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 حُزلغ هالطش

 

أٗٚ ٖٓ ؿ٤َ  ك٢ ٓـخٍ حُظ٘خػخص حُٔل٤ِّّش ح٣ٍُّٞٔش حُٔظ٘ٞػش ٝطلض حُظَٝف حُظؼزش ُألُٓش ح٣ٍُٞٔش، ٣َٟ حُزؼغ

حُٔ٘خٓذ حُظليع ػٖ طط٣َٞ حُٔ٘ظـخص ك٢ ػٞء ٓٞحؿٜش أُٓخص حُل٤خس حَُث٤ٔ٤ش، ك٤ٔخ ٣َحٙ ٓوظظٕٞ ك٢ ٌٛٙ حُٔـخٍ 

أٗٚ ٓوَؽ ٌُِؼ٤َ ٖٓ حألُٓخص ٝٓ٘طِوخً ُٞحهغ ه٢ٓٞ ٝٓؼ٤ش٢ ٓوظِق طٔخٓخً رلؼَ حإل٣َحىحص حُظ٢ طؼٞى رٜخ ٗظخثؾ 

 ٛٞ ػٍَٝس ٝكخؿش ٍث٤ٔ٤ش ُِٞحهغ ح١ٍُٞٔ.طط٣َٞ حُٔ٘ظؾ حُـي٣ي. رَ ٤ٓؼظزَ ٌٛح حُٜ٘ؾ 

ٗشَ ٝظ٤لش حُـٞىس" ٝٛٞ " ، ٣ٜيف حُزلغ ا٠ُ ططز٤ن أكي آ٤ُخص طط٣َٞ حُٔ٘ظؾ حُـي٣يشحُؼخٓ حُـخ٣شطلض ٌٛٙ 

(Quality Function Deployment( ً٠ٔٔ٣ حهظظخٍح )QFD ٝح١ٌُ ٣ؼزَّ ػ٘ٚ رَْٓ ؿَحك٢ ٣شظَٜ رـ: "ر٤ض )

ُِظ٘خػخص حُظـ٤ِ٤ٔش حُظ٤يال٤ٗش ًًَٝ  500ك٢ ٓ٘شؤس طط٣َٞ ٓ٘ظؾ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ . ٓظطزن ٌٛٙ ح٤ُ٥ش ػ٠ِ حُـٞىس"

ػْ ٓ٘وّٞ رٔوخٍٗش ٓ٘ظـ٤ٖ ُ٘لْ حُٔ٘شؤس: حُٔ٘ظؾ حألٍٝ حػظٔي  طط٣َٞ ٓ٘ظؾ ؿي٣ي. أىٝحص ػ٠ِ َٔظهطٞحطٚ حُظ٢ ٓظش

ر٤٘ٔخ حُٔ٘ظؾ ح٥هَ حػظٔي  حُ٘ظَس حُشوظ٤ش ٝحُظظٍٞ حُوخص ُٔ٘يٝد حُٔز٤ؼخص آ٤ُش حُطَف حُٔزخشَ ُِٔ٘ظؾ ر٘خء ػ٠ِ

٤خس حُٔ٘ظـ٤ٖ ٖٓ حًٌٍُٔٞس، ك٤غ ٓظظَٜ حُٔوخٍٗش حُلَم ك٢ ىٍٝس ك QFD ٜٓ٘ـ٤ش طط٣َٞ حُٔ٘ظؾ حُـي٣ي ٝكن آ٤ُش حٍ

ٝر٘خء ػ٤ِٚ ٌٕٓ٘ٞ هي ٝػؼ٘خ هطٞس أًخى٤ٔ٣ش طٞؿٚ حُوطخػخص حُظ٘خػ٤ش ػٔٞٓخً ٝحُظ٤يال٤ٗش  .ٍػخ حُِرخثٖك٤غ 

ٜٓ٘ـ٤ش حُزلغ ٝحُظط٣َٞ حُٔٔظَٔ ٝحُٔز٢٘ ػ٠ِ ؽَم كي٣ؼش ك٢ ٌٛٙ حألرلخع ٗلٞ حُظـ٤ِ٤ٔش هظٞطخً ٗلٞ حػظٔخى 

 طظ٤ْٔ ٓ٘ظـخص طظ٤ِٔ رخُـٞىس ٝطِز٤ش ٍؿزخص حُِرخثٖ ٝأٛيحف حُشًَخص حَُرل٤ش.

٣ظِوض حُزلغ اًحً ك٢ هَحءس طٞص حُِرٕٞ ريح٣شً ٖٓ هالٍ حٓظزخٗش ط٣ٞٔو٤ش طليى ٍؿزخص حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ٝطوَأ ٖٓ 

٢ًِٞ ُِٔٔظ٤ٌِٜٖ. ٢ِ٣ ًُي آوخؽ ٌٛٙ حالٓظيالالص ػ٠ِ ًٗٔٞؽ ر٤ض حُـٞىس ُٔأل هال٣خٙ رخُز٤خٗخص هالُْٜ طظ٤٘ق ٓ

حَُؿزخص ػْ ىٍحٓش حُؼالهخص ر٤ٖ حُوظخثض ٝحَُه٤ٔش حُٔؼزَّس ػٖ هظخثض حُٔ٘ظؾ حُٔطِٞد ٍٝؿزخص حُٔٔظ٤ٌِٜٖ. 

 شؤس حُٔيٍٝٓش.ٝىٍحٓش حالٍطزخؽخص ر٤ٖ حُوظخثض ر٤ٖ رؼؼٜخ ر٘خًء ػ٠ِ ر٤خٗخص أهٔخّ حُٔ٘
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 ػْ طٌٕٞ َٓكِش طل٤َِ حًُ٘ٔٞؽ ٝكن ػالع َٓحكَ:

 حُٔلخػِش ك٢ أ٤ٔٛش حُوظخثض ر٘خء ػ٠ِ طؤػ٤َٛخ ػ٠ِ حَُؿزخص. -

 حُٔلخػِش ك٢ أ٤ٔٛش حُوظخثض ر٘خًء ػ٠ِ حالٍطزخؽخص ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ. -

 طلي٣ي ٤ِٓحص حُٔ٘ظـخص حُٔ٘خكٔش. -

 

 

 

 ٜٓ٘ـ٤ش حُزلغ حُلظَ حألٍٝ: 

 حُٔويٓش:

حٗظوخٍ حُٞحهغ حُؼخ٢ُٔ ُِٔ٘ظـخص ٝحُويٓخص ٖٓ َٓكِش حإلٗظخؽ كوؾ ٍَٓٝحً رَٔكِظ٢ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُٔز٤ؼخص رؼي 

ٝحُظ٤ًَِ ػ٠ِ ؿٞىس حُٔ٘ظؾ ٝطٞالً ا٠ُ َٓكِش حُظ٣ٞٔن حُشخَٓ، ٝٓخ ٣َحكوٜخ ٖٓ أكٌخٍ ٤ٓٝخٓخص ٓؼَ حُظل٤ٖٔ 

 حُٔٔظَٔ ٝىٍحٓش ىٍٝس ك٤خس حُٔ٘ظؾ أٝ حُويٓش.

طخص أكٌخٍ حُزخكؼ٤ٖ ك٢ ٌٛٙ حُٔـخالص ٤ُٝظزق حًَُٖ حُلخػٖ ُـ٤ٔغ أٗشطش حُظل٤ٖٔ ُظـظٔغ رؼي ًُي هال

 ٝحُٜ٘ٞع رخُٔ٘ظـخص ٝحُويٓخص ٓخ ٣ؼَف رـ: "طط٣َٞ حُٔ٘ظؾ حُـي٣ي".

ك٢ حُٞحهغ ح١ٍُٞٔ ؿخُزخً ٓخ حطـٜض حُٔ٘شآص حُظ٘خػ٤ش ُِؼشٞحث٤ش ك٢ طط٣َٞ حُٔ٘ظؾ حُـي٣ي ًُٝي رخػظٔخى ًز٤َ ػ٠ِ 

 ألطلخد حُٔ٘شؤس ُٜٝٔخٍحطْٜ حُلَى٣ش، ٓغ ٝؿٞى رؼغ حالٓظؼ٘خءحص ك٢ رؼغ حُٔ٘شآص. حَُإ٣ش حُوخطش

 ٓشٌِش حُزلغ:

طـِذ حُؼشٞحث٤ش ك٢ طط٣َٞ ٓ٘ظـخص حُوطخع حُٔل٢ِ، ٝطؼظٔي ػ٠ِ حُٔٞحٛذ حُلَى٣ش ٝحإلريحع حُشوظ٢ )ؿخُزخً 

حُٔ٘شآص ُؼ٤ِٔش حُظل٤ٖٔ ألطلخد حُٔ٘شآص(، ىٕٝ ٝؿٞى ٗظخّ حٓظوطخد ُالرظٌخٍ ٝحإلريحع، أٝ ٓٞؿٚ ػٖٔ 

 حُٔٔظَٔ. ٌٝٛح ٣٘ؼٌْ ِٓزخً ػ٠ِ طويّ حُظ٘خػش حُٔل٤ِش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ.

ك٢ طط٣َٞ حُٔ٘ظؾ حُـي٣ي  QFD ٗشَ ٝظ٤لش حُـٞىس حٓظويحّ طو٤٘ش ىٍحٓش كخثيسكبٕ ٓشٌِش حُزلغ ٢ٛ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش 

ٓوخٍٗش ٓ٘ظـ٤ٖ، حػظٔي حألٍٝ ػ٠ِ حُطَم حُظو٤ِي٣ش ك٢ ًُي ػزَ حَُٔؿٞرش ٝ رٜيف حُظل٤ٖٔ حُٔٔظَٔ ٝطلو٤ن حُ٘ظخثؾ

 ك٢ ٍْٓ هظخثظٚ حُٔخى٣ش ٝحُظ٣ٞٔو٤ش. QFDطلي٣ي هظخثظٚ ر٤٘ٔخ طز٠٘ حُٔ٘ظؾ ح٥هَ طو٤٘ش 
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 ف حُزلغ:حٛيأ

ُِظ٘خػخص حُظـ٤ِ٤ٔش  500هخص رٔ٘ظؾ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ حُـي٣ي حُوخص رٔ٘شؤس   QFDٓوطؾطظ٤ْٔ  .2

 حُظ٤يال٤ٗش.
 .ٓغ ٌٓٞٗخص حُٔ٘ظؾ ٝطوّٞ رَرطٜخطليى ٍؿزخص حُٔٔظ٤ٌِٜٖ  حٌُظ٤َٗٝش ٝكن حٓظز٤خٗخص طٞؿ٤ٚ طط٣َٞ حُٔ٘ظؾ .1
ر٘لْ ٓ٘خكٌ  حُٔ٘شؤس ٗلْ ٓوخٍٗش ىٍٝس ك٤خس حُٔ٘ظؾ حُٔيٍّٝ ريٍٝس ك٤خس ٓ٘ظؾ ٓخرن )ٝحه٢ ش٢ٔٔ ٖٓ اٗظخؽ .1

 .(حُظ٣ُٞغ
 ح٣ٍُٞٔش ًحص ٗلْ حالهظظخص.حُٔ٘ظؾ حُـي٣ي ك٢ حُٔ٘شآص طٞط٤خص طط٣َٞ  .1

 :ٝػ٤٘ش حُيٍحٓشٓـظٔغ 

حُِٞحط٢ ٣لؼِٖ حٓظؼٔخٍ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ ٝهي حهظ٤َص ٓ٘شؤس  ك٢ ٓي٣٘ش ىٓشن ٣ظٌٕٞ ٓـظٔغ حُيٍحٓش ٖٓ ح٤ُٔيحص

 ٤ٗش ًؼ٤٘ش ُيٍحٓش طط٣َٞ حُٔ٘ظـخص.ُِظ٘خػخص حُظ٤يال 555

 ٗزٌس ػٖ حُٔ٘شؤس )ػ٤٘ش حُيٍحٓش(:

حُظ٤يال٤ٗش حُظـ٤ِ٤ٔش،  شحُظ٘خػك٢  حُ٘خشجش حُٔظٞٓطشحُٔ٘شآص ُِظ٘خػخص حُظـ٤ِ٤ٔش حُظ٤يال٤ٗش طؼظزَ ٖٓ  500ٓ٘شؤس 

 .ٝحَُٔهظش أطٞالً ك٢ ٓـالص ُٝحٍس حُظلش ك٢ حُـ٣ٍٜٞٔش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔش

 ّ طْ حكظظخف هْٔ حُزلغ ٝحُظط٣َٞ ك٢ حُٔ٘شؤس رٜيف ا٣ـخى ه٤ٔش ط٘خك٤ٔش ُٔ٘ظـخص حُٔ٘شؤس.1528 ك٢ حُشَٜ حُٔخرغ ػخّ

 طط٣َٞ حُٔ٘ظؾ حُـي٣ي ػ٠ِ أٓخٜٓخ.٣و٤ش ٝح٤ٔ٤ٌُخث٤ش حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٔش ٝريأ حُؼَٔ ػ٠ِ ا٣ـخى حُطَم حُظٔٞ

ك٢ أٝحهَ حُؼخّ  رخُشٌَ حُٜٔ٘ـ٢ ٝحُؼ٢ِٔ هخّ ك٣َن هْٔ حُزلغ ٝحُظط٣ٍَٞٝؿزش ك٢ ط٘ظ٤ْ ٝحهغ طط٣َٞ حُٔ٘ظـخص 

رٜيف طل٤ٖٔ  ػ٠ِ ٓ٘ظؾ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ (QFDٗشَ ٝظ٤لش حُـٞىس )رظطز٤ن طو٤٘ش  رخُظؼخٕٝ ٓغ هْٔ حُظ٣ٞٔن 1528

 (2) طلي٣ي حُُٕٞ حُ٘ٞػ٢ ٌَُ هخط٤ش ٖٓ هظخثض حُٔ٘ظؾ.حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ٝ حُٔ٘ظؾ ٝىٍحٓش ٍؿزخصهظخثض 

  :حُيٍحٓش كيٝى

 1529-21ا٠ُ  1528-21حُليٝى حُِٓخ٤ٗش: طٔض حُيٍحٓش هالٍ حُلظَس ح٤ُِ٘ٓش ٓخ ر٤ٖ 

 ٣ٍٞٓخ.-ٝ ٛٞ ٓي٣٘ش ىٓشنحُليٝى حٌُٔخ٤ٗش: ٓـظٔغ حُيٍحٓش 

 حُِٞحط٢ ٣لؼِٖ حٓظؼٔخٍ حُٞحه٤خص حُش٤ٔٔش ًٔ٘ظؾ ُلٔخ٣ش حُزشَس ك٢ ٓي٣٘ش ىٓشن حُزش٣َش: ش٣َلش ح٤ُٔيحصحُليٝى 
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ػ٠ِ حألىحء حُظ٣ٞٔو٢ ٝطْ ًُي ٝكن  ٓ٘ظؾكٞحثي طظ٤ْٔ هظخثض حُليٝى حُؼ٤ِٔش: حهظظَص حُيٍحٓش ػ٠ِ ٓؼَكش 

 .حُٔ٘شؤس حًٌٍُٔٞس ٝ ػ٠ِ ر٤خٗخص هْٔ حُزلغ ٝحُظط٣َٞ ك٢ ًؤىحس حُزلغ QFDحٓظويحّ طو٤٘ش 

 كَػ٤ش حُزلغ:

ق ٌٛح حُٔ٘ظؾ كَطش ٣لظَع حُزلغ إٔ طظ٤ْٔ هظخثض ٓ٘ظؾ ط٤يال٢ٗ طـ٢ِ٤ٔ رظو٤٘ش ٗشَ ٝظ٤لش حُـٞىس ٤ٓٔ٘

 أكؼَ ط٣ٞٔو٤خً.

 

 ٓليىحص حُزلغ:

ّْ حُلظٍٞ ػ٠ِ أؿٞرظْٜ ك٢ حالٓ .2 ٤ٓيس ٖٓ ٓي٣٘ش  151ظزخٗش ٝحُزخُؾ ػيى حُٔشخ٤ًٍٖ ك٢ حالٓظزخٗش ح٣ٌُٖ ط

ىٓشن ٢ٛ ٗٔزش طـ٤َس ؿيحً رخُ٘ٔزش ُٔـظٔغ حُزلغ ٝرخُظخ٢ُ ًُي ٣ؼٌْ ػؼق ك٢ ىهش حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طْ 

حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ هالٍ حالٓظزخٗش، ٣ٌٖٔ طل٤ٖٔ ًُي ك٢ ىٍحٓخص الكوش ػٖ ؽ٣َن ا٣ـخى ؽَم ط٣ٞٔو٤ش 

 ٓ٘خٓزش ُ٘شَ حالٓظزخٗش ٝحُلظٍٞ ػ٠ِ أًزَ ػيى ٌٖٓٔ ٖٓ حألؿٞرش ػٖٔ ٓـظٔغ حُزلغ. 
حُيالالص حُٔطِٞرش ٖٓ أٓجِش حالٓظز٤خٕ طْ طلي٣يٛخ ٝطلي٣ي ٗٔزش أ٤ٔٛش حُٔئحٍ ٖٓ ىالُظٚ رخالٓظؼخٗش رل٣َن  .1

ٌٝٛح ٣وِن ٗٞع ٖٓ حُظـ٤َ ٝحالهظالف رلٔذ طظ٤ْٔ حالٓظزخٗش ٝؽز٤ؼش حألٓجِش.  555حُظ٣ٞٔن ك٢ ٓ٘شؤس 

٢ ٓغ أؿٞرش حالٓظزخٗخص ٌُٖٝ طْ هزٍٞ ٌٛٙ حُط٣َوش ك٢ ظَ ؿ٤خد َٓؿغ ػخ٢ُٔ ٣ليى ؽ٣َوش حُظؼخؽ

حُظ٣ٞٔو٤ش ٝ ٤ًل٤ش طلي٣ي حُيالالص ريهش ٝٗٔذ ًَ ٜٓ٘خ, رَ الكظ٘خ إٔ حٌُؼ٤َ ٖٓ شًَخص حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ُـؤص 

 ا٠ُ ك٣َن حُظ٣ٞٔن ُي٣ٜخ ُظوي٣َ ٌٛٙ حألٓجِش ٝحُيالالص حُٔطِٞرش ٜٓ٘خ.
ُِؼالهش حُو٣ٞش  9ّ ٓلّيّىس : ) طؼزَ طو٤٘ش ٗشَ ٝظ٤لش حُـٞىس ػٖ حُؼالهخص ر٤ٖ حُوظخثض ٝحَُؿزخص ٝكن أٍهخ .1

ُِؼالهش حُؼؼ٤لش( ًٌُٝي حألَٓ رخُ٘ٔزش ُالٍطزخؽخص ر٤ٖ حُوظخثض ر٤ٖ رؼؼٜخ  2ُِؼالهش حُٔظٞٓطش ،  1، 

حٍطزخؽ  -طٔض حإلشخٍس ا٤ُٜخ ٝكن ػالٓخص ٓليىس : ) ++ حٍطزخؽ ه١ٞ ح٣ـخر٢ ، + حٍطزخؽ ٓظٞٓؾ ح٣ـخر٢ ، 

 حٍطزخؽ ه١ٞ ِٓز٢( --ٓظٞٓؾ ِٓز٢ ، 

 ال حُلخُظ٤ٖ ٛ٘خى ٓليٝى٣ش ك٢ طظ٤٘ق حالٍطزخؽخص ٝحُؼالهخص ٝرخُظخ٢ُ ػؼق ىهش حُ٘ظخثؾ ،رٌ

 ٗؤَٓ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ طط٣َٞ حًُ٘ٔٞؽ ٤ُٔ٘ق طظ٤٘لخص أٝٓغ ك٢ حُؼالهخص ٝحالٍطزخؽخص.
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 حإلؽخٍ حُ٘ظ١َ ُِيٍحٓشحُلظَ حُؼخ٢ٗ: 

ٍَّ ٜٓ٘خ:حألًؼَ ش٤ٞػخً ٓغ ر٤خٕ ر٤ٔؾ ػٖ ٗزيأ رًٌَ حألىٝحص  ً 

 ىٍحٓش طط٣َٞ حُٔ٘ظؾ حُـي٣ي:أىٝحص 

 طلي٣ي ٍؿزخص حُٔٔظِٜي:

 حُٔٔظٜيكش: ش٣َلشحُشوظ٤ش أٝ حُ حهظ٤خٍ .2.2
٣ؼي طو٤ْٔ حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ا٠ُ أٗٔخؽ ٓوظِلش حُـِء حألٍٝ ٝحألْٛ ك٢ ػ٤ِٔش طلي٣ي حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ًُٝي ٣ظْ كٔذ 

 .طظ٤٘لخص ى٣ٔٞؿَحك٤ش أٝ ؿـَحك٤ش أٝ ٤ًِٞٓش
ٌٛٙ حَُٔكِش طظطِذ  ه٣َطش كٍٞ ِِٓٔش ٖٓ حألكيحع حُظ٢ طليع ك٢ ٓوطؾ ٢ُ٘ٓ. اٗشخء: ي حَُٔحك٣َليط .2.1

 ٓؼَكش ٝٝػ٢ ًخَٓ رخُظلؼ٤َ كٔذ حأل٣ُٞٝخص.
ا٠ُ ٓخ رؼي  حُٞػ٢ رخُٔ٘ظؾِِٓٔش ٖٓ حُوطٞحص حَُث٤ٔ٤ش حُظ٢ ٣ظوٌٛخ حُؼ٤َٔ ٖٓ  اٗشخء: حُوطٞحص ٣ييطل .2.1

 .ػ٤ِٔش حُشَحءص هالٍ حُوطٞحص ٢ٛ شَحثق أًؼَ ىهش ُٞطق حُظِٔٔال حُشَحء.
هالٍ ىٍٝس ك٤خس ػالهظْٜ  حُؼٔالءهخثٔش رخُظلخػَ حُٔخى١ أٝ حَُه٢ٔ ح١ٌُ ٣ٞؿٜٚ  طٞػغ: طلي٣ي ٗوخؽ حالطظخٍ .2.1

ٓٞحهغ ح٣ُٞذ ٝٓ٘يٝر٢ حُٔز٤ؼخص ٝحُٔظـَ ٝحإلػالٗخص حُظِل٤ٗٞ٣ِش ٝحإلًحػ٤ش ٝٗظخثؾ ): أٝ حُويٓش ٔ٘ظؾحُٓغ 

 (.حإلٌُظ٢َٗٝ ٝٝٓخثَ حُظٞحطَ حالؿظٔخػ٢ٓلَى حُزلغ ٝحُز٣َي حُٔزخشَ ٝحُز٣َي 
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كٍٞ حُٔ٘ظؾ أٝ ٖٓ هزِْٜ  أٓجِش اػخكشحُؼٔالء حُٔٔظٜيك٤ٖ  ٣ُطِذ ٖٓ: ي أٓجِش حُؼٔالء ك٢ ًَ َٓكِش٣ليط .2.5

حُويٓش. ٣ٔخػي ًُي ك٢ ط٤خؿش ٍٓخثَ حُؼالٓش حُظـخ٣ٍش، ٝكَص طل٤ٖٔ حُٔ٘ظؾ، ٝحُٔوخ٤٣ْ حُظ٢ ٣ـذ إٔ 

 ًَ َٓكِش.ُظلي٣ي ٓيٟ ؿٞىس ٓؼخُـش  ـٔغْ طُ 
أ٣ٖ  ٣ظْ حُظؼَفٝحُٞالء(  حُٞػ٢، حَُٔحػخس، حُظلؼ٤َ، حُؼَٔ،ك٢ ًَ َٓكِش )لٔخٓش: ٘وخؽ حُحُػٖ  حُزلغ .2.6

 ٣ٞحؿٚ حُؼ٤َٔ أٝ حُؼ٤َٔ حُٔلظَٔ كٞحؿِ أٝ حكظٌخًخص ك٢ اؿَحء ػ٤ِٔش شَحء أٝ اػخىس حُشَحء.
 أؽَحف أهَٟ. أٝ رٞحٓطش حُٔئٓٔشػٖ حُٔوخ٤٣ْ حُظ٢ طْ ؿٔؼٜخ رخُلؼَ ك٢  حُزلغ: ي ٓوخ٤٣ْ ٌَُ َٓكِشي٣لط .2.7
 . ٓخ ٓٔئٍٝ أٓخّ ًَ َٓكِش ظؤًي ٖٓ إٔ شوظخً ٣ـذ حُؼ٤ِٔش: ي حُٔٔئٍٝ ػٖ ًَ َٓكِش ك٢ ح٣ُليط .2.8
 ٓـخالطٜخ ٝٓوخ٤٣ٜٔخ رشٌَ أكؼَ.٣ظْ طلي٣ي ٖٓ طط٣َٞ حُٔ٘ظـخص ا٠ُ حُظ٣ٞٔن ا٠ُ ُٜٓٞش حالٓظويحّ،  .2.9

٤ُْٝ كوؾ ُِظلٌْ ك٢  ٝحُظل٤ٖٔ،٘ظَ ا٠ُ ًَ ٗوطش ٖٓ ٗوخؽ حألُْ ًلَطش ُالرظٌخٍ ُح: ف حُلَصخحًظش .2.25

 .حألهطخٍ

ُٔؼَكش حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ طـ٤َص ٝٓخ ٣ـذ  حُؼ٤ِٔشإلػخىس حُ٘ظَ ك٢ ه٣َطش  ٣ـذ حُظوط٤ؾ: حُظلون رشٌَ ى١ٍٝ

 (1) .طلي٣ؼٚ

 :(PDS)ٓٞحطلخص طط٣َٞ حُٔ٘ظؾطلي٣ي 

 :(PDSٓٞحطلخص طظ٤ْٔ حُٔ٘ظؾ )طؼ٣َق 

ٓخص ٝحُٔٞحطلخص ٝحُٔظطِزخص حُٜخٓش ُِٔ٘ظؾ ح١ٌُ طوّٞ رظظ٤ٔٔٚ. اٗٚ ر٤خٕ ُٔخ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ ٢ٛٞ هخثٔش رخُٔؼِ

ٖٓ  حً ٝهض ٓزٌَ ؿيأػ٘خء ٗشخؽ طؼ٣َق حُٔشٌِش ك٢ ٓٞحطلخص طط٣َٞ حُٔ٘ظؾ حُٔ٘ظؾ ٝٓخ ٣ـذ إٔ ٣لؼِٚ. ٣ظْ اٗشخء 

 ػ٤ِٔش حُظظ٤ْٔ.

، ٤ُْٝ ٓخ َع ٓ٘ٚ ٛٞ اظٜخٍ ٓخ طلخٍٝ طلو٤وٚؾ ٓيكٞػش رخكظ٤خؿخص حُؼٔالء. حُـحٌُؼ٤َ ٖٓ ٓٞحطلخص طظ٤ْٔ حُٔ٘ظ

 ٓظ٘ظ٢ٜ ا٤ُٚ.

 :حُؼٞحَٓ حُظ٢ ٣ظْ حُ٘ظَ ك٤ٜخ

 : طظ٤ْٔ حُٔ٘ظؾ ٝٓشخًَ حألىحء

-ؿٔخ٤ُخص حُٔ٘ظؾ حُٔظٞهؼش -كـْ حُٔ٘ظؾ ُٝٝٗٚ حُٔظٞهغ: )َ ٝٓظطِزخص ؿٞىس حُٔ٘ظؾ حُٔظٞهؼشٓؼخ٤٣طشَٔ 

-حُٔظٞهغٓؼخ٤٣َ ٝٓظطِزخص ٓٞػٞه٤ش حُٔ٘ظؾ -حُؼ٤َٔ طظ٣ٞض-ٓظطِزخص أىحء حُٔ٘ظؾ حُٔظٞهؼش-حُؼ٤َٔ ٓظطِزخص

حألؿِحء -ٓظطِزخص ط٤خٗش حُٔ٘ظؾ حُٔظٞهؼش-ر٤جش هيٓش حُٔ٘ظؾ حُٔظٞهؼش-ٓالٓش حُٔ٘ظؾ حُٔظٞهؼش ٓظطِزخص

-حُظظ٤٘غى ػ٤ِٔش ٓظطِزخص ٝه٤ٞ-حُٔ٘ظؾ آٌخ٤ٗش اػخىس طي٣َٝ-ٓظطِزخص حُٔٞحى-حُٔلظِٔش حُـخِٛس ُالٓظويحّ

 .(طـ٤ِق حُٔ٘ظؾ ٓظطِزخص
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 حُٔشخًَ حُٔظؼِوش رخُٔٞم:

ٓظّ٘غ -حُٔٔظٜيفٓؼَ حُٔ٘ظؾ -ٓ٘خكٔش حُٔ٘ظؾ حُٔظٞهؼش-ه٤ٞى حُٔٞم ػ٠ِ حُٔ٘ظؾ-هخػيس حُؼٔالء حُٔلظِٔش)

حُلظش -حإلٗظخؽ حُٔٔظٜيف كـْ- (MSRP)حُٔؼَ حُٔوظَف ُز٤غ حُظـِثش-OEM)حُٔؼيحص حألط٤ِش )

 حُظ٣ُٞغ حُٔظٞهغ ُِٔ٘ظؾ.-حُٔٞه٤ش

 ويٍس حُٔ٘شؤس:حُٔشخًَ حُٔظؼِوش ر

 (3)(.ٝهض حُظ٣ٞٔن-ػ٠ِ طظ٤ْٔ حُٔ٘ظؾ ٝطظ٤٘ؼٚ ٝط٣ُٞؼٚ حُٔ٘شؤسه٤ٞى ) 

I. :ر٘خء ٓظلٞكش حُؼالهش ر٤ٖ ٍؿزخص حُٔٔظِٜي ٝطظ٤ْٔ حُٔ٘ظؾ 

حألػٔيس( ٣ٝظْ ؿٔغ ض حُـِث٤ش ُِٔ٘ظؾ )ك٢ حُوظخثٍؿزخص حُٔٔظ٤ٌِٜٖ )ك٢ حُظلٞف( ٝ ٣ظْ ٍْٓ ػالهش ر٤ٖ 

 طظل٤لٜخ رخإلػخكش ح٠ُ طظ٤٘ق حُٔ٘خك٤ٖٔ ك٢ ؿخٗذ حُٔظلٞكش. حُز٤خٗخص ٝ

 

 

 كٔخد حُ٘وخؽ حُُٔٞٝٗش ٌَُ طلش ٖٓ طلخص طظ٤ْٔ حُٔ٘ظؾ.

