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 .إىل صديقايت ورفيقات دريب
 ية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري عامة.إىل كافة طلبة قسم إقتصاد وتسيري املؤسسات خاصة وكل

 ". بن نامة فاطمة الزهراءإىل كافة األساتذة الكرام وخاصة أستاذيت الغالية " 
 إىل كل عزيز وغايل.



 انــــــــــــــــــــــر وعرفــــــــشك
 

 احلمد اهلل والشكر له أوال، الذي شرح يل صدري ويسر يل أمري ووفقين يف إمتام هذا العمل املتواضع.* 
  ال يسعين يف هذ املقام إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل والتقدير لكل من أسهم يف إخراج هذه املذكرة إىل النور،  *

" على تفضلها قبول اإلشراف على هذه املذكرة وعلى  مة الزهراءبن نامة فاطأستاذيت احملرتمة " وأخص بذلك 
 النصائح واإلرشادات واآلراء، فجزاها اهلل كل خري.

إىل كل من ساهم مبدي املساعدة والعون ولو بالكلمة الطيبة من قريب أو من بعيد يف سبيل إجناز هذا العمل  *
 املتواضع.

 وعلوم التسيري على النصح واإلرشاد.كما أشكر مجيع أستاذة كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية   *
 .وعلى رأسهم مدير املكتبة  رييأشكر عمال مكتبة كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التس *

جهده طول فرتة  وال أنسى شكر عمال مؤسسة سرياميس للخزف بالسوافلية وخاصة " عقبويب محزة " على* 
 الرتبص.

 إىل كل أعضاء جلنة املناقشة لكم منا أفضل تشكر وأمسى عبارات اإلحرتام والتقدير. *
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 المقدمة العامة
 

يشهد العامل حدوث حتوالت وتطورات هامة ومتعددة، السيما يف عقوده األخرية ذات أبعاد خمتلفة سياسية 
وإقتصادية وتكنولوجية وغريها، كان للبعد اإلقتصادي احلظ األوفر فيها، نتيجة لتحرير التجارة وتنامي وغزو 

لباته وتطلعاته بفضل هذا العصر اجلديد املنتجات األجنبية وحتول املستهلك احمللي إىل عاملي متشدد يف متط
لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وسطوة األنرتنت، فكل هذه العوامل وغريها أججت من جحيم املنافسة 

معروفة من ذي قبل تطالب اإلدارة املعاصرة البحث عن وعقدت من مساراهتا، وولدت باملقابل أوضاعا مل تكن 
هذه التطورات، وكانت إدارة املوارد البشرية يف املقدمة حيث أثبتت كفاءة عالية سبل متكنها من مسايرة ومواكبة 

 يف مواجهة متطلبات هذا الزمن اجلديد والوفاء مبستلزماته. 

تعد إدارة املوارد البشرية من أهم اإلدارات الوظيفية يف املنظمة وأكثرها حساسية كوهنا تتعامل مع أهم 
ة الداخلية واخلارجية، ويتفق وأكثر موارد املنظمة عرضة للتأثر بالتغريات البيئيوأحرج عنصر من عناصر اإلنتاج 

أغلب كتاب اإلدارة بشكل عام واإلدارات الوظيفية بشكل خاص بأن املنظمة بإدارة املوارد البشرية وعن طريقها 
 ية وضمان اإلستمرار والبقاء.تتمكن من إحراز الكثري من املزايا التنافسية اليت متكنها من مواجهة التحديات البيئ

وجودهتا اليت تقدمها مع كفاءاهتا ا، متثل الطاقة البشرية املوظفة يف املؤسسة أهم الطاقات املولدة ملخرجاهت
ات اجليدة يقدمون منتجات ذات جودة يومعرفتها وإمكاناهتا املهنية ومهاراهتا، فالعاملون الذين يتمتعون باإلمكان

وجب على إدارة املؤسسة أ، األمر الذي هذه املؤشراتعالية مما يقدمه أقراهنم الذين ال يتوفرون على نفس 
ذو  منتجات العاملني، مما يضمن حتقيق نوعية جيدة يف منتجاهتا والوصول إىل تقدمي ياإللتفات إليه بتنمية إمكان

 دمه املؤسسات األخرى سواءا من الداخل أو اخلارج.جودة عالية ينافس ما تق

يف كل أحناء العامل  واملهندسني واملختصنيواليوم أصبحت اجلودة القاسم املشرتك بني مجيع املديرين  
خصوصا وأن اإلهتمام باجلودة الشاملة كان نتيجة منطقية ملواجهة التحديات اليت تفرضها البيئة اخلارجية 

ن إدارة اجلودة الشاملة تشمل كافة أمنهج إدارة اجلودة الشاملة يف مطلع الثمانينات و للمؤسسة، ومع ظهور 
القطاعات واإلدارات واألقسام يف املؤسسة، لتصبح بذلك اجلودة الشاملة مسؤولية تضامنية وأضحى املورد البشري 

 من أهم ركائز نظام اجلودة الشاملة.

 يف ما يلي : للبحث اإلشكالية العامة يف ضوء ذلك ميكن حصر
 ؟ما مدى فعالية إدارة الموارد البشرية في تحقيق الجودة الشاملة داخل المؤسسة           
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 معاجلتها:  إىل البحث يسعى فرعية تساؤالت عدة طرح اإلجابة على اإلشكالية املطروحة مت إىل وللوصول
 مكانة إدارة املوارد البشرية يف نظام اجلودة الشاملة؟ ما -
 هل تبين نظام اإليزو يساهم يف تسيري املوارد البشرية يف املؤسسة؟ -
 يوجد عالقة بني اإليزو وإدارة املوارد البشرية واجلودة الشاملة؟هل  -

 :فرضيات البحث
املطروحة قمنا بصياغة الفرضيات التالية، اليت سنحاول من خالل هذا العمل  التساؤالتلإلجابة على هذه     

 نفيها: تأكيدها أو
 ساسية لنجاح نظام اجلودة الشاملة،الركيزة األ إدارة املوارد البشرية عتربت 
 سيري املوارد البشرية يف املؤسسة،يساهم نظام اإليزو يف ت 
  واجلودة الشاملة. املوارد البشريةيوجد عالقة بني اإليزو وإدارة نعم 

 أسباب إختيار الموضوع: 
 ، موضوعية وذاتية:سبابمن األعلى جمموعة  إختيارنا هلذا املوضوع تأسس   

 أ/ األسباب الموضوعية:
 تتلخص هذه األسباب فيما يلي:

املوارد قلة الدراسات واألحباث اليت تناولت مثل هذا املوضوع وخاصة فيما يتعلق بكيفية الربط بني إدارة  .1
 البشرية واجلودة الشاملة،

املوارد البشرية وإدارة اجلودة الشاملة على مستوى املؤسسة اإلقتصادية ودورها ا إدارة األمهية البالغة اليت متتاز هب .2
 يف حتسني األداء.

 ب/ األسباب الذاتية:
 ارد البشرية،امليل الشخصي ملوضوع إدارة املو  .1
حبكم التخصص واألمهية البالغة اليت تكتسبها املواضيع اخلاصة بإدارة املوارد البشرية، واليت حتتل املكانة الكبرية  .2

 واإلهتمام األول يف املؤسسات اإلقتصادية. 
 :أهمية الدراسة

الشاملة، وبالتايل تكمن أمهية املوضوع يف لفت اإلنتباه إىل فعالية إدارة املوارد البشرية يف حتسني اجلودة 
نتجات املؤسسة وحتقق هلا مكانة يف احمليط اإلقتصادي سببا يف حتقيق اجلودة الشاملة مل إمتالك موارد بشرية تكون

 الذي تعيش فيه.
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 أهداف الدراسة:
 يلي: تلخيص األهداف اليت ميكن الوصول إليها من خالل هذا البحث إىل ما كنمي  

 ؤسسة بإعتبارها أداة فعالة فيها،يف املحماولة إبراز أمهية إدارة املوارد البشرية  .1
 .البشرية يف حتقيق اجلودة الشاملة. إظهار مدى مسامهة إدارة املوارد 2

 المنهج المتبع: 
منهجني: املنهج على  عتماد، مت اإلمن أجل الوصول إىل األهداف املرجوة ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة           

الوصفي واملنهج التحليلي، حيث يتعلق املنهج الوصفي باجلانب النظري من خالل التغطية األكادميية ملختلف 
 ،جوانبه ) الفصل األول والثاين (

اجلودة الشاملة يف إدارة املوارد البشرية يف حتقيق أما املنهج التحليلي فيتعلق باجلانب التطبيقي للوقوف على موقع 
 .سةؤسامل

 تقسيمات البحث:
  " إىل ثالثة فصول حيث فعالية إدارة املوارد البشرية يف حتقيق اجلودة الشاملة قمنا منهجيا بتقسيم موضوع "    

: تناوال نيحثىل مب: اإلطار املفاهيمي إلدارة املوارد البشرية واجلودة الشاملة والذي قسم بدوره إالفصل األولتناول 
 ي إلدارة املوارد البشرية،ر اإلطار النظاملبحث ألول: 

 املبحث الثاين: مدخل إىل اجلودة الشاملة.
فتضمن هو اآلخر مبحثني  " مسامهة إدارة املوارد البشرية يف حتقيق اجلودة الشاملة حول " كان الفصل الثاني أما

 نلخصهما كاآليت:
 ،حتقيق اجلودة الشاملةاإلدارة الفعالة للموارد البشرية ودورها يف املبحث األول:  

 اجلودة الشاملة.إدارة بإدارة املوارد البشرية و  9000ث الثاين: عالقة املواصفات القياسية الدولية اإليزو املبح
ؤسسة سرياميس للخزف بالسوافلية مستغامن، وقد تعرضنا إىل تقدمي دراسة حالة م الفصل التطبيقيفيما تناول 

ل اإلنتاج فيها وكذا اهليكل التنظيمي للمؤسسة، وقمنا بتقسيم إستمارات ومراح عام للمؤسسة حمل الدراسة،
يف حتقيق اجلودة الشاملة ملنتجات املؤسسة إستخالصا ن قصد الوصول ملعرفة مدى مسامهة العنصر البشري إستبيا

 من النتائج النامجة عن التحليل.
 

 



 

                                                                             
إلدارة الموارد  مفاهيميالفصل األول: اإلطار ال

 البشرية والجودة الشاملة
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 دمة الفصلمق
     

إحتل املكانة اليت ينبغي أن يكون عليها، فقد أصبح مؤخرا النظرة إىل العنصر البشري حبيث  تغريت       
لكها املوارد األخرى، ألن توقدرات ال متإلعتقادها أن البشر لديهم طاقات ميثل أهم مورد من بني موارد املنظمة، 

لهم، ويرجع السر يف جناح فعالية ومهارة العاملني يف أداء عمأي مشروع يتوقف إىل حد كبري على مدى 
املؤسسات العاملية الكبرية إىل اإلهتمام باألفراد يف هتيئة احمليط املناسب للعمل واإلهتمام بالفرد وحتفيزه ليبذل 

يساهم بشكل إجيايب يف رفع مستوى أداء املنظمة وحتقيق األهداف املسطرة يف الوقت املناسب أقصى جمهود لديه و 
 وبأقل تكاليف وبأعلى جودة.

ومن أمثاهلا برامج إدارة اجلودة الشاملة  كما أصبحت الربامج اإلدارية احلديثة تويل إهتماما أكرب هبذا املورد
ليا ومثال ذلك املنظمة العاملية للمعايري واليت أصدرت معايري وشهادات خاصة بإدارة جودة املستخدمني وتسعى حا

باإلضافة إىل إدارة اجلودة الشاملة واليت تعترب جودة العنصر البشري الركيزة األساسية لتطوير وحتسني هذه املعايري. 
، غري أن حتقيق مستوى عال للعنصر البشري يتطلب وجود قواعد تسيري املوارد البشرية ذات جودة عالية، هلا

يف مجيع  وحسب جتارب بعض املنظمات فإنه على إدارة املوارد البشرية تبين جمموعة من القواعد واإلجراءات
  .جماالهتا

 وقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل:

 ،إلدارة املوارد البشرية رينظاملبحث األول: اإلطار ال

  .جلودة الشاملةا مدخل إىلاملبحث الثاين: 
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 المبحث األول: اإلطار النظري إلدارة الموارد البشرية
يعترب املورد البشري من أهم املوارد اإلسرتاجتية واليت تعد األكثر أمهية بالنسبة للمؤسسة، نظرا لكونه يساهم        

كما أنه حيدد قدرة املنظمة على املنافسة والتفوق يف السوق، وهلذا حظيت إدارة   ،أهدافها وإستمراريتها يف حتقيق
 لكوهنا إدارة ألهم وأعلى أصول املؤسسة أال وهو املورد البشري. الباحثنياملوارد البشرية بإهتمام كبري من قبل 

 المطلب األول: اإلطار العام إلدارة الموارد البشرية
رق إىل التطور التارخيي الذي شهدته إدارة املوارد البشرية، وأهم التعاريف املختلفة هلا، مع ذكر األمهية البالغة سنتط

 إلدارة املوارد البشرية واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها.
 الفرع األول: التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية

مستقل به علم اإلدارة، وهو نشاط  اإلدارة تتطور مع التطور الذي مرإدارة املوارد البشرية كحقل من حقول علم  
تزايد اإلهتمام به يف خمتلف املنظمات مؤخرا مع بداية هذا القرن، ويرجع ذلك إىل كون العنصر البشري هو األداة 

 احملركة واملوجهة ملختلف عناصر اإلنتاج.
ة قد إستقر بعد سلسلة من التطورات اليت مرت على العنصر ميكن القول أن املفهوم احلديث إلدارة املوارد البشري

 1يلي: التطورات فيما هذه البشري، وتتمثل
 مرحلة ما قبل الثورة الصناعية: .1

وسعي اإلنسان إىل توفري احلد من مستلزمات العيش الذي تكفل بقاءه  متيزت هذه املرحلة بطرق اإلنتاج اليدوية
فلم يكن يف هذه الفرتة نظام للعمالة، إذ كان ينظر إىل العامل على أنه من ممتلكات صاحب العمل يبيعه ويشرتيه 

واملهارة وأصبح  شأنه شأن أية سلعة. مث بعدها ظهر نظام الرق هذا نظام الصناعة املنزلية، فظهرت فئة متلك اخلربة
 العامل يعمل مقابل أجر حمدد يسمح له باحلياة الكرمية.

جاء نظام اإلقطاع يف الريف والطوائف يف املدن، فجسد األول وجود طبقتني املالك والعبيد ) أي الذين يفلحون 
خول للمهنة هلا قانوهنا الذي يوضح شروط الد يز اآلخر بوجود صناعة كونت طائفةومت ،األرض ويعملون فيها (

حتكارا للصناعة أو احلرفة، فأصبح هناك تدرج يف املهنة: صيب، فعريف، املمتهنني هبا، ومثل هذا النظام إوأجور 
 ى من خيالف نظم وتعليمات الطائفة،فمعلم، فشيخ ينتخبوه املعلمون إليقاع العقوبات عل

 2:. مرحلة الثورة الصناعية2
القرن القرن الثامن عشر، وظهرت يف العامل العريب يف القرن التاسع عشر و  ظهرت هذه الثورة يف العامل الغريب يف

عشرون وأهم ما متيزت به ظهور اآلالت واملصانع الكبرية، وروتينية العمل وسوء ظروف العمل، كذلك متيزت ال
 شرافهم.هذه الثورة بظهور فئة املالحظني واملشرفني الذين أساءوا أحيانا إىل العاملني الذين يعملون بإ

                                                             
. 27ص  ،2013 الطبعة الثانية، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع،، دارة الموارد البشريةإنادر أمحد أبو شريكة،   1  
 ص، 2000األردن، عمان، الوراق للنشر والتوزيع،  ، مؤسسةإدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجي متكامل، وآخرونيم الطائي، يوسف حج 2

37                      . 
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أن تظهر دعوات لتحسني ظروف العاملني أي أنه مع مساوئ الثورة الصناعية كان على  افكان بالتايل الزم 
العمال أن يتحدوا يف مواجهة أصحاب األعمال، وظهر ذلك على شكل انتفاضات عشوائية مث اضطرابات 

ور لق باألجمنظمة مث ما لبثت أن تكونت احتادات ونقابات عمال تطالب حبقوقهم وتتفاوض بإمسهم فيما يتع
  وساعات العمل وحنوها،

 1:مرحلة القرن العشرين. 3
     شهد هذا القرن أحداث ذات أثر كبري يف إدارة املوارد البشرية، من أبرزها ظهور مدرسة اإلدارة العلمية بزعامة

( الذي حاول أن ينظم العالقة بني اإلدارة والعاملني، وأبرز أثر  1915-1856 " عام ) رفردريك تايلو  "
 صص وتقسيم العمل والتدريب والتحفيز املادي يف إنتاجية العاملني.التخ

ومن مث مدرسة اإلدارة العلمية ظهور علم النفس الصناعي وتركيزه على دراسة ظواهر معينة كاإلجهاد واإلصابات 
اليت إعتقدت "  التون مايو وحتليل العمل واالختبارات، مث ما لبث أن ظهرت حركة العالقات اإلنسانية بزعامة "

 أن إنتاجية العاملني ال تتأثر بظروف العمل املادية بل أيضا باإلهتمام بالعاملني.
األنشطة اليت على لقد كان ملدرسة اإلدارة العلمية وعلم النفس الصناعي وحركة العالقات اإلنسانية أثر كبري 

ه اإلدارة بالشروط التعويضية واإلختبارات متارسها إدارة املوارد البشرية يف منظمات اجليش واحلكومة، فإهتمت هذ
النفسية وتصميم أنظمة األجور والتأديب ورعاية العاملني، مما أوجد احلاجة إىل متخصصني يف جماالت إدارة املوارد 

 البشرية كالتوظيف والتدريب واألمن الصناعي والرعاية الطبية واإلجتماعية للعاملني.
تطورت ممارسات إدارة املوارد البشرية لكي تواكب تطور (  1960-1930 )ومع ظهور مدرسة العلوم السلوكية 

 ا العالقة بني املنظمة والعاملني،العلوم السلوكية، ونشطت الكثري من الدول يف إصدار تشريعات تقنن هب
 2:. مرحلة نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين4
تطورات  اآلنوالثمانينات وحلد  السبعيناتالعشرين وخصوصا مرحلة لقد شهدت املراحل األخرية من القرن  

ملحوظة يف إدارة املوارد البشرية، حيث أثرت املتغريات البيئية ) ظهور العوملة، شدة املنافسة العاملية، الطلب املتغري 
بنوع من التغيري والتطوير  للجودة من قبل العمالء، تطور التكنولوجيا مبعدالت متسارعة ( على إدارة املوارد البشرية

 مثل:
 اواة يف العمل والضمان اإلجتماعي،ظهور العديد من التشريعات املتعلقة برفاهية األفراد العاملني واملس *
 نظم اخلدمات الصحية واألمن الصحي،بروز التشريعات املتعلقة ب *
وأيضا زيادة اإلهتمام امللحوظ يف اجلوانب العلمية  الرتكيز على احلاجات والدوافع الذاتية للعاملني يف جمال العمل *

 املتعلقة باألداء.

                                                             
. 28 ص ،2010 ىل، عمان،الطبعة األو  ،ردار وائل للنش ،إدارة الموارد البشرية حمفوظ أمحد جودة،  1  
.23 -22 ص، 2000، اإلسكندرية، مصر، املسريةدار  ،إدارة الموارد البشرية خضري كاظم محود، ياسني كاسب اخلرشة،  2  
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إلجتماعية اإن هذه املالمح شكلت تطورات ملحوظة ملا إليه التغري البيئي سواء يف إطار اجلوانب اإلقتصادية و 
 إلدارة املوارد البشرية.والثقافية والتكنولوجية ....اخل من التطورات اليت أسهمت بصورة فاعلة بالنهوض املستهدف 

 الفرع الثاني: مفهوم إدارة الموارد البشرية وأهميتها
 :مفهوم إدارة الموارد البشرية 

اخلاصة بإدارة املوارد البشرية بتعدد اآلراء واإلجتاهات، ومل يستقر تعريفها على تعريف واحد  تعددت التعاريف
صاحل لكل زمان ومكان، بل العكس هناك العديد من التعاريف كانت قد تأثرت بالفرتة الزمنية واملكانية، وعليه 

جيمع بعض  حماولة إستخالص تعريف عام إىل  األخريسنحاول إعطاء عدة تعاريف إلدارة املوارد البشرية لنصل يف 
 العناصر املشرتكة بني خمتلف اإلجتاهات واملدارس. 

جزء من اإلدارة ككل يعىن بشؤون األفراد العاملني من حيث التأهيل والتدريب وتطوير  1:إدارة املوارد البشرية هي
اد الذين ميتلكون املواهب تنمية األفر و الكفاءات وكذلك وصف أعماله، وهي من جهة أخرى جذب وإستقطاب 

 كي تتنافس يف بيئة متغرية ومعقدة.واخليال الالزمني للمنظمات ل
فن إجتذاب العاملني وإختيارهم وتعينهم وتنمية قدراهتم وتطوير مهارهتم وهتيئة الظروف  :أهنا " نيجرو "ويرى 
 فضل. األمية املالئمة من حيث الكم والنوع إلستخراج يالتنظ

تلك اجلانب من العملية اإلدارية املتضمنة لعدد من الوظائف واألنشطة والتطبيقات اليت  :بشرية هيلا إدارة املوارد
العنصر البشري املوجود بطريقة فعالة وإجيابية، ومما يؤدي إىل حتقيق مصلحة املنظمة ومصلحة متارس ألجل إدارة 

 بشرية مباشرة بإسرتاتيجيات املنظمة املختلفة.العاملني ومصلحة اجملتمع ككل، وترتبط وظائف وأنشطة املوارد ال
عملية اإلهتمام بكل ما يتعلق باملوارد البشرية اليت حتتاجها أية منظمة  :إدارة املوارد البشرية بأهنا " برنوطي "عرف 

لتحقيق أهدافها، وهذا يشمل إقتناء هذه املوارد واإلشراف على إستخدامها وصيانتها واحلفاظ عليها وتوجيهها 
 وتطويرها. املنظمةلتحقيق أهداف 

عبارة عن جمموعة من املمارسات والسياسات املطلوبة لتنفيذ خمتلف  :إىل أن إدارة املوارد البشرية " ديلسر "ويشري 
 األنشطة املتعلقة بالنواحي البشرية اليت حتتاج إليها اإلدارة ملمارسة وظائفها على أكمل وجه.

وظيفة إدارية تساعد املدراء على إستقطاب وإختيار وتدريب  2 وارد البشرية بأهنا:إدارة امل " أسوتاب "كما يعرف 
 وتطوير األعضاء يف املنظمة وهتتم بالبعد اإلنساين يف املنظمات.

إدارة املوارد البشرية بأهنا: جمموعة األنشطة اإلدارية واملهام املتعلقة بتطوير  فيعرفان " De Nisi and Griffin "أما 
 القوى العاملة واحلفاظ على قدرهتا وتأهليها بطرق تساهم يف فعالية املنظمة.

