
الگوی تشدید رقابت

دام رقابت
محمدعلی اسماعیل زاده اصل
عضو شورای راهبری گروه آموزشی و پژوهشی آسمان، دانشگاه صنعتی شریف

ماجراهای مداد و پاک کن
در »مدرســة لوازم التحریر«، مســابقة 

داستان نویسی برگزار شد.
مداد شروع به نوشتن داستانی زیبا برای 

کودکان کرد.
نوشــتن برای پاک کن سخت بود. برای 
اینکه در مســابقه شکســت نخورد، به 
سرعت مشــغول پاک کردن نوشته های 

مداد شد. مسابقه به پایان رسید.
مداد و پاک کن از رمق افتاده بودند، اما 

داستانی برای کودکان باقی نمانده بود.
ای کاش معلم، مداد و پاک کن را در یک 
تیم قرار می داد تا با هم همکاری کنند و 
داستانی زیبا و بدون غلط و خط خوردگی 

باقی بگذارند.

الگوهای تفکر سیستمی
اگرچه مدارس تفاوت های زیادی با هم دارند ولی مشــکالت مشابهی نیز دارند. این مشکالت نشان دهندة روش های تصمیم گیری 
یکسان و ساختارهای مشابهی است که در این مدارس وجود دارد و آسیب زاست. ریشه های این مشکالت معمواًل پنهان هستند و در 
طی زمان نشانه های مختلفی از آن ها دیده می شود. الگوهای تفکر سیستمی بعضی از ساختارها و روش های تصمیم گیری متداول و 
چگونگی عملکرد آن ها را نشان می دهند. با استفاده از این الگوها می توانیم با دیدن نشانه های مشکالت به ساختارهای شکل دهندة 
آن ها پی ببریم و با اصالح این ســاختارها، مؤثرترین روش ها را برای حل این مشکالت به کار ببریم. این الگوها، مبنای اولیه ای برای 

تشخیص هستند و برای هر مسئله، عوامل و روابط دیگری که در آن مسئله خاص اثرگذار هستند، باید در نظر گرفته شوند.
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رقابت در خانه و مدرسه و جامعه ما رواج 
بسیاری دارد. از رقابت برای ایجاد انگیزه 
استفاده می شود. اما آیا ممکن است رقابت 

به ما و فرزندانمان آسیب بزند؟
 مادر برای اینکه بچه ها سر سفره غذا 
بخورند، آن ها را به رقابت تشویق می کند 
تا برنده شوند؛ او فرزندانش را با پسرعمو و 
دخترعمه و فرزند همسایه مقایسه می کند 

تا وادارشان کند بیشتر درس بخوانند.
 معلم برای اینکه دانش آموزان درس 
بخوانند آن ها را به رقابت تشویق می کند و 
از آن ها امتحان می گیرد و نمره هایشان را 
با هم مقایسه می کند و به بهترین هایشان 

جایزه می دهد.
 مدیر مدرســه بین معلم ها رقابت 
ایجاد می کند تا در راستای اهداف مدرسه 

تالش کنند.
مدیر منطقــه آموزش وپرورش با   
لوح های تقدیری که گهگاه به معلمان و 
مدیران مدارس می دهد، بین آن ها رقابت 
ایجاد می کند تا در راستای اهداف منطقه 

آموزش وپرورش حرکت کنند.
الگوی تشــدید رقابت را خیلی ها یاد 
گرفته اند و از آن اســتفاده می کنند. ما 
در این نوشته به بررسی ساختار رقابت و 

نتایج و آسیب های آن می پردازیم.

تفکرسیستمی



نشانه های فعال بودن این الگو
بعضی مشــاهدات ممکن است نشــان بدهند که این الگو در 

مدرسه شما فعال است. در چنین شرایطی:
 دانش آموزان حاضر نیستند با هم درس بخوانند؛

 دانش آمــوزان در صورت لــزوم، لوازم التحریــر خود را به 
همدیگر قرض نمی دهند؛

 دانش آموزان برای رسیدن به باالترین نمره کالس استرس 
زیادی دارند؛

 دانش آمــوزان فعالیت ها و دستاوردهایشــان را از یکدیگر 

مخفی می کنند؛
 دانش آموزانی که عملکرد بهتــری دارند مورد اذیت و آزار 

دیگران قرار می گیرند؛
 معلم ها عالقمند به حضور در کالس های یکدیگر نیستند؛

 معلم ها در مورد تجربیات و روش های کارشان با هم صحبت 
نمی کنند؛

 مدیران مدارس عالقه ای به حضور مدیران مدارس دیگر در 
مدرسه شان ندارند؛

 پشت سر هم حرف زدن و بدگویی در مدرسه رواج دارد.
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عالمت + روی کمان: رابطه علت 
و معلولــی که »تغییــرات متغیر اول 
اثری هم جهت بر متغیــر دوم دارد« 
و یا »متغیــر اول به متغیر دوم اضافه 

می شود«.
عالمت - روی کمان: رابطه علت 
و معلولــی که »تغییــرات متغیر اول 
اثری خالف جهت بر متغیر دوم دارد« 
و یــا »متغیــر اول از متغیر دوم کم 

می شود«.
عالمت + داخــل حلقه: چرخه 
بازخــوردی که هــر تغییــری را در 

خودش تقویت می کند.
عالمت - داخــل حلقه: چرخه 
بازخوردی که هر تغییری را به سمت 

رسیدن به تعادل می برد.

