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 دور إدارة الموارد البشرية في ظل إدارة الجودة الشاملة
  بن على عائشة.أ

  جامعة مستغامن
  نوري منري.د

  شلفالجامعة 
  

  :الملخص
يعتمد حتقيق األداء الفعال يف املنظمات بشكل أساسي على التوافق واالنسجام الذي يتحقق بني 

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

مسؤولية اجلودة منحصرة يف قسم إدارة اجلودة والذي يضم جمموعة من املهندسني واملصممني 
اد يف املنظمة مبا يف ذلك قسم إدارة املوارد للجودة، أما اآلن أصبحت اجلودة مسؤولية كافة األفر 

  .البشرية
دف هذه الدراسة إىل توضيح املفاهيم األساسية إلدارة املوارد البشرية وإدارة اجلودة الشاملة وكذا 

ولدراسة هذا املوضوع ومعاجلته من خمتلف أبعاده وجوانبه وتوضيح اهلدف منه مت . العالقة بينهما
الوصفي التحليلي، ومجع البيانات واملعلومات املتوفرة من مصادرها ومعاجلتها االعتماد على املنهج 

بطريقة علمية موضوعية لنستخلص يف األخري أن إلدارة املوارد البشرية دورا هاما وفاعال يف تطبيق 
إدارة اجلودة الشاملة حيث تقوم بتقدمي الدعم الكايف هلا من خالل العمل على تطوير املوظفني 

 والئهم الذي ينعكس بدوره على حتسني األداء وحتقيق
  .إدارة املوارد البشرية، اجلودة، إدارة اجلودة الشاملة :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, paraît 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. 
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Cette étude a pour but de clarifier les concepts essentiels de la 
gestion les ressources humaines et ceux de la gestion de la qualité totale 
ainsi que la relation entre eux. Pour étudier ce sujet et son vrai traitement sur 
ses différents aspects et dimensions, il a fallu que la clarification de 
l’objectif de celui-ci se soit effectuée en s’appuyant sur la méthode 
d’analyse descriptive. Ainsi, des sources et des traitements, réalisée avec 
une méthode scientifique et objective, 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, la gestion 

de la qualité totale.                                                                                
  :مقدمة

تغريت مؤخرا النظرة إىل العنصر البشري واحتل املكانة اليت ينبغي أن يكون عليها، فقد 
كما أصبحت الربامج اإلدارية احلديثة تويل اهتماما ،  أصبح ميثل أهم مورد من بني موارد املنظمة

ذا املورد ومن أمثلتها برامج إدارة اجلودة  عايري واليت أصدرت ومثال ذلك املنظمة العاملية للم أكرب 
. هذه املعايريمعايري وشهادات خاصة بإدارة جودة املستخدمني وتسعى حاليا لتطوير وحتسني 

باإلضافة إىل إدارة اجلودة الشاملة واليت تعترب جودة العنصر البشري الركيزة األساسية هلا، غري أن 
وارد البشرية ذات جودة حتقيق مستوى جودة عال للعنصر البشري يتطلب وجود قواعد تسيري امل

عالية، وحسب جتارب بعض املنظمات فإنه على إدارة املوارد البشرية تبين جمموعة من القواعد 
ا ومن هذا املنطلق سيتم من خالل هذه الدراسة اإلجابة على  .واإلجراءات يف مجيع جماال

  ة الجودة الشاملة؟إدار  كيف تساهم إدارة الموارد البشرية في تطبيق مبادئ :التساؤل التايل
  :ن هذا التساؤل املطروح سيتم التطرق للمحاور التاليةولإلجابة ع

 أساسيات عن إدارة املوارد البشرية؛: أوال -
 اإلطار النظري إلدارة اجلودة الشاملة؛: ثانيا -
 .العالقة بني إدارة اجلودة الشاملة وجماالت إدارة املوارد البشرية: ثالثا -
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  :وارد البشريةأساسيات عن إدارة الم .1
تعددت التعاريف حول إدارة املوارد البشرية نذكر منها : مفهوم إدارة الموارد البشرية - 1-1

 :مايلي
هي اإلدارة املسؤولة عن زيادة فعالية املوارد البشرية يف املنظمة لتحقيق أهداف الفرد "

تمع   1"واملنظمة وا
ارية اليت تسعى حلصول املنظمة على إدارة املوارد البشرية هي جمموع األنشطة واجلهود اإلد"

ا من املوارد البشرية وتطويرها وحتفيزها واحلفاظ عليها من أجل حتقيق األهداف  إحتياجا
  2"التنظيمية بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية

إدارة املوارد البشرية هي اإلدارة املسؤولة عن متكني املنظمة يف بناء جمموعة من العمليات اليت "
م إىل حتقيق تتض من التخطيط، التنظيم، التوظيف ورقابة األفراد العاملني يف املنظمة وقياد

  3"أهداف املنظمة بكفاءة وفاعلية
إدارة املوارد البشرية هي نظام إلدارة العنصر البشري بإعتباره األساس وأهم : ميكن القول أن

لتحديات يف بيئة العمل، ومن مث العوامل املؤثرة يف مسايرة املنظمة للمتغريات ومواجهتها ل
وهذا الشكل يقد الرتكيبة املختصرة ملكونات ادارة املوارد  .القدرة على حتقيق أهدافها احملددة

 :البشرية
  
  
 
  
 
 
 

                                                             
  .  26، ص 2010معني أمني السيد، إدارة املوارد البشرية يف ظل املتغريات االقتصادية العاملية احلالية، دار اليازوري، األردن، الطبعة األوىل، - 1 

15، ص2011ب عامر، إسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية، دار الفكر، األردن، الطبعة األوىل، سامح عبد املطل  2  
  3  16 -15:، ص ص2011نور الدين حاروش، إدارة املوارد البشرية، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة األوىل،  
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  :العناصر المكونة إلدارة الموارد البشرية: 01الشكل رقم 

  
Source : http://healthcare.cogno-sys.com/hr-management-hospital-
management-system, Consulté le 01/12/2014/ 

