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  21/11/88 :پذیرش مقاله، 27/6/88 :دریافت مقاله
Ø ها، ارزیـابی مـداوم و مـستمر      نظام آموزشی به ویژه در دانشگاه     ناپذیر بهبود کیفیت    یکی از ارکان ضروري و اجتناب     :  مقدمه

زمینـه پیـشرفت     آموزشی علوم پایه پزشـکی پـیش   دوره. باشد وضعیت روند تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف آموزشی می      
ت کسب شده در این دانشجوي پزشکی با استفاده از اطالعا     . باشد  هاي بعدي پزشکی عمومی می      تحصیلی و فهم دقیق مطالب دوره     

بنابراین به منظور شناسائی عوامل مؤثر در موفقیت دانشجویان در امتحان . پردازد دوره به حل مشکالت بالینی و تصمیم بالینی می       
  . جامع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی لرستان مطالعه کنونی انجام گردید

Øجامعه آماري شامل کلیه دانشجویان پزشکی ورودي .  است  تحلیلی–این پژوهش یک مطالعه توصیفی :  مواد و روش ها
گیري به صورت سرشماري و تعداد  روش نمونه.  شرکت کننده در آزمون جامع علوم پایه پزشکی بود1383 تا 1380هاي  سال
 استفاده از نظرات اعتبار علمی پرسشنامه با. ابزار گردآوري اطالعات شامل دو پرسشنامه مجزا است.  نفر بوده است102ها  نمونه

افزار  آوري شده با استفاده از نرم اطالعات جمع. اعضاء هیئت علمی و اعتماد علمی پرسشنامه از طریق آزمون مجدد تعیین گردید
SPSSهاي آمار توصیفی جهت تحلیل اطالعات از آزمون  در این مطالعه عالوه بر روش.  مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت

ANOVAن ، آزموtمستقل و رگرسیون خطی استفاده شده است  .  
Øحجم : نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر نتیجه آزمون جامع علوم پایه در دروس مختلف به ترتیب زیر بوده اند:  یافته ها

، اهمیت سرفصل واحد درسی، نمره پایان ترم هر درس، نحوه آمادگی جهت آزمون، میزان اختصاص وقت جهت آمادگی براي آزمون
تدریس واحد درسی در مقطع علوم پایه، کیفیت تدریس مدرس، میزان عالقمندي به واحد درسی، میزان اهمیت واحد درسی در 

  . امتحان جامع و سر انجام  نحوه استفاده مدرس از وسایل سمعی و بصري و آزمایشگاهی
Ø    زم در آن و با توجه به نقش مهم و اساسـی دروس  به منظور پیشرفت آموزش پزشکی و ایجاد تحول ال     :  بحث و نتیجه گیري

  . رسد هاي اصالحی در آموزش پزشکی ضروري به نظر می هاي پزشکان آینده، ایجاد گام علوم پایه در پرورش شایستگی
Øدانشجویان پزشکی، مقطع علوم پایه، امتحان جامع، عوامل مؤثر، دانشگاه علوم پزشکی لرستان:  واژه هاي کلیدي  
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  مقدمه
زمینه پیشرفت  دورة آموزشی علوم پایه پزشکی پیش

هاي بعدي پزشکی عمومی  تحصیلی و فهم دقیق مطالب دوره
این دوره از نظر اعضاء هیئت علمی فرصتی براي . باشد می

عالقمند کردن دانشجویان پزشکی نسبت به ادامه تحصیل در 
  ). 1(باشد  هاي تخصصی علوم پایه می رشته

ی با استفاده از اطالعات کسب شده در دانشجوي پزشک
گیري بالینی  این دوره به حل مشکالت بالینی و تصمیم

امتحان جامع علوم پایه پزشکی که در پایان ). 2(پردازد  می
اولین مرحله از دوره آموزشی پزشکی عمومی در ایران برگزار 

هائی است که براي ارزشیابی  شود، یکی از مهمترین آزمون می
طول این دوره به طور . یابد هاي دانشجویان ترتیب می آموخته

.  واحد درسی است68سال تحصیلی و شامل   نیم5متوسط 
 بار شرکت در این امتحان موفق به 3ه دانشجویان بعد از چچنان

