
 
 
 
 
  

  

  يفاز کیآنتروپ ندیتحول نظام آموزش و پرورش در فرآ نییتب

  

  ٢يمهرداد مظاهر، ١يقنبر درضایحم

    25/9/92 تاریخ پذیرش:  7/1/92 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

 
نظـام    نیا تحول درهدف اصلی این پژوهش، تبیین تحول نظام آموزش و پرورش با رویکرد سیستمی است. 

مـورد مطالعـه قـرار     يو رشد فاز ها ستمیس) یو نگانتروپ ی(آنتروپ کیآنتروپ یتحول یبیترک ندیفرآبا نظر به 

 نـد ییک حالت یـا قـانون کلـى در فرآ    »یروپو نگانت یآنتروپ« کیآنتروپ دهی.  از دیدگاه سیستمی، پدگرفت

ول نظام آموزش و . تحدارد یمتعادل و موازنه نگه  را در ها ستمیسپیوسته که  باشد یم ها تغییر و تحول سیستم

شکل   ستمیس کیدر  یو تحول یجیتدر راتییتغ یاضیمدل ر يبر مبنا »يفاز کیآنتروپ« ندیپرورش در فرآ

تحـول نظـام    یو بررسـ  لیـ تحل بیـانگر آن اسـت کـه    بـه تحـول    نینگرش نو  نیحاصل  از ا جی.  نتاردیگ یم

و ابهام را بـه    تر قیرا دق ها بیت که تقراس یانطباق اریبس یمدل يفاز کیآنتروپ ندیآموزش و پرورش در فرآ

  .کند یم سازيمدل  ستمیاز س یعنوان بخش

  نظام آموزش و پرورش ،  تحول يمنطق فاز  ،ینگانتروپ  ،یآنتروپهاي کلیدي: واژه

                                                
 abc.ghanbari@yahoo.com ،و بلوچستان ستانیدانشگاه س یعموم یارشد روانشناس کارشناس . 1

 .و بلوچستان ستانیدانشگاه س اریدانش.  ٢

  .يفاز کیآنتروپ ندیتحول نظام آموزش و پرورش در فرآ نییتب ).1392(قنبري، حمیدرضا؛ مظاهري، مهرداد 

  . 151 -172)، 2( 3،نامه مبانی تعلیم و تربیت پژوهش
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  مقدمه

است.  روبه رشدشتابان و  ،و آهنگ تغییر کند یمآموزشی به سرعت تغییر  يها نظاممحیط پیرامون 

 بهگذشته را حفظ کنند و میل  توانند ینمو ساختارهاي آموزشی  ها نظامتغییرات گریزناپذیرند و بسیاري از 

است که در  يندیفرآ . به عنوان نمونه، پدیده جهانی شدنابدی یمآنها تجلی  به عنوان اصلی پایدار در 1تغییر

بدیهی است  .شود یم انینما ها نظامآن  رییدر تغ یطیداشته و به عنوان بستر مح ریتأث یآموزش يها نظام رییتغ

  2بهبودند. هستاز فرآیند تغییر  متأثر، خواه ناخواه تا حدودي ها نظاممانند دیگر آموزشی نیز  يها نظامکه 

و اصول کاربردي  ها ارزش، فرآیندي برنامه ریزي شده و اصولی (نظامند) است که با بهره گیري از ها نظام

مبتنی بر فلسفه  يها آرمانو  ها هدفدر راستاي تحقق  یو گروهایی فردي افزایش اثربخشی و کار یدر پ

  ).  1935 ،3سسیل و(واندال  باشد یماجتماعی و فرهنگی و آموزشی  يها نظاموجودي آن 

بخواهیم نظام آموزش و پرورش را به صورت یک کل یگانه و پویا درك کنیم، با  چنانچه

 دهند و هر رکز توجه قرار میت، اجزایی از نظام آموزش را در مدشواري مواجه خواهیم شد. اغلب تحقیقا

. براي اینکه بتوان تصویري کلی از کنند یماي تمرکز ویژه  يها کانونبر رویکردهاي نظري، با نظر به  یک

. تعریف و توصیف کرد نظامرا به صورت یک  دست آورد، الزم است آنه نظام آموزش و پرورش ب

را در چارچوب یک مدل   متقابل اجزاي گوناگون آن يها و کنش روابط ،کلی مفهوم پردازي یک نظام

هاي  هاي مشترك بسیاري از محیط توان ویژگی یک چارچوب مفهومی که در آن می ،سازد میسر می

ند و مجموعه اي از اجزاء و اعضاء است که در تعامل با یکدیگر 4نظام یا سیستم .آموزشی را مالحظه کرد

(عباس  باشند یمهدف کل نظام  نیتأمهدف و کارکرد مشخص بوده ولی در کل در پی داراي  کیهر 

ها نظام اصلی بوده که دیگر زیرنظام ، زیر 5هااین مجموعه یکی از اعضاء یا زیرنظام  ). در1389 ،زادگان

یوند محوري کامالً پنظام . کارکرد اصلی نظام با کارکرد زیر شوند یممحور آن مهندسی و ساماندهی  بر

قلب نظام است. سالمت و کارکرد مناسب آن  محوري، نظامزیر به واقع،دارد. ي خورده و همگونی زیاد

  .)1388(ناظمی،  ها خواهد بوده سالمت و کارکرد مناسب دیگر زیرنظام الزم

محدود به یک دستگاه و وزارتخانه دانست. حتی اعتبار کردن  توان ینمو پرورش را  آموزشنظام  

. نظام کند یمزش و پرورش به یک وزارتخانه با همین عنوان قرین صحت نبوده و ابهام زایی نظام آمو

وزه آموزش و پرورش که کارکردي مرتبط با ح را آموزش و پرورش به صورت عام همه ساختارهایی

                                                
1 . chang 
2 . development 
3   . Vandal & Cecil 
4 . system 
5 . sub systems 
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موزشی و و مراکز آ مؤسسات، نهادها، ها سازمانها، ، وزارتخانهها دستگاه ، از قبیلجامعه دارند يها انسان

از مقاطع آموزشی  کیهر  پژوهشی و تبلیغی دولتی و غیر دولتی، رسمی و غیر رسمی و دینی و مذهبی در

 با کارکردهاي مختلف در راستاي پیشبرد پیچیده و شامل زیرنظام هاي تواند یمگیرد که خود  یدر برمرا 

  جامعه باشد. نبر آجوامع مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت منوط  يها آرمانو  ها هدف

، 1دروندادمانند  ییها مفهوممبتنی بر رویکرد سیستمی با  نظام آموزش و پرورشیدر ترسیم  

از محیط خود اطالعات، مواد، افکار   4در رویکرد سیستمی ها نظام. میشو یممواجه  3و بازخورد 2برونداد

افرادي که  ،د. به عالوهنکن ریافت میصورت درونداد درا به  تازه، منابع مالی و افرادي براي اشتغال در آن

بعضی از  .در محیط تعلق دارند ها گروهها و  از قبیل خانواده ها نظامکنند، به سایر  در سازمان کار می

 .بعضی دیگر چندان اهمیت یا فوریت ندارند و اند دروندادهاي محیطی براي بقاي سازمان حیاتی و اجباري

شود، مثل کار  گردد، برونداد نامیده می شکال مختلف به محیط بر مییا سازمان که در ا نظامحاصل کار 

افت تحصیلی و تولید  دانشگاه، هاي آن، دانش آموختگان یک صورت یافتهه تکمیل شده یک تحقیق ب

این است که سازمان با کسب اطالعات درباره نتایج کار  بازخورد ساده معناي د.جدی فناورياطالعات یا 

آورد و با دریافت اطالعات تازه از محیط، خود را با  خود تجدید نظر به عمل می يها تیعالفد ینخود در فرا

مدیران یک سازمان وضعیت فعلی و نتایج  به طور نمونه، .سازد محیط سازگار می يها يازمندینتغییرات و 

ت بازخورد از محیط یا با دریاف و کنند مطلوب مقایسه کرده به اصالحات الزم اقدام می يها هدفکار را با 

در تعامل با یکدیگر در نظام آموزش و پرورش، دروندادها و بروندادها  .آورند تغییرات الزم را به عمل می

. ابدی یمپایه فلسفه وجودي آموزش و سیاست گذارهاي درونی و بیرونی ادامه  براین امر  هستند ودائمی 

  ).1392مدارس، ی(شبکه ملباشد یم تأملآن  قابل  نتایج حاصل از این فرآیند در اخذ بازخورد از لذا،

نه فعالیت جداگانه است آن  يتعامل بین اجزا  حاصلنظام آموزش  و پرورش  ،تفکر سیستمیدر 

آموزشی  يها نظام، در بررسی که یدرحال. شاخص هر نظام آموزشی است خصوصیاتاین ویژگی از  .آنها

 و با، یک کل است نظام ،بنابراین .دهد یمخود را از دست مهم  يها یژگیو، میکن یمرا تجزیه وقتی آن 

آموزشی  یک نظام يها یژگیوروشی غیر از تحلیل براي درك رفتار همچنین،  تحلیل قابل درك نیست.

