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تندرستی
.1

تندرستی عمومی شما چگونه است؟
خيلی خوب
خوب
متوسط
بد
خيلی بد

.2

آيا دارای بيماری مزمن )طوالنی مدت( ،ناراحتی پس از يک حادثه ،نوعی معلوليت يا مشکل طوالنی مدت تندرستی ھستيد؟
نخير

بله

آيا اين ناراحتی ھا باعث کاھش قدرت کار کردن شما می شوند يا شما را از پرداختن به امور
روزمرۀ زندگی باز می دارند؟
نه ،به ھيچ وجه
بله ،تا حدی
بله ،بسيار زياد

.3

آيا می توانيد بدون مشکل متن عادی يک روزنامه را ببينيد و تشخيص دھيد؟
بله ،بدون عينک
بله ،با عينک
نخير

.4

آيا می توانيد بدون مشکل گفتگوی بين چند نفر را بشنويد؟
بله ،بدون سمعک
بله ،با سمعک
نخير

.5

آيا می توانيد مسافت کوتاھی )حدود  ١٠٠متر( را بدويد؟
بله

به سوال  ٧برويد

نخير
.6

آيا بخاطر وضعيت تندرستی تان در انجام يکی از فعاليت ھای زير محدوديت داريد؟
برای ھر سطر يک ضربدر بزنيد.
بله

الف-

آيا می توانيد بدون مشکل /ناراحتی از پله باال برويد؟
مثالً سوار اتوبوس يا قطار شويد

ب-

آيا می توانيد نسبتا سريع و به مدت کوتاھی )حدود  ۵دقيقه( پياده
راه برويد؟

ج-

آيا برای راه رفتن در بيرون از خانه به وسيلۀ کمکی يا کمک
فرد ديگری نياز داريد؟

.7

قد شما چقدر است؟
به سانتيمتر و بصورت عدد کامل )بدون اعشار( بنويسيد.

.8

سانتيمتر

.9

نخير

وزن شما چقدر است؟
به کيلو و بصورت عدد کامل )بدون اعشار( بنويسيد .اگر حامله
)باردار( ھستيد وزن عادی /معمولی خود را بنويسيد.
کيلوگرم

آيا دارای يک يا چند بيماری زير ھستيد؟
١
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الف(

