مقياس التوافق الدراسي

الطلبة الكرام:
تدور األسئلة حول العديد من األمور التي نمارسها في الجامعة ،وفي قاعة المحاضرات.
لكل سؤال إجابتان (نعم) و(ال) وعليك اختيار إجابة واحدة فقط.
اقرأ كل سؤال بعناية ثم ضع عالمة ()xأمام كل سؤال في الخانة المحددة واعلم أنه ال توجد إجابة
صحيحة وأخرى خاطئة ،ولكن إجابتك تعبر عن مشاعرك وموقفك من السؤال.
نرجو اإلجابة على كل األسئلة ،والمعلومات المحصل عليها سيتم استخدامها لغرض البحث العلمي فقط.
شكرا لتعاونكم.

معلومات شخصية:
الجنس:
الحالة العائلية :أعزب:

السن:
متزوج:

السؤال

الرقم
01

هل غالبا ما تنظر من نافذة أو باب الحجرة إلى الملصقات على الجدران أثناء الدراسة.

02

هل أخذ منك المحاضر أشياء كنت تعبث بها أثناء المحاضرة أو طلب منك عدم العبث بها.

03

هل تحاول غالبا اإلجابة على األسئلة التي يوجهها إليك المحاضر.

04

هل تتحدث مع الطالب المجاور لك أثناء المحاضرة.

05

هل تقوم أحيانا بقضاء بعض المهام للمحاضرة.

06

هل تجد أنه من الصعب الجلوس ساكنا في مكانك مدة طويلة.

07

هل تبلى كتبك بسرعة.

08

هل تكون في العادة هادئا في حجرة الدراسة.

09

إذا وجه المحاضر سؤاال للطلبة هل غالبا ما ترفع أصبعك لإلجابة.

10

هل تستغرق أحيانا في أحالم اليقظة أثناء المحاضرة.

11

هل تحضر معك قلما دائما إلى المحاضرة.

12

هل غالبا ما عاقبك المحاضر.

13

هل تؤدي واجبك المطلوب منك دائما في الوقت المناسب .

14

هل اشتركت في اي خالف حاد أو مشاجرة مع زمالئك بالكلية.

15

هل غالبا ما توجه انتباهك للمحاضر أثناء حديثه.

16

هل سبق وان وجهت للمحاضر أي أسئلة.

17

هل يمكنك االستمرار في أداء العمل الذي تقوم به لمدة طويلة.

18

هل عادة ما تكون معك الكتب واألدوات التي تحتاجها أثناء المحاضرة.

19

هل أحيانا تترك ما تقوم به من عمل دون أن تنتهي منه.

20

هل غالبا ما تؤدي عملك معتمدا على نفسك.

21

هل سبق وأن حاولت دفع زمالئك بقوة داخل أو خارج حجرة الدراسة.

22

هل غالبا ما تستأذن لكي تغادر حجرة الدراسة.

23

هل تنفذ دائما ما يطلب منك بدون تذمر

24

هل أحيانا تبدأ الضحك في حجرة الدراسة.

25

هل ترفع صوتك أحيانا باإلجابة على السؤال قبل أن يأذن لك المحاضر.

26

هل دائما تطلب اإلذن من المحاضر قبل أن تترك مكانك

نعم

ال

