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چکیده

گرفته، امـا پس از چنـدی در قلمرو  کـه از علـوم طبیعی منشـأ  نظریـه پیچیدگـی، نظریـه نوینـی اسـت 
گسـترش یافتـه و در دو دهه اخیر با شـتاب فزاینده ای توسـط متخصصان تعلیم  علـوم اجتماعـی نیـز 
گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه نظریـه پیچیدگـی در ایـران، در اغلـب  و تربیـت مـورد اسـتفاده قـرار 
قلمروهـا و به ویـژه در تعلیـم و تربیـت و برنامـه درسـی، موضـوع ناشـناخته ای اسـت، ضـرورت دارد 
کـه چگونه  مفاهیـم و داللت هـای آن تبییـن شـوند. مقالـه حاضـر بـا ایـن پرسـش تدویـن شـده اسـت 
کنونـی  کاسـتی های برنامـه درسـی  مفاهیـم و اسـتلزامات نظریـه پیچیدگـی، راهکارهایـی بـرای رفـع 
ارائه می کنند؟ این پژوهش از نوع بنیادی بوده و از دو روش  پژوهش فلسـفی اسـتفاده شـده اسـت: 
»تحلیـل مفهومـی از نـوع ارزیابـی سـاختار مفاهیـم« و »اسـتنتاج از نـوع قیـاس عملـی«. یافته هـای 
نویـن فلسـفی نظریـه پیچیدگـی،  از ویژگی هـای  گرفتـن  یـاری  بـا  کـه  ایـن دارد  از  مقالـه حکایـت 
گام برداشـت. برخـی اسـتلزامات نظریـه در برنامـه  کنونـی  می تـوان در جهـت اصـالح برنامـه درسـی 
درسـی عبارتنـد از: بهـا دادن بـه ابعـاد پیچیـده انسـان و تعامالت او با جهان هسـتی، تحقق رویکرد 
فرارشـته ای و برنامـه درسـی مسـئله محور، ترویـج دانـش زمینـه ای و انتخـاب منابـع و مـواد آموزشـی 
کنترلی  کـره ای به جای دانـش  مرتبـط بـا مسـائل بومـی، جایگزینـی دانـش توزیعی، مشـارکتی، و مذا
کیـد بـر یادگیـری از طریـق  و سلسـله مراتبی، حمایـت از یادگیـری مادام العمـر و یادگیـری از راه دور، تأ
بازخـورد، پیونـد، و تعامـل چندجانبـه شـبکه ای بـا به کارگیـری فناوری هـای شـبکه بنیان پیچیـده 

نویـن آموزشـی، و آمادگـی بـرای رویارویـی بـا تحـوالت و موقعیت هـای غیرمنتظـره.
كلیدواژه ها: پیچیدگی، خود _  سازمان، نوپدیدی، لبه آشوب، پیوند
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مقدمه

که بیش از سی سال از ظهور  گفتمان، رویکردی است  اندیشه پیچیدگی1 به عنوان یک حوزه منسجم 
آن نمی گـذرد )دیویـس و سـومارا2، 2008، 3(. یافته هـای فیزیک دانانـی چـون پوانـکاره و پریگوژیـن3، 
کافمـن4، و نظـرات فیلسـوفان و جامعه شناسـانی چـون  و ایده هـای زیست شناسـانی چـون والـدروپ و 
ایـن  پیچیدگـی،  نظریـه  دانسـت.  نظریـه  ایـن  طـرح  زمینه سـاز  می تـوان  را  مـورن5  و  پاسـکال  باشـالر، 
کـه جهان امـری قابل پیش بینـی، الگودهی، خطی،  دیـدگاه جبرگرایانـه مدرنیسـتی الپالسـی و نیوتنـی6 
علیت پذیـر، باثبـات و هدفمنـد اسـت را بـه چالـش  طلبیـده و مدل هـای علـت و معلولی سـاده، قابلیت 
کاهش گرایـی7، جزء نگـر و تفکیکی ـ تحلیلـی بـرای درک یـک پدیـده را  پیش بینـی خطـی، و رویکـرد 
کل گـرا جایگزیـن می کنـد )موریسـون8،  کنـار می گـذارد و آن هـا را بـا رویکردهـای ارگانیـک، غیرخطـی و 
گرچـه منشـاء تفکـر پیچیدگـی در فیزیـک، شـیمی، سـیبرنتیک9، علوم اطالعـات10، و نظریه   .)1 ،2006
سیسـتم ها11 اسـت، تفسـیرهای آن به طـور فزاینـده ای در طیـف وسـیعی از حیطه هـای اجتماعـی بـه کار 
کمتر، اما فزاینده ای، توسـط متخصصان تعلیم و تربیت  گرفته شـده اسـت. نظریه پیچیدگی با شـتاب 

گرفتـه اسـت )دیویـس و سـومارا، ٢٠٠8، 35(. مـورد اسـتفاده قـرار 
کـه نهادهـای تربیتـی بـا تحـوالت درونـی و  صاحب نظـران تربیتـی پیچیدگـی بـر ایـن بـاور هسـتند 
بیرونی مانند افزایش تعداد دانش آموزان و دانشـجویان، تنوع فرهنگ ها، تحوالت اقتصادی، علمی، 
سیاسـی و تکنیکـی، تحـول روش هـای یادگیـری و یاددهـی، تنـوع رشـته های تحصیلـی، و تغییـر نحـوه 
کاهش گرا و مدرنیسـتی در  ارزشـیابی، روبه رو هسـتند، اما این نهادها به دلیل سـلطه پارادایم سـاده نگر، 
گفته موریسـون  کاسـتی های متعـددی را بـروز داده اند. به  کارامـد بـوده  و  برخـورد بـا تحـوالت یادشـده نا
بـه کار نمی آینـد، و شـبکه ها  برنامه هـای درسـی، دیگـر  )2003، 287( مدل هـای مکانیکـی و خطـی 

1. Complexity
2. Davis & Sumara
3. Poincare & Prigogine
4. Waldrop & kauffman
5. Bachelard, Pascal & Morin 
6. Laplace & Newton
7. Reductionalism 
8. Morrison
9. Cybernetics
10. Information Sciences
11. Systems theory
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دیدگاه هـای  زمـان  یافته انـد.  رواج  آشـفته  محیط هـای  و  متغیـر  همـواره  و  پویـا  درسـی  برنامه هـای  و 
کنتـرل و هدایـت ماهرانـه، و پیشـرفت علمـی عقـل  سـاده گرایانه علیـت خطـی، توانایـی پیش بینـی، 
ابزارگـرا به سـر رسـیده اسـت، و دوران عـدم  قطعیـت، شـبکه ها و پیوندهـا، خـود _ سـازمان، نوپدیـدی1 
فراتـر از زمـان از طریـق بازخـورد و ارتباطـات2 محیط هـای داخلـی و خارجـی، تجمـع و نظـم بـدون 

کنتـرل توزیـع، بقـا و تحـول از طریـق انطبـاق و تغییـر فـرا رسـیده اسـت. کنتـرل3، وحتـی 
کرسـی ای با عنوان پیچیدگی  که در یونسـکو،  اهمیت نظریه پیچیدگی در جهان به حدی اسـت 
انجمن هـای  و  کنفرانس هـا  کشـورها،  برخـی  در  و  )مونتـوری4، ٢٠٠8، 8(  اسـت  گرفتـه شـده  درنظـر 
فراوانـی به منظـور تبییـن مبانـی و راهکارهـای آن بـرای امـر آموزش تشـکیل شـده اسـت، اما متأسـفانه در 
کشـور مـا ایـن نظریـه در بیشـتر زمینه هـا و به ویـژه در حیطـه تعلیـم و تربیـت و برنامـه درسـی، همچنـان 

کرده انـد. موضـوع ناشـناخته ای اسـت و فقـط به تازگـی چنـد مقالـه و رسـاله آن را بررسـی 
کـه »چگونـه بـا تبییـن ویژگی هـای فلسـفی  مقالـه حاضـر بـر مبنـای ایـن پرسـش تدویـن شـده اسـت 
کاسـتی های برنامه درسـی غالب  نظریـه پیچیدگـی و داللت هـای ضمنـی آن، راهکارهایی برای اصالح 
ارائـه می شـود و بـا تکیـه بـر رابطـه تنگاتنگ نظریه و عمل، چگونه می توان در راسـتای بهبـود حوزه  عمل 
گام برداشـت؟« به این منظور در تبیین ویژگی های فلسـفی، از  تربیتی، مانند برنامه درسـی و عناصر آن، 
گفته کومبـز و دنیلز6 بخش مهمی  که به  روش »پژوهـش فلسـفی: تحلیـل مفهومـی5« اسـتفاده شـده اسـت 
از هر پژوهشـی در حوزه برنامه درسـی را تشـکیل می دهد، زیرا سـاختارهای مفهومی، نوع سیاست گذاری 
کـه از  کرده  انـد  کومبـز و دنیلـز ایـن نـوع پژوهـش را بـه سـه دسـته تقسـیم  برنامـه درسـی  را تعییـن می کنـد. 
کـه هـدف آن، تنهـا  آن میـان، در ایـن پژوهـش از شـیوه »ارزیابـی سـاختار مفاهیـم7« اسـتفاده شـده اسـت 
کفایت آن بـرای اسـتفاده در پژوهش های  فهـم سـاختار مفهومـی زیرسـاز یـک نظریه نبـوده، بلکه تعیین 
که آیـا سـاختارهای مفهومی موردنظر، نسـبت به  مربـوط بـه برنامـه درسـی، و پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت 
شـیوه های پیشـانظریه ای تفکـر دربـاره وظایـف، فعالیت هـا، و مشـکالت و نیـز نسـبت بـه سـاختارهای 

مفهومـی پیشـین، پیشـرفتی ایجـاد می کننـد یا نـه )شـورت8، 1387، 56(.

1. Uncertainty, Connectedness, Self-Organization & Emergence
2. Feedback & Relationships
3. Order without Control
4. Montuori
5. Philosophical Inquiry: Conceptual Analysis
6. Combs & Daniels
7. Conceptual Structure Assessment
8. Short 
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گام بعـدی و پـس از تبییـن مفاهیـم نظریـه، از روش قیـاس عملـی اسـتفاده شـده اسـت. قیـاس  در 
کـه قضایـای آن توصیفـی هسـتند و نتایـج آن به عنـوان مبنـای تصمیم گیـری و  عملـی، اسـتداللی اسـت 
کلیـدی  گرفتـه می شـود )النـون1، 2001، 514(. قضایـای توصیفـی در ایـن قیـاس، مفاهیـم  عمـل بـه کار 
کـه بـا اسـتناد بـه  و مبانـی هستی شناسـی، شناخت شناسـی، و روش شناسـی نظریـه پیچیدگـی هسـتند 
آن ها، قضایای تجویزی و به عبارتی اسـتلزامات نظریه در عناصر برنامه درسـی اسـتنباط می شـوند. در 
کم بر عناصر برنامه درسـی پیچیدگی  پایـان نیـز ارزیابی هایـی مقایسـه ای میـان عناصـر و مفروضـات حا

بـا مفروضـات پارادایم هـای رایـج ارائه شـده اسـت.

1. مفهوم پیچیدگی

که این واژه خود،  واژه »پیچیدگی« از لحاظ واژه شناسـی از واژه »complectere« مشـتق شـده اسـت 
و به شـکل دایـره  تـه رشـته های حصیـر  و  و به هم پیوسـتِن سـر  بافتـن  به معنـای   ،»plectere« از ریشـه
کار حصیربافـی اسـت. وجـود پیشـوند »com« در ایـن واژه به معنـای دوگانگـِی دو  درآوردن آن هـا در 
کـه در برابـر یکدیگـر قـرار می گیرنـد، و در هـم  پیچانـده می شـوند بـدون  آنکـه دوگانگـی  عنصـری اسـت 

آن هـا از بیـن بـرود )مـورن و همـکاران، 1388، 52(.
تعریـف  می رسـد  به نظـر  امـا  اسـت،  شـده  ارائـه  متنوعـی  تعریف هـای  پیچیدگـی،  توصیـف  در 
دیویس و سـومارا از پیچیدگی از سـایر تعریف ها جامع تر باشـد. براسـاس نظر آنها »ویژگِی فرارشـته ای2 
کـرده  اسـت. بسـیاری از معتقـدان  پیچیدگـی، ارائـه هرگونـه تعریـف محکمـی از ایـن حرکـت را دشـوار 
کـه ارائـه تعریـف خاصـی از آن امکان ناپذیر اسـت. ما اندیشـه پیچیدگی  بـه پیچیدگـی بـر ایـن باورنـد 
کـه معنـا و واقعیـت،  کامـاًل قابل شـناخت و ثابـت، و ایـن برداشـت  را جایـی میـان بـاور بـه یـک جهـان 
بسـیار پویـا اسـت، قـرار می دهیـم. درحقیقـت، اندیشـه پیچیدگـی بـه هیچ کـدام از ایـن دو حـد نهایـی 

گـوش فرامی دهـد.« )دیویـس و سـومارا، 2006، 3(.  معتقـد نیسـت، امـا بـه هـر دو 
کـه ارائـه تعریفـی قطعـی بـرای پیچیدگـی دشـوار اسـت، بیـان تعریفـی واحـد از نظریـه  همان گونـه 
پیچیدگـی نیـز به آسـانی امکان پذیـر نیسـت، امـا آنچـه بسـیاری از متفکـران بـر آن اتفـاق نظـر دارنـد 
مدل هـای  کـه  می کنـد  طـرح  هسـتی  جهـان  بـه  متفـاوت  نگرشـی  پیچیدگـی،  نظریـه  کـه  اسـت  ایـن 
سـاده علـت و معلولـی، قابل پیش بینـی، و خطـی را تعدیـل می نمایـد. در همیـن راسـتا اندیشـمندان، 

1. Lannone 
2. Transdisciplinary
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کرده انـد، امـا از مفاهیـم زیـر می تـوان  مـوارد مختلفـی را به عنـوان »مؤلفه هـای نظریـه پیچیدگـی« مطـرح 
کـرد. به عنـوان مؤلفه هـای مشـترک و بنیـادی ایـن نظریـه یـاد 

که با قوانین  خود _  سازمان: این مؤلفه به معنای انتخاب از میان موقعیت های یک نقطه انشعابی است 
احتمـاالت تعییـن می شـود. بقـای سـازمان در طبیعـت از طریـق اداره مرکزی تحقق نمی یابد و سیسـتم های 

