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 مقدمه

     توان     ه می    ای ک    گونه                                                 ها و فرایندهای بنیادی قامرو تعایم و تربیت اسلللت، به                    یادگیری یکی از م هوم

سیار مورد توجه نظریه سده اخیر، یادگیری ب ست. در                ردازان تربی ی  پ                                                                              گ ت هدف تعایم و تربیت، یادگیری ا

             در این زمینه (. Saif, 2007; Kadivar, 2014     اسلللت )                باره ارائه شلللده                  های گوناگونی دراین            بوده و نظریه

شاره کرد که مب نی بر   4     گرایی        و ارتباط  3     گرایی        ، سازنده2     گرایی       ، شناخت1              های رف ارگرایی             توان به نظریه  می                       ا

یری به م روضه های یادگدر تبیین نظریه برخی پژوهش ران     اند.                               های پارادایمی م  اوتی شک  گرف ه      م روضه

سی  سا ش ند. این م روضه 5«بازنمایی»ا شاره دا سده ه دهم میالدی به بع ا  ه های تربی ی غابه یافد در نظاماز 

دگیرندگان به یا «ان قال دانش بازنمایی شده»و  «زندگی واقعی بازنمایی»ها م ولی ای که مدرسهگونهبهاست 

    تحت         کمنیو طور نمونه،  به. ((Biesta & Osberg, 2007; Osberg, Biesta, and Cilliers, 2008شدند 

شده     بود      مع قد             تأثیر دکارت  ساده  صویر  سه باید ت         ان قرار                  ای در اخ یار کودک    گونه                ای از جهان را به                            که مدر

          برخالف این   . (Comenius, 1654/1810 )      ابند ی  در                                       ها ب وانند به شک  محسو  و ماموسی آن را          دهد که آن

ی های درسلللدر قالب موضلللوع نبایددانش  در ن یجه،« جهان ایسللل ا نیسلللت»مع قد بود که  ییدیو        دیدگاه، 

ه و ثابت که امر بازنمایی شد به مثابهتاقی دانش  از نظر او،. شودبندی شده، کای، ان زاعی و ایس ا ارائه طبقه

سازگاربا روح یاد ،توان آن را از بیرون به کودک من ق  کردمی ست، نا  گیری که ناظر به فعالیت کودک ا

کند که یادگیری مسللل ازم فعالیت در زندگی واقعی اسلللت و . او تأکید می(Dewey, 1902/1966اسلللت )

 قیم با ها ب وانند به صللورت مسللایی تبدی  کنیم که بچههها را به مکاندهد که مدرسللهبنابراین پیشللنهاد می

این کار الزم است زندگی واقعی را وارد مدرسه کنیم و خود زندگی را به تجربه و کشف یاد ب یرند. برای 

 ها بازنمایی کنیم.تصویری مرده، ایس ا و ان زاعی از آن را برای آن کهنینه ا ،ها بنمایانیمبچه

های یادگیری تحت تأثیر تغییرات پارادایمی ای که بدان اشلاره شلد، نشلان دهنده تحول نظریهنمونه

تاکن به ون پژوهشاسللللت.  یاری  یه گونهنیاهای بسللل ند پردازی تربی ی اشللللاره داشللل هتحوالت در نظر ا

(Mohamadi Chaboki, 2013a; 2015.)  ،حاضللر به دنبال آن اسللت که با نظر به پژوهش در همین راسلل ا

مرو به تبیین ماهیت، قا (،(Mohamadi Chaboki, 2013bگی پیچید پارادایم های اساسیها و مؤل هم روضه

           ا مرور شده                                           های سن ی یادگیری با نظر به مبانی فاس ی آنه                         . بدین منظور، اب دا نظریهو فرایند یادگیری بسردازد

   گی                                 پردازی یادگیری در پارادایم پیچید           ای از نظریه           عنوان نمونه        گرایی به                 گیری نظریه ارتباط          و نحوه شلللک 

                                                
1. Behaviorism 

2. Cognitivism 

3. Constructivism 

4. Connective 

5. Representaion 
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     شود.                          در این پارادایم پرداخ ه می             های یادگیری                                        بررسی خواهد شد. در ادامه، به ترسیم ویژگی

 

 های یادگیریمرور تطبیقی نظریه 

یه یهمعموالً نظر لب نظر قا یادگیری در  ختهای سلللن ی  نا ند رف ارگرایی، شللل مان  گرایی وهایی 

ایی است. گرهای جدیدتر در این قامرو، نظریه ارتباط. همچنین، یکی از نظریهاندشدهگرایی معرفی سازنده

شک « ساخت دانش»و « ان قال دانش»این نظریه واکنشی به دو رویکرد بنیادی  ادگیری های یدهی نظریهدر 

ست. طبق رویکرد نخست، دانش می ذیرنده پعنوان آموز بهعنوان دارنده آن به دانشتواند از معام بهسن ی ا

شود، اما در رویکرد دوم، دانش قاب  ان قال نیست باکه  شدنی ا اهیبه وسآن من ق   ساخ ه  ست و در فراگیر 

گرایی، براسللا  نظریه ارتباط کهیدرحال این فرایند، نقش معام، تسللهیا ری فرایند سللاخت دانش اسللت.

شود و نه میدانش نه می ستواند تواند من ق   ساخ ه اهیبه و شبک فراگیر  شود باکه دانش در  ای از هو تولید 

ن های اصللای به مقایسلله ایبا طرح پرسللش کند. اسلل رانگ و هاچینزافراد و جوامع، شللک  گرف ه و رشللد می

 Strong and( به طور خالصلله نشللان داده شللده اسللت: )6اند که در جدول )چهار نظریه یادگیری پرداخ ه

Hutchins, 2009) 
 (Strong and Hutchins, 2009, P.57) های یادگیری غالب: مقایسه نظریه1جدول 

 گراییارتباط گراییسازنده گراییشناخت رفتارگرایی مسئله/پرسش 

 
6 

یادگیری چ ونه رخ 

 دهد؟می

ر ب جعبه سیاه یعنی تأکید

 رف ار قاب  مشاهده است.

 و ای ساخ اریبه شیوه

 محاسباتی

به صورت اج ماعی 

و تجربی با معنای 

خاق شده توسط هر 

 یادگیرنده

توزیع شده در یک شبکه که به شک  

از راه ال وهای اج ماعی و فناورانه و 

 شود.تشخیصی و ت سیری تقویت می

2 
 

چه عوامای یادگیری 

قرار  ریتحت تأثرا 

 ؟دهندیم

های موجود وارهطرح پاداش، تنبیه و جذب

 و تجارب پیشین

درگیری، مشارکت 

و عوام  فرهن ی و 

 اج ماعی

 

 تنوع شبکه

3 
 

حافظه دس  اه خودکار  نقش حافظه چیست؟

است  تکرار شدهتجارب 

که در آن تشویق و تنبیه 

 بیش رین نقش را دارند.