                                                             
.12ص  ،2007 عمان، ار أسامة للنشر والتوزيع،، دإدارة الموارد البشرية ،نور الدين حاروش  1  
.26، ص 2004ر، مص اإلسكندرية، الطبعة األوىل، اجلامعية للنشر والتوزيع، الدار، إدارة الموارد البشرية أمحد ماهر،   2  
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نشاطات يتم مبوجبها احلصول على األفراد الالزمني للمنظمة من حيث العدد والنوعية  هي :إدارة املوارد البشرية
وجعلهم يبذلون أكرب قدر ممكن من طاقاهتم وجهودهم لتحقيق اليت ختدم أغراضها، وترغبهم يف البقاء خبدمتها 

 أهداف املنظمة.
ختيار والتعيني، وتقو م أداء العاملني جمموعة من األنشطة املتمثلة يف حتليل الوظائف، واإل :كما عرفت بأهنا  

 وترقيتهم ونقلهم وتصميم هيكل أجورهم وتدريبيهم وتوفري سبل األمن والسالمة هلم.
ساب القوى العاملة ذات الكفاءة وتنميتها تتعين فن إك 1:وقد عرفتها اجلمعية األمريكية إلدارة املوارد البشرية بأهنا

املنظمة بأقصى قدر من الفاعلية يف األداء، كما تعرف بأهنا إنتقاء وإختيار  واإلحتفاظ هبا من أجل حتقيق أهداف
العاملني اجلدد وتنمية كفاءات املتواجدين يف املنظمة بقصد اإلستخدام األمثل للقوى العاملة واحلصول على نتائج 

 نوعية وكمية يف املستوى املطلوب.
شمل ختطيط إمداد املوارد البشرية الالزمة وتب هتتم ليت: هي تلك الوظيفة يف التنظيم ا" Gleuck.w "تعريف 

 اإلحتياجات من القوى العاملة والبحث عنها وتشغيلها.
 : يعرفها على أهنا عملية إختيار وإستخدام وتنمية وتعويض املوارد البشرية باملنظمة." french "تعريف 
ذلك على عمليات التعيني وتقييم األداء  : هي إستخدام القوى العاملة باملنظمة ويشتمل" Sikula "تعريف 

 . والتنمية والتعويض واملرتبات وتقد م اخلدمات اإلجتماعية والصحية للعاملني....
إدارة املوارد البشرية ال ميكن أن خيرج عن بعض  ومن خالل هذه التعاريف املختلفة يتضح لنا جليا أن تعريف* 

وجهات النظر، وعلى هذا األساس فإن إدارة  توذلك مهما إختلفالعناصر والوظائف اليت أوجدت من أجلها 
متتاليتني ختص الفرد العامل من جهة  بعميلتنيوبذلك تقوم  ،املوارد البشرية وجدت أصال لتهتم بالعنصر البشري

التوظيف تقوم إدارة املوارد البشرية  ل التوظيف والثانية بعد التوظيف، فقبلواملنظمة من جهة أخرى، فاألوىل هي قب
بالبحث واإلستقطاب عن العناصر الالزمة واليت تتناسب مع ختطيط وأهداف املنظمة، وبعدها تقوم باإلختيار 
واملفاضلة والتعيني والتدريب والتأهيل والرتقية وتقدم اخلدمات اإلجتماعية وحتدد مع الفرد املسار املهين وهي بذلك 

 .ة هتدف دوما إىل تنمية وتطوير الفرد مما يعود بالفائدة عليه وعلى املنظمةيف عملية مستمر 
 :أهمية إدارة الموارد البشرية 

بإنشاء إدارة املوارد البشرية فيها بغية تسهيل التعامل مع األفراد العاملني فيها، وحل املشاكل اليت  تقوم املؤسسات
 .( املنازعات ملنظمة من جهة أخرى )ملختلفة يف اتنشأ فيما بينهم من جهة وبينهم وبني اإلدارات ا

  2فيما يلي:إدارة املوارد البشرية تظهر أمهية 
 الوظائف املرتبطة بنشاط املؤسسة، تعترب املوارد البشرية مبثابة مورد إسرتاتيجي أو وظيفة مساعدة على حتقيق *

                                                             
.15بق ذكره، ص حاروش، مرجع سنور الدين   1  
 يل شهادة ماسرتن ضمن متطلبات  ، مذكرة مقدمةدور إدارة الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة اإلقتصاديةبوهنة زينب،  2

 .12 ، ص2011-2010علوم اإلقتصادية، ختصص إدارة وتسيري مؤسسات، جامعة شلف، يف ال أكادميي
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 الكفاءات املتوفرة يف املنظمة، منتساعد على حتقيق األهداف اإلسرتاجتية بفضل تعظيم اإلستفادة  *
تسهيل التعامل مع األفراد العاملني فيها، وحل املشاكل اليت تنشأ فيما بينهم من جهة، وبينهم وبني اإلدارات  *

 املختلفة يف املنظمة من جهة أخرى،
 ة إنتاجهم،ستقرارهم الوظيفي وزيادتقوم إدارة املوارد البشرية بعملية التدريب ورفع روحهم املعنوية وإ *
إن وجود خريات متخصصة يف إدارة املوارد البشرية القادرة واملؤهلة على إستقطاب أفضل العاملني لشغل  *

تصادي يف املدى الوظائف الشاغرة مث احلفاظ على هذه العناصر سيزيد من إنتاجية املنظمة ويعزز من مركزها اإلق
 الطويل،

قد يلجأ إليها العاملون ال سيما يف  باهظةفر على املنشآت تكاليف إن اإلدارة الناجحة للموارد البشرية تو  *
 أو عدم منح العالوة أو الرتقيات، حاالت الفصل،

إن قدرة املؤسسة على توفري مناخ تنظيمي صاحل للعمل من خالل تبين برامج إلدارة املوارد البشرية قد تساهم يف  *
اهتم سينعكس بدون شك على رضاهم الوظيفي وهذا سيزيد من حتفيز العاملني وتدفعهم إىل بذل املزيد من قدر 

 إنتاجيتهم مث زيادة فعالية املنظمة.
 الفرع الثالث: أهداف إدارة الموارد البشرية

 1إدارة املوارد البشرية إىل حتقيق مجلة من األهداف هبدف جناح املنظمة ومن أمهها ما يأيت: تسعى
 ض البطالة وتأهيل وتشغيل األفراد،إدارة املوارد البشرية يف ختفيجتماعي: يتمثل يف مسامهة اإلدف اهل -
خالقي: ويتمثل بعدالة إدارة املوارد البشرية عند قبول املرشحني وإختيارهم وإستأجارهم وتدريبهم األدف اهل -

 القية والسلوك اإلجتماعي املطلوب،وتطويرهم وترقيتهم فضال عن املساعدة يف إدامة السياسات األخ
ختفيض الكلف /  قتصادي: يتمثل يف حتليل وتفسري كلف وأرباح نشاطات إدارة املوارد البشرية )اإلدف اهل -

 التدريب، النقل والتقاعد، وغريها،( مثل اإلنتاجية، الرواتب، األرباح،  العائد على اإلستثمار
ات املنظمة املتمثلة بالكفاءة تنظيمي: يتجسد يف دور إدارة املوارد البشرية يف حتقيق أهداف وغايالدف اهل -

 والفاعلية، فضال عن تسهيل التنافس التنظيمي وتعزيز اإلنتاجية والنوعية.
قوى العاملة، فضال عن جتهيز املنظمة بأفراد مؤهلني ال وقبلياتوظيفي: يتمثل يف توظيف مهارات الدف اهل -

 لموارد البشرية،األمثل والرشيد ل ومدربني وحمفزين بشكل جيد أي حتقيق اإلستخدام
شخصي: يتمثل يف حتقيق الرضا الوظيفي وحتقيق الذات للعاملني إىل أقصى حد ممكن فضال عن الدف اهل -

 واملنظمات واجملتمع، واجلماعاتحتقيق أهداف الفرد 

                                                             
، ص 2015دار غيداء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان،  ،رأس المال الفكريسعدون محود بشري الربيعاوي،  ،حسني وليد حسني عباس 1

21-22. 



 الجااد  ال املةو رية ادار  المااراد الش المفاهيمي إل الفصل األول             اإلطار
 

 
11 

املنظمة ل مين: يتمثل يف توفري بيئة عمل صحية وأمنية واإلهتمام هبا حبيث جتعل العمل داخاألصحي و الدف اهل -
 أكثر متعة وهبجة وأمان،

إدارة املوارد البشرية يف إستثمار  عاملي: إن أحد مفاتيح جناح املنظمات يف السوق العاملي يكمن يف دورالدف اهل -
 وذلك ملا متتلكه من ميزة تنافسية،مواردها اإلنسانية هبدف حتدي املنافسة العاملية 

على إجناز أهدافها املستقبلية وذلك من خالل شرية هتتم مبساعدة املنظمة د البستقبلي: إن إدارة املوار املدف اهل -
 للعاملني.تقد م ذوي األهلية والكفاءة وتقد م حوافز جيدة 

 1، موضحة كما يلي:ومنهم من قسم أهداف إدارة املوارد البشرية إىل مستويات عدة
 األهداف على مستوى املنظمة، وتشمل اآليت: .1
  اجلديدة ملختلف الوظائف باملنظمة،احلصول على املوارد البشرية 
 القصوى من جهود املوارد البشرية، اإلستفادة 
 وارد البشرية يف العمل باملنظمة.احملافظة على إستمرار رغبة امل 
 . األهداف على مستوى العاملني، وتشمل اآليت:2
  لرتقية عندما يصبحون مؤهلني لذلك،وأن تتاح هلم اتوقع املوارد البشرية أن جيدوا أحسن فرص عمل ممكنة 
 تاجيتهم، ومن مث مكاسبهم املادية،وجود ظروف عمل جيدة متكنهم من العمل الفعال الذي يزيد من إن 
 ية صحية جيدة،وجود بيئة عمل أمنية متنع سوء إستخدام العاملني وتعرضهم ألخطار العمل، وتوافر رعا 
 تلف شؤوهنم الوظيفية يف يزهم إجيابا أو سلبا يف حالة تأديبهم ويف التعامل مع خمالعدالة يف معاملتهم عند حتف

 املنظمة،
 مباشرة، وترفع من مستوى  كما تتوقع املوارد البشرية وجود مزايا مادية ومعنوية تزيد من أجرهم بطريقة غري

 معيشتهم.
 . األهداف على مستوى اجملتمع، وتتضمن ما يأيت:3
 التقدم للحصول على هذه الفرص من كنها ، اليت متزن بني الفرص املتاحة والطاقات البشريةحملافظة على التوا

 شخص املناسب يف الوظيفة املناسبة،ووضع ال
  صول على أفضل مستوى من املقابل املوازي هلذا البذل احلمتكني العاملني من بذل طاقاهتم بشكل جيد، و

 لهم متحمسني له،من العمل مبا جيع جتاه إحتياجاهتم املختلفة
 لعمل.صيانة املوارد البشرية باحملافظة على صحتهم وسالمتهم يف ا  
 
 

                                                             
.67، ص 1999 ،  جدة، اململكة العربية السعودية الطبعة األوىل، دار زهران للنشر والتوزيع، ،إدارة الموارد البشرية ،عقالين مدين عبد القادر  1 
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 تنظيمال، نشاطاتالوظائف، الثاني: إدارة الموارد البشرية: المطلب ال
 يتم حتديد الوضع التنظيمي هلا.مبجموعة من الوظائف والنشاطات، حيث  تقوم إدارة املوارد البشرية
 إدارة الموارد البشريةالفرع األول: وظائف 

 1إىل: إدارة املوارد البشريةتقسيم وظائف  ميكن
 الوظائف اإلدارية إلدارة الموارد البشرية: -أ

 تنقسم الوظائف اإلدارية إلدارة املوارد البشرية إىل:
ضمن هتتم وظيفة التخطيط بتخطيط احتياجات املنظمة من القوى العاملة كما ونوعا اليت ت وظيفة التخطيط: -1
إدارة املوارد التحديد مقدما لربنامج القوى العاملة، وقد يواجه مدير  قيق أهداف املنظمة، فالتخطيط يعينحت

ق كثري من الصعاب واملشاكل، إذ مل يقم بالتنبؤ باحتياجات املنظمة من القوى العاملة الالزمة لتحقيال البشرية
 أهدافها يف الفرتات املستقبلية،

املسئوليات  ،الواجباتملوارد البشرية هو تقسيم وحتديد بوظيفة التنظيم يف إدارة ا ويقصد وظيفة التنظيم: -2
حيدد شكل  إدارة املوارد البشريةوليات، فمدير ديد العالقات اليت تربط هذه املسئوالسلطات بني األفراد، وحت

 العوامل املادية يف املنظمة، راد،عالقات بني العمل، األفالاهليكل التنظيمي إلدارته عن طريق تصميم هيكل 
ويقصد هبا توجيه جهود األفراد حنو حتقيق أهداف املنظمة، وقد تندرج هذه الوظيفة حتت  وظيفة التوجيه: -3

أي مسمى من املسميات فإن اهلدف من هذه الوظيفة  وحتت   Motivation Commandعدة مسميات مثل: 
 راد على العمل برضاء تام وفعالية،هو حث األف

ن عملية الرقابة تعترب وظيفة إدارية تتعلق بتنظيم األنشطة والتنسيق بينها طبقا خلطة العمالة إ . وظيفة الرقابة:4
احملددة، بناء على حتليل األهداف أو األنشطة األساسية للتنظيم، حبيث تضمن تنفيذ اخلطة العامة للمنظمة 

 بكفاءة عالية.
 البشرية الوظائف التنفيذية إلدارة الموارد -ب
أوىل الوظائف التنفيذية إلدارة املوارد البشرية، وهتتم بتحديد احتياجات  تعترب وظيفة إستقطاب العمالة: -1

 املنظمة من القوى العاملة كما ونوعا، حبيث تضمن حتقيق أهداف املنظمة، ويتحدد نطاق هذه الوظيفة فيما يلي:
زمة إلنتقاء الكفاءات اليت تتناسب مع إحتياجات املنظمة وذلك القوى العاملة وإجراء اإلختبارات الال إختيار* 

 نفسية واملقابالت الشخصية وغريها،عن طريق اإلختبارات ال
 تياجات املنظمة من القوى العاملة،تقدير إح *
 ،حتديد مصادر احلصول على القوى العاملة الالزمة للمنظمة *

                                                             
.62-61ص  ـ،2015 الطبعة األوىل، عمان، دار املعتز للنشر والتوزيع، ،(اإليزو إدارة الجودة الشاملة )معاييرعبد اهلل حسن مسلم،   1  
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أهداف و املنظمة على القوى العاملة الالزمة، مبا يتفق مع متطلبات  بعد حصولوظيفة تنمية العاملني:  -2
املنظمة البد من تنمية مهاراهتم بصفة مستمرة لرفع مستوى الكفاءة وحتسني األداء، وهذا يتم من خالل التدريب 

تضمن املستمر، وذلك لضمان سالمة تنفيذ العمل، كما أن وظيفة التدريب تعترب من الوظائف األساسية اليت 
 مما يرتتب عليه ضرورة احلصول ،إستمرار املنظمة ملواجهة التطورات التكنولوجية يف أساليب العمل وأدوات اإلنتاج

فر للمنظمة إال من خالل تدريب وتنمية القوى العاملة احلالية تخصصة، وهذا ال يتو املاملهارات كفاءات و العلى 
 نظمة يف مجيع املستويات اإلدارية،للم
ف اهلامة إلدارة املوارد البشرية، وظيفة التعويض أو املكافأة من الوظائ تعتربوظيفة التعويض أو املكافأة:  -3

وختتص هذه الوظيفة بتحديد هيكل عادل لألجور أو املكافآت، مبا يتفق مع اجلهد املبذول من القوى العاملة يف 
ان وضع نظام سليم لألجور البد لضملى اجلانب اإلقتصادي، و شرية يركز عاملنظمة، مبعىن أن مدير إدارة املوارد الب

  : من
 تقييم الوظائف، -
 حتديد نظم دفع األجور. -

 (: الوظائف األساسية للموارد البشرية 1-1)  الشكل رقم
 
 
 
 
 ا

 
 
 
 

 .133، ص2000اإلسكندرية، مكتبة عني مشس، ، إدارة الموارد البشريةاخلطيب حممود أمحد،  المصدر:

 الفرع الثاني: نشاطات إدارة الموارد البشرية
 1أهم نشاطات إدارة املوارد البشرية مبا يلي: ميكن تلخيص

 القادمة ووضع اخلطط الالزمة لذلك،التنبؤ بإحتياجات املنظمة من املوارد البشرية للفرتات  -
حتليل الوظائف يف املنظمة وتصميمها، فتعيني األفراد وفق أسس موضوعية فإن ذلك يتطلب وضع مواصفات  -

 يات الوظيفية ووضع وصف وظيفي هلا،ألداء الوظيفية وكذلك دراسة حمتو 
                                                             

.35-34ص  ،2010 الطبعة الثانية، عمان، ، دار وائل،ة الموارد البشريةمدخل إستراتيجي إلدار ، خالد عبد الرحيم اهلييت  1  

 ختطيط
 

 املوارد
 البشرية

اإلختيار  اإلستقطاب
 والتعيني

 التدريب

 تقو م األداء

 التعويض
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وتتضمن عملية التوظيف استقطاب إستقطاب وإختيار وتوظيف األفراد واملؤهلني لشغل الوظائف الشاغرة،  -
 باإلضافة إىل  تعيني وتثبيت  ملطلوبة وطبيعة الوظيفة الشاغرة،املرشحني وإختيار األفضل منهم يف ظل املؤهالت ا

الذين مت إختيارهم. وتعترب هذه الوظيفة من أهم وظائف املوارد البشرية حيث أنه إذا مت توظيف الشخص املالئم 
 الشخص وبالتايل على أداء املنظمة،س على أداء ذلك واملؤهل فإن ذلك ينعك

بذل املزيد من اجلهود فتحقيق حيث أن لألجور دور هام يف إستقرار املوظف وحتفيزه ل ،حتديد الرواتب واألجور -
 ة أساسية إلدارة املوارد البشرية،الة يف حتديد هيكل األجور وظيفالعد

خر، باإلضافة إىل تنفيذ آلعن طريق الرتقية والنقل من دائرة إىل أخرى أو من فرع  حتديد حركة املوظفني -
إىل التقاعد أو أو الفصل من اخلدمة أو اإلحالة  ستقالةباإلاإلجراءات املتعلقة بإنتهاء خدمات العاملني سواء 

 الضمان اإلجتماعي،
األداء اليت يرفعوهنا إىل إدارة  لعمل وتقارير تقييمرؤسائهم يف ا بآراءتقييم أداء العاملني وسلوكهم باإلسرتشاد  -

تؤثر  املوارد البشرية، فعملية تقييم األداء هلا تأثري على زيادات املوظفني وترقيتهم ونقلهم إىل دوائر أخرى أو حىت
 العملية على إهناء خدماهتم،

املطلوبة ألداء الوظيفة،  هاراتالتدريب والتطوير، حيث يتم الرتكيز على زيادة املعلومات ورفع مستوى امل -
والكفاءة ألسباب عديدة من أمهها ضرورة مواكبة التطور  فاملوظفني املؤهلني ينبغي رفع مستواهم من التأهيل

 يف األجهزة واملعدات وطرق العمل، التكنولوجي
ة األوىل وذلك يرجع املنظمة بالدرجالصحة والسالمة املهنية، فالصحة والسالمة املهنية للموظفني هتم إدارة  -

رية يف األموال ورمبا يف ألسباب عديدة منها ختفيض عدد حوادث العمل واليت يرتتب على زيادهتا خسارة كب
وظروف العمل املناسبة للموظفني وعليها أيضا القضاء على أية  وبالتايل فعلى املنظمة توفري مكان العمل األرواح،

 ر قد تواجه املوظفني أثناء العمل،أخطا
العالقات مع املوظفني، حيث تتضمن إدارة املوارد البشرية نشاطات تتعلق بالتعامل مع موظفي املنظمة والعمل  -

كما يتضمن هذا   كد من إتباع سياسة الباب املفتوح،على حتسني العالقات معهم، وكذلك تفعيل اإلتصاالت والتأ
 ،بالقوانني واألنظمة السائدة النشاط إعداد وتوزيع كتب املوظفني اجلدد وتوعية العاملني

ىل شروط فرضتها عليها العالقات الصناعية، فهناك منظمات يف الدول املتقدمة ختضع الكثري من القضايا فيها إ -
تغري بالتايل تصبح إدارة العالقة مع النقابة ويوليات إدارة املوارد البشرية لنقابة قوية، ويف هذه املنظمات تتغري مسئ

ار العالقات مع النقابة بنوع من املرونة حىت تتصف بالتعاون وتبادل اآلراء حيث يتم إتباع أساليب إهتمامها، وتد
 عية هبدف التوصل إىل حلول مقبولة،عديدة منها املفاوضات اجلما

اصة باملوظفني والوظائف مثل: الشهادات العلمية وشهادات اخلربة العملية اخلبيانات السجالت و الاإلحتفاظ ب -
 ف الوظيفي ومواصفات شاغل الوظيفة،ظفني، وكذلك الوصللمو 
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إجراء البحوث والدراسات يف جماالت إدارة املوارد البشرية كمسموحات األجور يف سوق العمل، ودراسات  -
 الرضا الوظيفي للموظفني ومستوى روحهم املعنوية وإجتاهاهتم وأسباب خروجهم من العمل باملنظمة.

إدارة املوارد البشرية يف أي منظمة مبتابعة القوانني اجلديدة وتعديالت القوانني احلالية،  هذا ومن الضروري أن تقوم
كما يتعني على إدارة املوارد البشرية مراجعة   ا يتعلق بإدارة املوارد البشرية،تطبيق ما جاء فيها ومبوالعمل على 

 البيئة اخلارجية. وحتديث وتطوير سياسات املوارد البشرية مبا يتناسب مع التغريات يف
 والشكل اآليت ميثل نشاطات وأهداف إدارة املوارد البشرية اليت تسعى املنظمة إىل حتقيقها

 (: نشاطات وأهداف إدارة الموارد البشرية 2-1الشكل رقم) 
 
 

  
 

 
 

   
 

 .34ص ،2005 عمان، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، ،إدارة الموارد البشرية، ييتخالد عبد الرحيم اهل المصدر:
 

 الثالث: تنظيم إدارة الموارد البشريةالفرع 
لمنظمة إذ أهنا تقوم بدورها من خالل تقد م خدماهتا املتعلقة األساسية ل وظائفالإدارة املوارد البشرية من تعد 

إذ أن إدارة املوارد  أهيلها إىل خمتلف وظائف ودوائرها،بإستقطاب وتوفري املوارد البشرية واإلشراف على تدريبها وت
ية بعكس اإلدارات األخرى يف املنظمة ولكنها يذتتسم بالسلطات اإلستشارية وال تتمتع بالسلطة التنف البشرية

متارسها حبدود معينة، إذ أهنا ال تتمتع حبق إصدار األوامر والتوجيهات إىل اإلدارات األخرى الواقعة على نفس 
إلدارات التنفيذية األخرى عندما يستدعي األمر خط السلطة، بل أهنا تتمتع حبق إصدار الرأي واملشورة والنصح 

حيث أن إدارة املوارد البشرية ال تتمتع بالسلطة التنفيذية يف إصدار األوامر لألفراد العاملة يف إطار اإلدارات  ،ذلك
ومن هذا  ،اإلدارية االتنفيذية تقتصر على إصدار األوامر للعاملني يف نطاق مسؤوليته ااألخرى ولكن سلطته

مية اليت تتسم هبا إدارة املوارد البشرية جتعل من العالقات القائمة بينها وبني اإلدارات ينطلق فإن العالقة التنظامل
األخرى قائمة على الدور اإلستشاري، أما الدور والنشاط التنفيذي الذي متارسه إدارة املوارد البشرية فإنه يقوم 

 سها على العاملني لديها يف خمتلف حقول األنشطة املتعلقة هبم.على أدائها خمتلف األنشطة الوظيفية اليت متار 
  1وهناك عدة عوامل تؤثر يف حتديد الوضع التنظيمي إلدارة املوارد البشرية أمهها:

                                                             
.99، ص 2007الطبعة الثانية، عمان،  ملسرية للنشر والتوزيع والطباعة،دار ا، إدارة الجودة الشاملة خضري كاظم محود،  1  

 نشاطات
 إدارة

 املوارد البشرية

اجلذب -  
اظاإلحتف -  
الدافعية -  
التدريب -  

 

اإلنتاجية -  
حتسني حياة العمل -  
اإللتزام القانوين -  
امليزة التنافسية -  
تكييف قوة العميل -  

البقاء -  
التنافسية -  
نمولا -  
املرونة -  
الرحبية -  
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 ملوارد البشرية،إدارة ا حجم املنظمة: كلما زاد حجم املنظمة تطلب ذلك إعطاء أمهية أكرب لدور -
 عنه يف املنظمات اإلنتاجية،طبيعة العمل: خيتلف تنظيم إدارة املوارد البشرية يف منظمات اخلدمات   -
شاطات داخل ن تنوع نشاطات املنظمة أو عدم تنوعها يفرض عليها اإللتزامات بإستخدام نتنوع النشاطات: إ -

 وظائف املنظمة األخرى،
تخدامها للعنصر البشري، وكلما إرتفع مستوى اإلعتماد على كثافة املورد البشري: تتباين املنظمات يف إس  -

عنصر العمل البشري بالنسبة للموارد األخرى تطلب األمر وجود قسم متخصص أو دائرة متخصصة يف ختطيط 
 أدائه،املورد البشري وحتفيزه ومتابعة 

ام أكرب من اإلدارة العليا ونظرة برتكيز أكرب نظرة اإلدارة العليا إىل أمهية إدارة املوارد البشرية: فإذا كان هناك إهتم -
 كرب إلدارة املوارد البشرية،دور أعلى إدارة املوارد البشرية، يؤدي ذلك إىل إعطاء 

داخل الدولة أو خارجها حتتاج إىل مواقع  مدى اإلنتشار اجلغرايف للمنظمة: فاملنظمة اليت متتلك فروع عديدة -
 قد ختتلف عن املنظمة اليت ليس لديها فروع.إلدارة املوارد البشرية تنظيمية 

إلدارة العليا ويتفرع اإدارة املوارد البشرية يف اهليكل التنظيمي فرتتبط إدارة املوارد البشرية عادة ب أما من حيث موقع 
 عنها عدة إدارات أو أقسام فرعية متخصصة بكل نشاط من نشاطات إدارة املوارد البشرية.

 :للمنظمة ثاال على موقع إدارة املوارد البشرية ضمن اهليكل التنظيميويوضح الشكل التايل م
 (: موقع إدارة الموارد البشرية ضمن هيكل تنظيمي لمنظمة متوسطة الحجم 3-1 الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .31 ، ص2010 عمان،  ، دار وائل للنشر،إدارة الموارد البشريةحمفوظ أمحد جودة،  المصدر:

 نائب رئيس جملس اإلدارة

رئيس قسم 
ختطيط املوارد 

 البشرية

 مدير إدارة املوارد البشرية

رئيس قسم 
 التوظيف

رئيس قسم 
العالقات مع 

 املوظفني

رئيس قسم 
 التدريب

رئيس قسم 
األجور 
 والرواتب

رئيس قسم 
 السالمة املهنية

رئيس قسم 
 إدارة األداء

رئيس قسم 
 حتليل الوظائف
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د الوضع التنظيمي املذكورة وتزداد األقسام املذكورة يف الشكل أعاله أو تنقص تبعا لوضع العوامل املؤثرة يف حتدي
 سابقا.

