
 

 

 

  جامعت عبد الحميد ابً بادٌع

ت و علىم الدظيير   مليت العلىم الاقخصادًت و الخجاٍز

  علىم الدظيير قظم 

 

 مرلسة جخسج مقدمت طمً مخطلباث هيل شهادة ماطتر أمادًمي

الدظيير الاطتراجيجي الدولي: علىم الدظير                                      الخخصص :      الشعبت   

 

 

 

 :جدذ ئشساف ألاطخاذ:                                                                 مقدمت مً طسف الطالب 

                                                                                      القادز مىاشاوي عبد" لدلىى قادة" 

 

:أعظاء اللجىت اإلاىاقشت   

 الصفت  الاطم و اللقب السجبت عً الجامعت 

 السئيع   جامعت مظخغاهم

 اإلاشسفت   جامعت مظخغاهم

 اإلاىاقشت   جامعت مظخغاهم

 

2018/2019: الظىت الجامعيت   

 .ئدازة الجىدة الشاملت و ئطتراجيجيت اإلاإطظت

 " -Z  GL/2مسلب جمييع الغاش الطبيعي"  خالت شسلت طىهاطساك دزاطت-

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر ر كرف ارر
 

 

  ور وقبر بر شير  شكر ار الذر رفقشر الر  ر قنر أطمر الير ثر أتويرر

  الشكر الجزبر الر بر مر عطقشر كرف ار الر أ ألأشر اطمحك لمار ر علرر

أ أسثر اأح ار اطلكرر الذر أ شدشر رأمطبر مشر لفقر دل ار ل ر امطبر الرر

.غ زقر  حط اي  

 الر بر مروشدراشرزشر اطم  شدررشرأقلبر دل ار ر أط در ل ر امطبررشر  ممرر

  ويرر

. الر بر اج الير ر اصشوف ي  

 

 

 روف دد
 

 

 



 

 

 

  ور وقبر بر شيردمطشر ار دلشكررر
 شك ر  طش ر كلك ر علردمطير اشكلكدرر
 احشرورأمشر ورأمحلر  احالدر  امالدرر
  علر  كررخعقر ار مطشر مر قشر ا

   ر مشر  شذر ل ر امطبر الروطليرر
 رك در أكأشر  خخر  ال كرر

  ات اشزمر اشكزطلمرر

   لالر ختأشر  خت أشرر

 رور دملر وف أ شر ر صشوف اشر الزمرر
   مراسثر بر و حك در  احفشزك

 رشر اخلكردمسأر مر ار امعترر
   ام رلقررشر اشدل ر  اخكدرر

 

 وف دد



 

 

 

 

 

 

اث   قائمت اإلادخٍى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اث   فهسض اإلادخٍى

 

 اإلادخىي  الصفدت

 حك٨غاث و ج٣ضًغ  -

 ؤلاَضاءاث -

اث  -  ٢اثمت اإلادخٍى

 ٢اثمت ألاق٩ا٫ و الجضوا٫ -

د-أ  اإلا٣ضمت الٗامت 

 ؤلاطتراجيجيت والعالقت بينهما و  مفاهيم وخصائص ئدازة الجىدة الشاملت.:لفصل ألاوى ا

.مقدمت 6  

 .بينها والفسوقاث الشاملت الجىدة ئدازة مفاهيم: اإلابدح ألاوى  7

 (Total Quality Management)الشاملت الجىدة ئدازة مفهىم: اإلاطلب ألاوى  7

 :الجىصة مٟهىم 7

 :(بإًؼو )  الضولُت ال٣ُاؾُت اإلاىانٟاث 8

 الشاملت الجىدة ئدازة مبادئ: الثاوي اإلاطلب 12

 بينهما والعالقت (ئإًصو )و الشاملت الجىدة ئدازة بين الفسر  :الثالح اإلاطلب 15

جددًدها  وخطىاث ؤلاطتراجيجيت وخصائص مفهىم : الثاوي اإلابدح 18

 ؤلاطتراجيجيت مفهىم : ألاوى  اإلاطلب 18

ؤلاطتراجيجيت  خصائص: الثاوي اإلاطلب 19

ؤلاطتراجيجيت  جددًد خطىاث :الثالح اإلاطلب 19

ضاص 19  ؤلاؾتراجُجُت لىي٘ ؤلٖا

اإلااؾؿت  بها حٗمل التي البِئت ج٣ُُم 20

 :للماؾؿت الضازلي ألاصاء ج٣ُُم 21

 .للماؾؿت الضازلي ألاصاء بخ٣ُُم البِئت ج٣ُُم صمج 21

 .خاجمت الفصل  23

 ئطتراجيجيت اإلاإطظت جطبيق الجىدة الشاملت وأثسها على :الثاويالفصل 

 .مقدمت  25

 الشاملت الجىدة ئدازة جطبيق :ألاوى  اإلابدح 26

 الشاملت الجىدة ئدازة جطبيق مساخل :اإلاطلب ألاوى  26

ضاص مغخلت 26  (Phase de préparation) ؤلٖا

 .الخسُُِ مغخلت 28



 

 

م مغخلت 31   .: (La Phase d’évaluation)عوالخ٣ضي الخ٣ٍى

  (Phase d'application ou pratique)الخُب٤ُ مغخلت 33

 (Phase de Vulgarisation)الخبراث ووكغ جباص٫ عخلتم 38

 الشاملت الجىدة ئدازة أدواث :الثاوي اإلاطلب 38

خى ق٩ل -1 38    (Diagramme de Pareto) باٍع

 (cause a effet) الؿم٨ت مسُِ ؤو والىدُجت الؿبب مسُِ -2 40

اث جدلُل ؤؾلىب -3 41  :(MATRIX ANALYSIS)اإلاهٟٞى

  (Benchmarking)الىمىطجي ؤو ألاؾاس ي اإلاُٗاع -4 42

ُت -5 43  : (Flowchart)الخض٤ٞ زٍغ

 الشاملت الجىدة ئدازة جطبيق مخطلباث :الثالح اإلاطلب 45

ت زطالت وصياغت الشاملت الجىدة ئدازة  أبعاد:الثاوي اإلابدح 47  اإلاإطظت وزٍؤ

ت زطالت صياغت :ألاوى  اإلاطلب 47  الشاملت الجىدة ئدازة ئطاز في مإطظت وزٍؤ

 الشاملت الجىدة ئدازة جطبيق فىائد : الثاوي اإلاطلب 49

 .خاجمت 51

 GL2/Z فسع – واقع جطبيق ئدازة الجىدة الشاملت في مإطظت طىهاطساك :   : الفصل الثالح

 .مقدمت 53

 . GL2/Zهظسة عامت خىى مإطظت طىهاطساك و مسلب : اإلابدح ألاوى  54

خيت لشسلت طىهاطساك لم: اإلاطلب ألاوى  54  .خت جاٍز

خي لؿىهاَغا٥: ؤوال 54  .الخُىع الخاٍع

 . ؾىهاَغا٥ؤَضاٝ: زاهُا 56

 .وكاَاث ؾىهاَغا٥: زالثا 56

 . وخضاث الكغ٦ت: عابٗا 57

  .GL2/Zوشأة مسلب : اإلاطلب الثاوي 58

 .الهيهل الخىظيمي للمسلب: اإلاطلب الثالح 59

 .مهالر اإلاغ٦ب: ؤوال 59

  .GL2/Zاله٩ُل الخىُٓمي إلاغ٦ب : زاهُا 61

ت النفاءاث واقع: اإلابدح الثاوي 62  في الشاملت الجىدة ئدازة جطبيق على أثسها و البشٍس

 .طىهاطساك مإطظت

 . الاطخبيان وجدليل دزاطت: اإلاطلب ألاوى  62

 وثباتها ألاداة صدر 62

 .اإلاظخخدمت ؤلاخصائيت ألاطاليب 62

 الخابع واإلاخغير اإلاظخقلت اإلاخغيراث بين ؤلازجباطيت العالقت اخخباز: اإلاطلب الثاوي 63



 

 

 اإلاخغيراث بين الازجباطاث اخخباز 63

 .الاهدداز خط جباًً 64

جي  اإلاخعدد الاهدداز جدليل باطخخدام ؤلاخصائي الخدليل ئعادة 65 الخدٍز

 .خاجمت 66

 .الخاجمت العامت 68

 .قائمت اإلاساجع 71

 .اإلالخص 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 قائمت ألاشهاى و الجداوى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قائمت ألاشهاى 

 السقم العىىان الصفدت

 (I-01) .اإلاىزد/ شبنت اإلاظتهلو  13

 (I-02) .(9000 ئإًصو ) وهظام الشاملت الجىدة ئدازة بين العالقت 17

 (I-03) .أهداف اإلاإطظت 27

ب 34  (II-04) واطع هطار على باإلاإطظت العاملين جدٍز

ىى 39  (II-05) .شهل باٍز

 (II-06) .مخطط هيهل الظمنت 41

طت الخدفق 44  (II-07) خٍس

 (II-08) .مً ئدازة الجىدة الشاملت ئلى الخفىر و البقاء 49

الفىائد اإلاخخلفت لخطبيق ئدازة الجىدة الشاملت و الىاججت عً عامل  50

 .الاعخمادًت

(09-II) 

 (III-10) .اله٩ُل الخىُٓمي إلااؾؿت ؾىهاَغا٥ 55

 GL2/Z (11-III)اله٩ُل الخىُٓمي إلاغ٦ب  61

  

 قائمت الجداوى 

 السقم العىىان الصفدت

 (I-01)  .(9000 بإًؼو )و الكاملت الجىصة بصاعة زهاثو بحن م٣اعهت 16

.الضازلي وألاصاء للبِئت اإلاؼصوج الخدلُل 22  (02-I) 

.زُاب بخضي اإلااؾؿاث 28  (03-II) 

.زُىاث بهجاػ مغخلت الخسُُِ 28  (04-II) 

غ الٍٟغ٤ 37 اث ج٣ٍغ  (II-05) .مدخٍى

 (II-06) م٣اعهت ؾخت ٖما٫ حكُٛل إخضي الٗملُاث 42

 (II-07) .نُٜ الغؾاثل 47

الغئي  نُاٚت 48 (08-II) 



 

 

 



 

 1 

 

 

 

 

 ٖامت م٣ضمت
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

 ،عتهابصا في الخضًثت والىٓم الكاملت الجىصة بمىيٕى مًُغصا اَخماما اإلااض ي ال٣غن  مً ألازحران ال٣ٗضان قهض

 اإلاٗلىماجُت في الهاثلت بالثىعة واعجباَها الٗاإلاُت واإلااؾؿاث الا٢خهاصًت والخ٨خالث اإلاىاٞؿت ْهىع  ؤصي بط

 طل٪ في مٗخمضة حضًضة ؾى٢ُت خهو جد٤ُ٣ مداولت بلى اإلاخ٣ضمت الضو٫  في الكغ٧اث اهضٞإ بلى والاجهاالث

 الاججاَاث جبني مً البض بل ج٨ٟي، ال وخضَا نهاؤ ٚحر .الجىصة ؤؾب٣ُت ومنها لخىاٞؿُت ا ألاؾب٣ُاث جد٤ُ٣ ٖلى

 بهىعة والؿل٘ الخضماث ج٣ضًم َى ألاؾاس ي الهضٝ ٧ان زمت ومً الكاملت، الجىصة بصاعة وؤبغػَا خضازت ألا٦ثر

 إعياثه، ٌؿعى والجمُ٘ الؿى١  وؾُض اإلاى٠٢ ؾُض َى الؼزىن  وؤنبذ الؿى١، في ؤ٦بر خهت ل٨ؿب ؤًٞل

ا ًٗ اصة في َم ت ب٣اء ٖليها ًخى٠٢ ؤنبذ التي الؿى٢ُت الخهت ٍػ  .اإلااؾؿاث واؾخمغاٍع

 حُٛحراث بخضار ؤحل مً ٞٗالت وؾُلت اإلااؾؿاث ااٖخبر التي الكاملت الجىصة صاعة بلى ألاهٓاع جىحهذ زم ومً

ت  عيا بلى للىنى٫  ٖلُه حٗبر ٦جؿغ واؾخسضامها حىصة، ؤٖلى لخد٤ُ٣ ٞيها الٗمل وؤؾلىب ٞلؿٟت في حظٍع

 .للخُغ ب٣اءَا وحٗغى اإلااؾؿت مؿخ٣بل جإزغ طل٪ ٌٗني ٖمُل ألي زؿاعة ؤًت ٞةن ٖليهم، واإلاداٞٓت ٖمالئها

 في للىٓغ وملٟخت باَغة هجاخاث الؼمً، مً اإلاايُحن ال٣ٗضًً مضي ٖلى الكاملت الجىصة بصاعة خ٣٣ذ ل٣ض

٨ُت، الٗاإلاُت الكغ٧اث مً الٗضًض  هي الخايغ الى٢ذ في الكاملت الجىصة بصاعة وزاجذ وألاوعوزُت، والُاباهُت ألامٍغ

ما٫، ؤوؾاٍ في الؿاٖت خضًث  ؤحجامها ازخالٝ ٖلى الٗاإلاُت والكغ٧اث الٗلمي، البدث ومغا٦ؼ والجامٗاث ألٖا

ا، الخ٩ىمُت ألاحهؼة صازل ختى الٗالم، ؤهداء ٧اٞت في ًً غ والباخثحن ال٨خاب مً الٗضًض ٢ام و٢ض ؤً  مىهج بخٍُى

 .للماؾؿاث باليؿبت الخا٫ و٦ظل٪ الكاملت، الجىصة بصاعة

 الخىُٓمي الؿلى٥ لخُٛحر الاؾخٗضاص لضيهم ٢اصة وحىص الكاملت الجىصة بصاعة لخُب٤ُ ألاؾاؾُت اإلاخُلباث ومً

ًاء م، جدضًض ٖلى وال٣ضعة اإلااؾؿت، أٖل  والخضماث اإلاىخجاث ٖلى اإلاىهج َظا جُب٤ُ مً الٗاثض جىيُذ م٘ ؤصواَع

 .للٗمُل ج٣ضًمها بلى اإلااؾؿت حؿعى التي

 ؤلاشهاليت وصياغت جددًد :أوال

 لم ما الضاثم الب٣اء جامً ؤن ماؾؿت ألي ًم٨ً ٞال ،اإلاجاالث حمُ٘ في خاصا جىاٞؿا الخضًثت اإلااؾؿت حِٗل

 في ج٩ىن  ختى ميسجم ؤصاء بىاؾُت وطل٪ اإلااؾؿاث باقي مىاحهت مً جم٨نها جىاٞؿُت ٢ضعة ا٦دؿاب هدى حؿعى

 .مى٢ٗها ًٖ للضٞإ باألؾىا١ ؤ٢ىي  جىاحض زمت ومً ٖىاثضَا وجدؿً الٗمالء مؿخىي 

 الكاملت الجىصة بلى واهخ٣لذ الجىصة ؤَمُت وجُىعث اإلااؾؿاث ٢بل مً متزاًضا الاَخمام ٧ان اإلاىُل٤ َظا ومً

 ؤ٧اهذ ؾىاء اإلااؾؿاث حمُ٘ وفي والخضمُت الؿلُٗت اإلاىخجاث ٧ل مؿذ ٦ما الكاملت، الجىصة بصاعة بلى زم

ت ا٢خهاصًت، م٨ً .احخماُٖت ؤو بصاٍع ت اإلااؾؿت ؤن ال٣ى٫  ٍو ه، ب٩ل الىا٢٘ َظا حِٗل ؤنبدذ الجؼاثٍغ  يَٛى

 هُغح َىا ومً الكاملت الجىصة بصاعة ؤؾالُب اؾخسضام مً جم٨نها التي بؾتراجُجُتها بىاء هدى حؿعى ٞبضؤث

ت اإلااؾؿت جم٨ىذ َل الدؿائ٫   في الكاملت الجىصة بصاعة جبني مً ؾىهاَغا٥ ماؾؿت الضعاؾت مُضان -الجؼاثٍغ

بؾتراجُجُتها؟  بَاع

 :ألاطئلت الفسعيت

 .ؤؾئلت ٖضة ٖىه ًخٟٕغ ؤن ًم٨ً الؿاب٤ الدؿائ٫  زال٫ ومً
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 وزهاثههما؟ باإلااؾؿت وؤلاؾتراجُجُت الكاملت الجىصة بصاعة مٟاَُم هي ما · 

 الكاملت؟ الجىصة بصاعة في اإلاؿخٗملت ألاصواث هي ما · 

 الكاملت؟ الجىصة بصاعة جُب٤ُ مغاخل هي ما · 

 الكاملت؟ الجىصة بصاعة بإؾالُب ؾىهاَغا٥ ماؾؿت ٖملذ ٠ُ٦ · 

 البدح فسوض :ثاهيا

 :العامت الفسطيت 1-

ا التي اإلاداؾً جل٪ هي الجىصة ٌٗخبر الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث مً ال٨ثحر َغ  ؤن وحٗخبر الخ٣ني الجاهب جُىع  ًٞى

غ ؤن ًم٨نها الخ٣ىُت مً ٖالُت بضعحت بهخاج وؾاثل ٖلى الخهى٫  ضٞها الجىصة جٞى ىا٥ اإلاىخج جدؿحن َو  مً َو

 اإلاىخج جدظين هل ول٨ً الجىصة، بلى الىنى٫  مً جم٨ً الىؾاثل وزىٟـ الٗمل في حضًضة ج٣ىُت امخال٥ ؤن ٌٗخبر

 بصاعة اإلااؾؿاث جيخهج الاؾتراجُجُاث بىاء بَاع في ل٨ً ؟وجطىزها اإلاإطظت بقاء ًظمً الخقىيت وامخالك

 .خضًث بصاعي  ٦إؾلىب الكاملت الجىصة

ت اإلااؾؿاث ؤما  الٗاإلاُت اإلاىانٟت ٖلى للخهى٫  ؾٗيها بَاع في الكاملت الجىصة بةصاعة يهخم منها ٞال٨ثحر الجؼاثٍغ

(ISO) ت الؿى١  اهٟخاح بٗض زانت اإلاىاٞؿت احل مً َظا و اتهاوجٟٕغ  .الجؼاثٍغ

ُت الٟغيُاث هُغح الٗامت الٟغيُت ٖلى بىاءا :الفسعيت الفسطياث 2-  :الخالُت الٟٖغ

ُت الٟغيُت  :ألاولى الٟٖغ

 ًازغ الكاملت الجىصة جُب٤ُ ؤن ٦ما الكاملت الجىصة بةصاعة الاَخمام صون  اإلااؾؿاث اؾتراجُجُاث بىاء ًم٨ً ال

 .اإلااؾؿاث اؾتراجُجُاث في

ُت الٟغيُت  :الثاهُت الٟٖغ

 ال اإلاىهج َضا بمخُلباث للماؾؿت الٗلُا لل٣ُاصة الخام الالتزام صون  الكاملت الجىصة بصاعة مىهج لخُب٤ُ الؿعي

اع في اإلاغحىة ألاَضاٝ جد٤٣  .الاؾتراجُجي ؤلَا

ُت الٟغيُت  :الثالثت الٟٖغ

 ال٣ُاصة، الاجها٫، مجا٫ في الٗمل ،ؾىهاَغا٥ ماؾؿت في الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ ٌؿخضعي

 جد٣ُ٣ها اإلاغاص ألاَضاٝ بلى الىنى٫  احل مً الخ...الٗمل بِئت ،(الخىُٓمي اله٩ُل)الخىُٓم

 البدح أهداف :ثالثا

 و٦ُُٟت مىاحهتها الكاملت الجىصة بصاعة بمىيٕى مغجبِ الا٢خهاصًت منها وزانت ماؾؿاجىا مؿخ٣بل بن

 "غدا لراك ًنىن  ال قد اليىم جيد هى ما "الٗالمي لالهٟخاح

 :ًلي ما في البدث َظا ؤَضاٝ وهلخو

 .الغاَىت الٗاإلاُت الا٢خهاصًاث اإلاُُٗاث يل في الكاملت الجىصة بصاعة مىيٕى ؤَمُت ببغاػ مداولت  1-

 .الا٢خهاصًت اإلااؾؿت في الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ ًد٣٣ه ما ٖلى الخٗٝغ مداولت  2-

ظا الى٣اثو لخٟاصي ؾىهاَغا٥ إلااؾؿت الخُب٣ُُت الضعاؾت يىء ٖلى م٣ترخاث ج٣ضًم  3-   ٌُٗي َو

 .ؤزغي  ماؾؿاث في الا٢تراخاث َظٍ مً لالؾخٟاصة الٟغنت

ت وألاصىى  للخدليل العام ؤلاطاز :زابعا  للبدح الىظٍس
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اث إلاىا٢كت  و٦ظا الكاملت الجىصة بصاعة جبيذ التي ؤلاصاعة هٓم ٖلى الىٓغي  الجاهب في اٖخمضها بدثىا مىيٖى

ت ألاؾـ ؤصخاب  (Crosby) ٦غوؾبي ، (Ishikawa)واق٩اوا ، (Deming)صًمىُٜ ؤمثا٫ مً بها الخانت ال٨ٍٟغ

 مً الٗمُل هدى جخجه اإلااؾؿت حهىص ٧ل ؤن ٌٗني اإلااؾؿت،  ٖمل في ألاؾاؾُت الىىاة َى الٗمُل ؤن جغي  والتي

 :زال٫

ت اإلاىاعص مؿاَمت -  جضٖم ؤن ًم٨نها مهمخه خضوص في مؿاولُت اإلااؾؿت في ٞغص ٞل٩ل بٟٗالُت، اإلااؾؿت في البكٍغ

 .الٗمُل هدى الخىحه في اإلااؾؿت حهض

باث وجلبُت الخام ؤلاج٣ان مىهج جثبُذ -  .الخدؿحن اؾخمغاع م٘ اون  صون  الٗمُل ٚع

 .والخإزغ الخإزحر خُث مً ومدُُها اإلااؾؿت بحن الخٟاٖلُت للٗال٢ت هٓغا اإلااؾؿت بمدُِ الإلَخمام -

ىا ٦ما  مثل الكاملت بصاعة الجىصة في ٦ىماطج ٖاإلاُا الغاثضة اإلااؾؿاث بٌٗ ٢ضمذ بما الىٓغي  الجاهب َظا ؤزٍغ

 باهتهاحها هجاخها عزُذ والتي مىجىعوال (Motorola) ،م.ب.ا (I.B.M)،  (Genaral electric)  ، بل٨تًر٪ حُجرا٫

 .خضًث بصاعي  ٦إؾلىب الكاملت الجىصة بصاعة

 الظابقت الدزاطاث :خامظا

 في والخُب٣ُي الىٓغي  حاهبها في الكاملت الجىصة بةصاعة ًخٗل٤ ُٞما واٞغا ٢ؿُا الؿاب٣ت الضعاؾاث هالذ ل٣ض

 اإلااؾؿت وبؾتراجُجُت الكاملت الجىصة بصاعة بحن جغزِ التي الضعاؾت ل٨ً زضمُت، ؤو بهخاحُت ٩٦ل اإلااؾؿاث

ظا حضا ٢لُلت هجضَا  .ٚحٍر ًٖ ًسخل٠ بدثىا ًجٗل ما َو

 الكاملت الجىصة بصاعة اعجباٍ بمضي اإلااؾؿاث في الجىصة بصاعة بخُب٤ُ الخانت الضعاؾت ؾيؿخٗغى

 .اإلااؾؿت بةؾتراجُجُت

ض صعاؾت ً الٟخاح ٖبض ٍٞغ ت الباخث زاللها مً ؾعى الضًً ٍػ  بةخضي الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ ٞغم مٗٞغ

ت واليؿُج الٛؼ٫  ماؾؿاث  وع٦ؼ .مهغ في اليؿُج ل٣ُإ الا٢خهاصًت الخالت جضَىعث بٗضما وطل٪ اإلاهٍغ

 الكاملت، الجىصة بصاعة هٓام جُب٤ُ إلاخُلباث الخىُٓمُت الث٣اٞت ؤبٗاص ٖىانغ مالثمت مضي ٖلى الباخث

 والىٓم، الهُا٧ل اإلااؾؿت، في ال٣ُاصة جىاولذ و٢ض اإلااؾؿت ز٣اٞت ؤبٗاص ل٣ُاؽ اؾخ٣هاء ٢اثمت واؾخسضم

 .اإلاؿخمغ الخدؿحن وال٣ُاؽ، الٗملُت باإلاؿتهل٪، الخىحُه

 : بلى زاللها مً جىنل والتي الضعاؾت بُاهاث لخدلُل بخهاثُت ؤؾالُب الباخث اؾخسضم و٢ض

 ؤلاصاعة جدؿم الجىصة، هٓام في وي٠ٗ زلل حىاهب ٖضة للٟدو، هٓام مجغص اإلااؾؿت جُب٣ه الظي اإلاىهج

ت باإلااؾؿت غ١  بإؾالُب جخمؿ٪ اإلاُل٣ت، باإلاغ٦ٍؼ  الؾخٗاب مهُإة ٚحر والىٓم الهُا٧ل الخ٣لُضًت، ؤلاصاعة َو

 اإلاؿخمغ الخدؿحن اإلااؾؿت، ؤمام ٖاث٣ا ًمثل بل اًجابُا لِـ باإلاؿتهل٪ الخىحُه الكاملت، الجىصة بصاعة جُب٤ُ

 .باإلااؾؿت اًجابي ٚحر

ا ا٢تراخاث ٖضة الباخث ٢ضم الؿاب٣ت الىخاثج مً واهُال٢ا  :ًلي ُٞما هىحَؼ

بُت بغامج بٖضاص ُٗت جضٍع ت جٓم وخضة بوكاء م٨ث٠، وبك٩ل لل٣ُاصة اإلاؿخىي  ٞع  و ال٣اصعة الخبراث مً مجمٖى

بُت ل٣اءاث الكاملت، الجىصة بصاعة في اإلاخسههت اث جضٍع ت للمؿخٍى  الٗاملحن مً ٖضص بًٟاص اإلاسخلٟت، ؤلاصاٍع

اصة الٗملي، الخُب٤ُ احل مً ؤزغي  إلااؾؿاث  صعاؾت بحغاء وجضٖمه، والٟدو اإلاغا٢بت حهاػ مماعؾاث ٍػ

ا، ٦ما الٗمالت لىٕى جدلُلُت ب، الالػمت اإلاالُت اإلاىاعص عنض وهٖى  الخاعجي اإلاؿتهل٪ اججاٍ الىٓغة حُٛحر لخضٍع
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 (بإًؼو ) قهاصة هُل احل مً باالؾخٗضاص جبضؤ اإلاىاؾبت، ال٣غاعاث اجساط لها ًدُذ للمٗلىماث هٓام بىاء للماؾؿت،

 .الكاملت الجىصة إصاعة الٟٗلي الخُب٤ُ ٢بل

 اإلاىطىع اخخياز وأطباب الدزاطت أهميت :طادطا

ت واحخماُٖت ا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ٧ل ًمـ الٗالمي اإلاؿخىي  ٖلى الخىاٞـ ؤنبذ ل٣ض  لالهدكاع وهٓغا وبصاٍع

٘  في الكاملت الجىصة بصاعة ٖلى التر٦حز حضا مهما ؤنبذ ٞل٣ض الاجهاالث بىاؾُت الخ٨ىىلىجي للخُىع  الؿَغ

ا جدضًض مً اإلااؾؿت جخم٨ً بىاؾُتها والتي اإلااؾؿت  بصاعة هدى الجضًض الٗالمي الخىحه َظا بن .الخىاٞس ي مغ٦َؼ

 مً الُاباهُت اإلااؾؿاث جم٨ىذ خُث الُابان في اإلااض ي ال٣غن  مً الثماهُيُاث في بضء والظي الكاملت الجىصة

اصة ت الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث مً ال٣لُل الٗضص حٗمل لم ٞدحن .الٗالمي اإلاؿخىي  ٖلى الٍغ  الجىصة بةصاعة الجؼاثٍغ

 .الخالي ال٣غن  وزضاًت اإلااض ي ال٣غن  نهاًت في بال الكاملت

م٨ً  :ًلي ما في اإلاىيٕى ازخُاع ؤؾباب هجىػ  ؤن ٍو

ت ألاؾالُب حُٛحر يغوعة 1- ت اإلااؾؿاث في ؤلاصاٍع  مهما ٖىهغ ب٩ل الاَخمام زال٫ مً ب٣اءَا، لًمان الجؼاثٍغ

ا في مؿاَمخه اخترام خُث مً اإلااؾؿت في صوعٍ ٧ان َغ  جىحهها، التي اإلاكا٧ل إلاٗالجت مؿدىضة اإلاؿخمغ جٍُى

 ؤَضاٞها زضمت هدى اإلااؾؿت ٢ضعاث حمُ٘ بخىحُه ٌؿمذ مما والٗمُل اإلاىخج بحن الث٣ت ٖال٢ت وجد٤ُ٣

 .ؤلاؾتراجُجُت

 الٗمل بَاع في 2001 ٖام مىظ ؾىهاَغا٥ بماؾؿت اإلاكا٧ل ومٗالجت الخدؿحن ٞغ٢ت في ًٖىا ل٩ىوي هًغا 2-

 .اإلاجا٫ َظا في الٗمل حٗم٤ُ الًغوعي  مً عؤًذ ألاولُت الىخاثج ٖلى الخهى٫  وبٗض الكاملت بالجىصة

 الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث بخضي في الخُب٣ُي الجاهب ٖلى الًىء وحؿلُِ اإلاجا٫ َظا في الٗلمي الخانل جىؾُ٘ 3-

ت  .الجؼاثٍغ
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:الفصل ألاوى   

مفاهيم وخصائص ئدازة الجىدة 

ؤلاطتراجيجيت والعالقت  و الشاملت

  بينهما
 

 

 

 



 

 7 

 

 

 

 

 :مقدمت الفصل

 والخدضًاث، الخٛحراث مً الٗضًض زضمُت ؤم نىاُٖت ماؾؿاث ٧اهذ ؾىاء واإلادلُت الٗاإلاُت اإلااؾؿاث جىاحه

 والاؾخمغاع الب٣اء َضٝ جد٤ُ٣ بلى حؿعى التي اإلااؾؿاث بصاعة في حضًضة مٟاَُم ْهىع  بلى الخدضًاث َظٍ وصٖذ

ت مٟاَُم وجبني جدضًاث، مً جىاحهه ما م٘ جدىاؾب ال التي الخ٣لُضًت ؤؾالُبها بخٛحر وطل٪ اإلاىاٞؿت ٖالم في  بصاٍع

 .ألاًٞل ألاصاء مؿخىي  لخد٤ُ٣ ٖليها والخٛلب جىحهها التي الخدضًاث م٘ الخٗامل مً اإلااؾؿت جم٨ً خضًثت

ٗض ت اإلاٟاَُم مً الكاملت الجىصة بصاعة مٟهىم َو ت ٖلى ال٣اثمت الخضًثت ؤلاصاٍع  ؾٗذ لظا اإلاباصت مً مجمٖى

 ج٣ضًم في الخىاٞـ ٌؿىصٍ مخٛحر ٖالم ْل في ألاؾاس ي الهضٝ وحٗلها الجىصة جد٤ُ٣ بلى الخضًثت اإلااؾؿاث

 ؤو الؿى١  في ؤ٦بر خهت ل٨ؿب للماؾؿاث الكضًضة الٗاإلاُت اإلاىاٞؿت ْل وفي .ؤًٞل بهىعة والؿل٘ الخضماث

ا إعياثه، ٌؿعى والجمُ٘ الؿى١  وؾُض اإلاى٠٢ ؾُض َى الٗمُل ؤنبذ الُلب، ًٗ اصة في َم  الؿى٢ُت الخهت ٍػ

ت ب٣اء ٖليها ًخى٠٢ ؤنبذ التي  الضو٫  ماؾؿاث خ٣٣ذ الكاملت الجىصة بصاعة وزًٟل .اإلااؾؿاث واؾخمغاٍع

ملذ خضًث بصاعي  ؤؾلىب جيخهج اؾتراجُجُاث ببىاء وؾمدذ الؿى١، ٖلى الؿُُغة مً م٨ىتها هخاثج اإلاخُىعة  ٖو

غ ٖلى  .بها زانت هماطج لها ؤنبذ ختى اإلاىهج َظا جٍُى

 الؿلى٥ لخُٛحر الاؾخٗضاص لضيهم ٢اصة وحىص الكاملت الجىصة بصاعة ٞلؿٟت لخُب٤ُ ألاؾاؾُت اإلاخُلباث مً

ًاء الخىُٓمي م، جدضًض ٖلى وال٣ضعة اإلااؾؿت، أٖل  بلى الٟلؿٟت َظٍ جُب٤ُ مً الٗاثض جىيُذ م٘ ؤصواَع

 .للٗمُل ج٣ضًمها بلى اإلااؾؿت حؿعى وزضماث مىخجاث
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 بينها والفسوقاث الشاملت الجىدة ئدازة مفاهيم :ألاوى  اإلابدح

 (Total Quality Management)الشاملت الجىدة ئدازة مفهىم: ألاوى  اإلاطلب

ت مً البض الكاملت الجىصة بصاعة مٟهىم بلى الخُغ١  ٢بل  .الجىصة بُنها ومً ألازغي  اإلاٟاَُم بٌٗ مٗٞغ

 :الجىدة مفهىم 1-

ها الجىصة ٠ً حٗاع وجباًيذ حٗضصث ل٣ض باث  جد٤ُ٣ ٖلى ال٣ضعة ابإ(Johnson) "حىوؿً  ُٞٗٞغ  اإلاؿتهل٪ ٚع

د٤٣ جى٢ٗاجه م٘ ًخُاب٤ الظي بالك٩ل  1 "بلُه صمج٤ التي الخضمت ؤو الؿلٗت ًٖ الخام عياءٍ ٍو

ها ٦ما مان باث ٖٞغ  الؼزىن  اخخُاحاث جلبُت  هي( Pat Kaufman et Cindy Wetmore) " واجمىع  وؾىضي ٧ٞى

ما٫ وبج٣ان اإلاخى٢ٗت  2"مغة ؤو٫  مً ألٖا

ت" ؤًًا وهي اء ٖلى ال٣ضعة حُٗي والتي زضمت ؤو ٖملُت ؤو إلاىخج والؿماث الخهاثو مجمٖى  ؤو بمخُلباث الٞى

تاإلاجم ٢امذ و٢ض .3"مدضصة خاحاث ٨ُت ٖو ٟها الجىصة إلاغا٢بت ألامٍغ  ال٩لُت والخهاثو الؿماث ؤنها " بخٍٗغ

اء تها٢ضع جُاب٤ التي الخضمت ؤو للؿلٗت  4"الًمىُت الخاحاث ؤو باإلاُلىب الٞى

 ٢اصعة ج٩ىن  اإلاخمحزة، الجىصة مً ٖا٫ بمؿخىي  زضمت ج٣ضًم ؤو لؿلٗت اإلااؾؿت بهخاج هي الٗام بمٗىاَا الجىصة

