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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،ارائه برخی استلزامهای طرح و تدوین نظریه تربیتیی بیا ته یه بیه م یههای هسیتی
شناختی پارادایم پیچیدگی میباشد .برای دستیابی به این هدف ،با بهرهگیری از روشهای فلس ی ،نخسیت بیا
نقد نحهه اثرگذاری م ههای هستی شناختی پارادایم سادگی (واقعگرایی ساده ،علیت خطیی ،تعینگراییی)
بر نظریههای تربیتی معاصر ،به معرفیی م یههای هسیتی شیناختی پیارادایم پیچییدگی (واقیعگراییی انتقیادی
پیچیده ،علیت پیچیده ،تعینگرایی ساختاری) پرداخته شد .سپس ،برخی استلزامهای تدوین نظرییه تربیتیی بیا
اتکا به این م هها مهردبررسی قرار گرفتند .بر این اساس ،نظام تعلیم و تربیت مانند یی
خهدسازماندهنده و چندالیه است که در هر ی

فراسیسیتم پیچییده،

از سطهح و الییههای آن زیرسیسیتمهایی حیاوی عناصیر و

عاملهای (انسانی و غیرانسانی) مرتبط با یکدیگر و هد داشته و با سیازوکارهای پیچییدهای عمیل مییکننید.
مجمهعه این روابط سازنده شبکهای گسترده هستند که طبق نظریه کنشگر-شبکه و با تأکید بیر بافیت و زمینیه
نظام تربیتی ،شرایط دیدی برای ته ید دانیش بیه و یهد آورده و بیر ایین اسیاس ،تلقیی دییدی از م یاهیم
یادگیری و یادگیرنده پدید میآید .همچنیین ،بیا ته یه بیه ماهییت تحیه ی هیان هسیتی ،مهیمتیرین هیدف
برنامههای درسی دخیل کردن هرچه بیشتر دانشآمهزان در هان خهد ییا مشیارکت در آفیرینش هیانی نیه
میباشد.
واژههای کلیدی :پارادایم پیچیدگی ،نظریه تربیتی ،هستیشناسی

 . 1عضه هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیrmrahy@gmail.com ،
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مقدمه

نظریههای علمی در درون پارادایمهایی قرار دارند که م روضههای نظری ،اصهل و قهانین خاصیی
از آنها حمایت میکنند .بهعبارتدیگر ،پارادایم مجمهعهای از باورهیا و پیشفرضهیای بنییادین (در سیه
رکیین اصییلی هستیشناسییی ،شناختشناسییی و روششناسییی) اسییت کییه میییتهانیید راهنمییای کیینش علمییی
نظریهپیردازان قیرار گییرد ( .)Kuhn, 2010برخیی مت کیران پیارادایم غا ی

در دوران میدرن را «پیارادایم

سادگی» نامیده و در مقابل آن از «پارادایم پیچیدگی» سیخن گ تیهانید ( .)Morin, 2009بیه طیهر خصصیه،
درحا یکه پارادایم سادگی بر نظیم ثابیت هیان هسیتی و امکیان شیناخت علمیی قیهانین آن تأکیید دارد،
پارادایم پیچیدگی از سطهح پیهسته در حال تغییر هان هستی و عدم قطعیت در شناخت علمیی قیهانین آن
سخن میگهید .بهعبارتدیگر« ،پیچیدگی به عنهان ی

پارادایم ،استعارههای مهیّجی برای معنا سازی ارائه

میکند که محدود به خطی بهدن یا قطعیت نیستند.)Kuhn, 2008, p. 174( ».

با گسترش پارادایم پیچیدگی در عرصه های گهناگهن علهم که همراه با نقد وسیع پارادایم سادگی
بهد ،زوم نقد و بررسی نظریههای تربیتیی پیشیین و حرکیت بیه سیهی نظرییهای تربیتیی مبتنیی بیر پیارادایم
پیچیدگی بهطهر گستردهای از سهی اندیشمندان علهم تربیتی احساس شده و تصشهایی در ایین خویه
صیهرت گرفتیه اسیت ( Morisson, 2002; Doll et al., 2005; Mason, 2008; Davis & Summara,

 ،)2006اما برای حرکت به سهی تدوین ی
استلزامهای تدوین ی

نظریه بایستی ابتدا بیه ضیرورتهیای نظیری آن ته یه شیهد.

نظریه به آن دسته ضرورتها و ا زامهای نظری اشاره دارند که نظریهپردازان بیرای

انجام فعا یت خهد بایستی آنها را مدنظر قرار داده و سر هحه کار خهد نمایند .از اینرو ،تدوین ی

نظریه

منسجم بدون ته ه به چنین استلزامهایی غیرممکن میباشد .بر این اساس ،این پژوهش به دنبال استلزامهای
هستی شناختی تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی میباشد.
مؤلفههای هستی شناختی پارادایم سادگی و نظریه تربیتی
نهع نگاه به هان هستی ،یکی از ارکان اصلی تشکیلدهنده پارادایمها محسهب شده و تدوین ی
نظریه علمی را تحت تأثیر قرار میدهید .در ایین قسیمت ،پیس از تهضیی مهمتیرین م یههای ایین رکین
(واقعگرایی ساده ،1علیت خطی ،2تعیّنگرایی )3به دال تهای آنها بیر نظرییههای تربیتیی معاصیر پرداختیه
میشهد.
1. Naive Realism
2. Linear Causation
3. Determinism

سال  ،5شماره  ،1بهار و تابستان 1394

استلزام های تدوین نظریه تربیتی در 49 ...

الف) واقعگرایی ساده

م ههم واقعگرایی در حهزههای علمی گهناگهن مدنظر قرارگرفته و از دیدگاههای فلس ی مختل یی
بدان نگریسته شده است .همچنین ،تقسیمبندیهای متعددی بیرای انیهاع واقیعگرایی از سیهی اندیشیمندان
یافیت میشیهد کیه درصیدد معرفیی و تهضیی ایین م هیهم کیصن هسیتند (.)Hirst,1967; Miller, 2012

«واقعگرایی ساده» به نهعی واقعگرایی اشاره دارد کیه معتقید بیه هیانی مسیتقل از دهین آدمیی اسیت کیه
بهگهنه ای ثابت و بدون تغییر و تحهل در خارج از دهن انسان قرارگرفته است .بر اساس واقیعگرایی سیاده،
هان هستی از ا زایی امد و متراکم که به طهر من ول و مجزا از یکدیگر قرار دارند ،تشکیل شده است
که تحت عنهان درات بنیادین از آنها یاد می شهد .دغدغیه بسییاری از فیلسیهفان از ابتیدای تیاریخ اندیشیه
بشری کشف همین عناصر او یه بهده است.
بسیاری از نظریههای تربیتی معاصر مبتنی بر واقعگرایی ساده بهدهاند .بیه طیهر نمهنیه ،بنییاد هسیتی
شناختی نظریه پایدارگرایی 1که به دو شاخه مذهبی و غیرمذهبی تقسیم میشیهد ،واقیعگرایی کصسیی

و

تهمیسم 2میباشد .نظریه بنیادگرایی 3نیز متضمن پارهای مضمهنها و اصهل برگرفته از فلس ههای سنتی مانند
واقعگرایی کصسی

است .هان از منظر بنیادگرایی از پدیدههایی تشکیل شده که ثابت و استهار هستند و

قهاعد و اصهل معینی بر رابطه میان آنها حکمفرما می باشند .فهم این قهاعد و اصهل ثابت تهسط قهه خیرد
و تعقل انسان و به کم

تجربه و آزمایش منجر به مجمهعهای از دانشها میشیهد کیه در تمیام زمانهیا و

مکانها و برای تمام انسانها یکسان است .بنابراین ،نسلهای گذشته مهظفاند که بیا انتقیال ایین مجمهعیه
دانشها (که میراث فرهنگی نامیده میشهد) به نسل بعدی ،کار آنها را ساده کرده و با این کار در پیشرفت
و اعتصی امعه انسانی سهیم باشند (.)Gutek, 2004; Ornstein & Levine, 2010
در این راستا ،برخی با اشاره بیه ایین م روضیه متیافیزیکی نییهتنی کیه «خداونید در آغیاز ،میاده را
بهصهرت درات امد ،متراکم و ن هدناپذیر شکل داد ».به تأثیر م ه واقعگرایی ساده بر نظریههای تربیتیی
معاصر ادعان داشته و چنین اظهار میکنند« :اینکه طبیعت از اتمهای امد ساخته شده است ،از اوایل سده
 17تا اوایل سده  19حاکم بهده است .در آن زمان توهرات کلی درباره درات ،توهیری بسیار مت یاوت از
(فضای درونی) اتمها در اختیار ما گذاشتند .همانطهر که وایتهد و بیتسهن 4اسیتدالل مییکننید ،عقییده بیر
اینکه وقایع مه هد همچهن مهاد سخت متشکل از اتم 5هستند ،نه همچهن روابط ،1تاکنهن با ما باقی مانده
1. perennialism
2. Thomism
3. essentialism
4. Whitehead & Bateson
5. atomistic hardness
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و بر بنیادهای تربیتی ما تسلط داشته است .)Doll, 2008, p. 184( ».ا بته تمام نظرییههای تربیتیی معاصیر در
صییهرت الزم چنییین دیییدگاهی نداشییتهاند ،بلکییه برخییی از آنهییا ماننیید پیشییرفتگرایی مبتنییی بییر فلس ی ه
عملگرایی بهده که ریشه در هستیشناسی ایدآ یستی هگل و طبیعیتگرایی 2داشیتهاند .در دهیههای اخییر
قییرن بیسییتم ،گسییترش برخییی دیییدگاههای ضیید واقییعگرایی و نقییش آنهییا در شییکلگیری نظریییههای
روانشیناختی و تربیتییی دییید ماننید سییازه گرایییی( 3در انییهاع گهنیاگهن آن از قبیییل پییردازش اطصعییات،
ا تماعی ،تعاملی ،شناختی ،رادیکال و رویکردهای فرهنگی ا تمیاعی) در کنیار طیرح صیهرتبندیهایی
دید از واقعگرایی (مانند واقعگرایی استعصیی) ،راه را برای اندیشهای مت اوت همهار کرده است.
ب) علیت خطی

