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  سردبير  به  نامه
 

 دارد؟  ارتباط  پايه علوم  جامع  در امتحان  دروس  همين  با نمرات  پايه علوم  مقطع  دروس  آيا نمرات

 
 
  

  شد كه  مطرح  اليؤس ، آموزشي  بحث  در يك  ،پيش  چندي
با   كشوري  پايه علوم  جامع  در امتحان  شده  كسب  نمره  ارتباط

و  ؟ چيست ،گذراند مي  پايه  علوم  در مقطع  دانشجويان  كه  دروسي
از   مطلب  وجود دارد يا خير؟ اين  نمرات  در اين  آيا تفاوتي

نظر  بيشتر مد  كه  اما آنچه ، است  بررسي  قابل  متفاوتي  هاي جنبه
.  است  دو قسمت  در اين  شده  كسب  نمرات  تطابق  باشد، مي

استحضار   به  مقدماتي  مطالعه  كي  عنوان  زير به  بنابراين، مطالب
  .رسد مي

  مطالبي  دانشجو و براي  ارزشيابي  براي  است  ابزاري  امتحان
  ارزيابي  هاي هر چند روش. گيرد فرا مي  درس  يك  عنوان  به  كه

  خصوصاً بهو   كتبي  امتحان  ،نظري  اما در دروس  ،است  متفاوت
.  باشد مي تر ها متداول شرو  از بقيه  ،اي چهار گزينه  صورت

را، واحد  90حدود   ،پايه علوم  در مقطع  پزشكي  رشته  دانشجويان
 عمومي  اگر از دروس  گذرانند كه مي  ،است  عمدتاً نظري  كه

  دوره  بايد در اين  ،پزشكي  پايه  واحد درسي 68 ، نظر كنيم  صرف 
  نام  به  امتحاني ، مقطع  اين  در پايان. شود  دانشجو گذرانده  توسط
  متمركز تعيين  صورت  به  وجود دارد كه  پايه  علوم  جامع  امتحان

باالتر   مقطع  نياز ورود دانشجو به  شود و پيش مي  الؤس
چهار   صورت  مذكور نيز به  امتحان.  است)  فيزيوپاتولوژي(

  گيبست  ،آزمون  اين  قبولي  نصاب و حد دشو مي  انجام  اي گزينه
  را كسب  نمره  باالترين  كه  است  درصد افرادي پنج  نمرات  هب

  درصد ميانگين 70برابر با   نصاب  نمايند و معموالً حداقل مي
  .شود مي  قرار داده  درصد فوق پنج  نمرات

  دروس ،اما  ،است  تراكمي  صورت  به  پايه علوم  جامع  امتحان
  روشي  اين .شود مي  ارزيابي  اي مرحله  صورت  به  پايه علوم  مقطع
  با توجه). 1( است  شده  ديگر نيز گزارش  هاي از دانشگاه  كه  است

  همان  ،پايه علوم  جامع  در امتحان  ارزشيابي  تحت  مباحث  به اينكه
  درسي  عنوان  پايه علوم  دانشجو قبالً در مقطع  كه  است  مباحثي

  اين  و ارتباط  مقايسه ، است  هاخذ نمود  اي و نمره  را گذراندهآن 
  .باشد  بايد حائز اهميت  دو نمره

  جامع  در امتحان  عوامل  نقش  ،زاهدان  پزشكي  علوم  در دانشگاه
  دروس  كه  است  از آن  حاكي  و نتايج هشد  بررسي  پايه علوم

  شناسي جنين و  شناسي ، بافتدو  ، فيزيولوژي شناسي ميكروب
  با نمره  معكوس  همبستگي  روانشناسي  و درس  ممستقي  همبستگي
  ميانگين ، از مطالعات  در بعضي). 2(دارد  پايه علوم  جامع  امتحاني
  و گزارش  بررسي  پايه علوم  جامع  در امتحان  دانشجويان  موفقيت
  در دروس  دانشجويان  نمرات  سابقه  به  اي اما اشاره) 3( است  شده
 .اند  ننموده  پايه علوم  مقطع

  هاي در سال  دانشجويان  تحصيلي  هر چند روند وضعيت
در   اي در مطالعه  بطوري كه ،باشد  متفاوت  است  ممكن  گوناگون
-70  هاي ورودي  تحصيلي  وضعيت  ،همدان  زشكيپ علوم  دانشگاه

