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چکیده:

پدیدههای اجتماعی ما حصل شبکه پیچیدهای از روابط بین متغیرهای مختلف و بر هم کنشی
متقابل آنها در یک بستر اجتماعی از پیش موجود است .این برهم کنشی از طریق وابستگی متقابل
خرده سیستمهای مختلف تقویت شده و ماحصل آن انواع پیامدهای مثبت و منفی برای کلیت
جامعه و زندگی اجتماعی انسانهاست .یکی از تبعات این بر هم کنشی آسیبها و مسائل اجتماعی
است که میتواند بسیاری از عملکردهای نظام اجتماعی را تهدید نماید .ببا توجه به ماهیت پیچیده
آسیبها و مسائل اجتماعی هدف مقاله حاضر نشان دادن ظرفیتهای تفکر سیستمی در آموزش
آسیبها و مسائل اجتماعی است .مقاله با بررسی ادبیات موضوع ،مهمترین جنبههای کاربردی
رویکرد سیستمی را در آموزش آسیبها و مسائل اجتماعی نشان میدهد .نتایج نشان میدهد با
توجه به روابط شبکهای بین آسیبها و مسائل اجتماعی ،رویکرد سیستمی میتواند از طریق نشان
دادن این پیچیدگیها و روابط متقابل بین آنها ،درک دانشجویان را از آسیبها و مسائل اجتماعی
بشکل قابل مالحظهای افزایش دهد و به جای رویکرد خطی در روابط بین آسیبها و مسائل
اجتماعی ،نظام پیچیدهتر و در عین حال قابل درکیتری را از آسیبها و مسائل اجتماعی در جامعه
ترسیم نماید .در انتها مقاله مقاله تاکید میکند که آموزش اصول اولیه تفکر سیستمی به دانشجویان
باید قبل از آموزش آسیبها و مسائل اجتماعی با تفکر سیستمی صورت گیرد.
کلید واژه ها :آسیبها و مسائل اجتماعی ،تفکر سیستمی ،پیچیدگی ،بر هم کنشی
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مقدمه:
جامعه به عنوان کلیتی مرکب از خرده سیستمهای مختلف تحت تاثیر فرایندهای متقابل بین این خرده
سیستمهاست .این فرایندها در حوزههای مختلف اجتماعی از طریق مکانیزمهای برهم کنشی دارای اثرات متقابل
و پیچیده در ساختار اجتماعی هستند .این برهم کنشی از طریق وابستگی متقابل خرده سیستمهای مختلف تقویت
شده و ماحصل آن انواع پیامدهای مثبت و منفی برای کلیت جامعه و زندگی اجتماعی انسانهاست .این وابستگی
و برهم کنشی خرده سیستمها باعث ایجاد پدیده تاثیرگذاری متقابل و در نتیجه انتقال مسائل از یک خرده سیستم
به سایر سیستمها میشود .در این حالت تغییرات در هر خرده سیستم اجتماعی تاثیراتی را در دیگرخرده سیستمها
به همراه خواهد داشت .بنابراین در یک نگاه سیستمی هیچ پدیده اجتماعی را تنها نباید در در چارچوب حوزه و
خرده سیستم اصلی خود بررسی کرد بلکه بررسی رابطه بین خرده سیستمها در ایجاد پدیدههای مختلف از اهمیت
بسیاری برخوردار است.
یکی از تبعات منفی زندگی اجتماعی در تعامل خرده سیستمهای اجتماعی مختلف ،مسائل و آسیبهای
اجتماعی است .آسیبها و مسائل اجتماعی از جمله مهمترین عوامل تحلیل برنده توسعه در ابعاد مختلف و از موانع
عمده عدم تحقق برنامهریزیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی محسوب میشود که هم خود معلول روند تغییرات
در حوزه های چهارگانه جامعه است و هم از سوی دیگر بالقوه میتواند این تغییرات را در جهت بهگشت جامعه
دچار چالش نماید« .آسیبها و مسائل اجتماعی همیشه تخریبها و نارحتی هایی در جامعه ایجاد میکنند که نتیجه
آن احساس ناامنی در میان اعضای جامعه است» (خان و همکاران  .)73 :2015آسیبها و مسائل اجتماعی ماهیتی
چند بعدی دارند و در شبکهای از روابط علّی با یکدیگر و با پدیدههای اجتماعی دیگر در ارتباطند .بنابراین هر
جامعهای متناسب با شرایط خود با انواعی از آسیبها و مسائل اجتماعی روبروست که تاثیرات مخربی بر فرآیند
توسعه و پیشرفت آن جامعه دارد .شناخت چنین عواملی میتواند مسیر حرکت جامعه را بسوی ترقی و تعامل هموار
سازد ،بطوریکه عالوه بر درک عمل آنها و جلوگیری از تداوم آن عمل ،با ارائه راهحلهایی به سالمت جامعه
کمک نماید(خاکپور و رمضانی .)2 :1388 ،بر همین اساس آسیبها و مسائل اجتماعی بعنوان پدیدههایی چند
وجهی و کثیراالبعاد (عبداللهی )1383 ،محصول فرایندهای اجتماعی ،تحت تاثیر خرده سیستمها و حوزههای
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مختلف جامعه هستند و شناسایی وضعیت و ارائه سیاستها و راهکارهای کنترل و کاهش آن نیز بدون توجه به
این خرده سیستمها فاقد کارایی الزم است.
عامل مهمی که درک ما از آسیبها و مسائل اجتماعی را پیچیده میکند ،این واقعیت است که هیچ یک از
آنها در انزوا از دیگر شرایط و مشکالت اجتماعی وجود ندارند .اساساً ،میزان باالیی از همبستگی بین هر یک از
مسائل اجتماعی و نهادهای اجتماعی به صورت متقابل وجود دارد .موفقیت بر غلبه بر هر مشکل اجتماعی تنها به
بررسی و تغییر بسیاری دیگر نیاز دارد( .پاریلو .) viii :2008 ،بر این اساس آسیبها و مسائل اجتماعی را میتوان
به عنوان مجموعهای از زیر سیستمهای تودرتو در نظر میگیرد که به جای آنکه از هم جدا شوند ،باید با توجه به
