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آزمون كتبي در پذيرش دانشجويان تحصيالت تكميلي  وارتباط بين مصاحبه 
بخشي مديريت توان ي آموزش پزشكي وها تهرش  

  
  ٭رضا مهري دهنوي علي

  
  

  چكيده
ي مختلف مانند ها تهاز داوطلبان رش ،قبل، عالوه بر آزمون كتبي و 86هاي  در سال ،در مقطع كارشناسي ارشد :مقدمه

در اين مطالعه سعي شده عالوه بر . آمد عمل مي مصاحبه هم دعوت به براي، و آموزش پزشكي بخشي مديريت توان
به  86و  85هاي  بخشي در سال مديريت توان ي آموزش پزشكي وها تهتعيين نقش مصاحبه در پذيرش دانشجويان رش

  .بين مصاحبه و امتحان كتبي هم پرداخته شود ارتباط
استخراج و سپس با  ها مهمواد كتبي به تفكيك از كارنا مصاحبه، كتبي، كل ونمرات  ،اين مطالعه در :ها روش

همبستگي بين و انحراف معيار  پارامترهاي آماري مانند ميانگين، MINITAB-15افزار آماري  استفاده از نرم
موزش نتايج آزمونهاي آ ،سعي شد با استفاده از ضريب همبستگي و توزيع پراكندگي .نمرات محاسبه شده است

نقش  ارتباط مصاحبه با امتحان كتبي و ،در اين بررسي. بخشي مورد بررسي قرار گيرند مديريت توان پزشكي و
  .ديآنها در پذيرش اين داوطلبان بررسي گرد

هاي آموزش پزشكي نسبت به اين  نمره كتبي در آزمون مقادير ضرائب همبستگي بين نمره مصاحبه و :نتايج
نمره  نمره مصاحبه و تر خطي بين مبين وجود ارتباط نزديككه بخشي باالتر بود  توان ضرائب در آزمون مديريت

ضرائب همبستگي و توزيع پراكندگي  ،بخشي هاي مديريت توان در آزمون. است كتبي در آزمون آموزش پزشكي
  .استارتباط منطقي بين نمرات مصاحبه و نمرات كتبي  عدم نشانگر
در آزمون پزشكي، به نظر   بودن ضريب همبستگي نمرات مصاحبه و دروس كتبيبا توجه به باال :گيري نتيجه

بخشي،  اند در حالي كه در گروه توان كننده از همان مطالب آزمون كتبي استفاده نموده رسد گروه مصاحبه مي
در مصاحبه و داري بين مصاحبه و امتحان كتبي پي برد كه احتماالً مواد استفاده شده  توان به ارتباط معني نمي

بخشي  نواختي تغييرات در دو مجموعه آزمون آموزش پزشكي و مديريت توان عدم يك. اند امتحان كتبي متفاوت بوده
بنابراين، بايد پارامترهاي آزمون مصاحبه از حالت كيفي . هاي مختلف است حاكي از عدم هماهنگي مصاحبه در گروه

ز حالت تجمعي و كيفي به صورت ساختاري، چندگانه و انفرادي ها بايد ا مصاحبه. به سمت كمي سوق پيدا كند
  .درآيند

  

 .جنسيتبخشي،  مديريت توانپزشكي، آموزش  ،ارشد، كارشناسي پذيرش، كنكور ،مصاحبه :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 
ي ها امه تحصيل در رشتهداتعداد داوطلبان 

هاي  ي وابسته بيشتر از ظرفيتها پزشكي و رشته
انتخاب داوطلبان  از اين رو، براي .استموجود 
و  ارزيابي مانند امتحان كتبيتر از معيارهاي  شايسته

به  كتبي معموالً امتحان. شود شفاهي استفاده مي
 هاي علمي و مهارت ي مانند سطح دانش،يها قابليت

يه و تحليل مسائل علمي شخص راهبرد قدرت تجز
  .دارد

در مواردي كه  ،امتحان شفاهي و يا مصاحبه
يا قابل  بندي نشده باشد و آزمون طبقه موضوعات

تواند روشنگر  ارائه براي كليه داوطلبان نباشد مي
هاي خاص افراد باشد كه از همه جمعيت  مهارت

