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

پرسشنامه   نیا  شیرایورد و قابل وکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 گادزل  پرسشنامه استاندارد استرس دوران دانشجویی

 
و تنظیم شده  طراحی  ال  سوال می باشد که توسط گادز  51ویی دارای  پرسشنامه استاندارد استرس دوران دانشج

نوع )طبقه( عامل    5مدل مزبور   از هرگز تا بیشتر وقت ( نمره گذاری شده استاست که بر اساس طیف لیکرت )  

تع )ناکامی ها،  به    4ارضات، فشارها، تغییرات و استرس خود تحمیلی( و  استرس زا  نوع )بخش( واکنش نسبت 

 عوامل استرس زا )جسمانی، هیجانی، رفتاری و ارزیابی شناختی( را ارزیابی می کند. 
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      به علت تاخیر در رسیدن به اهدافم ناکامی هایی را تجربه کرده ام. 1

      مشکالت روزمره ای را تجربه کرده ام که در رسیدن به اهدافم تاثیر گذار بوده است. 2

      کمبود منابع )مثال کمبود پول برای خرید کتاب( را تجربه کرد ه ام. 3

      تجربه کرده ام. ،شکست هایی را در دستیابی به اهدافی که تعیین می کنم 4

      از نظر اجتماعی مقبول واقع نشده ام)از نظر اجتماعی طرد شده ام(. 5

      ناکامی هایی را در قرار مالقات با فرد مورد عالقه ام تجربه کرده ام. 6

      احساس می کنم به رغم توانایی هایم، فرصت هایی از من سلب شده است. 7

      به وسیله دو یا چند انتخاب خوشایند ایجاد شدند. 8



 

 

 نمره گذاری پرسشنامه: 

 
 بيشتر اوقات اغلب گاهی اوقات  به ندرت  هرگز عنوان

 5 4 3 2 1 ردیف 

 

      به وسیله دو یا چند انتخاب نا خوشایند ایجاد شدند. 9

10 ===========================================================      

      احساس گناه  40

      غم و غصه، افسردگی 41

      فریاد کشیدن 42

      بدرفتاری با دیگران )به طور کالمی یا جسمی(. 43

      بدرفتاری با خود )با سوء مصرف مواد و غیره(. 44

      سیگارکشیدن بیش از حد. 45

      عصبانی شدن نسبت به دیگران. 46

      تالش برای خودکشی. 47

      استفاده از مکانیسم های دفاعی. 48

      دوری جستن از دیگران. 49

      فکر کردن و تحلیل درباره اینکه این موقعیت ها چه قدر استرس زا بودند. 50

و تحلیل کردن درباره این که آیا راهبردهایی که من به کار بردم بیشترین فکر کردن    51

 تاثیر را داشتند.
     


