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چ يك ده
هدف مقاله حاضر ،ارائه الگوي اجراي دورههاي آموزش بدو ورود در راستاي پيشگيري از افت تحصيلي
دانشجويان دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي می باشد .اين تحقيق ازنظر هدف یک تحقیق کاربردی و از
نظر شیوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی -پيمايشي است .جامعه آماري پژوهش حاضر ،كليه مدیران و
کارشناسان دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي که در فرآیند آموزش بدو خدمت دانشجویان این دانشگاه
دخیل می باشند به تعداد  121نفر مي باشد .ابزار سنجش ،پرسشنامه محقق ساخته  52سوالی بوده كه به تف كيك

،

ابعاد تحقیق را مورد پرسش قرار داده است .به منظور سنجش روا يي پرسشنامه تحقيق از روش اعتبار قضاوتي
استفاده شده که در آن پرسشنامه اوليه بين تعدادي از صاحبنظران و متخصصان از جمله اساتيد راهنما و مشاور توزيع
و طي چند مرحله نظرات اصالحي آنان در پرسشنامه اعمال گرديد به نحوي كه پرسشنامه نها يي حاصل اجماع نظر
اين متخصصين بوده است .در بحث پایایی تعداد  30پرسشنامه به تصادف بين نمونههاي آماري توزيع و آلفاي
كرونباخ برابر با  0/ 94محاسبه گرديد .جهت آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون معادالت ساختاری و تحلیل
رگرسیون استفاده شده است .نتایج این تحقیق نشان می دهد اجراي دورههاي آموزش بدو ورود بر پيشگيري از افت
تحصيلي دانشجويان دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار بوده و همچنین اجرای موثر و مطلوب
دوره آموزشی بر پيشگيري از افت تحصيلي در دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.
كليد واژهها :آموزش ،آموزش بدو ورود ،افت تحصيلي.
دریافت مقاله8931 /5/5 :

پذیرش مقاله8931/9/ 23 :
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مقدمه

تحوالت سريع تكنولوژي و افزايش حجم سرمايهگذاري در توليد كاال و خدمات و به تبع آن،

رشد سريع اقتصادي به ويژه در اواسط قرن بيستم ،گسترش دانشگاهها و مراكز آموزش عالي،
افزايش رشتههاي دانشگاهي و افزايش چشمگير جمعيت دانشجو يي را دركشورهاي توسعهيافته
به دنبال داشت .به طوري كه جمعيت دانشجو يي جهان از  28ميليون نفر در سال  2017به
 61 188.ميليون نفر در سال  2017بالغ شد .يكي از شاخصهاي توسعهي انساني دسترسي مردم به
صهاي
آموزش ،اعم از آموزش عمومي و آموزش عالي است .دسترسي به آموزش عالي با شاخ 
مختلفي سنجيده ميشود .از جملهي اين شاخصها ضريب پوشش تحصيلي در كل جمعيت و در
جمعيت  81- 24ساله است .اين ضرايب نشان ميدهند که در هر كي صد نفر جمعيت چند نفر به
آموزش عالي دسترسي دارند .طبق گزارش يونسكو در سال 79 13ضريب پوشش تحصيلي در
كل جمعيت ايران  0.8درصد و در جمعيت  81- 24ساله  9.1درصد بوده است .در سال 69 13
اين ضرايب به ترتيب به  2و  14.7درصد و در سال  49 13به  15.3و  29 /5درصد تغ يي ر يافته
است .طبق گزارش يونسكو در سال  5 99 1ضرايب فوق براي كانادا به ترتيب  6و  98 /8و براي
آمر كي ا  5/3و  76 /2بوده است .در دههي  2014متوسط ضريب پوشش تحصيلي براي جمعيت
 81- 24ساله در كشورهاي توسعهيافته  54درصد بوده است .شاخص ديگري كه براي بيان
دسترسي به آموزش عالي مورد استفاده قرار ميگيرد شاخص تعداد دانشجو در كي صد هزار نفر
جمعيت است .فراستخواه و همکاران در گزارشی با استفاده از آمار یونسکو این شاخص را برای
 ۳۱کشور مقایسه کردهاند .این گزارش نشان میدهد که در سال  ۱۹۹۵این شاخص برای ایران
 ۱۵۳۳و برای متوسط  ۳۱کشور  ۳۲۲۸بوده است (ابراهیم زاده و همکاران.)49 13 ،
از طرف دیگر ،آموزش و بهسازي منابع انساني اقدامي راهبردي است كه در سطح فردي باعث
ارزشمندي فرد و در سطح سازماني باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملي و حتي فرا ملي
منجر به افزايش بهره وري و نتايج مرتبط بعدي مي شود .لذا مي توان گفت يكي از اقدامات زير
يشود ايجاد يا در اختيار گرفتن و توسعه پيوسته سرمايه
بنا يي كه باعث كارآمدي سازمان م 
انساني از طريق آموزش و بهسازي آن است .سازمان ها براي ارائه خدمات و كسب نتايج
مطلوب ،گريزي از حفظ و پرورش نيروي انساني ندارند .بايد در نظر داشت كه توسعه و تحول
تهاي آموزشي نيست و آموزش به عنوان كي
سازمان ها جدا از حماي 