ه راهبرد ب ،بعضي موارددر  .داوطلب انتظار آن نيست
 برايمديريتي  هاي يييا توانا ارتباطات شخص و

بكارگيري آنها در  موردبندي افراد در  طبقه
از طريق  ،هاي مختلف سازمان پذيرنده قسمت

مصاحبه در  مورددر  .ممكن خواهد بودمصاحبه 
ي پزشكي و وابسته ها رشته پذيرش دانشجويان

 :موارد را از طريق مصاحبه روشن نموداين توان  مي
 ،بروني ي دروني وها هانگيز ،به و اطال عات داوطلبتجر

ي ها زمينه و پذيري - وليتؤتعهد و مس ،رفتار شخصي
  .)1(اجتماعي مطا لعاتي اقتصادي و

ي پزشكي ها هدرصد دانشكد 99از در بيش 
پذيرش دانشجوي پزشكي با انجام مصاحبه  ،امريكا

                                           
گروه فيزيك و ) دانشيار(رضا مهري دهنوي  دكتر علي :آدرس مكاتبه *

كي اصفهان، خيابان مهندسي پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزش
  .هزارجريب، اصفهان

mehri@med.mui.ac.ir 
اصالح  25/9/87به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  19/5/87اين مقاله در تاريخ 

 .پذيرش گرديده است 1/11/87شده و در تاريخ 

  

 ،امريكا در دهه چهل ميالدي در .)2(گيرد صورت مي
باالترين ( ذيرش دانشجويان پزشكي عموميدر پ

جلوگيري  براي ،)آن زمان سطح آموزش پزشكي در
 ،از هدر رفتن منابع و استفاده بهينه از امكانات

فاكتورهاي مختلفي مانند زمينه آموزشي، اجتماعي، 
انگيزه در نظر  تعصب و اعتقاد كاري، خالقيت و

 Journal of theكه طي مقاالتي در  )3(شد گرفته مي

American Osteopathic Association  در
مصاحبه حضوري را  1952 و 1939هاي  سال

علت استفاده از مصاحبه را و  پيشنهاد نمودند
مديران و اساتيد  يها نامه بودن توصيه  جانبدارنه
  .)4و3(كند دانشگاهي بيان مي -هاي پيش آموزشگاه

با گذشت زمان و زير سؤال رفتن تنها معيار 
هاي علمي  برآورد قابليت براي كه) مصاحبه( پذيرش

از سهم مصاحبه  ،و عملي اشخاص متمركز شده بود
نمرات كتبي و سوابق  ي كاسته شد ويدر تصميم نها

عنوان معيارهاي تكميلي  تحصيلي مقاطع قبل هم به
  .)4و3(بكارگرفته شد

با  )Jphnson & Edwards( جانسون و ادوارد
كز مختلف پذيرنده مر 128ارسال پرسشنامه به 

درصد از  72دريافت پاسخ از  دانشجوي پزشكي و
كنندگان به بررسي اهمييت مصاحبه از طرف  مصاحبه
 درصد از نود و هشت. كنندگان پرداختند مصاحبه

دهندگان به استفاده مصاحبه در انتخاب  پاسخ
درصد از آنها به قابل  20داوطلب اقرار كرده كه فقط 

. صاحبه اعتماد نشان داده بودندنمره م بودن اطمينان
هاي غير آكادميك و  هدف از مصاحبه برآورد قابليت

در اين مطالعه اهميت نمره . اجتماعي بودن افراد بود
درصد بود كه بطور  60الي  16 دامنهمصاحبه در 

ارتباط  .درصدي برخوردار بود 31متوسط از تأثير 
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نترني و مصاحبه وجود يداري بين عملكرد ا معني
توانست عدم  نداشت كه دليل اين عدم هماهنگي مي

كنندگان و غير ساختاري بودن  مصاحبهآموزش 
 .)5(باشد ها مصاحبه

پذيرش دانشجوي پزشكي بر اساس  ،در آلمان
به  ،شود كه در اين روند انجام مي كشي قرعه

باالتري در سوابق آموزشي داوطلباني كه از نمره 
به . شود شتري داده ميبي كشي قرعه برخوردارند امتياز

