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 چکیده
هسیتی های های طرح و تدوین نظریه تربیتیی بیا ته یه بیه م   یهارائه برخی استلزام ،پژوهشاین هدف اصلی 

بیا  نخسیتهای فلس ی، گیری از روش، با بهرهبرای دستیابی به این هدف. باشدمی پیچیدگی پارادایم شناختی
( گرایییتعینگرایی ساده، علیت خطیی، پارادایم سادگی )واقع یشناخت یهستهای نقد نحهه اثرگذاری م   ه

گراییی انتقیادی عپیارادایم پیچییدگی )واقی هسیتی شیناختیهای های تربیتی معاصر، به معرفیی م   یهبر نظریه

های تدوین نظرییه تربیتیی بیا استلزام  برخی سپس، شد.ساختاری( پرداخته  گراییتعینپیچیده، علیت پیچیده، 
فراسیسیتم پیچییده،  مانند یی نظام تعلیم و تربیت . بر این اساس، ندقرار گرفت مهردبررسیها اتکا به این م   ه

هایی حیاوی عناصیر و های آن زیرسیسیتم  از سطهح و الییهدهنده و چندالیه است که در هر یخهدسازمان

کننید. ای عمیل مییهای )انسانی و غیرانسانی( مرتبط با یکدیگر و هد داشته و با سیازوکارهای پیچییدهعامل
شبکه و با تأکید بیر بافیت و زمینیه -کنشگر ای گسترده هستند که طبق نظریهمجمهعه این روابط سازنده شبکه

اسیاس، تلقیی  دییدی از م یاهیم  ایینآورده و بیر  بیه و یهدشرایط  دیدی برای ته ید دانیش نظام تربیتی، 
هیدف تیرین آید. همچنیین، بیا ته یه بیه ماهییت تحیه ی  هیان هسیتی، مهیمیادگیری و یادگیرنده پدید می

آمهزان در  هان خهد ییا مشیارکت در آفیرینش  هیانی نیه های درسی دخیل کردن هرچه بیشتر دانشبرنامه

 باشد.می

 

شناسیهستی ،نظریه تربیتی ،پارادایم پیچیدگیهای کلیدی: واژه

                                                 
 rmrahy@gmail.comعضه هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، .  1

 یهسیت یمنظیر :یدگییچیپ میدر پیارادا یتییترب هیینظر نیتیدو هیای ماسیتلزا (.1394) رضیا، محمیدی چیابکی

 .شناختی

 .47-70 (،1) 5،نامه مبانی تعلیم و تربیتپژوهش
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 مقدمه

های نظری، اصهل و قهانین خاصیی هایی قرار دارند که م روضههای علمی در درون پارادایمنظریه

سیه هیای بنییادین )در فرضای از باورهیا و پیش، پارادایم مجمهعهدیگرعبارتبه کنند.ها حمایت میاز آن

          تهانیید راهنمییای کیینش علمییی شناسییی( اسییت کییه میییشناسییی و روششناسییی، شناخترکیین اصییلی هستی

پیارادایم »برخیی مت کیران پیارادایم غا ی  در دوران میدرن را  .(Kuhn, 2010) پیردازان قیرار گییردنظریه

طیهر خصصیه،  بیه .(Morin, 2009) انیدسیخن گ تیه« پارادایم پیچیدگی»نامیده و در مقابل آن از « سادگی

پارادایم سادگی بر نظیم ثابیت  هیان هسیتی و امکیان شیناخت علمیی قیهانین آن تأکیید دارد،  کهدرحا ی

 هان هستی و عدم قطعیت در شناخت علمیی قیهانین آن  پیهسته در حال تغییرپارادایم پیچیدگی از سطهح 

ارائه  یمعنا سازهای مهیّجی برای یم، استعارهعنهان ی  پارادا پیچیدگی به»، دیگرعبارتبهگهید. سخن می

 .(Kuhn, 2008, p. 174)« .کند که محدود به خطی بهدن یا قطعیت نیستندمی

های گهناگهن علهم که همراه با نقد وسیع پارادایم سادگی با گسترش پارادایم پیچیدگی در عرصه

ای تربیتیی مبتنیی بیر پیارادایم هی نظرییهسی های تربیتیی پیشیین و حرکیت بیهبهد،  زوم نقد و بررسی نظریه

هایی در ایین خویه  ای از سهی اندیشمندان علهم تربیتی احساس شده و تصشطهر گستردهپیچیدگی به

 ,Morisson, 2002; Doll et al., 2005; Mason, 2008; Davis & Summara)صیهرت گرفتیه اسیت 

هیای نظیری آن ته یه شیهد. ی ابتدا بیه ضیرورتسهی تدوین ی  نظریه بایست اما برای حرکت به ،(2006

پردازان بیرای های نظری اشاره دارند که نظریهها و ا زامهای تدوین ی  نظریه به آن دسته ضرورتاستلزام

رو، تدوین ی  نظریه ها را مدنظر قرار داده و سر هحه کار خهد نمایند. از اینانجام فعا یت خهد بایستی آن

های دنبال استلزام باشد. بر این اساس، این پژوهش بهمی رممکنیغهایی چنین استلزاممنسجم بدون ته ه به 

 باشد.تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی می هستی شناختی

 

 تربیتی نظریه و سادگی پارادایم هستی شناختی هایمؤلفه

ا محسهب شده و تدوین ی  هدهنده پارادایمنهع نگاه به  هان هستی، یکی از ارکان اصلی تشکیل

های ایین رکین تیرین م   یهدهید. در ایین قسیمت، پیس از تهضیی  مهمنظریه علمی را تحت تأثیر قرار می

های تربیتیی معاصیر پرداختیه ها بیر نظرییههای آن( به دال ت3گراییتعیّن، 2خطی تیعل، 1گرایی ساده)واقع

 شهد.می

                                                 
1. Naive Realism 
2. Linear Causation 

3. Determinism 
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 گرایی سادهالف( واقع

فلس ی مختل یی  هایدیدگاهو از  قرارگرفتههای علمی گهناگهن مدنظر ر حهزهگرایی دم ههم واقع

گرایی از سیهی اندیشیمندان های متعددی بیرای انیهاع واقیعبندیبدان نگریسته شده است. همچنین، تقسیم

. (Hirst,1967; Miller, 2012)معرفیی و تهضیی  ایین م هیهم کیصن هسیتند  درصیددشیهد کیه یافیت می

کیه معتقید بیه  هیانی مسیتقل از دهین آدمیی اسیت کیه  داردگرایی اشاره به نهعی واقع« ساده گراییواقع»

گرایی سیاده، است. بر اساس واقیع قرارگرفتهای ثابت و بدون تغییر و تحهل در خارج از دهن انسان گهنهبه

تشکیل شده است  طهر من ول و مجزا از یکدیگر قرار دارند،  هان هستی از ا زایی  امد و متراکم که به

شهد. دغدغیه بسییاری از فیلسیهفان از ابتیدای تیاریخ اندیشیه ها یاد میکه تحت عنهان درات بنیادین از آن

 بشری کشف همین عناصر او یه بهده است.

هسیتی بنییاد نمهنیه،  طیهر اند. بیهگرایی ساده بهدههای تربیتی معاصر مبتنی بر واقعبسیاری از نظریه

گرایی کصسیی  و شیهد، واقیعکه به دو شاخه مذهبی و غیرمذهبی تقسیم می 1دارگرایینظریه پای شناختی

مانند های سنتی و اصهل برگرفته از فلس ه هامضمهنای نیز متضمن پاره 3باشد. نظریه بنیادگراییمی 2تهمیسم

استهار هستند و  هایی تشکیل شده که ثابت وگرایی کصسی  است.  هان از منظر بنیادگرایی از پدیدهواقع

باشند. فهم این قهاعد و اصهل ثابت تهسط قهه خیرد می فرماحکمها قهاعد و اصهل معینی بر رابطه میان آن

هیا و شیهد کیه در تمیام زمانها میای از دانشتجربه و آزمایش منجر به مجمهعه به کم و تعقل انسان و 

که بیا انتقیال ایین مجمهعیه  اندمهظفهای گذشته نسل ها یکسان است. بنابراین،ها و برای تمام انسانمکان

ها را ساده کرده و با این کار در پیشرفت شهد( به نسل بعدی، کار آنها )که میراث فرهنگی نامیده میدانش

 .(Gutek, 2004; Ornstein & Levine, 2010)و اعتصی  امعه انسانی سهیم باشند 

خداونید در آغیاز، میاده را » روضیه متیافیزیکی نییهتنی کیه ین راستا، برخی با اشاره بیه ایین مادر 

های تربیتیی ساده بر نظریه ییگراواقعبه تأثیر م   ه  .«شکل داد رین هدناپذصهرت درات  امد، متراکم و به

های  امد ساخته شده است، از اوایل سده که طبیعت از اتماین» کنند:معاصر ادعان داشته و چنین اظهار می

حاکم بهده است. در آن زمان توهرات کلی درباره درات، توهیری بسیار مت یاوت از  19وایل سده تا ا 17

کننید، عقییده بیر اسیتدالل میی 4طهر که وایتهد و بیتسهنها در اختیار ما گذاشتند. همان)فضای درونی( اتم

کنهن با ما باقی مانده ، تا1روابطهستند، نه همچهن  5که وقایع مه هد همچهن مهاد سخت متشکل از اتماین

