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Abstract 
BACKGROUND & AIM: According to the commonness of academic Failure and its well-known side- effects 
.the question that arises is how the primary education course should be to prevent the academic failure. Therefore this 
study performed on the different position managers of  Tehran Azad dental university to answer to this guest ion in 
year 2018 
Materials and  Methods: This descriptive study surveyed the view of several faculty members of Tehran Azad 
dental university. This questionnaire includes 7 indices which each of them Has at least 10 indices as a subsidiary like 
need assessment of education and  investigation  of  Learners  features. They have asked to sign from zero to five for 
each of the indices. The  rate of each seven indices was designated. Also the most import index was found and 
presented and analyzed with  Wallis test for statistic evaluations. 
Results: The questionnaire of this study performed to opinion poll of 121 faculty members who have the 
qualification and 66/8/ were men and 33/2/ were woman 75% were graduated of  bachelor  and upper degrees  and 
37.7%  had  job experience more than 20 years. The most important index among 7 indices was the effective 
performance of educational  course with the rate of 4/11 and after that  was the knowledge and basic learnings , with 
the rate of 3/89 and the minimum rate was the preventive indices of academic failure with the rate of 3/06. (p<0001) 
Conclusion:  According to this study it seems that the primary learning  course for the new students of Tehran Azad 
dental university is every effective  in order to parent academic failure.  
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  :خالصه
كه دوره هاي آموزش بدو  ي شودشناخته شده آن اين سوال مطرح مباتوجه به شايع بودن افت تحصيلي و عوارض :  سابقه و هدف

سوال روي رده  نيد تا موجب پيش گيري از افت تحصيلي نمايد؟ لذا اين مطالعه در پاسخ به اورود چه مولفه هايي را بايد داشته باش
  انجام گرفت . 97پزشكي دانشكده دندانپزشكي در سال  علومهاي مختلف مسئولين دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

دانشگاه آزاداسالمي واحد  علوم پزشكي اعضاي هيات علمي تعدادي از  اين تحقيق به روش توصيفي و با بررسي نظر: و روش ها مواد
 آموزش ويژگيهاي شناسايي  ي،كه هركدام مانند نياز سنجي آموزش بودمولفه مي 7شامل  رسشنامهپ ،تهران مورد سنجش قرار گرفت

ها از رتبه صفر تا كه براي هركدام ازاين مولفه  از آنها خواسته شد ، وشاخص بعنوان زير مجموعه مي باشد 10قل دارايحدا.  گيرندگان
و ارائه گرديد  شخص مهر كدام از آنها مهمترين شاخص ها در تعيين . رتبه هر يك از مولفه هاي هفت گانه را عالمت گذاري نمايند 5

  .رد قضاوت آماري قرار گرفتو با آزمون كروسكال واليس مو
% مرد 8/66كه توزيع گرديد. واجد شرايط  عضاي هيات علميانفر از  121ن تحقيق جهت نظر سنجي بين پرسشنامه هاي اي ها: افتهي

سال داشتند. از مولفه هاي هفت گانه  20% سابقه كار بيش از  7/37%  داراي تحصيالت ارشد و باالتر بودند و  75% زن بودند. 2/33و 
و در رتبه بعدي آشنايي و آگاهي و آموزش بدو ورود  به  4/ 11ا رتبه ب يمهمترين عامل از نظر آنها اجراي موثر و مطلوب دوره آموزش

  )P>0001/0. (بود 06/3و كمتر ين رتبه مربوط مي شد به مولفه پيشگيري از افت تحصيلي به ميزان  89/3ميزان 
يلي دانشجويان دانشگاه براساس اين تحقيق به نظر مي رسد كه اجراي دوره آموزش بدو ورود بر پيشگيري از افت تحص: يريگ جهينت

  آزاد اسالمي واحد علوم پزشكي تهران دانشكده دندانپزشكي تاثير گذار مي باشد . 
  آموزش دورهي ها مولفه ، تحصيلي افت ، ورود بدو آموزش دوره  :هاكليد واژه

 

  مقدمه:
غدغه هاي نظام آموزش ، خانواده ها د يكي از نگرانيها و

بر اساس تحقيقات  )1(.باشد وهمچنين جامعه افت تحصيلي مي
گزارش  درصد) 3/33تا افت تحصيلي در دانشجويان (ميزان 

