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بررسی عوامل ارتقای آموزش درس آناتومی از دیدگاه دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم
پزشكی جندیشاپور اهواز
پگاه پناهی :دانشجوي پزشکی ،دانشکدهي پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
مهدیه بیاتی :عضو هیأت علمی ،گروه آمار ریاضی ،دانشکدهي مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،قم ،ایران
وحید بیاتی *  :عضو هیأت علمی ،گروه علوم تشریحی ،دانشکدهي پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز ،اهواز،
ایران.
فاطمه تیرکش :کارشناس برنامهي سالمت مادران ،معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول ،دزفول ،ایران.

چكیده :توسعهي دانش پزشکی بدون تکیه بر دانش آناتومی امکانپذیر نیست ،چرا که علم تشریح در این زمینه داراي
نقش محوري است .این مطالعه با هدف بررسی دیدگاههاي دانشجویان پزشکی در مورد عوامل مؤثر بر آموزش درس آناتومی
در دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز انجام شد .این مطالعهي مقطعی توصیفی-تحلیلی در دانشجویان مقطع دکتري
رشتهي پزشکی ورودي سالهاي  91-1390دانشگاه جنديشاپور اهواز به روش سرشماري انجام گرفت 202 .دانشجو به
پرسشنامه پاسخ دادند و وارد مطالعه شدند .پرسشنامهي مورد استفاده براي جمعآوري دادهها توسط محقق ساخته شد و
روایی و پایایی آن با آلفاي کرونباخ ( )0/807تأیید شد .پرسشنامه داراي  27سؤال در زمینهي اطالعات جمعیت شناختی و
عوامل تأثیرگذار بر آموزش درس آناتومی و روش تدریس بود .دادهها با استفاده از آزمونهاي من ویتنی و کروسکال والیس
و نسخهي  20نرمافزار آماري  Spssتجزیه و تحلیل گردید .اخالق و شخصیت استاد ،کیفیت و تعداد اجساد و موالژ ،ارائه
جمعبندي در پایان تدریس ،بیان نکات بالینی مرتبط با موضوع ،رسم شکل به ترتیب بیشترین تأثیر را بر یادگیري درس
آناتومی داشتند .اختالف معناداري بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در استفاده از پاورپوینت ،رسم شکل ،خالصهنویسی
استاد بر روي تابلو ،ارائهي جمعبندي در پایان تدریس و سایر متغیرهاي مورد مطالعه وجود داشت ،بهطوريکه دانشجویان
دختر اعتقاد بیشتري به تأثیر عوامل ذکر شده بر آموزش آناتومی داشتند .اساتید علوم تشریح میتوانند با لحاظ کردن تمام
عواملی که بر آموزش بهتر تأثیر میگذارند ،گامی مؤثر در جهت افزایش سطح یادگیري دانشجویان بردارند.
واژگان کلیدي آموزش آناتومی ،دانشجویان پزشکی ،یادگیري.

*نویسندهي مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه علوم تشریحی ،دانشکدهي پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور
اهواز ،اهواز ،ایران.
( )Email: v.bayati@gmail.com
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مقدمه
دروس علوم پایه یکی از پایههاي اساسی دانش
پزشکی محسوب میشوند که بخش عظیمی از برنامههاي
آموزش پزشکی را به خود اختصاص دادهاند (خزاعی،
 .)2010در مفاهیم پزشکی ،علوم پایه جزئی از علوم
بالینی و علوم بالینی بخشی از علوم پایه هستند و این دو
به نحوي در هم ادغام شدهاند که نمیتوان آنها را از
یکدیگر جدا کرد (فهیمی منذري و دیگران.)2013 ،
آموزش دانشجویان پزشکی باید به گونهاي باشد که
دانشجویان ارتباط مطالب با حرفهي پزشکی و کاربرد آنها
در عملکرد بالینی را به روشنی درک کنند (لزلی.)2001 ،
اگر بخواهیم تعریفی در رابطه با آناتومی ارائه دهیم
میتوان گفت که علم آناتومی بخشی از علوم پایه است که
در آن دانشجویان با واژههاي اولیهي زبان پزشکی آشنا
میشوند (هوال1999 ،؛ امینزاده .)2005 ،با توجه به
اهمیت این درس به جرأت میتوان بیان داشت که
توسعهي دانش پزشکی و رسیدن به افقهاي نو بدون
تکیهي اساسی به دانش آناتومی ممکن نیست چرا که علم
تشریح در این زمینه داراي نقش محوري میباشد (سیابانی
و دیگران .)2009 ،امروزه در دانشکدههاي پزشکی براي
تدریس دروس آناتومی از شیوههاي متنوع آموزشی مثل
ایراد سخنرانی ،تشریح جسد ،استفاده از مدلهاي
پالستیکی ،تصاویر اطلسهاي آموزشی استفاده میشود
(سیابانی و دیگران .)2009 ،در دانشگاههاي معتبر دنیا
روشهاي یادگیري بر اساس حل مسأله ،مطالعهي موردي
و کار در گروههاي کوچک در سالن تشریح جایگزین
روشهاي دیگر شده است (کافمن و مان1997 ،؛ هولن،
2000؛ روش و دیگران .)2003 ،در حال حاضر رویکرد
جهانی آموزش آناتومی بر لزوم تدریس تئوري همزمان
آناتومی و نکات بالینی تأکید میکند (ادیبی و دیگران،
 )2006و مسلماً در این شرایط ،برگزاري کالسها به
شیوهي سنتی با استفاده از اسالید و وسایل کمک آموزشی
به تنهایی ،پاسخ درستی به این تغییر نیست .در واقع اگر
دانشجویان نتوانند ساختارهاي آناتومیک و نحوهي کارکرد
آنها را در یک فرد سالم و زنده مشاهده کنند (آناتومی
زنده) ،آموزش آناتومی هیچ ارزشی نخواهد داشت
(رایدنبرگ و الیتمن .)2002 ،اغلب دانشجویان از یادگیري
مهارتهاي بالینی در سالهاي اول تحصیل استقبال کرده
و آن را عامل افزایش انگیزه و احساس لذت از تحصیل
پزشکی عنوان کردهاند (لم و دیگران .)2002 ،طبق نظر
برخی محققان اهمیت پیگیري مدرس به صورت امتحان
یا کوئیز از نحوهي ارائهي درس مهمتر است (تیستارت،

