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تبیین ویژ گیهای فلسفی نظریه پیچیدگی
و استلزامات آن در برنامه درسی
پروانه نجاریان
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دریافت1395/02/22 :؛ پذیرش1395/07/06 :

چکیده

نظر یـه پیچیدگـی ،نظر یـه نوینـی اسـت کـه از علـوم طبیعی منشـأ گرفته ،امـا پس از چنـدی در قلمرو
علـوم اجتماعـی نیـز گسـترش یافتـه و در دو دهه اخیر با شـتاب فزایندهای توسـط متخصصان تعلیم
و تربیـت مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه نظر یـه پیچیدگـی در ایـران ،در اغلـب
قلمروهـا و بهو یـژه در تعلیـم و تربیـت و برنامـه درسـی ،موضـوع ناشـناختهای اسـت ،ضـرورت دارد
مفاهیـم و داللتهـای آن تبییـن شـوند .مقالـه حاضـر بـا ایـن پرسـش تدو یـن شـده اسـت کـه چگونه
مفاهیـم و اسـتلزامات نظر یـه پیچیدگـی ،راهکارهایـی بـرای رفـع کاسـتیهای برنامـه درسـی کنونـی
ارائه میکنند؟ 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» .یافتههـای
مقالـه حکایـت از ایـن دارد کـه بـا یـاری گرفتـن از ویژگیهـای نو یـن فلسـفی نظر یـه پیچیدگـی،
میتـوان در جهـت اصلاح برنامـه درسـی کنونـی گام برداشـت .برخـی اسـتلزامات نظر یـه در برنامـه
درسـی عبارتنـد از :بهـا دادن بـه ابعـاد پیچیـده انسـان و تعامالت او با جهان هسـتی ،تحقق رویکرد
فرارشـتهای و برنامـه درسـی مسـئلهمحور ،ترو یـج دانـش زمینـهای و انتخـاب منابـع و مـواد آموزشـی
مرتبـط بـا مسـائل بومـی ،جایگزینـی دانـش توزیعی ،مشـارکتی ،و مذا کـرهای بهجای دانـش کنترلی
و سلسـلهمراتبی ،حمایـت از یادگیـری مادامالعمـر و یادگیـری از راه دور ،تأ کیـد بـر یادگیـری از طریـق
بازخـورد ،پیونـد ،و تعامـل چندجانبـه شـبکهای بـا بهکارگیـری فناور یهـای شـبکهبنیان پیچیـده
نو یـن آموزشـی ،و آمادگـی بـرای رویارو یـی بـا تحـوالت و موقعیتهـای غیرمنتظـره.
کلیدواژهها :پیچیدگی ،خود _سازمان ،نوپدیدی ،لبه آشوب ،پیوند
 .1دانشآموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
Email: prn.najarian@gmail.com

مقدمه

اندیشه پیچیدگی 1بهعنوان یک حوزه منسجم گفتمان ،رویکردی است که بیش از سی سال از ظهور
آن نمیگـذرد (دیویـس و سـومارا .)3 ،2008 ،2یافتههـای فیزیکدانانـی چـون پوانـکاره و پریگوژیـن،3
و ایدههـای زیستشناسـانی چـون والـدروپ و کافمـن ،4و نظـرات فیلسـوفان و جامعهشناسـانی چـون
باشلار ،پاسـکال و مـورن 5را میتـوان زمینهسـاز طـرح ایـن نظریـه دانسـت .نظر یـه پیچیدگـی ،ایـن
دیـدگاه جبرگرایانـه مدرنیسـتی الپالسـی و نیوتنـی 6کـه جهان امـری قابلپیشبینـی ،الگودهی ،خطی،
علیتپذیـر ،باثبـات و هدفمنـد اسـت را بـه چالـشطلبیـده و مدلهـای علـت و معلولی سـاده ،قابلیت
پیشبینـی خطـی ،و رویکـرد کاهشگرایـی ،7جزءنگـر و تفکیک 
یـتحلیلـی بـرای درک یـک پدیـده را
کنـار میگـذارد و آنهـا را بـا رویکردهـای ارگانیـک ،غیرخطـی و کلگـرا جایگز یـن میکنـد (موریسـون،8
 .)١ ،2006گرچـه منشـاء تفکـر پیچیدگـی در فیزیـک ،شـیمی ،سـیبرنتیک ،9علوم اطالعـات ،10و نظریه
سیسـتمها 11اسـت ،تفسـیرهای آن بهطـور فزاینـدهای در طیـف وسـیعی از حیط ههـای اجتماعـی بـهکار
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گرفته شـده اسـت .نظریه پیچیدگی با شـتاب کمتر ،اما فزایندهای ،توسـط متخصصان تعلیم و تربیت
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت (دیویـس و سـومارا.)35 ،٢٠٠٨ ،
صاحبنظـران تربیتـی پیچیدگـی بـر ایـن بـاور هسـتند کـه نهادهـای تربیتـی بـا تحـوالت درونـی و
بیرونی مانند افزایش تعداد دانشآموزان و دانشـجویان ،تنوع فرهنگها ،تحوالت اقتصادی ،علمی،
سیاسـی و تکنیکـی ،تحـول روشهـای یادگیـری و یاددهـی ،تنـوع رشـتههای تحصیلـی ،و تغییـر نحـوه
ارزشـیابی ،روبهرو هسـتند ،اما این نهادها بهدلیل سـلطه پارادایم سـادهنگر ،کاهشگرا و مدرنیسـتی در
برخـورد بـا تحـوالت یادشـده نا کارامـد بـود ه و کاسـتیهای متعـددی را بـروز دادهاند .به گفته موریسـون
( )287 ،2003مدلهـای مکانیکـی و خطـی برنامههـای درسـی ،دیگـر بـهکار نمیآینـد ،و شـبکهها
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

و برنامههـای درسـی پویـا و همـواره متغیـر و محیطهـای آشـفته رواج یافتهانـد .زمـان دیدگاههـای
سـادهگرایانه علیـت خطـی ،توانایـی پیشبینـی ،کنتـرل و هدایـت ماهرانـه ،و پیشـرفت علمـی عقـل
1
ابزارگـرا بهسـر رسـیده اسـت ،و دوران عـدمقطعیـت ،شـبکهها و پیوندهـا ،خـود _ سـازمان ،نوپدیـدی
فراتـر از زمـان از طریـق بازخـورد و ارتباطـات 2محیطهـای داخلـی و خارجـی ،تجمـع و نظـم بـدون
کنتـرل ،3وحتـی کنتـرل توزیـع ،بقـا و تحـول از طریـق انطبـاق و تغییـر فـرا رسـیده اسـت.
اهمیت نظریه پیچیدگی در جهان بهحدی اسـت که در یونسـکو ،کرسـیای با عنوان پیچیدگی
درنظـر گرفتـه شـده اسـت (مونتـوری )8 ،٢٠٠٨ ،4و در برخـی کشـورها ،کنفرانسهـا و انجمنهـای
فراوانـی بهمنظـور تبییـن مبانـی و راهکارهـای آن بـرای امـر آموزش تشـکیل شـده اسـت ،اما متأسـفانه در
کشـور مـا ایـن نظریـه در بیشـتر زمینههـا و بهویـژه در حیطـه تعلیـم و تربیـت و برنامـه درسـی ،همچنـان
موضـوع ناشـناختهای اسـت و فقـط بهتازگـی چنـد مقالـه و رسـاله آن را بررسـی کردهانـد.
مقالـه حاضـر بـر مبنـای ایـن پرسـش تدویـن شـده اسـت کـه «چگونـه بـا تبییـن ویژگیهـای فلسـفی
نظریـه پیچیدگـی و داللتهـای ضمنـی آن ،راهکارهایی برای اصالح کاسـتیهای برنامه درسـی غالب
ارائـه میشـود و بـا تکیـه بـر رابطـه تنگاتنگ نظریه و عمل ،چگونه میتوان در راسـتای بهبـود حوز ه عمل
تربیتی ،مانند برنامه درسـی و عناصر آن ،گام برداشـت؟» به این منظور در تبیین ویژگیهای فلسـفی ،از
روش «پژوهـش فلسـفی :تحلیـل مفهومـی »5اسـتفاده شـده اسـت که به گفته کومبـز و دنیلز 6بخش مهمی
از هر پژوهشـی در حوزه برنامه درسـی را تشـکیل میدهد ،زیرا سـاختارهای مفهومی ،نوع سیاستگذاری
ی را تعییـن میکنـد .کومبـز و دنیلـز ایـن نـوع پژوهـش را بـه سـه دسـته تقسـیم کرد هانـد کـه از
برنامـه درسـ 
آن میـان ،در ایـن پژوهـش از شـیوه «ارزیابـی سـاختار مفاهیـم »7اسـتفاده شـده اسـت کـه هـدف آن ،تنهـا
فهـم سـاختار مفهومـی زیرسـاز یـک نظریه نبـوده ،بلکه تعیین کفایت آن بـرای اسـتفاده در پژوهشهای
مربـوط بـه برنامـه درسـی ،و پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت که آیـا سـاختارهای مفهومی موردنظر ،نسـبت به
شـیوههای پیشـانظریهای تفکـر دربـاره وظایـف ،فعالیتهـا ،و مشـکالت و نیـز نسـبت بـه سـاختارهای
مفهومـی پیشـین ،پیشـرفتی ایجـاد میکننـد یا نـه (شـورت.)56 ،١٣٨7 ،8
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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در گام بعـدی و پـس از تبییـن مفاهیـم نظریـه ،از روش قیـاس عملـی اسـتفاده شـده اسـت .قیـاس
عملـی ،اسـتداللی اسـت کـه قضایـای آن توصیفـی هسـتند و نتایـج آن بهعنـوان مبنـای تصمیمگیـری و
عمـل بـهکار گرفتـه میشـود (النـون .)514 ،2001 ،1قضایـای توصیفـی در ایـن قیـاس ،مفاهیـم کلیـدی
و مبانـی هستیشناسـی ،شناختشناسـی ،و روششناسـی نظریـه پیچیدگـی هسـتند کـه بـا اسـتناد بـه
آنها ،قضایای تجویزی و بهعبارتی اسـتلزامات نظریه در عناصر برنامه درسـی اسـتنباط میشـوند .در
پایـان نیـز ارزیابیهایـی مقایسـهای میـان عناصـر و مفروضـات حا کم بر عناصر برنامه درسـی پیچیدگی
بـا مفروضـات پارادایمهـای رایـج ارائه شـده اسـت.
 .1مفهوم پیچیدگی

واژه «پیچیدگی» از لحاظ واژهشناسـی از واژه « »complectereمشـتق شـده اسـت که این واژه خود،
پیوسـتن سـر و تـه رشـتههای حصیـر و بهشـکل دایـره
از ریشـه « ،»plectereبهمعنـای بافتـن و بههم
ِ
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درآوردن آنهـا در کار حصیربافـی اسـت .وجـود پیشـوند « »comدر ایـن واژه بهمعنـای دوگانگ ِـی دو

عنصـری اسـت کـه در برابـر یکدیگـر قـرار میگیرنـد ،و درهـمپیچانـده میشـوند بـدونآنکـه دوگانگـی
آنهـا از بیـن بـرود (مـورن و همـکاران.)52 ،1388 ،
در توصیـف پیچیدگـی ،تعریفهـای متنوعـی ارائـه شـده اسـت ،امـا بهنظـر میرسـد تعر یـف
«ویژگی فرارشـتهای
دیویس و سـومارا از پیچیدگی از سـایر تعریفها جامعتر باشـد .براسـاس نظر آنها
ِ

2

پیچیدگـی ،ارائـه هرگونـه تعریـف محکمـی از ایـن حرکـت را دشـوار کـرد ه اسـت .بسـیاری از معتقـدان
بـه پیچیدگـی بـر ایـن باورنـد کـه ارائـه تعریـف خاصـی از آن امکانناپذیر اسـت .ما اندیشـه پیچیدگی
ً
را جایـی میـان بـاور بـه یـک جهـان کاملا قابلشـناخت و ثابـت ،و ایـن برداشـت کـه معنـا و واقعیـت،
بسـیار پویـا اسـت ،قـرار میدهیـم .درحقیقـت ،اندیشـه پیچیدگـی بـه هیچکـدام از ایـن دو حـد نهایـی
معتقـد نیسـت ،امـا بـه هـر دو گـوش فرامیدهـد( ».دیویـس و سـومارا.)3 ،2006 ،
همانگونـه کـه ارائـه تعریفـی قطعـی بـرای پیچیدگـی دشـوار اسـت ،بیـان تعریفـی واحـد از نظر یـه
پیچیدگـی نیـز بهآسـانی امکانپذیـر نیسـت ،امـا آنچـه بسـیاری از متفکـران بـر آن اتفـاق نظـر دارنـد
ایـن اسـت کـه نظریـه پیچیدگـی ،نگرشـی متفـاوت بـه جهـان هسـتی طـرح میکنـد کـه مدلهـای
سـاده علـت و معلولـی ،قابلپیشبینـی ،و خطـی را تعدیـل مینمایـد .در همیـن راسـتا اندیشـمندان،
1. Lannone
2. Transdisciplinary