کدگذاری، اخیره و 

 بازیابی

دانش پیشین در 

 موقعیت فعای تا یق

 شود.می

ال وهای انطباقی، بازنمایی 

 هاهای موجود در شبکهوضعیت

4 
 

ان قال چ ونه رخ 

 دهد؟می

های بازنمایی ساخت جذب و پاسخ

 «داننده»دانشی 

 هااتصال به گره اج ماعی شدن

5 
 

چه رویکردی به 

ن یادگیری به رین تبیی

 برای این نظریه است؟

اس دالل، مخال ت  یادگیری تکایف محور

 روشن، ح  مسئاه

یادگیری پیچیده، هس ه تغییر سریع،  اج ماعی، ابهام

 منابع دانش م نوع
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یان می8006) 6زیمن، و تی نبرگر یادگیری دانش و کنند که طبق نظریه ارتباط( ب گرایی در بحث 

ها و فناوری توزیع شللده اسللت و یادگیری فرایند پیوند، رشللد و هدایت این های انسللانشللناخت در شللبکه

سا  نظریهکه ارتباط اندیمدع. آنها (Strong and Hutchins, 2009, P.54) م هاست.شبکه های گرایی برا

سازمان شوب، پیچیدگی و خود س یابی به نظریهآ صر دیجی ادهی برای د سجم درباره یادگیری در ع ل ای من

 هایکنند که دو دسلل ه از نظریهاشللاره می مطرح شللده اسللت. در توضللیم این مطاب، اسلل رانگ و هاچینز

ست کیادگیری مقاب  هم قرار می س ه نخ سادگی تعاق دارند و دربردارنده نظریهگیرند: د های ه به پارادایم 

را نام برد که  گراییتوان نظریه ارتباطگرایی است و از سوی دی ر میگرایی و سازندهرف ارگرایی، شناخت

پارادایم پیچیدگی تعاق دارد ) بانی فاسللل ی باره می(. دراینStrong and Hutchins, 2009به  به م توان 

 دو پارادایم اشاره کرد:م  اوت این 

سادگی        های هس ی     مؤل ه محمدی چابکی شام                         شناخ ی پارادایم  ساده    واقع      )   3          ، عایت خطی2          گرایی 

س ی     مؤل ه               ( را در برابر4     گرایی ن      و تعیّ شام                          شناخ ی پارادایم پیچیدگی         های ه   ، 5     یچیده               گرایی ان قادی پ    واقع      )

گرایی در واقع .((Mohamadi Chaboki, 2015    اسللت            ( قرار داده 7             گرایی سللاخ اری ن      و تعیّ  6           عایت پیچیده

هایی را درباره واقعیت طرح کرد که منطبق بر واقعیت و بازنمای آن باشلللند. بدین توان گزارهسلللاده می

با  توانندیمها ها و مح وای آنترتیب، گزاره باشلللند. در مقاب ،  با واقعیت داشللل ه  به یک  تناظری یک 

سازههای عامی عالوه بر ماهیت واقعگزاره گرایی ان قادی پیچیده،واقع گرایانه نیز گرایانه، ماهی ی ان قادی و 

 طور کام  در دس ر  باشد. طبق مؤل ه عایتها، بهتر از آن است که در قالب گزارهدارند و واقعیت پیچیده

بیین رو، با تاینها برقرار اسلللت و ازای خطی بین معاول و عات یا عاتخطی در پارادایم پیچیدگی، رابطه

رایی(. در گبینی و معین کرد )تعیّنطور قطعی پیشتوان آینده رویدادها را بهرابطه خطی عات و معاول می

مقاب ، در پارادایم پیچیدگی، رابطه خطی بین عات و معاول پذیرف ه نیسلللت و به جای آن، عایت غیرخطی 

شعاب، رابطه س م برها و معاولغیرخطی بین عاتای وجود دارد که مطابق آن و به دلی  ان سی قرار ها در ک  

 اخ اری(.گرایی سرو، نوعی تعیّن ویژه را باید در ک  ساخ ار سیس م در نظر گرفت )تعیّنشود و ازاینمی

چابکیهمچنین،  مدی  فت     مؤل ه مح پارادایم سللللادگی         های معر ناخ ی  م                         شللل یت      )شللللا   ، 8     قطع

                                                
1. Siemens and Tittenberger 

2. Nave Realism 

3. Linear Causation 

4. Determinism 

5. Complex Critical Realism 

6. Complex Causation 

7. Structure Determinism 

8. Certainty 
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       )شللام                         شللناخ ی پارادایم پیچیدگی          های معرفت     مؤل ه             را در برابر  ( 2                   و نظریه انطباقی صللد   1     گرایی        بازنمایی

مایی توزیعی3 ت ی       عدم قطع بازن فازی  4                 ،  پارادایم       کند.        معرفی می  ( 5                و نظریه صلللد                               طبق مؤل ه قطعیت در 

               شود. در مقاب ،                                                                  تواند امری قطعی و یقینی باشد که در فرایند یادگیری کسب یا ساخ ه می              سادگی، دانش می

  ،                         تواند یقینی باشللد. همچنین       گاه نمی               همراه اسللت و هی    ت ی       عدم قطع                        پیچیدگی، دانش همواره با             در پارادایم 

     انشی      های د                            رو تناظری یک به یک بین گزاره                                                       دانش در پارادایم سادگی دارای ماهیت بازنمایی است و ازاین

  و                  دها اح مالی اسللت                                                                             و واقعیت وجود دارد. در مقاب ، در پارادایم پیچیدگی، به سللبب انشللعاب، پیامد رویدا

    ابی                                  ترتیب، در پارادایم سادگی، در ارزی   ن ی     به هم                   های گوناگون هس ند.                               ها نیز توزیعی و ناظر به اح مال     گزاره

صاد         توان آن     ها می                صد  یا کذب گزاره صورت تطابق،  سه کرد و در                                                                ها را با واقعیت قطعی و ی انه مقای

    ازی               رو چندگانه و ف                               سلل ه به شللرایط انشللعاب اسللت و ازاین                پیچیدگی، صللد  واب          پارادایم                   خواهند بود، اما در 

 (.(Mohamadi Chaboki, 2013b     است

ان ها و ارتباطات جدید در میگرایی، یادگیری عبارت اسلللت از فرایند خاق گرهطبق نظریه ارتباط

شبکه. به صر  شک  دی ر،عبارتعنا شک یادگیری فرایند  شبکهدهی و  شد و داها میگیری  سطم با نش در 

؛ هایی اسلللتی به چنین شلللبکهابیراهها توزیع شلللده و یادگیری فرایند ارتباط و ای از افراد و فناوریشلللبکه

یادگیری تنها از راه شلللبکه نابراین،  یا تسلللهی  نمیها رخ نمیب یادگیری همان فرایند دهد  شلللود، باکه 

(. این توضلللیم یادآور همان Eskandari, et al. 2014اسلللت )ها گیری و یا شلللک  دادن به شلللبکهشلللک 

ه از سوی گرایی چنانکهای پارادایم پیچیدگی است که به آنها اشاره شد. اصول اساسی نظریه ارتباطمؤل ه

 اند از:( ارائه شده، عبارت8009) 6زیمن،

ست که بدین ترتیب امکان  هادگاهیدیادگیری و دانش نیازمند تنوع  (6 برای نمایاندن و بازنمایی ک  ا

 .شودیمان خاب به رین رویکرد نیز فراهم 

 یا منابع اطالعاتی است. 7ی از پیوندهای تخصصیاشبکهگیری یادگیری فرایند شک  (8

 گیرد.ها قرار میدانش در شبکه (3

اوری تسلللهی  یا محقق دانش ممکن اسلللت در ابزارهای غیرانسلللانی جای ب یرد و یادگیری با فن (7

 شود.می

                                                
1. Representationalism 

2. Correspondence Theory of Truth 

3. Uncertainty 

4. Distributed Representation 

5. Fuzzy Theory of Truth 

6. SIEMENS 

7. Specialized Nodes 
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 تر است.شود، مهمقابایت دانس ن از آنچه در حال حاضر دانس ه می (5

 (.پذیر نیستیادگیری و دانس ن ثابت و فرایندی همیش ی است )محصول یا حال ی پایان (9

ها، مها و م هوها، ایدهبرای افراد توانایی دیدن پیوندها و تشلللخیل ال وها و نیز معنا دادن به میدان (7

 مهارت بنیادی است.

