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  چکيده

 ارزشيابي کيفيت عملکرد دانشجويان، براي بررسي امتحانات جامع معياري. دوره علوم پايه نخستين مقطع در برنامه درسي دوره پزشكي است :اهداف

  .شدساله انجام ٥پايه و عوامل مرتبط با آن مقطع  وضعيت نتايج آزمون جامع علوم اين مطالعه با هدف تعيين .هاي آموزشي استهها و گرودانشگاه

کننده در شرکت های علوم پزشکی شهر تهران يکی از دانشگاهدانشجويان پزشکي از نفر  ١٥٣روي مقطعي تحليلي  - توصيفياين مطالعه  :هاروش 
ليست نامه و چکابزار گردآوري اطالعات پرسش. انجام شد انتخاب شدند، سرشماري روشبهکه  ١٣٨٣- ٨٧هاي آزمون جامع علوم پايه طي سال

 Tهاي آماري وسيله آزمونو به SPSS 12افزار ها با نرمداده .بودعوامل آموزشي  بوط بهرفيک، عوامل دانشجويي و اطالعات مااطالعات دموگر

  .دانشجو، مجذور کاي و آناليز واريانس تحليل شد

و  ۹۳/۱۴ ترتيب هپايه ب ميانگين و انحراف معيار معدل دوره علوم، ۳۹/۱ و۱۷/۱۵ ترتيبهبدانشجويان ميانگين و انحراف معيار معدل ديپلم  :هاافتهي

 کشوري در همين زمان ميانگين نمرهبود و  ۹۵/۱۹ و ۳۴/۱۱۸ ترتيبهساله ب ۵پايه طي دوره  معيار نمره آزمون جامع علوم ميانگين و انحراف، ۵۰/۱

  .باالتر از ميانگين کشوري بود ١٣٨٧و اسفند  ١٣٨٦، اسفند ١٣٨٥، شهريور ١٣٨٤ميانگين نمره دانشگاه در شهريور . ه استبود ۳/۱۲۱

   .ردفت دااُ ۱۳۸۵ولي نسبت به سال  است،روند رو به رشد دارای ميانگين نمره آزمون علوم پايه  :گيرينتيجه

  علوم پايه، عوامل مرتبطنتايج آزمون جامع  :هاکليدواژه
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Abstract 
Aims: Basic medical science course is the first stage of medical education. Evaluation of comprehensive 

examinations is an index of assessing the performance quality of universities, students and educational 

departments. This study was carried out with the aim of determining the comprehensive medical basic science 

examination results and its related factors in a five-year period. 

Methods: This descriptive-analytical study was carried out on 153 medical students of one of the medical 

universities of Tehran city participating in the comprehensive basic medical science examination during 2004-
08, who were selected by census sampling method. The data collection tools were the questionnaire and 

checklist of demographic data and student and educational factors. Data was analyzed by Student T-test, Chi-

square test and variance analysis using SPSS 12 software. 

Results: The mean and standard deviation of students’ diploma average score, basic medical science course 

average score and the comprehensive basic medical science examination score in the five-year period were 15.17 

and 1.39, 14.93 and 1.50 and 118.34 and 19.95, respectively, while the national average score was 121.3 at the 

same period. The mean score of the studied university was above national average in September 2005, 

September 2006, February 2007 and February 2008. 

Conclusion: The mean score shows an increasing trend on the whole, but decreases since 2006.  
Keywords: Comprehensive Basic Medical Sciences’ Examination Results, Related Factors 
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  مقدمه

در  .نخستين مقطع در برنامه درسي دوره پزشكي است ،ايهپ دوره علوم
آناتومي، انند دروس عمومي پايه و اصلي رشته پزشکي م ،اين مقطع

غيره  شناسي، ايمونولوژي، بيوشيمي وفيزيولوژي، ميکروبيولوژي، بافت
پايه علمي دانشجوي  ،فراگيري خوب و قوي اين دروس. دشوارايه مي

را در مراحل بعدي دوره پزشکي  و او کردهرشته پزشکي را مستحکم 
اما اگر دانشجوي پزشکي نتواند کيفيت علمي  .موفق خواهد نمود

 خواهد شدپايه علمي او ضعيف  ،دست آوردخوبي را در اين مرحله به
آزمون جامع اين مرحله شانس موفقيت کمتري خواهد تنها در که نه
بلکه ادامه تحصيل او در مراحل ديگر و باالتر پزشکي دشوار  ،داشت

د شوامتحان جامع علوم پايه برگزار مي ،اين مقطعِ در پايان. دشخواهد 
 شونددانشجويان وارد مقطع فيزيوپاتولوژي مي ،صورت موفقيت که در

معياري  ،امتحانات جامع دانشجويان خصوصاًبررسي امتحانات ]. ۱[
تجزيه  اي آموزشي است و باهها و گروهمقايسه عملكرد دانشگاه براي

هاي توان عملكرد گروهاي امتحانات جامع ميو تحليل روند دوره
و نسبت به شناسايي  کرديابي هاي مختلف ارزشآموزشي را در دوره

آزمون هرساله در دو نوبت اين ]. ۲[ نقاط ضعف و قوت اقدام نمود
زير نظر وزارت بهداشت،  صورت سراسري وبه) شهريور و اسفند(