مـوارد مختلفـی را بهعنـوان «مؤلفههـای نظریـه پیچیدگـی» مطـرح کردهانـد ،امـا از مفاهیـم زیـر میتـوان
بهعنـوان مؤلفههـای مشـترک و بنیـادی ایـن نظریـه یـاد کـرد.
خود _سازمان :این مؤلفه بهمعنای انتخاب از میان موقعیتهای یک نقطه انشعابی است که با قوانین
احتمـاالت تعییـن میشـود .بقـای سـازمان در طبیعـت از طریـق اداره مرکزی تحقق نمییابد و سیسـتمهای
خود _ سازمان  ،امکان انطباق با محیط غالب را امکانپذیر میکنند (پریگوژین.)71 ،1997 ،
نوپدیدی :بهمعنای رفتار کلی سیسـتم اسـت که از تعامل انبوه مشـارکتکنندگان ناشـی میشـود؛
رفتـاری کـه نمیتـوان آن را پیشبینـی کـرد و حتـی درصـورت دانسـتن اجـزای سیسـتم بهصـورت
تفکیکشـده نیـز قابلپیشبینـی نیسـت (کاسـتی١٩٩7 ،1؛ تویسـی.)١٦ ،٢٠٠٢ ،2
لبـه آشـوب :3جایـی اسـت کـه در آن عناصـر سیسـتمهای پیچیـده نـه بهطور کامل به هـم میریزند
ً
و نـه کاملا نظـم مییابنـد .در ایـن محـدوده حیـات ضمـن دارا بـودن ویژگـی ثبـات بـرای تـداوم خـود،
بـرای کسـب اسـتحقاق حیـات ،به انـدازه کافی خالقیـت دارد (والـدروپ.)12 ،1993 ،
براسـاس مفاهیـم بـاال ،سیسـتمهای پیچیـده از ایـن توانایـی برخوردارنـد کـه هـرگاه تحـت تأثیـر
عوامـل درونـی و بیرونـی ،در شـرایط دور از تعـادل و لبـه آشـوب قـرار گرفتنـد ،بهطـور خودجـوش
رفتارهـای نوپدیـد پیشبینینشـدهای از خـود بـروز دهنـد تـا از ایـن طریـق ،زمینههـای انطبـاق و
درنتیجـه بقـای خـود را فراهـم کننـد.
 .2خاستگاه نظریه پیچیدگی

ا گرچـه نظریـه پیچیدگـی نظریـه نوینی اسـت که از اواخر قرن بیسـتم بهطور جدی مطرح شـده اسـت،
اما خاسـتگاه آن را میتوان در اندیشـههای باسـتان یافت .دمباسـکی )245 ،2006( 4ریشـه الزامات
اولیـه سیسـتمهای پیچیـده را در طبیعتگرایـی 5میدانـد .پونـد و کالـج )2006( 6نیـز بـرای توصیـف
تحـول پیچیدگـی زیستشناسـی بـه چهـار مـدل طبیعتگـرا اشـاره کردهانـد ،و از مـدل «پیچیدگـی
نوپدیـد» بهعنـوان یکـی از ایـن مدلهـای طبیعتگـرا نـام میبرنـد .بـه گفتـه اولسـن)150 ،١٣93( 7
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 ،اندیشـههای چیـن و یونـان باسـتان اسـت .در تار یـخ علم جدید،
آثـار پریگوژیـن ،تحلیـل پیچیدگـی پسـا کوانتومی 1را در سـطح خـرد و کالن و بـر مبنـای فیز یـک عـدم _
تعـادل پیـش بـرده اسـت .پریگوژیـن اثـر نظریـه «شـدن» را براسـاس نظریـه تغییـر دائمـی هرا کلیتـوس

2

تفسـیر ،و برحسـب جنبههـای تصادفـی ،پیشبینیناپذیـری ،عـدم قطعیـت ،آشـفتگی و نظامهـای
عـدم _ تعـادل ،فهمـی پسـا کوانتومی از جهـان ارائـه کـرد.
هرا کلیتـوس پیـش از ایـن بسـیاری از مفاهیـم کنونـی موردمطالعـه دانشـمندان پیچیدگـی را بیـان
کـرده اسـت .وی بـه پویایـی کیهـان اعتقـاد داشـت و عبارت معـروف وی که یک نفـر نمیتواند دو بار
در یک رودخانه شنا کند ،بیانگر نظریه تغییر دائمی وی و توصیفی از خودنوگری است .هرا کلیتوس
تلاش کـرد شـیوه نویـن اندیشـه کـه بـر مطالعـه طبیعـت متمرکـز اسـت را تبییـن کنـد و بهطور خـاص ،به
پیونـد انسـان و طبیعـت عالقهمنـد بـود .از منظـر وی دو مفهـوم در طبیعـت ،یعنـی مقولـه تضـاد و مقولـه
ارتبـاط ،وحـدت _ کثـرت 3واقعیـت را ممکـن میسـازند (پیرز ،)2 ،2007 ،4امـا قرنها پس از وی ،در
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عصـر روشـنگری و تحـت تعالیـم دکارت 5برخـی از ایـن مقولههـا مـورد تردید قـرار گرفتند.
براسـاس نظـر کاپـرا )29 ،1976( 6در سـده هفدهـم ،دیـدگاه غربـی مبتنیبـر ایـده تفکیـک
دکارتـی ،منجـر بـه نوعـی قاعدهمنـدی افراطـی دوگرایـی روح /مـاده شـد و نیوتـن نیـز مکانیـک خـود
را بـر مبنـای آن قـرار داد و فیزیـک کالسـیک را بنـا نهـاد .پریگوژیـن نیـز از پافشـاری دکارت بـر پذیـرش
قطعیـت ،بهعنـوان کاسـتی دیگـر اندیشـه دکارتـی یـاد میکنـد کـه در دیـدگاه نیوتـن نیـز تـداوم مییابد.
همچنیـن مفاهیمـی ماننـد حا کمیـت نظـم در طبیعـت نیـز تحـت تأثیـر اندیشـه دکارت و نیوتـن بـر
تفکـر اندیشـمندان غربـی سـلطه یافـت .بـه گفتـه هیالیـن 7و همـکاران ( )19 ،2006ایـن دیـدگاه از
لحـاظ هستیشناسـی ،همـه پدیدههـا را بـه حرکتهـای مسـتقل و بخشهـای مـادی کـه بـا قوانیـن
جبرگرایانـه هدایـت میشـوند ،تقلیـل مـیداد و از لحـاظ شناختشناسـی ،بـر دانـش عینـی ،کامـل ،و
ً
ً
خـاص گذشـته و آینـده اصـرار میورزیـد و جهـان را صرفـا بهمثابـه یـک ماشـین کاملا منظـم و خـودکار
1. Post - Quantum
2. Heraclitus
3. Multiplicity-unit
4. Perez
5. Decartes
6. Capra
7. Heylighen

همچـون یـک سـاعت توصیـف میکـرد (تورچیـن .)1990 ،1عالوهبـر نظـم ،پذیـرش سـادگی طبیعـت
نیـز از ایدههـای مسـلط نیوتنـی اسـت .بـه گفتـه دال( 2میسـون )۲۶۰ ،1393 ،3ایـن بـاور کـه طبیعـت بـا
سـادگی خشـنود اسـت ،از دیگـر مفروضههـای متافیزیکـی برآمـده از نوشـتههای نیوتـن اسـت.
امـا در قـرن بیسـتم بهتدریـج مفاهیمـی چـون قطعیـت ،نظـم و سـادگی بـه چالـش خوانـده شـد و
ایدههـای عـدم قطعیـت و احتمـال ،بینظمـی در کنـار نظـم ،علیـت غیرخطـی و درنهایـت پیچیدگی
مطـرح گردیـد .برخـی از پوانـکاره ،ریاضـیدان سـده نوزدهـم بهعنـوان نخسـتین کسـیکه از اندیشـه
پیچیدگی سـخن به میان آورده ،نام بردهاند .پوانکاره مطرح کرد که ما نمیتوانیم بخشـی از سیسـتم
را درنظـر گرفتـه و بـه آن بهطـور مجـزا بنگریـم (پریگوژیـن .)45 ،1997 ،پریگوژیـن ( )55 ،1997نیـز
بـا نقـد سیسـتمهای دینامیـک باثبـات چنیـن نوشـت« :ا گـر جهـان بـا سیسـتمهای دینامیـک باثبـات
شـکل گرفتـه بـود ،از پایـه بـا آنچـه در اطـراف خـود میبینیـم ،متفـاوت بـود؛ جهانـی پیشبینیپذیـر و
ایسـتا بـود ،و الزم نبـود کـه مـا امـور را پیشبینـی کنیم » .والـدروپ ( )65 ،1993گرایـش فیزیکدانان
بـه سیسـتمهای خطـی را نقـد کـرده و اظهـار کـرد کـه فیزیکدانـان ،سـیصد سـال بـه سیسـتمهای
ً
خطـیای عالقهمنـد بودنـد کـه در آن ،کل ،دقیقـا بـا مجمـوع بخشهـای آن برابـر اسـت؛ بنابرایـن هـر
عنصـر بـدون توجـه بـه آنچـه بـرای سـایر بخشهـا رخ میدهـد ،بـه امـور مربـوط بـه خـود میپـردازد .در
فیزیـک ،ظهـور بالفعـل پیچیدگـی بـا قانـون دوم ترمودینامیـک و هدر رفتن انرژی بهشـکل گرما آشـکار
شـد کـه هـم بـه برگشـتناپذیری و هـم بـه ظهـور نظـم در بینظمـی اشـاره دارد (مـورن.)2 ،2006 ،
درمجمـوع ،یافتههـای نوینـی چـون عـدم قطعیت هایزنبـرگ ،4اصل مکملیت بوهر ،5سیسـتمهای
6
غیریکپارچـه پوانـکاره ،سیسـتمهای دور از تعـادل پریگوژیـن ،لبـه آشـوب والـدروپ ،و نظـم _ آزاد
کافمـن ،همـه زمینهسـاز طـرح اندیشـههای متفاوتـی زیـر سـایه نظریههـای کوانتـوم ،7سیسـتمها،
سـیبرنتیک ،سـاختارهای اتالفـی ،8سیسـتمهای انطباقـی پیچیـده ،9آشـوب ،و درنهایـت ،نظر یـهای
جامعتـر از نظریههـای 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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 .3ویژ گیهای فلسفی نظریه پیچیدگی

براسـاس مبانـی هستیشناسـی نظریـه ،واقعیـت ،امـری پیچیـده اسـت کـه امـکان شناسـایی کامـل آن
وجـود نـدارد .همچنیـن دیدگاههـای چندگانـهای دربـاره واقعیت وجود دارد و بهعبارتی چندسـطحی
ً
اسـت .بـه گفتـه مـورن ( )67 ،١٣٨٣واقعیت کامال قابلشناسـایی نیسـت ،افـکار و نظریهها ،واقعیت
را منعکـس نمیکننـد ،بلکـه اغلـب ،آن را بهصـورت نا کافـی یـا اشـتباه بیـان میکننـد .ضـروری اسـت
قطعیـت واقعیـت را بفهمیـم و بدانیـم کـه در واقعیـت
کـه واقعگـرا در مفهـوم پیچیـده باشـیم ،عـدم
ِ
وجـود ناآشـکار و نادیـده وجـود دارد .واقعیـت برخلاف دیـدگاه نیوتنـی ،قطعـی و تعینـی
هنـوز امـکان
ِ
ً
نبـوده ،بلکـه در کنـار قطعیـت ،غالبـا غیرقطعـی و غیرقابلپیشبینـی اسـت .نظر یـه پیچیدگـی بـر
مبنـای نوعـی واقعگرایـی ،امـا واقعگرایـی پیچیـدهای که شـناخت واقعیت را دشـوار میداند ،بنا شـده
اسـت .علیـت نیـز از منظـر پیچیدگـی ،برخلاف علیت مکانیکـی ،امری غیرخطی ،بازگشـتی ،تعاملی
و ارتباطـی اسـت .گرچـه علیـت خطـی بـرای برخـی سیسـتمهای بسـته تأثیرگـذار اسـت ،امـا غالـب
پدیدههـا ،بهویـژه پدیدههـای طبیعـی ،غیرخطـی هسـتند .چنیـن علیتـی ،چندگانـه و حاصـل تعامـل
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عوامـل متعـددی اسـت.
براسـاس مبانـی شناختشناسـی نظریـه ،پیامـد بالفصـل پیچیدگـی و سـطوح واقعیـت،
غیرقابلشـناخت بـودن آن توسـط بشـر ،و درنتیجـه چالـش مسـتمر اندیشـه اسـت .عـدم امـکان
شـناخت کامـل مـا از واقعیـت ،مـا را از دو برداشـت متقابـل نادرسـت برحـذر مـیدارد ،نخسـت اینکـه
هیـچ حقیقتـی وجـود نـدارد ،دیگـر اینکـه هـر آنچـه بـه آن دسـت مییابیـم ،عیـن حقیقـت اسـت .بـه
گفتـه دال (میسـون )83 ،2008 ،نظریـه پیچیدگـی با بررسـی حیطه «محدودیتهای اندیشـه بشـری»،
مـا را قـادر میسـازد کـه امکانـات مشاهدهنشـده در هـر موقعیـت طبیعـی را بهعنـوان یـک عامـل بالقـوه
خلاق بهرسـمیت بشناسـیم .هـر آنچـه عرضـه میکنیـم ،همـواره ناتمـام 1و بـرای بازبینـی ،تحـول ،و
تفسـیر آینـده ،بـاز و گشـوده اسـت .بازتـاب صریـح ایـده محدودیـت شـناخت ،پذیرش وجـود خطا در
یافتههـای بشـری اسـت .مـورن و همـکاران ( )13 ،۱۳۸۷اسـتدالل میکننـد ،ازآنجا کـه افـکار ،بازتـاب
واقعیتهـا نیسـتند ،مسـتعد ایجـاد خطـا هسـتند .همانگونـه کـه پاسـکال بیـان میکنـد« :خالف یک
حقیقـت ،خطـا نیسـت ،حقیقتـی مخالـف اسـت».
ویژگـی معرفتـی دیگـر نظریـه پیچیدگـی ،مبتنیبـر نقـد نـگاه شـناختی تفکیکـی ،جزءنگـر و
سـادهگرای دکارتـی در سـده هفدهـم اسـت .ایـن دیـدگاه سـادهگرایانه موجـب شـد کـه انسـان بـرای
1. Incomplete