قبولی نشوند، از ادامه تحصیل در این رشته منع شده و امکان 
این .  بودها بر ایشان میسر خواهد تحصیل تنها در سایر رشته

 همه ساله در دو نوبت شهریور و اسفند و 1368امتحان از سال 
شود که   گزینه چهارجوابی برگزار می210به صورت تستی و با 

 درصد افراد 5 درصد میانگین نمرات 70حد نصاب قبولی درآن 
). 3(اند  است که باالترین نمره را در سطح کشور کسب نموده

ویان در این امتحان مردود شده و در هر دوره تعدادي از دانشج
در حالی که بسیاري از . مجبور به شرکت مجدد در آن هستند

این دانشجویان در دوران دبیرستان و دانشکده از دانشجویان با 
بنابراین، احتمال تأثیر سایر عوامل، . اند پشتکار و تالشگر بوده

ایه عالوه بر پشتکار و تالش را در نتیجه امتحان جامع علوم پ
  .نباید از نظر دور داشت

مطالعات نشان داده است که امکانات خوابگاه و سلف 
هاي شغلی، کمبود امکانات آموزشی،  سرویس، تبعیض و نگرانی

مشکالت روحی، امکانات رفاهی، مشکالت خانوادگی و مالی، 

روش تدریس اساتید از جمله دالیل عدم پیشرفت دانشجویان 
عه دیگري نشان داده است که کمبود مطال). 6، 5، 4(بوده است 

امکانات آموزشی، مشکالت روحی، امکانات رفاهی، مشکالت 
). 7(خانوادگی و مالی از جمله موانع تحصیل دانشجویان است 

نتایج تحقیق حوزه معاونت آموزشی و امور دانشگاهی، از 
مهمترین عوامل مؤثر آموزشی در نتایج امتحان علوم پایه را 

ر مبحث درسی و روش تدریس مناسب عنوان تسلط استاد ب
بنابراین بر آن شدیم به منظور شناسائی ). 10(کرده است 

یت دانشجویان پزشکی لرستان مطالعه فقعوامل مؤثر در مو
  .کنونی را انجام دهیم

  ها مواد و روش
 تحلیلی است که با –این پژوهش یک مطالعه توصیفی 

 جامع علوم پایه هدف بررسی عوامل مؤثر بر نتیجه امتحان
دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام گرفته 

 دانشگاه  دانشجویان پزشکی کلیهجامعه مورد مطالعه را. است
 که در آزمون 83 تا 80هاي   لرستان ورودي سالعلوم پزشکی

روش . دادند اند، تشکیل می جامع علوم پایه پزشکی شرکت کرده
 نفر بوده 102ها   ماري و تعداد نمونهگیري به صورت سرش نمونه
. ابزار گردآوري اطالعات شامل دو پرسشنامه مجزا است. است

پرسشنامه اول حاوي اطالعات دموگرافیک دانشجویان و 
سئواالت مربوط به نگرش آنان نسبت به شرایط آموزشی دروس 
علوم پایه در رشته پزشکی است که توسط دانشجویان تکمیل 

دوم اطالعات واحدهاي درسی گذرانده شده در پرسشنامه . شد
دهد که توسط کارشناسان آموزشی  دوره علوم پایه را نشان می

اعتبار علمی پرسشنامه با استفاده از نظرات اعضاء . تکمیل شد
هیئت علمی مورد تأیید قرار گرفت و اعتماد علمی پرسشنامه از 

  .ردید تعیین گr=85/0طریق آزمون مجدد و با ضریب پایائی 
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کننده در آزمون جامع علوم  ابتدا لیست دانشجویان شرکت
پایه چهار دوره اخیر از آموزش دانشکده پزشکی اخذ شده و 

پس . هاي مربوطه درج شد اطالعات آموزشی آنان در پرسشنامه
ها توسط کارشناسان آموزشی و  از تکمیل پرسشنامه

افزار  رمآوري شده با استفاده از ن دانشجویان، اطالعات جمع
SPSS در .  مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت15 نسخه

هاي توصیفی  این مطالعه از جداول توصیفی و سایر شاخص
هاي  نظیر میانگین، انحراف معیار، درصد و انواع ضریب

، ANOVAهمبستگی استفاده شد و جهت تحلیل از آزمون 
  . مستقل و رگرسیون خطی استفاده شده استtآزمون 