بهطهرکلی ،متافیزی

سنتی در هنگام بحث از علیت ،فارغ از استداللهای مهافق یا مخا ف آن ،از

گهنهای از علیت صحبت میکند که در اصطصح میتهان آن را «علییت خطیی» نامیید .طبیق ایین دییدگاه،
حهادث و رخدادهای هان هستی را میتهان به رویدادهای داگانهای تقسیم کرد و این رویدادهای مجزا
را میتهان دوبهدو بهنحهی دسته بندی کرد که هر
متافیزی

ت با رابطه علت و معله ی با یکیدیگر مربیه باشیند.

دانان سنتی علیت را م ههمی هتدار( 4به معنی ی

سهیه یا ی

هتی بهدن رابطه میان علیت

و معلهل) میدانستند؛ یعنی معتقد بهدند که علت به معلهل ضرورت میبخشد (.)Loux, 2006, p. 187

توهر و هد علییت خطیی در روانشناسیی و تعلییم و تربییت و تبییین تمیام روییدادهای تربیتیی و
روانشناختی به واسطه ربط دادن ی

یا چند علت ساده به ی

ییا چنید معلیهل کیه در برخیی نظرییهها بیه

صهرتهایی همانند محرک -پاسخ درآمده است ،نشان از تأثیر گسترده این م ه پیارادایم سیادگی دارد:
«دیدگاههای سنتی و کصسی

در روشهای تربیتی و برخهردشان با کهدک بهگهنهای عمل میکننید کیه

رفتار کهدک را ناشی از عهامل مشخوی میداننید کیه ییا ریشیه در گذشیته او دارد و ییا در محیرکهیای
محیطی قابل مشاهده است.)Karimi. 1997, p. 11( ».

اصهالً در تبیین علیت در پدیدههای هان هستی ،بایستی دنیای مه هدات بی ان از دنیای انداران را
متمایز کرد .از اینرو ،فرآیند تعلیم و تربیت و فضای ارتبا متقابل مربی و متربی ،متضمن اتخاد روشها و
برداشتهایی مت اوت است؛ زیرا رابطه بین عناصر آن به وضعیتی بستگی دارد که با کنش و واکنش پهیا و
1. relations
2. naturalism
3. constructivism
4. modal
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متغیر (نه ایستا و ثابت) معنا میشهد .در همین راستا ،برخی اندیشمندان با تعبیر یادگیری به مثابه «تغییر رفتار»
که در بسیاری از رویکردهای روان شناسی قرن بیستم رواج داشت ،و با این اندیشه که «تجربه مه

وقهع

یادگیری میشهد» ،به شدت مخا ت ورزیدند و آن دیدگاهها را غیرعملیی و بیحاصیل خهاندنید .از نظیر
ایشان ،این دیدگاهها مبتنی بر م روضههای علّیت خطی هستند که ریشه در تأثیرات علهم تحلیلی بر مباحث
یاددهی-یادگیری قرنهای نهزدهم و بیستم داشتهاند (.)Davis & Summara, 2006, pp. 12-13

نقد علیت خطی در حهزه مطا عات برنامه درسی نییز قابیل مشیاهده اسیت .بیه طیهر نمهنیه ،دال بیه
بررسی ریشههای استعاری واژه برنامه درسی 1پرداختیه و بیه حیا ریشهشیناختی ،بیین ایین واژه و م هیهم
بازگشت 2رابطه برقیرار کیرده اسیت (هیر دوی آنهیا از واژه التینیی  currereبیه معنیای «ر یهع» 3مشیتق
شدهاند)  .او این اندیشه را برای به چا ش کشیدن تمایلی عمهمی بر تهضی م هیهم برنامیه درسیی برحسی
برنامههای خطی و ی

سهیه مطرح سیاخته و بدینوسییله اسیتدالل میکنید کیه آمیهزش بههیچو یه یی

پیشروی هتدار محسهب نمیشهد (.)Doll, 1993
ج) تعیّنگرایی

این م ه که وابستگی نزدیکی به م ههم علیت دارد ،بر این نکته تأکید میکند که تمام روییدادها
از مله شناخت ،رفتیار ،تویمیمها و کینشهیای آدمیی بیه صیهرت علّیی بیه وسییله زنجییره پیهسیتهای از
رخدادهای پیشیین تعییین میشیهن د .اندیشیمندان انیهاع گهنیاگهنی بیرای ایین م هیهم در نظیر گرفتیه و در
عرصههای مختلف علمی از آن مانند تعینگراییهای علمی ،فلس ی ،منطقی ،تاریخی ،ا هیاتی ،اقتوادی ،و
حتی زیستشناختی و ژنتیکی سخن گ تهاند (.)Butterfield, 1998

حضهر تعیّنگرایی در برخی نظریههای سنتی تعلیم و تربیت قابیل مشیاهده اسیت .بیه طیهر نمهنیه،
میتهان به «سنت برنامه درسی عقصنی» 4که یکی از قدیمیترین هتگیریهای برنامیه درسیی محسیهب
میشهد ،اشاره داشت .در این هتگیری کصن میتهان از دو نظریه عمده یاد کرد که رویکردی نظاممنید
و فرایند محهر به برنامه درسی داشته و طبق آن ،مربیان پس از تعیین هدفها بیه تعییین محتیهای آمهزشیی
پرداخته و سپس نحهه ارزشیابی را تشری میکنند .در این میان ،تعهد به بازدهی و بهرهوری نقش بارزی در

1. curriculum
2. recursion
3. to run
)4. rational curriculum planning (RCP
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این نظریهها دارد و دستیابی به نتایج و هدفهای معین طبق حرکتیی منطقیی و علمیی کیامصً امکانپیذیر
است (.)Knight, 2001, p. 372

در سنت برنامه درسی عقصنی میتهان بیه دو دسیته از نظرییهها اشیاره کیرد .نخسیتین دسیته از ایین
نظریهها به عقصنی ساختن برنامههای درسی 1میپردازد .در آثار مت کرانی چهن افصطهن ،اراسمهس ،الک،
پستا هزی ،هربارت و اسپنسر میتهان نشانههایی از این نظریه را مشاهده نمهد .این نظریه بیه ارائیه برنامیهای
مشتمل بر هدفها ،محتها و رویکردهای آمهزش پرداخته و روند معینی را هت یادگیری ترسیم میکنید.
همچنین ،از اندیشمندان معاصر که د بسته این نظرییه کیصن اسیت میتیهان بیه فیلیین فنییکس( 2بیا کتیاب
«قلمروهای معنا» که به ته یه نهعی برنامه درسی مبتنی بر شش رشته دانش علمی میپردازد) ،بنیامین
(با کتاب «یادگیری کامل» که خهاهان نیل تمام شاگردان به سطهح باالی آمهزشیی اسیت) ،یروم

بلیهم3

برونیر4

(با دیدگاه «ساخت دانش و اهمیت کاوشگری در فرایند یادگیری» که در اصصحات آمهزشیی دهیه 1960
بسیار م ثر بهد) ،و پائه ه فریره( 5با دیدگاه «برنامه سهادآمهزی به دهقانان» که بر اهمیت گ تگیه و تهسیعه
آگاهی انتقادی تأکید داشت) اشاره کرد .دسته دوم از ایین نظرییهها بیه یای بییان منطیق خیهد برنامیه ،بیه
عقصنی کردن مراحل ساخت و یا تعیین برنامه درسی میپردازد .اندیشههای فرانکلین بابیت)1924/1918( 6
تحت تأثیر دیدگاههای مدیریت علمی و دییدگاههای را یف تیایلر )1950( 7در ایین زمینیه مشیههر هسیتند
(.)Walker, 1982

