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  چكيده
كارورزي و علوم پايه بر آموزش و كيفيت زندگي دانشجويان مطرح گرديده  نظرات گوناگوني در مورد آثار امتحانات جامع پيش :مقدمه
  .ه با هدف بررسي نظرات دانشجويان پزشكي درمورد توانايي ارزيابي و فوايد و معايب اين امتحانات انجام شداين مطالع. است

ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه .  دانشجو به صورت سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند91 مقطعي، -در اين مطالعه توصيفي :ها روش
بررسي روايي صوري و  ختي، امتيازگذاري و تهيه بانك سؤال، مطالعه مقدماتي انجام يافت و بر اساسخودساخته بود كه پس از طراحي نمودار در

  . تحليل گرديدSPSSافزار  ها بانرم داده. ، سؤاالت نهايي انتخاب گرديدتؤاالمحتوايي س
كارورزي را براي  دانشجويان، امتحان پيش.  كارورز در اين مطالعه شركت كردند28 كارآموز و 44نوزده دانشجوي فيزيوپاتولوژي،  :نتايج

ها قادر به ارزيابي نتيجه سعي و  هر دو گروه معتقد بودند آزمون. سنجش اطالعات دانشجو ضروري دانستند ولي در مورد علوم پايه چنين نبود
تأثير  بيمار بيت باليني در برخورد با ها در حل سؤاال كوشش چندين ساله و مهارت و نگرش دانشجو نيستند و فراگيري معلومات براي اين آزمون

  .شود، و نتايج امتحانات موقتي است و اثر كاربردي ندارد است، اين امتحانات با ايجاد استرس زياد، سبب مختل شدن زندگي دانشجو مي
ولي در امتحان، برابر با دانند وعدم قب هاي عملي نمي اكثر دانشجويان امتحانات جامع را روش مناسبي براي سنجش مهارت :يريگ جهنتي

 و با فواصل كمتر، جانشين اين دو امتحان OSCEشايد بهتر باشد امتحانات با شيوه . شش ماه وقفه در دوران تحصيل آنان خواهد بود
  .جامع شوند و به امتحانات انتهاي هر بخش در ارزشيابي دانشجو، بهاي بيشتري داده شود

  

  .كارورزي شكي، امتحانات جامع، علوم پايه، پيشنظرات، دانشجوي پز :هاي كليدي واژه
   91  تا82 ):1(10؛ 1389 بهار/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
  
  مقدمه 

كارورزي از سال  امتحانات جامع علوم پايه و پيش
شوند و نظرات گوناگوني در خصوص   برگزار مي1368

                                                 
هاي زنان و  ، گروه بيماري)استاديار(دكتر خديجه نصري  :نويسنده مسؤول *

مامايي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اراك، بيمارستان طالقاني، خيابان 
  k.nasri@arakmu.ac.ir. امام، اراك

؛ و )m_kahbazi@yahoo.com(گروه اطفال ) استاديار(دكتر منيژه كهبازي 
) nasri_47@live.com(شكوفه نصري، كارشناس ارشد مديريت پرستاري 
  .بيمارستان اميركبير، دانشگاه علوم پزشكي اراك

 در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك به ثبت 224اين طرح با شماره 
  .رسيده و هزينه آن از طرف اين معاونت پرداخت شده است

 اصالح شده و 19/2/89 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 20/8/87اريخ اين مقاله در ت
  . پذيرش گرديده است1/3/89در تاريخ 

 فوايد و معايب آن بر آموزش و كيفيت زندگي دانشجويان
دوره پزشكي عمومي در ايران از چهار . اند مطرح گرديده

كاراموزي باليني و  مقطع علوم پايه، فيزيوپاتولوژي،
مقطع علوم پايه در پنج . كارورزي تشكيل شده است

 .باشد  واحد درسي مي93گردد و شامل  سال تدريس مي نيم
بر اساس برنامه آموزشي مدون وزارت بهداشت، 

، با اخذ امتحان جامع علوم پايه، درمان و آموزش پزشكي
صالحيت علمي دانشجويان پزشكي براي ورود به مراحل 

 كه چنان .گردد مي ارزيابي باليني و فيزيوپاتولوژي
 بار شركت در اين امتحان موفق به سهدانشجويان بعد از 

ادامه تحصيل در اين رشته منع  قبولي در آن نشوند، از
 ها برايشان ير رشتهشده و امكان تحصيل تنها در سا
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  خديجه نصري و همكاران  كارورزي پزشكي در مورد امتحانات جامع علوم پايه و پيشنظرات دانشجويان 
 

اين امتحان همه ساله در دو نوبت . ميسر خواهد شد
برگزار  اي گزينهچهار  سؤال 200با  شهريور و اسفند و

 درصد ميانگين 70شود كه حد نصاب قبولي در آن  مي
 سطح كه باالترين نمره را در  درصد افرادي است5نمرات 

  .اند كشور كسب نموده
ر پايان دوره كارآموزي كارورزي نيز د امتحان پيش

شود و شرط شركت در آن قبولي در كليه  برگزار مي
هاي مرحله كارآموزي باليني و كسب  ها و بخش درس

 از مرحله سوم و ثبت 14 و ميانگين كل 12نمره حداقل 
نامه است و قبولي در آن، الزمه ورود به  موضوع پايان

 در دو اين امتحان نيز همه ساله. باشد دوره كارورزي مي
 اي گزينهچهار  سؤال 200نوبت شهريور و اسفند، با 

