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Escala de Crenças da Criança sobre a Violência (E.C.C.V) 

 
SANI, A. (2001) 

Universidade do Minho - Versão para investigação 
 

 
INSTRUÇÕES:    Primeiro, pedia-te que preenchesses o quadro com os teus dados pessoais, do qual não consta 
o nome, o que significa que estás a preencher um documento anónimo. 
 

    Data Nascimento:  ___ / ___ / ___      Idade: ____ anos  Sexo:     M ___     F ___         Ano e Turma: _______ 

    Profissão do pai: _____________________________    Profissão da mãe: ____________________________ 

 

A seguir está uma lista de pensamentos que algumas crianças e jovens dizem ter sobre situações de violência, 

isto é, aquelas situações em que existe uma ou mais pessoas que tratam mal alguém ou magoam outras 

pessoas.  Lê cada frase com atenção e faz um círculo à volta do número que na tua opinião melhor descreve 

aquilo em que acreditas.  Não existem respostas certas ou erradas, porque cada pessoa pensa de maneira 

diferente das outras.  Tenta responder a todas as questões, optando só por uma das hipóteses que te 

apresentamos. 

 
1 2 3 4 

Não 
Concordo  

Concordo pouco Concordo   Concordo 
 muito 

 

 
LÊ ATENTAMENTE CADA UMA DAS FRASES 
 
1. Para uma pessoa magoar outra tem que haver um motivo. 
 
2. Quando se bate em alguém é porque essa pessoa fez algo errado.  
 
3. Não ajudar alguém que está a ser maltratado é como estarmos também a 

maltratar essa pessoa. 
 
4. Só as pessoas da família (ex: pais) têm direito de bater ou tratar mal.  
 
5. É porque se confia nas pessoas que algumas abusam ou magoam outras.  
 
6. As pessoas desconhecidas não têm direito de bater ou tratar mal.  
 
7. Só controla a violência quem a exerce, os outros nada podem fazer. 
 
8. As pessoas violentas são doentes da cabeça e por isso não sabem o que fazem. 
 
9. O álcool é responsável pela violência de algumas pessoas. 
 
10. Quem se droga não tem culpa de ser violento. 
 
11. A violência entre dois adultos é normal e aceitável. 
 
12. Um adulto (ex: pai, professor) tem direito a magoar uma criança para a educar. 
 
13. A violência entre crianças não passa de brincadeira. 
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1 2 3 4
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1 2 3 4
 

1 2 3 4
 

1 2 3 4
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14. Só conseguimos lidar com a violência se formos violentos também. 
 
15. Sem haver um motivo muito forte, a violência é errada. 
 
16. A violência sobre as pessoas é sobretudo cometida por estranhos. 
 
17. Um pai ou uma mãe tem direito a tratar mal o seu filho, porque eles é que 

mandam em casa. 
 
18. Quem cuida (ex: pais) tem todo o direito de bater. 
 
19. Quando a violência ocorre em casa é dentro de casa que tem que ser resolvida.  

Ninguém deve meter-se. 
 
20. Só quando a violência ocorre na rua ou noutros sítios públicos devemos 

metermo-nos para acabar com a situação. 
 
21. Chamar nomes a alguém não é uma forma de violência. 
 
22. As pessoas que são maltratadas e não pedem ajuda é porque não se importam 

de apanhar. 
 
23. É mais grave uma mulher bater num homem do que um homem bater numa 

mulher. 
 
24. É mais grave uma criança bater num adulto do que um adulto bater numa 

criança. 
 
25. As mulheres têm direitos diferentes dos homens e por isso mais vale aguentar a 

violência. 
 
26. As crianças têm direitos diferentes dos adultos e por isso mais vale não contar 

que são maltratadas. 
 
27. A violência não é algo que se aprende. 
 
28. A violência é um dos métodos para tentar resolver um problema. 
 
29. Os homens têm mais direito de bater nos outros do que as mulheres. 
 
30. Quando os pais batem nos filhos é para eles se corrigirem. 
 
31. Algumas pessoas merecem apanhar para aprenderem. 
 
32. A violência nada tem a ver com poder ou desigualdade. 
 
33. A violência nada tem a ver com o querer exercer controlo. 
 
34. A violência está sobretudo ligada com relacionamentos pobres entre as pessoas. 
 
35. A violência não pode ser controlada. 
 
36. A violência deve ser uma preocupação somente para quem é violento. 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DOS ITENS 

 

Escala E.C.C.V. 
O item ... Passa a ser ... 

1 1 
2 2 
3 Eliminado 

4 4 
5 5 
6 Eliminado 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
14 14 
15 Eliminado 
16 16 
17 17 
18 18 
19 19 
20 20 
21 Eliminado 
22 22 
23 23 
24 24 
25 25 
26 26 
27    27 * 
28 28 
29 29 
30 30 
31 31 
32    32 * 
33   3 * 
34 15 
35 21 
36 6 

 
 

* Itens que passam a ter cotação invertida na versão final. 
 
 

Cf. Versão final da escala E.C.C.V. (página seguinte) 
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Escala de Crenças da Criança sobre a Violência (E.C.C.V) 
 

SANI, A. (2003) 
 

 
INSTRUÇÕES:    Primeiro, pedia-te que preenchesses o quadro com os teus dados pessoais, do qual não consta 
o nome, o que significa que estás a preencher um documento anónimo. 
 
 

    Data Nascimento:  ___ / ___ / ___      Idade: ____ anos  Sexo:     M ___     F ___         Ano e Turma: _______ 

    Profissão do pai: _____________________________    Profissão da mãe: ____________________________ 

 

 

A seguir está uma lista de pensamentos que algumas crianças e jovens dizem ter sobre situações de violência, 

isto é, aquelas situações em que existe uma ou mais pessoas que tratam mal alguém ou magoam outras 

pessoas.  Lê cada frase com atenção e faz um círculo à volta do número que na tua opinião melhor descreve 

aquilo em que acreditas.  Não existem respostas certas ou erradas, porque cada pessoa pensa de maneira 

diferente das outras.  Tenta responder a todas as questões, optando só por uma das hipóteses que te 

apresentamos. 

 

 
1 2 3 4 

Não 
Concordo  

Concordo pouco Concordo   Concordo 
muito 

 

 

 
LÊ ATENTAMENTE CADA UMA DAS FRASES 
 
 
1. Para uma pessoa magoar outra tem que haver um motivo. 
 
2. Quando se bate em alguém é porque essa pessoa fez algo errado.  
 
3. A violência tem a ver com o querer exercer controlo 
 
4. As pessoas da família (ex: pais) têm direito de bater ou tratar mal.  
 
5. É porque se confia nas pessoas que estas abusam ou magoam outras.  
 
6. A violência deve ser uma preocupação somente para quem é violento. 
 
7. Só controla a violência quem a exerce, os outros nada podem fazer. 
 
8. As pessoas violentas são doentes da cabeça e não sabem o que fazem. 
 
9. O álcool é responsável pela violência das pessoas. 
 
10. Quem se droga não tem culpa de ser violento. 
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11. A violência entre dois adultos é normal e aceitável. 
 
12. Um adulto (ex: pai, professor) tem direito a magoar uma criança para a educar. 
 
13. A violência entre crianças não passa de brincadeira. 
 
14. Só conseguimos lidar com a violência se formos violentos também. 
 
15. A violência está ligada a relacionamentos pouco afectivos entre as pessoas. 
 
16. A violência sobre as pessoas é sobretudo cometida por estranhos. 
 
17. Um pai ou uma mãe têm direito a tratar mal o seu filho, porque eles é que 

mandam em casa. 
 
18. Quem cuida (ex: pais) têm todo o direito de bater. 
 
19. Quando a violência ocorre em casa é dentro de casa que tem que ser resolvida.  

Ninguém deve meter-se. 
 
20. Só quando a violência ocorre na rua ou noutros sítios públicos devemos 

metermo-nos para acabar com a situação. 
 
21. A violência não pode ser controlada. 
 
22. As pessoas que são maltratadas e não pedem ajuda é porque não se importam 

de apanhar. 
 
23. É mais grave uma mulher bater num homem do que um homem bater numa 

mulher. 
 
24. É mais grave uma criança bater num adulto do que um adulto bater numa 

criança. 
 
25. As mulheres têm direitos diferentes dos homens e por isso mais vale aguentar a 

violência. 
 
26. As crianças têm direitos diferentes dos adultos e por isso mais vale não contar 

que são maltratadas. 
 
