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

   نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا
 

 ( 1996پرسشنامه رشد پس از سانحه تدسچی وکـالـون )

 

حی و تنظیم  طر  1996سال    سوال بوده که توسط تدسچی و کالون در   21از سانحه دارای  پرسشنامه رشد پس  

ندگی و تغییر  ارتباط با دیگران ، قدرت شخصی ، ارزش ز  لفه ای ) شیوه های جدید ، مو  5شده است و دارای  

پیامدهای روانشناختی مثبت توسط افرادی که رویدادی آسیب  معنوی ( می باشد و هدف از این پرسشنامه ارزیابی  

 ه اند می باشد.ردزا را در زندگی خود تجربه ک 

و    یی+ روا ل یو تحل  ری+ تفس ی نمره گذار وه ی + ش   یاالت تخصصسو ی پرسشنامه به صورت کامل دارا نیدر ضمن ا

 .باشد  ی+ منابع م  ییایپا

 

 قسمتی از سواالت:
 

 5 4 3 2 1 0 سواالت ردیف 

       اولویت هایتم را درباره آنچه که در زندگی مهم است، تغییر دادم.  1

       تمایل دارم تالش کنم تا چیزهایی را تغییر دهم که الزم است تغییر کند. بیشتر  2

       احترام و ارزش زیادی برای زندگی شخصی ام قائل هستم.  3

       احساس اعتماد به نفس بیشتری دارم.  4

       درک بهتری از مسائل معنوی دارم.  5

6  ==============================================================       

       عالیق خودم را گسترش داده ام.  19



 

 

 شیوه نمره گذاری: 

 نمره  عنوان 

 0 .من این تغییر را به خاطر تاثیر رویداد استرس زا نمی دانم 

 1 من این تغییر را به میزان خیلی کمی به عنوان تاثیر رویداد استرس زا می دانم. 

 2 تغییر را به میزان کمی به عنوان تاثیر رویداد استرس زا می دانم. من این 

 3 من این تغییر را به میزان متوسطی به عنوان تاثیر رویداد استرس زا می دانم. 

 4 من این تغییر را به میزان زیادی به عنوان تاثیر رویداد استرس زا می دانم. 

 5 عنوان تاثیر رویداد استرس زا می دانم. من این تغییر را به میزان خیلی زیادی به 

 

 

       بهتر کمک دیگران را می پذیرم. 20

       راه های جدیدی را در زندگی ام، پیش گرفتم.  21