ج(

.10

ب(

مرض قند )ديابت(؟

آسم؟

نخير

نخير

بله ،ولی ناراحتم نمی کند

بله ،ولی ناراحتم نمی کند

بله ،کمی ناراحتم می کند
بله ،شديداً ناراحتم می کند

بله ،کمی ناراحتم می کند
بله ،شديداً ناراحتم می کند
د(

آلرژی )حساسيت(؟

فشار خون باال؟

نخير

نخير

بله ،ولی ناراحتم نمی کند

بله ،ولی ناراحتم نمی کند

بله ،کمی ناراحتم می کند
بله ،شديداً ناراحتم می کند

بله ،کمی ناراحتم می کند
بله ،شديداً ناراحتم می کند

آيا دارای يک يا چند ناراحتی يا عالئم بيماری زير ھستيد؟
الف(

ب(

درد در کتف ھا ،گردن يا شانه ھا؟
نخير

نخير

بله ،کمی ناراحتی دارم
بله ،شديداً ناراحتی دارم
ج(

بله ،کمی ناراحتی دارم
بله ،شديداً ناراحتی دارم

درد خفيف دائمی يا شديد ناگھانی در دستھا ،آرنج ھا ،پاھا يا
زانوھا؟

د(

بله ،کمی ناراحتی دارم
بله ،شديداً ناراحتی دارم

بله ،کمی ناراحتی دارم
بله ،شديداً ناراحتی دارم

ز(

ط(

ک(

ميگرن؟
سردرد يا
ِ
نخير

نخير

ھـ(

دردھای شديد و ناگھانی کمر ،کمردرد ،درد لگن خاصره يا
سياتيک؟

و(

ترس ،نگرانی يا اضطراب؟

خستگی؟

نخير

نخير

بله ،کمی ناراحتی دارم
بله ،شديداً ناراحتی دارم

بله ،کمی ناراحتی دارم
بله ،شديداً ناراحتی دارم
ح(

ناراحتی ھای خواب؟

اگزما يا ناراحتی پوستی؟

نخير

نخير

بله ،کمی ناراحتی دارم
بله ،شديداً ناراحتی دارم

بله ،کمی ناراحتی دارم
بله ،شديداً ناراحتی دارم
ی(

صدای سوت /وز وز در گوش )تينيتوس(؟

عدم توانايی کنترل ادرار )نشت ادرار(؟

نخير

نخير

بله ،کمی ناراحتی دارم
بله ،شديداً ناراحتی دارم

بله ،کمی ناراحتی دارم
بله ،شديداً ناراحتی دارم
ل(

ناراحتی ھای مکرر معده و روده؟

اضافه وزن ،چاقی؟

نخير

نخير

بله ،کمی ناراحتی دارم
بله ،شديداً ناراحتی دارم

بله ،کمی ناراحتی دارم
بله ،شديداً ناراحتی دارم

٢
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خوبی حال روحی
 .11آيا در ھفته ھای گذشته توانسته ايد بر روی کارھايی که انجام
می دھيد تمرکز حواس داشته باشيد؟

 .12آيا در ھفته ھای گذشته از کارھايی که روزھا انجام داده ايد
خوشحال و راضی بوده ايد؟
بيش از معمول

بھتر از معمول
طبق معمول

طبق معمول

بدتر از معمول

کمتر از معمول

خيلی بدتر از معمول

بسيار کمتر از معمول

 .13آيا در ھفته ھای گذشته بعلت نگرانی دچار دشواری خواب
بوده ايد؟

 .14آيا در ھفته ھای گذشته توانسته ايد مشکالت خود را حل و
فصل کنيد؟

به ھيچوجه

بھتر از معمول

بله ولی نه بيش از حد معمول

طبق معمول

بيش از معمول

بدتر از معمول

خيلی بيش از حد معمول

خيلی بدتر از معمول

 .15آيا احساس می کنيد در ھفته ھای گذشته مفيد بوده ايد؟
بيش از معمول

 .16آيا در ھفته ھای گذشته دائما ً احساس بدبختی کرده و غمگين
بوده ايد؟

طبق معمول

به ھيچ وجه

کمتر از معمول

نه بيش از حد معمول

بسيار کمتر از معمول

بيش از معمول
خيلی بيش از حد معمول

 .17آيا در ھفته ھای گذشته توانسته ايد برای مسائل و موارد
مختلف تصميم گيری کنيد؟
بھتر از معمول

 .18آيا در ھفته ھای گذشته اعتقاد و اعتماد نسبت به خودتان را
از دست داده ايد؟
به ھيچ وجه

طبق معمول

بله ولی نه بيش از حد معمول

بدتر از معمول

بيش از معمول

خيلی بدتر از معمول

خيلی بيش از حد معمول

 .19آيا در ھفته ھای گذشته دائما ً خود را تحت فشار عصبی
احساس کرده ايد؟

 .20آيا در ھفته ھای گذشته احساس کرده ايد آدم بی ارزشی
ھستيد؟

به ھيچ وجه

به ھيچ وجه

بله ولی نه بيش از حد معمول

بله ولی نه بيش از حد معمول

بيش از معمول

بيش از معمول

خيلی بيش از حد معمول

خيلی بيش از حد معمول

 .21آيا در ھفته ھای گذشته احساس کرده ايد از ُعھدۀ حل
مشکالت خود برنمی آييد؟

 .22آيا در ھفته ھای گذشته اصالً کمی احساس خوشبختی کرده
ايد؟

به ھيچ وجه

بيش از معمول

بله ولی نه بيش از حد معمول

طبق معمول

بيش از معمول

کمتر از معمول

خيلی بيش از حد معمول

بسيار کمتر از معمول

٣
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.23

آيا در حال حاضر احساس می کنيد تحت فشار عصبی ھستيد )اِسترس داريد(؟
منظور از فشار عصبی )اِسترس( حالتی است که آدم خود را عصبی ،بيقرار ،عجول ،نگران يا حواس پرت احساس می کند.
به ھيچ وجه
تا حدی
تقريبا ً زياد
خيلی زياد