27. A violência é algo que se aprende 
 
28. A violência é um método para tentar resolver um problema. 
 
29. Os homens têm mais direito de bater nos outros do que as mulheres. 
 
30. Quando os pais batem nos filhos é para eles se corrigirem. 
 
31. As pessoas merecem apanhar para aprenderem. 
 
32. A violência tem a ver com poder ou desigualdade 
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1 2 3 4
 

1 2 3 4
 

1 2 3 4
 

1 2 3 4
 

1 2 3 4
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OBRIGADA
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GRELHA DE REGISTO DAS RESPOSTAS 

 

Escala de Crenças da Criança sobre a Violência (E.C.C.V) 
 

SANI, A. (2003) 
 

 

 

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 

 

Determinantes 

socioculturais  

 

Determinantes 

individuais   

Determinantes 

educativos 

Etiologia da 

violência * 

 

Item  7  _____ 
 

Item 11  _____ 
 

Item 13  _____ 
 

Item 14  _____ 
 

Item 21  _____ 
 

Item 23  _____ 
 

Item 24  _____ 
 

Item 25  _____ 
 

Item 26  _____ 
 

Item 28  _____ 
 

Item 29  _____ 
 
 
 

 

Item  1  _____ 
 

Item  2  _____ 
 

Item  5  _____ 
 

Item  6  _____ 
 

Item  8  _____ 
 

Item  9  _____ 
 

Item 10  _____ 
 

Item 15  _____ 
 

Item 16  _____ 
 

Item 19  _____ 
 

Item 20  _____ 
 

Item 22  _____ 
 
 

 

Item  4  _____ 
 

Item 12  _____ 
 

Item 17  _____ 
 

Item 18  _____ 
 

Item 30  _____ 
 

Item 31  _____ 
 
 
 

 

Item  3  _____ 
 

Item 27  _____ 
 

Item 32  _____ 
 

 

 

* Itens de cotação invertida  
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SINALIZAÇÃO DO AMBIENTE NATURAL INFANTIL (S.A.N.I.) 

 
SANI, A. (2001) 

Universidade do Minho - Versão para investigação 
 

 
INSTRUÇÕES:    Primeiro, pedia-te que preenchesses o quadro com os teus dados pessoais, do qual não 

consta o nome, o que significa que estás a preencher um documento anónimo. 

 

    Data Nascimento:  ___ / ___ / ___      Idade: ____ anos  Sexo:     M ___     F ___         Ano e Turma: ________ 

    Profissão do pai: ______________________________    Profissão da mãe: _____________________________ 

 
A seguir está uma lista de acontecimentos que algumas crianças dizem ter visto em casa.  Lê cada frase com 

atenção e faz um círculo no número que na tua opinião melhor descreve o que aconteceu em tua casa neste 
último ano.  Depois, na coluna com quadradinhos, diz a quem se fez aquilo que acabaste de ler, pondo uma 

(X) cruz no quadrado correspondente.  Tenta responder a todas as questões, escolhendo só uma das 
hipóteses que te apresentamos. 

 
0       =  Nunca   (nenhuma vez) 
1       =  Poucas vezes   (1 ou 2 vezes nesse ano) 
2        =  Às vezes   (+ de 2 ou 3 vezes nesse ano) 
3      =  Muitas vezes   (cerca de 1 vez por mês) 
4       =  Quase sempre   (+ de 1 vez por mês) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

A quem fez ? 
 

EM MINHA CASA, NESTE ÚLTIMO ANO, EU JÁ VI ou OUVI . . .  
A um 

 adulto  

 
A uma 
criança 

 
1. Insultar ou chamar nomes feios a uma pessoa. 
 

0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

2. Gritar muito e muito alto com alguém. 
 

0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

3. Ameaçar que vai magoar seriamente alguém. 
 

0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

4. Dizer que destrói ou destruir mesmo qualquer coisa de valor  
(ex: roupas, objectos, etc.). 

 

 

 
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 

5. Prender alguém numa parte da casa (ex: quarto). 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

6. Não dar dinheiro para as despesas da casa. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

7. Não deixar fazer tarefas que têm de ser feitas 
(ex: trabalhos de casa, arrumações, compras). 

 

  
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 

8. Obrigar uma pessoa a trabalhar muito. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

9. Dizer coisas que envergonhem muito uma pessoa. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

10. Fazer acusações que não são verdadeiras só para magoar 
uma pessoa. 

  
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 
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0         =  Nunca   (nenhuma vez) 
1       =  Poucas vezes   (1 ou 2 vezes nesse ano) 
2        =  Às vezes   (+ de 2 ou 3 vezes nesse ano) 
3      =  Muitas vezes   (cerca de 1 vez por mês) 
4       =  Quase sempre   (+ de 1 vez por mês) 

 

 
 
 
 

A quem fez ? 
 

 
EM MINHA CASA, NESTE ÚLTIMO ANO, EU JÁ VI ou OUVI . . . 
 

 
A um 

 adulto  

 
A uma 
criança 

 
11. Bater ou tentar bater com coisas em alguém. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

12. Atirar com coisas contra uma pessoa de propósito. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

13. Puxar ou empurrar alguém com força até essa pessoa cair. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

14. Prender alguém para não se poder mexer do sítio. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

15. Dar pontapés ou murros numa pessoa. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

16. Gozar ou rir de alguém para a fazer sentir-se mal. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

17. Estar sempre a controlar tudo  
(ex: o que se compra, o que se come ou bebe). 

 

  
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 

18. Não deixar sair uma pessoa de casa para alguns sítios. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

19. Não deixar conversar com certas pessoas  
(ex: amigos, familiares). 

 

  
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 

20. Deixar de falar com uma pessoa durante algum tempo. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

21. Pôr uma pessoa fora de casa. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

22. Ameaçar com  separações de pessoas da família. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

23. Perseguir ou seguir uma pessoa para onde quer que  
esta pessoa vá. 

 

  
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 

24. Obrigar uma pessoa a fazer tudo o que se quer como se 
fosse um(a) criado(a). 

 

  
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 

25. Meter medo a uma pessoa com armas ou outros objectos 
perigosos. 

 

  
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 

26. Obrigar uma pessoa a fazer coisas feias ou que a 
envergonham. 

 

  
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 

27. Mostrar ter ciúmes ou desconfiar muito de alguém. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

28. Obrigar a guardar segredo de coisas feias ou más. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

29. Levar à força uma pessoa para certos sítios.  0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 
30. Dizer coisas que assustem muito a pessoa.  0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DOS ITENS 

 

Escala S.A.N.I. 
O item ... Passa a ser ... 

1 1 

2 6 

3 3 

4 21 

5 19 

6 12 

7 7 

8 8 

9 9 

10 24 

11 11 

12 2 

13 28 

14 17 

15 15 

16 16 

17 14 

18 18 

19 5 

20 20 

21 4 

22 22 

23 23 

24 10 

25 25 

26 26 

27 27 

28 13 

29 29 

30 30 

 
 

Cf. Versão final da escala S.A.N.I. (página seguinte) 
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SINALIZAÇÃO DO AMBIENTE NATURAL INFANTIL (S.A.N.I.) 

 
SANI, A. (2003) 

 
 

INSTRUÇÕES:    Primeiro, pedia-te que preenchesses o quadro com os teus dados pessoais, do qual não 

consta o nome, o que significa que estás a preencher um documento anónimo. 

 

    Data Nascimento:  ___ / ___ / ___      Idade: ____ anos  Sexo:     M ___     F ___         Ano e Turma: ________ 

    Profissão do pai: ______________________________    Profissão da mãe: _____________________________ 

 
A seguir está uma lista de acontecimentos que algumas crianças dizem ter visto em casa.  Lê cada frase com 

atenção e faz um círculo no número que na tua opinião melhor descreve o que aconteceu em tua casa neste 
último ano.  Depois, na coluna com quadradinhos, diz a quem fizeram aquilo que acabaste de ler, pondo uma 

(X) cruz no quadrado correspondente.  Tenta responder a todas as questões, escolhendo só uma das 
hipóteses que te apresentamos. 

 
0       =  Nunca   (nenhuma vez) 
1       =  Poucas vezes   (1 ou 2 vezes nesse ano) 
2        =  Às vezes   (+ de 2 ou 3 vezes nesse ano) 
3      =  Muitas vezes   (cerca de 1 vez por mês) 
4       =  Quase sempre   (+ de 1 vez por mês) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

A quem fizeram ? 
 

EM MINHA CASA, NESTE ÚLTIMO ANO, EU JÁ VI ou OUVI . . .  
A um 

 adulto  

 
A uma 
criança 

 
1. Insultar ou chamar nomes feios a uma pessoa. 
 

0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

2. Atirar com coisas contra uma pessoa de propósito. 
 

0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

3. Ameaçar que vai magoar seriamente alguém. 
 

0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

4. Pôr uma pessoa fora de casa. 
 

 

0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

5. Não deixar conversar com certas pessoas  
       (ex: amigos, familiares). 
 

  
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 

6. Gritar muito e muito alto com alguém. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

7. Não deixar fazer tarefas que têm de ser feitas 
(ex: trabalhos de casa, arrumações, compras). 

 

  
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 

8. Obrigar uma pessoa a trabalhar muito. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

9. Dizer coisas que envergonhem muito uma pessoa. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

10. Obrigar uma pessoa a fazer tudo o que se quer como se 
fosse um(a) criado(a). 

 

  
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 
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0         =  Nunca   (nenhuma vez) 
1       =  Poucas vezes   (1 ou 2 vezes nesse ano) 
2        =  Às vezes   (+ de 2 ou 3 vezes nesse ano) 
3      =  Muitas vezes   (cerca de 1 vez por mês) 
4       =  Quase sempre   (+ de 1 vez por mês) 

 

 
 
 

A quem fizeram ? 
 

 
EM MINHA CASA, NESTE ÚLTIMO ANO, EU JÁ VI ou OUVI . . . 
 

