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 یادگیری در پارادایم پیچیدگی -رویکرد یاددهی

 

 0هاشمی جالل سید ،8مرعشی منصور سید، 3کامران شاهولی

 

 چکیده

 -یاددهی کردیو به تبع آن رو یآموزش يها هستند که نظام ییاز مهمترین بسترها هاي علمی یکی پارادایم

معاصر و مطرح  یِعلم يها هیاز نظر یکی. پارادایم پیچیدگی کنند یم یده قرار داده و جهت ریرا تحت تأث يریادگی

هاي مختلف دانش از جمله علوم تربیتی است. از  باشد که نگرش مبتنی بر آن در حال نفوذ به حوزه در علوم می

هاي اساسی در پارادایم پیچیدگی  و بر اساس مفاهیم و مؤلفه یاستنتاج -پژوهش با روش تحلیلی نیرو در ا نیا

 -دهد که رویکرد یاددهی هاي پژوهش نشان می ایم. یافته داختهیادگیري پر -به استنتاج و تبیین رویکرد یاددهی

آموز  هاي معلم و دانش صورت قابل ترسیم است: مراحل و توالی فعالیت نیپیچیدگی بد ایمیادگیري در پاراد

ي فرآیندها و  ریزي شده و قطعی( و در واقع سازماندهی مداوم کلیه صورت راهبردي )نه کامالً از قبل برنامه به

را به طور مداوم  ريهاي آموزشی و یادگی هاي آموزشی و یادگیري است. معلم فرآیندها و فعالیت عالیتف

آموز فعال و پژوهشگر است؛ پژوهشگري که پیوسته با هدف خودسازماندهیِ  کند. دانش دهی و هدایت می سازمان

ي تعامالت گسترده و متنوعِ آنها  نیز بر پایهآموز  ي معلم و دانش یابد. و رابطه گیرد و تکامل می رو به رشد، یاد می

 .باشد یم دسویهبا یکدیگر و با محیط، پویا و چن

 یادگیري، پارادایم پیچیدگی، پارادایم سادگی -رویکرد یاددهی :های کلیدی واژه

 

 مقدمه

 و شناختی روش قواعد قوانین و ها، نظریه مفاهیم، پندارها، پیش باورها، از اي ویژه ي مجموعه 4پارادایم

 یافتن براي باید و است مسأله چیزي چه گوید می دانشمندان به که است علمی جامعه در یک شناختی معرفت

 بندي صورت اصطالحات و مفاهیم کدامین قالب در باید ها پاسخ این و بپردازند جو و جست به آن براي هایی پاسخ

ها معموالً مدت زیادي  (. پارادایم21: 1162)زیباکالم،  باشد داشته هماهنگی ها نظریه و اصول کدام با و شود

 یک یا و حوزه یک به بشري را تحت تأثیر قرار داده و تسري نظریات آنها محدود معرفت گوناگون هاي حوزه

                                                   
  k.shahvali@gmail.comدانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شهید چمران اهواز،   -2

 mmarashi12@yahoo.com اهواز،  چمران شهید دانشگاه دانشیار -2
   sayyed57@yahoo.com اهواز،  چمران شهید دانشگاه استادیار -1
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ها معموالً در گذر زمان و در یک سیر تکاملی بر اثر  ( پارادایم1161) 1ي کوهن نیست. اما به عقیده علمی ي رشته

شوند  رو می هایی روبه رآمدي در مواجهه با مسائل نوپدید، کشفیات علمیِ تازه، تغییرات اجتماعی و ...، با چالشناکا

دهند؛ هر چند  رفته حاکمیت و کارآمدي خود را از دست داده و جاي خود را به پارادایم دیگري می و رفته

توان به دو  داشته باشند. با توجه به این مسأله میدستاوردهاي فراوانی داشته و یا برخی نظریات آن هنوز کارایی 

 اند. اشاره کرد که تأثیر فراوانی در علوم مختلف داشته« پیچیدگی»و « سادگی»پارادایم 

 تفکرات مبنـاي رنسـانس و از قـرن هفـدهم بدین سـو بر ي دوره در اروپا تحوالت پـی در 2«سادگی پارادایم»

 پارادایم» ،4«مکانیکی پارادایم» ،1«نیوتنی پارادایم» چون عباراتی با شد و گذاري پایهنیوتن پارادایمی  دکـارت و

این پارادایم مدت زیادي بر بیشتر علوم حاکمیت مطلق داشته و هنوز هم  .شود می نامگذاري... و 7«گرایی اثبات

و اعتقاد  تحلیلی ي اندیشه یکی آن، بنیادین تفکرات دامنه و نفوذ زیادي در علوم انسانی و تعلیم و تربیت دارد. از

 هاي پدیده و وقایع تمام تبیین به اعتقاد دیگري و بود ممکن سطح ترین ساده به ها پدیده ي تجزیه و کاهش به

 گرفت شکل پارادایمی نگرش، دو این بر بنا. خطی و علّی ي ساده روابط و مکانیکی قوانین ي پایه بر هستی جهانِ

 حالت که شوند می فرض منطقی پایان و معین مسیر مشخص، شروع ي نقطه با فرآیندها و رویدادها آن از نگاه که

 و آن اجزاي به پدیده هر کاهشِ دیدگاه، این است. در بینی پیش قابل قطعیت زیادي با آنها ي آینده حرکت و

 آنها کنترل و گویی پیش و ها پدیده سرشتِ فهمِ براي شیوه بهترین و ترین رایج اجزا، آن بر حاکم قوانین شناسایی

 به یابی دست آن، شناسی معرفت تالش ي همه بنابراین(. 27: 1111 همکاران، و 7استیسی)گردد  می محسوب

 و سازي ساده» همین سبب به واقع در و است رویدادها و ها پدیده تحلیل و تجزیه و سازي ساده راه از دانش

 اندیشه، ي شیوه این که نپایید دیري .نهد می نام «سادگی پارادایم» را آن (1151) مورن که است «نگري ساده

 که چنان داد؛ قرار تأثیر تحت شدت به نیز را تربیت و تعلیم جمله از و انسانی علوم بلکه پایه، و طبیعی علوم تنها نه

 بر اساس علمی پذیر تعمیم و فراگیر هاي مندي قانون از برخورداري سمت به را تربیت قلمرو کرد تالش ثرندایک

