
 

 

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

پرسشنامه   نیا شی رایورد و قابل وکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 پوالدی ری شهری –مقیاس استرس دانشجویان 
 

 

رس شرایط تحصیلی، استرس  ولفه ای ) استم  4که دارای  سوال می باشد    54مه استرس دانشجویان دارای  پرسشنا

پرسشنامه بررسی و  و استرس محیط خوابگاه ( می باشد و هدف از این  غ التحصیلی  محیط آموزشی، استرس فار 

 ارزیابی و عوامل فشارزای دانشجویی می باشد.
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