 
A um 

 adulto  

 
A uma 
criança 

 
11. Bater ou tentar bater com coisas em alguém. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

12. Não dar dinheiro para as despesas da casa. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

13. Obrigar a guardar segredo de coisas feias ou más. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

14. Estar sempre a controlar tudo  
       (ex: o que se compra, o que se come ou bebe). 
 

  
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 

15. Dar pontapés ou murros numa pessoa. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

16. Gozar ou rir de alguém para a fazer sentir-se mal. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

17. Prender alguém para não se poder mexer do sítio. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

18. Não deixar sair uma pessoa de casa para alguns sítios. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

19. Prender alguém numa parte da casa (ex: quarto). 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

20. Deixar de falar com uma pessoa durante algum tempo. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

21. Dizer que destrói ou destruir mesmo qualquer coisa de valor  
(ex: roupas, objectos, etc.). 

 

  
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 

22. Ameaçar com  separações de pessoas da família. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

23. Perseguir ou seguir uma pessoa para onde quer que  
esta pessoa vá. 

 

  
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 

24. Fazer acusações que não são verdadeiras só para magoar 
uma pessoa. 

 

  
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 

25. Meter medo a uma pessoa com armas ou outros objectos 
perigosos. 

 

  
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 

26. Obrigar uma pessoa a fazer coisas feias ou que a 
envergonham. 

 

  
0       1       2       3       4 

 
⎯       ⎯ 

27. Ter ciúmes ou desconfiar muito de alguém. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

28. Puxar ou empurrar alguém com força até essa pessoa cair. 
 

 0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 

29. Levar à força uma pessoa para certos sítios.  0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 
30. Dizer coisas que assustem muito a pessoa.  0       1       2       3       4 ⎯       ⎯ 
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GRELHA DE REGISTO DAS RESPOSTAS 

 

Sinalização do Ambiente Natural Infantil (S.A.N.I.) 
 

SANI, A. (2003) 
 

 

 

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 
 

Abuso  
físico  

Abuso  
emocional 

 
Coerção 

 
Controlo 

 

Item  2  _____ 
 

Item 11  _____ 
 

Item 15  _____ 
 

Item 17  _____ 
 

Item 25  _____ 
 

Item 28  _____ 
 
 
 

 

Item  1  _____ 
 

Item  3  _____ 
 

Item  6  _____ 
 

Item  9  _____ 
 

Item 16  _____ 
 

Item 19  _____ 
 

Item 21  _____ 
 

Item 24  _____ 
 

Item 30  _____ 
 
 

 

Item  4  _____ 
 

Item  8  _____ 
 

Item 10  _____ 
 

Item 13  _____ 
 

Item 22  _____ 
 

Item 26  _____ 
 

Item 29  _____ 
 
 

 

Item  5  _____ 
 

Item  7  _____ 
 

Item 12  _____ 
 

Item 14  _____ 
 

Item 18  _____ 
 

Item 20  _____ 
 

Item 23  _____ 
 

Item 27  _____ 
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GRYCH PERSONAL COMMUNICATION:   

1. Autorização do autor para utilização da escala  

2. Children’s Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC) - Versão original. 

3. Organização dos itens da C.P.I.C. Por dimensões 
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ORGANIZAÇÃO DOS ITENS DA C.P.I.C. POR DIMENSÕES  
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Escala de Percepção da Criança dos Conflitos Interparentais - CPIC11

 (traduzida e adaptada por Sani, 2001) 

 

    D.N.:  ___ / ___ / ___ Idade: ___ anos Sexo:   M ⎯   F⎯  Ano e Turma: ________ 

 

Eu vivo com ... ___ a minha mãe e o meu pai 

___ um dos meus pais e uma madrasta ou padrasto  

___ só a minha mãe ou só o meu pai 

___ outra pessoa (ex: avó, tia) 

 

Em todas as famílias há momentos em que os pais não se deram bem. A seguir estão algumas coisas 

que as crianças às vezes pensam ou sentem quando os pais delas têm discussões ou desentendimentos. 

Gostaríamos que escrevesses o que pensas ou sentes quando teus pais discutem, respondendo a cada 

uma das afirmações abaixo.  

 
Se teus pais não vivem juntos, responde a estas perguntas em relação ao pai/mãe e padrasto/madrasta 

(ou ao namorado/namorada do pai ou da mãe) com quem passas a maioria tempo. Se teus pais não 

vivem juntos e nenhum deles vive com um novo companheiro/companheira, pensa nas vezes em que os 

teus pais estavam juntos e não se davam bem, quando responderes a estas perguntas.  

 

 
V = VERDADEIRO  

P = POUCO ou ÀS VEZES VERDADEIRO  

F = FALSO  

 V P F 

1. Eu nunca vejo os meus pais discutindo ou discordando. ⎯ ⎯ ⎯ 
2. Quando meus pais têm uma discussão normalmente resolvem o assunto. ⎯ ⎯ ⎯ 
3. Os meus pais entram frequentemente em discussão sobre coisas que eu faço na escola ⎯ ⎯ ⎯ 
4. Quando os meus pais discutem eu acabo por ser envolvido de alguma maneira ⎯ ⎯ ⎯ 
5. Os meus pais ficam realmente zangados quando discutem ⎯ ⎯ ⎯ 
6. Quando os meus pais discutem eu consigo fazer algo para sentir-me melhor. ⎯ ⎯ ⎯ 
7. Fico assustado/a quando os meus pais discutem ⎯ ⎯ ⎯ 
8. Sinto-me apanhado/a no meio quando os meus pais discutem ⎯ ⎯ ⎯ 
9. Não me culpo quando os meus pais têm discussões. ⎯ ⎯ ⎯ 
10. Eles podem não pensar que eu sei, mas os meus pais discutem e discordam muito ⎯ ⎯ ⎯ 
11. Mesmo depois dos meus pais pararem de discutir eles ficam zangados um com o outro ⎯ ⎯ ⎯ 

                                                 
1 Children’s Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC) ® Grych, Seid & Fincham (1992) 
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 V P F 

12. Quando os meus pais discutem eu tento fazer algo para para-los ⎯ ⎯ ⎯ 
13. Quando os meus pais têm um desentendimento eles discutem isto calmamente.  ⎯ ⎯ ⎯ 
14. Eu não sei o que fazer quando os meus pais têm discussões ⎯ ⎯ ⎯ 
15. Os meus pais são muitas vezes maus um ao outro mesmo quando estou presente  ⎯ ⎯ ⎯ 
16. Quando os meus pais discutem eu preocupo-me sobre o que me acontecerá ⎯ ⎯ ⎯ 
17. Não sinto que tenha que tomar partido quando os meus pais têm um desentendimento. ⎯ ⎯ ⎯ 
18. É normalmente minha a culpa dos meus pais discutirem  ⎯ ⎯ ⎯ 
19. Frequentemente vejo ou ouço os meus pais discutindo  ⎯ ⎯ ⎯ 
20. Quando os meus pais discordam sobre algo, eles normalmente propõem uma solução.  ⎯ ⎯ ⎯ 
21. As discussões dos meus pais são normalmente sobre mim  ⎯ ⎯ ⎯ 
22. Quando os meus pais têm uma discussão eles dizem coisas más um ao outro  ⎯ ⎯ ⎯ 
23. Quando os meus pais discutem ou discordam posso normalmente ajudar a melhorar as coisas.  ⎯ ⎯ ⎯ 
24. Quando os meus pais discutem tenho medo que algo mau possa acontecer  ⎯ ⎯ ⎯ 
25. A minha mãe quer que eu esteja do lado dela quando ela e meu pai discutem  ⎯ ⎯ ⎯ 
26. Mesmo que não o digam, eu sei que sou culpado quando os meus pais discutem  ⎯ ⎯ ⎯ 
27. Os meus pais quase nunca discutem. ⎯ ⎯ ⎯ 
28. Quando os meus pais discutem eles normalmente fazem as pazes imediatamente.  ⎯ ⎯ ⎯ 
29. Os meus pais normalmente discutem ou discordam por causa de coisas que eu faço  ⎯ ⎯ ⎯ 
30. Eu não sou envolvido quando os meus pais discutem. ⎯ ⎯ ⎯ 
31. Quando os meus pais têm uma discussão eles gritam um ao outro  ⎯ ⎯ ⎯ 
32. Quando os meus pais discutem não há nada que eu possa fazer para para-los  ⎯ ⎯ ⎯ 
33. Quando os meus pais discutem preocupo-me que um deles saia magoado   ⎯ ⎯ ⎯ 
34. Sinto como se tivesse que tomar partido quando os meus pais têm um desentendimento   ⎯ ⎯ ⎯ 
35. Os meus pais frequentemente chateiam e queixam-se um do outro por toda a casa  ⎯ ⎯ ⎯ 
36. Os meus pais quase nunca gritam quando têm um desentendimento. ⎯ ⎯ ⎯ 
37. Os meus pais entram frequentemente em discussão quando eu faço algo errado  ⎯ ⎯ ⎯ 
38. Os meus pais quebram ou atiram coisas durante uma discussão  ⎯ ⎯ ⎯ 
39. Depois que os meus pais deixam de discutir, eles são amigáveis um para o outro. ⎯ ⎯ ⎯ 
40. Quando os meus pais discutem tenho medo que eles também possam gritar comigo  ⎯ ⎯ ⎯ 
41. Os meus pais culpam-me quando têm discussões  ⎯ ⎯ ⎯ 
42. O meu pai quer que eu esteja do lado dele quando ele e minha mãe discutem  ⎯ ⎯ ⎯ 
43. Os meus pais empurraram-se um ao outro durante uma discussão  ⎯ ⎯ ⎯ 
44. Quando os meus pais discutem ou discordam não há nada que possa fazer para sentir-me melhor  ⎯ ⎯ ⎯ 
45. Quando os meus pais discutem preocupa-me que eles possam divorciar-se  ⎯ ⎯ ⎯ 
46. Os meus pais continuam a agir mal depois de terem tido uma discussão  ⎯ ⎯ ⎯ 
47. Normalmente não é culpa minha quando os meus pais têm discussões. ⎯ ⎯ ⎯ 
48. Quando os meus pais discutem eles não ligam a nada do que eu digo ⎯ ⎯ ⎯ 
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ALGUMAS DIRECTRIZES  

PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Os instrumentos visam ser administrados a crianças e jovens com idades 

compreendidas entre os 10 e ao 18 anos, que estejam ou tenham estado 

expostos a situações de violência (directa ou indirecta) na família 

 

As três escalas, que compõem o estudo sobre a vitimação infantil, deverão ser 

administradas na seguinte ordem: 1º E.C.C.V (Escala de Crenças da Criança 

sobre a Violência); 2º S.A.N.I. (Sinalização do Ambiente Natural Infantil) e 3º 

C.P.I.C. (Children’s Perception of Interparental Conflict).   

 

Sugere-se que a administração das escalas deva atender às características da 

criança ou jovem e ao desenrolar da intervenção, o que pode pressupor a não 

aplicação seguida dos três instrumentos, mas uma aplicação em várias sessões 

das diferentes escalas.  É importante para o estudo, que cada sujeito tenha 

preenchido as 3 escalas (enviar agrafadas). 

 

Pode haver aplicação em grupo das escalas, o que constitui uma economia de 

tempo, todavia há que prever que, a eventual dificuldade de leitura e 

compreensão (e outros aspectos) de algumas crianças, poder implicar apoio 

individualizado. 

 

Dado que os instrumentos estão em fase de investigação, solicitava-se para 

posterior construção definitiva, que fosse assinalados possíveis erros, palavras 

ou itens apontados pelos sujeitos como sendo de difícil compreensão ou outro 

aspecto informativo de relevância para a aferição das escalas. 
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Sugeria que a coordenação do estudo em cada Gabinete de Apoio à Vítima 

ficasse sob a responsabilidade do respectivo gestor.  Deste é esperado a 

divulgação destes parâmetros, aos técnicos e/ou colaboradores (e.g., 

estagiários, voluntários) que mostram idoneidade, para no âmbito das suas 

intervenções, levarem a cabo este projecto, garantido inevitavelmente a 

confidencialidade dos dados e a não reprodução dos instrumentos, para além o 

fim a que este se destina no momento.  No entanto, as informações recolhidas 

podem, pontualmente, se inseridas no âmbito do apoio prestado pela APAV, ser 

usadas para efeito meramente interventivos   

 

Dada a pouca visibilidade do fenómeno em estudo – vitimação indirecta de 

crianças, sobretudo pela exposição à violência interparental – apelava ao 

envolvimento pessoal dos colaboradores neste projecto, nomeadamente quando 

os casos dessas crianças são meramente sinalizados e encaminhados, 

resumindo-se a intervenção a um mero contacto inicial ou quando, no âmbito 

de situações de violência doméstica, a pessoa que pede ajuda, não traga as 

crianças, mas é conhecida a existência de crianças na família que testemunham 

a violência denunciada (pode haver lugar a administração indirecta, via mães, 

quando acautelado o risco). 

 

Por fim, sugeria-se que fossem sendo enviados os casos sinalizados (traduzidos 

em 3 escalas por sujeito) à medida que se fossem concluídas as administrações.  

Dependente do “movimento” de cada Gabinete, sugere-se uma definição 

periódica de uma ou duas datas no mês (ex: até dia 15 e 30) para  fazer o 

ponto da situação e envio de material se se justificar.  
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ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO - INTERVENÇÃO PARA  SITUAÇÕES DE 

VITIMAÇÃO INFANTIL 

Sani  (2002) 

 

1ª FASE - Desenvolvimento de uma relação    

 

Implica entre outros aspectos, o colocar a criança2 à vontade; tranquilizá-la, 

sem transmitir qualquer culpa da parte do alegado ofensor. 

 

 

 Cumprimento e personalização da entrevista: apresentação pelo nome e 

cumprimentar a criança pelo nome, o qual deverá ser referido frequentemente 

ao longo da entrevista. 

 

 Desenvolvimento de uma relação de confiança, começando por questões neutras 

e abertas não relacionadas com o acontecimento (atender ao não verbal, aos 

silêncios, às expressões, feedback, etc.). 

 

Ex.:  Actividades que apoiam a construção de uma relação de confiança:  

 

−Diz 5 coisas importantes que deva saber teu respeito. 

−Listagem de objectivos3 

(e.g. “Que comportamentos ou atitudes gostarias de mudar?”) 

 

                                                 
2 Por forma a simplificar será usado o termo criança(s), embora a entrevista seja direccionada também 
para jovens adolescentes. 
 
3 Para adolescentes de todas as idades; permite também um movimento no sentido do “empowerment”. 
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2ª FASE - Iniciação do relato livre do acontecimento 

 

Pressupõe, encorajar a criança a relatar, por palavras suas, um acontecimento 

relevante; valorizar os silêncios e as pausas; fazer reflexões ou dar feedback à 

criança utilizando as palavras dela.
 

 

 

 Explicação quanto à intenção da entrevista, ao papel do entrevistador e da 

criança. 

 

(e.g.  O objectivo desta entrevista / consulta e o meu papel enquanto 

psicóloga, não é tanto o reunir pormenores dos acontecimentos, embora 

tenhamos que falar deles, mas sobretudo conhecer a tua experienciação 

desses mesmos acontecimentos já que foste uma testemunha directa ou 

indirecta, porque viste, ouviste, ou estavas presente) 

 

 Lembrança do acontecimento para definir a natureza do problema e a sua 

gravidade: pedir à criança para narrar todas as suas lembranças do 

acontecimento (contar o que viu, ouviu ou sabe).   

 

(e.g. “Por vezes é difícil lembrarmo-nos de tudo o que se viu, ouviu ou 

aconteceu connosco. Tu foste uma testemunha de ... conta-me tudo o que 

sabes, mesmo aquelas coisas que achas que não são importantes e mesmo 

que não te consigas lembrar delas totalmente.  Tens o tempo que quiseres 

para contares tudo o que te lembras). 

 

• Alertar para o facto de que as tarefas a propor a seguir poderem ser um pouco 

mais difíceis, porque exigem uma grande concentração. 

 

 
ANEXOS      409 



Entrevistas da investigação 
 

 
3ª FASE - Recordação por questionamento e indução 

 

Pode implicar o uso de questões abertas; questões “sim” ou “não”; questões 

fechadas e questões centrais ou passar por pedir à criança para recriar o 

contexto físico e psicológico do acontecimento 
 

 

 Obter informação sobre o contexto físico e emocional que envolveu o 

acontecimento (e.g. “Fala-me acerca do local onde tudo aconteceu ? ”). 

 

 ANTECEDENTES 

− Acontecimentos específicos que antecederam o(s) evento(s) 

 

 COMPORTAMENTOS 

− Que tipo de agressões houve (a ti e/ou a outros) ? 

− Como reagiste ou te comportaste ?  

− O que aconteceu depois ? 

 

 PENSAMENTOS 

− Em que pensaste: Antes / Durante / Depois do evento. 

− Quais os teus pensamentos mais negativos? E positivos ? 

− Quais pensas serem as situações de maior risco (pessoas, sítios)? 

 

 SENTIMENTOS: “Há coisas que as crianças dizem sentir.”   

− O que sentistes aquando do acontecimento ? 

− O que sentes agora acerca do que aconteceu ?   

− O que sentes em relação ao local onde tudo aconteceu ?   

− O que sentes em relação à(s) pessoa(s) que estavam presentes ? 

− Sentes-te seguro(a) nesse local ou noutros parecidos ? Exemplos. 

− Quais os teus maiores medos ? 

− O que precisas para te sentires seguro(a) ? 
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 CONSEQUÊNCIAS: “Por vezes há acontecimentos que nos mudam.” 

− Que mudanças achas que ocorreram contigo depois do acontecimento? 

− Que áreas da tua vida achas que foram afectadas pela situação 

(e.g. estudos, relacionamentos interpessoais, etc.) 

− Sonhas com o que te aconteceu?  

− Como é que são esses teus sonhos?  

− Outras mudanças a curto e longo prazo (previsão) 

 

 ATRIBUIÇÕES e CRENÇAS: “Algumas testemunhas sentem que deveriam ter 

feito alguma coisa para parar o que aconteceu.” 

