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 ملخص ال

) إذا عمل أحدكم عماًل فةليتقنه( من قال : تتم الصاحلات والصالة والسالم عةلىاحلمد هلل الذي بنعمته    

 ارد البشري نظم إدارة املو  تطويرمن أجل يهدف هذا البحث إيل توضيح أمهي  تطبيق  إدارة اجلودة الشامةل  ومفاهيمها 
،زيادة  ن عومل ماليت تواجه املنظمات وتؤثر يف عمةلها،  حيت تستطيع مواكب  التحوالت والتطورات والتحديات العاملي  

. فالعنصر البشري هو املورد احليوي الذي يعمل عةلي تقدم وجناح املنظمات وحتقيق منافس  وتطور تكنولوجي ...اخل
 . فسي ميزهتا التنا

 وفري بيئ  عمل آمن  من أهم وت وتقوميه تنميته وحتفيزه استقطابه ، اختياره ، ويشكل اإلهتمام بالعنصر البشري من حيث
                          ، مما يقتضي تطوير هذه النظم .  دعائم إدارة اجلودة الشامةل 

 ث لنتائج وتوصيات ومن مث توصل البح واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحةليةلي ،
  : النتائج ما يلي أهم من   

 يف ظل إدارة اجلودة الشامةل  لةلموارد البشري  ينظر لةلعامل بأنه :     
 العنصر الرئس يف حتقيق اجلودة الشامةل  باملنظم   . .1

 يقوم العمل يف املنظم  عةلي فرق العمل  .2

 هتتم املنظم  بتدريب موظفيها ملواكب  التغريات يف التكنولوجيا ويف البيئ  احمليط   .3

 مينح املوظفون صالحيات واسع  يف اختاذ القرارات اليت تساعد يف حتقيق اجلودة الشامةل   .4

 تقوم املنظم  بقياس رضا املوظفني لديها .5

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 40 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 
 

 التوصيات ما يلي :من أهم 
ملواجه  التحديات   كآف  نظمها مفاهيمها  يفو  ضرورة  أن تتبين إدارة املوارد البشري  فةلسف  إدارة اجلودة الشامةل   .1

 الداخةلي  واخلارجي  .
ضرورة أن تواكب إدارة املوارد البشري  املستجدات يف البيئ  الداخةلي  واخلارجي  ، وتكيف نظمها وأساليبها وفقاً  .2

 هلذه املستجدات .

 
 كلمات المفتاحية :ال
 ، نظم إدارة املوارد البشري إدارة املوارد البشري   املورد البشري ، إدارة اجلودة الشامةل  ، 
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 المقدمة

تعترب اجلودة الشامةل  فةلسف  وثورة ؛إداري  ، تسهم يف حتقيق متيز املنظمات وتقدمها ، ويشكل املورد البشري القوة الدافع   
ألداء األعمال باملنظمات ، وال تتحقق جودته إال حبسن إدارته ، وعةليه تطبيق إدارة اجلودة الشامةل  يف إدارة املوارد البشري  

 ائي  .حيقق أهداف تنظيمي  وأد
: تتمثل يف السؤال الرئس ما مؤشرات تطبيق مفاهيم إدارة اجلودة الشامةل  يف تطوير نظم إدارة املوارد  البحث مشكلة

 البشري  ؟ 
 وتنبثق عنه األسئةل  التالي  :

 دارة اجلودة الشامةل  ؟إما مفهوم  -
 ما مفهوم املوارد البشري  ؟ -
 املوارد البشري  ؟  ما كيفي  تطبيق مفاهيم اجلودة يف إدارة -

 فرضية الدراسة  :
تطبق  إدارة شؤون العامةلني جبامع  القرآن الكرمي مفاهيم إدارة اجلودة الشامةل  يف تطوير نظم إدارة املوارد البشري  ) 

 االختيار ، تصميم الوظائف ، االتصاالت ، التدريب ، التقييم ، نظم احلوافز ، الصح  والسالم  ( .
 أهمية البحث :

تنبع من أمهي  املوضوعني الذين يتناوهلما ، إذا تشكل إدارة املوارد البشري  رأس الرمح يف العمل اإلداري ،  .1
 ويشكل تطبيق نظم اجلودة يف إدارهتا مطمحاً رئساً وغاي  عظمي لتحقيق أهداف املنظمات .

 شري  ارة املوارد البكما تنبع أمهيته يف قةل  الدراسات اليت تناولت أمهي  تطبيق نظم اجلودة يف إد .2
 تشكل نتائجه بعداً مهماً ملساعدة متخذي القرار يف تطبيق نظم اجلودة الشامةل  .3
 يشكل إضاف  مهم  لةلمكتب  اإلداري   .4

 أهداف البحث : 
 إبراز مفهوم إدارة اجلودة الشامةل   .1
 إبراز مفهوم إدارة املوارد البشري  والوظائف احلديث  إلدارة املوارد البشري   .2
 توصيات تسهم يف مساعدة متخذي القرار يف إدارات املوارد البشري  لتبين تطبيق مفاهيم اجلودة تقدمي .3

 الشامةل  .
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 1/493معجم مقاييس الةلغ  ج  - 1 
 . 404 – 403/ ص ص ،  4تاج العروس ج - 2 
 136 - 135 -) بريوت : دار صادر ، د.ت ( ص ص   3ابن منظور ،  لسان العرب  ، ج - 3 
 350/ ص  1معجم مقايس الةلغ  ، مرجع سيق ذكره ، ج - 4 
 73/ ص 13لسان االعرب ، مرجع  سبق ذكره ، ج  -5 
 88/  18تاج العروس ، مرجع سيق ذكره ، ج  - 6 
 188/ 5معجم مقاييس  الةلغ    - 7 

 
 : املنهج الوصفي التحةليةلي  البحث منهج
: يتضمن مقدم  تبني إشكاليته ، أمهيته أهدافه ومنهجه وهيكةله . وثالث  مباحث يتناول املبحث األول  البحث هيكل

: اجلودة الشامةل  ، ويتحدث املبحث الثاين : عن إدارة املوارد البشري  ، مث يناقش املبحث الثالث أمهي  تطبيق مفاهيم 
 اجلودة الشامةل  يف إدارة املوارد البشري  .

