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 چکیده

 
 دیجد يمنظر یدگیچیپ میپارادااست.  یدگیچیپ میدر پارادا یتیتحول ترب یبررس ،پژوهشاین  یهدف اصل

از  ياریشــته و بســگذا شــمندانیاند اریــآن در اخت يهــادهیــو پد یو تحــول جهــان هســت رییــرونــد تغ يبــرا

 یعلمـ  يهـا خود در حوزه جدید يهادگاهیبه ارائه د میپارادا نیا یاساس يهابا توجه به مؤلفه پردازانهینظر

 يکاوشـگر «با اسـتفاده از روش   نخست، براي دستیابی به این هدفاند. پرداخته یتیگوناگون چون علوم ترب

و  یـی گرالیـ ها (تحودو ضعف عمده آن حیو توض یتیتربتحول  يهاهینظر یبه نقد و بررس ،»يانتقاد یفلسف

مقاله  ينظر چهارچوب، »یانطباق دهیچیپ يهاستمیس هینظر«به  ارهکنترل) پرداخته شد. سپس، با اش يدئولوژیا

نقـش   حیداده شـد. در ادامـه، پـس از تشـر     حیتوضـ  یانطبـاق  دهیچیپ ستمیمثابه س به تیو ترب مینظام تعل یعنی

 ندیفرا يبرا ییهاداللت ،»یاستنتاج منطق«کمک روش به ،یتیترب دهیچیپ يهاستمیدر تحول س» دانش انیجر«

کـه   پـژوهش بـر ایـن نکتـه تاکیـد دارد     نتایج حاصـل از ایـن   فراهم شد.  یدگیچیپ میدر پارادا یتیتحول ترب

مهـم دانسـتن    و یتـ یدر خصوص تحول ترب نیشیپ يهادگاهیاز د ياریبس دییضمن تأ یدگیچیپ پردازانهینظر

از افتـادن در ورطـه    اگران رو پژوهشـ  سـته یتحـول نگر  ينـدها ینگـر بـه فرا  کـل  يدارند از منظر یها، سعآن

 يجـا  بـه   »یعیکنتـرل تـوز  «چـون  هایی شـنهاد یپ ینیگزیهـا بـا جـا   آن ن،یبرحذر دارند. همچن ییگرالیتحو

و تحـول   رییتغ يهاطرح يلش کنترل در اجرابه چا ی، پاسخ»به باال نییپا«و  »نییباال به پا«غالب  يراهبردها

  .کنندیارائه م

  دانش انیجر ،یانطباق دهیچیپ يهاستمیس ،یتیتحول ترب ،یدگیچیپ میپاراداهاي کلیدي: واژه
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  مقدمه

هاي گوناگون به تفسیر جهان شیوه فیلسوفان تاکنون به«مارکس و پیروانش مدعی بودند که 

نابخردانه و عجوالنه در  هاي چیزي جز اقدام افکارنتیجه این ». غییر آن استکه مهم تاند، در حالیپرداخته

) اظهار داشته 2007( 1طورکه فولنهمانجاي تغییر آن نبود.  جهت تغییر جهان و در نتیجه تخریب جهان به

 موفقیت اغلب معناي نحوه تجربه تحول توسط افراد) نقص عمده است غفلت از پدیدارشناسی تحول (به

عبارت دیگر، فهم دقیق معناي تحول کمک شایانی به موفقیت عملکردهاي  اصالحات اجتماعی است. به

ها و راهبردهاي کارگیري نظریهاصالحی از جمله در حوزه تعلیم و تربیت خواهد داشت. این امر مستلزم به

  جدید است.

فسیر جهان و روند تغییر و منظري جدید براي توضیح و ت» پارادایم پیچیدگی«هاي اخیر، در دهه

هاي اساسی پردازان با توجه به مؤلفههاي آن در اختیار اندیشمندان گذاشته و بسیاري از نظریهتحول پدیده

اند. بر این اساس، برخی از متفکران تربیتی با نقد خود پرداخته جدیدهاي این پارادایم به ارائه دیدگاه

دیویس و  نمونه، طوراند (بههاي تربیتی پرداختهفرایند تحول در نظامهاي پیشین به توضیح و تبیین دیدگاه

). این پارادایم به نوعی نگرش کالن 2009؛ میسون، 2008، 4؛ میسون2008، 3مک و سابلیل ؛2006، 2سومارا

              گیري است.علمی اخیر در حال شکلهاي  دارد که تحت تأثیر تحولاشاره بینی اي جهانو گونه

عنوان مؤسس یک من پیچیدگی را به« از این تحول پارادایمی چنین است: 5برداشت کوهن به طورخالصه،

هاي مورد توجه قبلی به تبیین چهارچوبعنوان جایگزین فکري  کنم که بهگیري پارادایمی تلقی میجهت

هاي علمی و ریاضی یتپردازد. طبق شواهد ارائه شده توسط فعالوجود تازگی، نظم و تکامل در جهان می

فکري خاصی را درباره ماهیت ساختار جهان ارائه  هاي دقیق، علوم پیچیدگی یا نظریه پیچیدگی عادت

هاي هاي برخاسته از تبیینجاي شیوه ي را بهجدیدهاي تبیین ها و واژگان پیچیدگی، شیوهکند. روایتمی

عنوان یک پارادایم،  دهند. پیچیدگی بهدست می گرایانه جهان طبیعی و اجتماعی بهخطی، عینی و اثبات

(کوهن،  .»کند که محدود به خطی بودن یا قطعیت نیستندهاي مهیجی براي معناسازي ارائه میاستعاره

2008، 174-173.(  

                                                
1 . Fullan 
2 . Davis & Sumara 
3 . Lemke & Sabelli 
4 . Mason 
5 . Kuhn 
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       ، 2، بازنمایی توزیعی1گرایی ساختاري                          هایی چون علیت پیچیده، تعی نپارادایم پیچیدگی مؤلفه

هاي پیچیده چندالیه دارد و بر اساس این پارادایم، جهان هستی از سیستمرا در بر گرایی کل و قطعیت عدم

هاي سنتی قرار شناسیدر حال تغییر و تحول است. این نگاه در مقابل هستیپیوسته و تودرتو تشکیل شده و 

کردند. م فرض میرابطه علت و معلولی با هیک دارد که جهان را ثابت و متشکل از ذرات و اجسام در 

اي گونهطبق نگاه سنتی که تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت، تمام مجموعه ذرات کوچک و بزرگ جهان به

                  ّ                                                          دستگاهی آماري، مبر ا از هرگونه دخالت و تأثیر دانشمندان و عالمان، قابل سنجش و  مکانیکی یا در

ی چون قطعیت و عینیت آراسته های به صفت هاي بشريرو، دانششدند و از اینگیري قطعی تلقی میاندازه

هاي موجود در اما پیچیدگی برخی از سیستم ،مند بودندبینی بهرهتبیین و پیش مانندهایی بوده و از توانایی

هاي زنده، مغز انسان و سیستم آب و هوا) سادگی قابل تجزیه و تحلیل نبودند (مثل سلول جهان که به

هاي پژوهش را تغییر هاي بنیادین خود درباره هستی، معرفت و روشمفروضه دانشمندان را مجبور کرد تا

، 6و گرشنسون رزیلیس ،؛ هیالین1993، 5؛ لوین1992، 4؛ والدراپ1984، 3دهند (پریگوژین و استنجرز

هرحال، این تحوالت گسترده که ابتدا در سطوح تجربی و علوم طبیعی ). به2006؛ دیویس و سومارا، 2007

تدریج بنیادهاي نظري فهم بسیاري از تري از معرفت بشري نفوذ کرده و بههاي عمیقده بود، به الیهآغاز ش

  جامعه را دگرگون ساخته است.  و اندیشمندان از جهان، انسان، معرفت

، بررسی تحول تربیتی در پارادایم پیچیدگی بوده و در پی این پژوهشبا این توضیح، هدف اصلی 

گذارد، چه نقدي بر است که با توجه به منظري که پارادایم پیچیدگی در اختیار می پاسخ به این پرسش

 تحول ها درباره روند این جدیديتوان داشت و چه توضیح هاي موجود درباره تحول تربیتی میدیدگاه

است. هاي فلسفی استفاده کرده هاي بنیادي بوده و از روشاین پژوهش از نوع پژوهشتوان ارائه داد؟ می

نحوي  به .منظور از روش فلسفی، استفاده از نگاهی تحلیلی، انتقادي و موشکافانه در بررسی مباحث است

دهی و ادعاهاي موجود پرداخته و با ارائه سازمان وم هاکند به تحلیل و بازنگري مفهکه پژوهشگر سعی می

دیگر، یا  ادعايا مخالفت از/ با یک هاي مربوط به بحث مورد نظر (در حمایت یو استدالل هوم هاجدید مف

جدید) به تبیین موضع خود بپردازد. در این خصوص، پژوهشگر پس از تبیین دقیق مسئله  ادعاییبا طرح 

اي گونهموجود درباره آن مسئله پرداخته و نظر موافق یا مخالف خود را به ادعاهايمورد نظر به ارائه پیشینه 

                                                
1 . structural determinism 
2 . distributed representation 
3 . Prigogine & Stengers 
4 . Waldrop 
5 . Lewin 
6 . Heylighen, Cilliers & Gershenson 
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هاي تواند از شیوهل خود میئند. پژوهش فلسفی با توجه به گستره مساکها تنظیم میمستدل درباره آن

اصلی و با توجه به گستره مباحث  هاي و سؤال هدف هاپژوهش با توجه به در این متنوعی استقاده کند. 

