قمة الجبل و سلسلة من االحداث الغامضة
تفاعالت النظم وراء قٌام المؤسسات الناجحة أو فشلها و إنهٌارها
فً كتابة المختصر و الرائع المضمون ذو السٌاق السلس المسمى قمة جبل الجلٌد تعرض دافٌد هاتشٌنس
)(David Hutchensلما ٌطلق علٌة بالقوى أو األحداث الخفٌة التً تؤثر فً إقامة ونجاح المؤسسات و
المشارٌع أو فً فشلها وهدمـــها وقــــد اخــــــتار هاتشٌنس أمثلة حٌة من الطبٌعة لتقرٌب الصورة إلى
األذهــان من أجل تسهٌل استٌعاب المفاهٌم التً قد تكون مبهمة وراء المعنى لــدى البعض حٌث كان مسرح
األحداث هو سطح أحد جبال الثلج العائمة والمنتشرة فً القطب الشمالً أما أبطال هذه الدراما فكانوا طٌور
البطرٌق وعجول البحر وأصداف المحار .

التمهــــــٌد

تعلمنا دائما أن بلوغ النجاح ألي مؤسسة أو مشروع ٌتطلب إتباع سلسلة من الخطوات المنطقٌة
التً ٌجب أن تعتمد على المنهج العلمً وترتكز على النتائج المتراكمة للخبرات السابقة المشابهة
كما أن بلوغ هذا النجاح البد و أن ٌتطلب منا توفٌر كافة الحلول المبتكرة والنظر لألمور بصورة
شاملة و أعتبار المؤسسة أو المشروع المراد إقامته أو القائم منها والمراد إدارته كنظام مكتمل بحد
ذاته تكون حدوده معروفه ومدى توسعة المأمول والمستقبلً محدد ومعلوم .إن تجاوز أي أحداث
غامضة أو التغاضً عنها خالل بناء أو إدارة هذا النظام وعدم بذل الجهد فً فهم ومعالجة هذه
األحداث سوف ٌأذن ذلك ببداٌة انهٌار المشروع أو المؤسسة ،هناك العدٌد مما ٌطلق علٌة القوى أو
األحداث الخفٌة ذات التأثٌر السلبً على نظام العمـل التً ٌجب السعً وراء إماطة اللثام عنها
إلدارتها و معالجتها تفادٌا لدفع المؤسسة أو المشروع نحو هاوٌة الفشل.
إن فلسفة ومنهج هذا الكتاب تتطابق مع البحث وراء تلك األحداث الغامضة سعٌا لفهمها
ومعالجتها ولذلك وجدنا أن مسرح األحداث هو قمة أحد جبال الثلج التً تتسم دائما بمحدودٌة
مساحة السطح ذات الطبٌعة المنحدرة بنسب متفاوته تجاه مٌاه المحٌط و أبطال هذه الدراما وكما
ذكرنا فً السابق هم طٌور البطرٌق ذات الرئة المحدودة الحجم التً ال تساعدها على الغطس
إلعماق كبٌرة داخل مٌاه المحٌط وهى تنتشر وتعٌ على تلك المساحة المكشوفة من الجبل حٌث

تتغذى على المحار وهو ثانً أبطال المشهد الكلى والمتقوقع داخل صدفته القوٌة ألذي ٌنتشر فً
األعماق السحٌقة على قاع المحٌط والتً تستطٌع عجول البحر القوٌة البنٌان ذات الرئة كبٌرة
الحجم فقط فً الوصول إلٌه حٌث نراها فً الغالب تستوطن ارض القطب المتجمد الشمالً القرٌبة
من جبال الثلج العائمة و المنتشرة حوله وهى ثالث أبطال المشهد.
إذا نحن نتحدث هنا عن نظام بٌئً متفاعل ومتغٌراته التً تتحكم فٌه هً سطح القمة و طائر
البطرٌق والمحار وعجل البحر واألحداث المحٌطة بهذا النظام والمؤثرة فٌه هً التً ٌمكن أن
تبعث فٌه الحٌاه والدٌمومة أو تدفعه نحو الفشل واالنهٌار ،إن اتزان أي نظام هو إشارة إلى نجاحه
واستقراره عند المستوى المطلوب ،واألسئلة التً تطرح نفسها هنا وفقا لهذا المنظور نحو هذا
النظام البٌئً هً كٌف نحافظ على تلك المساحة المحدودة من القمة التً تمٌل لالنحدار من
االزدحام واالمتالء ؟ وكٌف نوائم بٌن المتطلبات المختلفة لساكنً هذه القمة بما ال ٌؤثر علٌهم و
أٌضا على البٌئة التً ٌعٌشون علٌها ؟ .ولإلجابة على هذه االسئلة كان البد لنا من اكتشاف سلسلة
من األحداث الغامضة.
مقومات النظام البٌئً لسطح (قمة) الجبل