 األول : إدارة الجودة الشاملةالمبحث 
 في اللغة العربية :تعريف الجودة 

:  . واجلواد 1: )ج ود( وهو أصل يدل عةلى التسمح بالشيء وكثرة العطاء إن األصل االشتقاقي لةلجودة هو     
. وجاد ء: ضد الردي : اجليد : هو الذي يعطي بال مسأل  صيان  لآلخر من ذل السؤال. ومن اشتقاقاته السخي، وقيل

: أتى باجليد من القول أو الفعل. ويقال أجاد فالن  : صار جيداً. وقد جاد جوًد، وأجاد الشيُء، جيود جودًة، وجودةً 
ُ اجلودة   يف عمةله وَأْجَوَد، وجاد عمةله جيود جودًة. ورجل جميد . ويقال هذا شيء 2: أي رائٌع. : أي جييد كثرياً. وبنين

 : العطاء الواسع وعةليه فإن املعىن الةلغوي يتضمن 3: أي صار رائعاً جيود ُجودًة. دة. وجاد الفرس: بنين اجُلودة واجَلو  َجيِّدٌ 
: و األصل االشتقاقي )ت ق ن( يدل عةلى إحكام  واألداء اجليد الذي يبةلغ حدًا فائقًا ومن مرادفات اجلودة اإلتقان

: رجل  والتقن الرجل احلاذق، وأيضاً   5: اإلحكام لألشياء. ورجل ت ْقٌن وتَق ٌن متقن لألشياء: حاذق. واإلتقان 4الشيء
: احلذق وإحكام األشياء وجودة األداء.  . ومما سبق يتضح أن املعىن الةلغوي يتضمن 6من الرماة يضرب جبودة رميه املثل.

:   صل االشتقاقي هلا )ك ف ا( يدل عةلى احلسب الذي ال مستزاد فيه. يقال: األ ومن املعاين املتصةل  باجلودة الكفاءة
 : القيام باألمر قياماً حسناً ال مزيد عةليه. . فاملعىن الةلغوي يتضمن7كفاك الشيء يكفيك، وقد كفى كفاي  إذا قام باألمر

 عجعةلها قادرة عةلى و اخلدم  اليتوبالتطبيق عةلى املنتجات واخلدمات تصبح اجلودة هي إمجايل الصفات واخلواص لةلمنتج أ
 حتقيق احتياجات مشمول  أو حمددة مبا ينعكس عةلى رضاء املتةلقي ومن مث فالبد ان 
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 8 - املرجع نفسه ص 32 .
  31( ص  2009عمان : دار اليازوري ، حممد عبد العال النعيمي وآخرون ، إدارة اجلودة املعاصرة )  - 9

 
يكون املنتج أو اخلدم  مطابقًا لةلمواصفات املوضوع  هلا وإال فإن القصور عن املواصفات مؤشر لعدم كفاءة األداء 

  من مث فإن اجلودة تقتضي منع األخطاء والوقاي  منها وليس جمردفاجلودة تعين التطابق مع احتياجات املستفيد و 
اكتشافها ومعيار اجلودة هو اخلةلو من العيوب ومقياسها هو التكةلف  سواء تكةلف  األخطاء وتكةلف  اإلصالح ومنع حدوث 

  8green Harveyمخس  مفاهيم لةلجودة وهي:) 1993اخلطأ مرة أخرى. وحدد هاريف وجرين 

: ان اجلودة تعين حتقيق الدق  واإلتقان يف العمل من خالل التحسني املستمر ، بإستخدام إدارة اجلودة  فهوم األولامل
 الشامةل  ، من أجل تكوين فةلسف  عن العمل والناس والعالقات اإلنساني  يف إطار قاسم مشرتك من القيم .

نوعي  معين   د ، يتحقق فقط يف ظروف حمدودة ، ويفاملفهوم الثاين لةلجودة يكمن يف اعتبار اجلودة نوعاً من األداء الفري
 من العامةلني .

 هم ومنوهم الشخصي ديدة إيل معارفاملفهوم الثالث لةلجودة : يري أهنا القدرة عةلي تغيري العامةلني باستمرار ، وإضاف  قيم ج
 شعبي  . املفهوم الرابع لةلجودة : يري أهنا القدرة عةلي تقييم قيم  املال ، وحبيث يكون مسؤولي 

املفهوم اخلامس لةلجودة : يؤكد أهنا شئ يناسب غرضاً منتجاً أو خدم  مطةلوباً تقدميها أو حتقيقها ، خاص  عندما يتحدد 
 هذا الغرض أو املنتج .  

 تعريف إدارة الجودة الشاملة :
عرفها معهد اجلودة الفيدرايل األمريكي بأهنا نظام إداري اسرتاتيجي متكامل يساعد عةلي حتقيق حال  من الرضا      

لدي العميل ، ويتضمن هذا النظام املديرين وأصحاب األعمال ، ويستخدم طرقًا كمي  إلحداث تطوير مستمر يف 
 عمةليات املنظم  

 9ا درج  أو مستوي من التمييز "وعرفها قاموس اكسفورد بأهنا " بأهن    
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 املرجع نفسه والصفح  نفسها . - 10
  39املرجع نفسه ، ص  - 11
 . 257( ص ،  2005عبد احلميد عبد الفتاح املغريب ، إدارة املوارد البشري  ، ) املنصورة : كةلي  التجارة ،  12 

 
ويعرفها معهد املعايري األمريكي ومجعي  ضبط اجلودة األمريكي  بأهنا املزايا واخلصائص الكةلي  لةلسةلع  أو اخلدم  واليت 

 10تشتمل عةلي قدرهتا يف تةلبي  االحتياجات " 
وعرفها حممد عبد العال النعيمي " بأهنا حال  ديناميكي  متغرية ترتبط باملنتجات واخدمات واألفراد واعمةليات والبيئ     

     11وتقوم عةلي تةلبي  توقعات الزبائن أو حيت تتجاوزها "
بكل من اإلدارة  ص وعرفها جابةلونسكي بأهنا عبارة عن شكل تعاوين إلجناز األعمال يعتمد عةلي القدرات واملواهب اخلا

 والعامةلني لتحسني اجلودة االنتاجي  بشكل مستمر عن طريق فرق العمل
هي ثورة إداري  جديدة وفةلسف  إداري  هتدف إيل حتقيق التميز يف أداء املنظم  ككل والتطور املستمر يف العمةليات من 

 اهتم اخةليني واخلارجيني وتوقعخالل ثقاف  تنظيمي  تعتمد بشكل أساسي عةلي رغبات واحتياجات العمالء الد
استخدام األساليب والطرق العةلمي  لدراس  وتطوير وحتسني العمةليات بشكل مستمر وكذلك التعامل مع األفراد العامةلني  
كفريق واحد من خالل العمل اجلماعي وفرق العمل وتدعيمهم وتأكيد خرباهتم وتقدير جهودهم وتشجيعهم عةلي 

 اتباع أساليب فعال  وإجيابي  لإلشراف والتعةلم والتدريب املستمر . االبتكار واإلبداع عن طريق
 ومن التعريفات السابق  ميكن أن تستنتج خواص إدارة اجلودة الشامةل  

 فائق  : حيث اجلودة تعين التفوق .1
 قائم  عةلي املنتج باختالف خصائصه وجودته  .2
 قائم  عةلي املستخدم حبيث مقدرهتا عةلي إرضاء الزبون  .3
 قائم  عةلي التصنيع حيث املطابق  لةلتصميم  .4
 قائم  عةلي القيم  حيث املنتج األقل قيم  واألكثر جودة هو الذي يةليب احتياجات الزبون  .5