وسيله پيشرفت ،پاسخ
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گوي نيازهاي سازمان ها است .آموزش عالوه بر رشد و بالندگي ،گذرگاهي براي انتقال تجارب
تهاي الزم براي اجراي صحيح وظايف و مسؤوليتها
و معلومات فني ،تخصصي و تعليم مهار 
است (بابا رضا.)49 13 ،
بدون ترديد مهم ترين هدف آموزش هاي سازماني ،ايجاد تغ يي رات در عملكرد دانشجویان به
نحوي است كه موجب ارتقاي سطح يك في و كمي محصوالت يا خدمات سازمان گردد .زماني
كه نتايج آموزش هاي سازمان بر اساس هدف مذكور سنجيده شود ،اثربخشي آموزش مورد
توجه قرارگرفته است(قهرمانی .)2931 ،به عبارت ديگر ،سؤالي كه پيش روي مؤسسات قرار مي
تها يي كه با هدف توسعه منابع انساني از طريق آموزش انجام
گيرد آن است كه تالش ها و فعالي 
مي شود تا چه ميزان به بهبود عملكرد سازمان منجرمي شود .اين سؤال موجب گرديد سازمان ها
به ابزاري جهت اندازه گيري ميزان اثربخشي آموزش بيانديشند .آن چه در نظام آموزش سازمان
ها بايد مورد تأ يك د قرار گيرد نتايج حاصل از آموزش است ،نه صرفًاًا انجام آموزش و يا آمار
ساعات آموزشي ،در اين صورت ممكن است آموزش از نظر نفر ساعت ده سال و به صورت
كمي رقم باال يي را نشان دهد در حالي كه از نظر محتوا يي و تحقق اهداف تقريبَاَا بي اثر باشد و
همبستگي بين آموزش و توسعه دانشجویان چندان محسوس نباشد.
در حال حاضر بسياري از سازمان ها صرف نظر از نوع و ميزان تحصيالت رسمي دانشجویان
خود و با توجه به پويا يي موجود در علوم و هم چنين نيازمندي هاي شغلي ،دورههاي آموزشي
متنوع و مداومي را براي آن ها تدارك مي بينند(ساکی .)49 13 ،سرمايه گذاري در آموزش
دانشجویان روندي افزايشي داشته و سازمان ها به طور روز افزون بر گسترش فعاليتهاي
تهاي يادگيري براي كليه دانشجویان در سطوح متفاوت سازماني
آموزشي و فراهم سازي فرص 
تأ يك د ورزيده اند ،و هم زمان با افزايش توجه به آموزش انتظارات و توقعات نيز از آن ارتقاء
يافته است .اگر در گذشته برگزاري دورههاي آموزشي و شركت دادن دانشجویان در آن ها
اقناع كننده به نظر مي رسيد ،امروزه از آموزش انتظار مي رود كه بتواند تغ يي رات رفتاري مطلوب
را در دانشجویان ايجاد كند و از اين رهگذر تحقق اهداف سازماني تسهيل يابد(قهرمانی.)2931 ،
تع يي ن دقيق اثرات و نتايج كي

دوره آموزشي بر شركت كنندگان و تع يي ن دقيق نحوه عملكرد

آنها در بازگشت به محل كار خود در سازمان ،فرايندي است پيچيده و مشكل و گاه مبتني بر
تهاي ذهني كساني است كه هر چند در تهيه و اجراي ظاهرًاًا موفقيت آميز كي
قضاو 

دوره

270

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره سوم /پاییز 8931

آموزشي كوشش بسيار به عمل مي آورند ،اما كم تر به آثار و نتايج عملي دوره آموزشي توجه
دارند(کنستانتین و دیگران .) 2015 ،يكي از مسائل عمده در سازمان هاي دولتي و صنعتي و ساير
سازمان ها ،جدي نبودن دانشجویان و مديران در امر آموزش ،ارزيابي نا مناسب از اثربخشي
دورههاي آموزشي و در نتيجه ارائه بازخورد مناسب از نتايج آموزش مي باشد ،و در نهايت به
هنگام ضرورت پيگيري الزم معمول نميگردد(ابیلی .)69 13 ،در بر خورد با آموزش افراد به
دليل اين كه ارزشيابي كي
در ارزيابي هر كي

رفع تکلیف ،با تحليل كم و غير مفيد بوده است بسياري از سازمان ها

از آموزش ها به عنوان كي

ضرورت شكست خورده اند(کنستانتین و

دیگران .) 2015 ،يكي از داليل اين مشكل بي تجربگي آن ها است .در اين حالت شايسته است
سازمان ها تالش خود را براي جذب كارشناسان مجرب ارزشيابي معطوف نمايند(ياريگر،
.) 1381
دانشگاهها هر ساله دانشجويان جديدالورود را پذيرش و دانشجوياني را نيز فارغالتحصيل
يكنند ،كه در اين چرخه مستمر توجه به يك فيت آموزشي از جايگاه ويژهاي برخوردار است .از
م 
اين رو ،افزايش يك فيت نظام آموزشي به عنوان اثرگذارترين عامل در توسعه كشورها محسوب
يشود.
م 
مسائل اجتماعي جامعه پديدهها يي اعم از شرايط ساختاري و الگوهاي كنشي-عوامل جامعه
شناختی موثر -است كه در مسير تحوالت اجتماعي بر سر راه توسعه يعني بين وضعيت موجود و
وضعيت مطلوب-کاهش افت تحصیلی-قرار ميگيرند و مانع تحقق اهداف و تهديد كننده
يشوند .اين مسايل اجتماعي به عنوان پديدهها يي نامطلوب اذهان نخبگان و افكار
ارزش ها م 
يدارند( .عبدالهي .)21 : 19 13 ،افت تحصیلی به معنی عدم موفقیت
عمومي را به خود مشغول م 
در تحصیل است و با معیارهای مختلفی نظیر مشروطی ،تکرار درس ،طوالنی شدن مدت
تحصيل ،اخراج ،انصراف و ترک تحصیل قابل بررسی میباشد .افت تحصیلی فراتر از یک
مسأله شخصی در نظر گرفته میشود که میتواند پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،فردی ،روانی و
خانوادگی متعددی را به دنبال داشته باشد .افت تحصیلی می تواند از نظر اقتصادی بار بزرگی را
بر جامعه تحمیل کند .افت تحصیلی و به تبع آن مشروط شدن دانشجویان همواره یکی از
شهای عمده مراکز آموزش عالی و دانشگاهها در کشور میباشد که میتواند به آسیبهای
چال 
جدی فردی و اجتماعی منجر شود( .لولویی و همکاران.)5931 ،
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بها در دانشگاهها و رشتههای مختلف
عوامل موثر بر افت تحصیلی ،دامنه و گسترش این آسی 
تحصیلی یکسان نمیباشد و تحقیقات گوناگون آمارهای متفاوتی از شیوع افت تحصیلی
دانشجویان از نظر رشته ،مقطع تحصیلی و مکان پژوهش نشان می دهند .حدود نیمی از
دانشجویان بر اساس شواهد موجود ،در بدو ورود به دانشگاه با افت تحصیلی روبه رو می شوند.
هرچند این آمار در زیر گروههای علوم پزشکی تا اندازهای متفاوت است .حدود  ۱۲درصد
دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و  9درصد دانشجویان رشته پرستاری در پژوهشهای
مشابه حداقل یک ترم طی تحصیل خود مشروط شدند .افت تحصیلی دانشجویان زیرگروههای
علوم پزشکی از اهمیت ویژه ای برخودار است؛ چرا که کیفیت آموزشی دانش آموختگان این
رشتهها به طور مستقیم با کیفیت خدماتی ارتباط دارد که این گروه از افراد در مراکز بهداشتی-
درمانی کشور ارایه می نمایند .بنابراین ،عملکرد نامطلوب این افراد به دلیل حساسیت شغلی و
ارتباط آن با سالمت افراد جامعه میتواند آسیبهای غیرقابل جبرانی در پی داشته باشد( .لیین 1و