خود _ سازمان ، امکان انطباق با محیط غالب را امکان پذیر می کنند )پریگوژین، 1997، 71(.
که از تعامل انبوه مشـارکت کنندگان ناشـی می شـود؛  کلی سیسـتم اسـت  نوپدیدی: به معنای رفتار 
به صـورت  سیسـتم  اجـزای  دانسـتن  درصـورت  حتـی  و  کـرد  پیش بینـی  را  آن  نمی تـوان  کـه  رفتـاری 

تفکیک شـده نیـز قابل پیش بینـی نیسـت )کاسـتی1،  1٩٩7؛ تویسـی2، ٢٠٠٢، 1٦(.
کامل به هـم می ریزند  کـه در آن عناصـر سیسـتم های پیچیـده نـه به طور  لبـه آشـوب3: جایـی اسـت 
کامـاًل نظـم می یابنـد. در ایـن محـدوده حیـات ضمـن دارا بـودن ویژگـی ثبـات بـرای تـداوم خـود،  و نـه 

کافی خالقیـت دارد )والـدروپ، 1993، 12(. کسـب اسـتحقاق حیـات، به انـدازه  بـرای 
کـه هـرگاه تحـت تأثیـر  براسـاس مفاهیـم بـاال، سیسـتم های پیچیـده از ایـن توانایـی برخوردارنـد 
خودجـوش  به طـور  گرفتنـد،  قـرار  آشـوب  لبـه  و  تعـادل  از  دور  شـرایط  در  بیرونـی،  و  درونـی  عوامـل 
و  انطبـاق  زمینه هـای  طریـق،  ایـن  از  تـا  دهنـد  بـروز  خـود  از  پیش بینی نشـده ای  نوپدیـد  رفتارهـای 

کننـد. فراهـم  را  بقـای خـود  درنتیجـه 

2. خاستگاه نظریه پیچیدگی
که از اواخر قرن بیسـتم به طور جدی مطرح شـده اسـت،  گرچـه نظریـه پیچیدگـی نظریـه نوینی اسـت  ا
اما خاسـتگاه آن را می توان در اندیشـه های باسـتان یافت. دمب اسـکی4 )2006، 245( ریشـه الزامات 
کالـج6 )2006( نیـز بـرای توصیـف  اولیـه سیسـتم های پیچیـده را در طبیعت گرایـی5 می دانـد. پونـد و 
کرده انـد، و از مـدل »پیچیدگـی  تحـول پیچیدگـی زیست شناسـی بـه چهـار مـدل طبیعت گـرا اشـاره 
گفتـه اولسـن7 )1393، 150(  نوپدیـد« به عنـوان یکـی از ایـن مدل هـای طبیعت گـرا نـام می برنـد. بـه 

1. Casti

2. Tosey

3. Edge of chaos

4. Dembski

5. Naturalism
6. Pond and College
7. Olssen
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خاسـتگاه اصلـی نظریـه پیچیدگـی، اندیشـه های چیـن و یونـان باسـتان اسـت. در تاریـخ علم جدید، 
کالن و بـر مبنـای فیزیـک عـدم _  کوانتومی1 را در سـطح خـرد و  آثـار پریگوژیـن، تحلیـل پیچیدگـی پسـا
کلیتـوس2  تعـادل  پیـش بـرده اسـت. پریگوژیـن اثـر نظریـه »شـدن« را براسـاس نظریـه تغییـر دائمـی هرا
تفسـیر، و برحسـب جنبه هـای تصادفـی، پیش بینی ناپذیـری، عـدم قطعیـت، آشـفتگی و نظام هـای 

کـرد. کوانتومی از جهـان ارائـه  عـدم _ تعـادل، فهمـی پسـا
کنونـی موردمطالعـه دانشـمندان پیچیدگـی را بیـان  کلیتـوس پیـش از ایـن بسـیاری از مفاهیـم  هرا
که یک نفـر نمی تواند دو بار  کیهـان اعتقـاد داشـت و عبارت معـروف وی  کـرده اسـت. وی بـه پویایـی 
کلیتوس  کند، بیانگر نظریه تغییر دائمی وی و توصیفی از خودنوگری است. هرا در یک رودخانه شنا 
کنـد و به طور خـاص، به  کـه بـر مطالعـه طبیعـت متمرکـز اسـت را تبییـن  کـرد شـیوه نویـن اندیشـه  تـالش 
پیونـد انسـان و طبیعـت عالقه منـد بـود. از منظـر وی دو مفهـوم در طبیعـت، یعنـی مقولـه تضـاد و مقولـه 
کثـرت3 واقعیـت را ممکـن می سـازند )پی رز4، 2007، 2(، امـا قرن ها پس از وی، در  ارتبـاط، وحـدت _ 

گرفتند. عصـر روشـنگری و تحـت تعالیـم دکارت5 برخـی از ایـن مقوله هـا مـورد تردید قـرار 
تفکیـک  ایـده  مبتنی بـر  غربـی  دیـدگاه  هفدهـم،  سـده  در   )29  ،1976( کاپـرا6  نظـر   براسـاس 
دکارتـی، منجـر بـه نوعـی قاعده منـدی افراطـی دوگرایـی روح/ مـاده شـد و نیوتـن نیـز مکانیـک خـود 
کالسـیک را بنـا نهـاد. پریگوژیـن نیـز از پافشـاری دکارت بـر پذیـرش  را بـر مبنـای آن قـرار داد و فیزیـک 
کـه در دیـدگاه نیوتـن نیـز تـداوم می یابد.  کاسـتی دیگـر اندیشـه دکارتـی یـاد می کنـد  قطعیـت، به عنـوان 
بـر  نیوتـن  و  دکارت  اندیشـه  تأثیـر  تحـت  نیـز  طبیعـت  در  نظـم  کمیـت  حا ماننـد  مفاهیمـی  همچنیـن 
از  دیـدگاه  ایـن  و همـکاران )2006، 19(  گفتـه هیالیـن7  بـه  یافـت.  اندیشـمندان غربـی سـلطه  تفکـر 
بـا قوانیـن  کـه  لحـاظ هستی شناسـی، همـه پدیده هـا را بـه حرکت هـای مسـتقل و بخش هـای مـادی 
کامـل، و  جبرگرایانـه هدایـت می شـوند، تقلیـل مـی داد و از لحـاظ شناخت شناسـی، بـر دانـش عینـی، 
کامـاًل منظـم و خـودکار  گذشـته و آینـده اصـرار می ورزیـد و جهـان را صرفـًا به مثابـه یـک ماشـین  خـاص 

1. Post - Quantum  
2. Heraclitus
3. Multiplicity-unit
4. Perez 
5. Decartes
6. Capra
7. Heylighen
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همچـون یـک سـاعت توصیـف می کـرد )تورچیـن1، 1990(. عالوه بـر نظـم، پذیـرش سـادگی طبیعـت 
کـه طبیعـت بـا  گفتـه دال2 )میسـون3، 1393، 260( ایـن بـاور  نیـز از ایده هـای مسـلط نیوتنـی اسـت. بـه 

سـادگی خشـنود اسـت، از دیگـر مفروضه هـای متافیزیکـی برآمـده از نوشـته های نیوتـن اسـت.
امـا در قـرن بیسـتم به تدریـج مفاهیمـی چـون قطعیـت، نظـم و سـادگی بـه چالـش خوانـده شـد و 
کنـار نظـم، علیـت غیرخطـی و درنهایـت پیچیدگی  ایده هـای عـدم قطعیـت و احتمـال، بی نظمـی در 
کسـی که از اندیشـه  گردیـد. برخـی از پوانـکاره، ریاضـی دان سـده نوزدهـم به عنـوان نخسـتین  مطـرح 
که ما نمی توانیم بخشـی از سیسـتم  کرد  پیچیدگی سـخن به میان آورده، نام برده اند. پوانکاره مطرح 
گرفتـه و بـه آن به طـور مجـزا بنگریـم )پریگوژیـن، 1997، 45(. پریگوژیـن )1997، 55( نیـز  را درنظـر 
گـر جهـان بـا سیسـتم های دینامیـک باثبـات  بـا نقـد سیسـتم های دینامیـک باثبـات چنیـن نوشـت: »ا
گرفتـه بـود، از پایـه بـا آنچـه در اطـراف خـود می بینیـم، متفـاوت بـود؛ جهانـی پیش بینی پذیـر و  شـکل 
گرایـش فیزیک دانان  کنیم «. والـدروپ )1993، 65(  کـه مـا امـور را پیش بینـی  ایسـتا بـود، و الزم نبـود 
بـه سیسـتم های  کـه فیزیک دانـان، سـیصد سـال  کـرد  کـرده و اظهـار  نقـد  را  بـه سیسـتم های خطـی 
کل، دقیقـًا بـا مجمـوع بخش هـای آن برابـر اسـت؛ بنابرایـن هـر  کـه در آن،  خطـی ای عالقه منـد بودنـد 
عنصـر بـدون توجـه بـه آنچـه بـرای سـایر بخش هـا رخ می دهـد، بـه امـور مربـوط بـه خـود می پـردازد. در 
گرما آشـکار  فیزیـک، ظهـور بالفعـل پیچیدگـی بـا قانـون دوم ترمودینامیـک و هدر رفتن انرژی به شـکل 

کـه هـم بـه برگشـت ناپذیری و هـم بـه ظهـور نظـم در بی نظمـی اشـاره دارد )مـورن، 2006، 2(. شـد 
درمجمـوع، یافته هـای نوینـی چـون عـدم قطعیت هایزنبـرگ4، اصل مکملیت بوهر5، سیسـتم های 
غیریکپارچـه پوانـکاره، سیسـتم های دور از تعـادل پریگوژیـن، لبـه آشـوب والـدروپ، و نظـم _  آزاد6 
سیسـتم ها،  کوانتـوم7،  نظریه هـای  سـایه  زیـر  متفاوتـی  اندیشـه های  طـرح  زمینه سـاز  همـه  کافمـن، 
سـیبرنتیک، سـاختارهای اتالفـی8، سیسـتم های انطباقـی پیچیـده9، آشـوب، و درنهایـت، نظریـه ای 

جامع تـر از نظریه هـای پیشـین، بـا عنـوان »نظریـه پیچیدگـی« شـد.

1. Turchin

2. Doll 
3. Masson
4. Heisenberg
5. Bohr
6. Order for Free
7. Quantum
8. Dissipative Structures
9. Complex Adaptive Systems
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گی های فلسفی نظریه پیچیدگی 3. ویژ

کامـل آن  کـه امـکان شناسـایی  براسـاس مبانـی هستی شناسـی نظریـه، واقعیـت، امـری پیچیـده اسـت 
وجـود نـدارد. همچنیـن دیدگاه هـای چندگانـه ای دربـاره واقعیت وجود دارد و به عبارتی چندسـطحی 
کاماًل قابل شناسـایی نیسـت، افـکار و نظریه ها، واقعیت  گفتـه مـورن )1383، 67( واقعیت  اسـت. بـه 
کافـی یـا اشـتباه بیـان می کننـد. ضـروری اسـت  را منعکـس نمی کننـد، بلکـه اغلـب، آن را به صـورت نا
کـه در واقعیـت  کـه واقع گـرا در مفهـوم پیچیـده باشـیم، عـدم  قطعیـِت واقعیـت را بفهمیـم و بدانیـم 
هنـوز امـکان وجـوِد ناآشـکار و نادیـده وجـود دارد. واقعیـت برخـالف دیـدگاه نیوتنـی، قطعـی و تعینـی 
بـر  پیچیدگـی  نظریـه  اسـت.  غیرقابل پیش بینـی  و  غیرقطعـی  غالبـًا  قطعیـت،  کنـار  در  بلکـه  نبـوده، 
که شـناخت واقعیت را دشـوار می داند، بنا شـده  مبنـای  نوعـی واقع گرایـی، امـا واقع گرایـی پیچیـده ای 
اسـت. علیـت نیـز از منظـر پیچیدگـی، برخـالف علیت مکانیکـی، امری غیرخطی، بازگشـتی، تعاملی 
گرچـه علیـت خطـی بـرای برخـی سیسـتم های بسـته تأثیرگـذار اسـت، امـا غالـب  و ارتباطـی اسـت. 
پدیده هـا، به ویـژه پدیده هـای طبیعـی، غیرخطـی هسـتند. چنیـن علیتـی، چندگانـه و حاصـل تعامـل 

عوامـل متعـددی اسـت.
واقعیـت،  سـطوح  و  پیچیدگـی  بالفصـل  پیامـد  نظریـه،  شناخت شناسـی  مبانـی  براسـاس 
امـکان  عـدم  اسـت.  اندیشـه  مسـتمر  چالـش  درنتیجـه  و  بشـر،  توسـط  آن  بـودن  غیرقابل شـناخت 
کامـل مـا از واقعیـت، مـا را از دو برداشـت متقابـل نادرسـت برحـذر مـی دارد، نخسـت اینکـه  شـناخت 
هیـچ حقیقتـی وجـود نـدارد، دیگـر اینکـه هـر آنچـه بـه آن دسـت می یابیـم، عیـن حقیقـت اسـت. بـه 
گفتـه دال )میسـون، 2008، 83( نظریـه پیچیدگـی با بررسـی حیطه »محدودیت های اندیشـه بشـری«، 
کـه امکانـات مشاهده نشـده در هـر موقعیـت طبیعـی را به عنـوان یـک عامـل بالقـوه  مـا را قـادر می سـازد 
بازبینـی، تحـول، و  بـرای  و  ناتمـام1  خـالق به رسـمیت بشناسـیم. هـر آنچـه عرضـه می کنیـم، همـواره 
گشـوده اسـت. بازتـاب صریـح ایـده محدودیـت شـناخت، پذیرش وجـود خطا در  تفسـیر آینـده، بـاز و 
کـه افـکار، بازتـاب  یافته هـای بشـری اسـت. مـورن و همـکاران )1387، 13( اسـتدالل می کننـد، ازآنجا
کـه پاسـکال بیـان می کنـد: »خالف یک  واقعیت هـا نیسـتند، مسـتعد ایجـاد خطـا هسـتند. همان گونـه 

حقیقـت، خطـا نیسـت، حقیقتـی مخالـف اسـت«.
و  جزءنگـر  تفکیکـی،  شـناختی  نـگاه  نقـد  مبتنی بـر  پیچیدگـی،  نظریـه   دیگـر  معرفتـی  ویژگـی 
کـه انسـان بـرای  سـاده گرای دکارتـی در سـده هفدهـم اسـت. ایـن دیـدگاه سـاده گرایانه  موجـب شـد 