 رویکرد و درسی هاي برنامه آموزشی، هاي نظام(. 27: 1151 مهرمحمدي،)دهد  سوق نیوتنی تفکر هاي ویژگی

 دانش انتقال آن اساس که گرفت شکل قطعیت و عینیت ي پایه بر و پارادایم این تأثیر تحت یادگیري -یاددهی

بر  یادگیري -یاددهی رویکرد که شد می تالش بنابراین. بود جدیدتر نسل به موجود نسل از شده گزینش و عینی

 معموالً که) یادگیري تا شود ریزي برنامه دقیق، و منظم صورت به محور، موضوع و محتوایی درسی ي برنامه اساس

ي نظارت و  معلم وظیفه .باشد کنترل و نظارت تحت( بود موجود دانش کشف حداکثر یا و دانش انتقال آن از تلقی

                                                   
1- Kuhn 

2- Simplicity Paradigm 

3- Newtonian Paradigm 

4- Mechanistic Paradigm 

5- Positivism Paradigm 

6- Stacey 
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اي  هاي آموزشی و یادگیري را بر عهده داشت و دانش و موضوعات گزینش شده را در رابطه کنترل فعالیت

 داد. آموز قرار می سویه در اختیار دانش یک

 نظریات مانند پایه، علوم خصوصاً و بشري گوناگون هاي حوزه در نوین هاي اندیشه ظهور و زمان گذشت اما

 جدا کردن، جزء جزء بر مبتنی نگرشِ و نیوتنی علم هاي انطباقی پیچیده، و سیستم 1، آشوب2کوانتوم ،1نسبیت

 شماري بی هاي موقعیت در نگرش این که داد نشان و کشید چالش به را ها پدیده نگري ساده و سازي ساده انگاري،

 کافی امور تبیین و توضیح براي مکانیکی و انهنگر ساده هاي حل راه و ندارد چندانی کاربرد اند، پیچیده و پویا که

در نتیجه،  (.67: 1167 پورشافعی،)کند  مجهز اندیشیدن و اندیشه در نوینی ابزار به را خود باید انسان و نیست

 . 7شود نامیده می 4«پارادایم پیچیدگی»رویکرد جدیدي نسبت به علم شکل گرفت که 

 

 بیان مسئله

هاي اخیر علوم  ي تحوالت و کشف توان الگوي عمومی اندیشه و علمِ دوران معاصر بر پایه پارادایم پیچیدگی را می

ها،  و خود را درگیر محیط( 1: 1161 چابکی، محمدي)پایه دانست که در مقابل پارادایم سادگی مطرح شده است 

ي آن به  ند که اجزا یا عوامل بسیار زیادِ تشکیل دهندها کند که به آن معنا پیچیده هایی می ها و یا سیستم سازمان

(  و براي دستیابی به شناخت کامل 7: 2002، 7هاي مختلفی در ارتباط و تعامل هستند )موریسون روش و صورت

نگر توجه نمود.  ها نیز در یک نگاه کل ي روابط درونی اجزا، به تعامالت آن با دیگر محیط آن باید ضمن مطالعه

هاي پیچیده  ها در جهان هستی )از جمله نظام آموزشی و یا یک کالس درس( سیستم ین تمامی پدیدهبنابرا

هاي پارادایم پیچیدگی توصیف  ها و رفتارهاي آنها را به کمک نظریات و مؤلفه توان ویژگی شوند و می محسوب می

که  –ت بلکه در مواجهه با مسائل امروز تر اس تنها واقعی دست آورد که نه و تبیین کرد و شناخت بهتري از آنها به

باشد. بر این اساس امروزه این پارادایم نیز با  کارآمدتر می -هاي اساسی آن است تغییر و پیچیدگی از ویژگی

هاي مختلف دانش از جمله علوم تربیتی است  نگرشی متفاوت به جهان هستی در حال توسعه و گسترش در حوزه

ي آنان، تعلیم و تربیت فرآیندي پیچیده و  رو شده است؛ زیرا به عقیده ان روبهو با استقبال بسیاري متخصص

 پویاست و نه فعالیتی ساده و خطی.

ي  پردازي براساس آن، در حوزه در پی این مهم، متفکران بسیاري به بررسی جوانب مختلف این پارادایم و نظریه

                                                   
1- Theory of  relativity 

2- Quantum Theory 

3- Chaos Theory 

4- Complexity Paradigm 

 و دشوار» معناي به نه و است «هم به در هم بافته و مرتبط» و «تنیده درهم» معناي به «پیچیده» ي مأخوذ از واژه اینجا پیچیدگی در -7
 .«مبهم

6- Morrison  
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ي پیچیده، مطالعات  ي تفکر و اندیشه درباره 1نظریات مورنتوان به  اند که از جمله می تعلیم و تربیت پرداخته

( و 2006) 1هاي دال ي تعلیم و تربیت، پژوهش ( در فلسفه2006و  2007، 2002( و موریسون )2006) 2میسون

 7هاي دیویس ( در روش تدریس و آموزش، و فعالیت2012) 7ي رایکا ي درسی، مطالعه ( در برنامه2007) 4آسبرگ

کارگیري  شناسی پژوهش تربیتی اشاره کرد که هر کدام تالشی است در جهت به ( در روش2007) 5و سامارا

هاي  طور کلی تعلیم و تربیت. اما فعالیت هاي آموزشی و به هاي پیش روي نظام مفاهیم پیچیدگی براي رفع چالش

ادایم پیچیدگی تأثیر هاي مختلف تعلیم و تربیت براساس پار این متفکران هر چند در شناخت و توصیف جنبه

هاي مختلف تعلیم و تربیت از منظر پیچیدگی  سزایی داشته است ولی در بسیاري موارد نیز از توصیف جنبه به

کند. این مسأله لزوم  رنگ جلوه می هاي آنان کم هاي اساسی تعلیم و تربیت در فعالیت رود و ترسیم مؤلفه فراتر نمی

تعلیم و تربیت در ارتباط با پارادیم پیچیدگی، خصوصاً براي بازسازي و هاي اساسی  کنکاش در عناصر و مؤلفه

اساسی تعلیم و  هاي مؤلفه از سازد؛ زیرا یکی ها و رویکردهاي متداول تعلیم و تربیت را نمایان می تکمیل دیدگاه

