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نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك  در خصوص علل تمايل آن ها به  

  1387 استفاده از جزوات درسي به جاي كتب مرجع
  

  4، دكتر حميد ابطحي3، دكتر قاسم مسيبي*2، دكتر محمد رفيعي1علي قضاوي 

  

  ، گروه ميكروب شناسي و ايمني شناسي، دانشگاه علوم پزشكي اراك، اراك، ايراني شناسي ، كارشناس ارشد ايمنمربي -1

  استاديار، دكترا آمار حياتي، گروه بهداشت و پزشكي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي اراك، اراك، ايران -2

  سي، دانشگاه علوم پزشكي اراك، اراك، ايران، گروه ميكروب شناسي و ايمني شناي شناسي دانشيار، دكترا ايمن-3

  گروه ميكروب شناسي و ايمني شناسي، دانشگاه علوم پزشكي اراك، اراك، ايران استاديار، دكترا ميكروب شناسي، -4

  

 11/6/88، تاريخ پذيرش 28/4/88تاريخ دريافت 

  چكيده

 بتوانيد مطالبي كه از جا انداخته، درست متوجه دهند تا يكي از مزاياي كتب مرجع اينست كه به شما اجازه مي: مقدمه

ايد به  پذير نيست زيرا آنچه شنيده ر در مورد جزوه نويسي امكانماين ا. ايد را دوباره بازنگري كنيد نشده و يا فراموش كرده

آن بررسي نگرش دانشجويان در خصوص علل تمايل هدف از اين پژوهش . شود سرعت و گاهي به طور كامل فراموش مي

  .ها به استفاده از جزوات درسي به جاي كتب مرجع است

در دانشگاه علوم پزشكي  دانشجو 213حجم نمونه شامل . باشد مي مقطعي -اين مطالعه يك بررسي تحليلي :كار روش

اطالعات مربوط به گرايش دانشجويان . هاي تحصيلي متفاوت بود ترم هاي تحصيلي مختلف و در رشته 1387اراك در سال 

  .آوري و تحليل شد نامه معتبري جمع به جزوه نويسي براساس پرسش

ي جامعه و عدم توجه به يترين عوامل از نظر دانشجويان حجم زياد كتب مرجع نسبت به جزوه، مدرك گرا  مهم:نتايج

  .عدم تسلط كافي به زبان انگليسي جهت كتب مرجع بوده استچنين  سطح سواد و ميزان آگاهي هم

 گرايش به جزوه نويسي از عوامل اصلي ركود دانشجويان بوده و در نهايت منجر به از بين بردن روحيه و :نتيجه گيري

 .شود انگيزه تحقيق در آنها مي

  جزوه نويسي، كتب مرجع، دانشگاه : واژگان كليدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   بهداشتانشگاه علوم پزشكي اراك، دانشكده پزشكي، گروهميدان بسيج،  اراك،: نويسنده مسئول*

E-mail: Rafeie@yahoo.com 
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  مقدمه

