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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.

دانش آمــوز درس را بلد نیســت و 
نمی توانــد به ســواالت معلم پاســخ 
دهد. معلم به دنبال روشــی است که 
دانش آمــوز را وادار بــه درس خواندن 
کنــد. دانش آمــوز را از کالس اخراج 
می کند. دانش آموز در کالس نیســت 
تا درس امروز را یاد بگیرد. نســبت به 
درس و معلم و خودش هم حس بدی 
پیدا می کند. درسش ضعیف تر می شود 
و دفعه بعد هم نمی تواند به ســواالت 
معلم پاســخ دهد؛ و این چرخه تکرار 

می شود...
بسیاری از مشکالت امروز ما نتیجة 
راه حل هایی هســتند که در گذشته 
برای حل مشکالتمان به کار گرفته ایم. 
راه حل های امروزمان هم اگر به درستی 
طراحی نشــوند، آســیب هایی تولید 
خواهند کرد که در آینده باید چاره ای 
برای رفــع آن ها پیدا کنیــم. الگوی 
سیستمی »راه حل های مشکل آفرین« 
به بررســی اثرات کوتــاه مدت و بلند 

مدت راه حل ها می پردازد.

تفکر سیستمی

عالمت + روی کمان: رابطــه علت و معلولی که 
»تغییــرات متغیر اول اثری هم جهــت بر متغیر دوم 
دارد« و یا »متغیر اول به متغیر دوم اضافه می شود«.

عالمت - روی کمان: رابطــه علت و معلولی که 
»تغییرات متغیر اول اثری خالف جهت بر متغیر دوم 

دارد« و یا »متغیر اول از متغیر دوم کم می شود«.
عالمت + داخل حلقه: چرخه بازخوردی که هر 

تغییری را در خودش تقویت می کند.
عالمت - داخل حلقه: چرخه بازخوردی که هر 

تغییری را به سمت رسیدن به تعادل می برد.

ماجراهای مداد و پاک کن
مداد با نگرانی مشــغول خواندن برگه 

امتحان شد.
چند کلمه ای نوشت. نوشته ها را خط زد 

و دوباره شروع به نوشتن کرد.
کمی هول کرده بود. هر ســوال را چند 
بار می خواند اما نمی توانســت به درستی 

مفهوم سوال ها را بفهمد.
معلم به ســمت او می آمد. نگرانی اش 

بیشتر شد. 
عرق سردی بر پیشانیش نشست. دیگر 

نمی توانست صفحه را به درستی ببیند.
معلــم او را در آغــوش گرفــت و به او 

آرامش داد. 
مداد با آرامش مشــغول نوشتن پاسخ 

سوال ها شد.
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نشانه های فعال بودن این الگو
بعضی مشاهدات ممکن است نشان دهند که این الگو در مدرسه شما فعال است. در چنین شرایطی:

 به محض مواجه شدن با یک مسئله، فشار زیادی برای تصمیم گیری و اقدام سریع وجود دارد.
 در مورد مسئله ها صحبت نمی شود. نشانه های مسئله مخفی می شوند و وجود مسئله انکار می شود.
 افراد به عنوان ریشه مسئله دیده می شوند و تنبیه یا اخراج آن ها به عنوان راه حل پیشنهاد می شود.

 مشکالت در طی زمان تکرار می شوند و شدت آن ها افزایش پیدا می کند.

شرح الگو
معموال وقتی متوجه می شویم مسئله ای 
وجود دارد که آن مسئله نشانه ای از خود 
بروز بدهد. نشانه مسئله بالفاصله توجه 
همه را جلب می کند و فشار زیادی برای 
حل مســئله ایجاد می شــود. در اولین 
مواجهه با مسئله، به سرعت راه حل هایی 
پیشنهاد می شــوند که در زمان کوتاهی 
نشانه مسئله را از بین خواهند برد. با این 
حال این راه حل هــا معموال پیامدهای 
ناخواســته ای دارند که با گذشت زمان 
وضعیت را بدتر می کنند، طوری كه بعد 
از مدتی، نشــانه های مسئله دوباره خود 
را نشان خواهند داد. در چنین شرایطی، 
معموال همان راه حل های قبلی که موفق 
ارزیابی شده اند، دوباره و با شدت بیشتری 
مورد اســتفاده قــرار می گیرند و زمینه 

آسیب های بعدی را فراهم می کنند.

