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 عوامل مؤثر بر يادگيري درس آناتومي از ديدگاه دانشجويان پزشكي
 

  ، راهب قرباني، شيدا ذوالفقاري*زاده، سيد مصطفي پورحسيني، عابدين وكيلي سميرا مهرعلي

 
  

 چكيده

ويان منبع اصلي دانشج. دانش آناتومي براي دانشجويان رشته پزشكي به جهت ارزش آن در پاراكلينيك و طبابت اهميت خاصي دارد: مقدمه
اين . توان از نظرات آنها در بهبود فرايند تدريس و يادگيري استفاده نمود مي شوند و ميمحسوب كسب اطالعات كيفيت و اثربخشي آموزش 

  .پژوهش با هدف بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان در مورد عوامل مؤثر بر يادگيري درس آناتومي انجام شد
، )ترم چهارم يا باالتر( نفر از دانشجويان پزشكي مقطع علوم پايه 113صورت توصيفي مقطعي بر روي  اين پژوهش به: ها روش

اي پژوهشگر ساخته روا و پايا حاوي مشخصات دموگرافيك و  پرسشنامه. كارآموزي و كارورزي دانشگاه علوم پزشكي سمنان انجام شد
ها با استفاده از آمار  داده. آوري گرديد آناتومي، در اختيار دانشجويان قرار گرفت و پس از تكميل جمع گذار بر يادگيري درستأثيرعوامل 

  .تجزيه و تحليل شدند) هاي من ويتني و كروسكال واليس آزمون(توصيفي و استنباطي 
، استفاده از نكات باليني در طول )58/4±56/0(، بيان خوب اساتيد )59/4±55/0(استفاده از موالژ با ميانگين و انحراف معيار : نتايج

به ترتيب ) 42/4±67/0(و استفاده از تصاوير آموزشي) 50/4±6/0(، مرور مباحث تئوري در كالس عملي )53/4±68/0(تدريس 
كات باليني اختالف معناداري بين نظرات دانشجويان دختر و پسر در استفاده از ن. را بر يادگيري درس آناتومي داشتند تأثيرترين  بيش

چنين بين نظرات دانشجويان مقاطع تحصيلي مختلف در زمينه  هم). t=56/2و p=010/0(كلينيكي مرتبط در طول تدريس وجود داشت
  ).t= 67/6و  p=036/0(داشتن پيش مطالعه تفاوت آماري معناداري مشاهده شد 

زمان  آموزش هم كارگيري وسايل كمك آموزشي متنوع،  ههاي جديد تدريس و ب به عقيده دانشجويان استفاده از شيوه: گيري نتيجه
گذاري را در يادگيري تأثيرترين  مطالب تئوري و عملي آناتومي، بيان اهميت دانش آناتومي در كلينيك، به همراه بيان خوب استاد بيش

هاي نوين  شكي به آناتومي، از روششود، جهت بهبود يادگيري و افزايش عالقمندي دانشجويان پز لذا پيشنهاد مي. درس آناتومي دارد
  . زمان مطالب نظري و عملي آناتومي استفاده شود تدريس و آموزش هم

  
  دگاه، دانشجويان پزشكي، يادگيريدرس آناتومي، دي: هاي كليدي واژه

  57تا  49 ):1(13؛ 1392 فروردين/پزشكيمجله ايراني آموزش در علوم 
   

                                                 
، دانشكده پزشكي، مركز )دانشيار(دكتر عابدين وكيلي : نويسنده مسؤول*

. ايرانتحقيقات و بخش فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، 
ab.vakili@yahoo.com 

، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، )دانشيار(دكتر سميرا مهرعلي زاده 
؛ سيد مصطفي پورحسيني، )mehralizadehmd@yahoo.com. (ايران

دانشگاه علوم پزشكي سمنان، كميته تحقيقات دانشجويي دانشجوي پزشكي، 
دا ذوالفقاري، ؛ شي)pourhosseinie@yahoo.com. (سمنان، ايران