براي تفکر سیستمی یک موضوع کلیدي  اساساً و کند یمرا جبران  این نقص 5ضروري است . ترکیب

                                                
1 . input system 
2 . output system 
3 . feed back 
4 . system approach 
5 . synthesis 
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  ).1392مدارس، ی(شبکه مل هم هستند در واقع، تحلیل و ترکیب مکمل. است

درك ما از آن  ،مورد بررسی سیستماست که با بسط  نیبر ااعتقاد نظام آموزشی در تفکر سیستمی  

توجه  ي نظامبین اجزا 1با محیط و نیز تعامل کارکردي نظام، به تعامل بر آنعالوه  و ابدی یمافزایش 

بسته،  يها ستمیس. حد غایی شوند یمتقسیم  3و بسته 2باز به دو دسته ها ستمیسدر تفکر سیستمی، . شود یم

طور ه و سیستم ب باشند یممرزها کامالً بسته و غیر قابل نفوذ  ،منزوي سیستم. دریک سیستم منزوي است

، شود یمیک سیستم زنده منزوي در طی زمان غیر قابل نگهداري  . از این رو،کامل از محیط خود جداست

آموزشی به عنوان  يها نظام. کند ینمغذا یا سوخت) به سیستم راه پیدا رژي (مانند ان مواد مورد نیاز زیرا

. اما باید در کند یمماده، انرژي و اطالعات به داخل آن راه پیدا  و شوند یمباز در نظر گرفته  يها ستمیس

و اطالعاتی را که . یک سیستم آموزشی، انرژي شوند یمبه تناوب باز و بسته  ها ستمیسنظر داشت که بعضی 

. دهد ینم ، اما اجازه ورود انرژي و اطالعات مخل را کند یمبراي کارکرد صحیح خود الزم دارد وارد 

  ).310 ،2005باید احتیاط کرد (ریتزر،  ها ستمیسبراي این » باز«لذا، در استفاده از لفظ 

آن، روابط و کنش و معناي ضمنی باز بودن سیستم این است که میان سازمان و محیط پیرامون 

شامل همه آن چیزهایی است که نسبت به آن خارجی نظام آموزشی متقابل وجود دارد. محیط  يها واکنش

الزم  پیرامونی است.  يها ستمیسمحیط شامل تمام  دهند. معموالً را تحت تأثیر قرار می نظام گونه ايبوده به 

عنوان   بهآن  ينگرش سیستمى به کلیه عناصر و اجزاآموزشی مبتنی بر  يها نظامتبیین  که در ذکر استه ب

هاى محلی، ملی،  و با لحاظ نمودن ویژگىتوجه شده  ،دارندمتقابل  کنشهاى باز که با محیط خود  سیستم

  .شود یممبادرت  نظام آموزش و پرورش اى و جهانى به کشف قانونمندى تحوالت  منطقه

  

  ی تحول نظام آموزش و پرورش در رویکرد سیستم

 ؛تحول شکل گرفته و لحظه به لحظه تغییر در آن ساري و جاري است نظام هستی برپایه تغییر و

 تحوالت شگرف و به تغییر و توان یمعصر حاضر  يها یژگیواز بارزترین  پایان است. سکون، مرگ و

ه هاي دیگر بسیاري از پدید انجام کار و يها روش اجتماعی، يها ارزشمداوم در طرز تفکر، ایدئولوژي، 

 ها سازمانباید به منظور ایجاد تحوالت سازنده و موثر در  تغییر اجتناب ناپذیر است و اشاره کرد. زندگی

سمت را به  ها سازماندارد که راهبرهایی آن را طراحی و مدیریت کرد. جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع 

                                                
1 . functional interaction 
2 . open system 
3 . close system 
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 سازد یمی رهنمون و شرایط اضطراري محیط اه بحرانحل  و اندیشه دربارهخود  يها تیظرففعال کردن 

  ).1376نز،ی(راب

با محیط همواره نسبت به  بودن و تعامل  دلیل بازه نظام آموزش و پرورش بدر رویکرد سیستمی، 

و در جهت ایجاد تحول و نوآوري به عنوان یک ساختار در تالش  دهد یمفرآیند تغییر واکنش نشان 

باورها  ،ها شهیاندفرایند ذوب شدن  شامل تواند یم. تحول نظام آموزشی )1377(آقایی فیشانی،دائمی است 

با آخرین پدیده انطباق  یاو آموزشی  جدید يها نظاماستقرار  نوین و يها ارزشتثبیت ، رفتارهاي سنتی و

به معناي خروج از باورهاي  1تخلیه تواند یمنظام آموزشی  در تحولبه عبارت دیگر، . باشد هاي روز

مبتنی آموزشی ورود به باورهاي صواب مدیریت نوین  تحلیه به معنايو  سنتیآموزشی ب مدیریت ناصوا

موفق با اولویت مصالح نظام  يها میتصمعملی نمودن  اجرا و تجلیه ظهور خدمات، و یا معرفت عقلی بر

  ) . 1385 ،(جلیل خانی آموزشی باشد

تغییر  ،آموزشی يها يازمندینبت به تغییر که نسدانست » نظامی نوآور« توان یمنظام آموزشی را 

خود را ، شکل و نحوه تولید با تجدیدنظر درو جامعه واکنش نشان داده  اتتغییر و کارکردي يها مهارت

در مورد فرایند تغییر انجام داده  اي تحقیقات گستردهبراي نخستین بار که  »2مورت« ،البته .سازد یممتحول 

 گویی به نقش خود در در پاسخ ها نظامقابلیت  ري ترجیح داده و نوآوري راواژه تطبیق را به نوآو است،

 یند تحول وآفر  یک نظام آموزشیتغییر در ، 3هنسن تعریف . طبق)1373، (شیرازي کند یمجامعه تعریف 

نظام منظورها یا بروندادهاي پاره اي از واحدهاي  ،ها یمشخط  ساختارها، دگرگونی است که در رفتارها،

تغییر در بسیاري از  نوآوري و دو مفهوممشابهت  با توجه به نزدیکی و. )1370،330(هنسن، دهد یمرخ 

پیتر دراکر نوآوري را یکی از  .اند شدهاین دو واژه اغلب مترادف در نظر گرفته  منابع و متون علمی،

از اصول  تغییر و نوآوري را یکی 4فایول. )51 ،1380(سرمد،داند یمهشتگانه سازمان  يها هدف

معتقد است محور موج سوم را خالقیت و نوآوري  5الوین تافلر و کند یممدیریت معرفی  گانه چهارده

) و 1971( 6شون و مانند تافلر پردازان هینظر برخی دیگر ازدیدگاه  .)1377،(آقایی فیشانیدهد یمتشکیل 

سرعت تغییرات را  روند و نندتوا ینمامروزي  يها نظام) نیز حاکی از آن است که 1993برگ کوییست (

                                                
1 . evacuation 
2 . Myrtle 
3 . Hansen 
4 . Fayol 
5 . Toffler 
6 . Shaun 
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 تطابق و براي آموختن، ییها فرصترا به  ها یثباتبی  و ها نوسان تردیدها، توانند یممتوقف سازند بلکه تنها 

  .)42، 1379 مطلوب تبدیل کنند(سنجري، یخوان هم

 بهبود و ها نظامبهبود  در بالندگی و توان یم آن رگذاریتأثضرورت تحول را عالوه بر عوامل 

 چونتحت فشار عوامل متعددي  ها نظامدر  ه تحولبه وجود آورندعوامل  یافت.نیز کیفیت زندگی 

پیچیدگی وقایع، سرعت پیشرفت فناوري، افزایش رقابت چشمگیر در ارائه خدمات و تولیدات و نیاز 

بل تغییر و تحول را در مقا  ها نظامدر مجموعه نظام هستی قرار دارند. این عوامل  ها انسانطبیعی و درونی 

   ).1388،ی(ناظمکند یمبرنامه ریزي جدي  خلع سالح نموده و آنان را وادار به پذیرش و

قابل اندازه گیري  ،واقعی شفاف، چرایی روشن و باید با چیستی ودر نظام آموزشی اهداف تحول 