همکاران.) 2013 ،
تاکنون ،پژوهش های مختلفی با هدف شناسایی علل عملکرد پایین دانشجویان در داخل و خارج
از کشور انجام شده است .مطالعات خارجی عواملی نظیر سطح اجتماعی -اقتصادی پایین،
شها جنس زن و در بعضی دیگر جنس مرد) و داشتن
تهای قومی ،جنس (در برخی از پژوه 
اقلی 
نمرات پایین در دروس اختصاصی (زیست شناسی ،فیزیک ،شیمی ،ریاضی و زبان انگلیسی) طی
دوره دبیرستان را جزء عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاهها برشمردند .از طرفي،
شهای داخل کشور که با هدف بررسی علل منجر به افت تحصیلی دانشجويان صورت
پژوه 
گرفتند .عواملی نظیر مدت زمان تأخیر در ورود به دانشگاه ،سن ،جنس ،تأهل ،استفاده از سهمیه،
سکونت در خوابگاه ،میزان حضور در کالس ،تفسیر بومی بودن و معدل پایین دیپلم را به عنوان
دالیل افت تحصیلی مطرح نمودند (لی 2و همکاران.) 2017 ،

کاستا 3و همکاران (  ) 2017در مطالعه خود عنوان کرد که افت تحصیلی دانشجویان پزشکی یک
مساله بسیار مهم در آموزش پزشکی است که در صورت عدم کنترل موجب پایین آمدن سطح
1
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علمی پزشکان در سال های آینده خواهد شد .این مطالعه با هدف بررسی علل افت تحصیلی در
گروهی از دانشجویان پزشکی انجام شده است .در این مطالعه ،دانشجویان براساس معدل
دانشگاهی و تعداد ترمهای مشروطی به دو گروه موفق و ناموفق تقسیم شدند .تعداد کل
دانشجویان مورد مطالعه  215نفر بودند که از این تعداد براساس معیارهای فوق  82نفر موفق و
 53نفر ناموفق شناخته شدند .یافتهها نشان داد که معدل دوران متوسطه ،میزان عالقه به پزشکی و
سطح تحصیلی والدین در دانشجویان موفق از دانشجویان ناموفق باالتر بود .بیش از  % 75.6از
دانشجویان موفق دارای منزل شخصی و  % 71.7از دانشجویان ناموفق در خوابگاه زندگی می
کردند ،حدود  % 28.3از دانشجویان ناموفق و تنها  %6از دانشجویان موفق دارای شغل اضافی بوده
اند .4 34 .درصد از دانشجویان ناموفق هیچ برنامه ای جهت مطالعه نداشتند 1 0. 5 .درصد
دانشجویان ناموفق متاهل بوده اند در صورتی که تنها  % 18.3از دانشجویان موفق متاهل بوده اند.
رابطه معنی داری بین موفقیت و حضور در کالس وجود نداشت .با توجه به یافتههای پژوهش،
می توان گفت که توجه به عواملی که باعث موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی می شود
امری ضروری بوده و تا زمانی که یک برنامه جامع و نوین برای آموزش پزشکی وجود نداشته
باشد مشکل افت تحصیلی همچنان به قوت خود باقی خواهد بود .پال ديويس ،) 2014 (1در

دانشگاه ايلونز جنوبي به بررسي اثربخشي آموزش ضمن خدمت در زمينه شايستگي هاي فني و
شغلي پرداخت .اين بررسي بر آن بود تا اثربخشي كي

برنامه آموزش ضمن خدمت را را در

زمينه هدف ها يي كه آموزگاران كودكان استثنا يي تدوين كرده اند ،ارزيابي كند .در واقع هدف
اين تحقيق تع يي ن اين است كه هدف هاي آموزشي تدوين شده از جانب آموزگاران تا چه اندازه

عملي ،از لحاظ فني مناسب و برنامه ريزي شده براي تعميم هستند .تامپسون ،) 2014 (2به ارزيابي

اثربخشي دو رو كي رد تدريس هنر(برنامه درسي سنتي كارگاهي و برنامه درسي ضابطه مند با
روش تدريس علمي) ،در سطح مدارس متوسطه در منطقه نورث گورجيا پرداخت .او اين دو
برنامه را به وسيله روش گروه كنترل با پيش آزمون و پس آزمون مورد بررسي قرار داد .جامعه
شآموزان پايه هفتم بود .بر اساس نتايج تحقيق گروه كنترل نمره باال يي
آماري او  93نفر از دان 
در تفكر خالق و فعاليت هنري و اشتياق به برنامه درسي نشان دادند و اين بيان كننده اين موضوع
1

-paul.A.K.Davis
2- Thompson
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تهاي تفكر خالق مي
روش مؤثر براي تدريس مهار 

باشد.