                                                 
1. perennialism 

2. Thomism 

3. essentialism 
4. Whitehead & Bateson 

5. atomistic hardness  
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در های تربیتیی معاصیر ا بته تمام نظرییه .(Doll, 2008, p. 184) .«و بر بنیادهای تربیتی ما تسلط داشته است

گرایی مبتنییی بییر فلسیی ه پیشییرفت ماننییدهییا اند، بلکییه برخییی از آنچنییین دیییدگاهی نداشییته صییهرت الزم

های اخییر . در دهیهاندداشیته 2گراییهگل و طبیعیت شناسی ایدآ یستیکه ریشه در هستی هگرایی بهدعمل

های گیری نظریییههییا در شییکلو نقییش آن ییگراضیید واقییع هایدیییدگاهقییرن بیسییتم، گسییترش برخییی 

پییردازش اطصعییات، از قبیییل )در انییهاع گهنیاگهن آن  3ییییسییازه گرا شیناختی و تربیتییی  دییید ماننیدروان

هایی بندیدر کنیار طیرح صیهرت (ردهای فرهنگی ا تمیاعیا تماعی، تعاملی، شناختی، رادیکال و رویک

 ای مت اوت همهار کرده است.گرایی استعصیی(، راه را برای اندیشهگرایی )مانند واقع دید از واقع

  

 خطی تیعلب( 

های مهافق یا مخا ف آن، از ، متافیزی  سنتی در هنگام بحث از علیت، فارغ از استداللیطهرکلبه

نامیید. طبیق ایین دییدگاه، « خطیی تییعل»را  تهان آناصطصح میدر کند که علیت صحبت میای از گهنه

ای تقسیم کرد و این رویدادهای مجزا تهان به رویدادهای  داگانهحهادث و رخدادهای  هان هستی را می

ربیه  باشیند. بندی کرد که هر   ت با رابطه علت و معله ی با یکیدیگر منحهی دستهبه دودوبهتهان را می

 هتی بهدن رابطه میان علیت  سهیه یا ی  معنی ی  )به  4دار هتسنتی علیت را م ههمی  دانانیزی متاف

 .(Loux, 2006, p. 187)بخشد دانستند؛ یعنی معتقد بهدند که علت به معلهل ضرورت میمیو معلهل( 

میام روییدادهای تربیتیی و شناسیی و تعلییم و تربییت و تبییین تتوهر و هد علییت خطیی در روان

ها بیه واسطه ربط دادن ی  یا چند علت ساده به ی  ییا چنید معلیهل کیه در برخیی نظرییهشناختی بهروان

 پاسخ درآمده است، نشان از تأثیر گسترده این م   ه پیارادایم سیادگی دارد: -محرک همانندهایی صهرت

کیه  کننیدمیعمل ای گهنهردشان با کهدک بههای تربیتی و برخههای سنتی و کصسی  در روشدیدگاه»

هیای داننید کیه ییا ریشیه در گذشیته او دارد و ییا در محیرکرفتار کهدک را ناشی از عهامل مشخوی می

 .(Karimi. 1997, p. 11) .«محیطی قابل مشاهده است

را  ان اندار  ان از دنیایدنیای مه هدات بیبایستی ، های  هان هستیپدیدهعلیت در در تبیین اصهالً 

ها و تربیت و فضای ارتبا  متقابل مربی و متربی، متضمن اتخاد روشتعلیم و رو، فرآیند از اینکرد. متمایز 

بستگی دارد که با کنش و واکنش پهیا و  وضعیتیرابطه بین عناصر آن به  ؛ زیرااست مت اوت هاییبرداشت

                                                                                                                            
1. relations 

2. naturalism 
3. constructivism 

4. modal 
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«  تغییر رفتار»مثابه  برخی اندیشمندان با تعبیر یادگیری بها، در همین راست د.شهمعنا می )نه ایستا و ثابت( متغیر

تجربه مه   وقهع »شناسی قرن بیستم رواج داشت، و با این اندیشه که که در بسیاری از رویکردهای روان

حاصیل خهاندنید. از نظیر ها را غیرعملیی و بیو آن دیدگاه ندشدت مخا  ت ورزید ، به«شهدیادگیری می

که ریشه در تأثیرات علهم تحلیلی بر مباحث  هستندهای علّیت خطی ها مبتنی بر م روضهدیدگاه ایشان، این

 .(Davis & Summara, 2006, pp. 12-13) اندداشتههای نهزدهم و بیستم یادگیری قرن-یاددهی

نمهنیه، دال بیه  طیهر نقد علیت خطی در حهزه مطا عات برنامه درسی نییز قابیل مشیاهده اسیت. بیه

م هیهم  وایین واژه  بیینشیناختی،  حیا  ریشه پرداختیه و بیه 1های استعاری واژه برنامه درسیررسی ریشهب

مشیتق  3«ر یهع» یبیه معنیا currereهیا از واژه التینیی اسیت )هیر دوی آن کیردهبرقیرار رابطه  2بازگشت

برنامیه درسیی برحسی  . او این اندیشه را برای به چا ش کشیدن تمایلی عمهمی بر تهضی  م هیهم اند(شده

و یه یی  هیچکنید کیه آمیهزش بهوسییله اسیتدالل میسهیه مطرح سیاخته و بدینهای خطی و ی برنامه

 . (Doll, 1993)شهد دار محسهب نمیپیشروی  هت

 

 گراییج( تعیّن

 هاروییداد تمام کند کهتأکید می نکتهاین م   ه که وابستگی نزدیکی به م ههم علیت دارد، بر این 

از  یاهسیتهیپزنجییره  بیه وسییلهی صیهرت علّی هیای آدمیی بیهو کینش هامیتویمز  مله شناخت، رفتیار، ا

د. اندیشیمندان انیهاع گهنیاگهنی بیرای ایین م هیهم در نظیر گرفتیه و در نشیهمیرخدادهای پیشیین تعییین 

اتی، اقتوادی، و منطقی، تاریخی، ا هی فلس ی، های علمی،گراییمانند تعینهای مختلف علمی از آن عرصه

 .(Butterfield, 1998)اند سخن گ تهشناختی و ژنتیکی حتی زیست

نمهنیه،  طیهر بیه های سنتی تعلیم و تربیت قابیل مشیاهده اسیت.گرایی در برخی نظریهحضهر تعیّن

محسیهب  درسیی برنامیه هایگیری هتترین یکی از قدیمی که  4«سنت برنامه درسی عقصنی»تهان به می

منید تهان از دو نظریه عمده یاد کرد که رویکردی نظامگیری کصن میدر این  هت .داشتد، اشاره شهمی

بیه تعییین محتیهای آمهزشیی  هاهدفبه برنامه درسی داشته و طبق آن، مربیان پس از تعیین  محهر ندیفراو 

وری نقش بارزی در و بهره . در این میان، تعهد به بازدهینندکپرداخته و سپس نحهه ارزشیابی را تشری  می

                                                 
1. curriculum 

2. recursion 
3. to run 

4. rational curriculum planning (RCP) 
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پیذیر معین طبق حرکتیی منطقیی و علمیی کیامصً امکان یهاهدفیابی به نتایج و و دست ردها دااین نظریه

 (.Knight, 2001, p. 372)است 

 نخسیتین دسیته از ایینها اشیاره کیرد. تهان بیه دو دسیته از نظرییهعقصنی می برنامه درسیدر سنت 

راسمهس، الک، ا ،افصطهن مت کرانی چهن در آثارپردازد. می 1های درسیبرنامه ختنساعقصنی به  هانظریه

ای یه بیه ارائیه برنامیهمشاهده نمهد. این نظراین نظریه را هایی از تهان نشانهر میساسپن و پستا هزی، هربارت

 .کنیدترسیم میپرداخته و روند معینی را  هت یادگیری ها، محتها و رویکردهای آمهزش هدف مشتمل بر

)بیا کتیاب  2تیهان بیه فیلیین فنییکسمی اسیتهمچنین، از اندیشمندان معاصر که د بسته این نظرییه کیصن 

 3پردازد(، بنیامین بلیهممبتنی بر شش رشته دانش علمی می برنامه درسیکه به ته یه نهعی « قلمروهای معنا»

       4سطهح باالی آمهزشیی اسیت(،  یروم برونیرتمام شاگردان به  که خهاهان نیل« یادگیری کامل»)با کتاب 

 1960که در اصصحات آمهزشیی دهیه « ساخت دانش و اهمیت کاوشگری در فرایند یادگیری»)با دیدگاه 

که بر اهمیت گ تگیه و تهسیعه « برنامه سهادآمهزی به دهقانان»)با دیدگاه   5بسیار م ثر بهد(، و پائه ه فریره

خیهد برنامیه، بیه   یای بییان منطیق ها بیهدسته دوم از ایین نظرییه اشاره کرد.آگاهی انتقادی تأکید داشت( 

( 1918/1924) 6های فرانکلین بابیتپردازد. اندیشهمی برنامه درسیدن مراحل ساخت و یا تعیین عقصنی کر

 ( در ایین زمینیه مشیههر هسیتند1950) 7را یف تیایلر هایدییدگاه مدیریت علمی و هایدیدگاهتحت تأثیر 
(Walker, 1982). 

