المقدمة

مقدمـة:
بالنظر إلى التحوالت والتطورات التي شيدىا العالم وال زال يشيدىا ،خاصة في الجانب

اإلقتصادي ،من ارتفاع ممحوظ في عدد المؤسسات عمى اختالف مجاالت نشاطيا كذلك تحرر

أدت إلى زيادة حدة المنافسة بين المنتجين وزيادة تخوفيم ودفعيم
التجارة الخارجية كميا عوامل ّ
لمبحث عن الوسيمة التي تمكنيم من الحفاظ عمى الحصة السوقية وكذا الحصول عمى تفوق تنافسي

سواء عمى المستوى المحمي أو الدولي .وكان السبيل لذلك ىو انتياج ما يسمى بإدارة الجودة

الشاممة والتأىل لمحصول عمى شيادة اإليزو.

إن وراء تطبيق برنامج الجودة الشاممة ىناك العنصر البشري فيو العنصر المنقذ والمكمف
بالوصول إلى تحقيق األىداف ،فكون ىذا العنصر ىو األساس فما ىي المكانة التي يحضى بيا

في برنامج الجودة الشاممة ومعايير اإليزو؟

كإجابة عمى ىذه اإلشكالية نطرح الفرضيتين التـاليتين:

 إن إدارة الجودة الشاممة تعطي أىمية كبيرة لتسيير الموارد البشرية إذ أنيا تقدم مجموعة منالمبادئ لتحقيق الجودة في العمل وبالتالي الجودة ككل.

 -تسيير الموارد البشرية كباقي وظائف المؤسسة يمثل ببعض المعايير من معايير اإليزو.

وألكثــر تفصــيل تــم تقســيم البحــث إلــى جـزأين :الجــزء األول يتعمــق بتســيير المـوارد البشـرية فــي إطــار
الجودة الشاممة وفيو نجد تفرقة بين الجودة والجودة الشاممة ثـم كيفيـة تسـيير المـوارد البشـرية لتحقيـق
الجــودة الشــاممة .أمــا الجــزء الثــاني فيخــتص بمكانــة تســيير الم ـوارد البش ـرية فــي معــايير اإليــزو وفيــو

أيضــا تعريــف ل يــزو و اإليــزو  9999ومعــايير أخــرى ثــم توضــية لممكانــة الت ـي يحظــى بيــا تســيير

الموارد البشرية في ىذه المعايير

المقدمة

 -Iالجودة الشاممة وتسيير الموارد البشرية:
 -1مفهومي الجودة والجودة الشاممة:
الجودة  :ىي مجموعة الصفات والخصائص لمسـمعة أم الخدمـة التـي تـؤدى إلـى قـدرتيا عمـى
تحقيق الرغبات
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لقد عرفت مفاىيم الجودة عدة تطورات لتصل في النياية إلى الجودة الشاممة 2ففي المرحمة األولى:
كانت الجودة تعني جودة المنتج وذلك عن طريق اإلىتمام بـ:






تخفيض نسبة اإلنتاج

أداء العمل صحيحا من المرحمة األولى.
قياس تكمفة اإلنتاج المعيب.

تحفيز عمال اإلنتاج ل لتزام بشروط الجودة.

أما في المرحمة الثانية :فارتبطت الجودة بإشباع رغبات العميل وذلك:


باالقتراب من العميل.



تفيم حاجاتو وتوقعاتو



جعل كل الق اررات أساسيا رغبات العميل



جعل السوق أساس كل الق اررات

في حين أن المرحمة الثالثة :اتخذت الجودة كعامل في المنافسة عن طريق:


االقتراب من السوق والعمالء أكثر من المنافسين



التعرف عمى المنافسين ومحاولة التميز عمييم



البحث عن أسباب انصراف العمالء

لنصل في النياية إلى الجودة الشاممة:

فالجودة الشاممة ىي مدخل إلى تطوير شامل مستمر يشمل كافة مراحل اآلداء ،ويشكل

مسؤولية كل فرد في المنظمة من اإلدارات العميا واإلدارة واألقسام وفرق العمل سعيا إلشباع

حاجات وتوقعات العميل ،ويشمل نطاقيا كافة مراحل التشغيل وحتى التعامل مع العميل (بيعا
وخدمة أي خدمات ما بعد البيع).