ي مؤثر است. آموزش و یادگیر دستیابی به براي یادگیري -یاددهی رویکرد به توجه آموزشی، تربیت در هر نظام

 معلم، نقش آموز، دانش و معلم فعالیتهاي مراحل و توالی اساسیِ: ي مؤلفه چهار شامل یادگیري -یاددهی رویکرد

ها و  دیدگاه در هریک از که (111: 1151 مهرمحمدي،)است  آموز و دانش معلم ارتباط ي و نحوه آموز دانش نقش

شده و یا قابل ترسیم هستند. بنابراین  ترسیم و متنوعی متفاوت هاي ها و صورت روش هاي فلسفی، به سیستم

پارادایم پیچیدگی، به استنتاج و  اساسیِ هاي مؤلفه و گیري و استناد به مفاهیم کوشد با بهره پژوهش حاضر می

 و این پارادایم بپردازد؛ به همین رو مقاله حاضر دو بخش دارد؛ ابتدا مفاهیم در یادگیري -یاددهی تبیین رویکرد

 دهد، سپس به استنتاج و تبیین رویکرد نماید و شرح می پارادایم پیچیدگی را تحلیل می اساسیِ هاي مؤلفه

 شود. پارادایم پیچیدگی پرداخته می در یادگیري -یاددهی

 

 پژوهش هدف و سؤاالت

 این بر. است پیچیدگی پارادایم اساس بر یادگیري -یاددهی رویکرد تبیین و ترسیم پژوهش این از کلی هدف

 زیر سؤاالت به پاسخ پی در حاضر پژوهش یادگیري؛ -یاددهی رویکرد اساسی هاي مؤلفه به توجه با و اساس

 :باشد می

                                                   
1- Morin 
2- Mason 

3- Doll 

4- Osberg 

5- Ricca 

6- Davis 

7- Summara 
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 است؟ ترتیبی چه به پیچیدگی پارادایم اساس بر آموز دانش و معلم هاي فعالیت توالی و مراحل-1

 چیست؟ پیچیدگی پارادایم براساس یادگیري -یاددهی رویکرد در معلم نقش-2

 چیست؟ پیچیدگی پارادایم براساس یادگیري -یاددهی رویکرد در آموز دانش نقش-1

 است؟ چگونه پیچیدگی پارادایم براساس یادگیري -یاددهی رویکرد در آموز دانش با معلم ي رابطه-4

 

 پژوهش روش

 پیچیدگی، پارادایم نخست که نحو بدین. است شده انجام استنتاجی -تحلیلی روش به و کیفی رویکرد با پژوهش

 مشخص آن مختلف ابعاد و ها مؤلفه مفاهیم، و گردید تحلیل قبول، قابل و منسجم دقیق، توصیفی ي ارائه هدف با

 و مختلف مفاهیم میان ارتباط جستجوي و شد. مقصود از تحلیل در این مرحله، بررسی موضوعات مورد نظر

(. که با توجه به مبانی نظري و فلسفی 111: 1161است )باقري،  آنها مفهومی هاي شبکه و روابط بازشناسی

 موضوعات مذکور و با در نظر گرفتن انسجام میان مفاهیم، و درک روابط منطقی آنها انجام پذیرفت. سپس

 براساس یادگیري -یاددهی رویکرد آنها، ترکیب و مذکور موضوعات از شده ارائه مبانی نظري و فلسفی براساس

 .گردید استنتاج پیچیدگی دایمپارا

 

 اساسیِ آن هاي مؤلفه و پیچیدگی: مفاهیم پارادایم

عنوان یک نظریه در علوم طبیعی و یا علوم انسانی  ي تعریفی جامع از پارادایم پیچیدگی و حتی پیچیدگی به ارائه

اشاره دارد که تحت تأثیر بینی  اي جهان دشوار است. با این حال پارادایم پیچیدگی به نوعی نگرش کالن و گونه

ها و حدود و ثغور آن میان  ي ویژگی گیري بوده و البته هر چند تاکنون درباره تحوالت علمی اخیر در حال شکل

توان نقاط مشترکی را پیدا کرد  هاي اصلی آن می اندیشمندان اجماعی حاصل نشده است، اما در باب ویژگی

 طور کلی پارادایم هاي مشترک، به وجه به این نقاط و ویژگی( با ت76: 1112چابکی و همکاران،  )محمدي

که تمرکز آن بر فهم تعامالت و روابط درونی  دانست معاصر دوران علمِ عمومی الگوي توان می را پیچیدگی

هایی  کند. این الگو دگرگونی و نسبت میان اجزا تأکید می 1گرایی هاست و بر کل )سیستم( و بیرونی )محیط( پدیده

 مقابلِ هاي اساسی آن، در طوري که بیشترِ مفاهیم و مؤلفه در روش اندیشیدن و تفکر بشر ایجاد کرده است بهرا 

 ها اشاره شده است.  به برخی از این تقابل 1سادگی قرار دارد و در جدول  هاي اصلیِ پارادایم فرض پیش

مانند نظریه آشوب، نظریه ) پیچیدگی ي پایه بر اندیشمندان تفکرات و علمی نظریات بررسی با این حال با

 نقشی که نمود استدالل و مشاهده را مشترکی هاي مؤلفه و مفاهیم توان می( هاي انطباقی پیچیده و... سیستم
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 .اند داشته پارادایم این تکامل و گیري شکل در اساسی

 هاي اساسی پارادایم سادگی و پارادایم پیچیدگی ي مفاهیم و مؤلفه مقایسه -3جدول 

 پارادایم پیچیدگی پارادایم سادگی ها پدیده

 واقعیت 

 و

 شناخت

 قسمتی عینی و بخشی ذهنی عینی

 اي الیه و طبقه الیه سلسله مراتبی

 تا حدي قطعی و بیشتر غیرقطعی قطعی

 نگري و فهم روابط تأکید بر کل ها از طریق کاهش پدیده

 ساز و کار
 دهنده خودسازمانپویا و  ماشینی و ایستا

 بینی و کنترل محدود پیش بینی و کنترل قابل پیش

 روابط
 خطی و غیرخطی خطی

 گسترده و متنوع محدود و مشخص

 علیت
 چند بُعدي خطی و متسلسل

 هاي بازخوردي( پیامد )حلقه -نتیجه معلول -علت

ارتباط و »، «عناصر و عوامل متعدد»، «نگرش سیستمی»توان به  هاي اساسی و مشترک می از جمله این ویژگی

