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 اهيؿٖوج
 :امللخص

فٕ  ISO ّيّاكفبح اإلٖؽّ إهٓ خؿوٖن اهمّء يوٓ أُيٖج اهسّغث اهّؼكجخِغف ُػٍ 
ػهم أً نالُيب هَ غّؼ فًبل فٕ  خضؿًٖ ؿيًج  ،خفًٖل خٌبفؿٖج اهيؤؿؿج االكخكبغٖج

اهيؤؿؿج فٕ اهؿّق، ّنػهم ٖؿبيغاً اهيؤؿؿج يوٓ انخؿبة ذلج اهؽتًّ ّاهيؿخِوم، 
تبإلمبفج إهٓ ؽٖبغث اهلغؼث اهخٌبفؿٖج هويؤؿؿج يً عالل اهخفّق فٕ اهؿّق ّاهلغؼث يوٓ 

هويؤؿؿج فؼكج اهخكغٖؼ  ًء سيٖى أػّاق اهؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ،  نيب ٖينً أً ًٖنٖبإؼمب
 .ّاهغعّل هألؿّاق اهًبهيٖج اهخٕ خفخؼن اهضكّل يوٓ فِبغث اهينبتلج هويّاكفبح اهًبهيٖج

     
 .اهجودث، ؼاليج اإليزو، خٌبفشيج اهيؤششج: اهنويبح اهداهج    

 
Résumé : 

This paper aims to throw some lights on the importance of the 

quality and the ISO characteristics to activate the competitivity of the 

firm. Both of them have an important role in improving the firm’s 

market value by satisfying the customers. They also give the 

opportunity to export its outputs to the international markets which 

require the ISO certificate.  
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 :يلديج
هلغ يؼف يضٖن اهيؤؿؿج االكخكبغٖج يٌػ أؽٖغ يً يلغ يً اهؽيً خضّالح كّٖج      

نيب . ّييٖلج ّؿؼًٖج، ّكغ نؼضح ُػٍ اهخضّالح يٌبفؿج نتٖؼث تًٖ اهيؤؿؿبح االكخكبغٖج
نبً هوًّهيج خأذٖؼا ّامضب يوٓ خضؼٖؼ اهخسبؼث اهًبهيٖج ّخؿِٖل ضؼنج ؼؤّؾ األيّال 

 ،يًوّيبح يً عالل اؿخعغاى اهخنٌّهّسٖب اهضغٖذج هإليالى ّاالخكبلّاهؿوى ّاهعغيبح ّاه
ّكغ فسى ُػا يوٓ خسبّؽ تًل اهضّاسؽ هوغعّل إهٓ اكخكبغٖبح نبٌح فٕ ّٖى يب يضيٖج 
ّٖكًة اعخؼاكِب، ييب ؽاغ يً ضغث اهيٌبفؿج ّيب اٌسؼ يٌِب يً خِغٖغاح ّيعبنؼ ّمًح 

هػا فئً يب . تص كؼاو اهتلبء أنذؼ كًّتجّأك ،يؿخلتل اهيؤؿؿج فٕ ضبهج يً يغى اهٖلًٖ
ٖسة أً ٖغؼنَ يؿٖؼّ اهيؤؿؿبح االكخكبغٖج ُّ أً تلبء يؤؿؿبخِى ٖؼختن أنذؼ فأنذؼ 

ًّٖغ أنذؼ خِغٖغا، ّيً  ،تيغْ كبتوٖخِب ّؿؼيخِب فٕ اهخفبيل يى يضٖن غٖؼ يؿخلؼ خيبيب
ّكغؼخِب اهخٌبفؿٖج ّاهخٕ  اهيؤنغ أً اهّؿٖوج األنذؼ فًبهٖج فٕ ػهم ُٕ خضلٖق ّخًؽٖؽ ينبٌخِب

خخًغغ يسبالخِب، إػ ال خنخفٕ اهيؤؿؿج  تأً خنًّ هِب كغؼث خٌبفؿٖج فٕ يسبل اهخنبهٖف، أّ 
فٕ سيٖى يسبالح  اهظ، تل ٖسة أً خنًّ هِب نػهم يٖؽث خٌبفؿٖج...اإلٌخبر أّ اهخؿّٖق
 .ٌفبنِب

يذل فٕ اهتضد ّيوٓ ُػا األؿبؾ فئً اهيفنل اهػٔ خّاسَِ اهيؤؿؿبح االكخكبغٖج ٖخ
يً اهؿتل اهخٕ خؿيص هِب تخضؿًٖ كغؼخِب اهخٌبفؿٖج، ّهًل خضلٖق اهسّغث ُٕ إضغْ خوم 

أكتص ِٖخى أنذؼ تسّغث اهؿوى ّاهعغيبح ّفلب هعكبئق اهؿتل، ال ؿٖيب ّأً اهخّسَ اهضبهٕ 
خخيبفٓ ُػٍ اهيّاكفبح ضٖد ّيّاكفبح يًيّل تِب يبهيٖب ٖنوق يوِٖب يّاكفبح اإلٖؽّ، 

هنً ايخيبغ اهيؤؿؿبح يوٓ خضلٖق اهسّغث ٖفؼل يوِٖب االٌخلبل يً  .اهيؿخِوم ؼغتبحّ
اهيفِّى اهلغٖى هِب اهػٔ ٖؼنؽ يوٓ سّغث اهيٌخّر اهٌِبئٕ إهٓ سّغث اهًٌبكؼ ّاهيغعالح 

 .ُػا اهيٌخّر فٕ خكٌٖىاهيؿخعغيج 
 

 :هػا ّيٍيب خلغى ٖينً نؼش اهخؿبؤل اهخبهٕ   

خدؼيى خٌبفشيج اهيؤششج خفؽيل وويواصفبح اإليزو في اهجودث اهشبيوج  دورنيً يأيً 

 االكخصبديج؟
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إتؼاؽ غّؼ اهسّغث اهفبيوج ّيّاكفبح اإلٖؽّ فٕ اهتبضد ضبّل ٖاإلفنبهٖج يً عالل 
خضؿًٖ كغؼث اهيؤؿؿبح االكخكبغٖج يوٓ يّاسِج يٌبفؿِٖب، عبكج فٕ هل اهًّهيج 

 .يً خضّالح ّخنّؼاح بي، ّيب اٌسؼ يٌِعبؼسٖجاالكخكبغٖج ّخضؼٖؼ اهخسبؼث اه
 :ّهإلسبتج يوٓ اإلفنبهٖج اهينؼّضج خى خلؿٖى ُػا اهتضد إهٓ ذالذج يضبّؼ ُٕ

 .ٖخٌبّل يفبُٖى أؿبؿٖج فٕ اهسّغث اهفبيوج: لاهيدور األو -

 .يخٌبول يدخل إهي خٌبفشيج اهيؤششج االكخصبديج :اهيدور اهذبٌي -

نأغاث اإلٖؽّ  يّاكفبحّأُيٖج اهسّغث اهفبيوج غّؼ ّٖخنؼق إهٓ  :اهيدور اهذبهد -
 .االكخكبغٖج خٌبفؿٖج اهيؤؿؿج هخفًٖل

 يفبهيى أشبشيج في اهجودث اهشبيوج: اهيدور األول
خًخلغ اهنذٖؼ يً اهيؤؿؿبح أً اهٌسبش ًٌٖٕ يؼل ؿوى ّعغيبح تفنل أؿؼو 

يٌػ ّّهنً  .هويؿخِوم إؼمبءتًغ اهتٖى  ّخلغٖى عغيبح يب ،ٌّيٖج لأفمتذيً ّ أؼعقتّ
ج نبيوج اؿختغهح يتبغا اهسّغث، فتغال يً اهضكّل يوٓ ؿوى ّعغيبح ػاح أؽٖغ يً يفؼٖ

أكتص  سّغث ٌّّيٖج يبهٖج خنبتق إهٓ ضغ يب يسيّيج يً اهيّاكفبح أّ اهعكبئق،
يب ًٖتؼ يٌَ  ُّّ ،االُخيبى تبهسّغث ٖخى فٕ سيٖى اهًيوٖبح ّاهيِبى ّاهيؼاضل تبهيؤؿؿج

ج اهتغء فِٖب االُخيبى تضبسبح ّؼغتبح اهيؿخِوم اهخٕ ًٖختؼ أؿبؿِب ٌّلن، تبهسّغث اهفبيوج
فِٕ  خِخى تنٖفٖج عوق ؼغتج أّ ضبسج سغٖغث ذى اهًيل  ،تل ّأنذؼ يً ػهم ،ّنٖفٖج إفتبيِب

ٖخنوة خّسَٖ نل اهًيوٖبح اهغاعوٖج ّاهسِّغ ّاهيّاؼغ ٌضّ ُػا اهػٔ األيؼ  يوٓ خوتٖخِب،
يب ٖنوق يوَٖ إغاؼث اهسّغث اهفبيوج اهِغف ّاهخٌؿٖق تًٖ يعخوف اهّهبئف ّاهِٖئبح، ُّّ 

Total Quality Management))، ّ ؿّف ٖخى اهخنؼق إهَٖ فٕ ُػا اهيضّؼ يً ُّ يب
ٌهبى إغاؼث اهسّغث هيفبُٖى اهسّغث، اهسّغث اهفبيوج، إغاؼث اهسّغث اهفبيوج ّعالل اهخًؼل 

ISO 9000. 
 :أوال اهجودث

يً يفبُٖى فوؿفج اهسّغث اهفبيوج ٌّلنج خفنل اهسّغث اهلبيغث اهخٕ ختٌٓ يوِٖب اهًغٖغ 
التغ يً اهخًؼف أّال يوٓ اهيًٌٓ اهػٔ ٖخميٌَ يفِّى اهسّغث كتل نبً األؿبؾ فِٖب، هػهم 

 .إمفبء كفج اهفيّهٖج يوِٖب
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هلغ خًغغح خًبؼٖف اهسّغث تبعخالف اهٌهؼث إهِٖب ّتبعخالف ّخنّؼ  :خؽريف اهجودث. أ
ؼف اهسّغث يوٓ أٌِب يسيّيج يً اهيّاكفبح هػهم خسغ يً ًٖ ،يفِّيِب فٕ ضغ ػاخَ

ّاهعكبئق اهخٕ خضغغُب اهيؤؿؿج، ّاهخٕ ٖسة أً ٖخميٌِب اهيٌخّر أذٌبء ييوٖخٕ اهخكيٖى 
 .ّاهخكٌٖى

إٌخبر اهيؤؿؿج هؿوًج أّ خلغٖى عغيج تيؿخّْ يبل "ٌُّبم يً ًٖؼف اهسّغث يوٓ أٌِب 
تبضخٖبسبح ّؼغتبح ؽتبئٌِب،  خنًّ يً عالهِب كبغؼث يوٓ اهّفبءّاهسّغث اهيخيٖؽث  يً

ّٖخى ػهم يً عالل يلبٖٖؾ  ،تبهفنل اهػٔ ٖخفق يى خّكًبخِى ّخضلٖق اهؼمب ّاهؿًبغث هغِٖى
ييؼ ّكفٕ ) "اهعغيج ّإٖسبغ كفج اهخيٖؽ فِٖب يّمّيج ؿوفب إلٌخبر اهؿوًج أّ خلغٖى

يسيّيج اهعكبئق ّاهكفبح " :ّٖينً خًؼٖف اهسّغث تأٌِب(. 26، ق1002يلٖوٕ، 
 "كبغؼا يوٓ إفتبو اهضبسبح اهيًوٌج أّ اهميٌٖج اهؽتًّ هيٌخسبح ّاهخٕ خسًليخسؿغث فٕ ااه
(Michel .G. VIGIER, 1992, P15). 

هلغ يٍؼ يفِّى اهسّغث تبهًغٖغ يً اهيؼاضل ّاهخنّؼاح، ّفٖيب : ٌشأث وخظور اهجودث. ة
 :ٖوٕ ٌهؼث يوٓ أُى اهخنّؼاح اهخٕ يٍؼ تِب ُػا اهيفِّى

ًٍ فنؼث اال ُخيبى تبهسّغث أؼسًِب اهًغٖغ يً اهتبضذًٖ إهٓ أنذؼ يً ؿتًج آالف ؿٌج، إ
اهٌّٖبٌٖج ّعبكج يٌِب اهضمبؼث اهفؼيٌّٖج  ،ّخسؿغح فٕ اهضمبؼاح اإلٌؿبٌٖج اهيخًبكتج

ّغٖؼُب، إال أً أكل االُخيبى اهفًوٕ ًّٖغ هفخؼث يب كتل اهّذّؼث اهكٌبيٖج، ضٖد إٌخبر 
 .بٖٖؼ تؿٖنج ٖضغغُب كبضة اهّؼفجاهّؼفبح اهضؼفٖج ٖخٍى ّفلب هيً

ّيى هِّؼ اهذّؼث اهكٌبيٖج ّخؽاٖغ االيخيبغ يوٓ اٗهج ّاهخّؿى اهِبئل فٕ ضسى 
اهتضد يوٓ أنذؼ فٕ االُخيبى يٌكٍة  أكتص، اهيٌخسبحاهنوة يوٓ خؽاٖغ  اهيكبٌى ّ

 خضؿًٖ يؿخّْ اإلٌخبسٖج ّضسى اإلٌخبر ّهّ يوٓ ضؿبة ٌّيٖج ّسّغث اهيٌخّر، ّاهخٕ خلى
 (11، ق1002ييؼ ّكفٕ يلٖوٕ، ) يؿؤّهٖج خضلٖلِب يوٓ يبخق اهيفؼف اهيتبفؼ

نيب أً ههِّؼ ضؼنج اإلغاؼث اهًويٖج اهػٔ خؽايً يى ُػٍ اهيؼضوج أذؼ آعؼ يوٓ يفِّى 
مؼّؼث اهفكل تًٖ ، O.S.Tّاهسّغث، عكّكب اهيؼاؿالح اهيخًولج تبهخٌهٖى اهًويٕ هوًيل 

 J- C ) هلؿى اهؼكبتج يوٓ اهسّغثيبغث ّاهخٕ خّنل  َٖ،وّهٖفج اهؼكبتج يّهٖفج اإلٌخبر ّ

TARONDEAU, 1998,  P232)،  هػهم فئً يفِّى اهسّغث فٕ ُػٍ اهيؼضوج ٖؼختن
 .ويّاكفبحهينبتلخَ يغْ تؼكبتج اإلٌخبر ّ
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ّيى هِّؼ تضّد اهًيوٖبح ّاألغّاح اإلضكبئٖج خى اؿخعغاى اهًٌٖبح اإلضكبئٖج ّّمى 
ٌيٖن اإلٌخبر ّيضبّهج خّضٖغٍ إضغْ أُى األؿتبة اهخٕ أغح إهٓ نبً خّيّاكفبح ٌينٖج، 

اؿخعغاى األؿبهٖة اإلضكبئٖج، الؿٖيب اؿخًيبل ٌهؼٖج االضخيبالح فٕ فضق اهسّغث ّفٕ 
 .سّغثاهغؼسج  هوخًؼف يوٓاؿخعغاى اهًٌٖبح 

هِؼ فٕ اهٖبتبً يفِّى سغٖغ هوسّغث ّيوٓ ٌنبق ّاؿى هٖفيل سيٖى  2844ّفٕ ؿٌج 
ّّهبئفِب، نفوؿفج سغٖغث خؼْ أً اهّكّل إهٓ يؿخّْ يبل يً اهسّغث  بحهيؤؿؿٌفبنبح ا

 (.14، ق1002ييؼ ّكفٕ يلٖوٕ، )ّ أعنبء أُّ خضلٖق إٌخبر غًّ يّٖة 
هِؼ يفِّى آعؼ هوسّغث يخيذل فٕ ضولبح اهسّغث أّ ضولبح اهٌّيٖج   2852ّفٕ ؿٌج 

سيبيبح يً "لكغ تبهضولبح اهٌّيٖج ّٖ .اهػٔ ختٌّبٍ االخضبغ اهٖبتبٌٕ هوًويبء ّاهيٌِغؿًٖ
خلّى ( اهظ...ييبل، يٌِغؿًٖ، ؼسبل تٖى )اهًيبل يخنٌّج يً ؿتًج إهٓ اذٌٕ يفؼ فؼغ 

، 2888أضيغ ؿٖغ يكنفٓ، " )تبسخيبيبح غّؼٖج هيٌبكفج األيّؼ اهيخًولج تبهسّغث ّتخضؿٌِٖب
 .األيؼٖنٖج ّأّؼتبفٕ نل يً اهّالٖبح اهيخضغث فٖيب تًغ ُػا اهيفِّى  ، ّكغ اٌخفؼ(433ق 

ٌّخٖسج هويٌبفؿج اهضبغث اهخٕ ّاسِخِب اهفؼنبح األيؼٖنٖج ( 2870-2860)ّفٕ اهًفؼٖج 
يً نؼف اهفؼنبح اهٖبتبٌٖج اهيخيٖؽث تبهيٌخسبح ػاح اهسّغث اهًبهٖج ّاألؿًبؼ اهيًلّهج، 

ييؼ : )تبغؼح إهٓ ختٌٕ يفِّى إغاؼث اهسّغث اإلؿخؼاخٖسٖج تبهخؼنٖؽ يوٓ يتبغا أُيِب
 (16-15، ق 1002ّكفٕ يلٖوٕ، 

 ًّتبيختبؼٍ اهيضغغ اهؼئٖؿٕ هوسّغث اهًيل يوٓ إؼمبء اهؽت. 
 سّغث يؿؤّهٖج سيٖى أفؼاغ اهيؤؿؿجايختبؼ اه. 

