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

پرسشنامه به    ن یا  ش یرایو قابل و  وردکامل    ل یفا  افتی و در  دیخر  ی برا 

 .دیمراجعه نما تیداخل سا

 

 آثار سوگ هوگان پرسشنامه

 

 پرسشنامه: ینمره گذار

 کند. . بطورکامل من را توصيف نمي2  کند. . به هيچ وجه من را توصيف نمي1

 کند. . به خوبي من را توصيف مي4   کند. . نسبتا خوب من را توصيف مي3

 کند. . بسيارخوب من را توصيف مي5

 5 4 3 2 1 سؤاالت ف یرد

      اميدهايم برباد رفته است. 1

      ام که با زندگي بهتر کناربيايم.  يادگرفته 2

      کنترل کمي بر اندوه خود دارم.  3

      به شدت نگرانم.   4

      کنم.  غالبا احساس بدبختي مي 5

      برم.  کنم درحال شوک بسر مياحساس مي 6

      جهت تندتراز حد طبيعي ميزند.  گاهي اوقات قلبم بي 7

      ه خاطر هستم.  رنجيد 8

      ارزش بودن مشغول است. ذهنم با احساس بي 9

      کنم انسان خوبتري شده ام. حساس ميا 10

=== ================================================================== === === === === === 

      با اين سوگ نقطه عطفي در زندگي من بوده است.کنارآمدن   51



      اغلب کمردرد دارم. 52

      ترسم.ازاينکه کنترلم را ازدست بدهم مي 53

      کنم.احساس جداشدگي از ديگران مي 54

      کنم.اغلب گريه مي 55

      پرم.به آساني ازجا مي 56

      رسند.نظر ميناپذير و الينحل به کارها غلبه 57

      اغلب عصباني هستم. 58

      برم.از تنهايي رنج مي  59

      فکرمي کنم روزهاي خوب بيشتري نسبت به روزهاي بد داشته ام. 60

      بيشتر مراقب ديگران هستم. 61
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