تعدادي  ،متاسفانه در هر دوره. دشودرمان و آموزش پزشکي برگزار مي
له باعث تبعات ااين مس .شونداز دانشجويان در اين آزمون مردود مي

لطمات هاي مالي و شدن تحصيل، خسارتگوناگون از جمله طوالني
ار بر نتيجه اين امتحان بسيار ذعوامل تاثيرگ .شودرواني مي - روحي

از شرايط فردي تحصيالت قبل  توان بهمي متعدد است که از جمله آن
دانشگاه، سهميه فرد در کنکور، سابقه تحصيلي فرد در دوره علوم پايه، 

رفاهي دانشگاه،  هاي آموزشي، امکانات آموزشي ووضعيت علمي گروه
طي  رودباري .]٣[اشاره کرد غيره  جنس و، عيت تاهل، سنوض

ت موفقيت و شكس ثر بروعوامل م بررسيدر مورد اي مطالعه
تا  ٢١هاي دانشجويان پزشكي زاهدان در امتحان جامع علوم پايه دوره

تاهل، سن، سهميه، طول و  متغيرهاي که است کردهگزارش  ،٢٤
شناسي و شناسي، انگلميانگين دوره علوم پايه و نمره دروس ميكروب

دار از علت داشتن خطرهاي نسبي بزرگ و معنيبه ،٢فيزيولوژي 
  ].٣[ ر بر نتيجه امتحان جامع علوم پايه هستندثوترين عوامل م مهم

هاي فت تحصيلي همواره يك نگراني بزرگ در رشتهجا كه اُاز آن
در ترين اهداف كيفيت آموزش از مهم يو ارتقا استمختلف آموزشي 

لذا در اين راستا تعيين عوامل موثر در  رود،شمار ميمراکز آموزشي به
در بيان  زارعي .ن واقع شده استقيت آموزشي مورد توجه فراوافمو

داري طور معنيهمعدل ديپلم دانشجويان ب: نويسدنتايج تحقيق خود مي
در  رضايي ].٤[رد در ميزان معدل دروس تخصصي و علوم پايه تاثير دا

گزارش نموده است كه  ،اي در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهمطالعه
ميانگين سن،  معدل دوره علوم پايه، تعداد دروس افتاده، وضعيت تاهل،

ار ذدرصد دانشجويان مقيم خوابگاه و سهميه ورودي از عوامل تاثيرگ
نيز  نورانفتحي ].٥[ مردودي دانشجويان در آزمون هستند در قبولي يا

ثر بر موفقيت تحصيلي واجتماعي م - اقتصادي بررسي عواملدر 
چنين بيان  ١٣٧١-٧٢سال تحصيلي در دانشجويان دانشگاه شيراز 

عواملي چون سن، جنس، نوع دانشكده، مقطع تحصيلي،  دارد کهمي
موفقيت تحصيلي  عد يا اندازه خانواده و ترتيب تولد باب ،تعداد فرزندان

طبق نتايج ]. ٦[ شوندسوب ميو از عوامل تاثيرگذار مح هستندمرتبط 
 بوده واز آقايان  ترها كمي بيشپيشرفت تحصيلي خانم، غروي مطالعه

. مجرد استافراد متاهل بيشتر از افراد کسب معدل ممتاز در 

دانشجويان ساكن غيرخوابگاه موفقيت بيشتري نسبت به دانشجويان 
مقطع تحصيلي فاصله زمان بين دو اما . انددست آوردههمقيم خوابگاه ب

 پيشرفت تحصيلي ارتباطي نداشته است كارشناسي ارشد و سن افراد با

گزارش نموده  گونه را اين نتايج مطالعه خود اسماعيليهمچنين ]. ٧[
مابين . ترندتر موفقتر از دانشجويان مسندانشجويان جوان که است

داري وجود ليسانس اختالف معنيدو گروه از نظر معدل دوره فوق
ليسانس آنها باالتر است، اشته است، لذا دانشجوياني كه معدل فوقد

 گيري کردهچنين نتيجه تحقيق خود در نيز معزي ].٨[هستند  ترموفق
دوره دانشجويان، دروس  ٤براساس ميانگين كل نمره درسي که  است

شناسي، ژنتيك، شناسي، بافتشناسي، ايمنيمعارف اسالمي، جنين
اما دروس ، اندوضعيت مطلوب داشتهآناتومي و بهداشت 

شناسي و فيزيك پزشكي از وضعيت نامطلوب برخوردار بوده و  ميكروب
ارتباط مستقيمي  همچنين .اندمطلوب داشته ساير دروس وضعيت نسبتاً

 ٨دانشگاهي و نتايج آزمون علوم پايه در هاي درونبين نتايج آزمون
  ].٢[ درس وجود داشته است

ِ هرساله تعدادي از دانشجويان در يکي از مساله مردودشدن
بودن سطح نمرات در بعضي هاي نظامي شهر تهران يا پايين دانشگاه

ها، محقق را ها نسبت به حد نصاب قبولي و نمرات ساير دانشگاهدوره
  .انجام رساندبر آن داشت تا اين طرح پژوهشي را به