1. Incomplete
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کـرده و بـه سـطح خـود تنـزل دهـد؛ غافـل از  شـناخت واقعیـت پیچیـده، آن را سـاده، تفکیکـی و مثلـه 
کامـل عناصـر پیچیـده و روابـط آن هـا امـری دشـوار اسـت. دیـدگاه تفکیکـی، همچنین  آنکـه شـناخت 
کل/ جـزء شـد. بـه  کیفیـت، سـوژه/ ابـژه، و  کمیـت/  موجـب طـرح دوشـقی هایی ماننـد تقابـل میـان 
کـه بشـر بـه پذیـرش  اعتقـاد مـورن )1379، 13( طـرح چنیـن تقابل هـای دوگانـه ای موجـب شـده اسـت 
»یـا ایـن یـا آن« محـدود شـده و از شـناخت همه جانبه بـاز بماند. البته در مقابل ایده دکارت، پاسـکال 
کل  گر  گـر اجزای آن را نشناسـم و نمی  توانم اجـزاء را بفهمم، ا کل را بفهمـم، ا کـه »نمی  توانـم  کـرد  ادعـا 

کـرد. را نشناسـم«، امـا دیـدگاه دکارت بـر نگـرش پاسـکال غلبـه 
پریگوژیـن و اسـتنجرز1 )1984( بـا نقـد نـگاه تفکیکـی بـه عیـن/ ذهـن بـر ماهیـت زمینـه ای بـودن2 
می توانـد  مشـاهده گر  یـک  آن  در  کـه  حالتـی  از  بایـد  علـم  کـه  مدعی انـد  و  می کننـد  کیـد  تأ دانـش 
کـه در  کنـد  کنـد )اثبات گـرا(، بـه نوعـی درک علمـی جدیـد تغییـر  واقعیـت فیزیکـی را از بسـترش جـدا 
آن حالـت، عالـم، درون جهـان مشاهده شـده قـرار می گیـرد. ایـن صاحب نظـران چنیـن درک نوینـی را 
ک4 )2006، 11(  »مفهـوم برداشـتی جدیـد از عینیـت«3 می نامند )دانایی فـرد، 1385، 194(. بای و بانا
کـه داننـده، بخشـی از آن  تعبیـر دانـش مشـارکتی یـا اجماعـی5 را بـرای توصیـف دانشـی بـه کار می برنـد 
که قرار اسـت شـناخته شـود، و مشـاهده گر، بخشـی از مشاهده شـده اسـت. چنین دانشی  چیزی اسـت 
زمان منـد، تبادلـی، و نیازمنـد بازسـازی مسـتمر اسـت. ایـن نگـرش منجـر بـه پیونـد رشـته های متنـوع 
رشـته ای  و شـکل گیری سـازماِن  قـراردادی،  مرزهـای  از  رفتـن  فـرا  فرارشـته ای،  رویکـرد  علمـی، طـرح 

کـه آرمـان آن، حـل مشـکالت پیچیـده جامعـه انسـانی اسـت. دانـش نوینـی شـده اسـت 
در حـوزه روش شناسـی، اندیشـه پیچیدگـی بـا اصرار بـر مکمل بودن دوگانگی ها، نقش مشـاهده گر 
کـه درنظـر داشـته باشـند  در پدیده هـای مشاهده شـده را آشـکار می کنـد و پژوهشـگران را وادار می کنـد 
بنـا  بـاور  ایـن  بـر  پیچیدگـی  می شـوند.  مطالعـه  کـه  هسـتند  پدیده هایـی  از  جزئـی  آن هـا  چگونـه  کـه 
کـه امـور به ظاهـر متناقضـی چـون تنـوع  کـه نوپدیـدی پژوهـش در شـرایطی بـروز می کنـد  شـده اسـت 
گونـه مکمـل نگریسـته شـوند )دیویـس  و افزونگـی، تعامـل و تمرکززدایـی، و تصـادف و انسـجام، بـه 
کـه بـا تـالش  و سـومارا، 2006، 169(. پیچیدگـی بـا تکیـه بـر عـدم قطعیـت، روش را مسـیری می دانـد 
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مسـتمر و پذیـرش امـکان خطـا، راهبردهـا را آزمـوده و امـکان شـناخت و فهـم را فراهـم می کنـد. نظریـه 
کنشـی، و رویکردهـای مشـارکتی  کل گرایانـه، روش شناسـی مطالعـه مـوردی، پژوهـش  از پژوهش هـای 

پژوهـش حمایـت می کنـد.

4. مفهوم برنامه درسی و مدل های آن

گفتـه مهرمحمـدی )1393، 1( برخـی یـک برنامـه درسـی را از دریچـه مؤلفه های تشـکیل دهنده آن  بـه 
بررسـی می کننـد. تایلـر1 در توصیـف برنامـه درسـی، بـه عناصـر )هـدف، انتخـاب تجربه هـای یادگیری، 
کـر2 بـه ده عنصـر )منطـق، غایت هـا و هدف هـا،  سـازمان دهی تجربه هـای یادگیـری و ارزشـیابی(، و ا
گروه بنـدی، مـکان، زمـان، و ارزشـیابی(  محتـوا، فعالیت هـای یادگیـری، نقـش معلـم، مـواد و منابـع، 
کـه عمدتـًا حـاوی تلقی هایـی اسـت  کالن تـر بـه آن می نگرنـد  اشـاره می کنـد. برخـی دیگـر، از منظـری 
کلی تـری داشـته و چندان  کـه ویژگـی  کـه از »یـک« برنامـه درسـی وجـود دارد و فهمـی را منتقـل می کنـد 
معـرف عناصـر برنامـه درسـی نیسـت. مقالـه حاضـر به برنامه درسـی براسـاس عناصر آن توجـه دارد، اما 

کلی تـر آن نیـز غافـل نبـوده اسـت. از تلقـی 
گفته اونیل3 )2010، 2(  گفته اند. به  همچنین پژوهشـگران از مدل های متنوع برنامه درسـی سـخن 
پژوهشـگران بـه دو »مـدل محصـول4« و »مـدل فراینـد5« اشـاره می کننـد )شـکل شـماره 1(. رد پای مدل 
کیـد بیـش از حـد بـر اهـداف  کـه به دلیـل تأ محصـول را می تـوان در نوشـته های تایلـر )1949( یافـت 
کـه از اسـتدالل بسـیار فنـی وسـیله بـه هـدف  گفتـه شـده اسـت  گرفتـه و  یادگیـری، مـورد انتقـاد قـرار 
کـه مـردم انجـام می دهنـد و نـه  کاری اسـت  کـرده اسـت. در مقابـل، مـدل فراینـد، دربـاره  اسـتفاده 
دربـاره تفکـر در زمینـه نتایـج یـا دربـاره مطالـب انتزاعـی؛ ایـن روش، واقع گـرا و روشـی قابل اسـتفاده 
کلیـدی، رویارویی هـا و محیط هـا، سـاده تر از نوشـتن نتایـج  کـردن پیام هـای  اسـت، زیـرا هماهنـگ 
کـه بـر  یادگیـری و به کارگیـری آن هـا بـرای برنامـه درسـی اسـت )نایـت6، 2001، 378(. الگـوی دیگـری 
کالیـن7 اسـت. وی براسـاس عناصـر نه گانـه، الگوهـای  عناصـر برنامـه درسـی متمرکـز شـده،  الگـوی 
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کـه عبارتنـد از: 1( الگـوی مبتنی بـر موضوع هـای درسـی  مختلفـی بـرای برنامـه درسـی ارائـه می دهـد 
مـدون؛ 2( الگـوی مبتنی بـر دانش آمـوز؛ 3( الگـوی مبتنی بر جامعه )مهرمحمـدی، 1381، 196-213(.

شكل شماره )1(. مدل های فرایند و محصول شكل گیری برنامه درسی )اونیل، 2010، 2(

5. طرح نظریه پیچیدگی در برنامه درسی

کاربرد آن در علوم انسانی، نه تنها برنامه درسی و زوایای پژوهش  از دهه 1980، پیدایش علم پیچیدگی و 
موضوعـات سـنتی را بسـط داده، بلکـه از آن مهم تـر اینکـه بـه روش شناسـی پژوهـش برخـی موضوعـات 
کرده و تفکرات سـنتی را تغییر داده اسـت )شـی هیویی و شـائودونگ1، 2012، 82(. نظریه پردازان  کمک 
بـا عنوان هـای مختلفـی ماننـد برنامـه درسـی سـنتی، تجویـزی،  کنونـی  پیچیدگـی، از برنامـه درسـی 
کاهش گـرا، برنامـه  کرده انـد. بـه بـاور آنهـا دیـدگاه  کاهش گـرا یـاد  مـدرن و بیـش  از همـه، برنامـه درسـی 
گریز ناپذیـر  کـه براسـاس موقعیت هـا و زمینـه، اصالح  پذیـر نیسـت و اثـرات  درسـی ای را تجویـز می کنـد 

کالرک2، 2008، 1004(. محیـط اجتماعـی را همـراه بـا تعـدد تأثیـرات آن منکـر می شـود )کولینـز و 
دال )1993( از الگـوی تایلـر به عنـوان برنامـه درسـی تجویـزی نـام بـرده و آن را نقـد می کنـد. بـه 
کلـی دکارت بـرای »انجـام صحیـح و جسـتجوی حقیقـت  گفتـه وی، الگـوی تایلـر نمونـه ای از روش 
کشـف مـوارد موجـود و مسـائل ازپیش معیـن، محـدود  در علـوم« اسـت. یادگیـری، در هـر دو مـدل، بـه 
اسـت. در ایـن سیسـتم بسـته، انتقـال اطالعـات می توانـد وجـود داشـته باشـد، امـا تغییرشـکل دانـش، 
کالس درس احتمااًل فرض هـا و باور ها را  خیـر. مـدل مکانیکـی، ویژگـی منطـق تایلـر اسـت. آمـوزش در 

1. Shihui and Shaodong
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کـرده و به سـمت پیوندهـای  کـه بدیهـی اسـت شـروع  زیـر سـؤال نمی بـرد، بلکـه ممکـن اسـت بـا امـری 
کـه از پیـش، تعییـن و ارزش گـذاری شـده اسـت را تقویـت، تثبیـت، یـا  کنـد تـا امـری را  خطـی حرکـت 

کنـد )کو هوک چـان1، 2002، 59(. اثبـات 
کـه نظریه هـای پیچیدگـی و آشـوب بـا ارائـه مفهـوم  دال )میسـون، 1393، 11( بـر ایـن بـاور اسـت 
متفاوتـی از برنامـه درسـی و تدریـس بـاز، پویـا، عقالنـی، خـالق و سیسـتم محور، منطـق برنامـه  درسـی 
تایلـر را تخریـب می کننـد. فهـم پیچیدگـی، فراینـد تبـادل شـیوه های تفکـر، رشـد و بـاروری ایده هـا و 
گفتـه شـی هیویی و شـائودونگ )2012، 83( دال، برنامـه درسـی  تسـریع و جریـان ایده هـا اسـت. بـه 
کـه در آن تمـام عناصـر، در هـم  بافته شـده و به طـور متقابـل عمـل  را یـک »سیسـتم پیچیـده« می دانـد 

می کننـد و فراینـد تشـکیل آن تکاملـی و از سـاده بـه پیچیـده اسـت.

6. استلزامات نظریه پیچیدگی در عناصر برنامه درسی

تعریـف  آن  عناصـر  مبنـای  بـر  را  درسـی  برنامـه  نظریه پـردازان،  از  برخـی  شـد،  بیـان  کـه  همان گونـه 
کرده انـد. بـا ایـن دیـدگاه، برای شـناخت اسـتلزامات این نظریـه در برنامه درسـی، می توان داللت های 

کـرد. مبانـی و مفاهیـم آن در هریـک از عناصـر را بررسـی 
کاهشـی، اهـداف  به طـور قطعـی و اغلـب  ˜ اهـداف برنامـه درسـی: در برنامـه درسـی تجویـزی و 
کنتـرل و پیش بینـی امـور تعییـن می شـوند، درحالی کـه سـاختار برنامـه درسـی به عنـوان یـک  به منظـور 
سیسـتم پیچیـده و بـر مبنـای ویژگـی خـود _ سـازمان ، درنتیجـه تعامـل میـان سیسـتم و محیـط، و نـه 
گرفتـه و از فراینـد غیرخطـی پیـروی می کنـد.  بـر مبنـای یـک طـرح درونـی ازپیش تعیین شـده شـکل 
همچنیـن به دلیـل ویژگـی نوپدیـدی و مبنـای عـدم  قطعیـت، برنامـه درسـی نوپدیـد، مسـتلزم پذیـرش 
»اشـتباهات« و »حـوادث غیرمترقبـه« اسـت. توجـه به امور غیرمنتظره، برنامه ریزان آموزشـی را با مسـائل 
و سـومارا )2008،  زعـم دیویـس  آن دیده انـد.  بـه  بـرای  اندکـی  آمـوزش  کـه  روبـه رو می کنـد  جدیـدی 
کـه در شـرایط پیچیدگـی درک می شـود، نبایـد بـه آن بـا دیـدگاه مهیـا شـدن بـرای آینـده  43( آموزشـی 
کشـف فضای رایج احتماالت فهمیده شـود و اهداف آتی  نگریسـت، بلکه باید بر مبنای مشـارکت و 
آن، اهدافـی احتمالـی  باشـند. به این ترتیـب، برنامـه درسـی مطلـوب نظریـه پیچیدگی، مدلـی از برنامه 
کـه چـه چیـزی قـرار اسـت به عنـوان نتیجـه  کیـد نمی کنـد  کـه به طـور دقیـق تا درسـی فراینـدی اسـت 

کنـد. فرایندهـای یادگیـری بـروز 

1. Koo Hok-chun



فصلنامه علمی _ پژوهشی

117
تبیین ویژگی های فلسفی 

نظریه پیچیدگی ...