 المالمح األساسية لمدخل إدارة الجودة الشاملة :
 12تتمثل املالمح األساسي  لةلجودة الشامةل  فيما يةلي :

مدخل شامل مبعين أنه  يشمل كل القطاعات ومستويات ووظائف املنظم  فكةلم  شامةل  تعين إدخال كل فرد وكل  -
 شئ يف نطاق التحسني 

 مدخل يهدف ايل التحسني املستمر  يف القدرة التنافسي  والكفاءة واملرون  لةلمنظم  ككل  وليس أجزاء منها  -
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  47( ص  2006عرف  ، زيد منري عبوي ، إدارة اجلودة الشامةل  ) عمان : دار كنوز امل 13 
  38( ص  2006نايف عةلوان احملياوي ، ادارة اجلودة يف اخلدمات )عمان : دار الشروق ،  14 
 املرجع نفسه والصفح  نفسها . 15 

 
 كل نشاط يف املنظم   مدخل يعتمد عةلي ختطيط وتنظيم وحتةليل -
 مدخل يعتمد عةلي تفهم ومشارك  واقتناع كل فرد يف املنظم  بأن اجلودة مسئولي  اجلميع  -
مدخل يعتمد عةلي تعاون وتفاهم وترابط وتشابك كل األجزاء  وإدارات املنظم  يف إجناز األعمال لتحقيق أهداف  -

 إدارة اجلودة الشامةل  
 أهداف إدارة الجودة الشاملة :

 13تتمثل يف اآليت :
 فهم حاجات ورغبات العميل ) املستهةلك / اجلمهور ( لتحقيق ما يريده  .1
 توفري السةلع  او اخلدم  وفق متطةلبات العميل وذلك من حيث اجلودة والوقت والتكةلف  واالستمراري   .2
 التكيف مع املتغريات التقني  واالقتصادي  واالجتماعي  مبا خيدم حتقيق اجلودة املطةلوب   .3
 توقع احتياجات ورغبات العميل يف املستقبل وجعل ذلكك عماًل مستمراً  .4
 جذب املزيد من العمالء واحملافظ  عةلي العمالء احلاليني  .5
التميز يف األداء واخلدم  ، وذلك عن طريق التطوير والتحسني املستمرين لةلمنتج أو اخلدم   وجعل الكفاءة  .6

 اإلنتاجي  عالي  املستوي 
 14( عةلي نوعني من األهداف  103ص ‘  1999وقسمها نايف عةلوان احملياوي نقال عن مأمون : 

أهداف ختدم ضبط اجلودة وهي اليت تتعةلق باملعايري اليت ترغب املنظم  يف احملافظ  عةليها وهي تصاغ عةلي  –أ 
 رضا الزبائن ل األمان و مستوي املنظم  ككل وذلك باستخدام متطةلبات ذات مستوي أدين تتعةلق بصفات مميزة مث

أهدف حتسني اجلودة وهي غالبا ماتنحصر يف احلد من األخطاء والفاقد وتطوير ملنتجات جديدة ترضي  -ب 
 الزبائن بفاعةلي  أكرب .

 15هذا وميكن تصنيف أهداف اجلودة بنوعيها إيل مخس فئات هي :
 ع ويتضمن األسواق والبيئ  واجملتم أهداف األداء الخارجي للمنظمة : .1
 : وتتناول حاجات الزبائن واملنافس   المنتج األداء أهداف .2
 : وتتناول مقدرة العمةليات وفاعةليتها وقابةليتها لةلضبط  العمليات أهداف .3
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 187 - 186نايف عةلوان احملياوي  ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  16 
  256عبد الفتاح املغريب ، مرجع سبق ذكره ، ص   عبد احلميد 17 

 
 وتتناول مقدرة املنظم  وفاعةليتها ومدي استجابتها لةلتغيريات وحميط العمل  أهداف األداء الداخلي : .4
 وتتناول املهارات والقدرت والتحفيز وتتطوير العامةلني أهداف األداء للعاملين :  .5

 فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
 16تتمثل فيما يةلي :

 اخنفاض شكاوي الزبائن عن جودة اخلدم  املقدم  هلم  .1
 تبين منط إداري فعال مع العامةلني ومع زبائن املنظم   .2
 خفض تكاليف تقدمي اخلدم  بصورة مةلحوظ  نتيج  قةل  األخطاء  .3
 زيادة إنتاجي  املنظم  من خالل حتسني أداء العامةلني ومن مث أداء املنظم  ككل  .4
 حتفيز العامةلني بسبب وجود اعجاهات إجيابي  لديهم حنو بيئ  العمل يف املنظم   .5
دمات   يف دفع أكرب مقابل لةلحصول عةلي خزيادة رحبي  املنظم  نتيج  جذب زبائن جدد لديهم الرغب .6

 متميزة 
 تساعد املنظم  لةلتعرف عةلي أدائها مقارن  باملنظمات املماثةل  األخري  .7
 تفعيل عمةلي  االتصاالت والعالقات عةلي مستوي املنظم  ووحداهتا التنظيمي  املختةلف   .8
دمات املقدم  زبائن عن اخلزيادة احلص  السوقي  لةلمنظم  بسبب ختفيض تكاليف اخلدم  وزيادة رضا ال .9

 هلم 
تساعد املنظم  يف التعرف عةلي جوانب اهلدر يف الوقت والطاقات الذهني  واملادي  ومن مث التخةلص  .10

 منها 
تساعد العامةلني يف صنع القرارات املتعةلق  بالعمل من حيث املشارك  يف مجع املعةلومات واقرتاح احلةلول  .11

 املناسب  هلا 
جودة خدمتها وضرورة االستفادة من أخطاء املرحةل  السابق  يف املرحةل  وجود مقاييس لةلحكم عةلي  .12

 املقبةل   
 أسس إدارة الجودة 

 17تتمثل
 الرتكيز عةلي اهتمامات العمالء  .1
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 الرتكيز عةلي العمةليات باإلضاف  إيل النتائج  .2
 الوقاي  والفحص املستمرين  .3
 استخدام خربة العامةلني  .4
 االعتماد عةلي احلقائق عند اختاذ القرارات  .5
 التغذي  املرتدة  .6

 متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
 تتمثل يف اآليت :

 بناء إسرتاتيجي  تعرب عن التوجهات املستقبةلي  لةلمنظم  وتضم العناصر التالي  : –أ 
تصورات مستقبةلي  لإلدارة العةليا لةلمنظم  ، ما ستكون عةليه املنظم  يف املستقبل من حيث  : رؤي  .1

 مركزها التنافسي ، نوع اخلدمات اليت ستقدمها 
وهي تتضمن االعجاهات الواسع  لةلمنظم  ، من حيث مربرات وجودها واخلدمات اليت :  الرسال  .2