  اهظ...ايخيبغ اهسّغث فٕ نل اهيؿخّٖبح تيب فِٖب أٌهيج، أؿبهٖة، ّإسؼاءاح اهًيل. 

ّكغ  ،2870يبى  يٌػٌفؾ اهفوؿفج  SAMSUNGو GOLDSTARّكغ ختٌح نل يً 
يأيًّ اهٍغؼاغنج ّنبؼق اهفتوٕ : )خيٖؽح ُػٍ اهيؼضوج تيسيّيج يً اهعكبئق أُيِب

   (21،  ق1002ّآعؼًّ،

 ٕاالُخيبى اهعبق تبهسّغث يوٓ يؿخّْ اهخؿٖٖؼ االؿخؼاخٖس. 
 اهؼتن تًٖ اهسّغث ّاهلغؼث يوٓ خضلٖق األؼتبش فٕ اهيغْ اهنّٖل. 

 ايختبؼ اهسّغث نّؿٖوج خٌبفؿٖج. 

  ّاهؽتبئً يً اهؿّقاالكخؼاة. 
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ّٖينً خوعٖق  ،2870يٌػ  ُػٍ األفنبؼ ؿبيغح يوٓ هِّؼ يفِّى إغاؼث اهسّغث اهفبيوج
 (:1)فٕ اهفنل ؼكى ٌفأث اهسّغث اهفبيوج يؼاضل

 يرادل ٌشأث اهجودث اهشبيوج(: 1) اهشنل ركى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 2فبيوج، غاؼ ّائل هوٌفؼ، ن ييؼ ّكفٕ يلٖوٕ، اهيٌِسٖج اهنبيوج إلغاؼث اهسّغث اه :اهيصدر
 .12، ق1002ييبً، األؼغً، 

 

 : ذبٌيب اهجودث اهشبيوج
يٌػ أؽٖغ يً يلغ يً اهؽيً ّيى ؽٖبغث فغث اهيٌبفؿج اهًبهيٖج، هى خًغ فنؼث اهسّغث خؿخٌغ 

األيؼ ٖخنوة اهّكّل إهٓ  تل، فضؿة يوٓ ينبتلج اهيٌخّر هيسيّيج يً اهيًبٖٖؼ اهيضغغث
ٕ سيٖى اهيِبى ّاهٌفبنبح ػاح اهخأذٖؼ اهيتبفؼ ّغٖؼ اهيتبفؼ يوٓ اهًيوٖج اهسّغث ّخضلٖلِب ف

6 

إغاؼث اهسّغث 
 اهفبيوج

1 

اهذّؼث 
 اهؼكبتج يوٓ اهسّغث اهكٌبيٖج

 يً كتل اهيفخـ 

اإلغاؼث 
 ًويٖجاه

2 

يفخــ 
 اهؼكـبتج
فضـق 
 اهسـّغث

4 

خأنـٖغ 
 اهسّغث 

يغث سِبح 
 ؼكبتٖج

إغاؼث اهسّغث 
 5 اإلؿخؼاخٖسٖج

 ؼكبتج فبيوج

اهؼكـبتج 
 اإلضكبئٖج

4 

 سِج يخعككج

 يؼضوج يب كـتل
 اهذّؼث اهكٌبيٖج

2 

 اهؼكبتج يوٓ اهسّغث 
 يً كتل اهًبيوًٖ
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اإلٌخبسٖج، هػهم فِٕ خفيل سيٖى اهًيوٖبح اهغاعوٖج ّاهعبؼسٖج فٕ اهيؤؿؿج، ُّػا يب ٖؿيٓ 
 .(Total Quality)تبهسّغث اهفبيوج 

هل هلغ اٌخلل اُخيبى اهتبضذًٖ االكخكبغًٖٖ عبكج فٕ  :خؽريف اهجودث اهشبيوج .أ
اهيٌبفؿج اهًبهيٖج يً اهٌهؼث اهمٖلج هوسّغث يوٓ أٌِب سّغث اهيٌخّر اهٌِبئٕ فلن، إهٓ ٌهؼث 

ُّػا يب ٖنوق  ،خفيل سّغث نل ٌفبنبح ّّهبئف ّيِبى اهيؤؿؿج ّيّاؼغُب ، ضٖدأفيل
 :ّ أُيِب يً عالل تًل اهخًبؼٖف يفِّيِبّاهخٕ ؿٖخى خّمٖص " اهسّغث اهفبيوج"يوَٖ اؿى 

خيٖؽ اهؿوًج أّ اهعغيج فٕ خوتٖج نبفج ينبهة اهٍؽتًّ "  :غث يوٓ أٌِبخًؼف اهسّ. 2
ضؿً اهيًبيوج، اهؿًؼ، اهّفؼث، اهعغيبح اإلمبفٖج، خلغٖى اهؿوًج فٕ اهّكح : ّخّكًبخَ يذل

 (24، ق1002ييؼ ّكفٕ يلٖوٕ، . )"اهينوّة

فسى اهنؼٖلج أّ اهّؿٖوج اهفبيوج هوًيل اهخٕ خ" : تأٌِب Royal Mailًّٖؼفِب  .1
اهًبيوًٖ هوًيل ميً فؼٖق ّاضغ ييب ًٖيل يوٓ عوق كٖيج يمبفج إلفتبو ضبسبح 

 (.64، ق1000عمٖؼ نبهى ضٍيّغ، ) "اهيؿخِونًٖ

سّغث نل فٕء، أٔ سّغث يٌبكؼ اهخٌهٖى ّاإلٌخبر " :نيب ُخًؼف اهسّغث اهفبيوج تأٌِب .2
، 2884ّويٕ، يوٕ اهؿ) "ّنل يؼافق اهيؤؿؿج يً أسل خضلٖق ؼمب ّإفتبو اهيؿخِوم

 (2ق
خوعق أؿتبة هِّؼ اهسّغث اهفبيوج فٕ اهًٌبكؼ  :أشتبة ٌشأث اهجودث اهشبيوج .ة
 (Martine PRETE,1991, P8-9) Chantal BUSSENAULT et :جاهخبهٖ

اهيؤؿؿج اهخٕ خؼٖغ اهخؼنٖؽ يوٓ اهسّغث التغ أً خضخؼى اهيتبغا  :اهيخغيراح اهّداخويج.2
 :اهخبهٖج

  ً(.االيخٖبؽ ) اهتضد يً اإلخلب 
 عغيج اهؽتًّ ّاهيؿخِوم. 

 سًل اهًالكج تًٖ اهيٍّؼغ ّاهؽتًّ يتٌٖج يوٓ اهذلج اهيختبغهج. 

 :اهًٌبكؼ اهخبهٖج ّخخيذل فٕ :اهيخغيراح اهخبرجيج .1
 اهخًلٖغ اهيخؽاٖغ هوؿوى ّاهعغيبح.  
 األؽيج االكخكبغٖج اهخٕ ؽاغح يً ضٍغث اهيٌبفؿج اهًبهيٖج، ّضٍغث خٌبفؿٖج اهيؤؿؿبح. 

 ًٖاهيخنوتبح ّاهضبسبح اهسغٖغث هوؽتبئً ّاهيؿخِون. 
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 يبهٖج عبكج فٕ  ثغؽّ اهيٌخسبح اهٖبتبٌٖج هألؿّاق اهغؼتٖج، ّاهخٕ نبٌح خخيٖؽ تسّغ
 .اهظ...يسبل اهيؼنتبح اإلهنخؼٌّٖج، كٌبيج اهؿٖبؼاح 

يتٖغ يوٕ : )ٖينً خوعٖق أُغاف إغاؼث اهسّغث اهفبيوج فٕ: أهداف اهجودث اهشبيوج .ر 
 (17-16، ق 1000يغ ضسبؽٔ، أض

ضٖد أً اهسّغث اهفبيوج خلّى يوٓ ٌهى خؿٖٖؼٖج خعنن  :خخفيض خنبهيف اإلٌخبر .2
هإلٌخبر ّفلب ألؿؾ فٌٖج خؿبُى فٕ خعفٖل ٌؿتج يغى اهينبتلج ّاهّكح ّاهسِغ اهمبئًًٖ 

 .ّتبهخبهٕ خعفٖل اهخنبهٖف
ر ّخلغٖى ؿوى ّعغيبح ّػهم تئٌخب :خوتيج دبجبح ورغتبح اهّزتبئً واهيشخهونيً .1

ينبتلج هويّاكفبح ّهضبسبح ّؼغتبح ُؤالء اهؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ، يى يؿبٖؼث خنّؼاخِب 
 .ّخغٖؼاخِب يى يؼّؼ اهٍؽيً

ػهم أً خضلٖق اهِغفًٖ  :خدليق اهييزث اهخٌبفشيج هويؤششج في األشواق اهؽبهييج .2
خضلٖق اهسّغث، يى خعفٖل  اهؿبتلًٖ هوسّغث اهفبيوج، ٖؿبُى فٕ خًؽٖؽ كغؼث اهيؤؿؿج يوٓ

األؿًبؼ غًّ أً ٖؤذؼ ػهم يوٓ أؼتبضِب، ّتبهخبهٕ خًؽٖؽ اهلغؼث اهخٌبفؿٖج هِػٍ اهيؤؿؿج، 
 .ّخضلٖلِب هيٖؽث خٌبفؿٖج فٕ اهؿّق

ًٍ ٌسبش خنتٖق اهسّغث اهفبيوج تبهيؤؿؿج  :يتبدئ وشروظ ٌجبح اهجودث اهشبيوج .د إ
 ,P 9-122882Martine ,: )بٖخّكف يوٓ يسيّيج يً اهيتبغا ّاهفؼّن ّأُيِ

PRETE, Chantal BUSSENAULT et ) 
ُّٖلكغ تِب خضلٖق ينبتلج اهؿوى ّاهعغيبح يى ضبسبح ّؼغتبح اهٍؽتبئً  :اهيظبتلج .2

ّاهيؿخِونًٖ، أٔ ينبتلج ُػٍ اهؿوى ّاهعغيبح هوعكبئق اهُيضغغث يً نؼف اهٍؽتًّ أّ 
 .اهيؿخِوم، ّنػا اهضبسبح اهّامضج ّاهميٌٖج هَ

 .ّخخيذل فٕ اإلسؼاءاح اهخٕ خيٌى ضغّد األعنبء ّخنخففِب :اهوكبيج  .1

ُّٖلكغ تَ كٖبؾ ٌؿتج ينبتلج اهؿوى ّاهعغيبح اهيضللج ّاهيلٍغيج هوٍؽتًّ أّ  :اهليبس  .2
 .، يً أسل خضلٖق اهخضؿًٖ اهيؿخيؼاهيؼغّة فِٖباهيؿخِوم يى اهضبسبح 

عنأ، يً عالل اهخضنى اهنّوٕ فٕ  اهتضد ّاهؿًٕ هخضلٖق كفؼ ٖخيذل فّٕ :اإلخلبً .3
 .ًٖاهسّغث، ؼغى أً ػهم ٖنوف اهيؤؿؿج ّكًخب ّسًِغا نتٖؼ

ٍّؽو يوٓ سيٖى أفؼاغ اهيؤؿؿج فٕ نل اهيؿخّٖبح ّاهّهبئف :اهيشؤوهيج .4  .ّاهخٕ خ
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 :ذبهذب إدارث اهجودث اهشبيوج
يج اهؿّق، هلغ ؿبُيح اهخغٖؼاح االكخكبغٖج ّاهخنٌّهّسٖج ّاالسخيبيٖج اهٌبخسج يً يّه

ّؽٖبغث ضغث اهيٌبفؿج تًٖ اهيؤؿؿبح إهٓ خغٖؼ ٌهؼث ُػٍ األعٖؼث يً اهخؼنٖؽ يوٓ سّغث 
يّاكفبح اهؿوًج أّ اهعغيج فلن إهٓ ٌهؼث أفيل ّأّؿى خؼنؽ يوٓ سّغث نل ييوٖبح 
ّأٌفنج ّ يؼاضل اهًيل تبهيؤؿؿج تبيخيبغُب هيب ٖؿيٓ تبهسّغث اهفبيوج، يً أسل خضلٖق 

ّهنً خضلٖلِب ّخسؿٖغُب فٕ اهيؤؿؿج ٖخنوة خٌؿٖق  ،بئً ّاهيؿخِونًٖأككٓ إفتبو هوؽت
 Total Quality)ّخّسَٖ هنل اهسِّغ يً عالل يب ٖؿيٓ تئغاؼث اهسّغث اهفبيوج 

Management).  
ٌهؼا هألُيٖج اهنتؼْ إلغاؼث اهسّغث اهفبيوج تبهٌؿتج  :خؽريف إدارث اهجودث اهشبيوج .أ

اهخًبؼٖف يً يبيب نتٖؼا يً كتل اهتبضذًٖ، ّفٖيب ٖوٕ سيوج هويؤؿؿبح فلغ هلٕ خًؼٖفِب اُخ
 :اهخٕ خخًوق تِب

هوخؿٖٖؼ خفيل نل اهيؤؿؿج تيب  جإؿخؼاخٖسٖ" : خًؼف إغاؼث اهسّغث اهفبيوج يوٓ أٌِب .2
فِٖب ٌفبنبح األفؼاغ ّيضٖن ُػٍ اهيؤؿؿج يً أسل خضغٖغ ّإفتبو أُغاف اهسّغث اهيؿخٌتنج 

 (GERDF KAMISK, J.PETER BAUER, 1994, P 119)  "يً يخنوتبح اهؽتًّ

فوؿفج إغاؼٖج خِغف إهٓ خضلٖق اهخضؿًٖ  " :نيب خًؼف إغاؼث اهسّغث يوٓ أٌِب .1
يتغ ) "اهيؿخيؼ فٕ سّغث أغاء سيٖى اهًيوٖبح ّاهيٌخسبح ّنػهم اهعغيبح فٕ اهيؤؿؿج

 (.387، ق 1000اهؿخبؼ يضيغ يوٕ، 
ّة يٌِسٕ ًٖخيغ يوٓ اهًيل اهسيبيٕ أؿو : "ّخًؼف إغاؼث اهسّغث يوٓ أٌِب .2

ّيفبؼنج اهًبيوًٖ فٕ اهخضؿًٖ اهيؿخيؼ هوًيوٖبح اهيعخوفج هويٌفأث ّاالؿخعغاى األيذل 
 "هويّاؼغ اهيخبضج هخضلٖق ؼمب اهًيٖل

 (http://www.qualityconf.com/Presentations/day1/session2/7.ppt) 

خًبؼٖف إغاؼث اهسّغث اهفبيوج فئً ييب ؿتق ٖالضه أٌَ يوٓ اهؼغى يً اعخالف ّخًغغ 
ُغف ُػٍ األعٖؼث ُّ اهتضد يً إفتبو ضبسبح ّيخنوتبح اهؽتًّ اهضبهٖج ّاهيضخيوج، أٔ 

 . عغيج اهيؿخِوم ّاهتضد يً ؼمبئَ
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إً اهيٌبفؿج ال ٖينً ألضغ أً ٖكيغ فٕ : أهييج وأهداف إدارث اهجودث اهشبيوج .ة
ّخضلٖق يخنوتبخَ ّؼغتبخَ تغؼسج يبهٖج،  ،لإهٓ إؼمبء اهًيٖ ٕؿًاه عالل ّسِِب، إال يً

 .ّتفنل غائى ّيؿخيؼ
، األيؼ تبهفنل اهينوّة فٕ ّاكى هً ٖخضلقإً خضلٖق إغاؼث اهسّغث اهفبيوج تفنل يبى  

خؼكٓ إهٓ  ٖجخضلٖق سّغث يبه خِغف أؿبؿب إهٓإؿخؼاخٖسٖج يخنبيوج ّمى إال يً عالل 
ّٖينً خّمٖص ُػٍ  .ؼ ّاهخنّؼ اهينوّةهميبً اهتلبء ّاالؿخيؼاّؼمب اهًيالء،  يؿخّْ

 :اإلؿخؼاخٖسٖج اهِبغفج يً عالل اهفنل اهخبهٕ
 إشخراخيجيج إدارث اهجودث اهشبيوج(: 2) اهشنل ركى