کـه بـرای تشـریح  استیسـی1 و همـکاران از سـه حـوزه مختلـف مدیریـت آموزشـی سـخن می گوینـد 
نوعـی ساده سـازی  آن  کـه در  مفیـد اسـت: 1- حـوزه  عقالنـی  نیـز  برنامـه درسـی پیچیدگـی  ماهیـت 
کـه نیازمنـد دانسـتن چـه چیزهایـی هسـتند؛ 2- حوزه  گرفتـه و بـه افـراد اعـالم می شـود  افراطـی صـورت 
که  کنتـرل اسـت؛ 3- حـوزه پیچیدگـی در لبـه آشـوب  کـه به دلیـل هرج و مـرج امـور، خـارج از  ک  آشـوبنا
افـراد بـه شـناخت خودشـان و آنچـه نیازمنـد دانسـتن آن هسـتند، تشـویق می شـوند )جکسـون2، 2002، 
1(. به ا ین ترتیـب نظریـه پیچیدگـی، در قلمـرو اهـداف برنامـه درسـی، موقعیتـی معتدل میـان عقالنیت 

کـه اغلـب به واسـطه فراینـد نوپدیـد می شـود. )به عبارتـی قطعیـت( و آشـوب را پیشـنهاد می کنـد 
برنامـه  محتـوای  در  به صراحـت  واقعیـت  عـدم  قطعیـت  بـر  پیچیدگـی  نظریـه  کیـد  تأ محتـوا: 
کـردن بـر دانـِش )مطالـب( ثابـت و قطعـی در دنیایـی سرشـار از عـدم  درسـی بازتـاب می یابـد و تکیـه 
کیـد دارد. اسـبرگ و   قطعیـت را غیرواقع بینانـه دانسـته و به  جـای محتـوای یادگیـری، بـر فرایند هـا تأ
همـکاران )میسـون، 1393، 302( بـا اسـتناد بـه »نوپدیـدی«، معرفت شناسـی »نوپدیدگـرا« را به عنـوان 
کـرده و آمـوزش مدرسـه ای مبتنی بـر آن را چنین توصیـف می کنند: معرفت شناسـی پیچیدگـی پیشـنهاد 
کـه مشـغولیتی پویـا، خودتجدیدگـر و خـالق بـا »محتوا«  »آمـوزش مدرسـه ای مبتنی بـر عملـی اسـت 
کـه دانش آمـوزان به  وسـیله آن قـادر بـه پاسـخ گویی و درنتیجـه، خلـق جهان های  یـا »برنامـه درسـی« ای 
کسـب دانش  جدیـد می شـوند را ممکـن می سـازد. بـا ایـن مفهوِم دانش، هدف برنامه درسـی، تسـهیل 
کمتـر نگـران محتـوا و  دربـاره واقعیـت نخواهـد بـود. درحالی کـه محتـوا اهمیـت دارد، امـا برنامـه درسـی 
که محتـوای به کارگرفته شـده تا چه حد پاسـخ گو  شـیوه ارائـه آن اسـت، بلکـه بیشـتر به دنبـال ایـن اسـت 
اسـت. در اینجـا، محتـوای به کارگرفته شـده از پیـش مفـروض نیسـت، بلکـه از خـوِد موقعیـت تربیتـی 
پدیـدار می شـود. برنامـه درسـی، بـا توجـه بـه ایـن برداشـت از دانـش و جهـان، به  جـای آنکـه ابـزاری 

بـرای تثبیـت و تکـرار باشـد، ابـزاری بـرای پیدایـش جهان هـای جدید اسـت«.
را جایگزیـن  فراینـد  و  فعالیـت  بـر  تمرکـز  واقعیـت،  و  دانـش  میـان  تفکیـک  عـدم  به این ترتیـب، 
کتسـاب صـرف دانـش می کنـد و درنتیجـه امـکان خالقیت و تجدیدپذیری در محتوا و برنامه درسـی  ا

را فراهـم می نمایـد.
که در نظام های آموزشـی تدریس می شـود، می بایسـت  از نظر اندیشـمندان پیچیدگی، محتوایی 
گفته مورن )٢٠11، 1( بی تردید،  از حالت انتزاعی و ابزاری خارج شـده و زمینه ای و فرهنگی شـود. به 
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2. Jackson



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هشتم
شماره 4
پاییز 1395

118

دانـش بایـد از جدایـی بهره منـد شـود، ولـی عالوه بـر ایـن، بایـد به دنبـال شـکل گیری خـودش با اسـتناد 
قابلیت هـای عمومـی  توسـعه  مرتبـط  راهـکار  کـردن دانـش، دو  زمینـه ای  بـرای  باشـد. وی  زمینـه  بـه 
کـه بـا  ذهـن، و رویکـرد فرارشـته ای را پیشـنهاد می کنـد. مـورن )1383، 27( یـادآور می شـود، ذهنـی 
کـردن دانش هـا را از دسـت می دهـد و نمی توانـد آن هـا  رشـته های ]علمـی[ پـرورش می یابـد، زمینـه ای 
کـم شـدن مسـئولیت پذیری و  کل، بـه  ک  را در مجموعه هـای طبیعـی قـرار دهـد. ضعیـف شـدن ادرا

ضعـف در همبسـتگی منجـر شـده اسـت.
کـه دانـش بایـد زمینه ای باشـد، مـواد آموزشـی و منابع تأمین کننـده آن ها باید  از سـوی دیگـر، ازآنجا
بـا نهادهـای بومـی و محلـی و همچنیـن بـا نهادهـای فراملـی و فرافرهنگـی مرتبـط باشـند. مـورن )2006، 
بنیادیـن«1  کنونـی می نویسـد: »بایـد نهادهـای »فرهنـگ  آموزشـی  از سیسـتم های  انتقـاد  23( ضمـن 
کـه به آن پرداخته نشـده اسـت«. مـورن )1383، 5(  ایجـاد شـوند، چـون فرهنـگ   همـان چیـزی اسـت 
کامـاًل ناشـناخته مانده اند و یـا فراموش  کـه یـا  از هفـت موضـوع بنیـادی ضـروری در آمـوزش نـام می بـرد 
شـده اند. ایـن موضوعـات عبارتنـد از: محدودیت هـای شـناخت، خطـا2 و توهـم3، اصـول شـناخت 
شایسـته، آمـوزش وضعیـت انسـانی، آمـوزش هویـت زمینـی، مقابلـه با عـدم  قطعیت ها، آمـوزش تفاهم، 
کیـد می کنـد، بـه  کـه بـر اصـالح جایـگاه شـناخت در آمـوزش تأ و اخـالق نـوع بشـر. وی همان گونـه 
گرایـش دارد. موریسـون )2003، 292( نیـز از موضوعاتـی  پـرورش اخـالق فـردی، مدنـی و انسـانی نیـز 
ماننـد آمـوزش سیاسـی و شـهروندی، آمـوزش رسـانه ای، آمـوزش بوم شناسـی، فرصت های برابـر، آموزش 
آمـوزش  زیباشناسـی،  آمـوزش  اجتماعـی،  و  شـخصی  آمـوزش  بشـر،  حقـوق  آمـوزش  چندفرهنگـی، 

ارزش هـا، و آمـوزش انتقـادی به عنـوان مـواد مناسـب بـرای محتـوای آمـوزش نـام می بـرد.
راهکار دوم مورن، رویکرد فرارشـته ای اسـت. وی به عنوان یکی از نظریه  پردازان اصلی پیچیدگی، 
کـه آمـوزش  نتیجـه تفکـر فرارشـته ای را دسـتیابی بـه اهـداف عالی تـر اجتماعـی دانسـته و بیـان می کنـد 
کیهان شناسـی، فیزیـک، بیولـوژی و انسان شناسـی می پـردازد. ایـن اندیشـه  فرارشـته ای بـه روابـط میـان 
که امکان فراتر رفتن از تقلیل و تفکیک را فراهم می کند و نتیجه آن، اخالق، همبستگی،  کلیدی است 
که تغییر را از مقطع ابتدایی  کردن ایده خود پیشـنهاد می کند  و مسـئولیت اسـت. وی به منظور اجرایی 
کـه چگونـه ایـن  کـودک پاسـخ دهیـم  کنیـم و از طریـق تعلیـم و تربیـت مناسـب و تدریجـی، بـه  آغـاز 
موجوداتـی  تاریخـی،  و  اجتماعـی،  فیزیکـی،  _  شـیمیایی،  فیزیکـی  بیولوژیـک، هم زمـان  موجـودات 
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کـه در جامعـه ای بـا تبـادالت اقتصـادی زندگـی می کننـد )محمودنیـا و همـکاران، 1391، 81(. هسـتند 
انقطـاع  و  کـردن  مثلـه  بـا  کشـورها  تمـام  در  آموزشـی  »نظام هـای  مقدمـه(   ،1387( مـورن  نظـر  از 
کـه تنهـا بـه یـک بعـد از مسـائل،  کاهنـده می پردازنـد  شـناخت ها بـه پـرورش ذهن هـای تک بعـدی و 
بـا فراموشـی ابعـاد دیگـر آن هـا توجـه می کننـد. به این ترتیب، آمـوزش مدرسـه ای، دانشـگاهی و حرفه ای 
موجـود از مـا، نابینایـان سیاسـی به وجـود می آورنـد و از ایفـای مسـئولیت های شـهروندی مان جلوگیـری 
گرفتن از طیف وسـیع دانش اسـت  می کننـد«. فرارشـته ای نوعـی آمـوزش و پژوهـش مسـئله محور با یاری 
گاهی  کـه از انـزوای تحصیل کـردگان نهادهـای آموزشـی و بیگانگـی آن هـا بـا محتـوای سـایر رشـته ها و ناآ
و غفلـت آن هـا از مسـائل جامعـه جلوگیـری می کند و قابلیت ایجاد تحول در نظام های آموزشـی و سـوق 

گـون را دارد. گونا کنونـی، و قابلیـت انطبـاق بـا فرهنگ هـای  دادن آن هـا به سـوی حـل بحران هـای 
مدرسـه  سـازمان  در  محـوری  عنصـر  پیچیدگـی،  نظریـه  دیـدگاه  از  یادگیـری  یادگیـری:  فعالیـت 
اسـت. استیسـی، متفکـر پیچیدگـی، از سـه حـوزه مدیریـت و برنامـه درسـی عقالنـی، پیچیدگـی یـا لبه 
گونه هـای متفاوتـی انجـام می شـود. فعالیـت  کـه یادگیـری در آن هـا بـه  آشـوب، و آشـوب نـام می بـرد 
گفتـه جکسـون  یادگیـری در برنامـه درسـی در حـوزه ثبـات، براسـاس شـیوه سـنتی صـورت می گیـرد. بـه 
)2002، 2( در ایـن شـیوه، فرایند هـا بـرای رسـیدن بـه مقاصـد برنامه ریزی شـده ای فعالیـت می کننـد، امـا 
کنتـرل، قطعیـت، و مقاصـد  در حـوزه پیچیدگـی یـا لبـه آشـوب، به دلیـل سـیطره ایـده پیچیدگـی، از 
کاسـته شـده و احتمـال وقـوِع نـوآوری، تجربـه و خالقیـت در طراحـی برنامه ریـزی  ازپیش تعیین شـده، 
کنترل شـده اسـت، سـاختار ها  بیشـتر می  شـود. درحالی کـه نظـارت بـر برنامه ریـزی، هنـوز یـک فراینـد 
کنترل شـده هسـتند. از دیـدگاه ایـن نظریـه، یادگیـری در  کمتـر پیش بینی شـده و  بیشـتر اختیـاری، و 
کـم نیسـت.  کـه خالقیـت وجـود دارد، امـا هرج و مـرج بـر آن حا لبـه آشـوب محقـق می شـود، جایـی 
کنترل هـا را نیـز توصیـه نمی کنـد، زیـرا دراین صـورت یادگیـری در  گذاشـتن همـه  کنـار  نظریـه پیچیدگـی 
کـه پیامـد آن، سـردرگمی و در  نهایـت تحقـق نیافتـن یادگیـری اسـت. شـیوه  حـوزه آشـوب قـرار می گیـرد 

پیشـنهادی نظریـه پیچیدگـی، روش اعتدالـی یادگیـری از طریـق تعامـل اسـت.
کاربرد روشـنی دارد. الرسـن  _  گیری زبان دوم،  یادگیری در لبه آشـوب در برخی یادگیری ها مانند فرا
گیری زبان دوم، شـباهت هایی وجود   فریمـن1 )1997( بیـان می کنـد، میـان علم آشـوب/ پیچیدگـی و فرا
گیـری زبـان دوم یـک سیسـتم پیچیـده، پویـا و غیرخطـی اسـت و دیـدگاه نظریـه پیچیدگـی/  دارد. فرا
آشـوب مـا را در درک شـیوه های نویـن یـاری می دهـد؛ درحالی کـه مـا اغلـب بـه یادگیـری زبـان به عنـوان 
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کـه  یـک پـروژه خطـی می نگریـم. مـا ایـن بخـش را یـاد می دهیـم و سـپس بخـش دیگـر، و انتظـار داریـم 
گفتـه وی زبان هـا از طریـق آشـوب و نظـم محقـق  دانش آمـوزان، مـورد بـه مـورد، آن هـا را فـرا بگیرنـد. بـه 
می شـوند و رشـد خالقانـه آن در مـرز میـان ایـن دو صـورت می گیـرد. هنگامی کـه موضـوع جدیـدی مطرح 
می شـود، اغلـب به دنبـال دوره آشـوب، یـک دوره نظـم می آیـد. درنهایـت از طریـق تعامـل بـا دیگـران، 
نظمـی نویـن شـکل می گیـرد. تعریـف زبان هـا به عنـوان هویت هایـی ثابـت، ایسـتا، از طریـق امری بیشـتر 

کل گـرا بـه چالـش خوانـده شـده اسـت )حمیـدی تمجیـد، 2007، 15(. غیرخطـی، ارگانیـک و 
کالس درس در لبـه آشـوب، بـر حساسـیت به ورودی هـای متنوع )مثاًل  از نظـر فینـچ1 )2001( مفهـوم 
لبخنـد یـا بـاال انداختـن شـانه های معلـم(، بـاز بـودن در مقابـل انـواع درون دادهـای نویـن، سـازگاری 
بـا تغییـر نیازهـا و مزایـای یادگیـری، و نوپدیـدی سـاختارهای نویـن یادگیـری داللـت می کنـد. نظریـه 
آشـوب/ پیچیدگـی از دیـدگاه مشـارکت اجتماعـی زبـان دوم، بـدون حذف چشـم انداز روانشناسـانه، 
بازخـورد،  درنتیجـه   .)16  ،2007( تمجیـد،  )حمیـدی  می کنـد  حمایـت  وسـیع تر  چشـم اندازی  بـا  و 
آزادی دانـش آمـوزان و خالقیـت در لبـه اشـوب امـکان تنـوع در انجام تکالیف زبـان را فراهم می آورد. 
گیـری زبان باشـند.  معلمـان و یادگیرنـدگان زبـان بایـد متوجـه پیچیدگـی و غیرقابل پیش بینـی بـودن فرا
همچنیـن نظریـه آشـوب و پیچیدگـی، امـکان طـرح تکالیـف نویـن و غلبـه بـر نقـاط ضعـف تکالیـف و 
کمتر شـامل جزئیـات و پروژه های تدریس،  طـرح درس هـای پیشـین را فراهـم می کنـد. طـرح درس باید 