 ،)4(  شده  گزارش 71- 73  هاي بهتر از ورودي  پايه  در دروس 68
  بايد بين  كه  است  تطابقي ،خواهد بود  معيار اصلي  كه  اما آنچه
 .كشور باشد  پزشكي  پايه علوم  جامع  و امتحان  پايه علوم  دروس
  ،تطابق  عدم  مؤثر بر اين  بايد عوامل ،باشد  غير از اين  هك چنان

  و اصالح  شناسايي  ،آن  شرايط  به  با توجه  ،در هر دانشگاهي
  ،اوليه  مطالعه  يك  عنوان  و به  الؤس  به اين  پاسخ  براي. گردد
  در شهريور ماه  پزشكي  پايه علوم  جامع  امتحان  مباحث  نمرات

 ، دانشجويان  همان  براي  پايه علوم  در مقطع  مشابه  و دروس 82
  .شد  مقايسه  اصفهان  پزشكي علوم  در دانشگاه
  ز دانشجوياننفر ا 120  ،تحليلي -  توصيفي  مطالعه  با يك

  ثبت  شهريور ماه  پايه علوم  جامع  امتحان  براي  كه  پزشكي  رشته
  حوزه  با هماهنگي. قرار گرفتند  مورد بررسي ،بودند  نموده  نام

،  بيوشيمي  دروس  نمرات  كليه ، دانشگاه  آموزشي  معاونت
 ، شناسي ، بافت شناسي ، جنين ، تشريح ، تغذيه ، ژنتيك روانشناسي

،  شناسي ، ايمني پزشكي  ، فيزيك شناسي و انگل  قارچ
  و زبان  ، بهداشت فيزيولوژي  شناسي ، باكتري شناسي ويروس
  ثبت  نمره  اخذ و آخرين ، دانشجويان  پايه اين علوم  مقطع  خارجي

  .گرديد  دانشجو استخراج  در كارنامه  از هر درس  شده
  ارائه  درس  شتر از يكبي  در قالب  ،فوق  از عناوين  بعضي

  براي  كه  و بهداشت  ، زبان ، فيزيولوژي بيوشيمي : مثل ،گردند مي
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  يك  تحت  پايه علوم  جامع  در امتحان  اينكه  دليل  به ، دروس  اين
قرار   عمل  مالك  اخذ شده  نمره  ميانگين ،گيرد قرار مي  عنوان
  وزارت  پزشكي  پايه علوم  و دبيرخانه  دانشگاه  از طريق.  گرفت

  پايه اين علوم  نهايي  نمرات  ،پزشكي  و آموزش  درمان  ،بهداشت
يا هر   هر عنوان  براي  شده  كسب  نمره  و همچنين  دانشجويان

 .گرديد  تهيه  بخش
قرار   مورد آزمون  عنوان 19كالً   ،پايه علوم  جامع  در امتحان

به  ، سؤال 10با  اسالمي  معارف  عنوان  ،مطالعه  در اين  گيرد كه مي
  مورد بررسي ،بودنپزشكي   و پايه  تخصصي  دروس  هدف  اينكه  دليل

و   ادغام  در هم  شناسي و انگل  شناسي قارچ  و عناوين  قرار نگرفت
  عنوان .قرار گرفت  عمل  مالك  »شناسي و انگل  قارچ«  نام  تحت

. گرديد  حذف ،بيشتر نبود  ؤالدو س  فقط  اينكه  به دليل  ،شناسي حشره
  آن  تعداد سؤال  اساس بر  پايه علوم  جامع  از امتحان  هر عنوان  نمره

 15  شناسي آسيب  عنوان :ًمثال. گرديد  محاسبه 20  پايهبر  ، عنوان
  دانشجويي  براي  كه  است  داشته  پايه علوم  جامع  در امتحان  سؤال

قلمداد  12  نمره  ،است  داده  بجوا  را صحيح  آن  سؤال 9  كه
  .شد مي

  جامع  امتحان  براي  شده  نام ثبت  نفر دانشجوي 120از 
  به  موفق  آموزشي و غير  آموزشي  داليل  نفر به 18  ،پايه علوم

