 34
 

 

 )بررسی نگرش نسبت به همسرآزاری(   
ندارو، فقط نظر شما مهرم اسرت.   ور این قسمت جمعتی نوشته شده که بعضی با  نها مخالف و بعضی موافق هستند. وقت کنید که جواب  حیح یا غلط وجوو 

 لطفاً با اعمت زو  ور یکی از ینج گزینه، مشخص کنید نظر شما چیست.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 پرسش های نگرش نسبت به همسرآزاری
 

کامالٌ 

 موافقم

تا 

حدودی 

 موافقم

نظری 

 ندارم

تا 

حدودی 

 مخالفم

کامالٌ 

 مخالفم

       نظر من، زنی که بارهاً به ورخواست زناشویی همسرش جواب رو می وهد، مستحق کتک خورو  است.به  3

      اگر زنی از شوهرش کتک می خورو، خووش مقصر است.    به نظر من، 2

ی خصو ی است وور مورو    نباید  با هیچ  ، کتک خورو  ز  توسط شوهر یک مسئلهبه نظر من 1

 کس )صتی مشاور ویا ووستا (  حبت کرو.                      
     

      ها کمک می کند.       کتک خورو  گهگاهی ز  توسط شوهر، به صفظ زندگی    به نظر من، 4

      خورو  است. برو، مستحق کتک نظر من، زنی که مروانگی و غیرت شوهرش را زیر سؤال میبه  5

      شوهرانشا  کتک می خورند، صمایت کند.        از زنانی را که  به نظر من، قانو  باید 6

      کتک زو  یک انسا  به هر التی جرم است. به نظر من، 7

      به نظر من، یک مرو صق ندارو به هر ولیلی همسرش را کتک بزند. 8
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  ) غربالگری بدرفتاری(
 
 
 
 

 لطفا به سواالت زیر نیز پاسخ وهید:
 شما افتاوه است.   ابتدای زندگی مشترکسؤال است(، مربوط به اتفاقاتی است که از 23این بخش وارای وو قسمت است. قسمت اول )که وارای 

 هر سؤال وارای پنج گزینه است. لطفاً با وقت پاسخ وهید. 
 

 

 خیر نوع و شدت  رفتار خشونت آمیز )غیرفیزیکی(
 بلی

 هر روزه اغلب روزها گاه گاهی به ندرت

      تمسخر و مسخره کرو  3

      تحقیر کرو  با کعم 2

      فریاو زو                 1

      محدوو کرو  رابطه با خانواوه 4

      محدوو کرو  رابطه با ووستا  5

      بدوهنی و فحش واو  6

      تهدید به ترک           7

      تهدید به استفاوه از اسلحه سرو/گرم الیه شما    8

      واوار کرو  به سقط جنین 0

      انجام امز جنسی تحقیر کننده 39

      واوار کرو  به رابطه جنسی ناخواسته               33

      تهدید به قتز 32
 

 

 خیر نوع و شدت  رفتار خشونت آمیز )فیزیکی(

 بلی

بدون نیاز به 

 درمان

نیاز به درمان 

 در منزل

منجر به درمان 

 سرپایی

بلی، منجر 

 به بستری

      پرتاب اشیاء به سمت شما           3

      سیلی زو  2

      هز واو  شما                1

      کتک زو  شما با وست یا وسایز ویگر )مانند سیلی، مشت و...( 4

      پیچاند  مو یا مچ وست شما 5

      فشار واو  گلوی شما               6

      گرفتن و بستن وست و پا    7

      سوزاند  شما با اجسام واغ    8

      زخمی کرو  شما با چاقو یا اسلحه            0

      سایر موارو )ذکر شوو( .............. 39

      بارداریکتک زو  شما هنگام  33

 
 یا تاکنو  به ونبال اامال خشونت الیه شما به پزشک مراجعه کروه اید؟  

   بله            خیر
 )می توانید چند گزینه را انتخاب نمایید(ور  ورت مثبت بوو  به کدام یک از محز های زیر مراجعه واشته اید؟     

 لطفا ذکر شوو....... سایر      مطب مشاور، روانشناس       بیمارستا       اورژانس    ورمانگاه   مطب پزشک
 

  می توانید چند گزینه را انتخاب نمایید(به ونبال وقوع خشونت تاکنو  به کدام یک از موارو زیر اطعع واوه اید؟( 
       بهزیستی      مشاور و روانشناس      بزرگا  فامیز        خانواوه همسرم         خانواوه خووم                  ووستا        

  هیچ کدام              ذکر شوو.........    لطفا  سایر       واوگاه یا پلیس       

  بلی    خیر  یا همسرتا  از ابتدای زندگی مشترک تاکنو  رفتار خشونت  میز با شما واشته است؟   
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 ماه گذشته 32طول قسمت فعلی هما  اتفاقات قسمت قبز را ور  ور  ورتیکه پاسخ شما بلی است، ستو  های مربوطه را ور جدول زیر اعمت بزنید.

 بررسی می کند. هرسؤال وارای پنج گزینه است. لطفاً با وقت پاسخ وهید.
 

  خیر  نوع وشدت رفتار خشونت آمیز 

 بلی 

بدون نیاز 

 به درمان

نیاز به درمان 

 در منزل

منجر به درمان 

 سرپایی

بلی، منجر 

 به بستری

      پرتاب اشیاء به سمت شما       3

      سیلی زو  به شما    2

      هز واو  شما     1

      کتک زو  شما با وست یا وسایز ویگر   )مانند سیلی، مشت و...( 4

      پیچاند  مو یا مچ وست شما 5

      فشار واو  گلوی شما   6

      گرفتن و بستن وست و پای شما 7

      سوزاند  شما با اجسام واغ     8

      زخمی کرو  شما با چاقو 0

      زخمی کرو  شما با اسلحه 0

      سایر موارو )ذکر شوو( ...........   33

 

 خیر نوع و شدت  رفتار خشونت آمیز
 بلی

 هر روزه اغلب روزها گاه گاهی به ندرت

      تهدید به ترک           3

      تهدید به قتز 2

      فریاو زو                 1

      تمسخر و مسخره کرو  4

      تحقیر کرو  با کعم 5

      بدوهنی و فحش واو  6

      تهدید به استفاوه از اسلحه سرو/گرم الیه شما    7

      واوار کرو  به رابطه جنسی ناخواسته               8

      واوار کرو  به سقط جنین 0

      انجام امز جنسی تحقیر کننده 39

      محدوو کرو  رابطه با ووستا  33

      محدوو کرو  رابطه با خانواوه 32

 

    آیا از سوی همسرتان احساس خطر میکنید؟ 

 همیشه      اغلب اوقات     گاهی اوقات        به ندرت          هیچ وقت 

 

 آیا برای اینکه همسرتان نسبت به شما خشونت و بدرفتاری نکند،  مجبور به انجام کارها  بر خالف میلتان هستید؟ 

 همیشه      اغلب اوقات     گاهی اوقات        به ندرت         هیچ وقت 
 

 آیا برای اینکه همسرتان نسبت به شما بی مهری آشکار نداشته باشد، مجبور به انجام کارها بر خالف میلتان هستید؟ 

 همیشه      اغلب اوقات     گاهی اوقات        به ندرت         هیچ وقت 

  بلی    خیر ماه گذشته رفتار خشونت  میز با شما واشته است؟    12 یا همسرتا  ور طول 
 

 


