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 :تمهيد

 لدى مورد أمثن يعترب الذي و البشري العنصر على لرتكيزها اإلدارة وظائف أهم من البشرية املوارد إدارة تعترب
 تعزيز إىل هتدف حيث املنظمات غالبية يف أساسي ركن فهي ، اإلطالق على اإلنتاجية يف تأثريا األكثر و اإلدارة

 التحديات مواكبة على القادرة و الالزمة الكفاءات تأهيل و استقطاب من املنظمات متكني و،التنظيمية القدرات
 .ملنظمة ربح ا و أهداف حتقيق يف بقوة و تساهم ان ميكن البشرية فاملوارد ،املستقبلية  احلالية

 فلذا املنظمة أهداف يضمن واحدة وترية على يعملون هم و مستمرة بصورة وظائفهم  يف العاملني بقاء إن   
 بطرت ت اليت املتعددة باملهارات تنميتهم و باملعلومات صقلهم و باملعارف اكساهبم إىل املنظمات تسعى أن جيب

 .التدرييب يف املنظمة بالنشاط إال يتحقق ال هذا و بعملهم

 وهذا ؤسسةامل يف البشرية املوارد ادارة سياسات و أمهية توضيح الفصل هذا يفسيتم  السياق هذا إطار يف و
 : التالية املباحث يضم الفصل
 جث األول : مدخل إىل املوارد البشرية ؛املب 
 املبحث الثاين : مدخل إىل إدارة املوارد البشرية ؛ 
 . املبحث الثالث : متطلبات إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة 
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  األول : مدخل إلى الموارد البشريةالمبحث 

و يعد مدخل املوارد البشرية مدخال حديثا نسبيا يف إدارة األفراد حيث انتـشر االصـطالح أثناء السبعينيات ، و 
قد أظهرت األحباث يف جمال العلوم السلوكية أن املوارد البشرية و معاملتهـا كمورد بدال من اعتبارها عامل من 

كرأس املال و املواد اخلام و اآلالت و املعدات و الوقت ، واعتبار الفرد إنسان يتحرك و يتصرف عوامل اإلنتاج  
على أساس مشاعره و عواطفه ، ميكن أن حيقق فوائد و مزايا لكل من املنظمة و لنفسه، وبذلك ازدادت أمهية 

 املوارد البشرية

 المطلب األول : ماهية الموارد البشرية  

 البشرية الموارد مفهوم:  الفرع األول    

 فئة ،املشتغلني فئة :فئات ثالثة تضم هي و ما بلد يف يعيشون الذين األفراد مجيع " البشرية املوارد مبفهوم يقصد
  =  البشرية املوارد :التايل النحو على البشرية املوارد معادلة وضع ميكن و ،العمل قوة عن اخلارجني فئة و،العاطلني

 . 1"العمل قوة عن اخلارجون + املتعطلون + املشتغلون

 تنقسم و ،بشرية غري أخرى و بشرية موارد إىل االقتصادية الكتابات يفبشرية ال املوارد تقسم "تعريف آخر يف و
 املوارد من اجلزء إىل تشري اليت و االقتصادية البشرية املوارد يف األوىل تتمثل :رئيسيتني جمموعتني إىل البشرية املوارد

 و ،بتشغيله اجملتمع يف القانونية و االجتماعية الظروف تسمح و العمل يف الرغبة و القدرة ميلك الذي البشرية
 و اقتصادي نشاط بأي يقوم ال الذي اجلزء إىل تشري اليت و اقتصادية الغري البشرية املوارد يف الثانية اجملموعة تتمثل
 السكان بني التباعد و التقارب عالقات توضيح ميكن اجملتمع ،فإنه يف السكان اىل تشري البشرية املوارد ان حيث

 .2"يدخل ال ما و العاملة القوة يف منها يدخل ما كذلك و اقتصادية الغري و االقتصادية البشرية املوارد من كل و

                                                           
 .11،ص  2006،  1 ،الطبعة،البحرين،دار الوفاء للطباعة "إدارة املوارد البشرية"أسامة كامل،حممد الصرييف، - 1
2
 .52،ص  2007، 1اجلامعية للنشر،اإلسكندرية،الطبعة   ،الدار"املورد البشري:مدخل لتحقيق امليزة التنافسية"مصطفى حممود أبو بكر،- 
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متتلكها " كل جهد علمي منظم يبذل من أجل تعظيم االستفادة من املوارد البشرية اليت كما عرفت على أهنا 
املنشأة، ومبا يضمن االرتقاء باملستوى املهاري و املعريف للعنصر البشري من الوضع احلايل إىل الوضع املستهدف و 

 .1"  بصورة مستمرة

 وقت يف املنظمة تكون اليت واجلماعات األفراد من جمموعة هيج أن املوارد البشرية " تبقة نستناو من التعاريف الس
  " .وظائفهم سلوكهم،  تكوينهم حيث من بينهم فيما،  هؤالء وخيتلف ، معني

  العاملة القوى تعريفالفرع الثاني :    

 املفهوم فان مث من و فيه الراغبة و العمل على القادرة السكان من الفئة تلك يتضمن هو العاملة القوى مفهوم
  :2هي مقومات ثالث يتضمن

  العمل؛ على الفرد قدرة •

 العمل؛ يف الفرد رغبة •

 .للعمل الفرد استعداد •

 :التايل النحو على وضعها ميكن العاملة القوى معادلة أن جند بذلك

 فيه الراغبني و العمل عن يبحثون ينذال + املتعطلني فئة + العاملني فئة = العاملة القوى

 :3يلي ما 1996 روثويل هلا أشار اليت البشري باألداء باالرتقاء املتصلة اهلامة املبادئ تشمل

                                                           
اإلبداع املؤسسي وتنمية املورد البشري يف  ، امللتقى الدويل حول"اإلبداع املؤسسي وتنمية املورد البشري يف املنظمات غري احلكومية"أمساء رشاد، - 1

 ،على املوقع اإللكرتوين : 10،ص  2011ماي  19كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة،   املنظمات غري احلكومية،
edia.com/arab http://iefp25/04/2015،تاريخ اإلطالع : 27341-البشري-املورد-وتنمية-املؤسسي-اإلبداع. 

 
2
 .12-11، مرجع سبق ذكره ،ص صأسامة كامل،حممد الصرييف - 

3
 .119-118ص ص2008، 1جمموعة النيل العربية للنشر،مصر،الطبعة،وارد البشرية"تنمية امل"،عال أمحد اصالح - 

http://iefpedia.com/arab%20الإبداع-المؤسسي-وتنمية-المورد-البشري-27341
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 النتائج؛ ينتج الذي البشري السلوك عن النتائج حيث من البشري األداء خيتلف •

  ؛ التنظيمي األداء البشري األداء ينشئ •

 ؛ استثمارات و اعتبارها جيب األداء حتسني تكاليف •

 ؛ الفردية األهداف و التنظيمية األهداف من مزيج بواسطة األداء يتحدد •

 ؛ النظام و التنمية وظيفة و اإلدارة وظيفة فيه تسهم البشري األداء حتسني •

 ؛ املستقبل اجل من خياليا ختطيطا و للحاضر نقديا فهما البشري األداء حتسني يتطلب •

 ؛ البيئة معا يف و الفرد عند املشاكل تنشا أن املمكن من •

 حتسني اسرتاتيجيات هناك تكون أن جيب ولذا األخرى ، األمور على حلها و املشاكل حتديد يتوقف •
 .1شامل األداء

 

 المطلب الثاني : المورد البشري و القوى العاملة 

 لعالقة بين الموارد البشرية و القوى العاملةالفرع األول : ا    

ميكن توضيح العالقة بني املوارد القوى العاملة تعترب جزء من املوارد البشرية فهي متثل األفراد العاملني يف املؤسسة و 
 القوى العاملة يف الشكل التايل :البشرية و 

 

 

                                                           
1
 119،مرجع سبق ذكره ،صاصالحعال أمحد  - 
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 : العالقة بين الموارد البشرية و القوى العاملة 1-1الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .56،ص  2007،  1ة،الطبعة ،الدار اجلامعية للنشر،اإلسكندري"املورد البشري:مدخل لتحقيق امليزة التنافسية"مصطفى حممود أبو بكر، المصدر :
 .سنة  25-15ختتلف حدود سن العمل من تشريع اآلخر مابني   *

 .و األمراض املزمنة أو املستعصية  العاهاتكذوي  **

 .مثل الطلبة يف املراحل الدراسية و نزالء السجون و املؤسسات الصحية و االجتماعية ***

 .سواء العاملون حلساهبم او حلساب غريهم, و العاملون باجر او دون اجر ****

 السكان

راغبة قادرة و غري باحثة و غري 
 ***يف العمل

 قادرة و راغبة يف العمل

 *يف سن العمل

 ****مشتغلون

 خارج سن العمل

 متعطلون 

قوى بشرية غير قادرة على  قوى بشرية قادرة على العمل
 العمل**
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 أو العمالة خارج الذين أولئك املتعطلني او املشتغلني األفراد يف تتمثل البشرية الطاقة أو املوارد أن هذا من يتضح و
 ينذال العمل أصحاب و،األطفال و،للدراسة املتفرعني الطلبة كل من اخلرية الفئة هده ضمن يدخل حيث،التعطل

 .عمال يؤدون ال املعاش على احملاولني و،العمل على قادرين العاهات الغري  ذوي و،بأنفسهم عمال ميارسون ال

 كنظام البشرية المواردالفرع الثاني :    

 من يتكون،الفكرية املادية خصائصه له نظام باعتبارها املنظمة مستوى على البشرية املوارد إىل النظم ملدخل وفقا
 األساسية املكونات تلك تتمثل و مستمرة و  متكاملة بصورة بينها فيما املتفاعلة و املرتابطة األجزاء من جمموعة
 هذهل التعرض ميكن ،املخرجات و ،العمليات و ،املدخالت من كل يف آخر نظام كأي البشرية املوارد لنظام

 1:التايل النحو على الثالثة املكونات

 :المدخالت1-     

 :املعلومات و البيانات و االفراد من كل يف البشرية املوارد لنظام املدخالت عناصر تتمثل و 

 : يف يتمثل الذي و للمنظمة املتاح البشري العنصر به يقصد و :فراداأل1-1

 ؛معينة زمنية نقطة عند احلالية العمالة يف املتمثل و املنظمة لدى املتاح البشرية املوارد خمزن •

 عليها احلصول ميكن اليت و احمليطة البيئة يف املتاحة العمالة يف املتمثلة و عليها احلصول ميكن اليت العمالة •
 ؛معينة اجراءات و سياسات خالل من

     البشرية املوارد بنظام اخلاصة العمليات كل ساسأ هي املعلومات و البيانات تعترب :املعلومات و البيانات1-2
 :منها عديدة جوانب املعلومات و البيانات هذه ختطى و العمليات هذه تتوقف املعلومات و البيانات هذه بدونو 

 ؛اجنازها يراد اليت األنشطة نوع و حجم •

                                                           
1
 .58-56،مرجع سبق ذكره،ص صمصطفى حممود أبو بكر - 
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 ؛خمتلفة ختصصات و وظائف ومهن  صورة يف املختلفة ، التنظيمية الوحدات و املستويات يف العمل قوة •

  ؛احلالية عمالاأل داءأ مستوى توصيف و النمطية داءاأل مستويات •

 ؛املنظمة يف املتاحة مكانيات التدريبية اإل •

 ؛ الثقافية و االجتماعية و الصحية اخلدمات و احلوافز و جوراأل نظمةأ •

 ؛ املطبقة االجراءات و اللوائح و االدارية نظمةاأل •

 . املنظمة يف املستخدمة التكنولوجية اخلصائص و مناطاأل •

  :النظام عمليات-2     

 هدافاأل على للحصول النظام مدخالت على إجراءها يتم اليت االجراءات جمموعة يف العمليات هذه تتمثل و  
 :1هي اساسية عمليات ربعأ البشرية املوارد نظام يتضمن و املطلوبة املخرجات وأ

 ؛ البشرية املوارد ختطيط •

 ؛ البشرية املوارد تعيني و اختيار •

  ؛البشرية املوارد تنمية و تدريب •

 . عليها احملافظة و البشرية املوارد صيانة •

 و املدخالت حيث متكامال فرعيا نظاما متثل األربعة العمليات هذه من عملية أي أن بالذكر جدير هو ومما
 . البشرية للموارد الكلي النظام داخل املخرجات و العمليات

 

                                                           
1
 .58،مرجع سبق ذكره،ص مصطفى حممود أبو بكر - 
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 :المخرجات-3     

 حيث ، هبا البشرية املوارد خصائص و تركيبة يف املنظمة مستوى على البشرية للموارد الكلي النظام خمرجات متثل
 حتدد ما عادة اليت و معينة اجتاهات و مهارات و قدرات و امكانية يف اخلصائص تلك و الرتكيبة هذه تتمثل

 املنظمة حتققه ما مث من و االفراد حيققها اليت االنتاجية و االداء مستويات

 البشرية الموارد لفعالية الرئيسية المحدداتالمطلب األول : 

 الرئيسية لفعالية املوارد البشرية يف عنصرين أساسيني مها :احملددات ميكن تلخيص أهم 

 البشرية الموارد كو سل على تأثيرها و ؤسسةالم ثقافةالفرع األول :     

تعترب الثقافة من أهم املؤثرات على سلوك وأداء املوارد البشرية يف املنظمة حيـث تعترب األساس لفهم مواقف األفراد 
وإدراكهم وحتفيزهم وكذا إرشادهم يف مواجهـة الـضغوط والتغريات البيئية، كما يرى البعض أن جمال سلوك 

 :1املوظفني وسلوكهم بالعملأداء  املنظمات يهتم بشكل أساسي بتأثري الثقافة على 

 :التنظيمية الثقافة تعريف -1     

 مكتوبة غري تكون قد اليت و املنظمة افراد بني املشرتكة التفكري طرق و املفاهيم و املعتقدات و القيم جمموعة هي
 .املنظمة يف اجلدد لألفراد تعليقها يتم و تكوينها يف فرد كل يشارك و هبا الشعور يتم

 :التنظيمية الثقافة خصائص -2     

 :2أعاله ان ثقافة املنظمة تتصف باخلصائص التالية ذكر مما يتضح

                                                           
االقتصادية وعلوم "، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف" علوم جتارية"، كلية العلوم تأثري الثقافة التنظيمية على أداء املوارد البشرية إلياس سامل،" - 1

    على املوقع اإلكرتوين: 82،ص 2006 التسيري والعلوم التجارية، جامعة حممد بوضياف باملسيلة،
seddik%20amina.pdf-ouargla.dz/master/pdf/master-http://bu.univ  

            25/04/2015تاريخ اإلطالع: 
2
 .79-77،مرجع سبق ذكره،ص صمصطفى حممود أبو بكر - 

http://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/master-seddik%20amina.pdf
http://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/master-seddik%20amina.pdf
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  و العناصر الفرعية اليت تتفاعل مع بعضها أالثقافة نظام مركب: حيث تتكون من عدد من املكونات
القيم  ) املعنويتشمل ثالثة عناصر: اجلانب البعض يف تشكيل ثقافة اجملتمع او املنظمة او ثقافة املديرين 

و األدب و  ،عادات و تقاليد أفراد اجملتمع ) اجلانب السلوكي ، ( و األخالق و املعتقدات و األفكار
عضاء اجملتمع من أشياء أكل ما ينتجه  ) و اجلانب املادي ،و املمارسات العملية املختلفة( ،الفنون

 ( ىل ذلكإملموسة كاملباين و األدوات و األطعمة و ما 
 تسليمها لألجيال  جيال املنظمة علىأافة نظام تراكمي متصل و مستمر: حيث يعمل كل جيل من الثق

 الالحقة  و يتم تعليمها و توريثها عرب االجيال عن طريق التعلم و احملاكاة. 
  نسجام بني عناصرها ىل خلق اإلإالثقافة نظام متكامل: فهي بكوهنا "كل مركب" تنتجه باستمرار

ثره على باقي أأن ينعكس  جيبحد جوانب منط احلياة ال أي تغري طرأ على أو من مث ف ،املختلفة
 مكونات النمط الثقايف.

 :1ثير الثقافة على سلوك المنظمة و العملين بهاأت -3     

 توجهات املنظمة و العاملني هبا: -3-1

ن الثقافة قد تكون متوافقة أىل الطريقة اليت تؤثر هبا الثقافة يف عملية حتقيق االهداف حيث إتشري التوجهات      
مع أهداف املنظمة او تكون غري متوافقة مع تلك األهداف و من مث فان الثقافة قد تدفع املنظمة إىل حتقيق 

 .أهدافها أو تدفعها بعيدا عنها 

  :اإلنتشار  -3-2

ة اليت يشارك هبا أعضاء املنظمة يف تشكيل القيم التنظيمية السائدة و مدى انتشارها يشري االنتشار إىل الدرج
 .بينهم و يعترب تبين ثقافة املنظمة بشكل كثيف و متسع األساس للثقافة القوية 

 
                                                           

1
 .85-83،مرجع سبق ذكره،ص صمصطفى حممود أبو بكر - 
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 القوة: -3-3

 .تشري قوة الثقافة إىل تأثريها يف أعضاء املنظمة فالعديد من املنظمات السياسية متتلك قوة اإلرغام على أعضاءها  

 املرونة: -3-4

تسمح الثقافة املرنة للمنظمة و العاملني هبا التكيف مع الظروف املتغرية و االزمات الطارئة و يوجد عدد من  
 افة التنظيمية منها: الوسائل تستخدم لتحقيق مرونة الثق

 تعيني مدير مسؤول عن االستفسار عن األحداث و يكون على دراية كاملة باملنظمة، 
  ميكن تدعيم املرونة من خالل التدريب املستمر فمع التدريب يستطيع أعضاء املنظمة تعلم العديد من

 . األعمال و املهارات

 لتزام:اإل -3-5

لتزام إىل الدرجة اليت يكون تؤثر ثقافة املنظمة يف درجة االلتزام و االنضباط اليت يظهرها أعضاء التنظيم و يشري اإل 
 .هدافهاأفيها أعضاء املنظمة مستعدين لبذل اجملهود لتحقق 

 د البشريةر ضغوط العمل و تأثيرها على سلوك الموا الفرع الثاني :   

يت يعاين منها العاملون هي شيوع درجة عالية من الضغط يف بيئة العمل و مهما تكن ن احلالة السائدة اليوم الإ
أسباب الضغط و تأثرياهتا فهو قائم يف اغلب املنظمات و أصبح واحدا من جماالت االهتمام الرئيسية يف دراسة 

 .1السلوك التنظيمي 

 

 

                                                           
1
 .132،مرجع سبق ذكره،ص مصطفى حممود أبو بكر - 



 الفصل األول                                                                    إدارة الموارد البشرية
 

 
25 

 تعريف ضغوط العمل:  -1     

اليت يكون فيها الفرد كرد فعل لتعرضه جملموعة من املسببات املتواحدة يف بيئة هي احلالة النفسية و اجلسمانية 
 .العمل

 :الشكل التايلتكمن مسببات ضغوط العمل يف  :مسببات ضغوط العمل -2     

 : مسببات ضغوط العمل2-1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .133ص،  2007،  1،الدار اجلامعية للنشر،اإلسكندرية،الطبعة "املورد البشري:مدخل لتحقيق امليزة التنافسية"مصطفى حممود أبو بكر، :المصدر
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دائه و تنمية مهاراته أىل حتسني إع الفرد فدىن لدهم توفر حد معني من ضغوط العمل لكي يتوفر احلد األمن األ
بتكارية و من اخلطورة تزايد ضغوط العمل عن هدا احلد االدىن بصورة كبرية ملا ينتج عنها من حالة بداعية اإلاإل

 .مراض النفسية و اجلسمانيةاألر و غريها من وتمليئة بالقلق و الت

 : 1العوامل الوسيطة للضغوط -3     

املعامل الشخصية: تتمثل الشخصية يف جمموعة السمات و اخلصائص املستقرة نسبيا و اليت تشكل نواحي  3-1
 .التشابه و االختالف يف سلوك االفراد

اىل املدى الذي يشعر فيه الفرد القدرة على حتمل الغموض: يشري هذا اجلانب من السمات الشخصية -أ  
 .بالراحة عند مواجهة املواقف الغامضة

حداث اليت تواجهه يف األ لىنه ميتلك قدرا من السيطرة عأرد بمراكز التحكم يف الشخصية: كلما شعر الف-ب  
الن يظهر  قل احتماال إلدراك املواقف باهنا مصادر للتهديد او للضغوط و من مث فانه اقل احتماالأحياته فانه 

 مناذج سلوكية سلبية او معاكسة.

 :ان جتد الشخصية تتصف ب منط السلوك الشخصية: ميكن  3-2

 ؛ حماولة اجناز اكرب قدر من املهام يف اقل فرتة ممكنة 
 ؛ اإلقدام و الطموح و التنافس و اجلرأة  
  ؛حبث االخرين على اجنازها يتعهدون به 
  االشياء و اإلحداثدائما يف صراع مستمر مع الناس و . 

ن يغري نوعية العمل يف نفس املنظمة و ينتقل اىل ادارة اخرى او أدارة الضغوط: هو إاملداخيل الفردية ملنع و  2-3
 خرى.أفرع اخر او يرتك العمل باملنظمة و يبحث عن فرص عمل بديلة يف منظمات 

                                                           
1
 .156-154،ص صمرجع سبق ذكره  ،مصطفى حممود أبو بكر - 
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 المبحث الثاني : مدخل إلى إدارة الموارد البشرية

د يف املنظمة أحد عناصر مدخالت املنظمة اليت تساهم مع مدخالت املنظمـة األخرى يف احلصول على يعترب األفرا
خمرجات املنظمة املتمثلة يف وحدات أو خدمات منتجة ، و يشرتك مع األفراد املوارد املادية األخرى من آالت ، 

يف احلصول على تلك املخرجات ، و ميكن رفع إنتاجية املنظمة حبسن استخدام و إدارة كل من  اخلمباين ...
املوارد البشرية و املوارد املالية ، و لـذلك ينبغي على كل املنظمات االهتمام بإدارة املوارد البشرية حىت تعمل على 

 . زيادة إنتاجيتهـا

 و التطور التاريخي لها المطلب األول : مفهوم إدارة الموارد البشرية

 مفهوم ادارة الموارد البشريةالفرع األول :    

دارة املسؤولة عن زيارة فاعلية املوارد البشرية يف املنظمة لتحقيق  تلك اإل"هنا أدارة املوارد البشرية تعرف على إ
 .1"هداف الفرد و املنظمة و اجملتمعأ

 ،و يشمل ذلك عملية ختطيط القوى العاملة باملؤسسة ،استخدام القوى العاملة باملؤسسة "و يف تعريف اخر هي
و تقدمي اخلدمات االجتماعية و  ،العالقات الصناعية ،املرتبات ،التعويض ،التنمية ،تقييم االداء ،التعيني ،االختيار

 .2"التدريب ،وى العاملةختطيط الق ،الصحية للعاملني و هي تشمل الوظائف التالية: حتليل التنظيم

جل حتقيق اهداف أهنا هتتم بتنمية قدرات و مواهب للعاملني من أ "كما عرفها عبد اهلل حسني اجلوهر على  
و عليها فان مسؤولية ادارة االفراد هي هتيئة الظروف املالئمة حلفز العاملني على البدل و العاء و خلق  ،املشروع 

 . 3"سيق بني االهداف اخلاصة باألفراد و االهداف العامة للشركةجو من التفاعل و التعاون و التن

                                                           
1
 .10 ،مرجع سبق ذكره ،صالصرييفأسامة كامل،حممد  - 

2
 .17-16،ص ص  2006، 1 ،الطبعةالدار اجلامعية،اإلسكندرية،"اإلجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية"صالح الدين حممد عبد الباقي،- 

3
 .82،ص  2001،  1 اإلسكندرية،الطبعة،مؤسسة شباب للنشر،"إدارة املوارد البشرية"عبد اهلل حسني جوهر،- 
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تعترب ادارة املوارد البشرية نشاط اداري مستغل عن وظائف االدارة االخرى و "لنظمي شحادة  خرآو يف تعريف 
 احلكمة يف ذلك ان ادارة املوارد البشرية ختتص كما هو موضح من امسها بالعنصر البشري على وجه التحديد و

هذا بدوره جيعل هلذه االدارة موقع موقع مميز يف اهليكل التنظيمي للمنشاة و ذلك اهنا ختتص باحلصول على تعاون 
 .1"االفراد و الوصول اىل االهداف و النتائج من خالل جهود االخرين

ضع االجتاه و ن يتم و أجزء من العملية اليت تساعد املؤسسة على حتقيق اهدافها و هكذا مبجرد  "كما تعرف اهنا
هداف للشركة و تطويرها اىل خطط فعلية و من غري أضع و فان املرحلة الثانيا تتمثل يف  ،االسرتاتيجية العامة

 .2"شخاصن يتم حتقيق االهداف دون توافر املوارد املطلوبة و اليت تشمل بالطبع على األأاملمكن 

بشرية العاملة من حيث النوع و العمر مبا يتالءم مع ى الو تعين احلصول على الق"ن ادارة املوارد البشرية أكما 
 .3"هدافها و اجناز اسرتاتيجيتها احملددة أحاجة املنظمة املعنية لفرض حتقيق 

هي جمموعة الفعاليات التخطيطية و التنظيمية و الرقابية املتعلقة بتهيئة العاملني للجهاز احلكومي و كما " 
 .4"حقوقهم و واجباهتم للنظم و التشريعات و اللوائح املعدةاستخدامها و رفع كفاءهتم و حتديد 

أهم الوظائف اإلدارية يف املنشاة وهي ال تقل من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن إدارة املوارد البشرية هي " 
الكفاءة كالتسويق واإلنتاج واملالية وكذلك ألمهية العنصر البشري وتأثريه على   ئف األخرىأمهية عن باقي الوظا

 " .  اإلنتاجية للمنشأة

 المراحل التاريخية لتطور وظيفة ادارة الموارد البشريةالفرع الثاني :    

دارة املوارد البشرية و تطورها على شكل مراحل و حقبات زمنية مند قيام الثورة الصناعية و إميكن عرض نشأة 
 .لفية الثالثة على اعتبار ان الفرتة قبل الثورة الصناعية مل يكن هناك شيئ يدعى باملصنع او االدارة حىت مطلع األ

                                                           
1
  .4،ص  2000،  1 الطبعة،عمانللنشر، صفاء،دار "إدارة املوارد البشرية"نظمي شحادة و آخرون، - 

2
 .10،ص 2006، 2الفاروق للنشر،مصر،الطبعةدار "،إدارة املوارد البشريةباري كشواري،" - 

3
 .20،ص 2007، 1"،دار امليسرة للنشر،عمان،الطبعةإدارة املوارد البشرية،"و آخرون خيضركاظم محود - 

4
 .11،ص 2006، 1"،داركنوز املعرفة للنشر،األردن،الطبعةإدارة املوارد البشرية"زيد منري عبوي، - 
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 1-   :مرحلة الثورة الصناعية 

عند قيام الثورة الصناعية يف منتصف القرن التاسع عشر مل يكن آنذاك شيئ يف املنظمات الصناعية بدءا بادارة 
يحات تظهر بني احلني و االخر يف البلدان الصناعية و يف اروبا و الواليات املوارد البشرية لكن كانت هناك ص