ع علوم پايه و هدف از اين مطالعه، بررسي وضعيت نتايج آزمون جام
ساله ٥عوامل مرتبط با آن در دانشجويان اين دانشگاه در يک مقطع 

  .بود

  هاروش

انجام  مقطعيصورت است که به تحليلي - اين مطالعه از نوع توصيفي
هاي کليه دانشجويان پزشکي در يکي از دانشگاه جامعه پژوهش، .شد

ر آزمون د ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۳هاي نظامي شهر تهران بودند که طي سال
هاي مورد مطالعه نمونه. جامع علوم پايه سراسري شرکت کرده بودند

  . روش سرشماري وارد مطالعه شدندنفر به ۱۵۳تعداد به

ليست نامه و چکابتدا ابزار گردآوري اطالعات که شامل پرسش
عوامل  بوط بهرفيک، عوامل دانشجويي و اطالعات مااطالعات دموگر

اين ابزار از نظر روايي محتوايي و  .هيه شدطراحي و ت بود،آموزشي 
روش نامه بهروايي پرسش .تاييد قرار گرفت پايايي مورد ارزيابي و

  .روش بازآزمايي تعيين شداعتبار محتوايي و پايايي آن به

 ِليست دانشجويان ،آموزش کل مراجعه به بادر مرحله نخست، 
 آزمون مربوط بهآزمون جامع علوم پايه و نتايج  شده به معرفي
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مربوط  اخذ کارنامه کل در مرحله دوم با .شده اخذ شدهاي تعيين سال

بخشي از اطالعات و سوابق تحصيلي از ، يک از دانشجويان به هر

معدل هر يک از  ؛اين اطالعات شامل( خراج شدتروي کارنامه کل اس

 مراجعه به در مرحله سوم با. )بودنمرات دروس  و مقاطع، معدل کل

سن، : انندبخشي از اطالعات دموگرافيک م ،ونده دانشجويان مربوطهپر

در مرحله چهارم . معدل ديپلم و سهميه کنکور دانشجو استخراج شد

 و وضعيت تاهل انند؛اطالعات دموگرافيک م براي تکميل سايرنيز 

 ا استفاده ازب مراجعه به دانشجو و درآمدي با -وضعيت شغلي

برخي از اطالعات مربوط  .آوري شده جمعنامه، اطالعات مربوط پرسش

 يرتبه دروس امتحان ها ورتبه کشوري دانشگاه در آزمون( به اين طرح

آوري وزارت متبوع جمع معرفي رسمي به از طريق مراجعه با) مربوطه

  .شد

بندي و توصيف شد و طبقه SPSS 12افزار ها با استفاده از نرمداده

دانشجو، مجذور کاي و آناليز واريانس  Tهاي آماري وسيله آزمونبه

سنجي بين متغيرهاي دموگرافيک و عوامل در رابطه با ارتباط

 .آموزشي با نتيجه امتحان جامع مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

  

  نتايج

 كننده در آزمون جامع علوم پايهتعداد دانشجويان شركت کمترين

 ١٣٨٥سال  ن مربوط بهنفر و بيشتري ١٦تعداد  با ١٣٨٣مربوط به سال 

  ).١جدول(بود  نفر ٥٤تعداد  با

  

 توزيع فراواني مطلق و نسبي شرکت در آزمون جامع علوم پايه )۱جدول 

  برحسب سال

 سال )نفر(تعداد  درصد

١٣٨٣ ١٦ ٥/١٠ 

١٣٨٤ ٢٨ ٣/١٨ 

١٣٨٥ ٥٤ ٢/٣٥ 

١٣٨٦ ٣٠ ٦/١٩ 

١٣٨٧ ٢٥ ٣/١٦ 

 جمع ١٥٣ ١٠٠

  