در اینجا . ابدی یمجلی ت»  تیو تربفلسفه تعلیم « که در قابل  قابل انعطاف باشد مدون و در محدوده زمان،

این تحول چگونه و توسط چه  نیازمند تحول است؟نظام آموزشی که چرا  شود یماین پرسش مطرح 

پرورش منطبق  از تحول چیست ؟ آیا تحول در آموزش و و پرورشف آموزش هد  ؟شود یمکسانی انجام 

زمینه  ،نظام آموزشیبه نیاز درونی  توجه ؟افتد یمدر چه فرایند زمانی اتفاق و  موجود است؟ يها تیواقعبر 

صرفاً تجویزي و با صدور دستورالعمل قابلیت اجرایی  تواند ینم و تحولتغییر  .شود یمساز ضرورت تحول 

زمینه حرکت  ها دستورالعملترسیم مسیر حرکت از طریق  با وضع قوانین و مقررات و توان یمیابد. البته 

نسخه واحدي از  توان یمپس چگونه  نه کافی . رط الزم است واین ش نمود کهقانونی تحول را هموار 

چرا که  ،تبدیل مشکالت به فرصت است، رونده شیپ يها نظامهنر  تجویز نمود؟ ها نظامتحول براي همه 

را با دانش و درایت مدیریت به  ها آناز مشکالت موجود در مسیر تحول استقبال کرده و  ها نظاماین 

ایجاد فلسفه نظام آموزشی پویاست که ساختار نظام آموزشی را در نیازمند  تحول .کنند یمفرصت تبدیل 

تواناسازي افراد براي انجام  نظیرفلسفه آموزش و پرورش  تعبیرهاي مختلفجهت اعتالي آن پیش برد. 

نکته اشاره دارد  نیبر ا) 1379 ،(کوهستانی آموزش شغل و )1362 ،(مطهري شغل، زیستن با خود و دیگران

در  ،و فلسفه ایی منسجم است. لذا ها هدف، ها ارزشانتخاب  ،مسئله نیتر مهمنظام آموزشی موفق  که در هر

 يوم از سوامد هايدیو تهد ها چالشبا  ینظام آموزش و پرورش همواره فلسفه آموزش ی بهستمیس کردیرو

و  ها بیآس ییشناسا ،ها فرصتبه  هادیتهد نیا لیتبد مانند ییها ضرورت ،رو نیاز ا .باشد یممواجه  طیمح

انسانی در سازمان به عنوان مقدمه  یرويهاي ن شهیو اندتغییر در دانش، نگرش، باورها  ،ها قوتآن به  لیتبد

 یتجل ینظام آموزش در هر یدائم ندیصورت فرآه که ب شوند یم یتلق مستمر و داریتحول پا ایجاد بر يا
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قابل بحث و در فرآیند تحول نظام آموزش و پرورش » 1ها ستمیسآنتروپی « موضوع در این میان،. ابندی یم

  .باشد یمبیشتر  تأملنیازمند 

  

  تحول نظام آموزش و پرورش    فرآیند آنتروپی در
  

توسـط  ترمودینـامیکی   يهـا  سـتم یسمطالعـه   در نـوزدهم  قـرن  در کـه  اسـت  مفهـومی  2آنتروپـی 

ر گرفـت. مطـابق قـانون دوم ترمودینامیـک     ابداع شـد و موضـوع قـانون دوم ترمودینامیـک قـرا      3کالزیوس

 توانـد  ینمـ ، امـا  کنـد  یمو یا به حداکثر میل  ماند یم، آنتروپی یا ثابت  4دریک سیستم ترمودینامیکی منزوي

تا آنتروپی به حـداکثر   شود یمکاهش پیدا کند. به این ترتیب دریک سیستم منزوي، بی نظمی بیشتر و بیشتر 

انـرژي الزم بـراي انجـام کـار      کـه  يطـور یا از هم پاشیدگی خواهد بـود، بـه    خود برسد. این حالتی از افت

 تـر  گـرم اضـافه شـود، سیسـتم     توانـد  ینمآنجا که دریک سیستم منزوي هیچ انرژي گرمایی  وجود ندارد. از

 ، آنتروپیشود یمرفته رفته گرما کم  که یدرحال. شود یمیا سردتر  ماند یم، بلکه در همان دما باقی شود ینم

. این حالـت گـاهی مـرگ    شود یم. حالت حداکثر آنتروپی، تعادل ترمودینامیک نامیده کند یمافزایش پیدا 

که در طبیعت هسـتند، برگشـت ناپذیرنـد؛ یعنـی      آن گونهترمودینامیکی  يها ستمیس. شود یمسیستم خوانده 

یزیک، کار و آنتروپی رابطـه  . در فکند یمسردتر جریان پیدا  يها قسمتبه  تر گرم يها قسمتانرژي تنها از 

 عبـداهللا ( عکس دارنـد. راه اصـلی کـاهش آنتروپـی، انجـام دادن کـار از طریـق مصـرف انـرژي آزاد اسـت          

شیمی، مهندسی، زیسـت   در رشته هاي مختلف  فیزیک،این مفهوم بعدها ). 1388و شاه محمدي،  ییرزایم

 ریزي برنامه جامعه شناسی، درمانی، روان ات،نظریه اطالع ،ها ستمیسانسان شناسی، نظریه  اقتصاد، شناسی،

که انرژي آزاد بـراي انجـام    زنده ریغزنده و  يها ستمیسآنتروپی در تمام  گرفت. قرار استفاده مورد شهري

کار دارند، وجود دارد. عالوه بر ترمودینامیک، در فیزیک و نظریه اطالعات معادله آماري آنتروپی توسـط  

  ).1391(منوري، شدمطرح  6و شانون 5بولتزمن

گونـاگونی ارائـه شـده اسـت. تعریـف اصـلی        يهـا  فیـ تعرخارج از ترمودینامیک، براي آنتروپـی  

به خصـوص در   8دیگري مانند عدم قطعیت يها عبارتسیستم است. هرچند  7آنتروپی بی نظمی یا فروپاشی

                                                
1. systems entropy  
2 . entropy 
3. Clausius  
4.  isolated  
 5 . Boltzmann 
6. Shannon 
7. dissipation 
8. uncertainty 
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ی آنتروپـی، انـدازه گیـري    اسـت. نقـش اصـل    کار رفته بهزمینه ارتباطات، آمار، اطالعات و ادبیات اجتماعی 

فقـط بـر مفهـوم     تـوان  ینمـ وضعیت سیستم است. براي صورت بندي یک نظریه در مورد پیچیدگی جامعـه  

کـار  ه ترمودینامیکی ب يها ستمیس مطالعه  در نوزدهم قرن در که است مفهومی 1آنتروپیتعادل تکیه کرد. 

انسـان شناسـی،    اقتصاد، ،ی، زیست شناسیشیمی، مهندس بعدها در رشته هاي مختلف  فیزیک،  شد. گرفته

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  شـهري  ریـزي  برنامه جامعه شناسی، درمانی، روان نظریه اطالعات، ،ها ستمیسنظریه 

دارد.  که انرژي آزاد بـراي انجـام کـار دارنـد، وجـود      زنده ریغزنده و  يها ستمیسآنتروپی در تمام  .گرفت

 3و شـانون  2توسـط بـولتزمن  معادلـه آمـاري آنتروپـی    نظریه اطالعـات  عالوه بر ترمودینامیک، در فیزیک و 

 کیـ بـه   ازیـ ن دهیـ چینظام پ کیشناخت  يدر نظر داشت که برا یستیهمواره با ).1391 ،ي(منور مطرح شد

) متغیرهاي کالن تحول نظام آموزش و پـرورش  1مدل موفق بایستی  ، یکاین رو. مدل کارآمد وجود دارد

برجسـته کـل نظـام آمـوزش و      يهـا  یژگیو) عالوه بر مشخص کردن 2 ؛ا مشخص کندر ها آنو روابط بین 

مهم فردي (متغیرهاي خرد) را  نشان دهد تـا رفتـار افـراد در آن زمینـه نظـام       يها یژگیوپرورش، مدل باید 

 در ارتبـاط ) مدل باید نشان دهد که چگونه متغیرهاي خرد و متغیرهاي کالن با هم 3 ؛آموزشی  فهمیده شود

، مدل باید مشکل خـرد /کـالن را در نظـر بگیـرد     طور خالصهاند تا یک کل کارکردي را تشکیل دهند. به 

که در مسیر تحول نظام آموزشی یک مشکل بزرگ و حل نشده تحول شناسی در فلسفه آموزش و پرورش 

