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چکیده
هدف اصلللای این مقاله تبیین ماهیت ،قامرو و فرایند یادگیری بر اسلللا

پارادایم پیچیدگی میباشلللد .بدین

منظور ،نخسلت نظریههای سلن ی یادگیری با نظر به مبانی فاسل ی آنها مرور شلده و نحوه شلک گیری نظریه
ارتباط گرایی در پارادایم پیچیدگی بررسلی شلد .سلس ،،ماهیت ،قامرو و فرایند یادگیری بر اسلا

پارادایم

پیچیدگی تبیین شللد .در تبیین ماهیت یادگیری در این پارادایم ،سلله ویژگی یادگیری پیچیده شللام «مقارنه
دانش و داننده»« ،کال و فراسلللیسللل مها همچون سلللیسللل مهای یادگیرنده» و «وابسللل ی م قاب تدری ،و
یادگیری» تبیین شدند .سس ،،قامرو یادگیری بر ب س ر پارادایم پیچیدگی تبیین شد .دراینباره ،ا س دالل شد
که یادگیرندگان عالوه بر افراد فراگیرنده میتواند شلام گروههای اج ماعی و کالسلی ،مدار  ،اج ماعها،
بدنههای دانش ،زبانها ،فرهنگها ،گونهها و غیره نیز باشند .ازاینرو ،سخن گ ن از « سازمان یادگیرنده» در
چنین زمینهای معنای ش افتری مییابد .همچنین ،درباره فرایند یادگیری ا س دالل شد که یادگیری فرایندی
«نوپدید» بوده و شام «تکام هم ام» افراد ،گروههای اج ماعی و جامعه گس ردهتر است .بهعبارتدی ر ،در
فرایند یادگیری تأکید بر روابط میان عناصللر بهجای خود عناصللر اسللت و اهن انسللان بهعنوان یک س لیس ل م
انطباقی مورد مالحظه قرار میگیرد.
واژههای کلیدی :یادگیری ،پارادایم پیچیدگی ،ارتباطگرایی.
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مقدمه
یادگیری یکی از م هوم ها و فرایندهای بنیادی قامرو تعایم و تربیت اسلللت ،بهگونهای که میتوان
گ ت هدف تعایم و تربیت ،یادگیری ا ست .در سده اخیر ،یادگیری ب سیار مورد توجه نظریهپردازان تربی ی
بوده و نظریه های گوناگونی دراین باره ارائه شلللده اسلللت ( .)Saif, 2007; Kadivar, 2014در این زمینه
میتوان به نظریههای رف ارگرایی ،1شناختگرایی ،2سازندهگرایی 3و ارتباطگرایی 4اشاره کرد که مب نی بر
م روضههای پارادایمی م اوتی شک گرف هاند .برخی پژوهش ران در تبیین نظریههای یادگیری به م روضه
ا سا سی «بازنمایی» 5ا شاره دا ش ند .این م رو ضه از سده ه دهم میالدی به بعد در نظامهای تربی ی غابه یاف ه
است بهگونهای که مدرسهها م ولی «بازنمایی زندگی واقعی» و «ان قال دانش بازنمایی شده» به یادگیرندگان
شدند ) .)Biesta & Osberg, 2007; Osberg, Biesta, and Cilliers, 2008به طور نمونه ،کمنیو

تحت

تأثیر دکارت مع قد بود که مدر سه باید ت صویر ساده شدهای از جهان را بهگونهای در اخ یار کودکان قرار
دهد که آنها ب وانند به شک محسو

و ماموسی آن را دریابند ( .)Comenius, 1654/1810برخالف این

دیدگاه ،دیویی مع قد بود که «جهان ایسللل ا نیسلللت» در ن یجه ،دانش نباید در قالب موضلللوعهای درسلللی
طبقهبندی شده ،کای ،ان زاعی و ایس ا ارائه شود .از نظر او ،تاقی دانش به مثابه امر بازنمایی شده و ثابت که
میتوان آن را از بیرون به کودک من ق کرد ،با روح یادگیری که ناظر به فعالیت کودک ا ست ،نا سازگار
اسلللت ( .)Dewey, 1902/1966او تأکید میکند که یادگیری مسللل ازم فعالیت در زندگی واقعی اسلللت و
بنابراین پیشللنهاد میدهد که مدرسللهها را به مکانهایی تبدی کنیم که بچهها ب وانند به صللورت مسلل قیم با
تجربه و کشف یاد ب یرند .برای این کار الزم است زندگی واقعی را وارد مدرسه کنیم و خود زندگی را به
بچهها بنمایانیم ،نه اینکه تصویری مرده ،ایس ا و ان زاعی از آن را برای آنها بازنمایی کنیم.
نمونهای که بدان اشلاره شلد ،نشلان دهنده تحول نظریههای یادگیری تحت تأثیر تغییرات پارادایمی
اسللللت .تاکنون پژوهش های بسلللیاری به اینگونه تحوالت در نظر یهپردازی تربی ی اشللللاره داشللل ها ند
( .)Mohamadi Chaboki, 2013a; 2015در همین راس ل ا ،پژوهش حاضللر به دنبال آن اسللت که با نظر به
م روضهها و مؤل ههای اساسی پارادایم پیچیدگی ) ،)Mohamadi Chaboki, 2013bبه تبیین ماهیت ،قامرو
و فرایند یادگیری بسردازد .بدین منظور ،اب دا نظریههای سن ی یادگیری با نظر به مبانی فاس ی آنها مرور شده
و نحوه شلللک گیری نظریه ارتباطگرایی بهعنوان نمونهای از نظریهپردازی یادگیری در پارادایم پیچیدگی
1. Behaviorism
2. Cognitivism
3. Constructivism
4. Connective
5. Representaion
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بررسی خواهد شد .در ادامه ،به ترسیم ویژگیهای یادگیری در این پارادایم پرداخ ه میشود.
مرور تطبیقی نظریههای یادگیری

معموالً نظر یه های سلللن ی یادگیری در قا لب نظر یه هایی مان ند رف ارگرایی ،شللل نا ختگرایی و
سازندهگرایی معرفی شدهاند .همچنین ،یکی از نظریههای جدیدتر در این قامرو ،نظریه ارتباطگرایی است.
این نظریه واکنشی به دو رویکرد بنیادی «ان قال دانش» و « ساخت دانش» در شک دهی نظریههای یادگیری
سن ی ا ست .طبق رویکرد نخست ،دانش میتواند از معام بهعنوان دارنده آن به دانشآموز بهعنوان پذیرنده
آن من ق شود ،اما در رویکرد دوم ،دانش قاب ان قال نیست باکه به و سیاه فراگیر ساخ ه شدنی ا ست و در
این فرایند ،نقش معام ،تسللهیا ری فرایند سللاخت دانش اسللت .درحالیکه براسللا
دانش نه میتواند من ق

نظریه ارتباطگرایی،

شود و نه میتواند به و سیاه فراگیر ساخ ه و تولید شود باکه دانش در شبکهای از

افراد و جوامع ،شللک گرف ه و رشللد میکند .اس ل رانگ و هاچینز با طرح پرسللشهای اصللای به مقایسلله این
چهار نظریه یادگیری پرداخ هاند که در جدول ( )6به طور خالصلله نشللان داده شللده اسللتStrong and ( :

)Hutchins, 2009
جدول  :1مقایسه نظریههای یادگیری غالب ()Strong and Hutchins, 2009, P.57
مسئله/پرسش

رفتارگرایی

شناختگرایی

سازندهگرایی

ارتباطگرایی

یادگیری چ ونه رخ

جعبه سیاه یعنی تأکید بر

به شیوهای ساخ اری و

به صورت اج ماعی

توزیع شده در یک شبکه که به شک

6

میدهد؟

رف ار قاب مشاهده است.

