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 كارآيي دروني آموزش رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان هاي ارزيابي برخي شاخص

  
  پور موسي هللا نعمت، نژادحسيني  زهرا

  
  

  مقاله چكيده
بخشي به  و نهادينه شده براي ارزشيابي كيفيت و مشروعيت علمي ،فاقد يك نظام ارزشيابي مدون ،ايران هاي دانشگاه .مقدمه

ميزان اتالف، نرخ ماندگاري، متوسط طول  تحصيل،نرخ ترك  :به مواردي از قبيل پاسخگويي .باشند مي خودي اهداف و عملكردها
 هاي تعيين برخي شاخصر پي اين مطالعه د. پذير است امكانبررسي كارآيي دروني نظام آموزشي با نرخ مردودي،  و تحصيل

  .استي كرمان دانشگاه علوم پزشك پزشكيكارآيي دروني نظام آموزشي رشته 
دانشجوي  101تعداد  ،هاي كاركرد تحصيلي به محاسبه شاخصدروني تشخيص كارآيي  براي، در يك مطالعه توصيفي .ها روش

رونده تحصيلي پبا مراجعه به  .مورد بررسي قرار گرفتندآموختگي  ز زمان ثبت نام تا مرحله دانشا 1372 ورودي پزشكي
 SPSSافزار  نرم با استفاده ازمربوط به هر دانشجو  يها اطالعات و داده. ي گرديدآور جمع الزمهاي  دانشجويان، داده

  .پردازي و تحليل شد داده
و درصد  2/2درصد، دانشجويان بدون سهميه  7/0دانشجويان مؤنث  درصد، 4/4ميزان اتالف دانشجويان مذكر  .نتايج

دانشجويان  ،63/17دانشجويان مذكر  ،متوسط بطورتابستاني،  سال با احتساب نيم. درصد بوده است 5/6 سهميهدانشجويان با 
بيشترين نرخ . اند به تحصيل بوده مشغولسال  نيم 41/18با سهميه  دانشجويان ،31/17، دانشجويان بدون سهميه 56/17مؤنث 

  .ديده شده استدرصد  6/5در دروس پايه و تخصصي با  شكستو بيشترين نرخ  1373سال اول  مردودي در نيم
اي از  يهسهم يبدون سهميه در كارآيي، بيانگر اين است كه تنها اعطا دانشجويانتفاوت بارز ميان دانشجويان سهميه و  .بحث

احتماالً با . برداشتهايي  گام ،به نهادها كافي نيست، بلكه الزم است در جهت استيفاي اين حق نيز ها دانشگاهظرفيت 
برنامه مشاوره و  و آموزشي و درسيهاي  فعاليت تعيينيي با دانشگاه، برنامه برنامه آشنا: هايي مثل اجراي برنامه

  .گروه دانشجويان ارائه كرد به اينها را  كمكتوان برخي  مي و تقويت پايه تحصيلي، راهنمايي
  .، ارزشيابي آموزشي، كارآيي، آموزش پزشكيكارآيي دروني، رشته پزشكي ،ارزيابي .كليدي هاي واژه

  
  
   قدمهم

و فرهنگ و تربيت  علمكننده  به عنوان مراكز توليد ها دانشگاه
خاستگاه بسياري از  ،كشور، بطور قطع متخصصان مورد نياز

يكي . استها براي حل مسائل روز جامعه  نوآوري وها  خالقيت

                                           
نژاد، بخش بيوشيمي دانشكده پزشكي  زهرا حسيني .آدرس مكاتبه 

بهمن،  22پور، مجتمع دانشگاهي شهيد باهنر، انتهاي بلوار  افضلي
  كرمان

e-mail:hossiniz@yahoo.com 
پور، عضو هيأت علمي بخش علوم تربيتي،  اهللا موسي دكتر نعمت

  مجتمع دانشگاهي شهيد باهنر كرمان

هاي  دانشگاه عالي، آموزشاز مراكز آموزشي فعال در نظام 
 قانون تصويببا  1364مرداد ماه  كه از علوم پزشكي هستند

تأسيس » وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي تشكيل«
و طي دو دهه گذشته، به دليل نياز شديد جامعه، به ) 1(شدند

 13ي پزشكي از ها دانشكدهتعداد سرعت رشد كردند بطوري كه 
 اگرچه .رسيد 1380عدد در سال  39به  ،1355عدد در سال 

پذيرش دانشجوي  يشافزاها و  سترش بيش از پيش دانشگاهگ
 زماناي از  ههپزشكي، مشكل كمبود نيروي انساني را در بر

موجب شد تا كيفيت  ،، ولي با كمال تأسفساختبرطرف 
كيفيت فداي كميت  حقيقتآموزش سير نزولي طي كند و در 
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ها براي  شود، زيرا افزايش بودجة اختصاص يافته به دانشكده
سب با افزايش پذيرش به هيچ وجه متنا ، پزشك عمومي آموزش

مجبور به ارائه خدمات  آموزشيدانشجو نبود و بنابراين، مراكز 
  ).2(بيشتر در قبال منابع محدود گذشته شدند

هاي  ريزي و تخصيص بودجه متمركز به دانشگاه برنامه
كم و بيش يكساني را بر آنها حاكم كرده  شرايطعلوم پزشكي، 

آموزشي  هاي فعاليتمحور  ،است و تالش براي پذيرش دانشجو
هايي كه  از جمله دانشگاه. هاي پزشكي بوده است همة دانشكده