 

− Descreve-me qualquer sentimento que tenhas sobre o ser ou não 

responsável por ter causado ou não ter parado o acontecimento. 

− Porque é que achas que aconteceu ? 

 
Desculpabilizar a criança :  “O que aconteceu não foi culpa tua. Terias 

com certeza evitado se pudesses, mas não estava sob o teu controlo.” 

 
− Achas que pode voltar a repetir-se ? Porquê ? 

− Como te descreves ou como é que te vês ? 

 

 ESTRATÉGIAS DE COPING  

− O que fizeste na altura para lidar com a situação ?  

− Houve alguém a quem contaste o que aconteceu ?  

− Como é que reagiu essa pessoa quando lhe contaste ? 

− Com que ideia é que ela ficou acerca do que lhe contaste ? 

− O que é que sentiste quando tiveste que contar o que sabias ? 

− Alguém interferiu para tentar solucionar a situação ?  

− Como lidas agora com as situações de violência (recorre a alguém)? 
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− Antes de presenciares o acontecimento havia outras coisas que te 

incomodavam?  Se sim ... Que tipo de coisas ? 

− Se pudesses mudar alguma coisa acerca do que aconteceu o que 

mudavas? 

− Diz uma coisa de que melhor te lembres (qualquer coisa engraçada, 

assustadora, triste ou excitante). 

 

4ª FASE - Sumário e conclusão da entrevista 

 

Contribuir para que a criança saia da entrevista com um autoconceito positivo, 

com um sentimento de relaxamento e de que não “falhou”, de que não é 

culpada de nada; sumariar a entrevista por palavras dela; mostrar-se 

disponível “hoje e sempre”
  

 

 Produzir uma sumarização do que foi relatado recorrendo às palavras da criança 

/ jovem, subentendendo um agradecimento pela sua cooperação e reforçando o 

seu esforço. 

 

 Retorno a tópicos neutros e a uma atmosfera positiva 

 
− Faz uma lista das pessoas com as quais podes falar do aconteceu.  

Escolhe agora aquela que achas que melhor te pode ajudar. 

− Fala de alguma coisa boa que aprendeste devido ao acontecimento. 

− Faz uma lista de coisas que te podem ajudar a ti ou a outra criança / 

jovem se testemunhar alguma coisa no futuro. 

− Diz 5 coisas boas na tua vida.  

− Conta-me 3 desejos que tenhas para o futuro. 

− Há alguma questão que queiras colocar? 

 

Se as consultas não prosseguirem deixar o nosso contacto. 
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ENTREVISTA À CRIANÇA E ÀS MÃES VÍTIMAS DE EXPERIÊNCIA ABUSIVA  

(baseado em Erikson & Henderson, 1998) 

 

1ª PARTE  -  Entrevista às crianças e jovens - 3 MOMENTOS / 5 tópicos (a, b, c, d, e) 
 

(1)  Viver com a violência (com ambos os pais) 

 
a) Percepção da violência 

• Do que é que te recordas do tempo em que viviam todos juntos ? 

(Que responsabilidade achas que tinhas ?  Como era o teu sentimento de  

(in)segurança? Que controlo achas que tinhas sobre o que acontecia ?  

Achavas-te capaz de fazer alguma coisa ?  Qual a legitimidade desses actos? 

Qual a gravidade desses actos ?) 

b)  Percepção das necessidades de ajuda 

De que é que sentias necessidade ou precisavas mais ?  

 A tua mãe era capaz de ir ao encontro das tuas necessidades ? 

 

(2)  Viver em transição 

 
c)  Percepções sobre a saída de casa 

Quando é que achas que a tua mãe resolveu mudar?  

 

 

O que é que achas que a fez mudar ?   

Que aspectos teve ela em consideração ? 

 

(3) Viver sem violência (só com a mãe) 

 
d)  Percepção do abusador / pai 

Quem é para ti a pessoa com quem não vives agora ?  

 

 

 

 

 

Quem é essa pessoa para a tua mãe ? 

Como é que são os contactos dessa pessoa contigo ? 

e)  Percepção das reacções cognitivas e emocionais 

Em que é que é diferente a tua vida agora ?   

Como é que te sentes agora ? 

Como é que achas que se sente a tua mãe ? 
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2ª PARTE  - Entrevista às mães - 3 MOMENTOS / 5 tópicos (a, b, c, d, e) 
 

(1) Viver com a violência (com o abusador) 

 
a) Percepção da violência 

• Do que é que acha que a sua criança se recorda do tempo em que viviam todos 

juntos ?  (Que responsabilidade acha que ela sentia ?  Como era o sentimento de  

(in)segurança dela?  Que controlo pensa que ela achava ter sobre o que 

acontecia ?  Acha que ela se sentia capaz de fazer alguma coisa?  Qual a 

legitimidade / gravidade  que ela atribuía a esses actos ?) 

 
b) Percepção das necessidades de ajuda 

• De que é que a sua criança sentia necessidade ou precisava mais ? 

• Acha que ia ao encontro das necessidades dela ? 

 

(2) Viver em transição 

 
c) Percepção sobre a saída de casa  

• Quando é que resolveu mudar?  É o que a sua criança pensa ? 

• O que é que a fez mudar ? É o que a sua criança pensa ? 

• Que aspectos teve em consideração ? È o que a sua criança pensa ? 

 

(3) Viver sem violência (sem o abusador) 

 
d) Percepção do abusador / pai 

• Quem é para a sua criança a pessoa com quem não vive agora ? 

• Quem é para si essa pessoa na opinião da sua criança ? 

• Como é que são os contactos dessa pessoa com a criança ? 

 
e) Percepção das reacções cognitivas e emocionais 

• Em que é que é diferente a vida da sua criança agora ?   

• Como é que acha que se sente a sua criança ? 

• Como é que ela acha que você se sente ? 
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COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO DE PEARSON (E.C.C.V) 
 

 Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 
Item 1 1            
Item 2 .406*** 1           
Item 3 .002 -.018 1          
Item 4 .044 .119** .107** 1         
Item 5 .133*** .124** .093* .107** 1        
Item 6 .104* .093* .157*** .224*** .134*** 1       
Item 7  .135*** .120** -.010 .078 .163*** .078 1      
Item 8 .136*** .148*** -.023 .096* .075 .103* .235*** 1     
Item 9 .183*** .116** .106** .051 .143*** .118** .062 .221*** 1    
Item 10 .088* .122** -.018 .079 .123** -.018 .107** .180*** .146*** 1   
Item 11 .039 .149*** -.123** .178*** .070 -.039 .260*** .089* -.141*** .174*** 1  
Item 12 -.027 -.007 -.086* .156*** .035 .005 .104* .035 -.039 -.008 .250*** 1 
Item 13 .087* .135*** -.103* .055 .090* -.028 .119** .082* .030 .196*** .264*** .171*** 
Item 14 .071 .183*** -.112** .043 .163*** -.060 .213*** .085* .007 .173*** .168*** .063 
Item 15 .165*** .128** .111** .092* .128** .160*** .076 .045 .162*** .108*** -.082* .046 
Item 16  .103* .103* .081* .062 .162*** .056 .212*** .173*** .127** .054 .133*** .106*** 
Item 17 .068 .080* -.120** .183*** .111** 042 .121** .061 .058 .108** .244*** .236*** 
Item 18 .080 .091* -.042 .235*** .055 .091* .195*** .094* .059 .072 .276*** .348*** 
Item 19 .152*** .210*** -.032 .164*** .121** -.026 .138*** .158*** .193*** .212*** .172*** .117** 
Item 20 .179*** .218*** -.007 .135*** .104* .008 .135*** .128*** .150*** .145*** .091* .084* 
Item 21 .051 .088* -.009 .085* .003 .026 .131*** .100*** .037 .056 .082* -.017 
Item 22 .084* .254*** -.050 .107** .078 -.047 .236*** .134*** .036 .092* .249*** .107** 
Item 23 .103* .120** -.137*** .068 .033 -.077 .152*** .185*** -.079 .058 .223*** .095* 
Item 24 .043 .090* .081* .089* .054 .099* .195*** .093* -.023 .050 .150*** .057 
Item 25 .118** .136*** -.131*** .069 .047 -.055 .179*** .109** -.093* .172*** .316*** .161*** 
Item 26 .094* .177*** -.073 .129** .032 -.085* .273*** .117** -.050 .134*** .433*** .167*** 
Item 27 .091* .089* .017 .042 .074 .069 .112** .050 .073 .043 .104* .070 
Item 28 .041 .053 -.091* -.006 .113** -.089* .155*** .036 -.044 .018 .189*** .199*** 
Item 29 .069 .130*** -.070 .086* .044 -.058 .229*** .081* -.032 .090* .267*** .173*** 
Item 30 .121** .119** -.073 .180*** .148*** .023 .109** .140*** .111** .156*** .146*** .280*** 
Item 31 .145*** .197*** -.072 .090* .096* -.030 .145*** .072 .055 .155*** .205*** .206*** 
Item 32 .084* .092* .094* .072 .129** .050 .141*** .028 .058 .134*** .093* .100* 
Item 33 .101* .078 .032 .033 .066 .043 .076 -.012 .043 .074 .120** .027 
Item 34 .137*** .121** .071 .040 .125** .064 .024 .132*** .085* .081* .036 .007 
Item 35 .034 .170*** -.127** .019 .064 -.085* .201*** .073 .000 .123** .292*** .063 
Item 36 .179*** .212*** -.072 .070 .146*** .049 .218*** .183*** .069 .223*** .195*** .174*** 
Total .351*** .422*** .047 .333*** .322*** .171*** .452*** .351*** .223*** .352*** .432*** .307*** 

