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  چکیده 
هاي جامع  آزمونرات دانشجویان هر دانشگاه در نم از طریقهاي علوم پزشکی کشور هر سال دو بار  دانشگاه :و هدفسابقه 

میزان توافق این دو  تعیین منظور این مطالعه بهبر این اساس،  .شوند بندي می رتبه) آزمون در هر سال 4(کارورزي  علوم پایه و پیش
 .تصورت پذیرف ها بندي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بین سایر دانشگاه رتبه به عنوان ابزار آزمون

هاي جامع علوم پایه  آزمون دوره  25درتحلیلی رتبه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -توصیفیدر این مطالعه : ها روش مواد و
با محاسبه رتبه درصدي و تعیین میانه به عنوان  .بررسی شدند و آوري جمع 1369-81هاي  کارورزي طی سال دوره پیش 20و 

ضریب به تفکیک ماه انجام آزمون این . ضریب توافق کاپا محاسبه گردید) ا فاصله سه سالهزمان و ب هم(به دو صورت نقطه برش 
 .دشمحاسبه نیز  کننده در آزمون  و تعداد دانشجویان شرکت) شهریور و اسفند(

در کل  دو آزمونبراي  کاپا ضریب توافق) بودند هدشجام زمان ان هم هر دو آزمون به طوریعنی (براي حالت اول : ها یافته
با درنظرگرفتن این مطلب که هر دانشجوي پزشکی به طور متوسط پس از گذشت سه ( ومو براي حالت د 20/0ا ها برابر ب دوره

 .به دست آمد 05/0 ضریب توافق برابر با )کند کارورزي شرکت می سال از شرکت در آزمون جامع علوم پایه در آزمون پیش
 50زیر ،شهریور، اسفند( هاي چهارگانه و براي زیرگروه) زمان و با فاصله سه ساله هم( تکاپا در هر دو حال ضریب توافقمقدار 
کمتر از ر آن دکننده  تعداد دانشجویان شرکت هایی که نیز محاسبه شد که فقط در حالت اول براي آزمون )و بیشتر نفر 50نفر و 

  ).p= 004/0( دشدار امعن ،بود نفر 50
در هر دو روش . کارورزي محاسبه شد هاي جامع علوم پایه و پیش روش متفاوت میزان توافق آزموندر این مطالعه با دو : بحث

دهنده این موضوع بود که بین این دو آزمون جامع از نظر سنجش رتبه دانشگاه علوم  ضریب توافق کاپا بسیار پایین بود و نشان
هر کدام دو جنبه مختلف  مذکوریعنی دو آزمون  ؛ی وجود نداردهاي علوم پزشکی توافق پزشکی کرمانشاه در میان سایر دانشگاه

در مورد میزان کاپاي دو . توانند در ارزیابی دانشگاه جانشین یکدیگر شوند کنند و نمی هاي دانشگاه را ارزیابی می از ویژگی
ها در دو آزمون  افق باالي آنبه نظر می رسد که دلیل تو ،نفر بودند 50آزمون در مورد گروهی که تعداد دانشجویان کمتر از 

  .موقع در امتحانات جامع شرکت کنند اند به باشد که نتوانسته دانشجویاناز  یخاص گروه هاي ویژگی
  کرمانشاه ،رتبه ،ضریب توافق کاپا ،کارورزي پیش ،علوم پایه ،امتحان جامع: ها هاژوکلید
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  مقدمه
 ولدر ط) پزشکی عمومی(اي پزشکی  ي حرفهارشته دکتر

 واحد درسی داراي چهار مقطع 279 هفت سال و با
کارآموزي و کارورزي  پایه، فیزیوپاتولوژي، ومعل تحصیلی

هر دانشجوي پزشکی طی دوره تحصیلی خود باید . است
کاروزي شرکت  جامع علوم پایه و پیش متحانو اددر 

در صورت قبولی در این امتحانات مجاز به تنها نماید و 
بنابراین امتحانات  ؛خواهد بودبعد ه تحصیل در مقطع داما

 و دومینکاروزي به ترتیب اولین  پیشو  علوم پایهجامع 
آزمون سراسري دانشجویان پزشکی بعد از شروع به 