ها دو منبع اصلي اوليه براي گرفتن  در دانشگاه

 يكي كتب مرجع و ديگري باشد مياطالعات در دسترس 

يكي از مزاياي كتب مرجع اينست كه به . جزوات درسي

دهند تا بتوانيد مطالبي كه از جا انداخته،  شما اجازه مي

ايد را دوباره بازنگري  وش كردهدرست متوجه نشده و يا فرام

كار در مورد جزوه نويسي امكان پذير نيست زيرا  اين. كنيد

طور كامل فراموش ه بايد به سرعت و گاهي  آنچه شنيده

ها  هاي اساسي دانشگاه امروزه يكي از سياست. )1(شوند مي

. باشد مينظارت و دقت در كيفيت آموزشي و ارتقاء آن 

 هر واحد درسي يك طرح نامه هاي مدرن براي دانشگاه

كنند و اين طرح نامه شامل منابع، مقاالت و  درسي ارائه مي

شود تا دانشجو  اين امر سبب مي. تأليفات درس مربوطه است

دست آورد ه يك پيش زمينه در خصوص درس ارائه شده، ب

. شود ها نيز بيشتر به جنبه تحقيق توجه مي و در كالس

ها، حذف  هاي اساسي دانشگاه ت سياسزچنين يكي ديگر ا هم

جزوه عامل ركود علمي و محدود . باشد ميجزوات درسي 

در حال حاضر، يكي از . استشدن استاد و دانشجو 

مشكالت آموزشي استفاده نادرست اكثر دانشجويان از 

جزوات درسي نسبت به كتب مرجع است زيرا اين جزوات 

ر ويژه ها، با ساختا درسي صرف نظر از نواقص و كاستي

توانند در بر گيرنده همه مطالب الزم درسي  خودشان نمي

براساس تحقيقي كه در . مورد نياز براي يك دانشجو باشد

دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شده، براي تهيه جزوات 

 هزار ساعت وقت 15طور متوسط ساالنه نزديك به ه درسي ب

شت با چنين وضعيتي ديري نخواهد گذ. )2(شود صرف مي

كه رفته رفته حساسيت علمي در دانشجويان از بين رفته و 

تفاوتي نسبت به مطالعه علمي  دچار نوعي بي اعتمادي و بي

گردند كه بر انگيزه تحصيلي و يادگيري اثر مخربي  مي

  .خواهد داشت

هاي علمي مرجع، نه تنها  از طرف ديگر كتاب

ده و تري را به دانشجويان ارائه دا مطالب بيشتر و جامع

دانشجويان را از آخرين اطالعات و موضوعات جديد دانش 

سازند، بلكه روحيه تحقيق و پژوهش را  مورد نظر آگاه مي

هاي آموزشي  هر ساله گروه. نمايد در دانشجويان تقويت مي

هاي ارزشيابي تخصصي وزارت بهداشت،  ها و هيأت دانشگاه

دانشگاه يا هاي داخلي  ليستي از منابع مختلف را براي آزمون

هاي اين  ترين ويژگي از مهم. نمايند سراسري معرفي مي

توان به مرجع بودن، دارا بودن گروه مخاطب  ها مي كتاب

وسيع الطيف متشكل از متخصصين و دانشجويان در 

هاي مختلف تحصيلي، حجيم بودن مطالب آنها و عدم  رشته

 ارائه مطالب مورد نياز به گروه هدف مشخص و عدم ساختار

يك هدف آموزشي بايد داراي . )2(آموزشي اشاره كرد

هايي مانند متناسب بودن، واضح، منطقي و قابل  ويژگي

آموزش صحيح . )3(باشد ميمشاهده و قابل سنجش بودن 

ها و افكار را داخل ذهن افراد  كه ايده يك هنر است نه اين

به قول معلم شهيد عالمه مرتضي مطهري، معلم . )4(قرار دهد

. ها را ست كه به من انديشيدن را بياموزد نه انديشهآن ا

 20معموالً . يابد يادگيري با بيش از يك حس افزايش مي

 درصد آنچه را 30شنوند و  درصد از مردم آنچه را كه مي

بينند به  شنوند و مي  درصد آنچه را كه مي50بينند و  كه مي

كنيم،  يبنابراين اگر بشنويم آن را فراموش م. آورند خاطر مي

سپاريم، اگر انجام دهيم آن را  خاطر ميه اگر ببينيم آن را ب

. )4، 3(بريم آوريم و اگر كشف كنيم آن را به كار مي ياد مي

.  درصد ضعيف باشند10 درصد از اساتيد عالي و 10شايد 

اساتيد عالي عالوه بر ماهر بودن در رشته خود، يادگيري را با 

اساتيد، آموزش و . نداندانگيز منش و شخصيت خود بر مي

 در حقيقت آموزش، .دهند يادگيري را توأماً انجام مي

ي داشته يهاي باال اگر استاد مهارت. يادگيري مضاعف است

باشد در ارائه درس، دانشجويان را قادر به تجزيه و تحليل و 

اي براي  هاي درسي وسيله يادداشت. )5(نمايد ارزيابي مي

يادداشت برداري در . تندمرور دايمي مطالب درسي هس

كالس يكي از مشكالت دانشجويان است زيرا آنها 

. توانند تصميم بگيرند چه مطالبي را بايد يادداشت كنند نمي

توان با سرعتي كه اساتيد  گويند كه نمي برخي دانشجويان مي

گويند  اي نيز مي عده. برداري كنند دهند، يادداشت درس مي

گروهي عقيده دارندكه . م استمطالب بيان شده اساتيد مبه

به طور . )6(ها مورد استفاده قرار نگيرند ممكن است يادداشت
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برداري آن است كه به دانشجو  كلي هدف از يادداشت