متن مقاله
همــة ما عالقمنــد به حل ریشــه ای 
مشکالت هستیم. با این حال ریشه های 

مشــکالت معموال بدون صــدا و مخفی 
هســتند و به این آســانی خودشان را 
نشان نمی دهند. ما معموال با نشانه های 
مشکالت مواجه می شویم و در بسیاری 
از موارد تمایز قایل شدن بین ریشه ها و 
نشانه های مشکالت برایمان کار سختی 

است.
مثال ممکن است با دانش آموزی مواجه 
شــویم که نتیجة ضعیفی در امتحانات 
داشته اســت. ممکن است تصور کنیم 
مشــکل او این اســت که تنبلی کرده 
و درس نخوانده اســت. در این شرایط 
ممکن است کســی تنبیه یا تشویق را 
بــرای کاهش تنبلــی او در نظر بگیرد. 
اما اگر مشــکل دانش آموز استرس زیاد 
بود. و با وجــود اینکه او  درس خوانده 
است، استرس زیاد باعث شده است كه 
نتواند به سواالت پاســخ دهد، راه حل 
تشویق و تنبیه، اســترس دانش آموز را 
زیادتر خواهــد کرد و دفعه بعدی نتایج 
ضعیف تری به دست خواهد آورد. با این 
تحلیل، ممکن اســت فکر کنیم ریشه 

مشکل را پیدا کرده ایم و به دنبال راهی 
برای کاهش اســترس باشیم و دارویی 
بــرای کاهش اســترس او تجویز کنیم. 
اما اگر ریشه استرس این دانش آموز کم 
بودن اعتماد به نفس باشد، مصرف دارو 
در طی زمان باعث می شــود احســاس 
وابســتگی به دارو در او شکل بگیرد و 
اعتماد به نفســش بیشــتر کاهش پیدا 

کند.
حل هــای  »راه  الگــوی  از  آگاهــی 
مشــکل آفرین« تصمیم گیری را سخت 
می کند و مانع به کار بستن راه حل های 
دم دستی و خلق الســاعه می شود. برای 
پیدا کردن ریشه های مشکالت و ارایه راه 
حل هایی کــه در بلندمدت هم وضعیت 
را بهبــود دهند، نیاز به گفت وگو با افراد 
دیگــر و رفع ابهام هایی داریم که معموال 
مشــکالت را احاطه کرده اند. با رفع این 
ابهام ها، مشکالت به مسئله های روشن 
تری تبدیل می شوند و اثر هر تصمیمی بر 
سایر عوامل اثر گذار در مسئله روشن تر 

می شود.
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راهکارهای مواجهه با این الگو
در مواردی که متوجه شدید این الگو فعال است، برای کاهش آسیب ها به این 

راهکارها فکر کنید:
 در مقابل فشار برای تصمیم گیری و اقدام سریع مقاومت کنید.

 نتیجه اجرای راه حل های پیشنهادی را در طی زمان بررسی کنید. این راه 
حل بعد از چند ماه یا چند سال به چه نتایجی منجر می شود...

 سعی کنید با فراهم کردن فضای گفت وگو، با مشارکت افراد مرتبط، ریشه 
مسئله را شناسایی کنید.

 راه حل هایی پیدا کنید که ریشة مسئله را درمان می کنند. 
 برای حل مســئله به دنبال راه حل هایی باشید که با اضافه کردن یک متغیر یا 
تغییر یک رابطه، الگو را بازطراحی می کنند، نه راه حل هایی که به افراد توجه می کنند.

 قبــل از اجــرای راه حل، پیامدهای ناخواســته آن را در نظر بگیرید تا اگر 
نتوانستید آن ها را حذف کنید، حداقل برای مواجه با آن ها آماده باشید.

مثال های دیگری از این الگو
 شب بیدار ماندن برای انجام تکالیفی که به موقع انجام نشده اند

 اخراج دانش آموز از کالس یا مدرسه
 تنبیه دانش آموزان

 جایزه گذاشتن برای ایجاد انگیزه بیرونی برای مطالعه یا انجام کار
 وام گرفتن برای پرداخت هزینه ها

 اضافه کاری مدیر و کادر مدرسه در پاسخ به عقب افتادن کارها

نگاه یک متفکر سیستمی
عمل زدگی آسیب های بزرگی برای 
انسان ها به وجود می آورد. عمل زدگی 
یعنی ورود به اجرای راه حل ها قبل از 
شناخت دقیق صورت مسئله و قبل 
از بررسی دقیق راه حل های مختلف 
و نتیجه آن ها. وقتی با مشکلی مواجه 
می شــویم، برای کاهــش نگرانی ها 
و استرس ها ســعی می کنیم نشان 
دهیم موضوع تحت کنترل اســت و 
ما در حال انجــام اقدامی برای حل 
مشکل هستیم. در این حالت وقتی 
از ما در مورد نتیجه اقداماتمان سوال 
می شــود، تمایل داریم با خوشبینی 
زیاد، نتیجــه اقداماتمان را اثربخش 
ارزیابی کنیم و اگر کســی از نتایج 
بدی که اقداماتمــان در پی خواهد 
داشــت هم ســخن بگوید، تمایل 
خواهیم داشــت این اثرات را کم یا 

بی اهمیت قلمداد کنیم.
تفکر سیستمی »عملگرا« است اما 
»عمل زده« نیست. شناخت مسئله 
و طراحی راه حل در نگاه یک متفکر 
سیســتمی زمان بیشتری نسبت به 
تفکر معمول خواهد برد. با این وجود 
نتیجه صبوری تفکر سیســتمی راه 
حل هایی اســت که بر اســاس یک 
اثرگذار  افراد  بین  شناخت مشترک 
در مسئله شکل گرفته اند و به اثرات 
کوتــاه مدت و بلند مــدت اقدامات 

توجه دارند. 