روش هاي تحول تربیتی، با استفاده از مورد نظر، روند خاصی از ابتدا تا انتها داشته است. ابتدا با مرور نظریه

ها پرداخته شد و در ادامه، با استفاده از روش آن نظریه به نقد و بررسی 1»کاوشگري فلسفی انتقادي«

هاي موجود در پارادایم پیچیدگی درباره فرایند تحول تربیتی هاي برخی نظریه، داللت»استنتاج منطقی«

  مورد کاوش قرار گرفتند. 

  

                         گرایی و ایدئولوژي کنترل                      هاي تحول تربیتی: تحویل                 دو ضعف عمده نظریه

      مـدنظر     ي      هـدف هـا               یـابی بهتـر بـه                                                    طورکلی، مقصود از تحول تربیتی کمک به مـدارس در دسـت    به

      توانـد                                                                   دنبال فهم این مسئله هستند که تحول تربیتی چگونه و تحت چه شـرایطی مـی                          است. متفکران تربیتی به

           هـاي خـود در                          پردازان بـه ارائـه دیـدگاه      ریه                             د. در این راستا، بسیاري از نظ  شو                        موجب اصالح و بهبود مدارس 

    هـاي      شـیوه                        ها در طول سـده اخیـر بـه                                                             خصوص فرایندهاي تحول تربیتی پرداخته و راهکارهاي پیشنهادي آن

                              انـد کـه ایـن تحـول بـا تعـویض برخـی                          هـاي غالـب چنـین بـوده                             کار گرفته شده اسـت. دیـدگاه            گوناگون به

    ).    2007            گیرد (فولن،           ها صورت می      هتر آن                       ها یا عملکردها با نوع ب                ساختارها، برنامه

        و اجراي      است   اي      مرحله           عدي و چند ب                      تحول تربیتی امري چند    که                                برخی اندیشمندان تربیتی معتقدند

     ریـزي                                                                                    آن مستلزم تغییر عمل در سطوح گوناگون از جملـه عملکردهـاي معلـم، مـدیریت مدرسـه یـا برنامـه       

تحـول تربیتـی اغلـب     کـه  استبر این باور ) 2007ولن (ف             عنوان نمونه،                               آموزشی در سطوح مختلف است. به

(راهبردهـاي  » تـدریس جدید رویکردهاي «ها)، آوريهاي درسی یا فن(برنامه» مواد جدید«در ابعادي چون 

دهـد. تحـول تربیتـی    هاي آموزشی) رخ می(مفروضه» دگرگونی باورها«هاي یادگیري) و تدریس یا فعالیت

گونـه دگرگـونی در راهبردهـاي        ً                                          (مثال  استفاده از متون یا مواد جدید بـدون هـیچ   محدود به یکی از این ابعاد

تدریس) نشان دهنده تحولی کمینه است و تحولی تربیتی که تمام ایـن ابعـاد را پوشـش دهـد، نشـان دهنـده       

شـود، بلکـه بـه میـزان     تر است. درجه پیچیدگی هر تحـول خصوصـیتی ذاتـی محسـوب نمـی     تحولی پیچیده

عبارت دیگر، میـزان پیچیـدگی تحـول منـوط بـه میـزان تغییـر باورهـا و          ز این ابعاد بستگی دارد. بهاستفاده ا

                                                
١. critical philosophical inquiry:   حاکمیـت   «                       هاي راهنما چیزي است کـه        و ارزش            هاي استدالل                        جستجوي مبناي منطقی، شیوه       

                             کـار گرفتـه شـود، کاوشـگري فلسـفی                                                              خوانده شده و هنگامی که این تفحص در حوزه تعلیم و تربیـت بـه     »                 تأمل فلسفی بر عمل

     شود ی                              انتقادي یا نقد تربیتی نامیده م



 135  ...یدگیچیپ میدر پارادا یتیتحول ترب                                                                   1392 زمستانپاییز و ، 2، شماره 3سال 

             کنـد. همچنـین،           اشـاره مـی    »          تحول عینـی  «  و   »          تحول ذهنی «   به اساس، فولن  اینعملکردهاي معلمان است. بر 

                    از اسـتفاده مناسـب از     د   ان                                              عد اجرایی براي هر سیاست یا برنامه جدید عبارت    سه ب  )     2007 (  1  یو           طبق نظر ونگ

                                                       استفاده مناسب از رویکردهاي جدید تـدریس و جـایگزینی مناسـب       ،                               مواد آموزشی جدید یا بازنگري شده

      ترتیـب                                                  هر تحول تربیتی موفق را شامل سه سطح یا مرحلـه بـه    3            تبع کرت لوین        ) نیز به   200 1 (  2           باورها. چنگ

       داند:      زیر می

                                             ، اسـباب، موانـع، منـابع انسـانی و منـابع تـدریس و                                : شناسـایی امکانـات، نیازهـا   4              خروج از انجماد )1

         یادگیري.

    ها.                                              : ایجاد تغییر در نحوه عملکردها و باورها و ارزش5       دگرگونی )2

     هـاي                                                   هاي مطلوب و انتقال نتایج نـامطلوب و ارزیـابی خسـارت                  : شناسایی خروجی6           انجماد مجدد  ) 3

            زي موفقیت.  سا                                                           ناشی از تغییر و قرار دادن نتایج مطلوب در درون سیستم و درونی

ریـزي  هاي تحول تربیتی را به پنج دسته تقسیم کرده اسـت: برنامـه  ) عرصه1994( 7همچنین، وایدین

هـا  . هریـک از ایـن عرصـه   12و رشـد معلـم   11، پـژوهش معلـم  10، کـارایی مـدارس  9، اصالح مدارس8درسی

وسـیله اجـراي مـواد     هدنبال بهبـود تعلـیم و تربیـت بـ     به» ریزي درسیبرنامه«رویکرد خاصی به تحول دارند. 

بـر   بیشترعنوان واحد تحول تمرکز داشته و توجه خود را  بر مدرسه به» اصالح مدارس«آموزشی بهتر است. 

کـانون توجـه خـود را بـر     » کـارایی مـدارس  «سازد. ل و شرایط درونی یک یا چند مدرسه معطوف میئمسا

بـه معلمـان همچـون    » پژوهش معلم. «می دهدر آموزان به موفقیت قرایابی دانشبازده مدارس و میزان دست

یادگیرندگان نظر داشـته و   به معلمان به مانند» رشد معلم«در نهایت، نگرد. پژوهشگرانی در فرایند تحول می

ها را در مرکز توجه اصالحات و تحـوالت            ً                               ها را صرفا  مجریان تحول و نوآوري ببیند، آنکه آنجاي این به

                                                
1 . Wong Yu 
2 . Cheng 

3 . Kurt Lewin 

4 . unfreezing 

5 . changing 

6 . refreezing 
7 . Wideen 
8 . curriculum development 
9 . school improvement 
10 . school effectiveness 
11 . teacher research 
12 . teacher development 
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هـا برقـرار   وجـود نیامـده و مرزهـاي واضـحی میـان آن      به یکدیگرها مستقل از ن عرصهدهد. البته ایقرار می

  نیست.

