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 .جامعة حممد خيضر بسكرة

 :اهيوخص
اهّٖى إلؿخًيبل يسيّيج يً أؿابهٖة ّ أغّاح إغاؼث اهساّغث    خضخبر اهيؤؿؿبح

، ّ غًّ اؿخًيبل ُػٍ األؿبهٖة تفًبهٖج فئٌَ ؿاٖنًّ  هخفسٖى ّ غيى اهخضؿًٖ اهيؿخيؼ
نيب ٖفمل غيسِب فٕ اهًيوٖبح اهّٖيٖج هويؤؿؿج ، . يً اهكًة ضل يفنالح اهيؤؿؿج

 .ّ يً أُى خوم األؿبهٖة ضولبح خضؿًٖ اهسّغث
خلّى ضولبح اهسّغث يوٓ فوؿفج أؿبؿٖج يؤغاُب أٌَ إػا أينً خّفٖؼ يٌبط ييل ػٔ 

ٖؼا يً اهًبيوًٖ ؿٖؿخعغيًّ نبكبخِى ّ عتؼاخِى فإ ضال   عكبئق يخيٖؽث، فئً نذ
فضولبح اهسّغث     يب ُٕ إال يٌِز يخيٖؽ ٖياؽر  . اهيفنالح اهيؼختنج تيسبل ييوِى

يفبُٖى اهؼكبتج اإلضكبئٖج هوسّغث يى ياٌِز ّأؿابهٖة ضال اهيفانالح تّاؿانج      
 .اهيسيّيبح

Résumé: 

        Aujourd’hui, les entreprises ont besoin à utiliser les méthodes de la 

qualité pour soutenir l’amélioration continue de l’entreprise, et sans l’utilisation 

efficace de ces méthodes, il sera difficile à résoudre ses problèmes. Parmi ces 

méthodes, on a les cercles de qualité. 

       La règle générale de cercles de qualité considère que si on a épargné tous les 

possibilités nécessaires aux travailleurs, ils utiliseraient tous leurs efforts et 

capacités pour solutionner les problèmes liés au travail. Donc, les cercles de 

qualité sont une méthode distinguée qui mélange les concepts du contrôle 

statistique de la qualité et les méthodes de solution des problèmes par les 

groupes. 
 :يلديج
ًٖختؼ يوى اهسّغث يً اهًوّى األؿؼو خنّؼا فٕ اهًلّغ األعٖاؼث، ضٖاد ٌالضاه        

إهآ يسيّياج يخًاغغث ياً     ضغّد كفؽث ُبئوج يً يسؼغ اهخفخٖـ يوٓ اهيٌخسابح  
اإلعخكبكبح اهيخغاعوج ّ اهٌهى اهيخؼاتنج يى تًماِب اهاتًل، ّ ياى يعخوا      

 .االعخكبكبح األعؼْ فٕ اهكٌبيج
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ضولابح  "ضٖد فِغح اهؿٌّاح اهيبمٖج اُخيبى اهًويبء فٕ يسبل اهساّغث تفناؼث      
اإلُخيابى  ، اهخٕ هِؼح تًغ اهضؼة اهًبهيٖج اهذبٌٖج فٕ اهٖبتبً، ّ كاغ خؼناؽ   "اهسّغث

تبهفنؼث يوٓ سبٌتًٖ، األّل إٌخبسٕ ؛ضٖد خًختؼ ّؿٖوج فًبهج هخضؿًٖ اهسّغث ّ ؽٖابغث  
اإلٌخبسٖج ّ عفل اهخنوفج، ّ اهذبٌٕ ؿوّنٕ؛ فضولبح اهسّغث نؼٖلاج هؽٖابغث ؼماب    

ّ نياب ٖتاغّ فائً    .اهًبيوًٖ يً اهًيل، ّ خضؿًٖ ؿتل اإلخكبل تٌِٖى ّ تًٖ اإلغاؼث
ث ضولبح اهسّغث ال ًٖنؾ خٌبكمب تٌِٖيب، فبؼخفبو اهساّغث ّ  إعخال  يسبل إُخيبى تفنؼ

اإلٌخبسٖج فٕ أٔ سبٌة يً سّاٌة اهًيل ٖفًؼ اهًبيوًٖ تبإليخؽاؽ تًيوِى ّ ٖؽٖغ ياً  
إؼختبنِى تَ ّ ؼمبُى يٌَ، نيب أً ٌسبش فنؼث اهضولبح فٕ خضؿاًٖ تٖئاج اهًيال ّ    

 .فٕ أغاء اهًيلؼمب اهًبيوًٖ ٖفؿص يسبال هيؽٖغ يً اإلٌخبسٖج ّ اهسّغث 
هلغ أينٓ اهٖبتبًٌّٖ اُخيبيب عبكب تيؼاكتج اهسّغث، ّػهم تِغ  انؿبة كابغؼاخِى     

ؿيًج أفمل فٕ األؿّاق اهًبهيٖج، ّ فٕ تغاٖج اهعيؿٌٖٖبح يً اهلؼً اهيبمإ، تاغأ   
اهٖبتبًٌّٖ تيؿبيغث يً اهعتؼاء األيؼنًٖٖ تخٌفٖػ اهؼكبتج اإلضكبئٖج هوسّغث،هػهم ايختاؼ  

لبح اهسّغث اخسبٍ نتًٖٕ هيفبُٖى اهؼكبتج يوٓ اهسّغث ّ هٖؾ ٌهبى خؿاٖٖؼٔ  هِّؼ ضو
 .سغٖغ هخلغٖى أؿؾ ّ يفبُٖى هى خنً يًؼّفج يً كتل

 :    ّ يوٓ ُػا األؿبؾ ٖينٌٌب أً ٌنؼش اإلفنبهٖج اهخبهٖج    
يب هٌ حولبح اهجودث ؟ ويبهٌ األسبهٍة اهخٌ خسخخديهب يً أجل حل اهيشنالح فٌ 

 اهيؤسسج؟

 :غح تٌب اإلفنبهٖج اهينؼّضج إهٓ ّمى اهفؼمٖج اهخبهٖجأ
 .خسبهى حولبح اهجودث فٌ خحسًٍ يسخوى اهجودث فٌ اهيؤسسج  
ؿٌخًؼل فٕ ُػا اهيلبل إهٓ يفِّى ضولبح اهسّغث ، األؿبهٖة اهيؿخعغيج يً كتال     

ُػٍ اهضولبح فٕ ضل اهيفبنل غاعل اهيؤؿؿج، يّايل ٌسبش ّ ففل اهضولبح ّ خسبؼة 
 .ل اهغّلتً
 :خؾرٍف و أهداف حولبح اهجودث -1

إً ضولبح اهسّغث خؤنغ ّسّغ ضولج ًٖيل ميٌِب األفؼاغ تفنل خًبٌّٕ ضاّل           
اهيؿبئل اهخٕ خِى اإلٌخبر ّ ٖنوق يوِٖب أٖمب فؼٖق اهًيل، اهػٔ ًٖيل إلٖسابغ اهضال   