اء ٖلى زاللها مً  والؿٗاصة الغيا وجد٤ُ٣ تهم،جى٢ٗا م٘ ًخ٤ٟ الظي بالك٩ل ٖمالئها وعٚباث باخخُاحاث الٞى

خم. لضيهم ت م٣اًِـ زال٫ مً طل٪ ٍو  .ٞيهما الخمحز نٟت وبًجاص الخضمت، ج٣ضًم ؤو الؿلٗت إهخاج ؾلٟا مىيٖى

 :ًلي ما هي الكاملت الجىصة بصاعة هٓغ وحهت مً ٞالجىصة الؿاب٤، الخٍٗغ٠ يىء في

 .و٢ُاؾه جد٣ُ٣ه ًجب للخمحز مُٗاع -

 .ز٣تهم و٦ؿب بعيائهم ؤحل مً لٗمالئها، اإلااؾؿت لضي ًم٨ً ما ؤًٞل ج٣ضًم -

 مجا٫ ٞال الجىصة، مً ٖالُت صعحت بلى الىنى٫  ؤحل مً ؾىاء، خض ٖلى وزالخٟانُل ش يء ب٩ل الاَخمام -

 الخسمحن ؤو للهضٞت

 .هٟىؾهم بلى الؿٗاصة بصزا٫ بل ٞدؿب الٗمالء بعياء لِؿذ الجىصة -

 :خُث مً الٗمُل بخى٢ٗاث ٖال٢ت لها الجىصة -

ىب الى٢ذ في الخضمت ؤو الؿلٗت ج٣ضًم اإلاخمحزة، اإلاىانٟاث اإلاخمحز، ألاصاء وؤلاج٣ان، الض٢ت -  مً اإلاٚغ

 .الخضمت ؤو الؿلٗت ٖلى الخهى٫  ؤحل مً ًخدملها مىاؾبت ج٩لٟت ٢بله،

 :ًلي ما ؤَمها الجىاهب مً لٗضص ماقغ هي الجىصة -

 الٗمل زلى ش يء، ٧ل ٖلى ٞٗالت ع٢ابه للٗملُاث، مخمحز جهمُم ألازُاء، ؤو الُٗىب مً الخضمت ؤو الؿلٗت زلى

ىب الجىصة بمؿخىي  م٣اعهت ٢لُلت والاػصواحُت،ج٩لٟت الخضازل مً  وجىُٓم جسُُِ في جمحز الٗمُل، مً اإلاٚغ

ت للمىاعص ٞٗا٫ اؾخسضام الى٢ذ، واؾدثماع ت واإلااصًت، البكٍغ  .ألاصاء في ؾٖغ

 

                                                           
ض . 1  .10 ،م 1996 ال٨خب،ال٣اَغة، ،صاعالعسبيت اإلاإطظاث قي الشاملت الجىدة ادازة لخطبيق العلمي الىهج الٟخاح، ٖبض ٍٞغ

2 .Pat kaufman et cindy wetmore,la bible du manager, impression bussiere saint amand, France, 1994,P118 
ت بحن بإًؼو  و الكاملت ال٩لُت الجىصة قىضي، عيا مدمض . 3  .39.38م ، 1996 مهغ، ألاولى، الُبٗت بُم٩ى، والخُب٤ُ، الىٍٓغ
ض.  4  .ؾاب٤ مهضع الٟخاح، ٖبض ٍٞغ



 

 9 

اث ٖلى اإلاؿخمغ الخدؿحن بلى يهضٝ قامل مضزل َى" الجىصة مٟهىم           ٗخمض اإلاىٓماث ووْاث٠ مؿخٍى  َو

ٗخمض اإلاىٓماث، ؤوكُت ٧ل وجدلُل جىُٓم الخسُُِ، ٖلى اث ٧ل ومؿاهضة مكاع٦ت ٖلى َو  اإلااؾؿت مؿخٍى

 5 "اإلاخخابٗت

٤ ج٣ضًمه، ؤو بهخاحُه ٖلى ٖؼمذ ما ؤصث ٢ض ٧اهذ بطا ُٞما الجىصة، زال٫ مً حٗٝغ ؤن اإلااؾؿت حؿخُُ٘  ما ٞو

ضٍ به ًٍغ ٚغ  مً الٗمالء لضي والؿٗاصة الغيا جد٤ُ٣ ؤن .ش يء ٧ل في الىجاح لخ٣ُُم مُٗاع ٞهي وزالخالي الٗمُل، ٍو

 .اإلايكىص َضٞها خ٣٣ذ ٢ض الكاملت الجىصة بصاعة ؤن ٌٗنى بليهم اإلا٣ضمت الخضمت ؤو الؿلٗت حىصة زال٫

 ْغوٝ ؤخؿً في اإلاؿتهل٪ خاحت إعياء ،(الخضمت ؤو)  اإلاىخىج ابه ًخمخ٘ التي ال٣ابلُت "بإنها الجىصة ؤًًا وحٗٝغ

٣اؽ 6."الاؾخٗما٫  وجدضص مثالي، ؤو مىاٞـ بمىخج م٣اعهت اإلاىخج بؾخٗما٫ مً ٖليها اإلاخدهل بالىخاثج الغيا ٍو

 -standard) همىطحُت يىابِ زال٫ مً واإلاؿتهل٪ ؤو اإلاىخج بحن ًبرم يمني، ؤو م٨خىب ٣ٖض زال٫ مً الخاحت

norme) ، اإلاىهىم اإلاىانٟاث ؤو الخٗلُماث خؿب اإلاىخج اؾخٗما٫ ُٞخم  الاؾخٗما٫ ؤما .ٖٝغ ؤو ٢اهىن   ؤو 

 .اإلاىخج حٍٗغ٠ بُا٢ت في ٖليها

 :(ئإًصو )  الدوليت القياطيت اإلاىاصفاث 2-

 اإلا٨خىزت اإلاىانٟاث مً ؾلؿلت ًٖ ٖباعة "هي التي 9000  (بإًؼو ) بلي الخُغ١  مً البض اإلاٟاَُم جىيُذ بَاع في

 اإلاُلىب الغثِؿُت الٗىانغ وجه٠ اإلاىانٟاث َظٍ جدضص ،( 1987 ) ٖام للمىانٟاث الٗاإلاُت اإلااؾؿت تهاؤنضع

ا َغ  (زضماث ؤو ؾل٘)مىخجاتها  ؤن للخإ٦ض اإلااؾؿت بصاعة وجخبىاٍ جهممه ؤن ًخٗحن الظي الجىصة بصاعة هٓام في جٞى

باث ؤو خاحاث جٟى١  ؤو جخىا٤ٞ  7."الٗمالء جى٢ٗاث ؤو ٚع

 :لل٩لماث ألاولى الثالزت الخغوٝ مً (اًؼو ) ٧لمت وحك٩ل

(International Organization for Standardization)مىٓمت" وهي  لل٣ُاؾت الضولُت اإلااؾؿت وجغحمتها 

٘ حؿتهضٝ اث ٞع  حصجُ٘ ؤحل مً بها  اإلاخٗل٣ت والكهاصاث والازخباعاث وألاؾـ اإلاٗاًحر ووي٘ ال٣ُاؾُت اإلاؿخٍى

 8"الٗالم صو٫  مٗٓم مً ممثلحن اإلااؾؿت َظٍ وجًم الٗالمي اإلاؿخىي  ٖلى والخضماث الؿل٘ ججاعة

٣هض الخٗاص٫، حٗني والتي (اًؼوؽ)  الُىهاهُت ال٩لمت مً اؾخمض" (بإًؼو )  حٍٗغ٠ في والازخهاع  ( 9000 بةإًؼو )ٍو

ىضما ال٣ُاؾُت، اإلاىانٟاث جخىاحض ٖىضما اإلام٨ً الازخالٝ ٖضم ل٨ٟغة قمىلها  مىانٟاث َىا٥ ٩ًىن  ٖو

 ؤو (بإًؼو )  مىخج ٖليها ًُل٤ ما وهي للمىخج، مسخلٟت ٚحر وخضاث ؾخيخج الٗملُت ؤن ًخى٢٘ ما لٗملُت ٢ُاؾُت

 9 ".م٨خىب َى ٦ما ولِـ ٞٗال مُب٤ َى ٦ما الجىصة هٓام ٖلى ٌٗخمض (بإًؼو )  بن الهام وألامغ (بإًؼو )  وخضاث

ت ال٣ُاؾُت اإلاىانٟاث مً (9000 لالًؼو  ) الضولُت ال٣ُاؾُت اإلاىانٟاث اقخ٣ذ و٢ض   واإلاىانٟاث الٗؿ٨ٍغ

ُاهُت ال٣ُاؾُت واإلاىانٟاث الىاجى لخل٠ الضولُت ا اإلاٗهض التيBS 5750)  )البًر ُاوي ؤنضَع  للمىانٟاث البًر

 الضولُت اإلااؾؿت لجىت احخمٗذ الجىصة لىٓم صولُت ٢ُاؾُت مىانٟاث بنضاع ولًغوعة ( 1979 ) ٖام ال٣ُاؾُت

                                                           
ؿاث، الضًً حما٫ 1 .  14 م ، 2003 الجؼاثغ، َىمه، الكاملت،صاع الجىصة بصاعة لَٗى

 .198 م ، 2001 الجؼاثغ الؿاخل ميكىعاث واؾتراجُجُاث، ج٣ىُاث للماؾؿاث الا٢خهاصي مدؿً،الخضبحر مدمض.  6
٤ حامٗت ، ٖلمي صلُل 9000 بإًؼو  و الكاملت الجىصة بصاعة مهُٟى، ؾُض اخمض . 7  .11م ، 1998 ،مهغ، الؼ٢اٍػ
 ،م 1999 لليكغ والخىػَ٘،ال٣اَغة، الٟجغ ،صاع2 ٖا٠َ،ٍ مدؿً عاحٗه َال٫، ٞااص جغحمت ، 9000 لإلًؼو  الهىاعي الضلُل باصًغو، بىصاهض اصًضجي.  8

33 
ؼ، ٖبض مدمض ؾمحر . . 9  .119 ،م 2000 ال٣اَغة، واليكغ، للُباٖت ؤلاقٗإ صاع وؤلاًؼو  الكاملت الجىصة بصاعة بحن اإلاىخج حىصة ا٢خهاصًاث الٍٗؼ
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 التي ( 9000 بإًؼو )  الضولُت ال٣ُاؾُت اإلاىانٟاث لىي٘ ؤؾاؾا لخ٩ىن  مىانٟاث ازخُاع وجم ال٣ُاس ي للخىخُض

 .1987 ٖام نضعث

 ج٩ىن  بدُث الجىصة هٓام ٖلُه ٩ًىن  ؤن ًجب ما لخىخُض (9000 بإًؼو )  الضولُت ال٣ُاؾُت اإلاىانٟاث نضوع  بن

 ؾلؿلت مىانٟاث مخُلباث م٘ جُاب٣ها خالت وفي اإلااؾؿاث، في الجىصة هٓم مغاحٗت جخىلى صولُت َُئاث َىا٥

ظٍ بظل٪، قهاصة جمىدها ( 9000 بإًؼو ) ا الجىصة جا٦ض الكهاصة َو دا بٖالها وحٗخبَر  .لها نٍغ

 جىاؾب ؤن ُٞم٨ً َظا وم٘ ٖالمي هُا١ ٖلى جُب٣ُها ًخم بدُث ( 9000 بإًؼو ) مٗاًحر ؾلؿلت جهمُم جم ل٣ض

م٨ً.ؤوزضمُت نىاُٖت نٛحرة، ؤو ٦بحرة ٧اهذ ؾىاء ماؾؿت ؤي بخخُاحاث  الهىضؾُت اإلااؾؿاث في جُب٣ُها ٍو

اًت ووخضاث واإلا٣اوالث ا ال٣اهىهُت واإلااؾؿاث الصخُت الٖغ حَر  .الخضمُت الهُئاث مً ٚو

 :ًلي ٦ما ونٟها ًم٨ً للجىصة الخمؿت اإلاىانٟاث ؾلؿلت

 جىحيهاث ًٖ ٖباعة وهي والاؾخسضام، لالزخباعاث بعقاصاث الجىصة، يمان ومٗاًحر الجىصة بصاعة :9000 ئإًصو -1

 وج٣ضم ألاؾاؾُت اإلاهُلخاث وحٗٝغ ألاؾاؾُت،، الجىصة مٟاَُم جهى٠ وهي (بإًؼو )  مٗاًحر الزخُاع وبعقاصاث

 مٗاًحر ٧ل الؾخسضام الٍُغ٤ وجغؾم جىضر ٞهي،  9003 9001،9002 بإًؼو  مٗاًحر واؾخسضام الزخُاع بعقاصاث

 .(بإًؼو )

غ الخهمُم في الجىصة لًمان همىطج الجىصة، هٓام :9001 ئإًصو  2-  وج٣ضًم والتر٦ُب وؤلاهخاج والخٍُى

 حؿلُم مىظ ٞٗا٫ حىصة هٓام بخخُاحاث حُٛي ٖىهغا ( 20 ) ٖلى وجدخىي  قمىال اإلاٗاًحر ؤ٦ثر وهي الخضماث،

ملُاث مغاخل وزال٫ الخٗا٢ض غ الخهمُم ٖو  .الدؿلُم بٗض الالػمت الخضماث لخ٣ضًم النهاثُت اإلاغخلت وختى والخٍُى

 وا٦دكاٝ الى٢اًت ٖملُاث وحٗالج والتر٦ُب ؤلاهخاج في الجىصة لًمان همىطج الجىصة، هٓام :9002 ئإًصو  3-

 ؤٖبائها يمً ًضزل ال التي اإلااؾؿاث خالت في لالؾخسضام مىحهت وهي والتر٦ُب ؤلاهخاج زال٫ ومٗالجتها اإلاكا٧ل

 في ٖىهغا ( 20 )الٗكٍغً مً ٖىهغا 18) ) الؿلؿلت َظٍ وجٓم الدؿلُم بٗض الخضماث ج٣ضًم ؤو الخهمُم

 .(9000 بإًؼو )

 الؿلؿلت َظٍ ؤ٢ل وهي والازخباعاث النهاجي الٟدو في الجىصة لًمان همىطج الجىصة، هٓام9003  : ئإًصو  4-

 وجخًمً .الجىصة لغ٢ابت هٓام حٗخبر ال وهي ( 9001 بإًؼو )  ٣ًضمها التي الٗىانغ مً ٖىهغا ( 12 )وحُٛي قمىال،

 للٟدو النهاثُت اإلاغاخل في ٞدهها ًخم والتي ٖليها والغ٢ابت اإلاكا٧ل إ٦دكاٝ الٗملُت اإلاخُلباث ٣ِٞ

 .والخٟخِل

 وبعقاصاث جىحيهاث الؿلؿلت َظٍ وج٣ضم الجىصة، وبصاعة الجىصة هٓام وبعقاصاث ٖىانغ  :9004ئإًصو  5-

غ في اؾخسضامها ًخم للمىعصًً  ٞهي الجىصة، ٖىانغ مً ٖىهغ ٧ل جُب٤ُ وبم٩اهُت مضة وجدضًض حىصة هٓم جٍُى

غاى ومُٟضة َامت حٗخبر وهي بالخٟهُل، الٗىانغ َظٍ مً ٖىهغ ٧ل جٟدو  10".الضازلُت اإلاغاحٗت أٚل

ش بضاًت حٗىص خُث اإلاٟهىم، َظا وجُىع  ليكإة الخُغ١  مً البض الكاملت، الجىصة بصاعة مٟهىم ٖغى ٢بل  بصاعة جاٍع

 الغ٢ابت باؾخسضام  (Dr.W.A.Shewart)قُىاعث الض٦خىع  بضء ٖىضما ( 1930 ) ٖام بلى  (TQM)الكاملت الجىصة

ت اإلا٣اًِـ  َىعث ( 1950 ) ٖام وفي ،(بُل)  مٗهض في ؤلاخهاثُت ُت لٛغى الٗؿ٨ٍغ ب٣ذ الىٖى  الهىاٖاث ٖلى َو

اثُت الخدلُالث وفي الًٟاثُت ت اإلا٣اًِـ َظٍ مً الهضٝ و٧ان والىىوٍت، الٟحًز  ون٠ مً الخإ٦ض الٗؿ٨ٍغ

                                                           
 .331 ،م 2002 ال٣اَغة، الجامُٗت، ال٩لُت،الضاع الجىصة الب٨غي،اصاعة مدمض  ؾىهُا. 10
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دو الخٟخِل لٛغى بحغاءاث وب٢امت مخبٗت ٧اهذ التي الخهيُ٘ بحغاءاث  مىذ ( 1951 ) ٖام وفي .ألاحؼاء ٞو

  .(صًمىٜ) مباصت وجىُٟظ ازخباٍع ج٣ضًم ٞغخت ٧اهذ والتي حاثؼة (Edward Deming )   صًمىٜ بصواعص

ُت جإ٦ُض مٟهىم ْهغ ( 1952 ) ٖام وفى  ع٢ابت مٟهىم وزحن بِىه حض٫ ؤزاع  والظي(Quality Assurance)الىٖى

ُت ُت وجإ٦ُض الٟدو في ٖليها ٌٗخمض التي الىٖى  بهخاج ًم٨ً زالله مً الظي الىٓام ًُىع  ألهه ألاًٞل َى الىٖى

ُت مىخجاث ُت الُابان جبنى ( 1956 ) ٖام وفي .ٖالُت بىٖى ا الىٖى  .٢ىمُا قٗاعا واٖخبَر

ُت عواج٘ ْهغث ( 1957 ) ٖام وفي ُت عواج٘ ؤو٫  ْهغث ( 1974 ) ٖام وفي الُابان في الىٖى  اإلاخدضة الىالًاث في الىٖى

٨ُت  .ألامٍغ

 .الجىصة جدؿً ٖملُت ًٖ لخٗبر ،( 1988 ) ٖام في َام قامل ٦ٗىىان الكاملت الجىصة بصاعة ٨ٞغة ْهغث ل٣ض"

ا ؤؾلىًزا الخالي الى٢ذ في الكاملت الجىصة بصاعة مٟهىم ٞإنبذ  زال٫ مً اإلااؾؿاث و ؤلاصاعة مجا٫ في مهًما بصاعًٍ

 للٗملُاث ون٠ ٖلى ألاؾلىب َظا ٌكخمل بدُث ؤلاصاعة، في هجاخاث مً الجضًض ألاؾلىب َظا خ٣٣ه ما

 11 "مؿخمغ بك٩ل الجىصة جدؿحن ٖلى حؿاٖض التي اإلا٣ترخت والخٗضًالث ؤلاهخاحُت

غي   اإلآاَغ مً الٗضًض مً ًخ٩ىن  مخ٩امل، بصاعي  مىهج ًٖ ٖباعة الكاملت الجىصة بصاعة" بإن(َاجمان باًى٫ ) ٍو

 ٖلى الكاملت الجىصة بصاعة ٞلؿٟت جىُىي  لظل٪12. "مىاجُت صازلُت ْغوٝ ْل وفي ٦لي بك٩ل جُب٣ُها ًجب التي

ما مٟهىمحن  .والخ٩املُت الكمىلُت َو

ُت مؿخىي  في الخىؾ٘ حٗنى ٞالكمىلُت  ٣هض.الخى٢ٗاث جل٪ لخخٗضي الٗمالء، ًخى٢ها التي الخضماث هٖى  ٍو

ُت، هٓم مً م٩ىن  ٦ىٓام اإلااؾؿت ؤي ؤن بالخ٩املُت  .بٌٗ ٖلى بًٗها ٌٗخمض ٖٞغ

 اإلاخٗضصة وألا٢ؿام ؤلاصاعاث بحن ألا٣ٞي الخ٩امل ٖملُت ٖلى حصج٘ الكاملت الجىصة بصاعة ؤن هجض اإلاىُل٤ َظا ومً

 .ؤلاصاعي  الىٓام وحىصة الخضماث حىصة بمؿخىي  الاعج٣اء ًخم ل٩ي

لى وألا٢ؿام ؤلاصاعاث حمُ٘ بحن ٦لي حٗاون  بلى الٟلؿٟت َظٍ وجدخاج اث حمُ٘ ٖو ت، اإلاؿخٍى  وبقغاٝ ؤلاصاٍع

اث ٖىانغ حمُ٘ ٖلى مباقغ ت، اإلاؿخٍى ت الكاون جٓم التي الدكُٛل ٖىانغ وحمُ٘ ؤلاصاٍع  واإلاالُت ؤلاصاٍع

اث  .هٟؿها الخضمت وؤزحرا واإلاكتًر

٣ت بخُٛحر وطل٪ اإلااؾؿت في الخىُٓمي الؿلى٥ حُٛحر ؤلاصاعة وحؿخُُ٘  خضور مى٘ لألٖما٫ ألاٞغاص ؤصاء ٍَغ

 ٖلى اهه بلى بياٞت اإلاخىاٞؿت ألا٢ؿام مً بضال الٗمل ٞغ١  اؾخسضام و٦ظل٪ اإلاكا٧ل، خل مً بضال اإلاكا٧ل

 مً بضال  بهااإلا٣خىٗحن الجضًضة ألا٩ٞاع ًُب٣ىا ؤن الٗاملحن ٖلى ؤن ٦ما ٢اصة، بلى عئؾاء مً الخدى٫  ؤًًا اإلاضًٍغً

ما٫ لألوامغ مىٟظًً مجغص ٩ًىهىا ؤن  .وألٖا

 للماؾؿت الخىُٓمُت الث٣اٞت بةعؾاء اإلاٗىُت هي خُث ؤلاصاعة، مؿاولُت هي اإلاخُلباث َظٍ ٧ل ؤن هغي  لظل٪

 . الٗلُا ؤلاصاعة بىاؾُت ٣ِٞ جُب٤ ؤن ًم٨ً الكاملت الجىصة بصاعة بإن ال٣ى٫  ًم٨ً وزالخالي

 بٌٗ خى٫  ًخ٣ٟىن  ؤنهم بال الكاملت الجىصة بصاعة إلاٟهىم مدضص حٍٗغ٠ خى٫  وال٨خاب الباخثىن  ؤزخل٠ ل٣ض

 :الخٗاٍع٠ َظٍ ومً. اإلاٟهىم َظا حىاهب

                                                           
11 . Shafer , Scott M & Meredth, Jack R "Opérations Management a process approach with Spreadsheets" 1st ed, 

John wiley &Sons inc 1998 P83. 
غ الخىُٓمي، ؤؾاؾُاث و مٟاَُم الخضًثت، الُبٗت ألاولى، صاع واثل لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان ألاعصن، م . 12  .48مىس ى اللىػي، الخٍُى
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حن ؾدًُٟ ٌٗٝغ غ"  بإنهاالكاملت الجىصة  بصاعة(Steven cohen & Ronald Bernard)باعهغص وعوهالض ٧َى  الخٍُى

 اإلاؿخُٟض بمخُلباث وؤلاًٟاء مؿخمغ، وبك٩ل الجىصة جدؿحن ؤحل مً اإلااؾؿت بم٩اهُاث ٖلى واإلاداٞٓت

 اخخُاحاث ٖلى الخٗٝغ مً بضءا الٗمل مٓاَغ مً مٓهغ ؤي في وجُب٣ُها الجىصة ًٖ البدث و٦ظل٪ وججاوػَا،

ت اهتهاءا و اإلاؿخُٟض  13 "له اإلا٣ضمت اإلاىخجاث ؤو الخضماث ًٖ اإلاؿخُٟض عيا مضي بمٗٞغ

ٗٝغ ت ٞلؿٟت" بإنها الكاملت الجىصة بصاعة هللا ٖبض مغاص مدمض َو  ماؾؿت بصاعة زاللها مً ًم٨ً مخ٩املت بصاٍع

 ؤٖلى ًد٤٣ الظي بالك٩ل الخضماث وج٣ضًم مٗها، اإلاخٗاملحن وآما٫ جُلٗاث ٖلى بالخٗٝغ وطل٪ ؤًٞل، بك٩ل

 ."14اإلادُُت والٓغوٝ اإلاخاخت ؤلام٩اهاث ْل في ٞيها، وللٗاملحن لهم مم٨ً عيا

م ٖلى  وم٘ الغثِؿُت، ومباصئها ؤؾاؾُتها وجىن٠ُ الكاملت الجىصة بصاعة لخٍٗغ٠ ٖضًضة مداوالث وحىص مً الٚغ

ٟا هجض ال طل٪ ٟاث، حٗضصث ٞل٣ض مىخضا، ٖاإلاُا حٍٗغ ها ؤَمها وؾىٗغى الخٍٗغ  بصاعة " حابلىوؿ٩ي حىػ٠ٍ ٌٗٞغ

ما٫ الهجاػ حٗاووي ق٩ل هي الكاملت الجىصة  والٗاملحن ؤلاصاعة مً ب٩ل الخانت واإلاىاَب ال٣ضعاث ٖلى ٌٗخمض ألٖا

 15"الٗمل ٞغ١  ٍَغ٤ ًٖ مؿخمغ بك٩ل وؤلاهخاحُت الجىصة لخدؿحن

ها  (Odgers) اوصحغػ  ؤما ت ٖملُاث مجغص مً ؤ٦ثر ؤنهاب:" ُٞٗٞغ ٣ت ز٣اٞت، ؤنها بصاٍع ً زاللها مً  خُاة، ٍَغ  ٖو

٣ها ٣ت في ؤؾاؾُت حُٛحراث بخضار بلى اإلاىٓماث صٝجه ٍَغ ً،  ٧ل ألاٞغاص، ٧ل ٍَغ ٟحن ٧ل اإلاضًٍغ  ألاصاء في اإلاْى

 16 "اإلااؾؿت في الؿلُم

 مىٓىع  مً بليها الىٓغ ًجب ول٨ً ٢ىي  جىاٞس ي مغ٦ؼ لخد٤ُ٣ وؾُلت بمثابت الكاملت الجىصة بصاعة وحٗخبر

 الابخ٩اع زال٫ مً وطل٪ مم٨ىت زضمت ؤو مىخىج ؤًٞل إهخاج اؾتراجُجُا مضزال وحٗخبر .ؤ٦بر بحخماعي ب٢خهاصي

 .اإلاؿخمغ

 في ج٩ىن  ٢ض ول٨ً الهٟغ حؿاوي  الُٗىب وؿبت ؤي ُٖىب بضون  مىخجاث جيخج ؤن ًم٨نها اإلااؾؿاث مً الٗضًض بن

 .والباج٘ اإلاكتري  ٖلى ؾلبا ًازغ مُٗاصٍ ٚحر في يۥؾلم الظي الجُض ٞاإلاىخج لها، اإلامازلت اإلااؾؿاث مً ؤ٢ل مغجبت

ما٫ ؤصاء هدى قامل التزام بمثابت الجىصة بصاعة حٗخبر  .صخُذ بك٩ل ألٖا

 ٧اهذ ؤن بٗض مغة ؤو٫  مً صخُذ بك٩ل جاصي ألاقُاء لجٗل ا٢ل و٢خا ه٣ط ي ؤن بلى هًُغ ٞةهىا َظا ًخم ول٩ي

 .زاَئ بك٩ل جاصي

٨ُت اإلاخدضة للىالًاث الضٞإ وػاعة ويٗذ و٢ض ٟا ألامٍغ ت ٞلؿٟت جمثل "ٞهي الكاملت الجىصة إصاعة حٍٗغ  ومجمٖى

 واإلاىاعص ال٨مُت لألؾالُب جُب٤ُ هي للماؾؿت، اإلاؿخمغ الخدؿحن صٖاثم بمثابت حٗخبر والتي بعقاصًت مباصت

ت اء وصعحت اإلااؾؿت صازل الٗملُاث و٧ل للماؾؿت اإلاىعصة والخضماث الخاماث لخدؿحن البكٍغ  باخخُاحاث الٞى

 17 "اإلاؿخ٣بل وفي خاال اإلاؿتهل٪

                                                           
 الٗامت، ؤلاصاعة مٗهض َُجان، اخمض بً الغخمان ٖبض خ٣ُ٣ي،جغحمت لىا٢٘ ٖلمي صلُل الخ٩ىمت في ال٩لُت الجىصة باعهغص،بصاعة عوهالض و ٧ىَحن  ؾدًُٟ. 13

اى، . 27-26 م 1997 الؿٗىصًت، الٗغزُت اإلامل٨ت الٍغ
ت، ؤحهؼة في الجىصة إصاعة مخ٩امل هٓام هدى هللا، ٖبض مغاص  مدمض. 14 ي، مجا٫ في الجىصة بصاعة هضوة ؤبدار الكَغ ت الٗامت ال٣ُاصة الكَغ  صبي، لكَغ

. 42 م اإلاخدضة الٗغزُت ؤلاماعاث ، صبي والضعاؾاث، البدىر مغ٦ؼ
 .26 م ، 1996 مهغ، ،(بمُ٪) لإلصاعة اإلاهىُت الخبراث الثاوي،مغ٦ؼ الجؼء ٖامت هٓغة الكاملت الجىصة بصاعة حابلىوؿ٩ي،جُب٤ُ حىػ٠ٍ.  15
ض.  16 ً الٟخاح ٖبض ٍٞغ  .ؾاب٤ مغح٘ الضًً، ٍػ
 .53.54م ؾاب٤، مغح٘ مهُٟى، الؿُض اخمض . 17
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ذ ٦ما ٟحن ا٦بر نالخُاث وبُٖاء اإلاؿتهل٨حن، اخخُاحاث جد٤ُ٣ هدى مىحه مخ٩امل هٓام بإنها" ٖٞغ  للمْى

 الى ًاصي والظي والخضماث، الؿل٘ بهخاج لٗملُاث اإلاؿخمغ الخدؿً ٖلى والخإ٦ُض ال٣غاع، اجساط في حؿاٖضَم

 18 "م٣ٗىلت جىاٞؿُت ٧لٟت يمً وطل٪ واإلاؿخ٣بل الخايغ في الٗمُل والء جد٤ُ٣

 19"للمسغحاث حىصة لخد٤ُ٣ وألاحهؼة والؿُاؾاث وألاؾالُب وألاٞغاص اإلاخضزالث جٟاٖل " ؤًًا وهي

كحر ت ٞلؿٟت اههؤ "ٖلى الكاملت الجىصة بصاعة بلى ٣ُٖلي َو  قامل، بصاعي  هٓام ؤو  ههجق٩ل جإزظ خضًثت بصاٍع

ت بًجابُت حُٛحراث ؤخضار ؤؾاؽ ٖلى ٢اثم  ال٨ٟغ، الخُٛحراث َظٍ حكمل بدُث ماؾؿت صازل ش يء ل٩ل حظٍع

ت، اإلاٟاَُم الخىُٓمُت، اإلاٗخ٣ضاث ال٣ُم، الؿلى٥، ت، ال٣ُاصة همِ ؤلاصاٍع  وألاصاء، الٗمل بحغاءاث هٓم ؤلاصاٍع

غ جدؿحن ؤحل مً وطل٪  وزإ٢ل وزضماث ؾل٘ تهامسغحا في حىصة ؤٖلى بلى للىنى٫  اإلااؾؿت م٩ىهاث ٧ل وجٍُى

٤ تهموعٚبا تهمخاحا بقبإ ٍَغ٤ ًٖ ػزاثنها لضي الغيا مً صعحت ؤٖلى جد٤ُ٣ صٝجهج٩لٟت،  20 ".ًخى٢ٗىهه ما ٞو

 الخضمت ؤو اإلاىخج حىصة ؤؾاؽ ٖلى ج٣خهغ حٗض لم  ؤنهاهجض الكاملت الجىصة بصاعة مٟهىم جُىع  مخابٗت زال٫ مً

ظا اإلااؾؿت، صازل وألاوكُت الٗملُاث ٧ل لِكمل مٟهىمها جىؾ٘ بهما اإلا٣ضمت  مؿخىي  بخد٤ُ٣ ٌؿاَم ما َو

 .٩٦ل اإلااؾؿت ألصاء الجىصة مً ٖالي

ٟهم في ازخلٟىا الباخثحن ؤن ؤًًا ًخطر ٦ما  مً ٞمنهم ، تهماججاَا ازخالٝ بؿبب الكاملت الجىصة إصاعة حٍٗغ

هغ وعٚباجه خاحاجه بقبإ و٦ُُٟت الٗمُل ٖلى ع٦ؼ  الُٟضعالي اإلاٗهض ٢ضمه الظي بالخٍٗغ٠ واضخا، طل٪ ْو

 .اإلااؾؿت مً اإلا٣ضمت والخضماث للمىخجاث اإلاؿخمغ الخدؿحن بحغاء يغوعة ٖلى ع٦ؼ مً ومنهم. للجىصة

 ٢ضمه الظي الخٍٗغ٠ زال٫ مً ْهغ ٣ٞض الكاملت الجىصة إصاعة الخ٩املي اإلاٟهىم بلى ؤقاع الظي الاججاٍ بن

ٟه في ٣ُٖلي الباخث  . الؿاب٤ حٍٗغ

 الشاملت الجىدة ئدازة مبادئ: الثاوي اإلاطلب

 :ًلي ٦ما الكاملت الجىصة إصاعة ألاؾاؾُت اإلاباصت هلخو ؤن ًم٨ىىا

٣هض :اإلاظتهلو على الترليز 1-  الٗاملحن ٧اٞت ٨ًغؽ والظي للماؾؿت الخاعجي اإلاؿتهل٪ ٣ِٞ لِـ باإلاؿتهل٪ ٍو

م احل مً وحهضَم و٢تهم  ًمخض اإلاؿتهل٪ لٟٔ ول٨ً .زضمت ؤو ؾلٗت نىعة في ٧اهذ ؾىاء تهامىخجا لكغاء جدٟحَز

خمثل الضازلي اإلاؿتهل٪ لِكمل  ؤٞغاص ؤو بصاعاث ؤو ؤ٢ؿاما ؤ٧اهىا ؾىاء اإلااؾؿت صازل الخىُٓمُت الىخضاث في ٍو

 ًاصي الظي ٞال٣ؿم الى٢ذ، هٟـ في ومؿتهل٪ مىعص بنها ٖلى بليها ًىٓغ اإلااؾؿت صازل وألا٢ؿام ٞاإصاعاث.