دانشگاه علوم پزشكي سمنان، كميته تحقيقات دانشجويي دانشجوي پزشكي، 
، دكتر راهب )sh_zolfaghary@yahoo.com. (سمنان، ايران

، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت و گروه )دانشيار(قرباني
، پزشكي اجتماعي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان ، سمنان

  )ghorbani_raheb@yahoo.com( .ايران

  
  مقدمه

رشته پزشكي به جهت  دانش آناتومي براي دانشجويان
ارزش آن در پاراكلينيك و طبابت اهميت خاصي 

اغلب دانشجويان اين درس را به جهت حجم ). 2و1(دارد
هاي  زياد اصطالحات و شناخت موقعيت اعضا و مجاورت

در ). 4و3(دانند آنها در بدن جزء دروس مشكل مي
ي ارايه درس همانند ساير دروس  آموزش آناتومي شيوه

تواند در افزايش يادگيري دانشجو  پزشكي مي علوم پايه

                                                                              
  9/11/91: ، تاريخ پذيرش10/10/91: ، تاريخ اصالحيه28/4/91: تاريخ دريافت مقاله
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هاي  امروزه در دانشكده). 5(به ميزان زيادي مؤثر باشد
پزشكي براي تدريس دروس تئوري و عملي آناتومي از 

هاي متنوع آموزشي مثل سخنراني، استفاده از  شيوه
موالژ، تصاوير آموزشي و تشريح جسد استفاده 

كيفيت آموزش  ها سبب بهبود شود، كه اين روش مي
ارائه دروس ). 4و6(هاي اخير شده است آناتومي در دهه

هايي كه  هاي جديد، به ويژه با روش علوم پايه با شيوه
كند، انگيزه  ها را با مسايل باليني بيان مي ارتباط آن

همچنين ). 7(دهد دانشجويان را در يادگيري افزايش مي
شرده هاي ف استفاده از وسايل كمك آموزشي مثل ديسك

كامپيوتري در آموزش آناتومي به دانشجويان پزشكي و 
طور ارائه درس تئوري همراه با درس عملي  همين

آناتومي، باعث بهبود و تسهيل يادگيري اين درس 
يك مطالعه نشان داد ارايه كالس عملي قبل از ). 6(شود مي

درس تئوري موجب بهبود سطح يادگيري درس آناتومي 
در پژوهش ديگري گزارش شد همچنين ). 8(شود مي

تدريس به روش يادگيري بر اساس حل مسأله موجب 
افزايش انگيزه براي مطالعه و يادگيري درس آناتومي در 
مقايسه با روش سخنراني در دانشجويان پزشكي سال 

طور گزارش شده است كه آموزش  همين). 9(شود اول مي
تفاده زمان مطالب تئوري و عملي آناتومي به همراه اس هم

از وسايل كمك آموزشي و حتي تصاوير مختلف 
راديولوژي سبب فهم بهتر درس آناتومي، يادگيري 
پايدارتر، تشويق دانشجويان به يادگيري خودمحور و 
آگاهي آنها به نقش دانش آناتومي در تفسير موارد 

اي پزشكي  پاراكلينيك و اهميت آن در زندگي حرفه
 ).11و10و6و3(شود مي

منبع اصلي كسب اطالعات كيفيت و اثربخشي دانشجويان 
شوند و استفاده از  آموزش در هر دانشگاه محسوب مي

نظرات آنها، متناسب با فضا و شرايط آموزشي هر 
تواند باعث ارتقاي كيفي آموزش و بهبود  دانشگاه، مي

يادگيري در فراگيري همه دروس به خصوص آناتومي 
، اين )8تا6(اين زمينهرغم مطالعات مشابه در  لذا علي. شود

پژوهش با هدف تعيين ديدگاه دانشجويان پزشكي 
گذار تأثيردانشگاه علوم پزشكي سمنان در مورد عوامل 

 .بر يادگيري درس آناتومي انجام شد
  

  ها روش
، 1388-89اين مطالعه توصيفي مقطعي در سال تحصيلي

با روش سرشماري برروي همه دانشجويان پزشكي 
كارآموزي و كارورزي دانشگاه علوم مقطع علوم پايه، 