شـناخت واقعیـت پیچیـده ،آن را سـاده ،تفکیکـی و مثلـه کـرده و بـه سـطح خـود تنـزل دهـد؛ غافـل از
آنکـه شـناخت کامـل عناصـر پیچیـده و روابـط آنهـا امـری دشـوار اسـت .دیـدگاه تفکیکـی ،همچنین
موجـب طـرح دوشـقیهایی ماننـد تقابـل میـان کمیـت /کیفیـت ،سـوژه /ابـژه ،و کل /جـزء شـد .بـه
اعتقـاد مـورن ( )13 ،1379طـرح چنیـن تقابلهـای دوگانـهای موجـب شـده اسـت کـه بشـر بـه پذیـرش
«یـا ایـن یـا آن» محـدود شـده و از شـناخت همهجانبه بـاز بماند .البته در مقابل ایده دکارت ،پاسـکال
ادعـا کـرد کـه «نمیتوانـم کل را بفهمـم ،ا گـر اجزای آن را نشناسـم و نمیتوانم اجـزاء را بفهمم ،ا گر کل
را نشناسـم» ،امـا دیـدگاه دکارت بـر نگـرش پاسـکال غلبـه کـرد.
پریگوژیـن و اسـتنجرز )1984( 1بـا نقـد نـگاه تفکیکـی بـه عیـن /ذهـن بـر ماهیـت زمینـهای بـودن

2

دانـش تأ کیـد میکننـد و مدعیانـد کـه علـم بایـد از حالتـی کـه در آن یـک مشـاهدهگر میتوانـد
واقعیـت فیزیکـی را از بسـترش جـدا کنـد (اثباتگـرا) ،بـه نوعـی درک علمـی جدیـد تغییـر کنـد کـه در
آن حالـت ،عالـم ،درون جهـان مشاهدهشـده قـرار میگیـرد .ایـن صاحبنظـران چنیـن درک نوینـی را
«مفهـوم برداشـتی جدیـد از عینیـت» 3مینامند (داناییفـرد .)۱۹۴ ،۱۳۸۵ ،بای و بانا ک)11 ،2006( 4
تعبیـر دانـش مشـارکتی یـا اجماعـی 5را بـرای توصیـف دانشـی بـهکار میبرنـد کـه داننـده ،بخشـی از آن
چیزی اسـت که قرار اسـت شـناخته شـود ،و مشـاهدهگر ،بخشـی از مشاهدهشـده اسـت .چنین دانشی
زمانمنـد ،تبادلـی ،و نیازمنـد بازسـازی مسـتمر اسـت .ایـن نگـرش منجـر بـه پیونـد رشـتههای متنـوع
علمـی ،طـرح رویکـرد فرارشـتهای ،فـرا رفتـن از مرزهـای قـراردادی ،و شـکلگیری
سـازمان رشـتهای
ِ
دانـش نوینـی شـده اسـت کـه آرمـان آن ،حـل مشـکالت پیچیـده جامعـه انسـانی اسـت.
در حـوزه روششناسـی ،اندیشـه پیچیدگـی بـا اصرار بـر مکمل بودن دوگانگیها ،نقش مشـاهدهگر
در پدیدههـای مشاهدهشـده را آشـکار میکنـد و پژوهشـگران را وادار میکنـد کـه درنظـر داشـته باشـند
کـه چگونـه آنهـا جزئـی از پدیدههایـی هسـتند کـه مطالعـه میشـوند .پیچیدگـی بـر ایـن بـاور بنـا
شـده اسـت کـه نوپدیـدی پژوهـش در شـرایطی بـروز میکنـد کـه امـور بهظاهـر متناقضـی چـون تنـوع
و افزونگـی ،تعامـل و تمرکززدایـی ،و تصـادف و انسـجام ،بـه گونـه مکمـل نگریسـته شـوند (دیو یـس
و سـومارا .)169 ،2006 ،پیچیدگـی بـا تکیـه بـر عـدم قطعیـت ،روش را مسـیری میدانـد کـه بـا تلاش
1. Stengers
2. Contextualization
3. New Conception of Objectivity
4. Bai and Banack
5. Participatory Knowing or Consensuality
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مسـتمر و پذیـرش امـکان خطـا ،راهبردهـا را آزمـوده و امـکان شـناخت و فهـم را فراهـم میکنـد .نظر یـه
از پژوهشهـای کلگرایانـه ،روششناسـی مطالعـه مـوردی ،پژوهـش کنشـی ،و رویکردهـای مشـارکتی
پژوهـش حمایـت میکنـد.
 .4مفهوم برنامه درسی و مدلهای آن

بـه گفتـه مهرمحمـدی ( )1 ،1393برخـی یـک برنامـه درسـی را از دریچـه مؤلفههای تشـکیلدهنده آن
بررسـی میکننـد .تایلـر 1در توصیـف برنامـه درسـی ،بـه عناصـر (هـدف ،انتخـاب تجربههـای یادگیری،
سـازماندهی تجربههـای یادگیـری و ارزشـیابی) ،و ا کـر 2بـه ده عنصـر (منطـق ،غایتهـا و هدفهـا،
محتـوا ،فعالیتهـای یادگیـری ،نقـش معلـم ،مـواد و منابـع ،گروهبنـدی ،مـکان ،زمـان ،و ارزشـیابی)
ً
اشـاره میکنـد .برخـی دیگـر ،از منظـری کالنتـر بـه آن مینگرنـد کـه عمدتـا حـاوی تلقیهایـی اسـت
یتـری داشـته و چندان
کـه از «یـک» برنامـه درسـی وجـود دارد و فهمـی را منتقـل میکنـد کـه ویژگـی کل 
معـرف عناصـر برنامـه درسـی نیسـت .مقالـه حاضـر به برنامه درسـی براسـاس عناصر آن توجـه دارد ،اما
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از تلقـی کلیتـر آن نیـز غافـل نبـوده اسـت.
همچنین پژوهشـگران از مدلهای متنوع برنامه درسـی سـخن گفتهاند .به گفته اونیل)2 ،2010( 3
پژوهشـگران بـه دو «مـدل محصـول »4و «مـدل فراینـد »5اشـاره میکننـد (شـکل شـماره  .)1رد پای مدل
محصـول را میتـوان در نوشـتههای تایلـر ( )۱۹۴۹یافـت کـه بهدلیـل تأ کیـد بیـش از حـد بـر اهـداف
یادگیـری ،مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه و گفتـه شـده اسـت کـه از اسـتدالل بسـیار فنـی وسـیله بـه هـدف
اسـتفاده کـرده اسـت .در مقابـل ،مـدل فراینـد ،دربـاره کاری اسـت کـه مـردم انجـام میدهنـد و نـه
دربـاره تفکـر در زمینـه نتایـج یـا دربـاره مطالـب انتزاعـی؛ ایـن روش ،واقعگـرا و روشـی قابلاسـتفاده
اسـت ،زیـرا هماهنـگ کـردن پیامهـای کلیـدی ،رویاروییهـا و محیطهـا ،سـادهتر از نوشـتن نتایـج
یادگیـری و بهکارگیـری آنهـا بـرای برنامـه درسـی اسـت (نایـت .)378 ،۲۰۰۱ ،6الگـوی دیگـری کـه بـر
عناصـر برنامـه درسـی متمرکـز شـده ،الگـوی کالیـن 7اسـت .وی براسـاس عناصـر نهگانـه ،الگوهـای
1. Tyler
2. Akker
3. O’Neill
4. Product Model
5. Process Model
6. Knight
7. Klein

مختلفـی بـرای برنامـه درسـی ارائـه میدهـد کـه عبارتنـد از )1 :الگـوی مبتنیبـر موضوعهـای درسـی
مـدون؛  )2الگـوی مبتنیبـر دانشآمـوز؛  )3الگـوی مبتنیبر جامعه (مهرمحمـدی.)196-213 ،1381 ،

شکل شماره ( .)1مدلهای فرایند و محصول شکلگیری برنامه درسی (اونیل)2 ،2010 ،
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 .5طرح نظریه پیچیدگی در برنامه درسی

از دهه  ،۱۹۸۰پیدایش علم پیچیدگی و کاربرد آن در علوم انسانی ،نهتنها برنامه درسی و زوایای پژوهش
موضوعـات سـنتی را بسـط داده ،بلکـه از آن مهمتـر اینکـه بـه روششناسـی پژوهـش برخـی موضوعـات
کمک کرده و تفکرات سـنتی را تغییر داده اسـت (شـیهیویی و شـائودونگ .)82 ،۲۰۱۲ ،1نظریهپردازان
پیچیدگـی ،از برنامـه درسـی کنونـی بـا عنوانهـای مختلفـی ماننـد برنامـه درسـی سـنتی ،تجو یـزی،
مـدرن و بیـش از همـه ،برنامـه درسـی کاهشگـرا یـاد کردهانـد .بـه بـاور آنهـا دیـدگاه کاهشگـرا ،برنامـه
درسـیای را تجویـز میکنـد کـه براسـاس موقعیتهـا و زمینـه ،اصالحپذیـر نیسـت و اثـرات گریزناپذیـر
محیـط اجتماعـی را همـراه بـا تعـدد تأثیـرات آن منکـر میشـود (کولینـز و کالرک.)1004 ،۲۰۰۸ ،2
دال ( )1993از الگـوی تایلـر بهعنـوان برنامـه درسـی تجویـزی نـام بـرده و آن را نقـد میکنـد .بـه
گفتـه وی ،الگـوی تایلـر نمونـهای از روش کلـی دکارت بـرای «انجـام صحیـح و جسـتجوی حقیقـت
در علـوم» اسـت .یادگیـری ،در هـر دو مـدل ،بـه کشـف مـوارد موجـود و مسـائل ازپیشمعیـن ،محـدود
اسـت .در ایـن سیسـتم بسـته ،انتقـال اطالعـات میتوانـد وجـود داشـته باشـد ،امـا تغییرشـکل دانـش،
ً
خیـر .مـدل مکانیکـی ،ویژگـی منطـق تایلـر اسـت .آمـوزش در کالس درس احتماال فرضهـا و باورها را
1. Shihui and Shaodong
2. Collins and Clarke
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زیـر سـؤال نمیبـرد ،بلکـه ممکـن اسـت بـا امـری کـه بدیهـی اسـت شـروع کـرده و ب هسـمت پیوندهـای
خطـی حرکـت کنـد تـا امـری را کـه از پیـش ،تعییـن و ارزشگـذاری شـده اسـت را تقو یـت ،تثبیـت ،یـا
اثبـات کنـد (کوهوکچـان.)59 ،2002 ،1
دال (میسـون )11 ،1393 ،بـر ایـن بـاور اسـت کـه نظریههـای پیچیدگـی و آشـوب بـا ارائـه مفهـوم
متفاوتـی از برنامـه درسـی و تدریـس بـاز ،پویـا ،عقالنـی ،خلاق و سیسـتممحور ،منطـق برنامـهدرسـی
تایلـر را تخریـب میکننـد .فهـم پیچیدگـی ،فراینـد تبـادل شـیوههای تفکـر ،رشـد و بـاروری ایدههـا و
تسـریع و جریـان ایدههـا اسـت .بـه گفتـه شـیهیویی و شـائودونگ ( )83 ،2012دال ،برنامـه درسـی
را یـک «سیسـتم پیچیـده» میدانـد کـه در آن تمـام عناصـر ،در هـمبافتهشـده و ب هطـور متقابـل عمـل
میکننـد و فراینـد تشـکیل آن تکاملـی و از سـاده بـه پیچیـده اسـت.
 .6استلزامات نظریه پیچیدگی در عناصر برنامه درسی

همانگونـه کـه بیـان شـد ،برخـی از نظریهپـردازان ،برنامـه درسـی را بـر مبنـای عناصـر آن تعر یـف
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کردهانـد .بـا ایـن دیـدگاه ،برای شـناخت اسـتلزامات این نظریـه در برنامه درسـی ،میتوان داللتهای
مبانـی و مفاهیـم آن در هریـک از عناصـر را بررسـی کـرد.
ف ب هطـور قطعـی و اغلـب
˜ اهـداف برنامـه درسـی :در برنامـه درسـی تجویـزی و کاهشـی ،اهـدا 
بهمنظـور کنتـرل و پیشبینـی امـور تعییـن میشـوند ،درحالیکـه سـاختار برنامـه درسـی بهعنـوان یـک
سیسـتم پیچیـده و بـر مبنـای ویژگـی خـود _ سـازمان  ،درنتیجـه تعامـل میـان سیسـتم و محیـط ،و نـه
بـر مبنـای یـک طـرح درونـی ازپیشتعیینشـده شـکل گرفتـه و از فراینـد غیرخطـی پیـروی میکنـد.
همچنیـن بهدلیـل ویژگـی نوپدیـدی و مبنـای عـدمقطعیـت ،برنامـه درسـی نوپدیـد ،مسـتلزم پذیـرش
«اشـتباهات» و «حـوادث غیرمترقبـه» اسـت .توجـه به امور غیرمنتظره ،برنامهریزان آموزشـی را با مسـائل
جدیـدی روبـهرو میکنـد کـه آمـوزش اندکـی بـرای آن دیدهانـد .بـه زعـم دیو یـس و سـومارا (،2008
 )43آموزشـی کـه در شـرایط پیچیدگـی درک میشـود ،نبایـد بـه آن بـا دیـدگاه مهیـا شـدن بـرای آینـده
نگریسـت ،بلکه باید بر مبنای مشـارکت و کشـف فضای رایج احتماالت فهمیده شـود و اهداف آتی
آن ،اهدافـی احتمالـیباشـند .بهاینترتیـب ،برنامـه درسـی مطلـوب نظریـه پیچیدگی ،مدلـی از برنامه
درسـی فراینـدی اسـت کـه بهطـور دقیـق تا کیـد نمیکنـد کـه چـه چیـزی قـرار اسـت بهعنـوان نتیجـه
فرایندهـای یادگیـری بـروز کنـد.
1. Koo Hok-chun

