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كيفيت كتاب هاي كمك درسي
 بهتر از سال هاي قبل

گزارشي از ارزیابي كتاب هاي كمك درسي در سال 1393

اشاره
كتاب هاي كمك درس��ي بخش��ي مهم از كتاب هاي آموزش��ي 
هس��تند. ش��اید وضعیت نابه هنج��ار همین كتاب ها ب��ود كه در 
دهه 80 مس��ئوالن وقت وزارت آموزش وپرورش را واداشت تا به 
فكر س��امان بخش��یدن به این گونه منابع آموزشي بیفتند. امروزه 
بازار نش��ر ایران به نح��و غیر قابل ان��كاري تحت تأثیر كتاب هاي 
كمك درس��ي است و بسیاري از ناش��ران، سرمایه خود را فقط در 
این مسیر به كار گرفته اند. در دبیرخانه سامان دهي منابع آموزشي 
و تربیتي، كتاب هاي كمك درس��ي به عنوان بخش��ي از كتاب هاي 
آموزشي همواره مورد توجه بوده اند و همه ساله بخشي از فهرست 
كتاب هاي مناس��ب این دبیرخانه را، كه با عنوان كتاب نامة رشد 
منتش��ر مي ش��ود، به خود اختصاص داده ان��د. در این گزارش، به 
وضعیت كتاب هاي كمك درس��ي در سال 1393 پرداخته شده و 
ضمن آن وضعیت این كتاب ها در س��ه س��ال گذشته � به صورت 
گذرا � مورد توجه قرار گرفته اس��ت. امیدواریم براي كارشناسان 

و ناشران مفید باشد.

كتاب كمك درسي چيست
كتاب هاي كمك درسي � كه در افواه عموم به آن كمك آموزشي 
نیز گفته مي شود � كتاب هایي اند كه با تكیه بر كتاب هاي درسي 

یك پایه خاص نوشته شده اند.
این كتاب ها اغلب منطبق بر مباحث و س��رفصل هاي یك كتاب 
درس��ي اند و همان حرف ها را با ادبیات یا ش��یوه هایي دیگر، مثاًل 
توضیحات و تمرین هاي بیشتر یا بهره گیري از تصاویر دیگر، براي 

مخاطب بیان مي كنند.
در عن��وان این كتاب ها ی��ا بر روي جلد آن ه��ا معمواًل نام یك 
پای��ه خاص ذكر مي ش��ود و كتاب فقط براي هم��ان پایه خاص 

قابل استفاده اس��ت. وجود چنین كتاب هایي به شدت وابسته به 
كتاب درسي است، به عبارت دیگر وجود آن با كتاب درسي معنا 
مي پذیرد؛ بنابراین در صورت تغییر كتاب درسي، این كتاب ها نیز 

غیر قابل استفاده یا دچار آسیب خواهند شد.

نگاه كلي
در خرداد سال 1394، هنگامي كه دبیرخانه سامان دهي منابع 
آموزش��ي و تربیتي، پرونده كتاب هاي چ��اپ اول 1393 )و یك 
س��ال قبل از آن( را بست، شمارشگر سامانه، رقم 5348 را نشان 
مي داد. این رقم حكایت از یك رش��د شگفت انگیز نسبت به سال 
پیش تر داش��ت:  رشدي 34 درصدي كه حتي نسبت به سال قبل 

سه برابر بیشتر بود.
تع��داد عناوین كتاب هاي چاپ اول س��ال 1390 رقمي معادل 
3466، چاپ اول س��ال 1391 برابر 3590 و چاپ نخس��ت سال 
1392 برابر 3983 عنوان بود. به این ترتیب در سال هاي 91، 92 
و 93 میزان رش��د كتاب هاي رسیده، به ترتیب 3، 6 و 11 درصد 
و در س��ال آخر )سال مورد مطالعه( همان طور كه گفته شد، 34 

درصد بوده است.
همه ساله بخش��ي از كتاب هاي رس��یده، به  دلیل آنكه تكراري 
هستند یا تاریخ چاپ كتاب ها خارج از زماِن اعالم شده است و یا 
آنكه موضوعشان اساسًا به آموزش وپرورش ارتباط پیدا نمي كند، 
كنار گذاش��ته مي ش��ود. ای��ن كتاب ها اصطالحًا »غی��ر مرتبط« 
خوانده شده و از چرخه ارزیابي كنار مي روند. با در نظر گرفتن این 
موضوع، مي توان گفت میزان كار ارزیابان سامان دهي به چیزي در 

