


 در��ی کھ تحقق اهداف  شنا��ی رفتار سوداگرانۀ ناشران کمک آسیب

 کشند آموزش ر�ا��ی رسمی کشور را بھ چالش می

 

   

   
 

 



 

 اهداف و اصول با چقدر درسی، کمک هاي کتاب تولید حوزة در فعال ناشران که بپرسیم خود از باید  
   دارند؟ آشنایی رسمی، غیر صورت به چه و رسمی صورت به چه ریاضی، آموزش

 
 یک چشم به را ناشران این از برخی سودجویانۀ فعالیت از ناشی موجود هاي آسیب امر، مسئوالن آیا  

 خیر؟ یا بینند می کشور آموزشی نظام روي پیش در چالش
 
فرزندانشان تحصیلی موفقیت براي آموزش رسمی نظام کفایت به نسبت حد چه تا ایرانی هاي خانواده  

 کنند؟ می نگاه فرزندانشان آیندة ناجیان دید به ناشران این به آیا و بینند؟ بد
 
آگاهند؟ حوزه این در سوداگري از ناشی هاي آسیب تنوع و ابعاد از آموزان دانش و معلمان آیا   

 
است؟ مفید وضعیت، این از ناشی هاي آسیب کاهش براي راهکارهایی چه   

 

 

اند؟ هایی کھ ذهن ما را مشغول بھ خود کرده سوال  



 مقدمھ

 آموزشی نظام بر درسی کمک منابع نشر صنعت در فعال سودجوي ناشران تأثیرگذاري و نفوذ دایرة وسعت شاهد کماکان 
 . هستیم کشور

 

و یادگیري امر مکمل و مفید تواند می آن، اي مدرسه و رسمی شکل به یاضیر آموزش کنار در ریاضی رسمی غیر آموزش  
  به ،ها ویژگی این به علم با ریاضی آموزشگران که است خاصی هاي ویژگی داراي رسمی غیر آموزش .باشد ریاضی یاددهی
 و آن گستردگی ،ها ویژگی این ترینِ مهم از .کنند می تاکید رسمی غیر هاي آموزش مسیر از یادگیري فرآیند تکمیل

  ظرفی هر در نوین، هاي فناوري عصر در است قادر آموزش، از نوع این که اي گونه به است زمان و مکان قید در آن نگنجیدن
   .باشد بشر هاي نیاز جوابگوي و شود جاي تکنولوژي از

 
یکی تنها درسی کمک هاي کتاب که است درس کالس و مدرسه از خارج مختلفی هاي نمود و ها زمینه داراي آموزش نوع این  

 .هاست نمود این از

 

فزایی دانش هاي کتاب دستۀ شش به را آموزشی کمک هاي کتاب پرورش، و آموزش وزارت آموزشی کمک انتشارات دفتر   ا
شرفت ارزشیابی و سنجش ،آموزان دانش افرایی دانش ،معلمان ک ،تحصیلی پی گ ،درسی کم   و المعارف دایره و فرهن

 .است کرده تقسیم سرگرمی و جنبی هاي کتاب



 مقدمھ

همان اصل در شود می شناخته ریاضی درسی کمک هاي کتاب عنوان به که چه آن ایران، در  
  در اي گسترده طور به که هستند سوال نمونه هاي کتاب و المسائل حل کنکور، و تست هاي کتاب
 .گیرند می قرار استفاده مورد ایران فعلی آموزشی نظام

 
دانش، افزایش یادگیري، توسعۀ و انگیزه ایجاد منظور به که صورتی در درسی کمک کتاب یک  

  تفکر پرورش مانند( ریاضی یادگیري عالی اهداف بر منطبق و عملی و ذهنی هاي مهارت پرورش
  باشد )... و آفرینندگی و خالقیت گري، پرسش جستجوگري، مسئله، حل کردن، استدالل واگرا،

 .دانست مفید و سازنده واقعی معناي به توان می را
 
 در که هستند هایی کتاب درسی، کمک هاي کتاب « آموزشی، کمک انتشارات دفتر تعریف به بنا  

  نظر مورد محتواي آموزش توسعۀ و تعمیق تکمیل، به مصوب، درسی برنامۀ چارچوب
 »پردازند می

 



 در تولید و �شرها  توانایی آنجای�اه تأمل برانگ�� ناشران کمک در��ی از نظر آمار و 

 که کند می عنوان پرورش و آموزش وزارت آموزشی کمک انتشارات دفتر وقت کل مدیر: 
 

  و »هستند استانداردها با مطابق بازار، در موجود درسی کمک هاي کتاب از درصد 50 فقط«    
 آموزشی کمک هاي کتاب به مجوز اعطاي در را الزم حساسیت و دقت ارشاد وزارت«

   »ندارد
 چنین و هم

 پرداخته سیما و صدا به تبلیغات براي تومان میلیون 500 از بیش که دارم سراغ را ناشري«    
  »است

   

حوضۀ در ناشر 5988 تعداد ،1393 ماه تیر تا 1390 سال ابتداي از کتاب، خانۀ موسسۀ آمار بر بنا 
  و درسی کمک ناشر 15 تعداد، این از .اند داشته مبادرت کتاب چاپ به و بوده فعال کتاب نشر