هناك ثالث مقومات تحكم هذا النظام البٌئً وهى:
 -١المساحة المحدودة لسطح (قمة) جبل الجلٌد.
 -٢الموارد الغذائٌة الغٌر محدودة والمتوفرة بكثرة لطٌور البطرٌق والممثلة فـً المحار
المنتشر فــً البٌئة
المائٌة المحٌطة بها والتً ٌصعب علً تلك الطٌور التوصل إلٌها نظرا لتواجدها فً أعماق
سحٌقة داخل
المحٌط.
 -٣توفر ما ٌمكن أن نسمٌة تقنٌة الحصول على الموارد الغذائٌة (المحار) وإمكانٌة توصٌلها
للمستهلك (طائر
البطرٌق) من قبل عجول البحر الرابضة على سطح القطب وعلى مسافة قرٌبة من جبل
الجلٌد.
كٌف ٌعن لنا إدارة هذه المقومات من أجل إنشاء نظام بٌئً متفاعل ومتزن ومستقر على الرغم
من وجود صعوبات فى العالقات بٌن هذه المقومات وبعضها البعض ،فمثال مساحة البٌئة محدودة
والمحار لٌس فً متناول طائر البطرٌق بل المخزون الطبٌعً منه غٌر معلوم كما أن عجول البحر
سوف تشارك البطرٌق فً تناول المحار بل األخطر من كل ذلك هو مطمع عجول البحر فً التهام
البطرٌق ذاته  ،فمن أٌن وكٌف نبدأ ؟.
اتفاقٌة للتعاون وتبادل المنفعة وعدم االعتداء

لقد دفعت معدة أحد طٌور البطرٌق الحكماء المتضررة جوعا من هذا الطقس القارس البرودة
تفكٌره نحو التساؤل عن الوسٌلة التً ٌمكن عن طرٌقها توفٌر الغذاء له من المحار البعٌد المنال
له ولغٌرة من أقرانه ،ولم ٌذهب عناء تفكٌره بعٌدا إلنه لم ٌكن له بد إال من االهتداء إلى وسٌلة
واحدة بدت متوفرة وهى اللجوء إلً خدمات عجول البحر القوٌة البنٌان القادرة على الغطس إلى

األعماق السحٌقة لجلب المحار اللذٌذ الطعم بكمٌات وفٌرة وهى نفسها التً لدٌها القدرة عن
طرٌق أنٌابها القوٌة من كسر صدفة المحار العصٌة ،إذا أٌن تكمن المشكلة ؟.
عجول البحر دائما لدٌها مطمع دائم فً مطاردة طائر البطرٌق الضعٌف اللتهامه ،كما أن
عجول البحر ال تسكن جبال الجلٌد العائمة بل دائما ما تستقر على ارض القطب القرٌبة من جبال
الجلٌد وهً تقوم بغارات مفاجئة على مثل تلك الجبال القتناص طٌور البطرٌق  .!!!!...إذا الحل
ربما ٌتمثل فً التقرب من بعض حكماء عجول البحر لشرح وجهة نظر طٌور البطرٌق نحو وضع
إطار للتعاون فٌما بٌنهم ٌضمن التعاٌ السلمً للجمٌع وتبادل المنفعة .
بعد تبادل الزٌارات و إجراء العدٌد من الحوارات و المناقشات والمباحثات بٌن حكماء الطرفٌن
أستقر الرأي على أن ٌقوم الطرفٌن بتوقٌع اتفاقٌة للتعاون وبما ٌضمن التعاٌ السلمً بٌنهم حٌث
اشتملت تلك االتفاقٌة على ثالث بنود رئٌسٌة مختصرة ومحددة منعا للتفاصٌل المملة التً دائما ما
ٌسكن بها الشٌطان ،وهً:
 -١أن تقوم عجول البحر بحصد و استجالب المحار مــن قــاع المحٌط إلى سطح (قمة) جبل
الجلٌد المجاور.
 -٢أن تتعهد طٌور البطرٌق بترك عجول البحر الجالبة للمحار من التغذي علٌة على قدر
استطاعتها وما ٌتبقى
فهو من نصٌب طٌور البطرٌق.
 -٣أن تتعهد عجول البحر بعدم المهاجمة أو االعتداء على طٌور البطرٌق.
تفعٌل بنود االتفاقٌة

