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  سردبير محترم مجله ايراني آموزش پزشكي

  سالم
پژوهشي آن مجله از كميسيون  - خبر اخذ رتبه علمي
مايه  ,درمان و آموزش پزشكي ,نشريات وزارت بهداشت

د ارسال اين نامه علمي و به عبارت يرس منظره ب .خرسندي شد
براي مسائل آموزشي  گشايشي ,يك درد دل پژوهشي ,ديگر

  .مرتبط باشد
نفر از  97تعداد  ,81- 82سال  اول سال تحصيلي  يمدر ن

پزشكي كه  2براي درس فيزيولوژي  ,دانشجويان پزشكي
 pHشامل مباحث فيزيولوژي اعصاب، كليه و آب الكتروليت و 

نفر از اساتيد  6اين درس توسط . دندشثبت نام  ,و غدد بود
. گروه فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تدريس شد

نفر از  31 ,ميان ترم، پايان ترم و كالسي ناتناي امتحابر مب
 10موفق به كسب نمره حداقل ) درصد 32(اين دانشجويان 

  .نشدند
دانشجو مدعي خواهد بود كه  ,ييها معموالً در چنين پديده

درس نمره نداده است و يا آن اما استاد ه درس را كامالً خواند
ا موفق بوده و فقط در ه نمايد كه او در همه درس حتي بيان مي

اين درس مشكل داشته است و يا اينكه اشكاالتي را بر نحوه 
استاد درس  ,در طرف مقابل .كند گرفتن امتحانات مطرح مي

مدعي خواهد بود كه او ارزيابي صحيح را انجام داده و نمره 
نظر ه ب ,در اين صورت. دانشجو همين است كه اخذ نموده است

تواند يك امتحان  رف مدعي را ميرسد پاسخ اين دو ط مي
  .، امتحان جامع علوم پايه استآناستاندارد بدهد كه بهترين 

را  2بديهي است كه اين دانشجويان بايد درس فيزيولوژي 
نمودند تا واجد شرايط  كردند و نمره قبولي كسب مي تكرار مي

شركت در امتحان جامع علوم پايه باشند كه اين فرايند انجام 
  .شد

كه بايد اين  82امتحان جامع علوم پايه شهريور در 
نفر موفق به شركت  15نمودند، صرفاً  دانشجويان شركت مي

نفر ديگر كه علي القاعده  16در امتحان جامع علوم پايه شدند و 
موفق به شركت  ,به دالئلي ,همگي در يك مقطع تحصيلي بودند

نفر  120 ,براي امتحان جامع مذكور. در امتحان جامع نشدند
نفر غايب و دو نفر ميهمان از ديگر  18ثبت نام كرده بودند كه 

دانشگاه  گانكنند تعداد شركت ,بنابراينها بودند و  دانشگاه

نفر آنها از مجموع  15كه  ندنفر بود 100علوم پزشكي اصفهان 
نمره  )81يز يپا( 2كه در درس فيزيولوژي  بودندنفري  31

درس را تكرار و نمره قبولي  قبولي كسب نكرده بودند و بعد
نفر  15از اين . اخذ و واجد شرايط امتحان جامع شده بودند

نفر در امتحان جامع علوم پايه مردود شدند كه  3 ,كننده شركت
 ,بود 210از  99يا  20از  42/9آنها حداقل نمره را كه فقط 

اجازه دهيد براي بررسي بيشتر و در قالب . كسب نكرده بودند
كننده  نفر شركت 85و  يكنفر مذكور را گروه  15 ,يك تحقيق

  .بناميم دوديگر را گروه 
ميانگين نمرات اين دانشجويان به تفكيك درس در امتحان 
جامع علوم پايه و همچنين نمرات آنان در دروس مقطع علوم 

ميانگين و انحراف معيار  .پايه پزشكي مورد بررسي قرار گرفت
 يكبراي گروه  20ايه بر مبناي نمره كل امتحان جامع علوم پ

و  91/11±36/2به ترتيب برابر با ) نفر 85( دوو گروه ) نفر 15(
د اد را نشان مي يدار بود كه تفاوت معني 24/2±06/13

