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دىمون.هاى وروسى، كنكور و آزكتاب.هاى كمك.در

«مركز افكارسنجى دانشجويان ايران» (ايسپا)، بر�اساس يك تحقيق ميدانـى اعـالم كـرده
هزار تومان براى٤٨٠، هر كدام به�طور متوسط ١٣٨٣است كه يك�سوم داوطلبان كنكور سال 

٤٧٤نشستن پاى درس استادان فن كنكور پرداخته�اند. اين تعـداد از داوطـلـبـان كـه در حـدود 
ميليون�تومـان٥٢٠ ميلـيـارد و ٢٢٧هزار نفر بوده�اند، چرخش مالى كالس�هاى كـنـكـور را بـه 

].١٣٨٦رسانده�اند» [امين، 
ارقام به�خوبى حكايت از برزخ و دوزخ و بهشتى مى�كنند كه از كنكور و مردودى و قـبـولـى در
دانشگاه براى نوجوان اين مرز�وبوم ساخته شده است. در اين آشفـتـه�بـازار، طـبـيـعـى اسـت كـه
«سفره�ى ارتزاق رندان فرهنگ باز و فرهيخته سوز و حل�المسائل فروش را بـرتـر از هـر شـغـل

].١٣٨٦[فياض�بخش، ٢ديگر بنگريم»
، از كارشناسان باسابقه�ى «دفتر تأليw و برنامه�ريزى كتاب�هاى درسى» اظهارمحمود معافى

مى�دارد، در همه�ى كشورهايى كه كنكور اهميت دارد، توليد چنين كتاب�هايى رواج دارد و مورد
توجه است. ايشان به�عنوان نمونه، كشور هند را مثال مى�زند كه در آن�جا نيز، انبوه كتاب�هـاى
كنكور�مدار، كيw نوجوانان كنكورى را سنگين كرده است. وى راه�حل را «تـقـويـت يـادگـيـرى
با�توجه به هدف�هاى واقعى (نياز بازار)، نه فقط اهداف مطلوب مى�داند.» به بيان ديگر، مى�توان
در برنامه�ى رسمى، دوره�ى آموزش ويژه�اى كه فراگيران را براى آزمون جامعـى چـون كـنـكـور
آماده مى�سازد، تدارك ديد. شايد دوره�ى پيش�دانشگاهى با چنين آرمانى به�وجود آمده باشد، اما

در چرخه�ى عمل، ماهيت ابتدايى خود را از دست داده است!
لاس كي و ىناتسريبد لاس هس تروص�هب ىا�هسردم ديدج رارقتسا زا ههد كي هب كيدزن«

،ناملآ رد ىناتسريبد شزومآ ىاه�ماظن زا دوب ىسابتقا ،ماظن نيا .درذگ�ىم ىهاگشناد�شيپ
هب دورو ى�هناتسآ رد نازومآ�شناد ندرك لابرغ فده ـاب ،اهرايد نآ رد هك سيئوس و شيرتا
ماظن نيا تازاوم هب لاغتشا طيارشً اتعيبط و تسا هدوب راك رازاب هب ناشيا ىنومنهر و هاگشناد
زا سپ رـيخا ى�ههد رد زومآ�ـشناد مادك ،مـنك�ىم لاؤس نـونكا .تسا هـدش مهارف ـىشزومآ

زا ،لاغتشا و راك زكارم لابقتسا اب و ىشزومآ نيرواشم ىيامنهار اب ،ناتسريبد ملپيد نتفرگ
زايپ مه و ميروخب ار بوچ مه دوب رارق رگا ؟تسا هدرك رظن�فرص ىهاگشناد�شيپ رد مان�تبث
هك�ىنامز ات ،رگيد ىوس زا ؟دوب ىهاگشناد�شيپ زا ناتسريبد كيكفت هب ىترورض هچ رگيد ،ار
زا ـهك تسا ىنازومآ�شناد ى�هـعجارم لحم ،ىناور�ـ ىتلـزنم ظاحل هب ىا�هفـرحو�ىنف سرادم
لياوا رد راك رازاب تمس ـهب لابقا و سردوز لاغتشا ىـريگ�تهج ،دنا�هدنـاماو ىرظن سرادم
ىاهروشك رد هك ىزيچ�نامه ًاقيقد ؛دوب دهاوخ فرـاعتمان و لوبقمان ىرما نانچ�مه ،ىناوج
بوسحم ناناوج و ناناوجـون ىارب تلزنم و راختفا هـكلب ،تصرف و سناش اهنت هن ،ـهتفرشيپ
.]نيشيپ[ ».دوش�ىم