 .1املتحدة االمريكية تنادي بضرورة االهتمام بشؤون العمال يف املصانع و حتسني امورهم املعيشية و الصحية

 2- :مرحلة القرن العشرين 

 :2رت على ادارة املوارد البشرية امههاأثحدات أشهدت هذه املرحلة عدة 

يف تنبيه  ظهور حركة االدارة العلمية اليت تزعمها تايلور و فايول و جانت و جلربت و غريهم و اليت كانت سببا
اىل استخدام االساليب العلمية يف االدارة العليا يف املنظمات اىل امهية وظيفة ادارة املوارد البشرية و إيتمالتهم 

 .النقابات هلذه احلركة على اهنا هتديد هلم جيب مقاومتهعالج مشكالت االفراد و لكن كان رد فعل 

 3- :مرحلة نهاية القرن العشرين و بداية القرن الحادي عشرين 

دارة املوارد البشرية بتطورات ملحوظة متيزت التعبريات البيئية اليت شهدها إن اتصفت د اآلحلمن القرن املاضي و 
دى اىل تتسم باملعامل أفة قبال و اليت اترت على املوارد البشرية مما العصر الراهن خبصائصها الفريدة مل تكن معرو 

 التالية:

 ؛زيادة االهتمام بإدارة املوارد البشرية -
 ؛تأثري التطورات و التغريات اخلاصة على جمموعة كبرية من السياسات و االجراءات املرتبطة بالعاملني -
 ؛زيادة االهتمام امللحوظة باجلوانب العلمية املتعلقة باألداء  -
 ؛دارة اجلودة الشاملة إالرتكيز على اجلودة مما ادى اىل بروز فلسفة  -
 .هم االفرازات الفكرية و الفلسفية للتعامل مع القوى البشريةأبروز ظاهرة التمكني للعاملني و هي احدى  -

                                                           
1
 .42،ص 2005، 1"،دار وائل للنشر،عمان،الطبعة إدارة املوارد البشرية:بعد إسرتاتيجيعمر وصفي عقيلي،" - 

2
 . 23،  22مرجع سبق ذكره،ص ص ،خيضركاظم محود و آخرون - 
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و  ،ملا آل اليه التغيري االقتصادية االجتماعي و الثقايف و التكنولوجيه املالمح شكلت تطورات ملحوظة ذه لج
 .سهمت بصورة فاعلة بالنهوض املستهدف إلدارة القوى البشريةأغريها من التطورات اليت 

 

 و أهدافها همية ادارة الموارد البشريةالمطلب الثاني : أ

 همية ادارة الموارد البشريةأالفرع األول :    

املدارس العلمية قي االدارة على امهية االنسان و امهية الفعاليات اليت تتعلق بتوفريه و استخدامه و  تؤكد كافة
 .احلفاظ عليه و تطويره

 :1نظرة اتباع مدرسة العمليات االدارية الى الموارد البشرية -1     

البشرية واحدة من الوظائف اخلمسة  يعترب اتباع مدرسة العمليات االدارية و رائدها هنري فايول االهتمام باملوارد
االساسية الضرورية للبقاء أي منظمة تقوم باعمال حية و ناجحة فهو حيددون هذه الوظائف الضرورية للبقاء 

التمويل)أي ادارة املوارد البشرية( االدارة و التوظيف أي ادارة  ،التسويق ،بكوهنا تشمل وظيفة العمليات )االنتاج(
ي من هده الوظائف يؤدي اىل انقراضها بالنسبة للموارد ا يرون ان امهال منظمة االعمال ألاملوارد البشرية كم

 امسوها بالتوظيف لكوهنم يركزون على ما يتعلق بالتوظيف خاصة حتديد العاملني املطلبية و تعيينهم  ،البشرية

 نظرة اتباع مدرسة المنظومة الى الموارد البشرية: -2

حد املوارد االساسية لإلقامة و عمل أي منظومة اجتماعية حية مفتوحة أاملورد البشري هو تباع املدرسة بان إيرى 
و مفتعلة كما هو احلال بالنسبة ملنظمات االعمال فهم حيددون املوارد الضرورية لتكوين و بقاء هذه املنظومات 

كما حيددون العمليات االساسية للتعامل مع   لتشمل املوارد املالية و املادية و املعلوماتية باإلضافة اىل املورد البشري

                                                           
1
 . 18،  17،ص ص  2007، 3"،دار وائل للنشر،األردن،الطيعةإدارة املوارد البشرية:إدارة األفرادسعاد نائف الربنوطي،" - 
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أي من هده املوارد بكوهنا تشمل كل ما يتعلق باقتناء املورد و استخدامه يف حتقيق خمرجات املنظومة  صيانته و 
 .احلفاظ عليه

 نظرة اتباع المدرسة السلوكية الى الموارد البشرية: -3

ساسية و يضيفون اىل ذلك افرتاضات مدرسة املنظومة حول خصائصها األدارة يعتمد اتباع املدرسة السلوكية يف اإل
اعتبار سلوك العاملني عموما هو جوهر العمل االداري و هم خيتلفون عن اتباع مدرسة العمليات االدارية فاتباع 

فهم يرون هذه اخلرية يرون بان جوهر العمل االداري هو عمليات التخطيط و التنظيم و الرقابة و التوجيه لذلك 
بانه جيب ان يركز تأهيل من يصبح اداري على تعليمه كيف يهتم هبذه الفعاليات اما اتباع املدرسة السلوكية فريون 
ان جوهر التأهيل االداري جيب ان يرتكز على التأكد من ان أداء جمموع العاملني لعملهم اختادهم للقرارات اليت 

ن هذا يتحقق فقط اذا كانت املنظمة مصممة لتوفر للعاملني فيها نوعية تؤدي اىل بقاء و منو املنظمة كما يرون با
 .حياة عمل تثريهم 

دارة تتأكد من متتع املنظمة بنوعية حياة عمل تثري العاملني كما يهتمون بتحديد إو عليه فاإلدارة العلمية هي 
 .خصائص املنظمة اليت توفر حياة عمل مثرية

 :1ية فيما يليتكمن أمهية إدارة املوارد البشر 
 ؛ هتتم باملوارد الرئيسية يف املنظمة و هم األفراد -
 ؛ ال توجد مؤسسة دون إدارة موارد بشرية -
 ؛ تقوم بتطوير مهارات األفراد العاملني باملؤسسة -
 ؛ تصنع اخلطط املناسبة للتدريب -

                                                           
اإلقتصادية و علوم دويل، كلية العلوم "،امللتقى أثر اإلبداع اإلداري يف حتسني مستوى أداء إدارة املوارد البشريةطالل نصري و جنم العزاوي،" - 1

 ، على الوقع اإللكرتوين:19/05/2011،جامعة البليدة،التسيري

  أثر-اإلبداع-اإلداري-على-حتسني-مستوى-أد-http://iefpedia.com/arab /27326  ، تارخ اإلطالع:2015/04/25.        

 

http://iefpedia.com/arab%20/أثر-الإبداع-الإداري-على-تحسين-مستوى-أد-27326
http://iefpedia.com/arab%20/أثر-الإبداع-الإداري-على-تحسين-مستوى-أد-27326
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 ؛ تقوم بدراسة مشاكل األفراد ومعاجلتها -
 . ختتار األفراد املناسبني لشغل الوظائف -

 : 1ن املشاكل اليت تواجه البشرية تكمن يفأو يرى مسري حممد 

  ؛تعيني الشخص الغري مناسب للوظيفة 
 ؛املعاناة من معدل دوران وظيفي مرتفع 
  ؛عدم اقدام العاملني على بذل قصارى جهدهم يف العمل 
  للمسائلة القانونية نتيجة التمييز غري موضوعي بني العاملني او نتيجة عدم التطبيق السليم تعرض املنظمة

 ؛لقوانني الصحة و السالمة املهنية 
  ؛عدم رض العاملني عن مرتباهتم و اجورهم مقارنة بغريهم يف املنظمة 
 ؛تدين فعالية العاملني نتيجة عدم التدريب الكايف 
 عدم االلتزام بقوانني العمل. 

هكذا من خالل االملام بأهم اركان االدارة السليمة للموارد يكون بإمكان املنظمة جتنب الكثري من املشكالت  و
فاالهم من ذلك هو حتقيق اهداف  ،السابقة و لكن ليس هذا هو السبب الوحيد لدراسة ادارة املوارد البشرية

بدا للمدير مبفرده و أو لن يأيت ذلك  ،اجناز االعمالاملنظمة من خالل االخرين و احلصول على النتائج املرجوة و 
امنا عليه دائما ان يعمل على حتقيق اهداف املنظمة و زيادة فعاليتها من خالل االخرين أي من خالل املوارد 

 .البشرية باملنظمة

 

 

 
                                                           

1
  2006، 1"،جامعة القاهرة،مصر،الطبعةإدارة املوارد البشرية:املفاهيم و اجملاالت و اإلجتاهات اجلديدةحممد عبد الوهاب و ليلى الربادعي،"مسري  - 

 . 15،  14،ص ص 
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 هداف ادارة الموارد البشريةأالفرع الثاني :    

و مبعىن اخر أ ،املنظمة يف حتقيق النجاح من خالل االفراد العاملني هباىل مساعدة إهتدف ادارة املوارد البشرية  
 :1تكمن االهداف االسياسية الدارة املوارد البشرية فيما يلي وزيادة فعالية املنظمة 

 ؛حتقيق االداء املتميز من خالل البشر  
 ؛زيادة حتفيز العاملني و التزامهم و انغماسهم يف العمل  
  ؛التنافسية لراس املال البشري يف املنظمةحتقيق امليزة 
 ؛ادارة املعرفة 
 ؛استقطاب و تعيني افضل العناصر 
 ؛تنمية املوارد البشرية 
 ؛تقدير العاملني و مكافئتهم على اعماهلم و اجنازاهتم 
 خلق مناخ يشجع على االنسجام و االنتاجية بني االدارة و العملني. 

 :  2الشاملة يف املؤسسات هوإن اهلدف من تطبيق إدارة اجلودة 
 الطريقة الصحيحة من أول مرة وهذاخفض التكاليف  : إن اجلودة تتطلب عمل األشياء الصحيحة ب 

 يعين تقليل األشياء التالفة أو إعادة إجنازها وبالتايل تقليل التكاليف؛
  تقليل الوقت الالزم إلجناز املهمات للعميل : فاإلجراءات اليت وضعت من قبل املؤسسة إلجناز اخلدمات 

للعميل قد ركزت على حتقيق األهداف ومراقبتها وبالتايل جاءت هذه اإلجراءات طويلة وجامدة يف كثري من 
 األحيان مما أثر تأثرياً سلبياً على العميل؛

 باجلودة اإلهتمام عدم إن ، العمالء رغبة حسب واخلدمات املنتجات بتطوير وذلك:  اجودة حتقيق  

                                                           
1
 16-15مرجع سبق ذكره،ص ص  ،مسري حممد عبد الوهاب و ليلى الربادعي - 

اإلقتصادية و علوم كلية العلوم  "،امللتقى دويل،إدارة اجلودة الشاملة مدخل اسرتاتيجي للتغيري التنظيمي يف منظمات األعمال ،"شنيين عبد الرحيم - 2
، تاريخ  :content-iefpedia.com/arab/wp//http.على املوقع اإللكرتوين:12،13،ص 2011ماي  19،جامعة اجلزائر ،التسيري

 .25/04/2015اإلطالع:

http://iefpedia.com/arab/wp-content
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 .اخلدمات هذه من املستفيدين شكوى زيادة وبالتايل املراقبة أعمال وزيادة املهام وإجناز ألداء الوقت لزيادة يؤدي
 كما نستطيع ان نقسم اهداف ادارة املوارد البشرية اىل قسمني:

  ؛تكوين قوة عمل متجانسة 
  ؛تكوين قوة عمل منتجة و فعالة كفؤة 
 ؛ تكوين قوة عمل مستفردة و منتظمة 
 ؛ تنمية قدرات و امكانيات املوارد البشرية  
 حتقيق االنتماء و الوالء من املوارد البشرية للمنظمة . 

 .فهذه االهداف حتقق مصاحل املنظمة أي من وجهة نظر اصحاب العمل

 :1 االفراد انفسهم و هيو لكن هناك اهداف اخرى حتقق مصاحل

  ؛توفري فرص عمل مناسبة لقدرات االفراد و مهاراهتم 
  ؛توفري مناخ عمل اجيايب و مريح تسوده العدالة 
 ؛ توفري االرشاد و التوجيه الذي يقي الفرد من االخطاء 
  ؛تعويض العاملني عن جهودهم تعويضا عادال و مكافئا 
  ؛توفري فرص التقدم الةظيقي و النمو املستمر يف العمل 
  ؛تقدمي خدمات و اشكال الرعاية املناسبة 
 توفري القدر املناسب من االستقرار و االمان يف العمل . 

ن اهلدف االساسي إلدارة املوارد البشرية هو تزويد املنظمة مبوارد بشرية فعالة و تطوير االفراد تطويرا يليب أكما 
 :2هتم و احتياجاهتم املنظمة و ينبثق عن هذا اهلدف جمموعة من االهداف هيرغبا

                                                           
1
 .10،ص  1998، 1"،دار الغريب للنشر،مصر،الطبعةإدارة املوارد البشريةعلي السلمي ،" - 

2
 4،ص 2003، 1"،دار صفاء للنشر،عمان،الطبعة إدارة املوارد البشرية علي حممد ربابعة، " - 
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 أي تطبيق اهداف اجملتمع بتشغيل االفراد حسب قدراهتم مما يسمح بالتطور و النمو  هداف االجتماعية:األ 
 .طبقا لتشريعات و قوانني العمل و خلق جو مريح هلم و محايتهم من االخطار 

 بقية الفروع يف املنظمة و تتقدمي النصح أي تؤدي وظيفتها بشكل مرتابط مع   هداف التنظيمية:األ
 . واإلرشاد فيما يتعلق بشؤون األفراد يف املنظمة

 إدارة املوارد البشرية  بالوظائف اخلاصة هبا و املتعلقة باألفراد العاملني يف املنظمة  قيام هداف الوظيفية:األ
 وفقا حلاجاهتا .

 إشباع رغبات وحاجات األفراد,كوهنم عنصرا مهما يف العملية اإلنتاجية. أي االنسانية:هداف األ 
 

 و الترابط فيما بينهم وظائف إدارة الموارد البشريةالمطلب الثالث : 

 وظائف إدارة الموارد البشريةالفرع األول :    

 :1ميكن تصنيف الوظائف األساسية اليت تقوم هبا إدارة املوارد البشرية إىل ثالث جمموعات رئيسة هي 

 المجموعة األولى: -1      

 وهي تشمل الوظائف التالية:،هتدف هذه اجملموعة إىل زيادات القدرة على األداء 

إىل حد كبري على مدى مالئمة الوظيفة  االختيار والتعيني: فمن املعروف أن جناح الفرد يف عمله يتوقف -1-1
 للمواصفات اليت ميتلكها.

 التدريب: فمن خالله يتم نقل القدرات واملهارات يزيد من إنتاجية الفرد. -1-2

برامج الصحة  والسالمة  املهنية : وذلك من خالل هتيئة الظروف املناخية املناسبة يف العمل  يساعد على  -1-3
 زيادة األداء.

                                                           
1
 .13 ،صمرجع سبق ذكره ،أسامة كامل،حممد الصرييف - 
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 المجموعة الثانية :  - 2     

 : 1وهي هتدف إىل زيادة الرغبة يف العمل  وتشمل على الوظائف التالية

القيادة واألشراف: وذلك من خالل مساعدة الرؤساء لكي يصبحوا قادة إداريني ناجحني  جيب خلق  -2-1
 جو التفاهم و املشاركة بينهم وبني رؤسائهم .

 خالل توفري املعاملة احلسنة للعاملني و مساعدهتم يف حل مشاكلهم.العالقة اإلنسانية :  و ذلك من  -2-2

 التحفيز :وذلك من خالل إجياد دافعية عالية ورغبة قوية يف العمل لدى العاملني. -2-3

التعويضات املباشرة: وذلك من خالل اعداد خطة  وسياسة سليمة للرواتب  واالجور يف ظل تنفيد  -2-4
 . عملية تقييم الوظائف

 المجموعة الثالثة:  -3     

 هدافها و تشمل على الوظائف التالية:أوىل و الثانية يف حتقيق ىل مساعدة اجملموعة األإو هي هتدف 

 ؛ تصميم و حتليل العمل 
 ؛ ختطيط القوى العاملة 
 ؛ استقطاب القوى العملة 
 ؛ االتصال 
 ؛ قياس و تقييم اداء العاملني 
 ؛ النظام التأدييب 
 النقل الوظيفي. 

                                                           
1
 .14 ،ص، مرجع سبق ذكره  أسامة كامل،حممد الصرييف - 
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و يوضح الشكل التايل هذه اجملموعات الثالث موضحا مقدار ما ستهم به ادارة املوارد البشرية يف حتقيق الكفاءة 
  : االنتاجية املرتفعة و خفض تكلفة العمل و بالتايل اهداف املنظمة و العاملني هبا

 دارة الموارد البشريةإ: وظائف 3-1الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .15 ،ص1،2006،دار الوفاء للطباعة ،البحرين،الطبعة "إدارة املوارد البشرية"أسامة كامل،حممد الصرييف، : املصدر

انخفاض -
 تكلفة العمل

معدل -
 دوران العمل

الغياب عن -
 العمل

كفاءة 
انتاجية 
 مرتفعة

االندماج -
 في العمل

 

الرضا عن -
 العمل

 

داء جيدأ-  

 

سلوك  -
 سليم

الرغبة 
القدرة×  

 مجموعة 

 وظائف 

 الرغبة

 مجموعة

وظائف 
 المساعدة

 

 

 مجموعة

 وظائف

  القدرة

 وظائف

ادارة    

 الموارد 
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تحسين نوعية -
 حياة العامل

إشباع رغبات -
 العاملين



 الفصل األول                                                                    إدارة الموارد البشرية
 

 
38 

 الترابط و التكامل بين وظائف ادارة الموارد البشريةالفرع الثاني :    

مدير املوارد البشرية على عملية اختاد قرارات مستمرة تتمثل يف انشطة التخطيط و التنظيم و التوجيه تستند مهمة 
و الرقابة و هذه االنشطة متثل سلسلة مرتابطة و متشابكة منها يف االخر حىت ميكن حتقيق اهداف حمددة لفرتة 

و اليت يتوقف اداءها على جناح وظيفة ختطيط  فعلى سبيل املثال يعتمد النجاح يف اداء وظيفة جلب االفراد ،معينة
 و كذلك فان كفاءة التدريب تتوقف على مدى جناح قياس اداء العملني... اخل،القوى العاملة 

ن اغفال هذا الرتابط و التكامل ينتج عنه الكثري من املشاكل و اليت يعاين من اجلها قطاع االعمال العام و أكما 
كما   ،اجور و برامج احلوافز مركزيا كمعزل عن باقي سياسات ادارة املوارد البشرية حيث يتم اعداد هيكل،اخلاص 

 .1يتم ختطيط القوى العاملة بالطرق العلمية السليمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .16 ،صمرجع سبق ذكره ،أسامة كامل،حممد الصرييف - 
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 المبحث الثالث : متطلبات إدارة الموارد البشرية في المؤسسة

 وتأخذ اإلدارة فلسفة تكون ما بقدر وفعالة متقدمة فهي،  وفلسفتها اإلدارة فكر البشرية املوارد متطلبات تعكس
 إىل النظر من واألبعد,وأدائه سلوكه يف واملؤثرة البشري بالعنصر املتصلة االتجما خمتلف يف احلديثة باملفاهيم

 حصول إىل يؤدي مبا تطلباتامل هذه تتكامل حبيث ، الشامل املنظور ومن متكاملة بطريقة البشرية املواردمتطلبات 
 . كفاءة بأعلى للعمل ودفعها العناصر أجود على املنظمة

 
 مراحل توظيف الموارد البشرية في المؤسسة المطلب األول : 

يف حتديد احتياجات املنظمة من العنصر البشري مبجرد  التعرف على  ،املوارد البشرية  توظيفيتمثل الغرض من 
جراءات توفري هذه االحتياجات بافرتاض ان هناك طلب على إ ذيف اختا أهذه االحتياجات فان املنظمة تبد

ءات بوابة ممارسة نشاط و تعكس هدف االجرا ،مهارات و قدرات معينة تفوق عرض العاملة احلايل 
 .1االستقطاب

 الفرع األول : األستقطاب   

 االستقطاب : -1     

، كلما زاد عدد املتقدمني  ،وبطبيعة احلال  ،و حشد من طاليب الوظيفة ميكن االختيار من بينهم أاعداد مجع هو 
قد ال يكون  ،وظيفتني شاغرتني مللء طفق نفلو تقدم اثنا ،متكنت املنظمة من حتقيق درجة اكرب من االنتقائية 

 .هما نخر سوى تعيآلدى املنظمة بديل 

ميكن للمنظمة استخدام  اساليب مثل املقابالت او ، و عشرين طالبا للوظيفة أو لكن لو تقدم حنو عشرة 
 .2فضلاالختيارات للمفاضلة بينهم و اختيار أل

                                                           
1
 .93،ص  1،2001 "،دار الثقافة للنشر،عمان،الطبعة إدارة املوارد البشريةزاهد حممد الديري،" - 

2
 .106،  105مرجع سبق ذكره،ص ص ،مسري حممد عبد الوهاب و ليلى الربادعي - 
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 مصادر االستقطاب: -2     

   .الداخل ها أي منظمة لالستقطاب منليات متنوعة قد تعتمد عليآ: املصادر الداخلية: هناك مصادر و 2-1

 هم هذه اآلليات:أليات االستقطاب من الداخل: من آ -أ 

  الشاغرة على لوحة االعالنات املنظمة مع توظيع اهم املؤهالت املطلوبة و مواعيد االعالن عن الوظائف
 ؛العمل و االجر 

  فحص سجالت العاملني و اليت قد تكشف عن عاملني مؤهلني للوظيفة اجلديدة و يعملون يف وظائف
 ؛قل من مستواهم التعليمي او املهاري أ

  فبعض املظمات حتتفظ ببنوك للمهارات اليت ،ان وجدت ،فحص البيانات اخلاصة بالعاملني  باملنظمة
 ؛يتميزهبا كل عامل باملنظمة مما يسري عملية االختيار من بيتهم 

 زايا من سابق خربة هؤالء كوا املنظمة طوعية مع موازنة ما لذالك من مر ت الذين اعادة تعيني العاملني
باملنظمة و ثقافتها و اسلوب عملها .و ماله من عيوب مثل احتماالت التاثري السليب على معنويات 

 .العاملني الذين استمروا يف العمل و مل يرتكوا املنظمة 

 مزايا املصادر الداخلية: -ب

 هم املميزات املرتبطة باالستقطاب الداخلي مايلي:ألعل من 
  ؛ يؤدي اىل رفع معنويات العاملني عندها يرى العاملون ان املنظمة تقوم برتقية الكفاءاتانه 
  ان العاملني باملنظمة عادة ما يكونون اكثر التزاما باهداف باملنظمة و اكثر حرصا على على االستمرار يف

 ؛العمل هبا 
  ان املدير بامكانه اجراء تقييم ادق ملهارات املرشحني للوظيفة النه على سابق معرفتهم, و متت جتربتهم

 ؛يف اعمال اخرى 
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  ان العاملني من الداخل ليسوا حباجة اىل نفس القدر من التوجيه و التدريب مثل العاملني املرشحني من
 .اخلارج 

 ب املذكورة فتشمل ما يلي:هم العيو أعيوب املصادر الداخلية: اما  -جـ 

 ين يتقدمون لشغل الوظائف املعلن عنها مث ال حيصلون عليها قد يصابون ذان العاملني من الداخل ال
 ؛باإلحباط 

 ن املديرين قد يضطرون اىل مقابلة كل املرتشحني للوظيفة من داخل املنظمة مع العلم املسبق بعدم إ
 ؛وقت و اجلهدمما قد يسبب يف ضياع ال،صالحيتهم للتوضيف

 ؛ نه احيانا يصعب على العاملني تقبل املدير جديد هلم كان حىت وقت قريب يعترب زميل هلمأ  
 عدم التجديد و االبتكار هالوضع على ما هو علي ن هناك قابلية املرشحني من الداخل إلبقاءإ .  

 : صادر اخلارجيةامل 2-2

 :1تشمل املصادر اخلارجية لالستقطاب ما يلي

 ، االعالن وال: وسيلة: أ ة بعدين أساسيني مهاجيب مراعا ،االعالن: لإلعالن عن الوظائف الشاغرة باملنظمة -أ 
 .: اسلوب اخراج االعالن  ثانيا

ءا كانت اجلريدة اليومية او جريدة متخصصة او التلفزيون على نوعية ايعتمد قرار اختيار وسيلة االعالن سو 
اما القرار اخلاص بأسلوب اخراج االعالن فله امهية كبرية و  ،ملستخدمة من االعالنالوظائف املعلن عنها و الفئة ا

 ،االهتمام ،االنتباه ) aidaيلجا املتخصصون اىل استخدام دليل رباعي االبعاد يف اعداد االعالن يرمز له ب
 ( الفعل ،الرغبة

 الستقطاب من خالل االنرتنيت: اجته مؤخرا عدد كبري من اصحاب العمل اىل استخدام االنرتنيت كوسيلة ا -ب 

                                                           
1
 . 70،  69مرجع سبق ذكره،ص ص  ،مسري حممد عبد الوهاب و ليلى الربادعي - 
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 : 1لالستقطاب و يتم االعتماد على االنرتنيت او شبكة املعلومات  العاملية لالستقطاب و بطرق عدة منها

  ؛ وضع توصيف للوظائف الشاغرة على موقع املنظمة الراغبة يف االستقطاب  
 ؛ تنظيم ملتقى للتوظيف على الشبكة 
  توفري االمكانية الستقبال طلبات التوظيف. 

نواعها سواءا كانت عامة او خاصة مسامهة اجيابية أمكاتب التوظيف: تساهم مكاتب التوظيف على كافة  -جـ 
ليب التوظيف يف مبعىن تسهيل مهمة طا ،يف حتقيق االتصال بني املطلوب من الكفاءات املختلفة و املعروض منها

و التخصصات املختلفة او العكس حيث تسهل مهمة  ،التقدم لشغل الوظائف الشاغرة على كافة املستويات
 . املنظمة يف احلصول على االفراد الالزمني

 الفرع الثاني : اإلختيار و التعيين   

 االختيار: -1

 تعريف اإلختيار : 1-1    

هي امتدادا طبيعيا ألنشطة تصميم و حتليل و ختطيط القوى العاملة و االستقطاب و نقصد هذا باالختيار عملية 
انتقاد األفراد الدين تتوافر لديهم املؤهالت الضرورية و املناسبة لشغل وظائف يف املنظمة أو أهنا عملية فحص 

 لتشغيل الوظيفة و حتديد من سيعني فيها.املرشحني 

 طرق الختيار:  1-2    

 : 2ستخداما طلب التوظيف أو السرية الذاتيةإ  -أ 

                                                           
1
 .85-81مرجع سبق ذكره،ص ص ،مسري حممد عبد الوهاب و ليلى الربادعي - 

2
 .60مرجع سبق ذكره،ص  ،باري كشواري - 
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 ،تبدأ عملية االختيار باختيار املؤسسة للكيفية اليت ينبغي على املتقدم للعمل أن يستجيب لإلعالن من خالهلا
     مبعىن ما إذا كان ينبغي على املتقدم أن يستجيب لإلعالن عن طريق إرسال طلب توظيف أم خطاب التحاق

، و غالبا ما يتم حتديد الطريقة اليت يتم اختيارها بناء على درجة  ( أو عن طريق التليفون cv) السرية الذاتية 
أكثر استخداما بالنسبة للوظائف ذات الدرجات  (cv)الوظيفة و عدد املتوقع من الردود، تعترب السرية الذاتية 

لتوظيف يف هذه الوظائف يؤدي إىل نقص عدد املتقدمني، و األعلى و تشري التجربة إىل أن االستجابة بطلب ا
 جدير بالذكر إن عملية التحديد التمهيدية ملدى تناسب املرشحني مع وظيفة معينة تبدأ هبذا القرار.