ساله در دو نوبت  این امتحانات همه. باشند تحصیل می
اي  چهارگزینه تاالسؤشهریور و اسفند به صورت 

  ).2 و 1( دنشو برگزار می) لؤاس 200حدود (
ی ارزشیابی از ارکان اصلی و اساس هر برنامه اجرای 

 .باشد طور اخص می طور اعم و هر برنامه آموزشی به به
هاي  یج امتحانات برگزارشده در سطح دانشگاهاارزیابی نت

طور نسبی  علوم پزشکی، خصوصاً امتحانات جامع، به
بندي  و رتبهبراي مقایسه را تواند مبناي مناسبی  می

رتبه هر آورد و  هاي مختلف در هر دوره فراهم دانشگاه
مشخص  ي کشورها را نسبت به سایر دانشگاه دانشگاه

پایه  هاي جامع علوم هر سال دوبار توسط آزمون لذا ؛سازد
هاي  همه دانشگاه ،)آزمون در هر سال 4(کارورزي  و پیش

علوم پزشکی کشور، از جمله دانشگاه علوم پزشکی 
 کنند کسب می دانشجویان که نمراتیکرمانشاه با توجه به 

سایر  ، در بینها هاي مقایسه دانشگاه اهعنوان یکی از ر به
 دو هر دانشگاه توسط یعنی ؛شوند بندي می ها رتبه دانشگاه

 اکثر شود و در بندي می آزمون ذکرشده ارزیابی و رتبه
 ، براي یکها آزمونشده در این  هاي کسب موارد رتبه

  ).3-5(باشد نمی) هم و یا حتی نزدیک به( دانشگاه یکسان

عالوه بر اینکه این امتحانات با شگاه در ارزیابی دان
دانشگاه از  آمده توسط دست به توان همبستگی بین رتبه می
را محاسبه ) کارورزي علوم پایه و پیش(آزمون جامع  دو

ابزار  دوآزمون جامع را به صورت  دوتوان  می کرد،
دانشگاه  یک(سنجش در نظر گرفت که یک آزمودنی 

بنابراین هماهنگی و  ؛دننک را ارزیابی می) علوم پزشکی
با  توان توافق این دو ابزار را در سنجش رتبه دانشگاه می

 ،ضریب توافق کاپا که در آموزش پزشکی متداول است
دهنده  تواند نشان آزمون می ومیزان توافق د. محاسبه کرد

وضعیت آموزشی همسان یا متفاوت در دوره علوم پایه و 
باشد که به  )و کارآموزيدوره فیزیوپاتولوژي ( بعد از آن

وضعیت آموزشی دانشگاه بهتر شناخت بیشتر و بررسی 
  ).7 و 6(کند کمک می

سال  هربا توجه به اینکه رتبه دانشگاه در از یک طرف 
 و ثر از عوامل مختلف آموزشی، دانشجویی، ساختاريأمت

زمان برگزار  باشد و هر دو آزمون هم تقریباً هم می غیره
 دارايمذکور رود که دو آزمون  میانتظار  شوند، می
از . بندي دانشگاه باشند سویی و هماهنگی الزم در رتبه هم

کننده در امتحان  چون دانشجویان شرکت طرف دیگر
زي تقریباً همان دانشجویان سه سال قبل هستند رکارو پیش

اند، هماهنگی  که در امتحان جامع علوم پایه شرکت کرده
له زمانی نیز دور از انتظار این دو امتحان در این فاص

 ضریب توافق زمان هم در صورتی که در حالت .نیست
دهنده ثبات وضعیت  نشان ، احتماالٌباشد باالیی وجودداشته

علوم دانشگاه در مقاطع ... عوامل ساختاري، آموزشی و 
 اما در صورتی که در حالت ،استزي رکارو پیشو  پایه

 ،وجود داشته باشد بیشتري ضریب توافق ،هسه سال فاصله
هاي  ویژگی(دهنده ثبات عوامل دانشجویی  نشان احتماالٌ
هاي هر سال تحصیلی یا هر  در ورودي) دانشجویان فردي
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و با توجه به بر این اساس . دوره گزینش دانشجوست
براي اي تاکنون انجام نشده است،  مطالعه اینکه چنین