 .)1965اما بیتردید نحوه ،سبک بیان و چگونگی تدریس
میتواند در تسهیل درک مطالب سنگین اما شیرین
آناتومی مؤثر واقع شود (محمدي .)2002 ،لذا به نظر
میرسد که در حال حاضر از روشها و شیوههاي گوناگونی
براي تدریس آناتومی در دانشگاههاي مختلف دنیا استفاده
میشود ،بهطوريکه شایعترین روش آموزش آناتومی
ارائهي تئوري آن میباشد .در طی این روش از دانشجو
انتظار میرود که همزمان با ارائهي تئوري مبحث مورد
نظر ،وي از اطلسهاي مختلف براي فهم کامل مطلب
استفاده کند .عالوه بر ارائهي درس آناتومی به صورت
سخنرانی ،هر دانشگاه با توجه به شرایط و امکانات موجود
خود از شیوهها و روشهاي دیگر کمک آموزشی براي
تکمیل فرآیند یادگیري درس آناتومی استفاده میکند
(سوگند و همکاران .)2010 ،از طرف دیگر مطالعات نشان
دادهاند که به منظور حفظ طوالنیمدت دانش آناتومی در
اذهان دانشجویان ،در دانشگاههاي آمریکاي شمالی و اروپا
میزان زمان تشریح دانشجویان کاهش یافته و در عوض
اجساد از پیش تشریح شده ،مدلهاي پالستیکی و یا
امکانات چند رسانهاي جایگزین میگردد (رایدنبرگ و
الیتمن2002 ،؛ مک النچان و پاتن .)2006 ،در مجموع با
مرور متون مختلف این نکته مشخص میگردد که هر
مؤسسهي آموزشی با توجه به شرایط فرهنگی-جغرافیایی
خود و نیز به علت فقدان یک برنامه یا چهارچوب مشخص،
از رویکردها و روشهاي مختلفی براي تدریس آناتومی
استفاده میکند .لذا تحقیق و پژوهش پیرامون هر یک از
این عوامل ارتقاءدهندهي آموزش آناتومی ضروري بوده و
نتایج آن میتواند به منظور بررسی سهم هر یک در بهبود
یادگیري آناتومی و یا برنامهریزي آموزش آناتومی توسط
اساتید استفاده شود .بنابراین در پژوهش حاضر ما بر آن
شدیم تا مطالعهاي با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز دربارهي
عوامل ارتقاءدهندهي آموزش و یادگیري درس آناتومی
انجام دهیم.

مواد و روشها
این مطالعهي مقطعی توصیفی-تحلیلی در دانشجویان
رشتهي پزشکی مقطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژي دانشگاه
علوم پزشکی جنديشاپور اهواز در سال  1392به روش
سرشماري انجام گردید .ابزار کار شامل پرسشنامهاي
محققساخته بود که روایی آن با بررسی مقاالت ،متون
مرتبط و مشاوره با برخی اساتید دانشگاه و پایایی آن با
آلفاي کرونباخ ( )0/807مورد تأیید قرار گرفت .این
پرسشنامه حاوي  5بخش بود :اطالعات دموگرافیک (سن،
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بیاتی و همكاران
جنس ،و دورهي تحصیلی) 16 ،سؤال مربوط به تدریس
نظري 4 ،سؤال مربوط به ویژگیهاي شخصیتی استاد5 ،
سؤال مربوط به تدریس عملی و  2سؤال مربوط به ساعت
تدریس آناتومی و در مجموع  27سؤال در پرسشنامه
گنجانده شد .پرسشنامه توسط پژوهشگر به شکل
حضوري در کالسهاي درس پس از کسب اجازه از اساتید
در اختیار دانشجویان قرار گرفته و پس از تکمیل
جمعآوري شد .دانشجویان براي شرکت و یا عدم شرکت
در پژوهش آزاد بودند .قبل از توزیع پرسشنامه بر
محرمانه ماندن اطالعات جمعآوري شده و عدم نیاز به
نوشتن نام دانشجویان تأکید گردید .در این مطالعه به
بررسی عوامل ارتقاءدهندهي آموزش درس آناتومی از
دیدگاه دانشجویان ترم سه؛ چهار؛ پنج و شش پرداخته
شد .علت انتخاب این گروه از دانشجویان این بود که آنها
حداقل سه ترم دروس آناتومی گذرانده بودند و با درس
آناتومی و روشهاي متنوع تدریس آشنایی داشتند.
سؤاالت پرسشنامه  4درجهاي از  4تا  1بود که به ترتیب
به صورت زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم نمرهگذاري شد.
جامعهي آماري این مطالعه متشکل از  223نفر بودند که
در نهایت با حذف پرسشنامههایی که بهطور ناقص تکمیل
شده بود 202 ،نفر وارد مطالعه شدند .اطالعات جمعآوري
شده از پرسشنامهها با نرمافزار  SPSS-20و آزمونهاي
من ویتنی و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.

