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 االستنتاجات
يتضمن هذا المبحثث اهثم مثو تت ثمت اليثر ال ما ثس مثن ا ثتمتوخوت تمثو نمخثت بثر مثن متثو   

هو المظمي تالعممييبخومب  
 - االستنتاجات المستخلصة من الجانب النظري 

 ي ثس هثي كمثا م تبتيبثوت كمثا ال ثي مة المت يثس امتًثومات هثت تبتيبهثو الثع امبعثس  مو ثم  أكثثم إن .1
 تكما التقييم تكما الفًل ال انمي تكما الفًل النومخي .ع المم

تالمتمثمثس بتكثوليا  األنثم يمتب   م م كما الممع بعالقس  ك يس مع تكثوليا ال ثي مة المت يثس  .2
 التقييم تالفًل ال انمي تالفًل النومخي .

فثوت ب ثي وت فثي انتال فيمو بيمهو  تنتما العمو م الفم يس لعمو م تكوليا ال ي مة المت يس االمبعس .3
 معظم اال بيوت المتعمقس بو امة االمتوج تمحو بس التكوليا.

 تًكل تكوليا الفًل ال انمي تالفًل النومخي اكبم م بس في تكوليا ال ي مة المت يس. .4

همولثثم مثث نالن م ي ثثون لمم ثثتت  االمثثثل لتكثثوليا ال ثثي مة المت يثثسم مثث نل تقميثث ي يثثؤمن بتخثثت   .5
تت  لتكثوليا ال ثي مة المت يثس الكميثس يكثتن  مث  م ثتت  مت يثس اقثل م  أ مع إنالمعيب تيفتمض 

من بتخثثت  معيثثثب فثثي االمتثثثوج تيفتثثمض ان ا مثثثع م ثثثتت  ؤ يثثث % م تمثثث نل معو ثثم ال111مثثن 
يم ثخم مثع مفهثتم المعيثب  % أي ان هذا الم نل111لتكوليا المت يس يكتن  م  م تت  مت يس 

 .Zero Defectsال فمي 

التي  تاإلخماءاتانميس من المظمة الضيقس التي تح مه من مخم  الت و ل ت تم مفهتم المقوبس ال  .6
 أتمفهتم تا ع تضثمن مخمت ثس مثن المكتمثوت  إلعالتح ة االقت و يس  أ تلتكفل الحفوظ  مع 

 تقييم فو ميس المقوبس ال انميس. أ و هوالعمو م الممتب س التي تع  مقيو وت يمكن  مع 

مقوبثثس ال انميثثس بتح يثث هو نم ثثس  مو ثثم لممقوبثثس ال انميثثس فثثي تح يثث   مو ثثم ال COSOتت ثثعت  .7
المقوبثثثثس م المتوبعثثثثس  أمًثثثث س تاالت ثثثثوالتمتقثثثث يم المنثثثثو مم مظثثثثم المعمتمثثثثوت  المقوبثثثثسمهثثثثي بي ثثثثس 

 (.اإلًماا)



 أهثث افهوتتًثثمل  مثثع ت ثثو ل متعثث  ة لتحقيثث   اإل اميثثسهمثثو المقوبثثس  سال انميثثلممقوبثثس  ونهمولثثم مت ثث .8
المقوبثثثثس  مثثثثع تكثثثثوليا  تأ ثثثثوليب المعيوميثثثثسمالتكثثثثوليا  مم المتازمثثثثوت اإلح ثثثثو يسمثثثثثل الكًثثثثتفوت 
تمثث    األ ثثتلمبوًثثمة بحمويثثس المثثتا الثثثومي هثثت المقوبثثس المحو ثثبيس تتثثمتب   أمثثوال ثثي مة المت يثثسم 

 التثت  في ال خالت المحو بيس.

العتامثل ذات ال ثمس لممقوبثس ال انميثس تتتضثمن  ث   مثن  األنثم لمعمو م  أ و وتع  بي س المقوبس  .9
 المبوًمة بتكوليا ال ي مة المت يس.

قو مثثثس  أهمهثثثوتتخثثث   ثثث   مثثثن الت ثثثو ل الممكثثثن ا ثثثتن امهو فثثثي  ما ثثثس تتقثثثتيم المقوبثثثس ال انميثثثس  .11
 لال تمثثثثم نثثثما   التثثث ف م تان تمثثثم الت ثثثو ل ألت ثثثفيم التقميثثثم ألتثثثذكيمياال تق ثثثوءم الممنثثث  

 ب ا ل م تقمس  ن بعضهو البعض.