هاي اصلي  كند تا بتواند ذهن خود را بر نكته كمك مي

 به جاي حضور تواند ميمتمركز سازد، در غير اين صورت او 

هاي  گفته. )7، 6(فاده كنداز يك ضبط صوت در كالس است

هاي ممكن خالصه كرد  ترين عبارت اساتيد را بايد در كوتاه

دانشجو نبايد سعي كند هر . و بايد شامل نكات اصلي باشد

شود را ثبت كند بلكه تنها  واژه كه توسط استاد بيان مي

 كه در واقع شدن دارد ثبت نياز بههايي  كلمات و عبارت

وي بايد مطالب . مطالب درسي هستندهاي اصلي  نكته يا نكته

كند زيرا اين كار به دانشجو كمك يادداشت را به زبان خود 

در مطالعات . )8(كند كه معناي آنها را بهتر درك نمايد مي

انجام شده ديگر در آمريكا نيز معايب جزوه نويسي مورد 

مطالعه قرار گرفته و توصيه شده كه تنها دانشجويان مطالب 

ه برداري نمايند تا در مواقع مورد نياز به شكل اصلي را نكت

  .)10، 9(كلمات كليدي مورد استفاده قرار دهند

هدف از مطالعه حاضر بررسي علل گرايش 

دانشجويان به جزوات درسي و بررسي نگرش آنها در اين 

  .باشد ميخصوص 

  

  روش كار

اي تحليلي است  مطالعه حاضر يك بررسي مشاهده  

 نفـري  213روي يك نمونه تـصادفي  كه به صورت مقطعي بر   

هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي اراك       از دانشجويان رشته  