ختصصات األقسام مما يعود إىل زيادة حجم رب يف فإذا نظرنا إىل اهليكل التنظيمي التايل جند أن هناك توسعا أك
 عملياهتا ونشاطاهتا.املنظمة أو إتساع 

 (: موقع إدارة الموارد البشرية ضمن هيكل تنظيمي لمنظمة كبيرة الحجم 4- 1الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 .32حمفوظ أمحد جودة، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:
 

  HR  النائب األول لرئيس

مدير 
التعويضات غري 

 معطاة

املدير التنفيذي 
 للتعويضات واملزايا

املدير التنفيذي للعالقات 
 الصناعية

للعالقات املدير التنفيذي 
 مع املوظفني

املدير التنفيذي للتوظيف 
 والتطوير

التدريب  مدير
 والتطوير

مشرف العالقات 
 الصناعية

مدير 
إستقطاب 

 املدراء

مدير 
إستقطاب 

 الفنيني

مشرف 
 التدريب

 مدير املزايا

مدير التوظيف 
 واإلستقطاب

مدير 
التعويضات 

 املعطاة

مقابالت 
 اإلستقطاب

مدير نظام 
معلومات 

 املوارد البشرية

مدير تكافؤ 
الفرص مع 
 التوظيف

مدير 
اإلتصاالت 
 مع املوظفني

مشرف 
التطوير 
 التنظيمي
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  هاوالعوامل المؤثرة فيوكيفية مواجهتها التي تواجه إدارة الموارد البشرية تحديات الالمطلب الثالث: 
لذا جيب عليها مواجهة هذه التحديات، تواجه إدارة املوارد البشرية خالل القيام بعملها العديد من التحديات، 

 .اليت تأثر فيها جمموعة العواملوالتعرف على  
 : التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية ولالفرع األ

زخر القرن احلادي والعشرين بتحديات عديدة وإمتدت أثارها بصورة شاملة على خمتلف نواحي احلياة  لقد
إن هذه التحديات وغريها اليت فرضتها خصائص ومسات القرن احلادي  ،اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ....

شدة املنافسة والتطور النوعي الشامل وثورة اإلتصاالت واملعلومات والتجارة احلرة، أثرت مبا ال والعشرين كالعوملة و 
يقبل الشك على طبيعة العالئق اليت سادت العمل يف املنظمات املختلفة، كما فرضت على مديري اليوم والغد أن 

سيما وأن ال كل ما ميارسونه من أداء معني، يكونوا أكثر مرونة ومشولية وأكثر قابلية وقدرة لتنفيذ قواعد اجلودة يف
مهون بشكل اويسهذه التحديات جتعل القائمني بالتعامل مع القوى البشرية أن يكونوا ذا قدرات إبداعية وإبتكارية 

يف دنيا األعمال بشكل خاص. ومن هنا ميكن  رعةااملتسفعال يف حتقيق سبل التكيف واإلستجابة هلذه املتغريات 
التحديات اليت واجهت إدارة القوى البشرية بصورة أكثر مما كانت عليه قبل حلول هذه املتغريات وإفراز القول بأن 

  1يلي: وميكن إجياز هذه التحديات فيما ،صوصعلى وجه اخل والتنظيميةأثارها املختلفة يف جوانب احلياة اإلدارية 
 إدارة الجودة الشاملة:  .1

لقد أسهم التحدي النوعي الشامل يف خمتلف مسارات إدارة املوارد البشرية من خالل بناء اإلسرتاتيجيات 
التنظيمية ملختلف املنظمات العاملة يف اجملتمعات املتقدمة كالواليات املتحدة األمريكية واليابان وغريها من األقطار 

 سيما من خالل الرتكيز على اجلوانب التالية:الأمهية كبرية  هوإيالءعلى الرتكيز على العنصر البشري 
 ،مسامهة العاملني -
 التمكني، – 

  ،حتقيق رضا املستهلكني –
  ،الوقاية بدل من العالج –
   ،اإلدارة باحلقائق –
 ،الرتكيز على العمليات –
 .التحسني املستمر – 

هذه اجلوانب أكد بال شك على األمهية اليت أولتها املنظمات اإلنسانية للفرد العامل حبيث يسرت إن الرتكيز على 
يف خمتلف  وقابليتهأمامه سبل اإلسهام يف خمتلف جماالت التحسني والتطوير املستمر من أجل إطالق قدراته 

ات تعطي إلدارة املوارد البشرية أدوارا والفنية، وإن هذه املنطلقات جعلت من املنظم والتنظيميةاملسارات اإلدارية 

                                                             
.26-24ص  ،2007 األردن، عمان، والتوزيع والطباعة،دار املسرية للنشر  ،إدارة الموارد البشرية، ياسني كاسب اخلرشة، خضر كاظم محود  1  
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و حتقيق حن رعةااملتسشاملة وواسعة يف اإلستجابة ملتطلبات التغري وحول أثاره اإلجيابية يف التكيف واإلستجابة 
 األهداف املتوخى بلوغها،

 تحديات العولمة التنافسية: .2
لقد أسهمت العوملة يف خلق توسع شامل يف األسواق العاملية حبيث أصبح اجملتمع اإلنساين قرية صغرية نستطيع 
من خالل ثواين أن نتعامل مع خمتلف املنظمات وحنصل على خمتلف البدائل السلعية املعروضة وكذلك التعامل مع 

ث أن سبل احلصول على القوى البشرية وإختيارهم خضعت خمتلف الثقافات اإلنسانية وإفرازاهتا القيمة املتباينة حبي
للعديد من اإلعتبارات اليت نصت عليها اإلتفاقات واملعايري الدولية ومعايري العمل السائدة وهذا ما جيعل سبل 

ية( التعامل مع العاملني خاضعا للعديد من التشريعات والقوانني ألعلى األصعدة احمللية فحسب وإمنا الدولية )العامل
أيضا، كما أن التنافسية املستخدمة بني الشركات متعددة اجلنسية جعلت من سبل إختيار العاملني خاضع للعديد 

 اآلثار واملتغريات التشريعية املختلفة،من 
 التحديات التكنولوجية:  .3

د من التطورات حداث العديلومات واإلتصاالت دورا بارزا يف إلقد لعب التطور التكنولوجي وحتديات ثورة املع
دى باملنظمات اإلنسانية تغيري سبل تعاملها مع القوى العاملة يف ضوء مما أ ،ادية واإلجتماعية واحلضاريةاإلقتص

تعدد الثقافات والقيم السائدة باجملتمعات من ناحية وتعدد املهارات والتخصصات اليت أفرزهتا متطلبات التطور 
ى البشرية، كما لعب هذا التنوع الثقايف لألفراد على تأكيد قيم يف خمتلف جماالت عرض وطلب القو احلاصل 

جديدة أملتها ضرورات التعامل مع املستجدات التكنولوجية من إحرتام العمل ومواعيد تنفيذه وإعتبار الوقت كلفة 
 إلدارية املختلفة،التنظيمية وا اآلثاروحتسني نوعية حياة األفراد العاملني وغريها من 

 البيئية:  . التحديات4
ل إستجابتها للمتغريات املتسارعة أفرزت يف الواقع العملي بيئة إن البيئة اخلارجية اليت جتسدت معاملها من خال

دينامكية أي بيئة غري مستقرة أو ثابتة حيث أن اإلطار العام للتعامل مع البيئة يقوم على إعتبار التغري ظاهرة 
حالة شاذة، إن هذه املتغريات أثرت على سوق العمل ومهارات القوى العاملة  وطبيعية أما الثبات واإلستقرار فه

ولذا فإن البناء اإلسرتاتيجي والتنظيمي ملنظمات القرن احلادي والعشرون  ،وكذلك قيم العاملني ومتطلباهتم الثقافية
الشاملة واإلستجابة الفاعلة ركز على ضرورة اإلستجابة النوعية الشاملة هلذه املعطيات من خالل التحلي باملرونة 

 للمتغريات البيئية وإفرازاهتا املختلفة.
 الفرع الثاني: كيفية مواجهة تحديات إدارة الموارد البشرية

 1إدارة املوارد البشرية عليها أن تواجه التحديات من خالل اإلدارة احلديثة للموارد البشرية واملتمثلة فيما يلي:

                                                             
.65ص ،2009األردن، عمان،  دار صفاء للنشر والتوزيع، ،إدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجيمؤيد سعيد السامل،   1  
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ألنشطة: من خالل التحول من إدارة املوارد البشرية إىل مفهوم اإلدارة مع املوارد تبين فلسفة جديدة لتنفيذ ا -
 عنصر خارجي عنها،البشرية، بإعتبار أن املورد البشري هو شريك يف املنظمة وليس 

أصبحت تساهم يف التخطيط  إدارة املوارد البشريةإرتباط إدارة املوارد البشرية بشكل مباشر برسالة املنظمة:  -
اإلسرتاتيجي وتطوير الوسائل واألساليب اليت يستطع من خالهلا األفراد املبادرة واملسامهة يف حتقيق أهداف 
املنظمة، وهذا يعين أن إدارة املوارد البشرية أصبحت تساهم بشكل كبري يف األهداف والنتائج التنظيمية، وهذا 

واحلاجة إىل إلتزام األفراد تعين تعليم وتدريب العاملني، كما  نظمة وحماولة حتقيقهاامليتطلب إلتزام العاملني بأهداف 
وكذلك ظهرت أمهية ختطيط املوارد  ارات أصبحت متطلبات هامة للمنظمةأن اإلتصاالت واملسامهة يف إختاذ القر 

  ،البشرية
 إختاذ القرارات وذلك من خالل مسامهة واملسامهة يف بالدميقراطيةاليت تتسم  الرتكيز على الثقافة التنظيمية -

واملباشرة وبرامج  العاملني يف إختاذ القرارات، إتاحة فرص احلوار املستمر مع العاملني واإلتصاالت املفتوحة
املقرتحات واملقابالت واإلجتماعات املستمرة إلختاذ القرارات بشكل أكرب فعالية، وكذلك زيادة حرية العاملني يف 

  عملهم والطرق الالزمة لتنفيذ هذه املهام،إختيار مهام 
ذلك من خالل قيام املنظمة بتصميم الوسائل اليت تقدم فرص و إستخدام أدوات التحفيز واإلجناز الشخصي:  -

ستمر لقدرات ومهارات العاملني هبا، وذلك من خالل حتسني برامج التدريب والتنمية والتطوير بني للتطوير امل
 ية العاملني بأمهية التطوير الذايت ألنفسهم،العاملني، وكذلك توع

ذلك من خالل التحول و العاملني باملنظمة،  تعتمد على حاجات ورغبات رنة إلدارة املوارد البشريةالسياسات امل -
من مركزية القواعد واإلجراءات إىل تصميم السياسات املرنة إلدارة املوارد البشرية اليت تعتمد على حاجات ورغبات 

 العاملني،
التحول الكلي إىل خدمة العمالء: سواء العمالء الداخلني أو العمالء اخلارجني، وذلك من خالل إعتبار أن  -

 عمالء داخلني جيب إشباع حاجاهتم ورغباهتم يف املنظمة اليت يعملون هبا، العاملني باملنظمة
املتاحة باملنظمة، وذلك من خالل هي أهم املوارد الرتكيز على إدارة املعرفة ورأس املال الفكري: أصبحت املعرفة  -

توافر فيها ت الناجحة هي تلك املنظمات اليت تتوليد وهيكلة وتطوير ونشر وتبادل املعرفة، وعلى ذلك فإن املنظما
معرفة تنظيمية وتعلم تنظيمي فعال، كما أن الفعالية التنظيمية تعتمد على جذب وإستخدام وتطوير وتنمية 

لذين ميكنهم إستخدام معرفتهم حلل املشكالت، خلق األفكار اجلديدة، تطوير طرق عمل جديدة العاملني ا
 وإشباع حاجات ورغبات العمالء.

 ثالث: العوامل المؤثرة على عمل إدارة الموارد البشريةالفرع ال
أن إدارة املوارد البشرية متثل نظاما فرعيا يف املؤسسة وكأي إدارة أخرى تتأثر بعوامل عديدة أثناء قيامها  مبا
شطتها ومهامها وتأيت هذه العوامل من داخل املؤسسة أو من خارجها، حيث تعترب ضغوطا تؤثر على عملها، نبأ

 ليت سوف نوضحها بالتفصيل فيما يلي:وميكن تقسيم هذه العوامل إىل: عوامل داخلية وأخرى خارجية وا
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 العوامل الداخلية: .1
املتصلة بالبيئة الداخلية للمنظمة يف حتديد حجم املوارد البشرية املطلوبة  عبارة عن جمموعة من العوامل هي 

  1مية:يأهم هذه العوامل التغريات التنظومن  ،مستقبال
بإسرتاتيجيات املنظمة ذات تأثري كبري على الطلب للموارد البشرية، هذه مية الداخلية املتعلقة يإن التغريات التنظ

التغريات تتمثل باخلطط طويلة األجل املتعلقة باإلنتاج ومدى توسع األسواق أو اخلدمات املقدمة مما يؤثر ليس 
على حجم  فقط على عدد األفراد املطلوبني وإمنا على نوعية هؤالء األفراد، وكذلك حجم العمل الذي يعتمد

 املوارد البشرية املطلوبة ألداء عمل معني على حجم ذلك العمل ونوعيته.
 . العوامل الخارجية:2 

إدارة املوارد البشرية هي بالطبيعة احلال تؤثر وتتأـثر به،  مبا أن املؤسسة نظام مفتوح على احمليط اخلارجي ف
وهذا ما دفع مديري إدارات املوارد البشرية بتتبع إدارة املوارد البشرية،  فتحدث تغريات وتطورات عديدة متس

 ومراقبة عوامل احمليط اليت ميكن أن تؤثر على مهام وممارسات وظيفتهم.
 2ومن هنا نلخص العوامل اخلارجية املؤثرة على إدارة املوارد البشرية إىل ما يلي:

بكل أنواعها وأحجامها وبشدة كبرية وبالتايل تعترب من أهم العوامل اليت تؤثر على املؤسسة  العوامل اإلقتصادية: أ.
 محور هذه العوامل اإلقتصادية حول:تؤثر على وظيفة إدارة املوارد البشرية وتت

من حدة املنافسة الدولية فلم تعد هناك قطاعات حممية، لذلك مهما كان نشاط املؤسسة  حيث زادت العوملة 
مثلما كان تنافسية ال على مستوى السعر فقط،  عليها أن تواجه وتتغلب على املنافسة العاملية اليت تتطلب منها

ء على رغبات الزبائن وبالقضا سائدا يف السابق بل تطالبها بأحسن نوعية وسرعة اإلستجابة ملؤشرات السوق وتلبية
 التكاليف الزائدة والتبذير،

 القواننيتتمثل يف تأثري الدولة على املنظمات اإلقتصادية من خالل السياسية واإلجتماعية: ب. العوامل 
تأثري والتشريعات اليت تلزم املنظمات بالنمو بإجتاه معني يف جمال تطوير وإستثمار يف املوارد البشرية، باإلضافة إىل 

 ضة عليها والتسهيالت املقدمة هلا،يف املنظمات من حيث األرباح والضرائب املفرو 
يقصد بذلك نوع وحجم التكنولوجيا املستخدمة مما قد يؤثر على حجم املوارد البشرية  ج. العوامل التقنية:

 رامج تدريب العاملني وتطويرهم،املطلوبة، وكذلك نوعيتها وأثر ذلك على ب
إن خمتلف التشريعات والقوانني هلا تأثري جوهري على إدارة املوارد البشرية داخل املؤسسات، القانونية:  العوامل د.

من خالل العقود الثالث األخرية يف الواليات املتحدة األمريكية فلقد تدخلت التشريعات والقرارات لتحدد دور 

                                                             
شهادة ماسرت يف العلوم  نيل متطلباتضمن مقدمة ، مذكرة اإلدارة الفعالة إلدارة الموارد البشرية ودورها تحسين أداء المؤسسةواصل هوارية،  1

       .17، ص2017-2016جامعة مستغامن،  ختصص إدارة وتسيري مؤسسات، اإلقتصادية،

.40-39 ، ص2003،  اإلسكندرية، مصر ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،إدارة الموارد البشرية ،حممد سعيد أنور سلطان  2  
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صى لساعات العمل، فأثرت على كل السياسات املؤسسات العمالية وحقوقها، واحلد األدىن لألجور واحلد األق
 تهم وإختيارهم وتكوينهم وترقيتهم،اخلاصة بإستقطاب األفراد ومقابل

هي من أهم العوامل اخلارجية املؤثرة على إدارة املوارد البشرية، فاألنظمة التعليمية هي اليت  ه. العوامل التعليمية:
الطاقة العاملة، سواء من ناحية تغطية األعداد املطلوبة أو كانت حتياجاهتا من بإ متد املؤسسات وكذا سوق العمل

سلبا على أداء وكفاءة إدارة املوارد البشرية يف حتقيق  حسب التخصصات فأي خلل يف األنظمة التعليمية ينعكس
 أهدافها وعلى ممارستها وسياساهتا.

 المبحث الثاني: مدخل إلى الجودة الشاملة
إشتداد املنافسة العاملية بني املؤسسات واليت  املفاهيم احلديثة اليت ظهرت نتيجة تعترب اجلودة الشاملة من

واإلداريني، واليت سارعت املؤسسات لتطبيقها يف خمتلف أحناء  الباحثنيإستحوذت على اإلهتمام الواسع من قبل 
 العامل كوهنا متثل حجر الزاوية يف عملية حتوهلا. 

 جودة الشاملةول: اإلطار العام للالمطلب األ
تعددت التعاريف املختلفة للجودة الشاملة، وظهرت عدة عوامل أدت إىل اإلهتمام هبا، وتعمل اجلودة الشاملة 

 على حتقيق جمموعة من األهداف. 
  وعوامل اإلهتمام بها : مفهوم الجودة الشاملةالفرع األول

 مفهوم الجودة الشاملة: *
القيام بالعمل بشكل صحيح ومن أول خطوة مع  1للجودة الشاملة على أهنا:قدم معهد اجلودة الفيدرايل تعريفا 

 ضرورة اإلعتماد على تقييم العمل يف معرفة مدى حتسني األداء.
أهنا: التطوير واحملافظة على إمكانيات املنظمة من أجل حتسني اجلودة  " برندستيفن كوهن ورونالد  "كما عرفها 

وبشكل مستمر واإليفاء مبتطلبات املستفيد وجتاوزها وكذلك البحث عن اجلودة وتطبيقها يف أي مظهر من مظاهر 
ملنتجات مبعرفة مدى رضا املستفيد عن اخلدمات أو ا امن التعرف على إحتياجات املستفيد وإنتهاء االعمل بدء
 املتقدمة له.

ميكن النظر إىل اجلودة الشاملة على أهنا: هنج متكامل خلدمة العميل فهي ليست جمرد إدارة متخصصة تسعى إىل 
حتقيق اجلودة يف جمال معني أو أكثر داخل املنظمة بل هي عملية متكاملة تشمل مجيع األنشطة والوظائف على 

جودة السلع واخلدمات فجوهر ها يعترب نقطة ضعف تؤثر يف منحبيث أن أي خلل يف أي حلقة  ،شكل سلسلة
 اجلودة الشاملة:

 تأسيس فكرة التحسني املستمر، -
 ة التحسني داخلية وليست نتيجة،العمل على جعل عملي -

                                                             
.18، ص2004الطبعة األوىل، عمان، ، دار الشروق للنشر والتوزيع، في المؤسسات إدارة الجودة الشاملة، صاحل ناصر عليمات  1  
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 ورد البشري هو القاعدة األساسية،جعل امل -
 إستخدام أساليب مناسبة لضبط العملية. -

اجلودة الشاملة هي: طريقة تفكري جديدة للمنظمة وألساليب إدارة املوارد، إهنا نظام يقوم على املشاركة الواسعة يف 
وعلى التحسني املستمر يف العمليات اليت تفوق توقعات العمالء يف احلاضر واملستقبل، وتعتمد  والتنفيذالتخطيط 

 1على:
 جميع وعلى خمتلف مستويات اإلدارة،ميع، واملشاركة الفعالة للالتعاون يف خمتلف اجملاالت ومن قبل اجل -
لتنفيذها، وبإعالهنا  إدارة التغيري والتأكيد على أن التغيري يبدأ يف اإلدارة العليا ورؤيتها، ويعزز بالرغبة الصادقة -

اإللتزام التام بربنامج اجلودة الشاملة، وإعتماد فلسفة تقوم على التميز واإلبداع واإلبتكار يف تقد م السلع 
واخلدمات وإرضاء العميل، وهتيئة مناخ تنظيمي يتالءم مع عملية التغيري الالزمة، والتأكيد على مبدأ التحسني 

على إمتام  ملستمر يف حصة املنظمة يف السوق، و ت البحث والتطوير الالزمة للنمو ااملستمر يف اإلنتاج، وعلى عمليا
تأكيد مبدأ  كل مرحلة من مراحل اإلنتاج، والتأكد من مطابقة جمرياهتا لتفاصيل التصميم، وهذا يعين أيضا

 التحسني يف كل مرحلة،
اخلدمة تايل البد من أن يتم تصميم املنتج أو إدراك فلسفة أن العمالء هم الذين حيددون اجلودة ويعرفوهنا، وبال -

فالعميل هو رأس املال احلقيقي للمنظمة وبالتايل البد من التعامل معه بإحرتام  وفق طلبات وحاجات العمالء،
 كثري من تكلفة إستقطاب عميل جديد،وإشباع حاجاته وتوقعاته، فتكلفة إبقاء العميل الراهن أقل ب

تفويض السلطة يفرض إعتماد مبدأ العمالء، وهذا  رضاعاملني مبا حيقق رضاهم وبالتايل التعامل اإلنساين مع ال -
واسعة يف خمتلف الذي ميكنهم من إختاذ القرارات من غري تعقيدات، كذلك التدريب والتحفيز املناسب واملشاركة ال

 املراحل اإلدارية،
جود برنامج إدراك أن معظم مشكالت املنظمة تكمن يف العمليات والتنظيم ال يف األفراد، وبالتايل البد من و  -

 متكامل لتحسني اجلودة،
 فهم القواعد األساسية للجودة الشاملة املتمثلة يف التخطيط للجودة والرقابة والفحص وحتسني اجلودة. إن -

( ويعين حتسني العمليات باإلعتماد على  Total من " ) T : "" مكون من ثالثة أحرف هي TQMخمتصر " 
( إىل اجلودة املتوقعة حسب تصورات العمالء املبنية  Qualitéمن " ) Qالعاملني يف املنظمة، ويشري حرف "  مجيع

واملعدات ( إدارة املواد واألجهزة Management " )من Mعلى املقارنة مع ما يقدمه املنافسون، ويعين حرف " 
 والوقت واملعلومات بطريقة علمية، والبشر

إلتزام اإلدارة العليا: ويتمثل هذا اإللتزام يف تعزيز ثقافة اجلودة لدى العاملني وتطوير مهارات العاملني، وتوفري  - 
 واضحة املعامل للمنظمة وأهدافها، رؤية إسرتاتيجية

                                                             
.75حمفوظ أمحد جودة، مرجع سبق ذكره، ص    1  
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 فعال،علومات القرارات املستندة إىل احلقائق، مما يفرض نظام م -
 األداء املنسجم مع هذه املعايري، إجياد معايري ومقاييس موضوعية متكن العاملني من حتقيق -
 التنظيمي احملايب للجودة الشاملة. توفري املناخ -

األفراد واجملموعات داخل نظام فعال لتحقيق التكامل بني جهود كافة  بأهنا:إدارة الجودة الشاملة وتعرف 
واليت تتوىل بناء اجلودة وحتسينها واحلفاظ عليها بالشكل الذي ميكن من تقد م السلعة أو اخلدمة بأقل املنظمة، 

 تكلفة مع حتقيق الرضا الكامل للعميل.
 عوامل اإلهتمام بالجودة الشاملة: *

ا يف الواليات مؤخرا بوادر اإلهتمام هب تظهرثالثني عاما أو أكثر من إهتمام اليابان باجلودة الشاملة أخذت  بعد
ومنذ ذلك الوقت نشطت بعض اجلهود يف الشركات إلدخال برامج اجلودة الشاملة، وأصبحت  املتحدة األمريكية،

 هذه الربامج من ضرورات جناح املنظمات.
 1إن العوامل اليت أدت إىل اإلهتمام باجلودة الشاملة ماثلة يف اآليت:

إشتداد حدة املنافسة يف التجارة، وما يرتتب عليها من إنتاج سلع أفضل وبأسعار أقل كما أن إدراك املنظمة  -
علها تبتعد عن فكرة رفع األسعار، وراحت بدال من ذلك جيإلمكانية توجه املستهلك إىل شراء سلع مماثلة قد 

 هذه السوق التنافسية،تهلك يف مثل تطبق اجلودة الشاملة حىت تستطيع إشباع حاجات املس
: فاملنتج الذي كانت حتتكر إنتاجه مؤسسة دون أخرى غدا اآلن، وبسبب التكنولوجيا التنافسكونية أو عاملية   -

 ورأس املال املتنقل ينتج يف أماكن خمتلفة.
 ،تنامي اإلجتاه العام حنو اخلصخصة -
 وغريها، أندونسياايوان والفلبني، جلنوبية، وتحتول بعض الدول النامية إىل دول متطورة صناعيا مثل كوريا ا -
 العجز يف امليزان التجاري األمريكي كان سببا آخر من أسباب إسرتاتيجيات أمريكية خاصة بتحسني اجلودة. -

 الفرع الثاني: مؤشرات الجودة الشاملة
 2مؤشرات اجلودة الشاملة يف ما يلي:  تتمثل

ول تسليم السلع واملرونة العالية يف تلبية طلبات السوق واإللتزام جبدالعمل املتواصل على إرضاء العمالء،  -
 واخلدمات للعمالء،

