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  مقدمه 
همه قسمت هاي بدن و مجاورات بین آنها توضیح علم آناتومی در خصوص 

درس ). 1(می دهد و دانشجویان با واژه هاي اولیه زبان پزشکی آشنا می شوند 
آناتومی براي اغلب دانشجویان یاد آور آموزش مطالبی در مورد استخوان هاي بی 

در این روش ). 3و2( جان و تشریح قسمت هاي مختلف یک جسد است
در حالی که  ،د حجم وسیعی از اطالعات را به ذهن بسپارنددانشجویان مجبورن

ناتوانی ). 4(مطمئن هستند در مدت چند هفته اغلب مطالب را فراموش خواهند کرد
لذا سبب . دانشجویان در به خاطر سپردن تمام مطالب بر مشکالت می افزاید

براي  دانشجویان ).5(کاهش انگیزه در یادگیري مطالب و افت تحصیلی می گردد 
). 6( تجزیه و تحلیل مشکالت بیماران نیازمند یادگیري عمیق و معنی دار هستند

نقش گسترده و عمیق واژگانی که در آناتومی به کار می رود در خواندن و درك 
به طوري که برقراري  ،مفاهیم دروس پایه و بالینی پزشکی تاثیر فراوانی دارد

نشجو از عوامل اصلی درك محتوا و ارتباط بین محتوي متن و پیشینه علمی دا
با گسترش فناوري هاي جدید و ورود این فناوریها ). 7( یاداوري اطالعات می باشد

توقعات و سطح انتظارات اساتید و دانشجویان از شرایط و  ،به عرصه آموزش
براي درك بهتر مفهوم . موقعیت هاي یاد دهی و یاد گیري افزایش یافته است

می بایست درباره کلمات و لغات جدیدي که در برنامه  مدرس ،مورد آموزش
  نظریه پردازان آموزشی به این. کافی ارایه دهد ، توضیحاتگنجانده شده است

  
 ،معنی دار روشهاي آموزشی ارتقا دهنده یادگیري نتیجه رسیده اند که استفاده از

تفکر خالق یادگیري بیشتري در فراگیران ایجاد نموده و عالوه بر آن مهارت هاي 
در این نوع یادگیري به دلیل اینکه ارتباطی ). 8( را نیز در آنها ارتقاء می دهد

یادگیرنده درك مناسب تري از  ،منطقی بین آموخته هاي قبلی و جدید وجود دارد
مطالب یاد گرفته پیدا می کند و براي یادگیري هاي بعدي آمادگی بیشتري خواهد 

می نیازمند یادگیري پایدارتر و تشویق دانشجویان فهم بهتر درس آناتو). 9( داشت
به یادگیري خود محور همراه با آگاهی آنها به نقش دانش آناتومی در تفسیر موارد 

بطوري که ادراك مهمترین نقطه ). 11و10( پاراکلنیک و اهمیت آن می باشد
امروزه ارتقاي یادگیري معنی دار یکی از اهداف ). 12(یادگیري شناختی است 

اصلی آموزشی است و آن را عاملی مهم در ارتقاي تفکر خالق انتقادي و توانایی 
این مسائل باعث می شوند که کارشناسان براي . حل مسئله در فراگیران می دانند

). 6( ارتقاي یادگیري معنی دار روش هاي آموزشی مختلفی را پیشنهاد نمایند
از انجایی که . ند یادگیري استروش تدریس یکی از مهمترین عوامل موثر در فرای

آناتومی علمی توصیفی و از پیش نیاز هاي اساسی فهم دروس و انجام مهارت 
شیوه تدریس این درس  ،لذا با توجه به حجم باالي مطالب ،هاي بالینی است

امروزه ماهیت تدریس آناتومی به دلیل نیاز هاي نسل . اهمیت بسیار باالیی دارد
محتواي تدریس از طریق . شکی کامال تغییر کرده استجدید و پیشرفت هاي پز
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مفاهیم و اصول به دانشجویان منتقل می شود و آنان زمانی قادر به درك و 
عالیق و تجارب  ،یادگیري این مفاهیم خواهند بود که مطابق با توان شناختی

آیا مفاهیم به کار رفته در هنگام تدرس با توان شناختی . روزمره شان باشد
 ،از جمله متداولترین روش هاي آموزش معلم محور جویان هماهنگی دارد؟دانش

ارایه  ،سخنرانی در کنار مزایایی چون مقرون به صرفه بودن. سخنرانی است
از جمله : مستقیم و منظم مطالب و یاداشت برداري دانشجویان معایبی هم دارد
هاي ذهنی  این که یک روش منفعل است و براي آموزش عملی و تقویت مهارت

