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 :يتئور سيتدردهنده براي  سازمان به عنوان پيش يمآناتو درس يعمل ارائه
  يدندانپزشك انيدانشجو يريادگيتسهيل  در ياثربخش

  
  ، شيما سام٭محسن پورقاسم
  

  
  چكيده
 يعمل درس كالس ياجرا ها شرو نيا از يكي كه شود مي مطرح يمآناتو يريادگي در ليتسه جهت يمتفاوت يها شرو امروزه: مقدمه

 يليتحص شرفتيپ و يريادگي ليتسه در ينظر سيتدر از قبل يمآناتو درس يعمل سيتدر تأثير قيتحق نيا در .باشد مي ينظر از قبل
  .است شده يبررس يسنت روش با سهيمقا در بابل، يپزشك علوم دانشگاه يداندانپزشك انيدانشجو

 سال اول مهين در بابل يپزشك علوم دانشگاه يدندانپزشك دانشكده 1388 يورود يدندانپزشك اول سال يدانشجو نفر 38 تعداد :ها شرو
 روش با گروه كيبراي  طوري كهبه  شدند، ميتقس گروه سه به يتصادف به طور آنان، به وگردن سر يمآناتو درس سيتدر منظور به ،يليتحص
 يمآناتو درس ادامه ،گروه دو هر در ترم انيم آزمون انيپا از پس .شد سيتدر )نفر 12 و 13 تعداد( يسنت روش با گروه دو و )نفر 13 تعداد( ديجد
 ترم انيپا در. شد سهيمقا شاهد هاي هگرو با يتجرب گروه انيدانشجو ترم انيم آزمون نمرات نيانگيم سپس .شد سيتدر يسنت صورت به

 در ليتسه جاديا در ديجد و يسنت روش دو مورد در آنها نگرش تا شد داده يتجرب گروه انيدانشجو به ينگرش تسؤاالاي شامل  پرسشنامه
  .گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورد زوج t يآمار آزمون و يفيتوص آمار  با اطالعات. شود يبررس يمآناتو يريادگي شرفتيپ

 يبررس .)>05/0P( نشد مشاهده شاهد، و يتجرب گروه دو در ترم انيم آزمون نمرات نيانگيم نيب يمعنادار يآمار اختالف: نتايج
 2/69( بهتر احساس جاديا باعث يتئور از قبل يعمل آموزش روش كه بود نيا انگريب ،يآموزش روش دو مورد در انيدانشجو نظرات
  ).درصد 6/84( شود مي يشتريب يريگ ادي و) درصد 3/92( تر عميق درك در ليتسه و يمآناتو درس به نسبت) درصد
 با شده داده آموزش انيدانشجو نمرات نيانگيم در معنادار اختالفنبودن رغم  علي رسد مي نظر به يكنون مطالعه جينتا اساس بر: گيري نتيجه

 .اند داشته يسنت روش با سهيمقا در ينظر آموزش از قبل يعمل يمآناتو آموزش روش به نسبت يبهتر نگرش انيدانشجو مختلف، روش دو
  .شود ارائه آن ينظر كالس از قبل يآناتوم يعمل كالس كه كرد شنهاديپ توان يم نيبنابرا

  
  تدريس عملي، يادگيري، دانشجويان دندانپزشكي ،نظري تدريس، ميآناتو: هاي كليدي واژه

  484تا  478 ):5(11؛ 1390آذر/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  

  مقدمه 
 يشناس ستيز علوم يها شاخه از يكي عنوان به يمآناتو

                                                            
 دانشكده ،يحيتشر علوم گروه ،)اريدانش( پورقاسم محسن دكتر: نويسنده مسؤول *

 mpourghasem@hotmail.com.رانيا بابل، بابل، يپزشك علوم دانشگاه ،يپزشك

 علوم دانشگاه ،يپزشك دانشكده ،ياجتماع يپزشك گروه ،)ارياستاد( سام مايش دكتر
  )sumshima@yahoo.com. (رانيا بابل، بابل، يپزشك