.24

با زدن ضربدر در يک چھارخانه در ھريک از موضوعات زير وضعيت تندرستی کنونی خود را مشخص کنيد.
قدرت تحرک )حرکت و جابجائی(:
من بدون مشکل راه می روم
من راه می روم ولی تا حدی مشکل دارم
من زمين گير ھستم
نظافت و بھداشت:
من برای نظافت و بھداشت روزانۀ خودم ،غذا خوردن و لباس پوشيدن به ھيچ کمکی نياز ندارم
من برای شستشوی خودم يا لباس پوشيدن تا حدی مشکل دارم
من نمی توانم خودم را بشويم يا لباس بپوشم
فعاليت ھای اصلی )مثالً کار ،تحصيل ،کارھای خانه ،فعاليت ھای خانوادگی و اوقات فراغت(:
من از عُھدۀ انجام فعاليت ھای اصلی خودم بر می آيم
من برای انجام فعاليت ھای اصلی خودم تا حدی مشکل دارم
من از عُھدۀ انجام فعاليت ھای اصلی خودم بر نمی آيم
دردھا /ناراحتی ھا
من ھيچ درد يا ناراحتی ندارم
من تا حدی درد يا ناراحتی دارم
من درد يا ناراحتی ھای شديدی دارم
نگرانی /غمگينی:
من نگران و غمگين نيستم
من تا حدی نگران و غمگين ھستم
من بسيار شديد نگران و غمگين ھستم

.25

آيا شما در  ١٢ماه گذشته ھيچ وقت در وضعيتی قرار گرفته ايد که بطور جدی فکر خودکشی به سرتان زده باشد؟
نخير
بله ،يک مرتبه
بله ،چندين مرتبه

.26

آيا شما در  ١٢ماه گذشته ھيچ وقت سعی کرده ايد خودکشی کنيد /اقدام به خودکشی کرده ايد؟
نخير
بله ،يک مرتبه
بله ،چندين مرتبه

تماس ھای شما با خدمات درمانی
۴
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.27

آيا شما در سه ماه گذشته با مراکز يا افراد زير مراجعه کرده يا آنھا به مالقات شما آمده اند؟
برای ناراحتی ھا يا بيماری خودتان کنار ھر سطر يک ضربدر بزنيد.
نخير

الف-

دکتر در بيمارستان

ب-

دکتر در درمانگاه ،مطب خصوصی يا دکتر محل کار و امثال
آن.

ج-

پرستار منطقه ای درمانگاه

د-

مطب نوجوانان )(Ungdomsmottagning

ھـ-

مددکار

و-

روانشناس

ز-

فيزيوتراپ

ح-

ناپراپات ،کايروپراکتور ،ھومئوپات و امثال آن.

ط-

در بيمارستان بستری بوده ام

بله ،يک
مرتبه

بله ،چندين
مرتبه

سالمت دندانھا
.28

بنظر شما سالمتی دنداھايتان چطور است؟
خيلی خوب
تقريبا ً خوب
نه خوب نه بد
تقريبا ً بد
خيلی بد

فعاليت و تحرک جسمانی
.29

در  ١٢ماه گذشته در اوقات فراغت خود چقدر تحرک و فعاليت جسمانی داشته ايد؟
اگر فعاليت ھای جسمانی شما در تابستان و زمستان باھم فرق می کنند ،سعی کنيد ميانگين /حد متوسط را در نظر بگيريد .توجه! فقط يک
گزينه را ضربدر بزنيد.
آرام نشستن در اوقات فراغت
يعنی اينکه شما بيشتر اوقات مطالعه می کنيد ،تلويزيون تماشا می کنيد ،با کامپيوتر مشغول می شويد ،به سينما می رويد يا به يک
مشغوليت آرام ديگری در اوقات فراغت خود می پردازيد
کمتر از  ٢ساعت در ھفته پياده روی يا دوچرخه سواری می کنيد يا به شيوۀ ديگری تحرک جسمی داريد.
تحرک جسمانی متوسط در اوقات فراغت
شما حداقل  ٢ساعت در ھفته اغلب بدون آنکه عرق کنيد
پياده روی يا دوچرخه سواری می کنيد يا به شيوۀ ديگری تحرک جسمی داريد .در اين قسمت پياده روی يا دوچرخه سواری بين محل
کار و خانه و ساير پياده روی ھا،
کارھای باغبانی عادی ،ماھيگيری ،پينگ پنگ و بولينگ نيز به حساب آورده می شود.
تحرک جسمانی مرتب و منظم و متوسط در اوقات فراغت
شما بطور مرتب و منظم  ١تا  ٢مرتبه در ھفته ھر دفعه به مدت حداقل  ٣٠دقيقه می دويد ،شنا می کنيد ،تنيس يا بدمينتون بازی می کنيد
يا به شيوۀ ديگری
فعاليت جسمی می کنيد که باعث می شود عرق کنيد.
تحرک جسمانی و تمرين بطور مرتب و منظم
شما بطور متوسط حداقل  ٣مرتبه در ھفته فعاليت جسمانی و تمرين می کنيد ،مثالً می دويد ،شنا می کنيد ،تنيس و بدمينتون بازی می
کنيد و ژيمناستيک يا مشابه آن تمرين می کنيد .ھر دفعه تمرين حداقل  ٣٠دقيقه طول می کشد.