اين جامعه شامل ). نفر 200(پزشكي سمنان انجام شد 
شد كه كليه دانشجويان علوم پايه ترم چهارم يا باالتر مي

دانشجوياني كه به هر . درس آناتومي را گذرانده بودند
طور كامل نگذرانده بودند از دليل درس آناتومي را به

  .مطالعه حذف شدند
ساخته مشتمل بر سه  پژوهش، پرسشنامه محققابزار 

مقطع و رشته تحصيلي، (بخش، سؤاالت دموگرافيك 
گذار بر تأثيرسؤال مربوط به سنجش عوامل  15، )جنس

سؤال نيز در مورد كاربرد  5يادگيري درس آناتومي و 
هاي مطالعه،  روش تأثيرهاي مختلف آناتومي،  باليني بخش

ريزي زمان تدريس، روش  شيوه ارزشيابي استاد، برنامه
سؤاالت . مطالعه درس آناتومي و الگوي ارائه آن بود

به ترتيب براي  5تا  1اي، از  پرسشنامه پنج درجه
» ، خيلي كم، كم، زياد يا بسيار زيادتأثير بي«هاي  پاسخ
پرسشنامه توسط پژوهشگر به صورت . گذاري شد نمره

هاي  هاي درس و يا در گزارش حضوري در كالس
حگاهي، بعد از هماهنگي و كسب اجازه از اساتيد صب

شد و از آنها  مربوطه، در اختيار دانشجويان قرار داده مي
شد نظرات خود را با دقت و حوصله در  درخواست مي

سپس . مقابل هر سؤال پرسشنامه مشخص نمايند
آوري  دقيقه بعد در همان جلسه جمع 15پرسشنامه 

ا عدم شركت در دانشجويان جهت شركت و ي. شد مي
  .مطالعه آزاد بودند

روايي پرسشنامه با بررسي مقاالت، متون مرتبط و 
نظران و اساتيد برجسته دانشگاه  مشاوره با صاحب
براي بررسي پايايي آن، پرسشنامه . بررسي و تأييد شد

نفر  12به ) روز10به فاصله (در دو مقطع زماني مختلف 
با محاسبه  از دانشجويان جامعه پژوهش داده شد و

  .پايايي آن تأييد شد) r/.=74(ضريب همبستگي اسپيرمن
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ها با استفاده از  اطالعات به دست آمده از پرسشنامه
هاي آمار توصيفي و  و آزمون SPSS-16افزار  نرم

به منظور مقايسه نظرات دانشجويان (استنباطي من ويتني 
براي مقايسه نظرات ( و كروسكال واليس) دختر و پسر

. تجزيه و تحليل شد) ويان در سه مقطع تحصيلدانشج
اي بود و  متغير نظرات دانشجويان در كليه سؤاالت رتبه

هاي آماري  رو، آزمون از اين. ها توزيع نرمال نداشتند داده
  .ها استفاده شد غيرپارامتري براي تجزيه و تحليل داده

  
  نتايج

پرسشنامه  113پرسشنامه توزيع شده  200از مجموع 
از مجموع ). بود %5/56دهي  ميزان پاسخ( انده شدبرگرد

نفر دانشجوياني كه در اين مطالعه مشاركت نمودند،  113
 65. پسر بودند%) 23(نفر  26دختر و %) 77(نفر  87
%) 23(نفر  26دانشجويان مقطع علوم پايه، %) 5/57(نفر

  . در مقطع كارورزي بودند%) 5/19(نفر  22كارآموز و 
ويان، استفاده از موالژ، بيان خوب اساتيد، به عقيده دانشج

طول تدريس، مرور مباحث تئوري در  بيان نكات باليني در
كالس عملي، و استفاده از تصاوير آموزشي در قالب 

را بر يادگيري درس  تأثيرترين  اساليد، به ترتيب بيش
هاي كوئيز منظم و تدريس  اجراي آزمون. آناتومي داشت