إذ تقوم الجودة الشاممة عمى:


إعداد استراتيجية تحسين الجودة (لم تعد محصورة في إدارة اإلنتاج)

 1علي السلمي ،إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهل لإليزو  ،9999دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،5995 ،ص58
 2علي السلمي ،مرجع سبق ذكره ،ص ،09ص .05

المقدمة


تحديد معايير أو مستويات الجودة.



إشراك كل األفراد الممكنين




المحافظة عمى الكفاءة المينية.

تحفيز العمال

1

 -2تسيير الموارد البشرية في إطار الجودة الشاممة:
إن فمس ــفة إدارة الج ــودة الش ــاممة تنظ ــر إل ــى المنظم ــة ل ــيس فق ــط كنظ ــام فن ــي وانم ــا كنظ ــام
اجتم ـ ــاعي يحت ـ ــوي عم ـ ــى أفـ ـ ـراد ،وعمي ـ ــو ف ـ ــإن الجوان ـ ــب المرتبط ـ ــة باتجاى ـ ــات الطموح ـ ــات وال ـ ــدوافع

والسموكيات والتفاعل بين الجماعات في واقع العمل أيضا موضع اىتمام2؛ كمـا تـؤمن بـأن العنصـر
البشــري ىــو األســاس األقــوى واألىــم فــي إنجــاح اإلدارة ،وجــودة العمــل ىــي جــزء أساســي فــي مفيــوم

الجودة الشاممة .وبالتالي فإنو عمى مديري ومسيري المنظمة اإلعتماد عمى ما يمي:
.5

التغييــر والتطــوير لثقافــة المنظمــة ،قيميــا وقــيم األف ـراد العــاممين بيــا ،إذ ال نجــاح لمجــودة مــا لــم

يعترف القادة بوجود أزمة والشعور الجماعي بالحاجة إلى التغيير.

.0

تفيم واقتناع كل فرد في المنظمة بنظام الجودة.

.3

مشاركة األفراد في اتخاذ الق اررات والمساعدة في تحسين النظام.
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.4

إحداث تغيير فكري وسموكي في األفراد لتحويميم مـن منطـق التفتـيش وكشـف الخطـأ إلـى منطـق

.5

العمل في فرق ذاتية اإلدارة واإلعتماد عمى الرقابة الذاتيـة بـدال عـن الرقابـة الخارجيـة فـالجودة ال

منع الخطأ.

تفرض عمى اإلنسان ولكنيا تنبع منو.
.6
.7

المسؤولية لكل عضو في الفريق.
تحفيز العمال

.8

التدريب والتعميم لتحسين وتنمية الميارات.

.9

المواءمة في التوظيف
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 1علي السلمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.05 -09
 2مسري حممد عبد العزيز ،جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة واإليزو  ،59955 ،9999دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  ،5995ص .544
3
4

حسني عبد الواحد ،إدارة اجلودة :التقدم واحلكمة وفلسفة دمينج.5997 ،
علي السلمي ،مرجع سبق ذكره ص .09-08

المقدمة

وتتجس ــد ك ــل ى ــذه النق ــاط ف ــي المب ــادئ الت ــي وضعي ـ ـا ديمن ـ ـج لتحقي ــق الج ــودة الشامم ـ ـة
) (w.Edwards Demingوىو إحصائي أمريكي وأستاذ بجامعة نيويورك:
-5

ىيأ استم اررية التوجو نحو جودة المنتج.

-0

قمـل مـن اإلعتمــاد عمـى الفحــص بعـد االنتيــاء مـن إنتـاج المنــتج واعتمـد بــدال مـن ذلــك عمـى بــث

-3

ال تجعل السعر ىو موجيك الوحيد في الشراء.

-4

صمم برامج لمتحسين المستمر في التكاليف ،الجودة ،الخدمة واإلنتاجية.

الجودة في تصميم المنتج وعممية اإلنتاج.

-5
-6

قمل من استخدام األىداف الكمية.

استخدم طرقا إحصائية لمتحسين المستمر في الجودة واإلنتاجية.