از  ها هدر بعضي از دانشكد ،كشي دنبال قرعه
  .)2(گيرند نامه كمك مي يا توصيه مصاحبه و

انتخاب  ،از اهداف اصلي مصاحبه در امريكا
هاي  داوطلبي است كه عالوه بر فراگيري مهارت
هاي  كلينكي و پيدا كردن اعتماد به نفس داراي مايه

هاي كلينيكي را  مهارت فراگيري. نوعدوستي هم باشد
توان از ميانگين عملكردي آكادميك  تا حد زيادي مي
دوستي و  - نوع .بيني نمود داوطلبان پيش

توان از  پذيري افراد را تا حد زيادي مي مسؤوليت
ولي از آنجا كه بر آورد  .طريق مصاحبه تعيين نمود

منطقي در رابطه با مسائل انساني چندان ميسر 
هاي ساختاري در مصاحبه  ز روشبايد ا. نميباشد

ي مهم آن ها يكي از مشخصهنمود كه استفاده 
ساختاري  برايروش ديگر  .)6(استتكرارپذيري 

ي انفرادي و ها مصاحبهاستفاده از  ،نمودن مصاحبه
جامع و يا  يها كوچك چندگانه به جاي مصاحبه

  .)7(باشد ي دسته جمعي ميها مصاحبه
وليناي جنوبي اي در دانشكده كار طي مطالعه

و رفتار پزشكان  نمرات مصاحبه ارتباط كهدريافتند 
  .)8(استمحدود 

در امتحانات علوم پايه پزشكي وابسته به وزارت 
درمان و آموزش پزشكي در مقطع  ،بهداشت

قبل، عالوه بر  و 86هاي  كارشناسي ارشد در سال

از داوطلبان نمرات باال تا دو برابر  ،آزمون كتبي
پژوهشي  -مصاحبه علمي براي ظرفيت پذيرش

شامل مديريت ها  رشتهكه اين . آمد دعوت به عمل مي
 ،پزشكي بخشي، نانوتكنولوژي، آموزش توان

 ،طب سنتي روانشناسي باليني، مددكار اجتماعي
در بين . دبومددكار اجتماعي و رفاه اجتماعي 

اشتراكات مواد كتبي بين بيشترين  ،ي مذكورها رشته
بخشي  پزشكي و مديريت تواندو رشته آموزش 

بررسي نقش مصاحبه در  ،هدف اين مطالعه. است
ي ها رشته پذيرش دانشجويان تحصيالت تكميلي

بخشي و تعيين  آموزش پزشكي و مديريت توان
-86هاي  همبستگي بين نمرات آزمون كتبي در سال

 .دبو 1385
 ها روش

 ،در وزرات بهداشت ،هاي قبل از هفتاد در سال
كليه مقاطع تحصيالت  در ش دانشجوپذير براي

 كارشناسي ارشد و(ي علوم پايه ها تكميلي رشته
هم در  از مصاحبه ،عالوه بر آزمون كتبي ،)دكتري

ايجاد  با گسترش و. شد پذيرش دانشجو استفاده مي
، آزمون مصاحبه ها مقطع دكتري در بعضي از رشته

در مقطع كارشناسي ارشد رشته مربوطه حذف 
ي جديد ها فقط در رشته ،سال هفتاد به بعداز . گرديد

 ،ي كه در مقطع دكتري پذيرش نداشتنديها يا رشته و
عنوان معيار تكميلي در مقطع ه از مصاحبه ب

  .كارشناسي تكميلي استفاده شده است
با بررسي تعداد پذيرش و نزديكي مواد امتحان 

در مقطع كارشناسي ارشد در  86 و 85 كتبي در سال
شده  كه از آزمون مصاحبه استفاده ميي يها رشته
ي آموزش پزشكي و مديريت ها رشته ،است
از . اند بخشي بيشترين تعداد پذيرش را داشته توان
مواد امتحاني كتبي در اين دو رشته بسيار  ،طرفي
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مواد امتحاني كتبي در رشته . باشند شبيه به هم مي
آموزش پزشكي شامل كليات آموزش پزشكي، 