بر يادگيري درس  تأثير، كمترين به شكل سخنراني رايج
  ).1جدول (آناتومي بر اساس نظر دانشجويان را داشت 

بر اساس آزمون آماري من ويتني بين نظرات دانشجويان 
دختر و پسر در متغيرهاي استفاده از نكات باليني كلينيكي 
مرتبط در طول تدريس، صبوري و خونسردي استاد در 

اختالف  با دانشجو كالس درس، برخورد صميمانه استاد
  ).2جدول (معناداري وجود داشت

بر اساس ازمون آماري كروسكال واليس از نظر 
دانشجويان كارورز، استفاده از انيميشن و مرور مباحث 
نظري در كالس عملي، بيان خوب استاد و استفاده از 

ترين  نكات كلينيكي مرتبط در طول تدريس به ترتيب مهم
  ).3جدول (آناتومي بودعوامل مؤثر بر يادگيري 

استفاده از انيميشن، : از ديدگاه كارآموزان، به ترتيب 
استفاده از تصاوير آموزشي در قالب اساليد، بيان خوب 
استاد و استفاده از نكات كلينيكي مرتبط در طول تدريس، 

  ).3جدول (ترين عوامل مؤثر بر يادگيري بودند مهم
ل مؤثر بر يادگيري، ترين عوام از ديدگاه دانشجويان ، مهم

استفاده از موالژ، بيان خوب استاد، استفاده از نكات 
باليني در طول تدريس و مرور مباحث تئوري در كالس 

  ).1جدول(شوند  عملي شناخته مي

  
  آناتومي فراواني مطلق و نسبي ديدگاه دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان نسبت به عوامل مؤثر بر يادگيري درس :1جدول 

 بر يادگيري تأثيردرجه  
 )5(خيلي زياد  )4(زياد  )3(كم  )2(خيلي كم  )1( تأثيربي  

 %)9/61( 70 %)4/35(40 %)7/2( 003 استفاده از موالژ
 %)9/61( 70 %)5/34(39 %)5/3(004 بيان خوب استاد

 %)1/61( 69 %)7/32(37 %)3/5( 6 0 %)9(1 بيان نكات باليني در طول تدريس
 %)9/54( 62 %)8/39(45 %)3/5( 0066مرور مباحث تئوري در كالس عملي

 %)4/50( 57 %)4/43(49 %)4/4( 5%)8/1(02 استفاده از تصاوير آموزشي 
 %)3/51(58 %)3/36(41 %)6/10(12%)8/1(02 استغاده از انيميشن

 %)4/50(57 %)5/34(39 %)3/13(15%)8/1(02برخورد صميمانه استاد با دانشجويان
 %)7/33(38 %)1/45(51 %)9/15(18 %)8/1(2 %)5/3(4 صبوري و خونسردي استاد در كالس 

 %)7/32(37 %)2/44(50 %)6/18(21 %)8/1(2 %)7/2( 3 داشتن پيش مطالعه درس
 %)4/35( 40 %)5/34(39 %)1/22(25%)8/1(2%)2/6(7 ظاهر آراسته استاد

 %)5/34( 39 %)2/37(42 %)6/18(21%)5/3(4%)2/6(7ه در طول ترمداشتن امتحانات طبقه بندي شد
 %)2/29(33 %)1/44(50 %)2/21(24%)9/0(1%)4/4(4طراحي سواالت بر اساس منابع معرفي شده

 %)31(35 %)6/41(47 %)8/16(19%)2/6(7%)4/4(5)پرسش و پاسخ(حضور فعال دانشجو 
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 %)2/29(33 %)4/35(40 %)23(26%)4/4(5%)8(9 داشتن كوييز هاي كالسي منظم
  %)8/8( 10  %)7/17(20  %)2/44(50 %)23(26 %)2/6(7  تدريس به شكل سخنراني

 
ميانگين و انحراف معيار نمرات ديدگاه دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان نسبت به عوامل مؤثر بر يادگيري  :2جدول 