 املقابالت الشخصية: -ب

يها و تكون بني تتمثل املقابلة الشخصية اليت من خالهلا اختيار املوظفني يف نوع من احملادثة اليت يتم التحكم ف
ار مدى تناسب املتقدم للعمل و صاحب العمل أو شخص مياثله. و يتم تصميم املقابلة الشخصية هبدف اختي

مع الوظيفة املرجوة تعني احد االشخاص هبا و املقابلة الشخصية عبارة عن تبادل الطرفني  املتقدم لشغل العمل
ي عن املرشح و مساعدة  املرشح يف تكوين أيف تكوين ر للمعلومات بغية مساعدة الشخص الذي يعقد املقابلة 

 ي عن املؤسسة أر 

 التعيين: -2

بعد االنتهاء من مراحل االختبار يتم اصدار قرار التعيني هذا و لقد نصت الكثري من انظمة التعيني على ان 
سنة حسب ما حيدده نظام يوضع الفرد الذي مت تعيينه حتت االختبار ملدة زمنية حمددة ترتاوح بني ستة اشهر و 

 . التعيني يف املنظمة

 : 1مراحل عملية التعيني 2-1      

 تشمل املراحل املتعددة يف عملية التعيني على:

 ؛ حتديد احلاجة اىل تعيني بعض االشخاص 
                                                           

1
 .60مرجع سبق ذكره،ص  ،باري كشواري - 
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 ؛ حتديد متطلبات او احتياجات العمل 
 ؛ اختيار القرارات بشان مصادر املوظفني احملتمل تعيينهم 
  ؛حتديد طريقة االختبار 
 ؛ وضع املرتشحني يف قوائم قصرية 
 ؛ اختيار املرشح الناجح 
 ؛ اعالم املرشحني بالنتيجة 
 تعيني املرشح الناجح . 

 :1نظام التعيني يف الوظائف العامة 2-2

 ؛ بالنسبة لوظائف رئيس و اعضاء جملس االدارة تشغل بقرار من رئيس الوزراء -أ

 ؛الوظائف العليا يكون التعيني بقرار من الوزير املختص بناءا على ترشيح جملس االدارة  -ب

 ؛باقي الوظائف يكون التعيني فيها بقرار من رئيس جملس االدارة او من خيوضه  -ـج

الية التعيني يف الوظائف اليت تشغل بامتحانات, يضع جملس االدارة القواعد اخلاصة باالعالن عن الوظائف اخل -د
 ؛و اجراءات التعيني فيها 

التعيني يف الوظائف اليت تشغل بدون امتحان و هنا حيدد جملس االدارة الوظائف اليت تشغل بدون امتحان و  -ه
 يكون التعيني يف هذه الوظائف على النحو التايل:

   ؛اذا كانت الشهادة الدراسية هي العنصر االساسي فيكون التعيني طبقا للمؤهل االعلى 
   ؛اذا كانت اخلربة هي العنصر االساسي فيكون التعيني طبقا ملدة اخلربة 

                                                           
1
 . 94،  93ص  ،صمرجع سبق ذكره ،كامل،حممد الصرييفأسامة   - 
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التعيني عن طريق الرتقية: معىن ذلك ان ينقل العامل اىل وظيفة اعلى من وظيفته طاملا تتوافر فيه شروط شغل  -و
 ؛ الوظيفة الشاغرة

التعيني عن طريق النقل: ان ينتقل العامل بناء على رغبة من املنظمة اليت يعمل هبا اىل منظمة اخرى مماثلة و  -ز
 . بشرط هنا ان حيصل العامل على موافقة مبدئية من كال الوحدتني

تقلل  ،اليت توفر للفرد مشاعر الرضا نظرا لتوافقها مع قدراته و امكانه ،و بالتايل تسكني الفرد يف الوظيفة املناسبة
و عليه  ،و تفتح جماالت الرقي يف املسار الوظيفي املناسب و بالتايل ارتفاع مستوى االداء ،من تكلفة التدريب

 . 1االستثمار الناجح يف املوارد البشرية

 ميكن تلخيص مراحل عملية التوظيف يف الشكل التايل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .155،ص  2006، 1"،دار الوفاء للنشر،اإلسكندرية،الطبعة إدارة املوارد البشريةحممد حافظ احلجازي،" - 
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 : مراحل عملية التوظيف4-1الشكل رقم

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .156،ص  2006، 1"،دار الوفاء للنشر،اإلسكندرية،الطبعة البشرية إدارة املواردحممد حافظ احلجازي،" : المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 قرار 

 رفض

 التعيين

 مقابلة مبدئية

 قرار التعيين

 كشف طبي

 اختبارات

 طلب التوظيف

التوصيات و مراجعة 

        



 الفصل األول                                                                    إدارة الموارد البشرية
 

 
47 

  الموارد البشرية المطلب الثاني : تحفيز و ترقية

 سياسة التحفيز الفررع األول :    

 تعريف التحفيز :  - 1     

مث الرتكيز على نظام تقيم يعترب التحفيز مبثابة املقال لألداء التميز،إلرتباطه بأداء الفرد لعمله،و على هذا األساس 
  :1 األداء ، و يرتبط حتفيز العمال لعدة عناصر مهمة تؤثر على فاعلية املنظمة

  ؛ التحكم بعناصر احمليط التنظيمي الداخلي : مثل زيادة أمهية العمل و اثرائه و تنظيمه -أ

التعريف على نظام القيم لكل عامل : ليس فقط بدراسة اخلصائص املهنية و لكن باعتبار حياته خارج  -ب
 .العمل 

   ىل :إ: فمن حيث مادهتا تنقسم أنظمة الحوافز   -2     

  . أكثرها شيوعاحوافز مادية : و تتمثل يف األموال و املزايا املادية كالسكن و النقل و الطعام و احلوافز النقدية  -أ

حوافز معنوية : و متثل األشياء غري املادية اليت تقدمها املنظمة للعاملني مثل فرص التعليم و التقدم و التكرمي  -ب
 .و الشكر و التقدير  

 : 2كما ميكن أن تقسم احلوافز من حيث اجتاه أثرها على الفرد إىل نوعني مها

ليت جتدب األفراد العاملني حنو اجناز عمل معني تستهدفه املنظمة كاحلوافز احلوافز اإلجيابية : و متثل احلوافز ا -أ
 املادية و املعنوية ...اخل.

                                                           
1
 .151،ص  2004،  1 اجلزائر،الطبعة "،مديرية النشر جلامة قاملة،إدارة املوارد البشريةمحداوي وسيلة،" - 

2
 .45مرجع سبق ذكره،ص خيضركاظم محود و آخرون، - - 
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احلوافز السلبية: و متثل احلوافز اليت تدفع العاملني حنو جتنب سلوك معني ال ترغبه املنظمة و أيضا تتضمن  -ب
 عند حصول موقف معني.احلوافز املادية و املعنوية ...اخل اليت تنطوي على العقاب 

 سياسة الترقيةالفرع الثاني :    

لكن شرط توفر  ،ن الرتقية هي األساس ترفع للموظف بنقله اىل وظيفة اعلى هلا مسؤوليات و سلطات اعلىإ
شروط شغل الوظيفة االعلى و من مت جيب توظيف الوظيفة حيث حتدد صفات شاغلها و املشكلة يف مفهوم 
الرتقية يف التطبيق العملي يف معظم الوطن العريب هي احنصار ذلك املفهوم فيما يسمى "الرتفيع" مبعىن نقل املوظف 

ى تنظيمي اعلى و غالبا ما يكون االساس يف تقرير تلك من وظيفة يف مستوى تنظيمي ادىن اىل اخرى يف مستو 
 :1مران مهمانأو يغيب عن ذلك التطبيق السالب  ،النقلة الوظيفية هو االقدمية يف الوظيفة االدىن

  األول: عدم حتري الدفعة دائما يف التيقن من توفر شروط و متطلبات ومقومات النجاح يف الوظيفة
الذي يؤدي اىل ظهور ما يسمى مببدأ بيرت يظل الفرد يصعد اىل االعلى اىل االعلى ملن يرقى اليها االمر 

ان يصل اىل وظيفة يفشل فيها الفتقاده الشروط و املتطلبان الالزمة هلا فيبقى مكانه فيها اي يستقر يف 
 . علىأالوظيفة اليت يفشل فيها حيث ال يوجد مربر لتصعيده اىل وظيفة 

 ط التقدم الوظيفي مبعىن رسم دورة اخلدمة املناسبة للفرد و اليت فيها افقيا يف الثاين: انتقاد مفهوم التخطي
نفس املستوى التنظيمي و راسيا بني مستويات مماثلة داخل التنظيم و خارجه لكي تكتمل له اخلربات و 

 . الشروط اليت تؤهله للوصول اىل وظيفة او وظائف عليا اخد يف االعتبار مؤهالته و خرباته و ختصصه

 

 

 

 
                                                           

1
 .125،126مرجع سبق ذكره ،ص ،علي السلمي - 
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 العوامل المؤثرة على ادارة الموارد البشريةالمطلب الثاني : 

 المحيط الخارجي الفرع الثاني : 

و اخدها بعني  ،مث تقديرها ،مالحظتها ،تظهر ديناميكية احمليط اخلارجي غري التغريات الدائمة اليت جيب اكتشافها
 االعتبار الهنا تؤثر يف كيفية اداء ادارو املوارد البشرية لعملها عرب وظائفها املختلفة.

 :1المحيط الكلي -1     

معدل  ،احمليط االقتصادي: ميثل عن عناصر النظام االقتصادي الذي تعمل فيه املنظمة مثل الدخل 1-1
  .التضخم

هم أومن  ،على قيم و ممارسات العاملني و تصرفاهتم اثناء القيام بعملهماحمليط االجتماعي: يؤثر كثريا  1-2
 .متوسط الدخل ،املتغريات الزيادات السكانية

احمليط الثقايف: ملا يشمله من عادات و تقاليد و قيم على قدرة املنظمة حيث حيكم تصرفات االفراد و  1-3
 . العاملني

 . املنظماتوانني و التشريعات اليت تصدرها الدولة و اليت تنظم عمل احمليط السياسي و القانوين: يشمل الق 1-4

احمليط التكنولزجي: يؤثر على الطلب على املنتجات كما يؤثر على العمليات االنتاجية و على جودة  1-5
 . املنتجات

 

 

 

                                                           
1
 . 141-139،مرجع سبق ذكره ،ص ص محداوي وسيلة  - 
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  المحيط الوسيط: -2     

حيث تتمثل االوىل يف التنافس القائم بني املنافسة: تنقسم اىل منافسة مباشرة و منافسة غري مباشرة  2-1
بينما تتمثل الثانية يف التنافس القائم بني املنظمات املختلفة  ،املنظمات االعمال و اليت تقوم باشباع نفس احلاجة

 ؛للحصول على املوارد و على حصة السوق

و هذا يتطلب من  ،املتغريةاملستهلكون: يركز التسويق احلديث على دراسة املستهلك هبدف اشباع حاجاته  2-2
 . املنظمة حتديد هذه االحتياجات

 :1المحيط الجزئي -3

مصلحة  ،اجلبانة ،و هو يتكون من جمموع املتعاملني املباشرين مع املنظمة كالبنوك و املؤسسات االدارية املختلفة 
  . و املنظمات االجتماعية كفرقة التجارة و الصناعة و غريها ،اليد العاملة

 المحيط الداخليالفرع الثاني :    

و هو احمليط الذي يعمل فيه الفرد و يطلق عليه ايضا "بيئة املنظمة" و يضم عدة عوامل تكون البيئة الداخلية جيب 
و التغريات الداخلية  ،ان هتتم هبا املنظمة و هلا عالقة مباشرة بوظائف تسري املوارد البشرية لذلك تؤثر عليها كثريا

 . املهمة تستلزم تغريات يف وظائف تسيري املوارد البشرية
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 :خالصة الفصل

تطورات كبرية و متنوعة و هذا تبعا لتأثريات البيئة املتغرية  وعرفت مكانة املوارد البشرية داخل املؤسسات تغريات 
مية اليت عرفتها املؤسسة عرب تطورها التارخيي يشري فاألمناط االدارية و التنظي ، اليت وجدت فيها تلك املؤسسات

و على مدى اعتنائها و اهتمامها و ادارهتا ملواردها الداخلية من  ، اىل مدى تفاعلها مع بيئتها اخلارجية من جهة
 .خرىأجهة 

هلا الرغبة يف هم ما يشغل االدارة احلديثة هو البقاء على قوى بشرية ذات كفاءة عالية و مهارة فائقة و أصبح أف
 . العمل التعاوين الفعال
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  : تمهيد

خيتص هذا الفصل باسقاط الدراسة النظرية على مؤسسة يتوفر لديها نظام الدارة اجلودة يوافق معيار من معايري 
االيزو أو تتبىن ادارة اجلودة الشاملة و كما أن هذيني األسلوبني االداريني مل يتم انتشارمها يف اجلزائر اال مؤخرا و 

جريت الدراسة التطبيقية يف املطاحن الكربى للظهرة  "متيجي" عدد املؤسسات اليت يعتمد عليها حمدودة و قد أ
كما أهنا اهتمت   ISO9001مبستغامن ، و اليت هي حاليا بصدد تنفيذ شروط و اجراءات نظام ادارة اجلودة 

 بتسيري املوارد البشرية.
عام حول اجملمع و سيتم من خالل هذا الفصل يف املبحث األول إىل التعريف باملؤسسة  و الذي يتضمن تقدمي 

معرفة اهليكل التنظيمي اخلاص باملطاحن و اهليكل التنظيمي للموارد البشرية ،أما املبحث الثاين سوف يتم دراسة 
واقع تسيري املوارد البشرية يف املطاحن بالتطرق اىل تركيبة العمال و سياسة التوظيف و مكانة املورد البشري يف 

ص اجلودة و عالقتها بالكفاءات البشرية بدراسة جودة و نوعية املنتج و كيفية املطاحن ، أما املبحث الثالث خي
 . حصول املطاحن على شهادة االيزو و املورد البشري و عالقته باجلودة يف املطاحن

 

 

 

 

 

  

 

 



 الفصل الثالث                     واقع تسيير الكفاءات البشرية وتحقيق الجودة داخل مؤسسة المطاحن
 

 
93 

 الدراسة حلول :التعريف بالمؤسسة مالمبحث األ

من هم زبائنه و منافسيه مث حماولة تعريف مطاحن من خالل هذا املبحث سيتم التطرق إىل ماهية اجملمع و معرفة 
 الكربى للظهرة الذي تعترب ميدان الدراسة و معرفة اهليكل التنظيمي هلا.

 " متيجي " معلمج عام تقديمالمطلب األول :

 الفرع األول: تعريف مجمع "متيجي" و أهم الزبائن و المنافسين   

 تعريف مجمع "متيجي": -1     

 على فقط ليس ، عملها جماالت يف الريادة حتقق و حققت اليت املؤسسات بني من  "متيجي"  مؤسسة تعترب
 و عةجملمو ا حتديات اكرب شكل ما هو األداء ذلك على احلفاظ لكن . الوطين املستوى على بل احمللي املستوى
 ال كان.  2002  عام  يف توجهاته أول تنفيذ و بذلك التفكري يف أ  بد الذي " متيجي حسني" السيد مالكها

 الشيئ أن قناعاته صميم من كان لكن ، التالية اهتخطوا و عليها االرتكاز املمكن البدائل نوعية بالضبط يعلم
 و يتبىن من إجياد إال يبقى مل بذلك و ، حتملها اليت املعارف و البشرية املوارد هي إرادته حتقيق بإمكانه الذي
 فبعد ، مهارات و قدرات يذو  أشخاص على املؤسسة تتوفر أن على فحرص. التوجهات هذه تنفيذ على يسهر

 العمل و املبادرة روح إىل باإلضافة عالية كفاءات يذو  األشخاص من جمموعة استقطاب من متكن مدة
 .اجلماعي

 يف احلبوب صناعة ميدان دخل اذ ، " متيجي" مسهإ حتمل اليت الصناعية موعةجملا "متيجي حسني " السيد أسس
 قد و ، ةياملغارب الوكالة اسم حتت الغذائية الصناعات جمال يف التجارية للتعامالت شركة بإنشاء التسعينات

 حىت و اجلزائر يف الزراعية املنتجات جمال يف عنه االستغناء ميكن ال شريكا قصري ظرف يف املؤسسة هذه أصبحت
 . العاملية لألسواق الدقيق تتبع و الرشيدة اإلدارة بفضل اخلارج يف
 جديدة مؤسسة إنشاء و احلبوب حتويل تكنولوجيا جمال يف باالستثمار أكثر بصفة "متيجي" جمموعة تدعمت مث

 معجملا هذا 2002سنة  فرباير شهر يف " السفينة" باسم املشهورة "للظهرة الكربى املطاحن " هي مبستغامن
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 جتعله تنافسية إنتاج تكلفة مع عالية بقدرة يتمتع طراز احدث من للسميد مصنع و مطحنة يضم الذي الضخم
 ميدانا "متيجي" جمموعة اقتحمت 2005 سنة بداية مع و  .البالد يف الغذائية للصناعة معاتجملا اكرب و أهم من

 : مها و طويلة مفاوضات بعد بلعباس بسيدي " الرياض معاجمل "سابقني فرعني على باحلصول توسعها يف جديدا
 العمومية االقتصادية للمؤسسات التامة اخلوصصة إطار يف ذلك و ، "سيق مطاحن" و مبغنية " النشاء مصنع"

 .احلكومة اهتقرر  اليت
 الدءوب العمل بفضل اجلزائر يف احلبوب حتويل جمال يف الرائدة مكانتها يوم بعد يوما "متيجي" جمموعة تثبتأ

 . البشرية د املوار و اإلنتاج أجهزة حيث من هائلة استثمارات إىل باإلضافة سنوات لعدة
 للجهة السوق من معتربة متطلبات و حاجيات تليب اهنفإ اإلنتاج طاقة حيث من املؤسسة هذه ألمهية نظرا و

 لتغطية الوطين املستوى على االقتصاديني املتعاملني صدارة يف تكون أن املستقبل يف تطمح و الوطن من الغربية
 . الوطين السوق متطلبات من كبرية نسبة

 
 أهم الزبائن و المنافسين: -2      

 :الزبائن أصناف 2-1

 ، املخابز ، املربيني ، الصناعيني ، اجلملة بائعي : أمههم من و الزبائن من جمموعة إىل اهتمنتجا "املطاحن" تسوق
 . اخل...التجزئة جتار

 
 هم املنافسني ملطاحن الظهرة:أ 2-2
 ؛ مستغامن مطاحن -
 ؛ مبستغامن ذهيبة بن سيدي مطاحن -
 ؛ بلعباس بسيدي عزوز مطاحن -
 ؛غليزان مطاحن  -
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 ؛ بالبليدة سيم -
 كسكس ماما بالبليدة ؛ -
 بربج بوعريريج ؛ extraكسكس بن محادي   -
 كسكس احلارة ببجاية ؛  -
 قاملة .   اجلزائري الشرق يف عمر بن عمر مؤسسة حديثا ظهر منافس فهو القوي املنافس أما -
 

 أهم الفروع لمجمع "متيجي" :الفرع الثاني   
 و نشاطها توسيع إىل دىأ ما هو و اجلودة عايل أداء و هامة اجنازات املؤسسة حققت النشاط من مدة فبعد

 و اجلزائري الغرب كامل عرب احلاجات لتلبية مساعدة أخرى وحدات إنشاء الضروري من فكان ، اهتعمليا تكثيف
 : مايلي املؤسسة فروع أهم من
 

 : المغاربية الوكالة -1
 بالغرب مستغامن مدينة يف مقرها يوجد ، سنوات عشر من أكثر منذ أسست التصدير و لالسترياد مؤسسة هي

 اكرب يف اآلن اهب معرتف وهي  . الغذائية املنتوجات ميدان يف التجارية التعامالت يف متخصصة هي و اجلزائري
 و التجارة يف خمتصني بينهم من شخصا عشرين الوكالة تستخدم ، التجارية التعامالت حجم مع الدولية املوانئ

 جمال يف التامة االستقاللية على عزمها عن الوكالة برهنت ، معتربة تقنية بوسائل مزودة هي و الدويل القانون
 املغرب يف االسترياد و للتصدير الشركات أهم بني من املغاربية الوكالة ،تعد حد أقصى إىل اهتقدرا بتطوير و أعماهلا
 الغذائية املنتجات من عريضة بشرحية اهتتعامال يف تأسيسها عند الوكالة تكفلت. الشمالية إفريقيا يف حىت و العريب
 أصناف ثالث على نشاطها تركز فهي اآلن ،أما اخلمرية و غرين مار ، العجائن ، احلليب السوداين، الفول: منها
 . الشاي و النب إىل باإلضافة ، ( األرز ، الذرى ، الصلب ،القمح اللني القمح) فيها مبا احلبوب : املنتجات من
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  ( Amidonnerie de Maghnia ):بمغنية  النشاء مصنع -2
 ، اجلزائر يف نوعه من فريدا صناعيا جممعا األساسية اهتمشتقا و الذرة حتويل يف املختص مبغنية " النشاء مصنع" يعد
 الوحيد معجملا املصنع هذا ويعد ، اجلزائري الغرب أقصى يف مبغنية الصناعية املنطقة يف ملغنية النشاء مصنع يقع

 مؤطرين شخص200 حوايل به ويعمل هكتارات 10 من أكثر على املصنع هذا يرتبع باجلزائر، الذرة لتحويل
 و الزراعية الثانوية واملنتجات املنتجات من جمموعة ملغنية النشاء مصنع يوفر . للغاية ومتخصص مؤهل تقين بطاقم

 شراب ، النشاء : يلي فيما املنتجات هذه تتمثل الصناعية االتجملا يف أيضا استعماهلا ميكن واليت الغذائية
 كامل عرب متوفرة وهي هلا، املستعملة للصناعات املتزايدة باحلاجيات باملصنع املصنوعة املنتوجات تفي. الغلوكوز

 طن 200 حتويل على قدرته يف للمصنع اإلنتاجية اإلمكانيات تتمثل. املهيأة التوزيع شبكة بفضل الوطين الرتاب
 الذرة ختزين صوامع بواسطة معتربة ختزين قدرة على يتوفر كما ، الغلوكوز شراب النشاء، إلنتاج اليوم يف الذرة من

 .طن 5000 بسعة الكاملة املواد ختزين مساحات إىل باإلضافة طن12000ل  تتسع واليت

  

 (Les Moulins de Sig ) :سيق  مطاحن -3

 اإلنتاجية قدراهتا أن إذ ، " متيجي" جملمع هاما فرعا متثل و سيق ملدينة الصناعية املنطقة يف " سيق مطاحن" تقع
 : يف تتمثل اليت و اهلائلة الصناعية اهتإمكانيا يف هاما دورا تلعب جتعلها التخزينية و

 . اليوم يف طن 400 ب تقدر اللني للقمح حتويل قدرة ذات الدقيق إلنتاج مطحنة -
 . اليوم يف طن 440 ب تقدر الصلب القمح حتويل قدرة ذو األمسدة إلنتاج السميد مصنع-

 سيق مطاحن متلك كما احلبوب من طن 125000 ب تقدر ختزين قدرة ذات احلبوب صوامع من جمموعة -
 . اجلزائري الغرب على منتجاهتا تسويق من و االولية باملواد التزود من متكنها الشاحنات من معتربة حظرية
 حتويل بتكنولوجيا تام املام و عالية بكفاءة يتمتع بفريق مؤطرين سيق مبطاحن شخص 200 من اكثر يعمل

 : امهها املتنوعة املنتوجات من عددا سيق مطاحن جممع يسوق . مشتقاهتا و احلبوب
  ؛ متوسطة ، خشنة : رفيعة أمسدة -
  ؛ األول الصنف من عادية أمسدة -
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  ؛ اخلبز دقيق و رفيع دقيق -
 . الصلب و اللني القمح خنالة : املطاحن رواسب -
 
  MTM: النقل شركة- 4    

 . مبستغامن الكربى باملطاحن املتواجدة هي شركة خاصة بالنقل ملتيجي تقوم بنقل البضائع و كراء الشاحنات
 

 التصدير و االغدية جمال يف رائدة مسعة تكوين املؤسسات من املزيج ذاهب  "متيجي" الصناعية موعةجملا استطاعت
 رغبات و حلاجات االستجابة و جديد هو ما كل تقدمي اجل من كبرية إمكانيات مع عالية جبودة و االسترياد و

 .املستهلك
 
  du Dahra ) ( Les Grands Moulinsللظهرة الكبرى لمطاحن تقديم عام  : الثاني مطلبال
 

 و أهم منتجاتها (GMD)للظهرة الكبرى المطاحن تعريف : الفرع االول   
 

 :للظهرة الكبرى المطاحن تعريف -1     

 
 اليت الالزمة التقنية و البشرية اإلمكانيات كل وفرت ، جتاري و صناعي نشاط هلا و خاص طابع ذات منشاة هي

 ،عامل 200 من أكثر توظف .اجلزائري بالغرب اهتمشتقا و احلبوب حتويل يف الصناعية املركبات أهم من جعلتها
 ملواردها الطبيعية النوعية على بالرتكيز تتميز كما، عالية كفاءة و حيوية ذو اخلربات متعدد فريق طرف من مسريين
 زراعة جمال يف أجيال عدة خربة على اعتمادا القمح حتويل عمليات مجيع خالل من البيئة على واحملافظة األولية
 يف اجلزائري الغرب حاجيات من كبريا قسطا تغطي هي و . السميد و الدقبق على خاصة املركز بإنتاجها , القمح

 إفريقيا بلدان إىل التصدير مث الوطنية السوق تزعم إىل للوصول الطموح مع املنتوجات هذه
 دج3959660000رأمسال املؤسسة يقدر رأمساهلا ب 1-1
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 (E.U.R.L)حمددة مبهام منفردة مؤسسة هي للظهرة الكربى املطاحن : القانوين اإلطار: التسمية 1-2
 املدينة وسط عن تبعد وهي , لصالمندر احملوري الطريق على, مستغامن والية غرب تقع : اجلغرافية املنطقة 1-3
 كلم 5 ب
 الذي إداري جناح بني جمزأة 2م 5500 مقدرة مساحة تشغل للظهرة الكربى مطاحن : املؤسسة وحدات 1-4

