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   چكيده
 امتحان جامع علـوم پايـه كـه اولـين آزمـون سراسـري               .مقدمه

تواند تا حد  باشد، مي دانشجويان پزشكي بعد از شروع تحصيل مي     
تجربـه  . ذراندن دوره ارزيابي كنـد    هاي آنان را در گ      زيادي توانايي 

نشان داده است دانشجوياني كه در امتحـان نـاموفق هـستند در             
هـدف از ايـن     . هاي بعدي بـا مـشكل مواجـه خواهنـد بـود             دوره

 دموگرافيـك بـر نتيجـه       –آموزشـي    تعيين نقش عوامل  , تحقيق
  .نمرات امتحان جامع علوم پايه پزشكي بود

 شركتكليه , تحليلي – در يك مطالعه توصيفي .ها روش

مورد  نفر بودند، 73كه  1377كنندگان امتحان جامع اسفند ماه  
نمرات كليه دروس دوره، نمره امتحان جامع . مطالعه قرار گرفتند

و برخي از متغيرهاي اجتماعي دموگرافيك از پرونده آموزشي 
آنان استخراج گرديد و با آمار توصيفي و استنباطي توسط 

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و خطر نسبي  SPSSافزار  نرم
  .مردودي در امتحان جامع مشخص گرديد

در خطر نسبي مردودي    و   نفر   20 تعداد مردودين امتحان   .نتايج
  شناسـي  امتحان جامع براي دانـشجويان ضـعيف در درس بافـت          

 شناسـي   ايـن نـسبت بـراي درس ايمنـي        . دار بود    و معني  32/10
خطـر نـسبي مـردودي       .بود دار  ني مع و 11/4 ،3 بهداشت  و 55/4

 و افرادي كه    4/3، سهميه غير مناطق     2/7براي ساكنين خوابگاه    
 و  1/3نـد،  بود سـال گذرانيـده     نيم 5دوره علوم پايه را در بيش از        

ــي ــوددار معن ــيون  .  ب ــدل رگرس ــز م ــشان ني ــه دروس  ن داد ك
شناسـي و     شناسـي، جنـين     ، بافـت  2شناسي، فيزيولـوژي    ميكروب

                                                 
دانشگاه علوم پزشكي , دانشكده بهداشت) استاديار آمار زيستي(دكتر مسعود رودباري  

 :e-mail. زاهدان, چستان درماني استان سيستان و بلو–و خدمات بهداشتي 
mroudbari@yahoo.co.uk 

ــستگي ــستگي  ســهميه همب ــشناسي همب ــستقيم و درس روان  م
  .معكوس با نمره امتحان جامع دارند

متغيرهاي سهميه، استفاده از خوابگاه و طول دوره علـوم           .بحث
. پايه از متغيرهاي مرتبط با نمره يا نتيجه امتحان جامع هـستند           

شناسي و سـهميه،      شناسي، بافت   ، ميكروب 2متغيرهاي فيزيولوژي 
ـ        دار و ضـريب رگرسـيون        زرگ و معنـي   با توجه به خطر نـسبي ب

بـا نمـره يـا نتيجـه        هستند كـه     مهمترين متغيرهايي    وبزرگ جز 
  .امتحان جامع بيشترين ارتباط را دارند

ــد واژه ــا كلي ــل آموزشــي .ه ــصوصيات , عوام ــك،خ  دموگرافي
  ، امتحان جامع خطر نسبي، علوم پايه پزشكي،دانشجوي پزشكي

  
  

  مقدمه
 كه در پايان اولين مرحلـه از        امتحان جامع علوم پايه پزشكي    

د، يكـي از    شـو  برگـزار مـي   در ايران     دوره آموزش پزشكي عمومي   
هـاي    هـايي اسـت كـه بـراي ارزشـيابي آموختـه             مهمترين آزمون 

ـ  مـي ترتيـب   دانشجويان    5طـول ايـن دوره بطـور متوسـط          . دياب
چنان كه دانـشجويان    . باشد   واحد درسي مي   68سال و شامل      نيم

 در اين امتحان موفق به قبولي در آن نـشوند،   بار شركت 3بعد از   
از ادامه تحصيل در اين رشته منع شده و امكان تحصيل تنهـا در          

ايـن امتحـان از سـال    . ها برايشان ميـسر خواهـد بـود    ساير رشته 
به صورت تستي     همه ساله در دو نوبت شهريور و اسفند و         1368