هاي جامع علوم پايه طي مدت مطالعه فراواني نسبي قبولي در آزمون

% ٦/٤دانشجويان نيز مردود و % ٥/٦. بود% ٩/٨٨در اين دانشگاه 

  .غايب بودند

 ۷/۲۱±۶/۱کنندگان در آزمون جامع علوم پايه ميانگين سن شرکت

بين نمره امتحان علوم پايه و . سال بود ۳۱و حداکثر  ۲۰سال با حداقل 

ميانگين همچنين ). p=۵۱۹/۰( داري وجود نداشتسن ارتباط معني

دانشجويان ميانگين نمره  و ٨١/١١٧±٢٠ مجرددانشجويان نمره 

داري بين نمره امتحان ارتباط آماري معني بود که ٥٨/١٢٤±١٩ متاهل

  ).p=۲۶۱/۰(علوم پايه و وضعيت تاهل وجود نداشت 

هاي مرکزي مربوط به معدل ديپلم، معدل دوره علوم پايه و شاخص

نشان  ٢در جدول  ان جامع علوم پايه در افراد مورد مطالعهنمره امتح

الزم به ذكر است كه نمره حداكثر آزمون جامع (داده شده است 

است، ولي نمره حداقل و حد نصاب قبولي در هر دوره  ٢٠٠كشوري 

بررسي رابطه بين نمره علوم پايه و معدل ديپلم نشان  ).شودتعيين مي

طوري كه اً خوبي بين آنها وجود دارد، بهداد كه ارتباط مستقيم نسبت

نمودار . رودهرچه معدل ديپلم باالتر برود نمره علوم پايه نيز باالتر مي

 ).p=۰۰۰۱/۰(اين دو متغير نيز تقريباً تابع خط صعودي بود 
  

، معدل دوره علوم معدل ديپلمنمره هاي مرکزي مربوط به شاخص )٢جدول 

  پايه در افراد مورد مطالعه پايه و نمره امتحان جامع علوم

  ←شاخص

  ↓نمره

  معدل 

  ديپلم

  معدل دوره 

  علوم پايه

  امتحان  نمره

  ساله٥جامع 

 ٦٣  ٣/١٠  ٨٦/١٠  حداقل

 ١٦٢  ٢٢/١٨  ٧٥/١٨  حداکثر

 ٣٤/١١٨  ٩٣/١٤  ١٧/١٥  ميانگين

 ٩٥/١٩  ٥٠/١  ٣٩/١  معيارانحراف

  

 ساله٥علوم پايه طي دوره  جامع نمرات آزمونميانگين ) ٣جدول 

 ميانگين معيارانحراف حداقل حداکثر
  ←نمره آزمون

  ↓دوره

 ٨٣شهريور ٥/١٠٠ ١٨/١٨ ٧١ ١٣٧

 ٨٤شهريور  ٢٨/١٢٣ ٣٦/٢١ ٧٨ ١٦٢

 ٨٥شهريور  ٩٦/١٢٣ ٩٠/١٧ ٧٨ ١٥٩

 ٨٥اسفند  ٨٨/١٢٦ ٧٧/٢٠ ٦٣ ١٥٧

 ٨٦شهريور  ٩٨ ٣٨/١٨ ٨٥ ١١١

 ٨٦اسفند  ٥٣/١١٥ ١١٥/١٧ ٨٧ ١٥٢

 ٨٧اسفند  ٩٦/١١٣ ٦٠/١٤ ٨٠ ١٣٩

 کل ٣٤/١١٨ ٣٥/١٩ ٦٣ ١٦٢

  

و  ۱۳۸۶کمترين مقدار ميانگين نمره امتحان جامع مربوط به شهريور 

ميانگين نمره ). ۳جدول (بود  ۱۳۸۵بيشترين مقدار آن مربوط به اسفند 

شهريور  ميانگين نمرهبا  ١٣٨٥و اسفند  ١٣٨٥، شهريور ١٣٨٤شهريور 

شهريور  ميانگين نمرهتفاوت . دار بوديمعنداراي اختالف آماري  ١٣٨٣

هاي ديگر از از دورهکدام هيچبا  ١٣٨٧و اسفند  ١٣٨٦، اسفند ١٣٨٦

  .دار نبوديمعننظر آماري 
  

  
کنندگان در آزمون جامع علوم پايه طي توزيع فراواني نسبي شرکت )۱نمودار 

 قبوليبرحسب سهميه  ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۳ هايسال
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  رمضان رحماني  ۱۰

  ۱۳۹۰ ، بهار۱، شماره ۴دوره                                       مجله راهبردهاي آموزش

  هاي نمره آزمون جامع علوم پايه برحسب مقايسه شاخص )٤جدول 

  نوع سهميه كنكور

  ←نمره آزمون

  ↓نوع سهميه
  معيارانحراف  ميانگين  حداكثر  حداقل

  ٥٢/٢٠  ١٧/١٢٤  ١٥٧  ٨٦  منطقه يك

  ٧٧/١٧  ٣٢/١٢٢  ١٥٩  ٦٣  منطقه دو

  ١٣/١٩  ٤٥/١١٩  ١٦٣  ٨٥  منطقه سه

  ١٠/١٨  ٥٣/١٠٧  ١٥٠  ٧١  شاهد

  ٨٢/٢  ٨٤  ٨٦  ٨٢  سهميه رزمندگان

  