اصالح شده و در  5/5/90به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  1/10/89اين مقاله در تاريخ 
  .است پذيرش گرديده 19/5/90تاريخ 

 در كه است يپزشك علم يبنا سنگ نينخست ،يپزشك و
 بوده يشگرف يها شرفتيپ شاهد رياخ يها سال
 و سر يمآناتو بابل يپزشك علوم دانشگاه در). 2و1(است
 واحد3 به صورت يدندانپزشك انيدانشجو يبرا گردن

 ترم در )يعمل واحد مين و كي و يتئور واحد مين و كي(
 جمله از يمآناتو درس. شود مي ارائه يليتحص اول

 درس نيا واقع در. دارد مشاهده به ازين كه است يدروس
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 479/      )5(11؛ 1390آذر / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 ديبا انيدانشجو آن در كه است يبعد چند موضوع كي
 ،اموزنديب يتئور طور به را بدن يساختار تيياجز

 صيتشخ را اعضا نيب ارتباط و بدانند را آنها عملكرد
 از يعيوس حجم مجبورند انيدانشجو درس نيا در. دهند

 آنها سرعت به است ممكن كه بسپارند ذهن به را اطالعات
 ،يمآناتو سيتدر يسنت يالگو در. )3(كنند فراموش را

 سپس و ينظر صورت به مطالب طرح هيپا بر آموزش
 بخش نيتر مهم. باشد مي بدن مختلف ينواح حيتشر
 حيتشر به خصوص يعمل كالس ياجرا يمآناتو سيتدر

 مطالب اديز حجم وجود به توجه با. )4و2(باشد مي جسد
 مشكل اصطالحات وجود ،يمآناتو درس از جلسه هر در
 و اعضا تيموقع با انيدانشجو شدن آشنا لزوم و

 ازين درس نيا يريادگي بدن، در ها نساختما نيا مجاورت
 يناتوان .دارد يقو حافظه و باال تجسم قدرت به

 ممكن درس مطالب تمام سپردن خاطر به در انيدانشجو
 عدم و يريادگي در آنان زهيانگ كاهش به منجر است
 .شود نيبال در ها آموخته گرفتن كاره ب در آنها ييتوانا
 دارد، يخاص تياهم يمآناتو درس يعمل كالس نيبنابرا

 ساعت هر يازا به ايدن هاي هدانشگا اكثر در طوري كهبه 
 ارائه يعمل كالس ساعت دو يمآناتو يتئور كالس
  ).5(گردد مي
 ها دهنده سازمان شيپ از استفاده كه است داده نشان قاتيتحق

 و سازند مي ترمعنادار رندهيادگي يبرا را يدرس مطالب
 رانيفراگ شتريب يآموزش زشيانگ و بهتر يريادگي به منجر
 دادن نشان رينظ ييها دهنده سازمان شيپ ).7و6(گردد مي

 بر ياديز تأثير است ممكن يتئور سيتدر از قبل اعضا
 نيهمچن و يريادگي ليتسه ،انيدانشجو يريادگي زانيم

 و ياطلس. )8(باشد داشته درس نيا به آنان عالقه شيافزا
 درس ارائه تأثير يبررس جهتاي  مطالعه در همكاران

 نهيزم شيپ كي عنوان به شكم و توراكس يمآناتو يعمل
 كالس ارائه كه افتنديدر درس، نيا يآموزش تيفيك بر
 يريادگي ليتسه به منجر يتئور سيتدر از قبل يعمل
 درس نيا مطالعه نيح در را انيدانشجو آرامش و دهيگرد

 نهيزم در ياديز مطالعات تاكنون). 9(داد خواهد شيافزا
 فشرده يها سكيد ،يآموزش ييويديو يها لميف ينيگزيجا

 يمآناتو درس در جسد حيتشر بر نترنتيا و يوتريكامپ
 در، متفاوت جينتادر عين ارائه  كه است گرفته صورت
 استفاده با همراه حيتشر انجام مثبت تأثير انگريب مجموع