  

 

 

 
 
 
 
  

 
 
 

 .30يؼسى ؿبتق، ق  ييؼ ّكفٕ يلٖوٕ، :اهيصدر
 

 ييؼ ّكفٕ) :إغاؼث اهسّغث اهفبيوج خؿًٓ إهٓ يب ٖوٕ أً أيالٍاهفنل  ٖخمص يً عالل
 .( 72، ق1002يلٖوٕ، 
 .هخضلٖق يب ٖؼٖغٍ( اهيؿخِوم، اهسيِّؼ)فِى ضبسٖبح ّؼغتبح اهًيٖل  1-

 

 البقاء واالستمرار والتفوق 

 إدارة الجودة الشاملة

 اإلنتاجية  رفع الكفاءة

تحقيق الرضا لدى العمالء والسعادة في نفوسهم، من خالل سلعة 

 .أو خدمة ذات مستوى جودة عالي يبلغ حد الكمال

  تخفيض التكاليف
 

 تحسين الجودة

 حصة أكبر في السوق جودة عالية
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 خّفٖؼ اهؿوًج أّ اهعغيج ّفق يخنوتبح اهًيٖل يً ضٖد اهسّغث، اهخنوفج، اهّكح -2
 .االؿخيؼاؼٖجّ

اهخنٖف يى اهيخغٖؼاح اهخلٌٖج ّاالكخكبغٖج ّاالسخيبيٖج تيب ٖعغى خضلٖق اهسّغث  -3
 .وّتجاهين

 .خّكى اضخٖبسبح ّؼغتبح اهًيٖل فٕ اهيؿخلتل ّسًل ػهم ييال يؿخيؼا -4

 .سػة اهيؽٖغ يً اهًيالء ّاهيضبفهج يوٓ اهًيالء اهضبهًٖٖ -5

 ،اهخيٖؽ فٕ األغاء ّاهعغيج يً نؼٖق اهخنّٖؼ ّاهخضؿًٖ اهيؿخيؼًٖ هويٌخز ّاهعغيج -6
 .اهخنوفج إهٓ أغٌٓ ضغ يينً ّسًل اهنفبءث اإلٌخبسٖج تفنل يبى يبهٖج فٕ هل خعفٖل

ٖيؼ خنتٖق إغاؼث اهسّغث اهفبيوج تبهًغٖغ يً اهيؼاضل   :يرادل إدارث اهجودث اهشبيوج .ر
 :ّأُيِب
خخيذل اهيؼضوج األّهٓ فٕ يضبّهج خؼؿٖظ ّتٌبء ذلبفج خٌهٖيٖج سغٖغث تبهيؤؿؿج هخِٖئج  .1

يً اهيًخلغاح ّاهيتبغا ّاهلٖى  يسيّيج" ّٖلكغ تبهذلبفج اهخٌهٖيٖج .اهتٖئج اهيالئيج هوخنتٖق
غٖؼ اهؼؿيٖج اهخٕ خفنل اهلّايغ األؿبؿٖج اهخٕ خّسَ ّخٌهى أٌيبن اهؿوّم اهفؼغٔ أّ 

ييوٖج خغٖٖؼ اهفوؿفج ّاهذلبفج اهخٌهٖيٖج خخنوة سِّغا  .اهسيبيٕ غاعل اهيؤؿؿبح ّخؤذؼ فَٖ
ى فوؿفج إغاؼث نتٖؼث يً نؼف اهيؿٖؼ هنٕ ٖسًل األفؼاغ ٖختًٌّ ذلبفج سغٖغث خخّافق ي

ٖى ٖخل، ّنيب خخنوة ّمى عنج هخؿٖؼ ّفلِب .اهسّغث اهفبيوج ّيى اهيضٖن اهغاعوٕ ّاهعبؼسٕ
يغْ اؿخًغاغ أفؼاغ اهيؤؿؿج هِػا اهخغٖٖؼ، ُّػا نوَ ٖخّكف يوٓ اهلٖبغث اهخٕ ٖخى اعخٖبؼُب 

 .(203، ق2886، ؿخٖفً نًُّٖ ّ ؼٌّبهغ تؼاٌغ) ".هخلّغ ييوٖج اهخضّل ّاهخغٖٖؼ

خأخٕ اهيؼضوج اهذبٌٖج  ،تًغ يؼضوج خِٖئج اهتٖئج اهيالئيج هخنتٖق إغاؼث اهسّغث اهفبيوج .2
: أٔ تغاٖج اهخسؿٖغ اهفًوٕ هِب، ّٖلكغ تَ ،ُّٕ يؼضوج اهخعنٖن اإلؿخؼاخٖسٕ هوسّغث اهفبيوج

ُغاف يوٓ اهيغْ اهنّٖل ّاهعنّاح اهالؽيج هخضلٖلِب هوضكّل يوٓ عنج األييوٖج ّمى "
 (.133، ق2888يّؿٓ اهوّؽٔ، " )وسّغث اهفبيوجإؿخؼاخٖسٖج ه

هًيوٖبح اهخٕ خضخبر هوخضؿًٖ اهيسبالح اهيعخوفج ّخضوٖل اّٖخنوة اهخعنٖن اإلؿخؼاخٖسٕ  
اهلٖبغث، اهيًوّيبح يً اهيّهفًٖ، اهًيوٖبح اهخسبؼٖج ّاهكٌبيٖج، ّؼتنِب تبألُغاف : يذل

 .اهؼئٖؿٖج هويؤؿؿج
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هًيل هخٌفٖػ إؿخؼاخٖسٖج اهسّغث اهفبيوج، ٖتغأ اهًيل تًغ ّمى اهعنج اهخٕ ٖخى ّفلِب ا .3
ّٖخى  .فٕ اهيؼضوج اهذبهذج، ُّٕ ّمى اإلنبؼ اهخٌهٖيٕ اهيالئى هخنتٖق إغاؼث اهسّغث اهفبيوج

ػهم يً عالل خغٖٖؼ اهِٖنل اهخٌهٖيٕ اهيًخيغ، ضٖد ٖخى اؿختغال اهِٖنل اهخٌهٖيٕ ػا اهنبتى 
اهنبتى األفلٕ اهيخيٖؽ تبهخؼاتن ّاهخٌبؿق تًٖ ُٖبنوَ اهًيّغٔ اهنّٖل تبهِٖنل اهخٌهٖيٕ ػا 

ّإيبغث خكيٖى ٌُّغؿج اهًيوٖبح ّاهّهبئف، ّخّؽٖى اهيؿؤّهٖبح  ،اهفؼيٖج اهخٕ ٖخنًّ يٌِب
 (68، ق1002ييؼ ّكفٕ يلٖوٕ ،) اهًبيوًٖفؼاغ سيٖى األٓ وّاهكالضٖبح اهسغٖغث ي

يّاؼغ اهالؽيج هخٌفٖػ اهعنج خِٖئج نل اههؼّف ّاه تًغ: يؼضوج اهخٌفٖػ ّاهخنتٖق .4
اإلؿخؼاخٖسٖج هوسّغث اهفبيوج خأخٕ اهيؼضوج اهؼاتًج، ضٖد ٖخى فِٖب خٌفٖػ ّخنتٖق يب سبء فٕ 

ّػهم تخهبفؼ سِّغ نل يً  ،اهعنج اإلؿخؼاخٖسٖج هخسؿٖغ فوؿفج إغاؼث اهسّغث اهفبيوج
 (.136، ق2888يّؿٓ اهوّؽٔ، )اهيؿٖؼًٖ ّاهًيبل 

ييوٖج خٌفٖػ ّخنتٖق فوؿفج إغاؼث  إً: إؿخؼاخٖسٖج اهسّغث اهفبيوجيؼضوج يؼاكتج خٌفٖػ  .5
اهسّغث اهفبيوج خؼافلِب ييوٖج أعؼْ يِيج ّخخيذل فٕ اؿخعغاى يعخوف األؿبهٖة ّاألغّاح 

هوخأنغ يً خٌفٖػ إؿخؼاخٖسٖج اهسّغث اهفبيوج نيب ُّ يعنن  ّػهم اهنيٖج ّاإلضكبئٖج هوؼكبتج،
ّهنً اؿخعغاى ُػٍ األؿبهٖة ّاألغّاح ٖخنوة  .هعنجّخضلٖق األُغاف اهيّمّيج فٕ ا

-287، ق 2887ؿٌّٖب يضيغ اهتنؼٔ،)يوٓ نٖفٖج اؿخعغايِب األفؼاغ اهًبيوًٖ خغؼٖة 
306.) 

ييب ؿتق ػنؼٍ ٖينً اهلّل أً خنتٖق إغاؼث اهسّغث اهفبيوج ٖخنوة إضغاد خغٖٖؼاح 
 ،تذلبفج خخالءى يى اهفوؿفج اهسغٖغثفبيوج ّّاؿًج تبهيؤؿؿج، اٌنالكب يً خغٖؼ اهذلبفج اهلغٖيج 

ّإيبغث خكيٖى اهًيوٖبح ّخغؼٖة  ،ّخِٖئج اهتٖئج اهيالئيج هوخنتٖق تخغٖؼ اهِٖنل اهخٌهٖيٕ
اهًيبل يوٓ يفبُٖى ّأؿبهٖة إغاؼث اهسّغث اهفبيوج ّأغّاخِب، هٖخى اهخٌفٖػ ّاالؿخًبٌج تِػٍ 

 .يخؽايٌج يى اهخٌفٖػاألؿبهٖة ّاألغّاح فٕ ييوٖج اهؼكبتج اهخٕ التغ أً خنًّ 
 :ISO 9000راتؽب ٌعبى إدارث اهجودث 

ًٍ اخفبكٖج ّغّؼُب فٕ خضؼٖؼ اهخسبؼث اهًبهيٖج أغح إهٓ ؽٖبغث ضغث اهخٌبفؿٖج  GATT ـاه إ
تًٖ اهيؤؿؿبح، اهخٕ أكتص هؽايب يوِٖب اهتضد يً يًبٖٖؼ يبهيٖج هوسّغث، ّخنتٖق إغاؼث 

خخٌبؿة يى  ؿوى ّ عغيبحٌِب يً إٌخبر اهسّغث يً عالل إختبو ؿٖبؿبح ّإسؼاءاح خين
 يًبٖٖؼ .يخنوتبح اهؽتبئً، ّخؿبيغُب يوٓ ؽٖبغث ضكخِب فٕ اهؿّق ّخضلٖق ينبٌج خٌبفؿٖج
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إضغْ ُػٍ اهيّاكفبح اهغّهٖج اهخٕ ايخيغخِب ُػٍ اهيؤؿؿبح فٕ فنل ُٕ  ISO9000 ـاه
ث اهسّغث، ٌفأخَ، ٌهبى ٖنوق يوَٖ ٌهبى إغاؼث اهسّغث، ّ فٖيب ٖوٕ يؼل هيفِّى ٌهبى إغاؼ
 :ISO 9000ؿوؿوج يًبٖٖؼ ُػا اهٌهبى، يتبغئَ ّ يؼاضل ّخنبهٖف اهضكّل يوٓ فِبغث 

ٌهبى يً أُى األٌهيج ُػا اهًٖختؼ  :ISO 9000خؽريف وٌشأث ٌعبى إدارث اهجودث  .أ
اُخيبيب نتٖؼا ُػا اهٌهبى اهخٕ خؿًٓ اهيؤؿؿبح اليخيبغُب فٕ هل اهخٌبفؿٖج اهؿبئغث، هػا هلٕ 

 .كتل اهتبضذًٖ يً
ؿوؿوج يً اهيّاكفبح " : يوٓ أٌَ ISO9000ًٖؼف ٌهبى إغاؼث اهسّغث   :خؽريفه .2

ّاهخٕ خضغغ  ،2876ؿٌج   ISOاهينخّتج اهخٕ أكغؼخِب اهيٌهيج اهًبهيٖج هويّاكفبح ال
اهػٔ ٖخًًٖ أً خكييَ ّ ،ّخكف اهًٌبكؼ اهؼئٖؿٖج اهينوّة خّفؼُب فٕ ٌهبى إغاؼث اهسّغث

ؼث اهيؤؿؿج هوخأنغ يً أً يٌخسبخِب خخّافق أّ خفّق ضبسبح ّ ؼغتبح ّخّكًبح ّخختٌبٍ إغا
 (236، ق 2888ؿيٖؼ يضيغ يتغ اهًؽٖؽ، ) "اهؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ

يتبؼث يً ٌهبى إلغاؼث اهسّغث ُّ  ISO9000ٖالضه أً  اهؿبتق يً عالل اهخًؼٖف
يًبٖٖؼ ُػا اهٌهبى يوٓ فيل ٖ ّ .خختٌبٍ اهيؤؿؿج يً أسل خوتٖج ؼغتبح اهؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ

ّٖؼنؽ يوٓ اهًيوٖبح اهغاعوٖج الؿٖيب اهخكٌٖى ّاهتٖى ّاإلغاؼث  ،خخكف تبهفيّهٖج ّاهًبهيٖج
ويؤؿؿج هاهخٕ خيٌص ّ، ISOـ يً نؼف يٌهيج اه اهٌهبى ّكغ خى إكغاؼ .ّاهعغيبح اهخلٌٖج

 .ISO 9000اهخٕ خنتلَ تفًبهٖج فِبغث 
يسيّيج يً اهيؼاضل  ISO9000غاؼث اهسّغث هلغ ؿتق ايخيبغ ٌهبى إ :ٌشأخه .1

 (.272، 32، 30، 28، ق 2888ضٖغؼ يضيغ أيًٖ نؼاتٖفٕ،: )ّاهخنّؼاح ُٕ

اهخٕ يؼفح تؼكيِب ّكبيح هسٌج عتؼاء فٕ يٌهيج فيبل األنوٌنٕ،  2844ؿٌج فٕ  
تئكغاؼ ؿوؿوج يً اهّذبئق يؼفح تيٌفّؼاح اهضوفبء هخأنٖغ اهسّغث  (AC/25)اهؼيؽٔ 

(Allied Qualité Assurance Publication)يؿؤّهٖج اهسّغث إهٓ  فِٖب ، ّاهخٕ أّنوح
يسوؾ اإلغاؼث، ّأنغح يوٓ أُيٖج ّسّغ يٌهّيج هإلغاؼث خفؼف يوٓ ؼكبتج سيٖى األٌفنج 

 .يٌخزاهخٕ هِب خأذٖؼ يوٓ سّغث اه
يًبٖٖؼُب يوٓ أؿبؾ  NATOايخيغح يٌهيج يًبُغث األنوٌنٕ  2854ّفٕ يبى  

(AQAPS) بتج اهيفخؼنج يوٓ يفخؼٖبخِب، ّيتؼ يً ُػٍ اهؿٖبؿج ةوؼكه :STANAQ 
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ّاعخٖبؼ  ،، ضٖد أؿؿح نل غّهج فٕ غّائؼ يفخؼٖبح كّاخِب كؿيب هخأنٖغ اهسّغث4108
 .ّخغؼٖتِى يوٓ ػهم( يؼاسًًٖ)يسيّيج يً اهيفخفًٖ 

 Defense)إٌفبء أّل اهيؤؿؿبح اهخٕ ؿسوح فٕ اهيًبٖٖؼ اهغفبيٖجخى  2862ٕ ؿٌج ف -

standards ) هخضكؼ اهلّاح اهيؿوضج خًبيوِب يًِب فلن. 
 Britain Standards)أٌفأح اهيؤؿؿج اهتؼٖنبٌٖج هويًبٖٖؼ اهغّهٖج  2863ّفٕ ؿٌج  

International) ًٖبؼًٖ ُيبي :BS4891 ،BS5179  ٕنيؼفغًٖ هويؤؿؿبح اهؼاغتج ف
كفبح هخفيل اهيسبالح خًيٖى ُػٍ اهيّا 2868ايخيبغ يٌهّيج خأنٖغ اهسّغث، هٖخى فٕ ؿٌج 

 .يً كتل سيًٖج اهيلبٖٖؾ اهتؼٖنبٌٖج BS 5750تٌفؼ اهيّاكفج  ، ّ ػهماهكٌبيٖج
ويٌهيج اهخبتًج ه( ISO/TC 176)  اهوسٌج اهخلٌٖج هويًبٖٖؼ اهغّهٖجكبيح  2876فٕ ؿٌج  

ينبتق هويّاكفبح ّ ُّ ، ISO9000 ٌهبى إغاؼث اهسّغثتئكغاؼ  ISOاهغّهٖج هويّاكفبح 
 ٌهبىّكغ خٍى خنّٖؼ ُػا اه .َإغعبل تًل اهخًغٖالح يوٖ يى (BS 5750)ٌٖج اهتؼٖنب