همچنین تفاوت هاي افراد را مورد ، در سطوح باالي یادگیري مناسب نمی باشد
بعالوه امکان عدم درك مطالب براي گیرندگان آموزشی . توجه قرار نمی دهد

  ).13( وجود دارد
بر اساس  ،دانشجویان هنگامی که وارد کالس یا درس جدید می شوند

که بیشتر محققان به این  ،به همراه دارندتجربیات گذشته تصوراتی را با خودشان 
مدرسان ممکن است به اشتباه فرض نمایند که . تصورات کج اندیشی می گویند

  دانشجویان یک مفهوم را بر اساس کلماتی که به هنگام توصیف آن به کار 
تا دانشجویان  ،لذا در هنگام تدریس باید فرصتی پدید آید. درك کرده اند ،می برند
مطالعات نشان می دهند که مهمترین هدف . می هاي خود روبرو شوندبا کج فه

بطوري که  ،توسعه ذهنی تصاویر سه بعدي در بدن است یادگیري در آناتومی
تحقیقات ). 14(یادگیري واژگان و اصطالحات نیز بخشی از آموزش می باشد 

 نشان می دهد که شیوه نوین تدریس با افزایش دانش آناتومی موجب افزایش
 می گردد انگیزه هاي تحصیلی و ارتقاي عملکرد بالینی آنان در سال هاي بعد

)15 .(  
هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر آموزش مفاهیم واژگان و اصطالحات با 
روش سخنرانی در آناتومی دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

  . است
  

  
  مواد و روشها

ی است که در آن دو گروه از دانشجویان به تحقیق حاضر یک مطالعه تجرب
دو روش متفاوت آموزش دیدند و میزان یادگیري آنها اندازه گیري و با هم مقایسه 

افراد مورد مطالعه . بود 87-88نیمسال دوم سال تحصیلی  ،زمان انجام آن. شد
دانشجوي پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و در زمان انجام  50شامل 
دانشجویان به صورت تصادفی به دو گروه . ه در ترم اول تحصیلی خود بودندمطالع

نمره خام کنکور و معدل دیپلم . تقسیم شدند) نفر 25(و آزمایش ) نفر 25(کنترل 
دانشجویان از آموزش دانشکده پزشکی گرفته شد تا تفاوت اطالعات بین دو گروه 

  . تا حدي کنترل شود
 ومی عمومی به صورت روش تدریس سنتیبراي گروه کنترل مباحث آنات

و براي گروه آزمایش در هنگام تدریس و کاربرد اصطالحات ) سخنرانی استاد(
پزشکی مختصري از ریشه معانی و تاریخچه نامگذاري اصطالحات آناتومی 

طول مدت . مدرس هر دو گروه دکتري تخصصی علوم تشریح بود. تدریس گردید
ساعت  2و تعداد جلسات ) هفته 16معادل (صیلی دوره براي هر گروه یک ترم تح

سر فصل دروس براي هر دو گروه بر اساس سر فصل آایین نامه . در هفته بود
ریشه معانی و تاریخچه اسم . درمان و آموزش پزشکی تعیین شد ،وزارت بهداشت

مقاالت و کتب معتبر آناتومی تهیه  ،فرهنگ لغات گذاري اصطالحات آناتومی از

ابتدا تصویر از ناحیه مورد نظر توسط  ،روع هر مبحث براي گروه آزمایشدر ش. شد
ویدیو پروژکتور به دانشجویان نشان داده می شود و پس از شرح مختصري از 

از دانشجویان خواسته می شود براي قسمت مورد نظر یک اسم یه شده، تصاویر ارا
 ،ربه و نگرش خودهر کدام از دانشجویان به تناسب تج. مناسب انتخاب نمایند

بازسازي و  ،ساختمان تشریحی مورد نظر را به چیزي که قبال در ذهن خود داشتند
بعد از آن مدرس با بیان مختصري از تاریخچه اسم . سپس اسم گذاري می نمایند

گذاري اندام مورد نظر و سیر تغییر و تحوالت مربوطه ذهن دانشجویان را در 
. حث آناتومی ارگان فوق مهیا و تشویق می نمایدیادگیري اصطالح مورد نظر و مبا

براي ارزشیابی دانشجویان در اولین جلسه کالس از هر دو گروه پیش آزمون 
گزینه اي در خصوص  4این آزمون شامل سواالت عمومی و بصورت . گرفته شد

دراواسط ترم آزمون میان ترم و در پایان ترم . آناتومی ارگان هاي مختلف بدن بود
 4سواالت آزمون هاي میان ترم و پایان ترم بصورت . نهایی گرفته شد آزمون

