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 يبرا يبخش ارتوپد يدر دوره اكسترن يكاربرد يآناتوم افتهيآموزش ادغام 
  تجربه كيگزارش : يپزشك انيدانشجو

  
  *ژگانيآو ميمري، روشنك ابوترابيي، نورا يمحمدهاد

 
 259تا  257 ):3(13؛ 1392 خرداد/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
هاي اساسي دانش پزشكي است كه بخش عظيمي از برنامه آموزش پزشكي به آن  دروس علوم پايه يكي از پايه: مقدمه 

ها  اي باشد كه دانشجويان ارتباط مطالب با حرفه پزشكي و كاربرد آن دوره بايد به گونه نيآموزش ا .)1(اختصاص دارد
هاي  بخشي از علوم پايه است كه در آن دانشجويان با واژه آناتوميعلم ). 2(در عملكرد باليني را به روشني درك كنند

جان و  يب يها در مورد استخوان يمطالب آموزش ادآوري يها آناتوم اغلب آن يشوند، برا اوليه زبان پزشكي آشنا مي
نحوه  واگر دانشجويان نتوانند ساختارهاي آناتوميك  كه ي؛ در حال)4و3(جسد است كيمختلف  يها قسمت حيتشر

  ).5(آموزش آناتومي هيچ ارزشي نخواهد داشت ها را در يك فرد سالم و زنده مشاهده كنند،  كاركرد آن
 ازمنديها و ستون فقرات سروكار دارد، ن اندام يكه با جراح يطالب رشته ارتوپدم قيو دق قيفهم عم گر،يطرف د از

بر  زيدر درمانگاه، اورژانس و ن مارانيب تيزيو اي ياعمال جراح نيها و ستون فقرات در ح اندام يدانستن كامل آناتوم
گذرانند  را مي حيخود علوم تشر لياول و دوم دوره تحص يها سال رد يپزشك انيدانشجو. باشد مي يبستر مارانيب نيبال

ها،  ها، راند بخش مطالب در كالس حيتوضهنگام در  يارتوپد دياكثر اسات. شوند مي يو در سال پنجم وارد بخش ارتوپد
مواجه  يپزشك انيدر دانشجو يي آناتوم مطالب آموخته شده يبا مشكل فراموش ،يعمل ارتوپد يها درمانگاه و اتاق

و ) ماه كي(ها  بخش ناي در دانشجويان حضور زمان كمبود علت به ،يشوند و امكان آموزش دوباره مطالب آناتوم مي
  . ستين ينيتراكم مطالب بال

باليني در دوره آموزش پزشكي وجود  يزمان آناتومي و مبان در حال حاضر رويكردي جهاني در زمينه لزوم آموزش هم
 يدانشكده پزشك يارتوپد يدوره اكسترن انيدانشجو يآناتومادغام يافته برنامه آموزش  بار نياولبراي  ).6(دارد

وكاربردي  ياصفهان، با هدف يادآوري مطالب آناتومي ضروري بر روي موارد شايع دوره ارتوپد يدانشگاه علوم پزشك
  .گردد ارائه مي مداخله نيا يابينوشته، گزارش اجرا و ارزش نيدر ا. ديو اجرا گرد يشدن محتواي آناتومي، طراح

 تياست كه از بهمن لغا ينيو بال هيدوره علوم پا يي ادغام آموزش آناتوم برنامه يمطالعه گزارش اجرا نيا :روش
برنامه در دوره  نيا. انجام شد لوتياصفهان به مدت چهار ماه به صورت پا يدر دانشگاه علوم پزشك 1390 بهشتيارد

 شدند، صورت گرفت يچهار ماه متوال نيدر ا يارتوپد ورهكه وارد د يپزشك انيدانشجو هيكلبراي  يارتوپد ياكسترن
 مارستانينفر در ب 35(و شاهد ) يكاشان مارستانينفر در ب 39( يبه دو گروه تجرب تصادفي صورت افراد به نيا). نفر 74(

                                                 
 ،يدانشگاه اصفهان، كارشناس دفتر توسعه آموزش، دانشكده پزشك يو روانشناس يتيدانشكده علوم ترب ،يدرس يزيبرنامه ر يدكترا يدانشجو ژگان،يآو ميمر: نويسنده مسؤول *

 avizhgan@yahoo.com. رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك
 ي؛ دكتر روشنك ابوتراب)nouraei@med.mui.ac.ir. (راني، اصفهان، ااصفهان يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك ،ي، گروه ارتوپد)ارياستاد( يينورا يمحمدهاد دكتر

  ).abutorabi@med.mui.ac.ir. (رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك ،يحي، گروه علوم تشر)اريدانش(
  18/2/92: ،تاريخ پذيرش27/8/91: ، تاريخ اصالحيه15/6/91: تاريخ دريافت مقاله
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 البهفته اول مط يدر ط يعلمي ارتوپد هيأت يو شاهد توسط اعضا يبه هر دو گروه تجرب. شدند ميتقس) )س(الزهرا 
در بخش، درمانگاه و اورژانس قرار  ينيهفته دوم تا چهارم، تحت آموزش بال يآموزش داده شد و در ط يارتوپد ينظر

گروه  اني، به دانشجو)يدانشكده پزشك يحيگروه علوم تشر( يعلمي رشته آناتوم هيأت يتفاوت كه اعضا نيبا ا. گرفتند
 نيآموزش ا. دادند را آموزش مي يدرس آناتوم ،يكاشان مارستانيدر ب هروز و به مدت چهار هفت كياي  هفته ،يتجرب