خضح اؿى  2883هٖكغؼ ؿٌج  ،(ISO9001,2,3)ّيؼاسًخَ ّخًغٖوَ فٕ اهيضخّْ ّاهخؼكٖى 
(ISO9000:1994 ) هٖخى خًغٖوَ يؼث أعؼْ ضؿة يب خلخمَٖ يخنوتبح اهؽتًّ ّخغٖؼاح

 .اهيضٖن
 أّ (ISO9000 version 2000)خى إكغاؼ ٌهبى  1000غٖؿيتؼ فٕ  -

(ISO9000:2000).  
يً نؼف اهًغٖغ يً اهيؤؿؿبح هنؿة ذلج اهؽتبئً  ISO 9000ُّنػا ايخيغح يًبٖٖؼ 

ّاهيؿخِونًٖ يً سِج، ّاهضكّل يوٓ فِبغث اهينبتلج هوسّغث اهفبيوج فٕ ضبهج ايخيبغُب 
 .تفًبهٖج يً سِج أعؼْ

ٖخنًّ ٌهبى إغاؼث اهسّغث  :ISO9000شوشوج يواصفبح ٌعبى إدارث اهجودث  .ة
ISO9000  يً ؿوؿوج يً اهيًبٖٖؼ ّاهيّاكفبح اهخٕ يؼفح خًغٖال يً ضٖد اهًغغ

، ّفٖيب ٖوٕ ٖخى 2883نبٌح يوَٖ فٕ إكغاؼ ؿٌج  ييب 1000ّاهيضخّٖبح فٕ إكغاؼ ؿٌج 
هنال اإلكغاؼًٖ ّػهم هوخًؼف يوٓ سّاٌة ُػٍ  ISO9000اهخنؼق إهٓ ؿوؿوج يّاكفبح 

 .اهخًغٖالح
ّخخيذل ؿوؿوج يّاكفبح  (:ISO9000 :1994) شوشوج يواصفبح .1

(ISO9000 :1994 ) ٕاٗخٕف: 
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 - ISO9000 : يسيّيج اإلؼفبغاح اهّاسة إختبيِب فٕ اعخٖبؼ ّخنتٖق ٌهبى اهسّغث ُّٕ
 .(226، ق2888ؿيٖؼ يضيغ يتغ اهًؽٖؽ،. )اهفبيوج

 - ISO9001: ٌ هى اهسّغث اهفبيوج فٕ ُّٕ اهيّاكفج اهعبكج تبهيؤؿؿبح اهخٕ خنتق
اهخكيٖى، اهخنّٖؼ، اإلٌخبر ّاهخؼنٖة، اهفضق ّاالعختبؼ ّعغيبح يب تًغ اهتٖى، : يسبالح

يوٕ اهؿويٕ، ) ISO 9000األنذؼ فيّهٖج فٕ ؿوؿوج يّاكفبح  جضٖد خًغ ُػٍ اهيّاكف
 (.82، ق2884

 - ISO9002: ؿبتلج ّخنتق ُػٍ اهيّاكفج فٕ اهيؤؿؿبح اهخٕ خلّى تٌفؾ األٌفنج اه
أٔ اهيؤؿؿبح اهخٕ ٖلخكؼ ٌفبنِب يوٓ  ،، يب يغا ٌفبن اهخكيٖىISO9001اهػنؼ فٕ 

 .(275، ق 1002ؿيالهٕ ٖضمٖج، أفؼٖل . )اإلٌخبر ّاهخنّٖؼ ّاهتٖى

 - ISO 9003:  ميبً اهسّغث فٕ اهؼكبتج ّاهفضق اهٌِبئٕت خخًوقُّٕ يّاكفج 
 )JEAN–MARIE GOGUE, P49  (  

 - ISO9004 :ٍاهيّاكفج اهخًوٖيبح اإلؼفبغٖج اهخٕ ٖسة إختبيِب يً كتل  ّخخميً ُػ
ISO9001 ،ISO9002، ISO9003اهيؤؿؿبح هوضكّل يوٓ فِبغاح 

ؿيٖؼ يضيغ يتغ ) 
 (.226، ق 2888اهًؽٖؽ، 

ضٖد خى فٕ ُػٍ اهؿوؿوج إغيبر يًبٖٖؼ  (:ISO 9000 :2000)شوشوج يواصفبح  .2
ISO9001 ،ISO9002 ،ISO9003 ُّ يًٖبؼ فٕ يًٖبؼ ّاضغISO9001 ًُّػا ي ،

أسل اهخغوة يوٓ يفنوج االعخٖبؼ هغْ اهيؤؿؿبح تًٖ ُػٍ اهيًبٖٖؼ، ّخأنٖغ افخيبل يًٖبؼ 
ISO9001  يوٓ سيٖى أٌفنج اهيؤؿؿج ّإينبٌٖج خنتٖلَ فٕ سيٖى أٌّاو اهيؤؿؿبح يِيب

 ، ق2888ضٖغؼ يضيغ أيًٖ نؼاتٖفٕ، )نبً ٌّيِب أّ ضسيِب أّ اهلنبو اهػٔ خٌخيٕ إهَٖ 
274) 

 Guy)(: ISO9000 :2000)ّفٖيب ٖوٕ اهؿوؿوج اهيًغهج هٌهبى اهسّغث 
LAUDOYER, Paris 2000,P43) 

 - ISO9000:  اهيًٖبؼ اهػٔ ّٖمص األؿؾ ّاهيتبغا اهخٕ خؼختن تٌهبى إغاؼث ُّّ
 .َفٖاهسّغث، ّنػا اهيكنوضبح اهيؿخًيوج 

 - ISO9001:  اهسّغث، ّاهضكّل يوٓ ُّّ اهيًٖبؼ اهػٔ ٖضغغ يخنوتبح ٌهبى إغاؼث
اهفِبغث اهخٕ خذتح كغؼث اهيؤؿؿج يوٓ خلغٖى ؿوى ّعغيبح ينبتلج هيخنوتبح اهؽتًّ أّ 
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اهيؿخِوم ّخفتى ضبسبخَ، ضٖد ٖفيل نل اهيؼاضل ّاهًيوٖبح اهخٕ خؼختن تسّغث اهيٌخّر 
 .يى اهًوى أً ُػا اهيًٖبؼ ُٖلٍٖى يً عالل اهيؼاسًج اهعبؼسٖج ،ّنٖفٖج اهخضنى فِٖب

 - ISO9004:  يتبؼث يً غهٖل ٖلغى اهعنّن اهيّسِج ّاهيؼفغث هسيٖى ييوٖبح ُّّ
ًٖختؼ ّ .اهيؤؿؿج يً أسل خضؿًٖ أغائِب، ِّٖغف إهٓ خضلٖق اإلفتبو هوؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ

ُػا اهيًٖبؼ هويؼاسًج  هَ، ّ ٖعمى بخّمٖضّ ، ISO9001ينيل هيًٖبؼ ُػا اهيًٖبؼ 
 .  اهٍغاعوٖج ّاهخلٖٖى اهػاخٕ

 - ISO10011 :ّ ،لغى اهعنّن اهيؼفغث هويؼاسًج ُّّٖ يًٖبؼ ينيل هويًبٖٖؼ اهؿبتلج
 .اهٍغاعوٖج ّاهعبؼسٖج هٌهبى إغاؼث اهسّغث

إهٓ كبئيج األعؼْ خمبف سيوج يً اهيّاكفبح نيب ٖفيل ٌهبى اهسّغث اهفبيوج 
 : اٌٗفج اهػنؼ ّ أُيِب اهيّاكفبح

)NICK  et Grise WOOD et IRLAND, 20-21 Octobre 1991, P 45-46 ( 
 - ISO10005: ّ ٕياهعنّن اهيؼفغث ّاهيّسِج هيعننبح اهسّغث يسيّيج  ٖخيذل ف ً

 .اهعبكجاهًلّغ ّاهيفبؼٖى ّ أسل اهخضنى أنذؼ فٕ اهؿوى 

 - ISO10006 :ُّّ  يتبؼث يً اهعنّن اهيّسِج ّاهيؼفغث يً أسل ميبً سّغث إغاؼث
 .اهيفبؼٖى ّاهًيوٖبح ّاهيٌخز اهٌِبئٕ

 - ISO10007 : يتبؼث يً اهعنّن اهيّسِج ّاهيؼفغث يً أسل ميبً اؿخيؼاؼ ُّّ
 .ر يًّلغ اهخؼنٖةّيٌخ

 - ISO10011: يتبؼث يً اهعنّن اهيّسِج ّاهيؼفغث هيؼاسًج ٌهبى اهسّغث ُّّ. 
 - ISO10012 : ّخيذل اهعنّن اهيّسِج ّاهيؼفغث هٌهبى اهيًبٖؼث، ّميبً سّغث أسِؽث

 .خضنى أنذؼ فٕ إسؼاءاخَُػا اهٌهبى يً أسل 

 - ISO10013 :اهيؿخٌغ  ،ّخيذل اهعنّن اهيّسِج ّاهيؼفغث إلٌفبء غهٖل اهسّغث ُّّ
اهػٔ ًٖوً يً ؿٖبؿج اهسّغث ّٖكف ٌهبى اهسّغث اهيًخيغ فٕ اهيؤؿؿج، ًّٖختؼ نيؼفغ 

 (37، ق2888ضٖغؼ يضيغ أيًٖ نؼاتٖفٕ، )هنخٖة اهسّغث ّنخٖة اإلسؼاءاح 
 - ISO8402: اهيكنوضبح األؿبؿٖج اهيؿخعغيج فٕ إغاؼث ٌهى خأنٖغ اهسّغث ّٖخمي ً
 (36، ق2888ضٖغؼ يضيغ أيًٖ نؼاتٖفٕ، )
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خعخوف يً  ISO9000عالل يب ؿتق ػنؼٍ، ٖينً اؿخٌخبر أً ؿوؿوج يّاكفبح يً 
فيٌِب يب ّٖمص  ،ضٖد يضخّاُب ّاهسّاٌة اهخٕ خفيوِب، إاّل أٌِب خنيل تًمِب اهتًل

ٌِب يب ّٖمص اهيتبغا ّأؿبهٖة اهيؼاسًج هٌهبى إغاؼث اهسّغث األؿؾ ّاهيخنوتبح ّي
ISO9000ّوِب خكة فٕ ُغف ّاضغ ُّ خضلٖق اهسّغث اهفبيوج تبهيؤؿؿج، ّن. 

ًٍ ٌهبى إغاؼث اهسّغث  :ISO9000يتبدئ ٌعبى إدارث اهجودث  .ر ٖلّى يوٓ  ISO9000إ
عق ُػٍ اهيتبغا ضؿة يسيّيج يً اهيتبغا اهخٕ خميً اهخنتٖق األفمل ّاهفًبل هَ، ّخخو

 Henri MITONNEAU, 2001, P : )فٖيب ٖوٕ (ISO9000:2000)ٌهبى إغاؼث اهسّغث 

168-169 ) 

يوٓ اهيؤؿؿج أً خنًّ يوٓ إنالو تضبسبح اهؽتبئً ٖخًًٖ  :االشخيبغ هوزتوً. 1
 .ّاهيؿخِونًٖ اهضبهٖج ّاهيؿخلتوٖج يً أسل اهًيل يوٓ خوتٖخِب ّإفتبيِب

ًٍبهج خلّى تخضغٖغ اهخّسِٖبح ّاألُغاف، هخخّفؼ ٖسة أً  :اهليبدث .2 ويؤؿؿج كٖبغث ف
، ًخيغاهٌهبى اهُي ٌفٖػّإٌفبء ّذبئق اهخعنٖن االؿخؼاخٖسٕ ّغٖؼُب يً اهيِبى اهخٕ خغعل فٕ خ

 .ّػهم يً أسل ضيبٖج اهيضٖن اهٍغاعوٕ هويؤؿؿج ّخضلٖق أُغافِب
ّيوٓ نبيل  اهًبيوًٖغ فؼاسيٖى األإفؼام  ٖخًًٖ يوٓ اهيؤؿؿج :إشرام األفراد .3

ّاإلغيبر اهنوٕ إلينبٌبخِى  ،اهيؿخّٖبح فٕ نل األيّؼ اهخٕ خخًوق تخنتٖق ٌهبى إغاؼث اهسّغث
 .ّكغؼاخِى يً أسل خضلٖق أُغاف اهيؤؿؿج تفًبهٖج

خضلق اهيؤؿؿج أُغافِب اهيضغغث تفًبهٖج، التغ يوِٖب أً خختى ٌهبى  نٕ :اهٌعرث اهؽيويج .4
يى تًمِب نل ٌفبن أّ يسيّيج ٌفبنبح يؼختنج ّيخفبيوج  ييوٖج ًٖختؼاهًيوٖبح، تضٖد 

ّهنً ٖسة يوٓ اهيؤؿؿج ٌُب خضغٖغ اهًيوٖبح ّخؿٖٖؼُب تغكج تسًل يعؼسبح  .اهتًل
ّٖمص خؼنٖؽ ٌهبى إغاؼث اهسّغث ( 2) ّاهفنل ؼكى .خوِٖبييوٖج يب ُٕ يغعالح اهًيوٖج اهخٕ 

 .يوٓ ُػٍ اهٌهؼث
اهًيوٖبح فٕ ؿوؿوج يًبٖٖؼ  يوٓهبى إغاؼث اهسّغث ّٖمص خؼنٖؽ ٌ (2) :ؼكىاهفنل 
ISO9000 نيب ٖتًٖ اهغّؼ اهػٔ خوًتَ األنؼاف اهيِيج يذل اهؽتبئً فٕ خلغٖى يٌبكؼ ،

خفتى  ( يٌخسبح) هخكتص يٌبكؼ عؼّر اهيًبهسج ّاهخضؿًٖ تًيوٖبحُب يؼّؼّعّل اهٌهبى غ
 .يخنوتبح ُؤالء اهؽتبئً
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 ة الجودة يركز على العملياتنموذج لنظام إدار(: 3)الشكل رقم

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
SOURCE : Norme Européenne: "norme Française" AFNOR, Indice de 

classement: X50 -130, En ISO 9000, Décembre 2000, P03. 

 

 يدخل إهي اهخٌبفشيج: اهيدور اهذبٌي
فٕ اهًفؼٖخًٖ  هخضّالح اهؿؼًٖج اهخٕ يؼفِب يضٖن اهيؤؿؿجاٌخٖسج هوخلوتبح اهنتؼْ ّ

عبكج يٌِب اهيكبضتج ههبُؼخٕ اهًّهيج ّاهفيّهٖج ّيب ؼافلِيب يً يّسج  ،األعٖؼخًٖ
خضؼؼ هوخسبؼث اهًبهيٖج ّضلّق اهيونٖج اهفنؼٖج ّؼؤّؾ األيّال ّاهٖغ اهًبيوج ّاهيًوّيبح 

ً خضّهح كبيغث اهتلبء يّإهٓ خؽاٖغ فغث اهيٌبفؿج ّاخؿًح يسبالخِب، نوِب تنل أتًبغُب، أغح 
خؿًٓ نل ، ضٖد ، تل أكتص اهتلبء هألنّل ٌََفًؿب(اهتلبء هألؿؼو)إهٓ ( اهتلبء هألكوص)

ّػهم تتٌبء  ،يؤؿؿج هوتضد يً يّاسِج ُػٍ اهخضغٖبح تخأذٖؼاخِب اهيتبفؼث ّغٖؼ اهيتبفؼث
  .ّانخؿبة يٖؽث خٌبفؿٖج خينٌِب يً يّاسِج يٌبفؿِٖب

وخنؼق هيفِّى اهخٌبفؿٖج، ه عكق ُػا اهيضّؼ اهخٌبفؿٖج،ٌّهؼا ألُيٖج يّمّو 
 :يؤفؼاخِب، يسبالح اهخٌبفؾ ّ االؿخؼاخٖسٖبح اهخٌبفؿٖج

 التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة

زبائن 
وأطراف )

 (أخرى مهمة

 اإلشباع

 قياس، تحليل، تحسين المواردإدارة 

 مسؤولية اإلدارة

 عناصر

 خروج 

عناصر 

 الدخول

 منتوج المنتوج تحقق

 

الزبائن 
واألطراف )

األخرى 

 (المهمة

 متطلبات

 تضيف القيمة( نشاطات)وظائف  

 تدفق المعلومات
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 :أوال يفهوى اهخٌبفشيج
هى ٖخفق اهتبضذًّ يوٓ يفِّى يضغغ ّّامص هيكنوص اهخٌبفؿٖج، فٌِبم يً ٖؼْ أً 
هوخٌبفؿٖج يفِّى ّاؿى ٖسة أً ٖفيل يؤفؼاح نوٖج يغٖغث نيؿخّٖبح اهيًٖفج ّاهٌيّ 

اهخنبهٖف، : ، ّٖؼْ آعؼًّ  يفِّيب يعخوفب ٖخؼنؽ يوٓ يؤفؼاح سؽئٖج يذلاالكخكبغٔ
ًّّٖغ يغى االخفبق فٕ خًؼٖف يّضغ هوخٌبفؿٖج العخالف اهٌهؼث اهخٌبفؿٖج فٕ  .اهظ...اهسّغث 