كان للتحول الكبري يف إدراك املنظمات احلديثة : بإدارة الموارد البشرية لماذا اإلهتمام - 1-2
ألمهية العنصر البشري أثر كبري يف أن يعترب العنصر البشري أحد األسلحة اإلسرتاتيجية 
يف صراع املنظمات من أجل البقاء والنمو، لذا فأسباب اإلهتمام بإدارة املوارد البشرية 

 :هي
 تعددة واملتجددة؛إحتياجات العاملني امل 
 تشابك املهام اإلدارية؛ 
 تعقد مفهوم الوظائف ومتطلبات األداء؛ 
 شدة املنافسة؛ 
 التدخل احلكومي؛ 
 التطور يف نظم معلومات املوارد البشرية؛ 
 ضرورة وضع سياسات إلدارة املوارد البشرية؛ 
 إرتفاع تكلفة تشغيل العنصر البشري؛ 
 رة التعبري،فلسفة اجلودة الشاملة،القدرة التنافسيةاإلجتاهات العاملية املعاصرة مثل إدا. 
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لقد زخر القرن احلادي والعشرين بتحديات :التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية - 1-3
عديدة وامتدت أثارها بصورة شاملة على خمتلف نواحي احلياة 

قات هذه التحديات أثرت على طبيعة العال.اخل...االقتصادية،االجتماعية والثقافية
ا متلي على القائمني بالتعامل مع  اليت سادت العمل يف املنظمات املختلفة،حيث أ
القوى البشرية أن يكونوا ذو قدرات إبداعية وإبتكارية ويسهمون بشكل فعال يف 
حتقيق سبل التكيف واإلستجابة هلذه املتغريات املتسارعة يف جمال األعمال بشكل 

 4:ما يليميكن إجياز هذه التحديات في.خاص
لقد أسهمت العوملة يف خلق توسع شامل يف األسواق : تحديات العولمة التنافسية )1

تمع اإلنساين قرية صغرية نستطيع من خالل ثواين أن نتعامل  العاملية حبيث أصبح ا
مع خمتلف املنظمات وحنصل على خمتلف البدائل السلعية املعروضة وكذلك التعامل 

ا القيمة املتباينة حبيث أن سبل احلصول على مع خمتلف الثقافات اإلنسا نية وإفرازا
القوى البشرية واختيارهم خضعت للعديد من االعتبارات اليت نصت عليها 
االتفاقيات واملعايري الدولية ومعايري العمل السائدة وهذا ما جيعل سبل التعامل مع 

دة احمللية فحسب العاملني خاضعا للعديد من التشريعات والقوانني ال على األصع
أيضا، كما أن التنافسية املستخدمة بني الشركات املتعددة ) العاملية(وإمنا الدولية 

اجلنسية جعلت من سبل اختيار العاملني خاضع للعديد من اآلثار واملتغريات 
 .التشريعية املختلفة

لقد لعب التطور التكنولوجي وحتديات ثورة املعلومات :التحديات التكنولوجية )2
التصاالت دورا بارزا يف إحداث العديد من التطورات االقتصادية واالجتماعية وا

واحلضارية مما حدى باملنظمات اإلنسانية تغيري سبل تعاملها مع القوى العاملة يف 
تمعات من ناحية وتعدد املهارات  ضوء تعدد الثقافات والقيم السائدة با

ا متطلبات التطور احل اصل يف خمتلف عرض وطلب القوى والتخصصات اليت أفرز
البشرية، كما لعب هذا التنوع الثقايف لألفراد على تأكيد قيم جديدة أملتها ضرورات 

                                                             
   26-24: ، ص ص2007دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،األردن، ، ارد البشريةإدارة المو ، خضر كاظم محود،ياسني كاسب اخلرشة - 4
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التعامل مع املستجدات التكنولوجية من احرتام العمل ومواعيد تنفيذه واعتبار الوقت  
ارية كلفة وحتسني نوعية حياة األفراد العاملني وغريها من اآلثار التنظيمية واإلد

 .املختلفة
إن البيئة اخلارجية اليت جتسدت معاملها من خالل استجابتها  :التحديات البيئية )3

للمتغريات املتسارعة أفرزت يف الواقع العملي بيئة ديناميكية أي بنية غري مستقرة أو 
ثابتة حيث أن اإلطار العام للتعامل مع البيئة يقوم على اعتبار التغيري ظاهرة طبيعية 

ثبات واالستقرار فهو حالة شاذة، إن هذه املتغريات أثرت على سوق العمل أما ال
م الثقافية ولذا فإن البناء  ومهارات القوى العاملة وكذلك قيم العاملني ومتطلبا
اإلسرتاتيجي والتنظيمي ملنظمات القرن احلادي والعشرون ركز على ضرورة االستجابة 

ل التحلي باملرونة الشاملة واالستجابة الفاعلة النوعية الشاملة هلذه املعطيات من خال
ا املختلفة  .للمتغريات البيئية وإفرازا

لقد أسهم التحدي النوعي الشامل يف خمتلف مسارات إدارة : إدارة الجودة الشاملة )4
املوارد البشرية من خالل بناء اإلسرتاتيجيات التنظيمية مبختلف املنظمات العاملة يف 

تمعات املتقدمة كالواليات املتحدة األمريكية واليابان وغريها من األقطار على   ا
الرتكيز على العنصر البشري وإيالءه أمهية كبرية سيما من خالل الرتكيز على جمموعة 

إن الرتكيز على هذه اجلوانب أكد .من اجلوانب اليت سيتم التطرق هلا بالتفصيل الحقا
اإلنسانية للفرد العامل حبيث يسرت أمامه بال شك على األمهية اليت أولتها املنظمات 

سبل اإلسهام يف خمتلف جماالت التحسني والتطوير املستمر من أجل إطالق قدراته 
وقابليته يف خمتلف املسارات اإلدارية والتنظيمية والفنية، وإن هذه املنطلقات جعلت 

ستجابة من املنظمات تعطي إلدارة املوارد البشرية أدوارا شاملة وواسعة يف اال
ملتطلبات التغيري وحول أثاره اإلجيابية يف التكيف واالستجابة املتسارعة حنو حتقيق 