در رابطه با توزيع فراواني سهميه كنكور دانشجويان مورد مطالعه، 

بيشترين سهميه قبولي کنکور مربوط به داوطلبان منطقه دو و کمترين 

دانشجويان با سهميه قبولي ). ١نمودار (آن مربوط به رزمندگان بود 

بيشتري نسبت به سهميه ويژه منطقه يک، ميانگين نمره مناطق به

دار بين نمره بودند و اختالف آماري معني قبولي غيرمناطق کسب کرده

 .)۴؛ جدول >۰۵/۰p(منطقه يک با نمره سهميه شاهد مشاهده شد 

کمترين نمره اکتسابي در آزمون جامع علوم پايه نيز مربوط به سهميه 

 ).کنندهالبته فقط با دو نفر شرکت(رزمندگان بود 

غيرخوابگاهي و بقيه % ۸/۲۴دانشجويان ساکن خوابگاه،  ۵/۷۲%

داري بين نمره امتحان علوم پايه اختالف آماري معني. نامشخص بودند

   ).p=۹۷۰/۰(دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي مشاهده نشد 

و دانشجويان  ٣٤/١٢٢±٥٥/٢٣تهراني دانشجويان  ميانگين نمره

داري بين ، تفاوت معنين آماريآزمو. بود ٨٥/١١٧±١٠/١٩غيرتهراني 

ها نشان نداد ها و غيرتهرانينمره امتحان علوم پايه تهراني

)۳۱۸/۰=p.(  

  
و مقايسه مورد مطالعه ميانگين نمره آزمون جامع علوم پايه دانشگاه  )٥جدول 

  ١٣٨٧تا  ۱۳٨٣ هايآن با ميانگين کشوري طي سال

  ←نمره آزمون

  ↓دوره

  نيانگيم

 کشور کل

 نيانگيم

 دانشگاه

  حداکثر

 دانشگاهدر 

  حداقل

 دانشگاهدر 

 ٩٥ ١٣٦ ١٠٠ ١١٦  ٨٣شهريور 

 ٩٠ ١٤١ ٩٠ ١٣١  ۸۳اسفند 

 ٧٨ ١٣٧ ١٢١ ١١٨  ٨٤شهريور 

 ٩٤ ١٤٧ ٩٤ ١٣٣  ۸۴اسفند 

 ٩٣ ١٤١ ١٢٩ ١٢٥  ٨٥شهريور 

 ١١٣ ١٤٦ ١٢٥ ١٣٣  ۸۵اسفند 

 ٦٥ ١٣٣ ١٠٢  ۱۰۹  ٨٦شهريور 

 ٨١ ١٣١ ١١٦ ١١٥  ۸۶اسفند 

 ٨٧ ١٣٣ ١٠١ ١١٧  ٨٧شهريور 

 ٩٧ ١٢٩ ١١٧ ١١٦  ۸۷اسفند 

  

ريت افراد ثاك در رابطه با فاصله قبولي دانشجويان از ديپلم تا دانشگاه،

بالفاصله بعد از ديپلم وارد % ٤/٤٦ فراواني نسبي مطالعه بامورد 

 ٥٦/١١٩±٩٤/١٩و ميانگين نمره آزمون جامع آنان  ندبود دانشگاه شده

بودند و  سال وارد دانشگاه شده ٤فاصله يک تا مابقي آنان با . بود

كه دست آمد به ۶۸۱۲/۱۱۶±٦٣/٢٠ميانگين نمره آزمون جامع آنان 

هاي داري بين ميانگين نمره فاصلهياختالف معن ،آزمون آماري

  .)p=۷۵۲/۰( مختلف نشان نداد

شده آزمون جامع علوم پايه، ميانگين نمره دوره بررسي ١٠از ميان 

، اسفند ١٣٨٥، شهريور ١٣٨٤ورد مطالعه ما در شهريور دانشگاه م

باالتر از ميانگين نمره کشوري بود و در بقيه  ١٣٨٧و اسفند  ١٣٨٦

تر بود شده از ميانگين نمره کشوري پايينها در مدت مطالعهدوره

  ).٥جدول (

  

مورد مطالعه كنندگان دانشگاه شركت در مواد درسيرتبه اكتسابي  )٦جدول 

 .شدههاي تعيينطي سال

  ←دوره

  ↓نام درس

  شهريور 

۸۴  

  شهريور 

٨٥  

  اسفند

٨٥  

  متوسط بسيار خوب  متوسط آناتومي

  خوب خوب  متوسط فيزيولوژي

  رقابل قبوليغ غيرقابل قبول  متوسط شناسيجنين

  قابل قبول خوب  خوب شناسيبافت

  قابل قبول متوسط  متوسط بهداشت عمومي

  متوسط متوسط  متوسط ژنتيک

  قابل قبول خوب  متوسط شناسيايمني

  قابل قبول خوب  قابل قبول زبان

  ار خوبيبس خوب  خوب انديشه اسالمي

  قابل قبول بسيار خوب  بسيار خوب بيوشيمي

  قابل قبول غيرقابل قبول  متوسط تغذيه

  رقابل قبوليغ قابل قبول  متوسط شناسيآسيب

  خوب قابل قبول  متوسط فيزيک پزشکي

  خوب متوسط  متوسط شناسيروان

  متوسط بسيار خوب  بسيار خوب شناسيانگل

  متوسط بسيار خوب  خوب شناسيقارچ

  قابل قبول خوب  خوب شناسيحشره

  رقابل قبوليغ متوسط  خوب شناسيباکتري

  متوسط متوسط  قابل قبول شناسيويروس

  

در رابطه با کيفيت دروس امتحاني در اين آزمون، دروس بيوشيمي و 

شناسي وضعيت ضعيف اسالمي کيفيت مطلوب و درس جنين انديشه

بسيار  رتبه كيفي دروس شامل؛ ).٦جدول (هاي مربوطه داشتند در سال

  .خوب، خوب، متوسط، قابل قبول و غيرقابل قبول بود

شناسي، انديشه نمره دروس زبان، فيزيولوژي، آناتومي، باکتري ميانگين

ترتيب؛ به کل کشوراسالمي، بهداشت و بيوشيمي در مدت مطالعه در 

و ميانگين نمره  ٣٤/٩و  ١١/١١، ١٥/٥، ٣٤/٧، ٣٠/١٥، ١٨/١٤، ٩٦/٦

، ٧٢/١٣، ٦٢/٥ترتيب؛ اين دروس در دانشگاه مورد مطالعه ما به

ميانگين نمره دروس ذکرشده . بود ٨/٨و  ٩٤/٩، ٣٦/٥، ٢٣٠/٦، ٦١/١٣
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  .آورده شده است ٧جدول هاي آزمون جامع علوم پايه در کل کشور و در دانشگاه در دورهدر 