اي بيش از بيست سال دارد، دانشگاه  سابقه پزشكدر امر تربيت 
در چارچوب  كهعلوم پزشكي و خدمات درماني كرمان است 

هاي عمومي، به پذيرش دانشجو براي تربيت پزشك اقدام  گرايش
گرچه تالش كرده تا امكانات الزم براي  اين دانشگاه. كرده است

 متضمن صرف ،تدارك اين عوامل پزشك را فراهم آورد، اماتربيت 
توان گفت  مي آموزشيريزي  هزينه است و در چارچوب برنامه

هاي مورد نظر شود،  كه اگر امكانات تدارك شده منجر به بازده
  ).3(آموزشي از كارآيي دروني برخوردار است نظام

ين پرسش مطرح است كه آيا دانشگاه علوم پزشكي ا اكنون
بوده است؟ آيا همة  برخورداركرمان از كارآيي دروني الزم 

 ،ريزان اند آن طور كه برنامه دانشجويان پزشكي كرمان توانسته
هاي تحصيلي را با موفقيت پشت  دوره ؛اند انتظار داشته ،و خود

رة هفت ساله اند دو از آنها توانسته تعداديسر گذارند؟ چه 
تحصيل به پايان  تركدرس و يا تكرار پزشكي را بدون مردودي و 

از آنها ترك تحصيل را بر ادامه آن ترجيح  رسانند و چه تعدادي
هاي  هايي كه براي ايجاد فرصت چه بخشي از هزينه؟ اند داده

به دليل تكرار درس يا ترك  شده،تحصيلي صرف اين افراد 
 تحصيليهاي  لاس در كدام يك از نيمتحصيل به هدر رفته است؟ 

بندي در  شود؟ آيا اعمال سهميه بيشترين اتالف مشاهده مي
اي با عملكرد  جنسيت دانشجو، رابطه همچنينگزينش دانشجو و 

قبيل  به ايناو در تحصيل پزشكي داشته است؟ پاسخگويي 
 ها، بررسي كارآيي دروني نظام آموزشي را ميسر پرسش

  .سازد مي
 شكستدهد كه ميزان اتالف يا  شده نشان مي انجامتحقيقات 

داري بيشتر از  تحصيلي در دانشجويان مذكر بطور معني
ميان عملكرد تحصيلي  بارزيدانشجويان مؤنث است و تفاوت 

. )8 تا 4(سهميه وجود دارددانشجويان سهميه و دانشجويان بدون 
 شاهد و غير دانشجوياناز  اي مقايسه وضعيت تحصيلي نمونه

 نشانهاي شهيد چمران و علوم پزشكي اهواز  شاهد دانشگاه

تر از غير  اند كه عملكرد تحصيلي دانشجويان شاهد ضعيف داده
همچنين، عملكرد تحصيلي دانشجويان . )9(شاهد بوده است
هاي علوم انساني بطور  هاي كشور در رشته رزمنده دانشگاه

تحصيلي افت ). 10(دانشجويان آزاد بوده استتر از  دار پايين معني
از ساير  بيشترداري  اسكاتلند به ميزان معني هاي در دانشگاه

 النكاسترو در دانشگاه  )11(انگلستان بوده استهاي  دانشگاه
سال، موفق به  6درصد دانشجويان در طول مدت  5/11استراليا 

باعث كاهش كارآيي كه اين موضوع  اند نشدهدريافت مدرك خود 
 روي دانشجويان در مطالعه طولي كه بر. )12(شده استدانشگاه 

 New South( ولـز نيـوسـاتدانشكده مـعماري دانشـگاه 

Wales (نفر  264كه از مجموع  داد نشان ،بـه عمل آمد استراليـا
هنوز در حال  1985نفر در سال  55، 1979سال  در كنندگان نام ثبت

 ،ه اين ترتيباند و ب آموخته شده دانش نفر 76اند و  تحصيل بوده
اين  .)4(استدرصد بوده  35نرخ فراغت از تحصيل حدود 

هاي كارآيي دروني  منظور تعيين برخي شاخصه پژوهش ب
آموزش رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان انجام گرفته 

  .است
  

  ها روش
اين پژوهش به شيوة توصيفي انجام شده است و در اين 

جامعه  .ائه كرده استقالب، نوعي ارزشيابي از وضعيت ار
دانشكده پزشكي  1372پژوهش را دانشجويان ورودي سال 

براي انتخاب . دادند دانشگاه علوم پزشكي كرمان تشكيل مي
نفر  101 نمونه، از روش سرشماري استفاده شد و تمامي

  .گفت در بررسي شركت داده شدند دانشجوي ورودي سال پيش
پرونده آموزشي ( براي گردآوري اطالعات از مدارك مستند

استفاده شد و اطالعات مورد نظر با استفاده از سياهه ) دانشجو
براي تجزيه و . ها، ثبت و سازماندهي گرديد آوري داده جمع

هاي استاندارد  تحليل اطالعات و محاسبه ميزان هر متغير، فرمول
ها به سنجش نرخ ارتقا، نرخ ترك  اين فرمول. بكار گرفته شد
تالف، نرخ ماندگاري، متوسط طول تحصيل، و تحصيل، ميزان ا

ها بر اساس  محاسبه فرمول). 13(پردازند نرخ مردودي مي
  :تعاريف و معيارهاي زير بود

سنجش ميزان اتالف بر پايه اين فرضيه كه  براي .اتالفميزان 
هر دانشجو بايد يك بار هر درس را انتخاب و در آزمون آن 