 بوده مكمل عنوان به يكيتكنولوژ و يكيالكترون ليوسا از
 تجسم ليتسه جهت در ها شرو نيا همه). 12تا10(است
). 14و13(باشد مي انيدانشجو توسط يمآناتو بهتر

 از قبل يمآناتو درس يعمل ارائه تأثير نهيزم در مطالعات
 دردهنده  سازمان پيش كي عنوان به يتئور سيتدر
 لذا ؛باشد مي محدود اريبس انيدانشجو يليتحص شرفتيپ

 را نهيزم نيا در موجود شكاف است ممكن طرح نيا انجام
 يعمل ارائه تأثير تا ميشد آن بر قيتحق نيا در .كند پر

 كي عنوان به را يتئور سيتدر از قبل يمآناتو درس
 انيدانشجو يليتحص شرفتيپ دردهنده  سازمان شيپ

  .ميده قرار يبررس مورد يدندانپزشك رشته
  
  ها شرو
 يتمام آن در كه است يتجرب مهين مطالعه كي مطالعه نيا

 دانشكده 1388 يورود يدندانپزشك رشته يدانشجو 38
 در( گردن و سر يمآناتو درس يبرا بابل يدندانپزشك

 و عروق ،اليكران اعصاب عضالت، ،ها ناستخوا يها شبخ
. گرفتند قرار مطالعه در يآمار جامعه عنوان به ،)احشا
 علوم گروه دياسات از يكي توسط مطالعه مراحل يتمام
 ياجرا جهت. شد انجام بابل يپزشك علوم دانشگاه حيتشر

 نيا به. شد ميتقس يياجرا مرحله دو به كالس پژوهش
 بيآس احتمال دنيرس حداقل به منظور به كه صورت
 هفته 8( ترم اول مهين در مداخله ان،يدانشجو به يآموزش

 انيم آزمون يبرگزار از پس و آمد در اجرا) ترم يابتدا
 از قبل ينظر آموزش( معمول يآموزش روش ترم

 جهت ياخالق نكات هيكل. آمد در اجرا به )يعمل آموزش
 گر مداخله عوامل كنترل جهت و شد تيرعا مطالعه انجام
 و دهان كار بهداشت هيپا داشتن و رستانيدب معدل شامل
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 رهايمتغ نيا نظر از يبررس مورد گروه سه دندان،
  .شدند يساز همسان

 در كه يانيدانشجو تعداد رساندن حداقل به منظور به
 كي اند دهيد مي بيآس طرح نيا جينتا نبودن مثبت صورت
 دو و )نفر 13تعداد( ديجد روش سيتدر با يتجرب گروه
 به توجه با )نفر 12 و 13 تعداد( ميقد روش با شاهد گروه

 نظر در يعمل كالس در گروه هر افراد تعداد در تيمحدود
 هر يعمل يها كالس ابتدا يتجرب گروه در. شدند گرفته
 از قبل موالژ از استفاده و جسد حيتشر توسط مبحث
 سيتدر شاهد گروه دو يبرا. شد برگزار آن يتئور كالس

 آموزش از قبل ينظر آموزش يعني يسنت صورت به
 پس. گرفت صورت يآموزش ليوسا يريكارگ به با يعمل
 صورت به ها گروه تمام ترم، انيم امتحان يبرگزار از

  .دنديد آموزش يعمل از قبل ينظر يسنت سيتدر
 ترم انيم امتحان اول هفته 8 دنيرس انيپا به از پس

  .ديگرد برگزار
اي  نمره فيط بااي  نهيگز چهار سؤال 60 شامل آزمون
 همسان االمكان يحت يدشوار بيضر و ستيب تا صفر

 ترم انيم نمرات حيتصح از پس. بود تسؤاال يتمام يبرا
  .شدند سهيمقا گروه دو
 نظرات يبررس جهتاي  پرسشنامه ترم انيپا در

