
آهنگ تولید و کیفیت کتاب های
 دوره متوسطه در سه سال گذشته

بررسی کتاب های آموزشی و تربیتی دوره متوسطه در سال های 90 تا 92

اشاره
ــارات  ــا و انتظ ــداف، برنامه ه ــت ها، اه ــرای سیاس ــن و اج تبیی
ــی، ضمن آن که  ــاب آموزش ــد کت ــوزة تولی ــرورش در ح آموزش وپ
ــمندان، صاحب نظران  زمینه ای برای تبادل نظر و تجربه میان انديش
ــی با کارشناسان تألیف را فراهم  و پديدآورندگان کتاب های آموزش
ــته شدن آسیب ها، تنگناها و کاستی ها در  می آورد، منجر به برجس

حوزة تدوين کتب آموزشی می شود.
ــندگان و معلمان به تولید کتب آموزشی  ــران، نويس ــويق ناش تش
مناسب و همسو با برنامه های درسی آموزش وپرورش، به منظور ايجاد 
شرايط يادگیری مؤثر و پايدار برای دانش آموزان کشور و در راستای 
ــتانداردهای تولید کتاب های آموزشی مناسب  تدوين راهبردها و اس
به عنوان مکمل کتاب درسی، از سال 78 در دستور کار دفتر انتشارات 
ــارات و تکنولوژی آموزشی فعلی( قرار داشته  ــی )انتش کمک آموزش

است.
بنابر قاعدة معمول اين سال ها، کتاب های چاپ اول هر سال و يک 
سال پیش از آن در دبیرخانه مورد بررسی قرار می گیرد و کتاب های 
قبل از اين تاريخ با عنوان »غیرمرتبط زمانی«، کتاب های بی ارتباط 
با موضوعات نظام آموزش وپرورش با عنوان »غیرمرتبط موضوعی« 
و همچنین کتاب هايی که قباًل مورد بررسی قرار گرفته اند و مجدداً 
ــتاده شده اند، با عنوان »تکراری« از روند بررسی  برای دبیرخانه فرس

کنار گذاشته می شوند.
هر دورة بررسی، معمواًل تا پايان خردادماه سال بعد ادامه می يابد تا 
ناشران فرصت کافی برای ارسال کتاب داشته باشند. در پايان دوره، 
کارشناسان دبیرخانه سامان دهی ضمن استخراج و انتشار فهرست 
کامل کتاب های مناسب دور ه های تحصیلی گوناگون و آماده سازی 

ــتخراج و تحلیل  ــد، به اس ــار در کتاب نامه های رش آن ها برای انتش
داده های آماری می پردازند تا تصوير دقیق تری از وضعیت کتاب های 

آموزشی و تربیتی ترسیم کنند.

سه سال در يک نگاه
در يک نگاه کلی، مجموع کتاب های رسیده در سال 1390، بالغ 
ــطه  ــر 3465 عنوان بوده که در اين میان کتاب های دوره متوس ب
نظری، 17/9 درصد را به خود اختصاص می داده اند که 11 درصد 
ــل غیرمرتبط بودن )زمانی، موضوعی و تکراری( از  از آن ها به دلی
روند بررسی خارج شده اند. از کتاب های باقی مانده نیز 53 درصد 

مناسب تشخیص داده شده اند.
در سال 1391، از مجموع 3589 کتاب های رسیده، سهم دورة 
ــه از اين میان 25/4  ــت ک ــطه نظری 28/3 درصد بوده اس متوس
درصد آن غیرمرتبط تشخیص داده شده اند که رقم قابل توجهی 
است؛ اما از کتاب های باقی مانده نیز فقط 35 درصد مناسب تلقی 
شده اند که در سال های مورد بررسی پايین ترين سطح کتاب های 

مناسب به شمار رفته است.
در سال 1392، کتاب های رسیده به 3983 عنوان بالغ می شده 
ــطه نظری با 1235 عنوان، سهمی 31 درصدی را  که دورة متوس
به خود اختصاص داده است. با خروج 17 درصد کتاب غیرمرتبط، 

در نهايت 47 درصد کتاب ها مناسب تشخیص داده شده اند.