ٝػغ حُؼالهخص ر٤ٖ ٌٛٙ حُٔٞحطلخص حُل٤٘ش )ٓظطِزخص حُظظ٤٘غ ٝٓظطِزخص حُؼ٤َٔ( ٝطٞط٤ق ٌٛٙ حُؼالهش حٓخ ػؼ٤لش 

 ظ٤٘غ ُظلو٤ن ٓظطِزخص حُؼٔالء ُِٞهٞف ػ٠ِ ٓيٟ ٓالثٔش ٓظطِزخص حُظحٝ ٓظٞٓطش حٝ ه٣ٞش 

 طو٤٤ْ ٓ٘ظـخص حُٔ٘خك٤ٖٔ.
ٖٝٓ ػْ  ٔالءٓوخٍٗش ٓ٘ظؾ حُشًَش ٓغ ٓ٘ظـخص حُٔ٘خك٤ٖٔ ؽزوخ ُٔؼ٤خٍ حُويٍس ػ٠ِ طلو٤ن ٓظطِزخص حُؼ ٍٖ هالٓ

٤ًٝل٤ش طو٤َِ حُلـٞس ر٤ٖ حُشًَش ٝٓ٘خك٤ٜٔخ ٝحُزلغ ػٖ أٓزخرٜخ  رخُٔ٘خك٤ٖٔ،طلي٣ي ٗوخؽ حُوٞس ٝحُؼؼق ٓوخٍٗش 

طلظخؽ ح٠ُ طٞؿ٤ٚ  حُظ٢ؽ ُظلي٣ي حُٔ٘خؽن الٗظخح ك٢حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔٔظويٓش  ك٢هي طَؿغ ح٠ُ كـٞس  حُظ٢

 .ءالحٓظَحط٤ـ٤خص حُظط٣َٞ ح٤ُٜخ ٖٝٓ ػْ طل٤ٖٔ هيٍطٜخ ػ٠ِ حٗـخُ ٓٞحطلخص حُؼٔ

 

، ٌُٖٝ طلي٣ي ٓخ ٣لظخؿٚ حُؼٔالء رخُلؼَ أًؼَ طؼٞرش ِز٤ش كخؿش ٓليىس ُِؼٔالءَٙ ا٠ُ ط٣ٜيف ًَ ٓ٘ظؾ طْ طط٣ٞ

ٝ ٓلٌّٞ ػ٤ِٜخ رخُلشَ ، ٣ٌٖٔ إٔ طظزق ػ٤ِٔش حُظط٣َٞ ٓؼِِش أريٕٝ كْٜ ٝحػق ُ٘وخؽ ػؼق حُؼ٤َٔ ٓٔخ ٣زيٝ.

حُـي٣ي ًٔخ حٜٗخ طط٣َٞ حُٔ٘ظؾ  ًؤىحس QFD طو٤٘ش ٌٝٛح ٓخ هخّ حُزلغ رظٞػ٤لٚ ػٖ ؽ٣َن حالٓظ٘خى ح٠ُ  ٖٓ حُزيح٣ش

 ًٌٍُٔٞس أػالٙ ك٢ حُلوَس حُٔخروش.حطوّٞ ػٔ٘خً رخٓظويحّ أىٝحص طط٣َٞ حُٔ٘ظؾ حُـي٣ي 
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 ٗشَ ٝظ٤لش حُـٞىس:

٢ٛٝ طًَِ ػ٠ِ طٞك٤َ اؽخٍ ػَٔ  طْ اٗشخإٛخ حٓظـخرش ٌُٜٙ حُٔشٌِش( ػزخٍس ػٖ ٜٓ٘ـ٤ش QFDحُـٞىس ) ٝظ٤لشٗشَ 

 .، ريًءح ٖٓ ٓظلٞكش ط٠ٔٔ ر٤ض حُـٞىسٝحػق ُظِز٤ش حكظ٤خؿخص حُؼٔالء

( ٝكن ٓظلٞكظٜخ حُٔؼَٝكش رـ "ر٤ض حُـٞىس" حشظِٔض ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حألىٝحص حُٔخروش QFDرٔخ إٔ ٗشَ ٝظ٤لش حُـٞىس )

ُظط٣َٞ حُٔ٘ظؾ حُـي٣ي حًٌٍُٔٞس ٝرٔخ أٜٗخ ٢ٛ حألىحس حُـَحك٤ٌ٤ش ِٜٓش ر٤خٕ حُؼالهخص ٝحُ٘ظخثؾ ٝٝحػلش حالٍطزخؽخص 

ٝحػق، ًٜٝٞٗخ طلَٔ ػالهخص ٍه٤ٔش طؼزَ ػٖ ٌٛٙ حُؼالهخص ٝحالٍطزخؽخص كوي طْ حهظ٤خٍ ٌٛٙ  رشٌَ ٍْٓ ٢ٌِ٤ٛ

 حألىحس ُظٌٕٞ ٢ٛ أىحس حُزلغ.

 

 : ٤ٌِ٤ٛش ٓوطؾ ر٤ض حُـٞىس 2 حُشٌَ
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 :ر٤ض حُـٞىس طؼ٣َق

ٝهظخثض ٔظويّ ُظلي٣ي حُؼالهش ر٤ٖ ٍؿزخص حُؼٔالء ٣ حٍُِٔ٘،٣شزٚ شٌِٚ  طوط٤ط٢،ر٤ض حُـٞىس ٢ٛ ٍْٓ 

 حُٔ٘ظؾ.

ُظؼٌْ حُٔ٘ظـخص  ٝٛٞ ٣وّٞ ػ٠ِ حالػظوخى "أٗٚ ٣٘زـ٢ إٔ طٌٕٞ ٓظٔٔش( QFD) ٗشَ ٝظ٤لش حُـٞىسؿِء ٖٓ  ٣ؼيّ 

. ٝطل٤ي حُظوخ٣ٍَ أ٣ؼخ ا٠ُ ٣ُخىس حُظٌخَٓ حُٞظ٤ل٢ ىحهَ حُٔ٘ظٔخص ػزَ حٓظويحٓٚ، ٍؿزخص حُؼٔالء ٝحألًٝحمٝ

 ٝهظٞطخ ر٤ٖ حُٜ٘يٓش ٝحُظ٣ٞٔن ٝحُظظ٤٘غ.

ٟٞ ٖٓ هالٍ ػٞحَٓ ٓظؼيىس، رٔخ ك٢ ًُي رلغ حُٔ٘خك٤ٖٔ ٝٓٔظ طٞص ألىحس طل٤َِ حُؼٔالء ر٤ض حُـٞىس٣ؼظزَ 

 طلي٣ي ٓٞحطلخص حُٔ٘ظؾ حُظ٢ ُٜخ حأل٣ُٞٝش. أ٤ٔٛش حكظ٤خؿخص ًَ ػ٤َٔ، ٣ٌٖٔ

ألٍٝ َٓس ك٢ ح٤ُخرخٕ ك٢ أٝحهَ حُٔظ٤٘٤خص أػ٘خء حُؼَٔ ك٢ كٞع ر٘خء حُٔلٖ حُظخرغ ُشًَش  QFDطْ طط٣َٞ 

Mitsubishiهزَ شًَخص أهَٟ رٔخ ك٢ ًُي  خً . طْ طز٤ٜ٘خ الكو ٖٓToyota  ِِٝٓٔش حُظ٣ٍٞي حُوخطش رٜخ. ك٢

ك٢ حُٞال٣خص حُٔظليس رشٌَ أٓخ٢ٓ ٖٓ هالٍ أًزَ ػالع شًَخص ٤ُِٔخٍحص  QFDطْ طوي٣ْ  حُؼٔخ٤٘٤ٗخص،أٝحثَ 

خص حُٔظليس رط٤جًخ ا٠ُ كي ٓخ ك٢ ك٢ حُٞال٣ QFDٝػيى ه٤َِ ٖٓ ٓظ٘ؼ٢ حإلٌُظ٤َٗٝخص. ًخٕ هزٍٞ ٝٗٔٞ حٓظويحّ 

 ك٢ ٓئٓٔخص حُظظ٤٘غ ٝحَُػخ٣ش حُظل٤ش ٝحُويٓخص. خً ؼز٤ش ٌٓ٘ ًُي حُل٤ٖ ٣ٝٔظويّ كخ٤ُحُزيح٣ش ٌُٝ٘ٚ حًظٔذ ش

(4) 

 

 :هطٞحص ط٣ٌٖٞ ر٤ض حُـٞىس

)ٖٓ هالٍ حُٔوخرالص ٝٓـٔٞػخص حُظ٤ًَِ ٝحُطَم حُـِث٤ش طظؼٖٔ ٌٛٙ حَُٔكِش ؿٔغ حًَُٔزخص طؼ٣َق حُٔ٘ظؾ: 

 .ٓظطِزخص حُظظ٤ْٔ زخص حُؼٔالء ا٠ُ ٤ِٓحص حُٔ٘ظؾ أًٝحص حُظِش( ٝطلي٣ي ٤ًل٤ش طَؿٔش ٓظطِ

ا٠ُ  House of Qualityٓٞحطلخص حُٔ٘ظؾ ًحص حأل٣ُٞٝش ك٢  هالٍ ٌٛٙ حَُٔكِش، ٓظظَؿْ طط٣َٞ حُٔ٘ظؾ:

 هظخثض ؿِث٤ش ٝطـ٤ٔؼ٤ش ٝطليى حُٔظطِزخص حُٞظ٤ل٤ش.

 وّٞ حُشًَش رظظ٤ْٔ ػ٤ِٔخص حُظظ٤٘غ ٝحُظـ٤ٔغ ُِٞكخء رٔٞحطلخص حُٔ٘ظؾ.هالٍ ٌٛٙ حَُٔكِش، ٓظ طط٣َٞ حُؼ٤ِٔش:

حُوظخثض حُلَؿش ٣ٝطٍٕٞٝ  QFD، ٤ٓليى أُٝجي ح٣ٌُٖ ٣ٔظويٕٓٞ ػ٤ِٔش أه٤َحً  َٓحهزش ؿٞىس حُؼ٤ِٔش:

 (4) حُؼٞحرؾ ٝػ٤ِٔخص حُظلظ٤ش ٝحالهظزخٍحص ُؼٔخٕ طِز٤ش ٌٛٙ حُوظخثض.
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 :ر٤ض حُـٞىسحٓظويحّ ًٗٔٞؽ ٤ًل٤ش 

أْٛ  ٣ظْ اىهخٍ ،House of Qualityػ٠ِ حُـخٗذ حأل٣َٔ ٖٓ  حكظ٤خؿخص حُؼٔالء ٝطو٤٤ٔخطْٜ شكخػا .2

 حُٔـَٟ.  زلغحُحكظ٤خؿخص حُؼٔالء ر٘خًء ػ٠ِ 

 2حُٔظطِزخص ػ٠ِ ٓو٤خّ ٖٓ  رظو٤٤ْ ٓيٟ أ٤ٔٛش ًَ ٖٓ ٗوّٞ ربىٍحؿٜخ، ٘خرـخٗذ حكظ٤خؿخص حُؼ٤َٔ حُظ٢ هٔ

 ػيس ُي٣٘خٌُُي ٖٓ حُـ٤ي إٔ ٣ٌٕٞ  حُؼخ٤ُش،حُٔٔخص ًحص حأل٤ٔٛش ٣ٌٖٔ ُِؼٔالء طو٤٤ْ حُؼي٣ي ٖٓ  5ا٠ُ 

 .خً أ٣ؼ طل٤لشً  ٌٕٞ حُظو٤٤ٔخص أٍهخٓخً ال ٣ـذ إٔ ط. ٓظؼيىس 1أٝ  5 طظ٤٘لخص

حُظظ٤٘ق حُٔٔ٘ٞف ُِٔظطِذ  ٣ئهٌٓظلٔذ حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش ُظو٤٤ْ أ٤ٔٛش حُؼ٤َٔ ٌَُ ٓظطِذ. ، ٓ٘ٚ ح٤ٔ٤ُٖا٠ُ 

خ ػ٠ِ اؿٔخ5ا٠ُ  2)ٖٓ  ًٓ  ٢ُ ؿ٤ٔغ حُظو٤٤ٔخص.( ٓؤٞ

 .ؼ٤ق ٓظطِزخص حُظظ٤ْٔ ُِٔ٘ظؾ٘كٞم ٓظلٞكش حُؼالهش، ٓ شكو٢ٛٝ٤ حُوخثٔش حأل . هخثٔش ٓظطِزخص حُظظ1ْ٤ٔ

ليى ٓيٟ طؤػ٤َ ًَ ٖٓ ٘ك٢ ٓظلٞكش حُؼالهش، ٓك٤غ  . ُٕٝ حُؼالهش ر٤ٖ حكظ٤خؿخص حُؼٔالء ٝٓظطِزخص حُظظ1ْ٤ٔ

 ٓؼِٔخص حُظظ٤ْٔ ػ٠ِ كخؿش حُؼ٤َٔ.

 

 ٝٗٔزش حأل٤ٔٛش ٌَُ ٓظطِذ طظ٤ْٔ اػخكش طظ٤٘ق حأل٤ٔٛش ٘خٔأل ٓظلٞكش حُؼالهش ، ٣ٌٔ٘ٗرٔـَى إٔ 

 ش ك٢ ىٍؿش حُؼالهش ٌَُ كخؿش ػ٤َٔحُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش ُظظ٤٘ق حأل٤ٔٛ طُؼَد رؼيٛخ ُلٔخد طظ٤٘ق حأل٤ٔٛش ،ًُي 

 ٌٛٙ حإلؿٔخ٤ُخص ًٓؼخ ُظو٤٤ْ حأل٤ٔٛش. طؼخفٝ

خ ػ٠ِوّٞ رلٔخد ؿ٤ٔغ حُظظ٤٘لخص حُٜٔٔٗرؼي إٔ  ًٓ اؿٔخ٢ُ حُ٘ٔذ حُٔج٣ٞش  ش ، ٣ٌٔ٘ي إٔ طؤهٌ ًَ طظ٤٘ق ٓؤٞ

ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ طٌٕٞ حُٔظطِزخص ًحص حُظو٤٤ٔخص أٝ حُ٘ٔذ حُٔج٣ٞش حألػ٠ِ أ٤ٔٛش ٢ٛ ح٤ُِٔحص  ػ٘يٛخ حُوخطش ري

 زَ.حُظ٢ ٣ـذ ػ٠ِ شًَظي طلي٣ي أ٣ُٞٝخطٜخ أٝ حالٓظؼٔخٍ ك٤ٜخ رشٌَ أً

 

يى ٓظلٞكش حالٍطزخؽ ٤ًق طٔخػي ٓظطِزخص حُظظ٤ْٔ ٝطؼ٤ن رؼؼٜخ ظلٓٝك٤ٜخ  ٓظلٞكش حالٍطزخؽ حًٔخٍ. 1

 حُزؼغ.
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ْٜٓ ألٓلَ( أٝ ٓخ اًح ًخٕ ٖٓ حألكؼَ إٔ طٌٕٞ ح٤ُِٔس ٓ٘ولؼش ) ٣ـذ طلي٣يظظ٤ْٔ ، حُكٞم ًَ ٓظطِزخص 

 )ْٜٓ ألػ٠ِ(. َٓطلؼش

ّ ٤ِٓٝش ا٣ؼخف حوظِلش. حٓظويحُٔ ليى حالٍطزخؽ ر٤ٖ ٓظطِزخص حُظظ٤ْ٤ٔألٓلَ ، ٓحألػ٠ِ ٝحػ٠ِ ٌٛٙ حَُُٓٞ  ر٘خءً 

 .ذٓظلٞكش حالٍطزخؽ ُظؼ٤٤ٖ ٌٛٙ حُؼالهخص رخٓظويحّ حَُِٓ حُٔ٘خٓ

 ٤ٖ:حُٔ٘خكٔ حألرلخع كٍٞ. اػخكش 5

ح ، ٣ُظَٜ حُظو٤٤ْ حُظ٘خك٢ٔ ٤ًق ٣ظْ طظ٤٘ق حُشًَخص كخ٤ًُخ ٝكوًخ الكظ٤خؿخص  ًَ ٖٓ طلي٣ي ٓخ كظ٠ طظٌٖٔ  حُؼٔالءأه٤

 .حُٔ٘خك٤ٖٔحالٓظلخىس ٖٓ ٘خ طْ طـخِٛٚ ٤ًٝق ٣ٌٔ٘

ك٢  سِٔٔخػيُال طئػَ ٓظلٞكش حالٍطزخؽ ٝأرلخع حُٔ٘خك٤ٖٔ ػ٠ِ طظ٤٘لخص حأل٤ٔٛش ، ٌُٜٝ٘خ طٞكَ ٍإ٣ش اػخك٤ش 

 (8) طو٤٤ْ حكظ٤خؿخص حُؼٔالء ٝٓظطِزخص حُظظ٤ْٔ حألًؼَ أ٤ٔٛش.

٤ٔيحص ؿخص حُُظلي٣ي ٓخ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ ُظِز٤ش حكظ٤خ خُٔ٘ظؾٓظٌٕٞ ٌٛٙ ٢ٛ حُٔظلٞكش حإلٍشخى٣ش حُوخطش ر

ح١ٌُ َٗؿذ ريٍحٓظٚ ٔل٤يس ك٢ طٞػ٤ن طٞص حُؼ٤َٔ حُىحس حأل ذ طٞكَٛخ ك٢ حُٞحه٤خص حُش٤ٔٔش ٝٛٞحُٞحؿ ٍٝؿزخطْٜ

 (5) .ٝاروخء ؿ٤ٔغ حُؼ٤ِٔخص ػ٠ِ حُٔٔخٍ حُظل٤ق ؽٞحٍ حإلٗظخؽ

 :QFDِٓح٣خ حٓظويحّ 

 .َٓكِش حُظظ٤ْٔ ك٢ًُٝي  ءحُظؼَف ػ٠ِ ٍؿزخص حُؼٔال ٍظؾ ٖٓ هالحُظلي٣ي حُيه٤ن ُٔٞحطلخص حُٔ٘ .2

طلون  ٝرخُظخ٢ُ ءٓظـخرش ُٔظطِزخص حُؼٔالحالطؼٌْ  حُظ٢ػ٤ِٔش حُظظ٤ْٔ  ك٢طلي٣ي حُوطٞحص حُظلظ٤ِ٤ش حُٜخٓش  .1

 .الءُِؼٔ حُلو٤و٢حَُػخ 

 .ـخٙ حُظل٤ق ٝٛٞ ٍػخ حُؼ٤َٔحالط ك٢حُٔ٘ظٔش  ٛيحفحُظٞؿ٤ٚ حُلؼخٍ أل .1
ظ٤ْٔ حَُٔكِش حُٔخروش طظ٤ْٔ ًَ َٓكِش أػ٘خء ط ك٢ُٜٞش ططز٤ن أِٓٞد حُظطز٤ن حُٔظِحٖٓ ك٤غ ٣ظْ حُزيء ٓ .1

حٗولخع حُٞهض  ٝرخُظخ٢ُحُظظ٤ْٔ  ك٢ٗظظخٍ كظ٠ حطٔخٜٓخ ٓٔخ ٣ئىٟ ح٠ُ حٗولخع ٓؼيٍ حُظـ٤٤َ الُٜخ ىٕٝ ح

 .ٝحُـٜي حُٔز٤ٌُٖٝ

ٔخ ٣ؼَٔ ػ٠ِ طول٤غ حُٔ٘ظـخص حُٔؼ٤زش ٝحُلخهي ح٠ُ ٍ ػ٤ِٔش حُظل٤ٖٔ حُٔٔظَٔ ٓهالطل٤ٖٔ ؿٞىس حُٔ٘ظؾ ٖٓ  .5

 .ؿخٗذ ٣ُخىس حُلظش حُٔٞه٤ش
 (9) .حُٔ٘ظؾ ك٢طلو٤ن حُظٞحُٕ ر٤ٖ ٓظطِزخص حُؼ٤َٔ ٝٓخ طٔظط٤غ حُٔ٘شؤس طوي٣ٔٚ  .6

 على السغن هي جوٍع الوزاٌا الرً ٌقدهِا ًوْذج تٍد الجْدج اال اًَ ٌُاك تعض االًرقاداخ الرً ّّجِد الى ُرٍ

  الرقٌٍح
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ػٞحَٓ أهَٟ  ر٤٘ٔخ طظـخَٛ ٗٔز٤خً  كوؾ،ء الػ٠ِ حكظ٤خؿخص حُؼٔ حٜٗخ طًَِ ٓظلٞكش ٗشَ حُـٞىس حٕ ٓخ ٣ؼ٤ذ .2

ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُؼٞحَٓ  حُٔظخكش،، حُٔٞحٍى حُٔ٘ظؾ، حالٓظَحط٤ـ٤خص ؽ٣ِٞش حالؿَؽٍٞ ىٍٝس ك٤خس  حُظٌِلش،ٓؼَ 

 .حُلٔزخٕ ك٣٢ـذ ػ٠ِ حُٔ٘شؤس أهٌٛخ  حُظ٢
ٓغ طِي ٣ظؼذ ٓؼٚ ط٤ٌق ٓظلٞكش ٗشَ حُـٞىس  ءحكظ٤خؿخص حُؼٔال ك٢ٝح٣َُٔغ  حُظـ٤َ حُٔٔظًَٔٔخ حٕ  .1

 .طلون الٝأهَٟ  حُؼٔالء،حُظـ٤َحص ر٘لْ حَُٔػش ٓٔخ ٣ظَطذ ػ٤ِٚ طوي٣ْ ٓ٘ظـخص طلون حكظ٤خؿخص 
حُٔظلٞكش إٔ  ٓظ٢ٌُُٔٔي ٣ـذ ػ٠ِ  كو٤و٤ش،ء حُٔطل٤ش ػ٠ِ أٜٗخ حكظ٤خؿخص ال٣ظْ حُظؼخَٓ ٓغ طٞهؼخص حُؼٔ .1

 ءالكظ٤خؿخص حُلو٤و٤ش ُِؼٔال٣ٌٕٞ ُي٣ْٜ كْٜ ٝحػق ُ
 ءالطٍٞس ٍؿزخص ٓـٔؼش ُـ٤ٔغ حُؼٔ ك٢حُلَى٣ش ٌَُ ػ٤َٔ  ح٥ٍحءطؼٞرش طـ٤ٔغ  .1
ٓٔخ  ٤ٔٛش حُ٘ٔز٤ش ُِٔظطِزخص حُٜ٘ي٤ٓشالٓغ حالء ٤ٔٛش حُ٘ٔز٤ش َُؿزخص حُؼٔحال طظلن الك٤خٕ هي حالرؼغ  ك٢ .5

  (28) ء.الر٤ٖ حُٔظطِزخص حُٜ٘ي٤ٓش ٍٝؿزخص حُؼٔ هشالطؼٞرش ح٣ـخى ػ٣ئى١ ح٠ُ 

 

 

 

 :حُيٍحٓخص حُٔخروش

(2010, Uppalanchi) Application of Quality Function Deployment in new product and service 

development 

ٝط٤ِْٔ حُٔظطِزخص ك٢ ًَ ؿخٗذ ٖٓ ؿٞحٗذ طظ٤ْٔ ٝطلي٣ي  ( ٛٞ ػ٤ِٔش ٜٓ٘ـ٤ش ُيٓؾ حُؼQFDَ٤ٔحُـٞىس ) ر٤ض

ُظظ٤ْٔ ح إ كْٜ ٍؿزخص حُؼٔالء أٝ حكظ٤خؿخطْٜ ٖٓ ٓ٘ظؾ أٝ هيٓش أَٓ رخُؾ حأل٤ٔٛش رخُ٘ٔزش ُـٝ حُٔ٘ظـخص ٝحُويٓخص

 حُ٘خؿق ٝطط٣َٞ حُٔ٘ظـخص ٝحُويٓخص حُـي٣يس.

 QFD ّك٢ هيٓش أٝ ٓ٘ظؾ. طْ ٣ٔظويّ ؽِزخص حُؼٔالء ُظِز٤ش ٜٓخّ حُؼ٤َٔ ٖٓ هالٍ طلي٣ي ٓخ ٣َ٣يٙ حُؼ٤َٔ ٛٞ ٗظخ 

ك٢ ٌٛح حُزلغ ُظلي٣ي حكظ٤خؿخص حُؼٔالء ٝرخُظخ٢ُ ػٔخٕ طِز٤ش ؽِزخص حُؼٔالء. طْ طٞػ٤ق ٌٛٙ  QFDحٓظويحّ 

حإلىحٍس  ( ٝحُـٔؼ٤ش حأل٤ٌ٣َٓش ُـHFCVىٍحٓظخ كخُش: ًَٓزش هال٣خ حُٞهٞى ح٤ُٜيٍٝؿ٤٘٤ش ) حُٜٔ٘ـ٤ش رخٓظويحّ

 (. ASEMحُٜ٘ي٤ٓش )

 حُٔوظظخص ٝحُٔظطِزخص حُل٤٘ش. حُٔٞحٍىٝ حُؼٔالء،طؼٔ٘ض حُ٘ظخثؾ أ٣ُٞٝخص ٓظطِزخص 
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ٜٗؾ ٓ٘ظْ ُؼٔخٕ طِز٤ش حُٔ٘ظـخص  شخِٓش،( ٣QFDٞكَ ٗشَ ٝظ٤لش حُـٞىس ) ٝطط٣َٞٙ،ك٢ ػ٤ِٔش طظ٤ْٔ حُٔ٘ظؾ 

شًَش ك٢ حُٞال٣خص حُٔظليس  400ٓٔق ألًؼَ ٖٓ  حُؼٔالء. ٌٛٙ حٍُٞهش طوخ٣ٍَ ػٖ ٗظخثؾ صطٞهؼخ طـخُٝحُـي٣يس أٝ 

 .QFDحُؼٞحَٓ حَُث٤ٔ٤ش حُظ٢ أىص ا٠ُ حُظطز٤ن حُ٘خؿق  ًخٕ حُٜيف ٖٓ حُيٍحٓش ٛٞ كْٜ .QFDرخٓظويحّ  ٝح٤ُخرخٕ

ٝر٤خٗخص حُؼٔالء  QFDطؤػ٤َ ا٣ـخر٢ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ىػْ اىح١ٍ ُـ حألًؼَ  كظٔخٍحال ٛٞ QFDطظَٜ حُ٘ظخثؾ إٔ 

 .QFDحُـي٣يس حُظ٢ طْ ؿٔؼٜخ هظ٤ًظخ ُيٍحٓش 

 

 

(Using a Consumer Matrix Model to Determine the Voice of Student Bodies Tamara 

Riha) 

حُٜٔ٘ـ٤ش ك٤غ ٣ظْ ططز٤وٜخ ػ٠ِ حكظ٤خؿخص ٍٝؿزخص ؽالد حُظؼ٤ِْ  "طويّ ٌٛٙ حٍُٞهش ٓويٓش ػٖ "طٞص حُطخُذ

 ٝحُظـخ١ٍ ّحُؼخ حُظؼ٤ِْ حُٜٔ٘ـ٤ش ٢ٛ طؼي٣َ ٣زٔؾ .حُؼخ٢ُ

 حُؼٔالء حُظـخ٤٣ٍٖ. ليى رٜخ طٞصطُ ط٣َوش حُظ٢ ر٘لْ حُ حُٔٞحٍى حُٔظخكش ٖٓ هالٍ"طٞطْٜ"  ؼ٣ٌْ QFD ًٗٔٞؽ

ٓؼَ ٍْٓ هَحثؾ  حَُٔث٤ش طو٤٘خص حُظؼ٣ِِ، حألٓخ٤ُذ حَُٔث٤ش، طو٤٘خص حُظو٤٤ْ ُيٍحٓش ىٍٝ أرٔؾ خً حًُ٘ٔٞؽ ٣ٞكَ ٜٗـح ٌٛ

 ًُي ػزَ ٓظلٞكخص.. ٝػ٠ِ حألىحء حُظؼ٢ٔ٤ِ ٖٓ هالٍ ىٍحٓش "طٞص حُؼٔالء". ..حُٔلخ٤ْٛ، اُن

 ،٢ٛ ٗشَ ٝظ٤لش حُـٞىس ٙ حُٔظلٞكخصاكيٟ ٌٛ

 .أٝ طٞص حُؼ٤َٔ House of Quality Matrix ٣ُؼَف أ٣ًؼخ رخْٓ

 

Key Factors in the Successful Application of Quality 

Function Deployment (QFD) 

John J. Cristiano, Jeffrey K. Liker, and Chelsea C. White, III, Fellow, IEEE 

حُٔ٘ظـخص حُـي٣يس أٝ  ٜٗؾ ٓ٘ظْ ُؼٔخٕ طِز٤ش(QFD) ٣ٞكَ ٗشَ ٝظ٤لش حُـٞىس ،ٝطط٣َٞٙ ك٢ ػ٤ِٔش طظ٤ْٔ حُٔ٘ظؾ

 طٞهؼخص حُؼٔالء.ك٢ هيٓش  طـخُٝٛخ
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 رخٓظويحّ شًَش ك٢ حُٞال٣خص حُٔظليس ٝح٤ُخرخٕ 155ٓٔق ألًؼَ ٖٓ حٓظطالع ٌٛٙ حٍُٞهش طوخ٣ٍَ ػٖ ٗظخثؾ طل١ٞ 

QFD ْٜحَُث٤ٔ٤ش حُظ٢ أىص ا٠ُ حُظطز٤ن حُ٘خؿقحُؼٞحَٓ  ًخٕ حُٜيف ٖٓ حُيٍحٓش ٛٞ ك َُQFD . 

ك٢ حُٞال٣خص حُٔظليس  QFD ٖٓ ىٍحٓخص كخُش خً حٓظوَحث٤ك٤ٜخ ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش  طْ طط٣َٞ أٓجِش حُزلغ حُظ٢ طْ حُظلو٤ن

 .ىٍحٓخص ٓخروشٖٓ  خً ٝحٓظ٘ظخؿ٤ ٝح٤ُخرخٕ

 QFD طؤػ٤َ ا٣ـخر٢ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ىػْ اىح١ٍ ُـُٚ  QFD طظَٜ حُ٘ظخثؾ إٔ

 .يٍحٓشُِ خً ي٣يس حُظ٢ طْ ؿٔؼٜخ هظ٤ظٝر٤خٗخص حُؼٔالء حُـ

 ٓيٟ حالٓظلخىس ٖٓ حُيٍحٓخص حُٔخروش:

ًخٗض حُيٍحٓخص حُٔخروش ٓؼُِس أل٤ٔٛش ىٍٝ ٌٛٙ حُٜٔ٘ـ٤ش ك٢ طط٣َٞ حُٔ٘ظـخص حُـي٣يس ٝرََ٘ض ًَ ٖٓ حُيٍحٓخص 

 ٝحُوي٤ٓش.حُٔخروش ٗظخثـٜخ ػ٠ِ حٓظطالع شَٔ حُؼي٣ي ٖٓ حُشًَخص حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش 

ػ٠ِ حَُؿْ إٔ ٓـخٍ حُيٍحٓخص حُٔخروش ًخٕ رؼ٤يحً ػٖ حُٔـخٍ حُظ٤يال٢ٗ حُظـ٢ِ٤ٔ ٝأٜٗخ ًخٗض ٓظوظظش آخ رٔـخٍ 

طٌُ٘ٞٞؿ٢ أٝ هي٢ٓ اال أٜٗخ ُْ طٔظويّ ػٖٔ ىٍحٓظٜخ أىٝحص هخطش رظِي حُٔـخالص ٝاٗٔخ ًخٗض ٗلْ حُٜٔ٘ـ٤ش حُظ٢ 

 غ. طْ حػظٔخىٛخ ك٢ حُزلغ ٖٝٓ ٛ٘خ ًخٗض ٓؼُِس ُلَػ٤ش حُزل

 

 ٣ًَْ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ: ٤ُش ػَٔآُٔلش ػ٤ِٔش كٍٞ 

٣ٞؿي كخ٤ًُخ ك٤غ  ال ٣لظخؽ ا٠ُ ٝطلش ؽز٤ش ٔٔظلؼَ ىٝحث٢ً ٢حُشٔٔٞحه٢ ( حFDAُط٘ظْ اىحٍس حُـٌحء ٝحُيٝحء )

ي حُِٗي رٔخ ك٢ ًُي أ٤ًٔ ػؼ٤٣ٖٞ،َٝٓشل٤ٖ ؿ٤َ  خً ػؼ٣ٞ خً َٓشل 14ٝ خً ُألشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش ٓيٍؿ خً شلَْ َٓ  16

 أ٤ًٔي حُظ٤ظخ٤ّٗٞ.ٝػخ٢ٗ 

 UVAٝح١ٌُ ٣ظؼٖٔ طـط٤ش  حُ٘طخم،ٝحٓغ  ٢ٞحه٢ حُشٔٔحُشخىحطٜخ ُِظؼخَٓ ٓغ حٓظويحّ ٍا FDAحٍ  ؿ٤َص

ٝUVBٝػخَٓ حُلٔخ٣ش ٖٓ حُشْٔ  كؼخالً؛ُإلشخٍس ا٠ُ حُٔيس ح٤ُِ٘ٓش حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ ٝحه٢ حُشْٔ  حُٔخء،ٓوخٝٓش  ؛

(SPF .) 

