
 

 

 

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

پرسشنامه   نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

دیمراجعه نما تیبه داخل سا . 
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چیزی را می خواهد معموال سعی می کنم که آن را به دست   وقتی فرزندم 1

 بیاورم. 

     

      فعال است که مرا به کلی درمانده کرده است.  فرزندم آنقدر 2

      به سادگی حواسش پرت می شود.  فرزندم نامنظم به نظر می رسد و 3

      فرزندم مشکل است. نسبت به اغلب بچه های ديگر، تمرکز و توجه برای 4

      مشغول کند.  يك اسباب بازیفرزندم می تواند بیش از ده دقیقه خود را با  5

       بیش از حد انتظار من حواس فرزندم پرت است. 6

      تر از حد انتظار من است. فرزندم فعال 7



 

 

می زند و ايجاد   هنگام لباس پوشیدن يا حمام رفتن، فرزندم مدام وول 8

 ناراحتی می کند. 

     

آسانی او را از آن منصرف   وقتی فرزندم چیزی می خواهد، می توان به 9

 کرد. 

     

      بتواند مرا خوشحال کند.  فرزندم کمتر کارهايی را انجام می دهد که 10

دلش می خواهد   بیشتر مواقع احساس می کنم که فرزندم دوستم دارد و 11

 پیش من باشد.

     

نمی خواهد که   گاهی احساس می کنم که فرزندم دوستم ندارد و دلش 12

 پیش من باشد.

     

      که من انتظار دارم.  گشاده رويی فرزندم نسبت به من، کمتر ازآن است 13

کنم که ارزش   وقتی کارهايی را برای فرزندم انجام می دهم، احساس می 14

 زيادی برای آنها قائل نیست. 

     

 را بهتر توصیف می کند. کدامیك از جمله های زير فرزند شما 15

  تقريبا همیشه دوست دارد با من بازی کند.  -1

  گاهی دوست دارد با من بازی کند.  -2

  برايش فرقی نمی کند که با من بازی کند. -3

  معموال دوست ندارد با من بازی کند.  -4

 بازی کند. تقريبا هرگز دوست ندارد با من  -5

 ناراحتی و گريه های فرزند من: 16

  انتظار دارم. بسیار کمتر از آن که  -1

  کمتر از آن است که انتظار دارم.  -2

  أی است که انتظار دارم. تقريبا همان اندازه  -3

  بیش از آن است که انتظار دارم.  -4

 دائمی است.  تقريبا  -5

ديگر   به نظر می رسد که ناراحتی و گريه فرزندم من، از اغلب بچه های 17

 بیشتر است.

     

      .() نمی خندد  بازی می کند اغلب لبخند نمی زند وقتی فرزندم  18

      وقتی از خواب بیدار می شود، معموال بد خلق است. 19

فرزندم دمدمی مزاج است و به آسانی برافروخته می   احساس می کنم که 20

 شود.

     

21  ========================================================      

 احساس می کنم که مسئولیت هايم به عنوان والد ) مادر يا پدر ( مرا در 70

 کرده است.دام خود اسیر 

     



 

 

      فرزندم شده است.  اغلب احساس می کنم که زندگیم وقف ارضای نیازهای 71

متفاوتی را انجام   از وقتی اين بچه به دنیا آمده نتوانسته ام کارهای جديد و 72

 دهم. 

     

نتوانسته ام کارهای   از وقتی بچه دار شده ام احساس می کنم که هرگز 73

 را انجام دهم. مورد عالقه ام 

     

      منزلمان جايی را پیدا کنم تا در آنجا تنها باشم. به سختی می توانم در 74

عنوان والد ) مادر يا پدر ( فکر می کنم اغلب   وقتی درباره خودم به 75

 احساس گنهکاری می کنم.  احساس بدی بدی نسبت به خودم دارم يا

     

      ناراحتی می کنم.  برای خودم خريدم احساس در مورد آخرين لباسی که  76

را مسئول   وقتی فرزندم بیش از حد ناراحتی يا بد رفتاری می کند، خود 77

 می دانم و مانند اين است که کاری را به درستی انجام نداده ام 

     

      بار که فرزندم اشتباهی می کند، خود را واقعا مقصر می دانم.  هر 78

      چگونگی احساسم نسبت به فرزندم، احساس گناه می کنم.  دربارهاغلب  79

      درمورد زندگیم مرا نگران می کنند. چیز های بسیار کمی 80

تر و افسرده تر از آن بودم که   پس از ترك بیمارستان با نوزادم، غمگین 81

 انتظار داشتم. 

     

نهايت احساس گناه می کنم و  می شوم در  وقتی نسبت به فرزندم عصبانی 82

 اين احساس مرا ناراحت می کند.

     

يکماه پس از آنکه فرزندم را از بیمارستان به خانه آوردم، احساس   تقريبا 83

 انتظار غمگین و افسرده ام.  کردم که بیش از حد 

     

همسرم ) يا دوستانم ( در   از وقتی فرزندم به دنیا آمده، از کمك و حمايت 84

 حدی که انتظار داشتم برخوردار نبوده ام. 

     

شدن، بیش از حد انتظار، مشکالتی در روابط با همسرم ايجاد   بچه دار 85

 کرده است

     

بچه دار شده ام من و همسر ) يا دوستانم ( نتوانسته ام بسیاری از   از وقتی 86

 انجام دهیم.  کارها را با هم

     

انتظار می   شده ام من همسرم، آنطور که از يك خانوادهز وقتی بچه دار ا 87

 رود، اوقات زيادی را با هم نمی گذرانیم. 

     

به دنیا آمده است به مسائل جنسی رغبت کمتری   از وقتی آخرين فرزندم 88

 دارم. 

     

شدن، تعداد مسائلی را که با خانواده همسرم و   بنظر می رسد که بچه دار 89

 خويشاوندان داشته ايم افزايش داده است. 

     



 

 

      بچه داشتن، پر خرج تر از بوده است که انتظار داشتم. 90

      می کنم که تنها و بدون دوست هستم.  من احساس  91

      ندارم که به من خوش بگذرد. وقتی به مهمانی می روم معموال انتظار 92

      نیست.  ديگران، مانند گذشتهرغبت و توجه من نسبت به   93

اغلب احساس می کنم که افراد همسالم از معاشرت با من خوششان نمی   94

 آيد.

     

وقتی در مراقبت با فرزندم با مشکلی مواجه می شوم، افراد زيادی هستند   95

 می توانم از آنها کمك يا راهنمايی بخواهم.  که

     

توانم دوستانم را ببینم يا دوستان   کمتر میز وقتی بچه دار شده ام ا 96

 جديدی پیدا کنم. 

     

بیمار تر از معمول بوده ام و يا بیش از معمول درد و   در شش ماه گذشته، 97

 رنج داشته ام. 

     

      جسمانی حالم اغلب خوب است. ز لحاظا 98

      چه دار شدن، تغییراتی را در من ايجاد کرده. ب 99

      چیزها برايم مانند گذشته لذت بخش نیست  100

  از وقتی بچه دار شده ام. 101

  اغلب بیمار بوده ام. -1

  حالم زياد خوب نبوده. -2

  نکرده است. نسبتا فرقی  -3

  وضع سالمتم تغییری نکرده است.  -4

  وضع سالمتم بهتر شده است.  -5
 


