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مقدمه
قیو فهم دقیلیتحصشرفتیپي هانهیزمشیپیکی از 

یآموزشدورهی، عمومیپزشکيبعديهامطالب دوره
عالقمند يبرایفرصتبوده و این دوره یپزشکهیعلوم پا

در لینسبت به ادامه تحصیپزشکانیکردن دانشجو
یپزشکهیعلوم پادوره.استهیعلوم پایتخصصيهارشته

هايماریو درمان بصیتشخ،يریگشیپیاندر درك مب
یرشته پزشکانیدانشجومیتماشته ودايادیزتیاهم

هیجامع علوم پاآزموندر یستیبایلیترم تحص5پس از 
آزمون،نیدر ایو در صورت قبول]1- 2[شرکت نموده

امتحانات . هستنديدر مقطع بعدلیمجاز به ادامه تحص
در یپزشکانیدانشجويبرا1368از سال هیجامع علوم پا

از یکیو گرددمیو اسفند برگزاروریدو نوبت شهر
انیدانشجويهاآموختهیابیارزشجهتهامونآزنیترمهم
].1-3[دشابمیهیدوره علوم پاانیدر پا

و هم هادانشگاهيهم براآزموننیدر اکسب نمره قبولی
است، چرا يادیزتیاهميدارایپزشکانیدانشجويبرا

-همبوده،یلیتحصتیموفقاریآن به عنوان معجیکه نتا

به عنوان اعتبار توسط دانشجو احراز شده هرتبنیچن
در یکننده سطح آموزشنیی، شاخص تعهادانشگاهمیعل

توجه در نکته قابل].4- 5[باشدمیمختلف يهادانشگاه
تربیت نیروي انسانی گروه پزشکی این است که نیازهاي

د و قادر به حل مشکالت مربوطه باشندنجامعه را بشناس
از کایت به روند تحوالت نظام آموزش عالی حنگاهی].6[

ل یترین مساعمدهبه عنوان ي کیفیهاسیر نزولی شاخص
رشد کمی . داردآموزش عالی کشور طی ده سال گذشته 

آموزش عالی، بدون توجه به کمبود منابع و حساسیت زیاد 

بت به این سیستم، لزوم توجه به اثربخشی و جامعه نس
].7[عالی را ضروري نموده استآموزشکارآیی نظام 

یآموزشيهاتیفعاللیبه تحلکه یآموزشیابیارزش
نییجهت تعپرداخته و یدانشگاهستمیانجام شده در س

ایهدف ند،یبرنامه، فرآکیارزش ایو یاثربخشت،یفیک
بازخورد مراحل انجام و دیآمیدرءبه اجرایبرنامه درس

زانیتوان ممیاساس آن برو دهد،میرا نشان ندیفرآکی
جینتاو دسترسی به عدم حصول به اهدافایحصول و 

شاخص نیبهتر،قرار دادیو متعارف را مورد بررسیمنطق
].8-9[باشدمییبه اهداف آموزشدستیابیزانیم

شودمیموجب یآموزشتیوضعییشناسا
و حیبر اساس اطالعات صحهايزیرو برنامههايگیرتصمیم

کندمیرا قابل دفاع هايگیرتصمیمصورت گرفته و قیدق
عوامل مؤثر یفیو کمیکتیوضعیبررس،رونیاز ا].10[

س،یروش تدر،یمانند برنامه درسیدر آموزش پزشک
به ومیعليهابا استفاده از روشیمنابع و امکانات آموزش

یپزشکيهادانشکده].11[باشدمیطور گسترده الزم 
استفاده ،یآموزشقیدقيزیرموظف هستند تا با برنامه

نیبه ایو پژوهشیو منابع آموزشمیعلتأیاز هستهیشا
برنامه از کیيجا که نحوه اجرااز آن. ابندیمهم دست 

ءااجرنیدر حیابیاست، نظارت و ارزترتیآن پر اهمهیته
].12[باشدمیيرورضیبرنامه آموزشيبعد از اجرازیو ن

نوع درس، ات مختلف عوامل متعددي از جملهمطالعدر 
فصل واحد درسی، نمره پایان ترم هر درس، حجم سر

نحوه آمادگی جهت آزمون، میزان اختصاص وقت جهت 
آمادگی براي آزمون، اهمیت تدریس واحد درسی در مقطع 