و بیشـتر دربردارنـده برنامه هـای اسـتراتژیک باشـد )سـیدرضایی، 2014، 31(.
کـه یادگیـری زبـان یـک فراینـد انعطاف پذیـر اسـت، معلمـان  کمـن2 )2008( ازآنجا از دیـدگاه بال
بـر مبنـای  کنـش نشـان دهنـد.  کنترلشـان وا بایـد قـادر باشـند در زمـان مقتضـی بـه عوامـل خـارج از 
نظریـه پیچیدگـی، برنامـه درسـی یادگیـری زبـان دوم ماننـد برنامـه درسـی سـنتی، چنـدان باثبـات و 
قطعـی نیسـت. ایـن نـوع از برنامـه درسـی اغلـب بـر تصمیم گیـری مشـترک توسـط معلـم و دانش آموزان 
کامپیوتـر  کاربـرد  بـه   )25  ،2014( سـلیمانی   .)24  ،2014 )سـلیمانی،  اسـت  مبتنـی  کالس درس  در 
کامپیوتـر3 نامیـده  کمـک  کـه یادگیـری زبـان بـا  به عنـوان ابـزار مؤثـر تدریـس و یادگیـری اشـاره می کنـد 
کـه  نتیجـه می گیـرد  کامپیوتـر  کمـک  بـا  زبـان  یادگیـری  و  از تطبیـق نظریـه پیچیدگـی  می شـود. وی 
هیـچ برنامـه ازپیش نوشته شـده ای وجـود نـدارد، بلکـه در طـول فراینـد تدریـس و یادگیـری بـر مبنـای 
پرسـش ها  دشـواری  سـطح  تغییـر  بـا  شـیوه  ایـن  می گیـرد.  شـکل  مشـترک  همـکاری  و  تصمیم گیـری 
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کامپیوتـر به عنـوان  براسـاس سـطح مهـارت زبان آمـوزان، تشـخیص بازخوردهـای فـوری آن را از طریـق 
می سـازد. امکان پذیـر  میانجـی،  یـک 

وابـط متقابـل ایـن دو توجـه دارد، در امر تحقق  کل، و همچنیـن ر کـه بـه جـزء و  نظریـه پیچیدگـی 
تحقـق  بـرای  و  می دهـد،  بهـا  او  اجتماعـی  شـرایط  نیـز  و  فـرد  بـودن  منحصربه فـرد  بـه  نیـز  یادگیـری 
گفتگـو توصیـه میکنـد. از نظـر زیمنـس1 )2004(،  کـره و  یادگیـری، تعامـل فـرد و جامعـه را از طریـق مذا
پیوندگرایـی به معنـای ادغـام اصـول دریافت شـده از نظریه هـای آشـوب، شـبکه، پیچیدگـی و خـود 
کنتـرل یادگیرنـده نیسـت )آندرسـن2،  _  سـازمان اسـت. بـا توجـه بـه انفجـار اطالعـات، یادگیـری در 
کلیـدی ای  2008، 14(. کوهـن3 و همـکاران )2011، 5( بیـان می کننـد، ارتبـاط و یادگیـری، متغیرهـای 
کـه یادگیـری از طریـق بازخـورد اتفـاق  هسـتند، و ارتبـاط مؤثـر و یادگیـری جمعـی زمانـی رخ می دهـد 
ارتبـاط و پیونـد میـان  توزیعـی جمعـی تبدیـل شـود.  بـه سیسـتم  از سیسـتم متفـرق،  بیفتـد و دانـش 
پیچیـده ای  انطباقـی  سیسـتم های  همگـی  کـه  یادگیـری  فراینـد  در  مؤثـر  انسـانی  عوامـل  و  نهادهـا 
کنـش، تغییـر، و سـازگاری در  هسـتند، به دلیـل توانایـی خـود _ سـازمان  امکان پذیـر شـده و موجـب وا
کمـک دامنـه  سیسـتم می شـود. یادگیـری بـه شـیوه ارتبـاط مسـتقل، مشـارکتی و چندگانـه شـبکه ای بـه 
گفتمـان میـان مدیـران، والدیـن، و سـاختارهای اقتصـادی و  گسـترده ای از تعامل هـای چندجانبـه و 
کـم، و از طریـق بازخـورد، و بـه شـیوه توزیعـی رخ می دهـد. این نظریه بر ارتباط چندسـویه  سیاسـی حا
کیـد دارد و ازایـن رو، فناوری هـای نوین و  کـره ای بـودن خلـق دانـش تأ و چندکانالـی، مشـارکتی و مذا
پیشـرفته آموزشـی ماننـد یادگیـری از راه دور، یادگیـری الکترونیـک، یادگیـری سـیار، و دوره آنالیـن بـاز 

سـیار انبـوه4 را بـرای تحقـق یادگیـری ترویـج می کنـد.
کـه از طریـق فنـاوری پیشـرفته توصیـه شـده اسـت، آمـوزش ریاضـی اسـت.  یکـی از آموزش هایـی 
 _ خـود  پیچیـده  سیسـتم های  ریاضـی،  کالس هـای  کـه  باورنـد  ایـن  بـر   )2003( اسـمیت  و  دیویـس 
کلیـر نیـز بـر همین مبنا ادعا می کنـد نظریه پیچیدگی،  سـازمان  و انطباقـی هسـتند )سـین کلیر5، 1(. سـین 
نظریـه  از  اسـتفاده  بـا  وی  می دهـد.  ارائـه  فنـاوری  بـا  تدریـس  تحلیـل  بـرای  محکمـی  چارچـوب 
کـرده و نتیجـه  پیچیدگـی، از چندیـن فنـاوری ، ازجملـه جـی. پـی. اس. در تدریـس ریاضـی اسـتفاده 

1. Siemens 
2. Anderson 
3. Cohen 
4. Distance Learning,  E-learning, M-learning & MobiMOOC
5. Sinclair
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گرچـه معلمـان و دانش آمـوزان هنـوز توانایـی اسـتفاده بهینـه از فناوری ها را ندارنـد، اما مفهوم  می گیـرد ا
سیسـتم یادگیـری پیچیـده، سـاختار مفیـدی بـرای تفکـر دربـاره تدریـس بـا فنـاوری اسـت.

کشیدن محتوای  که از مبانی شناختی نظریه است و به چالش  نقش معلم: زمینه ای بودن دانش 

کـه معلم باید متناسـب با شـرایط زمانی و مکانـی یادگیرنده، محتوا و  درسـی معیـن، داللـت بـر آن دارد 
کنـد. زمینـه ای شـدن دانـش، مسـتلزم بومی شـدن آن اسـت  نـوع دانـش و نیـز روش آمـوزش آن را تعییـن 
کنـد؛ ازایـن رو نظریـه پیچیدگی  کـه معلـم می توانـد در دسـتیابی بـه چنیـن مقصـودی نقـش مهمـی ایفـا 
کتاب هـای  در  آنچـه  بـاال  کنتـرل  بـا  کـه  نمی نگـرد  دانـش  صـرف  انتقال دهنـده  به عنـوان  معلـم  بـه 
درسـی تدویـن شـده اسـت را بـه دانش آمـوز بیامـوزد. از دیـدگاه میسـون )1393، 36( در برنامـه درسـی 
کـه  پیچیدگـی، نقـش معلـم از متخصـص و انتقال دهنـده، بـه تسـهیل گر یادگیرنـده، و معناسـاِز همـراه، 
یادگیرنـدگان را قـادر بـه پیونـد دادن دانـش جدیـد بـه دانش موجود می سـازد، تغییر می یابـد. یادگیری 
کتشـاف می شـود، نـه صرفـًا بازیافـت دانـش معیـن. وجـود معلم  تبدیـل بـه سـفری دسـته جمعی بـرای ا
به منظـور مداخلـه ای خردمندانـه در راسـتای چارچوب بنـدی و خلق شـرایطی بـرای یادگیری از طریق 
کـودکان، امـری حیاتـی اسـت. دال )1993، 162-173(  خـود _ سـازمان دهـی و بـرای دانـش نوپدیـد 
ایـن سـبک از تعامـل را براسـاس بازخـورد و بخشـی از فراینـد تکـراری انجـام _  نقـد _  انجـام _  نقـد 
کمـک بـه دانش آمـوزان بـرای توسـعه قدرت هـای ذهنـی و اجتماعی شـان از  کـه بـر  توصیـف می کنـد 
گفتگـو و نقدهـای سـازنده متمرکـز اسـت. معلـم در ایـن فراینـد، نقـش محـوری ایفـا می کنـد، امـا  طریـق 

ارزیابی کننـده انحصـاری نیسـت، بلکـه یـک ارزشـیاب مشـترک خواهـد بـود.
گـوژی، شـیوه ای میـان  از نظـر سـومارا و دیویـس )2006، 51( نظریه هـای پیچیدگـی در قالـب پدا
نـه  و  بی نقـش  نظاره  گـر  نـه  معلـم  کـه  می کننـد  پیشـنهاد  معلم محـور  و  یادگیرنده محـور  رویکردهـای 
کند و   هـم نیاز ها  کاردان می توانـد هـم برنامـه درسـی اجبـاری را اجرا  کنترل کننـده مطلـق اسـت. معلـم 
کالرک، 2008، 1004(.  و عالیـق آموزشـی فـردی و مشـارکتی دانش آمـوزان را شناسـایی نماید )کولینـز و 
همچنیـن، دیویـس و سـومارا )2006، 144( ایـده معلـم به عنـوان پژوهشـگر آموزشـی را از منظـر اندیشـه 
کـه هـم بـه  کـه معلمـان، شـرایطی را بـرای تعامـل ایده هـا فراهـم می کننـد،  کرده انـد  پیچیدگـی مطـرح 
موضوعـات خـاص وابسـته اند و هـم مسـئولیت  سـازماندهی سـاختارها را رهـا نمی کننـد )فـن ویـک1 و 

همـکاران، 2011، 41(.
ماننـد  پیچیـده،  انطباقـی  ویژگی هـای سیسـتم های  مـدارس  میسـون،  دیـدگاه  از  یادگیـری:  مـكان 

1. Fenwick



فصلنامه علمی _ پژوهشی

123
تبیین ویژگی های فلسفی 

نظریه پیچیدگی ...

)میسـون1،  می گذارنـد  نمایـش  بـه  را  غیرخطـی  سـازمان دهی های  و  پیش بینی ناپذیـری،  و  پویایـی 
بـا  کـه  شـده  تشـکیل  متعـدد  خرده سیسـتم های  از  کـه  اسـت  بـاز  سیسـتمی  مدرسـه،   .)34  ،1393
یکدیگـر و بـا محیـط خـارج از سیسـتم تعامـل دارنـد. اداره امـور پیوسـته متغیـر ایـن سـازمان ها مسـتلزم 
تعامـل  در  سـازمان  خرده سیسـتم های  و  عناصـر  بـا  مسـتمر،  به طـور  کـه  اسـت  پیچیـده ای  مدیریـت 
کنیم، اما  باشـد. در برنامه هـای مدرسـه بـا وجـود اینکـه می توانیـم نتایج جهانـی و همگانی را مشـاهده 
کشـف یـک رویکـرد خطـی و الگـوی  به دلیـل تفـاوت و تنـوع افـراد و سـاختارها، نمی توانیـم درصـدد 
کالس هـای درس، هرگونـه تغییـر  ازپیش تعیین شـده باشـیم. همچنیـن به دلیـل پیچیـده بـودن سـاختار 

جزئـی در آن می توانـد موجـب تغییـرات قابل توجهـی شـود.
و  زمانـی  محدوده هـای  تعییـن  پیچیدگـی،  تربیتـی  صاحب نظـران  دیـدگاه  از  یادگیـری:  زمـان 

بـرای دانش آمـوزان  برنامـه درسـی یکسـان  و  از محتـوا  اسـتفاده  و  معیـن  یادگیـری  برنامه هـای درسـی 
کـه تغییـر، مسـاوی یادگیـری و  کاهـش پیچیدگـی می شـود. آن هـا بـا ایـن اسـتدالل  هم سـن، موجـب 

می کننـد. حمایـت  مادام العمـر  و  مسـتمر  یادگیـری  از  اسـت،  پیوسـته  امـری 
کـه در عیـن ضـرورت ارائـه طـرح و محـدوده و  ارزشـیابی: اسـتلزام نظریـه در ارزشـیابی ایـن اسـت 

امـکان وضـع قوانیـن، می بایسـت به دلیـل ماهیـت خـود _ سـازمان ، غیرخطـی و پیچیـده فعالیت هـای 
یادگیـری، بـرای طـرح و اجـرای برنامـه درسـی، آزادی و انعطاف پذیـری زیـادی قائـل شـد. به دلیـل 
کیفـی بـودن تغییـرات، ارزشـیابی بایـد در طـول اجـرای ایـن فراینـد و  نوپدیـدی دنیـای اجتماعـی و 

براسـاس معیارهـای ارزشـیابی مـوردی، جزئـی و محلـی انجـام شـود.

