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چكيده:

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برنامۀ درســی علوم تجربی بر مبنای نظریۀ کنشگر ـ شبکه در 
محیط یادگیری شبکه انجام شده است. برای رسیدن به این هدف از رویکردهای فراترکیب و نظریۀ داده بنیاد 
استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش شــامل اعضای هیئت علمی، آشنا به حوزه های مطالعات برنامۀ 
درسی، تکنولوژی آموزشی و کلیۀ مقاله ها و پایان نامه های مرتبط با موضوع در پایگاه های اطالعاتی معتبر 
در بازۀ زمانی سال های 2005 تا 2020 است. به منظور انجام دادن نمونه گیری، در بخش کیفی پژوهش، از روش 
نمونه گیری نظری )غیر احتمالی( و هدفمند به روش گلوله برفی استفاده  شده است. همچنین در این پژوهش 
از روش کد گذاری باز، محوری و انتخابی برای تجزیه وتحلیل داده ها اســتفاده شده است. به منظور سنجش 
پایایی و کنترل کیفیت از روش کاپا استفاده شده است. ضریب کاپای محاسبه شده برابر با 0/94 و در سطح 
توافق عالی قرار گرفته اســت. طبق یافته های تحقیق، اصول حاکم بر برنامۀ درسی کنشگرـ  شبکه شامل 
تقارن تعمیم یافته، ناهمگونی و چندگانگی، تحلیل آزاد، همبســتگی، شبکه ای بودن و فرایند محوری است. 
برنامۀ درســی بر مبنای نظریۀ کنشگر ـ شبکه، حساس به بافت و زمینه، مبتنی بر تفاوت ها، میان ذهنی و 
چند رگه توزیع شده است. اهداف این برنامۀ درسی چند وجهی، میان رشته ای، اقلیمی و متکثر است. محتوای 
این برنامۀ درسی پویا، ســیال و تعمیم پذیر است. راهبرد آن یاددهی و یادگیری مبتنی بر ساختار شکنی، 
پرورش مهارت باز آفرینی، چند شــبکه ای، مبتنی بر مذاکره و خلق دانش اســت. نقش معلم در این برنامۀ 
درسی به مثابۀ انسان شناس، روشنفکر و تحول آفرین است. محیط یادگیری باید مشارکتی باشد و فضایی را 
برای جست وجوی دانش بایگانی شده فراهم کند. همچنین محیط یادگیری باید چند حسی، دارای ارزشیابی 

واگرا، حساس به تفاوت های فردی، مسئله محور و پاسخ گو محور باشد. 
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 مقدمه
بی ترديد امروزه جهانی شــدن و گســترش فناوری های اطالعات و ارتباطات در سراسر جهان، به ويژه 
در جوامع دانايی محور، اشتیاق فراوانی را برای توسعه و در  دسترس  قرار دادن فرصت های يادگیری مداوم 
ايجاد کرده اســت. گســترش مبادالت بین المللی و دسترسی آسان تر به مردمان جوامع مختلف در سايۀ 
پیشرفت علمی و فناوری مفهوم مرز جغرافیايی و محصور بودن به مکانی معین را به چالش کشیده است. 
 ازاين رو جهانی شــدن تأثیر شگرفی در تمامی ابعاد زندگی آدمی به ويژه آموزش وپرورش در کلیۀ سطوح،
از ابتدايی تا آموزش عالی، داشــته اســت. چهرۀ نظام های آموزشــی در سراســر جهان تغییر کرده اند و 
انديشــه های ســنتی و رايج دربارۀ تعلیم وتربیت و ابزار ها و رسانه های آموزشی به سرعت رنگ باخته اند و 
جای خود را به انديشه ها و روش های نوين داده اند. بر همین اساس برنامۀ درسی، که محور توسعه و قلب 
آموزش وپرورش محسوب می شود، مستثنا از اين تغییرات نیست و با پیشرفت فناوری در قرن بیست و يکم 
در مسیری قرار گرفته است تا مطابق با فناوری های مبتنی بر رايانه و اينترنت به طور گسترده و مؤثر تحول 

يابد )چیراک1، 2016؛ کاتز و کیم2، 2017(. 
رسانه های اجتماعی نوظهور امکان دارد فرصت های جديدی را برای افزايش تجارب تدريس و يادگیری 
فراهــم کنند )جووانوويچ3 و همکاران، 2012(. يادگیری دانش آموزان در کالس ها در قرن بیســت ويکم 
به صورت سنتی و چهره به چهره دشوارتر صورت می گیرد. کاهش کیفیت يادگیری در شیوۀ سنتی آموزش 
به اين علت اســت که امکان الزم برای تفکر و تحقیق و فرصت های مناسب برای استفاده از دانش ارائه 
نمی شود، در نتیجه دانش آموزان با اطالعات سطحی فارغ التحصیل می شوند )آکینوگلو4، 2013(. توسعۀ 
فناوری و ظهور اينترنت و افزايش دسترسی به اطالعات باعث شده است که محیط يادگیری چهره به چهره 
به علت برخی کاستی ها کاهش يابد. در همین راستا، شیوه های آموزشی قديمی مسلماً پاسخ گوی نیازهای 
آموزشی متغیر عصر جديد نیست. ازاين رو تالش های سازمان آموزشی بايد در ارتباط با فناوری اطالعات و 
ارتباطات و کاربرد آن در برنامۀ درسی باشد )جونز5 و همکاران، 2017(. تحقیقات بسیاری تأثیر ابزارهای 
رســانه های اجتماعی را در زمینه های يادگیری علوم بررسی کرده اند. برخی تحقیقات تأثیر رسانه های 
اجتماعــی برای بهبود نگرش و تعامل علوم )ويلســون و بولدمن6، 2012( يا آگاهی زيســت  محیطی و 
 مسائل زيست محیطی )کاراهان و روهريگ7، 2015 ؛ روبلیا8 و همکاران، 2011( را نقد  و  بررسی کرده اند.

در برخی مطالعات نیز روش های تســهیل تفکر خالق ازطريق رســانه های اجتماعی بررسی شده است. 
آموزش علوم تجربی، که از مهم ترين رشــته ها در قرن بیســت ويکم اســت، بیش از بیش تحت تأثیر اين 
تحوالت قرار می گیرد. از طرف ديگر، اســتفادۀ منظم و هدفمند از شبکه های اجتماعی در تعلیم وتربیت 
به صورت عام و آموزش علوم تجربی به صورت خاص نیازمند پذيرش و در نظر گرفتن مالحظات زيربنايی 
است. از مهم ترين مالحظات زير بنايی در شبکه های اجتماعی نظريۀ کنشگرـ  شبکه9 است که برنو التور 
آن را مطرح کرده اســت. در اين نظريه، که به منزلۀ نظريه ای اجتماعی اســت، بر مشارکت افراد، اشیا و 

ط یادگیری شبکه در دورۀ متوسطۀ اول
شگرـ  شبکه در محی

طراحی الگوی مفهومی برنامۀ درسی علوم تجربی بر مبنای نظریۀ کن
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فضاها در درون شبکه ای از مناسبات اجتماعی  تأکید شده است. مطابق با اين نظريه، کنشگری منحصر 
به انســان نیست، بلکه اشــیا، فضا ها و مصنوعات از جمله فناوری واجد عاملیت اند و به اين مسئله بايد 
در طراحی محیط يادگیری  توجه شــود. در رهیافت نظريۀ کنشــگر ـ شبکه فرايند يادگیری در شبکۀ 
نامتجانســی اتفاق می افتد که ازطريق تمايالت میان عامالن انســانی و غیر انسانی شکل می گیرد. لذا با 
توجه به اينکه ياددهیـ  يادگیری در شبکۀ نامتجانسی از برنامۀ درسی ساخت ريزومی، متکثر، غیر خطی، 
چند گانه، فوق پیچیده، کثرت گرا و چند آوايی روی می دهد، مطابق با آْن توجه به نظريۀ کنشگرـ  شبکه، 
به منزلۀ يکی از رويداد های مهم در طراحی برنامۀ درسی آينده، مورد تأکید قرار می گیرد. بر اساس اين 
رويکرد، شبکه ای که کنشگران برنامۀ درسی در آن عمل می کنند شبکه ای چند رسانه ای و چند مخاطبی 
اســت و حضور کنشگران متعدد شامل انســان ـ انسان، انسان ـ اشیا، اشــیا ـ اشیا،انسان ـ اشیا است 