 - االستنتاجات المستخلصة من الجانب العملي 
تح ي  تتبتيب لعمو م كما ال ي مة المت يس تالذي يثمعك   ايسفي الًمكس  يمس البحث   ال تتخ .1

 منتمفس. إلغماضقيو  نو  بهو تتقوميم يمكن اال تفو ة ممهو  أ متب مع   م تخت  
تظفي الح ثثثثوبوت ال مايثثثثس الكوفيثثثثس بمفهثثثثتم كمثثثثا ال ثثثثي مة المت يثثثثس ت مو ثثثثمهو مثثثثن قبثثثثل مثثثث  ثثثث م  .2

 العميو. اإل امةتال ي مة المت يس تحتع 

ممكثثثزات  وبو تبومهمثثثتقثثثتم ًثثثعبس التكثثثوليا فثثثي الًثثثمكس بثثث م  تكثثثوليا معممثثثي المثثث اف  تال بونثثثوت  .3
 تاح ات. إمتوخيو

معيمثثس لق ثثم التثث ميب لثثذلم فثثون الثث تمات  أهثث اا بضثثتءبثثمام  التثث ميب فثثي الًثثمكس لثثم تحثث    إن .4
تمقيثثثثوتهم ح ثثثثب  ثثثثمم  ألخثثثلات تقثثثث  اقت ثثثثمت  مثثثع بعثثثثض المهم  ثثثثين الت ميبيثثثس كومثثثثت قميمثثثثس خثثث 

 ال مخوت التظيفيس.

%( تلخميثثثع التحثثث ات الممتخثثثس  انثثثل 111الًثثثمكس ت ثثثتن م فح ثثثوت ًثثثومالت ) إن مثثثع الثثثمغم مثثثن  .5
ثثم  مثثع تخثثت  نمثثل مثثو فثث إنمخثث   إممثثو إالالمعمثثلم  ي همثثوم الكثيثثم مثثن الفًثثل النثثومخي تهثثذا مًؤ

 .جممتت الالفحت وت الالزمس  مع  أمتاان   م تغ يس كل تخوت   مميس الفح  م ق  يكتن مو

تلكثل معمثل تلكثن  إمتثوخيا لكثل ق ثم بإ ث ا  تقثوميم تبثين كميثس التثوليقتم ق ثم ال ثي مة المت يثس  .6
 احت وب تكوليا الفًل ال انمي. ألخلًعبس التكوليا  إلعالت ل م نس ممر 



كما الممع تمثمت  إنتبين  إذ مع كما الممع  لألمفو لم تعتم  الًمكس  يو س تاضحس تمبممخس  .7
 .تالتأهيلتالتخومب قيو وت بتكوليا الت ميب  األبحوثب مخس كبيمة بعم م تكوليا 

 ثثن الم ثثب الم ثثمتح بهثثو تذلثثم ب ثثبب ًثثما هو  األتليثثساز ا ت م ثثب التمثثا الفعميثثس لثثبعض المثثتا   .8
 .1995م تتم ة ممذ  وم  أمهوب بب النزن حيث  أتمن ال ت  المحميس 

  يمثثثس البحثثثث  كمثثثا ال ثثثي مة المت يثثثس لمعمثثثل الثالخثثثوت لم ثثثمتات إلثثثعبمغثثثت م ثثثبس كمثثثا الممثثثع  .9
%م 27%م 19.3فثثثثثثثثي حثثثثثثثثين كومثثثثثثثثت لمعمثثثثثثثثل المخمثثثثثثثث ات )%( 26.8%م 16.3% م 11.2)

%(  مثع 46.94%م 16.7%م 21.95معمل المث اف  تال بونثوت فقث  كومثت ) آمو%( 61.63
 2112تاز ا ت فثي  ثوم  2111م2111ميمثس فثي  ثومي تيالحظ بون هثذه الم ثبس كومثت ق التتالي

م خي  لمًمكس.   تيع  هذا مًت

كمثثا ال ثثي مة المت يثثس لمعمثثل الثالخثثوت لم ثثمتات  يمثثس البحثثث  إلثثعبمغثثت م ثثبس كمثثا التقيثثيم  .11
%م 21.84%م 9.5%( فثثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثثين كومثثثثثثثثثثت لمعمثثثثثثثثثثل المخمثثثثثثثثثث ات )4.9%م 8.3%م 12.6)

%(  مثثثثع 7.8%م 13.5%م 34.41)%( امثثثثو لمعمثثثثل المثثثث اف  تال بونثثثثوت فقثثثث  كومثثثثت 8.84
 .2112تيالحظ بون هذة الم بس ق  امنفضت في  وم  التتالي

 ثثمتات  يمثثس كمثثا ال ثثي مة المت يثثس لمعمثثل الثالخثثوت لم إلثثعبمغثثت م ثثبس كمثثا الفًثثل الثث انمي  .11
%م 36.44%م 63.6%( في حين كومت لمعمل المخم ات )62.1%67.2%م 67.1البحث )
%(  مثثثع 42.5%م 66.1%م 38.8ل بونثثثوت فقثثث  كومثثثت )%( امثثثو لمعمثثثل المثثث اف  تا21.43

ت فثثثي  ثثثوم تامنفضثثث 2111م2111ت كبيثثثمة فثثثي  ثثثومي التثثثتالي تيالحثثثظ بثثثون هثثثذة الم ثثثبس كومثثث
2112. 