روابط و زمینهشان درک شوند (اسپرویل و همکاران .)2001 ،از این رو هیچکدام از مسائل اجتماعی جدا از
سایر شرایط و مسائل اجتماعی وجود ندارد .در حقیقت میزان باالیی از روابط متقابل میان هر یک از آسیبها و
مسائل اجتماعی اجتماعی وجود دارد (پاریلو  )xiii :2008و توجه به یک مسأله اجتماعی نیازمند بررسی در سایر
مسائل است .زیرا تجربه یک مساله اجتماعی فرد را به سمت مسائل اجتماعی جدیدی سوق میدهد (اندرسون،
 .)491 :2008همچنین مسائل اجتماعی میتواند پیامدهایی در سطح فردی ،خانوادگی ،جماعتی 1و کلی جامعه
(اندرسون )492 :2008 ،و حتی جهانی (پاریلو  )xii :2008داشته باشد .از این رو جامعهشناسان همیشه با پدیده
تراکم مسائل اجتماعی 2یا مسائل اجتماعی چندگانه( 3کیندالند  )67 :2002روبرو هستند .بنابراین بررسی آسیبها
و مسائل اجتماعی نیازمند اتخاذ یک رویکرد سیستمی است تا بتواند بر این پیچیدگیها و عدم قطعیتهای خوزه
اجتماعی فائق آید .با این حال تفکر سیستمی تاکنون در بسیاری از علوم از جمله کشاورزی(باودن،)1984 ،
مهندسی (گادفری و همکاران ، )2014 ،محیط زیست (اکیمویچ و همکاران ،)2020 ،اکولوژی (مامبری و
همکاران )2020 ،به کار گرفته شده است ،اما در جامعه شناسی کمتر از آن استفاده شده است (التان )2016 ،و
دانش آموختگان و دانشجویان این رشته آموزش خاصی در این زمینه نمی بینند .بنابراین هدف از مقاله حاضر نشان
دادن ظرفیتهای تفکر سیستمی در آموزش آسیبها و مسائل اجتماعی به دانش آموزان و دانشجویان میباشد.
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تفکر سیستمی و آسیبها و مسائل اجتماعی
محققان سیستمی رویکرد فرامرزی موفقی را برای درک و حل مشکالت دنیای واقعی ایجاد کرده اند و
مطالعات میان رشتهای را در مطالعات علمی به ارمغان آورده اند .در زمینه هایی از مشاوره خانوادگی گرفته تا
فلسفه ،تکنولوژی و محیط زیست استفاده شده است .از این رو تفکر سیستمی زمینهای را برای درک پیشرفت و
اهمیت کلی آن در سایر زمینهها فراهم میکند (گیلمیستر.)29 :2017 ،
در علم دو رهیافت برای بررسی موضوعات وجود دارد ،رهیافت تحلیلی( 4مکانیکی) و رهیافت ترکیبی.5
(قراچه داغی .)90 :2011 ،تاکید در علوم تحلیلی بر تجزیه موضوعات به اجزا است و شناخت اجزا بر شناخت
کل مساله اولویت دارد .در این رهیافت کلیت موضوع به قول پدیدار شناسان در پرانتز گذاشته میشود و موضوع
مورد بررسی اجزاء میباشد .در این رهیافت هر جزء فارغ از ارتباطاتش یا بقیه اجزاء خود میتواند موضوع بررسی
علمی باشد .بنابراین ویژگی بارز این رهیافت عدم پرداختن به روابط بین اجزا موضوع تحت بررسی است .در کنار
رهیافت تحلیلی و مکانیکی میتوانیم از رهیافت ترکیبی سخن بگوییم .در رهیافت ترکیبی با بررسی اجزا سعی
میشود کلیت موضوع ترسیم شود .در این رهیافت به دنبال درک رفتار کلی سیستم هستیم نه رفتار اجزای منفرد
آن.
تفکر سیستمی به عنوان راهی میانی ترکیبی از این دو رهیافت است .در حقیقت "تفکر تحلیلی به ما امکان
میدهد تا بخشهای مختلف یک موقعیت را درک کنیم .همچنین تفکر ترکیبی به ما این امکان را میدهد که
بفهمیم چگونه بخشها با هم کار میکنند .بنابراین تفکر سیستمی چیزی بیش از ترکیبی از این دو نیست" (بارتلت،
.)4 :2001
تفکر سیستمی مبتنی بر اصول نظریه سیستمها است که در آن اجزای تشکیلدهنده یک سیستم رفتار و
ویژگیهای متفاوتی را هنگامی که منفک از کل در نظر گرفته شوند ،نشان میدهند .بنابراین برای درک یک
سیستم ،الزم است که روابط موجود میان اجزای سیستم که رفتار کل سیستم را تعیین میکنند ،مورد مطالعه قرار
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گیرد .بنابراین تأکید اولیه تفکر سیستمی این است که «کل چگونه مشاهده میشود و با محیطش دارای تناسب و
رابطه میباشد .تاکید ثانویه بر اجزای تشکیلدهنده سیستم قرار دارد» (یاوسن2012 ،ص .)57
بنابراین توجه به ماهیت و ویژگیهای سیستم بعنوان یک کل از اصول اساسی تفکر سیستمی است .در تفکر
سیستمی توجه به کل سیستم و نه تنها برخی از اجزای سیستم تعیین کننده است .در حقیقت فهم ماهیت رابطه جزء
و کل مقوله محوری و اساسی در فهم تفکر سیستمی است .اینکه آیا کل یک سیستم را مورد بررسی قرار میدهیم
یا به سراغ اجزای آن میرویم نوع رهیافت ما را نشان میدهد.
در این رهیافت یک سیستم چیزی بیشتر از مجموع اجزای خود است (هاینز« .)2008 ،یک سیستم مجموعهای
متعادل از عناصر (اجزا) است که به صورت منسجم سازماندهی شده است تا از این طریق به اهداف مشخصی
دست یابد» (مدوز .)39 :1393 ،هر سیستم ورودیها و خروجی هایی دارد و دارای حلقههای بازخوردی است.
سیستم با محیط خود در تعامل پویا است (هاینز .)2000 ،مطابق شکل ( )1هر چیزی که فکر میکنیم از جهان
میدانیم ،یک مدل است .مدلها دارای همخوانی قویای با جهان هستند و جلوههای کوچکی از دنیای واقعی
هستند (هاینز.)2008 ،