 
 
 

 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 
Item 13 1            
Item 14 .218*** 1           
Item 15 .012 -.011 1          
Item 16  .077 .137*** .073 1         
Item 17 .184*** .175*** .017 .148*** 1        
Item 18 .203*** .126** .039 .100* .379*** 1       
Item 19 .160*** .119** .133*** .141*** .151*** .166*** 1      
Item 20 .172*** .096* .121** .058 .068 .154*** .339*** 1     
Item 21 .127** .14* .060 .104* .020 .058 .099* .120** 1    
Item 22 .171*** .224*** .081* .141*** .189*** .247*** .248*** .192*** .178*** 1   
Item 23 .218*** .105* -.038 .038 .184*** .189*** .115** .152*** .173*** .238*** 1  
Item 24 .158*** .020 .093* .002 .090* .202*** .094* .131*** .078 .179*** .379*** 1 
Item 25 .185*** .226*** -.055 .125** .348*** .209*** .115** .132*** .133*** .214*** .387*** ,139*** 
Item 26 .246*** .197*** -.053 .149*** .318*** .325*** .157*** .173*** .170*** .283*** .297*** ,234*** 
Item 27 .086* .054 .064 .120** .091* .120** .111** .154*** .135*** .129** .112** ,104* 
Item 28 .212*** .247*** -.038 .085* .206*** .157*** .082* .005 .089* .143*** .173*** ,107** 
Item 29 .231*** .202*** -.074 .163*** .320*** .242*** .181*** .185*** .109*** .206*** .276*** ,182*** 
Item 30 .140*** .125** .122** .091* .191*** .355*** .211*** .255*** .029 .129*** .097* ,128** 
Item 31 .172*** .142*** .122** .036 .170*** .302*** .225*** .178*** .064 .193*** .197* ,182*** 
Item 32 .150*** .062 .136*** .089* .042 .127** .158*** .142*** .098* .111** .050 ,024 
Item 33 .058 .059 .053 .089* .037 .126** .099* .195*** .114** .135*** .095* ,048 
Item 34 .031 .056 .069 .179*** .070 .089* .114** .049 -.061 .024 .074 ,017 
Item 35 .204*** .166*** .000 .086* .175*** .126** .122** .145*** .189*** .260*** .278*** ,135** 
Item 36 .152*** .259*** .079 .164*** .129** .220*** .201*** .230*** .216*** .275*** .192*** ,127** 
Total .411*** .373*** .259*** .347*** .393*** .463*** .463*** .442*** .305*** .463*** .398*** .348*** 

 
 
 

 Item 25 Item 26 Item 27 Item 28 Item 29 Item 30 Item 31 Item 32 Item 33 Item 34 Item 35 Item 36 Total 
Item 25 1             
Item 26 ,458*** 1            
Item 27 ,110** ,170*** 1           
Item 28 ,244*** ,278*** ,104* 1          
Item 29 ,345*** ,471*** ,130*** ,418*** 1         
Item 30 ,118** ,251*** ,121** ,130*** ,209*** 1        
Item 31 ,218*** ,240*** ,116** ,199*** ,215*** ,437*** 1       
Item 32 ,076 ,109*** ,211*** ,064 ,070 ,132*** ,146*** 1      
Item 33 ,183*** ,226*** ,231*** ,030 ,104* ,191*** ,152*** ,424*** 1     
Item 34 ,118** ,121** ,089*** ,130*** ,066 ,145*** ,090* ,064 ,096* 1    
Item 35 ,287*** ,368*** ,171*** ,226*** ,330*** ,150*** ,197*** ,019 ,140*** ,132*** 1   
Item 36 ,218*** ,265*** ,157*** ,130*** ,170*** ,328*** ,297*** ,132*** ,162*** ,154*** ,266*** 1  
Total .447*** .547*** .357*** .343*** .469*** .477*** .478*** .360*** .355*** .282*** .422*** .535*** 1 
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 Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 
Item 1 1          
Item 2 ,605*** 1         
Item 3 ,539*** ,557*** 1        
Item 4 ,355*** ,405*** ,505*** 1       
Item 5 ,169*** ,276*** ,286*** ,363*** 1      
Item 6 ,214*** ,173*** ,264*** ,127** ,187*** 1     
Item 7  ,272*** ,241*** ,319*** ,222*** ,127** ,300*** 1    
Item 8 ,317*** ,397*** ,492*** ,373*** ,213*** ,166*** ,301*** 1   
Item 9 ,500*** ,511*** ,597*** ,311*** ,236*** ,272*** ,347*** ,444*** 1  
Item 10 ,444*** ,429*** ,541*** ,394*** ,166*** ,135*** ,241*** ,369*** ,581*** 1 
Item 11 ,454*** ,442*** ,519*** ,396*** ,216*** ,259*** ,242*** ,466*** ,544*** ,437*** 
Item 12 ,411*** ,340*** ,409*** ,349*** ,270*** ,221*** ,231*** ,358*** ,429*** ,431*** 
Item 13 ,427*** ,356*** ,520*** ,407*** ,256*** ,273*** ,224*** ,340*** ,380*** ,420*** 
Item 14 ,267*** ,258*** ,356*** ,270*** ,172*** ,116** ,126** ,362*** ,222*** ,270*** 
Item 15 ,304*** ,331*** ,396*** ,247*** ,158*** ,159*** ,179*** ,316*** ,337*** ,348*** 
Item 16  ,479*** ,391*** ,445*** ,368*** ,268*** ,096* ,224*** ,298*** ,459*** ,515*** 
Item 17 ,229*** ,206*** ,246*** ,172*** ,121** ,065 ,206*** ,327*** ,315*** ,263*** 
Item 18 ,226*** ,262*** ,239*** ,206*** ,080* ,044 ,164*** ,256*** ,318*** ,219*** 
Item 19 ,230*** ,276*** ,310*** ,272*** ,155*** ,214*** ,291*** ,294*** ,347*** ,308*** 
Item 20 ,270*** ,324*** ,287*** ,193*** ,060 ,232*** ,207*** ,176*** ,312*** ,278*** 
Item 21 ,214*** ,267*** ,278*** ,255*** ,046 ,118** ,125** ,250*** ,223*** ,247*** 
Item 22 ,274*** ,345*** ,493*** ,348*** ,158*** ,121** ,170*** ,274*** ,375*** ,330*** 
Item 23 ,281*** ,286*** ,441*** ,287*** ,148*** ,196*** ,246*** ,276*** ,301*** ,269*** 
Item 24 ,311*** ,335*** ,427*** ,446*** ,222*** ,085* ,274*** ,510*** ,371*** ,442*** 
Item 25 ,205*** ,131** ,223*** ,204*** ,156*** ,102* ,074 ,334*** ,212*** ,188*** 
Item 26 ,211*** ,117** ,236*** ,236*** ,230*** ,133** ,192*** ,363*** ,320*** ,243*** 
Item 27 ,327*** ,336*** ,436*** ,309*** ,101* ,176*** ,296*** ,253*** ,472*** ,327*** 
Item 28 ,262*** ,244*** ,351*** ,316*** ,223*** ,124** ,219*** ,337*** ,311*** ,325*** 
Item 29 ,327*** ,337*** ,422*** ,208*** ,155*** ,098* ,104* ,427*** ,316*** ,273*** 
Item 30 ,326*** ,366*** ,428*** ,352*** ,265*** ,274*** ,214*** ,304*** ,477*** ,517*** 
Total ,647*** ,657*** ,747*** ,575*** ,366*** ,353*** ,446*** ,616*** ,718*** ,652*** 

 
 