ت تدریس مدرس، میزان عالقمندي به علوم پایه، کیفی
،واحد درسی، میزان اهمیت واحد درسی در امتحان جامع
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ونحوه استفاده مدرس از وسایل سمعی و بصري 
معدل ترم پنجم و ، داشتن سابقه مشروطی، آزمایشگاهی

، جنسیت، وضعیت تأهل، سن، همعدل کل دوره علوم پای
،يکور سراسرکنجینتارستان،یسوابق دانشجو در دوره دب

استفاده از خوابگاه وهیپاطول دوره علومکنکور،هیسهم
بر نتیجه امتحان جامع علوم پایه دانشجویان انیدانشجو
].2، 12-19[تأثیرگذار بوده استپزشکی

اي در رفسنجان چنین مطالعهکنونبا توجه به این که تا
جینتاتیاز وضععاطالجهتلذا انجام نشده است، 

و عوامل مؤثر بر آن و انیدانشجوهیعلوم پاياهآزمون
مطالعه نیا،موجودتیوضعءجهت ارتقایه راهکار عملیارا

هیآزمون جامع علوم پاجیعوامل مؤثر بر نتایبا هدف بررس
تیلغا1384يهاساليورودیپزشکانیدانشجویپزشک

دگاهیرفسنجان از دیدانشگاه علوم پزشک1388
.شدانجام انیدانشجو
هاو روشمواد

بود که کلیه یمقطع- یفیتوصاین مطالعه یک تحقیق 

1384-1388يهاساليورودیرشته پزشکانیدانشجو
بودند، به شرکت کردههیکه در امتحان جامع علوم پا

.وارد مطالعه شدند)نفر185(صورت سرشماري 
جینامه عوامل مؤثر بر نتاپرسشاطالعاتيآورجمعابزار
که مشتمل بر دو قسمت؛ مشخصات جامع بودآزمون

دموگرافیک دانشجویان شامل سن، جنس، وضعیت تأهل، 
فاصله اخذ دیپلم تا وروود به دانشگاه، سال شرکت در 
آزمون و غیره و قسمت دوم شامل اهمیت تدریس دروس، 

فصل دروس، ي به دروس، حجم سرمندعالقهمیزان 
ي لیکرتی ازهاکیفیت تدریس دروس و غیره با گزینه

. بود،)4بند (اصالً اهمیت نداردتا )1بند (اهمیت زیاد
جهت تعیین روایی از روش روایی محتوي و صوري 
استفاده شد و جهت تعیین پایایی از روش آلفاي کرونباخ 

نامه االت پرسشؤتفاده شد که ضریب همسانی درونی ساس
.به دست آمد75/0

طرح و بیاز تصوپسروش کار به این صورت بود که 
کسب اجازه از اداره آموزش کل دانشگاه و آموزش 

نیشده توسط محققینامه طراحسشی، پردانشکده پزشک
هیآزمون جامع علوم پاجیدر مورد عوامل مؤثر بر نتا

پس از ،انیدانشجودگاهیاز دیپزشکانیدانشجویپزشک
اریدر اختو کسب رضایتاهداف پژوهشحیتوض

مهلت داده هاآنبهساعت 24. رار داده شدقانیدانشجو
به صورت خودگزارشی تکمیل را هانامهشد تا پرسش
.دهندنموده و تحویل 

افزاربا نرمانهیشده پس از ورود به رايآورجمعاطالعات
.قرار گرفتلیو تحلهیمورد تجز15ۀنسخSPSSآماري

و "نیانگیم±اریانحراف مع"به صورت میکيهاداده
به . دیگزارش گرد")%(تعداد "به صورت یفیکيهاداده

نیچنو هم"کیدموگراف"يرهایارتباط متغیمنظور بررس
هر درس از نظر دانشجو، سیتدرتیاهم"يرهایمتغ
به هر يمندعالقهزانیهر درس از نظر دانشجو، متیاهم

حجم سر فصل هر درس از زانیدرس از نظر دانشجو، م
در هر درس از نظر دیاساتسیتدرتیفیکنظر دانشجو، 

هر يوقت صرف شده برانیانگیمنیشتریدانشجو و ب
از هیجامع علوم پاانامتحجیبا نتا"درس از نظر دانشجو

)Analysis of Covariance; ANCOVA(انسیکوارزیآنال

در نظر 05/0هادر آزمونيدارمعنیسطح . دیاستفاده گرد
.گرفته شد
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نتایج
بودند، مطالعه طیکه واجد شراییدانشجو185انیماز