مؤلفههای هستی شناختی پارادایم پیچیدگی
هستیشناسی مدرن به هانی ثابت ،منظم و پایانیافته 8معتقد بهد که کامصً مستقل و بیرون از دهن
آدمی قرار داشت .از اینرو ،دکارت و پیروان او ،تمایز آشکاری بین «عین» و «دهن» قائیل بهدنید و امکیان
دستیابی عقصنی به هان را قطعی میدانستند .درحا یکه ،پارادایم پیچیدگی این دیدگاهها را بیه چیا ش
کشید و نگاه مت اوتی به هان هستی ارائه کرد .این نگیاه کیه محویهل هماندیشیی دانشیمندان و مت کیران
بسیار است ،هان هستی را پیچیده ،شبکهای ،بیپایان ،9پهیا و در حال تغییر و تحهل مستمر میداند .در این
1. rationalizes curriculum programs
2. Phenix
3. Bloom
4. Bruner
5. Freier
6. Bobbit
7. Tyler
8. finished
9. unfinished
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نگاه ،هان از سطهح و الیه های متعددی برخهردار است و در هر سط آن ،عناصری با روابیط گهنیاگهن
غیرخطی در حال تعامل با یکدیگرند .بر این اساس ،دیگر علیت خطیی و سیاده در هیان حیاکم نیسیت و
تعیّنپذیری به سختی قابل مشاهده است.
اندیشمندان بسیاری در تهضی ویژگیهای هستی شناختی این هیان پیچییده اظهیارنظر کردهانید.
به طهر نمهنه ،او سن 1ایدههای اصلی پریگهژین 2را در این خوه

چنین برشمرده است« :طبیعت به سهی

پیچیدگی غیرمنتظرهای هدایت میشهد« ،».خهدسازماندهی در طبیعت بیشتر حاصل وضعیت تعادل است،».
« هان در حال نهپدیدی است ،».پییام هراکلیتیهس (همیه چییز در حیال تغیییر اسیت) بایید یایگزین پییام
پارمنیدس (هیچ چیز تغییر نمیکند ).شهد« ،زمان بُعد و هدی ماست« ،».زمان یی

ابیداع اسیت « ،».هیت

زمان بنیادیترین ویژگی هان است« ،».هیچ چیز از قبل معیّن نشده است ،».عدم تعادل ،3بازگشتناپذیری
زمییان 4و ناپیهسییتگی 5ویژگییی تمییامی سیستمهاسییت و سییرانجام اینکییه همییه چیییز تییاریخی اسییت
( .)Olssen, 2008, p. 102کافمن 6نیز در مطا عات خهد به دنبال تبیین نظم هان هستی و کشف خاستگاه
حیات بهده و ویژگیهایی برای «واقعیت زنده» قائل شده است .او در کتاب «سرچشیمههای نظیم»)1993( 7
توری میکند که آغاز زندگی نه توادفی بهده است و نه هدیهای مستقیم از طرف خداوند ،بلکه زندگی
بر اساس خهدسازماندهی (یا خهدآفرینی )8ناشی از ساختارهای پیچیده ،آغاز شده است .طبق این دیدگاه،
یکی از مهمترین ویژگیهای سازما ن پیچیده ،تهانایی آن بیرای تهسیعه ییافتن بیه مراتبیی بیا نظیم ،تمیایز و
سازماندهی باالتر (یعنی امعتر) است؛ یعنی خلق تازگی 9از خهد به واسطه تعامل .تعامیل عناصیر در ایین
سازمان پیچیده ،نظم رایگان 10ته ید میکند .از اینرو ،حییات عبیارت اسیت از ویژگیی معیی
امتزاج پیچیده پلیمرهایی تحری

گر( 12مانند اسید ریبهنهکلهئی

نهپدیید11

ها )13که شکلگیری یکیدیگر را تسیریع

میکنند .به این د یل ،خاستگاه حیات رویدادی کامصً نامحتمل نیست ،بلکه بیه شیکلی قانهنمنید بیه وسییله
اصهل خهدسازماندهی در شبکه پیچیدهای از تحری

گرها تعیین میشهد ( .)Cited in Doll, 2008با ایین
1. Olssen
2. Prigogine
3. non-equilibrium
4. non-integration
5. non-integration
6. Stuart Kauffman
7. The Origins of Order
8. self-creation
9. newness
10. order for free
11. emergent collective property
12. catalytic polymers
13. RNA
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تهضی  ،در ادامه تصش میشهد سه م ه عمده پارادایم پیچیدگی یعنی واقعگرایی انتقادی پیچیده ،1علیت
پیچیده ،2و تعیّنگرایی ساختاری 3به طهر خصصه تهضی داده شهند.
الف) واقعگرایی انتقادی پیچیده

بسیاری از مت کران رابطه وثیقی میان بنیادهای پارادایم پیچیدگی با رویکرد واقعگرایی انتقیادی در
فلسی ه علیهم ا

تمیاعی قائلانید ( ;Reed & Harvey, 1992; 1996; Byrne, 1998; 2011; Hatt, 2009

 .)Jorg, 2011آنها هستیشناسی پارادایم پیچییدگی را نیهعی واقیعگرایی تلقیی میکننید کیه رویکیردی
مرک

از هستیشناسی فلس ی واقعگرایی انتقادی و هستیشناسی علمی پیچییدگی اسیت .بیه طیهر نمهنیه،

بایرن با اشاره به دیدگاههای رید و هاروی درباره م یه هسیتی شیناختی پیچییدگی تویری مییکنید کیه
«واقعگرایی علمی باسکار نهعی هستیشناسی فلس ی فراهم میکند که بیه نحیهی کیامصً دقییق متناسی

بیا

هستیشناسی علمیِ پشتیبان اندیشه پیچیدگی است .)Byrne, 1998, p. 35( ».بر این اساس ،در نظیر داشیتن
این نهع واقعگرایی که ت اوت بسیاری با واقعگرایی ساده دارد ،یکی از الزمههای نظریهپردازی در پارادایم
پیچیدگی محسهب میشهد.
باسکار 4که مهمترین اندیشمند دیدگاه واقعگرایی انتقادی است ،در نخستین کتاب خهد بیا عنیهان

«نظریهای واقعنگر درباره علم» ،5اندیشههای خهد را با نقد اثباتگرایی و واقعگرایی خام آغاز میکنید .بیه
عقیده او ،اثباتگرایی واقعیت و دهن را بیش از حد ساده انگاشته و با تقلیل الیههای متعدد واقعیت به الیه
قهانین علّی حاکم بر رویدادها ،و در نتیجه تقلیل الیههای متعدد معرفت به الیه معرفیت تجربیی ،تویهیری
ناقص و نادرست از عا م عرضه کرده است .او این تحهیلگرایی را ی

مغا طه معرفتی 6دانسیته و بیر ایین

اساس ،دیدگاه مت اوتی بیا عنیهان «واقیعگرایی اسیتعصیی» عرضیه کیرد .باسیکار از ایینرو فلسی ه خیهد را
استعصیی نامید که مانند کانت به طرح پرسشهای استعصیی میپرداخیت .نخسیتین پرسیش او بیرای طیرح
دیدگاههای خهد چنین بهد « :هان باید به چه ماند تا علم ممکن شهد؟» .7او این پرسیش را پرسشیی هسیتی
شناختی دانسته و آن را مقدم بر مصحظات معرفتشناسی قرار میدهد (.)Bhaskar, 2008

1. complex critical realism
2. complex causation
3. structural determinism
4. Bhaskar
5. A Realist Theory of Science
6. epistemic fallacy
?7. What must the world be like for science to be possible
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واقع گرایان انتقادی قائل به و هد واقعیت مستقل (از فهم و ادراک بشر) و چندالیه هستند .طبق نظر
باسکار ،واقعیت هستی مشتمل بر سه الیه تجربی ،1فعلی ،2و واقعی 3میباشد .الیه تجربی شامل پدییدارهای
قابل مشاهده برای انسان است .الیه فعلی ناظر به رخدادها یا پدیدارهایی است که در زمان و مکان به وقهع
میپیهندند .الیه واقعی نیز شامل ساختارهای حاوی نیروها و ا زاماتی است که رویدادهای قابیل مشیاهده از
آنها ناشی میشهند ( .)Bhaskar, 2008از سهی دیگر ،برخی نیز به بررسی بنیادهیای فلسی ی پیچییدگی و
سیستمهای پیچیده پرداختند .رشر یکی از چشمگیرترین و بارزترین ویژگیهیای واقعییت را پیچییدگی آن
میداند .او برای تهضی دیدگاه خیهد ،از اصیطصح «پیچییدگی هسیتی شیناختی» اسیت اده میکنید و انیهاع
مختل ی برای آن در نظر میگیرد .ا بته همانگهنه که رشر در آثار اخیر خهد نیز اشاره داشته است ،تلقی او
از پیچیدگی واقعیت بیشتر نهعی پیچیدگی شناختی 4به معنای عدم امکان شناخت کامل و امع واقعییت و
ضرورت کمینهگرا 5بهدن نظریههاست (.)Rescher, 2010

بهطهرکلی ،هستیشناسی علمی پیچیدگی ،هان هستی را بیه مثابیه سیسیتمهای پیچییده تهدرتیه و
الیهالییه میبینیید کییه دارای سییطهح و الیییههای گهنییاگهنی بییهده و در هریی

از آنهییا ،افییراد یییا عناصییر

گهناگهنی در حال تعامل و رابطه با هم هستند .همچنین ،در این سیستمهای خُرد و کصن ویژگیهایی مانند
خهدسازمان گری و نهپدیدی و هد دارند که با تحلییل و تجزییه عناصیر و م یههای سیسیتمی قابیل فهیم
نیستند « :از منظر پیچیدگی ،هم ماهیت هان و هم ادراک انسانی ،پهیا و نهپدید هستند .پیچیدگی به حا
هستی شناختی ،هانی را مجسم میکند که خهدسازمانگر ،غیرخطی ،حساس به شرایط او یه و تحت تأثیر
مجمهعه قهاعد بسیار زیاد است.)Kuhn, 2008, p. 174( ».