 فيما حواجز بدون خمتلفة وظائف من قطاعات إىل موزعة لإلنتاج أخرى وبناية ,اإلنتاج على املسئولني يشمل
 . بينها

 
 :أهم المنتجات لمطاحن الظهرة  -2     

 
 املنتجات ملطاحن الظهرة : - 2-1

 : يلي فيما تتمثل املنتجات هذه و" " safina ةالسفين " اسم حتمل وهي متنوعة منتوجات املؤسسة تنتج
 للظهرة الكربى فاملطاحن العاملية الدولية املقاييس مع تتماشى صناعية أساليب من نابعة "املطاحن" منتجات أن

 .املتنوعة املنتجات من عريضة تشكيلة تقدم
  

 : بنوعيها الفرينة-1
 بكمية و كثريا مطلوبة هي و كلغ 25و كلغ 50 ذات أكياس يف متوفرة اخلبز لتحضري موجهة هي: الفرينة
.كبرية

 
 بياضها و هتاجود بفضل هذا و احللويات لصنع املخصصة منها خمتلفة أنواع تتضمن و : املمتازة الفرينة - 2

 . كلغ 25و كلغ 50 ذات أكياس يف متوفرة واململحات البيتزا لصنع خمصصة أخرى و الناصع


 . السميد من اليوم يف قنطار 405 حوايل املؤسسة تنتج: بأنواعه السميد -3
 .  املتوسط املمتاز السميد ، اخلشن املمتاز السميد ، الرقيق املمتاز السميد
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 .كلغ 25 و كلغ 50 بوزن أكياس يف متوفرة و املواشي ألكل خمصصة هي : النخالة -4 
  

 . الرقيق و املتوسط و اخلشن فيه جند و كلغ 1 أكياس يف متوفر هو و : الكسكس -5
 

 منها خمتلفة بأذواق و الرقائق من متنوعة تشكيلة للظهرة الكربى املطاحن تقدم : (  شيبس) البطاطا رقائق -6 
 . خمتلفة بإحجام و ...احلار الفلفل ، اجلنب بطعم

 
 متابعة و اإلنتاج، مراحل طول على النوعية فحص يتم لذلك و الزبائن برضا كثريا للظهرة الكربى املطاحن هتتم

 هذه تتمثل و اجلودة خيص فيما صارمة سياسة وهناك ، التصنيع مراحل كامل عرب جدية قواعد فق و دائمة
 التطوير إىل باإلضافة املواد، مطابقة فحص أجل من هبا املعمول للمعايري اخلاضعة املراقبة سلسلة يف السياسة
 . الجملا هذا يف الرائدة مكانتها متنت جعلها ما هذا و احلديثة التكنولوجيا مبقتضى التقين الطاقم ملهارات املستمر

  
 : للظهرة الكربى للمطاحن اإلنتاج 2-2 

همني املنافسني من عدد وجود مع ، لإلنتاج األوىل اخلطوة كانت 2002 سنة
ُ
 سنة إىل 2002 سنة فمن ، امل

 للمطاحن اإلنتاجية الطاقة أن حيث جيد تطور هناك و ، متتالية ارتفاعات يسجل السنوي النمو معدل 2014
 : إىل يوميا تصل

 ؛ بأنواعه السميد من اليوم يف وحدة  1090

 ؛ بأنواعها الفرينة من اليوم يف وحدة  4800

 .الكسكسى من اليوم يف وحدة  720

 طاقة عن أما ، اآلالت و األولية املواد من والتخزين الشراء بقدرات أساسا ترتبط اإلنتاجية القدرات هذه وحتما
 .ألخرى سنة من ارتفاعا األخرى هي تسجل اهنبأ فيالحظ التخزين
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 الهيكل التنظيمي للمطاحن : الفرع الثاني   
 متخصصة اإلدارة أطراف خمتلف يف تتمثل اليت املؤسسة هياكل جملموعة وصف هو للمؤسسة التنظيمي اهليكل إن
  ذلك يوضح 1-3 رقم الشكل و

 للظهرة الكربى للمطاحن التنظيمي اهليكل: 1-3  رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 . للظهرة الكربى املطاحن مؤسسة وثائق : المصدر

 العامة السكرتيرة

 المنازعات مصلحة

 العامة المديرية

 اآللي اإلعالم مصلحة
 البرمجة و

 المخبر رئيس

 المشتريات التموين مديرية االولية المواد شراء إدارة التخطيط مديرية النظافة و األمن إدارة

 النوعية تسيير مسؤول

 األمن

 والتسويق التجارة مديرية االستغالل مديرية البشرية الموارد مديرية والمحاسبة المالية مديرية
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 التوظيف قيد املادية الوسائل ضع و ، اهلامة اإلسرتاتيجية الغايات حتديد يف دورها يتمثل : العامة المديرية •     
 . الزبائن رأي إىل االستماع ،

 : المخبر رئيس •     
 . النهاية حىت اإلنتاج و األولية املادة مراقبة يف دوره يتمثل و : ملخربيا -
  . األولية املادة مراقبة هو درره و : املعتمد -
 

 منها و املؤسسة تصرف حتت تكون اليت اآليل اإلعالم بأجهزة خاصة : البرمجة اآللي اإلعالم مصلحة •     
 . الشبكات مجيع تتفرع

 أجهزة  تصليح و صيانة يف مهمته تتمثل و اآليل اإلعالم ملصلحة تابع : اآليل اإلعالم و الربجمة مهندس -
 . تعطلها حالة يف اآليل اإلعالم

 
 . املوردين و الزبائن العمال مبشاكل هتتم مصلحة هي : المنازعات مصلحة •     

 حل و مبتابعة املكلف و بالشركة اخلاص احملامي هو و املنازعات ملصلحة تابع : القانونية بالدراسات مكلف -
 . املؤسسة قضايا

 
 : عن مسؤول هو و : النوعية تسيير مسؤول •     

 . توسيعه و النوعية تسيري : العامة املهمات -
 للوصول الناجعة الوسائل استعمال و تغيري و تسيري يف الطرق أو األولويات مراقبة و مساعدة : اخلاصة املهمة -

 . مثالية نتائج إىل
 

  . األولية باملادة املطاحن تزويد و شراء دوره: األولية المواد شراء إدارة •     
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 تقوم اهنأ كما نظافتها على احلفاظ و األمنية الناحية من املؤسسة دراسة مهمتها :والنظافة األمن إدارة •     
 ومها مصلحتني تتبعها وهي باألعمال القيام أثناء إصابتهم أو العمال مرض حالة يف واإلسعاف العالج مبهام

 يصل الذي العمال عمل مراقبة فدوره الصيانة و األمن خدمة رئيس أما . الوقاية ومصلحة التدخل مصلحة
 . شخص 25 إىل عددهم

 
  . التسويق مصلحة مع عالقة هلا أن كما األجنحة جممل تسيري يف يتمثل دورها : التخطيط مديرية •     

 

 بني من للمؤسسة  املختلفة املشرتيات و التموين سياسة بتحضري تقوم : المشتريات و التموين مديرية •     
 : مايلي اهتخدما

 ؛عروضهم و املوردين تقيم الدولية و الوطنية السوق يف تبحث -
 ؛ املؤسسة مصاريف جتهيز يف تشارك -
 املديرية على عرضها و املناقصات ترتيب و املقارنة اجلداول حتضري و املناقصات و النظريات إلقاء -
 ؛ عليها املتفق السلعة صحة من التأكد -
 ؛ املوردين ملفات و اليومي التسيري متابعة -
 .املؤسسة طرف من املربمة العقود اجناز -

 بطاقات إعداد ، التكوين برامج إعداد خالل من األفراد إدارة عملية تتوىل : البشرية الموارد مديرية •     
 النصوص مع تطبيقها على حترص و ية البشر املوارد منو جمال يف املؤسسة سياسة توضح و املكافآت و األجور
 .احملددة اإلسرتاتيجية و للقرارات وفقا العمل وبتنظيم العاملني، األفراد مجيع بشؤونهتتم  ، املسطرة

 
 يقوم كما ، املؤسسة متلكها اليت الورشات بقيادة مكلف موظف املكتب هذا يرأس : االستغالل مديرية •     
 املطلوبة املنتجات على للحصول بينها التنسيق و هبا العمل اجناز مبراقبة
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 طريقة و "بيع ، شراء" للمنتجات التجارية بالعمليات القيام بكيفية مكلفة : التسويق و تجارة مديرية •     
 .األسواق يف عرضها

 
 : منها اهلدف : التجارية

 للفواتري؛ اليومية احلالة مراقبة -
 البيع ؛ مرحلة يف تتبع اليت العملية و الزبائن إىل املنتوج بتوصيل املرتبطة األعمال جتميع -
 ؛  الزبائن خمتلف إىل املنتجات بيع -
 للمؤسسة . التجارية السياسة تنمية -

 : اجل من هي : التسويق
 ؛السوق يف احلصص اغلب على للحصول لالسترياتيجية مكان وضع و سوقية بدراسات القيام -
  ؛السوق داخل للمنتجات الطلب حتديد استرياتيجية إتباع -
 .السوق داخل منتجاهتا عرض على تساعدها اليت الالزمة اإلمكانيات توفري و وضع -
 

 من و املؤسسة داخل املالية و احملاسبية العمليات مراقبة و مبتابعة مكلفة هي : المحاسبة و المالية مديرية •     
 : مهامها

 ؛ املؤسسة يف استخدامها حسن و احملاسبة صيانة -
 .  للمؤسسة املالية اخلزينة تسيري -
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 المورد البشري في المطاحن: المطلب الثالث 

 الفرع األول التعريف بالمورد البشري في المطاحن  

 تسيري يهتم ، البشرية املوارد مديرية هي املؤسسة داخل الوجهة فكانت ، ةدراسال حمور هو البشري املورد أن مبا
 مهتقدرا وتطوير العملية، و العلمية وقيمتهم مهت ومؤهال املوظفني معرفة يف عموما باملؤسسة البشرية املوارد

 أهم حتديد وميكن للمطاحن أداءمتميز لضمان حتفيزهم على العمل و ، املهين مسارهم تسيري مع مهتوإمكانيا
 :يلي فيما للظهرة الكربى باملطاحن البشرية املوارد مديرية نشاط جماالت

  ؛احلسنة العمل شروط دراسة -
 وتقييم البشرية املوارد من املؤسسة احتياجات وتقييم والتنمية، والتطوير والتدريب التوظيف خمطط -

 ؛اإلجنازات
 ؛ النشاط تغيري أو حتويل تقاعد، توظيف، البشرية، املوارد حركة -
 ؛اجلزائريني للعمال العام القانون إطار ويف للمؤسسة الداخلي القانون ضمن واملكافآت األجور أنظمة -
  ؛البشرية اإلمكانيات واستغالل البشرية املوارد وتنمية تطوير -
 .للعمال املهين املسار متابعة على حترص -

 الهيكل التنظيمي للموارد البشرية للمطاحن :الفرع الثاني

 دارة املوارد البشرية يف الشكل التايل :الفروع األساسية للهيكل التنظيمي إل ميكن توضيح
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 البشرية الموارد لمديرية التنظيمي الهيكل:  2-3شكل رقم

  ةللظهر  الكبرى بالمطاحن 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  . للظهرة الكربى املطاحن مؤسسة وثائق : المصدر

 

 

 

 

 

 مديرية الموارد البشرية

 األرشيف مصلحة العامة الوسائل مصلحة
 الوثائق و

 تسيير مصلحة
 األفراد

 العامة

 التكوين مصلحة
 والتعويضات

 

 السائق

 ممثل
 اجتماعي

 عون
 االستقبال
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 حتتلها اليت واألمهية املكانة أبرز قد البشرية للموارد مديرية بتخصيصه للظهرة الكربى للمطاحن التنظيمي اهليكل إن
 امللقاة واملسؤوليات والتحديات الرهانات إىل أخرى جهة ومن جهة، من باملؤسسة البشرية املوارد تسيري وظيفة

 .الوظيفة هذه عاتق على
 

 :وهي مصاحل أربع إىل املديرية هذه تنقسم
 

 هذه ،تعمل العمال أجور و التدريب و التكوين عن املسؤولة هي و :والتعويضات التكوين مصلحة •     
 بغرض وكذلك احلالية، ووظائفهم مبهامهم قيامهم مستوى رفع بغرض ومهاراهتم األفراد قدرات زيادة على املصلحة
 عليها، واإلشراف اجلدد لألفراد التكوين برامج إعداد خالل من أكرب،وذلك مسؤوليات تويل على القدرة اكتساب
 .نتائجها ومتابعة عليها واإلشراف احلاليني العاملني برامج إعداد الالزمني و تكوينهم، األفراد واختيار

 
 هذه رئيس يشرف ، املديرية لعمال املستلزمات و الوسائل بتوفري املكلفة هي و :العامة الوسائل مصلحة •     

 مهام إلمتام والتجهيزات الضرورية الوسائل خمتلف توفري خالل من للمطاحن التابعة اخلدمات مجيع على املصلحة
 .وغريها اآليل اإلعالم أجهزة العمال، لنقل واحلافالت كاألثاث، األخرى املصاحل

 
  :األفراد تسيير مصلحة •     

 ؛جتماعيإلا و املهين الجملا يف العمال وضعية بتتبع تقوم-
 ؛ للعمال املطبقة قانونية و تشريعية آليات وضع -
 ؛ العمال حلركة يومي مسك و تتبع -
 ؛ املوظفني و العامل ملفات ضبط -
 . العمال مؤهالت لتقدير التكوين باستخدام متعلقة إحصائية معلومات تقدمي -
 

. املؤسسة داخل العمال جبميع اخلاصة امللفات و الوثائق مجيع املصلحة هذه تضم : األرشيف مصلحة •     

 التكوين ارتباط للظهرة الكربى املطاحن مستوى على البشرية املوارد مبديرية اخلاصة اهليكلة هذه خالل من نالحظ
 خيص فيما للعدد بالنسبة سواء للمؤسسة، البشرية املوارد من االحتياجات تلبية هو منهما فاهلدف التوظيف، مع
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 ومصلحة التكوين مصلحة بني التنسيق أمهية على نؤكد أننا إال.والتدريب للتكوين بالنسبة النوع أو التوظيف،
 التكوين وظيفة عن أو التوظيف وظيفة عن احلديث ميكن ال ألنه البشرية املوارد ختطيط من تشمله مبا األفراد تسيري

 العليا واإلدارة البشرية املوارد إدارة بني مباشر اتصال هناك .البشرية املوارد ختطيط وظيفة عن مبعزل والتدريب
 .اإلسرتاتيجية اخلطة تطبيق من متكن اليت والربامج السياسات تصميم يف دورها يتمثل حيث للمؤسسة،

 .للمؤسسة األخرى الوظائف باقي مثل مثلها الالئقة املكانة حتتل باملؤسسة البشرية املوارد تسيري وظيفة إن
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 واقع تسيير الموارد البشرية في المطاحن:  المبحث الثاني

 اختاذ خالل من وذلك مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة يف أساسية مكانة حيتل الكفاءات تسيري مفهوم أصبح
 مهتمهارا تطوير قصد التكوين من مهتحاجيا على للتعرف أفرادها كفاءات لتقييم الالزمة اإلجراءات من جمموعة

  .تشهدها اليت التطورات خمتلف و للمؤسسة العامة األهداف و يتناسب مبا العمل يف
 

 تركيبة العمال بالمطاحن  و تقسيماتهم :المطلب األول
 
 تركيبة العمال:الفرع األول    

ىل غاية يومنا احلايل و اجلدول التايل يبني هذا إ 2002لقد شهد عدد العمال يف املطاحن تطورا ملحوظا من سنة 
 :التطور 

 : تطور عدد عمال مؤسسة المطاحن :1-3الجدول رقم

 2014 2010 2007 2004 2002 السنوات

 650 323 290 150 85 العمال عدد

 . علوماتمن املمن إعداد الطابة بناءا على معلومات  : المصدر
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 :تطور عدد العمال3-3الشكل رقم 

 
 :من إعداد الطالبة.المصدر

عامل  ، حيث تزايد هذا العدد يف سنة  85كان   2002نالحظ من خالل اجلدول ان عدد العمال يف سنة 
 323ث كان يف تزايد مستمر ليكون يح 2007عامل يف سنة   290عامل ، ووصل اىل 150اىل  2004

 ذو مسريين طرف من مؤطرينعامل  650ت احلايل فقد أصبح عدد العمال وقأما يف ال 2010عامل يف سنة 
 . مبدينتنا البطالة معدل اخنفاض يف زيادة االنتاج لدى املؤسسة و يساهم ما هذا و معتربة كفاءة

 2014الفرع الثاني : تقسم العمال لسنة 

 :املهين التخصص حسب العمال تقسيميوضح اجلدول التايل 
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 : :توزيع عمال المؤسسة المطاحن حسب التخصص المهني2-3الجدول رقم

 المئوية النسبة العدد المهني التخصص
 08 % 50 إطارات
 23 % 150 منفذين

 69 % 450 تشغيليين
 100 % 650 موعلمجا

 معلومات من املؤسسة.:من إعداد الطالبة بناءا على املصدر

 : : توزيع العمال في المؤسسة4-3الشكل رقم

 
 املصدر:من إعداد الطالبة.

كما أن عدد التشغيليني هو   %8إطار بنسبة  50نالحظ من خالل الشكل أن عدد اإلطارات لدى املؤسسة 
 . %69منفذ بنسبة  450أما بالنسبة للمنفذين فهم  %23بنسبة  150

 

8% 

23% 

69% 

 العدد

 تشغيليين منفذين إطارات
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 سياسة التوظيف في المطاحن :المطلب الثاني

 تحديد االحتياجات من العاملين :الفرع األول

 ،اهتتوقعا بوضع ديسمرب شهر ايةهن يف تقوم حيث ، البشرية املوارد من اهتبتنبؤااملؤسسة  تقوم التوظيف عملية قبل
لوصول املؤسسة لطلوبة يف مربات خ هارات وممن  اهتاحتياجا بتجديد املؤسسة يف مصلحة كل تقوم حبيث

 هدافها احملددة على خمتلف املستويات.أل

 وذلك العمال ونوعية عددو   الوظيفة وشاغل الوظيفة مواصفات بتحديد املؤسسة تقوم االحتياجات حتديد بعد
 للتشغيل الوطنية الوكالة طريق نع اهتبإعالنا تقوم األخرية هذه و معجملا ة رإدا إىل قدمي .للعمل عرض بإنشاء
 بالوظيفة املتعلقة الشروط وكل العمل عرض بإرسال تقوم حبيث،مستغامن لوالية

 حتدد فهي القادمة للفرتة العاملة القوى من اهتباحتياجا والتنبؤ املستقبلية أهدافها حتديد إىل تسعى فاملطاحن
 هناك يكون ال لكي الفرتة هذه خالل املتوفرة البشرية املوارد حجم مع تتوافق أن جيب واليت إنتاجها املراد الكميات

 .الوحدة أهداف حتقيق ومنه اإلنتاج عملية يعرقل أن ميكن الذي الشيء، العاملة اليد يف نقص

 
 اختيار و تعيين الكفاءات في المطاحن :الفرع الثاني 

بعد مرحلة إستقطاب القوى العاملة تأيت مرحلة إختيار وتعيني األشخاص املؤهلني واملناسبني للعمل باملطاحن و 
 :ملعرفة ذلك مت طرح بعض األسئلة  على املسؤول من خالهلا مت استناج ما يلي 

 املؤسسة حيث تستقبل : تعترب عملية اإلختيار من أهم الوظائف الرئيسية اليت تقوم هبا املطاحن،  اإلختيار -1
 املطلوبة الوثائق يف نقص فيها يوجد اليت امللفات مجيع بإلغاء ذلك و ، األولية بالتصفية تقوم العمل و طلبات

 .الوظيفة نوع حسب ذلك أي تطلب إن االختبارات األحيان بعض ويف املقابلة مرحلة إىل متر وبعدها.
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 لكال ميكن فرصة أهنا كما املؤسسة، يف للعمل املتقدمني األفراد مؤهالت عن بالكشف االختيار عملية تقوم
 أن إىل إضافة العمل مواضيع يف اآلراء وتبادل اآلخر على منهما كل ليتعرف انتهازمها والفرد املؤسسة الطرفني

 .أهدافها وحتقيق املؤسسة مستقبل حتديد يف وأساسيا مهما ا  دور  الكفء للفرد

مرحلة تقوم هبا املؤسسة من مراحل االختيار و التوظيف حيث يوجه الفرد اجلديد اىل هو آخر : التعيين -2
 وظيفته و يقوم املسؤول بتعريفه مبختلف مهامه و مسؤولياته جتاه وظيفته و املؤسسة ككل .

 إىل أسبوع من الوظيفة نوع حسب ختتلف الفرتة هذه و، جتريبية فرتة حتت اجلدد املوظفني بإخضاع املؤسسة تقوم
 . الطرد إما و النهائي التعيني يتم إما التجريبية الفرتة وبعد . أشهر ستة

 
 و تكوينهم في المطاحن تقييم أداء العاملينالمطلب الثالث: 

 تقييم أداء العاملين :الفرع األول

 يف واحدة مرة أي) سنة كل وذلك , املؤسسة يف األداء تقييم عن املسئولة هي البشرية املوارد مديرية إن
 .( السنة

 لتطوير القرارات من العديد تتخذ أساسها على إذ ، وظيفةال أمهية مدى على عماهلا أداء بتقييم املطاحن متقو 
 . العاملني قبل من املسجل األداء يف الضعف و القصور نواحي على التعرف يتم اخالهل من انه كما األداء
 وفق ذلك يتم و اإلدارة مسئوول ذلك يف ويتبعه للعامل، املباشر املسئول هي التقييم على املسئولة اجلهة أن تبني

  . السنة خالل احملققة األهداف
 أساس على وكذلك املهام بطاقة يف بالعامل املنوطة املهام أداء نوعية أساس على تتم باملطاحن التقييم عملية
 .والشهادة املستمر والتكوين اخلربة،
  الفردي املردود حتديد وأيضا فرد بكل اخلاص التكوين خمطط ينبثق أساسه على والذي ، سنة ايةهن كل يتم التقييم

 : إىل دفطاحن الكربى للظهرة هتامل يف األداء تقييم عملية إن
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 ؛ فرد لكل السنوي املردود تقييم -
 ؛ الكفاءات  وحتفيز تشجيع -
 . املؤسسة يف فرد لكل الضعف نقاط حتديد -

 هلا األداء تقييم عملية أن حيث, للمؤسسة األخرى الوظائف يف نتائجها استعمال يف األداء تقييم أمهية وتكمن
 اخل...والرتقية األجور حتديد ،كالتوظيف الوظائف مجيع مع وطيدة عالقة

 
 التكوين في المطاحن: سياسةالفرع الثاني :

 فيوجد ,التكوينية الربامج بإعداد عام كل يف املؤسسة تقوم حيث جدا مهمة املؤسسة يف التكوين سياسة إن
 التكوين عل كبرية بدرجة تعتمد فاملؤسسة , خارجي تكوين و داخلي تكوين املؤسسة يف التكوين من نوعان

 : منها نذكر بالتكوين خاصة مؤسسات مع تتعامل فهي اخلارجي

INSIM  : ؛ املعهد الدويل للمنامجنت بوهران 

IGPE : ؛ معهد التسيري املثايل للمؤسسات بوهران 

EGIC  :؛ التجارة و اآليل اإلعالم تسيري مدرسة 

 Conceil Jurexitek   : ؛ مركز اإلستشارة و التكوين بوهران 

AVENIR PLUS  :مدرسة للتكوين خاصة مبستغامن. 

 

 املؤسسة تشرتي حني مثال جديدة آالت كشراء ,احلاالت بعض يف إليه املؤسسة فتلجا الداخلي التكوين أما
 .اآلالت استعمال على العمال تعليم اجل من ومكونني مدربني بإرسال تقوم األخرية هذه , سويسرا من اهتآال

  اختياري ليس و إجباري وهو األمن حىت العمال مجيع يضم أي شامل املؤسسة يف والتكوين
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 الكربى املطاحن هدف فان ( األجل طويل أو قصري) مدته أو (خارجي أو داخلي) التكوين مكان فباختالف
 والبيئة والسالمة الصحة حقل يف التكوين احتياجات وتقييم الكفاءات حتسني:هو التدريبية الربامج من للظهرة
 .العمل موقع حسب

 : إىل املؤسسة يف التكوين يهدف
 ؛اإلنتاجية الكفاءة ورفع املهارات حتسني -
 ؛معني جمال يف النقص تعويض -
 .اجلديدة التكنولوجيا مع التأقلم من العمال متكني -
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 :الجودة و عالقتها بالكفاءات البشرية في مطاحن الكبرى للظهرة: المبحث الثالث 

تسعى املطاحن اىل حتقيق اجلودة و النوعية يف منتجاهتا عن طريق الكفاءات البشرية و ذلك للحصول على 
 إليه يف املطالب التالية. الشهادة و هذا ما سيتم التطرق

 النوعية و الجودة للمنتج في الطاحن :المطلب األول

 نوعية المنتج :الفرع األول

 منذ اإلنتاج، مراحل طول على النوعية فحص يتم لذلك و الزبائن برضا كثريا تعىن للظهرة الكربى املطاحن إن
 سياسة للظهرة الكربى املطاحن ،تبنت اهتمنتوجا ألمهية نظرا الكاملة املنتوجات تسليم حىت ، األولية املواد استالم
 تتمثل و . اجلزائر يف تهمشتقا و احلبوب حتويل ميدان يف الرائدة مكانتها نتمت جعلها مما اجلودة خيص فيما صارمة

 التطوير اىل باإلضافة املواد، مطابقة فحص أجل من اهب املعمول للمعايري اخلاضعة املراقبة سلسلة يف السياسة هذه
 .احلديثة التكنولوجيا مبقتضى التقين الطاقم ملهارات املستمر

  

  جودة المنتج : الفرع الثاني

 يف متوفرة تكن مل فان , عالية وكفاءة مهارة ذات بشرية موارد إىل حتتاج املنتج يف عالية جودة املؤسسة لتحقق
 من تكوينية برامج بإعداد القيام مث,فيهم املوجود النقص واستنتاج بذلك املعنيني األفراد أداء بتقييم فتقوم املؤسسة

 عالية وكفاءة بإتقان عمله ألداء جاهزا ليصبح مهاراته ورفع النقص ذلك معاجلة اجل
 

 9001المطاحن و شهادة اإليزو :المطلب الثاني 

 حصول المطاحن على الشهادة: الفرع األول 

 على شهادة اآليزو االلتزام باملواصفة نفسها و تفرعاهتا على أساس أن املطاحن الكربى للظهرةيتطلب حصول 
 اجلودة يف اإلنتاج عبارة عن حلقة متكاملة تضم كل أنشطة املنظمة و كافة األمور و األساليب املستخدمة يف
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حتصلت ،فاملطاحن سعت لتحقيق ذلك فمن خالل األسئلة املطروحة للمسؤول عن السنة اليت  اإلدارة و اإلنتاج
 ISO9001 فيها على الشهادة  فكانة االجابة أن املطاحن الكربى للظهرة حتصلت على شهادة اإليزو للجودة 

من طرف الدولة و ذلك يفرض عليها اإلستمرار يف التطوير و التحسني املستمر من أجل 2008 و 2006سنيت 
اخلاصة باملخرب ، حيث أن  1725احلفاظ على الشهادة كما أهنا بصدد التحضري للحصول على شهادة اإليزو 

افة وهي حيضر هلذه املتعلقة باألمن و النظ 2200املؤسسة تنتظر املوافقة للحصول على الشهادة ، وشهادة اإليزو 
 شهادة .ال

   مراحل حصول المؤسسة على الشهادة :    -1       

  قامت املطاحن بإتباع املراحل التالية لتطبيق هذا النظام

 مرحلة التحضري : 1-1

، حيث مت إنعقاد إجتماع للجمعية و ضم هذا األجتماع كل  2005إىل  2003و متتد هذه املرحلة من سنة 
 من :

 مؤسسة املطاحن ؛مدير -

 املسؤول على اجلودة ؛ -

 نقايب ؛ مسؤول -

 لكوهنا املتعامل الرئيسي للمطاحن و الذي ساعدها و منحها اإلجراءات و simexelمسؤول شركة  -
 املعلومات الالزمة لسري جناح العملية .