ى ٌؿب٣ه الظي لل٣ؿم مؿتهل٪ َى ما مهمت  ؤو صازلي اإلاؿتهل٪ ٩ًىن  ٢ض وزالخالي ًلُه الظي لل٣ؿم مىعص ؤًًا َو

ُه اإلاؿتهل٪ ًسضم الظي الصخُذ ألاصاء بلى تهضٝ  الكاملت الجىصة وبصاعة زاعجي،  .والخاعجي الضازلي بىٖى

 اإلاىعص بلى الضازلي اإلاؿتهل٪ مً زم الضازلي واإلاؿتهل٪ الخاعجي اإلاىعص بحن ال٣اثم الترابِ ًىضر الخالي والك٩ل

 .الخاعجي اإلاؿتهل٪ بلى الخضمت ؤو اإلاىخج ٣ًضم بضوعٍ الظي الضازلي

 

 

 

                                                           
ؼ ٖبض . 18  .70،م 1998 ألاعصن، ، 74 الٗضص ؤلاصاعي  ،(الخُب٣ُاث و اإلاٟاَُم) الكاملت الجىصة بصاعة مؿىع، ٞىػٍت و هبٗت ابى الٍٗؼ
 .4 م ، 2000 الاعصن، ٖمان، اليكغ، و للُباٖت واثل صاع ، الٗملُاث و الاهخاج اصاعة الٗلي، مدمض الؿخاع ٖبض . 19
 .36 ٖمان،م ،1 الُبٗت الخىػَ٘، و لليكغ واثل صاع ،"هٓغي  وحهت" الكاملت الجىصة إصاعة اإلاخ٩املت اإلاىهجُت ٣ُٖلي، ونٟي ٖمغ . 20
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 .اإلاىزد/ شبنت اإلاظتهلو  : (I-01)الشهل زقم 

 

 

 (ج)بصاعة  

 

 

 

 (ب)صوعة الخٛظًت ال٨ٗؿُت            بصاعة 

 

 

 

 

 (ؤ)بصاعة  

 

 

 

 Dale, B& Copper, C, Total Quality and humain resources: An executive guide, Blackwell :اإلاهضع ,

Publishers, UK, 1992 ,P44. 

 ٦ىا ؾىاء الخضماث ؤو للؿل٘ مؿتهل٨حن ؤهٟؿىا اٖخبرها بطا الىخاثج ٖلى التر٦حز ًخم مثلما :العملياث على الترليز 2-

 له آزغ مىاٞـ م٘ وهخٗامل هظَب ٞٗاصة جى٢ٗاجىا، ٣ًابل ال مىخج وؿخلم ٖىضما ٞةهىا زاعحها، ؤو اإلااؾؿت صازل

 في الجىصة لٗضم ٦ماقغ اإلاُٗبت الىخاثج َظٍ وؿخسضم الكاملت الجىصة بصاعة مٟهىم وفي ؤًٞل، هخاثج جى٢ٗىا بطا

لى ا،جهطا الٗملُاث  .والخضماث اإلاىخجاث جدؿحن ؾبُل حٗترى التي للمكا٧ل مؿخمغة خلى٫  بًجاص ًجب طل٪ ٖو

 .اإلاد٣٣ت الىخاثج ٖلى التر٦حز ٣ِٞ ٩ًىن  وال الٗملُاث ٖلى التر٦حز ٩ًىن  ؤن ٞالبض

ها، ٢بل ألازُاء جٟاصي مً ًم٨ىىا الٗملُاث ٖلى التر٦حز بن :وقىعها قبل ألاخطاء جفادي 3-  بهظا والٗمل و٢ٖى

 بؾخسضام مً بضال ؤلاهخاج ٖملُت ؤزىاء والخضماث اإلاىخجاث حىصة ل٣ُاؽ م٣بىلت مٗاًحر بؾخسضام ًخُلب اإلابضؤ

 .اإلاىاعص جبضًض وبٗض ألازُاء و٢ٕى بٗض اإلاٗاًحر جل٪ مثل

 اإلاؿتهل٩ىن الخاعحُىن 

 اإلاىعص الضازلي

 اإلاؿتهل٪ الضازلي

 اإلاىعص الضازلي

 اإلاؿتهل٪ الضازلي

 اإلاىعص الضازلي

 اإلاؿتهل٪ الضازلي

 اإلاىعصون الخاعحُىن 
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ت اإلاٟاَُم ج٣ىم :العاملت القىي  خبراث حعبئت 4-  اإلاؿاَمت ًم٨نهم ال الٗاملحن ؤن اٞتراى ٖلى الخ٣لُضًت ؤلاصاٍع

ٌ ٌٗخبر الكاملت الجىصة بصاعة مٟهىم يل في ول٨ً ألاحغ ٖلى الخهى٫  ؾىي  يهمهم وال اإلاىخج جدؿحن في  الخٍٗى

ٌ بها ًخم التي الُغ١  ؤخض َى اإلاالي  حُُٗنهم ًخم ألاٞغاص ؤن الضعاؾاث ؤوضخذ ول٣ض حهىصَم، ًٖ الٗاملحن حٍٗى

 لضيهم الٗاملحن ٞان ؤزغي  هاخُت ومً منها، واخض ؾىي  ألاحغ ًمثل وال ؤؾباب لٗضة اإلااؾؿت في ٖملهم واؾخمغاع

غنا َاثلت مٗلىماث غ اؾخسضامها وزدؿً زاللها مً ًم٨ً واؾٗت ٞو  وجسٌُٟ ألاعزاح وػٍاصة الٗمل جٍُى

م الخ٩ال٠ُ  .الىخاثج ؤًٞل جد٤ُ٣ في ٌؿاَم اإلااؾؿت مً مهم حؼء مههبإ وبقٗاَع

 لخل ماؾس ي مٟهىم جدبنى ؤن للماؾؿت الكاملت الجىصة بصاعة جدُذ :الحقائق ئلى اإلاسجنصة القساز اجخاذ 5-

ا مسخل٠ ٖلى الٗاملحن ٧اٞت جىُٟظٍ في ٌكتر٥ الخدؿحن، ٞغم زال٫ مً اإلاك٨الث  بلى باإياٞت مجهمؿخٍى

 ال٣غاعاث، اجساط في ألاؾاؽ جمثل التي اإلاٗلىماث و٧اٞت ومك٨الجه للٗمل ال٩امل الخٟهم زال٫ مً الٗمالء بقغا٥

ظا خماص ًخُلب َو  .باإلااؾؿت مخُىع  اإلاٗلىماث لىٓم حهاػ وحىص ٖلى الٖا

 ج٨ً لم ما الكاملت الجىصة بصاعة مجا٫ في ؤَضاٞها اإلااؾؿت جد٤٣ ؤن ًم٨ً ال :ألاداء في اإلاظخمس الخدظين 6-

غ الُاباوي ٞان للمىهج وو٣ٞا مؿخمغة، الخدؿحن ٖملُت  :آلاجُت بالهٟاث ًدؿم (KAIZEN) للماؾؿت ألاصاء جٍُى

غ ؤن"-  .مٗحن بصاعي  مؿخىي  ؤو حماٖت ٖلى و٢ٟا ولِـ اإلااؾؿت، في ٞغص ٧ل مؿاولُت اإلاؿخمغ الخٍُى

غ ؤن-  ًغاح٘ ٞهى (  (Results يهخم بالىخاثج  وال(Processes)الٗملُاث  جدؿحن ٖلى ًغ٦ؼ اإلاؿخمغ الخٍُى

ُىعَا الٗملُاث دؿً ٍو  ألاًٞل الىخاثج بلى ونىال ٞيها ٍو

لُت، ؤلاهخاحُت،  اإلاجاالث٧ل في ألاصاء جدؿحن  َى(KAIZEN)اإلاؿخمغ الخدؿحن ؤن- ٣ُت،الخمٍى  الدؿٍى

ت  .اإلااؾؿت في الٗمل مجاالث ٧ل ٌكمل وبهما مٗحن مجا٫ ٖلى ٣ًخهغ ال ٞالخدؿحن الخ،......ؤلاصاٍع

٣ا اإلاؿخمغ الخدؿحن ؤن-  .ؤًًا والٗاملحن لإلصاعة قاملت مؿاولُت َى اإلاىهج لهظا ٞو

 واجساط اإلاكا٧ل جدلُل وؤصواث الٗمل، وهٓم ؤلاصاعي، ال٨ٟغ مً مخ٩املت جىلُٟت َى اإلاؿخمغ الخدؿحن بن-

 .ال٣غاعاث

غ ًخم ال- ٤ َى مك٨الث بىحىص ٞاإ٢غاع زم ومً مكا٧ل َىا٥ بإن الإلٖتراٝ جم بطا بال الخٍُى  الصخُذ الٍُغ

 .الخدؿحن إخضار

باجه بعياثه ويغوعة الٗمُل، بإَمُت الدؿلُم ٖلى اإلاؿخمغ الخدؿحن ٞلؿٟت حٗخمض -  في ٞاإلاؿتهضٝ .وبقبإ ٚع

 (Customer driven)" 21. الٗمُل ٞلؿٟت ٞهي الٗمُل، َى النهاًت

 % 50 ًٖ ٣ًل ال مؿخمغا اَخماما والٗاملحن ؤلاصاعة جىليها ؤن والبض تهاطا في مؿخمغة ٖملُت اإلاؿخمغ الخدؿحن بن-

 .الى٢ذ مً

 الؿاب٣ت الؿخت للمباصت ٌؿمذ الكاملت الجىصة بصاعة مباصت مً وألازحر الؿاب٘ اإلابضؤ َظا :العنظيت الخغرًت 7-

 في الىجاح ٞان زمت ومً مىخج، ألي الغثِس ي الضوع  ؤلاجهاالث جلٗب اإلاجا٫ َظا وفي منها، اإلاُلىزت الىخاثج جد٤٣ ؤن

 وػٍاصة جمهُض في حؿهم التي ألاؾاؾُت الٗىامل مً اإلاالثم الى٢ذ في جخد٤٣ التي ال٨ٗؿُت الخٛظًت ٖلى الخهى٫ 

 22".اإلااؾؿت في وؤلابضإ الىجاح ٞغم

 بينهما والعالقت (ئإًصو )و الشاملت الجىدة ئدازة بين الفسر  :الثالح اإلاطلب

                                                           
21

ب صاع 9000 لالًؼو  الخإَُل ومخُلباث الكاملت الجىصة بصاعة الؿلمى، ٖلي .   .81 م ، 1995 مهغ، ال٣اَغة، الخىػَ٘، و اليكغ و للُباٖت ٍٚغ
ض.1 ً الٟخاح ٖبض ٍٞغ  .43 م ؾاب٤ الضًً،مغح٘ ٍػ
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 ، الضولُت للمىٓمت ازخهاعا  وهي)(ISO)بإًؼو ) وزحن الكاملت الجىصة بصاعة مٟهىم بحن البٌٗ ًسلِ

ت خضصث التي وهي (International Organization for Standardization)، واإلا٣اًِـ للمىانٟاث  مجمٖى

 الىنى٫  تهضٝ والخضمُت ؤلاهخاحُت اإلااؾؿاث ٧اٞت ٖلى جُب٤ والتي اإلاىخضة الٗاإلاُت ال٣ُاؾُت اإلاىانٟاث مً

م٨ً. الٗالمي اإلاؿخىي  ٖلى وم٣بىلت ؤًٞل حىصة بلى  و الكاملت الجىصة بصاعة بحن الازخالٝ ؤوحه ؤَم جلخُو ٍو

 :ًلي بما بإًؼو 

 جُب٤ُ زال٫ مً وطل٪ اإلاؿتهل٪، م٘ اإلاباقغ ٚحر الخٗامل بلى (بإًؼو ) قهاصة ٖلى خاػث التي اإلااؾؿاث صٝجه 1-

 .تهازضما ؤو ؾلٗها في للجىصة الضولُت اإلاٗاًحر

 الضعاؾت مىسال٫ الٗمالء م٘ اإلاباقغ الخٗامل بلى تهضٝ  الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ التي اإلااؾؿاث ؤن خحن في

ا ٖلى للٗمل تهموعٚبا تهملخاحا اإلاُضاهُت حَر  في ًإحي والظي الٗمُل ٖلى ٦ثحًرا جغ٦ؼ ال (بإًؼو ) ؤن ؤي .لهم جٞى

 .الكاملت الجىصة بصاعة اَخماماث م٣ضمت

 نهاأل مؿخ٣بال، الكاملت الجىصة بصاعة مىهجُت جُب٤ُ بلى للىنى٫  ؤولُت مغخلت (بإًؼو ) هٓام اٖخباع ًم٨ً 2-

م ألاقمل  .(بإًؼو ) مً وألٖا

لى اإلااؾؿت صازل وألاوكُت الٗملُاث حمُ٘ ٖلى الكاملت الجىصة بصاعة جغ٦ؼ 3-  الٟىُت الجىاهب حمُ٘ ٖو

ت،  .٣ِٞ الٗمل في وؤلاحغاثُت الٟىُت ألامىع  ٖلى(بإًؼو ) جغ٦حز ًىهب بِىما وؤلاصاٍع

 قهاصة ٖلى خهلذ ؤؾاؾها ٖلى التي ال٣ىاٖض هٟـ بٗملها جُب٤ (بإًؼو ) قهاصة ٖلى الخاثؼة اإلااؾؿاث 4-

 بصاعة ٨ٖـ ٖلى ماؾؿت، ألي زهىنُت َىا٥ ولِـ اإلااؾؿاث ٧ل في مخمازلت ال٣ىاٖض ٞهظٍ لظل٪ ،(بإًؼو )

 .ألزغي  ماؾؿت مً ًسخل٠ ؤبٗاصَا مً بٗض ألي الخُب٤ُ ٞمضي الكاملت الجىصة

 اإلااؾؿت ٢بل مً الضوعي والخٟخِل اإلاغاحٗت بلى زايٗت(بإًؼو ) قهاصة ٖلى خاػث التي اإلااؾؿاث حمُ٘ 5-

ت مً للخإ٦ض واإلا٣اًِـ، للمىانٟاث الضولُت  الكهاصة، مىدتها ؤؾاؾها ٖلى التي الجىصة مٗاًحر جُب٤ُ اؾخمغاٍع

ا بخُٛحر الضولُت اإلااؾؿت ٢امذ ٧لما الخٗضًالث بةحغاء ملؼمت  ؤنها٦ما  .مٗاًحَر

 ولها بها زام وهمىطحها ٖليها، صوعي وجٟخِل مغاحٗت جىحض ٞال الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ التي اإلااؾؿاث ؤما

ت  .الخهٝغ خٍغ

 ؤو ب٢لُمُت ٧اهذ ؾىاء لها حضًضة ؤؾىا١ ٞخذ لٛغى (بإًؼو ) قهاصة ٖلى للخهى٫  الهٛحرة الكغ٧اث حؿعى 6-

ؼ لٛغى الكاملت  الجىصة بصاعة جُب٤ُ ٖلى حٗمل ٞهي والضولُت ال٨بحرة اإلااؾؿاث ؤما .ٖاإلاُت  اتها٢ضع حٍٗؼ

 .الؼزاثً م٘ واإلاؿخمغ اإلاباقغ بالخٗامل وطل٪ الخىاٞؿُت

 

 

 

  .(9000 ئإًصو )و الشاملت الجىدة ئدازة خصائص بين مقازهت: (I-01)الجدوى زقم 

 (9000 ئإًصو ) (TQM)ئدازة الجىدة الشاملت  

 .مىز٣ت مىانٟاث ٖلى ٣ًىم للجىصة هٓام .قامل مىٓىع  مً للجىصة بصاعة 1

 .الٗمُل هٓغ وحهت مً الجىصة بصاعة جمثل .اإلاىعص هٓغ وحهت مً الجىصة بصاعة جمثل 2

٣ا اإلاؿخمغ بالخدضًث تهخم الضوعٍت اإلاغاحٗت .اإلاؿخمغ بالخدؿحن جمجه 3  ٞو
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 بن الكاملت الجىصة بغهامج اٞغػَا التي للخدؿِىاث

 .وحضث

 وزحن بِىه جال٠ و الاحخماعي ؤلاوؿاوي بالبٗض متهذ 4

 .ؤقمل ومٟاَُم ٞلؿٟت الٟني الىٓام

 البٗض ٖلى ؤي الدكُٛل بحغاءاث و َغ١  ٖلى جغ٦ؼ

 .ؤؾاؾا الٟني

غ١  موألا٢ؿا وؤلاصاعاث ال٣ُاٖاث ٧اٞت حكمل 5  ٞو

الٗمل 

 ؤو ؤلاصاعاث ؤو ال٣ُاٖاث بٌٗ ٖلى جُب٣ُها ًم٨ً

٩٦ل  ماؾؿت مؿخىي  ٖلى بالًغوعة ولِـ ألا٢ؿام

 وألا٢ؿام وؤلاصاعاث ال٣ُاٖاث ٧ل مؿاولُت 6

غ١  الٗمل  ٞو

الجىصة  مغا٢بت بصاعة ٢ؿم مؿاولُت

. 66اخمض ؾُض مهُٟى، مغح٘ ؾاب٤ الظ٦غ، م: اإلاهضع

 :مخٗاعيخان ؤو بضًلخان ولِؿخا مخ٩املخان بطن انهمؤ بلى هسلو ؾب٤ ما زال٫ مً

  (TQM).بضون  (بإًؼو ) ٖلى الخهى٫  ُٞم٨ً -

م٨ً -  . ) بإًؼو  (ٖلى الخهى٫   صون  (TQM) جبني ٍو

 .(بإًؼو ) ٖلى الخهى٫   ٦مضزل(TQM)جبني ًم٨ً ؤو -

 الكاملت الجىصة بصاعة الٗال٢ت ًدضص الخالي والك٩ل ومخُاب٣ان متراصٞان هٓامان نهماؤ ه٣ى٫  ؤن ًم٨ً ال ول٨ً

 .الكاملت الجىصة إصاعة مضزل حك٩ل التي اإلاسخلٟت الٗىانغ زال٫ مً  (9000و بإًؼ)و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(9000 ئإًصو ) وهظام الشاملت الجىدة ئدازة بين العالقت: (I-02)الشهل زقم 

 

 

 

   البىاء الخىُٓمي                                                                                    -

الاؾتراجُجُت  -  

حر اإلاىاعص                                                                                           -    جٞى

ال٣ُاصة - 

مؿاهضة                                                                                                                    -   

ت                                                     الٗملُت ؤلاصاٍع
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 ..Pike,J; & Barres,R.,OP. Cit., P28: اإلاهضع

 ؤن اؾخُاٖذ ماؾؿاث ٞهىا٥ الكاملت، الجىصة بصاعة وبَخماماث م٩ىهاث مً حؼءا(  9000 بإًؼو ) هٓام ًمثل

 (بإًؼو ) قهاصاث اٖخباع ًم٨ً و الكاملت، الجىصة بصاعة في جبضؤ لم ول٨نها (بإًؼو ) قهاصاث بخضي ٖلى جدهل

م٨ً الجىصة بصاعة مخُلباث بخضي ا ٍو  حىصة بصاعة لضيها اإلااؾؿت ج٩ىن  ؤن ُٞم٨ً جمهُضًت، زُىة اٖخباَع

م٨ً ،(بإًؼو ) ٖلى الخهى٫  صون  قاملت  .الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ ؤن صون  بإًؼو  ٖلى جدهل ؤن للماؾؿت ٍو
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 جددًدها وخطىاث ؤلاطتراجيجيت وخصائص مفهىم : الثاوي اإلابدح

 ؤلاطتراجيجيت مفهىم : ألاوى  اإلاطلب

ت ال٣ىاث لخدغ٧اث بالخسُُِ ًخٗل٤ ُٞما زانت الخغب، ًٞ "هي ؤلاؾتراجُجُت  الخغزُت والؿًٟ الٗؿ٨ٍغ

ا، حَر ا حٗني وهي ٚو ًً ت لليكاَاث الخسُُِ ؤً   .طل٪ بلى وما والؿُاؾُت الخجاٍع

 صون  الٗضو بزًإ ؤًًا وهي وزضاٖه الٗضو إلاٟاحإة حؿخسضم  مىاوعة" : بالالجُيُتStratégia  هي :ؤلاطتراجيجيت

 23 "ال٣خا٫ بلي اللجىء

لت والٛاًاث ألاَضاٝ جدضًض هي ؤلاؾتراجُجُت  الٗمل اججاَاث جدضًض حاهب بلى ججاعي  مكغوٕ ألي ألاحل ٍَى

 .والٛاًاث ألاَضاٝ َظٍ لخىُٟظ الالػمت اإلاىاعص وجسهُو

 اإلاالي ألاصاء ٖلى ألاَمُت بالٜ جإزحر لها ٩ًىن  والتي ؤلاصاعة جخسظَا التي اإلاهمت وال٣غاعاث الؿُاؾاث"هي ؤلاؾتراجُجُت

 الؿُاؾاث َظٍ مثل حُٛحر ًم٨ً ال ٦ما باإلاىاعص التزاًما الٛالب في وال٣غاعاث الؿُاؾاث َظٍ وجخًمً للكغ٧اث

 24. "بؿهىلت وال٣غاعاث

ما٫ بؾتراجُجُت جمجه ت ألٖا  َى الاؾتراجُجي للخسُُِ ألاوخض ٞالهضٝ الخىاٞؿُت، باإلاحزة ألاو٫  اإلا٣ام في الخجاٍع

 ماؾؿت ؤًت جدبٗها التي ؤلاؾتراجُجُت ٞةن زم، ومً ٖليهم والخٟى١  مىاٞؿيها ٖلى الخٛلب في الكغ٧اث مؿاٖضة

 لها اإلاىاٞؿت ألازغي  الكغ٧اث مىاحهت مً ًم٨نها بما اإلااؾؿت َظٍ وبم٩اهاث ٢ضعاث لخٗضًل مداولت ٖلى جىُىي 

  .ٞاٖلُت ؤ٦ثر بإؾلىب

لى والٛاًاث، ألاَضاٝ لخد٤ُ٣ الالػمت ألاؾاؾُت والخُِ الؿُاؾاث :هي وؤلاؾتراجُجُت  ٞاإؾتراجُجُت َظا، ٖو

 بإًت الخانت اإلاٗاًحر بىي٘ ؤلاؾتراجُجُت وج٣ىم .اإلااؾؿت ٖلُه ج٩ىن  ؤن ًجب الظي الىي٘ جدضص التي هي

 في جدبٗه ؤن اإلااؾؿت لهظٍ ًم٨ً الظي وألاؾلىب اإلااؾؿت َظٍ جماعؾه الظي اليكاٍ يىء في وطل٪ ماؾؿت

ا صوًعا جلٗب ؤلاؾتراجُجُت ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً َظا ٖلى و. ألازغي  الكغ٧اث مىاٞؿت  الظي الاججاٍ جدضًض في خُىًٍ

ا ٖلى الخٟى١  لها ًد٤٣ بما حؿل٨ه ؤن اإلااؾؿت ٖلى ًيبغي  .اإلااؾؿاث مً ٚحَر

 الاؾتراجُجُاث وجُب٤ُ لىي٘ اإلااؾؿاث اخخُاج في ج٨مً ماؾؿت ألًت ؤلاؾتراجُجُت جمثلها التي ألاَمُت بن

خباع بٗحن جإزظ ؤن ٖليها لؼاًما ٩ًىن  ٖىضما  َظا، يىء وفي ،نهابكإ ٢غاعاث جخسظ ؤن ًجب التي اإلاخٛحراث آالٝ الٖا

ت ؤنها ٖلى لإلؾتراجُجُت ًىٓغ ؤن ًم٨ً  ال٣غاعاث اجساط في حؿاٖض التي وال٣ىاٖض الٍٗغًت الخُِ مً مجمٖى

ما٫ اإلاخٗل٣ت ت باأٖل اصة ؤلاصاٍع غ ما الُىمُت،ٖو  حؿمذ بِىما الثابخت، الخىحهاث في اؾخ٣غاًعا ؤلاؾتراجُجُت جٞى

 .اإلاخٛحرة الٓغوٝ م٘ للخ٠ُ٨ الالػمت باإلاغوهت

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت، اإلاىٓىمت بهجاح في الاؾتراجُجي الخسُُِ ؤَمُت اإلاجالص، ٖامغ ٖاًض مدمض.  23  .92 م الاعصن، الخىػَ٘، و لليكغ واثل صاع ؤلاصاٍع

24 F.Lorey , Les stratégies des entreprises , édition dunod, P.86. 
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 ؤلاطتراجيجيت خصائص: الثاوي اإلاطلب

 :وهي ؤؾاؾُت زهاثو ؤعب٘ ٖلى حكخمل والٟٗالت الىاجخت ؤلاؾتراجُجُت بن

لت البظيطت ألاهداف 1-  :ألاجل طٍى

ت باليكاَاث زانت بؾتراجُجُت ؤي ٖلُه ج٣ىم الظي ألاؾاؽ بن  ويىح َى اإلااؾؿاث مً إلااؾؿت الخجاٍع

لى ألاَضاٝ، غ لم بطا ٞةهه َظا، ٖو غ ؤن ؤلاؾتراجُجُت اؾخُاٖت في ٩ًىن  ٞلً لألَضاٝ، واضر جدضًض ًخٞى  جٞى

ا ًَ اث مً مىيٕى بإي ًخٗل٤ ُٞما زابًخا اججا  .اإلاىيٖى

 :الخىافظيت البيئت جدليل 2-

غ الظي الص يء ،اإلاجخم٘ في اإلاؿتهل٨حن ٚالبُت خاحاث جدضًض ٖلى اجه٢ضع اإلااؾؿت هجاح ٖىامل ؤَم مً بن  لها ًٞى

 .ؤَضاٞها مً ؤؾاس ي ٦هضٝ وؾٗاصجه الٗمُل بعياء ويٗذ هي بن الؿى١  في م٩اهت

 :للمىازد اإلاىطىعي الخقييم 3-

 ؤلام٩اهُاث َظٍ وجخًمً ألاؾاؾُت، تهاوبم٩اهُا إلاىاعصَا بصعا٦ها مضي اإلااؾؿت جد٣٣ه الظي الىجاح ٨ٌٗـ

ت الؿمٗت وال٣ضعاث المتها باإلااؾؿت اإلاغجبُت الخجاٍع ت، ٖو ال٢تها الٗاملحن، جدٟحز ةٖلى تهاو٢ضع الخجاٍع  الجُضة ٖو

 .الجىصة مغا٢بت وهٓم باإلاىعصًً

 :لالطتراجيجياث اإلاإثس الخىفير 4-

خُلب ومازغة صخُدت بهىعة جىُٟظَا ًخم لم ما اإلاُلىب الىجاح ص٢ت الاؾتراجُجُاث ؤ٦ثر جد٤٣ ؤن ًم٨ً ال  ٍو

غ لإلؾتراجُجُت اإلاازغ الخىُٟظ ت والىٓم الخىُٓمي اله٩ُل َىا ووٗني وال٣ُاصة، الؿُُغة جٞى  جخًمً التي ؤلاصاٍع

 .ؤلاؾتراجُجُت َظٍ لخد٤ُ٣ الالػمت اإلاىاعص حٗبئت بلى باإياٞت ٧اٞت، الٗاملحن حاهب مً والخيؿ٤ُ الالتزام

 ؤلاصاعة ج٣ىم التي ال٨ثحرة ألاَضاٝ زال٫ مً جخطر جد٣ُ٣ها بلى صٝجه والتي ماؾؿت بإًت الخانت ؤلاؾتراجُجُت بن

 ًخٗل٤ ُٞما زانت اإلااؾؿت جًٗها التي الؿُاؾاث زال٫ ومً للٗمل، ٦إؾاؽ ويٗها ًخم التي واإلاباصت بىيٗها

ُُٟت بالخىُٓماث  :آلاحي في وألاَضاٝ اإلاباصت َظٍ وجخلخو .الْى

حر الاَخمام -  .وبعياءَم للٗمالء ألاؾاؾُت الخاحاث بخٞى

 .اإلاىاؾب والؿٗغ الٗالُت بالجىصة الاَخمام -

بت - ملُت ؤلاهخاحُت الٗملُت حىاهب مغاخل ٧ل في والخد٨م اإلاغا٢بت بخ٩ام في اإلااؾؿت ٚع  تهامىخجا ٖغى ٖو

 .وزًاجٗها

ت لإلؾتراجُجُت اإلااؾؿت جُب٤ُ -  وز٣خه الٗاملحن لجمُ٘ اخترامه ٖلى ًا٦ض الظي ؤلاصاعة هٓام زال٫ مً اإلاىيٖى

 .الٗاملحن َاالء بمهالر الاَخمام حاهب بلى ٞيهم،

 ؤلاطتراجيجيت جددًد خطىاث :الثالح اإلاطلب

غ مً البض اإلاىاؾبت ؤلاؾتراجُجُت لخدضًض  مضًغي  لضي الاؾتراجُجي الخسُُِ مجا٫ في عا٢ُت ؾلى٦ُت مهاعاث جٞى

 :هي ؤلاؾتراجُجُت َظٍ لىي٘ الالػمت والخُىاث اإلااؾؿاث،

 :مً البض الخُىة َظٍ في :ؤلاطتراجيجيت لىطع ؤلاعداد 1-

ت الخُىاث ُٞه جدضص الاؾتراجُجي لخسُُِ هٓام وي٘ - ضاص الًغوٍع  لىيُٗت اإلاىاؾبت ؤلاؾتراجُجُت الخُت ٖإ

ُه اإلااؾؿت، جب زاعححن بسبراء والاؾخٗاهت اإلاضًٍغً مؿاَمت جدضص ؤًًا ٞو  مغها الىٓام َظا ٩ًىن  ؤن ٍو

 .لها اإلاخاخت والٟغم اإلااؾؿت جىاحه التي التهضًضاث م٘ ًخماش ى
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ىب الىي٘ وجدضص اإلاؿخ٣بل في اإلااؾؿت ق٩ل جدضص الٗامت ألاَضاٝ ؤن خُث اإلااؾؿت ؤَضاٝ صعاؾت -  اإلاٚغ

 .ؤلاؾتراجُجُت مٗالم وي٘ بلى اإلاضًٍغً جغقض الضعاؾت ٞهظٍ جد٣ُ٣ه

 الاوسجام َظا ًخد٤٣ ال و٢ض ويٗتها، التي ؤلاؾتراجُجُت م٘ جخٗاعى ال ؤن بدُث اإلااؾؿت ؾُاؾاث صعاؾت -

 .خاصة بٓغوٝ جمغ اإلااؾؿت ج٩ىن  ٖىضما زانت وؤلاؾتراجُجُت الؿُاؾاث بحن حؼثُا

خباع بٗحن ألازظ -  ، حٗلُمهم خُث مً الٗلُا ؤلاصاعة مؿاولي ٞتر٦ُبت اإلااؾؿت، في الٗلُا ؤلاصاعة جىحيهاث الٖا

 .ؤلاؾتراجُجُت وي٘ في ٦بحرة بضعحت جازغ ٖملهم ٍؤؾلىب صواٞٗهم، تهم،مهاع

 مً م٩ىهت البِئت ٞهظٍ اإلااؾؿت بؾتراجُجُت ٖلى ٦بحرا جإزحرا البِئت جازغ :اإلاإطظت بها حعمل التي البيئت جقييم 2-

 ؤن ؤو للماؾؿت مىاعص ج٣ضم ؤن ٞةما الخ... ٢ىاهحن ؾُاؾُت، جىُٓماث ج٨ىىلىحُا، مىعصًً، مىاٞؿحن، ؾى١،

 :مً البض البِئت ولخ٣ُُم ٢ُىص، ٖليها جٟغى

 لخدضًض بخدلُلها وال٣ُام البِئت ًٖ مٗلىماث مً مم٨ً ٢ضع ا٦بر حم٘ اإلااؾؿت ٞٗلى : اإلاٗلىماث حم٘ -

ملُت اإلاىاؾبت ؤلاؾتراجُجُت  اإلاٗلىماث حم٘ ٦ُُٟت جدضًض مً ٞالبض ٦بحرة ؤَمُت ج٨دس ي ٖملُت اإلاٗلىماث حم٘ ٖو

ُت وجدضًض اإلااؾؿت تهم التي البِئت مٗلىماث جدضًض زم ضاص اإلاُلىزت اإلاٗلىماث هٖى  جمـ و ؤلاؾتراجُجُت ٖإ

 :ًلي ما اإلاٗلىماث

م ٖضصَم اإلاىعصًً):الخجاعة ؤو الهىاٖت ًٖ مٗلىماث*  تهم ٢ضع ٖضصَم ؾلى٦هم اإلاؿتهل٨حن م،٢ى ؤؾٗاَع

 حجمه الؿى١  بؾتراجُجُتهم، ،تهممىخجا حضص، مىاٞؿحن صزى٫  اخخما٫ ،تهم٢ى ٖضصَم، اإلاىاٞؿحن الكغاثُت،

 الخ... جُىعَا، و الخالُت الخ٨ىىلىحُا جُىعٍ، َبُٗخه

ني الضزل :الا٢خهاصًت الٗىانغ ًٖ مٗلىماث*  ٖضص والاصزاع، الاثخمان مٗضالث الخطخم، مٗض٫ والٟغصي، الَى

 الخ...الًغاثب الجماع٥ ؤلاصاعاث وج٩الُٟها، وؤهىاٖها الُا٢ت ألاحىع، مٗضالث جىػَٗهم، و الؿ٩ان

 ز٣اٞت الخٗلُم، الضًً، الٗاثلُت، الخُاة همِ الاحخماُٖت، الُب٣اث :الاحخماُٖت الٗىانغ ًٖ مٗلىماث*

 .الخ... اإلاِٗكت مؿخىي  ،اإلاجخم٘

 الضٖم ؾُاؾاث للضولت، الؿُاس ي الخىُٓم الؿُاس ي، والخىاػن  الاؾخ٣غاع :الؿُاؾُت الٗىانغ ًٖ مٗلىماث*

 .الضٞاُٖت الؿُاؾت الخاعحُت، الؿُاؾت والخماًت،

 اإلاىٓماث الٗالم، مىا٤َ في الا٢خهاصي الىمى والضولُت، ال٣ىمُت الهغاٖاث :الضولُت الٗىانغ ًٖ مٗلىماث*

 .الخ... ألاحىبي الاؾدثماع الضولُت، ال٣ىاهحن الضولُت،

ت، الهىاُٖت الٛٝغ منها اإلاٗلىماث لجم٘ مخٗضصة مهاصع َىا٥ :اإلاٗلىماث مهاصع جدضًض-  الىػاعاث، والخجاٍع

 الباخثحن الا٢خهاصًت، الاؾدكاعاث م٩اجب الٗلمُت، البدىر مغا٦ؼ وؤلاصاعة، الا٢خهاص في الٗلمُت ثاإلاجاال

 الخ... اإلاسخهحن وألاؾخاطة

 زال٫ مً البِئت في اإلاىحىصة والتهضًضاث الٟغم ج٨دك٠ ؤن اإلااؾؿت ٖلى :والتهضًضاث الٟغم ا٦دكاٝ -

حر ًخم حمٗذ التي اإلاٗلىماث خم وجىا٢ل اإلاؿاولحن ل٩ل مىاؾب بك٩ل ألاؾاؾُت البُاهاث جٞى غ ج٣ضًم ٍو  ج٣اٍع

 ووي٘ الخيبا ًم٨ً زمت ومً البُاهاث ٖىانغ مً ٖىهغ ل٩ل اإلاؿخ٣بلُت الاججاَاث ًٖ جغ٦ؼ بدُث ٖنها

ا الظَني الٗه٠ ؤؾالُب اؾخسضام زال٫ مً الخسُُُُت الاٞتراياث حَر  . ٚو

 ٢اثمت ق٩ل في والٟغم التهضًضاث َظٍ وي٘ مً البض الٟغم و التهضًضاث لخدلُل :والٟغم التهضًضاث جدلُل -