)فراستخواه، 1390(. 
در داخل کشــور مطالعات مقدماتی دربارۀ محیط يادگیری شــبکه انجام شده است )شمشیرگران و 
 همکاران، 1398؛ شــکی و همکاران، 1397؛ علی آبادی و همکاران، 1396(. اين پژوهش ها بیشتر مربوط

به حوزۀ شبکۀ اجتماعی بوده اند و در آن ها به برنامۀ درسی در نظريۀ کنشگرـ  شبکه توجهی نشده است. 
در خارج از کشور پژوهش های گوناگونی انجام شده است که در آن به موارِد زير اشاره شده است:

1. اثر نظريۀ کنشگرـ  شبکه با عنوان بهبود پروژه های علمی به رهبری دانش آموزان )میچل10، 2019(؛ 
2. پرداختن به مسائل علمیـ  اجتماعی ازطريق نظرسنجی مباحثه ای )ايالم11 و همکاران ، 2019(؛

3. رشتۀ طراحی برای يادگیری و آموزش پسا ديجیتالی)متیوز12، 2019(؛
4. کاربرد رايانه و آموزش ازطريق نظريۀ کنشگرـ  شبکه )تاتنال13، 2019(؛

5. درک برنامۀ درسی بر اساس رويکرد نظريۀ کنشگرـ  شبکه )کارول14، 2018(؛
6. اســتفاده از نظريۀ بازيگرـ  شبکه در بی طرفی شبکه در کره: درک اجتماعیـ  اقتصادی از پويايی 

شبکه )شین15، 2015(؛
7. استفاده از نظريۀ کنشگر ـ شبکه و رويکرد مبتنی بر تمرين برای درک مشارکت برخط )آنالين( 

جامعه )رايورا16، 2013(؛
8. اعمال يا حذف استانداردها در آموزش مبتنی بر نظريۀ شبکهـ  کنشگر)فنويک17، 2010(؛

9. بررسی مسائل علمیـ  اجتماعی ازطريق نظريۀ شبکهـ  بازيگر )فونتاين18، 2010(؛
10. ارائۀ مجدد ساختار اجتماعی علم با توجه به گزاره های برونو التور: تجديد مفهوم مدرسه از علم در 

مدارس متوسطه )ريچارد و بادر19، 2009(؛
11. نظريۀ کنشگرـ  شبکه و مطالعۀ يادگیری برخط )روون و بیگان20، 2013(؛ و

12. تجزيه و تحلیل فرايند توسعۀ برنامۀ  درسی بر اساس سه الگوی مدرنیسم و پست مدرنیسم و نظريۀ 
کنشگر )الئو21، 2001(. 
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با توجه به شــیوع ويروس کرونا بهره گیری از فضای مجازی بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است 
و فضای مجازی از حالت تفريحی و ســرگرمی به فضای يادگیری تبديل شــده است. يکی از اقدام های 
اساسی آموزش وپرورش طراحی شبکۀ اجتماعی دانش آموزان )شاد( است که به منزلۀ تجربه ای جديد در 
آموزش وپرورش در دوران پســا کرونا مورد توجه قرار گرفته اســت. شبکۀ اجتماعی دانش آموزان )شاد( با 
مشکالتی چون نا مناسب بودن امکانات زير ساختی، پايین بودن سواد رسانه ای معلمان و آشنانبودن معلمان 
با رويکرد جديد يادگیری و استفاده از آن ها در شبکۀ اجتماعی همراه بوده است. رويارويی با اين مشکالت 
در گرو نگاه منطقی و هوشمندانه و علمی به شبکۀ اجتماعی دانش آموزان است. با توجه به اين ضرورت، 
نظريۀ کنشــگرـ  شــبکه داللت های مهمی برای فعالیت های دانش آموزان و معلمان در شبکۀ اجتماعی 
به صورت عام و شــبکه اجتماعی دانش آموزان )شــاد(به صورت خاص دارد. بر اســاس نتايج اين پژوهش 
سیاست گذاران و برنامه ريزان درسی بايد برای طراحی برنامۀ درسی در محیط يادگیری مبتنی بر شبکه 
کمک کنند. همان گونه که مشخص است در هريک از پژوهش های انجام شده جنبۀ خاصی از برنامۀ درسی 
مدنظر قرار گرفته شده است. پژوهشی که همۀ عناصر را در برگیرد و در جهت طراحی الگوی برنامۀ درسی 
علوم تجربی بر مبنای نظريۀ کنشگر ـ شبکه باشد انجام نشده است. لذا با توجه به تأثیر و اهمیت نظريۀ 

کنشگر ـ شبکه در دوران پساکرونا و هزارۀ سوم در اين پژوهش به سؤاالت زير توجه شده است.

 روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقیق آمیختۀ اکتشــافی اســت. در بخش کیفی برای پاســخ گويی به سؤال 
اول پژوهش از روش فراترکیب اســتفاده  شده است. فرا ترکیب نوعی مطالعۀ کیفی است که از اطالعات 
و يافته های استخراج  شــده از مطالعات ديگر با موضوع مرتبط و مشــابه استفاده می کند. در اين روش 
پژوهشگر داده های ثانويۀ نتايج حاصل از ساير مطالعات را برای پاسخ گويی به نتايج خود ترکیب می کند 
و نتايج جديدی را به دســت می آورد )سادلوســکی و باروسو22، 2007(. با اســتفاده از روش فرا ترکیب 
سعی شده اســت، با مراجعه به ادبیات نظری و پیشینۀ پژوهش، اصول حاکم بر نظريۀ کنشگر ـ شبکه 
و زيرمؤلفه های اصلی آن مشــخص شود. جامعۀ آماری اين بخش از پژوهش کلیۀ مقاله ها، پايان نامه ها، 
مجله های تخصصی مرتبط با موضوع است که در پايگاه های اطالعاتی معتبر و مشهور داخلی و خارجی 
شــامل نور مگز، مگ  ايران، ايرانداک، گوگل اسکالر، جهاد دانشگاهی، اريک، وب ساينس، وايلی، ساينس 
دايرکت، اسکوپوس، در بازۀ زمانی 2005 تا 2020، تعداد 45 مقاله، در دسترس قرار دارد. پس از ارزيابی 
بر اساس برنامۀ مهارت ارزيابی حیاتی، 12 مقاله برای نمونۀ پژوهش انتخاب شد و بر اساس آن ها داده ها 
مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. برای اطمینان از ارزيابی مقاله ها از روش وارسی توسط مشارکت کنندگان 
استفاده شد. در اين روش دو نفر از همکاران مطالعات برنامۀ درسی بر اساس سیاهه مقاله های منتخب 
را  ارزيابی کردند. به منظور کنترل کیفیت از شاخص کاپای کوهن استفاده شد. مقدار شاخص کاپا برابر 
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با 0/94محاسبه شد که اين مقدار در سطح توافق عالی قرار گرفته است. برای پاسخ گويی به سؤال دوم 
پژوهش از روش پژوهش کیفی و به طور خاص از راهبرد نظريۀ داده بنیاد23 اشتروس و کوربن24 استفاده 
شــده اســت. نظريۀ داده بنیاد شیوه ای از پژوهش استقرايی و اکتشــافی است که طبق آن پژوهشگران 
در حوزه هــای گوناگــون اين امکان را دارند تا، به جای اتکا به نظريه های موجود و از  پیش تعیین شــده 
و تعريف شــده، خود به تدوين نظريه اقدام کننــد. جامعۀ آماری اين بخش از پژوهش متخصصان حوزۀ 
برنامه ريزی درســی و تکنولوژی آموزشــی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند )گلوله برفی( انتخاب 
شــدند. ابزار جمع آوری اطالعات در اين بخش از پژوهش مصاحبۀ نیمه ســاختار يافته بوده است. طبق 
اين ابزار متخصصان و خبرگان نظرشــان را دربارۀ مؤلفه ها و زيرمؤلفه های برنامۀ درسی کنشگرـ  شبکه 
بر اســاس منطق اکر مطرح کردند. البته تعداد مصاحبه ها از قبل مشخص نبود، بلکه فرايند مصاحبه تا 
رســیدن به حالت اشــباع نظری ادامه پیدا کرد. منظور از اشباع حالتی است که پژوهشگر در آن به طور 
ذهنی به اين نتیجه می رسد که داده های جديد اطالعات جديد يا شناخت بیشتری به دست نمی دهند. 
برای تجزيه و تحلیل اين بخش از پژوهش از روش کدگذاری باز، محوری و گزينشی استفاده شد. پس از 
تجمیع و دسته بندی يافته های دو سؤال اول شامل فراترکیب، نظريۀ داده بنیاد تحلیل مقاله ها و مصاحبۀ 
کدهای محوری مربوط به 10 عنصر الگوی اکر، برنامۀ درسی علوم تجربی بر مبنای نظريۀ کنشگرـ  شبکه 
استخراج شد. سپس با تلخیص بیشتر الگوی تارعنکبوتی عناصر برنامۀ درسی به صورت شماتیک ارائه شد.

