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 استفاده از ارعاب  استفاده از تهدید و اجبار

، هاترساندن وی با استفاده از نگاه 
  شکستن اشیا • اعمال، حرکات

سلوک  •  مال وی از بین بردن • 
 حیوانات خانگیبا  انهبیرحم

 .نشان دادن اسلحه • 

استفاده از سؤی 

 رفتار اقتصادی

   نگهداشتن وظیفه ممانعت وی از گرفتن یا
  او را وادار ساختن به تقاضای پول  •

را ش پول• دادن مدد معاش به او  •
عدم دسترسی یا عدم دادن معلومات  • گرفتن

 به وی در مورد درآمد فامیل

 قدرت
و   

کنترول   امتیازات مردانهاستفاده از  
اتخاذ •  رویه کردن با وی به مثل یک خدمه

رویه کردن به گونه " •  تمامی تصامیم بزرگ
بودن به گونه شخصی که نقش •  قلعه" آمر

 مردها و زنها را تعین میکند

  استفاده از اطفال

در مورد اطفال  وادار کردن وی تا
استفاده  • احساس کند مقصر خود را

استفاده •  برای رساندن پیاماز اطفال 
 از دید و بازدید برای اذیت کردن وی

 تهدید به گرفتن اطفال  •

کم ارزش نشان 

دادن، رد کردن و 

 مالمت کردن
کم ارزش نشان دادن سؤ رفتار و جدی 

 مورد این نگرفتن نگرانی های وی در

گفتن اینکه سؤی رفتار صورت نگرفته  • 

  توهین آمیز رفتارمسئولیت  انتقال • است

 گفتن اینکه او سبب شد  •

 استفاده از تجرید
با کی کنترول اینکه وی چی میکند، کی را میبیند و 

  میکند، چی مطالعه میکند، کجا میرود صحبت
 •  محدود ساختن دخالت وی در امور بیرونی

از حسادت برای توجیه اعمال هاستفاد  

عاطفیسؤ رفتار   

 پائین جلوه دادن وی   
در مورد خودش  وادار کردن وی تا • 

به نام ها  او را•  باشداحساس بدی داشته 
فکر  وادار کردن وی تا • صدا زدن مختلف

   بازی های زهنیانجام  • کند دیوانه است
 وادار کردن وی تا•  تحقیر کردن وی  •

 مقصر استکه او احساس کند 

 

تهدید کردن به و/ یا تهدید به انجام چیزیکه به 

کردن که او را  تهدید  • وی آسیب برساند

،که او را به  ،که خودکشی کنید رها کنید

 به وی ساختن وادار • ویلفیر گزارش بدهید

 به وی ساختن وادار •  تاز اتهاما گذشتن

 قانونی غیر های کار انجام
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