صاب قبـولي  شود كه حد ن   ي برگزار مي  چهار جواب  گزينه   210و با   
 درصـد افـرادي اسـت كـه         5 درصد ميـانگين نمـرات       70در آن   

, در هـر دوره    ).1(اند  كشور كسب نموده  سطح  باالترين نمره را در     
امتحان مـردود شـده و مجبـور بـه     اين  تعدادي از دانشجويان در     

ــستند آن شــركت مجــدد در  ــن  ه ــسياري از اي ــه ب در حــالي ك
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   دموگرافيك در امتحان جامع علوم پايه–نقش عوامل آموزشي 

  29  /   5  شماره1381سال /   علوم پزشكي  ايراني آموزش در  مجله

ــشكد ــشجويان در دوران دبيرســتان و دان ــا دان ــشجويان ب ه از دان
 ,احتمـال تـأثير سـاير عوامـل      , بنابراين. اند  پشتكار و تالشگر بوده   

عالوه بر پشتكار و تالش را در نتيجه امتحـان جـامع علـوم پايـه                
با توجه به موارد فوق و نقش زير بنايي و          . نبايد از نظر دور داشت    

تصميم اهميت امتحان جامع علوم پايه در دوره پزشكي عمومي،          
 ,امتحـان ايـن     شد تا به بررسي نقش عواملي كه بـر نتيجـه          آن  بر  

گـزار هـستند، پرداختـه     تـأثير  عدم موفقيت دانـشجويان   اًخصوص
  .شود

عوامل آموزشي برخي از هدف اصلي اين تحقيق تعيين نقش 
و دموگرافيك در موفقيت دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم 

.  بود77ماه علوم پايه اسفند جامع پزشكي زاهدان در آزمون 
گرفتند، نمرات  عواملي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار 

 از متغيرهاي تعداديو  علوم پايه دانشكده پزشكيدوره دروس 
و  با نتيجه اين عواملارتباط د كه وبكنندگان  دموگرافيك شركت

  .فترگمورد بررسي قرار نمره امتحان جامع علوم پايه 
هـاي    بررسـي  ,ن تحقيـق  ايـ    موضـوعات نزديـك بـه     پيرامون  

 نــسبت قبــولي در مــورد بــاًمختلفــي انجــام شــده اســت كــه غال
ها در امتحانات جـامع علـوم         دانشگاهبرخي از   دانشجويان پزشكي   

اختصاصي آنان دوره علوم پايه و  دروس مقايسه ميانگينيا پايه و  
ـ هاي مختلف     دورهدر   هـا در     مقايـسه رتبـه دانـشگاه     . وده اسـت  ب

هاي مختلف دركل دروس و به تفكيـك هـر            رهامتحانات جامع دو  
درس نيز از جمله تحقيقاتي بوده است كه در ايـن زمينـه انجـام               

در دانـشگاه علـوم     . انـد   شده كه برخي از آنهـا نيـز منتـشر شـده           
پزشكي زاهدان تحقيقي دراين زمينه انجـام نـشده و تنهـا چنـد              
ــاهي در ميــزان موفقيــت   تحقيــق در زمينــه ارتبــاط عوامــل رف

آميـز دوره پزشـكي      جويان پزشـكي در گذرانيـدن موفقيـت       دانش
 بررسي نظرات دانـشجويان     ااز جمله ب  انجام شده است كه       عمومي

ـلف      امكانـات خوابگـاه   نتيجه گرفته شده كه     , پزشكي زاهدان  هـا، س
ـا،   ها، نحوه برخورد كاركنان دانشگاه، محـيط فيزيكـي كـالس      سرويس ه

ئل عدم پيـشرفت دانـشجويان      از جمله دال  , هاي شغلي   تبعيض و نگراني  
  ).2(بوده است

است كه كمبود امكانات آموزشـي،        مطالعه ديگري نشان داده     
خـانوادگي و مـالي از      مشكالت روحي، امكانـات رفـاهي، مـشكالت         

  ).3(جمله موانع تحصيل دانشجويان است
 در مـورد  22 تـا  14هـاي   نتايج امتحان جامع علوم پايه دوره    

پزشكي شهركرد نيز مورد بررسي قـرار       دانشجويان دانشگاه علوم    
 78گرفته و نشان داده شده كـه ميـانگين موفقيـت دانـشجويان              