داخـل سیسـتم و    يهـا  بحـران فشارها و ) 5 ؛براي تحلیل تغییرات در طی زمان مناسب باشد) 4 ؛شود یمتلقی 

کـه بقـا و کـارکرد نظـام آموزشـی را       يو موارد شود یمهمچنین عواملی که باعث به هم پیوستگی سیستم  

واقعیت تجربی تاکید کنـد و عوامـل     مشاهدهبر هستی فیزیکی و  نباید تنها) 6 ؛را شامل شود کند یمتضمین 

شـد تـا یـک نظـام آموزشـی انسـانی را مـورد        به قدر کـافی انسـانی با  ) 7 ؛ذهنی هستی انسان را نادیده بگیرد

که چقدر علمی باشد و بتواند تبیین و پیش بینی  کنـد. مـدلی کـه نظـام     این  از صرف نظر ،بررسی قرار دهد

  فلسفه وجودي آن بررسی کند، شاید علمی باشد اما واقعی نخواهد بود. ها و ارزشآموزشی را در غیاب 

روشـی  بـه عنـوان    توانـد  یمـ و  شـود  یم) سیستم شناخته سطح یاآنتروپی به عنوان شاخص وضعیت (

دقیـق ریاضـی و    يهـا  فیـ تعرشـود. آنتروپـی    قلمـداد   4تعریف و اندازه گیري قابلیت نگهـداري  مهم براي

به عنوان درجه اي از بی نظمی و ناپایداري و افـت در سیسـتم   آن را طور تقریبی ه ب توان یمآماري دارد، اما 

. اگر آنتروپی پایین دهد یمدست  سیستم قابلیت نگهداري را از ،ی نظمی باال باشدتعریف کرد. اگر درجه ب

                                                
1 .entropy 
 2 . Boltzmann 
3. Shannon 
4. sustainability 
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بـه  بـا تغییـرات انـرژي آزاد دارد.     معکوسـی است. تغییرات آنتروپـی رابطـه    تر آسانباشد، نگهداري سیستم 

 اگـر هـیچ انـرژي در سیسـتم     و دیـ آ یمـ اگر انرژي براي انجام کار مصرف شود، آنتروپی پـایین   که يطور

  ). 2001، ١(بیلی کند یما افزایش پیدا ی ماند یمنباشد، سطح آنتروپی آن ثابت 

به دنبـال مـدل    ها ستمیس. نظریه عمومی شود یممطرح  2ها ستمیسنظریه عمومی  تحتنظریه آنتروپی 

 ،. بنـابراین باشـد  یمـ نظر از اجزاي خاص آنهـا   صرف ها ستمیس  و روابط مشترك میان همه ها یژگیو سازي

 نظـام یک  در نمونه،مورد مطالعه قرار بگیرند. به عنوان از این منظر  توانند یماجتماعی و آموزشی   يها منظا

. شـوند  یمـ گرفته  در نظرنظام گروه، سازمان و جامعه به عنوان اجزاي  اوقات گاهی وآموزشی معموالً افراد 

خـانواده، سیسـتم واقعـی خوانـده      باشند ماننـد اعضـاي یـک   داشته که اجزاي آن عینیت تجربی  ییها ستمیس

د، بـه آن  ننظري، متغیرها یـا نمادهـاي انتزاعـی باشـ     يها اصطالح، ها مفهوم. اما وقتی اجزاي سیستم شوند یم

 يهـا  سـتم یسنیسـت.  تشـخیص  صـورت تجربـی قابـل    ه یک سیستم انتزاعی بـ  . مرزندیگو یمسیستم انتزاعی 

انتزاعی دریـک فضـاي تحلیلـی ماننـد      يها ستمیس که یلدرحامکان واقعی قرار دارند،  –واقعی دریک زمان

  ) .1388، شاه محمديو  ییرزایم عبداهللا( قرار دارند یروان شناختفضاي اجتماعی یا فضاي 

مطـرح  اجتماعی  يها نظامدر حوزه علوم انسانی و  طور گسترده ايدر اواخر قرن بیستم، آنتروپی به 

. در کردنـد  یمـ اسـتفاده   3اجتمـاعی  يهـا  نظـام از مفهوم تعـادل   اجتماعی يها نظام يها مدلاز آن شد. پیش 

. شـود  یمکه آنتروپی حداکثر باشد، بنابراین تغییرات آنتروپی صفر  افتد یمترمودینامیک، تعادل وقتی اتفاق 

بـراي انجـام کـار،     کـه  يطـور ه باشـد، بـ   هدر شدهکه تمام انرژي سیستم  رسد یمحداکثر به آنتروپی وقتی 

 در آناستراحت یا پایداري باشد. اگر تعادل وضـعیتی باشـد کـه     در حالتنمانده باشد و سیستم انرژي باقی 

آموزشی به سختی قابل اسـتفاده اسـت.  هرچنـد در اواخـر      يها نظاممورد  ، دررسد یمسیستم به مرگ خود 

کـه بـه    بودنـد  نـد م عالقـه  هـا  سـتم یسقرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، اندیشمندان  به رویکردهایی در نظریـه  

کـه   شـود  یمـ . وقتی گفتـه  دیرس یمو تعادل مفهوم مناسبی به نظر  پرداخت یمپایداري و یکپارچگی سیستم 

است به این معنی است کـه پایـدار، یکپارچـه و امـن اسـت. اگـر پایـداري آن         در تعادلیک نظام آموزشی 

. بعـد از آن  خورد یمدت کوتاهی به هم تعادل آن براي مشود، مختل ( مثالً با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم) 

در . این اندیشه کـه یـک نظـام     بازیابی شودفعال شوند و تعادل سیستم  توانند یمنهادهاي داخل نظام دوباره 

                                                
1  .  Bailey 
2. general systems theory (GST) 
3. socail equilibrium 
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آموزشـی   پـردازان  هینظرکوتاه مدت خواهد بود، جاذبه زیادي براي بسیاري از  ها اختالل ریتأثاست و  تعادل

    ). 2001بیلی، ( ه استداشت

زنده  يها ستمیس(تمام  ییها ستمیسبراي فرآیند تولید و کاهش آنتروپی، فرآیندهاي عمومی و الزم 

 ،. بنـابراین کننـد  یمـ اطالعـات را پـردازش    هسـتند کـه انـرژي و   ) زنـده  ریغ يها ستمیساز  بسیاريو احتماالً 

شـده و نگهـداري    عـات سـاخته  تحلیـل هـر سیسـتمی اسـت کـه از راه انـرژي و اطال       اصلیآنتروپی، مفهوم 

، (مانند یـک انسـان)  ، زیسـتی بزرگ) يها ساختمان(مانند فیزیکی ها ستمیسصرف نظر از اینکه این  .شود یم

یکسان  در آنهاتحلیل آنتروپی  باشند، (نظام آموزش عالی) و آموزشی (مانند بوروکراسی بزرگ)اجتماعی 

 تواننـد  یمـ ا اطالعات مناسب تنظیم شده است این موارد، سیستم تنها از راه صرف انرژي که ب در همهاست. 

  ).315 ،2005د (ریتزر، نسطح پایینی از آنتروپی برس به درجه باالیی از پیچیدگی و

تحـول در آن   با توجه به زنده، باز و پویا بودن  نظام آموزش و پرورش در تفکـر سیسـتمی، فرآینـد   

. میل بـه بـی نظمـی در سـیر     ابدی یمآنتروپی معنا از میل درونی سیستم به ناپایداري است که در پدیده ناشی 

که همان آنتروپـی   کند یمتعامل محیطی نظام آموزشی و نیازمندهاي درونی، پتانسیل تغییر و تحول را ایجاد 

  .سازد یمتحول را در نظام آموزشی تحمیل   واست 

  

  رقص آنتروپیک نظم و بی نظمی در تولید تحول    

از  هـا  سـتم یسایـن نـوع    يهـا  اخـتالل پیچیده،  يها ستمیسربوط به کنترل هنگام مطالعه مسائل م اغلب

در آن  را 1سـازمان یافتـه  . خاصیت اساسی هر سیستم ردیگ یمدرجه نظم و سازمانشان مورد توجه قرار  حیث

آموزشی و فلسفه تعلیم و تربیت در سیر توسـعه خـود بـا مفهـوم      يها نظامباشد.   2که کمابیش منظم دانند یم

و نظم و بی نظمی پیوند یافته است. هرچه بی نظمی بیشتر باشـد، کـارایی و اثربخشـی      3وپی، نگانتروپیآنتر

 يهـا  حرکـت کارایی و اثربخشی آموزشی در حاشیه آنتروپی و از  ،رو نیاز ادر نظام آموزشی کمتر است. 

