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امروزه معلمان امكان حضور فعال در مدرســه ها را 
ندارند و خانواده ها بیش از پیش درگیر ابعاد گوناگون 
تحصیل فرزندان خود شــده اند. در این شرایط یكي از 
اصلي ترین بخش هاي نظام تحصیل و تدریس، كتاب هاي 
درسي هســتند. مصاحبة حاضر شرح اهّم فعالیت هاي 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي در زمینة ارتقاء 
كیفیت و كارایي كتاب هاي درسي براساس تجربه هاي 

ایام كروناست.

 با توجــه به حضور منابع اطالعاتــی جدید مانند 
شبکه های اجتماعی و منابع اینترنتي، سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی درسی در زمینة تولید و نوآوری کتاب های 

درسی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است؟
  شبکه های اجتماعی و منابع اینترنتی واقعیت های غیرقابل 
اجتناب زندگی امروز ما هستند. در ارتباط با این موضوع، برای 
سال آینده، در کتاب های درســی چند اقدام اثرگذار و مهم را 

دنبال می کنیم.
 در ابتدا، سازمان پژوهش شورایی تشکیل داده است به عنوان 
شــورای آموزش مجازی و برنامه های درســی که تاکنون سه 
جلسه هم برگزار شده است. به تحلیلي در این خصوص دست 
یافته ایم. هدف از برگزاری این جلســات آن اســت که بتوانیم 

نســبت بین برنامه های درســی را با فضای مجازی به طور عام 
تعریف کنیم. البته سؤاالت متعددی داریم که هنوز به طور کامل 
پاسخ نگرفته اند. گام برداشــتن در این ضرورت باید با احتیاط 
تربیتی صــورت گیرد. معتقدیم تأمل و تفکر نیاز اســت. فعاًل 
آنچه ما انجام داده ایم و سعی کرده ایم قدری به این ابعاد توجه 
کنیم، تولید محتواهای الکترونیکی است که یکی دو ماه پیش، 
از آن ها رونمایی شــد. محتواهــای الکترونیکی که ُبعد تعاملی 
قوی دارند، در کنار کتاب های درســی، برای دانش آموزان این 
امکان را فراهم می کنند كه در فرصت هاي یادگیري وســیع تر، 
به تعامل تربیتي و یادگیري بپردازند. مخاطبان این محتواهای 
الکترونیکی می توانند بــه آن ُبعد تعاملی تربیت و یادگیری، با 
اســتفاده از امکاناتی که در این محتواها قرار داده شــده است، 

دسترسی پیدا کنند.
 کتاب های درسی حتی اگر در مناسب ترین شکل خود هم تألیف 
شده باشــند، نوعی محدودیت ذاتی دارند؛ محدودیت مفهومی، 
مهارتی، نگرشی و ارزشــی از جمله آن محدودیت ها هستند. در 
این ظرف، مظروف معینی را می توانیم قرار دهیم. عمق و وسعت 
مطالبی که در کتاب های درســی قرار می گیرند، پاســخ دهندة 

سؤاالت، ضرورت ها و نیازهای امروز دانش آموزان ما نیست.
اصوالً فلســفة حضور شبکه های اجتماعی و منابع اینترنتی هم 
بر این اســاس تعریف می شود. بنابراین، یکی از اقداماتی که انجام 
داده ایم، تولید محتواهای الکترونیکی است. کار دیگر در همین زمینه 

گفت وگو با دکتر حسن ملکی،
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

فریدالدین حداد عادل و بهناز پورمحمد
 گفتگوكنندگان 
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این اســت که در عمل از امکان »رمزینه های پاسخ سریع« )کیوآر 
کد( و واقعیت های افزوده در کتاب های درســی استفاده کرده ایم؛ 

کتاب هایی که آرام آرام برای مهر ۱4۰۰ چاپ و عرضه مي شوند.
همة کتاب های درسی دوره های تحصیلی به امکان دسترسی 
و اســتفادة دانش آموزان از رمزینه های پاســخ  ســریع مجهز 
مي شــوند تا مخاطبان از آن ها بهره مند و اســتفاده کنند. این 

نوآوري فناورانه به كیفیت یادگیري مي افزاید.
برای ســال 14۰1 یا سه و چهار ســال آینده، قطعًا باید در 
این زمینه به بلوغ برســیم تا بهتر عمل کنیم. بي تردید، هرقدر 
شــوراي فضاي مجازي و برنامه هاي درسي غني تر عمل كند، 

غناي برنامه هاي درسي را درپی خواهد داشت.