-7

ال تسمة بمستويات شاع قبوليا لمخامات المعيبة ولألداء البشري المعيب.

-8

اىتم بالتدريب لتييئ استفادة من جيد جميع العاممين.

-9

ركز إشرافك عمى مساعدة الناس نحـو أداء أفضـل لمعمـل وىيـئ كـل األسـاليب واألدوات لتسـييل

األداء الجيد الذي يجعل العاممين فخورين بأدائيم.

 -59أبعد الخوف وشجع اإلتصال المتبادل في االتجاىين

 -55أزل الحواجز بين اإلدارات وشجع حل المشكالت من خالل فرق العمل.
 -50قمل من معوقات االعتراف واالعتزاز بكفاءات العاممين.

 -53صمم برنامجا قويا لمتدريب والتعميم لجعل العاممين مواكبين لمتطورات الجديـدة فـي المـواد وطـرق
األداء والتكنولوجيا بشكل عام.

 -54أوضة اإللتزام الدائم ل دارة بكل من الجودة واإلنتاجية.

(  -)1مسري حممد عبد العزيز  ،مرجع سبق ذكره ،ص .530
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المقدمة

 /3عمميات التدريب وفق إدارة الجودة الشاممة:
إن الحديث عن التـدريب ىنـا يعنـي أنـو عمميـة جديـدة ظيـرت مـع الجـودة الشـاممة بينمـا كـان

ىناك الوعي بالتدريب في إدارة الموارد البشرية.
مفهوم التدريب:

ىو عممية تعديل إيجابي تتناول سموك الفرد من الناحيـة المينيـة أو الوظيفيـة وذلـك إلكسـابو

المعــارف والخب ـرات التــي يحتــاج ليــا وتحصــيل المعمومــات التــي تنقصــو ،باإلضــافة إلــى المعــارات
المالئمة والعادات الالزمة من أجل رفع مستوى كفاءتو في األداء وزيادة إنتاجيتة.

مفيوم التدريب في إطار الجودة الشاممة:

يعتبر التدريب أحد أىم اآلليات أو التقنيات العاممة عمـى إعـداد المـوارد البشـرية القـادرة عمـى

استيعاب وتطبيق تقنيات الجودة الشاممة من أجل تحقيق مستويات أعمى من الكفاءة والفعالية.

الكفاءة :أداء األعمال واستخدام الوسائل بطريقة صحيحة.
الفعالية :تشير إلى تحقيق األىداف.

كمــا يعتبــر التــدريب نظــام فرعــي مــن نظــام تنميــة المـوارد البشـرية الــذي بــدوره نظــام فرعــي مــن نظــام

إدارة الموارد البشرية.

وكون أن التدريب نظام مفتوح فإنو يحصل عمى المدخالت من المناخ الداخمي والخارجي في صورة
معمومات تستخدم في تنشيط العمميات والمتمثمة في:

التشخيص الخارجي:

اليدف منو ىو التعرف عمى الفـرص مـن أجـل اسـتثمارىا فـي األنشـطة التدريبيـة والتعـرف عمـى

التيديدات من أجل تجنبيا وىذا بالنظر إلى :


الظ ــروف اإلقتص ــادية  ،اإلجتماعي ــة ،السياس ــية الس ــائدة ف ــي المح ــيط وتأثيرى ــا عم ــى فعالي ــات



نوع السوق الذي تتعامل فيو المنظمة ( محمي ،إقميمي ،عالمي )...

التدريب.



زبائن المنظمة :مستويات رضائيم عن التعامل مع المنظمة ومصادر شكواىم إن وجدت.

المنافسون :ماذا يميزىم عن المنظمة ؟

التشخيص الداخمي:

المقدمة

الغرض منو ىـو معرفـة نقـاط القـوة مـن أجـل تعزيزىـا واستئصـال نقـاط الضـعف إن وجـدت،
ىــذا مــن خــالل التعــرف عمــى اإلمكانيــات المتاحــة لممنظمــة ودرجــة اســتغالل الطاقــات المتــوفرة لــدييا

ومدى جودة استغالليا في العمميات.