 ستقدمها 
 املنظم  إيل حتقيقها خالل فرتة زمني  حمددة ، واليت عةليوهي متثل األهداف اليت تسعي :  األهداف .3

 ضوئها يتم هتيئ  املوارد الالزم  إلجنازها 
وهي متثل النظم اليت تتبعها املنظم  لقياس األداء واإلجراءات اليت تتخذها يف عمةلي   : اإلجراءات .4

 التطوير والتحسني 
اهلياكل التنظيمي  : تتمثل يف هياكل تنظيمي  مرن  ومالئم  ملتطةلبات األداء وقابةل  لةلتعديل والتكيف مع املتغريات  –ب 

الداخةلي  واخلارجي  ، والرتكيز عةلي العمةليات كأساس لنمط التنظيم اجلديد ، مع درج  أعةلي من الالمركزي  يف إجناز 
 األعمال 

 الشامةل  : نظام متطور لتوكيد اجلودة –ج 
لعمةليات وأسس حتديد املواصفات وشروط حتقق اجلودة ، وآليات ضبط اجلودة ، وأسةلوب احيدد آليات حتةليل      

 حتديد االحنراف وكيفي  معاجلته 
تنمي  اعجاهات إجيابي  لدي مجيع العامةلني بأمهي  التطور والتحسيني املستمرين جلودة اخلدم  املقدم  لةلزبون لكسب  –د 

 رضائه ووالئه 
 نظام معةلومايت دقيق إلدارة اجلودة الشامةل  يف اخلدم   –ه 
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 . 97( ص  2009مدحت حممد أبو النصر ، تنمي  املوارد البشري  ، ) القاهرة : الروابط العاملي  لةلنشر والتوزيع ،  18 
 املرجع نفسه والصفح  نفسها . - 19 
 . 351 – 350( ص ص2006حسني حرمي ، مبادئ اإلدارة  )عمان : دار احلامد ، - 20 

 
 التعةليم والتدريب جلميع املوارد البشري  العامةل  يف املنظم   –و 
فاعةل  تتويل وضع األسس واملعايري ، وتوفري مقومات التنفيذ السةليم لةلخطط والربامج ، وتؤكد فرص جناح قيادة  –ز 

 تطبيق إدارة اجلودة الشامةل  
نظام إلدارة األداء يتضمن قواعد وآليات تنفيذ األعمال والوظائف وأسس ختطيط األداء املستهدف وحتديد  –ح 

 اإلجنازات معدالته ومستوياته وتقومي النتائج و 
 التوُجه بإحتياجات الزبون الداخةلي واخلارجي لةلمنظم    -ط 
 هتيئ  مناخ تنظيمي وثقاف  لةلمنظم  تكون مالئم  لنجاح تطبيق إدارة اجلودة الشامةل  يف التحسني املستمر لةلجودة  –ي 

 المبحث الثاني :  إدارة الموارد البشرية
 مفهوم الموارد البشرية 

تعين املصادر أو الوسائل أو الثروة ، ومورد هي مفرد موارد ، واملورد هو املكان الذي يأيت الناس  :تعريف الموارد لغة 
وينقل مدحت عن ماكس سيبورن املورد هو أي شئ له قيم  وميكن استخدامه  18إليه لةلحصول عةلي شئ حيقق نفعا هلم .

 .19متاحاً ، ويستطيع اإلنسان االستفادة منه  ، وهو إما أن يكون متاحاً أو غري متاح ، ويتطةلب بعض اجلهد جلعةله
 تعريف إدارة الموارد البشرية 

هي إدارة النشاطات والربامج اليت من شأهنا توفري القوي العامةل  لةلمنظم  حسب احتياجاهتا من التخصصات املختةلف  
طات واملهام الدؤوب  ي  هي جمموع  النشاوالعمل عةلي حتفيزه واحملافظ  عةليها وتنميتها . وميكن القول أن إدارة املوارد البشر 

اليت تعين جبميع شؤون وجوانب القوي العامةل  يف املنظم  بدءًا باالستقطاب وجذب القوي العامةل  وتعيينها وتوصيف 
الوظائف هلا ، وتنميتها وتطويرها وحتفيزها وتوفري السياسات والنظم والظروف الكفيةل  باحملافظ  عةليها واستقرارها وحسن 

 (20وظيفها وتعزيز انتمائها لةلمنظم  ،وحتريك دافعيتها لةلعمل . )ت
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  15( ص  2005عبد احلميد عبد الفتاح املغريب ، ادارة املوارد البشري  ) املنصورة : كةلي  التجارة ،  21 
  13( ص  1999 – 1998راوي  حممد حسن ، إدارة املوارد البشري  ) اإلسكندري  : املكتب اجلامعي احلديث ،  22 
 .  351املرجع نفسه ، ص  - 23 

 
وعرفها املغريب بأهنا : مجيع األنشط  اإلداري  املرتبط  بتحديد احتياجات املنظم  من املوارد البشري  ، وتنمي  قدراهتا ورفع  

ل حتقيق ي من جهدها وفكرها من أجكفاءهتا ، ومنحها التعويض والتحفيز والرعاي  الكامةل  ، هبدف االستفادة القصو 
 21أهداف املنظم  

 22وتعرفها راوي  حسن بأهنا : جمموع  الربامج ، والوظائف واألنشط  املصمم  لتعظيم كل من أهداف الفرد واملنظم  
ت واملهام اويزاوج الباحث بني التعريفات ليكون التعريف أكثر مشواًل ، فيعرف  إدارة املوارد البشري  بأهنا جمموع  النشاط
 الدؤوب  اليت تعين جبميع شؤون وجوانب القوي العامةل  يف املنظم  بدءاً باالستقطاب وجذب القوي العامةل  

وتعيينها وتوصيف الوظائف هلا ،  وتنميتها وتطويرها وحتفيزها وإعداد البني  التحتي  لةلمنظم  من سياسات ونظم وقواعد 
 القوة البشري  واستقرارها وحسن توظيفها وتعزيز انتمائها لةلمنظم  وحتريكوإجراءات مما يكفل لةلمنظم  احلفاظ عةلي 

دافعيتها بتةلبي  احتتياجاهتا ، هبدف االستفادة القصوي من جهدها وفكرها من أجل حتقيق كل من أهداف الفرد و  
 أهداف املنظم  .