استیسـی 1و همـکاران از سـه حـوزه مختلـف مدیریـت آموزشـی سـخن میگوینـد کـه بـرای تشـریح
ماهیـت برنامـه درسـی پیچیدگـی نیـز مفیـد اسـت -۱ :حـوزه عقالنـی کـه در آن نوعـی سادهسـازی
افراطـی صـورت گرفتـه و بـه افـراد اعلام میشـود کـه نیازمنـد دانسـتن چـه چیزهایـی هسـتند؛  -۲حوزه
آشـوبنا ک کـه بهدلیـل هرجومـرج امـور ،خـارج از کنتـرل اسـت؛  -۳حـوزه پیچیدگـی در لبـه آشـوب که
افـراد بـه شـناخت خودشـان و آنچـه نیازمنـد دانسـتن آن هسـتند ،تشـویق میشـوند (جکسـون،2002 ،2
 .)1بهاینترتیـب نظریـه پیچیدگـی ،در قلمـرو اهـداف برنامـه درسـی ،موقعیتـی معتدل میـان عقالنیت
(بهعبارتـی قطعیـت) و آشـوب را پیشـنهاد میکنـد کـه اغلـب بهواسـطه فراینـد نوپدیـد میشـود.
محتـوا :تأ کیـد نظریـه پیچیدگـی بـر عـدم قطعیـت واقعیـت بهصراحـت در محتـوای برنامـه
دانـش (مطالـب) ثابـت و قطعـی در دنیایـی سرشـار از عـدم
درسـی بازتـاب مییابـد و تکیـه کـردن بـر
ِ

قطعیـت را غیرواقعبینانـه دانسـته و بهجـای محتـوای یادگیـری ،بـر فرایندهـا تأ کیـد دارد .اسـبرگ و
همـکاران (میسـون )302 ،1393 ،بـا اسـتناد بـه «نوپدیـدی» ،معرفتشناسـی «نوپدیدگـرا» را بهعنـوان
معرفتشناسـی پیچیدگـی پیشـنهاد کـرده و آمـوزش مدرسـهای مبتنیبـر آن را چنین توصیـف میکنند:
«آمـوزش مدرسـهای مبتنیبـر عملـی اسـت کـه مشـغولیتی پویـا ،خودتجدیدگـر و خلاق بـا «محتوا»
یـا «برنامـه درسـی»ای کـه دانشآمـوزان بهوسـیله آن قـادر بـه پاسـخگویی و درنتیجـه ،خلـق جهانهای
مفهوم دانش ،هدف برنامه درسـی ،تسـهیل کسـب دانش
جدیـد میشـوند را ممکـن میسـازد .بـا ایـن ِ
دربـاره واقعیـت نخواهـد بـود .درحالیکـه محتـوا اهمیـت دارد ،امـا برنامـه درسـی کمتـر نگـران محتـوا و
شـیوه ارائـه آن اسـت ،بلکـه بیشـتر بهدنبـال ایـن اسـت که محتـوای بهکارگرفتهشـده تا چه حد پاسـخگو
خـود موقعیـت تربیتـی
اسـت .در اینجـا ،محتـوای بهکارگرفتهشـده از پیـش مفـروض نیسـت ،بلکـه از ِ
پدیـدار میشـود .برنامـه درسـی ،بـا توجـه بـه ایـن برداشـت از دانـش و جهـان ،بهجـای آنکـه ابـزاری
بـرای تثبیـت و تکـرار باشـد ،ابـزاری بـرای پیدایـش جهانهـای جدید اسـت».
بهاینترتیـب ،عـدم تفکیـک میـان دانـش و واقعیـت ،تمرکـز بـر فعالیـت و فراینـد را جایگز یـن
ا کتسـاب صـرف دانـش میکنـد و درنتیجـه امـکان خالقیت و تجدیدپذیری در محتوا و برنامه درسـی
را فراهـم مینمایـد.
از نظر اندیشـمندان پیچیدگی ،محتوایی که در نظامهای آموزشـی تدریس میشـود ،میبایسـت
از حالت انتزاعی و ابزاری خارج شـده و زمینهای و فرهنگی شـود .به گفته مورن ( )1 ،٢٠١١بیتردید،
1. Stacey
2. Jackson
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دانـش بایـد از جدایـی بهرهمنـد شـود ،ولـی عالوهبـر ایـن ،بایـد بهدنبـال شـکلگیری خـودش با اسـتناد
بـه زمینـه باشـد .وی بـرای زمینـهای کـردن دانـش ،دو راهـکار مرتبـط توسـعه قابلیتهـای عمومـی
ذهـن ،و رویکـرد فرارشـتهای را پیشـنهاد میکنـد .مـورن ( )27 ،1383یـادآور میشـود ،ذهنـی کـه بـا
رشـتههای [علمـی] پـرورش مییابـد ،زمینـهای کـردن دانشهـا را از دسـت میدهـد و نمیتوانـد آنهـا
را در مجموعههـای طبیعـی قـرار دهـد .ضعیـف شـدن ادرا ک کل ،بـه کـم شـدن مسـئولیتپذیری و
ضعـف در همبسـتگی منجـر شـده اسـت.
از سـوی دیگـر ،ازآنجا کـه دانـش بایـد زمینهای باشـد ،مـواد آموزشـی و منابع تأمینکننـده آنها باید
بـا نهادهـای بومـی و محلـی و همچنیـن بـا نهادهـای فراملـی و فرافرهنگـی مرتبـط باشـند .مـورن (،2006
1
 )23ضمـن انتقـاد از سیسـتمهای آموزشـی کنونـی مینویسـد« :بایـد نهادهـای «فرهنـگ بنیادیـن»
ایجـاد شـوند ،چـون فرهنـگ همـان چیـزی اسـت کـه به آن پرداخته نشـده اسـت» .مـورن ()5 ،1383
ً
از هفـت موضـوع بنیـادی ضـروری در آمـوزش نـام میبـرد کـه یـا کاملا ناشـناخته ماندهاند و یـا فراموش
شـدهاند .ایـن موضوعـات عبارتنـد از :محدودیتهـای شـناخت ،خطـا 2و توهـم ،3اصـول شـناخت
شایسـته ،آمـوزش وضعیـت انسـانی ،آمـوزش هویـت زمینـی ،مقابلـه با عـدم قطعیتها ،آمـوزش تفاهم،
و اخلاق نـوع بشـر .وی همانگونـه کـه بـر اصلاح جایـگاه شـناخت در آمـوزش تأ کیـد میکنـد ،بـه
پـرورش اخلاق فـردی ،مدنـی و انسـانی نیـز گرایـش دارد .موریسـون ( )292 ،2003نیـز از موضوعاتـی
ماننـد آمـوزش سیاسـی و شـهروندی ،آمـوزش رسـانهای ،آمـوزش بومشناسـی ،فرصتهای برابـر ،آموزش
چندفرهنگـی ،آمـوزش حقـوق بشـر ،آمـوزش شـخصی و اجتماعـی ،آمـوزش زیباشناسـی ،آمـوزش
ارزشهـا ،و آمـوزش انتقـادی بهعنـوان مـواد مناسـب بـرای محتـوای آمـوزش نـام میبـرد.
راهکار دوم مورن ،رویکرد فرارشـتهای اسـت .وی بهعنوان یکی از نظریهپردازان اصلی پیچیدگی،
نتیجـه تفکـر فرارشـتهای را دسـتیابی بـه اهـداف عالیتـر اجتماعـی دانسـته و بیـان میکنـد کـه آمـوزش
فرارشـتهای بـه روابـط میـان کیهانشناسـی ،فیزیـک ،بیولـوژی و انسانشناسـی م 
یپـردازد .ایـن اندیشـه
کلیدی است که امکان فراتر رفتن از تقلیل و تفکیک را فراهم میکند و نتیجه آن ،اخالق ،همبستگی،
و مسـئولیت اسـت .وی بهمنظور اجرایی کردن ایده خود پیشـنهاد میکند که تغییر را از مقطع ابتدایی
آغـاز کنیـم و از طریـق تعلیـم و تربیـت مناسـب و تدریجـی ،بـه کـودک پاسـخ دهیـم کـه چگونـه ایـن
موجـودات بیولوژیـک ،همزمـان فیزیکـی _ شـیمیایی ،فیزیکـی ،اجتماعـی ،و تاریخـی ،موجوداتـی
1. Fundamental Culture
2. Error
3. Illusion

هسـتند کـه در جامعـهای بـا تبـادالت اقتصـادی زندگـی میکننـد (محمودنیـا و همـکاران.)81 ،1391 ،
از نظـر مـورن ( ،1387مقدمـه) «نظامهـای آموزشـی در تمـام کشـورها بـا مثلـه کـردن و انقطـاع
شـناختها بـه پـرورش ذهنهـای تکبعـدی و کاهنـده میپردازنـد کـه تنهـا بـه یـک بعـد از مسـائل،
بـا فراموشـی ابعـاد دیگـر آنهـا توجـه میکننـد .بهاینترتیب ،آمـوزش مدرسـهای ،دانشـگاهی و حرفهای
موجـود از مـا ،نابینایـان سیاسـی بهوجـود میآورنـد و از ایفـای مسـئولیتهای شـهروندیمان جلوگیـری
میکننـد» .فرارشـتهای نوعـی آمـوزش و پژوهـش مسـئلهمحور با یاری گرفتن از طیف وسـیع دانش اسـت
کـه از انـزوای تحصیلکـردگان نهادهـای آموزشـی و بیگانگـی آنهـا بـا محتـوای سـایر رشـتهها و ناآ گاهی
و غفلـت آنهـا از مسـائل جامعـه جلوگیـری میکند و قابلیت ایجاد تحول در نظامهای آموزشـی و سـوق
دادن آنهـا بهسـوی حـل بحرانهـای کنونـی ،و قابلیـت انطبـاق بـا فرهنگهـای گونا گـون را دارد.
فعالیـت یادگیـری :یادگیـری از دیـدگاه نظریـه پیچیدگـی ،عنصـر محـوری در سـازمان مدرسـه
اسـت .استیسـی ،متفکـر پیچیدگـی ،از سـه حـوزه مدیریـت و برنامـه درسـی عقالنـی ،پیچیدگـی یـا لبه
آشـوب ،و آشـوب نـام میبـرد کـه یادگیـری در آنهـا بـه گونههـای متفاوتـی انجـام میشـود .فعالیـت
یادگیـری در برنامـه درسـی در حـوزه ثبـات ،براسـاس شـیوه سـنتی صـورت میگیـرد .بـه گفتـه جکسـون
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ازپیشتعیین
وقـوع نـوآوری ،تجربـه و خالقیـت در طراحـی برنامهر یـزی
شـده ،کاسـته شـده و احتمـال ِ
بیشـتر میشـود .درحالیکـه نظـارت بـر برنامهریـزی ،هنـوز یـک فراینـد کنترلشـده اسـت ،سـاختارها
بیشـتر اختیـاری ،و کمتـر پیشبینیشـده و کنترلشـده هسـتند .از دیـدگاه ایـن نظریـه ،یادگیـری در
لبـه آشـوب محقـق میشـود ،جایـی کـه خالقیـت وجـود دارد ،امـا هرجومـرج بـر آن حا کـم نیسـت.
نظریـه پیچیدگـی کنـار گذاشـتن همـه کنترلهـا را نیـز توصیـه نمیکنـد ،زیـرا دراینصـورت یادگیـری در
حـوزه آشـوب قـرار میگیـرد کـه پیامـد آن ،سـردرگمی و درنهایـت تحقـق نیافتـن یادگیـری اسـت .شـیوه
پیشـنهادی نظریـه پیچیدگـی ،روش اعتدالـی یادگیـری از طریـق تعامـل اسـت.
ن_
یادگیری در لبه آشـوب در برخی یادگیریها مانند فرا گیری زبان دوم ،کاربرد روشـنی دارد .الرسـ 
فریمـن )1997( 1بیـان میکنـد ،میـان علم آشـوب /پیچیدگـی و فرا گیری زبان دوم ،شـباهتهایی وجود
دارد .فرا گیـری زبـان دوم یـک سیسـتم پیچیـده ،پویـا و غیرخطـی اسـت و دیـدگاه نظریـه پیچیدگـی/
آشـوب مـا را در درک شـیوههای نویـن یـاری میدهـد؛ درحالیکـه مـا اغلـب بـه یادگیـری زبـان بهعنـوان
1. Larsen-Freeman
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یـک پـروژه خطـی مینگریـم .مـا ایـن بخـش را یـاد میدهیـم و سـپس بخـش دیگـر ،و انتظـار دار یـم کـه
دانشآمـوزان ،مـورد بـه مـورد ،آنهـا را فـرا بگیرنـد .بـه گفتـه وی زبانهـا از طریـق آشـوب و نظـم محقـق
میشـوند و رشـد خالقانـه آن در مـرز میـان ایـن دو صـورت میگیـرد .هنگامیکـه موضـوع جدیـدی مطرح
میشـود ،اغلـب بهدنبـال دوره آشـوب ،یـک دوره نظـم میآیـد .درنهایـت از طر یـق تعامـل بـا دیگـران،
نظمـی نویـن شـکل میگیـرد .تعریـف زبانهـا بهعنـوان هویتهایـی ثابـت ،ایسـتا ،از طر یـق امری بیشـتر
غیرخطـی ،ارگانیـک و کلگـرا بـه چالـش خوانـده شـده اسـت (حمیـدی تمجیـد.)15 ،2007 ،
ً
از نظـر فینـچ )2001( 1مفهـوم کالس درس در لبـه آشـوب ،بـر حساسـیت به ورودیهـای متنوع (مثال
لبخنـد یـا بـاال انداختـن شـانههای معلـم) ،بـاز بـودن در مقابـل انـواع دروندادهـای نو یـن ،سـازگاری
بـا تغییـر نیازهـا و مزایـای یادگیـری ،و نوپدیـدی سـاختارهای نویـن یادگیـری دال لـت میکنـد .نظر یـه
آشـوب /پیچیدگـی از دیـدگاه مشـارکت اجتماعـی زبـان دوم ،بـدون حذف چشـمانداز روانشناسـانه،
و بـا چشـماندازی وسـیعتر حمایـت میکنـد (حمیـدی تمجیـد .)16 ،2007( ،درنتیجـه بازخـورد،
آزادی دانـش آمـوزان و خالقیـت در لبـه اشـوب امـکان تنـوع در انجام تکالیف زبـان را فراهم می آورد.
معلمـان و یادگیرنـدگان زبـان بایـد متوجـه پیچیدگـی و غیرقابلپیشبینـی بـودن فرا گیـری زبان باشـند.
همچنیـن نظریـه آشـوب و پیچیدگـی ،امـکان طـرح تکالیـف نویـن و غلبـه بـر نقـاط ضعـف تکالیـف و
طـرح درسهـای پیشـین را فراهـم میکنـد .طـرح درس باید کمتر شـامل جزئیـات و پروژههای تدریس،
و بیشـتر دربردارنـده برنامههـای اسـتراتژیک باشـد (سـیدرضایی.)31 ،2014 ،
از دیـدگاه بال کمـن )2008( 2ازآنجا کـه یادگیـری زبـان یـک فراینـد انعطافپذیـر اسـت ،معلمـان
بایـد قـادر باشـند در زمـان مقتضـی بـه عوامـل خـارج از کنترلشـان وا کنـش نشـان دهنـد .بـر مبنـای
نظریـه پیچیدگـی ،برنامـه درسـی یادگیـری زبـان دوم ماننـد برنامـه درسـی سـنتی ،چنـدان باثبـات و
قطعـی نیسـت .ایـن نـوع از برنامـه درسـی اغلـب بـر تصمیمگیـری مشـترک توسـط معلـم و دانشآموزان
در کالس درس مبتنـی اسـت (سـلیمانی .)24 ،2014 ،سـلیمانی ( )25 ،2014بـه کار بـرد کامپیوتـر
بهعنـوان ابـزار مؤثـر تدریـس و یادگیـری اشـاره میکنـد کـه یادگیـری زبـان بـا کمـک کامپیوتـر 3نامیـده
میشـود .وی از تطبیـق نظریـه پیچیدگـی و یادگیـری زبـان بـا کمـک کامپیوتـر نتیجـه میگیـرد کـه
هیـچ برنامـه ازپیشنوشتهشـدهای وجـود نـدارد ،بلکـه در طـول فراینـد تدریـس و یادگیـری بـر مبنـای
تصمیمگیـری و همـکاری مشـترک شـکل میگیـرد .ایـن شـیوه بـا تغییـر سـطح دشـواری پرسـشها
1. Finch
2. Blackman
3. CALL: Computer-Assisted Language Learning