ً اهًيبل ِٕ يتبؼث يً سيبيبح كغٖؼث يف .األفمل هيفنوج يب أّ هخضؿًٖ ّاكى ييل
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خعكق سؽء يً اهّكح هنف  ّ خضوٖل ّ ضل اهيفبنل اهيخكوج تبهسّغث فٕ ضاغّغ  
يوٓ أؿبؾ أً اهًبيل إػا يب خاى إياغاغاٍ ّ    هضولبحّخلّى فنؼث ُػٍ ا . يؿؤّهٖبخِى 
اإلنخفب  اهيؿتق هويفبنل اهيخًولج تبهسّغث كتال ضاغّذِب، ّ   يً ينً خخغؼٖتَ سٖغا ٖ

ًٖيال   هضولابح ا  يً اهخغؼٖة تبيختبؼُى كبغث هِػٍ  ًٖختؼ اهيفؼفًّ ُى اهيؿؤّهًّ
اهسّغث يوآ ضال اهيفابنل اهيخكاوج تابهسّغث فإ        ضولبحيً  ضولجأيمبء نل 

 .( 103.، ق2002 كبغق ؿًغ ، )اإلسخيبيبح اهخٕ خخى أؿتّيٖب 
ّضغاح ييل ػاخٖج خخنًّ نل يٌِاب ياً يسيّياج     "خًؼ  ضولبح اهسّغث تأٌِب      

يبيال،ٖغٖؼُب ّ ّٖسِِاب يفاؼ  ٖلاّى تخاغؼٖة      32إه1ٓيً كغٖؼث يً اهًبيوًٖ 
أيمبء اهيسيّيج يوٓ اهنؼق األؿبؿٖج هضل اهيفنالح، تيب فِٖب اهّؿبئل اإلضكبئٖج 

يياب ؿاتق     . (301 ق ،2002 ضيغأّ ّؿٖوج،) "ّ أؿوّة اهًيل اهسيبيٕ نفؼٖق 
 أساؽاء سيٖاى   غاعل األييبل أغاءاهسّغث ٖيؾ  ضولبحٌنبق اُخيبى اهلّل تأً ٖينٌٌب 
 3292ؿٌج    Juseًٌٖٖ اهيًؼّ  تبؿى بًٖ اهٖبتؿّهلغ كبى اخضبغ اهًويبء اهيٌِغؤؿؿج اهي

     (:301ق ، 3221، ،خبش ؽًٖ اهغًٖففؼٖغ يتغ اه)اهٌؿتٖج نيب ٖوٕ  ألُيٖخِبتخؼخٖتِب ّفلب 

 .Juseٌعبق احخيبل حولبح اهجودث حسة (: 03)سغّل ؼكى   
 اهفؾبهٍج أوهٌشبع ٌوػ ا األهيٍجخرخٍة يسخوى 

 خفط اهخنبهٍف 1
 ركبتج جودث اهيٌخجبح 2
 ورشج اهؾيل أوخحسًٍ اهخديبح داخل اهلسى  3
 اهساليج اهيهٌٍج 4
 رفؼ اهروح اهيؾٌوٍج هوؾبيوًٍ 5
 اهركبتج ؽوي اهخوود 6
 اهخذلٍف اهيسخير هوؾبيوًٍ 7

        .103ق، 3221، خبش ؽًٖ اهغًٖففؼٖغ يتغ اه اهيضدر

تخضغٖاغ   - Juseًٌٖٖ اهيًؼّ  تبؿى بًٖ اهٖبتؿاخضبغ اهًويبء اهيٌِغ  -اّنيب كبي      
 : ، ٌّمضِب فٕ اهفنل اهخبهٕ اهسّغث  ضولبح أُغا 
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 .Juseحولبح اهجودث وفلب هدراسج  أهداف(: 03)فنل ؼكى 

  خل اهيٌغيجاد اإلٌضبحخحسًٍ ؽيوٍج  

 
خحسييًٍ يواكييف اهؾييبيوًٍ إزا   

 وحجاهيشنالح اهيعر
 خحلٍق درجج أؽوي يً رظب اهؾبيوًٍ

ارخفييبػ اهييروح اهيؾٌوٍييج 
  هوؾبيوًٍ

 خحسًٍ اهساليج اهيهٌٍج رفؼ يسخوى اإلٌخبجٍج خحسًٍ جودث اهيٌخجبح
 خدؽٍى روح اهؾيل خخفٍط اهيضروفبح هجهدواخفط اهظبئؼ يً اهوكح  خحسًٍ فرص حل اهيشنالح

 خيبسم اهخٌغٍى
زٍييبدث اهرةتييج فييٌ يشييبرنج 

 بيوًٍاهؾ
 ردخفط حبالح اهخي خفط يؾدالح اهغٍبة

 
  خوفٍر فرص جٍدث هوخؾوى خعوٍر شخضٍج اهؾبيوًٍ ؽالكبح إٌسبٌٍج أفظل

خضؾٍد درجج وؽيٌ اهؾيبيوًٍ تبهيشينالح    
 اهيحٍعج

  زٍبدث وال  اهؾبيوًٍ هويٌغيج خحسًٍ تٍئج اهؾبيوًٍ

  ح وحل اهيشنالحازٍبدث يشبرنج اهؾبيوًٍ فٌ اخخبذ اهلرار 

 .301ق، 3221، خبش ؽًٖ اهغًٖففؼٖغ يتغ اه اهيضدر
 يؤؿؿاج اهسّغث فٕ اه ضولبحخنتٖق فنؼث  أُيٖجًٖنؾ يغْ  األُغا خضلق ُػٍ         

 :(Jarrosson Bruno, 2000 ,p 98)     ّاهخٕ خخيذل فٕ
 ؤؿؿاج االؿخفبغث اهنبيوج يً كغؼاح ّنفبءاح اهيّاؼغ اهتفؼٖج اهيّساّغث فإ اهي   -

 .خيبغ يٌِز اهخؿٖٖؼ تبهيفبؼنجاٌنالكب يً اي

ّػهم تعوق ٌاّو   ، ِبيً عالل خغٖٖؼ سّ اهًيل فٖ ؤؿؿجاهي أييبلخضؿًٖ ٌخبئز  -
 .يً اهفًّؼ تبالهخؽاى هغْ اهلّْ اهًبيوج

 .اهيسيّيج فٕ تٖئج اهًيل  إهٓخنّٖؼ اهفًّؼ تبالٌخيبء  -

 .ىّكغؼاخِى ّيّاُتِ إتغايبخِى إهِبؼاالُخيبى اهسغٔ تبهًبيوًٖ ّتبهخبهٕ  -

 األكال ّخؼم اهيفنالح  أُيٖج األنذؼؼتص اهّكح يً عالل اٌفغبل اهيغٖؼ تبهّهبئ   -
 .هوًبيوًٖ هوخنو  تِب أُيٖج

 .اهؿيج اهلٖبغٖج هِى ّإتؼاؽ اإلغاؼٖجاهيفؼفًٖ يوٓ سيٖى اهيؿخّٖبح  أغاءخٌيٖج  -

 .اهخٌهٖى فٕ نبفج اهيؿخّٖبح أيمبءتٌبء اهذلج يب تًٖ  -

ّعواق اهاّيٕ تابهسّغث     ؤؿؿاج ِى اخسبٍ اهييى ّاهخؽاؽٖبغث فًّؼ اهًبيوًٖ تّالئِ -
  .هغِٖى ّػهم يً عالل يفبؼنخِى فٕ اهًيل ّاهؼكبتج يوَٖ ّاإلٌخبسٖج