7. استلزامات نظریه پیچیدگی در اصالح برنامه درسی

برنامـه درسـی مبتنی بـر مبانـی نظریـه  کـه چگونـه طـرح  ایـن پرسـش  بـه  کنـون به منظـور پاسـخ گویی  ا
پیچیدگـی قـادر بـه حـل برخـی مشـکالت در حیطـه برنامـه درسـی و اصالح آن اسـت، نخسـت برخی 
کـرده و سـپس هم زمـان راهکار پیشـنهادی نظریـه برای رفع  کنونـی را عنـوان  کاسـتی های برنامـه درسـی 

کاسـتی ها مطـرح می شـود. ایـن 
درسـی  برنامـه  مسـتمر:  تحـوالت  و  تغییـر  بـا  رویارویـی  بـرای  كنونـی  درسـی  برنامـه  انـدک  توانایـی 

سـنتی، از توانایـی خـود _ سـازمان  و سـازگاری خودجـوش و بـروز رفتارهـای نوپدیـد و  پیش بینی ناپذیر 
گاه بـا آن هـا مقابلـه  کـرده و  سیسـتم های پیچیـده یادگیرنـده، مدرسـه و برنامـه درسـی، چشم پوشـی 

1. Masson
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کامـل در عناصر برنامه درسـی را امری ناممکن  می کنـد، امـا نظریـه پیچیدگـی، ایجـاد قطعیـت و ثبات 
از  را  مسـائل  و  کـرده  پرهیـز  تنگ نظـری  از  علیـت چندعاملـی،  بـه  بـاور  به دلیـل  می دانـد. همچنیـن 
زوایـای مختلفـی بررسـی می کنـد. البتـه دراین صـورت نیـز به دلیـل درهم تنیدگـی و پیچیدگـی عوامـل 

کامـل مسـائل نـدارد. متنـوع و غیرقابل شـناخت بـرای انسـان، ادعایـی بـرای شـناخت 
کـه در طـول فراینـد یاددهـی، همواره با شـرایط عدم تعـادل و نابسـامانی روبه رو  واقعیـت ایـن اسـت 
می شـویم. پریگوژیـن و اسـتنجرز، از موقعیـت عدم تعـادل، و دال، از شـرایط نابسـامان به عنـوان شـرط 
گرفتن  گفته میسـون )1393، 36( سیسـتم با بهره  خود _ سـازمان  سیسـتم های پیچیده یاد می کنند. به 
ک و عدم تعادل، خود در راسـتای  از پیوند و ارتباط و بازخورد با محیط، قادر اسـت در شـرایط آشـوبنا
که از پایین به باال و شـبکه ای اسـت.  کند؛ سـازماندهی ای  سـازماندهی و بروز رفتارهای نوپدید اقدام 
کـه موقعیتـی میـان ثبـات و هرج و مـرج را درنظـر می گیـرد، قادر اسـت در شـرایط تغییـر با طرح  لبـه آشـوب 

کند. موقعیـت عدم تعـادل، از پذیـرش ثبـات محـض یـا تغییر محـض در برنامه درسـی جلوگیری 
نظریـه پیچیدگـی هنـگام روبـه رو شـدن بـا شـرایط عدم تعـادل و نابسـامانی، بـا بهـا دادن بـه امـر 
بازخـورد مسـتمر میـان یادگیرنـده و عوامـل انسـانی )معلـم، مدیـر، خانـواده و...( و غیرانسـانی )شـرایط 
اجتماعـی، فرهنگـی، و اقتصـادی(، بـر ضـرورت انعطاف پذیـری، پویایـی و بازبینـی مـداوم عناصـر 
کـرده و امکان انطبـاق، تعدیل  کیـد  برنامـه درسـی، ماننـد تعییـن اهـداف و محتـوا و شـیوه ارزشـیابی تأ

و تغییـر متناسـب بـا شـرایط جدیـد و درنتیجـه بهبـود عمـل تربیتـی را فراهـم می کنـد.
از منظـر پیچیدگـی، سـخن از ضـرورت تغییـر به دلیـل واقعیت وجود تنوع در امور اسـت. تنوع، بنیاد 
عمـل در حیطـه برنامـه درسـی را تشـکیل می دهـد؛ ازایـن رو سـاختار پیشـنهادی ایـن نظریـه، سـاختاری 
گونـی را جایگزین عناصر  گونا که تنـوع و  ارتباطـی، شـبکه ای و چندفرهنگـی بـرای برنامه درسـی اسـت 
یکسـان و ثابـت می کنـد. الزمـه تحقـق مطلـوب چنیـن ارتبـاط و پیونـدی، وجـود انتقـاد و انتقادپذیـری 
کلیـدی نظریـه  کـه از مفاهیـم  میـان عناصـر انسـانی برنامـه درسـی اسـت. افزون بـر ایـن، مفهـوم بازگشـت 
بازگشـت،  گفتـه دال )میسـون، 1993، 181(  بـه  کیـد دارد.  تأ ایـن ضـرورت  بـر  نیـز  پیچیدگـی اسـت 
به معنای تأمل در خود و در عوامل محیطی است. تأمل در خود، موجب خودانتقادی و خودآموزی، 
و تأمـل در محیـط، سـبب تعامـل بـا محیـط می شـود، و در هـر دو حالـت، پیامـد آن بازسـازی عناصـر 

گـون اسـت. گونا برنامـه درسـی و تعامـل بـا فرهنگ هـای 
عـدم پذیـرش خطـا و ابهـام در امـور: برنامه درسـی سـنتی رایج به دلیـل تأثیرپذیری از دیـدگاه مدرن، 

گریزان اسـت. این اصرار  بـر شـفافیت و قطعیـت و پرهیـز از امـور متناقـض مبتنـی بـوده و از ابهـام و خطا 
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گرچـه امـوری ماننـد تعییـن اهـداف، محتـوا، زمـان، و نحـوه ارزشـیابی را تسـهیل می کنـد، امـا باعـث 
کـه در فراینـد آمـوزش پدیـدار می شـوند،  گرفتـن واقعیت هـای مبهـم و ناشـناخته ای می شـود  نادیـده 
کـه واقعیـت بسـیار  درحالی کـه نظریـه پیچیدگـی بـر مبنـای عدم قطعیـت شـناخت، بـا ایـن اسـتدالل 
پیچیـده، و ابـزار و توانایـی مـا بـرای شـناخت، محـدود اسـت، جنبـه دیگـری از نـگاه واقع بینانـه بـه 
انسـان، بـا عنـوان پذیـرش امـکان خطـا، ابهـام و تناقض در فرایند شـناخت بشـر را ارائـه می دهد. مورن 
کـه اشـیاء یـا دنیـای خـارج را نشـان دهـد.  کـه شـناخت، آیینـه ای نیسـت  )1383( یـادآور می شـود 
شـناخت، دریانـوردی در اقیانوسـی از عدم قطعیت هـا در میـان جزیره هـای قطعیـت اسـت؛ ازایـن رو 
کـی )مرتبـط بـا حـواس(، خطاهـای ذهنـی )مرتبـط بـا تخیـل و  در آموزش و پـرورش بایـد خطاهـای ادرا

گرفتـه شـوند. توهـم(، خطاهـای فکـری )ناشـی از نظام هـای فکـری(، و خطاهـای عقلـی، درنظـر 
کنونـی، همـان تفکـر دکارتـی مبتنی بر تفکیک  تفكـر تفكیكـی و قطبـی: تفکـر غالـب بـر برنامـه درسـی 

میـان امـور مکمـل و به عبـارت روشـن تر، دیدگاهـی قطبـی اسـت، امـا نظریـه پیچیدگـی بـر مکمـل بـودن 
کیـد دارد. شـاید این اصـل، واقع بینانه تریـن و به عبارتی  دوگانگی هـا و اصـل مهـم همبسـتگی پیچیـده تأ
مطلوب ترین ویژگی نظریه باشـد، زیرا تعلیم و تربیت و برنامه درسـی را از افراط ها و تفریط های پیشـین 
کالیـن، الگوهـای رایـج برنامـه درسـی بـا تمرکـز بسـیار بـر برخـی عناصـر، ماننـد  دور می کنـد. براسـاس نظـر 
کنونـی یادگیرنـده بهـای زیادی  محتـوا و هـدف، از یادگیرنـده و نیازهـای وی غافـل شـده، و یـا بـه عالیـق 

کـه بـا آن روبـه رو خواهـد شـد، بی توجـه بوده انـد. داده، و بـه مسـائل واقعـی جامعـه و مشـکالت آتـی 
گرایش هـای افراطـی بـه  کـه الگوهـای یادشـده به دلیـل  نظریه پـردازان پیچیدگـی نیـز اعـالم می کننـد 
برخـی جنبه هـا، به تنهایـی الگـوی مناسـبی بـرای برنامـه درسـی به شـمار نمی آینـد. آن هـا با الهـام از اصل 
همبسـتگی پیچیـده عناصـر، و برخـالف نظریه هایـی ماننـد نظریه آشـوب، بـا بی برنامگی و سـردرگمی، 
مخالـف بـوده و آن را مانـع یادگیـری می داننـد و بـرای تحقـق یادگیـری، طرح هـای دوگانـه و پارادوکسـی 
انعطاف پذیـر و بـاز ارائـه می دهنـد. آن ها در توصیف برنامه درسـی پیچیدگـی از اصطالحات متناقضی  
کالرک، 2008، 1008(،  کره شده1 )کولینز و  مانند چارچوب های فعالیت، دموکراسی مشارکتی، اقتدار مذا
سـاختارهای رهـا2 )دیویـس، سـومارا و لوس کاپـالر3، 2000(، و محدودیت هـای توانمندسـاز4 )دیویـس و 
سـومارا، 2004( اسـتفاده می کننـد. چارچوب هـای فعالیـت، داللـت بـر فعالیت هـای آزاد دانش آمـوز در 

1. Activity Frames, Participatory Democracy & Negotiated Authority
2. Liberating Structures
3. Kaplar
4. Enabling Constrains
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یک محدوده دارد؛ دموکراسـی مشـارکتی نیز به آزادی فردی و همچنین، مسـئولیت اجتماعی فرد اشـاره 
گفتگـو و توافـق به دسـت  کـه متمرکـز نبـوده و بـا  کره شـده از قدرتـی حمایـت می کنـد  می کنـد؛ قـدرت مذا
کنـار هـم سـخن  آمـده اسـت؛ سـاختارهای رهـا، از سـازماندهی و تصـادف، و نیـز یکسـانی و تنـوع در 
کـه غنـی از امکانـات هسـتند، برخـی  می گویـد؛ محدودیت هـای توانمندسـاز، بـر قوانینـی داللـت دارنـد 
انـواع مرزهـای سیسـتم را حفـظ، و تعامـالت درونـی را تسـهیل می کننـد، و از بی ارتباطـی میـان عناصـر، 

جلوگیـری می نماینـد. ایـن  مفاهیـم می تواننـد در تعلیـم و تربیـت به عنـوان الگـو بـه کار رونـد.
کنـار  در  تفـاوت  و  تمایـز  بـه  هم زمـان  نهـادن  ارج  غیرتفکیکـی،  نگـرش  دیگـر  پیامدهـای  از 
یکپارچگـی و تجانـس در برنامـه درسـی پیچیدگی اسـت. نظریه  پیچیدگی، ماننـد رویکردهایی چون 
گریز ناپذیـر و طبیعـی می پذیـرد، ولـی  پست مدرنیسـم، تمایـز و تفـاوت میـان افـراد را به عنـوان واقعیتـی 
کنـار  کیـد نکـرده و از پیونـد و انسـجام در  برخـالف چنیـن رویکردهایـی، به طـور افراطـی بـر تمایـز، تأ
که همـه اسـتلزامات نظریه  کـرد  گرچـه نمی تـوان ادعـا  تفکیـک و تشـخیص سـخن می گویـد؛ بنابرایـن، 
پیچیدگـی در برنامـه درسـی، بـرای نخسـتین بار از طریـق این نظریه مطرح شـده اند، امـا می توان مدعی 
کیـد بـر ضـرورت اتخـاذ موضعـی معتـدل میـان دو حـد افراطـی و تفریطـی، از دسـتاوردهای  کـه تأ شـد 
اصـل  بـر  کیـد  تأ به دلیـل  پیچیدگـی  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  می شـود.  محسـوب  نظریـه  ایـن  خـاص 
همبسـتگی پیچیـده عناصـر، امـکان تعامـل دوجانبـه بسـیاری از دوگانگی هـای آسیب رسـان پیشـین را 
گرایش های  فراهـم می کنـد. تعامـل میـان تمرکزگرایی و تمرکززدایی، معلم محـوری و دانش آموزمحوری، 
کنار تمایز و  گرایش های ملی و فراملی و حتی سـیاره ای، توجه به پیوند و تجانس در  محلی و بومی و 
که اشـاره  کنار تدابیر شـخصی معلم، و بسـیاری از مواردی  تفاوت، توجه به برنامه اجباری مدرسـه در 

کاسـتی های موجـود در برنامـه درسـی به شـمار می آینـد. شـد، راهکارهـای مؤثـری بـرای جبـران 
كم توجهـی بـه عناصـر انسـانی برنامـه درسـی و واقعیـت پیچیـده و چندبعـدی آن هـا: معرفت شناسـی 

کرده بود،  کاهنده را در اندیشـه غربی نهادینه  کننده و تفکر  گونـه تفکـر، یعنـی تفکـر مجزا دکارتـی، دو 
کشـیده شـدند. این دو تفکر، شـاید بیـش از هر عرصه ای  کـه هـر دو توسـط نظریـه پیچیدگـی به چالـش 
کننـده،  مجزا تفکـر  مبنـای  بـر   )32  ،1383( مـورن  گفتـه  بـه  داشـته اند.  بازتـاب  انسان شناسـی  در 
موجـود  و  داده  دسـت  از  را  خـود  نهایـی  شـکل  کـه  اسـت  پـازل  یـک  قطعه قطعه شـده  بشـر، موجـود 
تشـکیل دهنده اش  فیزیکـی  مـاده  تنهـا  را  او  و  نـدارد  ارتباطـی  هیـچ  عالـم  بـا  کـه  اسـت  جزیره نشـینی 
کاهنـده نیـز وحـدت انسـانی تنهـا بـه بخـش صرفـًا زیسـتی _  کالبدشـناختی تنـزل  می انـگارد. بـا تفکـر 