 لتطبيق نظام اجلودة،مت إختاذ القراربعد دراسة كافة اإلمكانيات و املِؤهالت املطاحن املالية ، املادية ، و البشرية 
 .  9001ISOببدأ عملية التحضري اليت تتوافق مع مواصفات شهادة 
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بعد ذلك قامت املطاحن بدراسة و حتديد نقاط القوة و الضعف لديها و جتريد ممتلكاهتا املالية و املادية ،و 
بغية إكتساب اخلربة و   Simexelمؤهالهتا البشرية و العلمية حيث قامت بإرسال بعض اإلطارات إىل شركة 

 املهارة .

 مرحلة التوافق : 1-2

 و هي هيئة معرتف هبا  SGS،قامت بالتسجيل مبعهد  2006جانفي  إىل غاية 2005كانت متتد من جوان 
عامليا لوضوح معايريها . بعد ذلك قام مدير املطاحن بتحديد أهداف و سياسة املؤسسة و تنفيذ نظام إدارة 

 بغية حتقيق األهداف املرجوة.  ISO 9001اجلودة الذي يتوافق مع مواصفات 

 أفرادها مبسؤولية العمل ،و إعطاء األوامر للعمال بتحديد مسؤولية كلو قامت بتحضري دليل اجلودة لتحسني 
 عامل ، وذلك لتحضري سجل تعليمات العمل .

و يف املرحلة التالية قامت بتحضري دليل اإلجراءات العامة ،و هنا يقوم املسؤول من كل قسم بكتابة إجراءات 
باملورد البشري  باحملافظة على خربته و تدريبه ملسايرة التطور الوظيفة و العمل املوجه إليه ، حيث اهتمت املؤسسة 

 التكنولوجي و ذلك ملا حيمله املنتج من أمهية بالنسبة هلا لتحقيق التطور املستمر يف  مجيع اجملاالت .

 مرحلة ما بعد التوافق : 1-3

و   ISO 9001حتصلت  مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة على شهادة املواصفات الدولية  2006يف سنة 
 هي ختتص يف ميدان حتويل احلبوب و مشتقاته ، و لإلستمرار اشرتاكها تسعى املؤسسة إىل احلفاظ على الشهادة

 لتوسيع نشاطها و غزو األسواق الدولية.و القيام مبتابعة و تطبيق مجيع اخلطوات الالزمة هلا ،كما أهنا تسعى أيضا 

 إلتزامات المطاحن بعد نيل الشهادة :-2     

 إن حصول املؤسسة على الشهادة ال يعين أهنا وصلت إىل أعلى مستويات اجلودة ، حيث ينبغي على املؤسسة
احملافظة على الشهادة املمنوحة و ذلك عن طريق حتسني و تطوير املنتوج بصفة مستمرة ،كما تقوم اجلهة املاحنة 
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 باملتابعة  عادة كل سنة  عن طريق الزيارات الدورية  لتتحقق من أن نظام اجلودة  لدى املؤسسة ال يزال قائما على
من أن املؤسسة مازالت تعمل على  إدخال حتسينات   و ISO 9001 متطلبات و معايري نظام ادارة اجلودة 

 مستمرة على املنتوج ،و بالتايل فإن اهلدف الرئيسي للمؤسسة هو إرضاء الزبون و حتقيق غاياته .

 

 :فوائد الحصول على الشهادة :الفرع الثاني 

يث أن هذه الفوائد حتقق املطاحن فوائد عديدة جراء تطبيقها ملعايري اجلودة من خالل حصوله على الشهادة ح
 تكمن يف :

املراجعة الدورية لطرق وأساليب اإلنتاج وحتسينها وتطويرها باستمرار تقوم املطاحن بجودة املنتج :  -1
 .ومن مث توثيقها والعمل مبوجبها

مستوى عايل من اجلودة وخاصة  يفعلى شهادة اآليزو حيفزها على البقاء  املطاحناملنافسة : حصول  -2
يف وجه الشركات املنافسة اليت مل تؤهل للحصول على مثل هذه الشهادة وتنتج أصنافا مشابه 

 .ألصنافها
تستطيع املطاحن كسب ثقة الزبائن ألن الزبون مييل للمؤسسات احلاصلة على  ائن :زبخدمة ال  -3

   الشهادة
 دة فعالية املؤسسة من خالل جودة املنتج وقدرهتا علىاإلنتاجية والرحبية : وهذا يتم عن طريق زيا -4

 .املنافسة ويؤدي بالتايل إىل زيادة حجم املبيعات وحتقيق األرباح

 كما أن املطاحن حصلت على العديد من املزايا من خالل تطبيقها ملعايري اجلودة تتمثل يف:

مكانتها الرائدة فب جمال حتويل احلبوب فب تبين املطاحن الكربى للظهرة لسياسة صارمة للجودة حعلها متنت  -
 ؛ اجلزائر
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 ؛ كسب رضا العمالء و استمرار التعامل معهم عن طريق تقدمي منتجات ذات جودة عالية  -

 ؛ نظر العمالء و العاملني حتسني مسعة املؤسسة يف -

 ؛حتقيق امليزة تنافسية يف السوق -

 .و أهدافها زيادة ارتباط العاملني باملؤسسة و مبنتوجاهتا -

 
 المورد البشري و تحقيق الجودة في المطاحن: المطلب الثالث 

 مشاركة الكفاءات في اتخاذ القرار: الفرع األول 

 يف الكفئ العامل إشراك أن ذلك الناجحة األعمال منظمات مييز ما أهم من واألرباح التسيري يف املشاركة تعترب
 وحتقيق صنعها يف ساهم اليت القرارات هذه لتنفيذ متحمسا جيعله األهداف ووضع القرارات واختاذ التسيري

 القرارات اختاذ فرص توفر املطاحنف ذلك، يف املسؤولية من جزء حيمله مما حتديدها يف طرفا كان اليت األهداف
 اهتكفاءا على توزع حيث أهنا ذلك هلم وحيق اإلدارة جملس أعضاء هم الذين اإلطارات من لعدد إال ، اإلدارية

 أرباح حتقيق حالة يف ذلك و األرباح من جزءا
 

 المطاحني الفرع الثاني: الكفاءات و تحقيق الجودة ف
 ، اإلدارة مستوى على طاحنامل مستويات مجيع يف وذلك،املنتج يف ودةاجل حتقيق يف مهما دورا البشري املورد يلعب
 شراء و اجلودة مراقبة و التحليل و اإلنتاج و بالتخطيط يقوم الذي فهو اخل...املخرب أو اإلنتاج مستوى على

 املوارد خاصة اهتمنتجا يف ودةاجل حتقيق طاحنامل تستطيع ال البشري املورد فبدون ومنه ،العالية اجلودة ذو القمح
 التكوين طريق عن فيها باالستثمار تقوم املوارد هذه على طاحنامل ولتتحصل،العالية املهارات ذات البشرية

 . اهتمهارا لتنمي والتدريب
 التوافق حتقيق من التمكن من البد املؤسسة، طاقم ينتهجه ودائم عادي احن سلوكطامل اجلودة  يف إدارة لتصبح

 جودة يف املتمثل األساس أي الصلبة، القاعدة إىل حيتاج الذي بالبناء متثيله وميكن تصميمه، مت ما بني والتماثل
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 نظام يف فرعي نظام عن عبارة هي الشاملة اجلودة إدارة ألن التنفيذ، جودة إىل تنطلق أساسه على الذي التصميم،
 :للجودة التكامل من نوعني للمكاحن جندكما  األنظمة، باقي مع متكاملة فهي وبالتايل ككل، املؤسسة

 ميكن عمل جو توفري خالل من الدوافع وإثارة التحفيز قوة وزيادة العاملني، مبشاركة :للجودة الرأسي التكامل -1
 ؛ اإلجنازات وإتقان العمل مصاعب على التغلب العاملني

  .الوظائف مجيع مبشاركة :للجودة األفقي التكامل-2
 يف املؤسسة تلعبه الذي الوسطي املوقع خالل من الشاملة اجلودة حتقيق يف الكفاءات البشرية يف املطاحندور  ويربز
من مواد  اخلارجي احمليط من استقطاهبا يتم اليت املدخالت يف واملتمثل األول القطب القطبني، بني تربط كوهنا

والسميد  و املتمثل يف الفرينة اخلارجي للمحيط أيضا املوجهة املخرجات يف واملتمثل الثاين والقطب ،أولية كاحلبوب
 تبدأ اليت العاملني هبا يقوم اليت واملهام العمليات مبختلف بينها الرابطة احللقة هو املؤسسة ودور ،و الشيبس...إخل

 طالبيها، ورغبات حاجات إشباع إىل تؤدي منتجات إىل أدائهم طريق عن ترتجم وقرارات معلومات مبجموعة
 هو ما استيعاب على القادرين ألهنم املهام، مؤدي لدى املعرفة بتوفر إال يتحقق أن ميكن ال اإلشباع وهذا

 .والوقت اجلودة حيث من إجنازه يتم وكيف مطلوب،
 أن حيث النهاية، إىل البداية من املنتج مراحل خمتلف جودة بتضافر يكونيف املطاحن  شاملة جودة فتحقيق
 يف واملهارات املعرفة وبتوفر العميل، رضا الكتساب السعي هو التميزالتنافسي لتحقيق للمؤسسة األساسي اهلدف

 معارف من ميتلكه ما خالل من العمل يف التميز يطبع أن حياول الكل فإن العالقة هذه ألمهية املدركني العاملني
 اإلجناز. يف السرعة وخربة ومهارات

 :إىل يؤدي الشاملة اجلودة وحتقيق تطبيق يف املهارات أصحاب ومسامهة اشرتاك فإن وبالتايل

 خالل من التنافسية، تطلبها اليت األساليب أحد وهو للمطاحن املستمر  التطوير على وحتافظ تدعم بيئة خلق -
 ؛باستمرار فيه والعمل التطوير يف العاملني إشراك

 ؛بإتقان ملهامها أدائها عند الكفاءات به تقوم الذي للدور وذلك املخرجات، نوعية حتسني -
 جانبان باعتبارمها اخلارجي، العميل إىل وصوال الداخلي العميل من انطالقا العمالء على بقوة تركز ثقافة إجياد -

 ؛ وخمرجاته مدخالته له نظاما املؤسسة نظام لتحقيق متكامالن
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 ؛ واإلنتاجية الرحبية حتسني -
 ؛العمل أداء تعيق أن ميكن اليت الصراعات على تقصي اليت اجلماعة وروح التعاون بزيادة الكفاءة زيادة -
 الكامنة واملعارف املهارات خيص فيما خاصة   أفضل عطائهم استغالل من كنمت العاملني، روح يف الثقة رفع -

 ؛ لديهم
 كنهامت بداخلها، أصلية ثقافة لتصبح عامليها لدى خاصة الشاملة اجلودة معىن واستيعاب فهم إىل هتدف املطاحن

 جو أخرى جهة ومن التكاليف، وبأقل له املنفعة وتقدمي للعميل قيمة حتقيق جهة فمن التنافسي التميز حتقيق من
 . والتميز العطاء يف واالستمرار التكاليف من ويقلل لإلجناز والدافعية احلماس خيلق الذي بداخلها السائد الرضا

 أساسه متكامل للجودة نظام املؤسسة أن على يدل مؤشر ( ISO )شهادة  على "متيجي" جممع حصول نإ
 من جيدة نتائج حتقيق على املستمر حيث أهنا تعمل التحسني طريق عن اخلارجيني( و الداخليني ) العمالء إرضاء

 . بقائها مصدر بأهنم ترى كما املهام تنفيذ يف عليهم البشرية وتعتمد كفاءاهتا قبل
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 : خالصة الفصل
 على بذلك مستعينني ، امليدانية الدراسة عل النظري اجلزء من جانبا نسقط أن الفصل هذا خالل من حاولنا

 غزت اليت الكربى املطاحن بعدها و متيجي جملموعة عام بتقدمي دراستنا بدأنا حيث معلومات، من عليه حتصلنا ما
 .عالية جودة ذات مبنتوجات مؤخرا احمللية السوق

حتتل مكانة  للظهرة الكربى املطاحن أن  إىل توصلنا أجريناها اليت بالتااملق كل خالل ومن للدراسة  وكنتيجة
 منهج تبين املؤسسة من ويستدعي يتطلب ذلكو  الوطين، املستوى على وحىت احمللي املستوى على سواء هاهة

 وأن ، املؤسسة جناح يف احلاكم العنصر تعتربا هنأل اهتلكفاءا بالنسبة وباألخص أنشطتها لكل سليم اسرتاتيجي
 قضايا وجعل .وفعالية بكفاءة أهدافها لبلوغ األمثل االستخدام واستخدامها عليها احملافظة على دائم بشكل تعمل
 واملهين الفردي التطوير ملشاريع جديد دفع وإعطاء املؤسسة إدارة اهتمامات صميم يف الكفاءات و البشرية املوارد

 .فعالة ومكافأة للكفاءات االعتبار وإعادة املؤهالت تنمية مع للعاملني
 لتسيري تويل أن والضروري الواجب من بات افإهن تواجهها اليت التحديات إىل وبالنظر للظهرة الكربى املطاحن إن

 ومن باملؤسسة إسرتاتيجية مكانة حتتل تفعيلها و تنشيطها و بنائها وظيفة جتعل وأن اهل الالزمة األمهية اهتكفاءا
حتقيق اجلودة الشاملة حيث  يف أثرهالبشري و  املورد ألمهية مدركة املطاحن أن إىل توصلنا امليدانية الدراسة خالل

 النتائج التالية:متكنا من استخالص 
 تام وعي على هي و اكفاءاهت تنمية و تدريب خالل من ذلك و البشري للعنصر بالغا اهتماما تعطي املؤسسة - 

  ؛التميز و للتنمية الرئيسية الركيزة هم األفراد هؤالء بأن
 ؛للعمال املستمر التكوين أساس على قائمة تنموية  سياسة البشرية يف املؤسسة  املوارد إدارة اعتمدت -
 ؛الشخصية للعالقات جمال ال و الكفاءة و اخلربة أساس على باملطاحن التعيني و االختيار عملية تقوم -
 أرباحها من جزء توزيع خالل من اإلنتاجية العملية يف جمهودهم على مكافأة للعمال ماديا حافزا املطاحن تقدم-

 ؛العمال على أرباح حتقيق حالة السنوية يف
 . الثقة بنفسه العاملني يزيد مما كفاءاهتا قبل من جيدة نتائج حتقق املؤسسة -
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 :تمهيد

جمموعة من االفكار و املبادئ  ايعد مفهوم ادارة اجلودة الشاملة من املفاهيم االدارية احلديثة اليت تقوم على فلسفته
كما تواجه املنظمات العاملية و اجمللة العديد من   ،و ميكن ألي ادارة ان تتبناها من اجل حتقيق لفضل اداء ممكن

و دعت هذه التحديات اىل ظهور مفاهيم  ،التغريات و التحديات سواء كانت منظمات صناعية او خدمية
جديدة يف ادارة املنظمات اليت تسعى اىل حتقيق هدف البقاء و االستمرار يف عامل املنافسة و ذلك بتغيري اساليبها 

القول انه ميكن للمؤسسة االقتصادية رفع  ميكنب مع ما تواجهه املنظمات من حتديات و منها اليت ال تتناس
و نظرا  ،مستوى ادائها من خالل عدة مداخل منها تعزيز امكانياهتا املادية و املالية و رفع مستواها التكنولوجي

واردها البشرية يف ظل ميكن للمؤسسة العمل على رفع مستوى م ،لعدم سهولة التحكم يف هذه املداخل
التطرف يف هذا الفصل اىل ماهية  سيتماالمكانيات املتاحة بغرض حتقيق وضعية تنافسية و مقبولة و من هنا 

و يف املبحث الثاين و  اإليزودارة اجلودة الشاملة و معايري إاىل  يتم اإلنتقالاجلودة بصفة عامة يف املبحث االول و 
م يف املذكرة الذي يكمن يف كيف نساهم الكفاءات البشرية يف حتقيق اجلودة دراسة ما هو مه يتماخريا سوف 

 . داخل املؤسسة

ودة الشاملة و عالقتها باإليزو و املوارد اجمل ادارة و أمهية توضيح الفصل هذا يفسيتم  السياق هذا إطار يف و
 : التالية املباحث يضم الفصل وهذا ؤسسةامل يفالبشرية 
 ؛ مدخل اىل اجلودةجث األول : املب 
  : ؛9000دارة اجلودة الشاملة و معايري االيزو إاملبحث الثاين 
  : ادارة املوارد البشرية و عالقتها بادارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة االقتصاديةاملبحث الثالث. 
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 حث األول :مدخل إلى الجودةبالم

بتاتا املكانة اليت كانت حتتلها يف السابق فحىت هناية مهية الكبرية اليت حتظى هبا اجلهود االن ال تعكس ن األإ
الستينات من القرن املاضي مل يكن للجودة مكانة بني املصطلحات االدارية, غري انه ابتداء من السبعينات و اىل 
غاية يومنا هدا اخد االمور منحا اخر حيث اصبحت فلسفة ادارية و اسرتاتيجية متس و ختطي تقريب كامل 

 الداري للمؤسسة.للنظام ا

 المطلب األول : مفهوم الجودة و أبعادها

 الفرع األول : مفهوم الجودة   

اجملموع الكلي للمزايا و اخلصائص يف قدرة املنتج او اخلدمة على تلبية حاجات "ميكن تعريف اجلودة على اهنا 
و ترمجة حاجات الزبائن و توقعاهتم  ،فاجلودة ال تعين بالضرورة التمييز و امنا ببساطة املطابقة للمواصفات ،معينة 

 1"م الأو من مث فان الذي حيكم على اجلودة يف النهاية هو الزبون الذي يقرر ما اذا كان املنتج يليب حاجاته 

 .2"هي املالئمة للغرض أو االستعمال و اجلودة هي "

 :3هناأخرون آو يراها 

  ؛ اسلوب شامل لتطوير اداء املنظمات عن طريق بناء ثقافة عميقة عن اجلودة  -1
تطوير اعمدة من القيم و املعتقدات اليت جتعل كل موظف يعلم ان اجلودة هي اهلدف االساسي  -2

 .للمنشاة

                                                           
1
 . 16،  15،ص ص 2005، 1"،دار اليازوري للنشر،عمان الطبعة إدارة اجلودة الشاملةحممد عبد الوهاب العزاوي،" - 

 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية، 04العدد  جملة الباحث،يف املؤسسات اخلدمية"،(TQM)محد بن عيشاوي،" ادارة اجلودة الشاملة  -  2
 http://rcweb.luedld.net/rc4/01_OGX%20Belaichaoui_A_Ok.pdf:  على املوقع اإلكرتوين2006التسيري، جامعة ورقلة 

 .20/04/2015،تارخ اإلطالع:
3
 . 16 – 14،ص ص  2013-2012، 1"،اجملموعة العربية للنشر،القاهرة، الطبعة إدارة اجلودة الشاملةالفتاح رضوان،"حممد عبد  - 

http://rcweb.luedld.net/rc4/01_OGX%20Belaichaoui_A_Ok.pdf
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 خر:أتعددت و تباينت التعريفات اليت اوردها الباحثون و املهتمون مبوضوع اجلودة و نتناول تقسيم 

 : super lativeاجلودة: درجة التفضيل: - أ

فاجلودة تعين ملعظم الناس التفضيل لذلك تعد سيارة مرسيدس سيارة اجلودة و كذلك ساعة رولكس فهي ساعة 
 اجلودة ... اخل 

 : fitness for useالستعمال:اجلودة: املطابقة ل - ب

تعريف اجلودة باهنا املالئمة لالستعمال و ذلك المهية اجلودة يف التصميم و االنتاجية من حيث املستلزمات 
  . الضرورية للعمل مبا حيقق االمان للعاملني عند اجناز اعماهلم

 :conformity with the requirementاجلودة : املتطابقة مع املتطلبات:  -ـج 

ان حتقيق اجلودة يتم ادا كان املنتج او اخلدمة يشبح كل املتطلبات احملددة من قبل الزبائن حددت يف عقد الشراء 
 . او حددت مبوجب املواصفات املعلنة

 : focus a customerالرتكيز على العميل: :اجلودة -د 

الزبون يف مالحظتها يف السلع و  هذا التعريف يركز على ضرورة االهتمام باملتطلبات الظاهرية اليت يرغب
 اخلدمات.

مفهوم اجلودة هو" مدخل شامل يهدف إىل التحسني املستمر على مستويات و وظائف املنظمات و يعتمد على 
 .1ختطيط، تنظيم و حتليل كل أنشطة املنظمات و يعتمد على مشاركة و مساندة كل املستويات املنظمة املتتابعة"

                                                           
1
 .14،ص  2005، 1"،دار هومة للنشر،اجلزائر،الطبعةرة اجلودة الشاملةاإدمجال الدين لعويسات،" - 
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كم يلي" جمموعة الصفات املميزة   2000لعام اإليزو 9000مضمون املواصفة القياسية و تعريف اجلودة حسب 
للمنتج )أو النشاط أو العملية أو املؤسسة أو الشخص( و اليت جتعله ملبيا للحاجات املعلنة و املتوقعة أو قادرا 

 .2على تلبيتها"

 .1"تتمثل اجلودة يف " تلك الصفات املمّيزة ملنتج أو خدمة ماو 

من التعاريف السابقة نستنتج أن اجلودة هي إنتاج منتج أو تقدمي خدمة بصفة مميزة  تكون قادرة من خالهلا  و
املؤسسة الوفاء باحتياجات و رغبات عمالئها بالشكل الذي يتفق مع توقعاهتم و حتقيق الرضا لديهم و يتم ذلك 

 من خالل وضع مقاييس يف املنتوج تكون فيها صفة التميز.

 أبعاد الجودةالفرع الثاني :   

متتلك السلعة أو اخلدمة أبعاداً )خصائص( متعددة ترتبط باجلودة ميكن من خالهلا حتديد قدرة إشباعها للحاجات 
و مع متاثل هذه األبعاد للسلعة أو اخلدمة، إال أن الباحثني جيدون اختالف بني أبعاد جودة السلعة و أبعاد جودة 

 اخلدمة.

 : 2ودة السلعة أبعاد ج-1     

 متتلك السلعة مثانية أبعاد و هي: 

 : الكيفية اليت يتم هبا أداء الوظيفة و معاملها.Performance داءاأل-أ

: اخلصائص احملسوسة للسلعة و شكلها و اإلحساس هبا و Appearance /Featuresاهليئة / املظهر -ب
 رونقها.

                                                           
2
 .88، ص  2005، 1للنشر،عمان،الطبعة "،دار أسامة ضبط اجلودة و محاية املستهلكزكريا حممد فؤاد،" – 

 كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري،  ملتقى وطين،"،االقتصادية للمؤسسة التنافسية امليزة لتطوير مدخل الشاملة اجلودة إدارة ،"حيضيه  مساليل - 1
 .12/04/2015اإلطالع: تاريخ ،ouargla.dz-http://manifest.univ اإللكرتوين: املوقع ،على2003ورقلة، جامعة

 .24،25حممد عبد الوهاب العزاوي،مرجع سبق ذكره،ص ص  - 2

http://manifest.univ-ouargla.dz/
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 ظروف تشغيله حمددة يف فرتة زمنية حمددة.حتت : قابلية أداء العلم املطلوب Reliabilityاملعولية -ـج

 : التوافق مع املواصفات احملددة مبوجب العقد أو من قبل الزبون.Conformanceاملطابقة -د

  .االستفادة الشاملة و الدائمة مع السلع durability:  املتانة -هـ

: امكانية تعديلها او تصليحها عند حصول مشكلة يف استخدامها  service abilityالقابلية للخدمة: -و
 .نتيجة مشكلة يف تصنيعها 

 . :الرونق و الشكل و االحساس اليت تولدهaestheticsاجلمالية: -ز

: تعين التقييم أو اإلنطباع الذايت للزبون جتاه املنتوج ، و املتولد عن perceived qualityاجلودة املدركة: -ح
 . 1نتوج و محالت الدعاية و اإلعالن عنه و إسم عالمته التجاريةمسعة امل

 .2املنتجات من تشكيلة أو معني منتج اجتاه األفراد شعور مدى يعكس اخلارجي فاملظهر :اخلارجي املظهر -ر 
 ابعاد جودة الخدمة: -2

 : كم ينتظر املستهلك؟timeالوقت: -أ

 ؛:التسليم يف املوعد احملدد   timelessدقة التسليم: -ب

 ؛ : اجناز مجيع جوانبها بشكل كاملcompletenessاالمتام: -ج

 ؛ :ترحيب العاملني بكل الزبائنcourtesyالتعامل: -د

 ؛:تسليم مجيع اخلدمات بنفس النمط للزبون consistencyالتناسق: -هـ

                                                           
1
 .57-54،ص ص  2011، 1"،دارالراية للنشر،عمان،الطبعة إدارة اجلودة الشاملةلعلى بوكميش ،" - 

2
كلية العلوم االقتصادية وعلوم   "،التسيريعلوم  يف" اسرتمقدمة لنيل شهادة امل رسالة "،تنافسية املؤسسة أثر إدارة اجلودة الشاملة على،  "محيدة عمران - 

 على املوقع اإلكرتوين18،ص 2011/2012 ،البويرةجامعة  ،التسيري والعلوم التجارية
:.hamida bouira.dz/.../636.amran-www.univ  :24/04/2015تاريخ اإلطالع.  

http://www.univ-bouira.dz/.../636.amran
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 ؛ : امكانية احلصول على اخلدمة بسهولةconvenanceسهولة املنال: -و

 ؛:اجناز اخلدمة بصورة صحيحة منج اول حلظة accuracy الدقة: -ز

 . : التفاعل بسرعة مع العاملني حلل املشاكل الغري متوقعةresponsiveاالستجابة: -ح

 :1و يرى البعض ان ابعاد اجلودة هي

 . : مدى قدرة املنتج على القيام بالوظائف املطلوبة منهperformanceاالداء: -أ

 . : اقصى مدة ميكن للمنتج ان يكون صاحل لالستخدامreliability الصالحية: -ب

 . ن يعيشأاقصى مدة ميكن للمنتج : durabilityصمود املنتج: -ـج

:مدى سهولة اصالح املنتج و اعادته حلالته الطبيعية مع االخد يف االعتبار service ability خدمة املنتج: -د
 . زمنية لالصالحالتكلفة املالية و السرعة ال

 . : مدى اناقة و جاذبية املنتجaestheticsشكل و مجال املنتج: -هـ

 . : امكانية اضافة بعض الوظائف لتحديت و تطوير املنتجfeaturesمزايا او خصائص املنتج: -و

 :مدى التقيد باملواصفات املطلوبة من قبلconformance to standardsالتقييد باملواصفات املطلوبة: -ز
 . املصنع لتحقيق متطلبات املستهلك

 فاجلودة هتدف اىل:

 ؛ منتجات خالية من االخطاء و العيوب و الشوائب و باقل تكلفة 
 ؛ ترقى ملستوى توقعات و رغبات اجلمهور 
  ؛حتقق رضاهم التام حاضرا و مستقبال 

                                                           
1
 .24،25،مرجع سبق ذكره،ص ص  حممد عبد الفتاح رضوان - 
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 ؛ تعتمدعلى التحسني و التطور املستمر 
  ؛تلتزم مبتطلبات و معايري االداء 
  بأداء العمل الصحيح بشكل صحيحتقوم . 