در رشته مديريت  و ،ن عموميمديريت و زبا
زبان  بخشي، مديريت و بخشي شامل اصول توان توان

بررسي اين بنابراين، بر آن شديم كه . ندهستعمومي 
  .را بر روي اين دو گروه در اين دو سال انجام دهيم

 ،در پذيرش دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد
درمان و  ،سه سهميه مختلف در وزارت بهداشت

سهميه  ،سهميه آزاد :وجود دارد آموزش پزشكي
 .رزمندگانكاركنان وابسته به وزرات بهداشت و 

 سهميه كاركنان تا بيست درصد از سهميه كل پذيرش
كه تا ده درصد از آن را به كاركنان مناطق  است

 دتوان محروم وابسته به وزارت بهداشت مي
سهميه رزمندگان هم بيست در صد . اختصاص يابد

شرايط اين افراد در . استيرش از كل سهميه پذ
هاي مختلف در سايت  ي ثبت نام سالها دفترچه

روند پذيرش  .)9(آموزشي وزارت بهداشت آمده است
  .باشد دانشجو به شرح زير مي

نمرات  ،پس از مشخص شدن نتايج امتحان كتبي
را در ) شامل كاركنان و رزمندگان( افراد سهميه

هاي  ليضرب شده و قبو) 25/1( ضريب مربوطه
دو برابر ظرفيت  دعوت به مصاحبه برايمرحله اول 

كه نمراتشان  اعالم شده در دفترچه از داوطلباني
بعد از . گردد اعالم مي ،باشد باالتر از همه مي

نمرات مصاحبه داوطلبان سهميه را در ضريب  ،مصاحبه
دست آمده ه ضرب كرده و نمرات مصاحبه ب مربوطه

محاسبه داوطلبان جمع كرده را با نمرات كتبي بعد از 
و به تعداد پذيرش اعالم شده در دفترچه از باالترين 

  .كنند نمرات كل پذيرش مي
تحليل نتايج  سعي شده با تجزيه و ،در اين تحقيق

مصاحبه  به نقش ،كتبي و مصاحبه افراد هاي آزمون

  .پرداخته شود ها در گزينش دانشجو در اين رشته
ي و مصاحبه از طريق نمرات كتب ،در اين مطالعه

هاي  طي سال )10(موزشي وزارت بهداشتآسايت 
. اند دست آمدهه از طريق كارنامه داوطلبان ب 86و  85

اين نمرات شامل نمره آزمون كتبي، نمرات دروس 
نمره كل مجموع نمره . باشد نمره كل مي كتبي و

با تفاضل نمره كتبي از نمره . استمصاحبه و كتبي 
در تجزيه و  افراد محاسبه شد و نمره مصاحبه ،كل

  .فتهاي بعدي مورد استفاده قرار گر تحليل
ي آموزش ها نمرات استخراجي داوطلبان رشته

 براي را 86و  85هاي  سال بخشي در پزشكي و توان
 MINITAB-15آماري  افزار نرمدر  ها هآناليز داد

آماري آنها را استخراج پارامترهاي  اعمال نموده و
و انحراف  ريق محاسبه مقادير ميانگيناز ط. دگردي
كل  كتبي و به چگونگي توزيع نمرات مصاحبه، ،معيار

افزار آماري   استفاده از نرم همچنين با. پرداخته شد
سعي شده ارتباط بين نمرات مختلف با استفاده از 

  .همبستگي پيرسون محاسبه شود
  

  نتايج
نفر  12 از ،85در سال  در رشته آموزش پزشكي

نفر پذيرش  6ده است كه شمصاحبه دعوت  براي
 6 ،در اين سال. همگي سهميه آزاد بودند واند  شده

 3 نفر از آنها زن بودند كه 6نفر از داوطلبان مرد و
در . ها پذيرفته شدند نفر از خانم 3 مردان و از نفر

مصاحبه  براينفر  53 از ،86همين رشته در سال 
. اند ذيرش شدهنفر پ 28عمل آمده است كه ه دعوت ب