۵
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.30

شما در يک ھفتۀ عادی چه مدت به فعاليت جسمی متوسط می پردازيد که باعث شود
بدن تان گرم شود؟
مثالً پياده روی سريع ،کارھای باغبانی ،کارھای سنگين خانه ،دوچرخه سواری ،شنا .اينگونه فعاليت ھا ممکن است در مواقع مختلف سال
متفاوت باشند ،ولی شما سعی کنيد يک ميانگين را در نظر بگيريد .يک گزينه را انتخاب کنيد.
 ۵ساعت در ھفته يا بيشتر
بيش از  ٣ساعت ،ولی کمتر از  ۵ساعت در ھفته
بين  ١تا  ٣ساعت در ھفته
حداکثر يک ساعت در ھفته
به ھيچوجه

عادات غذائی
.31

الف( شما چند وقت به چند وقت سبزيجات و سبزيجات غده ای /ريشه ای می خوريد؟
اين سوال شامل ھمه نوع سبزيجات ،حبوبات و سبزيجات غده ای /ريشه ای )بغير از سيب زمينی( می شود .منظور سبزيجات تازه ،يخ زده،
کنسروی ،پخته ،نوشيدنی ھای سبزيجاتی ،سوپ ھای سبزيجات و امثال آن است .خوردن اينگونه مواد ممکن است در مواقع مختلف سال
متفاوت باشند ،ولی شما سعی کنيد يک ميانگين را در نظر بگيريد .يک گزينه را انتخاب کنيد.
 ٣مرتبه در روز يا بيشتر
 ٢مرتبه در روز
 ١مرتبه در روز
 ۵تا  ۶مرتبه در ھفته
 ٣تا  ۴مرتبه در ھفته
 ١تا  ٢مرتبه در ھفته
چند مرتبه در ماه يا ھرگز
ب( شما چند وقت به چند وقت ميوه جات ،توت و تمشک می خوريد؟
اين سوال شامل ھمه نوع ميوه جات ،توت و تمشک )تازه ،يخ زده ،کنسروی ،آب ميوه ،کمپوت و امثال آن( می شود .خوردن اينگونه مواد
ممکن است در مواقع مختلف سال متفاوت باشند ،ولی شما سعی کنيد يک ميانگين را در نظر بگيريد .يک گزينه را انتخاب کنيد.
 ٣مرتبه در روز يا بيشتر
 ٢مرتبه در روز
 ١مرتبه در روز
 ۵تا  ۶مرتبه در ھفته
 ٣تا  ۴مرتبه در ھفته
 ١تا  ٢مرتبه در ھفته
چند مرتبه در ماه يا ھرگز

سيگار کشيدن ،استفاده از نسوار )اِسنوس( و ساير مواد
.32

آيا ھر روز سيگار می کشيد؟
بله

به سوال  ٣۵برويد

نخير
.33

آيا ھر از گاھی سيگار می کشيد؟
بله
نخير

.34

آيا قبالً به مدت حداقل  ۶ماه ھر روز سيگار کشيده ايد؟
بله
نخير

.35

آيا ھر روز از نسوار )اِسنوس( استفاده می کنيد؟
۶
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بله

به سوال  ٣٧برويد

نخير
.36

آيا ھر از گاھی نسوار )اِسنوس( استفاده می کنيد؟
بله
نخير

.37

آيا ھرگز حشيش يا "ماری جوآنا" کشيده ايد؟
نخير
بله ،بيش از  ١٢ماه قبل
بله ،در  ١٢ماه گذشته
بله ،در  ٣٠روز گذشته

.38

آيا ھرگز مواد مخدر ديگری بغير از حشيش يا "ماری جوآنا" )مثالً آمفتامين ،کوکائين ،ھروئين ،اِکستاسی يا اِل.اِس.دی( استفاده کرده ايد؟
نخير
بله ،بيش از  ١٢ماه قبل
بله ،در  ١٢ماه گذشته
بله ،در  ٣٠روز گذشته