 
 یافته های پژوهش

  پرسش1:   اصول حاکم بر برنامۀ درسی علوم تجربی بر مبنای نظریۀ کنشگر ـ شبکه 
در محیط یادگیری مبتنی بر شبکه چگونه است؟

برای پاسخ گويی به اين سؤال از روش فرا ترکیب، که روشی مناسب برای به دست آوردن ترکیب جامعی 
از يک موضوع بر پايۀ يافته های مقاله های داخلی و خارجی اســت، اســتفاده شد. در اين مقاله در فرايند 
اجرای مرور نظام مند و فرا ترکیب، که روند يکسان و مشخصی دارد، با مشخص کردن بازۀ زمانی و مطالعاتی، 
به منظور جست وجوی نظام مند مقاله های منتشر شده در نشريه ها، و پايگاه های اطالعاتِی گوناگون واژه های 
کلیدی بررســی شدند. در اين تحقیق 5 پايگاه دادۀ انگلیسی )میان سال های 2005 تا 2020( و 5 پايگاه 
دادۀ فارسی )میان سال های 1395 تا 1400(، درمجموع 10 پايگاه، با کلمات کلیدِی تعريف شده جست وجو 
شد. برای تعیین دقت، اعتبار و اهمیت و نیز به  منظور ارزيابی و گزينش دقیق تر پژوهش های مورد بررسی 
از مالک های ورود و خروج استفاده شد. در اين مرحله، پس از چهار مرحلۀ پااليش، از میان 45 مطالعه 33 
مورد آن حذف و 12 پژوهش برای تجزيه و تحلیل اطالعات انتخاب شدند. همچنین سعی شد از منابع معتبر 
علمی استفاده شود و منابعی که با توجه به مالک های ورود و خروجی ارائه شده اعتبار علمی ناکافی داشتند 
از فرايند فرا ترکیب و از چرخۀ مطالعه خارج شوند. برای تجزيه و تحلیل يافته ها از روش کد گذاری باز استفاده 
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شد. بدين منظور ابتدا تمام عوامل استخراج شده از مطالعات کد باز در نظر گرفته شد. سپس با در نظر گرفتن 
معنای هر يک از کدهای مذکور در يک مفهوم مشــابه دســته بندی شدند. به اين ترتیب مفاهیم )تم های( 

پژوهش شکل گرفتند. در جدول 1 نتیجۀ کدگذاری باز و محوری توضیح داده شده است.

 جدول 1.   کدها و منابع اطالعاتی                                                                                                                                       

فراوانی زیر مؤلفه اصول

7  متحد بودن عناصر برنامۀ درســی، روابط متقابل میان علوم و فناوری با مباحث اجتماعی )ريچارد و بادر، 
2009(، برقراری تعامل میان انسان و مصنوعات بشری، توجه به عوامل اجتماعی و مادی در برنامۀ درسی 
)فنويک، 2016(، برابر بودن عناصر برنامۀ درسی، توجه به مذاکره در فرايند ساخت و طراحی برنامۀ درسی 
)کارول، 2018(، ســازگاری میان عوامل انسانی و غیر انســانی )تتاتنال، 2019(، تأکید بر دستاوردهای 
احتمالی و تعامالت میان انســان ها و اشــیا )فونتاين، 2010(، بی توجهی به گفتمان هژمونیک در برنامۀ 

درسی)متیوز، 2019(، توجه به هوش اجتماعی دانش آموزان )ايالم و همکاران، 2019(. 

  اصل
  تقارن

 یا تعمیم یافتۀ
هم ارزی

7  محیط غنی از فناوری )روون و بیگان، 2013(، برنامۀ درسی توزيع شده،، توجه به قدرت و تعمیم در برنامۀ 
درسی )سجادی و ايمان زاده، 1399(. پیاده سازی مديريت دانش در نظريۀ کنشگرـ  شبکه )رايورا، 2013(، 
مفهوم سازی يادگیری به منزلۀ اثر شبکه ای، قانونمند کردن نیازمندی روز در تدوين برنامۀ درسی )میچل، 
2019(، دموکراتیزه سازی برنامۀ درسی )ريچارد و بادر، 2009(، تأکید بر گفتمان سازندۀ دانش )تتاتنال، 

2019(، درهم تنیدگی رسانه ها و محتوا در برنامۀ درسی )فراستخواه، 1390(. 

  اصل
 شبکه ای بودن
برنامۀ درسی

7  آزادی در برنامۀ درســی )فراستخواه،1390(، پاســخ گو بودن و مسئولیت پذير بودن برنامۀ درسی )فنويک، 
2016(، توجــه به پــرورش نگرش انتقادی و قــدرت تصمیم گیری  در برابر مســائل اجتماعی در میان 
دانش آموزان )ريچارد و بادر، 2009(، شخصی سازی در يادگیری )رايورا، 2013(، خودگردانی و خود ادراکی 
)متیوز، 2019(، توجه به مهارت های فردی در برنامۀ درسی )ايالم و همکاران، 2019(، توجه به عاملیت 

دانش آموز در برنامۀ درسی )سجادی و ايمان زاده، 1399(. 

  اصل
 الادریگری
 یا بی طرفی

تحلیلی

5  توجــه به معیارهای جهانی و محلی )فنويک، 2016(، بین المللی ســازی و فراملی شــدن برنامۀ درســی 
)متیــوز، 2019(، موقیعت مدار بودن تجربه ها و فعالیت های يادگیری )ســجادی و ايمــان زاده، 1399(، 
جهانی بودن برنامۀ درسی )شین، 2015(، آموزش و پرورش مرزی، گفت وگوی چند فرهنگی، قرين هويت ها، 

آموزش و پرورش با نظرات گوناگون )فراستخواه، 1390(. 

  اصل
 پیوند و

ناهمگونی

4  مشــارکت برنامۀ درسی )فراستخواه، 1390(، تعاملی بودن برنامۀ درسی )الئو، 2001(، توجه به تعامل در 
برنامۀ درسی )رايورا، 2013(، توجه به ارتباط در برنامۀ درسی )ايالم و همکاران، 2019(. 

  اصل
همبستگی آزاد

8  چند گانگی، فوق پیچیده بودن برنامۀ درســی، چندرســانه ای، چند آوايی، میان ذهنی بودن برنامۀ درســی 
)فراســتخواه، 1390(، متکثر بودن برنامۀ درسی )ســجادی و ايمان زاده، 1399(، نبود قطعیت در برنامۀ 
درسی )الئو، 2001(، چندوجهی و چند بعدی بودن برنامۀ درسی )فونتاين، 2010(، توجه به تنوع و توزيع 
در برنامۀ درسی )تارا، فنويک، 2016(، سیالیت برنامۀ درسی )تتاتنال، 2019(، نوظهور بودن برنامۀ درسی 

در نظريۀ کنشگر )کارول، 2018(، آشوب وار بودن و پیچیدگی برنامۀ درسی )رايورا، 2013(. 

  اصل
ریزوماتیک

6  رويکرد غیرخطی بودن برنامۀ درســی )فراستخواه، 1390(، ارگانیک، سیال، انعطاف پذيربودن، شناور بودن 
برنامۀ درسی کنشگر ـ شــبکه )ديانا چنگ و همکاران، 2001(، غیرمتمرکز بودن برنامۀ درسی )فنويک، 
2016(، توجه به حل مســئله در برنامۀ درسی )رايورا، 2013(، توجه به دانش آموز محوری، تفکر خالق و 

واگرا در برنامۀ درسی )متیوز، 2019(، باز آفرينی در برنامۀ درسی )سجادی و ايمان زاده، 1399(. 