نفر از  23 نفر از داوطلبان مرد و 30، در اين سال
ها  نفر از خانم 7 مردان و از نفر 10كه  آنها زن بودند

يك نفر  ،از اين تعداد. مصاحبه شركت نكردند در
. سهميه بود كه نمره قبولي آزاد را كسب نموده بود
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نفر در مصاحبه شركت نموده  36فقط  ،نفر 53 از
 ،نفر كه در مصاحبه غايب بودند 17قيه بودند و ب

مردود اعالم  ،نظر از نمره كتبي كسب شده صرف
 نفر از 15 شدگان مرد و پذيرفته از نفريازده . شدند

  .آنها زن بودند
شدگان به مصاحبه در سال  از آنجا كه كليه دعوت

از نتايج هر  ،در مصاحبه شركت كرده بودند 85
با . فاده شده استاين برآورد است دوازده نفر در

 ،86آموزش پزشكي سال  توجه به اينكه در آزمون
نفر دعوت شده در مصاحبه شركت  53 هفده نفر از
شدگان  اين تعداد را از مجموعه دعوت ،نكرده بودند
كننده در مصاحبه در  نفر شركت 36از  جدا نموده و

اطالعات آماري هر دو گروه  .اين بررسي استفاده شد
و همراه  هو انحراف معيار محاسبه شد گيننمانند ميا

در با ضريب همبستگي بين مصاحبه و نمره كتبي 
  ستآمده ا يكجدول 

 براينفر  32 از ،85بخشي در سال  در رشته توان
نفر پذيرش  25عمل آمده است كه ه مصاحبه دعوت ب

كاركنان و ( نفر سهميه 3 ،از اين تعداد. اند شده
يك نفر نمره  ،سه نفر اند كه از اين بوده) رزمندگان

نفر ديگر حد  دو. قبولي آزاد را كسب نموده بود
درصد آخرين نفر  80نصاب سهميه، يعني بيش از 
نفر از  15 ،در اين سال. سهمه آزاد را كسب نمودند

 نفر 13نفر از آنها زن بودند كه  17 داوطلبان مرد و
در همين  .ها پذيرفته شدند نفر از خانم 12 مردان و از

ه مصاحبه دعوت ب براينفر  28 از ،86ته در سال رش
از اين . اند نفر پذيرش شده 14عمل آمده است كه 

يك نفر  ،اند كه از اين پنج نفر نفر سهميه بوده 5 ،تعداد
چهار نفر ديگر  .نمره قبولي آزاد را كسب نموده بود
 10در اين سال . حد نصاب سهميه را كسب نمودند

 4نفر از آنها زن بودند كه  18 نفر از داوطلبان مرد و
  .ها پذيرفته شدند نفر از خانم 10 مردان و از نفر

شدگان به مصاحبه در  از آنجا كه كليه دعوت
در  86 و 85هاي  بخشي در سال رشته مديريت توان

از نتايج كليه افراد  ،مصاحبه شركت كرده بودند
اطالعات آماري هر دو گروه مانند . استفاده گرديد

و همراه با ن و انحراف معيار محاسبه شد گينميا
در ضريب همبستگي بين نمره مصاحبه و نمره كتبي 

  .استآمده ا يكجدول 
را بررسي كنيم  يكجدول  نتايج موجود در اگر

انحراف معيار  يم كه مقادير ميانگين ونماي مالحظه مي
دست آمده در هر گروه آموزشي بسيار شبيه به ه ب

ي مورد مطالعه در دو ها هبنابراين، داد. دهستنهم 
هر گروه را روي هم ريخته و مقادير  پذيرش متوالي

 دوجدول  آماري در هر گروه محاسبه نموده كه در
  .است آمده

همبستگي پيرسون امتحان مصاحبه و نمره كلي 
كتبي، و مصاحبه با تك تك مواد كتبي در هر گروه 

 اين در. ستاآمده ا سهمحاسبه شد كه در جدول 
دوم و سوم رشته آموزش  ،دروس اول ،جدول

 ترتيب كليات آموزش پزشكي، مديريت وه پزشكي ب
ه بخشي ب در رشته مديريت توان زبان عمومي، و