 .األهداف املتوخى بلوغها
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يكمن اهلدف األساسي إلدارة املوارد البشرية يف : أهداف إدارة الموارد البشرية - 1-4
م  ويسد املؤسسات سواء الكبرية أو الصغرية هو تطوير األفراد تطويرا يليب رغبا

 5:احتياجات املنظمة، ميكن تلخيص هذه األهداف باختصار فيما يلي
تتمثل هذه األهداف يف مساعدة األفراد بأن جتد هلم أحسن  :األهداف االجتماعية )1

األعمال وأكثرها إنتاجية ورحبية مما جيعلهم سعداء، يشعرون باحلماس حنو العمل إىل 
م وإقباهلم إىل العمل بر  ضا وشغف وكل هذا من أجل حتقيق الرفاهية جانب رفع معنويا

تمع  العامة لألفراد يف ا
 :تتمثل فيما يلي :أهداف العاملين )2

  العمل على تقدم وترقية األفراد يف إطار ظروف عمل منشطة حتفزهم على أداء
 العمل بإتقان وفعالية وهذا ما يرفع يف دخلهم؛

 شرية وحتاشي الالإنسانية انتهاج سياسات موضوعية حتد من استنزاف الطاقة الب
 .يف معاملة األفراد العاملني

 :وهي كالتايل: أهداف المنظمة )3
  جلب أفراد أكفاء تتوفر فيهم مجيع املؤهالت الالزمة وذلك عن طريق االختيار

 والتعيني حسب املعايري املوضوعية؛
 اإلستفادة القصوى من اجلهود البشرية عن طريق تدريبها وتطويرها بإجراء فرتات 

 تكوينية وذلك لتحديد اخلربة واملعرفة اليت تتماشى مع تطور نظام املؤسسة؛
  العمل على زيادة رغبة العاملني على بذل اجلهد والتفاين وإدماج أهدافها مع

أهدافهم خللق تعاون مشرتك وذلك يتأتى بتوزيع عادل لألجور واملكافآت 
  .رضوالعمل على إعطاء كافة الضمانات عند التقاعد أو امل

تتسم إدارة املوارد البشرية بالقيام مبختلف األنشطة  .:وظائف إدارة الموارد البشرية - 1-5
ا ال ختتلف عن الوظائف اليت متارسها  الوظيفية املتعلقة بالعاملني يف املنظمة، إذ أ
اإلدارات الوظيفية األخرى من حيث املهام اإلدارية كالتخطيط، التنظيم،التحفيز 

                                                             
  5- معني أمني السيد،  مرجع سبق ذكره،  ص ص:27، 28
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إدارة املوارد البشرية يرتكز اهتمامها يف األنشطة التخصصية املتعلقة  والرقابة، لذا فإن
  6:باألفراد العاملني يف املنظمة واليت تتضمن ما يلي

ا تلك احملاولة لتحديد احتياجات املنظمة من العاملني : تخطيط الموارد البشرية )1 يقصد 
االحتياجات من العمالة خالل فرتة زمنية حمددة، واملقدرة غالبا بسنة، حيث حتدد فيها 

 .املطلوبة ونوعيتها وعددها وغريها
تتناول هذه الوظيفة إجراءات اختيار القوى العاملة للعمل يف : توظيف الموارد البشرية )2

 7.املنظمات وبالتايل حتدد إجراءات التعيني الالزمة لدخول العاملني إىل املنظمة
حلوافز والتعويضات من أهم اآلليات األجور وا سياسات تعترب: تسيير األجور والحوافز )3

ذات التأثري املباشر على سلوك  وإنتاجية األفراد العاملني واليت تساهم يف حمافظة املنظمة 
ا إىل اخلارج وعليه ينبغي أن تتوفر يف . على الكفاءات البشرية الداخلية خوفا من تسر

ح والبساطة، ضمان اخلطة التشجيعية لالجور جمموعة من اخلصائص نذكر منها الوضو 
حد أدىن من األجر، مشاركة العاملني يف وضع اخلطة اجلديدة، التوازن بني قيمة األجر 
وبني األداء، حتقيق فائدة ألكرب عدد من األفراد وأن يكون مقدار املكافئة التشجيعية 

   8.ملموسا
ال بد إن التطور يف خمتلف جماالت احلياة عملية مستمرة و :تدريب الموارد البشرية )4

للمنظمات وعلى اختالف مهامها من أن تواكب هذا التطور، ومبا أن القوى العاملة هي 
تم يف تنمية إمكانيات  األساس يف استخدام التكنولوجيا لذلك فإن وظيفة التدريب 

 .القوى العاملة مبا جيعلها تواكب التطور الفين والتكنولوجي
املسار الوظيفي وظيفة رمسية ومنظمة يف  ختطيط تعترب عملية:تسيير المسارات المهنية )5

تم بتطوير وتوجيه العامل يف املنظمة يتكون املسار . إطار إدارة املوارد البشرية حيث 
الوظيفي من جمموع املناصب املرتبطة اليت ختطط مسبقا ويتم تعيني العامل فيها تدرجييا 

                                                             
نوري منري، الوجيز يف تسيري املوارد البشرية وفق القانون األساسي العام للوظيفة العمومية يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،  - 6

10،ص2011ئر،اجلزا   
.23، ص 2011زاهد حممد ديري، إدارة املوارد البشرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل،   7  
.134، ص2012عمر الطراونة ، اإلدارة االحرتافية للموارد البشرية، دار البداية، األردن، الطبعة األوىل  8  
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مسار للحراك :"يفي على أنهكما ينظر إىل املسار الوظ. واليت متتد طوال حياته املهنية
داخل املنظمة أو تراكم جمموعات فريدة ومميزة من املراكز واخلربات خالل شغله لوظائف 

 9"معينة
تساعد عملية تقييم األداء على اكتشاف جوانب القصور :تقييم أداء الموارد البشرية )6