 
 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 
Item 11 1          
Item 12 ,690*** 1         
Item 13 ,635*** ,660*** 1        
Item 14 ,431*** ,555*** ,526*** 1       
Item 15 ,493*** ,512*** ,589*** ,431*** 1      
Item 16  ,405*** ,452*** ,498*** ,299*** ,442*** 1     
Item 17 ,355*** ,351*** ,224*** ,279*** ,159*** ,237*** 1    
Item 18 ,248*** ,224*** ,137** ,108** ,183*** ,257*** ,372*** 1   
Item 19 ,342*** ,279*** ,267*** ,136** ,313*** ,270*** ,337*** ,451*** 1  
Item 20 ,259*** ,244*** ,256*** ,232*** ,219*** ,314*** ,201*** ,248*** ,358*** 1 
Item 21 ,361*** ,193*** ,250*** ,232*** ,183*** ,104* ,154*** ,180*** ,393*** ,253*** 
Item 22 ,391*** ,231*** ,280*** ,164*** ,239*** ,314*** ,157*** ,292*** ,358*** ,206*** 
Item 23 ,391*** ,451*** ,362*** ,364*** ,335*** ,211*** ,303*** ,249*** ,399*** ,265*** 
Item 24 ,439*** ,352*** ,343*** ,241*** ,323*** ,365*** ,257*** ,370*** ,420*** ,216*** 
Item 25 ,445*** ,493*** ,431*** ,471*** ,485*** ,186*** ,251*** ,113** ,139** ,108** 
Item 26 ,395*** ,460*** ,352*** ,310*** ,292*** ,215*** ,266*** ,182*** ,238*** ,040 
Item 27 ,397*** ,354*** ,329*** ,294*** ,305*** ,347*** ,354*** ,294*** ,297*** ,325*** 
Item 28 ,357*** ,389*** ,387*** ,307*** ,314*** ,361*** ,208*** ,155*** ,240*** ,131** 
Item 29 ,555*** ,414*** ,393*** ,388*** ,314*** ,318*** ,265*** ,179*** ,209*** ,213*** 
Item 30 ,526*** ,543*** ,539*** ,347*** ,448*** ,413*** ,251*** ,266*** ,248*** ,274*** 
Total ,746*** ,688*** ,681*** ,515*** ,584*** ,635*** ,490*** ,477*** ,554*** ,473*** 

 
 
 

 Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 Item 25 Item 26 Item 27 Item 28 Item 29 Item 30 Total 
Item 21 1           
Item 22 ,532*** 1          
Item 23 ,317*** ,355*** 1         
Item 24 ,394*** ,499*** ,307*** 1        
Item 25 ,181*** ,171*** ,298*** ,406*** 1       
Item 26 ,144*** ,233*** ,271*** ,558*** ,645*** 1      
Item 27 ,225*** ,319*** ,460*** ,354*** ,298*** ,380*** 1     
Item 28 ,284*** ,363*** ,305*** ,343*** ,229*** ,449*** ,344*** 1    
Item 29 ,312*** ,375*** ,314*** ,335*** ,277*** ,305*** ,287*** ,447*** 1   
Item 30 ,296*** ,332*** ,312*** ,398*** ,356*** ,480*** ,415*** ,398*** ,387*** 1  
Total ,432*** ,551*** ,563*** ,635*** ,453*** ,490*** ,605*** ,530*** ,551*** ,665*** 1 
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 Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 
Item 1 1            
Item 2 -121** 1           
Item 3 -,051 ,038 1          
Item 4 ,149*** ,116** ,308*** 1         
Item 5 ,307*** ,217*** ,046 ,174*** 1        
Item 6 ,032 ,185*** -,030 ,008 ,060 1       
Item 7  ,115** ,028 ,117** ,228*** ,343*** -,039 1      
Item 8 ,157*** ,101** ,232*** ,474*** ,268*** ,021 ,393*** 1     
Item 9 ,038 ,080* -,004 ,030 -,032 ,109** ,018 -,019 1    
Item 10 ,207*** ,223*** ,151*** ,355*** ,374*** ,001 ,310*** ,368*** ,008 1   
Item 11 ,297*** ,288*** ,111** ,266*** ,512*** ,067 ,244*** ,286*** ,010 ,394*** 1  
Item 12 ,056 -,078 ,100* ,165*** ,088 -,250*** ,274*** ,171*** -,035 ,098* ,062 1 
Item 13 ,209*** ,301*** ,065 ,177*** ,296*** ,181*** ,174*** ,178*** ,090* ,314*** ,367*** -,072 
Item 14 ,120** ,058 ,086* ,181*** ,242*** ,042 ,413*** ,246*** -,019 ,273*** ,254*** ,032 
Item 15 ,188*** ,280*** ,164*** ,304*** ,345*** ,088* ,236*** ,274*** -,006 ,405*** ,395*** ,064 
Item 16  ,029 -,023 ,194*** ,277*** ,247*** -,005 ,366*** ,260*** -,017 ,190*** ,177*** ,182*** 
Item 17 ,020 -,010 ,053 -,046 -,065 ,093* -,057 -,034 ,262*** -,085* -,113** -,102* 
Item 18 ,044 ,030 ,285*** ,273*** ,064 ,020 ,080 ,165*** ,125** ,180*** ,075 ,026 
Item 19 ,184*** ,162*** ,107** ,234*** ,362*** ,072 ,245*** ,264*** -,007 ,370*** ,275*** ,054 
Item 20 ,144*** ,275*** ,004 ,087* ,081* ,096* ,029 ,102* ,188*** ,148*** ,207*** -,149*** 
Item 21 ,023 ,074 ,321*** ,257*** ,029 ,100* ,107** ,172*** ,095* ,196*** ,064 ,036 
Item 22 ,249*** ,256*** ,136*** ,316*** ,431*** ,057 ,289*** ,287*** -,005 ,374*** ,465*** ,135*** 
Item 23 ,070 ,132*** -,018 -,043 ,030 ,194*** -,066 -,059 ,021 ,049 ,069 -,420*** 
Item 24 ,084* ,058 ,155*** ,224*** ,279*** -,026 ,497*** ,297*** -,062 ,265*** ,244*** ,180*** 
Item 25 ,153*** ,239*** ,113** ,222*** ,232*** -,003 ,202*** ,189*** ,031 ,256*** ,322*** ,160*** 
Item 26 ,064 ,138*** ,282*** ,309*** ,081* ,094* ,156*** ,282*** ,139*** ,299*** ,191*** ,119** 
Item 27 ,305* ,241*** ,015 ,209*** ,368*** ,104* ,204*** ,271*** ,107*** ,367*** ,319*** -,036 
Item 28 ,215*** ,356*** ,046 ,212*** ,389*** ,111** ,159*** ,214*** ,037 ,288*** ,455*** -,010 
Item 29 -,061 ,048 ,345*** ,225*** -,076 ,029 ,004 ,128** ,063 ,103* ,004 ,067 
Item 30 ,087* ,120** ,193*** ,210*** -,006 ,095* -,022 ,178*** ,189*** ,094* ,061 ,023 
Item 31 ,308*** ,233*** ,081* ,284*** ,437*** ,083* ,260*** ,286*** -,006 ,422*** ,420*** ,090* 
Item 32 ,103* ,140*** ,094* ,113** ,235*** ,099* ,183*** ,088* -,031 ,202*** ,257*** -,094* 
Item 33 ,059 -,002 ,104* ,205*** ,243*** -,034 ,318*** ,264*** -,024 ,236*** ,185*** ,207*** 
Item 34 ,050 ,035 ,110** ,254*** ,204*** -,094* ,269*** ,210*** -,052 ,233*** ,145*** ,236*** 
Item 35 ,150*** ,229*** ,087* ,286*** ,330*** ,023 ,235*** ,209*** ,010 ,355*** ,332*** ,029 
Item 36 ,241*** ,301*** ,039 ,132*** ,271*** ,098* ,161*** ,126*** ,092* ,235*** ,306*** ,016 
Item 37 ,006 ,089* ,238*** ,190*** ,114** -,020 ,121** ,149*** ,022 ,178*** ,117** ,128** 
Item 38 ,105* ,158*** ,154*** ,159*** ,154*** ,075 ,138*** ,167*** ,098* ,347*** ,179*** ,019 
Item 39 ,205*** ,343*** -,044 ,147*** ,238*** ,160*** ,096* ,161*** ,104* ,224*** ,388*** -,040 
Item 40 ,100* ,042 ,169*** ,264*** ,270*** -,003 ,373*** ,372*** -,009 ,270*** ,191*** ,130*** 
Item 41 ,031 ,083* ,239*** ,307*** ,083* ,073 ,068 ,149*** ,049 ,222*** ,106** ,055 
Item 42 ,054 ,191*** ,116** ,166*** ,112** ,022 ,161*** ,184*** ,036 ,161*** ,170*** ,069 
Item 43 ,087* ,189*** ,100* ,201*** ,198*** ,066 ,139*** ,211*** ,090* ,327*** ,259*** ,014 
Item 44 ,079 ,084* ,044 ,109** ,123** ,126** ,163*** ,091* -,025 ,200*** ,156*** -,012 
Item 45 ,130*** ,087* ,074 ,174*** ,291*** ,064 ,419*** ,221*** -,015 ,254*** ,223*** ,105** 
Item 46 ,204*** ,314*** ,070 ,248*** ,398*** ,143*** ,215*** ,210*** ,037 ,359*** ,425*** ,018 
Item 47 ,031 ,076 ,160*** ,001 -,070 ,048 -,067 ,007 ,199*** -,052 ,009 -,026 
Item 48 ,138 ,180*** ,106** ,162*** ,200*** ,127** ,132*** ,174*** -,039 ,244*** ,261*** -,044 
Total ,326*** ,360*** ,310*** ,498*** ,520*** ,171*** ,504*** ,509*** ,149*** ,577*** ,554*** ,168*** 

 
 
 
 

 
 