انتخاب بيش از «ار مطرح شد كه كند، اين معي دريافتنمره قبولي 
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. »آموزشي است نظاميك بار هر درس، ايجاد هزينه براي 
  :اتالف به شرح زير استميزان بنابراين، فرمول سنجش 

ميزان اتالف برابر است با تعداد نفرات در تعداد واحد يك بار 
انتخاب شده در ترم اول به عالوه تعداد نفرات در تعداد واحد دو 

شده در ترم دوم به عالوه تعداد نفرات در تعداد  بار انتخاب
ام، تقسيم بر تعداد كل واحد nبار انتخاب شده در ترم  nواحد 

  گذرانده شده
از نرخ قبولي  منظور .سال قبولي و مردودي در هر نيم نرخ

به كل واحدهاي  دانشجوياننسبت واحدهاي گذرانده شده كلية 
قبولي  نرخ معيار. است سال انتخاب شده دانشجويان طي هر نيم

  .باشد درصد و معيار نرخ مردودي صفر مي 100
نرخ قبولي برابر است با مجموع تعداد واحد قبولي نفر اول تا 

، تقسيم بر مجموع تعداد واحد ثبت نام شده 100ام ضربدر nنفر 
ام و نرخ مردودي برابر است با نرخ قبولي nنفر اول تا نفر 

  .100منهاي 

از طول تحصيل مدت زماني است  منظور .صيلتح ولط متوسط
هرچه اين زمان بيشتر . دارد حضوركه دانشجو در دانشگاه 

 هاي فرصتشود و  دانشگاه تحميل مي هاي بيشتري بر باشد، هزينه
اما به هر حال، حداقلي از زمان . يابد از دست رفته افزايش مي

الزم است كه فاصله واقعيت با آن  تحصيلبراي طي دوره 
متوسط  سنجشبراي . اي از كاهش كارآيي دروني است نشانه

  :شود طول تحصيل به شرح زير عمل مي
 آموختگان متوسط طول تحصيل برابر است با مجموع تعداد دانش

 n آموختگان در تعداد سال تحصيلي، تعداد دانش در تعداد حداقل نيم
ثر آموختگان در تعداد حداك تا تعداد دانش... سال تحصيلي  نيم
 ايندر  معيار. آموختگان سال تحصيلي تقسيم بر تعداد دانش نيم

طول دوره آموزش رشته  اسال است زير نيم 14 ،شاخص
  .سال اعالم شده است 7پزشكي 

از توفيق شخصي نسبت  منظور. نرخ توفيق و شكست شخصي
به كل واحدهاي انتخاب شده  سال نيمواحدهاي گذرانده شده هر 

 كلصي نسبت واحدهاي مردود شده به و منظور از شكست شخ
نرخ توفيق . سال است واحدهاي انتخاب شده دانشجو طي هر نيم

  :شود مي محاسبهو شكست شخصي به شرح زير 
واحدهاي گذرانده  تعدادنرخ توفيق شخصي برابر است با 

تقسيم بر تعداد واحد  100ضربدر  سال شده هر دانشجو در نيم
برابر شخصي  شكست نرخو  100سال ضربدر  انتخاب شده نيم

نرخ توفيق  معيار. 100منهاي  توفيق شخصي نرخاست با 

صفر درصد  شخصيدرصد و معيار نرخ شكست  100شخصي 
  .باشد مي
از توفيق هر درس نسبت  منظور. توفيق و شكست درس نرخ

 درس را گذرانده به كل دانشجوياني آنتعداد دانشجوياني است كه 
نسبت  درساند و منظور از شكست  شده كه در آن درس ثبت نام

كل  بهاند  تعداد دانشجوياني است كه در آن درس مردود شده
  .اند دانشجوياني كه در آن درس ثبت نام شده

درس  دركساني كه  تعدادنرخ توفيق درس برابر است با 
 درسكساني كه در  تعدادتقسيم بر  100ضربدر  اند قبول شده

ست درس برابر است با نرخ توفيق و نرخ شك اند ثبت نام شده
درصد و معيار  100نرخ توفيق درس  معيار. 100درس منهاي 

  .باشد درصد مي صفرنرخ شكست درس 
هاي  فرمول. باشد منطق قابل سرايت به ساير موارد مي همين
  :نرخ توفيق و شكست متوالي به شرح زيراست محاسبه

 اولراي بار كساني كه ب تعدادنرخ توفيق يكم برابر است با 
تقسيم بر  100ضربدر  اند درس را انتخاب و در آن قبول شده

و همين  اند كرده انتخابكساني كه براي بار اول درس را  تعداد
كساني كه براي  تعدادام كه برابر است با nطور تا نرخ توفيق 

بر  100ضربدر  اند قبول شده آندرس را انتخاب و در  امnبار 
  .اند درس را انتخاب كرده امnبار  كساني كه براي تعداد

  
  نتايج
 69تعداد ، 1372پزشكي ورودي سال  دانشجوي 101 ميان از

 24مرد بودند و تعداد ) درصد 7/31(نفر  32زن و ) درصد 3/68(نفر 
بدون  ،دانشجويان هو بقي ،به صورت سهميه) درصد 8/23(نفر 

  .سهميه در دانشگاه پذيرفته شده بودند
 مقرر، نفر در مورد 39تعداد  ،يان مورد بررسياز ميان دانشجو

از مجموع  1381در سال . ندبود آموخته شده سال، دانش 7يعني 
 2/85(، هشتاد و شش نفر 1372دانشجويان پزشكي ورودي 

مشغول به تحصيل، ) درصد 9/7(آموخته، هشت نفر دانش) درصد
اخراجي ) درصد 0/1(نفر  يكانتقالي و ) درصد 9/5(شش نفر 