یافتهها
از مجموع  223پرسشنامهي توزیعشده در بین
دانشجویان رشتهي پزشکی  202پرسشنامه بهطور کامل
تکمیل شده بود که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 21
پرسشنامه به دلیل ناقص بودن از مطالعه حذف شد .از
مجموع  202دانشجوي شرکتکننده در این مطالعه102 ،
نفر ( )%50/5دختر و  100نفر ( )%49/5پسر بودند.
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 85نفر ( )%42/1دانشجوي ترم سوم 40 ،نفر ()%19/8
ترم چهارم 43 ،نفر ( )%21/3ترم پنجم و  34نفر ()%16/8
دانشجوي دورهي فیزیوپاتولوژي بودند .در بررسی تدریس
نظري از نظر دانشجویان ارائهي جمعبندي در پایان
تدریس و رسم شکل (به یک میزان) ،بیان نکات بالینی
مرتبط با موضوع ،ارائهي جزوهي مدون از طرف استاد،
استفاده از موالژ ،بیان خالصهاي از درس گذشته قبل از
شروع درس جدید توسط استاد به ترتیب بیشترین تأثیر را
بر یادگیري درس آناتومی داشتند .واگذار کردن
بخشهایی از درس به دانشجویان براي تحقیق و شرح
مطالعاتشان در کالس براي سایرین و ارائهي منابع متنوع
توسط استاد کمترین اثر را بر یادگیري درس آناتومی از
نظر دانشجویان داشت (جدول شمارهي  .)1در بررسی
ویژگیهاي شخصیتی استاد به عقیدهي دانشجویان نحوهي
بیان استاد ،اخالق و شخصیت استاد ،پیگیري استاد در
درس و تعامل استاد با دانشجو ،ظاهر و آراستگی استاد به
ترتیب بیشترین تأثیر را بر یادگیري درس آناتومی داشتند
(جدول شمارهي  .)1در بررسی تدریس عملی درس
آناتومی بر اساس دیدگاه دانشجویان کیفیت و تعدد اجساد
و موالژ ،استفاده از نرمافزارهاي سهبعدي آناتومی ،افزایش
ساعات کالس عملی ،برگزاري کوئیزهاي دورهاي قبل از
تدریس و برگزاري کالسهاي عملی قبل از کالس تئوري
به ترتیب بیشترین تأثیر را بر یادگیري درس آناتومی
داشتند (جدول شمارهي  .)1در بررسی ساعت تدریس از
نظر دانشجویان بهترین ساعت براي برگزاري درس نظري
و عملی آناتومی  2-4است .الزم به ذکر است که
ویژگیهاي شهر نیز در انتخاب ساعات تدریس نظري و
عملی درس آناتومی توسط دانشجویان تأثیرگذار است
(جدول شمارهي .)1
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جدول شماره :1فراوانی مطلق و نسبی دیدگاه دانشجویان پزشكی جندیشاپور اهواز نسبت به عوامل مؤثر بر یادگیری درس آناتومی در تدریس
نظری ،ویژگیهای شخصیتی استاد ،تدریس عملی و ساعت تدریس
درجهی تأثیر بر یادگیری
زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