 املستمر للسلع واخلدمات املقدمة، التحسني املستمر للعملية اإلنتاجية والتحسني -
 األفضل للعاملني يف املنظمة، االستخدام -
 ثة وقصر تطوير املنتجات اجلديدة،إدارية حديقصر مراحل العمليات بإستخدام تكنولوجيات مناسبة ووسائل  -

                                                             

.591ص ،2000 ، اململكة العربية السعودية ، دار الربيع للنشر،الجودة الشاملة اإلدارة والتنظيم، واإلستراتيجية، إيفان، جيمس دينجيمس   1  

. 78، ص 2006، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، إدارة الجودة الشاملةمأمون سليمان الدراركة،    2  
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 تبين عمليات التخطيط اإلسرتاتيجي، -
 احلدود الدنيا من السلع التالفة وغري املطابقة للمعايري. -

  الفرع الثالث: أهداف الجودة الشاملة
 الشاملة فيما يلي: تتمثل أهداف اجلودة

 العمالء،حتقيق أعلى عائد على املبيعات من خالل رضا  -
 ملستثمر يف إدارة اجلودة الشاملة،زيادة العائد على الرأس املال ا -
 الء على منتجات املنظمة،مأفعال العمضاعفة صايف الربح من خالل تزايد  -
 تكاليف من خالل منع حدوث األخطاء،ختفيض ال  -
 زيادة كفاءة فرق حتسني اجلودة، -
 قضاء عليها،ختفيض عدد شكاوي العمالء، وسرعة ال -
 حتسني جودة املوردين، -
  وإقناعهم بنظام اجلودة الشاملة،حتسني نظرة العاملني -
 حتقيق نتائج طيبة إلستطالعات رأي العمالء. -

 وميكن تصنيف أهداف اجلودة الشاملة إىل مخس فئات وهي:
 األسواق والبيئة واجملتمع،أهداف األداء اخلارجي للمنظمة ويتضمن  -1
 وتداول حاجات الزبائن واملنافسة، أداء املنتجأهداف  -2
 مليات وفاعليتها وقابليتها للضبط،أهداف الع -3
 أهداف األداء اخلارجي، -4
 أهداف أداء العاملني وتناول املهارات والقدرات والتحفيز وتطوير العاملني. -5
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 (: أهداف الجودة الشاملة5- 1الشكل رقم )
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

الطبعة األوىل، دار الشروق للنشر والتوزيع،  ،العمليات والتطبيقاتإدارة الجودة في الخدمات مفاهيم في قاسم نايف علوان احملياوي،  المصدر:
 .39 ، ص2006عمان، 

 

 : متطلبات، نماذج، معوقاتالمطلب الثاني: إدارة الجودة الشاملة
رة اجلودة الشاملة االشاملة منها: منوذج دميج، منوذج جوران ....، حيث تواجه إد يوجد عدة مناذج إلدارة اجلودة

 يف تطبيق هذه النماذج. عدة معوقات
 متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملةالفرع األول: 

أن متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة اليت أوردها املعهد الفيدرايل األمريكي إلدارة اجلودة الشاملة  ميكن القول
 1ناصر هي:هي العناصر الضرورية والشاملة اليت متثل متطلبات غدارة اجلودة الشاملة وهذه الع

من أهم العوامل لنجاح تطبيق إدارة اجلودة  يعترب دعم وتأييد اإلدارة العليا لربنامج إدارة اجلودة الشاملة:. 1
الشاملة، فقرار تطبيقها هو قرار إسرتاتيجي يتم إختاذه من جانب القيادة اإلدارية العليا يف املؤسسة هبدف نشر 

إعالن تطبيق إدارة اجلودة وتطوير رؤية ورسالة املؤسسة يف إطار اسرتاتيجياهتا ويتمثل هذا الدعم والتأييد يف 
أمام مجيع املستويات داخل املؤسسة واإللتزام باخلطط والربامج على كافة املستويات، باإلضافة إىل الشاملة 

ختصيص املوارد واإلمكانيات الالزمة لتطبيق ) موارد مالية وبشرية (، فاإلدارة العليا هي القاطرة اليت جتر العربات 
 ،إلحداث التغيري داخل املؤسسة

                                                             
األردن، عمان، ، الطبعة األوىل ، دار جرير للنشر والتوزيع،إدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي والخدمي ،مهديف صاحل السامراين  1

  .34 ، ص2007

الشاملةأهداف اجلودة   

 أهداف متعلقة بأداء املنتج

 أهداف متعلقة بأداء العمليات

 أهداف متعلقة باألداء اخلارجي

 أهداف متعلقة باألداء اخلارجي

 أهداف متعلقة بأداء العاملني
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على حتقيق درجة عالية من رضا العمالء الداخليني واخلارجيني من أهم حماور  العملإن . التوجيه باملستهلك: 2
ومتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، فالعميل هو نواة كل مسؤوليات املؤسسة لذا البد أن تعمل على إختاذ كل 

 املؤسسة ميكنها من:التدابري اليت متكنها من تقييم مستوى رضا عمالئها عن طريق بناء نظام معلومات يف 
 معرفة درجة رضا العمالء، -
 وضعية املنافسني، -
 املنتجات اجلديدة يف السوق، -
 التوقعات والتغريات يف حاجات وأذواق العمالء. -
 واالقتناعإعداد مجيع العمال مبختلف مستوياهتم نفسيا لفهم وقبول  ويعين. هتيئة مناخ العمل وثقافة املؤسسة: 3

من خالل تنديد  لتزامهموإاجلودة الشاملة، هبدف التقليل من مقاومتهم للتغري واحلصول على تعاوهنم  مبفاهيم إدارة
 الشعور باخلوف من هذا التغيري يف أسلوب العمل.

تغيري كيفية تقييم مدى  أما هتيئة ثقافة املؤسسة فيكون بتغيري املمارسات بواسطة تغيري أسلوب مكافأة العاملني،
فال بد أن يتسم مناخ العمل يف املؤسسة بالصفات  مدى إحرتام قواعد وإجراءات العمل،كارهم، مبادرهتم وإبت

 التالية:
 ،ختصاصاهتمإتوفري إمكانية املشاركة واملنافسة يف مشاكل العمل جلميع العمال يف املؤسسة يف إطار  -
 والتقدير، التميز هو أساس التقييمإدراك مجيع العمال أن التحسني املستمر لتحقيق  -
 العمل اجلماعي من خالل فرق العمل،املؤسسة بإرضاء العميل وتشجيع إهتمام كافة أفراد  -
 مواجهة األخطاء قبل الوقوع فيها دون البحث على اخلطأ إلهتمامه بل ينظر للخطأ على أنه فرصة للتحسني. -
وجود نظام املؤسسة قادر على القياس  من متطلبات إدارة اجلودة الشاملة. قياس األداء لإلنتاجية واجلودة: 4

 الدقيق املبين على األساليب اإلحصائية لتحديد مدى جناح األداء وتنفيذ العمليات والعمل على القضاء على
 اإلختالفات بشكل جذري،

ملؤسسة، أساس النجاح يف ا إنطالقا من أن املوارد البشرية هي :. اإلدارة الفعالة إلدارة املوارد البشرية باملؤسسة5
نظام وهي البشرية  ظمة تسمح باإلدارة الفعالة للمواردخالل وضع جمموعة من األن ااصة هباخلعناية الفالبد من 

وكل هذه األنظمة هتدف لدمج كافة املوارد ظام تقييم األداء، نظام احلوافز، نظام التدريب، ، ناإلختيار والتعيني
 يساهم يف خطط التحسني املستمر،حد البشرية املتوفرة يف املؤسسة يف فريق وا

لتأهيل كافة العمال البد من وضع برامج تدريب لكافة العمال متاشيا مع مستوياهتم  . التعليم والتدريب املستمر:6
ن تكون عملية سجم مع عملية التحسني املستمر، وأومهامهم داخل املؤسسة، هبدف الوصول إىل مهارات تن

 ارف اجلديدة موضع التطبيق الفعلي،متكنهم من وضع تلك املع التدريب يف الوقت املالئم حبيث
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البد من إنشاء نظام معلومات داخل املؤسسة  . تبين األمناط القيادية املناسبة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة:7
 تصبح وتفسريها حىت يسمح مبراقبة العمليات بصورة مستمرة ويوفر املعلومة يف الوقت املناسب ويعمل على حتليلها

أداة فعالة لرفع مستويات اجلودة من خالل نشر املعرفة بني مجيع العمال ويؤدي هذا إىل التطبيق اجليد إلدارة 
 اجلودة الشاملة يف املؤسسة. 

  الفرع الثاني: نماذج إدارة الجودة الشاملة
لذا يؤكد جوران أن املهمة إىل أن اجلودة تعين املالئمة يف اإلستعمال،  النموذج يستند هذانموذج جوران:  .1

" وهذا املدخل  ترتكز يف تنمية برامج لإلنتاج أو اخلدمات يقابل إحتياجات العمالء األساسية للجودة الشاملة "
وضع أهداف  –إجياد قناعة باحلاجة إىل التطوير  -يستخدم على نطاق واسع ويتضمن اخلطوط العريضة التالية: 

جملس للجودة، حتديد املشكالت، إختيار   بناء)  لتحقيق األهداف ويتم ظيم الالزم التطوير وإختاذ التن
تنفيذ املشروعات من أجل حل املشكالت  –التدريب  –املشروعات، حتديد فرق العمل، حتديد التسهيالت( 
إجراء اإلصالحات بصفة دورية يف النظم والعمليات  –وإعطاء التقديرات وتسجيل التقدم وتوصيل النتائج 

 1التقليدية يف املؤسسة. ويركز جوران على ثالثة عناصر للجودة الشاملة هي:
على حتديد العمالء وإحتياجاهتم، وتطوير نوعية املنتج وإختاذ القرارات  ويتم الرتكيز فيهاأ. تخطيط الجودة: 

الالزمة إلنتاج السلعة أو اهتم، ومن مث حصر اإلمكانات املادية والبشرية الالزمة إلشباع إحتياجات العمالء وتوقع
 اخلدمة،

على وحدات القياس وتكرار عمليات املراقبة وإختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة  وترتكزب.مراقبة الجودة: 
ليت رغب فيها العميل وحل إلشباع متطلبات العمالء، ويتم فيها التقو م الفعلي للمنتجات ومقارنتها باملواصفات ا

 أي مشكالت تكشف عنها عملية تقو م،
على وضع اآلليات املساندة إلستمرار اجلودة من خالل توزيع املوارد وتكليف األفراد وترتكز  ج. تحسين الجودة:

ى املكاسب مبتابعة مشاريع اجلودة وتوفري التدريب الالزم هلم وتشكيل هيكل دائم يتوىل متابعة اجلودة واحملافظة عل
 ققة.احمل
النموذج إىل أن اجلودة الشاملة مسؤولية اجلميع، لذا يرى دمينج أن كل فرد له  يستند هذا. نموذج ديمنج: 2

عالقة بعملية اإلنتاج أو اخلدمات ينبغي أن يساهم يف حتقيق النتائج املرجوة وهي إرضاء العمالء، ويشري دمينج إىل 
 14وثيقا باإلنتاجية، وتتألف فلسفته يف اجلودة الشاملة من  ارتباطاوليست مطلقة وأهنا ترتبط  أن اجلودة نسبية

 :فيما يليعنصرا ميكن إجيازها 
 التطوير عن طريق البحث والتطوير، يؤدي إىل ستقرارإ. إجياد نوع من 1
 يدة للتطوير يتطلب حتديث اإلدارة،. تبين الفلسفة اجل2

                                                             
.148-147، ص 2005دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن، عمان، ، معايير الجودة الشاملةسلطان محو، حممد   1  
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 العمل وإستمرارية عملية التطوير، نتاج واخلدمات من خالل إرشادات اإلدارة، تكوين فرق. التحسني املستمر إل3
 من أجل التنمية الذاتية لكل فرد، على التدريب على رأس العمل بواسطة مدريني أكفاء . مواصلة التدريب4
 ،. دعم القيادة وتعميم املمارسات احلديثة5
 ر يف البشر،. اإلميان بأن التأهيل والتدريب إستثما6
 ،. ضرورة التخطيط طويل املدى من أجل التطوير7
 عتماد على التفتيش لتحقيق اجلودة،. توقف اإل8
 ،. القضاء على املعوقات التنظيمية بني األقسام9

 لشعارات واملواعظ ونقد العاملني ،التخلص من ا. 10
 ،م. إزالة املعوقات اليت حترم العاملني من التباهي برباعة أعماهل11
 ،. طرد اخلوف12
 ،األسعار اخنفاضعلى  اعتمادا. جتنب فلسفة الشراء 13
 . التخلص من اإلعتماد على النسب الرقمية لتحديد األهداف والقوى العاملة.14
امج مراقبة اجلودة نيعتقد إيشيكاوا أن مفهوم اجلودة متعدد اجلوانب ويشمل التحول من بر  . نموذج إيشيكاوا:3

والنشاطات الداخلية اليت تراعي العمالء، مع زيادة  التفتيش إىل برنامج شامل يعتمد على العملياتاملستند إىل 
  وإثارة الدوافع من خالل توفري جو مناسب. التحفيزحجم مشاركة العمال وزيادة 

 الفرع الثالث: معوقات إدارة الجودة الشاملة
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، إال أهنا تواجه بعض املعوقات الرغم من جموعة املكاسب اليت ميكن حتقيقها من على 

 1اليت قد تظهر عند تطبيقها واليت ميكن حتديدها يف كل من:
 د يشكل هذا عائقا كبريا للمنظمات،عدم توفر املعلومات واليت تعد مبثابة عصب إدارة اجلودة الشاملة، وق -
ملة ومن مث عدم إدراكهم لعوائد تطبيقها، فضال عن تواضع قدرة قصور إدراك املدريني ملفهوم إدارة اجلودة الشا -

 السيما التحسني والتطوير املستمر،هؤالء املدريني على تطبيق أدوات ومبادئ اجلودة الشاملة 
يعد تطبيق نظام اجلودة الشاملة عملية طويلة املدى وذلك لتعدد مراحل وخطوات تطبيقها، باإلضافة إىل أن  -

 ات اإلدارية وبطئ عمليات اإلتصال،بعض املنظمات من التعقيدتسود العقبات اليت 
 على تطبيق أدوات اجلودة الشاملة ،التدريبية أو  حتياجاتاإلقصور التخطيط للتدريب السيما لتحديد  -
 غموض أهداف وأدوار أعضاء فريق العمل. -
 
 

                                                             
.212 ، ص2009 األردن، عمان،  دار الفكر للنشر والتوزيع، ،إدارة الجودة الشاملة عواطف إبراهيم احلداد،  1  
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  المطلب الثالث: نظام المواصفات القياسية الدولية للجودة الشاملة
هو نظام هدفه إرضاء الزبائن واملستهلكني، يتم احلصول عليه عرب املرور على عدة مراحل، وله فوائد  يزواإل

 متعددة.
 مفهوم اإليزو الفرع األول: 

 يزو:مفهوم اإل *
" وهي اإلختصار إلسم اهليئة الدولية للمواصفات ومقرها جنيف  ISOهو الكتابة العربية للحروف الالتينية "  

International Organization Standardization،  زو نظام مرن هدفه إرضاء إحتياجات ورغبات الزبائن اإليو
ت اجلهة موجودة، وميكن إعتبار واملستهلكني عن طريق الرقابة الصارمة على جودة املنتج والتقيد هبا طاملا بقي

 يزو هو إحدى اخلطوات املوجهة لرضا املستهلك.اإل
الشهادات تدل على تطبيق نظام توكيد اجلودة يف املؤسسة احلاصلة هو عبارة عن جمموعة من  :9000يزو اإل

عليها، فهي تعمل على ضمان تأكيد لطرف ثالث بقدرة املؤسسة اليت حتصل عليها على تلبية املواصفات املطلوبة 
اوضية، فهي عبارة عن ثالث للجودة يف املنتج الذي تقدمه، كما تدل على أن أداءها يصل إىل املستويات التف

 شهادات تطبق كل منها على نوع معني من املؤسسات:
 اليت تصمم وتنتج وتبيع منتجاهتا، : تطبق على املؤسسات9001يزو جودة اإلشهادة  .1
 ؤسسات اليت تنتج وتبيع منتجاهتا،: تطبق على امل9002يزو جودة اإل. شهادة 2
 املؤسسات اليت تبيع املنتجات فقط.: تطبق على 9003يزو ودة اإل. شهادة ج3

 يزوثاني: مراحل الحصول على شهادة اإلالفرع ال
 مرحلة ما قبل التسجيل:  .1

، 9000زو لتطابق مع متطلبات شهادة اإليلاع، وضها التجهيز واإلستعداد وتعديل األهي املرحلة اليت يتم في
 1وتشمل هذه املرحلة على:

 يزو،جنحت يف احلصول على شهادة اإلاإلستفادة من خربات اآلخرين والشركات اليت  *
 نظام والفوائد اليت تعود من ذلك،إقتناع اإلدارة العليا بأمهية هذا ال *
 يزو،ت تدريبية وتعريفية لنظام اإلحضور الفريق لدورا *
 يزو،الشركة للحصول على شهادة اإل عن عملية تأهيل مسئولتعيني مدير  *
 يشكل فريق عمل مع وضع خطة عمل وجدول زمين لتنفيذها. *
 
 

                                                             
.147-146 ، ص1994 دار وائل، الرياض، الشاملة،، إدارة الجودة خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد  1  
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 . مرحلة التسجيل أو مرحلة الحصول على الشهادة: 2
أي إختيار الشركة اليت ستقوم باملراجعة والتقييم من أجل منح الشهادة على أن تكون من أ. إختيار املسجل: 

 الشركات من خالل قائمة دولية.الشركات املرخص هلا بذلك، وميكن التعرف على هذه 
اهلدف منه تزويد املسجل مبعلومات تفصيلية كاملة عن الشركة اليت تطلب  ب. ملء منوذج طلب تسجيل:

 يلي:  التسجيل، ومن هذه املعلومات ذكر ما
 ،إسم الشركة وشكلها القانوين -
 ،مواقع الوحدات اإلنتاجية أو اخلدمية للشركة -
  ،نتجات أو اخلدمات اليت تقدمها الشركةنوع النشاط وأنواع امل -
 ،خطوط اإلنتاج أو مراكز اخلدمة اليت تطلب الشركة الشهادة من شأهنا -
  ،عدد املوظفني  -
 مساحة أرض منشآت الشركة. -

 ،ج. قبول عملية التقييم
 ،التخطيط واإلعداد للمراجعة د.

 .ه. وضع اجلدول الزمين لعملية املراجعة، التنسيق والتعاون
 بعد التسجيل: .مرحلة ما3
من  ة شهادةت اليت حصلت على أيودخول الشركة يف سجل الشركا 9000يزو شهادة اإلعلى بعد احلصول  

يزو، ال ينبغي وال ميكن التوقف عن العمل املستمر واملتواصل من أجل احلفاظ على املستوى الذي شهادات اإل
وصلت له الشركة والذي منحت الشهادة مبوجبه، ومن املهم احلصول على الشهادة ولكن األهم هو احملافظة عليها 

 والزبائن.حىت ال نفقد ثقة املتعاملني معها 
 يزوعلى شهادة اإل ثالث: فوائد الحصولالفرع ال

 ام على التدابري الالزمة للتقييم،حيتوي النظ -
 لعدم تكرارها، يزو حبد ذاته عبارة عن أداة أو وسيلة لتصحيح األخطاء وضماننظام اإل -
 اآلخرين، واحملاسبة على األخطاء، نظام حيدد املسؤوليات اإلدارية والصالحيات، وعدم إلقاء التبعات على -
 من التعرف على مدى قوهتا وضعفها،متكني املؤسسة  -
 وتقليل اإلجتماعات غري الضرورية، واإلقالل من عملية املراقبة، تقليل الوقت الالزم إلهناء مهمة، -
  اإلستفادة املثلى من املوارد املتاحة، -
 لكسب ثقة العمالء وإرضائهم، النظام على أسس التحسني املستمر، حيتوي -
 قدير من اجلهات اخلارجية.يقدم النظام رؤية تصبح حمل ت -
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 خاتمة الفصل
 

را دو إىل حتقيق أهدافها ومن بني أهدافها حتقيق اجلودة الشاملة، حيث تلعب إدارة املوارد البشرية  تسعى
وصياغة يف عملية تطبيق اجلودة الشاملة ويظهر هذا الدور من خالل املشاركة يف تصميم وتقد م هاما وفعاال 

م ثقافة من خالل العمل على تغيري السلوكيات اليت يقوم هبا املوظفون من أجل دع ،تصورات وإجتاهات اجلودة
باإلضافة إىل ذلك فإن إدارة املوارد البشرية هلا دور فعال يف عمليات التوظيف، اجلودة الشاملة وترسيخها، 

 وركائز إدارة اجلودة الشاملة. واليت تساهم يف تطوير وخلق توجهات ....وتكوين التدريب

تعترب إدارة اجلودة الشاملة العنصر البشري الركيزة األساسية لنجاحها، ولذا جندها هتتم جبوانب عديدة يف 
تسيري املوارد البشرية منها مشاركة العاملني يف عملية إختاذ القرارات، العمل يف فريق وخلق روح العمل اجلماعي، 

 يم األداء واحلوافز.التوظيف، التدريب، تقي
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 مقدمة الفصل
 

إدارة املوارد البشرية بإهتمام كبري نظرا لألمهية النسبية هلذه املوارد مقارنة باملوارد األخرى، وبسبب حتظى 
ساعدهتا يف حتقيق املداخل اإلدارية احلديثة مدورها الفعال يف كافة العمليات اإلنتاجية والبيعية واملالية وغريها و 

يدية وتتبىن جيب على إدارة املوارد البشرية أن تتخلى عن أدوارها التقلولعل أبرزها إدارة اجلودة الشاملة، لذلك 
 ومساعدة املنظمة على تطبيق اجلودة الشاملة.كاملشاركة يف التخطيط اإلسرتاتيجي   مفاهيم وممارسات جديدة

بشرية فعالة لديها املقدرة على مساعدة اإلدارة بيق اجلودة الشاملة وجود إدارة موارد تط ومن متطلبات
 العليا واإلدارات التنفيذية يف كل مراحل وخطوات تطبيق اجلودة الشاملة.

 ومت التطرق يف هذا الفصل إىل مبحثني:

 املبحث األول: دور إدارة املوارد البشرية يف حتقيق اجلودة الشاملة،

 عالقة معايري اإليزو بإدارة املوارد البشرية وإدارة اجلودة الشاملة.املبحث الثاين: 
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 تحقيق الجودة الشاملة اإلدارة الفعالة للموارد البشرية ودورها فيالمبحث األول: 
يتطلب من إدارة املوارد البشرية العمل على تنمية قدرات ومواهب األفراد، وكذا خلق املناخ واجلو املالئمني     

لإلبداع البشري، وهذا ما يستدعي التغيري يف خصائصهم، قدراهتم ومهارهتم ولتدعيم هذه العملية يتطلب 
ارة اجلودة الشاملة الذي يهتم جبودة منتجات اإلعتماد على تبين أسلوب إداري يتميز بالشمولية واملتمثل يف إد

 وخدمات املؤسسة.
 

 المطلب األول: وظائف إدارة الموارد البشرية وفق نظام الجودة الشاملة
إن حتقيق مستوى عال من اجلودة الشاملة يعتمد على اإلستخدام األمثل ملهارات وقدرات القوى العاملة يف 

أن تعتمد على أداء موظفيها يف مجيع املستويات التنظيمية وهذا يتطلب  املنظمة، وهذا ما يتطلب على املنظمات
أن يكونوا حمل اإلهتمام يف مجيع النواحي بدءا من عملية التوظيف اليت تضمن اإلختيار والتعيني وشغل الوظائف 

وبناء فرق العمل ذاتية اإلدارة والتعاون  التحفيزوبرامج التدريب وصوال إىل أنظمة التعويضات اليت تتضمن أسلوب 
 يف إظهار املشكالت وأبعاد احللول املناسبة هلا لتحقيق التحسني املستمر.

 . التوظيف:1
تعترب عملية التوظيف نقطة األساس يف خلق وترسيخ ثقافة اجلودة الشاملة، حيث أن برامج اجلودة يف املنظمات 

ين يقومون بتقدمي وتوصيل اجلودة للمستهلكني، حيث جيب على تعتمد على طبيعة وتكوين املوظفني الذ
املنظمات ويف سبيل الوصول إىل اهلدف الذي تسعى إليه إختيار األفراد الذين لديهم املعرفة واملهارات والقدرات 

م معارف وكذلك إختيار األفراد الذين لديهم الرغبة والقدرة على تعل اليت تتناسب مع فلسفة إدارة اجلودة الشاملة
ومهارات جديدة، وهنا يلعب قسم إدارة املوارد البشرية دورا هاما يف سبيل الوصول إىل هؤالء األفراد من خالل 

 1وظيف.تاليت تقوم هبا عملية ال سلسلة اخلطوات
ة يف كما يهدف قسم إدارة املوارد البشرية يف ظل إدارة اجلودة الشاملة إىل توظيف األفراد الذين لديهم مرونة عالي
 أداء العمل ولديهم القدرة على إشباع رغبات العمالء وعدم الرتكيز على مستوى املؤهالت لدى هؤالء األفراد.

دور مهما يف عملية التوظيف بدءا من اإلعالن عن احلاجة للتوظيف وحىت عملية  ويلعب قسم إدارة املوارد البشرية
إلعالن اجليدة واليت تتناسب مع اجلودة الشاملة، باإلضافة التعيني، حيث يتطلب التوظيف الفعال إختيار وسيلة ا

 إىل الرتكيز على حمتوى الدعاية أو الرسالة اإلعالنية.
 