چنانکه اشاره شد ،دیدگاههای هستی شناختی پیچیدگی عیصوه بیر تهافیق بیا واقیعگرایی انتقیادی،
منظرهای بیشتری هت تبییین واقیعگرایی میهرد نظیر میا پییشرو قیرار میدهید .در ایین راسیتا ،برخیی از
اندیشییمندان بییهدنبال تکمیییل دیییدگاههای واقییعگرایی انتقییادی بییا اسییت اده از م ههمهییای اساسییی پییارادایم
پیچیدگی بهدهاند .به طهر نمهنه ،ا در -واس با اظهار ایین نکتیه کیه باسیکار تصشیی بیرای تبییین بنیادهیای
هستیشناسی چندالیهای خهد نداشته ،با است اده از م ههم «نهپدیدی» که یکی از م ههمهای اساسی پارادایم
پیچیدگی است ،در تکمیل دیدگاه باسکار کهشیده است.)Elder-Vass, 2006( 6
1. empirical
2. actual
3. real
4. cognitive complexity
5. minimalistic

 .6قابل دکر است که م ههم «نهپدیدی» در معنای بسیار ضعی ی در اندیشههای باسکار نیز بهکار رفته است.
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ب) علیت پیچیده

یکی دیگر از م ههایی که میتهان در حهزه هستیشناسی پیچیدگی دربیاره بحیث کیرد ،م هیهم
علیت پیچیده است .متافیزی

سنتی در هنگام بحث از علیت ،فارغ از استداللهای مهافق یا مخیا ف آن از

شکلی از علیت صحبت میکند که در اصطصح میتیهان آن را «علییت خطیی» 1نامیید .طبیق ایین دییدگاه،
حهادث عا م واقع را می تهان به رویدادهای داگانه تقسییم کیرد و ایین روییدادهای مجیزا را دوبیهدو بیه
نحهی دستهبندی نمهد که هر

ت با رابطه علت و معله ی با یکدیگر مربیه باشیند .بنیابراین ،ازآنجاکیه

«علیت پیچیده» معمهالً در تقابل با «علیت خطی» مطرح میشهد ،اصطصح «علیت غیرخطی» نیز برای آن بیه
کار میرود .این م ه تهسط بایرن به خهبی تهضی داده شده است« :در هیان ا تمیاعی و در بسییاری از
واقعیت ها  ،...علیت امیری پیچییده اسیت .نتیایج تهسیط یی

علیت تعییین نمییشیهند ،بلکیه تهسیط علیل

چندگانهای که به صهرت غیر افزایشیی در تعامیل بیا یکدیگرنید ،تعییین میشیهند .بیهعبارتدیگر ،معلیهل
مرک

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

باشد؛ زیرا عهامل میتهانند همدیگر را به شیهه غیرخطی تقهیت یا تضعیف کنند.)Byrne, 1998, p. 20( ».

باو هداین ،اندیشمندان پیچیدگی در آثار خهد به انهاع گهنیاگهنی از علیتهیای غیرخطیی اشیاره
داشتهاند که در ادامه ،چند مهرد از آنها مرور میشهد .مهرن در تبیین دیدگاه خهد درباره این مهضهع ،سه
نهع علیت را از هم متمایز میکند :علیت خطی ،علیت چرخهای واکنشی و علیت بازگشتی .علیت نهع دوم
تأکید میکند که معلهل نیز میتهاند بر علت خهد تأثیر بگذارد .به طهر نمهنه ،فروش خهب یا بد ی

بنگاه

تجاری می تهاند بر میزان و نحهه ته ید کاالها و خدمات بنگاه تأثیر بگذارد .علیت نهع سهم نیز به ایین امیر
اشاره دارد که در فرایند بازگشتی ،معلهلها و محوهلها بیرای فراینیدی کیه آنهیا را بیه و یهد مییآورد
ضروریاند؛ یعنی محوهل ته یدکننده چیزی است که آن را ته ید میکند .از نظر مهرن ،این سه نهع علیت
در تمامی سطهح سازمانهای پیچیده یافت میشهد .به طهر نمهنیه « ،امعیه محویهل برهمکنشهیای مییان
افیراد تشییکیل دهنییده امعییه اسییت .خییهد امعییه نیییز بیه منز ییه یی

کییل سییازمانیافتییه و سییازمان دهنییده

به طهر متقابل واکنش نشان میدهد و افراد را به وسیله آمهزش ،زبان و مدرسه ته ید میکند .بدین ترتی ،
افراد در برهمکنششان امعه را ته ید میکنند و امعه نیز افرادی را که آن را ته ید میکنند ،ته ید میکند.
این امر در ی

چرخه مارپیچی و در خصل تکامل تاریخی صهرت میگیرد.)Morin, 2009, p. 95( ».

1. linear causation
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هگیس 1نیز پیچیدگی را بیانگر م هیهم علییت چنیدعاملی 2میدانید .بیه زعیم او ،م هیهم علییت در
پیچیدگی تمرکز زدا میباشد .به این معنا که هیچ سلهل پیشتاز و تنظیمکننده 3و هد ندارد؛ یعنی در سیستم
پهیا هیچ عنور یا عاملی و هد ندارد که بتهان گ ت «علت» ی

معلهل خا

یا مجمهعیهای از معلیهلهیا

میباشد ( .)Haggis, 2008بهعبارتدیگر ،علیت ،بسیار چندبعدی ،سریع و تا اندازه زیادی غیرقابلپیشبینی
است که بتهاند تمام ته ه ما را به خهد ل

کند.

ج) تعیّنگرایی ساختاری

تعیّنگرایی تأکید دارد که تمام رویدادها از مله شناخت ،رفتیار ،تویمیمها و کینشهیای آدمیی
بهصهرت علّی تهسط زنجیره پیهستهای از رخدادهای پیشین تعیین شده است؛ یعنی ،در روییدادهای هیان
هستی هیچگهنه توادف و ات اق و هد نداشته و تمام آنها از قهانین ثابت و معینی پیروی میکنند؛ قهانینی
که تهسط کاوشهای بشری قابل اکتشاف و بهکارگیری هستند .درحا یکه ،دستیابی کامل به تمام قهانین
هان هستی نیازمند ههش و خرد گستردهای است .این نکتیه میهرد تأییید دانشیمندانی همچیهن الپیصس و
نیهتن که طرفدار تعیّنگرایی بهدند نییز قیرار داشیت .نییهتن میدانسیت کیه قیهانین محاسیباتی مربیه بیه
سیستم های ساده قادر به محاسبه روابط میان سه م ه ییا بییش از آن نیسیتند .بیهعبارتدیگر« ،راهحلهیای
دقیق ،به چند پدیده ساده و روزمره محدود میشد ،درحا یکه ظاهراً پیچیدگی در عرصیههای گسیتردهای
از طبیعت به انقیاد مدلسازی مکانیکی درنمیآمد .به طهر نمهنه ،حرکت نسبی دو سم تحت تأثیر نیروی
گرانش بهطهر دقیق قابل محاسبه بهد ،اما حل دقیق حرکیت نسیبی سیه سیم بییش از حید پیچییده از کیار
درمیآمد و هنگامیکه کار به گازها میرسید که میلیهنهیا دره داشیتند ،وضیعیت ناامیدکننیدهتر میشید».
(.)Capra, 1996, p. 121

از اینرو ،در قرن نهزدهم ،روشهای آماری برای مها هه با این سیستمهای مرکی

بیهکار گرفتیه

شدند .راهبرد اصلی این روشها ،تمرکز بر رفتار میانگین افراد به ای رفتار فیردی اسیت .بیر ایین اسیاس،
دانشمندانی مانند به تزمان 4و مکسهل 5به بسط علم «مکانی

آماری»( 6که بنیاد نظری دانش ترمهدینامی

7

است) پرداختند .در ادامه ،اعتقاد به کاربردهای عمهمی آمار و احتمال نیز افهل کرد؛ زییرا برخیی پدییدهها
1. Haggis
2. multi-factorial causality
3. pacemaker cell
4. L. Boltzmann
5. J.C. Maxwell
6. statistical mechanics
7. thermodynamics
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حتی با این روشها قابل بررسی نبهدند .بهعبارتدیگر ،سیسیتمهایی و یهد دارنید کیه از ا گههیای خطیی
(یعنی ا گهیی که میگهید علم به ورودیهای ی

سیستم برای پیشبینی خرو یها کیافی اسیت) تبعییت

نمیکنند .بنابراین ،ا گههای غیرخطی برای مطا عه اینگهنه سیستمها پیشینهاد شیدند و راه را بیرای مطا عیه
سیستمهای پیچیده باز کردند .برخی مت کران تحت تأثیر این تحهالت ،تعیّنپذیری قهانین حاکم بر طبیعت
را به چا ش کشیدند؛ زیرا «حساسیت به شرایط او یه» امکان پیشبینیپذیر بهدن رفتار این سیستمها را منت ی
میکنید ( .)Prigogine & Stengers, 1997ایین امیر مه ی