 بالٗىانغ م٣اعهت الخإزحر مضي لخدضًض مُٗىت ٢ُمت بةُٖاثه ألاَضاٝ جد٤ُ٣ في منها ٖىهغ ٧ل جإزحر وجدضًض
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 التهضًضاث ٖىانغ مً ٖىهغ ٧ل ْهىع  بم٩اهُت ٌٗني الٗىانغ مً ٖىهغ ٧ل خضور اخخما٫ جدضًض زم ألازغي،

 جدخاج مهمت ٞغم ْهىع  اًما ٌٗني اإلااؾؿت بؾتراجُجُت في ٖىهغ ٧ل جدضًض زمت ومً الٗملي الىا٢٘ في والٟغم

خباع في ؤزظَا مً البض وزالخالي ا٢خىام بلى  بٗحن ؤزظَا ًجب زُحرة نها تهضًضاثؤ الاؾتراجُجي الخدغ٥ في الٖا

خباع  .اإلااؾؿت بؾتراجُجُت يمً الٖا

غ لم ما التهضًضاث مىاحهت ؤو الٟغم ا٢خىام ًم٨ً ال :للمإطظت الداخلي ألاداء جقييم 3-  اإلااؾؿت لضي جخٞى

 ٖلى ؤًًا والخٗٝغ اإلااؾؿت ي٠ٗ م٣ىماث ٖلى الخٗٝغ في جخمثل الٗملُت َظٍ بن لظل٪، صازلُت بم٩اهُاث

غة ال٣ضعاث وٗٝغ ٖلُه وزىاءا تها٢ى ؤؾباب م٨ً خالُا اإلاخٞى  :الخالُت الجىاهب الضازلي الخ٣ُُم ًمـ ؤن ٍو

غ مً البض : اإلااؾؿت ووخضاث ؤ٢ؿام ج٣ُُم -  والىخضاث ألا٢ؿام مسخل٠ ًٖ والض٣ُ٢ت ال٩املت اإلاٗلىماث جٞى

ت مً البض مثال ؤلاهخاج ل٣ؿم ٞباليؿبت للماؾؿت  اإلاخاخت ؤلاهخاحُت الُا٢ت واإلاٗضاث، آلاالث ويُٗت مٗٞغ

 الهىاعي ألامً اإلاىخىج، حىصة الهُاهت، ٖملُاث اإلاهى٘، مى٢٘ ؤلاهخاج، ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج، حجم واإلاؿخٗملت،

 .الخ...والؿالمت

 جىاحه التي والتهضًضاث اإلاخاخت الٟغم ؤمامىا ًخطر وجدلُلها والىخضاث ألا٢ؿام ٧ل ًٖ اإلاٗلىماث حم٘ بٗض

 بىاء ًخم وزالخالي ؤ٢ىي  جىاٞؿُت ويُٗت في اإلااؾؿت ج٩ىن  التهضًضاث مً ا٦بر الٟغم ٧اهذ وبطا اإلااؾؿت

خباع بٗحن ؤزظًً اإلااؾؿت بؾتراجُجُت  للماؾؿت الضازلي الىي٘ مٗلىماث جدلُل زال٫ ومً الىيُٗت، َظٍ الٖا

 .ألاَضاٝ جد٤ُ٣ في ٦بحرة ؤَمُت ج٨دؿب مُٗىت مجاالث ٖلى التر٦حز ًخم ٢ض

 ٍَغ٤ ًٖ لضيها وال٠ًٗ ال٣ىة ه٣اٍ ا٦دكاٝ مغخلت بلي جمغ ؤن والبض اإلاٗلىماث جدلُل ٖلى اإلااؾؿت حٗمل -

 ج٩ىن  ؤن ًم٨ً وما الخالُت الىيُٗت و٦ظا اإلااض ي في البُاهاث اججاٍ جىضر بُاهاث بَاع في اإلاٗلىماث جل٪ جهي٠ُ

ل باإلاىاٞؿحن، جدلُلها بٗض اإلااؾؿت مُُٗاث م٣اعهت ًم٨ً ٦ما اإلاؿخ٣بل، في ٖلُه  ٢اصع الخالي الضازلي ألاصاء َو

ا جدضًض مً البض اإلااؾؿت في وال٠ًٗ ال٣ىة ه٣اٍ ا٦دكاٝ وبٗض اإلاؿُغة ألاَضاٝ جد٤ُ٣ ٖلى  ومضي جإزحَر

 .اإلااؾؿت بؾتراجُجُت في اؾخٗمالها بم٩اهُت وجدضًض ؤلاؾتراجُجُت ؤَمُتها

 ما م٘ الضازلي اإلااؾؿت ؤصاء ج٣ُُم صمج حضا اإلاهم مً :للمإطظت الداخلي ألاداء بخقييم البيئت جقييم دمج 4-

 ًٖ الضمج ٖملُت وجخم بؾتراجُجُت وي٘ مً ًم٨ً واخض بَاع في البِئت في تهضًضاثو ٞغم مً بلُه الخىنل جم

 .وألاصاء البِئت بحن للخدلُل اإلاؼصوج الىمىطج اؾخسضام ٍَغ٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 

 .الداخلي وألاداء للبيئت اإلاصدوج  الخدليل:( I-02)زقم جدوى 

 للمإطظت الداخلي ألاداء جقييم  

 هقاط الظعف هقاط القىة

ج٣ُُم البِئت التي 

حٗمل ٞيها 

 اإلااؾؿت

 اإلاخاخت الٟغم

ال٢خىانها 

 الٟغم اؾخسضام حُٗٓم -

 .ال٣ىة ه٣اٍ اؾخسضام حُٗٓم -

 الٟغم اؾخسضام حُٗٓم

ال٠ًٗ  ه٣اٍ ج٣لُل

 التي التهضًضاث

اإلااؾؿت  جىاحهها

 التهضًضاث ج٣لُل -

 .ال٣ىة ه٣اٍ اؾخسضام حُٗٓم -

 التهضًضاث ج٣لُل

ال٠ًٗ  ه٣اٍ ج٣لُل

. 186 م ؾاب٤، مغح٘ لىعي، ٞلُب: اإلاهضع

 

 :خاالث بإعب٘ جخىاحض اإلااؾؿت ؤن هجض الك٩ل زال٫ مً

 وحُٗٓم الؿاهدت الٟغم اؾخٛال٫ بخُٗٓم ج٣ىم ؤن اإلااؾؿت ٖلى ًجب َىا :٢ىة ه٣اٍ م٘ مخاخت ٞغم -

 .بؾتراجُجُتها ٖلُه جبني ٢ىة مغ٦ؼ مً جىُل٤ ٞهي ال٣ىة ه٣اٍ اؾخٛال٫

 وج٣لُل الؿاهدت الٟغم اؾخٛال٫ بخُٗٓم ج٣ىم ؤن اإلااؾؿت ٖلى ًجب َىا :ي٠ٗ ه٣اٍ م٘ مخاخت ٞغم -

 .ال٠ًٗ ه٣اٍ

 .التهضًضاث مً وج٣لُل ال٣ىة ه٣اٍ بخُٗٓم ج٣ىم ؤن اإلااؾؿت ٖلى ًجب :تهضًضاث م٘ ٢ىة ه٣اٍ -

 ال٠ًٗ ه٣اٍ مً ل٩ل الخ٣لُل ٖلى حٗمل ؤن ًجب نٗب وي٘ في اإلااؾؿت َىا تهضًضاث م٘ ي٠ٗ ه٣اٍ -

 .والتهضًضاث
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 :خاجمت الفصل 

 مً الٗضًض في ٦بحرا اَخماما ل٣ي ؤلاصاعي، الٗمل في الخضًثت اإلاىاهج مً الكاملت الجىصة بصاعة مىهج ٌٗخبر

اع َظا وفي اإلااؾؿاث، خي الخُىع  ٖغيىا ؤلَا  حٍٗغ٠ بلى جُغ٢ىا ٦ما (TQM)الكاملت  الجىصة بصاعة إلاٟهىم الخاٍع

 ج٩املُت هغاَا  التي(ISO)وؤلاًؼو  الكاملت الجىصة بحن  والٗال٢ت(ISO)  ؤلاًؼو  ٧الجىصة، ألازغي  اإلاٟاَُم بٌٗ

 .الكاملت الجىصة بصاعة مخُلباث وبخضي جمهُضًت زُىة ؤلاًؼو  قهاصة ٖلى الخهى٫  ؤن اٖخباع ًم٨ً

 حمُ٘ ومؿاَمت الٗمُل زضمت َى ألاؾاس ي مدىعَا والتي اإلاىهج َظا ٖليها ٣ًىم التي الؿب٘ اإلاباصت ؤوحؼها

خماص ال٣غاعاث واجساط الٗاملحن،  .الٗملُاث جدؿحن في والاؾخمغاع اإلاخُىعة اإلاٗلىماث هٓم ٖلى بااٖل

اًاث ؤَضاٝ للماؾؿاث لت ٚو  الجىصة بصاعة وجُب٤ُ وبم٩اهُتها مىاعصَا مؿخسضمت جد٣ُ٣ها ٖلى حٗمل ألاحل ٍَى

٨ُت، الٗاإلاُت اإلااؾؿاث خ٣٣ذ و٢ض ؤلاؾتراجُجُت، َظٍ جُب٤ُ بَاع في ًىضعج الكاملت  ألاوعوزُت، الُاباهُت، ألامٍغ

 ولخُب٤ُ اؾتراجُجي، بَاع في اإلااؾؿاث بخُىع  اعجباَه ٌٗني مما ألاؾلىب َظا اؾخسضمها بًٟل باَغة هخاثج

ظا اإلاخٗضصة تهاؤصوا اؾخسضام مً البض الكاملت الجىصة بصاعة  .الثاوي الٟهل في بلُه هخُغ١  ما َو
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:  الفصل الثاوي

جطبيق الجىدة الشاملت وأثسها 

ئطتراجيجيت اإلاإطظت على  
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 جمهيد

 زال٫ مً الىجاح جد٤٣ وؤن ؤًٞل خا٫ في اإلااؾؿت ج٩ىن  بان الالتزام مٗىاٍ الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ بن

ى ُٞىن االصر يا٣ًه ٖىضما اإلاٗغوٞت ٢هخه  في(Dr. Deming) صًمىج الض٦خىع  ؤ٦ض و٦ما ؤٞغاصَا  ًدىاو٫  َو

ىا ؤن وؤعاصوا بُٞاٍع  ًٟٗله ؤن ًجب الظي ما الخالي بالؿاا٫ اخضَم وزاصٍع الكاملت الجىصة بصاعة ؤؾغاع مىه ٌٗٞغ

 َضوء ب٩ل ؤحاب و (صًمىج)بلُه هٓغ وويىح بؿاَت وز٩ل الكاملت؟ الجىصة ٞلؿٟت جبني ووصج٘ ليكاع٥ الٛغب

 جُب٤ُ في البضء ٢بل ول٨ً .جىٟظَا ؤن ؾىي  ش يء ال اإلاىيٕى في ما ٧ل َظا – جىٟظَا ؤن ؾىي  ش يء ال له ٢اثال

 ٩ًىن  وان وبصاعة، ٖاملحن جمُحز صون  الجمُ٘ ٌكمل جاما اؾخٗضاصا َىا٥ ٩ًىن  ؤن بض ال الكاملت الجىصة بصاعة

ا ومجهىصا خماؾا َىا٥ ٌ ًخم ؤن ًجب ال اهه ٦ما بٟىاثضَا، الا٢خىإ مً ًيبٗان ٢ٍى  َظٍ ومخابٗت اهجاػ جٍٟى

اعاث و٧ل واإلاضًٍغً ؤلاصاعة مجالـ عئؾاء ٌٗلً ؤن ٞالبض اإلاغئوؾحن، بلي اإلاهمت ت الخ٣ىُت الؿامُت ؤلَا  ؤنهم وؤلاصاٍع

 الخاٞؼ وج٣ضًم الى٢ذ بجاخت ًخم طل٪ وبٗض جغصص صون  خاؾم وبك٩ل الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ ٢غاع اجسظوا

 حجم ٣ًضعوا ل٩ي الٗملُت َظٍ الخىُٟظًحن ٣ًبل ؤن ٞالبض الخُٛحر، َظا بلي بالخاحت الخىُٟظًحن ٧ل إ٢ىإ ال٣ىي 

 ٖلى الخإ٦ُض زال٫ مً الظاحي باآلمً ال٣ىي  ؤلاخؿاؽ م٘ ٖملهم مىاهج بٌٗ ًمـ ؤن ًم٨ً الظي الخُٛحر

 بلى زمت ومً اإلااؾؿت بلي اإلاُاٝ  نهاًتفي الٟىاثض ٧ل وؾخٗىص ماصًا ألاًٞل هدى ٩ًىن  الخُٛحر بل الٗمل اؾخمغاع

ت مغجبِ الٗمُل عيا ؤنبذ ل٣ض ٞيها، الٗاملحن  زال٫ مً ج٣ضمها ؤن اإلااؾؿت ٖلى ًجب الٗىامل مً بمجمٖى

ت يهخم الظي الخ٣لُضي الخهىع  بلى ٞباإياٞت ،مىخجاتها  جضوي وزالخالي الخ٩ال٠ُ وجضوي للمىخج الدؿلُم بؿٖغ

 .للٗمُل اإلادٟؼة الٗىامل باقي في جإزغ التي هي بل ٖليها الاؾخٛىاء ًم٨ً ال ؤنبدذ اإلاىخىج حىصة ٞان ألاؾٗاع،
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 الشاملت الجىدة ئدازة جطبيق :ألاوى  اإلابدح

 الشاملت الجىدة ئدازة جطبيق مساخل :ألاوى  اإلاطلب

 (Phase de préparation) ؤلاعداد مسخلت -1

ضاص مغخلت حٗخبر  اإلاضًغون ٣ًغع  خُث الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ ٖملُت في ؤَمُت اإلاغاخل ؤ٦ثر مً ؤلٖا

 الجىصة بصاعة جُب٤ُ مً اإلام٨ىت الكاملت الخدؿِىاث مً ؾِؿخُٟضون  ٧اهىا بطا ما اإلاغخلت َظٍ في الخىُٟظًىن 

دهل ال ؤم الكاملت ٣ىمىن  ؤولي، جضٍعب ٖلى اإلاضًغون ٍو غؾمىن  وؤَضاٞها اإلااؾؿت عئٍت ونُاٚت بةٖضاص ٍو  ٍو

خم ؾُاؾتها  ؾب٘ حكمل وهي .الهامت الغؾالت َظٍ ٌُٛي زُاب وبٖضاص الالػمت اإلابضثُت اإلاىاعص جسهُو ٍو

 :زُىاث

 .الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ ٢غاع 1-

 .الغثِؿُحن الخىُٟظًحن اإلاضًٍغً جضٍعب 2-

 .اإلااؾؿت وعؾالت عئٍت مً ٧ل نُاٚت 3-

 .اإلااؾؿت ؤَضاٝ جدضًض 4-

 .اإلااؾؿت ؾُاؾاث عؾم 5-

 .الالػمت اإلابضثُت اإلاىاعص وجسهُو باالؾخمغاع ٢غاع اجساط 6-

 .الاٞخخاحي الخُاب- 7

 :الخُىاث لهظٍ حؿلؿل َىا٥ ٩ًىن  ؤن والبض

 بػالت ٖلى والٗمل ا للماؾؿت الٗلُا ؤلاصاعة التزام ال٣غاع َظا اجساط ٌٗني :الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ ٢غاع 1-

 .جُب٣ُها زال٫ الٗىاث٤

ب الغثِؿُحن الخىُٟظًحن اإلاضًٍغً ًسً٘ الخُىة َظٍ في :الغثِؿُحن الخىُٟظًحن اإلاضًٍغً جضٍعب 2-  ٖلى للخضٍع

م٨ً الكاملت، الجىصة بصاعة  .اإلااؾؿت زاعج ؤو صازل الخضٍعب َظا ًخم ؤن ٍو

ًٟل  ًم٨نهم ختى وطل٪ واخض و٢ذ في ومكاع٦تهم الغثِؿُحن الخىُٟظًحن اإلاضًٍغً ل٩ل اإلااؾؿت زاعج الخضٍعب ٍو

ب، ؤزىاء بُنهم الخٟاٖل بلى بياٞت إلااؾؿتهم الكاملت الجىصة بصاعة ٞىاثض ؤًٞل بك٩ل ًٟهمىا ؤن  وؤزىاء الخضٍع

ب، َظا  :الهامت ألاقُاء مً الٗضًض اهجاػ ًخم الخضٍع

م جىُٓم في البضء :أوال  باليؿبت حضًضة اإلاٟاَُم َظٍ ج٩ىن  ٣ٞض . الكاملت الجىصة بصاعة بٟلؿٟت الخانت ؤ٩ٞاَع

 صٞ٘ مً َاالء لضي خاٞؼ ًسل٤ ختى مم٨ً خض ؤ٢ص ى بلي بُنهم جٟاٖل بخضار اإلادتٝر اإلاضعب ٞٗلى لبًٗهم،

 .اإلاغاخل ٧ل في الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ

ٌ في البضء ٖىض زانت مهم اإلاهُلخاث جىخُض بن  ُٞجب اإلااؾؿت، صازل للٗاملحن الكاملت الجىصة بصاعة جٍٟى

 .اإلااؾؿت صازل اإلاهُلخاث هٟـ ٌؿخٗملىا ؤن ألاٞغاص حمُ٘ ٖلى

تها عؾالتها اإلااؾؿت لضي ج٩ىن  ؤن البض :اإلااؾؿت وعؾالت عئٍت مً ٧ل نُاٚت :ثالثا  ٞيها جغؾم اإلاؿخ٣بلُت وعٍئ

 .زضماث ؤو بهخاج مً ج٣ضم ما م٘ جماما جخ٤ٟ ال ٢ض التي اإلاؿخ٣بلُت اإلااؾؿت نىعة

 الخالي والك٩ل مىحؼة وج٩ىن  عؾالتها مدخىي  مً جيب٘ ؤَضاٝ ٖضة اإلااؾؿت جدضص :اإلااؾؿت ؤَضاٝ جدضًض :زابعا

 .اإلااؾؿت ألَضاٝ مثاال
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 .أهداف اإلاإطظت: (II-03)الشهل زقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

، م: اإلاهضع  .90حىػ٠ٍ حابلىوؿ٩ي، مغح٤ ؾب٤ ط٦ٍغ

 بلى ونىال الخ٣ني الخمحز ٖلى بالخٟاّ بضء الىىاحي، ٧ل جمـ اإلااؾؿت ؤَضاٝ ؤن هغي  الؿاب٤، اإلاثا٫ ومً

 .ؤلاياُٞت الخ٩ال٠ُ جسٌُٟ

 اإلااؾؿت ؾُاؾت عؾم للماؾؿت الٗلُا وؤلاصاعة الغثِؿُحن الخىُٟظًحن اإلاضًٍغً ٖلى : اإلااؾؿت ؾُاؾاث عؾم 1-

خباع بٗحن آزظًً تراٝ وهٓام الخىاٞؼ هٓام حُٛحر الٖا  بَاع في اهجاػاتهم ٖلى اإلاغئوؾحن م٩اٞإة ًخم بدُث الٖا

 ٖلى الٗلُا ؤلاصاعة ٖؼم جا٦ض بدُث باإلااؾؿت للٗاملحن ص٤ُ٢ بك٩ل وببالٚها الكاملت الجىصة بصاعة مباصت جُب٤ُ

 الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ لىجاح ؤ٦بر ٢ضع ًمىذ مما الكاملت الجىصة بصاعة بهجاح

 لم ما الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ في البضء ًم٨ً ال : الالػمت اإلابضثُت اإلاىاعص وجسهُو باالؾخمغاع ٢غاع اجساط 2-

ىا .الخسُُِ مغخلت وهي ألاولى اإلاغخلت الهجاػ الالػمت اإلاىاعص جسهو  باالؾخمغاع ؤجسظ ٢ض ال٣غاع ٩ًىن  ؤن البض َو

 الخ٩لٟت جدلُل في ٞاإمٗان الكاملت، الجىصة بصاعة جُب٤ُ حغاء مً الخ٩لٟت ٖلى ال٨بحر التر٦حز صون  الٗملُت في

ى٣و هٟؿه ال٣غاع ؤَمُت ٖلى ًازغ ٢ض والٗاثض مت مً ٍو  .الكاملت الجىصة بصاعة لخُب٤ُ اإلاخدٍٟؼً ٍٖؼ

 الاٞخخاحي الخُاب ولخىنُل .الخُب٤ُ ٖملُت صٞ٘ في ٦بري  ؤَمُت الاٞخخاحي للخُاب : الاٞخخاحي الخُاب -

ى اإلاىيٕى نمُم في ًخدضر وؤن الخدضر، ًجُض الخُاب مل٣ي ٩ًىن  ؤن البض بٟٗالُت للٗاملحن  الجىصة بصاعة َو

 ًبحن الخالي والجضو٫  ًىٟظَا، وؤن ،بها ًامً وؤن للٗاملحن، جهل ؤن ًجب التي الغؾالت هي ما ٌٗٝغ وؤن الكاملت،

 .الاٞخخاحي للخُاب همىطج

 

 

 

 

 جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت

.الخٟاّ ٖلى الخمُحز الٟني و جدؿحن الجىصة  

اصة بهخاحُت ٢ىة الٗمل اإلاباقغة .ٍػ  

.جدؿً ؤلاصاعة اإلاالُت  

.جسٌُٟ ج٩لٟت اإلاىاص و جضُٖم اإلاىاص  

 الخٟاّ ٖلى ؤنى٫ اإلااؾؿت

. جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ ؤلاياُٞت ألازغي   

 الهضٝ

02الهضٝ   

03الهضٝ    

04الهضٝ    

05الهضٝ    

06الهضٝ    

 

01الهضٝ   

 

نُاٚت عئٍت 

.اإلااؾؿت  
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 .خطاب ئخدي اإلاإطظاث: (II-03)جدوى زقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .98 م، ؾاب٤، مغح٘ حابلىوؿ٩ي، حىػ٠ٍ:اإلاهضع

 

 :الخخطيط مسخلت 2-

 الخُب٤ُ ٖملُت ؾحر ٦ُُٟت جدضًض طل٪ ٌٗني الكاملت الجىصة بصاعة لخُب٤ُ زُت بٖضاص مً البض اإلاغخلت َظٍ في

زُِ بما اإلاد٤٣ الخ٣ضم مضي م٣اعهت ٖلى للٗمل وطل٪  الخالي والجضو٫  اإلاغخلت، َظٍ زُىاث مسخل٠ في ُ 

ت الخُىاث ًلخو  :اإلاغخلت َظٍ إهجاػ الًغوٍع

 .خطىاث ئهجاش مسخلت الخخطيط: (II-04)جدوى زقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .102 م، ؾاب٤، مغح٘ حابلىوؿ٩ي، حىػ٠ٍ:اإلاهضع

 الخىُٟظًحن للمضًٍغً ال٤ًُ الى٤ُ زاعج الكاملت الجىصة بصاعة عوح وكغ ًخم :والثاهيت ألاولى الخطىة في

 ؤًٖاء ٞيهم بما الخدؿحن ٖملُت في اإلاكاع٦حن ألاٞغاص و٦ظل٪ الخىُٟظًحن اإلاضًٍغً ٧ل حكمل بدُث الغثِؿحن

ُت مً ًخم ؤلاصاعة مجلـ ؤًٖاء ٞازخُاع . الكاملت الجىصة بصاعة وميؿ٤ اإلااؾؿت ٢ُاصة ؤلاصاعة مجلـ  الخٍغ

 .الكاملت بالجىصة اإلاخٗل٣ت الىىاحي حمُ٘ ًغزِ ونل ٦همؼة ازخُاٍع ُٞخم اإلايؿ٤ ؤما الخىُٓمُت،

 لل٣ُمت ًمثل التزاما َظا بن .بالجىصة ٖمالءها ٌٗض ؤن ًجب (ؽ) اإلااؾؿت في مً ٧ل بإن ؤقٗغ

 الُٗىب، مً ة وزالي حظابت وزضماث بمىخجاث ٖمُل ٧ل هؼوص ؤن َى حٗهضها بن .للماؾؿت اإلاؿخمغة

ظا  .باإلااؾؿت الٗاملحن حمُ٘ ٖلى ًىُب٤ ؤلالتزام َو

ض التي اإلااؾؿاث ًٖ مسخلٟحن ًجٗلىا بالجىصة اإلاخٗل٤ الخٗهض َظا بن  ٢هحرة ؤَضاٞها جد٤ُ٣ جٍغ

لت عئٍدىا لىا ألن ألاحل، لت عئٍدىا لىا ألن ألاحل، ٍَى  و الخاصة اإلاىاٞؿت ْل وفي .واإلاؿخمغة ألاحل ٍَى

 بالجىصة والالتزام الخٗهض َظا ًجٗل ؤن مىا ل٩ل اإلاهم مً ٩ًىن  بالخٟانُل، الاَخمام بلى الاٞخ٣اع
 .ا بلُه ًإحي ٖىضما ماؾؿدىا مً الٗمُل ًخى٢ٗه ما لىخظ٦غ وطل٪ ُٖيُه ههب الكاملت

 .الاؾدكاعي   اإلاجلـؤًٖاء ازخُاع- 1

 .الكاملت الجىصة إصاعة ميؿ٤ ازخُاع 2-

 .الجىصة بصاعة وميؿ٤ الاؾدكاعي   اإلاجلـؤًٖاء مً ٧ل جضٍعب 3-

ًاء ألاو٫  الاحخمإ- 4  .الكاملت الجىصة بصاعة مجلـ أٖل

 .الخُب٤ُ زُت مؿىصة بٖضاص- 5

 .لظل٪ الالػمت اإلاىاعص وجسهُو الخُب٤ُ زُت ٖلى اإلاىا٣ٞت- 6

 .الهامت والٗملُاث ألاَضاٝ جدضًض 7-

 .والٗملُاث ألاَضاٝ ازخُاع 8-

 .الخُب٤ُ إؾتراجُجُت الاؾدكاعي  اإلاجلـ ازخُاع 9-
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ب ٖلى ًدهل ؤن ًجب الظي الجىصة وميؿ٤ ؤلاصاعة مجلـ ؤًٖاء جضٍعب ٞيها ُٞخم :الثالثت الخطىة ؤما  جضٍع

اث بحن الخيؿ٤ُ ٖملُت في مهما صوعا ًلٗب ألهه بيافي ت اإلاؿخٍى  الخانت الٗمل ٞغ١  والاخخُاحاث اإلاسخلٟت ؤلاصاٍع

غ ؤن والبض مدضصة ٖملُت بخدؿحن  :اإلايؿ٤ ازخُاع في اإلاٗاًحر بٌٗ جخٞى

غ 1- ج ٖلى ًخٞى  .اإلاخمحزة الصخهُت واإلاهاعاث الهٟاث مً مٍؼ

 .اإلااؾؿت في مهضا٢ُت لضًه ج٩ىن  ؤن 2-

 .الخىُٓمي الالتزام وجد٤ُ٣ الابخ٩اع بصزا٫ في هجاخه بلى ٌكحر سجل طو ٩ًىن  ؤن 3-

 .والخٟاٖل الاجها٫ في حُضة مهاعاث لضًه ج٩ىن  ؤن 4-

ب 5-  .الٗمل َظا ؤصاء في بهض١ ًٚغ

 .لخٓاث في جدخاحه التي اإلاىا٠٢ في الخىاحض ًم٨ىه 6-

 .الهغإ مىا٠٢ في واضر ج٨ٟحر ٖلى الخٟاّ ٖلى ال٣ضعة ولضًه طاجُت خماًت طو 7-

ٗمل الىي٘ ًخدضي 8-  .الؿلُت مىا٢٘ في َم مً م٘ بٟٗالُت َو

 الى٣اٍ ًدىاو٫  الظي الكاملت الجىصة بصاعة إلاجلـ ألاو٫  الاحخمإ ٣ٖض ًخم الخُىة َظٍ في :السابعت الخطىة

 ج٣ضًم – اإلاخى٢ٗت ألاخضار مىا٢كت – الخُت جُب٤ُ لضٖم اإلاؿاولُاث ج٣ؿُم – اإلاجلـ مُثا١ - : الخالُت

ض جدضًض – الكاملت الجىصة بصاعة ميؿ٤  ألاَضاٝ جدضًض – الخُب٤ُ زُت ٖلى اإلاىا٣ٞت – الخُب٤ُ بضء مٖى

 ؤلاحخمإ ؤٖما٫ حضو٫  جدضًض – الخُاب بٖضاص – ؤلاصاعة مجلـ في الضٖم زضماث جدضًض – الهامت والٗملُاث

 .الاحخمإ بنهاء – ال٣اصم

٩ىن   .اإلااؾؿت لٗما٫ ممثلحن بقغا٥ اإلاُٟض مً ٍو

 ؤًٖاء ٧ل مكاع٦ت مً البض الخُىة َظٍ في :الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ مؿىصة بٖضاص :الخامظت الخطىة

 الجىصة بصاعة ميؿ٤ مؿاولُاث مً والٗمل الخيؿ٤ُ ٩ًىن  وؤن الٗما٫ بٌٗ واؾدكاعة الاؾدكاعي  إلاجلـا

 ازخُاع خُث مً بٟٗالُت ٌكاع٥ ؤن والبض مهما صوعا الخضٍعب ٢ؿم ًلٗب ٦ظل٪ الخُىة َظٍ وفي الكاملت

 .الخضٍعب بغهامج وجُب٤ُ ومغاحٗت

 َظٍ في الهٗىزت وج٨مً لظل٪، الالػمت اإلاىاعص وجسهُو الخُب٤ُ زُت ٖلى اإلاىا٣ٞت :الظادطت الخطىة

 طل٪ ًخُلب و٢ض جسهو ؤن ًجب التي ألامىا٫ ضخامت بؿبب خؿاؾت حٗخبر خُث اإلاىاعص جسهُو في الخُىة

ل اؾدثماعا ألامىا٫ َظٍ اإلااؾؿت وحٗخبر اإلاحزاهُت مغاحٗت بٖاصة  .اإلاضي ٍَى

 الٗملُاث بحن اإلاباقغة الهلت مً ٞالبض الهامت والٗملُاث ألاَضاٝ وازخُاع جدضًض :والثامىت الظابعت الخطىجين

م٨ً وألاَضاٝ  الخدلُل ألا٩ٞاع، بزاعة ألاصواث بحن ومً .ألاَضاٝ جدضًض في الكاملت الجىصة ؤصواث اؾخٗما٫ ٍو

 .الخ...الثىاثُت، اإلا٣غهت لل٣ىي، اإلاُضاوي

م٨ً ت الخٗضًالث بحغاء ٍو  .ألاَضاٝ وازخُاع جدضًض ٖملُت في الًغوٍع

ؿمى الخُب٤ُ إؾتراجُجُت الاؾدكاعي  اإلاجلـ ازخُاع :الخاطعت لخطىة  اإلااؾؿاث بٌٗ في اإلاجلـ َظا َو

 بضعاؾت اإلا٩لٟت الٗمل ٞغ١  لها جخٗغى ٢ض التي اإلاكا٧ل ازخُاع ٦ُُٟت جدضًض ًخم الخُىة َظٍ وفي ال٣ُاصة بلجىت

 :الخالُت بالُغ١  اإلاكا٧ل ازخُاع ًخم و٢ض جدؿُنها ٖلى والٗمل الٗملُاث
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 الهجاػ الٗمل ٞغ١  جسهُو ًخم خُث اإلااؾؿت ألَضاٝ جبٗا وطل٪ الٗلُا ؤلاصاعة َٝغ مً اإلاك٩ل جدضًض ًخم -

٣ت َظٍ مدضصة، ٖملُاث  ه٣و جىاحه ٢ض ول٨نها اإلااؾؿت ؤَضاٝ م٘ جخماش ى ؤنها خُث مً حُضة حٗخبر الٍُغ

لى مً مدضصة اإلاسخاعة الٗملُاث ؤو ألا٩ٞاع ؤن اٖخباع ٖلى الٗمل لٍٟغ٤ الٗما٫ صٖم  .ألٖا

غ بٗملُت الٗاملحن يهخم بدُث الٗاملحن َٝغ مً اإلاك٩ل جدضًض -  اإلاجلـ صٖم ٞةطا الخدؿحن ؤو الخٍُى

ىا الٗاملحن م٣اومت ٖلى الخٛلب ُٞخم الٗامل ٨ٞغة ال٣ُاصة لجىت ؤو الاؾدكاعي   .حُضة هخاثج جد٤ُ٣ ًم٨ً َو

 ٖلى للمداٞٓت اإلاُلىزت ثاإلاجهىصا ٧ل جبظ٫ ؤن اإلااؾؿت ٞٗلى الٗمالء، َٝغ مً اإلاك٩ل جدضًض -

 الٗمُل مك٩لت وخل الٗمالء ب٣ُت ٖلى ًازغ ٢ض عاى ٚحر واخض ٞٗمُل الٗمالء، م٘ الجُضة الٗال٢ت

 .اإلااؾؿت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ في ٞىعٍت هخاثج ْهىع  بلي ًاصي

٣ترح ث،و اإلاجهىصا ألامىا٫ مً ال٨ثحر ج٩ل٠ التي اإلااؾؿت في الخاصة اإلاكا٧ل بحن مً اإلاك٩ل جدضًض -  بٌٗ ٍو

 اخخماالث لخٟاصي وطل٪ الكاملت الجىصة بصاعة لخُب٤ُ ألاولى اإلاغاخل في وزانت باإلاسخهحن الاؾخٗاهت الخبراء

 .الٟكل

ً ً مً البض ماؾؿت ؤي في الكاملت الجىصة بصاعة لخُب٤ُ :الٍٟغ٤ ج٩ٍى  ٖلى الٗمل مهمت له جى٧ل ٍٞغ٤ ج٩ٍى

ىانغ الخُب٤ُ  :زالزت هي الٍٟغ٤ ٖو

 .(Comité de Pilotage)" ال٣ُاصة بلجىت ٌؿمى ما ؤو للماؾؿت الاؾدكاعي  اإلاجلـ - 1

  .Equipe d’amélioration)) الخدؿحن ؤو الٗمل ٞغ١  2-

 25 .(Services de soutien)الضاٖمت الخضماث –3

 جد٤ُ٣ ُٞم٨ً حُض ٖمل ٍٞغ٤ لضً٪ ٧ان بطا بدُث ٦بحر بك٩ل ٌؿاَمىن  ألاٞغاص هجض اإلااؾؿت ٖملُاث ٧ل ٟٞي

 .حُضة هخاثج

 في قاع٧ىا و٢ض الخىُٟظًحن، واإلاضًٍغً ؤلاصاعة مجلـ عثِـ مً ًخ٩ىن  الظي للماؾؿت الاؾدكاعي   اإلاجلـؤما

ت اإلاغخلت م بٟٗالُت، الهٍٟغ  وجُب٤ُ بٖضاص زمت ومً اإلااؾؿت ؾُاؾت وجُب٤ُ بٖضاص ًٖ مؿاولحن باٖخباَع