 

                                                           
1
، 2000مصر، القاهرة،  الطبعة الثانية، ، مصر اجلديدة للنشر والتوزيع،مهارات إدارة الجودة الشاملة في التدريبحممد عبد الغين حسن هالل،   

 .154 ص
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إىل تقدمي صورة عن العمل املراد ملئه، والذي يساعد بدوره  كما يهدف التوظيف الفعال يف ظل اجلودة الشاملة
قارنتها بالقدرات املوجودة واضحة لديهم عن طبيعة العمل وممللء الشواغر املوجودة إىل إجياد صورة املتقدمني 

وبالتايل حتديد إذا كان بإمكانه القيام هبذا العمل. ويظهر دور قسم إدارة املوارد البشرية واضحا يف  لديهم،
األساليب املستخدمة يف توظيف املوظفني، حبيث تكشف أهلية األفراد مللء الشواغر املطلوبة مثل: إختيارات 

لذكاء واإلختيارات اليت هتدف إىل كشف إمكانيات الفرد العضلية للقيام بالعمل، وكما جيب أن تركز هذه ا
 على حل املشاكل وبناء فرق العمل، اإلختيارت على كشف قدرة الفرد

 . التدريب:2
يف املنظمة عن تقدمي  املسئولةحيث أن اجلهة  ،عن تدريب العاملني املسئولقسم إدارة املوارد البشرية هو يعترب 

 برامج التدريب والتطوير البد وأن تتناسب براجمها التدريبية مع ثقافة اجلودة وفلسفتها.
جوانب أساسية يف برامج التدريب  03الربامج التدريبية إىل الرتكيز على  مصمصواإدارة اجلودة الشاملة حيتاجوا ويف 

 والتطوير:
 فة إدارة اجلودة الشاملة،بادئ فلسالرتكيز على التعليمات وم 1-
دة مثل: املهارات التقنية كتدريب العاملني على استخدام األساليب اإلحصائية مثل الرتكيز على مهارات حمد -2

ىل تقديرات  خرائط اجلودة، حلقات ودوائر اجلودة، وخمططات السبب والنتيجة، ألن يف ذلك ضمان للوصول إ
 كمية ودقيقة للمشكالت،

تدريب العاملني من خالل بناء املهارات الشخصية لديهم وتطوير قدراهتم مثل تدريبهم عل حل  الرتكيز على -3
 ء.مع العمال تصالاإلاملشاكل مهارات العصف الذهين، مهارات 

 . أنظمة التعويضات:3
ت أنظمة التعويضات على أساسني ومها: األجر على أساس األداء، واألجر على أساس املسؤولية، اللذان بني

يستندان على أداء الفرد، األمر الذي جعل املنافسة قائمة بني العاملني حيث تعطي أنظمة التعويضات واملكافآت 
تعويضات مركزة بشكل أكرب على األداء الفردي ألهدافها اإلسرتاجتية فإذا كانت معايري اليف املنظمة صورة دقيقة 

فإن جهود تعزيز العمل اجلماعي رمبا ستفشل، وهبدف دعم اجلودة الشاملة بفاعلية فإن املنظمات حتتاج أن يكون 
لديها أنظمة تعويضات تتسم مع التوجه حنو إدارة اجلودة الشاملة عن طريق حتفيز العاملني باملكافآت والتقدير 

عتماد األسس التقليدية كاألقدمية وأن تتبىن اجلدارة بدال طلوب وأن تبتعد هذه األنظمة عن إاء امللتحقيق األد
 منها.
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يكونوا مهيئني للمشاركة يف مالحقة أن العاملني على إدارة اجلودة الشاملة تفرتض وعلى الرغم من أن أدبيات 
، لذا اإلدارات تعتقد أن التحسني هو جزء من روتني العملحتسينات اجلودة عند االهتمام مبكافأهتم، إال أن بعض 

راء بعض رواد باشرة، وهذا التوجه قد ينسجم مع آيرون بأنه ينبغي أال أن تكون مكافأة للعاملني عنها بصورة م
 عتماد األجر كمحاوالت لتغري االجتاهات.ة، إذ يرى دمينج بأنه من احملرج إاجلودة الشامل
ما يتفق عليه أن و ستخدام األجر أو احلوافز اآللية، ف يف وجهات النظر يف شأن كيفية إختالمن إ ومع ما يبدو

أنظمة التعويضات يف املنظمات اليت تتبىن إدارة اجلودة الشاملة البد أن تتغري، وتكون متسقة مع جهود حتسني  
على أساس املهارة، أو  ويضاتاجلودة فتحاول املنظمات اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة أن تعتمد أنظمة التع

 املشاركة باألرباح أو املشاركة باملكسب.
ويف ضوء ما تقدم فإن املسألة ليست يف وضع نظام التعويضات جديد بقدر ما هي األنظمة القائمة لتالءم 

مهارات  كإكتسابومبادئ إدارة اجلودة الشاملة عرب حماولة إجياد آليات تربط بني أهداف حتقيق اجلودة الشاملة  
العمل اجلماعي مع أنظمة التعويضات اليت ينبغي أن ال تكون منفصلة عن والتفاعل يف  نسجاماإلجديدة، درجة 

  تطبيقات إدارة املوارد البشرية األخرى.
 

 لموارد البشرية في تحقيق الجودة الشاملةاإدارة دور : لثانيالمطلب ا
برامج تدريبية إلدارة اجلودة الشاملة، توجيه اجلهود حنو هنج متكامل إزاء يتجلى دور إدارة املوارد البشرية يف تطوير 

عملية التدريب حبيث جيب أن تتطابق أهداف التدريب مع إسرتاتيجيات املؤسسة، وتوفر عدة عناصر نذكر منها 
  1يلي: ما
 دعم اإلدارة العليا: .1

تطبيق إدارة اجلودة الشاملة قرار إسرتاتيجي ذو هدف طويل األجل، حيتاج إىل حتديد كيف ميكن الوصول إليه 
املادية واملعنوية  واملؤازرةومىت وهذا األمر حيتاج إىل إقناع اجلهات العليا يف املنظمة وإملامها بضرورهتا وتوفري الدعم 

يق منهجيتها، على مدى قناعة وإميان اإلدارة العليا يف املنظمة هلا. ويتوقف جناح إدارة اجلودة الشاملة وتطب
، من أجل حتقيق التحسني املستمر يف اجلودة الشاملة، وهذا من خالل دعم قوي هلذا النظام بفوائدها وضرورهتا

 حلماس لدى مجيع العمالء باملنظمة.وتوفري ا
 
 
 
 

                                                           
1
 .47-44، ص 2003 عمان، وائل للنشر والتوزيع،دار ، إدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجيسهيلة حممد عباس،   
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اإلدارة العليا يف حتقيق إدارة اجلودة الشاملة بطريقتني ميكن أن تعمل إدارة املوارد البشرية كأداة من أدوات  
 1:مها أساسيتني

 شاملة يف إطار عملياهتا اإلدارية،اإلقتداء بفلسفة ومبادئ إدارة اجلودة ال 
 ة الشاملة يف كافة أحناء تستطيع دائرة املوارد البشرية بدعم من اإلدارة العليا، أن تأخذ بنهج إدارة اجلود

 املنظمة.
 البرامج التدريبية:. 2

إحدى الركائز األساسية اليت تقوم عليها منهجية إدارة اجلودة الشاملة، حيث حيدث تغريات جذرية التدريب هو 
يف املنظمة، رسالتها، ثقافتها التنظيمية، أنظمتها، سياساهتا، وحتسني املستمر يف منتجاهتا، وهذا لتقدمي منتج عايل 

 ريتها يف العمل،استمر اء الزبائن وضمان بقاء املؤسسة وإىل إرضاجلودة بسعر مناسب مما يؤدي إ
 . تنميط العمليات:3

حيث يرفع من مستوى جودة األداء وجيعله يتم بطريقة أسهل ويساهم يف ختفيض التكاليف، من خالل جعل 
اإلنتاجية  العمل يتم بأسلوب واحد، مما يرفع من درجة املهارة عموما داخل املؤسسة، ويعد تنميط العمليات

مطلب من مطالب حتقيق اجلودة الشاملة، فهو يهدف إىل توحيد الطرق واإلجراءات يف كافة جماالت العمل 
 وهذا لرفع مستوى اجلودة الشاملة، داخل املنظمة وجعلها تتم وفق منط واحد، مهما تغيب العاملون

 . دمج العاملين:4
 تعين إشرتاك العاملني يف كل شيء، العاملني على إعتبار سياسة الدمجتؤكد إدارة اجلودة الشاملة على أمهية دمج 

التعاون  هبا منهجية إدارة اجلودة الشاملة هيوفق منطق ومنهجية اإلدارة، إن السمة الرئيسية اليت تتصف وذلك 
لعاملني والعمل اجلماعي وروح الفريق ليتبين سياسة دمج العاملني من أجل التطوير والتحسني وحتميل مجيع ا

 ة وإشعارهم بأهنم جزء من املنظمة،املسؤولي
 الرقابة:  ستمراريةوإ. شمولية 5

لتحقيق منهجية إدارة اجلودة الشاملة ينبغي تبين أسلوب املتابعة والتقييم املستمرين ألداء العمل يف كافة اجملاالت 
وذلك لكي تعرف املنظمة إن كانت تسري حنو معايري اجلودة اليت وضعتها فالشمولية واإلستمرارية  ،واملستويات

 ي إحنراف عن مستوى اجلودة املقرر،تساعداهنا على كشف أ
  :. تحسين إستثمار العنصر البشري6

ستثمارها بأكفأ السبل والوسائل، وحتسني هذا ملنظمة لذا جيب احملافظة عليها وإالعنصر البشري ثورة متتلكها ا
واإلنتماء لديه إجتاه املنظمة، فهو الذي اإلستثمار بشكل دائم عن طريق التحفيز الفعال واجليد وزرع الوالء 

 .ول عن حتقيق اجلودة ورضا العمالءسيطبق منهجية إدارة اجلودة الشاملة، وهو املسئ

                                                           
1
 .234ص ، 2014عمان، الطبعة األوىل، دار الرضوان لنشر والتوزيع،  ،إدارة الموارد البشريةحممد جاسم الشعبان، حممد صاحل األبعج،   
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 يز(: مثلث الجودة والتم 1-2 الشكل رقم )
  

 موظف سعيد 
 
 
 

  
 اجلودة والتميز                         
 

 .248مرجع سبق ذكره، ص سهيلة حممد عباس،  المصدر:
 
 : إدارة الموارد البشرية وفق إدارة الجودة الشاملةلمطلب الثالثا

ختتلف إدارة اجلودة الشاملة عن باقي األساليب اإلدارية لعدة جوانب، وهو ما ميثل امليزة اخلاصة هبا هو خاصية 
العنصر البشري أهم مورد يف املنظمة ومهمة إدارته وتسيريه من أهم املهام يف املنظمة وأصعبها،  عتباروبإالشمولية، 
 ة باملوارد البشرية وبتسيريها:إدارة اجلودة الشامل اهتماممدى  كتشافإسنحاول 

 وإدارة الجودة الشاملة الموارد البشريةإدارة أوال: العالقة بين 
يلعب قسم إدارة املوارد البشرية دورا حامسا يف تنفيذ بعض عناصر اجلودة الشاملة، وإلجناز هذا الدور فإن هذه   

املنظمة فقط، لكن جيب أن تضمن إتباع الوظيفة جيب أن تكون مصممة لتدعم إدارة اجلودة الشاملة خالل 
عين التحسني املستمر الذي يعتمده القسم ل عمليات الوظيفة نفسها. وهذا يممارسات إدارية متتاز باجلودة، خال

إن جناح أو فشل إدارة اجلودة الشاملة يعتمد على الطريقة اليت ينفذ هبا العمل من خالل العاملني يف   ،على الدوام
وهي: التآلف  ومتتلك مجيع العمليات الناجحة لتحسني النوعية مخسة أطوار متكاملة ومتداخلةكل املستويات، 

 وبناء الفريق واإلبداع التكنولوجي والتدريب والتخطيط اإلسرتاتيجي.
 
 
 
 
 
 
 

تحسني ال
املستمر 

للعالقة مع 
العنصر 
 البشري

 عن طريق التحفيز
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 ثانيا: إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة الشاملة
وتعكس قيم سياسة اجلودة وكذلك رؤية ورسالة إدارة املوارد البشرية ابق مع إن إسرتاجتيات إدارة اجلودة الشاملة تتط

املنظمة، حيث أن سياسات املوارد البشرية وممارساهتا تسهل وتدعم تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة وفيما يلي توضيح 
 1لبعض هذه اإلسرتاتيجيات:

 التوظيف:  .1
ختيار وخارجها كما يتضمن إ الشاغرة من داخل املنظمةيتضمن التوظيف إستقطاب األفراد لشغل الوظائف 

ختاذ القرارات بشأن يد، من خالل كل تلك املراحل يتم إاجلد عدادهم وتوجيههم للعملإ وأخريااملرشحني وتعيينهم 
 در احلصول على طاليب الوظيفة،مص
 . التدريب والتطوير: 2

أثرت بشكل كبري ، العوملة، اخلصخصة، اإلندماج نرتنتاألإن قوى التغيري اليت ظهرت يف القرن العشرين مثل: 
لذلك فإن أداء هذه الوظيفة يتطلب التصدي ملثل هذه القوى من خالل الربامج التدريبية  على وظيفة اجلودة،

اليت هتدف يف األساس إىل تطوير الوعي واملهارات املختلفة لدى األفراد ومتابعة األفكار واألساليب  ،املكثفة
 للموظفنيومفتاح التدريب الفاعل هو الفهم احلقيقي  ،اليت أصبحت مسة من مسات هذا القرن احلديثة

ولإلحتياجات التدريبية للشركة تقرر حاجات موظفيها من خالل املشاهدات واإلستطالعات واإلختيارات 
رسون منافسيهم ويرتمجون واإلستماع، وإلجياد أين يريد املوظفون والشركة أن يكونوا فهم يستمعون إىل زبائنهم ويد

وتدرب  أهدافهم القصرية وطويلة املدى إىل حاجات تدريبية ويستخرجون املدخالت من الفرق واملوظفني.
الناجحة موظفيها على أساسيات اجلودة كما حتددها أهداف وغايات الشركة. وتبىن على تلك  الشركات

مع حاجات العمل والوحدات والفروع واألقسام  األساسيات لتفصيل تدريب أكثر حتديدا على اجلودة يتناسب
والفرق واألفراد ويتغري برناجمها التدرييب بشكل دائم ليعكس ويتوقع التغريات يف حاجات وتوقعات الزبون والتقنية 

  ولكن ال تنتهي بالنسبة لألفراد،احلديثة واألسواق اجلديدة واملنافسني وقدرات املوظفني إهنا تتغري
 . التعويض:3

يعد نظام التعويض من أكثر األنظمة إثارة للخالف من بني األنظمة اليت تدعم إدارة اجلودة الشاملة، ففلسفة 
إدارة اجلودة الشاملة تركز على املرونة واإلتصال اجلانيب وفاعلية اجملموعة واملسؤولية املتعلقة بكل العمليات اهلادفة 

 إىل إرضاء الزبائن كنتيجة قصوى.
 
 
 

                                                           
 .85، ص 2014والتوزيع، عمان،  ، دار والوراق للنشرإدارة الجودة الشاملة واإليزومحيد عبد النيب الطائي، رضا صاحب آل علي،   1
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 دة العنصر البشري هو الركيزة األساسية إلدارة الجودة الشاملةثالثا: جو 
كانة اليت ينبغي أن يكون عليها، فقد مت اإلعرتاف بأنه أهم مورد املتغريت النظرة إىل العنصر البشري مؤخرا وإحتل 

يت من بينها برامج هتماما أكرب هبذا املورد والالربامج اإلدارية احلديثة تويل إ من بني موارد املنظمة، كما أصبحت
إدارة اجلودة الشاملة، ومثال ذلك املنظمة العاملية للمعايري واليت أصدرت معايري وشهادات خاصة بإدارة جودة 
املستخدم وتسعى حاليا لتطوير وحتسني هذه املعايري باإلضافة إىل إدارة اجلودة الشاملة واليت تعترب جودة العنصر 

ري أن حتقيق مستوى اجلودة عال للعنصر البشري يتطلب وجود قواعد تسيري املوارد البشري الركيزة األساسية هلا، غ
البشرية ذات جودة عالية، وحسب جتارب بعض املنظمات فإنه على إدارة املوارد البشرية تبين جمموعة من القواعد 

 1:هي واإلجراءات
 بوضوح مع توضيح األنظمة املتبعة، املسطرة وضع األهداف 
  قرتاحاهتم وأخذها بعني اإلعتبار،لشكاوي وإنتقادات العاملني وكذا إاإلستماع 
 حنو أدوار أكرب من املكلفني هبا، جذب األفراد 
 تنبؤ بتلك اليت تظهر يف املستقبل،اليقظة املستمرة ملتابعة أساليب وطرق التطوير اإلنساين احلالية وال 
  إعالمهم بأوقات التدخل لإلطالع على النتائج املتوصل منح وقت معني لألفراد للقيام باملهام املوكلة إليهم و

 باإلضافة إىل قواعد التسيري فإن جناح إدارة اجلودة الشاملة يتطلب ما يلي: ،إليها
 التغيري الثقايف:  -1

يعترب التغيري الثقايف عامل أساسي ومساعد لنجاح إدارة اجلودة الشاملة فهو جينبها اإلصطدام بالسلوكيات السلبية 
وكل هذه السلوكيات تندرج يف  ،ألفراد واملتمثلة يف إرتفاع معدل دوران العمل، الغيابات، التأخري إىل غري ذلكل

  مبا فيها إدارة اجلودة الشاملة،إطار ما يسمى مقاومة األفراد وهي أهم العراقيل اليت تواجهها برامج إدارة التغيري
 التدريب: -2

 2نتائج عديدة هي:والذي ترمي من خالله إىل بلوغ 
يعترب التدريب وسيلة من الوسائل اإلدارية لتغيري سلوكيات وقيم األفراد وبالتايل فهو يساهم يف التغيري الثقايف تأهيل 

على تطبيق املنهجية اجلديدة. حيث يساهم التدريب يف حتقيق مبدأ آخر من مبادئ إدارة  وتدريب العنصر البشري
 املستمر،ودة الشاملة وهو التحسني اجل
 
 
 

                                                           
1
يف  ماجيسرت مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة، المستويات التنظيمية وأداء العامل دراسة مقارنة لمؤسستين عامة وخاصةأمسهان بلوم،   

 .05، ص2003جامعة باتنة،  ختصص التسيري اإلسرتاتيجي، ،علوم التسيري

2
 .33 ، ص2002 عني مليلة، اجلزائر، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، ،تنمية الموارد البشريةعلي غريب،   
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 اإلبداع: -3
حترص إدارة اجلودة الشاملة على اإلنتقال من التفكري العادي إىل التفكري اإلبتكاري واإلبداعي، حيث أن اجلودة 
واإلبداع ميثالن قطبني هامني لتحقيق رضا العمالء وخصوصا العمالء اخلارجيني وكسبهم واإلحتفاظ هبم، للتمكن 

 الظروف الصعبة وإشتداد املنافسة.من النجاح واإلستمرار وسط 
 رابعا: التدريب وفق إدارة الجودة الشاملة

يعترب التدريب من أكثر اإلسرتاجتيات املعرتف هبا يف جمال تنمية املوارد البشرية لتحسني األداء يف جمال تنمية املوارد 
البشرية، ويتكون التدريب من جتارب تعليمية يزود هبا صاحب العمل العاملني لديه يف البداية وهذه التجارب 

خدم يف احلال أو بعد فرتة زمنية قصرية عند العودة للعمل. تصمم لتنمية مهارات ومعارف جديدة يتوقع أن تست
نفهم من هنا إن التدريب يقتصر على العاملني يف املنظمة يف البداية أي العاملني اجلدد بينما احلقيقة إن التدريب 

لية خيص أي فرد يف املنظمة حيتاج إىل تنمية وتطوير جديدا كان أم عمل ملدة قصرية أو طويلة، كما تشمل عم
 على حد سواء. التنفيذينيالتدريب الرؤساء واملسئولني والعمال 

ستثمار يعود بالفائدة على املنظمة، كما أن ي أيضا ترى أن التدريب عبارة عن إبالنسبة إلدارة اجلودة الشاملة فه
اجلديدة  تطبيق منهجية إدارة اجلودة الشاملة يتطلب التدريب املستمر وذلك إما للتعرف على هذه املنهجية

والتمكن من تطبيقها وحتسني مستوى اجلودة، أو لغرض التحسني والتطوير املستمر ملهارات وقدرات األفراد 
 التكيف مع تطورات احمليط اخلارجي.ليتمكنوا من اإلبتكار واإلبداع و 

 
 جودةالمتعددة إدارة الموارد البشرية في منظمة (: نموذج عملية  2-2الشكل رقم ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .40ص ، 2012 عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع،، التطبيق في إدارة الجودة الشاملةعبد الستار العلي،  المصدر:
 
 

 بناء عالقة عمل فعالة

  ختطيط املوارد البشرية

التغريات  التدريب والتطور
التنظيمية 
 واهليكلية

 األفراد
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 إدارة الجودة الشاملةخامسا: تقييم العاملين في ظل 
إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمة يستدعي التخلي عن نظام تقييم األداء التقليدي ألنه ال يتماشى مع 

وإعتماد نظام آخر تظهر خصائصه من خالل اجلدول التايل : والذي ميثل مقارنة مابني نظام تقييم مبادئها، 
 1إدارة اجلودة الشاملة:األداء التقليدي والتقييم يف ظل 

 
 (: المقارنة بين التقييم التقليدي والتقييم في ظل إدارة الجودة الشاملة 1-2الجدول رقم ) 

 قييم في ظل إدارة الجودة الشاملةتال تقييم األداء التقليدي
يضعها املسئولني ويتم قياس أداء  :وضع األهداف

 راد، وال ميدهم بالتغذية العكسيةاألف
 ويستفيدونيشرتك يف وضعها العاملون مع املدريني 

 بالتغذية العكسية مستقبال
 يركز على فرق العمل وليس على األشخاص ألداء الفردي وال يشجع اجملموعاتيركز على ا

تتميز الطرق التقليدية باعتمادها على خصائص غري 
 باإلضافة إىل التحيز يف التقييم ملموسة

متعددة باإلضافة إىل التقييم التقييم من جانب جهات 
 الذايت مما ينتج عنه تعدد املعايري املعتمد عليها

دور القيادة، نظام هرمي يعتمد على املديرين يف وضع 
 واملتابعة وتقييم أداء العاملني األهداف

نظام هرمي مقلوب يقوم على رضا العمالء ودور املدير 
 هو العاملني وتوجيههم

يم أداء واملشرف: املسئول عن تقييقوم بتقييم املدير 
 العاملني

يقوم بتقييم املشرفني، املدير، العمالء، اخلارجيني، 
 التقييم الذايت، الزمالء

 .25: علي غريب، مرجع سبق ذكره، ص المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 مصادر تقييم أداء العاملني، املنتدى العريب لتنمية املوارد،  

 http ://www.hrdiscussion.com/hr2059.html consulté le 17/03/2018. 
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الجودة  دارة الموارد البشرية وإدارةبإ 9000المواصفات القياسية الدولية اإليزو عالقة  المبحث الثاني:
 الشاملة

وأساليب  مكانة يف تسيري املوارد البشرية من خالل التدريب 9000تلعب املواصفات القياسية الدولية اإليزو 
األرضية اليت ترتكز عليها املنظمة لتطبيق اجلودة  9000التنمية واملراقبة للوصول إىل اجلودة الشاملة، ويعترب اإليزو 

 الشاملة.
 

 9000مواصفات اإليزو إدارة الموارد البشرية ضمن تسيير المطلب األول: مكانة 
 مكانة تسيير إدارة الموارد البشرية ضمن معايير تأكيد الجودة: .1   

حيث كل معيار خاص بنوع معني من ، 9004و 9003و 9002و 9001إليزو بالنسبة ملعايري اجلودة يف ا
 1:املنظمات

  9001اإليزو: 
التصميم، الرتكيب، التطوير، اإلنتاج، وكل اخلدمات املرفقة فهو موجه للمنظمات اليت تقوم بكل الوظائف التالية:  

 للمنتج،
  9002اإليزو: 

 هو منوذج لتأكيد اجلودة يف املنظمات اليت تقوم باإلنتاج، الرتكيب، واخلدمات املرفقة فقط،
  9003اإليزو: 

 هائي.هو خاص باملراقبة واإلختيار الن
حيتوي على عشرين شرطا بينما املعايري األخرى فتتضمن نفس الشروط ولكن  9001 وهلذا جند معيار اإليزو

الغري موجودة يف  9001يزو اإلليست مجيعا، إذ تنقص مكنها الشروط املتعلقة بالوظائف اليت يشملها معيار 
 .9003يزو اإلو  9002يزو اإلمعياري 

مبا فيها من وظيفة تسيري املوارد  إهتم بالوظائف واألنشطة املختلفةيتضح من هذه الشروط أن معيار اإليزو 
وينص هذا  ،البشرية، غري أن هذه األخرية معنية إال بشرط واحد وهو الشرط الثامن عشر واملتمثل يف تدريب

 الشرط عل ما يلي:
ظام اجلودة هو توافر العنصر البشري الكفء واملدرب على تنفيذ ساسي يف جناح وفاعلية تطبيق ناأل" إن العنصر 

فر الدليل القاطع على أن اإلدارة العليا لديها نظام ذلك فإن هذا الشرط حيدد أمهية تو وب"،  متطلبات نظام اجلودة

                                                           
1
، ص 2009 عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،2000 : 9000 وة الجودة الشاملة ومتطلبات اإليز إدار قاسم نايف علوان،   

199. 
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إلحتياجات واضح ومطبق فعال لتحديد إحتياجات تدريبية وختطيط وتنفيذ األنشطة والربامج الالزمة للوفاء بتلك ا
 ويتحكم بوجود سجالت اليت تؤكد هذه املعلومات .

