
پژوهش

دکتر اشرف السادات شکرباغانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

به منظور انجام پژوهشی با هدف »شناخت عوامل مؤثر در استفادة معلمان از کتاب های کمک درسی1، دالیل استفاده كردن 
یا استفاده نکردن معلمان از کتاب های کمک درسی و نیز ارائة پیشنهادهایی به منظور استفادة بهتر از کتاب های کمک درسی 
در آموزش مدرسه ای از دیدگاه مدیران«، ابزار پرسش نامة بازپاسخ و نیمه ساختاریافته ای شامل 10 سؤال که روایی آن ها تأیید 
شده بود، در گروه های درسی متفاوت مجازی )به دلیل شیوع ویروس کرونا و نداشتن دسترسی مستقیم به مدیران( قرار گرفت 
و از مدیران حاضر در گروه ها خواسته شد به پرسش های پرسش نامه پاسخ دهند و آن را برای مجری این پژوهش ارسال کنند.

آری یا نه؟
بایدها و نبایدهای به كارگیری کتاب های 

کمک درسی در آموزش مدرسه ای

تصویرگر: سید میثم موسوی
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21 پاســخ نامه از کل کشور در مدت یک هفته دریافت 
شــد. یعنی جامعة آماری این پژوهش مدیران مدرسه ها 
در کل کشــور بودند که در شــرایط مجازی در دسترس 
قرار داشــتند. از این رو، حجم آماری به طور تصادفی21 
مدیر مدرسه از کل کشور شــد که در گروه های مجازی 
عضو بودند، در مدرســه های دولتی یا غیردولتی در سال 
تحصیلی1٤00-1399 مدیریت داشــتند و به طور آزادانه 

به پرسش نامه در شرایط مجازی پاسخ دادند.

سؤال های پرسش نامه از این قرار بودند:
1 آیا شــما به معلمان توصیــه می کنید از کتاب های 

کمک درسی برای تدریس استفاده کنند؟ توضیح دهید.
2 آیا شــما بــه معلمــان توصیه می کنیــد کتاب های 
کمک درسی را به دانش آموزانشان معرفی کنند؟ توضیح دهید.
3 آیا استفاده از کتاب های کمک درسی را برای معلم و 

دانش آموزانشان ضروری می دانید؟ توضیح دهید.
4 آیا معلمان مدرســه تان اجازة استفاده از هر کتاب 

کمک درسی را به دانش آموزانشان می دهند؟ چرا؟
5 آیــا دانش آموزان از همان کتاب کمک درســی که 

معلمشان به کار می گیرند، استفاده می کنند؟ چرا؟
6 آیا قبول دارید اســتفاده از کتاب های کمک درسی 
اعتمادبه نفــس را در معلمــان و دانش آمــوزان افزایش 

می دهد؟ توضیح دهید.
7 آیا معلمان مدرسه و یا خودتان، تاکنون در نوشتن 

کتاب کمک درسی همکاری داشته اید؟ توضیح دهید.
8 آیا به عنــوان مدیر، موافق حــل تمرین های کتاب 

درسی در کتاب کمک درسی هستید؟ توضیح دهید.
9 از نظــر شــما کتاب کمک درســی مناســب چه 

ویژگی هایی باید داشته باشد؟
10 آیا در زمان کرونا استقبال از کتاب های کمک درسی 

افزایش یافته است؟ توضیح دهید.
در پاســخ به ســؤال اول، یعنی اســتفاده از کتاب های 
کمک درسی برای تدریس، صددرصد مدیران شرکت کننده 
اعالم کردند که از معلمان تقاضا می کنند برای تدریس از 

کتاب های کمک درسی استفاده کنند.
در پاســخ به ســؤال دوم، یعنــی معرفــی کتاب های 
از  درصــد   ۹۳/7٥ دانش آمــوزان،  بــه  کمک درســی 
پاسخ دهندگان اعالم کردند که از معلمان تقاضا می کنند 
کتاب های کمک درسی را به دانش آموزانشان معرفی کنند.

در پاســخ به سؤال ســوم، یعنی ضروری بودن استفاده از 
کتاب های کمک درســی برای دانش آمــوزان، 100 درصد 
پاســخ دهندگان اعالم کردند به معلمــان توصیه می کنند 
کتاب های کمک درسی مناسب و استانداردسازی شده ای را 
که خودشان استفاده می کنند، به دانش آموزان معرفی کنند.