 يبررس ،يو اندام تحتان يفوقان يها اندام يآناتوم يادآوري ،يو ارتوپد يادغام آناتوم تيضرورت و اهم نهيگروه در زم
 ريسالم در تصاو مواردبا  يماريروش موارد ب نيدر ا. بود يكيمرتبط با اختالالت آناتوم يارتوپد جيرا يها يماريب

پرسش و پاسخ و مسأله محور با استفاده از  ،يمطالب به روش سخنران نيا سيروش تدر. شد مي سهيمقا يآناتوم
 يبا طرح سؤاالت وموضوعات انيدر ضمن دانشجو. بود "يگر" يپروژكتور با استناد به منبع آناتوم ديويو و وتريكامپ

دوره  يدر ط ينيبال ياندام به سمت آناتوم يآناتوم يده و جهت يارتوپد ينيبال ارداندام با مو يادغام آناتوم نهير زمد
  .آموزش داده شدند

آزمون به  نيا. شد يابيارز يآزمون يبرگزار قياز طردر ارتوپدي  انيدانشجو يريادگي زانيم ،يجلسات آموزش انيپا در
محاسبه و  20 يبر مبنا تاًينها انينمره دانشجو. بود يسؤال با وزن مساو 30متشكل از اي  نهيشكل آزمون چهار گز

از  يبه عالوه جهت آگاه. شد سهيمستقل مقا ينمرات گروه مورد و شاهد با آزمون ت نيانگيسپس م. شد گزارش مي
از آنان درخواست شد نظرات خود را در سه . انجام گرفت ينظرسنج سياز نحوه تدر انيدانشجو يمند رضايت زانيم

 ليو تحل هيتجز يفيبه صورت ك انينظرات دانشجو. نديارائه نما شنهاداتيپ نيو همچن »ينكات منف«، »نكات مثبت«بخش 
  .شد
بر اساس  يبود ول) 5/15+9/1(گروه شاهد  نيانگياز م شتريب) 16+9/1( ينمره آزمون گروه تجرب نيانگيم  :ها افتهي

  ).=2/0p(دو گروه مشاهده نشد  نيب يمعنادار يتفاوت آمار ،يت يآزمون آمار
توان به  دوره مي نيو كارآموزان ا ي،ارتوپدو يگروه آناتومدو  انيمهم بعد از مداخله از نظر مجر يفيك جيجمله نتا از

 نيااز نظر برخي از شركت كنندگان، . ردتر براي كارآموزان اشاره ك تر و تسهيل شده كسب تجارب مثبت، يادگيري عميق
. به همراه داشترا علمي پايه و باليني  هيات يتر به موضوعات براي اعضا برنامه كسب تجارب مثبت و نگرش ادغام يافته

را بهتر درك كرده بودند و  يدر بخش، مطالب ارتوپد كيمطالب آناتوم يادآوريآنها بعد از مداخله و  ان،يبه نظر دانشجو
 نيبر ا زيمذكور ن يها علمي گروه در برنامه هيأت يو اعضا انيدانشجومشاهده شده استقبال . داشتند يباالتر يريادگي

  .امر صحه گذاشت
اي در  از جمله در مطالعه. هستند افتهيدر آموزش ادغام  يريادگي زانيم يبرتر ديمطالعات مو يبرخ :يريگ جهيو نت بحث
را  كايآمر يايفرنيآلمان و كال خيدانشگاه مون يآموزش يساله مراكز درمان 5زمان  دو مطالعه هم جيكه نتا 2008سال 

آموزش و  تيفيك شيباعث افزا ينيدر دوره بال هيپا لومع زمان از آن است كه آموزش هم يحاك جينتا نيا. دهد نشان مي
 انياي در مورد آموزش دانشجو مطالعه 2011در سال ). 7(شده است يپزشك النيالتحص نمرات فارغ شيافزا نيهمچن

 يانيبا دانشجو سهيبه همراه بود و در مقا يعال جيبا نتا ،يجراح يها در بخش يبه خصوص آموزش آناتوم ،يپرستار
در ). 8(اند اي داشته قابل مالحظه يآمار تفاوت جيرا نگذرانده بودند، نتا يآناتوم يدوره آموزش ،يجراح يها بخش دركه 

 تاييدبه  ينيدر دوران آموزش بال يبه خصوص آناتوم هيآموزش علوم پا تيفيك شي، افزايا در مطالعه 2008سال 
مطالعه  نيبوده است؛ اما در ا افتهيدر آموزش ادغام  يريادگي زانيم شيافزا انگريمطالعات فوق، ب جيگرچه نتا). 9(ديرس
 انيدر پا يسؤاالت آزمون ارتوپد يبه علت تفاوت سطح تاكسونوم ج،يتفاوت در نتا نيا ديشا. نشد فتاي يجينتا نيچن

 يمعنا كه اگر تاكسونوم نيبه ا. انجام شده در مطالعات فوق باشد يابيسؤاالت ارز يپژوهش با تاكسونوم نيدوره در ا
افتراق دهد و  يسطح يريادگيرا از  قيعم يريادگيتواند  باشد، نمي يشناخت نييدر سطوح پا يسؤاالت آزمون ارتوپد

 يها گروه يو مكان يبا توجه به فاصله زمان دگرد مي شنهاديپ. ارزش مداخله انجام شده را نشان نخواهد داد نيبنابرا
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مطالب آموزش  ياحتمال يفراموش ي ونيو بال هيي علوم پا دوره نيفاصله ب نيوجود ا و گريكدياز  يو آناتوم يارتوپد
روش در ابعاد  نيتأثير ا جيداده شده، دروس علوم پايه و باليني با مشاركت هر دو دسته اساتيد ارائه شود و نتا

  .گردد يي بررس تر تر و جامعه بزرگ گسترده
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