محاسباتی

و تجربی با معنای

اج ماعی و فناورانه و از راه ال وهای

خاق شده توسط هر

تشخیصی و ت سیری تقویت میشود.

2

چه عوامای یادگیری

پاداش ،تنبیه و جذب

طرحوارههای موجود

درگیری ،مشارکت

و تجارب پیشین

و عوام فرهن ی و

تنوع شبکه

حافظه دس اه خودکار

کدگذاری ،اخیره و

دانش پیشین در

ال وهای انطباقی ،بازنمایی

تجارب تکرار شده است

بازیابی

موقعیت فعای تا یق

وضعیتهای موجود در شبکهها

یادگیرنده
را تحت تأثیر قرار
میدهند؟

3

نقش حافظه چیست؟

4

ان قال چ ونه رخ

اج ماعی

میشود.

که در آن تشویق و تنبیه
بیش رین نقش را دارند.
جذب و پاسخ

میدهد؟

5

چه رویکردی به
یادگیری به رین تبیین
برای این نظریه است؟

بازنمایی ساختهای

اج ماعی شدن

اتصال به گرهها

دانشی «داننده»
یادگیری تکایف محور

اس دالل ،مخال ت
روشن ،ح مسئاه

اج ماعی ،ابهام

یادگیری پیچیده ،هس ه تغییر سریع،
منابع دانش م نوع
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زیمن ،و تی نبرگر )8006( 6بیان میکنند که طبق نظریه ارتباطگرایی در بحث یادگیری دانش و
شللناخت در شللبکههای انسللانها و فناوری توزیع شللده اسللت و یادگیری فرایند پیوند ،رشللد و هدایت این
شبکهها ست .م ( .)Strong and Hutchins, 2009, P.54آنها مدعیاند که ارتباطگرایی برا سا

نظریههای

آ شوب ،پیچیدگی و خود سازماندهی برای د س یابی به نظریهای من سجم درباره یادگیری در ع صر دیجی ال
مطرح شللده اسللت .در توضللیم این مطاب ،اسلل رانگ و هاچینز اشللاره میکنند که دو دسلل ه از نظریههای
یادگیری مقاب هم قرار میگیرند :د س ه نخ ست که به پارادایم سادگی تعاق دارند و دربردارنده نظریههای
رف ارگرایی ،شناختگرایی و سازندهگرایی است و از سوی دی ر میتوان نظریه ارتباطگرایی را نام برد که
به پارادایم پیچ یدگی تعاق دارد ( .)Strong and Hutchins, 2009دراین باره میتوان به م بانی فاسللل ی
م اوت این دو پارادایم اشاره کرد:
محمدی چابکی مؤل ههای ه س ی شناخ ی پارادایم سادگی ( شام واقعگرایی ساده ،2عایت خطی

3

و تعیّنگرایی )4را در برابر مؤل ههای ه س ی شناخ ی پارادایم پیچیدگی ( شام واقعگرایی ان قادی پیچیده،5
عایت پیچیده 6و تعیّنگرایی سللاخ اری )7قرار داده اسللت ) .)Mohamadi Chaboki, 2015در واقعگرایی
سلللاده میتوان گزاره هایی را درباره واقعیت طرح کرد که منطبق بر واقعیت و بازنمای آن باشلللند .بدین
ترتیب ،گزاره ها و مح وای آن ها میتوانند تناظری یک به یک با واقعیت داشللل ه باشلللند .در مقاب  ،با
واقعگرایی ان قادی پیچیده ،گزارههای عامی عالوه بر ماهیت واقعگرایانه ،ماهی ی ان قادی و سازهگرایانه نیز
دارند و واقعیت پیچیدهتر از آن است که در قالب گزارهها ،بهطور کام در دس ر

باشد .طبق مؤل ه عایت

خطی در پارادایم پیچیدگی ،رابطهای خطی بین معاول و عات یا عات ها برقرار اسلللت و ازاینرو ،با تبیین
رابطه خطی عات و معاول میتوان آینده رویدادها را بهطور قطعی پیشبینی و معین کرد (تعیّنگرایی) .در
مقاب  ،در پارادایم پیچیدگی ،رابطه خطی بین عات و معاول پذیرف ه نیسلللت و به جای آن ،عایت غیرخطی
وجود دارد که مطابق آن و به دلی ان شعاب ،رابطهای غیرخطی بین عاتها و معاولها در ک سی س م برقرار
میشود و ازاین رو ،نوعی تعیّن ویژه را باید در ک ساخ ار سیس م در نظر گرفت (تعیّنگرایی ساخ اری).
همچنین ،مح مدی چابکی مؤل ه های معر فتشللل ناخ ی پارادایم سللللادگی (شللللا م قطع یت،8
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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بازنماییگرایی 1و نظریه انطباقی صللد  )2را در برابر مؤل ههای معرفتشللناخ ی پارادایم پیچیدگی (شللام
عدم قطع یت ،3بازنمایی توزیعی 4و نظریه صلللد فازی )5معرفی میکند .طبق مؤل ه قطعیت در پارادایم
سادگی ،دانش میتواند امری قطعی و یقینی باشد که در فرایند یادگیری کسب یا ساخ ه میشود .در مقاب ،
در پارادایم پیچیدگی ،دانش همواره با عدم قطعیت همراه اسللت و هی گاه نمیتواند یقینی باشللد .همچنین ،
دانش در پارادایم سادگی دارای ماهیت بازنمایی است و ازاینرو تناظری یک به یک بین گزارههای دانشی
و واقعیت وجود دارد .در مقاب  ،در پارادایم پیچیدگی ،به سللبب انشللعاب ،پیامد رویدادها اح مالی اسللت و
گزارهها نیز توزیعی و ناظر به اح مالهای گوناگون هس ند .به همین ترتیب ،در پارادایم سادگی ،در ارزیابی
صد یا کذب گزارهها میتوان آنها را با واقعیت قطعی و ی انه مقای سه کرد و در صورت تطابق ،صاد
خواهند بود ،اما در پارادایم پیچیدگی ،صللد وابسل ه به شللرایط انشللعاب اسللت و ازاینرو چندگانه و فازی
است ).)Mohamadi Chaboki, 2013b
طبق نظریه ارتباط گرایی ،یادگیری عبارت اسلللت از فرایند خاق گره ها و ارتباطات جدید در میان
عنا صر شبکه .بهعبارتدی ر ،یادگیری فرایند شک دهی و شک گیری شبکهها میبا شد و دانش در سطم
شلللبکهای از افراد و فناوریها توزیع شلللده و یادگیری فرایند ارتباط و راهیابی به چنین شلللبکههایی اسلللت؛
بنابراین ،یادگیری تنها از راه شلللبکه ها رخ نمیدهد یا تسلللهی نمیشلللود ،باکه یادگیری همان فرایند
شلللک گیری و یا شلللک دادن به شلللبکهها اسلللت ( .)Eskandari, et al. 2014این توضلللیم یادآور همان
مؤل ه های پارادایم پیچیدگی است که به آنها اشاره شد .اصول اساسی نظریه ارتباطگرایی چنانکه از سوی
زیمن )8009( 6،ارائه شده ،عبارتاند از:
 )6یادگیری و دانش نیازمند تنوع دیدگاهها برای نمایاندن و بازنمایی ک ا ست که بدین ترتیب امکان
ان خاب به رین رویکرد نیز فراهم میشود.
 )8یادگیری فرایند شک گیری شبکهای از پیوندهای تخصصی 7یا منابع اطالعاتی است.
 )3دانش در شبکهها قرار میگیرد.
 )7دانش ممکن اسلللت در ابزارهای غیرانسلللانی جای ب یرد و یادگیری با فناوری تسلللهی یا محقق
میشود.
1. Representationalism
2. Correspondence Theory of Truth
3. Uncertainty
4. Distributed Representation
5. Fuzzy Theory of Truth
6. SIEMENS
7. Specialized Nodes