دريبية للقضاء والضعف يف أداء األفراد العاملني باملنظمة مما يؤدي إىل تصميم برامج ت
على هذا القصور، كما قد يدل ذلك على عدم التناسب بني الفرد واملنصب الذي 
يشغله مما يستدعي نقله إىل منصب آخر يتالءم مع مؤهالته ومهاراته، ومن جهة أخرى  
تقييم األداء على اكتشاف جوانب اجيابية واملتمثلة يف التعرف على األشخاص الذين 

أفضل وبالتايل من هم األجدر للرتقية واحلصول على مكافآت  يقومون بعملهم بصورة
  10.وعالوات

 :اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة .2
  :مفهوم الجودة وتطورها التاريخي  - 2-1

املطلع على األدب اإلداري جيد العديد من التعاريف املختلفة  :تعريف الجودة -1
  :ملفهوم اجلودة ومن أبرز هذه التعاريف نذكر

 ف تعريDEMING  ا التوافق مع احتياجات املستهلك ومتطلباته "الذي يعرف اجلودة بأ
ا تعين أيضا التحسني املستمر يف مجيع النشاطات، والتخفيض املستمر  مهما كانت، وبأ

 :، وهلذا الباحث تصور لتحقيق اجلودة كما هو بارز أسفله11"للخسائر والتكاليف
  
  
  
 

  DEMINGلدى دارة الجودة ا: )02(الشكل رقم 

                                                             
.3،ص2003سرتاتيجية للمواردالبشرية، الدار اجلامعية، القاهرة،مجال الدين حممد املرسي، اإلدارة اال -  9  

.105،ص2012فداء حممود حامد، إدارة اجلودة الشاملة، دار البداية، األردن، الطبعة األوىل، - 10  
  .14، ص2010، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن،9000لعلى بوكميش، إدارة اجلودة الشاملة، إيزو -   11
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Source : http://managementworld.unblog.fr, Consulté le 01/12/2014/ 

  أماJAURAN  ا فيعرفها  12."لالستخداماملالئمة "بأ
 120وتعرفها اجلمعية الفرنسية للمعايري وفق املعيار-x 50  اجلودة هي جمموعة : "كما يلي

اخلصائص واملميزات ملنتوج أو خدمة واليت تعطيه القدرة على تلبية اإلحتياجات املعترب 
 13."عنها أو الضمنية

   اجلودة هي جمموعة اخلصائص : "كما يلي  أما اجلمعية األمريكية ملراقبة اجلودة فتعرفها
 14."املتعلقة باملنتوج أو اخلدمة واليت يؤدي تفعيلها إىل إرضاء احلاجات املتوقعة أو املرغوبة

  
  
 
  كما عرف كل من املعهد الوطين األمريكي للتقييس)ANSI(  واجلمعية األمريكية للجودة

)ASQ( ا ج أو خدمة ما، واليت تدل على املميزات واخلصائص الكلية ملنتو :"اجلودة بأ
 15."قدرته على إشباع حاجات معينة

                                                             
  .29، ص2003واإليزو، الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  TQMيب الطائي واخرون، إدارة اجلودة الشاملة عبد الن - 12

13-  Jean Marie Chatelat , Methods Productique et qualite , edition Marketing ; S.A , 
paris ,1996 , p12.  
14-  Ph . Kotlar et B . Debois , Marketing Management ; Public ; union ,10eme edition , 
Paris , 2000 ,p80. 
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  أما املهندس الياباينTaguchi تعرب عن : "فقد أعطى تعريفا أكثر مشولية مفاده أن اجلودة
مقدار اخلسارة اليت ميكن تفاديها، واليت قد يسببها املنتوج للمجتمع بعد تسليمه، 

عات الزبون، والفشل يف تلبية خصائص األداء، وتتضمن هذه اخلسارة الفشل يف تلبية توق
تمع كالتلوث والضجيج وغريها   16."والتأثريات اجلانبية على ا

من خالل العرض السابق ملختلف التعاريف الواردة بشأن اجلودة ميكننا تصنيف هذه التعاريف 
  .إىل ثالث جمموعات أساسية حسب نقاط تركيزها

  .ها للجودة على الزبون وعلى ضرورة إشباع حاجاتهركزت يف تعريف :المجموعة األولى
ركزت على اخلصائص والصفات اليت جيب توفرها يف السلعة أو اخلدمة  :المجموعة الثانية

  .واليت تشبع إحتياجات الزبون
تمع :المجموعة الثالثة   .ركزت على ثالثة عناصر هي الصفات، الزبون وا

  :تاج التعريف التايلمن خالل التعاريف السابقة ميكننا استن
اجلودة هي جمموعة من اخلصائص واملميزات النسبية اليت تنطوي عليها سلعة أو خدمة ما، 

تمع   .واليت تستجيب حلاجات الزبون وتوقعاته وتراعي سالمة وراحة ا
لقد مرت اجلودة وأساليب ضبطها يف العصر : التطور التاريخي للجودة -2

فيما يلي أن تصل إىل ماهي عليه اليوم، و احلديث بالعديد من املراحل قبل 
 .شرح خمتصر هلذه املراحل

  
  
 

  ) :بداية القرن العشرين(مرحلة الفحص :المرحلة األولى

                                                                                                                                                           
15  JAMES R.Eyans and JAMES W.Deam JR, Total Quality: Management; Organization 
and Strategy, 3rd ed, South-Western Publishing Company, Ohio, 2003, pp:9-10. 