الذين هلم تأثري يف مستوى اجلودة مع العلم أن هذا ويشمل التدريب املقصود كل األفراد على كافة املستويات 
 .9003واإليزو  9002الشرط اخلاص بالتدريب موجود يف املعايري األخرى أي اإليزو 

لمعايري بإصدار مواصفات اإليزو اجلديدة، وهي عبارة عن حتسني وتطوير للمواصفات إذ تقوم املنظمة العاملية ل
السابقة ويتم ذلك كلما إستعدت احلاجة إىل ذلك. ومن أهم ما أصدرت مؤخرا وما نال إنتشارا واسعا على 

وعة من جمم 9000، حيث تضمن اإليزو 2000واإليزو  9000الساحة الدولية مها معيارين الشهادتني اإليزو 
 الشروط هي:

 ،اإلستماع للزبون 
 ،القيادة 
 ،مشاركة العاملني 
  مدخل لألنظمة: تتزايد فعالية وإرادات أي تنظيم بفضل حتديد، فهم وإدارة نظام العمليات املتفاعلة فيما بينها

 والالزمة لتحقيق األهداف،
 ،التحسني املستمر: وهو هدف ثابت لكل نظام 
  أن تتخذ القرارات إنطالقا من حتليل منطقي للمعلومات واملعطيات،ذتفكري منطقي وواقعي: إذ جيب 
 ،إقامة عالقة مع املوردين مرحية للطرفني 
 :الكفاءة والتدريب والنوعية، على املنظمة القيام بـــــــ 
 حتديد الكفاءة الالزمة للعمال الذين يشغلون مناصب ذات تأثري على جودة املنتج، -
 الالزمة أو اإلعتماد على نشاطات أخرى لتلبية اإلحتياجات،القيام بالتدريبات  -
 تقييم فعالية اإلجراءات املتخذة، -
التأكد من أن كل العاملني يعرفون طريقة أداء أعماهلم ولديهم وعي بأمهية نشاطاهتم وبالطريقة اليت يسامهون هبا  -

 يف حتقيق أهداف اجلودة الشاملة،
  تدريب واملهارة واخلربة.اإلحتفاظ بسجالت التعليم وال -
 10011 مواصفات مراجعة اجلودة اإليزو: 

يهتم بالتأكد والتحقق مما إذا مت تطبيق شروط معايري تأكيد اجلودة من جانب املؤسسات اليت تسعى للحصول 
للحصول ملوارد البشرية فإن معايري مراجعة اجلودة تقوم مبراجعة اجلودة على شهادة اإليزو، وفيما يتعلق بتسيري ا

 على شهادة اإليزو من خالل التدريب.
  17024مواصفات تأكيد جودة املستخدمني: 
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واليت أصدرت  (  EN45013) األوروبية من بني معايري أو شهادات تأكيد جودة املستخدمني، أوهلا هناك املواصفة 
  ISO من طرف املنظمة األوروبية املشرتكة للمعايري، مث أصدرت بعدها املنظمة الدولية للمعايري  1989سنة 

 .EN45013واليت تعترب تعديال وحتسينا للمواصفة  17024ISOاملواصفة 
فهم ودراية األفراد واهلدف من هو التأكد وإثبات كفاءات ومؤهالت األفراد، مدى فعالية برامج التدريب، مدى 

 .ت التكنولوجية يف احمليط اخلارجيوهل يتماشون مع التطورات واملستجدا بطريقة الفعالة ألداء عملهم،
 18001والسالمة املهنية اإليزو  مواصفات نظام إدارة الصحة: 

املهنية وتعين هذه املواصفة القيام  باملراقبة املستمرة للنواحي البيئية والصحية وإجراءات السالمة ضمن العمليات 
اليت تقوم هبا، هناك العديد من فوائد احلصول على املطابقة وفق مواصفات نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية 

 نذكر منها ما يلي: 18001اإليزو 
  والزبون ورفع الروح املعنوية وزيادة جودة مكان العمل، إرضاء العاملني 
   التوفري مبواد اإلنتاج نتيجة إستخدام عمليات آمنة وخفض إستهالك الطاقة أثناء العمليات اإلنتاجية

 وغريها،
   ملكان العمل، اآلمنةخفض وقت األعطال الناجتة عن اإلصابات واحلوادث جراء الظروف 
  على األيدي العاملة واملوارد األخرى، احلفاظ 
  ،تقليل احلوادث اليت تسبب املوت أو املرض أو اجلروح أو أي أضرار أخرى 
  .زيادة األرباح وتقليل التكاليف 

 أساليب تنمية العنصر البشري للمساهمة الفعالة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة: .2
 إدارة اجلودة التدريبية: -أ

إن حتقيق األداء البشري املتميز دليل على جودة املوارد البشرية بناءا على جودة العملية التدريبية املقدمة لألفراد، إذ 
بإدارة اجلودة التدريبية إدارة العملية التدريبية وفقا ملواصفات اجلودة العاملية وحتقيق أفضل دعم للمؤسسة يف يقصد 

 والربامج التدريبية الفعالة من أجل ضمان حتقيق العائد من التدريب. جمال تطوير كفاءة املوارد البشرية
من طرف املنظمة العاملية  2001( يف األول يف سبتمرب  10015ظهرت املواصفة الدولية للتدريب ) اإليزو 

فيفري  19يف    ( CSEND )شركة معتمدة ماحنة للمطابقة هلذه املواصفة هي شركةبسويسرا، حيث أول  للتقيس
2003. 

 يز الكفاءات البشرية يف إدارة اجلودة الشاملة:صيانة وحتف -ب
جيد ومقبول عن طريق بث احلماس فيه  ميكن تعريف التحفيز بأنه دفع األفراد على تنفيذ املطلوب منهم بشكل

 وتشجيعهم بالوسائل املختلفة وذلك لتحقيق أهداف املنظمة.
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تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على املؤسسة بذل جهود متواصلة لتحقيق من أجل ضمان املشاركة الفعالة ألفراد يف 
هذه املشاركة، فمن بني هذه اجلهود العمل على حتفيز العمال ألن التحفيز يكتسي أمهية كبرية من خالل النتائج 

 احملققة من جراء مثل:
 حتسني نواتج العمل يف شكل كميات إنتاج وجودة املنتجات، -
 يف العمل ومنه ختفيض التكلفة،ختفيض الفاقد  -
 إشباع إحتياجات العاملني بشىت أنواعها خصوصا ما يسمى التقدير واإلحرتام، -
 شعور العاملني بروح العدالة داخل املؤسسة، -
 جذب العاملني إىل املؤسسة وزيادة روح الوالء واإلنتماء، -
 امن،تنمية روح التعاون بني العاملني وتنمية روح الفريق والتض -
 حتسني صورة املؤسسة أمام اجملتمع. -
 أمهية اإلتصال الداخلي يف جمال حتسني نظام اجلودة: -ج

 اإلدارية:تربز أمهية اإلتصال يف إدارة اجلودة الشاملة من خالل كونه عامل إسرتاتيجي وفعال يف كافة مراحل عملية 
لألهداف باإلضافة إىل التعرف الواقعي على التخطيط: يعترب اإلتصال الوسيلة اليت تكفل التحديد األمثل 

 أداة إلعالن عن اخلطة ومتابعتها، اإلحتياجات واإلمكانيات، كما يعد
إن اإلتصال هو العنصر احليوي يف فاعلية التنظيم، حيث أن وجود قنوات واضحة لإلتصال بني األفراد التنظيم: 

 يؤدي إىل فعالية التنظيم يف حتقيق أهدافه،
تصال دور أساسي يف جناح مهام القادة ويف توافر الفاعلية للحوافز والتعرف على حاجات األفراد التوجيه: لإل
 ودوافعهم،

الرقابة: يعد اإلتصال روح العملية الرقابية يف كشف األخطاء واإلحنرافات وتوفري التوجيه املناسب إلجناح 
 اإلجراءات التصحيحية،

الالزم توفرها إلختاذ إختاذ القرارات: ميثل نظام اإلتصال جمموعة من اإلجراءات اليت تكفل إستخدام البيانات 
 قرارات سليمة. 

يف حني تربز أمهية اإلتصال يف إدارة اجلودة الشاملة على أنه العملية اليت تسمح بتدفق املعلومات  الالزمة لعمليات 
 ية.ليت تواجه العملية التسيري شكالت االتحسني املستمر وحل امل
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 9000بمواصفات اإليزو عالقة إدارة الجودة الشاملة  :المطلب الثاني
( ليس هدفا يف حد ذاته وإمنا هو  9000) اإليزو الشاملة إن تطبيق املواصفات الدولية ألنظمة إدارة اجلودة 

للوصول إىل ما يسمى بإدارة اجلودة  ألدائهاعبارة عن خطوة أوىل لدفع املنظمة حنو طريق التحسني املستمر 
 1الشاملة.

على  2000:  9000إلشارة فقد بنت املنظمة الدولية للمواصفات اإليزو اإلصدار اجلديد لعائلة اإليزو لو 
 أساس مبادئ إدارة اجلودة الشاملة، وهذا لدفع املنظمات من البداية حنو إدارة اجلودة الشاملة.

 يق إدارة اجلودة الشاملة؟ وأيهمحول ما إذا كان احلصول على شهادة املطابقة يغين عن تطبوغالبا ما يثار تساؤل 
يطبق أول؟. يف الواقع أن املنظمة قد حتصل على شهادة املطابقة اإليزو دون أن تطبق إدارة اجلودة الشاملة، كما 

فإن املنظمة  األخريةأهنا قد تطبق هذه األخرية دون حاجة منها للحصول على شهادة املطابقة، ويف هذه احلالة 
 احملحدة للحصول على اجلوائز.تعتمد على معايري داخلية خاصة هبا مثل: تلك املعايري 

وقد تتبىن املنظمة احلصول على شهادة اإليزو كخطوة أولية مث تنطلق بعد ذلك حنو تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، 
ويف هذا اإلطار يشار بأن الشركات اليت ال متتلك برناجما إلدارة اجلودة الشاملة ومل تتحصل على شهادة املطابقة 

اية العمل على إنشاء نظام رمسي للجودة من خالل تطبيق املواصفات الدولية ا بدجيب عليه 9000اإليزو 
ألنظمة إدارة اجلودة الشاملة خللق اإلستقرار على مستوى بيئة األعمال الداخلية للمنظمة، ولتحقيق مستوى ثابت 

 .ملنتجاهتامن اجلودة 
تعترب األرضية اليت ميكن للمنظمة أن  9000العية بأن مواصفات اإليزو طكما كشفت نتائج الدراسات اإلست

تستند إليها للبدء بتطبيق برامج إدارة اجلودة الشاملة، وبأن املدراء هبذه املنظمات قد أدركوا بأن اخلطوة املنطقية 
املوالية للحصول على شهادة املطابقة هي البدء بتطبيق برامج إدارة اجلودة الشاملة، وهذا ما يؤكده كذلك معهد 

بلندن حيث أنه أدرج إمكانية احلصول على شهادة املطابقة يف اخلطوة الثامنة من اخلطوات الثالثة عشر  اإلدارة
لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة، وهذا ما يدل حسب املعهد بأن احلصول على شهادة املطابقة قد يعترب أحد خطوات 

 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة.
كوسيلة أو كخطوة أولية للمضي يف   9000ن تستخدم مواصفات اإليزو إذ نالحظ بأنه جيب على املنظمات أ

طريق إدارة اجلودة الشاملة، ذلك عن طريق الوصول إىل نظام إدارة اجلودة الشاملة طريق طويل، ويعترب إعتماد 
 لبناء نظام إدارة اجلودة الشاملة.سلسلة مواصفات اإليزو اخلطوة األوىل باإلجتاه الصحيح وحجر األساس 

مما جتدر اإلشارة إليه أن املنظمات اليت طبقت برامج إدارة اجلودة الشاملة وحتصلت على جوائز اجلودة وهي غري 
ألن احلصول على هذه  فإهنا مطالبة باحلصول على شهادة املطابقة، 9000متحصلة على شهادة املطابقة اإليزو 

                                                           
1
الطبعة األوىل، ، املسرية للنشر والتوزيع، كز المعلوماترا وممؤسسات التعليم العالي والمكتبات إدارة الجودة الشاملة في غادير عرفات حوحيان،   

 .52-51، ص 2006عمان، 
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بعا دوليا، ذلك أن التطبيق الناجح إلدارة اجلودة الشهادة يضفي الصفة الرمسية على أنظمة جودهتا ويعطيها طا
القائم على أساس املواصفات الدولية ألنظمة إدارة اجلودة  الشاملة يتطلب وجود نظام جودة مشابه للنظام

الشاملة، وعليه فإن املنظمات اليت طبقت برامج إدارة اجلودة الشاملة سوف حتتاج إىل تغريات ثانوية للوفاء 
 األمر الذي يوفر عليها الكثري من الوقت والتكاليف. 9000اإليزو مبتطلبات 

تناولت كافة املتطلبات الواجب توفرها يف النظام  9000وهذا ما يؤكده بعض الكتاب بأن مواصفات اإليزو 
اإلنتاجي أو اخلدمي بكافة عناصره، وبأن هذه املواصفات تعترب أحد األدوات املستخدمة لتطبيق إدارة اجلودة 
الشاملة وبأن الشركات قد حتصل على شهادة اإليزو كبداية ملواصلة طريقها حنو تطبيق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة 

 اليت هي مرحلة طويلة ليس هلا حمطة وصول، غايتها إستمرارية التحسني والتطوير.
إدارة اجلودة الشاملة، نظرا  القاعدة األساسية اليت تستند إليها املنظمات للوصول إىل 9000وهكذا يعترب اإليزو 

ملا تضمنه من أنظمة إلدارة اجلودة الشاملة تساعد املنظمة على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف خمتلف أقسامها، 
 وتساعدها أيضا على خلق ثقافة تنظيمية تكرس اإلهتمام باجلودة الشاملة. 

إدارة اجلودة الشاملة إال باإلعتماد على مواصفات وهذا ال يعين أبدا أن املنظمة ال ميكنها الوصول إىل تطبيق 
، ولكن تطبيق هذه املواصفات يوفر مسارا أو خطا واضحا إلدارة املنظمة لتطبيق إدارة اجلودة 9000اإليزو 

الشاملة يف مجيع أقسام أو أجزاء املنظمة، وفيما يلي الشكل يوضح املواصفات الدولية ألنظمة إدارة اجلودة 
 هي القاعدة األساسية للوصول إىل إدارة اجلودة الشاملة. 9000و الشاملة اإليز 
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 للوصول إلى الجودة الشاملة 9000(: عالقة مواصفات أنظمة إدارة الجودة الشاملة اإليزو  3-2الشكل رقم ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .53ص  ،ان، مرجع سبق ذكرهغدير فرحات حوحي المصدر:
 

 المطلب الثالث: فوائد الحصول على شهادة اإليزو إلدارة الموارد البشرية والجودة الشاملة
احلصول على شهادة اإليزو، واليت ال ميكن حصرها بأية حال من األحوال، وميكننا ذكر  تعدد الفوائد اليت تنتج من

 1بعض الفوائد من احلصول على شهادة اإليزو، منها:
 كسب رضا العمالء،  -
 إستمرار العمالء يف التعامل مع املنظمة،  -
 تقدمي سلع ذات جودة عالية، -
 تقدمي خدمات ذات جودة عالية، -
 زيادة املبيعات من السلع واخلدمات،  -

                                                           
1
 .99، ص 2008 مصر، ، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، القاهرة،إدارة الجودة الشاملةأساسيات أبو ناصر مدحت،   

 إدارة اجلودة الشاملة

قيادة اإلدارة 
   العليا

التحسني 
 املستمر

 

الشراكة مع 
 املورد

 

 رضا
 الزبون

 

 فلسفة 
 دمنج       

اإلبداع/ قواعد 
 املقارنة
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 زيادة أرباح املنظمة، -
 تكوين صورة طيبة عن املنظمة يف بيئة األعمال، -
 املسامهة يف تدعيم القدرة التنافسية للمنظمة، -
 تساعد املنظمة يف زيادة نصيبها يف السوق، -
 املنظمة، التطوير والتحسني املستمر جلودة اخلدمات واملنتجات اليت تقدمها -
 رفع الروح املعنوي للعاملني باملنظمة، -
 تشجيع التعاون والتنسيق بني إدارات املنظمة، -
 تقليل نسبة التالف واملعيب يف السلع واخلدمات، -
 مقابلة إحتياجات السوق احمللي، -
 مقابلة إحتياجات السوق األجنيب.  -
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 خاتمة الفصل
 

ميكننا أن نقول أن إدارة املوارد البشرية ميكن أن تتجسد يف وحدة تنظيمية يف املؤسسة، كخالصة هلذا الفصل 
فهي وظيفة ميارسها كل مسئول يف املؤسسة وهي تعترب فاعال مؤثرا يف خيارات اإلسرتاجتية للمؤسسة، ومن بني 

تحقيق اإلشباع احلدي أهدافها حتصيل اجلودة الشاملة حيث تعترب احملور األساسي الذي تدور حوله وهذا ل
للمستهلك والزبائن واألفراد العاملني على حد سواء، حيث اإلدارة الناجحة للموارد البشرية هي مفتاح النجاح 

 واحملافظة على نظام إدارة اجلودة الشاملة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                             
الثالث: دراسة حالة مؤسسة سيراميس الفصل 

 للخزف بالسوافلية مستغانم
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 مقدمة الفصل

 
صمهي  إدارة املوارد الحشية  ودورهت يف حتقيق ازجودة الشتؤل  يف  سؤسات  ازجاارية  صبحت  ؤسؤريا عي إن امل 

ؤيترفهم، كون املسؤسا  وصهنت ال عاتطيع ؤواكح  التغريا  احلتبل ، إال بيفع األداء وحتاني قدرة األفياد وعنمي  
د التكنولوجي  ؤسؤساتتن متتلكتن نفس املوار  هنتك املوارد التكنولوجي  قد عنتقل ؤن ؤسؤسا  إىل صريى، وقد عكون

 راجع إىل املورد الحشيي ودرج  عكوةنه وعأهيله. ولكن ال متتلكتن نفس ازجودة، وهذا

وبيد اإلنتهتء ؤن الدراس  النظية  سوف حنتول إسقتط ذلك على واقع ؤسؤسا  سياؤيس للخاف مباتغتمن 
 حتقيق ازجودة الشتؤل  يف املسؤسا . ؤن رالل دراس  فيتلي  إدارة املوارد الحشية  يف لتكون حقال للدراس  امليداني 

 :نيتثح ذلك عنتولنت يف هذا الفصل ؤحولتوضي 

 ،املحتث األول: اإلطتر اليتم للمسؤسا   

 .املحتث الثتين: دور إدارة املوارد الحشية  يف حتقيق ازجودة الشتؤل  بتملسؤسا   
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 المبحث األول: اإلطار العام لمؤسسة 
  فيهت   هذا املحتث إىل التييةف مبسؤسا  سرياؤيس للخاف بتلاوافلي  ؤاتغتمن، ؤياحل اإلنتتجسنتطيق يف       

 و اهليكل التنظيم  هلت.

 مؤسسة التعريف المطلب األول: 
وبدص  2002  إنشترهت عتم لارياؤيس ورتب  الحالط احلترط ، مته  شيك  ؤتخصص  يف إنتتج وعاوةق ؤواد ا   

 هكتتر، ؤن بني ؤنتجت  الشيك  الحالط ؤن النوع: 2عتاع على ؤاتح   ،2007اإلنتتج هبت عتم 

 20  سمx 30سم 
 20 سمx40 سم 
 25 سمx 30سم 
 25 سمx 40سم 
 08 سمx  30سم 
 08 40 سم xسم 

( خمتلط  بني القطتع اخلتص والقطتع اليتم، عيد صول  شيك  ؤاتمه  ه  شيك  ذا  صسهم ) الشكل القانوني:
دج عقدر طتقتهت  400000000هذا اجملتل على املاتوى الوطين، بيصس ؤتل ةقدر بــ شياك  بني القطتعني يف 

عتؤال ؤقامني إىل  150ؤن الحالط احلترط ، ةيمل بتلشيك  حوايل  ²م1000000اإلنتتجي  الانوة  بأكثي ؤن 
 .عمتل اإلعتن  *عمتل اإلنتتج       *قامني: 

 
 مراحل اإلنتاج في المؤسسة المطلب الثاني:

 ةل :    ميي إنتتج اخلاف يف املسؤسا  بيدة ؤياحل واملتمثل  فيمت   

                                                                                                                          . الخلط:1
الطيني  ورؤل واملتء ختلط املواد األولي  بيد عنقيتهت يف قدور بإستيمتل املتء، وهنتك رلط لليجين  بإستيمتل ؤواد 

 صري للمواد املاتيمل  يف التلوةن،ؤن جه  حىت عصحح سترل ، وهنتك رلط 

                                                                                              :. التجفيف2

عقذف اليجين  احملصل عليهت يف سختن به شيل  ؤن النتر فيتم جتفيف علك اليجين  الاترل  لتصحح غحتر  
(granula،) 
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القولبة:                                                                                                                .3
سم عقوم آل  رتب  x 30سم 20ةفيغ الغحتر النتعج عمت سحق يف قتلب ؤن النوع املياد بنيه، ؤثتل: قتلب 

 ينتج ؤنه الحالط املياد املتمتسك،بتلضغط على القتلب ل

 :                                                                                           séchage. التجفيف 4
 يث ةتم جتفيف نايب للمتء املتحق ،ةدرل القتلب النتعج ؤن امليحل  الاتبق  يف جهتز به هواء سترن ح

                                                                                                     . التلوين: 5
 لوان،امليحل  الاتبق  األ ؤنتجيف هذه امليحل  ةضتف إىل 

                                                                                                  . التسخين: 6
 ،°م1200  يف فين عصل درج  حيارعه هذه امليحل  ةتم طهيف 
                                                                                          اإلختيار والتعليب:  .7

 ةقوم اليمتل بإرتيتر القطع املنتج  الاليم  وعدمي  الييوب، وةضيوهنت يف علب بغي  نقلهت ألجل التاوةق.

 .MONOPROZIAكل هذه املياحل عدعى بــــــــ 
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 المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للمؤسسة
 :وضحة، والشكل التتيل بتملسؤسا   هو وبف ملختلف األطياف اليتؤل  التنظيم  للمسؤسا  إن اهليكل  

 للمؤسسة (: الهيكل التنظيمي 1 – 3 الشكل رقم )

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املسؤسا املقدؤ  ؤن وثترق ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ال المصدر:

 

 . مصلحة المستخدمين: 1
 ه  ؤصلت  هتتم وعيتجل ؤصتحل اليمتل واإلدارة ؤثل: 

 عقيةي شهيي حليك  اليمتل، حتضري 
 تل الذةن عوقفوا هنتريت عن اليمل،ؤلفت  اليم عيعيب 
   طت  اليطل،خمطاألرذ بصف  ةوؤي 
  صريى، مل، قيارا  التثحي ، ؤقيرا اإلدارة  ؤثل: شهتدا  الي املقيرا حتضري 
 ف  دارم  واملاتخدؤني بصف  ؤسؤقت ،حتضري عقود املاتخدؤني بص 
 ل  اإلدارة  واملهني  للماتخدؤني،ؤتتبي  وعقيةي التغريا  ازجترة  على احلت 
 شيوط اليمل وؤأل إستمترة األجية. عوضيح 

 اإلدارة اليتؤ      
 

 الدارية التقني 

ؤصلت  الصيتن  
  واملياقح  التقني 
   

ؤصلت  التجترة 
       والتاوةق

ؤصلت  
  التموةن

      ؤصلت 

 النظتف  والحيئ 
ؤصلت  احملتسح  

 واملتلي 
املتلي   اإلدارة

 واحملتسح 
ؤصلت  

 املاتخدؤني

 ؤصلت  املياقح 
             واملخرب                      

 ؤصلت  اإلنتتج
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 . مصلحة المحاسبة والمالية:2
 ةل : عن اليقتب  املتلي  واحملتسحي ، وؤن صهم األعمتل اليت هتتم هبت ؤت املائول ه  املصلت  

 على اإلستيمتل اليقالين للخاةن ، الاهي 
  وؤياقح  كل ؤلفت  األجور،إستقحتل 
 ،ضمتن اليالق  واليبط بني الحنوك 
 قح  وإدارة حيكت  الحنك والصندوق،ؤيا 
  ؤاك كل احلاتبت  اخلاةن  اليوؤي ،إدارة و 
 لى عشكيل التصيحيت  ازجحتري ،هي عالا 
 اإلداري لليقود وؤتتبي  الدةون،ضمتن التايري  
 ....... القيتم بتملياقح  والتأكد ؤن : الفواعري والاندا  املدفوع، 
 ، ؤأل الشيكت 
 ، ضمتن املاك ازجيد لاجال  الشيكت 
 ل لوارح وجداول الشيكت  احملاوؤ ،إستقحتل وؤياقح  ك 
 الغري ؤدفوع ، تم مبتتبي  الشيكت القي 
   الفورة  ؤن طيف املصلت  التجترة ،الاهي على إستقحتل كل القيارا  املاجل  يف إطتر التتصيال 
 ليل وضع اخلاةن ،املشترك  يف حت 
 وارح املحييت  ؤع الوثترق املثح ،إستقحتل وؤياقح  كل ازجداول ول 
 ضمتن املياقح  للوضع اليوؤ  والشهيي، 
 الابون ؤع املصلت  التجترة ، ياانالقيتم بتملقترن  مل 
 ،ضمتن ازجيد الدارم 
 تن عصنيف وحفظ امللفت  احملتسحي ،ضم 
  احملتسحي ، ضمتن املتتبي  اليوؤي  لكل اليوؤيت 
 تم بطحع، عصنيف، وحفظ املياانيت ،القي 
  يف إطتر ؤهتؤهم. املائولنيعنفيذ األعمتل املطلوب  ؤن طيف 
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 . مصلحة التموين:3
صدوا  اإلنتتج بأقل عكلف  ممكن  وبأحان جودة ن متوةن املسؤسا  جبميع املواد و ع املائول ه  املصلت  

هنتك نوعني ؤن املواد املاتيمل : ؤواد حملي  وؤواد وبتلكمي  املنتسح  ويف الوق  املنتسب، ؤع اليلم صن 
 ؤاتوردة.

