
 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 ن یاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 
 

 (1989)وندنبرگ  یپرسشنامه اضطراب باردار
 

طراحی و تنظیم    1989سوال بوده که توسط وندنبرگ و همکارانش در سال    17پرسشنامه اضطراب بارداری دارای  

  مان یترس از زابعد )    5داری می باشد که دارای  در دوران بار شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش اضطراب  

در خلق و    راتییترس از تغ،  ییدر روابط زناشو رییترس از تغ،  ی روان  ای  یجسم  یبچه معلوم  کی   دنییترس از زا،  

 ( می باشد. مادر یشخص  یدر زندگ  راتیی ترس از تغ، آن بر کودک یامدهایخو و پ

  ل یو تحل  ری+ تفس ینمره گذار  وه ی+ ش   ی + سواالت تخصص فیتعار ی پرسشنامه به صورت کامل دارا  ن یدر ضمن ا

 . باشد   ی+ منابع م  ییایو پا  یی+ روا

 
 

 قسمتی از سواالت:

 

ف 
دی

ر
 

 7 6 5 4 3 2 1 سواالت

        نگران تغییرات ناگهانی خلق و خوی خود هستم.  1

        در مورد کج خلقی هایم نگران هستم.  2

باعث شود  نگران این هستم که خیلی در مورد خودم فکر کنم و این ممکن است   3

 منزوی شوم. 

       

        می ترسم که فرزندم ممکن است سالم نباشد. 4

5  =================================================================        

        از اینکه مجبور شوم به خاطر بچه خیلی چیزها را از دست بدهم اندکی نگران هستم.  15

بعضی وقت ها نگران اینم که مدر شدن ممکن است باعث تغییرات زیادی در من   16

 شود، مثال احساس پیری کنم.

       



        نگرانم هستم که بچه ام به یک کودک پر دردسر تبدیل شود. 17

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه: 
 

 عنوان  نمره 

 . ستیاصال درست ن 1

 قابل قبول است ی به سخت 2

 باشد غلط است کیاز آنکه صح  شتریب 3

 به طور متوسط درست است  4

 درست است  یتاحد  5

 قابل قبول است ی به مقدار قابل توجه 6

 کامال درست است. 7

 