وضعیت کتاب های رسیده
بررسی کتاب های رسیده به دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی 
ــطه دوم )نظری(، نشان می دهد که روند  و تربیتی در دوره متوس
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مقايسه کتاب های بررسی شده، مناسب و نامناسب 
دورة متوسطه دوم )نظری( در سال های 90 تا 92

ــران و مؤلفان طی سال های 90 تا 92  ــال کتاب از سوی ناش ارس
همواره سیری صعودی داشته است.

فراوانی کتاب های رسیده، از 624 عنوان در سال 90 به 1019 
ــال 92 افزايش داشته  ــال 91 و 1235 عنوان در س عنوان در س
ــال 91 برابر 61 درصد و در سال 92  ــت. اين روند رشد در س اس

برابر 21 درصد بوده است. )جدول شماره 1(

ــد غیرمنتظره و افزايش قابل مالحظه تعداد  از جمله داليل رش
ــیده در سال 1392، می توان به نحوه عملکرد دبیرخانه  کتاب رس
ــد برای افزايش  ـ  تربیتی رش ــی  ــامان دهی کتاب های آموزش س
ــی  ــطه برگزاری کارگاه آموزش ــران و مؤلفان به واس ــی ناش آگاه
ــات گفت وگو با ناشران و مؤلفان آموزشی  رياضی، برگزاری جلس
ــان دفتر تألیف و ارزيابان کتاب ها در نمايشگاه  از سوی کارشناس
ــی و کارگاه علوم و تبلیغات و  ــت های آموزش کتاب در قالب نشس

اطالع رسانی در نمايشگاه کتاب اشاره کرد.

کتاب های غیرمرتبط
ــترين کتاب های غیرمرتبط  ــان دهندة آن است که بیش آمار نش
ــال با 27 درصد متعلق به سال 1391 بوده  ــه س اين دوره طی س
است؛ در حالی که اين رقم در سال 1390 فقط به 12 درصد بالغ 
ــت. در سال 1392 نیز اين رقم با 8 درصد کاهش، روی  شده اس

رقم 19 درصد ايستاده است. )جدول شماره 2/ نمودار 1(

کتاب های مناسب، کتاب های نامناسب
ــان  ــال 1391 دچار نوس ــب، در س ــت کتاب های مناس وضعی
غیرمنتظره ای شده است. در اين سال درصد کتاب های مناسب از 
53 درصد به 35 درصد کاهش يافته است که رقمی قابل مالحظه 
ــال 1392، سیری صعودی داشته و به 47 درصد  است؛ اما در س
ــماره 3( که البته به نحو قابل توجهی  ــت )جدول ش ــیده اس رس
ــامان دهی در سال 1392 پايین تر  از سطح میانگین دبیرخانه س
است. میانگین کتاب های مناسب سال 1392 رقمی معادل 58/5 

درصد محاسبه شده است.

به طور کلی در طی سال های فعالیت دبیرخانه درصد کتاب های 
ــت. نمودار شماره يک بیانگر  ــب، سیری صعودی داشته اس مناس
ــت. در عین حال شاهد  ــال 90 تا 92 اس ــه س ــیر طی س اين س
ــیر صعودی کتاب های نامناسب نیز می باشیم که شايد يکی از  س
مهم ترين داليل اين امر ناآشنايی و عدم آگاهی مؤلفین و ناشرين 
ــتانداردهای تدوين و ارزيابی  ــی با معیارها و اس کتاب های آموزش

تألیف کتاب آموزشی باشد.