 ليف الجودة و خصائصهااالمطلب الثاني :تك

 تكاليف الجودةالفرع األول :    

كل املؤسسات تسعى اىل بلوغ اجلودة املثلى يف منتجاهتا اي انتاج سلع و خدمات مطابقة حلاجات الزبائن و 
يؤدي اىل تكاليف الالجودة و اليت تعرف باهنا " املستهلكني باقل تكاليف ممكنة، و عدم املطابقة يف منتجاهتا 

 احنراف بني اجلودة املستهدفة و اجلودة املتحصل عليها فعال "

 :1تؤدي الالجودة اىل حتمل املؤسسة اىل بعض االثار السلبية و اليت نذكر منها

 ؛ يف املوارد املالية و البشرية حتمل اخلسائر 
 ؛ ارتفاع تكاليف االنتاج 
 لزبائن و املستهلكني و مطالبتهم بالتعويضاتكثرة شكاوي ا . 

 و لتفادي هذه االثارالسلبية لالجودة عليها بتخفيض التكاليف الكلية للجودة اليت يتم تصنيفها اىل:

  تكاليف الوقاية: و هي التكاليف اليت يتم صرفها لتفادي االخطاء املتمثلة يف انتاج االجزاء املعينة قبل
 ؛ حدوثها

  االداء: هي تلك التكاليف املتعلقة بعمليات فحص و حتليل خواص املواد و األجزاء و السلع تكاليف
 ؛ النهائية هبدف تقييم مستوى اجلودة الفعلي و التحقق من مدى مطابقة املنتجات للمواصفات املطلوبة

 خالل  تكاليف الفشل الداخلي: هي التكاليف اليت تنشا كنتيجة لظهور وحدات معينة مت اكتشافها
 ؛ العملية االنتاجية

                                                           
1
 .16،17عمران حميدة ،مرجع سيق ذكره ،ص ص - 
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  تكاليف الفشل اخلارجي: و تتمثل يف خدمات ما بعد البيع و اليت يتزايد الطلب عليها كنتيجة الستالم
 . املستهلك لوحدات املنتج او اجلودة املتدنية

 

 خصائص الجودةالفرع الثاني :     

 :1للجودة عدة خصائص متيزها و اهم هده اخلصائص هي

  ؛فائقة: حيث اجلودة تعين التفوق 
 ؛ قائمة على املنتج: التعامل مع اختالف خصائص املنتج و جودهتا 
  ؛قائمة على املستخدم: قدرة املنتج قادرة على ارضاء توقعات و رغبات الزبائن 
 ؛ قائمة على التصنيع: تعين اجلودة مطابقة ملواصفات تصميم املنتج 
  كثر جودة يليب حاجة الزبائن بالسعر املالئمقائمة على القيمة: فاملنتج اال . 

 

 المطلب الثالث : مراحل تطور الجودة و أهميتها

 مراحل تطور الجودةالفرع األول :    

شهدت اجلودة تطورات مهمة يف عملية االنتاج اذ مرت مبراحل متعددة مند بداية هذا القرن نتيجة تطور عمليات 
 االنتاج:

 

 

                                                           
1
 . 39، ص  2009، 1"،دار اليازوري للنشر،عمان،الطبعةإدارة اجلودة الشاملةحممد عبد العال النعيمي و آخرون،" - 
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 (:1940الثورة الصناعية  المرحلة االولى )بداية 

 .1ورشة عن عبارة كان فاملصنع الكلمة مبعىن وإنتاج مصنع هناك يكن مل الصناعية الثورة قبل

  ؛ كانت بداية الرقابة على اجلودة هي العامل بنفسه، اذ كان احلريف يقوم بنفسه بفحص انتاجه الذي ينتجه  -1

العشرين املتضمن العديد من العاملني الدين يؤدون مهام متشاهبة و مع التطورات اليت شهدهتا بدايات القرن  -2
 ؛ يكون توجيههم من قبل رئيس العمال الذي يتحمل مسؤولية جودة اعماهلم

كانت عمليات الرقابة يف هذه الفرتات تعتمد على اسلوب بسيط يطلق عليه اسلوب املقارنات و يركز على   -3
 ؛ املصنع و بتحقيق املطابقة يستحق هدف عملية الرقابة على اجلودة املقارنة بني اجلزء االساسي و اجلزء

 ؛ 2و مع التطورات احلاصلة يف عمليات االنتاج تطلب القيام مبالحظة مستمرة لالنتاج النهائي -4

 (:1960 -1940المرحلة الثانية )ضبط الجودة احصائيا 

 ؛ء يف الرقابة على اجلودة شهدت هذه املرحلة حتوال حامسا متثل باستخدام علم االحصا -1

 ؛ تعد املنافسة احدى االسباب اليت دفعت املنظمات اىل االهتمام مبنتجاهتا و االرتقاء جبودهتا -2

قد استخدمت االساليب العلمية يف ضبط اجلودة و العمليات و تشخيص املشاكل اليت حتدت يف اثناء  -3
 ؛ عملية االنتاج

                                                           

رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف" علوم التسيري"، كلية العلوم  "،اجلزائرية التعليم مؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق واقع يزيد قادة،" -1 
 ،على املوقع اإلكرتوين:5،ص 2011/2012 االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة تلمسان،

kadda.mag.pdf-tlemcen.dz/bistream/122/4263/1/yazid-http://dspace.univw   تاريخ
    .20/04/2015اإلطالع:

 
2
 .5،مرجع سبق ذكره،صيزيد قادة - 

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bistream/122/4263/1/yazid-kadda.mag.pdf
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bistream/122/4263/1/yazid-kadda.mag.pdf
http://www.univ-bouira.dz/.../636
http://www.univ-bouira.dz/.../636
http://www.univ-bouira.dz/.../636
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الواسع و الكبري للمخططات االحصائية يف عمليات املنظمة و السيما  متيزت هذه املرحلة باالستخدام -4
 . االنتاج و اجلودة

  (:1980 -1960المرحلة الثالثة )ضمان الجودة 

شهدت هذه الرحلة تطور اساليب الرقابة على اجلودة مما ادى اىل ظهور مفاهيم حديثة تؤكد على ضمان  -1
 ؛ وجاتاجلودة ملا هلا من تاثري يف حتسني املنت

 ؛ و يف هذه املرحلة اصبح حتقيق اجلودة العاملية للمنتوجات هو ما تسعى اليه مجيع املنظمات الصناعية -2

 ؛ دفع هذا االسلوب اىل حتقيق التنسيق بني العاملني و املدراء يف حل املشاكل -3

ينتج عنه تطور جديد يف اجلودة ان التطور يف مفهوم اجلودة يضمن احلفاظ على مستوى اجلودة املطلوبة الذي  -4
 . اطلق عليها ضمان اجلودة

  1تتمثل املرحلة الرابعة يفالى يومنا هذا(: -1980المرحلة الرابعة ) ادارة الجودة الشاملة: 

 ؛ اصبحت اجلودة يف هذه املرحلة ركنا اساسيا من اركان الوظيفة االدارية للمدراء -1

 ؛ املنظمة لتحقيق جناح طويل االمد من خالل حتقيق رضا الزبونتعتمد على مسامهة مجيع افراد  -2

 شهدت هذه املرحلة تطور املواصفات العاملية مبا يضمن حتقيق أعلى درجات املطابقة للمواصفات املطلوبة  -3
سلة سلللزبون األمر الذي وحد املواصفات الوطنية يف دول العامل كافة للخروج بشهادة لضمان اجلودة أطلق عليها 

 ؛  9001isoالدوليةاملعايري 

و يتوقع أن يشهد العقد القادم تطورات كبرية يف أساليب اجلودة، فاملنظمة كي حتقق اجلودة املطلوبة سوف  4-
 . تبدأ بالزبون و ليس بالسلعة امللموسة أو العملية التصنيعية

                                                           
1
 .21-17،مرجع سبق ذكره،ص ص حممد عبد الفتاح رضوان - 
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 : ميكن التطرق اىل مراحل تطور الرقابة على اجلودة يف الشكل التايل

 : مراحل تطور الرقابة على الجودة1-2الشكل رقم 

 

 

   احلاجات 

 

  اخلدمات 

 

 العمليات        

         

 املنتوجات                                                                                                          

   

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  الرقابة اإلدارة التحسني التنبؤ         

 .23ص ،2005، 1"،دار اليازوري للنشر،عمان،الطبعة إدارة اجلودة الشاملةحممد عبد الوهاب العزاوي،" : المصدر

 التفتيش

1940 

 

 ضمان الجودة 

1980 

ضبط الجودة 
 إحصائيا
1960 

 

ادارة الجودة 

 الشاملة

2010 

 القيمة

 الشاملة

 للزبون
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  همية الجودةأالفرع الثاني :    

ماإذا كانت تنتمي إىل القطاع العام أو ال شك أن حتقيق جودة هو حلم يراود مجيع املؤسسات، بغض النظر عن 
إذ أهنا متثل  اخلاص ، و للجودة أمهية سواء على مستوى الزبون أة على مستوى املنظمات على خمتلف أنشطتها

 .1أحد العوامل األساسية اليت متثل حجم الطلب علة منتجات املنظمة

 :2تتجلى امهية اجلودة من خالل ما يلي

 ؛ حتقيق االرباح 
  ؛زيادة االنتاجية و ختفيض تكاليف اداء العمليات 
 ؛ حتسني اجلودة النهائية للمنتج 
 ؛ حتقيق التجانس يف االنتاج 
 ؛ حتديد االسرتاتيجية التسويقية التنافسية 
  ؛زيادة اقبال املستهلك على منتجات املشروع كنتيجة جلودهتا و اخنفاض سعرها 
 ؛ رفع الروح املعنوية للعاملني 
 ؛ باع جيد عتا دارة املشروعبناء انط 
 ؛ اتاحة فرص اكرب للتصدير للخارج 
 ؛ زيادة احلصة التسويقية 
  ؛حتقيق النمو يف االجل الطويل 
 ؛ حتقيق الزيادة يف السوق 
 ؛ ختفيض معدل املنتوج املعيب و التخلص من العيوب 

                                                           
1
كلية العلوم االقتصادية   "،جتارة الدولية يف" اسرتمقدمة لنيل شهادة امل رسالة ، "اجلودة الشاملة بتقييم أداء العاملنيعالقة إدارة حنان بودرسة،"  - 

 على املوقع اإلكرتوين:5،ص 2012/2013 ،بسكرةجامعة  ،وعلوم التسيري والعلوم التجارية
 biskra.dz.hanan.boudersa-http://dspace.univ :27/04/2015تاريخ األطالع. 

2
 .57-54،مرجع سبق دكره،ص ص لعلى بوكميش - 

http://dspace.univ-biskra.dz.hanan.boudersa/
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 ؛ زيادة رضا العمال 
 ختفيض نسبة دوران العمل . 

 :1ية اجلودة يفو بالنسبة للزبائن فتتجلى امه

 ؛ اشباع حاجات و رغبات الزبائن و االستجابة لتوقعاهتم 
 حتقيق رضا الزبائن و زيادة درجة هذا الرضا . 

ما بالنسبة للمجتمع فتتجلى امهية اجلودة يف التخفيض من االثار السلبية اليت تسببها املنتوجات للمجتمع  أ
 . كالتلوث و الضجيج و غريها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .57،مرجع سبق دكره،ص ص لعلى بوكميش - 
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  9000:إدارة الجودة الشاملة و معايير اإليزو ثانيالمبحث ال

لتعدد ا ،متيزت اآلونة االخرية مبجموعة من الظروف الصعبة و املعقدة و اليت نذكر من امهها: ازدياد شدة املنافسة
بروز احتياجات حديدة للزبائن تتعلق باجلودة, الشيء الذي ادى باملنظمات اىل  ت ،و التنوع املتزايد للمنتجا

و يف نفس الوقت اعتبار عامل اجلودة وسيلة  ،االهتمام و الرتكيز على جودة املنتجات لغرض ارضاء الزبائن
ة اكرب من ذي قبل ليس عندئذ اكتسبت ادارة اجلودة امهي ،لتحقيق امليزة التنافسية و التفوق على املنظمات املنافسة

فقط على مستوى املنظمة كوظيفة من وظائفها لكن ظهرت منظمات حملية و دولية مهمتها تتمثل يف ادارة اجلودة 
 و اليت من اشهرها املنظمة العاملية للمعايري " اإليزو"

 

 و أهميتها  مفهوم إدارة الجودة الشاملةالمطاب األول : 

 الجودة الشاملةمفهوم إدارة الفرع األول :    

تعرف منظمة التقييس العاملية ادارة اجلودة الشاملة " باهنا عقيدة او عرف متاصل و شامل يف اسلوب القيادة و  و
التشغيل ملنظمة ما، هبدف التحسني املستمر يف االداء على املدى الطويل من خالل الرتكيز على املتطلبات و 

 .1 صحاب املصاحل االخرين"توقعات الزبائن مع عدم إغفال متطلبات املسامهني و مجيع ا

ن ادارة اجلودة الشاملة " تقوم على مفهوم للجودة يكون واضحا لدى االدارة و العاملني و يشكل جزءا من أكما 
 .2"الثقافة املنظمية و بتجسيد يف ممارسات املنظمة 

فرد عامل يف املنظمة تعرف ادارة اجلودة الشاملة " باهنا طريقة لتخطيط و فهم كل نشاط و تعتمد على كل كما   
عند كل مستوى من املستويات االدارية و لكي تكون املنظمة فاعلة حقا، و ينبغي ان يعمل كل جزء يف املنظمة 

                                                           
1
  .39،مرجع سبق ذكره،ص حممد عبد الوهاب العزاوي - 

2
 . 77،ص  2008، 1"، دار اليازوري للنشر،عمان،الطبعةإدارة اجلودة الشاملةرعد عبد اهلل الطائي، " - 
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مع االجزاء االخرى باجتاه حتقيق االهداف ذاهتا و ادراك ان كل فرد يف املنظمة و كل نشاط يؤثر و يتاثر بعمل 
 .1" االخرين و االنشطة االخرى يف املنظمة

كما تعرف ايضا " باهنا  جمموع االنشطة و التصرفات اليت تقوم بالتنسيق لتخطيط اجلودة و الرقابة على اجلودة 
لضمان تطوير و حتسني جودة املنتجات و اخلدمات مبا يليب رغبات و حاجيات و تطلعات املستهلكني احلالية و 

 .2"املرتقبة ضمن اطار نظام اجلودة

هنج متكامل خلدمة العميل او الزبون، فهي جمرد "ب النظر اىل ادارة اجلودة الشاملة على اهنا يتضح مما سبق انه جي
ادارة متخصصة تسعى اكثر اىل حتقيق اجلودة يف جمال معني او اكثر داخل املنظمة، بل عملية متكاملة تشمل 

 .3مجيع االنشطة و الوظائف و االنظمة...اخل على شكل سلسلة "

جلودة الفدرايل ادارة اجلودة الشاملة باهنا " القيام بالعمل الصحيح بشكل صحيح من اول وهلة كما عرف معهد ا
 .4مع االعتماد على تقييم العميل يف معرفة مدى حتسن االداء "

و من التعاريف السابقة نستنتج ان ادارة اجلودة الشاملة هي " التحسني و التطوير املستمر يف العمليات االدارية و 
البحث عن الوسائل و الطرق لرفع مستوى االداء و ذلك لتحقيق متطلبات و رضا و احتياجات العمالء بصفة 

 .دائمة "

 :رواد ادارة الجودة الشاملة  -2

  مساءهم واضحة يف تطبيق ادارة اجلودة الشاملة من بينهم:أهناك العديد من العلماء البارزين الذين كانت 

 

                                                           
1
 .204،ص 2009، 1"،دار الفكر للنشر،عمان، الطبعة إدارة اجلودة الشاملةعواطف إبراهيم احلداد،" - 

2
 .69ص ،2000، 3"،دار املسربة للنشر ،األردن ،الطبعة إدارة اجلودة الشاملةخيضر محود كاظم،" - 

3
 .32، ص  2001، 1"،دار وائل للنشر،عمان،الطبعة املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملةعمر وصفي عقيلي،" - 

4
 .19ص ،  1999،  1الطبعة  "،دار النهضة للنشر،القاهرة،مدخل إلدارة اجلودة الشاملةتوفيق حممد احملسن،" - 
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 ادوارد دميينج:  -أ(

م، و حصل على شهادة الدكتورة يف الرياضيات و 1900ولد دميينج يف الواليات املتحدة االمريكية عام  
الفيزياء من جامعة بيل، وبناءا على دعوة اليابان له ملساعدهتا يف حتسني االنتاجية  و اجلودة فقد سافر اليها 

حلكومة البيانية ان تنشا جائزة مسيت بامسه متنح بعد احلرب العاملية الثانية و قد كان النجاح حليفه مما ادى با
 .سنويا للشركة اليت متيزت باالبتكار يف ادارة اجلودة الشاملة 

كان دميينج يتمتع بسعة عاملية يف جمال ادارة اجلودة الشاملة فذلك يرجع اىل النقاط القيمة اليت وضع فيها اربعة 
 :1و هيعشرة معيار كأساس عملية ادارة اجلودة الشاملة 

 اجياد التناسق بني اهداف املؤسسة ؛-1
 اميان قيادة املؤسسة بالتغيري و التطوير ؛-2
عدم االعتماد على الفحص هبدف اكتشاف االخطاء و تكريس عملية بناء اجلودة يف املنتج لتكون اساسا -3

 للمراحل التالية هلا ؛
ة معها اساسها التفوق و التمييز يف االداء لكي يتم اجياد عالقات طيبة بني املؤسسة و اطراف اجلهات املتعامل-4

 اسعادهم و ارضائهم، اذ ان من املهم ان ال يكون اساس هذه العالقات السعر)خلق العميل قبل السعر( ؛
 التحسني الدائم للمنتج و اخلدمات املقدمة من الشركة ؛-5
 االهتمام بعملية التدريب بشكل مستمر ؛-6
 بعملية التطوير ؛تكريس دور القيادة  -7
 االعتماد على فرق العمل و تشجيعها على العمل و ابعاد اخلوف عليها ؛-8
 االفتاح بني اقسام الشركة و التخلص من احلواجز القائمة بينها ؛-9

 التخلص من عادة التهديد للعاملني و توجيه اللوم اليهم ؛-10
 ب و طريقة ادائهم ؛التشجيع املستمر للعاملني و التحسني املستمر لألسلو -11
 تكريس مبدا االعتزاز بالعمل لدى العاملني ؛-12
 تطوير برامج التعليم و التحسني الذايت ؛-13

                                                           
1
 .20-19،ص ص  2002، 1"،دار ضياء للنشر،عمان،الطبعة اجلودة يف املنظمات احلديثةمأمون سليمان الدرادكة، طارق الشيلي،" - 
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 االلتزام الدائم و اجلاد من قبل اإلدارة العليا يف املؤسسة باجلودة و االنتاجية.-14
 جوزيف جوران:   -ب(

خالل احلرب العاملية الثالثة ، و قد ركز على العيوب أو األخطاء قدم جوزيف مسامهة مثرية يف إدارة الثورة النوعية 
أثناء األداء التشغيلي)العمليات( و كذلك على الوقت الضائع كما انه ركز على الرقابة على اجلودة، و لذا فهو 

خطيط يرى أن النوعية تعين مواصفات املنتج اليت نشبع حاجات املستهلكني و حتوز رضاهم، لذا يرى جوزيف الت
 :1للجودة مير بعدة مراحل و هي كما يلي

 ؛حتديد من هم املستهلكني  -1

 ؛حتديد احتياجاهتم  -2

 ؛ تطوير مواصفات املنتج لكي تستجيب حلاجات املستهلكني -3

 ؛تطوير العمليات اليت من شاهنا حتقيق تلك املواصفات او املعايري املطلوبة  -4

 .قوى التشغيلية نقل نتائج اخلطط املوضوعة اىل ال -5

 فليب كروسي: -ـج

بعد فليب من الرواد الدين أسهموا يف حتديد املعامل األساسية إلدارة اجلودة حيث طبقت أفكاره اخلاصة باجلودة يف 
 :2يف اجلودة 14منظمة( و من إسهاماته النقاط  1500أكثر من )

 ؛ قهاالتزام اإلدارة جبمع املعلومات احلصة مبتطلبات اجلودة و توثي -1

 ؛تشكيل فرق اجلودة تضم أفرادا يعلمون بأقسام املنظمة كلها  -2

  ؛ صياغة مقياس للجودة بتالءم مع نشاطات املنظمة كافة لتحديد اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني -3
                                                           

1
  .94،مرجع سبق ذكره،ص خيضر محود كاظم - 

2
 .35يزيد قادة،مرجع سبق ذكره،ص - 
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 ؛ حتديد كلف اجلودة للتعرف على اجملاالت اليت ميكن حتسينها لزيادة الرحبية -4

 ؛زيادة الوعي للعاملني مجيعهم يف املنظمة حول أمهية اجلودة و النتائج املرتتبة على أدائها  -5

 ؛ اعتماد إجراءات التصحيح آنيا و حتديتها باستمرار فالغرض هو منع حدوث اخلطأ -6

  ؛ انشاء برامج املعيب الصفري و االلتزام بتنفيذه يتالئم مع امكانيات املنظمة و ثقافتها -7

 ؛تدريب املشرفني على كيفية تنفيد واجباهتم يف برنامج حتسني اجلودة  -8

  ؛ حتديد يوم العيوب الصفرية يف املنظمة يكافئ فيه العاملون الدين حققوا اعلى مستويات اجلودة -9

 ؛جيب ان يشارك العاملون بوضع اهداف التحسني لضمان تنفيذها بنجاح  -10

 ؛ املعلومات اىل االدارة لضمان حتقيق اهداف اجلودة تشجيع العاملني على ايصال -11

 ؛دعم العاملني املتميزين املشاركني  -12

 ؛ تأسيس جمالس للجودة من رؤساء و خرباء اجلودة لتعزيز االتصاالت املستمرة -13

 ؛ التشديد على ان عملية حتسني اجلودة عملية مستمرة و غري منتهية -14

 و أهميتها ارة الجودة الشاملةهداف ادأالفرع الثاني :    

 : األهداف -1

اىل تطوير جودة املنتجات او اخلدمات مع ختفيض التكاليف مما حيسن خدمة العلماء   هتدف ادارة اجلودة الشاملة
 :1و تلبة حاجاهتم ، و تتلخص اهداف ادارة اجلودة الشاملة فيما يلي

  ؛خفض التكاليف: بتقليل االخطاء و نسبة تكرار العمل و العمل االضايف 

                                                           
1
 .45، مرجع سبق ذكره، ص حممد عبد العال النعيمي و آخرون - 
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 ؛ زيادة الفوائد و االرباح: لزيادة املبيعات و زيادة املشاركة يف السوق 
  ؛رضا و سرور العمالء: حيث يشرتون اكثر من مرة و يقومون بالدعاية 
 املستقبلية متكني املوظفني و منحهم السلطة: و بدلك تتجنب الشركة املشاكل . 

