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مقدمة
تعتجش عَييخ اىقيبس ٍِ إٌٔ اىعَييبد فٍ ٚجبه اىجحث ٗاىتخطيظ أٗ
اىتصَيٌ ,ار أُ مو ٍِ ٕزيِ اىَجبىيِ يعتَذ أسبسب عي ٚاىقيبسبد .ففٍ ٚجبه
اىجحث الثذ ٍِ قيبس قيَخ اىع٘اٍو اىت ٚتؤثش عي ٚاىْظبً ٍ٘ systemضع
اىجحثٗ ,الثذ ٍِ قيبس ّتبئج استجبثخ اىْظبً ىٖزٓ اىع٘اٍوٗ ,ثبىتبى ٚيَنِ تعذيو
قيَخ االستجبثخ اى ٚاىقيَخ اىَشغ٘ثخ ثتعذيو قيَخ اىع٘اٍو اىَؤثشح.
أٍب فٍ ٚجبه اىتخطيظ أٗ اىتصَيٌ فئُ اىقيبسبد تيعت دٗسا ٕبٍب ىيتحنٌ
ف ٚطجيعخ اىْظبً اىَشاد تصَئَ ٗرىل عِ طشيق تحذيذ قيَخ ٍعيْخ ىنو عبٍو
ٍِ اىع٘اٍو اىت ٚتشتشك ف ٚاىتشميت اىعبً ىٖزا اىْظبًٗ ,رىل ىي٘ص٘ه ثبىْظبً
 systemإى ٚأعي ٚمفبءح أداء ٍَنْخ.
فين ٚيَنِ اىتحنٌ ف ٚتعذيو ثعض قيٌ اىْظبً اىخبصخ ثتشميجٔ أٗ
ثطشيقخ أداءئٔ ىي٘ص٘ه ثبىْظبً ألقشة ٍب يَنْٔ ٍِ اىَست٘ ٙاىَشغ٘ة فئ
س٘اء ٍِ ّبحيخ اىْظبً اىعبً مفبءح االداء يجت أٗ اجشاء ثعض اىقيبسبد اىتٚ
تعط ٚدالىخ مجيشح عِ ٍقذاس اىتعذيو اىَشغ٘ة ٗاتجبٕٔٗ .ثذالىخ ٕزٓ اىقيبسبد
تعيِ قيٌ جذيذح ىعْبصش اىْظبً ّفسٔ ٗثتغزيخ ٕزٓ اىقيٌ اىجذيذح داخو اىْظبً
يَنِ اى٘ص٘ه إى ٚاىَست٘ ٙاىَشغ٘ة ف ٚاىتشميت اىعبً أٗ مفبءح األداء.
ٗىنِ تنُ٘ ىيقيبسبد اىفبئذح اىَشج٘ح فالثذ ٍِ تفٌٖ اىع٘اٍو اىت ٚتؤثش
عي ٚعَييخ اىقيبس ّفسٖب .فبى٘اقع ٕ٘ أُ اىقيَخ اىَقبسخ ال تعجش تَبٍب عِ حقيقخ
اىقيَخ اى٘اقعيخ ار أُ عَييخ اىقيبس ّفسٖب غبىجب ٍب تؤثش عيٕ ٚزٓ اىقيَخ ٗى٘
ثَقذاس ثسيظ جذاٗ .ىزىل يجت عْذ إجشاء عَييخ اىقيبس أُ تت٘فش اىضَبّبد
اىت ٚتجعو اىقيَخ اىَقبسخ أقشة ٍب يَنِ ىحقيقخ اىقيَخ اىَقبسخ.
ٗيجذس ثبىزمش ْٕب اقتجبس عجبسح متجٖب اىعبىٌ ى٘سد ميفِ عِ اىقيبس
ٕٗ" :ٚاّْ ٚأق٘ه دائَب أّٔ عْذٍب يَنْنل قيبس ٍب تتنيٌ عْٔٗ ,تعجش عْٔ
ثبالسقبً فئّل تعيٌ شيئب عَب تتنيٌ عْٔٗ .ىنِ إرا ىٌ تتَنِ ٍِ اىتعجيش عْٔ
ثبالسقبً فئُ ٍعيٍ٘بتل تنُ٘ ّبقصخٗ ,قذ تنُ٘ ٍعيٍ٘بتل ٕزٓ ثذىيخ اىَعشفخ
ٗىنْل ىٌ تصو ثعذ اىٍ ٚشحيخ اىعيٌ ٍَٖب مبُ شأّل".