  .دندبو
ميزان سنجش  ،از فرمول مورد نظر استفاده با .ميزان اتالف

دانشجويان اتالف  ،به عمل آمد كه نشان داد بطور متوسطاتالف 
، در 044/1پسران  ميزان اتالف در ميان. بوده است 032/1 پزشكي

و در ميان  065/1سهميه  دانشجويان ميان، در 007/1ميان دختران 
در اين  .استبوده  022/1ودي دانشجويان بدون سهميه ور
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محاسبه وضع معيار، نمره يك است، يعني، با افزايش نمره، 
  .ميزان اتالف افزايش يافته است

 بيشترين. متفاوت بوده است مختلفاتالف در دروس  ميزان
شد  مشاهده مي هاي اعصاب و روان اتالف در درس نظري بيماري

در برخي از البته . محاسبه شده است درصد 25كه رقم آن 
 1/41(درس  37در بطور كلي  .اتالف صفر بوده است ،دروس
 7/37(درس  34در كه  ، در حاليبود ميزان اتالف صفر) درصد
) درصد 4/14(درس  13درصد، در  5تا  1ميزان اتالف ) درصد
 16ميزان اتالف ) درصد 4/4(درصد  4 درصد، در 10تا  6ميزان 

 25تا  21ميزان اتالف ) درصد 2/2(درس  2درصد و در  20تا 
  .درصد بوده است

تحصيل دانشجو در  طي دوره مجاز .نرخ قبولي و مردودي
حتساب ا، بدون 1379سال پايان تا علوم پزشكي كرمان  دانشگاه

سال  در نيم) درصد 4/99( قبوليحداكثر نرخ  سال تابستان، نيم
سال اول  در نيم) درصد 1/93( حداقل نرخ قبوليو ، 1379اول 
مردودي در  –نرخ قبولي. محاسبه شده است 1373 الس

نرخ قبولي . هاي مختلف دانشجويان متفاوت بوده است گروه
دانشجويان مؤنث بيشتر از دانشجويان مذكر و نرخ قبولي 

 دانشجويان سهميه بوده استدانشجويان بدون سهميه بيشتر از 
 نرخ مردودي دانشجويان زن و در حالي كه متوسط). يكجدول (

و نرخ مردودي  2/4و  7/0 مرد رشته پزشكي به ترتيب
و در مجموع نرخ  1/6با سهميه و  2/2دانشجويان بدون سهميه 

  .بوده است 1/3مردودي كليه دانشجويان 
  

نرخ قبولي و طول دوره تحصيل دانشجويان پزشكي  .1جدول 
  .دانشگاه علوم پزشكي كرمان 1372ورودي سال 

حداقلحداكثرمتوسط 
   قبولي نرخ

  جنسيت
  مؤنث    
 مذكر    

  
3/99%  
8/95% 

  
100%  

1/99% 

  
6/96%  
4/91% 

  نحوه ورود به دانشگاه
  آزاد    

 سهميه    

  
8/97%  
9/93% 

  
7/98%  
8/97% 

  
4/95%  
4/85% 

%1/93%4/99%9/96  كل
  

 طول دوره تحصيلي
   

  جنسيت
  مؤنث    
 مذكر    

  
03/15  
97/14 

  
16  
18 

  
14  
13 

  ود به دانشگاهنحوه ور
  آزاد    
 سهميه    

  
86/14  
41/15 

  
17  
18 

  
13  
13 

 13 18 99/14كل

  
بدون  ،مورد بررسي دانشجويان .متوسط طول تحصيل

با و  سال، نيم 18 حداكثرو  13حداقل سال تابستاني،  احتساب نيم
مشغول  سال نيم 22و حداكثر  14حداقل  ،تابستاني سال نيماحتساب 

با  ،دوران تحصيل متوسطدر بررسي . اند به تحصيل بوده
 ،دانشجوي مورد بررسي 94تابستاني، از تعداد  سال نيماحتساب 
دانشجوي مرد به  65بيشترين زمان درس خواندن در  وكمترين 
 19و  15زن  دانشجوي 29سال و در  نيم 22و  14 :ترتيب

از اين تعداد دانشجو، حداقل و حداكثر زمان درس . بودسال  نيم
سال  نيم 21و  14 :در دانشجويان بدون سهميه به ترتيب واندنخ

طول . دبوسال  نيم 22و  15 وروديو در دانشجويان با سهميه 
سال تابستاني دانشجويان در  دوره تحصيل بدون احتساب نيم

متوسط طول ارائه گرديده است و بيانگر آنست كه  يكجدول 
ويان مذكر بوده دوران تحصيل دانشجويان مؤنث كمتر از دانشج

به  سال مشغول نيم 16سال و حداكثر  نيم 14دختران حداقل . است
سال و حداكثر  نيم 13اند در حالي كه پسران حداقل  تحصيل بوده

 8/13به عبارت ديگر، . اند سال در دانشگاه حضور داشته نيم 18
درصد دانشجويان پسر زودتر از دانشجويان دختر 

درصد نيز زماني بيش از  1/6بته اند و ال آموخته شده دانش
   .اند دختران صرف كسب مدرك كرده

 درصد 1/3متوسط نرخ شكست شخصي در كل  .نرخ توفيق و شكست
توفيق و متوسط نرخ  )رصدد 0/0 حداقلدرصد و  2/31حداكثر (