  سشنامه و جنس دانشجوياندرس آناتومي به تفكيك سؤاالت پر
  ميانگين و انحراف معيارموضوع

 پسران         دختران    دانشجويانكل
 پي آماره

 151/0 44/1 19/4±80/0 43/4±73/0 59/4±55/0 استفاده از موالژ
 087/0 70/1 46/4±51/0 63/4±55/0 37/4±75/0 استفاده از انيميشن

 118/0 56/1 27/4±67/0 47/4±66/0 42/4±67/0 استفاده از تصاوير آموزشي
 816/0 23/0 46/4±65/0 51/4±59/0 5/4±6/0مرور مباحث تئوري در كالس عملي

 988/0 15/0 4±98/0 03/4±90/0 03/4±91/0 داشتن پيش مطالعه درس
 891/0 133/0 96/2±87/0 01/3±05/1 3±01/1 تدريس به شكل سخنراني

 497/0 68/0 73/3±25/1 95/3±05/1 9/3±11/1ل ترمداشتن امتحانات طبقه بندي شده در طو
 010/0 56/2 23/4±86/0 62/4±60/0 53/4±68/0 استفاده از نكات باليني در طول تدريس

 006/0 73/2 65/3±94/0 15/4±92/0 04/4±94/0صبوري و خونسردي استاد در كالس درس
 007/0 70/2 96/3±87/0 45/4±71/0 32/4±78/0برخورد صميمانه استاد با دانشجويان

 268/0 11/1 46/4±65/0 62/4±53/0 58/4±56/0 بيان خوب استاد
 100/0 64/1 65/3±09/1 99/3±09/1 91/3±91/0 ظاهر آراسته استاد

 395/0 85/0 77/3±07/1 98/3±93/394/0±97/0طراحي سواالت بر اساس منابع معرفي شده
 326/0 98/0 73/3±04/1 93/3±88/307/1±06/1)پرسش و پاسخ(حضور فعال دانشجو 

 239/0 18/1 46/3±27/1 82/3±73/313/1±17/1 داشتن كوييز هاي كالسي منظم

  
  

ميانگين و انحراف معيار نمرات دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان نسبت به عوامل مؤثر بر يادگيري درس : 3جدول 
 تحصيلي دانشجويان  آناتومي به تفكيك سؤاالت پرسشنامه و مقطع

 پي z كارورز          كارآموز    علوم پايهموضوع

 765/0 54/0 41/4±67/0 46/4±71/0 32/4±79/0 استفاده از موالژ
 099/0 62/4 59/4±50/0  77/4±51/0 52/4±56/0 استفاده از انيميشن

 248/0 79/2 23/4±75/0 58/4±50/0 43/4±68/0 استفاده از تصاوير آموزشي
 658/0 84/0 59/4±59/0 46/4±58/0 48/4±62/0مرور مباحث تئوري در كالس عملي

 036/0 67/6 89/3±71/0 41/4±59/0 19/4±69/0 داشتن پيش مطالعه درس
 194/0 28/3 95/2±84/0 35/3±26/1 88/2±93/0 تدريس به شكل سخنراني

 430/0 69/1 64/3±22/1 92/3±09/1 98/3±08/1داشتن امتحانات طبقه بندي شده در طول ترم
 751/0 57/0 45/4±74/0 52/4±65/0 57/4±68/0 استفاده از نكات باليني در طول تدريس

 747/0 58/0 4±82/0 12/4±03/1 02/4±96/0صبوري و خونسردي استاد در كالس درس
 939/0 13/0 32/4±72/0 31/4±93/0 35/4±74/0برخورد صميمانه استاد با دانشجويان

 951/0 10/0 49/4±49/0 58/4±58/0 57/4±59/0 خوب استاد بيان
 506/0 36/1 77/3±07/1 04/4±22/1 91/3±07/1 ظاهر آراسته استاد

