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  نامه علمی

 

 انیدانشجو هیمعدل دو سال اول و نمره آزمون جامع علوم پا نیارتباط ب

 زیتبر یدانشکده دندانپزشک

 

 ،یدمحگل م ایمیک ،یکاتب ونیکتا،  یمیابراه لیمحمد اسماع ،یئعابد کهنمو یمهد ،ینگاهدار نیرام ان،یبهرام الیآ

 *زیتبر یفاطمه دباغ

 
 442تا  439 (:43)21؛ 1400 آذر در علوم پزشكی/ مجله ایرانی آموزش

مقدمه 

پزشکان و دندانپزشکان ماهر به منظور  تیاز ملزومات ترب یکی یعلوم پزشک یهارشته التیتحص یفیک یامروزه ارتقا

روند  یریگیمستمر و پ یابیبا کمک ارز انیدانشجو یلیتحص تیوضع قیدق یبهبود سطح بهداشت جامعه است. لذا بررس

 .(1است) یضرور یآنها امر یآموزش

 یاز نظر علم یترشیب یبا آمادگ انیاعتقاد است که هرچه دانشجو نیبر اساس ا هیآزمون جامع علوم پا یبرگزار یمبنا

 کیوز (.2انجام دهند) مارانیمحوله خود را در درمان ب فیخواهند توانست وظا یمرحله بعد شوند به نحو بهتروارد 

Keeves)) الرکین و (Larkin)  اند داختهپر هیاول شرفتیبا پ یریادگیدر  ییشرفت نهایرابطه پ یکه به بررس لیفرا تحل کیدر

 (.3ارتباط دارد) یبه طور معنادار هیاول شرفتیبا پ یینها شرفتیمشخص کرده اند پ

 یلیحصت ندهیدر رابطه با آ یمناسب ینیبشیپ ییروا هیکه آزمون جامع علوم پا است امر نیمطالعات مختلف نشانگر ا جینتا

 ییاساشن یبرا یبه عنوان ابزار معتبر هیتوان از آزمون علوم پامی کردند که انیو همکاران ب یجاریدارد. ب انیدانشجو

 (. 4استفاده کرد) لیتحص یبعد یهادر دوره یلیتحص تیدر معرض عدم موفق انیدانشجو

 انیارتباط سه امتحان جامع دانشجو یرا با هدف بررس یامطالعه( (Phenwan فنوان و  (Tawanwongsri)تاوانونگسری

زمون با نمره آ یمعنادار یهر سه آزمون جامع همبستگ انجام دادند. نمرات لندیدر تا یمجوز مل افتیزمون درآبا  یپزشک

 یگذارتأثیرنقش  انیو معدل دانشجو یلیتحص تو همکاران نشان داد که طول مد یمطالعه اصغر .(5نشان داد) یمجوز مل

 .(6در نمره آزمون جامع دارد)

امتحان جامع  نیعوامل مرتبط و اثر گذار بر ا نییو تع ییشناسا ،یدندانپزشک هیامتحان جامع علوم پا تیتوجه به اهم با

                                                 
. رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک ،یمیترم ی(، گروه دندانپزشکاری)دانش زیتبر یدکتر فاطمه دباغنویسنده مسؤول:  *

fatemeh.dabaghitabriz@gmail.com 
(؛ دکتر aila.bahramian@gmail.com. )رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک ،یدهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشک هاییماری(، گروه باری)دانش انیبهرام الیآ دکتر

عابد  ی(؛ دکتر مهدramin_n_dds@yahoo.com. )رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک ،یدندان ی(، گروه پروتزهااری)دانش ینگاهدار نیرام

 یمیابراه لیدکتر محمداسماع(؛ mehdyabed@yahoo.com. )رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک ،یکدانشکده دندانپزش ،یمیترم ی(، گروه دندانپزشکاری)دانش یئکهنمو

(، گروه اری)استاد یکاتب ونیکتا دکتر (؛ebrahimimo@tbzmed.ac.ir. )رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک ،یمیترم یشک(، گروه دندانپزاری)دانش

 ،یدانشکده دندانپزشک ،یدمگل مح ایمی(؛ کk_katebi@yahoo.co.uk. )رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک ،ی، دانشکده دندانپزشکدهان، فک و صورت هاییماریب

 (kimiya.gmd.dentistry@gmail.com. )رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک

 18/8/400، تاریخ پذیرش: 9/8/400، تاریخ اصالحیه: 3/8/400مقاله:  تاریخ دریافت
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 تیآزمون حائز اهم نیا تیبر موفق مؤثرعوامل  نیی. لذا تعاست انیدانشجو یلیتحص شرفتیو پ یابیقدم در ارزش نیاول

 یبه بررس یامطالعه رانیاست. چون تاکنون در ا لیاول تحص یهاسالدر  انیشجوعوامل معدل دان نی. که از جمله ااست