شود كه حد نصاب قبولي در آن، همانند آزمون  برگزار مي
 در اين امتحان نيز، چنان كه. جامع علوم پايه است

دانشجويان بعد از سه بار شركت موفق به قبولي نشوند، 
ادامه تحصيل در رشته پزشكي منع شده و امكان  از

. ميسر خواهد شد ها برايشان ا در ساير رشتهتحصيل تنه
كارورزي، دوره   در صورت قبولي در آزمون پيش

يابد و  سال ادامه مي5/1كارورزي شروع شده و به مدت 
هاي الزم،در پايان اين دوره،  در صورت كسب توانايي

  .ا خواهد شدعطدانشنامه پزشكي عمومي به آنان ا
اس اين اعتقاد ها بر اس مبناي برگزاري اين آزمون

است كه هر چه دانشجويان پزشكي با آمادگي بهتري از 
 نظر علمي وارد مراحل بعدي شوند، به نحو بهتري خواهند
توانست وظايف محوله خود را در مسير درمان بيماران 

 تواند اي كه مي به انجام رسانند، چرا كه يكي از عوامل عمده
 مؤثر هدايت آموزش را از حالت ايستا به مسيري پويا و

هاي جامع علوم پايه  ولي آيا آزمون. كند، ارزشيابي است
كارورزي، در ارزيابي دانش و مهارت دانشجويان  و پيش

موفق هستند و روش ارزشيابي مناسبي براي دانشجويان 
 ها آيند يا نه؟ آيا برگزاري اين آزمون پزشكي به حساب مي

لب آموخته بندي مطا منجر به ايجاد رقابت تحصيلي و جمع
سازي دانشجويان براي ورود به مقاطع  شده و آماده

گردد؟ و يا اينكه فقط با ايجاد ترس و اتالف  بعدي مي
شود و مانع از  وقت، منجر به افسردگي دانشجويان مي

گردد،  هاي پژوهشي و باليني توسط آنها مي انجام فعاليت

توان سرنوشت دانشجويان را با نتيجه اين  و آيا مي
م زد و با رد يا قبول شدن در اين آزمون در قها ر ونآزم

مورد محروميت از تحصيل يا ادامه دادن تحصيالت آنان 
اي كارورزان از نحوه  تصميم گرفت؟ چنان كه در مطالعه

آمادگي خود براي شروع دوره كارورزي رضايت كافي 
كارورزي آنان با  اند و با اينكه نمره امتحان پيش نداشته

ولي ش براي شروع كارورزي همبستگي داشته داشتن دان
 همبستگي با شيوه آمادگي آنها براي شروع دوره كارورزي

  ).1(نداشته است
اي، ميانگين نمره امتحان جامع علوم پايه  در مطالعه

 درس فيزيولوژي را با نمره كالسي فيزيولوژي دانشجويان
هاي مختلف دانشكده پزشكي كرمان بررسي  پزشكي دوره

اند كه نمره كسب شده درس فيزيولوژي در كالس  نموده
 فيزيولوژي داري بيش از نمره كسب شده درس بطور معني

در تحقيقي در ). 2(در امتحان جامع علوم پايه بوده است
مري لندن نيز نشان داده شده كه بين  بيمارستان سنت

تجربيات باليني دانشجو و امتحانات پايان دوره ارتباطي 
هاي  ما بين ميزان تجربيات باليني و روشوجود ندارد، ا

مطالعاتي عميق و استراتژيك آنها در سال آخر ارتباط 
 درصد 50در مطالعه ديگري ). 3(مستقيم وجود دارد

هاي  هاي آزمون در بخش كارورزان پزشكي از روش
 درصد از كارآيي 28باليني ناراضي بودند و فقط 

يي خود اظهار هاي ارزيابي در مورد مهارت و توانا روش
ارتباط بين اضطراب آزمون و ). 4(رضايت كرده بودند

كيفيت زندگي در دانشجويان علوم پزشكي بررسي شده 
و نتايج آن نشان داده كه با افزايش اضطراب آزمون، 
بيشتر ابعاد كيفيت زندگي دانشجويان تحت تأثير قرار 

گيرد و با توجه به اهميت سالمت جسماني و رواني  مي
ويان علوم پزشكي، كه خود مسؤوليت كمك و دانشج

ارتقاي سالمت مددجويان را بر عهده دارند، اتخاذ 
. نمايد تدابيري براي كاهش اين نوع اضطراب ضروري مي

هاي مناسب تدريس و ارزشيابي، و  استفاده از روش
سال، به عنوان يك مرحله  توجه به ارزشيابي پايان نيم

هاي علمي   آموزش روشارزشيابي و نه تمام آن، و نيز
كارهاي اين  به دانشجويان از جمله راهبا استرس تطابق 

  ).5(مشكل پيشنهاد شده است
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  كارورزي نظرات دانشجويان پزشكي در مورد امتحانات جامع علوم پايه و پيش  خديجه نصري و همكاران
 

از آنجايي كه دانشجويان يكي از منابع اصلي كسب 
 از توان ميشوند و  اطالعات و اثربخشي آموزش محسوب مي

نظرات آنان در بهبود كيفيت اموزش بهره گرفت، اين 
سي نظرات دانشجويان در مورد مطالعه با هدف برر