 195/0 30/1 68/3±1 23/4±89/371/0±03/1طراحي سواالت بر اساس منابع معرفي شده
 794/0 26/0 4±93/0 85/3±86/322/1±04/1)پرسش و پاسخ(حضور فعال دانشجو 
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 840/0 20/0 68/3±13/1 73/3±79/315/1±20/1 داشتن كوييز هاي كالسي منظم

 
بر اساس آزمون كروسكال واليس، ميانگين و انحراف 
معيار نمرات داشتن پيش مطالعه درس به عنوان عامل 
مؤثر در تدريس درس آناتومي از ديدگاه دانشجويان 

ري مقاطع علوم پايه، كارآموز و كارورز تفاوت آما
، به طوري كه )=p/036(معناداري وجود داشت

دانشجويان كارآموزي اهميت بيشتري نسبت به 
  ).3جدول (دادند دانشجويان كارورزي مي

  
  بحث
كار بردن وسايل هاي اصلي اين مطالعه نشان داد، به يافته

تصوير آموزشي كامپيوتري،  كمك آموزشي مثل موالژ، 
آناتومي، بيان  زمان مطالب تئوري و عملي آموزش هم

اهميت دانش آناتومي در كلينيك و طبابت به همراه بيان 
را در بهبود و افزايش  تأثيرترين  خوب استاد بيش

يادگيري اين درس از ديدگاه دانشجويان پزشكي در 
  . مقاطع مختلف علوم پايه، كارآموزي و كارورزي دارد

 نتايج اين پژوهش نشان داد، دانشجويان، استفاده از
الژ و انيميشن، بيان خوب استاد، استفاده از تصاوير مو

آموزشي و بيان كاربرد باليني درس آناتومي را 
اين يافته نشان . دانند گذارترين عامل بر يادگيري ميتأثير

همراه شيوايي و  داد، استفاده از ابزارهاي كمك آموزشي 
رسايي بيان استاد باعث افزايش كارايي تدريس و بهبود 

گذار تأثيري خواهد شد، كه باز هم حاكي از نقش يادگير
در . استاد بر ميزان ياگيري دانشجو دركالس درس است

اند،  هاي ديگر هم نشان داده تأييد اين يافته پژوهش
ترين ويژگي فردي مدرس از  شيوايي بيان استاد از مهم

  ).12و5(شود ديدگاه دانشجويان محسوب مي
اين است كه از ديدگاه هاي اين مطالعه  از ديگر يافته

خيلي زيادي بر  تأثيردانشجويان استفاده از موالژ 
توان با  افزايش يادگيري درس آناتومي دارد، در نتيجه مي

بهره گيري از موالژهاي پيشرفته و يا تجهيزات كمك 
اين يافته . آموزشي قوي، تدريس آناتومي را متحول نمود

ند استفاده از ا با نتايج مطالعات ديگري كه نشان داده
و  هاي فشرده كامپيوتري  هاي آموزشي، ديسك فيلم

هاي جديد آموزشي كمك آموزشي در افزايش توان  روش
مهمي  تأثيريادگيري دانش آناتومي به وسيله فراگيران 

  .، تا حدودي مشابهت دارد)13و6و3(دارد
اين مطالعه نشان داد، بيان كاربرد دانش آناتومي همچنين 

اي پزشكي در  در بالين و يا ذكر اهميت آن در زندگي حرفه
طول تدريس از طرف استاد، باعث افزايش انگيزه يادگيري 

با توجه . شود و تشويق آنها به فراگيري دانش آناتومي مي
به ماهيت باليني رشته پزشكي در صورتي كه از ابتداي 

هاي بعد  س دروس تئوري، مسائل باليني كه در سالتدري
دانشجو با آن روبرو خواهد شد نيز در حين تدريس 
گنجانده شود، دانشجو به اهميت فراگيري درس آناتومي 

تر به يادگيري مطالب خواهد  پي برده و با اشتياق بيش
دادند دانشجويان  لم و همكارانش نشان). 3تا1(پرداخت

هاي اول  هاي باليني در سال هارتپزشكي از يادگيري م
گذار در يادگيري تأثيرتحصيل استقبال كرده و آن را عامل 