 أهداف وظيفة إدارة الموارد البشرية :
 (23(  األهداف الرئسي  إلدارة املوارد البشري  املتمثةل  يف اآليت :) 2002ن ) ونقل حرمي عن الذينيبات وآخري     

 استقطاب أفضل العناصر البشري  املؤهةل  لةلعمل .1
 احلفاظ عةلي أفضل العناصر املنتج  داخل املنظم   .2
 حتفيز العناصر البشري  لةلعمل بكفاءة وفاعةلي       .3
 استغالل طاقات وقدرات األفراد املختةلف  لتحقيق أهداف املنظم    .4
 حتقيق الكفاءة والفعالي  يف إدارة املوارد البشري  أداًء وانتاجياً ومالياً وسةلوكياً  .5
 التوفيق والتجانس بني أهداف األفراد وأهداف املنظم    .6
تاجي  ويتيح هلم املادي واملعنوي الذي يفضي إيل اإلنتوفري احلياة الكرمي  املناسب  لةلعامةلني ، وذلك بتهيئ  املناخ  .7

 الفرص  لتحقيق ذواهتم .
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 . 235 – 351املرجع نفسه ، ص ص  - 24 

 
 ويضيف ..منتدي مستقبل شباب سوريا.. األهداف التالي  . .8

طيط داء وحتقيق الكفاءة نتيج  التخدارات عةلى تطوير األ: ابتكار الطرق اليت تساعد اإل تنظيمي هدف 
 السةليم لةلعنصر البشري

حتياجات النوعي  والكمي  من القوى العامةل  ، مع حتقيق التوازن دارات الوظيفي  باإل: مد اإل وظيفي هدف  .9
 . بني العرض والطةلب لةلقوى العامةل 

 : التخةلص من اآلثار السةلبي  واملعوقات البيئي  اليت تواجه املنظم  اجتماعي هدف .10
 الكةلي  لةلمؤسس  : التنسيق بني األهداف الشخصي  لةلعامةلني مع األهداف شخصي هدف .11

 وظائف إدارة الموارد البشرية :
 (24تتمثل وظائف إدارة املوارد البشري  يف اآليت :)

حتةليل الوظائف / األعمال ؛ وتشمل حتديد مسؤوليات ومهام الوظائف  ومتطةلبات شغةلها من مؤهالت  عةلمي   .1
 ووتدريب وخربة وقدرات وخصصائص شخصي  .

ختطيط القوي البشري  ، وتشمل عمةلي  حتديد احتياجات املنظم  من الكفاءات والقدرات واملهارات  .2
 والتخصصات املختةلف  يف مجيع جماالت ونشاطات عمل املنظم  . 

البحث عن مصادر القوي البشري  والعمل عةلي جذهبا واختيار األشخاص املناسبني وباألعداد واملؤهالت  .3
 املطةلوب  .

اء العامةلني مبا يف ذلك وضع املعايري واإلجراءات والنماذج واألساليب املالئم  لعمةليات تقومي األداء يف تقومي أد .4
 املنظم  لةلوقوف عةلي مستويات أداء العامةلني ومدي استغالل طاقاهتم وقدراهتم يف العمل .

فادة القصوي من يق االستوضع وتنفيذ أسس وإجراءات النقل والندب واإلعارة والتدوير الوظيفي مبا يضمن حتق .5
 املوارد البشري  .

 تطوير وتنمي  قدرات العامةلني ومهاراهتم واعجاهاهتم وسةلوكياهتم اإلجيابي  مبا يضمن االرتقاء مبستويات أدائهم . .6
اقرتاح سياسات ونظم الرواتب والعالوات واحلوافز واملزايا اإلضافي  املختةلف  يف ضوء تكاليف املعيش  والرواتب  .7

 املنافس   ومبا يضمن جذب أفضل الكفاءات واالحتفاظ هبا وحتفيزها .
 اقرتاح األنظم   والتعةليمات اليت تنظم حقوق األفراد وواجباهتم ، والعالقات بينهم وبني املنظم   .8
وضع أنظم  وتعةليمات وإجراءات السالم  العام  والرعاي  الصحي  واإلرشاد املهين ، مبا يضمن توفري بيئ   .9

 آمن  وسةليم  اجتماعياً ونفسياً وإدارياً . صحي 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 51 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 25  25 idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?id=220-www.tanmia 
  340راوي  حممد حسن ، مرجع سبق ذكره ، ص  26 

 
إجراء الدراسات واألحباث واملسوحات املتنوع  املتعةلق  مبختةلف جوانب إدارة املوارد البشري  ، مبا يف ذلك التعرف  .10

 عةلي اعجاهات العامةلني ومستويات رضاهم وانتمائهم وغريها 
رات فقد برزت وظائف حديث  قدمها ديف آرلش ، جعةلت إلدا بالرغم من أمهي  وظائف املوارد البشري  التقةليدي     

 املوارد البشري  يف املنظمات مسؤوليات جديدة . 
 الوظائف الحديثة إلدارة الموارد البشرية 

 “من أبرز االعجاهات احلديث  يف إدارة املوارد البشري  النموذج الذي طرحه اخلبري األمريكي ديف أرلش يف كتابه      
 25وهي كما يةلي : “ نصري املوارد البشري  

 إلدارة اإلستراتيجية إلدارة الموارد البشرية :ا -أوالً 
 ويقصد هبا أن تشارك إدارة املوارد البشري  يف تنفيذ إسرتاتيجي  املنظم  بكل فعالي  وقوة.        

 إدارة التغيير والتحول : -ثانيا  
مبعىن أن تقوم إدارة املوارد البشري  بدور كبري يف إدارة التغيري والتحول الذي حيدث يف املنظم  نتيج  لةلمنافس      

 كوم  يف زيادة فعالي  األجهزة احلكومي  لتةلبي  احتياجات ومتطةلبات املواطنني. الشديدة، أو رغب  احل
 إدارة تطبيق البنية التحتية :  -ثالثا  
ويقصد هبا إعداد بني  حتتي  لةلمنظم  من سياسات وإجراءات وقواعد ونظم حبيث تكتب وتعد بصورة جيدة وتكون     

 متوافرة لةلموظفني مبوقع املنظم .
 إدارة مساهمة العاملين : -رابعا  

مبعىن إعداد السياسات واإلجراءات املناسب  ملعرف  احتياجات املوظفني وتةلبيتها، وتشجيع املوظفني املبدعني وإتاح  
الفرص  هلم يف تنفيذ إبداعاهتم املتعةلق  بتطوير العمل أو تطوير نظم وإجراءات العمل. تكامل كل من البيئ  التنظيمي  

 26، واملنظم  واألفراد ، واألنظم  
 رة املوارد البشري  إسرتاتيجيا: تعين جمموع  األفعال والتصرفات املنسق  اليت هتدف إىلإدا -
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  256عبد احلميد عبد الفتاح املغريب ، مرجع سبق ذكره ص  27 

 
 المبحث الثالث : تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في نظم إدارة الموارد البشرية :

 تمهيد : 
 هذا انطوى قد و ، لإلدارة حديث كمفهوم الباحثني جانب من كبري باهتمام حظيت و الشامةل  اجلودة إدارة ظهرت
 اجلودة إدارة تركز . إذ البشري  املوارد إدارة جمال نظم يف تطبيقها ميكن اليت املضامني العمةلي  من كثري عةلى املفهوم
 جودة إىل الوصول ميكن ال ، لألفراد الفعال  املشارك  املستمر و التعةليم بدون ألنه ، لألفراد املستمر التطوير عةلى الشامةل 
املعتقدات  و ، االعجاهات ،  القيم املنظم ، ثقاف  يف تكمن الشامةل  اجلودة مبادئ إدارة فإن هكذا و اخلدم  و املنتج