 جلودة الشاملة يف الشكل التايل :حيث تتمثل أهداف إدارة ا

 : أهداف إدارة الجودة الشاملة2-2الشكل رقم

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .45، ص 2009، 1"،دار اليازوري للنشر،عمان،الطبعةإدارة اجلودة الشاملةحممد عبد العال النعيمي و آخرون،" :المصدر

 إدارة اجلودة الشاملة

 رفع الكفاءة اإلنتاجية

نفوسهم، تحقيق الرضا لدى العمالء و السعادة في 
من خالل سلعة أو خدمة ذات مستوى جودة عالي 

 يبلغ حد الكمال

ختفيض 
 التكاليف

جودة 

 عالية

حصة 
اكرب يف 
 السوق

حتسني 
 اجلودة

 البقاء و االستمرار و التفوق على اآلخرين
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 :األهداف  -2

ن النوعية التنافسية العالية ميكن ان حتقق بتكاليف انتاجية واطئة و ذلك عن طريق استثمار املواهب و القدرات إ
الفكرية على الصعيد الذهين و العقلي للقوى البشرية يف خمتلف ميادين التشغيل االنتاجي و دلك باعتماد صور 

للمعطيات البشرية و املادية يف حقول العملية االنتاجية، حيث ان هذه التشغيل اجلماعي و املشاركة التعاونية 
التطلعات من الناحية العملية تساهم مبا ال يقبل الشك  بتصعيد و تأثري النهوض يف العمليات االنتاجية بصورة 

 .1خريهادفة بغية حتقيق االشباع االمثل للمستهلك األ

 :2قاط التاليةتتخلص امهية ادارة اجلودة الشاملة يف الن

 ؛ اهنا منهجية قابلة للتغيري اكثر من كوهنا نظام تقليدي يتبع اجراءات و قرارات 
  ؛التزام الشركة يعين قابليتها على تغيري سلوك افرادها ملفهوم اجلودة 
 ؛ التطبيق يعين ان الشركة هتتم ألنشطتها ككل و ليس باملستهلكني فقط 
  ؛ تعاون العمالء الداخليني و اخلارجينيمتكامل و بالتايل فاجلودة حمصلة 
  امهية ال تنعكس على حتسني العالقات املتبادلة بني املوردين و املنتخبني فحسب، و امنا حتسني مسعة

 ؛ املؤسسة و الروح املعنوية بني العاملني و تنمية روح الفريق

 : دارة الجودة الشاملة و االدارة التقليديةإالفرق بين   -3

صبح من املمكن استخراج الفوارق بينها و بني االدارة أف على مفهوم و امهية ادارة اجلودة الشاملة بعد التعر 
 اليت سنجملها يف اجلدول التايل: التقليدية و

 

 
                                                           

1
 .78،مرجع سبق ذكره،صخيضر محود كاظم  - 

2
 .45مرجع سبق ذكره،ص ،حممد عبد العال النعيمي و آخرون - 
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 دارة الجودة الشاملة و االدارة التقليدية:الفرق بين إ1-2الجدول رقم 

 ادارة اجلودة الشاملة التقليدية وجهة املقارنة/اإلدارة
 تلبية توقعات الزبائن إرباح قصرية األمد الهدف األساسي

 تعامل اجلودة على اهنا ربح تعامل اجلودة على اهنا تكلفة الجودة
 العمليات)حتسينها( و النتائج النتائج  هدف االدارة

حتسني اجلودة احملافظة على زيادة  ختفيض التكاليف االسلوب
 عدد الزبائن

 العمل اجلماعي الفردية  التطلعات
 افقي عمودي الهيكل التنظيمي

التكلف و كمية اإلنتاج بالدرجة  هدف اإلنتاج
 األوىل

 
 اجلودة العالية

من خالل اجلودة العاملية و ارضاء  من خالل كمية االنتاج الربح
 الزبون

 .25حممد عبد الفتاح رضوان، مرجع سبق ذكره،ص المصدر:
 2012، 1حممود حسني الوادي و آخرون،"إدارة اجلودة الشاملةيف منظمات األعمال بني النظرية و التطبيق"،دار احلامد للنشر،عمان،الطبعة           

 .34ص  ،
 

هتدف االدارة التقليدية اىل تعظيم ارباح و عوائد املنظمة بينما تركز ادارة اجلودة الشاملة اهتمامها على حتقيق رضا 
الئها من خالل تلبية احتياجاهتم و رغباهتم مبستوى عال من اجلودة و هذا ما سيؤدي به حتما اىل حتقيق عم

 .  الربح
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 و متطلباتها مبادئ ادارة الجودة الشاملةالمطلب الثاني : 

 مبادئ ادارة الجودة الشاملةالفرع األول :   

املنظمات على وضع فلسفة ادارة اجلودة الشاملة موضع املقصود هبا جمموع القواعد و االرشادات اليت تساعد 
 :1التطبيق و من بني املبادئ االكثر شهرة و االكثر استخداما هي

 ؛ ضرورة وجود اهداف حمددة لتحسني جودة املنتج او اخلدمة .1
تبين حديدة يف العمل، و عدم الرضى باملستوى العادي من العمل وذلك من حيث التأخري و االخطاء و  .2

 ؛املنتجات غري املطابقة 
عدم االعتماد على املالحظة املباشرة فقط، بل البد ايضا من االعتماد على اجلوانب الرقمية و املتتبعة  .3

 ؛ االحصائية للجودة
 ؛ل االسعار يف تنفيد االعمال اهناء االعتماد على فلسفة اق .4
 ؛البحث عن املشاكل و حلها، و هذا يدخل ضمن صميم عمل االدارة  .5
 ؛ تدريب و تشجيع االفراد و ضرورة تبين الطرق احلديثة للتدريب يف املوقع .6
 ؛ تبين الطرق احلديثة يف متابعة العمال، وضرورة مراعات البعد النوعي )اجلودة( قبل البعد الكمي .7
 ؛ عن اساليب التخويف إلجياد مناخ عمل فعال االبتعاد .8
 كيز على امهية االتصال و التنسيقالقضاء على العوائق و احلواجز بني العاملني يف خمتلف االقسام و الرت  .9

 ؛بينهم 
 ؛تقليل االعتماد على السقف الرمسي ألهداف املنظمة، و تقليل االعتماد على الشعارات و امللصقات  .10
 ؛بناءا على االهداف الرقمية اجلامدة  التقليل من االدارة .11
 ؛ القضاء على كل ما حيرم العامل من التفاخر و االعتزاز بعمله .12
 ؛تصميم و تنفيد اليات للتعليم و التدريب املستمر  .13

                                                           
1
 .79-78لعلى بوكميش،مرجع سبق ذكره،ص ص - 
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 ؛اجياد هيئة داخل االدارة ملتابعة و دفع تنفيد النقاط السابقة  .14

على حتسني اجلودة كقوة حمفزة يف كافة اجملاالت الوظيفية و  و متثل ادارة اجلودة الشاملة مبادئ االدارة اليت تركز
 . على كل املستويات يف الشركة

 :1يس بايج "هذه املبادئ يفأكما حدد "

الرتكيز على العمالء: و هي جيب اال تقصر تركيزها على العمالء اخلارجني باملنظمة بل ايضا تشمل  (1
 . الرتكيز على العاملني داخل املنظمة

على العمليات و النتائج معا: حيث تعترب النتائج مؤشر لتحديد جودة العمليات ذاهتا و يف حالة الرتكيز  (2
ما اذا كانت النتائج تشري لعدم اجلودة فيجب التفكري و العمل على اجياد حلول للمشاكل اليت تعرتض 

 .اخلدمات
العاملني هبا هلم عقول و ان االجل  شحن و تعبئة اخلربات للقوى العاملة: ترى االدارة التقليدية ان االفراد (3

هو هدفهم االساسي بينما ادارة اجلودة الشاملة ترى حرص العاملني و العمل على توظيف معلوماهتم يف 
 .تطوير العمل و زيادة االرباح و ختفيض التكاليف 

ة من حدوث الوقاية من االخطاء قبل حدوثها: فمن خالل تركيزها على العمليات ذاهتا ميكن ميكن الوقاي (4
 . االخطاء قبل وقوعها

التحسية املستمر يف االداء: ال ميكن ان حتقق املؤسسة اهدافها يف جمال ادارة اجلودة الشاملة ما مل تكن  (5
 .2 عملية التحسني مستمرة

مبدا التغذية العكسية: يف هذا اجملال تلعب االتصاالت دورا رئيسيا الي منتج، من مثة فان النجاح يف  (6
ى التغذية العكسية من العوامل االساسية اليت تساهم يف االبداع و زيادة الفرص لنجاح احلصول عل

 . املؤسسة
                                                           

 .178-177،ص ص2008، 1"،دار الفتح للنشر،اإلسكندرية،الطبعةإدارة اجلودة الشاملة مبنظمات الرعايةاإلجتماعيةحممد عبد الفتاح حممد،" - 1
 .50، ص   2002، 1الغريب للنشر،القاهرة،الطبعة"،دار إدارة اجلودة الشاملة و متطلبات التأهيل لإليزوعلي السلمي،" - 2
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 و متطبات نجاحها معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملةالفرع الثاني :    

 :معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة -1

 :1من ابرز هذه املعوقات ما يلي

بعض املسؤولني او من جانب العمل، و هذا يرجع اىل غياب ثقافة مقاومة التغيري سواعا من جانب  .1
 ؛ اجلودة ، باإلضافة اىل غياب او عدم وجود عزمية قوية للتغيري

قصور ادراك بعض املدراء ألمهية تطبيق اجارة اجلودة الشاملة و الفوائد اليت تنجر عنها، و ذلك بسبب  .2
حول هذه االدارة باعتبارها الية فعالية لتحسني اداء   غياب النظرة االسرتاتيجية لذى هؤالء املسؤولني

 ؛ املنظمة و حتقيق ميزة تنافسية و كسب حصة سوقية اضافية و غري ذلك من املزايا و املنافع
 ؛ تواضع معرفة و قدرة املدراء على تطبيق ادارة اجلودة الشاملة .3
 ؛االهتمام باألهداف قصرية املدى و اغفال االهداف طويلة املدى  .4
 ؛ االمل يف ان الشعارات قد تؤدي اىل حتسني اجلودة .5
و جودة بعض املشكالت التنظيمية مثل االهتمام بالشكل التنظيمي بغض النظر على مدى مالئمته  .6

الحتياجات العمل و حتقيق األهداف، و كذاك الرتكيز على املبادئ التنظيمية كخطوط السلطة، و كذلك 
تناقضها يف بعض االحيان، باإلضافة اىل سيادة البريوقراطية و  غموض االهداف و عدم حتديدها بل و

 ؛ عدم املرونة يف العمل
التغيري املستمر يف القيادات االدارية: و ما يصاحب ذلك من تغيري يف االسرتاتيجيات و يف طرق و  .7

ية على اجراءات العمل، و من صعوبة يف التحكم يف نظام اجلودة، و اختاد القرارات على اسس غري مبن
 ؛ فهم عميق لطبيعة العمل

                                                           
1
 .142-140لعلى بوكميش، مرجع شبق ذكره،ص ص  - 
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تعد اللوائح و القوانني املعمول هبا و ميلها اىل التعقيد، األمر الذي يؤدي إىل ضياع الوقت و اجلهد و من  .8
مث اخنفاض االداء، هذا باإلضافة اىل كثرة النصوص القانونية و كثرة التعديل عليها االمر الذي يؤدي اىل  

 ؛دة اليت تعيق التنفيذ اىل حد كبري كثرة النصوص االجرائية املعق
 ؛ الشعور بان اآلالت اجلديدة و احلديثة و الصيانة املستمرة ة املكثفة سيؤدي اىل حتسني اجلودة  .9

 .1قصور عمليات تدريب العاملني على تطبيق ادارة اجلودة الشاملة  .10

 دارة الجودة الشاملة :إمتطلبات نجاح تطبيق  -2

اجلودة الشاملة جيب ان حيقق األهداف التالية و إال كان عبارة عن فلسفة نظرية ال ن أمر جناح تطبيق ادارة إ
فائدة منها، اذ ان هناك العديد من الفوائد ميكن للمنظمة ان حتققها من وراء تطبيق منهجية متكاملة إلدارة 

 اجلودة الشاملة نعرض امهها يف الشكل التايل:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .142-140لعلى بوكميش، مرجع شبق ذكره،ص ص  - 
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 دارة الجودة الشاملةإمتطلبات نجاح تطبيق  :3-2 الشكل رقم

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زيادة -1
الرحبية من 
 خالل : 

  جـــــــودة تقـــــــدمي ســـــــلعة أو خدمـــــــة ذات
 عاملية وفق طلب العميل

  تقــــــدمي ســــــلعة أو خدمــــــة بســــــعر جيــــــد
 بالنسبة للعميل

  تقــــدمي ســــلعة أو خدمــــة بالوقــــت الــــذي
 يناسب العملي

 عدم إعادة األعمال 

تقوية -2   
   املركز

  التنافسي
للمنظمة     

من           
خالل:    

 زيادة

الرحبية   

 

 

ختفيض 
 التكلفة

 . عمل أشياء صحيحة من أول مرة 
 . تقليل عدد و نوعية األخطاء 
 . عدم إعادة األعمال 

 

 كسب

 رضا

 و ثقة

 العميل

التمييز على 
املتنافسني و 
حصة اكرب 
 يف السوق

 التجديد 
 التحسني 
 التعليم و التدريب 
 التكيف مع املتغريات 

احملافظة -3
على حيوية 
املنظمة من 

 خالل :

 

بشكل 
 مستمر

 

البقاء  و 
 االستمرار

 كسب  -4
 رضا

 اجملتمع
 من

 خالل:

   إرضاء و إشباع حاجات و رغبات
العمالء الدين هم جزء من اجملتمع 

 بأعلى جودة و اقل تكلفة
 احملافظة على البيئة و الصحة 

يشعر اجملتمع 
بان املنظمة 
خري دعم و 

 سند هلم



في المؤسسة الفصل الثاني                       دور الكفاءات البشرية في تحقيق الجودة الشاملة  
 

 
78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ختفيض  -5

معدل      
دوران       

 العمل 

 

       

  :ن خالل

 تبين أسلوب فرق العمل 
  تبين املشاركة اجلماعية  يف حل مشاكل العمل و حتسني اجلودة 
 التعليم و التدريب املستمر 

حتسني  -6
األداء 

واإلنتاجية     
 من خالل:

 عدم ترك

 املنظمة

 والء

 وانتماء

 للمنظمة

 احلفز املادي و املعنوي 
 العمل اجلماعي 
 روح الفريق و التعاون 

حل البيئة أكثر استجابة  -7
 للتغريات البيئية من خالل :

 

 زيادة القدرة على املنافسة

رفع كفاءة عملية اختاذ  -8
القرار                      

 من خالل:

توفر معلومات و آراء و 

 حقائق عن موضوع القرار

 

 املشاركة و التشاور إىل:

 

فرص النجاح و االستمرار 

 أكثر
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 2012، 1احلامد للنشر،عمان،الطبعة  "،دارإدارة اجلودة الشاملةيف منظمات األعمال بني النظرية و التطبيقحممود حسني الوادي و آخرون،" املصدر :
 .155-154ص  ص ،

 :1و لتحقيق الزيادة يف إدارة اجلودة الشاملة تعتمد املؤسسة على ما يلي

 ؛ البحث و التطوير و اعتبارها من األهداف االسرتاتيجية الرتكيز على أمهية -(1

 ؛ ترشيد املديرين للعمال و تلقيهم مبدأ التقومي الذايت -(2

 ؛ توفري جو مالئم للعمل، و التأكيد على أمهية قيمة العمل اجلماعي -(3

 ؛ ربط القيم و املبادئ التنظيمية بعملية إدارة اجلودة الشاملة -(4

 ؛ و رؤيا اسرتاتيجية جتسد مفاهيم اجلودة و قيمتها، و أهداف حتسني اجلودةتطوير خطط  -(5

 ؛ الرتكزعلى منع وقوع األخطاء من خالل تبين استخدام معايري األداء -(6

 ؛ الرتكيز على أمهية االختبار األمثل للعمال -(7

 . االهتمام بإدارة التحسني املستمر للعمليات و التخطيط احملكم هلا -(8

 

                                                           
1
 .121،ص  1998، 1 ،الطبعة،الرياضردمك للنشر"،إدارة اجلودة الشاملة:تطبيقات على القطاع الصحيخالد سعيد عبد العزيز،" - 

 

 اختاذ قرار أفضل
يوجه تفكريها للتخطيط 

 االسرتاتيجي

 

توسيع أفق القيادة  -9
  اإلدارية العليا            

 من خالل:
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 المطلب الثالث : نظام إدارة الجودة الشاملة و معايير اإليزو

 الفرع األول : معايير اإليزو

 :ISO 9000-2000معاير  تعريف - 1     

  International organisation standardisationعن  ISOيعترب مصطلح 

املعاير ) أو املواصفات ( املوحدة دوليا هتدف املنظمة إلصدار  1946املنظمة الدولية للتقييس، اليت تأسست عام 
و االختبارات و الشهادات املتعلقة هبا لغرض التشجيع التجارة السلع و اخلدمات على املستوى العلمي، و قد 

اليت حدد جمال عملها يف " وضع معايري يف جمال إدارة اجلودة، اليت  176جلنة الفنية  1979شكلت املنظمة عام 
و ضمان اجلودة، و يف جمال التكنولوجيا الداعمة اليت تشمل معايري اإلرشادية الختيار و تشمل نظم اجلودة، 

 ستعمال معايري الصادرة عن اللجنة.

اخلاصة بتعريف  ISO 8402معايري أوهلا  6أصدرت اللجنة الفنية  1987- 1986خالل الفرتة 
مث إصدار  1994ة و ضملن اجلودة، يف عام اخلاصة بنظام اجلود اإليزو 9000املصطلحات، مث جمموعة املعايري 

 : 1كانت تضم كل من معايري التالية  اإليزو 9000الطبعة الثانية  املعدلة من جمموعة املعايري 

- 9000ISO  : ؛و هي مرشد حيدد جماالت تطبيق كل من معايري األخرى يف هذه اجملموعة 
- 9001 ISO  و اخلدمة اليت يشمل عملها القيام : تتعلق بنظام اجلودة يف املنظمات اإلنتاجية أ

  ؛فقرة 20بتصميم إضافة إىل االنتاج و اخلدمات ما بعد البيع و تضمنت 
- 9002 ISO تتعلق بنظام اجلودة يف املنظمات االنتاجية أو خدمة اليت يقصد عملها على إنتاج و :

 ؛فقرة 18الرتكيب، دون القيام بتصميم أو خدمة ما بعد البيع و تضمنت 
- 9003ISO  12: تتعلق بنظام اجلودة يف جمال الفحص النهائي للسلع و االختبار جودهتا، تضمنت 

 ؛فقرة
                                                           

1
 .352،253،مرجع سبق ذكره،ص ص عبد اهلل الطائيرعد  - 
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- 9004 ISO: تتضمن التعليمات االرشادية اليت جيب اتباعها للحصول على شهادةISO  – 
 .9003أو  9002أو  9001

 و اليت جرى فيها: ISO 9000 -2000صدرت الطبعة الثالثة املعدلة  2000يف عام 

كمواصفة  وحيدة    9001ISOو اإلبقاء على املعايري  ISO 9003و  ISO 9002إلغاء املعايري  -1
 تتضمن متطلبات نظم إدارة اجلود، متنح الشهادة للمنظمات وفقا هلذا املعيار الوحيد.

الذي ينصب   9000ISO-2000لتشكل املعيار   9000ISOو   8402ISOدمج املعايري  -2
 على املبادئ و املصطلحات.

 :تضم املعايري التالية فقط  9000ISO-2000أصبحت جمموعة املعايري  -3

-2000 – 9000 ISO .األساسيات و املصطاحات يف نظام إدارة اجلودة : 

-2000 – 9001 ISO  .متطلبات نظم إدارة اجلودة : 

-2000 – 9004 ISO .املرشد يف حتسني األداء يف نظم اإلدارة اجلودة : 

 و عالقتها بإدارة الجودة الشاملة: ISO 9000:  2000 شهادةالحصول على  -2     

جيب ان تقوم بسلسلة من اإلجراءات  ISO 9000-2000إن املنظمات اليت تسعى للحصول على شهادة 
 :1يتاليت ميكن تلخيصها باآل

وال: االعداد للتقدم بطلب احلصول على الشهادة: يف هذه املرحلة تسعى املنظمة لتوفري متطلبات املعيار أ
2000-9000 ISO ويعترب اهتمام االدارة العليا نقطة االنطالق يف هذه اخلطوة، باإلضافة اىل تشكيل فريق ،

بإعداد الرسالة و االهداف املنظمية و  عمل للقيام بتلك املهمة، مث جيري وضع خطة العمل للتنفيذ فاملباشرة
صياغة سياسة اجلودة و اعداد دليل اجلودة، يعقبها املراجعة االدارية الداخلية للتحقيق من توفر متطلبات النظام، و 

                                                           
1
 .358،259،مرجع سبق ذكره،ص ص رعد عبد اهلل الطائي - 
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قد حتتاج املنظمة يف هذه املرحلة اىل استشارات او تدريب لبعض العاملني فيها من جهات خارج املنظمة ذات 
 . صهلية و اختصاأ

ثانيا: التعاقد مع جهة مرخصة مبنح الشهادة تتوىل مراجعة توفر املتطلبات يف املنظمة  لتقرر منح الشهادة من 
 عدمه. و يف احلالة االخرية جيب على املنظمة استعمال توفري املتطلبات و اعادة التقدم بطلب الشهادة.

بعد التسجيل عليه و احلصول على  ISO 9001-2000و احملافظة على توفر متطلبات املعيار االدامة ثالثا:
الشهادة. فاملنظمة عادة ما ختضع لفحوصات مستمرة منتظمة و غري منتظمة من قبل اجلهة اليت تولت منحها 

 الشهادة .

، وهناك العديد من ISO 9000-2000ان ادارة اجلودة الشاملة اوسع بكثري من نظام ادارة اجلودة وفق املعايري
ال تتوفر يف تلك املعيي راو ال جترى بالقدر الكايف الذي تطلبه ادارة اجلودة الشاملة و من هذه اجلوانب اليت 

 اجلوانب على سبيل املثال: 

 ؛ حتليل الكلف -
 ؛ التحسني بواسطة املشاريع -
 ؛املشاركة، واالندماج، و التمكني للعاملني من خالل فرق العمل و حلقات اجلودة  -
 ؛ افس او املميزين دوليااملقارنة املرجعية مع التن -

ال يعكس فلسفة و مبادئ ادارة اجلودة  ISO 9000-2000ان نظام ادارة اجلودة الشاملة وفقا ملعايري 
الشاملة و عليه فان املنظمات اليت تتجه إىل إدارة اجلودة الشاملة جيب ان تذهب يف نظام ادارة اجلودة، اىل ما هو 

 . 1جيسد النظام الفلسفة و املبادئ اخلاصة بإدارة اجلودة الشاملة، و ان ISO 9000ابعد من املعايري

 

 
                                                           

1
 .359،مرجع سبق ذكره،ص صرعد عبد اهلل الطائي - 
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 :ISO  2000:9000الفرق بين ادارة الجودة الشاملة و معايير الفرع الثاني :    

ميكن اجياز اهم اوجه االختالف بني ادارة اجلودة الشاملة و معايري االيزو يف ان هذا االخري ليس نظاما الدارة 
و امنا هو نظام لضمان توكيد اجلودة، و الذي يعترب االساس للبدا يف تطبيق نظام ادارة اجلودة  اجلودة الشاملة

 : الشاملة و ميكن توضيح ذلك يف اجلدول التايل

 ISO 9000: الفرق بين إدارة الجودة الشاملة و معايير 2-2الجدول رقم

 ISO 9000-2000 إدارة الجودة الشاملة
 
 .بشكل كبري هتتم و تركز على الزبون -1

تركز على التحسني املستمر و تعده مبدأ أساسي  -2
 .من مبادئها 

 

استخدام األساليب اإلحصائية و العلمية يف اإلدارة  -3
 . و حتسني للجودة

 
يتطلب حتديد سياسة اجلودة وااللتزام هبا من قبل  -4

 . اإلدارة و العاملني يف املنظمة
 

يتطلب تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة وضع  -5
 .دليل للجودة 

 

 
الرتكيز على الزبون، إذ يبدأ منوذج نظام إدارة  -1

مبتطلبات الزبائن و ينتهي بتحقيق الرضا اجلودة 
  . للزبائن

تؤكد على حتسني فاعلية نظام إدارة اجلودة  -2
باستمرار من خالل استخدام سياسة اجلودة و 

 . أهدافها
 

التأكد من حتديد إجراءات املراقبة و القياس اليت  -3
 .الالزمة لذلك  سيتم تنفيذها و حتديد األجهزة

 
خالل حتديد السياسة حتدد مسؤولية اإلدارة من  -4

اخلاصة باجلودة و االلتزام هبا ضمن املنظمة و 
  . و التأكد على تنفيذهاملراجعتها  وضع إطار

حددت متطلبات التوثيق إعداد دليل خاص  -5
 . للجودة

 



في المؤسسة الفصل الثاني                       دور الكفاءات البشرية في تحقيق الجودة الشاملة  
 

 
84 

   . تسعى إىل مشاركة العاملني بشكل واسع و كبري -6
 
 

االهتمام بالتصميم الفعال للسلع و اخلدمات  -7
 . لتحقيق رضا الزبون

 
التخطيط للعملية لتأسيس أهداف اجلودة طويلة  -8

 .األمد يف املستويات التنظيمية 

حتديد األفراد الذين يقومون بأعمال تؤثر على  -6
جودة املنتج من ذوي الكفاءة و اخلربة و املهارة 

 .مدركني أمهية نشاطاهتم يف اجناز أهداف اجلودة 
التأكيد على مراقبة و قياس خصائص املنتج  -7

لتثبيت من انه قد متت تلبية متطلبات املنتج و 
 . احملافظة على املطابقة ملعايري القبول

القيام بتخطيط نظام إدارة اجلودة من اجل تلبية  -8
املتطلبات اخلاصة بنظام إدارة اجلودة باإلضافة إىل 

 . أهداف اجلودة و التأكد من تنفيذ هذه اخلطط
 .81-80 ،ص ص2005، 1"،دار اليازوري للنشر،عمان،الطبعة إدارة اجلودة الشاملةحممد عبد الوهاب العزاوي،"املصدر : 
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 الجودة الشاملة في المؤسسة الموارد البشرية و عالقتها بإدارةإدارة المبحث الثالث : 

االمكانيات و املوارد الالزمة  صادية مرهون بتوفري و تسخري مجيعيف املؤسسة االقت إن جناح تطبيق إدارة اجلودة
الن التنافس يف ظل عاملية السوق اصبح على االبداع و التطوير و اسثثمار  ،مهها املوارد البشريةأو اليت من  ،لذلك

 .دارة التغيريإاملعلومات و حسن 

 المطلب األول : تبني المؤسسات الجزائرية لنظام الجودة  

 :ISO واقع تجربة المؤسسات الجزائرية في تبني نظام الجودة و االيزوالفرع األول :     

املؤسسات اجلزائرية ضرورة مواكبة التطورات احلاصلة يف ظل اقتصاد السوق و الذي يف لزاما على إصبح ألقد 
بعض االحيان يصبح من شروط التنافس فيه احلصول على شهادة اجلودة العاملية اليت تثبت جودة و كفاءة النظام 

 .ة و تكلفة املنتج دليال على ذلك الداخلي للمؤسسة، و اليت تعترب جود

اجلزائر لنظام اقتصاد السوق، بدأت مالمح االهتمام عدة مؤسسات جزائرية بضرورة التوافق مع ويف ظل تبين 
مواصفات اجلودة العاملية، لكن يبقى ذلك يف اطار حمدود و بوترية بطيئة حيث بينت احصائية صادرة عن وزارة 

زائرية حاصلة على مؤسسة ج 173، وجود 2005الصناعة من مديرية تقييس اجلودة و االمن الصناعي يف 
 :1؟ و من خالهلا الحظنا على هذه املؤسسة ما يلي9000شهادة املطابقة مع مواصفة االيزو

 ؛ منها مؤسسات خاصة و الباقي عمومية 56.7 -
 ؛ خدماتية %35منها مؤسسات انتاجية و  65% -
 ؛ 200نسخة 9000منها حاصلة على االيزو و 99% -
من  %16من كندا و  %20من فرنسا و  %61لشهادة املطابقة جند  املاحنةبالنسبة ملكان اهليئة  -

 .كل من ايطاليا و املانيا و الواليات املتحدة االمريكية   %03بلجيكا و 
                                                           

1
 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية  ، 11جملة الباحث ، عدد"،أمهية الكفاءات البشرية يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة باملؤسسةرشيد مناصرية،" - 

 على املوقع اإللكرتوين:.197، ص  2012اجلزائر، ورقلة، مرباح قاصدي التسيري، جامعة
ouargla.dz-http://revue.univ   : 28/04/2015تاريخ األطالع. 

http://revue.univ-ouargla.dz/
http://revue.univ-ouargla.dz/
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 دارة الجودة في المؤسسات الجزائرية إنظمة أتطبيق الفرع الثاني :    

 : 1الرتكيز على العنصر البشريدارة اجلودة يف املؤسسات اجلزائرية اىل إنظمة أدى تطبيق أو قد 

 :ان بعضا من االنشطة اخلاصة تتطلب تأهيل االفراد، هذا التأهيل يساعد يف الرهنة على قابلية  التأهيل
 ؛ تطبيق معيار او اجراء داخلي باملؤسسة

  مهية العمل احملضر و املنفذ جيدا لكل فرد باملؤسسة،أالتحفيز و التحسني باجلودة: و هذا يعين توضيح 
اضافة اىل توضيح النتائج النامجة عن ارضاء الزبون السيطرة على التكاليف و رفاهية املؤسسة و بالتايل 
جيب وضع برنامج حتسيسي للجودة و الذي سيوجه مبحتوى مالئم لألفراد اجلدد و لألفراد القدامى و 