دانشگاه  بندي میزان توافق این دو آزمون در رتبه تعیین
دو  در ها علوم پزشکی کرمانشاه در بین سایر دانشگاه

 بررسیاین ) با فاصله سه ساله وزمان  هم( ذکرشدهحالت 
  .انجام شد

  
  ها مواد و روش

هاي  رتبه )مقطعی( تحلیلی -توصیفیدر این بررسی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه براي آزمون جامع علوم 

) دوره 20(کارورزي  پیشو آزمون جامع ) دوره 25( پایه
هاي دانشگاه  از سالی که رتبه( 1369-81 هاي طی سال

 دسترسیعلوم پزشکی کرمانشاه در هر دو آزمون قابل 
  .ندشدجمع آوري و بررسی ) بودند

هاي مختلف با توجه بـه تعـداد    رتبه دانشگاه در دوره
، داراي هـر دوره آزمـون  کننـده در   هاي شـرکت  دانشگاه
 10 رتبـه پـنجم در بـین    "مثال( تی استهاي متفاو ارزش

 20 دانشگاه ارزش کمتري نسبت به رتبـه پـنجم در بـین   
  هـا  سـازي ارزش رتبـه   لذا براي یکسـان  ؛)دانشگاه دارد

کننده  هاي شرکت براساس رتبه دانشگاه و تعداد دانشگاه 
بـراي  (در امتحان، رتبه درصـدي بـه صـورت جداگانـه     

 بـر  کننده در امتحان هاي شرکت تعداد دانشگاه اثر حذف
ـ ذبراي هر دو امتحان به صورت  )ها آن رتبه محاسـبه   لی

  :گردید
  100

دانشگاه تعداد
درصد رتبھ1دانشگاه رتبھ   

بودن تر دهنده ضعیف که در آن رتبه درصدي کمتر نشان
دهنده بهتربودن  دانشگاه و رتبه درصدي بیشتر نشان

 "ناضم. است ها سایر دانشگاهنسبت به  وضعیت دانشگاه
حاصل از هر آزمون را به صورت یک ي درصداگر رتبه 

بندي  با دسته ،در نظر بگیریم) از صفر تا صد(متغیر کمی 
توان یک  می (M) ها کردن این متغیر بر اساس میانه رتبه

کمتر از میانه و مساوي یا بیشتر از (دو حالتی  متغیر کیفی
نشان  براي 2×2جدول توافقی  ایجاد کرد و سپس) میانه

درنظر  ذیلبه صورت  را دو آزمون این دادن توافق
 :گرفت

  پایه آزمون علومدرصدي  رتبه
  ارورزيک زمون پیشآدرصدي  رتبه

<50 M >=50M   

M <50 a  b   

M >=50  c  d  

 

باشند که  می موضوع دهنده این نشان dوa  مقادیرکه در آن 
 عکس bو  cکنند و مقادیر  آزمون موافق هم عمل می دو

بعد از ساختن جدول توافقی . دهند یاین مطلب را نشان م
ترین  ترین و مهم ضریب توافق کاپا که از ساده ،2×2

 ،باشد ابزار سنجش می دوتوافق بین  گیري اندازههاي  روش
همچنین با داشتن انحراف معیار ). 8( است محاسبه قابل

)%  α –1( توانیم یک فاصله اطمینان  این ضریب توافق می
داشته  )درصد اطمینان 95مثأل ( ابراي میزان توافق کاپ

       .)9 و 8( باشیم
آزمون  ود فقریب تواضآوردن  دست هدر اینجا براي ب

هاي  ابتدا رتبه. شده استصورت جداگانه عمل دو به 
  هاي مرتب  دانشگاه در دو آزمون به صورت زوج

انجام  دوره هاي مشترك بین هردو آزمون از نظر زمان(
  بندي  بعد از دستهآنگاه . شده در نظر گرفت) آزمون