٣وَِ ٖٓ هطَ ٣ٌٖٝٔ ُِٔظ٘ؼ٤ٖ ٝطلٚ رؤٗٚ  أػ٠ِ،أٝ  SPF-15رخٓظويحّ ػخَٓ حُلٔخ٣ش ٖٓ حُشْٔ غ أٝطض ٤ك

 (10) حإلطخرش رَٔؽخٕ حُـِي ٝحُش٤وٞهش حُٔزٌَس ُِـِي.

 ،UVC٪ ٖٓ 100. طٔظض ؽزوش حألُٕٝٝ UVC ٝUVB ٝUVAٛ٘خى ػالػش أٗٞحع ٖٓ حألشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش: 

ٝ90 ٖٓ ٪UVB،  ٖٓ ٤ًٔٝش ه٤ِِشUVA حٗظوخٍ حألشؼش كٞم كبٕ حٓظ٘لخى ؽزوش حألُٕٝٝ ٣ِ٣ي  حُٔزذ،. ٌُٜح ٖٓ

 .حُز٘لٔـ٤ش
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UVA  حُـٌٍٝ حُلَس ، ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ اطالف  ٖٓ خً ٣وظَم ؽزوش حُـِي ٣ٝ٘ظؾ أٗٞحػ حً ؾزٝحُظظ رخُش٤وٞهش٣َطزؾ

ٖٓ ػيى حُوال٣خ حالُظٜخر٤ش ك٢ حألىٓش ٣ٝوَِ ٖٓ ػيى حُوال٣خ  ٣ِ٣UVAي ًٔخ حُلٔغ ح١ُٝٞ٘ رشٌَ ؿ٤َ ٓزخشَ. 

 حُؼخٍػش ُِٔٔظؼي.

٣ٔزذ  ًُٝي حُلٔغ ح١ُٝٞ٘ كَٝم حُشْٔ ٝطٌَٔ ه٤ٞؽكظٔزذ ( UVBأشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش حُط٣ِٞش )حٓخ 

 (12) ى٣َٔ ر٤ٔ٣َ٤ي٣ٖ، ٝحُظ٢ طَطزؾ رَٔؽخٗخص حُـِي ؿ٤َ ح٤ُٔال٤٘٤ٗش. ؽلَحص

ػٞحَٓ حُلٔخ٣ش حأل٤ُٝش ٝحُؼخ٣ٞٗش. حُؼٞحَٓ حألٓخ٤ٓش ٢ٛ ٝحه٤خص حُشْٔ. ٝطشَٔ ٌٛٙ طظؼٖٔ حُلٔخ٣ش حُؼٞث٤ش 

حُؼٞحَٓ حُؼخ٣ٞٗش ٓؼخىحص حٓخ ٤ٔ٤ٌُخث٤ش حُظ٢ طٔظض حُؼٞء. حُلٞحؿِ حُٔخى٣ش حُظ٢ طؼٌْ ٝطشظض حُؼٞء ٝحُلٞحؿِ ح

ق حُـِي ػٖ ؽ٣َن طش٣ٞش ، ٝحُظ٢ طٔخػي ػ٠ِ حُلي ٖٓ طِٝحأل٤ُٞٔٓض، ٝا٣ِٗٔخص ط٤َْٓ حُلٔغ ح١ُٝٞ٘ حألًٔيس،

 حُِِٔٔش ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش حُؼٞث٤ش حُظ٢ طليع رٞحٓطش أشؼش حُشْٔ كٞم حُز٘لٔـ٤ش.

َ طؼظٔي آ٤ُش ػِٜٔخ ػ٠ِ حُظ٤ًَذ ح٤ٔ٤ٌُخث٢ ح١ٌُ ٣شظٔ ٤خث٤ش رخْٓ ٝحه٤خص حُشْٔ حُؼؼ٣ٞشطُؼَف ٝحه٤خص حُشْٔ ح٤ٌُٔ

 حُطخهش،ظخص حألشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش ػخ٤ُش َر٤َٗٞ. طٔٔق ٌٛٙ حُز٤٘ش رخٓظً َُٓسػ٠ِ ًَٓذ ػط١َ ٓظَحكن ٓغ 

كبٗٚ ٤ٓطِن ؽخهش  حألٓخ٤ٓش،ٓٔخ ٣ظٔزذ ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ حُـ١ِء ك٢ كخُش ٖٓ حإلػخٍس. ػ٘يٓخ ٣ؼٞى حُـ١ِء ا٠ُ حُلخُش 

 (11)أهَ ألؽٞحٍ ٓٞؿ٤ش أؽٍٞ.

حُل٣ِ٤خث٢ ػ٠ِ حٗؼٌخّ ٝطشظض ػٞء حألشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش ر٘لْ ؽ٣َوش حُٔالرْ. ٢ طؼظٔي آ٤ُش ػَٔ حُٞحه٢ حُشٔٔ

ٝٓٔي  حُـ٤ٔٔخص،ٝكـْ  حالٗؼٌخّ،طليى حُوظخثض حُؼخًٔش كؼخ٤ُش ٝحه٤خص حُشْٔ. طشَٔ ٌٛٙ حُوظخثض ٓئشَ 

 ًخٕ َٓشق حألشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش أكؼَ. حُؼخًْ،ٝطشظض حُوخػيس. ًِٔخ ُحى حُٔئشَ  حُل٤ِْ،

ٗخٗٞٓظَ( أًؼَ ؿخًر٤ش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُظـ٤ِ٤ٔش ٌُٝ٘ٚ ٣ئى١  50ا٠ُ  ٤ِ10َ كـْ حُـ٤ٔٔخص ا٠ُ شٌَ ٢ٌَٗٝ٤ٓ )٣ؼي طو 

. ٣ِ٣ي حُطالء ح٤ُٔٔي ٖٓ ىٍؿش شحُـٜخ٣ُا٠ُ كٔخ٣ش حألؽٞحٍ حُٔٞؿ٤ش حألهظَ ٣ِ٣ٝي ٖٓ هطَ حالٓظظخص 

حُلي٣ي ٓخىس ٓؼخكش ٣ُِخىس حالٓظظخص حالٗؼٌخّ ٌُٝ٘ٚ أهَ ؿخًر٤ش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُظـ٤ِ٤ٔش. ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ أ٤ًٔي 

 UVA. (7)ٝطل٤ٖٔ كٔخ٣ش 

، ٝا٣ِٗٔخص اطالف حُلٔغ ح١ُٝٞ٘، ٝحُظ٢ ٣ٞش ٖٓ حُؼٞء ػ٠ِ ٓؼخىحص حألًٔيس، ٝحأل٤ُٞٔٓضطشظَٔ حُلٔخ٣ش حُؼخٗ

طٔخػي ػ٠ِ حُلي ٖٓ طِق حُـِي ػٖ ؽ٣َن اُػخؽ حُِِٔٔش ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش حُؼٞث٤ش حُظ٢ طليع رٞحٓطش أشؼش حُشْٔ كٞم 

. UVA( حُ٘خطـش ػٖ أشؼش ROSحُز٘لٔـ٤ش. طظٔؼَ آ٤ُش ػَٔ ٓؼخىحص حألًٔيس ك٢ طو٤َِ أٗٞحع حألًٔـ٤ٖ حُظلخػ٤ِش )

حُٔٞؿٞىس رشٌَ ؽز٤ؼ٢ ىحهَ  ، ٣ظْ طل٤٤ي أٗٞحع حألًٔـ٤ٖ حُظلخػ٤ِش ٌٛٙ رٞحٓطش ٓؼخىحص حألًٔيسٝرطز٤ؼش حُلخٍ

اٗظخؽ أٗٞحع  ظزق ٌٛٙ حإل٣ِٗٔخص ٓشزؼش رٔزذ حإلكَحؽ ك٢الُ. ٣ٌٖٔ إٔ طخحٌُظح٣ِْٗ ، ٓؼَ ى٣ٔٔٞطخُ حُلخثن ٝحُـْٔ

، ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ ٗوض ٓؼخىحص حألًٔيس ٝطِق حُزَٝط٤٘خص ٝحُلٔغ ح١ُٝٞ٘. طؼَٔ ٓؼخىحص حألًٔـ٤ٖ حُظلخػ٤ِش

 طظَ ٗشطش ُؼيس أ٣خّ رؼي حُظطز٤ن.حألًٔيس حُٔٞػؼ٤ش ٖٓ ىحهَ حُو٤ِش ُظو٤َِ حُ٘وض ك٢ ٓؼخىحص حألًٔيس ٣ٌٖٝٔ إٔ 
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حُؼي٣ي ٖٓ ٝحه٤خص حُشْٔ ػ٠ِ ٓؼخىحص حألًٔيس ٓؼَ ك٤ظخ٤ٖٓ ؽ ٝك٤ظخ٤ٖٓ ٛـ ٝح٤ِ٤ُٔٔخ٣ٍٖ ٝر٤ُٞل٤ٍ٘ٞ حُشخ١  طشظَٔ

حألهؼَ. ٣ؼَٔ ك٤ظخ٤ٖٓ ٢ٓ ػ٠ِ حُلٔخ٣ش ٖٓ أػَحٍ حألشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش، ٝحُظ٢ طئى١ ا٠ُ كَٝم حُشْٔ 

 .ش حُٔ٘شؤػٞث٤ حألٍٝحّٝ ًزض حُٔ٘خػش، ٝحُلٔخ٢ٓ،، ٓؼَ طو٤َِ حُؼي٣ي ٖٓ حإلؿَحءحص حُٞهخث٤ش Eل٤ظخ٤ٖٓ ِٝحُلٔخ٢ٓ. ُ

حألًٔـ٤ٖ حُظلخػ٤ِش. ٣٘ظؾ ػٖ  ػ٠ِ اُحُشٝحُزَٝط٤٘خص حُي٤٘ٛش ٣ٝؼَٔ  ػ٠ِ ٓ٘غ أًٔيس حُيٕٛٞح٤ِ٤ُٔٔخ٣ٍٖ ٣ؼَٔ 

حُظطز٤ن حُٔٞػؼ٢ حٗولخع ك٢ هال٣خ كَٝم حُشْٔ حُظ٢ طٔززٜخ حألشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش ٝطو٤َِ ٤ًٔش ػ٘خث٤خص 

ٔٔظلؼش رخألشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش. ك٢ حُلجَحٕ ، أظَٜ أٗٚ ٣وَِ ٖٓ ٤ًٔش حألٍٝحّ حُظ٢ طٔززٜخ حألشؼش كٞم ر٤ٔ٣َ٤ي٣ٖ حُ

رلٔالٕ ، ٝٛٔخ C  ٝHحص أًٔيس أهٟٞ ٖٓ ك٤ظخ٤ٖٓ حُز٘لٔـ٤ش. ٣لظ١ٞ حُز٤ُٞل٤ٍ٘ٞ ك٢ حُشخ١ حألهؼَ ػ٠ِ ٓؼخى

 .ٍٝحُّأل خىسُالُظٜخرخص ٝٓؼ سٓؼخىهظخثض 

، ٝؿٌٍٝ حُز٤ًَٔٝ٤َ، ـ٤ٖ حُو١َٔ، ٝؿٌٍٝ حأل٤ًٔي حُلخثن، ٝؿٌٍٝ ح٤ُٜي٤ًٍَٔٝطؼَٔ ػ٠ِ ط٘ظ٤ق حألًٔ ٢ٛٝ

 (24) ٝر٤ًَٔٝ٤ي ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ.

ٍه٤وش ٓٞكيس  . حإلىحٍس حُظل٤لش ٢ٛ ٓلظخف كؼخ٤ُش حالٓظويحّ. ٣ـذ ٝػغ ؽزوشخً ٓٞػؼ٤ ٢ٞحه٢ حُشٔٔحُ ططز٤ن٣ـذ 

ٓـْ /  2ُٔ٘خٓزش ُِظطز٤ن ٢ٛ حُظؼَع ُِشْٔ. ح٤ٌُٔش حىه٤وش هزَ  15، ٣ٝـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُظطز٤ن ٢حُشٔٔ ٖٓ حُٞحه٢

َٓ / ططز٤ن ُِـْٔ. ٣ـذ اػخىس ٝػغ حُٞحه٢ ٖٓ حُشْٔ ًَ ٓخػظ٤ٖ ٝرؼي حُظؼَم أٝ  30، أ١ ٓخ ٣ؼخىٍ 2ْٓ 

 (25) حُٔزخكش.

 

 :ح٥ػخٍ حُِٔز٤ش

ٝحُلٔخ٤ٓش  ٝحُلٔخ٤ٓش، ٤ٜؾ،حُظأٗٞحع ٖٓ حُظٜخد حُـِي حُظٔخ٢ٓ:  ػالع ٢حُشٔٔ ٢طشَٔ حُظؤػ٤َحص حُؼخٍس ُِٞحه

 حُؼٞث٤ش.

ًشلض ىٍحٓش أ٤ٌ٣َٓش إٔ َٓشلخص حألشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش ٢ٛ حُٔزذ حألًؼَ ش٤ًٞػخ ُالهظزخٍ حإل٣ـخر٢ ُِظٍٞس. 

كش ٌُٖٝ ٖٓ حَُٔؿق إٔ طٌٕٞ ػٞحَٓ حُوطَ حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طئى١ ا٠ُ حُلٔخ٤ٓش حُٞحه٤ش ٖٓ حُشْٔ ؿ٤َ ٓؼَٝ

. ًخٕ ٖٓ ىٝحػ٢ هخٍؿخً يحّ ٝحه٢ حُشْٔ ػ٠ِ حُـِي حُظخُق، ٝحُؼَٔ ، ٝحٓظونحُـْ٘، ٝحُظٜخد حُـِي حُؼٞث٢ حُٔخر

حُوِن ك٢ حُٔخػ٢ إٔ حالٓظويحّ حُٔ٘ظظْ ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُشْٔ هي ٣ئى١ ا٠ُ ٗوض ك٤ظخ٤ٖٓ ى. ٝٓغ ًُي ، كبٕ ٓٔظ٣ٞخص 

 ك٤ظخ٤ٖٓ )ى( ال طظؤػَ رشٌَ ًز٤َ رخالٓظويحّ حُٔ٘ظظْ ُِٞحه٢ ٖٓ حُشْٔ.

ٝحُظ٢ ُٜخ طؤػ٤َ طـ٢ِ٤ٔ أًؼَ كخثيس. ٣ٌٖٔ إٔ  حُ٘خ٣ٞٗش،س ُِٞحه٢ ٖٓ حُشْٔ ا٠ُ حٓظويحّ حُـ٤ٔٔخص طَؿغ ح٥ػخٍ حُؼخٍ

ٓٔخ ٣ِ٣ي ٖٓ اٗظخؽ حُـٌٍٝ  حُظلل٣ِ٤ش،طئى١ ٣ُخىس ٓٔخكش ٓطق حُـ٤ٔٔخص حُ٘خ٣ٞٗش ا٠ُ هيٍ أًزَ ٖٓ حُظلخػالص 

حألطـَ ٓؼويحص ٓغ حُزَٝط٤ٖ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ حُلَس ٝطِق حُلٔغ ح١ُٝٞ٘ ٝحُزَٝط٤٘خص. ٣ٌٖٔ إٔ طشٌَ ٌٛٙ حُـ٤ٔٔخص 

  (14) ٓٔخ ٣ٔزذ كخالص حُٔ٘خػش حٌُحط٤ش. حُ٘خشج٤ٖ،إٔ ٣ظظَف ٓؼَ 



Page 21 of 78 

حُٜ٘خث٤ش ُِٞهخ٣ش ٖٓ  FDAأٝطض ىٍحٓش  حُؼ٣َٔش،ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حإلشخٍس ا٠ُ حُلٔخ٣ش ٖٓ حُؼٞء ك٢ ؿ٤ٔغ حُلجخص 

أشَٜ ُِطز٤ذ هزَ اػطخء ٝحه٢  6رؼٍَٝس حٓظشخٍس آرخء حألؽلخٍ ح٣ٌُٖ طوَ أػٔخٍْٛ ػٖ  1999أشؼش حُشْٔ ُؼخّ 

حُشْٔ ك٢ ٌٛٙ حُلجش حُؼ٣َٔش. طَؿغ ٌٛٙ حُظٞط٤ش ا٠ُ ٗوض طط٣َٞ حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ ٝاكَحُ حُؼٞحَٓ حُٔٔظظش 

ح ٓخ ٣ٔظويّ ك٢  ػ٣ًٍَٝخ،حه٢ ٖٓ حُشْٔ ٤ٔ٤ًخث٤ًخ ىحهَ ٝحه٢ حُشْٔ. اًح ًخٕ حُٞ ًٍ ك٤ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓليًٝىح ٝٗخى

 حُٔ٘خؽن حُٔؼَػش ُِشْٔ ٖٓ حُـْٔ كوؾ. 

ريٕٝ ٝطلش ؽز٤ش. ٣ظْ طلي٣ي كؼخ٤ُش ٝحه٢ ٣ظَف ًيٝحء  ٢ٞحه٢ حُش٣ًَْٔٔ حُ( FDA) ـٌحء ٝحُيٝحءطؼظزَ اىحٍس حُ

( SPFظْ ه٤خٜٓخ رٞحٓطش ػخَٓ حُلٔخ٣ش ٖٓ حُشْٔ )، ٝحُظ٢ ٣ٖ حألشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤شحُشْٔ ٖٓ هالٍ حُلٔخ٣ش ٓ

 ٝحُٔخىس. 

SPFٞٛ : ِٞػ٠ِ حُـِي  كَٔحٍرش إلٗظخؽ حُلي حألى٠ٗ ٖٓ حالٗٔزش أطـَ ؿَػش ٖٓ حألشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش حُٔط

ػ٠ِ  كَٔحٍٗلْ ح٤ٌُٔش ٖٓ حالحُٔل٢ٔ ٖٓ أشؼش حُشْٔ ٓوخٍٗش رخُـَػش حُالُٓش ٖٓ حألشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش إلٗظخؽ 

" B( ٓئشَحً أكؼَ ُِلٔخ٣ش ٖٓ حألشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش "SPFػخَٓ حُلٔخ٣ش ٖٓ حُشْٔ ) حُـِي ؿ٤َ حُٔل٢ٔ. ٣ؼظزَ

٪ ٖٓ حألشؼش كٞم SPF-15 94. ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔ٘غ Aَٓس ٖٓ حألشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش  1000ألٗٚ أًؼَ حكَٔحٍحً 

حألشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش. حُٔٞػٞػ٤ش ٢ٛ هيٍس ٪ ٖٓ ٣97ٌٔ٘ٚ ٓ٘غ  SPF-30ك٢ ك٤ٖ إٔ ػخَٓ حُلٔخ٣ش  حُز٘لٔـ٤ش،

حُٞحه٢ ٖٓ حُشْٔ ػ٠ِ طلَٔ حُظَٝف حُٔؼخًٔش ٓؼَ حُٔخء ٝحُؼَم. كيىص اىحٍس حُـٌحء ٝحُيٝحء ٓظطِلخص ُظ٤ٔٔش 

ىه٤وش ٖٓ حُلٔخ٣ش حُؼٞث٤ش حُٔٔظَٔس ٓغ حُـَٔ ك٢ حُٔخء ٝحُ٘شخؽ  40حُـ٣َٛٞش. طش٤َ ٓوخٝٓش حُٔخء ا٠ُ كظَس 

 ىه٤وش. ٣ٌٖٔ ٝطق ًال حُٔظطِل٤ٖ رؤٗٚ ٓوخّٝ ُِؼَم. 80ٔوخٝٓش حُشي٣يس ُِٔخء ا٠ُ حُلؼخ٤ُش ُٔيس حُٔؼظيٍ. طش٤َ حُ

كبٕ حُوطٞس حأل٠ُٝ ٢ٛ طـ٘ذ حُؼخَٓ حُٔٔزذ. ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔخػي حهظزخٍ حُزوؼش ك٢  حُظٔخ٢ٓ،ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُظٜخد حُـِي 

ش ػ٠ِ ٓٞهغ ؿٔؼ٤ش حُظٜخد حُـِي حُظال٢ٔٓ ٣ٌٖٝٔ اىٍحؽ ٗظخثؾ حهظزخٍ حَُهؼ ُِلٔخ٤ٓش،طلي٣ي حُؼخَٓ حُٔٔزذ 

ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طِٝى حَُٔػ٠ روخثٔش ٖٓ حُٔ٘ظـخص ؿ٤َ حُٔٔززش ُِلٔخ٤ٓش حُظ٢ ٣ٌٖٔ حٓظويحٜٓخ. ٣شَٔ  حأل٤ٌ٣َٓش،

حُؼالؽ حُٔظ٣َٝ٤يحص حُٔٞػؼ٤ش ُِظلخػالص حُٔل٤ِش. طظطِذ ٍىٝى حُلؼَ حُشي٣يس حٓظويحّ حُٔ٘شطخص حُـٜخ٣ُش. اًح 

كبٕ ٓؼزطخص حُٔ٘خػش ٓؼَ ح٤ٌُِٔٞٓز٣ٍٖٞ حُل١ٞٔ أٝ ح٤ُٔؼٞط٣ٌَٔخص أٝ  كؼخُش،٣ٝيحص حُل٣ٞٔش ؿ٤َ ًخٗض حُٔظ٤َ

، كبٕ ٓؼزطخص حٌُخ٣ٍٞ٤٘٤ُٖٔ ٝ ٤ٌٓٞك٤٘ٞالص ٓٞك٤ظ٤َ أ. رخُ٘ٔزش الُظٜخد حُـِي حُول٤ق ا٠ُ حُٔظٞٓؾ 

pimecrolimus  ٝtacrolimus .(13)  ٢ٛ ه٤خٍحص 

 ٣ٌٖٔ إٔ طٔخػي ح٣ٌَُٔخص حُٞحه٤ش ٝحَُٔؽزخص ػخ٤ُش حُيٕٛٞ ك٢ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُظٜخد حُـِي حُظٔخ٢ٓ ح٤ُٜٔؾ ٝطل٤ٔ٘ٚ. 

ٍهخّ رشٌَ ًز٤َ هالٍ ٓخ ٣ويٍ ر٘لٞ ٤ِٕٓٞ كخُش ؿي٣يس ٖٓ َٓؽخٕ حُـِي ؿ٤َ ح٤ُٔال٢٘٤ٗ طليع ًَ ػخّ. ُحىص حأل

إٔ ٛ٘خى  ٢2005 ػخّ رخ. ًشلض ىٍحٓش حٓظوظخث٤ش أؿ٣َض كحُٔخػ٤ش ىحهَ حُٞال٣خص حُٔظليس ٝأٍٝٝ خً حُؼش٣َٖ ػخٓ

رَٔؽخٕ حُـِي ؿ٤َ ح٤ُٔال٢٘٤ٗ ٝحُٞهخ٣ش ٓ٘ٚ ك٢ حُٞال٣خص حُٔظليس ٝأٓظَح٤ُخ ٝأٍٝٝرخ. رخُ٘ٔزش ُـخُز٤ش  حً ٝػ٤ًخ ٓليٝى

طِؼذ ال ٣ؼظزَ ٓويٓٞ حَُػخ٣ش حُظل٤ش حُٔظيٍ حألٓخ٢ٓ ُِٔؼِٞٓخص ُظيحر٤َ حُلٔخ٣ش ٖٓ أشؼش حُشْٔ.  حألكَحى،

ح رشٌَ  ًَ ح ٓئػ ًٍ ٛ٘خى كي أى٠ٗ ٖٓ حُظـ٤٤َ ح٢ًُِٞٔ ؽ٣َٞ حُٔيٟ. طيػْ ٌٛٙ  ًُي،ٝٓغ  ًز٤َ؛ٝٓخثَ حإلػالّ ىٝ
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حُ٘ظخثؾ أ٤ٔٛش اشَحى حُٔظوظظ٤ٖ ك٢ حَُػخ٣ش حُظل٤ش ٣ُِخىس طؼو٤ق حَُٔػ٠ رشؤٕ حُلٔخ٣ش ٖٓ أشؼش حُشْٔ 

 (21) ٝىٍٝٛخ ك٢ حُٞهخ٣ش ٖٓ َٓؽخٕ حُـِي ؿ٤َ ح٤ُٔال٢٘٤ٗ.

 حءس كٍٞ ٓ٘ظؾ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ ػخ٤ُٔخً:هَ

ُِٔٔظلؼَحص ٓؼظْ حُٔٔظ٤ٌِٜٖ حُٔوخؽَ حَُٔطزطش رخُظؼَع ألشؼش حُشْٔ ٝطظزق حُشًَخص حُٔظ٘ؼش  ٣يٍى

 ٔ٘ظـخص طظ٤ِٔ رلٞحثي ٓظؼيىس حُٞظخثق. ُ حً أًؼَ اريحًػخ ٝطط٣َٞ حُش٤ٔٔش

حُ٘ٔٞ ك٢ كجش حُؼ٘خ٣ش  ٌٛح حُؼخّ أظَٜ. 2991ٌٓ٘ ػخّ  شَٜ ط٤ل٢ ُٜخشٜيص حٌُِٔٔش حُٔظليس أٍٝع  ،1525 آدك٢ 

 .حُش٤ٔٔش رشٌَ ؿٌحد ُِشًَخص حُٔظّ٘ؼش

٤ِٕٓٞ ٣ٍٞٝ  189 1525ُؼخّ :ك٤غ رِـض حُٔز٤ؼخص حُٔويٍس  حألٓٞحم،ٓؼِض كَٗٔخ ٝا٣طخ٤ُخ أًزَ  أٍٝٝرخ،ك٢  

ر٘ٔزش  حُؼ٘خ٣ش حُش٤ٔٔشظلؼَحص حٍطلغ اؿٔخ٢ُ ٓز٤ؼخص ٓٔ حُٔظليس،ك٢ حٌُِٔٔش  حُظٞح٤ِٓ.٢ُٕٞ ٣ٍٞٝ ػ٠ِ  171ٝ

٤ِٕٓٞ ٣ٍٞٝ ر٤٘ٔخ ٓـِض آزخ٤ٗخ ٗظخثؾ  ٤ِٓ119ٕٞ ؿ٤٘ٚ آظ٢٘٤َُ. رِـض حُٔز٤ؼخص ك٢ أُٔخ٤ٗخ كٞح٢ُ  181٪ ا٠ُ 1

 752 حُش٤ٔٔشرِـض ه٤ٔش ٓٞم حُلٔخ٣ش  حُٔظليس،٤ِٕٓٞ ٣ٍٞٝ. ك٢ حُٞال٣خص  218أًؼَ طٞحػًؼخ رِؾ اؿٔخ٢ُ ٓز٤ؼخطٜخ 

٤ِٕٓٞ ىٝالٍ  77حُظ٢ أىص ا٠ُ ٣ُخىس هيٍٛخ  ٤شلخثوش ٝح٣َُخػحًُخٗض ٓٞؿٜش ٗلٞ حُلٔخ٣ش ٤ِٕٓٞ ىٝالٍ أ٢ٌ٣َٓ ٝ

 (11) .1525ا٠ُ ػخّ  1559أ٢ٌ٣َٓ ٖٓ ػخّ 

حُظ٤َٔٔ حُشْٔ ٝٓ٘ظـخص كَٝم كوي أػخم حًَُٞى ٓز٤ؼخص ٓ٘ظـخص ٓخ رؼي  ػخّ،ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُـ٤يس رشٌَ 

ٓ٘ظـخص ٓخ رؼي حالٓظلٔخّ ؿ٤َ ػ٣ٍَٝش ٝريالً ٖٓ ًُي هخٓٞح كوؾ ر٘وَ  . ٝؿي حُؼي٣ي ٖٓ حُٔٔظ٤ٌِٜٖ إٔحٌُحط٢

 ٪ ك٢ حٌُِٔٔش حُٔظليس.1ٓٔخ أىٟ ا٠ُ حٗولخع حُلجش ر٘ٔزش  ػطالطْٜ،ػالؿخطْٜ حُٔ٘ظظٔش ُِؼ٘خ٣ش رخُزشَس ا٠ُ ٝؿٜخص 

ٓٔخ ٣ظَٜ ٣ُخىس حُٞػ٢ رَٔؽخٕ  ططٍٞحً،أًؼَ حُوطخػخص حُلَػ٤ش  حُٞحه٤خص حُش٤ٔٔشظِض  حُؼخ٢ُٔ،ػ٠ِ حُظؼ٤ي 

. ك٢ حُٔ٘ٞحص حُو٤ِِش ٌٛٙ حُٔ٘ظـخصحُـِي ٝش٤وٞهش حُـِي ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ ٣ُخىس طل٤ٖٔ ٓٞحهق حُٔٔظ٤ٌِٜٖ طـخٙ 

حُٔخػ٤ش، طْ طؼ٣ِِ حُظؼ٤ِْ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ ٖٓ هالٍ حُظؼخٕٝ ر٤ٖ حُشًَخص حُٔظ٘ؼش ٝٓ٘ظٔخص 

 .َش ُٜخ طؤػ٤حَُٔؽخٕ ٣ٝزيٝ إٔ ٍٓخثَ حُٔالٓ

ػ٠ِ ىٍح٣ش رٜخ ٓؼَ ػٞحَٓ حُلٔخ٣ش ٖٓ  حُٔٔظِٜي ٣ٌٕٞأَٓ ْٜٓ ك٤غ طٞؿي ػٞحَٓ ٣ـذ إٔ  ""طؼو٤ق حُٔٔظ٤ٌِٜٖ

أشؼش حُشْٔ ٝأٗٞحع حُزشَس ٝػٔخٕ حٓظويحّ ح٤ٌُٔش حُٔ٘خٓزش ٖٓ حُٔ٘ظؾ ػْ اػخىس حٓظويحٓٚ. ٤ٔ٣َ ٌٛح ؿ٘زًخ ا٠ُ ؿ٘ذ 

 حُٔٔظ٤ٌِٜٖ،ٝحُشٌَ رشٌَ ؿ٤ي ٖٓ هزَ  حُظ٤ـشٓظويحٜٓخ. اًح طْ هزٍٞ ٓغ اٗظخؽ حُٔ٘ظـخص حُظ٢ ٣َؿذ حُ٘خّ ك٢ ح



Page 23 of 78 

ٓٔخ ٣ِ٣ي ٖٓ كَص حُلٔخ٣ش حٌُخك٤ش "، ًٔخ ٣ٞػق ٣ٍظشخٍى  اػخىس حُشَحء،ػْ  رؼ٤ِٔش حُشَحء ح٣وٞٓٞكٖٔ حَُٔؿق إٔ 

 (26) .(Nivea Sun)ٓي٣َ حُؼالٓش حُظـخ٣ٍش  ىرِٞى،

ُِؿش ٝى٤٘ٛش ك٢ ٜٗخ٣ش ح٤ُّٞ رٔزذ طَحًْ  رشَطٜخ طظزق ٪ رؤ15ٕطشؼَ  ر٣َطخ٤ٗش،حَٓأس  2555ُٔٔق شَٔ  خً ٝكو

ألٜٗخ طٔظـَم ٝهظًخ ؽ٣ٞالً ُلًَٜخ  SPF30٪ ٣ظـ٘زٕٞ حُؼٞحَٓ حُظ٢ ط٣ِي ػٖ 15 حُشْٔ؛ٓ٘ظـخص حُلٔخ٣ش ٖٓ أشؼش 

 ٪ ٣زلؼٕٞ ػٖ ٣ِٓؾ ٖٓ حُٔظَٜ حأل٤ٗن ٝحُزشَس حَُؽزش ك٢ حُشْٔ.11ٝ

ح ك٢ٗ Piz Buinٝك٢ حٌُِٔٔش حُٔظليس شٜي  ًٞ ًخٕ  SPF30-49-حألػ٠ِ  SPFحُلٔخ٣ش ٖٓ أشؼش حُشْٔ  أٓٞحم ٔ

 ٪.25ر٘ٔزش  SPF50ٝحٍطلغ ػخَٓ حُلٔخ٣ش  ٪،8حٍطلغ ر٘ٔزش 

٣ُخىس حٗظشخٍ ك٢  كشَػض حُشًَشَٓس ك٢ حُٔ٘ش.  2.1ًخٕ طٌَحٍ شَحء ٓ٘ظـخص حُؼ٘خ٣ش رخُشْٔ  ،1525ك٢ ػخّ 

ك٢ حٌُِٔٔش حُٔظليس. ٣ٌٖٔ حُو٤خّ رٌُي ػٖ ؽ٣َن ٣ُخىس ٝػ٢ حُٔٔظِٜي  ٖٓ أٓٞحهٜخ ٪18ٝحُظ٢ طزِؾ كخ٤ًُخ  حُلجخص،

حُٔٔٔٞف رخٓظويحٜٓخ ؿ٤ًٔؼخ  حُشْٔ،ٝهخطش كالطَ  حأل٤ُٝش،ّ حُٔٞحى حٓظويٝطْ حأشؼش حُشْٔ. ؤ٤ٔٛش حُلٔخ٣ش ٖٓ ر

ون ٖٓ طلظٜخ ٓٔخ ٣ؼ٢٘ إٔ ٓالٓظٜخ هي طٔض َٓحؿؼظٜخ ٝحُظل حألٍٝٝر٤ش،ك٢ ٓٔظلؼَحص حُظـ٤َٔ ٖٓ هزَ حُٔلٞػ٤ش 

 ٖٓ هزَ هزَحء ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حألٍٝٝر٢.