از   ميهمان  نشدند و دو نفر نيز به عنوان  در امتحان  شركت
  حذف  از مطالعه  يجملگ  بود كه  كرده  نام ديگر ثبت  هاي دانشگاه

 .نفر رسيد 100  به  نمونه  گرديد و حجم
  پايه علوم  جامع  در آزمون  كننده شركت  نفر دانشجوي 100از 

نفر  43 ،شدند  وارد مطالعه  كه 1382  در شهريور ماه  كشوري
  براي  فوق  آزمون  نمره  ميانگين. نفر دختر بودند 57پسر و 
  بود كه 10/13±28/2  دختران  و براي 62/12±29/2  پسران
  كل  براي  آزمون  نمره  ميانگين. دهد نمي  را نشان  داري معني  تفاوت

  نفر دانشجوي 100از .  است 89/12±29/2  مورد مطالعه  جمعيت
  نمره  كه  قبولي  نصاب حد  جامع  نفر در امتحان 11  وارد مطالعه

  ند و مردود شناختهبود  ننموده  را كسب  است  بوده 210از  99
  .شدند

  جامع  از امتحان  هر قسمت  نمره  ميانگين  به  مربوط  اطالعات
در   ،گذرانده  دانشجو در دانشگاه  كه  مربوطه  با درس  در مقايسه

  ميانگين  كه  بهداشت  غير از درس  به.  است  شده  ارائه يك  جدول
با   پايه علوم  معجا  در امتحان  مبحث  از اين  شده  كسب  نمره

  پايه علوم  در مقطع  مربوطه  دروساز   شده  كسب  نمره  ميانگين
  تفاوت  دروس  در بقيه ،دهد نمي  را نشان  داري معني  تفاوت
،  شناسي ايمني  درس  سه  براي). <05/0P(  دار است معني
در   شده  كسب  نمرات  ميانگين  شناسي و ميكروب  شناسي بافت

  مربوطه  دروس  نمرات  بيشتر از ميانگين  پايه علوم  جامع  امتحان
  ).<05/0P(است 

  جامع  در امتحان  شده  كسب  نمره  را بين  همبستگي  بيشترين
  درس  پايه علوم  در مقطع  مربوطه  با درس  پايه علوم
دو   اين  بين  همبستگي  ترين و پايين )=58/0r( شناسي آسيب
دو در اينجا .  است )=11/0r(  پزشكي  فيزيك  درس  براي  نمره
  صورت  به  پايه علوم  جامع  امتحان  اينكه  اول : است  بررسي  قابل  نكته

  امتحاني  دروس  حجم  كه  است  شود و مسلم برگزار مي تراكمي
  مقطع  در دروس.  است  خاص  درس  تر از يك بسيار سنگين

درصد  5/72  گزارشي  طي.  است  اي مرحلهغالباً   امتحانات  ،پايه علوم
 5/27و   اي مرحله  از ارزشيابي  ،دانشگاه  يك  پايه علوم ياعضا

  در دانشگاه). 5(كنند مي  استفاده تراكمي  درصد آنها از ارزشيابي
 علمي  هيأت يدرصد از اعضا 90از   بيش ،بوشهر  پزشكي  علوم

). 1(اند داده  انجام  اي مرحله  صورت  را به  دانشجويان  ارزشيابي 
  در روند ارزشيابي  نمره  رسد كسب نظر مي  بنابراين، به

تر از  دانشجو بسيار ساده  مسلماً براي  كه يا تكويني  اي مرحله
  امتحان  نمره  مؤثر در كاهش  از عوامل  يكي ،باشد تراكمي  امتحان
  .است  پايه علوم  در مقطع  مشابه  درس  به  نسبت  پايه علوم  جامع

 ، كشوري  پايه علوم  جامع  امتحان  هاي سؤال  اينكه  دوم
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ه دانشجويان پزشكي دانشگا  پايه علوم  در مقطع  شده  گذرانده  مشابه  و دروس  پايه علوم  جامع  امتحان  مباحث  نمرات  ميانگين .1  جدول
  علوم پزشكي اصفهان