سال  ،7شماره  ،6بهار و تابس ان 6369

 58پژوهشنامه مبانی تعایم و تربیت ،دانش اه فردوسی مشهد

 )5قابایت دانس ن از آنچه در حال حاضر دانس ه میشود ،مهمتر است.
 )9یادگیری و دانس ن ثابت و فرایندی همیش ی است (محصول یا حال ی پایانپذیر نیست).
 )7برای افراد توانایی دیدن پیوندها و تشلللخیل ال وها و نیز معنا دادن به میدانها ،ایدهها و م هومها،
مهارت بنیادی است.
 )2اع بار 6هدف همه فعالیتهای یادگیری ارتباطگرایانه است.
 )6تصلللمیم گیری یادگیری اسلللت؛ ان خاب آنچه باید یاد گرفت و معنای اطالعات ورودی با عینک
واقعیت در حال تغییر ن ریس ل ه می شللود .گرچه ممکن اسللت در حال حاضللر پاسللخ درس ل ی وجود
داشلل ه باشللد ولی با تغییر شللرایط اطالعاتی اثرگذار بر تصللمیم ممکن اسللت فردا درسللت نباشللد
(.)Strong and Hutchins, 2009, Pp.54-55
با نظر به مراتب فو و ااعان صللللا حبنظران ،نظر یه یادگیری ارتباطگرایی در بسللل ر پارادایم
پیچیدگی پدید آمده و رشلللد کرده اسلللت .با این حال ،نمیتوان گ ت که این نظریه تنها نظریه یادگیری
شک گرف ه در پارادایم پیچیدگی خواهد بود .بهعبارتدی ر ،یادگیری در این پارادایم دارای ماهیت ،قامرو
و فرایند جدیدی خواهد شد که طبق آن ،نظریههای یادگیری م نوعی قاب عرضه میباشند.
ماهیت یادگیری در پارادایم پیچیدگی
نظریهپردازان پیچیدگی ض من تأیید اهمیت بافت و زمینه ،شناخت یا اهن را در این جای اه محدود
نمیکنند ،باکه در عوض ،اهن را در سللرتاسللر گسلل رهای از سللیسلل مهای پیچیده ،توزیع شللده 8میدانند؛
بنابراین« ،اهن» امری نوپدید 3اسللت که شللام آگاهی افراد مخ اف بوده ولی از آنها فراتر اسللت .با این
توضللیم ،سللخن گ ن از «اهن جمعی» 7در یک کال
آگاهی افراد کال

در

(بهعنوان یک سللیسلل م پیچیده) که شللام

بوده و فراتر از آنها میباشللد ،مناسللب به نظر میرسللد .میتوان اینگونه بیان کرد که

برخالف دیدگاه های رایج در پارادایم سلللادگی ،یادگیری صلللرفاً «تغییر و اصلللالح رف ار» 5آن چنان که
رف ارگرایان مع قدند ،نیست و این عقیده که «تجربه عات یادگیری است» مطابی غیرعمای و بیفایده است.
تجربه را میتوان صرفاً محرک و ان یزاننده 9یادگیری دان ست ،نه عات تامّه آن .در عوض ،یادگیری نوعی
1. Currency
2. Distributed
3. Emergent Phenomenon
4. Collective Mind
5. Modification in Behavior
6. Triggers
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دگرسلللازی یا دگرگونی در یادگیرنده اسلللت که همزمان فیزیکی و رف اری میباشلللد .این امر از منظری
زیسللتشللناخ ی ،نوعی دگرگونی سللاخ اری 6محسللوب میشللود .ازاینرو ،گرچه یادگیری مشللروط به
تجربیات خاص ا ست ،اما معاول ساخ ار زی س ی-تجربی 8پیچیده یادگیرنده میبا شد نه معاول یک محرک
بیرونی ) .(Davis and Sumara, 2006, Pp. 12-13این د ید گاه اخیر م خالف مؤل ه های عای ّت خطی و
تعیّنگرایی در پارادایم سادگی میباشد .بهعبارتدی ر ،هن امی که یادگیری برحسب فرایندهای مشروح و
پیچیده فهمیده شود ،ت اسیر عاّی خطی معنای نارسایی خواهند داشت .همچنین ،در اینجا تعیّنگرایی همانند
و ضعیت جهان طبیعی نمیبا شد باکه بای س ی تالشهای جدیدی برای ارائه تبیینهای تعیّنگرایانه در قامرو
تعایم و تربیت صورت گیرد.
دیوی ،و سومارا برای تو ضیم بیش ر این ادعا که «یادگیری نوعی دگرگونی ساخ اری ا ست» اب دا
به تحای م هومی واژه «سللاخ ار» میپردازند ) .(Davis and Sumara, 2006کامه «سللاخ ار» در معماری با
اشاره به ساخ مانها به معنای سازهای ثابت است که از پیش طراحی شده و مرحاه مرحاه جاو رف ه است و
به شللبکهای از روابط اشللاره دارد که شللام م اهیمی چون سلکّوها ،داربسللت ،پیها و طبقات اسللت؛ اما در
زیست شناسی ،ساخ ار هم معاول است و هم تصادفی ،هم آشنا و هم یک ا ،هم کام و هم در جریان .آنها
مع قدند که این برداشت به معنای اصی این کامه نزدیکتر است ،چنانچه به لحاظ لغوی مرتبط با واژههای
«پاشیدن» 3و «ت سیر» 4ا ست .در این بردا شت ،ساخ ار امری تراکمناپذیر 5ا ست .ساخ ار ی انه سیس م زنده
ناشی از (و تجسم) تاریخش است .از این منظر« ،یادگیرنده» هویت جدیدی خواهد یافت.
بر این اسلللا  ،با توجه به نکاتی که اشلللاره شلللد ،در تبیین ماهیت یادگیری در پارادایم پیچیدگی
میتوان از سه ویژگی سخن گ ت:
الف) طبق پارادایم پیچیدگی به جای جدایی دانش از داننده میتوان از مقارنه دانش و داننده سخن
گ ت بهگونهای که دانش و داننده به هم پیوسللل ه و همراه یکدی رند .چنان که دیوی ،عقیده دارد ،در
پارادایم پیچیدگی با اعالم پیوس ی و همراهی این دو ،شکاف رایج بین بازنمایی دانش عینی و تثبیت شده
برنامه درسلللی از سلللوی معام و پرورش دانسللل ی اهنی یادگیرندگان را پر میکند ( .)Davis, 2008برای
تبیین چ ون ی م قار نه دانش و دان نده میتوان از م هوم دانش نو پد ید و ز مانی بهره گر فت Osberg,