 اصل
فرایند محوری
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طبق نتايج يافته های پرسش اول نتايج زير حاصل شد:
 1. اصل تقارن یا تعمیم یافتۀ هم ارزی: هیچ تمايزی میان فعاالن انســانی و غیر انسانی وجود ندارد 
و هر دو آن ها بايد بدون تبعیض در همان شرايط تجزيه وتحلیل شوند. با توجه به اين اصل عناصر 
برنامۀ درسی در امتداد هم قرار دارند و بايد با نگاهی نظام مند و يکپارچه و منظومه وار به عناصر 

برنامۀ درسی، از طراحی تا اجرا، نگريسته شود.
2. اصل شــبکه ای: مفهوم شبکه دقیقاً ابزار مؤثری اســت که ما را در انديشیدن به پیوستگی ها، 
هم گرايی ها و مواجهۀ انســان و فناوری کمک می کند. در شــبکه پیوند های بسیار زيادی وجود 
دارد که همراه با کنش هايی که آن ها را شــکل می دهند تغییر می کنند. دوام هر شــبکه در گرو 
پیوند های تشکیل دهندۀ آن است. بر اساس اين اصل عناصر برنامۀ درسی در بستر شبکه به صورت 
تعاملی و سازنده با هم ارتباط دارند و می توانند به اثر بخشی و کارايی فرايند ياددهی و يادگیری 

کمک کنند.
 3. اصــل بی طرفی تحلیلی: برای تمام کنشــگران دخیل در يک پروژه، چه انســان باشــند و 
 چه غیر انســان، ضروری اســت. به عبارت ديگر، از وضعیت کنشــگران آگاهی نداريم يا فرض را 
بر نا آگاهی می گذاريم. بر اساس نظريۀ کنشگرـ  شبکه اصْل بی طرفی در حوزۀ تعلیم وتربیت است.
 4. اصل پیوند یا ناهمگونی: هر نقطه ای از ريزوم را می توان و بايـد بـه هر چـیز ديـگر پیوند داد. 
در چشــم انداز ريزوماتیک يک زبان جهانی واحد يا زبان مادری وجود ندارد و همگنی بی معنی 
است. بلکه مجموعۀ بسیاری از زبان های مادری، محلی، ادبیات، لهجه های بومی وجود دارند. طبق 
اين اصل، افکار و نظرهای گوناگون امکان دارد در نقاط گوناگون نظام آموزشی با يکديگر برخورد 
کنند و با هم ارتباط برقرار کنند. ارتباط گوناگون سبب ايجاد پیوند های ناهمسان و در نتیجه ايجاد 

تنوع در نظام آموزش شود. 
5. اصل همبستگی آزاد: مســتلزم ترک و حذف همــۀ تمايزات پیشینی در خصوص امر فناورانه، 
طبیعی يا اجتماعی است. طبق اين اصل، میان انسان، جامعه و فناوری هیچ تفاوتی وجود ندارد. 
به عبارت ديگر، طبق اين اصل میان هر يک از عناصر برنامۀ درسی همبستگی و مالزمت وجود دارد.
6. اصــل ریزوماتیک: نظر يک امر متکثر و چند گانه اما نامتمايز را می توان به تکثیر و چندگانگی 
نورون هــای در هم تنیده )رشــته های عصبی مغز( تشــبیه کرد که هیچ کــدام از آن ها مرکزيت 
منحصر به فردی ندارند. در حقیقت چند گانگی را بايد به منزلۀ درهم آمیختگی گروهی از هويت ها 
قلمــداد کرد کــه فراتر از يک محدودۀ قلمرويــی جای گرفته  اند. لذا بايــد تفکر تفاوت به جای 
مشــابه بودن، میانه بودن و در نتیجه زمینۀ ورود وخروج انديشــه های متفــاوت و خالق در نظام 

آموزشی فراهم شود.
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7. اصل فرایند محوری: خط و مشی بر آمده از نظريۀ کنشگرـ  شبکه، نوعی نظام پیچیده، ناگهان ظهور 
و خود سامان دهنده است. عناصر میان آن غیر خطی است و روابط اين نظام با عناصر خود و با ديگر 
نظام ها سبقۀ تکاملی دارند. طبق اين اصل برنامۀ درسی ما بايد از نگاه نتیجه محوری و عملیاتی 
و رويه ای و متمرکز و ضد معلم به نگاه فرايند محوری، که متناسب با دوران پسا کرونا و هزارۀ سوم 
است، تغییر جهت دهد تا بتواند نیازهای فراگیران را در اين برهه بر آورده سازد. با توجه به نتايج 
اين بخش از پژوهش می توان گفت توجه به اصول حاکم بر تهیه و تدوين برنامۀ درســی، مبتنی 
بر نظريۀ کنشــگرـ  شبکه، هم سويی مناســبی با شرايط حاضر برنامۀ درسی دارد. اين هم سويی 
متأثر از شــرايط اجتماعی، فرهنگی و فناوری حاکم بر جامعه است. به اين منظور الزم است که 
متخصصان برنامۀ درسی در هنگام تهیه و تدوين برنامۀ درسی اين اصول را مورد توجه قرار دهند 

تا پاسخ گوی نیازهای فردی، محیطی و جامعه باشد. 

به منظور کنترل کیفیت از شــاخص کاپای کوهن استفاده شد. برای محاسبۀ شاخص کاپا از فردی 
خبره در موضوع موردنظر خواســته می شــود تا بدون اطالع از کدگذاری محقق مفاهیم را کدگذاری و 
دسته بندی کند. سپس با استفاده از نرم افزار اِس پی اِس اِس مفاهیم ارائه شدۀ پژوهشگر با مفاهیم ارائه شدۀ 
فرد خبره مقايســه می شــود. چنانچه کدهای اين دو محقق نزديک به هم باشند نشان دهندۀ توافق باال 
میان اين دو کدگذار و بیان کنندۀ پايايی است. مقدار شاخص کاپا برابر با 0/94 محاسبه شد که با توجه 

به جدول 2 در سطح توافق عالی قرار دارد.

 جدول 2.   وضعیت شاخص کاپا و نتایج آمارۀ ضریب توافق کاپای کوهن                                                                                                                                       

وضعیت توافقمقدار عددی شاخص کاپانتایج آماره )ضریب توافق کاپای کوهن(

کمتر از 0/940ارزش
0 - 0/2

0/21 -0/4
0/41 - 0/6
0/61 - 0/8
0/81 - 1

ضعیف
بی اهمیت
متوسط
مناسب
معتبر
عالی

33تعداد نمونه ها

0/0001معنی داری

در انتها پس از انجام دادن مراحل فراترکیب، مطابق با داده های کد گذاری شــدۀ مندرج در نمودار 1، 
الگوی مفهومی اصول حاکم و زيرمؤلفه ها بر برنامۀ درسی علوم متوسطۀ اول در محیط يادگیری شبکه، 

با بهره گیری از نظريۀ شبکۀ کنشگر مشتمل بر7 اصل و 44 زير مؤلفه، به دست آمد.
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 متحدبودن عناصر برنامۀ درسیـ  برقراری تعامل میان 
عوامل انسانی وغیرانسانی ـ برابربودن عناصر برنامۀ 
درسی ـ توجه به ســاختارهای اجتماعی ـ توجه به 
مذاکره در فرایند و ساخت و طراحی برنامۀ درسی ـ 

بی توجه به گفتمان هژمونیک در برنامۀ درسی.

اصل شبکه ای بودن برنامۀ درسی

 محیط غنی از فناوری ـ پیاده ســازی مدیریت دانش 
ـ  مفهوم سازی یادگیری ـ قانونمندی ها و نیازمندی 
روز در تدویــن برنامــۀ درســیـ  تبیین کنندگی، 
تفســیرکنندگی در برنامۀ درســیـ  درهم تنیدگی 
رســانه ها و محتــوا ـ واقعی بــودن و اصیل بودن 

فعالیت های یاددهی ویادگیری در برنامۀ درسی.

اصل الادریگری یا بی طرفی تحلیلی

 آزادی در برنامۀ درسیـ  پاسخگوبودن برنامۀ درسیـ  
عاملیت دانش آموز ـ توجه به پرورش نگرش انتقادی 
و قدرت تصمیم گیری ـ شخصی سازی در یادگیری ـ 
خودگردانی و خودادراکیـ  اصل لذت در برنامۀ درسی.

 اصل عاملیت دانش آموز در برنامۀ درسی

اصل پیوند و ناهمگونی

 توجه به معیارهای جهانی و محلیـ  بین اللمللی سازی 
و فراملی شــدن برنامۀ درســی ـ موقعیت مداری ـ 
جهانی بودن ـ آموزش وپــرورش مرزی ـ گفت وگوی 
چندفرهنگیـ  قرین هویت هاـ  آموزش وپرورش با آراء 
گوناگونـ  هویت های هیبریدی و مختلطـ  هم آفرینی 

در برنامۀ درسی.

