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حمید صالحی نیا
دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ايران

 دريافت مقاله39/6/5 :

 پذيرش مقاله39/6/3 :

امروزه یکی از سیاست ها اساسی دانشگاه ها نظارت و

زیاد کتب ،عدم تسلط به زبان انگلیسی ،نبود روحیه و انگیزه

دقت در کیفیت آموزشی و ارتقاء آن می باشد ،یکی از

در بین دانشجویان و عدم توجه به سواد و افزایش آگاهی و

مهمترین راهکار ها برای این امر حذف جزوات درسی و

صرفاً کسب نمره و مدرک نام برد(.)1

استفاده از کتب می باشد .اما در عین تالش های انجام شده،

از طرفی کتاب های مرجع مطالب بیشتر و جامع تری را در

یکی از مشکالت و معضالت عمده در حال حاضر در سیستم

اختیار دانشجو قرار میدهند و باعث افزایش روحیه پرسشگری

آموزشی در دانشگاههای کشور و به خصوص دانشگاههای

و تحقیق در آن زمینه می شوند(.)1گرچه در برخی موارد کتب

علومپزشکی "جزوه نویسی و جزوه خوانی" توسط دانشجویان

مرجه اعالم شده حجیم و خواندن آن مشکل می باشد( .)9در

و استاتید می باشد ،که از شیوع نسبتاً باالیی در بین دانشجویان

بسیاری موارد جزوه های تهیه شده ناقص و برای مطالعه کافی

برخوردار است ولی در کشور زیاد مورد بررسی قرار نگرفته

نمی باشند( )4و در مجموع خواند جزوه زیاد قابل اتکا برای

است ( .)1خواندن جزوه گرچه راحت به نظر می رسد ،اما با

پیشرفت علمی مناسب نمی باشد(.)2

مشکالت زیادی همراه است ،بطوری که جزوه عامل اصلی

از طرفی استفاده از "جزوه" در حال افزایش می باشد و

رکود علمی و محدود شدن استاد و دانشجوی می باشد،

استفاده از جزوه باعث رکود علمی و عدم توجه به استفاده از

بگونهای که این جزوه ها با نواقصی همراه بوده و نمی تواند در

کتاب ،در دراز مدت می تواند باعث کاهش سطح سواد و

برگیرنده همه مطالب آموزشی مورد نیاز دانشجو باشند .به

اطالعات در بین فارغ التحصیالن شود( ،)1از طرفی این فارغ

همین دلیل موفقیت در بین دانشجویانی که از جزوه استفاده

التحصیالن با حساس ترین موضوع یعنی سالمت مردم سروکار

میکنند نسبت با دانشجویانی که از کتاب استفاده می کنند کمتر

دارند و هر گونه کوتاهی می تواند هزینه های جبران ناپذیری

است( )2از جمله علل عدم استفاده از کتاب می توان به حجم

به همراه داشته باشد.
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مقابله با "جزوه خوانی" در بین دانشجویان...

صالحی نیا

همراه با پاورپوینت و طرح سواالت چندگزینه ای توسط استاد،

می گردد و دانشجو برای نشان دادن این موضوع که در کالس

استفاده از مقاالت مرتبط در کنار تدریس ،آموزش فعال (،)5

حضور فعالی دارد( ،)8قبل از کالس در مورد مباحث کالس

استفاده از فناوری اطالعات و افزایش بحث های تعاملی بین

در اینترنت و مقاالت و کتب موجود در کتابخانه مطالعه کرده

استاد و دانشجو جهت افزایش درگیر شدن دانشجو در مباحث

که باعث افزایش یادگیری و استفاده از کتب و مقاالت می شود

کالسی و استفاده از تفکر و اجازه دادن به دانشجویان جهت

و دیگر دانشجو متکی به جزوه نبوده بلکه متکی به خود

اظهار نظر در مورد مباحث کالسی و توصیه به دانشجویان

میشود.

جهت مطالعه در مورد مبحث جلسه آینده در مقاالت و

از آن جایی که هدف این مجله و خوانندگان آن افزایش و

اینترنت( )6استفاده از روش های آموزشی متنوع در کنار هم

بهبود وضیعت آموزش و ارتقای آن در سطح کشور می باشد،

دیگر و عدم یکنواختی در تدریس ،استفاده از ابزار مناسب با

از این رو پیشنهاد می شود ،خوانندگان این مجله که عمدتاً

مطلب آموزشی برای مثال معرفی مواد بصری به دانشجویان

اساتید در حوزههای آموزش پزشکی میباشند ،نسبت به

برای مطالعه در خارج از دانشگاه( )7می تواند مفید و راهگشا

استفاده بیشتر از "کتب" به جای "جزوه" اقدام نمایند و این

باشد.

مهم را حداقل در دانشگاه محل خدمت خود به سایر همکاران

در نهایت فعالیتهای مشارکتی و استفاده از مدلهای

توصیه و آنها را برای استفاده از کتب مرجع ترغیب تا شاهد

تعاملی و ایجاد یک فرهنگ پرس و جو در بین دانشجویان و

شکوفایی بیشتر استعداد های دانشجویان و افزایش سطح

قرار دادن مشوق هایی برای افزایش حضور فعال دانشجو در

معلومات و سواد آن ها باشیم.
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