می یابـد. نتیجـه چنیـن دیدگاه هایـی، ناپیدایـی پیچیدگـی انسـان اسـت.
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کـه شـناخت انسـان، یعنـی اینکـه بیـش از هـر  کننـده« اسـتدالل می کنـد  مـورن در نقـد تفکـر »مجزا
کیهانـی انسـان  کـرد. ایـن نظریـه بـه بعـد  چیـز بایـد او را در دنیـا قـرار داد و نـه اینکـه از دنیـا جدایـش 
مـورن  دیـدگاه  از  کرده انـد.  غفلـت  آن  از  حـدی  تـا  دیدگاه هـا  سـایر  می رسـد  به نظـر  کـه  کـرده  توجـه 
کیهانـی و زمینـی  کیهـان، طبیعـت و حیـات به وجـود آمده ایـم، و هم زمـان، موجوداتـی  )1383( مـا از 
کیهان شناسـی  گسـترده تر بوم شناسـی و  هسـتیم. دال )1993، 162( نیـز انسـان را بخشـی از چارچـوب 
کـرده اسـت. ایـن نظریـه بـدون  کیهان شناسـی توجـه خاصـی  دانسـته و در تدویـن برنامـه درسـی، بـه 
اینکـه ماننـد رویکردهـای مـدرن از محوریـت انسـان در برابـر طبیعـت سـخن بگویـد، بـا بهـا دادن بـه 
کیـد بر شـناخت ابعاد متنوع انسـان،  انسـان به عنـوان جزئـی از هسـتی و پرسـش از مبـدأ و مقصـد او و تأ

بـه یادگیرنـده به عنـوان عنصـر اصلـی یادگیـری و برنامـه درسـی می نگـرد.
گیـر ابعـاد متنـوع  کـه در الگوهـای برنامـه درسـی مختلـف پیشـین، طـرح فرا ایـن درحالـی اسـت 
انسـان  بـه  تایلـر،  و  بوشـامپ2،  آیزنـر1،  کالیـن،  کـر،  ا الگـوی  در  می خـورد.  به چشـم  کمتـر  انسـان، 
کافی توجه نشـده اسـت. حـال آنکه بر مبنـای ایده  به عنـوان عنصـر اصلـی فراینـد یادگیـری، بـه انـدازه 
پیچیدگـی، ضـرورت دارد در برنامـه درسـی از یادگیرنـده به عنـوان عنصـری مسـتقل نـام بـرده  شـده و به 

کتفـا نشـود. اشـاره تلویحـی در عناصـری ماننـد فعالیت هـای یادگیـری ا
کنونـی،  ترویـج دانـش تفكیكـی و انتزاعـی و تخصص گرایـی افراطـی: دانـش موردنظـر برنامـه درسـی 
میـان  انتزاعـی، عدم ارتبـاط  دانـش  بازتـاب  اسـت.  تخصصـی  انتزاعـی، مجـزا، تفکیکـی، و  دانشـی 
محتـوای آمـوزش و مسـائل واقعـی محیـط یادگیرنـدگان، غفلـت آن هـا از وقایـع جامعـه، و فقـدان انگیـزه 
گاهـی مقاومـت آن هـا در مقابـل یادگیـری خواهـد بـود، امـا دانـش پیچیدگـی، دانشـی زمینـه ای  الزم و 
شـرایط  یادگیرنـدگان،  انسـانی  هویـت  بـا  کـه  اسـت  )مـورن(  فرارشـته ای  و  اسـتنجرز(  و  )پریگوژیـن 
محیطی، و موقعیت آن ها در جامعه جهانی و سـیاره زمین مرتبط اسـت. برنامه درسـی مبتنی بر رویکرد 
کـه به دلیـل محـدود  فرارشـته ای، بـا پرهیـز از تخصصـی شـدن بیـش از حـد، از تربیـت متخصصانـی 
بـودن دانش شـان در رشـته ای خـاص، از یافته هـای سـایر علـوم بی نصیـب مانـده و از حـل معضـالت 
گفتـه دیویـس و سـومارا )٢٠٠8، 35( فرارشـته ای  میان رشـته ای عاجـز هسـتند، خـودداری می کنـد. بـه 
مختلـف،  رشـته های  در  پژوهـش، هـم  گـروه  اعضـای  کـه  اسـت  نگـرش  ایـن  کـردن  متزلـزل  درصـدد 
که از  پیشـینه ای دارنـد و هـم اغلـب دارای برنامـه پژوهشـی متفاوتـی می  باشـند؛ ایـن اعضـا به این دلیـل 

کار  کننـد. گـروه بـا یکدیگـر  گاهنـد، می  تواننـد به عنـوان یـک  دیدگاه  هـا و انگیزه هـای یکدیگـر آ
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جنبـه  مؤسسـه ها  و  دانشـگاه ها  برخـی  در  عملـی  به طـور  پیـش  دهـه  دو  از  فرارشـته ای  رویکـرد 
دانش آمـوزان  آن،  براسـاس  کـه  اسـت  مسـئله محور  رویکـردی  رویکـرد،  ایـن  اسـت.  یافتـه  کاربـردی 
گروه هایـی دربـاره مسـئله ای خـاص مطالعـه می کننـد و در تعامـل بـا هـم، ایده هایـی را در  در قالـب 
کـه از پیـش تمـام  مـورد مسـئله خـاص موردبررسـی، توسـعه می دهنـد. از دانش آمـوزان انتظـار نمـی رود 
کـه دانـش را  کـه بـرای حـل مسـئله الزم اسـت، داشـته باشـند، بلکـه به جـای آن، الزم اسـت  دانشـی را 
کنـد )بایـرن1، 2014،  کمـک  کـه قـادر باشـد بـه آن هـا در فهـم و حـل مشـکل،  کننـد  به گونـه ای تعییـن 
کامـل،  به طـور  درسـی  برنامـه  پرسـش محور،  نگـرش  در   )72  ،1374( مهرمحمـدی  گفتـه  بـه   .)47
ازپیش تعیین شـده، اسـتاندارد و یکنواخـت نیسـت و در برخـی مـوارد، حـق انتخـاب میـان محتـوا و 
فعالیت هـای یادگیـری در درس هـای مختلـف بـرای دانش آمـوزان وجـود دارد. ایـن عمل بـا چارچوب 
مصـوب بـرای برنامـه درسـی در موضوعـات مختلـف، منافاتـی نـدارد و در قالـب چنیـن چارچوبـی 

می تـوان بـرای دانش آمـوزان براسـاس عالقـه، پرسـش و نیازشـان، حـق انتخـاب قائـل شـد.
پذیـرش دانـش سلسـله مراتبی و بـاال  _ پاییـن: محتـوا و دانـش رایـج در برنامـه درسـی سـنتی، دانشـی 

کنترل می شـود، اما  کـه تنهـا توسـط تصمیم گیرنـدگان دولتی تعیین و  سلسـله مراتبی و بـاال _ پاییـن اسـت 
گروه بنیـان  کـره ای و مشـارکتی،  گفت وگویـی، مذا دانـش مطلـوب نظریـه پیچیدگـی، دانشـی توزیعـی، 
کـره میـان دسـت اندرکاران برنامـه درسـی تنظیـم  کـه محتـوا و سـاختار آن از طریـق مذا و شـبکه ای اسـت 
کنتـرل باال _ پایین  می شـود؛ به این ترتیـب، هـم از نابسـامانی بـه دور اسـت و هـم از تصمیم گیـری فردی و 
کـه از طریـق جـذب و  کیـد بـر مفهـوم پیونـد، دانشـی را توصیـه می کنـد  پرهیـز می کنـد. ایـن نظریـه بـا تأ

تطبیـق دانـش جدیـد بـا دانـش موجـود، درحـال بازسـازی اسـت )گارسـیا2 و همـکاران، 2014، 26(.
کـه پیـش از ایـن بیـان شـد، اونیـل از دو مـدل برنامه درسـی محصول )نتایجـی( و فرایندی  همان گونـه 
که برنامه براسـاس آن سـاخته شـده  که در مدل نتایجی، انسـجام از اهدافی سرچشـمه می گیرد  نام می برد 
کاماًل تعریف شوند. برنامه درسی فرایندی،  که نتایج می توانند  است، اما مدل فرایندی، منکر این است 
که چه چیزی قـرار اسـت به عنوان نتیجه  توجـه را جلـب می کنـد، امـا به صـورت دقیـق مشـخص نمی کنـد 
فرایندهـای یادگیـری آشـکار شـود؛ به این ترتیـب، برنامـه درسـی پیچیدگـی، نوعـی برنامـه درسـی فراینـدی 

که اهداف و محتوا در طول فرایند و بر پایه مشـارکت، بازسـازی می شـوند. محسـوب می شـود 
یادگیـری،  بـودن  غیرخطـی  و  نوپدیـدی، خودسـازمان  تنـوع،  پذیـرش  به دلیـل  پیچیدگـی  نظریـه 

1. Byrne
2. Garcia
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ماننـد  فناوری هایـی  می کنـد؛  توصیـه  را  غیرحضـوری  و  شـبکه ای  سـاختار  مبتنی بـر  آموزشـی  فنـاوری 
گ، آمـوزش مبتنی بـر وب، اینترنـت و ماهـواره  ازجمله ابزارهای نوین آموزشـی  رسـانه اجتماعـی، شـاپال
کـه بـر مبنـای پذیـرش پیچیدگـی و بـا محوریـت تعامـل توصیـه می شـوند. ایـن ابـزار در تحقـق  هسـتند 

یادگیـری جامـع، رابطـه ای و متنـوع و تسـهیل تغییـر آموزشـی، سـودمند هسـتند.
کنونـی غالبًا متأثـر از برنامه درسـی عقالنـی، هدف مدار و  کـه مـدارس  به این ترتیـب، نتیجـه می گیریـم 
کنترلی، تجویزی و خطی بودن، در رویارویی با  که به دلیل تعینی، باثبات،  کاهش گرا هستند  به عبارتی 
تغییـرات، از انعطاف پذیـری الزم برخـوردار نبـوده و افـراد را تنهـا بـرای رویارویی با یک موقعیت خاص، 
کاهـش داده و منجـر بـه عدم پذیـرش تغییر  آمـاده می کننـد، از عدم تعـادل می گریزنـد و امـکان خالقیـت را 
کیـد بـر رویکـرد  کاسـتی های یادشـده، بـا تأ شـرایط جدیـد می شـوند. نظریـه پیچیدگـی عالوه بـر جبـران 
بوم شناسـی در امر آموزش و ترویج دانش زمینه ای با توجه به مسـائل فرهنگی _ اجتماعی، قادر به تطبیق 

حـوزه آمـوزش و برنامـه درسـی بـا واقعیت های اجتماعی و تحوالت اخیر اسـت.
دارد.  گـون  گونا مسـائل  بـه  واقع بینانه تـری  خـود، دیـد  فلسـفی  مبانـی  به دلیـل  پیچیدگـی  نظریـه 
کنونـی، براسـاس آموزه هـای اندیشـه های غالـب در آن، از نـگاه واقع بینانـه بـه جهـان  نظـام آموزشـی 
واقع بینانـه،  نگرشـی  داشـتن  نیازمنـد  تربیـت،  و  تعلیـم  آنکـه  حـال  اسـت،  گرفتـه  فاصلـه  انسـان  و 
کـه نـه هیچ کـدام از ابعـاد حـذف شـود  چندبعـدی و جامـع دربـاره هسـتی و انسـان اسـت، به گونـه ای 
گـردد. تربیـت، امـری اسـت  کم رنـگ شـدن دیگـری  و نـه تأییـد بیـش از حـد یکـی از ابعـاد، موجـب 
کـه متشـکل از ابعـاد متنـوع جسـمی، ذهنـی، روانـی، و  کـه مخاطـب آن »یادگیرنـده« اسـت؛ انسـانی 
کارآمـد خواهـد  اجتماعـی اسـت. تعلیـم و تربیـت، به عنـوان طرحـی بـرای یادگیـری انسـان درصورتـی 
آمـوزش  بازتـاب  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  باشـد.  یادگیرنـده  متنـوع  وجـودی  ابعـاد  مبتنی بـر  کـه  بـود 
مـدرن، تمایـالت افراطـی بـه عقل گرایـی یـا حس گرایـی، قطعیت گرایـی یـا نسـبی گرایی، فردگرایـی یـا 
جمع گرایـی، واقع گرایـی یـا ایده آل گرایـی، رفتارگرایـی یـا شـناخت گرایی، تمرکزگرایـی یـا تمرکززدایـی، 
افراطـی  گرایش هـای  سـایر  و  فرایندمحـوری  یـا  نتیجه محـوری  معلم محـوری،  یـا  دانش آموزمحـوری 
اسـت، امـا نظریـه پیچیدگـی به دلیـل پرهیـز از نـگاه تفکیکـی بـه انسـان و توجـه بـه اصـل همبسـتگی 
گریـز از افـراط  و   پیچیـده عنصرهـا و مکمـل دانسـتن امـور به ظاهـر متناقـض، می توانـد راهـکاری بـرای 

تفریط هـای اندیشـه های پیشـین و تـالش بـرای تحقـق نوعـی اعتـدال باشـد.
کـه همـه مفاهیـم نظریـه پیچیدگـی بـرای نخسـتین بار مطـرح شـده اند ،  کـرد  البتـه نمی تـوان ادعـا 
کـه طـرح هم زمـان مؤلفه هـا و سـازماندهی آن هـا در قالـب یـک نظریـه، بـرای  امـا می تـوان مدعـی شـد 
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کـه طـرح نظریـه پیچیدگـی و اسـتلزامات  نخسـتین بار تحقـق یافتـه اسـت. همچنیـن الزم بـه ذکـر اسـت 
آن در حوزه هـای تربیتـی، به معنـای پذیـرش مطلـق همـه داللت هـای آن نبـوده و ممکـن اسـت همـه 
مفاهیـم نظریـه، قابل کاربـرد نباشـند، امـا ایـن امـر از ضرورت بررسـی نظریه نمی کاهـد. درنهایت می توان 
کرد )جدول شـماره 1(. اسـتلزامات برنامه درسـی سـنتی و برنامه درسـی پیچیدگی را به اختصار مقایسـه 

جدول شماره )1(. مقایسه استلزامات برنامه درسی سنتی و برنامه درسی پیچیدگی

برنامه درسی مشاركتی پیچیدگی كاهش گرای سنتی برنامه درسی 

کالس در حالت عدم تعادل، توصیه به یادگیری خالقانه و  حفظ 
رویکردهای یادگیری مسئله محور

کالس در حالت تعادل، توصیه به یادگیری در حد  حفظ 
تسلط و رویکردهای یادگیری موضوع محور

برقراری ارتباط مکملی میان امور دوگانه و ارائه نگرش غیرقطبی، 
کره ای و مشارکتی ترویج برنامه درسی مذا گرایش به یکی از امور دوگانه  و قطبی

ضرورت سازگاری میان منابع سه گانه اطالعات 
در طراحی برنامه درسی

محوریت یکی از منابع اطالعات 
)یادگیرنده، موضوعات، جامعه(

ترویج ساختار شبکه ای و توزیعی کید بر ساختار سلسله مراتبی تأ

پذیرش ابهام و تناقض در عناصر برنامه درسی، بها دادن به 
تجربه های انسانی و پذیرش امکان خطا در فرایند اندیشه و عمل

