وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مكتب الجودة وتقييم األداء

جامعة طرابلس – مكتب الجودة

استبيان رقم 101-05- 101

استبيان حول عزوف الطلبة على حضور المحاضرات
عزيزي الطالب ,عزيزتي الطالبة:
يهدف هذا االستبيان إلى دراسة ظاهرة تأخر وتغيب الطلبة الجامعيين عن محاضراتهم الدراسية  ...نأمل منكم اإلجابة بوضع عالمة ((
في المربع الذي يعكس رأيك على كل البنود بكل شفافية وموضوعية علما ً بأن هذه المعلومات ألغراض البحث العلمي فقط ولتحسين
جودة العملية التعليمية بجامعة طرابلس وسوف يتعامل مع معلوماتك بكل سرية.

أوالً :معلومات عامة :
التخصص الجامعي

الجنس:

ذكر

الكلية  ............................:القسم...........................:

أنثى

المستوى الدراسي
الفصل الدراسي  ............................................:عدد ساعات الفصل (أوعد المواد) .........................................

ثانياً :أسئلة استبيان :
.1ما هي الوسيلة التي تستخدمها في الوصول إلى جامعتك؟
.
سيارتك الخاصة

وسائل النقل العام

.2هل تعتقد بأن التأخير والتغيب عن المحاضرات سلوك خاطئ؟

نعم

مشيا على األقدام

.3هل تتأخر أو تتغيب عن بعض المحاضرات؟

ال

ال

نعم

.4هل تتعمد التأخير أو التغيب عن بعض المحاضرات؟
نعم

ال

أحيانا

إذا كانت إجابتك ب" نعم " أو " أحيانا ً "
فكم عدد المحاضرات التي تعودت التغيب عنها (في هذا الفصل مثالً)؟

أسبوعيا

 .5عندما تتأخر أو تتغيب عن محاضرة ما فإن سبب ذلك يعود إلى (ال مانع من اختيار أكثر من سبب)
أزمة المواصالت تمنعك من الوصول إلى الجامعة في الوقت المحدد.
الشعور بعدم الجدوى من حضور أية محاضرات.
تنشغل بالحديث مع زمالئك ،وال تحب أن تتركهم وتذهب للمحاضرة وحدك.
تشعر بأنك ال تستفيد بالصورة المطلوبة من محاضرة معينة دون غيرها.
أحيانا ً تنشغل بدراسة مادة ما عن حضور محاضرات لمواد أخرى.
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االجتماعي)
ذلك,العاب
(الموبايل
الذكية
مكونات
سبب)
التواصلأكثر من
شبكات اختيار
,واستعمالمانع من
يعود إلى (ال
فإن سبب
البيئة ما
محاضرة
باستخدام عن
أحياناأو تتغيب
االنشغالتتأخر
 .6عندما
حصلت على عالمة متدنية في امتحان المادة وتشعر باليأس من النجاح فيها.

الشعور بعدم الرضا عن أداء استاذ المادة.
أسلوب تعامل أستاذ المادة مع الطالب غير جيد.
أستاذ المادة غالبا ً ما يتأخر عن المحاضرة وال تحب أن تدخل قبله بفترة.
أستاذ المادة ال يهتم بالحضور والغياب ،وهذا ال يجبرك على الحضور .
أحضر دورات خارج الجامعة بدال من المحاضرات .
.7هل تعتقد ان عدم رغبتك في الحضور المحاضرات ترجع إلي أحد األسباب ألتية
القاعات متباعدة وتحتاج لفترة للوصول إلى قاعة المحاضرة التالية.
القاعات الدراسية غير مجهزة بوسائل تعليمية حديثة.
عدم تناسب عدد أجهزة الحاسب االلي مع أعداد الطالب .
عدم توافر مقعد ومساحة مخصصة لكل طالب دخل القاعة.
القاعات الدراسية غير مناسبة للدراسة (ال يوجد تكييف وال تهوية مناسبة وال إضاءة جيدة ) داخل القاعات.

.8إذا كنت ممن يحب حضور المحاضرات فهل.
تفضل الحضور إلى القاعة قبل بدء المحاضرة ولو بخمس دقائق.
تفضل الحضور إلى القاعة عند بدء المحاضر تماما.
وجود تعارض في الجدول الدراسي يمنعني من حضور محاضرات هذا المقرر.
تعارض الدراسة مع مواقيت العمل (في حالة العمل ).
.9ما الذي يجعلك تحرص على حضور بعض المحاضرات دون تأخير أو تغيب ؟
االستاذ يستخدم التقنيات الحديثة في الشرح (افالم علمية ،برامج تعليمية ,السبورة ذكية).
ترغب باالستفادة من المحاضرات الدراسية.
المادة أساسية في التخصص وال تريد أن تفقد معلوماتها .
األستاذ يستخدم مناهج جديدة ومتطورة وتواكب العصر .
يعجبك أسلوب أستاذ المادة وإن لم تفهم منه.
أستاذ المادة يجبرك على الحضور من خالل التشديد على حضور المحاضرات والحزم في تسجيل الغياب.
تحرص على تعويض النقص في عالماتك بحضور المحاضرات ،سواء استفدت منها أم ال.

أية أضافات:
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