تحديد استراتيجية التدريب:

تش ــتق اس ــترات يجية الت ــدريب م ــن االس ــتراتيجية العام ــة لممنظم ــة حي ــث تعب ــر ع ــن التوقع ــات

المرجــوة فــي بنــاء القــدرات والميــارات وتنميــة المعــارف وأنمــاط الســموك اإليجــابي لمعــاممين بالمنظمــة
وفق االحتياجات التي تكشف عنيا نظم تقييم األداء.
تحديد أهداف التدريب:

 منيــا األىــداف االقتصــادية :التــي تركــز عمــى زيــادة اإلنتــاج والمبيعــات ،تنميــة الحصــة الســوقيةتأكيد المركز التنافسي.

 -أىداف تقنية :تحسين استغالل الطاقات اإلنتاجية المتاحة وسرعة استيعاب التقنيات الجديدة.

 -بينما تيتم األىداف السموكية بتعديل اتجاىات ودافع العاممين وتنمية رغبـاتيم فـي األداء األحسـن

وتنمية روح الفريق بينيم وتعميق اإلحساس بضرورة خدمة العمالء.
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تحديد سياسات التدريب:
السياسات ىي مجموعة مـن التوجيـات ،القواعـد والضـوابط التـي تتـرجم أىـداف اإلدارة ،ومـن

أىم سياسات التدريب نجد:

 سياسة تحديد قواعد ترشية واختيار المتدربين -سياسة تحديد االحتياجات وتحديد دور المدرب ودور المتدرب.

 سياسة تخطيط التدريب مع أسس اختيار مواعيد تنفيذ البرامج التدريبية.تحديــد الالم ـ

 -سياسة تحديد معايير وتقنيات التقييم لممتدربين.

 :العميــل فــي الفكــر التقميــدي ىــو المتــدرب أي موظــف داخمــي فــي المنظمـة يعــاني

مشكالت في األداء لكن وفق مفاىيم إدارة الجودة الشاممة ،العميل كل من لو عالقة بالمتدرب.

وفــي مقــدمتيم ال ـرئيس المباشــر وف ـرق العمــل .التــي يعمــل بيــا المتــدرب وىــم يعبــرون عــن العمــالء
الداخميين ثم العمالء الخارجيين المستفيدين من آداء المتدرب وىم الزبائن والموردين.

تحديد اإلحتياجات التدريبية( :احتياجات الالم

)

(  -)1علي السلمي :إدارة املوارد البشرية االسرتاتيجية  .دار قريب للطباعة والنشر والتوزيع .0995

المقدمة

تعبر اإلحتياجات التدريبية عن رغبات إذا تم إشباعيا لمعميل يشعر بالرضا مما يجعمو قاد ار
عمى مباشرة عممو بكفاءة أعمى ترضي العميل الداخمي والخارجي الذي ينتظر نتائج ىذا األداء.

دراسة إمكانية تحقيق احتياجات الالم

:

إن تحديد اإلحتياجات التدريبيـة يمثـل جانـب الطمـب ويبقـى تقـديم العـرض السـتكمال المنفعـة

المستيدفة .ولذلك يجب التحقق من إمكانية تطوير وتصميم العمـل التـدريبي المناسـب وانتـاج المـادة

التدريبيــة وتنفيــذىا بمــا ىــو متــاح لممنظمــة وفــي حالــة قصــور اإلمكانيــات الداخميــة يــتم المجــوء إلــى

الموارد الخارجية.
تخطيط التدريب:

كمــا ذكــرت ســابقا أن التــدريب ىــو نظــام فرعــي فإنــو يتحقــق بعــد خــالل ،عمميــات ،مخرجــات

فأثناء التخطيط نجد في المدخالت.





احتياجات العمالء بعد ترجمتيا
المواد المتاحة

القيود المفروضة عمى استخدامات الموارد

أىداف وسياسات التدريب .أىداف سياسات المنظمة.

الالمميات:


تحميل متطمبات إشباع اإلحتياجات



تطوير الطرح والتصميم التدريبي



إعداد الموارد والوسائل التدريبية



جدولة التدريب



إعداد موازنة التدريب

المخرجات :أما في المخرجات نجد:


خطط التدريب



برامج تدريب



مدربون




وسائل التدريب

ضوابط ومعايير الجودة

تطوير المنتجات التدريبية:

المقدمة

يقصد بو إعداد الفكرة العامة أو اإلطار الفكري لمعمل التدريبي الذي يمكنو تحقيق اإلحتيـاج
التدريبي ،مثل القيام بندوات داخل منظمة.