 .الٗمل ٍٞغ٤ صٖم زال٫ مً الكاملت الجىصة بصاعة زُت

 بصاعة وميؿ٤ الٗمل ٞغ١  بمؿاٖضة اإلااؾؿت صازل الٗملُاث وجدؿحن وجدلُل بمغاحٗت اإلاجلـ ٣ًىم ٦ما

 مسخل٠ بحن ال٣ٗباث بػالت هي الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ بَاع في للمجلـ ألاؾاؾُت واإلاهمت الكاملت الجىصة

اث ت اإلاؿخٍى  ًسً٘ ؤن والبض الٗمل ٞغ١  ؾخىاحهها التي اإلا٣اومت ًٖ الخٛلب ؤحل مً الاجها٫ وحؿهُل ؤلاصاٍع

ً ٢بل لخضٍعب للماؾؿت الاؾدكاعي  اإلاجلـ  .ٖملُت ؤي لخدؿحن ٖمل ٍٞغ٤ ؤو٫  ج٩ٍى

ُما ً للماؾؿت الاؾدكاعي  ؽ اإلاجلمُٗىت،٣ُٞىم ٖملُت لخدؿحن الٗمل ٍٞغ٤ ًسو ٞو  هدُجت ٖمل ٞغ١  بخ٩ٍى

ًغاص مدضصة ٖملُت الزخُاٍع ًم جدؿُنها ُ  ج الٗمل ٍٞغ٤ ٍو اث مً ألاٞغاص مً مٍؼ ت، اإلاؿخٍى  بصاعة ٖاملحن، ؤلاصاٍع

ُٟي مجا٫ ٧ل مً و٦ظل٪ ٖلُا بصاعة ، وؾُى خم الٍٟغ٤ ٖمل في ٌؿاَم ؤن ًم٨ً ْو  الٍٟغ٤ ؤًٖاء ؤخض ازخُاع ٍو

اث مً بالًغوعة ٩ًىن  ال و٢ض ة اإلاجمٕىل٣ُاصة  َٝغ مً ازخُاٍع ًخم باإلااؾؿت، الٗلُا الخىُٓمُت اإلاؿخٍى

 .الٍٟغ٤ ؤًٖاء

ً ُٞخم الضاٖمت الخضماث ؤما  وميؿ٤ الكاملت، الجىصة بصاعة ًٖ مؿاو٫ اإلااؾؿت في ٞغص ؤٖلى ُٞه ٍٞغ٤ ج٩ٍى

ج بلى باإياٞت الكاملت، الجىصة بصاعة ت الخضماث مً مٍؼ بُت الاؾدكاٍع  .والخضٍع
                                                           
25
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لٗب اث ا٢تراح في واإلاؿاٖضة الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ زُت وج٩امل بٖضاص في َاما صوًعا اإلايؿ٤ ٍو  لٟغ١  ألاولٍى

٣ىم الاؾدكاعي  اإلاجلـ خضصَا التي اإلاٗاًحر ٖلى بىاء الٗمل  زُت ٖلى اإلاخضعزحن بحن بالخيؿ٤ُ ٦ظل٪ اإلايؿ٤ ٍو

 .باإلااؾؿت الخضٍعب ٢ؿم م٘ الكاملت الجىصة إصاعة الخُب٤ُ

 الظي الخضٍعب َىا٥ ماؾؿت صازل ألاٞغاص ٣ًضمها ؤن ٨ًمً التي واإلاسخهت الغوجُيُت الاؾدكاعاث بلى ٞباإياٞت

ً م٘ وزالخٗاون  زاعحُت حهاث َٝغ مً ًخم ٣ٞض الخضٍعب ألَمُت وهًغا الضاٖمت الخضماث مً ٌٗخبر  اإلاؿدكاٍع

 .اإلااؾؿت صازل مً

م مسخلت 3-   :: (La Phase d’évaluation)زوالخقدي الخقٍى

 :هي عثِؿُت زُىاث ؤعب٘ اإلاغخلت َظٍ في

م 1- ى :الراحي الخقٍى م مغخلت في ألاولى الخُىة َو خم الخ٣ٍى  :ؤؾاؾُت ؤصواث زالزت بىاؾُت ٍو

غيها Philip Crosby)) ٦غوؾبي ُٞلُب الكاملت الجىصة مجا٫ في الخبحر َٝغ مً ؤٖضث :يألاوى  ألاداة  جدذ ٖو

 الاحخماٖاث، ؤو اإلا٣ابالث حؿهُل في لالؾخسضام ؤٖضث و٢ض {بالجىدة؟ ًخعلق فيما مىظمخو مىقع أًً} ٖىىان

٣ىم الىمىطج َظا مً وسخت ٖلى ٞغص ٧ل ًدهل خُث  التي الضعحت لىٟؿه ًدؿب زم اؾخ٨ماله، ؤو بخٗبئخه ٍو

 .النهاًت في ٖليها خهل

خمثل ممخاػة هخاثج ًد٤٣ ؤهه بال ٣ِٞ ص٢اث٤ ٖضة ٌؿخٛغ١  الىمىطج اؾخ٨ما٫ بن  في الاؾخ٣هاء مً الهضٝ ٍو

٣ت في للخدؿحن مجاال َىا٥ ؤن ٖلى ٞغص ٧ل ٢ىاٖت ٖلى الخهى٫   . ؤٖمالها اإلااؾؿت َا بجىجؼ التي الٍُغ

 :لألٞغاص الكامل اإلاسر :الثاهيت ألاداة

٣ىم ألاولى ألاصاة ًٖ مسخل٠ بك٩ل حؿخسضم مُٗىت اؾخ٣هاء ٢اثمت وهي  مهلخت له لِؿذ الظي اإلاضعب ٍو

 جٟهم ٖلى ؤلاصاعة حؿاٖض بدُث ألاؾئلت نممذ و٢ض ؤلاؾخ٣هاء الؾخ٨ما٫ ألاٞغاص م٣ابلت في الىخاثج في مدضصة

 .الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ في الاصعا٧اث َظٍ جلٗبه ؤن ًم٨ً الظي والضوع  الكاملت بالجىصة الٗاملحن اصعا٧اث

اث ٧ل في الٗاملحن مً ٧افي ٖضص م٣ابلت ٍَغ٤ ًٖ ٌؿخ٨مل ؤن ًجب اإلاسر َظا ت اإلاؿخٍى  ٞةطا باإلااؾؿت، ؤلاصاٍع

 ؤما الاؾخ٣هاء، ٚغى لخد٤ُ٣ ٧اُٞت حٗخبر منهم % 10 وؿبت ٞان مئاث ٖضة بلى ًهل باإلااؾؿت الٗما٫ ٖضص ٧ان

  .٧اُٞت حٗخبر الٗضص  مً%1 0.1 %-وؿبت ٞان مئاث آلاالٝ ؤو آلاالٝ ٖكغاث ؤو آلاالٝ ٖضة الٗضص ٧ان بطا

ضون  بالجىصة مهخمحن الٗاملحن ؤن ؤلاصعا٧اث َظٍ بُيذ ٞةطا ٍغ  اإلااؾؿت ؤن ٌٗني ٞهظا ٞيها بإصواع ٣ًىمىا ؤن ٍو

 وزالخالي مك٩لت جىاحه اإلااؾؿت ٞان طل٪ ٨ٖـ صعا٧اتهمب ٧اهذ بطا ؤما الجىصة، هدى الصخُذ الٍُغ٤ في حؿحر

 وزضماث مىخجاث ج٣ضًم احل مً للجىصة اإلااؾت الخاحت ٖلى بضاًخه في وزانت الخضٍعب ؤزىاء التر٦حز مً البض

 في الجىصة ؤَمُت مضي ٞغص ٧ل ًضع٥ ؤن حضا ومهم م٣بىال جىاٞؿُا مغ٦ًؼا جد٤٣ ؤن بدُث ؤ٢ل بخ٩لٟت ؤًٞل

 .اإلااؾؿت

ىعما٦ـ ماؾؿت همىطج:الثالثت ألاداة   ) الصخهُت همِ هٓام (  الٗاإلاُت (PERFORMAX) بحٞر

ً وؤزىاء الكاملت الجىصة إصاعة ألاولى اإلاغاخل بضاًت في بٟٗالُت ألاصاة َظٍ حؿخسضم  وجخًمً الٗمل ٞغ١  ج٩ٍى

٣ت الؿلى٥ ؤهماٍ  والُلباث للمىا٠٢ وؿخجُب و٠ُ٦ الُىمُت بُئخىا في وهخهٝغ ووكٗغ، ه٨ٟغ،  بهاالتي الٍُغ

ىعما٦ـ) ماؾؿت ٟٞي .الجضًضة ت جمذ (بحٞر  لخُب٤ُ اإلااؾؿت مؿاعي في ؾاٖض مما ؾلى٦ُت ؤهماٍ ؤعبٗت مٗٞغ

 :وهي الكاملت الجىصة بصاعة

 .ؤخُاها نبىع  ٚحر مخدغ٥، بإهه الصخو ُٞه ًخمحز الىمِ َظا -ؤ
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تراٝ ًٖ ًبدث بإهه الىمِ َظا في الصخو ًخمحز -ب  .الصخهُت اإلاٗاعيت ٣ًاوم مىٓم، ٚحر والخ٣ضًغ، الٖا

 .اإلاساَغة جدمل مً ًسص ى ا٢خىاجي، الخمل٪، ويهىي  مخٗاون  بإهه الصخو ًخمحز الىمِ َظا في -ج

ٌ، ًسص ى ببخ٩اعي، الىمِ َظا في الصخو ٩ًىن  -ص مله أل٩ٞاٍع الى٣ض ٣ًاوم الٞغ  .ٖو

ت بن هم مٗٞغ ً ٖلى ٌؿاٖض ألاعبٗت ألاهماٍ َظٍ ٞو  ؤن ُٞم٨ً ٞٗالُت، ؤ٦ثر ٖمل ٞغ١  ج٩ٍى

ج ٖمل ٍٞغ٤ ٩ًىن  ٠ بدُث ألاهماٍ َظٍ مً مٍؼ  ٞغص ل٩ل ال٠ًٗ ه٣اٍ و٦ظل٪ ال٣ىة ه٣اٍ جْى

 .الٍٟغ٤ في ٞغص ٧ل ٢ضعاث مً ٦بحر بك٩ل ي الاؾخٟاصةب٫ يهضٝ الٍٟغ٤ في

 وزالخالي ؤًٞل بك٩ل آلازٍغً شخهُاث ٞهم في الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ بهضٝ الخضٍعب ٖملُت وحؿاَم

 .الجىصة بصاعة وميؿ٤ اإلاضعزحن َٝغ مً ؤو الٍٟغ٤ ؤًٖاء ٢بل مً ؾىاء ؤخؿً مٗهم الخٗامل ٩ًىن 

م-2  :(Evaluation organisationnelle)الخىظيمي الخقييم أو الخقٍى

م َظا هم اٞغصَا بحن مكتر٥ ٨٦ُان اإلااؾؿت ٞهم ٖلى ٌؿاٖض الخ٣ٍى  الىي٘ ٣ًُم ٞهى اإلااؾؿت، ؤًٖاء ٞو

غ ًخٗل٤ ُٞما للخُب٤ُ و٢ابلت ٞٗالت جىنُاث بلى ًاصي ؤن ًم٨ً للماؾؿت، الخالي الخىُٓمي  زال٫ ومً .بالخٍُى

ت ض ما هدضص ؤن ًم٨ً الخالي الىي٘ مٗٞغ  .الٗمالء جى٢ٗاث بلى بياٞت اإلااؾؿت ٖلُه ج٩ىن  ؤن جٍغ

م  وز٣اٞت ألاٞغاص ٦مٗخ٣ضاث لل٣ُاؽ ٢ابلت ٚحر إلاخٛحراث ال٨مُت اإلا٣اًِـ اؾخسضام مً ًم٨ً الخىُٓمي ٞالخ٣ٍى

ما ًم٨ً التي اإلااؾؿت  ؤنها ٖلى ونٟها ًم٨ً اإلااؾؿت ٞث٣اٞت ال٨مي، لل٣ُاؽ ٢ابلت الٛحر اإلاخٛحراث مً اٖخباَع

ىا٥ اإلااؾؿت، ؤًٖاء ٧ل ٞيها ٌكتر٥ التي اإلاٗخ٣ضاث الؿلى٥، ألا٩ٞاع، م٨ً اإلااؾؿت لث٣اٞت ٠ً حٗاع ٖضة َو  ٍو

٣ت في جازغ التي والخى٢ٗاث اإلاباصت حكمل  ؤنهاال٣ى٫   .اإلااؾؿت ؤًٖاء وج٨ٟحر ٍَغ

 وبحغاء الٗاملحن، ؤصاء ومغاحٗت الٗاملحن، م٘ الصخهُت اإلا٣ابالث ٍَغ٤ ًٖ ًخم ؤن ًم٨ً الث٣اٞت وج٣ُُم

 ٧ى٧ى التي ؤٖضَا (Organizational Culture Inventory)الخىُٓمُت  الث٣اٞت ٣٦اثمت اإلاؿىخاث

ت ز٣اٞت اإلااؾؿت  لضي ٧اهذ بطا ما جىضر والتي 1989 ٖام (Cooke&Lafferty)والٞغحي  بحن بحمإ حٗني ٢ٍى

ال١ ٖلى ز٣اٞت وحىص ٖضم ؤم يُٟٗت، ز٣اٞت ؤم واإلاباصت، بال٣ُم ًخٗل٤ ُٞما منهم اإلاؿخ٣ص ى  جسخل٠ و٢ض ؤلَا

غي  بك٩ل الؿاثضة الث٣اٞت  اإلااؾؿت ز٣اٞت بحن الٟجىة جدضًض وبٗض ألاٞغاص ٌٗخ٣ضَا التي واإلاباصت ال٣ُم ًٖ حَى

ىب والث٣اٞت الخالُت  ٢اصة جضٞ٘ اإلاُُٗاث ٞهظٍ الكاملت الجىصة بةصاعة اإلاخٗل٣ت الخىنُاث بجساط ًم٨ً ٞيها اإلاٚغ

٣ت في حُٛحراث إحغاء اإلااؾؿت  .اإلااؾؿت عئٍت بَاع في ٞٗالُت بإ٦ثر الٗمل ًخم بدُث اإلااؾؿت ؤصاء ٍَغ

غ في ؤؾاؾُا صوعا اإلاسر هخاثج وجلٗب  في الخضٍعب زُت صٖم في حؿاَم ٦ما ؤلاؾتراجُجُت، اإلااؾؿت زُت جٍُى

ىا٥ الكاملت، الجىصة صاعة بَاعا ٨ُت (مُدكُجان) بىالًت ٢ضمتها الخىُٓمُت الث٣اٞت ل٣اثمت آزغ مسر َو  ألامٍغ

اع هٟـ في و٧لها ت ؤلَا  ..للماؾؿت الخىُٓمُت الث٣اٞت ماؾؿت (Human Synergistics) مٗٞغ

 :للعمالء الشامل اإلاسح :الثالثت ألاداة

  وػنهملهم ٖمالء اإلااؾؿت ج٣ٟض لألخُان بٌٗ ٟٞي الٗمالء، بغيا الاَخمام بم٩اهُت اإلااؾؿت ًمىذ اإلاسر َظا

ت ٖلى اإلااؾؿت ٌؿاٖض للٗمالء قامل مسر ٞةحغاء بها،  الاَخمام جم لى جٟاصيها ًم٨ً حضا بؿُُت ألؾباب  مٗٞغ

م٨ً الٗمالء، جى٢ٗاث ويبِ  ٍَغ٤ ًٖ ؤو ل٣اء ٧ان ؾىاء ٖاصي ٖمل ؤزىاء ؤؾئلت َغح ٍَغ٤ ًٖ اإلاسر بحغاء ٍو

 اإلااؾؿت في ال٣هىع  بٌٗ الٗمُل ط٦غ وبطا ٖليها، ًغص ؤن ًجب ؤؾئلت َىا٥ بإن الٗمُل ٌكٗغ ال بدُث الهاج٠

باث الاَخمام وببضاء ج٣ضم مً اإلااؾؿت خ٣٣خه ما وجىيُذ لخٟاصًه اإلاخسظة بالخُىاث ببالٚه مً ٞالبض  بٚغ
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م٨ً الٗمُل،  مىايُ٘ ازخُاع ٢بل ؤو الكاملت الجىصة بَاع في الخدؿحن ٖملُاث مً ٖملُت زال٫ اإلاسر ًخم ؤن ٍو

 .للماؾؿت الاؾدكاعي  اإلاجلـ ؤو ال٣ُاصة لجىت ٢بل مً الخدؿحن

بي ألاثس ئزجاع -  :(Training Feedback) الخدٍز

م، مغخلت مً ألازحرة الخُىة َى ت ًم٨ً باإلااؾؿت الخضٍعب زال٫ ٞمً الخ٣ٍى  زمت ومً اإلاكاع٦حن اصعا٧اث مٗٞغ

ب، النهاجي اإلاغصوص ٖلى لالؾدثماع ؤزغ ج٣ُُم بُت اإلاىياٖاث ٞازخُاع للخضٍع  ؤزغ له ٩ًىن  حضولتها وخؿً الخضٍع

بُت الٗملُت ٖلى اًجابي   .٩٦ل الخضٍع

م ب، ٖملُت زال٫ ٞٗلىاٍ ما ٌٗني ؟ٞٗلىا ماطا :ؾاالحن َغح مً البض الخضٍعب ٖملُت ولخ٣ٍى  مؿخىي  وألي الخضٍع

 بيافي بخضٍعب اإلااؾؿت ج٣ىم ؤن ًم٨ً اإلاسر بيخاثج ٞباالؾخٗاهت ؤصاءها؟ هدؿً ؤن ًم٨ىىا و٠ُ٦ ونلىا

 ٖلى جضٍعب حلؿت ٧ل بٗض ؤو اإلاؿىخاث بحغاء بٗض حاَضة حٗمل الخضٍعب ٞةصاعة اإلاسجل، الى٣و الؾخضعا٥

 اَإل مً البض ٦ما اإلااؾؿت، في الكاملت الجىصة بصاعة ميؿ٤ بمؿاَمت ومغاحٗتها الىخاثج وجلخُو ججمُ٘

 .الخضٍعب ٖملُت اؾخ٨ما٫ ؤو إلاىانلت اإلاالُت الالتزاماث بٌٗ ب٢غاع ًخم ألهه ال٣ُاصة لجىت ؤو الاؾدكاعي  إلاجلـا

ب لىخائج النهائي اإلاسدود 5-   :(Training Results and the Bottom line)الخدٍز

 ٖلى ًخى٠٢ اإلااؾؿت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ ألن الكاملت، الجىصة بصاعة محزاهُت مً ألا٦بر الجؼء الخضٍعب ه٣ٟاث حك٩ل

ت غة واإلاهاعاث ال٩اُٞت اإلاٗٞغ  الٗاملحن، ؤصاء بمضي مغجبِ ألاَضاٝ جد٤ُ٣ ٢ُاؽ صام وما الٗاملحن، لضي اإلاخٞى

م٨ً الخضٍعب هخاثج ه٣ِـ ؤن البض ٞلظا اث ؤعب٘ في الخضٍعب ج٣ُُم ٍو  :مؿخٍى

 البرهامج؟ ًٖ عايىن  اإلاخضعزحن َل اإلاخضعزحن، ؤٞٗا٫ عصوص -

ب، مً اإلا٨دؿب الخٗلم - بها ٞهمها التي الاججاَاث ؤو واإلاهاعاث وألاؾالُب الخ٣اث٤ هي ما الخضٍع  وؤؾخٖى

 اإلاخضعزىن؟

بي البرهامج َل اإلاخضعزحن ؾلى٥ - حرَغ  الخضٍع
َغ
٣ت اإلاخضعزحن ؾلى٥ مً ٚ  الٗمل؟ في ؤصائهم خؿيذ بٍُغ

بي البرهامج َل النهاثُت، الىخاثج - ىزت؟ الىخاثج خ٤٣ الخضٍع  اإلاٚغ

 :ًخم لم ما اًجابُت هخاثج خ٤٣ الخضٍعب ؤن اٖخباع ًم٨ً ٞال

م 1- م  بهاؾِخم التي ال٨ُُٟت هي وما ألاَضاٝ جدضًض زال٫ مً ألاوؿب البرهامج لخدضًض الخضٍعب بغهامج ج٣ٍى  ج٣ٍى

 اإلااؾؿت؟

م، ؤصاء جهمُم ًخم 2-  .الجمُ٘ ًالءم ال الىاخض ٞالدجم الخ٣ٍى

م ؤصاة ٌؿخسضمىن  الظًً ألاٞغاص ًضع٥ ؤن ًجب 3- لى منها اؾخٟاصة ؤ٢ص ى جد٤ُ٣ ًم٨نهم ٠ُ٦ الخ٣ٍى  اإلاضًٍغً ٖو

 .للمخابٗت بالىخاثج ًؼوصوا وؤن إلاغئوؾيهم الخى٢ٗاث جىنُل ٦ُُٟت ًخٗلمىا ؤن

لىا ًدضصوا ؤن ٖليهم ٦ما ٍؼ ؼ الخىاٞؼ ًدضصوا وؤن الخضٍعب جضمغ ؤن ًم٨ً التي الٗىاث٤ ٍو خم ألاصاء وحٍٗؼ  عزِ ٍو

بُت الاخخُاحاث  .الخضٍعب ب٣ؿم والىخاثج الخضٍع

  :(Phase d'application ou pratique)الخطبيق مسخلت 4-

بهم اإلاضعزحن ازخُاع ًخم اإلاغخلت َظٍ في خم وجضٍع  الٗمل، ٞغ١  وحك٩ل باإلااؾؿت والٗاملحن اإلاضًٍغً جضٍعب ٍو

 :الخالُت الخُىاث مً بض ال الخُب٤ُ مغخلت والهجاػ

ب طيخىلى مً اخخياز - ب باإلاإطظت الخدٍز  مً للماؾؿت اإلاضعزحن ازخُاع ًخم الخُىجان َظان في :اإلادزبين وجدٍز

ُُٟت مىا٢٘ ولهم اإلاهمحن ألاٞغاص بحن  في ٌؿاَمىن  نهمأل مهم صوع  اإلاضعزحن ولهاالء اإلااؾؿت صازل واضخت ْو
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ٗخبر الاؾدكاعة  البض زمت ومً الكاملت الجىصة بصاعة إلايؿ٤ صٖم ٣ًضمىن  ٦ما الضاٖمت الخضماث مً الخضٍعب َو

م مً اث حمُ٘ مً اإلااؾؿت، صازل مً ٞاث٣ت بٗىاًت ازخُاَع ت اإلاؿخٍى  ازخُاع بها جم التي اإلاٗاًحر وزىٟـ ؤلاصاٍع

ؿاَمىن  اإلااؾؿت صازل زبرة ٨ًدؿبىن  الخضٍعب ٖملُت َاالء ًخىلى ؤن وبٗض الكاملت الجىصة بصاعة ميؿ٤  في َو

غ ؤن والبض اإلاك٨الث خل غ ال٣ىي  والالتزام اإلاهضا٢ُت ٞيهم جخٞى خل٣ى اإلااؾؿت بخٍُى  بغهامجا اإلاضعزحن َاالء ٍو

ج َى الظي البرهامج إؾخٗاب ٧اُٞت ػمىُت وإلاضة م٨ثٟا  بةصاعة الخانت وألاصواث واإلاٟاَُم، اإلاباصت، مً مٍؼ

ٗمل الكاملت الجىصة  .اإلاضعزحن مً ٞغص ٧ل لضي واإلاهاعاث والخسهو ال٣ىة هىاحي مً الاؾخٟاصة ٖلى اإلايؿ٤ َو

 الؿمُٗت والىؾاثل والضوعٍاث اإلاغاح٘ ٖلى اإلا٨خبت َظٍ جدخىي  :الشاملت الجىدة ئدازة منخبت جأطيع -

ت ىض الٗلمُت واإلاىايُ٘ والبهٍغ  الكاملت الجىصة بةصاعة نلتها مغاٖاة مً البض اإلا٨خبت لهظٍ اإلاىاص ازخُاع ٖو

غ١  اإلاضعزحن مؿاٖضة في وحؿاَم  .اإلااؾؿت صازل الكاملت الجىصة بصاعة وميؿ٤ الٗمل ٞو

ب -  ٞمهما اإلااؾؿت صازل نٗىزاث جثحر التي ثاإلاجاال مً والٗاملحن ؤلاصاعة جضٍعب ٌٗخبر :والعاملين ؤلادازة جدٍز

بها اإلاغاص ةإلاجمٕىا ٧اهذ  حؿخسضم التي اإلاهُلخاث  ازخُاعو الًغوعي  الخسُُِ مً ٞالبض ٦بحرة ؤو نٛحرة جضٍع

ى٣ؿم الخضٍعب في  :ؤهىإ زالزت بلي الخضٍعب ٍو

 .الكاملت الجىصة بةصاعة والىعي ؤلاصعا٥ بسل٤ ًخٗل٤ جضٍعب 1-

 .جد٣ُ٣ها اإلاُلىب ألاَضاٝ هدى بالخىحه ًخٗل٤ جضٍعب 2-

 .اإلاهاعاث بدىمُت ًخٗل٤ جضٍعب 3-

ٗخبر  جؼوص حلؿت ٩ٞل الخضٍعب ٖملُت بهجاح في اإلاهمت الٗىانغ مً الخى٢ُذ َو

 إصاعة باليؿبت ٞيها اإلاسخل٠ والى٣اٍ ٖليها اإلاخ٤ٟ الى٣اٍ وجىضر اؾدُٗابها ًم٨نهم ٧اُٞت بمٗلىماث اإلاكاع٦حن

 ؤطَان في ٚغؽ بهضٝ وطل٪ ٖلُه الخضٍعب ًخم ما ؤو٫  والىعي ؤلاصعا٥ زل٤ ٖلى والخضٍعب الكاملت، الجىصة

 وفي الٗاملحن مىه ٌؿخُٟض ؤن ًم٨ً و٦ظل٪ للماؾؿت باليؿبت حضا مهما ؤمغ الكاملت الجىصة بصاعة ؤن اإلاكاع٦حن

 بصاعة مً اإلاؿخُٟضون  َم مً الكاملت؟ الجىصة بصاعة هي ما ألاؾاؾُت اإلاٟاَُم جىيُذ مً البض الخضٍعب َظا

 في ٞغص ٧ل ٌكٗغ ؤن والبض منها؟ الاؾخٟاصة ًم٨ً ٠ُ٦ اإلااؾؿت؟ في الكاملت الجىصة بصاعة وإلااطا الكاملت؟ الجىصة

٣ت لخدؿحن بالخاحت اإلااؾؿت  .بها ٖمله ًاصي التي الٍُغ

ب : (II-04)زقم الشهل  واطع هطار على باإلاإطظت العاملين جدٍز
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 .150 م ؾاب٤ مغح٘ حابلىوؿ٩ي، حىػ٠ٍ :اإلاهضع

خٗلم والىعي ؤلاصعا٥ ؤحل مً الخضٍعب مً ؤَى٫  و٢خا ٌؿخٛغ١  الخىحه ٖلى ًغ٦ؼ الظي الخضٍعب ؤما  اإلاكاع٥ ٍو

 ًسو ُٞما الٗاملحن بلي اإلاٗلىمت ونى٫  اإلاهم ومً الكاملت الجىصة بصاعة لخُب٤ُ ؤلاؾتراجُجُت اإلااؾؿت زُت

جب والخسُُِ واإلاا٫ الى٢ذ مجا٫ في اإلابظو٫  الجهض  ؤلاباٙل في ؤؾاؾُا صوعا جلٗب ؤن الٗلُا ؤلاصاعة ٖلى ٍو

 :ؤن الٗامل ٌٗلم بدُث الطخمت الخُٛحراث ٖلى وال٨ك٠

 .الكاملت الجىصة بصاعة بخُب٤ُ الٗلُا ؤلاصاعة بلتزام -

 .الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ زال٫ مً ٖمله في ًغيُه ال مً ٧ل لخُٛحر خان ٢ض الى٢ذ ؤن ٖامل ٧ل ٌٗٝغ -

ىا٥ مكاع٦خه بةم٩اهُت الٗامل ٌٗٝغ -  .للمكاع٦ت الٟغم مً الٗضًض َو

 ٧ل في ًدضر ما ٧ل وؾُٗلم مٟاحأث َىا٥ ٩ًىن  ال وزالخالي الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ حضو٫  الٗامل ٌٗٝغ -

 .الخُب٤ُ مغاخل

ى الخضٍعب ٖملُت في الثالزت الٗىانغ مً اإلاهاعاث وب٦دؿاب  لخُب٤ُ مدضصة بخخُاحاث ٖلى بىاءا ًخم مدضص َو

الم مهاعاث ٖلى الخضٍعب ال٣ُاصة، ٖلى ٧الخضٍعب الكاملت الجىصة بصاعة  ؤلاجها٫ ٖلى الخضٍعب اإلااؾؿت، صازل ؤلٖا

ا الهاجُٟت اإلا٨خىزت الىؾاثل بجمُ٘ بالٛحر حَر  .ٚو

ىضما  الكاملت بصاعة لخُب٤ُ مكخا٢ىن  واإلاضًٍغً الٗما٫ ٩ًىن  الالػمت اإلاهاعاث وب٦دؿاب الخضٍعب ٖملُت جخم ٖو

 .اإلادضصة ألاَضاٝ جد٤ُ٣ ؤحل مً الٟىُت ألاصواث وبؾخسضام
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ب ٖملُت بَاع في جد٣ُ٣ها ًم٨ً التي ؤلاهجاػاث ؤ٦بر مً الٗملُت َظٍ حٗخبر :الٗمل ٍٞغ٤ جضٍعب  ٩٦ل الخضٍع

 :عثِؿُت ؤحؼاء زمؿت وحكمل

 .وم٣ضمت ٖامت هٓغة -

 .اإلاٗلىماث حم٘ -

ا البُاهاث جدلُل -  .وجٟؿحَر

م - غى ج٣ٍى  .الىخاثج ٖو

 .اإلاخابٗت -

ٗخبر جُب٣ُها، مً جم٨ىه بدُث الٍٟغ٤ ٖىانغ ل٩ل اإلاهاعاث ٖلى بالخضٍعب الخمؿت ألاحؼاء َظٍ ج٣غن  ؤن والبض  َو

ا ؤمغ الخى٢ُذ ما٫ ألصاء ال٩اُٞت باإلاٗلىماث اإلاكاع٦حن ًؼوص ؤن ًجب الٍٟغ٤ مً ٖىهغ ٩ٞل خٍُى  اإلاُلىزت ألٖا

٣ىم الٗمل مىا٢٘ في اإلاكاع٦حن جهاصٝ التي الهٗىزاث و٧ل اإلاٟاَُم وجىيُذ ألاؾئلت جدضًض مً والبض منهم  ٍو

 ًخٗلم ؤن والبض للمكاع٦حن، الضٖم بخ٣ضًم الكاملت الجىصة بصاعة وميؿ٤ اإلااؾؿت وزاعج صازل مً اإلاؿدكاعون

حر الٟىُت ألاصواث الٗمل ٍٞغ٤  .اإلاك٨الث وخل ٖملهم بَاع في بها الٗمل ؤحل مً (اإلاهاعاث) الٟىُت ٚو

اث في الٗاملحن جضٍعب ًخم :واإلاقدمت العامت الىظسة به ًخم ٍٞغ٤ و٧ل ؤٞغاص 7 الى 4 مً جخ٩ىن  نٛحرة مجمٖى  جضٍع

 اإلااؾؿت في (Comité de pilotage)ال٣ُاصة لجىت ؤو الاؾدكاعي  اإلاجلـ خضصَا مُٗىت ٖملُت م٘ للخٗامل

 للك٩اوي  هدُجت ؤو الخىُٟظًحن اإلاضًٍغً م٘ الظَني  الٗه٠ حلؿاث زال٫ مً بما هىاحي ٖضة مً الٗملُت وجدضص

ما٫ في والهٗىزاث اإلاك٨الث ْهىع  هدُجت ؤو الٗمالء بها ًخ٣ضم التي اإلاالخٓاث ؤو  الجاهب في ؤو الخىُٟظًت ألٖا

 .الخىُٓمي

 جخًمً واإلا٣ضمت الٗامت الىٓغة في الٍٟغ٤ جضٍعب لٗملُت ألاو٫  الجؼء ؤزىاء اإلاكاع٧ىن  ٨ًدؿبها التي اإلاهاعاث بن

هم الخٗامل ومهاعاث ألا٩ٞاع وبزاعة ؤًٖاءٍ بحن اوسجام وزل٤ الٍٟغ٤ بىاء  ؤحل مً الٗمل وبم٩اهُت الٗملُاث ٞو

 .اإلاك٨الث خل

خٗلم :اإلاعلىماث جمع ُت اؾخسضام الٍٟغ٤ ٍو  ٢ض التي اإلاٗلىماث وحم٘ ألا٩ٞاع بزاعة لٟغى ٦غمىػ  الخض٤ٞ زٍغ

ُت الٗملُت لخدؿحن ع٢مُت ؤَضاٝ وجدضًض الخالُت الٗملُت ألصاء ٦مي مُٗاع جدضًض مً جم٨نهم  هي الخض٤ٞ وزٍغ

 والٗملُاث وألاوكُت الخُىاث وجهىع  ألاَضاٝ لخد٤ُ٣ الغثِؿُت ألاصواث بخضي وهي وبؿُُت، ؾهلت ؤصاة

ت ىض الهضٝ إهجاػ الًغوٍع غ ٖو ٗمل ؤ٦ثر بغاخت اإلاكاع٧ىن  ؾِكٗغ ٖليها الخهى٫  و٦ُُٟت البُاهاث جٞى  َو

 .الٍٟغ٤ َضٝ جد٤ُ٣ في اؾخٗمالها ؤحل مً اإلاٗلىماث حم٘ ٖلى الٍٟغ٤

ُه :وجفظيرها البياهاث جدليل ى بؿُِ بإؾلىب حمٗذ التي البُاهاث جهي٠ُ ًخم ٞو  الٗمىصي الألؾلىب َو

ُت مثل البُاهاث ؤو الخغاثِ اؾخسضام و٦ظل٪ خى) زٍغ ا (باٍع حَر  خل في حؿاٖض ؤن ًم٨ً التي ألاصواث مً ٚو

٤ ٞيها ًغي  والتي ألاصواث بخضي ازخُاع مً والبض ٖلمي بك٩ل اإلاك٨الث  و مُٗىت مك٩لت لخل ص٢ت ؤ٦ثر اههؤ الٍٟغ

 .ال٣ُاصة لجىت ٖلى الألصاة ٖغى ًخم

م خم بليها الخىنل جم التي الىخاثج ٖلى الٍٟغ٤ ؤًٖاء ًغ٦ؼ :الىخائج وعسض جقٍى  وجٟؿحر الخدلُل هخاثج مغاحٗت ٍو