توانايي ارزِيابي، فوايد و معايب امتحانات جامع علوم پايه 
كارورزي از ديد دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم  و پيش

  . انجام شد1385-1386پزشكي اراك در سال
  

  ها روش
 مقطعي، با هدف تعيين نگرش -اين مطالعه توصيفي

 دانشگاه علوم كارآموزان و كارورزان دانشكده پزشكي
پزشكي اراك در مورد امتحانات جامع علوم پايه و 

سال اول   و نيم1385كارورزي در نيمسال دوم  پيش
جامعه مورد مطالعه، تمامي دانشجويان .  انجام شد1386

در مقطع فيزيوپاتولوژي و كارآموزان و كارورزان 
 نفر 91هاي باليني بودند كه به روش سرشماري  بخش

  .ر مطالعه انتخاب شدندبراي شركت د
شرط ورود به مطالعه، گذراندن امتحان جامع علوم 

نود و يك دانشجويي كه آزمون علوم پايه را . پايه بود
 و پشت سر گذاشته و در مقاطع فيزيوپاتولوژي و كارآموزي

كارورزي مشغول به تحصيل بودند، در نظر سنجي 
  .مربوط به آزمون علوم پايه شركت كردند

كارورزي،   به مطالعه امتحان جامع پيششرط ورود
دانشجويان پزشكي در مقطع كارورزي بود كه دوران 
علوم پايه و فيزيوپاتولوژي و كارآموزي را گذرانده 

 نفر 28كننده در نظرخواهي  تعداد كارورزان شركت. بودند
دانشجوياني كه مشروط شده و يا تغيير رشته داده . بود

  .بودند، وارد مطالعه نشدند
اي  ابزار گردآوري اطالعات در اين مطالعه، پرسشنامه
هاي  بود كه براي طراحي آن ابتدا نمودار درختي با شاخه

مشكالت آموزشي، حيطه ارزشيابي، فوايد، معايب، و 
محتوي ترسيم و امتيازگذاري شد و سپس براي هر يك 

 هاي انتهايي، تعدادي سؤال براساس مقياس ليكرت از شاخه
دهي سؤاالت   براي نمره1-5گذاري از  اي با نمره پنج گزينه

 براي سؤاالت منفي طراحي گرديد و پس 1 به 5مثبت و از 
كارآموز و ( نفر 30از انجام مطالعه مقدماتي بر روي 

 ، از بين سؤاالت بانك سؤال، بر اساس تأييد اعتبار)كارورز
نظران  ظاهري و محتوي آن، از طريق مشاوره با صاحب

 مربوطه، و پايايي آن با انجام بازآزمايي و متخصصين
)test -retest (كنندگان با فاصله يك هفته و  از شركت

 به دست آمد كه سؤاالت نهايي انتخاب 82/0ضريب 
  .گرديدند

براي بررسي نظرات دانشجويان در مورد امتحان 
 سؤال شامل پنج 49جامع علوم پايه از پرسشنامه با 

، ) نمره30حداكثر (زش قسمت مشكالت مربوط به آمو
حداكثر (، فوايد امتحان ) نمره50حداكثر (توانايي ارزيابي 

، و محتوي )65حداكثر نمره (، معايب امتحان ) نمره60
  ). نمره245جمعاً (استفاده شد )  نمره40حداكثر (سؤاالت 

براي بررسي نظرات دانشجويان در مورد امتحان 
 سؤال در 48 با اي كارورزي نيز، از پرسشنامه جامع پيش

آموزش پنج حوزه مشابه شامل مشكالت مربوط به 
 فوايد ،)50حداكثر نمره (، توانايي ارزيابي )30حداكثر نمره(

حداكثر نمره (، معايب امتحان )60حداكثر نمره(امتحان 
 نمره 245و جمعاً ) 40حداكثر نمره (، محتوي سؤاالت )65
افقم و همچنين هاي موافقم و كامالً مو فراواني گويه. بود
. هاي مخالفم و كامالً مخالفم با يكديگر جمع گرديدند گويه

نظر و مخالف  نظر كلي هر فرد در سه گروه موافق، بي
 درصد 50فرار گرفته و در صورتي كه بيشتر يا مساوي 
  .دانشجويان يك نظر را داشتند، مهم تلقي گرديد

 براي تجزيه و تحليل اطالعات با محاسبه شيوع نظرات
دانشجويان در زمينه هر يك از متغيرهاي مورد نظر با 

آناليز .  تجزيه و تحليل شدSPSS-13افزار  استفاده از نرم
هاي فراواني و درصد، ميانگين و انحراف  نتايج با شاخص

ابتدا از آزمون . معيار و خطاي معيار استفاده شد
Kolmogorov-Smirnov براي سنجش نرمال بودن 

ها،  دادهنرمال بودن  گرديد و پس از تأييد ها استفاده داده
ها در خصوص امتحان  براي مقايسه ميانگين شاخص
كارورزي از آزمون  علوم پايه و امتحان پيش
independent sample t-testبراي .  بهره برده شد

، شركت در مطالعه اختياري اصول اخالق پژوهشمراعات 
  .ماند هاي خام محرمانه باقي مي بود و داده
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  خديجه نصري و همكاران  كارورزي پزشكي در مورد امتحانات جامع علوم پايه و پيشنظرات دانشجويان 
 

  نتايج
نود و يك پرسشنامه مربوط به آزمون علوم پايه در 

 28 كارآموز و 44 دانشجوي فيزيوپاتولوژي،19اختيار 
كارورزي   پرسشنامه مربوط به آزمون پيش28كارورز و 