بمجرد االنتهاء من احتفالٌة التوقٌع على االتفاقٌة التً أصبحت واجبة النفاذ ،وبدأ العمل بهمة
ونشاط وبدت السعادة على الجمع القلٌل من كال الطرفٌن وهم عجالن من عجول البحر وعشرون
من طٌور البطرٌق وحصاد وفٌر من المحار للجمٌع بل وٌزٌد عن الحاجة وبالتالً ٌمكن تخزٌنه
فً أماكن عدٌدة داخل سطح قمة الجبل التً تتسع للجمٌع وما زالت تفٌض بمتسع.
دورة نظام العمل

األٌام الهنٌة تمر والعمل ٌدور بٌسر وسهولة ورغد العٌ ٌبدو متوفرا والسعادة بادٌة على
الجمٌع ودورة النظام البٌئً تتفاعل بنجاح وهى مستقرة ومتزنه وال ٌعكر صفوها أي نوع من
المشاكل أو المعوقات نتٌجة لاللتزام األطراف بتطبٌق بنود االتفاقٌة حرفٌا وسٌادة روح التعاون
فٌما بٌن الجمٌع ،هكذا بدت الصورة مثالٌة وجلٌة على سطح الجبل.

لكن بمجرد رؤٌة اآلخرٌن للسارٌة وراٌة االتفاقٌة مرفرفة على قمة الجبل و انتشار خبر هذه
االتفاقٌة عند الجٌران بدأ المزٌد ثم المزٌد ثم المزٌد ثم المزٌد ثم المزٌد......الخ من عجول البحر
وطٌور البطرٌق فً التوافد تباعا إلى الجبل سعٌا للمشاركة واالستفادة من مزاٌا هذه
االتفاقٌة (النظام)  ،!!!!.....األمر الذي دفع فضول أحد حكماء طائر البطرٌق للتساؤل إلى متى
سٌستمر هذا التدافع من طٌور البطرٌق وعجول البحر الغرٌبة إلى الجبل ؟ وإلى أي مدى سٌتحمل
سطح هذا الجبل هذا التزاحم المتزاٌد ؟ بل إلى أي مدى سٌصمد الجبل ذاته وٌقاوم الغرق نتٌجة
تلك األحمال المتزاٌدة ؟  -فهل كان على حق فً تساؤالته ؟؟؟؟  -أخٌرا نظر هذا الطائر إلى
السارٌة المرفوعة أعلى القمة وتمنى لها الصمود وإلن تبقى مرفرفة فً األعالً .!!!!.....
تلخٌصا للحالة التً أصبح علٌها سطح الجبل اآلن أنه اصبح مزارا جذابا ووجهة إقامة ممٌزة
للجٌران من طٌور البطرٌق وعجول البحر الوافدٌن حٌث اصبح هم الجمٌع بال استثناء ٌنحصر
فقط تجاه الحصاد المتزاٌد من المحار واالستهالك المتزاٌد منه وهكذا سارت الحٌاة على سطح
الجبل.
تطور األحداث