بهاءلو (  ،)69 13پژوهشی با عنوان"بررسي عوامل مؤثر بر افت تحصيلي درس ادبيات فارسي

يشهر" انجام داد .نمونه
مقطع متوسطه اول و نحوة جذب فراگيران به اين درس در خمين 
شآموزان و  63 نفر از دبيران بودند که به شيوة تصادفي انتخاب
پژوهش ،تعداد  310 نفر از دان 
قساخته استفاده شد .براي تجزيه و تحليل
شدند .براي جمعآوري دادهها از پرسشنامه محق 
دادههاي جمعآوري شده ،رگرسيون همزمان و روش کيفي مصاحبه و از نرم افزار آماري

spss

استفاده گرديد .نتايج پژوهش نشان داد که از ديدگاه دبيران ،عملکرد خانواده ،عملکرد
شآموزان و برنامهريزي کتب درسي توانستند معنيدار شوند و افت تحصيلي دانشآموزان را
دان 
شبيني نمايند .و از ديدگاه دانشآموزان برنامهريزي محتواي درسي ،قوانين حاکم بر مدرسه و
پي 
شآموزان نشان داد که استفاده از
يدار شدند .مصاحبه با دان 
عملکرد معلمان از لحاظ آماري معن 
شهاي نوين تدريس براي تنو ع بخشي به محتواي کتاب ،متناسب کردن حجم کتاب ،تهيه
رو 
ابزار مناسب آموزش زبان فارسي در مدارس و استفاده از روشهاي ارزيابي مناسب ،از جمله
شآموزان هستند .همچنين مصاحبه با دبيران نيز نشان داد که همکاري
عوامل مؤثر بر جذب دان 
شآموز و معلم ،باال بردن و بهروز بودن
متقابل خانواده با مدرسه ،تقويت رابطه عاطفي بين دان 
شآموزان از جمله عوامل موثر بر
اطالعات معلم و واگذاري تدريس بخشي از کتاب به دان 
جذب دانشآموزان هستند .طاهری و بهدار ( )5931در مطالعه خود عنوان می کند که بررسی
افت تحصیلی که یکی ازمشکالت مهم نظام اموزشی و تربیتی می باشد و همواره ازدیدگاه
صاحبنظران و متخصصین تعلیم و تربیت بدور نبوده است .در این تحقیق سعی شده افت تحصیلی
دانشآموزان دوره ابتدایی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگیرد و عوامل تاثیر گذارد درآن
بررسی گردد .در ابتدای موضوع از جنبههای مختلف تعریف شده و سپس سه نسبت که در
اندازهگیری افت تحصیلی بکار میرود بیان شد و بدنبال آن علل داخلی و خارجی که در افت
تحصیلی موثرند توضیح داده شد و همچنین عوامل موثری که درکاهش افت و افزایش پیشرفت
تحصیلی موثر بودند مانند برنامه درسی و کتابهای درسی و مواد آموزشی و تاثیر معلم و روش
تدریس معلم بعنوان ابزارهای مهم این افت مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت نتیجه گیری و
پیشنهادهای راهبردی در ارتباط با جلوگیر یا افت تحصیلی بعنوان راهکارهای علمی بیان شده که
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یتواند بسیاری ازمشکالت افت تحصیلی را از بین ببرد .لولویی و همکاران ( )5931در مطالعه
م 
شهای عمده
خود این چنین عنوان می کند که افت تحصیلی دانشجویان همواره یکی از چال 
بهای جدی فردی و
مراکز آموزش عالی و دانشگاهها به شمار میرود که میتواند به آسی 
اجتماعی منجر شود .هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان مقطع
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود .بنابراین می توان گفت که عوامل متعددی افت
تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهد .از اینرو ،برای کاهش آن مشارکت تمامی افرادی الزم
است که در امر تحصیل دانشجویان دخیل میباشند .ابراهیم زاده و همکاران (  )49 13در مطالعه
خود عنوان می کند که افت تحصیلی به معنای عدم موفقیت در تحصیل می باشد که در
دانشجویان علوم پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است و بصورت بحرانی تری خود را نشان
می دهد .این مطالعه به منظور بررسی میزان افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم
پزشکی لرستان انجام شده است .در این مطالعه همگروهی ،پرونده تحصیلی کلیه ورودی های
 5 38 1تا  09 13دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آموزش کل و معاونت دانشجویی اخذ گردید و
اطالعات جمعیت شناختی و سوابق آموزشی در یک چک لیست وارد گردید .افت تحصیلی بر
اساس معدل کل نامطلوب ،مشروطی ،طوالنی شدن مدت تحصیل ،اخراج و انصراف از تحصیل
تعریف گردید و برای مدل بندی عوامل مرتبط با آن از رگرسیون لوجستیک تحت سطح
معناداری  0/ 05استفاده شد .یافتهها نشان داد که بروز تجمعی افت تحصیلی در دانشجویان مورد
مطالعه  % 25 /1بود .درضمن عوامل مرتبط با افت تحصیلی شامل دانشکده محل تحصیل ،دوره
تحصیلی ،مقطع تحصیلی ،فاصله بین مقاطع تحصیلی قبلی و فعلی ،جنسیت و محل سکونت بوده

اند (  .)P>0/ 05بین بروز افت تحصیلی و سهمیه قبولی ارتباط معناداری مشاهده نگردید .بنابراین،
مهمترین گروههای در معرض خطر شامل دانشجویان دانشکده پزشکی و بهداشت ،دانشجویان
دوره شبانه ،دانشجویان مقطع کاردانی و دکترای حرفه ای ،دانشجویان مذکر ،دانشجویان دارای
فاصله زیاد بین مقاطع تحصیلی و دانشجویان ساکن خوابگاه دانشجویی بوده اند؛ لذا پیشنهاد می

گردد تا این افراد از ابتدای تحصیل به مراکز مشاوره یا اساتید راهنمای آموزشی معرفی گردند و

مورد توجه ویژه قرار گیرند .محمودي(  ،)49 13در تحقيقي كه تحت عنوان " :بررسي اثربخشي
برنامههاي آموزش ضمن خدمت كارگران صنعت نفت اهواز از ديدگاه كارگران و سرپرستان "