بیروز تلقیی تیازهای بیا عنیهان «تعیّنگراییی

ساختاری» شد (.)Davis & Summara, 2006

در تهضی این تلقی دید ،برخی اندیشمندان معتقدند که در تبیین روابیط علّیی مییان پدییدههای
هستی ،باید ت اوت آشکاری میان سیستمهای مرک

و سیستمهای پیچیده (مانند مه هدات زنده) قائل شید

()Kauffman; 1993; Capra, 2002؛ زیرا عاملهای سیستمهای پیچیده دارای میزانیی از در یه آزادی در
کنشهای خهد هستند (یعنی دارای در های از خهدمختاری میباشند) و کنشها و واکنشهیای آنهیا بیه
نحییهی پهیییا و متغیییر (نییه ایسییتا و ثابییت) و برخاسییته از نییهع سییاختار سیسییتمی آنهییا میباشیید .اییین میییزان
خهدمختاری در سیستمهای پیچیده زنده ،به ویژه انسان و امعه به باالترین در ه خهد نزدی
طهر نمهنه ،اگر ضربهای به ی

میشهد .بیه

سنگ زده شهد ،بر اساس ا گههای خطی و دیدگاه مکیانیکی نتیجیه آن از

قبل پیشبینیپذیر بهده و رابطهای خطی در آن میان و یهد دارد .ضیربه زدن بیه سینگ تیابع علییت خطیی
است؛ زیرا سنگ نسبت به ی
عمده نیرو بهصهرت ت

مه هد زنده من علتر است .طبق قهاعد علم مکانیی

 ،در ایین یا بیه طیهر

سه به طرف سنگ نهاخته میشهد و حرکت سنگ با ته ه به میزان نییروی وارده

و وزن سنگ قابل پیشبینی و کنترل است .درحا یکه ،اگر همیین ضیربه را بیه یی

مه یهد انیدار وارد

کنیم ،نتیجه به هیچو ه پیشبینیپذیر نیست؛ زیرا در این ا نتیجه امر تنها متأثر از انرژی فرد نیست و عصوه
بیر آن «نییرو»« ،اطصعیات» و «روابیط» هیم دخییل هسیتند ( .)Capra, 2002, p. 35بیهعبارتدیگر ،رفتیار
سیستمهای پیچیده فقط تهسط عهامل محیطی و علل بیرونی قابل تعیین و پیشبینی نمیباشد ،بلکیه عهامیل
درونساختاری آنها نیز در این امر تأثیرگذار هستند و چه بسا نقش بیشتری در این خوه

داشته باشند.

استلزامهای هستی شناختی تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی
همانگهنه که در مقدمه مقا ه اشاره شد ،مبانی هستی شناختی ی

پارادایم علمیی تیأثیر مهمیی بیر

تدوین نظریهها در حیطه آن پارادایم دارد .نظریهپردازی در پارادایم پیچیدگی نییز شیامل تهصییف روابیط
پدیده ها و تبیین رخدادهای بخشی از هان هستی است که متویف بیه ویژگییهیای پیچییدگی مییباشید.
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بنابراین ،تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی از ی

سه نیازمند شناسایی م یههیای هسیتی شیناختی

این پارادایم و از سهی دیگر ،مستلزم تلقی نظام تعلیم و تربیت به مثابیه نظیامی پیچییده اسیت .بیا کنیار هیم
گذاشتن این دو ضرورت او یه بهعنهان مقدمات الزم تدوین نظریه تربیتی ،استلزامهایی زئی قابل استنبا
میباشند .این استلزامها بایستی به نحهی استنبا شهند که مسیر تهصیف روابط پدیدهها و تبیین رخدادهای
تربیتی و همچنین ،روند پژوهش در این حیطه مبتنی بر مصحظه ی

یا چند م ه هسیتی شیناختی پیارادایم

پیچیدگی همهار شهد .نتیجه کلی این امر آن است که ارائه هیر نظرییه تربیتیی زییر پیارادایم پیچییدگی در
آینده منه به ته ه کامل به این استلزامهاست .با ته ه به این تهضی  ،استلزامهای زیر استنبا شدهاند:
 .1با نظر به م ه واقعگرایی انتقادی پیچیده میتهان مصحظه کرد که در ی

نظام تعلیم و تربییت

عناصر و عاملهای مرتبط متعددی (ماننید دانشآمیهزان ،معلمیان ،میدیران ،وا یدین ،مشیاوران تحوییلی و
آمهزشی ،کارکنان اداری و ا رایی ،و غیره) حضهر دارند که در مجمهع ،فراینیدهای آمهزشیی را ممکین
ساخته و منجر به نهپدیدی یادگیری در سطهح گهناگهن میشهند .ا بته عناصر و عاملهای متعامل دیگیری
(مانند مدیران و کارمندان مناطق آمهزشی ،سیاستگذاران آمهزشی ،طراحان کت

درسی ،پژوهشیگران و

نظریهپردازان تربیتی) نیز در سطهح دیگر این نظام تربیتی (ماننید منیاطق آمیهزش و پیرورش و وزارتخانیه)
قابلمصحظه میباشند که در نظر داشتن تمامی روابط مییان ایین عناصیر و عاملهیا نشیاندهنده گسیتردگی
روابط و تعامصت این سیستم پیچیده است .از سهی دیگر ،این نظام تربیتی کیصن بیه مثابیه یی

فراسیسیتم

پیچیده ،عصوه بر روابیط درون سیسیتمی در سیطهح متعیدد خیهد کیه حیاوی عناصیر و عاملهیای متعامیل
گهناگهن هستند ،دارای روابط برون سیستمی با محیط خهد و سیستمهای دیگری مانند نهادهای ا تمیاعی،
سیاسی ،و اقتوادی میباشد .عصوه بر این روابط که تمام آنها را میتهان در مجمهعه روابطی با کنشگران
انسانی (یعنی روابطی از نهع انسان -انسان) گنجاند ،نظام پیچیده تعلیم و تربیت حاوی روابطی از نهع دیگر
و بییا کنشییگران نامتجییانس ماننیید روابطییی از نییهع انسییان -اشیییا( (رابطییه میییان دانشآمییهزان بییا وسییایل
کم

آمهزشی یا رابطه معلم با رایانه شخوی خهد و بهکارگیری امکانات آن در آمیهزش) ییا روابطیی از

نهع اشیا( -اشیا( (رابطه رایانهها در ایجاد فضای مجازی اینترنت) نیز میباشد .مجمهعه این روابیط سیازنده
شبکهای گسترده هستند که طبق نظریه کنشگر -شیبکه 1شیرایطی بیرای ته یید دانیش بیه و یهد میآورنید
( .)Latour, 2005به طهر نمهنه ،یادگیری در ی

کصس درس فقط محویهل رابطیه خطیی و یی

سیهیه

 :Actor-network theory .1نظریهای ا تماعی در حهزه مطا عات علم و فنآوری که بر اساس آن ،مشارکت عاملهای انسانی و
غیرانسانی در شبکهای تعاملی مه

ته ید دانش و بازته ید عاملهای انسانی و غیرانسانی میگردد.

سال  ،5شماره  ،1بهار و تابستان 1394

 60پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت ،دانشگاه فردوسی مشهد

میان معلم و دانشآمهزان نیست ،بلکه همانگهنه که حامییان نظرییه ییادگیری ارتبیا گرایی 1در دهیههای
اخیر تأکید داشتند ،دانش و شیناخت در سیط شیبکهای از عاملهیای انسیانی و غیرانسیانی تهزییع شیده و
یادگیری ،فرایند ارتبا و رشد آن شبکهها میباشد ( .)Siemens, 2005بنابراین ،میتیهان اینگهنیه اظهیار
داشت که عناصر و عاملهیای نظیام پیچییده تعلییم و تربییت در یی

شیبکه گسیترده تعیاملی قیرار دارنید.