 8/68درصد و حداقل  100حداكثر ( درصد 9/96شخصي در كل 
پزشكي  انانشجويدرسي كه د 90از ميان  .محاسبه شد) درصد
هاي اعصاب و  بيماري نظرينرخ شكست در درس  ،دنكن اخذ مي

 درد، هرچند كه دادرصد بيشترين مقدار را نشان  8/19روان با 
حداكثر نرخ . دبودرصد  0/0نرخ شكست  ،برخي از دروس

بطور . بوددرصد  2/80توفيق  نرخدرصد و حداقل  100توفيق 
داراي نرخ شكست و ب به ترتيدروس دورة پزشكي  ،متوسط
  ).2جدول (ست ا  درصد بوده 5/96و  5/3 توفيق
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در  ،دهد درس را نشان مي توفيقفقط  ،نرخ توفيق محاسبه
پرسش  به اينپاسخ گفتن  ،حالي كه يك موضوع حائز اهميت

كنند به  كه توفيق كساني كه مجدداً در يك درس ثبت نام مي است
نرخ توفيق و  ،بررسي اين موضوع برايچه ميزان است؟ 

در اينجا موضوع با عناوين اول، دوم . متوالي مطرح شد شكست
نسبت  ،منظور از توفيق اول. است گرفتهمورد توجه قرار ... و

كرده  انتخابتعداد دانشجوياني است كه براي بار اول درس را 
درس در اند به تعداد كساني كه براي بار اول  و در آن قبول شده

  .اند كردهثبت نام 
  

دانشجويان پزشكي  و توفيق درس شخصينرخ توفيق  .2 جدول
  .1372دانشگاه علوم پزشكي كرمان ورودي سال 

درصدفراواني 
   نرخ توفيق شخصي

19/0درصد 8/68
29/1 درصد 78-69
39/2 درصد 88-79
366/35 درصد 98-89

 4/58 59 درصد 99- 100
   نرخ توفيق درس

 2/2 2 درصد 84-80

 5/5 5 درصد 89-85

 10 9 درصد 94-90

 2/42 38 درصد 99-95

 40 36 درصد 100

  
اند،  از مجموع دفعاتي كه دانشجويان در دروس ثبت نام شده

درصد،  8/16درصد، بار دوم  3نرخ شكست در بار اول  متوسط
 0/0درصد و بار پنجم  20 چهارمدرصد، بار  3/26بار سوم 

  ).3جدول (د بودرصد 
تا مرحله  1372 ورودين دروسي كه دانشجويان پزشكي ميا در

 ميانگيناند، درس فيزيوپاتولوژي ريه با  آموختگي اخذ كرده دانش
 نمره و درس كارورزي بخش پوست با ميانگين 55/12نمره 

  و بيشترين كمترينبه ترتيب داراي  17/18
  

  
  1372ورودي سال  زشكي دانشگاه علوم پزشكي كرماندانشجويان پ درسو شكست اول تا پنجم  توفيقمتوسط نرخ  .3 جدول

  )%( توفيق نرخ  نوبت انتخاب درس
 )درس(

  )%( شكست نرخ
 )درس(

  درس –نفر مجموع
 ثبت نام شده

  درس -نفر مجموع
 قبول شده

  درس -نفر مجموع
 مردود شده

 245 7950 0/970/38195  اول

 38 188 2/838/16226  دوم

 10 28 7/733/2638  سوم

 2 8 0/800/2010  هارمچ

 0 0/1000/011  پنجم

  
  1372يان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان ورودي سال ماندگاري برحسب جنس و سهميه دانشجوترك تحصيل و نرخ  .4 جدول

 مجموع با سهميه بدون سهميهزنمرد 
  وضعيت دانشجو

  عادي    
  ترك تحصيل    
 كل

  
68  
1  
69 

  
32  
0  
32 

  
77  
0  
77 

  
23  
1  
24 

  
100  
1  

101 

 %1 %2/4 %0%0%4/1 نرخ ترك تحصيل

 %99 %8/95 %100%100%6/98 نرخ ماندگاري
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و  5/7در درس فيزيوپاتولوژي ريه حداقل نمره . دبونمره 
و در درس كارورزي بخش پوست حداقل  58/17حداكثر نمره 

  .گزارش شده بود 20و حداكثر نمره  12نمره 
ترك نرخ  متوسط .نرخ ترك تحصيل و نرخ ماندگاري متوسط

درصد و در  4/1در دانشجويان مذكر  درصد، 1تحصيل دانشجويان 
 0/0سهميه  بدوندانشجويان درصد، در  0/0دانشجويان مؤنث 

 درصد محاسبه شد 2/4درصد و در دانشجويان با سهميه 
الزم به ذكر است در اسناد موجود هيچ گزارشي ). 4جدول (

 1(باره انصراف دانشجو موجود نيست، اما يك نفر اخراج در
  .به ثبت رسيده است) درصد 9/5(و شش نفر انتقالي ) درصد
دفعه  295مجموع  از .توفيق و شكست در گروه درسي نرخ

نشان درصد شكست را  5/3در دروس مختلف كه  مردودي
دروس پايه و درصد، در  5/0 دروس عمومي در، نرخ شكست دهد مي
و در  درصد 8/3 لوژيپادرصد، در دروس فيزيو 6/5صصي تخ

  ).5جدول (درصد محاسبه شده است  2/2دروس باليني 

  بحث
درصد و نرخ  4/4مذكر  دانشجوياناتالف  ميزان دادنتايج نشان 

 دانشجوياناتالف  ميزانولي بوده، درصد  2/4مردودي آنان 
سبه محادرصد  7/0نيز درصد و نرخ مردودي آنان  7/0مؤنث 