   الؤو تعداد س  عنوان
   جامع  در امتحان  پايه علوم

  در امتحان  نمره
   پايه علوم  جامع

  در درس  شده  كسب  نمره
 Pمقدار    در دانشگاه  مربوطه 

   نمره  بين  همبستگي  ضريب
   درس  و نمره  پايه علوم  جامع

  P>58/0 05/0  25/14±19/2  83/9±07/3  15  شناسي آسيب
  P>5/0 05/0  96/13±74/1  70/11±02/4  10 شناسي وقارچ انگل
  P>53/0 05/0  80/13±73/1  73/14±96/3  9  شناسي ايمني
  P>34/0 05/0  58/12±18/2  69/14±78/2  12  شناسي بافت

  18/13±69/1 1 بهداشت  70/13±64/2  18†بهداشت
  17/15±11/2 2 بهداشت
  62/13±62/1 3 بهداشت

05/0 P<  
05/0 P>  
05/0 P<  
2/0 P<  

2/0  
26/0  
15/0  
  98/13±13/1:  ميانگين  34/0

  53/13±19/2 1 بيوشيمي  84/12±70/2  18† بيوشيمي
  46/13±86/1 2 بيوشيمي

05/0 P>  
05/0 P>  
05/0 P>  

43/0  
45/0  
  491/13±84/0:  ميانگين  49/0

  81/13±81/1   اندام  13/11±68/3  30† تشريح
  27/16±47/2  اعصاب

  08/13±2وگردن سر
  03/13±19/2   تنه

05/0 P>  
05/0 P>  
05/0 P>  
05/0 P>  
05/0 P>  

4/0  
54/0  
35/0  
33/0  
  81/13±81/1:  ميانگين  5/0

  P>2/0 05/0  01/14±69/1  36/12±74/3  6  تغذيه
  P>48/0 05/0  74/13±62/2  53/10±27/5  6  شناسي جنين

  P>28/0 05/0  11/15±03/2  4/14±51/3  6  روانشناسي
  82/13±29/2 1  زبان  90/10±56/3  14† زبان

  93/13±32/2 2  زبان
05/0 P>  
05/0 P>  
05/0 P>  

37/0  
46/0  
  87/13±2:  ميانگين  47/0

  P>11/0 05/0  83/13±36/2  46/9±03/4  6 پزشكي  فيزيك
1 فيزيولوژي  53/11±71/2  27† فيزيولوژي

  20/2±41/15  
  56/11±22/1 2 فيزيولوژي

05/0 P>  
05/0 P<  
05/0 P>  

54/0  
27/0  
53/0  

  48/13±42/1:  ميانگين
  P>32/0 05/0  23/12±38/1  65/13±26/3  11 شناسي ميكروب
  P>28/0 05/0  62/16±66/1  1/12±44/4  4 شناسي ويروس
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نيز   دروس  تك با تك  پايه علوم  معجا  در امتحان  شده  كسب  نمره ،شود مي  گذرانده  درس  از يك  معموالً بيش  كه  عناوين  اين  براي †
  و بهداشت  اپيدميولوژي  ، اصول بهداشتي  خدمات  اصول :از عبارتند  ترتيبه ب ،3و  2، 1  بهداشت  ضمناً دروس.  است  گرديده  مقايسه
  . خانواده

 
بطور   هر چند منابعي. شود مي  طراحي  افراد خاص  توسط

با   منابع  اين گاهي، ،اما ،دردگ مي  معرفي  امتحان  براي  مشخص
  ندارد و يا منابع  دانشجو تطابق  كار و نياز آموزشي  حجم

  تدريسو   دانشجو معرفي  به  درس  مدرس  توسط  ديگري
  نيز بر مبناي دانشجو  ارزشيابي  است  ممكن  ،بر اين  عالوه. شود مي

از   يبعضدر هر چند  ،نباشد  يادگيري  هاي و حداقل  درس  طرح
) 6(درصد 64و يا ) 5(درصد 90  حداقل  تدريس ،ها دانشگاه
  اما در دانشگاه ، است  درس  طرح  بر مبناي علمي  هيأت ياعضا
  اين  شدن  بر رعايت  دال  اطالعاتي  كسب  اصفهان  پزشكي  علوم
  . است  الزم  آموزشي  مبناي

  درس  رهنم  را بين  همبستگي  ضريب  باالترين ، دروس  در بين
  ،پايه علوم  جامع  در امتحان  مشابه  و مبحث  پايه علوم  در مقطع