 الشامةل  اجلودة إدارة مديري الشامةل ، إال أنه ميكن القول إن اجلودة إدارة برامج عمق و جمال اختالف من بالرغم  ،
 جمال إدارة املوارد البشري  فقد ركز إدورد دمينج عةلي العنصر البشري وجعل له  يف قيم  ذا و كبريًا إسهاما قدموا

 فعندما ، األفراد إلدارة عمةلي  بيئ  حمتوى تقدمي خالل من هذا و القدح املعةلي يف منوذجه املكون من أربع  عشرا مبدأ .
 لةلتوظيف فرصعةلى  فرد كل حيصل ألن أكرب احتمال هناك يكون فإنه الشامةل  اجلودة إدارة ملبادئ تبًعا إدارة األفراد يتم

 .  عالي  جودة ذات خدمات و منتجات عةلى و أفضل،
 تطبيق إدارة الجودة الشاملة في نظم الموارد البشرية 

يعرف البعض إدارة اجلودة الشامةل  بأهنا الشكل املتكامل ألعمال املنظم  الذي يبين عةلي أساسه االستخدام الفعال  
لةلقدرات واملهارات واملوارد املتاح  لكل من قوة العمل واإلدارة ، هبدف حتقيق التأكيد عةلي اجلودة والتنمي  املستمرة 

  27يع اإلدارات لإلنتاجي  من خالل اجلهود املبذول  من مج
 وعةليه لتطبيق إدارة اجلودة الشامةل  يف إدارة املوارد البشري  البد من توفر القواعد واإلجراءات املساعدة يف حتقيق ذلك .

 القواعد واإلجراءات التي تساعد إدارة الموارد البشرية في تحقيق جودة العنصر البشري :
 تتمثل فيما يةلي :

 وضع أهداف واضح  مع توضيح األنظم  املتبع  لتحقيق األهداف  .1
 االستماع لشكاوي وانتقادات العامةلني  وكذا اقرتاحاهتم وأخذها بعني االعتبار  .2
 جذب األفراد حنو أدوار أكرب من املكةلفني هبا .3
 ملستقبل ا اليقظ  املستمرة ملتابع  أساليب وطرق التطوير اإلنساين احلالي  والتنبؤ باليت حتدث يف .4
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  265 – 264املرجع نفسه ص ص  28 
  29 حسني حرمي ، مبادئ اإلدارة احلديث  ) عمان : دار احلامد لةلنشر والتوزيع ، 2006 ( ص ص 274 – 275 

 
منح وقت معني لألفراد لةلقيام باملهام املوكول  إليهم وإعالمهم بأوقات التدخل لالطالع عةلي النتائج املتوصل  .5

 إليها
 التغيري الثقايف يف عجنب املقاوم     .6
 مشارك  العامةلني يف عمةلي  اختاذ القرار    .7
 العمل يف فريق العمل  .8
 التدريب .9

 اإلبداع  .10
 تبين منظوم  حوافز عجمع بني احلوافز املادي  واملعنوي   .11

 
 تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في نطم إدارة الموارد البشرية  
 28تتمثل يف اآليت :  

 أوال  : في نظام االتصاالت 
تشكل فعالي  االتصاالت عامالً مهماً يف حتقيق إدارة اجلودة الشامةل  ، إذ عن طريقها ميكن تعديل السةلوك الشخصي 
والتنظيمي ، كما أهنا تساعد يف توصيل قيم وثقاف  املنظم  ، وتؤسس لسياس  التحسني املستمر ، وتوضيح إسرتاتيجي  

ف ، والتنسق بني اإلدارات ،  وعةليه تكون االتصاالت يف ظل إدارة املنظم  ، وتساعد يف تنفيذ املهام وبةلوغ األهدا
 اجلودة الشامةل  صاعدة هابط  أفقي  يف مجيع االعجاهات 

 29وحتقق االتصاالت اهلابط  اآليت :
 توضيح رسال  املنظم  وأهدافها وسياساهتا  .1
 إطالع املرؤوسني  عةلي نشأة املنظم  وتطورها. .2
 ليومي توصيل معةلومات عن العمةليات ا .3
 تفسري األسباب اليت تدعو اإلدارة الختاذ القرارات املختةلف   .4
 إعطاء االرشادات والتوجيهات . .5
 التدريب والتحفيز والتقييم والثناء لةلمرؤوسني وحل مشكالهتم املتعةلق  بالعمل  .6
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 املرجع نفسه والصفح  نفسها . 30 
 املرجع نفسه والصفح  نفسها  31 

 
 30كذلك حتقق االتصاالت الصاعدة ما يأيت :

 تعرب عن آراء ومقرتحات العامةلني وشكاويهم ومشكالهتم  .1
 تؤكد عةلي تفهم سياس  املنظم  وقبول أهدافها   .2
 تعريف اإلدارة حباجات املرؤوسني وتطةلعاهتم ورغباهتم  .3
 املشارك  يف اختاذ القرارات         .4
 توجيه األسئةل  واالستفسارات املتعةلق   بأساليب العمل . .5
 31فقي  ما يةلي :كما حتقق االتصالت األ  

 توثيق التعاون بني الوحدات التنظيمي   .1
 حتسني نوعي  وفعالي  القرارات  .2
 تنسيق األعمال واألنشط  املختةلف        .3
 حل املشكالت اليت هتم  الوحدات املختةلف   .4

 وعةليه البد من فعالي  نظام االتصال وتوفر التغذي  األمامي  والتغذي  العكسي  .     
 االختيار والتعيينثانيا في نظام 

 استقطاب أفضل العناصر البشري  لةلعمل باملنظم   .1
 احلفاظ عةلي أفضل العناصر املنتج  باملنظم   .2
 االختيار والتعيني امتداد نطاق املهارات وتنوعها حلل كاف  املشكالت  .3
 اعتماد الرتقي  لتسهيالت اجلماع    .4
 االعتماد عةلي املسار األفقي  .5

وعةليه البد من استقطاب العنصر البشري متعدد املواهب واملهارات والقدرات واألمكانات اليت تعينه لةلعمل يف     
وظائف متعددة داخل املنظم  ، حيث يعتمد هنج إدارة اجلودة الشامةل  عةلي العمل اجلماعي من خالل فرق العمل 

ةلتعيني يار ليتم احلكم بواسطتها عةلي صالحي  الفرد ل. وال بد من حتديد معايري واضح  وموضوعي  ومكتوب  لالخت
 يف الوظيف  املعةلن عنها . 
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  21( ص  2008محدي عبد العظيم املنهج العةلمي إلدارة اجلودة الشامةل   ) اإلسكندري  : الدار اجلامعي  ،  32 