حجم نمونـه براسـاس اصـل    .  انجام گرفته است1387در سال   

 10ل  قبـدين ترتيـب كـه انتخـاب حـدا         . دست آمد ه  ككران ب 

درصد از يك جامعه محدود، نتايج مناسبي را ارائه مـي دهـد     

درصــد از جامعــه دانــشجويان  21كــه جهــت اطمينــان بيــشتر 

اصــول اخــالق در پــژوهش در تمــامي مراحــل . انتخــاب شــد

جهت سنجش نگرش دانشجويان از يـك      . تحقيق رعايت شد  

 آن توسط افراد    اعتبارنامه خود ساخته استفاده شد كه        پرسش

ميـزان  . يد شديصاحب نظر دانشگاه علوم پزشكي بررسي و تأ     

اده از ضـريب آلفــاي  نامــه تهيـه شــده بـا اســتف    پرسـش پايـايي 

 مناسـبي بـوده     پايـايي  درصد برآورد گرديد، كه      92كرونباخ  

نامه تهيه شده متغيرهاي جنس، سن دانشجو،        در پرسش . است

سـال تحـصيلي نيـز مـورد بررسـي قـرار           رشته تحصيلي و نـيم    

نامـه در چهـار حيطـه اصـلي طراحـي        سواالت پرسش . گرفت

باجزوات درسـي و     علل مرتبط    -1 : كه عبارتند از   شده بودند 

 علل مرتبط   -3 علل مرتبط با خود دانشجويان     -2كتب مرجع   

 . علل مرتبط با اساتيد-4  وبا مسائل آموزشي

نمرات نگرش دانشجويان براسـاس طيـف ليكـرت         

 بـه عنـوان كـامالً    5 به عنوان كامالً مخالف تـا نمـره   1از نمره  

هـا بـا همـاهنگي آمـوزش      نامـه  پرسـش  .موافق محاسبه گرديد 

از تحليل همبستگي چنـد متغيـري،       . ها تكميل شدند   نشكدهدا

هاي دو گروه وابسته، آنـاليز واريـانس         آزمون مقايسه ميانگين  

، آنـاليز  (ANOVA)  آنـوا هـاي  يك طرفه و دو طرفـه، مـدل       

همبستگي ناپارامتري مانند آناليز همبستگي اسپيرمن و كندال        

هـاي   ده واليس و فريدمن براي آنـاليز دا    -و آزمون كروسكال  

هاي مربوط به نگرش براساس      آوري شده و مقايسه داده     جمع

آوري شده با استفاده     اطالعات جمع . دو متغير استفاده گرديد   

مـورد بررسـي و تحليـل قـرار        SPSS 17از نـرم افزارهـاي  

 .گرفتند

  نتايج 

ــي   213از  ــورد بررس ــشجوي م ــر 62 دان  1/29( نف

 دانـشجوي  ) درصـد 2/19( نفر41دانشجوي پزشكي،   ) درصد

ــتاري،   ــته پرس ــر 35رش ــته  )  درصــد4/16( نف ــشجوي رش دان

 6/6( نفـر  14رشـته اتـاق عمـل،       )  درصـد  9/8( نفر 19ي،  يماما

رشته )  درصد 1/13( نفر 28رشته علوم آزمايشگاهي،    ) درصد

دانــشجوي رشــته )  درصــد6/6( نفــر 14بهداشــت خــانواده و 

دختــر و بقيــه از )  درصــد6/83( نفــر178.انــد هوشــبري بــوده

. انـد  سرها براساس نـسبت جنـسي دانـشجويان انتخـاب شـده           پ

 سـال   26 سال و بيشترين سن آنها       18كمترين سن دانشجويان    

كـل  ) ميـانگين ±انحـراف معيـار     ( ميـانگين سـني   . بوده است 

ميانـه  .  سـال بـر آورد شـده اسـت         11/21± 54/1دانشجويان  

 سـال بـوده اسـت كـه      21نشجويان مـورد بررسـي نيـز        سني دا 

توزيـع  . گر توزيع سني حدوداً متقـارن دانـشجويان اسـت          بيان

نامـه در كـل دانـشجويان مـورد          فراواني تمام سواالت پرسش   

 نـشان  1هـاي توصـيفي آن در جـدول       بررسي به همراه آمـاره    

 . داده شده است
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گي نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك در خصوص علل تمايل آنها به استفاده از جزوات هاي توصيفي چگون توزيع فراواني و آماره. 1جدول

  درسي به جاي كتب مرجع

    ديدگاه دانشجويان      

  

 كامالً موافق

  )درصد(تعداد

موافق 

  )درصد(تعداد

بي نظر 

  )درصد(تعداد

 مخالف

  )درصد(تعداد

 مخالف كامالً

  تعداد

  )درصد(

  ميانگين

  )رانحراف معيا(

  )92/0(06/4  )4/1(3  )0/8(17  )0/7(15  )2/50(107  )3/33(71  پيوستگي بهتر مطالب جزوه نسبت به كتب مرجع

 )04/1(03/4  )3/3(7  )6/5(12  )0/16(34  )2/35(75  )9/39(85  مشكالت مالي دانشجويان جهت تهيه كتب مرجع

 )74/0(53/4  )0/0(0  )3/3(7  )7/4(10  )4/27(58  )6/64(137  حجم زياد كتب مرجع نسبت به جزوه

 )74/0(37/4  )9/0(2  )4/1(3  )7/5(12  )4/43(92  )6/48(103  وجود چكيده اي از مهمترين مطالب كتب مرجع در جزوه

 )18/1(41/3  )5/7(16  )1/13(28  )9/32(70  )4/24(52  )1/22(47  تشويق اساتيد براي خواندن جزوات

 )50/1(51/3  )3/11(24  )73/20(44  )8/10(23  )7/19(42  )6/37(80   و گستره يادگيريارزشيابي دانشجو تنها با نمره امتحان نه با ميزان

 )15/1(67/3  )3/3(7  )5/15(33  )1/21(45  )0/31(66  )1/29(62  نبودن كتاب هاي كافي و مناسب در كتابخانه براي تمام دروس

ي يكيفيت نامطلوب برخي از كتب مرجع از نظر روانـي و گويـا            

  مطلب

72)8/33(  90)3/42(  37)4/17(  8)87/3(  6)8/2(  00/4)96/0( 

 )91/0(35/4  )9/0(2  )1/6(13  )6/5(12  )5/31(67  )9/55(119  كمبود وقت با توجه به ميزان واحدهاي ارائه شده در هر ترم

 )09/1(55/3  )9/0(2  )1/21(45  )5/22(48  )4/32(69  )0/23(49   جداگانهبه طورنبودن كتب مرجع براي هر رشته و هر مقطع 

 )01/1(98/3  )4/1(3  )4/9(20  )5/15(33  )6/37(80  )2/36(77  تفاوت برخي از مطالب جزوه با كتب مرجع و ايجاد سر درگمي