در پاسخ به ســؤال چهارم، یعنی آیا دانش آموزان اجازه 
دارنــد از هر کتاب کمک درســی اســتفاده کنند؟ 100 
درصد پاســخ دهندگان مخالــف این موضــوع و معتقد 
بودنــد کتاب هــای کمک درســی را باید معلــم معرفی 
کند و دانش آمــوزان به طور ســلیقه ای نمی توانند کتاب 

کمک درسی را انتخاب کنند.
در پاسخ به سؤال پنجم، 100 درصد مدیران اعالم کردند 
که الزم است دانش آموزان از همان کتاب کمک درسی که 

معلم بهره می گیرد، استفاده کنند.
در پاسخ به سؤال ششــم، یعنی افزایش اعتمادبه نفس 
معلم و دانش آموزان با استفاده از کتاب های کمک درسی، 
100 درصد پاســخ دهندگان اعالم کردند که استفاده از 
کتاب های کمک درسی مناسب و استاندارد، سبب افزایش 

اعتمادبه نفس معلم و دانش آموزان می شود.
در پاســخ به ســؤال هفتم، یعنی همکاری داشــتن در 
نوشتن کتاب کمک درسی، ٦/۲٥ درصد از پاسخ دهندگان 
اعالم کردند: خودشــان یا معلمان مدرسه شان در تألیف 

کتاب کمک درسی همکاری داشته اند.
در پاسخ به سؤال هشتم، یعنی درج حل تمرین ها کتاب 
درسی در کتاب کمک درسی، 100 درصد پاسخ دهندگان 
مخالف درج حل تمرین های کتاب درســی در کتاب های 

کمک درسی بودند.
در پاســخ به ســؤال نهم، یعنی ویژگی های یک کتاب 
کمک درسی مناســب، 100 درصد پاسخ دهندگان اعتقاد 
داشتند کتاب کمک درسی مناسب باید دارای ویژگی های 

زیر باشد:
 استانداردسازی شده باشد؛

 برای هر مبحث درســی، روش تدریس مناسب را به 
معلم آموزش دهد؛

 فرصت های یادگیری دانش آموزان را افزایش دهد؛
 سبب افزایش اعتمادبه نفس دانش آموزان شود؛

 دارای تمرین های ملموس باشد؛
 زیباسازی کتاب در نظر گرفته شود؛

 خالقیت دانش آموزان را افزایش دهد.
 در پاســخ به ســؤال 10، یعنــی میزان اســتقبال از 
کتاب های کمک درســی در دوران شــیوع کرونا، ۹۳/7٥ 
درصد از پاسخ دهندگان اعالم کردند استقبال از کتاب های 
کمک درســی در این دوران کاهش یافته است، اما ۲٥/٦ 
درصد معتقد بودند که استقبال از کتاب های کمک درسی 

در شیوع دوران کرونا تغییر نکرده است.

یافته ها
یافته هــای به دســت آمده دربــارة مزیــت کتاب های 

کمک درسی چنین اند:
 برای معلمان تازه کار بسیار مفیدند.

 امــکان برقراری تعادل در توزیــع اطالعات را برای 
معلم و دانش آموزان فراهم می کنند.

 فرصت هــای یادگیــری دانش آمــوزان را افزایــش 
می دهند.

 اعتمادبه نفس معلم و دانش آموز را افزایش می دهند.
در ضمن، در دوران کرونا استقبال معلمان و دانش آموزان 
از کتاب های کمک درســی افزایش نیافــت، بلکه برعکس 
کاهش یافــت. زیرا معلمان و دانش آمــوزان منابع متعدد 
الکترونیکی را در این ایام به طور رایگان در دسترس داشتند.
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بایدهای به کارگیری کتاب های کمک درسی
 ناشــران کتاب های کمک درســی باید متعهد باشند كه به جای 
دنبال کردن خط ســود خود، در حمایت از دانش آمــوزان و معلمان 

اقدامات بیشتری انجام دهند.
 کتاب های کمک درسی باید با توجه به محتوای خود، شیوه های 

تدریس با کیفیت را بر اساس استانداردها پشتیبانی کنند.

نبایدهای به کارگیری کتاب های کمک درسی
 ناشــران کتاب های کمک درسی نباید هدف اصلی شان سودجویی 

باشد.
 کتاب های کمک درسی نباید جایگزین معلم شوند.

 کتاب های کمک درسی نباید خالقیت دانش آموزان را از بین ببرند.
 کتاب های کمک درسی نباید تعامل معلم و دانش آموزان را از بین ببرند.

توصيه  هايى به مديران 
 استفاده از كتاب هاي درسي مناسب 

را به معلمانتان پیشنهاد كنید.
از معلمان بخواهید همان كتاب هاي   
كمك درسي را كه خودشان مي شناسند، به 
دانش آموزان معرفي كنند و در استفاده از 

منابع آموزشي افراط و تفریط نكنند.
ندهند  اجازه  بخواهیــد  معلمان  از   
كتاب  ســلیقه اي  به طور  دانش آمــوزان 

كمك درسي تهیه كنند.