1. Structural
2. Biological.and.Experiential Structure
3. Strew
4. Construe
5. Incompressible
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) .)Biesta, and Cilliers, 2008بر این اسا  ،هدف از یادگیری نه کسب دانش بازنمایی شده باکه تجربه
دانش زمانی است .تجربه دانش زمانی برآمده از تعام فراگیر با جهان است و ک این مجموعه یک سیس م
پیچیده ا ست بهگونه ای که چنین تعامای ،جهان و نیز دانش زمانی یادگیرنده را م أثر کرده و م حول میکند
و با ظهور ویژگیهای نوپدید ،جهان و نیز دانش او پیچیدهتر میشود و چنین فرایندی همواره تداوم مییابد.
یادگیرنده در طی چنین فرایندی از سللویی به دانش زمانی و وابس ل ه به شللرایطی دسللت مییابد که همچون
ابزار او را در رویارویی با جهان توانا میسللازد و از سللوی دی ر ،همواره جهانی را در ظاهری بیش از پیش
پیچیده میبیند .لذا ،چنین دانشللی نه بازنمای واقعیت باکه نوپدیدی زمانی اسللت که همواره رو به پیچیدهتر
شدن دارد .با چنین بین شی یادگیری فرایندی همراه با درگیری در جهان ،پویا ،خود ا صالح و خالقانه ا ست
که با هدف دس یابی به دانش زمانی و وابس ه به شرایط رخ میدهد .چنانکه در اب دای این مقاله تشریم شد،
دیوی ی نیز بینشللی کم و بیش مشللابه این ن رش را عرضلله کرده اسللت؛ اما آنچه بینش پیچیدگی را م مایز
میکند تأکید بر م هوم نوپدیداری اسلللت ،بهگونهای که در ن رش کایتر فرایند یادگیری نمایان ر دانش
بازنمایی شده و تکرارپذیر نیست باکه ابزاری برای پدیدار شدن جهانی نو در هر لحظه است.
ب) در پارادایم پیچیدگی ،به جای تأکید بر یادگیری فردی و یادگیری فراگیران در کال
میتوان از کال
گ ت .بر اسا

در

به مانند یک سی س م یادگیرنده و نیز فرا سی س مهایی مانند سی س مهای یادگیرنده سخن
ن رش سیس می ،کال

در

سیس می پیچیده است که تعام عناصر و اجزای آن همانند

تعام یادگیرندگان با یکدی ر و نیز با معام ،یادگیری را نوپدیدار میکند که برمبنای نظریه ارتباطگرایی،
حاص ارتباطات این عناصر و اجزاء است و این یادگیری نوپدید در سطم عناصر و بخشها نمایان نمیشود
و در کایت کال

نوپدید میشلللود .بر این اسلللا  ،میتوان از کال

یادگیری مشلل رک در سللطم کال

در

در

همچون واحد یادگیرنده و نیز

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

زیرین ،رخ نمیدهد .در توضللیم بیش ل ر درباره اهمیت توجه به این سللطم از یادگیری و ناروایی فروکاهش
آن به سلللطم یادگیری در افراد کال  ،میتوان چنین افزود که در فهم یادگیری در سلللیسللل مهای پیچیده
نمیتوان آنها را به یادگیری اجزاء فروکاسلللت؛ زیرا به دلی ویژگی نوپدیدی ،با حذف هر بخش کوچکی
از سللیسلل م ،برخی از ویژگیهای نوپدید یادگیری در سللطم ک سللیسلل م ،غیر قاب درک خواهد شللد .با
هرگونه فروکاهشلللی ،ح ی نمیتوان تشلللخیل داد که چه میزان از ویژگیهای نوپدید یادگیری از دسلللت
میروند؛ زیرا روابط غیرخطی بین اجزای سللیسلل م در هر سللطم و مرتبهای برقرار اسللت و با حذف بخش
کوچکی از سلللیسللل م ممکن اسلللت تغییرهای بزرگی رخ دهد و آنچه یادگیری خوانده میشلللود از تجربه
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یادگیری در سطم به هم مرتبط سیس م ،فاصاه زیادی ب یرد .چنین است که یادگیری در سطم کالسی (و
الب ه فرا سی س م های) من سجم و چیزی بیش از یادگیری در سطم یادگیرندگان همچون افراد ان سانی ا ست.
چنین بینشی نه از سوی مدافعان بینش بازنمایی و نه از سوی من قدان بینش بازنمایی چون دیویی مطرح نشده
است.
ج) مطابق پارادایم پیچیدگی به جای تعین یادگیری از سوی تدری ،،در یک سوی طیف و جدایی
تدری ،از یادگیری در سوی دی ر طیف میتوان از تدری ،همچون شرط الزم یادگیری و نه شرط کافی
آن و نیز وابس ی م قاب تدری ،و یادگیری به یکدی ر سخن گ ت .اشاره شد که با پذیرش دانش به مانند
امری بازنمایی شده ،تدری ،میتواند تعیّنبخش یادگیری با شد .در سوی دی ر طیف میتوان این بینش را
تصلللور کرد که تدری ،و یادگیری دو مقوله جدا هسللل ند بهگونهای که تدری ،لزوماً داللت بر یادگیری
ندارد ) ) Hirst and White, 1998و پیوندی بین آنها برقرار نیست؛ اما به نظر میرسد در پارادایم پیچیدگی ،
دیدگاهی بین این دو طیف مطرح میشود ،به شکای که تدری ،شرط الزم یادگیری است و نه شرط کافی
آن.
قلمرو یادگیری در پارادایم پیچیدگی
در پارادایم سادگی ،یادگیری امری فردی است و تصور این است که یادگیری یعنی فرایند ان قال و
ت بد ی دانش عینی به فهم اهنی فرد .لذا ،از اصلللطالح هایی چون «فرورف ن چیز ها در مغز» فرد« ،ح ظ
اطالعات» تو سط فرد و «دان س ن چیزها» 6از سوی فرد سخن گ ه می شود .این ن رش را میتوان در شک
( )6نشان داد ):(Davis and Sumara, 2006, P.26
یادگیری
فهم ذهنی

دانش عینی

شکل  :1یادگیری در معنای سنتی

چنانکه در شک ( )6آ شکار ا ست ،یادگیری نیازمند دو امر جدا ست که با جه ی خطی و م س قیم
به یکدی ر م ص شدند و محدوده آن نیز در حد فهم اهنی فرد از موضوع باقی میماند .این درحالی است
1. Taking Things in

