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چکیده
مقدمه و هدف در روشهای جديد آموزش ،مهار مکانيدابی ردانونهدای يددای سدمع قلدب ردروری بده نودر
میرسد .هدف از اين مطالعه تأثير آموزش آناتومی سطحی در مکانيابی رانونهای سمع يددای قلدب مبتظدی بدر
شواهد است.
مواد و روشها در اين مطالعة توييفی تحليلی تعداد  15دانشجوی پزشکی دانشدگاه علدوم پزشدکی سدبزوار رده
شامل  99نفر مذرر و  25نفر مؤنث بود انجام شد .برای مهار يابی مکانيابی دقيق رانونهای سمع يداهای قلدب،
دانشجويان بر اساس جظسيت به دو گروه (مذرر و مؤنث) يعظی  97گدروه روچد دونفدری ( )n=2تقسدي شددند.
قبل و بعد از آموزش آناتومی سطحی مکانيابی يحيح رانونهدای سدمع هدر يد از دريچدههدای قلبدی ميتدرا ،
سهلتی ،آئور و ريوی روی قفسه انجام شد .دادهها با روش آماری  SPSSبا استفاده از تستهای تی زوجدی و تدی
مستقل آناليز شدند.
یافتهها ميانگين  ±و انحراف معيار زمان پيدا رردن رانون سمع يددای دريچدة ميتدرا  ،قبدل و بعدد از آمدوزش
آناتومی سطحی به ترتيب فوق  50/79±21/99و  96/12±99/26بود .ميدانگين زمدان پيددا ردردن ردانون سدمع
يدای دريچة آئور قبل و بعد از آمدوزش آنداتومی سدطحی بده ترتيدب  56/95±29/11و 98/82±95/22وجدود
داشت و اين تغييرا از نور آماری معظادار بود( .)p<9/999نتايج همچظين نشان میدهدد رده مکدانيدابی يدحيح
رانون سمع يدای دريچة ريوی بعد از آموزش آناتومی سطحی نسبت به قبل افزايش را نشان داد بهطوریرده ايدن
تغيير از نور آماری معظادار بود.
نتیجهگیری آموزش آناتومی سطحی رانونهای سمع يدای قلبی تويديه مدیشدود چدون باعدث افدزايش دقيدق
مکانيابی رانونهای سمع قلب در دانشجويان پزشکی میشود ره اهميت باليظی دارد.

مقدمه
روشهای نوين آموزش آناتومی به خاطر افزون شدن توليددا
علمی در دهة اخير دچار تغييرا بسياری شده است] .[9تغيير
برنامههای آموزشی آناتومی از رويکرد ناحيهای به سيسدتمي
و ادغام دروس علوم تشريحی ) )Integrationبه همدين مظودور