 گرایانه است.های یادگیری ارتباطهمه فعالیت هدف 6اع بار (2

گیری یادگیری اسلللت؛ ان خاب آنچه باید یاد گرفت و معنای اطالعات ورودی با عینک تصلللمیم (6

شللود. گرچه ممکن اسللت در حال حاضللر پاسللخ درسلل ی وجود واقعیت در حال تغییر ن ریسلل ه می

باشللد نییر شللرایط اطالعاتی اثرگذار بر تصللمیم ممکن اسللت فردا درسللت داشلل ه باشللد ولی با تغ

(Strong and Hutchins, 2009, Pp.54-55.) 

تب فو  و ااعان صللللاحب به مرا باطبا نظر  یادگیری ارت یه  پارادایم نظران، نظر گرایی در بسللل ر 

یری تنها نظریه یادگتوان گ ت که این نظریه پیچیدگی پدید آمده و رشلللد کرده اسلللت. با این حال، نمی

رو دی ر، یادگیری در این پارادایم دارای ماهیت، قامعبارتگرف ه در پارادایم پیچیدگی خواهد بود. بهشک 

 باشند.های یادگیری م نوعی قاب  عرضه میو فرایند جدیدی خواهد شد که طبق آن، نظریه

 

 ماهیت یادگیری در پارادایم پیچیدگی

من تأیید اهمیت بافت و زمینه، شناخت یا اهن را در این جای اه محدود پردازان پیچیدگی ضنظریه

؛ دانندمی 8های پیچیده، توزیع شللدهای از سللیسلل مکنند، باکه در عوض، اهن را در سللرتاسللر گسلل رهنمی

ها فراتر اسللت. با این اسللت که شللام  آگاهی افراد مخ اف بوده ولی از آن 3امری نوپدید« اهن»بنابراین، 

عنوان یک سللیسلل م پیچیده( که شللام  در یک کال  در  )به 7«اهن جمعی»، سللخن گ  ن از توضللیم

که  گونه بیان کردتوان اینرسللد. میمی به نظرباشللد، مناسللب ها میآگاهی افراد کال  بوده و فراتر از آن

که چنانآن  5«تغییر و اصلللالح رف ار»های رایج در پارادایم سلللادگی، یادگیری صلللرفاً برخالف دیدگاه

فایده است. مطابی غیرعمای و بی« تجربه عات یادگیری است»رف ارگرایان مع قدند، نیست و این عقیده که 

صرفاً محرک و ان یزانندهتجربه را می ست، نه عات تامّه آن. در عوض، یادگیری نوعی  9توان  یادگیری دان

                                                
1. Currency 

2. Distributed 

3. Emergent Phenomenon 

4. Collective Mind 

5. Modification in Behavior 

6. Triggers 



 53 ...یدگیچیپ میدر پارادا یریادگی                                                                        6369 بهار و تابس ان، 6، شماره 7سال 

باشلللد. این امر از منظری  اری میزمان فیزیکی و رفدگرسلللازی یا دگرگونی در یادگیرنده اسلللت که هم

رو، گرچه یادگیری مشللروط به شللود. ازاینمحسللوب می 6شللناخ ی، نوعی دگرگونی سللاخ اریزیسللت

س ی ساخ ار زی ست، اما معاول  شد نه معاول یک محرک پیچیده یادگیرنده می 8تجربی-تجربیات خاص ا با

یدگاه (Davis and Sumara, 2006, Pp. 12-13)بیرونی  خالف مؤل ه. این د ّت خطی و اخیر م های عای

و  دی ر، هن امی که یادگیری برحسب فرایندهای مشروحعبارتباشد. بهگرایی در پارادایم سادگی میتعیّن

رایی همانند گپیچیده فهمیده شود، ت اسیر عاّی خطی معنای نارسایی خواهند داشت. همچنین، در اینجا تعیّن

ضعیت جهان طبیعی نمی شد باکو س ی تالشبا گرایانه در قامرو های تعیّنهای جدیدی برای ارائه تبیینه بای

 تعایم و تربیت صورت گیرد.

سومارا ش ر این ادعا که  دیوی، و  ست»برای توضیم بی ساخ اری ا اب دا  «یادگیری نوعی دگرگونی 

در معماری با « رسللاخ ا». کامه (Davis and Sumara, 2006) پردازندمی« سللاخ ار»به تحای  م هومی واژه 

شاره به ساخ مان ای ثابت است که از پیش طراحی شده و مرحاه مرحاه جاو رف ه است و ها به معنای سازها

ر اما د؛ ها و طبقات اسللتای از روابط اشللاره دارد که شللام  م اهیمی چون سللکّوها، داربسللت، پیبه شللبکه

ها و هم یک ا، هم کام  و هم در جریان. آن شناسی، ساخ ار هم معاول است و هم تصادفی، هم آشنازیست

های ا واژهبه لحاظ لغوی مرتبط ب چنانچهتر است، مع قدند که این برداشت به معنای اصی  این کامه نزدیک

شیدن» ساخ ار امری تراکم 4«ت سیر»و  3«پا شت،  ست. در این بردا س م زنده  5ناپذیرا سی ساخ ار ی انه  ست.  ا

 هویت جدیدی خواهد یافت.« یادگیرنده»ناشی از )و تجسم( تاریخش است. از این منظر، 

بر این اسلللا ، با توجه به نکاتی که اشلللاره شلللد، در تبیین ماهیت یادگیری در پارادایم پیچیدگی 

 توان از سه ویژگی سخن گ ت:می

                                 توان از مقارنه دانش و داننده سخن                        جدایی دانش از داننده می    جای     به    گی     پیچید         پارادایم           الف( طبق

به به هم پیوسللل ه و همراه یکدی رند. چنان    گونه      گ ت  نده     در    ، د   دار       عقیده         که دیوی،                                                        ای که دانش و دان

                                                                                      پیچیدگی با اعالم پیوس  ی و همراهی این دو، شکاف رایج بین بازنمایی دانش عینی و تثبیت شده           پارادایم

       . برای  (Davis, 2008 )     کند                                                     از سلللوی معام و پرورش دانسللل  ی اهنی یادگیرندگان را پر می             برنامه درسلللی

نده می نه دانش و دان قار فت                                    تبیین چ ون ی م مانی بهره گر ید و ز پد  ,Osberg                                             توان از م هوم دانش نو

                                                
1. Structural 

2. Biological.and.Experiential Structure 

3. Strew 

4. Construe 

5. Incompressible 
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Biesta, and Cilliers, 2008) .)    ربه   تج                                             هدف از یادگیری نه کسب دانش بازنمایی شده باکه    ،      ن اسا   ای   بر    

                                                                                             دانش زمانی است. تجربه دانش زمانی برآمده از تعام  فراگیر با جهان است و ک  این مجموعه یک سیس م 

ست       پیچیده      کند                                                                            ای که چنین تعامای، جهان و نیز دانش زمانی یادگیرنده را م أثر کرده و م حول می    گونه  به     ا