 فٕ ّاهخٌّو اهخفّٖق اهخضغٔ، يً ٌّو تعوق ىخِكغؼا ّؽٖبغث اهًيبل هغْ اإلتغاو خفسٖى -
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 .اهيٌؿّتج إهِٖى   اهيِبى

 : يراحل إٌشب  و خنوًٍ حولبح اهجودث -2
، 2001يأيًّ ؿاوٖيبً غؼاغناج،  ) :ضولبح اهسّغث فٖيب ٖوٕ عنّاح إٌفبء ّ خنًّٖ   
  .(311ق
 :اهخعنٖن إلٌفبء ضولبح اهسّغث 2-1
خلّى اإلغاؼث اهًوٖب تئخعبػ اهلؼاؼاح اهفٌٖج اهعبكج تًيوٖج إٌفبء اهضولبح، ّ خخمايً    

 :اهًيوٖج اهلٖبى تيب ٖوٕ
غث اإلغاؼث اهًوٖب تئغعبل ٌهابى ضولابح   اعخٖبؼ اهيؿخفبؼ اهعبؼسٕ اهػٔ ٖلّى تيؿبي -أ

اهسّغث، إػ التغ يً اؿخعغاى اهعتؼاء ّ عكّكب فٕ تغاٖج اإلٌنالق تبؿخعغاى ضولابح  
اهسّغث، هويؿبيغث فٕ نٖفٖج خّهٖ  اهّؿبئل اهالؽيج هًيل اهضولاج ّ هخاغؼٖة كبئاغ    

 .اهضولج، ّ إينبء يضبمؼاح ضّل ضولبح اهسّغث
إلفؼا   يوٓ ُػا اهٌهبى ّ ٖخؼأؾ اهوسٌاج أضاغ   خفنٖل هسٌج يً غاعل اهفؼنج ه  -ب

أيمبء اإلغاؼث اهًوٖب ، ّكغ خنًّ ُػٍ اهوسٌج غائيج أّ يؤكخج ، ّّسّغُب ال ًٌٖٕ ٌسبش 
 :تؼٌبيز اهضولج غائيب، ّ خخّهٓ ُػٍ اهوسٌج يبٖوٕ

خضغٖغ اهلّايغ اهًبيج اهيؿخعغيج غاعل اهضولبح نيّايٖغ اإلسخيبيابح ّ نؼٖلاج     -
 .ـ ّ غٖؼُباهضّاؼ ّ اهٌلب

ٕ فا خضغٖغ األؿؾ اهخٕ ؿّ  ٖخى اإليخيبغ يوِٖب هوضنى يوٓ غؼسج ٌسبش اهضولبح  -
 .أغاء ييوِب

 .اعخٖبؼ يٌؿق يً غاعل اهيؤؿؿج ٖخّهٓ اإلفؼا  يوٓ نل ضولبح اهسّغث -
 اعخٖبؼ يٌؿق هنل ضولج يً اهضولبح اهخٕ خى خفنٖوِب -
ٖاق أييبهِاب نابألغّاح    خنًّٖ األسِؽث اإلغاؼٖج اهخٕ خؿبيغ اهضولبح فإ خضل  -ر

 .إهظ..ّاهيؼافق
 :اإليغاغ ّ اهخغؼٖة 2-2

خخنوة ييوٖج إٌسبش أؿوّة ضولبح اهسّغث اهوسّء إهٓ اهخغؼٖة اهيعنن ّ اهيؿاخيؼ،  
ّ ٖفيل اهخغؼٖة سيٖى يٌبكؼ اهضولج، ّ خؿخعغى اهيؤؿؿج عتؼاء هخغؼٖة اهيٌؿالًٖ  
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ً مً  اهخغؼٖة أّ يغياَ  ّ اهلبغث، ُّيب تغّؼُيب ٖغؼتبً تبكٕ أيمبء اهضولبح، أل
 .ٖؿتة ففل اهضولبح

 : اهًمّٖج 2-3
خؿًٓ ُػٍ اهعنّث إهٓ مى تًل اهًبيوًٖ إهآ ضولابح اهساّغث ّ إهخاؽايِى          

ّخخيٖؽ ُػٍ اهعنّث تأٌِب خأعػ فخؼث ؽيٌٖج نّٖوج ضخٓ ٖاخى  .تبهًمّٖج تنؼٖلج نّيٖج
 .اهخينً يً إٖسبغ اهؼغتج اهضلٖلج هوًبيوًٖ فٕ اهًمّٖج

 : نٖفٖج ييل غّائؼ اهسّغث 2-4
 األؿبؿاٖج  ييل ضولبح اهسّغث يً عالل اهّهبئ  نؼٖلج اهخبهٕ اهفنل ّٖمص       
 :(161ق ،2002اهفتوٕ ، اهغؼاغنج، نبؼق يأيًّ( خختٌبُب اهيسيّيج  اهخٕ

 .حولبح اهجودث ؽيل عرٍلج (:02)فنل ؼكى 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 .161ق ،2002اهفتوٕ ، اهغؼاغنج، نبؼق يأي3ًّالمصدر   
فٕ تبغا األيؼ، ٖلّى أيمبء ضولبح اهسّغث تًيوٖج خضغٖغ اهيفنوج ّ ػهام ياً         

كبئيج تبهيفبنل اهخٕ خّاسِِى فٕ اهًيل ذى اعخٖبؼ يفنوج هيٌبكفخِب ّفاق  عالل ّمى 
األّهّٖج ّ غؼسج األُيٖج، تًغُب ٖلّى أيمبء اهضولج تخضوٖل ُػٍ اهيفنوج ّػهم تسياى  

 

 وظؼ كبئيج تبهيشبنل    
 

 اخخٍبر يشنوج هيٌبكشخهب                  

 جيؼ اهتٍبٌبح                            

                       اإلٌختبٍ                                   خرنٍز

 خحدٍد األستبة

 

 خلدٍى اهحوول

 اخخٍبر اهحوول      

 خٌفٍذ اهحل و اهيخبتؾج

وظؼ خعج 
 هوخٌفٍذ

 خحدٍد اهيشنوج      

خحوٍل 
 اهيشنوج     

 حل
 اهيشنوج
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ٖج ّ خضغٖغ أؿتبة اهيفنوج، ذى ختغأ يؼضوج ضل ُػٍ اهيفانوج تخلاغٖى   اهتٖبٌبح اهمؼّؼ
 .يسيّيج يً اهضوّل فبعخٖبؼ اهضل األيذل ّّمًَ فٕ عنج كبتوج هوخٌفٖػ

 :األسبهٍة اهيسخخديج يً كتل حولبح اهجودث فٌ حل اهيشبنل -3
غ خؿخعغى ضولبح اهسّغث يسيّيج يً األؿبهٖة يً أسل غؼاؿج اهيفبنل ّ إٖساب       

 :اهضوّل اهيٌبؿتج هِب، ّيً أُى خوم األؿبهٖة ،يبٖوٕ
 (.18ق ،2000 يتغ اهسّاغ يضيغ،) :أؿوّة اهًك  اهػٌُٕ 1-3

ُّ أؿوّة ًٖخيغ يوٓ يفبؼنج يسيّيج يً األفؼاغ تأفنبؼُى ، ّاهخفنٖؼ فٕ ضل      
يسيّيج يً اهيفبنل اهينؼّضج فِٕ خفسى يوٓ اهخفنٖؼ اهسيبيٕ اهضؼ غٖؼ اهيلٖغ ، 