صورت یک کل و  ها به اشاره کرد. نگرش سیستمی به بررسی پدیده« تغییر»و پذیرش « تعامل پویا میان عناصر

پردازد. سیستم، عبارت است از موجودیتی متشکل از عناصري مرتبط و متعامل که ارتباط و  یک سیستم می

( و شامل عوامل و عناصر 41: 1172بخشد )فرشاد،  یت و تمامیت میتعامل بین اجزا، به آن سیستم نوعی کل

متعددي است که در هم تنیده و پیچیده هستند، یعنی در تأثیر و تأثر مداومند و هر کدام از این عوامل بر رفتار 

فرض آمیز  مصیبت و گر اخالل کل سیستم تأثیرگذار است. همچنین برخالف پارادایم سادگی که تغییر، غیرعادي،

ها و جهان هستی محسوب  در تمامی پدیده بقا ي شود، در پارادایم پیچیدگی تغییر یک امر طبیعی و الزمه می

فرصت و خالقیت براي تکامل است. اما گذشته از  از بینی بودن پر پیش قابل شود که به سبب غیرخطی و غیر می

توان  دهند و از بسیاري می بینی آن را تشکیل می هایی دارد که اساس جهان این مفاهیم، پارادایم پیچیدگی مؤلفه

جهت بازسازي رویکردهاي موجود و فعلی در یاددهی و یادگیري و یا ترسیم رویکردي جدید استفاده نمود که 

، 1، راهبرد2، علیت پیچیده1نگري، نوپدیدي ترین آنها عبارتند از: تعدد عناصر اثرگذار بر یک پدیده، کلمهم

 پردازیم: که به شرح مختصري از آنها می 7تکامل همزمان و 4خودسازماندهی

صورت  ها در جهان هستی به در پارادایم پیچیدگی با توجه به نگرش سیستمی حاکم بر آن تمام پدیده

                                                   
1- Emergence 
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اند و هر یک  اي تشکیل شده تنیده و پیچیده شوند که از اجزا و عوامل متعددِ درهم هایی در نظر گرفته می سیستم

پوشی کرد. بنابراین به  توان از آن چشم مهم و تأثیرگذارند و نمی« کل»صورت  براي فهم سیستم به از این عوامل

شود چرا که در کلیت هر پدیده خصوصیاتی وجود  جاي تمرکز بر اجزاي یک پدیده، کلیت آن در نظر گرفته می

. این 1و حتی تبیین( نیستندهاي جزئی از اجزاي آن پدیـده قابل مشاهده یا درک ) دارد که از مجموع شناخت

ها )ي طبیعی( عموماً در  کند که سیستم شود و در واقع به این نکته اشاره می ویژگی نوپدیدي یا ظهور نامیده می

تک اجزاي آنها موجود نیست و اتحاد و ارتباط اجزاي  کلیت، داراي خواص، صفات و رفتارهایی هستند که در تک

ي ظهور برسند.  بنابراین  شود این خواص و صفات به منصه است که سبب میتشکیل دهنده و تشکیل وجود کلی 

 که کند می تعامل آنچه دارد به بستگی کرد خواهد پیدا ظهور است؛ زیرا آنچه بینی پیش تقریباً غیرقابل ظهور

همچنین  .(2: 2006شود )میسون،  می تعیین محیطی تغییرات و تصادفی برخوردهاي توسط حدودي تا حداقل

ي  معلول رفتار آینده -در پارادایم پیچیدگی عالوه بر پذیرش اصل علیت که براساس روابط ساده و خطی علت

شود و اعتقاد بر آن است که علیت خطی براي  شود، بر علیت چند بُعدي نیز تأکید می بینی می سیستم پیش

گردد. علیت نوع دوم که  دوم و سوم مطرح میهاي نوع  هاي جهانِ هستی کافی نیست و علیت تبیین روابط پدیده

تواند بر علت خود تأثیر بگذارد  معروف است تأکید بر این دارد که معلول نیز می« اي واکنشی علیت چرخه»به 

تواند بر رفتار دیگران نسبت به آن  عنوان مثال، رفتار )مؤدبانه/ غیرمؤدبانه( یک شخص می (. به14: 1151)مورن، 

معروف « علیت بازگشتی»جتماعی )خوب/ بد( وي و دیگران تأثیر بگذارد و علیت نوع سوم که به فرد و روابط ا

آورد،  وجود می ها براي فرآیندي که آنها را به ها و محصول است بدین امر اشاره دارد که در فرآیند بازگشتی، معلول

طور مثال انگیزه باالي  (. به17د )همان: کن ي چیزي است که آنرا تولید می اند؛ یعنی محصول، تولید کننده ضروري

 آموزان را باال می برد. شود و انگیزه معلم انگیزه دانش آموز، انگیزه باالي معلم را سبب می دانش

اي که در  گونه کند )بر خالف آن و قطعیت کاملِ قوانین حاکم بر طبیعت را رد می 2پذیريِ پارادایم پیچیدگی تعین

سبب تأکید بر نوپدیدي که حاصل تعامالت غیرقابل  شود( زیرا در پارادایم پیچیدگی به یپارادایم سادگی مطرح م

قطعیتِ کامل و آشفتگی را  فرض قطعیت پذیرفتنی نیست هر چند که عدم بینی و حتی اتفاقی است، پیش پیش

ها و  قطعیت( براي پدیدهي امکانی و احتمالی )با سهمی از قطعیت تا عدم  پذیرد؛ بلکه معتقد به نوعی بازه نیز نمی

صورت طیفی از قطعیت  اي امکانی و احتمالی به ها و رویدادها را در بازه جهان هستی است. بدین معنا که پدیده

نماید. به همین رو در این  کامل تا عدم قطعیت کامل و آشفتگی )براي آن پدیده یا رویداد( بررسی و مطالعه می

                                                   
داند اما معتقد است که هر چند کاهش و تعدیل  کند و حتی در برخی موارد ضروري می نمیها را کامالً رد  البته پارادایم پیچیدگی کاهش پدیده -1

ناپذیر بوده اما نباید  ها، و حتی توصیف و تبیین برخی قوانین طبیعی و علمی اجتناب دادن برخی خصوصیت ترین سطح، براي نشان ها به ساده پدیده
 گردد. بعدي  ها و پیوند میان عناصر حذف شود و منجر به شناختی تک کنش حدي باشد که با ایجاد تمایز و جداسازي، برهم به