خضعب الكاملت، الجىصة بصاعة ميؿ٤ َٝغ مً البُاهاث  ؤزىاء لٗغيها الخىنُاث بٖضاص ٖلى ٦ظل٪ الٍٟغ٤ ٍو

ىا للماؾؿت الاؾدكاعي  لـإلاجا احخمإ  ال٣ضعة ا٦دؿاب في الى٣اف ؤحل مً للمكاع٦حن اإلاباصعة جغ٥ مً البض َو

م بًها٫ ٖلى خضعب اإلااؾؿت في آلازٍغً للٗما٫ ؤ٩ٞاَع غ بٖضاص ٖلى الٍٟغ٤ ٖىانغ ٦ظل٪ ٍو  الٍٟغ٤ ٣ًىم ج٣ٍغ
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دخٟٔ اإلاك٩لت خل ؤحل مً الٍٟغ٤ ا٢تراخاث و٦ظل٪ والخغاثِ اإلاٗلىماث ًخًمً الظي  الجىصة بصاعة ميؿ٤ ٍو

غ الكاملت  .اإلااؾؿت صازل مُضاهُت بٖما٫ بلى ًترحم الظي بالخ٣ٍغ

ق:(II-05)جدوى زقم  س الفٍس اث جقٍس  .مدخٍى

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 157.158 ؾاب٤،م، مغح٘ حابلىوؿ٩ي، حىػ٠ٍ :اإلاهضع

 

 

 (Phase de Vulgarisation)الخبراث ووشس جبادى زخلتم

 عامت هظسة (1

ذ -ا  .الخىُٟظي اإلاضًغ جهٍغ

 الٗمل ٍٞغ٤ ٚغى -ب

 .حمٗها جم التي البُاهاث جدلُل ٖلى بىاءا الخىنُاث بٖضاص -

 .الاؾدكاعي  مً اإلاجلـ اإلاٗىهت َلب -

 .والخدؿحن اإلاغاحٗت في الاؾخمغاع -

 عامت وخلفيت مقدمت (2

سُت هٓغة -ا  .مسخهغة جاٍع

 .الٍٟغ٤ ؤًٖاء جدضًض -ب

 .الٍٟغ٤ ؤَضاٝ جدضًض – ج

 العمليت ئخخياز (3

 الازخُاع ٖملُت - ا

 "الظَني الٗه٠ " ألا٩ٞاع بزاعة

ُت  .الخض٤ٞ زٍغ

 .والىدُجت الؿبب ٖال٢اث

 .اإلاكغوٕ ون٠ -ب

 اإلاشسوع جطبيق (4

 حمٗها؟ جم التي البُاهاث هي ما -ا

 البُاهاث؟ حمٗذ ؤًً مً -ب

 البُاهاث؟ حمٗذ متى -ج

 البُاهاث؟ حم٘ الظي مً -ٌ
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 الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ ٖملُت في اإلاكاع٦ت تهاووخضا ٞغوٖها حمُ٘ بضٖىة اإلاغخلت َظٍ في اإلااؾؿت ج٣ىم

٣ىم ٗا بةؾخٗغاى الىخضاث مضًغو  ٧ل ٍو  عئٍت بخ٣ضًم اإلايؿ٤ ٣ًىم ٦ما الخدؿحن، ٖملُت وإلاهمت تهملىخضا ؾَغ

 .الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ مً اإلااؾؿت ٞىاثض ًسو ُٞما الٗلُا ؤلاصاعة

ىا الىاجخت الخدؿحن ٖملُاث في وزانت وخضة ٧ل زبرة مً وؤلاؾخٟاصة  وؤلاصاعة واإلاضعزحن اإلايؿ٤ ٖلى ًجب َو

 ؤحل مً الالػم والى٢ذ الجهض ببظ٫ اإلااؾؿت في الٗام اإلاضًغ الغثِـ الخىُٓمي اله٩ُل في عجبت ؤٖلى في ممثلت الٗلُا

 في جدباصع التي باألؾئلت الخانت الك٩ى٥ حمُ٘ هٕؼ ؤحل مً وطل٪ الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ لٟىاثض التروٍج

 ج٩ال٠ُ َل ماؾؿت؟ ٖلى بالٟاثضة ٌٗىص الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ ؤن وٗٝغ ٠ُ٦ مثل الٗاملحن ؤطَان

ا الكاملت؟ الجىصة بصاعة لخُب٤ُ الٗلُا ؤلاصاعة جإًُض مً هخإ٦ض ٠ُ٦ اإلادهلت؟ الٟىاثض جٟى١  ال الخُب٤ُ حَر  مً ٚو

ضم الخُٛحر مىاحهت زمت ومً الترصص بلى جاصي ٢ض التي ألاؾئلت  .الخُب٤ُ مخابٗت ٖو

 مىخج حىصة جدؿحن ًم٨ً ٞال الخدؿحن ٖملُت في للمؿاَمت اإلاىعصًً بةقغا٥ اإلاغخلت َظٍ في اإلااؾؿت ج٣ىم ٦ما

 في ختى الخهيُ٘ ٖملُت ٢بل اإلاىعص ٣ًضمه ما َى ألاؾاؽ في اإلاىخج ألن اإلاىعصًً مؿاَمت صون  الٗمالء ًغصٍ ما

 الكاملت الجىصة ؤصاعة جُب٤ُ هدى جخجه التي ٞاإلااؾؿاث ؾل٘، مً اإلاىعصًً ٣ًضمه ما ؤؾاؾه ؤلخضماحي اإلاىخج

 ٖال٢اث مٗهم وجغزِ ٦بحر بةَخمام مىعصيها بزخُاع ٖلى حٗمل

اء .   :(Relations de Fidélité)ٞو

 الباًَ ، مً اإلا٣اولحن الباجٗحن، اإلاىعصًً، صٖىة ًخم الكاملت الجىصة إصاعة اإلااؾؿت وخضاث حمُ٘ جبني وبٗض

(Les Sous-traitants) ىا،الخدؿحن  ٖملُت في ٌؿاَم ؤن ًم٨ً مً و٧ل  ٖلى اإلاىعصًً مً اإلااؾؿت جخدهل َو

خم اإلااؾؿت ٖلى بالٟاثضة وحٗىص جدؿُنها ًجب التي للىىاحي ألازغ بعحإ  مً ؤلاؾخٟاصة ٦ُُٟت ٖلى حصجُٗهم ٍو

م٨ً .الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ  الجىصة بصاعة جُب٤ُ ٖلى ممؿاٖض في ٞٗا٫ بك٩ل اإلاىعصًً ٌؿخُٟض ؤن ٍو

ت اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  ؤحل مً للماؾؿت اإلاىعصًً ًخ٣ضم بدُث الكاملت  ٦ما الكاملت الجىصة إصاعة الًغوٍع

 ؤحل مً للمىعصًً واؾدكاعاث مٗلىماث الٗملُت الجىاهب في وبزخهانهم تهمزبر بد٨م اإلاؿدكاعون ٣ًضم

 .الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ

 الشاملت الجىدة ئدازة أدواث :الثاوي اإلاطلب

 ومً ؾُاؾتها جىُٟظ للخدؿحن مدضصة ٖمل وزُِ بغامج حٗض بن اإلااؾؿت ٖلى الكاملت الجىصة بصاعة بَاع في

 بها ؤؾبا وجدضًض الخدؿحن حٗى١  التي اإلاك٨الث صعاؾت بٗض بال طل٪ جد٤ُ٣ ًم٨ً وال ؤَضاٞها، جد٤ُ٣ احل

 :ؤَمها ومً الكاملت الجىصة بصاعة ؤصواث باؾخسضام

 

خى شهل -6    (Diagramme de Pareto) باٍز

ض "  الثروة جىػَ٘ ًٖ م٨ثٟت صعاؾاث ؤحغي  خى الٍٟغ  ؤن بلى اهتهذ بالصٍ، في (1847-1923 )اًُالي ا٢خهاص عحل باٍع

 ومىظ .منها يئُال حؼءا ًمخل٩ىن  الىاؽ مً وؿبُت و٦ثرة الثروة مٗٓم ًمخل٩ىن  الظًً َم الىاؽ مً وؿبُت ٢لت

ت م٨مال حؼءا للثروة اإلادؿاوي  ٚحر الخىػَ٘ ًٖ ٌٗبر الظي اإلابضؤ َظا ناع الخحن طل٪  الا٢خهاصًت للىٍٓغ

خى مبضؤ واؾخسضام  خُث الجىصة جدؿحن ؤوكُت في الٟٗالت الٟىُت الىؾاثل ٦إخض ؤلاهخاج حىصة مجا٫ في باٍع

 ؤ٢ُاب اخض حىعان ًىؾ٠ .ص ٖىه ٖبر و٢ض الجىصة بمك٨الث اإلاغجبُت الهامت الخ٣اث٤ ٖلى التر٦حز ٖلى ٌؿاٖض

(80/20) مبضؤ اإلابضؤ َظا ٖلى ًُل٤ و "ال٨ثحر والخاٞه ٢لُل اإلاهم" الٗهغ الخضًث في الجىصة



 

 40 

26 

 :ًلى ما اإلابضؤ َظا ٞيها ًٓهغ التي ألامثلت ومً

 20 %  با با % 80 ٌكترون الٗمالء مً ج٣ٍغ  .(اإلابُٗاث  مٗٓم حكتري  الٗمالء مً ٢لت) .اإلابُٗاث مً ج٣ٍغ

 20%  با با مً % 80 في الؿبب هي(الجىصة زهاثو - الٗملُاث) اإلاىخجاث مً ج٣ٍغ  ٢ُمت مً ج٣ٍغ

 .(اإلاك٨الث مٗٓم ٖنها جىجم واإلاؿبباث ألاؾباب مً ٢لت)ؤلانالح ج٩لٟت ؤو اإلاىخجاث

 20 % با با % 80 في الؿبب هي اإلاُاب٣ت ٖضم ُٖىب مً ج٣ٍغ  مً  ٢لت) اإلاؿتهل٨حن ق٩اوي  مً ج٣ٍغ

 .(الك٩اوي  مٗٓم في الؿبب هي الُٗىب

 20 % با ُحن اإلاىعصًً مً ج٣ٍغ ىيت الىاعصاث مً % 80 في الؿبب َم الٟٖغ  َم اإلاىعصًً مً ٢لت) اإلاٞغ

ىياث مٗٓم في الؿبب  .(الخىعٍضاث مٞغ

 80%  با با % 20 مً جإحي الخلُٟىهُت اإلا٩اإلااث مً ج٣ٍغ  مً ٢لت مً اإلا٩اإلااث مٗٓم) .ألانض٢اء مً ج٣ٍغ

 .(ألانض٢اء

 80% با با % 20 مً جإحي ألازُاء مً ج٣ٍغ ٟحن مً ج٣ٍغ ٟحن مً ٢لت مً ألازُاء مٗٓم) .اإلاْى  (اإلاْى

خى ق٩ل عؾم ًم٨ً  :الخالُت زُىاث الؿخت بدىُٟظ باٍع

٣ت جدضًض - ؤ ٨ظا..........الُٗب، هٕى الؿبب، اإلاك٩لت، :البُاهاث جهي٠ُ ٍَغ  .َو

غ - ب ت الخ٩لٟت، :الخهاثو جغجِب ؤؾاؽ ج٣ٍغ  .الخ٨غاٍع

 .مُٗىت ػمىُت لٟترة البُاهاث حم٘ - ث

 (ألانٛغ بلى ألا٦بر مً)  جىاػلُا وجغجُبها اجهجهيُٟا في البُاهاث جلخُو - ر

ت اليؿبت خؿاب - ج  .الخجمُُٗت اإلائٍى

 .اإلاهم ال٣لُل ٖلى والخٗٝغ الك٩ل عؾم - ح

ىى : (II-05)شهل زقم   .شهل باٍز
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 .194-191محمد رضا شندي، مرجع سابق، ص . 
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ا مدمض: اإلاهضع ت بحن والاًؼو  الكاملت ال٩لُت الجىصة هىاعة، مدمض حما٫ قىضي، ْع  .194،م 1996 بُم٩ى، ،1 ٍ الخُب٤ُ، و الىٍٓغ

خى ق٩ل اؾخسضام  خل في الخ٣ضم مضي و٢ُاؽ ا،بهوؤؾبا اإلاك٨الث مً اإلاهم ال٣لُل وجمُحز لخدضًض ٌؿخسضم :بٍغ

 .الخصخُدُت ؤلاحغاءاث ٞاٖلُت وج٣ُُم اإلاك٨الث،

ؿخسضم  ؤَضاٝ جدضًض زم ابهوؤؾبا الجىصة مك٨الث مً اإلاهم ال٣لُل ٖلى الخٗٝغ ًخم خُث اثُت،ههال ٦ٗملُت َو

 وجخسظ للخدؿحن حضًضة ؤَضاٝ جىي٘ طل٪ وبٗض ٞاٖلُتها، وج٣ُُم جصخُدُت بحغاءاث واجساط الخدؿحن

٨ظا هخاثجها، وج٣ُم جصخُدُت بحغاءاث  .جإزحر طاث ٚحر جهبذ ؤو الضعاؾت مىيٕى الجىصة مك٩لت جخالش ى ختى َو

 27 :(cause a effet) الظمنت مخطط أو والىديجت الظبب مخطط -7

ا البضاًت في بصعا٦ها ًخم اإلاك٨الث مٗٓم بن بت والؾخٛال٫ مدضصة خىاصر باٖخباَع  ؤن هي اإلاك٩لت خل في الٚغ

ا جم التي ألاصاة وؿخسضم َغ  ؤو الؿم٨ت ٩َُل مسُِ باؾم حٗٝغ والتي(٧اوعواٌكُا٧ىا)الض٦خىع  ٢بل مً جٍُى

 .والىدُجت الؿبب مسُِ

ىب ٚحر ألازغ جدضًض َى الؿم٨ت ٩َُل مسُِ اؾخسضام مً الٛغى بن  الٛحر الخلى٫  بلى ال٣ٟؼ ٢بل وطل٪ اإلاٚغ

 الخالي الك٩ل في مبحن َى ٦ما ؾبىعة ٖلى ؤو وع٢ُت لىخت ٖلى الؿم٨ت ٩َُل مسُِ بغؾم البضء ًم٨ً .مغيُت

خم  ؤلاهخاحُت اإلاكا٧ل بحن الخلِ ًجب وال حُض بك٩ل اإلاك٩لت جدضًض مً والبض الؿم٨ت عؤؽ ٖلى اإلاك٩لت ٦خابت ٍو

ت ًٖ حُض بك٩ل الخٗبحر مً والبض الجىصة ومك٩لت الخ٩ال٠ُ مكا٧ل ؤو  ختى اإلاك٩لت (brain storming) إلاٗٞغ

تإلاجا ج٣ىم زم جىيُدها ًخم نها ًخم والتي للمك٩لت اإلادخملت ألاؾباب الظَني الٗه٠ بمماعؾت مٖى  ٖلى جضٍو

ً ألاٞغاص ٣ًىم ؤن اإلاهم ومً اإلاىاؾبت الٗٓام ت ًخم زمت ومً ٞيها الخ٨ٟحر ٌؿخُُٗىن  التي ألاؾباب ٧ل بخضٍو  مٗٞغ

ً ًخم ٦ما ؤَمُت ألا٦ثر ألاؾباب  بك٩ل جبحن ؾٝى زانت بمك٨الث اإلاخٗل٣ت ألاؾباب مغاحٗت بن .الخلى٫  جضٍو

 .مسخلٟت خلىال جخُلب اإلاسخلٟت ألاؾباب ؤن حلي
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 143-141ؾدُٟحن َى٦حن، عوهالضبغاهض،مغح٘ ؾاب٤،  . 
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٤، والخهيُ٘، البدىر، في مدضوصة ٚحر جُب٣ُاث له والىدُجت الؿبب ق٩ل بن  اإلا٨خبُت، والٗملُاث والدؿٍى

ت وألاؾاؾُاث صٖاثم واخض  الظَني الٗه٠ ٖملُت في مٗني واخض ٧ل ومؿاَمت مكاع٦ت َى ألاؾلىب لهظا ال٣ٍى

 :الخالُت الاثإلاجا في ألاق٩ا٫ وجُٟض

 م٘ الخضمت ؤو اإلاىخج حىصة جدؿحن بٛغى والٟٗلُت الخ٣ُ٣ُت والٓغوٝ الخاالث جدلُل .1

 .ا٢ل وزخ٩لٟت للمىاعص ؤًٞل اؾخسضام .2

 .اإلاؿتهل٨حن وق٩اوي  اإلاُاب٣ت لٗضم اإلاؿببت واإلاك٨الث الٓغوٝ بػالت .3

 .واإلا٣ترخت ال٣اثمت الٗملُاث ج٣ُِـ .4

 .الخصخُدُت وؤلاحغاءاث ال٣غاعاث اجساط ؤوكُت ٖلى ألاٞغاص وجضٍعب حٗلُم .5

 .مخطط هيهل الظمنت: (II-06)شهل زقم 

 
 .143ؾدُٟحن ٧ىَحن ، مغح٘ ؾاب٤، م: اإلاهضع

  :(MATRIX ANALYSIS)اإلاصفىفاث جدليل أطلىب 3-

ا واإلاىعصًً البُ٘، الدكُٛل،وؤٞغاص ٖما٫ بحن اإلا٣اعهت الضعاؾاث بحغاء في ٞاٖل بؿُِ ؤؾلىب حَر  وحٗخمض .ٚو

م٨ً اليكاٍ هٟـ جإصًت ٖلى اإلا٣اعهت خى ؤؾلىب اٖخباٍع ٍو  .واخض بٗض مً بضال للخدلُل بٗضًً اجساط م٘ باٍع

م٨ً  .الٗملُاث إخضي حكُٛل ٖلى ؾخت ؤصاء بم٣اعهت الخالي الجضو٫  زال٫ مً طل٪ جىيُذ ٍو
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 مقازهت طخت عماى حشغيل إخدي العملياث :(II-05)جدوى زقم 

 ؤلاجمالي عامل حشغظل زقم  هىع العيب

1 2 3 4 5 6 

 4 1 2 نٟغ 1 نٟغ نٟغ  1

 2 نٟغ 1 نٟغ نٟغ نٟغ 1 2

 19 نٟغ 2 نٟغ 1 16 نٟغ 3

 1 نٟغ 1 نٟغ نٟغ نٟغ نٟغ 4

5 2 1 3 1 4 2 13 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

 30 نٟغ 3 نٟغ نٟغ نٟغ نٟغ 10

 80 7 36 3 8 20 6 ؤلاجمالي 
 .105مدمض عيا قىضي، مغح٘ ؾاب٤، م:اإلاهضع

 الٗامل ًلُه زم زالزت هي ؤصاءٍ ُٖىب بحمالي الن ٖامل ؤًٞل َى (4 ) ع٢م الٗامل ؤن الجضو٫  زال٫ مً ًخطر

 اجساط للماؾؿت ًم٨ً الخدلُل َظا زال٫ ومً .ُٖىب 7 بةحمالي (6 ) ع٢م الٗامل زم 6 ُٖىب بةحمالي (1 ) ع٢م

 ألصخاب باليؿبت الُٗىب ٖضص جسٌُٟ ٖلى الٗمل ٦ظل٪ ال٨ثحرة الُٗىب ؤصخاب الٗما٫ ؤصاء لخدؿحن الخضابحر

 .ال٣لُلت الُٗىب

 اإلااؾؿت ٞٗلى الٗما٫ لجمُ٘ مكتر٥ ُٚب َى 5 ع٢م الُٗب ؤن ًخطر للهٟٝى الخدلُلُت الضعاؾت زال٫ ومً

 .اإلاكتر٥ الُٗب َظا ًسو ُٞما حمُٗا الٗما٫ ؤصاء ٖلى وجغ٦حز بجضًت ج٨ٟغ ؤن

مضة صعاؾت زال٫ ومً  و٢ض ،3 ع٢م بالُٗب جغجبِ ؤصاءٍ ُٖىب مٗٓم (2 ) ع٢م الٗامل ؤن ًخطر والهٟٝى ألٖا

به بٖاصة الخصخُخي ؤلاحغاء ٩ًىن   3 ع٢م الُٗب ج٨غاع جٟاصي مً لخم٨ُىه ا٫إلاجا َظا في جضٍع

  (Benchmarking)الىمىذجي أو ألاطاس ي اإلاعياز- 4

 ججاوػ  و جدضًض في واإلاؿاٖضة ألازغي  اإلااؾؿاث ؤصاء م٘ اإلاد٤٣ ألاصاء م٣اعهت مً اإلااؾؿت ألاصاة َظٍ جم٨ً "

 :ال٣ٗباث

 .الجىصة ؤَضاٝ ؤو الخا٦مت الىجاح ٖىامل جدضًض -ا

 :ماًلي َضٝ ؤو هجاح ٖامل ل٩ل باليؿبت هدضص -ب

 ،اإلاك٨الث هٟـ لضيها التي و اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاىٓماث اإلاىاٞؿىن. 

 اإلااؾؿت م٘ اإلاخٗاوهىن  ٌؿخسضمها التي اإلام٨ىت ألاؾاؾُت اإلاٗاًحر. 

 الضولت مؿخىي  ٖلى ؤو ؤلا٢لُمي مؿخىي  ٖلى ؾىاء اإلا٣اعهت اإلاٗلىماث. 

 الاؾخٟاصة اإلام٨ً اإلاٗلىماث بمهاصع ًخٗل٤ ُٞما الؿاب٣ت الٗىامل مً ٖامل ل٩ل ألا٩ٞاع ؤزاعة بٗملُت ال٣ُام - ج

ت، اإلا٨خباث مثل منها،  .الخ......الضوعٍاث اإلاغاح٘، الخ٩ىمُت، ؤلاخهاءاث البدىر، مغا٦ؼ اإلاغ٦ٍؼ
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 .اإلاٗلىماث احم٘ -ص

غ بةٖضاص ه٣ىم -ٌ ٣ت ٢ضمذ ٢ض اإلاٗلىماث ؤن ٖلى للخإ٦ُض الاججاَاث ًٖ مىخٓم ج٣ٍغ  .الٗمالء بلى مُٟضة بٍُغ

 28 "اإلاهاصع َظٍ مٗلىماث ص٢ت ومغاحٗت الجضًضة اإلاٗلىماث مهاصع لخدضًض اإلاىخٓمت اإلاغاحٗت-و

ا ؤن ًم٨ً ألاصاة َظٍ ٖلى اإلاالخٓاث بٌٗ لضًىا  :ًلي ُٞما هىحَؼ

 ال٣ُإ ؤو اليكاٍ هٟـ ٌٗني بيكاَها ؤم اإلاىاٞؿت اإلااؾؿاث بذجم َل اإلاىاٞؿىن  جدضًض ومٗاًحر ٦ُُٟت -

ما٫ ع٢م ؤو (ال٣ُإ لىٟـ جيخمي التي اإلااؾؿاث) ت، الىدُجت ؤو ألٖا  الخ....اإلابُٗاث ع٢م الٗما٫، ٖضص الؿىٍى

ٗت الخُىعاث ؤمام وزانت اإلاخى٢ٗىن  ؤم الخالُىن  اإلاىاٞؿىن  َل مىاٞؿىن  ؤي -  مما اإلاُاصًً مسخل٠ في الؿَغ

 .اههخضص التي جل٪ ًٖ مسخلٟت وزةم٩اهُاث حضص مىاٞؿىن  ْهىع  ًدُذ

 اإلاٗلىماث َظٍ ص٢ت طل٪ بلى باإياٞت مٗلىماث، ٖلى للخهى٫  عؾمُت َغ١  جىحض ٞال اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  -

ل  .منها لخإ٦ض اإلاٗلىماث لهظٍ اإلاىخٓمت اإلاغاحٗت ج٨ٟي َو

طت- 5  : (Flowchart)الخدفق خٍس

 اليكاَاث مً مدضصة ؤهىإ بلى حكحر عثِؿُت عمىػ  زمـ مً الخغاثِ وجخ٩ىن  الجىصة جدؿحن ٖملُت في حؿخسضم

غ مً جم٨ً اههأل مهمت ألاصاة َظٍ وحٗخبر  :هي اإلاؿخسضمت والغمىػ  للٗملُت ٧املت عئٍت جٞى

ُت، اًتهه ؤو بضاًت   بُاهاث ٢اٖضة ،    وز٣ُت       ال، ؤو وٗم هدُجخه ٢غاع وكاٍ، ؤو ٖملُت الخٍغ

 

 

 

ُت حؿخسضم و  29 :الخالي الىدى ٖلى الخض٤ٞ زٍغ

 لىخت ؤو ٦غوث ٖلى ألاوكُت ؤو الٗملُاث َظٍ ٦خابت اإلاُٟض ومً .الغثِؿُت ألاوكُت ؤو الٗملُاث حمُ٘ جدضًض 1-

 .ألاوعا١

لى مخخاب٘ ق٩ل في ألاوكُت ؤو الٗملُاث َظٍ ي٘ 2-  .٦بحرة ؤوعا١ لىخت ٖو

 واإلاسغحاث الغثِؿُت ال٣غاعاث مدضصا النهاًت بلى البضاًت مً خضصجه ؤن ؾب٤ الظي الخخاب٘ زال٫ مً الٗمل بضء 3-

 .البُاهاث ل٣اٖضة

 .واإلاسغحاث وال٣غاعاث الٗملُاث بحن الاعجباٍ بخدضًض وطل٪ ألاوكُت ؤو الٗملُاث لخخاب٘ النهاثُت الهُاٚت 4-

ُت ق٩ل في ألاوكُت ؤو للٗملُاث النهاثُت الترحمت بلى الىنى٫  5- ُت ًىضر الخالي والك٩ل .زٍغ  .الخض٤ٞ زٍغ

 

 

 

 

طت الخدفق: (II-07)الشهل زقم   خٍس

                                                           
28

 .51-49جون مارش، مرجع سابق،ص. 
29

 .73جون مارش، مرجع سابق،ص.  



 

 45 
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٩ي الُٟضعالي اإلاٗهض ؤوعصَا التي الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ مخُلباث ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً  هي الجىصة إصاعة ألامٍغ

ت الٗىانغ ظٍ الكاملت، الجىصة بصاعة مخُلباث جمثل التي والكاملت الًغوٍع  ":هي الٗىانغ َو

 الجىصة بصاعة جُب٤ُ لىجاح الٗىامل ؤَم مً ٌٗخبر : الكاملت الجىصة بصاعة لبرهامج الٗلُا ؤلاصاعة وجإًُض صٖم 1-

ت ال٣ُاصة حاهب مً اجساطٍ ًخم بؾتراجُجي ٢غاع َى جُب٣ُها ٣ٞغاع الكاملت  وكغ صٝجه اإلااؾؿت في الٗلُا ؤلاصاٍع

غ خمثل بؾتراجُجُتها بَاع في اإلااؾؿت وعؾالت عئٍت وجٍُى  الجىصة بصاعة جُب٤ُ بٖالن في والخإًُض الضٖم َظا ٍو

اث حمُ٘ ؤمام الكاملت اث، ٧اٞت ٖلى والبرامج بالخُِ الالتزام اإلااؾؿت، صازل اإلاؿخٍى  اإلاىاعص جسهُو اإلاؿخٍى

ت مالُت مىاعص) للخُب٤ُ الالػمت وؤلام٩اهُاث  الخُٛحر إخضار الٗغزاث ججغ التي ال٣اَغة هي الٗلُا ٞاإصاعة ،(وبكٍغ

 .اإلااؾؿت صازل

 مداوع  ؤَم مً والخاعحُحن الضازلُحن الٗمالء عيا مً ٖالُت صعحت جد٤ُ٣ ٖلى الٗمل بن :باإلاؿتهل٪ الخىحُه 2-

 اجساط ٖلى حٗمل ؤن صالب لظا اإلااؾؿت مجهىصاث ٧ل هىاة َى ٞالٗمُل الكاملت، الجىصة بصاعة جُب٤ُ ومخُلباث

 مً ًم٨نها اإلااؾؿت في مٗلىماث هٓام بىاء ٍَغ٤ ًٖ ٖمالئها عيا مؿخىي  ج٣ُُم مً جم٨نها التي الخضابحر ٧ل

ت  خاحاث في والخُٛحراث جى٢ٗاث الؿى١، في الجضًضة اإلاىخجاث اإلاىاٞؿحن، ويُٗت الٗمالء، عيا صعحت مٗٞغ

 .الٗمالء وؤطوا١

ٗني :اإلااؾؿت وز٣اٞت الٗمل مىار ًئتجه- 3 ا بمسخل٠ الٗما٫ حمُ٘ بٖضاص َو  و٢بى٫  لٟهم هٟؿُا مجهمؿخٍى

 والتزامهم مههحٗاو ٖلى والخهى٫  للخُٛحر م٣اومتهم مً الخ٣لُل صٝجه الكاملت الجىصة بصاعة بمٟاَُم والا٢خىإ

 30 "الٗمل ؤؾلىب في الخُٛحر َظا مً بالخٝى الكٗىع  جىضًض زال٫ مً

 مغا٢بت ٦ُُٟت حُٛحر الٗاملحن، م٩اٞإة ؤؾلىب حُٛحر بىاؾُت اإلاماعؾاث بخُٛحر ٩ُٞىن  اإلااؾؿت ز٣اٞت ًئتٌث ؤما

م، مجهمباصع مضي ج٣ُُم ٦ُُٟت مهامهم، في اهًباَهم ج٣ُُم ٦ُُٟت ؤصائهم،  وبحغاءاث ٢ىاٖض اخترام مضي وابخ٩اَع

 :الخالُت بالهٟاث اإلااؾؿت في الٗمل مىار ًدؿم ؤن ٞالبض الٗمل،

غ-  .مجهازخهانا بَاع في اإلااؾؿت في الٗما٫ لجمُ٘ الٗمل مكا٧ل في واإلاىا٢كت اإلاكاع٦ت بم٩اهُت جٞى

 .والخ٣ضًغ الخ٣ُُم ؤؾاؽ َى الخمحز لخد٤ُ٣ اإلاؿخمغ الخدؿحن ؤن الٗما٫ حمُ٘ بصعا٥ -

 .الٗمل ٞغ١  زال٫ مً الجماعي الٗمل وحصجُ٘ الضازلي الٗمُل بةعياء اإلااؾؿت ؤٞغاص ٧اٞت اَخمام-

 .للخدؿحن ٞغنت ؤهه ٖلى للخُاء ًىٓغ بل امهإ اإلاسُإ ًٖ البدث صون  ٞيها الى٢ٕى ٢بل ألازُاء مىاحهت-

 ٖلى ٢اصع اإلااؾؿت في هٓام وحىص الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ مخُلباث مً :والجىصة لإلهخاحُت ألاصاء ٢ُاؽ 4-

 ال٣ًاء ٖلى والٗمل الٗملُاث وجىُٟظ ؤصاء هجاح مضي لخدضًض ؤلاخهاثُت ألاؾالُب ٖلى اإلابني الض٤ُ٢ ال٣ُاؽ

 .حظعي  بك٩ل الازخالٞاث ٖلى

ت للمىاعص الٟٗالت ؤلاصاعة 5-  ٞالبض اإلااؾؿت، في الىجاح ؤؾاؽ َى البكغي  اإلاىعص ؤن مً اهُال٢ا :باإلااؾؿت البكٍغ

ت وي٘ زال٫ مً به زانت ٖىاًت مً ت للمىاعص ٞٗالت بةصاعة حؿمذ ألاهٓمت مً مجمٖى  الازخُاع هٓام البكٍغ

ب، هٓام الخىاٞؼ، هٓام ألاصاء، ج٣ُُم هٓام والخُٗحن،  لضمج صٝجه ألاهٓمت َظٍ و٧ل ألاصاء، ج٣ُُم هٓام الخضٍع

ت اإلاىاعص ٧اٞت غة البكٍغ  .اإلاؿخمغ الخدؿحن زُِ في بٟٗالُت ٌؿاَم واخض ٍٞغ٤ في اإلااؾؿت في اإلاخٞى
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 م٘ جماش ى الٗما٫ ل٩اٞت جضٍعب بغامج وي٘ مً البض الٗما٫ ٧اٞت لخإَُل :اإلاؿخمغ والخضٍعب الخٗلُم 6-

ا  ج٩ىن  ؤن و اإلاؿخمغ، الخدؿحن ٖملُت م٘ جيسجم مهاعاث الى الىنى٫  صٝجه اإلااؾؿت صازل ومهامهم مجهمؿخٍى

 .الٟٗلي الخُب٤ُ مىي٘ الجضًضة اإلاٗاٝع جل٪ وي٘ مً جم٨نهم بدُث اإلاالثم الى٢ذ في الخضٍعب ٖملُت

 الجىصة بصاعة لخُب٤ُ ألامثل ال٣ُاصي الىمِ بن :الكاملت الجىصة بصاعة لخُب٤ُ اإلاىاؾبت ال٣ُاصًت ألاهماٍ جبني 7-

 الٍٟغ٤ ؤًٖاء ٧اٞت بحن والخيؿ٤ُ الجماعي الٗمل ٌصج٘ و الٍٟغ٤ بغوح ٌٗمل الظي الىمِ طل٪ َى الكاملت

ٗمل الخىُٓم في اله٨ُلي بالجاهب ويهخم  .اإلااؾؿت ؤٞغاص بحن الاًجابُت ال٣ُم ٚغؽ ٖلى َو

 ؤن ؤوال البض الخدؿحن في الٗما٫ حمُ٘ ٌؿاَم ل٩ي :الخدؿحن في اإلابظولت الجهىص في الٗما٫ حمُ٘ مؿاَمت 8-

 الٍٟغ٤ ؤٞغاص ٧ل م٘ الخٗامل ًخم وؤن اإلااؾؿت احل مً ٌٗمل ؤن مً ًخم٨ً ل٩ي الخٝى مً الٗامل ًخسلو

ضٞ٘ اإلا٨غع  الجهض ُٞخالش ى الخيؿ٤ُ مً ٖالُت صعحت ًسل٤ مما واخض ٦ٍٟغ٤  بلى الٗما٫ بحن الخ٩امل َظا ٍو

م اإلااؾؿت زاعج َى بما الاَخمام  جدؿحن زال٫ مً اإلاىخج حىصة جغ٢ُت في مكاع٦تهم ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ اإلاىعصًً َو

 .الخىعٍض قغوٍ

 بمغا٢بت ٌؿمذ اإلااؾؿت صازل مٗلىماث هٓام بوكاء مً البض :الكاملت الجىصة الضاعة مٗلىماث هٓام جإؾِـ 9-

غ مؿخمغة بهىعة الٗملُاث ٞى ٗمل اإلاىاؾب الى٢ذ في اإلاٗلىمت ٍو ا جدلُلها ٖلى َو  ٞٗالت ؤصاة جهبذ ختى وجٟؿحَر

٘ اث لٞغ ت وكغ زال٫ مً الجىصة مؿخٍى اصي الٗما٫ حمُ٘ بحن اإلاٗٞغ  الجىصة إصاعة الجُض الخُب٤ُ بلى َظا ٍو