بهنحهیکه روابط غیرخطی گهناگهن میان آنها برقرار است و رویدادهای تربیتی حاصیل از آن روابیط بیر
اساس نهعی منطق علّی پیچیده که تحت عنهان م ه علیت پیچیده تهضی داده شد ،به میزان حداقلی قابل
تبیین میباشند .از ایینرو ،مصحظی ه روابیط درونیی و بیرونیی ایین سیسیتم پیچییده از نخسیتین اسیتلزامهای
نظریهپردازی تربیتی مبتنی بر این پارادایم محسهب میشهد.
بر این اساس ،برخی مت کران با است اده از م ههای پارادایم پیچیدگی در مطا عات و پژوهشهای
خهد به دنبال طرح چارچهبهایی م ههمی برای این نیهع نظرییهپردازی بهدهانید .بیه طیهر نمهنیهِ ،می

و

سابلی 2که در پژوهش خهد ،پرسش از نحهه تحلیل تحهالت نظاممند در تعلیم و تربییت را مهیم شیمرده و
به تهضی اقدامهای احتما ی مهردنیاز برای طرح ی

چارچهب م ههمی درباره شیهه مطا عه تعلیم و تربیت

در پارادایم پیچیدگی پرداختهاند .آنها با طرح پرسشهای کلیدی پیرامهن عنهانهایی مانند تعرییف نظیام،
تحلیل ساختاری ،روابط میان سطهح و نظامهای فرعی ،عهامل تغییر ،و شیهههای مدلسیازی مسیائل عمیده
ی

چهارچهب را شرح دادهاند ( .)Lemke & Sabelli, 2008به طهر نمهنه ،آنها پس از ادعان به اهمیت

نگاه سلسله مراتبی برای شناسایی سطهح مه هد در نظام اصلی آمهزشی (فراگییران و معلمیان ،گیروههیای
کهچ

 ،کصسها ،ساختمانها ،مدارس ،نهاحی ،3ایا تها ،4ادارههای فدرال یا دو ت مرکزی و کل نظام)

اینگهنه س الها را مطرح میکنند« :مقوهد از تحلیل پهیا (تحلیلی که عملکرد سیطهح گهنیاگهن نظیام در
دورههای زمانی مختلف را در نظر می گیرد) چیست؟ اگر این نظام را برحسی

فراینیدهای پهییا و حیهادث

نهپدید در دوره های زمانی مختلف تحلیل کنیم ،ا زا و واحدهای چنین تحلیلیی چیه خهاهید بیهد؟ اعمیال
زودگذر معلمین و دانشآمهزان ،چگهنه فعا یتهای منسجم در طهل دقایق و ساعتها ،روزهیا و میاههیا را
تشکیل خهاهند داد؟ ] [...شبکههای تعامل ا تماعی با همساالن در کصس درس ،در ا تماع محل زندگی،
و در ا تماعات مجازی برخط ،چگهنه در فرایندهای بلند مدتِ ایجیاد ههییت و شیکلگییری نگرشهیا و
ارزشهای مانیدگار کیه در میدت زمیانی بسییار کهتیاه تویمیمها و اعمیال را تحیت تیأثیر قیرار میدهنید،
1. connectivism
2. Lemke & Sabelli
)3. Local Education Authority (LEA
)4. State Education Authority (SEA
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سهیماند؟ او هیتها ،معیت و مسائل متغیر امعه محلی چگهنه دستهر لسهها و برنامههای نظام آمهزشی
بزرگتر را تحت تأثیر قرار میدهنید؟» ( .)Lemke & Sabelli, 2008; 115در واقیع ،پرسیشهای کلییدی
ِمی

و سییابلی بییه اندیشیمندان تربیتییی کمی

میکنید کییه قبییل از هرگهنیه اقییدام هییت نظریییهپردازی،

چهارچهب یا منظر نظریهپردازی خهد را مبتنی بر م ههای پارادایم پیچیدگی مشخص کنند.
برخصف این نگاه ،اغل

نظریههای تربیتی معاصر ،نظامهای تعلیم و تربیت را بیه مثابیه مجمهعیهای

متشکل از عناصر و فرایندهای مجزایی تلقی میکنند که روابط بسیار اندک ،خطی ،ی

سیهیه ،و سیادهای

میان آنها برقرار است .بهطهر نمهنه ،رابطه خطی و سادهای میان معارف و مهارتهای پایه با برنامه درسیی
در نظریه بنیادگرایی و هد دارد .بهطهریکه برنامههای درسی مبتنی بر ایین نظرییه تنهیا بیهصیهرت انتقیال
ی

سهیه آن معارف و مهارتها از ی

نسل به نسل دیگر اسیت و برنامیههای درسیی هیچگیاه نمیتهاننید

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

 .)2010عصوه بر این ،در نظرییههای تربیتیی مبتنیی بیر پیارادایم سیادگی ،ضیعف روابیط مییان سیسیتمهای
گهناگهن با یکدیگر ،بیشتر قابل مشاهده است .بهطهریکه میتهان اینگهنه اظهار داشت که ایین نظرییهها
بیشتر با بافت فرهنگی ی

امعه مرتبط هستند .ا بته در این مییان ،یعنیی در زمیان غلبیه پیارادایم سیادگی،

دیدگاههایی نیز یافت میشدند که به رابطه نظامهای تربیتی با نهادهای سیاسی و ا تماعی نظیر داشیتند .بیه
طهر نمهنه ،و ه بارز نظریه تعلیم و تربیت انتقادی را میتهان ته ه به همین نهع روابط دانسیت .بیر اسیاس
دیدگاههای نظریهپردازان تربیت انتقادی ،تعلیم و تربیت و نهاد مدرسه به مثابه عیهاملی هسیتند کیه از امیهر
آمهزشی محض فراتر رفته و معانی و استلزامهای مهم سیاسی و ا تماعی پیدا کردهاند .بنابراین ،از نظر آنان
ته ه به زمینههای سیاسی و ا تماعی برای بررسی و فهم کامل نظامهای تربیتی امری کامصً ضروری است
( .)Blake & Masschelein, 2003; Monchinski, 2008از ایین منظیر ،و یهه اشیتراک بسییاری مییان
دیدگاههای تربیت انتقادی و نظریه تربیتی مبتنی بر پارادایم پیچیدگی قابل مشاهده است که مهرد ته ه نیز
قرارگرفته اسیت ( .)Alhadeff-Jones, 2010بیاو هداین ،هنیهز نظرییهای تربیتیی در دوران معاصیر یافیت
نمیشهد که در درون خهد به تمام این روابط برون سیستمی نظر داشته باشد.
 .2به طهرکلی ،بخش عمدهای از نظریههای تربیتی معاصر مانند پایدارگرایی و بنیادگرایی مبتنی بر
واقعگرایی ساده ،هان را به مثابه واقعیتی ایستا و ثابت میدانند .ا بته در این مییان ،نظرییه پیشیرفت گراییی
برخصف نظریههای سنتی ،در هستی شناسی خهد معتقد به تغییرپذیری هان است؛ یعنی همه چیز در هیان
در حال تغییر و تحهل است و هیچ چیز ثابت و پایداری و یهد نیدارد .بیاو هداین ،تلقیی ایسیتایی و ثبیات
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نظریههای تربیتی معاصر حاکم بهده و تنها بیش از نیم قرن بعد ،مت کرانی به دفاع از دییدگاه

تحهل دائمی هان هستی در پارادایمی دید پرداختند .در این خوه  ،همانگهنه که در تهضی م یه
واقعگرایی انتقادی پیچیده توری شد ،هم ماهیت هان و هم ادراک انسانی ،پهیا و نهپدید هستند .از این
منظر ،هان هستی خهدسازمان گر ،غیرخطی ،حساس به شرایط او یه و تحت تیأثیر مجمهعیه قهاعید بسییار
زیاد است .بر این اساس ،دیدگاههای تربیتی ناظر به پدیدههای هان هستی و بهطهر خا  ،هسیتی انسیان،
دگرگهن خهاهند شد .در تأیید این دیدگاه ،برخی صاح نظیران بیا بیازخهانی اندیشیههیای دییهیی اظهیار
میدارند که اتحادی عمیق میان اندیشیههیای دییهیی و اییدههیای کیانهنی پیارادایم پیچییدگی و یهد دارد
( .)Semetsky, 2008برخی دیگر نیز به نظریه تباد ی دیهیی اشیاره کیرده و ادعیان میکننید کیه پهییایی و
استمرار معرفت بشری هنگامی معنا دارد که هان را متغیر و غیر ایستا بدانیم« :بینش اصلی در نظریه تبیاد ی
دانش دیهیی این است که هانی که به واسطه تبادلهای ما در مرکز ته ه قرار میگیرد ،هانی نیست که
در آن بیرون منتظر کشف شدن باشد ،چهن وقتی هان کامصً در مرکز ته ه باشد ،پایانی برای دانسیتن میا
و

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

بر این اساس ،محتها و فرایندهای تعلیم و تربیت با در نظر داشتن این استلزام به تعبیر آسبرگ ،بیستا
و سیلیرز معنای دیگری خهاهد یافت :انتقال دانش درباره واقعیت یا بازنمایی ساده آن به عنیهان هیدفهای
برنامههای درسی حا نمیشهد ،بلکه هدف ،هرچه بیشتر دخا یت دادن دانشآمیهزان در هیان خیهد ییا
مشارکت در آفرینش هانی نه محسهب میشهد ( .)Osberg, Biesta, Cilliers, 2008, p. 205در نتیجیه،
اگر هان هستی و پدیدههای آن پیهسته در حال تغییر و تحهل باشند و هان هستی در هر حظیه صیهرتی
دید به خهد بگیرد ،امکان تسلط کامیل علمیی بیر هیان بیا کشیف قیهانین هانشیمهل و نظرییهپردازی
قطعیتگرا منت ی شده و به گهنهای دیگر از نظریهها باید اندیشید.
 .3از منظر پارادایم پیچیدگی ،فرایند یادگیری در سطهح گهناگهن سیسیتمی (از خردهسیسیتمها تیا
فراسیستمها) قابل بررسی و مصحظه است .بر این اسیاس ،م هیهم یادگیرنیده فقیط بیه افیراد انسیانی اطیصق
نمیشهد ،بلکه موادیق این م ههم شیامل گروههیای ا تمیاعی و کصسیی ،میدارس ،ا تماعیات ،بدنیههای
دانش ،زبانها ،فرهنگها ،گهنهها و غیره نیز میباشد .بیا نظیر بیه م یههیای علییت پیچییده و تعینگراییی
ساختاری ،یادگیری نهعی دگرسازی یا دگرگیهنی در یادگیرنیده تلقیی میی شیهد کیه همزمیان فیزیکیی و
رفتاری است .این امر نهعی دگرگیهنی سیاختاری 1محسیهب میشیهد .از ایینرو ،ییادگیری بیه طیهر قطیع
1. structural
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مشرو به تجربیات خا
ی
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است ،اما معلهل ساختار زیستی-تجربی 1پیچیده یادگیرنیده میباشید ،نیه معلیهل