براسـاس سـطح مهـارت زبانآمـوزان ،تشـخیص بازخوردهـای فـوری آن را از طریـق کامپیوتـر بهعنـوان
یـک میانجـی ،امکانپذیـر میسـازد.
نظریـه پیچیدگـی کـه بـه جـزء و کل ،و همچنیـن روابـط متقابـل ایـن دو توجـه دارد ،در امر تحقق
یادگیـری نیـز بـه منحصربهفـرد بـودن فـرد و نیـز شـرایط اجتماعـی او بهـا میدهـد ،و بـرای تحقـق
یادگیـری ،تعامـل فـرد و جامعـه را از طریـق مذا کـره و گفتگـو توصیـه میکنـد .از نظـر زیمنـس،)2004( 1
پیوندگرایـی بهمعنـای ادغـام اصـول دریافتشـده از نظریههـای آشـوب ،شـبکه ،پیچیدگـی و خـود
_سـازمان اسـت .بـا توجـه بـه انفجـار اطالعـات ،یادگیـری در کنتـرل یادگیرنـده نیسـت (آندرسـن،2
 .)14 ،2008کوهـن 3و همـکاران ( )5 ،2011بیـان میکننـد ،ارتبـاط و یادگیـری ،متغیرهـای کلیـدیای
هسـتند ،و ارتبـاط مؤثـر و یادگیـری جمعـی زمانـی رخ میدهـد کـه یادگیـری از طریـق بازخـورد اتفـاق
بیفتـد و دانـش از سیسـتم متفـرق ،بـه سیسـتم توزیعـی جمعـی تبدیـل شـود .ارتبـاط و پیونـد میـان
نهادهـا و عوامـل انسـانی مؤثـر در فراینـد یادگیـری کـه همگـی سیسـتمهای انطباقـی پیچیـدهای
هسـتند ،بهدلیـل توانایـی خـود _ سـازمان امکانپذیـر شـده و موجـب وا کنـش ،تغییـر ،و سـازگاری در
سیسـتم میشـود .یادگیـری بـه شـیوه ارتبـاط مسـتقل ،مشـارکتی و چندگانـه شـبکهای بـه کمـک دامنـه
گسـتردهای از تعاملهـای چندجانبـه و گفتمـان میـان مدیـران ،والدیـن ،و سـاختارهای اقتصـادی و
سیاسـی حا کـم ،و از طریـق بازخـورد ،و بـه شـیوه توزیعـی رخ میدهـد .این نظریه بر ارتباط چندسـویه
و چندکانالـی ،مشـارکتی و مذا کـرهای بـودن خلـق دانـش تأ کیـد دارد و ازایـنرو ،فناور یهـای نوین و
پیشـرفته آموزشـی ماننـد یادگیـری از راه دور ،یادگیـری الکترونیـک ،یادگیـری سـیار ،و دوره آنالیـن بـاز
سـیار انبـوه 4را بـرای تحقـق یادگیـری ترویـج میکنـد.
یکـی از آموزشهایـی کـه از طریـق فنـاوری پیشـرفته توصیـه شـده اسـت ،آمـوزش ریاضـی اسـت.
دیویـس و اسـمیت ( )2003بـر ایـن باورنـد کـه کالسهـای ریاضـی ،سیسـتمهای پیچیـده خـود _
سـازمان و انطباقـی هسـتند (سـینکلیر .)1 ،5سـین کلیـر نیـز بـر همین مبنا ادعا میکنـد نظریه پیچیدگی،
چارچـوب محکمـی بـرای تحلیـل تدریـس بـا فنـاوری ارائـه میدهـد .وی بـا اسـتفاده از نظر یـه
پیچیدگـی ،از چندیـن فنـاور ی ،ازجملـه جـی .پـی .اس .در تدریـس ریاضـی اسـتفاده کـرده و نتیجـه
1. Siemens
2. Anderson
3. Cohen
4. Distance Learning, E-learning, M-learning & MobiMOOC
5. Sinclair
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میگیـرد ا گرچـه معلمـان و دانشآمـوزان هنـوز توانایـی اسـتفاده بهینـه از فناور یها را ندارنـد ،اما مفهوم
سیسـتم یادگیـری پیچیـده ،سـاختار مفیـدی بـرای تفکـر دربـاره تدریـس بـا فنـاوری اسـت.
نقش معلم :زمینهای بودن دانش که از مبانی شناختی نظریه است و به چالش کشیدن محتوای
درسـی معیـن ،داللـت بـر آن دارد کـه معلم باید متناسـب با شـرایط زمانی و مکانـی یادگیرنده ،محتوا و
نـوع دانـش و نیـز روش آمـوزش آن را تعییـن کنـد .زمینـهای شـدن دانـش ،مسـتلزم بومی شـدن آن اسـت
کـه معلـم میتوانـد در دسـتیابی بـه چنیـن مقصـودی نقـش مهمـی ایفـا کنـد؛ ازایـنرو نظر یـه پیچیدگی
بـه معلـم بهعنـوان انتقالدهنـده صـرف دانـش نمینگـرد کـه بـا کنتـرل بـاال آنچـه در کتابهـای
درسـی تدویـن شـده اسـت را بـه دانشآمـوز بیامـوزد .از دیـدگاه میسـون ( )36 ،1393در برنامـه درسـی
ـاز همـراه ،کـه
پیچیدگـی ،نقـش معلـم از متخصـص و انتقالدهنـده ،بـه تسـهیلگر یادگیرنـده ،و معناس ِ

یادگیرنـدگان را قـادر بـه پیونـد دادن دانـش جدیـد بـه دانش موجود میسـازد ،تغییر مییابـد .یادگیری
ً
تبدیـل بـه سـفری دسـتهجمعی بـرای ا کتشـاف میشـود ،نـه صرفـا بازیافـت دانـش معیـن .وجـود معلم
بهمنظـور مداخلـهای خردمندانـه در راسـتای چارچوببنـدی و خلق شـرایطی بـرای یادگیری از طریق
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خـود _ سـازمان دهـی و بـرای دانـش نوپدیـد کـودکان ،امـری حیاتـی اسـت .دال ()۱۶۲-۱۷۳ ،1993
ایـن سـبک از تعامـل را براسـاس بازخـورد و بخشـی از فراینـد تکـراری انجـام _ نقـد _ انجـام _ نقـد
توصیـف میکنـد کـه بـر کمـک بـه دانشآمـوزان بـرای توسـعه قدرتهـای ذهنـی و اجتماعیشـان از
طریـق گفتگـو و نقدهـای سـازنده متمرکـز اسـت .معلـم در ایـن فراینـد ،نقـش محـوری ایفـا میکنـد ،امـا
ارزیابیکننـده انحصـاری نیسـت ،بلکـه یـک ارزشـیاب مشـترک خواهـد بـود.
از نظـر سـومارا و دیویـس ( )51 ،2006نظریههـای پیچیدگـی در قالـب پدا گـوژی ،شـیوهای میـان
رویکردهـای یادگیرندهمحـور و معلممحـور پیشـنهاد میکننـد کـه معلـم نـه نظارهگـر بینقـش و نـه
کنترلکننـده مطلـق اسـت .معلـم کاردان میتوانـد هـم برنامـه درسـی اجبـاری را اجرا کند وهـم نیازها
و عالیـق آموزشـی فـردی و مشـارکتی دانشآمـوزان را شناسـایی نماید (کولینـز و کالرک.)1004 ،۲۰۰۸ ،
همچنیـن ،دیویـس و سـومارا ( )144 ،2006ایـده معلـم بهعنـوان پژوهشـگر آموزشـی را از منظـر اندیشـه
پیچیدگـی مطـرح کردهانـد کـه معلمـان ،شـرایطی را بـرای تعامـل ایدههـا فراهـم میکننـد ،کـه هـم بـه
موضوعـات خـاص وابسـتهاند و هـم مسـئولیت سـازماندهی سـاختارها را رهـا نمیکننـد (فـن و یـک 1و
همـکاران.)41 ،2011 ،
مـکان یادگیـری :از دیـدگاه میسـون ،مـدارس ویژگیهـای سیسـتمهای انطباقـی پیچیـده ،ماننـد
1. Fenwick

پویایـی و پیشبینیناپذیـری ،و سـازماندهیهای غیرخطـی را بـه نمایـش میگذارنـد (میسـون،1
 .)34 ،1393مدرسـه ،سیسـتمی بـاز اسـت کـه از خردهسیسـتمهای متعـدد تشـکیل شـده کـه بـا
یکدیگـر و بـا محیـط خـارج از سیسـتم تعامـل دارنـد .اداره امـور پیوسـته متغیـر ایـن سـازمانها مسـتلزم
مدیریـت پیچیـدهای اسـت کـه بهطـور مسـتمر ،بـا عناصـر و خردهسیسـتمهای سـازمان در تعامـل
باشـد .در برنامههـای مدرسـه بـا وجـود اینکـه میتوانیـم نتایج جهانـی و همگانی را مشـاهده کنیم ،اما
بهدلیـل تفـاوت و تنـوع افـراد و سـاختارها ،نمیتوانیـم درصـدد کشـف یـک رویکـرد خطـی و الگـوی
ازپیشتعیینشـده باشـیم .همچنیـن بهدلیـل پیچیـده بـودن سـاختار کالسهـای درس ،هرگونـه تغییـر
جزئـی در آن میتوانـد موجـب تغییـرات قابلتوجهـی شـود.
زمـان یادگیـری :از دیـدگاه صاحبنظـران تربیتـی پیچیدگـی ،تعییـن محدودههـای زمانـی و
برنامههـای درسـی یادگیـری معیـن و اسـتفاده از محتـوا و برنامـه درسـی یکسـان بـرای دانشآمـوزان
همسـن ،موجـب کاهـش پیچیدگـی میشـود .آنهـا بـا ایـن اسـتدالل کـه تغییـر ،مسـاوی یادگیـری و
امـری پیوسـته اسـت ،از یادگیـری مسـتمر و مادامالعمـر حمایـت میکننـد.
ارزشـیابی :اسـتلزام نظریـه در ارزشـیابی ایـن اسـت کـه در عیـن ضـرورت ارائـه طـرح و محـدوده و
امـکان وضـع قوانیـن ،میبایسـت بهدلیـل ماهیـت خـود _ سـازمان  ،غیرخطـی و پیچیـده فعالیتهـای
یادگیـری ،بـرای طـرح و اجـرای برنامـه درسـی ،آزادی و انعطافپذیـری زیـادی قائـل شـد .بهدلیـل
نوپدیـدی دنیـای اجتماعـی و کیفـی بـودن تغییـرات ،ارزشـیابی بایـد در طـول اجـرای ایـن فراینـد و
براسـاس معیارهـای ارزشـیابی مـوردی ،جزئـی و محلـی انجـام شـود.
 .7استلزامات نظریه پیچیدگی در اصالح برنامه درسی