 به٨٦وزير علوم، تحقيقات و فناورى اعالم كرده است: «برنامه�ريزى وزارت علوم در كنكور 
)،٨٧گونه�اى بود كه سه�چهارم داوطلبان وارد دانشگاه�هاى كشور شدند. در سال آينده (كنكور 

درصد١٠٠ نفر پذيرفته خواهند شد و تا پايان دولت نهم، ميزان پذيرفته�شدگان به ٩ نفر ١٠از هر 
.]١٣٨٦مى�رسد. يعنى تمامى داوطلبان مى�توانند به دانشگاه بروند» [روزنامه�ى ايران، 

يك اقدام مناسب
اند حمايتمى.تو

از كتاب.هايى باشد
دجوار موكه در باز

شند، مالك.هامى.كو
عايت كنندا رر
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حتى با اين وعده�ها نيز ورق در بازار نشر برنگشته است و آمارهاى اخير نيز هم�چنان از ربودن
گوى سبقت شمارگان و عنوان كتاب�هاى آموزشى منتشر شده توسط كتاب�هاى كنكور حكايت

 وحشتناك�ترى بر سر تصاحب صندلى رشته�هاًدارند. زيرا با حذف كنكور، رقابت جديد و احتماال
و دانشگاه�هاى پرطمطراق پديد خواهد آمد. «به اين ترتيب در حقيقت هيوالى كنكور در جلوه�ى
هيوالى ديگر به�نام رشته�هاى مرغوب خودنمايى خواهد كرد و چيزى عوض نخواهد شد. حذف
كـنـكـور، جـز بـا تـقـويـت كـمـى و كـيـفـى مـدارس فـنـى�وحـرفـه�اى، ايـجـاد اشـتــغــال مــولــد و
سرمايه�گذارى�هاى زيربنايى و تشويق دانش�آموزان به رفتن بـه سـمـت بـازار كـار پـس از احـراز
ديپلم دبيرستان، ميسر نيست و اين هر سه، تنها در سايه�ى شعار گذرا و روزآمـد حـذف كـنـكـور

].١٣٨٦محقق نخواهد شد» [فياض�بخش، 
بحث درباره�ى كتاب�هاى كنكورى را با همين مختصر به پايان مى�بريم؛ تو خود حديث مفصل
بخوان از اين محمل، در يك جمله به نظر مى�رسد، بازار نشر كتاب�هاى كنكورى نشانگان بيمارى
مهلكى است كه نظام آموزشى با آن روبه�روست و منشأ آن بى�توجهى به نيازهاى واقعى جامعـه

در تربيت نيروى كار فنى و حرفه�اى و ايجاد اشتغال مولد و علمى است.

اسوى كنكورسى فركتاب.هاى كمك.در

غول كنكور سايه�ى شوم خود را بر سال�هاى پايين�تر نيز افكنده است. در سال�هاى اخير بـه
روشنى حس مى�شود كه اولياى دانش�آموزان مى�كوشند، از سال�هاى پايين�تر موقعيتى را فراهم
كنند تا فرزندانشان را در مسير موفقيت از ديدگاه رايج كه همان قبـولـى در كـنـكـور اسـت، قـرار
دهند. لذا شيوع فزاينده�ى آزمون�هاى ورودى، مسابقه�هاى كتبى و آزمون�هاى ادوارى با نام�هاى
متفاوت را شاهد هستيم. مدرسه�هاى دولتى و غيرانتفاعى در طول سال چندين�بار آزمون�هـاى
جامع برگزار مى�كنند، كارنامه�هايى به سبك كنكور ارائه مى�دهند و… گسترش آزمون�هايى به
سبك كنكور در سال�هاى پايين�تر، به دنبال خود كتاب�هايى را مى�طلبد كه فراگيران را آماده�ى
اين�گونه آزمون�ها كنند. بنابراين تعجب ندارد كه شاهد افزايش عنوان و شمارگان اين كتاب�ها