 
 ثالثا : في نظام تصميم الوظائف  

 الرتكيز عةلي اجلودة .1
 االهتمام بالعمالء   .2
 اإلبداع  .3
 اتساع املدي الرقايب .4
 االعتماد عةلي فرق العمل  .5
 التفويض والتوكيل  .6

فنظام تصميم الوظائف وفقا إلدارة اجلودة الشامةل  ينبين عةلي طريق  تسمح لةلموظفينن باختاذ القرارات اخلاص           
بوظائفهم بدون الرجوع لةلرؤوساء ، فالعامل هو املدير يف وظيفته يدرك مطالبها ، يستطيع أن حيل مشاكةلها ، دائم 

 ل املبتكرة لةلمشاكل اليت تواجهه .التفكري لةلتوصل إيل العمل اإلبداعي ، واحلةلو 
وال يركز تصميم الوظائف عةلي العامةلني كأفراد ولكنه يركز عةلي عمل الفريق ، ويؤهةله خلدم  أهداف جودة العمالء ، 

 وعةلي مستوي من الرقاب  الذاتي  والرقاب  اجلماعي  عةلي مستويات األداء .
 رابعا : نظام التدريب :

اهلام  اليت تعمل عةلي زيادة قدرة األفراد عل حل املشكالت وزيادة االنتاج واالستفادة من  يعترب التدريب من العناصر  
الطرق واألساليب اجلديدة يف أداء األعمال من أجل حتقيق نتائج جوهري  أفضل ، وتتطةلب معايري املواصفات الدولي  

فراد العامةلني يف   لةلتدريب املنتظم جلميع األلةلجودة التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبي  وتوفري األساليب املناسب
 32املنظم  باعتبارهم مجيعا يؤثرون يف حتقيق اجلودة . 

هود حنو هنج متكامل إزاء عمةلي  التدريب. جيَ ب َأن جلتطوير برامج تدريبي  إلدارة اجلودة الشامةل ، يَنبغي توجيه ا يف
َفضَّل لتحسني  تتطابق أهداف التدريب مع اسرتاتيجي  املؤسس . َتطبيق

ُ
نظاَم إدارة  اجلودة الشامةل  َأْصَبَح النهج امل

وعةليه ينبغي الرتكيز يف التدريب عةلي اآليت :اجلودة  و زيادة االنتاجي  يف املؤسسات.  
 املدي الواسع من املهارات  .1
 املعارف الوظيفي  املتعددة واملتداخةل   .2
 حل املشكالت ابتكاريا     .3
 اجلودة واالنتاجي   .4
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التطوير لعريب الثاين لةلموارد البشري  ، املوارد البشري  شريك اسرتاتيجي يف العمل و حوالف رحيم  ، تنمي  املوارد البشري  لةلمنظمات الصحي  ، املؤمتر ا 33 
  106، ص  2013مارس  13 – 12املؤسسي ، ديب : 

 . 17محدي عبد العظيم ، مرجع سبق ذكره ، ص  34 

 
 33ويضيف جوالف رحيم  ما يةلي : 

 إعداد خط  لةلتدريب والتعةليم لضمان انسجام املهارات واملعارف واالعجاهات بفةلسف  التحسني املستمر   .1
 استمرار النشاط التدرييب املخطط من حيث احملتوي ووقت التنفيذ . .2
 التدريب وفقا لتحديد االحتياجات التدريبي   .3

 34ص الستخدام املعارف واملهارات اجلديدة وأضاف محدي عبد العظيم خةلق الفر 
تدريب مجيهع العامةلني ابتداءا من عمال االنتاج واملشرفني واالدارة الوسطي حيت  -

 االدارة العةليا باملنظم  
 تنظيم وتوثيق التدريب  وانشاء او االحتفاظ بسجالت موثق  لةلتدريب  -
 مةل   تشجيع االفراد عةلي تةلقي التدريب وتطبيق نظام اجلودة الشا -

 
 فغحص ومراجع  موقف كاف  الوظائف وانشط  القوي العامةل  -
 التأكيد عةلي امهي  مشارك  والتزام كاف  العامةلني بتنفيذ -

  22ص  2008وتطبيق اجلودة الشامةل  يف التدريب جيب توفر ثالث  عناصر ) محدي 
 املعةلومات  .1
 االدوات  .2
 التحفيز .3

 خامسا : في نظام تقييم األداء :
 الربط بني االهداف اجلماعي  واألهداف الشخصي    .1
 مراجع  وتقييم ااملديرين والزمالء والعمالء    .2
 التأكيد عةلي اجلودة واخلدم   .3

وعةليه أصبح تقييم األداء يف ظل إدارة اجلودة الشامةل  خيضع لربامج ومعايري تقييمي  ترتكز عةلي العمل اجلماعي     
 ، ومشارك  العامةلني يف وضع أهداف تقييم األداء ، واالستفادة من التغذي  العكسي  اليت يتةلقوهنا نتيج  لتقييم 
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 . 10محدي عبد العظيم ، مرجع سبق ذكره ، ص  35 
  135 – 134(  ص ص  2004حمفوظ أمحد جودة إدارة اجلودة الشامةل  مفاهيم وتطبيقات  ) عمان : دار وائل لةلنشر والتوزيع ،    36 

 
ت متعددة منها يف املقام األول تقييم العامل ألدائه ، وتقييم الرئس أدائهم . كذلك يتم تقييم األداء من قبل جها

 املباشر ، وتقييم الزمالء بعضهم بعضا ، وتقييم الزبائن واملوردين 
 مما مييز تقييم األداء باملوضوعي  والعدال  والشمول ، وذلك  ينعكس إجيابا عةلي أداء العامةلني .

تقارير السنوي  وتقارير اجلدارة واالستحقاق من عالمات املرض القاتةل  اليت تنهي ويري إدورد دمينج أن تقييم األداء وال
 35دورة حياة املنظم  

 سادسا : في نظام العوائد والتحفيز :
اعتماد العوائد عةلي العمل اجلماعي لةلتشجيع عةلي حتقيق العوائد املالي  وغري املالي  ، ويف ذلك البد من اعتماد معايري  

 ذي ميثل األساس لةلتحفيز اجلماعي جودة أداء العامةلني ،والوقت والتكةلف  ،  ودرج  رضا العمالء ال
 36وافز ما يةلي : ووفق فةلسف  إدارة اجلودة الشامةل  ينبغي أن يتوفر يف احل

 العدال  : حبيث يشعر العامةلون أن نظام احلوافز قائم عةلي أسس موضوعي  . .1
 التوقيت : حبيث يكون قريبا من وقت إجناز العمل حيت يربط العامل بني احلافز والعمل املنجز . .2
 عةلني  احلوافز : من أجل فعالي  تأثريها . .3
 اجلمع بني احلوافز املادي  واملعنوي  : من أجل تدعيم جهود العامةلني املوجهني باجلودة الشامةل   .4
 استخدام احلوافز اجلماعي  من جل تعزيز روح الفريق  .5
 منح عالوة جودة سنوي  لكاف  العامةلني عةلي أساس نتائج املنظم   .6

