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

پرسشنامه   نیا شی رایو قابل وورد کامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 (GEQ) 34-پرسشنامه تجربه سوگ

 

سوگ،    ی به منظور سنجش واکنش ها  1998( توسط بارت و اسکات در سال  GEQپرسشنامه تجربه سوگ ) 

،    ادشدهی  اس یمق  یپور و همکاران تالش شده است تا پس از آماده ساز  یو ساخته شد. در پژوهش مهد   یطراح

روا و  گروه  نیا  یی اعتبار  در  را  دانشجو  ی پرسشنامه  مو   ی دارا  ی رانیا  انیاز  سوگ  قرار    رد تجربه  سنجش 

  شه یو از هرگز تا هم  ی درجه ا  5  کرت یآن براساس ل  ینمره گذار  فی سوال دارد و ط  34.پرسشنامه حاضر  ردیگ

 است. 
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      فکر می کنید باید به پزشک مراجعه می کردید  1

      احساس تهوع داشتید  2

      حالت لرزش، نبض زدن و یا تیک عصبی داشتید  3

      سرگیجه و احساس ضعف داشتید  4

      عصبی بودید  5

      فکر می کنید مردم در تسلیت گفتن به شما راحت نبودند  6

7 
از ذکر بخش های ناخوشایند و منفی ارتباط خود با متوفی  

 اجتناب می کنید  

     

8 
پس از مرگ متوفی احساس می کردید که نمی توانید یک روز  

 دیگر از زندگی را تحمل کنید 

     



      احساس می کنید هرگز نمی توانید با مرگ متوفی کنار بیایید  9

      متوفی باید می مرد از خود می پرسید که چرا   10

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

      کنید وقتی مردم را می بینید به علت مرگ متوفی اشاره ای نمی  30

      احساس می کنید متوفی شما را بدون پشت و پناه رها کرده است  31

32 
احساس می کنید متوفی هرگز فکر نکرده که این مرگ چه برسر  

 شما می آورد 

     

33 
احساس می کنید شما تالش الزم را جهت جلوگیری از مرگ  

 متوفی انجام ندادید 

     

34 
معنی است و فرد متوفی بدون دلیل  احساس می کنید مرگ بی 

 زندگی اش را از دست داده است

     

 

 

 مولفه های پرسشنامه: 

 23- 20-24-30- 26-28-33-13آیتم(: 8احساس گناه) .1

 14- 10-12-11-9-8(: 6تالش برای توجیه و کنار آمدن) .2

 5تا  1(:سواالت 5واکنش های بدنی:) .3

 31-16-18- 19(:4احساس ترک شدن) .4

 33-34-22-15(:4قضاوت شخص یا دیگران در مورد دلیل فوت) .5

 25-27-29 - 21(:4خجالت و شرمندگی) .6

 17-7-6(:3بدنامی) .7
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