      یابد.                                   شود و چنین فرایندی همواره تداوم می  می   تر                                      های نوپدید، جهان و نیز دانش او پیچیده               و با ظهور ویژگی

        ه همچون       یابد ک         طی دسللت می ی                                                                  یادگیرنده در طی چنین فرایندی از سللویی به دانش زمانی و وابسلل ه به شللرا

                                    همواره جهانی را در ظاهری بیش از پیش    ،                  سللازد و از سللوی دی ر                                        ابزار او را در رویارویی با جهان توانا می

   تر     چیده                            زمانی اسللت که همواره رو به پی                                        ن دانشللی نه بازنمای واقعیت باکه نوپدیدی   چنی      لذا،      بیند.          پیچیده می

ست  صالح و خالقانه ا شی یادگیری فرایندی همراه با درگیری در جهان، پویا، خود ا                                                                                              شدن دارد. با چنین بین

   ،        تشریم شد    له                 در اب دای این مقا   که          دهد. چنان       ط رخ می ی                                               که با هدف دس یابی به دانش زمانی و وابس ه به شرا

     مایز                            اما آنچه بینش پیچیدگی را م   ؛                                                     ی نیز بینشللی کم و بیش مشللابه این ن رش را عرضلله کرده اسللت ی   دیو

         ر دانش                         تر فرایند یادگیری نمایان                 ای که در ن رش کای    گونه  به   ،                                کند تأکید بر م هوم نوپدیداری اسلللت  می

                         جهانی نو در هر لحظه است.                                                          بازنمایی شده و تکرارپذیر نیست باکه ابزاری برای پدیدار شدن 

تأکید بر یادگیری فردی و یادگیری فراگیران در کال  در   به جای، گیپیچیدپارادایم  ( درب

س م یادگیرنده و نیز  به مانند یکتوان از کال  می س مفراسی س م مانند یهایسی سخن های یادگسی یرنده 

آن همانند  ین رش سیس می، کال  در  سیس می پیچیده است که تعام  عناصر و اجزا اسا گ ت. بر 

گرایی، ه ارتباطبرمبنای نظریکند که نیز با معام، یادگیری را نوپدیدار میو تعام  یادگیرندگان با یکدی ر 

شود یایان نمها نمحاص  ارتباطات این عناصر و اجزاء است و این یادگیری نوپدید در سطم عناصر و بخش

توان از کال  در  همچون واحد یادگیرنده و نیز می ،. بر این اسلللا شلللودمیکایت کال  نوپدید در و 

یادگیری مشلل رک در سللطم کال  در  سللخن گ ت که این یادگیری در سللطم فردی و دی ر سللطوح 

اهش ناروایی فروکاهمیت توجه به این سللطم از یادگیری و  درباره دهد. در توضللیم بیشلل رزیرین، رخ نمی

یچیده های پدر فهم یادگیری در سلللیسللل مکه افزود  چنین توانآن به سلللطم یادگیری در افراد کال ، می

زیرا به دلی  ویژگی نوپدیدی، با حذف هر بخش کوچکی ؛ توان آنها را به یادگیری اجزاء فروکاسلللتنمی

غیر قاب  درک خواهد شللد. با  های نوپدید یادگیری در سللطم ک  سللیسلل م،از سللیسلل م، برخی از ویژگی

های نوپدید یادگیری از دسلللت توان تشلللخیل داد که چه میزان از ویژگیهرگونه فروکاهشلللی، ح ی نمی

ای برقرار اسللت و با حذف بخش زیرا روابط غیرخطی بین اجزای سللیسلل م در هر سللطم و مرتبه ؛روندمی

ه شلللود از تجربادگیری خوانده میکوچکی از سلللیسللل م ممکن اسلللت تغییرهای بزرگی رخ دهد و آنچه ی
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)و  طم کالسیس هم مرتبط سیس م، فاصاه زیادی ب یرد. چنین است که یادگیری دره یادگیری در سطم ب

س مفراالب ه  ست. سی سانی ا سطم یادگیرندگان همچون افراد ان سجم و چیزی بیش از یادگیری در  های( من

شده ه از سوی من قدان بینش بازنمایی چون دیویی مطرح نچنین بینشی نه از سوی مدافعان بینش بازنمایی و ن

 است.

به جای تعین یادگیری از سوی تدری،، در یک سوی طیف و جدایی  گیپیچیدپارادایم مطابق ( ج

سوی دی ر طیف می شرط کافی تدری، از یادگیری در  شرط الزم یادگیری و نه  توان از تدری، همچون 

 ه مانندبیادگیری به یکدی ر سخن گ ت. اشاره شد که با پذیرش دانش  آن و نیز وابس  ی م قاب  تدری، و

شده، تدری، می سوی دی ر طیف مینتواند تعیّامری بازنمایی  شد. در  ن بینش را توان ایبخش یادگیری با

یری داللت بر یادگ ای که تدری، لزوماًگونهتصلللور کرد که تدری، و یادگیری دو مقوله جدا هسللل ند به

، گییدپیچپارادایم  دررسد اما به نظر می؛ و پیوندی بین آنها برقرار نیست ( (Hirst and White, 1998ندارد 

به شکای که تدری، شرط الزم یادگیری است و نه شرط کافی  شود،میدیدگاهی بین این دو طیف مطرح 

 آن.

 

 قلمرو یادگیری در پارادایم پیچیدگی

ان قال و ند فرایاست که یادگیری یعنی  اینتصور  سادگی، یادگیری امری فردی است و پارادایمدر 

به فهم اهنی ی  دانش عینی  بد لذا، ت ها در مغز» هایی چوناز اصلللطالح فرد.   ح ظ»، فرد «فرورف ن چیز

س ن چیزها»و  توسط فرد «اطالعات سوی فرد  6«دان شک   در نتواشود. این ن رش را میسخن گ  ه میاز 

 :(Davis and Sumara, 2006, P.26) نشان داد (6)

 

 یادگیری

 

 

 
 یادگیری در معنای سنتی :1 شکل

شک چنان ست که با  (6) که در  ست، یادگیری نیازمند دو امر جدا شکار ا س قیم  جه یآ خطی و م

ت ماند. این درحالی اسند و محدوده آن نیز در حد فهم اهنی فرد از موضوع باقی میبه یکدی ر م ص  شد

                                                
1. Taking Things in 

 فهم ذهنی دانش عینی
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 6ای و دربردارنده امری ی انه با ابعاد کوچک و بزرگ، مدلی آشیانهگیپیچیدکه بازقندی برمبنای پارادایم 

شنهاد میرا به صوری از یادگیری پی شک  . چنان(Bazghandi, 2015کند )جای چنین ت مالحظه  (8)که در 

رد کهای همیشللله پویای تعایم و تربیت درک توجه به همه دی ر الیهتوان موضلللوعی را بینمی، شلللودیم

(Davis and Sumara, 2006, P.28): 

 گیپیچید پارادایمقامرو یادگیری در  :8شک  

های ، یادگیرنده واحدی پیچیده اسللت که قادر به سللازگار کردن خود با انواع وضللعیت8دال از نظر

های سلللن ی و دیدگاه درباشلللد و مانند یک عام  فعال در مواجهه با جهان پویاسلللت. جدید و مخ اف می

سوب می  یادگیرندگان عالوه بر افراد ،این دیدگاه ، اما درشودمدرن، یادگیرنده یک فرد مجزا و من رد مح