 هشتاد و هشت.  كارورز قرار گرفت28در اختيار همان 
 پرسشنامه 27  و)=rr%7/96 (پرسشنامه مربوط به علوم پايه

بطور كامل تكميل ) =rr%4/96(كارورزي  ط به پيشمربو
با محاسبه . شده بود كه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

جمع نمرات و محاسبه ميانگين نمره هر حيطه نظر كلي 
  .)1جدول  (دانشجويان نسبت به هر حيطه تعيين گرديد

شود، نظر كلي دانشجويان  همان گونه كه مشاهده مي
داري  كارورزي بطور معني ن پيشنسبت به فوايد امتحا

تر از امتحان جامع علوم پايه، و از نظر محتوي، نظر  مثبت
  .تر بود دانشجويان نسبت به آزمون علوم پايه مثبت

براي بررسي نظرات دانشجويان در مورد سؤاالت 
هاي موافقم و كامالً  مطرح شده در هر حيطه، فراواني گويه

م و كامالً مخالفم با هاي مخالف موافقم و همچنين گويه
نظر كلي هر فرد در سه گروه . يكديگر جمع گرديدند

  ).2جدول (نظر و مخالف فرار گرفت  موافق، بي
كارورزي  در مقوله آموزش، دانشجويان، امتحان پيش

دانستند  را براي سنجش اطالعات دانشجو ضروري مي
ولي مخالف ضروري بودن آزمون علوم پايه براي 

ها  كارورزي همچنين پيش. انشجوبودندسنجش اطالعات د
 درصد از ارزيابي 50معتقد بودند كه اين امتحان بايد 

دانشجو را شامل شود و امتحان را براي اطمينان از 
اند ولي در مورد  كسب حداقل دانش دانشجو الزم دانسته
  .گروه علوم پايه اين اتفاق نظر واضح نبود

و گروه معتقد در مورد توانايي ارزيابي آزمون، هر د
شود با اين امتحانات نتيجه سعي و كوشش  بودند كه نمي

چندين ساله دانشجو را ارزيابي كرد و نمره امتحان را 
دانستند و نيز هر دو  ارتباط با معلومات دانشجو مي بي

ها براي ارزيابي  گروه در مورد مناسب نبودن آزمون
  .مهارت و نگرش دانشجو اتفاق نظر داشتند

ه فوايد، هر دو گروه معتقد بودند فراگيري در مقول
ها در حل سؤاالت باليني در  معلومات براي اين آزمون

 درصد در مورد 2/79(تأثير است  برخورد با بيمار بي
و ) كارورزي  درصد در مورد پيش7/66علوم پايه و 

معتقد بودند كه امتحان سبب تشويق دانشجو به يادگيري 
ها را مؤثر در بهبود كيفيت  شود و برگزاري آزمون نمي

 معتقد بودند كه دهندگان اسخپ .دانستند تدريس اساتيد نمي
سبب آمادگي ارتقاي دانشجو و كارورزي  پيشامتحان 

در مورد شود، ولي  بندي مطالب آموخته شده مي جمع
  . داشتندنظر متفاوتي در اين مورد ،علوم پايهآزمون 

قد بودند اين در مورد معايب آزمون، هر دو گروه معت
امتحانات با ايجاد استرس زياد سبب مختل شدن زندگي 
 دانشجو شده و عالوه بر اين، استرس زيادي نيز به خانواده

 همچنين اتفاق نظر داشتند كه تألمات. كند دانشجو وارد مي
 5/71(تواند بر نتيجه آن تأثير بگذارد  روحي شب امتحان مي

 درصد در مورد 3/69علوم پايه و آزمون درصد در مورد 
تحصيل و آن را سبب طول كشيدن كل دوره ) كارورزي پيش

ژوهشي دانشجو و عامل افسردگي  هاي پ  مانع فعاليت،پزشكي
 درصد در 71علوم پايه و آزمون  درصد در مورد 6/67(

  .دانشجويان عنوان كردند) كارورزي پيشآزمون مورد 

  
كارورزي  ه شده توسط دانشجويان پزشكي در مورد امتحانات جامع علوم پايه و پيش ميانگين و انحراف معيار نمرات داد:1جدول 

  به تفكيك حيطه
 p امتحان جامع علوم پايه كارورزي امتحان پيش 

  98/0 )30از حداكثر (54/15±34/5 )25از حداكثر  (59/16±14/4 مشكالت آموزشي
 1/0 )50از حداكثر (02/27±39/4 )50از حداكثر (07/25±66/5 توانايي ارزيابي

 007/0 )60از حداكثر (9/27±07/10 )60از حداكثر (73/33±66/8 فوايد
 61/0 )65از حداكثر (33/43±18/14 )65از حداكثر (84/44±43/12 معايب

 01/0 )40از حداكثر (88/19±37/5 )40از حداكثر (17±36/4 محتوي سؤاالت
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  كارورزي نظرات دانشجويان پزشكي در مورد امتحانات جامع علوم پايه و پيش  خديجه نصري و همكاران
 

  كارورزي اي مربوط به امتحان جامع علوم پايه و پيشه  درصد فراواني پاسخ دانشجويان به حيطه:2جدول 
  پرسش كارورزي امتحان پيش امتحان جامع علوم پايه