اصل همبستگی آزاد

اصل ریزوماتیک

 عدالت محوربودن برنامۀ درسیـ  تعاملی بودنـ  ارتباط 
آزاد در برنامۀ درســی ـ توجه به تعامل و ارتباط در 

برنامۀ درسی.

 چندگانگی برنامۀ درســیـ  تعــدد و پلورال و تنوع 
و منظرگرایی در برنامۀ درســی ـ چندرســانه ای، 
ـ  درســی  برنامۀ  میان ذهنی بــودن  چندآوایــی، 
نبــود قطعیــت در برنامۀ درســی ـ چندوجهی و 
چندبعدی بودن برنامۀ درســیـ  ناهمگن بودن برنامۀ 
درسی نوظهوربودن برنامۀ درسی در نظریۀ کنشگر، 

آشوب واربودن و پیچیدگی برنامۀ درسی.

 غیرخطی بودن برنامۀ درســی ـ ارگانیک، ســیال، 
انعطاف پذیر و شــناوربودن برنامۀ درسی ـ توجه به 
دانش آموزمحوری ـ تغییرپذیربودن غیرمتمرکزبودن 
برنامۀ درسی ـ تفکر خالق و واگرا در برنامۀ درسی ـ 
نوآوری و فرایندمحوری برنامۀ درسی ـ بازآفرینی در 

برنامۀ درسی.

شگرـ  شبکه
اصول حاکم بر برنامۀ درسی علوم تجربی بر مبنای نظریۀ کن

اصل فرایند محوری

اصل تقارن یا تعمیم یافتۀ هم ارزی

 نمودار 1.   الگوی ارائه شدۀ اصول حاکم بر برنامۀ درسی علوم تجربی متوسطۀ اول بر مبنای نظریۀ کنشگرـ  شبکه بر اساس 
رویکرد فراترکیب     
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   پرسش2:   ویژگی ها و مؤلفه های برنامۀ درسی علوم تجربی بر مبنای نظریۀ کنشگرـ  شبکه
کدام است؟

برای پاســخ گويی به سؤال دوم از روش شناسی نوع کیفی و نظريۀ داده بنیاد استفاده شد. پژوهشگر 
ســعی می کند در مصاحبه با صاحب نظران و مشارکت در فرايند های مربوط به موضوع پژوهش به درک 
جامع و کاملی از مؤلفه ها و زير مؤلفه های برنامۀ درســی علوم تجربی بر مبنای نظريۀ کنشــگرـ  شبکه 
نائل شــود. برای رســیدن به اين امر، در مرحلۀ عملیاتی پژوهش، برای گــردآوری داده ها از مصاحبۀ 
نیمه ساختار يافته استفاده شد. در ادامه، عناصر برنامۀ درسی بر اساس منطق برنامۀ درسی اکر با کمک 

کد گذاری باز، محوری، انتخابی مورد واکاوی قرار گرفت.

 جدول 3.   تجزیه وتحلیل و ترکیب کدهای استخراج شده از مصاحبه برای شناسایی مؤلفه های برنامۀ درسی اکر و پاسخ به 
پرسش مرتبط با آن در الگوی برنامۀ درسی علوم تجربی بر مبنای نظریۀ کنشگرـ  شبکه 

ف
کد گزینشیکدمحوریمنبعردی

 پاسخ گو محور بودن برنامۀ درسیم1 - م2 - م4 - م6 - م18

 منطق 
 برنامۀ درسی 
 علوم تجربی 

بر مبنای نظريۀ 
کنشگرـ  شبکه

 قانونمندی برنامۀ درسیم3 - م5 - م7 - م29

 قدرت تبیین کنندگی برنامۀ درسیم2 - م10 - م11 - م313

 آشوب وار بودن و پیچیدگی برنامۀ درسیم12 - م2 - م4 - م47

 قدرت تعمیم و انتقال در برنامۀ درسیم1 - م6 - م8 - م3 - م52

 گسترش عدالت تربیتی و فرصت برابر و يکسان در برنامۀ درسیم5 - م11 - م10 - م69

 تعامل و سازگاری میان عناصر انسانی و غیر انسانیم5 - م11 - م10 - م79

 اهداف 
 برنامۀ درسی 
 علوم تجربی 

بر مبنای نظريه 
کنشگرـ  شبکه

 زايشی بودن اهداف برنامۀ درسیم1 - م6 - م8 - م3 - م82

 چند وجهی بودن و چندگانه بودن برنامۀ درسی به جای استاندارد سازیم12 - م2 - م4 - م97

 ايجاد فضای دموکراتیک و هموار در برنامۀ درسیم3 - م5 - م7 - م109

 اينتر ديسپلینی و درهم تنیده بودن اهداف در برنامۀ درسیم1 - م2 - م4 - م6 - م118

 اکولوژيستی بودن و اقلیمی بودن اهدافم2 - م10 - م11 - م1213

 محتوای  پويا بودن محتوای برنامۀ درسیم3 - م5 - م7 - م139
برنامۀ درسی علوم 

تجربی بر مبنای نظريۀ 
کنشگرـ  شبکه

 غیر پارادايمیک بودن محتوای برنامۀ درسیم1 - م2 - م4 - م6 - م148

 بافت محور بودن محتوای برنامۀ درسیم2 - م10 - م11 - م1513
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ف
کد گزینشیکدمحوریمنبعردی

 توجه به حال گرايی و آينده گرايی در تدوين محتوای برنامۀ درسیم12 - م2 - م4 - م167
 محتوای 

برنامۀ درسی علوم 
تجربی بر مبنای نظريۀ 

کنشگرـ  شبکه

 گزينشی و انتخابی و چینشی بودن محتوای برنامۀ درسیم1 - م6 - م8 - م3 - م172

 سیالیت و انعطاف پذير بودن محتوای برنامۀ درسیم5 - م11 - م10 - م189

 قالبی  نبودن و تعمیم پذير بودن محتوای برنامۀ درسیم8 - م6 - م2 - م1 - م197

 روش تدريس مبتنی بر ساختار شکنیم5 - م11 - م10 - م209
 راهبردهای 

 ياددهی و يادگیری
  برنامۀ درسی 
 علوم تجربی 

بر مبنای نظريۀ 
کنشگرـ  شبکه

 پرورش مهارت باز آفرينی و هم آفرينی در فرايند ياددهی و يادگیریم8 - م6 - م2 - م1 - م217

 روش ياددهی و يادگیری مبتنی بر گفتمان در برنامۀ درسیم1 - م2 - م4 - م6 - م228

 راهبرد ياددهی و يادگیری چند سويه و چند کانالی در برنامهم2 - م10 - م11 - م2313

 روش تدريس مشــارکتی و مبتنی بر مذاکره و خلق دانش در برنامۀ م12 - م2 - م4 - م247
درسی

 معلــم به مثابۀ تســهیلگر و تمهید گر و تحلیلگــر و تثبیتگر فرايند م1 - م2 - م4 - م6 - م258
ياددهی و يادگیری

 نقش معلم 
 در برنامۀ درسی 

 علوم تجربی 
بر مبنای نظريه 
کنشگرـ  شبکه

 معلم به مثابۀ مدير و رهبر محیط يادگیری شبکهم2 - م10 - م11 - م2613

 معلم به مثابۀ انسان شناس در برنامۀ درسیم5 - م11 - م10 - م279

 روشنفکر و تحول آفرينم12 - م2 - م4 - م287

 معلم به مثابۀ ارائه دهندۀ مسیر متفاوت کسب دانشم1 - م6 - م8 - م3 - م292

 استفاده از هوش مصنوعی در برنامۀ درسیم8 - م3 - م6 - م7 - م3011

 نقش رسانه 
 در برنامۀ درسی 

 علوم تجربی 
بر مبنای نظريه 
کنشگرـ  شبکه

 عاملیت رسانه در برنامۀ درسیم1 - م2 - م5 - م7 - م3111

 استفاده از اينترنت اشیا در برنامۀ درسیم5 - م2 - م7 - م9 - م3211

 استفاده از فناوری واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در برنامۀ درسیم12 - م13 - م5 - م2 - م331