 از کتاب های درســی سال ۱۴۰۰ که 
محتواهــای الکترونیکی در آن ها به کار 

گرفته شده اند،آماری دارید؟
 برای ۲۰۳ عنوان کتاب درسی در بخش 
نظــری، محتواهای الکترونیکی تولید شــده 
است. رمزینه ها شامل همة کتاب های درسی 
هســتند. بنا داریم همة كتاب هاي درسي را 
به ایــن امكان مجهز كنیم و بــه غناي آن  ها 

بیفزاییم.
تولید واقعیت های افزوده با احتیاط های الزم، 
به خصوص در بعد فرهنگی و ارزشــی فرصت 
می خواهد. غیر از جنبه های آموزشی، ما باید 
توجهات الزم را داشــته باشیم. در ابتدا شاید 
سختی کار را احســاس نمی کردیم. وارد که 
شــدیم، کار ابعاد گوناگونی پیدا کرد و خیلی حساس شد. اگر 
بخواهیم درســت عمل کنیم، باید هم ضوابط مشخص داشته 
باشــیم و هم در به کارگیری آن  ها دقت نظر به خرج دهیم. در 
حال حاضر توانســته ایم برای حدود ۲۰۳ عنوان کتاب درسی 
در بخش نظــری و حدود ۳۰ عنوان کتاب درســی در بخش 
فنی وحرفه ای، فیلم های آموزشــی تولید محتوای الکترونیکی 

داشته باشیم. در بخش نظری موفقیت ما بیشتر است.
رمزینة پاسخ  ســریع برای همة کتاب هــا و در همة دوره های 
تحصیلی تدوین  شــده اســت و در بخش فنی وحرفه ای ۱۵۰ 

عنوان کتاب به رمزینة پاسخ سریع مجهز شده اند.

 با توجه به شرایط موجود به خاطر کرونا، و استفادة 
یکباره از تلفن همراه و اینترنت، قرار است کتاب های 

درسی چه تحوالتی داشته باشند؟
 من به اصطالح پســاکرونا معتقد نیستم. اعتقاد دارم 
کرونا، این ویروس منحوس، به هر حال باعث شــد ما 
شــرایط نویی را آغاز کنیم. شاید اگر کرونا نبود، 
این تحول دیرتر صورت می گرفت. این راهی 

نیســت که بعد از بین رفتن ویروس کرونــا، هر آنچه را که در 
شرایط کرونایی آماده کرده بودیم کنار بگذاریم و به همان وضع 
قبل برگردیم. رجعت امکان پذیر نیســت. لــذا آنچه االن از آن 
به عنوان عصر کرونا نام می بریم، به یک اصل پایدار تبدیل شده 
است. اتفاقًا ما ذائقة دانش آموز را از طریق تلفن همراه و اینترنت 
با غذاهای الکترونیکی آشنا کرده ایم. او حاال به غذای دیگر میل 
ندارد. اگر هم میلی باشد، به محتوای الکترونیکی است. هر چند 
امکانات و شــرایط ما هنوز محدودند و به طور کامل نمی توانیم 
آن گونه که دانش آموز و جامعه از ما طلب می کند، به آن ها پاسخ 
بدهیم. بر این اساس، کتاب های درسی و برنامه های درسی باید 

خودشان را با این شرایط وفق دهند.
در حال حاضر شوراهای برنامه ریزی درسی، برنامه های درسی 
تحولی را طراحی می کنند. از طرف دیگر، از یافته های شــورای 

مجازی سازمان هم باید بهرمند شویم.
 در ارتباط با امکانات فناورانة اطالعاتی و ارتباطاتی و برقراری 
رابطة مثبت بین آن ها و برنامه های درسی، با چالشی مواجهیم 
که نمی تواند مانع باشــد، اما حداقل مــا را به تفکر وا می دارد. 
فناوری اطالعات و ارتباطات نباید بر برنامه های درسی سیطره 
پیدا کند. این حرف به معنای آن نیست که از این امکان بهرمند 
نشویم، بلکه منظور این اســت که به تفكر غالب تبدیل نشود. 
اگر سیطره پیدا کرد، فلسفه می شود. زمانی که فناوری اطالعات 
و ارتباطات جای فلســفة ما را بگیرد، مهم ترین چالش به وجود 

می آید.

کتاب های 
درسی دوره های 
تحصیلی به 
امکان دسترسی 
و استفادة 
دانش آموزان 
از رمزینه های 
پاسخ  سریع 
مجهز مي شوند 
تا مخاطبان از 
آن ها بهره مند و 
استفاده کنند
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فناوری اطالعات 
و ارتباطات نباید 

بر برنامه های 
درسی سیطره 
پیدا کند. این 

حرف به معنای 
آن نیست که از 

این امکان بهرمند 
نشویم، بلکه 

منظور این است 
که به تفكر غالب 

تبدیل نشود

 فلسفة تعلیم وتربیت برگرفته از اندیشة دینی خود ماست. این 
فلسفه معیارها، داللت ها و مالک هایی دارد. فناوری اطالعات و 
ارتباطات را باید در این جغرافیا معنا کنیم. اگر این را درســت 
معنا نکنیم، ممکن است فناوری اطالعات و ارتباطات صدرنشین 
برنامه های درسی ما شود. در صورتی که صدرنشین برنامه های 