شکل ( )1مدل سیستمی پایه(6هاینز.)37 :2000 ،

بنابراین هر سیستمی از اجزای مختلف و نحوه آرایش این اجزا تشکیل شده است .نکته مهم پرداختن به روابط
بین اجزا است .بطور کلی در صورت یکسان بودن اجزا با تغییر در روابط بین اجزا میتوان سیستمهای متفاوت یا
رفتار سیستمی متفاوتی داشت «به حدی که ممکن است دیگر قابل شناسایی نباشد» (مدوز )47 :1393 ،به عبارت
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دیگر در صورت تغییر نوع چینش و روابط بین اجزا احتماال با سیستم جدیدی روبرو خواهیم بود .بنابراین با وجود
عناصر یکسان ولی با تفاوت در روابط بین آنها میتوانیم خروجیهای متفاوتی داشته باشیم .دلیل اینکه در شرایط
محیطی یکسان برای همه کنشگران ،عملکرد آنها با یکدیگر متفاوت است به دلیل تفاوت در ماهیت و داشتهها و
نوع ترتیبات سیستمی هر کدام از این کنشگران -در کنار شرایط محیطی -است .بنابراین یکی از مباحث تعیین
کننده ماهیت و ویژگیهای سیستم است.
بنا به گفته بارتلت « فرضیه اصلی که مفهوم تفکر سیستمی بر آن استوار است این است که هر چیزی وابسته به
سیستم است .به عبارت دیگر ،هرچیزی با چیزهای اطرافش برهم کنشی (تاثیر میگذارد و تحتتاثیر قرار میگیرد)
دارد .هر چیزی» (بارتلت .)3 :2001 ،برای مثال یک دانشگاه به عنوان یک نهاد تحقیقاتی ،یک کارخانه آموزشی،
یک خدمتگزار جامعه محلی ،یک تأمین کننده نیروی کار آموزش دیده برای کارفرمایان و یک وسیله برای عبور
از هنجارهای فرهنگی یک جامعه است (جکسون.)2003 ،
تحلیل سیستمی مبتنی بر اصول نظریه سیستمها است که در آن اجزای تشکیلدهنده یک سیستم رفتار و
ویژگیهای متفاوتی را هنگامی که منفک از کل در نظر گرفته شوند ،نشان میدهند .بنابراین برای درک یک
سیستم ،الزم است که روابط موجود میان اجزای سیستم که رفتار کل سیستم را تعیین میکنند ،مورد مطالعه قرار
گیرد (یاوسن .)2012 ،با توجه به اینکه آسیبها و مسائل اجتماعی پیچیده و چند بعدی هستند ،درک آنها
نیازمند شناسایی دالیل ،مکانیسمها و هزینههای اجتماعی آنهاست .تبادل اطالعات در مقیاس جهانی باعث میشود
سبکهای مختلف زندگی ،سیستمهای ارزشی ،الگوهای رفتاری بهم پیوسته و در نتیجه هرج و مرج هنجاری
تشدید شود .عالئم هرج و مرج در سطح وجود فردی ،در نهادهای اجتماعی و حتی در سیاستهای بین المللی
قابل مشاهده است (پیوتروسکی )2006 ،طیف گستردهای از موضوعات در رابطه با زندگی معاصر ما با هم مرتبط
و به هم پیوسته اند ،به گونهای که بحرانها و مسائل در سطح اجتماعی که میتوان از آن با نام بیماری اجتماع یاد
کرد ،طی زنجیره هایی به سطح فردی نیز نفوذ میکنند و افراد را تحت تأثیر قرار میدهند .جامعه دچار بیماری و
بحران است و آدمی نیز در چرخه آسیبهای اجتماعی گرفتار آمده است (اسمیت .)2017 ،آزاد و خان( 7
 )2015در یک بررسی جامعه شناختی نشان میدهند چطور فجایع طبیعی به عنوان مثال خشکسالی ،زنجیرهای از
. azad & khan
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مسائل اجتماعی مختلف را به هم پیوند میدهند .به عقیده نویسندگان با وجود آنکه تحقیقات فاجعه با رویکرد
جغرافیایی مورد بررسی قرار میگیرند ،اما فجایع بیشتر بر جامعه ،اجتماع ،معیشت مردم ،نهادها ،نظم اجتماعی و
کلیت محیط تأثیر میگذارند .در این پژوهش با یک فاجعه طبیعی ،ادغام و انسجام اجتماعی پیشین تحلیل رفت و
انواع مختلف آسیبهای اجتماعی به صورت مرتبط و به دنبال هم از جمله فقر ،بحران اقتصادی ،بیکاری ،مهاجرت،
فساد ،جرم ،و ...در مناطق ساحلی بنگالدش افزایش یافت .در پی آن کاهش امنیت ،آزار و اذیت زنان ،طالق و
قرار گرفتن خانواده در یک وضعیت نامناسب و آسیب دیدن کودکان اتفاق افتاد.
مطالعات انجام شده در چندین کشور ارتباط بین سوءمصرف الکل و عواقب سالمتی و اجتماعی از جمله
مرگ در حوادث رانندگی ،خشونت خانگی ،عفونت اچای وی و اختالالت نیاز به درمان را نشان داده است
(اپوت)2006 ،بدین تریب مسائل فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی در هم تنیده اند.
سگال)1978( 8برای مطالعه اثرات تراکم جمعیت بر آسیبهای اجتماعی ،به سازماندهی و روابط درون سیستم
روی میآورد .از دیدگاه او مطالعات علی خطی که ارتباط مستقیمی بین تراکم جمعیت و آسیب شناسی اجتماعی
داشته اند ،نتوانسته اند یک رابطه ی تعیین کننده برقرار کنند .چنین رویکردی فرض میکند که شرایط اولیه اثرات
را تعیین میکند .بنابراین با یک رویکرد خطی ،اگر تراکم جمعیت وجود داشته باشد ،دالیل مشابه باید دارای
تأثیرات آسیبی مشابهی باشند .یک رویکرد خطی تعامل مؤلفهها در سیستم را نادیده میگیرد .درصورتیکه این
روابط بین آن مؤلفهها یا کل پیکربندی دلیل این اثرات است .ساختار و فرآیند اثرات را ایجاد میکند ،نه شرایط
اولیه .بنابراین دانستن تنها چگالی جمعیت ،فرد را قادر به پیش بینی توسعه آسیب شناسی اجتماعی نمی کند .برای
تعیین اثرات تراکم جمعیت ،باید مؤلفههای سیستم و تعامل آنها را ارزیابی کرد .بنابراین ساختار یا سازماندهی
روابط درون سیستم علت اثرات جمعیتی بر آسیبهای اجتماعی است.
بنابراین سیستمهای اجتماعی و اقتصادی بسیار پیچیده تر از سیستمهای فناوری است که مهندسین با آن روبرو
هستند (فارستر .)1999 ،تفکر سیستمی ،به تولید راه حلهای پایدار با تأثیر مثبت گسترده بیشتر کمک میکند تا
راه حل هایی با تأثیر مثبت در یک منطقه اما اثرات جانبی مضر در منطقه دیگر .به عنوان مثال ،رویکرد سیستمها
به یک پروژه طراحی پل نه تنها عملکرد ساختاری پل بلکه هزینههای آن (وجه اقتصادی) ،مصرف انرژی و تولید

. Sengel
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گازهای گلخانهای در طول و بعد از ساخت (وجه محیطی) و همچنین تأثیر آن در جامعه اطراف را مانند مشاغل
ایجاد شده و اثرات امنیتی (وجه اجتماعی) را در نظر میگیرد (کاتانو و همکاران)176 :2011 ،
بصورت کلی میتوان در تحلیل سیستمی آسیبها و مسائل اجتماعی به  )1روابط (شبکه) بین آسیبها و
مسائل اجتماعی  )2روابط سازمانها با انواع آسیبها و مسائل  )3روابط سازمانها با یکدیگر )4 ،رابطه آسیبها
با جامعه هدف  )5رابطه سازمانها با جامعه هدف آسیبها و مسائل اجتماعی اشاره کرد.