انجام شده است] .[2تددريس آمدوزش بدا رويکدرد رداربردی و
استفاده از تمام ظرفيتهای آموزشدی رردن ايدلی وجديدد در
برنامههای آموزشی علوم پزشکی در دنيدا محسدو مدیشدود.
يکی از فرايظددهای مهد يداددهیويدادگيری اسدتفاده از تمدام
امکانا آموزشی ،رسانهها و آموزش آناتومی سطحی اسدت].[1
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استرنوم در سمت راست قفسده سديظه واقدعشدده اسدت] .[8از
داليل تفاو مکان آناتومی و محل سدمع ردانون دريچدههدای
قلبی مربوط به جهدت جريدان خروجدی خدون از قلدب اسدت.
به طوری ره آئور از بطن چ مظشأ میگيرد درحدالیرده بده
سمت راست قفسه سيظه رشيده می شود .شريان ريوی از بطن
راست مظشأ میگيرد ،درحالیره به سدمت چد قفسده سديظه
امتداد میيابد؛ در نتيجه باعث مدیشدود رده محدل آناتوميد
دريچه ها با محل سمع آنها ه خوانی نداشته باشد] [1يکی از
روشهای آموزش به دانشجويان برای يادگيری ماندگار مبتظدی
بر حل مسدلله اسدت رده بعضدی از محققدان از آن بدهعظدوان
يددادگيری در گددروههددای روچ د آمددوزش ( (small group
learningياد میرظظد ره يکدی از روشهدای مهد يداددهی بدا
فعاليت و مشاررت محوری دانشجو انجام میشود] .[99آموزش
آناتومی سطحی در استراتژی آموزشی برای رسيدن به اهدداف
راربردی رروری است بهطوریره اگر آموزش به شيوهای ارائه
شود ره قابل درك ،ماندگار و راربردی باشد و مدرس بتواند از
حداقل امکانا حددارثر بهدرهوری را داشدته باشدد در ارتقدای
علمددی فراگيددران موفددق اسددت .البتدده در ايددن روش آمددوزش،
همياری فراگيران رروری است .به رغ ايظکه امروزه براهميدت
آموزش آناتومی سطحی تأريد می شود ولی مشص نيست ره
آموزش آناتومی سطحی به دانشجويان پزشدکی در گدروههدای
روچ د آموزشددی بدده چدده ميددزان در يددرفهجددويی زمددانی و
مکانيابی يحيح تأثير گذار است؟ اين مطالعه بده ايدن مظودور
طراحی و اجرا شد تا تأثير آموزش مهار يابی آناتومی سطحی
رددانونهددای سددمع يددداهای قلددب در مکددانيددابی دقيددق و
يرفه جويی زمان را در دانشجويان پزشکی رده سيسدت قلدب
عروق را میگذراندند ،بررسی رظد.

بهرارگيری شيوه های متظوع ياددهی و داشتن داندش آنداتومی
سطحی به ما رم میرظد ره محل اعضای عمقدی بددن را از
روی سطح بدن مشدص نمدايي  .هدر چظدد جايگداه آمدوزش
آندداتومی سددطحی وسدديع اسددت ،ول دی آمددوزش مهددار يددابی
رانونهای سمع شظيدن يداهای قلبی بر قفسة سيظه ندهتظهدا
برای رزيدنتهای اطفا بلکه برای تمام دانشجويان پزشکی در
روشهای نوين آموزش پزشکی مهد و ردروری اسدت ] .[5در
روشهددای جديددد آمددوزش پزشددکی در مقايسدده بددا روشهددای
قديمی دانشجويان پزشکی ورود به بالين بيمار را زودتر شدروع
میرظظد .همچظين در روش ندوين تربيدت پزشد  ،نسدبت بده
روشهددای سددظتی(آموزش آندداتومی بددهيددور ناحيددهای)
دانشجويان بصشدی از آمدوزش آنداتومی را بدهيدور آنداتومی
مقددماتی مواجده شدده بدا بيمدار تحدت عظدوان ECE (early
) clinical exposureمیگذرانظد .بظابراين آمدوزشهدای دقيدق
مهار يابی آناتومی سطحی رانونهای سمع يددای قلبدی بده
دانشجويان پزشکی بايد زودتر شروع شود تا دانشدجويان بهتدر
بتوانظددد از آن در معايظددا پزشددکی بددرای مکددانيددابی يددحيح
استفاده رظظد ] [0همچظين موجب افزايش انگيزه دانشدجويان
پزشکی در يادگيری آناتومی میشود ره بدهطورثدانوی ارتقدای
ريفی آموزش را سبب مدیشدود رده در رد ردردن خطاهدای
پزشکی مؤثر است] .[6اما اين سؤا مطدر مدیشدود رده آيدا
آمددوزش مهددار يددابی آندداتومی سددطحی رددانونهددای سددمع
دريچه های قلبی برای دانشجويانی ره سيسدت قلدب عدروق را
میگذارند رروری است؟ به طور يقين پاسخ بلده چدرا؟نصسدت
ايظکه مکان های آناتومي دريچه های قلبدی دولتدی (،)Mitral
سهلتی( ،)Tricuspidآئور ( )Aortaو ريوی( )Pulmonaryروی
قفسة سيظه بدا ردانونهدای سدمع يدداهای دريچدههدا قلبدی
همصوانی ندارد .بهطوری ره محل آناتومي دريچده آئدور در
برابددر سددومين فضددای بددين دندددهای سددمت چ د قددرار دارد
درحالی ره رانون سمع يدای دريچة آئور در دومين فضدای
بين دندهای سمت راست واقعشده است] ،[7همين حالدت نيدز
برای ديگر دريچه های قلبی ديگر وجود دارد .برای مثا محدل
آناتومی دريچه ريوی در برابر سومين غضروف دنددهای سدمت
چ قرار دارد درحالی ره رانون سمع ايدن دريچده در دومدين
فضای بين دندهای چد واقدعشدده اسدت] .[8محدل آنداتومی
دريچه ميترا در برابر چهارمين فضای بين دنده ای چ قدرار
دارد درحالی ره رانون سمع يددای ايدن دريچده در پظجمدين
فضای بين دندهای چ واقعشده است ،همچظين محل آناتومی
دريچه سه لتی در برابر چهارمين فضای بين دندهای چ قدرار
دارد درحالیره محل سدمع ايدن دريچده در پدايين اسدتصوان