ضغ ػاخِب تبهٌؿتج هويؤؿؿج يٌِب فٕ اهلنبو أّ اهغّهج، ّفٕ ُػا اهيضّؼ ؿٖخى اهخنؼق هوؼُّؤْ 
 :ٌبفؿٖجاهيعخوفج هيفِّى اهخ

 Laura d'Andrea TYSON  ًٖؼف: خؽريف اهخٌبفشيج ؼوي يشخوى اهدوهج .أ
ُٕ اهلغؼث يوٓ إٌخبر يٌخسبح ّعغيبح فٕ هل "اهخٌبفؿٖج يوٓ يؿخّْ اهغّهج يوٓ أٌِب 

 (.22، ق1001أنخّتؼ  20-18آيبل يٖبؼٔ ّؼسة ٌكٖة، " )اهيٌبفؿج اهغّهٖج

هغّهج خًتؼ يً يغْ خضلٖق يًغل يؼخفى يً عالل اهخًؼٖف ٖينً اؿخٌخبر أً خٌبفؿٖج ا
، ّخعخوف خخٌبفؾ فٖيب تٌِٖب اهيؤؿؿبحفأٌِب فأً  هػهم فبهغّل .ّيؿخيؼ هيؿخّْ غعل اهفؼغ

 .اهظ...اهتٌٖج اهخضخٖج، اهيّاؼغ اهتفؼٖج: فٕ كغؼاخِب اهخٌبفؿٖج تبعخالف اهيًبٖٖؼ اهيًخيغث يذل
يوٓ ؿٖج يوٓ يؿخّْ اهلنبو خًؼف اهخٌبف :خؽريف اهخٌبفشيج ؼوي يشخوى اهلظبغ .ة

كغؼث يؤؿؿبح كنبو كٌبيٕ يًًٖ فٕ غّهج يب يوٓ خضلٖق ٌسبش يؿخيؼ فٕ  : "أٌِب
األؿّاق اهغّهٖج، غًّ االيخيبغ يوٓ اهخضنى ّاهضيبٖج اهضنّيٖج، ّتبهخبهٕ خيٖؽ خوم اهغّهج فٕ 

 (204، ، ق 1001أنخّتؼ  18/ 20نيبل ؼؽٖق ّيؿغّؼ فبؼؾ،" )ُػٍ اهكٌبيج
يوٓ  خَٖينً اهلّل أً خٌبفؿٖج اهلنبو خؼختن تيغْ كغؼ اهؿبتق اهخًؼٖف يً عالل

ّاؼخفبو إٌخبسٖخَ تبهٌؿتج هلنبيبح اهتوغ أّ اإلكوٖى  ،خضلٖق اهٌسبش اهيؿخيؼ فٕ األؿّاق
 .اهيٌبفؾ
ًؼف اهخٌبفؿٖج يوٓ يؿخّْ اهيؤؿؿج خ :خؽريف اهخٌبفشيج ؼوي يشخوى اهيؤششج .ر

ُٕ كغؼخِب يوٓ خؽّٖغ اهيؿخِوم تؿوى ّعغيبح تفنل أفمل خٌبفؿٖج اهيؤؿؿج : "يوٓ أٌِب
 ."هل غٖبة اهغيى ّاهضيبٖج يً كتل اهضنّيج.  يلبؼٌج تبهيٌبفؿًٖ اٗعؼًٖ فٕ اهؿّق، فٕ 

)http://www.d1d.net/net/management/articles.html ( 

ٓ يً عالل ُػا اهخًؼٖف ٖينً اؿخعالق أً خٌبفؿٖج اهيؤؿؿج خًٌٕ كغؼث اهيؤؿؿج يو
خوتٖج  أٔ ،إٌخبر ؿوى ّعغيبح ػاح سّغث يبهٖج ّتبهؿًؼ اهيٌبؿة ّفٕ اهّكح اهيٌبؿة
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  .يؤؿؿبح أعؼْ يٌبفؿجت يلبؼٌجضبسبح اهيؿخِونًٖ ّاهؽتبئً تفنل أفمل 
 أُيِبٖينً ػنؼ يغٖغث ّ خلبؾ تِب اهخٌبفؿٖجاهخٕ يؤفؼاح اه :ذبٌيب يؤشراح اهخٌبفشيج

 :ٖوٕ يبفٖ
 : يً عالل يغث يؤفؼاح أُيِب غّهجخلبؾ خٌبفؿٖج اهّ :يؤشراح خٌبفشيج اهدوهج .أ
 (207، ق1001أنخّتؼ  18/ 20نيبل ؼؽٖق ّيؿغّؼ فبؼؾ،  )
 .اهخسبؼث اهًبهيٖج ٓيؿخّْ االٌفخبش اهّنٌٕ يو .2
 .جاألسٌتٖ احضسى االؿخذيبؼ .1
 .ٌّيٖج اهتٌٖج اهخضخٖج .2
 .غٔغّؼ اهضنّيج فٕ اهٌفبن االكخكب .3
 .خنّؼ األؿّاق اهيبهٖج .4
 . اهيؿخّْ اهخلٌٕ .5
 .يؼٌّج ؿّق اهًيل .6
 . ٌّيٖج اإلغاؼث فٕ كنبو األييبل .7
 .ٌّيٖج اهيؤؿؿبح اهلمبئٖج ّاهؿٖبؿٖج .8
نيبل ؼؽٖق ّيؿغّؼ : )اٗخٕ ّخخيذل ُػٍ اهيؤفؼاح فٕ :يؤشراح خٌبفشيج اهلظبغ .ة

 (.207، ق1001أنخّتؼ  18/ 20فبؼؾ، 
 .فٕ اهؿّق يوٓ اهيغْ اهنّٖل( فؼو اهٌفبن)بو يًغل ؼتضٖج ُػا اهلنبو اؼخف .2
 .اؼخفبو يًغل إٌخبسٖج ُػا اهلنبو تبهٌؿتج هولنبيبح اهييبذوج .1
 .هلنبيبح اهيٌبفؿج األعؼْيلبؼٌج تباهلنبو  اٌعفبل خنبهٖف .2
ّتبهخبهٕ ؽٖبغث ضكخَ فٕ اهؿّق اهغّهٖج يلبؼٌج  ،ؽٖبغث كبغؼاح ُػا اهلنبو .3

 .تبهلنبيبح اهييبذوج
خلبؾ خٌبفؿٖج اهيؤؿؿبح يً عالل يغث يؤفؼاح  :يؤشراح خٌبفشيج اهيؤششج .ر
   :أُيِب

تضٖد ٖخى اهضنى يوٓ خٌبفؿٖج اهيؤؿؿج يً عالل يلبؼٌج ٌؿتِب ّتًل  :يؤشراح يبهيج .2
يؤفؼاخِب اهيبهٖج يى خوم اهعبكج تلنبو ٌفبنِب يذل اهلغؼث يوٓ اهخؿغٖغ، االؿخلالهٖج 

 .اهظ...هيبهٖج، اهيؼغّغٖجا
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يٌبفؿِٖب اٌنالكب يً اهؿّق يلبؼٌج تضٖد خخضغغ ينبٌج اهيؤؿؿج فٕ  :يؤشراح خجبريج .1
 .اهظ...ضكخِب اهٌؿتٖج فٕ اهؿّق، ّالء اهؽتبئً، اهسّغث، خنوفج اهتٖى،: يغث يؤفؼاح يذل

هخأُٖل اهخنٌّهّسٖب اهؿبئغ فٕ اهيؤؿؿج ّغؼسج ا ّْٖلكغ تِب يؿخّ: يؤشراح خلٌيج .2
 .اهخسغٖغ ّاالتخنبؼّ
 ّخيؼنؽ ُّٕ خوم اهلّايغ اهيؼختنج تخلؿٖى اهًيل فٕ اهيؤؿؿج: يؤشراح خٌعيييج .3

 .ٌهبى اهيًوّيبح ّ اهلؼاؼاح
ّخؼختن تلٖى اهيؿٖؼًٖ ّعتؼخِى ّفوؿفج اهخؿٖٖؼ ّنؼق اهلٖبغث  :يؤشراح خشييريج .4
 .اهخًبًّّ اهخفبّلّ
فيب  ،خٌبفؿٖج اهيؤؿؿج ٓاح اهؿبتلج اهػنؼ هوضنى يوّخفيل نل اهيؤفؼ :يؤشراح شبيوج .5

 .اهيؤؿؿج خنّؼ ٓخأذٖؼ ؿوتٕ يو نًّ هَٖخمص نسبٌة سٖغ هوخٌبفؿٖج كغ ٖ
 :يً أُى يسبالح اهخٌبفؾ تًٖ اهيؤؿؿبح يب ٖوٕ :ذبهذب يجبالح اهخٌبفس 
ضٖد ٖسؼٔ اهخٌبفؾ تًٖ اهيؤؿؿبح يوٓ اعخكبؼ اهّكح فٕ نل  :اهخٌبفس تبهوكح .أ
ّاعخكبؼ اهّكح تًٖ نل  ،(خيًّٖ، إٌخبر، خؿّٖق) ٖبح، عبكج خوم اهيؼختنج تبهغّؼث اهًيو

ّيوٓ ُػا األؿبؾ أكتص اهّكح  ،اتخنبؼ ّخلغٖى يٌخّر سغٖغ أٔ خلوٖق غّؼث ضٖبث اهيٌخّر
يكبى اهغًٖ يكنفٓ، )يّؼغ يً يّاؼغ اهيؤؿؿج ّيبيال يِيب، ّأعػ تًغا اؿخؼاخٖسٖب 

خؿٖٖؼ اهّكح "اهيؤؿؿبح خؼنؽ يوٓ يب ٖؿيٓ  هػا فلغ أكتضح(. 1، ق 2880
 . اهػٔ ًٖختؼ اهّكح نًبيل ٌسبش ّيّؼغ هإلؿخؼاخٖسٖج اهكٌبيٖج هويؤؿؿج" االؿخؼاخٖسٕ

يب يً فم فئً اهسّغث خًغ أُى ؿالش خٌبفؿٕ هويؤؿؿج، ّفؼن : اهخٌبفس تبهجودث .ة
ّيكغؼ هخيٖؽ أؿبؿٕ هلتّل أٔ يٌخّر تفنل يبى ؿّاء تبهؿّق اهيضوٖج أّ اهًبهيٖج، 

أضيغ ؿٖغ : )بفؾ تبهسّغث يغث يلّيبح أُيِبّٖخنوة اهخٌ. اهيؤؿؿج ّاؼخفبو كغؼخِب اهخٌبفؿٖج
 (.256، ق2888يكنفٓ، 

 .ضبسبح اهيؿخِوم ُٕ أؿبؾ خكيٖى اهيٌخسبح. 2
 .سًل اهسّغث أُى أّهّٖبح اإلغاؼث اهًوٖب .1

 .خٌيٖج ّخنّٖؼ ذلبفج اهسّغث فٕ اهيؤؿؿج .2

 .ٖة ّخضفٖؽ كّث اهًيل يً أسل األغاء اهيخيٖؽاعخٖبؼ ّخغؼ .3

 .خكيٖى ؿوٖى هويٌخسبح، ّخٌفٖػ ؿوٖى هوخكيٖيبح .4
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 .يى اهيّؼغًٖ جخنّٖؼ يالكج اهيؤؿؿ .5

 .ختٌٕ فوؿفج اهسّغث اهفبيوج تغال يً يؼاكتج اهسّغث .6

 .اإلٖيبً اهخبى تمؼّؼث اهخضؿًٖ اهيؿخيؼ فٕ هل إغاؼث اهسّغث اهفبيوج .7

 .خنٌّهّسٖب اإليالى ّاالخكبل إؿخعغاى .8

كغؼث اهيؤؿؿج يوٓ خعفٖل " : ّخًؼف خٌبفؿٖج اهخنبهٖف تأٌِب :اهخٌبفس تبهخنوفج .ر
 28ؽاٖغٔ تولبؿى،  " )اهخنبهٖف اهّضغّٖج إلٌخبسِب تٌؿتج أكل يً اهيؤؿؿبح اهيٌبفؿج األعؼْ

 (.10، ق 1001أنخّتؼ 

يؤؿؿبح اهلنبو اهّاضغ  خًيل ،يؼنؽ خٌبفؿٕ إضخاللتِغف  :اهخٌبفس اهخنٌوهوجي .د
اإلٌخبر اهخٕ خؿيص تخضؿًٖ ّخنّٖؼ اهيٌخسبح  حاهضكّل يوٓ أضغد خنٌّهّسٖب يً أسل

خلغٖى خًيل اهيؤؿؿبح يوٓ ّ هوضكّل يوٓ يؽاٖب خٌبفؿٖج  .اهلغٖيج أّ نؼش يٌخسبح سغٖغث
 يٌخسبح يخيٖؽث يً عالل اهتضّد ّاالتخنبؼاح اهضغٖذج ّاهيًبؼف اهًويٖج ّتؼاءاح

االعخؼاو، ضٖد خفنل ُػٍ األعٖؼث تًغا خٌبفؿٖب ّضبسؽا ٖيٌى غعّل اهيؤؿؿبح اهسغٖغث 
 .(Bertrand NEZEYS, 1994, p 05) نلّث خٌبفؿٖج يضخيوج

ًٖختؼ اهؿًؼ أُى ؿالش خٌبفؿٕ هويؤؿؿج، ّيً أؿِل اهؿٖبؿبح  :اهخٌبفس تبألشؽبر .ـه
ايخالم اهيؤؿؿج هيٖؽث خٌبفؿٖج فٕ ضؼٖج " :ّخًؼف اهخٌبفؿٖج اهؿًؼٖج تأٌِب .اهخٕ خوسأ إهِٖب

، 1001أنخّتؼ  28ؽاٖغٔ تولبؿى، )" اعخٖبؼ األؿًبؼ اهيٌبؿتج، ػاح اهنفبءث يلبؼٌج تيٌبفؿِٖب
، أٔ ُٕ كغؼث اهيؤؿؿج يوٓ عفل أّ ؼفى أؿًبؼُب، غًّ أً ٖؤذؼ ػهم يوٓ ضسى (10ق

 .يٌخسبخِب أّ ضسى األؼتبشيوٓ اهنوة 
ق أً يسبالح اهخٌبفؾ يغٖغث ُّٕ يخًولج تبهّكح يً عالل يب ؿتق ٖينً اؿخعال

، ّهنً يِيب اعخوفح ّخٌّيح ُػٍ اهيسبالح فئً ُغفِب جبهخنوفتّتبهسّغث ّتبهخنٌّهّسٖب، ّ
 .األؿبؿٕ ُّ خضلٖق يٖؽث خٌبفؿٖج هويؤؿؿج ّخًؽؽ اهتلبء ّاالؿخيؼاؼ فٕ اهؿّق

 :راتؽب االشخراخيجيبح اهخٌبفشيج
 هخضلٖقاهيؤؿؿج إهِٖب غ ٌؿٖج األؿبؾ ّاهفوؿفج اهخٕ خؿخخًختؼ االؿخؼاخٖسٖبح اهخٌبف

أُغافِب، إػ أٌِب خًتؼ يً اإلنبؼ اهػٔ ٖضغغ أُغاف اهيؤؿؿج فٕ يسبل خضغٖغ األؿًبؼ 
هخينً يً يّاسِج كّْ اهيٌبفؿج، ّاّاهخيٖؽ فٕ اهؿوى ّاهعغيبح اهيلغيج هوؽتًّ  ،ّاهخنبهٖف

ث تًٖ نتًٖج اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج اهخٕ خخيٖؽ تِب يالكج ّنٖغنيب خّسغ . ّتٌبء يؼنؽ خٌبفؿٕ هِب
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 .Mّهلغ كبى  .ؿّكٖج ضكقاهخٕ خخعػُب فٕ اهضكّل يوٓ  ّاإلؿخؼاخٖسٖجاهيؤؿؿج 

PORTER إؿخؼاخٖسٖج : ُٕاهخٌبفؿٖج ّ تبهخؼنٖؽ يوٓ ذالد أٌّاو يً االؿخؼاخٖسٖبح
ُػا يب ؿٖخى ّإؿخؼاخٖسٖج اهخؼنٖؽ، ّّإؿخؼاخٖسٖج اهخيٖؽ اهؿٖنؼث يوٓ أؿبؾ اهخنبهٖف 

 :اهخنؼق إهَٖ فٖيب ٖوٕ
تبكخؼاش ذالد  M.PORTERهلغ كبى  :إشخراخيجيج اهشيظرث ؼوي أشبس اهخنبهيف .أ

أٌّاو يً االؿخؼاخٖسٖبح، اٌنالكب يً يٖؽاح خٌبفؿٖج خخيخى تِب اهيؤؿؿج، ضٖد كبى تئيغاغ 
خٌبفؿٕ يً يكفّفج ػاح تًغًٖ ٖخيذالً فٕ يكبغؼ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج يً سِج ّاهيسبل اه

 :اهيّاهٕاهسغّل نيب ُّ يّمص فٕ   ،سِج أعؼْ
 اشخراخيجيبح اهخٌبفس: (1) اهجدول ركى

 اهييزث اهخٌبفشيج       
 اهخييز اهخنوفج اهيٌخفطج كظبغ اهخٌبفس

 كنبو ّاؿى
إؿخؼاخٖسٖج اهؿٖنؼث 
 إؿخؼاخٖسٖج اهخيٖٖؽ يوٓ أؿبؾ اهخنبهٖف

 إؿخؼاخٖسٖج اهخؼنٖؽ كنبو مٖق
Source: C. Marmuse, politique générale, Langage, intelligence, modèles et 

choix stratégique, 2
e
 Edition, Economica, 1996, p 382. 