در بازار نشر هستيم.
 كه مسئول بازنگرى كتاب�هاى رياضى دوره�ى ابتدايى و راهنـمـايـى «دفـتـرخسرو داودى

برنامه�ريزى و تأليw كتب درسى» بوده است، نوع ارزش�يابى حاكم در نظام آموزشى را مهم�ترين
عامل فروش كتاب�هاى غيرمناسب مى�داند. «كتاب�هايى فروش زياد دارند كه به دانش�آموزان

 در امتحانات نهايى، موفق شونـد» [خـيـرى،ًكمك كنند، در اين�گونه ارزش�يابى�هـايـى، مـثـال
]. وجود چنين ارزش�يابى�هـايـى خـطـرى بـزرگ مـحـسـوب مـى�شـود كـه سـال�هـاسـت،١٣٨٦

كارشناسان دلسوز آموزش�وپرورش حاكميت آن را بر نظـام آمـوزش و بـرنـامـه�ى درسـى بـاعـث
 درمرتضى خلخالىاختالالت فراوان روانى و رفتارى دانسته�اند. براى مثال، به نوشـتـارى از 

 منتشر شده است: «غول نـظـام امـتـحـان و١٣٧٥اين زمينه اشاره مى�كنيـم كـه در آبـان سـال 
ارزشيابى�هاى سنتى هم�چنان بر نظام آمـوزشـى سـايـه افـكـنـده اسـت و بـا اغـلـب نـوآورى�هـاى

 انحصارى بر حجم عظيم دانشًبرنامه�ريزى درسى به مقابله مى�پردازد. تأكيد بيش از حد و تقريبا
ًمحض، دانشى كه بنا به ماهيت، يادگيرى آن پس از پشت�سر گذاشتن جلسه�ى امتحان غـالـبـا

دن پايگاهاهم كرفر
نتىاينتر

و بايگانى.هاى
سدر دستر

مسانه.هاى الزاز ر
ليد كتاباى توبر

اند يكى ديگر ازمى.تو
كتاه.هاى جلب مشارر

باشد
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فراموش مى�شود و به مرور زمان به سرعت كهنه مى�گردد، بـه�طـور فـزايـنـده�اى هـمـه�ى ابـعـاد
نهادهاى آموزشى و ارزش�يابى و حتى زندگى دانش�آموزان را تـحـت�الـشـعـاع خـود قـرار داده و
مى�دهد. دانش�آموزان و اولياى آن�ها… با دلهره و اضطراب، وقت و زندگى و دار�وندار خود را
براى شركت در انواع مسابقه�هاى دومانند و كسب هرچه بيشتر دانش�نـظـرى الزم بـراى عـبـور
موفقيت�آميز از موانع آزمون�هاى گوناگون صرف مى�كنند. چه بسا كه اين�گونه اضـطـراب�هـا و
هيجان�ها در سنين كودكى و نوجوانى، زمينه�ساز پيدايش اختالالت رفتارى و روانى در بـخـش

قابل�توجهى از جوانان در مراحل بعدى مى�شوند»
، كارشناس مسئول گروه زيست�شنـاسـى دفـتـرحسين الونـدىدر گفت�وگويى غيررسـمـى، 

برنامه�ريزى و تأليw كتب درسى، علت افزايش عنوان و شمارگان كتاب�هاى كـمـك�درسـى در
رشته�هاى علوم تجربى را چنين برمى�شمارد:

 اين رشته�ها در كنكور بيشتر مورد توجه هستند و انتظار از اين رشته�ها در كنـكـور بـيـشـتـر
است.

 اگر روش آموزش و ارزش�يابى درست هم باشد، باز هم به دليل ماهيت علم و پيچيـدگـى
اين رشته�ها به تجزيه�وتحليل بيشترى نياز است. بنابراين طبيعى است كه در پاسخ�گويى به اين
نياز، شاهد كتاب�هاى بيشترى در اين زمينه باشيم. چگالى موضوع�ها در رشته�هاى علوم تجربى

 نياز بيشترى به تمرين، تبعيت، ترميم و غنى�سازى آموخته�ها درًو رياضى بيشتر است. و معموال
اين موضوع�ها احساس مى�شود.