، الطبعة األوىل،دار وائل للنشر،  ISO9000 et ISO14000إدارة اجلودة والبيئة  حممد عبد الوهاب العزاوي، أنظمة  16
  .19، ص2002األردن،
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عبارة عن فحص السلعة "متيزت هذه املرحلة بظهور مصطلح جديد أطلق عليه فحص اجلودة وهو 
أن االنتاج يسري بالشكل  للتأكد من طبيعتها ومطابقتها للمواصفات اخلاصة لغرض التأكد من

  17."الذي يرتئيه الشروع
حيث انتقلت مسؤولية فحص جودة املنتوج من املشرف املباشر إىل مفتشني خمتصني بالعمل الرقايب 
دف حتديد االحنراف أو اخلطأ واملسؤول عنه لغرض العقوبة املناسبة حبقه وهذا ما  على اجلودة 

  18"بالرقابة البوليسية"أمساه تايلور 
  ):1950-1930فترة : (مراقبة الجودة: المرحلة الثانية

دف إىل تقليل نسبة العيب يف املنتجات مستخدمة باإلضافة للمرحلة األوىل  كانت اجلودة هنا 
تطبيق األساليب اإلحصائية يف ضبط اجلودة ألداء أنشطة اجلودة والتحقق من مطابقة املنتج 

  19.ملقاييس اجلودة
واد اجلودة الذين استخدموا أسلوب الرقابة على اجلودة بإستخدام من أكرب ر  Demingيعد 

  .األساليب االحصائية
  ):1970- 1950فترة ( :تأكيد الجودة: المرحلة الثالثة

تعين هذه املرحلة الرتكيز على عدم حدوث األخطاء، وذلك بالتأكد من أن كل األعمال قد أديت 
لرقابة الشاملة على كافة العمليات من مرحلة بالصورة الصحيحة من أول مرة باعتماد أسلوب ا

  .تصميم املنتوج حىت مرحلة وصوله للسوق واستالمه من قبل املستهلك
ا فرع أو جزء من تسيري اجلودة  2000لسنة  ISO 9000حسب معيار  تعرف تأكيد اجلودة بأ

  20)مقنعة(دف إىل تقدمي الثقة بأن املتطلبات املتعلقة باجلودة ستكون مرضية 
  

  ):اآلنحتى  1970فترة ( :إدارة الجودة الشاملة: المرحلة الرابعة
                                                             

يف املؤسسة الصناعية اجلزائرية، رسالة  9000قامسي كمال، املقومات واملعوقات الثقافية لتطبيق نظامي إدارة اجلودة الشاملة وااليزو  -   17
  .42، ص2003تجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة، ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، ال

، 2001وجهة نظر، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان، : عمر وصفي عقيلي، مدخل إىل املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملة -   18
  .23ص
  .30، ص2007، 05، العددة، اجلزائرجملة الباحث، جامعة ورقل بومدين يوسف، إدارة اجلودة الشاملة واألداء املتميز، - 19

20 Françoiscaby et  claude Jambart , La qualite dans les services ; fondement temoignage ; 
outils , 2eme edition , ed Economica , paris ; 2002 , p14. 
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شهدت هذه املرحلة االنتقال التدرجيي من ضمان اجلودة إىل إدارة اجلودة الشاملة كنظام جديد 
لإلدارة، أين أصبحت اجلودة قضية ومسؤولية اجلميع، حيث أن كل فرد ومن موقعه ميكنه وجيب 

  .لسري الكلي لألنشطةعليه املشاركة يف حتسني ا
يتضمن هذا املصطلح الوصف الشامل لكل عمليات االنتاج والعمليات املقرتحة لتحسني اجلودة 
وبشكل مستمر، يهدف إىل التحقق من الشمولية والتكاملية يف جودة املنتجات وخدمة 

  .املستهلك
 :أبعاد الجودة - 2-2

وعلى . ا حتديد قدرة إشباعها للحاجاتميتلك املنتوج أبعاد متعددة ترتبط باجلودة ميكن من خالهل
الرغم من اختالف تلك األبعاد من منتوج الخر، إال أنه ميكن القول بشكل عام بوجود ستة أبعاد 

  :للجودة يوضحها الشكل التايل
 مستوى األداء؛ )1
 املتانة و الوثوقية؛ )2
 املطابقة؛ )3
 املظهر اخلارجي؛ )4
 خدمات ما بعد البيع؛ )5
      .إمكانية التحسس باجلودة )6

  :نلخص عموما أبعاد اجلودة فيما يلي
 KANOحسب  أبعاد الجودة: 03الشكل رقم 

  
Source : http://www.triz-journal.com/, Consulté le 03/12/2014  
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تعددت التعاريف واليت مبجملها شكلت إلدارة  :تعريف إدارة الجودة الشاملة - 2-3
 .ملتميزة يف الفكر اإلداري احلديث اجلودة الشاملة إطارها ومفهومها وفلسفتها

ا  Jablonskiحيث يعرفها   شكل تعاوين إلجناز األعمال باإلعتماد على اجلهود "بأ
دف حتسني اجلودة وزيادة اإلنتاجية وبشكل مستمرامل  21"شرتكة بني اإلدارة والعاملني 
  ا ا مجيع أفراد املنظمة على "ويعرفها الصويف بأ جمموعة األعمال واألنشطة اليت يلتزم 

م م من أجل تلبية حاجات الزبائن ورغبا  22"اختالف مستويا
  ا ل إجناز يتحقق بأحسن الطرق والسبل، اجلودة يف كل شيء وك"كما تعرف أيضا بأ

وحبيث ال يوجد عنصر منتج ال يساهم بشكل جيد يف حتقيق األهداف والنتائج املنتظرة 
 23"للمنشأة

  تلك اجلهود املبذولة من جانب كل فرد يف املنظمة، "مبا يقصد بإدارة اجلودة الشاملة
وير األداء على النحو الذي يقابل العمالء النهائيني املستفيدين من وبشكل متواصل لتط

 24"اخلدمة
ا   :من خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف إدارة اجلودة الشاملة بأ

أسلوب إداري متكامل ميكن من خالله إدارة املنظمة بشكل أفضل، وهو يقوم على االلتزام الكلي 
م مببدأ اجلودة من طرف اإلدارة والعا م واالستجابة لتوقعا ملني والرتكيز على الزبائن وإشباع حاجا

  .احلالية واملستقبلية، والرتكيز على التحسني املستمر لكل العمليات ويف خمتلف مراحل العمل
  
  
  

                                                             
، 2009بعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ، الط2000:  9001قاسم نايف علوان، إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات االيزو  -   21
  .80ص
، 2009يوسف حجيم الطائي واخرون، نظم إدارة اجلودة يف املنظمات االنتاجية واخلدمية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  -   22
  .195ص
  .11، ص2010مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية،  أمحد حممد املصري، اجلودة الشاملة خمرج الكفاية االنتاجية، -   23
بن سليمان جنيب، بن بوزيان  حممد، أثر تطبيق اجلودة الشاملة يف مرفق إداري عمومي جزائري على حتقيق رضا الزبون وقياسه بإستعمال  -   24