ٔ٘ظـخص حُٜ٘خث٤ش إلؿَحءحص حهظزخٍ ٓالٓش طخٍٓش أػ٘خء طط٣َٞٛخ ُؼٔخٕ ٓالٓظٜخ. حُطوؼغ  ًُي،ػالٝس ػ٠ِ 

أ٣ًؼخ ػ٠ِ طؼو٤ق حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ٝطؼ٣ِِ حَُٓخُش حُٔظؼِوش رخُلٔخ٣ش ٖٓ أشؼش  حالطظخالصٝرخُظٞح١ُ ٓغ ًُي، طؼَٔ 

 طٞػ٤ق حَُحرؾ ر٤ٖ حالٓظٔظخع رخُشْٔ رؤٓخٕ ٝططز٤ن حُلٔخ٣ش ٖٓ أشؼش حُشْٔ. حُشْٔ ٖٓ هالٍ

، طؼي حٌُِٔٔش حُٔظليس ٓؼخالً ؿ٤ًيح. طظؤػَ كجش حُلٔخ٣ش حإلؿٔخ٤ُش ٖٓ أشؼش Piz Buinٗـخف  ء كٌَس أٝػق ػٖإلػطخ

حُٔز٤ؼخص ًٍٝطٜخ ر٤ٖ  رِـض حُظ٤ل٤ش، ك٤غرٌٍٝس حُطوْ حُز٣َطخ٤ٗش رخإلػخكش ا٠ُ حطـخٛخص حُؼطالص  ك٤ٜخحُشْٔ 

 (27)حُٔظليس. ك٢ ٓٞم حٌُِٔٔش  1525ٓخ٣ٞ ٤ُٞ٣ٝٞ

 :حُلٞحثي حُٔؼخكش

أطزق  ًخٗض حُلٔخ٣ش ٖٓ أشؼش حُشْٔ طؼ٢٘ حُلٔخ٣ش ٖٓ كَٝم حُشْٔكل٢ ك٤ٖ أطزق حُٔٔظٌِٜٕٞ أًؼَ ططِزًخ. 

حُٔطِٞد ػ٘ي حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ٓـخٍ أًزَ رٌؼ٤َ ٣ٔظي إلػخىس طٞحُٕ حُزشَس ٝٓ٘غ أ١ أػَ ُِظلْٔ أٝ ظٍٜٞ حُزوغ حُـِي٣ش 

 .أٝ كزٞد حُلٔخ٤ٓش
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حٓظـخد حُٔظ٘ؼٕٞ الكظ٤خؿخص حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ٖٓ هالٍ حالٓظلخىس ٖٓ ٓـٔٞػش ٓظ٘ٞػش ٖٓ حُوطخػخص حُٔظوظظش. ك٢ 

، 1555٪ طو٣َزًخ ٌٓ٘ ػخّ  55ر٘ٔزش  ٤شحُشٔٔ حُٔٔظلؼَحص ص، ُحىص هطخػخصحُٞال٣خص حُٔظليس ػ٠ِ ٝؿٚ حُوظٞ

ح٣ُِٔي ٖٓ حالرظٌخٍحص ٖٓ حٌُٔٞٗخص حُـي٣يس  ص+. ؿخء SPF100ًٍِ حُٔظ٘ؼٕٞ ػ٠ِ حُلٔخ٣ش حُؼخ٤ُش، رٔخ ك٢ ًُي 

 ٝحُٔ٘ظـخص ػخ٤ُش حُظو٤٘ش ٝحُٔ٘ظـخص حُظي٣وش ُِز٤جش.

 Parafarmaٗـخًكخ ك٢ حُٞال٣خص حُٔظليس ٖٓ هالٍ ٝحه٢ حُشْٔ  Denenesكووض حُؼالٓش حُظـخ٣ٍش حإلٓزخ٤ٗش 

Solar SPF50.َٝح١ٌُ ٣ُِػْ أٗٚ ٣ل٢ٔ ٖٓ ُٔؼخص ه٘ي٣َ حُزل ، 

 .رشَس أطلخد حألطٍٞ حُالط٤٘٤شًٔخ ٣ظْ طط٣َٞ آٌخ٤ٗخص ؿي٣يس ُظط٣َٞ حُٔ٘ظـخص ُٔوخٝف حُزشَس حُٔٞىحء ٝ

ح شًَش طظ٘ St Tropezىهِض  ًَ أشؼش ، ٓٞم حُلٔخ٣ش ٖٓ  ٤PZ Cussonsغ حُظخرٕٞ ، حُظ٢ حشظَطٜخ ٓئه

 حُشْٔ ربؽالم أٍٝ هؾ ُِؼ٘خ٣ش رخُشْٔ ػخ٢ُ حألىحء ٓغ ٓطخُزخص حُؼ٘خ٣ش رخُزشَس. هؾ

 5-SKU ًُٚي ٣ظ٤ِٔ رٌٕٔٞ  ، ٝرؼيحػ٘خٕ ٖٓ ٓ٘ظـخص حُـْٔ، ٝحػ٤ٖ٘ ٖٓ ٓ٘ظـخص حُٞؿMelanobronze   ٚٗ٣ٝوخٍ ا

ٛٞ حُلي  SPF20ػٞحَٓ كٔخ٣ش ػخ٤ُش ٖٓ حُشْٔ ُِٔ٘ظـخص ) ش حُظـخ٣ٍش٤ٖ. حهظخٍص حُؼال٣ٓللِ اٗظخؽ ح٤ُٔالٗ

 (25) ٣ُٝض حُظٞص ػ٠ِ حُظَؽ٤ذ ٝحُظٜيثش. Eٝك٤ظخ٤ٖٓ  Muru muruحألى٠ٗ( ُظؼ٣ِِ حُلٔخ٣ش ر٤٘ٔخ طٔخػي ُريس 

 ك٢ حُٞال٣خص حُٔظليس:ىٍحٓش 

 1521ا٠ُ  1522ٝٓ٘ظـخص ط٤َٔٔ حُزشَس ٖٓ  ٝحه٤خص ش٤ٔٔشٓخًٍخص 

ر٤ٖ ٓخ ٣وَد ٖٓ  1521ا٠ُ ٓخٍّ  1525طُظَٜ ٌٛٙ حإلكظخث٤ش ٗظخثؾ حٓظطالع طْ اؿَحإٙ ك٢ حُلظَس ٖٓ كزَح٣َ 

خ  ر٤ٖ ٌٛٙ حألػٞحّ حألٍرؼش ًَ ػخّك٢ رخُؾ أ٢ٌ٣َٓ  11555 ًٓ  خصٞحه٤ُِػ٠ِ حُؼالٓخص حُظـخ٣ٍش حألًؼَ حٓظويح

 ٤ش.حُشٔٔ

٤ٌ٣َٓش ا٠ُ حٓظويحّ ٓ٘ظـخص ٤ٗٞطَٝؿ٤٘خ ؿخُزًخ ك٢ ػخّ ٖٓ حألَٓ حأل %6، أشخٍص كٞح٢ُ ٝكوًخ ٌُٜح حالٓظطالع

 (1)حُشٌَ  .1521
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 1521ا٠ُ  1522هالٍ حألػٞحّ  ٗٔذ حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ك٢ ٓوخٍٗش ر٤ٖ رؼؼش شًَخص ػخ٤ُٔش : 1حُشٌَ 
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ٖٓ حُزخُـ٤ٖ حأل٤٤ٌ٣َٖٓ  11555ػ٠ِ ٓخ ٣وَد ٖٓ  1521ا٠ُ ٓخٍّ  1521ك٢ حُلظَس ٖٓ ٣٘خ٣َ أػ٤ي حالٓظز٤خٕ 

ًٝخٗض حُ٘ظ٤ـش  ٝٓ٘ظـخص ط٤َٔٔ حُـْٔ حُظ٢ ٣لؼِٜٞٗخ. ٢ٞحه٢ حُش٣ًَْٔٔ حُكٍٞ حُؼالٓخص حُظـخ٣ٍش ُٔ٘ظـخص 

 (1)حُشٌَ  Banana Boat. (21)ك٢ حُٔجش ٖٓ حُٔشخ٤ًٍٖ ٣لؼِٕٞ  7ٍد ٖٓ خٓخ ٣و ٓوظِلش ك٤غ

 

 1521-1ح٠ُ  1521-2: حٓظطالع حٓظٜالى حُٔٞحؽ٤ٖ٘ حأل٤٤ٌ٣َٖٓ ُِٞحه٤خص حُش٤ٔٔش ٖٓ  1حُشٌَ 
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ىحثٔخً ٓخ طِظِّ  ٝحُظ٢  Banana Boatػ٠ِ ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ كخُٝ٘خ ٓؼَكش هظخثض حُٔ٘ظؾ ح١ٌُ طٔظخُ رٚ  حالؽالعرؼي 

 وَحءحص:رظٔـ٤َ ٌٛٙ حُرخُظؼز٤َ ػٜ٘خ ك٢ أىر٤خطٜخ حُظ٣ٞٔو٤ش كؤ٘خ 

  SPF 30 

  ًطلض حُوَٝؽ  ٣ؼظخىُٕٝؼشخم ح٣َُخػش ٝحألكَحى حُ٘شط٤ٖ ح٣ٌُٖ  ػزخٍس ػٖ ٝحه٢ ش٢ٔٔ ٓظْٔ هظ٤ظخ

 حُشْٔ. أشؼش
 هل٤لش حُُٕٞ ٝٓٔخ٤ٓش طٔظض رَٔػش. 
  كٔخ٣ش ٝحٓؼش حُ٘طخم ٖٓ أشؼشUVA ٝUVB  ٣َ٣َّٓخً.ٓؼزظش 

  ىه٤وش 85ٓوخّٝ ُِؼَم ٝحُٔخء ُٔيس طظَ ا٠ُ. 

  (16) .)ٓظ٘ٞع ريٕٝ أ٢ًٔٝ رِٕ٘ٝ أٝ أًٝظ٤ً٘ٞٔخص( حُلٔخ٤ٓش حُـِي٣شآٖٓ ٖٓ ٗخك٤ش 

 حألىحء حُظ٣ٞٔو٢:

 :حُظ٣ٞٔو٢ حألىحء ٓلّٜٞ

 تحقٌق على الشركة فاعلٌة بمدى وثٌقا ارتباطا   ٌرتبط إذ الشركة، إلدارة الجوهرٌة المفاهٌم من التسوٌقً األداء ٌعد  

ٌ ف السوق فً والنمو واالستمرارٌة بالبقاء المتمث لة أهدافها  القدرة وزٌادة األداء لتحسٌن السوق ظروف مع والتك

  (6002 ،لفهادي ا (التنافسٌة

 ٝظ٤لش طٔؼ٠ حُظ٢ حُ٘ظخثؾ حُظ٣ٞٔو٤ش أٝ حُٔوَؿخص ػٖ ٣ؼزَإٔ حألىحء حُظ٣ٞٔو٢  (269ص، 2007حُـَرخ١ٝ، (٣َٟٝ

 ٓؼ٤٘ش. ٤ُ٘ٓش كظَس هالٍ طلو٤وٜخ ا٠ُ حُظ٣ٞٔن

 ٝحٌُلخءس حُلؼخ٤ُش ٜٓ٘خ ًٌَٝٗ ػي٣يس رٔلخ٤ْٛ ٣َطزؾ حُظ٣ٞٔو٢ حألىحء ٓلّٜٞ إٔ ا٠ُ رخإلشخٍس ٝهخّ

 حُ٘ٔٞ ٝطلو٤ن حُٔٞه٤ش ٝحُلظش حُٔز٤ؼخص كـْ ٣ُخىس شٌَ ك٢ حألٛيحف طلو٤ن ػ٠ِ حُويٍس ٢ٝٛ :حُظ٣ٞٔو٤ش حُلؼخ٤ُش

 ُِٔئٓٔش  حَُٔؿٞد
 ٖٓ ٌٖٓٔ هيٍ أًزَ طلو٤ن أٓخّ ػ٠ِ ٝحُٔوَؿخص حُٔيهالص ر٤ٖ حُٔؼ٠ِ حُؼالهش طلو٤ن ٢ٝٛ :حُظ٣ٞٔو٤ش حٌُلخءس

 حُٔيهالص ٖٓ ٌٖٓٔ هيٍ ٝرؤهَ حُٔوَؿخص
 حُوخطش حألٛيحف ُظلو٤ن ٓؼ٤ٜخ ٖٓ هالٍ ًُٝي كشِٜخ أٝ حُٔ٘ظٔش ٗـخف ٣ؼٌْ ىٍؿش حُظ٣ٞٔو٢ ٝرٌُي كبٕ حألىحء

 ػ٤ِٜخ كَع ح١ٌُ حألَٓ حُٔ٘ٞحص، ٌٛٙ حُٔ٘شآص ك٢ طٞحؿٜٜخ حُظ٢ ح٣َُٔؼش ظَ حُظـ٤َحص حُز٤ج٤ش ك٢ هظٞطخً  رٜخ،

 حالٓظـخرش ُٔظـ٤َحص ػ٠ِ حُويٍس ُؼٔخٕ طو٤٘خطٜخ ُظط٣َٞ طٞؿٜخً 

 .حألٛيحف ٝطلو٤ن حُز٤جش
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 (Gray, 2001) :حُٔظ٤ِّٔ حُظ٣ٞٔو٢ ُألىحء ٓلخط٤ق أٍرؼش ح٠ُ Kotler أشخًٍٔخ 

 ك٢ حُشًَش هيٍس ٝٓيٟ "ٝحُُٔٞػ٤ٖ حُٔـ٣ِّٜٖ، ،حُِرخثٖ، حُؼخ٤ِٖٓ " رْٜ ي٣ٝوظ :الوصالح أصحاب

َّف  حُٞطٍٞ ٝرخُظخ٢ُ ٍػخْٛ ا٠ُ ُِٞطٍٞ طٞهؼخطْٜ ٖٓ حألى٠ٗ حُلي ٝطٞك٤َ حكظ٤خؿخطْٜ، ا٠ُ حُظؼ

 .ُِشًَش حُٔٔظٟٞ حُؼخ٢ُ حألىحء ا٠ُ

 ػ٠ِ ٝحُظ٤ًَِ حألٓخ٤ٓش حُؼ٤ِٔخص اىحٍس ػ٠ِ حألىحء ػخ٤ُش حُشًَخص ط٤ًَِ ٣ِىحى :العولٍاخ إدازج

 .حُٔطِٞرش حَُػخ ؿخ٣خص طلو٤ن رٜيف حُٔ٘خكٔش، حُشًَخص طلؼِٚ رٔخ ٝٓوخٍٗظٜخ حُٔوظِلش حُٜٔخٍحص

 رخإلٌٓخ٤ٗخص ٓٞحءً  حُٔٔظٜيكش حُٔٞم ك٢ حُظ٘خك٤ٔش ح٤ُِٔس طلو٤ن ا٠ُ حُ٘خؿلش حُشًَخص طٔؼ٠ :الوْازد

 إلشزخع حُٞطٍٞ ٖٓ حُشًَش طظٌٖٔ هالُٜخ ٖٓ ٝحُظ٢ ُِشًَش حُـ٣َٛٞش رخُويٍحص أٝ حُٔظ٤ِٔس

 ٝحُٔؼِٞٓخط٤ش ٝحُٔخى٣ش حُزش٣َش حُٔٞحٍى طوظ٤ض هالٍ ٖٓ ًُٝي ٍػخْٛ، ٣ُٝخىسحُِرخثٖ،  حكظ٤خؿخص

 .حُشًَخص ك٢ حألػٔخٍ ؿَٞٛ طٔؼَّ ٝحُظ٢ حُٔ٘خٓزش

 ٝحػلش هطؾ ٝػغ ػ٠ِ هخىٍس ٗخؿلش كّؼخُش اىحٍس ا٠ُ طلظخؽ ٗخؿلش شًَش ًَ :الشسكح إدازج 

 رٜيف ُي٣ٜخ حُٔٞؿٞىس حُٔٞحٍى الٓظؼٔخٍ حُشًَش ك٢ حُؼخ٤ِٖٓ رٔشخًٍش ػ٤ِٔخطٜخ ط٘ظّْ ٝحٓظَحط٤ـ٤خص

 .حُظ٣ٞٔو٤ش ٝأٛيحكٜخ حٓظَحط٤ـ٤خطٜخ طلو٤ن

٣يكغ  ٓخ ٌٝٛح ػِٜٔخ ٍححٓظَٔ ك٢ طٔخْٛ حُظ٢ حال٣َحىحص ػ٠ِ ُِلظٍٞ أٓخ٤ٓخ ٓيهالً  حُظ٣ٞٔو٢ حألىحء ٝرخُظخ٢ُ ٣ؼظزَ

 حُزخكؼٕٞ ك٢ حهظِق ٝهي حُٔ٘ظٔش، ٣ـ١ٌ ح١ٌُ حُش٣َخٕ حَُث٢ٔ٤ رخػظزخٍٙ حُظ٣ٞٔو٢ رخألىحء حالٛظٔخّ ا٠ُ حُٔي٣َ٣ٖ

 ػ٠ِ حُٔ٘ظٔش هيٍس ٣ليى حألىحء كٔذ ٓٔظٟٞ ٌُٖٝ ك٢ حُ٘ظ٤ـش حُل٣ٌَش حُوِل٤خص حهظالف كٔذ حألىحء ٓلّٜٞ

حُٔ٘ظٔش  طالثْ ٓؼخ٤٣َ ٝكن حُٔوظِلش، أٗشطظٜخ ؽ٣َن ػٖ حُٔٞػٞػش أٛيحكٜخ طلو٤ن ك٢ ٝهخر٤ِظٜخ حٓظـالٍ ٓٞحٍىٛخ

 (17) ػِٜٔخ ٝؽز٤ؼش

 :حُظ٣ٞٔو٢ حألىحء ٤ٔشأٛ

 حُلظش حُٔٞه٤ش ٣ُخىس ك٢ ٝحُٔظٔؼِش حُٔ٘ظٔش أٛيحف رظلو٤ن ٓزخشَ رشٌَ ٣َطزؾ ًٞٗٚ ك٢ حُظ٣ٞٔو٢ حألىحء أ٤ٔٛش طزَُ

 .حُٔطِٞد حُٔٔظٟٞ ا٠ُ ًلخءطٜخ ٍٝكغ حُِرٕٞ ٍػخ ٝطلو٤ن حُٔظلووش حألٍرخف٣ُٝخىس 

 ح٢ٌُِ حألىحء ٖٓ ٣لٖٔ ٓٞف هخثالً إ حُٔلّٜٞ حُظ٣ٞٔو٢ حُظ٣ٞٔو٢ حُٔلّٜٞ حػظ٘ن)21ص، Jobber)،1551إٔ ًٔخ

 حألػَ ٛٞ هٞطٚ ػ٠ِ ٝحُي٤َُ هٞسٝاٗٔخ ٣ٔؼَ  ػخرَ ٓلّٜٞ ٓـَى ٤ُْ حُظ٣ٞٔن ًُي إٔ ُٜخ حُٔخ٢ُ حألىحء ًٌُٝي ُِٔ٘ظٔش

 إ ا٠ُ اػخكش حُٔٞه٤ش ٝكـْ حُٔز٤ؼخص، ٝحُلظش حَُرل٤ش ٓؼَ حألٓخ٤ٓش ص حُٔ٘ظٔشحٓئشَ ػ٠ِ ٣ظَطذ ح١ٌُ

 رَْٓ ريأص حُظ٢ حُؼخ٤ُٔش حُظـخٍس ٓ٘ظٔش ٤ٛٝٔ٘ش حالطظخالص رؼخُْ حُؼٍٞس حٌُِٔٛش رٔزذ حُؼخُْ ك٢ حُلخطِش حٍصٞحُظط

 ٓـخٍ ال ط٘خك٤ٔش ًز٤َس كًَش أٓخّ حُي٤ُٝش حُٔ٘ظٔخص ؿؼَ حُٞحهغ ٌٝٛح حٖٛ،َحُؼخ٢ُٔ حُ حالهظظخى١ حُ٘ظخّ ٓؼخُْ

 ٜٓ٘خ ٓؼ٤خً  ُرخثٜ٘خ ُيٟ ٤ً٘ٛش ٌٓخٗش ٝر٘خء حُظ٣ٞٔو٢ أىحثٜخ طل٤ٖٔ ا٠ُ طٔؼ٠ ٓٔخ ٣ـؼِٜخ ك٤ٜخ ، حُظـ٤َس ُِٔ٘ظٔخص

 ٓٞه٤ش ٓ٘خٓزش. كظش ٌُٔذ

 ٢ِ٣: رٔخ طٌٖٔ حُظ٣ٞٔو٢ حألىحء أ٤ٔٛش إ( Aquilano ،2003)ر٤٘ٔخ ٍأٟ 
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 .ألٛيحكٜخ حُشًَش حٗـخُ ٓيٟ ٓؼَكش .1

 ٝحطوخً حُظوط٤ؾ ػ٤ِٔخص ك٢ الٓظويحٜٓخ حُشًَش ك٢ حإلىح٣ٍش حُٔٔظ٣ٞخص ُـ٤ٔغ حٌُخك٤ش حُٔؼِٞٓخص طٞكَّ .2

 .ػ٢ِٔ أِٓٞد ٝكن حُٔ٘خٓزش حُوَحٍحص

 .حُشًَش ٍٓخُش رظط٣َٞ ًل٤ِش ٓؼخ٤٣َ ٝػغ ػ٠ِ حُٔٔخػيس .3

 .حُٔ٘خٓذ حُؼَٔ ٌٓخٕ ك٢ ٝٝػؼٜخ ٝحُٔؼَكش ٝحُٜٔخٍس حُوزَس طٔظِي حُظ٢ حُؼ٘خطَ ًشق .4

 .حُٔوظِلش حُشًَش أهٔخّ ؿ٤ٔغ ر٤ٖ ٝحُظ٤ٔ٘ن حُظؼخٕٝ ٖٓ حُظؤًي .5

 .ُٔؼخُـظٜخ ٣ِِّ ٓخ ٝحطوخً حألهطخء طشو٤ض .6

 .حُلخػِش حُظل٤ٔ٘خص اؿَحء ػ٠ِ ٣ٔخػي حُشًَش أهٔخّ ُـ٤ٔغ حُظ٣ٞٔو٢ ُألىحء حُٔٔظَٔس حَُهخرش طٞك٤َ .7

 إٔ حألىحء ًٔخ كشِٜخ أٝ ٝهططٜخ هَحٍحطٜخ ك٢ حُٔ٘شآص ٗـخف ُز٤خٕ ْٜٓ ٗشخؽ حُظ٣ٞٔو٢ حألىحء إٔ طويّ ٣الكع ٓٔخ

 ًحص حُلخػَ ٓٔخُش حُظ٣ٞٔو٢ ٝحألىحء أٛيحكٜخ، طلو٤ن ك٢ ٝٓٔخػيطٜخ حُٔ٘ظٔش ٓٞحٍى حٓظـالٍ ػٖ حُظ٣ٞٔو٢ ٣ؼزَ

 حُٔ٘خك٤ٖٔ ه١ٞ اُحء ًَِٓ ك٢ ٣ٝـؼِٜخ ٓ٘خكغ ٖٓ ُٜخ ٣لون ُٔخ حُٔظـ٤َس حُظَٝف حُز٤ج٤ش ظَ ك٢ ُِٔ٘ظٔخص أ٤ٔٛش

 ٝٝهض ٓخى٣ش ٝهيٍحص رش٣َش ٓٞحٍى ا٠ُألٗٚ ٣لظخؽ  ِٜٓش ٤ُٔض طلو٤وٚ ػ٤ِٔش إٔ اال ُٜخ، حُظ٘خك٤ٔش ح٤ُِٔس ٣ٝلون

 ٝأىحثْٜ حُٔ٘خك٤ٖٔ ٓظخرؼش أٝػخع ػٖ كؼالً  حُِرخثٖ ٝطٞهؼخص ٝأًٝحم ٍٝؿزخص ُلخؿخص ٓٔظَٔس ٝٓظخرؼش ٝطزَ

 (28) .حُظ٣ٞٔو٢

 

 :ٓئشَحص ه٤خّ حألىحء حُظ٣ٞٔو٢

 الحصح السْقٍح: -2

 .٢ٛ حُ٘ٔزش ٖٓ حُٔٞم ح٢ٌُِ أٝ ؿِء ٖٓ حُٔٞم ح١ٌُ ٣ظْ هيٓظٚ

 ػٜ٘خ رؤٜٗخ ٓز٤ؼخص حُشًَش ٓؤٞٓخً ػ٠ِ ٓز٤ؼخص حُٔـٔٞػش ًخِٓش.٣ٌٖٝٔ حُظؼز٤َ 

Farris, et. al, 2010)) 

٣ُخىس حُلظش حُٔٞه٤ش ٢ٛ ٝحكيس ٖٓ أْٛ أٛيحف حألػٔخٍ، ٝح٤ُِٔس حَُث٤ٔ٤ش الٓظويحّ ٓو٤خّ حُلظش ٝطؼي 

حُٔئشَحص حُـ٤يس حُٔٞه٤ش ٢ٛ ُو٤خّ أىحء أػٔخٍ حُشًَخص، ٣ٝؼظزَ ٗظ٤ذ حُٔ٘ظٔش ٖٓ ٓز٤ؼخص حُٔٞم أكي 

ُِلٌْ ػ٠ِ ط٘خك٤ٔظٜخ ٝٓيٟ طلو٤وٜخ ألٛيحف حُ٘ٔٞ ٝحالٓظَٔحٍ ٌٝٛح ٓخ حًيطٚ حُؼي٣ي ٖٓ حالرلخع 

((Armstrong , Green,2007 

ك٤غ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُٜيف ٓالثٔخً اًح ًخٕ حُٔٞم ٣٘ٔٞ ًٝخٕ ٛ٘خى كَطش ٓٔظوز٤ِش طٔؼ٠ ا٠ُ حؿظ٘خٜٓخ )حُظلٖ، 

 (195ص  2998

حُٞؽ٤٘ش إٔ طٌٕٞ ًحص ٍرل٤ش آ٤ٗش ٌُٜٝ٘خ ؿ٤َ هخىٍس ػ٠ِ حالكظلخظ رخُٔ٘خكٔش طـخٙ ًٔخ ٣ٌٖٔ ُِٔ٘ظٔخص 

 (78، ص1558طل٣ََ حُظـخٍس أٝ رٔزذ أكٍٞ حُٔٞم )ُلٍٞ، 
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ٝػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى كخُش طٞحُٕ طؼظْ حُٔ٘خكغ ػٖٔ هطخع ٗشخؽ ١ً اٗظخؽ ٓظـخْٗ كبٗٚ ًِٔخ ًخٗض حُظٌِلش 

خ٤ُق ٓ٘خك٤ٔٚ، ًِٔخ ًخٗض كظظٚ حُٔٞه٤ش أًزَ ًٝخٗض حُٔ٘ظٔش أًؼَ حُلي٣ش ُِٔ٘ظٔش ػؼ٤لش رخُو٤خّ ا٠ُ طٌ

 (.78ص، 1558ٍرل٤ش ٓغ حكظَحع طٔخ١ٝ حالٍٓٞ حألهَٟ )ُلٍٞ، 

، 2998،ٕكٌِٔخ ًخٗض حُٔ٘ظـخص حُظ٢ طويٜٓخ حُٔ٘ظٔش أهَ ؿخًر٤ش ًِٔخ ػؼلض كظظٜخ حُٔٞه٤ش )كيحى، ٣ٞٓيح 

 (215ص

 الستحٍح -2

 (.518ص، chandra ،2997ووٜخ حُٔ٘ظٔش ه٤خٓخً رخُٔ٘خك٤ٖٔ )حَُرل٤ش: ٓٔظٟٞ حألٍرخف حُظ٢ طل

 ٍحالٓظؼٔخ ػ٠ِ حُؼخثي حإلؿٔخ٢ُ، حَُرق ٛخٓش :ك٢ طظٔؼَ حَُرل٤ش ٓوخ٤٣ْ حُؼي٣ي ٛ٘خى إٔ ا٠ُ حإلشخٍس ٝطـيٍ

 (171ص، 2011،ّ)٣ًَُخ، ػِح

 الٓظؼٔخٍحطْٜ ك٢ حُٔ٘ظٔش(ٝطؼظزَ حَُرل٤ش ه٤خّ ُِؼخثي ك٢ طٍٞس حألٍرخف حُظ٢ ٣لظَ ػ٤ِٜخ )حُٔٔخ٤ٖٔٛ 

 (.252ص، ٢ٛٝArmstrong ،1551 ٓٞػلش ك٤ٔخ ٢ِ٣ )

ػخثي كوٞم ح٤ٌُِٔش: طٞػق ٌٛٙ حُ٘ٔزش ٍرل٤ش حُٔ٘ظٔش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رَأّ حُٔخٍ ح١ٌُ ٣ويٓٚ ٓالى حُٔ٘ظٔش  -2

 )حُٔٔخ٤ٖٔٛ(
حٌُلخءس حُظ٢  ػخثي ٍأّ حُٔخٍ: طٜيف ٌٛٙ حُ٘ٔزش ا٠ُ طوي٣ْ حُٔؼِٞٓخص ػٖ أىحء حُٔ٘ظٔش رخُظ٤ًَِ ػ٠ِ -1

 (19) ٣ٔظويّ ٓؼٜخ ٍأّ حُٔخٍ.