ُغ  ُػٍ األغاث ُّ اهخفسٖى يوٓ خغفق ضؼ هألفنبؼ يً عالل خًؼٖا  اهيفابنل ّ   ّ
يضبّهج إٖسبغ األؿتبة ّاهضوّل ّنؼق خنتٖق اهضوّل فٕ كبيبح يعككاج هخّهٖاغ   

 ّ اهخٕ خًٌٕ (CQFD) كبيغث اضخؼاى يوٓ اهنؼٖلج ُػٍ ّخلّى.األفنبؼ اهٌبسضج 
( Sebilo didier et vertighem christophe,1998,  p 24.): 

     "C" (Cesser la censure).:اهيلغيج هألفنبؼ اهخلٖٖى أّ اهٌلغ خّسَٖ يغى -
  Q "(Qualité et Quantité des idées).:سغٖغث أفنبؼ تئكغاؼ خؿيص اهخٕ اهتٌبءث اهيٌبكفج -
 "F" (Farfelu). :هوخنتٖق كبتوج خنًّ كغ ألٌِب ، تؿٖنج نبٌح يِيب فنؼث، نل كتّل  -
  "D" (Démultiplication).: سغٖغث أفنبًؼا خعوق أً ٖينً األفنبؼ يً يجيسيّ نل -
 :(يهى اهؿينج )أؿوّة يعنن اهؿتة ّ األذؼ 1-2

ًّٖؼ  تبؿى آعؼ ُّّ خعنٖن إٖفٖنبّا ، ألٌَ أّل يً ّمى ُاػا اهخعناٖن          
ج هغْ ،خسغؼ اإلفبؼث إهٓ أً إيغاغ اهيعنن ٖخنوة خفسٖؼ األفنبؼ اإلتخنبؼٖج ّ اإلتغايٖ

ّأً ٖؿبُى نل يمّ فَٖ تًغغ يً األفنبؼ غًّ أً ٖخًؼل أضاغ هوٌلاغ   . فؼٖق اهًيل
 . (22222001ؼيغ يتغ اهلل اهنبئٕ، يٖؿٓ كغاغث،)تؿتة فنؼث يًٌٖج

ّٖينً أً ٖؿبيغ ُػا اهخعنٖن فٕ يغْ خأذٖؼ اهيفبنل اهيعخوفج يوٓ تًمِب اهتًل    
وٖيٖج فٕ ّؼـ اهسّغث ، نيب ٖينً أً ، ّ اؿخعغيح ُػٍ األغاث تفنل ّاؿى نّؿٖوج خً

خؿبيغ اهيّهفًٖ فٕ فِى اهًالكبح اهخٕ التغ يً يؼاكتخِب هخضؿًٖ اهسّغث ، ّهلغ اؿخعغى 
ّاهفنل اهيّاهٕ ّٖمص .اهيؿٖؼًّ خعنٖن يهى اهؿينج نتغاٖج هيٌبكفج يفبنل اهسّغث 

 (:91ق ،2008ؼٖخفبؼغل ّٖوٖبيؽ، ) ػهم 
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 .نجخخعٍع ؽغى اهسي :( 01 )فنل ؼكى 

 
 .91ق  ،2008 ؼٖخفبؼغل ّٖوٖبيؽ،: اهيكغؼ  

ٖخيٖؽ ُػا . اهؿينج ُّ أؿوّة ؿِل سغا ّيفٖغ سغا فٕ ٌفؾ اهّكح يهى فيعنن      
فنل اهيعنن نيب ُاّ  . اهيعنن تأٌَ ٖؿبيغ يوٓ خػنؼ نل األؿتبة اهيضخيوج هويفنوج

اهيفنوج خضاح  فٕ ؼأؾ اهؿينج ٖخى نخبتج . ٖفتَ يهبى اهؿينج أيالٍ يتًٖ فٕ اهفنل
فٖخى نخبتج األفٖبء اهؼئٖؿٖج اهخٕ هِب ( اهعنّن اهيبئوج)اهغؼاؿج، أيب فٕ ؼؤّؾ اهًهبى 

ياً   أيب يوٓ سبٌتٕ نل عن يبئل فٖخى نخبتج األؿتبة اهفؼيٖج هنل. ويالكج تبهيّمّ
 .             (samehar.wordpress.com) هؼئٖؿٖجااهيؤذؼاح 

 :خعنٖن تبؼٖخّ 1-
ًًَٖختؼ يٌضٌٓ تب ّساّغ   يٌغّمى أّهّٖبح هوضل  بهج فٕ يسبلؼٖخّ ّؿٖوج تؿٖنج ّف

ًٖختؼ يٌضٌٓ . ُل ٌتغأ تبهخعوق يً ُػا اهؿتة أى ػام". يب "يغث أؿتبة ضلٖلٖج هيفنوج
ًََّبهج فٕ ُػا اهيسبل يٌضٌٓ تبؼٖخّ ٖتًٖ ضسى خأذٖؼ نل ؿاتة  . تبؼٖخّ ّؿٖوج تؿٖنج ّف
أً ٌخغوة يوٓ اهؿتة األنذؼ خاأذٖؼا ذاى   يً األؿتبة ّتبهخبهٕ ٖنًّ ّامضب أً يوٌٖب 

ح اأّ ياغغ ياؼ  )هؼؿى ُػا اهيٌضٌٓ فئً يوٌٖب خضغٖغ ٌؿتج خأذٖؼ نل ؿتة  .اهػٔ ٖوَٖ
(. أّ ضؿة يغغ يؼاح اهخاأذٖؼ )ذى خؼخٖة األؿتبة ضؿة ُػٍ اهٌؿتج ( خأذٖؼ نل ؿتة
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كؼاؼٌب  تبهخبهٕ ٖنًّ ّ .خأذٖؼ مًٖ  بّأِٖب هِ نتٖؼتِػا ًٌؼ  أٔ األؿتبة هِب خأذٖؼ 
ّ . كؼاؼًا يتًٌٖب يوٓ ضلٖلج أٌَ ٖخؿتة فٕ أنتؼ ٌؿتج ياً األعنابء  ” أ“تبهتغء تبهؿتة 

 :(Jean – Marie Gogue,1997, p83) اهفنل اهيّاهٕ ّٖمص ػهم

 .خعنٖن تبؼٖخّ: (08 )اهفنل ؼكى 

 

Jean – marie gogue, 3229,  p83. اهيكغؼ:  

ّضغُيب ٖخؿتتبً فإ ضاّاهٕ   ” ة“ّ ” ا“اهؿتة  يً عالل اهفنل اهؿبتق، الضهٌ   
تغًّ ُػا اهخضوٖل اهتؿٖن كاغ ٌٌؿابق ّؼاء ؼأٔ   . يً اهيفنوج أّ يً األعنبء 08%

 فِػا اهيعنان  .ُّ أُى ؿتة ُّّ اهؿتة اهؼئٖؿٕ” ٍ“أّ   ”غ“فعق يب تأً اهؿتة 
 .ّؿٖوج تؿٖنج ّهنٌِب ػاح خأذٖؼ يِى