مواد و روشها
الف .اين مطالعده تويديفی تحليلدی در سدا  9115-9111در
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد .پژوهش حارر با همت
و همکاری  15دانشجوی پزشکی ره واحد سيست قلب عدروق
را میگذراندند انجام شد .از تعداد  15دانشجوی پزشکی ره در
مطالعة حارر مشاررت فعا داشتظد  99نفدر مدذرر و  25نفدر
مؤنث بودند .روش اجرای مطالعة فوق بهطدور خاليده عبدار
اسددت از :ارائددة درس تلددوری آندداتومی قلددب بددا پروژرتددور
( )PowerPointبه مظوور شدظاخت دقيدق مکدانيدابی آنداتومی
دريچههای قلبی و رانونهای سمع يددای بداز و بسدته شددن
دريچههای قلب ،پس از تدريس تلوری (  2واحد تلدوری و9/0
واحد عملی) دانشجويان بر اساس جظسيت به دو گروه (مذرر و
مؤنث) و  97گروه روچ دونفدری ( )n=2بدر اسداس تفکيد
680
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جظسيتی تقسي شدند و بهيور چهرهبهچهدره روی يدظدلی
قرار گرفتظد 15 .گوشی پزشکی در اختيار دانشجويان قرار داده
شد ،دانشجويان با دانش تلدوری رده قدبالر بدر اسداس اهدداف
راربردی ره دربارة رانونهای سمع دريچههای قلبی ارائه شده
بددود ،نصسددت مکددان سددمع دريچددههددا را روی قفسدده سدديظه
(خودشان) پيدا رردند .توريح ايظکده زمدانی حددود  89ثانيده
برای مهار يابی مکانيابی (پيدا رردن) هر ي از ردانونهدای
سمع دريچههای قلبی ميترا  ،سدهلتدی ،آئدور و ريدوی روی
قفسه سيظه در نور گرفته شد و حدود 69ثانيه ه برای سدمع
يدای هر ي از دريچههای قلبی با گوشی پزشکی تعيين شد،
سپس دانشجوی متقابل (دانشجوی دوم) همين مراحل را برای
پيدا رردن مکانيابی سمع يداهای دريچدههدای قلدب را روی
قفسة سيظه دانشجوی اولی بهمظوور مکانيابی سدمع و گدوش
رردن يداهای قلب انجام داد .تمام مراحل انجدام ردار پدس از
پايان هر مرحله ثبت شد.
 .مرحلة دوم مکانيدابی ردانونهدای سدمع قلدب بعدد از
آموزش آناتومی سطحی
قبل از انجام رار نصست مدرس آناتومی مکانيابی ،آناتومی
سطحی محل رانونهدای سدمع يدداهای بداز و بسدته شددن
دريچه های قلبی را روی اسکلت انسانی مشص ردرد ،سدپس
دانشجويان ،مشابه حالت قبل بر اسداس تفکيد جظسديت بده
96گروه روچ دو نفری تقسي شدند .مراحل رار شبيه قبدل
(پيدا رردن مکانهای آناتومی و سمع يدداهای قلدب و گدوش
رردن آن روی قفسه سيظه) بدود .سدپس همدين مراحدل ردار
توسط دانشجوی دومی ،برای مهار يابی مکانيابی رانونهدای
سمع قلب روی قفسه سيظه دانشجوی اولی انجام شد؛ درسدتی
و زمان پيدا رردن هر ي از رانونهای سدمع يدداهای قلدب
ثبت شد] .[92 ،99توريح ايظکه مدرس قبل و بعد از آمدوزش
آناتومی سطحی يکی بوده است .دادهها با تسدت تدی زوجدی و
تست تی مستقل آناليز شدند .مقدادير  p-valueرمتدر از9 /90
معظادار در نور گرفته شد.