نگاه به آسیبها و مسائل اجتماعی با تحلیل سیستمی بر دو رکن استوار است یکی ترسیم وضعیت موجود و
دیگری ترسیم وضعیت مطلوب که با شناخت از وضعیت موجود بدست میآید .در انواع مختلف تحلیل ها،
وضعیت موجود به روشهای مختلفی ترسیم میشوند؛ فرآیندی کردن مسئله ،توجه به هم زمانیها با دیگر
متغیرهای اجتماعی ،واکاوی تلقیها و نگرشها و  ...که نقطه مشترکی دارند و آن نگاه به خود مسئله است حال
آنکه وجه مهمی از مسئله در بستر و فضایی که با مسئله در تعامل مستمر است .در این راستا تغییر بستر و الگوی
روابط سایر عاملیتها میتواند متضمن تغییراتی باشد که در حوزه اجرا ،مسئله را از جنبه مسئله بودن ساقط کند.
اینجا دقیقاً همانجایی که تحلیل سیستمی با تکیه بر الگوی روابط سایر عاملیت با مسئله مورد نظر وارد عمل میشود.
اینجاست که به روشنی میتوان گفت توجه به این مسئله و اتخاذ سیاستهای اجتماعی – رفاهی مناسب در زمینه
رفع مسئله ،محافظت از سرمایههای انسانی نسل آینده جامعه ،جلوگیری از اتالف هزینهها در موازی کاری
دستگاههای دست اندرکار ارائه مدل مطلوب جهت مدیریت مسئله ،کاهش آسیبهای اجتماعی (سلیمانی و
حاجیانی )1393 ,و  ...اهمیت فراونی مییابد.
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آموزش آسیبها و مسائل اجتماعی با رویکرد سیستمی
با وجود آنکه تحقیقات بسیاری در سایر کشورها در خصوص آموزش تفکر سیستمی ،به کودکان ،دانش
آموزان و دانشجویان وجود دارد (گادفری ;2014 ،تورنتون ;2004 ،گیلبرت و همکاران2019 ،؛ مامبری و
همکاران2020 ،؛ گیلمیستر ;2017 ،ماهسون و دوالنسکی ،)2019 ،در ایران پژوهشها در خصوص آموزش
تفکر سیستمی (ببینید اکبری و لطفی خاچکی )1399 ،یا آموزش با تفکر سیستمی به ندرت دیده شده است.
تفکر سیستمی بهگونهای طراحی شده است که برای رشتههای مختلف ،شیوههای سنتی ،آنالین و ترکیبی؛
برای هر کالسی در هر اندازه ای؛ و برای هر سطحی ،سازگار باشد (گیلبرت و همکاران .)13 :2019 ،تفکر
سیستمی باید یک مؤلفه اساسی در تالش برای بهبود آموزش باشد .برای موفقیت ،مربیان باید بر ایجاد تغییر در
سیستم ،شناسایی سطح باالی پیشرفت و همراستایی بازخوردها با اهداف یادگیری تمرکز کنند .هنگامی که تفکر
سیستم به بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند آموزش تبدیل میشود ،مزایای تفکر سیستمها به عنوان روشی برای
پیشرفت دانش آموزان بسیار چشمگیر خواهد بود (تورنتون)227 :2004 ،
از نظر رویکرد یادگیری و تدریس مورد نیاز برای پرورش اندیشمندان سیستم ،یک جهت گیری سنتی و انتقالی
به تدریس ،که در آن متخصص به سادگی به دانش آموزان دانش خود را ارائه میدهد ،الزم است اما کافی نیست؛
زیرا به جنبههای شخصی تر یادگیری و رویکرد دانشجویان به دانش تخصصی در جهان توجه نمی کند(گادفری
و همکاران)115 :2014 ،
از دیدگاه آموزشی ،تفکر سیستمی ،توانایی شناختی فرد برای درک تمامیت یک "چیز "9است تا ارتباط بین
این "چیز "و چیزهای دیگری که با آن تعامل دارد را درک کند ،و ترکیب داخلی خرده -چیزها ، 10تعامالت
میان آنها و برهم کنشیهای برای به وجود آوردن دیگر چیزها را بیابد .همچنین اینکه افراد قادر به دیدن
سیستمهایی در جهان و این که چگونه این سیستمها به طور گسترده به هم متصل شدهاند ،باشند .عالوه بر این،
آنها قادر به ادراک این امر باشند که چگونه سیستمها برای اهدافی سازمان دهی شدهاند و چگونه ،اگر آنها
نتوانند به آن اهداف خدمت کنند ،قادر نخواهند بود به عنوان سیستم باقی بمانند .در نهایت ،به این معنی است که
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فرد قادر است از تفکر سیستمی برای استدالل در مورد حالتهای آینده جهان براساس رفتارهای سیستمها استفاده
کند (موبس .)2018 ،با توجه به اینکه آسیبها و مسائل اجتماعی در یک رابطه در هم تنیده از روابط علی و
معلولی با یکدیگر قرار دارند ،درک آنها از طریق درک این پیچیدگیها میسر میباشد.