حدود دوبرابر سال قبل افزایش یافته است.
مقایس��ه كتاب هاي ارزیابي شده در چهار سال گذشته )جدول 
1(، گویاي آن است كه طي سال هاي 91، 92 و 93، میزان رشد 

بهروز رضايی
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این كتاب ها به ترتیب بالغ بر 29، 17 و 47 درصد بوده است.
ریش��ه این رش��د قابل توجه را باید در رویكرد جدید دبیرخانه 
س��امان دهي منابع آموزش��ي و تربیتي جس��ت وجو كرد. مطابق 
ای��ن رویكرد � كه منبعث از مصوبه 828 ش��وراي عالي اس��ت � 
كتاب هاي داستاني و ادبي نیز به زمره كتاب هاي قابل بررسي در 

این مجموعه افزوده شدند.

بناب��ر جدول ش��مارة 1، طي چهار س��ال 11976 عنوان كتاب 
بررس��ي گردیده كه مطابق جدول ش��ماره 2 تعداد 6439 عنوان 

آن مناسب تشخیص داده شده است.
مطابق جدول 2، طي چهار س��ال گذش��ته، میانگین كتاب هاي 
مناس��ب معادل 54 درصد كل كتاب هاي بررسي شده بوده است. 
این رقم در س��ال 93، به 59 درصد رس��ید ك��ه باالترین میزان 
در تمام س��ال هاي فعالیت معاونت س��امان دهي منابع آموزشي و 

تربیتي بوده است.
ناگفته نماند مجموع كتاب هاي معرفي ش��ده در كتاب نامه هاي 
رش��د، به دلیل آنكه برخ��ي از كتاب ها براي بیش��تر از یك دوره 

مناسب است، به مراتب بیش از این تعداد است.

سهم كتاب هاي كمك درسي
چنان كه در جدول ش��ماره 1 دیدیم طي چهار س��ال گذشته، 
به طور میانگین 32 درصد كتاب هاي مورد ارزیابي »كمك درسي« 
بوده اس��ت. مطابق همین جدول، این رقم در سال هاي 1391 و 
1390 به ترتیب با 40 و 38 درصد از بیش��ترین س��هم برخوردار 
بوده اس��ت. با ورود كتاب هاي داس��تاني به چرخه بررسي ها، كفه 
به س��ود كتاب هاي كمك آموزشي سنگین شد و سهم كتاب هاي 

كمك درسي به 25 درصد رسید.
جدول ش��مارة 2 حاكي از آن اس��ت كه در چهار سال گذشته، 
به طور میانگین 21 درصد كتاب هاي مناس��ب، س��هم كتاب هاي 
كمك درس��ي بوده اس��ت. به عبارت دیگر تقریبًا از هر پنج كتاب 
معرفي شده یكي كمك درسي بوده است. البته این رقم، تحت تأثیر 
ورود كتاب هاي ادبي و داستاني، طي دو سال گذشته، از رقم 28 
درصد در سال 1391، به 17 درصد در سال 1393 رسیده است.

وضعيت كتاب هاي مناسب كمك درسي
به نظر مي رس��د كتاب هاي كمك درسي ضمن آنكه از نظر كّمي 
در اقلیت قرار دارند از نظر كیفي نیز در مقایسه با دیگر كتاب هاي 
آموزشي در سطح پایین تري قرار مي گیرند. این برداشت در جدول 
ش��ماره 3 تأیید مي ش��ود. با وجود آنكه رقم میانگین كتاب هاي 
تأیید ش��ده طي چهار سال گذشته، بالغ بر 54 درصد بوده است، 
فقط 35 درصد از كتاب هاي كمك درس��ي از س��وي كارشناسان 

مناسب تشخیص داده شده اند.
در س��ال 1393 كه به طور میانگین 59 درصد كتاب ها مناسب 
بوده اند؛ نسبت كتاب هاي كمك درسي به كل كتاب هاي این گروه 
به 40 درصد بالغ شده در حالي كه این نسبت در گروه كتاب هاي 

كمك آموزشي به 66 درصد رسیده است.
به نظر مي رس��د، از آنجا كه كتاب كمك درسي، عالوه بر برنامه 
درس��ي، همواره با شاقولي به نام كتاب درسي سنجیده مي شود، 
تألیف این گروه از كتاب ها نیازمند كوش��ش و مهارت بیش��تري 
اس��ت. براي نمون��ه وقتي دو كتاب با موضوع انرژي خورش��یدي 
به دبیرخانه مي رس��د، ارزیاب هاي كت��اب احتمااًل آن دو را بدون 
مقایسه با یكدیگر مورد بررسي قرار مي دهند. این دو كتاب ممكن 
است شباهت هایي به هم داشته باشند و گاه حتي ممكن است هر 