نتایج

ميانگين سن دانشجويان مذرر و مؤنث به ترتيب29/05±9/61
 29/06±9/ 69،بدددود .قبدددل از آمدددوزش آنددداتومی سدددطحی،
مکانيابی يحيح رانونهای سمع دريچه های قلبی ميترا  ،سه
لتی ،آئور و ريوی روی قفسده سديظه در زمدان تعيدين شدده
به ترتيب عبار بود از  25نفر (79دريد) 91 ،نفر (06دريد)،
29نفددر (01دريددد) و 29نفددر (01دريددد)بود بعددد از آمددوزش
آناتومی سطحی مکانيابی يحيح رانونهای سمع دريچههدای
قلبی ميترا  ،سه لتی ،آئور و ريوی بهترتيدب عبدار بدود از
 15نفر (999دريدد)19( 19 ،دريدد)999(15 ،دريدد) و11
(17دريد) بود(شکل  .)9ميانگين مکانيابی يحيح ره توسدط
دانشجويان برای پيدا رردن رانون سمع يدای دريچة سه لتی
بعد از آموزش آناتومی سطحی نسبت به قبل بهبوديافته بدود و
از نوددر آمدداری معظددادار بددود( .)p< 9/ 90همچظددين ميددانگين
مکانياب ی يدحيح رده توسدط دانشدجويان بدرای پيددا ردردن
رانونهای سمع يداهای باز و بسته شدن ميتدرا  ،سده لتدی،
آئددور و ريددوی روی قفسدده سدديظه داده شددد بعددد از آمددوزش
آناتومی سطحی نسبت به قبل افدزايش را نشدان داد و از نودر
آماری اين تغييرا معظادار بود(.)p<9/999
ميانگين و انحراف معيار زمانی ره توسط دانشجويان بدرای
پيدا رردن رانونهای سدمع دريچده هدای ميتدرا  ،سده لتدی،
آئور و ريوی قبدل و بعدد از آمدوزش آنداتومی سدطحی روی
قفسدده سدديظه داده شددد ،تفدداو داشددت و از نوددر آزمددون
آماری(تست تی زوجی) اين تغييرا معظدادار بدود()p<9/999
(جدو  .)9ميانگين زمانی ره توسط دانشجويان مذرر و مؤندث
برای پيدا رردن رانونهای سمع يدای دريچدههدای ميتدرا ،
سه لتی ،آئور بعدد از آمدوزش آنداتومی سدطحی روی قفسده
سيظه داده شدد تفداو معظداداری مشداهده نشدد درحدالیرده
مکانيابی يحيح درزمان تعيين شده برای پيدا ردردن دريچده
ريوی بين دو جدظس ارتبداط معظدادار بدود ( .)p<9/999تمدام
دانشجويان از اين شيوة تدريس آناتومی سطحی برای آمدوزش
مکانيابی و رانونهای سدمع يددای دريچدههدای قلبدی روی
قفسه سيظه ررايتمظدی خود را اعالم داشتظد.