 

 پیچیدگی پارادایم هستی شناختی هایمؤلفه

معتقد بهد که کامصً مستقل و بیرون از دهن   8یافتهپایاناسی مدرن به  هانی ثابت، منظم و شنهستی

ل بهدنید و امکیان ئیقا« دهن»و « عین» آشکاری بینرو، دکارت و پیروان او، تمایز از این .آدمی قرار داشت

ها را بیه چیا ش پارادایم پیچیدگی این دیدگاه ،کهدرحا یدانستند. نی به  هان را قطعی مییابی عقصدست

اندیشیی دانشیمندان و مت کیران کشید و نگاه مت اوتی به  هان هستی ارائه کرد. این نگیاه کیه محویهل هم

داند. در این مستمر می، پهیا و در حال تغییر و تحهل 9پایانای، بیبسیار است،  هان هستی را پیچیده، شبکه

                                                 
1.  rationalizes curriculum programs 
2. Phenix 

3. Bloom 

4. Bruner 
5. Freier 

6. Bobbit 

7. Tyler 
8. finished 

9. unfinished 
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های متعددی برخهردار است و در هر سط  آن، عناصری با روابیط گهنیاگهن نگاه،  هان از سطهح و الیه

غیرخطی در حال تعامل با یکدیگرند. بر این اساس، دیگر علیت خطیی و سیاده در  هیان حیاکم نیسیت و 

 سختی قابل مشاهده است. پذیری بهتعیّن

     انید.این  هیان پیچییده اظهیارنظر کرده هستی شناختیهای ر تهضی  ویژگیداندیشمندان بسیاری 

سهی  طبیعت به»در این خوه  چنین برشمرده است: را  2های اصلی پریگهژینایده 1، او سنبه طهر نمهنه

 ،«.حاصل وضعیت تعادل است بیشتردهی در طبیعت خهدسازمان» ،«.شهدای هدایت میپیچیدگی غیرمنتظره

پییام هراکلیتیهس )همیه چییز در حیال تغیییر اسیت( بایید  یایگزین پییام  ،«.ان در حال نهپدیدی است ه»

 هیت » ،«.زمان یی  ابیداع اسیت» ،«.زمان بُعد و هدی ماست» ،( شهد.کندپارمنیدس )هیچ چیز تغییر نمی

ناپذیری بازگشت ،3عدم تعادل ،«.هیچ چیز از قبل معیّن نشده است» ،«.ترین ویژگی  هان استزمان بنیادی

             چیییز تییاریخی اسییت  کییه همییهاینسییرانجام و  هاسییتسیستم ویژگییی تمییامی 5و ناپیهسییتگی 4زمییان

(102 , p.Olssen, 2008). دنبال تبیین نظم  هان هستی و کشف خاستگاه  نیز در مطا عات خهد به  6کافمن

( 1993) 7«های نظیمسرچشیمه»ت. او در کتاب ل شده اسئقا« واقعیت زنده»هایی برای حیات بهده و ویژگی

بلکه زندگی  ،ای مستقیم از طرف خداوندنه هدیه و کند که آغاز زندگی نه توادفی بهده استتوری  می

آغاز شده است. طبق این دیدگاه،  ،( ناشی از ساختارهای پیچیده8دهی )یا خهدآفرینیبر اساس خهدسازمان

ن پیچیده، تهانایی آن بیرای تهسیعه ییافتن بیه مراتبیی بیا نظیم، تمیایز و های سازماترین ویژگییکی از مهم

واسطه تعامل. تعامیل عناصیر در ایین  از خهد به 9تر( است؛ یعنی خلق تازگیدهی باالتر )یعنی  امعسازمان

  11از ویژگیی  معیی نهپدیید عبیارت اسیترو، حییات کند. از اینته ید می 10سازمان پیچیده، نظم رایگان

گیری یکیدیگر را تسیریع ( که شکل13ها)مانند اسید ریبهنهکلهئی  12گرج پیچیده پلیمرهایی تحری امتزا

وسییله  منید بیهشیکلی قانهن ، خاستگاه حیات رویدادی کامصً نامحتمل نیست، بلکه بیهبه این د یلکنند. می

با ایین . (Cited in Doll, 2008)شهد ها تعیین میگرای از تحری دهی در شبکه پیچیدهاصهل خهدسازمان

                                                 
1. Olssen 

2. Prigogine 
3. non-equilibrium 

4. non-integration 

5. non-integration 
6. Stuart Kauffman 

7. The Origins of Order 

8. self-creation 
9. newness 

10. order for free 

11. emergent collective property  
12. catalytic polymers  

13. RNA 
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، علیت 1گرایی انتقادی پیچیدهشهد سه م   ه عمده پارادایم پیچیدگی یعنی واقعتهضی ، در ادامه تصش می

 تهضی  داده شهند. به طهر خصصه  3گرایی ساختاری، و تعیّن2پیچیده

 

 گرایی انتقادی پیچیدهالف( واقع

گرایی انتقیادی در های پارادایم پیچیدگی با رویکرد واقعبسیاری از مت کران رابطه وثیقی میان بنیاد

 ;Reed & Harvey, 1992; 1996; Byrne, 1998; 2011; Hatt, 2009) انیدقائلفلسی ه علیهم ا تمیاعی 

Jorg, 2011). کننید کیه رویکیردی گرایی تلقیی میشناسی پارادایم پیچییدگی را نیهعی واقیعها هستیآن

 بیه طیهر نمهنیه،شناسی علمی پیچییدگی اسیت. گرایی انتقادی و هستیاقعشناسی فلس ی ومرک  از هستی

       کنید کیهپیچییدگی تویری  میی هسیتی شیناختیرید و هاروی درباره م   یه  هایدیدگاهبایرن با اشاره به 

نحیهی کیامصً دقییق متناسی  بیا  کند که بیهشناسی فلس ی فراهم میگرایی علمی باسکار نهعی هستیواقع»

بر این اساس، در نظیر داشیتن . (Byrne, 1998, p. 35) .«شناسی علمیِ پشتیبان اندیشه پیچیدگی استهستی

پردازی در پارادایم های نظریهگرایی ساده دارد، یکی از الزمهگرایی که ت اوت بسیاری با واقعاین نهع واقع

 شهد.پیچیدگی محسهب می

گرایی انتقادی است، در نخستین کتاب خهد بیا عنیهان واقعترین اندیشمند دیدگاه که مهم 4باسکار

 بیهکنید. گرایی خام آغاز میگرایی و واقعهای خهد را با نقد اثبات، اندیشه5«نگر درباره علمای واقعنظریه»
های متعدد واقعیت به الیه از حد ساده انگاشته و با تقلیل الیه واقعیت و دهن را بیشگرایی اثبات او،عقیده 

های متعدد معرفت به الیه معرفیت تجربیی، تویهیری و در نتیجه تقلیل الیه، هانین علّی حاکم بر رویدادهاق

یین ابیر و  دانسیته  6گرایی را ی  مغا طه معرفتیحهیلاین ت او .ناقص و نادرست از عا م عرضه کرده است

رو فلسی ه خیهد را ر از ایین. باسیکاعرضیه کیرد« گرایی اسیتعصییواقیع»بیا عنیهان  مت اوتی دیدگاه اساس،

 پرداخیت. نخسیتین پرسیش او بیرای طیرحهای استعصیی میکانت به طرح پرسش ماننداستعصیی نامید که 
هسیتی او این پرسیش را پرسشیی . 7«؟ هان باید به چه ماند تا علم ممکن شهد» خهد چنین بهد: هایدیدگاه

 (.Bhaskar, 2008) دهدی قرار میشناسرا مقدم بر مصحظات معرفت دانسته و آن شناختی

                                                 
1. complex critical realism 

2. complex causation 
3. structural determinism 

4. Bhaskar 

5. A Realist Theory of Science 
6. epistemic fallacy 

7. What must the world be like for science to be possible? 
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گرایان انتقادی قائل به و هد واقعیت مستقل )از فهم و ادراک بشر( و چندالیه هستند. طبق نظر واقع

ی پدییدارهاشامل تجربی  الیه. باشدمی 3و واقعی، 2فعلی، 1تجربی واقعیت هستی مشتمل بر سه الیه باسکار،

وقهع  هناظر به رخدادها یا پدیدارهایی است که در زمان و مکان ب الیه فعلیاست.  قابل مشاهده برای انسان

که رویدادهای قابیل مشیاهده از است های حاوی نیروها و ا زاماتی ساختار شامل نیز واقعی الیهد. نپیهندمی

از سهی دیگر، برخی نیز به بررسی بنیادهیای فلسی ی پیچییدگی و . (Bhaskar, 2008)شهند ها ناشی میآن

هیای واقعییت را پیچییدگی آن گیرترین و بارزترین ویژگیهای پیچیده پرداختند. رشر یکی از چشمسیستم

و انیهاع  کنیدمیاسیت اده « هسیتی شیناختیپیچییدگی »داند. او برای تهضی  دیدگاه خیهد، از اصیطصح می

 اوه داشته است، تلقی گهنه که رشر در آثار اخیر خهد نیز اشارگیرد. ا بته همانمختل ی برای آن در نظر می

معنای عدم امکان شناخت کامل و  امع واقعییت و  به  4از پیچیدگی واقعیت بیشتر نهعی پیچیدگی شناختی

 (.Rescher, 2010) هاستبهدن نظریه 5گراضرورت کمینه

های پیچییده تهدرتیه و مثابیه سیسیتم  هان هستی را بیه ،شناسی علمی پیچیدگیهستی، طهرکلیبه

هییا، افییراد یییا عناصییر های گهنییاگهنی بییهده و در هرییی  از آنبینیید کییه دارای سییطهح و الیییهمی هیییالهیال

مانند هایی های خُرد و کصن ویژگیگهناگهنی در حال تعامل و رابطه با هم هستند. همچنین، در این سیستم

سیسیتمی قابیل فهیم های گری و نهپدیدی و هد دارند که با تحلییل و تجزییه عناصیر و م   یهخهدسازمان