ايـن    بهتـرين نتيجـه   . بـوده اسـت   ) درصـد 93 تـا    59بين  (درصد  
در كـشور بـوده    كـسب رتبـه دومـي    , هـاي فـوق     دانشگاه در دوره  

  ).4(است
تحقيقي مشابه در دانشگاه علوم پزشكي اروميه بر روي نتايج          

 انجام  78 تا   74انات جامع علوم پزشكي دانشجويان از سال        امتح
، 14هـاي     دهد كه در دوره     نتايج اين تحقيق نشان مي    . شده است 

 نتـــايج دانـــشجويان در امتحـــان متوســـط و در  21 و 17، 16
  ).5( خوب بوده است19 و 18هاي  دوره

تحقيقي كه به بررسي رونـد وضـعيت تحـصيلي دانـشجويان            
 دانشگاه علـوم پزشـكي همـدان        68-73ي  پزشكي ورودي سالها  

هـاي    پرداخته شده است، نـشان داده وضـعيت تحـصيلي ورودي          
هـاي     در دروس اختصاصي، پايه و عمومي بهتر از ورودي         70-68
كه باالترين ميـانگين دروس       بوده است بطوري   71-73هاي    سال

ترين آن مربوط بـه        و پايين  68هاي    اختصاصي، مربوط به ورودي   
ايـن تحقيـق همچنـين بـه بررسـي          .  بوده اسـت   72 هاي  ورودي

وضعيت دروس مختلف دوره علوم پايه پرداخته و روند آنها را در            
بـه منظـور    , بنـابراين ). 6(اين سالها مورد بررسي قرار داده اسـت       

توانند در موفقيت دانشجويان در امتحان        شناسايي عواملي كه مي   
, قش داشته باشند  جامع علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ن       

  .مطالعه كنوني انجام گرفت
  

  ها روش
كليه دانشجويان رشته پزشكي , تحليلي–در يك مطالعه توصيفي 
كه در امتحان جامع علوم پايه اسفند ماه دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 نفر 73اين افراد . اند، مورد بررسي قرار گرفتند  شركت نموده1377
 تحقيق كه شامل اطالعات دموگرافيك بودند كه اطالعات مورد نياز

بودن، استفاده از خوابگاه،   كنكور، بوميسن، جنس، تأهل، سهميه(
  نمرات اكتسابي،)طول دوره علوم پايه، فاصله ديپلم تا ورود به دانشگاه

 در طول دوره علوم پايه پزشكي و نمرات دروس مختلف دانشجويان
 است، با استفاده از بوده 77اسفند ماه امتحان جامع علوم پايه 
آوري و  هاي آنها در آموزش دانشگاه جمع اطالعات موجود در پرونده

 براي تجزيه و تحليل اطالعات از. بعد از كدبندي وارد رايانه شده است
و ) Multiple Regression Analysis(آناليز رگرسيون چندگانه 

ويرايش نهم  SPSSافزار در نرم )Relative Risk(خطر نسبي 
  .ستفاده شده استا

كنندگان  بندي دانشجويان در بررسي خطر نسبي شركت براي گروه
 بر اساس نمرات دروس علوم 77در امتحان جامع علوم پايه اسفندماه 

پايه پزشكي و به تفكيك هر درس براي موارد مساوي و بيشتر از 
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) گروه ضعيف(و كمتر از ميانگين نمره ) گروه خوب(ميانگين نمره 
  .ندي شدندب تقسيم

  
  نتايج

در ايـن   )  درصـد  6/72( نفـر    53, كننده  از دانشجويان شركت  
 كه حداقل نمره قبولي در اين      اند  امتحان قبول و بقيه مردود شده     

 41از آنـان مـرد و   )  درصـد 44( نفر 32.  بوده است  102امتحان  
ــر  ــد56(نف ــد)  درص ــداد . زن بودن ــر 37تع ــد6/50( نف از )  درص

 نفـر   63تعداد  . بودند  ، غير بومي  ) درصد 4/49(فر   ن 36و    دانشجويان بومي 
ــد86( ــاطق  )  درص ــهميه من ــان از س ــور ) 3 و 2، 1(از داوطلب در كنك

هـا اسـتفاده      نيز از سـاير سـهميه     )  درصد 14( نفر   10و  سراسري  
از داوطلبان متأهل بـوده و بقيـه        )  درصد 11( نفر   8 و تنها     نموده