  

 با هاو مقايسه آن ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۳هاي در امتحان جامع علوم پايه طي سالمورد مطالعه دانشجويان دانشگاه امتحانی س ودر شاخص ميانگين نمره اكتسابي )۷ جدول

  ميانگين نمره كشوري

  ←دوره

 ↓دروس امتحانی

شهريور 

٨٣ 

اسفند 

٨٣ 

 شهريور

٨٤ 

اسفند

٨٤ 

شهريور 

٨٥ 

 اسفند

٨٥ 

شهريور

٨٦ 

 اسفند

٨٦ 

 شهريور

٨٧ 

 اسفند

٨٧ 

  زبان

 ٣٨/٦ ٣٢/٧ ١٨/٧ ٢/٦ ٧٦/٧ ٤٤/٧ ١٨/٧ ٤١/٥  ۴۱/۷ ٣٢/٧ ميانگين کل کشور

 ١٢/٦ ٦٧/٤ ٦ ٧١/٤  ٦/٧٢ ٥٩/٧ ٣ ٨٢/٥ ٨٣/٥ ٨/٥ دانشگاهميانگين 

 ٤١/٨ ٥/٩ ٩١/٨ ٠٢/٨ ٢/١٠ ١/١٠ ١١/٩ ١٣/٨ ٤٨/٩ ١٠ دانشگاهحداکثر 

 ٤ ٤ ٦٣/٤ ٥/٢ ٤٢/٥ ٣ ٣ ٢ ٥٢/٥ ٥٦/٥ دانشگاهحداقل 

  فيزيولوژی

  ١٣/١٥  ١٦/١٤  ٢٥/١٤  ٥٥/١٢  ٥/١٤  ١/١٤  ٦٤/١٥  ٥٧/١٢  ٩٥/١٥  ٩٦/١٥  ميانگين کل کشور

  ٠٤/١٦  ٦٧/١١  ٥٢/١٥  ٧١/١٢  ٤٨/١٤  ٠٤/١٥  ٦٧/١٣  ٧٩/١٢  ١٧/١١  ٢/١٤  دانشگاهميانگين 

  ٠٤/١٦  ۴/۱۶  ٣/١٦  ١/١٥  ٨/١٥  ٢/١٧  ٢/١٨  ٨٢/١٥  ٩/١٧  ٦/١٨  دانشگاهحداکثر 

  ۱/۱۴  ٩  ٥/١١  ١/٩  ١١  ٦/١٠  ١١  ٥/٧  ٢/١١  ١٢  دانشگاهحداقل 

  آناتومی

  ٣٨/١٦  ٨٤/١٤  ٢٢/١٥  ٥٩/١٤  ٩٢/١٥  ٦٧/١٤  ٥٢/١٤  ٧/١٥  ۵۴/۱۶  ٧١/١٤  ميانگين کل کشور

  ٣٢/١٦  ٣٢/١٣  ٦٩/١٦  ٤٣/١١  ١/١٥  ٨١/١٦  ٦٧/١١  ٨٥/١٥  ٦٧/٨  ٢٧/١٠  دانشگاهميانگين 