 .اإلااؾؿت في الكاملت
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ت زطالت وصياغت الشاملت الجىدة ئدازة أبعاد :الثاوي اإلابدح  اإلاإطظت وزٍؤ

ت زطالت صياغت :ألاوى  اإلاطلب  الشاملت الجىدة ئدازة ئطاز في مإطظت وزٍؤ

ا بم٩اهُت جب٣ى ول٨ً ماؾؿت جىاحض م٘ جىاحضث اإلااؾؿت عؾالت ؤن صخُذ َغ  بحن جثاع التي باأل٩ٞاع مغجبِ جٍُى

ً اإلااؾؿت، ؤٞغاص  بصاعة بَاع في بالٍٟغ٤ ٌؿمى ما َظا الن مجهو٢ُاص الٗاملحن بحن الجماعي الاجٟا١ ٍَغ٤ ٖو

ى الكاملت الجىصة املحن ٢ُاصة مٗا الٗمل َو  ألي ًم٨ً بدُث ؾهلت اإلااؾؿت عؾالت نُاٚت ج٩ىن  ؤن ُٞجب ٖو

 .هجاخها جد٤ُ٣ في وصوعٍ مٗىاَا بلي ًهل ؤن ٞغص

م٨ً الكاملت الجىصة بصاعة بَاع في ألاولى الاًجابُت الخُىة حٗخبر الغئٍت نُاٚت بٖضاص بن  عؾالت نُاٚت ٍو

 بالتزام مغجبِ الغؾالت ٞهُاٚت الكاملت الجىصة بصاعة جدبنى اإلااؾؿت وماصامذ جُىعَا بَاع في اإلااؾؿت

 .بالجىصة اإلااؾؿت

ىضر  .اإلااؾؿاث بٌٗ وعئي  عؾاثل لهُاٚت ألامثلت بٌٗ الخالي الجضو٫  ٍو

 .صيغ السطائل : (II-07)جدوى زقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب ٖامت، هٓغة الجىصة اصاعة حابلىوؿ٩ي،جُب٤ُ حىػ٠ٍ: اإلاهضع  .88،م، 4 بمُ٪ الىُٗمي، الؿُض الٟخاح ٖبض حٍٗغ

 

 

 

 

 

 

غ البدىر، الخمحزالحغاء مغ٦ؼ الُحران، هٓم ٢ؿم هىاإ  .الىٓم وابخ٩اع وجٍُى

 الٗالم في ي حى صٞإ ؤًٞل هٓل ؤن لخإ٦ُض وطل٪ ال٣خا٫ ٖلى لل٣ضعة الجىصة هٓم لىسل٤ مٗا وٗمل بهىا

٩ا خُاة ونُاهت  .ألابض بلى ؤمٍغ

٨ُت اإلاخدضة بالىالًاث الُحران ٖلم هٓم ٢ؿم  ألامٍغ

ذ                                                                                                                      ماجغؾىن  ٍع

اًى بى.اٝ.ا                                                                                                                   "  " اَو

٩ا الٛغبي بالىؾِ الهلب ٢ؿم ؾُاؾت بن  جماما جلبي التي باإلاىخجاث التزوٍض َى اعام٩ى بماؾؿت ألمٍغ

 ًٓل ؤن ًجب اؾمىا بن .جىاٞس ي وبؿٗغ اإلادضص الى٢ذ في اإلاىخجاث َظٍ وحؿلُمهم الٗمالء اخخُاحاث

 ولباجُٗىا وألهٟؿىا لٗمالثىا باليؿبت للجىصة ممثال

 "طديل وطذ ميد قظم ازامنى مإطظت
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السؤي  صياغت:(II-08)زقم الجدوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89 ؾاب٤،م، مغح٘ حابلىوؿ٩ي، حىػ٠ٍ :اإلاهضع

٨ُت اإلاخدضة بالىالًاث الُحران ٖلم ٢ؿم ؤن هغي  الؿاب٣حن الجضولحن زال٫ مً  ٖلى ًا٦ض عؾالخه نُاٚت في ألامٍغ

دضص للجىصة هٓم زل٤  لغزِ ٞدؿعى اعام٩ى الهلب ماؾؿت ؤما حىي  صٞإ ٦إًٞل الب٣اء وهي بؾتراجُجُخه ٍو

 .اإلااؾؿت ؤٞغاص و٧ل الباجٗحن و الٗمالء هٓغ في بالجىصة اؾمها

ٗني مغة، ؤو٫  مً صخُذ بك٩ل ٖمله ٞغص ٧ل ًاصي ؤن اإلاؿخ٣بلُت ٞغئٍتها بِكخل ماؾؿت ؤما  ٖلى ال٣ًاء َو

 . الخ٩ال٠ُ جسٌُٟ زمت ومً ٖملُت ألي الخ٨غاع

 ألاَم ول٨ً .الؿى١  في اإلاُغوخت ألازغي  للمىخجاث مىاٞؿت مىخجاث الٗمالء حؿلم بإن جخٗهض (I.B.M) ماؾؿت

ىا اإلادضص الى٢ذ وفي ُٖىب بضون  اإلاىخجاث ج٩ىن  ؤن  .بؾتراجُجُتها بَاع في الٗمالء هدى جخجه اههؤ هجض َو

ؿلم الُٗىب مً زا٫ مىخج ٖلى بؾتراجُجُتها جتر٦ؼ ؤن البض اهه عؤث بغوػ ماؾؿت  وجدبٗه اإلادضص الى٢ذ في َو

 .البُ٘ بٗض ما زضماث

 بعياء وبٗض الٗمُل، بعياء ٖلى حاَضة حٗمل ٞهي الٗمُل ٖلى ؤؾاؾا جغ٦ؼ اإلااؾؿاث َظٍ وعئي  عؾاثل بن

ً ٖلى الخمحز جد٤ُ٣ بال اإلااؾؿاث لهظٍ ًم٨ً ٞال الجىصة ٖالي بمىخىج الٗمُل  والاؾخمغاع الب٣اء وزالخالي آلازٍغ

ى اإلااؾؿت بؾتراجُجُت َضٝ بلى ههل الكاملت الجىصة بصاعة مً اهُال٢ا ًىضر الخالي والك٩ل  الخٟى١  َو

 .والاؾخمغاع

 

 

 .مً ئدازة الجىدة الشاملت ئلى الخفىر و البقاء : (II-08)الشهل زقم 

 ٞغص ٧ل ًاصي ن ؤ هخى٢٘ وؤن وواضخت، مدضصة إلاخُلباث َب٣ا هيخج ؤن ًجب الجىصة هدؿً ل٩ي                

٣ا مغة، ؤو٫  مً صخُذ بك٩ل ٖمله  . عؾمُت بهىعة اإلاخُلباث َظٍ حٗضًل ؤو الؿاب٣ت للمخُلباث ٞو

 بِكخل                                                                                                              

 "اعزى اهً ٢ؿم                                                                                                         "

جب اإلام٨ىت، الُغ١  ب٩ل الخمحز ؤحل مً ه٩اٞذ ؤن ًجب  ولدؿلُم الخام الغض ى لخد٤ُ٣ ؤَضاٞىا هً٘ ؤن ٍو

 .البُ٘ بٗض ما زضمت وج٣ضًم اإلادضص الى٢ذ وفي الُٗىب مً زالُت مىاٞؿت مىخجاث

 " Burroughs"بغوػ                                                                                                

 َاالء ًم٨ً حىصة بمؿخىي  مهممت وزضماث بمىخجاث ٖمالئها لتزوٍض هٟؿها ملل٨ًُ قغ٦ت ٦غؾذ ل٣ض

خى٢٘ .والاػصَاع الىمى مً الٗمالء غ، ر بدى) الٗلمي مجالها ٣ًضم ؤن ٍو ٤، وجٍُى  وجهيُ٘، وحؿٍى

اثٟها (وزضماث  ص اإلا٘ الخىن٠ُ في م٨خىب َى ٦ما جماما ْو

 .بٗىاًت

 .اإلادضص الى٢ذ وفي ُٖىب بضون  مىاٞؿت مىخجاث ٖمالءها ؾيؿلم

 " I.B.M"م.ب ا قغ٦ت
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 40 م ، 2001 (هٓغ وحهت) الكاملت الجىصة إصاعة اإلاخ٩املت اإلاىهجُت بلى مضزل ٣ُٖلي، ونٟي ٖمغ: اإلاهضع

 :الشاملت الجىدة ئدازة جطبيق فىائد : الثاوي اإلاطلب

 :منها ٖضًضة ٞىاثض الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ التي اإلااؾؿاث جد٤٣

 للماؾؿت، الخىاٞس ي اإلاغ٦ؼ ٖلى الخٟاّ 1-

 البِئت، في اإلاخالخ٣ت الخُٛحراث إلاىاحهت الخغ٦ت مغوهت اإلااؾؿت ج٨ٟل 2-

ُت جدؿً 3-  اإلاىخجت، والؿل٘ الخضماث هٖى

غ جدؿحن ٖلى الٗمل 4-  الٗمل، وؤؾالُب بحغاءاث وجٍُى

اصة 5-  والاؾخمغاع، الب٣اء ٖلى اإلااؾؿاث ٢ضعة ٍػ

 الجىصة، جدؿحن ؤحل مً اإلاؿاولُت جدمل ٖلى الٗاملحن حصج٘ اإلااؾؿت صازل بُئُت ْغوٝ زل٤ 6-

٤ في اإلااؾؿت ٢ابلُت جدؿحن 7- ؼ اجهمىخجا حؿٍى  الٗمالء، لضي اجهنىع  وحٍٗؼ

اصة 8- خماصًت ٍػ  اإلااؾؿاث مً ٞال٨ثحر البضاًت، مً صخُذ بك٩ل الٗملُاث ؤصاء مً اإلااؾؿت جم٨ً ٌٗني الٖا

ا ًم٨ً الٗاإلاُت  .الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ في اجهججاع زال٫ مً الٟىاثض َظٍ خ٣٣ذ اههؤ اٖخباَع

 :و الك٩ل الخالي ًىضر الٟىاثض التي جد٣٣ها اإلااؾؿاث مً جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت

 .الفىائد اإلاخخلفت لخطبيق ئدازة الجىدة الشاملت و الىاججت عً عامل الاعخمادًت: (II-10)الشهل زقم 

 بصاعة الجىصة الكاملت

٘ ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت  ٞع

جد٤ُ٣ الغيا لضي الٗمالء و الؿٗاصة في 

هٟىؾهم، مً زال٫ ؾلٗت او زضمت طاث 

 مؿخىي حىصة ٖالي ًبلٜ خض ال٨ما٫

 الب٣اء و الاؾخمغاع و الخٟى١ ٖلى آلازٍغً

خهت 

ؤ٦بر في 

 الؿى١ 

حىصة 

 ٖالُت

جسٌُٟ 

 الخ٩ال٠ُ 

جدؿحن 

.الجىصة  
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ت الؿُض،٢ًاًا واؾماُٖل الخىاوي  الهالر مدمض :اإلاهضع . ،  62 م ، 2،1999ٍ مهغ، الجامُٗت، الضاع مٗانغة، بصاٍع

  

 الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ

اصة خماصًت الث٣ت صعحت ٍػ  والٖا

 اهسٟاى

 مٗض٫

 الٗمل صوعان

ت عوح  مٗىٍى

 لضي ٖالُت

 الٗاملحن

 وػٍاصة

 خماؾهم

 للٗمل

 اهسٟاى

 ج٩لٟت

 الٗمل ؤصاء

 ٞغنت

 لخدمُل ؤًٞل

 اإلاؿتهل٪

 مخمحزة بإؾٗاع

اصة  الجاهب ٍػ

 الاًجابي

ل  لأل٢اٍو

 وألاخاصًث

 بٗضص الاخخٟاّ

 مً ٦بحر

 حجم و الٗمالء

 ا٦بر ؤٖما٫

اصة  ؤلاهخاحُت ٍػ

 الخ٩لٟت اهسٟاى و

اصة  اليكاٍ ٞٗالُت ٍػ

٣ي  ٖلى والخهى٫  الدؿٍى

 اإلابُٗاث مً ؤٖلى بًغاصاث

 عزذ ؤٖلى للمىٓمت
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 :خاجمت الفصل

 مغخلت ٧ل زُىاث بج٣ان زال٫ مً اإلااؾؿت في الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ مغاخل الٟهل َظا في اؾخٗغيىا

ت جُب٣ُه، ومخُلباث إلاىهج َظا لخُب٤ُ اؾخسضمها ًم٨ً التي وألاصواث  و٦ظا اإلااؾؿت، ججىيها التي الٟىاثض مٗٞغ

 .اجهؤصوا

 جدضًض زمت ومً وعؾالتها عئٍتها نُاٚت زال٫ مً وطل٪ اإلااؾؿت في جإزحرا الكاملت الجىصة بصاعة ولخُب٤ُ

 .اإلاؿخ٣بلُت بؾتراجُجُتها

 و٢ض اإلاؿخمغ، الخدؿً هدى الاججاٍ بلى ٌاجضٞ٘ بدُث الخىُٓمُت الث٣اٞت حُٛحر في جإزحر الجىصة بصاعة لخُب٤ُ ٦ما

 جُب٤ُ بىاؾُت ز٣اُٞت حُٛحراث بخضار في الٟكل خض بلى جهل مخٗضصة نٗىزاث الث٣افي الخُٛحر َظا ًىاحه

 .اإلااؾؿت ٖلى ؾلبا ًى٨ٗـ مما الكاملت الجىصة بصاعة مىهج
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: الفصل الثالح

واقع جطبيق ئدازة الجىدة الشاملت في 

 GL2/Z فسع – مإطظت طىهاطساك 
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 :مقدمت

ت الا٢خهاصًت للماؾؿت ًم٨ً      ٘ الجؼاثٍغ ؼ بم٩اهُاتها اإلااصًت مىه مضازل ٖضة زال٫ مً ؤصائها مؿخىي  ٞع  ا حٍٗؼ

جد٨م في َظٍ اإلاضازل، ٞةهه ًم٨ً للماؾؿت الٗمل ا٫ ؾهىلت لٗضم وهٓغا .الخ٨ىىلىجي مؿخىاَا وعٞ٘ واإلاالُت

 ٘ ت مىاعصَا مؿخىي  ٖلى ٞع  .م٣بىلت جىاٞؿُت ويُٗت جد٤ُ٣ بٛغى اإلاخاخت ؤلام٩اهُاث ْل في البكٍغ

و في َظا الٟهل ؾٝى هخُغ١ بلى جُب٤ُ الجاهب الىٓغي  بدُث ٢ؿمىاٍ بلى مبدثحن ، اإلابدث ألاو٫ ًخمثل 

غان ، و اإلابدث الثاوي -  GL2/Zفي ج٣ضًم ماؾؿت ؾىهاَغا٥ ٕٞغ جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي  ٖباعة ًٖ : بإعػٍى َو

 . وا٢٘ جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت 
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.  GL2/Zهظسة عامت خىى مإطظت طىهاطساك و مسلب : اإلابدح ألاوى 

خيت لشسلت طىهاطساك : اإلاطلب ألاوى  . امدت جاٍز

حٗخبر قغ٦ت ؾىهاَغا٥ ًٖ همىطج حؼاثغي ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ٌؿخىحب الضعاؾت بما جد٣٣ه مً اهجاػاث و 

غ بلى بَاع ٖام ًىضر الخُىع  بم٩اهُاث جًٗها في نضاعة مجا٫ وكاَها، و لظل٪ ٞؿيخُغ١ زال٫ َظا الخ٣ٍغ

خي لهظٍ الكغ٦ت و  . ، زم صعاؾت ٩َُلها الخىُٓميؤَضاٞهاالخاٍع

خي لظىهاطساك  الهاصع ٢بل الاؾخ٣ال٫ الصخغاوي ب٣هض الخسلو مً جضاُٖاث ٢اهىن الىِٟ : الخطىز الخاٍز

ت باؾخ٣اللها بصاعة للُا٢ت و  و اإلا٨غؽ لالخخ٩اع الكغ٧اث الٟغوؿُت للىِٟ الجؼاثغي، ؤوكإث الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

اإلادغو٢اث، جًمً مغا٢بت  حؿُحر َظا ال٣ُإ، ٦ما حؿعى إنهاء الؿُاؾت هُُٟت الؿاثضة ، و مً ؤحل صٖم 

ىُت 31/12/1963: الهاصع في 63/491َظٍ ؤلاصاعة نضع اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م   ن اإلا٣غع إوكاء الكغ٦ت الَى

٤ اإلادغو٢اث  . (SONATRACH)لى٣ل و حؿٍى

غ 1964الٟغوس ي الىاجج ًٖ مٟاوياث – و اهُال٢ا مً الاجٟا١ الجؼاثغي   لخىُٓم ٢ُإ اإلادغو٢اث و جٍُى

ت، جم اؾدبضا٫ ٢اهىن الىِٟ الصخغاوي باجٟا١ قغا٦ت ًًمً مؿاَمت   ؾىهاَغا٥الهىاٖت الجؼاثٍغ

٤ اإلادغو٢اث ٖبر ٧ل مغاخل  َظٍ الهىاٖت بالجؼاثغ، و ًىهي اخخ٩اع بمسخل٠ اإلاىاعص في مجا٫ ه٣ل و حؿٍى

ش66/22: لُيخ٣ل َظا الضوع اهُال٢ا مً ال٣غاع ع٢م . الكغ٧اث الٟغوؿُت لها  مً 22/09/1966:  الهاصع بخاٍع

٤ اإلادغو٢اث ل، و حؿٍى ىُت للبدث،  بهخاج، ه٣ل، جدٍى ٤ بلى قغ٦ت َو  جم 24/02/1971ؤما في . الى٣ل و الدؿٍى

ت، ٞإنبدذ ؾىهاَغا٥ بظل٪ ًض َظٍ الؿلُت  جإمُم ٢ُإ اإلادغو٢اث مً َٝغ الؿلُت الٗمىمُت الجؼاثٍغ

 ماؾؿت 17ؤُٖض ٩َُلتها جبٗا للخُىعاث الخانلت الؾُما الا٢خهاصًت منها، بةوكاء   1981و في . ٖلى ال٣ُإ

اث٠ ج٨مُلُت ُت لها ْو  .ٖٞغ

و ٢ض جىالذ الخُىعاث التي مغث بها ؾىهاَغا٥ ختى ؤنبدذ قغ٦ت باإلاىٓىع ال٣اهىوي مجم٘ َا٢ىي مً 

ت جًم  ني و الضولي 154اإلاىٓىع الا٢خهاصي طاث مدٟٓت ؤوكُت مخىٖى حن الَى ُت ٖلى اإلاؿخٍى  ماؾؿت ٖٞغ

ني و 105) البحرو، : ، خايغة في الٗضًض مً الضو٫ ؤَما( ٖلى اإلاؿخىي الضولي49 ماؾؿت ٖلى اإلاؿخىي الَى

 .اه٩لترا، اؾباهُا، اًُالُا، مالي، الىُجغ، مهغ و لُبُا
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 اله٩ُل الخىُٓمي إلااؾؿت ؾىهاَغا٥: (III-10)الك٩ل ع٢م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عثِـ اإلاضًغ الٗام

 اإلاجلـ الخىُٟظي ألامحن الٗام

 لجىت الٟدو و الخىحُه

ىت  ألامً الضازلي للماؾؿت عثِـ الخٍؼ

ؤوكُت 

 اإلاىب٘

ؤوكُت 

 الى٣ل

 ؤوكُت

 اإلاهب

 ؤوكُت

٤  الدؿٍى

 اإلاجلـ الخىُٟظي

 

ىت  عثِـ الخٍؼ

 

 لجىت الٟدو و الخىحُه

 

 لجىت الٟدو و الخىحُه

 

 اإلاجلـ الخىُٟظي

ىت  عثِـ الخٍؼ

 لجىت الٟدو و الخىحُه

 

 لجىت الٟدو و الخىحُه
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 : ؤلٟا، و ًدخل الهضاعة ٖاإلاُا مً زال٫ ٧ىهه٦120ما ٣ًضع حجم مجم٘ ؾىهاَغا٥ بدىالي 

٣ُا .ؤ  ت في اٍٞغ . ؤو٫ قغ٦ت هُُٟت و ٚاٍػ

. ؤو٫ قغ٦ت ٚاػ في البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ .ب 

. (GPL )زالث مهضع في الٗالم لٛاػ البترو٫ اإلامُ٘  .ج 

. ( GNL)عاب٘ مهضع في الٗالم للٛاػ الُبُعي اإلامُ٘  .ص 

. زامـ مهضع في الٗالم للٛاػ الُبُعي .ٌ 

 .ؾاصؽ قغ٦ت ٖاإلاُا مً خُث اخخُاَاث و بهخاج الٛاػ الُبُعي .و 

:  طىهاطساكأهداف

 الخى٣ُب ٖلى اإلادغو٢اث و اؾخٛاللها .

 شخً، اؾخٛال٫ و حؿُحر َظٍ الكب٩اث ،ً غ قب٩اث ه٣ل اإلادغو٢اث، جسٍؼ . جٍُى

 جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي و مٗالجخه .

 ٣ها غ اإلادغو٢اث و حؿٍى ل و ج٨ٍغ جىمُت مسخل٠ اليكاَاث اإلاكتر٦ت في الجؼاثغ في الخاعج م٘ قغ٧اث .جدٍى

ت و ؤحىبُت ، و الاقترا٥ في عؤؽ اإلاا٫ و في ال٣ُم اإلاى٣ىلت ألازغي  . حؼاثٍغ

 ل البالص باإلادغو٢اث ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ و البُٗض  .جمٍى

  ٘صعاؾت ٧ل وكاَه له ٖال٢ت مباقغة بهىاٖت اإلادغو٢اث و ٧ل ٖمل ًترجب ٖىه ٞاثضة ٖلى مجم

 .ؾىهاَغا٥

 :وشاطاث طىهاطساك

 :بن جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا اؾخىحب مً ؾىهاَغا٥ ال٣ُام بٗضة وكاَاث هي

 :الخىقيب و الاطخنشاف

 بدىى 1980و حٗخبر َظٍ ألازحرة مً ؤَم اإلاغاخل في الهىاٖت البترولُت خُث قهضث ؤو٫ ؤقٛا٫ ؾىت 

الكل٠ و طل٪ باللجىء بلى ٣ٖىص الكغ٦ت م٘ الكغ٧اث ألاحىبُت هٓغا لطخامت اإلاكغوٕ، بِىما ٖملُت 

ا خُث جم ا٦دكاٝ ؾىت   . ؾخت آباع منها زالزت آباع للبترو٫ و ألازغي للٛاػ2001الاؾخ٨كاٞاث ٞهي جخم ؾىٍى

 :ؤلاهخاج

حٗخبر َظٍ الٗملُت ٦مغخلت مىالُت لٗملُت الخى٣ُب و الا٦دكاٝ، ٞٗملُت بهخاج الٛاػ الُبُعي ؤهُل٣ذ ؾىت 

ذ ٖملُت ؤلاهخاج جُىعا َاما زانت بٗض 1985 بِىما ٖملُت بهخاج البترو٫ اهُل٣ذ ؾىت 1961 ، ٞٗٞغ
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 ٣ٞض ونل 2000 اما في ؾىت 1995في  3 ملُىن م113اإلاكاع٦ت ألاحىبُت بدُث ؤن بهخاج الٛاػ الُبُعي سجل 

 .3 ملُىن م134ٚاًت 

ق ألاهابيب  :الىقل عً طٍس

ل و الخىػَ٘ اإلادلُت و ألاحىبُت و َى وكاٍ ًخم  و تهضٝ ٖلى عزِ الخ٣ى٫ و مغا٦ؼ ؤلاهخاج بمهاو٘ الخدٍى

خِل بترولُىم  ما مً الكغ٧اث ألاحىبُت(GF)، ٚاػ ٞغوؿا (BP)باالؾخٗاهت بكغ٧اث ؤحىبُت ٦كغ٦ت بٍغ  .، و ٚحَر

 : جمييع الغاش الطبيعي

ت و ًٓهغ طل٪  جمل٪ ؾىهاَغا٥ خالُا ؤعب٘ مغا٦ؼ ؤو مغ٦باث للخمُُ٘، بط جمل٪ زبرة مٗخبرة في الهىاٖاث الٛاٍػ

بازخاللها اإلاغجبت الغابٗت في ؾلم ؤ٦بر الكغ٧اث اإلامىهت للٛاػ  في الٗالم، ٦ما ججضع ؤلاقاعة ٖلى ان ؤو٫ مغ٦ب 

 .للخمُُ٘ في الٗالم جم اوكاءٍ في الجؼاثغ بإعػٍى

ق  :الدظٍى

 جدملذ ؾىهاَغا٥ ٖملُت جىػَ٘ اإلاىخىحاث الىُُٟت و مًاٖٟت ه٣اٍ 1980بٗض جإمُم ماؾؿاث الخىػَ٘ في 

٘ ناصعاتها في ألاؾىا١ الٗاإلاُت  .البُ٘ لٞغ

ب إلااؾؿت ؾىهاَغا٥  : وخداث الشسلت  بًُاع ؾامي و اللظًً 14500 ؤل٠ ٖامل مً بُنهام 37حؿخٖى

 . مً اإلاجمٕى الٗام %40ًمثلىن 

غ البترو٫، خُث جخمغ٦ؼ وخضاث جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي  حكمل الكغ٦ت ٖلى وخضاث جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي و ج٨ٍغ

 :في ٧ل مً ؤعػٍى و ؾ٨ُ٨ضة، ُٞما ًسو وخضاث ؤعػٍى هي

GL4/Z,GL2/Z,GL1/Z و ٢ض ا٢خهغث صعاؾدىا بمغ٦ب ، GL2/Z.  
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  .GL2/Zوشأة مسلب : اإلاطلب الثاوي

٨ُت إوكاء GL2/Zمغ٦ب   اخضر مهى٘ لخمُُ٘ الٛاػ الُبُعي في الجؼاثغ، خُث جم ببغام ٣ٖض م٘ قغ٦ت ؤمٍغ

 م مً الٛاػ الُبُعي 41.251 و ؤهجؼ لخمُُ٘ 15/04/1977 و جم اهُال٢ا ؤقٛاله الهىضؾُت في 09/02/1976في 

ت لخاس ي الغمل، و ٧ان ؤو٫ بعؾا٫ للٛاػ الُبُعي اإلامُ٘ في   .20/07/1981ًىمُا، و آلاحي مً الخ٣ى٫ الٛاٍػ

غان 40 ٧لم و ٖلى بٗض 2 في الكما٫ الكغقي لبلضًت بُُىة ٖلى بٗض ٣ًGL2/Z٘ مغ٦ب   ٧لم مً والًت َو

 . ٧لم و ٚغب ؤعػٍى 8بالخدضًض في اإلاى٣ُت الهىاُٖت ؤعػٍى ٖلى بٗض خىالي 

 :و ًخ٩ىن مً زالزت مىا٤َ نىاُٖت و هي

 اإلاى٣ُت الهىاُٖت لإلهخاج . 

  (...الهىاء، بداع اإلااء، ال٨هغزاء)اإلاى٣ُت الهىاُٖت للمىخجاث الالػمت بٗملُت ؤلاهخاج. 

  اإلاى٣ُت الهىاُٖت لخمُُ٘ الٛاػ الُبُعي و جخ٩ىن مً ؾخت ٢ُاعاث لٗبىع الٛاػ اإلامُ٘ بؿٗت بهخاج

 .م مً الٛاػ الُبُعي ًىمُا11000: مخىؾُت ج٣ضع ب

ً و الخصدًس  : ؤلاهخاج و الخخٍص

 :جدخىي خل٣ت ؤلاهخاج ٖلى الٗىانغ الخالُت

 22 مغخل (Chaudières)في الؿاٖت2760:  بؿٗت بحمالُت ج٣ضع ب ًَ . 

 03 مُٛا وا60ٍ وخضاث إهخاج ال٨هغزاء ؾٗت الىاخضة. 

 03 في الؿاٖت135 وخضاث إهخاج بساع اإلااء ؾٗت الىاخضة ًَ . 

  الؿاٖت/  م19800مدُت لطخ ماء البدغ بؿٗت. 

  الؿاٖت/ م 5100مدُت َىاثُت بؿٗت. 

  م ًىمُا 54000:  ؾاثل ٣ًضع بهخاج الىخضة بــ53 ٚاػي و 161الؿاٖت منها / م214وخضة إهخاج بؿٗت

 :مىػٖت ٧الخالي

  ًىمُا623: البروزان ًَ . 

 ًىمُا448: البىجان ًَ . 

 ًىمُا168: الٛاػولحن ًَ . 

ً ٞىجض ما ًلي  :ؤما في ما ًسو الخسٍؼ

 03 الٛاػ الُبُعي اإلامُ٘ ؾٗت الىاخضة ً  .م12500 زؼاهاث لخسٍؼ
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  الؿاٖت/ م17500مطخت الٛاػ الُبُعي بؿٗت. 

  الٛاػولحن بؿٗت ً  .م29000زؼاهحن لخسٍؼ

  حؿخ٣بل البىازغ مً الخاعج للىالًاث اإلاخدضة  ) ؤهابِب جدمُل 10عنُٟحن لخهضًغ جدخىي ٖلى

٨ُت و ؤوعوزا   (ألامٍغ

 .مصالح اإلاسلب و وظائفها: اإلاطلب الثالح

ُٟخه مغا٢بت جدغ٧اث ألاشخام،  : قظم ألامً .1 جخمثل مهالخت في ألامً و جىػَ٘ ج٣ىُت و اإلاغا٢بت ْو

ً و ٦ظا خغ٦ت الؿُاعاث، و حؿخٗمل ٦ظل٪ ٧امحراث للمغا٢بت و َظا ما ًجٗل صوعَا  الٗما٫ منهم و الؼاثٍغ

 .مهم مً ؤحل يمان ألامً صازل اإلاغ٦ب و و٢اًت الٗما٫ مً الخىاصر

الم و الدؿُحر و الكاون ال٣اهىهُت، ج٨مً  : قظم اإلااليت .2 ىت، ؤلٖا جخمثل مهالخه في اإلاداؾبت الٗامت، الخٍؼ

ل او  ُٟتها في ؤنها اإلاؿحر اإلاالي و اإلاداؾبي للمغ٦ب، بط ج٣ىم باالزخُاع اإلاالي ألامثل ؾىاء ٖلى اإلاضي الٍُى ْو

 .ال٣هحر

ت و الخٟخِل، مهمخه اإلاغا٢بت الُىمُت  : قظم الخقىيت .3 جخمثل مهالخه في الضعاؾاث، الخجاعب اإلاسبًر

ُت ؤلاهخاج، ٦ما ج٣ىم بتزوٍض ؤلاصاعة و اإلاهالر ألازغي باإلاٗلىماث ًٖ الجىاهب  للخجهحزاث و بالخالي لىٖى

 .الخ٣ىُت باإلاغ٦ب، و ٦ظا ٢ُامها بخىحُه الضعاؾاث و البدىر الخ٣ىُت

ت .4 ت اإلاىازد البشٍس ُٟتها يمان اإلاىحىصاث مً اإلاىاعص  : مدًٍس ً، ْو جخمثل مهالخها في الخمهحن و الخ٩ٍى

ت ل٩ل مهلخت باإياٞت بلى حؿُحر و جىُٓم الٗما٫ و ٦ظا الخ٨ٟل بمجا٫ جغ٢ُتهم اإلاهىُت و طل٪  البكٍغ

يُت   .بىي٘ زُِ ج٩ٍى

له بلى : قظم ؤلاهخاج .5 جخمثل مهالخه في الخسُُِ، الخدًحر و ؤلاعؾا٫، مهمخه جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي و جدٍى

بغوزان، بىجان و ٚاػولحن باإياٞت بلى الخيؿ٤ُ بحن الُلب و ٦مُت ؤلاهخاج اإلاىاؾبت لخُُٛت طل٪ بلى 

 .حاهب خٟٔ وخضاث ؤلاهخاج

ُٟتها جلبُت حمُ٘ اإلاخُلباث مً اللىاػم و : الىطائل العامت .6 جخمثل مهالخت في الخضبحر و الى٣ل ْو

حر الى٣ل للمؿخسضمحن  .الخجهحزاث م٘ جٞى

مهمتها جهلُذ و خٟٔ ججهحزاث ؤلاهخاج لخٟاصي ؤي ُٖل ؤو جى٠٢، جىُٟظ الخٛحراث اإلاٗلً ٖنها : الصياهت  .7

ت الؿحر الخؿً للمغ٦ب  .بُلب مً اإلاهالر الخ٣ىُت، َظا ما ًجٗلها طاث اَمُت بالٛت جًمً بؾخمغاٍع

جخمثل مهالخها في الخإمحن ، الًمان الاحخماعي و الًمان الهخي مهمتها جإمحن حمُ٘ : اإلاظخخدمين .8

ت للمغ٦ب، جإمحن الاحخماُٖت و الُلبُت لألشخام  .ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

9. ً ً، مهمخه قغاء و حؿُحر ٢ُ٘ الُٛاع اإلاؿدبضلت و : قظم الخمٍى جخمثل مهالخه في الكغاء و الخسٍؼ

ت الالػمت لإلهخاج  .الخجهحزاث الخانت باإلاغ٦ب و ٦ظا اإلاىاص ال٨ُماٍو
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ُٟتها بصزا٫ ؤخضر الخ٣ىُاث الخ٨ىىلىحُت في الاؾخٛال٫ و طل٪ لدؿهُل الٗمل بالىخضة :خليت ؤلاعالم .10  ْو

 .و حٗلها جىا٦ب ال٣ىة الخالُت

 .هي ال٣ؿم الظي ٌٗمل ٖلى جؼوٍض اإلاغ٦ب بالىزاث٤ الالػمت: خليت الخىظيم .11

مهمتها اإلاداٞٓت ٖلى ؾالمت حى الٗمل صازل اإلاغ٦ب و طل٪ بىي٘ التزاماث : العالقاث الخاصت بالعمل .12

 .و ٢ىاهحن جٟغى ٖلى الٗما٫

ت في خالت : اإلاسلص الصحي .13 حر وؾاثل الٗالج الًغوٍع ُٟخه الؿهغ ٖلى ؾالمت و صخت اإلاؿخسضمحن بخٞى ْو

 .و٢ٕى خىاصر صازل اإلاغ٦ب

ايُت و : قظم اليشاطاث و السعاًت .14 َظا ال٣ؿم ٨ًمً صوعٍ في مأل ؤو٢اث الٟغاٙ ٖىض الٗما٫ بيكاَاث ٍع

يهُت و اؾخُالُٖت  .عخالث جٞغ
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 GL2/Zالهيهل الخىظيمي إلاسلب جمييع الغاش الطبيعي : (III-11)الشهل زقم 

  