هر چنداطالعاتي  براي ما مشخص نشده مبني  )2(.شده است
براينكه اولين بار چه كسي و در چه زماني مسئله افت تحصيلي 

ر شروع ، اما الزاما دباشددر دست نمي را مطرح كرده است
  )1،2( .آموزش مسئله افت تحصيلي مطرح بوده است

تا كنون سعي شده با تكيه بر اطالعات و تمهيداتي از قبيل 
استفاده از مدرسين با تجربه ، وسايل كمك آموزشي ،تشويق و 
تنبيه، ايجاد مهارتهاي يادگيري براي دانشجويان از افت 

گونه در صورتي كه اين  )3(.تحصيلي دانشجويان جلوگيري شود
تمهيدات موفقيت آميز نباشد ، بروز افت تحصيلي  (و بدنبال 

تواند  باعث ايجاد ناميدي در آن افت نظام آموزش ) مي
دانشجويان و حتي ميل به خودكشي آنها را به دنبال داشته 

يكي از عواملي كه در پيشگيري از افت تحصيلي  )4(.باشد
بدو ورود  يموزشاجراي برنامه آ  وميتواند  موثر باشد تدوين 

  است.
اما سوال اين است كه محتواي دوره آموزش چه باشد ؟ بنابر 

آموزش  دست اندر كار مسئوليني كه بيشتر نظر ررسيباين 
هستند در موردعوامل موثربرتدوين يك دوره آموزش بدو ورود 

  ضروري است
در مورد محتوا و چگونگي تدوين و اجراي دوره هاي آموزش 
بدو ورود براي پيشگيري از افت تحصيلي دانشجويان دانشكده 

 97در سال دندانپزشكي واحد علوم پزشكي آزاد اسالمي تهران 
  اي طراحي گرديد.همطالع

  
 مواد و روش ها:

به عبارت  شد. مانجا و پيمايشي به روش توصيفياين تحقيق 
ديگر ، تحقيق توصيفي است ، چون درصدد شناخت چگونگي 

هاي  وجود پديده ها و عوامل اثرگذار ارائه الگوي اجراي دوره
آموزش بدو ورود در راستاي پيشگيري از افت تحصيلي 
دانشجويان است و پيمايشي است چون از طريق نظرسنجي و 

چگونگي ارائه الگوي ، مسئولين آموزشيمراجعه به ديدگاه هاي 
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هاي آموزش بدو ورود در راستاي پيشگيري از افت  اجراي دوره
  .تحصيلي را بررسي مي نمايد

و كارشناسان  دانشگاه  رانيجامعه آماري پژوهش حاضر،  ازمد 
آموزش بدو  نديعلوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي كه در فرآ

ظر گرفته باشند، در ن يم ليدانشگاه دخ نيا انيخدمت دانشجو
حجم نمونه  از جدول مورگان  استفاده شده  نييتع يشد.  برا

با  روش نمونه  هنفر 121 اي جدول جامعه نياست كه طبق ا
انجام اين مطالعه  براي .ديگرد نييساده تع يتصادف يريگ

ازمديران ، مسئولين وكارشناسان آموزش واعضاي هيات علمي 
عه  ، درخواست با مراجعه حضوري  وضمن بيان طرح اين مطال

گرديد كه نظرشان را در مورد مولفه هاي الگوي دوره آموزش 
 آموزش سنجي نياز – 1بدو ورود كه شامل هفت مولفه : 

شناسايي ويژگيهاي  - 2 نفراگيرا صالحيت سطح وتعيين
 4شناسايي ويژگيهاي آموزش دهندگان   -3آموزش گيرندگان 

 مطلوب اجراي – 5  آموزش هاي دوره ريزي برنامه و طراحي –
 آموزشهاي از آگاهي و آشنايي – 6ر دوره هاي آموزشي  موث و

 .نمايند بيان ميباشد ، تحصيلي افت از پيشگيري – 7  بدوورود

شاخص بوده   10تا  5هر كدام از اين مولفه ها شامل حد اقل 
كه به انها پيشنهاد شد  و از آنها درخواست گرديد كه در يك 

