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ااستبانة االحززنن االناتج عنن االووفاةة  

:االجززء ااالوولل:  لكلل منن االعباررااتت االتاليیة منن فضلكك ضع ااشاررةة  دداائررةة عندد ااالختيیارر االذذيي يیعبرر عنكك  

عنن ططرريیقق االووفاةة: ااالنسانن االذذيي فقددتهھ \خاللل االشهھرر االماضي كمم مررةة شعررتت بالحنيینن للشخصص  .1 	  
 

1- ال اابدداا  	  
2- مررةة ووااحددةة على ااالقلل في االشهھرر   	  
3- مررةة ووااحددةة على ااالقلل في ااالسبووعع  	  
4- مررةة ووااحددةة في االيیوومم  	  
5- عددةة مررااتت يیووميیا  	  

 
 ططرريیقق عنن ناووبكك ااحساسس شدديیدد باأللمم  االنفسي وو االحززنن وو ااالسى تجاهه االشخصص االذذيي فقددتهھ مررةة كمم االماضي االشهھرر خاللل .2

االووفاةة ؟ 	  
 

1- ال اابدداا  	  
2- مررةة ووااحددةة على ااالقلل في االشهھرر   	  
3- مررةة ووااحددةة على ااالقلل في ااالسبووعع  	  
4- مررةة ووااحددةة في االيیوومم  	  
5- عددةة مررااتت يیووميیا  	  

 

بالررجووعع االى االسؤؤااليینن االسابقيینن: هھھھلل ناووبتكك اايي منن ااالعررااضض االتاليیة مررةة على ااالقلل بعدد مرروورر ستة أأشهھرر على فقدداانن  .3
االووفاةة؟ ططرريیقق عنناالشخصص االذذيي فقددتهھ   

1- ال   	  
2- نعمم  	  

 

مررةة حاوولتت تجنبب اايي شيء يیذذكرركك بالشخصص االذذيي فقددتهھ؟ كمم االماضي االشهھرر خاللل .4 	  
 

1- ال اابدداا  	  
2- مررةة ووااحددةة على ااالقلل في االشهھرر   	  
3- مررةة ووااحددةة على ااالقلل في ااالسبووعع  	  
4- مررةة ووااحددةة في االيیوومم  	  
5- عددةة مررااتت يیووميیا  	  

 

االووفاةة؟خاللل االشهھرر االماضي كمم مررةة ناووبكك االشعوورر بالذذهھھھوولل وو االصددمة وو وواالتشوويیشش نتيیجة فقدداانكك للشخصص عنن ططرريیقق  .5 	  
 
 

1- ال اابدداا  	  
2- مررةة ووااحددةة على ااالقلل في االشهھرر   	  
3- مررةة ووااحددةة على ااالقلل في ااالسبووعع  	  
4- مررةة ووااحددةة في االيیوومم  	  
5- عددةة مررااتت يیووميیا  	  
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االجززء االثاني: االعباررااتت االتاليیة تتكوونن منن بعضض االمشاعرر االتي قدد تمرر بهھا حاليیا. االررجاء ووضع دداائررةة على االررقمم االذذيي يیعبرر عنن 
مشاعرركك في االووقتت االحالي:  

 
مددةة ططوويیلة  االى حدد ما قليیال  ال اابدداا االعباررةة لررقمم اا

 نووعا ما
 غالبا

هھھھلل تشعرر اانكك   .6
مشووشش \مضططرربب

وو ددوورركك في االحيیاةة 
غيیرر ووااضح؟(مثلل 
 جززء منكك قدد ماتت)

1 2 3 4 5 

هھھھلل ووااجهھتت   .7
صعووبة في تقبلل 

االووفاةة \االفقدداانن
 االذذيي تعررضتت لهھا؟

1 2 3 4 5 

هھھھلل ووااجهھتت   .8
صعووبة بالثقة 
باالخرريینن بعدد 

االووفاةة  \االفقدداانن
 االذذيي تعررضتت لهھا؟

1 2 3 4 5 

هھھھلل تشعرر بالمررااررةة   .9
 \نتيیجة االفقدداانن

االووفاةة االتي 
 تعررضتت لهھا؟

1 2 3 4 5 

10. هھھھلل تشعرر بانن   
ااالستمرراارر بالحيیاةة 

( مثلل عملل 
صددااقاتت جدديیددةة, 
متابعة ااهھھھتماماتت 

جدديیددةة) يیمثلل شيء 
صعبب لكك في 
 االووقتت اااالحاضرر

 لووفاةة تعررضكك منذذ
 ؟شخصص 

1 2 3 4 5 

11.  بفقدداانن تشعرر هھھھلل  
 على االقددررةة

 مخددرر( ااالحساسس
 منذذ) عاططفيیا
 االووفاةة\االفقدداانن
 لهھا؟ تعررضتت االذذيي

1 2 3 4 5 

12. هھھھلل تشعرر اانن   
االحيیاةة أأصبحتت 

خاليیة ووليیسس لهھا 
معنى منذذ تعررضكك 
 لووفاةة شخصص؟

1 2 3 4 5 

ااخررىى هھھھامة في االجززء االثالثث: هھھھلل تعاني منن اانخفاضض  ووااضططرراابب ملحووظظ في حيیاتكك ااالجتماعيیة وو االووظظيیفيیة (أأوو اايي نووااحي 
حيیاتكك " مثلل االمسؤؤووليیاتت االمنززليیة"؟  

ال .1 	  
نعمم .2 	  

	  
-تررجمة االددكتووررةة ااخالصص االجمالل -ااستاذذ مشارركك -كليیة االتمرريیضض االجامعة ااالررددنيیة  