فً خضم الفرحة الغامرة بتوفر هذا الغذاء الوفٌر تنفٌذا لبنود تلك االتفاقٌة التارٌخٌة ٌا ترى
هل تناسى ساكنً هذا الجبل أم كانوا غافلٌن أم لم ٌدركوا بعض األمور التً كان ٌجب استشرافها
فً وقتها واإلشارة إلٌها ضمن االتفاقٌة ،هل حدث ذلك نتٌجة لجهلهم أم أن األمر كان عصٌا للفهم
علٌهم ألنهم لم ٌعلموه وبالقطع فهم لم ٌروه ؟
هذا بالضبط ما ٌمكن أن ٌطلق علٌه سلسلة األحداث الغامضة التً تدفع األمور لكى تصبح
أسٌرة لتفاعالت نظام ما ،إن رؤٌة أوائل طٌور البطرٌق وعجول البحر الموقعٌن على االتفاقٌة كان
منصبا فقط تجاه البحث عن افضل البنود التً ٌمكن االستناد إلٌها ضمن االتفاقٌة والعمل على
تطبٌقها بصورة مثالٌة (نظام فعال ومتزن) ولم ٌدر فً خلدهم وقتذاك تصور إمكانٌة حدوث أي

تبعات مستقبلٌة نتٌجة تطبٌق هذا النظام ،وبالتالً فمن المؤكد قد غاب عنهم أشٌاء كثٌرة وهذا هو
الفرق بٌن إتباع منهجٌة ما ٌسمى بالتفكٌر الخطى ( )Thinking Linearوهى النمط الشائع لدى البشر فً
أسلوب التفكٌر ومنهجٌة تفكٌر النظم ( )Thinking Systemsالتً تستشرف ما قد ٌحدث فً المستقبل
وتحسب تأثٌرات كافة المتغٌرات وتفاعلٌاتها المختلفة داخل النظم وتقدم الحلول المبتكرة.
وفقا لمنظور التفكٌر الخطى الذي اتبعه الموقعٌن على االتفاقٌة من طٌور البطرٌق و عجول
البحر فإن دورة العمل قد ارتكزت على ما ذكرناه سابقا وهو حصاد أكثر ٌتبعه استهالك أكبر
وٌنظر إلى ذلك على هٌئة خط ممتد ٌبدأ دائما بالحصاد و ٌنتهى باالستهالك ،وهذا ٌمكن التعبٌر
عنه لزٌادة اإلٌضاح من الرسم التالً:

ووفقا لمنظور تفكٌر النظم والذي كان مستبعدا لسبب أو آخر من تفكٌر نفس الموقعٌن على
االتفاقٌة فإن دورة العمل سوف ٌنظر إلٌها فً هذه الحالة على أنها محصلة لمتغٌرٌن رئٌسٌٌن
ٌلعبان كالهما نفس الدور حٌث ٌمثل مرة دور السبب ( )Causeوالمرة األخرى دور التأثٌر (، )Effect
بمعنى أن حصاد أكثر (سبب) سٌتبعه استهالك أكبر (تأثٌر) وفى نفس الوقت أن استهالك أكبر
(سبب) سٌلزمه حصاد أكثر (تأثٌر)  ،أي أن كل من الحصاد واالستهالك ٌعتبران متغٌران
متفاعالن ( )Dynamic Variablesوٌؤثر كل منهما على اآلخر داخل دورة (نظام) العمل ،منهجٌة تفكٌر
النظم دائما تأخذ الشكل الحلقى عند التعبٌر عنها رسومٌا وٌطلق على ذلك اسم الحلقة السببٌة ( Causal
 )Loopكما هو موضح فى الرسم التالً:

حتى نستطٌع فهم مسألة السبب و التأثٌر المتبادل بٌن المتغٌرات وفقا لمنهجٌة تفكٌر النظم فالبد
لنا من التركٌز على مسارات األسهم السوداء من الرسم السابق حٌث أن ذٌل السهم ٌنطلق دائما من
المتغٌر المسبب ورأس السهم ٌتوجه إلى المتغٌر المؤثر فٌه فمثال سنجد أن المتغٌر (" )Aعملٌة
حصاد المحار سواء تم ذلك بصورة كثٌرة أم قلٌلة  -السبب" ٌعمل على "زٌادة أو نقصان