 به يآموزش ديجد روش به نسبت ان،يدانشجو
 6 شامل پرسشنامه. شد داده يتجرب گروه انيدانشجو
 و ندارم ينظر موافقم،(بندي  درجه اسيمق سه در سؤال
 رينظ يمختلف ابعاد در يآموزش يعاطف طهيح در) مخالفم
 يريادگي م،يمفاه بهتر درك در يآموزش روش تأثير
 3 تا 1 نيب تسؤاال. است بوده بهتر تجسم و تر آسان
 آلفا از استفاده با پرسشنامه ييايپا. شدند يگذار نمره

 بر پرسشنامه ييروا و) α/.=67( شد دهيسنج كرونباخ
 افزار نرم توسط ها افتهي. شد تأييد محتوا ييروا اساس

SPSS-16 ياستنباط و يفيتوص آمار از استفاده با و 
 يها نيانگيم اختالف يبررس جهت. شد ليتح و هيتجر
 و يميقد يتئور سيتدر روش دو در انيدانشجو نمره
 در معنادار >05/0P و شد استفاده زوج t آزمون از ديجد
  .شد گرفته نظر

  
  يسنت روش با سهيدرمقا يمآناتو درس سيتدر ديجد نحوه به نسبت انيدانشجو نظرات يفراوان درصد و زانيم :1 دولج

  نظرات دانشجويان
  مخالفم  نظري ندارم  موافقم

  تعداد)درصد(  تعداد)درصد(  تعداد)درصد(
12)3/92( 1)7/7( شود تر موضوع مي  روش ارائه دروس عملي قبل از تئوري باعث درك عميق    

  1)7/7(  3)1/22(  9)2/69(  نسبت به روش ارائه دروس عملي قبل از تئوري احساس بهتري دارم
    2)4/15(  11)6/84(  يادگيري مطالب درسي در روش ارائه دروس عملي قبل از تئوري ساده تر است

  4)8/30(  6)8/53(  2)4/15(  روش ارائه دروس عملي قبل از تئوري وقت گير تر است
    2)4/15(  11)6/84(  مطالب در روش ارائه دروس عملي قبل از تئوري بهتر است تجسم

  12)3/92(  1)7/7(    روش ارائه دروس عملي قبل از تئوري با روش تئوري قبل از عملي تفاوتي ندارد
  

  نتايج
 مورد 22كننده  شركت يدانشجو 38 از مطالعه نيا در

 )درصد 92( نفر 34 و) درصد 58( بودند دختر
 .داشتند قرار سال 22تا 18 يسن گروه در كنندگان شركت

 قرار 47 تا 45 يسن گروه در دانشجو) درصد 1(نفر  3

 دندان و دهان كار بهداشت هيپا انيدانشجو از كه داشتند
 يتجرب گروه يبرا ترم انيم امتحان نمره نيانگيم. بودند

 است بوده 9/15±24/3 شاهد گروه يبرا و68/3±55/16
 نيا چه اگر باشد مي يتجرب گروه باالتر نمره انگريب كه

 ).>05/0P( است نبوده معنادار يآمار نظر از اختالف

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 7

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1355-fa.html


  مي قبل از تئوريآناتوارائه عملي درس   محسن پورقاسم و همكار
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 يفراوان زانيم و ،نظرات نمرات اريمع انحراف و نيانگيم
 سيتدر روش دو به نسبت انيدانشجو نظرات درصد و

. است شده ارائه 2 و 1 جداول در و ديجد و يسنت
 از مورد 9 شود مي مشاهده جداول در كه طور همان

 روش به نسبت يبهتر احساس )درصد 2/69( انيدانشجو
 بر .اند داشته يسنت روش با سهيمقا در ديجد سيتدر

 3/92( نفر 12 كه شد مشخص ينظرسنج نيهم اساس
 به منجر ديجد سيتدر روش كه بودند باور نيا بر) درصد
. است دهيگرد يمآناتو سخت ميمفاه تر قيعم درك
 روش نيا كه بودند معتقد) درصد 6/84( نفر 11 نيهمچن
 نيا و شده يمآناتو درس يريادگي در ليتسه باعث ديجد