 زضا الزتْى: -3

 :ٕٞرٓلّٜٞ ٍػخ حُِ

ط٘خٍٝ ًَ ٖٓ حُؼِٔخء ٝحُٔظوظظ٤ٖ ك٢ ٓـخٍ حُظ٣ٞٔن ٝٓوي٢ٓ حُويٓخص ٌٓ٘ كظَس ؽ٣ِٞش أ٤ٔٛش ٍػخ 

 حالٓظؼٔخٍ. حُِرخثٖ، كٜٞ ٣ْٜٔ ك٢ ٣ُخىس حُلظش حُٔٞه٤ش أل١ ٓ٘ظٔش أػٔخٍ، ٝك٢ حُؼخثي ػ٠ِ

 حُؼِٔخء. ٖٓ ػي٣ي هزَ ٍػخ حُِرٕٞ ٖٓٝهي طْ طؼ٣َق 

ٖٓ حُظٞهؼخص ٢ٛٝ طش٤َ ح٠ُ  (disconfirmation) ٝأؿ١َ ػ٤ِٚ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُزلٞع ٓٔظ٘ي٣ٖ ك٢ ًُي ػ٠ِ ٗظ٣َش

إٔ حهظ٘خع حُِرٕٞ أٝ ػ٘يٓخ ٣شؼَ إٔ أىحء حُٔ٘ظؾ حٝ حُويٓش ٣ٔخ١ٝ أٝ أًؼَ ٓٔخ ًخٕ ٓظٞهؼخ ٓ٘ٚ ًخٕ ٛ٘خى ٍػخ 

ٝحَُػخ ٛٞ طِي حُـٜٞى حُظ٢  .ٕ حُ٘ظ٤ـش ػيّ ٍػخ حُِرٕٞبك ، حُِرٕٞ ىحء أهَ ٖٓ طٞهؼخصألحُِِرٕٞ. ٌُٖٝ اًح ًخٕ 

طوّٞ رٜخ حُٔ٘ظٔش ُِٞهٞف ػ٠ِ ٓيٟ ٍػخ ُرخثٜ٘خ ػٔخ طويٓٚ ُْٜ ٖٓ هيٓخص ٝرَحٓؾ رٜيف اؿَحء حُظؼي٣الص 

ك٤ٔخ  غ ٝحُلجش حُظ٢ طويٜٓخ.حُٔئ٤ٔٓش ٝحُزَحٓؾ حُالُٓش رل٤غ طظزق أًؼَ حٓظـخرش الكظ٤خؿخص ٝططِؼخص أكَحى حُٔـظٔ

حَُػخ ٛٞ حالٗطزخع رخٌُٔخكؤس أٝ ػيٜٓخ ُوخء حُظؼل٤خص حُظ٢ ٣ظلِٜٔخ حُِرٕٞ ػ٘ي  Fheth Howard, ٝطق ًَ ٖٓ
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كؼَكخ حَُػخ رؤٗٚ حُلٌْ ػ٠ِ ؿٞىس حُٔ٘ظٞؽ حُ٘خطؾ ػٖ    Coll et, Zeithimal حٓخ). Daniel ,1552: 11حُشَحء)

طو٤٤ْ ٣ؼزض رخٕ حُظـَرش ًخٗض ػ٠ِ حُٔيٍى حألهَ  Hunt ٝػَكٚ ٢.ٓش ٝحالىحء حُلؼِٓوخٍٗش ر٤ٖ طٞهؼخص حُِرٕٞ ُِوي

 .ٌٕٞطٓؼِٔخ ًخٕ ٖٓ حُٔلظَع إٔ 

 .٣ظَٜ حُِرٕٞ ٍػخٙ ٖٓ ػيٓٚ رخالػظٔخى ػ٠ِ هزَطٚ حُٔظَحًٔش رخُظؼخَٓ ٓـغ حُٔ٘ظٔـخص حُظـ٢ طؼَٔ رـ٘لْ حُوطـخع

(15) 

  :أ٤ٔٛش ه٤خّ ٍػخ حُِرٕٞ

٤ٔٛش ًز٤َس ٌُح طلظخؽ ؿ٤ٔغ حُٔ٘ظٔخص حَُحؿزش ك٢ طلو٤ن حالٓظَٔحٍ ٝحُ٘ٔٞ ك٢ حُٔٞم ه٤خٓٚ، ٣ٌظٔذ ٍػخ حُِرٕٞ ح

اً إ ٍػخ حُِرخثٖ ٛٞ ٓٞػٞع رخُؾ حأل٤ٔٛش ُظلو٤ن حُ٘ـخف ك٢ أ١ حألػٔخٍ ٓٞحء حُظو٤ِي٣ش أٝ ػزَ حإلٗظَٗض ٝطزَُ 

 ٕ ٖٓ هالٍ ح٥ط٢:ح٤ٔٛش ه٤خّ ٍػخ حُِرٞ

 حُٔ٘ظٔخص.و٤ن أٛيحف ٣ٔخػي ك٢ طشو٤ض أٓزخد ػيّ طل -

 .حُٔويّ أٝ حُٔ٘ظؾ ٓؼَكش َٛ إ حُلجش حُٔٔظٜيكش هي حٓظلخىص ٖٓ حُويٓش - 

 .٣ٔخػي حُٔشَك٤ٖ ػ٠ِ آٌخ٤ٗش ط٤ٓٞغ ٗطخم حألٗشطش ٝحُويٓخص حُظ٢ طويٜٓخ حُٔ٘ظٔش ك٢ ُظشَٔ ٓـظٔؼخص أهَٟ - 

 .حُٔ٘ظٔشطـ٘ذ طٌَحٍ ٗلْ حألهطخء ك٢ حألٗشطش ٝحُويٓخص حُظ٢ ٓٞف طويٜٓخ  - 

 .ٓؼَكش حًح ًخٕ ٗٔؾ حإلىحٍس حُٔظزغ ٣لون ٍػخ حُِرخثٖ حّ ٣لظخؽ ا٠ُ َٓحؿؼش - 

(15) 

 (QFDًخطـخٙ ُؼَٔ حُظظ٤ْٔ حُٔطِٞد ٝكن ؽ٣َوش ٗشَ ٝظ٤لش حُـٞىس )ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٤ٓظْ حػظٔخى ٍػخ حُِرخثٖ 

 ٣ش.٤ٌٔش حُٔز٤ؼخص حُشَُٜػْ ٓظو٤ْ حُ٘ظخثؾ رؼي ؽَف حُٔ٘ظؾ ر٘خء ػ٠ِ ٓوخٍٗش 
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 حُؼ٢ِٔ ُِزلغ حإلؽخٍحُلظَ حُؼخُغ: 

 هظخثض حُٔ٘ظؾ:

 حُٔٞحى حُلؼخُش:

 حداها فً المنتج المدروس:إتم تحدٌد أربعة بدائل كمواد فعالة ٌمكن استخدام 

2. Tinosorb S and M 

وٌمكنه الحماٌة من  شهرة،أحد أكثر المكونات األوروبٌة  Tinosorb S ٌعتبر توجد فً واقٌات الشمس الكٌمٌائٌة

 Tinosorb ٌساعدحٌث  ٌة للوقاٌة من أضرار أشعة الشمسأحد المكونات المثال ٌجعله مماUVAو UVB أشعة

ا على تثبٌت مرشحات واقٌة من الشمس األخرى وٌسمح بتركٌزات تصل إلى   .بالمائة 01أٌض 

ا ما ٌتم إضافة   وال ٌزال ٌتعٌن ربطه بأي عوامل خطورة عالٌة.المكون إلى واقً الشمس لتعزٌز كفاءته هذا غالب 

1. Octinoxate 

أًٝظ٤ً٘ٞٔخص ٓٔظض شخثغ ٝه١ٞ ُألشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش ، ٓٔخ ٣ؼ٢٘ أٗٚ كؼخٍ ,  طٞؿي ك٢ ٝحه٤خص حُشْٔ ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش

، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞكَ ًالٛٔخ كٔخ٣ش ٝحٓؼش حُ٘طخم ػي حُلَٝم ٍ أشؼش حُشْٔ. ا٠ُ ؿخٗذ أكٞرِٕ٘ٝك٢ حُٞهخ٣ش ٖٓ أػَح

 ٝحُش٤وٞهش.

 .(حُٔخثشك٢  ٣7.5ُٔٔق رخٓظويحّ ٌٛح حٌُٕٔٞ ك٢ حُظ٤ًَزخص )طظَ ا٠ُ 

1. Avobenzone 

٣ٝظْ حإلرالؽ ػٜ٘خ ػ٠ِ أٜٗخ  UVAُلـذ حُ٘طخم حٌُخَٓ ألشؼش ٚ ٣ش٤غ حٓظويحٓ، ح٤ٔ٤ٌُخث٤شطٞؿي ك٢ ٝحه٤خص حُشْٔ 

 "ؿ٤َ ٓٔظوَس" ك٢ ٝحه٤خص حُشْٔ حُل٣ِ٤خث٤ش.

ؿخُزًخ ٓخ ٣ظْ اهَحٗٚ رٌٔٞٗخص أهَٟ )ٓؼَ  ٌٛح،حٌُٕٔٞ رٔلَىٙ ٣ِػِع حالٓظوَحٍ ػ٘ي طؼَػٚ ُِؼٞء. ٌُٔخكلش 

mexoryl ُظلو٤ن حالٓظوَحٍ ك٢ )avobenzone 

ٌُٖٝ ك٢  حُظلي٣ي،٣ظْ حٓظويحّ أكٞرِٕ٘ٝ ٓغ أ٤ًٔي حُِٗي ٝػخ٢ٗ أ٤ًٔي حُظ٤ظخ٤ّٗٞ ػ٠ِ ٝؿٚ  حُزِيحٕ،ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ 

 ال ٣ُٔٔق رٌٜح ح٣ُِٔؾ. ٔظليس،حُحُٞال٣خص 
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كبٗٚ ؿخُزًخ ٓخ ٣ظْ ىٓـٚ ٓغ ٓٞحى ٤ٔ٤ًخث٤ش أهَٟ ألٕ  حُ٘طخم،ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٝؿٞىٙ ك٢ ٝحه٤خص حُشْٔ ٝحٓؼش 

رخُٔخثش ٖٓ هيٍحطٚ ػ٠ِ حُظظل٤ش ك٢ ؿؼٕٞ ٓخػش ٖٓ حُظؼَع  95ا٠ُ  55أكٞرِٕ٘ٝ ك٢ كي ًحطٚ ٤ٓلوي ٓخ ر٤ٖ 

 ُِؼٞء.

ك٢  1( إٔ ٌٛح حٌُٕٔٞ آٖٓ ٌُٝ٘ٚ ٣و٤ي ٓويحٍ حُظ٤ًَِ ر٘ٔزش FDAطؼظزَ اىحٍس حُـٌحء ٝحُيٝحء ) حُٔظليس،ك٢ حُٞال٣خص 

 حُٔخثش ك٢ ط٤ًَزخص ٝحه٤ش ٖٓ حُشْٔ.

1. Titanium dioxide 

خ ػ٠ِ أٜٗخ ، ٝحُٔخى٣شٝؿيص ك٢ ٝحه٤خص حُشْٔ  ًٓ ٛ٘خى ٗٞػخٕ ٖٓ حٌُٔٞٗخص حُٞحه٤ش ٖٓ حُشْٔ حُٔؼظَف رٜخ ػٔٞ

ًٝالٛٔخ ٖٓ ٌٓٞٗخص ٝحه٤ش ٖٓ حُشْٔ.  حأل٤ٌ٣َٓش،ٖٓ هزَ اىحٍس حُـٌحء ٝحُيٝحء  ،GRASEأٝ  ٝكؼخُش،آٓ٘ش 

أ٣ًؼخ إٔ اىحٍس حُـٌحء ٝحُيٝحء ُٖ طَحهذ ٓ٘ظـخص حُٔظخىٍ حُٔٞػٞهش رٌٜٙ  GRASE)ٓالكظش: طؼ٢٘ ط٤ٔٔش 

 حٌُٔٞٗخص.(

َؿْ ٖٓ أٗٚ ال ٣لـذ حألشؼش كٞم ٣ؼَٔ ًَٔشق ُألشؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش ٝحٓغ حُط٤ق )ػ٠ِ حُ حُظ٤ظخ٤ّٗٞ،ػخ٢ٗ أ٤ًٔي 

 (.A1حُز٘لٔـ٤ش حُط٣ِٞش 

 6ٝحكوض اىحٍس حُـٌحء ٝحُيٝحء حأل٤ٌ٣َٓش ػ٠ِ حٓظويحّ ػ٘خث٢ أ٤ًٔي حُظ٤ظخ٤ّٗٞ ك٢ حألؽلخٍ ح٣ٌُٖ ط٣ِي أػٔخٍْٛ ػٖ 
 ٝطظَٜ حألرلخع أٗٚ أًؼَ أٓخًٗخ رشٌَ ػخّ ٖٓ ٝحه٤خص حُشْٔ حألهَٟ ػٖ ؽ٣َن حُظؼَع ُِزشَس. أشَٜ،

ٝحُٔٔخك٤ن  ًٝ ػخَٓ حُلٔخ٣ش٤ٌٔخؽ حٌُٛح حٌُٕٔٞ ال ٣وظظَ ػ٠ِ ٝحه٢ حُشْٔ. ٣ٌٖٔ حُؼؼٍٞ ػ٤ِٚ أ٣ًؼخ ك٢ 

 (12)حُٔؼـٞؽش ٝحُٔٔظلؼَحص ٝٓ٘ظـخص حُظز٤٤غ.

 

 :٣ٌَُِْ حُي٤٘ٛش حُطز٤ؼش

 طْ طلي٣ي ػالع ريحثَ ٌُٜٙ حُٔظـ٤َ:

 ط٤ـش ٣ُض ك٢ ٓخء: .2

ٓلزش ُِٔخء َٝٓكِش  ؽٍٞص أٍرغ َٓحكَ طظٌٕٞ ٖٓ َٓكِش أٗظٔش ًح٣ش حُز٣ٍِٞش رشٌَ ػخّ ٢ٛ طًٍٞحص ح٤ُٜخًَ حُ 

ٓلزش ُِيٕٛٞ. حألٍٝ هخىٍ ػ٠ِ حالػظٔخى ػ٠ِ هطز٤ش حُٔٞحى حُوخكؼش ُِظٞطَ حُٔطل٢ ُيٓؾ ٤ًٔش ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُٔخء  ؽٍٞ

 طٍٞش حُظٔخٓي )هخٍؿ٢(. طؼَٔ َٓكِر٤ٖ حُظلخثق ٝإلطالف ح٣ُِٔي ٖٓ ح٤ُٔخٙ حُٔخثزش )حَُٔكِش حُؼخُؼش( ًطٍٞ ٓ

حُٔلّٜٞ طالك٤ظٚ ُِظ٤ًَزخص حُٔلزش ُِيٕٛٞ ػ٠ِ حٓظوَحٍ حَُٔكِش )حُيحه٤ِش( حُٔشظظش )حَُٔكِش حَُحرؼش(. أظَٜ ٌٛح 

 حُظ٢ طْ اٗشخإٛخ رٞحٓطش هخكؼخص حُظٞطَ حُٔطل٢ حأل٤ٗٞ٣ش ٝؿ٤َ حأل٤ٗٞ٣ش. )٣ُض ك٢ ٓخء(٣ش ك٢ ٣ًَٔخص طٍٞحُ

 ط٤ـش ح٣ٌَُْ حٌُٔرٌد: .1
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)ٓخء ك٢ ػٖ ؽ٣َن اػخكش حُٔخء أٝ ا٠ُ ٣ًَٔخص  )٣ُض ك٢ ٓخء(٣ِٜخ آخ ا٠ُ ٣ًَٔخص حُوظخثض حُظ٢ ٣ٌٖٔ طلٞ

ش ًحص هخر٤ِش ٓليٝىس ُالٗظلخم ٓغ ٌٓرٌر٣ش ؽٍٖٞٓ ر٤٘ش  طٍٞحألٓخ٤ٓش ٖٓ حُ ربػخكش ح٣ُِض. طظٌٕٞ ٤ٛخًِٜخ ٣ُض(

ٓليٝى ُِٔخء. ك٢  ( ٓغ حٗظلخم ؿ٤َ)٣ُض ك٢ ٓخءحُٔخء ٤ٌَٛٝ ؿَ ٓلذ ُِٔخء )٣ٌٖٔ ٓوخٍٗظٚ رظ٤ًَذ ٣ًَٔخص 

 .حٌُٔرٌد٣ْ حُٔ٘ظلن حُٔٔخص حألٓخ٤ٓش ُٔؼَ ٌٛح حٌَُ ٌٔرٌدحُ طٍٞ، ٣ٔؼَ ٤ٌَٛ حُٓلظٟٞ ٓخث٢ ٓؼظيٍ

ُِٔخء  حُٔلذطٍٞ ظؼوْ ؽٍٞ ح٣ُ، حُٔخءٖٓ حُظول٤ق  ٝػ٘يك٢ ٓخء  ٣ُض ٣ًَْ ٗظخثؾ، طظَٜ ػ٘ي حُظول٤ق رخ٣ُِض

  .٣ُض ك٢ ٓخءرشٌَ اػخك٢ ٓٔخ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ٣ًَْ 

  :ك٢ ٣ُض ٓخء ط٤ـش .1

أرٔؾ حألٗظٔش ك٤ٔخ ٣ظؼِن ر٤ٜخًَ حُـَ حُـ٣َٝش: ٣ظْ طؼز٤ض هطَحص حُٔخء رٞحٓطش ؽزوش )ؽزوخص( حُلخػَ رخُٔطق. ٣ظْ 

٣ش ػالػ٤ش حألرؼخى طظٌٕٞ ٖٓ رخٍحك٤٘خص ر٣ٍِٞش أٝ ٓٞحى ى٤٘ٛش ؽ٣ٍُِٞظ٤ش حُٔظٔخٌٓش رٞحٓطش شزٌش طو٣ٞش حَُٔكِش ح

 (11) ر٣ٍِٞش.

 حُِٕٞ:

 يحثَ ٍث٤ٔ٤ش ٌُٜح حُٔظـ٤َ ٢ٛٝ:ر طْ طلي٣ي ػالع

 حُِٕٞ حُشلخف: .2

 ٝٛٞ ػزخٍس ػٖ ُٕٞ شلخف ال ٣ـ٤َ أ١ ٖٓ حُيٍؿش ح٤ُِٗٞش ُِزشَس 

 حُِٕٞ حألر٤غ: .1

 ٝٛٞ ػزخٍس ػٖ ُٕٞ حر٤غ ٣ؼَٔ ػ٠ِ طلظق حُزشَس ىٍؿش ػٖ ُٜٞٗخ حُطز٤ؼ٢

 حُِٕٞ حُز٤ؾ: .1

 ٝهي طْ طو٤ْٔ حُِٕٞ حُز٤ؾ ح٠ُ ػالع ىٍؿخص

 

 :)ٖٓ ك٤غ حٌُؼخكش( ط٤ـش ح٣ٌَُْ

 ط٤ؾ ُِٔ٘ظؾ حُٔيٍّٝ ٢ٛٝ ريحثَ طْ طلي٣ي ػالع

 حٌُؼخكش ٣َٓغ حالٓظظخص  ق٣ًَْ: هل٤ٓٞكض  .2

 ٣ًَْ: ًؼ٤ق حُوٞحّ ٣ؼط٢ ؽزوش ًؼ٤لش ػ٠ِ حُٞؿٚٛخٍى  .1

 ٝٓط٤خً ر٤ٖ حُزي٤ِ٣ٖ .1
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 ػخَٓ حُلٔخ٣ش حُٔيٕٝ ػ٠ِ حُؼزٞس:

 ٓ٘وّٞ ٛ٘خ رخالهظ٤خٍ ر٤ٖ ػالع ريحثَ:

ٖٓ ك٤غ حػظٔخىٙ ػ٠ِ طَح٤ًِ  ٣ؼظزَ ٌٛح حُ٘ٞع أػ٠ِ طٌِلش SPF) 255ٝ  55ػخَٓ كٔخ٣ش َٓطلغ )ر٤ٖ  .2

% ػٖ ػخَٓ حُلٔخ٣ش 1-1ر٤٘ٔخ ٣ؼزَ ػٖ ٣ُخىس كؼ٤ِش ك٢ حُلٔخ٣ش ط٣ِي ر٘ٔزش ر٤ٔطش  ٓٞحى كؼخُش أػ٠ِ

 (.SPF 55ٝ  15حُٔظٞٓؾ ) ر٤ٖ 

٘ٞع ٓظٞٓؾ حُظٌِلش ٖٓ ٗخك٤ش طَح٤ًِ حُٔٞحى حُلؼخُش ( ٣ؼظزَ ٌٛح حSPFُ 55ٝ  15ػخَٓ كٔخ٣ش ٓظٞٓطش )ر٤ٖ  .1

 ٣ؼٖٔ كٔخ٣ش ٝحٓؼش ٖٓ ٓـخٍ حُط٤ق حُش٢ٔٔ. ٓشٝ ٛٞ رلٔذ ىٍح حُيحهِش ك٢ ط٤ًَزظٚ
ٝػخىس ٣ٔظويّ ػٖٔ ٣ًَٔخص ( ٣ظ٤ِٔ ٌٛح حُ٘ٞع رظٌِلظٚ حُٔوزُٞش SPF 15-25ػخَٓ كٔخ٣ش ر٤ٔطش )ر٤ٖ  .1

. ٣لَٔ ٌٛح حُ٘ٞع ه٤ٔش ؿ٤َ ًلٞحثي ػخ٣ٞٗش ٌُٜٙ حُٔ٘ظـخصطـ٤ِ٤ٔش ؿ٤َ ٓظوظظش رخُلٔخ٣ش حُش٤ٔٔش ٝ اٗٔخ 

 ًخك٤ش ُِلٔخ٣ش حُشخِٓش ٖٓ أشؼش حُط٤ق حُش٢ٔٔ.

 

  :ٍؿزخص حُِرخثٖ

 :ٓ٘غ حكَٔحٍ ٝط٤ٜؾ حُزشَس .2

طؼي ٖٓ أْٛ أٓزخد حٓظويحّ ٓ٘ظؾ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ ، طٌؼَ ٌٛٙ حُلخؿش ػ٘ي أطلخد حُزشَس حُلٔخٓش ٝ ًٌُي 

ٍَ ٖٓ كخالص  ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ ٌٛٙ حُلخُش ؿخُزخً حألشوخص ح٣ٌُٖ ٤ُْ ػٖٔ ػخىحطْٜ ح٤ٓٞ٤ُش  حُزشَس حُز٤ؼخء.ك٢ ًؼ٤

 حُوَٝؽ ا٠ُ أشؼش حُشْٔ )حُظؼَع حُٔلخؿت(.

 :ٓ٘غ حُظظزـخص ٝحَٓٔحٍ حُزشَس .1

حَُٝط٢٘٤ ألشؼش طٌؼَ ػ٘ي أطلخد حُزشَس حُٔظٞٓطش , ًٌُٝي حُزشَس حُي٤٘ٛش. أٝ ػ٘ي حُظؼَع حُٔٔظَٔ 

 حُشْٔ.

 :ٖٓ أشٌخٍ حُلٔخ٤ٓش ٔزذ رؤ١ّ ػيّ حُظ .1

حُٔٞحى حُلؼخُش ًحطٜخ حُظ٢ طلَٔ أػَ حُلٔخ٣ش حُش٤ٔٔش ٢ٛ ٖٓ أْٛ ٓٔززخص كَؽ حُظلْٔ حُـِي١ ًُٝي ُٔخ هي 

 ٣وِلٚ طلٌي ٌٛٙ حًَُٔزخص ػ٠ِ ٓطق حُزشَس ٝٓخ٤ٛش حٌُٔٞٗخص حُ٘خطـش ػٖ ٌٛح حُظلٌي. 

 :حُظلش حُطز٤ش ُِٔ٘ظؾ .1

ًؼ٤َحً ٓخ ٣َؿذ حُ٘خّ كٔذ حُيٍحٓش إٔ ٣ٌٕٞ ُٔ٘ظؾ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ حُٔٔظويّ ٖٓ هزِْٜ طلش ؽز٤ش )ًٌٞٗٚ 

ظ٘ؼش ُٚ ٢ٛ شًَش ؿِي١ ٓؼالً ، أٝ إٔ طٌٕٞ حُشًَش   ح٣ُٔظَف ٖٓ هالٍ ٝطلش ؽز٤ش ٖٓ هزَ ؽز٤ذ 

 ظؾ ٖٓ حُظ٤ي٤ُخص كظَحً.حالٓظز٤خٕ حُٔـَٟ ٓ٘الكع إٔ حُـخُز٤ش حُؼظ٠ٔ طوّٞ رشَحء حُٔ٘ ىٝحث٤ش( ٝ رلٔذ 
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 :ُٕٞ ٓ٘خٓذ ٝٓوزٍٞ .5

ك٘ٔزش ؿ٤يس طلؼَ اػخكش ٣ًَْ أٓخّ ٣ؼط٢ ُٞٗخً  ؿزشً ك٢ حالٓظلخىس حُؼخ٣ٞٗش ٖٓ ٓ٘ظؾ حُٞحه٢ حُش٢ٍٔٔ

 ٓوزٞالً ُٔ٘ظؾ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ.

 :ؽٍٞ ٓيس حُظؤػ٤َ .6

هَٝؿْٜ ا٠ُ حُؼَٔ رٔخ إٔ حٌُؼ٤َ ٖٓ حألشوخص ٣وٕٞٓٞ رٞػغ ٣ًَْ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ َٓس ٝحكيس كوؾ هزَ 

كؤطزق ٖٓ حَُؿزخص حألٓخ٤ٓش إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ؽٍٞ ٓيس طؤػ٤َ ك٤غ ال طؼطَ ح٤ُٔيس ُظٌَحٍ حُظطز٤ن ًَ 

 ٓخػظ٤ٖ ػ٘ي هَٝؿٜخ ٖٓ حٍُِٔ٘.

 :ُِزشَس ي٢٘ٛاػخىس حُظٞحُٕ حُ .7

٘ي ًؼ٤َ طؼظزَ ٌٛٙ حُ٘وطش أ٣ؼخً ٖٓ حُلٞحثي حُؼخ٣ٞٗش ُٔ٘ظؾ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ كٜٞ ٣ٔظويّ أ٣ؼخً ًَٔؽّذ رشَس ػ

 ٝهي ٣ٌٕٞ طٞؿٚ ػخ١ٞٗ ْٜٓ ؿّيحً إٔ ٣٘خٓذ ؽز٤ؼش حُزشَس ٖٓ حُ٘خك٤ش حُي٤٘ٛش. ٖٓ ح٤ُٔيحص

 :ٓأل ٝحهلخء حُؼ٤ٞد .8

٣ٔظويّ ُلٞحثي ػخ٣ٞٗش أكي ٝؿٜٞٛخ ٛٞ ػ٤ِٔش حُظؼزجش ٝاهلخء حُؼ٤ٞد ٝط٣ٌٖٞ  ًٔخ أِٓق ًًَٙ كبٕ حُٔ٘ظؾ

  ؽزوش ٤ٔ٣ًَش َٓؽزش ٝٓالثٔش ُ٘ٞع حُزشَس.

 :ح٣ٌَُْ ػ٠ِ حُٞؿُٜٚٓٞش ٓي  .9

هي طلّؼَ رؼغ ح٤ُٔيحص ٗٞع حُٔ٘ظؾ َٜٓ حُٔي ٝحُظؼزجش ٌٝٛٙ حَُؿزش طظؼخٍع ػخىسً ٓغ حَُؿزش حُٔخروش )ٓأل 

 ٝ اهلخء حُؼ٤ٞد( ٖٓ حُ٘خك٤ش حُل٣ِ٤خث٤ش ُز٤٘ش ح٣ٌَُْ.
 :ٍهْ ػخَٓ كٔخ٣ش أًزَ .25
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 يٕٝ ػ٠ِ حُؼزٞس.٣ٜظْ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٤ُٔيحص ريٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ حأل٤ٔٛش رَهْ ػخَٓ حُلٔخ٣ش حُٔ

حَُهْ حُٔيٕٝ ٣لظَع إٔ ٣ٌٕٞ طخىهخً ٝٓٞػٞهخً ٝ ٓخ ٣ليى ًُي ٛٞ حُظَحه٤ض حُٔطِٞرش ُِٔ٘ظؾ ٝ حُٔظٞكوش ٓغ 

ٓغ حُؼِْ إٔ حٍطلخع ٍهْ ػخَٓ حُلٔخ٣ش ال ٣ظ٘خٓذ ؽَىحً ٓغ ىٍؿش حُلٔخ٣ش حُلو٤و٤ش ٖٓ أشؼش  حُٔؼخ٤٣َ حُي٤ُٝش.

  .(11)ٓ٘ل٤٘خً  ( ٣ؤهٌ شٌالً ٣SPFش حُش٤ٔٔش ٓوخرَ ٍهْ حٍ )رَ إ حُٔوطؾ حُز٤خ٢ٗ ُظـ٤َ حُلٔخ حُشْٔ

 

 )ٍهْ  ػخَٓ حُلٔخ٣ش( SPF ٝ ر٤ٖ حٍ  UVB: حُؼالهش ر٤ٖ حُلٔخ٣ش حُش٤ٔٔش ٖٓ حألٓٞحؽ  5حُشٌَ 

 أ٤ٔٛش طول٤غ حُٔؼَ: .22

ٚ ُِٔ٘ظؾ ، ٌُٖ ىٝٓخً حُلٌٍ ٖٓ ثٖٓ حُزي٢ٜ٣ ًٕٞ حُٔٔظِٜي ىٝٓخً ٣زلغ ػٖ ٓؼَ أهَ ٝ ه٤ٔش طٞك٣َ٤ش ك٢ شَح

طول٤غ حُو٤ٔش حٌُٔخ٤ٗش ُِٔ٘ظؾ ػزَ طول٤غ ٓؼَٙ رلي ؿ٤َ ٓيٍّٝ ٝؿ٤َ ٓ٘خٓذ ُِٔٞم أٝ ُؼ٘خطَ 

 ح٣ُِٔؾ حُظ٣ٞٔو٢ حألهَٟ ُِٔ٘ظؾ.

 ح٣ٌَُْ ػي حُٔخء: .21

ػ٘ي ح٣َُخػ٤٤ٖ ٣ظزق ٌٛح حُٔظطِذ أٓخ٢ٓ ؿيحً ، ك٢ ٣ـذ إٔ ٣لَٔ ح٣ٌَُْ هٞحص طٔ٘غ حٗلالٍ ح٣ٌَُْ أٝ 

 ظٍٜٞٙ رشٌَ ٝحػق ػ٠ِ حُٞؿٚ ػ٘ي حُظؼَم حُشي٣ي أٝ ػ٘ي ٓالٓٔظٚ ُِٔخء.