  .132، ص2012، 02جملة االسرتاتيجية والتنمية، جامعة مستغامن، العدد )SERV QUAL(منوذج 
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  : أهمية إدارة الجودة الشاملة - 2-4
دف إىل حتقيق الكف ا فلسفة  اءة والتميز يف إن أمهية إدارة اجلودة الشاملة ميكن تلمسها يف كو

وميكن توضيح أمهية إدارة اجلودة الشاملة من خالل . جودة املنظمة ككل وليس فقط جودة املنتوج
  :احلقائق التالية
 حتسني يف الرحبية والقدرة على املنافسة؛ 
 زيادة الفعالية التنظيمية؛ 
 تمع؛  كسب رضا ا
 تقوية املركز التنافسي للمنظمة؛ 
 مةاحملافظة على حيوية املنظ. 

  :مبادئ إدارة الجودة الشاملة - 2-5
باإلعتماد على األدبيات اإلدارية اخلاصة مببادئ إدارة اجلودة الشاملة واليت مشلت إسهامات رواد 

ال مث حتديد املبادئ األساسية إلدارة اجلودة الشاملة التالية   25:إدارة اجلودة الشاملة وجزاء يف هذا ا
 التزام ودعم اإلدارة العليا؛ 
 ز على الزبون؛الرتكي 
 فرق العمل؛ 
 الرتكيز على العمليات؛ 
 االعتماد على البيانات يف اختاذ القرارات؛ 
 التدريب؛ 
 التغذية العكسية؛ 
 التحسني املستمر. 
  
 

  :الفرق بين إدارة الجودة الشاملة واإلدارة التقليدية - 2-6
                                                             

، رسالة دكتوراه،  9001حيىي برويقان عبد الكرمي، إشكالية تطبيق اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية احلاصلة على شهادة االيزو  - 25
  .61، ص2009كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة تلمسان، 
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الفوارق بينها بعد التعرف على مفهوم ومبادئ إدارة اجلودة الشاملة أصبح من املمكن إستخراج 
  :وبني االدارة التقليدية، واليت نلخصها يف اجلدول التايل

  .المقارنة بين إدارة الجودة الشاملة واإلدارة التقليدية): 1(الجدول رقم
  إدارة الجودة الشاملة  اإلدارة التقليدية  عناصر المقارنة

ل حتقيق رضا عمالء املنظمة من خال  تعظيم أرباح وعوائد املنظمة  الهدف
م مبستوى عال  م ورغبا تلبية إحتياجا
من اجلودة وهذا ما سيؤدي إىل حتقيق 

  .األرباح
هياكل تنظيمية عمودية والسلطة مركزية، تدفق   .الهيكل التنظيمي وتوزيع السلعة

  .املعلومات والقرارات من األعلى إىل األسفل
هيكل أفقي والسلطة ال مركزية، خمتلف 

  .التدفقات تأخذ مسرى أفقي
تكامل وتوازن ما بني املدى القصري   .على املدى القصري  التخطيط

  .والطويل
أسلوب العمل وتحمل 

  .المسؤولية
يقوم كل فرد أو إدارة بعمله منفردا وهلذا تكون 

  .املسؤولية شخصية
العمل اجلماعي والتعاوين يف فرق، وهلذا 

  .حتمل املسؤولية يكون مجاعي
  .تتميز باملرونة  .اجلمودتتميز ب  السياسات واإلجراءات

تعتمد على الدميقراطية القائمة على   .ختتص جهة معينة بذلك  .إتخاذ القرارات وحل المشاكل
املشاركة وبالتايل فإن عملية إختاذ 

  .القرارات وحل املشاكل تكون مجاعية
يتسم بالثبات ومعظم احلوافز املستخدمة مادية   .نظام الحوافز

  .قتصاديبإعتبار أن الفرد رجل إ
تعتمد على تطوير نظام احلوافز كما أنه 
يشمل على حوافز مادية ومعنوية يف 

  .نفس الوقت
ال تقوم بالتطوير إال ملرات حمدودة وذلك عند   .عملية التطوير والتحسين

  .احلاجة
  .التطوير والتحسني املستمر

ترى أن األفراد العاملني يف املنظمة مبثابة قيد   .األفراد
ا ال توليهم الثقة  وتكلفة جيب تدنيتها، كما أ

وال ميكنهم التدخل يف شؤون املنظمة بإبداء 
م   .أرائهم ومقرتحا

تنظر للفرد على أنه مورد وشريك لذا 
جيب االهتمام به حىت يعطي ما لديه إذ 
بإمكانه مساعدة املنظمة على حتقيق 
ا إىل عكس ما  أهدافها كما ميكنه قياد

ب منحه الثقة تصبو إليه، وبالتايل جي
  .واالستماع إليه والبقاء على اتصال به

  .70-68، ص ص مرجع سبق ذكرهفداء حممود حامد، : بناءا على نيإعداد الباحث من:المصدر
  

 :العالقة بين إدارة الجودة الشاملة ومجاالت إدارة الموارد البشرية -3
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لة حيث أن حتقيق مستوى عال من تعترب إدارة املوارد البشرية ركيزة مهمة من ركائز اجلودة الشام
اجلودة يعتمد على االستخدام األمثل ملهارات وقدرات القوى العاملة يف املنظمة، وهذا يتطلب أن 
يكون موظفيها حمل االهتمام يف مجيع النواحي بدءا من عملية التوظيف، التدريب، التحفيز، تقييم 

واجياد احللول املناسبة هلا لتحقيق التحسني إخل، وانتهاءا باملشاركة يف كشف املشكالت ...األداء
  .املستمر

  :إدارة الجودة الشاملة والتوظيف - 3-1
تعترب عملية التوظيف نقطة األساس يف خلق وترسيخ ثقافة اجلودة الشاملة، حيث أن جناح برامج 
اجلودة يف املنظمات تعتمد على طبيعة املوظفني الذين يقومون بتقدمي وتوصيل اجلودة 