 استفاده از آزمايشگاه ديجیتال در برنامۀ درسیم5 - م11 - م10 - م349

 دارا بودن ويژگی شخصی سازیم1 - م2 - م4 - م6 - م358

 فن باوری و فن ياور بودن رسانهم4 - م5 - م6 - م8 - م362

 جدول 3.   )ادامه( 
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ف
کد گزینشیکدمحوریمنبعردی

 انجام گروه بندی توسط خود فراگیرانم1 - م6 - م8 - م3 - م372
 نقش گروه بندی

 در برنامۀ درسی علوم 
 تجربی 

بر مبنای نظريۀ 
کنشگرـ  شبکه

 عدم گروه بندی دستوری و تجويزیم5 - م11 - م13 - م8 - م389

 توانايی انجام کار گروهی و مشارکتیم5 - م11 - م10 - م399

 آزادی بیان و عقیده در گروهم12 - م2 - م4 - م407

 عضويت هرزمانی و هم زمانی در گروهم4 - م7 - م8 - م3 - م411

 خود اظهاری بودن فضای ياددهی و يادگیریم1 - م2 - م4 - م6 - م428

 نقش فضا 
 در برنامۀ درسی 

 علوم تجربی 
بر مبنای نظريۀ 
کنشگرـ  شبکه

 سیار بودن فضای ياددهی و يادگیریم5 - م11 - م10 - م439

 قابلیت شبیه سازی فضای ياددهی و يادگیریم12 - م2 - م4 - م447

 ســخاوتمندانه بودن فضای ياددهی و يادگیری به خاطر سطح باالی م1 - م6 - م8 - م3 - م452
دانش يادگیرندگان

 توزيع  پذيربودن دانش در فضای ياددهی و يادگیریم8 - م7 - م2 - م1 - م466

 نبود فضای ثابت و قطعی و اثبات گرايانهم5 - م11 - م13 - م8 - م479

 نداشتن مقوله ای به نام زمان ثابت در برنامۀ درسیم5 - م11 - م10 - م489
 نقش زمان 

 در برنامۀ درسی 
 علوم تجربی 

بر مبنای نظريۀ 
کنشگرـ  شبکه

 انعطاف پذير بودن زمان در برنامۀ درســی و نهفته بودن زمان در دل م1 - م2 - م5 - م7 - م4911
شبکه

 در نظر گرفتن زمان با توجه به اهداف شناختی و فراشناختی و با توجه م2 - م8 - م13 - 10م50
به اهداف يادگیری

 زمان متغیر و فرازمانی و هر زمانیم11  -  م5 - م6 - م4 - م5110

 واگرا بودن ارزشیابیم5 - م11 - م10 - م529

 ارزشیابی 
 برنامۀ درسی 
 علوم تجربی 

بر مبنای نظريۀ 
کنشگرـ  شبکه

 حساس بودن به تفاوت های فردی در ارزشیابیم1 - م2 - م4 - م6 - م538

 اصیل بودن و پاسخ گو محور بودن ارزشیابیم2 - م10 - م11 - م5413

 موثق بودن ارزشیابیم5 - م11 - م13 - م8 - م559

 نظارتی بودن و منتورينگ بودن ارزشیابیم8 - م7 - م2 - م1 - م566

 نظارتی بودن و منتورينگ بودن ارزشیابیم1 - م6 - م8 - م3 - م572

 چند رسانه ای بودن ارزشیابیم5 - م3 - م6 - م4 - م581

 جدول 3.   )ادامه( 
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بر اســاس نتايج حاصل از مصاحبه، نقش محوری منطق يا چرايي برنامۀ درسي، کـه نقش اصلي 
را در برنامــۀ درسي دارد و در حکم مؤلفه ای جهـتدهنـده در فراينـد تصـمیمسـازی برنامــۀ درسي 
عمل ميکند، ميتوانــد وضعیت آرايش عناصر برنامه را به صـورت ويـژه ای نشان دهــد که در آن 
همۀ عناصر و مؤلفهها حول محور منطـق اصـلي برنامـــۀ درسـي بـه يکـديگر متصل و مربوط اند. با 
توجه به منطق برنامۀ درســی مبتنی بر نظريۀ کنشگر ـ شــبکه داليل به کارگیری اين برنامۀ درسی 
پاســخ گو محور بودن، قانونمندی و قدرت تبیین کنندگی در برنامۀ درسی، آشوب واربودن و پیچیدگی 
برنامۀ درسی، قدرت تعمیم و انتقال برنامۀ درسی، گسترش عدالت تربیتی و فرصت برابر و يکسان در 
برنامۀ درســی است. از اين رو در اهداف برنامۀ درسی در رويکرد کنشگر ـ شبکه، بر خالف رويکردهای 
ســنتی، هدف های آموزشــی از قبل تعیین نمی شــود و به طبع آن از تجزيۀ اهداف به سطوح و انواع 
گوناگون نیز پرهیز می شــود. از اين رو برنامه ريزان درســی با تعیین قبلی هــدف و فعالیت يادگیری 
موافق نیستند و در جست وجوی تکالیف واقعی اند. در چنین محیط هايی هدف های آموزشی به صورت 
جريان يادگیری ظاهر می شــوند. به اين ترتیب برنامۀ درســی مطلوب نظريۀ کنشــگرـ  شبکه الگويی 
از برنامۀ درســی فرايندی اســت که به طور دقیق تأکید نمی کند که چه چیزی قرار اســت به منزلۀ 
نتیجۀ فرايند های يادگیری بروز کند. از منظر کنشــگر ـ شــبکه محتوای برنامۀ درسی به جای اينکه 
بر حقايق برتر و مافوق بنا شــود بر اساس ارتباطات و کنش های درونی دانش آموزان پايه گذاری شده 
اســت. در نهايت نظريۀ کنشگر ـ شبکه بر آموزش فرارشــته ای در علوم تجربی و حتی در ساير علوم 
مبتنی اســت. اين انديشــۀ کلیدی اســت که امکان فرارفتن از تقلیل و تفکیــک را فراهم می کند و 
نتیجۀ آن اخالق، همبســتگی و مسئولیت اســت. راهبرد های ياددهی و يادگیری در نظريۀ کنشگر ـ 
شــبکه به گونه ای طراحی می شــود که فضای آموزشی باز شود و از نظرهای جديد استقبال می شود و 
يادگیرنــدگان ازطريق گفت وگو، کنجکاوی و همکاری در يادگیــری پرورش می يابند. بنابراين از اين 
طريق يادگیری به شــیوۀ ارتباط متقابل، مشارکتی و چند گانۀ شــبکه ای به کمک دامنۀ گسترده ای 
از تعامل هــای چند جانبه و گفتمان میان مديران، والدين و ســاختار های اقتصادی و سیاســی حاکم 
و ازطريق بازخورد و به شــیوۀ توزيعی رخ می دهد. نقش معلــم در اين رويکرد، برخالف رويکرد های 
خطی که معلم در يک ســو قرار می گیرد، به منزلۀ منبعی غنی از دانش و آگاهی اســت که می بايست 
اطالعات را به دانش آموزان منتقل کند. جريان ريزوماتیک متشــکل از معلم و دانش آموزانی است که 
در مســیری پیش بینی ناپذير مداوم از موانعی که با آن روبه رو می شــوند گذر می کنند. بررسی تأثیر 
معلم در نظريۀ کنشــگر ـ شبکه چالش برانگیز است. در بسیاری از موارد معلمان به منزلۀ يک دوست ، 
هم ســفر، تســهیل کنندۀ يادگیری تعريف می شــوند. از طرفی نقش معلم از متخصص و انتقال دهنده 
به تســهیلگر يادگیرنده و به معنا ســاز همراه، که يادگیرندگان را قادر بــه پیوند دادن دانش جديد به 
دانش موجود می ســازد، تغییر می يابد. تأکید فضای ياددهی و يادگیری در نظريۀ کنشــگرـ  شبکه بر 
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مذاکره و گفت وگو اســت. در محیط يادگیری شــبکه چارچوب از پیش تعیین شده ای فراهم نیست و 
دانش آموز از شــبکۀ پويايی بیرون می آيد که راه حل ها را فراهم می کند. زيســت بوم ها منعطف، آزاد، 
پويا، انطباق پذير، به هم ريخته25 و آشــوب وارند. زيست بوم ها به جای آنکه ساختمند، سازماندهی شده و 
دستوری باشند پرورش يافته و تقويت شده اند. نوآوری ازطريق سلسله مراتب ها رشد نمی کند. نوآوری26 
به منزلــۀ عملکــردی از آفرينندگی27 نیازمند، اعتماد، و روح آزمايشــگری اســت؛ جايی که ايده ها و 
افکار تصادفی برای بازتولید با يکديگر تصادم تالقی دارند. اين زيســت بوم ها ويژگی های بسیار فراوانی 
دارند که بايد در فرايند طراحی به آن ها توجه شــود. مواد و منابع مورد اســتفاده در اين برنامۀ درسی 
شــامل تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری با قابلیت چند رســانه ای و استفاده از آزمايشگاه ديجیتال 
و اينترنت اشیاســت. در برنامۀ درســی مبتنی بر کنشگرـ  شبکه، برای رفع تفاوت های فردی و ايجاد 
فرصت برابر آموزشــی و نیز افزايش میزان مشــارکت، دانش آموزان بر اساس محتوا، دانش و نیز زمان 
اســتفاده از برنامۀ درسی گروه بندی می شوند. برای استفاده از برنامۀ درسی مبتنی بر کنشگر ـ شبکه 
محدوديت زمانی و مکان وجود ندارد. در نهايت ارزشــیابی در نظريۀ کنشــگر ـ شبکه وسیله ای برای 
اصالح روش های قبلی و تغییر ذهنیت فرد در عملکرد خويش اســت. ارزشیابی بر اساس تفکر افقی و 