 59پژوهشنامه مبانی تعایم و تربیت ،دانش اه فردوسی مشهد

سال  ،7شماره  ،6بهار و تابس ان 6369

که بازقندی برمبنای پارادایم پیچیدگی ،مدلی آشیانهای و دربردارنده امری ی انه با ابعاد کوچک و بزرگ

6

را بهجای چنین ت صوری از یادگیری پی شنهاد میکند ( .)Bazghandi, 2015چنانکه در شک ( )8مالحظه
میشلللود ،نمیتوان موضلللوعی را بیتوجه به همه دی ر الیههای همیشللله پویای تعایم و تربیت درک کرد
():Davis and Sumara, 2006, P.28
شک  :8قامرو یادگیری در پارادایم پیچیدگی
زیست جهان یا پیکره سیاره ای (نظریه های
بوم شناختی)

گونه ها (زیست شناسی و نظریه تکامل)

جامعه یا پیکره سیاسی (انسان شناسی،
مطالعات فرهنگی و گفتمان های
انتقادی)
گروه ها :پیکره های اجتماعی  ،پیکره
های دانش و مانند آن
(جامعه شناسی و سازه گرایی اجتماعی)
فرد یا پیکره زیستی

(روانشناسی و سازه گرایی رادیکال)
زیر سیستم های
بدنی :ارگان ها و
سلول ها (مطالعات
اخیر درباره سیستم
ایمنی بدن،
نورولوژی و حوزه
های مربوطه

از نظر دال ،8یادگیرنده واحدی پیچیده اسللت که قادر به سللازگار کردن خود با انواع وضللعیتهای
جدید و مخ اف میباشلللد و مانند یک عام فعال در مواجهه با جهان پویاسلللت .در دیدگاههای سلللن ی و
مدرن ،یادگیرنده یک فرد مجزا و من رد مح سوب می شود ،اما در این دیدگاه ،یادگیرندگان عالوه بر افراد
1. Micro. and Macro.Directions
2. Doll
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(فراگیرنده یا دانشآموز) میتواند گروه های اج ماعی و کالسلللی ،مدار  ،اج ماع ها ،بدنه های دانش،
زبان ها ،فرهنگ ها و گونه ها را نیز در بر ب یرد .همچنین ،ارگان ها و زیرسلللیسللل م های بدنی ،سلللاول ها،
سلللاولهای عصلللبی و غیره را میتوان جزء مجموعه بزرگ مصلللادیق «یادگیرنده» دانسلللت؛ بنابراین ،طبق
رویکرد «اندیشللله پیچیده» ،بیان اینکه « یک رشللل ه عامی ادعا میکند» یا « یک سلللاول میداند» یا «یک
فرهنگ فکر میکند» نامناسللب نیسللت .این امر نوعی انسللانان اری محسللوب نمیشللود .مهمتر اینکه این
یادگیرنده میتواند به طور همزمان ،یک واحد منسللجم مرکب از واحدهای تعامای یا بخشللی از یک واحد
بزرگتر باشد (.)Mohamadi Chaboki, 2013a
بنابراین ،سللخن گ ن از «سللازمان یادگیرنده» در چنین زمینهای معنای شلل افتری پیدا میکند .بر
ا سا

دیدگاه پی ر سنج سازمان یادگیرنده سازمانی ا ست که مردم بهطور مداوم ظرفیتهای خود را برای

خاق ن ایجی که واقعاً میخواهند ،توسعه میدهند؛ سازمانی که ال وهای جدید و گس رش یابندهای از ت کر
در آن پرورش می یابد؛ سلللازمانی که خواسلللت و اراده جمعی به جنبش و تحرک در میآید؛ و سلللرانجام
سازمانی که آدمیان در آن میآموزند که چ ونه همراه یکدی ر بیاموزند ( .)Senge, 1990سنج مع قد است
که انسانها برای یادگیری آفریده شدهاند .هی ک ،اعمال و رف ارهای اساسی موردنیاز کودکان را به آنها
یاد نمیدهد ،باکه همه کودکان به کمک ح ،عمیق کنجکاوی و آزمایش کردن که در فطرت آن ها
وجود دارد ،راه رف ن ،صحبت کردن ،غذا خوردن و کارهای دی ر را یاد میگیرند .م أس انه ،سازمانها در
جوامع امروزی اغاب به جای یادگیری به کن رل کردن تمای دارند و افراد را به خاطر کار کردن با یکدی ر
ت شویق میکنند نه به دلی بهره گیری از کنجکاوی طبیعی و ان یزه فطری وجود شان .افراد از زمان کودکی
در اولین برخورد خود با سللازمانی به نام مدرسلله میآموزند که کار آنها یاف ن پاسللخ صللحیم و اج ناب از
خطا است و این بازی در دورههای م مادی عمر انسان و به هن ام کار برای سازمانهای م اوت به صورت
یکسان در جریان است.
مدار

نیز از آنجاکه برای بهبود توسللعه خود نیازمند ارتقای سللطم ظرفیتهای دانشللی و مهارتی

خود هس ند ،بهعنوان یک سازمان یادگیرنده ،پویا و م حول مطرح می شوند .فولن اس دالل میکند که تغییر
برابر با یادگیری است و یادگیری عنصر اصای سازمان مدرسه محسوب می شود ( .)Fullan, 1993او ان ظار
دارد نظام تعایم و تربیت به یک «سللازمان یادگیرنده» که با پیچیدگی فرایندهای تغییر سللروکار دارد ،تبدی
شود .سنج و همکاران نیز در ک اب «مدارسی که یاد میگیرند» 6مع قد هس ند که معامان ،مدیران و اعضای
1 . Schools that Learn
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دی ر جامعه مدرسه باید نحوه افزایش ظرفیتهای یادگیری خود را بیاموزند ( .)Senge, et al. 2000به زعم
آنها ،اصالح واقعی هن امی رخ میدهد که مردم نسبت به تغییر و رشد خود مسئول باشند.
در همین راسللل ا ،کال

در

نیز از دیدگاه نظریهپردازان پیچیدگی یک « یادگیرنده جمعی» 6یا

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

در

به وس لیاه کی یات ارتباطی پویا میان دانشآموزان ،معامان و سللیس ل مهای بزرگتری از

قبی اج ماع ،فرهنگ و فضای زیست تعریف می شود .در واقع ،جمع کال

میتواند بهعنوان یک سیس م

خودسلللازماندهنده ،انطباقی و در ن یجه یک «سلللیسللل م یادگیرنده پیچیده» دیده شلللود .تعامالت میان
دانشآموزان و معامان ،نوعی پویایی کالسللی نوپدید را به دنبال دارد که نمیتوان آن را به خصللوصللیات
افراد در آن کال