شکل ( .)2نمونهای از مدلهای حلقههای علی (علیت حلقوی) آسیبهای اجتماعی (منبع :اکبری و لطفی خاچکی)1399 ،

همچنانکه مدل فوق نشان میدهد با توجه به روابط مبتنی بر علیت حلقوی بین آسیبها و مسائل اجتماعی
آموزش آنها نیز میبایست بر اساس رویکرد سیستمی و نشان دادن این روابط متقابل استوار باشد .شناخت
"متغیرهای کلیدی" یا "مادر مساله ها" در این سیستم نقش مهمی در توضیح برهم کنشی در این سیستم دارد.
دانشجویان در فرایند ترسیم مدلهای قادر به درک سهم هر مساله و آسیب در کل سیستم شده ،جایگاه آنها را در
کلیتی به نام شبکه مسائل و آسیبهای اجتماعی میآموزند.
آموزش تفکر سیستمی ،به تفکر انتقادی در میان دانشجویان کمک میکند زیرا پرسشگری را افزایش میدهد
(اسلومن و فرنباچ)2017 ،؛ زمانی که شما نیاز دارید توضیح دهید که چرا چیزی به روش خاصی کار میکند،
چطور اجزای داخلی با هم کار میکنند ،شما یک حس کنجکاوی قویتر در مورد چیزهای دیگر پیرامون خود
ایجاد میکنید (موبس.)2018 ،
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دالیل اهمیت آموزش آسیبها و مسائل اجتماعی با رویکرد سیستمی به دانشجویان را بطور خالصه چنین
میتوان ذکر کرد:
✓ مسائل و آسیبهای اجتماعی پیچیده ،چند بعدی هستند .هم مسائل و هم راه حلها رشتهها و حوزههای
چندگانه را در بر میگیرند؛
✓ دانشجویان توضیحات ساده و توضیحات سیاه و سفید که ممکن است تنها تا حدی دقیق باشند را ترجیح
میدهند .رویکرد سیستمی میتواند پیچیدگی را در یک شیوه ظریف و مفهومی که دانشجویان بتوانند آن را
تحسین کنند معرفی کند؛
✓ تفکر سیستمی با آموزش و یادگیری میان رشتهای همراه است؛
✓ فکر سیستمی وسیلهای برای ترکیب سیستمهای طبیعی با سیستمهای انسانی ،سیاسی ،فرهنگی یا اقتصادی
است؛
✓ تشویق دانشجویان به فکر کردن از دیدگاه سیستمی میتواند حل مشکل خالقانه را در خارج از کانالهای
علمی مرسوم تشویق کند؛
✓ رویکرد سیستم برای بررسی وابستگیهای متقابل مفید است .این به خصوص برای چالشهای اجتماعی مهم
است که در آن متغیرهای بسیاری تغییر میکنند که بر سایر متغیرها تاثیر میگذارد .تعامالت این متغیرها برای
پیش بینی آینده کلیدی هستند؛
✓ تصمیم گیریهای آگاهانه ،به عنوان افراد و جامعه ،نیاز به درک پیچیدگی سیستم هایی که سیاره ما را تشکیل
میدهند(ماتوز و جونز.)2008 ،
تمام این موارد در افزایش درک دانشجویان از آسیبها و مسائل اجتماعی و مکانیزمهای شکل دهنده به آنها
و ماهیت چند بعدی آسیبها و مسائل اجتماعی کمک میکند.
با آموزش تفکر سیستمی ،دانشجویان قادر میشوند بر اساس نظریه سیستمها به طور موفقیت آمیزی مدل (به
صورت تیمی) بسازند و همچنین با استفاده از تفکر سیستمی به جنبههای دیگر زندگی خود فکر کنند و دیدگاهی
نو به دانشجویان در خصوص اینکه که چگونه جنبههای مختلف جهان از طریق روابط مختلف به هم متصل
میشوند ،اعطا کند .به طور کلی تفکر سیستمی تغییرات شگرفی در نحوه تفکرات در مورد جهان اطراف و نیز
زندگی شخصی در دانشجویان ایجاد مینماید (موبس.)2018 ،
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شکل ( .)3نمونهای از مدلهای حلقههای علی (علیت حلقوی) ترسیم شده توسط دانشجویان درس بررسی مسائل اجتماعی
ایران (دانشگاه فردوسی مشهد ،نیمسال اول تحصیلی )1400-1401