غیر  سلسله مراتبی است و به عمق و کیفیت يادگیری توجه دارد تا به نتايج کّمی. 
در جمع بنــدی يافته های ايــن بخش از پژوهش بايد گفت که مؤلفه های عناصر برنامۀ درســی 
بر مبنای نظريۀ کنشــگر ـ شــبکۀ التور همانند شــبکه ای به هم مرتبط و متصل است و از يکديگر 
تأثیر می پذيرند. در مجموع مؤلفه های عناصر برنامۀ درســی شــبکه ای از يادگیری را شکل می دهند 
که نتیجۀ ســازنده گرايی و تعامالت اجتماعی اســت. در اين شــبکه عناصر برنامۀ درسی خاصیت 
ريزوماتیک دارند که در مسیری غیر سازمان يافته و ريزوماتیک در حال شدن اند. اين شبکۀ يادگیری 
که دارای نوعی ساخت سازمانی موقت، روابط افقی، نبود سلسله مراتب، نبود تمرکز و انعطاف پذيری 
زيــاد، پويا و ناپايدار اســت، به صــورت منظومه وار با هم در ارتباط اند و دانــش جديد را ايجاد و به 
اشــتراک می گذارند. در نهايت برنامۀ درســی در اين حوزه خالق و نوآور، قلمروزدا، فرامتن و مبتنی 
بر الگوی مولکولی اســت. گفتمان )گفت وگو و بازخورد های سازنده میان تمام عناصر( در اين شبکۀ 
دائماً در حال جريان اســت و تمامی جامعۀ فراگیران به تمام پايگاه اطالعاتی دسترسی کامل دارند. 
لذا ما شــاهد شفافیت سازمانی )نبود سلســله مراتب بین عناصر( و اعتماد متقابل و همکاری کامل 
میان عامالن انســانی و غیر انســانی در اين شبکه هســتیم. در نهايت، برنامۀ درسی مبتنی بر نظريۀ 
کنشگر ـ شبکه دارای ويژگی های نوظهور و برآمده از تغییر و تحوالت پیش رو به خصوص در دوران 

پسا کرونا و هزارۀ سوم است. 
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حسین لطفی     محمدرضا امام جمعه     غالمعلی احمدی     علیرضا عصاره     جواد حاتمی

  پرسش3:   الگوی مفهومی برنامۀ درسی علوم تجربی متوسطۀ اول در محیط یادگیری شبکه 
با بهره گیری از نظریۀ کنشگرـ  شبکه بر اساس الگوی اکر در دورۀ متوسطۀ اول چگونه است؟

پاســخ به اين سؤال ازطريق تجمیع و دســته بندی يافته های دو پرسش اول، در قالب روش تحقیق 
کیفی شامل فراترکیب، نظريۀ داده بنیاد، مصاحبه و تحلیل مقاله های کدهای محوری مربوط به 10 عنصر 
الگوی اکر در برنامۀ درســی کنشگر ـ شبکه استخراج شد. سپس يا تلخیص بیشتر الگوی تارعنکبوتی 

عناصر برنامۀ درسی به صورت شماتیک ارائه شد. در نمودار 2 اين الگو به صورت کامل ارائه شده است.
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بر اســاس نتايج بخش کیفی پژوهش، در سؤال اول و دوم پژوهش الگوی اولیۀ برنامۀ درسی مبتنی بر 
کنشــگرـ شبکه در چهار اليه طراحی شده اســت که در اليۀ اول منطق و ضرورت برنامۀ درسی، اليۀ دوم 
مبانی برنامه ريزی درسی شامل مبانی جامعه شناسی )جامعه شناسی علم و فناوری(، مبانی فلسفی )برگرفته 
از ديدگاه پست مدرنیسم(، مبانی روان شناسی ) برگرفته از ارتباط گرايی و پسا ساختارگرايی ( و مبانی تاريخی 
)برگرفته از نظريۀ شبکه و نظام ها و آشوب و پیچیدگی است. اليۀ سوم شامل اصول حاکم بر برنامۀ درسی 
کنشگر - شبکه است. در نهايت اليۀ چهارم شامل عناصر برنامۀ درسی بر مبنای منطق اکر با توجه به نظريۀ 
کنشگر - شبکه آمده است. بعد از طراحی اولیه، الگو در اختیار متخصصان و خبرگان قرار گرفت و از آ ن ها 
خواســته شــد تا نظرات خود را دربارۀ مؤلفه ها و زير مؤلفه های الگو بیان کنند. برای انجام اين کار، با روش 
نمونه گیری گلوله برفی، تعدادی از خبرگان و متخصصان حوزۀ تکنولوژی آموزشی و مطالعات برنامۀ درسی، 
که آشــنايی نسبی با اين موضوع داشتند، به منزلۀ مصاحبه شونده انتخاب شدند. در اين مرحله از مصاحبۀ 
نیمه ساختار يافته استفاده شد. در نهايت نظر متخصصان بر اساس نکات مشترک، با فراوانی مواردی که به آن 
اشــاره کرده بودند و موارد ديگری که به موارد ذکر شده اضافه کردند، تحلیل شد. در انتها نیز الگوی نهايی 
برنامۀ درسی کنشگر - شبکه طراحی شد. مهم ترين و کاربردی ترين ويژگی های الگوی نهايی عبارت اند از:

1. نگاه منظومه وار به عناصر برنامۀ درسی بر اساس آموزه های نظريۀ کنشگر - شبکه
2. استخراج داللت های نظريۀ کنشگر - شبکه در برنامۀ درسی بر اساس مبانی و اصول استخراج شده 

از مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
3. بهره گیری از تفکر نظام مند و ضرورت ارتباط متقابل میان عناصر نه گانۀ حاکم بر برنامۀ درســی 

)تأثیر و تأثر متقابل(
4. نگاه میان رشته ای )برنامۀ درسی و مطالعات فناوری - سیاست گذاری علم و فناوری(

برنامۀ درسی مبتنی بر نظريۀ کنشگر - شبکه دارای ويژگی هايی نوظهور و برآمده از تغییر و تحوالت 
پیش رو، به خصوص در دوران پسا کرونا و هزارۀ سوم، است.