معتقدند که تحول تربیتی با دو راهبرد                       شناسی تحول و انواع آن         در مفهومپردازان نظریه         طور کلی،   به

ــه تحــول تربیتــی راه  اساســی و از دو ســوي مجــزا مــی  ــوع اول ب ــدازي شــده تتوانــد انجــام شــود. ن وســط ان

هایی هستند که مـدارس  دنبال راه طوري که در این نوع تحول، پژوهشگران بهبه .گذاران اشاره داردسیاست

گیران سطح باال) یاري کنند. گذاران و تصمیمهاي خاص (مورد نظر سیاسترا در اجرا و کاربست نوآوري

انـدازي  شود. نـوع دوم توسـط معلمـان راه   یاد می 2»تغییر تحمیلی«یا  1»از باال به پایین«از این راهبرد با عنوان 

تحـول  «یا  3»از پایین به باال«شده و اغلب از حمایت بیرونی و مردمی برخوردار است. از این راهبرد با عنوان 

عنوان مثال، سـه عرصـه نخسـت تحـول تربیتـی در       ). به1994؛ وایدین، 1994،     فولنشود (یاد می 4»اختیاري

قبل) با راهبرد اول بیشتر همسو بوده و دو عرصه آخر امکان بیشـتري بـراي راهبـرد دوم    دیدگاه وایدین (بند 

  گذارند.در اختیار می

                                            ریزي و تدابیر مربوط بـه تحـول و نـوآوري تربیتـی                د که برنامه                     در این باره  وجود دار            شواهد زیادي 

                اند و بسیاري هـم                سیار کمی داشته                              اند. برخی کارهاي اولیه تأثیر ب                                     اغلب در عمل منجر به تغییرات اندکی شده

             رسـد اغلـب ایـن          نظـر مـی         ). به2009میسون،   ؛     2007                   شکست خوردند (فولن،     ها                          در ابتدا موفق بوده ولی بعد

  5     گرایـی             باشند: تحویل                               اند، از دو ضعف عمده برخوردار می             هایی که داشته            د و توانمندي ئ              ها فارغ از فوا     نظریه

   .6                 و ایدئولوژي کنترل

  

              را تجزیـه کـرد،             بایسـت آن                            براي فهم هر پدیده پیچیده میطبق این دیدگاه،  رایی:گتحویل )الف

                                                             ها هنوز پیچیده باشند، الزم است تحلیل خود را یک مرحله دیگر پیش                               یعنی به اجزایش فروکاست؛ اگر آن

   هـا      (اتـم                                 ترین ذرات تشکیل دهنده آن پدیده            توان به کوچک      کار می                                      برده و به اجزاي ریزتر نگاه کرد. با این

                                                       مادي (یعنی داراي ابعادي مشخص در فضا و زمان) هسـتند. بـه      ها        همه آن              ) دست یافت که 7              یا ذرات بنیادي

             تـوان از طریـق                        اصلی سازنده آن) که می         رکن هاي (     است                      اي داراي عناصر مستقلی                     عبارت دیگر، هر پدیده

                  طـور کامـل درك کـرد.           را بـه     هـا                                                   ها به اجزاي ریزتر و توصـیف نحـوه تعامـل ایـن عناصـر، آن             شکستن آن

                                                
1 . top-down 
2 . imposed change 
3 . bottom-up 
4 . voluntary change 
5 . reductionism 

6 . ideology of control 
7 . elementary particles 
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                                   قوانین نیوتنی حرکت پیروي کرده و از از                      ها حاصل حرکتی است که                                  همچنین، هر تغییر و تحولی در پدیده

    ).    1991  ، 2        ؛ مارکلی    2007                               برخوردار است (هیالین و همکاران،   1                  قطعیت علت و معلولی

                            یم و تربیت به اجزاء و عناصـر                                                                بر این اساس، برخی اندیشمندان با فروکاستن نظام کالن و پیچیده تعل

                                                                                  تر دانستن نقش برخی عناصر و عوامل نسبت بـه برخـی دیگـر، فراینـد تحـول تربیتـی را منـوط بـه                 آن و مهم

      عنـوان           انـد. بـه           پوشـی کـرده                                                                     اصالح یا بهبود یک یا چند عامل دانسته و از نقش و اهمیت عوامل دیگر چشم

           هـاي آموزشـی                                           درسی پافشرده و تغییر و تحول محتوا یـا روش                    ها بر اصالح برنامه                        مثال، برخی از این دیدگاه

                                                                        برخی متفکران به نقش بنیادین ساختارهاي سیاسی، اجتماعی و اقتصـادي جامعـه در      ؛   اند                   را بسیار مهم دانسته

                هایی نیز درباره       دیدگاه   ؛   اند          جامعه دیده                                   ته و مسیر تحول را در جاده اصالح هاي                           تحول نظام تربیتی اشاره داش

   ها                    رسد اغلب این دیدگاه      نظر می      ، به   حال  هر                                   هاي معلمان و مدیران وجود دارد. به                  تحول باورها و ارزش     لزوم 

                          هـاي سیسـتم در سـطوح گونـاگون                                                 گرایی فروافتاده و از مالحظه تمام عناصر و عامل                 نوعی در دام تحویل    به

      اند.            آن غافل بوده

      ها بـه                          توان نشان داد که اغلب آن        ته که می                                                 تاکنون رویکردهاي گوناگونی به تحول تربیتی وجود داش

            اشاره داشت.   5      گرایان       و فرهنگ  4                          توان به تقابل ساختارگرایان              عنوان نمونه می         اند. به      افتاده  3     گرایی         دام تحویل

           هـاي انسـانی                دارند که عامـل              دانند، تأکید                                                         ساختارگرایان که عوامل اقتصادي، تاریخی و سیاسی را دخیل می

           اي نامطمئن                                                ً            زیرا نفوذ ناامیدي در مدارس یا نظام تربیتی اساساً پیامد آینده   ،     دارند    ها   ل           رنگی در تحو      نقش کم

            کـه سـاختار و              کند مگر ایـن                                         التحصیالن است. ویژگی ذاتی مدرسه تغییر نمی                          و بدون شغل مناسب براي فارغ

              آورد. همچنـین،                                    التحصیالن شـرایط شـغلی مناسـبی فـراهم                     نحوي که براي فارغ    به   ؛                      ماهیت اقتصاد تغییر کند

                       اقتصـادي کـه بـه بازتولیـد       -                                               پـردازان انتقـادي یـاد کـرد کـه اصـالح سـاختارهاي سیاسـی                     تـوان از نظریـه    می

                       گرایان تأکید بسیاري بـر                      اند. در مقابل، فرهنگ                                  پردازند، را وجهه همت خود قرار داده                 ساختارهاي حاکم می

                                             معلمان متعهد در مدرسه هستند کـه توانـایی ایجـاد                                 دنبال مدیري عالی یا گروهی از        ها به         دارند. آن  6      عاملیت

   . )    2009        (میسون،                            تغییر و تحول را داشته باشند

                                                
1 . determinism 
2 . Markley 
3 . reductionism 

4 . culturalists  

5 . structuralists  
6 . agency 
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                                                         نظریـه بازتولیـد اجتمـاعی در تربیـت انتقـادي کـه در آثـار اولیـه           ،                            در بررسی دیدگاه ساختارگرایان

      تحلیـل      در   هـا    آن                                       تبلور یافته بود، بسیار قابل تأمل اسـت.   2              و هربرت جینتیس  1                          نویسندگانی چون ساموئل بولز

اجتمـاعی هسـتند   » روبنـاي «از  قشـري که نظام آموزشی و مدرسه  بودند این باور ابتدا بر   ،          هاي آموزشی    نظام

         بازتولیـد                     یکی از عوامل عمده             نظام آموزشی              بر این اساس،دهد. را اقتصاد جامعه تشکیل می که زیربناي آن

           برتـري طبقـه        موجـب           اجتمـاعی        ه هاي   طبق         در میان     وجود      هاي م        نابرابري            با بازتولید       مدرسه   و       بوده          تقسیم کار 

   آن                                                              مشکالت موجود در نظام آموزشی جامعه ناشی از ساختار تضـاد طبقـاتی  بنابراین،    .   شود  می     داري       سرمایه

   ).     2005  ، 3             (جنینگـز و لـین      ند ک              را بازتولید می                                          نظام آموزشی به آن ساختار تداوم بخشیده و آن   و    است       جامعه 

                                                                          غییر نظام آموزشی بایستی به ایجاد تغییر و تحـول در سـاختارهاي جامعـه پرداخـت و                        در این صورت، براي ت

                       طورکـه اشـاره شـد، ایـن دو                                                      مثابه یکی از نهادهاي ساختاري جامعه اصالح کـرد. همـان                     نظام آموزشی را به

   اي       گسـترده                      و با گذشـت زمـان تغییـر                         هاي ساختارگرا بودند         فع دیدگاه   مدا     تنها                         پرداز در آثار اولیه خود      نظریه

     حضـور    4                            پـرداز اکنـون در مؤسسـه سـانتافه                        طوري که این دو نظریـه   به    .              وجود آمده است                    در اندیشه ایشان به

                                 اند. بولز اکنون مدیر برنامـه علـوم                                                                      داشته و از اقتصاد ساختارگرا به حوزه مطالعات پیچیدگی تغییر مکان داده

                          رفتاري در این مؤسسه است.