. نتايج وي با مطالعه حاضر مشابهت دارد). 13(دانند مي
وحيد شاهي و همكارانش نشان دادند، تجربه زودهنگام 

تواند انگيزه دانشجويان را در فراگيري پزشكي  باليني مي
هاي  ، كه تا حدود يافته)11(تر نمايد شدر مقطع علوم پايه بي

  . نمايد مطالعه حاضر را تأييد مي
هايي از  همچنين مطالعه حاضر نشان داد، بيان مثال

كاربرد باليني درس آناتومي در حين تدريس اهميت 
تري براي دختران به نسبت پسران در افزايش  بيش

 علت اين اختالف نظر در اين. يادگيري درس آناتومي دارد
تر  اين يافته تأكيدي بيش. مطالعه به درستي روشن نيست

بر ضرورت ادغام عمودي علوم پايه و باليني را در 
ريزان آموزشي مطرح  هاي پزشكي براي برنامه دانشكده

دراين نوع ادغام كه سيستم جديدي از . كند مي
باشد، به استفاده از نكات  ريزي آموزش پزشكي مي برنامه

ئوري و يا به عبارتي مواجهه زودرس باليني در دروس ت
دانشجو با دروس باليني تأكيد شده است، به طوري كه 

هاي اول تحصيل با مسائل باليني  دانشجو از همان سال
رشته خود و ضرورت يادگيري دروس تئوري و ارتباط 
آن با حرفه آينده خود آشنا شده و درك بهتري نسبت به 
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همچنين اين ). 14و11(حرفه آينده خود پيدا خواهد نمود
تر مباحث شده و مطالب به  موضوع موجب يادگيري عميق

در ). 15و11(تر در ذهن دانشجو خواهد ماند مدت طوالني
دانشجويان اظهار % 90همين راستا در يك مطالعه حدود 

زمان با پرداختن  داشتند تدريس درس تئوري آناتومي هم
تئوري و  تر مباحث به اهميت باليني آن موجب درك بيش

همچنين موجب بهبود آموزش باليني بعدي خواهد 
  .خواني دارد ، كه با نتايج مطالعه حاضر هم)15(شد

در پژوهش حاضر، استفاده از شيوه تدريس به شكل 
ترين  سخنراني توسط استاد در كالس درس آناتومي كم

را بر يادگيري دانشجو داشت، كه با مطالعه تقوي و  تأثير
ان دادند استفاده از روش تركيبي ارائه همكارانش كه نش
در ) هاي آموزشي موالژ،استخوان، فيلم(درس آناتومي 

تري بر يادگيري دارد،  بيش تأثيرمقايسه با شيوه سنتي 
اين يافته ضرورت استفاده از ). 3(خواني دارد هم

هاي متنوع نوين آموزش در تدريس درس آناتومي  روش
  .دهد اساتيد نشان ميو ساير دروس دانشگاهي را براي 

عواملي  تأثيربين نظر دانشجويان مقاطع مختلف در مورد 
بيان خوب استاد، استفاده از موالژ و تصاوير : مانند

آموزشي، بيان كاربرد باليني دانش آناتومي در كالس 
درس اختالف معناداري وجود نداشت؛ كه اين نتيجه 

تلف دهنده اين است كه دانشجويان در مقاطع مخ نشان
گذار بر افزايش تأثيرديدگاه تقريبا يكساني در مورد علل 

  .يادگيري درس آناتومي دارند
دانشجويان مقطع كارآموزي و كارورزي به طور 

تري به داشتن پيش مطالعه درس  معناداري اهميت بيش
گذار در افزايش يادگيري تأثيرآناتومي به عنوان يك عامل 

يان مقطع علوم پايه درس آناتومي در مقايسه با دانشجو
اين اختالف ديدگاه ممكن . و فيزيوپاتولوژي قائل بودند

تر دانشجويان  است مربوط به تجربيات و آگاهي بيش
  .مقطع كارآموزي و كارورزي باشد

هايي مواجه بود، كه از آن جمله  اين پژوهش با محدوديت

توان به عدم همكاري حدود چهل درصد دانشجويان  مي
به نظر . ها اشاره كرد دت پرسشنامهدر تكميل و عو