هر جامعهای در یک زمینه و بستر غوطه ور است ،و آن بستر نیز با دیگر بسترها و ...احاطه شده است .برای تهیه
یک مدل یا الگویی برای تغییر یک جامعه ،مهم است که بتوان پویایی به هم پیوسته در جامعه (سیستم مورد مطالعه)
و زمینههای آن (سیستمهای ورای آن) را درک کرد  (.بونیال نونیز )2011 ،ساخت مدلها باعث افزایش درک
دانش آموزان ،تسهیل مهارتهای تفکر در سطحی باالتر و بهبود خالقیت و مهارتهای تفکر انتقادی میشود .به
عالوه ،انگیزه دانشجویان را افزایش داده و موجب یادگیری خودهدایت شونده در دانش آموزان میشود (.
تورنتون . )224 :2004 ،مدلهای مفهومی دانشجویان را به چالش میکشد که فراتر از روابط علت و معلولی
ساده قرار بگیرند تا پیش بینی کنند که چگونه یک قسمت از سیستم بخشهای دیگر سیستم را تغییر میدهد و
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چگونه تغییر در یک قسمت از سیستم میتواند توسط عوامل متعدد ایجاد شود  -خصوصاً با استفاده از
بازخورد(گیلبرت و همکاران)4 :2019 ،
اهداف آموزش آسیبها و مسائل اجتماعی با رویکرد سیستمی به این شرح است:
 .1آماده سازی دانشجویان برای پرداختن به موضوعات پیچیده سیستم برای آینده پایدار با شناسایی قسمتهای
یک سیستم و توضیح نحوه تعامل بخشها با هم( .گیلبرت و همکاران( )3 :2019 ،این امر به دانشجویان این
فرصت را میدهد که از طریق تفسیر سیستمهای پیچیدهای که بینشان پیوند برقرار کرده اند ،توانایی خود را در
ارتباط ایدهها و موضوعاتی که ممکن است به نظر برسند کمتر به هم مرتبطاند یا ارتباط سادهای دارند یا اصالً با
یکدیگر در ارتباط نیستند ،نشان دهند)( .گیلبرت و همکاران)7 :2019 ،
 .2توسعه مهارت برای مدل سازی سیستمهای پیچیده با استفاده از دادهها و مثالهای مربوط به دوره
 .3استفاده از رویکرد سیستمی برای ارزیابی یک چالش اجتماعی (گیلبرت و همکاران.)3 :2019 ،
بنابراین تفکر سیستمی بستری فراهم میسازد تا دانشجویان بتوانند درک خود از آسیبها و مسائل اجتماعی را
بسط داده ،دیدی جامع تر نسبت به آنها پیدا کنند.
آموزش تفکر سیستمی قبل از آموزش با تفکر سیستمی

قبل از آموزش آسیبها و مسائل اجتماعی با رویکرد سیستمی ،دانشجویان باید با اصول اولیه تفکر سیستمی
آشنا شوند .تفکر سیستمی را میتوان هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم به دانشجویان آموزش داد .در روش غیر
مستقیم استاد تفکر سیستمی و نگاه کل گرایانه را در تدریس خود به دانشجویان منتقل میکند بدون اینکه اصول
و روشهای تفکر سیستمی را به دانشجویان آموزش داده شود .همچنین میتوان تفکر سیستمی را بطور مستقیم به
دانشجویان آموزش داد .نتیجه گیری کلی از مطالعات قبلی این است که دانش آموزان و دانشجویان به طور
خودکار یا به طور طبیعی اطالعات را ادغام نمی کنند بلکه برای درک ماهیت و اهمیت روابط باید به صراحت
آموزش داده شوند (کالرک و همکاران .)2017 ،این هدف هنگامی میسر میشود که تفکر سیستمی در برنامه
درسی 11بکار گرفته شود (کارون و همکاران  2018ببینید استراچان  .)2009در این برنامههای درسی به فراگیران
11 curriculum
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میتوان در مورد تفکر سیستمی ،انواع سیستم ها ،علیت بازخوردی و ...آموزش داد و آنها را با روشهای تفکر