گزینه اي و بر اساس مطالب ارائه شده در کالس طرح گردید و براي هر دو گروه 
عدد و شامل دو بخش سواالت حفظی و  20تعداد سواالت هر آزمون . یکسان بود

 20ایی بین صفر تا و نمره نه 57/0درجه دشواري سواالت . سواالت استنتاجی بود
دانشجویانی که براي بار دوم درس را انتخاب نموده بودند از مطالعه حذف . بود

. میانگین و انحراف معیار نمرات درس آناتومی کلیه دانشجویان محاسبه شد. شدند
براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم زوج به ترتیب براي مقایسه نمرات دو گروه و 

  افزار  SPSSبا آزمون هاي  t و مستقل tین نمرات بررسی اختالف میانگ
سطح معنی داري کمتر از . آزمون هاي میان ترم و آخر ترم هر گروه استفاده شد

  .در نظر گرفته شد 05/0
  

  
  یافته ها

نفر دانشجوي رادیولوژي ترم اول که درس آناتومی  50در این مطالعه تعداد 
. ه کنترل و ازمایش شرکت نمودنددر دو گرو ،عمومی را انتخاب نموده بودند

با بررسی میانگین . بود 7/19±2/1میانگین و انحراف معیار سنی دانشجویان 
اختالف معنی داري مشاهده  ،نمرات پیش آزمون در گروه کنترل و گروه آزمایش

میانگین نمرات آزمون میان ترم و آزمون پایان ترم در هر گروه و بین دو . نشد
نتایج نشان می دهد که اختالف نمرات . آزمایش مقایسه شد گروه کنترل و گروه

 رم در دو گروه کنترل و آزمایش معنی دار نبودت )>05/0p(ازمون میان 
)01/0p<.(   

همچنین نمرات پایان ترم گروه آزمایش بطور معنی داري بیشتر از گروه 
ل و کنترل بود سایر یافته ها نشان می دهد که در هر یک از گروه هاي کنتر

از نمرات آزمون ) >01/0p(آزمایش نمرات آزمون پایان ترم بطور معنی داري 
  اختالف میانگین  ،هر دو گروه آزمایش و کنترل در میان ترم بیشتر است

 داري پاسخ هاي صحیح به سواالت حفظی در آزمون پایان ترم بطور معنی
)01/0p< (اختالف میانگین ، در آزمون پایان ترم. بیشتر از آزمون میان ترم بود

 پاسخ به سواالت استنتاجی در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود و این تفاوت
) >01/0p( در صورتی که در مورد سواالت حفظی تفاوت معنی داري مشاهده نشد

یافته ها نشان می دهد که میانگین نمرات نهایی سواالت حفظی و . معنی دار بود
آزمایش بیشتر از گروه کنترل است ولی این اختالف سواالت استنتاجی در گروه 

  ).1نمودار (معنی دار نمی باشد 
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  و همکاران غالمحسین فرجاه؛ تاثیر آموزش اصطالحات پزشکی بر یادگیري درس آناتومی دانشجویان پیراپزشکی

 

  
  مقایسه میانگین نمرات آزمون میان ترم و پایان ترم آناتومی دانشجویان گروه کنترل و گروه آزمایش. 1جدول 

    
    آزمون هاي گروه کنترل  آزمون هاي گروه آزمایش

P Value میان ترم پایان ترم P Value متغیر میان ترم پایان ترم 
 )10-0دامنه نمره ( سواالت حفظی 9/5±6/1 4/8±9/1 01/0 8/6±5/1 3/8±1/2 01/0
 )10-0دامنه نمره ( سواالت استنتاجی 7/6±1/1 7/6±4/1 07/0 7/5±6/1 9/8±7/1 001/0
 )20- 0دامنه نمره (نمره نهایی  6/12±1/3 1/15±7/2 01/0 5/12±4/2 2/17±6/2 01/0

 . می باشد 05/0سطح معنی داري کمتر از                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  مقایسه میانگین نمرات نهایی سواالت استنتاجی و سواالت حفظی گروه کنترل و گروه آزمایش. 1نمودار 
  

 بحث و نتیجه گیري
نتایج پژوهش نشان می دهد که بیان تاریخچه نام گذاري واژگان و 

که این ، موجب افزایش کمی نمره آناتومی می شود ،در هنگام تدریس اصطالحات
. امر ممکن است بدلیل اشتیاق دانشجویان در یادگیري درس آناتومی باشد

مطمئن هستند در  دانشجویان به جاي حفظ کردن حجم وسیعی از اصطالحات
آشنا با علت نام گذاري اصطالحات  ،)مدت کمی اغلب آنها را فراموش خواهند کرد

 ،به جاي توضیح یک واژه با واژه دیگر در حالی که(آناتومی   در این روش. می شوند
   .براي علت نام گذاري هر واژه مثال هاي عملی و قابل ادراك ارائه می شود