.39

آيا ھرگز از داروھائی که به نسخه نياز دارند بدون آنکه برای شما تجويز شده باشتد ،استفاده کرده ايد؟
منظور اين است که آيا چنين داروئی را بدون داشتن نسخه يا مقدار بيشتری نسبت به مقدار تجويز شده توسط دکتر استفاده کرده ايد يا نه.
نخير
بله ،بيش از  ١٢ماه قبل
بله ،در  ١٢ماه گذشته
بله ،در  ٣٠روز گذشته

عادات قمار و شرط بندی
.40

آيا در  ١٢ماه گذشته التاری خريده يا روی بازی ھا شرط بندی کرده ايد؟
منظور از قمار و شرط بندی ،التاری سه قلو ،التاری بينگو ،بازی ھای کازينوئی ،شرط بندی مسابقات ورزشی ،شرط بندی روی اسب يا
مشابه آن و قمار با پول در اينترنت مانند پوکر يا شرط بندی ھای ديگر است.
بله
نخير

.41

به سوال  ۴۵برويد

آيا در  ١٢ماه گذشته بيش از آنچه واقعا ً پول برای باخت داشته باشيد ،قمار و شرط بندی کرده ايد؟
می توانيد بگوييد...
ھرگز
گاھی اوقات
اغلب
تقريبا ً ھميشه
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.42

آيا در  ١٢ماه گذشته نياز داشته ايد مبالغ زيادی قمار و شرط بندی کنيد تا ھمان ھيجان سابق را احساس کنيد؟
می توانيد بگوييد...
ھرگز
گاھی اوقات
اغلب
ً
تقريبا ھميشه

.43

آيا در  ١٢ماه گذشته يک روز ديگر قمار و شرط بندی کرده ايد تا پول ھايی را که باخته ايد دوباره بدست بياوريد؟
می توانيد بگوييد...
ھرگز
گاھی اوقات
اغلب
تقريبا ً ھميشه

.44

آيا در  ١٢ماه گذشته پول قرض کرده ايد يا چيزی را فروخته ايد تا بتوانيد قمار و شرط بندی کنيد؟
می توانيد بگوييد...
ھرگز
گاھی اوقات
اغلب
تقريبا ً ھميشه

عادات نوشيدن مشروبات الکلی
منظور از مشروبات الکلی ،آبجوی معمولی ،آبجوی متوسط يا قوی ،شراب سيب يا گالبی )سيدِر( ،شراب ،شراب قوی و مشروب الکلی قوی
مانند ودکا و ويسکی است.
به اين سواالت با دقت و صداقت ھر چه بيشتر پاسخ دھيد.

منظور از "ليوان" يکی از موارد زير است:

.45

در  ١٢ماه گذشته چند وقت به چند وقت مشروب الکلی نوشيده ايد؟
 ۴مرتبه در ھفته يا بيشتر
 ٢تا  ٣مرتبه در ھفته
 ٢تا  ۴مرتبه در ھفته
 ١مرتبه در ماه يا خيلی بندرت
نخير

به سوال  ۴٨برويد
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.46

برای نمونه در يک روز چند "ليوان" )مثال را مشاھده کنيد( مشروب الکلی می نوشيد؟
 ١تا ٢
 ٣تا ۴
 ۵تا ۶
 ٧تا ٩
 ١٠يا بيشتر
نمی دانم

.47

چند وقت به چند وقت در يک نوبت شش "ليوان" يا بيشتر می نوشيد؟
ھر روز يا تقريبا ً ھر روز
ھر ھفته
ھر ماه
بندرت يکبار در ماه
ھرگز

٩
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وضعيت مالی
.48

اگر قرار باشد ناگھان در وضعيت غير قابل پيش بينی قرار بگيريد که الزم باشد در مدت يک ھفته  ١۵٠٠٠کرون تھيه کنيد ،آيا از ُعھدۀ
اينکار برمی آييد؟
بله
نخير

.49

آيا در  ١٢ماه گذشته اتفاق افتاده که شما برای تأمين مخارج روزمرۀ غذا ،اجاره خانه ،صورتحساب ھای خود و غيره مشکل داشته باشيد؟
نخير
بله ،يک دفعه
بله ،چند دفعه