 . مصلحة األمن ونظافة البيئة والمحيط:4
 ةل : ن ونظتف  الحيئ  واحمليط، حيث هتتم مبتعاهي هذه املصلت  على صؤ     

 ،درول وريوج األشختص 
 ،محل بطتقت  اليمل 
 ،إرعداء بدال  اليمل 
 ، محتة  النقتط احلاتس 
   ؤن صرطتر احلوادث،الوقتة 
 ، حتايس األشختص بأمهي  الوقتة 
 ل ؤكتفت  النريان وإمختد احليارق،اإلستيمتل ازجيد لوستر 
   اخلطي.إنقتض الشخص يف حتل 

 . مصلحة التجارة والتسويق:5
، إذ عقوم بيمليت  اإلشهتر املختلف  وكذا املشترك  يف امليترض اليت هتتم املنتجعن جتترة وعاوةق  املائول ه  

بصنتع  وجتترة ؤثل هذه املواد كمييض ؤواد الحنتء كمت صهنت حتتول جتهدة لكاب ثق  الابون بتلتنايق ؤع 
 ريى.املصتحل األ

 مصلحة الصيانة والمراقبة التقنية: .6

وعاهي على عصليح األعطتب وبيتن  األجهاة وامليدا  وؤياقح  عملهت والاي  إىل إجيتد احللول ألعطتب  
 املختلف .

 . مصلحة المراقبة والمخبر:7
التقني  يف كل ؤيحل ، وصرذ امليطيت   ؤنتجوازجودة، حيث عقوم بدراس  وؤياقح  كل  عن املياقح  املائول ه  

 النهتر . املنتجوعاجيلهت للتفتظ على جودة 
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 المبحث الثاني: دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق الجودة الشاملة بالمؤسسة 
 ، كمت هو احلتل بتلناح  ملسؤسا  سرياؤيسا صهم ؤورد ؤن بني ؤوارد املسؤسات صبحح الينصي الحشيي ؤسؤري        

حتقيق ازجودة دور فيتل يف حتقيق صهدافهت واليت ؤن بينهت حتاني اإلنتتجي  و ؤن ؤاتغتمن، ملت له للخاف بتلاوافلي  
وهذه األهداف ؤيعحط  بتتاني صداء اليتؤلني، وللوبول إىل إدارة ؤوارد بشية  فيتل  فه  عنتهج عدة  ،الشتؤل 

 .لتتاني املهترا  واإلرادا  لتتفياا طيق ؤن بينهت: التكوةن، التدرةب،

 تسيير الموارد البشرية في المؤسسة المطلب األول:
 التوظيف:  .1

إىل عملي  التوظيف على ؤاتوى ؤسؤسا  سرياؤيس، جيب صن نتكلم صوال عن ؤصلت  ؤهم  يف هذه قحل التطيق 
بتلدرج  األوىل عن كل ؤت  املائول  بتعتحترهتاملسؤسا  صال وه  ؤصلت  املوارد الحشية  ) ؤصلت  املاتخدؤني ( 

 ؤصلت  املاتخدؤني ه  ؤصلت  هتتم مبيتزج  ؤصتحل اليمتل واإلدارة.الحشيي يف املسؤسا ، خيص املورد 
 (: الهيكل التنظيمي لمصلحة الموارد البشرية لمؤسسة سيراميس 2 – 3 الشكل رقم )

 

 

 

 

 
 

 إىل امليلوؤت  امليطتة ؤن املسؤسا  استنتداؤن إعداد الطتلح   المصدر:

 

قصد بلوغ صهداف املسؤسا  وحتاني جودة ؤنتجتهتت وردؤتهتت ةتيني على إدارة املسؤسا  عحين صستليب حدةث   *
اإلبداع والتكيف ؤع الغري، على للتصول على املوارد الحشية  ذا  كفتءة عتلي  قتدرة  فيمت ةتيلق بايتس  التوظيف

 وعشمل عملي  التوظيف املياحل التتلي : 

 ني بيض األشختص،يدةد احلتج  إىل عيحت 
 ،حتدةد ؤتطلحت  واحتيتجت  اليمل 
  امليشتني والتييةف بتلوظيف  الشتغية،الحتث عن 

 ؤصلت  املوارد الحشية 
Service G.R.H 

     املاتخدؤني ؤاري رريس املصلت  عون إداري
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 بني املصتدر الدارلي  واخلترجي ، االرتيترالقيارا  بشأن ؤصتدر املوظفني احملتمل عييينهم صي  اختتذ 
 ،حتدةد الطيةق  لالرتيتر 
 ،عقوم بتلفيز مث الرتبص 
 النتجح وعييينه كموظف، امليشح ارتيتر 
  دةتهت لتتدةد املهتم املطلوب  عأ بتستميارالقيتم بتتليل وعصميم الوظترف وعقييم ؤدى فيتليتهت

 واملهترا  الواجب عوفيهت.

عن عوظيف  املائولعن عوظيف صعوان التتكم والتنفيذ هو رريس ؤصلت  املوارد الحشية ، صؤت  املائولإن 
يف  اقرتاحعن صي ؤصلت  إعطتء  ؤائولاإلطترا  على ؤاتوى اإلدارة اليتؤ  هو ؤدةي الوحدة، كمت ميكن ألي 

 شأن زةتدة اإلطترا .

توظيف، فيقوم ؤدةي الوحدة البطلب  ؤياسلتهمبدةي الوحدة بطلب ؤن رالل  بتالعصتلدةية  امل ؤائولةقوم 
 خيضعمبياسل  ؤصلت  اإلدارة بقصد إعداد قيارا  التوظيف، وةكون التوظيف إؤت دارل  صو رترج  حبيث 

 .التوظيف استمترةعيطى  امليشحللشيوط اخلتب  بتملنصب، وعند قحول 

شفوي وكتتيب، وةكون التنقيط على ورق  التأهيل وبيد قحوله  ارتحتراملصلت  مبقتبل  يف إطتر  ؤائولحيث ةقوم 
يف حمضي التنصيب، مث ةطلب ؤنه  امليشحهنتريت وهنت ةقوم رريس ؤصلت  املوارد الحشية  بإعداد عقد عمل هذا 

 ألؤن الدارل  للمسؤسا .امللف اإلداري وعاليمه للمسؤسا ، بيدهت ةتم إؤداده بنظتم الصت  وا استكمتل

املدةية  بوضع  ؤائولصؤت فيمت خيص عوظيف اإلطترا  فتتم على صستس املسؤهال  اخلتب  بتملنصب، حيث ةقوم 
ؤن كل  بتالستفتدةطلب ؤنصب بيستل  دارلي  عحيت للتوجيهت  املدةي اليتم، فيقوم رريس ؤصلت  املوارد الحشية  

ط صو ةقوم بتإلعالن يف ازجيارد عن طلب عوظيف وهذا يف حتل  ؤت إن شخص عتوفي فيه الشيو  بترتحترامليطيت  
 .ANEM للمسؤسا ، صو عن طيةق اإلعالن لدى الوكتل  الوطني  للتشغيل مل عكف  املصتدر الدارلي 

 ؤن عملي  التوظيف سواء كتن عتؤل عتدي ) عتؤل التنفيذ ( صو بتلناح  لإلطترا  الاتؤي  وانتهتء ارتحتروبيد 
 ، املسؤسا  (.يمل املربم بني الطيفني ) امليشحوهذا ؤت ةنص عليه عقد ال جتيةحي جيب صن خيضع لفرتة عمل 
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 :. التكوين2

املسؤسا  عيط  صولوة  للتكوةن للمورد الحشيي وهذا لتطوةي الكفتءة الحشية  دارل املسؤسا  والتتاني املاتمي 
 بتلاوافلي  ؤاتغتمن على نوعني ؤن التكوةن: للخاف للمهترا ، وعيتمد ؤسؤسا  سرياؤيس

 أ. التكوين الداخلي: 
 ص ستعت  التكوةن صو حتاني الفئت دارل املسؤسا  ؤن طيف إطترا  املسؤسا ، حبيث ةقوؤون بتخصيوةتم 

صعوان التتكم، صعوان التنفيذ (، وغتلحت عكون حصص حتاياي  فيمت خيص الصت  واألؤن الصنتع  والاالؤ   ) 
   دارل املسؤسا .املهني

 ب. التكوين الخارجي:
 وةلخص يف الينتبي التتلي : 

 املسؤهال ، استمترةشي لليمتل مبأل املحت املائولةقوم  .1

 ،االستمترا وحدا  اإلنتتجي  جبمع . ةقوم املكلف بتلتكوةن على ؤاتوى اإلدارة بتلتنايق ؤع ال2

 ،االستمترا املدون  يف  االحتيتجت . ةقوم املكلف بتلتكوةن بوضع بينتؤج سنوي للتكوةن بنتءا على 3

 احتيتجت وؤدى عنتسحه ؤع  . ةقوم املرتبصون بإعداد عقومي ؤفصل على التقومي الذي علقته يف الرتبص،4
 ةل : وحيتوي ؤلف التكوةن لدى كل عتؤل على ؤت املسؤسا ،

  إستمترة املسؤهال، 
 إستمترة املنصب، 
 إستمترة التقييم املحتشي، 
 ورق  احلضور. 
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 سةداخل المؤسالشاملة سياسة الجودة  المطلب الثاني:
بتلاوافلي  على إرضتء زبترنهت عن طيةق  للخاف عاؤ  ؤسؤسا  سرياؤيس ظل بيئ  عنتفاي  صكثي فأكثي، يف

 التتاني املاتمي زجودة ؤنتجتهتت بتحلفتظ على دةنتؤكي  نظتم إدارة ازجودة لدةهت.

 :التتلي  توراحملعيعكا على  يف املسؤسا  الشتؤل  سيتس  ازجودة

  اني ؤيتزج  وحت امليلن  والغري امليلن  ورغحتهتمإرضتء الابترن عن طيةق األرذ بيني اإلعتحتر لتوقيتهتم
 شكتوةهم وإحتيتجتهتم،

 ،ضمتن جودة املنتجت  مبظهي صؤثل 
  ه يف سلوكه وعالقتعه ؤع زبترنه،يب حيتذيكون املسؤسا  منوذجت 
 .التتاني املتوابل لفيتلي  عمليتهتت ؤن صجل عياةا نظتم إدارة ازجودة 

 ةل :  دةية املسؤسا  وعتوعد إىل حتقيق ؤتازجودة، عايى ؤؤن صجل األداء األؤثل لايتس  

  يق الفيل  والصترم لايتس  ازجودة،لتطح الالزؤ علتام اإلدارة بأرذ كل التدابري 
 تؤهت اخلتص بتزجودة كأهداف دارم ،عكتل اإلدارة بتايري وعطوةي نظ 
 يق ازجودة الشتؤل ،ت  اليمتل لتطحجتنيد كتف  إؤكتني 
  املسؤسا  يف هنج التقدم الذي ةاتند صستست على قيم  ثقتف  املسؤسا  ضمتن إنضمتم وإشرتاك كل طتقم

 الصياؤ ، اإلعصتل، روح اإلنتمتء، ؤن حيث
 ؤفهوؤ  وواضت  بني عمتل املسؤسا ، حتاني اإلعصتل الدارل  حىت عتضح ؤيتمل سيتس  ازجودة وعصحح 
 .صرذ إحتيتجت  وعوقيت  وشكتوي الابترن بيني اإلعتحتر 

"، ولكنهت عايى   ISOبتلاوافلي  صهنت غري ؤتتصل  على شهتدة "للخاف صن ؤسؤسا  الارياؤيس وبتلتتيل الحظنت 
 حتقيق صهدافهت وؤكتنتهت يف الاوق.حتاني جودة ؤنتجتهتت و دوؤت إىل 

 : تحليل إستمارة اإلستبيانالمطلب الثالث
اإلستحيتن بغي  الوبول إىل املشكل هذا إلسقتط ازجتنب النظيي على ازجتنب التطحيق  مت إعداد كمتتول  

حتدةد اإلجتبت  للتصول على نتترج واضت  عاهل لنت املطيوح، حيث عضمن جمموع  ؤن األسئل  ألجل 
ؤن ؤدى  انطلق الدراس  حمل الحتث، قمنت بصيتغ  األسئل  على حاب رط  الحتث يف جتنحهت النظيي حيث 

 ستحيتن كتتيل:ازجودة الشتؤل  ومت عقايم اإلة  وبوال إىل حتقيق فيتلي  إدارة املوارد الحشي 

 األول: امليلوؤت  الشخصي ، القام

 دارة املوارد الحشية  يف املسؤسا ،الثتين: واقع إ القام
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 دارل املسؤسا .الشتؤل  الثتلث: ازجودة  القام

 أوال: العينة المقصودة بالدراسة
( وفئ  امليؤوسني ) فئ  التتكم ( دارل ؤسؤسا     اليؤستء ) إطترا إستهدف اإلستحيتن نوعني ؤن الفئت : فئ

 إستمترة وزع  كتتيل: 50سرياؤيس للخاف بتلاوافلي  ؤاتغتمن، حيث مت عوزةع 

 إستمترا  لإلطترا ، 10 -
 إستمترة ليمتل التتكم. 40 -

 وسائل الدراسة ثانيا:
تن ) الناب املئوة  ( يحبث اإلستح حتليل بيتنت  نتترج امليغوب  يف الحتث، إستخدؤنت يفالؤن صجل الوبول إىل 

 ب ؤن املاتجوبني الكثري ؤن الوق .بإعتحتره وسيل  فيتل  وال ةتطل

     :كتأليتن  نتترج اإلستحيت حتليل -

 المعلومات الشخصيةالقسم األول: 
 ةل : داول التتلي  عحني رصترص وامت  عين  الدراس  كمتازج

 . الجنس1
 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس 1-3) الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 %80 40 ذكي
 %20 10 صنثى
 %100 50 اجملموع

 اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن : ؤن إعداد الطتلح المصدر

 

بينمت بلغ  ناح   %80ةحني رالل ازجدول صعاله عوزةع املاتجوبني حاب ازجنس، حيث بلغ  ناح  الذكور ـــ 
، وؤن رالله ميكن صن نالحظ صن الذكور ميثلون صغلحي  املوظفني ؤقترن  بتإلنتث، وهذا ةدل على %20اإلنتث 

 الذكور صكثي ؤن اإلنتث. اهتمتمصن التخصص اإلداري حمور 
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 عينة حسب متغير الجنس(: نسبة توزيع ال 3 -3)  الشكل رقم

 
 اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن ؤن إعداد الطتلح  المصدر:

                                 

 . السن2
 : توزيع عينة الدراسة حسب متغير السن( 2 -3 ) رقم الجدول

 النسبة المئوية التكرار سنال

 %34 17 سن  30إىل  20ؤن 

 %26 13 سن  40إىل  30ؤن 

 %20 10 سن  50إىل  40ؤن 

 %20 10 سن  50صكثي ؤن 

 %100 50 اجملموع
 اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن ؤن إعداد الطتلح  المصدر:

 

سن  حيتلون صكرب ناح  واملقدرة     30و 20صن األفياد الذةن عرتاوح صعمترهم ؤت بني ةتحني إنطالقت ؤن هذا ازجدول  ـــ
وميكن عفاري ذلك على صن هذه امليحل  عضم طتق  شحتبي  عاتوجب  ،ؤاتجوب 17وهذا ؤت صكده   %34بــــــ

هذه  صن حيث %26سن  وذلك بناح   40و 30، بينمت ةأيت يف امليعح  الثتني  الفئ  ؤت بني اليمل بتملسؤسا 
سن   50و 40امليحل  ه  ؤيحل  اليطتء وبذل اجملهودا ، يف حني ةتاتوى األفياد الذةن عرتاوح صعمترهم بني 

 ذكور
80% 

 إناث
20% 

 الجنس
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تتملون املاسؤوليت  ولدةهم هم ؤن ةوهسؤالء األفياد  ،%20سن  فمت فوق بناح   50فياد الذةن ةحلغون واأل
 اخلربة.

 : نسبة توزيع العينة حسب متغير السن( 4 – 3) رقم  لشكلا

 
 اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن ؤن إعداد الطتلح  المصدر:

 

 المستوى التعليمي .3
 المستوى التعليمي متغير (: توزيع عينة الدراسة حسب 3 – 3الجدول رقم ) 

 المئوية النسبة التكرار المستوى التعليمي

 %30 15 ثتنوي فأقل

 %40 20 لياتنس

 %20 10 ؤتسرت

 %10 5 آري

 %100 50 اجملموع
 اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن : ؤن إعداد الطتلح المصدر

 

على شهتدة  ؤتتصل  %40ؤن رالل ازجدول صعاله نالحظ عوزةع الناب ألفياد عين  الدراس ، حيث جند صن  ـــ
ويف األرري  ؤتسرت،ؤتتصل  على شهتدة  %20هم ؤن صبتتب ثتنوي فأقل، وناح   %30وناح   لياتنس،
 علم  جيد.غلحي  اليين  ذا  ؤاتوى هذا ةدل على صن ص على دراست  صريى، ؤتتصل ؤن  %10ناح  

 

34 
26 

20 20 

 سنة 50أكثر من  سنة 50إلى  40من  سنة 40إلى  30من  سنة 30إلى  20من

 السن
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 المستوى التعليمي نسبة توزيع العينة حسب متغير (: 5 – 3) الشكل رقم 

 
 اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن ؤن إعداد الطتلح  المصدر:

 

 المركز الوظيفي .4
 (: توزيع عينة الدراسة حسب المركز الوظيفي 4 – 3الجدول رقم ) 

 المئوية النسبة التكرار المركز الوظيفي

 %40 20 عتديؤوظف 

 %20 10 رريس ؤصلت 

 %30 15 ؤاري

 %10 5 إطتر

 %100 50 اجملموع
 اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن ؤن إعداد الطتلح  المصدر:

 

 %20، وناح  % 40ازجدول صعاله نالحظ صن صغلحي  اليين  هم ؤوظفني عتدةني وذلك بناح  ؤن رالل  ـــ
 إطتر يف املسؤسا . %10، وناح  ؤاريةن %30بينمت ناح   ،رريس ؤصلت 

 

 

 أخر ماستر   ليسانس ثانوي فأقل

30 

40 

20 

10 

 المستوى التعليمي
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 المركز الوظيفينسبة توزيع العينة حسب متغير (:  6 – 3الشكل رقم ) 

 
 على ؤيطيت  اإلستحيتن اعتمتداؤن إعداد الطتلح   المصدر:

 

 الخبرة .5
 خبرة(: توزيع عينة الدراسة حسب متغير ال 5 – 3الجدول رقم ) 

 المئوية النسبة التكرار خبرةال

 %30 15 سنوا  5ؤن صقل 

 %10 5 سنوا  10إىل  5ؤن 

 %60 30 سنوا  10صكثي ؤن 

 %100 50 اجملموع
 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 

، %60سنوا  بناح   10نالحظ ؤن رالل ازجدول صن صغلب صفياد اليين  لدةهم رربة يف اليمل صكثي ؤن  ــــ
ليين  اليت ؤدة عملهم  %30سنوا ، وناح   10إىل  5ألفياد اليين  الذي عرتاوح ؤدة عملهم بني  %10وناح  
 .سنوا  5 صقل ؤن
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 الخبرةعينة حسب متغير التوزيع نسبة (:  7 – 3الشكل رقم  ) 

 
 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 
 داخل المؤسسةالقسم الثاني: إدارة الموارد البشرية 

 على صي صستس ةتم عوظيف الينصي الحشيي؟ .1
 (: أسس التوظيف 6 – 3رقم )  الجدول

 النسبة المئوية التكرار أسس التوظيف

 %20 10 الكفتءة

 %70 35 الشهتدة

 %10 05 األقدؤي 

 %100 50 اجملموع
 : ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتنالمصدر

 

ةالحظ ؤن ازجدول صعاله صن عملي  عوظيف الينصي الحشيي دارل املسؤسا  ةتم على صستس الشهتدة بناح  ـــ 
ةيون صن التوظيف ةكون على صستس  %20لشهتدا  اليلمي  واملهني ، وناح  ؤن صفياد اليين  مبت فيهت ا 70%

 على صستس األقدؤي . %10الكفتءة، وناح  
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 التوظيف(: أسس   8 – 3الشكل رقم ) 

 
 لح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتنؤن إعداد الطت المصدر:

 
 

 . ؤت ه  صسس ؤكتفأة املوارد الحشية  دارل ؤسؤساتكم؟2
 (: األسس التي تتم مكافأة المورد البشري بها 7 – 3الجدول رقم ) 

 النسبة المئوية التكرار أسس المكافأة

 %10 05 ؤيترف نظية 

 %30 15 ؤيترف سلوكي 

 %60 30 ؤيترف علمي 

 %100 50 اجملموع
 : ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتنالمصدر

 
، %10 ؤيترف نظية  بناح ؤن رالل ازجدول صن املسؤسا  عقوم مبكتفأة املورد الحشيي على صستس نالحظ  ـــ

، %60على صستس ؤيترف سلوكي ، وكذلك ؤيترف علمي  بناح   %30بينمت عقوم مبكتفأة املورد الحشيي بناح  
ؤن رالل هذا نالحظ صن املسؤسا  عقوم مبكتفأة ؤواردهت الحشية  على صستس امليترف اليلمي  والالوكي ، وال هتتم 

 بشكل كحري على امليترف النظية .
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 المورد البشري مكافأة(: أسس  9 – 3الشكل رقم ) 

 
 لح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتنؤن إعداد الطت المصدر:
  

  لموارد الحشية  يف املسؤسا ؟ل. هل ةوجد حتفيا 3
 (: تحفيز الموارد البشرية 8 – 3الجدول رقم ) 

 النسبة المئوية التكرار تحفيز الموارد البشرية

 %80 40 نيم

 %20 10 ال

 %100 50 اجملموع
 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 
وهذا له صثي على  ،%80ؤن رالل ازجدول صعاله نالحظ صن املسؤسا  عقوم بتتفيا ؤواردهت الحشية  بناح   ــــ

رالل التتفيا وةكون إؤت ؤتدي ؤثل: عيقي ، ؤكتفأة ....صو ؤن هت الحشية  داملسؤسا  حيث عقوم حبفتظ على ؤوار 
كتن  إجتبتهم ال وؤيظم هسؤالء غري   %20جل زةتدة اإلنتتجي ، وناح  قليل  كلم  شكي وهذا ؤن صؤينوي ؤثل  

 ؤتيتقدةن يف املسؤسا . 
 
