
قالب دیجیتال شانس تحقق بیشتری پیدا می کند، زیرا ناشرانی 
که می خواهند به تألیف کتاب درســی بر پایــة یک راهنمای 
مصوب مبادرت کنند، مجبور نیستند هزینه های گزافی را صرف 
تولید نمونه های فیزیکی کتاب های درسی خود کنند و می توانند 
کتاب هــای خود را با قالب  های دیجیتال و هزینة بســیار کمتر 
تولید کنند و به این ترتیب ریسک کمتری متحمل شوند. از این 
نظر، همان طور که گفتم، فضای دیجیتال برای محقق کردن ایدة 

چندتألیفی، یک مزیت عملیاتي را پیش روی ما قرار می دهد.

 به نظر شما باید کتاب های درسی را از تخصصی  بودن 
تلفیق کتاب های  به سمت  یا  خارج کنیم 

درسی و متون چندرشته ای برویم؟
 تلفیق کتاب درسی با متون چندرسانه ای، 
البته همانی اســت که دربارة ژانــر کتاب های 
درســی اقتضای عصر دیجیتال در پاسخ سؤال 
اول به آن اشــاره کردم. اما من این اتفاق، یعنی 
درآمیختن متون چندرســانه ای با کتاب درسی 
را، اتفاق حداکثری یا مطلوب ارزیابی نمی کنم. 
به نظر من، اقتضای عصر دیجیتال این است که 
ما نخســت فرایندهای یادهــی ـ یادگیری را به 
سمت فرایندهای اکتشافی و برخوردار از صبغه 
پویشی و کنش فعال یادگیرنده ببریم و آن  وقت 
به منابع یادگیری متنوع، به فراخور نیاز یا اهداف 
یادگیری، اجازه بدهیم از طریق جســت وجوی 
دانش آموز یا گروهی از دانش آموزان که روی یک 
پروژه کار می کنند، شناســایی شوند و خالقانه 

مورد استفاده قرار گیرند.

 چه میزانی از دخالت ســازمان پژوهش بر تألیف 
کتاب های درسی را در حوزة نظارت یا تألیف پیشنهاد 

می دهید؟
 نقــش ســازمان پژوهــش می تواند 

این گونه در نظر گرفته شود که در وهلة 
اول از انتشــار کتاب فیزیکی، به آنچه 
در شرایط کنونی با آن مواجه هستیم، 
انتشــار تک  کتاب فیزیکی به انتشار 
تک کتــاب دیجیتال، با اســتفاده از 
مظاهر و ظرفیت هــای دیجیتال و 

اینترنتی بپردازند.
 در وهلة بعد، به انتشار کتاب های 
متعدد دیجیتال بازآمیخته، با همین 

مظاهر، اقدام کند.
در گام نهایی یا گام چرخش گونه 
یا همان حداکثــری، از تولید 
منابــع یادگیــری بســته و 

ایدة کتاب درســی  تجویزی، کــه همان 
متعدد اســت، دست بشــوید و به جای آن با 

تعیین تم ها یــا مضامین یادگیری، طبق راهنمای 
برنامة درســی و احیانًا تعــدادی پیوند های منتخب و 

پیشــنهادی، مداخالت خودش را حد بزنــد و اجازه دهد 
خود دانش آمــوز یا مجموعة دانش آموزان، با جســت وجو و 
بازیابــی، از میان منابع نامحدود فضــای مجازی و اینترنت، 
منابع مورد نیازش را بجوید و بیاید. به این ترتیب بســتری 
برای تحول در کسب تجربه های یادگیری غنی و لذت بخش 
در نظام آموزشــی به وجود می آید که ما ســخت به آن نیاز 

داریم.
با تشكر از شــما بابت وقتي كه در اختیار در 

مجله مدرسه فردا قرار دادید.
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