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(VIF)  خشونت بین بزرگساالن یا خشونت علیه کودک

 __________ :دیگری پدر مادر  ر شده استپتوسط این فرد پرسشنامه 

. آیا شما که بزرگسال هستید کتک خورده اید، لگد به شما زده اند، شما را هل داده اند یا به شکل دیگری ۱
 توسط یک فرد بزرگسال آسیب دیده اید؟

   ذشتهگ، در سال یآر 
    ،گذشتهسال  ۳تا  ۱ درآری
   گذشتهسال  ۳بیش از  ،آری 
   نه 

شما آسیب رسانده است، این شخص چه کسی بود که به شما آسیب رساند؟ کسی بهاگر 
   شخصی که من می شناسم و اکنون رابطه خصوصی با وی دارم
   مشخصی که من پیش از این رابطه خصوصی با وی داشته ا  
    دیگریشخص 

به عنوان یک فرد بزرگسال از سوی یک فرد بزرگسال دیگر به شکل دیگری مورد تمسخر، . آیا شما ۲
؟تهدید یا آزار و اذیت و آسیب قرار گرفته اید  

   آری، در سال گذشته 
    گذشتهسال  ۳تا  ۱آری، در
    گذشتهسال  ۳آری، بیش از 
   نه 

ا آسیب رسانده است، این شخص چه کسی بود که به شما آسیب رساند؟شم کسی بهاگر 
   شخصی که من می شناسم و اکنون رابطه خصوصی با وی دارم
   شخصی که من پیش از این رابطه خصوصی با وی داشته ام  
   شخص دیگری 

 ۳. آیا شما در رابطه خصوصی کنونی خودتان احساس امنیت می کنید؟
   آری  
   نه 

   در حال حاضر رابطه خصوصی با کسی ندارم

باعث می شود هم اکنون شما با رفتارش وجود دارد که  پیشین. آیا فردی از یک مناسبات خصوصی ۴
احساس ناامنی کنید؟ 

   نه
   آری، چه چیزی؟ _________________________________________ 
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(VB) خشونت علیه کودک  

کودکی که شما با او زندگی می کنید یا پیشتر با وی زندگی می کرده اید در خالل مدت رشد خود از یک فرد  آیا. ۵
بزرگسال که این کودک با وی زندگی می کرده است کتک خورده است، به وی لگد زده شده، هل داده شده یا به 

شکل دیگری آسیب دیده است؟
    گذشتهآری، در سال 
    گذشتهسال  ۳تا  ۱آری، در
    گذشتهسال  ۳آری، بیش از 
   نه 

کودک یا کودکان آسیب رسانده است، این شخص چه کسی بود که آسیب را وارد کرد؟این  کسی بهاگر 
 مادر  پدر  شخص دیگری: ___________________ 

یک سوی رشد خود از  با وی زندگی می کرده اید در خالل مدتکودکی که شما با او زندگی می کنید یا پیشتر  آیا. ۶
به شکل دیگری مورد تمسخر، تهدید یا آزار و فرد بزرگسال که این کودک با وی زندگی می کرده است 

اذیت و آسیب قرار گرفته اید؟
   آری، در سال گذشته 
    گذشتهسال  ۳تا  ۱آری، در
    گذشتهسال  ۳آری، بیش از 
   نه 

آسیب رسانده است، این شخص چه کسی بود که آسیب را وارد کرد؟ کودک یا کودکاناین  کسی بهاگر 
 مادر  پدر  شخص دیگری: ___________________ 

Formuläret har ursprungligen utformats och använts i studier av leg. psykolog Ole Hultman, disputerad vid Göteborgs universitet.