  ٢٠  ٥/١٨  ٦/١٩  ٩/١٨  ٩/١٩  ٢/١٨  ٩/١٨  ٨/١٩  ۲۰  ٤/١٨  دانشگاهحداکثر 

  ١/١٤  ٢٥/٧  ٨/١١  ٥/٧  ٧/١٣  ٢/١٠  ٧/١١  ٣٢/٨  ٦٧/٨  ٤٤/٩  دانشگاهحداقل 

  شناسیباکتری

  ٠٥/٧  ٧٩/٦  ٩/٦  ٩٣/٦  ۷۷/۷  ۷۷/۷  ٦٩/٧  ٦٩/٧  ١١/٨  ٧٢/٦  ميانگين کل کشور

  ٨/٦  ٦٧/٥  ٢٤/٦  ٦  ٤٥/٦  ٤٨/٧  ٣٣/٥  ٠٦/٨  ٥  ٣٣/٥  دانشگاهميانگين 

  ٥٨/٥  ٥/٨  ٠٧/٩  ٢٦/٨  ١٩/٩  ٦٧/٩  ٣٩/٩  ٣٣/٩  ١٢/٩  ٣٢/٨  دانشگاهحداکثر 

  ۵/۳  ٥/٤  ٤٧/٥  ٣  ۴  ٥  ٣٣/٥  ٥/٣  ٥  ١٧/٤  دانشگاهحداقل 

  انديشه اسالمی

  ٤٥/٤  ٦/٥  ۳/۲  ٠٤/٤  ١٧/٥  ٩٦/٥  ٤٦/٥  ٣٢/٦  ٧٨/٥  ٤٩/٦  ميانگين کل کشور

  ٣٢/٥  ۷  ٦٧/٢  ٣١/٤  ۶  ٣٤/٦  ٤١/٥  ٥  ٣/٦  ٣٣/٥  دانشگاهميانگين 

  ٤٣/٥  ٧٥/٦  ٤٦/٤  ٣٣/٧  ٩١/٦  ٤/٦  ۰۷/۷  ٥/٧  ۶۹/۷  ۳۱/۷  دانشگاهحداکثر 

  ٦٤/٣  ٦٣/٣  ٧٧/١  ٣  ١٧/٤  ٥  ٣  ٦٧/٤  ٣/٤  ۵/۲  دانشگاهحداقل 

  بهداشت

  ٨٦/١٠  ٠٢/١٢  ٤/١٠  ٥١/١٠  ٦٥/١١  ٢٤/١٠  ٠١/١٢  ٠٣/١١  ٩٢/١٢  ٥٥/٩  ميانگين کل کشور

  ٥٦/١٠  ١٠  ٢٧/٩  ۲۹/۱۰  ٩٣/١٠  ٨١/٩  ٨  ٧٣/١٠  ٦٧/١٠  ٢/٩  دانشگاهميانگين 

  ١٢  ٥/١٣  ٥/١١  ١٢  ٦/١٢  ٧/١١  ٥/١٣  ٤/١٢  ٩/١٣  ٤/١١  دانشگاهحداکثر 

  ١/١٠  ١٠  ٥٩/٩  ٣٣/٦  ٨  ١٣/٨  ٨  ٨  ٧/١٠  ۷  دانشگاهحداقل 

  بيوشيمی

  ٦/٩  ٨٣/٧  ٣١/٩  ٣٧/١٠  ٦٢/٩  ٦٨/٨  ٩٦/٨  ٩١/٨  ٩٩/٩  ١٩/١٠  ميانگين کل کشور

  ۰۴/۱۰  ٨  ٠٧/١٠  ٢٩/٩  ٠٣/٩  ٥٦/٩  ٣٣/٦  ٨٨/٩  ٨٣/٧  ٩٣/٨  دانشگاهميانگين 

  ٧/١١  ٧/١٠  ١/١٢  ٣/١٢  ٢/١٢  ۳/۱۱  ٢/١١  ٨/١٠  ٦/١١  ٧/١١  دانشگاهحداکثر 

  ٢١/٧  ٢٥/٥  ٦٣/٧  ٧  ۵  ٦٧/٥  ٦  ٥  ٨٣/٧  ٦٧/٧  دانشگاهحداقل 

  

  بحث 

داري بين متغير سن و نمره آزمون جامع در اين مطالعه، ارتباط معني

 رودباريو ] ٦[ نورانفتحياين نتيجه با نتايج مطالعات . دست نيامدبه

. همخواني دارد] ٧[ غرويهمخواني ندارد، ولي با مطالعه ] ٣[

اين دو متغير در اين مطالعه شايد به اين دارنبودن ارتباط بين  معني

سال بوده و  ٧/٢١دليل باشد که اکثريت افراد داراي متوسط سن 

پراکندگي سني در اين جامعه کم بوده است، وگرنه نتايج مطالعات 

گوناگون نشان داده است که افراد با سن کمتر، موفقيت تحصيلي 

  .اندبهتري داشته

 مجرددانشجويان ميانگين نمره ه نتايج اين مطالعه نشان داد ک

. است ٥٨/١٢٤±١٩ متاهلدانشجويان ميانگين نمره و  ٨١/١١٧±٢٠

 آماريبا وجود نمره بيشتر دانشجويان متاهل در اين مطالعه، اختالف 

داري بين آنها نشان داده نشد که اين نتيجه با نتايج تحقيق معني

  ].٧[همخواني دارد  غروي

پايه و معدل ديپلم ارتباط مستقيم نسبتاً خوبي همچنين بين نمره علوم 

طوري كه هرچه معدل ديپلم باالتر بود، نمره علوم پايه به. وجود داشت

در رابطه با  اسماعيلياين نتيجه با نتايج مطالعه . نيز باالتر بود

تر با پيشرفت تحصيلي همخواني چگونگي ارتباط معدل مقطع پايين

  .دارد

دار بين نمره امتحان علوم پايه ف معنياختالدر اين مطالعه، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  رمضان رحماني  ۱۲
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اين نتيجه با . دست نيامددانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي به

شايد اين اختالف ناشي از ]. ۷[ندارد  همخواني غروينتايج تحقيق 
اين باشد که تعداد دانشجويان غيرخوابگاهي در اين مطالعه اندک است 

  .مطلوب استيا شايد شرايط خوابگاهي اين دانشگاه 

افراد با بيشترين فراواني % ٤/٤٦نتايج مطالعه حاضر نشان داد که 
افراد با فاصله يک سال و % ٦/٥٣اند و بدون فاصله وارد دانشگاه شده

رغم وجود اند که نتيجه آزمون آماري عليبيشتر وارد دانشگاه شده

نتيجه با اين . داري بين آنها نشان ندادتفاوت در دو نمره، اختالف معني

در رابطه با تاثير فاصله مقطع تحصيلي بر پيشرفت  غروينتايج تحقيق 
  ].٧[تحصيلي همخواني دارد 