 ؛ لألفراد املكلفني بالقيم باألنشطة التصحيحية و الوقائية
  خيص على اصناف االفراد داخل املؤسسة و الذين ميارسون أنشطة ذات اثر على اجلودة، التدريب: الذي

فيجب ترمجة احلاجات املختلفة لكل أصناف األفراد ) إطارات اعمال تنفيد بني اعوان حتكم( يف خطة 
 . التدريب اليت تشمل الفرتة و املكان و اجملال و التكاليف و اهليئة املشرفة على التدريب ... اخل

و املالحظ من الدراسات اليت أجريت ان التدريب املتبع يف اجلزائر قد أتى ببعض النتائج، خاصة عندما يكون 
مبنيا على االحتجاجات احلقيقية، للمؤسسات االقتصادية و الصناعية و اخلدماتية، وفشل يف بعضها االخر 

 . ال العملخاصة اذا كانت نوعيته ناقصة بسبب نقص اخلربة و عدم مالئمة جم

 العنصر البشري و عالقته بالجودة في المؤسسةالمطلب الثاني :   

 صيانة و تحفيز الكفاءات البشرية في ادارة الجودة الشاملةالفرع األول :     

نه دفع االفراد على تنفيذ املطلوب منهم بشكل جيد و مقبول عن طريق بث احلماس فيه أميكن تعريف التحفيز ب
جل ضمان املشاركة الفعالة لألفراد يف تطبيق أهداف املؤسسة من أو تشجيعهم بالوسائل املختلفة، وذلك لتحقيق 

                                                           
1
 . 197،مرجع سبق ذكره،صرشيد مناصرية - 
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هذه اجلهود العمل على  دارة اجلودة الشاملة على املؤسسة بذل جهود متواصلة لتحقيق هذه املشاركة، فمن بنيإ
 :1حتفيز العمال الن التحفيز يكتسي امهية كبرية من خالل النتائج احملققة مثل

 ؛ حتسني نواتج العمل يف شكل كميات انتاج و جودة منتجات -
  ؛ جدب العاملني اىل املؤسسة، و زيادة روح الوالء و االنتماء -
 ؛شعور العاملني بروح العدالة داخل املؤسسة  -
 ؛ حتياجات العاملني بشىت انواعها خصوصا ما يسمى التقدير و االحرتاماشباع ا -
 ؛تنمية روح التعاون بني العاملني و تنمية روح الفريق و التضامن  -
 . حتسني صورة املؤسسة امام اجملتمع -

 فوائد تطبيق نظام ادارة الجودة على العنصر البشريالفرع الثاني : 

 على العنصر البشري: ISO 2000:9001دارة الجودة إمنافع تطبيق نظام  -1

 :2مههاأمبنافع عديدة على العنصر البشري  ISO 2000:9001يعود تطبيق ادارة اجلودة 

يزود نظام ادارة اجلودة العاملني بوسائل متكنهم من اداء مهامهم بالشكل الصحيح و من املرة االوىل، من  -
 ؛خالل توفري املوارد املناسبة، التدريب لعمليات العمل و البيئة الصحيحة والدافعية 

ائج صحيحة، من يوفر الوسائل الالزمة للتعريف باملهام الصحيحة و حتديدها بطريقة تؤدي اىل اعطاء نت -
خالل ختطيط اجلودة و وضع االجراءات و املواصفات و االرشادات اليت تساعد العاملني على اختيار 

 ؛ الشيء الصحيح لكي يقوموا بأدائه

                                                           
1
 .196،مرجع سبق ذكره،ص مناصريةرشيد  - 

2
"، مذكرة مقدمة  ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت يف العلوم إدارة املوارد البشرية وفق معايري اإليزو و إدارة اجلودة الشاملةعريب بوزيد ،" - 

 .68،69،ص ص 2013/2014اإلقتصادية،"إدارة و إقتصاد مؤسسة"،كلية العلوم اإلقتصادية ،جامعة مستغامن ،
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يوفر وسيلة لتوثيق خربة املؤسسة بطريقة مهيكلة مما يؤسس قاعدة لتدريب و تثقيف العاملني و بالتايل  -
املمارسات الرمسية املوثقة دليل اجلودة و االجراءات و تعليمات العمل و  حتسني ادائهم من خالل توفري

 ؛ اليت ينبغي اعادة النظر فيها بصورة مستمرة و ادامتها و ابقاءها قيد التنفيذ
حتسني عملية االتصال الداخلية من خالل عدم اللجوء اىل القرارات الفردية و االرجتالية، و اعطاء الثقة  -

 ؛عكس اجياب على مستوى الروح املعنوية و الرضا عن العمل للعاملني مما ين

 :1ثار تطبيق نظام ادارة الجودة على االداء البشريأهم أ - 2      

رغبة املؤسسة يف احلصول على الشهادة النظمة ادارة اجلودة عدة تغريات جذرية و هيكلية حقيقية يف  تصاحب
االداء، و كما هو معلوم فالتكوين املستمر يؤدي اىل تزويد االفراد مبختلف مستوياهتم مبا فيهم نظام ادارة اجلودة،  

جليد لنظام ادارة اجلودة و هذا مبختلف فئاهتم، كما كما ان توفري اجلودة يهدف اىل متكني العاملني من التطبيق ا
 ان توفري اجلو املناسب يساهم حتما يف حتسني اداء العنصر البشري للمؤسسة.

على ادارة املوارد و خاصة املوارد البشرية، فهي تركز على مشاركة  2000:9001و قد ركزت املواصفة ايزو
ي مؤسسة تسعى للحصول على شهادة االيزو و البد هلا من أه فان ، و عليراد، تدريبهم، حترير قدراهتم ...االف

 حتسني اداء عنصرها البشري و ذلك من خالل:

  مشاركة االفراد من خالل التحسني املستمر و التمييز و التحفيز، باالضافة اىل بناء فرق العمل و اشرتاك
 ؛فراداالفراد يف اختاد القرارات، و استخدام املقاييس اخلاصة برضا اال

 حتديد قدرات االفراد الذين يقومون باعمال تؤثر على جودة املنتج و العمل على تدريبهم . 

 

 

 
                                                           

1
 .69عربي بوزيد،مرجع سبق ذكره،ص - 



في المؤسسة الفصل الثاني                       دور الكفاءات البشرية في تحقيق الجودة الشاملة  
 

 
89 

 المؤسسة تير الكفاءات البشرية في تحقيق الجودة داخلأمدى تالمطلب الثالث :   

 لبشرية في ادارة الجودة الشاملةدور ادارة الموارد االفرع األول :     

عملية التدريب، جيب ان  إزاءاجلهود حنو هنج متكامل  الدارة اجلودة الشاملة، ينبغي توجيهتطوير برامج تدريبية ل 
صبح النهج املفضل أتتطابق اهداف التدريب مع اسرتاتيجية املؤسسة، تطبيقات نظام ادارة اجلودة الشاملة 

 .لتحسني اجلودة و زيادة االنتاجية يف املؤسسات

الذي اعتمد بكربى الشركات الصناعية هو نظام قائم على املشاركة الذي ميكن مجيع نظام ادارة اجلوة الشاملة، و 
 العاملني من حتمل مسؤولية حتسني اجلودة داخل املؤسسة.

مناخ  يتسم يف ثقافة الشركات، حيث بدال من فرض بريوقراطية تقليدية، تقتضي ادارة اجلودة الشاملة احدات تغيري
 :1اليةالعمل اجلديد باملميزات الت

 ؛ مناخ عمل منفتح -
 ؛صنع القرار القائم على املشاركة  -
 ؛الثقة بني مجيع العاملني سواء موظفني، عمال، او مدراء  -
 ؛الشعور بامللكية و املسؤولية من اجل حتقيق اهلدف و حل املشاكل  -

ودة الشاملة بطريقتني ميكن ان تعمل ادارة املوارد البشرية كادات من ادوات االدارة العليا يف حتقيق ادارة اجل
 ساسيتني :أ

 :باالقتداء بفلسفة و مبادئ ادارة اجلودة الشالة يف اطار عملياهتا االدارية، ميكن ان تكون ادارة املوارد  أوال
 ؛ البشرية مبثابة راس جسر مدعم لنهج ادارة اجلودة الشاملة يف مجيع احناء الشركة

                                                           
1
"،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت إدارة املوارد البشرية يف إطار تبين إدارة اجلودة الشاملة و عالقتها بالتنمية البشريةمريكيدان هناء،" - 

 .34-33،ص ص 2012/2013،يف العلوم اإلقتصادية،"إدارة و إقتصاد مؤسسة"،كلية العلوم اإلقتصادية،جامعة مستغامن
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 :تستطيع دائرة املوارد البشرية بدعم من االدارة العليا ان تاخد بنهج ادارة اجلودة الشاملة يف كافة  ثانيا
االجل و التنمية الالزمة الحداث التحول الكبري  الطويلاحناء الشركة من خالل تطوير و تقدمي التدريب 

 . يف الثقافة التنظيمية اليت تتطلبها ادارة اجلودة الشاملة

 ثره على الجودة الشاملةأتطوير الكفاءات البشرية بالمؤسسة و اني : الفرع الث

 c’est laلقد أصبحت الكفاءات هي اليت متثل الفصل ما بني املؤسسات و يقال يف العبارة الشائعة 
compétence qui fait la différence  و مهما تنوعت مصادر الكفاءة، فإن العنصر البشري يظل

 فيها اسرتاتيجية التكوين و التدريب املستمرين مكان الزيادة.وراءها و اليت حتتل 

تطوير الكفاءات ليس تقنية جديدة كالتدريب الذي تقوم به املؤسسة من أجل احلصول على مؤهالت مفيدة، إمنا 
هو موقف او سلوك جيب تبنيه من طرف املؤسسة من أجل تدعيم كفاءاهتا و اكتشاف إمكانيات التطور وعلى 

 :1ساس ميكن النظر إىل هذه العملية من خالل ثالث حماور أساسية تتمثل يفهذا األ

 ساس الكفاءة؛أوضع نظام لألجور على  -
 دور التدريب يف تطوير الكفاءات؛ -
 الكفاءة التنظيمية للمؤسسة املرتبطة مبدى االستجابة للتغريات اليت حتدت على مستوى حميطها. -
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 خالصة الفصل:

 وعلى ضوء ما مت ذكره حول اثر اجلودة يف بناء يف بناء الفرد و تطويره و اعداده اعدادا سليما من اجل املنافسة  
النوعية اليت تتميز هبا لسد حاجة السوق، نرى ان مفهوم اجلودة الشامل و تطبيقها يف املؤسسات هلا اثركبري يف 

نسان و العامل او املعلم او الطالب، و يصبح مفهوم اجلودة جزءا ادارة املوارد البشرية، و اليت من اهم عناصرها اال
من حياته من اجل االبداع و حل املشكالت و استخدام التقنية احلديثة بكل انواعها و التعامل مع العامل 

اجلودة الشاملة و مفهومها يف كل مستويات احلياة حىت  يف  اخلارجي و لذلك يقرتح البحت ان يتم استخدام 
وظائف املهنية من اجل التجديد و االبداع و العطاء و ما لذلك من اثر يف حتسني الوضع املادي للفرد و حتسني ال

 مستوى املعيشة للمجتمع و تقليل النفقات يف جمال التعليم و الصناعة و االنتاج.
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 البشرية و إدارة اجلودة الشاملة، املوارد بتسيري واملتعلقة حداثة املواضيع أحد معاجلة البحث هذا خالل مت من     
البحث مت التوصل أن إدارة اجلودة الشاملة حتتل مكانة هامة يف املؤسسة مثلها مثل إدارة املوارد البشرية  خالل فمن

تعترب هذه األخرية أهم وظائف املؤسسة كوهنا مسؤولة عن تقييم أهم مورد فيها و هو العنصر البشري ،هذا  حيث
         املورد الذي يستطيع أن يُرقي املؤسسة إىل أعلى املستويات و ذلك من خالل مسامهته من خالل إبداعاته

دة املنتوج حيث تستطيع املؤسسة رفع إنتاجها عن و بأفكاره و أيضا بإلتزاماته ومواظبته على العمل يف حتسن جو 
طريق الكفاءات البشرية وهذا مايثبت صحة الفرضية األوىل من خالل الدراسة امليدانية ملطاحن الكربى للظهرة 
اليت تبني فيها أن املؤسسة تعتمد بالدرجة األوىل على كفاءاهتا البشرية لتحسني، تطوير ورفع إنتاجها وذلك 

داف املرجوة، كما ميكن للعنصر البشري إعاقة خمططات املؤسسة و مشاريعها، وذلك من خالل لتحقيق األه
   .املعاملة اليت يتلقاها من طرف املسؤول

 عاليةمن توفر الكفاءات البشرية  ختلو تكاد ال اليت مؤسسة، أي إليه تسعى هدف الشاملة واجلودة اجلودة حتقيق
بذلك ،بتسخري كل إمكانياهتا لتحفيزهم و تكوينهم للمؤسسة  العليا اإلدارة قناعة يف يتمثل التحدي املستوى،لكن

وتدريبهم وتوفري هلم ظروف العمل املناسبة وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية من خالل ما مت التوصل إليه من 
ة سد ثغرة النقص عن طريق نتائج يف مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة حيث أهنا هتتم بتقييم أداء كفاءاهتا و حماول

     تكوينات و تدريبات كما تعمل على حتفيزهم عن طريق نسبة من األرباح و ذلك لزيادة الثقة يف النفس للعمال 
 و جعلهم يسعون إىل حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة.

ستوى احمللي أو على إستطاعت مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة احملافضة على مكانتها يف السوق سواًءا على امل
املستوى الوطين و ذلك لتميز منتجاهتا عن منافسيها و حلصوهلا على شهادة لإليزو بتطبيقها ملعايري اجلودة  و مما 
جيعلها الرائدة يف السوق وهذا بسبب مسامهة كفاءاهتا البشرية يف تطبيق اجلودة هبا وهذا ما يثبت صحة الفرضية 

 الثالثة . 
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 لبحث:أوال : نتائج ا

مصدر لتحقيق  أهم هو البشري العنصر أن على تؤكد ، عامة نتيجة استخالص ميكن فإنه سبق ما خالل من
اليت  املعارف امتالك على والقادر املالك الوحيد األصل ألنه ، غريها عن املؤسسة اجلودة الشاملة حيث ختتلف كل

 حيث البشري، العقل مصدرها بشرية، فكرة هو ذاهتا، حد يف املؤسسة فإنشاء ، املنشئة للقيمة احلقيقية الثروة متثل
 :استنتاج ما يلي ميكن

 متطلبات مع للتكيف  كميزة واملرونة لألهداف، احملققة وباإلسرتاتيجية املنطلق، باعتبارها بالثقافة التميز 
.البيئة يف التغري

 املستمر والتحسني التطوير خالل من الشاملة باجلودة التميز. 

 كل أن األسواق،حيث وغزو والتجديد، اجلديد االستمرارية، بتقدمي يضفي كونه باإلبداع التميز 
 تعمل اليت املؤسسة ،لكن املالية واإلدارية، احملاسبية األرباح خيص فيما أهدافها حتقق أن ميكنها املؤسسات

 وهو واإلبداعي، اإلبتكاري بالربح يعرف ما حتقيق ميكنها الرأمسال الفكري يف املتمثلة كفاءاهتا تفعيل وفق
.اإلبداعية املهارات فيها تغيب اليت للمؤسسات متاح غري التميز، لكونه قمة

  جناح تطبيق إدارة اجلودة يف املؤسسة االقتصادية مرهون بتوفري وتسخري مجيع اإلمكانيات واملوارد الالزمة
تنمية املوارد والكفاءات البشرية لذلك، ومن أمهها املوارد البشرية، ألن املؤسسة أصبحت تعتمد على 

 باعتبارها القادرة على اإلبداع واستثمار املعلومات وحسن إدارة التغيري.
  يعترب العنصر البشري هو العامل املشرتك الرئيسي الذي يربط بني إدارة اجلودة الشاملة اليت تتضمن عملية

رد البشرية و أساس اإلرتباط بينهم أن تطوير وحتسني مستمر لكافة اجلوانب يف املؤسسة و ادارة املوا
العنصر البشري حيتاج إىل أن خيضع لتحسني مستمر من خالل التدريب والتنمية لرفع كفائته و توفري 

 املناخ و العوامل املناسبة اليت جتعل العامل يشعر باألمان و اإلنتماء للمؤسسة.
  شامل وثقافة تنظيمية جديدة حيث أصبح كل إدارة اجلودة الشاملة هي ثورة إدارية جديدة وتطوير فكري

فرد يف املؤسسة مسئواًل عنها لكي تصل إىل التطوير املستمر يف العمليات وحتسني األداء إلرتباط اجلودة 
 باإلنتاجية وحتسني اإلنتاج واإلدارة الفاعلة للموارد البشرية باملؤسسة .

 ن اإلجراءات اليت تتم يف تسيري املوارد البشرية أي إدارة اجلودة الشاملة هتتم بتحقيق اجلودة يف جمموعة م
 جيب أن تطبق على خمتلف النشاطات والوظائف يف املؤسسة.
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  املؤسسة ال تستطيع حتقيق أهدافها إال بوجود الكفاءات البشرية حيث حتاول قدر املستطاع احلفاظ عليها
 عن طريق التحفيزات .

 تويل أصبحت املؤسسة هذه فتم إكتشاف أن " متيجي" مطاحن مؤسسة داخل هبا قمنا اليت الدراسة خالل فمن
كما أهنا حتضر   2008و  2006عام  ايزو شهادة على حيازهتا بعد تسيريها، وخصوصا بطريقة و لكفاءاهتا أمهية

البشري  العنصر أمهية إىل مسؤوهلا إدراك بسبب كذا للحصول على شهادات أخرى خالل السنة احلالية ،و
 واملناسبة لكفاءاهتا املالئمة العمل بيئة توفري إىل تسعى فهي ، فعالة بطريقة سري إذا حيققه أن ميكن الذي والعائد
 . ملؤسستهم تنافسية ميزة حتقيق يف ومهاراهتا وقدراهتا الكفاءات ألمهية إدراكها وكذلك

 
 ثانيا : التوصيات:

 التوصيات :بناءا على النتائج املتوصل إليها ميكن من إقرتاح بعض 
 

 بنائها على وتعمل الفكرية األصول يف املتمثلة البشرية وطاقاهتا قدراهتا وفعالية أمهية املؤسسة تدرك أن 
 حتققها؛ اليت التنافسية املزايا طريق عن التفوق لتضمن التقليد من ومحايتها وتفعيلها

 احلفاظ جيب مورد فهي هبا االهتمام جيب بل وكفى، كمورد اعتبارها يف يقتصر ال بالكفاءات االهتمام 
 الفكرية؛ والتغذية والتشجيع واالهتمام التدعيم إىل حباجة واملبدع املفكر العقل وأن خاصة عليها ومراعاهتا

  تطبيق املفاهيم احلديثة إلدارة اجلودة الشاملة، ودائما التوصية ملؤسسات العامل الثالث ألن هذه املفاهيم
لدول املتقدمة و أثبتت جناحا حبيث أهنا حتفز األفراد و تشجيعهم على العمل مت تطبيقها يف مؤسسات ا

 و بذل جمهودات فكرية أكثر؛
  إعتماد منهج إدارة اجلودة الشاملة أحسن للحصول على شهادة األيزو، ألن إدارة اجلودة الشاملة تقوم

ى وبالتايل لكل منها على جمموعة من مبادئ ذات طابع عام و لكن تطبيقها خيتلف من منظمة ألخر 
 منوذج خاص؛

 إبراز يف متمثلة احلاجات من جمموعة تلبية إىل يؤدي قد املؤسسة تسيري يف للمشاركة الفرصة إتاحة 
 .منها تستفيد أن للمؤسسة ميكن واليت األفراد هبا يتمتع اليت واإلمكانيات املواهب والقدرات
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 ثالثا : آفاق الدراسة :
 إدارة اجلودة الشاملة وعالقته بإدارة املوارد البشرية ميكن إقرتاح املواضيع التالية :من خالل دراسة موضوع 

 
 اليقضة اإلسرتاتيجية و عالقتها بإدارة اجلودة الشاملة ؛ 
  دور إدارة املوارد البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية. 
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بالنظر إىل التحوالت والتطورات اليت شهدها العامل وال زال يشهدها، خاصة يف اجلانب االقتصادي، من      
كذلك حترر التجارة اخلارجية كلها عوامل أّدت ،ارتفاع ملحوظ يف عدد املؤسسات على اختالف جماالت نشاطها

للبحث عن الوسيلة اليت متكنهم من احلفاظ على إىل زيادة حدة املنافسة بني املنتجني وزيادة ختوفهم ودفعهم 
حيث أثبت حتليل القوى  احلصة السوقية وكذا احلصول على تفوق تنافسي سواء على املستوى احمللي أو الدويل

املختلفة املؤثرة على الكفاءة املنظمة حقيقة هامة و هي أن تلك القوى و أعظمها أثرا يف تشكيل حركة املنظمة 
ري املتمثل يف األفراد و اجلماعات املتعاملني مع املنظمة املعنية و الذين يتخذون من القرارات ما هو العنصر البش

قد يهيئ هلا فرصا لالنطالق و النجاح أو سببا يف املشكالت و نقاط اختناق تنتج عنها خسائر أو احتماالت 
ن مبدى الكفاءة يف إجناز العمليات واالهنيار و إذا كانت درجة جناح اإلدارة  ما زالت تقاس حىت اآلل للفش

اإلنتاجية واملؤشرات املالية فإن إدارة املستقبل سيتم قياس كفاءهتا بقدرهتا على اختاذ القرارات الالزمة إلحداث 
التغيري والتطور باإلضافة إىل القدرة على التكٌيف مع البيئة و االبتكار و اإلبداع ، فالعنصر البشري و الكفاءات 

هي اليت حتدد مدى كفاءة املنظمة و فعاليتها. إن منظمة املستقبل ستشهد املزيد من الرتكيز على نوعية اإلدارية 
جديدة من العاملني الذين تتوافر فيهم قدرات ومهارات عالية يف األداء باإلضافة إىل القدرات اخلاصة بفهم طبيعة 

التحليل اجليد ملتغريات البيئة احمليطة و قبول التغيري  العنصر البشري والنواحي اإلنسانية املرتبطة به و اإلدراك و
 واالبتكار وذلك لتحقيق فعالية املنظمة و الوصول اىل اجلودة الشاملة.

 أوال: اإلشكالية:

 و مما سبق سوف يتم طرح اإلشكالية التالية:

 ما هو أثر تطوير الموارد البشرية في تحقيق الجودة الشاملة في المؤسسة االقتصادية؟ -
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 ثانيا: األسئلة الفرعية:

 من خالل اإلشكالية الرئيسية ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية:

 ما مدى أمهية العنصر البشري يف املؤسسة ؟   -

 ما هو دور املورد البشري يف إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة ؟ -

 الكربى ؟ هل تساهم الكفاءات البشرية يف حتقيق اجلودة يف مؤسسة املطاحن -

 ثالثا: الفرضيات:

 تتمثل فرضيات الدراسة يف:

 يعترب املورد البشري من بني العوامل املساعدة على رفع إنتاجية املؤسسة؛ -

 للمورد البشري دور هام يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة؛ -

  حتقيق اجلودة ذهذ  املؤسسة.تساهم الكفاءات البشرية يف مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة بشكل كبري يف -

 رابعا : أهمية الدراسة :

 فضال املنظمة يف اسرتاتيجي البشري الذي هو عنصر أساسي وشريك للمورد احلالية النظرة من البحث أمهية تتمثل
قدرة خالل ابراز  من الدراسة أمهية حتديد ميكن لذلك .الشاملة باجلودة تتمتع عمل بيئة حتقيق يف الفاعل دور  عن

 الكفاءات البشرية يف حتقيق اجلودة الشاملة باملؤسسات اجلزائرية .
 

 خامسا: أسباب اختيار الموضوع:

 :وتباينت أسباب اختيار هلذا املوضوع بني ذاتية وموضوعية منها

 امليول الشخصي للموضوع؛ -
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اليت تتوقف اساسا على  حاجة املؤسسات اجلزائرية ملراجعة وظيفة ادارة املوارد البشرية قصد حتقيق اجلودة -
 مدى كفاءة العنصر البشري يف حد ذاته ؛

البحث إلجياد احللول املناسبة اليت ميكن من خالهلا رفع أداء املؤسسة اجلزائرية وفهم األزمة اليت تعاين منها  -
 واملتمثلة يف توفر املوارد املالئمة وغياب النتائج على أرض الواقع ؛

 اجملال ؛توسيع احلاصل العلمي يف هذا  -
 املسامهة يف اثراء املكتبة مبثل هذ  املواضيع املتعلقة بالعنصر البشري . -

 سادسا: أهداف البحث:

 حماولة التعرف على ما حيققه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة االقتصادية؛ -
 ذها ؛  حماولة ابراز امهية  ادارة املوارد البشرية باملؤسسة باعتبارها أداة فعالة -
 عرفة العالقة بني ادارة اجلودة الشاملة و ادارة املوارد البشرية يف املؤسسة ؛م -
 معرفة واقع ادارة اجلودة الشاملة و كيفية حتقيقها عن طريق الكفاءات البشرية يف مطاحن الكربى للظهرة.  -

 سابعا : المنهج المتبع :

 واختبار اإلشكالية تساؤالت على واإلجابة جوانبها أبعادها، وحتليل البحث، موضوع إشكالية دراسة أجل من
 املرتبطة واملقاربات واألدوات املفاهيم أهم التحليلي إلبراز الوصفي املنهج على باالعتماد الدراسة متت الفرضيات،

 .ذها واإلملام باملوضوع
 

 ثامنا: تقسيمات البحث:

األول لدراسة إدارة املوارد  الفصل فصول. خصص ثالثة إىل البحث مت تقسيم املوضوع هذا معاجلة أجل من
مدخل إىل إدارة املوارد  الثاين املبحث يف بينما مدخل إىل املوارد البشريةاألول  املبحث يف إذ مت التوضيح البشرية
 .متطلبات إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة إىل الثالث املبحث خصص حني يف ،البشرية
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 مبحثه مت تناولدور الكفاءات البشرية يف حتقيق اجلودة الشاملة يف املؤسسة حيث  بعنوان كان الثاين الفصل أما
إدارة اجلودة الشاملة و معايري  لدراسة الثاين املبحث خصص حني يف ،مدخل إىل اجلودة حول مفاهيم األول

رة اجلودة الشاملة يف إدارة املوارد البشرية و عالقتها بإدا إىل فيه فتم التطرق الثالث املبحث أما 9000األيزو 
 . املؤسسة

واقع تسيري الكفاءات البشرية يف حتقيق اجلودة داخل مؤسسة املطاحن الكربى  بدراسة فتعلق الثالث  الفصل أما
واقع  بعنوان فكان الثاين املبحث أما ، التعريف باملؤسسة حمل الدراسة األول املبحث يف مت تناول ، للظهرة مبستغامن

فخصص للجودة و عالقتها بالكفاءات البشرية يف مطاحن  الثالث املبحث أما ،تسيري املوارد البشرية يف املطاحن 
 الكربى للظهرة.

 

 