جدول ش�ماره 2. كتاب هاي بررسي شده سال هاي 1390 تا 1393 
و سهم كتاب هاي درسي

ف
دي

ر

ال
كتاب هاي س

بررسي شده

كل كتاب هاي 
مناسب

سهم كتاب هاي 
مناسب كمك درسي

درصدتعداددرصدتعداد

11393441426095945117

21392299715755329419

31391256812014733628

41390199710545328327

11976643954136421جمع/ ميانگين

جدول 1. كتاب هاي ارزيابي شده طي سال هاي 1390 تا 1393

كتاب هاي سالرديف
بررسي شده

تعداد 
كتاب هاي 
كمك درسي

سهم كتاب هاي 
كمك درسي 

)درصد(

113934414111625

21392299791931

313912568102340

41390199776838

11976382632جمع/ ميانگين

جدول شماره 3. كتاب هاي بررسي شده طي سال هاي 1390 تا 1393
ف

دي
ر

ال
درصد كل س

كتاب هاي 
مناسب

نسبت كتاب هاي 
كمك آموزشي 

مناسب به 
كل كتاب هاي 
كمك آموزشي 

)درصد(

نسبت كتاب هاي 
كمك درسي 
مناسب به 

كل كتاب هاي 
كمك درسي 

)درصد(

11393596640

21392536232

31391475633

41390536436

546235ميانگين
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دو كتاب ترجمة یك كتاب واحد باشند.گ
ام��ا وقتي یك كتاب درس��ي علوم به دس��ت ارزیاب مي رس��د، 
او كت��اب درس��ي را در ذهن دارد و به دنبال آن اس��ت كه ببیند 
نویس��نده چه نكتة تازه اي را به محتواي كتاب درس��ي افزوده یا 
همان محتوا را با چه بیان تازه اي براي مخاطب باز گفته و از چه 
ش��گردها و ترفندهاي تازه اي سود جسته اس��ت كه یادگیري را 

سهل تر و ماندگارتر سازد.
فارغ از مقایس��ه دو گروه، رقم 40 درصدي كتاب هاي مناس��ب 
كمك درس��ي را مي توان نشانة امیدبخش��ي براي كتاب هاي این 
دسته تلقي كرد؛ زیرا این رقم به این معني است كه 40 درصد از 
كتاب هاي كمك درسي رسیده به دبیرخانه مناسب تشخیص داده 
شده اند و این رقم � كه باالترین رقم در ستون آخر جدول است � 
به شكل بارزي حكایت از آن دارد، كیفیت كتاب هاي كمك درسي 
در سال 1393، از تمام سال هاي گذشته بهتر بوده است و فاصله 

قابل توجهي از كتاب هاي سال هاي قبل و رقم میانگین دارد.
با ای��ن توضیح كل��ي، مي كوش��یم كتاب هاي س��ال 1393 را 

به صورت دقیق تري مورد بررسي قرار دهیم.

سهم دوره هاي تحصيلي از كتاب هاي مناسب
در جدول 4، س��هم هر ی��ك از دوره هاي آموزش��ي پنجگانه از 
كتاب هاي معرفي ش��ده در س��ال 1393 به تفكیك آورده ش��ده 
اس��ت. مطابق جدول، بیش��ترین س��هم كتاب ها، معرفي ش��ده، 
ب��ا 1198 عن��وان و 26 درص��د از كل كتاب ها، متعل��ق به دوره 
آموزش��ي ابتدایي اس��ت. پس از آن به ترتیب دوره هاي متوسطه 
نظري و متوس��طه فني وحرفه اي و كاردان��ش با 23 و 22 درصد 
قرار مي گیرند. در این میان سهم متوسطة اول از 16 درصد باالتر 
نم��ي رود و باالخره دوره پیش دبس��تاني، با 13 درصد از كمترین 

سهم برخوردار است.
در جدول 5، كه سهم كتاب هاي كمك درسي دوره هاي آموزشي 
را نشان مي دهد، همچنان جایگاه نخست از آِن دوره هاي ابتدایي 
و متوس��طة نظري اس��ت؛ اما جای��گاه دو دورة متوس��طة اول و 
فني وحرفه اي دستخوش تغییر شده و خصوصًا دورة فني وحرفه اي 

به س��هم 8 درصد بسنده كرده است. باید در نظر داشت با عنایت 
به اینكه در دورة پیش دبستان، كتاب درسي معیني وجود ندارد، 

كتاب كمك درسي نیز براي آن تعریف نشده است.