کار ،تحصيل و مشغوليت
.50

باالترين مدرک تحصيلی شما چيست؟
سيکل اول )ابتدائی /راھنمائی( ،مدرسۀ ھمگانی ،مدرسۀ نظام قديم يا مشابه آن
دورۀ  ٢سالۀ دبيرستانی يا ھنرتان فنی و حرفه ای
دورۀ  ٣تا  ۴سالۀ دبيرستانی
دبيرستان ھمگانی بزرگساالن يا مشابه آن
دانشگاه يا مدرسۀ عالی کمتر از  ٣سال
دانشگاه يا مدرسۀ عالی  ٣سال يا بيشتر

.51

مشغوليت اصلی شما در حال حاضر چيست؟
در اينجا می توانيد چندين گزينه را انتخاب کنيد.
به ميزان

کار استخدامی
دارای شرکت يا کسب و کار خصوصی
مرخصی خدمتی يا مرخصی والدين
تحصيل ،کارآموزی
مشغول اقدامات بازار کار
بيکار
بازنشستۀ سنی

کمک ھزينه بيماری يا فعاليت می گيرم )بازنشستۀ بيماری يا زودرس ھستم(
در مرخصی استعالجی طوالنی مدت بسر می برم )بيش از  ٣ماه(
کارھای خانۀ خودم را انجام می دھم
ساير ،در چھارخانه بنويسيد:
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.52

کار يا شغل اصلی شما چيست يا چه بوده است؟
اگر در حال حاضر کار نمی کنيد ،کار يا شغل اصلی خود را که داشته ايد بنويسيد
اگر چندين کار /شغل داشته ايد ،کار يا شغل اصلی خود را بنويسيد.
نام يا عنوان کار و شغل خود را حتی االمکان مفصل بنويسيد .مثالً بجای معلم بنويسيد معلم دورۀ ابتدائی
مثالً بجای پرستار بنويسيد پرستار اطاق عمل
مثال :بجای راننده مثالً بنويسيد:

کار يا شغل خود را با حروف بزرگ بنويسيد:

.53

وظايف کاری اصلی شما چيست يا چه بوده است؟
وظايف کاری اصلی خود را شرح دھيد .اگر مثالً رييس پروژه ھستيد ،بنويسيد چکار می کنيد ،مثالً "مسئول بھبود محيط کار در بخش مراقبت
از سالمندان ھستم" .اگر مثالً کارگر کارخانه ھستيد ،بنويسيد که شما چه توليد می کنيد.
اگر رئيس ھستيد ،نوع رياست خود را شرح دھيد و توضيح دھيد آيا رؤسای ديگری زير دست خود داريد يا نه .مثالً رئيس قسمت با سه رئيس
واحد زيردست خود يا رئيس فروشگاه بدون داشتن رئيس زيردست خود.

در قسمت زير چند سوال برای افرادی مطرح می شود که کار و شغل دارند )حتی اگر در مرخصی استعالجی يا مرخصی والدين بسر می بريد نيز
پاسخ دھيد( .اگر شما کار و شغل نداريد به سوال  ۵٨برويد.
.54

آيا شما نگران ھستيد که کار خود را امسال از دست بدھيد؟
بله
نخير

محيط کار
.55

اگر به کمک و حمايت نياز داشته باشيد آيا ھمکاران شما اين کمک و حمايت را به شما می دھند؟
بله ،در اغلب موارد
بله ،تا حدی
نخير
نمی دانم
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.56

اگر به کمک و حمايت نياز داشته باشيد آيا رئيس مستقيم شما اين کمک و حمايت را به شما می دھد؟
بله ،در اغلب موارد
بله ،تا حدی
نخير
نمی دانم
من رئيس ندارم

.57

از وظايف کاری خود تا چگونه راضی و خوشنود ھستيد؟
خيلی خوب
تقريبا ً خوب
نه خوب نه بد
تقريبا ً بد
خيلی بد

آسايش و روابط اجتماعی
.58

آيا اتفاق افتاده که شما بخاطر ترس از مورد حمله قرار گرفتن ،مورد زورگيری قرار گرفتن يا ساير مزاحمتھا در خانه بمانيد و بيرون نرويد؟
نخير
بله ،گاھی اوقات
بله ،اغلب اوقات