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

خطی و تعیّنگرایی در پارادایم سادگی است .بیهعبارتدیگر ،هنگیامیکیه ییادگیری برحسی

فراینیدهای

مشروح و پیچیده فهمیده شیهد ،ت اسییر علّیی خطیی معنیای نارسیایی خهاهنید داشیت .همچنیین ،در اینجیا
تعیّنگرایی همانند وضعیت هان طبیعی نیسیت ،بلکیه بایسیتی تصشهیای دییدی بیرای ارائیه تبیینهیای
تعیّن گرایانه در قلمرو تعلیم و تربیت صهرت گیرد .بر این اساس ،یادگیرنیده یی
حال ساخت 2است .بهبیاندیگر ،یادگیرنده ی
وضعیتهای دید و مختلف میباشد و مانند ی

سیاختار سیاختیافته در

واحد پیچیده است که قادر به سازگار کردن خهد بیا انیهاع
عامیل فعیال در مها هیه بیا هیان پهیاسیت .از ایینرو،

یادگیرنده در پارادایم پیچیدگی ههیتی دید مییابد ،بهطهریکه سیستمهای پیچییده در سیطهح مت یاوت
می تهانند مهصهف به ص ت یادگیرنده شهند .بنابراین ،میتهان از پدیدههایی مانند کصس درس یادگیرنده،
مدرسه یادگیرنده ،سیازمان یادگیرنیده و غییره نییز سیخن گ

یت ( Davis & Summara, 2006; Newell,

 .)2008از سهی دیگر ،پارادایم پیچیدگی با حمایت از نظامهای غیرمتمرکز برنامهریزی درسی بر طراحی و
ا ییرای برنامییههای درسییی در سییطهح گهنییاگهن نظییام تعلیییم و تربیییت تأکییید داشییته و حتییی معلمییان و
دانشآمهزان را به اصصح ،تکمیل و بهمیسازی ایین برنامیهها ترغیی

میکنید ( & Doll, 2008; Shihui,

.)Shaodong, 2012

 .4با نظر به م ه تعینگرایی ساختاری ،ت اوت آشکاری میان نحهه تعیّنپذیری سیستمهای مرک
و سیستمهای پیچیده (مانند مه هدات زنده) و هد دارد؛ زیرا عاملهای سیستمهای پیچیده دارای میزانی از
در ه آزادی در کنشهیای خیهد هسیتند (یعنیی دارای در یهای از خهدمختیاری میباشیند) و کنشهیا و
واکنشهای آنها به نحهی پهیا و متغیر (نه ایستا و ثابت) و برخاسته از نهع ساختار سیستمی آنها میباشید.
از اینرو ،تومیمها و کنشهای آدمی (برخصف مه یهدات غیرزنیده کیه بهگهنیهای خطیی تعیّنپذیرنید)
بهگهنهای ساختاری تعیّنپذیر میباشند .بر ایین اسیاس ،ازآنجاکیه سیسیتمهای ا تمیاعی در درون خیهد از
عاملهای انسیانی خهدمختیار بهیره میبرنید ،از پیچییدگی فراوانیی برخهردارنید .بیه همیین خیاطر ،برخیی
پژوهشگران معتقدند که سیستمهای ا تماعی (ماننید مدرسیه) بسییاری از ویژگیهیای سیسیتمهای پیچییده
انطباقی را بازنمایی میکنند .مدارس برای فعا یت در محدوده یی

مجمهعیه نسیبتاً ثابیت از امکانهیا آزاد

هستند ،بهطهریکه در محدوده فرهنگ مدرسه ،سیاستهای رسیمی ،نیازهیای ا تمیاعی محلیی ،منیابع در
1. biological-and-experiential structure
2. a structuring structured structure
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دسترس و زمان میتهانند تومیمهای اتخاد کنند (.)Keshavarz et al., 2012

عدم ته ه به این ویژگی مهم سیستمهای ا تماعی منجر به گسترش و تثبیت نظامهای برگرا شده
و پیامدهای بسیار من ی در پی دارد؛ زیرا این نظامهیا ماهییت خهدمختیار ،آزاد و مسیئه یتپذیر عاملهیای
انسانی را نادیده گرفته و آنها را به مه هداتی من عیل تبیدیل میکننید .بنیابراین ،در نظرییهپردازی تربیتیی
مبتنی بر پارادایم پیچیدگی ،عهامل بری بیرونی مانند تومیمگیریها ،کنترل و ارزشیابیهای باال به پیایین
(به شکل مدیریت متمرکز نظامهای تربیتی) که در بسیاری از نظریههای سیستمی ابتدایی قابلمشیاهده بیهد،
بایستی به حداقل ممکن رسیده و به ای آن ،نهعی عملکرد غیرمتمرکز و مبتنی بر اختیارات درونی مدارس
(یا مجمهعه مدارس ی

ناحیه یا منطقه آمهزشی) مدنظر قرار گیرد.

 .5با ته ه به دو م ه نخست هستیشناسی پارادایم پیچیدگی که تهضی داده شد ،نظرییه تربیتیی
در این پارادایم «وابسیته بیه زمینیه» 1اسیت .در تهضیی ایین اسیتلزام ،هگییس بیا مطا عیه انتقیادی بنیادهیای
معرفتشناختی دو سنت پژوهش کمّی و کی ی ،قا های مشترکی را معرفی میکند کیه شیکلدهنده ایین
دو سنت هستند .به زعم او ،ستجه در میان عناصر مختلف دادهها و یافتن نهعی ا گیهی

مشیابهت2

هیت

پیهند زدن آنها در سطحی عمیقتر و ابیداع اینگهنیه مقه یههیای مشیترک در مییان اشییا( مختلیف (مثیل
همبستگیها ،عهامل کلیدی ،گهنهشناسیها و سلسله مرات ها) که در هر دو نیهع پیژوهش کمّیی و کی یی
روی میدهد ،برای پژوهشهای علهم ا تماعی بسیار اساسی است .هستیشناسی مبنایی این دییدگاه مبتنیی
بر واقع گرایی انتقادی پیچیده است .بر این اساس ،پژوهشگر هنگام ایجاد ا گهی مشیابهت ،در عمیل سیعی
دارد از دریچه ت اوت و تنهع به مشاهده الیههای زیرین بپردازد تا به درکیی از اصیهل مه ید 3دسیت یابید؛
یعنی ستجهی شکلی دقیق از ژرف ساخت .4در اینجا ،نکته قابیل ته یه ایین اسیت کیه در بیشیتر میهارد،
تعمیم و پیشبینی در مهرد انسان و پدیدههای ا تماعی بر مبنای این قا ها با محدودیت مها ه مییشیهد.
تغییییر عصیییق پژوهشییگران علییهم ا تمییاعی بییه سییمت ویژگیهییایی ماننیید ت ییاوت و زمینییهای بییهدن ،اییین
محدودیتها را بیشتر آشیکار سیاخته اسیت .ا بتیه برخیی روشهیای پژوهشیی در مطا عیات کی یی (ماننید
مهردپژوهی) سعی داشتهاند با این محدودیتها مقابلیه کننید ،امیا ایین نیهع تحقیقیات نییز در هنگیام ارائیه
گزارش نتایج و تعمیم یافتههای خهد ،دچار مشکل میشهند .با نظر به این محدودیتها ،پارادایم پیچیدگی

1. Contextual
2. similarity pattern
3. generative principles
4. deep structure
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پیشنهادهای دیدی برای مها هه با مهضهعهایی با ص ات «زودگذر»« ،1تهزیعی»« ،چندگانه» ،و «پیچییده»
ارائه میدهد که در نظریهپردازی تربیتی مبتنی بر این پارادایم باید به آن ته

ه داشت (.)Haggis, 2008

همان گهنه که اشاره شد ،در پارادایم پیچیدگی ،م ه علیت پیچیده ایگزین م یه علییت خطیی
در پارادایم سادگی میشهد .بهعبارتدیگر ،م ههم علیت در این پارادایم تمرکیز زدا میباشید؛ یعنیی هییچ
علت خاصی تعیین کننده ی