    هـاي                 گرایـی در دیـدگاه                       طور مفصل به نقد تحویـل                    ) در مقاله خود به 9   200                      در همین راستا، میسون (

                                 دانـیم بـازخورد معلمـان باعـث افـزایش                  کنـد کـه مـا مـی                                                 مربوط به تحول تربیتی پرداخته است. او تأکید مـی 

                               کننـد، درگیـري والـدین در یـادگیري                                      هاي درسی خوب تفاوت بزرگی ایجاد مـی          شود، کتاب          یادگیري می

                                              هاي برنامه درسی منظم و مناسـب موجـب بهبـود اوضـاع                شود، فعالیت             یش یادگیري می                کودکان موجب افزا

     کنـد،                                                        هـاي تغذیـه کودکـان فقیـر در مـدارس بـه پیشـرفت تحصـیلی کمـک مـی                    شـود، سیاسـت          مدرسه می

                                                                                         آموزانی که آینده شغلی خوبی داشته باشند عالقه و امید بیشتر به یـادگیري خواهنـد داشـت و مـدیران         دانش

                                                          توانند شرایط مناسبی بـراي یـادگیري و تحصـیل فـراهم سـازند. ایـن                           عملکردهاي خوب خود می         مدارس با 

                         که مجموعه این مـوارد موجـب                دهند، ضمن این        به ما می    را                   بینی براي تغییرات         امکان پیش            به طور قطع      موارد 

            تمـام سـطوح و             پایـدار در                                        رات پایدار یک سیستم محصول مداخله هـاي                                   تغییرات بیشتر خواهند شد. اما، تغیی

        و عناصـر     ء                                      میان عوامل تغییر و با نظر به تمام اجـزا      هاي                                             عوامل ممکن بوده و تحول مطلوب از مجموع تعامل

                                                
1 . Samuel Bowles 
2 . Herbert Gintis 
3 . Jennings and lynn 

٤ .  Fe Institute-Santa :آمریکا واقع شـده  ایالت نیومکزیکوي       که در      است                                   ترین مراکز پژوهشی در حوزه پیچیدگی          یکی از مهم                

   .   است
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   کـه     ایـن  «      کنـد:                                                             کل حاصل خواهد شد. میسون نتیجه عمده مقاله خود را چنـین بیـان مـی      یک       مثابه           سیستم به

               گسترده در تمام        ه هاي                      ناکارآمدي مستلزم مداخل         عدالتی و         ها از بی                         هاي تربیتی جهت رهاسازي آن    نظام      تغییر 

         اساسی در        ه هاي                                                                       است شاید نتیجه عملی عمده این مقاله باشد و باید به آن اضافه کرد که مداخل      نظام     سطوح 

    .»                        نیازهاي تغییر پایـدار اسـت                             جا گرفته است نیز یکی از پیش              تربیتی در آن      نظام                        بسیاري از سطوح جامعه که 

    ).  22   ،    2009        (میسون، 

             شویم کـه اغلـب                                    هاي مربوط به تحول تربیتی متوجه می               با مالحظه دیدگاه                 ایدئولوژي کنترل:    ) ب

                                                            اند. مدیریت تغییر و تحول مستلزم وجود افرادي عاقـل و مقتـدر (و                                     ها تأکید بسیاري بر نقش کنترل داشته  آن

    هـاي                ، بـه ارائـه طـرح       یسـتم  س                                      ها و با نگاهی برآمده از احاطه کامل به     نظام                     نیت) است که از بیرون          البته خوش

      هـا را              نیـز ایـن نگـاه          سیستم                                          ها را صادر کند. در مقابل، برخی افراد درون                               تحولی پرداخته و دستور اجراي آن

             و بـا اتکـا بـه           سیسـتم                                                  ها به مقاومـت برخاسـته و سـعی در ایجـاد تحـول از درون                                 برنتابیده و در برابر آن طرح

          هـاي اساسـی                                          مواجهـه منفعالنـه بـا چـالش کنتـرل یکـی از ضـعف         ،      هرحـال          اند. به             هاي خود داشته      انمندي  تو

      آید.       شمار می                    هاي تحول تربیتی به     نظریه

      ه هـاي                                    هاي غالب در مطالعات سازمانی، مفروضـ            ها و گفتمان                   ) پس از بررسی نظریه    2011 (  1      استیسی

             یري، و توافـق    پـذ     بینـی                                                                        بنیادي (مانند وجود رهبري مقتدر و عقالیی، عقالنیتی مبتنی بر علیـت خطـی و پـیش   

            مـنعکس کننـده         ه هـا                                          ها برشمرده و اذعان داشته است که این مفروض                                عامالن بر سر هدف و وظیفه) براي آن

                                                                                   تر یعنی نوعی ایدئولوژي غالب بوده و محور ایـدئولوژي مـذکور بـاور بـه امکـان و لـزوم کنتـرل                امري مهم

                                   عقیده اسـت کـه گروهـی از افـراد عاقـل و                                هاي اجتماعی مترادف با این                              باشد. این ایدئولوژي در سازمان  می

                                       هـا تعبیـه کننـد. البتـه بـه چـالش کشـیدن ایـن                  هـاي انسـان                        هایی براي بهبود فعالیت          توانند روش      نیت می   خوش

                                   جویی برخی افراد نیست، بلکـه ایـن امـر                                             معناي زیر سؤال بردن نوع تفکر حاکم یا سلطه                ً   ایدئولوژي صرفاً به

                                    وانایی ما در حفظ و بهبود جهان است.                           معناي زیر سؤال بردن ماهیت ت  به

                                                           هاي تحول تربیتی نیـز در بنیـاد خـود وابسـته بـه ایـدئولوژي کنتـرل                                     بر این اساس، بسیاري از دیدگاه

                را تعیـین کـرده و       هـا                                                    نظر و مقتدر وجود دارند که فرایندها و الگوهاي تحـول                         هستند. همیشه افرادي صاحب

                                                        تغییرات مورد نظر خود دارند. میزان نفوذ ایـن ایـدئولوژي در                                         بر اساس تفکر حاکم و مسلط سعی بر اجراي 

     برخـی                 بـه طـور نمونـه،                                           توان همچون طیفی از شدت کنتـرل مالحظـه کـرد.                         هاي تحول تربیتی را می      دیدگاه

        گرایـان)                                                 سوي این طیف قرار داشته و برخی دیگـر (ماننـد فرهنـگ                                  ها (مانند ساختارگرایان) در یک      دیدگاه

                                                
1. Stacy 



  1392زمستان  پاییز و ، 2، شماره 3ل سا                   دانشگاه فردوسی مشهد               نامه مبانی تعلیم و تربیت، پژوهش   140

           کـه فاعـل یـا                           پاسخ وجود دارد و آن این               ، هنوز پرسشی بی   حال  هر         گیرند. به          یف قرار می                 در سوي دیگر این ط

     یعنـی   (                                 ول تربیتـی بـدون وجـود هرگونـه عامـل                                                       عامالن اصلی تحول تربیتی چه کسانی خواهند بود؟ آیا تحـ 

       تربیتــی       نظــام    هــاي                         تــوان از مشــارکت تمــام عامــل                      پــذیر خواهــد بــود؟ آیــا مــی                  نحــوي تصــادفی) امکــان  بــه

                  ریـزي و اجـراي تحـول                     گـذاران) در برنامـه       سیاسـت    و       ریزان                                      آموزان، معلمان، مدیران، والدین، برنامه ش    (دان

                      تربیتی برخوردار بود؟

       نگر به                                      پردازان پیچیدگی سعی دارند از منظري کل                   نگر و کنترلی، نظریه                     برخالف راهبردهاي تحویل