كتاب هاي كمك درسي دورة ابتدايي در سال 1393
جدول ش��ماره 6 نماینده وضعیت كتاب هاي كمك درسي دورة 
ابتدای��ي به تفكیك موضوع اس��ت. مطابق این جدول بیش��ترین 
كتاب هاي كمك درس��ي ارس��ال شده در س��ال 1393، به ترتیب 
مرب��وط به موضوعات زبان آموزي و ادبیات فارس��ي، عمومي )چند 
موضوعي(، ریاضي و علوم تجربي بوده اس��ت. از 134 كتاب ارسال 
شده با موضوع زبان آموزي و فارسي، 86 كتاب یعني 64 درصد آن ها 
مناسب شناخته شده اند. در حوزة علوم تجربي از 55 كتاب ارسال 
ش��ده كمتر از نصف و در حوزة ریاض��ي از 115 عنوان كتاب، 37 
عنوان یعني فقط 32 درصد از خوان ارزیابي به سالمت گذشته اند. 
نكتة عجیبي كه در جدول غیر قابل چشم پوشي است، این است كه 
از 7 كتاب كمك درسي ارسال شده در موضوع هدیه هاي آسماني و 

قرآن هیچ یك مناسب مخاطب خود ارزیابي نشده اند.
مطابق این جدول قریب به 42 درصد از كتاب هاي كمك درسي 

دوره ابتدایي، مهر مناسب خورده اند.

جدولشماره4.كتابهايآموزشيمعرفيشدهدرسال1393

درصدمجموعدوره هارديف

60813پیش دبستان1

119826ابتدایي2

73316متوسطه اول3

104023متوسطه نظري4

103422متوسطه فني وحرفه اي و كاردانش5

4613100جمع
مجموع كتاب هاي معرفي شده از تعداد واقعي باالتر است؛ زیرا 

كتاب هاي زیادي )مانند داستان( وجود دارد كه براي بیش از یك 
دوره مناسب است.

جدولشماره5.كتابهايكمكدرسيدورههايتحصيليدر
سال1393

درصدمجموعدوره هارديف

--پیش دبستان1

43136ابتدایي2

26522متوسطه اول3

39934متوسطه نظري4

938متوسطه فني وحرفه اي و كاردانش5

1188100جمع
در دوره پیش دبستان، چون كتاب درسي معیني وجود ندارد، كتاب 

كمك درسي نیز براي آن تعریف نشده است.

جدولشماره6.كتابهايكمكدرسيدورهابتداييدرسال1393

تعداد كتاب هاي مجموعدوره هارديف
درصدمناسب

1153732ریاضي1

552545علوم تجربي2

1104339عمومي3

1348664فارسي4

13969مطالعات اجتماعي5

هدیه هاي آسمان 6
700و قرآن

43420046/1جمع/ ميانگين
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جدولشماره8.كتابهايكمكدرسيدورهمتوسطهنظريدر
سال1393

درصدتعداد كتاب هاي مناسبمجموعدوره هارديف
11100اقتصاد1
400تاریخ2
200جغرافیا3
1600دیني4
2150روان شناسي5
9056ریاضي6
472757زبان انگلیسي7
3126زبان عربي8
473472زبان و ادبیات فارسي9
5360زمین شناسي10
553055زیست شناسي11
29310شیمي12
400علوم اجتماعي13
5360فلسفه و منطق14
452044فیزیك15

38312933/7جمع/ ميانگين

كتاب هاي كمك درس�ي دوره متوس�طه اول در سال 
1393

چنان كه در جدول شماره 7 دیده مي شود، بیشترین فراواني در 
بین كتاب هاي كمك درس��ي دوره متوس��طه اول با 41 عنوان، به 
زبان انگلیسي اختصاص دارد. نكته شگفت انگیز اینكه كتاب هاي 
مناس��ب این گروه نیز با 67 درصد در صدر جدول قرار دارد. این 
نتیجه مش��ابهتي با آن چه كه درباره كتاب هاي كمك درسي زبان 
شنیده مي شود، ندارد و به نظر نگارنده موضوع چنان هیجان انگیز 
و جذاب است كه مي توانند موضوع یك مقالة مستقل قرار گیرد.