گویی میزان پاسخ(به سؤاالت پاسخ دادند نفر 120
حداقل و حداکثر سننتایج نشان داد که %). 9/64

سال و به طور 27و21ي پژوهش به ترتیبهانمونه
ي پژوهش هابیشتر نمونه.بودسال 88/23±42/1متوسط 

.بودند)%3/83، نفر100(و مجرد) %3/53، نفر64(مؤنث
شاغل ) %8/5(نفر7داراي دیپلم ریاضی و ) %2/4(پنج نفر

، بودنمیبو، ي پژوهشهانمونهاز %) 8/70(نفر85.بودند
)%2/4(نفر 5ی، منزل شخصداشتن ) %7/61(نفر74

نفر62،در خوابگاهیزندگ%) 2/52(نفر60،شاغل بودن
رشته پزشکی،در لیحصتبه ادیزدادن تیاهم)7/51%(

)%7/1(، دو نفراستفاده از درسنامه)%95(نفر114
یاستفاده از جزوه کالس)%5/2(سه نفراستفاده از کتاب،

هیعلوم پاعامتحان جامنتایج مثبت بر ریتأثيرا دارا
.دانستندمی

به نسبتي پژوهش هااز نمونه) %8/45(نفر55فقط 
نظر موافق هیعلوم پاامتحان جامع يضرورت برگزار

يبرگزاري پژوهش هانمونهاز)%8/80(نفر97داشتند و 
ریدر مورد تأث. دانستندمیزا امتحان جامع را استرس

59،ینیدروس باليریادگیدروس علوم پایه در يریادگی
یفپاسخ من)%8/50(نفر61پاسخ مثبت و)%2/49(نفر

جامع با سرفصل سؤاالت امتحانیخواناز نظر هم. دادند
)%35(نفر42اد،یزیلیخگزینه )%2/4(پنج نفردروس، 

کم گزینه )%8/10(نفر13متوسط و)%50(نفر60اد،یز
،یرشته پزشکیشغلندهیدر مورد آ. نده بودرا انتخاب کرد

ندهیآ)%2/39(نفر37خوب،یلیخندهیآ)%1/9(نفر11

)%10(نفر12متوسط و ندهیآ)%7/41(نفر50خوب،
.بد را انتخاب کرده بودندیلیخندهیآ

هر کدام از دروس در دوره علومسیتدرتیاز نظر اهم
86(کننده در طرحافراد شرکتتیاکثرب،یبه ترتهیپا

دادند، بعد از آنینمره عالمیبه درس آناتو%) 7/71،نفر
زبان به ) %2/64(نفر77و يولوژیزیفبه) %70(نفر84

افراد تیاکثرنیچنهم. دادندینمره عالیتخصص
کیزیفسبه در%) 8/53، نفر64(کننده در طرحشرکت
به ) %8/35(نفر43دادند، بعد از آن ارزشینمره بیپزشک
يهانمرهیسشناقارچبه ) %7/21(نفر 26و یشناسحشره

.ص دادندیخصتهر درس را سیتدرتیاز نظر اهمنییپا
ب،یبه ترتهیر درس در امتحان علوم پاهتیمورد اهمدر
به %) 5/82(نفر99کننده در طرحافراد شرکتتیاکثر

نفر96بايولوژیزیدادند، فینمره عالمیدرس آناتو
گرفتند ینمره عال)%7/51(نفر62بايو پاتولوژ)80%(

دروس را به خود نیتراول تا سوم مهميهاکه رتبه
فرادااز%) 30(نفر 36نیچناختصاص دادند و هم

نمره یپزشککیزیبه درس فکننده در طرحشرکت
)%6/28(نفر34بایشناسارزش دادند، بعد از آن حشرهیب

افتیرا درارزشینمره ب)%7/21(نفر26بایسشناقارچو 
را به تیاز نظر اهمنییپايهادروس نمرهنیکردند که ا

.خود اختصاص دادند
به هیبه دروس علوم پاانیدانشجويمندعالقهمورد در
، نفر68(کننده در طرحافراد شرکتتیاکثرب،یترت
دادند، سپس ینمره عاليولوژیزیبه درس ف%) 7/56

نفر40بایو زبان تخصص)%4/50(نفر60بامیآناتو
از )%1/52(نفر62نیچنهم. گرفتندینمره عال)3/33%(

نمره یپزشککیزیبه درس فکننده در طرح، افراد شرکت
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و مییوشیبدروس بیارزش دادند، بعد از آن به ترتیب
) %5/42(نفر51و )%8/45(نفر55ی با شناسحشره
به دروس را به يمندعالقهزانیاز نظر منییپايهانمره