، حيث جيب على املنظمات إختيار األفراد الذين لديهم املعرفة واملهارات  26للمستهلكني
والقدرات اليت تتناسب مع فلسفة إدارة اجلودةالشاملة وكذلك إختيار األفراد الذين لديهم الرغبة 
والقدرة على تعلم معارف ومهارات جديدة، وهنا يلعب قسم إدارة املوارد البشرية دورا هاما يف 

ا يف عملية التوظيفالوصول إ   .ىل هؤالء األفراد من خالل سلسلة اخلطوات اليت تقوم 
 :إدارة الجودة الشاملة والتدريب - 3-2

جهة ظروف التدريب يف حمتواه الشامل هو مبثابة إعطاء معارف ومهارات معينة يف جمال معني ملوا
ت املتصلة بإدارة ومن مث فإن هذه املعارف واملهارا. عمل معني أو موقف معني داخل املنظمة

  27:اجلودة الشاملة سوف متر خبطوات ومراحل ميكن حصرها فيما يلي
والذي يهدف إىل توضيح مفاهيم اجلودة الشاملة للعاملني، مع بيان : التدريب التوضيحي -  أ

 .احملتملة هلذه اجلودة على األداء الكلي للمنظمةالتأثريات 
ريب يهتم بإظهار األدوات األساسية وهذا النوع من التد :التدريب على أدوات الجودة -  ب

 .للجودة والتدريب على كيفية استخدامها وتشغيلها

                                                             
قطاعي البنوك  ة الشاملة وجماالت إدارة املوارد البشرية وأثرها على األداء دراسة ميدانية يفالعالقة بني إدارة اجلود"نسرين حممد عبد احملمود، -  26

  .54، ص2004ختصص إدارة األعمال، جامعة الريموك، األردن، رسالة ماجستري، ، "والتأمني يف األردن
، 2012الطبعة األوىل، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، ، )"اإلدارة، اإلحصاء،اإلقتصاد(معايرياجلودة الشاملة"مصطفى كمال السيد طايل،  - 27

  .118 -117 :ص ص
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ويتصل هذا النوع من التدريب مبوضوعات اجلودة  :التدريب على موضوعات خاصة -  ت
 ).مدير فين، مهندس، مالحظ، عامل(واخلاصة بأداء الوظيفة

وجه إىل اإلدارة العليا ويهتم هذا النوع من التدريب بالت :التدريب على فن القيادة -  ث
وبصفة عامة فإن  .واملديرين الذين سيقومون بعملية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمة

التطبيق الناجح والفعال إلدارة اجلودة الشاملة يعتمد على إجياد التوازن املناسب للمراحل 
ة كافة املستويات ويشمل التدريب على اجلود. التدريبية األربعة السابقة داخل املنظمة

  28.اإلدارية من اإلدارة العليا إىل اإلدارة الوسطى إىل اإلدارة التنفيذية
 :إدارة الجودة الشاملة وتقييم األداء - 3-3

يستدعي تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمة التخلي عن نظام تقييم األداء التقليدي ألنه ال     
  :ر خصائصه من خالل اجلدول التايليتماشى مع مبادئها، واعتماد نظام أخر تظه

  ونظام التقييم في ظل إدارة الجودة الشاملةالمقارنة بين نظام تقييم األداء التقليدي ):2(الجدول رقم 
نظام تقييم األداء في ظل إدارة الجودة   نظام تقييم األداء التقليدي  البيان

  الشاملة
وضع 

  األهداف
اد حسبها، وال يمدهم يضعها المسؤولون ويتم قياس أداء األفر 

  .بالتغذية العكسية
يشترك في وضعها العاملون مع المديرين 

  .ويستفيدون بالتغذية العكسية مستقبال
أداء العمل 

  الجماعي
يركز على فرق العمل وليس على   .يركز على األداء الفردي وال يشجع المجموعات

  .األشخاص
طريقة 
  التقييم

على خصائص غير ملموسة  تتميز الطرق التقليدية باعتمادها
  .باإلضافة إلى التحيز في التقييم

التقييم من جانب جهات متعددة 
مما ينتج باإلضافة إلى التقييم الذاتي 

   .عنه تعدد المعايير المعتمد عليها
دور 

  القيادة
نظام هرمي مقلوب يقوم على رضا   . نظام هرهي يعتمد على المديرين في وضع أداء العاملين

دور المدير هو دعم العاملين العمالء و 
  .وتوجيههم

من يقوم 
  بالتقييم؟

يقوم بالتقييم المشرفون، المدير،   .المدير والمشرف هم المسؤول على تقييم أداء العاملين
العمالء الخارجيين، التقييم الذاتي و 

  .الزمالء

                                                             
، رسالة ماجستري، ختصص إدارة األعمال، كلية "دراسة حالة شركة البناء املعدين: التدريب من منظور إدارة اجلودة الشاملة" ،بن كيح نسرين - 28

  . 84، ص2009العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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  141 -140: ، ص صمرجع سبق ذكرهفداء حممود حامد، :المصدر
  

 :والتعويضات المكافآتملة وأنظمة التحفيز و ة الجودة الشار إدا - 3-4
تقدير تسهم سياسة التحفيز اإلنساين فريفع الروح املعنوية لدى العاملني، وبشكل خاص 

وحىت حتقق أنظمة التحفيز واملكافآت 29.جهودهم املبذولة يف إجناح إدارة اجلودة الشاملة
حتقيق أهداف املنظمة  الفائدة املرجوة منها جيب أن تعكس مسامهات طرق اجلودة يف

ا، وهذا وتأخذ أنظمة  باإلضافة إىل مكافأة املوظفني على املهارات الثانوية اليت يتمتعون 
  :التعويضات اليت قد تتبعها املنظمات ثالثة أشكال هي

التعويضات على أساس اهلدف، ويتم هذا النوع عندما يتحقق اهلدف الذي  )1
 حيقق فائدة للمنظمة؛