جدول  .6میانگین و انحراف معیار زمان مکانیابی كانونهای سمع دریچههای قلبی روی قفسه سینه قبل و بعد از آموزش آناتومی سطحی

قبل و بعد

ميانگين و انحراف معيار

ميانگين و انحراف معيار

دریچههای قلبي

قبل از آموزش به ثانيه

بعد از آموزش به ثانيه

ميترال

50/79±92/10

96/12±00/92

43

سه لتي

56/95±91/42

98/82±03/99

43

9/ 999

آئورت

57/98±02/34

97/89±03/99

43

9/ 999

ریوی

50/19±04/42

91/65±1/01

43

9/ 999
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تعداد

p- value

9/ 999
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رحیم گلمحمدی ،ابراهیم شیرزاد
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آئورت
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شکل  .6مکانیابی صحیح قبل و بعد از آموزش آناتومی سطحی كانونهای سمع صدای دریچههای قلبی در هر بخش از ستونهای مرتبط با
كانونهای سمع سه ستون مشاهده میشود كه ستون آبی (كوتاه) مربوط به مکانیابی قبل از آموزش آناتومی سطحی كانونهای سمع صدای قلب
میترال ،سه لتی ،آئورت و ریوی است .ستون قرمز (وسط) در هر بخش مربوط به مکانیابی صحیح بعد از آموزش آناتومی سطحی كانونهای سمع
و ستون سبز (بلند) تعداد كل دانشجویان است.

دياستولي تشصي دهظد درحالیره  27دريد قادر نبودهاند
يدای طبيعی رانونهای سمع قلب را از يداهای غيرطبيعدی
افتراق دهظد بظابراين آموزش مهار های الزم دربارة تشدصي
رانونهای سمع قلب بايد مد نودر اسدتادها قدرار بگيدرد .ايدن
مطالعه با پژوهش حارر همصوانی دارد هر چظد گروهای مدورد
آموزش با يکديگر تفاو دارند؛ اين تفاو میتواند مربدوط بده
ر بودن تجربه يا درك يحيح دانشجويان در مطالعدة حاردر
باشد رده آنداتومی مقددماتی مواجده شدده بدا بيمدار( )ECEرا
می گذرانظد در مطالعة حارر دانشجويان ترم سده پزشدکی رده
سيست قلب عروق را با روشهدای ندوين پزشدکی مدیگذراندد
شررت داشتظد در حاليکه در مطالعة فدوق رزيددنتهدايی رده
دورة تصصصی رودران را مدیگذراندندد مشداررت داشدتهاندد.
گزارش های شستا و همکارانش] [95نشان میدهد ره يکدی از
مراحل مه غربالگری در تب روماتيسمی در رودردان داشدتن
دانش آناتومی سدطحی ردانونهدای سدمع قلدب و مهدار در
معايظا فيزيکی است ره در تشدصي مدی تواندد بده پزشد
رم رظدد البتده ردارديوگرافی و اروردارديوگرافی در مراحدل
بعدی تشدصي قدرار دارندد .بعضدی پژوهشدگران فارتورهدای