 )09/1(65/3  )9/1(4  )5/15(33  )9/24(53  )5/31(67  )3/26(56  تخصصي نبودن درس براي رشته مربوطه

 )24/1(57/2  )1/21(45  )9/32(70  )4/24(52  )8/10(23  )8/10(23  نارضايتي از رشته تحصيلي

 )04/1(17/3  )1/6(13  )7/19(42  )3/34(73  )0/31(66  )9/8(19  عدم آگاهي از مزاياي مطالعه كتب مرجع نسبت به جزوه

 )14/1(54/3  )5/4(5  )1/19(21  )5/25(28  )5/35(39  )5/15(17  آزادي انتخاب دانشجو بين جزوه و كتب مرجع

 )08/1(00/4  )2/4(9  )4/16(35  )0/23(49  )3/33(71  )0/23(49  ه كتب مرجعنگراني از كم شدن نمره در اثر مطالع

 )01/1(98/3  )8/2(6  )9/9(21  )8/10(23  )6/36(78  )9/39(85  طراحي سواالت امتحان از جزوه و ناديده گرفتن كتب مرجع

 )04/1(43/2  )9/0(2  )8/10(23  )1/14(30  )6/37(80  )6/36(78  عدم معرفي كتب مرجع توسط اساتيد

فقــدان نگــرش صــحيح در بــدو ورود بــه دانــشگاه و گــرفتن  

  اطالعات از دانشجويان ترم باالتر

11)2/5(  24)3/11(  42)7/19(  104)8/48(  32)0/15(  92/3)99/0( 

فقدان امتحانـات مقطعـي و در نتيجـه محـدود شـدن مطالعـه         

  دانشجويان به شب امتحان

67)5/31(  89)8/41(  35)4/16(  18)5/8(  4)9/1(  73/3)17/1( 

 )94/0(91/3  )3/3(7  )8/17(38  )2/12(26  )7/35(76  )0/31(66  ترجمه نامناسب برخي از كتب مرجع

 )82/0(44/4  )5/0(1  )3/3(7  )5/8(18  )2/27(58  )6/60(129  عدم تسلط كافي به زبان انگليسي جهت كتب مرجع انگليسي

فقدان اهرم هاي اجرايي در آموزش براي سوق دادن دانـشجو           

  جعكتب مر

60)2/28(  90)3/42(  53)9/24(  0)0/0(  10)7/4(  94/3)85/0( 

 )89/0(16/4  )4/1(3  )2/5(11  )9/8(19  )5/45(97  )0/39(83  عادت كردن دانشجو به خواندن جزوه

 )73/0(14/4  )5/0(1  )9/0(2  )0/15(32  )6/51(110  )94/31(68  فقدان آموزش جهت تبيين فرهنگ مطالعه كتب درسي

 )82/0(48/4  )95/0(2  )31/3(7  )65/5(12  )2/27(58  )9/62(134  ه و عدم توجه به سطح سواد و ميزان آگاهيي جامعيمدرك گرا

 )06/1(98/3  )8/3(8  )01/7(15  )1/13(28  )9/39(85  )2/36(77  كوتاه بودن زمان ترم تحصيلي

 )05/1(87/3  )4/2(5  )9/9(21  )45/18(39  )3/37(79  )1/31(68  هدنبودن امكانات مناسب جهت مطالعه در خوابگاه يا دانشك

 )19/1(84/2  )0/15(32  )4/24(52  )9/32(70  )9/16(36  )8/10(23  زياد بودن تعطيالت ساالنه

 )13/1(31/3  )2/4(9  )2/20(43  )7/35(76  )7/19(42  )2/20(43  ناكافي بودن زمان استفاده از سالن مطالعه دانشكده يا خوابگاه

تابخانـه هـاي عمـومي در       ناكافي بودن سالن هاي مطالعه و ك      

  سطح شهر

40)8/18(  64)0/30(  67)5/31(  34)0/16(  8)8/3(  44/3)08/1( 

 )08/1(41/3  )8/2(6  )7/19(42  )1/29(62  )0/30(64  )3/18(39  كافي نبودن زمان امانت كتاب

 )08/1(66/3  )9/1(4  )0/15(32  )9/23(51  )35/33(71  )8/25(55  باالتر بودن ميزان ماندگاري مطالب جزوه در آينده