مطالعه با  نینپرداخته است، ا یدندانپزشک انیدانشجو هینمره معدل دو سال اول با نمره آزمون جامع علوم پا نیارتباط ب

 شده است. امانج هینمره معدل دو سال اول و نمره آزمون جامع علوم پا نیارتباط ب یهدف بررس

 

 هاروش

 یدانشکده دندانپزشک یعموم یدندانپزشک 95تا 92یهاسال یورود انیدانشجو ،مقطعی – یفیمطالعه به صورت توص نیدر ا

بار اول در آزمون جامع علوم  یکه برا یشرکت کرده بودند وارد مطالعه شدند. افراد هیکه در امتحان جامع علوم پا زیتبر

ول سؤبا م یبا هماهنگ .انجام شد یبه به صورت تمام شمار یریگقبول نشده بودند از مطالعه خارج شدند. روش نمونه هیپا

شامل سال ورود به دانشگاه، سال شرکت در امتحان جامع  انیاطالعات مربوط به دانشجو یآموزش دانشکده دندانپزشک

آنها استخراج شده و در چک  هو معدل سال اول و دوم آنها، از پروند انیدانشجو هیو نمرات امتحان جامع علوم پا هیعلوم پا

کد بوده و توسط دانشکده  یو دارا یبدون نام و نام خانوادگ هاستیلد شد. چککه بر اساس اهداف مطالعه است وار یستیل

به صورت تعداد  یفیآمار توص یهاطالعات با استفاده از شاخص محقق قرار گرفت.ا اریشده و دراخت لیتکم یدندانپزشک

 نیانگیم نیشده و ارتباط ب نییمعدل دو سال اول تع نیانگیگزارش شد. م اریهمراه با انحراف مع نیانگیم ایو  د(درص ،ی)فراوان

نث و مذکر با استفاده ؤم انینمرات و معدل دانشجو نیب سهیشد. مقا یبررس رسونیپ یهمبستگ قیمعدل و نمره جامع از طر

به عنوان <p  05/0استفاده شد و مقدار  SPSS-24از نرم افزار  هاهداد لیو تحل هیتجز یمستقل انجام شد. برا یاز آزمون ت

 در نظر گرفته شد. یمعنادارسطح 

بدون نام از اداره  تیمطالعه به صورت محرمانه بوده و نمرات و معدل و جنس نیشرکت کننده در ا انیدانشجو اطالعات

 یمطالعه با کد اخالق نینبود. ا انیاز دانشجو نامهتیبه اخذ رضا یازین لیدل نیشد. به هم افتیآموزش در

IR.TBZMED.RES.1399.703 است. دهیرس زیتبر یپزشک ماخالق دانشگاه علو تهیکم دییأبه ت 

 

 نتایج

نفر  14شرکت کرده بودند.  هیبودند که در امتحان جامع علوم پا 95تا  92یهاسال یدانشجو ورود 328دانشکده  نیدر ا

 179رار گرفتند که ق یدانشجو مورد بررس 314وارد مطالعه نشدند.  یعدم کسب نمره قبول لیدله دانشجو ب( درصد 2/4)

 .دمذکر بودن (درصد 43نفر) 135نث و ؤم( درصد 57) نفر

 زین هینمرات ازمون جامع علوم پا نیانگیو م 05/16±27/1 هیمعدل دوره علوم پا نیانگیم یمورد بررس انیدانشجو در

 هیمعدل دوره علوم پا نیب یمعنادارمثبت  یهمبستگ یمورد بررس یهاسال هکلی در که شد مشاهده. بود 39/18±53/116

نمره نمره آزمون جامع  هیمعدل پا شیبا افزا ی. به عبارت(=r= ،001/0p /717وجود دارد ) هیو نمره آزمون جامع علوم پا

 .ابدیمی شیافزا زین هیعلوم پا

 نیمجرد نیب هیو امتحان جامع علوم پا هیدر نمرات معدل پا یمعنادار، رابطه 92-95 یهاسال یدهد که در طمی نشان جینتا

، معدل دوره 92-95 یهاسال یدر ط یمورد بررس انیدر کل دانشجو (.20/0P= ،148/0=r) شودنمی مشاهده نیهلأو مت

 92/15±34/1 نیانگیمذکر با م انیبا دانشجو یمعناداراختالف  15/16±20/1 نیانگیمونث با م انیدر دانشجو هیعلوم پا

 یمعنادار اختالف 39/116±18/17 نیانگینث با مؤم انیدانشجو هینمره ازمون جامع علوم پا (.P= ،593/1=r /112) ندارد
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  یحیو آموزش علوم تشر 19-دیکوو نامه علمی و همکاران انیبهرام الیآ
 

mui.ac.irijme.http://  / 441/  (43) 21: 1400 آذرمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 .(-=871/0P= ،161/0t) ندارد 73/116±95/19 نیانگیمذکر با م انیبا دانشجو