.دخود اختصاص دادن
حجم سر فصل نیشتریکه بیدروس،انینظر دانشجواز

بامیدرس آناتوب،یبه ترتارا بودندرا دهیدروس علوم پا
و )%1/55(نفر65بامییوشی، بعد از آن ب)%2/62(نفر74

نیچنهم. شدندمیرا شامل )%55(نفر66بايولوژیزیف
، نفر56(مطالعهنیکننده در اشرکتافرادتیاکثر

حجم سر نینمره کمتریشناسبه درس حشره%) 7/46
نفر52بایپزشککیزیففصل را دادند، بعد از آن

نمره نیکمتر)%2/39(نفر47بایسشناقارچو )3/43%(
از نظر حجم سر فصل را به نییپايهارا گرفتند و رتبه

.خود اختصاص دادند
57ب،یبه ترتهیپادروس علومسیتدرتیفیمورد کدر
نمره یکنندگان به درس زبان تخصصشرکت)%9/47(نفر
)%7/46(نفر56ومیبه درس آناتو)%7/46(نفر56،یعال

نفر54نیچنهم.دادندینمره عاليولوژیزیبه درس ف
نمره را دادند، بعد نیترنییپامییوشیبدرسبه )4/45%(

و )%5/37(نفر45بایپزشککیزیس فواز آن در
از نظر نییپايهانمره)%2/34(نفر41بایشناسحشره

را به خود هیپاروس علومدر دسیتدرتیفیکزانیم
.اختصاص دادند

صرف شده برحسب در بررسی بیشترین میانگین وقت 
بیشترین وقت را)%5/67(نفر81به دروس علوم پایه، روز

و يولوژیزیفبه درس )%5/62(نفر75، میناتوبه درس آ

. اختصاص داده بودنديپاتولوژبه درس )%3/34(نفر41
نیکننده کمترافراد شرکتاز )%3/48(نفر58نیچنهم

وقت صرف شده برحسب روز را به درس نیانگیم
نفر52بایسشناقارچدادند، بعد از آن یشناسحشره

بیبه ترت)%3/43(نفر52بایپزشککیزیو ف)3/43%(
.کردندافتیوقت صرف شده را درنیانگیمنیکمتر

ارتباط هیامتحان جامع علوم پاهو نمرجنسیت بین 
تجزیه و نتایج . )p=354/0(داري مشاهده نشد آماري معنی

امتحان جامع نمراتنشان داد که بین تحلیل کواریانس
در دروس ) از نظر دانشجو(سیتدرتیاهمباهیعلوم پا
رابطه يمونولوژیرابطه معکوس و با درس ایسشناجنین
جینتابین ). p>05/0(وجود داشت يدارمعنیو میمستق

رابطه هیدروس تغذتیبا اهمهیامع علوم پاامتحان ج
رابطه معکوس و یسشناجنیندرس با و میمستق
امتحان جامع جینتا). p>05/0(وجود داشت يدارمعنی

با و یسشناجنیندر درس يمندعالقهزانیبا مهیعلوم پا
رابطه معکوس و یشناسفصل در درس بافترحجم س

در سیتدرتیفیبا کو،)p>05/0(نشان داد يدارمعنی
در درس سیتدرتیفیو کمیقدرس بهداشت رابطه مست

نشان داد يدارمعنیرابطه معکوس و یسشناقارچ
)05/0<p( .مقادیر ، 1جدول درp ارتباط دروس علوم پایه

پزشکی و نمرات آزمون جامع علوم پایه پزشکی گزارش 
.شده است
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هاي پزشکی ورودي سالاز دیدگاه دانشجویان علوم پایه پزشکی در دروس علوم پایه پزشکیعوامل مؤثر بر نمرات امتحان جامع- 1جدول
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1388لغایت 1384

اهمیت تدریس درس
هر درس 

اهمیت هر 
درس دانشجو

میزان 
ي به مندعالقه

هر درس 

میزان حجم سر 
فصل هر درس 

کیفیت تدریس 
اساتید در هر 

درس 

رین میانگین بیشت
وقت صرف شده 
براي هر درس 

492/0345/0979/0080/0914/0168/0فیزیولوژي
079/0257/0467/0623/0263/0641/0بیوشیمی

812/0626/0419/0598/0736/0349/0آناتومی
956/0207/0972/0*914/0186/0033/0شناسیانگل

291/0761/0062/0340/0332/0755/0شناسیویروس
703/0211/0586/0457/0191/0445/0میکروبیولوژي