ويان مؤنث بيشتر از ميزان نرخ كارآيي دانشج يعني، شده است،
در  پسرانبرتري دختران بر . استبوده دانشجويان مذكر 

مريكايي تأييد و آاروپايي و شناسان تحقيقات بسياري از روان
: ل عبارتند ازياين دال. بر آن اقامه شده است نيزل خاصي يدال

با  مواجههتحمل زياد آنان در ، دخترانتسليم يا رام بودن بيشتر 
و گرايش  ،كننده و دور از عالئق فردي و شخصي دروس خسته
خاصه  ،گيري فوق نتيجه. تحصيلي امورتر آنان به  يا نگرش مثبت

متوسطه و دانشگاه، با توجه به اين كه دختران دوره در مورد 
تري را تشكيل  مقايسه با پسران گروه برگزيده درايراني 

محدودي كه در  تحقيقاتياد غير منتظره نيست و با دهند، ز مي
  در . ايران صورت گرفته نيز مطابقت دارد

  
  

  .1372دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان ورودي سال  هاي درسي در گروه شكستنرخ توفيق و  .5 جدول
  توفيق نرخ  گروه درسي

)%( 

  شكست نرخ
)%( 

  دفعات مجموع
 ثبت نام شده

  اتدفع مجموع
 قبول شده

  دفعات مجموع
 مردود شده

 6 1185 5/995/01191  عمومي

 150 2570 4/946/52720  پايه و تخصصي

 42 1126 2/968/31168  فيزيوپاتولوژي

 97 3296 8/972/23393  باليني

 295 8177 5/965/38472  جمع

  
دختران  هاي كه نمره شدهگيري  تحليل نمرات دبيرستاني نتيجه

در دامنه باالي منحني متراكم  ،بيشتر ،با پسران مقايسهدر 
بيني  در پيش متوسطهدر بررسي ارزش نمرات ششم  .)14(است

كه ميانگين نمرات ند ا گيري كرده موفقيت در دانشگاه، نتيجه
دختر در ششم متوسطه و دانشگاه از دانشجويان  دانشجويان
دورة  دختران در نمراتانحراف معيار . است پسر زيادتر

از پسران است و اين بدان معني است كمتر متوسطه و دانشگاه 
تري را تشكيل  دختران در مقايسه با پسران گروه متجانس كه
آموختگان پنج سال دانشگاه تهران  وضع دانش. )15(دهند مي

تحصيلي  امتيازآموخته در پيشرفت و  كه دختران دانشنشان داد 
  .)16(ندا شتهدا يو فراوان آموخته برتري بارز بر پسران دانش

 هافت تحصيلي دانشجويان دور دررسي عوامل مؤثر ردر ب
ه دانشگاه شهيد چمران اهواز نشان داد) روزانه( كارشناسي

و دانشجويان درصد  9/43دانشجويان پسر به ميزان  كه شده
در بررسي ميزان افت . )6(اند درصد افت تحصيلي داشته 20دختر

هاي وابسته به وزارت  دانشگاه 1367 سالهاي  ورودي تحصيلي
كه ترك تحصيل و به انجام  دادفرهنگ و آموزش عالي نشان 

تحصيل در ميان مردان نسبت به زنان رواج نرسانيدن امر 
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افت تحصيلي  بردر بررسي عوامل مؤثر و ) 4(دارد بيشتري
ميزان افت  ،78 - 79در سال تحصيليدانشجويان هرمزگان 

داري بيشتر از  مذكر بطور معني در دانشجويان تحصيلي
اين موضوع نيازمند بررسي . )5(استبوده دانشجويان مؤنث 

. تحصيلي در هر يك از دو جنس استمرتبط با توفيق عوامل 
هاي آينده، به تعيين سهم  در بررسي شود ميبنابراين، پيشنهاد 

بيني توفيق تحصيلي پرداخته شود و نقش  عوامل مختلف در پيش
شايد نوعي رابطه بين . عوامل مختلف مشخص گرددو اولويت 

استقبال از دانشگاه و تمايل به ادامه تحصيل و توفيق تحصيلي 
تقاضاي رو به افزايش دختران كه با ثبت نام . وجود داشته باشد

اي از تمايل بيشتر آنان  يابد، نشانه در آزمون سراسري ظهور مي
  .به ادامه تحصيل است

نرخ مردودي دانشجويان و يزان اتالف كه م دادنتايج نشان 
گيري  نتيجه. است بودهدانشجويان با سهميه كمتر از بدون سهميه 

. دارد طابقتمدست آمده از تحقيقات انجام شده ه فوق با نتايج ب
شدگان دانشگاه شيراز در  مشخصات پذيرفتهدر بررسي برخي از 

نفر  757كه از مجموع  دهشاظهار  1362- 63 تحصيلي سال
 متعلق به دانشجويان آزاد درصددانشجوي فرهيخته، باالترين 

 اي ، پس از آن دانشجويان سهميه منطقه)درصد 52حدود (
و كمترين ميزان متعلق به دانشجويان سهميه ) درصد 36حدود (

 بيشتردر مطالعه ديگري . )17(است بوده) درصد 12حدود ( نهادها
با اند كه  بودهكساني هاي تحصيلي  مشروط دوره دانشجويان
از سد آزمون  ايثارگر واز سهميه رزمندگان و شاهد استفاده 
در بررسي عملكرد . )5(اند گذشته و به دانشگاه راه يافته سراسري

شهيد چمران و علوم  هاي تحصيلي دانشجويان شاهد دانشگاه
كه دانشجويان شاهد نسبت به  شده اهواز نشان داده پزشكي