  .مجرد بودند
)  درصد 8/6( نفر   5علوم پايه   در بررسي نمرات امتحان جامع      

، 100 تـا    81نمره بـين    )  درصد 5/20( نفر   15،  80نمره كمتر از    
 5/31( نفـر    23 و 120 تـا    101نمره بـين    )  درصد 1/41( نفر   30

  . بودند  كسب نموده140 تا 121نمره بين ) درصد
به بررسي ارتباط نتيجه امتحان جامع علوم پايـه         , در اين تحقيق  

نمرات دوره علوم پايـه پزشـكي و متغيرهـاي          با  )  مردود -قبول  (
دموگرافيك دانشجويان با استفاده از خطر نسبي پرداختـه شـده           

همچنين ارتباط نمره امتحان جامع علوم پايـه پزشـكي بـا            . است
نمرات دوره علوم پايه دانشكده پزشكي و متغيرهاي دموگرافيـك          

  كننــــــــــــــــدگان، بــــــــــــــــا  شــــــــــــــــركت
  

و انحـراف معيـار دروس دوره        ميانگين، كمتـرين، بيـشترين       .1جدول  
علوم پايه پزشكي شركت كننـدگان در امتحـان جـامع علـوم پزشـكي               

  . دانشگاه علوم پزشكي زاهدان1377اسفند ماه 
  نام درس  ميانگين  بيشترين  كمترين

 1فيزيولوژي  81/1±92/13 5/17 10

 2فيزيولوژي  64/1±13/13 5/17 10

 اندام آناتومي 8/1±56/13 0/17 10

  آناتومي سر و گردن  97/1±39/14  5/18  10
 تنه آناتومي 71/1±83/14 6/17  10

 شناسي بافت 92/1±88/13 80/18 10

 )1(بهداشت  72/1±73/13 25/17 25/10

 )2(بهداشت  86/1±72/14  0/19 11

 ) 3(بهداشت  95/1±02/14 5/18 10

 بيو شيمي 03/2±62/14 25/19 25/11

 يشناس جنين 42/2±44/15 5/19 10

 )1(زبان تخصصي  47/2±59/14 0/19 10

 )2(زبان تخصصي  66/2±12/15 20 10

 ژنتيك 34/2±44/13 20 10

 شناسي ايمني 95/1±77/14 18 10

 شناسي قارچ 04/2±87/15 5/19 12

 شناسي ميكروب 58/1±33/13 0/18 10

 شناسي آسيب 75/1±90/14  0/19 11

 فيزيك پزشكي 74/1±98/14 20 11

 شناسي روان 24/2±63/14 5/19 10

 تغذيه 11/2±93/14  0/19 10
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   دموگرافيك در امتحان جامع علوم پايه–نقش عوامل آموزشي 

  31  /   5  شماره1381سال /   علوم پزشكي  ايراني آموزش در  مجله

 بـه تفكيـك دروس و       1377 توزيع فراواني و فراواني نسبي قبولي، مردودي و خطر نسبي مردودي در امتحان جامع علوم پايه اسفند مـاه                     .2جدول  
  .وضعيت درسي در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