                                                
1. Micro. and Macro.Directions 

2. Doll 

نظریه های )زیست جهان یا پیکره سیاره ای 
(بوم شناختی

(و نظریه تکاملشناسیزیست )گونه ها 

، انسان شناسی)جامعه یا پیکره سیاسی 
مطالعات فرهنگی و گفتمان های 

(انتقادی

پیکره های اجتماعی ، پیکره : گروه ها
های دانش و مانند آن 

(جامعه شناسی و سازه گرایی اجتماعی)

فرد یا پیکره زیستی

(روانشناسی و سازه گرایی رادیکال)

زیر سیستم های 
ارگان ها و : بدنی

مطالعات )سلول ها 
اخیر درباره سیستم 

ایمنی بدن، 
نورولوژی و حوزه 

های مربوطه
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یا دانش ند گروهآموز( می)فراگیرنده  ماعهای اج ماعی و کالسلللی، مدار ، توا بدنهاج  های دانش، ها، 

 ها،های بدنی، سلللاولها و زیرسلللیسللل م. همچنین، ارگانرا نیز در بر ب یردها گونه و هاها، فرهنگزبان

بنابراین، طبق ؛ دانسلللت «یادگیرنده»توان جزء مجموعه بزرگ مصلللادیق های عصلللبی و غیره را میسلللاول

یک »یا « داندیک سلللاول می»یا « کندمی ادعا مییک رشللل ه عا»که ، بیان این«اندیشللله پیچیده»رویکرد 

ه این کتر اینشللود. مهمان اری محسللوب نمینامناسللب نیسللت. این امر نوعی انسللان« کندفرهنگ فکر می

طور همزمان، یک واحد منسللجم مرکب از واحدهای تعامای یا بخشللی از یک واحد تواند بهیادگیرنده می

 (.Mohamadi Chaboki, 2013aباشد )تر بزرگ

بر کند. تری پیدا میای معنای شلل افدر چنین زمینه «سللازمان یادگیرنده»، سللخن گ  ن از بنابراین

ست که مردم به سازمانی ا سازمان یادگیرنده  سنج  سا  دیدگاه پی ر  رای های خود را بطور مداوم ظرفیتا

از ت کر  ایدهند؛ سازمانی که ال وهای جدید و گس رش یابندهخواهند، توسعه میخاق ن ایجی که واقعاً می

آید؛ و سلللرانجام رک در مییابد؛ سلللازمانی که خواسلللت و اراده جمعی به جنبش و تحدر آن پرورش می

(. سنج مع قد است Senge, 1990) اموزندیبآموزند که چ ونه همراه یکدی ر سازمانی که آدمیان در آن می

ها ک، اعمال و رف ارهای اساسی موردنیاز کودکان را به آناند. هی ها برای یادگیری آفریده شدهکه انسان

 هاعمیق کنجکاوی و آزمایش کردن که در فطرت آنح،  به کمکدهد، باکه همه کودکان یاد نمی

ها در گیرند. م أس انه، سازمانوجود دارد، راه رف ن، صحبت کردن، غذا خوردن و کارهای دی ر را یاد می

دی ر کار کردن با یک به خاطرجای یادگیری به کن رل کردن تمای  دارند و افراد را جوامع امروزی اغاب به

شویق می شان. افراد از زمان کودکی بهره  یدل بهکنند نه ت گیری از کنجکاوی طبیعی و ان یزه فطری وجود

ها یاف ن پاسللخ صللحیم و اج ناب از آموزند که کار آندر اولین برخورد خود با سللازمانی به نام مدرسلله می

 به صورت های م  اوتکار برای سازمان به هن امهای م مادی عمر انسان و خطا است و این بازی در دوره

 یکسان در جریان است.

 های دانشللی و مهارتیمدار  نیز از آنجاکه برای بهبود توسللعه خود نیازمند ارتقای سللطم ظرفیت

د که تغییر کن. فولن اس دالل میشوندیمعنوان یک سازمان یادگیرنده، پویا و م حول مطرح خود هس ند، به

(. او ان ظار Fullan, 1993شود )سازمان مدرسه محسوب میبرابر با یادگیری است و یادگیری عنصر اصای 

بدی  که با پیچیدگی فرایندهای تغییر سللروکار دارد، ت« سللازمان یادگیرنده»دارد نظام تعایم و تربیت به یک 

و اعضای  مع قد هس ند که معامان، مدیران 6«گیرندمدارسی که یاد می»نیز در ک اب  شود. سنج و همکاران

                                                
1 . Schools that Learn 
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زعم (. به Senge, et al. 2000های یادگیری خود را بیاموزند )مدرسه باید نحوه افزایش ظرفیتدی ر جامعه 

 دهد که مردم نسبت به تغییر و رشد خود مسئول باشند.ها، اصالح واقعی هن امی رخ میآن

   یا   6 «              یادگیرنده جمعی »                   پردازان پیچیدگی یک                            کال  در  نیز از دیدگاه نظریهدر همین راسللل ا، 

       از این   (.Newell, 2008)  3 «                      اج ماعی از یادگیرندگان »    فقط         شود، نه         محسوب می  8 «                 هس ومند یادگیرنده »   یک 

       تری از         های بزرگ                      آموزان، معامان و سللیسلل م                             کی یات ارتباطی پویا میان دانش    اه ی     به وسلل              منظر، کال  در  

س  به      تواند                         شود. در واقع، جمع کال  می                                       قبی  اج ماع، فرهنگ و فضای زیست تعریف می س م           عنوان یک       ی

                      دیده شلللود. تعامالت میان   «                       سلللیسللل م یادگیرنده پیچیده »                             دهنده، انطباقی و در ن یجه یک          خودسلللازمان

               را به خصللوصللیات        توان آن            دارد که نمی          به دنبال                                            آموزان و معامان، نوعی پویایی کالسللی نوپدید را     دانش

به در              ان یخ ن پویایی                  پردازان پیچیدگی بر                                    افراد در آن کال  تقای  داد. هدف نظریه با              های کال           گیری 

                                                       های کال  بدین طریق موقعی ی برای یادگیرندگان فردی و جمعی                         ی اصای است. هدایت پویایی  ها     موضوع

  .7   کند        ایجاد می

 

 فرایند یادگیری در پارادایم پیچیدگی

ی  کرد توانیماکنون  یادگیری را تحا ند  یا فرای     از     یکی         یادگیری      تحقق        چ ون ی  .چ ون ی 

سش سی     های    پر سا ست       ا سی        برنامه    هر    که     ا سخ    آن    به      باید      در شده، فرایند  .     گوید      پا شاره                                     با توجه به آنچه ا

                                                             شود. فراگیران معموالً در یک زمان مشخل تمای  به یادگیری مطالبی                             یادگیری امری پیچیده محسوب می

         به سرعت  ا       زمان ی      طور هم     وز به  آم          که یک دانش                                                         بیش ر دارند. بعضی مواقع این فرایند آگاهانه است مانند وق ی

                                                                    پردازد. الب ه بیش ر اوقات این فرایند کامالً یا نسب اً ناآگاهانه است            های یک ک  می                    به جذب بسیاری از بخش

   ور  ط          پردازد، به                                                      آموز در همان هن ام که به یادگیری آگاهانه برخی مطالب می                      مانند زمانی که یک دانش