انجام داد به اين نتيجه رسيده است كه آموزش هاي ضمن خدمت تغ يي ر مطلوبي در روش انجام
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كار در كارگران به وجود آورده ،نيازهاي آموزشي كارگران را از نظر سازمان تأمين نموده و
موجب رضايت خاطر و ارتقاء بهره وري كاركنان شده است .هم چنين دورههاي آموزشي
موجب كاهش صدمات و آسيب ها ناشي از كار شده است و در مجموع اثربخشي آموزش هاي
ضمن خدمت را تأ يي د نموده است.
یتواند از بروز مشکل افت تحصیلی دانشجویان در مراحل اولیه
یکی از راهکارهای مناسب که م 
پیشگیری کند ،آموزش در بدو ورود دانشجویان است .در صورتی که دانشگاه در بدو ورود
دانشجویان ،آموزشهایی در خصوص آشنایی با قوانین و مقرارت دانشگاه ،آشنایی با محیط
دانشگاه در مقایسه با محیط مدرسه ،آشنایی با مراکز و نهادهای مختلف فعال در دانشگاه (نظیر
امور دانشجویی ،امور خوابگاهها ،غذاخوری ،اتوماسیون اداری دانشگاه ،مراکز و امکانات
ورزشی ،مراکز درمانی ،مراکز مشاوره و ،)...ایجاد تصویری روشن از آیندهکاری از طریق
معارفه افراد موفق فارغالتحصیل از دانشگاه ،نحو تعامل با استاد ،نحو تعامل با جنس مخالف ،نحو
یهای باالتر در خوابگاههای دانشجویی و کالس درس،
مورودی و ورود 
تعامل با دانشجویان ه 
دوری از اعمال منافی اخالق و عفت ،دوری از دخانیات و ...در قالب دوره آموزشی بدو ورود
یها و جنس مخالف را
اجرا کند ،دانشجویان از همان ابتدا ،آداب صحبت با استاد ،همکالس 
آموخته و از سوی دیگر با قوانین و مقرارت دانشگاه آشنا شده و از مشکالتی که در این زمینهها
متوجه دانشجویان ناآگاه جدیدالورود می باشد ،دور می شوند و از این طریق احتمال ایجاد افت
تحصیلی در دانشجویان کاهش می یابد .بنابراین ،زمان اجرای این دوره آموزشی ،طول دوره
آموزشی ،محتوای مطالب آموزشی ،روش یاددهی و یادگیری ،اهداف دوره آموزشی،
سیستماتیک بودن نحو آموزش می تواند بر اثر گذاری این دوره تاثیرگذار باشد (طاهری و
بهدار.)5931 ،
با توجه به مسائل مطرح شده و همچنین اهمیت موضوع ،این پژهش بر آن است مدلی را در زمینه
چگونگی تاثیرگذاری برگزاری یک دوره آموزشی بدو ورود در پیشگیری از افت تحصیلی
دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمي ،طراحی ،تبیین و آزمون نماید به عبارت ساده تر
در پی پاسخگویی به این سوال اساسی هستیم که آیا ارائه الگوي اجراي دورههاي آموزش بدو
ورود در راستاي پيشگيري از افت تحصيلي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد
اسالمي موثر است؟
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شكل ( )1مدل مفهومي عوامل و متغيرهاي اثرگذار بر ارائه الگوي اجراي دورههاي آموزش بدو
ورود در راستاي پيشگيري از افت تحصيلي دانشجويان دانشكده دندانپزش يك

دانشگاه

آزاداسالمي را نشان مي دهد .ابتدا كوشش شد تا با مطالعه كامل ادبيات تحقيق ،ابعاد و

مؤلفههاي مدل تحقيق و شاخصهای مرتبط – همراه با منابع و مأخذ آن ها – احصا شود كه در
نتيجه هفت مولفه استخراج گردید.

فرضیه تحقیق

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

اجراي دورههاي آموزش بدو ورود بر پيشگيري از افت تحصيلي دانشجويان دانشكده
دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.

فرضیات ویژه

 .1آشنایی و آگاهی از آموزش های بدو ورود بر نیازسنجی آموزشی و تعیین سطح صالحیت

فراگیران در دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.
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 .2نیازسنجی آموزشی و تعیین سطح صالحیت فراگیران بر شناسایی ویژگی های آموزش
گیرندگان در دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.
 .3نیازسنجی آموزشی و تعیین سطح صالحیت فراگیران بر شناسایی ویژگی های آموزش
دهندگان در دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.
 .4نیازسنجی آموزشی و تعیین سطح صالحیت فراگیران بر طراحی و برنامه ريزی دوره
آموزشی در دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.
 .5طراحی و برنامه ريزی دوره آموزشی بر اجرای موثر و مطلوب دوره آموزشی در دانشكده
دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.
 .6اجرای موثر و مطلوب دوره آموزشی بر پيشگيري از افت تحصيلي در دانشكده دندانپزش يك
دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.

روش تحقيق

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی می باشد .نظر به اينكه پژوهش حاضر

درصدد است تا از طريق ريشهيابي و شناسا يي ارائه الگوي اجراي دورههاي آموزش بدو ورود
در راستاي پيشگيري از افت تحصيلي دانشجويان ،راهكارها و توصيهها يي را در راستاي حداقل
كاستن از اين موانع و چالشهاي مذكور ارايه دهد ،از اين رو در چارچوب پژوهشها يي از نوع
كاربردي قرار مي گيرد .از جهت دسته بندي هاي تحقيق براساس روش ،پژوهش حاضر از نوع
تحقيقات توصيفي از نوع پيمايشي است .به عبارت ديگر ،تحقيق توصيفي است چون درصدد
شناخت چگونگي وجود پديدهها و عوامل اثرگذار ارائه الگوي اجراي دورههاي آموزش بدو
ورود در راستاي پيشگيري از افت تحصيلي دانشجويان است و پيمايشي است چون از طريق
نظرسنجي و مراجعه به ديدگاههاي دانشجویان ،چگونگي ارائه الگوي اجراي دورههاي آموزش
بدو ورود در راستاي پيشگيري از افت تحصيلي دانشجويان بررسي مي نمايد .جامعه آماري
پژوهش حاضر ،كليه مدیران و کارشناسان دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي که در
فرآیند آموزش بدو خدمت دانشجویان این دانشگاه دخیل می باشند به تعداد  121نفر مي باشد.
با توجه به حجم اندک جامعه آماری در تحقيق حاضر از روش سرشماری استفاده شده است و
همه  121نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .بدين ترتيب كه مجموعه نمونههاي انتخابي
به نسبت تعداد جامعه آماري هر بخش بين آنها توزيع شده است و تعداد نمونه اختصاص يافته به
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هر بخش به روش سرشماری ميان آنها توزيع شده است .در پرسشنامه پژوهش از دو دسته سؤال
استفاده شده است .بخش اول آن مربوط به جمعيت شناختي است و از اين طريق اطالعات
مربوط به جنسيت ،سطح تحصيالت ،سن ،سابقه كار ،سطح سازماني و رشته تحصيلي پاسخ
دهندگان به دست آمده است .بخش دوم پرسشنامه با  52پرسش تش يك ل يافته است كه به
تف كيك