اهؿينج هخضغٖاغ   يهىُػا اهخضوٖل أّ اهيٌضٌٓ كغ ٖنًّ اهعنّث اهخبهٖج تًغ ؼؿى يعنن 
 .اهؿينج يهىخأذٖؼ األؿتبة اهخٕ خّكوٌب إهِٖب يً يعنن 

 :اهيًوّيبح ضفه أؿوّة 1-8

تل إً ييوٖج ٌلل . ج إهِٖبسًوِب يخبضج ّكح اهضبسفٕ ُػٍ اهذلبفج ٖخى ضفه اهيًوّيبح ّ
بهعتؼاح ٖخى خغٌِّٖب فٕ كّؼث خًوٖيبح ييل ف سٖغاهعتؼاح يً سٖل ٗعؼ خخى تفنل 

هػهم فئٌاَ  . جهيؤؿؿينبتلج ألضغد يب خى اهخّكل إهَٖ ّفٕ فنل نخٖتبح خضخفه تِب ا
 (: samehar.wordpress.com  )يٌغ ّكّو يفنوج ٖنًّ هغٌٖب ؿالضبً 
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تاًٖ  ّ يٌغ اهيلبؼٌج . هخٕ خى االضخفبه تِب ٌّلوِب يً سٖل ٗعؼا :اهعتؼاح اهؿبتلج -أ
ٓ  ٖتغأُػٍ اهذلبفج ّتًٖ ذلبفج أً  ، نل فعق يً ضٖد تغأ يً ؿتلَ ال يً ضٖد اٌخِا

عتؼاح ف. الضه أً عتؼاح اهًيل هٖؿح تبأليؼ اهًِٖ ّال تبهفٕء اهػٔ ٖؿِل خًّٖمٌَ
ل ُٕ عتؼاح ييوٖاج يؼختناج   ت ،سغ فٕ اهنخة اهًويٖجّخ الاهًيل ُٕ عتؼاح ييوٖج 

ضفه اهعتؼاح ّاهيضبّالح ٖلٌٖب يً ف. تٌفؾ اهيؤؿؿج ٌّفؾ اهيًغاح ٌّفؾ تٖئج اهًيل
 .ح ففوِب يً كتل ّٖسًوٌب ٌؿخفٖغ يً األفنبؼ اهٌبسضجتإيبغث خسؼتج ٌفؾ األفنبؼ اهخٕ ذ

ُػٍ اهيًوّيبح خفيل أفٖبء يِيج يذل خابؼٖظ اهيفانوج، تٖبٌابح     :اهيًوّيبح  -ة
إخبضٖاج  . خبر، تٖبٌبح اهكٖبٌج، اهؼؿّيبح اهفٌٖج، خًوٖيبح اهخفغٖل، تٌٖبح اهساّغث اإلٌ

يٖؿّؼث ّكؼٖتج تيًٌٓ أٌِب يخّفؼث فٕ يّكى اهًيل ٌفؿَ ّفٕ كّؼث  اهيًوّيبح خنًّ
بهيّكى ٖنًّ يّكًب يؼئٖب تيًٌٓ أً اهيًوّيبح خنًّ يًؼّمج ف. ٖؿِل اهخًبيل يًِب

 .فٕ اهيّكى ّهٖؿح يلكّؼث يوٓ يؿخعغيٕ اهضبؿّة
 :ؼائن يؼاكتج اهسّغث ع 3-5

ًٖختؼ ُػا اهخعنٖن ّؿٖوج سٖغث هيًؼفج ياب إػا نابً أٔ يٌاخز أّ عغياج ٖنابتق      
ّ اهعن األغٌآ  عنّن ، اهعن األيوٓ   ّٖضخّْ يوٓ ذالذج.اهيّاكفبح اهًبغٖج أى ال 

هوؼكبتج، ّاهعن اهيؼنؽٔ ٖيذل يخّؿن اهًيوٖج ّخنًّ يًهى اهٌلبن أيوٓ ّأؿفل اهعن 
 .اهيؼنؽٔ 

ٖؿيٓ االعخال  يً عن اهيؼنؽ تبالٌضؼا  اهلٖبؿٕ ُّاّ ّٖماص ياغْ     
ّ .اهخغٖٖؼ ّيب ُٕ نتًٖخَ، ُّل ُّ ٌبخز يً أؿتبة يبغٖج أى أؿتبة غٖاؼ يبغٖاج   

يؤٖغ يتغ اهضؿًٖ اهفمل،  ّٖؿا   )هعؼٖنج اهيؼاكتج  اهفنل اهيّاهٕ ّٖمص  ٌيّػر
 .(338، ق2008ضسٖى اهنبئٕ،
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 :خعنٖن اهخغفق 1-1

ّػهم ّٖمص اهعنّاح اهخٕ خخى فٕ ييل يضغغ ،ًٖختؼ اهيعنن اهخغفلٕ أغاث يِيج ، إػ 
وآ  ّ ٖساة ي اهٌفابنبح  خيذل أٌيبن يعخوفج يً األضغاد ّ  تبؿخعغاى ؼيّؽ يًٌٖج

يؿخًيل ُػا اهٌّو يً اهيعننبح اإلهيبى اهنبيل تنل اهؼيّؽ اهخٕ ٖضخبسِب هوخًبيل يى 
ؽ أُيٖج يوٓ اإلنالق نبهيب أً اهنويابح  ّّال ٖيذل فنل اهؼي اهًيوٖج اهخٕ ٖغؼؿِب ،

، ّ اهفانل اهياّاهٕ ًٖنٌٖاب    اهيؿخعغيج خًتؼ يً فِى يبى هِػا اهًٌكؼ فٕ اهًيوٖج 
 :(91، ق2008، بؼغ ّٖوٖبيؽؼٖف) ٌيّػر هيعنن اهخغفق

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 يٌعلج اهرفط           

 يٌعلج اهلتول

يٌعلج 
 اهرفط

 اهحد األؽوي هوجودث

 اهيخوسع

 خخعٍع ركبتج اهجودث(: 55)ركى  شنل

 .338،ق2008يؤٖغ يتغ اهضؿًٖ اهفمل،  :اهيضدر
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 .خعنٖن اهخغفق :(01)فنل ؼكى 

 
 .91، ق  2008،اهيكغؼ ؼٖفبؼغ ّٖوٖبيؽ
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ً اهػًٖ ٖؿخعغيًّ يتبغا اهسّغث اهفبيوج أً خعنٖن اهخغفق يفٖاغ  ّّهلغ ّسغ اهيؿٖؼ 
ػا ُ ٖخى اإليخيبغ يوٓ سغا فٕ فِى نٖ  خخى اهًيوٖج ّنٖ  ٖينً خضؿٌِٖب ، ّٖينً أً 

أغاث ييخبؽث هوخغؼٖة هخّمٖص نٖ  ٖينً أً ٖنتق إسؼاء سغٖاغ  ناهٌّو يً اهخعنٖن 
 .يًٌٖجيوٓ ييوٖج 

 :اهجودث حولبح وٌجبح فشل ؽوايل -8
اهسّغث اٌخفبؼا ّاؿًب فٕ اهٖبتبً ّ اهّالٖبح اهيخضغث األيؼٖنٖاج   اٌخفؼح ضولبح       