-              شـاگرد، و طبیعـت    -            ساختار، معلـم  -      عاملیت         هایی چون                     سطحی فراتر از دوگانه                          تحول تربیتی نگریسته و به

                ار دهنـد (میسـون،                             در تحـول تربیتـی را مـدنظر قـر               مداخله گـر             اي از عوامل                              تربیت گام نهاده و شبکه پیچیده

                      ها با نظر به علیت خطـی           موفقیت آن                   شکست مدارس یا عدم       ت هاي  عل      زیرا   ).     2008    مک،            ؛ سابلی و ل    2008

                                                          قابل تبیین نیست. عالوه بر این، برتري یک عامـل بـر عوامـل دیگـر                      طور واضح و کامل           گرایی، به       و تحویل

      راحتـی         توان بـه                                                                       طور دقیق قابل سنجش نیست. یعنی میزان تأثیرگذاري یک عامل در تغییر را نمی              تغییر نیز به

                           هـا بـا یکـدیگر موجـب فزونـی یـا                                                               زیرا میزان تأثیرگذاري عوامل مختلف متغیـر بـوده و ارتبـاط آن      ،     سنجید

                                 پـردازان تحـول منـوط بـه بررسـی مسـئله                                   رو، بهترین شانس موفقیت نظریه           شود. از این  می    ها       ن تأثیر      کاهش آ

برخی اندیشـمندان پیچیـدگی فراینـد تحـول در              ین اساس، ا                        نگر و غیرتحمیلی است. بر                 تحول از منظري کل

د (کشـاورز و همکـاران،   انتوصیف کرده» شیوه انطباق مدام تغییر به«هاي پیچیده انطباقی را با عبارت سیستم

نـدارد و شـاید    یامـا همیشـه نتـایج مثبتـ     ،امري اساسی اسـت  سیستمها، انطباق براي بقاي زعم آن ). به2010

پیوسته هستند، این امر منجـر بـه    هم ها بهجا که آنبگذارد و از آن سیستمهاي دیگر منفی بر مؤلفه هايتأثیر

 هـاي  هاي اصلی انطباق و تغییر عبارتند از تعاملخواهد شد. محرك سیستمهاي آینده کل تغییرات و انطباق

  هاي بازخوردي مؤثر، و زمان.ها، تشویق و تنبیه، جریان دانش، چرخهبین عامل

                                   هـاي مشـهور در پـارادایم پیچیـدگی یعنـی                                                            با این توضیح، در ادامه مقاله ابتدا به شرح یکی از نظریه

هـاي پیچیـده   در تحـول سیسـتم  » جریان دانـش «نقش                پرداخته و سپس،    ،1 »                  هاي پیچیده انطباقی     سیستم      نظریه  «

                                               . در نهایت، سعی بـر آن اسـت تـا بـر اسـاس مجمـوع ایـن               می گیرد                مورد بررسی قرار             به طورخالصهتربیتی 

                                    ها درباره تحول تربیتی پرداخته شود.               ها به برخی داللت      دیدگاه

  

                            مثابه سیستم پیچیده انطباقی                      نظام تعلیم و تربیت به

                                                
1 . complex adaptive systems theory 
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                            دانست. سیسـتم پیچیـده بـه نـوعی       »             سیستم پیچیده «                               ترین مفهوم پارادایم پیچیدگی را               شاید بتوان مهم

دهنده آن و همچنین ارتباط آن بـا محـیط خـود از    ارتباط میان عناصر و اجزاي تشکیل                    سیستم اشاره دارد که

تـوان بـه   م پیچیده نمیتک اجزاي یک سیستبدین معنی که با مطالعه تک .پیچیدگی باالیی برخوردار است

        دهنـد کـه        اي می                                     عناصر سازنده این نوع سیستم تشکیل شبکهعبارت دیگر،  رفتار جمعی آن دست یافت. به

هـا و  هاي طبیعی و بسـیاري از سـاخته  اغلب پدیده   ).     1998  ، 1      سیلیرز                              آن در کنش متقابل با هم هستند (       اجزاي

    ي،      اقتصـاد      هـاي      سیسـتم عنـوان نمونـه،    ها هستند. بهیستمگونه سهاي امروزین نوع انسان از جمله اینآفرینش

       یچیـده  پ      یسـتم        عنـوان س     بـه      اغلـب           هسـتند کـه         هایی    یستم          و مغز از س        ینترنت ا       یستم،      ، اکوس ی      اجتماع     هاي    یستم س

      داشـته             یار زیـادي   بس   ي                    طور معمول تعداد اجزا    به                    یچیده سیستمی است که  پ      یستم س          بنابراین،    .    شوند ی        شناخته م

    شـده   ی  ده      سازمان   ي     رفتار   ،     باشند   ی    خارج   ی  ده                 که در معرض سازمان       بدون آن         هاي مرکب     یستم     خالف س    و بر

       دهند. ی      نشان م        از خود

                هریـک از عناصـر و         رفتـار               عـالوه بـر فهـم          اسـت کـه       یـن  ا       یچیده پ     هاي    یستم        در درك س   ی        نکته اصل

    یـز  ن     شود ی م      یستم س   ی             بروز رفتار کل            که منجر به   ها                آن عناصر و عامل      تعامل    ی     چگونگ                هاي سیستم، فهم    عامل

                سـیلیرز در مقدمـه     .          پذیر نیسـت      امکان     یلی   تحل    اي    گونه  به    ها    یستم س    ین       رفتار ا           رو، بررسی      از این   .         ضروري است

            دهنده سیسـتم       تشکیل     هاي                              در یک سیستم پیچیده ... تعامل «   :    گوید       چنین می  در توضیح این نکته         کتاب خود 

                       طـور کامـل از طریـق تحلیـل                          توان کل سیستم را بـه              اي است که نمی    گونه                              و تعامل بین سیستم و محیط آن به

  و       کننـد   مـی               شوند و تغییـر      جا می                                                              هاي آن درك کرد. از این گذشته، این روابط ثابت نیستند، بلکه جابه     مؤلفه

                          هـاي اجتمـاعی، پیچیـده محسـوب                                        اشـاره دارنـد. مغـز، زبـان طبیعـی و نظـام        2          هاي نوپدیـد         به ویژگی     ً معموالً 

    ).    1998         (سیلیرز،     .»    شوند  می

                                                   هاي سیستم پیچیده و فهم نحوه تعامل آن سیسـتم بـا محـیط                                         بنابراین، فهم روابط میان عناصر و عامل

                     شـود. عـالوه بـر ایـن، دو                        هاي پیچیده محسـوب مـی                        هاي مطالعه رفتار سیستم         ترین شاخص              خود یکی از مهم

   هـا                    که توضـیح اجمـالی آن    4 »       نوپدیدي «  و   3 »   دهی         خودسازمان «      ند از  ا          ها عبارت                        ویژگی عمده این نوع سیستم

                     در ادامه خواهد آمد:

    دسـت                          ها و دسـتورات بیرونـی بـه           تبع نقشه  به            هاي مصنوعی     سیستم        ساختار دهی:خودسازمان )الف

   بـر                     هـاي درونـی خودشـان و                        طبق فرایندها و قانون                 هاي طبیعی و زنده      سیستم           بسیاري از    که       در حالی   ،    آیند  می

                                                
1 . Cilliers 
2 . emergent properties 
3 . self-organization 
4 . emergence 
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           هـاي پیچیـده        سیسـتم با تمرکز بـر      رو،          د. از این   شون      دار می                ساختارمند و نظام    ی،  ده         خودسازمان            اساس ویژگی

   اي     گونـه              طـور خودجـوش بـه          هـا بـه                        ها نسـبت داد. ایـن سیسـتم                                         توان این ویژگی را به فرآیند حاکم بر آن  می

   یـا                             کـه نیـازي بـه طراحـی، کنتـرل،                                                          یابند تا سالمت کلی سیستم را به حداکثر برسـانند، بـدون آن          آرایش می

                 ها محیط خـارجی را            گونه سیستم      ). این    2007                                                گر خارجی یا داخلی داشته باشند (هیالین و همکاران،      هدایت

           محیط خـارجی              خواسته هاي                منظور مواجهه با              داخلی را به     هاي                         بررسی کرده و سپس، تنظیم            به طورخالصه

    ).    1992               کنند (والدراپ،                            یابی به بقاي بیشتر ایجاد می        براي دست