  در مطالعه حاضر بین نمرات پایان ترم گروه کنترل و تجربی اختالف 
زایش عالقه دانشجویان معنی داري مشاهده شد که این امر ممکن است به اف

گروه آزمایش جهت یادگیري درس آناتومی و در نتیجه به میزان دانش و یادگیري 
تفاوت معنی دار بین نمرات آزمون میان  .معنی دار دروس مطرح شده مرتبط باشد

ترم و آزمون پایان ترم هر یک از دو گروه کنترل و آزمایش بیانگر این حقیقت 
وابسته به زمان است و با گذشت زمان دانشجویان با  که یادگیري آناتومی است

افزایش میانگین نمرات سواالت  .روش صحیح خواندن آناتومی اشنا می شوند
استنتاجی در آزمون پایان ترم نسبت به آزمون میان ترم در گروه آزمایش نشان 
  می دهد که یادگیري شناختی فراگیران از حیطه دانش و آگاهی به یادگیري 

  در سال هاي اخیر تالش هاي ). 9(ارتقا یافته است ) ادراك و باالتر(دار  معنی

  
  مدرس . زیادي جهت افزایش کیفیت در روش تدریس علوم پایه پزشکی شده است

  با ارتباط دادن بین دانسته هاي قبلی دانشجویان با اطالعات جدیدي که می تواند 
. ي توسط فراگیران موثر باشددر افزایش یادگیر ،حین تدریس ارائه می گردد در

ایجاد درك عمیق از مباحث علمی و جلوگیري از کج اندیشی  بطوري که عالوه بر
اشتیاق الزم جهت گوش سپردن و توجه کامل به ادامه مباحث  ،دانشجویان

مطالعات نشان می دهد که روش نقشه مفهومی در ارتقاي . آناتومی ایجاد گردد
وش تلفیقی آموزش موثرتري است به طوري که یادگیري معنی دار نسبت به ر

یک یادگیري واقعی  ،یادگیرندگان نمی توانند با حفظ مطالب و یادگیري پراکنده
داشته باشند بلکه باید از طریق سازمان دهی ارتباط دادن و اضافه کردن منظم 

ه مطالع). 6( مطالب به آموخته هاي قبلی یادگیري معنی دار را در خود تقویت نماید
حاضر نشان می دهد که شناخت دقیق اصطالحات و واژگان به کار برده شده در 
آناتومی می تواند در سازماندهی و ارتباط دادن آموخته هاي قبلی با آموخته هاي 

  .در یادگیري واقعی موثر باشد ،جدید کمک کرده و عالوه بر حفظ یکپارچگی
دقیقه اول  20در تحقیقات نشان می دهد که حداکثر یادگیري دانشجو 

بطوري که پس از آن احساس خستگی و  ،)16( تدریس به صورت سخنرانی است
مطالعه حاضر نشان می دهد که ). 17( کاهش توجه دانشجویان مشهود می باشد

روش بیان تاریخچه نام گذاري کلمات و اصطالحات پایه آناتومی عالوه بر حفظ 
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سبب مشارکت موثر دانشجویان  ،رستداوم تدریس و عالقه مندي دانشجویان به د
از . در کالس درس شده و از خستگی زود هنگام دانشجویان جلوگیري می نماید

با عنایت به زیاد بودن سر (روش کمبود زمان تدریس   محدودیت هاي انجام این
با توجه به نتایج  .براي مدرس آناتومی می باشد) فصل مطالب در نظر گرفته شده

 ،ش مفاهیم واژگان و اصطالحات همزمان با درس اناتومیآموز ،تحقیق حاضر
  در ارتقاي  ،ضمن افزایش عالقه دانشجویان به حضور فعال در کالس درس

   .یادگیري معنی دار درس آناتومی نسبت به روش سخنرانی موثر باشد
  
  

  تقدیر و تشکر
 از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیهبدینوسیله 

   .می گرددتشکر و قدردانی  ،که در اجراي این تحقیق همکاري نموده اند
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: The aim of this study was to compare lecture and learning of concepts and 
terminology in teaching of anatomy in the students of radiology. 
METHODS: Fifty freshmen students were divided into two groups randomly: control and experimental. The control 
group was taught through traditional method and the experimental group was taught the concepts and terminology in 
anatomy. Students were evaluated through midterm and final exams and results were compared. 
FINDINGS: Final exam scores in the experimental group were higher than the control group significantly. 
CONCLUSION: This study shows teaching about concepts and terminology in anatomy, motivates students to study 
more and avoid memorizing the materials. 
 
KEY WORDS: Teaching, Medical terminology, Anatomy, Learning 
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