مديريت و زبان عمومي  ،بخشي تيب اصول توانرت
  .باشند مي

توزيع پراكندگي نمرات كتبي و مصاحبه بر حسب 
 يك در شكل 86 و 85هاي  كل آموزش پزشكي سالنمره 

 دودر شكل  86 و 85هاي  بخشي سال توان مديريت و
  .ستآمده ا
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  بخشي و توانهاي آموزش پزشكي  ميانگين و انحراف معيار نمرات مختلف در آزمون يسهمقا :1جدول 
ضريب   نمره كل نمره كتبي نمره مصاحبه 

  همبستگي
P 

          آموزش پزشكي
  319/0  315/0  44/635±47/84 30/329±36/61 14/306±87/41  85-86سال
 >001/0  594/0 38/602±66/206 50/313±16/156 90/288±34/71  86-87سال

مديريت
  بخشي توان

        

  982/0  -004/0  80/777±94/71 59/506±34/63 21/271±35/34  85-86سال
  123/0  298/0  66/770±65/77 56/497±63/61 10/273±31/32  86-87سال

  
  ادير ميانگين و انحراف معيار نمرات مختلف در آزمونهاي دو دوره براي هر دو رشتهمق :2جدول 

  نمره كل  نمره كتبي نمره مصاحبه  85-87هايسال
  44/610±53/183  44/317±17/138 20/239±24/65  آموزش پزشكي

  47/774±11/74  38/502±19/62 09/272±15/33  بخشي ريت توانيمد
  آنها در دو گروه آزمون Pمقدار مواد كتبي و  صاحبه با امتحان كتبي ومقادير همبستگي م :3جدول 

  )P(ضريب همبستگي   85-87هايسال
  درس سوم  درس دوم درس اول كتبي

 مصاحبه آموزش
  پزشكي

)001/0<(573/0 )004/0(410/0  )146/0(213/0  )001/0<(536/0  

  050/0)705/0(  001/0)993/0(  094/0)476/0( 128/0)332/0(  يبخش مصاحبه توان
  

آموزش پزشکی

50

200

350

500

650

100 400 700 نمره کل1000

نمره کتبی نمره مصاحبه

  
توزيع پراكندگي نمرات كتبي و مصاحبه بر  :1شكل

و  85هاي  حسب نمره كل آموزش پزشكي در سال

86 

  
مدیریت توانبخشی

100

200

300
400

500

600

700

550 650 750 850 نمره کل950

نمره کتبی نمره مصاحبه

  
توزيع پراكندگي نمرات كتبي و مصاحبه بر : 2شكل 
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 85هاي  بخشي در سال حسب نمره كل مديريت توان
  86و 
  

در آزمون آموزش پزشكي  سهبررسي جدول  با
 با 57/0 دار به همبستگي معني ،در اين دو سال

001/0<P  نمرات آزمون كتبي و آزمون مصاحبه بين
ارتباط مواد مصاحبه با مواد  خوريم كه مبين برمي

اگر به همبستگي . تواند باشد كتبي در اين رشته مي
سوم در اين گروه  مصاحبه با اين دروس اول و

آزمون بپردازيم مالحظه خواهيم نمود كه 
. باشند دار مي معني Pا توجه به مقادير ها ب همبستگي

مقادير  ،بخشي در گروه آزمايشي مديريت توان
امتحانات  داري بين مصاحبه و همبستگي ارتباط معني

  .دهند كتبي نشان نمي
با بررسي نمودارهاي پراكندگي آزمون آموزش 

 نظر نمرات آزمون مصاحبه از يك،در شكل پزشكي 
ا نمرات آزمون كتبي مقايسه ب تغييرات و مقدار در

گونه كه از نمودارهاي  همان. باشند ميقابل مالحظه 
كتبي  پراكندگي مصاحبه و هاي پراكندگي آزمون

توان ديد،  ميدو بخشي در شكل  آزمون مديريت توان
تغييرات آزمون  تغييرات نمره آزمون مصاحبه كمتر

از نظر مقدار هم در مقايسه با نمرات  كتبي بود و
  .باشند كمتر برخوردار مي از مقادير آزمون كتبي