 از يبهتر تجسم انيدانشجو كه است شده منجر روش
 به انيدانشجو همه .باشند داشته يمآناتو درس مطالب
 در يقبول قابل تفاوت روش دو نيا كه داشتند ابراز اتفاق

  .اند داشته سيتدر اهداف شبرديپ
  

نمرات نگرش دانشجويان و انحراف معيار ميانگين  :2جدول 
  ميآناتونسبت به نحوه جديد تدريس درس 

  ميانگين و انحراف معيار  نگرش دانشجويان
 08/1±28/0  تر موضوعدرك عميق

  38/1±65/0  احساس بهتر
  15/1±37/0  تر مطالب يادگيري ساده

  17/2±72/0  گير تر بودن وقت
  15/1±37/0  تجسم بهتر مطالب

  92/2±28/0  عدم تفاوت دو روش ارائه مطالب
  64/1±41/0  كل پرسشنامه

 
 

  بحث
 درس يعمل ارائه تأثير يبررس هدف با مطالعه نيا

 كي عنوان به يتئور سيتدر از قبل يمآناتو
 انيدانشجو يليتحص شرفتيپ دردهنده  سازمان پيش
 مشاهده چنانچه. است گرفته صورت يدندانپزشك رشته
 انيدانشجو اكثر كه است آن انگريب قيتحق نيا جينتا ،شد
 درس سيتدر در يتئور از قبل يعمل يآموزش روش با

 نيا كه بودند معتقد و داشتند يبهتر احساس يمآناتو

 موضوع تر عميق درك و يريادگي در ليتسه باعث روش
 نمرات شيافزا به منجر روش نيا ياجرا نيهمچن. شود مي

 معنادار تفاوت نيا كه چند هر است دهيگرد يتجرب گروه
 در همكاران و ياطلس گزارش با جينتا نيا .است نبوده
 سيتدر در همكاران و يخلعتبر و تنه يمآناتو سيتدر

 اعصاب و عروق ،احشاء ،يعضالن –ياسكلت يمآناتو
  ).15و9(دارد يهمخوان

 انجام بنبن دانشگاه انيدانشجو يرو بر كهاي  مطالعه در
 يعمل كار كه يانيدانشجو كه داد كه داد نشان جينتا ،شد
 سهيمقا در دادند انجام شده حيتشر قبل از جسد يرو را
 شانيبرا حيتشر لحظه به لحظه جسد يرو كه يآنان با

 نيا با ،گرفت صورت يريادگي ازهاند  كي به شده انجام
 استفاده مورد زمان درصد 74 تنها اول گروه كه تفاوت
 نيا نيمحقق بعد سال 5 مطالعه در .گذراندند را دوم گروه
 سيتدر توان مي نيبنابرا. )17و16(شد تأييد مجددا جينتا
 انجام شده حيتشر شيپ از جسد يرو بر را جسد يرو
  .داد
 به كه يگريد قاتيتحق يها افتهي بامطابق  قيتحق نيا جينتا
 به را يمآناتو درس يعمل سيتدر اند نموده تالش ينوع
 مشاهده ندينما يتئور سيتدر تياولو بر نيگزيجا ينوع
 در همكاران و يبياد توسط كهاي  مطالعه در. شود مي
 به تنه ميآناتو و فيزيكي معاينه هماهنگ آموزش نهيزم

 آن انگريب جينتا شد انجام دوم سال پزشكي دانشجويان
 مندي عالقه دوره، اين در شركت كه است بوده

 است داده افزايش ميآناتو درس به نسبت را انيدانشجو
 به بيشتر ترم، طول در كه است شده باعث دوره اين و

  ).18(بپردازند ميآناتو مطالعه
 همه كه داد نشان قيتحق نيا يها افتهي ضمن در

 سيتدر يسنت روش كه اند بوده باور نيا بر انيدانشجو
 يها تتفاو يتئور از قبل يعمل سيتدر روش و يمآناتو