                             شـرط میـزان کـافی پیچیـدگی در یـک          بـه   این ویژگی بر این امر داللـت دارد کـه       دي:     نوپدی   ) ب

     شوند                          بینی) در آن سیستم پیدا می                                                             سیستم پیچیده، خصوصیات و رفتارهاي جدید (و تا حدودي غیرقابل پیش

و  هاي یک سیستم پیچیده باعث پیـدایش نظمـی پنهـان   تأثیر متقابل عامل            عبارت دیگر،       ). به    2008        (میسون، 

هـاي عصـبی   ویژگـی نوپدیـد شـبکه   » آگـاهی «عنوان نمونـه،   شود. بهقابل شناسایی در رفتار کل سیستم می

     .  هاي پیچیده، نوپدید هستندسیستم مغز است. بسیاري از تغییرات سیستم

                                     هـا، دانـش سـیبرنتیک، و نظریـه اطالعـات در                                            طور خاص، پس از گسترش نظریه عمـومی سیسـتم    به

                  ها پدید آمـد کـه از                          اي جدیدي در نظریه سیستم    رشته           رویکرد میان  ،     1980                رن بیستم در دهه            هاي میانی ق   سال

                    اجـزاي پایـه یـک سیسـتم          شود.      یاد می  2 »            هاي چندعامله     سیستم «   یا   1 »                  هاي پیچیده انطباقی     سیستم «            آن با عنوان 

                  ً          سـیار سـاده یـا نسـبتاً پیچیـده و             تواند ب       کنند می           ها دنبال می                     نامند و قوانینی که آن  می  »     عامل «                  پیچیده انطباقی را 

         شخصـی تـالش            هدف هـاي                                         ها افرادي خودکار هستند که براي رسیدن به                          گرا یا احتمالی باشد. عامل     قطعیت

                                                هاي دیگر نیز هست، تعامل دارند (هـیالین و همکـاران،                                             کنند و در این کار با محیط خود که شامل عامل  می

                    نام عامل هسـتند و آن                هاي بسیار به             هایی با مؤلفه            طباقی، سیستم             هاي پیچیده ان                 عبارت دیگر، سیستم       ). به    2007

        باشند.                                      ها در حال تعامل، سازگاري یا یادگیري می    عامل

       کننـد و                  بررسـی و احسـاس مـی               بـه طـور خالصـه                                           هاي پیچیده انطباقی ابتدا محیط خارجی را      سیستم

                               د را با آن سـازگار کـرده و توسـعه        ، خو           درحال تغییر           محیط خارجی             خواسته هاي                منظور مواجهه با          سپس، به

                      پـذیري، تغییـر و قابلیـت               گویـد انعطـاف           اسـت کـه مـی     4 َ   اَشـبی   3 »                قـانون تنـوع ضـروري    «               دهند. این همان   می

        گونـه کـه                                          هـایی باشـند کـه در محـیط خـارجی هسـتند. همـان                                      هاي داخلـی بایسـتی بـه نیرومنـدي آن         سیستم

          نتروپی رو  ا           تدریج توسط                            هاي بسته از بین رفته و به          اند، سیستم              ) یادآوري کرده    1984                    پریگوژین و استنگرز (

                                                
1 . complex adaptive systems (CAS) 
2 . multi-agent systems 
3 . law of requisite variety 
4 . Ashby   
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   ).     2008  ، 1                              این یعنی تغییـر یـا مـرگ (موریسـون       .                            که از خارج انرژي دریافت کنند       مگر این   ،    نهند          به زوال می

     سـازي     مـدل   3 »    محـور               الگوهـاي شـبکه   «  و   2 »    محـور               الگوهـاي عامـل   «        ً      ها معمـوالً توسـط                    همچنین، این سیستم

  شوند.کار گرفته میها و ابزار متنوعی ایجاد شده و در علوم مختلفی بهوسیله روش . این الگوها به    شوند  می

هـاي  ها در سیسـتم شود و عاملهاي خود توصیف میکه هر سیستمی با رفتار عاملتوضیح بیشتر این

ت ایـن  شمار، پویا، خودمختـار، بسـیار تعـاملی، یادگیرنـده و انطبـاقی هسـتند. فعالیـ       پیچیده انطباقی اغلب بی

هاي موضعی و قواعـد سیسـتم صـوري    اي از دانش، تجربه، بازخورد از محیط، ارزشها مبتنی بر آمیزهعامل

پیوسـته درحـال   هـایی  و انطبـاق  هـا  باشد. تمام این موارد در طول زمان تغییر کرده و موجب تعامـل ها میآن

هـاي پیچیـده انطبـاقی،    تند. در سیسـتم پـذیر هسـ  بینـی سختی پـیش  شوند که اغلب تازه و جدید و بهمی تغییر

ها بـاز هسـتند و مرزهـاي مـبهم     گونه سیستمها در تعامل و سازگاري با یکدیگر و با سیستم هستند. اینعامل

  ).2010دارند (کشاورز و همکاران، 

ها را در سـه گـروه عمـده                                          ً   هاي پیچیده انطباقی وجود دارند که معموال  آنانواع گوناگونی از سیستم

هاي ایمنی و گروه مورچگان) و اجتماعی (شـامل  سیستممانند اي)، طبیعی (هاي رایانهسیستممانند وعی(مصن

عنـوان   پـردازان تربیتـی نیـز از نظـام تعلـیم و تربیـت بـه       کنند. برخی از نظریهبندي میها) طبقهافراد و سازمان

عنوان نمونه، موریسون  ند. بهدشمربر هاي جدیدي براي آننوعی سیستم پیچیده انطباقی یاد کرده و ویژگی

                               هاي پیچیـده انطبـاقی را بـه نمـایش                        هاي بسیاري از سیستم           مدارس ویژگی« :ر این باره چنین اظهار می داردد

         ناپـذیر و      بینـی              هاي خارجی پیش              اند که در محیط           هایی غیرخطی                ناپذیرند، سازمان    بینی                  گذارند، پویا و پیش  می

         ُ                          اجتماعی خُرد و کالن شکل داده و هـم بـا        هاي                             د. در واقع، مدارس هم به تغییر   کنن                   دگرگون شونده عمل می

          هـا را شـکل                             و جامعـه خـود پاسـخ داده و آن       ها                 دهند، به اجتماع                      شوند، خود را سازمان می            ها سازگار می  آن

    ).  19   ،    2008          (موریسون،    .»      کنند)                                           دهند (یعنی هر دو طرف به تکامل یکدیگر کمک می  می

دهنـده و چندالیـه   تـوان همچـون سیسـتمی پیچیـده، خودسـازمان     تعلیم و تربیت را مینظام           بنابراین، 

هاي متعامل و مرتبط با هایی حاوي عناصر و عاملهاي آن زیرسیستمدانست که در هر یک از سطوح و الیه

 کنـان اداري و ن، مشـاوران تحصـیلی و آموزشـی، کار   آموزان، معلمان، مـدیران، والـدی  مانند دانشیکدیگر 

حضور دارند که در مجمـوع، فراینـدهاي آموزشـی را ممکـن سـاخته و منجـر بـه نوپدیـدي          ایی و غیرهاجر

ماننـد مـدیران و کارمنـدان    هاي متعامل دیگـري  شوند. البته عناصر و عاملیادگیري در سطوح گوناگون می

                                                
1 . Morrison 
2 . agent-based models 
3 . network-based models 
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نیـز در  ان تربیتی پردازگذاران آموزشی، طراحان کتب درسی، پژوهشگران و نظریهمناطق آموزشی، سیاست

باشـند کـه در   خانه قابل مالحظه میمناطق آموزش و پرورش، وزارتاز جمله سطوح دیگر این نظام تربیتی 

ایـن سیسـتم    هـاي دهنده گستردگی روابـط و تعامـل  ها نشاننظر داشتن تمامی روابط میان این عناصر و عامل

سیستمی در سـطوح متعـدد خـود کـه     وابط درونپیچیده است. از سوي دیگر، این سیستم پیچیده عالوه بر ر

هـاي  سیستمی با محیط خود و سیستم هاي متعامل گوناگون هستند، داراي روابط برونحاوي عناصر و عامل

  باشد. دیگري مانند نهادهاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي می

                    ر هستند، جریان دانـش                                   ها و استعدادهاي فراشناختی برخوردا                    هاي انسانی از قابلیت          جا که عامل     از آن

    هـاي           کمک نظریه                      رو، برخی اندیشمندان به                              هاي اجتماعی خواهد داشت. از این                      نقش مهمی در تحول سیستم

                     انـد. بـر ایـن اسـاس، در                        هاي اجتماعی پرداختـه                                                      پیچیدگی به توضیح انواع دانش و نحوه تولید آن در سازمان

      مثابـه                                             هبردي اساسی در تحول نظام تعلیم و تربیت بـه         عنوان را                       شود نقش جریان دانش به                  ادامه مقاله سعی می

                                      سیستم پیچیده انطباقی توضیح داده شود.