افق ، تاحدودي موافق، بي نظر ، تاحدودي طيف از كامال مو
  (ليكرت). مخالف و كامال موافق اعالم  نظر نمايد

شده هم از روش آمار  يجمع آور يداده ها ليوتحل هيتجز يبرا
 هيتجز ياستفاده شد.برا يوهم از روش آمار استنباط يفيتوص
از  يواستنباط يفيپژوهش درسطح توص نيا يداده ها ليوتحل

  استفاده شده است. LISRELوSPSSنرم افزار 
  

 يافته ها:
افراد واجد شرايط  از نفر 121پرسشنامه هاي اين تحقيق بين 

درصد زن بودند.  2/37درصد آنها مرد و  8/62كه  وزيع گرديدت
 9/23درصد. فوق ديپلم ،   6/1سطح سواد افراد مورد مطالعه ،

درجه   4/40درصد فوق ليسانس و  8/33درصد ليسانس و 
 30درصد كمتر از 6/6داشتند. سن افراد پاسخ دهنده ؛ دكترا 
  50تا 40درصد بين  1/37سال و 40تا 30درصد بين 9/23سال 

سال سن داشته اند .  توزيع  50درصد باالتر از  2/32سال و 
ارائه  1افراد مورد بررسي برحسب سابقه كاردر جدول شماره  

 5كمتر از  درصداز اين افراد  5شده است و نشان مي دهد كه 
درصد بيشتر  70سال و حدود  10درصد كمتر از  1/28سال و 

  سال سابقه كار داشته اند . 20از 
  

  توزيع فراواني افراد مورد مطالعه به تفكيك عوامل مرتبط  -1جدول 
  

افراد                    
 

 مشخصات 

 
 تعداد

 
 درصد

 مرد جنسيت
 زن

76 
45 

8/62  
2/37  

 تحصيالت

 
 فوق ديپلم
 ليسانس

ق ليسانس و باالترفو  

2 
29 
90 

6/1  
9/23  
5/74  

 سن

سال30كمتر از   
سال 40تا  30  
سال 50تا  40  

سال 50باالي   

8 
29 
45 
39 

6/6  
24 

2/37  
2/32  

 سابقه كار

سال5كمتر از  
10-5  
20-10  

و بيشتر 20  

6 
28 
39 
48 

5 
1/23  
2/32  
7/39  

  
  
برحسب اهميت مولفه ها و ابعاد دوره  افراد مورد مطالعهظرات ن
ر پيشگيري از افت تحصيلي به تفكيك شاخص ها در موزش دآ

  و نشان مي دهد كه: هارائه گرديد  1نمودار 
از نظر افراد مورد بررسي مهمترين مولفه براي پيشگيري از  

با امتياز  يافت تحصيلي اجراي موثر و مطلوب دوره آموزش
و در مرحله دوم آشنايي و آگاهي از آموزش بدورود و با  11/4

ه و كمترين اهميت مولفه مربوط به پيشگيري از بود 89/3رتبه 
بود و نتيجه حاصل از آزمون  06/3افت تحصيلي كه برابر 

واليس نشان داد كه اختالف اهميت مولفه ها و ابعاد  كروسكال
 در پيشگيري از افت تحصيلي  به لحاظ آماري معني دار است.

)0001/0<P(  
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توزيع فراواني مولفه هاي اصلي در پيشگيري از افت  - 1نمودار 

  تحصيلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

 آموزشي آموزشي
راگيران ف  
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حيت نياز سنجي آموزش و تعيين سطح صالشاخص  9از 
، از نظر افراد مورد بررسي ، مهمترين آنها اولويت  فراگيران

جراي اين دوره ها و در بندي و شناسايي موانع و مشكالت برا
 هايپيشنهاددوره ها بايد مناسب با  اينكه  مرحله بعد

  دانشجويان باشد . 
،  شناسايي ويژگي هاي آموزش گيرندگانشاخص  7از 

شتن استعداد، قدرت تخيل  و لحاظ دا از مهمترين شاخص
قدرت درك يادگيري فراگيران براي شركت در دوره .بعنوان 
مهمترين شاخص و در مرحله دوم شناخت ويژگيهاي فردي و 

 تحصيلي دانشجويان بود. 