972/0*476/0707/0982/0372/0015/0بهداشت
062/0099/0653/0199/0066/0745/0پزشکیفیزیک

698/0768/0*505/0276/0473/0040/0شناسیبافت
195/0990/0536/0229/0120/0136/0پاتولوژي

716/0423/0440/0429/0*360/0030/0تغذیه
017/0391/0217/0098/0*039/0*001/0سیشناجنین

149/0818/0826/0869/0787/0*014/0ایمونولوژي
469/0834/0322/0074/0947/0618/0زبان تخصصی
780/0599/0607/0098/0324/0386/0روان پزشکی

880/0206/0127/0338/0984/0696/0ژنتیک
765/0*383/0912/0754/0711/0017/0سیشناقارچ

067/0244/0985/0702/0498/0627/0شناسیحشره

.استدارمعنیارتباط از نظر آماري >05/0p،(Analysis of Covariance; ANCOVA)آنالیز کواریانس : نوع آزمون*

چنین نشان داد از بین همتجزیه و تحلیل کواریانس
اي، فقط سن دانشجویان با نمره جامع زمینههايمتغیر

؛ به این )p=013/0(داشت ) معکوس(علوم پایه رابطه 
معنی که با افزایش سن، نمره امتحان جامع علوم پایه 

.کردمیکاهش پیدا 

نظرات دانشجویان در ارتباط با موفقیت در امتحان جامع 
تأهل، رتبه قبولی، وضعیت وضعیتعلوم پایه با جنس،

تیوصع، شاغل بودن، )بومی، غیر بومی(زندگیمحل
، اتفاقات حول )استیجاري، شخصی، خوابگاه(محل سکونت

و حوش امتحان جامع علوم پایه، مشکالت مالی، تنش با 
، منابع مورد مطالعه جهت هاالسیک، تنش با همهااتاقیهم
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دن امتحان، تأثیر یادگیري زا بوآمادگی امتحان، استرس
دروس علوم پایه در یادگیري دروس دوره بالینی و میزان 

خوانی سر فصل دروس با سؤاالت امتحان و نظر هم
دانشجویان درباره آینده شغلی با نتایج امتحان جامع 

.)p<05/0(ي نداشت دارمعنیارتباط آماري 

بحث
سن يانهیزمریمتغنیپژوهش، بنیايهاافتهیاساس بر

نو بیرابطه معکوس مشاهده شد هیبا نمره جامع علوم پا
يدارمعنیارتباط در این موردي انهیزمهايریمتغسایر 

.نشدمشاهده
و همکاران که در لرستان انجام Namdariدر مطالعه

جنس، سن، شغل، (اي شده است، بین متغیرهاي زمینه
لم تا ورود محل سکونت، نوع دیپلم، فاصله زمانی اخذ دیپ

و نتایج امتحان جامع علوم پایه ) ها، نوع سهمیهبه دانشگاه
در ].12[ي وجود نداشتدارمعنیارتباط 

و Roudbariهمکارش وMashoufYousefiتحقیق
در همدان و زاهدان نشان داده شد که همکارش 

تر نتایج بهتري در دوره دانشجویان مجرد، دختر و جوان
عدم ].19، 16[سایرین کسب کردندعلوم پایه نسبت به 

در نمرات امتحان جامع دختران و دار معنیآماري اختالف 
وPanahandehبا نتایج مطالعهدر مطالعه حاضر، پسران

، 20[خوانی داردهمو همکارش Mohammadiهمکارش 
و همکاران بین Abbasiدر مطالعه در حالی که ].15

نمره امتحان علوم پایه مجرد و مؤنث بودن دانشجویان با
وجود داشت که با نتایج مطالعه ما داري ربطه معنی

].21[خوانی نداردهم
علت موفقیت بیشتر دانشجویان کم سن و سال با قبولی 

در دانشگاه بالفاصله بعد از پایان مقطع دبیرستان و هاآن

در مقایسه با سایر دانشجویان هامیزان آمادگی بیشتر آن
نیاافتهینیترتوجه به مهمبامرتبط باشد و تواندمی

نمره شیافزالیپژوهش در رابطه با سن، احتماالً به دل
در سه 100يبه باالهیدر امتحان جامع علوم پایقبول