 )70/0(39/4  )5/0(1  )0/0(0  )9/9(21  )0/39(83  )7/50(108  متناسب نبودن ميزان واحد برخي از دروس با حجم كتاب مرجع 

 )85/0(19/4  )9/0(2  )3/3(7  )1/13(28  )3/41(88  )3/41(88  فقدان روحيه و انگيزه تحقيق و پژوهش در دانشجويان

 )09/1(35/3  )3/2(5  )3/18(39  )7/27(59  )0/30(64  )6/21(46   و كنفرانس هاشركت ندادن دانشجويان در مباحث درسي

 )02/1(60/3  )9/1(4  )7/12(27  )6/29(63  )7/34(74  )1/21(45  عدم تشويق دانشجو جهت مطالعه كتب مرجع توسط اساتيد

 )05/1(46/3  )9/0(2  )5/22(48  )4/24(52  )7/34(74  )4/17(37  منطبق نبودن سرفصل دروس با كتب مرجع

 )07/1(71/3  )3/3(7  )5/8(18  )0/31(66  )6/28(61  )6/28(61  عدم تشويق دانشجويان ممتاز توسط آموزش
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رتبه عوامل مؤثر در تمايل دانـشجويان بـه اسـتفاده           

 -1 :انـد از   از جزوه بـه ترتيـب جهـت ده عامـل عبـارت بـوده              

 مـدرك گرائـي     -2.حجم زياد كتب مرجع نسبت بـه جـزوه          

 عـدم   -3وجه به سطح سـواد و ميـزان آگـاهي           جامعه و عدم ت   

 -4تسلط كافي به زبان انگليسي جهت كتب مرجـع انگليـسي          

 كمبود وقت با توجه به ميزان واحدهاي ارائه شده در هر تـرم            

 متناســب نبــودن ميــزان واحــد برخــي از دروس بــا حجــم  -5

تـرين مطالـب كتـب     اي از مهم   وجود چكيده  -6 كتاب مرجع 

ان روحيه و انگيزه تحقيـق و پـژوهش          فقد -7مرجع در جزوه    

 -9 عادت كردن دانشجو به خواندن جـزوه      -8در دانشجويان   

 فقدان  -10 پيوستگي بهتر مطالب جزوه نسبت به كتب مرجع       

  . بوده استآموزش جهت تبيين فرهنگ مطالعه كتب درسي

ها و ميانگين نيز بـه ترتيـب          عامل از كمترين رتبه    3

ب مرجـع توسـط اسـاتيد،       مربوط بـه عامـل عـدم معرفـي كتـ          

نارضايتي از رشته تحصيلي و زياد بودن تعطيالت ساالنه بوده          

  .است

در صورتي كه براساس طيف ليكرت نمره نگـرش       

ــتفاده از     ــه اس ــا ب ــل آنه ــل تماي ــشجويان در خــصوص عل دان

 39جزوات درسي را به صورت جمع نمرات تمـام سـئواالت            

ستفاده از جـزوه    گانه محاسبه كنيم، ميانگين نمره گرايش به ا       

ــكي اراك    ــوم پزشــ ــشگاه علــ ــشجويان دانــ ــل دانــ در كــ

توزيع ميانگين نمـره گـرايش بـه       .  بوده است  98/13±04/147

 نـشان   1استفاده از جزوه براساس رشـته تحـصيلي در نمـودار            

  .داده شده است
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 انيجو دانـش  ي به جزوات درس   شي نمره گرا  نيانگي م سهي  مقا  1نمودار  

  يلي بر اساس رشته تحص1387 اراك در سال يدانشگاه علوم پزشك

ــن   ــه اي ــه ب ــا توج ــرايش    ب ــرات گ ــادير نم ــه مق ك

دانـــشجويان بـــه جـــزوات درســـي بـــا اســـتفاده از آزمـــون  

، جهت  باشد  مي اسميرنوف داراي توزيع نرمال      -كلموگروف

هـاي نمـرات گـرايش دانـشجويان بـه جـزوه             مقايسه ميـانگين  

 (ANOVA) آنــاليز واريــانس يــك طرفــهنويـسي از آزمــون 

استفاده شـده اسـت كـه بـا اسـتفاده از ايـن آزمـون اخـتالف                  

داري بــين ميــانگين نمــرات گــرايش بــه جــزوه  يآمــاري معنــ

ــته ــسي در رشــ ــود   نويــ ــف، وجــ ــصيلي مختلــ ــاي تحــ هــ

 بيـانگر توزيـع نمـرات گـرايش         2نمـودار    ). =489/0p(ندارد

  . باشد ميلي دانشجويان به جزوه نويسي براساس ترم تحصي
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 اني دانشجوي به جزوات درسشي نمره گرانيانگي مسهي  مقا2نمودار 