ا کنـون بهمنظـور پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش کـه چگونـه طـرح برنامـه درسـی مبتنیبـر مبانـی نظر یـه
پیچیدگـی قـادر بـه حـل برخـی مشـکالت در حیطـه برنامـه درسـی و اصالح آن اسـت ،نخسـت برخی
کاسـتیهای برنامـه درسـی کنونـی را عنـوان کـرده و سـپس همزمـان راهکار پیشـنهادی نظریـه برای رفع
ایـن کاسـتیها مطـرح میشـود.
توانایـی انـدک برنامـه درسـی کنونـی بـرای رویارو یـی بـا تغییـر و تحـوالت مسـتمر :برنامـه درسـی
سـنتی ،از توانایـی خـود _ سـازمان و سـازگاری خودجـوش و بـروز رفتارهـای نوپدیـد وپیشبینیناپذیر
سیسـتمهای پیچیـده یادگیرنـده ،مدرسـه و برنامـه درسـی ،چشمپوشـی کـرده و گاه بـا آنهـا مقابلـه
1. Masson
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میکنـد ،امـا نظریـه پیچیدگـی ،ایجـاد قطعیـت و ثبات کامـل در عناصر برنامه درسـی را امری ناممکن
میدانـد .همچنیـن بهدلیـل بـاور بـه علیـت چندعاملـی ،از تنگنظـری پرهیـز کـرده و مسـائل را از
زوایـای مختلفـی بررسـی میکنـد .البتـه دراینصـورت نیـز بهدلیـل درهمتنیدگـی و پیچیدگـی عوامـل
متنـوع و غیرقابلشـناخت بـرای انسـان ،ادعایـی بـرای شـناخت کامـل مسـائل نـدارد.
واقعیـت ایـن اسـت کـه در طـول فراینـد یاددهـی ،همواره با شـرایط عدمتعـادل و نابسـامانی روبهرو
میشـویم .پریگوژیـن و اسـتنجرز ،از موقعیـت عدمتعـادل ،و دال ،از شـرایط نابسـامان بهعنـوان شـرط
خود _ سـازمان سیسـتمهای پیچیده یاد میکنند .به گفته میسـون ( )36 ،1393سیسـتم با بهره گرفتن
از پیوند و ارتباط و بازخورد با محیط ،قادر اسـت در شـرایط آشـوبنا ک و عدمتعادل ،خود در راسـتای
سـازماندهی و بروز رفتارهای نوپدید اقدام کند؛ سـازماندهیای که از پایین به باال و شـبکهای اسـت.
لبـه آشـوب کـه موقعیتـی میـان ثبـات و هر 
جومـرج را درنظـر میگیـرد ،قادر اسـت در شـرایط تغییـر با طرح
موقعیـت عدمتعـادل ،از پذیـرش ثبـات محـض یـا تغییر محـض در برنامه درسـی جلوگیری کند.
نظریـه پیچیدگـی هنـگام روبـهرو شـدن بـا شـرایط عدمتعـادل و نابسـامانی ،بـا بهـا دادن بـه امـر
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بازخـورد مسـتمر میـان یادگیرنـده و عوامـل انسـانی (معلـم ،مدیـر ،خانـواده و )...و غیرانسـانی (شـرایط
اجتماعـی ،فرهنگـی ،و اقتصـادی) ،بـر ضـرورت انعطافپذیـری ،پویایـی و بازبینـی مـداوم عناصـر
برنامـه درسـی ،ماننـد تعییـن اهـداف و محتـوا و شـیوه ارزشـیابی تأ کیـد کـرده و امکان انطبـاق ،تعدیل
و تغییـر متناسـب بـا شـرایط جدیـد و درنتیجـه بهبـود عمـل تربیتـی را فراهـم میکنـد.
از منظـر پیچیدگـی ،سـخن از ضـرورت تغییـر بهدلیـل واقعیت وجود تنوع در امور اسـت .تنوع ،بنیاد
عمـل در حیطـه برنامـه درسـی را تشـکیل میدهـد؛ ازایـنرو سـاختار پیشـنهادی ایـن نظر یـه ،سـاختاری
ارتباطـی ،شـبکهای و چندفرهنگـی بـرای برنامه درسـی اسـت که تنـوع و گونا گونـی را جایگزین عناصر
یکسـان و ثابـت میکنـد .الزمـه تحقـق مطلـوب چنیـن ارتبـاط و پیونـدی ،وجـود انتقـاد و انتقادپذیـری
میـان عناصـر انسـانی برنامـه درسـی اسـت .افزونبـر ایـن ،مفهـوم بازگشـت کـه از مفاهیـم کلیـدی نظر یـه
پیچیدگـی اسـت نیـز بـر ایـن ضـرورت تأ کیـد دارد .بـه گفتـه دال (میسـون )181 ،1993 ،بازگشـت،
بهمعنای تأمل در خود و در عوامل محیطی است .تأمل در خود ،موجب خودانتقادی و خودآموزی،
و تأمـل در محیـط ،سـبب تعامـل بـا محیـط میشـود ،و در هـر دو حالـت ،پیامـد آن بازسـازی عناصـر
برنامـه درسـی و تعامـل بـا فرهنگهـای گونا گـون اسـت.
عـدم پذیـرش خطـا و ابهـام در امـور :برنامه درسـی سـنتی رایج بهدلیـل تأثیرپذیری از دیـدگاه مدرن،
بـر شـفافیت و قطعیـت و پرهیـز از امـور متناقـض مبتنـی بـوده و از ابهـام و خطا گریزان اسـت .این اصرار

گرچـه امـوری ماننـد تعییـن اهـداف ،محتـوا ،زمـان ،و نحـوه ارزشـیابی را تسـهیل میکنـد ،امـا باعـث
نادیـده گرفتـن واقعیتهـای مبهـم و ناشـناختهای میشـود کـه در فراینـد آمـوزش پدیـدار میشـوند،
درحالیکـه نظریـه پیچیدگـی بـر مبنـای عدمقطعیـت شـناخت ،بـا ایـن اسـتدالل کـه واقعیـت بسـیار
پیچیـده ،و ابـزار و توانایـی مـا بـرای شـناخت ،محـدود اسـت ،جنبـه دیگـری از نـگاه واقعبینانـه بـه
انسـان ،بـا عنـوان پذیـرش امـکان خطـا ،ابهـام و تناقض در فرایند شـناخت بشـر را ارائـه میدهد .مورن
( )1383یـادآور میشـود کـه شـناخت ،آیینـهای نیسـت کـه اشـیاء یـا دنیـای خـارج را نشـان دهـد.
شـناخت ،دریانـوردی در اقیانوسـی از عدمقطعیتهـا در میـان جزیرههـای قطعیـت اسـت؛ ازایـنرو
در آموزشوپـرورش بایـد خطاهـای ادرا کـی (مرتبـط بـا حـواس) ،خطاهـای ذهنـی (مرتبـط بـا تخیـل و
توهـم) ،خطاهـای فکـری (ناشـی از نظامهـای فکـری) ،و خطاهـای عقلـی ،درنظـر گرفتـه شـوند.
تفکـر تفکیکـی و قطبـی :تفکـر غالـب بـر برنامـه درسـی کنونـی ،همـان تفکـر دکارتـی مبتنیبر تفکیک
میـان امـور مکمـل و بهعبـارت روشـنتر ،دیدگاهـی قطبـی اسـت ،امـا نظریـه پیچیدگـی بـر مکمـل بـودن
دوگانگیهـا و اصـل مهـم همبسـتگی پیچیـده تأ کیـد دارد .شـاید این اصـل ،واقعبینانهتریـن و بهعبارتی
مطلوبترین ویژگی نظریه باشـد ،زیرا تعلیم و تربیت و برنامه درسـی را از افراطها و تفریطهای پیشـین
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داده ،و بـه مسـائل واقعـی جامعـه و مشـکالت آتـی کـه بـا آن روبـهرو خواهـد شـد ،بیتوجـه بودهانـد.
نظریهپـردازان پیچیدگـی نیـز اعلام میکننـد کـه الگوهـای یادشـده بهدلیـل گرایشهـای افراطـی بـه
برخـی جنبههـا ،بهتنهایـی الگـوی مناسـبی بـرای برنامـه درسـی بهشـمار نمیآینـد .آنهـا با الهـام از اصل
همبسـتگی پیچیـده عناصـر ،و برخلاف نظریههایـی ماننـد نظریه آشـوب ،بـا بیبرنامگی و سـردرگمی،
مخالـف بـوده و آن را مانـع یادگیـری میداننـد و بـرای تحقـق یادگیـری ،طرحهـای دوگانـه و پارادوکسـی
ی
انعطافپذیـر و بـاز ارائـه میدهنـد .آنها در توصیف برنامه درسـی پیچیدگـی از اصطالحات متناقض 
مانند چارچوبهای فعالیت ،دموکراسی مشارکتی ،اقتدار مذا کرهشده( 1کولینز و کالرک،)1008 ،۲۰۰۸ ،
سـاختارهای رهـا( 2دیویـس ،سـومارا و لوسکاپلار ،)۲۰۰۰ ،3و محدودیتهـای توانمندسـاز( 4دیو یـس و
سـومارا )۲۰۰۴ ،اسـتفاده میکننـد .چارچوبهـای فعالیـت ،داللـت بـر فعالیتهـای آزاد دانشآمـوز در
1. Activity Frames, Participatory Democracy & Negotiated Authority
2. Liberating Structures
3. Kaplar

4. Enabling Constrains

یک محدوده دارد؛ دموکراسـی مشـارکتی نیز به آزادی فردی و همچنین ،مسـئولیت اجتماعی فرد اشـاره
میکنـد؛ قـدرت مذا کرهشـده از قدرتـی حمایـت میکنـد کـه متمرکـز نبـوده و بـا گفتگـو و توافـق بهدسـت
آمـده اسـت؛ سـاختارهای رهـا ،از سـازماندهی و تصـادف ،و نیـز یکسـانی و تنـوع در کنـار هـم سـخن
میگویـد؛ محدودیتهـای توانمندسـاز ،بـر قوانینـی داللـت دارنـد کـه غنـی از امکانـات هسـتند ،برخـی
انـواع مرزهـای سیسـتم را حفـظ ،و تعاملات درونـی را تسـهیل میکننـد ،و از بیارتباطـی میـان عناصـر،
جلوگیـری مینماینـد .ایـ 
ن مفاهیـم میتواننـد در تعلیـم و تربیـت بهعنـوان الگـو بـهکار رونـد.
از پیامدهـای دیگـر نگـرش غیرتفکیکـی ،ارج نهـادن همزمـان بـه تمایـز و تفـاوت در کنـار
یکپارچگـی و تجانـس در برنامـه درسـی پیچیدگی اسـت .نظری ه پیچیدگی ،ماننـد رویکردهایی چون
پستمدرنیسـم ،تمایـز و تفـاوت میـان افـراد را بهعنـوان واقعیتـی گریزناپذیـر و طبیعـی میپذیـرد ،ولـی
برخلاف چنیـن رویکردهایـی ،بهطـور افراطـی بـر تمایـز ،تأ کیـد نکـرده و از پیونـد و انسـجام در کنـار
تفکیـک و تشـخیص سـخن میگویـد؛ بنابرایـن ،گرچـه نمیتـوان ادعـا کـرد که همـه اسـتلزامات نظریه
پیچیدگـی در برنامـه درسـی ،بـرای نخسـتینبار از طریـق این نظریه مطرح شـدهاند ،امـا میتوان مدعی
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شـد کـه تأ کیـد بـر ضـرورت اتخـاذ موضعـی معتـدل میـان دو حـد افراطـی و تفریطـی ،از دسـتاوردهای
خـاص ایـن نظریـه محسـوب میشـود .واقعیـت ایـن اسـت کـه پیچیدگـی بهدلیـل تأ کیـد بـر اصـل
همبسـتگی پیچیـده عناصـر ،امـکان تعامـل دوجانبـه بسـیاری از دوگانگیهـای آسیبرسـان پیشـین را
فراهـم میکنـد .تعامـل میـان تمرکزگرایی و تمرکززدایی ،معلممحـوری و دانشآموزمحوری ،گرایشهای
محلی و بومی و گرایشهای ملی و فراملی و حتی سـیارهای ،توجه به پیوند و تجانس در کنار تمایز و
تفاوت ،توجه به برنامه اجباری مدرسـه در کنار تدابیر شـخصی معلم ،و بسـیاری از مواردی که اشـاره
شـد ،راهکارهـای مؤثـری بـرای جبـران کاسـتیهای موجـود در برنامـه درسـی ب هشـمار میآینـد.
کمتوجهـی بـه عناصـر انسـانی برنامـه درسـی و واقعیـت پیچیـده و چندبعـدی آنهـا :معرفتشناسـی
دکارتـی ،دو گونـه تفکـر ،یعنـی تفکـر مجزا کننده و تفکر کاهنده را در اندیشـه غربی نهادینه کرده بود،
کـه هـر دو توسـط نظریـه پیچیدگـی بهچالـش کشـیده شـدند .این دو تفکر ،شـاید بیـش از هر عرصهای
در انسانشناسـی بازتـاب داشـتهاند .بـه گفتـه مـورن ( )32 ،1383بـر مبنـای تفکـر مجزا کننـده،
بشـر ،موجـود قطعهقطعهشـده یـک پـازل اسـت کـه شـکل نهایـی خـود را از دسـت داده و موجـود
جزیرهنشـینی اسـت کـه بـا عالـم هیـچ ارتباطـی نـدارد و او را تنهـا مـاده فیزیکـی تشـکیلدهندهاش
ً
میانـگارد .بـا تفکـر کاهنـده نیـز وحـدت انسـانی تنهـا بـه بخـش صرفـا زیسـتی _کالبدشـناختی تنـزل
مییابـد .نتیجـه چنیـن دیدگاههایـی ،ناپیدایـی پیچیدگـی انسـان اسـت.