 .دارند قرار ایران ناشران ترین پرفروش صدر در معناداري طور به و بوده فعال بسیار آموزشی
 )16/4/1393 تاریخ در ،)ایبنا( ایران کتاب خبرگزاري سایت :منبع( 
  



 حذف به ناچار اي حرفه نگارش اصول رعایت دلیل به اینجا در که باشد می موجود منبع در ناشران کامل نام 
 .ایم شده ناشران کامل نام

 تجدید چاپ چاپ نخست ها کتابتعداد عنوان  ناشر ردیف

1 3234 2754 480 
2 2877 344 2533 
3 2643 422 2221 
4 1995 116 1879 
5 1157 258 899 
6 897 896 1 
7 881 880 1 
8 763 98 665 
9 655 567 88 
10 562 355 207 
11 548 56 492 
12 387 64 323 
13 366 292 74 
14 275 16 259 
15 215 43 172 



 درسی ناشران منابع کمک هاي تبلیغاتی و بازاریابی شیوه
   

 جلدي چند بیشتر، هاي تکنیک و ها نکته  پوشش لحاظ از هایشان  کتاب دادن جلوه روز به و رنگ طرح، نام، در تنوع ایجاد ۱.
 متأسفانه و بندي طبقه میکرو ،بندي طبقه ،پیازي تا سیر ،صدي تا صفر ،بندي جمع هاي کتاب تولید و کتاب یک کردن
 ،... و !آخري لحظۀ و آخري هفتۀ ،روز هشتاد در دنیا دور هاي کتاب

 درسی، کتاب در تغییر محض به درسی کمک هاي کتاب محتواي در ظاهري تغییر۲.

.۳ها ارگان از برخی برند و اسم نامی، خوش از استفاده سوء، 

  مالی مشارکت صورت به چه و معمولی بازرگانی هاي پیام قالب در چه ،ملی رسانۀ نظیر کم هاي ظرفیت و توانایی از گیري بهره۴.
 ها، برنامه ساخت در کنکور موسسات با

  به پرداختن براي درس کالس در کافی زمان و فرصت نبود القاء و ریاضی یادگیري هاي پیچیدگی و ها دشواري دادن قرار بهانه۵.
 ،... و کمکی نمودارهاي بر، میان هاي فرمول ها، تکنیک ها، نکته چون هم بیشتر جزئیات

  مناطق آموزان دانش براي ارسال و تبلیغ هدف با معلمان به کتاب رایگان اهداء چون هم تبلیغ، فصلی و خاص هاي شیوه۶.
 سطح تبلیغاتی هاي بیلبورد و محلی هاي رسانه از استفاده فروش، در تخفیف !!!!آموزشی عدالت برقراري بهانۀ به محروم

 شهر،

 .کنکور برتر هاي رتبه شدگان پذیرفته اعتبار و نام از ِاستفاده سوء۷.

 



 ها آسیب

 دارندبه آموزش رسمی ریاضی آموزان  دانشو ها  خانوادهآسیب رسیدن به اعتمادي که، 
 
ریاضیقرار گرفتن اهداف واال و سطح عالی آموزش الشعاع  حتت، 

 
 معلمانتدریس ریاضی هاي  روشصدمه به آرامش روانی کالس درس و تأثیر منفی بر روي، 

 
 رسمیاخالل در برنامۀ درسی ریاضی در حال اجرا در مدارس، 

 
 

 
 

 



 گیري نتیجه

  و ها معیار بر منطبق که استاندارد و حقیقی درسی کمک هاي کتاب بین ها خانواده است الزم
  آموزش رویکرد با فقط که بعدي تک هاي کتاب عظیم خیل و است ریاضی یادگیري اهداف

  رسد می نظر به چنین هم .شوند قائل تفاوت ،شوند می منتشر آزمون یک از عبور براي و ها تکنیک
 جامعۀ آموزشی، ریزي برنامه و پژوهش سازمان ویژه به پرورش و آموزش امر متولی مسئوالن که

 خصوص به ها رسانه اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت مسئوالن ریاضی، آموزشگران و معلمان
 با تنها کشور، آموزش سنجش سازمان ویژه به فناوري و تحقیقات علوم، وزارت ملی، رسانۀ

  که هایی زمینه شناخت و درسی کمک منابع کیفی وضعیت بررسی منظور به بیشتر هماهنگی
 هاي راه مورد در ریاضی، درسی کمک هاي کتاب حوزة در سوداگري براي  شدن هموار باعث

   .بپردازند نظر تبادل به آن، از ناشی هاي آسیب کاهش



 

 با سپاس از توجھ شما


	Slide Number 1
	آسیبشناسی رفتار سوداگرانۀ ناشران کمکدرسی که تحقق اهداف �آموزش ریاضی رسمی کشور را به چالش میکشند�� � ��
	سوالهایی که ذهن ما را مشغول به خود کردهاند؟
	مقدمه
	مقدمه
	جایگاه تأمل برانگیز ناشران کمک درسی از نظر آمار و توانایی آنها در تولید و نشر
	 نام کامل ناشران در منبع موجود میباشد که در اینجا به دلیل رعایت اصول نگارش حرفهای ناچار به حذف نام کامل ناشران شدهایم.
	Slide Number 8
	آسیبها
	نتيجهگيري
	Slide Number 11