2- Determinism 
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« راهبرد»اي قطعی و کامل را از پیش طراحی کرد، پس  توان برنامه ئن نمیمحیطِ تا حد زیادي متغیر و نامطم

ها،  غالباً  پذیري پدیده است. برنامه با فرض قطعیت، عینیت و تعین 1یابد. راهبرد در تقابل با برنامه ضرورت می

و نظارت بر شود و سعی در تعیین، کنترل  صورت خطی اجرا می براي شرایط ثابت و یکنواخت طراحی شده و به

پذیر و غیرخطی است و در حقیقت سناریویی  ي جزئیات دارد. اما راهبرد پویا، انعطاف امور با در نظر گرفتن کلیه

آوري شده، اتفاقات، حوادث  تواند و باید تغییر یابد. این تغییرات برحسب اطالعات جمع کند که می ارائه می

: 1161شوند )مورن،  هاي خاص ایجاد می آیند و در موقعیتهاي خوبی است که در طول فر غیرمنتظره و اقبال

 نمایند. ( و به کارآمدي آن راهبرد کمک می51

توان مهمترین مفهوم در پارادایم پیچیدگی دانست چرا که بقاي هر سیستم را ممکن  خودسازماندهی را می

و تکامل همزمان. نوپدیدي  ارتباط، بازخورد،: است مشخصه چندین سازد. خودسازماندهی شامل می

 و تعادل، عدم هایی که تغییر، سیستم کند؛ )مانند جوامع انسانی( معنا پیدا می پویا هاي سیستم خودسازماندهی در

ي این  هاي اساسی آنهاست. ارتباط و تعامل درونی و بیرونی الزمه از مشخصه بودن بینی پیش غیرقابل

و در  وابسته گروههاي دیگر و جوامع همساالن، معلمان، ها، خانواده با کودکان مدارس، هاست )مثالً در سیستم

کنند. این فرآیندِ مداوم  کنند پیوسته خود را بازسازماندهی می ارتباطند( و از طریق بازخوردهایی که دریافت می

است ممکن  پیرامونِ هر سیستم محیط و اجزاي درونی میان صورت یک چرخه در سیستم وجود دارد و تعامل به

افزایی در  نظمی و یا هم مانند نظم یا بی .(21: 2006شود )موریسون،  جدیدي ساختارهاي موجب بروز و ظهور

کالس درس. همچنین رشد و تکامل سیستم هم در گرو بازسازماندهی مداوم و خودسازماندهی است زیرا اطالعات 

کند که براي حفظ بقا با محیط هماهنگ یا  کند او را وادار می و بازخوردهایی که سیستم از محیط دریافت می

آید که  سازگار شود. در طول تالش براي این سازگاري و هماهنگی معموالً سطوح باالتري از پیچیدگی پدید می

وجود  کند، تکاملی که همزمان در تمامی اجزاي سیستم به خود سیستم را به سمت تکامل هدایت می خودبه

آموزان یک گروه در یک کالس درس، سبب اشتراک یادگیري و ارتقاي سطح  دانشطور مثال همکاري  آید. به می

هاي دیگر احتماالً سبب ارتقا و تکامل دیگر گروهها و درنتیجه  شود که در تعامل با گروه علمی اعضاي گروه می

 دهد. شود که البته معلم را نیز تحت تأثیر قرار می آموزان کل کالس می پیشرفت دانش
 

 یادگیري در پارادایم پیچیدگی -اددهیرویکرد ی

 به آموزشی، فضاي یک در آموز دانش و معلم عمدي ي مواجهه الگوي از است عبارت یادگیري -یاددهی رویکرد

 نقش آموز، دانش و معلم فعالیتهاي توالی و مراحل: اساسیِ ي مؤلفه چهار شامل که معین؛ هاي هدف تحقق منظور

 از هریک در و( 26: 1151 ورکی، شعبانی) است آموز دانش و معلم ارتباط ي نحوه و آموز دانش نقش معلم،
                                                   
1- Program  
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 .است استنتاج قابل یا و شده ترسیم متنوعی و متفاوت هاي صورت و ها روش به فلسفی هاي سیستم و ها دیدگاه

دارد و  یادگیري نمودي از نظام آموزشی است که اجزاي مشخصی -یاددهی البته باید توجه داشت که رویکرد

هاي یک رویکرد با دیگر رویکردها نه در  دهد. بنابراین تفاوت خارج از چارچوب مشخص معناي خود را از دست می

یادگیري خواهد بود. از  -یاددهی هاي اساسی رویکرد ي کلی، بلکه در تفاسیر و محتواي هر کدام از مؤلفه چارچوبه

آموزشی است  فضاي آموزان در دانش مستلزم ارتباطات معلم و ريیادگی -یاددهی رو با یادآوري این که فرآیند این

 تر آسان آموز و دانش معلم تا یادگیري هستند -یاددهی تحقق الزم براي منابع و و فضاي آموزشی در واقع شرایط

در  تعامل بپردازند و در جهت دستیابی به اهداف آموزشی بکوشند؛ استنتاج رویکرد یاددهی و یادگیري به بتوانند

 گردد: پارادایم پیچیدگی ارائه و تبیین می

 

 در پارادایم پیچیدگی آموز دانش و معلم فعالیت توالی و مراحل -3

 -یاددهی فضاي. شود می محسوب گسترده تعامالت با پیچیده سیستم یک درس پیچیدگی کالس پارادایم در

. آموزان دانش و معلم بین مستمر، و غیرخطی پویا، تعاملی، ي گسترده ارتباطاتِ شامل است محیطی یادگیري،

 از و اند غیرخطی علیت حاصل و گیرند، می شکل نوپدید و پویا صورت به تعامالت این طرف، یک از که طوري به

 که است اي گسترده ارتباط و شرایط تأثیر تحت یابد، می ظهور یا و گیرد می شکل که اي تعاملی فرآیند دیگر طرف

 در پیچیدگی پارادایم در یادگیري -یاددهی محیط دیگر عبارت به. دارند دخالت آن گیري شکل و دهی جهت در

 تعامالت و عناصر تأثیر تحت هم و دهد می هویت و شکل اش درونی عناصر به هم بازگشتی، و پویا فرآیندي