  ها تهیاف
 6/17 درصد دختر و 4/82 نمونه مورد بررسی 102از بین 

 سال و حداقل سن 32حداکثر سن دانشجویان . درصد پسر بودند
 3/65 درصد دانشجویان غیرشاغل بوده ، 98.  سال بوده است21

 درصد با خانواده زندگی 7/26اندو  درصد در خوابگاه سکونت داشته
 درصد ریاضی بوده 2/5جربی و  درصد ت8/94نوع دیپلم . کردند می
 درصد یک سال 1/43 درصد بالفاصله پس از دیپلم، 1/44. است

هاي دوم تا چهارم پس از دیپلم وارد  پس از دیپلم و بقیه در سال
 درصد با 2/53، 1 درصد با سهمیه منطقه 9/12. اند دانشگاه شده
 درصد با 5 و 3 درصد با سهمیه منطقه 7/28 و 2سهمیه منطقه

  .اند یه خانواده شهدا در رشته پزشکی پذیرش شدهسهم
 ترم 5 گذراندن  دانشجویان پس ازدرصد98حدود 

 درصد 6/18. ند بودتحصیلی، امتحان جامع علوم پایه را داده
هاي علوم پزشکی به صورت   ترم در سایر دانشگاه5 تا 1بین 

کمترین میانگین نمره .  بودندمهمان دروس خود را گذرانده
 3/12رم مربوط به درس فیزیک پزشکی با میانگین نمره پایان ت

 و بیشترین میانگین نمره پایان ترم مربوط 87/1و انحراف معیار 
 و 17/16شناسی با میانگین نمره  شناسی و قارچ به درس انگل

همچنین بیشترین مردودي  . بوده است03/2انحراف معیار 
  .است درصد بوده 4/33مربوط به درس فیزیک پزشکی با 

 درصد تأثیر سکونت در خوابگاه را بر وضعیت روحی 3/43
 9 درصد تا حدي منفی و فقط 8/41و روانی خود کامالً منفی و 

 درصد همراه با بیماري 5. اند درصد تا حدي مثبت دانسته
 درصد همراه با 2 درصد همراه با بیماري روحی و 8/7جسمی و 

 خانواده در  عضاء درصد همراه با فوت ا9/3تنش خانوادگی و 
 درصد در زمان 4/31. اند حول و حوش امتحان جامع روبرو بوده

 8/9اند و  امتحان جامع از دوري خانواده و بستگان دلتنگ بوده
 درصد 1/97اندو در ضمن  درصد در شرایط ازدواج قرار داشته

 درصد با سایر دانشجویان و 4/31.  اند مشکل مالی نداشته
اندو  درصد با هم اتاقی داراي تنش بوده 4/28ها و  همکالسی
 درصد وجود هر عامل جسمی و روانی که نقش 6/71سرانجام 
  .اند کننده در امتحان جامع علوم پایه دارد را رد کرده مخدوش

ها در خصوص عوامل احتمالی   همچنین نگرش نمونه
تأثیرگذار بر نتایج امتحان جامع علوم پایه مورد بررسی قرار 

آباد و  ش دانشجویان در خصوص تحصیل در شهر خرمنگر. گرفت
اکثریت . دانشگاه علوم پزشکی لرستان در حد متوسط بوده است

 4/81( دانستند  ها تحصیل در رشته پزشکی را با اهمیت می  نمونه
 درصد به آینده شغلی رشته پزشکی بسیار امیدوار 43 .)درصد

  .ددانستن  درصد آن را در حد متوسط می36بودند و 
اکثریت دانشجویان تدریس دروس بیوشیمی، آناتومی، 

شناسی، پاتولوژي،  شناسی، انگل بهداشت، تغذیه، بافت
شناسی، ایمونولوژي، زبان  شناسی، فیزیولوژي، میکروب جنین

.  می دانستند اختصاصی را در مقطع علوم پایه با اهمیت
شناسی،  شناسی، قارچ  دروس فیزیک پزشکی، روانهمچنین

 ژنتیک را داراي اهمیت  وشناسی ، حشره شناسی سویرو
از این میان تدریس دروس فیزیولوژي با .  بودندکمتري دانسته