اهخٕ أغح إهٓ ففال تًال   ّ ضللح ٌسبضب نتٖؼا إال أً ٌُبم يسيّيج يً اهًّايل 
اهضولبح فٕ خضلٖق أُغافِب، هػهم خى إسؼاء اهًغٖغ يً اهغؼاؿابح ياً أسال خلاغٖى     

ياأيًّ ؿاوٖيبً غؼاغناج،     ) اهسّغث فٕ خضلٖق أُغافِب اهخّكٖبح اهخٕ خؿبيغ ضولبح
 :(398، ق 2001

 :اهسّغث أؿتبة ففل ضولبح 4-1
يً اهيفانالح اهخإ ّاسِاح     تخضغٖغ يسيّيج 3211ؿٌج  ( Dessler) كبى اهًبهى    

 :يً خضلٖق أُغافِب، يً أُيِب ضولبحّ يًٌح خوم اه اهسّغث ضولبحأؿوّة 
 .اهسّغث ضولبحٌُبم ٌلق هغْ اهًبيوًٖ فٕ فِى فنؼث  أؿوّة  - أ
 .اهًيبل ّيلخؼضبح ّأفنبؼ اإلغاؼث تًٖ خسبٌؾ ّسّغ يغى  - ة

 .اهضولج ءأيمب ّعتؼث يًؼفج ٌنبق عبؼر خنًّ اهخٕ اهيفبنل تًل يٌبكفج  -ر
كٖبى أفؼاغ اهضولج تبهخكغٔ هيفبنل يً اهكًة ضوِب يً عالهِى، تل خؿخغيٕ  -غ

 .ّسّغ يعخكًٖ
اإلٌخابر ّ اهًيال    سغاّل يى يذال نخًبؼمِب يالئيج، غٖؼ أّكبح فٕ اهضولبح اًٌلبغ -ٍ

 .تبهٌؿتج هأليمبء
ضولبح اهسّغث ّال ًٌٖٕ ػهم أً اهًّايل اهغاعوٖج اهؿبتلج ُٕ اهؿتة اهّضٖغ هًغى ٌسبش 

فٕ تًل اهيؤؿؿبح، ّ إٌيب خؤذؼ اهتٖئج اهعبؼسٖج نبهضبهج اإلكخكبغٖج هوغّهاج خاأذٖؼا   
 .يتبفؼا يوٓ إينبٌٖج ٌسبش تؼايز ضولبح اهسّغث، نضغّد أؽيج إكخكبغٖج يذال 

 :يلّيبح ٌسبش تؼايز ضولبح اهسّغث 4-2
ة اهففل اهؿابتلج،  ضخٓ خؿخنٖى ضولبح اهسّغث خضلٖق أُغافِب ، ٖسة يّاسِج أؿتب   

 ضٖد كغى نل يً
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(Crocker, Charneyand chin) يسيّيج يً اهخّكٖبح، أُيِب: 
 .اهسّغث ضولبحاعخٖبؼ ُٖنل خٌهٖيٕ ٖخٌبؿة يى فنؼث  - أ

 .خًوٖى اهًبيوًٖ فوؿفج اهٌهبى اهسغٖغ ّ نؼٖلج اهًيل غاعوَ  - ة

 .اإلعخٖبؼ اهٌبسص أليمبء اهيسيّيبح ّ يٌؿلٕ اهضولبح  - ح

نل غائى أليمبء اهيسيّيبح يوٓ أؿابهٖة خفاعٖق ّ   إسؼاء خغؼٖة تف  - د
 .خضوٖل اهيفبنل ّ ّمى اهضوّل اهيٌبؿتج هِب

خّفٖؼ اهّكح اهيٌبؿة إلهخلبء األيمبء فٕ ضولبح اهسّغث تفنل يٌاخهيً ّ    - ر
إً نبٌح اهولبءاح خخى يبغث عبؼر أّكبح اهغّاى اهؼؿايٕ ّهناً تكاّؼث    

 . (322،2009عمٖؼ نبهى ضيّغ،) يٌخهيج

 .اهسّغث ضولبحّ إهخؽاى اإلغاؼث اهًوٖب تبهًيل يوٓ ٌسبش فنؼث اختبو   - ش

 :خجبرة تؾط اهدول فٌ يجبل حولبح اهجودث -5
اٌخفؼح فنؼث ضولبح اهسّغث فٕ يغث غّل، ّ يً أُى خسبؼة تًل اهغّل فٕ     

 . (83تِٖؼث اهيّسٕ، يؼسى ؿبتق، ق  ):     ُػا اهيسبل ،يبٖوٕ
 :اهخسؼتج اهٖبتبٌٖج 5-3 

ًؼل اهخسؼتج اهٖبتبٌٖج فٕ ُػا اهكغغ نٌيّػر ٖينً أً ٖؿبيغ فإ خيٖٖاؽ   خ    
ياليص اهخسبؼة اهيلبؼٌج هوغّل االعؼْ، ّ يغْ ختٌِٖاب هاٌفؾ اهياغعل اهاػٔ     

 .ايخيغح يوَٖ ُػٍ اهخسؼتج
، إال أٌاَ  3210هِؼ خضؿً يوضّه فٕ يؿخّْ اهكٌبيبح اهٖبتبٌٖج يى تغاٖج يبى 

يٌهؼ ضولبح -ّ كغ ؼأْ اٖفٖنبّا . ٌبيٖج كبئيبهل نذٖؼ يً يفبنل اهًالكبح اهك
أً ضل ُػٍ اهيفبنل ٖخضلق تؽٖبغث ؼمب اهًبيوًٖ يً اهًيل، يً عاالل  -اهسّغث

خًبٌِّى نيسيّيبح هضل يفبنل ييوِى، ّ خٌفٖػ اهضوّل اهيلخؼضج، ّ كغ خنواة  
ّ يً ٌُب تغأ اهتضاد  . ػهم خٌفٖػ تؼايز ينذفج هخغؼٖة اهًبيوًٖ، تنبفج يؿخّٖبخِى

يً أؿوّة ٖخى يً عالهَ اؿخعغاى اهيّاؼغ اهتفؼٖج اهِبئوج اهيغؼتج، فنبٌح ضولبح 
 .اهسّغث ُٕ اهفنل األيذل هػهم

ً     3212ّ فٕ يبى   خى خؿسٖل أّل ضولج هوسّغث فٕ اهٖبتابً فإ يؤؿؿاج ٌٖتاّ
(Nypon) فؼنج اعؼْ خنتق  15ّ يى ٌِبٖج اهًبى نبٌح ٌُبم . هوخوفؽًّٖ ّ اهتؼق
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يٌِب اٌخفؼ اؿخعغاى اهفنؼث غاعل اهٖبتبً، ّ عالل أؼتى ؿاٌّاح   ضولبح اهسّغث، ّ
ضولج ٖخنّو هوًيال تِاب    1000توغ يغغ اهضولبح اهيؿسوج  3211ّ فٕ يبى . فلن

ّ ال ٖؽال اإلكتبل يؿخيؼا، فال خعوّ كٌبيج أّ ٌفبن يً أنذاؼ  . يبيل 320000
خفخص كبئى يوآ  يً ضولج هوسّغث، يؤٖغث تغيى كّٔ يً اإلغاؼث، ّ أؿوّة إغاؼٔ ي
 .اهخًبًّ، ّ اإلكخٌبو تمؼّؼث يفبؼنج نبفج األنؼا  فٕ كٌى اهلؼاؼ