ریزي ]از پیش تعیین  برنامه متوالیِ بنابراین پیچیدگی، مراحلِ .شود می بازسازي تکامل، جهت در پیوسته درونی،

را  یادگیري و آموزش براي شده ریزي برنامه و دستورالعملی شدیداً ریزي شکند و برنامه می درهم را شده و دقیق[

صورت  یادگیري به -هاي یاددهی ریزي و سازماندهیِ فعالیت ( از این رو برنامه27: 2006نماید )موریسون،  طرد می

هاي معلم و  پیش تعیین شده در اینجا مد نظر نیست و مراحل و توالی فعالیت مراحلِ متوالیِ مشخص و از

اي از راهبردهاي  هایی شامل مجموعه صورت گام ي دقیق، به ریزي شده جاي طرحِ درسِ برنامه آموز به دانش

شرایط اعم از  -ها با در نظر گرفتن شرایط کالسِ درس شوند. این گام یادگیري و یاددهی در نظر گرفته می

آموزان، شرایط  ها و شرایط فرهنگی و اجتماعیِ معلم و دانش فیزیکی کالس درس، محتواي یادگیري، ویژگی

اند. عناصر اثرگذار  قابل انعطاف -پوشی کرد( آموزان و ... )که نبایست از هیچ کدام از آنها چشم فیزیولوژیکی دانش

هایی از پارادایم پیچیدگی هستند که بر اتخاذ  فهمتعدد، بازخورد، علیت غیرخطی و نوپدیدي مهمترین مؤل

آموزان و یا  هاي دانش یادگیري تأثیر مستقیم دارند. بدین صورت که بازخوردها و واکنش -راهبردهاي یاددهی

شرایط نوپدید حاصل از نوع تعامالت و یا بازخوردي خاص، ممکن است به بازگشت و یا تغییر یک راهبرد به 
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شود  ها از سوي معلم اعمال نمی در کالس درس بینجامد. در نتیجه، کنترل شدیدي بر فعالیتتر  راهبردي مناسب

آموزان و هم در  ي موجود در کالس درس هستند که پدید آمدن نظمی درونی هم در دانش و تعامالت پیچیده

ین اساس کند. بر ا ي تعاملی به سازماندهی کالس درس کمک می کالس درس را در پی دارد و این چرخه

مشیِ کلی )با در نظر گرفتن اهداف آموزشی( و به کمک  صورت خط یادگیري به -هاي یاددهی سازماندهی فعالیت

 هاي هایی که توسط معلم و براساس نظریه گیرد. گام پذیر صورت می هایی انعطاف اتخاذ راهبردهاي متنوع و در گام

تدریس،  الگوهاي و یادگیري هاي شوند. در واقع نظریه تدریس انتخاب، طراحی و اجرا می الگوهاي و یادگیري

یادگیري در پارادایم پیچیدگی هستند که البته باید  -پشتوانه و بستري براي اتخاذ راهبردهاي مناسب یاددهی

هایی متفاوت از مفاهیم متداول آنها، تعریف  توجه داشت در پارادایم پیچیدگی مفاهیم یاددهی و یادگیري از جنبه

شوند. بنابراین الزم است مفاهیم یادگیري و یاددهی )آموزش( نیز در ارتباط با فرآیند و رویکرد  بررسی میو 

 یادگیري در پارادایم پیچیدگی بازتعریف و دوباره بررسی شوند: -یاددهی

م ي ذهنی و شناختی، ه ي فیزیولوژیک، هم جنبه یادگیري در پارادایم پیچیدگی، فرآیندي است که هم جنبه

یادگیري فرآیند »شود:  صورت تعریف می طور کلی بدین ي اجتماعی دارد و به ي رفتاري و هم جنبه جنبه

باشد که به جزئیات )حقایق،  گیري و تولیدِ یک مفهوم کلی یا رفتار خاص، در خصوص یک موضوع می شکل

د درگیرشدن یادگیرنده با تجارب اطالعات و ارتباطات( آن موضوع و یا رفتار پیوند خورده است و از طریق فرآین

شود و به تغییر رو به رشد تجربیات، فرآیندهاي ذهنی و رفتار یادگیرنده  پیچیده، در یک محیط غنی حاصل می

در این تعریف بر فرآیند یادگیري و نه صرفاً فراگیري موضوع، و همچنین بر یادگیري و ادراک مفهوم « انجامد. می

ي  شود. همچنین بنا بر تعریف فوق درگیرشدن به مواجهه جزئیات آن، تأکید میکلی، بیشتر از پرداختن به 

یابد. تجارب پیچیده،  هاي محیط اشاره دارد که به کمک بازخوردهاي حاصل از محیط تداوم می مستمر با چالش

است شوند. و محیط غنی، محیطی  ها و تجربیاتی هستند که در یک محیط غنی موجودند و یا طراحی می فرصت

باشد و در آن تازگی، تنوع، بازخوردِ فوري و فرصت انتخاب براي  انگیز می که برانگیزاننده، پیچیده و چالش

هاي موجود  ي فعال به کمک چالش (. در نتیجه یادگیرنده171: 1161و همکاران،  1یادگیرنده فراهم است )کین

گیرد. این یادگیري ممکن است  کند و یاد می ي فرآیندهاي ذهنی، تجارب جدیدي را کسب می در محیط و توسعه

در سطوح مختلفی باشد زیرا در پارادایم پیچیدگی نیز اعتقاد به ابعاد و سطوح مختلف یادگیري وجود دارد که هر 

 اي نیست اما توجه و تأکید بر آن در فرآیند یاددهی و یادگیري باید مد نظر قرار گیرد.  چند این مسأله، سخن تازه

هاي پارادایم پیچیدگی، بازتعریف  تدریس نیز با توجه به تعریف یادگیري بر اساس مفاهیم و مؤلفهآموزش و 

یاددهنده و یادگیرنده در  بلکه. نیست موجود پیش از و عینی شود. چرا که در پارادایم پیچیدگی، دانش صرفاً می
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 دست معلمان و آموزان عبارتی دانش د و بهنقش دارن دانش بازتولید و تولید در فعاالنه و تکاملی شکل به کنار هم

: 2006پردازند )موریسون،  می یکدیگر و خود ي دانش و تجربه دهی شکل و اشتراک، خلق، به یکدیگر دست در