استفاده از موالژ

)%70/8(143

)%25/7(52

)%2/5(5

)%1(2

استفاده از پاورپوینت

)%51/5(104

)%37/1(75

)%6/9(14

)%4/5(9

رسم شكل

)%76/7(155

)16/3(33

)%4/5(9

)%2/5(5

خالصهنویسی استاد بر روی تابلو

)%62/4(126

)%28/7(58

)%7/4(15

)%1/5(3

ارائهی جمعبندی در پایان تدریس

)%76/7(155

)%18/3(37

)%3(6

)%2(4

بیان خالصه ای از درس گذشته قبل از شروع درس جدید توسط استاد

)%67/8(137

)%27/7(56

)%3/5(7

)%1(2

بیان خالصهای از درس جدید

)%54/4(110

)%29/7(60

)%14/4(29

)%1/5(3

بیان نكات بالینی مرتبط با موضوع

)%75/7(153

)%18/8(38

)%4(8

)%1/5(3

تدریس همراه پرسش و پاسخ

)32/7(66

)%36/1(73

)%15/8(32

)%15/3(31

بحث و نتیجهگیری در قالب گروههای کوچک

)%28/7(58

)%33/7(68

)%27/7(56

)%9/9(20

واگذار کردن بخشهایی از درس به دانشجویان برای تحقیق و شرح مطالعاتشان

)%11/4(23

)%24/8(50

)%33/2(67

)%30/7(62

در کالس برای سایرین
پیشخوانی درس قبل از حضور استاد

)%55/9(113

)%33/7(68

)%5/9(12

)%4/5(9

ارائه منابع متنوع توسط استاد

)%11/9(24

)%37/6(76

)%28/2(57

)%22/3(45

مطالعه جزوات استاد

)%66/3(134

)%26/7(54

)%4/5(9

)%2/5(5

ارائه جزوه مدون از طرف استاد

)%74/3(150

)%18/8(38

)%5/9(12

)%1(2

بررسی برخی نكات مرتبط با دروس دیگر

)%42/6(86

)%46/5(94

)%7/9(16

)%3(6

نحوه بیان استاد

)%93/1(188

)%4/5(9

)%2(4

)%0/5(1

اخالق و شخصیت استاد

)%84/2(170

)%13/9(28

)%2(4

ــــــ

ظاهر و آراستگی استاد

)%45(91

)%40/6(82

)%12/4(25

)%2(4

پیگیری استاد در درس و تعامل استاد با دانشجو

)%61/9(125

)%31/7(64

)%5/4(11

)%1(2

افزایش ساعات کالس عملی

)%40/6(82

)%38/1(77

)%14/9(30

)%6/4(13

کیفیت و تعدد اجساد و موالژ

)%86/1(174

)%9/9(20

)%3(6

)%1(2

برگزاری کوئیزهای دورهای قبل از تدریس

)%29/7(60

)%39/1(79

)%18/3(37

)%12/9(26

برگزاری کالسهای عملی قبل از کالس تئوری

)%29/2(59

)%25/3(51

)%29/7(60

)%15/8(32

استفاده از نرمافزارهای سه بعدی آناتومی

)%72/3(146

)%22/8(46

)%3/5(7

)%1/5(3

4-6

2-4

10-12

8-10

ساعت برگزاری کالس نظری

)%39/6(80

)%57/9(117

)%1(2

)%1/5(3

ساعت برگزاری کالس عملی

)13/9(28

)%51/5(104

)%30/2(61

)%4/5(9

بر اساس آزمون آماري من_ویتنی بین نظرات دانشجویان
دختر و پسر در متغیرهاي استفاده از پاورپوینت ،رسم
شکل ،خالصهنویسی استاد بر روي تابلو ،ارائهي جمعبندي
در پایان تدریس ،بیان خالصهاي از درس گذشته قبل از
شروع درس جدید توسط استاد ،بیان خالصهاي از درس
جـدید ،بـیان نکـات بالـینی مرتبط بـا مـوضـوع ،بحـث و

نتیجهگیري در قالب گروههاي کوچک ،مطالعهي جزوات
استاد ،ارائهي جزوهي مدون از طرف استاد و ساعت
برگزاري کالس عملی اختالف معناداري وجود داشت و
دختران بیشتر از پسران به تأثیر متغیرهاي معنادار بر
یادگیري درس آناتومی معتقد بودند (جدول شمارهي .)2
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بیاتی و همكاران

جدول شماره  :2میانگین و انحراف معیار نمرات دیدگاه دانشجویان نسبت به عوامل تأثیرگذار بر فهم بیشتر
درس آناتومی به تفكیک سؤالهای پرسشنامه و جنس آزمودنیها
سواالت مورد بررسی