 ،ابعاد تحقیق را مورد پرسش قرار داده است .محقق به منظور سنجش روا يي پرسشنامه

تحقيق از روش اعتبار قضاوتي استفاده نموده است بدين ترتيب كه پرسشنامه اوليه بين تعدادي از
صاحبنظران و متخصصان از جمله اساتيد راهنما و مشاور توزيع و طي چند مرحله نظرات
اصالحي آنان در پرسشنامه اعمال گرديد به نحوي كه پرسشنامه نها يي حاصل اجماع نظر همه
اين متخصصين بوده است .همچنین ناگفته نماند با عنايت به اين كه كليه مؤلفهها و شاخص هاي
تش يك ل دهنده پرسش ها از ادبيات و نظريههاي مرتبط به دست آمد .از اين رو روا يي سازه نيز در
پژوهش حاضر رعايت شده است و در واقع ابزار اندازه گيري (پرسشنامه) با نظريهها يي كه
آزمون بر محور آن ها تدوين شده است ،تناسب دارد .در بحث پایایی تعداد  30پرسشنامه به
تصادف بين نمونههاي آماري توزيع و آلفاي كرونباخ آن محاسبه گرديد .بر اساس رابطه آلفای
کرونباخ ،ميزان آلفاي محاسبه شده كل برابر با  0/ 94محاسبه گرديد كه ميزان آن باالتر از 0/7
تهاي مختلف پرسشنامه به تف كيك
است و اين مؤيد پايا يي پرسشنامه است .هرچند براي قسم 

نیز

این مقدار بدست آورده شد که همگی مورد تایید بوده اند.

يافتهها

در ذیل ابتدا به تحلیل دادههای جمعیت شناختی تحقیق پرداخته و سپس فرضیههای آماری را
مطرح و نتایج حاصل از پردازش رانشان داده و نتیجه گیری می نماییم .توزیع فراوانی تعداد 121
نمونه حسب میزان تحصیالت آنها ،مطابق جدول ( )1می باشد.
جدول  .1توزیع فراوانی و درصد نمونههای مورد مطالعه بر اساس میزان تحصیالت
درصد

تحصیالت

فراوانی

فوق دیپلم

2

1.6

لیسانس

29

.9 32

فوق لیسانس

41

.8 33

دکتری

49

40.4

جمع

121

100
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همانطوریکه بیان گردید با مطالعه كامل ادبيات تحقيق ،ابعاد و مؤلفههاي مدل تحقيق مربوط به
ارائه الگوي اجراي دورههاي آموزش بدو ورود در راستاي پيشگيري از افت تحصيلي
دانشجويان دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي شناسایی گردید سپس شاخص هاي
مرتبط هر كي

از ابعاد از منابع مستخرج گردید که متناسب با آنها پرسش نامه تحقیق آماده شد

در جدول ( )2شاخصهای شاخص هاي مركزي و پراكندگي مولفهها و ابعاد مساله بعد از
گردآوری پرسش نامهها نشان داده شده است.

جدول  .2شاخص هاي مركزي و پراكندگي مولفهها

مولفهها

ميانگين

انحراف معیار

ضريب پراكندگي

نیازسنجی آموزشی و و تعیین سطح صالحیت

3/ 28

0/ 72

0/ 19

شناسایی ویژگی های آموزش گیرندگان

3/ 42

0/96

0/81

شناسایی ویژگی های آموزش دهندگان

3/ 16

0/ 75

0/81

طراحی و برنامه ريزی دوره آموزشی

3/ 75

0/ 63

0/ 16

اجرای موثر و مطلوب دوره آموزشی

4/ 11

0/ 71

0/81

آشنایی و آگاهی از آموزش های بدو ورود

3/ 89

0/ 84

0/ 17

پيشگيري از افت تحصيلي

3/ 06

0/ 72

0/51

فراگیران

به منظور استفاده از آزمونهای پارامتریک در تحلیل دادههای پژوهش ،این دادهها باید دارای
شرط نرمال بودن توزیع متغیرها باشند که این فرض با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف
مورد تحلیل قرار گرفته است .سطح معنی داری همه متغیرها مطابق جدول ( )3بزرگتر از سطح
آزمون یا خطا (  ) 0.05می باشد بنابراین توزیع همه متغیرها نرمال است لذا می توان از آزمون
پارامتریک معادالت ساختاری استفاده نمود.