اند و  ارتباط در یکدیگر با شماري هاي بی راه از آن اجزاي که است پیچیدگی نیز نوعی بنابراین یاددهی .(10

ي  براساس پارادایم پیچیدگی، مجموعه مشارکتی و باز خواهد بود. به عبارت دیگر یاددهیبنابراین پویا، فعال، 

راهبردها و اقداماتی است که معلم در فضاي آموزشی بر اساس بازخوردها و تعامالتی محیط، در جهت تسهیل 

فضاي آموزشی و محیط هاي مداومِ معلم در  کند. بنابراین وابسته به پژوهش فرآیند یادگیري، طراحی و اجرا می

هاي مداوم معلم بر اساس رویدادهاي فضاي 1«پژوهی اقدام»رو آموزش به نوعی  یادگیري خواهد بود و از این

آموز،  دانش، دانش میان آموزشی و اهداف آموزشی است در جهت تسهیل و رشد یادگیري؛ که در آن تعامل

 فرآیندي در و هم دانش را معلم هم آموز، دانش هم ،نقش حیاتی دارد و یادگیريِ حاصل معلم، و آموزان دانش

هاي نوپدید در هر سه طرف تعامل  تغییري که به بروز ویژگی .دهد می تغییر تکاملی همزمان در مشارکتی و

 شود و خالقیت را نیز در پی دارد. معلم( منجر می و آموز )دانش، دانش

 
 تعامل و مشارکت در آموزش و یادگیري -3شکل 

 

 یادگیري مبتنی بر پارادایم پیچیدگی -یاددهی رویکرد در معلم نقش -8

در کالس درس و  نوپدید دانش و دهی خودسازمان طریق از یادگیري شرایط خلق و بسترسازي براي معلم وجود

یادگیريِ مبتنی بر پارادایم  -است؛ اما بازتعریف معلم و نقش او در محیط یاددهی ضروري آموزان براي دانش

ترند. اولین نقش معلم  کند که متنوع و پیچیده اي را براي وي ترسیم می هاي تازه ها و مسئولیت یدگی، نقشپیچ

هاي  یادگیري با در نظر گرفتن تمامی ابعاد، شرایط و جنبه -در کالس درس، طراحی و سازماندهیِ محیط یاددهی

هاي ثابت و از پیش موجود )که  و برنامههاي فکري  ها، چارچوب بایست دستورالعمل تأثیر گذار است. وي می

آیند( را به دست فراموشی بسپارد و خود را براي طراحی و سازماندهی مداومِ  صورت عادت در می معموالً به

 تعامالت طریق از و مداوم فرآیندي اي که در محیطی باز و پویا، با اهداف متنوع و متغیر آماده کند. سازماندهی
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(. 21-10: 2006یابد )موریسون،  شود و تکامل می تولید و باز تولید می س درس پیوستهپیچیده و نوپدید کال

کند و این مسئولیت  یادگیري اهمیت بیشتري پیدا می -هاي یاددهی همین دلیل طراحی و سازماندهی فعالیت به

تجربیات متنوع و بایست با طراحی و تدارک محیط غنی شامل  ي معلم است. بنابراین معلم می همچنان بر عهده

کار بندد تا هم از رکود و تعادل کامالً  صورت بازگشتی به طور مداوم و به اي براي یادگیري، راهبردهایی را به پیچیده

عنوان یک سیستم پیچیده( به  یادگیري )به -باثبات در کالس درس جلوگیري کند و هم تمایلِ محیط یاددهی

رو معلم باید پیوسته شرایط مختلف کالس درس و ابعاد مختلف  یننظمی را کاهش دهد. از ا ثباتی و بی بی

هاي  آموزان را بررسی نماید و براي سازماندهی و یا سازماندهی مجدد فعالیت شخصیتی، فیزیولوژیکی و ... دانش

آموزشی و فرآیند یادگیري، راهبردهاي مناسب را در راستاي همین هدف و با مد نظر قرار دادن مسائل و 

آموزان اتخاذ و اجرا نماید. که این امر مستلزم پژوهش مداوم در فضاي آموزشی و محیط یادگیري  ت دانشمشکال

کند.  پژوهی می عبارتی اقدام زند و به است. پژوهشی که در آن معلم در نقش یک کارشناس دست به اقدام هم می

یه )مانند آنچه در پارادایم سادگی و سو هاي مداوم و مکرر، فقط علل خطی و یک پژوهی البته در این اقدام

عبارتی معلم در  شود و تأکید بر علیت چندبُعدي و پیچیده است. به شود( جستجو نمی تر دیده می هاي سنتی روش

 برخورد با مسائل باید به عوامل متعدد توجه کند و چندبُعدي بیندیشد.

 

 یادگیري مبتنی بر پارادایم پیچیدگی -یاددهی رویکرد در آموز دانش نقش -0

یادگیري مبتنی بر پارادایم پیچیدگی فعال و پویا است. فعالیت و پویایی مستلزم  -آموز در محیط یاددهی دانش

ارتباط و درگیرشدن با تجارب غنی و پیچیده و تعامل با معلم و دانش آموزان دیگر است. تعامل وابسته به تبادل 

آموز باید در فعل و انفعالی دوطرفه براي  گیرد بلکه دانش خودي صورت نمیبادل خودبهاطالعات است و این ت

آموز باید پیوسته با محیط یادگیري در ارتباط باشد و با  جستجو و دریافت اطالعات گام بردارد. بنابراین دانش

ت که معموالً توسط معلم ي اس شرط این مهم، انگیزه و برانگیختگی اولیه عوامل و اجزاي آن تعامل کند. پیش

آموز به  شود و یا در محیط غنیِ یادگیري موجود است و هدف آن ایجاد چالش، جهت سوق دادن دانش ایجاد می

ي  ي آن یادگیري است زیرا اوالً یادگیري نتیجه باشد که نتیجه سطح باالتري از رشد و به سمت تکامل می

ه رشد و به سطوح باالتر، نیازمند یادگیري است؛ بنابراین خودي تعامل است و دوم اینکه حرکت رو ب خودبه

آموز براي رسیدن به خودسازماندهی، پیوسته به یادگیري مشغول است و این کار را از طریق بازخورهاي  دانش

اش دریافت  دهد. بازخوردهایی که هم از طریق پردازش اطالعات ذهنی و تجارب قبلی درونی و بیرونی انجام می

هاي محیطی که با آن درگیر است. خودسازماندهی در اینجا به معناي  و هم از طریق اطالعات و دادهکند  می

هاي نوپدید تعامل )هم درونی و هم بیرونی( آن را به سمت تکامل  سازماندهی مجدد و مداوم نیز هست که ویژگی
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ت که در تمام مدت به یادگیري مشغول ي مداوم دانس آموز را یک یادگیرنده توان دانش دهند، بنابراین می سوق می

است تا از طریق آن، پیوسته خود را سازماندهی کند. در نتیجه یادگیري به معناي پژوهش خواهد بود؛ زیرا بدون 

آموز  رو نقش دیگر دانش پژوهش در شرایط و وضعیت موجود یادگیري و خودسازماندهی رخ نخواهد داد و از این

 پژوهشگريِ مداوم است. 