درسی ما فلسفة ماست.
اگــر تمام اجــزا و عناصر را از فناوری اطالعــات و ارتباطات 
بگیرید، آن  ها ابزار و وســیله ای بیش نیستند. اگر وسیله جای 

هدف را بگیرد، تعلیم وتربیت اوضاع بدی پیدا می کند.
چالش دیگر ما این اســت که زمانی به فرزندان خود توصیه 
می کردیم و مدرســه ها هم به دانش آموزان تأکید می کردند با 
خودتان تلفن همراه به مدرسه نیاورید. االن نه تنها از این شرایط 
عدول کرده ایم، بلکه چند برابر تأکیدات دیگران که معتقد بودند 
ما آن زمان اشتباه می کردیم، به خانواده ها و دانش آموزان تأکید 
می کنیم از این امکان اســتفاده کنید. شرایط و اوضاع کرونایی 
ضرورت های آموزش غیرحضوری را بر ما ایجاب و تحمیل کرده 

است.
وقتی گوشی تلفن همراه دست یک نوجوان است، ممکن است 
به جاهای متفاوت و منابع گوناگونی سر بزند. اطالعات در دنیا 
در و پیکر ندارند. ما هم نمی توانیم بگوییم کجا را بنگر و کجا را 
ننگر! کجا را بخوان و کجا را نخوان، و کجا را ببین و کجا را نبین! 
این امر و نهی ها دست ما نیســت. بنابراین، چالش دوم ما این 
است که اگر نمی توانیم به طور کامل جلوی این آسیب و تحمیل 

را بگیریم، حداقل از میزان آن بکاهیم تا از 
یک بحران اخالقی و تربیتی جلوگیری کنیم.

این دو چالشی که عرض کردم، دو چالش بسیار 
مهمی هســتند که ما در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشــی باید آن را دنبال کنیم تا بــه نتیجه ای مطلوب و 
کاربردی برسیم.

 به تعلیم وتربیت امروز کشور اشاره کردید. نسبت 
آن نگاه فلســفی در تعلیم وتربیت با طراحی و تدوین 

نوین کتاب های درسی چیست؟
 اكنون گروه های پژوهش و برنامه ریزی درســی مشــغول 
طراحی برنامه های درسی تحولی هستند. تفاوت این برنامه های 
درسی تحولی با تالش های ســابق همکاران سازمان این است 
که برنامه های درسی و بعد هم مواد درسی و رسانه های تربیتی 
و یادگیــری باید به  عنوان بناهای متعدد بر آن مبتنی شــوند. 

مبنا سند تحول بنیادین و برنامة درسی ملی 
است که دو ســند ملی باالدستی هستند. تا 
زمانی که این دو سند بنیادین اصالح و ترمیم 
نشوند، برای ما به عنوان چتری فکری و فلسفی 

محسوب می شوند.
برای اینکه برنامه ها در آن راستا قرار گیرند، 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تعداد 
قابل توجهی کارگاه آموزشی برای کارشناسان 
برگزار و تدریس کرده اســت تا آنان با رویکرد 
فطرت گرایــی توحیدی )رویکــرد برگرفته از 

سند تحولی( آشنایی کامل پیدا کنند.
در برنامه ریزی درسی، رویکردهای متعددی 
وجود دارنــد. ما نمی توانیم در داخل کشــور 
خودمــان با رویکردهای عاریتــی و ترجمه ای 
تحول ایجاد کنیم. بایــد اول تحول نرم افزاری 

و ســپس تحول در رویکردهایمان را داشته باشیم. دغدغة من 
از ســال های قبل، پژوهش و تحقیق در این زمینه بود؛ رویکرد 
فطرت گرایی توحیدی. برنامه های درســی را بر اساس آن نظریه 
طراحی و تدوین می کنیم و الگوی طراحی و تدوین برنامة درسی 
تهیه می کنیم تا واسطة بین کتاب های درسی و اسناد تحولی ما 
باشد. مرحلة راهنماهای برنامة  درسی در اسفند سال ۱۳۹۹ به 
اتمام رسید. یازده َعَلم فکری تحولی در برنامه های درسی )یازده 
حوزة تربیت و یادگیری که عنوان های آن ها در برنامة درسی ملی 
اســت(، در قسمت اول به عنوان راهنماها و برنامة درسی و نقشة 
راه، در قالب مجموعه چاپ می شــوند که مخاطب آن طراحان 

وکارشناسان هستند. معلمان هم می توانند آن را مطالعه کنند.

 از فرصتي كه در اختیار مخاطبان مجله ما گذاشتید، 
سپاسگزارم.
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