  مخالف  نظر بي  موافق  مخالف  نظر بي  موافق
             مشكالت مربوط به آموزش

 70/35 70/10 60/53 40/57 2/9 30/33 .برگزاري اين امتحان براي سنجش اطالعات دانشجو بسيار ضروري است
 0  0 40/72 1/16 50/11 .بدون برگزاري اين امتحان امكان ارزيابي دانش دانشجو اصالً وجود ندارد

 30/14 70/10 75 70/26 40/24 80/48 .از ارزيابي دانشجو را شامل شوند% 50اين امتحانات بايد تنها 
 10/30 60/29 37 53 70/27 20/19 .كامالً با برگزاري اين امتحانات موافقم

 20/7 25 80/67 20/41 50/16 40/42 .اين امتحان براي اطمينان از كسب حداقل دانش دانشجو الزم است
 60/28 40/21 50 60 90/12 10/27 .اين امتحان براي اطمينان از كسب حداقل مهارت توسط دانشجو الزم است

       توانايي ارزيابي
 10/57 40/21 40/21 40/46 10/13 50/40 .نتايج امتحان كامالً شانسي و تصادفي است

شود نتيجه سعي و كوشش چندين ساله دانشجو را  با اين امتحان مي
 .ارزيابي كرد

30/15 10/14 60/70 90/17 10/7 75 

هيچ ارتباطي بين نمرات امتحانات جامع و عملكرد چندين ساله دانشجو 
 .وجود ندارد

30/55 50/16 20/28 90/42 90/17 30939 

 30/82 90/17 40/12 10/74 10/14 80/11 .دانشجو كامالً با معلوماتش همخواني داردنمره 
 50/21 40/21 10/57 50/46 60/22 31 .كند امتحانات جامع فقط دانش و آگاهي دانشجويان را ارزيابي مي

 40/71 107 10/7 75 20/12 80/9 باشد اي مهارتي دانشجو مي روش ارزشيابي بسيار مناسبي براي حيطه
 40/7 80/14 80/77 40/21 10/15 63 .كند امتحانات جامع اصالً مهارت دانشجويان را ارزيابي نمي
 10/11 10/11 80/77 60/22 70/16 70/60 .كند امتحانات جامع اصالً نگرش دانشجويان را ارزيابي نمي

 40/44 5/15 37 63 30/14 70/22 .باشد هاي يادگيري دانشجو مي روش ارزشيابي بسيار مناسبي براي حيطه
 20/59 80/14 90/21 60/68 50/14 90/16 .باشد هاي نگرش دانشجو مي روش ارزشيابي بسيار مناسبي براي حيطه

       فوايد امتحان
 37 80/14 10/48 60/56 12 30/31 .شود اين امتحان سبب ارتقاي معلومات دانشجو مي

 37 37 90/25 90/65 40/13 70/20 .شود نشجويان برقرار ميبا برگزاري اين امتحان عدالت در بين دا
 70/66 80/14 50/18 20/79 20/12 50/8 .فراگيري معلومات براي اين امتحان در برخورد صحيح با بيمارتأثير دارد

 50/55 10/11 30/33 60/68 80/10 50/20 .شود اين امتحان سبب تشويق دانشجو به يادگيري مي
 30/33 70/3 63 10/58 30/12 60/29 .شود ارتقاي دانشجو ميسبب كسب آمادگي 
 40/44 80/14 70/40 70/66 16 20/17 .شود هاي يادگيري دانشجو مي سبب اصالح فعاليت

 90/62 50/18 50/18 80/58 30/11 10/30 .شود سازي آموزش اساتيد مي اين امتحان سبب يكسان
 10/23 50/11 40/65 30/31 50/22 30/46 .شود ده ميبندي مطالب آموخته ش امتحان جامع سبب جمع

برگزاري امتحانات جامع سبب ايجاد رقابت بسيار زيادي بين دانشجويان 
 .گردد مي

20/28 10/14 70/57 50/38 90/26 60/34 

 50/38 50/38 23 50/68 15 50/14 .كند ام را بسيار زياد مي امتحانات جامع انگيزه يادگيري
    80/78 30/16 5 .بتي به درس خواندن نداشتمغجامع نبود راگر امتحانات 

 20/69 50/11 20/19 80/78 30/16 10/5 .داد اگر بخاطر امتحانات جامع نبود حتماً استادم به اين خوبي درس نمي
       معايب امتحان

 10/23 70/7 20/69 50/29 50/11 90/58 .شود به علت ايجاد استرس زياد سبب مختل شدن زندگي دانشجو مي
 20/19 90/26 80/53 20/31 30/14 60/54 .كند اين امتحانات استرس زيادي به خانواده دانشجو وارد مي

 20/19 50/11 30/69 50/19 10/9 50/71 .تواند بر نتيجه امتحان تأثير بگذارد تألمات روحي شب امتحان مي
 20/19 50/11 71 50/19 13 60/67 .شود سردگي ميدانشجويان پزشكي به علت امتحانات جامع مكرر دچار اف

 20 12 68 10/23 40/15 60/61 .شود هاي پژوهشي دانشجو مي گير بودن مانع فعاليت به علت وقت
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  خديجه نصري و همكاران  كارورزي پزشكي در مورد امتحانات جامع علوم پايه و پيشنظرات دانشجويان 
 

  پرسش كارورزي امتحان پيش امتحان جامع علوم پايه
 مخالف نظر بي موافق  مخالف  نظر بي  موافق

