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محتوای صفحه حرفمردم روزنامه خراسانرضوی ،به طور معمول ،بر مبنای تماسها و پیامهای
گوناگون حوزه شــهری ،اجتماعی و ســبکزندگی شــکل
مخاطبان و شــهروندان درباره مســائل
ِ
میگیرد .به این معنا که مردم ،از طریق راههای ارتباطی مثل آیدی تلگرام ،تلفن ،سامانه پیامک
و حتی بهشکل حضوری حرف ،دغدغه ،خواسته و گالیههای خود را با خبرنگاران این صفحه در
پیگیر حل
میان میگذارند و ما ،عالوه بر انعکاس در روزنامه ،در قالب پرسشگری از مسئوالن،
ِ
آن مسئله خواهیم بود .منتها به تازگی ،تصمیم گرفتیم این ارتباط با

مخاطبان را بهشکل عمیقتر و چهره به چهره ادامه دهیـم و راهاندازی آیتمهایی مثل «سرزده»
که ســه شــنبهها در همین صفحه چاپ میشــود و به انعکاس درددلهای مُ راجعــان به ادارات
مختلفمشهداختصاصداردو«تریبونمحله»کههرپنجشنب هبهبررسیگالیههایمردمیکیاز
محلههای مشهد میپردازد ،قدمهایی در همین مسیر است .در ادامه این راه ،تصمیم گرفتیم
هرهفته به شهر بیاییم و با شــهروندان برای شنیدن دغدغهها و گالیههایشــان در حوزههای
مختلف و با تمرکز بر معیشت ،گپ و گفتی ترتیب دهیــم.

والدینازتهیهکتابهایکمکآموزشیگالیهمندند

چونمعتقدندهزینهاضافیاستوتاثیریبریادگیری دانشآموزان ندارد

نارضایتی والدین
ازکتابهایکمکآموزشی بیفایده
گـزارش :خدیجـه علینیـا | عکـس :میثـم دهقانـی|
«کتـاب کار فیزیـک  84هزارتومـان ،کتـاب کار شـیمی
 125هزارتومـان ،کتـاب کار ریاضـی  90هزارتومـان،
کتـاب کار زیسـت  140هزارتومـان ،کتـاب کار فارسـی
 129هزارتومان،کتابکارعربیجامع 128هزارتومان،
کتـاب کار بـرای تفسـیر تصاویـر زیسـت 69هزارتومـان،
کتـاب کار قرابـت معنایـی  74هزارتومـان و »...ایـن،
فهرسـت خرید مـادر یـک دانشآموز پایـه یازدهم اسـت
که برای تهیهاش در کتاب فروشـیها میچرخد و بهرغم
ایـن کـه عجلـه دارد ،وقتی متوجـه میشـود خبرنـگارم و
مشـغول بررسـی پدیـده کتابهـای کمکآموزشـی کـه
در سـالهای اخیـر ،گریبـان دانشآمـوزان و خانوادههـا
م بـه بچههـا القـا
را گرفتـه ،درددل میکنـد« :وقتـی معلـ 
میکند بدون کتابهای کمکآموزشـی ،یـک چیزی کم
و رشد و یادگیریشان ناقص اسـت ،بچهها هم برای تهیه
این کتابها بـه خانوادههـا اصـرار میکنند و چـارهای جز
تهیـهاش نمیماند .چـون اگر تهیه نشـود ،بچه احسـاس
ب است و اعتمادبهنفسـش را از دست
میکند از بقیه عق 
میدهـد ».معمـوال روزهـای پایانـی مهر هـر سـال ،همان
روزهایـی هسـتند کـه بچههـا در پایـه جدیـد تحصیلـی
جاافتادهانـد و برخـی مـدارس ،بیتوجـه بـه شـرایط
اقتصـادی خانوادهها ،بهشـکل مسـتقیم و غیرمسـتقیم
دسـتور تهیـه کتابهـای کمکآموزشـی دروس مختلف
را بهعنـوان مکملـی بـرای یادگیـری و منبعـی بـرای
نمونهسـواالت ،مـی دهنـد .حرکتی کـه براسـاس نتیجه
نظرسنجـــی خراسـانرضوی در کانـال اخبارخراسـان
و پـرس و جـوی خبرنـگار «در شـهر» از شـهروندان ،یـک
تحمیل بـه حسـاب میآید کـه فشـار زیـــادی بـه والدین و
دانشآمـوزان وارد میکنـد.