مقدار

میانگین و انحراف معیار

مقدار احتمال()p

پسران

آماره()z
1/665

0/096

2/656

0/008
0/035

کل دانشجویان

دختران

استفاده از موالژ

3/66 ±0/577

3/70 ±0/606

3/62 ±0/546

استفاده از پاورپوینت

3/35 ±0/799

3/50 ±0/685

3/20 ±0/876

رسم شكل

3/67 ±0/678

3/73 ±0/688

3/61 ±0/665

2/106

خالصه نویسی استاد بر روی تابلو

3/51 ±0/699

3/61 ±0/660

3/42 ±0/272

2/291

0/022

ارائه جمعبندی در پایان تدریس

3/69 ±0/625

3/82 ±0/515

3/57 ±0/700

3/459

0/001

بیان خالصه درس گذشته قبل از شروع درس جدید

3/62 ±0/604

3/74 ±0/539

3/50 ±0/643

3/223

0/001

بیان خالصهای از درس جدید

3/37 ±0/782

3/49 ±0/714

3/25 ±0/833

2/105

0/035

بیان نكات بالینی مرتبط با موضوع

3/69 ±0/62

3/81 ±0/521

3/56 ±0/686

3/428

0/001

توسط استاد

تدریس همراه پرسش و پاسخ

2/86 ±1/04

2/82 ±1/056

2/90 ±1/029

0/507

0/612

بحث و نتیجهگیری در قالب گروههای کوچک

2/81 ±0/964

2/68 ±0/900

2/94 ±1/029

2/085

0/037

واگذاری بخشهایی از درس به دانشجویان

2/16 ±0/99

2/137 ±0/675

2/20 ±1/015

0/427

0/669

پیشخوانی درس قبل از حضور استاد

3/41 ±0/79

3/36 ±0/817

3/46 ±0/770

0/916

0/360

ارائه منابع متنوع توسط استاد

2/39 ±0/96

2/42 ±0/948

2/36 ±0/979

0/459

0/646

مطالعه جزوات استاد

3/56 ±0/69

3/73 ±0/595

3/40 ±0/752

4/037

0/000

ارائه جزوه مدون از طرف استاد

3/66 ±0/63

2/75 ±0/534

3/57 ±0/714

2/039

0/041

بررسی برخی نكات مرتبط با دروس دیگر

3/28 ±0/737

3/36 ±0/741

3/21 ±0/728

1/734

0/083

نحوه بیان استاد

3/9 ±0/399

3/90 ±0/385

3/90 ±0/414

0/027

0/978

اخالق و شخصیت استاد

3/82 ±0/432

3/81 ±0/438

3/83 ±0/427

0/315

0/752

ظاهر و آراستگی استاد

3/28 ±0/757

3/32 ±0/798

3/25 ±0/715

1/028

0/304

پیگیری استاد در درس و تعامل با دانشجو

3/54 ±0/646

3/57 ±0/620

3/51 ±0/674

0/739

0/460

افزایش ساعات کالس عملی

3/12 ±0/894

3/15 ±0/941

3/10 ±0/846

0/806

0/420

کیفیت و تعدد اجساد و موالژ

3/81 ±0/522

3/85 ±0/407

3/77 ±0/617

0/566

0/572

برگزاری کوئیزهای دورهای قبل ازتدریس

2/85 ±0/989

2/91 ±1/035

2/80 ±0/942

1/014

0/310

برگزاری کالسهای عملی قبل از تئوری

2/67 ±1/06

2/63 ±1/08

2/72 ±1/035

0/561

0/575

استفاده از نرمافزارهای سه بعدی آناتومی

3/65 ±0/62

3/72 ±0/547

3/59 ±0/683

1/588

0/112

ساعت برگزاری کالس نظری

3/35 ±0/583

3/35 ±0/574

3/36 ±0/594

0/184

0/854

ساعت برگزاری کالس عملی

2/74 ±0/746

2/86 ±0/660

2/63 ±0/812

2/244

0/025

استفاده از موالژ بهعنوان عامل مؤثر در تدریس درس
آناتومی از دیدگاه دانشجویان ترم  5 ،4 ،3و  6به باال
تفاوت معناداري( )P= 0/003وجود داشت .دانشجویان
ترم  3و  4استفاده از موالژ را مؤثرتر میدانستند .در
بررسی تأثیر خالصهنویسی استاد بر تابلو در یادگیري
دانشجویان مقاطع مختلف تفاوت معناداري()P= 0/014
وجود دارد و براي دانشجویان ترم  3اهمیت بیشتري
داشت .ارائه جمعبندي در پایان تدریس با ()P= 0/000
معنادار است و براي دانشجویان ترم  3ارائهي جمعبندي
اهمیت بیشتر داشت .با استفاده از آزمون
کروسـکال_والیـس در ارائـهي منابع متـنوع توسـط استاد

تفاوت معناداري( )P=0/032وجود دارد و براي
دانشجویان ترم  5و  6به باال استفاده از منابع متنوع در
یادگیري درس آناتومی از اهمیت بیشتري برخوردار است.
در بررسی تأثیر مطالعهي جزوات استاد بر بهبود یادگیري
درس آناتومی تفاوت معناداري ( )P=0/000وجود دارد.
براي دانشجویان ترم  6به باال مطالعهي جزوات استاد از
اهمیت کمتري برخوردار است .همچنین ارائهي جزوهي
مدون از طرف استاد با مقدار احتمال( )P=0/000براي
دانشجویان ترم  6به باال نسبت به دانشجویان ترم  4 ،3و
 5از اهمیت کمتري برخوردار است.

فصلنامهي علمی-پژوهشی توسعهي آموزش جنديشاپور ،سال هفتم ،شمارهي  ،2تابستان 1395

بررسی عوامل ارتقاي آموزش درس آناتومی و...

175
افزایش ساعات کالس عملی با مقدار احتمال
( )P=0/044داراي اختالف معناداري بود که دانشجویان
ترم  4 ،3و  5افزایش ساعات درس عملی را مؤثرتر
میدانستند .آزمون کروسکال_والیس فاوت معناداري
( )P=0/018را در بررسی کیفیت و تعدد اجساد و موالژ
بر یادگیري درس آناتومی نشان میدهد و این موضوع
براي دانشجویان ترم  4 ،3و  5اهمیت بیشتري داشت.