  ،         بنابراین  ؛       پردازد                                         طریق روابط، آهنگ صللدا و مواردی مانند آن می                                ناخواسلل ه به جذب مطالب بسللیاری از 

به مان  نده         معا یادگیری           طور فزای ند را مورد توجه خود قرار می              ای این  مای مان از اهمیت                                    های ه ند. معا                       ده

      تر که   ده                ن ع رویکردی پیچی                                     ها مجبورند فنون ساده شده تدری، را به                           های یادگیری مطاع هس ند، آن      موقعیت

نه    یادگ تأثیرگذار بر دانش               یری را در زمی ماتری، روابط و نیروهای  مدرسلللله                                              ای از  عه                    آموز، معام،  جام         و 

 (.Encyclopædia Britannica, 2010         ب ذارند )      کنار       بیند،  می

                                                
1 . Collective Learner 

2 . Learning Entity 

3 . Collection of Learners 

4 . www.complexityandeducation.ualberta.ca 
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     ( از                                  های سللن ی )مب نی بر پارادایم سللادگی                                  شللناخ ی در پارادایم پیچیدگی، دریافت           تحوالت معرفت

شه               کشد. برخی نظریه  می                          فرایند یادگیری را به چالش  سط اندی                انه خود در این         های نقاد                             پردازان پیچیدگی با ب

                                                   دهند. به طور نمونه، بیسلل ا و آسللبرگ مع قدند از زمانی                                              حوزه، دریافت جدیدی از فرایند یادگیری ارائه می

                                                                                      که مدار  مدرن در قرن ه دهم پدید آمدند، عماکرد مدار  مبنی بر کمک به کودکان برای دریافت 

                                                                ای از زیسلل ن در جهانی بود که به طور مسلل ق  در جایی بیرون از مدرسلله                          عرفت نسللبت به جهان یا نحوه م

                          آمده اسللت که آیا جهان حاضللر          به وجود               ای در این خصللوص                      در دو قرن اخیر مناقشلله       ؛ اما         وجود داشللت

                   از محیط مدرسه خارج                  که کودکان بایس ی            شود، یا این  8                    شود یا باید بازنمایی  6                        ن سه باید در مدار  ارائه  فی

                                                            ها تمام این رویکردها را نقد کرده و پیشللنهاد دی ری را مبنی بر                                    شللوند تا در داخ  جهان حضللور یابند. آن

  .(Biesta, and Osberg, 2007      دهند )                      شناسی پیچیدگی ارائه می     معرفت

    اما      مند                           ها بایسلل ی همچون ابزاری ارزشلل                                ها این اسللت که این ال وها و نظریه                  پیشللنهاد جای زین آن

                                                        توانیم پیوسللل ه درباره فهم خود و نحوه بودن خود با جهان به      ها می  آن    اه ی     به وسللل             تاقی شلللوند که       موقت

                   ( بدین دلی  است که 7               جای اصطالح گ   و                                      بسردازیم. ان خاب اصطالح گ   وی مجدد )به  3           گ   وی مجدد

    سللل ی                         ییر و تحوالت مسللل مر جهان ه        دی ر، تغ     عبارت                                                 ها مع قدند فرایند گ   و با جهان، پایانی ندارد. به  آن

    ی و    گوی                               های جدید توسللط ما نیز بیان ر سللخن                                              نوعی سللخن گ  ن محسللوب شللده و ارائه ال وها و نظریه

                                                                                          صللحبت ما در مقام پاسللخ به جهان هسلل ی اسللت. الب ه این امر موجب بازتاب کام  و اصللی  واقعیت و فهم 

          کار ما را      گرا                ی کارکردی یا عم       به نحو       توانند   می          ها صرفاً                                          صحیم آن نخواهد شد، باکه این ال وها و نظریه

صرفاً  س ی  صود از تعام  با جهان ه س       به معنا                                                      راه بیندازند؛ یعنی، مق س ی و چ ون ی آن نی شف چی    ت،                            ی ک

ست          به منظور               باکه این تعام   شیوه   د ست    های             یابی به  سامان دادن به زندگی خودمان   5 ی   کار   د                                     محیط جهت 

                          توان یادگیری را م رادف با             در ن یجه، می  (.Osberg, Biesta, and Cilliers, 2008, Pp.208-211     اسلللت )

             زندگی دانست.

                             پردازان پیچیدگی در ارتباط با                              ی جدیدی جهت توضلللیم مواضلللع نظریه  ها     اصلللطالح             از این منظر، 

ست. به شده ا ضع  شام    «       نوپدید »                           طور نمونه، یادگیری فرایندی                          یادگیری و        افراد،   9 «           تکام  هم ام »            بوده و 

     ناصلر          جای خود ع                            تأکید بر روابط میان عناصلر به     نجا ی ا         باشلد. در      تر می                          های اج ماعی و جامعه گسل رده    گروه

                                                
1. Presentation 

2. Representation 

3. Re.Negotiate 

4. Negotiate 

5. Manipulating 

6. Co.Evolution 
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                            گیرد. این مطاب، برخالف نظریه                                          عنوان یک سللیسلل م انطباقی مورد مالحظه قرار می                  اسللت و اهن انسللان به

          که اهن یک       آنجا         چنین، از         داند. هم               و در حال رشد می  «       نوپدید »                 ، معرفت و اهن را 6 «        ظرف خالی »        یادگیری 

سوب می ش راکی مح سودمند فرهن ی و ا ست، دانش نیز یک امر  ش راکی و توزیعی ا         ود. هی   ش                                                                            ویژگی ا

ند و دانش در درون  جایزالخطا هسللل  م  نیسللللت؛ افراد  کا ماع                                                                فردی دارای دانش            حضلللور دارد     ها      اج 

( Morrison, 2008.)  ضیم داده   8 «    پذیر     تعایم     لحظه  »                                  عالوه بر این، م هوم جدیدی با عنوان                            در این پارادایم تو

           واحد دانشلللی  »                                                                         شلللود. این م هوم به لحظاتی اشلللاره دارد که افراد کال  در آن لحظات با هم به یک   می

                        آموزمحور دانسلللت. در عوض،             محور یا دانش               توان لحظات معام                      رسلللند. این لحظات را نمی  می  3 «  تر      پیچیده

              گیری یک واحد   شلللک          به نحوه                     تعامالت اسلللت و این امر                                     گ   و در موضلللوع اصلللای نقطه تمرکز تمام 

  .7                       یادگیری جمعی اشاره دارد

ای جهت ت کر پیچیده در یادگیری تمرکز یافت و بر طراحی ن اهی برنامه در همین راسللل ا، یورگ

ربیت ی آن با ت کر پویا، دانش یادگیری و تعایم و تنی زیجاسلللعی داشلللت با فراتر رف ن از ت کر خطی و 

های وی وتسللکی درباره نقش تعام  در رشللد (. او با الهام از ایدهJörg, 2004, 2009را بنیان نهد )جدیدی 

س  اده از ایده سطم باال و با ا شی عماکردهای اهنی  های پیچیدگی در تأکید بر خصوصیت غیرخطی و زای

گونه فرایندها، دیدگاه خود های اینبرای فهم به ر پویایی 5اندازیراه -تعام  انسللان و با معرفی م هوم خود

سط داد و یادگیری را به شرف ه»عنوان را ب صا« فرایند تکام  هم ام در تجربه پی ی یورگ مطرح نمود. باور ا

ست که یادگیری 8007) سطه( این ا سی و تعایم و تربیت بوده و فهم تعام  موضوع مهمی در روان به وا شنا