.59

الف( آيا در  ١٢ماه گذشته مورد خشونت جسمی قرار گرفته ايد؟
بله
به سوال  ۶٠برويد

نخير

ب( اين خشونت کجا اتفاق افتاد؟
در اينجا می توانيد چندين گزينه را انتخاب کنيد.
در محل کار /سر کار /در مدرسه
در خانه
در خانه فرد ديگری /در منطقۀ مسکونی
در يک محل عمومی /در يک مکان خوشگذرانی
در يا در مجاورت قطار ،اتوبوس ،مترو
جای ديگر
.60

آيا در  ١٢ماه گذشته مورد تھديد يا تھديدات به خشونت قرار گرفته ايد طوری که دچار ترس شده باشيد؟
بله
نخير

.61

آيا در سه ماه گذشته طوری با شما برخورد يا رفتار شده که احساس تحقير و توھين شدن کرده باشيد؟
نخير

به سوال  ۶٣برويد

بله ،يک مرتبه
بله ،چندين مرتبه
.62

آيا آن رفتار يا برخورد تحقير آميز با يکی از موارد زير ارتباط داشت؟
در اينجا می توانيد چندين گزينه را انتخاب کنيد.
متعلق بودن به يک قوم بخصوص
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جنسيت
تمايالت جنسی
سن و سال
معلوليت
دين و مذھب
رنگ پوست
شکل ظاھر
ھويت جنسيتی يا ابرازات جنسيتی
ساير
نمی دانم
.63

آيا شما کسی را داريد که احساسات و عواطف درونی خود را با در ميان بگذاريد و به او اعتماد داشته باشيد؟
بله
نخير

.64

اگر دارای مشکالت عملی روزمره يا مريض باشيد کسی يا کسانی را داريد که به شما کمک کنند؟
مثالً از او مشورت و راھنمائی دريافت کنيد ،وسايلی را قرض کنيد ،برای خريد مواد غذائی يا تعميرات مختلف و غيره از او کمک بگيريد.
بله ،ھميشه
بله ،در اغلب موارد
نخير ،در اغلب موارد ندارم
نخير ،ھرگز

.65

آيا بطور کلی فکر می کنيد که می توان به اغلب مردم اعتماد کرد؟
بله
نخير

.66

آيا در  ١٢ماه گذشته در ھيچيک از فعاليت ھای زير شرکت کرده ايد؟
در اينجا می توانيد چندين گزينه را انتخاب کنيد.
کالس آموزشی /دورۀ آموزشی در محل کار خود
کالس آموزشی /دورۀ آموزشی در اوقات فراغت خود
جلسۀ اتحاديۀ صنفی
ساير جلسات انجمنی
تئاتر /سينما
نمايشگاه آثار ھنری
اجتماعات مذھبی
مراسم ورزشی
ارسال يادداشت خوانندگان به روزنامه /مجله يا وبالگ
ھر نوع تظاھرات
اماکن عمومی مانند نايت کالب)کاباره( ،ديسکو يا مشابه آن
ميھمانی ھای بزرگ فاميلی
ميھمانی خصوصی
گپ اينترنتی يا ارائۀ اظھارنظر در شبکه ھای اجتماعی اينترنت
شرکت در فعاليت ھای اجتماعی در اينترنت مانند بازی ،کانون بحث و تبادل نظر
ھيچيک از موارد فوق

١٣
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پيشينه
.67

شما گرايش جنسی خود را چگونه توصيف می کنيد؟
دگر جنسگرا
دوجنسگرا
ھمجنسگرا
نمی دانم
ساير

.68

چه سالی متولد شده ايد؟
سال:

.69

الف( شما با چه کسی در خانه زندگی می کنيد؟
يعنی در بيشتر روزھای ھفته با چه کسی زندگی می کنيد .می توانيد چند گزينه را انتخاب کنيد.
ھيچکس
والدين /خواھر و برادر
ھمسر /ھمزی /شريک زندگی
ساير بزرگساالن
فرزند

شما با چند فرزند زندگی می کنيد؟

تعداد

ب( فرزندانی که شما با آنھا زندگی می کنيد چند ساله ھستند؟
می توانيد چند گزينه را انتخاب کنيد.
 ٠تا  ۶ساله
 ٧تا  ١٢ساله
 ١٣تا  ١٧ساله
 ١٨ساله و باالتر

با تشکر از اينکه وقت صرف کرديد و به پرسشنامه پاسخ داديد
پرسشنامه را در پاکت مخصوص پاسخ بگذاريد و ارسال کنيد.

١۴