  

                   هاي پیچیده تربیتی                            نقش جریان دانش در تحول سیستم

هاي اصـلی  ترین محركپردازان پیچیدگی یکی از مهمطور که اشاره شد، از نظر برخی نظریههمان

 ،از ایـن رو ). 2010است (کشاورز و همکاران، » جریان دانش«انطباقی  هاي پیچیدهانطباق و تغییر در سیستم

کـه تحـت تـأثیر    » مـدیریت دانـش  «هاي مطـرح در حـوزه   در این قسمت از مقاله با اشاره به یکی از دیدگاه

          (نوناکــا و هــا مـی پــردازد  هــاي پیچیـدگی بــه توضــیح فراینـدهاي تولیــد و انتقــال دانـش در ســازمان   آمـوزه 

هاي پیچیـده تربیتـی مـورد    ، نقش جریان دانش در تحول سیستم )    2009  ، 2   کرو             ؛ نوناکا و فن   199 5  ، 1      تاکوچی

  گیرد.بررسی قرار می

دهنـد.  دسـت مـی  بـه  3هـاي متفـاوتی از انـواع دانـش    بنديپردازان حوزه مدیریت دانش تقسیمنظریه

      ، سـخن  1 »         دانـش صـریح   «  و   5 »  نی       دانش ضم «     یعنی    ،    دانشاز دو نوع عمده  4از آنان تحت تأثیر مایکل پوالنی

  ).2008، 2(فایلمون و یوریرت                جا مورد نظر است             اند که در این    گفته

                                                
1 . Nonaka & Takuchi 

2 . Nonaka  & von Krogh 

ی بـراي ارزیـابی و ارائـه تجربیـات و     چهـارچوب اي کـه  اي و تفکر حرفـه ها، اطالعات زمینهترکیب سیالی از تجارب، ارزش .٣ 

   .کنداطالعات جدید فراهم می

4 . Polany 

5 . tacit knowledge 
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                                                            دانشی شخصی است که ریشـه در تجربـه فـردي دارد و شـامل عوامـل ذهنـی          : »         دانش ضمنی «   )   الف

  ل                             معلمان یا مدیران مـدارس در طـو                به طور مثال،        ها است.                 ها، غرایز و ارزش                        چون باورهاي شخصی، دیدگاه

             ً             شـوند کـه غالبـاً در هـیچ منبـع                  هاي تجربـی مـی                                     اي خود صاحب مجموعه ارزشمندي از دانش          زندگی حرفه

      اند.                  رسمی علمی ذکر نشده

                          سـادگی در میـان افـراد منتقـل                                              دانشی است که به زبان رسـمی بیـان شـده و بـه       : »         دانش صریح «   ) ب

                                 هـاي علمـی پژوهشـگران تعلـیم و تربیـت            و کتاب      ه ها                          توان به حجم انبوهی از مقال  می             به طور نمونه      شود.   می

       شوند.                              اشاره داشت که هر ساله منتشر می

           هـایی مواجـه             هـا بـا چـالش                         ها با وجود ارزشمندي آن                                   ها براي استفاده از هریک از این دانش      سازمان

                    دسـت آوردن آن بنـا بـر                                                     با وجود ارزشمندي بـالقوه دانـش ضـمنی بـراي سـازمان، بـه                     به طور نمونه،       هستند. 

                                                                                  بسیار سخت است. همچنین، چالش مهم دانش صریح، نحوه انتقال مناسب حجم بسیار آن است. از         ماهیتش

                                 هاي گوناگون سعی در استفاده مطلـوب                                 پردازان سازمانی با ارائه دیدگاه                 هاي متمادي، نظریه          رو، طی دهه   این

      اند.                  ها به یکدیگر داشته                            از هر دو نوع دانش و تبدیل آن

                                               ) بر ماهیت فعال دانش، اصالح باورها و جلب مشارکت     1995          و تاکوچی،               دانش (نوناکا     خلق      نظریه 

                                  وسیله افراد و متبلور سـاختن آن بـه                                                                  مردم تأکید داشته و کارکرد اصلی سازمان را تقویت دانش تولید شده به

                                                           داند. بـر اسـاس ایـن نظریـه، فراینـدهاي چهارگانـه تبـدیل و انتقـال                                           عنوان بخشی از شبکه دانشی سازمان می

              نحو زیر است:                    هاي ضمنی و صریح به    دانش

هـاي گروهـی بـین افـراد (مثـال:      ها یا بحـث : از طریق نشست )3     پذیري                   ضمنی به ضمنی (جامعه   )   الف

  هاي تخصصی معلمان یا مدیران مدارس جهت انتقال تجربیات).تشکیل نشست

               اي خـود در قالـب    هـ                                       ): از طریق تـالش افـراد بـراي ارائـه دانسـته     4    سازي                   ضمنی به صریح (برونی   ) ب

                                      و کتـب معلمـان و مـدیران مـدارس جهـت تـرویج             ه هـا                                           سخنرانی یـا آثـار مکتـوب (مثـال: حمایـت از مقالـ      

             هاي تجربی).    دانش

             دهـی، توزیـع و                         هـاي اطالعـاتی بـراي سـامان                           ): با استفاده از فناوري5                      صریح به صریح (ارتباطات   ) ج

                         ر و ترویج آثار پژوهشی).                                                    انتقال دانش (مثال: ایجاد شبکه تخصصی علوم تربیتی و نش

                                                                                                                        
1 . explicit knowledge 

2 . Filemon & Uriarte 
3 . socialization 
4 . externalization 
5 . communication 
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     یـابی                                  هاي عمومی دانـش بـه افـراد بـراي دسـت                      ): با ارائه گزارش1    سازي                   صریح به ضمنی (درونی   ) د

                هاي کارآموزي).                                 هاي جدید (مثال: برگزاري منظم دوره          ها به ایده  آن

    انی         هـاي سـازم                        وسیله مشارکت تمام عامـل                                       آمیز این فرایندهاي چهارگانه، دانش به               با اجراي موفقیت

                                     شود. این جریان دانش موجب هرچه شفاف و                                                      در سطوح گوناگون به جریان افتاده و به اشتراك گذاشته می

                   هـا خواهـد داشـت و در                                                               تر شدن دانش شده و سهم بزرگی در افـزایش توانمنـدي عملکـردي عامـل         ملموس

    د.  شو                                نتیجه، موجب تحول مطلوب سازمان می

                         پیچیده تعلیم و تربیت نیز                      هاي تربیتی در سیستم         ریان دانش              رسد پویایی و ج      نظر می                 بر این اساس، به

    هـاي              عناصـر و عامـل         تعامـل                         گونه که اشاره شـد، نحـوه           کند. همان              تربیتی ایفا می  ت              ررنگی در تحوال     نقش پ

                                             شود، براي فهم روند تحول سیسـتم بسـیار مهـم اسـت.      ی م      یستم س   ی             بروز رفتار کل            که منجر به             سیستم پیچیده 

              گسـترده و عمیـق        هـاي                             هاي نوپدید حاصل همـین تعامـل             مثابه ویژگی               هاي پیچیده به  تم              تحوالت عمده سیس

         هـا ویژگـی                     طـورکلی آگـاهی انسـان                     هاي انسانی یا بـه                   هاي فراشناختی عامل                          است. از سوي دیگر، توانمندي

     ریـان                      توان نتیجه گرفت که ج                           هاي طبیعی است. بنابراین، می                         هاي اجتماعی نسبت به سیستم              تمایزبخش سیستم

                                              هاي پیچیـده اجتمـاعی از جملـه تعلـیم و تربیـت مطـرح                                         عنوان راهبردي اساسی در تحوالت سیستم         دانش به

                                                                 هاي سیستم پیچیده تربیت در هرچه پویاتر شدن جریان دانش سهیم هسـتند.                           . در این راستا، تمام عامل2   است