بررسی تأثیر برگزاري کالس عملی قبل از تئوري تفاوت
معنادار( )P=0/001وجود دارد که دانشجویان ترم 4
بیشتر از سایرین به اهمیت این موضوع توجه دارند.
همچنین در استفاده از نرمافزار  3بعدي تفاوت معنادار
آماري( )P=0/042دیده میشود و براي دانشجویان ترم
 4از اهمیت بیشتري برخوردار است (جدول شمارهي .)3

جدول شماره  :3میانگین و انحراف معیار نمرات دیدگاه دانشجویان نسبت به عوامل تأثیرگذار بر فهم بیشتر
درس آناتومی به تفكیک سؤالهای پرسشنامه و مقطع تحصیلی دانشجویان
سواالت مورد بررسی

ترم4

ترم 3

تر 6وباالتر

ترم5

)(x2

)(p

استفاده از موالژ

3/75 ±0/460

3/85 ±0/361

3/44 ±0/665

3/50 ±0/788

13/99

0/003

استفاده از پاورپوینت

3/34 ±0/764

3/60 ±0/671

3/32 ±0/747

3/14 ±1/018

5/80

0/121

رسم شكل

3/70 ±0/784

3/70 ±0/464

3/65 ±0/686

3/58 ±0/608

5/45

0/141

خالصه نویسی استاد بر روی تابلو

3/68 ±0/581

3/50 ±0/676

3/41 ±0/823

3/26 ±0/751

10/55

0/014

ارائه جمعبندی در پایان تدریس

3/88 ±0/447

3/72 ±0/505

3/51 ±0/767

3/44 ±0/785

21/33

0/000

بیان خالصه درس گذشته قبل از شروع درس جدید

3/72 ±0/564

3/65 ±0/483

3/51 ±0/631

3/47 ±0/748

7/04

0/070

بیان خالصهای از درس جدید

3/48 ±0/683

3/50 ±0/751

3/16 ±0/897

3/20 ±0/844

6/31

0/097

بیان نكات بالینی مرتبط با موضوع

3/67 ±0/679

3/75 ±0/438

3/81 ±0/545

3/50 ±0/707

7/288

0/063

تدریس همراه پرسش و پاسخ

2/74 ±1/09

2/92 ±0/997

2/95 ±0/974

2/97 ±1/058

1/75

0/626

بحث و نتیجهگیری در قالب گروههای کوچک

2/80 ±0/997

2/87 ±0/938

2/65 ±0/973

2/97 ±0/904

2/41

0/490

واگذاری بخشهایی از درس به دانشجویان

2/12 ±0/973

2/25 ±1/214

2/13 ±0/861

2/20 ±0/946

0/314

0/957

پیشخوانی درس قبل از حضور استاد

3/44 ±0/866

3/50 ±0/716

3/255 ±0/789

3/41 ±0/701

4/22

0/238

2/25 ±1/04

2/55 ±0/932

2/13 ±0/861

2/14 ±0/821

8/77

0/032

مطالعه جزوات استاد

3/74 ±0/515

3/70 ±0/516

3/58 ±0/731

2/97 ±0/904

29/30

0/000

ارائه جزوه مدون از طرف استاد

3/70 ±0/594

3/85 ±0/426

3/74 ±0/538

3/23 ±0/854

19/04

0/000

بررسی برخی نكات مرتبط با دروس دیگر

3/24 ±0/815

3/40 ±0/545

3/30 ±0/741

3/23 ±0/740

0/614

0/893

نحوه بیان استاد

3/89 ±0/437

3/90 ±0/378

3/97 ±0/152

3/82 ±0/520

2/73

0/435

اخالق و شخصیت استاد

3/89 ±0/309

3/82 ±0/446

3/81 ±0/393

3/64 ±0/648

5/43

0/143

ظاهر و آراستگی استاد

3/41 ±0/728

3/35 ±0/735

3/13 ±0/833

3/08 ±0/712

7/41

0/060

پیگیری استاد در درس و تعامل با دانشجو

3/57 ±0/661

3/55 ±0/677

3/53 ±0/591

3/47 ±0/662

1/11

0/775

افزایش ساعات کالس عملی

3/10 ±0/938

3/42 ±0/780

3/09 ±0/839

2/88 ±0/913

8/09

0/044

کیفیت و تعدد اجساد و موالژ

3/84 ±0/450

3/95 ±0/220

3/79 ±0/638

3/58 ±0/701

10/06

0/018

برگزاری کوئیزهای دورهای قبل ازتدریس

2/80 ±1/004

2/92 ±0/997

2/90 ±0/921

2/64 ±1/041

1/81

0/613

برگزاری کالسهای عملی قبل از تئوری

2/56 ±1/00

3/20 ±1/06

2/74 ±1/11

2/26 ±0/898

16/77

0/001

ارائه منابع متنوع توسط استاد

استفاده از نرمافزارهای سه بعدی آناتومی

3/63 ±0/704

3/85 ±0/361

3/69 ±0/464

3/44 ±0/746

8/21

0/042

ساعت برگزاری کالس نظری

3/35 ±0/571

3/30 ±0/607

3/44 ±0/547

3/32 ±0/638

1/19

0/754

ساعت برگزاری کالس عملی

2/77 ±0/696

2/82 ±0/902

2/67 ±0/747

2/67 ±0/674

1/52

0/676
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بحث و نتیجهگیري
چندین نکتهي حائز اهمیت در مطالعهي حاضر به
چشم میخورد :ابتدا اینکه در مقایسه با مطالعات مشابه
قبلی (مهرعلیزاده و دیگران )2013 ،جمعیت قابل توجهی
از دانشجویان به پرسشنامه پاسخ دادند و در مطالعه
شرکت کردند و نیز از حیث جنسیت تعداد دختر و پسر
شرکتکننده در مطالعه تقریباً برابر بود .این عوامل بر
اعتبار دادههاي بهدست آمده میافزاید و به طور قطع در
برنامهریزيهاي آموزشی و نحوهي تدریس اساتید آناتومی
تأثیر بهسزایی میتواند داشته باشد .دوم اینکه نتایج اصلی
پژوهش حاضر روشن ساخت که از دید دانشجویان مقاطع