اند  تري بوده تحصيلي ضعيف عملكردراي شاهد، دا دانشجويان غير
مشاهده  شاهدشاهد و غير بين دو گروه  داري هاي معني و تفاوت
شاهد از بدو ورود به دانشگاه  سطح آمادگي دانشجويان. شده است

تر از سطح ساير دانشجويان بوده و اين  پايين داري معنيبطور 
د، حتي دانشجويان شاه انهمجدهاي  تفاوت سطح، عليرغم تالش

بررسي تفاوت عملكرد . )9(هاي بعد، از بين نرفته است طي سال
تحصيلي دانشجويان نشان داده است كه در همه موارد مربوط 

تر از عملكرد  به تحصيل، عملكرد دانشجويان با سهميه ضعيف
  ).10(دانشجويان بدون سهميه بوده است

سهميه و  دانشجويانكارآيي اين تفاوت بارز ميان 
 ييان بدون سهميه، بيانگر اين است كه تنها اعطادانشجو

ها به نهادها كافي نيست، بلكه الزم  از ظرفيت دانشگاه اي يهسهم
. ه شودهايي برداشت حق نيز گام ايناست در جهت استيفاي 
 دانشگاه،برنامه آشنايي با : هايي مثل احتماالً با اجراي برنامه

برنامه مشاوره و و  هاي آموزشي و درسي، برنامه تعيين فعاليت
گروه دانشجويان ارائه  ها را به اين توان برخي كمك مي ،راهنمايي

ارتقاي كيفي  برايسهميه  پايه تحصيلي دانشجويان تقويت. كرد
مؤسسات آموزش عالي، و به دنبال ها و  سطح آموزشي دانشگاه

و  اين نظام، الزم و ضروري است داخلي كارآييآن افزايش 
آموزشي و پيامدهاي مثبت صدور مدرك را نظام كارآيي بيروني 

  .دهد افزايش مي
البته سياستگذاران نظام آموزش عالي كشور به اين موضوع 

و » عدالت اجتماعي«عنايت دارند كه توجه به هر يك از دو مقولة 
بايد به صورت متعادل انجام شود و » كارآيي نظام آموزشي«

اما آيا . ري ناديده گرفتهيچ يك از آنها را نبايد به بهانه ديگ
گذارد،  ها، به تنهايي، كه بر كارآيي اثر منفي مي اعطاي سهميه

متوسط طول  اي از عدالت اجتماعي قلمداد شود؟ تواند نشانه مي
. دوران تحصيل دانشجويان مؤنث كمتر از دانشجويان مذكر بود

دختران و همگن بودن  كاري شايد اين وضعيت با محافظه
تر ارتباط داشته باشد، اما، در عين حال، توجه به دانشجويان دخ

ديگري كه در حيات تحصيلي پسران وجود دارد، نيز عوامل 
در گروه مورد بررسي فقط پسران از سهميه . است ضروري

بطور معمول، پسران بيشتر با  ورودي استفاده كرده بودند و
مسايل مربوط به امرار معاش و مسؤوليت در مقابل ديگران 

در عين حال، برخورداري دختران از امكانات . جه هستندموا
هاي اجتماعي خانواده در  دانشگاهي، مثل خوابگاه، و حمايت
اين موضوع با پراكندگي  .برخي مواقع بيشتر از پسران است
نيز ) در مقايسه با دختران(بيشتر نتايج آزمون هوش پسران 

هاي  يژگيرسد و هم چنين به نظر مي. احتماالً ارتباط دارد
هاي مورد استفاده براي سنجش پيشرفت تحصيلي نيز در  آزمون

توانايي زنان در پاسخگويي به . كنند اين موضوع نقش ايفا مي
هاي  هاي غير تحليلي احتماالً در ورود آنها به دوره پرسش

آموزش عالي و موفقيت تحصيلي آنان مؤثر است، هر چند كه 
  .يلي استهاي تكم اين موضوع نيازمند بررسي
در  .استبوده  1373سال اول  نيم دربيشترين نرخ مردودي 

متعددي از  سال، براي نخستين بار، دانشجويان دروس اين نيم
كنند و  مجموعه دروس پايه و تخصصي خود را انتخاب مي

توان گفت كه اولين تجربه دانشجو بودن براي آنها پديد  مي
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ادي با جو حاكم بر دبيرستان سال قبل، تا حد زي نيمشايد دو . آيد مي
سال است كه تغيير جو آموزشي پديد  باشد و در اين نيم هماهنگ

آيد و دانشجو با انتظارات باالي استادان دروس پايه و  مي
لحاظ البته اين موضوع را نبايد بدون . شود تخصصي روبرو مي

سهميه  دانشجويان. كردن سهميه ورودي تفسير و تحليل كرد
اند و نرخ مردودي را افزايش  ت را تجربه كردهبيشترين شكس

به موضوع و در در هر صورت، شايد بر پايه نگاه آماري . اند داده
شكست طبيعي به نظر  نظر گرفتن شرايط منحني هنجار، اين مقدار

هاي دانشكده پزشكي، برجستگان  آيد، اما در صورتي كه ورودي
رج از انتظار جامعه منظور شوند، پذيرش اين مقدار شكست خا

  .خواهد بود
كه بيش از  دادنرخ توفيق شخصي دانشجويان پزشكي نشان 
اند، يعني، در  دو پنجم آنها تجربه شكست در دروس داشته

يافته، بيانگر اين . اند برخي از دروس نمره قبولي كسب نكرده
است و به دليل  هاي آموزش براي نظام آموزشي افزايش هزينه