تصميم التدريب:

ىـو تحديــد المواصــفات والمكونــات المختمفــة لمعمــل التــدريبي .حتــى يكــون عنــد تنفيــذه متمكنــا

من تحقيق اإلح تياجات التدريبية .أي إرضاء العميل وتحقيـق أىـداف الجـودة الشـاممة .وتتخـذ عمميـة
التصميم منيجا تتابعيا حيث تبدأ كل مرحمة من مراحميا المختمفـة بمـدخالت ىـي مخرجـات المرحمـة

السابقة.
تطوير الالمميات التدريبية:

حسب مفيوم الجودة الشاممة فيو خضوع العمميات لمنطق التحسين المستمر يمكن أن يكون عن

طريق:

 تخفيض الوقت المستغرق في األداء. -تحسين أسموب األداء.

 -تحديث المعمومات الداخمة في األنشطة.

 زيادة كمية اإلنجاز في وحدة الزمن ،ترشيد تكاليف اإلنجاز األداء.خ صة:

نستنتج أن التدريب ىو حمقة ما في إدارة الجودة الشاممة فمكي تتحقق الجودة الشاممة ال بد

من التدريب عمييا ،ومن جية أخرى لكي يتحقق التجريب الفعال ال بد من التزام الجودة الشاممة.

 -IIمكانة تسيير الموارد البشرية ضمن مالايير اإليزو:
 -1مفهوم اإليزو واإليزو :0999

 -اإليزو  ISOىي اختصار لـ :المنظمة العالمية لممعايير (أو المقاييس أو المواصفات القياسية)

المقدمة

  : ISO 9999ىي عبارة عن سمسمة من المعايير المكتوبة أصدرتيا المنظمة العالمية لممعـاييرسنة  ،5987تحدد ىذه السمسمة وتصف العناصـر الرئيسـية المطمـوب توافرىـا فـي نظـام إدارة الجـودة
الـذي تتبنـاه إدارة المنظمـة لمتأكــد مـن أن منتجاتيـا (سـمع أو خــدمات) تتوافـق مـع حاجـات أو رغبــات

وتوقعات العمالء ومقبولة عالميا.
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وتشمل سمسمة المعايير الخاصة بإدارة الجودة ومعايير تأكيد الجودة عمى:


 :ISO 9000ىــو مجموعــة مــن اإلرشــادات الواجــب اتباعيــا فــي اختيــار وتطبيــق نظــام الجــودة

الشاممة.


 :ISO 9001ىـو نمـوذج لمجـودة الشـاممة فـي التصـميم والتطـوير ،اإلنتـاج ،الفحـص واإلختيـار،



 : ISO 9002ىــذا المعيــار خــاص بــنظم الجــودة التــي تغطــي مجــاالت ،اإلنتــاج ،التركيــب،



 : ISO 9003يغطي ىذا المعيار عمميات الفحص النيائي واإلختبار فقط.2

التركيب والخدمة.

الفحص ،اإلختبار.

 -2تسيير الموارد البشرية ضمن مالايير اإليزو:
تقتص ـ ــر د ارس ـ ــتنا ف ـ ــي ى ـ ــذا الموض ـ ــوع عم ـ ــى بع ـ ــض مع ـ ــايير اإلي ـ ــزو ل ـ ــيس جميعيـ ـ ـا ألني ـ ــا

كثيرة.تحت ــوي معـ ــايير اإليـ ــزو  ،9993 ،9990 ،9995الصـ ــادرة س ــنة  5987عمـ ــى مجموعـ ــة مـ ــن
العناصر (اإلرشادات) يجب عمى المنظمة أن تطبقيا لمحصول عمى الشيادة المقابمة.