 اگرچه. اند داشته سيتدر اهداف شبرديپ در يمشخص
 در شاهد گروه با سهيمقا در يتجرب گروه نمرات نيانگيم
معنادار  اختالف نيا يول بود شده بهتر يكم قيتحق نيا
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 دارند گريكدي با كه يرقابت علت به انيدانشجوشايد . نبود
 هيبق از كنند مي يسع شتريب تالش با شاهد گروه در يحت

 كم مورد نيا يبرا طرح نيا نمونه تعداد اي و نمانند عقب
  .دارد شتريب يبررس به ازين كه است بوده

 در كم نمونه تعداد جمله از ييها تيمحدود با قيتحق نيا
 جهينت بودن مثبت نانياطم عدم خاطر به يتجرب گروه
 بيآس يكمتر انيدانشجو تعداد تا است داشته قيتحق
 كار بهداشت انيدانشجو حضور گريد تيمحدود .ننديبب

 ريسا با كمتر رقابت قدرت و باال نيسن با دندان و دهان
 شاهد هاي هگرو در آنها توزيع با البته كه بود انيدانشجو

 .گردد برقرار تعادل شد يسع كساني صورت به يتجرب و
 جينتا اديز يپراكندگ باعث نايدانشجو نيا حضور يول

  .ديگرد يآمار

 قيتحق نيا كه گردد مي شنهاديپ مطالعه نيا جينتا اساس بر
 و گريد همكاران توسط زين يمآناتو يواحدها ريسا يبرا
 تأييد صورت در كه گردد اجرا زين گريد هاي هدانشگا در

 درس در يتئور كالس از قبل يعمل كالس بودن بهتر
  .گردد نهينهاد روش نيا ،يمآناتو

  
  گيري نتيجه

 يتئور كالس بر يعمل كالس تقدم يبررو كه قيتحق نيا
 اول سال انيدانشجو گردن و سر يمآناتو سيتدر

 قبل يعمل كالس ارائه كه داد نشان شد انجام يدندانپزشك
 در و يريادگي در ليتسه و تر عميق درك باعث يتئور از
  .گردد مي انيدانشجو شتريب تيرضا تينها

  
  منابع

1. Bay BH, Ling EA. Teaching of Anatomy in the new millennium. Singapore Journal. 2007; 48(3): 182 
2. Anyanwu GE, Ugochukwu AI. Impact of the use of cadaver on student’s ability to pass anatomy 

examination. Anatomy. 2010; 4: 28 – 34 
3. Reidenberg JS, Laitman JT. The new face of gross anatomy. Anatomical Record. 2002; 269(2): 81-88 
4.Patel KM, Moxham BJ. Attitudes of professional anatomists to curricular change. Clin Anat. 2006 

Mar;19(2):132-41. 
5. Heilings DJ. Anatomy 1999-2000: curriculum, who teaches it and how? Med Educ. 2002 Aug;36(8):702-

10. 
6. Miller SA, Perrotti W, Silverthorn DU, Dalley AF, Rarey KE. From college to clinic: reasoning over 

memorization is key for understanding anatomy. Anat Rec. 2002 Apr 15;269(2):69-80.  
7. Georgy JK, Lachman N, Camp CL, Chen LP, and Pawlina W. Restructuring a basic science course for 

core competencies: An example from Anatomy teaching. Medical teacher. 2009; 31(9): 855 – 61. [Cited 
2009, Oct 18]. ]. Available from: 
http://direct.bl.uk/bld/PlaceOrder.do?UIN=271751266&ETOC=RN&from=searchengine 

8. Seif.A. [Ravanshenasi Parvareshi (Ravanshenasi yadgiri va amoozeshi)]. 18th Moasseseh entesharat Agah. 
Tehran. 1999. 

9. Atlassi MA., Naderian H, Mousavi, SGhA. Effect of anatomy practice background on quality of anatomy 
education. KAUMS Journal (FEYZ), 2000; 4 (3):17-22 

10. Biasutto SN, Caussa LI, Criado del Río LE.Teaching anatomy: cadavers vs. computers?. Ann Anat. 2006
Mar;188(2):187-90. 

11. Ganske I, Su T, Loukas M, Shaffer K. Teaching methods in anatomy courses in North American medical 
schools the role of radiology. Acad Radiol. 2006 Aug;13(8):1038-46. 