 هاي درصدي نتایج به صورت یک جدول توافقی رتبه
در . و ضریب توافق محاسبه گردید ،نمایش داده شد 2×2

مرحله بعدي با توجه به اینکه دانشجویانی که در آزمون 
به طور متوسط بعد از سه سال  ،م پایه شرکت می کنندوعل



 
 
                                                          نامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  فصل -1384 پاییزوم، سم، شماره نهسال  -بهبود  

 

)

موارد ( نمایند کارورزي شرکت می یشپدر آزمون جامع 
رتبه دانشگاه در آزمون جامع  ،)شد خاص نادیده گرفته 

علوم پایه هر سال با رتبه دانشگاه در آزمون 
 کارورزي سه سال بعد به صورت یک زوج مرتب پیش

  از هر دوره آزمون جامع علوم پایه و آزمون (
سپس با . ه شددر نظر گرفت) کارورزي سه سال بعد پیش
 هاي درصدي دانشگاه در دو وباره رتبهکردن د بندي دسته

ریب ض ودیگري ساخته شد  2×2آزمون، جدول توافقی 
  .محاسبه گردید "ااین حالت مجددتوافق کاپا براي 

زمان  هم( حالت در هر دو ریب توافق کاپاضمحاسبه 
. فتم گرجابتدا در حالت کلی انا) یا با فاصله سه ساله

متغیر دیگر یعنی  بر حسب چهار زیرگروه دومحاسبه این 
 جویانداد دانشو تع) شهریور و اسفند(ها  ماه انجام آزمون

یا  نفر 50نفر و  50از  رکمت( کننده در امتحان شرکت
هاي  دادن مشخصه براي نشان. شد انجامنیز  )بیشتر

 ،جنس ،دانشجویان در این امتحانات متغیرهاي سن
 سکونت در خوابگاه و سهمیه ورودي نیز ،هلأوضعیت ت

   ها اطالعات مربوط به این دوره. گیري شد اندازه
  .و مورد تحلیل قرار گرفت جمع آوري

  
  ها یافته

در مجموع براي آزمون جامع علوم پایه رتبه دانشگاه 
  )1381 اسفند تا 1369 از شهریور( دوره 25در
درصد دانشجویان  ها در این دوره کهدسترس بود  در

 1/44 مجرد از دانشجویان ،درصد 3/52 تا 1/11 دختر از
 تا 8/15 دانشجویان مقیم خوابگاه از ،درصد 5/96 تا
 2/22 از سه گانه دانشجویان سهمیه مناطق ،درصد 6/55
 تا  7/24 جویان ازشو میانگین سن داندرصد  100 تا
  .سال متغیر بود 5/35

 20 کارورزي رتبه دانشگاه در مون جامع پیشزبراي آ 
 که وجود داشت )1380 اسفندتا  1371راز شهریو(دوره 

 2/54 تا 5/14 درصد دانشجویان دختر از ها در این دوره
 ،درصد 100 تا 1/48 مجرد از دانشجویان ،درصد

 ،درصد 3/63 تا 8/23 دانشجویان مقیم خوابگاه از
و  درصد100 تا  9/71 از گانه سه دانشجویان سهمیه مناطق

  .بود متغیرال س 7/33 تا 5/28 میانگین سن دانشجویان از
کارورزي  بهترین رتبه دانشگاه در آزمون جامع پیش 

هفدهم  و 1371 اسفند(هاي یازدهم  رتبه دوم در دوره
آن رتبه بیست و پنجم در  ترین ینیپاو ) 1374 اسفند(

بهترین رتبه  .بود )1376 اسفند(دوره بیست و یکم 
دانشگاه درآزمون جامع علوم پایه رتبه سوم در دوره 

آن رتبه بیست و ششم  ترین ینیپاو ) 1374اسفند(م چهار
  . بود) 1371شهریور( در دوره هفتم 

 هاي دانشگاه یعنی از زمانی که رتبه ،براي حالت اول
از (زمان قابل دسترسی بودند  هم در هر دو آزمون به طور

  بندي  ، بعد از دسته)1380لغایت اسفند 1371شهریور
و  50 کمتر از( گروهدو هاي درصدي دانشگاه در  رتبه