 :اكٔخّ حُظَؽ٤ذ ح١ٌُ ٣ٔ٘لٚ ح٣ٌَُْ .21

أكي حَُؿزخص حُؼخ٣ٞٗش حُظ٢ ٣ٌٖٔ ٤ُِٔيس إٔ طَؿذ رٞؿٞىٛخ ك٢ حُٔ٘ظؾ ٛٞ حُظَؽ٤ذ ُِزشَس ٝ رٌُي ٣ظْ 

 حالٓظـ٘خء ػٖ حٓظويحّ ٓ٘ظؾ آهَ ك٢ ٓز٤َ ًُي.
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 :حالٓظزخٗش

 ٓئحٍ ٓوظِق: 16حالٓظزخٗش ػ٠ِ طْ طظ٤ْٔ 

ؿ٤َ ٓٞحكن -ؿ٤َ ٓٞحكن - ك٤خى١ –ٓٞحكن –أٓجِش حهظ٤خٍ ٖٓ ٓظؼيى رؤِٓٞد ٤ٌَُص حُؤخ٢ٓ )ٓٞحكن ؿيحً  7 -

 .أريحً(
 ٓئحٍ حهظ٤خٍ ٖٓ ٓظؼيى )حهظ٤خٍ ٝحكي كوؾ(. 21 -

 أٓجِش حهظ٤خٍ ٖٓ ٓظؼيى )آٌخ٤ٗش طؼيى حُو٤خٍحص(. 1 -

(. –أٛظْ ه٤ِالً  –أٛظْ  –ؿيحً أٓجِش أِٓٞد ٤ٌَُص ٍرخػ٢ )أٛظْ  25 - ّْ  ال أٛظ

 ٓئحٍ ٝحكي ٓلظٞف حإلؿخرخص )ؿَٔ هظ٤َس(. -
 ٓئحٍ ٝحكي رؤِٓٞد ٤ٌَُص )ر٤ٖ طلظ٢ حُٔض ٝحُالٓغ ك٢ ح٣ٌَُْ(. -

 ٝهي طٔٔض حالٓظزخٗش ػٖٔ أٍرغ طللخص:

طؼْ أٓجِش ػخٓش ُٔٔظوي٢ٓ حُٔ٘ظؾ ٝؿ٤َ حُٔٔظوي٤ٖٓ ُٚ، ك٢ ٓشظًَش  )حالٓظلظخك٤ش( حُظللش حأل٠ُٝ -

أٝ ك٢ كخٍ  ٔ٘خٓزش )ك٢ كخٍ ًخٕ ٣ٔظويّ ٓ٘ظؾ حُٞحه٢ حُش٢ُِٔٔظلش حُ حُٔـ٤ذحُٔئحٍ حأله٤َ ُٚ ٣ظْ طل٣َٞ 

 ػيّ حٓظويحٓٚ ُٚ(.
حأله٤َ طؼ٢٘ ٣لٍٞ ا٤ُٜخ حُٔـ٤ذ رؼي حُظللش حأل٠ُٝ ك٢ كخٍ ًخٗض ٗظ٤ـش حُٔئحٍ حُظللش حُؼخ٤ٗش )حَُث٤ٔ٤ش(  -

 إٔ حُٔـ٤ذ ٣ٔظويّ حُٔ٘ظؾ. ٌٛٙ حُظللش طل١ٞ حألٓجِش حَُث٤ٔ٤ش حُظ٢ ٓظؼظٔي ػ٠ِ ر٤خٗخطٜخ ىٍحٓظ٘خ.
ٍ حُٔـ٤ذ ٌُٜٙ حُظللش رؼي  - َّٞ حُظللش حُؼخُؼش )ٓوظظش ُـ٤َ حُٔٔظوي٤ٖٓ ُٔ٘ظؾ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ(. ٣ل

 .حُظللش حأل٠ُٝ ٓزخشَس رلٔذ اؿخرش حُٔئحٍ حأله٤َ ك٢ حُظللش حأل٠ُٝ
٣ظْ حالٗظوخٍ ح٠ُ ٌٛٙ حُظللش ٓزخشَس ٝحُظللش حَُحرؼش )طؼ٣َل٤ش هظخ٤ٓش( طؼْ أٓجِش طؼ٣َل٤ش ػٖ حُٔـ٤ذ  -

 رؼي حُظللش حُؼخُؼش )ُـ٤َ حُٔٔظوي٤ٖٓ(.ٝ رؼي حُظللش حُؼخ٤ٗش)ُِٔٔظوي٤ٖٓ(
 

ػ٤٘ش ٖٓ ٓـظٔغ حُيٍحٓش ح١ٌُ ًخٕ ٣شَٔ ح٤ُٔيحص  ٠( ػGoogle Templatesِطْ ٗشَ حالٓظزخٗش ٝكن رَٗخٓؾ )

رؼي إٔ طْ  1528-21-16ٝطْ حؿالم حالٓظزخٗش ك٢  1528-21-56ح٣ٍُٞٔخص حُٔو٤ٔ٤ٖ ك٢ ٓي٣٘ش ىٓشن ًُٝي ك٢ 

 اؿخرش. 151حٓظالّ 
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ك٢ ٞحد ػ٠ِ حألٓجِش ٌُُي طْ طـخِٜٛخ ًخٗض كخٍؿش ٖٓ أ١ ؿ 55ًخٕ ٖٓ ر٤ٖ حإلؿخرخص اؿخرش ٝحكيس ٍهْ طِِٜٔٔخ 

 حُؼ٤ِٔخص حإلكظخث٤ش.

 اؿخرخص طٔظويّ ٌٛح حُٔ٘ظؾ. 158اؿخرش ُْ طٌٖ طٔظويّ ٓ٘ظؾ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ ٓوخرَ  15اؿخرش ًخٗض  151ٖٓ ر٤ٖ 

لخٌار معٌن من أصل عدد األشخاص المجٌبٌن على نسب البٌانات المسحوبة كانت تحتسب بناء على عدد األجوبة 

 نفس السؤال.

وتم تحدٌد إجمالً الخٌارات المجاب عنها ثم تم وضع الدالالت المطلوبة من  Excelاألجوبة على ملف تم سحب 

 الالت من األسئلة وفق نسب مئوٌة على األسئلة المتعلقة بكل داللة مطلوبة.توزٌع هذه الدو األسئلة فً نفس الملف.

الدرجات المسحوبة لكل سؤال من االستبانة وفق الداللة المطلوب منها هذا السؤال بما ٌتوافق مع بعد ذلك تم تحدٌد 

م. QFD الـالخاصٌة أو الرغبة المعبر  عنها فً نموذج   المصمَّ

وبعد تحدٌد منتجات الواقً الشمسً األكثر استخداما  من قبل المجٌبات وفق السؤال المفتوح، فقد تم بعد ذلك إجراء 

ٌة تصفٌة لكل منتج من هؤالء المنتجات المنافسة على حدا من أجل تحدٌد رغبات مستهلكٌن هذه المنتجات عمل

 .وتحدٌد الخصائص التً تتمتع فٌها هذه المنتجات

 نتائج االستبانة() 2اإلجمالٌة موضحة فً المرفق  االستبانةنتائج إجابات 

َحْت الدالالت المطلوبة من اسئلة االستبانة ونسب األسئلة من هذه الدالالت فً المرفق رقم  )الدالالت  3ُوضِّ

 المطلوبة( 

 نتائج إحصائٌة لإلستبانة:

ك٢ ػٞء حٓظطالع حُ٘ظخثؾ ًخٗض ٗٔذ ح٣ٌُٖ طَكٞ رو٘خػظْٜ روطَ حألشؼش حُش٤ٔٔش ٝػٍَٝس حُلٔخ٣ش ٜٓ٘خ  -

  ؿ٤َ ٓٞحكن أريحً(  5ؿيح , ٓٞحكن  2: ) 6ًٔخ ك٢ حُشٌَ 
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 : هطٍٞس أشؼش حُشْٔ ر٘ظَ حُٔـ٤ز6ٖ٤حُشٌَ 

 :  7أٓخ رخُ٘ٔزش ُٔيٟ حٓظويحّ حُٔـ٤ز٤ٖ ُٔ٘ظـخص حُٞهخ٣ش حُش٤ٔٔش كٌخٗض حُ٘ظخثؾ ًٔخ ك٢ حُشٌَ  -

 

 : ٓيٟ حٓظويحّ حُٔـ٤زز٤ٖ ُٔٔظلؼَحص حُٞهخ٣ش حُش٤ٔٔش7حُشٌَ 

َُرؾ حُٔل٤ٜٖٓٞ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ط٣ٞٔو٤ش ُٝيػْ حُوطش حُظ٣ٞٔو٤ش روَحءس هٔ٘خ رٔوخٍٗش ٗظخثؾ حُٔئح٤ُٖ حُٔخرو٤ٖ  -

 :8طٞؿٜخص حُٔٔظوي٤ٖٓ . ّٝػلض ٗظ٤ـش حُٔوخٍٗش رخُشٌَ 
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 : مقارنة سؤال :"خطورة أشعة الشمس على البشرة" مقابل استخدام المجٌبٌن لكرٌمات الحماٌة 8حُشٌَ 

و  جٌبٌن ال ٌستخدمون كرٌمات الحماٌة الشمسٌةمن الم% تقرٌبا  5فً هذه المقارنة نالحظ أن نسبة  -

نقوم باإلطالع الشمس على البشرة. سبأضرار أشعة  التامة على الرغم من قناعتهم % قلٌلً االستخدام02

 دعم العناصر التسوٌقٌة فً هذا المجال. على أسباب عدم استخدامهم لكرٌمات الحماٌة الشمسٌة من أجل

 على منافذ التوزٌع لكً ٌساعد فً شرائهم للمنتج.إعالنً للمنتج و هذه الفئة بحاجة لتذكٌر وظهور

 

 : أٓزخد ػيّ حٓظويحّ ٓ٘ظؾ حُلٔخ٣ش حُش٤ٔٔش رلٔذ حُٔـ٤ز٤ٖ 9حُشٌَ 

نالحظ عدم قناعة أغلب غٌر المستخدمٌن للحماٌة الشمسٌة بوضعه أساسا  و بالتالً هنا   9من الشكل  -

المستهدفٌن بحاجتهم للمنتج فً حال أردنا استهداف هذه  ٌحتاج المزٌج التسوٌقً الى محاولة إقناع

 الشرٌحة.



Page 42 of 78 

% من أصل غٌر المستخدمٌن أعادت السبب الى التفاعالت الحساسٌة التً تسببها 05.2أٌضا  هناك نسبة  -

بعض منتجات الواقً الشمسً وبالتالً ٌمكن االستفادة من هذه النقطة فً الحملة التسوٌقٌة للمنتج الذي ال 

 ي تفاعالت تحسسٌة.ٌسبب أ

فً األسئلة التً توجهت نحو معرفة التوجه الطبً فً السلوك الشرائً للمجٌبٌن ، نالحظ أن الغالبٌة من  -

المستخدمٌن تقوم بشراء المنتج من الصٌدلٌات و سبٌل التعرف الى المنتج ٌكون عن طرٌق وصفة طبٌة أو 

 من خالل نصٌحة الصٌدالنً.

 

 حُٔلؼَ ػ٠ِ ٓ٘ظؾ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ : ؽ٣َوش حُظؼَف 25حُشٌَ 

 

 : ؿٜش حُشَحء حُٔزخشَس حَُٔؿٞرش ٖٓ هزَ حُٔـ٤ز22ٖ٤حُشٌَ 

% من المجٌبٌن ٌلجأون إلى التجرٌب الذاتً ورغم ذلك فإن النسبة األعلى منهم تقوم 24فً حٌن أن نسبة  -

 بالشراء من الصٌدلٌة.

 . (02 )الشكل وتوزٌعا ( فً ضوء ذلك نالحظ أهمٌة التسوٌق الطبً للمنتج )إعالنا   -
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  : حُظٞؿٚ حُطز٢ ر٤ٖ ؿٜش طؼ٣َق حُٔ٘ظؾ ٝ ؿٜش حُظ٣ُٞغ 21حُشٌَ 

ٗلٞ ٍهْ ػخَٓ حُلٔخ٣ش طظٞؿٚ  %51.6إٔ   21رخُ٘ٔزش ُؼخَٓ حُلٔخ٣ش حُٔيٕٝ ػ٠ِ حُؼزٞس ٗالكع ك٢ حُشٌَ  -

% إٔ ٍهْ ػخَٓ 12.9ػخ٤ُش ك٢ حُظؼز٤َ ػٖ ىٍؿش حُلٔخ٣ش ر٤٘ٔخ ٣ـي ًحص أ٤ٔٛش حُؼزٞس ًو٤ٔش   حُٔيٕٝ ػ٠ِ

 % ٣ـيٕٝ أٗٚ كٌَس ط٣ٞٔو٤ش رلظش. 12.1حُلٔخ٣ش ٣لَٔ حهظالف ر٤ٔؾ ك٢ ىٍؿش حُلٔخ٣ش. ٝ 

 (.٣QFDزو٠ ٌٕٓٞ ػخَٓ حُلٔخ٣ش رلخؿش  ا٠ُ ىٍحٓش أًؼَ طلظ٤الً ٓ٘ـيٛخ ك٢ ًٗٔٞؽ حُـ)

 

 ٘ظَ حُٔٔظوي٤ٖٓ:أ٤ٔٛش ٍهْ ػخَٓ حُلٔخ٣ش ر 21حُشٌَ 
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 (:QFDًٗٔٞؽ )

عمود درجة أهمٌة "بٌت الجودة" لتمأل  بالطرٌقة المعروفة بـ المصمم QFDنموذج تم سحب النتائج إلى  -

 رغبات الزبائن اإلجمالً وأهمٌة رغبات الزبائن عند كل بدٌل من المنافسٌن.

العالقات الفردٌة بٌن الخصائص بعد ذلك وفق بٌان قسم البحث والتطوٌر فً المنشأة تم تحدٌد طٌبعة  -

: عالقة ▽، : عالقة متوسطة○، : عالقة قوٌة●والرغبات وذلك وفق عالمات محددة فً المخطط )

 ضعٌفة(

سنالحظ نقطة ضعف فً هذا التصنٌف كونه قام بتمٌٌز العالقات من حٌث درجة قوتها بٌنما أغفل كون  -

 وٌة لكنها عكسٌة(.العالقة طردٌة أو عكسٌة )فمن الممكن كون العالقة ق

ٌ ة بٌت الجودة(  - بنفس البٌان ٌتم تحدٌد االرتباطات بٌن الخصائص فٌما بٌنها تثبٌتها فً رأس المخطط )عل

 ( لإلرتباط السلبً.-وفق إشارات )+( لإلرتباط اإلٌجابً و )

المتبنٌن فً نتائج صف اة بالنسبة للمنافسٌن الذٌن حصلوا على أكبر عدد ممكن من من نتائج اإلستبانة المُ  -

االستبانة ٌتم تعبئة رغبات المستهلكٌن وخصائص المنتج فً خانات المنافسٌن )ٌمٌن وأسفل بٌت الجودة( 

 .لى المنافس المطلوبوذلك من خالل نفس الدالالت بعد تصفٌة المنتج المستخدم إ

 هو المخطط األساسً لبٌت الجودة. 04الشكل  -

تم إضافة تعدٌالت على النموذج تحصٌل قٌم العالقات العكسٌة وى قٌم أكثر دقة علمن أجل الحصول  -

االستفادة منها فً إنشاء إلى قٌم عددٌة وذلك باستبدال رموز العالقات و 04األساسً الموضح فً الشكل 

 .05 مخطط لٌصبح كما فً الشكل( ثم إعادة تصمٌم ال06جدول التأثٌر )الشكل 
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 بٌت الجودة (QFDًٗٔٞؽ حٍ) :21حُشٌَ 

 لبٌت الجودة. المعروف النمط السابق هو النمط التقلٌدي

خج
ملى

 ا
ص

صائ
خ

مخطلباث الصبىن

1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8% 3.3 9 3.18 3.52 2.77 3.08 1

2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9% 3.94 9 4.1 3.71 4 4.11 2

3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9% 3.74 9 3.51 3.46 3.29 4.2 3

4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7% 3.13 9 2.99 3.68 2.74 2.69 4

5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8% 3.45 9 3.29 3.39 3.44 4.29 5

6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9% 4.09 3 4.45 3.45 3.88 4.14 6

7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7% 3.09 9 3.27 3.13 2.84 3.06 7

8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6% 2.83 9 2.14 2.59 2.69 2.29 8

9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7% 3.26 9 3.41 3.33 3.49 4.01 9

10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8% 3.44 9 3.96 3.32 2.81 1.84 10

11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7% 3.09 9 2.51 3.13 3.09 2.75 11

12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7% 3.04 9 3.33 2.05 2.69 3.29 12

13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8% 3.42 3 3.26 3.61 3.66 4.51 13
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ٌمكن إطفاء بعض التعدٌالت لتصبح أكثر فائدة مباشرة عبر استبدال عالمات درجة األهمٌة باألرقام المعبرة عن 

عالقة ضعٌفة  0-عالقة ضعٌفة طردٌة،  0عالقة متوسطة طردٌة، + 3عالقة قوٌة طردٌة، + 9)+ درجة العالقة

 .عالقة قوٌة عكسٌة( 9-عالقة متوسطة عكسٌة،  3-عكسٌة، 

 ثم تشكٌل جدول التأثٌر من خالل جداء كل خلٌة من خالٌا العالقات بالنسبة المئوٌة ألهمٌة الرغبة المرافقة لها.

 ؿيٍٝ حُظؤػ٤َ:

  ٍٞػق ك٢ ُظ٤َٜٔ ظٍٜٞ حُ٘ظخثؾ ٍه٤ٔخً ك٤غ ٣ؤهٌ ٌٛح حُـيٍٝ حُٔ ٌٛح حُـيٍٝ ح١ٌُ ٣َكي ر٤ض حُـٞىسطْ حرظٌخ

َؿزخص ٝحُوظخثض حُٔٞؿٞىس ك٢ ر٤ض حُـٞىس ٝحُظ٢ ْ حُؼالهخص ر٤ٖ حُ( ه٤ٔٚ ٖٓ ٗخطؾ ؿيحء ه26٤حُشٌَ )

عالقة ضعٌفة  0عالقة متوسطة طردٌة، + 3عالقة قوٌة طردٌة، + 9)+طؤهٌ ه٤ٔخً ٓليىس ًٔخ أِٓل٘خ 

ك٢ حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش  ٌة(عالقة قوٌة عكس 9-عالقة متوسطة عكسٌة،  3-عالقة ضعٌفة عكسٌة،  0-طردٌة، 

 أل٤ٔٛش حَُؿزش.
  حُ٘ظخثؾ حُٔٞؿٞىس ك٢ ؿيٍٝ حُظؤػ٤َ ك٢ ًَ ه٤ِش طؼزَّ ػٖ طلخٝص ىٍؿش طؤػ٤َ حُوخط٤ش ػ٠ِ حَُؿزش رخُظٞح١ُ

 ٓغ أ٤ٔٛش حَُؿزش ٗلٜٔخ.
 ٢ٛ طؼزَ ُٝزش كظْ ط٣ِٞظٜخ رخُِٕٞ حألكَٔ أٓخ حُو٤ْ حُٔخ٣ـخر٤شً رخُِٕٞ حألهؼَ حُٔظيٍؽ ٝطْ ط٣ِٖٞ حُو٤ْ حألًؼَ ا

 اٗٔخ ٓلخُٝش طـ٘زٜخ.ش حُظ٢ ال ٣ٌٖٔ حالٓظلخىس ٜٓ٘خ ٝرطز٤ؼش حألكٞحٍ ػٖ حُؼالهش حُؼ٤ٌٔ
 .)ًر٤٘ٔخ ٣ٌٕٞ حُٔطِٞد رشٌَ أٓخ٢ٓ ٛٞ طؼ٣ِِ حُوظخثض حألػ٠ِ طؤػ٤َحً )حألًؼَ ٓٞؿزخ 
  ٞٛ )َك٢ حُيٍحٓش ألٗٚ ٣ؼزَّ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ػٖ ٓيٟ  الصف الوحْزيحُظق حأله٤َ )حُٔـٔٞع ك٢ ؿيٍٝ حُظؤػ٤

 طؤػ٤َ حُوخط٤ش حُٞحكيس ػ٠ِ ٓـَٔ حَُؿزخص طزخػخً أل٤ٔٛش ٌٛٙ حَُؿزخص.
  طٞػغ ٗظخثؾ ٌٛح حُظق حأله٤َ ك٢ ٓوطؾ ر٤ض حُـٞىس ك٢ )ىٍؿش أ٤ٔٛش حُوخط٤ش ك٢ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ

 حَُؿزخص( ك٢ حُؤْ حُٔل٢ِ ٖٓ ٓوطؾ ر٤ض حُـٞىس.
................................................................................................................................ 

ٗؼٞى رؼي ًُي ح٠ُ ٓوطؾ ر٤ض حُـٞىس ٝٗليى حُُٕٞ حُ٘ٔز٢ ُِوخط٤ش )ً٘ٔزش ٓج٣ٞش( ػزَ ٗٔزش ه٤ٔش ىٍؿش  -

 خط٤خص )ٓـٔٞع حُو٤ْ ك٢ حُظق(.أ٤ٔٛش حُوخط٤ش ك٢ ًَ ػٔٞى ا٠ُ ٓـٔٞع ه٤ْ ىٍؿخص أ٤ٔٛش حُو
ػٖ ٗٔزش أ٤ٔٛش حُوخط٤ش ك٢ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ حَُؿزخص ٝرخُظخ٢ُ ؼزَ حُ٘خطؾ )حُُٕٞ حُ٘ٔز٢ ُوظخثض حُٔ٘ظؾ( ٣ -

 ٓؼَكش حُٞؿٜخص حُٔطِٞرش ُظط٣َٞ حُٔ٘ظؾ.

 (05)الشكل  لٌصبح بٌت الجودة على النحو اآلتً:
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 حُٔؼيٍ رخُؼالهخص حَُه٤ٔش (QFD: ًٗٔٞؽ ) 25حُشٌَ

خج
ملى

ص ا
صائ

خ
مخطلباث الصبىن

1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8% 3.3 9 3.18 3.52 2.77 3.08 1

2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9% 3.94 9 4.1 3.71 4 4.11 2

3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9% 3.74 9 3.51 3.46 3.29 4.2 3

4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7% 3.13 9 2.99 3.68 2.74 2.69 4

5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8% 3.45 9 3.29 3.39 3.44 4.29 5

6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9% 4.09 3 4.45 3.45 3.88 4.14 6

7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7% 3.09 9 3.27 3.13 2.84 3.06 7

8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6% 2.83 9 2.14 2.59 2.69 2.29 8

9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7% 3.26 3 3.41 3.33 3.49 4.01 9

10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8% 3.44 9 3.96 3.32 2.81 1.84 10

11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7% 3.09 9 2.51 3.13 3.09 2.75 11

12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7% 3.04 9 3.33 2.05 2.69 3.29 12

13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8% 3.42 3 3.26 3.61 3.66 4.51 13
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مأل و إخفاء العٌوب 9 1 1 1 3

سهولة مد الكرٌم على الوجه -9 3 1 -1

كون الواقً الشمسً ذو عامل حماٌة أكبر 3 9 9 3
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 : جدول التأثٌر 06الشكل 
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 طل٤َِ حُ٘ظخثؾ:

 تم استقصاء النتائج التطبٌقٌة التالٌة: نموذج بٌت الجودةمن الدراسة الموضحة فً 

ٌمكن تطوٌر المنتج عبر تعدٌل الخصائص التً تملك درجة أهمٌة أكبر فً التعدٌل على الرغبات من  .0

 األكبر الى األقل.

 تأثٌرا  وفً هذه الحالة ٌكون هدف التطوٌر تصغٌرٌا .نالحظ كون عامل السعر هو األكثر  .2

قوٌا  وعكسٌا  بكٍل من عامل الحماٌة  لكن بالمقابل نالحظ من النموذج تخفٌض عامل السعر مرتبط ارتباطا   .3

، هذا األمر الصفة الطبٌة للمنتجباطا  متوسطا  بكل من الحساسٌة وارتو (waterproofاألكبر وطبٌعة الـ)

التوجه مباشرة نحو تخفٌض السعر كونه سٌؤثر سلبا  على خصائص أخرى ستؤثر بشكل ٌستدعً عدم 

 بائن.زكبٌر وسلبً على رغبات ال

المعبر عنها  ( الى نموذج العالقات الرقمٌةQFDتم تسهٌل عملٌة اتخاذ القرار من خالل تحوٌل نموذج ) .4

 بالشكل

 كونه ٌحمل درجة عالٌة تعذر تخفٌض السعر نالحظ من درجة أهمٌة الخاصٌة فً التأثٌر على الرغبات  .5

 .)سالب( فٌما توجه التطوٌر له تصغٌري إٌجابٌة )موجبة(

 %.21ٌحمل درجة تأثٌر عالٌة  نالحظ من النتائج أهمٌة التوجه نحو اختٌار مادة فعالة أقوى حٌث  .6

 %.07ى بقٌة الرغبات ثم نلجأ لزٌادة نسبة المادة الدسمة حٌث تحقق نسبة عالٌة فً التأثٌر اإلٌجابً عل .7

 %.08التراخٌص واالمتٌازات حملت أٌضا  نسبة كبٌرة من درجة التأثٌر  .8

نالحظ أنه ٌمكن تجاهل خاصٌة رفع كثافة الكرٌم كون درجة تأثٌرها كانت صغٌرة بالنسبة للصفات  .9

%(. وهنا نمٌز أن إضافة النموذج الرقمً جعل المنطقٌة فً تجاهل هذه الصفة بٌنما كانت 4األخرى )

المجموع قة بدال  من تحمل تأثٌرا  كبٌرا  فً النموذج التقلٌدي حٌث كان ٌحمل قٌمة التأثٌر بالقٌمة المطل

 الجبري فً حال النموذج الرقمً.

ً مجال عالقات التأثٌر المتبادل بٌن الخصائص نالحظ ارتباط إٌجابً بٌن خاصٌة اختٌار مادة ف .01

عامل الحماٌة المدون على العبوة )ارتباط قوي( و كلٍّ من السعر و التأثٌرات الجانبٌة فعالة أقوى و 

ن ٌكون الهدف فً تطوٌر المنتج تصغٌرٌا  بالنسبة لهما ، لكن بالعودة إلى )ارتباط متوسط إٌجابً( الذا

%( ٌمكن تجاهلها و تبقى المعضلة هً التأثٌر المتبادل 7-درجة تأثٌر خاصٌة التأثٌرات الجانبٌة )

 اإلٌجابً لذي ٌربط اختٌار مادة فعالة  أقوى مع السعر.

 (:04)الشكل النموذجخل على النحو التالً مستمدا  من لفك هذه المعضلة سنقوم بحساب موازنة لهذا التدا

و رفع عامل الحماٌة المدون اختٌار مادة فعالة أقوى: تقابل زٌادة فً السعر )+( و التأثٌرات الجانبٌة)+( 

 على العبوة )++(

 (1.589* 2)+  1.562-  0.877-+  تقابل 0.591

 )سالبة( الخاصٌات المرتبطة بها محصلة 1.261-تقابل من الخاصٌة األولى زٌادة 0.591أي : 
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نظرا  لزٌادة السعر المستهلك و زٌادة اآلثار وبالتالً نتٌجة لذلك ٌتم العدول عن اختٌار مادة فعالة أقوى 

 الجانبٌة الذي ستتسبب به هذه الزٌادة ٌفوق فائدتها حسابٌا .

النموذج و هً خاصٌة: لدراسة الخاصٌة الثالثة من حٌث درجة التأثٌر بحسب ننتقل بعد ذلك  .00

 "زٌادة نسبة المادة الدسمة"

نسبة المادة  الموازنة: زٌادةالتأثٌر المتبادل بٌن الخاصٌات و نقوم بحساب ندرس أٌضا  فً هذه الحالة 

 الجانبٌة +رفع كثافة الكرٌمالتأثٌرات – السعر +تراخٌص وامتٌازات+ تقابل:الدسمة 

 ((0.562-)-1.460+0.356+1.877)تقابل:  0.350أي 

 4.255تقابل  0.350 :أي

إٌجابً أٌضا  على الخصائص المرتبطة بها بالتالً تعظٌم هذه الخاصٌة تنتج أن أثر هذه الخاصٌة نس

 .مناسبوصوال  إلى هدف معٌن 

قة التأثٌر تعظٌمٌا  ندرس عال متٌازات التً ٌكون منحى تطوٌرهابالنسبة لخاصٌة التراخٌص واال .02

 الخاصٌات وفق ما أسلف فً الفقرات السابقة: على باقً

  )+(رفع كثافة الكرٌم  )+(زٌادة نسبة المادة الدسمة  )++( السعرخاصٌة التراخٌص واالمتٌازات تقابل : 

 .(شدة الدرجة اللونٌة المبٌضة-(التأثٌرات الجانبٌة )-(عامل الحماٌة المدون على العبوة  )-)

 0.664-(0.562-)-0.589-(1.877*2)+1.351+0.356تقابل :  0.461أي: +

 +4.77تقابل:  0.461أي: +

التطوٌر التعظٌمً مقبول فً هذه الخاصٌة و إٌجابً بالنسبة لتأثٌره على الخاصٌات هذا االستنتاج ٌعنً أن 

 األخرى للمنتج.

