
 

 

 پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر

 

پرسششاشش ای که کک کهک ر کختکهر داتکخهته کن کی جرتکآورک ات کهت دا کختکهید  کنرتسششاکهمشش رهیکیر ک  د ک

سوتکهککهس   اجکی  قاکاکن دج ککش هکهستک.کههک نجاکک کهت دا کصحدحکاکختستکد اهکنرکته ور کیحققکن 

گدر کصحدحکیاکناش ک،کلذهکررههاو  کهست،کپژاهاگره کتهکختکهآره ک حقدقکهات کنواهد کاکن ککلد کسرهال کناک

کخقتککایلکپاسخکخهد .

کسن:ککککککککککککآ سدت:کککه کککککیرخکککککککککککککیحلکهن گاک:کش رککککککککککتاس ا

کی لق کندرهکککککککککککککککککککک ع هخکفرهن ه :........کککککککامعدتک اهلک:کیجرخککککککی اهلکک

کامعدتکهش غال:کشاغلکککککککککندکاتککککککککککامعدتکهق صاخ ک:کرریکککککی رسطککککککن 

کقریدتک:کفاتسکککککک رکونککککککسدس اناکککککککرخکککککک رک

کمکککککککلدسانسککککککفرقکلدسانسیدزه ک حصد  :ککناکسرهخکککککهن  ههاککککککخهپلمکککککککفرقکخهپل

کسالک5سالککککککندا رههکک5یاهکککککککهککسالکککککککک6ی  کهیا کهن  ءکن کندوات ک........:ک

کسالکک5سالکککککککندا رکههکک5یاهککککککهککسالککککککک6ی  کهیا کختهافتکختیا .............:ک

ک ع هخکخهالدزکختکهف  :................

کههکیاک  کههرکیاکناشد ؟کندوات کقلباکدراقاککککندوات کخهانتخهته کک همکهکک
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کک از مردن خیلی می ترسم. 1

کک از فکر کردن به اینکه یک عمل جراحی داشته باشم ، می ترسم. 2

کک اغلب در مورد اینکه زمان به سرعت می گذرد ، دلواپسم. 3

کک می ترسم. از اینکه به صورت دردناکی بمیرم 4

کک فکر درباره زندگی بعد از مرگ به مقدار زیادی موجب پریشانی ام می گردد. 5

کک من واقعا از اینکه دچار حمله قلبی بشوم می ترسم. 6

کک اغلب در مورد اینکه زندگی ما چقدر کوتاه است ، فکر می کنم. 7



 

 

کک حرف زدن در مورد جنگ جهانی سوم به نظرم چندش اور است. 8

کک دیدن منظره ی یک جسد برای من ترسناک است. 9

کک بندرت به ذهن من می آیند. افکار در مورد مرگ 10

کک صحبت کردن دیگران در مورد مرگ من را عصبی نمی کند. 11

کک هرگز از مردن نمی ترسم 12

کک از مبتال شدن به سرطان نمی ترسم. 13

کک کند. فکر کردن به مرگ هرگز من را دلواپس نمی 14

کک دی برای ترس از آینده وجود ندارداحساس می کنم مور 15

ک

 مقیاس اضطراب مرگ تمپلرکمعرفی

یقداسکهم رهیکیر ک وپلرکهنزهت کنره کهن هههکگدر کهم رهیکیرنرطکن کیر کنرخهکک کندا رهنککاتنرخکتهکختکنرعک

ردرکهسششتک.کههنکک–ررخکخهششش  کهسششت.کههنکیقداسک،کپرسششاشش ای که کررخکهآرههاکی اششکلکههکپانزخهکسششرهلکنلاک

ک(ن کفاتساکنرگرخهن هکش هکهست.ک1380پرسا ای ک رسطکتآباکاکنحرهناک)
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