به تفکیک ماه  ول توافقیاجد) نفر 50 مساوي یا بیشتر
 کننده در آزمون انجام آزمون و تعداد دانشجویان شرکت

و سپس ضریب توافقی کاپا محاسبه شد  گردید تشکیل
  ).1جدول (

با در نظر گرفتن این مطلب ( در حالت دیگر همچنین
ز گذشت که هر دانشجوي پزشکی به طور متوسط پس ا

سه سال از شرکت در آزمون جامع علوم پایه در آزمون 
هاي درصدي دانشگاه  رتبه )دکنشرکت می  يکارورز پیش

براي و  شدتقسیم  قبلی در دو آزمون به دو دسته ذکرشده
 گردیداین حالت نیز ضریب توافقی کاپا محاسبه 

  ).2جدول(
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زمان  هم هر دو آزمون به طوریعنی (براي حالت اول 
دو براي ) Kappa( کاپا ضریب توافق ،)بودند هدشام جان

 ومو براي حالت د 20/0ا ها برابر ب در کل دوره آزمون
با در نظر گرفتن این مطلب که هر دانشجوي پزشکی به (

طور متوسط پس از گذشت سه سال از شرکت در آزمون 
  کارورزي شرکت  جامع علوم پایه در آزمون پیش

مقدار  .به دست آمد 05/0 بر باضریب توافق برا ،)می کند
زمان و با  هم( مذکور کاپا در هر دو حالت ضریب توافق

، اسفند( هاي چهارگانه و براي زیرگروه) فاصله سه ساله
نیز محاسبه شد که  )و بیشتر نفر 50نفر و  50زیر ،شهریور

تعداد دانشجویان  هایی که فقط در حالت اول براي آزمون
   دشدار امعن ،بود نفر 50از کمتر ر آن دکننده  شرکت

  

)004/0 =p.(   
است  موضوع دهنده این نشان a  رامقدجداول ن ایدر 

ند و رتبه درصدي ا ردهآزمون موافق هم عمل ک دوکه 
دهنده  نشان d رامقد .پایین استدو آزمون هر دانشگاه در 

ند و ا ردهآزمون موافق هم عمل ک دواست که  موضوع این
 b  رامقد .باالستدو آزمون هر در  رتبه درصدي دانشگاه

 ف هملاخآزمون م دواست که  موضوع دهنده این نشان
  ند و رتبه درصدي دانشگاه در آزمونا ردهعمل ک

 .پایین استعلوم پایه  در آزمون باال و يکارورز پیش
آزمون  دواست که  موضوع دهنده این نشان c رامقد

اه در در ند و رتبه درصدي دانشگا ردهف هم عمل کلاخم
  .ستباال پایه علوم و در آزمونپایین  يکارورز آزمون پیش

  )زمان هم(کارورزي در حالت اول  علوم پایه و پیش هاي جامع جداول توافقی و ضریب توافق کاپا بین آزمون -1جدول 

  a b  c  d  N  Kappa  P_Value  ها گروه    

  197/0  4/0  10  3  2  1  4  شهریور

  429/0  231/0  10  3  1  3  3  اسفند

  004/0  824/0  12  4  1  0  7  نفر 50کمتر از 

  248/0  5/0  4  1  1  0  2  بیشترو نفر  50

  361/0  2/0  20  5  3  5  7  کل

  

  )به فاصله سه ساله(کارورزي در حالت دوم  علوم پایه و پیش هاي جامع جداول توافقی و ضریب توافق کاپا بین آزمون  -2جدول 

  a b  c  d  N  Kappa  P_Value  ها گروه 

  465/0  25/0  8  1  3  2  2  شهریور

  764/0  1/0  9  3  2  2  2  اسفند

  -  -  -  -  -  -  -  نفر 50 کمتر از

  206/0  333/0  8  3  0  3  2  بیشتر و نفر  50

  819/0  05/0  17  4  5  4  4  کل
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  بحث
در این مطالعه با دو روش متفاوت میزان توافق 