تقای داد .هدف نظریهپردازان پیچیدگی بران یخ ن پویایی های کال

موضوعهای اصای است .هدایت پویاییهای کال

به درگیری با

بدین طریق موقعی ی برای یادگیرندگان فردی و جمعی

ایجاد میکند.7
فرایند یادگیری در پارادایم پیچیدگی
اکنون میتوان چ ون ی یا فرای ند یادگیری را تحا ی کرد .چ ون ی تحقق یادگیری یکی از
پر سشهای ا سا سی ا ست که هر برنامه در سی باید به آن پا سخ گوید .با توجه به آنچه ا شاره شده ،فرایند
یادگیری امری پیچیده محسوب می شود .فراگیران معموالً در یک زمان مشخل تمای به یادگیری مطالبی
بیش ر دارند .بعضی مواقع این فرایند آگاهانه است مانند وق یکه یک دانشآموز بهطور همزمان یا به سرعت
به جذب بسیاری از بخشهای یک ک میپردازد .الب ه بیش ر اوقات این فرایند کامالً یا نسب اً ناآگاهانه است
مانند زمانی که یک دانشآموز در همان هن ام که به یادگیری آگاهانه برخی مطالب میپردازد ،بهطور
ناخواسلل ه به جذب مطالب بسللیاری از طریق روابط ،آهنگ صللدا و مواردی مانند آن میپردازد؛ بنابراین،
معا مان بهطور فزای ندهای این یادگیری های ه مای ند را مورد تو جه خود قرار میده ند .معا مان از اهم یت
موقعیتهای یادگیری مطاع هس ند ،آنها مجبورند فنون ساده شده تدری ،را به ن ع رویکردی پیچیدهتر که
یادگیری را در زمینهای از ماتری ،روابط و نیروهای تأثیرگذار بر دانشآموز ،معام ،مدرسلللله و جامعه
میبیند ،کنار ب ذارند (.)Encyclopædia Britannica, 2010
1 . Collective Learner
2 . Learning Entity
3 . Collection of Learners
4 . www.complexityandeducation.ualberta.ca
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تحوالت معرفتشللناخ ی در پارادایم پیچیدگی ،دریافتهای سللن ی (مب نی بر پارادایم سللادگی) از
فرایند یادگیری را به چالش میک شد .برخی نظریهپردازان پیچیدگی با ب سط اندی شههای نقادانه خود در این
حوزه ،دریافت جدیدی از فرایند یادگیری ارائه میدهند .به طور نمونه ،بیس ل ا و آسللبرگ مع قدند از زمانی
که مدار

مدرن در قرن ه دهم پدید آمدند ،عماکرد مدار

مبنی بر کمک به کودکان برای دریافت

معرفت نسللبت به جهان یا نحوهای از زیسلل ن در جهانی بود که به طور مسلل ق در جایی بیرون از مدرسلله
وجود داشللت؛ اما در دو قرن اخیر مناقشللهای در این خصللوص به وجود آمده اسللت که آیا جهان حاضللر
فین سه باید در مدار

ارائه 6شود یا باید بازنمایی 8شود ،یا اینکه کودکان بایس ی از محیط مدرسه خارج

شللوند تا در داخ جهان حضللور یابند .آنها تمام این رویکردها را نقد کرده و پیشللنهاد دی ری را مبنی بر
معرفتشناسی پیچیدگی ارائه میدهند (.)Biesta, and Osberg, 2007
پیشللنهاد جای زین آنها این اسللت که این ال وها و نظریهها بایسلل ی همچون ابزاری ارزشللمند اما
موقت تاقی شلللوند که به وسلللی اه آن ها میتوانیم پیوسللل ه درباره فهم خود و نحوه بودن خود با جهان به
گ

وی مجدد 3بسردازیم .ان خاب اصطالح گ

آن ها مع قدند فرایند گ

وی مجدد (بهجای اصطالح گ

و )7بدین دلی است که

و با جهان ،پایانی ندارد .بهعبارتدی ر ،تغییر و تحوالت مسللل مر جهان هسللل ی

نوعی سللخن گ ن محسللوب شللده و ارائه ال وها و نظریههای جدید توسللط ما نیز بیان ر سللخنگویی و
صللحبت ما در مقام پاسللخ به جهان هس ل ی اسللت .الب ه این امر موجب بازتاب کام و اصللی واقعیت و فهم
صحیم آن نخواهد شد ،باکه این ال وها و نظریهها صرفاً میتوانند به نحوی کارکردی یا عم گرا کار ما را
راه بیندازند؛ یعنی ،مق صود از تعام با جهان ه س ی صرفاً به معنای ک شف چی س ی و چ ون ی آن نی ست،
باکه این تعام به منظور د ستیابی به شیوههای د ستکاری 5محیط جهت سامان دادن به زندگی خودمان
اسلللت ( .)Osberg, Biesta, and Cilliers, 2008, Pp.208-211در ن یجه ،میتوان یادگیری را م رادف با
زندگی دانست.
از این منظر ،اصلللطالحهای جدیدی جهت توضلللیم مواضلللع نظریهپردازان پیچیدگی در ارتباط با
یادگیری و ضع شده ا ست .به طور نمونه ،یادگیری فرایندی «نوپدید» بوده و شام «تکام هم ام» 9افراد،
گروههای اج ماعی و جامعه گسل ردهتر میباشلد .در اینجا تأکید بر روابط میان عناصلر بهجای خود عناصلر
1. Presentation
2. Representation
3. Re.Negotiate
4. Negotiate
5. Manipulating
6. Co.Evolution
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اسللت و اهن انسللان بهعنوان یک سللیسلل م انطباقی مورد مالحظه قرار میگیرد .این مطاب ،برخالف نظریه
یادگیری «ظرف خالی» ،6معرفت و اهن را «نوپدید» و در حال رشد میداند .همچنین ،از آنجا که اهن یک
ویژگی ا ش راکی و توزیعی ا ست ،دانش نیز یک امر سودمند فرهن ی و ا ش راکی مح سوب می شود .هی
فردی دارای دانش کا م نیسللللت؛ افراد جایزالخ طا هسللل ند و دانش در درون اج ماع ها حضلللور دارد
( .)Morrison, 2008عالوه بر این ،م هوم جدیدی با عنوان «لحظه تعایمپذیر» 8در این پارادایم تو ضیم داده
می شلللود .این م هوم به لحظاتی اشلللاره دارد که افراد کال

در آن لحظات با هم به یک «واحد دانشلللی

پیچیدهتر» 3میرسلللند .این لحظات را نمیتوان لحظات معاممحور یا دانشآموزمحور دانسلللت .در عوض،
گ