 90/26 50/11 60/61 50/20 10/23 40/56 .زشي پزشكي شده استاين امتحانات سبب طول كشيدن كل دوره آمو
 30/42 80/30 90/26 32 80/21 20/46 .برگزاري اين امتحانات واقعاً وقت تلف كردن است

 90/53 50/11 60/34 90/35 90/35 20/28 .ايستد شنوم قلبم مي با دادن اين امتحان هر وقت اسم امتحان را مي
 20/46 80/30 10/23 50/32 30/27 30/40 ماز امتحان جامع متنفر

 10/46 80/30 10/23 70/39 10/23 10/37 .مادرم از امتحان جامع بيزار است
 90/53 80/3 20/42 10/48 70/24 30/27 .ام فقط بخاطر اين امتحان است حوصلگي علت بي

    10/32 70/16 50 .زند افتم دلم شور مي هر وقت ياد امتحان جامع مي
 20/46 70/7 10/46 50 70/16 30/33 .وشت من فقط وابسته به نتيجه اين امتحان استسرن

       محتوي سؤاالت
 20/19 70/7 10/73 70/17 60/7 60/74 .نتايج آن كامالً موقتي است و اثر كاربردي ندارد

 0 0 0 57 50/16 60/26 .ام بسيار موثر است اين امتحان در تحكيم اطالعات قبلي
 90/76 50/11 50/11 70/79 90/8 40/11 .ام كامالً متناسب است ت امتحان با نيازهاي شغليسؤاال

 40/30 50/11 70/57 30/25 50/16 20/58 .خورد ام نمي مطمئن هستم هيچ كدام از اين سؤاالت بدرد آينده
 0 0 0 70/57 80/21 50/20 با دادن امتحان در مورد بعضي مطالب كه شك داشتم به يقين رسيدم

 30/42 40/15 30/40 20/57 50/32 40/10 .سؤاالت امتحان اصالً برمبناي رفرانس داده شده نبود
 88 4 8 40/73 70/17 80/8 .دادم سؤاالت پاسخ مي% 100خواندم به  ام را مي اگر جزوه

 0 0 0 50/35 50/16 10/48 .دادم سؤاالت پاسخ مي% 100خواندم به  اگر فقط كتاب رفرنس را مي

  
در مقوله محتوي آزمون، هر دو گروه معتقد كه نتيجه 
 امتحانات موقتي است و اثر كاربردي ندارد و سؤاالت براي

 درصد در مورد علوم 6/74(آينده كاريشان مفيد نيست 
و همچنين با ) كارورزي  درصد در مورد پيش1/73پايه و 

 درصد در مورد 7/79(نيازهاي شغليشان تناسب ندارد 
  ).كارورزي  درصد در مورد پيش9/76 پايه و علوم

  
  بحث

در اين مطالعه، به بررسي ديدگاه دانشجويان علوم 
-پزشكي در مورد امتحانات جامع علوم پايه و پيش

 هيچ روش و برنامه آموزشي، بدون. ايم كارورزي پرداخته 
وجود ارزيابي مناسب و متناسب با محتواي آموزشي، 

  .كامل نخواهد بود
تواند به عنوان مكمل يك  ي مختلف ارزيابي ميها روش

. برنامه آموزشي عمل نمايد، يا باعث اختالل در آن شود
هاي ارزيابي در  دهد كه اغلب روش مشاهدات نشان مي

 هاي باليني فقط براي سنجش دانش دانشجويان پزشكي بخش
اي نمره امتحان دانشجويان  در مطالعه. اند طراحي شده

  .)6( افراد نبوده استكننده دانش منعكس
- در مطالعه حاضر، بيشتر دانشجويان امتحان پيش

كارورزي را براي اطمينان از كسب حداقل دانش دانشجو  
اند در صورتي كه  و مهارت توسط دانشجو الزم دانسته

مخالف توانايي امتحان جامع علوم پايه براي ارزيابي 
دند كه همچنين معتقد بو. اند دانش و مهارت دانشجو بوده

 درصد از ارزيابي دانشجو 50بايد كارورزي  پيشامتحان 
را شامل شود و معتقد بودند كه امتحان سبب آمادگي 

شود  بندي مطالب آموخته شده مي ارتقاي دانشجو و جمع
به نظر . داشتندرا  نظر  اينعلوم پايهدر مورد آزمون ولي 
 كارورزي رسد با توجه به اينكه سؤاالت امتحان پيش مي

شود، از سوي  بيشتر بر مبناي نكات باليني طرح مي
دانشجويان بيشتر پذيرفته شده است، ولي با توجه به 

برگزار شده و در صورت عدم اي  اينكه اين امتحانات دوره
هاي باليني در نظر   در بخشقبولي در آن نمرات دانشجو

 درصد ارزيابي 50شود، بهتر است اين آزمون  گرفته نمي
  . شامل شوددانشجو را

 معتقد بودند كه آزمونهر دو در مورد در مطالعه ما، 
شود با اين امتحانات نتيجه سعي و كوشش چندين  نمي
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  كارورزي نظرات دانشجويان پزشكي در مورد امتحانات جامع علوم پايه و پيش  خديجه نصري و همكاران
 

ساله دانشجو را ارزيابي كرد و نمره امتحان با معلومات 
ها روش مناسبي براي  ارتباط بوده و آزمون دانشجو بي

