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لوجدوهه  رال ال مد  إالبدد ان يكدون لكدظ مظدام ك الكدون ىدد  ي دقي ا  حت   دو   -هدف النظام : .1

 ةبقد حتديد اهلدد  القدام لظنظدام ميكدن ان ادده االىددا  اللكع دة لكدظ عنصدك مدن القنا دك ا كومد  

لظنظام الد  بدا ان مقمدظ مقدا  بتنااد  مدام ل   د   دظ عنصدك ىدسدو الدقي ي دهف ك حت  د  اهلدد  

القام لنظام .عظي اة ظ ا ثال الشك ة لديها ىد  عام ىو امتاج اظقة ا  م دمي خدمدة   دظ م دف ك 

اىددا  .اخل ح د  ممدو  ، الت دوي  ،ا دواره الةشدكية......الشك ة لو ىد  سكعي مثظ م ف االمتداج 

 ىقه االم ام ي ا ي اهلد  القام لظشك ة .

حيتدوي  دظ مظدام ك الكدون عظدي عدده مدن الدنظف اللكع دة مموعهدا ميثدظ النظدام  -مستويات النظاام:  .2

الكظي القام  الاغكاض الدرااة  الت ظ دظ يللدظ ان ادده النظدام القدام   ادده الدنظف اللكع دة بداخظدو 

لنظام سكعدي اخدك  مدا ان امت دال خمكجدات اي مظدام سكعدي   ظ مظام سكعي مكون مدخالت  ت خمكجا

لتصةح مدخالت لنظام سكعي اخدك يدتف عد  حدد ه  دظ مظدام سكعدي مثدال خمكجدات م دف االمتداج ىدي 

 اظع  مكون مدخالت مثال ل  ف الت وي  لغكض ب ع ىقه ال ظع .

ك الوامددع متددداج  ان النظددام  كدددظ  احددد لدد ع مددكه ممددو  اجددد اه  عنا ددكه امددو -الكليااو لالواا:و  : .3

 لي ددوم عظددي ماعدددا التلاعددظ  التكامددظ ا تةدداه املاعددظ ازجدد امل  ا كومددات  ازجدد امل  ينددتم منهددا مظامدد

 كومامدو  عنا ددكه ا  مظمدو اللكع ددة . مددا بدا النظددك ا   دظ مظددام سكعددي عظدي امددو جد مل مددن  ددظ اي 

 عظي النظكا الكظ ة  االبتقاه عن النظكا اجل ئ ة ك عالمة اج امل النظام بالنظام الكظي . التا  د

الدنظف ا لتوحدة  ةدةة   ، ي صد بو مدرا النظام عظي االاتجابة  تغريات الة ئة اخلارج دة  -التكيف : .4

ا لتوحدة ا ثدك مدددرا  ا لتوحدة تتداز ب ددرعا عظدي االادتجابة  تغدريات الة ئدة اخلارج دة  مقتد  الدنظف ةدةو

ذلد  ب دةا مددرعا  الو ول عظي حالة التوازن من خالل عالمتها بالة ئة اخلارج دة   عظي التك ف  

 عظي ال  طكا عظي متغريات الة ئة اخلارج ة من خالل عمظ ة التغقية القك  ة  الكمابة .



مقظدف ازح دان  ماهيدة كلظدنظف حدد ه  مه دة ا  اسيا د ة ا  منظ م دة  لكنهدا غدري   -حدلد النظام : .5

 دظ  ان النظام عن غريه من الدنظف الد  مقمدظ ك الة ئدة مل دها .   ،ملصظ النظام عن ب ئتو اخلارج ة 

ان  دظ مداىو خدارج ميثدظ الة ئدة  مظام مبا ك ذل  مظام ا قظومدات يقمدظ  دمن ا دار منظ مدي مقد   

 ع لدو عدن ازمظمدة   الكظ دة لظنظدام  راان حتديدد حدد ه النظدام ي داعدما ك حتديدد الصدو  .   اخلارج ة

مددن االمثظددة عظددي حددد ه النظددام ال دد اج الددقي حيدد    .  حتظ ظددو  ازخددكأ ا دداسو ا  اددهولة هرااددتو  

لكن مع ظهور موامع لظشك ات عظدي االميمدا ا دةح مدن الصدقوبة حتديدد  با ةىن الحدأ الشك ات  

   مومع عظي االميما. ومع ماهي س حد ه اي منظمة خا ة مظ  ال  ل ع هلا م
 