 حا   از منظر پیچیدگی، هم ماهیت  هان و هم ادراک انسانی، پهیا و نهپدید هستند. پیچیدگی به» نیستند:

گر، غیرخطی، حساس به شرایط او یه و تحت تأثیر کند که خهدسازمان،  هانی را مجسم میهستی شناختی

 (.Kuhn, 2008, p. 174) .«مجمهعه قهاعد بسیار زیاد است

گرایی انتقیادی، پیچیدگی عیصوه بیر تهافیق بیا واقیع هستی شناختی هایدیدگاهکه اشاره شد، چنان

دهید. در ایین راسیتا، برخیی از رو قیرار میگرایی میهرد نظیر میا پییشمنظرهای بیشتری  هت تبییین واقیع

اساسییی پییارادایم  یهییام ههمگرایی انتقییادی بییا اسییت اده از واقییع هایدیییدگاهدنبال تکمیییل اندیشییمندان بییه

واس با اظهار ایین نکتیه کیه باسیکار تصشیی بیرای تبییین بنیادهیای  -نمهنه، ا درطهر  اند. بهپیچیدگی بهده

اساسی پارادایم  هایم ههمکه یکی از « نهپدیدی»ای خهد نداشته، با است اده از م ههم شناسی چندالیههستی

 (.Vass, 2006-Elder) 6پیچیدگی است، در تکمیل دیدگاه باسکار کهشیده است

                                                 
1. empirical 
2. actual 

3. real 

4. cognitive complexity 
5. minimalistic 

 کار رفته است.  های باسکار نیز بهدر معنای بسیار ضعی ی در اندیشه« ینهپدید»قابل دکر است که م ههم  .  6
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 ب( علیت پیچیده

دربیاره بحیث کیرد، م هیهم شناسی پیچیدگی تهان در حهزه هستیهایی که مییکی دیگر از م   ه

های مهافق یا مخیا ف آن از علیت پیچیده است. متافیزی  سنتی در هنگام بحث از علیت، فارغ از استدالل

نامیید. طبیق ایین دییدگاه،  1«علییت خطیی» آن راهان تیاصطصح میدر کند که شکلی از علیت صحبت می

 بیه دودوبیهتهان به رویدادهای  داگانه تقسییم کیرد و ایین روییدادهای مجیزا را حهادث عا م واقع را می

 ازآنجاکیهکه هر   ت با رابطه علت و معله ی با یکدیگر مربیه  باشیند. بنیابراین،  نمهدبندی نحهی دسته

بیه نیز برای آن « علیت غیرخطی»شهد، اصطصح مطرح می« علیت خطی»ر تقابل با معمهالً د« علیت پیچیده»

در  هیان ا تمیاعی و در بسییاری از » خهبی تهضی  داده شده است: رود. این م   ه تهسط بایرن بهمی کار

شیهند، بلکیه تهسیط علیل ها ...، علیت امیری پیچییده اسیت. نتیایج تهسیط یی  علیت تعییین نمییواقعیت

، معلیهل گریدعبارتبیهشیهند. در تعامیل بیا یکدیگرنید، تعییین می یشییافزا ریغصهرت  ای که بههچندگان

های  داگانه نیست. ممکن است چیزی بییش از آن ییا کمتیر از آن مجمهع معلهل در صهرت الزممرک  

 (.Byrne, 1998, p. 20) .«شیهه غیرخطی تقهیت یا تضعیف کنند تهانند همدیگر را بهزیرا عهامل می ؛باشد

هیای غیرخطیی اشیاره ، اندیشمندان پیچیدگی در آثار خهد به انهاع گهنیاگهنی از علیتباو هداین

مهرن در تبیین دیدگاه خهد درباره این مهضهع، سه  شهد.ها مرور میاند که در ادامه، چند مهرد از آنداشته

علیت بازگشتی. علیت نهع دوم  و اکنشیو ایعلیت چرخه ،کند: علیت خطینهع علیت را از هم متمایز می

فروش خهب یا بد ی  بنگاه  طهر نمهنه، تهاند بر علت خهد تأثیر بگذارد. بهکه معلهل نیز می کندمیتأکید 

یین امیر ه اتهاند بر میزان و نحهه ته ید کاالها و خدمات بنگاه تأثیر بگذارد. علیت نهع سهم نیز بتجاری می

آورد میی بیه و یهدهیا را ها بیرای فراینیدی کیه آنها و محوهلد بازگشتی، معلهلاشاره دارد که در فراین

کند. از نظر مهرن، این سه نهع علیت را ته ید می اند؛ یعنی محوهل ته یدکننده چیزی است که آنضروری

 هیای مییانکنشبرهم  امعیه محویهل»مهنیه، نبه طهر شهد. های پیچیده یافت میدر تمامی سطهح سازمان

                           و سییازمان دهنییده  افتییهیسییازمانمنز ییه ییی  کییل  افیراد تشییکیل دهنییده  امعییه اسییت. خییهد  امعییه نیییز بیه

کند. بدین ترتی ، وسیله آمهزش، زبان و مدرسه ته ید می دهد و افراد را بهطهر متقابل واکنش نشان می به

کند. کنند، ته ید میرا ته ید می ند و  امعه نیز افرادی را که آنکن امعه را ته ید می کنششانبرهمافراد در 

 (.Morin, 2009, p. 95) .«گیرداین امر در ی  چرخه مارپیچی و در خصل تکامل تاریخی صهرت می

                                                 
1. linear causation 
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م هیهم علییت در بیه زعیم او، دانید. می 2نیز پیچیدگی را بیانگر م هیهم علییت چنیدعاملی 1هگیس

در سیستم  ؛ یعنیو هد ندارد 3کنندهمیتنظسلهل پیشتاز و معنا که هیچ  . به ایناشدبمی تمرکز زداپیچیدگی 

هیا ای از معلیهلی  معلهل خا  یا مجمهعیه« علت»پهیا هیچ عنور یا عاملی و هد ندارد که بتهان گ ت 

 بینیپیشابلغیرق، علیت، بسیار چندبعدی، سریع و تا اندازه زیادی دیگرعبارتبه .(Haggis, 2008) باشدمی

 است که بتهاند تمام ته ه ما را به خهد  ل  کند.

 

 گرایی ساختاریج( تعیّن

هیای آدمیی و کینش هاتویمیماز  مله شناخت، رفتیار،  هارویدادتمام  گرایی تأکید دارد کهتعیّن

 هیان یعنی، در روییدادهای  ؛ای از رخدادهای پیشین تعیین شده استی تهسط زنجیره پیهستهصهرت علّبه

کنند؛ قهانینی ها از قهانین ثابت و معینی پیروی میگهنه توادف و ات اق و هد نداشته و تمام آنهستی هیچ

یابی کامل به تمام قهانین دست ،کهدرحا یکارگیری هستند. های بشری قابل اکتشاف و بهکه تهسط کاوش

أییید دانشیمندانی همچیهن الپیصس و . این نکتیه میهرد تاستای  هان هستی نیازمند ههش و خرد گسترده

دانسیت کیه قیهانین محاسیباتی مربیه  بیه گرایی بهدند نییز قیرار داشیت. نییهتن مینیهتن که طرفدار تعیّن

هیای حلراه» ،دیگرعبارتبیههای ساده قادر به محاسبه روابط میان سه م   ه ییا بییش از آن نیسیتند. سیستم

ای های گسیتردهظاهراً پیچیدگی در عرصیه کهدرحا یشد، دود میدقیق، به چند پدیده ساده و روزمره مح

، حرکت نسبی دو  سم تحت تأثیر نیروی به طهر نمهنه. آمددرنمیسازی مکانیکی از طبیعت به انقیاد مدل

اما حل دقیق حرکیت نسیبی سیه  سیم بییش از حید پیچییده از کیار  ،طهر دقیق قابل محاسبه بهدگرانش به

.« شیدمی تردکننیدهیناامهیا دره داشیتند، وضیعیت رسید که میلیهنکار به گازها می کهیهنگامو  آمدیدرم
(Capra, 1996, p. 121.) 

کار گرفتیه های مرکی  بیههای آماری برای مها هه با این سیستمرو، در قرن نهزدهم، روشاز این

رفتار فیردی اسیت. بیر ایین اسیاس،   ای ها، تمرکز بر رفتار میانگین افراد بهشدند. راهبرد اصلی این روش

 7)که بنیاد نظری دانش ترمهدینامی  6«مکانی  آماری»به بسط علم  5و مکسهل 4به تزمان ماننددانشمندانی 

ها اعتقاد به کاربردهای عمهمی آمار و احتمال نیز افهل کرد؛ زییرا برخیی پدییدهدر ادامه، است( پرداختند. 