 درصد داراي بیشترین اهمیت و 84 درصد و آناتومی با 2/85

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               3 / 8

http://yafte.lums.ac.ir/article-1-310-fa.html


  امداري و همکارانن عوامل مؤثر بر نتیجه امتحان جامع علوم پایه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 

  89 بهار  ، دوازدهمیافته، دوره/  8 

شناسی   درصد و حشره2/22تدریس دروس فیزیک پزشکی با 
  درصد داراي کمترین اهمیت در مقطع علوم پایه بوده3/27با 

  .است
از نظر اکثریت دانشجویان دروس آناتومی، فیزیولوژي، 
پاتولوژي، ایمنولوژي، میکروبیولوژي، بیولوژي، بهداشت، تغذیه، 

 در امتحان يشناسی داراي اهمیت زیادتر زبان اختصاصی و انگل
شناسی،  پزشکی، حشره  و دروس فیزیک بودهجامع علوم پایه

ی، ژنتیک اهمیت کمتري شناس شناسی، جنین شناسی، قارچ ویروس
 درصد، 2/87آناتومی با . داشته بوددر امتحان جامع علوم پایه 

 درصد داراي بیشترین 79 درصد و پاتولوژي با 2/85فیزیولوژي با 
شناسی   درصد و حشره31پزشکی با  اهمیت و دروس فیزیک

 درصد داراي کمترین اهمیت در امتحان جامع علوم پایه 1/31با
  .ددنبو

عالقمندي دانشجویان به دروس علوم پایه به ترتیب میزان 
 64 درصد، ایمونولوژي 3/67 درصد، آناتومی 2/79فیزیولوژي 

 درصد، 4/62 پاتولوژي   درصد،4/63درصد، زبان اختصاصی 
 57 درصد، تغذیه 4/58 درصد، ژنتیک 8/60شناسی  روان

   درصد،6/49شناسی   درصد، بافت5/51شناسی  درصد، میکروب
 1/45 درصد،بهداشت 4/48شناسی   درصد، انگل3/49یمی بیوش

 درصد، 4/39شناسی   درصد، ویروس4/42شناسی  درصد، قارچ
  . درصد بوده است32پزشکی   درصد، فیزیک6/33شناسی  حشره

بیشترین نگرش مثبت نسبت به اهمیت استفاده از وسایل 
 7/84(سمعی و بصري در تدریس مربوط به دروس آناتومی 

، ) درصد8/73(، فیزیولوژي ) درصد6/77(اتولوژي پ) درصد
و کمترین نگرش مثبت به استفاده )  درصد7/70(شناسی  بافت

 4/35(از وسایل سمعی و بصري مربوط به دروس روانشناسی 
بوده )  درصد4/39(و بهداشت )  درصد7/36(، تغذیه )درصد
بیشترین نگرش مثبت به استفاده از وسایل و تجهیزات . است
 درصد و کمترین 82یشگاهی مربوط به درس فیزیولوژي با آزما

نگرش مثبت به استفاده از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی 
  . درصد بوده است4/65مربوط به درس فیزیک پزشکی با 

از نظر دانشجویان بیشترین حجم سرفصل نسبت به 
و فیزیولوژي )  درصد77(دروس، مربوط به دروس آناتومی 

کمترین حجم سرفصل نسبت به دروس مربوط و )  درصد3/76(
 39(شناسی  حشره ،) درصد4/34(پزشکی  به دروس فیزیک

  .  بوده است ) درصد4/39(شناسی  و قارچ) درصد
نگرش دانشجویان نسبت به کیفیت تدریس مدرس در 

  ،) درصد5/74(دروس مختلف به ترتیب عبارت بود از، آناتومی 
 8/72(شناسی و فیزیولوژي  ، ایمنی) درصد3/73(شناسی  بافت
، ) درصد3/69(شناسی  ، جنین) درصد7/69(، پاتولوژي )درصد

شناسی  ، انگل) درصد7/67) (1( بهداشت  ،) درصد7/68(تغذیه 
) 2(، بهداشت ) درصد7/65(شناسی  ، میکروب) درصد7/66(
 61(شناسی  ، روان) درصد67) (3( بهداشت  ،) درصد3/64(

 6/53) (1(، زبان اختصاصی ) درصد3/58(شناسی  ، قارچ)درصد
، ) درصد4/48) (2( زبان  ،) درصد49(، ژنتیک )درصد
  ). درصد4/40(پزشکی  ، فیزیک) درصد2/41(شناسی  ویروس