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

یادگیری جمعی اشاره دارد.7
در همین راسللل ا ،یورگ بر طراحی ن اهی برنامهای جهت ت کر پیچیده در یادگیری تمرکز یافت و
سلللعی داشلللت با فراتر رف ن از ت کر خطی و جای زینی آن با ت کر پویا ،دانش یادگیری و تعایم و تربیت
جدیدی را بنیان نهد ( .)Jörg, 2004, 2009او با الهام از ایدههای وی وتسللکی درباره نقش تعام در رشللد
عماکردهای اهنی سطم باال و با ا س اده از ایدههای پیچیدگی در تأکید بر خ صو صیت غیرخطی و زای شی
تعام انسللان و با معرفی م هوم خود -راهاندازی 5برای فهم به ر پویاییهای اینگونه فرایندها ،دیدگاه خود
را ب سط داد و یادگیری را بهعنوان «فرایند تکام هم ام در تجربه پی شرف ه» مطرح نمود .باور ا صای یورگ
( )8007این ا ست که یادگیری به وا سطه تعام مو ضوع مهمی در روان شنا سی و تعایم و تربیت بوده و فهم
مناسللبی تاکنون از آن صللورت ن رف ه اسللت ( .)Jörg, 2004, 2009همچنین ،م هوم تعام و پیچیدگی آن
(در نظر و عم ) به نظر امری مشللک میآید .با وجود این ،توصللیف وی وتسللکی نزدیکترین توصلیف از
پیچیدگی تعام اسلللت ،هرچند او ابزار مناسلللبی برای این کار نداشلللت .یورگ اضلللافه میکند ،امروزه
نظریههای پارادایم پیچیدگی ابزار خوبی برای توصیف مناسب یادگیری به واسطه تعام هس ند و میتوانند
رویکرد وی وتسللکی به فرایندهای دیالک یکی و ارتباط آن با اثرات غیرخطی بالقوه و ناخواس ل ه بر هر یک
از طرفین را درگیر بحث تعام کنند .این نوع یادگیری همچون فرایندهای ااتاً وابسللل ه به زمان ،به نوعی
درهمآمیزی پویا با تکام  ،پیچیده شدن و دگرگونی تبدی میشود .لذا ،چنین کاری ،یک اقدام فرارش های

1. Empty Vessel
2. The Teachable Moment
3. More Complex Knowing Unity
4. www.complexityandeducation.ualberta.ca
5. Bootstrapping
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محسوب میشود.
دال اسللل دالل می کند که پیچیدگی با طرح ایده خودسلللازماندهی داللتهایی برای یادگیرنده و
گروهبندیها در بردارد ( .)Doll, 2008, Pp.268-287او با ا س اده از یاف ههای کافمن 6مینوی سد« :ات صال
مجزا را برحسلللب تدری ،مسللل قیم معام به دانشآموز ت سلللیر میکنم که ن یجه آن تولید رف ار بیمعنی
ناهوشللمندانه اسللت .پرمای ی خیای زیاد برنامه درسللی ،چارچوب آشلل های را به وجود میآورد .از منظر
کافمن و من ،شبکهای (ساخ ارهای برنامهای) موردنیاز است که هم به ثبات و هم انعطافپذیری دست پیدا
کند» .بدین ترتیب ،دال با ا س ناد به یاف ه های پیچیدگی ،فعالیت یادگیری را محدود به تدری ،مس قیم معام
به دانش آموز نمی داند .او تحقق یادگیری را در فضللایی بین ثبات و انعطاف پذیری امکان پذیر می داند .این
همان موقعی ی اسللت که م کران پیچیدگی از آن با عنوان لبه آشللوب یاد می کنند .لبه آشللوب به دو جنبه
تغییر و ث بات با هم تو جه دارد و به نظر می رسللللد حوزهای مع دل م یان د ید گاه های منظم ،ث بات گرا و
دیدگاههای نظمگریز و آشللوبناک باشللد که امکان تحقق تغییر و خالقیت را با توجه به واقعیتهای موجود
فراهم مینماید.
ج ،و همکاران در تو صیف چنین موقعی ی ا س دالل میکنند که ارزشهای پیچیده عدم قطعیت و
تنوع میتوانند مبنای اعمال برنامه درسلللی باشلللند که برای خودسلللازماندهی ،سلللازگاری و خالقیت ایجاد
میشلوند ( .)Jess, et al. 2011این برنامه درسلی غیرخطی و ارگانیک همواره منجر به جاابههای یادگیری
می شود که به لبه آ شوب نزدیک می شوند .با این حال الزم به یادآوری ا ست که این سیس مهای یادگیری
پیچیده با ن رش «هر چیزی رواسللت »8اداره نمیشللوند ،باکه با ن رشللی اداره میشللوند که نه به طور کام
تثبیت شده و نه آشوبناک است ،باکه انسجام کافی بر مبنای حوزهای است که به اندازه کافی محدود شده
است و یک گشودگی برای تصادف به منظور روا دانس ن نوپدیدی اح ماالت غیرمن ظره دارد.
گوآن او 3از واژه بازگ شت 7که یکی از واژههای مطرح در پارادایم پیچیدگی ا ست برای تو صیف
چ ون ی یادگیری و ارتباط آن با تدری ،ا س اده میکند .او گ س ره واژه بازگ شت را از تعام بین معام و
دانش آموز فراتر برده و م ن آموزشللی را نیز در برمیگیرد .نجاریان اشللاره می کند که چارچوب تدری-،
یادگیری قادر اسللت از چارچوب عات -معاول که یادگیری ن یجه مس ل قیم تدری ،و رابطه پایینتر  -باالتر
بین تدری ،و یادگیری اسلت ،به سلبک دی ری تغییر کند .به واسلطه بازگشلت ،فرد میتواند خودش تأم
1. Kauffman
2. Anything Goes
3. Guanglu
4. Recursion
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کند و درکی از خود و ارزش در تجربه خود -ارجاع داش ه باشد .پیچیدگی شام بازگشتهای زیر ا ست:
میان پیشداوریهای معام یا دانشآموز و بافت م ن ،میان درک معام از م ن و ارائه ،میان درک دانشآموز
از م ن و ارائه معام و میان درک م قاب دانشآموز از م ن (.)Najarian, 2015
یکی از دالی گرایش به ثبات و تر

از تغییر ،هرا

عامالن آموزش از بروز خطاسلللت .برنامه

در سی سن ی با تنظیم دقیق و کن رل شده تعامالت ،تالش بر اج ناب از خطا و یا کاهش آن دارد؛ اما برنامه
درسلللی پیچیدگی از افزون ی سلللخن می گوید و مدعی اسلللت که یادگیری زمانی محقق می شلللود که
یادگیرندگان و عوام آموزشللی در معرض خطا قرار گیرند و از تجارب م عدد و فزاینده نهراسللند؛ زیرا در
فضای تنگ و بس ه ،نوپدیدی و خودسازماندهی امکان بروز نخواهند داشت و خالقیت و نوآوری به وقوع
نمیپیوندد .دراینباره ،میسون چنین مینویسد« :در میان توده مردم افراد بسیاری وجود دارند و کاس یها در
میان جمعیت گم میشللوند؛ خالقیت و نوآوری میتوانند به واسللطه سللعی و خطا و در اثر افزون ی و تجمع
بحرانی ایجاد شوند .نوپدیدی و خود سازماندهی مس ازم فضایی برای گس رش هس ندMason, 2008, ( ».