مختلف علوم پایه و فیزیوپاتولوژي رشتهي پزشکی نحوهي
بیان استاد ،اخالق و شخصیت استاد ،رسم شکل و ارائهي
جمعبندي در پایان کالس ،بیان نکات بالینی مرتبط با
موضوع ،ارائهي جزوهي مدون از طرف استاد و استفاده از
موالژ عواملی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر را در
بهبود و افزایش یادگیري آموزش نظري آناتومی داشتهاند.
در بررسی ویژگیهاي شخصیتی استاد به عقیدهي
دانشجویان نحوهي بیان استاد ،اخالق و شخصیت استاد،
پیگیري استاد در درس و تعامل استاد با دانشجو ،ظاهر و
آراستگی استاد به ترتیب بیشترین تأثیر را بر یادگیري
درس آناتومی داشتند .شیوایی بیان استاد از مهمترین
ویژگیهاي فردي مدرس از دیدگاه دانشجویان محسوب
میشود و در مطالعات قربانی و وکیلی (قربانی و دیگران،
2009؛ وکیلی و دیگران )2010 ،نیز این مسأله تأیید شده
که با مطالعهي حاضر همخوانی دارد .برخی از محققان
معتقدند که پیگیريهاي مدرس پس از آموزش (پرسش و
مباحثه با دانشجو) به مراتب مهمتر از نحوهي ارائهي درس
است (تیستارت .)1965 ،بهکارگیري روشهاي جدید
آموزش در پزشکی جزء انکارناپذیر آموزش در دانشگاههاي
روز دنیاست .از روشهاي به کار گرفته شده جدید در
زمینهي آموزش بهتر درس آناتومی ،ارائهي مطالب و نکات
بالینی در ضمن تدریس آناتومی است که البته نتایج خوبی
را به همراه داشته است (کاهیل و دیگران .)2001 ،بیان
کاربرد دانش آناتومی در بالین و یا ذکر اهمیت آن در
زندگی حرفهاي پزشکی در طول تدریس از طرف استاد
باعث تقویت انگیزهي یادگیري درس آناتومی میشود .با
توجه به ماهیت بالینی رشتهي پزشکی ،در صورتی که از
ابتداي تدریس دروس تئوري مسایل بالینی که در سال-
هاي بعد دانشجو با آن روبهرو خواهد شد در حین تدریس
گنجانده شود ،اهمیت فراگیري درس براي دانشجو بیشتر
روشن شده و با اشتیاق بیشتر به یادگیري مطالب خواهد
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پرداخت (تقوي و همکاران .)2011 ،لم و همکارانش در
مطالعهي خود به این نتیجه رسیدند که دانشجویان
پزشکی از یادگیري مهارتهاي بالینی در سالهاي اول
تحصیل استقبال کرده و آن را عامل تأثیرگذار بر یادگیري
میدانند (لم و همکاران )2002 ،و در مطالعهي ما هم این
نکته از نظر دانشجویان به تأیید رسیده است .در تحقیق
مهرعلیزاده و همکاران ( )2013از دیدگاه دانشجویان
دانشگاه سمنان عواملی مثل استفاده از شیوههاي جدید
تدریس ،بهکارگیري وسایل کمک آموزشی متنوع ،آموزش
همزمان مطالب تئوري و عملی و بیان خوب اساتید
بیشترین تأثیر را در یادگیري این درس داشته است .در
مطالعهي فهیمی منذري و همکاران هم ارتقا و بهبود
مهارتهاي تدریس استاد ،مدنظر قرار گرفتن فاکتورهاي
مؤثر در روند یادگیري و بهکارگیري شیوههاي یادگیري
مناسب از عواملی بیان شد که میتوانند باعث پیشبرد
آموزش درس آناتومی شوند .از دیگر یافتههاي پژوهش
حاضر میتوان به این نکته اشاره کرد که دانشجویان عقیده
داشتند که کیفیت و تعدد اجساد و موالژ و استفاده از
نرمافزارهاي سهبعدي تأثیر زیادي بر ارتقاي یادگیري
دانشجویان دارند .این یافتهها با نتایج مطالعات دیگري که
نشان دادهاند که استفاده از فیلمهاي آموزشی ،دیسکهاي
فشردهي کامپیوتري و روشهاي جدید آموزشی در افزایش
توان یادگیري دانش آناتومی در دانشجویان تأثیر مهمی
دارد (لم و دیگران2002 ،؛ تقوي و دیگران )2011 ،تا
حدودي زیادي مطابقت دارد .نکتهي مهم دیگري که در
این مطالعه به آن پرداخته شده تفاوت معنادار بین
دانشجویان دختر و پسر در شیوههاي مختلف یادگیري
درس آناتومی از قبیل استفاده از پاورپوینت ،رسم شکل،
خالصهنویسی استاد بر روي تابلو ،ارائهي جمعبندي در
پایان تدریس ،بیان خالصهاي از درس گذشته قبل از
شروع درس جدید توسط استاد ،بیان خالصهاي از درس
جدید ،بیان نکات بالینی مرتبط با موضوع ،بحث و
نتیجهگیري در قالب گروههاي کوچک ،مطالعهي جزوات
استاد ،ارائهي جزوهي مدون از طرف استاد و ساعت
برگزاري کالس عملی بوده که دانشجویان دختر بیش از
دانشجویان پسر بر تأثیر این موارد بر یادگیري تأکید
داشتهاند .با بررسی مطالعات پیشین میتوان به این نکته
رسید که دختران و پسران از شیوههاي متفاوتی براي
آموزش و یادگیري استفاده میکنند ،بدین صورت که
دختران به تکالیف باز که به آنها فرصت تفکر و بحث
میدهد و پسران به شیوههاي سنتی مثل به حافظه
سپردن مطالب تمایل نشان می دهند (رستگار خالد،