شدگان از نظر جنسيت پس  اگر به درصد پذيرفته
در رشته  ،از راه يافتن به مصاحبه بپردازيم

 درصد 62ها  و خانم درصد 68قايان آ ،بخشي توان
 54ولي در رشته آموزش پزشكي اين درصد . است

ها  براي خانم درصد 82براي آقايان و  درصد
  .باشد مي

  
  بحث

 مقادير ضرائب همبستگي بين نمره مصاحبه و
هاي آموزش پزشكي نسبت به اين  كتبي در آزموننمره 

 بخشي باالتر بود و در آزمون مديريت توان ضرائب
نمره  تواند مبين وجود ارتباط نزديكتر خطي بين مي

. كتبي در آزمون آموزش پزشكي باشدنمره  مصاحبه و
دروس كتبي  تمصاحبه و نمرا اگر ضرائب همبستگي

را بررسي كنيم، سه  آموزش پزشكي در جدول
كوچك بودن  همبستگي بين نمره زبان و مصاحبه و

P  مربوطه بيان از ارزيابي زبان در حين مصاحبه در
همچنين ارتباط بين نمره كليات . اين گروه دارد

مباحث درسي مصاحبه مبين تكرار  آموزش پزشكي و
مورد  در همبستگي اين. باشد مربوطه در مصاحبه مي

پس . باشد تر از دو درس ديگر مي مديريت ضعيف
توان نتيجه گرفت اين همپوشاني از ارزش  مي

هاي  در آزمون. كاسته است مصاحبه تا حد زيادي
ضرائب همبستگي بين نمرات كتبي و  ،بخشي توان

 بيانگر ارتباط ضعيف بين نمرات كتبي و مصاحبه
  .باشد مصاحبه مي

يا عدم ارتباط بين  توان ارتباط و ياز آنجا كه نم
ي از روي ضرائب همبستگي يرا به تنها متغيرها

توان از نمودارهاي توزيع پراكندگي  مي ،استنباط نمود
با مقايسه نسبت  .)11(نمرات هم استفاده نمود

پراگندگي به مقدار ميانگين نمرات مصاحبه در دو 
بخشي در  توانگروه آموزش پزشكي و مديريت 

پزشكي از  ابيم كه نمره مصاحبه در گروه آموزشي مي
در  بخشي كنندگي بيشتري نسبت به مديريت توان تعيين

آزمون  در. بوده است قبولي افراد برخوردار
از طريق مقادير همبستگي نمرات  ،بخشي توان

داري بين  توان به ارتباط معني نمي ،مصاحبه و كتبي
ن گفت كه توا مي ليمصاحبه و كتبي پي برد و نمرات
 مواد استفاده شده در مصاحبه مستقل از احتماالً

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 11

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-862-en.html


  ارتباط مصاحبه با آزمون كتبي  رصا مهري دهنوي علي
 

http://journals.mui.ac.ir    321/   )2(8؛1387پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  .مواد امتحان كتبي باشند
نمرات  متفاوت بودن ارتباط بين نمرات مصاحبه و

در دو گروه آموزش ) مواد كتبي مخصوصاً( كتبي
غير ساختاري و  مبين ،بخشي و مديريت توان پزشكي

در بسياري از  .)1(است ها استاندارد نبودن مصاحبه
افزايش تكرارپذيري مصاحبه  براي ،مطالعات جديد

ي ساختاري استفاده ها كنند كه از مصاحبه توصيه مي
ي انفرادي و كوچك چندگانه به ها از مصاحبه .شود

ي جامع و دسته جمعي بايد استفاده ها جاي مصاحبه
  .)7و6(بكاهد گر فاكتورهاي مداخله شود تا از تأثير

گان از مردان شد اختالف جزئي درصد پذيرفته
 پس از راه يافتن به مصاحبه در ها نسبت به خانم

ارزيابي از تواند ناشي  بخشي مي رشته مديريت توان
فيزيكي طي آزمون مصاحبه  هاي مديريتي و قابليت

آقايان از برتري نسبي  در اين رشته باشد كه احتماالً
در مورد برتري . اند بودهاين زمينه برخوردار  در