معلهل یا چند معلهل معیّن نیست و رخدادهای یی

سیسیتم پیچییده معلیهل

عهامل و علل زیادی میباشند .بر این اساس ،ترکیبی از علتهای چندگانه (در اثر مجمهعهای از تعیامصت
میان عناصر و در ارتبا آن ها بیا محییط) در طیهل زمیان منجیر بیه رخیدادها و وقیایع سیسیتمی (بیا امکیان
پیشبینیپذیری ضعیف) در مقطع خاصی از تاریخ تحهالت آن سیستم پیچیده خهاهد شد و در نتیجیه آن،
ویژگیهای نهپدید سیستم ایجیاد خهاهنید شید .همچنیین ،بیه خیاطر چنیدعاملی و متعیدد بیهدن علییت در
سیستم های پیچیده ،مطا عه عناصر داشده از سیستم (و نظام تعاملی آن) ناممکن میشهد؛ زیرا عناصیر هیر
سیستم پیچیده به این د یل که دارای نهعی هستی رابطهای هستند ،خیارج از روابیط و تعیامصت خا
قابل درک و فهم دقیق نیستند .مطا عه تعامصت ی

شیان

سیستم نیز مستلزم مصحظه آنها در شبکه گستردهای از

تعامصت درون سیستمی و برون سیستمی در طهل زمان میباشد.
از این منظر ،شیهه بدیلی برای مطا عه انهاع نظامهای تعاملی منحوربهفرد (بهطهر خا  ،ی

نظیام

تربیتی) پیشنهاد شده است .برخصف رویکردهای پژوهشی متداول که مطا عه این نظامها را بر اساس ا گهی
مشابهت منه به بررسی مهارد مشترک میداند ،پارادایم پیچیدگی به همان اندازه که شباهتها را میبیند،
بییه ت اوتهییا نیییز ته ییه میکنیید .شییکل ( )1بییه مقایسییه نمییادین اییین دو شیییهه پییژوهش پرداختییه اسییت
( .)Haggis, 2008, p. 161در توهیر (ا یف) ،هیر یی
(از نظامهای دیگر) مهرد مقایسه قرارگرفته و ی
مشخص میشهد .در توهیر (ب) ،هر ی

از میهارد من یرد بیهطهر مقطعیی 2بیا میهارد دیگیر

مهضهع مرتبط با ویژگیهیای مشیترک میهارد مختلیف

از مهارد از حا تعامصت مت اوت نظام خا

خهد در سیطهح

گهناگهن مهرد تحلیل قرارگرفتهاند .به طهر نمهنه ،میتهان روشهای پژوهش مربه بیه تیأثیر یی
تییدریس خییا

بییر یییادگیری چنیید دانشآمییهز (از ی ی

روش

کییصس درس) بییا تعییامصت سیسییتمی مت ییاوت

(مانند خانهاده و فرهنگ مت اوت) را مدنظر قرار داد و مغا طههای روششناختی نه تیه در آنهیا را آشیکار
ساخت .فرایندهای پژوهشی متداول بر این اساس استهارند که ابتدا تغییرات رفتاری (ییادگیری) حاصیل از
روش تدریس م روض در تعدادی از دانشآمهزان مشاهده شده و سپس ،با انتزاع ویژگیهیای مشیترک و
1. fleeting
2. cross-sectionally
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مشابه به تبیین میزان اثربخشی روش تدریس م روض پرداخته و سپس آن را تعمیم میدهند .به طهر نمهنیه،
مغا طه تجانس 1در این فرایندهای پژوهشی کامصً آشکار است .بهزعم اسکات ،این مغا طه زمانی بروز می-
کند که «او صاف م روض برای گروهیی از افیراد ،قابیل اطیصق بیه انسیانهای دیگیری تلقیی میشیهد کیه
مختوییات آنهییا مهردبررسییی قییرار نگرفتییه اسییتCited in Shabani Varaki, Baghgoli, ( ».

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

از دانشآمهزان میتهاند تهضیحات مت اوتی برای رفتارهای (یادگیری) مشترک آنها داشته باشید؛

زیرا رفتارهای هری

از دانشآمهزان تحت تأثیر عهامل متعددی (به ز روش تدریس) میباشد.

شکل  :1مقایسه نمادین دو شیوه پژوهش (تجرید مقطعی متعارف و تجرید نظامهای پویا)
نکتهه :بیضییهای متییداخل تویهیر (ب) نماینیده سییطهح متعیدد یی

نظییام خیا

درونیترین بیضی یا نخستین سط از چند نظام مت اوت هستند .دایرههای کهچ
ی

هسیتند و بیضیییهای تویهیر (ا یف) نماینییده
درون هر بیضی (در هر دو توهیر) نیز نماینیده

ویژگی هستند.

بنابراین ،هستیشناسی پیارادایم پیچییدگی تیأثیر مهمیی بیر تیدوین نظرییه تربیتیی خهاهید داشیت.
بهعبارتدیگر ،روششناسی نظریهپردازی مبتنی بر پارادایم پیچیدگی در مطا عه نظامهای متعامل گهنیاگهن
1. homogeneity fallacy
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مانند نظام تربیتی ،بایستی زمینه و بافت را مهرد تأکید قرار دهد .در نظر گرفتن افراد در بافتهیای مت یاوت
ا تماعی و فرهنگی بهعنهان نظامهای پیچیده و پهیا ،امکان تهضیی ت اوتهیای بیه ظیاهر مشیابه را فیراهم
میسازد.
نتیجه
این پژوهش ،پس از نقد م ههای هستی شناختی تأثیرگذار بر نظریههای تربیتی معاصر کیه تحیت
پارادایم سادگی شکل گرفتهاند (یعنی واقعگرایی ساده ،علیت خطی ،تعینگرایی) ،به دنبیال معرفیی برخیی
استلزامهای نظریهپردازی تربیتی مبتنی بر پارادایم پیچیدگی بهد .برای این منظهر ،نخست به تهضی مختور
م ههای هستی شناختی پارادایم پیچیدگی (یعنی واقعگرایی انتقادی پیچیده ،علیت پیچیده ،و تعینگرایی
ساختاری) پرداخته شد .سپس ،برخی از استلزامهای تدوین نظریه تربیتی با اتکا به این م هها مهردبررسیی
قرار گرفتند.
بر این اساس ،نشان داده شد که نظام تعلیم و تربییت در پیارادایم پیچییدگی ماننید یی
پیچیده ،خهدسازماندهنده و چندالیه است که در هر ی

فراسیسیتم

از سطهح و الیههای آن زیرسیسیتمهایی حیاوی

عناصر و عامل های (انسانی و غیرانسانی) مرتبط با یکدیگر و هد داشته و با سازوکارهای پیچییدهای عمیل
میکنند .مجمهعه این روابط سازنده شبکهای گسترده هستند که طبق نظریه کنشگر -شبکه و بیا تأکیید بیر
بافت و زمینه نظام تربیتی ،شرایط دیدی برای ته ید دانش بیه و یهد آورده اسیت .بیر ایین اسیاس ،تلقیی
دیدی از م اهیم یادگیری و یادگیرنده پدید میآید .بهعبارتدیگر ،م ههم یادگیرنده فقط به افراد انسانی
اطصق نمیشهد ،بلکه مویادیق ایین م هیهم شیامل گروههیای ا تمیاعی و کصسیی ،میدارس ،ا تماعیات،
بدنههای دانش ،زبانها ،فرهنگها ،گهنهها و غیره نیز میباشد .از اینرو ،یادگیرنده در پیارادایم پیچییدگی
ههیتی دید یافته است ،بهطهریکه سیستمهای پیچیده در سطهح مت اوت میتهاننید مهصیهف بیه صی ت
یادگیرنده شهند .همچنین ،در نظریهپردازی تربیتی مبتنی بر پارادایم پیچیدگی ،عهامل بری بیرونیی ماننید
تومیمگیریها ،کنترل و ارزشیابیهای باال به پایین (به شیکل میدیریت متمرکیز نظامهیای تربیتیی) کیه در
بسیاری از نظریه های سیستمی ابتدایی قابل مشاهده بهد ،بایستی به حداقل ممکن رسیده و به ای آن ،نهعی
عملکرد غیرمتمرکز و مبتنی بر اختیارات درونی مدارس (یا مجمهعه مدارس ی

ناحیه یا منطقه آمهزشی)

مدنظر قرار گیرد .عصوه بر این ،با ته ه به ماهیت تحه ی هان هستی ،مهمترین هیدف برنامیههای درسیی
دخیل کردن هرچه بیشتر دانشآمهزان در هان خهد یا مشارکت در آفرینش هانی نه میباشد .در نتیجه،
اگر هان هستی و پدیدههای آن پیهسته در حال تغییر و تحهل باشند و هان هستی در هر حظیه صیهرتی
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 امکان تسلط کامیل علمیی بیر هیان بیا کشیف قیهانین هانشیمهل و نظرییهپردازی،دید به خهد بگیرد
.قطعیتگرا منت ی شده و به گهنهای دیگر از نظریهها باید اندیشید
در مصحظیات برخیی نظرییههای تربیتیی در

قابل دکر است که هرچند این تلقیها بیه طیهر خیا

 اما تأکید بر آن در اینجا بدان خاطر است که ایین اسیتلزام بایسیتی،پارادایم سادگی نیز مدنظر قرارگرفتهاند
 بسییاری از آمهزههیای پیچییدگی قبیل از، همچنین.در مرکز ته ه نظریهپردازی در این پارادایم قرار گیرد
شکلگیری پارادایم پیچیدگی در نظریهها و رویکردهای معاصر قابلردیابی هستند و نقش اصیلی پیارادایم
.چتر واحد نظری است

مذکهر معبندی و حمایت از همین نظریهها و رویکردهای دید در دیل ی
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