(. همچنین، م هوم تعام  و پیچیدگی آن Jörg, 2004, 2009اسللت )از آن صللورت ن رف ه  تاکنونمناسللبی 

یف از ترین توصللآید. با وجود این، توصللیف وی وتسللکی نزدیکامری مشللک  می به نظر)در نظر و عم ( 

کند، امروزه پیچیدگی تعام  اسلللت، هرچند او ابزار مناسلللبی برای این کار نداشلللت. یورگ اضلللافه می

توانند ند و میتعام  هس  به واسطهخوبی برای توصیف مناسب یادگیری  های پارادایم پیچیدگی ابزارنظریه

رویکرد وی وتسللکی به فرایندهای دیالک یکی و ارتباط آن با اثرات غیرخطی بالقوه و ناخواسلل ه بر هر یک 

ی ه نوعباز طرفین را درگیر بحث تعام  کنند. این نوع یادگیری همچون فرایندهای ااتاً وابسللل ه به زمان، 

ای  هشود. لذا، چنین کاری، یک اقدام فرارشآمیزی پویا با تکام ، پیچیده شدن و دگرگونی تبدی  میهمدر

                                                
1. Empty Vessel 

2. The Teachable Moment 

3. More Complex Knowing Unity 

4. www.complexityandeducation.ualberta.ca 

5. Bootstrapping 
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 شود.محسوب می

 و یادگیرنده برای هاییداللت دهیخودسلللازمان ایده طرح با کند که پیچیدگیدال اسللل دالل می

س  اده  .(Doll, 2008, Pp.268-287) در بردارد هابندیگروه سد: می 6های کافمناز یاف هاو با ا صال»نوی  ات

 معنیبی ررف ا تولید آن ن یجه که کنممی ت سلللیر آموزدانش به معام مسللل قیم تدری، برحسلللب را مجزا

 رمنظ از. آوردمی وجود به را ایآشلل  ه چارچوب درسللی، برنامه زیاد خیای پرمای ی. اسللت ناهوشللمندانه

 پیدا تدس پذیریانعطاف هم و ثبات به هم که است موردنیاز( ایبرنامه ساخ ارهای) ایشبکه من، و کافمن

س ناد به یاف ه«کند های پیچیدگی، فعالیت یادگیری را محدود به تدری، مس قیم معام . بدین ترتیب، دال با ا

د. این دانپذیر میپذیری امکانداند. او تحقق یادگیری را در فضللایی بین ثبات و انعطافآموز نمیبه دانش

و جنبه کنند. لبه آشللوب به دهمان موقعی ی اسللت که م  کران پیچیدگی از آن با عنوان لبه آشللوب یاد می

به نظر می جه دارد و  با هم تو بات  یدگاهاحوزهرسللللد تغییر و ث یان د بات منظم، هایی مع دل م  و گراث

 موجود یهاتیواقع به توجه با را خالقیت و تغییر تحقق امکان که باشللد آشللوبناک و گریزنظم هایدیدگاه

 .نمایدمی فراهم

صیف چنین و ج، س دالل می همکاران در تو  و قطعیت عدم پیچیده هایارزش کنند کهموقعی ی ا

 ادایج خالقیت و سلللازگاری دهی،خودسلللازمان برای که باشلللند درسلللی برنامه اعمال مبنای توانندمی تنوع

 یادگیری هایجاابه به منجر همواره ارگانیک و غیرخطی درسلی برنامه این. (Jess, et al. 2011شلوند )می

ست الزم حال این با. شوندمی نزدیک آشوب لبه به که شودمی س م این که به یادآوری ا  ادگیریی هایسی

 کام  طور به نه که شللوندمی اداره ن رشللی با باکه شللوند،نمی اداره« 8رواسللت چیزی هر»ن رش  با پیچیده

 شده محدود یکاف اندازه به که است ایحوزه مبنای بر کافی انسجام باکه است، آشوبناک نه و شده تثبیت

 دارد. غیرمن ظره اح ماالت نوپدیدی دانس ن روا منظور به تصادف برای گشودگی یک است و

ست پیچیدگی پارادایم در مطرح هایواژه از یکی که 7بازگشت واژه از 3گوآن او  توصیف برای ا

س  اده تدری، با آن ارتباط و یادگیری چ ون ی  و معام بین ام تع از را بازگشت واژه گس ره او. کندمی ا

 -،تدری چارچوبکند که اشللاره می نجاریان .ردیگیدر برم نیز را آموزشللی م ن و برده ترفرا آموزدانش

 ترباال - ترنپایی رابطه و تدری، مسلل قیم ن یجه یادگیری که معاول -عات چارچوب از اسللت قادر یادگیری

 تأم  خودش اندتومی فرد بازگشلت، به واسلطه کند. تغییر دی ری سلبک به اسلت، یادگیری و تدری، بین

                                                
1. Kauffman 

2. Anything Goes 

3. Guanglu 

4. Recursion 
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: ستا زیر هایبازگشت شام  پیچیدگی. باشد داش ه ارجاع -خود تجربه در ارزش و خود از درکی و کند

 وزآمدانش درک میان ارائه، و م ن از معام درک میان م ن، بافت و آموزدانش یا معام هایداوریپیش میان

 (.Najarian, 2015م ن ) از آموزدانش م قاب  درک میان معام و ارائه و م ن از

یکی از دالی  گرایش به ثبات و تر  از تغییر، هرا  عامالن آموزش از بروز خطاسلللت. برنامه 

سن ی با تنظیم دقیق و  سی  شدهدر اما برنامه  ؛تعامالت، تالش بر اج ناب از خطا و یا کاهش آن دارد کن رل 

شلللود که گوید و مدعی اسلللت که یادگیری زمانی محقق میدرسلللی پیچیدگی از افزون ی سلللخن می

یادگیرندگان و عوام  آموزشللی در معرض خطا قرار گیرند و از تجارب م عدد و فزاینده نهراسللند؛ زیرا در 

دهی امکان بروز نخواهند داشت و خالقیت و نوآوری به وقوع یدی و خودسازمانفضای تنگ و بس ه، نوپد

 در ها یکاس و دارند وجود بسیاری افراد مردم توده میان در»نویسد: باره، میسون چنین میپیوندد. درایننمی

 جمعت و افزون ی اثر در و خطا و سللعیبه واسللطه  توانندمی نوآوری و خالقیت شللوند؛می گم جمعیت میان

 ,Mason, 2008 )« هس ند. گس رش برای فضایی مس ازم دهیخودسازمان و شوند. نوپدیدی بحرانی ایجاد

P.37که اسلللت این آموزند،چ ونه می یادگیرندگان که پرسلللش این به پیچیدگی پاسلللخ ن یجه، (. در 

ست وهاه در یادگیرندگان شی م ن و معام و خود و ارتباط میان تعام  اثر در نخ ساالن و آموز  یطمح و هم

نان. آموزندمی یاپی و م نوع تجارب با آ مال پذیرش با نام مرکز، کن رل با و پ  گ   و، طریق از خطا اح 

 وشیخودج و دهیخودسازمان طریق از نوپدیدی و خالقیت که پویا و باز محیط یک در ارتباط، و اش راک

 است؛ یعنی ایمپاراد این م مایز و کایدی نک ه شاید آشوب، لبه در یادگیری. گیرندمی یاد است، پذیرامکان