امتحان يبرایجهت آمادگانیتالش دانشجور،یسال اخ
در آزمون ينمره بهترجهیدر نتو شده شتریبهیعلوم پا

.کسب کردند
تیاکثربراي پژوهش، نیايهاافتهیاساس بر

ويولوژیزیف،یدروس آناتومبیبه ترتانیدانشجو
،یپزشککیزیو دروس فتیاهمنیشتریبيدارا،يپاتولوژ
نیکمتريدارابیبه ترتیسشناقارچو یشناسحشره

دروس در دوره علوم تیاهمو درسسیاز نظر تدرتیاهم
و انیدانشجويمندعالقهنیشتریحال بنیعدر.بودهیپا

متعلق به دروس بیبه ترتکیفیت تدریس مدرس 
عالقه به نیو کمتریو زبان تخصصمیآناتو،يولوژیزیف

یشناسو حشرهمییوشیب،یپزشککیزیبه دروس فبیترت
بیبه ترتانینظر دانشجواز.بوده استهیپادر دوره علوم
نیشتریبيرادايو پاتولوژيولوژیزیف،یدروس آناتوم

دروس بیوقت صرف شده برحسب روز و به ترتنیانگیم
يدارایپزشککیزیو فیسشناقارچ،یشناسحشره
وقت صرف شده برحسب روز را در دوره زانیمنیکمتر

.باشندمیهیعلوم پا
و میپژوهش دروس آناتونیايهاافتهیتوجه به با

زانیمدروس، تیاهمس،یتدرتیاز نظر اهميولوژیزیف
و سیتدرتیفیحجم سر فصل، کان،یدانشجويمندعالقه

وقت صرف شده برحسب روز نیشتریبنیانگیمزانیم
به ادیزتیدرصد را از نظر اهمنیدروس باالترنیايبرا

االت ؤسادیتعداد زلیبه دلاحتماالً.خود اختصاص دادند
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در مقطع ادیزيکاربردتیو اهمیدر امتحان جامع پزشک
.دروس بوده استنیاینیبال

یپزشککیزیدروس ف،پژوهشنیايهاافتهیتوجه به با
دروس، تیاهمس،یتدرتیاز نظر اهمیشناسو حشره

تیفیکحجم سر فصل،ان،یدانشجويمندعالقهزانیم
وقت صرف شده برحسب روز نیشتریبنیانگیموسیتدر
بودنتیدرصد را از نظر کم اهمنیباالتر،دروسنیايبرا

االت ؤتعداد کم سلیاحتماالً به دل.به خود اختصاص دادند
نیو کاربرد کمتر ایدروس در امتحان جامع پزشکنیا

.بوده استینیدروس در دوره بال
سیتدرتیبا اهمهیامتحان جامع علوم پاجینتانیچنهم

رابطه معکوس و یسشناجنیندر دروس ) از نظر دانشجو(
وجود يدارمعنیو میرابطه مستقيمونولوژیبا درس ا

دروس تیبا اهمهیامتحان جامع علوم پاجینتا. داشت
رابطه یسشناجنینو با درس میرابطه مستقهیتغذ

امتحان جامع جینتا. وجود داشتيدارمعنیمعکوس و 
یسشناجنیندر درس يمندعالقهزانیبا مهیعلوم پا

امتحان جامع جینتا. نشان داديدارمعنیرابطه معکوس و 
رابطه شناسیبا حجم سر فصل در درس بافتهیپاعلوم

در درس بهداشت رابطه سیتدرتیفیبا کزیمعکوس و ن
رابطه یسشناقارچدر درس سیتدرتیفیو کمیقمست

.نشان داديدارمعنیمعکوس و 
درس با نمره جامع تیاز نظر اهمیسشناجنیندرس
حتماالً کم بودن تعداد ا.شترابطه معکوس داهیعلوم پا

در امتحان جامع و سخت یشناسنیاالت درس جنؤس
هیپاآن در امتحان جامع علومتیدرس، از اهمنیبودن ا

درس با نمره جامع تیاز نظر اهمهیدرس تغذ. کاهدمی
دیمطالب مف.داشتمیرابطه مستقانیدانشجوهیپاعلوم

درس در نیاتیاهم،هاانسانهیدرس درباره تغذنیا

نمره جهیدر نتو دهد میشیافزارا هیامتحان جامع علوم پا
.ابدیمیشیافزاهیدرس در امتحان جامع علوم پانیا