بیشترین میانگین وقت اختصاصی دانشجویان بر حسب 
 و 1/6با انحراف معیار ) 58/7(روز متعلق به درس آناتومی 

) 64/1(شناسی  رس ویروسکمترین وقت اختصاصی متعلق به د
  . بوده است9/1با انحراف معیار 

 مستقل نشان داد بین نتایج آزمون جامع به tنتایج آزمون 
تفکیک جنسیت، وضعیت اشتغال، وضعیت سکونت، سکونت در 
خوابگاه، نوع دیپلم، فاصله زمانی اخذ دیپلم تا ورود به دانشگاه، 

 سهمیه قبولی در ها، هاي مهمانی در سایر دانشگاه تعداد ترم
کنکور سراسري، نگرش دانشجو نسبت به تحصیل در شهر 

آباد و دانشگاه علوم پزشکی لرستان، آینده شغلی رشته  خرم
پزشکی، اهمیت تحصیل در رشته پزشکی، جایگاه مقطع علوم 

  .دار وجود نداشت پایه در سایر مقاطع رشته پزشکی ارتباط معنی
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 مستقل نشان داد که وجود tهمچنین نتایج آزمون 
حداقل یک عامل نامساعد جسمی و روحی در حول و حوش 

  ). p=048/0(آزمون جامع بر نتیجه آزمون جامع تأثیرگذار است 
بر اساس آزمون ضریب همبستگی اسپرمن، بین نگرش 
دانشجو نسبت به پذیرش در رشته پزشکی و نتیجه آزمون 

به ). p=061/0(اشت داري وجود د جامع ارتباط نسبتاً معنی
طوري که با بهبود دیدگاه دانشجو نسبت به پذیرش در رشته 

بر . یابد و بالعکس پزشکی نتیجه کلی آزمون جامع نیز بهبود می
هاي گذرانده در مقطع علوم  اساس آزمون فوق بین تعداد ترم

داري وجود  پایه و نتیجه آزمون جامع ارتباط معکوس و معنی
طوري که با کاهش طول مدت مقطع به ). p=031/0(داشت 

با . یابد علوم پایه نتیجه آزمون جامع علوم پایه بهبود می
استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه خطی بین عواملی مانند 

 نحوه  حجم سرفصل واحد درسی، نمره پایان ترم هر درس،
آمادگی جهت آزمون، میزان اختصاص وقت جهت آمادگی براي 

 به تدریس واحد درسی در مقطع علوم آزمون، اهمیت دادن
پایه، کیفیت تدریس مدرس، میزان عالقمندي به واحد درسی، 
میزان اهمیت دادن به واحد درسی در امتحان جامع، نحوه 
استفاه مدرس از وسایل سمعی و بصري و آزمایشگاهی از یک 
سو و نتیجه آزمون جامع در دروس مختلف علوم پایه ارتباط 

  ).1جدول شماره (داشت دار وجود  معنی

  1383 تا 1380هاي    عوامل مؤثر بر نتیجه آزمون جامع علوم پایه در دروس مختلف علوم پایه پزشکی دانشجویان پزشکی ورودي سال-1جدول شماره 
  متغیر
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 *>001/0  192/0  *072/0  167/0  163/0  *021/0  189/0  554/0 585/0  آناتومی
  *032/0  128/0  709/0  182/0  536/0  448/0  267/0  572/0  241/0  پاتولوژي
  847/0  936/0  552/0  264/0  551/0  748/0  316/0  623/0 *060/0  شناسی جنین
  576/0  270/0  *005/0  229/0  630/0  220/0  302/0  776/0 372/0  شناسی حشره
  *027/0  *050/0  207/0  509/0  302/0  105/0  751/0  700/0 123/0  ژنتیک
  204/0  641/0  560/0  932/0  *051/0  470/0  995/0  *067/0  191/0  پزشکی فیزیک