ف ــي المعي ــار إي ــزو  9995تجـ ـد  09عنصـ ـ ار وف ــي المعي ــار إي ــزو  9990نج ــد  58عنصـ ـ ار أم ــا ف ــي
المعي ــار إي ــزو  9993ىن ــاك  50عنصـ ـرا .وف ــي الثالث ــة نج ــد عنصـ ـ ار واح ــدا موج ــو لتس ــيير المـ ـوارد

البشرية وىو التدريب.

حيــث أن العنصــر األساس ــي فــي نج ــاح وفعاليــة تطبي ــق نظــام الج ــودة ىــو تـ ـوافر العنصــر البش ــري
الكفء المدرب عمى تنفيذ متطمبات النظام .وبذلك فإن ىذا الشرط يحدد أىمية تـوافر الـدليل القـاطع
عمــى أن اإلدارة لــدييا نظــام واضــة ومطبــق فعــال لتحديــد اإلحتياجــات التدريبيــة و تخطــيط و تنفيــذ

األنش ــطة و الب ـ ـرامج الالزم ــة لموفـ ــاء بتم ــك االحتياجـ ــات ويتح ــتم وجـ ــود الس ــجالت التـ ــي تؤك ــد ىـ ــذه

المعمومات.

و يشــتمل التــدريب المقصــود ىنــا كــل األف ـراد عمــى كافــة المســتويات الــذين ليــم تــأثير فــي مســتوى
الجودة.
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 1مسري حممد عبد العزيز ،مرجع سبق ذكره ،ص 547
 2علي السلمي ،مرجع سبق ذكره ،ص .93

المقدمة

معيــار إي ــزو  9995الصــادر س ــنة  :0999يحتــوي عم ــى ثمانيــة عناص ــر ،العنصــر الس ــادس مني ــا
مخصص إلدارة الموارد وفي شطره الثاني نجد المواد البشرية كالتالي:

 -5عموميات :العمال المعنيين في عمل لـو تـأثير عمـى جـودة المنتـوج يجـب أن يكونـوا أكفـاء عمـى
أساس التكوين األساسي والميني ،المعرفة األدائية والخبرة.

 -0التأهيل ،التحسيس والتدريب :يجب عمى المنظمة:
-5

تحديد المؤىالت الالزمة لمعمال القائمين بعمل لو تأثير في جودة المنتوج.

-0

القيام بالتدريب الالزم أو اإلعتماد عمى عمميات أخرى لتحقيق اإلحتجاجات.

-3
-4

تقييم فعالية العمميات بالمنظمة

ضمان أن العمـال لـدييم وعـي بـاألداء وبأىميـة نشـاطيم وبالطريقـة التـي يسـاىمون بيـا

في تحقيق أىداف الجودة
-5

المحافظة عمى سجالت التدريب (األساسي والميني) ،المعرفة األدائية والخبرة

فــي معيــار إيــزو  54995الصــادر ســنة  5996الخــاص بالمحاســبة وأنظمــة أخــرى ل ـ دارة فيحتــوي
عمى نفس العنصر الخاص بالموارد البشرية في معيار إيزو  9995سنة .0999

2

معيار إيزو  :59996خاص بالجودة في إدارة المشاريع

ىذا المعيار يقسم المشروع إلى عشرة مراحل لتحقيق الجودة .المرحمة السادسة ىي المرحمة الخاصة

بالمستخدمين ووردت كما يمي:

تتفرع ىذه المرحمة من الييكل التنظيمي لممشروع وفييا:


تحديد الميام (األدوار)



تحديد المسؤوليات



تعيين العمال (اختيار األكثر كفاءة)



تدريب فريق العمل (تطوير المؤىالت أو الكفاءات الفردية والجماعية).
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 -3تسيير الموارد البشرية ومالايير مراجالة الجودة:ISO 10011 :

مراجعة الجودة ىي عممية دراسة وتقييم فاعمية الجودة في شركة ما لمتأكد من فعاليتو

ومطابقتو لممعايير ومدى النتائج المحققة عن تطبيقو وذلك بفرض الفحص والتطوير.
ىناك سمسمة من معايير مراجعة الجودة:
 1علي السلمي :مرجع سبق ذكره ،ص .555

ww.w.ISOconseil-com/iso 9001/comparairo.htm
Jean Brilman, les meilleures pratiques de management, Edition d organisation, 1998, P298

2
3

المقدمة


 :ISO 10011-1ىذا المعيار خاص بتقـديم المـنيج والتنفيـذ العممـي لممراجعـة ،كمـا يقـوم أيضـا
اإلرشاد الالزم إلعداد وتخطيط وتنفيذ وتوثيق مراجعات الجودة.