 :اهخسؼتج اهتؼٖنبٌٖج 5-2
خؼغغح اهيسخيًبح األّؼّتٖج هفخؼث نّٖوج فٕ خنتٖق فوؿفج ضولبح اهساّغث،      

ّ ٖؼسى ػهم إهآ أً  .فٕ يؤخيؼاح ضولبح اهسّغث 3211ؼغى خًؼفِى يوِٖب يبى 
اهسّغث، نبٌّا ٖؼًّ أً يً اهكًة خنتٖق أٔ فوؿفج ٌفأح فٕ اهيِخيًٖ تيسبالح 

اهتٖئج اهٖبتبٌٖج يوٓ اهيسخيًبح األّؼّتٖج، اهخٕ ايخبغح يوٓ يٌابُز ّ أؿابهٖة   
ّ ؼغى ػهم اهخؼغغ، فلغ نابً  .يغؼؿج خبٖوّؼ اهخٕ خغيّ هوخعكق ّ خلؿٖى اهًيل

ث يبهٖج ّ خنوفاج  هٌسبش اهخسؼتج اهٖبتبٌٖج فٕ غؽّ أؿّاق اهًبهى تيٌخسبح ػاح سّغ
يٌعفمج، أذؼ يتبفؼ فٕ خنذٖ  يًبؼ  اهيِخيًٖ تبهكٌبيج اهتؼٖنبٌٖج ضّل فنؼث 
ضولبح اهسّغث، يً عالل ضمّؼ يؤخيؼاح، ّ غيّث اهعتاؼاء اهيعخكاًٖ فإ    

إلهلبء يضبمؼاح ّ يلغ ٌاغّاح ضاّل ُاػٍ     -أيذبل اٖفٖنبّا -ضولبح اهسّغث
ّ  Rolls-Royce Motorsؼّٖاؾ   ّ ٖؼسى اهفمل هفؼنخٕ ؼّهؽ. اهفوؿفج اهسغٖغث
، اهوخًٖ نبٌخب هِيب اهؼٖبغث فٕ تغاٖج خنتٖاق اهفناؼث، فإ     Aerospaceإٖؼّؿتٖؾ 

يتّؼ اهفسّث تًٖ يفبُٖى ّ يتبغا اإلغاؼث تبهيفبؼنج اهخٕ خلّى يوِٖب فنؼث ضولبح 
اهسّغث، ّ أؿبهٖة ّ أٌيبن اإلغاؼث اهخٕ ؿبغح اهيؤؿؿبح اهتؼٖنبٌٖج هفخؼث نّٖوج، 

أنغح اهٌخبئز اهخٕ خضللح فٕ نل يٌِيب ، ّ اهخٕ يؼمح فٕ أضغ يؤخيؼاح ضٖد 
 .توٌغً، أً اهفوؿفج ٖينً خنتٖلِب فٕ تؼٖنبٌٖب

 :اهخسؼتج األيؼٖنٖج 5-1
فِغح اهؿخٌٖبح ّ اهؿتًٌٖبح يضبّالح أيؼٖنٖج يخًغغث هيضبنبث فنؼث ضولابح     

ا يً أغتٖابح اإلغاؼث،  اهسّغث، تًغ أً أكتضح تيذبتج هبُؼث، ّ اضخوح سبٌتب نتٖؼ
، ّخلغٖى  Phil crosby ّ خًغ يضبّهج يبهى اهسّغث نؼّؿتٕ . إال أٌِب سيًٖب ففوح

 ؼغى ٌسابش فوؿافج  . يً أفِؼ ُػٍ اهيضبّالح " Zero Defectsاهاليًٖة "فوؿفج 
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(ZD)  انخؿبتِب فًتٖج فٕ اهيسخيى األيؼٖنٕ هتًل اهّكح، إال أٌِب ؿؼيبً يب ّ
فٕ ػهم، إهٓ أً اهفوؿفج هى خنً فٕ ضلٖلخِاب أنذاؼ ياً     ّ ٖؼسى اهؿتة. اعخفح

ّ يى اؿخيؼاؼ ٌسبش فنؼث ضولبح . خًغٖل أّ خسيٖل هبُؼٔ هيغؼؿج خٖوّؼ هإلغاؼث
اهسّغث ّ اخؿبو يسبالح اؿخعغايِب، تاغأح يسخيًابح اهكاٌبيج ّ األييابل     

 .األيؼٖنٖج يضبّالح ختٌِٖب ّ ٌلوِب هإلؿخفبغث يً يّائغُب
ّ اهفمبء نبٌح أّل فؼنج أيؼٖنٖج خغؼؾ اهياغعل    هوكّاؼٖظإً فؼنج هّنِٖغ 

 .(20002182ٌّغل فؼٌـ ؿٖؿل،) .اهٖبتبٌٕ اهعبق تخنتٖق ضولبح اهسّغث
ّكغ نبً هوعتؼاء  اهػًٖ كغيّا اهفنؼث هيكٌى هّنِٖغ ّ ٌفػّا تاؼايز اهخاغؼٖة،    

 اهفمل فٕ ٌفؼ ضولبح اهسّغث فٕ أيؼٖنب، ضخٓ فيوح يسبالح اهتٌّم، ّ عنّن
اهنٖؼاً، ّ اهلّاح اهتضؼٖج ّ اهسّٖج األيؼٖنٖج، اهيؿخففٖبح، ّ هى خًغ كبكاؼث  

 .يوٓ اهخٌهٖيبح اهكٌبيٖج اهخٕ تغأح فِٖب فلن
ّ هًل أُى يب يٖؽ اهخسؼتج األيؼٖنٖج ّ ًٖغ يً ٌلبن اهمً  فِٖب، ُاّ ايختابؼ   

 ُ يٖاج  ضولبح اهسّغث يً اهيفبُٖى اهًوّى اهؿوّنٖج، ّ يغى إينبء اُخيبى ناب  أل
اهٌهؼ إهِٖب نسؽء يً فوؿفج اهؼكبتج يوٓ اهسّغث يوٓ يؿخّْ اهفؼنج ننل، يياب  
ٖلول يً اضخيبالح اؿخيؼاؼُب ّ ٌسبضِب فٕ اهيغْ اهنّٖل، إػا هاى ٖاخى اهٌهاؼ    

 .هوسّغث تفنل فبيل
 : اهخسؼتج اهلنؼٖج 5-8
غّهج كنؼ يً اهغّل اهًؼتٖج اهخٕ تغأح خسؼتج ضولبح اهسّغث يتناؼا، ؼغاى     خًغ

ّ هًل ُػٍ اهتغاٖج اهيتنؼث هخنتٖق . ضغاذج كنبو اهيؤؿؿبح اهؿوًٖج ّ اهعغيٖج فِٖب
فٕ تًل فؼنبح اهلنبو اهكٌبيٕ اهيفخؼم، خؼسى  -ّ تفنل عبق -اهضولبح 

إهٓ يغث يّايل أُيِب، افخؼام اهٖبتبً فٕ خأؿٖؾ ّ إغاؼث أغوة ّضغاح اهلنابو  
ّ كغ ؿبيغ ػهم يوٓ اٌخلابل  . ؼٖجاهكٌبيٕ هفخؼث نّٖوج كتل خؿوٖيِب هإلغاؼث اهلن