 

 بحث

 یابیزمان در ارز آنها هم جیبوده که نتا یدندانپزشک انیدانشجو یابیجهت ارز یکشور یاریمع هیآزمون جامع علوم پا

پس از کسب  انیشوند. دانشجومی کار گرفتهه ب زین یبندصورت رتبهه کشور ب یعلوم پزشک یهاعملکرد دانشگاه

وارد  یو دندانپزشک یپزشک هیدر آزمون جامع علوم پا تیو پس از موفق یپزشک هیعلوم پا نهیالزم در زم یهایآگاه

 . (7گردند)می آموزش یمراحل بعد

 یهایورود انیدانشجو هیمعدل دو سال اول و نمره آزمون جامع علوم پا نیارتباط ب یحاضر با هدف بررس مطالعه

  .انجام گرفت زیتبر یدانشکده دندانپزشک 95تا  92

و نمرات  هیمعدل دوره علوم پا نیب یمعنادار، ارتباط 95تا  92 یمورد بررس یها از سال کیمطالعه حاضر در هر  در

. افتیمی شیافزا زینمرات امتحان جامع ن ه،ینمرات معدل پا شیبا افزا که یطوره مشاهده شد. ب هیامتحان جامع علوم پا

را  یقبل یآموزش یهامعدل دوره نیانگیم نیمحقق نیاست. ا ضرسو با مطالعه حاو همکاران هم یمطالعه خزائ جینتا

 یهارا با معدل دوره میرابطه مستق نیکردند. نمره آزمون جامع باالتر یدر آزمون جامع معرف تیعامل موفق نیترمهم

شکست  یحدهارابطه معکوس را با تعداد وا نیرا داشت و باالتر هیعلوم پا یهاقبل، معدل کل هر سه دوره و معدل دوره

 .(8خورده نشان داد)

 یمعنادارارتباط  (اول و دوم یهاسال میاز ن کیو معدل کل سال پنجم )معدل هر  هینمرات علوم پا نیو همکاران ب یاکبر

در  انیدانشجو یگرغربال یبرا یتواند ابزار معتبرمی هینشان دادند که آزمون علوم پا نیمحقق نیرا مشاهده کردند ا

 .(9)باشد انیدانشجو ییو شناسا یلیتحص یبعد یهادوره

پسر  انیو نمرات امتحان جامع در دانشجو هی، معدل پا95تا  92 یمورد بررس یهاسالاز  کیمطالعه حاضر در هر  در

 ه،یو همکاران گزارش کردند که نمرات جامع علوم پا ((Motaleb Nejad نژادمطلب نداشت. یمعنادارو دختر ارتباط 

. (10دختر باالتر از پسران بود) یآموختگان دندانپزشکدانش یو نمرات کل ینمرات نظری، عمل ه،یمعدل دوره علوم پا

 پسران و دختران مشاهده نشد.  نیب یمعناداردر مطالعه حاضر تفاوت  یول

و  مؤثرعوامل  ریساتأثیر  ایو  یمورد بررس یهاتواند به حجم نمونهمی مطالعات مختلف جیاختالف در نتا لیدل

 نیانگیتا ورود به دانشگاه و م پلمیکنکور، فاصله اخذ د هیبودن، سهم یگر همچون سن، سکونت در خوابگاه، بوممخدوش

 باشد.  پلمیمعدل د

مجرد  انیو نمرات امتحان جامع در دانشجو هی، معدل پا95تا  92 یمورد بررس یهاسالاز  کیمطالعه حاضر در هر  در

ترین عوامل مثر بر نتیجه  هل را جز مهمأمطالعه رودباری و همکاران ت که ینداشت. در حال یمعنادارو متاهل اختالف 

 . (11امتحان جامع علوم پایه گزارش کرد)

 هیمعدل دو سال اول و نمره آزمون جامع علوم پا نیب یمعناداررسد ارتباط می مطالعه به نظر نیا جیاساس نتا بر

 یهاورود به دوره الزم جهت یعلم یآمادگ جادیدر ا هیوجود دارد. لذا با توجه به نقش علوم پا یدندانپزشک انیدانشجو

 ی آموزشیهان دروس و ایجاد انگیزه در دانشجویان و تدوین برنامهیتر دانشجویان در اباالتر، توجه به آموزش دقیق

 تواند در بهبود شرایط موجود مفید واقع شود.می
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 قدردانی

است. پژوهشگران از همکاری  زیتبردانشگاه علوم پزشکی  62973با کد تصویب ای حرفه ینامه دکتراناله حاصل پایااین مق

 کمال تشکر و قدردانی را دارند. زیتبر یاداره آموزش دانشکده دندانپزشک
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