                                                 
1. Haggis 

2. multi-factorial causality 
3. pacemaker cell 

4. L. Boltzmann 

5. J.C. Maxwell 
6. statistical mechanics 

7. thermodynamics 
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هایی و یهد دارنید کیه از ا گههیای خطیی ، سیسیتمدیگرعبارتبهدند. ها قابل بررسی نبهحتی با این روش

ها کیافی اسیت( تبعییت بینی خرو یهای ی  سیستم برای پیشگهید علم به ورودی)یعنی ا گهیی که می

ها پیشینهاد شیدند و راه را بیرای مطا عیه گهنه سیستمکنند. بنابراین، ا گههای غیرخطی برای مطا عه ایننمی

پذیری قهانین حاکم بر طبیعت برخی مت کران تحت تأثیر این تحهالت، تعیّن ی پیچیده باز کردند.هاسیستم

ها را منت ی پذیر بهدن رفتار این سیستمبینیامکان پیش« حساسیت به شرایط او یه»را به چا ش کشیدند؛ زیرا 

گراییی تعیّن»بیا عنیهان  ایایین امیر مه ی  بیروز تلقیی تیازه (.Prigogine & Stengers, 1997)کنید می

 (.Davis & Summara, 2006)شد « ساختاری

های روابیط علّیی مییان پدییدهدر تبیین در تهضی  این تلقی  دید، برخی اندیشمندان معتقدند که 

های پیچیده )مانند مه هدات زنده( قائل شید های مرک  و سیستمباید ت اوت آشکاری میان سیستم، هستی

(Kauffman; 1993; Capra, 2002)های پیچیده دارای میزانیی از در یه آزادی در های سیستمزیرا عامل ؛

 هیا بیههیای آنواکنشها و کنشو  باشند(ای از خهدمختاری میهای خهد هستند )یعنی دارای در هکنش

ن اییین میییزا .باشییدهییا میو برخاسییته از نییهع سییاختار سیسییتمی آن )نییه ایسییتا و ثابییت( پهیییا و متغیییر نحییهی

بیه شهد. انسان و  امعه به باالترین در ه خهد نزدی  می به ویژههای پیچیده زنده، خهدمختاری در سیستم

خطی و دیدگاه مکیانیکی نتیجیه آن از  بر اساس ا گههای ،ای به ی  سنگ زده شهداگر ضربه ،طهر نمهنه

ن بیه سینگ تیابع علییت خطیی ضیربه زددر آن میان و یهد دارد. خطی  ایرابطهبهده و  پذیربینیقبل پیش

بیه طیهر  یا در ایین ،مکانیی  علمطبق قهاعد  است. ترمن علمه هد زنده نسبت به ی  زیرا سنگ  ؛است

نییروی وارده  حرکت سنگ با ته ه به میزانو  شهدطرف سنگ نهاخته می سه بهصهرت ت نیرو به عمده

ین ضیربه را بیه یی  مه یهد  انیدار وارد اگر همی ،کهدرحا ی بینی و کنترل است.و وزن سنگ قابل پیش

و عصوه  نیست ا نتیجه امر تنها متأثر از انرژی فرد در اینزیرا  ؛نیست پذیربینیو ه پیشهیچ نتیجه به ،کنیم

، رفتیار دیگرعبارتبیه (.Capra, 2002, p. 35)هسیتند هیم دخییل  «روابیط»و  «اطصعیات»، «نییرو»آن  بیر

باشد، بلکیه عهامیل بینی نمیط عهامل محیطی و علل بیرونی قابل تعیین و پیشتهس فقطهای پیچیده سیستم

 بسا نقش بیشتری در این خوه  داشته باشند. ها نیز در این امر تأثیرگذار هستند و چهساختاری آندرون
 

 پیچیدگی پارادایم در تربیتی نظریه تدوین هستی شناختی هایاستلزام

ی  پارادایم علمیی تیأثیر مهمیی بیر  هستی شناختیه اشاره شد، مبانی گهنه که در مقدمه مقا همان

پردازی در پارادایم پیچیدگی نییز شیامل تهصییف روابیط ها در حیطه آن پارادایم دارد. نظریهتدوین نظریه

باشید. هیای پیچییدگی مییها و تبیین رخدادهای بخشی از  هان هستی است که متویف بیه ویژگییپدیده
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 هسیتی شیناختیهیای سه نیازمند شناسایی م   یهن نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی از ی بنابراین، تدوی

مثابیه نظیامی پیچییده اسیت. بیا کنیار هیم  این پارادایم و از سهی دیگر، مستلزم تلقی نظام تعلیم و تربیت به

ی قابل استنبا  ئهایی  زعنهان مقدمات الزم تدوین نظریه تربیتی، استلزامگذاشتن این دو ضرورت او یه به

ها و تبیین رخدادهای نحهی استنبا  شهند که مسیر تهصیف روابط پدیده ها بایستی بهباشند. این استلزاممی

پیارادایم  هسیتی شیناختیتربیتی و همچنین، روند پژوهش در این حیطه مبتنی بر مصحظه ی  یا چند م   ه 

پیارادایم پیچییدگی در  زییراست که ارائه هیر نظرییه تربیتیی پیچیدگی همهار شهد. نتیجه کلی این امر آن 

 اند:های زیر استنبا  شدهبا ته ه به این تهضی ، استلزامست. هابه ته ه کامل به این استلزام آینده منه 

تهان مصحظه کرد که در ی  نظام تعلیم و تربییت می گرایی انتقادی پیچیدهواقعبا نظر به م   ه   .1

آمیهزان، معلمیان، میدیران، وا یدین، مشیاوران تحوییلی و های مرتبط متعددی )ماننید دانشعناصر و عامل

آمهزشی، کارکنان اداری و ا رایی، و غیره( حضهر دارند که در مجمهع، فراینیدهای آمهزشیی را ممکین 

گیری های متعامل دیشهند. ا بته عناصر و عاملساخته و منجر به نهپدیدی یادگیری در سطهح گهناگهن می

گذاران آمهزشی، طراحان کت  درسی، پژوهشیگران و )مانند مدیران و کارمندان مناطق آمهزشی، سیاست

( وزارتخانیهو  منیاطق آمیهزش و پیرورش در سطهح دیگر این نظام تربیتی )ماننید نیزپردازان تربیتی( نظریه

دهنده گسیتردگی هیا نشیانملباشند که در نظر داشتن تمامی روابط مییان ایین عناصیر و عامی مصحظهقابل

مثابیه یی  فراسیسیتم  روابط و تعامصت این سیستم پیچیده است. از سهی دیگر، این نظام تربیتی کیصن بیه

هیای متعامیل سیسیتمی در سیطهح متعیدد خیهد کیه حیاوی عناصیر و عامل پیچیده، عصوه بر روابیط درون

های دیگری مانند نهادهای ا تمیاعی، و سیستم سیستمی با محیط خهد گهناگهن هستند، دارای روابط برون

تهان در مجمهعه روابطی با کنشگران ها را میباشد. عصوه بر این روابط که تمام آناقتوادی می و سیاسی،

انسان( گنجاند، نظام پیچیده تعلیم و تربیت حاوی روابطی از نهع دیگر  -انسانی )یعنی روابطی از نهع انسان

آمییهزان بییا وسییایل اشیییا) )رابطییه میییان دانش -جییانس ماننیید روابطییی از نییهع انسییانو بییا کنشییگران نامت

از روابطیی کارگیری امکانات آن در آمیهزش( ییا آمهزشی یا رابطه معلم با رایانه شخوی خهد و بهکم 

ازنده مجمهعه این روابیط سیباشد. نیز می ها در ایجاد فضای مجازی اینترنت(اشیا) )رابطه رایانه -نهع اشیا)

آورنید و یهد می شیرایطی بیرای ته یید دانیش بیه 1شیبکه -ای گسترده هستند که طبق نظریه کنشگرشبکه

(Latour, 2005.) سیهیه  محویهل رابطیه خطیی و یی  فقط، یادگیری در ی  کصس درس طهر نمهنه به

                                                 
1. Actor-network theory: و  های انسانیآوری که بر اساس آن، مشارکت عاملتماعی در حهزه مطا عات علم و فنای ا نظریه

  گردد.های انسانی و غیرانسانی میای تعاملی مه   ته ید دانش و بازته ید عاملدر شبکه غیرانسانی
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های در دهیه 1اییگرگهنه که حامییان نظرییه ییادگیری ارتبیا بلکه همان ،آمهزان نیستمیان معلم و دانش

هیای انسیانی و غیرانسیانی تهزییع شیده و ای از عاملاخیر تأکید داشتند، دانش و شیناخت در سیط  شیبکه

گهنیه اظهیار تیهان اینبنابراین، می (.Siemens, 2005)باشد ها مییادگیری، فرایند ارتبا  و رشد آن شبکه

 .ر یی  شیبکه گسیترده تعیاملی قیرار دارنیدهیای نظیام پیچییده تعلییم و تربییت دداشت که عناصر و عامل

و رویدادهای تربیتی حاصیل از آن روابیط بیر  استها برقرار روابط غیرخطی گهناگهن میان آن کهینحهبه

میزان حداقلی قابل  اساس نهعی منطق علّی پیچیده که تحت عنهان م   ه علیت پیچیده تهضی  داده شد، به

 یهااسیتلزامه روابیط درونیی و بیرونیی ایین سیسیتم پیچییده از نخسیتین رو، مصحظیباشند. از ایینتبیین می

 شهد.پردازی تربیتی مبتنی بر این پارادایم محسهب مینظریه

های های پارادایم پیچیدگی در مطا عات و پژوهشبر این اساس، برخی مت کران با است اده از م   ه

می  و  ِ ،طیهر نمهنیه بیه انید.پردازی بهدههایی م ههمی برای این نیهع نظرییهطرح چارچهب به دنبالخهد 

 و مند در تعلیم و تربییت را مهیم شیمردهکه در پژوهش خهد، پرسش از نحهه تحلیل تحهالت نظام  2سابلی

لیم و تربیت برای طرح ی  چارچهب م ههمی درباره شیهه مطا عه تع مهردنیازاحتما ی  هایاقدامبه تهضی  

تعرییف نظیام،  مانند هاییعنهانهای کلیدی پیرامهن ها با طرح پرسشاند. آندر پارادایم پیچیدگی پرداخته