 

ٖخمص يً اهسغّل أيالٍ أً إؿخؼاخٖسٖج اهؿٖنؼث يوٓ أؿبؾ اهخنوفج ُٕ يً تًٖ أُى 
كب يً اهيٖؽث ّاهخٕ خٌفأ اٌنال ،M.PORTERاالؿخؼاخٖسٖبح اهخٌبفؿٖج اهخٕ اكخؼضِب 

 .اهخٌبفؿٖج اهخٕ خخيخى تِب اهيؤؿؿج اهيخيذوج فٕ اهخنبهٖف اهيٌعفمج
كغؼث اهيؤؿؿج " : اهؿٖنؼث اهفبيوج يوٓ أؿبؾ اهخنبهٖف يوٓ أٌِب جخًؼف إؿخؼاخٖسّٖ 

، غًّ أً ٖنًّ ػهم يوٓ ضؿبة يؿخّْ اٗعؼًٖيوٓ خعفٖل اهخنبهٖف تبهٌؿتج هويٌبفؿًٖ 
 ."هويٌخّر اهيؼافلج اهسّغث ّاهعغيبح

)Etienne COLIGNON, & Michel WISSLER , 1983, P 6(. 
أً إؿخؼاخٖسٖج اهؿٖنؼث يوٓ أؿبؾ اهخنبهٖف ُٕ كغؼث اهؿبتق اهخًؼٖف  ؿخٌخز يًٖ

اهيؤؿؿج يوٓ إٌخبر ؿوى ّ عغيبح ػاح سّغث يبهٖج ييب ٖلغيَ اهيٌبفؿًّ اٗعؼًّ، يى 
يوٓ خغٖٖؼ األؿًبؼ تخعفٖمِب أّ ؼفًِب إٖكبهَ إهٓ اهلنبو تأكل خنبهٖف يينٌج، ّاهلغؼث 
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ّّٖسَ ُػا اهٌّو يً االؿخؼاخٖسٖبح إهٓ كنبو . غًّ أً ٖؤذؼ ػهم يوٓ أؼتبش اهيؤؿؿج
 .ّاؿى فٕ اهؿّق أٔ إهٓ أغوة اهؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ غًّ خعكٖق
فالش ضؿً اهضؿٌٖٕ،  : )ٖخّكف خٌفٖػ ُػٍ اإلؿخؼاخٖسٖج يوٓ خضلٖق اهيخنوتبح اهخبهٖج

 (275، ق 1000

 .اهغعّل تبؿخذيبؼاح ؼأؿيبهٖج نتٖؼث .1
 .االيخيبغ يوٓ اهيِبؼاح ّاهعتؼاح اهٌِغؿٖج هوًيوٖبح فٕ ؼفى إٌخبسٖج اهيؤؿؿج .2

 .اهيؼاكتج ّاإلفؼاف اهيضنى ّاهغكٖق يوٓ اهخنبهٖف اهذبتخج ّاهيخغٖؼث .3

 .اهؼكبتج اهفًبهج يوٓ اهًيبهج .4

 .ّٖؼ ّاهعغيبح االفِبؼٖج ّاهخؼّٖز ّاهخّؽٖىخلوٖق اهٌفلبح اهيخًولج تبهتضد ّاهخن .5

 .اهغعّل تؿٖبؿج خؿًٖؼ ُسّيٖج .6

 .خّفٖؼ يٌكؼ اهسّغث ّاهٌّيٖج فٕ اهيّاغ األّهٖج هإلٌخبر .7

 .اهلغؼث يوٓ خضيل اهعؿبئؼ .8

ُػا ّٖكنغى ايخيبغ اهيؤؿؿج إلؿخؼاخٖسٖج اهؿٖنؼث يوٓ أؿبؾ اهخنبهٖف تبهًغٖغ يً 
 (276، ق 1000فالش ضؿً اهضؿٌٖٕ، : )ُب فٖيب ٖوٕؼاهلّٖغ ّاهيعبنؼ ٖينً ػن

ؿِّهج خلوٖغ ُػا اهٌّو يً االؿخؼاخٖسٖبح، ييب ٖسًل اهيؤؿؿج يِغغث تفلغاً  -2
 .يؼنؽُب اهخٌبفؿٕ فٕ أٔ ّكح

خأذؼ يؿخّْ اهسّغث ٌخٖسج اهخؼنٖؽ اهنتٖؼ يوٓ اهخنبهٖف، ييب ٖؤغٔ إهٓ خأذؼ ؿيًج  -1
هلغؼاح  اهيؤؿؿجً ّاهيؿخِونًٖ، ُّػا يب ٖؿخغيٓ ايخالم اهيؤؿؿج ّفلغاٌِب هًغغ يً اهؽتبئ

 .ّيِبؼاح خنٌّهّسٖج يبهٖج هخضلٖق اهخّاؽً تًٖ خعفٖل اهخنبهٖف ّخضؿًٖ اهسّغث

يغى يّانتج اهخغٖؼاح ّاهخنّؼاح اهضبكوج فٕ اهؿّق تؿتة خؼنٖؽ اهيؤؿؿج يوٓ  -2
سبح اهؽتبئً خعفٖل اهخنبهٖف، ّإُيبل سبٌة اهخنٖف يى خنّؼ ّخغٖؼ أػّاق ّضب

 .اهخٌبفؿٖج خِبٖؤذؼ يوٓ ينبٌكغ يب  ّّاهيؿخِونًٖ، ُّ

يخيبغ اهيؤؿؿج هِػٍ اإلؿخؼاخٖسٖج ٖخنوة يٌِب اهغعّل تبؿخذيبؼاح ؼأؿيبهٖج إ -3
خنتٖق ُػٍ  ييب كغ ٖنتغُب عؿبئؼ نتٖؼث فٕ ضبهج اإلعفبق فٕإٌخبر نتٖؼ،  ضسىتّ معيج

 .اإلؿخؼاخٖسٖج
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خٖسٖج اهؿٖنؼث يوٓ أؿبؾ اهخنبهٖف خؼختن تيغْ كغؼث ييب ؿتق ٖينً اهلّل أً إؿخؼا
اهيؤؿؿج يوٓ خعفٖل خنبهٖف اإلٌخبر غًّ أً ٖؤذؼ ػهم يوٓ يؿخّْ اهسّغث، ُّػا يب 
ٖؿخغيٕ ايخالم خلٌٖبح ّيِبؼاح خنٌّهّسٖج يبهٖج، ّكغؼث يوٓ يّاسِج اهكًّتبح ّاهلّٖغ 

 .اهخلوٖغ، ّخضيل ٌفلبح نتٖؼثاهخٕ خؼافق ُػا اهٌّو يً االؿخؼاخٖسٖبح تيب فِٖب ؿِّهج 
اٌنالكب يً خيخى اهيؤؿؿج تبهخيٖؽ فٕ ُػٍ اإلؿخؼاخٖسٖج خٌفأ  :إشخراخيجيج اهخيييز .ة

كغؼث اهيؤؿؿج يوٓ إٌخبر " : خًؼف إؿخؼاخٖسٖج اهخيٖؽ تأٌِبّ .اهيٌخسبح اهخٕ خلغيِب هوؿّق
فٕ اهخيٖؽ  ٖخسؿغّ .يً ؿوى ّعغيبح اهيٌبفؿًٖ اٗعؼًٖ أيوٓؿوى ّعغيبح ػاح كٖيج 

 ،اهظ...هيٌخّر يذل اهسّغث، اهخكيٖى، فتنج اهتٖى، كّؼث اهًاليج اعكبئق ّيّاكفبح 
 ".يوٓ سػة أنتؼ يغغ يينً يً اهؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ ّنؿة ذلخِى ّّفبئِى ًّٖيل

)E. COLLIGNON et M. WISSLER, 2872, PP 61, 166  (  
تًل اهسّاٌة اهيخًولج تبهيٌخّر ً إؿخؼاخٖسٖج اهخيٖؽ خؿًٓ إهٓ اٌفؼاغ اهيؤؿؿج فٕ إ

إهٓ كنبو ّاؿى  يبغث ُػا ّّٖسَ ُػا اهٌّو يً االؿخؼاخٖسٖبح. اهيلغى هوؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ
يً اهؿّق أٔ إهٓ فئج نتٖؼث يً اهؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ يذل يب ُّ اهضبل فٕ إؿخؼاخٖسٖج 

 .اهؿٖنؼث يوٓ أؿبؾ اهخنبهٖف
خيٖؽ خؼختن تيغْ كغؼث اهيؤؿؿج يوٓ خّفٖؼ نيب ٖينً اهلّل أٖمب أً إؿخؼاخٖسٖج اه

ّخلغٖى ؿوى ّعغيبح هوؿّق يخيٖؽث يً يٌبفؿِٖب، يوٓ أً ٖنًّ ُػا اهخيٖؽ يًتؼ ّٖعوق 
 .ّهوؿّق فٕ ٌفؾ اهّكح جكٖيج إمبفٖج هويؤؿؿ

خًختؼ إؿخؼاخٖسٖج اهخؼنٖؽ إضغْ أُى االؿخؼاخٖسٖبح اهخٌبفؿٖج  :إشخراخيجيج اهخرنيز .ر
" : أٌِبيوٓ خًؼف ّ فٕ آً ّاضغ، يوٓ يٖؽث اهخنوفج اهيٌعفمج ّاهخيٖؽ ّاهخٕ خًخيغ أؿبؿب

أّ  ًّاهخّسَ إهٓ فئج يضغغث يً اهيؿخِونٖأخؼنٖؽ اهيؤؿؿج يوٓ سؽء يًًٖ يً اهؿّق 
ؿوى ّ عغيبح اهؽتبئً أّ هلؿى عن إٌخبر يًًٖ، أّ ؿّق سغؼافٖج يضغّغث تِغف خلغٖى 

 (E. COLLIGNON et M. WISSLER ،2872 ،PP 61 ) «يً اهيٌبفؿًٖ أفمل
 (273، ق 1000فالش ضؿًٖ اهضؿٌٖٕ، : )خأعػ إؿخؼاخٖسٖج اهخؼنٖؽ فنالً ُيبّ

اهخؼنٖؽ يوٓ خعفٖل اهخنوفج ّخلغٖى يٌخّر يبل اهٌّيٖج تبهيلبؼٌج تبهيٌبفؿًٖ، ُّػا  .2
 .يً أسل اهخيٖؽ فٕ اهؿّق
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عخوفج يً اهيؿخِونًٖ اهخؼنٖؽ يوٓ فئج يضغغث يً اهؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ هِى ضبسبح ي .1
ُػا ّخؿخًًٖ اهيؤؿؿج يٌغ ايخيبغُب  .ّاهؽتبئً اٗعؼًٖ، أّ ٖؼغتًّ فٕ عغيبح يخيٖؽث

 هِػٍ اإلؿخؼاخٖسٖج تٌفؾ خلٌٖبح نل يً إؿخؼاخٖسٖج اهؿٖنؼث اهنوٖج يوٓ اهخنبهٖف
 .هخضلٖق ُغف اؿخؼاخٖسٕ يضغغ ّإؿخؼاخٖسٖج اهخيٖؽ ّتيخنوتبح نالُيب

ِى اضخٖبسبح غٖؼ هٖسٖج ٖخّكف يوٓ خّافؼ ؽتبئً ّيؿخِونًٖ إً ٌسبش ُػٍ اإلؿخؼاخ
يبغٖج، خخنوة أسِؽث إٌخبر ّفؼّو خعخوف يً يذٖالخِب فٕ اهيؤؿؿبح األعؼْ فٕ 

 .اهكٌبيج
فئٌَ ّفٕ هل اههؼّف اهخٌبفؿٖج اهخٕ خًٖفِب اهيؤؿؿج، التغ  ،يب ؿتق ػنؼٍعالكج هّ

 عخٖبؼفب. اٖب اهخٌبفؿٖج اهخٕ خيخونِبيوِٖب ايخيبغ تًل االؿخؼاخٖسٖبح اٌنالكب يً اهيؽ
اهيؤؿؿج إلضغْ ُػٍ االؿخؼاخٖسٖبح ٖخّكف يوٓ هؼّفِب ّإينبٌبخِب ّكغؼاخِب، نيب أٌَ 

 . فٕ اهّكح اهيٌبؿةّٖخنوة غؼاؿج يضنيج ّغكٖلج هوؿّق 
نأداث هخفؽيل خٌبفشيج  ISOدور اهجودث اهشبيوج ويواصفبح اإليزو : اهيدور اهذبهد

 اهيؤششج 
ههؼّف ّاهخغٖؼاح اهيؿخيؼث هويضٖن ّخضغٖبح اهيٌبفؿج فلغ أكتص يؿًٓ فٕ هل ا

ّاؿخغالهِب  ٍاهًغٖغ يً اهيؤؿؿبح ُّ خضلٖق اهخيٖؽ اهخٌبفؿٕ فٕ اهؿّق تبهتضد يً يكبغؼ
اهسّغث ُٕ أضغ أُى ُػٍ اهيكبغؼ ّ .ج خٌبفؿٖج يًٌٖجاؿخؼاخٖسٖختٌٕ يً عالل  يلالٌٕتفنل 

سبح ّؼغتبح اهؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ، يً عالل يسيّيج تبيختبؼُب اهّؿٖوج اهخٕ خوتٕ ضب
ّهنً  .خّفؼ فٕ اهيٌخسبح اهيلغيج إهِٖى تفنل أفملخنًّ ييّاكفبح ّاهعكبئق اهخٕ اه

ٌّهًؼا هوخغٖؼاح اهؿؼًٖج ّاهيؿخيؼث هِػٍ اهضبسبح ّاهؼغتبح فٕ هل يضٖن خٌبفؿٕ، نبً 
نخِب اهخنٖف اهغائى ّاهيؿخيؼ خضلق تّاؿ اهّؿبئل اهخٕيوٓ ُػٍ اهيؤؿؿبح أً خسغ ّ هؽايب

فِل ٖينً هوسّغث اهفبيوج أً خنًّ ُٕ  .خِب اهخٌبفؿٖجايى ُػٍ اهخغٖؼاح يً أسل خًؽٖؽ كغؼ
اهؿتٖل إهٓ ػهم؟، تبيختبؼُب خًيٌٖى هوسّغث يوٓ نبيل ييوٖبح ٌّفبنبح اهيؤؿؿج، ّّؿٖوج 

اهيؿخِونًٖ، ّميبً هخضلٖق اهخأكوى ّاهخنٖف اهغائى ّاهيؿخيؼ يى ضبسبح ّؼغتبح اهؽتبئً ّ
تبيختبؼُب يسيّيج ISO أّ أً خًخيغ ُػٍ اهيؤؿؿبح يّاكفبح اإلٖؽّ ،أككٓ إفتبو هِى

خضلق هِب كفج اهفيّهٖج ّاهًبهيٖج، ّخينٌِب يً ّيًبٖٖؼ التغ يً خّفؼُب فٕ اهيٌخسبح 
 ُػا يب ؿٖخى يًؼفخَ فٕ ُػا اهيضّؼ يً عالل إتؼاؽ. اهخأكوى ّاهخّغل فٕ األؿّاق اهًبهيٖج
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فٕ خٌبفؿٖج اهيؤؿؿج، ّػهم يً  ISOأُيٖج نل يً اهسّغث اهفبيوج، ّيّاكفبح اإلٖؽّ 
اهسّغث اهفبيوج نأغاث هخفًٖل خٌبفؿٖج اهيؤؿؿج : عالل اهخًؼل إهٓ ٌلنخًٖ ُبيخًٖ ّ ُيب

 .فٕ خفًٖل خٌبفؿٖج اهيؤؿؿج ISOّغّؼ يّاكفبح 
 :اهجودث اهشبيوج نأداث هخفؽيل خٌبفشيج اهيؤششج أوال

هسّغث أُى األؿوضج اهخٌبفؿٖج هويؤؿؿج ّيكغؼ خفّكِب ّخيٖؽُب، تبيختبؼُب يبيل خًغ ا
سػة اهًغٖغ يً اهؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ ّاهّؿٖوج اهٌبسضج هخوتٖج ضبسبخِى ّؼغتبخِى، تخّفٖؼ 

ُّٕ اهيضّؼ ّاألؿبؾ  ،يسيّيج يً اهعكبئق ّاهيّاكفبح فٕ اهيٌخسبح اهيلغيج إهِٖى
خًيٖى هوسّغث يوٓ نبيل ييوٖبح ٌّفبنبح  ُببيوج تبيختبؼاهػٔ خلّى يوَٖ اهسّغث اهف

ٖينً اؿخٌخبر أُيٖج اهسّغث اهفبيوج فٕ خًؽٖؽ اهلغؼث اهخٌبفؿٖج هويؤؿؿج،  ٌَّي. اهيؤؿؿج
ّػهم تبالؿخٌبغ إهٓ فؼمٖج أً أُيٖج اهسؽء خؿخوؽى تبهمؼّؼث أُيٖج اهنل، ُّػا يب ؿٖخى 

  (J. C. TARONDEAU,1988, PP 240-245) :ٕإذتبخَ فٖيب ٖو
هلغ أذتخح اهغؼاؿبح أً خضؿًٖ  :اهؽالكج تيً اهجودث ودصج اهيؤششج في اهشوق .أ

 سّغث ؿوى ّعغيبح اهيؤؿؿبح، ٖؿيص هِب تبهتٖى تأؿًبؼ يؼخفًج ّؼفى ضكخِب فٕ اهؿّق
 :اهيّاهٕ( 3)ٖؿبُى فٕ ؽٖبغث أؼتبضِب، ُّػا يب ّٖمضَ اهفنل ؼكى ّ

 ث ودصج اهيؤششج في اهشوق واألرتبحاهؽالكج تيً اهجود(: 4) اهشنل ركى
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: J-C TARONDEAU, Marketing, stratégie industrielle, édition 

Vuibert, Paris,1998, P241. 