سیستمی آشنا کرد .در این صورت دانشجو با بکارگیری این روشها در کالس موضوع مورد بررسی را آموزش
میبیند .یاوسن ( )2012دورههای زیر را برای آموزش تفکر سیستمی به دانشجویان پیشنهاد میکند:
✓ مقدمهای بر تئوری و تفکر سیستمی
✓ تئوری و تفکر سیستمی
✓ پویایی سیستم ها :تئوری و عمل
✓ تئوری و تفکر سیستمی پیشرفته.
استفاده از مدل سازیهای کامپیوتری ،نقشههای مفهومی و روشهای تدریس مساله محور از مهمترین روشهای
آموزش تفکر سیستمی به دانشجویان است .آموزش تفکر سیستمی را با در نظر گرفتن توالی از ساده به پیچیده
میتوان طراحی کرد .مانند نحوه دیدن یک سیستم به عنوان یک شبکه از روابط متقابل بین اجزا و شناسایی روابط
علی حلقوی (مثالً حلقههای بازخوردی) .این امور عمدتاً با استفاده از روشهای مدلسازی ساده مختلف رشد
داده میشوند .در انتها ساخت یک مدل کامپیوتری نسبتا پیچیده برای یک سیستم به دانش آموزان کمک میکند
تا آنچه را که در حل مشکالت آموخته بودند ،بکشند تا در ایجاد مدل سیستمهای بزرگتر موفق باشند .میتوان
به دانش آموزان موضوعات هفتگی داده شود تا روی آنها کار کنند(موبس.)2018 ،
روشهای اصلی آموزش بر اساس تفکر سیستمی ،شامل آموزش مبتنی بر مساله و آموزش مبتنی بر پروژه است.
هردوی این روشها اغلب به صورت جداگانه مورد استفاده قرار میگیرند .اما هر دو شامل یادگیری فعال توسط
دانش آموزان در گروههای کوچک (تیمها) میشوند .در هردو روش هدف این است که دانش آموزان آثاری
(مانند گزارشها ،مدلها ،یا برنامههای کامپیوتری) تولید کنند که پاسخگوی مقتضیات مختص به خود باشند .در
هر دو روش ،به دانش آموزان یک هدف (مثال یک مشکل برای حل یا یک پروژه بزرگتر تحقیق /توسعه) داده
میشود که در آن باید راههایی برای نزدیک شدن به راهحلها تحت نظارت دقیق معلم (که به عنوان مربی و راهنما
در زمانیکه دانش آموزان گیر کنند ،عمل میکند) پیدا کنند (موبس .)2018 ،در کنار این روشها ابزارهای
مختلفی برای آموزش نگاه سیستمی در قالب روابط بین اجزا وجود دارد.
✓ مدلهای حلقههای علی ()Causal loops
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✓ مدلهای حلقههای بازخوردی ()Feedback loops
✓ نمودار جریان و انباشت ()Stock-and-flow diagrams
این ابزارها کمک میکند تا دانشجو از یک نگاه خطی و غیر رابطهای بین اجزا و مسائل به یک نگاه کل
گرایانه حرکت کند .ترسیم روابط متقابل علی و معلولی و اثرات بازخوردی بین پدیدهها میتواند پیچیدگی مسائل
را به دانشجویان آموزش دهد .این مدلها از مدلهای ساده تا مدلهای پیچیده علیتهای متقابل بین پدیدهها قابل
آموزش به دانشجویان میباشد .دانشجو از طریق این مدلها قادر به درک این مساله است که همه چیز با یکدیگر
در ارتباطند( .اکبری ،لطفی خاچکی)1399 ،
انجام تمرین برای رسیدن به این اهداف آموزشی بسیار مؤثر است .زیرا روش سیستمی بسیار شبیه به یادگیری
بازی شطرنج است .قوانین نسبتا ساده هستند ،اما مهارت تنها با تمرین انجام میشود .ما دنیا را به شکل فزایندهای
پیچیدهتر میبینیم چون از مفاهیم ناکافی برای توضیح آن استفاده میکنیم .وقتی چیزی را درک میکنیم ،دیگر
نمیتوانیم آن را به عنوان یک امر آشفته درک کنیم یا ببینیم (قراچه داغی.)2011 ،