 پذیرنده هم رییادگی ترتیببدین است. آشوبناک نه و شده تثبیت کام  طور به نه که ایحوزه در یادگیری

 را هاآن ها،دیدگاه برخی برخالف و گذاشلل ه ارج پیشللین هاییاف ه به هم و هراسللدنمی آن از و بوده تغییر

 هگرایانواقع و ن رجانبه همه مع دل، اندازچشللم ارزشللمند اسللت، اینجا در آنچه. ریزدنمی دور به بارهیک

 بها گیری،یاد بودن تعامای        توان به            در مجموع می  .اسلللت یادگیری فرایند چ ون ی با مواجهه در پیچیدگی

 ان یزه ایجاد شلوب،آ لبه در یادگیری تغییر، جنبه بر بسلیار دیتأک یادگیری، بودن اج ماعی و ارتباط به دادن

 و یادگیری ودنبینی بپیش غیرقاب  و تیعدم قطع یادگیرندگان، ت اوت یادگیری، بودن بازگشلل ی شللور، و

 های پیچیدگی در فرایند یادگیری اشاره کرد.عنوان داللتبه گروهی اک شاف

به کال  در  را نوعهمان یچیدگیپ پارادایم که محدود کردن آموزش  به  تیمحدود یگونه 

به  یادگیری یلدر مدار  و تخصللل یادگیریآموزش و  یبرا یزمان یهامحدوده یینتع آورد،یشلللمار م

بر این  .ددانیم یادگیری یبرا یو ییانسلللان و توانا یچیدگیکاهش پ یزرا ن یو جوان یخاص کودک ینسلللن
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 هایبرنامه و زمانی جداول مدرسلله، سللال»: گرف ه اسللت قرار ان قاد مورد مدار  کنونی بندیاسللا ، زمان

های در را یادگیری درسلللی ند مرز مانم ندمی جای ز  چنین طریق از پیچیدگی کاهش این، بر عالوه. ده

 واناییت سللن، لحاظ از که آموزانیدانش دادن قرار هم کنار در نظیر اقداماتی پیوندد،می به وقوع معیارهایی

شابه موفقیت یا س ند، م س  اده با مح وا یک در هاآن کردن رها ه سی هایبرنامه از ا  ادگیریی ای،مرحاه در

 زمانی هایبرنامه تعیین ( نیز9800) 6فونگ(. Osberg, and Biesta, 2010, P.7) «دهد.می کاهش را انسلان

 که شللده ریزیبرنامه چنین این»: کندمی بیان و دانسلل ه مدرن هایدرسللی برنامه ضللعف را یکسللان و معین

 دسلللت دانش از کمی میزان یک به ایمدرسللله آموزش یکسلللان فرایندهای گذراندن از پ، آموزاندانش

ند ما؛ یاب مان ح ی و) آموزاندانش واقع، در ا  یاد یکسللللان نظم یک در و معین سلللرعت یک با نیز( معا

ست ممکن حقیقی دانش توزیع هایشیوه این. گیرندنمی  دهند کاهش را یادگیری به آموزاندانش تمای  ا

تر، به عبارت روشن (.Najarian, 2015« )کنند. ایجاد مس مر یادگیری رف ارهای گیریشک  در مشکالتی و

 درسلللی هایبرنامه و آیدمی حسلللاب به مسللل مر یادگیری و العمرمادام یادگیری حامیان جزء پیچیدگی

مه در را یادگیری جه مورد سلللنین ه هدمی قرار تو چه. د نان  یادگیری ان یزه درک منظور به مارتین چ

 ,Martin, 2011برد )می بهره غیرخطی، پویایی ویژه به آشلللوب و پیچیدگی م اهیم برخی از العمرمادام

P.14) .ست مع قد او س عاره که ا  دهی،خودسازمان و هادوگان ی و هاجاابه بازخورد، مانند پیچیدگی هایا

 دابیریت و هاموقعیت و هس ند سودمند او آموزشی هایجاابه و یادگیرنده حال شرح در تغییر بررسی برای

 باشند.می م مرکز آموزش و العمرمادام یادگیری بر هااین مانند

 

 نتیجه

ین پیچیدگی اسللت. برای ا پارادایمهدف اصللای این پژوهش، ترسللیم ماهیت، قامرو و فرایند یادگیری در 

      نظریه       گیری                                      ه مبانی فاسللل ی آنها مرور شلللده و نحوه شلللک                          های سلللن ی یادگیری با نظر ب          نخسلللت نظریهمنظور، 

چیدگی، مطابق با پارادایم پی                                       های ممکن در پارادایم پیچیدگی بررسلللی شلللد.                   عنوان یکی از نظریه        گرایی به      ارتباط

         پیوسلل  ی   و        مقارنه  توان به سلله ویژگی اشللاره کرد: نخسللت،یابد که برای تبیین آن میای مییادگیری ماهیت ویژه

      همچون    ی   های     سللیسلل م   فرا                                   از کال  همچون سللیسلل م یادگیرنده و نیز       تاقیدوم،   .    آنها                           دانش و داننده به جای جدایی 

                                                              از تدری، همچون شللرط الزم یادگیری و نه شللرط کافی آن و نیز وابسلل  ی       تاقی  ،      و سللوم               های یادگیرنده     سللیسلل م

                                  م قاب  تدری، و یادگیری به یکدی ر.

                                                
1. Fong 
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تعایم و تربیت و ابعاد  برای سیس میبرای تعایم و تربیت، ترسیم ویژگی  گیپیچیدهای اصای یکی از داللت

تعایم و تربیت و ابعاد و عناصر آن از جماه فرایند یادگیری، ماهی ی  ،و عناصر آن از جماه یادگیری است. از این منظر

ه   اسلل دالل شللد کبر این اسللا دهد.ها رخ میها و فراسللیسلل مها، زیرسللیسلل مدارد و در سللطم سللیسلل م یسللیسلل م

های ها، بدنههای اج ماعی و کالسلللی، مدار ، اج ماعتواند شلللام  گروهمی انآموزیادگیرندگان عالوه بر دانش

های ها، سللاولهای بدنی، سللاولها و زیرسللیسلل مارگان همچنین د.نها و غیره نیز باشللها، گونهها، فرهنگدانش، زبان

وعه بزرگ مصادیق یادگیرنده دانست. با توجه به این دیدگاه، سخن گ  ن از توان جزء مجمعصبی و غیره را نیز می

اما درباره چ ون ی رخداد یادگیری نیز ؛ کندتری پیدا میای معنای شللل افدر چنین زمینه «سلللازمان یادگیرنده»

 طمحی و همسلللاالن و آموزشلللی م ن و معام و خود میان تعام  اثر در نخسلللت وهاه در گ ت یادگیرندگان توانمی

 و اشللل راک   و،گ  طریق از خطا، اح مال پذیرش با نام مرکز، کن رل با و پیاپی و م نوع تجارب با آنان. آموزندمی

 است، رپذیامکان خودجوشی و دهیطریق خودسازمان از نوپدیدی و خالقیت که پویا و باز محیط یک در ارتباط،

   عه                  های اج ماعی و جام           افراد، گروه  «            تکام  هم ام »            بوده و شلللام    «       نوپدید »                   پ، یادگیری فرایندی  .گیرندمی یاد

ا و عناصر سیس م میان اجز تعام  طریق از یادگیری سرانجام اینکه پارادایم پیچیدگی مدافع روش      باشد.      تر می      گس رده

 یادگیرنده است.
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