12. Roozbehi A, Fararooei M, Almasi Tork S. [Moghayeseyeh Taasire Filmhaye Amoozeshi va Diskhaye 
Feshordehe computeri dar Amoozeshe Anatomy be Daneshjooyane Pezeshki]. Armaghane-danesh, 
Journal of Yasuj University of Medical Sciences. 2001; 6(23): 26-31 

13. Stephenson J. E, Brown C, Griffin D. K. Electronic delivery of lectures in the university environment: 
An empirical comparison of three delivery styles. Computers & Education. 2008; 50: 640-651. 

14. Varank I. A comparison of a computer-based and lecture-based computer literacy course: A Turkish 
case. Eurasia Journal of Mathematics, Science, and Technology Education. 2006; 2(3): 112-123. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 7

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1355-fa.html


  مي قبل از تئوريآناتوارائه عملي درس   محسن پورقاسم و همكار
 

 483/      )5(11؛ 1390آذر / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

15. Khalatbary A. R, Tamjidipoor A. Moghayesehye Taasire Raveshhaye Tadrise Teouri- Amali ba Amali- 
Teouri Darse Anatomi bar Mizane Yadgiri va Rezayatmandiye Daneshjooyan. Journal of the Shaheed 
Beheshti University of Medical Sciences and Health Services. 2011; 34(4): 209-213. 

16. Nnodim JO. Learning human anatomy: by dissection or from prosections? Med Educ. 1990 
Jul;24(4):389-95. 

17. Nnodim JO, Ohanaka EC, Osuji CU. A follow-up comparative study of two modes of learning human 
anatomy: by dissection and from prosections. Clin Anat. 1996;9(4):258-62. 

18. Adibi I, Hasani N, Sadre Arhami S, Ashourioun V, Monajemi A. Teaching Integrated Course of Physical 
Examination and Trunk Anatomy to Second Year Medical Students. Iranian Journal of Medical 
Education. 2006; 6(1): 7-14. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 7

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1355-fa.html


 

 )5(11؛ 1390آذر / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      484

Practical Anatomy as an Advance Organizer for Anatomy Lectures: 
Effectiveness in Learning Facilitation for Dental Students 

 
Mohsen Pourghasem1, Shima Sum2 

 
Abstract 
 
Introduction: Several approaches are introduced to facilitate anatomy learning. One of them is to present 
practical course before the theoretical one. This study compared the effect of presentation of practical class 
before lecture on enhancement of learning among dental students of Babol University of Medical Sciences. 
Methods: Thirty eight students of first semester in school of dentistry of Babol University of Medical 
Sciences, whom were admitted in year 2009, were randomly divided into three groups to pass the course of 
Head and Neck anatomy. One group (N=13) received new method of education and 2 groups (N=13 & 
N=12) were taught using traditional method. Having the instruction finished the midterm examination was 
held for the three groups. After midterm examination, both groups were instructed using traditional method. 
Midterm examination scores achieved by experiment and control groups were compared. At the end of the 
semester, students of experiment group were given a questionnaire containing attitude questions in order to 
assess their attitude toward traditional and new method of education in comparison and considering their 
role in facilitating learning of anatomy. Data was analyzed using descriptive statistics and paired t test. 
Results: There was no statistically significant difference between the mean of midterm scores achieved by 
experiment and control groups (P<0.05). Assessing students’ viewpoints toward the two educational 
approaches, showed that they believed presentation of practical course before the lecture leads to a better 
feeling (69.2%) about anatomy course, facilitates and deepens the understanding (92.3%), and results in 
more learning (84.6%) as well. 
Conclusion: Based on the results of current study, despite of no significant differences between mean scores 
of students taught via two different methods, students showed a better attitude toward the presentation of 
practical course before the lecture compared to traditional method. Therefore it may be suggested to present 
practical course for anatomy before the lecture. 
 
Keywords: Anatomy, theoretical teaching, practical teaching, learning, and dental (dentistry) students. 
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