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 «FODاضطراب مرگ پرسشنامه »

 

 

 مییاز همکاری صمیمانه شما تشکر می نماصادقانه به سؤاالت جواب بدهید.  از شما تقاضا می شود

 

 ی فرم:اطالعات تکمیل کننده

 ............................شغل: ................................. ..........سن: .............................. ........جنسیت: .......................... 

 ................وضعیت تاهل )متاهل/مطلقه(: .....تعداد فرزند: ..................... .میزان تحصیالت: ...................

بسیار   

 کم

بسیار  زیاد تاحدودی کم

 زیاد

ن به سیدمیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: ر 1

 .انزوای کامل

     

 ه بودنوتامیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: ک 2

 .طول مدت زندگی

     

ه مرگ ینکمیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: ا 3

ته باعث عدم رسیدن شما به رشد و پیشرفت هایی که می توانستید داش

 .باشید، گردد

     

در  ردنمیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: م 4

 .سنین جوانی

     

حسی  ن چهمیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: اینکه مرد 5

 .خواهد داشت

     

ر رگ دیگاز م ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: اینکه بعدمیزان  6

 .نمی توان چیزی را تجربه کرد و یا به آن فکر نمود

     

 نبیه وود تمیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: احتمال وج 7

 .عذاب پس از مرگ

     

از  تان پسن بدناین عبارت بیان کنید: متالشی شدمیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به  8

 .مرگ
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بسیار   

 کم

بسیار  زیاد تاحدودی کم

 زیاد
ین ن در حن بدمیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: تحلیل رفت 9

 .یک مرگ تدریجی

     

ین حدر  میزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: درد موجود 10

 .مرگ

     

ر دفکری  شی ومیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: انحطاط هو 11

 .دوران کهنسالی

     

ن هایتا ناییمیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: اینکه توا 12

 .هنگامی که می میرید محدود می شود

     

ه آیا ز اینکان ابیان کنید: عدم اطمین میزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت 13

 .جرئت مواجه شدن با فرآیند مردن را خواهید داشت یا نه

     

لی بر ه کنترگون میزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: اینکه هیچ 14

 .فرایند مردن ندارید

     

ر یک ن دتمال مردمیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: اح 15

 .بیمارستان، درحالی که به دور از خانواده و دوستانتان هستید

     

د از یان بعطرافمیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: سوگواری ا 16

 .مرگتان

     

کی از دن یمیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: از دست دا 17

 .نزدیکانتان

     

ز کی ایمیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: دیدن جسد  18

 .نزدیکانتان

     

نید با می توانیگر دمیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: از اینکه  19

 .عزیز از دست رفته تان، ارتباطی داشته باشید

     

بل از ینکه قاابت میزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: ناراحتی ب 20

 .مردنشان با آنها خوب رفتار نکردید

     

ا به ون آنهد بدمیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: اینکه بای 21

 .زندگی ادامه دهید

     

شما  اینکه ه ازه این عبارت بیان کنید: احساس گنامیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت ب 22

 .زنده اید و در آسایش هستید ولی آنها مرده اند

     

دون بایی میزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: احساس تنه 23

 .حضور آنها

     

     د از میزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: احساس دلتنگی بع 24
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بسیار   

 کم

بسیار  زیاد تاحدودی کم

 زیاد
 .مرگ آنها

 رگ یکیین محمیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: اینکه در  25

 .از نزدیکانتان در کنارش باشید

     

رگ با باره ما درمیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: اینکه آنه 26

 .شما صحبت کنند

     

ب ال عذادرح نسبت به این عبارت بیان کنید: دیدن آنها میزان ناراحتی یا ترس خود را 27

 .کشیدن از درد

     

دی نها فرتنید میزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: اینکه بدا 28

 .هستید که باید به آنها بگوید در حال مردن هستند

 

     

 امی کههنگ میزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: دیدن آنها 29

 .بدنشان در حال از بین رفتن است

     

ستید هآنها  ی بامیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: اینکه وقت 30

 .نشان چه واکنشی نشان دهیدندانید درباره غم از دست داد

     

ای هانایی ه تومیزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: دیدن اینک 31

 .هوشی و ذهنی شان در حال از بین رفتن است

     

مامی تنید میزان ناراحتی یا ترس خود را نسبت به این عبارت بیان کنید: اینکه بدا 32

 در یک روز تمام می شودتجربیات و زندگی شما با آنها 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