شکل ( .)4نمونهای از تمرینهای آموزش تفکر سیستمی

آموزش تفکر سیستمی به دانشجویان ،تواناییهای و مهارتهای ادراکی آنها را افزایش داده و به بهبود موارد
زیر کمک میکند:
 -1درک کل سیستم و دیدن تصویر بزرگتر
 -2فهم روابط رفت و برگشتی
 -3فهم سینرژیک (همافزایی) سیستم
15

 -4فهم دیدگاههای چندگانه

12

 -5تفکر خالق
 -6فهم سیستمها بدون غرق شدن در جزئیات

 -7فهم پیامدهای تغییر هدفمند
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 -8فهم یک سیستم  /مفهوم ،بالفاصله پس از ارائه

14

 -9فهم شباهتها و تفاوتهای بین سیستم ها
-10

فهم محدودیتهای اجرا

-11

پرسیدن سواالت مناسب

-12

نوآور ،مبتکر ،مروج ،پیش آهنگ و کنجکاو بودن

-13

داشتن توانایی تعریف مرزها

-14

داشتن توانایی در نظر گرفتن عوامل غیر مهندسی و برنامه ریزی شده

-15

توانایی دیدن آینده

-16

توانایی بهینه سازی (با درنظر گرفتن منافع و هزینه ها) .فرانک)2012 ،
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نتیجه گیری
آنچنانکه مالحظه شده تفکر سیستمی بعنوان رهیافتی ترکیبی میتواند نوع و جهت گیری در آموزش آسیبها
و مسائل اجتماعی را تغییر دهد و به جای تاکید بر آموزش رابطه مدار خطی بین دو یا چند متغیر ،روابط حلقوی و
بر هم کنشی آسیبها و مسائل اجتماعی را به دانشجو آموزش دهد .تفکر سیستمی به دانشجویان اجازه میدهد
پیچیدگی آسیبها و مسائل اجتماعی را درک کرده و بشکل نموداری و تجسمی این پیچیدگیها را ترسیم کنند
و ببینند .این مدل و ترسیم روابط چندگانه متقابل بین آسیبها و مسائل اجتماعی و متغیرهای موثر بر آنها به
دانشجویان میاموزد که از تفکر خطی و ساده نسبت به آسیبها و مسائل اجتماعی پرهیز کنند و نگاهی کالن تر
و کلی تر به آسیبها و مسائل اجتماعی داشته باشند.
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Multiple perspectives
Proposed change
14
Presentation
15
Boundaries
13
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همچنین وقتی حوزه آسیبها و مسائل اجتماعی بعنوان یک سیستم در نظر گرفته میشود نقش و جایگاه عناصر
دیگر یعنی جامعه هدف و سازمانها و نهادهای درگیر در آسیبها و مسائل اجتماعی نیز مشخص میشود .دانشجو
میآموزد که پیشگیری ،کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و ارایه راهکار برای مدیریت آسیبها و مسائل
اجتماعی نیازمند داشتن دیدی سیستمی در تمام سطوح است .قطعا با انجام برنامههای مقطعی ،جزیرهای و
ناهماهنگ نمی توان بر آسیبها و مسائل اجتماعی در جامعه فائل آمد.
نهایتاً میتوان گفت آموزش آسیبها و مسائل اجتماعی با رویکرد سیستمی میتواند نقش مهمی در افزایش
اثربخشی تدریس و افزایش آگاهی و دانش دانشجویان از آسیبها و مسائل اجتماعی گردد.
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