 

 یادگیري مبتنی بر پارادایم پیچیدگی -یاددهی رویکرد در آموز دانش با معلم ي رابطه -4

 مبتنی یادگیري -یاددهی رویکرد در آموز دانش با معلم ي هاي کلیدي در رابطه ارتباطِ چندسویه، یکی از ویژگی

ابط خطی گرفته تا تعامالت هاي متنوعی است؛ از رو ها و شکل پیچیدگی است که داراي ابعاد، جنبه پارادایم بر

 پیچیده. 

 

 
 یادگیري -ارتباطات چند سویه در محیط یاددهی -8شکل 

 

ي تعامالت گسترده و متنوعِ درونی و بیرونی، بین اعضا و عوامل فضاي آموزشی است که  بر پایه در واقع این رابطه

هاي آن است. از جمله این تعامالت  مشخصههاي مختلفی است و ویژگی نوپدیدي از مهمترین  در سطوح و جنبه

 میان مثبت و غنی بازخوردهاي هاي مشارکتی اشاره کرد که در آن در فعالیت 1«افزایی هم»توان به  نوپدید می

هاي متنوع و  بنابراین تأکید پارادایم پیچیدگی بر تعامالت و کنش و واکنش. است ضروري معلمان و آموزان دانش

هاي  هاي پیچیده در بروز و ظهور آنها نقش مؤثري دارند. علیت خواهد بود که علیت گسترده در کالس درس

آموز و  کنند و تعامالت معلم و دانش آموز، علیت خطی را در خود محو می ي معلم و دانش پیچیده در رابطه

داوم کالس درس، آموزان با همدیگر، عالوه بر ایجاد بازخوردهاي الزم جهت سازماندهی و خودسازماندهی م دانش

گذارد )و برعکس(.  آموزان و معلم تأثیر می آموز بر دیگر دانش باز تولیدهاي نوپدید را نیز در پی دارد: رفتار دانش

برد و این  آموزان را باال می شود و انگیزه معلم انگیزه دانش آموز انگیزه باالي معلم را سبب می انگیزه باالي دانش

                                                   
1- Synergy 
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 پردازد. ، پیوسته به بازتولید علل و معلول میي تولیديِ رو به رشد حلقه

 

 گیري نتیجه

هاي مختلف زندگی، نوید تغییر و پویایی بیشتري را  تر شدن جوامع و تغییرات سریع در جنبه گسترده و پیچیده

ي این  طلبد؛ اگر مسئولیت ارائه هاي خاص خود را می دهد که آموزش و آمادگی ي جوامع انسانی می در آینده

تنها براي درک و رویارویی  ي نظام آموزشی فرض بگیریم؛ در آن صورت نظام آموزشی باید نه ها را بر عهده شآموز

رسد که  با آن شرایط متحول گردد بلکه باید بتواند خود را پیوسته بازسازي و تکمیل نماید. از این رو به نظر می

 نظام ي مواجهه براي کارآمد و مناسب بستري تعامل و پویایی تغییر، مفاهیمِ داشتن بر در با پیچیدگی پارادایم

باشد. چرا که در بسیاري از موارد پارادایم پیچیدگی توصیف و تبیین  می جوامع ي آینده وضعیت با آموزشی

دهد که تا حد زیادي با  یادگیري ارائه می -هاي اساسی در رویکرد یاددهی کارآمدتري از نظام آموزشی و مؤلفه

ترین تفاوت این رویکرد با رویکردهاي پیشین و فعلی آن است که با زاویه  دیگر متفاوت است. عمدهرویکردهاي 

اند )مانند تغییر  دید متفاوت، شرایط و مفاهیمی که رویکردهاي قبلی سعی در حذف یا نادیده انگاشتن آنها داشته

عنوان  برد و حتی در برخی موارد به ود میگیرد و از آنها براي بازسازي و تکمیل خود س و پویایی( را در نظر می

توان به مواردي چون  هاي دیگر آن می گیرد. و از تفاوت کار می فرض بدیهی در شرایط متنوع و متحول به یک پیش

 در محوري پژوهش بر تأکید»، «راهبردي و غیرخطی صورت به یادگیري -یاددهی هاي فعالیت اجراي و طراحی»

و « یادگیري -پیچیده در مسائل یاددهی علیت گرفتن نظر در»، «یادگیري و آموزشی ايه فعالیت اجراي و طراحی

 به پژوهش این در که اشاره نمود «یادگیري -یاددهی محیط ها و رویدادهاي نوپدید پذیرش و استفاده از ویژگی»

 .شود می پیشنهاد پژوهشگران دیگر به موارد این از دیگر بررسی بسیاري و است شده پرداخته آنها از برخی

 

Teaching-Learning approach in complexity paradigm 

Abstract 

Scientific paradigms are one of the most bases that affect and direct educational system. 

Complexity is one of the contemporary scientific theories. Therefore, this research aims to study 

and describe teaching-learning approach based on complexity paradigm. Accordingly, the research 

was carried out with a qualitative approach by analytical-inferential method and the following 

results were gained: in teaching-learning approach based on complexity paradigm, the steps and 

sequence of teacher and student activities are strategic for continuous organization of all learning 

and teaching processes and activities performed through cooperation of students and the teacher. 

The teacher conducts and facilitates learning and teaching activities while the student is active and 

researcher: a researcher that learning and growing with the aim of self-organization. The 

relationship between teacher and students is dynamic and multifaceted based on the variety and 
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extension of their interactions with each other. 

Key Words: teaching-learning approach, complexity paradigm, Simplicity Paradigm 
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