 پزشكي تا حدي مي موزشآها در رشته  پذيرش خانم
توان اين برتري را ناشي از دخالت ارزيابي زبان در 

 ها در خانم طي آزمون مصاحبه دانست كه معموالً
البته اين . هاي زباني بر آقايان برتري دارند مهارت

عنوان شده در  با جنسيت با مقادير اختالف در رابطه
اي  مالحظهابل قمقاالت اختالف زيادي دارد و مقدار 

  .)12(مل خواهد داشتأت بوده و جاي مطالعه و

  
  گيري نتيجه

مقادير ضرايب همبستگي بين نمره مصاحبه و نمره 
هاي آموزش پزشكي نسبت به مديريت  كتبي در آزمون

در آموزش پزشكي، دروس . بخشي باالتر بود توان
كليات آموزش پزشكي و زبان در حين مصاحبه نيز 

گرفته در حالي كه درس مديريت با  مورد توجه قرار
ضرايب . تر داشته است مصاحبه همبستگي ضعيف

همبستگي بين نمرات كتبي و مصاحبه آزمون مديريت 
بخشي بيانگر ارتباط ضعيف بين نمرات كتبي و  توان

تغييرات در نواختي  عدم يك. مصاحبه اين آزمون است
دو مجموعه آزمون آموزش پزشكي و مديريت 

حاكي از عدم هماهنگي مصاحبه در  بخشي توان
بنابراين، بايد پارامترهاي . هاي مختلف است گروه

آزمون مصاحبه از حالت كيفي به سمت كمي سوق پيدا 
ها از حالت تجمعي و كيفي به صورت  كند و مصاحبه

  .ساختاري، چندگانه و انفرادي درآيند
  

  قدرداني
 براياز همسرم خانم زهره قدوسي دهنوي 

 كمال تشكر و ،سازي نمرات مرتب واستخراج 
  .قدرداني را دارم
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The Association between Interview and Written Exam in 
Graduate Student Admission of Medical Education and 

Rehabilitation Management 
 

Mehri Dehnavi A. 
 

Abstract 
 
Introduction: In 2007 and the years before, the Ministry of Health and Medical Education 
invited MS volunteers in different disciplines such as rehabilitation management and 
medical education for interview in addition to written exam. This study tried to determine 
the role of interview in students' admission in medical education and rehabilitation 
management during the years 2006 and 2007 and also the association between interview and 
written exam.  
Methods: In this study, the scores of interview, written exam, total exam, and written exam 
materials were extracted separately. Then, statistical parameters such as mean, standard 
deviation, and correlation between scores were calculated by MINITAB-15 software. It was 
tried to investigate the medical education and rehabilitation management examination results 
using correlation coefficient and frequency distribution. This study also investigated the 
association between interview and written exam and their role in students' admission. 
Results: The correlation coefficient between interview and written exam scores in medical 
education examinations was higher than the ones for rehabilitations management which 
demonstrates a closer linear correlation between interview score and written exam score in 
medical education examination. Correlation coefficient and frequency distribution in 
rehabilitation management examination, showed no logical relation-ship between interview 
and written exam scores. 
Conclusion: Considering non-equivalent changes appeared in medical education and 
rehabilitation manage-ment examinations, we can learn about lack of coordination in 
interviews of different groups. Therefore, it seems that it is better to change the interviews 
more toward structural, multi-aspect, and individual instead of accumulative and qualitative. 
 
Key words: Interview, Admission, Entrance exam, Master in Science, Medical education, 
Rehabilitation management, Gender. 
 
Address 
Corresponding Author: Alireza Mehri Dehnavi, Associate Professor, Department of Physics 
and Medical Engineering, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, 
Hezarjarib St, Isfahan, Iran. 
E-mail: mehri@med.mui.ac.ir 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 11

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-862-en.html


  ارتباط مصاحبه با آزمون كتبي  رصا مهري دهنوي علي
 

http://journals.mui.ac.ir    324/   )2(8؛1387پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 
Source: Iranian Journal of Medical Education 2008 Aut & 2009 Win; 8(2): 315-321. 
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