
 المسخخلص

 

احمددم صىرددُس صاسدده المُسددُْم اسددخخما  اياة ولددد َفٕ ددت الدددُية  ددٓ حاسددٕه  ٕمددت 

بغدماي   الدلصةدت المسخىرددٔت   ةلٕدت اةياسة َاة خردلي    –الزبُنم ) سسدللت صلخسدخٕد. م 

 م 7002 سم أياسة اةعملل ، 

اث إياسة الددُية اللدلصلت ، لمدل لٍدل صده أٌمٕدت ةم أياة ولد َفٕ ت الدُية إحمِ أٌم أيَح                              

، َالداْ ٔسدخىم الدّ  األياةةبٕدة  ٓ الخدةٕز علّ الزبدُن م َحٍدخم ٌداي المساسدت بدللخابٕت المخهدم  لٍداي 

اٌخمل  اةبد خالل عملٕت إلّ الخهٕٕم الخ رٕلٓ لمخالبلث الزبُن بغٕت حامٔم المخالبلث ال ىٕت الخٓ حاخلج 

ي ، َذلك عه طدٔت اسخخما  سلسدلت صرد ُ لث بٕدُث الددُية األسبةدت المخخل دت حرمٕم المىخح َحأُد

، الددّ خلوددو أيَاث اددبظ الدددُية السددبا الدمٔددمة المسددخخمصت  ددٓ بىددل  ٌدداي  -QFD–لمداحددت حابٕددت 

 المر ُ لث َحى ٕاٌلم

مٔت الدخللٕت. برُسة للمىخدٕه المباُثٕه )األحأت َالسخد الدل األسلسٕتَ م حم حامٔم صخالبلث الزبُن          

د لٍل البلحدم ، َصده ثدم حردمٕم اسدخملسحٓ  علصت عه طدٔت المهلبالث َصدمُعت حدةٕدز الزبدُن الخدٓ له

صخالبلث الزبدُن َيسخدت حُا دٌدل  دٓ صىخددٓ اللددةت  أٌمٕتاسخبلوت ل ت صىخح ، لغدض حامٔم صسخُِ 

بللىسبت لمىدخح  -MARIOBANGNI–الةلصت للرىلعلث الدلمٔت َصىل سٍٕمل صمثالً بللمىخح الرٕىٓ 

الدلمٔت الدخللٕت ، َصىخح الهادل  الخدلب بللىسدبت لمىدخح السدخد الدلمٔدت الدخللٕدت م  ٕمدل  لصدج  األحأت

ُه   َإسىليٌلياخت اللدةت بخامٔم المخالبلث ال ىٕت للمىخح  أٔضلوٍل البلحم صدمُعت الخدةٕز ال ىٕت الخٓ ة

 الخهٕٕم الخىل سٓ ال ىٓم إلّ

 األ سدل الاْ حم حىظٕمً ألغداض ٌاي المساست صه  -QFD–ذلك ،  ل   دٔت عمت صلدَ  إلّ َاسخىلياً          

الُفٕ ٕت ذاث الةال ت لىُعٓ المىخدٕه المباُثٕه بخامٔم الةال لث صل بدٕه صخالبدلث الزبدُن َالمخالبدلث 

المخالبلث ال ىٕت الخٓ  الىخلئح حدحٕو أسبهٕلث أفٍدثال ىٕت للمىخح امه المر ُ لث المسخخمصت م َ م 

اٌخمدل  اةبددد صده اللدددةت ةدٓ حاهددت صخالبددلث الزبدُن األةثددد أٌمٕدت ، َصدده ثدم ولدددٌل عبددد  إلددّحاخدلج 

 صر ُ لث بُٕث الدُية الالحهت ةل تم أسبهٕلث

بُص ٍل الممخت الاْ ُٔخً اٌخمل  اللدةت صُب حاهٕت  ٕمت زبدُن  -QFD–أياة َاعخممث المساست            

إذ حددم  ٕددلم  ٕمددت الزبددُن لمىخدددٓ اللدددةت َصىل سددٍٕل صددا حامٔددم صُ ددا اللدددةت صهلسوددت صددا  صخ ُ ددت ،

وخددلئح الخالٕددت ةٕ ٕددت أفٍدددث َبةددمي م َ ددم  -QFD–المىددل ع علددّ خلسطددت  ٕمددت الزبددُن  بددت حابٕددت 

صُخبدت بىسدبت  إخمللٕدت حدلَز اةوادا لث ، َصه ثم حاهٕدت  ٕمدت زبدُن  إص لوٕت ٓ  -QFD–صسلٌمت 

 م-QFD–مل ةلوج علًٕ  بت حابٕت اةبد ع

الخامٔدم الدم ٕت لمخالبدلث الزبدُن َحُ ةلحدً ، خملدت اسدخىخلخلث أٌمٍدل ادة  إلدّ َ م خلردج المساسدت          

اللدددةت صدده ولحٕددت اةٌخمددل  بددللادز َالخرددلصٕم الامٔثددت م َاخخخمددج بةددمة حُصددٕلث  ضددالً عدده اددة  

عدده َالمهلسوددت المدخةٕددت للمىل سددٕه ت لمخالبددلث الزبددُن أبدزٌددل إٔددال  اةٌخمددل  ال ددل ٓ بللخامٔددم الددم ٕ

بُص ٍل الادٔهدت الخدٓ حضدمه حلبٕدت ح ضدٕالث الزبدُن َحاهٕدت الهٕمدت الخدٓ  -QFD–طدٔت حبىٓ أياة 

 ٔبام عىٍل  ٓ اخخٕلسي َح ضٕلً صىخدلث اللدةت علّ صىل سٍٕلم
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