              هاي تربیتی در                    علمی میان تمام عامل              گیري گفتگوهاي                             سازي براي ایجاد ارتباط و شکل                 عنوان مثال، زمینه    به

                                 ها از جمله وظایفی است که بر عهـده                       هاي تربیتی در میان آن                                      سطوح گوناگون و نشر و ترویج نتایج پژوهش

                                                                              اندرکاران تعلیم و تربیت است. همچنین، اشاعه فرهنگ گفتگو و مشارکت توسط معلمان و             مدیران و دست

                                       صـورت عملـی و ملمـوس از وظـایف ایـن دسـته از                   خودشـان) بـه                  آموزان و در بـین                      مدیران (در میان دانش

                 هاي تربیتی است.    عامل

  

      گیري       نتیجه

                                                
1 . internalization 

هـاي سـلولی) نیـز    هاي پیچیده طبیعی (مانند کلونی مورچگان یا زنبورهاي عسل یا بافتقابل ذکر است که رفتار کلی سیستم    .2

و  هـا  گسترده اسـت، امـا ادراك   هاي واسطه تعامل هاي سیستم بهها) میان عاملو دریافت ها محصول جریان اطالعات (ادراك

ها هنوز به سطح آگاهی یا فراشناخت نرسیده اسـت. امـروزه دانشـمندان هـوش مصـنوعی بـا       ها در این نوع سیستمناخت عاملش

پیـدا   يهـاي واقعـی در جسـتجو   (ملهم از رفتار مورچه» الگوریتم مورچه«هاي اکتشافی یا هیوریستیک همچون استفاده از روش

  ل پیچیده هستند.ئهاي جدید مسادنبال راه حلذا) بهترین مسیر میان آشیانه و منبع غکردن کوتاه
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          باشـند. از                             طور دائم در تغییر و تحول می           هاي آن به                                           از منظر پارادایم پیچیدگی، جهان هستی و پدیده

     تمـام         کـه در   1 »          تحـول طبیعـی   «      نخسـت،     .                        تـوان از یکـدیگر تفکیـک کـرد                               این منظـر، دو نـوع تحـول را مـی    

                         دهـد. ایـن نـوع تحـول توأمـان                            اي عمومی و مسـتمر رخ مـی      گونه                                    ساختارهاي طبیعت و نهادهاي اجتماعی به

      کـه بـا     2 »         تحـول قصـدي   «          اسـت. دوم،             زیـان هـایی    و      سـود              باشـد و داراي                    هاي مثبت و منفی مـی           داراي سویه

       و امـور               رفـع زیـان هـا              سودمندي و                  دنبال جلب حداکثري                  هاي انسانی و به        و خواسته        هدف ها           مالحظه برخی 

                      هـاي پیچیـدگی بـراي تحـول                                 گیرد. شاید نخستین داللـت آمـوزه                                    ناخواسته توسط عامالن انسانی صورت می

      مثابـه                                     باشد. مالحظه نظـام تعلـیم و تربیـت بـه                                                          تربیتی، لزوم توجه به تحول نوع نخست، یعنی تحول طبیعی می

       در حـال          پیوسـته                              طبیعی و اجتماعی پیرامون خـود،      هاي                                               یک سیستم پیچیده انطباقی که همگام با تمام سیستم

                              ریـزي، و کنتـرل اسـت، نگـرش مـا را                  بینـی، برنامـه               سختی قابل پـیش                                      تغییر و تحول بوده و مسیر تحول آن به

     سو و            ریزان از یک                پردازان و برنامه              رو، تمام نظریه                                                   نسبت به فرایند تحول تربیتی دگرگون خواهد کرد. از این

                                          هاي پیچیده جهان هسـتی از جملـه نظـام تعلـیم و             تر سیستم                         ز سوي دیگر، براي فهم دقیق ا                 تمام عامالن تحول

                                                                                    تربیت جهت ایجاد تغییر و تحول مورد نظر در آن، بایستی به این آموزه توجه داشته باشند.

                                                                                  همچنین، در مواجهه با تحول نوع دوم، یعنـی تحـول قصـدي، نیازمنـد ارائـه پاسـخی درخـور بـراي         

                  هـاي پیچیـدگی دارد؛                       تناسـب وثیقـی بـا آمـوزه      3 »            کنترل توزیعی «                    باشیم. در این خصوص،              چالش کنترل می

     انـد.                              هاي پیچیده انطباقی معرفـی کـرده               اي براي سیستم           عنوان خصیصه       را به                          نحوي که برخی اندیشمندان آن  به

هـا  ه سیسـتم گونـ طـوري کـه در ایـن    گیـرد، بـه  این ویژگی در مقابل کنترل سلسله مراتبی و متمرکز قرار می

زیرا این امر قدرت تعامل  .باشدنیز می اخالل کنندهتنها مشکل است، بلکه پرهزینه یا حتی کنترل مرکزي نه

کـه وابسـته بـه    جـاي آن  هـا بـه  کند. این بدان خاطر است که خروجی این سیسـتم و انطباق سیستم را کم می

دهی است. این نـوع کنتـرل تحـت    خودسازمانگذاري از بیرون باشد، ناشی از فرایند نوعی طراحی و هدف

  ؛     2006                دیـویس و سـومارا،   تأثیر عوامل زیادي چون عمل خودمختار و قواعـد داخلـی سیسـتم قـرار دارنـد (     

از «اسـت، نـه   » از بـاال بـه پـایین   «). بر این اساس، راهبرد اساسی تحول تربیتی نـه  2010کشاورز و همکاران، 

ریـزان و  آموزان و معلمان تا برنامـه هاي تربیتی (از دانشد پیچیده، تمام عاملبلکه در این فراین». پایین به باال

هـا در اجـراي تحـول دخالـت دارنـد. از      میزان درجه عاملیت آن اي مشارکتی و بهگونهمدیران سطح باال) به

بیتـی اشـاره   هاي پیچیده ترعنوان راهبردي اساسی در ایجاد تحول در سیستم رو، به نقش جریان دانش بهینا

                                                
1 . natural change 
2 . intentional change 

3 . distributed control 
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هـاي  گسـترده خـود بـا محـیط و عامـل      هـاي  هاي انسانی در تعامـل واسطه آگاهی عامل شد؛ راهبردي که به

 نماید. دیگر رخ می

          شود کـه نـه                                        مثابه فرایندي طبیعی و تکاملی مالحظه می                           پیچیدگی، توسعه و تغییر به         پارادایم         از منظر 

    دهی           هاي سازمان                هاي سیستم و شیوه                   ل میان عناصر و عامل                                           تحمیلی است، نه تصادفی. این فرایند حاصل تعام

   هـا                                 ها محصول تعامل بین عناصر و عامـل                                                         سیستم است. ساختارهاي نوپدید محصول خودشان نیستند، بلکه آن

              لحـاظ کیفـی) را                   هاي متفاوت (بـه                                                          ترتیب رخدادهاي آینده را تحت تأثیر قرار داده و تکامل سیستم         بوده و به

                                                                           همچنین، تحول تربیتی در پارادایم پیچیدگی نوعی سازگاري و انطباق است که محصـول          سازند.       ممکن می

        پـردازان                    از سوي دیگر، نظریه                              ها در سطوح باالي پیچیدگی است.        دهی عامل                         تعامل، همکاري و خودسازمان

            اوت با سطوح                       زیرا ما از فضاهایی متف                    را انکار نمی کنند.           هاي تربیتی          هاي پژوهش         وجه یافته   هیچ            پیچیدگی به

                                                 دانـیم کـه بـازخورد ارائـه شـده بـه یادگیرنـدگان دربـاره                   ً   گوییم. مثالً مـی                            بسیار متفاوت پیچیدگی سخن می

                   هـاي درسـی خـوب تفـاوت                               اي براي یادگیري دارد، کتاب                                      هاي خود از دانش جدید، اثر بسیار گسترده    سازه

                           رایط مناسـبی بـراي یـادگیري و                                                  کنند، یا عملکردهاي خوب معلمان و مـدیران مـدارس شـ                 بزرگی ایجاد می

                    دهنـد و سـعی دارنـد از                                     هاي پیچیـدگی در یـک سـطح خـاص نظـر نمـی                      سازند. اما نظریه              تحصیل فراهم می

               ها فراهم کند.                                                            نگر به مجموع این دستاوردها نظر داشته و چتري واحد براي همه آن        منظري کل
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