از    ،شناسائي ويژگيهاي آموزش دهندگانشاخص  10از تعداد 
مدرسان  اين بود كه  نظر افراد مورد بررسي مهمترين شاخص

هاي و سيستم را داده  د اجازه تعامل آزاد به دانشجوياندوره باي
ارتباطي مناسبي ايجاد نمايد ، بعنوان مهمترين شاخص و در 
مرحله بعد ، مدرسان دوره بايد از شيوه هاي متنوع تدريس 

 استفاده نمايند . 

.  طراحي وبرنامه ريزي دوره آموزششاخص  7از تعداد 
 يآموزش ه دور مهمترين شاخص اين بود كه عناوين سرفصلهاي

بايد با مشاركت مدرسان ، فراگيران و متخصصين طراحي شود 
ودر مرحله دوم اينكه سرفصلها ي دوره هاي آموزش با كيفيت 

غلي آينده دانشجويان طراحي مناسب و مطابق با نياز هاي ش
،  ياجراي موثر و مطلوب دوره آموزششاخص  7از تعداد . شود

بررسي تدارك ابزار ، مهمترين شاخص از نظر افراد مورد 
تجهيزات و نرم افزار مناسب و نيز شاخص ايجاد نظم و توجه به 

 خورد سرفصل ها و اهداف بود و كمترين اهميت را دريافت باز
 حين و انتهاي دوره جهت اثر بخشي بود .  در

شاخص  5، داراي  آ شنائي و آگاهي از آموزش بدو ورودمولفه 
، مهمترين آنها ، آگاهي بود كه از نظر افراد مورد بررسي 

دانشجويان از تاثير اين دوره ، بر پايش بدوورود به روز آوري 
آنها بود و باز هم كمتر ين اهميت مسئله آگاهي از فوايد و 

 مزاياو ضرورت برگزاري اين دوره ها تعين شده است . 

  

نشان كه  شاخص بوده 7داراي مولفه پيشگيري از افت تحصيلي 
و  ي، نياز سنجي آموزش ت تحصيليپيشگيري از افبراي مي داد 

دريافت نظرات دانشجويان و نيز مشاركت آنها در برگزاري دوره 
 ، موجب كاهش افت تحصيلي مي گردد . 

  
  بحث:

 مولفه مهمترين كه با انجام اين تحقيق نتيجه گرفته مي شود
 در دوره مطلوب و موثر اجراي تحصيلي افت از پيشگيري براي

 و ورود بدودر  يآموزش محتواي از آگاهي و آشنايي اول مرحله
  مي باشد.  آموزش ريزي برنامه بعدي مرحله  در

Mani   آموزش الگوي سنجي اعتبار منظور بهو همكاران 
 92 سال در را تحقيقي نتيجه شايستگي بارويكرد انساني نيروي
  )توصيفي( پيمايشي روش به كه تحقيق اين رد.  نمودند منتشر
 شده طراحي سوال 24 در پرسشنامه اين تحقيق گرفت انجام
 پودماني آموزش ، شايستگي محور آموزش: بعد چهار در كه بود
 شركت در تحقيق اين . بود عمومي آموزش ، شغلي آموزش ،

 الگوي مهمترين و نتايج نشان داد پذيرفت انجام نفت ملي
 مي ارزيابي اجراو ، ريزي و برنامه سنجي نياز ، انساني آموزش
  الته كه با نتايج مطالعه ما همسو مي باشد. ) 5(.باشد

اين تحقيق با هدف كمي بر مبناي هدف تحقيق انجام شده ما 
مبناي رويكرد شايستگي داشته است. در  بر نبوده بلكه يك الگو

 ينتيجه اين تحقيق گزارش نمودند كه بايد در دوره هاي آموزش
لحاظ ح سناريو هاي دوره اجراي صحي نيازهاي واقعي سازمان و

گردد . از اين لحاظ يافته هاي اين تحقيق داراي هماهنگي و 
  تطابق كامل مي باشد . 