4میلیون تومان خرج خرید
مکمل آموزشی کردم تا فرزندم،
احساس سرخوردگی نکند

از زیر سنگ هم شده
پول جور میکنم و میخرم تا
عذابوجدان پدرانه نگیرم!

«محسن افخمی»  47ســاله ،با شنیدن
ســوال «در شــهر» می گوید« :پــدر دو
فرزندم؛یکیکالسپنجمیودیگری
دانشآموز پایــه دهم .بــرای دخترم
که ابتدایی است ،به رغم توصیه معلم
اش ،کتاب کمک آموزشی تهیه نکردم،
چون خودش به راحتی از پــس یادگیری و انجام
تکالیــف اش برمیآید .اما برای پســرم ،با توجه به ســخت
بودن درسها و ضرورت توجه بیشتر به جزئیات بهواسطه
نزدیک بودن کنکور ،طی ســال تحصیلی قبل و از ابتدای
مهرامسالتاکنون،بیشازچهارمیلیونتومانخرجخرید
مکملهایآموزشیکردهام.همهاینهاازس ِرناچاریبرای
فراهم کردن شرایط مناسب است تا بچه ،به راحتی درس
بخواند و کمبودی نداشته باشد .هرچند معتقدم هریک از
معلمانمیتوانندخودشانیکیازاینکتابهارا تهیهکنند
و هر جلسه ،اطالعات اضافی و تکمیلی و نمونه سواالت را
در اختیار دانشآموزان بگذارند اما ایــن کار را نمیکنند.
ضمن این که به نظر من ،اگر در محیط آموزشــی ،دروس و
اطالعاتبهشکلکاملدراختیاردانشآموزانقراربگیرد،
دیگر نیازی به خرید کتاب کمک آموزشــی نیســت .منتها
در این شرایط ،ما مجبور به خرید این محصوالت هستیم تا
فرزندمان در مدرســه و کالس ،دچار سرخوردگی نشود،
چراکههمهکالستهیهمیکنندواگربچهمننداشتهباشد،
تکمیافتد.

«امیــر محمدخانــی»  50ســاله هم که
پدر یک دانش آموز دبستانی است،
می گوید« :ســال گذشــته فرزندم
فهرســتی از کتــاب هــای کمــک
درســی آورده بود که معلمها گفته
بودند تهیه کند ،اما من به دلیل این که
اعتقادی به این کتاب ها نداشتم ،تهیه نکردم.
منتها با گذشت چند هفته ،احســاس کمبود اعتماد به
نفس شدید نســبت به همکالســیهایش را در فرزندم
دیدم .دیدم که مدام از عقب بودن از همکالسیهایش
حرف می زند و راست اش حسابی دچار عذاب وجــدان
شدم و به هر مشــقتی که بود ،پول تهیه کتابها را جور
کردم و برایش خریدم .امســال هم باز بهواســطه تجربه
پارسال ،تا اسم کتاب کمکآموزشی را آورد ،برای این
ذهن خودم برچســب «پدر بــد» نخورم،
که حداقــل در ِ
از زیر ســنگ هم که شــده پول جور کــردم و کتابها را
خریــدم .این در حالی است که به شدت معتقدم دانش
آموز نباید متکــی به کتاب های کمک آموزشــی رشــد
کند ،بلکه اگر محتوای همان کتاب های درسی را خوب
بفهمد ،احساس ناتوانی نمی کند».

چشم و همچشمی
حتی در خریــد کتاب کمکدرسی؟

فرزندم بدون این کتابها  
احساس کمبود می کند !