در مــوارد متعددی ســاختارهایی 
ایجاد می کنیم که دو نفر در وضعیت 
رقابت قرار می گیرند. درواقع با مقایسه 

وضعیت ایــن دو نفر، می خواهیم بین 
آن هــا رقابتی ایجاد کنیــم که باعث 
تالش بیشترشــان شــود. در چنین 
شــرایطی، بهبود وضعیــت یک نفر، 
برای دیگری تهدید به شمار می رود، 
در نتیجه او بر فعالیت خود می افزاید 

تا وضعیتش را بهتر از رقیب کند.
رقابت می تواند انگیزه ای برای تالش 
و حرکت باشــد. ممکن است به نظر 
برسد که در اثر این رقابت وضعیت هر 
دو نفر بهبود پیدا می کند. با این حال 
چیزی که به آن توجه نمی شــود این 
اســت که این بهبود وضعیت در چه 

شرایطی اتفاق می افتد:
 دو طــرف همیشــه در وضعیت 
احساس تهدید و استرس و اضطراب 

هستند.
 وضعیتشان در زمینه ای که رقابت 
می کننــد بهبود پیــدا می کند ولی در 

زمینه های دیگر ضعیف باقی می مانند.

 در موارد بســیاری دیده شده که 
فرد وقتــی می بیند بهبــود وضعیت 
به ســختی اتفاق می افتــد، به دنبال 

تخریب وضعیت رقیب خود می رود.
وقتی تالش فرد برای بهبود وضعیت 
خــود از اهــداف و انگیزه های درونی 
خودش ناشــی شده باشــد، رسیدن 
بــه این اهداف در او شــوق حرکت و 
پیشرفت ایجاد می کند. اما وقتی این 
بیرونی  ســاختارهای  از  ناشی  تالش 
باشــد که دیگــران بــرای او ایجاد 
کرده اند، مانند شرایطی که در الگوی 
تشــدید رقابت با آن مواجه هستیم، 
این فشــار و استرس و اضطراب است 
که کنترل فرد را به دســت می گیرد 
و او را از درون تخریــب می کنــد. در 
موارد متعددی این فشــار و استرس 
از  فروپاشــی  باعــث  اضطــراب  و 
درون می شــود و کار به افسردگی و 
بیمارستان و حتی خودکشی می کشد.
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راهکارهای مواجهه با الگوی تشدید رقابت
در مواردی که متوجه شــدید این الگو فعال است، برای کاهش آسیب ها به 

این راهکارها فکر کنید:
 از بروز موقعیت هایی که دو طرف با هم مقایسه می شوند جلوگیری کنید؛

 توجه دو طرف را به زمینه های دیگری که می توانند در آن ها رشد کنند 
معطوف کنید؛

 به تأخیرها توجه کنید و نتایج رقابت امروز را در پنج یا ده ســال آینده 
در نظر بگیرید؛

 هدف هایتان را بدون در نظر گرفتن وضعیت طرف دیگر انتخاب کنید؛
 اهداف بزرگ تری نسبت به موضوع رقابت برای خودتان انتخاب کنید؛

 زمینه های همکاری و موفقیت مشترک به وجود آورید؛
 نســبت به رقابت هشیار باشــید و فرار از دام رقابت را در موقعیت های 

مختلف تمرین کنید.

مثال های دیگری از این الگو
 رقابت درسی بین دو دانش آموز برای شاگرد اول شدن

 رقابت بین دو مدرسه برای جذب معلم ها و دانش آموزان ممتاز
 چشم و هم چشمی بین دو خانواده

 رقابت بین دو تولیدکننده برای افزایش تبلیغات یا کاهش قیمت
 ارتقای سطح تسلیحات و بودجه نظامی کشورها

نگاه یک متفکر سیستمی
دنیایی که در آن زندگی می کنیم 
مســائل پیچیده ای دارد که مواجهه 
با آن ها برای یــک نفر یا یک گروه، 
نیســت. حل  امکان پذیر  تنهایی  به 
مشکالتی مانند بحران آب، آلودگی 
نیاز  فقر،  و  ترافیک  محیط زیســت، 
بــه تالش و همــکاری تمام مردم و 

گروه های حاضر در جامعه دارد.
اینجاست که نظام آموزشی  سؤال 
ما چقدر دانش آمــوزان را برای این 
فضــای همدلی و همــکاری آماده 
می کند. نظام آموزشی که بر مبنای 
تشــدید رقابت و انگیزه های بیرونی 
ناشــی از آن طراحی شــده باشد، 
دانش آموزانی رقابتی و تک رو تربیت 
می کند که حاضر به اشتراک دانش 
و همکاری برای پیشرفت با همراهی 

دیگران نیستند.
بــرای مواجهــه با مســئله های 
پیچیــده ای که در جامعــه با آن ها 
آموزش هایی  به  نیاز  هستیم،  مواجه 
داریم که بــر موفقیت جمعی تأکید 
داشته باشد و هر کسی یاد بگیرد که 
دیگران  موفقیت  قبال  در  موفقیتش 

است.
در چنیــن الگویــی، توانمنــدی 
یــک هم کالســی به عنــوان تهدید 
دیــده نمی شــود. توانمندی هــای 
یک هم کالســی، یک دوست و یک 
هــم کار، فرصت هایــی برای رشــد 
یکدیگر  توانمندی های  از  هســتند. 
استفاده می کنیم تا مشکالتی را که 
بــا آن ها مواجه هســتیم به بهترین 
شکل حل کنیم و فرصت هایی را که 
در اختیار داریــم به بهترین صورت 

استفاده کنیم.

برای مشاهده یکی از فعالیت هایی 
که بر مبنای الگوی تشــدید رقابت 
طراحی شده است، به مقاله »رفاقت 
در برج هیجان« در نشــریه رشــد 
مدرسه فردا، آبان 1395، صفحه 26 

تا 28 مراجعه کنید.