)05/0<P .( ميانگين نمره كسب شده صرفاً از مبحث
و گروه  يكفيزيولوژي در امتحان جامع علوم پايه براي گروه 

  ترتيب ه ب دو
در حالي كه گروه ) P>1/0(بود  72/11± 68/2و  76/2±47/10
اگر . سترا حداقل دو بار گذرانده ا 2درس فيزيولوژي  يك

نمره مبحث فيزيولوژي در امتحان جامع علوم پايه را براي 
با آخرين نمره كسب شده در درس ) 47/10±76/2( يكگروه 

ته در مقطع علوم پايه كه حداقل درس دو بار گرف 2فيزيولوژي 
داري  مقايسه كنيم، تفاوت معني) 68/11±56/1(شده است 
نمرات اخذ شده از مبحث  ,در نهايتشود و  مشاهده نمي

نفر در گروه  15جامع علوم پايه براي اين فيزيولوژي در امتحان 
ي آنها در امتحان جامع علوم يبا نمره كل نها )47/10±76/2( يك

، )91/11±36/2(است  پايه كه مالك قبولي و يا مردودي امتحان
دهد و براي ديگر  را نشان مي 913/0همبستگي ضريب 

دست ه ب 77/0ضريب همبستگي ) 2گروه ( كنندگان شركت
  .آيد مي

شايد  ,حال با اين اطالعات و با گذشت سه ترم تحصيلي
يك و نيم سال . اي ديگر هم نگاه كرد له به گونهأبتوان به مس

يولوژي نمره نگرفته بودند پيش تعداد افرادي كه از درس فيز
ال كرده و بدون تحليل اظهار ؤبراي بعضي افراد ديگر ايجاد س
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. ها زيادتر از ديگر دروس است داشتند كه تعداد مردودي مي
ظاهراً معيار قضاوت آنان مقايسه درس فيزيويوژي با ديگر 

 ,براي روشن شدن بهتر مطلب. ه استدروس علوم پايه بود
دروس علوم پايه اين دانشجويان و صرفاً  بدون اشاره به ساير

، ميانگين نمره كسب شده )Eو  A ,B ,C ,Dحروف ( با حروف
اين دانشجويان در پنج درس مقطع علوم پايه، با ميانگين نمره 

 يكآنها در مبحث مشابه در امتحان جامع علوم پايه، در جدول 
  .مقايسه شده است

مقطع علوم پايه با نمره مقايسه نمره اخذ شده در دروس  .1جدول 
  يكمبحث مشابه در امتحان جامع علوم پايه در گروه 

  
 †درس

  نمره اخذ شده
 مقطع علوم پايهدر 

  نمره اخذ شده
 امتحان جامع علوم پايه در 

A 58/1±60/1211/4±89/8 

B 99/1±06/1313/3±98/8 

C 37/2±46/1665/2±69/9 

D 64/3±13/1576/2±47/10 

E 31/1±39/1658/4±33/12 

  .است P>05/0در تمام موارد 
† A ,B ,C ,D  وE  نام دروس علوم پايه دانشجويان گروه يك

  .است
  

رسد كه حساسيت برخي مديران به نمره نگرفتن  به نظر مي
دانشجويان و دانشجويان مردود شده و صرف وقت و 

جويي براي آنان، بسيار بيش از صرف وقت و  چاره
به . باشد انشجويان مستعد و كوشا ميريزي براي د برنامه

نمره گرفتن و نگرفتن يك فرايند طبيعي در جريان  ,اعتقاد بنده
و نه موضوع  پسنديدهنه موضوع  ,به خودي خودو  ,آموزش
از اصول الينفك  ,ارزشيابي صحيحضمن اينكه . است ناپسندي

 استاداز حقوق مسلم  وو قابل احترام در هر نظام دانشگاهي 
التحصيل شدن و يا  فارغ ,و بنابراين شود سوب ميدرس مح

اي  .دگرديك فرايند طبيعي محسوب  داخراج از دانشگاه هم باي
كاش قيف ورود و خروج به دانشگاه به سان بسياري از 

  .شد هاي دنيا وارونه مي دانشگاه
  بخش مهدي نعمت

  استاد گروه فيزيولوژي دانشكده پزشكي
  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
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