اين دانشگاه بهترين نمره آزمون جامع علوم پايه را در دو دوره شهريور 

هاي ساليعني اين دانشگاه نسبت به. کسب نموده است ١٣٨٥و اسفند 
داري نيز بين نمره سال معنيرشد داشته که اختالف  ١٣٨٥قبل از 

هاي بعد تا سال ولي در سال. دست آمدهاي قبل از آن بهبا سال ١٣٨٥

اين مطلب از . که اين مطالعه انجام شده، اُفت نمره داشته است ١٣٨٧
رسد اُفت نمره شهريور نظر ميبه. منظر مختلف نياز به بررسي دارد

کننده اين دانشگاه مربوط به اين باشد که تعداد شرکت ١٣٨٦سال 

. تواند مالک درستي براي مقايسه باشدفقط دو نفر بوده است که نمي

توان مساله داليل ديگر روند تغييرات نمره در اين دانشگاه را مي
نبودن آنان در مقايسه با علت بورسکاهش انگيزه دانشجويان به

يات دانشجويان قبلي و همچنين تغييرات رويکرد دانشگاه و اعضاي ه

در . علمي آن از آموزش به پژوهش در اين مقطع زماني دانست
  .روند رو به رشدي داشته است ١٣٨٣مجموع، تغييرات نسبت به سال 

ويژه منطقه يک، همچنين دانشجويان با سهميه قبولي مناطق به

ميانگين نمره بيشتري نسبت به سهميه قبولي غيرمناطق کسب 

داري بين نمره منطقه يک با معني اند و آزمون آماري، اختالف کرده
هاي اين نتيجه با يافته. )>۰۵/۰p( نمره سهميه شاهد نشان داد

بيانگر عدم وي نتايج تحقيق ]. ٩[متفاوت است  عسكريانمطالعه 

دار آماري در پيشرفت تحصيلي دانشجويان ايثارگر و يوجود تفاوت معن
بودن نوع رشته، تعلت متفاوشايد تفاوت نتايج اين دو به .آزاد است

  ].٩[هاي مورد مطالعه باشد مقطع تحصيلي يا تعداد نمونه

 ٤ميانگين نمره دانشگاه مورد مطالعه ما در تمامي دروس امتحاني، در 
و  ١٣٨٦، اسفند ١٣٨٥، شهريور ١٣٨٤شهريور (دوره آزمون  ١٠دوره از 

 تر ازدوره، پايين ٦باالتر از ميانگين کشوري و در ) ١٣٨٧اسفند 

اين نتيجه نشانگر اين مطلب است که . ميانگين کشوري بوده است

تواند در رقابت با ديگر اين دانشگاه توان رشد بالقوه دارد و مي
  .ها جايگاه بهتري را کسب نمايددانشگاه

ارزيابي نمره اکتسابي دانشجويان در دروس آزمون جامع علوم پايه 

شناسي رتبه فقط دروس بيوشيمي و انگل ١٣٨٤در سال نشان داد که 
% ١٥/٦٣(اند و بقيه دروس امتحاني در علوم پايه بسيار خوب داشته

فقط نيز  ١٣٨٥در سال  .اندين داشتهيرتبه متوسط به پا نمره با )دروس

 ،%٧٨درس انديشه اسالمي رتبه بسيار خوب داشته و بقيه دروس يعني 

هاي ن نتايج، ضرورت توجه گروهاي .اندين داشتهيرتبه متوسط به پا

. کندآموزشي براي ارتقاي هرچه بيشتر کيفيت آموزش را طلب مي

عنوان دروس مهم و مقايسه آنان  ٧همچنين ميانگين نمره اکتسابي 

با نمرات کشوري نشان داد که فقط درس انديشه اسالمي نمره 

  .باالتري دارد که در اين دانشگاه مورد انتظار است

  

  ريگينتيجه

 ساله مورد بررسي،۵در مقطع  ميانگين نمره آزمون علوم پايه دانشگاه

 نمودهفت اُ ۱۳۸۵سال  ولي نسبت به است، روند رو به رشدي داشته

 با .داردفاصله  بعضاً ميانگين نمره کشوري و همچنين نسبت به است

توان مي ،اي که در اين دانشگاه وجود داردهاي بالقوهظرفيت توجه به

 هاي آموزشي،بهتر در عملکرد گروه ريزيو برنامه اريزسياستگ با

هاي يابيان، ارزشدانشجويپذيرش  شرايطهاي نوين تدريس، روش
تري در برنامه کيفيت مطلوبآموزشي،  امکانات کردنمستمر و فراهم

  .وجود آورددرسي رشته پزشکي و نتايج آن در اين دانشگاه به

  

هاي معنوي و مادي  ن از حمايتنويسندگا :تشکر و قدرداني

معاونت محترم پژوهش دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي 

...ا بقيه
هاي معنوي معاون و کارشناسان محترم آموزش  و از حمايت )عج(

...ا دانشگاه علوم پزشکي بقيه
  .نمايد گزاري مي سپاس )عج(
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