 اي در مطالعه. ارزيابي مهارت و نگرش دانشجو نيستند
كارورزي با فاكتورهايي از قبيل رتبه  آزمون جامع پيش

در كنكور، آزمون جامع علوم پايه، نسبت هيأت علمي به 
هاي تخصصي و  دانشجو در مقطع باليني، تعداد رشته

دار  فوق تخصصي و آموزش درمانگاهي همبستگي معني
 ،داشته، اما بر خالف انتظار، با تراكم كالس باليني

ش باليني، آموزش درون بخش تجهيزات هاي آموز فعاليت
دار  هاي داخلي همبستگي معني ها و آزمون بيمارستان

شود و  بنابراين، آنچه در حال حاضر انجام مي). 7(ندارد
هاي   نتيجه فعاليت،در صورت عدم قبولي در امتحان

شود ناعادالنه  بخشي دانشجويان در نظر گرفته نمي درون
  .رسد به نظر مي

ي در يزد نشان داده شده است كه مهارت ا در مطالعه
و دقت انجام معاينه فيزيكي با متوسط نمرات كارورزان 

كارورزي رابطه  در امتحان جامع علوم پايه و پيش
اي ديگر نيز ميانگين كل نمره  در مطالعه). 8(مستقيم دارد

OSCEداري  كارورزي ارتباط معني  با ميانگين نمره پيش
گاه علوم پزشكي زاهدان، باالترين در دانش). 9(داشته است

 ضريب همبستگي عوامل مرتبط با نمرات و نتيجه امتحانات
كارورزي، به ترتيب متعلق به ميانگين نمرات كل،  پيش

در ). 10(فيزيوپاتولوژي، علوم پايه و باليني بوده است
رغم تفاوت ظاهري نتايج،  مجموع، در اين مطالعات، علي

هاي مختلف علوم  ن نمرات درستوان از تركيب ميانگي مي
پايه براي ورود به دوره فيزيوپاتولوژي و از تركيبي از 

 هاي تر دوره هاي مختلف و نمرات دروس مهم ميانگين دوره
فيزيوپاتولوژي، علوم پايه و باليني، به عنوان مالك ورود 

  .به دوره كارورزي استفاده نمود
 دو در مطالعه ما، اكثريت دانشجويان در مورد هر

امتحان معتقد بودند كه فراگيري معلومات براي اين 
امتحانات تأثيري در برخورد باليني با بيمار ندارد و معتقد 
بودند كه امتحان با ايجاد استرس زياد سبب مختل شدن 

شود و تألمات  زندگي دانشجو و خانواده دانشجو مي
 .گذارد روحي شب امتحان، بر نتيجه امتحان تأثير مي

رسد در صورتي كه بجاي برگزاري  ين، به نظر ميبنابرا

تر برگزار  هاي انتهاي هر بخش جدي ها، آزمون اين آزمون
شوند سبب خواهد شد كه دانشجويان بجاي فراگيري 

هاي باليني  مطالب تئوري، بيشتر به يادگيري مهارت
 و از ايجاد استرس زياد نيز جلوگيري خواهد زندپرداب

باط بين اضطراب آزمون و كيفيت اي، ارت در مطالعه. شد
 در دانشجويان علوم پزشكي بررسي شده كه نتايج زندگي

دهد با افزايش اضطراب آزمون، بيشتر ابعاد  آن نشان مي
، )5(گيرد كيفيت زندگي دانشجويان تحت تأثير قرار مي

اي در مازندران، عوامل مؤثر بر موفقيت  مطالعهولي در 
كارورزي را در اين   پيش در نتايج امتحاناتدانشجويان

تمامي دانشجويان استرس بسيار پايين دارند و اند كه  دانسته
 جنس مؤنث، سكونت در شهر، زندگي نزد فاكتورهاي

تحصيالت خانوادگي باالتر با موفقيت در اين والدين، و 
مثبت دارد و ميزان استرس با نتايج امتحان  آزمون ارتباط

تواند ناشي از  ن تفاوت مياي). 11( نداردداري رابطه معنا
هاي مورد مطالعه  تفاوت در زمان و مكان و حجم نمونه

  .باشد
در مطالعه حاضر، هر دو گروه دانشجويان معتقد 
بودند كه دانشجويان پزشكي به علت امتحانات مكرر، 

هاي  شوند و امتحان را مانع فعاليت دچار افسردگي مي
زشكي پژوهشي دانشجو و سبب طوالني شدن دوره پ

عالوه بر اين، هر دو گروه دانشجويان عدم . دانستند مي
همخواني معلومات دانشجو با نمره امتحان و مناسب 

هاي مهارتي و نگرشي و  نبودن امتحان براي ارزشيابي حيطه
 ميانگين نمره اي، در مطالعه. يادگيري را مطرح نمودند

امتحان جامع علوم پايه درس فيزيولوژي با نمره كالسي 
 هاي هاي مختلف دانشكده فيزيولوژي دانشجويان پزشكي دوره

دانشكده پزشكي كرمان مقايسه شده كه نمره كسب شده 
داري بيش از نمره  درس فيزيولوژي در كالس بطور معني

 امتحان جامع علوم پايه كسب شده درس فيزيولوژي در
رسد تنها بر پايه نتايج  بنابراين، به نظر مي). 2(بوده است

شود در مورد سواد دانشجويان  امتحانات نمياين 
 عوامل مؤثر ، در مورداي ديگر در مطالعه. قضاوت نمود