 بحث  و نتیجه گیری  
هدف از اين مطالعه يافتن پاسخ به اين پرسش بود که الگوی مفهومی برنامۀ درسی علوم 
تجربی بر مبنای نظريۀ کنشگر - شبکه در محیط يادگیری شبکه در دورۀ متوسطۀ اول چگونه 
اســت.به اين منظور، برای دستیابی به پاسخ ســؤال اول از روش کیفی فراترکیب و پاسخ به 
سؤال دوم از روش کیفی )نظريۀ داده بنیاد( استفاده شد. برای تجزيه و تحلیل و تلفیق يافته های 
کیفی از روش کد گذاری باز محوری و انتخابی اســتفاده شــد. بدين منظور، ابتدا تمام عوامل 
استخراج شده از مطالعات، کد باز در نظر گرفته شده است. سپس با در نظر گرفتن معنای هر يک 
از کدهای مذکور در يک مفهوم مشــابه دسته بندی شــده اند. به اين ترتیب مفاهیم )تم های( 
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حسین لطفی     محمدرضا امام جمعه     غالمعلی احمدی     علیرضا عصاره     جواد حاتمی

پژوهش شــکل گرفت. پس از تجمیع و دسته بندی يافته های دو پرسش اول، در قالب روش 
تحقیق کیفی شامل فراترکیب، نظريۀ داده بنیاد و مصاحبه و تحلیل مقاالت، الگوی مفهومی 
ـ برنامۀ درسی علوم متوسطۀ اول در محیط يادگیری شبکه با بهره گیری از نظريۀ کنشگر - 
شبکه حاصل شد. در ارتباط با سؤال اول اصول حاکم بر برنامۀ درسی کنشگر - شبکه شامل 
تقارن يا تعمیم يافتۀ هم ارزی، شبکه ای بودن برنامۀ درسی، الادری گری يا بی طرفی تحلیلی ، 
پیوند و ناهمگونی، ريزوماتیک، فرايند محوری اســت. يافته های مذکور درزمینۀ اصول حاکم 
بر برنامۀ درســی علوم تجربی بر مبنای نظريۀ کنشگر ـ شبکه با نتايج سجادی و ايمان زاده 
)1399(؛ فونتايــن )2010(؛ فنويک )2016(؛ تتاتنال )2019(؛ فراســتخواه )1390(؛ رايوار 
)2013( و متیوز )2019( هم سوست. مطابق با اصول استخراج شده، برنامۀ درسی علوم تجربی 
بر مبنای نظريۀ کنشــگر- شبکۀ توزيع شده حســاس به بافت و زمینه، مبتنی بر تفاوت ها، 
میان ذهنی و چند رگه اســت. توجه به اصول حاکم بر تهیه و تدوين برنامۀ درسی مبتنی بر 
نظريۀ کنشــگر - شبکه هم سويی مناسبی با شرايط حاضر برنامۀ درسی دارد. اين هم سويی 
متأثر از شرايط اجتماعی، فرهنگی، و فناوری حاکم بر جامعه است. برای اين منظور الزم است 
که متخصصان برنامۀ درســی در هنگام تهیه و تدوين برنامۀ درسی اين اصول را مورد توجه 
قرار دهند تا پاسخ گوی نیاز های فردی، محیطی و جامعه باشد. برای پاسخ گويی به سؤال دوم 
از روش کیفی )نظريۀ داده بنیاد( و مصاحبۀ نیمه ســاختار يافته با متخصصان مطالعات برنامۀ 
درســی و تکنولوژی آموزشی استفاده شد. بر اساس نتايج، اهداف برنامۀ درسی علوم تجربی 
بر مبنای نظريۀ کنشــگر - شبکه چند وجهی، میان رشته ای، اقلیمی و متکثر است. محتوای 
برنامۀ درســی پويا، غیر پارادايمیک و تعمیم پذير است. راهبرد ياددهی و يادگیری مبتنی بر 
ساختار شکنی، پرورش مهارت باز آفرينی، چند شبکه ای، مبتنی بر مذاکره و خلق دانش است. 
نقش معلم به مثابۀ انسان شناس و روشنفکر و تحول آفرين است. محیط يادگیری بايد مشارکتی 
باشــد و در آن فضايی برای جست وجوی دانش بايگانی شده، چند حسی و در نهايت ارزشیابی 
واگرا، حساس به تفاوت های فردی، مسئله محور، موثق و نظارتی و پاسخ گومحور فراهم باشد. 
در برنامۀ درسی مبتنی بر نظريۀ کنشگر - شبکه هیچ تمايزی میان فعاالن انسانی و غیر انسانی 
وجود ندارد. هر دو آن ها بايد بدون تبعیض در همان شرايط تجزيه وتحلیل شوند. به عبارت ديگر 
میان انسان، جامعه، فناوری تفاوتی وجود ندارد. میان هريک از عناصر برنامۀ درسی همبستگی 
و مالزمت وجود دارد. نگاه شبکه ای در برنامۀ درسی ابزار مؤثری برای انديشیدن به پیوستگی ها 
و هم گرايی ها است و به مواجهۀ انسان و فناوری کمک می کند. همچنین عناصر برنامۀ درسی 
بر مبنای نظريۀ کنشــگر ـ شبکۀ التور همانند يک شبکۀ به هم مرتبط و متصل هستند و از 
يکديگر تأثیر می پذيرند. در مجموع اين عناصر شبکه ای از يادگیری را شکل می دهند که در 
آن آموزش از باال به پايین نیست، بلکه نتیجۀ سازنده گرايی و تعامالت اجتماعی است. در اين 
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شبکه عناصر برنامۀ درسی به صورت منظومه وار و نظام مند با هم در ارتباط اند و جامعۀ فراگیران 
به تمام پايگاه های اطالعاتی دسترســی کامل دارند. توجه به ضرورت تفکر میان رشته ای در 
برنامۀ درسی بر مبنای نظريۀ کنشگر - شبکه اين ويژگی را دارد و بر آمده از هم گرايی مطالعات 
فناوری و سیاست گذاری علم و فناوری است. با توجه به نتايج اين پژوهش بازنگری در برنامۀ 
درســی علوم تجربی امری ضروری است. محتوای کتاب ها بايد به تقويت مهارت هايی چون 
مفهوم سازی، پردازش داده ها، قضاوت و فرق گذاشتن میان پديده ها، تحلیل کردن، تشخیص و 
کشف رابطۀ میان متغیر و تفسیر کردن منجر شوند. لذا با ارائۀ آموزش علوم تجربی در بستر 
نظريۀ کنشــگر - شبکه می توان درک و شناخت را به صورت گسترده تر امکان پذير ساخت. از 
طرفی می توان اصول استخراج شده از اين پژوهش را به منزلۀ راهنمايی برای توجه هم زمان به 
عاملیت فناوری )ابزارها و اشیا فناوری( و عاملیت دانش آموزان و معلمان در محیط يادگیری و 

تعامل اثر بخش عاملیت دوگانه مورد توجه جدی قرار داد.
بر اســاس مطالعۀ پژوهش های انجام شده در راستای موضوع پژوهش، مطالعات اندکی 
دربارۀ نظريۀ کنشــگرـ  شبکه انجام گرفته اســت. معموالً پژوهشگران در خارج از کشور به 
تبیین و شــناخت اهداف، ابعاد، اصول و ويژگی های اين رويکرد پرداخته اند و تالشــی برای 
طراحی يک الگو بر اســاس مؤلفه های نظريۀ کنشــگرـ  شبکه، که در نظام آموزشی کشور 
قابل اجرا باشد، صورت نگرفته اســت. در داخل کشور بیشتر پژوهش ها در ارتباط با محیط 
يادگیری شــبکه و تأثیر آن بر ديگر متغیر ها اســت. تاکنون دربارۀ برنامۀ درسی بر مبنای 
نظريۀ کنشگرـ  شبکه پژوهشی صورت نگرفته است. لذا اين موضوع برای اولین بار است که 
به صورت کاربردی در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به يافته های تحقیق 
پیشنهاد می شود در درس علوم تجربی متوسطۀ اول از برنامۀ درسی کنشگرـ  شبکه استفاده 
شود چراکه موضوعات درس علوم بیشتر با پديده های واقعی پیوند خورده  است و مسائلی را 
آموزش می دهد که مشاهده و بررسی آن امکان پذير نیست و يا پر خطر و پرهزينه است. لذا 
در محیط يادگیری کنشــگرـ  شبکه می توان با استفاده از محیط يادگیری شبیه سازی شده 
و آزمايشــگاه ديجیتال و واقعیت مجازی و افزوده خطرات و هزينۀ کمتری برای سازمان ها 
به خصوص آموزش و پرورش به وجود آورد. در نهايت نظريۀ کنشــگرـ  شبکه با تضعیف روابط 
سلســله مراتبی، برنامۀ درســی رويه ای و عملیاتی را رد می کند، دانش آموزان و معلم را در 
عرض هم قرار می دهد و با بسیاری از روش های تربیتی مورد استفاده در برنامۀ درسی کشور 
خودمان ازجمله نظام آموزشــی متمرکز مشکل اساسی دارد. لذا در برنامۀ درسی مبتنی بر 
نظريۀ کنشگرـ  شبکه در کنار برنامۀ درسی کشور خودمان راه حل بهتری برای نظريه پردازی 
در بارۀ برنامۀ درسی کشورمان فراهم می شود. محدوديت پژوهش حاضر نبود مقاله های داخلی 

و خارجی در ارتباط با برنامۀ درسی کنشگرـ  شبکه است. 
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