1

 :ISOخـ ــاص بمعـ ــايير مـ ــؤىالت مراجع ـ ـوا الجـ ــودة (التعمـ ــيم ،التـ ــدريب ،الخب ـ ـرة،

10011-2

الخصـ ـ ــائص ،الشخصـ ـ ــية ،إمكانـ ـ ــات اإلدارة ،الحفـ ـ ــاظ عمـ ـ ــى األىميـ ـ ــة ،المغـ ـ ــة ،اختيـ ـ ــار كبيـ ـ ــر

المراجعين).


0

 :ISO 10011-3إدارة برامج الجودة.

3

المراجعة في التدريب :تتم المراجعة في التدريب بطرح األسئمة التالية:
 ىل تم تدريب كافة العاممين الذين يؤدون نشاطا يؤثر في الجودة تدريبا مناسبا؟ ىل تم تعريف المسؤولين عن تحديد الحاجات التدريبية؟ ما ىو أساس اختيار األفراد لمتدريب المتخصص؟ -ىل يتم االحتفاظ بسجالت التدريب ؟

 ىل تحدد تمك السجالت مستوى الميارات والمؤىالت؟ -ىل تتضمن األساليب توفير دورات تنشيطية إذا لزم األمر؟

 3. 0. 1مسري حممد عبد العزيز ،مرجع سبق ذكره ،ص  ،008ص  ،050ص 058.
 4علي السلمي ،مرجع سبق ذكره ،ص 555
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المقدمة

الخاتمة:
إن المكانة التي يحظى بيا تسيير الموارد البشرية في الجودة الشاممة أكبـر منيـا فـي
أن إدارة الجودة الشاممة تيتم بتحقيق الجودة في مجموعة من اإلجراءات التي تتم
معايير اإليزو .إذ ّ
في تسيير الموارد البشرية ،أما في معايير اإليـزو فيـي مجموعـة مـن المعـايير يجـب أن تطبـق عمـى
مختمــف النشــاطات والوظــائف فــي المؤسســة ونجــد فــي معظميــا عنصــر واحــد يتعمــق بتســيير المـوارد
البشرية وغالبا ما يكون التدريب وبذلك فإن تسيير الموارد البشرية يتسـاوى فـي أىميتـو مـع الوظـائف
األخرى لممؤسسة في معايير اإليزو.

المقدمة

قائمة المراجع:
المراجع بالغة الالربية:
-5

حسين عبد الواحد ،إدارة الجودة التقدم والحكمة وفمسفة ديمنج.5997 ،

-0

ســمير محمــد عبــد العزيــز ،جــودة المنــتج بــين إدارة الجــودة الشــاممة واإليــزو ،59955 ،9999
رؤية إقتصادية فنية ،وادارية .مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية 5999

-3

عمــي الســممي ،إدارة الجــودة الشــاممة ومتطمبــات التأىــل ل يــزو  ،9999دار غريــب لمطباعــة
والنشر والتوزيع .5995

-4

عمي السممي إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع .0995
المراجع بالغة الفرنسية.

5- Jean Brilman ; Les meilleurs pratiques de management. au cœur de
performance Edition organisation 1998.
مواقع األنترنت
www.ISOConseil6-com/iso9001/comparairo.htm

المقدمة

المقدمة

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشالبية
وزارة التالميم الالالي والبحث الالممي
جامالة الجزائر
كمــية الالـــــموم اإلقتـصادية وعمـــوم التســيير
بحث في متطمبات نيل شهادة الماجستير
في مقياس تسيير الموارد البشرية
فرع إدارة األعمال
الموضوع:

من إعداد الطالبتين:

 -مـوزاوي ســامية

أستاذ المقياس:

أ .عمــي عبد الـمه

 -مـرسـمي فــريدة

السـنة الــــجامالية 2002-2002
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.