 Pمقدار   فاصله اطمينان  بيخطر نس  مردودي  قبولي  وضعيت درسي  نام درس

  خوب شناسي بافت
 ضعيف

37  
16  

)10(%2  
)90(%18 

  
32/10 

  
)31/41 -58/2( 

  
01/0p< 

  خوب شناسي ايمني
 ضعيف

39  
14 

)25(%5  
)75(%15 

  
55/4 

  
)16/11- 86/1( 

  
01/0p< 

  خوب 3بهداشت 
 ضعيف

33  
20 

)20(%4  
)80(%16 

  
11/4 

  
)12/11 - 52/1( 

  
01/0p< 

  خوب 2فيزيولوژي 
 يفضع

32  
21 

)20(%4  
)80(%16 

  
89/3 

  
)52/10 -44/1( 

  
05/0p< 

  خوب شناسي ميكروب
 ضعيف

29  
24 

)20(%4  
)80(%16 

  
3/3 

  
)92/8 -22/1( 

  
05/0p< 

  خوب 2بهداشت 
 ضعيف

36  
17 

)30(%6  
)70(%14 

  
16/3 

  
)3/7 -37/1( 

  
05/0p< 

  خوب فيزيك پزشكي
 ضعيف

38  
15 

)40(%8  
)60(%12 

  
55/2 

  
)43/5 -2/1( 

  
05/0p< 

  خوب ژنتيك
 ضعيف

32  
21 

)30(%6  
)70(%14 

  
53/2 

  
)86/5-09/1( 

  
05/0p< 

  خوب 1فيزيولوژي 
 ضعيف

28  
25 

)25(%5  
)75(%15 

  
47/2 

  
)09/6-00/1( 

  
05/0p< 

  خوب 1بهداشت 
 ضعيف

27  
26 

)35(%7  
)65(%13 

  
62/1 

  
)59/3 -73/0( 

  
05/0p> 

  خوب اندام آناتومي
 ضعيف

24  
29 

)35(%7  
)65(%13 

  
37/1 

  
)03/3 -62/0( 

  
05/0p> 

  خوب سر و گردن آناتومي
 ضعيف

28  
25 

)50(%10  
)50(%10 

  
08/1 

  
)29/2 -51/0( 

  
05/0p> 

  خوب شناسي روان
 ضعيف

28  
25 

)50(%10  
)50(%10 

  
08/1 

  
)29/2 -51/0( 

  
05/0p> 

  
 

هاي  استفاده از آناليز رگرسيون تعيين شده است، از جمله بررسي     
ميـانگين نمـرات     1جـدول    .استانجام شده در اين تحقيق بوده       

  .دهد  كنندگان را نشان مي يه پزشكي شركت دروس دوره علوم پا
دانـشكده  به منظور تعيـين ارتبـاط نمـرات دوره علـوم پايـه              

امتحـان جـامع علـوم پايـه        )  مـردود  -قبـول   (با نتيجـه    پزشكي  
پزشكي، تعدادي از دروس مهم دوره علوم پايه و يا دروسـي كـه              

اين دروس  كهنموده  انتخاب  رااند ها ضعيفتر بودهدانشجويان در آن
سـر و گـردن،       اندام، آنـاتومي    ، آناتومي 2 و   1فيزيولوژي   : از عبارت
شناســـي،  ، ژنتيـــك، ايمنـــي3 و 2، 1شناســـي، بهداشـــت  بافـــت

ــودهشناســي پزشــكي و روان شناســي، فيزيــك ميكــروب ســپس . انــد  ب
، بـر  77ه  كنندگان در امتحان جامع علوم پايـه اسـفند مـا           شركت
دروس دوره علوم پايـه پزشـكي و بـه تفكيـك هـر              نمرات  اساس  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               4 / 7

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-246-fa.html


  دموگرافيك در امتحان جامع علوم پايه–نقش عوامل آموزشي 

  5شماره    /   1381مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي      /   32

گـروه  (هـر درس     مساوي و بيشتر از ميانگين       دسته،به دو   درس  
. تقسيم گرديدند) گروه ضعيف(كمتر از ميانگين ديگري و  ) خوب

بـين نمـرات    براي تجزيه و تحليل نتايج و تعيين ارتباط     ,بنابراين
از خطـر   ه امتحان جامع علوم پايه،      دروس دوره علوم پايه و نتيج     

 كـه در  دانشجويانيبراي نسبي مردودي در امتحان جامع علوم پايه    
 نسبت به سايرين، استفاده شـده       اند  اين دروس نمرات ضعيف گرفته    

به صورت بزرگ بـه كوچـك       محاسبه شده    نسبي   هايخطر. است
. اند مورد آزمون قرار گرفتهدار بودن نيز  از نظر معنيشده و مرتب 

  . ارائه گرديده است2نتايج به دست آمده در جدول 
دهنده احتمال باالتر مردودي در      خطرهاي نسبي بزرگ نشان   

باشند و افزايش خطر نسبي، احتمـال مـردودي         امتحان جامع مي  
خطـر  , بنـابراين . دهـد  در امتحان جامع علوم پايه را افزايش مـي        

 كـه افـراد   دهـد  شناسي نشان مـي   براي درس بافت  32/10نسبي  
 برابر سايرين در معـرض     10شناسي بيش از    ضعيف در درس بافت   

همچنين دروس بـا خطرهـاي     .مردودي در امتحان جامع هستند    
كه با نتيجه امتحان جـامع داراي       دار دروسي هستند      نسبي معني 
اين صورت اسـت كـه افـراد بـا            ن ارتباط به  اي   كه باشند  ارتباط مي 

يـشتر از سـايرين، در معـرض        نمره ضعيف در دروس ايـن دوره ب       
  .مردودي در امتحان جامع هستند