بحث
ميانگين مکانيابی يدحيح ردانونهدای سدمع يددای دريچدة
ميترا  ،آئدور و ريدوی بعدد از آمدوزش آنداتومی سدطحی در
دانشجويان پزشکی ره سيسدت قلدب عدروق را مدیگذراندندد
نسبت به قبل از آموزش آناتومی سطحی بيشتر بدود و از نودر
آماری تغييرا فوق معظدادار بدود .ردام و همکدارانش ] [92در
مطالعهای بر رانونهای سمع قلب ،گزارش رردند رده آمدوزش
رانونهای سمع نه تظها در ارتقاء ريفی سدمع يددايی رده بده
گوش می رسد مؤثر و مفيد است بلکده در تشدصي يدداهای
غيرطبيعی قلب ره مورمدور ،برگشدت خدون()Regurgitationو
يدای مربوط به تظگی دريچه ميتدرا (  )Mitral stenosisنيدز
مه است .يکدی از مراحدل تشدصي يدحيح بيمداری قلبدی
معايظة دقيق رانونهای سمع يدای قلب توسط پزشد اسدت
تا بتواند با معايظا فيزيکی بده تشدصي درسدت پدی ببدرد و
الزمدده ايددن عمددل دانسددتن يددحيح مکددانهددای سددمع قلددب
اسددت] .[91گددزارشهددای رومددارك و همکددارانش ]  [5دربددارة
رزيدنتهای رودران نشان میدهد ره 71دريد از رزيددنتهدا
قددادر بددودهانددد ردده يددداهای غيرطبيعددی سيسددتولي را از
688
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 )examinationموجددب افددزايش توانددايی و نقددش مثبددت در
موفقيت و رارايی دانشجويان میشدود .بعضدی از پژوهشدگران
برای افزايش توانايی يادگيری آناتومی سطحی در رظار استفاده
از رداداور تصدداوير راديولددوژی را پيشددظهاد مدیرظظددد] .[91در
مطالعه اسميت و همکارانش] [29رده در سدا  2995مظتشدر
شددده اسددت نشددان م دیدهددد ردده در ارزيددابی دانشددجويان در
روشهای ادغام بايد از آناتومی رداربردی و تصداوير سدهبعددی
استفاده شود چون در روشهای معمو فقدط داندش دانشدجو
ارزيابی می شود ره رافی نيست .دربارة رانونهای سمع يدای
دريچههای قلب عالوه بر مشص رردن مکدانهدای سدمع بده
درستی نوع گوشی و گوش های الکترونی به عظوان ابزار مددنور
قرار می گيرند و به ويدژه در تشدصي يدداهای غيرطبيعدی از
طبيعی میتوانظد رم رظظده باشظد؛ هرچظد ره گدزارش شدده
اسددت ردده اخددتالف جددزئدی بددين گددوشهددای مصتلددف وجددود
دارد] .[29اين مطالعه نشان میدهد ره نوع گوشی نمدیتواندد
خيلی مه باشد بلکه آموزش مهار ها و تجربه در اين فرايظدد
نقش ايلی را دارند در مطالعدة حاردر نيدز مشداهده شدد رده
آموزش آناتومی سدطحی ردانونهدای سدمع قلدب اسدتفاده از
ساختار آناتومی خود دانشجويان يادگيری سريع را موجب شدد
ردده در معايظددا فيزيکددی در بددالين بيمددار بدده دانشددجو بددرای
مکانيابی در حداقل زمان ممکن رم میرظد.