 سابعا : في نظام الصحة والسالمة :
 الالزم إعداد سبل الوقاي   .1
 برامج السالم    .2
 برامج األمن  .3

إذ ميثل  العامل السةليم ، ذو الصح  اجليدة  ،والقدرة عةلي أداء العمل ، عنصر مهم يف جودة أداء األعمال ،     
 و تقةليل اهلدر يف الوقت والتكةلف .
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37 SEHDEV KUMAR SHARMA  ،Role of HUM in TQM 
 . 217 – 216ص ص  2009مدحت حممد أبو النصر تنمي  املوارد البشري  القاهرة الروابط العاملي  38 
 .   135أمحد جودة  ، مرجع سبق ذكره ، ص  حمفوظ 39 

  
 ثامنا : في المناخ التنظيمي وثقافة المنظمة 

      تقتضي إدارة اجلودة الشامةل  يف إدارة املوارد البشري  إيل إحداث تغيري يف ثقاف   املنظمات َحْيُث يتسم مناخ العمل 
 اجلديد باملميزات التالي :37

. مناخ عمل ُمنفتح، ُمْفٍض إىل حلِّ املشاكل؛1  
شارك ؛ال. صنع القرار 2

ُ
  قائم عةلى امل

. ثق  بني مجيع العامةلني سواء ُموظنفني، ُعمنال، ُمدراء ؛3  
  شعور باملةلكي   و املسؤولي   م ْن أجل حتقيق هدف و حلن املشاكل. 4
. حافز ذايت و ضبط نفس م ْن جانب اجلميع. ما بعد إبالغ فةلسف  إدارة اجلودة الشامل5  

 موعةليه البد إلدارة املوارد البشري  من تعزيز القيم واملبادئ املشرتك  بني العامةلني ملا هلا من أثر كبري عةلي أدائه     
 ودافعيتهم ووالئهم وانتمائهم لةلمنظم  . 

 تاسعا : المشاركة في اتخاذ القرار :
شارك  الذي ميكِّن مجيع 

ُ
نظام إدارة اجلودة الشامةل ، و الذي اعتمد بكربى الشركات الصناعي ، هو نظام قائم عةلى امل

لرائدة تعترب العامل مديراً يف موقعه إذ أن معظم الشركات االعامةلني لتحمُّل مسؤولي  حتسني اجلودة داخل املؤسس  .
ومتكنه من اختاذ ما يراه مناسباً من قرارات يف مواجه  ما يتعرض له من مواقف ، كما أن املشارك  تزيد الرضا الوظيفي 

 واالنتاجي  .38
ندماج من اإلوتذهب إدارة اجلودة الشامةل  إيل استخدام مصطةلح إندماج العامةلني بدال عن  مشارك  العامةلني ملاملفهوم 

 عمق ومشول ، وتدعيم لةلموظفني حيت يكونوا أكثر قربا والتصاقا بأهداف
  39منظماهتم 
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 . 217املرجع نفسه ص  40 
 . 53زيد منري عبوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  41 

  
كما يعترب إندماج العامةلني إحدي أساليب حفز العامةلني مما يؤدي إيل رفع الروح املعنوي  لديهم وزيادة رضاهم عن 

العمل وحتقيق أهداف املنظم  ، وذلك إلدراكهم لدرج  أمهيتهم يف ااملنظم  ، وأمهي  ما يدلون به من آراء وما يقدمونه 
 من مقرتحات . 

 عاشرا   : فرق العمل 
العمل حتقق وظيفيت الرقاب  والتنسيق وتوفر مزي  االستقاللي  املطةلوب  يف الوقت نفسه ؛ ألن اإلنسان كائن  إن فرق

اجتماعي بطبعه ، فهو يفضل العمل داخل جمموعات ، هذا باإلضاف  إيل أن فريق العمل حيدد شكل ونوع السةلوك 
 املقبول ، مما يؤثر إجياباً عةلي إنتاجي  الفرد داخل اجملموع  . 40

   وأهم من ذلك كةله مراعاة العوامل اإلنساني  : وعةليه جيب أن تنبين ثقاف  املنظم  عةلي احرتام الفرد وتقدمي أفضل 
 اخلدمات لةلعمالء .41

 الخاتمة : 
 و تتناول نتائجه وتوصياته :

 أوال  : النتائج : 
 يف ظل إدارة اجلودة الشامةل  يف إدارة املوارد البشري  ينظر لةلعنصر البشري بأنه :    

 يعترب العامل العنصر الرئس يف حتقيق اجلودة الشامةل  باملنظم   . .1
 يشارك يف وضع اخلطط االسرتتيجي  لةلمنظم   .2
 يقوم العمل يف املنظم  عةلي فرق العمل  .3
 حيفز العمل التعاوين الناجح  .4
 بني الرؤساء واملرؤوسني مبني  عةلي االحرتام املتبادل  العالق  .5
 ينظر لتدريب العامةلني بأنه استثمار طويل األجل  .6
 هتتم املنظم  بتدريب موظفيها ملواكب  التغريات يف التكنولوجيا ويف البيئ  احمليط   .7
 مينح املوظفون صالحيات واسع  يف اختاذ القرارات اليت تساعد يف حتقيق اجلودة الشامةل   .8
 تقوم املنظم  بقياس رضا املوظفني لديها .9

 إن مجيع نظم إدارة املوارد البشري  حتتاج لتطبيق نظم إدارة اجلودة الشامةل  . .10
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 ثانيا : التوصيات : 

ملواجه    كآف  نظمها مفاهيمها  يفو  ضرورة  أن تتبين إدارة املوارد البشري  فةلسف  إدارة اجلودة الشامةل   .1
 التحديات الداخةلي  واخلارجي  .

ضرورة أن تواكب إدارة املوارد البشري  املستجدات يف البيئ  الداخةلي  واخلارجي  ، وتكيف نظمها وأساليبها  .2
 وفقا هلذه املستجدات

 العامةلني  يف وضع أسرتاتيجي  املنظم  إشراك  .3
 إشراك العامةلني يف حتسني اجلودة  .4
 االهتمام بتكوين فرق العمل  .5
 حتفيز العمل اجلماعي  .6
 تدريب املوظفني ملواكب  التغريات يف البيئ   .7
 متكني العامةلني مبنحهم صالحيات واسع  يف اختاذ القرارات  اليت تساعد يف حتقيق اجلودة  .8
 تصاالت بأنواعها كاف  .االهتمام باال .9

 ضرورة تصميم نظم ادارة املوارد البشري  ملواكب  اجلودة الشامةل   .10
 ويوصي الباحث مبعاجل  هذا املوضوع من عدد من الباحثني لتاليف القصور .  .11

 قائمة المصادر و المراجع 
  القرآن الكرمي 
  احلديث الشريف 
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