خطر نـسبي مـردودي در امتحـان جـامع علـوم پايـه بـراي                
بودن، استفاده     كنكور، بومي  متغيرهاي سن، جنس، تأهل، سهميه    

 از خوابگاه، طول دوره علوم پايه، فاصله ديپلم تا ورود به دانـشگاه           
 مربوط به سـهميه     نيز محاسبه گرديدند كه تنها خطرهاي نسبي      

كنكــور، اســتفاده از خوابگــاه دانــشگاه و طــول دوره علــوم پايــه 
خطر نسبي مـردودي در امتحـان جـامع بـراي           . اند  دار بوده   معني

به ...) رزمندگان، خانواده شهدا و   (ها    كنندگان ساير سهميه      شركت
، براي سـاكنين خوابگـاه      4/3مساوي  ) 3، و   2،  1(سهميه مناطق   
 و براي دانشجوياني كه دوره علوم پايه را         2/7رين  دانشگاه به ساي  

 5انـد بـه آنـاني كـه دوره را در        سـال گذرانيـده      نيم 5در بيش از    
انـد، مـساوي      سپري كرده ) مدت زمان نرمال اتمام دوره    (نيمسال  

. دارنـد    درصد معنـي   5 بوده است كه همگي در سطح خطاي         1/3
 كـه دوره علـوم      دانشجويان سهميه غير مناطق و آنـاني      , بنابراين

 برابـر   3اند بـيش از        نيمسال به اتمام رسانده    5پايه را در بيش از      
سـكونت در خوابگـاه     . انـد   سايرين در امتحان جامع مـردود شـده       

دانــشگاه نيــز مــردودي در امتحــان جــامع علــوم پايــه را بطــور  
  . برابر افزايش داده است7داري تا بيش از  معني

عوامل دموگرافيكي كـه بـر      به منظور تعيين ارتباط دروس و       
نمره امتحان جامع علوم پايه دخيل هستند، از آنـاليز رگرسـيون            

نمـره  آن متغير وابسته    در   كه   )7(چند متغيره استفاده شده است    
امتحان جـامع علـوم پايـه و متغيرهـاي مـستقل نمـرات دروس               
ــك    ــاي دموگرافي ــكي و متغيره ــه پزش ــوم پاي ــف دوره عل  مختل

رابطه زير معادله خط رگرسيون را كه        .باشند كنندگان مي  شركت
هـا   Xنمره امتحان جامع علوم پايه شركت كنندگان، و   Yدر آن

كننـدگان   نمرات دوره علوم پايه و متغيرهاي دموگرافيك شـركت        
از  βبراي بـه دسـت آوردن ضـرايب         دهد كه    ، نشان مي  باشند  مي

  استفاده شده است) Backward(برنامه رگرسيون روبه عقب 
Y=β0+ β1 X1+ β2 X2 +...+ βnXn       

توان با داشتن متغيرهاي مستقل هر فـرد،         اين مدل مي     استفاده از  با
نمره امتحان جامع علوم پايـه او را بـا جايگـذاري در مـدل رگرسـيوني،                 

با استفاده از اين روش، مدل نهايي رگرسـيوني بـه صـورت             . برآورد نمود 
ن چندگانـه تعـديل شـده       زير محاسبه شده است كه درآن ضريب تعيي       

)Adjusted R square (ــساوي   مــــــــــــ
56/0 =R2

 درصد تغييرات نمره امتحـان جـامع   56, بنابراين .بوده است  
بيني   علوم پايه با نمرات دروس زير و سهميه شركت كنندگان قابل پيش           

  .است
نمره  (44/1) + شناسي نمره بافت (73/2= نمره امتحان جامع

نمره  (01/4) + 2فيزيولوژينمره  (10/3) + شناسي جنين
 -) نوع سهميه (56/21) +شناسي نمره روان (38/2) + شناسي ميكروب

13/27  
نمرات دروس دوره علوم پايه پزشكي , كه نمرات فوق

و براي  1مساوي  مقدار سهميه براي سهميه مناطق. باشند مي
در اين مدل متغيرهاي . صفر بوده استمساوي ها  ساير سهميه

 بزرگ، اثر بيشتر و متغيرهاي داراي ضرايب داراي ضرايب
كوچك، اثركمتري بر نمره امتحان جامع علوم پايه و متغيرهاي 