کید بر صراحت و شفافیت در عناصر برنامه درسی، بها  تأ
دادن اندک به تجربه های بشری و هراس از وقوع خطا در 

فرایند اندیشه و عمل

استقبال از تغییر و امور احتمالی و پیش بینی نشده مقاومت در برابر تغییر و امور غیرمنتظره

پذیرش قابلیت تطبیق و تحول عناصر برنامه درسی به دلیل ماهیت 
خود _ سازمان  و نوپدید آن ها

کنترل خارجی به دلیل عدم پذیرش ماهیت خود _  اتکا به 
سازمان  و نوپدید عناصر برنامه درسی

بازبینی مستمر برنامه درسی از طریق بازخورد دائم میان عناصر 
انسانی و غیرانسانی آن

پویایی اندک برنامه درسی به دلیل  ارتباط ضعیف عناصر 
آن

توجه خاص به یادگیرنده به عنوان عنصر مهم فرایند برنامه درسی 
و موجودی پیچیده، چندبعدی و غیرقابل پیش بینی و با تعامالت 

پیچیده با جهان هستی

درنظر داشتن یادگیرنده به عنوان مجری فرایند برنامه 
درسی و تمرکز بر برخی ابعاد انسان و جدا پنداشتن او از 

جهان هستی

آموزش دانش زمینه ای و مسئله محور و دانش توزیعی و ترویج 
رویکرد فرارشته ای و ارتباط میان محتوای آموزش و مسائل متنوع 

جامعه

کنترلی باال _ پایین  آموزش دانش انتزاعی و موضوع محور و 
و عدم ارتباط میان محتوای آموزش و مسائل واقعی محیط 

یادگیرنده

ترغیب خودانتقادی و تأمل در عوامل محیطی از طریق بازگشت کم توجهی به پرورش روحیه انتقادگری و تأملی به دلیل 
ترغیب به انفعالی بودن یادگیرنده

کشاندن زمان و مکان خاص برای یادگیری، و به کارگیری  به چالش 
فناوری های آموزشی فرامتنی و فرامکانی

کردن امر یادگیری به زمان و مکان خاص،  محدود 
محدودیت در به کارگیری منابع و ابزار آموزشی متنوع

به کارگیری آزادانه تدابیر شخصی معلم با درنظر داشتن برنامه درسی 
اجباری با تکیه بر مفاهیمی مانند دموکراسی مشارکتی

انتقال صرف دانش به یادگیرنده توسط معلم و براساس 
کنترلی باال _ پایین برنامه درسی 
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گرچـه نظریـه پیچیدگـی بـا طـرح مبانـی فلسـفی  کـه ا درنهایـت، طـرح ایـن نکتـه ضـروری اسـت 
کم بوده، برای متفکران این دیار اندیشـه ای  گذشـته بر اندیشـه غربی حا متفاوت با آنچه در قرن های 
گذشته، دربردارنده بسیاری از استلزامات  نو به شمار می آید، اما فرهنگ مذهبی و ملی ما از قرن های 
مثبـت ایـن نظریـه بـوده اسـت؛ اسـتلزاماتی ماننـد باور به محدودیت شـناخت انسـان، پرسـش از مبداء 
و مقصـد هسـتِی انسـان و ارتبـاط او بـا عالـم هسـتی و نیـز واقعیـت چندبعـدی او، نـگاه غیرتفکیکـی، 
گفتگـو، و رویکـرد فرارشـته ای، عصـاره بنیـادی فرهنـگ مـا را تشـکیل می دهنـد.  ضـرورت تعامـل و 
کامـل و پذیـرش احتمـال وقـوع خطـا در فکـر و عمـل، و نیـز  به عنـوان نمونـه، امکان ناپذیـری شـناخت 
گفتگو برای جبران نسـبی این محدودیت، باوری اسـت  کیـد اندیشـمندانی ماننـد مـورن بـر ضرورت  تأ
کرده انـد. ابن خلـدون  کیـد  کـه متفکـران مسـلمان، مدت هـا پیـش از ایـن در نوشـته های خـود بـر آن تأ
که بیان  کتاب »مقدمه« از منطق و احتمال خطا سخن می  گوید و یادآوری می کند  )1345، 329( در 
گفتگـو امکان پذیـر می شـود؛ ازایـن رو، فهم و تحقق بسـیاری از داللت های   دانـش از دو طریـق تعلیـم و 
کـه چنیـن اسـتلزاماتی  آن بـرای مـا بیـش از سـایر فرهنگ هـا امکان پذیـر بـوده و حتـی انتظـار می رفـت 
بسـیار پیـش از ایـن در عرصه هـای مختلـف، به ویـژه تعلیـم و تربیـت و برنامـه درسـی مـا اجـرا شـود، امـا 
کاهش گرایـی و تفکیکی غرب  کشـورها تحـت  تأثیر دیدگاه  آمـوزش و پـرورش نویـن مـا نیز همچون سـایر 
گرایـش بـه تمرکززدایـی، انعطاف پذیـری و خالقیـت، زمینـه را  گرفـت؛ البتـه در چنـد سـال اخیـر،  قـرار 

کرده اسـت. بـرای طراحـی و اجـرای برنامـه درسـی پیچیـده، مسـاعد 

بحث و نتیجه گیری

کـه بیـش از دو دهـه از ظهـور نظریـه پیچیدگـی در عرصـه آمـوزش نمی گـذرد، به نظـر می رسـد  ازآنجا
گفتگـو  انجـام پژوهش هـای مرتبـط بـا مفاهیـم نظریـه ماننـد نوپدیـدی، خـود _ سـازمان  و لبـه آشـوب و 
دربـاره ابهام هـای آن هـا و نیـز تبییـن اسـتلزامات آن هـا در برنامـه درسـی، ضـروری  باشـد. واقعیـت ایـن 
کاسـتی هایی ماننـد توانایـی  کاسـتی های زیـادی روبـه رو اسـت؛  کنونـی بـا  کـه برنامـه درسـی  اسـت 
انـدک بـرای رویارویـی بـا تغییـر و تحوالت مسـتمر، تفکر تفکیکی و قطبی، عـدم پذیرش خطا و ابهام 
کم توجهـی بـه عناصـر انسـانی برنامـه درسـی و واقعیـت پیچیـده و چندبعـدی آن هـا، ترویـج  در امـور، 
دانـش تفکیکـی و انتزاعـی و تخصص گرایـی افراطـی، و پذیـرش دانـش سلسـله مراتبی و بـاال _ پاییـن.
به نظـر می رسـد نظریـه پیچیدگـی به دلیـل مبانـی فلسـفی خـاص خود، در بسـیاری از مـوارد قادر به 
کشـور مـا، معلم محـور  کاسـتی های یادشـده اسـت. در حـال حاضـر برنامـه درسـی، به ویـژه در  اصـالح 
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کسـب دانـش و موضـوع معیـن، توسـط یادگیرنـده و از طریق  و موضوع محـور اسـت. یادگیـری به معنـای 
انتقـال صـرف دانـش توسـط معلـم تحقـق می یابـد. موضوعـات و محتـوای برنامـه درسـی درعمـل، بـا 
کـه یادگیرنـده در جامعـه بـا آن روبـه رو می باشـد، نامرتبـط اسـت و دانش آموختـگان  مسـائل واقعـی ای 
گرفتـن انفعالـی علومـی می کننـد  نظام هـای آموزشـی، مهم تریـن سـال های یادگیـری خـود را صـرف فـرا 
کارایـی اندکـی دارد؛ راهکار نظریـه پیچیدگی برای رفع ایـن معضل، زمینه ای  کـه درعمـل، بـرای آن هـا 
شـدن دانـش و تـالش بـرای تحقـق رویکـرد فرارشـته ای اسـت. بـه ایـن منظـور برنامـه درسـی بایـد بـر 
مبنـای آمـوزش مسـئله محور تنظیـم شـود و محتـوای متـون آموزشـی مـدارس و دانشـگاه ها، رشـته های 
اجتماعـی،  موضوعـات  بـا  رویارویـی  بـرای  علمـی  متنـوع  شـاخه های  از  و  نبـوده  تفکیکـی  علمـی 
سیاسـی، اقتصـادی، جهانـی، و سـیاره ای اسـتفاده شـود. تحقق رویکـرد فرارشـته ای همچنین موجب 
حـذف مرزهـای قـراردادی معین میان رشـته های علمـی و بی ارتباطی متخصصان رشـته های مختلف 

بـا یکدیگـر می شـود.
کتاب های درسـی می تواند براسـاس موضوعات همگانی  بـر مبنـای رویکـرد فرارشـته ای، محتوای 
عدالـت  فقـر،  تفاهـم،  صلـح،  طبیعـی،  منابـع  زیسـت،  محیـط  بهداشـت،  ک،  پوشـا غـذا،  ماننـد 
اجتماعـی، تاریخچـه حیـات بشـر و جایـگاه او در هسـتی، تنظیـم شـود و در هـر مبحثـی بـه ضـرورت از 
گرفتـه شـود؛ به این ترتیـب، به کارگیـری رشـته های متنـوع بـرای فهـم  کمـک  رشـته های علمـی مختلـف 
موضوعـات، جایگزیـن تخصصـی شـدن افراطـی رشـته ها می شـود. عالوه بـر این، انتخـاب موضوعات 
مشـترک و بومـی و مهارت هـای اجتماعـی همگانـی، امـکان جذابیـت محتـوا و ایجـاد حـس مشـترک، 

وحـدت، و تفاهـم میـان یادگیرنـدگان را فراهـم می کنـد.
کرده و دانش مشـارکتی  برنامه درسـی پیچیدگی، تحقق دانش توزیعی را جایگزین دانش متمرکز 
کنتـرل سلسـله مراتبی  کار قـرار می دهـد. ایـن برنامـه،  گفت وگـو و تعامـل را محـور  کـره ای از طریـق  و مذا
کیـد دارد، و از آشـوب و  کنتـرل افقـی تأ کشـیده و بـر  کنترلـی بـاال _ پاییـن و تمرکزگرایـی را به چالـش  و 
تمرکززدایـی نیـز پرهیـز می کنـد. نـگاه واقع بینانـه بـه همـه امـور آموزشـی و حفظ اعتـدال و پرهیـز از افراط 

و تفریـط  از مزایـای ایـن نظریه محسـوب می شـوند.
ویـی بـا تغییرات و تحـوالت می گریزد،  ویار کنونـی به دلیـل تـرس از بـروز خطـا، از ر برنامـه درسـی 
امـا برنامـه درسـی پیچیدگـی بـا توجـه بـه مفهـوم عدم قطعیـت، نقـش پذیـرش خطـا و ابهـام در بهبـود 
نظریـه  ایـن  می دانـد.  یادگیـری  در  نـوآوری  و  خالقیـت  الزمـه  را  آن  و  پذیرفتـه  را  یادگیـری  فراینـد 
در  کـه  به گونـه ای  می کنـد؛  اسـتقبال  تحـوالت،  از  تغییـر،  و  یادگیـری  دانسـتن  مسـاوی  بـا  همچنیـن 
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کنـار تعییـن غایت هـای آموزشـی، همـواره متوجـه احتمـال وقـوع امـور غیرمنتظـره در تدویـن و اجـرای 
برنامـه درسـی اسـت.

نظریـه پیچیدگـی بـا محـور قـرار دادن ارتبـاط، بازخـورد، و پیونـد در امـر یادگیـری، بـر تعامل عناصر 
کرده و سـبب یادگیری عمیق ، انعطاف پذیر، پایدار و خوشـایند می شـود.  کید  انسـانی برنامه درسـی تأ
کیـد بـر فهـم و پـرورش روحیـه  همچنیـن بـا اسـتفاده از فناوری هـای ارتباطـی پیشـرفته شـبکه بنیان، و تأ

گسـترش فراینـد یادگیری می گردد. انتقادگـری و انتقادپذیـری، باعـث بهبود و 
درنهایت، ویژگی برجسـته نظریه پیچیدگی نسـبت به سـایر رویکردها، توجه آن به انسـان و ابعاد 
کمتـر رویکـردی ماننـد  متنـوع وی اسـت. در میـان رویکردهـای برنامـه درسـی و مکتب هـای فلسـفی، 
نظریـه پیچیدگـی بـه یادگیرنـده و معلـم و سـایر عناصر انسـانی و به همه ابعاد پیچیـده و تعامالت آن ها 
توجـه خـاص دارد. همچنیـن برنامـه درسـی مبتنی بـر نظریـه پیچیدگـی، ضمـن پذیـرش واقعیـت تمایـز 
گروه هـای مختلـف و احتـرام بـه فرهنگ هـا و قومیت هـای متفـاوت، تدویـن و  میـان انسـان ها، اقـوام و 
اجـرای برنامـه ای بـا هـدف جهانی کـردن تفاهـم میـان همـه انسـان ها و تعلیـم و تربیـت چندفرهنگـی را 

هـدف قـرار می دهد.
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Abstract 
Complexity theory is a new theory originally introduced in natural sciences; 
however, recently it has been widely used in social sciences, and has been of great 
interest to educators in the last two decades. Since complexity theory is yet fairly 
unknown in the majority of fields of science in Iran, especially in education and 
curriculum development, it is necessary to describe its concepts and implications. 
The objective of this paper is to determine how the complexity theory and its 
implications can provide solutions for the current curriculum problems. This 
work presents a basic research approach, in which two philosophical research 
methods of “conceptual analysis: conceptual structure assessment” and “deductive 
method: practical syllogism” have been used. The results of this paper show that 
the application of philosophical features of the complexity theory can enable us 
to improve the current curriculums. Some of the implications of the complexity 
theory are: paying particular attention to the complex aspects of learners and their 
interactions with the universe; developing general mental abilities, applying trans-
disciplinary approaches and problem-based curriculums, promoting contextualized 
knowledge and selecting educational resources and materials related to ecological 
problems; replacing distributed, participatory and negotiating knowledge with 
controlled-based and hierarchy-based one; promoting lifetime learning and 
distance learning, emphasizing learning through feedback, connection and network 
interaction by applying the new complex network-based technologies, and being 
prepared for continuous changes in unpredictable situations.

Keywords: Complexity, self-organization, emergence, edge of chaos, 
connectedness.
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