بایسـتی مـد    ،. حـال ردآو یماز دل چنین الگویی سر بر  ها ينوآورو  شود یمبی نظمی حاصل  موزون نظم و

آموزشـی از نـوع بـاز بـوده و در نوسـان نظـم و بـی نظمـی و یـا آنتروپـی و            يهـا  نظـام نظر داشت که غالب 

بـه کهولـت و بـی نظمـی اسـت.       هـا  سـتم یسحـاکی از تمایـل    هـا  سـتم یسایـن  آنتروپی نگانتروپی قرار دارند. 

 کنند ینمژي یا داده جدید از محیط دریافت ، زیرا انرشوند یمبسته به مرور زمان از هم گسیخته  يها ستمیس

                                                
1. organized system 
2. ordered 
3. negentropy 
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بسته کاهش یافته و زمان منجر به فروپاشی ساختار منظم ایـن نـوع    يها ستمیسزمان نظم درونی  با گذشتو 

خود را ترمیم کـرده   توانند یمدارند یعنی یا نگانتروپی  باز آنتروپی منفی يها ستمیسولی  . شود یم ها ستمیس

ه بمانند و حتی با وارد کردن انرژي اضافی یعنـی ورود انـرژي بـیش از صـدور آن     با حفظ ساختار خود زند

  ).1391،ي(منورکند یمرشد 

دلیل زنده و پویا بودن همـواره در مواجـه بـا    ه آموزشی باز ب يها نظام ،ها ستمیسبنا بر نظریه عمومی 

 يهـا  اخـتالل خطـر انـواع   ض معـر قرار داشـته و دارنـد، همچـون کالبـد انسـانی کـه در        ها بیآسو  ها اختالل

از ایـن  . باشـد  یمـ و تالش آن مرتفع ساختن آن اخـتالل   شود یمداشته و دچار انواع بیمارها  ارگانیسمی قرار

، قـدرت  کنـد  یمـ تفکیک  از همآموزشی  پویاست و آنچه آنها را  يها نظام جدایی ناپذیراختالل جزء  رو،

از خـود   کـه  اسـت  1ی و نگـانتروپی یـا رقـص آنتروپیـک    آنتروپـ  يهـا  نوساندر مقابل  ها ستمیسسازماندهی 

نظام آموزشی همواره در مواجه با پدیده هاي اختالل (آنتروپی) توانایی حـل آن   ،. لذادهد یمواکنش نشان 

در فرآیند جذب و یـا   ها نظاماین ساختار منسجم و پویایی  . این امر بستگی بهگذارد یمرا از خود به نمایش 

تحـول محصـول زیربنـایی     . توسعه وداردآموزشی  نظام جهت پایداري و کوشش تروپی) (نگان اختاللدفع 

. بـه  کنـد  یمـ آموزشی است که در فرآیند رقص آنتروپیکـی تجلـی پیـدا     يها نظامساختار در  2قبض و بسط

 يهـا  و ضـرورت یکی از عوامل آنتروپی است که بر ساختارهاي فرهنگـی   3فرهنگی يها تبادلعنوان مثال، 

اجتمـاعی و آموزشـی    يهـا  فرهنـگ و متناسب بـا ظرفیـت سـاماندهی     کند یم شی هر جامعه فشار واردآموز

پدیده جهانی شدن  دنیـاي امـروز در سـایه پیشـرفت پدیـده       فرهنگی در يها تبادلباشد.  رگذاریتأث تواند یم

ال هرگونـه تبـادل   بـه دنبـ   ،وسیع و با سـرعتی دور از انتظـار در حـال گسـترش اسـت. لـذا       در ابعادارتباطات 

آموزشی  قـادر   يها نظامو  ها فرهنگکه تنها  شود یمدر سطح آموزش جامعه ایجاد  ییها یآنتروپفرهنگی،

هستند. تالش براي برگردانـدن نظـم از دسـت     5و بی نظمی 4به سامان بخشیدن به آنها و رفع هرگونه اختالل

از توانایی الزم جهت برقراري   ها نظامچنانچه این  ا. امکند یمنده تر زو سا تر متحولرفته، نظام آموزشی  را 

محـور اولیـه هرگونـه تغییـر و      ،. بنـابراین شـود  یمـ تعادل برخوردار نباشد، مقدمات فروپاشی جوامـع فـراهم   

زیرا یکی  ،تحول آموزشی اساس توسعه آموزش است و آموزشقرار دارد  جوامعنظام آموزشی  تحولی در

و  افتـد  ینمـ عه این است که توسـعه هرگـز بـدون وقـوع تحـول آموزشـی اتفـاق        ثابت توس يها يقانونمنداز 

                                                
1. entropic dance 
2. extension 
3. cultural 
4. disorder 
5. chaos 
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و  ابـد ی یمـ آموزشـی، جایگـاه حقیقـی خـود را      –توسعه آموزشی تنها در صورت ورود به ساختار اجتماعی

شرط ورود پدیده هاي توسعه آفرین به درون ساختارهاي آموزشی یک جامعه یافتن جایگـاهی مناسـب در   

و اثرات سویی بـه بـار    شود یمصورت به یک پدیده ضد توسعه تبدیل  نیا ریغ ست. درفرهنگ آن جامعه ا

  ).1388،ی(ناظم آورد یم

نظام آموزشی نیز رقص آنتروپیکی موثري در توسعه آمـوزش دارد و    2و اثربخشی 1ییبعد کارادر 

 ، زیراشود یمدي آن آموزشی  در جامعه منجر به کارآم يها بیآسو  ها اختاللمواجه شدن نظام آموزش با 

جامعه براي عبور از تنش آموزشی وادار به تکاپو شده و با استفاده از پایگاه تجربیات و تصمیم گیري اقـدام  

نتایج داراي بازخوردهاي به فرآیند بـوده و در   نیو اکه نتایجی را در پی خواهد داشت  دینما یمبه واکنش 

 ،لذا .باشد یم ها واکنشداري سیستم  یا فروپاشی آن منوط به این بسیار موثر خواهد بود. بقاء و پای بهبود آن

 هـا  واکـنش بیشـتري باشـد،    4پویـا  يهـا  تعامـل و داراي  3در مقابل فشارهاي آنتروپیک هر چه سیستم با ثبات

را بی ثبـات نمـوده و   آنتروپیک سیستم  5فشارهاي ،که یدرحال. و پایداري سیستم بیشتر خواهد بود تر یمنطق

  ).1997،يدیواکر و هال ک،ی(رزنرا موجب خواهد شد ها واکنشیت فروپاشی نظام یا آشفتگی در نها

  

  نظام آموزش و پرورش ریاضی رقص آنتروپیک تحول در سازيمدل 

طبیعی مبتنـی بـر معـادالت فیزیـک و ریاضـیات، رقـص آنتروپیـک  در گـرایش بـه           يها ستمیسدر 

 شـود  یمتالش  این بخش، در ).1997،(رزنیک و همکاران باشد یمپایدار بیشتر نمایان و قابل ترسیم  6تعادل

و  7و رقـص آنتروپیـک فنـر    ها نوسانتحول پایدار با  يها نوسانفرآیند  تعادل در نظام آموزش و پرورش در

) تعـادل آنتروپیـک فنـر را بـه تصـویر      1. شـکل ( و به تصـویر کشـیده اسـت    8تمایل به تعادل آن شبیه سازي

کـه   دهـد  یمـ نگانتروپی نشان  يها واکنشفنر تحت فشارهاي آنتروپی از خود  تصویر، است. در اینده یکش

و تمایـل بـه بازگشـت بـه حالـت       . خروج از تعادل طبیعی فنرباشد یمهمواره در جهت مخالف و برابر با آن 

نوسان در  منجر به ایجاد کند کهنیروي فنر) ایجاد می SF، فنر را به تکاپو واداشته و واکنش بازگشتی(اولیه

   .شود یمفنر 

                                                
1. efficiency 
2. effectiveness 
3. stability 
4. dynamics  
5 . pressures 
6 . equilibrium 
7 . spring 
8 . simulation 
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  :  تعادل آنتروپیک فنر1شکل

  
ــ    ــروي جنبشــی و پتانســیل در فشــردگی فنــر اســت کــه ب ــین نی ــل وجــود ه ایــن نوســان تعــادل ب دلی

 . وجود اصطکاك براي حفظ تعادل بسیار مفید بوده و برخالف این باور کـه از کند یمگرایش پیدا  2میرایی

، اصـطکاك در فرآینـد رقـص    شـود  یمـ آن در پدیده هاي فیزیکـی همـواره بـه عنـوان نیـروي مـزاحم یـاد        