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 .)1389از طرف دیگر مطالعات روانشناختی نشان
میدهد که توانایی فضایی از سه مهارت تصویرسازي
فضایی ،جهت یابی فضایی و چرخش ذهنی تشکیل شده
است .در دو مورد اول تفاوت بین خانمها و آقایان در حد
کم یا متوسط و در مورد سوم برتري زیاد با آقایان است
(هالپرن و الماي .)2000 ،در مطالعهي دیگر نشان داده
شده است که بین روشهاي یادگیري دانشجویان دختر و
پسر تفاوت وجود دارد به شکلی که سبک یادگیري پسران
از نوع کالمی ،شهودي ،متوالی و تأملی است در حالیکه
سبک یادگیري دختران از نوع حسی ،کلی ،فعال و دیداري
است .این مطالعه ،همچنین نشان داده است که
رویکردهاي حل مسأله بین دانشجویان پسر و دختر تفاوت
معنادار دارد بهطوريکه شیوهي حل مسأله پسران از نوع
درماندگی و رويآورد است در حالیکه شیوهي حل مسأله
دختران از نوع اعتماد و اجتناب است (سرو قد و دیانت،
 .)1388مطالعات ذکر شده در مجموع مؤید یافتههاي
مطالعهي حاضر در مورد تفاوت معنادار بین دانشجویان
دختر و پسر در مورد استفاده از روشهاي مختلف براي
یادگیري درس آناتومی میباشد که در آن دانشجو براي
درک همهجانبه احشا و مجاورات آناتومیک آنها نیازمند
استفاده از توانایی فضایی میباشد .لذا دانشجویان دختر در
مقایسه با دانشجویان پسر با بهرهگیري از تمام شیوههاي
حسی_دیداري که استاد در تدریس خود از آنها بهره
میگیرد ،براي یادگیري عمقی و همهجانبه درس آناتومی
اقدام میکنند .در پایان با توجه به اهمیت آموزش آناتومی
در مقطع علوم پایه دانشجویان پزشکی پیشنهاد میشود
که پژوهشهاي مشابه در سایر دانشگاههاي علوم پزشکی
انجام شود تا نتایج این سري تحقیقات با یکدیگر مقایسه
شده و قابل تعمیم به همهي دانشگاههاي علوم پزشکی
کشور باشد .به اعتقاد دانشجویان به کارگیري وسایل
کمک آموزشی متنوع و با کیفیت ،بیان نکات بالینی همراه
با تدریس نظري ،اخالق و شخصیت استاد مدرس از جمله
مواردي هستند که بیشترین تأثیر را بر آموزش درس
آناتومی دارند .بنابراین پیشنهاد میشود که جهت بهبود
یادگیري و افزایش عالقمندي دانشجویان پزشکی به درس
آناتومی ،اساتید محترم از روشهاي نوین تدریس آموزش
همزمان با ارائهي مطالب نظري و بالینی استفاده نمایند.
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Abstract: Progress in medicine is inevitably dependent on Anatomy as it plays a pivotal role in
this regard. Therefore, the aim of this study was to examine the effects of factors promoting the
instruction of anatomy course in Ahvaz Jundishapur University of medical sciences. A
researcher-made questionnaire contains 17 items including the biological sciences, items
impacting on learning anatomy lessons and teaching method. Afterwards, among doctrine
medicine students at 1390-91 year of study only 202 students as statistical population answered
the distributed questionnaire and then formally took part in this study. The validity of the
questionnaire was confirmed by reviewing the papers and considering the comments of anatomy
professors; and its reliability was also verified by calculating Cronbach's alpha (0.807). Then,
data were analyzed by SPSS (Version 20) and Mann-Whithney test. Lecturer personality, quality
and quantity of cadavers and maquettes, summarizing the lesson at the end, expressing clinical
notes, drawing the schematic figures had significant effects on learning anatomy course among
these students (P<0.05). In addition, girls believed that the variables like presentation by
PowerPoint slides, drawing the schematic figures, summarizing the lesson on the table,
presenting a summery at the end of class affected considerably the learning of anatomy course
(P<0.05); they firmly believed in these enhancing factors; and there was a significant difference
while compared with the boys’ views. As a result, by considering the effects of these factors in
teaching, anatomy lecturers could enhance the level of anatomy learning in the students.
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