ل عمیده ئسیازی مسیاهای مدلهای فرعی، عهامل تغییر، و شیههتحلیل ساختاری، روابط میان سطهح و نظام

ها پس از ادعان به اهمیت آن طهر نمهنه، به. (Lemke & Sabelli, 2008)اند ارچهب را شرح دادههی  چ

هیای فراگییران و معلمیان، گیروه) نگاه سلسله مراتبی برای شناسایی سطهح مه هد در نظام اصلی آمهزشی

 فدرال یا دو ت مرکزی و کل نظام( های، اداره4ها، ایا ت3ها، مدارس، نهاحیها، ساختمانکهچ ، کصس

مقوهد از تحلیل پهیا )تحلیلی که عملکرد سیطهح گهنیاگهن نظیام در » :کنندها را مطرح میگهنه س الاین

گیرد( چیست؟ اگر این نظام را برحسی  فراینیدهای پهییا و حیهادث های زمانی مختلف را در نظر میدوره

های زمانی مختلف تحلیل کنیم، ا زا و واحدهای چنین تحلیلیی چیه خهاهید بیهد؟ اعمیال نهپدید در دوره

هیا را ها، روزهیا و میاههای منسجم در طهل دقایق و ساعتآمهزان، چگهنه فعا یتو دانش زودگذر معلمین

های تعامل ا تماعی با همساالن در کصس درس، در ا تماع محل زندگی، شبکه ]...[تشکیل خهاهند داد؟ 

ا و هیگییری نگرشو در ا تماعات مجازی برخط، چگهنه در فرایندهای بلند مدتِ ایجیاد ههییت و شیکل

دهنید، و اعمیال را تحیت تیأثیر قیرار می هاتویمیمهای مانیدگار کیه در میدت زمیانی بسییار کهتیاه ارزش

                                                 
1. connectivism 

2. Lemke & Sabelli 
3. Local Education Authority (LEA) 

4. State Education Authority (SEA) 
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های نظام آمهزشی ها و برنامهل متغیر  امعه محلی چگهنه دستهر  لسهئها،  معیت و مسااند؟ او هیتسهیم

های کلییدی در واقیع، پرسیش .(Lemke & Sabelli, 2008; 115) «دهنید؟را تحت تأثیر قرار می تربزرگ

پردازی، کنید کییه قبییل از هرگهنیه اقییدام  هییت نظریییه ِمی  و سییابلی بییه اندیشیمندان تربیتییی کمیی  می

 های پارادایم پیچیدگی مشخص کنند.پردازی خهد را مبتنی بر م   هارچهب یا منظر نظریههچ

ای مثابیه مجمهعیه تربیت را بیههای تعلیم و های تربیتی معاصر، نظامبرخصف این نگاه، اغل  نظریه

ای سیهیه، و سیادهکنند که روابط بسیار اندک، خطی، ی متشکل از عناصر و فرایندهای مجزایی تلقی می

 برنامه درسییهای پایه با عارف و مهارتای میان مرابطه خطی و ساده طهر نمهنه،بهها برقرار است. میان آن

صیهرت انتقیال بیه تنهیاهای درسی مبتنی بر ایین نظرییه برنامه کهیهرطبه .در نظریه بنیادگرایی و هد دارد

تهاننید گیاه نمیهای درسیی هیچها از ی  نسل به نسل دیگر اسیت و برنامیهسهیه آن معارف و مهارتی 

 ,Ornstein & Levine)تأثیری ته یدی، اصصحی، یا تکمیلی بر آن معیارف قطعیی و یقینیی داشیته باشیند 

های های تربیتیی مبتنیی بیر پیارادایم سیادگی، ضیعف روابیط مییان سیسیتمبر این، در نظرییه عصوه (.2010

ها گهنه اظهار داشت که ایین نظرییهتهان اینمی کهطهریبهگهناگهن با یکدیگر، بیشتر قابل مشاهده است. 

پیارادایم سیادگی، با بافت فرهنگی ی   امعه مرتبط هستند. ا بته در این مییان، یعنیی در زمیان غلبیه  بیشتر

بیه های تربیتی با نهادهای سیاسی و ا تماعی نظیر داشیتند. شدند که به رابطه نظامهایی نیز یافت میدیدگاه

بیر اسیاس  تهان ته ه به همین نهع روابط دانسیت.و ه بارز نظریه تعلیم و تربیت انتقادی را می طهر نمهنه،

از امیهر ی هسیتند کیه مثابه عیهامل مدرسه بهم و تربیت و نهاد پردازان تربیت انتقادی، تعلینظریه هایدیدگاه

اند. بنابراین، از نظر آنان پیدا کرده تماعی و ا مهم سیاسی هایاستلزامو معانی و  فراتر رفته آمهزشی محض

های تربیتی امری کامصً  ضروری است های سیاسی و ا تماعی برای بررسی و فهم کامل نظامته ه به زمینه

(Blake & Masschelein, 2003; Monchinski, 2008). مییان  بسییاری اشیتراک ههاز ایین منظیر، و ی

که مهرد ته ه نیز  تربیت انتقادی و نظریه تربیتی مبتنی بر پارادایم پیچیدگی قابل مشاهده است هایدیدگاه

وران معاصیر یافیت ای تربیتیی در د، هنیهز نظرییهبیاو هداین (.Alhadeff-Jones, 2010) اسیت قرارگرفته

 سیستمی نظر داشته باشد. شهد که در درون خهد به تمام این روابط بروننمی

های تربیتی معاصر مانند پایدارگرایی و بنیادگرایی مبتنی بر ای از نظریهطهرکلی، بخش عمده به  .2

 یییگرا شیرفتیپمییان، نظرییه دانند. ا بته در این مثابه واقعیتی ایستا و ثابت می  هان را به ،گرایی سادهواقع

شناسی خهد معتقد به تغییرپذیری  هان است؛ یعنی همه چیز در  هیان های سنتی، در هستیبرخصف نظریه

، تلقیی ایسیتایی و ثبیات بیاو هدایندر حال تغییر و تحهل است و هیچ چیز ثابت و پایداری و یهد نیدارد. 
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تنها بیش از نیم قرن بعد، مت کرانی به دفاع از دییدگاه  های تربیتی معاصر حاکم بهده و هان بر اغل  نظریه

گهنه که در تهضی  م   یه همان می  هان هستی در پارادایمی  دید پرداختند. در این خوه ،ئتحهل دا

هم ماهیت  هان و هم ادراک انسانی، پهیا و نهپدید هستند. از این گرایی انتقادی پیچیده توری  شد، واقع

گر، غیرخطی، حساس به شرایط او یه و تحت تیأثیر مجمهعیه قهاعید بسییار خهدسازمانمنظر،  هان هستی 

طهر خا ، هسیتی انسیان، های  هان هستی و بهتربیتی ناظر به پدیده هایدیدگاهزیاد است. بر این اساس، 

ر هیای دییهیی اظهیابیازخهانی اندیشیهبیا  نظیرانصاح  برخیدگرگهن خهاهند شد. در تأیید این دیدگاه، 

هیای کیانهنی پیارادایم پیچییدگی و یهد دارد هیای دییهیی و اییدهاتحادی عمیق میان اندیشیهدارند که می

(Semetsky, 2008.) کننید کیه پهییایی و برخی دیگر نیز به نظریه تباد ی دیهیی اشیاره کیرده و ادعیان می

بینش اصلی در نظریه تبیاد ی » یم:بدان ستایا ریغاستمرار معرفت بشری هنگامی معنا دارد که  هان را متغیر و 

گیرد،  هانی نیست که قرار می های ما در مرکز ته هواسطه تبادل دانش دیهیی این است که  هانی که به

در آن بیرون منتظر کشف شدن باشد، چهن وقتی  هان کامصً در مرکز ته ه باشد، پایانی برای دانسیتن میا 

 (.Osberg, Biesta, Cilliers, 2008, p. 213) .«و هد دارد

آسبرگ، بیستا  ریبه تعببر این اساس، محتها و فرایندهای تعلیم و تربیت با در نظر داشتن این استلزام 

 یهاهیدفعنیهان  و سیلیرز معنای دیگری خهاهد یافت: انتقال دانش درباره واقعیت یا بازنمایی ساده آن به

آمیهزان در  هیان خیهد ییا دانش دخا یت دادنبیشتر هرچه شهد، بلکه هدف، های درسی  حا  نمیبرنامه

، در نتیجیه .(Osberg, Biesta, Cilliers, 2008, p. 205) شهدمشارکت در آفرینش  هانی نه محسهب می

در حال تغییر و تحهل باشند و  هان هستی در هر  حظیه صیهرتی پیهسته های آن اگر  هان هستی و پدیده

پردازی شیمهل و نظرییهکامیل علمیی بیر  هیان بیا کشیف قیهانین  هان دید به خهد بگیرد، امکان تسلط 

 ها باید اندیشید.ای دیگر از نظریهگرا منت ی شده و به گهنهقطعیت

ها تیا سیسیتم، فرایند یادگیری در سطهح گهناگهن سیسیتمی )از خردهپیچیدگی از منظر پارادایم  .3

بیه افیراد انسیانی اطیصق  فقیط، م هیهم یادگیرنیده ها( قابل بررسی و مصحظه است. بر این اسیاسفراسیستم

های هیای ا تمیاعی و کصسیی، میدارس، ا تماعیات، بدنیهشهد، بلکه موادیق این م ههم شیامل گروهنمی