 تحسين الجودة

 كّؼث اهسّغث خضؿًٖ

 ؼفى اهضكج اهؿّكٖج

 (هضسىآذبؼ ا)خعفٖل اهخنبهٖف 
 ؼفى األؿًبؼ

 ؼفى األؼتبش
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سّغث ُٕ الأً اهاهًغٖغ يً اهغؼاؿبح أذتخح  :اهؽالكج تيً اهجودث واهخنبهيف .ة
اهفضق، : فؼث يوٓ اهخنبهٖف يً ضٖداهيؿؤّهج يوٓ اؼخفبو اهخنبهٖف، إػ أً هِب آذبؼ يتب

، إال أً خضلٖق ّخضؿًٖ ...اهؼكبتج، اهفمالح، خؼاسى اهؽتبئً، اإلكالضبح، اهخًّٖمبح
اهسّغث ٖؿيص تخفبغٔ ُػٍ اهخنبهٖف، ّػهم تبهيؿبُيج فٕ خعفٖل ضبالح يغى اهينبتلج، 

اهنوٖج  ّاإلكالضبح ّاهخًّٖمبح اهٌبخسج يٌِب، ّيً ذى اهيؿبُيج فٕ خعفٖل اهخنبهٖف
ّٖمص نتًٖج اهًالكج تًٖ ( 4)ؼكى اهفنل  .ِبأؼتبضيوٓ  ًٌٖنؾ إٖسبتبيب ّ ُّ، هويؤؿؿج

 :خضؿًٖ اهسّغث ّ خنبهٖف اهيؤؿؿج
 اهؽالكج تيً اهجودث واهخنبهيف(: 5) اهشنل ركى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: J. C. TARONDEAU, op-cit, P242. 
 

اهسّغث فٕ اهؼفى يً يؼغّغٖج ٌفبنبح  ٖؿبُى خضؿًٖ :اهؽالكج تيً اهجودث واألرتبح .ر
نيب خؿبُى فٕ نؿة ؼمب ّّفبء . اهيؤؿؿج، ّؽٖبغث إٌخبسٖخِب، ّتبهخبهٕ خعفٖل اهخنبهٖف

اهؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ، ّؽٖبغث ذلخِى تؿوى ّعغيبح اهيؤؿؿج، ييب ٖؿبيغُب يوٓ فؼل 
 (.102، ق 1002فبؼهؽ ّسبؼٖح سٌّؽ، ) ِبأؿًبؼ يؼخفًج ّتبهخبهٕ ؽٖبغث أؼتبض

 خضؿًٖ اهســـــــّغث

خعفٖل اهخنبهٖف 
 اهيتبفؼث هاّلسّغث

خعفٖل اهخنبهٖف  ؽٖبغث اإلٌخبسٖج
 غٖؼ اهيتبفؼث

خعفٖل خنبهٖف 
 اهعغيــبح

 خعفٖل خنبهٖف اإلٌخــبر

 ؽٖـــبغث األؼتــــبش
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 بيِي خًختؼ اهسّغث يبيال :اهؽالكج تيً اهجودث واإلشخراخيجيبح اهخٌبفشيج هويؤششج .د
، ّاهخٕ خى M. PORTER هٌسبش اإلؿخؼاخٖسٖبح اهخٌبفؿٖج األؿبؿٖج اهذالد اهخٕ اكخؼضِب

فًوٓ اهٍؼغى يً االيخلبغاح اهؿبئغث اهخٕ خؼْ  .اهخنؼق إهِٖب فٕ فلؼاح ؿبتلج يً ُػا اهتضد
ث ال خوًة غّؼ يِى فٕ إؿخؼاخٖسٖج اهؿٖنؼث تّاؿنج اهخنبهٖف، إال أً اهكٌبيبح تأً اهسّغ

: اهٖبتبٌٖج أذتخح ينؾ ػهم، ضٖد أذتخح أً اإلؿخؼاخٖسٖبح اهخٕ خؼنؽ يوٓ أتًبغ اهسّغث يذل
اهينبتلج غٖبة األعنبء ّاألينبة اهّهٖفٖج هًيوٖبح اإلٌخبر، اهكالضٖج، االيخيبغٖج، خنًّ 

يؼاغف هؽٖبغث فًبهٖج ٌهبى ناهسّغث ييب سًل غٖؼُب يً اإلؿخؼاخٖسٖبح، أنذؼ فًبهٖج يً 
 (E.Collignon et M.Wissler, 1983, P 164) .اإلٌخبر

أيب تبهٌؿتج هغّؼ اهسّغث فٕ إؿخؼاخٖسٖج اهخيٖؽ، فبهسّغث خًختؼ يبيل خيٖؽ تًٖ 
خؼنؽ ُػٍ  يًؼّمبح اهيؤؿؿبح، ّتًغ يً األتًبغ األؿبؿٖج فٕ إؿخؼاخٖسٖج اهخيٖؽ، ضٖد

عبكج اهخكيٖيبح االتخنبؼٖج هوؿوى ّاهعغيبح اهخٕ خميً ّاألعٖؼث يوٓ تًغ اهخكيٖى 
أضؿً إفتبو هضبسبح ّؼغتبح اهؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ يلبؼٌج تيٌخسبح اهيٌبفؿًٖ، تبإلمبفج 

اهعغيبح اهيؼختنج تِػٍ اهيٌخسبح، ّاهعكبئق اهذبٌّٖج ّإهٓ أتًبغ أعؼْ يخيذوج فٕ األغاء 
يً ذى ّ ،ؿبُى فٕ ؽٖبغث ّفبء اهؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ ّإينبٌٖج فؼل أؿًبؼ يؼخفًجّاهخٕ خ

 .ؽٖبغث أؼتبش اهيؤؿؿج
أيب تبهٌؿتج إلؿخؼاخٖسٖج اهخؼنٖؽ فِٕ خؼخنؽ يوٓ اهتًغًٖ اهؿبتلًٖ هوسّغث اهيخيذوًٖ فٕ 

وٓ اهينبتلج ّاهخكيٖى ّنػا اهيؽاٖب اهينخؿتج فٕ يسبل اهسّغث، ُّػا يب ٖؿبيغ اهيؤؿؿج ي
 .اعخؼاق أسؽاء فٕ اهؿّق ػاح يؼغّغٖج، ّانخؿبة ذلج ّّفبء ؽتبئٌِب

ّٖينً خوعٖق اهغّؼ اهػٔ خوًتَ اهسّغث فٕ االؿخؼاخٖسٖبح اهخٌبفؿٖج هويؤؿؿج فٕ 
 (.1)اهسغّل ؼكى
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 .يوكػ اهجودث طيً االشخراخيجيبح اهخٌبفشيج األشبشيج(: 2) اهجدول ركى
االستراتيجيات 

 التنافسية
 (Privilégiées)ب المتميزة للجودة الجوان

األهداف المرتبطة بتحسين 
 الجودة

السيطرة 
الكلية بواسطة 

 التكاليف

غياب األخطاء واألعطاب )المطابقة  -
 (الوظيفية

 تصميم بسيط، يمكن أن يرفع اإلنتاجية -
 .بحوث تجديد الطرق -

تخفيض تكاليف اإلنتاج،  -
 والتوزيع والخدمات

ية واألرباح رفع الحصة السوق -
 .عن طريق آثار الحجم

 التميز

وضعية المنتوج بالنسبة لمنتجات )التصميم  -
 (المنافسين

 األداء -
 خصائص ثانوية -
 الخدمات -
 بحوث تجديد المنتجات -

 .زيادة وفاء الزبائن -
رفع الهامش الوحدوي بواسطة  -

 .رفع أسعار البيع

 مزيج بين المطابقة والتصميم - التركيز
ختراق أجزاء من السوق ذات ا -

 .مردودية
 .زيادة وفاء الزبائن -

Source: J-C TARONDEAU, Marketing, stratégie industrielle, édition 

Vuibert, Paris, 1998, P245. 

إػا نبٌح اهلغؼث اهخٌبفؿٖج هويؤؿؿج خخيذل فٕ اهلغؼث اهيؿخيؼث ييب ؿتق ٖينً اهلّل أٌَ 
يتٌٖج يوٓ أؿؾ خفيل  خنًّعغيبح تفنل أفمل يً اهيٌبفؿًٖ، ّيوٓ خّفٖؼ اهيٌخّسبح ّاه

ً أضؿً ّؿٖوج هوضفبه يوٓ ُػٍ اهلغؼث ، فئاهخسبؼٔ ّاهخلٌّٕيغث سّاٌة نبهسبٌة اهيبهٕ 
 .اهسّغث اهفبيوجخضلٖق خنيً فٕ اهتضد اهغائى ّاهيؿخيؼ يوٓ 

يؿبُيخِب فٕ ً يّخؿخيغ اهسّغث اهفبيوج أُيٖخِب فٕ خًؽٖؽ اهلغؼث اهخٌبفؿٖج هويؤؿؿج 
اهيضفؽاح اهخٕ خؿبُى ّخخيذل فٕ اهيِبؼاح  يٌبكؼّػهم اٌنالكب يً يغث  ،ؼتبشاألؽٖبغث 

ّخفسى يوٓ اهيؼاكتج اهػاخٖج هسّغث اهؿوى ّاهًيوٖبح، ّتبهخبهٕ ميبً اهخضؿًٖ اهيؿخيؼ يً 
 ًيل يوّٓاهخٕ خ، ّاإلٌخبر تنيٖج كوٖوج (J.A.T)يذل ٌهبى  ،هٖبحاٗ إيخيبغ تًلعالل 

 .يٌخّسبحوّ خخضلٖق سّغث يبهٖج هخنبهٖف اهخعفٖل 
 
 
 

 يوطخ اهؽالكج تيً اهجودث اهشبيوج وخدليق األرتبح :(6) اهشنل ركى
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cit, P243.-J. C. TARONDEAU, op Source: 

 
ُػا ّٖينً إتؼاؽ أُيٖج اهسّغث اهفبيوج فٕ خًؽٖؽ اهلغؼث اهخٌبفؿٖج هويؤؿؿج اٌنالكب يً 

خميًٖ يتبغا اهسّغث فٕ نبيل ٌفبنبح : ؾ ّاهيتبغا اهخٕ خلّى يوِٖب ّأُيِباألؿ
ّييوٖبح اهيؤؿؿج، اهينبتلج، اهّكبٖج، اهخضؿًٖ اهيؿخيؼ، سًل اهسّغث يؿؤّهٖج نل أفؼاغ 
اهيؤؿؿج، خسٌة اهالسّغث، اهخؼنٖؽ يوٓ اهؽتًّ ّاهيؿخِوم ّيؿبٖؼث خنّؼاح ّخغٖؼاح 

ّؼ باهيتبغا ّاألؿؾ اهخٕ خى اهخنؼق إهِٖب فٕ اهيضّغٖؼُب يً  ...ؼغتبخِى ّضبسبخِى
 (153، ق1002فبؼهؽ ّسبّح سٌّؽ،  ) جاهؿبتل

ُػا ّاٌنالكب يً األُغاف اهخٕ خؿًٓ إهِٖب اهسّغث اهفبيوج ّاهيخيذوج فٕ خوتٖج ضبسبح 
ّؼغتبح اهؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ تفنل يؿخيؼ، يى اهضؼق يوٓ خعفٖل اهخنبهٖف اهنوٖج 

 Juste à                                                        نيٖبح كغٖؼث

temps 

 +                                  +                              +                                                 
+ 

                  +                                +                                                     +                                                             

+ 

خنبهٖف يٌعفمج 
 Zéro)هوخعؽًٖ 

Stock) 

 يضفـؽاح                         يؼٌّج                                  يِبؼاح   

 يؼاكتج ػاخٖج هوؿوى ّاهًيوٖبح

خنبهٖف يٌعفمج 
 Zéro) هألعنبء

défaut) 

يٌعفمج هوٖغ خنبهٖف 
 اهًبيوج

 خنبهٖف يٌعفمج سّغث يبهٖج

 اهؼتــــــــــص –اهٌيــــــّ 
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 .ؿّقإهٓ أؿؾ فٌٖج، فئً ػهم ٖؿبُى فٕ خيٖؽ اهيؤؿؿج خٌبفؿٖب فٕ اه هإلٌخبر اؿخٌبغا
 ،اهسّغث اهفبيوج خنخؿٕ أُيٖج نتٖؼث فٕ خٌبفؿٖج اهيؤؿؿجئً ف ،ّتٌبًء يوٓ يب ؿتق

ّاٌنالكب يً ػهم ٖينً اؿخٌخبر ٌفؾ األُيٖج إلغاؼث اهسّغث اهفبيوج تبيختبؼُب إؿخؼاخٖسٖج 
ّٖينً إتؼاؽ ُػٍ  .تيب فِٖب خضلٖق اهخيٖؽ اهخٌبفؿٕ هخنبذف ّخٌؿٖق اهسِّغ اهيؼختنج تِب

ؿيالهٕ  ) :ُّٕاألُيٖج أنذؼ يً عالل اهيتبغا اهخٕ خلّى يوِٖب إغاؼث اهسّغث اهفبيوج 
 (271-268، ق  1002أفؼٖل   12- 11ٖضمٖج، 

ً فنؼث اهخضؿًٖ اهيؿخيؼ اهخٕ خلّى يوِٖب إغاؼث اهسّغث اهفبيوج إ :اهخدشيً اهيشخير .2
يوٓ اهتضد ّاهخنّٖؼ ّخفسٖى اإلتغاو ّخٌيٖج اهيًؼفج ّاهيِبؼاح هخضلٖق سّغث  ؿبؿبأ خًخيغ

يبهٖج فٕ اهيٌخسبح ّميبً أككٓ إفتبو هوؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ، ّيً ذٍى خضلٖق اهخيٖؽ 
 .اهخٌبفؿٕ فٕ اهؿّق

تبيختبؼ اهؽتًّ أضغ أُى يٌبكؼ اهتٖئج اهخٌبفؿٖج  :اهخرنيز ؼوي اهزتوً واهيشخهوم .1
ؼث يوٓ إؿخؼاخٖسٖج اهيؤؿؿج، فلغ أكتص خنّٖؼ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج يؼًُّ تلغؼث اهيؤذ

ُّػا يب خؼنؽ ّخضؼق إغاؼث  ،اهيؤؿؿبح يوٓ خلغٖى ؿوى ّعغيبح خوتٕ ؼغتبخَ ّضبسبخَ
 .اهسّغث اهفبيوج يوٓ خضلٖلَ

أً اهيّؼغ اهتفؼٔ  M. PORTERٖؼْ  :اهخرنيز ؼوي اهيوارد واهنفبءاح اهتشريج .2
ففٕ هل خضّالح  .خٌبفؿٕ هويؤؿؿجاهًٌبكؼ اهيؿؤّهج يوٓ عوق اهلٖيج ّاهخيٖؽ ُّ أضغ اه