سـاده، نوسـان گـر بـا دامنـه       در حرکـت هماهنـگ  . کند یمآنتروپیکی نقش موثر و کلیدي را در تعادل ایفا 

ه اصـطکاك و  یـت، همیشـ  . امـا در واقع شـود  ینمـ تالف انرژي هیچ عاملی باعث ا ،زیرا .کند یمثابت نوسان 

برخی عوامل اتالف انرژي دیگر وجود دارند. در حضور عوامل اتالف کننده انرژي، دامنه نوسان بـه مـرور   

. به چنین حرکتـی نوسـانی   دهد ینمساده روي  و در این حالت دیگر حرکت هماهنگ ابدی یمزمان کاهش 

وپیـک فنـر (گشـودگی)  و رقـص     رقـص آنتر  .شـود  یمـ گفته و کاهش دامنه به عنوان میرایی شناخته   3میرا

  ) نشان داده شده است.2شکل ( به ترتیب در سمت راست و چپ آنتروپیک فنر (فشردگی)
  

  : رقص آنتروپیک فنر (گشودگی)  و  رقص آنتروپیک فنر (فشردگی)2شکل

  

                                                
1. friction 
2. attenuation 
3. damping 
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∆0xنمودار سیسنوسی در شکل  تا زمانی ادامه دارد که  ت که فاصله طـی  و این بدین معناس →

حالـت نمـودار سینوسـی بـه      نیدر ا. افتد یمو جسم از حرکت  رسد یم 1به حالت ایستایی کمشده از تعادل 

ــل    ــت نی ــط راس ــمت خ ــس ــد یم ــن  کن ــه ای ــل. نتیج ــکل می ــانن  )3( در ش ــت  ش ــده اس ــک داده ش و  (رزنی

  ).1997،همکاران

  : میرایی نمودار آنتروپیک3شکل 

  

  

  

  
  

  

  

تمایل به ایجاد تعـادل در آن منجـر بـه واکـنش در      .افتد یمروپیکی به نوسان فنر در پدیده رقص آنت

در کلیه نقاط حرکتـی و نوسـانی فنـر قابـل     از طریق معادالت ریاضیات و فنی  که يطور. به شود یمسیستم 

» میرایـی «علـم فیزیـک    در اصـطالح و  شـود  یمـ تعادل بر سیستم فنر حاکم  مرور زمانبه  ،محاسبه است. لذا

و پرورش  بدین گونه قابل تفسـیر اسـت    تحول نظام آموزشبر مبناي این مدل، .ردیگ یمانات فنر شکل نوس

 جهیدر نتو  سیستم از نیاز درونی سیستم و  فشارهاي محیطی بیرونبر اساس که در فرآیند آنتروپیک تحول، 

.  شود یمتروپیک در تحول میل به توسعه و تغییر منجر به ایجاد رقص آن ،باز بودن سیستم آموزش و پرورش

و  ردیگ یماز فرآیندهاي تحول در تغییرات مستمر درون و بیرون از خود شکل  يریرپذیتأث انظام آموزشی ب

 شـود کـه  می نوسان در نظام آموزشی و نوسان نظم و بی نظمی ایجاد میل آنتروپیک سیستم به پویایی باعث

منجر بـه   ندیفرآ نیا ندیبرآر نظام آموزش و پرورش است. دهمان تقابل آنتروپی و نگانتروپی فرآیند تحول 

   .شود یم یتحول نظام آموزش کیرقص آنتروپ تیتثب

 رییـ تغ در حـال  يهـا  فرهنـگ ( یاز عوامل درونـ  ناشیفشارهاي آنتروپیک نظم و بی نظمی بنابراین، 

و  هـا  روشارآمـدي  (ناک یو بیرونـ  )فناوريتحوالت علمی و  و اجتماعی و اقتصادي يها یدگرگون، جوامع

، ورود درونـی خواسـته هـاي   ، ارتقـاء  هـا  نگـرش  نـوآوري، تغییـر  به و بهبود آنها، نیاز درونی  ضرورت تغییر

 درون سیستمی و ضرورت  يها شیفرسا، ضرورت ارتقاء آموزش  عوامل انسانی، تجهیزات نوین در سیستم

                                                
1. statics 
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 متقابل ریتأث و نظام آموزش و پرورش) ها یناهماهنگو  ها تعارضحذف آن، گردش پیوستار نیروي انسانی، 

متناسـب بـا    توانـد  یمـ  . ایـن امـر  دیـ نما یمـ نوسان در مسیر تغییر و تحول فـراهم  ایجاد را به  سیستمآنها، میل 

همـواره  تحـول   ،ایـن پیوسـتار   در .نیل یابـد  کالن یک جامعه به درجه اي از تغییر يها استیسو  ها ضرورت

قـانون اول   بـر اسـاس    نظـم و بـی نظمـی اسـت.     هماهنـگ    تالطم در پرتونظام آموزشی  يها نوسانمیرایی 

وجـود  . شـود  یمـ موجـب  تعادل حالت اولیه را  بهمیل ، نظام آموزشی یبیرون و یعدم فشارهاي درون 1نیوتن

از خـود نشـان داده و بـراي ایجـاد      سیسـتم کـه   شـود  یمآموزشی  نظامفشارها مقدمه اي بر تغییر  و ها تعارض

 نیـز بیشـتر  تر باشد، میزان واکـنش آن  بیشچه فشارهاي وارد بر نظام آموزشی  . هرکند یمویه تالش تعادل ثان

وارد بر سیسـتم  و تجهیزات نوین فنی در نظام آموزش و پرورش فشاري  نمونه، فناوريخواهد بود. به عنوان 

ی نظـام آموزشـی بـا    روز رسـان ه الزم جهـت برنامـه ریـزي جـامع در بـ      هايتـدبیر اتخـاذ  که نیازمند  کند یم

در نظـام آمـوزش و    یآنتروپـ  کیـ به عنوان  دهیپد نیا. این پدیده است يها بیو آس 3ها فرصت، 2هاتهدید

سطح خـرد   در ها خانوادهکالن و  در سطح ینظام آموزش  انیپرورش محسوب شده و  منجر به واکنش متول

 ینگـانتروپ « ایـ نظـام آمـوزش     یتحول يندهایفرآ در رییتغ يبرا ينقطه آغاز توان یمرا  امر نیخواهد شد. ا

 کیـ مونراثـر فشـار در ها  «آن بـه عنـوان    ارائه شده نوسـانات فنـر، از   ریمطابق تعب هدانست ک  »ینظام آموزش

  .شود یم ادی »راتییتغ

آنتروپی و نگانتروپی (آنتروپی منفی) دو بـرداري هسـتند کـه یکـی بـا عالمـت (+) و        ،از نظر اندازه

شتاب و کاهش شـتاب در سـرعت و     شیمانند افزا ؛شود یمبا اندازه واحد نشان داده  )-( دیگري با عالمت

  همـواره  .اسـت تعبیـر  میزان نظم یا بی نظمـی قابـل    ،هر نظامآنتروپی  بر حسب  .در وزن یو سبک ینیسنگ ای

آنتروپـی   (+) رشـد عالمـت  غیر فعال فقط در جهت افزایش آنتروپی است. بنـابراین،   يها سازماندر تحول 

بی وقفه اي  کار به رغم» 4خودزا«مورد سازمان  اما در. استسرآغاز شکل گیري تحول و افزایش بی نظمی 

 آن آنتروپـی  ،نظـام دوام دارد  کـه  یزمان تا .کند ینممیل  ) به مثبت(+)-(یمنفآنتروپی از  ،دهد یمکه انجام 

از نظر پنهان  شود یمکه از وراي زایش دائمی ایجاد تولیدي را  مسئلهاین  تراز ثابت،  ، اماماند یمثابت باقی 

ش را نشـان  رپـرو  ) آنتروپـی و نگـانتروپی تحـول در نظـام آمـوزش و     1( نمـودار  . )1374(مورون،  دارد یم

  .دهد یم

  

                                                
1. Newton 
2. threats 
3 .opportunity 
4 .autogenetic 
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  و پرورش: نمودار آنتروپی و نگانتروپی تحول در نظام آموزش 1 نمودار

  
 لهیبـه وسـ  یک جزیره آنتروپی منفی تلقی کـرد کـه اگـر     توان یمی، هر سازمانی را در معناي ایستای

 ییسـازمان اگـر توانـا    ا،یـ پو يکردیدر رو. شود یمتبدیلی دچار فرسایش  در هر ،سازمانی فعال تغذیه نشود