 AminBidakhti  هاي متغير نقش تحقيقي و همكاران در 
 و كارشناسي دوره دانشجويان تحصيلي موفقيت در پذيرش

 از قتحقي اين كردند. گزارش 1395 سال در را ارشد كارشناسي
 شد انجام نفر 835 تعداد وروي بوده توصيفي و همبستگي نوع
 پيش تنهايي به تواند نمي پذيرش شاخص كه كردند گزارش و

 واقع در نيز يافته اين  )6(.نمايد تعيين را تحصيلي موفقيت بيني
 شاخصهاي فقط نمايد. مي تاييد نوعي به مارا تحقيق يافته
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 به يا دانشجويان صيليتح موفقيت تواند نمي دانشجو پذيرش
 نيز ها مولفه ساير بلكه دهد. كاهش را تحصيلي افت ديگر تعبير

مدرسين  ، ورود بدو يآموزش دوره محتواي مانند دوره اين در
  .  نمود لحاظ و.....ديگررابايد

Ezati دوره موجود وضعيت منظورارزيابي و همكاران به 
 بخش اثر تقاءار كيفي الگوي مطالعه اي با عنوان ارائه ،يآموزش
.  نمودند منتشر 1396 سال در آموزش نتيجه تحقيق را  دوره
 سازمان امور در كه بوده پيمايشي و نوع توصيفي از مطالعه اين

 داده آوري براي جمع اين تحقيق در گرفت. انجام كشور مالياتي
 و در پايان گزارش شد استفادهساخته  محقق پرسشنامه ها

نبودن  وكاربردي سنجي نياز آموزش، هبآسيب  شدكه مهمترين
 بوده است سنجي نياز در سازمان پرسنل همكاري عدم و برنامه

 و مناسب نا تدريس و محتوا تدوين عوامل عدم و همينطور
 تحقيق اين با اينكه )7(.اعالم شد مدرسان سيستم توسط انتخاب
و  و مولفه ها ياز قبيل دوره هاي آموزش زياديتشابه 

اما نتايج گزارش  باشدرا دارا مي تحقيق مابا  جود شاخصهاي مو
   شده بانتايج گزارش شده در تحقيق ما داراي انطباق نيست . 

Samiee اجراي براي مناسب مدل ارائه منظور و همكاران به 
 سال در را تحقيقي نتيجه انساني نيروي آموزش هاي دوره

توصيفي و  روش به نموده كه اين تحقيق منتشر 1393
 نظام الگو ويژگيهاي كه شده گزارش و گرفت اي انجامكتابخانه 
 و كاركنان ديدگاه از انساني نيروي آموزش مدل مطلوب

 به الزم صالحيت سطح تعيين نيازها، تعريف شامل كارشناسان
 زمان ريزي برنامه و و همچنين  طراحي گروهها تفكيك
 تواند مي ايشان پيشنهادي بوده است كه مدل دوره برگزاري

 يآموزش هاي دوره دادكه نشان نيز تحقيق اين )8(.باشد بمطلو
 را فراگيران موفقيت تواند مي باشد مناسب الگوي برمبناي اگر
 گرفته نشانه را ها دوره اهميت واقع ودر  باشد داشته دنبال به

  .  است
 در تواند مي الگو اين كه رسد مي نظر به بندي جمع دريك
 از افت تحصيلي موثر گيريپيش در آموزشي احتماال هاي دوره
  .  باشد

مطالعات يعدي در اين  براي در همين راستا پيشنهادات ما
  زمينه  ميتواند به صورت موارد زير مطرح گردد

 هاي آموزش ارائه جهت مقدماتي آموزشي نيازهاي بررسي  .1
  دانشجويان براي الكترونيكي و  دور راه از  ورود وبد
 وبد هاي آموزش در مطلوب ي ها رسانه و ها روش بررسي  .2

  دانشجويان براي  ورود
 توسط  ورود وبد عملي هاي آموزش ارائه سنجي امكان  .3

  دانشجويان براي
 وبد هاي آموزش تفاوت زمينه در تطبيقي مطالعات انجام  .4

 كشور مثل توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاي در  ورود
  ايران

 ترك به تمايل با  ورود وبد هاي آموزش رابطه بررسي  .5
  دانشجويان شغلي مسير در موفقيت و رضايتمندي تحصيل،

  
  : تشكر و تقدير

 كوه فيروز واحد اسالمي آزاد دانشگاه پژوهشي محترم شوراي از
 مديران و اساتيد همچنين از و جناب  آقاي دكتر حراجي و 

نهايت تقدير و تشكر را  دانشگاه آموزش كارشناسان و آموزش
  دارم 
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