 .)P.37در ن یجه ،پاسلللخ پیچیدگی به این پرسلللش که یادگیرندگان چ ونه میآموزند ،این اسلللت که
یادگیرندگان در وهاه نخ ست در اثر تعام و ارتباط میان خود و معام و م ن آموز شی و هم ساالن و محیط
میآموزند .آنان با تجارب م نوع و پیاپی و با کن رل نام مرکز ،با پذیرش اح مال خطا از طریق گ

و،

اش راک و ارتباط ،در یک محیط باز و پویا که خالقیت و نوپدیدی از طریق خودسازماندهی و خودجوشی
امکانپذیر است ،یاد میگیرند .یادگیری در لبه آشوب ،شاید نک ه کایدی و م مایز این پارادایم است؛ یعنی
یادگیری در حوزهای که نه به طور کام تثبیت شده و نه آشوبناک است .بدینترتیب یادگیری هم پذیرنده
تغییر بوده و از آن نمیهراسللد و هم به یاف ههای پیشللین ارج گذاشلل ه و برخالف برخی دیدگاهها ،آنها را
یک باره به دور نمیریزد .آنچه در اینجا ارزشللمند اسللت ،چشللمانداز مع دل ،همه جانبه ن ر و واقع گرایانه
پیچیدگی در مواجهه با چ ون ی فرایند یادگیری اسلللت .در مجموع می توان به تعامای بودن یادگیری ،بها
دادن به ارتباط و اج ماعی بودن یادگیری ،تأکید بسلیار بر جنبه تغییر ،یادگیری در لبه آشلوب ،ایجاد ان یزه
و شللور ،بازگشلل ی بودن یادگیری ،ت اوت یادگیرندگان ،عدم قطعیت و غیرقاب پیش بینی بودن یادگیری و
اک شاف گروهی بهعنوان داللتهای پیچیدگی در فرایند یادگیری اشاره کرد.
پارادایم پیچیدگی ه مانگونه که محدود کردن آموزش به کال

در

شلللمار میآورد ،تعیین محدودههای زمانی برای آموزش و یادگیری در مدار

را نوعی محدود یت به
و تخصلللیل یادگیری به

سلللنین خاص کودکی و جوانی را نیز کاهش پیچیدگی انسلللان و توانایی وی برای یادگیری میداند .بر این
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درسلللی یادگیری را در مرز های ز مانم ند جای میده ند .عالوه بر این ،کاهش پیچ یدگی از طریق چنین
معیارهایی به وقوع میپیوندد ،اقداماتی نظیر در کنار هم قرار دادن دانش آموزانی که از لحاظ سللن ،توانایی
یا موفقیت م شابه ه س ند ،رها کردن آنها در یک مح وا با ا س اده از برنامههای در سی مرحاهای ،یادگیری
انسلان را کاهش میدهد .)Osberg, and Biesta, 2010, P.7( ».فونگ )8009( 6نیز تعیین برنامههای زمانی
معین و یکسللان را ضللعف برنامه درسللیهای مدرن دانسلل ه و بیان میکند« :این چنین برنامه ریزی شللده که
دانش آموزان پ ،از گذراندن فرایندهای یکسلللان آموزش مدرسلللهای به یک میزان کمی از دانش دسلللت
یابند؛ اما در واقع ،دانش آموزان (و ح ی معا مان) نیز با یک سلللرعت معین و در یک نظم یکسللللان یاد
نمیگیرند .این شیوههای توزیع دانش حقیقی ممکن ا ست تمای دانشآموزان به یادگیری را کاهش دهند
و مشکالتی در شک گیری رف ارهای یادگیری مس مر ایجاد کنند .)Najarian, 2015( ».به عبارت روشنتر،
پیچیدگی جزء حامیان یادگیری مادام العمر و یادگیری مسللل مر به حسلللاب میآید و برنامه های درسلللی
یادگیری را در ه مه سلللنین مورد تو جه قرار مید هد .چ نان چه مارتین به منظور درک ان یزه یادگیری
مادام العمر از برخی م اهیم پیچیدگی و آشلللوب به ویژه پویایی غیرخطی ،بهره میبرد ( Martin, 2011,

 .)P.14او مع قد ا ست که ا س عارههای پیچیدگی مانند بازخورد ،جاابهها و دوگان یها و خود سازماندهی،
برای بررسی تغییر در شرح حال یادگیرنده و جاابههای آموزشی او سودمند هس ند و موقعیتها و تدابیری
مانند اینها بر یادگیری مادامالعمر و آموزش م مرکز میباشند.
نتیجه
هدف اصللای این پژوهش ،ترسللیم ماهیت ،قامرو و فرایند یادگیری در پارادایم پیچیدگی اسللت .برای این
منظور ،نخسلللت نظریههای سلللن ی یادگیری با نظر به مبانی فاسللل ی آنها مرور شلللده و نحوه شلللک گیری نظریه
ارتباطگرایی بهعنوان یکی از نظریه های ممکن در پارادایم پیچیدگی بررسلللی شلللد .مطابق با پارادایم پیچیدگی،
یادگیری ماهیت ویژهای مییابد که برای تبیین آن میتوان به سلله ویژگی اشللاره کرد :نخسللت ،مقارنه و پیوسلل ی
دانش و داننده به جای جدایی آنها .دوم ،تاقی از کال همچون سللیسلل م یادگیرنده و نیز فراسللیسلل مهایی همچون
سللیس ل مهای یادگیرنده و سللوم ،تاقی از تدری ،همچون شللرط الزم یادگیری و نه شللرط کافی آن و نیز وابس ل ی
م قاب تدری ،و یادگیری به یکدی ر.

1. Fong
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 ترسیم ویژگی سیس می برای تعایم و تربیت و ابعاد،یکی از داللتهای اصای پیچیدگی برای تعایم و تربیت
 ماهی ی، تعایم و تربیت و ابعاد و عناصر آن از جماه فرایند یادگیری، از این منظر.و عناصر آن از جماه یادگیری است
 بر این اسللا اس ل دالل شللد که. زیرسللیس ل مها و فراسللیس ل مها رخ میدهد،سللیس ل می دارد و در سللطم سللیس ل مها
 بدنههای، اج ماعها،  مدار،یادگیرندگان عالوه بر دانشآموزان میتواند شلللام گروههای اج ماعی و کالسلللی
 سللاولهای، سللاولها، همچنین ارگانها و زیرسللیسل مهای بدنی. گونهها و غیره نیز باشلند، فرهنگها، زبانها،دانش
 سخن گ ن از، با توجه به این دیدگاه.عصبی و غیره را نیز میتوان جزء مجموعه بزرگ مصادیق یادگیرنده دانست
«سلللازمان یادگیرنده» در چنین زمینهای معنای شللل افتری پیدا میکند؛ اما درباره چ ون ی رخداد یادگیری نیز
میتوان گ ت یادگیرندگان در وهاه نخسلللت در اثر تعام میان خود و معام و م ن آموزشلللی و همسلللاالن و محیط
 اشللل راک و، از طریق گ و، با پذیرش اح مال خطا، آنان با تجارب م نوع و پیاپی و با کن رل نام مرکز.میآموزند
، در یک محیط باز و پویا که خالقیت و نوپدیدی از طریق خودسازماندهی و خودجوشی امکانپذیر است،ارتباط
 گروه های اج ماعی و جامعه، یادگیری فرایندی «نوپدید» بوده و شلللام «تکام هم ام» افراد، پ.یاد میگیرند
 سرانجام اینکه پارادایم پیچیدگی مدافع روش یادگیری از طریق تعام میان اجزا و عناصر سیس م.گس ردهتر میباشد
.یادگیرنده است
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