به�نظر مى�رسد كه داليل فوق، فرضيه�هاى درستى براى بيان علت افزايش عنوان و شمارگان
كتاب�هاى درسى رشته�هاى علوم تجربى در دوره�هاى دانشگاهى هستند؛ به�ويژه آن�كه بر تنوع
رشته�ها و فراوانى دانشجويان در سال�هاى اخير افزوده شده است و احسـاس مـى�كـنـيـم، تـب
كنكور از ورود به دانشگاه به ورود به مراحل باالتر و ادامه�ى تحصيل و دريافت مـدارك بـاالتـر

دانشگاهى رسيده است.
 اين كتاب�ها محتواى تـكـرارىًتوليد كتاب�هايى از اين دست، ساده و�آسان است. مـعـمـوال

دارند و يك موضوع يا هدف آموزشى را با اسم�هاى متفاوت و مدل�هاى گوناگون عرضه مى�كنند،
اما ماهيت و محتوا يكسان است. از سوى ديگر، تقاضاى زياد براى اين كتاب�ها، بـا تـوجـه بـه
استقبال فراگيرندگان و خانواده�هاى ايشان موجب شده است كه ناشران به انتشـار ايـن قـبـيـل

كتاب�ها رو آورند.
زا شيب تسا نكـمم دلج رازه�هس اي ود ناگرامش ـاب ىلومعم ىملع باـتك كي هك�ىلاح رد

لثم ىسرد�كـمك باتك كي هك تشاد نانيمطا ناوت�ىم ،دنامب ـىقاب رشان رابنا رد لاس كي
فرـصم هب ىنـاسآ هب ىلـيصحت لـاس رد هك تسا ىفـرصم ىالاك كي ـwيلـكت و نيرمت ـرتفد
.دسر�ىم

نادنم�هقالع رگيد و ناناوجون روضح اب ىتسشن ،»باتك ىللملا�نيب هاگشيامن« نيمتسيب رد
،ـتـسشن ـنيا رد .دش راـزگرب نآ ـهب طوبـرم ىـاه�باـتك و ىبـرجت مـولع سرد ـىسررب ىاـرب

هك ـىبرجت موـلع باتك زا ار دوخ تاـرطاخ ىيادـتبا دشر ى�هلـجم ريبدرس ،ـرفدجم.ىـضترم
لاس٤٤ دودح ىزيچ ،ميدناوخ�ىم ام هك ىمولع باتك« :دنك�ىم لقن نينچ تسا هدناوخ�ىم
مه اه�ملعم .تشاد لاؤس هلسلس كي ،لصف ره رخآ رد باتك نيا .دوب هدش سيردت روشك رد

االترين حمايتو
از كتاب.هاى مناسب

شىكمك آموز
دننهادينه.كر

د جديدرويكر
ش.هاىجه به روو تو
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رد ات دنراپسب ـرطاخ�هب ار اه�نآ هك دنداد�ىم نازومآ�شناد هب باوج و لاؤس ىدادعت ناشدوخ
تسا لاس تشه�تفه نونكا .دنريگب هرمن و دنروايب ذغاك ىور ،ناحتما مان�هب ىدوعوم زور
كتاب�ها تغيير اساسى داشته�اند و رويكردى جديد در اين كتاب�ها مشاهده مى�شود.» هك

، از نويسندگان كتاب�هاى عـلـوم تـجـربـى، در تـوضـيـح ايـن رويـكـرد بـيـانمحمـود امـانـى
 مى�گفتند علوم بخوانيد، ولى االن مى�دانيم كه علوم را بايد بياموزيـم؛ يـعـنـى بـاًمى�كند:«قبـال

كارهاى متفاوت كه يكى از آن�ها هم مى�تواند مطالعه باشد، مفاهيم را ياد بگيريم.» وى ويژگى�
كتاب�هاى آموزشى مناسب براى علوم را چنين ذكر مى�كند: «در اين كتاب�ها سعى شده است،
طى آموزش�هاى گوناگون، دانش�آموز مفاهيم را به گونه�اى ياد بگيرد كه بتواند در جاهاى ديگر
نيز به كار ببرد و اين فقط وقتى امكان دارد كه يك مفهوم را خوب ياد گرفته باشـد. بـنـابـرايـن،
كتاب ها سرشار از يادگيرى فعال هستند؛ يعنى دانش�آموزان براى درك مفاهيم بايـد آزمـايـش