پی نوشت ها
بر  1. کتاب هایی هســتند که 
اســاس برنامة آموزشی خاصی 
اصلی  و هدف  نوشته می شوند 
آن هــا کمک کردن بــه تحقق 
اهداف آن برنامه ها و کتاب های 
درســی مرتبط است ]معاونت 
ســامان دهی منابع آموزشی و 

تربیتی، 1۳۹٦: ۲٦ و ۲7[.
2. Babu
3. Riedling
4. Olatunde Yara

منابع
1. معاونت ســامان دهی منابع 
آموزشــی و تربیتــی )1۳۹٦(. 
راهنمــای تولیــد کتاب هــای 
آموزشی فیزیک. دفتر انتشارات 

و فناوری آموزشی.
۲. قاسمی، پویا )1۳۹٦(. »بررسی 
ماجــرای کتاب های درســی و 
کمک درسی/ کتاب کمک درسی 
دانش آموزان کمک  به خالقیت 
نمی کند«. سایت تحلیلی خبری 

عصر ایران. ۲7 تیر.

منابع خارجــي در دفتر مجله 
موجود است.

نتیجه گیری
رشد سریع به کارگیری کتاب های کمک درسی از نظر 

مدیران معطوف به سه عامل است:
1. دانــش ضعیف معلم در یک موضوع خاص، تکمیل 

کمبود دانش معلمان و تمایل به فراگیری بیشتر آنان؛
2. ضعف محتوایی کتاب درسی؛

3. زمان تدریس کم و نامتناسب برای تدریس محتوای 
کتاب های درسی.

با توجه به عوامل مذکــور، متقاضیان خرید کتاب های 
کمک درســی در ایران هر روز بیشتر می شوند. به طوری 
که در خرداد 139٦ حدود 82٦ هزار کتاب کمک آموزشی 
دوباره منتشر شده اند. با انواع تبلیغات از رسانه ها، کتاب ها 
و منابع کمک درسی معرفی می شوند و در فضای مجازی، 
کتاب ها و منابع کمک درسی پایه های متفاوت و مثاًل کتاب 
کمک درسی ریاضی چهارم ابتدایی یا کتاب کمک درسی 
فارســی دوم ابتدایی را تبلیغ می کننــد. این گونه به نظر 
می رســد که خانواده ها نیز برای اینکــه دانش آموزان در 
مدرسه و آزمون ها موفق شــوند، این کتاب ها را می خرند 

)قاسمی پویا، 139٦(.
کتاب کمک درســی، می تواند به معلم کمک کند که 
آموزش مؤثر داشته باشــد. با توجه به شتاب روزافزون 
علم و فناوری، هر معلمی تا حدی نگران آیندة موضوع 
تخصصی خود به عنوان معلم اســت که چگونه با تعامل 

علم و نیازها و تمایالت دانش آموزان خود کنار بیاید 
 .(Lance, Rodney & Hamilton-Pennel, 2000)

یکــی از راه هــای برخــی از کشــورها بــرای رفع این 
معضل، تــالش برای تدویــن کتاب های کمک درســی 
 مناســب بــرای اســتفادة معلــم و دانش آمــوز اســت
(Sanborn, Brown, Kedves and Wenham, 2003) کــه با 

یافته های این مطالعه نیز همخوانی دارد.
یافته های این مطالعه نشــان می دهند که در شرایط 
خاص برای موفقیت در امتحانات دورة دوم متوســطه 
و... استفاده از کتاب های کمک درسی این دوره ضروری 
است. این یافته ها موافق با یافته های مطالعات صالحی 

و زمانیان )2012( و بابو2 )2013( هستند.
همچنیــن، یافته های مطالعة حاضر نشــان دادند که 
کتاب های کمک درسی با ساده کردن مطالب کتاب های 
درسی و فهم دقیق آن ها  توسط دانش آموزان می توانند 
یادگیری آنان را افزایش دهند. بسیاری از دانش آموزان 
برای فهم بهتر مطالب کتاب های درســی و حل بیشتر 
تمرین های آن ها، به کتاب های کمک درسی نیاز دارند. 
این یافته ها با یافته های مطالعات ریدلینک3 )2007( 

و اوالتنده یارا٤ )2010( موافق هستند.
پس مي توان نتیجه گرفت طبق یافته های این تحقیق، 
یکــی از متداول تریــن منابع تدریــس در کالس های 
مدرســه کتاب کمک درســی اســت. معمواًل در کتاب 
کمک درسی مناسب و اســتاندارد، هر مطلبی که الزم 
است معلم توضیح دهد و دانش آموزان بیاموزند با دقت 

بیان می شود.
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 تدوین استانداردهای کتاب های کمک درسی در زمرة اقدامات ضروری »سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی«، پرچم دار 

استانداردسازی تجهیزات آموزشی قرار گیرد.
 فهرست کتاب های کمک درسی مناسب و استانداردشده در اختیار معلمان قرار داده شود.