 یتمسـتلزم حلقـه بازگشـ    آخر لیاست که در تحل یمنف یآنتروپ يفعال را داشته باشد، دارا یسازمان دهندگ

 دیـ تجد اء،یـ هـر اح  کیـ نامیوجـه ترمود  ف،یـ تعر نیـ ا بـا  ،یمنف یمفهوم آنتروپ ن،یند.  بنابراهست خود دیتول

 نشـئت و   یو چرخشـ  يچرخـه ا  ،یاز حلقه بازگشـت  ندیفرآ نیاست. ا زمانمجدد سا دیو تول دیسازمان، تول

. هرگـاه در  سـازد  یمـ هستی را  طور مداوم تمامیت یا ماشینه و ب وقفه از نو آغاز شده یکه ب ردیگ یمشکل 

 کـرد. عـد فعـال آنتروپـی منفـی را درك     ب تـوان  ینمـ محدوده ایستاي مقیاس بولتزمان و شانون بـاقی بمـانیم   

بسنجیم، چیـزي جـز تغییراتـی کـه بـر دو قطـب آنتروپـی         ١زمان بتوانیم آنتروپی نظام زنده اي را در چنانچه

 نـد یفرابلکـه صـفر مجمـوع دو     نیسـت، از آنتروپی ایستا صـفر  . بنابراین ، ترشود ینممشاهده  ،کند یمنوسان 

(آنتروپـی منفـی)    مجـدد  ضد سازمان دهنده (آنتروپی مثبت) و دیگري سـازمان دهنـده   یعنی متضاد مساوي

  ) .  1385 ،(نشاط است

نگانتروپی(نظم) ، Cدر نقطهدر نظام آموزش و پرورش نمودار آنتروپی و نگانتروپی تحول  بر اساس

مقـدار را بـه خـود اختصـاص داده      حـداکثر آنتروپـی (بـی نظمـی)    و  مقدار حداقل ،نظام آموزشی در تحول

قـرار دارد   مقـدار خـود   حـداقل زمانی که سیستم در اوج آنتروپی است، نگـانتروپی در   ،دیگربیان به است. 

و پـرورش  نظام آمـوزش   به ). این حالت در نگرش سیستمی، صفرو مقدار نگانتروپی ، یک(مقدار آنتروپی

مقـدار خـود بـوده و تمایـل بـه تغییـر و        نیتـر  نییپاسطح کارآمدي نظام آموزشی در  که دهد یمزمانی رخ 

                                                
1 . T 

 



 167  ...ندیتحول نظام آموزش و پرورش در فرآ نییتب                                         1392پاییز و زمستان ، 2، شماره 3سال 

و میـزان   3/0میـزان آنتروپـی     A. در نقطـه  باشـد بیشـترین میـزان خـود رسـیده      بـه تحول در نظـام آموزشـی   

 B طـه هـاي  . در نقباشد یمدل باال است که حاکی از آنتروپی پایین و  نگانتروپی و نظم و تعا 7/0نگانتروپی 

تعادل در سیسـتم آموزشـی   وجود حاکی از  است و این امربوده  مقدار آنتروپی و نگانتروپی برابر صفر  D و

وجـود   در آنحالت نظام آموزشی از وضع موجـود رضـایت داشـته و انگیـزه اي بـراي تغییـر        نیدر ا است.

  ندارد.

  

  پرورشآنتروپی فازي در تحول نظام آموزش و 

 1965( 2اولین بار در پی تنظیم نظریه مجموعه هاي فازي به وسیله پروفسور لطفی زاده   1منطق فازي

، منطق فازي در واضح و مبهم است. به معناي غیر دقیق، نا »فازي«محاسبات نو ظاهر شد. کلمه  عرصهم) در 

تر کـرد تـا    ها را دقیق باید تقریب ندباور نیبر ا افراد کهبرخی است. بر خالف مفروض ابهام در ماهیت علم 

هایی بود که ابهام را به عنوان  زاده معتقد است که باید به دنبال ساختن مدل پروفسور افزایش یابد،  يور بهره

نقـش   فـازي  يهـا  ستمیسابهام،  سازيبراي مدل . )1380،بارت و (کاسکوکند سازي بخشی از سیستم مدل 

 و غیرقطعـی  هـاي  اساسـاً بـر پدیـده    دقیـق و مشـخص   يها فیتعربا  ها ستمیس. این کنند یمکلیدي را ایفاء 

 اسـت  دقیـق  تئـوري  یک فازي تئوري خود حال این با. کنند یم توصیف و آنها را نمودهتاکید  مشخصان

  .)1378 ،(وانگ

روش شناسـی   ها صرف نظر از ها و پدیده در همه زمینه گوناگون يها صورتصفت عدم قطعیت به 

نادقیق بسیاري در پیرامون مـا وجـود    يها مفهومشود.  ، طراحی و کنترل پدیدار میده براي مطالعهاستفامورد 

هـوا خـوب   « ،کنیم. بـه عنـوان مثـال    هاي مختلف بیان می در قالب عبارتها  آندارند که به صورت روزمره 

نمـاییم، بلکـه ایـن     گیـري  طور دقیق اندازهه هیچ کمیتی براي خوب بودن هوا مطرح نیست تا آن را ب» است.

مغز انسان با در نظـر گـرفتن عوامـل گونـاگون و بـر پایـه تفکـر اسـتنتاجی          ،یک حس کیفی است. در واقع

هـاي ریاضـی اگـر غیـر      ها بـه زبـان و فرمـول    آن يالگو بندنماید که  را تعریف و ارزش گذاري می ها جمله

هـایی را بـراي    جدیـدي اسـت کـه شـیوه     ممکن نباشد، کاري بسیار پیچیده خواهد بود. منطق فازي فنـاوري 

استفاده از مقادیر زبانی و دانش فـرد   با  طراحی و مدل سازي یک سیستم نیازمند ریاضیات پیچیده و پیشرفته

  ).1389،ی(قاسمسازد. خبره جایگزین می

                                                
1 . Fuzzy logic 
2 . Zadeh 
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مـدل سـازي و حـل مسـائل جدیـد       پیچیـدگی روزافـزون در بررسـی، مطالعـه،     براي مقابله مـؤثر بـا  

هـاي   و ابـداع روش طـرح   ،پزشکی، زیست شناسی و بسـیاري از امـور گونـاگون دیگـر     دسی،، مهنفیزیکی

هاي تفکر و علم خود انسان نزدیک باشـد. هـدف    است که بیش از پیش به شیوه محاسباتی جدید مورد نیاز 

سـهولت   بتوانند مسائل و مشکالت بسیار پیچیده علمی را با همـان  ها انهیراست که تا حد امکان، این ااصلی 

سـریع و مناسـب    يهـا  میتصـم و شیوایی بررسی و حل و فصل کنند که ذهن انسـان قـادر بـه ادراك و اخـذ     

، ناواضـح و مـبهم)   قیـ دق ریـ غرا آدمی به صورت فازي (به معنـاي   ها از مفهومدر جهان واقع، بسیاري است. 

گرم، سرد، بلند، کوتاه،  مانند ییها مفهومو  ها کلمهبندد. به عنوان نمونه، هر چند  کند و به کار می درك می

آوري  پیر، جوان به عدد خاص و دقیقی اشاره ندارند، اما ذهن انسان با سرعت و با انعطـاف پـذیري شـگفت   

ین فقـط  ست کـه ماشـ  ادر حالی  گیرد. این خود به کار می يها يریگ جهینتو  ها میتصمفهمد و در  همه را می

اسـت کـه رمـز و راز     ایـن هـاي نـو در علـوم کـامپیوتر      شـیوه  ف ازهـد ت اسـت.  فهمد و اهل دق اعداد را می

 (کاسـکو و  هـا را تـا حـد امکـان بـه ماشـین یـاد بدهـد         هـا را از انسـان بیـاموزد و سـپس آن     گونه توانـایی  این

  ).1380،بارت

انـد. در   شـده قوانین علمی گذشته در فیزیک و مکانیک نیوتونی همه بر اساس منطـق قـدیم اسـتوار    

یـک و و درسـت و    و صـفر و خیـر، روشـن و تاریـک،     بلیسفید و سیاه،  ؛فقط دو حالت داریممنطق قدیم 

توان بـا یـک عـدد معـین      هاي کمی که می ارزش ؛هستند بر دو نوع ها محاسبهغلط. متغیرها در طبیعت یا در 

بـه طـور   د. ان د. این دو ارزش قابل تبدیلنشو یک ویژگی بیان می بر اساسهاي کیفی که  بیان نمود و ارزش