مصتلفی را در ارتقای رمی و ريفی آموزش مؤثر میدانظدد رده
مددیتددوان بدده برنامددههددای آموزشددی ،متدددلوژی( ،تشددريح)
Dissectionو داشتن زمان رافی در يدادگيری آنداتومی اشداره
ررد ] .[90در مطالعة حارر ميانگين رداهش زمدان را بدهطدور
معظاداری پس از آمدوزش آنداتومی سدطحی بدرای مکدانيدابی
يحيح رانون های سمع دريچه های قلبی (ميتدرا  ،سده لتدی،
آئور و ريوی ) نسبت بده قبدل از آمدوزش آنداتومی سدطحی
مشاهده شده ره اهميت نقش آموزش آنداتومی سدطحی را در
يادگيری دقيق و يحيح در يرف جوی زمان نشان مدیدهدد.
بظددابراين تويدديه مددیشددود اسددتادان علددوم تشددريحی بددرای
دانشجويان پزشکی ره مرحلة تعلي و تربيت را در دورة علدوم
پايده مدیگذرانظدد ،آمدوزش آنداتومی سدطحی را جدزء اهدداف
برنامههای آموزشی بهيور ادغام در رورسهدا يدا واحددهای
ادغامی در نور بگيرند .واند و همکدارانش] [96در مطالعدهای
ره در سا  2999ميالدی در دانشگاه  Pekingدر چين انجدام
دادند ،دريافتظد رده آمدوزش آنداتومی مارروسدکوپي ( Gross
 )anatomyمبتظی برروشحدل مسدلله در گدروههدای روچد
باعث افزايش يادگيری آناتومی در دانشدجويان شدده اسدت .در
مطالعة حارر نيز آموزش آنداتومی سدطحیردانونهدای سدمع
يدای قلب در گروهای روچد دو نفدری افدزايش چشدمگير
يادگيری و ررايت مظدی دانشجويان را در پی داشت در نتيجه
میتوان بيان ررد ره آموزش در گدروههدای روچد خدروا از
آموزش انفعدالی محسدو مدی شدود هرچظدد رده آمدوزش در
گروههای روچ وقت بيشتری را توسط استادان میطلبدد .در
گددزارش ديگددری ردده در سددا  2999در آمددوزش آندداتومی از
دانشددگاه  Lagosنيجريدده شددده اسددت نشددان مددیدهددد ردده
دانشددجويان روش تددو م (ترريبددی از سددظتی و مبتظددی برحددل
مسلله) را در تدريس آناتومی بر هر ي از روشهای سصظرانی
يددا حددل مسددلله ردده بددهيددور مظفددرد اجددرا شددود تددرجيح
میدهظد] .[97درواقع نشان دهظدة اين اسدت رده آمدوزش بده
روشهای سظتی و سپس بهيور عملی در گروهدای روچد
رددارايی يددادگيری را افددزايش مددیدهددد .مطالعددة بددرگمن و
همکارانش] [98نشدان داد رده آمدوزش آنداتومی سدطحی بده
دانشددجويان قبددل از معايظددا پزشددکی ( Peer physical

نتيجهگيری
با توجه به نتايج اين مطالعه میتدوان گفدت آمدوزش آنداتومی
سطحی رانونهای سمع موجب يادگيری عميق و ماندگار را به
روش هد افزايددی در فراگيددران تقويددت مددیرظددد و همچظددين
افزايش دقيق مکانيابی و يرفهجويی زمانی را موجب میشدود
ره نهايتار به رداهش خطدا در پيددا ردردن ردانونهدای سدمع
میانجامد.
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Abstract
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Background & Objectives The new methods of the evaluation Accepted: 2018/08/05
teaching skills educate is necessary for finding correctly heart
auscultation. The purpose of the present study was to identify the
effectiveness of the surface anatomy education heart auscultation.
Materials & Methods A descriptive analytical study was conducted
on 34 of the medical students in the Sabzevar University of medical
science: 10 males and 24 females. They were divided in two groups
according to sex then separately instructed to the small groups 17
(n=2) of teaching kills in the surface heart auscultation. Before and
after education of surface anatomy in heart auscultation, they exactly
found proper exact location for heart. The data were analyzed by
software spss by using pair and independent t- tests.
Results The mean ±SD time of auscultation mitral sound was found
before and after teaching of surface anatomy, respected 45.70±29.01,
16.32±11.26. The mean time of auscultation aorta sound was found
before and after teaching surface anatomy, respected 46.14±20.39,
18.82±14.22. These differences were significant (p < 0.001). Results
showed heart auscultation for pulmonary after teaching of surface
anatomy was significantly improved better compared before of
education heart auscultation.
Conclusion The results showed that teaching of the surface anatomy
heart auscultation for medical students was recommended because Keywords: auscultation, education,
heart sounds, surface anatomy.
exactly finding of heart auscultation in clinical is importance.
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