جدول  .3آمارههای مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف
سطح معنی داری

نتیجه

متغیر

مقداره گولموگروف اسمیرنف

نرمال است
نرمال است

نیازسنجی آموزشی و و تعیین سطح صالحیت فراگیران

4.315

0.247

شناسایی ویژگی های آموزش گیرندگان

9 3.12

0.399

شناسایی ویژگی های آموزش دهندگان

2.745

0.762

نرمال است

طراحی و برنامه ريزی دوره آموزشی

3.941

0.646

نرمال است

اجرای موثر و مطلوب دوره آموزشی

2.817

0.311

نرمال است

آشنایی و آگاهی از آموزش های بدو ورود

3.418

0.478

نرمال است

پيشگيري از افت تحصيلي

3.418

0.149

نرمال است

مدل نهایی تحقیق بر اساس متغیرهای اصلی تحقیق و معیارهای هرکدام در شکل ( )2مشخص
شده است .اين مدل با اقتباس از برونداد نرمافزار ليزرل ترسيم شده است.
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شکل  .2آماره معناداری نتايج تائيد مدل نهائي تحقیق

بر اساس مدل نهایی ،به وضوح دیده می شود که رابطه بین تمامی مولفهها مثبت و معنادار است.
بنابراین مدل نهایی تحقیق تایید می گردد .جهت برازش مدل ساختاري فرضيه اصلي تحقيق ،از
تعدادي از شاخصهاي نيکوئي برازش استفاده شده است .جدول ( )4نشان می دهند که الگوی
مفهومی پژوهش جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است.
P-Value= 0.002

صهاي نيکوئي برازش
جدول  .4شاخ 

RMSEM= 0.000

GFI= 0.76

RMR =0

IFI= 0.91

CFI= 0.93

NFI = 0.9

براساس نتايج بدست آمده در اين مرحله مي توان فرضيات پژوهش را مورد بررسي قرار داد در
جدول (  )5فرضيات از حیث تایید و یا عدم تایید مورد بررسی قرار گرفته اند.
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جدول  .5خالصه نتایج فرضیههای تحقیق
فرضیه

تی

نتیجه

مشاهده
شده

.1

فرضیه اصلی:اجراي دورههاي آموزش بدو ورود بر پيشگيري از افت تحصيلي دانشجويان

تحلیل

تایید

دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.

مسیر

فرضیه

43 9.

تایید

آشنایی و آگاهی از آموزش های بدو ورود بر نیازسنجی آموزشی و و تعیین سطح
صالحیت فراگیران در دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.

.2

نیازسنجی آموزشی و و تعیین سطح صالحیت فراگیران بر شناسایی ویژگی های

.3

.27 9
8.68

نیازسنجی آموزشی و و تعیین سطح صالحیت فراگیران بر طراحی و برنامه ريزی

8.40

طراحی و برنامه ريزی دوره آموزشی بر اجرای موثر و مطلوب دوره آموزشی در

63.9

.6

دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.

0/9 33

تایید

**

0/ 245

تایید

**

0/ 299

تایید

**

0/ 301

**

0/ 249

فرضیه

دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.
اجرای موثر و مطلوب دوره آموزشی بر پيشگيري از افت تحصيلي در دانشكده

**

فرضیه

دوره آموزشی در دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.
.5

**

0/ 419

فرضیه

آموزش دهندگان در دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.
.4

β
استانداردشده

فرضیه

آموزش گیرندگان در دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.
نیازسنجی آموزشی و و تعیین سطح صالحیت فراگیران بر شناسایی ویژگی های

ضریب

تایید
فرضیه

7.40

تایید

**

0/ 364

فرضیه

به منظور تعیین مقدار تبیین شوندگی متغیر ها از آزمون رگرسیون خطی چندگانه بهره گرفته -
شده است .انجام آزمون رگرسیون منوط به سه پیشفرض نرمال بودن دادهها ،استقالل خطاها و
نرمالبودن توزیع خطاها با میانگین صفر میباشد در رگرسیون چندگانه؛ بهجز مفروضات باال،
باید از عدم همخطی بین متغیرهای مستقل نیز اطمینان حاصلگردد .همخطی وضعیتی است که
نشان میدهد ،یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است .اگر همخطی در
یک معادله رگرسیون باال باشد ،بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی
وجود دارد .برای آزمون همخطی بودن متغیرهای مستقل ،میتوان از آمارههای تلرانس و عامل
تورم واریانس ( )VIFاستفاده نمود .نحوه قضاوت درمورد این آمارهها به شرح زیر است:


اگر  VIF >10باشد؛ باید همخطی بودن مدل را مقایسه کرد.



اگر  VIF >1باشد؛ ممکن است رگرسیون اریبدار باشد.



اگر  Tolerance < 0.01باشد ،یک مسئلة جدی وجود دارد.



اگر  Tolerance < 0.02باشد ،یک مسئلة حاد وجود دارد.
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جدول  .6میزان تبیینشوندگی متغیرها
متغیر ها

ضریب β
استانداردشده

فرضیه اصلی:اجراي دورههاي آموزش بدو ورود بر پيشگيري از افت

**

0/ 419

Sig
رگرسیون

VIF

0/ 000

3/ 45

مقدار

مقدار

Tolerance
0/ 180

تحصيلي دانشجويان دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي
تاثیرگذار است.
 .1آشنایی و آگاهی از آموزش های بدو ورود بر نیازسنجی

**

0/9 33

0/ 000

4/ 612

0/ 081

آموزشی و و تعیین سطح صالحیت فراگیران در دانشكده دندانپزش يك
دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.
 .2نیازسنجی آموزشی و و تعیین سطح صالحیت فراگیران بر

**

0/ 245

0/ 000

2/ 547

0/ 837

شناسایی ویژگی های آموزش گیرندگان در دانشكده دندانپزش يك
دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.
 .3نیازسنجی آموزشی و و تعیین سطح صالحیت فراگیران بر

**

0/ 299

0/ 000

3/9 31

0/ 478

شناسایی ویژگی های آموزش دهندگان در دانشكده دندانپزش يك
دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است.
 .4نیازسنجی آموزشی و و تعیین سطح صالحیت فراگیران بر طراحی

**

0/ 301

0/ 000

3/ 214

0/ 654

و برنامه ريزی دوره آموزشی در دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد
اسالمي تاثیرگذار است.
 .5طراحی و برنامه ريزی دوره آموزشی بر اجرای موثر و مطلوب

**

0/ 249

0/ 000

3/ 189

0/ 397

دوره آموزشی در دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي
تاثیرگذار است.
 .6اجرای موثر و مطلوب دوره آموزشی بر پيشگيري از افت

**

0/ 364

0/ 000

3/ 417

0/ 274

تحصيلي در دانشكده دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار
است.