االستهالك  -التأثٌر على المتغٌر ( ")Bوبنفس المنطق فإن المتغٌر ( ")Bعملٌة استهالك المحار
سواء تم ذلك بصورة أكثر أو أقل  -السبب" سوف ٌعمل على "زٌادة أو نقصان عملٌات الحصاد -
التأثٌر على المتغٌر (.... ")Aوهكذا بصورة تفاعلٌة ومستمرة تأخذ الشكل الحلقى.
بداٌة التصدع واالنهٌار

حٌنما ال تتوفر لدٌنا المقدرة على التعرف على األنماط ( )Patternsالمختلفة التً تتولد عن
هٌكلٌة ( )Structureوتفاعلٌة ( )Dynamicsنظام ما ،فعندها ٌمكننا القول أننا قد فشلنا فً اإللمام
بحدود ( )Limitsهذا النظام وإمكانٌاته وسٌصاحبنا دائما اإلخفاق تجاه تطوٌعه وإدارته بالصورة
الصحٌحة و الحصول منه على المثالٌة فً األداء التً نتوخاها ،وهذا بالضبط ما حدث الحقا
لسٌنارٌو نموذج جبل الجلٌد ( )Iceberg Modelحٌث غاب عن الموقعٌن على االتفاقٌة العدٌد من
المؤثرات الظاهرة وغٌرها المخفٌة ،بل لم ٌبزلوا الجهد الكافً والمطلوب الستكشاف ذلك ،حٌث
كان من األجدر أن ٌأخذوا فً الحسبان تأثٌرات التفاعلٌات لبعض المتغٌرات نذكر منها على سبٌل
المثال ما ٌلً:
 -١التعرف على األنماط المختلفة التً تتواجد تحت سطح الماء والتً تعكسها هٌكلٌة قاع
المحٌط وخصوصا فٌما ٌتعلق تجاه التٌقن من عدمه حول توفر المحار دعما الستمرارٌة عملٌات
الحصاد ومنعا لتوقفه ،اإلخفاق فً عدم التعرف على ذلك أدى إلى استهالك للمحار بسرعة أكبر
من المعتاد مما أدى إلى بداٌة نضوب المخزون الرابض منه تحت سطح الماء على قاع المحٌط
وحول جبل الجلٌد.
 -٢عدم االحتٌاط نحو اآلثار الجانبٌة الناجمة عن التزاحم و االمتالء و محدودٌة مساحة سطح
قمة الجبل وكذلك مدى مقاومته لألحمال الزائدة ،التدافع الغٌر محدد من قبل الجٌران الوافدٌن لكل
من عجول البحر بإجسامها الضخمة وأوزانها الكبٌرة وكذلك من قبل األعداد الغٌر محسوبة من
طٌور البطرٌق إلى جبل الجلٌد من أجل االستقرار علٌة أدى فً نهاٌة المطاف إلى اإلٌذان ببداٌة
انحسار مساحة سطح القمة واتجاه الجبل نحو القاع غرقا.
 -٣عدم االحتٌاط نحو التعدي على ممتلكات الغٌرٌ .عتبر كل من طٌور البطرٌق و عجول
البحر من البرمائٌات ولكن فترات راحتهم الطوٌلة تكون على الٌابسة ،ونظرا الزدٌاد أعدادهم فً
التوافد بصورة مستمرة إلى سطح الجبل ولتزاحمهم المتزاٌد فإن حوادث االعتداء على الممتلكات
الخاصة لطٌور البطرٌق من المساحات لبعض الجماعات منهم على سطح قمة الجبل قد ازدادت
وكذلك انتشار حوادث الدهس الغٌر مقصودة من قبل عجول البحر ذات األجسام الضخمة لتلك
الطٌور باإلضافة إلى النزاعات الٌومٌة بٌن الطٌور وبعضها البعض حول المكان والغذاء ،كل ذلك
قد أحال الحٌاة لتصبح غٌر مرٌحة على سطح القمة الطافً للجبل.
نتٌجة لهذه العوامل مجتمعة بدأ الجبل ٌفقد برٌقة وجاذبٌته وبدأ الجمٌع فً مغادرته مما ٌعد
مؤشرا جلٌا على فشل االتفاقٌة و انهٌار النظام البٌئً للجبل نتٌجة لعدم استشراف الموقعٌن على
االتفاقٌة لما قد ٌحدث مستقبال من سلسلة من األحداث التً كانت غامضة علٌهم عند التوقٌع.