بر موفقيت دانشجويان دانشكده پزشكي شاهد در 
 بين عدم موفقيت در ، علوم پايه22 تا 12هاي دوره  آزمون

آزمون جامع و داشتن سابقه مشروطي و همچنين بين 
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ايج كنكور دانشجو در موفقيت در امتحان جامع و نت
شناسي، فيزيك و  رياضيات، زيستدروس زبان خارجه، 

  ).12( وجود داشته استداري شيمي ارتباط معني
دانشجويان مورد پژوهش ما معتقد بودند كه نتايج 

 با امتحان موقتي است و اثر كاربردي ندارد و سؤاالت امتحان
تر بنابراين، شايد به. شان متناسب نيست نيازهاي شغلي

ها، در پايان دوره پزشكي عمومي،  باشد بجاي اين آزمون
آزموني با تأكيد بيشتر بر نكات كاربردي براي پزشك 
عمومي برگزار شود و بدين وسيله با كاهش اضطراب 
دانشجو، فرصت پرداختن بيشتر به كارهاي باليني و 

  .پژوهشي داده شود
 وديهاي اين مطالعه اين است كه تعداد معد از محدوديت

اند، و از طرفي،  دانشجو در يك مقطع زماني بررسي شده
 دو آزمون برايتعداد دانشجويان پركننده پرسشنامه 

پذيري   تعميمبنابراين، بكارگيري نتايج براي. باشد برابر نمي
مطالعات مشابه در اين مورد نيز . آن محدوديت دارد
نمايد كه  پژوهشگر پيشنهاد مي. بسيار اندك بودند

تر از در مورد  تر و با پوشش جامع اي وسيع عهمطال
تأثيرات مثبت و منفي اين امتحانات انجام گيرد و شايد 

آموختگان رشته  تر، دانش بهتر باشد در يك مطالعه بزرگ
پزشكي، كه در عمل با مشكالت واقعي كار پزشكي آشنا 

اند، مورد پرسش قرار گيرند كه آيا اين امتحانات  شده
 و درمان بهتر بيماران مؤثر بوده چقدر در تشخيص

  .است

  گيري نتيجه
چون اكثر دانشجويان، امتحانات جامع علوم پايه و 

هاي  كارورزي را روش مناسبي براي سنجش مهارت پيش
دانند و آن را در صورت عدم قبولي در امتحان  عملي نمي

مساوي با شش ماه وقفه در دوران تحصيل آنان 
 و OSCEشد امتحانات با شيوه پندارند، شايد بهتر با مي

  .با فواصل كمتر جانشين اين دو امتحان جامع شوند
  

  قدرداني
اين پژوهش با بودجه تحقيقاتي معاونت آموزشي 
. پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك انجام شده است
 نويسندگان از زحمات معاون پژوهشي و آموزشي دانشگاه،

كتر عشرتي و هاي آقاي د آقاي دكتر آشتياني، مشاورت
آقاي دكتر رفيعي، و پرسنل دفتر پژوهش دانشگاه، 

ها قبله، ميرحسيني و موسوي، كه در انجام اين  خانم
پروژه ما را ياري نمودند، و آقاي دكتر علي چهرئي كه 
ويراستاري مقاله را بر عهده داشتند، نهايت تشكر را 

ها مهاجراني، ناگهي،  شائبه خانم از زحمات بي. دارند
رابيان، قاري، رستمي و فخاري، كارشناسان آموزشي مه

هاي طالقاني، اميركبير و ولي عصر، و آقاي  بيمارستان
آوري  حسيني از آموزش دانشكده پزشكي، كه در جمع
  .اطالعات ما را ياري كردند، كمال قدرداني را داريم
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Medical Students' Viewpoints toward Basic Sciences and 
Preinternship Comprehensive Exams in Arak University of Medical 

Sciences 
 

Nasri Kh, Kahbazi M, Nasri Sh. 
 

Abstract 
 
Introduction: Different viewpoints have been presented concerning the impressions left by preinternship 
and basic sciences exams on students' education and quality of life. This study was performed in order to 
investigate medical students' viewpoints toward evaluation aptitude as well as advantages and 
disadvantages of these exams. 
Methods: Ninety one students based on census method were studied in this descriptive cross-sectional study 
Data gathering instrument was a researcher-made questionnaire. Following designing a tree diagram, 
scoring, and developing a question bank, the pilot study was performed. Then, based on the face and content 
validity, final questions were selected. Data was analyzed by SPSS software. 
Results: Nineteen physiopathology students, 44 clerks, and 28 interns participated in this study. Students 
considered preinternship examination as necessary for evaluation of students' knowledge, but the same was 
not true about basic sciences examination. Both groups believed that examinations were not capable of 
assessing the students' endeavors during several years as well as their skills and attitude. Also, memorizing 
information for passing these exams would not prove helpful in dealing with patients. These exams exerting 
too much stress on students affect their life while the achieved results are provisional having no applicability. 
Conclusion: Most students do not believe in comprehensive exams as an appropriate method for assessing 
practical competencies while failing these examinations leads to a 6 month delay in their education. It is 
suggested to assess students using OSCE method in short intervals rather than these two comprehensive 
exams. It is also recommended to put more emphasis on final examinations of each ward. 
 
Keywords: Viewpoints, Medical student, Comprehensive exams, Basic Sciences, Preinternship. 
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