بحث و نتيجه گيري

دیدگاه ساختاری بر این قاعده استوار است که نظام فرهنگی بر دیگر بخش های اجتماعی کنترل
داشته و شناخت و ترسیم تغییرات در آموزهها (افت یا پیشرفت تحصیلی) در هر جامعه آماری با
توسل به ردیابی تحوالت آموزشی ساختمند ممکن می شود .نکته قابل توجه در این استنباط
نهفته است که اگر ما قائل به فهم تغییرات آموزشی هستیم ،الجرم بایستی به عرصه تحوالت
فرهنگی جامعه رجوع کنیم .لذا تحلیل مسائل دانشجویی جامعه تنها در درک واقع بینانه
دگرگونی های آموزشی در تمامی عرصهها ،مستوجب تعمیم پذیری ادراک ما از تحوالت
آموزشی در بین دانشجویان محسوب می شود .از آنجائی که پذیرش درونی آموزههای نظام
آموزشی ،قوام و دوام بیشتری دارد .لذا هرگونه تغییر در فرآیند نهادینه کردن آموزههای عینی
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در نتیجه دوگانگی رفتاری جامعه می تواند از شدت بیشتری برخوردار باشد .اگر تصمیمات
کالن آموزشی به ایجاد وفاق اجتماعی در درون نظام آموزشی نینجامد ،آن دسته از دانشجویانی
که در آستانه پذیرش آموزههای فرهنگی جامعه هستند را دور ساخته و ناخواسته هزینههای
مضاعفی را برای درونی کردن مجدد این آموزش ها بر نظام آموزشی تحمیل خواهد کرد و اگر
متولیان امر در فرآیند نهادینه سازی موفق نشوند به یکی از تجارب ناموفق در جلب نظر جوانان
خواهد انجامید و آنگاه نه تنها ما شاهد کاهش افت تحصیلی نخواهیم بود بلکه ممکن است ابعاد
افت تحصیلی در سطوح نظام آموزش عالی نیز متکثر شود.
تربيت نيروي انساني كارآمد و مؤثر از جمله وظايف اصلي دانشگاهها به حساب ميآيد.
دانشگاهها هر ساله دانشجويان جديدالورود را پذيرش و دانشجوياني را نيز فارغالتحصيل
يكنند ،كه در اين چرخه مستمر توجه به يك فيت آموزشي از جايگاه ويژهاي برخوردار است .از
م 
اين رو ،افزايش يك فيت نظام آموزشي به عنوان اثرگذارترين عامل در توسعه كشورها محسوب
يشود .چرا كه دانشجويان به واسطه موفقيت در تحصيل به موقعيتي دست مي يابند كه از
م 
تيابي به اهداف آموزش عالي استفاده نموده،
حداكثر نيروي دروني و بيروني خود براي دس 
ينمايند .اين در حالي است كه عدم موفقيت
شرايط الزم را براي زندگي اجتماعي موفق كسب م 
در تحصيل زمينهساز مشكالت فردي و اجتماعي عديده و انحراف از دستيابي به اهداف سيستم
آموزشي خواهد شد .در اين خصوص افت تحصيلي دانشجويان يكي از مشكالت عمده مراكز
آموزش عالي كشور است كه نه تنها باعث اتالف وقت و هزينههاي جاري اين مراكز مي شود،
بلكه باعث ايجاد مسايل و مشكالت روحي -رواني ،خانوادگي و اجتماعي براي دانشجويان نيز
مي شود (کرمی و زرافشانی.)2931 ،
افت تحصیلی به معنی عدم موفقیت در تحصیل است و با معیارهای مختلفی نظیر مشروطی،
تکرار درس ،طوالنی شدن مدت تحصيل ،اخراج ،انصراف و ترک تحصیل قابل بررسی
یباشد .افت تحصیلی فراتر از یک مسأله شخصی در نظر گرفته میشود که میتواند پیامدهای
م 
اقتصادی ،اجتماعی ،فردی ،روانی و خانوادگی متعددی را به دنبال داشته باشد .با توجه به این که
سرانه تحصیالت در ایران از لحاظ اقتصادی بر اساس درامدهای ملی است ،افت تحصیلی می
تواند از نظر اقتصادی بار بزرگی را بر جامعه تحمیل کند .از لحاظ اجتماعی نیز عملکرد پایین
تحصیلی دانشجو میتواند منجر به تولید نیروی متخصص ناکارامد و در نهایت ،خدمات با

28 4

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره سوم /پاییز 8931

کیفیت پایین تر و عدم تأمین رفاه مردمان کشور شود .از لحاظ فردی نیز پدیده افت تحصیلی
برای دانشجو مشکالتی نظیر شکست اقتصادی ،ارتباط نامناسب با محیط پیرامون و کاهش اعتماد
به نفس در اجتماع را به دنبال دارد (کیلی و باور.) 2014 ،1

با توجه به این که نتایج آزمون معادالت ساختاری و رگرسیون فرض یقحت یلصا هی ق اشن  ن یم 

   

دهد اجراي دورههاي آموزش ب دورو ود بر پيشگ  تفا زا يري ت د نايوجشناد يليصح ان هدكش      
دندانپزش يك دانشگاه آزاد اسالمي تاثیرگذار است .لذا موارد ذیل می تواند در پیشگیری از افت
تحصیلی دانشجویان پیشنهاد گردد:


بکار گیری مدرسان متخصص و شناخت ویژگی های مدرسان بر پیشگیری از افت تحصیلی

و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان


تهای فردی و روانشناختی آموزش گیرندگان
مطالعه و توجه به تفاو 



مناسب بودن محیط آموزشی و طراحی و برنامه ريزی مناسب دوره آموزشی



اطالع دانشجویان از قوانین ومقررات این دورها و آشناایی و آگاهههی از آم ه شزو اا ااای ب ود

ورود


نیازسنجی آموزشی و دریافت نظ جشناد تار وو ووویان و مش رد اه نآ اب تکرا بر ازگ رررر ررررری ای یین

دورهها


توجه به استعداد ها و بنیههای علمی دانشجویان قبل از برگزاری و حین اجرای دورها.
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