. کارورزي محاسبه شد هاي جامع علوم پایه و پیش آزمون
و روش ضریب توافق کاپا بسیار پایین بود و در هر د

دهنده این موضوع بود که بین این دو آزمون جامع  نشان
از نظر سنجش رتبه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در 

 ؛هاي علوم پزشکی توافقی وجود ندارد میان سایر دانشگاه
یعنی در هر سال ممکن است دانشجویان در امتحان جامع 

را کسب کنند و در ) یا بد(خوب  اي علوم پایه رتبه
عکس این موضوع ) کارورزي پیش(امتحان جامع دیگر 

همچنین مجموعه دانشجویانی که در امتحان . اتفاق بیفتد
از نظر کسب  چه بساکنند  جامع علوم پایه شرکت می

نتایج امتحان و تعیین رتبه دانشگاه طوري عمل کنند که 
ارورزي ک پیش زمونسال بعد در آ همین دانشجویان در سه

  .دیگر نتیجه بگیرنداي  به گونه
این عدم توافق در مورد دانشگاه علوم پزشکی 

ید این ؤتواند م می مذکورکرمانشاه در هر دو صورت 
کارورزي  علوم پایه و پیش هاي جامع نکته باشد که آزمون

دو زمینه متفاوت و دو موضوع جداگانه را ارزیابی می 
هاي خاصی از دانشگاه مربوط  نبهکنند که هر کدام به ج

حداقل در مورد دانشگاه ( شود و نباید انتظار داشت می
که این دو آزمون نتایج یکسانی ) علوم پزشکی کرمانشاه

   .داشته باشند
مشابه  پژوهشیرغم جستجوي زیاد هیچ  به ،سفانهأمت

  لذا  ؛یافت نشد ،آنچه که در این مقاله انجام گرفته است

ج این مطالعه را به طور کامل با سایر توان نتای نمی
در اغلب تحقیقاتی که در مورد . مطالعات مقایسه نمود

  است گرفته  توافق و ارزشیابی در آموزش پزشکی انجام
  

انترنی و (هاي مختلف  دانشجویان پزشکی را که در دوره
با توجه به نمراتی که از نظر  ،کنند تحصیل می) دستیاري

هاي مختلف  مراتی که در آزمونکارایی و مهارت یا ن
کننده در  هاي افراد شرکت کنند و یا ویژگی کسب می

آزمون با استفاده از ضرایب همبستگی و یا سایر 
یعنی  ؛)10-13( هاي آماري با هم مقایسه کرده اند روش

  هاي دانشجویان اینکه در این تحقیقات اغلب ویژگی
ه خود ن ،اند ها سنجیده شده کننده در آزمون شرکت 

در برخی از تحقیقات نیز از ضریب توافقی کاپا . ها آزمون
و همکاران  Movis در یک مطالعه ٌمثال. استفاده شده است

گر که کارایی دانشجویان  براي تعیین توافق دو مشاهده
 ،کردند دوره دستیاري را در تعیین درد بیماران ارزیابی می

در مطالعه . )6( اند هاز ضریب توافقی کاپا استفاده کرد
و همکاران در بیمارستان  Woerden دیگري که توسط

از ضریب توافقی کاپا براي  ،انجام شد دانشگاهی ویلز
تعیین توافق بین دانشجویان دوره دستیاري اطفال و زنان 

استفاده  ،االت استانداردسؤدهی به یک سري  در پاسخ
  .)7( شده است

  مورد این مطالعه درمشابه شود که  پیشنهاد می
  هاي علوم پزشکی کشور نیز انجام شود  کل دانشگاه 

  تا ضمن افزایش حجم نمونه با اطمینان و دقت 
  همچنین . گیري شود بیشتري در این مورد نتیجه

  ها  توان این سنجش توافق را در سایر ارزیابی می
  از  ،خانه مثل ارزیابی دانشگاه از نظر وزارت(

  انجام ) و غیره انادتاساز دیدگاه  ،دیدگاه دانشجویان
  و  داد تا ابزارهاي مشابه یا متضاد شناسایی شوند

  کارگیري صحیح این ابزارها دقت الزم صورت در به
  .گیرد  
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