ها، عمالً بر ارائه امكانات آموزشي  دانشگاهمحدوديت منابع مالي 
ايجادكننده اين موضوع بهتر گرچه عوامل . گذارد تأثير منفي مي

اي بررسي و  مقايسه –يا علّي است در يك پژوهش آزمايشي
هاي مقابله با آن حائز  شناسايي شوند، اما تالش براي يافتن راه

به جاي شايد بتوان با جايگزيني آزمون مجدد . اهميت است
. كالس مجدد تا حدي از اثرات منفي نرخ شكست تحصيلي كاست

در عين حال، ممكن است استفاده از روش هاي آموزش 
آموزش همياري، يعني، آموزش . الكترونيكي نيز كارساز باشد

هاي  ناموفق نيز، يكي ديگر از راهموفق به دانشجويان دانشجويان 
تأمل بر اين موضوع در هر صورت، . با اين مشكل است مواجهه

  .حائز اهميت بسيار است
حفظ ( در مجموع، دانشكده پزشكي توانسته است نرخ ماندگاري

گرچه اين نرخ ماندگاري . درصد باال نگه دارد 99را تا ) دانشجو
 8/95حائز اهميت است، اما مقدار آن در دانشجويان سهميه 

توفيق  تحليل اين نرخ با عنايت به نرخ. درصد محاسبه شده است

 97گرچه نرخ توفيق اول . تر باشد تواند واقع بينانه مكرر مي
به عبارت . باشد درصد مي 100درصد بوده، اما نرخ توفيق پنجم 

اند و  ديگر، دانشجويان گاه تا پنج نوبت يك درس را انتخاب كرده
همين موضوع شايد . اند به هر حال، موفق به گذراندن آن شده

 .افزايش نرخ ترك تحصيل بوده استمانع اصلي بر سر راه 
اي كه  گرچه نرخ پايين ترك تحصيل يك موفقيت است، اما هزينه

. شود، احتماالً، نيازمند تأمل است براي اين موفقيت پرداخت مي
آيا با هر قيمتي صواب است كه افراد موفق به كسب مدرك 

  آموختگي شوند؟ دانش
اعصاب و  هاي بيماري يبيشترين نرخ اتالف را درس نظر

اين نرخ باالي اتالف، حكايت از . داشته است) درصد 25(روان 
آن دارد كه شكست دانشجويان در اين درس زياد بوده است، اما 
چرا؟ شايد بتوان علت اين شكست را به يگانه بودن اين درس 

هاي اعصاب و روان با  در عين حال، درس بيماري. منسوب كرد
شوند و  نظري محسوب مي مباحثي سروكار دارد كه كامالً
به عبارت ديگر، عالئم و درمان . تمايزگذاري بين آنها سخت است

هاي رواني به دليل مشكالت مربوط به شناخت اين نوع  بيماري
هاي زيادي همراه است كه يادگيري را  ها با آميختگي بيماري

در عين حال، اين درس از سوي مدرسان، . كند دچار مشكل مي
ساز يك رشته تخصصي  شود زيرا زمينه مداد ميبسيار جدي قل
شود و شايد همين موضوع سبب شده است كه  محسوب مي

هاي پزشكي خواهان افزايش تعداد  آموختگان رشته دانش
  .اند واحدهاي مربوط به درس اعصاب و روان بوده

شود بر پايه  هاي پژوهش پيشنهاد مي بر اساس يافته
افزار سنجش  پژوهش، نرم هاي مورد استفاده در اين فرمول

ها براي  كارآيي دروني طراحي و تهيه شود و در تمام دانشگاه
هاي مختلف نصب گردد، و  محاسبه مستمر كارآيي دروني رشته

ريزان دانشگاهي با عنايت به نتايج كارآيي دروني درباره  برنامه
  .گيري نمايند داد و فرايند نظام آموزشي تصميم درون
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Assessing Internal Efficiency Indicators for Medical Education at Kerman University of 
Medical Sciences 

 
Hosseini Najad Z, Mousapour N 

 
Abstract 
 
Introduction. Iran's universities don't have a compiled, scientific and internalized evaluation 
system to evaluate their quality and make their goals and performances recognized. Being 
accountable to items such as, drop out rate, waste rate, survival rate, average study rate and 
rejection rate is possible by assessment of internal efficiency of educational system. This 
study tried to determine some of the internal efficiency indicators for medical education 
system in Kerman University of Medical Sciences  
Methods. Through a cross-sectional descriptive study, in order to identify internal efficiency 
indicators, 101 medical students (accepted in 1993) were investigated from their registration 
up to their graduation time in the year 1993. The needed information was collected from 
their educational files, then the data were analyzed by SPSS software.  
Results. The waste rate of students was 4.4%, 0.7%, 2.2% and 6.5% for male, female, non-
quota and quota students, respectively. On average, male, female, non-quota and quota 
students had been studying for 17.63, 17.56, 17.31, and 18.41 semesters, respectively. The 
maximum rejection rate was in the first semester of 1993 and the maximum failure rate was 
for basic sciences and specialized courses with 5.6% of rate. 
Conclusion.  The significant difference in efficiency between quota students and non-quota 
students shows that, giving just some quota to organizations is not enough and some 
measures must also be taken. It is recommended to provide them with some programs and 
facilities such as, orientation sessions, educational counseling and complementary 
educational programs.  
 
Key words. Evaluation, Internal efficiency, Medicine, Educational evaluation, Efficiency, 
Medical education 
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