  *>001/0  *047/0  182/0  *006/0  853/0  405/0  246/0  123/0  797/0  بهداشت عمومی
  * 062/0  138/0  742/0  266/0  267/0  388/0  *050/0  * 035/0  316/0  شناسی انگل
  * 001/0  881/0  *063/0  *062/0  954/0  575/0  771/0  998/0  /809  تغذیه
  * 050/0  565/0  279/0  155/0  *040/0  539/0  319/0  448/0   627/0  شناسی ویروس
  498/0  *018/0  *094/0  085/0  665/0 452/0  255/0  761/0  642/0  شناسی روان

  * 022/0  386/0  *075/0  550/0  *072/0  758/0  101/0  *048/0  *018/0  شناسی میکروب
  *064/0  930/0  267/0  573/0  239/0  488/0  251/0  535/0  612/0  شناسی ایمنی
  * 062/0  274/0  123/0  *062/0  *092/0  502/0  738/0  799/0  173/0  شناسی قارچ

  913/0  380/0  *060/0  *044/0  123/0  *012/0  *081/0  154/0  151/0  فیزیولوژي
  * 001/0  624/0  463/0  295/0  859/0  848/0  *050/0  372/0  855/0  بیوشیمی

  883/0  985/0  *064/0  *048/0  606/0 694/0  081/0  976/0  503/0  شناسی بافت
  *>001/0  287/0  459/0  512/0  130/0  769/0  *042/0  340/0  670/0  زبان تخصصی

    *- pباشد دار می  معنی.  
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  گیري بحث و نتیجه
سن، (اي  هاي پژوهش بین متغیرهاي زمینه بر اساس یافته

ت، نوع دیپلم، فاصله زمانی اخذ دیپلم جنس، شغل، محل سکون
ها،  هاي مهمانی در سایر دانشگاه تا ورود به دانشگاه، تعداد ترم

داري  و نتایج امتحان جامع علوم پایه ارتباط معنی) نوع سهمیه
در تحقیقی مشابه که توسط دانشگاه علوم . وجود نداشت

از پزشکی زاهدان انجام شده است، متغیرهاي سهمیه، استفاده 
خوابگاه و طول دوره علوم پایه از متغیرهاي مرتبط با نمره یا 

در تحقیق دیگر که توسط ). 8(اند  نتیجه امتحان جامع بوده
 شد که  دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شده است نشان داده

دانشجویان مجرد، دختر و جوانتر نتایج بهتري در دوره علوم 
 در حالی که در  ).9(ند ود بپایه نسبت به سایرین کسب کرده

مطالعه دیگري نمره امتحان جامع دانشجویان مجرد، جوانتر و با 
داري از سایرین  سال به طول معنی طول دوره علوم پایه پنج نیم

دار نبودن  در پژوهش حاضر معنی). 11(کمتر بوده است 
وضعیت اشتغال، نوع دیپلم و فاصله زمانی اخذ دیپلم تا ورود به 

 بدین علت بوده که کلیه دانشجویان به جز دو نفر از دانشگاه
 درصد با 98 درصد داراي دیپلم تجربی و 95آنها غیرشاغل، 

 گذراندن پنج ترم تحصیلی امتحان جامع علوم پایه را داده
  .ندبود

هاي  داري بین سهمیه همچنین با وجودي که تفاوت معنی
یک سو و ، تفاوت بین منطقه یک و دو از شتمختلف وجود ندا

  . و شاهد از سوي دیگر نسبتاً مشهود است3منطقه 
نظرات دانشجویان درباره کاربرد و اهمیت هر یک از 

به . بوددروس علوم پایه در امتحان جامع علوم پایه متفاوت 
پزشکی،  طوري که براي برخی از دروس مانند فیزیک

شناسی و  شناسی، جنین  قارچ شناسی، شناسی، ویروس حشره
  . اهمیت کمتري قائل بودندژنتیک

در تحقیقی که توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام 
 زبان تخصصی و ،شد بیشترین اهمیت به دروس فیزیولوژي

در پژوهش دیگر در دانشگاه ). 12 (بودمیکروبیولوژي داده شده 
علوم پزشکی قزوین دانشجویان پزشکی بیشترین امتیاز را به 

). 13(ند  بودولوژي و آناتومی تنه دادهدروس فیزیولوژي،میکروبی
با توجه به این که در بین دانشجویان رشته پزشکی میزان 
اهمیت و عالقمندي به دروس مختلف علوم پایه مورد تردید 