و  قـد  هـاي کوتـاه   گیـري نمـاییم و افـراد را بـه دسـته      متر) اندازه با ارزش عددي (سانتی را قد افراداگر  مثال،

 متـر بـراي بلنـدي قـد مـدنظر باشـد، در ایـن        سـانتی  180بندي، حد آسـتانه   کنیم و در این دسته  تقسیم قدبلند

متـر   سـانتی  179. حتی اگر قـد فـرد   کوتاهندم قد منطق قدی بر اساسسانتی متر  180صورت تمامی افراد زیر

تـابع عضـویت تعریـف و بـین صـفر تـا یـک         بر اساس ها صفتباشد. ولی در مجموعه فازي هر یک از این 

  ).1380(کاسکو و بارت، دنشو می يگذار ارزش

شـروع،   بـراي ، ردیـ گ یمـ  دهـد و تصـمیم   از آنجا که ذهن ما با منطق دیگري کارهایش را انجام می

 يها يبنددر مدل  .ستها که منطق فازي یکی از آن داردارزشی  هاي تازه و چند منطقنیاز به اد و ابداع ایج

بـه   یارزش آنان بسـتگ  زانیم هستند که فیقابل تعر »یزبان يرهایمتغ«به عنوان  میمفاه ،يفاز بر منطق یمبتن

 کیـ صـفر و   نیبـ  يعـدد  يفـاز  تایاضـ یدر ر یزبان ریاست. ارزش هر متغ يفاز يتعلق به مجموعه ا زانیم

 تیصبح بـا درجـه عضـو    9ساعت  ونه،. به طور نمشود یم دهینام تیدرجه عضو ياست که در مجموعه فاز
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روز اسـت و از روز کامـل بـه     8/0صبح با درجه  9ساعت  يریروز تعلق دارد و به تعب يبه مجموعه فاز 8/0

 ،يشـده اسـت)  (طـاهر    فیـ روز تعر 12اعت سـ  يمجموعـه فـاز   نیدر افاصله دارد (روز کامل  2/0 زانیم

1375.(  

پدیده آنتروپی فازي اندازه فازي شدگی تحول در یک نظام آموزشی در دامنه اي بین صفر و یک 

بـه منظـور تفسـیر رقـص آنتروپیـک تحـول در نظـام         ،رو نیـ از ا).  1380،بـارت  و (کاسـکو  کند یمرا بیان 

اسـتفاده   1دیـدگاه نظریـه اطالعـات شـانون    »  نظم یـافتگی  درجه«از مفهوم فازي  توان یمآموزش و پرورش 

 هـا  سـتم یساین نوع  يها اختاللپیچیده،  يها ستمیس). هنگام مطالعه مسائل مربوط به کنترل 1380 ،(لوبه نمود

ایـن   یافتـه مان و خاصیت اساسی هر سیسـتم سـاز   رندیگ یمدرجه نظم و سازمانشان مورد توجه قرار از حیث 

متحـرك در تعـادل    يهـا  مولکـول از سیسـتم   تـر  نـامنظم سیسـتم   کیـ تصـور  نظم است. است که کمابیش م

 میمفـاه  نیاز سـودمندتر  یکـ ی یرو، مفهـوم نظـم از بعـد آنتروپـ     نیـ از اترمودینامیکی امکان پـذیر نیسـت.   

  باشد.  MHو برابرحداقل  H یمقدار آنتروپ در آنکه  شود یم یتلق افتهیسازمان نا يها ستمیس

، میزان انحراف آن از حالت تعادل ترمودینـامیکی را  R اسی از درجه نظم سیستم اندازهبه عنوان مقی

کـار        ه را که توسط شانون تعریف شـده اسـت بـ   » افزونگی«در نظر خواهیم گرفت و براي این منظور مفهوم 

   :میبر یم

ندازه بـین صـفر و   ارزیابی خواهد شد. این اR اندازه  لهیبه وسصورت، درجه نظم هر سیستم  نیدر ا

و  برد یمسر ه را به ازاي سیستمی که در بی نظمی کامل ب »صفر«مقدار   R. کند یمیک (مفهوم فازي) تغییر 

سیسـتمی کـه حالـت     ؛ردیگ یمبه خود  ،برخوردار است یرا به ازاي سیستمی که از نظم مطلوب »یک«مقدار 

، وجـود یـک نظـم    . امـا صفر استبا  سیستم برابر آنتروپی در نتیجهن شده و یتمامی عناصر آن به روشنی تعی

  ).1385 ،(نشاط کافی نیست ماندهی شدهغیر صفر براي رده بندي سیستم به عنوان یک سیستم ساز

اسـتفاده از مقـدار    با توجه به میزان درجه نظم و بی نظمی  فرآیند تحول  نظام آموزش و پرورش  با

R تعبیر فازي رقص آنتروپیک تحول نظام آمـوزش و  4شکل (. دتحول را ترسیم نمو» فازي«تعبیر  توان یم (

یک مفهوم فازي است که متناسب با فرآیند رقص آنتروپیک نظـام  » تحول«مفهوم  .دهد یمپرورش را نشان 

) در R=0( ن معناست که نظم در حداقل مقـدار خـود  ه ایب ،باشد  H=HM آموزشی در نوسان است. زمانی که

باشـد، نظـم در     H=0کـه  شدت نیازمنـد تحـول اسـت. زمـانی    ه و نظام آموزشی ب باشد یم Rمجموعه فازي 

                                                
1 . Shannon 

MH

H
R −= 1 10 ≤≤ R
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این حالت نظام آموزشی در تعادل و موازنـه بـوده    حداکثر مقدار خود و آنتروپی در حداقل میزان است. در

  .شود ینمول در نظام آموزشی احساس و هیچ تمایلی به تغییر و تحوجود دارد و رضایت کامل از سیستم 

  

 : تعبیر فازي رقص آنتروپیک تحول نظام آموزش و پرورش4شکل

  
طور خالصه، فازي براي فرآیند رقص آنتروپیک تحول در نظام آموزش و پرورش پیوسـتاري را  ه ب

کـه در فرآینـد فنـی و     دهـد  یمـ مـدلی ریاضـی ارائـه     ]1و  0[ ترسیم و با درجه بندي ایـن پیوسـتار در بـازه   

  ).1977لورمن،ی(س ي و محاسبه استگیراندازه هندسی قابل م

  

  نتیجه گیري

انطباق پذیري با  بستگی بهبلکه  ،شایسته بودن نیست وابسته به هر نظامبقاي « که داروین معتقد است

و تحـول در یـک    کارآمدي تغییـر  نتیجه گرفت که توان یمبا توجه به آنچه بیان شد،  رو نیاز ا». داردتغییر 

 اسـت  آنتروپیـک فـازي   وابسته به میزان انطباق پذیري آن نظام آموزشی در فرآینـد  و پرورشم آموزش نظا

فازي تحول بیان شد  فرآیند نییدر تب. شود یمهر سیستم در حال رشد محسوب  يها از ضرورتکه همواره 

ــا   در رقــصکــه تحــول در حاشــیه بــی نظمــی،   ــ هــا يمنــد قاعــدهآنتروپیــک نظــم و بــی نظمــی ب                            ر) و(تکث

خاصی را با مفهـوم خـاص بـا بـرش      نظمتا  وندندیپ یم؛ همه به هم ردیگ یمها (یگانگی) شکل گیبی قاعده

 ینظـم و بـ    ،تحـول  ریمسـ ارائـه شـود، همـواره در     کیـ آنتروپ هیفرض از آنکه شیپمنطق فازي پدید آورند. 

 یتلقـ  يداریـ و ناپا یافتگیـ  سـازمان عـدم   یفاجعـه بـه معنـ    کیـ را  ینظم یو ب گریکدیرا نقطه تقابل  ینظم

تکامـل   ینظمـ  ی، نظـم و بـ   بـا یبد و خوب، زشت و ز انیم یرابطه خط يفاز کردیبا رو که یدرحال. شد یم

 هـا  ستمیدر سبه عنوان الزمه تحول  یاست که تفاوت و گوناگون يفاز کیآنتروپ رقص ندیفرآ درو  ابدی یم
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اسـت کـه در رقـص     ينـد یتحـول در نظـام آمـوزش و پـرورش فرآ     نکـه یا یانیـ . سـخن پا شـود  یمـ  رفتهیپذ

جامعـه   يهـا  نظام گریبر تحوالت د یآموزش يها نظام ندیفرآ نیا بر اساس و ابدی یم یتجل يفاز کیآنتروپ

  .ندینما یم میافول جوامع را ترس ایو توسعه  گذارند یم ریتأث
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