هاي تحقيقاتي متعددي كه دانشجويان  رسد پرسشنامه مي
كنند، باعث كاهش انگيزه آنان در  در طول ترم تكميل مي
از طرفي با توجه به اين كه تحقيق . تكميل پرسشنامه باشد

حاضر فقط در ميان دانشجويان دانشكده پزشكي دانشگاه 
م شده است، به همين دليل علوم پزشكي سمنان انجا

هاي پژوهش حاضر به دانشجويان ساير  تعميم يافته
گردد كه  پيشنهاد مي. ها بايد با احتياط انجام شود دانشگاه

هاي علوم پزشكي  تحقيقات مشابهي در ساير دانشگاه
  .تر صورت گيرد ايران با تعداد نمونه بيش

  
  گيري نتيجه
ار بردن وسايل كمك ك هاي اين پژوهش نشان داد، به يافته

زمان مطالب تئوري و عملي  آموزش هم آموزشي متنوع، 
آناتومي، بيان اهميت كاربرد دانش آناتومي در كلينيك، به 

را در افزايش  تأثيرترين  همراه بيان خوب استاد بيش
. يادگيري اين درس از ديدگاه دانشجويان پزشكي دارد

كمك  گردد، عالوه بر توجه به وسايل پيشنهاد مي
آموزشي در تدريس درس آناتومي و ساير دروس علوم 
پايه، براي بهبود يادگيري و افزايش عالقمندي دانشجويان 
پزشكي به دروس علوم پايه، ادغام بين دروس علوم پايه 

  .و باليني نيز انجام شود
  قدرداني

اين تحقيق با حمايت مالي دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
نويسندگان مقاله از . ام شدانج) 290طرح تحقيقاتي (

همكاري و مساعدت دانشجويان عضو كميته تحقيقات 
دانشجويي، به خصوص خانم روناز نيكخواه، كاركنان 
آموزش دانشكده پزشكي و دانشجوياني كه در اين طرح 

  .نمايند شركت نمودند، قدرداني و تشكر مي
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Factors Affecting Learning of Anatomy: Students' Viewpoints  
 

Samira Mehr Alizadeh1, Seyed Mostafa Pourhosseini2, Abedin Vakili3, Raheb Ghorbani4, 
Sheyda Zolfaghary5 

 
Abstract: 
 
Introduction: Anatomy is of outmost importance for medical students because of its application in medical 
practice. Students are a main source of information for quality and effectiveness of education and their views 
can be used to improve teaching and learning. This study was performed to determine factors affecting 
anatomy learning from the opinion of medical students of Semnan University of Medical Sciences (SEM-
UMS). 
Methods: This cross-sectional descriptive study was performed on 113 medical students of SEM-UMS at the 
basic science (fourth semester or higher), clerkship and internship levels. A valid and reliable researcher-
made questionnaire, containing demographic data and factors influencing anatomy learning was completed 
by students. Data were analyzed using descriptive statistics, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests. 
Results: According to the students, use of anatomical manikins(4.59±0.55), teacher’s fluency (4.58±0.56), 
teaching clinical applications of anatomy (4.53±0.68), reviewing theoretical topics in practical classes 
(4.50±0.6) and utilizing educational images (4.42±0.67), respectively, had the greatest effect on learning 
anatomy. There were significant differences between male and female views regarding the effect of teaching 
clinical applications (t=2.56, p=.01). Also students of different educational levels had different views on the 
role of pre-class self-study in anatomy learning (t=6.67, P=0.036).  
Conclusion: Students believed that the use of new teaching methods and applying several educational 
devices, teaching of theory together with practical anatomy courses, developing an understanding about the 
importance of anatomy in medicine, along with the lecturers’ fluency in speech are most effective on 
learning anatomy. Therefore it is suggested that new teaching methods and simultaneous theoretical and 
practical anatomy teaching be included in educational programs. 
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