ر و قلٌلة اآلثار مما أسلف ذكره نجد أنه من المالئم اختٌار مادة فعالة متوسطة القوة ومعتدلة السع .03

إلى الحدود تجاهل رفع كثافة الكرٌم لصالح الخواص األخرى ، زٌادة نسبة المادة الدسمة  الجانبٌة ،

سعر منسجم سوقٌا  )ال ،  (23) للتراخٌص المعبر عنها بالمواصفة القٌاسٌة السورٌة حققةسموحة والمالم

بالضرورة تعظٌم هذه الخاصٌة( ، قلٌل عامل حماٌة متوسط )لٌس ٌمكن الوصول للهدف التصغٌري( ، 

التأثٌرات الجانبٌة )بالحد الممكن( ، شدة الدرجة اللونٌة ال تهم كثٌرا  ، تكبٌر حجم العبوة ال ٌهم كثٌرا  , 

 طلوب جدا  التراخٌص واالمتٌازات.م

 

 ٓ٘خهشش حُٔ٘خك٤ٖٔ:

 ٖٓ هالٍ حالٓظزخٗش هخّ حُٔـ٤زٕٞ رظلي٣ي ٓ٘ظـخطْٜ حُٔلّؼِش. -
 حػظٔخى أًؼَ أٍرؼش ٓ٘ظـخص حٓظويحٓخً ٖٓ هزَ حُٔـ٤ز٤ٖ الهظ٤خٍْٛ ًٔ٘ظـخص ٓ٘خكٔش ػٖٔ حُيٍحٓش.طْ  -
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وي٢ٓ ًَ ٓٔظرؼي ًُي هٔ٘خ رظظل٤ش حألؿٞرش ٌَُ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔ٘خك٤ٖٔ ػ٠ِ كيح ُٔؼَكش حَُؿزخص حُظ٢ طْٜ  -

 ٖٓ هزَ حُٔ٘خك٤ٖٔ. ط٘ق ٖٓ حألط٘خف حُٔ٘خكٔش ٖٝٓ أؿَ طو٤٤ْ حُوظخثض حُظ٢ طظ٤ِٔ رٚ ٌٛٙ حُٔ٘ظـخص

 

 : ٍؿزخص حُٔٔظ٤ٌِٜٖ حُٔٔظوي٤ٖٓ ُٔ٘ظـخص حُٔ٘خك27ٖ٤ٔحُشٌَ 

 

رخُ٘ٔزش ُٔٔظوي٢ٓ ٓ٘ظـخص  حُٔوظطغ ٖٓ ًٗٔٞؽ ر٤ض حُـٞىس رـ٤ش طٞػ٤ق ٍؿزخص حُٔٔظ٤ٌِٜٖ 27ك٢ حُشٌَ 

 حُٔ٘خك٤ٖٔ ٗالكع ٓخ٢ِ٣:

ط٤ِٔص ٍؿزخص ٓٔظوي٤ٓٚ ك٢ حُٔ٘ظؾ طخكذ أًزَ ػيى ٖٓ حُٔٔظوي٤ٖٓ ك٢ حالٓظزخٗش )ر٤ٞى٣َٓخ(  .2

ط٤ًَِْٛ ػ٠ِ ػخَٓ حُلٔخ٣ش حَُٔطلغ، ؽٍٞ ٓيس حُظؤػ٤َ، ٓ٘غ حُظظزـخص، ػيّ حُظٔزذ رخُلٔخ٤ٓش، 

 ػْ رو٤ش حَُؿزخص طزخػخً.
ك٢  ًٔخ ٗالكعُْ ٣ٌٖ حُٔؼَ حُٔ٘ولغ ػٖٔ حَُؿزخص حألٓخ٤ٓش ُٔٔظوي٢ٓ ٓ٘ظؾ ر٤ٞى٣َٓخ،  .1

 .خفهظخثض حُٔ٘ظؾ ًٞٗٚ أػ٠ِ ػٔ٘خً ٖٓ رو٤ش حألط٘
 ٓأل ٝاهلخء حُؼزٞد ٤ُٔض ٍؿزش أٓخ٤ٓش ػ٘ي ٓٔظوي٢ٓ حألط٘خف حألٍرؼش ُِٔ٘خك٤ٖٔ. .1
ر٤٘ٔخ ٤ُٔض ٌٛٙ حَُؿزش ًحص أ٤ٔٛش ػ٘ي  إٔ ٣ٌٕٞ ح٣ٌَُْ ػي حُٔخء٣َؿذ ٓٔظوي٢ٓ ٓ٘ظؾ ر٤ٞى٣َٓخ  .1

 ٓٔظوي٢ٓ ٓ٘ظؾ ر١َ ٖٓ.
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حُِٕٞ حُٔ٘خٓذ،  ٣ظ٤ِٔ ٓ٘ظؾ ح٤ًٍٝي رَؿزش حُظَؽ٤ذ ح١ٌُ ٣ٔ٘لٚ ح٣ٌَُْ ٝك٢ ؽٍٞ ٓيس حُظؤػ٤َ، .5

ر٤٘ٔخ ال ٣ٜظْ ٓٔظويٓٞٙ ًؼ٤َحً  .ػخكش ُٜٓٞش ٓي ح٣ٌَُْ، ٓ٘غ حُظظزـخص رخإلٓخٕ ٖٓ حُلٔخ٤ٓشحأل

 رؼخَٓ حُلٔخ٣ش حُؼخ٢ُ.
٣ظٞٓؾ ٓ٘ظؾ ا٣ِ٣ْ رو٤ْ ٝٓط٤ش ر٤ٖ رو٤ش حُٔ٘ظـخص رظ٤ِٔ ك٢ ٓ٘غ حُظظزـخص ر٤٘ٔخ طوَ ٍؿزخص  .6

 .ٓٔظ٤ٌِٜٚ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُظلخص حُل٣ِ٤خث٤ش ٣ٌَُِْ
إٔ حُٔ٘ظـخص حألٍرؼش ًحص ٓـخالص ٓظوخٍرش رشٌَ ًز٤َ رخُ٘ٔزش ألؿِذ حَُؿزخص حُٔظٞهؼش، ٗالكع  .7

 ٌُٖ ٣ٌٖٔ ٖٓ هالٍ ٓوخٍٗش حُٔ٘خك٤ٖٔ ٓؼَكش حَُؿزخص حألْٛ حُظ٢ ٣ٜظْ رٜخ حُٔٔظٌِٜٕٞ رشٌَ ػخّ.

    

 طظ٤ْٔ حُٔ٘ظؾ:

حُٞحٍىس ػٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش ك٢ كوَس هظخثض )طل٤َِ حُ٘ظخثؾ( ٝ ك٢ ػٞء حُٔؼِٞٓخص  ر٘خء ػ٠ِ حُلوَس حُٔخروش

 حُٔ٘ظؾ ٣ظْ طظ٤ْٔ حُٔ٘ظؾ ػ٠ِ حُوظخثض حُظخ٤ُش:

 ٗـي ٓخ ٢ِ٣:ر٤ٖ ريحثَ حُٔٞحى حُلؼخُش حُٔوظَكش  .2
a. " ٓخىس حُـTenosorb S and M"  ٖٔرخٛظش حُؼ ٍٍ ٓٔخ هي ٣ئػَ ػ٠ِ ر٤٘ش ح٣ٌَُْ  ٝطلظخؽ ط٤ًَِ ػخ

 حُظ٢ هي طٔززٜخ ٓليٝىس ؿّيحً. ٌُٖ كؼخ٤ُظظٜخ ػخ٤ُش ٝحألػَحع حُـخٗز٤ش

 ٔزذ حٍطلخع ػخ٢ُ رخُٔؼَ حُٔٔظِٜي.َٗكغ ٌٛح حُو٤خٍ ًٞٗٚ ٤ٓ
b. " ٓخىس حُـAvobenzone " ٝحٓؼش حُط٤ق ك٢ حُلٔخ٣ش طئٖٓ ُ٘خ ٍهْ ػخ٢ُ ٖٓ ػخَٓ حُلٔخ٣ش

ٖٓ ؿ٤َ حُٔ٘خٓذ حالػظٔخى ػ٤ِٜخ ك٢ ٝٓؼَٛخ ٓظٞٓؾ ٌُٖ ح٥ػخٍ حُـخٗز٤ش ح٤ُٔجش ٌُٜٙ حُٔخىس طـؼَ 

 .ٓ٘ظـ٘خ
c. حُـ  ٓخىس"Octinoxateػخٍ ؿخٗز٤ش ٤ٓجش ػ٘ي رؼغ حألشوخص ، آ" طئى١ ح٠ُ ػخَٓ كٔخ٣ش ٓظٞٓؾ ,

 ٓؼَٛخ ٓوزٍٞ. َٗكغ ٌٛح حُو٤خٍ ًٞٗٚ ٤ٓٔزذ آػخٍ ؿخٗز٤ش ٤ٓجش ػ٘ي حُزؼغ.
d. " ٓخىس حُـTitanium Dioxide ػؼ٤ق ٗٔز٤خً، حألًؼَ أٓخٗخً ٖٓ " طئى١ ا٠ُ ػخَٓ كٔخ٣ش ك٣ِ٤خث٢

ؿؼَ ح٣ٌَُْ ًٝ حألْٛ ك٤ٚ إٔ ٍكغ ط٤ًَِٙ ٤ٓٔزذ  ٝحُٔشٌِشهَ ػٔ٘خً , ـخٗز٤ش , حألػ٤َحص حُٗخك٤ش حُظؤ

 أػَ طز٤٤ؼ٢ شي٣ي. أ٣ؼخً ٌٛٙ حُٔخىس ال ٣ٌٖٔ هزُٜٞخ ُٞكيٛخ ًٔخىس كؼخُش ُٔ٘ظـ٘خ.

 

أطزق ٖٓ حُؼ١ٍَٝ ر٤ٖ ٌٛٙ حُو٤خٍحص حُظل٤ٌَ هخٍؽ حُظ٘يٝم ٝ ًُي ػزَ ٓشخًٍش ر٤ٖ ٤ٌٖٗٞٓ 

" رظ٤ًَِ ه٤َِ ٣ل٤ي ك٢ ٍكغ ٗٔزش ػخَٓ حُلٔخ٣ش ريٕٝ ٍكغ حُظٌِلش Tenosorb S and Mٝٛٔخ: "



Page 53 of 78 

ّٞ ٣ُِخىس ٛخٓش ػخَٓ حُلٔخ٣ش ٝ "Titanium Dioxideر٤٘ٔخ ٣ٌَٔ ػِٔٚ حُـ: " ٗخٕ ٓؼخً هٞس ػخَٓ ٤ٌُ

ٖٓ ٗخك٤ش حُظؤػ٤َحص حُـخٗز٤ش  ًٝٝ طٌِلش ٝآٖٓ رشٌَ ًز٤َ   "SPF 55كٔخ٣ش ٓظٞٓطش رليٝى "

 ٗٔز٤خً.ٓوزُٞش 
حُ٘ٔؾ حُٞٓط٢  ٝاٗٔخ ٓ٘وظخٍُٖ ٗؼ٤َ حٛظٔخٓخً ُ٘ٔؾ ًؼخكش ح٣ٌَُْ  ر٤ٖ ريحثَ كخالص ًؼخكش ح٣ٌَُْ ٝؿيٗخ حُظخ٢ُ: .1

 ُؼيّ طٞؿٚ ٝحػق ك٢ حُيٍحٓش ٗلٞ أكي حُو٤خ٣ٍٖ.ر٤ٖ حُـ "ٓٞكض ٣ًَْ" ٝحُـ "ٛخٍى ٣ًَْ" 
ط٤ـش ح٣ٌَُْ حٌُٔرٌد" ك٤غ " ي٣َٗوظخٍ ر ٓش كبٗ٘خحر٤ٖ ريحثَ هخط٤ش "ٗٔزش حُٔخىس حُيٓٔش" رلٔذ حُيٍ .1

 طلَٔ ٌٛٙ حُظ٤ـش ٗٔزش ؿ٤يس ٖٓ حُٔخىس حُيٓٔش ٓغ حُللخظ ػ٠ِ طٌِلش ٓوزُٞش.
ك٘لّؼَ  ُِٔؼَ،ؽخُٔخ إٔ حُيٍحٓش ُْ طئى١ ا٠ُ ٗظ٤ـش طؼظ٤ٔ٤ش أٝ طظـ٣َ٤ش رخُ٘ٔزش  حُٔٔظِٜي،رخُ٘ٔزش ُِٔؼَ  .1

 خرِش ُٚ.اروخء حُٔؼَ ك٢ ٓـخٍ ٓؼَ حُٔٞم حُٔٞحط٤ش ٖٓ حُٔ٘ظـخص حُٔو
( رؼي ٓؼخ٣َس طَح٤ًِ حُٔٞحى حُلؼخُش SPF 50رخُ٘ٔزش ُؼخَٓ حُلٔخ٣ش حُٔيٕٝ ػ٠ِ حُؼزٞس ٤ٓظْ طلي٣يٙ ٤ُظزق ) .5

ػ٠ِ حُظَه٤ض حُٔ٘خٓذ ٖٓ حُـٜخص حُظش٣َؼ٤ش ٓظٔؼِش رُٞحٍس حُظلش ك٢ حُـ٣ٍٜٞٔش حُؼَر٤ش  ٝرؼي حُلظٍٞ

 ح٣ٍُٞٔش.
 رو٤ش هظخثض حُٔ٘ظؾ ك٢ ٓز٤َ طظـ٤َ ه٤ٔش ٌٛٙ حُوخط٤ش.رخُ٘ٔزش ُِظؤػ٤َحص حُـخٗز٤ش ُِٔ٘ظؾ كوي طْ ٝػغ  .6
حٗٔـخٓخً )أ١ ُٕٞ حُز٤ؾ( رخُ٘ٔزش ُشيس حُيٍؿش ح٤ُِٗٞش حُٔز٤ؼش ٓ٘وظخٍ ُٕٞ ٓز٤غ ؽز٤ؼ٢ )ػؼ٤ق حألػَ(  .7

 ٍؿزخص حُِرخثٖ ًٔخ ك٢ ٗظخثؾ حالٓظزخٗش.ٓغ 
 .(75َٓكـْ حُؼزٞس ٣لؼَ إٔ ٣ٌٕٞ ٝٓط٤خً رلٔذ كـْ حُؼزٞحص حُٔٔظويٓش أ١ ) .8

ٍَٝس كظٍٞ حُٔ٘ظؾ ػ٠ِ حُظَه٤ض حُظل٢ حُٔل٢ِّ ػْ حُٔؼ٢ رؼٌ ًُي ُِلظٍٞ ػ٠ِ حٓظ٤خُحص حؿ٘ز٤ش ػ .9

 ٌُٜح حُظ٘ق ٓٔخ ٣ؼط٤ٚ ه٤ٔش ط٘خك٤ٔش ػخ٤ُش.

 ؽَف حُٔ٘ظؾ:

 ك٢ حألٓٞحم. 1529-2-25 ك٢ طخ٣ٍنرؼي حُلظٍٞ ػ٠ِ حُظَحه٤ض حُالُٓش طْ ؽَف حُٔ٘ظؾ حُٔيٍّٝ 

ٝكظ٠  1/1529هالٍ حألشَٜ حُٔٔظيس ٖٓ طْ طٔـ٤َ ٤ًٔش حُٔز٤ؼخص ُٔوخٍٗظٜخ ٓغ ٓ٘ظؾ ٓخرن ُ٘لْ حُٔ٘شؤس ٝ

 ٣ز٤ٖ حُـيٍٝ حُظخ٢ُ حُلَم ك٢ ٤ًٔش حُٔز٤ؼخص هالٍ ٌٛٙ حألشَٜ:ٝ 21/1529
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 (A) ٤ًٔش حُٔز٤ؼخص ُِٔ٘ظؾ ٓلَ حُيٍحٓش (B) ٤ًٔش حُٔز٤ؼخص ُِٔ٘ظؾ حُٔخرن حُشَٜ

1-1529 1862 1125 

1-1529 1989 2852 

1-1529 1129 1611 

5-1529 1525 1255 

6-1529 1717 1698 

7-1529 1751 1916 

8-1529 1612 1288 

9-1529 1187 1985 

25-1529 1756 1811 

22-1529 1111 1158 

21-1529 1285 1582 

 قطعح 73745 قطعح 74243 الوثٍع السٌْي:
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 1529هالٍ ػخّ   A , Bحُٔز٤ؼخص ُِظ٘ل٤ٖ ِ خص: ٓوطؾ ٤ًٔ 9حُشٌَ 

 طل٤َِ ٓوطؾ حُٔز٤ؼخص حُش١َٜ:

 ٍحُو٤ٔش حألػ٠ِ ٓل٤ِخً ُٔز٤ؼخص حُٔ٘ظؾ حُٔي(ّٝA/ك٢ شَٜ شزخؽ )طؼٞى ا٠ُ ػ٤ِٔش حإلؽالم ٌُٜح  1529

 حُٔ٘ظؾ ٤ُْٝ ُٜخ ىالُش ٝحػلش ػ٠ِ كـْ حُٔز٤ؼخص ُِٔ٘ظؾ.
 ٌ٘ٓ ٖ٢ٛ ٤ٔٓٞٓش  1529-ٝكظ٠ّ أ٣ٍِٞ  1529-ريح٣ش شَٜ آًحٍ حالٍطلخع ك٢ ٤ًٔش حُٔز٤ؼخص ٌُال حُٔ٘ظـ٤

 ػخٓش ٌَُ ٓ٘ظـخص حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ هالٍ حُؼخّ.
 ( حُٔ٘ظؾ ًٕٞB ًٓلٍَ ٓخروخ ٞٛ ) ّكٖٔ حُطز٤ؼ٢ ًٞٗٚ ٣لَٔ ٤ًٔخص ٓز٤ؼخص أػ٠ِ ريح٣ش ٖٓ  1529هزَ حُؼخ

 (.Aحُٔ٘ظؾ حُـي٣ي )

 ( هالٍ حُشٍٜٞ حأل٠ُٝ ُؼَٔ حُٔ٘ظؾ ٌُٖA) ك٢ ٌُٜح حُٔ٘ظؾ ٤ًٔخص حُٔز٤ؼخص  حُٞحػق ك٢ ٗالكع حُظِح٣ي

 .(Bػٞء طَحؿغ ٓز٤ؼخص حُٔ٘ظؾ )

  ًحُظَحؿغ ك٢ ٓز٤ؼخص ًال حُظ٘ل٤ٖ ك٢ ٜٗخ٣ش حُؼخّ ٛٞ طَحؿغ ٢ٔٓٞٓ ك٤غ ٣ٌٕٞ كظَ حُشظخء حألهَ ؽِزخ

 ُٔ٘ظـخص حُٞهخ٣ش حُش٤ٔٔش.
 ( ٝك٢ حُٔـٔٞع حُٜ٘خث٢ هالٍ حُؼخّ ٗالكع طلٞم ٓز٤ؼخص حُٔ٘ظؾA ػ٠ِ )( حُٔ٘ظؾB ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حػظٔخى )

 ًال حُظ٘ل٤ٖ ػ٠ِ ٗلْ حُٔ٘خكٌ حُظ٣ُٞؼ٤ش حُٔؼظٔيس ُيٟ حُٔ٘شؤس.
 ( ٍّٝحُٔوخٍٗش طز٤ٖ ه٤ٔش ط٘خك٤ٔش ُِٔ٘ظؾ حُٔي ٌٙٛA ) ٗٔض هالٍ حألشَٜ حأل٠ُٝ ٖٓ ؽَكٚ ٝ حٓظَٔص ك٢

( Covid-19خٍ ك٤َّٝ )اال إٔ حُٔٔظـيحص حُظل٤ش ك٢ حُؼخُْ حَُٔطزطش رخٗظش 1515حُ٘ٔٞ ك٢ ريح٣ش ػخّ 

ؿ٤َص ٓٔخٍ حُ٘ٔٞ ظَٝف حُلـَ ح٢ُُِ٘ٔ حءحص حإلؿالم ُِٔلالص ٝحألٓٞحم ٝٝحُٔوخؽَ حُظل٤ش ٝاؿَ
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ّٕ  1515ٌُال حُٔ٘ظـ٤ٖ ُليٝىٛخ حُي٤ٗخ ٝ ك٢ ػٞء ًُي ُْ ٣ظْ ًًَ ٤ًٔخص حُٔز٤ؼخص هالٍ ػخّ  ك٢ حُيٍحٓش أل

 حُلخُش حُطخٍثش ؿؼِض حُٔوخٍٗش ال طِٔي ه٤ٔش ًحص أ٤ٔٛش.

 

 :حالٓظ٘ظخؿخص ٝحُظٞط٤خص

 هال ٖٓ ّْ طلي٣ي ظ٤َ ٓؼِٞٓخص كٍٞ ِٓٞى حُٔٔظِٜي ٝ، طلٍ حٓظزخٗش ط٣ٞٔو٤ش ٓٞؿٜش ٗلٞ كجش ٛيفط

 ٍؿزخطٚ كٍٞ ٓ٘ظؾ ٣ًَْ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ.
  ٗٔذ حُظؼو٤َ حُ٘ٞػ٢ ٌَُ ٜٓ٘خ ر٘خء ػ٠ِ حُيالالص حُٔطِٞرش ٖٓ أٓجِش ْ طلي٣ي ٍؿزخص حُٔٔظِٜي ريح٣شً ٝط

 .حالٓظزخٗش
 .طْ طلي٣ي أػَ هظخثض حُٔ٘ظؾ ػ٠ِ حَُؿزخص ر٘خء ػ٠ِ ر٤خٗخص هْٔ حُزلغ ٝحُظط٣َٞ ك٢ حُٔ٘شؤس 
 .طْ طلي٣ي حالٍطزخؽخص ر٤ٖ حُوظخثض ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ر٘خًء ػ٠ِ ر٤خٕ هْٔ حُزلغ ٝحُظط٣َٞ ك٢ حُٔ٘شؤس 
 .طْ طل٣َٞ حُؼالهخص ٝحالٍطزخؽخص ح٤ٌُل٤ش ا٠ُ ه٤ْ ٤ًٔش ر٘خء ػ٠ِ ٓؼخىالص ػخرظش 
 ٘كيىٗخ هظخثظٚ حُٔطِٞرش ٝ طْ ؽَكٚ ر٘خء ِٔ٘ظؾ حُٔطِٞد ؽَكٚ ك٢ حألٓٞحم ٝخ حُظ٤ـش حُٜ٘خث٤ش ُحٓظ٘ظـ

 ػ٠ِ ٓؼط٤خص حُيٍحٓش حأل٤ُٝش.
  ٍرٔوخٍٗش ٓ٘ظـ٤ٖ ُ٘لْ حُٔ٘شؤس ر٘لْ حُ٘ٞحكٌ حُظ٣ُٞؼ٤ش ٝؿيٗخ ه٤ٔش كخثيس ٓلظِش ُِظ٘ق حُٔيٍّٝ ٖٓ هال

 ح٥هَ. ٘ظؾٓغ حُٔحُش٣َٜش ُٔيس ػخّ ٓوخٍٗش ٤ًٔخص حُٔز٤ؼخص 
 رظو٤٘ش ٗشَ ٝظ٤لش حُـٞىس هظٞطخً ٣ي ٝكن حُوٞحػي حُؼ٤ِٔش ػٔٞٓخً ٝٗٔظ٘ظؾ إٔ ُٜٔ٘خؽ طط٣َٞ حُٔ٘ظؾ حُـي

ه٤ٔش ط٘خك٤ٔش ٓٞؿزش ُظط٣َٞ حُٔ٘ظـخص أًؼَ ٖٓ أٓخ٤ُذ حُظط٣َٞ حُظ٢ طؼظٔي ػ٠ِ حُٜٔخٍحص حُوخطش ربىحٍس 

 حُٔ٘شآص حُظ٘خػ٤ش.
 ٘خػ٤ش ك٢ ٌٛح حُٞؽٖ ُظٌٕٞ ٓلخُٝش ؿي٣يس ك٢ شن حُط٣َن ٗؼغ ٌٛٙ حُيٍحٓش ر٤ٖ ا٣ي١ أ١ ٓ٘شؤس ط

ُِظ٘خػخص حُٔل٤ِش أٓخّ أكن حُظطٍٞ ٝحُظلي٣غ ٝكن أِٓٞد ػ٢ِٔ ٣ؼظٔي ػ٠ِ حألرلخع حُؼخ٤ُٔش ك٢ ٓـخٍ 

 طط٣َٞ حُٔ٘ظؾ حُـي٣ي.
 َق زٓلخُٝش أٓؼِش حُٜٔ٘ـ٤ش حُٔظزؼش ك٢ ٌٛح حُزلغ ُظظاػخكش حُظل٤ٔ٘خص ٝ ٗؤَٓ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ك٢ حُٔٔظوز

 حُٔل٢ِّ.أًؼَ كخثيس ُِٔـظٔغ حإلهظظخى١ 
 ؼي طؼ٣َق هظخثض حُٔ٘ظؾ حُٔطِٞد ٣ٌٖٔ ططز٤ن حُٜٔ٘ـ٤ش حُٔٞػلش رخُيٍحٓش ُظ٘خػخص أهَٟ ٓوظِلش ر

 ٓؼَكش ٍؿزخص حُِرخثٖ رطَم ط٣ٞٔو٤ش ٓوظِلش.ٝ
  ؿيص رؼغ حُو٤ٞى حُظ٢  حُزلغ ٓليىحصًٔخ أِٓل٘خ ك٢ ُٝ طْ حُٞطٍٞ  كّيص ٖٓ أٓؼ٤ِش ىهش حُ٘ظخثؾ حُظ٢كبٗٚ 

ألؿَ اٗـخُ أرلخع أًؼَ ك٢ ٓز٤َ ًُي ٗؤَٓ إٔ طٌٕٞ ظَٝف حُزخكؼ٤ٖ حُـيى ٝٓٞحٍىْٛ ٓ٘خٓزش ٝ ا٤ُٜخ.

 .ػ٠ِ ٌٛح حُٔٔظٟٞك٢ حُ٘ظخثؾ  ىهّشً ش٤ُٞٔشً ٝ
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 حَُٔكوخص

 حالٓظزخٗشأٓجِش (: 1َٓكن ٍهْ )

 حُؤْ حألٍٝ )ٓويٓش حالٓظز٤خٕ(

 رَأ٣ِي: أشؼش حُشْٔ طشٌَ هطَحً كو٤و٤خً ػ٠ِ رشَط٘خ ٣ٝـذ ػ٤ِ٘خ حُلٔخ٣ش (2

  أريحً  ال أٝحكن    5..................1...................1..................1................2    أٝحكن ؿيح

 رَأ٣ِي: طئٖٓ حُٞحه٤خص حُش٤ٔٔش ىٍٝحً ٛخٓخً ٝكخػالً ك٢ كٔخ٣ش حُزشَس

  أريحً  ال أٝحكن    5..................1...................1..................1................2    أٝحكن ؿيح

ػِي ألشؼش حُشْٔ ٤ٓٞ٣ّخً؟ َّ  ٓخ حُٞهض حُٞٓط٢ ُظؼ

o أهَ ٖٓ ٍرغ ٓخػش 

o أهَ ٖٓ ٗظق ٓخػش 

o .ر٤ٖ ٗظق ٓخػش ٝٓخػش ًخِٓش 

o ر٤ٖ ٓخػش ٝٓخػش ٝٗظق 

o ٖرليٝى حُٔخػظ٤ 
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o ٖأًؼَ ٖٓ ٓخػظ٤ 

 ش٢ٔٔ؟ٓخ ٓيٟ حُظؤػ٤َ ح١ٌُ ٣٘ظؾ ػخىسً اػَ طؼَػِي ألشؼش حُشْٔ ريٕٝ ٝؿٞى ٝحه٢ 

 طظزق رشَط٢ أؿٔن ٖٓ ُٜٞٗخ حُطز٤ؼ٢ •

 طلْٔ ر٤ٔؾ ٣ٍِٝ الكوخً  •

 ط٤ٜؾ ٝحكَٔحٍ حُزشَس •

 كَٝم ؿِي٣ش ٜٓٔخ ًخٗض ٓيس حُظؼَع هظ٤َس •

 كَٝم ؿِي٣ش شي٣يس ك٢ كخٍ حُظؼَع ُٔيس ؽ٣ِٞش •

 أهَٟ: •

 حٓظويحّ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ ٣ولق حألػَحع حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔئحٍ حُٔخرن:

  أريحً  ال أٝحكن    5..................1...................1..................1................2    أٝحكن ؿيح

 ٓخ ٓيٟ حٓظويحِٓي ٣ٌَُٔخص حُٞهخ٣ش حُش٤ٔٔش؟

o .ٍُِ٘ٔحٓظويٓٚ رشٌَ ٢ٓٞ٣ ٝأهّٞ رظـي٣يٙ ًَ ٓخػظ٤ٖ ػ٘ي هَٝؿ٢ ٖٓ ح 

o هَٝؿ٢ ٖٓ حٍُِٔ٘. حٓظويٓٚ رشٌَ ٢ٓٞ٣ ٝأهّٞ رظـي٣يٙ ًَ ٓض ٓخػخص ػ٘ي 

o .ٍُِ٘ٔحٓظويٓٚ َُٔس ٝحكيس ٤ٓٞ٣خً هزَ هَٝؿ٢ ٖٓ ح 

o  اُن.(-٤َٔٓ -حٓظويٓٚ كوؾ ػ٘ي طٞهؼ٢ ُِظؼَع ألشؼش حُشْٔ ُلظَحص ؽ٣ِٞش )ِٗٛش... 

o  ًال حٓظويٓٚ ػخىس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حُؤْ حُؼخ٢ٗ )ٗ٘ظوَ ح٤ُٚ كٔذ حإلؿخرش ك٢ حُٔئحٍ حُٔخرن(

 أٗخ ٓؼ٤ي ألِٗي طٔظوي٤ٖٓ ٣ًَْ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ

 حِٗض ٓٔظؼيس ُشَحء ٓ٘ظؾ أؿ٘ز٢ رخٛع حُؼٖٔ ٖٓ أؿَ ػٔخٕ حُلٔخ٣ش ٖٓ أشؼش حُشْٔ
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  أريحً  ال أٝحكن    5..................1...................1..................1................2    أٝحكن ؿيح

 حُٔ٘ظؾ ح١ٍُٞٔ )ًٞحه٢ ش٢ٔٔ( ؿٞىطٚ ٓٔظخُس ٣ٝلون حُٔطِٞد

   أريحً  ال أٝحكن    5..................1...................1..................1................2    أٝحكن ؿيح

 طو٣ٍَٖ شَحء ٓ٘ظؾ ٝحه٢ ش٢ٔٔ ٓؼ٤ّٖ؟ػ٠ِ أ١ أٓخّ 

o ػٖ ؽ٣َن ٝطلش ؽز٤ش ٖٓ ؽز٤ذ/س ؿِي٣ش 

o ٗظ٤لش حُظ٤يال٢ٗ 

o ٗظ٤لش حُزخثغ 

o ٗظ٤لش طي٣ن 

o ٝٓخثَ حإلػالٕ حُظو٤ِي٣ش ٝٝٓخثَ حُظٞحطَ حالؿظٔخػ٢ 

o د ر٘ل٢ٔ َّ  أكؼَ إٔ أؿ

o :َٟأه 

 ٖٓ أ٣ٖ طو٤ٖٓٞ رشَحء ٓ٘ظؾ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ؟

o حُظ٤ي٤ُش 

o  حُظـ٤َٔٓلالص 

o أٓٞحم شؼز٤ش 

o :َٟأه 

 ٓخًح طلؼ٤ِٖ رخُ٘ٔزش ُِٕٞ ٣ًَْ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ؟

o )ًشلخف )ريٕٝ ُٕٞ ٜٗخث٤خ 
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o ىٍؿش طلظ٤ق ٢ُٗٞ هل٤ق 

o ٓز٤غ 

o ؽز٤ؼ٢ ه٣َذ ٖٓ ُٕٞ حُزشَس ُٕٞ ُٚ 

o :َٟأه 

 ٓخ ٛٞ ُٕٞ رشَطي؟

o شي٣ي حُز٤خع 

o أر٤غ ك٘ط٢ 

o ك٘ط٢ ٓظٞٓؾ 

o أَٓٔ ك٘ط٢ 

o أَٓٔ ؿخٓن 

 ٛٞ ٗٞع رشَطِي؟ٓخ 

o ؿخكش 

o ى٤٘ٛش 

o ػخى٣ش 

o ٓوظِطش 

 طؼخ٤ٖٗ ٖٓ كٔخ٤ٓش حُزشَس ٖٓ أؿِذ حُٞحه٤خص حُش٤ٔٔش حُظ٢ حٓظويٓظٜخ

  أريحً  ال أٝحكن    5..................1...................1..................1................2    أٝحكن ؿيح
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 ُش٢ٔٔ:حهظخ١ٍ أًؼَ ٓخ ٣ٜٔي ك٢ ٣ًَْ حُٞحه٢ ح

 أٛظْ رخُيٍؿش حأل٠ُٝ أٛظْ رخُيٍؿش حأل٠ُٝ أٛظْ رخُيٍؿش حأل٠ُٝ أٛظْ رخُيٍؿش حأل٠ُٝ 

     ىٍؿش حُلٔخ٣ش

     ؽٍٞ ٓيس حُظؤػ٤َ

     ػيّ حُظٔزذ رخُلٔخ٤ٓش

     حُٔؼَ

     ًٕٞ ػخَٓ حُلٔخ٣ش ك٣ِ٤خث٢ أٝ ٤ٔ٤ًخث٢

     َٓػش ُٜٝٓٞش ٓي ح٣ٌَُْ ػ٠ِ حُٞؿٚ

     ٝاهلخء ػ٤ٞد( ػَٔ ٣ًَْ حألٓخّ )ٓأل

     ُٕٞ ٣ًَْ حألٓخّ ٝحٗٔـخٓٚ

     حالكٔخّ حُِط٤ق ح١ٌُ ٣ٔ٘لٚ ح٣ٌَُْ

     (waterproofإٔ ٣ٌٕٞ ح٣ٌَُْ حُٔطزّن ػي حُٔخء )

 ٓخ ٛٞ ٓ٘ظؾ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ حُٔٞؿٞى ك٢ حألٓٞحم ٝحُٔلؼَ ُي٣ِي؟

.......................................................................... 