  . دارندجامع با ضرايب منفي اثر معكوس بر نمره امتحان 
  

  بحث
باالبودن خطر نسبي مردودي در امتحان جامع در برخي از 

 ي،شناس ايمني شناسي، بافت: دروس مهم دوره علوم پايه نظير
شناسي براي دانشجويان ضعيف اين دوره،  فيزيولوژي و ميكروب

. دهد احتمال مردودي باالي آنها را در امتحان جامع نشان مي
ميانگين نمرات اكتسابي دانشجويان در اغلب دروس اين دوره نيز 

دهدكه مردودي در امتحان جامع براي دانشجويان  نشان مي
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   دموگرافيك در امتحان جامع علوم پايه–نقش عوامل آموزشي 

  33  /   5  شماره1381سال /   علوم پزشكي  ايراني آموزش در  مجله

افزايش خطر نسبي . ضعيف دوره، انتظار غير معقولي نيست
امتحان جامع براي هر درس، احتمال مردودي مردودي در 

آن درس در دانشكده نمره ضعيف كسب  كه دررا  دانشجوياني
دهد بطوري كه دانشجويان ضعيف در درس  اند، افزايش مي كرده
 برابر و دانشجويان ضعيف در دروس 10شناسي،  بافت
ابر دانشجويان خوب در  بر4، حدود 2شناسي و فيزيولوژي  ايمني

 بزرگ و اًنسبي نسبت خطر, بنابراين. اند امتحان جامع مردود شده
شناسي،  دار نظير خطر نسبي مردودي در دروس بافت معني
نسبي  يد ارتباط زياد و خطرؤ، م2شناسي و فيزيولوژي  ايمني

 2كوچكتر نظير خطر نسبي مردودي در دروسي چون بهداشت
، 1 يك پزشكي، ژنتيك و فيزيولوژيشناسي، فيز ، ميكروب3و

. باشند مويد ارتباط كم اين دروس با نتيجه امتحان جامع مي
دار نبودن خطر نسبي مردودي در امتحان جامع براي  معني

شناسي  اندام و سر و گردن و روان ، آناتومي1دروس بهداشت 
دهد كه نتايج اين دروس در دوره علوم پايه ارتباط  نشان مي

  .با نتيجه امتحان جامع ندارندداري  معني
ولين دانشگاه و دانشكده پزشكي در ارتقاي دانش ؤتالش مس

 ,هاي بزرگي دارند دانشجويان پزشكي در دروسي كه خطر نسبي
تواند از طريق ارتقاي  اين ارتقا مي. رسد بسيار الزم به نظر مي

هاي آموزشي مربوط، افزايش  كيفيت آموزشي اساتيد گروه
 از طريق برگزاري كالسهاي تقويتي، استفاده ساعات تدريس

بيشتر و وسيعتر از وسايل سمعي و بصري، برگزاري كالسهاي 
برگزاري امتحان جامع براي دروسي از هاي قبل  تقويتي در هفته

  .كه دانشجويان در آنها ضعيفترند، باشد
كنندگان   خطر نسبي مردودي در امتحان جامع براي شركت

خوابگاه دانشگاه و  كنندگان از  ستفادهسهميه غير مناطق، ا
 نيمسال بوده 5دانشجوياني كه طول دوره علوم پايه آنها بيش از 

اين متغيرها از جمله مهمترين , بنابراين. دار بود است، معني
باشند كه نتيجه به  عوامل مرتبط با نتيجه امتحان جامع مي

اند  هكه نشان دادات ديگردست آمده در مورد سهميه با مطالع
بهتري  افراد با سهميه مناطق ميانگين دروس تخصصي و عمومي

اند و ميانگين امتحان جامع افراد سهميه مناطق بطور  داشته
، )8و6(باشد داري از افراد سهميه غير مناطق بيشتر مي معني

كه است شده  نشان داده اي در مطالعه. منطبق بوده است
بهتري در دوره علوم پايه دانشجويان مجرد، دختر و جوانتر نتايج 

 در حالي كه در مطالعه  )6(اند كردهنسبت به سايرين كسب 
نمره امتحان جامع دانشجويان مجرد، جوانتر و با طول , ديگري

بوده داري از سايرين كمتر  سال بطور معني  نيم5دوره علوم پايه 
اگرچه زيرا حاصل نشده كنوني يج در مطالعه ااين نت .)8(است