خانم «صدری»  35ســاله بــه نکته ظریفی
اشاره میکند« :شــاید باورتان نشود اما
چشــم و همچشــمی به خرید کتاب
کمک درســی هم وارد شده است.
چشم و همچشــمی بین معلمهای
کالس یک مدرســه ،بیــن دانش
دو
ِ
آمــوزان ،بین خانــواده دانــش آموزان
و ...نتیجه این اســت کــه معلم بــه فرزند من و
همکالسی هایش که کالس هشتم هستند ،تاکید می
کند حتما فالن کتاب را بخرند تا از بقیه همساالنشان
عقب نیفتند اما چون ســطح ســواالت باالست ،بچه ها
قادر نیستند از پس حلشان به تنهایی بربیایند .در عین
حال ،معلم هم فرصت نمی کند ســ ِر کالس برای مرور
کتاب کمک آموزشی وقت بگذارد .منتها هم خودش و
هم بچه ها ،از دیدن کتاب ها اســترس می گیرند و این
همه کتاب گرانقیمت ،معموال اســتفاده نشده ،راهی
سطل زباله می شود اما هیچ کدام حاضر نیستند کوتاه
بیایند و باز سال بعد ،آش همین است و کاسه همین.

«رشــوانی» هم مــی گویــد :بــه نظر مــن ،راه
انداختن این ج ّو پرهزینه ،فقط کار یک
ِ
گرفتن یک بازا ِر
مافیا برای در دست
ِ
پرسود است .مافیایی که به واسطه
تبلیغــات گســترده ،بــه معلمهــا و
خانوادهها و دانشآمــوزان القا می
کند یک جای کار می لنگد و برای رفع
نقایص یادگیری ،باید حتما خرید کرد ».خانم
«راد»  36ساله هم اضافه می کند« :از سال اول ابتدایی
برای فرزندم به توصیه معلم اش ،کتاب کمک آموزشی
خریدم و االن که کالس ششم اســت ،به نوعی معتاد به
این کتاب ها شــده و بدون این کتابها ،مدام احساس
می کنــد همه اطالعات آموزشــی که نیــاز دارد ،تامین
نمی شود و تمام اتکایش به همین مکمل هاست».

«

ابوالحسنحقیقی
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش
ن رضوی
و پرورش خراسا 

میشــود ،همان کتــاب های درســی اســت که
ابتدای سال به دانش آموزان تحویل شده .چنان
چه معلمی ،یک کتاب کمک آموزشــی خاص را
در کالس درس ،تبلیغ و توصیه کند ،قطعا تخلف
محسوب می شــود و مهم اســت دانشآموزان به
والدین اطــاع دهند و والدین ،اطالعاتشــان را
به شــکل مکتوب بــه اداره بازرســی ناحیه محل

تحصیل ارســال کنند تا موضوع به صورت فوری
بررســی و به مدیــر مدرســه ،تذکــرات الزم داده
شــود .در کنار این ،ورود نمایندگان موسســات
چاپ و انتشــار ایــن کتابها به مــدارس ممنوع
اســت و چنان چه دانش آموزان موردی مشاهد
کردند ،بــه والدین خود خبر دهند تــا ما را مطلع
کنند و با آن ها برخورد شود».

کتاب های کمک آموزشی ،حافظه دانشآموز را فرسوده میکند
رضاصابری
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش
و پرورش خراسانرضوی

«رضا صابری» معاون آموزش متوسطه اداره کل
آموزش و پرورش خراســانرضوی هــم در اینباره
میگوید«:برایهرمقطعوپایهتحصیلی،فهرست
و عناویــن درســی ،متناســب بــا نیازهای ســنی و
تحصیلیدانشآموزان،تهیهوتالیفشدهواعتقاد
ما این است که همین محتوای کتابهای درسی
برای دانش آمــوزان کافــی اســت .بنابراین اصال
توصیه نمی کنم و ضرورتی نــدارد دانش آموزان و
خانوادههابهدنبالتهیهکتابهایکمکآموزشی
تکمیلی باشــند .دانــش آموزانــی هم کــه نگران
کنکورسراسری هستند یا قصد شرکت در آزمون
هایالمپیاددارند،اگرهمینکتابهایدرسیرا