 موضوعات متفاوت را ياد بگيـرنـد.»ًكنند، مشاهده و تحقيق داشته باشند، فكر كننـد و نـهـايـتـا
].١٣٨٦[خيرى، 

با اين گفتار مى�خواهم بار ديگر اين فرضيه را يادآور شوم كه: افزايش عـنـوان و شـمـارگـان
كتاب�هاى كمك�درسى مذكور مى�تواند به اين داليل باشد:

. فاصله�ى معنادارى بين برنامه�ى قصد شده و برنامه ى اجرا شده وجود دارد. زيرا هنوز هم١
بسيارى از معلمان براى كتاب�هاى جديد، سؤال و جواب به دانـش�آمـوزان مـى�دهـنـد تـا در روز
موعود امتحان روى كاغذ بياورند و نمره بگيرند. بنابراين، بازار كتاب�هاى حاوى ايـن سـؤال و
جواب�ها، در روزگار بى�حوصلگى دانش�آموزان براى نوشتن از يك�سو، و تسهيالت نشر از سوى

ديگر، داغ داغ است.
. توليد كتاب�هاى مناسب توصيw شده، صرف وقت و كار جدى توسط مؤلw را مى�طلبد و٢
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به دليل خصوصيات اين نوع كتاب�ها، مستلزم كار ويژه�ى نشر نيز هسـت كـه در بـازار مـوجـود،
رغبت چندانى براى آن وجود ندارد.

. گاه گفته مى�شود الزم است، مسئوالن آموزشى از اين كتاب�ها حمايت كنند. البـتـه ايـن٣
امرى الزم و مناسب است، ليك بايد توجه داشت كه واالترين حمايت از كـتـاب�هـاى مـنـاسـب
كمك آموزشى، نهادينه�كردن رويكرد جديد و توجه به روش�هاى نويـن ارزش�يـابـى و تـدريـس
(ياددهى ـ يادگيرى) است. زيرا با نهادينه�شـدن رويـكـرد جـديـد بـديـهـى اسـت، خـيـل عـظـيـم
فراگيرندگان و اولياى ايشان به كتاب�هايى كه با اين رويكرد مطابقت داشته باشند، روى خواهند

آورد.
در مجموع، بايد از تالش�هاى در خور جشنواره براى نهادينه كردن رويكرد جديد به كتاب�هاى

، توانستـه١٣٧٩آموزشى تقدير و تشكر كرد. زيرا جشنواره، از زبان شكل�گيرى خـود در سـال 
است آثار و كتاب�هاى مناسب را شناسايى و معرفى كند، با توليد سنـدهـاى مـتـفـاوت در مـسـيـر
استانداردسازى توليد منابع و كتاب�هاى آموزشى گام بردارد، و در حد توان نيز از توليدكنندگان

اين�گونه آثار حمايت و قدردانى كند.
آن�چه مى�تواند تالش�هاى هفت�ساله�ى جشنواره را درخشش بيشترى بخشد، كوشش براى
جلب مساعدت و هماهنگى الزم در ميان سياست�گـذاران عـرصـه�ى كـتـاب و جـلـب مـشـاركـت
توليدكنندگان و توجه به نيازهاى مصرف�كنندگان است. در ادامه، با بيان راهـكـارهـايـى بـراى

تحقق موارد ذكر شده، اين مقاله را به پايان مى�بريم:

: عالوه بر نـهـاد رسـمـى. هماهنگى در سـيـاسـت.گـذارى بـراى كـتـاب.هـاى آمـوزشـى١
آموزش�وپرورش، ارگان�هاى متعددى وجود دارند كه به ترويـج و اشـاعـه�ى كـتـاب در مـدارس
مى�پردازند، كتاب�هاى برگزيده را انتخاب مى�كنند و به نوعى جشنواره�هاى گوناگون كتاب را در
wخود رقم مى�زنند. كتاب�هايى كه اين ارگان�هاى مختل wمجموعه�ى فهرست خدمات و وظاي

انتخاب، ترويج و تبليغ مى�كنند، از ويژگى�هاى يكسانى برخوردار نيستند.
خوش�بختانه،دفتر سامان�بخشى كتاب�هاى آموزشى، متولى جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى

سند در خور توجه را به عنوان «راهنماى توليد كتاب آموزشـى» فـراهـم آورده٢٠رشد، بيش از 
است كه به تبيين مالك�هاى كتاب�هاى مناسب در حوزه�هاى متفاوت درسى اختصاص دارنـد.
ضرورى است اين سندها به ديگر ارگان�ها به�خوبى معرفى شوند و به معيار قابـل قـبـولـى بـراى
انتخاب كتاب�هاى آموزشى تبديل گردند. در سال�هاى اخير، شهردارى تـهـران نـيـز بـه تـوزيـع
كتاب�هاى آموزشى دست زده است. هماهنگى مجموعه�ى اين نهادهـا مـى�تـوانـد مـالك�هـاى

كتاب�هاى مناسب را تثبيت كند.
جشنواره مى�تواند با ارتقاى اعتبار و روايى مجموعه�ى فعاليت�هاى خود، جايگاه خود را به�عنوان
نهادى مورد قبول همگان تثبيت �كند. در اين راستا، استفاده از كارشناسان برجسته�ى هر رشته
براى داورى ـ�ارائه�ى مالك�هاى عينى رعايت شده در كتاب�هاى برگزيده�ـ توليـد نـمـونـه�هـا و
الگوهايى با رعايت مالك�ها، فراهم آوردن تسهيالت توليد كتاب�هاى مناسب و… مى�توانـنـد

راهكارهايى مناسب باشند.
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: عالوه بر تمهيد سازمانى براى توليد كتاب�هاى مناسب،. جلب مشاركت توليدكنندگان٢
حمايت عام از توليدهاى مناسب مى�تواند، جلب مشاركت توليدكنندگان را موجب شود. بديهى
است كه اين حمايت به معناى استفـاده از رانـت�هـا يـا امـكـانـات خـاص بـراى دايـره�ى مـحـدود
توليدكنندگان مرتبط نيست. فراهم�آورى شبكه�ى توزيع سريع و ارزان كتاب�هاى مناسب، معرفى
به روز و به�هنگام كتاب�ها در مدارس و رسانه�هاى عمومى، برگزارى نمايشگاه�ها و… را مى�توان
نمونه�هايى از راهكارهاى جلب مشاركت توليدكنندگان قلمداد كرد. فراهم كردن پايگاه اينترنتى
و بايگانى�هاى در دسترس از رسانه�هاى الزم براى توليد كتاب، از قبيل عـكـس، آمـار، نـمـودار

و… مى�تواند يكى ديگر از راه�هاى جلب مشاركت باشد.

عد، يك اقدام مناسب مى�تواند حمايـت ازُ در اين ب. توجه به نيازهاى مصرف.كنندگـان:٣
كتاب�هايى باشد كه در بازار موجود مى�كوشند، مالك�ها را رعايت كنند. يعنى با خـواسـت�هـاى
عاجل مخاطبان هماهنگى دارند و در عين حال، از مالك�هاى كتاب آموزشى خوب هـم غـافـل
نبوده�اند. براى مثال، كتابى كه مجموعه�اى از تست�هاى كنكور را طبقه�بندى و ارائه مى�كنـد و

براى پاسخ روش�هاى فعال را برمى�گزيند، مى�تواند كتاب قابل�قبولى باشد.
اقدام ديگر براى توجه به نيازهاى مصـرف�كـنـنـدگـان، آگـاهـى دادن بـه مـعـلـمـان، والـديـن
فراگيرندگان و خود ايشان در راستاى رويكرد جديد است. به اين منظور، استفاده از برنامه�هاى
جذاب تلويزيونى و فرصت�هاى ديگر رسانه�ها (مطبوعـات، ايـنـتـرنـت، سـى�دى و…) تـوصـيـه
مى�شود. اين اقدام مى�تواند، نيازهاى موجود را به سمت نيازهاى مطلوب هدايت كند. معرفى
امتيازها و ويژگى�هاى كتاب�هاى مطلوب و بيان اين�كه چگونه اين كتاب�ها فرايند يادگيرى را

تسهيل مى كنند، گام مهمى براى جهت�دهى به نيازهاى مصرف�كنندگان است.
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