  به  اختصاص  همبستگي  ضريب  ترين و پايين  ،شناسي آسيب  درس
  يكي : استمطرح   اينجا دو مطلب. دارد  پزشكي  فيزيك  درس
  در مقطع  مشابه  با درس  پايه علوم  جامع  نمره  بين  تفاوت
  مناسب  دروس  همه  براي  كه ،آنها  بين  همبستگي  و دوم  پايه علوم
  همبستگي  حداكثر ضريب  كه  شناسي آسيب  در درس. باشد نمي  هم

 ،درصد موارد 58در  ،ديگر  عبارت  و به  درصد است 58 ،را دارد

  شناسي آسيب  و درس  پايه علوم  جامع  امتحان  نمره  بين
  فيزيك  درس  براي  كه  در حاليست  اينوجود دارد و   همبستگي
به نظر   ،در پايان. )11/0(ضعيف است   همبستگي  اين  ،پزشكي

در   ارزشيابي  روش  ،مطالعه  اين  هاي داده  به  با توجه ،رسد مي
  دارد و از طرف  بازنگري  نياز به  طرف  از يك  پايه علوم  دروس
  صورت  بايد به  پايه معلو  جامع  امتحان  انتظارات  حداقل ،ديگر

  اهداف  آن  ها بر مبناي تا دانشگاهگردد   تدوين  عيني  اهداف
نخواهد كرد   كفايت  رفرانس  معرفي  نمايند و صرف  ريزي برنامه
  بهتري  تواند شاخص مي  خوب  جامع  امتحان  يك  اينكه  ضمن
 .باشد  پزشكي  دانشجوي  يك  اطالعات  سنجش  براي

  
  قدرداني

اهللا شاهمرادي  بدين وسيله از آقايان دكتر محمد مرداني و رحمت
  .شود تشكر و قدداني مي

  
   بخش نعمت  مهدي

   پزشكي  دانشكدهگروه فيزيولوژي استاد 
  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 
  منابع

  چهارمين  نامه ويژه.  علمي  هيأت يعضاا  بوشهر توسط  پزشكي  علوم  دانشگاه  دانشجويان  روند ارزشيابي  بررسي.  س  نيك  اميني .1
  .13 :1379  مجله دانشكده پزشكي. پزشكي  آموزش  كشوري  همايش

  ايراني  مجله.  پايه علوم  جامع  در امتحان  زاهدان  پزشكي  دانشجويان  دموگرافيك -  آموزشي  عوامل  نقش. ر  شريعتي ،م  رودباري .2
 .34-27: 5؛ 1381  پزشكي در علوم  آموزش

شهركرد   پزشكي علوم  دانشگاه  دانشجويان  پايه علوم  جامع  امتحانات  نتايج  بررسي. ه  شيرزاده ،ر  م  نسب  ، سميعي فر ب تميزي ،م  نجفي .3
  تهران  پزشكي  علوم  دانشگاه  پزشكي  دانشكده  مجله. نامه چهارمين همايش كشور آموزش پزشكي ويژه. 22تا  14  هاي در دوره

1379 :70.  
  پزشكي علوم  دانشگاه  پايه علوم  مقطع  پزشكي  رشته  دانشجويان  روند تحصيلي  وضعيت  بررسي.  م  جم  سعيدي ،ر  مشعوف  يوسفي .4

  .21-16: 45؛ 1381  و تزكيه  طب.  تحصيلي  سال 5  در طي  همدان
  ايراني مجله.  زاهدان  پزشكي علوم  دانشگاه  پايه علوم علمي  هيأت ياعضا  توسط  دانشجويان  ارزشيابي  نحوه.  ق  يئرضا ،غ  كميلي. 5

 .56-52: 4؛ 1381  پزشكي در علوم  آموزش

  و اجراي  در مورد تدوين  گيالن  پزشكي علوم  دانشگاه علمي  هيأت ياعضا  هاي ديدگاه  بررسي.  م  نعمتي ،ع  لويه  اسدي ، شاد ب مجيدي .6
  .27-25): 1(1؛ 1379  گيالن  دانشگاه  پزشكي  آموزش  لنامهفص.  روزانه  درس  طرح
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https://ijme.mui.ac.ir/article-1-181-en.html


  بيرنامه به سرد

http://journals.mui.ac.ir   86/      11؛ شماره 1383سال / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
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