نمره امتحان جامع دانشجويان مجرد و جوان بيشتر از ميانگين 
  .بوددار ن د اما اين اختالف معنيودانشجويان ب ساير

، 2دروس فيزيولوژينمرات با توجه به ضرايب بزرگ 
در معادله دوره علوم پايه شناسي  شناسي و بافت ميكروب

از يك پايه رگرسيون و تأثير زياد آنها در نمره امتحان جامع علوم 
از سوي علوم پايه  و ميانگين نسبتاً پايين اين دروس در دورهرف ط

شناسي   و ميكروب2فيزيولوژي و همچنين تعداد واحدهاي دروس، ديگر
 دروس وكه جز)  واحد4(شناسي  و بافت)  واحد5(در دوره علوم پايه 
 اينالزم است مسؤولين براي ارتقاي كيفيت باشند،  مهم اين دوره مي

 اند، دروسي كه خطرهاي نسبي بزرگي نيز داشته، خصوصاً دروس
 آن در 44/1 ضريب شناسي تنها درسي است كه درس جنين. بكوشند

اين درس با نمره  ضعيف نمرهدهنده بستگي  معادله رگرسيون نشان
  .امتحان جامع علوم پايه بوده است

منفي در معادله بزرگ و شناسي با ضريب  درس روان
نمره كنندگان با  ه اكثريت شركترگرسيون نشانگر آن است ك

درس   درخوب در امتحان جامع علوم پايه، نمره خوبياكتسابي 
اكثريت رسد  به نظر مي, اند و بر عكس نداشتهشناسي  روان

شناسي  االت درس روانؤبه علت تعداد كم سدانشجويان ممتاز 
مطالعات خود قرار هاي اول  را در اولويت آندر امتحان جامع، 

ن درس به صورت مانعي براي افزايش نمره اي , هنتيجدر د و دهن نمي
 دروسي نظير .اين دانشجويان عمل كرده است امتحان جامع علوم پايه

 با تعداد 3 و 2 و بهداشت 3شناسي با تعداد واحد  ايمني
 در دوره علوم پايه، از جمله دروسي هستند كه 2واحدهاي 

 امتحان جامع و يا ال درؤ به علت كم بودن تعداد سالًاحتما
كيفيت پايين تدريس آنها در دانشكده پزشكي، كمتر مورد 

نتايج آن در امتحان ,  بنابراين,گيرند  مطالعه دانشجويان قرار مي
  .اند جامع مناسب نبوده و از خطر نسبي بااليي برخوردار بوده

دهد  ضريب مثبت و بزرگ سهميه در معادله رگرسيون نشان مي
از ساير تر  موفق سهميه مناطق در اين امتحان كنندگان كه شركت

جامع علوم بيني نمره امتحان  پيشاين همچنين در . اند ها بوده سهميه
بيشتر از ساير  نمره 20 حدودكنندگان سهميه مناطق پايه شركت

تنها عامل سهميه كه دهد  اين نتيجه نشان مي. استبوده ها  هميهس
ان جامع علوم پايه پزشكي بوده امتحنمره گذار بر  دموگرافيك تأثير
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اين تحقيق تنها با يك گروه از دانشجويان  اينكه با توجه به
شود  پيشنهاد مي .استآن محدود پذيري  تعميم اًطبعانجام شده 

 براي مثال براي چند دوره ، بزرگترسطحياين مطالعه با  كه
 مورد امتحان جامع علوم پايه، مجدداً انجام و نتايج به دست آمده

 شود كمبود تعداد انجام اين كار موجب مي. مقايسه قرار گيرند
هاي  دانشجويان متاًهل و سهميه غير مناطق با انتخاب نمونه

همچنين به علت تفاوت احتمالي وضعيت . گرددطرف  بزرگتر بر
شهريور و علوم پايه  شركت كننده در امتحانات جامع دانشجويان

اين نتايج امتحان جامع ر مورد گردد گه د  پيشنهاد مي،اسفند
  .يردپذدانشجويان نيز بررسي مجزايي صورت 

توجه به آموزش دقيقتر دانشجويان در دروسي كه از خطر 
دانشجويان نسبي قابل توجهي برخوردار است و ايجاد انگيزه در 

سازي  آموزشي آماده هاي براي مطالعه وسيعتر و عميقتر و تدوين برنامه
تواند در بهبود شرايط  متحان جامع علوم پايه ميدانشجويان براي ا

  .موجود مفيد واقع شود
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