در سه موضوع درسي مهم دیگر، ریاضي، علوم و فارسي به ترتیب 
از 56، 41 و 23 عنوان كتاب درسي ارسال شده، 20 كتاب با موضوع 
علوم، 14 كتاب با موضوع فارسي و تنها 11 كتاب با موضوع ریاضي 
نظر تأییدي كارشناسان را به دست آورده است. به عبارت دیگر در 
حالي كه 61 درصد كتاب هاي كمك درسي علوم از نظر كارشناسان 
قابل قبول بوده است، 49 درصد كتاب هاي علوم و تنها 20 درصد 
كتاب هاي كمك درسي نظر مس��اعد آن ها را جلب كرده است. در 
ح��وزة زبان عربي نیز با آنكه 34 كتاب به دبیرخانه ارس��ال ش��ده 
است، فقط 6 كتاب كمك درسي از چارچوب ها و استانداردهاي الزم 
برخوردار بوده اند. نكته جالب توجه دیگر در این جدول، تأیید فقط 
یك كتاب از مجموع 22 كتاب كمك درس��ي ارسال شده در حوزه 
عمومي است. منظور از حوزه عمومي كتاب  هایي هستند كه بیش 
از یك موضوع درس��ي را شامل مي شوند و به  نظر مي رسد تدوین 
چنی��ن كتاب هایي به ندرت به ذائقه ارزیابان محترم خوش مي آید. 
ش��اید ساده ترین دلیل آن باشد كه در این كتاب ها، براي پرهیز از 
افزایش حجم كتاب و باال رفتن قیمت آن ها، بحث ها به شدت موجز 
مي شود و احتمااًل مؤلف به جاي طراحي روش هاي خالقانه و متعدد 

براي یادگیري بهتر، به تلخیص متن كتاب درسي رو مي آورد.
در س��ال 1393، از كتاب هاي كمك درسي دورة  متوسطة اول، 

40 درصد واجد استاندارد دانسته شده اند.

كتاب هاي كمك درسي دوره متوسطه نظري در سال 
1393

وضعیت بغرنج كتاب هاي كمك درسي ریاضي، در جدول شماره 
8 نیز، كه عهده دار ترس��یم وضعیت كتاب هاي كمك درسي دوره 
متوسطه نظري در سال گذشته است، به سرعت به چشم مي آید. 
با آنكه بیش��ترین كتاب هاي كمك درس��ي با موض��وع ریاضي به 
دبیرخانه سامان دهي فرستاده شده است، فقط 6 درصد این بخت 
را یافته اند كه در شمار كتاب هاي مناسب جایي براي خود بیابند.
ج��دول مذك��ور گویاي آن اس��ت كه در ای��ن دوره، كتاب هاي 
كمك درس��ي زبان و ادبیات فارسي از كیفیت بیشتري نسبت به 
همگن��ان برخوردار بوده اند زیرا 72 درص��د كتاب هاي این حوزه 
از كارشناس��ان نمره قبول��ي گرفته اند. كتاب هاي كمك درس��ي 
زبان انگلیس��ي با 57، زیست شناسي با 55 و فیزیك با 44 درصد 

پذیرش رتبه هاي بعدي را از آن خود كرده اند.
در دیگ��ر خانه هاي ج��دول مي ت��وان دریافت ك��ه كتاب هاي 
كمك درسي شیمي و زبان عربي و دیني دوره متوسطه نظري نیز 
حال و روز خوشي ندارند. از 29 عنوان كتاب كمك درسي شیمي 
3 و از 31 عن��وان كتاب زبان عرب��ي فقط 2 كتاب از حداقل هاي 

مورد انتظار برخوردار بوده اند.
متأسفانه از 16 كتاب كمك درسي دیني هیچ یك براي كمك به 
یادگیري یا یاري در تعمیق مفاهیم كتاب درس��ي مناسب و كارا 

تلقي نشده اند.
از مجموع كتاب هاي كمك درس��ي دوره متوسطه نظري حدود 

34 درصد مناسب قلمداد مي شوند.

جدولشماره7.كتابهايكمكدرسيدورهمتوسطهاولدرسال1393

درصدتعداد كتاب هاي مناسبمجموعدوره هارديف
6117پیام هاي آسماني1
561120ریاضي2
614167زبان انگلیسي3
34618زبان عربي4
412049علوم تجربي5
2215عمومي6
231461فارسي7
6350قرآن8
200كار و فناوري9
14857مطالعات اجتماعي10
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