«

نظرسنجی کانال «اخبار خراسان» درباره ضرورت  

تبلیغ و توصیه کتابهای کمکآموزشی توسط معلم ،تخلف است و تذکر میدهیم
«ابوالحســن حقیقی» معاون آمــوزش ابتدایی
اداره کل آمــوزش و پــرورش خراســان رضــوی،
درباره ضرورت خرید کتابهای کمکآموزشی
توســط دانشآموزان مقطع ابتدایــی میگوید:
«خرید کتاب های کمک آموزشی ،اصال الزامی و
اجباری نیست و در مدارس و کالسهای ابتدایی
سراســر اســتان ،تنها منبع درســی کــه تدریس

طـی سـال تحصیلـی قبـل و امسـال ،بیـش از چهـار
میلیـون تومـان خـرج خرید مکمـل هـای آموزشـی برای
سر ناچاری است
فرزندم کردهام .همه اینها از ِ

خوب و دقیق بخوانند ،نیازشان برآورده می شود.
جالب اســت بدانید طی بررسی هایی که ما انجام
دادیم،متاسفانهمعموالاینخانوادههاهستندکه
از معلمان می خواهند کتاب های کمک آموزشی
وتکمیلیمعرفیکنندوحتیگاهیگلهمیکنند
چرا با بچه ها ،مباحث کتاب های کمک آموزشی
را کار نمی کنیــد؟ از آن طرف ،دبیران هم فکر می
کننداگربهخواستهاولیاپاسخندهند،دبیرخوبی
نیستند .این وســط ،افرادی هم که منافع شان در
چاپ و انتشار و فروش این کتاب ها نهفته است ،با
ترفندهایمختلفوتبلیغاتگسترده،نیازکاذبی
در خانواده ها و دانش آموزان ایجاد می کنند و این

گونه به خانوادهها القا می شود اگر این کتاب ها را
نخرند،ممکناستفرزندانشانبهاندازهکافییاد
نگیرند و رشد نکنند .منتها آموزش و پرورش برای
خرید کتابــی اضافه تــر از آن چه در برنامه درســی
اســت ،توصیه ای ندارد ،چرا که ایــن نوع کتاب ها
حافظه دانش آموزان را فرســوده می کند و تحلیل
می بــرد .اگر مدرســه ای دانــش آمــوز و والدین را
برای خرید کتاب های کمک آموزشی تحت فشار
مستقیم و غیرمستقیم می گذارد ،خانوادهها می
توانند به ادارات ارزیابی آموزش و پرورش مراجعه
کنند و مراتب را به ما اطالع دهند تــا برخورد الزم
صورتگیرد».

و تاثیرگذاری کتاب های کمکآموزشی برای دانشآموزان
پیشازتهیهگزارش«درشهر»دربارهضرورتوتاثیرگذاریاستفادهازکتابهایکمکآموزشیبرای
دانشآموزان،اینموضوعرادرفضایمجازیبامخاطبانکانال«اخبارخراسان»مطرحکردیمتاببینیم
آنهاچهنظراتیدراینزمینهدارند.سوالمااینبود:
«استفاده از کتاب های کمک آموزشی را چقدر برای دانش آموزان ضروری و تاثیر گذار
می دانید؟»
و سه گزینه برای پاسخ در نظر گرفتیم:
 .1زیاد؛برای یادگیری بهتر الزامی است.
 .2متوسط؛ مکمل آموزشی است.
 .3کم؛ فقط یک هزینه الکی است.
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%25

معتقــد بودنــد تهیــه ایــن
کتابهــا ،بــرای یادگیــری
بهترالزامیاست  .

مخاطبانمیزانتاثیرگذاری
را متوسط و کتاب های کمک
آموزشیرامکملیبراییادگیری
بهترمیدانستند.

%63

شــرکت کنندگان معتقد بودند استفاده
از کتاب های کمک آموزشــی بــرای دانش
آمــوزان ضرورتی نــدارد و فقط یک هزینه
الکیاست.