Item  
13 

Item  
14 

Item 
15 

Item 
16 

Item 
17 

Item 
18 

Item 
19 

Item 
20 

Item 
21 

Item 
22 

Item 
23 

Item 
24 

Item 13 1            
Item 14 ,159*** 1           
Item 15 ,365*** ,244*** 1          
Item 16  ,073 ,270*** ,167*** 1         
Item 17 ,069 -,146*** -,031 -,009 1        
Item 18 ,118** ,100* ,233*** ,102* -,022 1       
Item 19 ,346*** ,245*** ,391*** ,168*** ,005 ,109** 1      
Item 20 ,370*** ,026 ,228*** -,041 ,099* ,106** ,206*** 1     
Item 21 ,132*** ,034 ,234*** ,051 ,061 ,533*** ,096* ,078 1    
Item 22 ,345*** ,208*** ,431*** ,257*** -,071 ,167*** ,359*** ,196*** ,116** 1   
Item 23 ,215*** ,059 ,108** -,061 ,016 -,007 ,094* ,249*** -,024 ,017 1  
Item 24 ,208*** ,401*** ,280*** ,520*** -,076 ,128** ,231*** ,022 ,087* ,327*** -,075 1 
Item 25 ,180*** ,176*** ,285*** ,236*** -,027 ,131*** ,236*** ,080 ,129*** ,350*** -,018 ,303*** 
Item 26 ,152*** ,158*** ,282*** ,211*** -,019 ,454*** ,240*** ,111** ,437*** ,235*** ,029 ,173*** 
Item 27 ,418*** ,132*** ,341*** ,084* ,043 ,090* ,375*** ,304*** ,120** ,342*** ,138*** ,159*** 
Item 28 ,406*** ,086* ,353*** ,100* ,004 ,072 ,318*** ,311*** ,023 ,393*** ,175*** ,145*** 
Item 29 ,030 ,082* ,151*** ,100* ,048 ,401*** ,026 ,033 ,527*** ,124** -,086* ,110** 
Item 30 ,170*** -,060 ,100* ,088* ,144*** ,195*** ,113** ,203*** ,183*** ,184*** ,050 ,021 

 
 

... /
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Item 
14 
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16 
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17 
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20 

Item 
21 

Item 
22 

Item 23 Item 
24 

Item 31 ,373*** ,214*** ,478*** ,159*** -,050 ,139*** ,377*** ,177*** ,166*** ,554*** ,068 ,243*** 
Item 32 ,263*** ,271*** ,261*** ,140*** -,088* ,044 ,280*** ,158*** ,046 ,274*** ,228*** ,243*** 
Item 33 ,093* ,244*** ,168*** ,353*** -,039 ,081* ,220*** ,018 ,091* ,236*** -,130*** ,428*** 
Item 34 ,115** ,216*** ,203*** ,255*** ,003 ,094* ,198*** -,029 ,182*** ,186*** -,202*** ,296*** 
Item 35 ,288*** ,200*** ,435*** ,175*** -,091* ,156*** ,308*** ,180*** ,153*** ,411*** ,080* ,224*** 
Item 36 ,364*** ,117** ,265*** ,114** ,062 ,007 ,267*** ,238*** ,026 ,310*** ,185*** ,154*** 
Item 37 ,074 ,090 ,213*** ,128** ,001 ,282*** ,191*** ,036 ,329*** ,175*** -,028 ,147*** 
Item 38 ,220*** ,084* ,308*** ,134*** -,007 ,223*** ,227*** ,105* ,217*** ,351*** ,022 ,173*** 
Item 39 ,397*** ,084* ,278*** ,073 ,054 ,044 ,212*** ,344*** ,038 ,293*** ,191*** ,078 
Item 40 ,194*** ,304*** ,238*** ,364*** -,021 ,167*** ,281*** ,058 ,214*** ,250*** -,020 ,435*** 
Item 41 ,138*** ,108** ,268*** ,177*** -,047 ,329*** ,142*** ,084* ,374*** ,228*** ,024 ,120** 
Item 42 ,068 ,155*** ,206*** ,183*** -,024 ,129** ,136*** ,074 ,211*** ,248*** -,034 ,196*** 
Item 43 ,256*** ,071 ,332*** ,150*** -,059 ,196*** ,219*** ,170*** ,182*** ,365*** ,059 ,163*** 
Item 44 ,172*** ,191*** ,106** ,150*** -,106* ,127** ,118** ,059 ,112** ,208*** ,012 ,166*** 
Item 45 ,199*** ,343*** ,261*** ,373*** -,017 ,065 ,219*** ,017 ,075 ,280*** -,034 ,507*** 
Item 46 ,416*** ,184*** ,416*** ,147*** -,030 ,097* ,367*** ,251*** ,174*** ,431*** ,171*** ,212*** 
Item 47 ,056 -,071 ,047 -,032 ,191 ,167*** ,043 ,155*** ,183*** ,065 ,026 -,067 
Item 48 ,284*** ,222*** ,318*** ,115** -,040 ,100* ,247*** ,156*** ,144*** ,228*** ,170*** ,210*** 
Total ,528*** ,429*** ,605*** ,452*** ,048 ,358*** ,540*** ,323*** ,380*** ,632*** ,111** ,539*** 
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Item 25 1            
Item 26 ,309*** 1           
Item 27 ,207*** ,160*** 1          
Item 28 ,213*** ,121** ,477*** 1         
Item 29 ,150*** ,350*** -,001 -,056 1        
Item 30 ,072 ,235*** ,210*** ,247*** ,218*** 1       
Item 31 ,286*** ,199*** ,361*** ,366*** ,128** ,151*** 1      
Item 32 ,144*** ,107** ,232*** ,255*** ,068 ,034 ,313*** 1     
Item 33 ,210*** ,181*** ,116** ,070 ,168*** ,040 ,202*** ,144*** 1    
Item 34 ,249*** ,167*** ,127** ,033 ,129** ,086* ,254*** ,087* ,355*** 1   
Item 35 ,234*** ,226*** ,323*** ,340*** ,127** ,053 ,387*** ,233*** ,188*** ,245*** 1  
Item 36 ,172*** ,143*** ,431*** ,427*** ,005 ,229*** ,420*** ,259*** ,115** ,075 ,246*** 1 
Item 37 ,188*** ,323*** ,140*** ,065 ,307*** ,181*** ,199*** ,127** ,162 ,166*** ,174*** ,102* 
Item 38 ,227*** ,225*** ,238*** ,230*** ,190*** ,092* ,322*** ,183*** ,145*** ,102* ,310*** ,166*** 
Item 39 ,206*** ,129** ,367*** ,497*** ,053 ,243*** ,320*** ,224*** ,011 ,005 ,255*** ,328*** 
Item 40 ,210*** ,271*** ,199*** ,139*** ,124** ,055 ,272*** ,231*** ,357*** ,317*** ,289*** ,184*** 
Item 41 ,157*** ,364*** ,165*** ,153*** ,336*** ,183*** ,227*** ,238*** ,155*** ,164*** ,259*** ,151*** 
Item 42 ,483*** ,317*** ,137*** ,118** ,201*** ,090* ,210*** ,158*** ,152*** ,189*** ,189*** ,172*** 
Item 43 ,258*** ,272*** ,238*** ,251*** ,133*** ,057 ,293*** ,215*** ,140*** ,079 ,289*** ,214*** 
Item 44 ,108** ,077 ,097* ,130*** ,055 ,017 ,175*** ,301*** ,090* ,129** ,213*** ,115** 
Item 45 ,218*** ,137*** ,188*** ,190*** ,078 ,038 ,244*** ,228*** ,331*** ,248*** ,276*** ,148*** 
Item 46 ,281*** ,199*** ,379*** ,483*** ,058 ,130*** ,401*** ,282*** ,177*** ,171*** ,436*** ,300*** 
Item 47 ,001 ,154*** ,160*** ,085* ,201*** ,256*** ,005 -,095* -,052 -,043 -,033 ,107** 
Item 48 ,171*** ,166*** ,225*** ,266*** ,112** ,041 ,300*** ,337*** ,171*** ,147*** ,267*** ,187*** 
Total ,478*** ,490*** ,545*** ,517*** ,307*** ,319*** ,624*** ,436*** ,440*** ,398*** ,537*** ,476*** 
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Item 37 1             
Item 38 ,145*** 1            
Item 39 ,088* ,223*** 1           
Item 40 ,209*** ,193*** ,073 1          
Item 41 ,273*** ,298*** ,142*** ,191*** 1         
Item 42 ,188*** ,197*** ,166*** ,213*** ,365*** 1        
Item 43 ,163*** ,532*** ,271*** ,183*** ,351*** ,249*** 1       
Item 44 ,143*** ,157*** ,118** ,183*** ,169*** ,108** ,179*** 1      
Item 45 ,091* ,122** ,092* ,401*** ,174*** ,175*** ,164*** ,192*** 1     
Item 46 ,144*** ,337*** ,412*** ,267*** ,247*** ,208*** ,392*** ,249*** ,247*** 1    
Item 47 ,049 ,027 ,159*** -,010 ,091* ,043 ,021 -,094* -,049 -,022 1   
Item 48 ,191*** ,253*** ,165*** ,240*** ,241*** ,123*** ,197*** ,201*** ,166*** ,280*** -,020 1  
Total ,371*** ,445*** ,448*** ,538*** ,442*** ,397*** ,458*** ,327*** ,494*** ,591*** ,143*** ,451*** 1 
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