 گرایییتعینهیای علییت پیچییده و باشد. بیا نظیر بیه م   یهها و غیره نیز میها، گهنهها، فرهنگدانش، زبان

زمیان فیزیکیی و کیه هم تلقیی میی شیهدسازی یا دگرگیهنی در یادگیرنیده ساختاری، یادگیری نهعی دگر

 بیه طیهر قطیعرو، ییادگیری شیهد. از ایینمحسیهب می 1. این امر نهعی دگرگیهنی سیاختاریاسترفتاری 

                                                 
1. structural 
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باشید، نیه معلیهل پیچیده یادگیرنیده می 1تجربی-مشرو  به تجربیات خا  است، اما معلهل ساختار زیستی

های علییت ایین دییدگاه مخیا ف م   یه (.Davis & Summara, 2006, pp. 11-12) ی  محرک بیرونیی

ییادگیری برحسی  فراینیدهای  کیهیهنگیام، دیگرعبارتبیه. استگرایی در پارادایم سادگی خطی و تعیّن

 اینجیامشروح و پیچیده فهمیده شیهد، ت اسییر علّیی خطیی معنیای نارسیایی خهاهنید داشیت. همچنیین، در 

هیای هیای  دییدی بیرای ارائیه تبیینبلکیه بایسیتی تصش یسیت،انند وضعیت  هان طبیعی نگرایی همتعیّن

یافته در گرایانه در قلمرو تعلیم و تربیت صهرت گیرد. بر این اساس، یادگیرنیده یی  سیاختار سیاختتعیّن

بیا انیهاع ، یادگیرنده ی  واحد پیچیده است که قادر به سازگار کردن خهد دیگربیانبهاست.  2حال ساخت

رو، از ایینباشد و مانند ی  عامیل فعیال در مها هیه بیا  هیان پهیاسیت. های  دید و مختلف میوضعیت

های پیچییده در سیطهح مت یاوت سیستم کهطهریبه، یابدمییادگیرنده در پارادایم پیچیدگی ههیتی  دید 

کصس درس یادگیرنده،  مانندهایی تهان از پدیدهتهانند مهصهف به ص ت یادگیرنده شهند. بنابراین، میمی

 ,Davis & Summara, 2006; Newell)سیازمان یادگیرنیده و غییره نییز سیخن گ یت ، مدرسه یادگیرنده

ریزی درسی بر طراحی و های غیرمتمرکز برنامهاز سهی دیگر، پارادایم پیچیدگی با حمایت از نظام .(2008

تعلیییم و تربیییت تأکییید داشییته و حتییی معلمییان و های درسییی در سییطهح گهنییاگهن نظییام ا ییرای برنامییه

 & ,Doll, 2008; Shihui)کنید ها ترغیی  میسازی ایین برنامیهآمهزان را به اصصح، تکمیل و بهمیدانش

Shaodong, 2012.) 

های مرک  پذیری سیستمت اوت آشکاری میان نحهه تعیّنساختاری،  گراییتعینبا نظر به م   ه   .4

های پیچیده دارای میزانی از های سیستمزیرا عامل ؛)مانند مه هدات زنده( و هد دارد های پیچیدهو سیستم

هیا و کنشو  باشیند(ای از خهدمختیاری میهیای خیهد هسیتند )یعنیی دارای در یهکنشدر ه آزادی در 

باشید. ها میو برخاسته از نهع ساختار سیستمی آن )نه ایستا و ثابت( پهیا و متغیر نحهی ها بههای آنواکنش

پذیرنید( ای خطیی تعیّنگهنیه)برخصف مه یهدات غیرزنیده کیه بههای آدمی و کنش هاتومیمرو، از این

های ا تمیاعی در درون خیهد از سیسیتم ازآنجاکیهیین اسیاس، ابر باشند. پذیر میای ساختاری تعیّنگهنهبه

خیاطر، برخیی  نیبیه همیبرخهردارنید.  یفراوانیبرنید، از پیچییدگی های انسیانی خهدمختیار بهیره میعامل

های پیچییده هیای سیسیتمهای ا تماعی )ماننید مدرسیه( بسییاری از ویژگیپژوهشگران معتقدند که سیستم

هیا آزاد کنند. مدارس برای فعا یت در محدوده یی  مجمهعیه نسیبتاً ثابیت از امکانانطباقی را بازنمایی می

های رسیمی، نیازهیای ا تمیاعی محلیی، منیابع در ، سیاستدر محدوده فرهنگ مدرسه کهطهریبههستند، 

                                                 
1. biological-and-experiential structure 

2. a structuring structured structure 
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 (.Keshavarz et al., 2012)اتخاد کنند  یهاتومیمتهانند دسترس و زمان می

های  برگرا شده های ا تماعی منجر به گسترش و تثبیت نظامعدم ته ه به این ویژگی مهم سیستم

هیای پذیر عاملماهییت خهدمختیار، آزاد و مسیئه یتهیا بسیار من ی در پی دارد؛ زیرا این نظام پیامدهایو 

پردازی تربیتیی کننید. بنیابراین، در نظرییهها را به مه هداتی من عیل تبیدیل میانسانی را نادیده گرفته و آن

های باال به پیایین ها، کنترل و ارزشیابیگیریتومیم مانندمبتنی بر پارادایم پیچیدگی، عهامل  بری بیرونی 

بیهد،  مشیاهدهقابلهای سیستمی ابتدایی های تربیتی( که در بسیاری از نظریهدیریت متمرکز نظامشکل م )به

 ای آن، نهعی عملکرد غیرمتمرکز و مبتنی بر اختیارات درونی مدارس بایستی به حداقل ممکن رسیده و به

 )یا مجمهعه مدارس ی  ناحیه یا منطقه آمهزشی( مدنظر قرار گیرد.

پارادایم پیچیدگی که تهضی  داده شد، نظرییه تربیتیی شناسی م   ه نخست هستی با ته ه به دو  .5

هگییس بیا مطا عیه انتقیادی بنیادهیای در تهضیی  ایین اسیتلزام،  اسیت. 1«وابسیته بیه زمینیه»در این پارادایم 

دهنده ایین کند کیه شیکلهای مشترکی را معرفی میشناختی دو سنت پژوهش کمّی و کی ی، قا  معرفت

 هیت  2مشیابهتا گیهی ها و یافتن نهعی زعم او،  ستجه در میان عناصر مختلف داده به سنت هستند.دو 

هیای مشیترک در مییان اشییا) مختلیف )مثیل گهنیه مقه یهتر و ابیداع اینها در سطحی عمیقپیهند زدن آن

کمّیی و کی یی  ها( که در هر دو نیهع پیژوهشها و سلسله مرات شناسیها، عهامل کلیدی، گهنههمبستگی

شناسی مبنایی این دییدگاه مبتنیی های علهم ا تماعی بسیار اساسی است. هستیدهد، برای پژوهشروی می

سیعی  در عمیلگرایی انتقادی پیچیده است. بر این اساس، پژوهشگر هنگام ایجاد ا گهی مشیابهت، بر واقع

دسیت یابید؛  3د تا به درکیی از اصیهل مه یدهای زیرین بپردازدارد از دریچه ت اوت و تنهع به مشاهده الیه

میهارد،  بیشیترقابیل ته یه ایین اسیت کیه در  نکتهدر اینجا، . 4یعنی  ستجهی شکلی دقیق از ژرف ساخت

شیهد. ها با محدودیت مها ه مییهای ا تماعی بر مبنای این قا  بینی در مهرد انسان و پدیدهتعمیم و پیش

ای بییهدن، اییین ت ییاوت و زمینییهماننیید هییایی سییمت ویژگی بییه تغییییر عصیییق پژوهشییگران علییهم ا تمییاعی

هیای پژوهشیی در مطا عیات کی یی )ماننید ها را بیشتر آشیکار سیاخته اسیت. ا بتیه برخیی روشمحدودیت

نییز در هنگیام ارائیه  قیاتیتحقها مقابلیه کننید، امیا ایین نیهع اند با این محدودیتمهردپژوهی( سعی داشته

ها، پارادایم پیچیدگی شهند. با نظر به این محدودیتهای خهد، دچار مشکل میافتهگزارش نتایج و تعمیم ی

                                                 
1. Contextual 

2. similarity pattern 
3. generative principles 

4. deep structure 
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« پیچییده»، و «چندگانه»، «تهزیعی»، 1«زودگذر»با ص ات  هاییبرای مها هه با مهضهع  دیدیپیشنهادهای 

 (.Haggis, 2008)پردازی تربیتی مبتنی بر این پارادایم باید به آن ته ه داشت دهد که در نظریهارائه می

گهنه که اشاره شد، در پارادایم پیچیدگی، م   ه علیت پیچیده  ایگزین م   یه علییت خطیی همان

باشید؛ یعنیی هییچ می تمرکیز زدا، م ههم علیت در این پارادایم دیگرعبارتبهشهد. در پارادایم سادگی می

ای یی  سیسیتم پیچییده معلیهل علت خاصی تعیین کننده ی  معلهل یا چند معلهل معیّن نیست و رخداده

ای از تعیامصت های چندگانه )در اثر مجمهعهباشند. بر این اساس، ترکیبی از علتمی زیادیعهامل و علل 

ها بیا محییط( در طیهل زمیان منجیر بیه رخیدادها و وقیایع سیسیتمی )بیا امکیان میان عناصر و در ارتبا  آن

حهالت آن سیستم پیچیده خهاهد شد و در نتیجیه آن، پذیری ضعیف( در مقطع خاصی از تاریخ تبینیپیش

