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عين على املستقبل

استبيان دراسة ظاهرة عزوف الطالب عن حضوراملحاضرات الدراسية
أبنائنا الطلبة األعزاء
يهدف هذا االستبيان إلى إستقراء آرائكم عن أسباب ظاهرة عزوف الطالب عن محاضراتهم الدراسية بقصد وضع الخطط والبرامج ملعالجة الخلل ،لذا نأمل
منكم التكرم بتعبئته وترجيعه إلينا.
 معلومات عامة
الكلية

مجال التخصص (القسم العلمي)

أسم ورمزاملقررالدراس ي

أسم أستاذ املقرر

مدل الثانوية العامة

املعدل التراكمي

الجنس (ذكر /أنثى)

العام الجامعي /الفصل الدراس ي

 أسئلة استبيان
ت

العنصر

1

أزمة املواصالت تمنعك من الوصول إلى الجامعة في الوقت املحدد.

2

سبب التغيب عن بعض املحاضرات هو وسيلة النقل التي أستخدمها في الوصول إلى الجامعة.

3

التأخير والتغيب عن املحاضرات سلوك خاطئ.

4

أتعمد التأخر والتغيب عن بعض املحاضرات.

5

التأخير والتغيب عن املحاضرات ال يسبب إشكالية.
ً
تعودت التغيب عن املحاضرات (في هذا الفصل مثال)؟

7

الشعور بعدم الجدوى من حضور أية محاضرات.

8

تنشغل بالحديث مع زمالئك ،وال تحب أن تتركهم وتذهب للمحاضرة وحدك.

9
10

تشعر بأنك ال تستفيد بالصورة املطلوبة من محاضرة معينة دون غيرها.
ً
أحيانا تنشغل بدراسة مقرر دراس ي ما عن حضور محاضرات املقررات الخرى.

11

حصلت على عالمة متدنية في امتحان املقرر الدراس ي وتشعر باليأس من النجاح فيه.

12

الشعور بعدم الرضا عن أداء استاذ املقرر الدراس ي.

13

أسلوب تعامل أستاذ املقرر مع الطالب غير جيد.
ً
أستاذ املقرر غالبا ما يتأخر عن املحاضرة وال تحب أن تدخل قبله بفترة.

15

أستاذ املقرر ال يهتم بالحضور والغياب ،وهذا ال يجبرك على الحضور .

16

أستاذ املقرر يلزمك على الحضور من خالل التشديد والحزم في تسجيل الغياب.

17

ال ترغب في حضور املحاضرات.
ً
أحضر دورات خارج الجامعة بدال من املحاضرات.
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18

أو افق
تماما

أو افق

محايد

ال أو افق

ال أو افق
تماما

19

القاعات متباعدة وتحتاج لفترة للوصول إلى قاعة املحاضرة التالية.

20

القاعات الدراسية غير مجهزة بوسائل تعليمية حديثة.

21

عدم تناسب عدد أجهزة الحاسب اللي مع أعداد الطالب .

22

عدم توافر مقعد ومساحة مخصصة لكل طالب دخل القاعة الدراسية.

23

القاعات الدراسية غير مناسبة للدراسة (التكييف ،التهوية ،الضاءة).

24

تفضل الحضور إلى القاعة قبل بدء املحاضرة ولو بخمس دقائق.
ً
تفضل الحضور إلى القاعة عند بدء املحاضر تماما.

26

وجود تعارض في الجدول الدراس ي يمنعني من حضور محاضرات هذا املقرر.

27

تعارض مواعيد املحاضرات مع مواقيت العمل (في حالة العمل).

28

أحرص على حضور بعض املحاضرات دون تأخير أو تغيب.

29

أستاذ املقرر يستخدم التقنيات الحديثة (أفالم علمية  ،برامج تعليمية ،السبورة الذكية).

30

ترغب بالستفادة من املحاضرات الدراسية.

31

املقرر أساس في التخصص وال تريد أن تفقد معلوماته.

32

األستاذ يستخدم مناهج جديدة ومتطورة وتواكب العصر .

33

يعجبك أسلوب أستاذ املقرر وإن لم تفهم منه.

34

تحرص على تعويض النقص في عالماتك بحضور املحاضرات ،سواء إستفدت منها أم ال.
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نشكركم على حسن تعاونكم سلفا
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