 يلي بر اساس ترم تحص1387 اراك در سال يدانشگاه علوم پزشك

 

 يـك طرفـه اخـتالف     سبا استفاده از آنـاليز واريـان      

داري بــين ميــانگين نمــره گــرايش بــه جــزوات  يآمــاري معنــ

هـــــاي مختلـــــف تحـــــصيلي وجـــــود  در تـــــرمدرســـــي 

ميانگين نمره گـرايش بـه جـزوات درسـي          ). =261/0p(ندارد

 و در دانشجويان دختـر ايـن        60/144±25/13دانشجويان پسر   

بـا اسـتفاده از     . دست آمده است  ه   ب 52/147 ±11/14شاخص  

داري بـين   ي دو گـروه مـستقل اخـتالف آمـاري معنـ          tآزمون  

درسي در دانشجويان پـسر و  ميانگين نمره گرايش به جزوات  

  ).=244/0p( دختر وجود ندارد

بــا اســتفاده از آنــاليز همبــستگي پيرســون دو متغيــر 

كمي، ميزان همبستگي سـن دانـشجويان و نمـره گـرايش بـه               

دست آمد كه همبستگي فوق     ه   ب 113/0جزوات درسي مقدار  

  ).=103/0p(باشد ميدار آماري ن يمستقيم و ناقص بوده و معن
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  بحث 