اهفنؼث تفنل نتًٖٕ، يً عالل اؿخًٖبة اإلغاؼث أُيٖخِاب، تال ّ ؼتياب ؿاتق     
 .ييبؼؿخِب هِب، ّ اإهخؽاى تخنتٖلِب ّ ٌفؼُب تًٖ اهًبيوًٖ

ّ ًٖغ خّفؼ اهيّاؼغ اهيبهٖج اهالؽيج هولٖبى تًيوٖج اهخغؼٖة اهخٕ خيِاغ ل ضولابح   
بالؿخفبؼًٖٖ ّ اهيغٖؼًٖ اهيؼيّكًٖ فٕ ُػا اهيسبل، اهسّغث، ّ إينبٌٖج اإلؿخًٖبٌج ت
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ّيً . ؿبيغ أٖمب يوٓ ؿِّهج كتّل اهفنؼث تًٖ اهيؤؿؿبح اهًبيوج فٕ ُػٍ اهيٌنلج
: األيذوج اهلنؼٖج اهؼائغث فٕ يسبالح اهسّغث فٕ اهلنبيًٖ اهكٌبيٕ ّ اهعغيٕ ُيب

 . ّ يؤؿؿج ضيغ نٖتج QASCOفؼنج كنؼ هوضغٖغ ّ اهكوة كبؿنّ 
 :جخيبخي
ؼغى تؿبنج يفِّى ضولبح اهسّغث، إال أٌِب خًنؾ فٕ نتًٖخِب األؿاؾ اهخإ       

خلّى يوِٖب فوؿفج إغاؼٖج يخيٖؽث خلّى يوٓ اهيفبؼنج، ّ خِغ  إهٓ عواق يٌابط   
خٌهٖيٕ ّ إسخيبيٕ هخفسٖى اهًبيوًٖ يوٓ اؿخعغاى أككآ نبكابخِى فإ ضال     

اإلغاؼٔ اهلابئى، ّ ال    ُّٕ خٌتى يً اهٌهابى . اهيفنالح اهيؼختنج تيسبل ييوِى
 .خعوق تّسّغُب ُٖنال خٌهٖيٖب يّاؽٖب هوخٌهٖى األكوٕ

إً اؿخعغاى األؿبهٖة اإلضكبئٖج يً كتل ضولابح اهساّغث ٖيناً أً ٖؿابيغ        
اهيؤؿؿبح فٕ ضل اهيفنالح ّ خضؿًٖ اإلٌخبسٖج ّ اهسّغث، نياب خؿاِل ُاػٍ    

 .اخعبػ اهلؼاؼاح اهيٌبؿتج األؿبهٖة اؿخعغاى أفمل هوتٖبٌبح اهيخّفؼث هويؿبيغث فٕ
إً ٌسبش فنؼث ضولبح اهسّغث فٕ تًل اهغّل اهغؼتٖج يبُّ إال خسؿٖغ ألؿاوّة  
إغاؼٔ يخفخص كبئى يوٓ اهخًبًّ، ّاالكخٌبو تمؼّؼث يفبؼنج نبفج األناؼا  فإ   

  فِّ تؿتة افاخؼام  -كنؼ –أيب فٖيب ٖعق خسؼتج اهغّهج اهًؼتٖج .كٌى اهلؼاؼ
فٕ خأؿٖؾ ّ إغاؼث أغوة ّضغاح اهلنابو اهكاٌبيٕ هفخاؼث     اهٖغ اهًبيوج اهٖبتبٌٖج

نّٖوج كتل خؿوٖيِب هإلغاؼث اهلنؼٖج، ّ كغ ؿبيغ ػهم نتًب يوآ اٌخلابل اهفناؼث    
 .تفنل نتًٖٕ

إػً ٖينً اهلّل تأً ضولبح اهسّغث خؿبُى فٕ خضؿًٖ يؿخّْ اهسّغث ّ اإلٌخبسٖج  
 .غاعل اهيؤؿؿج 

 :خضكل يوِٖب نبهخبهٕيوَٖ نبٌح أُى اهٌخبئز اهيّ        
ضولبح اهسّغث يتبؼث يً أؿوّة خؿٖٖؼٔ فٕ اهيؤؿؿج ِٖغ  إهٓ خضؿًٖ سّغث  -

 .اهؿوى ّ اهعغيبح
 :خؿخعغى ضولبح اهسّغث يسيّيج يً األؿبهٖة يً أسل خضؿًٖ اهسّغث ، أُيِب  -

ؼائن عا اهيًوّيبح،  ضفه أؿوّة، خعنٖن تبؼٖخّاهًك  اهػٌُٕ، يهى اهؿينج، 
 .، خعنٖن اهخغفقيؼاكتج اهسّغث
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خؿخيغ ضولبح اهسّغث أُيٖخِب يً اهغّؼ اهػٔ خوًتَ فٕ خضؿًٖ يؿخّْ األغاء ّ  -
 .اهؼمب يً اهًيل ييب ٖؿبيغ يوٓ يّاسِج اهيفبنل غاعل اهيؤؿؿج

ال ٖينً خنتٖق ضولبح اهسّغث فٕ اهيؤؿؿبح تكّؼث يتبفؼث إػ ٖسة اهخعنٖن  -
 .مبً ٌسبضِبهِب ّ إغيبسِب خغؼٖسٖب فٕ ذلبفج اهيؤؿؿج ه

 .ٖوًة خغؼٖة اهًيبل غّؼ يِى فٕ فِى ّ خضؿًٖ ضولبح اهسّغث -
 .ٌسبش ُػٍ اهفوؿفج فٕ تًل اهغّل اهًؼتٖج نبً ٌخبر هّسّغ اهٖغ اهٖبتبٌٖج فَٖ -
 :اهخّكٖبح اهيلخؼضج   

ٖسة يوٓ اهيؤؿؿبح أً خنًّ يؿخًغث تفنل نبفٕ هخنتٖاق فناؼث ضولابح     -
 .اهسّغث
خأُٖل اهًبيوًٖ ٌفؿٖب ّ ييوٖب هخٌفٖػ فنؼث ضولبح اهساّغث ّ   اإلُخيبى تخغؼٖة ّ  -

ػهم تعوق اهّيٕ هغْ اهًبيوًٖ تأُيٖج ضولبح اهساّغث فإ خضؿاًٖ ّ خناّٖؼ     
 .اهيؤؿؿج

خّفٖؼ غّؼاح خغؼٖتٖج هوًبيوًٖ هفِى ضولبح اهسّغث ّ األؿبهٖة اهخٕ خؿاخعغيِب   -
 .فٕ خضؿًٖ اهسّغث ّ اإلٌخبسٖج

 .اهيسبل يى اهغّل اهخٕ ختٌح يٌِز ضولبح اهسّغث ختبغل اهعتؼاح فٕ ُػا -

 .اإليخيبغ يوٓ يتغأ اهخنّو ّ هٖؾ اإلهؽاى فٕ خنًّٖ اهضولبح -
ٖينً هويؤؿؿبح اهًؼتٖج أً خختٌٓ ُػٍ اهفوؿفج ّ هنً تًغ اإلؿاخًغاغ اهنبيال    -

 .هخنتٖلِب تأً خِٕء نل اإلينبٌٖبح ّ اههؼّ  هميبً ٌسبش ُػٍ اهفوؿفج
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