 ٓخ حُلَم ر٘ظَى ر٤ٖ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ حُل٣ِ٤خث٢ ٝح٤ٔ٤ٌُخث٢؟

 ُْ أكٌَ رٌٜح ٓٔزوخً  •

 ح٤ٔ٤ٌُخث٢ أًؼَ كخػ٤ِش •

 حُل٣ِ٤خث٢ أًؼَ أٓخٗخً  •

 ًالٛٔخ ٣ل٤يحٕ ك٢ ٗلْ حُـَع •

 أهَٟ: •

 ٔيٕٝ ػ٠ِ حُٔ٘ظؾ:ٍهْ ػخَٓ حُلٔخ٣ش حُ
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o .َ٣ؼزَ ػٖ ىٍؿش حُٞهخ٣ش حُش٤ٔٔش، ًِٝٔخ ًخٕ ػخَٓ حُلٔخ٣ش أًزَ، ًخٗض حُٞهخ٣ش أكؼ 

o .٣ؼزَ ػٖ حهظالف ر٤ٔؾ ك٢ ىٍؿش حُٞهخ٣ش حُش٤ٔٔش 

o .كٌَس ط٣َٝـ٤ش، ٤ُْ ُٜخ طؤػ٤َ كو٤و٢ ػ٠ِ ىٍؿش حُٞهخ٣ش حُش٤ٔٔش ٞٛ 

o :َٟأه 

 ٓوخرَ ٍهْ ػخَٓ كٔخ٣ش أًزَأِٗض ػ٠ِ حٓظؼيحى ُشَحء ٓ٘ظؾ رٔؼَ أػ٠ِ 

  أريحً  ال أٝحكن    5..................1...................1..................1................2    أٝحكن ؿيح

 ٓخ حُٔ٘خؽن ٖٓ حُـْٔ حُٔطِٞد طـط٤ظٜخ ر٣ٌَْ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ رشٌَ ىحثْ؟

o حُٞؿٚ كوؾ 

o حُٞؿٚ ٝحَُهزش 

o ٖحُٞؿٚ ٝح٤ُي٣ 

o َُهزش ٝح٤ُي٣ٖحُٞؿٚ ٝح 

o ٍٓٔخكش ٝحٓؼش طشَٔ حُٞؿٚ ٝحَُهزش ٝحُٔٞحػي ٝح٤ُي٣ٖ ٝأػ٠ِ ٓ٘طوش حُظي 

o :َٟأه 

 ٓخ حُٔيس ح٤ُِ٘ٓش حُظ٢ طزو٠ ُي٣ِي ػزٞس ح٣ٌَُْ حُش٢ٔٔ ٝٓط٤خً؟؟

o ٖأهَ ٖٓ حٓزٞػ٤ 

o َٜأهَ ٖٓ ش 

o ٖر٤ٖ شَٜ ٝش٣َٜ 
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o ٍٜٞكٞح٢ُ ػالع ش 

o ٍٜٞر٤ٖ ػالػش شٍٜٞ ٝٓظش ش 

o  شٍٜٞ ٝػخّ ًخَٓر٤ٖ ٓظش 

 ر٤ٖ طؤػ٤َ حُِٔؼخٕ ٝطؤػ٤َ حُٔض ػ٠ِ حُٞؿٚ أُكّؼَ:

 ٓض

 الٓغ 

 َٛ طلّؼ٤ِٖ:

o ٓٞكض ٣ًَْ: ٣ًَْ هل٤ق حٌُؼخكش ٣َٓغ حُّٔي ٝحالٓظظخص ٖٓ هزَ حُـِي 

o ٛخٍى ٣ًَْ: ٣ًَْ ًؼ٤ق حُوٞحّ ٓيٙ أطؼذ ه٤ِالً ٌُ٘ٚ ٣ؼط٢ ًؼخكش ٝطـط٤ش ؿ٤ّيس 

o  ٖحُو٤خ٣ٍٖ حأل٤ُٖٝر٤٘ش ح٣ٌَُْ طٌٕٞ ٝٓط٤ش ر٤ 

o :َٟأه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حُؤْ حُؼخُغ )٣ظَٜ ك٢ ٜٗخ٣ش حالٓظز٤خٕ(

 كؼالً ٤ُْٝ أَٓحً 

 أٍؿٞ حإلؿخرش

o ٓـخٍ ػِٔي/ٗشخؽي؟ 

o ٍِ٘ٓ ٍرش 

o )...أػٔخٍ ٌٓظز٤ش ٓـِوش )ك٢ ىٝحثَ أٝ ٌٓخطذ أٝ ٓشخك٢ ...حُن 
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o ْٔأػٔخٍ طظطِذ كًَش حٗظوخٍ ٤ٓٞ٣ش طلض أشؼش حُش 

o )٣ٍخػ٤ش )٣ٍخػش ػٖٔ طخالص ٓـِوش 

o )٣ٍخػ٤ش )٣ٍخػش ػٖٔ أٍحٍع ٓلظٞكش 

o :َٟأه 

 ٓخ ٛٞ ػَِٔى ٤ٓيط٢؟

o  ٓ٘ش28طلض 

o  ٖٓ٘ش15ٝ 28ر٤ 

o  ٖٓ٘ش15ٝ 15ر٤ 

o  ٖٓ٘ش55ٝ 15ر٤ 

o  ٖٓ٘ش65ٝ 55ر٤ 

o  ٓ٘ش65كٞم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حُؤْ حَُحرغ )٣ظَٜ كٔذ ؿٞحد حُٔئحٍ حأله٤َ ٖٓ حُؤْ حألٍٝ(

 كٔ٘خً، طٔؼي٢ٗ اؿخرظِي رٌال حألكٞحٍ

 ٖٓ كؼِِي، ح١ًًَ ؽ٣َوش أهَٟ طل٢ٔ ك٤ٜخ رشَطي ٖٓ أشؼش حُشْٔ ريالً ػٖ حُٞحه٢ حُش٢ٔٔ؟

................................................................................................. 

 ٢؟ُٔخًح ال طو٤ٖٓٞ رخٓظويحّ ٣ًَْ حُٞحه٢ حُشٔٔ

 ػيّ ه٘خػظ٢ رلخثيطٚ •

 ال أشؼَ رلخؿش ٌُُي •
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 ًٞٗٚ رخٛع حُؼٖٔ •

 ًٞٗٚ ٣ٔزذ طلخػالص كٔخ٤ٓش ٓئ٣ًش ُِزشَس •

 أًظل٢ رؼخَٓ حُلٔخ٣ش حُٔٞؿٞى ك٢ رؼغ ح٣ٌَُٔخص حَُٔؽزش •

 حٍؿذ رظ٤َٔٔ رشَط٢ •

 

 :: ٗظخثؾ حالٓظزخٗش 2َٓكن ٍهْ 

 

برأٌِك : أشعة الشمس 

تشكل خطراً حقٌقٌاً 

على بشرتنا و ٌجب 

علٌنا الحماٌة

برأٌِك : تؤمن الواقٌات 

الشمسٌة دوراً هاماً و 

فاعالً فً حماٌة البشرة

ما الوقت الوسطً 

لتعّرضِك ألشعة 

اً؟ ٌّ الشمس ٌوم

ما مدى التأثٌر الذي 

ٌنتج عادًة إثر تعرضِك 

ألشعة الشمس بدون 

وجود واقً شمسً ؟

استخدام الواقً 

الشمسً ٌخفف 

األعراض المذكورة 

فً السؤال السابق:

أقل من ربع ساعةموافق جداًموافق جداً
تصبح بشرتً أغمق من لونها 

الطبٌعً
موافق جداً

123772618677

49.00%30.68%10.36%74.10%30.80%

موافقتحسس بسٌط ٌزول الحقاًأقل من نصف ساعةموافقموافق

3479384977

13.55%31.47%15.14%19.52%30.80%

حٌاديحٌادي
بٌن نصف ساعة و ساعة 

كاملة.
حٌاديتهٌج واحمرار البشرة

6570975160

25.90%27.89%38.65%20.32%24.00%

بٌن ساعة وساعة ونصفغٌر موافقغٌر موافق
حروق جلدٌة مهما كانت مدة 

التعرض قصٌرة
غٌر موافق

1615341319

6.37%5.98%13.55%5.18%7.60%

بحدود الساعتٌنغٌر موافق أبداًغٌر موافق أبداً
حروق جلدٌة شدٌدة فً حال 

التعرض لمدة طوٌلة
غٌر موافق أبداً

1310331017

5.18%3.98%13.15%3.98%6.80%

أكثر من ساعتٌن

23

9.16%
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ما مدى 

استخدامِك 

لكرٌمات الوقاٌة 

الشمسٌة؟

انِت مستعدة لشراء 

منتج أجنبً باهظ الثمن 

من أجل ضمان الحماٌة 

من أشعة الشمس

المنتج السوري المحلً 

)كواقً شمسً( جودته 

ممتازة و ٌحقق المطلوب

على أي أساس 

تقررٌن شراء 

منتج واقً 

ٌّن؟ شمسً مع

من أٌن تقومٌن 

بشراء منتج الواقً 

الشمسً؟

استخدمه بشكل ٌومً 

وأقوم بتجدٌده كل ساعتٌن 

عند خروجً من المنزل.

موافق جداًموافق جداً
عن طرٌق وصفة طبٌة 

من طبٌب/ة جلدٌة
الصٌدلٌة

14402769159

5.56%19.70%13.37%33.50%77.94%

استخدمه بشكل ٌومً 

وأقوم بتجدٌده كل ست 

ساعات عند خروجً من 

المنزل.

محالت التجمٌلنصٌحة الصٌدالنًموافقموافق

2146474840

8.33%22.66%23.27%23.30%19.61%

استخدمه لمرة واحدة 

ٌومٌاً قبل خروجً من 

المنزل.

أسواق شعبٌةنصٌحة البائعحٌاديحٌادي

109586294

43.25%28.57%30.69%4.37%1.96%

استخدمه فقط عند توقعً 

للتعرض ألشعة الشمس 

لفترات طوٌلة (نزهة - 

مسٌر -...إلخ..)

نصٌحة صدٌقغٌر موافقغٌر موافق

61214325

24.21%10.34%21.29%12.14%

غٌر موافق أبداًغٌر موافق أبداًال استخدمه عادًة

وسائل اإلعالن التقلٌدٌة 

و وسائل التواصل 

اإلجتماعً

4738233

18.65%18.72%11.39%1.46%

أفضل أن أجّرب بنفسً

51

24.76%

ماذا تفضلٌن 

بالنسبة للون كرٌم 

الواقً الشمسً ؟

ما هو نوع بشرتِك ؟ما هو لون بشرتك؟

تعانٌن من حساسٌة البشرة 

من أغلب الواقٌات الشمسٌة 

التً استخدمتها

اختاري أكثر ما ٌهمك فً 

كرٌم الواقً الشمسً: 

]درجة الحماٌة[

أهتم بالدرجة األولىموافق جداًجافةشدٌد البٌاضشفاف (بدون لون نهائٌاً)

78282523145

38.24%13.73%12.25%11.33%75.92%

أهتمموافقدهنٌةأبٌض حنطًدرجة تفتٌح لونً خفٌف

41105592738

20.10%51.47%28.92%13.30%19.90%

أهتم قلٌالًحٌاديعادٌةحنطً متوسطمبٌض

144860347

6.86%23.53%29.41%16.75%3.66%

له لون طبٌعً قرٌب من 

لون البشرة
ال أهتمغٌر موافقمختلطةأسمر حنطً

672260431

32.84%10.78%29.41%21.18%0.52%

غٌر موافق أبداًأسمر غامقدرجة خفٌفة جداً

3176

1.47%0.49%37.44%

إن ٌكون ٌحتوي على لون 

و نسبة من كرٌم األساس

1

0.49%
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اختاري أكثر ما ٌهمك فً كرٌم 

الواقً الشمسً: ]طول مدة 

التأثٌر[

اختاري أكثر ما ٌهمك فً كرٌم الواقً 

الشمسً: ]عدم التسبب بالحساسٌة[

اختاري أكثر ما ٌهمك فً كرٌم الواقً 

الشمسً: ]السعر[

اختاري أكثر ما ٌهمك فً كرٌم الواقً 

الشمسً: ]كون عامل الحماٌة فٌزٌائً أو 

كٌمٌائً[

اختاري أكثر ما ٌهمك فً كرٌم الواقً 

الشمسً: ]سرعة وسهولة مد الكرٌم 

على الوجه[

أهتم بالدرجة األولىأهتم بالدرجة األولىأهتم بالدرجة األولىأهتم بالدرجة األولىأهتم بالدرجة األولى

90118404169

49.72%63.78%22.22%22.65%37.10%

أهتمأهتمأهتمأهتمأهتم

7954885878

43.65%29.19%48.89%32.04%41.94%

أهتم قلٌالًأهتم قلٌالًأهتم قلٌالًأهتم قلٌالًأهتم قلٌالً

911434737

4.97%5.95%23.89%25.97%19.89%

ال أهتمال أهتمال أهتمال أهتمال أهتم

329352

1.66%1.08%5.00%19.34%1.08%

اختاري أكثر ما ٌهمك فً كرٌم الواقً 

الشمسً: ]عمل كرٌم األساس )مأل و إخفاء 

عٌوب([

اختاري أكثر ما ٌهمك فً كرٌم الواقً 

الشمسً: ]لون كرٌم األساس وانسجامه[

اختاري أكثر ما ٌهمك فً كرٌم الواقً 

الشمسً: ]االحساس اللطٌف الذي ٌمنحه 

الكرٌم[

اختاري أكثر ما ٌهمك فً كرٌم الواقً 

الشمسً: ]أن ٌكون الكرٌم المطّبق ضد 

](waterproof) الماء

ما هو منتج الواقً الشمسً الموجود فً 

األسواق والمفضل لدٌِك؟

Biodermaأهتم بالدرجة األولىأهتم بالدرجة األولىأهتم بالدرجة األولىأهتم بالدرجة األولى

5678656212

30.43%42.86%35.33%33.33%13.48%

Isisأهتمأهتمأهتمأهتم

486571558

26.09%35.71%38.59%29.57%8.99%

Orchidأهتم قلٌالًأهتم قلٌالًأهتم قلٌالًأهتم قلٌالً

482631427

26.09%14.29%16.85%22.58%7.87%

Presunال أهتمال أهتمال أهتمال أهتم

3213172712

17.39%7.14%9.24%14.52%13.48%
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ما الفرق بنظرك بٌن الواقً الشمسً 

الفٌزٌائً والكٌمٌائً؟
رقم عامل الحماٌة المدون على المنتج:

أنِت على استعداد لشراء منتج بسعر أعلى 

مقابل رقم عامل حماٌة أكبر

ما المناطق من الجسم المطلوب تغطٌتها بكرٌم 

الواقً الشمسً بشكل دائم؟

ً لم أفكر بهذا مسبقا
ٌعبر عن درجة الوقاٌة الشمسٌة ، وكلما كان عامل الحماٌة أكبر ، 

كانت الوقاٌة أفضل.
الوجه فقطموافق جداً

1281053056

65.31%53.57%15.23%28.14%

الوجه و الٌدٌنموافقهو فكرة تروٌجٌة ، لٌس لها تأثٌر حقٌقً على درجة الوقاٌة الشمسٌة.الكٌمٌائً أكثر فاعلٌة

20425157

10.20%21.43%25.89%28.64%

ً الفٌزٌائً أكثر أمانا
كل ما كان رقم عامل الحماٌة قلٌل كل ما كانت فائدته اكبر و ضرره 

أقل عالبشرة
الوجه والرقبةحٌادي

3016629

15.31%0.51%33.50%14.57%

ٌفٌدان فً نفس الغرض الوجه والرقبة والٌدٌنغٌر موافقٌعبر عن اختالف بسٌط فً درجة الوقاٌة الشمسٌة.كالهما 

27432134

13.78%21.94%10.66%17.09%

غٌر موافق أبداً
مساحة واسعة تشمل الوجه والرقبة و السواعد والٌدٌن وأعلى 

منطقة الصدر

2919

14.72%9.55%

ما المدة الزمنٌة التً تبقى لدٌِك عبوة 

الكرٌم الشمسً وسطٌاً؟)اذا كانت سعة 

العبوة 75غرام وسطٌاً مثل اغلب 

المنتجات (

بٌن تأثٌر اللمعان و تأثٌر المت على الوجه 

أُفّضل:
هل تفّضلٌن:

متأقل من اسبوعٌن
سوفت كرٌم : كرٌم خفٌف الكثافة سرٌع المّد و االمتصاص 

من قبل الجلد

147782

6.97%38.89%41.00%

مت مع لمعان ضعٌف جداًأقل من شهر
هارد كرٌم : كرٌم كثٌف القوام مده أصعب قلٌالً لكنه ٌعطً 

ٌّدة كثافة وتغطٌة ج

384730

18.91%23.74%15.00%

بنٌة الكرٌم تكون وسطٌة بٌن الخٌارٌن األولٌنمتوسطبٌن شهر وشهرٌن

664588

32.84%22.73%44.00%

لمعان متوسطحوالً ثالث شهور

3318

16.42%9.09%

لمعان واضحبٌن ثالثة شهور و ستة شهور

2611

12.94%5.56%

بٌن ستة شهور و عام كامل

24

11.94%
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لماذا ال تقومٌن باستخدام كرٌم الواقً 

الشمسً ؟
ما هو عمرِك سٌدتً ؟مجال عملك/نشاطك؟

تحت 18سنةربة منزلأكتفً بعامل الحماٌة الموجود فً بعض الكرٌمات المرطبة

35624

6.52%22.86%9.60%

بٌن 18 و 25سنةأعمال مكتبٌة مغلقة (فً دوائر أو مكاتب أو مشافً ...الخ...)عدم قناعتً بفائدته

99384

19.57%37.96%33.60%

بٌن 25 و 40سنةأعمال تتطلب حركة انتقال ٌومٌة تحت أشعة الشمسكونه باهظ الثمن

1149104

23.91%20.00%41.60%

بٌن 40 و 50سنةطالبةكونه ٌسبب تفاعالت حساسٌة مؤذٌة للبشرة

7828

15.22%3.27%11.20%

بٌن 50 و 60سنةال أشعر بحاجة لذلك

238

50.00%3.20%

فوق 60سنة

2

0.80%
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الدالالت 

المطلوبة من 

األسئلة وتحلٌلها

برأٌِك : أشعة الشمس 

تشكل خطراً حقٌقٌاً 

على بشرتنا و ٌجب 

علٌنا الحماٌة

برأٌِك : تؤمن الواقٌات 

الشمسٌة دوراً هاماً و 

فاعالً فً حماٌة البشرة

ما الوقت الوسطً 

لتعّرضِك ألشعة 

اً؟ ٌّ الشمس ٌوم

ما مدى التأثٌر الذي 

ٌنتج عادًة إثر تعرضِك 

ألشعة الشمس بدون 

وجود واقً شمسً ؟

استخدام الواقً 

الشمسً ٌخفف 

األعراض المذكورة 

فً السؤال السابق:

15%12%9%20%

7.376.979.856.78

1.110.840.891.36

25%25%25%25%

7.376.973.246.78

1.841.740.811.70

20%60%20%

6.977.876.78

1.394.721.36

زٌادة نسبة المادة 

الدسمة:

اختٌار مادة فعالة 

أقوى:

رفع كثافة الكرٌم:

درجة استخدام كرٌم 

الواًق الشمسً:

أفق المنتج المحلً:

شدة الدرجة اللونٌة 

المبٌضة:

الصفة الطبٌة للمنتج:

أهمٌة لون الكرٌم 

المقبول:

طول مدة التأثٌر:

منع احمرار وتهٌج 

البشرة

منع التصبغات 

واسمرار البشرة

عدم التسبب بأي 

شكل من أشكال 

الحساسٌة:

أهمٌة الترطٌب الذي 

ٌمنحه الكرٌم

اخنٌار عامل حماٌة 

أكبر

أهمٌة تخفٌض السعر:

أهمٌة كون الكرٌم 

waterproof

إعادة التوازن الدهنً 

للبشرة:

مأل وإخفاء العٌوب:

أهمٌة سهولة مد 

الكرٌم:
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الدالالت 

المطلوبة من 

األسئلة وتحلٌلها

ما مدى 

استخدامِك 

لكرٌمات الوقاٌة 

الشمسٌة؟

انِت مستعدة لشراء 

منتج أجنبً باهظ الثمن 

من أجل ضمان الحماٌة 

من أشعة الشمس

المنتج السوري المحلً 

)كواقً شمسً( جودته 

ممتازة و ٌحقق المطلوب

على أي أساس 

تقررٌن شراء 

منتج واقً 

ٌّن؟ شمسً مع

من أٌن تقومٌن 

بشراء منتج الواقً 

الشمسً؟

10%6%

3.955.36

0.390.32

30%70%

4.645.15

1.393.60

40%30%

5.047.79

2.022.34

30%

4.64

1.39

زٌادة نسبة المادة 

الدسمة:

اختٌار مادة فعالة 

أقوى:

رفع كثافة الكرٌم:

درجة استخدام كرٌم 

الواًق الشمسً:

أفق المنتج المحلً:

شدة الدرجة اللونٌة 

المبٌضة:

الصفة الطبٌة للمنتج:

أهمٌة لون الكرٌم 

المقبول:

طول مدة التأثٌر:

منع احمرار وتهٌج 

البشرة

منع التصبغات 

واسمرار البشرة

عدم التسبب بأي 

شكل من أشكال 

الحساسٌة:

أهمٌة الترطٌب الذي 

ٌمنحه الكرٌم

اخنٌار عامل حماٌة 

أكبر

أهمٌة تخفٌض السعر:

أهمٌة كون الكرٌم 

waterproof

إعادة التوازن الدهنً 

للبشرة:

مأل وإخفاء العٌوب:

أهمٌة سهولة مد 

الكرٌم:
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الدالالت 

المطلوبة من 

األسئلة وتحلٌلها

ماذا تفضلٌن 

بالنسبة للون كرٌم 

الواقً الشمسً ؟

ما هو نوع بشرتِك ؟ما هو لون بشرتك؟

تعانٌن من حساسٌة البشرة 

من أغلب الواقٌات الشمسٌة 

التً استخدمتها

اختاري أكثر ما ٌهمك فً 

كرٌم الواقً الشمسً: 

]درجة الحماٌة[

40%

3.27

1.31

60%

4.17

2.50

20%30%

6.509.09

1.302.73

25%

3.50

0.87

40%

4.85

1.94

زٌادة نسبة المادة 

الدسمة:

اختٌار مادة فعالة 

أقوى:

رفع كثافة الكرٌم:

درجة استخدام كرٌم 

الواًق الشمسً:

أفق المنتج المحلً:

شدة الدرجة اللونٌة 

المبٌضة:

الصفة الطبٌة للمنتج:

أهمٌة لون الكرٌم 

المقبول:

طول مدة التأثٌر:

منع احمرار وتهٌج 

البشرة

منع التصبغات 

واسمرار البشرة

عدم التسبب بأي 

شكل من أشكال 

الحساسٌة:

أهمٌة الترطٌب الذي 

ٌمنحه الكرٌم

اخنٌار عامل حماٌة 

أكبر

أهمٌة تخفٌض السعر:

أهمٌة كون الكرٌم 

waterproof

إعادة التوازن الدهنً 

للبشرة:

مأل وإخفاء العٌوب:

أهمٌة سهولة مد 

الكرٌم:
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الدالالت 

المطلوبة من 

األسئلة وتحلٌلها

اختاري أكثر ما ٌهمك فً 

كرٌم الواقً الشمسً: 

]طول مدة التأثٌر[

اختاري أكثر ما ٌهمك فً 

كرٌم الواقً الشمسً: 

]عدم التسبب بالحساسٌة[

اختاري أكثر ما 

ٌهمك فً كرٌم 

الواقً الشمسً: 

]السعر[

اختاري أكثر ما ٌهمك فً 

كرٌم الواقً الشمسً: 

]كون عامل الحماٌة 

فٌزٌائً أو كٌمٌائً[

اختاري أكثر ما ٌهمك فً 

كرٌم الواقً الشمسً: 

]سرعة وسهولة مد 

الكرٌم على الوجه[

8%

8.18

0.65

25%15%10%

1.403.644.71

0.350.550.47

5%25%

8.182.76

0.410.69

75%

8.60

6.45

30%

6.36

1.91

100%

8.18

8.18

20%

7.24

1.45

80%

7.24

5.79

70%

6.36

4.45

20%

7.24

1.45

زٌادة نسبة المادة 

الدسمة:

اختٌار مادة فعالة 

أقوى:

رفع كثافة الكرٌم:

درجة استخدام كرٌم 

الواًق الشمسً:

أفق المنتج المحلً:

شدة الدرجة اللونٌة 

المبٌضة:

الصفة الطبٌة للمنتج:

أهمٌة لون الكرٌم 

المقبول:

طول مدة التأثٌر:

منع احمرار وتهٌج 

البشرة

منع التصبغات 

واسمرار البشرة

عدم التسبب بأي 

شكل من أشكال 

الحساسٌة:

أهمٌة الترطٌب الذي 

ٌمنحه الكرٌم

اخنٌار عامل حماٌة 

أكبر

أهمٌة تخفٌض السعر:

أهمٌة كون الكرٌم 

waterproof

إعادة التوازن الدهنً 

للبشرة:

مأل وإخفاء العٌوب:

أهمٌة سهولة مد 

الكرٌم:
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الدالالت 

المطلوبة من 

األسئلة وتحلٌلها

اختاري أكثر ما ٌهمك فً كرٌم 

الواقً الشمسً: ]عمل كرٌم 

األساس )مأل و إخفاء عٌوب([

اختاري أكثر ما ٌهمك فً كرٌم 

الواقً الشمسً: ]لون كرٌم 

األساس وانسجامه[

اختاري أكثر ما ٌهمك فً كرٌم 

الواقً الشمسً: ]االحساس 

اللطٌف الذي ٌمنحه الكرٌم[

اختاري أكثر ما ٌهمك فً كرٌم 

الواقً الشمسً: ]أن ٌكون الكرٌم 

المطّبق ضد الماء 

](waterproof)

ما هو منتج الواقً الشمسً 

الموجود فً األسواق والمفضل 

لدٌِك؟

30%30%

5.657.21

1.702.16

25%15%

5.653.26

1.410.49

20%80%

5.657.21

1.135.77

20%20%

7.216.74

1.441.35

100%

5.65

5.65

100%

6.08

6.08

80%

6.74

5.39

زٌادة نسبة المادة 

الدسمة:

اختٌار مادة فعالة 

أقوى:

رفع كثافة الكرٌم:

درجة استخدام كرٌم 

الواًق الشمسً:

أفق المنتج المحلً:

شدة الدرجة اللونٌة 

المبٌضة:

الصفة الطبٌة للمنتج:

أهمٌة لون الكرٌم 

المقبول:

طول مدة التأثٌر:

منع احمرار وتهٌج 

البشرة

منع التصبغات 

واسمرار البشرة

عدم التسبب بأي 

شكل من أشكال 

الحساسٌة:

أهمٌة الترطٌب الذي 

ٌمنحه الكرٌم

اخنٌار عامل حماٌة 

أكبر

أهمٌة تخفٌض السعر:

أهمٌة كون الكرٌم 

waterproof

إعادة التوازن الدهنً 

للبشرة:

مأل وإخفاء العٌوب:

أهمٌة سهولة مد 

الكرٌم:
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الدالالت 

المطلوبة من 

األسئلة وتحلٌلها

ما الفرق بنظرك بٌن 

الواقً الشمسً 

الفٌزٌائً والكٌمٌائً؟

رقم عامل الحماٌة 

المدون على المنتج:

أنِت على استعداد 

لشراء منتج بسعر 

أعلى مقابل رقم عامل 

حماٌة أكبر

ما المناطق من الجسم 

المطلوب تغطٌتها بكرٌم 

الواقً الشمسً بشكل 

دائم؟

ما المدة الزمنٌة التً تبقى 

لدٌِك عبوة الكرٌم الشمسً 

وسطٌاً؟)اذا كانت سعة العبوة 

75غرام وسطٌاً مثل اغلب 

المنتجات (

بٌن تأثٌر اللمعان و تأثٌر 

المت على الوجه أُفّضل:

20%

5.09

1.02

40%

2.97

1.19

20%

3.68

0.74

70%30%

7.115.41

4.981.62

زٌادة نسبة المادة 

الدسمة:

اختٌار مادة فعالة 

أقوى:

رفع كثافة الكرٌم:

درجة استخدام كرٌم 

الواًق الشمسً:

أفق المنتج المحلً:

شدة الدرجة اللونٌة 

المبٌضة:

الصفة الطبٌة للمنتج:

أهمٌة لون الكرٌم 

المقبول:

طول مدة التأثٌر:

منع احمرار وتهٌج 

البشرة

منع التصبغات 

واسمرار البشرة

عدم التسبب بأي 

شكل من أشكال 

الحساسٌة:

أهمٌة الترطٌب الذي 

ٌمنحه الكرٌم

اخنٌار عامل حماٌة 

أكبر

أهمٌة تخفٌض السعر:

أهمٌة كون الكرٌم 

waterproof

إعادة التوازن الدهنً 

للبشرة:

مأل وإخفاء العٌوب:

أهمٌة سهولة مد 

الكرٌم:
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100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

زٌادة نسبة المادة الدسمة:

اختٌار مادة فعالة أقوى:

رفع كثافة الكرٌم:

درجة استخدام كرٌم الواًق الشمسً:

أفق المنتج المحلً:

شدة الدرجة اللونٌة المبٌضة:

الصفة الطبٌة للمنتج:

أهمٌة لون الكرٌم المقبول:

طول مدة التأثٌر:

منع احمرار وتهٌج البشرة

منع التصبغات واسمرار البشرة

عدم التسبب بأي شكل من أشكال 

الحساسٌة:

أهمٌة الترطٌب الذي ٌمنحه الكرٌم

اخنٌار عامل حماٌة أكبر

أهمٌة تخفٌض السعر:

waterproof أهمٌة كون الكرٌم

إعادة التوازن الدهنً للبشرة:

مأل وإخفاء العٌوب:

أهمٌة سهولة مد الكرٌم:

2.83

3.29

2.50

2.58

1.84

2.70

2.06

3.04

3.74

3.66

3.13

3.45

4.09

3.09

3.26

3.30

2.92

3.04

3.42