التعزٌز مقابل االتزان:

حٌنما ننظر إلى النتٌجة المحزنة التً آل إلٌها النظام البٌئً لجبل الجلٌد ونسعى إلى تحلٌل ما
حدث وفق رؤٌة تفكٌر النظم ،فالبد لنا من التطرق إلى توضٌح عملٌتٌن أساسٌتٌن من العملٌات
اللتٌن تؤثران فً عمل النظم المختلفة ،وهما العملٌة التعزٌزٌة ( )Reinforcing Processوالعملٌة المتزنة
( )Balancing Processهاتٌن العملٌتان ٌمكن تمثٌلهما بمـــا ٌسمى بالحلقات السببٌة ( ،)Causal Loopsوهمـــا
ٌعتبران مــــن الكتل البنائٌة للنظـــم ( ،)Blocks Systemic Buildingوٌتم استخدامهم بصورة عملٌة من
خالل الشق التطبٌقً لتفكٌر النظم والذي ٌطلق علٌة النظام التفاعلً ( ،)System Dynamicsحٌث
الغرض من استخدامهم ٌكمن فً تسهٌل رؤٌة إٌضاح كافة األحداث والقوى المؤثرة فً بنـاء أي
نظام من النظم ،العملٌة المتزنة بالطبع تعكس حالة االتزان بٌن السبب والتأثٌر أي اتزان النظام
ذاته واالحتفاظ بأدائه عند مستوى محدد ومطلوب ،أما العملٌة التعزٌزٌة فمن اسمها ٌتضح لنا أنها
تقوم بتعزٌز شًء نتٌجة لتعزٌز مسبق لشًء آخر مرتبط به ،أي تعزٌز التأثٌر نتٌجة لتعزٌز
السبب أو العكس وبالتالً فاألخٌرة تمثل حالتان غٌر متزنتان أي تقوم بتمثٌل النمو أواالنحدار فإذا
كانت العملٌة التعزٌزٌة تمٌل إلى تمثٌل النمو لتطور نظام ما ففً هذه الحالة ٌطلق علٌها اسم
العملٌة الفعالة وٌتم تمثٌلها بما ٌسمى بالحلقة الفعالة ( ،)Virtuous Cycleأما إذا كانت العملٌة التعزٌزٌة
تمثل العكس أي االنحدار (االنهٌار) ففً هذه الحالة ٌطلق علٌها أسم العملٌة الردٌئة وٌتم تمثٌلها بما
ٌسمى بالحلقة الردٌئة (.)Vicious Cycle

كما الحظنا فً الرسم التوضٌحً السابق فإن زٌادة محصول المحار ٌدفع باتجاه زٌادة جاذبٌة جبل الجلٌد األمر الذي
ٌدفع هو اآلخر إلى زٌادة أعداد الوافدٌن إلى الجبل .....وهكذا بصورة مستمرة ،هذا النظام البنائً ٌعكس ما قد سمٌناه فً
السابق بالحلقة الفعالة طالما أن األمور ما زالت تحت السٌطرة (المحار متوفر والمساحة متاحة واألعداد الوافدة مقبولة) ،ولكن
فً حقٌقة األمر فإن لها حدود عند تخطٌها تنقلب إلى حلقة فاسدة أو (ردٌئة) ،النمو أو االنحدار (االنهٌار) الذي ٌمكن تمثٌله
بواسطة الحلقات التعزٌزٌة ال ٌمكن استمراره إلى ما ال نهاٌة ،والبد الن ٌكون هناك شٌئا ما ٌحد من ذلك ،وهنا ٌأتً دور
الحلقات المتزنة فبتدخلها فً بناء نماذج النظم سوف ٌعمل ذلك على الحد من هذا النمو أو االنهٌار وفى الوقت ذاته ٌمنح
التوازن لمتغٌرات أخرى قد تكون معتبرة افتراضٌا خارج نطاق التحكم فً هذا النظام كما ٌتضح من الرسم التوضٌحً التالً.:

الحلقة الفاسدة (الردٌئة) التً انتهى إلٌها النظام البٌئً لسطح قمة جبل الجلٌد نتٌجة لعملٌات
التعزٌز المستمرة هً التً دفعت هذا النظام إلى االنهٌار واقتراب الجبل من الغرق البد وأن تدفع
دائما المتتبع لها من مفكري النظم للبحث عن بعض المحددات (الكوابح أو الفرامل) التً ٌمكن أن
تساعد على تثبٌط أو إعاقة عملٌات التعزٌز المستمرة أو تعمل على تصحٌحها (حساب أقصى حمل
ممكن أن ٌتحمله الجبل ألوزان عجول البحر وطٌور البطرٌق العدٌدة الوافدة إلى الجبل لالنخراط
فً تطبٌق االتفاقٌة و االستفادة من بنودها) وكذلك العمل إلٌجاد متغٌرات أخرى قد تكون غٌر
مرصودة حتى ٌتم تضمٌنها داخل بنٌة النظام من أجل العمل على تصحٌح اتجاهاته (حساب
مساحة سطح القمة التً ٌمكن إتاحتها للسكن مقارنة بإحجام وأنواع ساكنٌه "طٌور البطرٌق
وعجول البحر" لمنع التزاحم والدهس وأٌضا عدم إغفال حوادث التقاتل بٌن السكان التً تضفى
تأثٌرا تراكمٌا سٌئا على النظام بأكمله )  .من خالل الرسم التوضٌحً للحلقة السببٌة المتزنة السابقة
سنجد أن ما تم اعتباره ضمن بنٌتها من متغٌرات ذات اتجاهات معاكسة للتعزٌز السابق قد دفع
النظام بأكمله للتوقف عند حد معٌن (تصحٌح مسار وتفاعلٌات النظام البٌئً للجبل من أجل
االلتزام بمستوى محدد من األداء) وهو األمر الذي تم التوصل إلٌه نتٌجة لبداٌة فقدان الجبل
لجاذبٌته نظرا لمحدودٌة المساحة المتبقٌة التً كانت السبب المباشر فً حدوث النزاعات على
أماكن السكن و االستقرار وكذلك تقلٌص عدد الوافدٌن إلٌه وخصوصا من عجول البحر ،األمر
الذي انعكس بدورة على كمٌة محصول المحار المستخرج من األعماق ... ،فهل ٌصبح ذلك حال
كافٌا ؟.
إٌهما ٌصلح للتطبٌق ؟

مما سبق التعرض إلٌه ٌمكن أن نؤكد أن التعزٌز بمفردة ال ٌصلح (حصاد من المحار أكثر
ٌؤدى إلى استهالك أكثر من خالل حلقة فعالة تنقلب إلى حلقة ردٌئة ذات تأثٌر مدمر حٌنما ٌتم

تخطى الحدود) كما أن االتزان بمفردة ال ٌصلح ( تحجٌم النظام ككل من التطور والنمو  -مساحة
وأعداد محدودة وكمٌة من الغذاء أٌضا محدودة).
فلندمج التعزٌز باالتزان لنرى التأثٌر
كما ذكرنا فإن أحد األدوات الهامة و الفعالة التً ٌلجأ إلٌها تفكٌر النظم لبناء هٌكلٌات النظم المختلفة هً ما ٌطلق علٌه
الرسومات التخطٌطٌة للحلقات السببٌة ( )Causal Loops Diagrammingمن أجل فهم أفضل للتفاعلٌات التً تحدث بٌن المعطٌات
المكونة لنظام ما وكذلك المتغٌ رات التً تؤثر فٌه ،حٌنما نقرأ الرسم التخطٌطً التالً الناتج عن دمج الحلقة السببٌة التعزٌزٌة
المعنونة بالحرف ( )Rو الحلقة السببٌة المتزنة المعنونة بالحرف (ٌ )Bمكننا التعرف على تفاعلٌات النظام البٌئً الحقٌقٌة لقمة
جبل الجلٌد من الخطوات التالٌة:

 -١من خالل الحلقة السببٌة التعزٌزٌة المندمجة سنرى أن أعداد طٌور البطرٌق و عجول البحر
تتزاٌد ( )Sبتزاٌد أعداد المحار المتوفر ،و نظرا لتوفر كمٌة كبٌرة من محصول المحار فإن جاذبٌة
التوافد على الجبل ٌتزاٌد ( ،)Sوبما أن الجاذبٌة تتزاٌد فمما ال شك فٌه ستتزاٌد ( )Sأعداد الوافدٌن
من الطٌور و العجول.
 -٢من خالل الحلقة السببٌة المتزنة المندمجة ٌمكننا أن نرى أن أعداد طٌور البطرٌق وعجول
البحر سوف تتناقص ( )Oنتٌجة تناقص ( )Oمساحة السكن المتاحة التً تعمل على تنامى ()O
التقاتل البٌنً والذي ٌؤدى بدورة إلى تقلٌص ( )Oجاذبٌة التوافد إلى الجبل.
بكلمات بسٌطة ومن خالل ما تعرضنا له من شرح لهذه القصة سنجد فً النهاٌة أن طٌور
البطرٌق قد دخلوا إلى عملٌة تعزٌزٌة وذهبوا بها بعٌدا دافعٌن النظام أكثر فأكثر تجاه النمو الغٌر
محسوب ،معتقدٌن وبصورة خاطئة أنهم ما زالوا بعٌدٌن عن قدرة احتمال هذا النظام للصمود،
ولكن بمجرد االقتراب من حدود هذا النظام الحقٌقٌة (وهى النقطة التً كانت خافٌة علٌهم من
البداٌة) تٌقنوا أن النظام بات غٌر قادرا على التغٌٌر ،أو بتعبٌر آخر أصبحوا أسري لهذا النظام.

الخالصـــــة

كلما استطعنا التعرف على الكم األكبر من الهٌكلٌات المخفٌة فً بنٌة أي نظام كلما كان تطوٌر
النظام والتغٌر فٌه أكثر دقة ومرونه ،وكما ٌقول عالم نظرٌات النظم دانٌل إت كٌم (،)Daniel H. Kim
أنه عندما ٌتوجب علٌنا العمل على أي نظام فالبد أن نكون كما لو أننا ننظر من داخلة بصورة
معارضة أو التعامل معه بصور مختلفة؛ بمعنى تمحٌص وتدقٌق واكتشاف الهٌكلٌات المختلفة التً
بداخلة ،أي تقمص روح المصمم للنظام ولٌس روح المشغل له.
وأخٌرا البد من اإلشارة إلى أنه حٌنما نخفق فً أإلحاطة بالكٌفٌة التً تعمل بها النظم فنحن
ندفع انفسنا لتقلٌص فرص التوصل إلى التعرف على والتفاعل مع األحداث المحددة التً تؤثر فً
الجزء الظاهر لنا من هذا النظام ،ولكن بتطبٌق منهج تفكٌر النظم سٌساعدنا ذلك للتعرف على
األنماط المختلفة من األحداث التً تقع بمرور الوقت (عبر الزمن) ،وحٌنما ٌعن لنا مالحظة
وتسجٌل تلك األنماط نكون قد نجحنا فً التعرف على الهٌكلٌات المخفٌة والمولدة لتلك األنماط
وعند هذا الحد ٌمكننا أن نصبح أكثر فاعلٌة و ٌصبح لدٌنا حرٌة التخاذ القرار ،إما بإعادة تصمٌم
النظام الذي نتعامل معه أو إنشاء نظام آخر جدٌد.
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