مـورن در نقـد تفکـر «مجزا کننـده» اسـتدالل میکنـد کـه شـناخت انسـان ،یعنـی اینکـه بیـش از هـر
چیـز بایـد او را در دنیـا قـرار داد و نـه اینکـه از دنیـا جدایـش کـرد .ایـن نظریـه بـه بعـد کیهانـی انسـان
توجـه کـرده کـه بهنظـر میرسـد سـایر دیدگاههـا تـا حـدی از آن غفلـت کردهانـد .از دیـدگاه مـورن
( )1383مـا از کیهـان ،طبیعـت و حیـات بهوجـود آمدهایـم ،و همزمـان ،موجوداتـی کیهانـی و زمینـی
هسـتیم .دال ( )162 ،1993نیـز انسـان را بخشـی از چارچـوب گسـتردهتر بومشناسـی و کیهانشناسـی
دانسـته و در تدویـن برنامـه درسـی ،بـه کیهانشناسـی توجـه خاصـی کـرده اسـت .ایـن نظریـه بـدون
اینکـه ماننـد رویکردهـای مـدرن از محوریـت انسـان در برابـر طبیعـت سـخن بگویـد ،بـا بهـا دادن بـه
انسـان بهعنـوان جزئـی از هسـتی و پرسـش از مبـدأ و مقصـد او و تأ کیـد بر شـناخت ابعاد متنوع انسـان،
بـه یادگیرنـده بهعنـوان عنصـر اصلـی یادگیـری و برنامـه درسـی مینگـرد.
ایـن درحالـی اسـت کـه در الگوهـای برنامـه درسـی مختلـف پیشـین ،طـرح فرا گیـر ابعـاد متنـوع
انسـان ،کمتـر بهچشـم میخـورد .در الگـوی ا کـر ،کالیـن ،آیزنـر ،1بوشـامپ ،2و تایلـر ،بـه انسـان
بهعنـوان عنصـر اصلـی فراینـد یادگیـری ،بـه انـدازه کافی توجه نشـده اسـت .حـال آنکه بر مبنـای ایده
پیچیدگـی ،ضـرورت دارد در برنامـه درسـی از یادگیرنـده بهعنـوان عنصـری مسـتقل نـام بـردهشـده و به
اشـاره تلویحـی در عناصـری ماننـد فعالیتهـای یادگیـری ا کتفـا نشـود.
ترو یـج دانـش تفکیکـی و انتزاعـی و تخصصگرایـی افراطـی :دانـش موردنظـر برنامـه درسـی کنونـی،
دانشـی انتزاعـی ،مجـزا ،تفکیکـی ،و تخصصـی اسـت .بازتـاب دانـش انتزاعـی ،عدمارتبـاط میـان
محتـوای آمـوزش و مسـائل واقعـی محیـط یادگیرنـدگان ،غفلـت آنهـا از وقایـع جامعـه ،و فقـدان انگیـزه
الزم و گاهـی مقاومـت آنهـا در مقابـل یادگیـری خواهـد بـود ،امـا دانـش پیچیدگـی ،دانشـی زمینـهای
(پریگوژیـن و اسـتنجرز) و فرارشـتهای (مـورن) اسـت کـه بـا هویـت انسـانی یادگیرنـدگان ،شـرایط
محیطی ،و موقعیت آنها در جامعه جهانی و سـیاره زمین مرتبط اسـت .برنامه درسـی مبتنیبر رویکرد
فرارشـتهای ،بـا پرهیـز از تخصصـی شـدن بیـش از حـد ،از تربیـت متخصصانـی کـه بهدلیـل محـدود
بـودن دانششـان در رشـتهای خـاص ،از یافتههـای سـایر علـوم بینصیـب مانـده و از حـل معضلات
میانرشـتهای عاجـز هسـتند ،خـودداری میکنـد .بـه گفتـه دیویـس و سـومارا ( )٣۵ ،٢٠٠٨فرارشـتهای
درصـدد متزلـزل کـردن ایـن نگـرش اسـت کـه اعضـای گـروه پژوهـش ،هـم در رشـتههای مختلـف،
یباشـند؛ ایـن اعضـا به این دلیـل که از
پیشـینهای دارنـد و هـم اغلـب دارای برنامـه پژوهشـی متفاوتـی م 
یتواننـد بهعنـوان یـک گـروه بـا یکدیگـر کار کننـد.
دیدگا ههـا و انگیزههـای یکدیگـر آ گاهنـد ،م 
1. Eisner
2. Beauchamp
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رویکـرد فرارشـتهای از دو دهـه پیـش بهطـور عملـی در برخـی دانشـگاهها و مؤسسـهها جنبـه
کاربـردی یافتـه اسـت .ایـن رویکـرد ،رویکـردی مسـئلهمحور اسـت کـه براسـاس آن ،دانشآمـوزان
در قالـب گروههایـی دربـاره مسـئلهای خـاص مطالعـه میکننـد و در تعامـل بـا هـم ،ایدههایـی را در
مـورد مسـئله خـاص موردبررسـی ،توسـعه میدهنـد .از دانشآمـوزان انتظـار نمـیرود کـه از پیـش تمـام
دانشـی را کـه بـرای حـل مسـئله الزم اسـت ،داشـته باشـند ،بلکـه بهجـای آن ،الزم اسـت کـه دانـش را
بهگونـهای تعییـن کننـد کـه قـادر باشـد بـه آنهـا در فهـم و حـل مشـکل ،کمـک کنـد (بایـرن،2014 ،1
 .)47بـه گفتـه مهرمحمـدی ( )72 ،1374در نگـرش پرسـشمحور ،برنامـه درسـی بهطـور کامـل،
ازپیشتعیینشـده ،اسـتاندارد و یکنواخـت نیسـت و در برخـی مـوارد ،حـق انتخـاب میـان محتـوا و
فعالیتهـای یادگیـری در درسهـای مختلـف بـرای دانشآمـوزان وجـود دارد .ایـن عمل بـا چارچوب
مصـوب بـرای برنامـه درسـی در موضوعـات مختلـف ،منافاتـی نـدارد و در قالـب چنیـن چارچو بـی
میتـوان بـرای دانشآمـوزان براسـاس عالقـه ،پرسـش و نیازشـان ،حـق انتخـاب قائـل شـد.
پذیـرش دانـش سلسـلهمراتبی و بـاال_ پاییـن :محتـوا و دانـش رایـج در برنامـه درسـی سـنتی ،دانشـی
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یشـود ،اما
سلسـلهمراتبی و بـاال _ پاییـن اسـت کـه تنهـا توسـط تصمیمگیرنـدگان دولتی تعیین و کنترل م 
دانـش مطلـوب نظریـه پیچیدگـی ،دانشـی توزیعـی ،گفتوگویـی ،مذا کـرهای و مشـارکتی ،گروهبنیـان
و شـبکهای اسـت کـه محتـوا و سـاختار آن از طریـق مذا کـره میـان دسـتاندرکاران برنامـه درسـی تنظیـم
یشـود؛ بهاینترتیـب ،هـم از نابسـامانی بـهدور اسـت و هـم از تصمیمگیـری فردی و کنتـرل باال _ پایین
م 
پرهیـز میکنـد .ایـن نظریـه بـا تأ کیـد بـر مفهـوم پیونـد ،دانشـی را توصیـه میکنـد کـه از طر یـق جـذب و
تطبیـق دانـش جدیـد بـا دانـش موجـود ،درحـال بازسـازی اسـت (گارسـیا 2و همـکاران.)26 ،2014 ،
همانگونـه کـه پیـش از ایـن بیـان شـد ،اونیـل از دو مـدل برنامه درسـی محصول (نتایجـی) و فرایندی
نام میبرد که در مدل نتایجی ،انسـجام از اهدافی سرچشـمه میگیرد که برنامه براسـاس آن سـاخته شـده
ً
است ،اما مدل فرایندی ،منکر این است که نتایج میتوانند کامال تعریف شوند .برنامه درسی فرایندی،
توجـه را جلـب میکنـد ،امـا بهصـورت دقیـق مشـخص نمیکنـد که چه چیزی قـرار اسـت بهعنوان نتیجه
فرایندهـای یادگیـری آشـکار شـود؛ بهاینترتیـب ،برنامـه درسـی پیچیدگـی ،نوعـی برنامـه درسـی فراینـدی
محسـوب میشـود که اهداف و محتوا در طول فرایند و بر پایه مشـارکت ،بازسـازی م 
یشـوند.
نظریـه پیچیدگـی بهدلیـل پذیـرش تنـوع ،نوپدیـدی ،خودسـازمان و غیرخطـی بـودن یادگیـری،
1. Byrne
2. Garcia

فنـاوری آموزشـی مبتنیبـر سـاختار شـبکهای و غیرحضـوری را توصیـه میکنـد؛ فناور یهایـی ماننـد
رسـانه اجتماعـی ،شـاپال گ ،آمـوزش مبتنیبـر وب ،اینترنـت و ماهـواره ازجمله ابزارهای نوین آموزشـی
هسـتند کـه بـر مبنـای پذیـرش پیچیدگـی و بـا محوریـت تعامـل توصیـه میشـوند .ایـن ابـزار در تحقـق
یادگیـری جامـع ،رابطـهای و متنـوع و تسـهیل تغییـر آموزشـی ،سـودمند هسـتند.
ً
بهاینترتیـب ،نتیجـه میگیریـم کـه مـدارس کنونـی غالبا متأثـر از برنامه درسـی عقالنـی ،هدفمدار و
بهعبارتی کاهشگرا هستند که بهدلیل تعینی ،باثبات ،کنترلی ،تجویزی و خطی بودن ،در رویارویی با
تغییـرات ،از انعطافپذیـری الزم برخـوردار نبـوده و افـراد را تنهـا بـرای رویارویی با یک موقعیت خاص،
آمـاده میکننـد ،از عدمتعـادل میگریزنـد و امـکان خالقیـت را کاهـش داده و منجـر بـه عدمپذیـرش تغییر
شـرایط جدیـد میشـوند .نظریـه پیچیدگـی عالوهبـر جبـران کاسـتیهای یادشـده ،بـا تأ کیـد بـر رویکـرد
بومشناسـی در امر آموزش و ترویج دانش زمینهای با توجه به مسـائل فرهنگی _ اجتماعی ،قادر به تطبیق
حـوزه آمـوزش و برنامـه درسـی بـا واقعیتهای اجتماعی و تحوالت اخیر اسـت.
نظریـه پیچیدگـی بهدلیـل مبانـی فلسـفی خـود ،دیـد واقعبینانهتـری بـه مسـائل گونا گـون دارد.
نظـام آموزشـی کنونـی ،براسـاس آموزههـای اندیشـههای غالـب در آن ،از نـگاه واقعبینانـه بـه جهـان
و انسـان فاصلـه گرفتـه اسـت ،حـال آنکـه تعلیـم و تربیـت ،نیازمنـد داشـتن نگرشـی واقعبینانـه،
چندبعـدی و جامـع دربـاره هسـتی و انسـان اسـت ،بهگونـهای کـه نـه هیچکـدام از ابعـاد حـذف شـود
و نـه تأییـد بیـش از حـد یکـی از ابعـاد ،موجـب کمرنـگ شـدن دیگـری گـردد .تربیـت ،امـری اسـت
کـه مخاطـب آن «یادگیرنـده» اسـت؛ انسـانی کـه متشـکل از ابعـاد متنـوع جسـمی ،ذهنـی ،روانـی ،و
اجتماعـی اسـت .تعلیـم و تربیـت ،بهعنـوان طرحـی بـرای یادگیـری انسـان درصورتـی کارآمـد خواهـد
بـود کـه مبتنیبـر ابعـاد وجـودی متنـوع یادگیرنـده باشـد .ایـن درحالـی اسـت کـه بازتـاب آمـوزش
مـدرن ،تمایلات افراطـی بـه عقلگرایـی یـا حسگرایـی ،قطعیتگرایـی یـا نسـبیگرایی ،فردگرایـی یـا
جمعگرایـی ،واقعگرایـی یـا ایدهآلگرایـی ،رفتارگرایـی یـا شـناختگرایی ،تمرکزگرایـی یـا تمرکززدایـی،
دانشآموزمحـوری یـا معلممحـوری ،نتیجهمحـوری یـا فرایندمحـوری و سـایر گرایشهـای افراطـی
اسـت ،امـا نظریـه پیچیدگـی بهدلیـل پرهیـز از نـگاه تفکیکـی بـه انسـان و توجـه بـه اصـل همبسـتگی
پیچیـده عنصرهـا و مکمـل دانسـتن امـور بهظاهـر متناقـض ،میتوانـد راهـکاری بـرای گریـز از افـراطو
تفریطهـای اندیشـههای پیشـین و تلاش بـرای تحقـق نوعـی اعتـدال باشـد.
البتـه نمیتـوان ادعـا کـرد کـه همـه مفاهیـم نظریـه پیچیدگـی بـرای نخسـتینبار مطـرح شـدهاند،
امـا میتـوان مدعـی شـد کـه طـرح همزمـان مؤلفههـا و سـازماندهی آنهـا در قالـب یـک نظریـه ،بـرای
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نخسـتینبار تحقـق یافتـه اسـت .همچنیـن الزم بـه ذکـر اسـت کـه طـرح نظریـه پیچیدگـی و اسـتلزامات
آن در حوزههـای تربیتـی ،بهمعنـای پذیـرش مطلـق همـه داللتهـای آن نبـوده و ممکـن اسـت همـه
مفاهیـم نظریـه ،قابلکاربـرد نباشـند ،امـا ایـن امـر از ضرورت بررسـی نظریه نمیکاهـد .درنهایت میتوان
اسـتلزامات برنامه درسـی سـنتی و برنامه درسـی پیچیدگی را بهاختصار مقایسـه کرد (جدول شـماره .)1
جدول شماره ( .)1مقایسه استلزامات برنامه درسی سنتی و برنامه درسی پیچیدگی
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برنامه درسی کاهشگرای سنتی