يمثثس  كمثثا ال ثثي مة المت يثثس لمعمثثل الثالخثثوت لم ثثمتات  إلثثعبمغثثت م ثثبس كمثثا الفًثثل النثثومخي  .12
%م 15.8%م 7.9%( فثثثثثي حثثثثثين كومثثثثثت لمعمثثثثثل المخمثثثثث ات )6.2%م 8.2%م 9.1البحثثثثثث )

 %(  مثثثع التثثثتالي2.8%م 3.7%م 4.85%( امثثثو لمعمثثثل المثثث اف  تال بونثثثوت فقثثث  كومثثثت )11
 .2112هو في  وم ضتيالحظ امنفو

كما العمل المبوًم لم متات  يمثس البحثث لمعمثل  إلعبمغت م بس كما ال ي مة المت يس الكميس  .13
%م 21.2ات )%( فثثثثثي حثثثثثين كومثثثثثت لمعمثثثثثل المخمثثثثث 37.5%م 31.18%م 33.3الثالخثثثثثوت )

%م 22.13%م 8.91%( امثثثثثو معمثثثثثثل المثثثثثث اف  تال بونثثثثثثوت فقثثثثثث  كومثثثثثثت )52.69%م 27.96
 تيالحظ بون هذه الم بس كومت كبيمة قيو و بكمفس العمل المبوًم %(  مع التتالي32.88



كمثثثا ال ثثثمع لم ثثثمتات  يمثثثس البحثثثث لمعمثثثل  إلثثثعبمغثثثت م ثثثبس كمثثثا ال ثثثي مة المت يثثثس الكميثثثس  .14
%م 4.58)فثثثثثثي حثثثثثثين كومثثثثثثت لمعمثثثثثثل المخمثثثثثث ات %( 3.39م %1.74%م 3.11الثالخثثثثثثوت )

%م 1.72%م 2.13معمثثثثثثثثل المثثثثثثثث اف  تال بونثثثثثثثثوت فقثثثثثثثث  كومثثثثثثثثت ) إمثثثثثثثثو%( 11.51%م 2.17
 %(  مع التتالي.3.31

المبيعثثثوت لم ثثثمتات  يمثثثس البحثثثث لمعمثثثل  أيثثثما  إلثثثعبمغثثثت م ثثثبس كمثثثا ال ثثثي مة المت يثثثس الكميثثثس  .15
%م 2.65عمثثثثثثل المخمثثثثثث ات )%( فثثثثثثي حثثثثثثين كومثثثثثثت لم2.93%م 3.23%م 2.59الثالخثثثثثثوت )

%( 2.97%م 1.63%م 1.95%( امو معمل المث اف  تال بونثوت فقث  كومثت )6.29%م 2.75
 .2112تيالحظ امتفو هو نالل  وم   مع التتالي

بمغثثثت م ثثثبس كمثثثا ال ثثثي مة المت يثثثس الكميثثثس الثثثع  ثثث   التحثثث ات الممتخثثثس لم ثثثمتات  يمثثثس البحثثثث  .16
م 13157)في حين كومت لمعمثل المخمث ات (  يموم 9183م 9331م 6833لمعمل الثالخوت )

( 2151م 2551م 2591(  يمثثثوم امثثثو معمثثثل المثثث اف  تال بونثثثوت فقثثث  كومثثثت )5219م 4158
  يموم  مع التتالي.

فيمثو يتعمث  التتخ  فمت  معمتيس ذات  اللثس اح ثو يس بثين الم ثتخيبين مثن افثما   يمثس ال ما ثس  .17
 فيض تكوليا ال ي مة المت يس.بوثم كل  م م من  مو م المقوبس ال انميس في تن

ان افما   يمس ال ما س متبتا اثم  مو ثم المقوبثس ال انميثس فثي تنفثيض تكثوليا ال ثي مة المت يثس  .18
 بوالتي :

 امً س المقوبس .-مظوم المعمتموت تاالت والت.   -بي س المقوبس . ج -المتوبعس . ب - أ
تق يم المنو م.-هث      

% مثثثن 84س فثثثي تنفثثثيض تكثثثوليا ال ثثثي مة المت يثثثس بمغثثثت م ثثثوهمس  مو ثثثم المقوبثثثس ال انميثثث .19
 تكوليا التقييم تالفًل ال انمي تالفًل النومخي.

 