 جهت افزایش درك دانشجویان پزشکی نسبت به اهمیت  است،
هاي نوین  و کاربرد دروس علوم پایه، نیاز به استفاده از شیوه

. شود پزشکی در تدریس دروس علوم پایه احساس میآموزش 
بین نمره امتحان پایان ترم اکثر دروس علوم پایه و نتایج 

جدول (دار وجود داشت ی امتحان جامع علوم پایه ارتباط معن
 که با افزایش نمره امتحان پایان ترم یبدین معن). 1شماره 

امتحان با توجه به این که . نتیجه آزمون نیز بهتر بوده است
شود، بایستی  جامع علوم پایه به صورت تراکمی برگزار می

هاي  اي یا تکوینی و استانداردسازي آزمون ارزشیابی مرحله
اي و پایانی بر اساس امتحان جامع علوم پایه کشوري مورد  دوره

  .توجه بیشتر قرار گیرد
مهمترین روش آمادگی دانشجویان جهت آزمون جامع، 

هیه شده در طول ترم توسط دانشجو، استفاده از جزوات ت
استفاده از کتب و منابع مرجع و استفاده از جزوه سایر 

دهد، هر چند  نتایج مطالعه نشان می. ها بوده است دانشگاه
 بعضی  گردد، منابعی به طور مشخص براي امتحان معرفی می

.  این منابع با نیازهاي آموزشی دانشجو مطابقت نداردمواقع
 ممکن است ارزشیابی دانشجو بر مبناي طرح درس عالوه بر این
  .هاي یادگیري نباشد و حداقل

بین کیفیت تدریس دروس بهداشت عمومی و روانشناسی 
. دار وجود داشتی و نتایج امتحان جامع علوم پایه ارتباط معن

 که هر چقدر کیفیت تدریس مدرس دروس یبدین معن
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م پایه بهتر بهداشت عمومی و روانشناسی در طول دوره علو
باشد، نتایج دروس فوق در امتحان جامع علوم پایه بهتر خواهد 

عالوه بر این کمترین نگرش مثبت به استفاده از وسایل . بود
سمعی و بصري مربوط به دروس روانشناسی، تغذیه و بهداشت 

هاي  نتایج بدست آمده ضرورت تجدیدنظر در شیوه. بوده است
 نوین آموزشی را در تدریس هاي تدریس و استفاده از شیوه

دروس علوم پایه بخصوص دروسی که فاقد واحدهاي عملی 
بین متغیر حجم سرفصل واحد درسی . دهد هستند را نشان می

  داري وجود داشت آناتومی و فیزیولوژي ارتباط معنی
 )001/0 p<  ، 02/0 = p( . در عین حال بیشترین عالقمندي 

علق به دروس فیزیولوژي و دانشجویان در دروس علوم پایه مت
رسد با توجه به تعداد زیاد  به نظر می. آناتومی بوده است

واحدهاي دروس فیزیولوژي و آناتومی در دوره علوم پایه و 
احتماالً به علت زیاد بودن تعداد سئواالت دروس فیزیولوژي و 
آناتومی در امتحان جامع علوم پایه، این دروس بیشتر مورد 

  .گیرند ان قرار میمطالعه دانشجوی

هاي بدست آمده، توجه به  در پایان با توجه به داده
تر دانشجویان، ایجاد انگیزه در دانشجویان براي  آموزش دقیق
تر، بازنگري در کتب و منابع مرجع،  تر و عمیق مطالعه وسیع

تدوین اهداف عینی و متناسب با نیاز آموزشی دانشجو، ارتقاي 
هاي آموزشی مربوط، استفاده  هکیفیت آموزشی اساتید گرو

  تر از وسایل سمعی و بصري و آزمایشگاهی، بیشتر و وسیع
هاي قبل از برگزاري  هاي تقویتی در هفته برگزاري کالس

هاي مورد استفاده در  امتحان جامع در صورت لزوم، تغییر روش
آموزش دوره علوم پایه تلفیق نظري و عملی علوم پایه و علوم 

تواند در  هاي یادگیري دانشجویان می ش مهارتبالینی و آموز
  .بهبود شرایط موجود مفید باشد

  تشکر و قدردانی
بدینوسیله از زحمات همکارانی که در کلیه مراحل این 

   .شود طرح یاري نموده تشکر و قدردانی می
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