چنیدعاملی و متعیدد بیهدن علییت در  بیه خیاطرهمچنیین،  های نهپدید سیستم ایجیاد خهاهنید شید.ویژگی

شهد؛ زیرا عناصیر هیر های پیچیده، مطا عه عناصر  داشده از سیستم )و نظام تعاملی آن( ناممکن میسیستم

شیان ای هستند، خیارج از روابیط و تعیامصت خا دارای نهعی هستی رابطه کهد یل این  سیستم پیچیده به

ای از ها در شبکه گستردهقابل درک و فهم دقیق نیستند. مطا عه تعامصت ی  سیستم نیز مستلزم مصحظه آن

 باشد.در طهل زمان می یستمیبرون سو  یستمیدرون ستعامصت 

طهر خا ، ی  نظیام )به فردمنحوربههای تعاملی اع نظاماز این منظر، شیهه بدیلی برای مطا عه انه

ها را بر اساس ا گهی تربیتی( پیشنهاد شده است. برخصف رویکردهای پژوهشی متداول که مطا عه این نظام

بیند، ها را میاندازه که شباهت به همانداند، پارادایم پیچیدگی مشابهت منه  به بررسی مهارد مشترک می

        بییه مقایسییه نمییادین اییین دو شیییهه پییژوهش پرداختییه اسییت ( 1) کنیید. شییکلنیییز ته ییه می هییابییه ت اوت

(161, p. Haggis, 2008.) ،)بیا میهارد دیگیر 2طهر مقطعییهیر یی  از میهارد من یرد بیه در توهیر )ا یف                 

مختلیف میهارد  مشیترک هیایمهضهع مرتبط با ویژگی و ی  قرارگرفتههای دیگر( مهرد مقایسه )از نظام

نظام خا  خهد در سیطهح  از مهارد از  حا  تعامصت مت اوتهر ی   شهد. در توهیر )ب(،مشخص می

تیأثیر یی  روش  مربه  بیههای پژوهش تهان روشمیبه طهر نمهنه،  اند.قرارگرفتهگهناگهن مهرد تحلیل 

                  صت سیسییتمی مت ییاوت آمییهز )از ییی  کییصس درس( بییا تعییامتییدریس خییا  بییر یییادگیری چنیید دانش

هیا را آشیکار شناختی نه تیه در آنهای روشخانهاده و فرهنگ مت اوت( را مدنظر قرار داد و مغا طهمانند )

که ابتدا تغییرات رفتاری )ییادگیری( حاصیل از  ندفرایندهای پژوهشی متداول بر این اساس استهار .ساخت

هیای مشیترک و آمهزان مشاهده شده و سپس، با انتزاع ویژگیانشروش تدریس م روض در تعدادی از د

                                                 
1. fleeting 

2. cross-sectionally 
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، به طهر نمهنیهدهند. مشابه به تبیین میزان اثربخشی روش تدریس م روض پرداخته و سپس آن را تعمیم می

-زمانی بروز میزعم اسکات، این مغا طه در این فرایندهای پژوهشی کامصً آشکار است. به 1مغا طه تجانس

شیهد کیه های دیگیری تلقیی میصاف م روض برای گروهیی از افیراد، قابیل اطیصق بیه انسیاناو»کند که 

 ,Cited in Shabani Varaki, Baghgoli) .«قییرار نگرفتییه اسییت مهردبررسیییهییا مختوییات آن

Hosseingholizadeh, Aali & Khaleghkhah, 2012.)  در مقابیل، ته یه بیه تعیامصت گسیترده سیسیتمی

 ؛ها داشته باشیدتهاند تهضیحات مت اوتی برای رفتارهای )یادگیری( مشترک آنان میآمهزهری  از دانش

 باشد. ز روش تدریس( میآمهزان تحت تأثیر عهامل متعددی )بهزیرا رفتارهای هری  از دانش

 
 (های پویاتجرید مقطعی متعارف و تجرید نظام: مقایسه نمادین دو شیوه پژوهش )1شکل 

های تویهیر )ا یف( نماینییده تییداخل تویهیر )ب( نماینیده سییطهح متعیدد یی  نظییام خیا  هسیتند و بیضیییهای مبیضیی :نکتهه

های کهچ  درون هر بیضی )در هر دو توهیر( نیز نماینیده ترین بیضی یا نخستین سط  از چند نظام مت اوت هستند. دایرهدرونی

 ی  ویژگی هستند.

مهمیی بیر تیدوین نظرییه تربیتیی خهاهید داشیت.  شناسی پیارادایم پیچییدگی تیأثیربنابراین، هستی

های متعامل گهنیاگهن پردازی مبتنی بر پارادایم پیچیدگی در مطا عه نظامشناسی نظریه، روشگریدعبارتبه

                                                 
1. homogeneity fallacy 
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هیای مت یاوت در نظر گرفتن افراد در بافتمانند نظام تربیتی، بایستی زمینه و بافت را مهرد تأکید قرار دهد. 

ظیاهر مشیابه را فیراهم بیه هیای های پیچیده و پهیا، امکان تهضیی  ت اوتعنهان نظامبها تماعی و فرهنگی 

 سازد.می

 

 جهینت

های تربیتی معاصر کیه تحیت تأثیرگذار بر نظریه هستی شناختیهای این پژوهش، پس از نقد م   ه

معرفیی برخیی  ه دنبیالب، (گراییتعینگرایی ساده، علیت خطی، )یعنی واقعاند پارادایم سادگی شکل گرفته

به تهضی  مختور  نخست، برای این منظهرپردازی تربیتی مبتنی بر پارادایم پیچیدگی بهد. های نظریهاستلزام

 گراییتعین ، وعلیت پیچیده، گرایی انتقادی پیچیدهواقعپارادایم پیچیدگی )یعنی  هستی شناختیهای م   ه

 مهردبررسییها های تدوین نظریه تربیتی با اتکا به این م   همسپس، برخی از استلزا .پرداخته شد ساختاری(

 قرار گرفتند.

فراسیسیتم یی   ماننیدنظام تعلیم و تربییت در پیارادایم پیچییدگی بر این اساس، نشان داده شد که 

هایی حیاوی های آن زیرسیسیتمدهنده و چندالیه است که در هر ی  از سطهح و الیهپیچیده، خهدسازمان

ای عمیل های )انسانی و غیرانسانی( مرتبط با یکدیگر و هد داشته و با سازوکارهای پیچییدهعامل عناصر و

شبکه و بیا تأکیید بیر  -ای گسترده هستند که طبق نظریه کنشگرمجمهعه این روابط سازنده شبکهکنند. می

یین اسیاس، تلقیی ا آورده اسیت. بیر بیه و یهدبافت و زمینه نظام تربیتی، شرایط  دیدی برای ته ید دانش 

به افراد انسانی  فقط، م ههم یادگیرنده دیگرعبارتبهآید.  دیدی از م اهیم یادگیری و یادگیرنده پدید می

هیای ا تمیاعی و کصسیی، میدارس، ا تماعیات، شهد، بلکه مویادیق ایین م هیهم شیامل گروهاطصق نمی

رو، یادگیرنده در پیارادایم پیچییدگی باشد. از اینیها و غیره نیز مها، گهنهها، فرهنگهای دانش، زبانبدنه

تهاننید مهصیهف بیه صی ت های پیچیده در سطهح مت اوت میسیستم کهطهریبهههیتی  دید یافته است، 

ماننید پردازی تربیتی مبتنی بر پارادایم پیچیدگی، عهامل  بری بیرونیی در نظریههمچنین،  یادگیرنده شهند.

هیای تربیتیی( کیه در شیکل میدیریت متمرکیز نظام های باال به پایین )بهو ارزشیابیها، کنترل گیریتومیم

 ای آن، نهعی های سیستمی ابتدایی قابل مشاهده بهد، بایستی به حداقل ممکن رسیده و بهبسیاری از نظریه

آمهزشی( عملکرد غیرمتمرکز و مبتنی بر اختیارات درونی مدارس )یا مجمهعه مدارس ی  ناحیه یا منطقه 

های درسیی هیدف برنامیهترین عصوه بر این، با ته ه به ماهیت تحه ی  هان هستی، مهم مدنظر قرار گیرد.

، در نتیجه باشد.آمهزان در  هان خهد یا مشارکت در آفرینش  هانی نه میدخیل کردن هرچه بیشتر دانش

و  هان هستی در هر  حظیه صیهرتی  در حال تغییر و تحهل باشند پیهستههای آن اگر  هان هستی و پدیده
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پردازی شیمهل و نظرییه دید به خهد بگیرد، امکان تسلط کامیل علمیی بیر  هیان بیا کشیف قیهانین  هان

 ها باید اندیشید.ای دیگر از نظریهگرا منت ی شده و به گهنهقطعیت

یتیی در های تربطیهر خیا  در مصحظیات برخیی نظرییه ها بیهقابل دکر است که هرچند این تلقی

بدان خاطر است که ایین اسیتلزام بایسیتی  اینجا، اما تأکید بر آن در اندقرارگرفتهپارادایم سادگی نیز مدنظر 

هیای پیچییدگی قبیل از بسییاری از آمهزه همچنین،پردازی در این پارادایم قرار گیرد. در مرکز ته ه نظریه

هستند و نقش اصیلی پیارادایم  یابیردقابلاصر ها و رویکردهای معگیری پارادایم پیچیدگی در نظریهشکل

 در دیل ی  چتر واحد نظری است.  دیدها و رویکردهای بندی و حمایت از همین نظریهمذکهر  مع
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