با نمره جامع يمنداز نظر عالقهیسشناجنیندرس
االت ؤکم بودن تعداد س. داشترابطه معکوس هیپاعلوم

نیسی در امتحان جامع و سخت بودن اشناجنیندرس 
را درسنیبه اانیدانشجويمندعالقهزانیم،درس

.داده باشدکاهش 
از نظر حجم سر فصل با نمره جامع یشناسبافتدرس

با توجه به حجم احتماالً.داشتعلوم پایه رابطه معکوس 
سالمیه شدن آن در نیو اراشناسیمطالب درس بافتادیز

ن جامع امتحاردرس دنیاجینتاتأثیر اول ورود به دانشگاه 
.ابدیمیکاهش 
مدرس با نمره سیتدرتیفیبهداشت از نظر کدرس

از یشناسدرس قارچ.داشتمیرابطه مستقهیجامع علوم پا
معکوس رابطه هیبا نمره جامع علوم پاسیتدرتیفینظر ک
،یشناسدرس قارچسیتدرتیفیکشیبا افزایعنیداشت

.شده بودستهنمره جامع کازانیاز م
نشان داد که بینهمکارانوJafariطالعه نتایج م

ارتباطمشروطیسابقهداشتنوجامعآزموندرموفقیت
وجامعامتحاندرموفقیتبینولی. داشتوجوددارمعنی
یاشهریور(امتحاندرشرکتزماندانشگاه،بهورودسن

دیدهداريمعنیرابطهجنس،واواقامتمحل،)اسفند
گزارش مطالعه خوددرهمکارانوKhazaei].14[نشد

جامعآزموننمرهدارمعنیهمبستگیکردند که بیشترین
پایه علومدورهکلمعدلوپنجمترممعدلباپایهعلوم

دانشجو،جنسوپایهعلومآزموننمرهوجود داشت و بین
هايدبیرستاندرتحصیلسهمیهسکونت،محل

].22[نداشت وجوددارمعنیآماري تفاوتتیزهوشان،
نشان داد که شهمکاروPanahandehمطالعهنتایج
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نسبتاًدارمعنیبینپیشاعتبارپایهعلومجامعامتحان
پیشجامعامتحاندردانشجویانعملکرددرراباالیی

].15[استداشتهکارورزي
Fathi Nooranاجتماعی - در بررسی عوامل اقتصادي

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مؤثر بر موفقیت تحصیلی 
دارد میچنین بیان 1371- 1372شیراز در سال تحصیلی 

که عواملی چون سن، جنس، نوع دانشکده، مقطع 
تحصیلی، تعداد فرزندان، بعد یا اندازه خانواده و ترتیب 
تولد با موفقیت تحصیلی مرتبط هستند و از عوامل 

].17[شوندتأثیرگذار محسوب می
اي در دانشگاه علوم پزشکی قزوین نشان عهنتایج مطال

داد دانشجویان پزشکی مقطع بالینی اذعان داشتند که 
برخی از دروس دوره علوم پایه نظیر فیزیولوژي، 

تنه کاربرد زیاد، دروس زبان میشناسی و آناتوباکتري
و سرمیاندام و آناتومیشناسی، آناتوتخصصی، ویروس

شناسی، ایمونولوژي، نورو شناسی و قارچگردن، انگل
آناتومی، روان شناسی و بهداشت کاربرد متوسط و 

شناسی، اپیدمیولوژي، بیوشیمی، ژنتیک، تغذیه، بافت
میشناسی و فیزیک پزشکی کاربرد کشناسی، جنینحشره

].18[دارنددر مقطع بالینی
ويولوژیژیدروس فو همکاران Namdariمطالعهدر
ویشناسو دروس حشرهتیاهمنیشتریبايدارمیآناتو

، سیاز نظر تدرتیاهمنیکمتريدارایپزشککیزیف
.بودندهیدر دوره علوم پامنديعالقهودروستیهما

نیشتریبيدارایشناسبافتویدروس آناتوم،چنینهم
نیکمتریشناسروسیوویپزشککیزیو دروس فتیاهم
هیره علوم پاس مدرس در دویتدرتیفیاز نظر کتیاهم

نیشتریبيدارامیدرس آناتو،انیاز نظر دانشجوو بودند 
يدارایشناسروسیوقت صرف شده برحسب روز و درس و

وقت صرف شده برحسب روز در دوره امتحان نیکمتر
زانیمدرس، مسیتدرتیفیکنیب.بودندهیجامع علوم پا