اهتٖئج اهخٌبفؿٖج أغؼنح اهيؤؿؿبح اهًبهيٖج اهيًخيغث إلغاؼث اهسّغث اهفبيوج مؼّؼث اهخؼنٖؽ 
 .خٌبفؾاهيوٓ اكخكبغ اهيًبؼف ّاهًٌكؼ اهتفؼٔ يً أسل خضلٖق يٖؽث 

فؼاغ اهيؤؿؿج يً أُى اهسّاٌة اهخٕ خؼنؽ ُخًغ يفبؼنج سيٖى أ :اهيشبرنج اهنبيوج .3
يوِٖب إغاؼث اهسّغث اهفبيوج، إػ خؿبُى فٕ ؽٖبغث فًبهٖج خضلٖق األُغاف ّاالؿخفبغث يً 

 تئؿخؼاخٖسٖجاهيّاؼغ ّاهنفبءاح اهتفؼٖج فٕ يخبتًج يخغٖؼاح اهتٖئج اهخٌبفؿٖج ّاالُخيبى 
 .اهيؤؿؿج

ب ييب ٖؿبُى فٕ خعفٖل اهخنبهٖف األعنبء كتل ّكّيِ خغاؼمّٖلكغ تِب  :اهوكبيج .4
 .ّميبً ينبتلج اهيٌخّسبح هويّاكفبح اهيًٖبؼٖج بحّؽٖبغث إٌخبسٖج اهيؤؿؿ
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لٖيج اهفٕ عوق  يسخيًجيسيّيج اهيتبغا اهخٕ خلّى يوِٖب إغاؼث اهسّغث اهفبيوج خؿبُى إً 
ميبً  ّخضلٖق اهخيٖؽ اهخٌبفؿٕ فٕ اهؿّق، ُّػا يب ٖذتح أُيٖج إغاؼث اهسّغث اهفبيوج فٕ

 .ٌسبش ّ تلبء اهيؤؿؿبح

 : في خفؽيل خٌبفشيج اهيؤششج ISOدور يواصفبح اإليزو  ذبٌيب
اهًبهى فٕ ٌخٖسج هيب ًُٖؼف تهبُؼخٕ اهًّهيج ّاهفيّهٖج ّيب عوفخبٍ يً خضّالح 

االكخكبغٔ، فلغ أكتص ايخالم اهيؤؿؿبح هلغؼاح خٌبفؿٖج أيًؼا يِيب ال ٖلخكؼ فلن يوٓ 
اهخٕ تبخح يؼختنج يٌغ  احُػٍ اهلغؼ .أٖمب يوٓ اهيؿخّْ اهًبهيٕاألؿّاق اهيضوٖج ّهنً 

ّسّغ أٔ اهيؤؿؿبح اهتًل تيغْ ختٌٕ اهيؤؿؿج هفوؿفج اهسّغث اهفبيوج، ال خلتل تيّستِب 
 نيب خؿبيغُب .يّاؼغ ػاح سّغث يخغٌٖج أّ أعنبء ّيّٖة فٕ سيٖى ييوٖبخِب ٌّفبنبخِب

ضغٖذج خخيبفٓ يى االٌفخبش اهػٔ يؼفخَ خكيٖى يٌخسبخِب ّفلب هيّاكفبح يبهيٖج يوٓ 
 .بئًاألؿّاق اهًبهيٖج ّيخنوتبح اهؽت

ًٖختؼ اهخّافق يى اهيّاكفبح اهلٖبؿٖج األؿبؾ اهًبى هوخسبؼث اهًبهيٖج، فتغٌِّب ال ٖينً ّ
األؿبؿٖج هوسّغث ّؼمب اهيؿخِوم ّاهؽتًّ، نٌِّب خضغغ اهًٌبكؼ  بحخضلٖق خسبٌؾ اهيٌخّس

ؿخؼاخٖسٖج اهخأُٖل ّاهخّافق يى ّخًختؼ إ. ألؿّاق اهًبهيٖجوخيّكى فٕ اه اهمؼّؼٖج
اهيّاكفبح اهلٖبؿٖج اهًبهيٖج يً تًٖ االؿخؼاخٖسٖبح اهيِيج اهخٕ خؿًٓ إهِٖب اهيؤؿؿبح فٕ 

ضٖد أً ضكّل ُػٍ اهيؤؿؿبح يوٓ فِبغث اإلٖؽّ ًٌٖٕ ايخالنِب ، هل اهيٌبفؿج اهًبهيٖج
ٖينٌِب يً االؿخفبغث يً ّ ،بغا اهسّغث اهفبيوجهٌهبى كبغؼ يوٓ اهخضؿًٖ اهيؿخيؼ ّفلب هيت

 (265، ق 2884يوٕ اهؿويٕ، : )اهيؽاٖب اهخبهٖج
 .فٕ اهؿّق خِبخضؿًٖ ؿيً .أ

 .انخؿبة ذلج اهؽتًّ ّاهيؿخِوم .ة

 .مبخضلٖق اهؼاهخٌبفؿٖج يً عالل اهخفّق فٕ اهؿّق ّاهلغؼث يوٓ  خِبؽٖبغث كغؼ .ر

ل هألؿّاق اهًبهيٖج اهخٕ خفخؼن اهضكّل إينبء اهيؤؿؿج فؼكج اهخكغٖؼ ّاهغعّ .غ
 .يوٓ فِبغث اهينبتلج هويّاكفبح اهًبهيٖج

ٖؿبُى ( ISO)اإلٖؽّ  -اهسّغث اهًبهيٖج فبً ايخيبغ يّاكفبح  يب ؿتق ػنؼٍ،يوٓ  ّتٌبء
 ٌّهًؼا هِػٍ األُيٖج فلغ أكتص يؿًٓ اهًغٖغ يً .فٕ خًؽٖؽ اهلغؼث اهخٌبفؿٖج هويؤؿؿج

ّيّاكفبح ٌهبى إغاؼث اهتٖئج  ISO9000ح ٌهبى إغاؼث اهسّغث ايخيبغ يّاكفب اهيؤؿؿبح
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ISO14000  ّيّاكفبح ٌهبى إغاؼث اهكضج ّؿاليج اهًيلISO18000،  ضٖد أً هنل
 .يٌِب سّاٌتَ اهخٕ ٖؿبُى تِب فٕ خًؽٖؽ اهينبٌج اهخٌبفؿٖج هويؤؿؿج

تل يً أنذؼ اهيّاكفبح ايخيبغا  يً ك ISO9000يّاكفبح ٌهبى إغاؼث اهسّغث  خًغ
اهيؤؿؿبح فٕ هل خضّالح اهيٌبفؿج اهًبهيٖج، نغهٖل يبهيٕ يوٓ فًبهٖج ٌهبيِب اهخؿٖٖؼٔ 

أفؼٖل   12- 11ؿيالهٕ  ٖضمٖج، )اهيخنبتق يى يتبغا ّيخنوتبح اإلغاؼث تبهسّغث اهفبيوج، 
 (.276، ق 1002

هِػٍ  بحفبً ايخيبغ اهيؤؿؿ ،ISO14000أيب تبهٌؿتج هيّاكفبح ٌهبى إغاؼث اهتٖئج 
ّاكفبح ًٌٖٕ اضخؼايِب هلّاًٌٖ اهيضبفهج يوٓ اهتٖئج اهيضٖنج تبهيؤؿؿج ّضؼكِب يوٓ اهي

 .خفبغٔ األعنبء اهيضخيوج هِب، ُّػا يب ٖيٌضِب يؿخّْ خٌبفؿٕ أفمل
 )Said BOUMENDJEL, 29-30 Octobre 2002, P253  (  

ل يّاكفبح إغاؼث اهكضج ّؿاليج اهًينيب أّهح اهيؤؿؿبح إُخيبيب نتٖؼا إلنخؿبة 
ISO18000  تخؿٖٖؼ األيّؼ اهيخًولج تضّاغد اهًيل ّاأليؼال اهيٌِٖج يً أسل ّاهخٕ خِخى

 .ٌّيبًبيوًٖ، ّؽٖبغث إٌخبسٖخِى نيب ّاهفؼاغ األميبً ؿاليج 
 

 :خالصج
ً اهخٌبفؿٖج ُٕ ٌخبر ههبُؼخٕ اهًّهيج ّاهفيّهٖج ّغّؼُيب فٕ اهخضّالح اهؿؼًٖج إ

 بحاهظ، ّاهخٕ سًوح ايخالم اهيؤؿؿ...اهخسبؼّٔيبيٕ االسخّّاهيخًبكتج هوًبهى االكخكبغٔ 
خِب اهخٌبفؿٖج يوٓ اهيؿخّْ اهيضوٕ ّاهًبهيٕ يوٓ ضغ اهيؽاٖب خٌبفؿٖج أيًؼا ضخيًّب هخًؽٖؽ كغؼ

نبً ػهم ؿتًتب فٕ هسّء اهيؤؿؿبح هوًغٖغ ، ّؿّاء، ّميبً تلبئِب ّاؿخيؼاؼٖخِب فٕ اهؿّق
اهخيٖؽ إؿخؼاخٖسٖج ّهؿٖنؼث تّاؿنج اهخنبهٖف ئؿخؼاخسٖج انيً االؿخؼاخسٖبح اهخٌبفؿٖج 

تبيختبؼُب اهًبيل اهيضؼم هؿوّم اهيؿخِوم ّاهؽتًّ، ّاهلبغؼ يوٓ  ،اهخؼنٖؽإؿخؼاخٖسٖج ّ
خوتٖج اضخٖبسبخَ ّؼغتبخَ يً عالل يسيّيج يً اهيّاكفبح ّاهعكبئق اهخٕ ٖسة خّفؼُب 

 .فٕ اهيٌخّر
 نتٖقخ نً خكّؼٍ، إال يً عاللال ٖييضٖن خٌبفؿٕ  إً خضلٖق أُغاف اهيؤؿؿبح فٕ

 اح اهخٕ خنؼأ يوٓخغٖؼاه، ّاهخأكوى اهيؿخيؼ يى ِبٌّفبنبخ ِبيتبغا اهسّغث فٕ نبيل ييوٖبخ
خخكف تبهفيّهٖج أٌهيج اهسّغث تبيخيبغ يسيّيج يً اهؽتبئً ّاهيؿخِونًٖ، ّؼغتبح أػّاق 
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ٌّهبى  ISO 14000ج ٌّهبى إغاؼث اهتٖئ ISO 9000ٌهبى إغاؼث اهسّغث  : أُيِبّ  ّاهًبهيٖج
يب ٖذتح أُيٖج نال يً اهسّغث اهفبيوج  ُّّ ،ISO 18000إغاؼث اهكضج ّؿاليج اهًيل 

 .ّيّاكفبح اإلٖؽّ فٕ خٌبفؿٖج اهيؤؿؿج
 :ػـراجـاهي
 :تبهوغج اهؽرتيج -1

 2888، 3أضيغ ؿٖغ يكنفٓ، إغاؼث اإلٌخبر ّاهًيوٖبح فٕ اهكٌبيج ّاهعغيبح، ن. 
 ؿخؼاخٖسٖبح اهضغٖذج هوخغٖٖؼ نيغعل هخًؽٖؽ اهلغؼث اهخٌبفؿٖج آيبل يٖبؼٔ ّؼسة ٌكٖة، اال

هويؤؿؿبح اهسؽائؼٖج، اهيوخلٓ اهغّهٕ ضّل خٌبفؿٖج اهيؤؿؿبح ّخضّالح اهيضٖن، كؿى يوّى 
 .1001أنخّتؼ  20-18اهخؿٖٖؼ، سبيًج يضيغ عٖمؼ تؿنؼث، اهسؽائؼ، 

  ضٖغؼ يضيغ أيًٖ نؼاتٖفٕ، اهيؼفغ إهٓ نؼٖقISO 9000 َغاؼ اهؿالى هوٌفؼ ّخنتٖلبخ ،
 .2888ّاهخّؽٖى، اهلبُؼث، يكؼ،

  نيبل ؼؽٖق ّيؿغّؼ فبؼؾ، يفِّى اهخٌبفؿٖج، اهيوخلٓ اهغّهٕ ضّل خٌبفؿٖج اهيؤؿؿبح
أنخّتؼ  18، 20ّخضّالح اهيضٖن، كؿى يوّى اهخؿٖٖؼ، سبيًج يضيغ عٖمؼ، تؿنؼث، اهسؽائؼ،

1001. 
 ،2888ييبً، األؼغً،  يّؿٓ اهوّؽٔ، اهخنّٖؼ اهخٌهٖيٕ، غاؼ ّائل هوٌفؼ. 
  ٓؿيالهٕ ٖضمٖج، إغاؼث اهسّغث اهفبيوج هخنّٖؼ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج هويؤؿؿج االكخكبغٖج، اهيوخل

اهّنٌٕ األّل ضّل اهيؤؿؿج االكخكبغٖج ّخضغٖبح اهيٌبط االكخكبغٔ اهسغٖغ، ّؼكوج، اهسؽائؼ، 
 .1002أفؼٖل   12- 11

 20022، 8000اهسّغث اهفبيوج ّاإلٖؽّ  ؿيٖؼ يضيغ يتغ اهًؽٖؽ، سّغث اهيٌخز تًٖ إغاؼث ،
 .2888ينتًج اإلفًبو، يكؼ، 

 ّ ًُّٖتً أضيغ ؼٌّبهغ تؼاٌغ، إغاؼث اهسّغث اهنوٖج فٕ اهضنّيج، خؼسيج يتغ اهؼضيبً ؿخٖفً ن
 .2886ُٖسبً، اإلغاؼث اهًبيج هوتضّد، اهؼٖبل، اهؿًّغٖج، 

 ًٖج هوٌفؼ ّاهخّؽٖى، ؿٌّٖب يضيغ اهتنؼٔ، خعنٖن ّيؼاكتج اإلٌخبر، اهغاؼ اهسبي
 .، 2887اإلؿنٌغؼٖج،

 1000، ييبً، األؼغً، 2بر ّاهًيوٖبح، غاؼ ّائل هوٌفؼ، نيتغ اهؿخبؼ يضيغ يوٕ، إغاؼث اإلٌخ. 
  ،يتٖغ يوٕ أضيغ ضسبؽٔ، اهّوّسؿخٖم نتغٖل هويٖؽث اهٌؿتٖج، يٌفأث اهيًبؼف، اإلؿنٌغؼٖج

 .1000يكؼ،
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 ييبً، 2سّغث اهفبيوج، غاؼ ّائل هوٌفؼ، نهييؼ ّكفٕ يلٖوٕ، اهيٌِسٖج اهنبيوج إلغاؼث ا ،
 .1002األؼغً، 

  ًّيكبى اهغًٖ يكنفٓ، اٗذبؼ اهيضبؿتج هويٌِز اهٖبتبٌٕ فٕ إغاؼث اإلٌخبر، يٌِز اهيعؽ
 .2880اهكفؼٔ، يسوج االكخكبغ، نوٖج اهخسبؼث، سبيًج يًٖ فيؾ، اهلبُؼث، يكؼ، 

 ُغاؼ غؼٖة هونتبيج 8000ل هإلٖؽّ يوٕ اهؿّويٕ، إغاؼث اهسّغث اهفبيوج ّيخنوتبح اهخأ ،
 .2884ّاهٌفؼ، 

  ،يأيًّ اهٍغؼاغنج ّنبؼق اهفتوٕ ّآعؼًّ، إغاؼث اهسّغث اهفبيوج، غاؼ كفبء هونتبيج ّاهٌّفؼ
 .1002، ييبً، األؼغً، 2ن

  ،1000فالش ضؿً اهضؿٌٖٕ، اإلغاؼث اإلؿخؼاخٖسٖج، غاؼ ّائل هوٌفؼ. 

  ،ييبً، األؼغً، 2غاؼ اهيؿٖؼث هوٌفؼ ّاهخّؽٖى، نعمٖؼ نبهى ضٍيّغ، إغاؼث اهسّغث اهفبيوج ،
1000. 

  ؽاٖغٔ تولبؿى، أذؼ اهؿٖبؿج االكخكبغٖج يوٓ أغاء ّنفبءث اهؿٖبؿبح اهخٌبفؿٖج اإلٌخبسٖج ّاهخؿٖٖؼ
اهًلالٌٕ هويّاؼغ اهتفؼٖج نيؤفؼاح هألغاء فٕ اهيؤؿؿج اهسؽائؼٖج فٕ أفبق االٌميبى هالكخكبغ 

أنخّتؼ  28غؼاؿٕ فٕ سبيًج يضيغ عٖمؼ تؿنؼث، اهسؽائؼ،  اهًبهيٕ، ّؼكج يلغيج فٕ ّٖى
1001. 

  1002فبؼهؽ ّسبؼٖح سٌّؽ، اإلغاؼث اإلؿخؼاخٖسٖج، خؼسيج يضيغ ؼفبيٕ، غاؼ اهيؼٖظ هوٌفؼ. 
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