اســاس نتــايج مطالعــه حاضــر، اخــتالف آمــاري  بر

داري بين ميانگين نمره گـرايش بـه جـزوات درسـي در              يمعن

هاي تحصيلي مختلف وجود نداشت، بنابراين       دانشجويان ترم 

هاي مختلف تحصيل بـه جـزوات       گرايش دانشجويان در سال   

يابد، اين موضوع در مطالعات اختصاصي       درسي افزايش نمي  

چنـين جنـسيت     هـم . )10،  9(د گرديده اسـت   يايانجام شده نيز ت   

ــه جــزوات درســي نداشــته اســت و    نيــز تــأثيري در نگــرش ب

متوســط نمــره نگــرش بــه جــزوات درســي در هــر دو جــنس  

 .دانشجويان از لحاظ آماري برابر بوده است

اي كه توسط گوپتا و همكـاران در سـال        در مطالعه 

گهـام  پزشكي دانشگاه بيرمين    بر روي دانشجويان دندان    2004

 درصـد دانـشجويان     96آمريكا انجام شد مشخص گرديد كه       

اكثــر . كننــد همزمــان از جــزوه و كتــب مرجــع اســتفاده مــي 

 هـاي  روشدانشجويان استفاده از منـابع الكترونيـك در كنـار           

  .)1(دانستند مرسوم مثل جزوه نويسي را مفيد مي

ترين عامـل در گـرايش       براساس مطالعه حاضر مهم   

 نظر دانشجويان، حجـم زيـاد كتـب مرجـع       به جزوه نويسي از   

نسبت به جزوه درسي بيان شده است كه بررسي در خصوص    

ــه تحقيقــات تخصــصي   . تــر دارد علــت ايــن امــر خــود نيــاز ب

ي در جامعه و عدم توجه به سطح سواد         يچنين مدرك گرا   هم

و ميزان آگاهي به عنوان دومين عامـل در گـرايش بـه جـزوه               

موضوع فوق عمالً در جامعه ما      نويسي بيان گرديده است كه      

سومين عامل از نظر دانشجويان، عدم تـسلط        . باشد  ميمشهود  

كافي به زبان انگليسي جهت مطالعه كتب مرجع كه اصوالً به           

اين موضـوع نيـز بـه       . باشند، ذكر شده است    صورت التين مي  

 كـه   گـردد  مهارت ناكافي دانشجويان در زبان انگليسي برمـي       

ها در نگـارش مقـاالت       علمي دانشگاه ت  أحتي در اعضاي هي   

  .خورد اصيل نيز به چشم مي

ــه نظــر مهــم    از عوامــل ذكــر شــده ديگــري كــه ب

تـرين مطالـب     اي از مهم   وجود چكيده "باشند ذكر عبارت     مي

 كـه بيـشتر بـه روش تـدريس     باشـد   مي "كتب مرجع در جزوه   

هاي سنتي و يا تلفيـق       گردد كه اصوالً به صورت     اساتيد بر مي  

هـاي    ارائـه مطالـب بـا اسـتفاده از دسـتگاه           هـاي   روش سنتي و 

 و بايـد بـه صـورت بـسيار          باشـد   مي) ويدئو پروژكتور ( جديد

  .گيري شوند جدي پي

بــا از عوامــل مهــم ديگــري كــه در مطالعــه حاضــر 

 ذكر شده، فقدان روحيـه و انگيـزه تحقيـق و پـژوهش      اهميت

 كه اصوالً فيـدبك كامـل جـزوه نويـسي     استدر دانشجويان  

 كه از نظر دانشجويان نيـز بـه عنـوان عوامـل مهـم در        باشد  مي

  .گرايش به جزوه نويسي بيان شده است

عامل كمبود وقت با توجه به ميزان واحدهاي ارائه         

شده در هر ترم نيز به عنوان يكي از عوامـل مهـم در گـرايش       

به جزوه نويسي بيان شده است كه اصـوالً بـا آمـوزش برنامـه          

تـوان آن را حـل       و مـديريت زمـان مـي      درسي به دانـشجويان     

  .نمود

عواملي كه از نظر دانشجويان تأثير بسيار كمـي بـر           

گرايش آنها به جزوه نويسي دارد شـامل عـدم معرفـي كتـب              

مرجع توسط اساتيد، نارضايتي از رشته تحصيلي و زياد بودن          

نكته بسيار مهم در ايـن بيـان ايـن          . تعطيالت ساالنه بوده است   

اتيد اصوالً در ابتداي ترم كتب مرجـع را بـه           است كه تمام اس   

نماينـد و دانـشجويان نيـز ايـن نكتـه را           دانشجويان معرفي مـي   

ــد اذعــان داشــته نارضــايتي از رشــته تحــصيلي نيــز از نظــر  . ان

دانشجويان عاملي در جهت عدم گرايش آنها به كتب مرجـع      

چنين معين شد كـه ظـاهراً        در اين تحقيق هم   . ذكر نشده است  

يابد گرايش آنها بـه جـزوه    سن دانشجويان افزايش مي هر چه   

كنــد ولــي نكتــه از لحــاظ آمــاري  نويــسي افــزايش پيــدا مــي

  .باشد ميدار ن يمعن

 بـر  2007اي كه توسط سوت ويك در سال       مطالعه

انجـام   روي دانشجويان پزشكي سال چهار دانـشگاه فلوريـدا  

شد مـشخص سـاخت كـه در صـورت همـراه شـدن جـزوه و             

ترونيـــك بـــا كتـــب مرجـــع ميـــزان يـــادگيري آمـــوزش الك

  .)11(دانشجويان افزايش خواهد يافت

  

  نتيجه گيري 

كه گرايش به جزوه نويسي از  با توجه به اين

عوامل اصلي ركود دانشجويان بوده و در نهايت منجر به از 

شود، اين  بين بردن روحيه و انگيزه تحقيق در آنها مي
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  تشكر و قدرداني
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Abstract 

 

Background: One advantage of a textbook is that you can refer back to the textbook for 
missed, misunderstood, or forgotten information. This does not apply to class lectures notes because 

heard things can forget quickly and thoroughly. The aim of this study was survey of student’s attitude 

about reasons of tendency to use lecture notes instead of textbooks.  

Materials and Methods:  This is an analytical cross-sectional study. Sample size was 213 

students with different academic fields and terms. Data to students’ tendency to lecture notes were 

collected and analyzed by valid questionnaire.  

Results: Most important factors in students’ opinion were, textbook contain is more than 

lecture notes, society’s tendency to academic degree, inattention to literacy and awareness levels and 

lack of sufficient proficiency on English language. 

Conclusion: Tendency to usage of lecture notes is one of basic reasons of students’ stagnation 
and ultimately, leads to lose of their research morale and motivation.    

Keywords: Lecture notes, Textbook, University  
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