
تحلیل فرمهای نظر سنجی "کارگاه دختران آسمانی"
 نتایج 

کارگاه آموزشی و توجیهی "دختران آسمانی" با عنوان آسیب شناسی روابط دختر و پسر و رد راستای اجرایی نمودن مصوبات کمیته حجاب و 

لورود دختر و پسر رد  م هب ربگزاری دو کارگاه وژیه دانشجویان جدیدا مجتمععفاف هب همت مدرییت فرهنگی و فوق ربانهم اقدا
آموزشی رپدیس  اهی  

دی ربهگ نظر سنجی توزعی گردید هک نتایج آن هب شرح ذیل  شت نمود.و گلد  رد این دو نشست هک مورد استقبال گرم دانشجویان قرار گرفت  تعدا

تحلیل قرار گرفت.
  مورد 
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اجرای چنین %  7/77نفر یعنی  51نفر هک هب ربهگ اهی نظر سنجی پاسخ داده اند  55از مجموع هک رد نمودار باال مشاهده می شود، همانگوهن  .1

ر کم این ربانهم اه را مفید می دانند.2/7و فقطربانهم اهیی  را خیلی مفید یا مفید دانسته اند.  % هب مقدا

% رضایت متوسطی داشته 77/7% خیلی زیاد و زیاد رضایت داشته اند و 7/77از نظر رضایت از سخنران ، نیز همین ردصد یعنی  .2

م گزینه کم یا خیلی کم را انتخاب ننموده اند و این نشان می دهد هک   75سخنران انتخاب شده توانسته است رضایت شیب از اند و هیچکدا

مستمعین را جلب نمای
 د.ردصد 

د  .3 ر  خیلی زیاد و زیاد 55) مخاطبین این ربانهمنفر از  27تعدا  22% )2/77هب پاسخ سواالت خود دست یابند و  ردصد( توانسته اند هب مقدا

ر کم و متوسط پاسخ سواالت خود را گرفته اند هک با توهج هب رضایت باالی از سخنران ربانهم ه می تواند هب دالیلی همچون کوات ، نفر( هب مقدا

 بودن زمان سخنرانی، یا نبودن شرایط مناسب ربای طرح رپسش باشد.

هب میزان متوسط ات نفر(  2% )7/17%( پاسخگویان با اجرای مجدد چنین ربانهم اهی خیلی زیاد و زیاد موافقند و 97نفر ) 77و رد نهایت  .7

 کم با اجرای مجدد ربانهم موافقند.

گاهی گذرا هب آن خالی از لطف نیست : دو سوال آخر هک هب صورت تشریحی طرح شده  .5  بود نیز پاسخهایی گوانگون داشت هک ن



م است( پاسخ داده بودند نفر( 35)الف( از مجموع  نفر یعنی 37کسانی هک هب این سوال ) بهترین زمان ربگزاری چنین نشستهایی کدا

مابقی نیز چهارشنبه صبح را عالمت زده و یا نوشته اند هک صبح و  12ات 17% بهترین زمان را هس شنبه اه رد زمان ساعت فرهنگی 7/95

رند.  زمان خاصی را مد نظر ندا

پاسخ دهنده  22:" هچ موضوعاتی را ربای ربانهم اهی بعدی پیشنهاد می دهید؟" از مجموع 2ب( رد ارتباط با پاسخ سوال 

د  %(72/77) آسیب شناسی روابط دختر و پسر ربای  :%( اداهم همین مبحث را  با عناوینی 27/57نفر یعنی) 15تعدا

راههای مقابله با آسیب اهو اهمیت و شرایط ازدواج را ،  ، و انتخاب همسر مناسببعد از آن  پسران، روابط قبل از ازدواج

تحصیلی ، موضوعات ااقتعدی مثل حجاب و عفاف و تهاجم ف  11و خواستار شده اند، 
رهنگی نفر باقی مانده موضوعاتی از قبیل مشاوره 

لذا هب نظر می رسد ربگزاری این دسته نشست اه رد آینده  مورد استقبال دانشجویان می باشد و مدریان  محترم فرهنگی  را ذکر نموده بودند.

 ر دهند.چنین نشست اهیی را رد اولویت قرا الزمست اجرای 

 