ت الٗامت  اإلاضًٍغ

ُت  مهلخت الٟٖغ

 مهلخت الخىُٓم

 مهلخت ألامً الضازلي

ُت لالؾخٛال٫ ت الٟٖغ  اإلاضًٍغ

صاثغة 

 ؤلاهخاج

صاثغة 

 الهُاهت

صاثغة 

ً  الخمٍى

صاثغة 

 اإلاؿخسضمحن

صاثغة 

 اإلاىاعص

صاثغة 

 الىؾاثل

صاثغة 

 اإلاالُت

صاثغة 

 ألامً

صاثغة 

 الخ٣ىُت

صاثغة ألاقٛا٫ 

 الٗمىمُت
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ت النفاءاث واقع: اإلابدح الثاوي  :طىهاطساك مإطظت في الشاملت الجىدة ئدازة جطبيق على أثسها و البشٍس

ت اإلاىاعص حؿُحر ٖملُت بن    اث في البكٍغ ت اإلاضًٍغ ت هٓغا مخُاب٣ت ألاعبٗت الجهٍى ت مؿخىي  ٖلى الدؿُحر إلاغآٍػ   اإلاضًٍغ

ت ؤو  ت إلاجم٘ ؾىهاَغا٥ بالجؼاثغ الٗانمت ؾىاءا باليؿبت لؿُاؾت اإلاىاعص البكٍغ ت للمىاعص البكٍغ اإلاغ٦ٍؼ

ب، الخ٣ُُم ألاصاء، ألاحىع، الخىاٞؼ ٠ُ ، الخضٍع ت، الخْى بلخ، خُث مً زال٫ ....جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

٣ت  ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت في َظٍ ألاوكُت هضع٥ مضي الاَخمام ال٨بحر الظي جىلُه ماؾؿت ؾىهاَغا٥ بٍُغ

ت مسخل٠  ا إلاىاعصَا البكٍغ  اإلاضازل وجُب٤ُ طل٪ في اإلاخبٗت لإلحغاءاث اإلاؿخمغ بالخدضًث ألاوكُتحؿُحَر

ت اإلاىاعص حؿُحر في الخضًثت  .البكٍغ

 : الاطخبيان وجدليل دزاطت: اإلاطلب ألاوى 

ت ال٨ٟاءاث مؿاَمت ؤَمُت مضي مً الخإ٦ض بٛغى اث في الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ في البكٍغ ت اإلاضًٍغ  الجهٍى

 م٘ الصخهُت اإلا٣ابالث مً الٗضًض بةحغاء ٢مىا -اعػٍى–ٕٞغ جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي  ؾىهاَغا٥ إلااؾؿت ألاعبٗت

ً اإلاؿاولحن إل الٗما٫ وبٌٗ واإلاؿحًر  اؾخبُان وجىػَ٘ وبٖضاص وؤلال٨تروهُت الىع٢ُت الىزاث٤ مسخل٠ ٖلى وؤلَا

 .ألاعب٘ اإلاضًغاث ٖما٫ مً ٖضص ٖلى

ت الٗما٫ مً مباقغة اإلاٗلىماث الؾخ٣اء اؾخبُان بحغاء البدث مىيٕى ًخُلب خُث  ووحهاث آعاءَم وإلاٗٞغ

م  .بالبدث الٗال٢ت طاث اإلاىايُ٘ بٌٗ خى٫  هَٓغ

ٖباعة م٣ؿمت ٖلى ؤخض ٖكغ مدىعا  (63) و ؾخىن زالزت الاؾخبُان جًمً ل٣ض : وثباتها ألاداة صدر  -1

الصخو للمؿخ٣ص ي و للخإ٦ض مً زباث ألاصاء جم  بالخهاثو اإلاخٗل٤ ٖكغ الثاوي للمدىع باإياٞت 

 بهُٛخه الاؾخبُان لٗباعاث الضازلي لالحؿا١ Cronbach Alpha (٦غوهبار ؤلٟا)اؾخسغاج مٗامل 

 مغجٟ٘ (% 93 ) الثباث مٗامل ؤن   (ؤلٟا ٦غوهبار)ول٩لمخٛحر، خُث ًالخٔ مً ٢ُم  ال٩لُت النهاثُت

غاى ومىاؾب  .(%60)اإلا٣بى٫ والبالٜ  ألاصوى بالخض م٣اعهت حُضة وؿبت وهي الضعاؾت أٚل

 اؾخسضام جم الٟغيُاث صخت وازخباع الضعاؾت ؤؾئلت ًٖ لإلحابت : اإلاظخخدمت ؤلاخصائيت ألاطاليب -2

 البرهامج باؾخسضام الخاؾىب بلى اإلاُُٗاث وبصزا٫ جغمحز جم خُث والخدلُلي، الىنٟي ؤلاخهاء ؤؾالُب

: ًلي ما بلى للخىنل 15 وسخت ( SPSS ) ؤلاحخماُٖت للٗلىم ؤلاخهاجي

ظٍ زهاثهها، وبْهاع الضعاؾت ُٖىت لىن٠ وطل٪ الىنٟي ؤلاخهاء م٣اًِـ-  اإلاخىؾِ هي ألاؾالُب َو

ت والاهدغاٞاث الخؿابي  جىاػلُا؛ مخٛحر آ٫ ٖباعاث وجغجِب الضعاؾت ؤؾئلت ًٖ لإلحابت اإلاُٗاٍع

ت- ت ؾبحرمان الاعجباَاث مهٟٞى  والخابٗت؛ اإلاؿخ٣لت الضعاؾت مخٛحراث بحن الاعجباَُت الٗال٢اث إلاٗٞغ

 جُب٤ُ)الخاب٘ اإلاخٛحر ٖلى اإلاؿخ٣لت اإلاخٛحراث وجإزحر الضعاؾت همىطج نالخُت الزخباع اإلاخٗضص الاهدضاع جدلُل-

؛ (الكاملت بصاعةالجىصة

  الخاب٘؛ اإلاخٛحر ٖلى اإلاؿخ٣لت اإلاخٛحراث جإزحراث  الزخباع (One Way ANOVA)ألاخاصي الخباًً جدلُل- 

  الخاب٘؛ باإلاخٛحر الخيبا مٗاصلت في اإلاؿخ٣لت اإلاخٛحراث صزى٫   إزخباع Stepwiseاإلاخضعج  اإلاخٗضص الاهدضاع جدلُل-

 مخىؾُه ؤن الكاملت الجىصة بصاعة بخُب٤ُ اإلاخٗل٤ اإلاخٛحر صعاؾت مً ًٓهغ : الىصفي ؤلاخصاء مقاًيع-1-2-

 الجىصة بىٓام الخ٣ُض الًغوعي  مً) 12 ع٢م  ال٣ٟغة اخخلذ ٢ض و ( 0.71 ) مُٗاعي   واهدغاٝ ( 3.63)بلٜ

 خحن في (  (1.001 مُٗاعي  واهدغاٝ ( 4.06 ) بلٜ خؿابي بمخىؾِ ألاولى اإلاغجبت (ومؿخمغ صاثم بك٩ل واإلاىانٟاث
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ت الخ٩لٟت وجسٌُٟ الؼزىن  بغيا اإلاخٗل٣ت الٗمل  ؤَضا15ٝ ع٢م ال٣ٟغة حاءث  الخىاػ٫  ًم٨ً ال الٗمل وؾٖغ

 .(بها الالتزام ًٖ الخسلي ؤو ٖنها،

 مً ًٓهغ آما ،( 1.39 ) مُٗاعي  واهدغاٝ ( 3.23 ) بلٜ خؿابي بمخىؾِ البٗض َظا ٣ٞغاث بحن ألازحرة اإلاغجبت في

لب الخؿابُت اإلاخىؾُاث  حُض مؿخىي  وحىص ٖلى ًض٫ مما مغجٟٗت بضعحت حاءث اإلاخٛحر َظا ؤن ٣ٞغاث أٚل

  .الكاملت الجىصة إصاعة جُب٤ُ مً وم٣بى٫ 

ت ال٨ٟاءة مٟهىم بىيىح ال٣ى٫  ألاؾئلت ًم٨ً باقي إحاباث و٦سالنت ٕٞغ  ؾىهاَغا٥ ماؾؿت ٖما٫ لضي البكٍغ

حر اإلاخىؾِ والاَخمام اعػٍى ،  .وجضُٖمها جىمُتها ألؾالُب ال٩افي ٚو

 الٗال٢اث حمُ٘ بإن الاعجباَاث حضو٫  مً ًخطر : الدزاطت مخغيراث جميع بين الازجباطيت العالقاث2-2-

لت الاعجباَُت
ّ
ىض بخهاثُا صا اث ٖو ت لل٨ٟاءاث اإلاؿخ٣لت اإلاخٛحراث بحن بًجابُت مؿخٍى  الجىصة بصاعة وجُب٤ُ البكٍغ

 مخٛحر ٧ل مؿخىي  ٖلى ؤو ال٨لي اإلاؿخىي  ٖلى ،ؾىاء جاب٘ ٦مخٛحر مؿٗىص خاس ي ؾىهاَغا٥ ماؾؿت في الكاملت

ت ال٨ٟاءاث بحن ؤلاعجباَُت للٗال٢ت ؤلاحمالُت ال٣ُمت بلٛذ ٢ض خضٍ،و ٖلى  الكاملت الجىصة بصاعة وجُب٤ُ البكٍغ

ت لل٨ٟاءاث الٟاٖل الضوع  جاآص بًجابُت ٢ُمت وهي (  % 56.1)   ٩٦ل  الجىصة بصاعة بخُب٤ُ ٖال٢تها في البكٍغ

 مٟهىم م٘ (% 65.9 ) بيؿبت (الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ) الخاب٘ البٗض م٘ الٗال٢اث ؤ٢ىي  ٧اهذ خُث الكاملت

ت ال٨ٟاءاث ظا .البكٍغ ت ال٨ٟاءاث ؤن ٖلى ٢اَ٘ صلُل َو  الكاملت، الجىصة بصاعة جُب٤ُ في حّضا حضا مهمت البكٍغ

 الٗال٢ت وؿبت لخضوي ًاصي مما حُض طل٪ ٨ٌٗـ ال وجضُٖمها جىمُتها ؤؾالُب زال٫ مً بها الاَخمام وا٢٘ ل٨ً

ت بال٨ٟاءاث الخانت مؿخ٣لت واإلاخٛحراث الخاب٘ اإلاخٛحر بحن ؤلاعجباَُت  ؤن الخٓىا آم (% 53.6 ) وؿبت بلى البكٍغ

 . 20.1%))بيؿبت  الخم٨حن اإلاؿخ٣ل اإلاخٛحر م٘ الٗال٢اث ٧اهذ َظٍ ؤي٠ٗ

 : الخابع واإلاخغير اإلاظخقلت اإلاخغيراث بين ؤلازجباطيت العالقت اخخباز: اإلاطلب الثاوي

م٨ً ٣ت باؾخسضام الخُي الاهدضاع جدلُل زال٫ مً طل٪ ٍو  صاللت مؿخىي   ٖىضEntry الهٛغي  اإلاغبٗاث ٍَغ

ب،)هي اإلاؿخ٣لت اإلاخٛحراث خُث 0.05 ت، بصاعة الضازلي، الاجها٫ الخدٟحز، الخضٍع  الخضًثت الخ٨ىىلىحُاث اإلاٗٞغ

ت، ال٨ٟاءاث بدىر والاجها٫، للمٗلىماث ٤ البكٍغ  بصاعة جُب٤ُ)َى الخاب٘ واإلاخٛحر (والخم٨حن الضازلي الدؿٍى

 وجضُٖم جىمُت ؤؾالُب بحن الخُي الاعجباٍ مٗامل ٞةن ومىه (.(1)ؤهٓغ الجضو٫ ع٢م )،  (الكاملت الجىصة

ت ال٨ٟاءاث  الض٢ت ومضي بُنها، مخىؾِ اعجباٍ َىا٥ ؤي (% 56.1 ) َى الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ وزحن البكٍغ

 جىمُت ألؾالُب ٌٗىص الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ مً (% 31.5 ) ؤن بمٗنى ،(%31.5)َى الخاب٘ اإلاخٛحر ج٣ضًغ في

ت، ال٨ٟاءاث وجضُٖم  .الخُإ ؤو ٖكىاثُت ٖىامل ؤو ؤزغي  لٗىامل جغح٘  ( 68.5  % )اإلاخب٣ُت واليؿبت البكٍغ

  : اإلاخغيراث بين الازجباطاث اخخباز -1

 مالثمت يمان ؤحل مً وطل٪ الازخباعاث بٌٗ بحغاء جم الٟغيُاث الزخباع الاهدضاع جدلُل جُب٤ُ ٢بل

 زال٫ مً اإلاؿخ٣لت اإلاخٛحراث بحن ٖا٫ٍ  اعجباٍ وحىص ٖضم زال٫ مً وطل٪ الاهدضاع جدلُل الٞتراياث اإلاُُٗاث

 اإلاخٛحراث مً مخٛحر  ل٩ل  (Tolerance) به اإلاؿمىح الخباًً وازخباع  (VIF )الخباًً جطخم مٗامل خؿاب

 ؤ٢ل به اإلاؿمىح الخباًً ٢ُمت هذ٧او ( 10 ) ًخجاوػ  للمخٛحر(VIF) الخباًً جطخم مٗامل ان٥ بطا خُث اإلاؿخ٣لت،

ظا ؤزغي  مؿخ٣لت مخٛحراث بحن ٖا٫ٍ  اعجباٍ له اإلاخٛحر َظا ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً ٞةهه ( 0.05 ) مً  بلى ؾُاصي ما َو

 .الاهدضاع جدلُل في مك٩لت خضور
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 مً اإلاؿخ٣لت، اإلاخٛحراث مً مخٛحر ل٩ل به اإلاؿمىح الخباًً و٢ُمت الخباًً جطخم مٗامل ٢ُمت (2 ) الجضو٫  ًىضر

 جغاوخذ خُث 10 مً ؤ٢ل (VIF)الخباًً جطخم مٗامل ٢ُم حمُ٘ ؤن هجض الجضو٫  في اإلابِىت ال٣ُم زال٫ مالخٓت

 ( 0.05 ) مً بغ٥ؤ اهذ٥ اإلاؿخ٣لت اإلاخٛحراث لجمُ٘ به اإلاؿمىح الخباًً ٢ُم ؤن هالخٔ ما٥ ( 2.983 و 1.266  )بحن

 بحن ٖا٫ٍ  اعجباٍ بىحىص جخٗل٤ خ٣ُ٣ُت مك٩لت وحىص بٗضم ال٣ى٫  ًم٨ً ، ولظل٪(  0.79 و 0.335)بحن وجتراوح

 .اإلاؿخ٣لت اإلاخٛحراث

 مٗامل ٢ُمت خؿاب بلى الاؾدىاص جم ٣ٞض للمُُٗاث الُبُعي الخىػَ٘ اٞتراى مً الخد٤٣ ؤحل مً

 آاهذ الضعاؾت مخٛحراث لجمُ٘ الالخىاء مٗامل ٢ُمت ؤن (3 ) الجضو٫  ٌكحر ما٥و للمخٛحراث، (Skewness)الالخىاء

 اإلاؿخ٣ل للمخٛحر الالخىاء مٗامل ٢ُمت ٖضا ما الِؿاع، هاخُت الخىاء َىا٥ ؤي ( 01 ) مً وؤ٢ل ؾالبت

م ،( 1.003 ) حؿاوي  اهذ٥ والاجها٫ للمٗلىماث الخضًثت الخ٨ىىلىحُاث  مك٩لت وحىص بٗضم ال٣ى٫  ًم٨ً طل٪ ٚع

 الخُىاث في الضعاؾت همىطج نالخُت مً ص٥الخإ وؾِخم الضعاؾت إلاُُٗاث الُبُعي بالخىػَ٘ جخٗل٤ خ٣ُ٣ُت

 .اإلاىالُت

  :الاهدداز خط جباًً -2

غيِخه اإلاُُٗاث اهدضاع زِ مالثمت مضي ًضعؽ خُث الاهدضاع زِ جباًً جدلُل (4 ) الجضو٫  ًىضر  ٞو

ت  : ؤن ًدبحن (4 ) الجضو٫  مً ."اإلا٣ضمت اإلاُُٗاث ًالثم ال الاهدضاع زِ" ؤن ٖلى جىو التي الهٍٟغ

 ٌؿاوي  ال٨لي اإلاغبٗاث ومجمٕى 66.627 َى البىاقي مغبٗاث ومجمٕى 30.622 ٌؿاوي  الاهدضاع مغبٗاث مجمٕى-

  ؛97.250

ت صعحت - ت وصعحت 8 هي الاهدضاع خٍغ  ؛181 هي البىاقي خٍغ

 ؛0.368 َى البىاقي مغبٗاث مٗض٫ و 3.828 َى الاهدضاع مغبٗاث مٗض٫ -

 ؛10.399 َى الاهدضاع لخِ الخباًً جدلُل بزخباع ٢ُمت -

ت الٟغيُت صاللت مؿخىي  مً ؤ٢ل 0.000 الازخباع صاللت مؿخىي  - ًها، 0.005 الهٍٟغ  الاهدضاع زِ وزالخالي ٞجٞر

 .ًىضر طل٪ (1)و الك٩ل  ًالثم اإلاُُٗاث

i * xi 𝑦:٢تٖالا٫ مٗامالث ج٣ضًغ هخاثج: الاهدضاع زِ مٗامالث صعاؾت =  𝑎8
𝑖=1 بِىت  (5 ) الجضو٫  في م 

ىضر  1.639 ٌؿاوي  الثابذ الخض ؤن هجض خُث اإلا٣ضعة، الاهدضاع زِ ٢ُم مٗامالث ٍو

 مخٛحراث  ؤنSig اإلااقغ ٢ُم مً ًدبحن الثماهُت، اإلاؿخ٣لت للمخٛحراث باليؿبت مخٗضص ٞهى الاهدضاع زِ مُل ؤما  

ت، ال٨ٟاءاث بدىر والاجها٫، للمٗلىماث الخضًثت الخ٨ىىلىحُاث الضازلي، الخدٟحز، الاجها٫) ٤ البكٍغ  الدؿٍى

ىيت ٢ُم0.127 ) ،0.437 ،0.104 ،0.677 ،0.575، 0.131) الخىالي ٖلى  ٢ُمها(والخم٨حن الضازلي  جد٤٣ ألنها مٞغ

ت وبصاعة الثابذ الخضٍعب ٢ُم  بِىما0.05 مً بغ٥ؤ ألنها H0 الٗضم ٞغيُت   ، 0.000، ( 0.002الخىالي  ٖلى اإلاٗٞغ

 :مبضثُا هي الاهدضاع مٗاصلت  ٞخهبذH  1البضًلت الٟغيُت ألنها جد٤٣  م٣بىلت( 0.000

 y=1.639 + 0.271x1+0.65x 4 

ت ال٨ٟاءاث مٗاٝع وبصاعة جضٍعب ؤن وؿخيخج وزالخالي  الجىصة بصاعة جُب٤ُ ٖلى وجإزحرا ؤَمُت زغ٥ألا َما البكٍغ

ت ال٨ٟاءاث وصٖم جىمُت ؤؾالُب باقي بحن الكاملت مً  .البكٍغ
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جي اإلاخعدد الاهدداز جدليل باطخخدام ؤلاخصائي الخدليل ئعادة -3   : الخدٍز

 الاهدضاع جدلُل باؾخسضام ؤلاخهاجي الخدلُل بٖاصة ٖلُىا الاهدضاع زِ إلاٗاصلت النهاجي الىمىطج ولهُاٚت

جي اإلاخٗضص ت ال٨ٟاءاث وصٖم جىمُت ؤؾالُب زال٫ مً الكاملت الجىصة بصاعة بخُب٤ُ للخيبا الخضٍع  .البكٍغ

 خُث الضعاؾت، لىمىطج الخاب٘ واإلاخٛحر اإلاخب٣ُت اإلاؿخ٣لت للمخٛحراث الخُي الاعجباٍ مٗامالث (6 ) الجضو٫  ًىضر

٣ت اؾخسضام ؤن هالخٔ جي اإلاخٗضص الاهدضاع جدلُل ٍَغ  والاخخٟاّ مؿخ٣لت مخٛحراث ؾخت زغوج بلى ؤصي الخضٍع

ً ت وبصاعة الخضٍعب َما مؿخ٣لحن بمخٛحًر ظا اإلاٗٞغ  اإلاخٗضص ؤلاخهاجي الخدلُل ٖملُت هخاثج م٘ جماما ًخىا٤ٞ ما َو

 .الؿاب٣ت

ً َظًً بحن الخُي الاعجباٍ مٗامل بلٜ خُث ت وبصاعة الخضٍعب) اإلاؿخ٣لحن اإلاخٛحًر  جُب٤ُ) الخاب٘ واإلاخٛحر (اإلاٗٞغ

ى (% 53.6 ) وؿبت (الكاملت الجىصة بصاعة  مً (% 28.7 ) ؤن خُث .بُنها مخىؾِ زُي اعجباٍ وحىص ٖلى صلُل َو

ت ال٨ٟاءاث مٗاٝع وبصاعة جضٍعب بلى ٌٗىص الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ  جغح٘ (% 71.3 ) اإلاخب٣ُت واليؿبت البكٍغ

 .الخُإ ؤو ٖكىاثُت ٖىامل ؤو ؤزغي  لٗىامل

 زُي اعجباٍ ًًمً لىخضة ألهه الخضٍعب اإلاؿخ٣ل للمخٛحر ٌٗىص الخُي الاعجباٍ َظا في بغ٥ألا الًٟل ؤن ٖلما

م الخاب٘ اإلاخٛحر م٘(  ( 48.4% بيؿبت   .الاؾخبُان في اإلاخٛحر َظا ٣ٞغاث ٖلى الٗما٫ إحاباث اإلاخىؾِ اإلاؿخىي  ٚع

٣ت الاهدضاع زِ جباًً جدلُل (6 ) الجضو٫  ًىضر  :ًلي ما هجض  خُثStepwise  بٍُغ

 ٌؿاوي  ال٨لي اإلاغبٗاث ومجمٕى 69.346 َى البىاقي مغبٗاث ومجمٕى 27.903 ٌؿاوي  الاهدضاع مغبٗاث مجمٕى-

  ؛97.250 

ت صعحت- ؛ ت وصعحت 2 هي الاهدضاع خٍغ  ؛187 هي البىاقي خٍغ

 ؛0.371 َى البىاقي مغبٗاث مٗض٫ و 13.952 َى الاهدضاع مغبٗاث مٗض٫- ؛

 ؛37.622 َى الاهدضاع لخِ الخباًً جدلُل ازخباع ٢ُمت- ؛

ت الٟغيُت صاللت مؿخىي  مً ؤ٢ل 0.000 الازخباع صاللت مؿخىي - ًها، 0.005 الهٍٟغ  الاهدضاع زِ وزالخالي ٞجٞر

 .اإلاُُٗاث ًالثم

٣ت الاهدضاع زِ مٗامالث ٢ُم ًىضر (7 ) ٞالجضو٫  الاهدضاع زِ مٗامالث لضعاؾت باليؿبت ؤما  Stepwise  بٍُغ

 زِ مُل و للخضٍعب باليؿبت الاهدضاع زِ مُل  a الاهدضاع  زِ م٣ُ٘ جدضًض ًم٨ً الجضو٫  َظا مً خُث

ت إصاعة باليؿبت الاهدضاع ٤ اإلاٗٞغ  : الخالُت اإلاٗاصلت ٞو

 Y=a cx1 + bx2  2:  هيعالاهدضا زِ مٗاصلت مىه وy=1.83 + 0.281x1 + 0.287x 

ىض     ووؿخيخجH1  البضًلت الٟغيُت  وجد0.005٤٣ مً ؤ٢ل ألنها م٣بىلت ال٣ُم حمُ٘ ؤن هجض Sig  ٢ؿم صعاؾت ٖو

ت ال٨ٟاءاث مٗاٝع وبصاعة جضٍعب هي الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ ٖلى اإلاازغة ألاؾالُب ؤَم ؤن  .البكٍغ

ت الٗما٫ مً مباقغة اإلاٗلىماث الؾخ٣اء الاؾخبُان جدلُل زال٫ مً م ووحهاث آعاءَم وإلاٗٞغ  مخٛحراث خى٫  هَٓغ

ت ال٨ٟاءاث جىمُت ؤؾالُب ؤخض ؤَمُت لىا جإ٦ض واإلاؿخ٣لت الخابٗت الضعاؾت  وؤخض الخضٍعب في اإلاخمثل البكٍغ

ت بصاعة في اإلاخمثل الضاٖمت الىؾاثل  .الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ هجاح في اإلاٗٞغ
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: خاجمت الفصل

ت في جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت،  بٗض الخُغ١ إلاىيٕى البدث اإلاخمثل في ؤَمُت مؿاَمت ال٨ٟاءاث البكٍغ

ا ٖلى ٦ٟاءاث  َغ ٞخد٤ُ٣ الجىصة و الجىصة الكاملت َضٝ حؿعى بلُه ؤي ماؾؿت، التي ال ج٩اص جسلى مً جٞى

ت ٖالُت للماؾؿت بظل٪، بدسخحر ٧ل بم٩اهُتها و حٗبئت  الٗلُا ؤلاصاعة ٢ىاٖت في ًخمثل الخدضي اإلاؿخىي،ل٨ً بكٍغ

ت بهم و ججىُض ٦ٟاءاتها البكٍغ م بخضٍع حر وجدٟحَز  التي الخىنُاث مً وؤًًا .اإلاىاؾبت الٗمل ْغوٝ لهم وجٞى

 : ًلي ما هظ٦غ بليها زلهىا

 ؤَضاٞها؛ بلى للىنى٫  للماؾؿت بؾتراجُجي ٦سُاع الجىصة بإَمُت الا٢خىإ يغوعة 

  ًجب جدغي اؾخسضام اإلاضزل اإلاىاؾب مً اإلاضازل الخضًثت لخُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت و اإلاالثم

. لُبُٗت وكاٍ اإلااؾؿت

  ت اإلاخمثلت في بصاع٥ ت و التر٦حز بهٟت زانت ٖلى ال٨ٟاءاث اإلاٗىٍى بن اٖخماص مٟهىم ال٨ٟاءاث البكٍغ

م ٌٗخبر  ٠ُ ألاٞغاص، مسخل٠ ؤوكُت حؿُحَر الظاث، الهٟاث الصخهُت و الضواٞ٘ في ازخُاع و جْى

ت مخمحزة في ؤصائها و ؾلى٦ُاتها . مً ؤًٞل الُغ١ ال٦دؿاب ماعصَا بكٍغ

  ت و ؤَمُت جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت ٌك٩ل بصعا٧ا عاسخا إلاضي بن الىعي بإَمُت ال٨ٟاءاث البكٍغ

ج٩امل و جالػم َظًً اإلاضزلحن و صوعَما في جد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت مؿخضًمت للماؾؿت ، مما ًخُلب 

ت مسخل٠ ؤق٩ا٫ الاجها٫  ت و ج٣ٍى ب و نُاهت ال٨ٟاءاث البكٍغ حُضا للخُب٤ُ و حٗبئت ٧املت بخضٍع

ب الجُض ٌٗخمض ٖلى بصاعة اإلاٗاٝع و ج٨ىىلىحُا و في ألازحر هغي ؤن ماؾؿت  الضازلي بُنها، و الخضٍع

ؾىهاَغا٥ ٕٞغ ؤعػٍى حٗخبر بمثابت ٢ضوة في مجا٫ الجىصة و الاَخمام باإلاىعص البكغي للماؾؿاث 

ت، زانت منها ٚحر الخانلت ٖلى قهاصة ؤلاًؼو، لظل٪ ٞةن َظٍ اإلااؾؿت حؿخد٤ الخ٣ضًغ و  الجؼاثٍغ

 .الاخترام و ج٣ضًم الدصجُ٘ الالػم إلاىانلت الاَخمام بالجىصة بها
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 خاجمت عامت 
 : الىخاثج الى جىنلىا الكاملت الجىصة إصاعة جُب٣ُها بسهىم ؾىهلٛاػ إلااؾؿت اإلاُضاهُت الضعاؾت زال٫ مً

ت اإلااؾؿاث في الكاملت الجىصة بصاعة اهتهاج بم٩اهُت -ا  .الجؼاثٍغ

ا GL2/Z  ؾىهاَغا٥ ٕٞغ  ماؾؿت في الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ في مخٗضصة ه٣اثو -ب  :٦ماًلي هىحَؼ

 .ؾلـ بك٩ل وجض٣ٞها اإلاٗلىمت وبًها٫ الاجها٫ في ٦بحر ه٣و 1-

 الجىصة في اإلاسخهحن بلى الجىصة ومؿاولُت مهمت جغ٥ 2-

غ١  اإلاكا٧ل مٗالجت ٞغ١  3- ُت الخدؿحن ٞو  .خاٞؼ ؤي بضون  جُٖى

 الخدؿحن لٟغ١  باليؿبت اإلاخ٩امل الٗمل ٍٞغ٤ بغوح الٗمل ه٣و 4-

 .اإلاهاعاث ولِـ الخىُٓمي اله٩ُل ؤؾاؽ ٖلى اإلايؿ٤ ازخُاع 5

 .اإلاؿاولحن َٝغ مً وزانت اإلااض ي ومىاهج َغ١  وجغ٥ وؿُان ٖضم 6

 .الكاملت الجىصة بصاعة مخُلباث م٘ الخىُٓمي اله٩ُل جماش ي ٖضم 7-

 .ال٨بري  الكغ٧اث في جُب٣ُها ًخم حضًضة مىيت باب مً بالجىصة الاَخمام 8-

 .الخدؿحن ٞغ١  ٖمل ًٖ الىاجج الخُٛحر م٣اومت 9-

 .الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ هجاح ومخُلباث الخىُٓمُت الث٣اٞت بحن الخىاٚم ٖضم 10-

 .لهم ٢ُمت ال ؤن الٗاملحن ٌكٗغ بدُث مىاجُت ٚحر الٗمل بِئت 11-

 .ج٣ني ؤو بصاعي  ٦ةؾهام ٢ضم ما حغص بىاؾُت ٖامل ل٩ل الظاجُت ال٣ضعاث بةبغاػ الاَخمام ٖضم 12-

 .وخضة ٧ل في اإلاخىاحضة بالخبراث الاؾخٟاصة احل مً الىخضاث ٧اٞت بحن والخٟاٖل والخيؿ٤ُ الخ٩امل ه٣و 13-

 .ؾىهاَغا٥ في الكاملت الجىصة بةصاعة الٗلُا ؤلاصاعة التزام ٖضم 14-

 .٣ِٞ ألا٢ؿام بٌٗ اإلااؾؿت لٗما٫ الجؼثُت اإلاكاع٦ت 15-

 .الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ ٦ُُٟت في والخضٍعب الخٗلُم ه٣و 16-

 .الخى٠٢ ًخم الىخاثج بٌٗ بلى الىنى٫  ٞٗىض بالخدؿحن، اإلاخىانل والٛحر اإلاا٢ذ الاَخمام 17-

خباع بٗحن ألازظ ٖضم 18-  .مٗها الخجاوب و٦ُُٟت اإلااؾؿت بِئت الٖا

 :طىهاطساك  إلاإطظت الاقتراخاث

اصًت ٧ىخضة باإلاؿُلت ال٨هغزاء بهخاج مجم٘ مؿخىي  ٖلى اإلاد٣٣ت الىخاثج مً اهُال٢ا  الجىصة بصاعة جُب٤ُ في ٍع

 .اإلااؾؿت لهظٍ الا٢تراخاث مً حملت ه٣ضم ؾىهاَغا٥  ماؾؿت في الكاملت
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 ًٖ وطل٪ اإلااؾؿت ٧ل ٌكمل وحضًت خؼم ؤ٦ثر بك٩ل الكاملت الجىصة بصاعة ٖملُت إلاخابٗت حضًض هٟـ بُٖاء 1-

 والخيؿ٤ُ الٗمل مؿاولُت لخخىلى الكاملت الجىصة بصاعة مجا٫ في واإلاخسههت ال٣اصعة الخبراث ججمُ٘ ٍَغ٤

 .الخلى٫  وا٢تراح الخُب٤ُ واحهذ التي اإلاكا٧ل وصعاؾت وزدث

اث ٖلى اإلاؿاولحن بلى الا٢تراح ٞغنت بُٖاء ًخم بدُث الىخضاث صازل الخىُٓمُت الهُا٧ل مغاحٗت 2-  اإلاؿخٍى

 .ؤَضاٞها وجد٤ُ٣ الكاملت الجىصة بصاعة مخُلباث م٘ الهُا٧ل َظٍ جخماش ى ل٩ي الضهُا

بُت بغامج بٖضاص 3- ُٗت جضٍع اعاث منها وزانت الٗلُا لإلَاعاث ومغ٦ؼة اإلاؿخىي  ٞع  مً ج٣ضم هضواث م٘ اإلاؿحرة ؤلَا

إل صٝ وطل٪ مسخهحن َٝغ اع وقغح الجضًض اإلاىهج ٖلى الَا  بصاعة هجاح وقغوٍ ومخُلباث ال٨ٟغي  ؤلَا

اعاث جخم٨ً ل٩ي الكاملت الجىصة  زٝى صون  الجضًض اإلاىهج َظا في ٢ضما واإلاط ي الث٣ت ا٦دؿاب مً الٗلُا ؤلَا

بت ت وزٚغ  .٢ٍى

اعاث ج٣ىم 4- اث جضٍعب بٗملُت الٗلُا ؤلَا اث حمُ٘ جم٨حن صٝجه وطل٪ اإلاسخلٟت اإلاؿخٍى ت مً اإلاؿخٍى  مىهج مٗٞغ

اعاث ؤن الٗما٫ لجمُ٘ جىيُذ و٦ظل٪ الخُٛحر و٢بى٫  جُب٣ُها بإَمُت ب٢ىاٖهم وزالخالي الكاملت الجىصة بصاعة  ؤلَا

ب الٗلُا  . الكاملت الجىصة بةصاعة ٢ىي  بك٩ل ومٗىُت جٚغ

ما٫ مً والاؾخٟاصة خلها اإلااؾؿت ٖلى ًهٗب التي ؤلاق٩االث خل في ال٨ىضي الكٍغ٪ بسبراث الاؾخٗاهت 5-  ألٖا

اء) اإلااؾؿت لضي اإلاٗغوٞت ال٣ُم بحن ٞمً جد٨مها التي اإلااؾؿت ومباصت ب٣ُم الاخخٟاّ م٘ جُب٣ُها جم التي  الٞى

ىص  "ابه هىفي ٖىصا و لضًىا "قٗاع زال٫ مً ( بالٖى
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 اإلالخص
  ملخص

ىن  الا٢خهاصًت اإلااؾؿت في الجىصة بصاعة جُب٤ُ هجاح بن حر مَغ واعص الالػمت والم ؤلام٩اهُاث حمُ٘ وحسخحر بخٞى

ت، اإلاىاعص ؤَمها مً والتي لظل٪  اإلاىاعص جىمُت ٖلى ٌٗخمض ؤنبذ الؿى١  ٖاإلاُت ْل في الخىاٞـ ألن البكٍغ
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