آزمون، يبرایدروس جهت آمادگياختصاص وقت برا
حجم سر فصل واحد ،یدادن به واحد درستیاهمزانیم

دادن به تیاهم،یعالقه به واحد درسزانیم،یدرس
سو و کیاز هیپامدر مقطع علویواحد درسسیتدر

يدارمعنیآزمون جامع در دروس مختلف ارتباط جهینت
یسشناجنیندرس قیتحقنیدر انیچنوجود دارد و هم

درس بهداشت از نظر وسیدادن به تدرتیاز نظر اهم
ما، ارتباط قیتحقجیمدرس مشابه نتاسیتدرتیفیک

].12[امتحان جامع داشتندجیبا نتايدارمعنی
به آموزش با توجه به نتایج پژوهش حاضر الزم است 

تر و عیمطالعه وسيبراشود، توجهانیتر دانشجوقیدق
و در کتب شود، جادیاالزم زهیانگانیتر در دانشجوقیعم

و متناسب ینیاهداف عصورت گیرد، يمنابع مرجع بازنگر
شود، نیتدودانشجو در دوره علوم پایهیآموزشازیبا ن

با،مربوطیآموزشيهاگروهدیاساتیآموزشتیفیک
لیاز وسایابد، ءارتقاسیروش تدريهاارگاهکيبرگزار
هیدر آموزش دروس علوم پایشگاهیو آزمايو بصریسمع

فت اافراد در معرض خطر از نظر شود،ستفادهاشتریب
در یتیتقويهاکالسيبرگزارشده و با ییشناسایلیتحص
این مشکل مرتفع امتحان جامع يقبل از برگزاريهاهفته

هیمورد استفاده در آموزش دوره علوم پايهاروشگردد، 
عوامل مؤثر بر امتحان ییجهت شناساد، نآموزش داده شو

يجهت ارتقایاساسيه راهکارهایاراو یه جامع علوم پا
در چنین استفاده شود و هممجرب نیاز مشاورآموزش

مورد انیبا دانشجودینحوه برخورد اسات،دیجديهایبررس
.ردیقرار گیبررس
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يریگجهینت
در هیدروس علوم پایبا توجه به نقش مهم و اساس

، فتشریمنظور پبهنده،یپزشکان آيهایستگیپرورش شا
در آموزش یاصالحيهاگامو برداشتن تحولجادیا

باید به نظرات دانشجویان بها داده شده و توجه ی،پزشک
.داشتهیعلوم پادوره دروس اي به ویژه

تشکر و قدردانی
محترم و مادي معاونومعنوييهاحمایتازنویسندگان

و پزشکیدانشکدهپژوهشی و آموزشیحوزهمیکارشناسان گرا
پزشکی علومچنین دانشجویان محترم رشته پزشکی دانشگاههم

.دننمایمیگزاريرفسنجان که در مطالعه شرکت کردند، سپاس
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A Survey on Factors Affecting the Results of Comprehensive Examination
of Medical Basic Sciences in 2005 to 2009 Groups of Medical Students

from the Students’ Viewpoints in Rafsanjan University Medical Sciences
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Background and Objective: One of the essential elements of improving the quality of education system is

continuous assessment of educational process. The basic science courses are necessary for academic

achievement, solving problems and clinical decision making in subsequent periods. Therefore, the purpose of

this study was to investigate the factors influencing the results of the comprehensive examination of basic

sciences from the perspective of medical students of Rafsanjan University of Medical sciences (RUMS).

Materials and Methods: This is a discriptive cross-sectional study in which all of the medical student in years

2005-2009 were recruited by census method (185 students). The data was collected via a questionnaire and a

checklist, and then descriptive statistics and analysis of covariance were (ANCOVA) utilized for data analysis.

Results: Response rate in this study was 64.9%. The results indicated a negative association between the age and

the score of the comprehensive examination of basic sciences (p<0.013). There was a statistically significant

association between the score of the comprehensive examination of basic sciences and the importance of

teaching of embryology and immunology courses from the students’ viewpoints, the significance of nutrition,

and embryology courses, the extent to which students were interested in embryology, the size of syllabus of the

histology course, and the quality of teaching in mycology, entomology, and health courses (p<0.05).

Conclusion: Due to the important role of basic science courses, in the development of competence of future

doctors, and in order to develop and change medical education, establishing corrective steps are required in

medical education.

Key words: Perspective of medical students, Effective factors, Results of the comprehensive examination of

basic sciences, Rafsanjan
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