موضوع
139013911392

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

کتاب های 
295532653547847مناسب

کتاب های 
260474796552953نامناسب

کتاب های 
5551007441001007100بررسی شده

      سال
 موضوع

139013911392

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

کتاب های 
5558874473100781بررسی شده

کتاب های 
69122742722819غیرمرتبط

کتاب های 
62410010191001235100رسیده

سال
کتاب های رسیده

درصد رشد نسبت به سال قبلفراوانی

ـ1390624

1391101963

1392123521
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مقايسه کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی
ــرفصل های  ــی، از اين رو که منطبق با س کتاب های کمک درس
ــوند و به منظور  ــخص تدوين می ش ــک پايه مش ــی ي کتاب درس
تثبیت آموخته های کتاب درسی )با تکرار و تمرين( به کار گرفته 
ــتفاده اند؛ اما مطالعه  ــوند، برای پايه های ديگر غیرقابل اس می ش
ــت برای پايه های مختلف مناسب  ــی ممکن اس کتاب های آموزش

و مفید باشد.
ــی  ــادل 56 درصد از مجموع کتاب های بررس ــال 90، مع در س
ــی  ــال 91، با افزايش ــی بوده اند. اين رقم در س ــده، کمک درس ش
ــال بعد دوباره به 30  ــده و در س قابل توجه، به 65 درصد بالغ ش
ــايد بتوان گفت يکی از داليل اين  ــت. ش درصد کاهش يافته اس
ــی قیمت کاغذ بود که  ــش غیرقابل پیش بینی و ناگهان امر، افزاي
ــرمايه خود را به تولید  ــد ناشران آموزشی بخشی از س موجب ش
ــی که خانواده ها تمايل بیشتری برای خريد  کتاب های کمک درس

آن ها داشته اند، اختصاص دهند.
ــب در سال 1391 نسبت  ظاهراً کاهش درصد کتاب های مناس
ــن تحلیل تطبیق می کند؛ زيرا  ــال قبل و بعد از آن نیز با اي به س
کتاب های کمک درسی به طور معمول کمتر از کتاب های آموزشی 

ديگر مناسب تشخیص داده می شوند )جدول شماره 4(.

ــطه،  ــی دوره متوس ــب کمک درس به طور کلی کتاب های مناس
ــی داشته اند. با  ــال های مورد بررسی همواره روندی کاهش در س

وجود کوشش های ناشران در طی اين سال ها برای بهبود کیفیت 
کتاب های کمک درسی، گويی در دوره متوسطه نظری، هنوز سايه 
ــنگین کنکور به نحو قابل توجهی حس می شود و شايد همین  س

مسئله راه را برای بهبود بیشتر سد می کند )جدول شماره 5(.

مقايسة فراوانی موضوعات درسی
در بین کتاب های کمک درسی مناسب اين سال ها، سه موضوع 
ــیمی به ترتیب با فراوانی 42، 28، 13 در  ــی، انگلیسی و ش فارس
ــترين فراوانی برخوردار بوده اند. در سال 91 دو  ــال 90 از بیش س
ــی، 57، 50 باالتر  ــه ترتیب با فراوان ــی و فیزيک ب موضوع، فارس
ــال 92، سه موضوع فارسی، فیزيک و  ــتاده اند و در س از بقیه ايس
ــی به ترتیب با فراوانی 17، 15، 14 باالترين رقم را  زيست شناس
ــاير موضوعات کمک درسی مناسب به خود اختصاص  در میان س

داده اند.
ــی و فیزيک، با  ــی، دروس فارس ــال های مورد بررس در طی س
ــته اند که  ــی جابه جايی همواره در بین موضوعاتی قرار داش اندک
ــترين فراوانی برخوردار بوده اند. داستان با رويکرد تربیتی،  از بیش
ــه موضوعات فوق  ــال 92 ب ــت که در س جديدترين موضوعی اس

اضافه شده است.
ــان می دهد کتاب های با موضوع قرآن،  ــی هاي آماری نش بررس
ــبت به بقیه  ــی نس ــن فراوان ــی از کمتري ــا و زمین شناس جغرافی

حوزه های درسی برخوردارند.

         نوع کتاب 
  سال

کل کتاب های 
بررسی شده

کتاب های 
درصدکمک درسی

139055531256

139174448865

1392100730130

         نوع کتاب 
  سال

تعداد کتاب های 
کمک درسی

تعداد کتاب های 
کمک درسی 

مناسب
درصد

139031210534

139148813127

13923016421
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