 ساس األرباح اليت حتققها املنظمة؛التعويضات على أ )2
 .التعويضات على أساس املشاركة باألهداف )3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
سوسن شاكر جميد، حممد عواد الزيادات، إدارة اجلودة الشاملة، تطبيقات يف الصناعة والتعلم، دار صفاء للطباعة و النشر والتوزيع، -29

.72، ص2015األردن،    
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  :خاتمةال
تم  تعترب إدارة اجلودة الشاملة العنصر البشري الركيزة األساسية لنجاحها ولذا جندها 

ت، جبوانب عديدة يف تسيري املوارد البشرية منها مشاركة العاملني يف عملية اختاذ القرارا
العمل يف فريق وخلق روح العمل اجلماعي، التوظيف، التدريب، تقييم األداء 

وعليه تلعب إدارة املوارد البشرية دورا هاما وفاعال يف عملية تطبيق إدارة اجلودة .واحلوافز
  :الشاملة، ويظهر هذا الدور من خالل النقاط التالية

دارة املوارد البشرية ويف العمليات خلق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة ومبادئها يف قسم إ )1
ا إدارة املوارد البشرية والعمل على نشرها من خالل استخدام طرق االتصال  اليت تقوم 

 املختلفة؛
املشاركة يف تصميم وتقدمي وصياغة تصورات واجتاهات اجلودة من خالل العمل على  )2

ا املوظفون من أجل دعم ثقافة اجل  ودة الشاملة وترسيخها؛تغيري السلوكيات اليت يقوم 
من خالل الدعم الذي تقوم به إدارة املوارد البشرية للجودة الشاملة تقوم إدارة املوارد  )3

والعمل على البشرية بتقدمي التدريب الكايف و الضروري لتحسني وتطوير العمل من جهة، 
إقناع املوظفني  تغيري ثقافة املنظمة وتوجيهها حنو ثقافة إدارة اجلودة الشاملة، والعمل على

 ذه الثقافة و التقليل من مقاومة التغيري لديهم؛
باإلضافة إىل ذلك فإن إدارة املوارد البشرية هلا دور فعال وبارز يف عمليات التوظيف،  )4

واليت تساهم يف تطوير وخلق توجهات وركائز إدارة اجلودة ...التدريب، تقييم األداء،
 .الشاملة
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 تب باللغة العربيةالك: 
، مؤسسة شباب اجلامعة، اجلودة الشاملة خمرج الكفاية االنتاجيةأمحد حممد املصري،  )1

 .2010االسكندرية، 
الدار اجلامعية،  اإلدارة االسرتاتيجية للمواردالبشرية،مجال الدين حممد املرسي،  )2

 .2003القاهرة،
، دار املسرية للنشر ريةإدارة املوارد البشخضر كاظم محود،ياسني كاسب اخلرشة،  )3

  .2007والتوزيع والطباعة،األردن، 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة إدارة املوارد البشريةزاهد حممد ديري،  )4

 .2011األوىل، 
دار الفكر، األردن،  إسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية،سامح عبد املطلب عامر،  )5

 .2011الطبعة األوىل، 
إدارة اجلودة الشاملة، تطبيقات يف الصناعة ر جميد، حممد عواد الزيادات، سوسن شاك )6

 .2015، دار صفاء للطباعة و النشر والتوزيع، األردن، والتعلم
، الطبعة األوىل، واإليزو TQMإدارة اجلودة الشاملة عبد النيب الطائي واخرون،  )7

 .2003مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 
، دار البداية، األردن، الطبعة اإلدارة االحرتافية للموارد البشرية عمر الطراونة ، )8

 .2012األوىل
، وجهة نظر: مدخل إىل املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملةعمر وصفي عقيلي،  )9

  .2001الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان، 
الطبعة  ، دار البداية، األردن،إدارة اجلودة الشاملةفداء حممود حامد،  )10

 .2012األوىل،
، 2000:  9001إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات االيزو قاسم نايف علوان،  )11

  .2009الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 
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، دار الراية للنشر والتوزيع، 9000إدارة اجلودة الشاملة، إيزولعلى بوكميش،  )12
  .2010األردن،

 ISO9000 etنظمة إدارة اجلودة والبيئة أحممد عبد الوهاب العزاوي،  )13
ISO14000 ،2002، الطبعة األوىل،دار وائل للنشر، األردن.  

اإلدارة، (معايرياجلودة الشاملة"مصطفى كمال السيد طايل،  )14
 .2012، الطبعة األوىل، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، )"اإلحصاء،اإلقتصاد

ية يف ظل املتغريات االقتصادية العاملية إدارة املوارد البشر معني أمني السيد،  )15
 .  2010، دار اليازوري، األردن، الطبعة األوىل، احلالية

دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع،  إدارة املوارد البشرية،نور الدين حاروش،  )16
 . 2011اجلزائر، الطبعة األوىل، 

ساسي العام للوظيفة الوجيز يف تسيري املوارد البشرية وفق القانون األنوري منري،  )17
 .2011، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،العمومية يف اجلزائر

نظم إدارة اجلودة يف املنظمات االنتاجية يوسف حجيم الطائي واخرون،  )18
 .2009، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، واخلدمية

 
 األطروحات والرسائل: 

دراسة حالة شركة البناء : ور إدارة اجلودة الشاملةالتدريب من منظ"بن كيح نسرين،  )1
، رسالة ماجستري، ختصص إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم "املعدين

 .2009التسيري، جامعة اجلزائر، 
املقومات واملعوقات الثقافية لتطبيق نظامي إدارة اجلودة الشاملة وااليزو قامسي كمال،  )2

، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، ية اجلزائريةيف املؤسسة الصناع 9000
  .2003التجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة، 

العالقة بني إدارة اجلودة الشاملة وجماالت إدارة املوارد البشرية "نسرين حممد عبد احملمود، )3
الة ، رس"وأثرها على األداء دراسة ميدانية يف قطاعي البنوك والتأمني يف األردن

  .2004ماجستري، ختصص إدارة األعمال، جامعة الريموك، األردن، 
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