 
 
 
 
 

 معارف نظرية
10% 

 معارف سلوكية
 معارف علمية  30%

60% 

 أسس مكافأة المورد البشري



دراسة حالة مؤسسة سراميس للخزف بالسوافلية مستغانم                الفصل الثالث             

 

 
72 

 (: تحفيز الموارد البشرية 10 – 3الشكل رقم ) 

 
 على ؤيطيت  اإلستحيتن اعتمتداؤن إعداد الطتلح   المصدر:

 
 لتنمي  رصس املتل الحشيي؟ ؤت ه  الوسترل اليت عيتمد عليهت املسؤسا .4

 : وسائل تنمية الرأس المال البشري( 9 – 3الجدول رقم ) 
 النسبة المئوية التكرار وسائل تنمية رأس المال البشري

 %10 05 اليعتة 

 %30 15 التكوةن والتيليم

 %60 30 التدرةب

 %100 50 اجملموع
 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 
ؤن رالل النتترج ةظهي صن األغلحي  قد صجتب  بأن املسؤسا  عيتمد يف عنمي  املورد الحشيي على التدرةب حيث  ـــ

، وكذلك عيتمد على اليعتة  ؤن %30، وعيتمد كذلك على التيليم والتكوةن بناح  %60وبل  الناح  إىل 
وانب ؤن صجل عنمي  املورد ازجوهذا ةدل صن املسؤسا  ؤهتم  بكل ، %10 تصل عليهت بناح اإلجتبت  املت

 الحشيي.
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 (: وسائل تنمية رأس المال البشري 11 – 3الشكل رقم ) 

   
 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن لمصدر:ا

 
 تدرةب اليمتل؟. هل عقوم املسؤسا  ب5

 (: التدريب 10 – 3الجدول رقم ) 
 النسبة المئوية التكرار التدريب 

 %100 50 نيم

 %00 00 ال

 %00 00 نوعت ؤت

 %100 50 اجملموع
 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 
اليتؤلني يف دورا  عدرةحي  لغيض عطوةي وعنمي   شرتاكبإؤن رالل نتترج ازجدول صعاله عحني صن املسؤسا  هتتم  ــــ

 هتهتمتم املسؤسا  مبواردوهذا ؤت ةدل على ؤدى إ ،%100ؤيترفهم وؤهترهتم فقد كتن  ناح  اإلجتبت  
 الحشية . 
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 (: التدريب 12  - 3الشكل رقم ) 

 
 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 
 . هل علقيتم عكوةن يف املسؤسا ؟6

 (: التكوين 11 – 3الجدول رقم ) 
 النسبة المئوية التكرار  تلقيتم تكوين داخل المؤسسةهل 

 %10 05 نيم

 %90 45 ال

 %100 50 اجملموع
 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 
ؤن صفياد اليين  صكدوا صهنم ال خيضيون  %90نالحظ ؤن رالل ازجدول والنتترج املتتصل عليهت صن ناح   ــــ

 .صكدوا صهنم خيضيون للتكوةن دارل املسؤسا  %10لتكوةن صثنتء صدارهم ليملهم دارل املسؤسا ، يف حني صن 
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 التكوين (: 13 – 3الشكل رقم ) 

 
 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 
 القسم الثالث: الجودة الشاملة في المؤسسة

 .هل حصل  ؤسؤساتكم على شهتدة اإلةاو؟1
 (: شهادة اإليزو12 – 3الجدول رقم ) 

 النسبة المئوية التكرار شهادة اإليزو

 %00 00 نيم

 %100 50 ال

 %100 50 اجملموع
 ؤن إعداد الطتلح  إعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 
صي صن ؤسؤسا  سرياؤيس للخاف  %100 فياد اليين  صجتبوا بــــ "ال" بناح نالحظ ؤن رالل ازجدول صن مجيع صـــ 

 .بيد مل حتصل على شهتدة اإلةاو
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 (: شهادة اإليزو 14 – 3الشكل رقم ) 

     
 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 
 
 ؟املنتجت حتاني جودة م املسؤسا  بتليقتب  وبشكل ؤاتمي على هل عقو . 2
 

 المنتجات(: الرقابة لتحسين جودة  13 – 3الجدول رقم ) 

جات؟ة بالرقابة على تحسين جودة المنتهل تقوم المؤسس التكرار النسبة المئوية  

 نيم 35 70%

 ال 10 20%

 ال صدري 05 10%

 اجملموع 50 % 100
 : ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتنالمصدر

 

بناح   املنتجت نالحظ ؤن رالل ازجدول صعاله صن املسؤسا  عقوم بتليقتب  وبشكل ؤاتمي لتتاني جودة  ــــ
ال ةيلمون إن كتن  املسؤسا  عقوم بتليقتب  بشكل  %10، بينمت %20هلذا  ، وبلغ  ناح  امليترضني70%

 .ؤنتجتهتتؤاتمي على 
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 المنتجات(: الرقابة على تحسين جودة   15 - 3الشكل رقم ) 

                 
 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 

 الشتؤل ؟هل متتلك املسؤسا  ؤوارد بشية  ؤسؤهل  للتصول على ازجودة .3
 المؤهلة للحصول على الجودة الشاملة (: الموارد البشرية 14 – 3الجدول رقم ) 

 النسبة المئوية التكرار هل تمتلك المؤسسة موارد بشرية مؤهلة للحصول على الجودة الشاملة؟ 

 %90 45 نيم

 %00 00 ال

 %10 05 نوعت ؤت

 %100 50 اجملموع
 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 

ــــــ ؤن رالل ازجدول ةتحني لنت صن املسؤسا  متتلك ؤوارد بشية  ؤسؤهل  للتصول على ازجودة الشتؤل  وهذا بناح  
 بيح  صن املسؤسا  نوعت ؤت متتلك هذه املوارد. % 10ؤن جل صفياد اليين ، وناح   90%
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 ى الجودة الشاملةالموارد البشرية مؤهلة لحصول عل (: 16 - 3الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 
 
 

 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 

  . هل املسؤسا  عضع صستليب حمفاة لليتؤلني ؤن صجل عطحيق ازجودة الشتؤل ؟4
 تحفيز من أجل تطبيق الجودة الشاملةالأساليب (:  15 – 3الجدول رقم ) 

تحفيز العاملين من هل تضع المؤسسة أساليب 
 ؟أجل تطبيق الجودة الشاملة

 النسبة المئوية التكرار

 %50 25 نيم

 %10 05 ال

 %40 20 نوعت ؤت

 %100 50 اجملموع
 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 

املسؤسا  عضع صستليب حمفاة لليتؤلني ؤن صجل عطحيق ؤن رالل النتترج املتتصل عليهت ةيى صفياد اليين  صن  ـــ
 %10ؤت وناح  قليل  جدا عقدر بـــ  تؤن صفياد اليين  صجتبوا بنوع %40، ؤقتبل %50ازجودة الشتؤل  وهذا بناح  

 نف  هذا األؤي.
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 تحفيز من أجل تطبيق الجودة الشاملةالأساليب (:  17 – 3الشكل رقم ) 

 
 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 

 عطحيق ازجودة الشتؤل  يف املسؤسا ؟على . هل اليتؤلني راضيني 5
 لعاملين على تطبيق الجودة الشاملة(: رضا ا 16 – 3الجدول رقم ) 
 النسبة المئوية التكرار رضا العاملين على تطبيق الجودة الشاملة

 %76 38 نيم

 %04 02 ال

 %20 10 نوعت ؤت

 %100 50 اجملموع
 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 

ازجودة الشتؤل  يف املسؤسا ، وؤن جه   عطحيقعلى ؤن صفياد اليين  راضيني  % 76ؤن رالل ازجدول ةتحني صن  ــــ
على عطحيق ازجودة ني املاتجوبني غري راضيني وناح  قليل  ؤن اليتؤلؤن صفياد اليين  صجتبوا بتتفظ،  %20صريى 
 .% 04بناح  وذلك 
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 على تطبيق الجودة الشاملةالعاملين رضا (:  18 – 3الشكل رقم ) 

 
 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 

 جودة الشتؤل  إىل حتقيق رضت عمالرهت؟لل. هل املسؤسا  عايى ؤن رالل عطحيقهت 6
 (: الجودة الشاملة وتحقيق رضا العمالء 17 – 3الجدول رقم ) 

 النسبة المئوية التكرار الجودة الشاملة وتحقيق رضا العمالء

 %92 46 نيم

 %00 00 ال

 %08 04 صدري ال

 %100 50 اجملموع
 ؤن إعداد الطتلح  اعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحيتن المصدر:

 
ؤن صفياد اليين  ةسؤةدون فكية عطحيق ازجودة الشتؤل  ؤن طيف  %92ؤن النتترج املتتصل عليهت نيى صن  ــــ

 وه  ناح  قليل .اليين  الحتقي  صجتبوا بال صدري  ؤن صفياد  %08يف حني صن  ،يمالءاملسؤسا  لتلحي  رغحت  ال
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 (: الجودة الشاملة وتحقيق رضا العمالء 19 – 3الشكل رقم ) 

 
 ؤن إعداد الطتلح  إعتمتدا على ؤيطيت  اإلستحييتن المصدر:
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 خالصة الفصل
 

بيد اإلنتهتء ؤن الدراس  امليداني  اليت قمنت هبت يف ؤسؤسا  سرياؤيس للخاف بتلاوافلي  ؤاتغتمن إعضح 
صهدافهت وؤن بينهت عطحيق ازجودة لنت صن إلدارة املوارد الحشية  يف املسؤسا  صمهي  بتلغ  بتعتحترهت وسيل  لتتقيق 

 الشتؤل .
، هبدف حتاني املوارد لى بياؤج التكوةن والتدرةبسؤسا  عيتمد بتألستس عتملإن إدارة املوارد الحشية  ب           

، إضتف  إىل عملييت الرتقي  ؤيدودةتهتم ورفع الحشية  يف شىت التخصصت  وكل حباب جمتل عمله، وزةتدة ؤيترفهم
املينوي إلعطتء الدافيي  صكثي لليمل، وكل هذا عايى ؤن رالله املسؤسا  إىل  التطحيق ازجيد للجودة والتتفيا 

  الشتؤل  والاي  للتصول على شهتدة اإلةاو.
 للخاف بتلاوافلي  ؤاتغتمن: وؤن رالل حتليل اإلستحيتن عوبلنت إىل ؤاتع  ؤسؤسا  سرياؤيس          

 ةل :  الحشية  يف ؤتيف بيض جمتال  إدارة املوارد  .1
 الكفتءة،عوظيف املوارد الحشية  على صسس ؤنهت الشهتدة، اخلربة و  *
 ورد الحشيي على صستس ؤيترف علمي ،عتم ؤكتفأة امل *
 يف املسؤسا  ؤينوي صكثي ؤن املتدي،ةكون التتفيا  *
 ترج  بكثية وال جتيي عدرةب دارل ،عيتمد املسؤسا  على التدرةب اخل *
 ةل : بتإلضتف  إىل ؤت سحق عواجه املوارد الحشية  اليدةد ؤن النقترص نذكي ؤنهت ؤت ــــ
 رد الحشية  ورتب  التتفيا املتدي،ضيف التتفيا بتلناح  لحيض املوا *
 لموارد الحشية  عن رواعحهم،للكتؤل عدم اليضت ا *
فيمت خيص عطوةي املوارد الحشية  عقتصي املسؤسا  على التدرةب اخلترج  فقط، وغيتب الدورا  التدرةحي   *

 الدارلي .
 ةل : . يف ازجودة الشتؤل  نالحظ ؤت2
 ،عليهولكن عطمح يف احلصول  مل حتصل املسؤسا  على شهتدة اإلةاو *
 تجتهتت،شكل ؤاتمي على ؤنعايى املسؤسا  لتتقيق ازجودة الشتؤل  ؤن رالل اليقتب  ب  *
 .لتطحيق ازجودة الشتؤل  املتدي متتلك املسؤسا  ؤوارد بشية  ؤسؤهل  لكن ةنقصهت القليل ؤن التتفيا *
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 الخاتمة العامة
 

إن التغريات احلاصلة يف الوقت الراهن، أوجدت فلسفة جديدة يف املفاهيم واألفكار املتعلقة بإدارة املوارد البشرية، 
ختتلف عن مفاهيم وأفكار التسيري التقليدي الذي ساد يف عصر ما قبل املعلومات والتقنيات، والذي مل ينظر 

رضة للتأثر بالتغريات احمليطية، وذلك فإن اإلهتمام بإدارة للمورد البشري على أنه أهم عناصر اإلنتاج وأكثرها ع
املوارد البشرية مل حيض بالرعاية الكاملة ومل يعترب بندا من البنود اليت ال بد على املؤسسات أن توليها عناية كربى 

 وأن تضعها يف أول إهتماماهتا.
مكانتها ضمن وظائف املؤسسة رد البشرية ويف ظل التحديات اليت تفرضها الفرتة احلالية، أوجدت إدارة املوا

إدارة املوارد البشرية وسيلة فعالة حتقق هلا اإلستفادة التامة من مواردها  ملعاصرة، فصارت هذه األخرية تعتربا
 معارفهم وقدراهتم ومهاراهتم بالشكل الذي يضمن هلا حتقيق أهدافها، ومن أهم نيالبشرية، عن طريق تطوير وحتس

طبيق اجلودة الشاملة يف املؤسسة، لذلك فإن املؤسسات املعاصرة أدركت األمهية اإلسرتاتيجية هذه األهداف ت
ومن مث املؤسسة، وهذا بغرض احلفاظ  إلدارة املوارد البشرية من أجل اإلرتقاء إىل مستوى األداء املتغري للعاملني

 على منوها وبقائها. 
البشرية ال غىن عنها يف أي مؤسسة سواء كانت صغرية أو متوسطة ومن هذا املنطلق يتضح أن وظيفة إدارة املوارد 

أو كبرية، ألن مجيع هذه املؤسسات على إختالف أحجامها تشرتك يف حتمية توفر موارد بشرية مدربة قادرة على 
أن تعمل حتقيق اإلنتاج املطلوب وفقا للمعايري الكمية، اجلودة، التكلفة والزمن، وأن إدارة املوارد البشرية البد 

 أداء العاملني بالشكل الذي يعز  مساع  املؤسسات لتحسني نيضمن إسرتاتيجية حمكمة حىت تتمكن من حتس
 أدائها اإلقتصادي، اإلجتماع ، البيئ ، والذي يعرب يف جممله عن األداء املستدام للمؤسسة اإلقتصادية.

ية من خالل إجياد ثقافة تعليمية وصياغة إسرتاجتيات مواردها البشر تلجأ إلتباع إسرتاجتية لتنمية املؤسسة لذلك فإن 
لتعليم وتدريب وتكوين هذه املوارد لرفع كفاءة أدائها، ومن مث حتسني األداء املستدام للمؤسسة اإلقتصادية، ومن 

 مث حتقيق اجلودة الشاملة.
ينامكية احمليطة هبا، حيث أن إدارة اجلودة الشاملة حتتل مكانة هامة يف املؤسسة خصوصا يف ظل الظروف الد

ونفس الش ء بالنسبة إلدارة املوارد البشرية كوهنا املسئولة عن أهم مورد للمؤسسة وهو العنصر البشري، هذا املورد 
بإستطاعاته أن يرق  املؤسسة إىل أعلى املستويات، وذلك من خالل مسامهته بإبداعاته وأفكاره وأيضا إلتزاماته 

سب املعاملة الذي كنه باملقابل إعاقة خمططات ومشاريع املؤسسات، وذلك حومواظبته على العمل، كما مي
 املسئولني. يتلقاها من قبل
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 النتائج: .1
ركز البحث على فعالية إدارة املوارد البشرية يف حتقيق اجلودة الشاملة، وبعد مجع البيانات وعرضها وحتليلها توصلنا 

 إىل النتائج التالية:
لكوهنا حترص على ضمان بقاء  إن إدارة املوارد البشرية يف الوقت الراهن صارت حتمية وضرورية ألي مؤسسة، -

املؤسسة مستقبال، يف ظل هذه التغريات السريعة يف شىت اجملاالت خاصة اجملاالت التكنولوجية والثقافية وإستمرارية 
 إلدارة املوارد البشرية، واإلدارية وهذا ما جعل املؤسسات تدرك األمهية البالغة

 جناح تطبيق اجلودة الشاملة مرهون باملورد البشري، الذي إحتل مكانة هامة يف ظل هذا املدخل اجلديد، -
النشاطات اليت متارسها إدارة املوارد البشرية ه : نشر ثقافة اجلودة وتدريب العاملني هبدف إكساهبم معارف  -

 اجلودة الشاملة،ومهارات وسلوكيات متكنهم من تطبيق 
إن إدارة املوارد البشرية مهمة يف مدخل إدارة اجلودة الشاملة، فلك  تتحقق اجلودة الشاملة البد من التدريب  -

عليها، كما أن مدخل إدارة اجلودة الشاملة أساس يف إدارة املوارد البشرية فلك  تتحقق كفاءة التدريب البد من 
وهذا يدل على أن العالقة بني إدارة املوارد البشرية واجلودة الشاملة ه  عالقة تبادلية، فهوم اجلودة الشاملة، مبإلتزام 

 اإلقتصادية. وأن كال منهما يهدف إىل حتقيق النجاح والتطوير والتميز وحتسني األداء للمؤسسة
ثلة يف التوظيف، التعويض، وجود عالقة إرتباط معنوية قوية نسبيا بني مجيع إسرتاجتيات إدارة املوارد البشرية املتم -

البشرية التدريب، التطوير وإدارة اجلودة الشاملة، وهذا يوضح لنا الدور املهم الذي تلعبه إسرتاتيجيات إدارة املوارد 
 يف حتقيق اجلودة الشاملة، 

ددت عدة اجلودة الشاملة ومعايري اإليزو على حد سواء تضع رضا الزبون ووفائه الركيزة األساسية هلا، لذلك ح -
سني حنوه، وجعلت من مبدأ التحطرق للوصول إىل الزبون، حيث جعلت اإلستماع إىل الزبون حمورا هاما للتوجه 

 املستمر أساس اجلودة الشاملة،
 ال مينح فريق العمل يف املؤسسة أي إستقاللية وال يتم تشجيعهم بالشكل الكايف، -
ودة الشاملة، حيث أن القائد ال يفوض أي من صالحياته وال منط القيادة يف مؤسسة ال يتناسب مع إدارة اجل -

 يوجد مشاركة العمال والقادة يف إختاذ القرارات.
 . إختبار فرضيات البحث:2

بالنسبة للفرضيات اليت مت إقرتاحها يف بداية هذا البحث فقد مت إثباهتا من خالل دراستنا النظرية والتطبيقية، بداية 
الشاملة، إن إدارة املوارد الركيزة األساسية لنجاح نظام اجلودة إدارة املوارد البشرية تبار بالفرضية األوىل حول إع

البشرية تكسب املؤسسة الكفاءات املطلوبة اليت متنحها أداء متميز، وتزداد مهارات العنصر البشري بالتدريب 
اجلودة الشاملة ويثبت صحة الفرضية  والتكوين والذي يعطيها دافعية أكرب لتحسني املستمر، وهذا ما حيقق تطبيق

 األوىل،
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الفرضية الثانية خاصة بتبين نظام اإليزو الذي يساهم يف تسيري املوارد البشرية: إن تبين نظام اإليزو يؤدي إىل تعزيز 
 وحتسني أداء العاملني وكذا يؤدي إىل تقييمه ومراقبته على طول فرتة العمل، مما يؤدي به إىل إعطاء أعظم إنتاج

 وهذا يثبت صحة الفرضية الثانية،له، 
يقوم اإليزو بتسيري إدارة املوارد البشرية فهو يقوم  بإدارة املوارد البشرية واجلودة الشاملةالفرضية الثالثة: عالقة اإليزو 

لتطبيق  ة الشاملةبتوجيه العنصر البشري يف املؤسسة ومراقبته، ويعترب اإليزو األرضية اليت ترتكز عليها إدارة اجلود
 يثبت صحة الفرضية الثالثة.ما ، وهذا اجلودة الشاملة

 . اإلقتراحات:3
 يف ضوء النتائج السابقة نقرتح ما يل :

إستقطاب وتوظيف قيادات إدارية جديدة للعمل يف إدارة املوارد البشرية يف ظل تطبيق اجلودة الشاملة وفق  -
 وتدريب العاملني واملسئولني احلالني على فلسفة اجلودة الشاملة،معايري تتال م مع اجلودة الشاملة، وإعادة تأهيل 

املزيد من الدعم واملساندة واإللتزام من اإلدارة العليا للمؤسسة ومجيع مستويات القيادة فيها لغرس ونشر مفاهيم  -
 وعمليات اجلودة الشاملة،

بأفكارهم وآرائهم ومقرتحاهتم اليت تدعم حتسني   يادة توعية األفراد العاملني بأمهية اجلودة الشاملة، واإلهتمام -
 اجلودة يف املؤسسة، فضال عن سع  اإلدارة إىل توفري مناخ عمل يتصف بروح التعاون واإلبداع،

 تشجيع العمال والرفع من أدائهم عن طريق توفري احلوافز والرتقيات. -
 . أفاق البحث:4

د البشرية يف تنمية وحتسني مهارات األفراد لتطبيق اجلودة الشاملة، تتمثل أفاق البحث يف توضيح فعالية إدارة املوار 
 وتوضيح مدى أمهية العنصر البشري يف وقتنا احلايل وهذا إلعتباره اجلانب اجلوهري ألي منظمة لتحقيق أهدافها. 

واضيع اجلديدة ويف األخري يبقى هذا البحث حماولة لفتح اجملال لبحوث أخرى يف هذا امليدان وميكن إدراج بعض امل
 بالبحث فيما يل :

 تنمية املوارد البشرية يف ظل إدارة اجلودة الشاملة،  -
 الذكاء اإلقتصادي وعالقته باجلودة الشاملة، -
 رهانات وحتديات إسرتاجتية تنمية املوارد البشرية يف املؤسسات اجلزائرية. -
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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 -مستغامن  -جامعة عبد احلميد بن باديس 

 كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  
 قسم العلوم اإلقتصادية

 ختصص: إقتصاد وتسيري مؤسسات
 
 
 

 من إعداد الطالبة: درار مسية
ؤسسات تح  عنوا    ععالية املاسرت يف إقتصاد وتسيري لنيل شهادة مضري ملذكرة التخرج طار التحيف إ        

راء موضوع حبثنا من إدارة املوارد البشرية يف تحقيق اجلودة الشاملة  ، أرجو من سيادتكم املشاركة واملسامهة يف إث
 ذا اإلستبيا .بإجابة على األسئلة املوجودة يف ه خالل تفضلكم

 .يف املكا  املناسب لإلجابة ( x )عالمةوضع ب التكرم يرجىالحظة: م
 تفضلوا سيدي سيديت عائق اإلحرتام والتقدير.                                                                     

 المعلومات الشخصية القسم األول : 
   اجلنس:. 1

 ذكر                        أنثى                               
            :سنال .2
 سنة 30إىل  20من 
 سنة 40إىل  30من 
 سنة  50إىل  40من 

 سنة 50أكثر من 
 . املستوى التعليمي: 3
 ماسرت             آخر           ليسانس             عأقل ثانوي 
 الوظيفي:. املركز 4
 موظف عادي              رئيس مصلحة              مسري            إطار  
 :اخلربة.5
 سنوات  10سنوات             أكثر من  10إىل  5سنوات            من  5أقل من  

 

 اإلستبيان
 



 إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسة لقسم الثاني:ا
 العنصر البشري يف مؤسستكم؟ توظيفعلى أي أساس يتم  .1

 األقدمية                            لشهادة الكفاءة                  ا
 . ما هي أسس مكاعأة املوارد البشرية يف مؤسستكم؟2

                معارف علمية            معارف سلوكية               معارف نظرية
 شرية يف املؤسسة؟هل يوجد تحفيز للموارد الب. 3
            ال                          نعم
 . ما هي الوسائل اليت تعتمد عليها املؤسسة لتنمية الرأس املال البشري؟4

          التدريب                    الرعاية               التكوين والتعليم
 . هل تقوم املؤسسة بتدريب العمال؟5

 نوعا ما              نعم                         ال              
 ؟. هل تلقيتم تكوين يف املؤسسة6

 نعم                                     ال    
 

 القسم الثالث: اإلهتمام بالجودة الشاملة في المؤسسة
 هل حصل  مؤسستكم على شهادة اإليزو؟ .1

 ال                        نعم                 
 . هل تقوم املؤسسة بالرقابة وبشكل مستمر لتحسني جودة املنتجات؟2

 نعم                                ال                           ال أدري
 . هل متتلك املؤسسة موارد بشرية مؤهلة للحصول على اجلودة الشاملة؟3

 ال                                 نوعا ما           نعم                     
 . هل املؤسسة تضع أساليب حمفزة للعاملني من أجل تطبيق اجلودة الشاملة؟4

 نعم                            ال                                 نوعا ما    
 تطبيق اجلودة الشاملة؟ . هل العاملني راضيني على 5

 نعم                            ال                                 نوعا ما    
 لجودة الشاملة إىل تحقيق رضا عمالئها؟ل. هل املؤسسة تسعى من خالل تطبيقها 6

 نعم                            ال                                 ال أدري
 



 غة العربية:لالملخص بال
الذي يتحقق بني  يعتمد حتقيق األداء الفعال يف املنظمات بشكل أساسي على التوافق واإلنسجام

وحدات املنظمة الداخلية، ومن هنا تظهر أمهية الربط بني جماالت إدارة املوارد البشرية مع بعضها البعض ومع باقي 
 الشاملة الوحدات والربامج اإلدارية يف املنظمة كربامج اجلودة الشاملة. يف العقود املاضية كانت مسؤولية اجلودة

لشاملة والذي يضم جمموعة من املهندسني واملصممني للجودة، أما اآلن أصبحت منحصرة يف قسم إدارة اجلودة ا
 مسؤولية كافة األفراد يف املنظمة مبا يف ذلك قسم إدارة املوارد البشرية.الشاملة اجلودة 

لنستخلص يف األخري أن إلدارة املوارد البشرية دورا هاما وفاعال يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة حيث تقوم 
تقدمي الدعم الكايف هلا من خالل العمل على تطوير املوظفني وحتقيق والئهم الذي ينعكس بدوره على حتسني ب

 .وبالتايل حتقيق منتجات ذات جودة عالية األداء

 : إدارة املوارد البشرية، اجلودة الشاملة، إدارة اجلودة الشاملة، اإليزو.الكلمات المفتاحية
Résumé: 
La réalisation de la performance efficace dans les organisations dépend essentiellement 

sur le consensus et l’harmonie qui se réalisent concrètement entre les unités d’organisation 
interne et à partir de ce moment là, parait l’importance de la liaison des domaines de la gestion 
des ressources humaines, d’entre ces dernières et avec le reste des unités et les programmes 
administratifs dans l’organisation en tant programmes qualitatifs. 

Nous permet de conclure en fin de compte que la gestion des ressources humaines a un 
rôle important et efficace à jouer dans le cadre de l’application de la gestion qualificative totale 
d’où elle fournit son soutien adéquat et suffisant par le biais du travail qui contribue au 
développement du personnel et de la réalisation de sa loyauté qui reflète donc à son tour à 
l’amélioration de la performance.  

Mots clés: la gestion des ressources humaines, qualité totale, la gestion de la qualité 
totale, ISO.  
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