برنامه درسی مشارکتی پیچیدگی

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

حفظ کالس در حالت عدمتعادل ،توصیه به یادگیری خالقانه و
رویکردهای یادگیری مسئلهمحور

گرایش به یکی از امور دوگانه و قطبی

برقراری ارتباط مکملی میان امور دوگانه و ارائه نگرش غیرقطبی،
ترویج برنامه درسی مذا کرهای و مشارکتی

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

ضرورت سازگاری میان منابع سهگانه اطالعات
در طراحی برنامه درسی

تأ کید بر ساختار سلسلهمراتبی

ترویج ساختار شبکهای و توزیعی

تأ کید بر صراحت و شفافیت در عناصر برنامه درسی ،بها
دادن اندک به تجربههای بشری و هراس از وقوع خطا در
فرایند اندیشه و عمل

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

مقاومت در برابر تغییر و امور غیرمنتظره

استقبال از تغییر و امور احتمالی و پیشبینینشده

اتکا به کنترل خارجی بهدلیل عدمپذیرش ماهیت خود _
سازمان و نوپدید عناصر برنامه درسی

پذیرش قابلیت تطبیق و تحول عناصر برنامه درسی بهدلیل ماهیت
خود _ سازمان و نوپدید آنها

پویایی اندک برنامه درسی بهدلیلارتباط ضعیف عناصر
آن

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

درنظر داشتن یادگیرنده بهعنوان مجری فرایند برنامه
درسی و تمرکز بر برخی ابعاد انسان و جدا پنداشتن او از
جهان هستی

توجه خاص به یادگیرنده بهعنوان عنصر مهم فرایند برنامه درسی
و موجودی پیچیده ،چندبعدی و غیرقابلپیشبینی و با تعامالت
پیچیده با جهان هستی

آموزش دانش انتزاعی و موضوعمحور و کنترلی باال _ پایین
و عدمارتباط میان محتوای آموزش و مسائل واقعی محیط
یادگیرنده

آموزش دانش زمینهای و مسئلهمحور و دانش توزیعی و ترویج
رویکرد فرارشتهای و ارتباط میان محتوای آموزش و مسائل متنوع
جامعه

کمتوجهی به پرورش روحیه انتقادگری و تأملی بهدلیل
ترغیب به انفعالی بودن یادگیرنده

ترغیب خودانتقادی و تأمل در عوامل محیطی از طریق بازگشت

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

بهچالش کشاندن زمان و مکان خاص برای یادگیری ،و بهکارگیری
فناور یهای آموزشی فرامتنی و فرامکانی

انتقال صرف دانش به یادگیرنده توسط معلم و براساس
برنامه درسی کنترلی باال _ پایین

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

درنهایـت ،طـرح ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه ا گرچـه نظریـه پیچیدگـی بـا طـرح مبانـی فلسـفی
متفاوت با آنچه در قرنهای گذشـته بر اندیشـه غربی حا کم بوده ،برای متفکران این دیار اندیشـهای
نو بهشمار میآید ،اما فرهنگ مذهبی و ملی ما از قرنهای گذشته ،دربردارنده بسیاری از استلزامات
مثبـت ایـن نظریـه بـوده اسـت؛ اسـتلزاماتی ماننـد باور به محدودیت شـناخت انسـان ،پرسـش از مبداء
هسـتی انسـان و ارتبـاط او بـا عالـم هسـتی و نیـز واقعیـت چندبعـدی او ،نـگاه غیرتفکیکـی،
و مقصـد
ِ

ضـرورت تعامـل و گفتگـو ،و رویکـرد فرارشـتهای ،عصـاره بنیـادی فرهنـگ مـا را تشـکیل میدهنـد.
بهعنـوان نمونـه ،امکانناپذیـری شـناخت کامـل و پذیـرش احتمـال وقـوع خطـا در فکـر و عمـل ،و نیـز
تأ کیـد اندیشـمندانی ماننـد مـورن بـر ضرورت گفتگو برای جبران نسـبی این محدودیت ،باوری اسـت

کـه متفکـران مسـلمان ،مدتهـا پیـش از ایـن در نوشـتههای خـود بـر آن تأ کیـد کردهانـد .ابنخلـدون
( )329 ،1345در کتاب «مقدمه» از منطق و احتمال خطا سخن میگوید و یادآوری میکند که بیان
ی
دانـش از دو طریـق تعلیـم و گفتگـو امکانپذیـر میشـود؛ ازایـنرو ،فهم و تحقق بسـیاری از داللتها 
آن بـرای مـا بیـش از سـایر فرهنگهـا امکانپذیـر بـوده و حتـی انتظـار میرفـت کـه چنیـن اسـتلزاماتی
بسـیار پیـش از ایـن در عرصههـای مختلـف ،بهویـژه تعلیـم و تربیـت و برنامـه درسـی مـا اجـرا شـود ،امـا
ت تأثیر دیدگاه کاهشگرایـی و تفکیکی غرب
آمـوزش و پـرورش نویـن مـا نیز همچون سـایر کشـورها تحـ 
قـرار گرفـت؛ البتـه در چنـد سـال اخیـر ،گرایـش بـه تمرکززدایـی ،انعطافپذیـری و خالقیـت ،زمینـه را
بـرای طراحـی و اجـرای برنامـه درسـی پیچیـده ،مسـاعد کرده اسـت.
بحث و نتیجهگیری

ازآنجا کـه بیـش از دو دهـه از ظهـور نظریـه پیچیدگـی در عرصـه آمـوزش نمیگـذرد ،بهنظـر میرسـد
انجـام پژوهشهـای مرتبـط بـا مفاهیـم نظریـه ماننـد نوپدیـدی ،خـود _ سـازمان و لبـه آشـوب و گفتگـو
دربـاره ابهامهـای آنهـا و نیـز تبییـن اسـتلزامات آنهـا در برنامـه درسـی ،ضـروریباشـد .واقعیـت ایـن
اسـت کـه برنامـه درسـی کنونـی بـا کاسـتیهای زیـادی روبـهرو اسـت؛ کاسـتیهایی ماننـد توانایـی
انـدک بـرای رویارویـی بـا تغییـر و تحوالت مسـتمر ،تفکر تفکیکی و قطبی ،عـدم پذیرش خطا و ابهام
در امـور ،کمتوجهـی بـه عناصـر انسـانی برنامـه درسـی و واقعیـت پیچیـده و چندبعـدی آنهـا ،ترو یـج
دانـش تفکیکـی و انتزاعـی و تخصصگرایـی افراطـی ،و پذیـرش دانـش سلسـلهمراتبی و بـاال _ پاییـن.
بهنظـر میرسـد نظریـه پیچیدگـی بهدلیـل مبانـی فلسـفی خـاص خود ،در بسـیاری از مـوارد قادر به
اصلاح کاسـتیهای یادشـده اسـت .در حـال حاضـر برنامـه درسـی ،بهویـژه در کشـور مـا ،معلممحـور
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و موضوعمحـور اسـت .یادگیـری بهمعنـای کسـب دانـش و موضـوع معیـن ،توسـط یادگیرنـده و از طریق
انتقـال صـرف دانـش توسـط معلـم تحقـق مییابـد .موضوعـات و محتـوای برنامـه درسـی درعمـل ،بـا
مسـائل واقعـیای کـه یادگیرنـده در جامعـه بـا آن روبـهرو میباشـد ،نامرتبـط اسـت و دانشآموختـگان
نظامهـای آموزشـی ،مهمتریـن سـالهای یادگیـری خـود را صـرف فـرا گرفتـن انفعالـی علومـی میکننـد
کـه درعمـل ،بـرای آنهـا کارایـی اندکـی دارد؛ راهکار نظریـه پیچیدگی برای رفع ایـن معضل ،زمینهای
شـدن دانـش و تلاش بـرای تحقـق رویکـرد فرارشـتهای اسـت .بـه ایـن منظـور برنامـه درسـی بایـد بـر
مبنـای آمـوزش مسـئلهمحور تنظیـم شـود و محتـوای متـون آموزشـی مـدارس و دانشـگاهها ،رشـتههای
علمـی تفکیکـی نبـوده و از شـاخههای متنـوع علمـی بـرای رویارویـی بـا موضوعـات اجتماعـی،
سیاسـی ،اقتصـادی ،جهانـی ،و سـیارهای اسـتفاده شـود .تحقق رویکـرد فرارشـتهای همچنین موجب
حـذف مرزهـای قـراردادی معین میان رشـتههای علمـی و بیارتباطی متخصصان رشـتههای مختلف
بـا یکدیگـر میشـود.
بـر مبنـای رویکـرد فرارشـتهای ،محتوای کتابهای درسـی میتواند براسـاس موضوعات همگانی
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ماننـد غـذا ،پوشـا ک ،بهداشـت ،محیـط زیسـت ،منابـع طبیعـی ،صلـح ،تفاهـم ،فقـر ،عدالـت
اجتماعـی ،تاریخچـه حیـات بشـر و جایـگاه او در هسـتی ،تنظیـم شـود و در هـر مبحثـی بـه ضـرورت از
رشـتههای علمـی مختلـف کمـک گرفتـه شـود؛ بهاینترتیـب ،بهکارگیـری رشـتههای متنـوع بـرای فهـم
موضوعـات ،جایگزیـن تخصصـی شـدن افراطـی رشـتهها میشـود .عالوهبـر این ،انتخـاب موضوعات
مشـترک و بومـی و مهارتهـای اجتماعـی همگانـی ،امـکان جذابیـت محتـوا و ایجـاد حـس مشـترک،
وحـدت ،و تفاهـم میـان یادگیرنـدگان را فراهـم میکنـد.
برنامه درسـی پیچیدگی ،تحقق دانش توزیعی را جایگزین دانش متمرکز کرده و دانش مشـارکتی
و مذا کـرهای از طریـق گفتوگـو و تعامـل را محـور کار قـرار میدهـد .ایـن برنامـه ،کنتـرل سلسـلهمراتبی
و کنترلـی بـاال _ پاییـن و تمرکزگرایـی را بهچالـش کشـیده و بـر کنتـرل افقـی تأ کیـد دارد ،و از آشـوب و
تمرکززدایـی نیـز پرهیـز میکنـد .نـگاه واقعبینانـه بـه همـه امـور آموزشـی و حفظ اعتـدال و پرهیـز از افراط
و تفریـط از مزایـای ایـن نظریه محسـوب میشـوند.
برنامـه درسـی کنونـی بهدلیـل تـرس از بـروز خطـا ،از رویارویـی بـا تغییرات و تحـوالت میگریزد،
امـا برنامـه درسـی پیچیدگـی بـا توجـه بـه مفهـوم عدمقطعیـت ،نقـش پذیـرش خطـا و ابهـام در بهبـود
فراینـد یادگیـری را پذیرفتـه و آن را الزمـه خالقیـت و نـوآوری در یادگیـری میدانـد .ایـن نظر یـه
همچنیـن بـا مسـاوی دانسـتن یادگیـری و تغییـر ،از تحـوالت ،اسـتقبال میکنـد؛ بهگونـهای کـه در

کنـار تعییـن غایتهـای 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
انسـانی برنامه درسـی تأ کید کرده و سـبب یادگیری عمیق ،انعطافپذیر ،پایدار و خوشـایند میشـود.
همچنیـن بـا اسـتفاده از فناور یهـای ارتباطـی پیشـرفته شـبکهبنیان ،و تأ کیـد بـر فهـم و پـرورش روحیـه
انتقادگـری و انتقادپذیـری ،باعـث بهبود و گسـترش فراینـد یادگیری میگردد.
درنهایت ،ویژگی برجسـته نظریه پیچیدگی نسـبت به سـایر رویکردها ،توجه آن به انسـان و ابعاد
متنـوع وی اسـت .در میـان رویکردهـای برنامـه درسـی و مکتبهـای فلسـفی ،کمتـر رویکـردی ماننـد
نظریـه پیچیدگـی بـه یادگیرنـده و معلـم و سـایر عناصر انسـانی و به همه ابعاد پیچیـده و تعامالت آنها
توجـه خـاص دارد .همچنیـن برنامـه درسـی مبتنیبـر نظریـه پیچیدگـی ،ضمـن پذیـرش واقعیـت تمایـز
میـان انسـانها ،اقـوام و گروههـای مختلـف و احتـرام بـه فرهنگهـا و قومیتهـای متفـاوت ،تدو یـن و
اجـرای برنامـهای بـا هـدف جهانیکـردن تفاهـم میـان همـه انسـانها و تعلیـم و تربیـت چندفرهنگـی را
هـدف قـرار میدهد.
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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 transdisciplinary 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.
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