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 قف بحثامو 

وسق إلادارة ة و املوارد البشري  ثخطيط بين العالقة 
سة الجزائرية حالة املؤس  دراسة : بالجودة الشاملة

 1آلفو"بالة "للس  

  *سعديهوال 

ذ الدهخىزاهزطالت مىطىع خىصلت خٌى  صم هرا الى  ًلد   بدزاطت واكع  التي اهخم 

اإلاخىاحدة  2"آلـى"اإلااطظت الاكخصادًت العمىمُت  فيالدظُير بىـام الجىدة الشاملت" "

" الشاملتراث جىـُمُت بدثا عً جدلُم "الجىدة ُيعسؿذ هره ألاخيرة عدة حؼ .بىهسان

، وهرا اإلاظعى لم ًىً لُخدلم بال مً خالٌ بعادة الىـس في مياهت وجدظين ؤلاهخاحُت

ل بلُمت الوفي  ،العملُت ؤلاهخاحُت طمًالعامل  ـ  ؼبُعت الخىـُمُت التي ًمىنها ؤن جخى

 بىصـها مبد الجىدة
ً
اؤ  ظت. جُت اإلااط  ُالطتراج اوجىحيهُ حظُيًر

لم ٌعد  والريفي الىكذ الحاطس بمـهىم الجىدة الشاملت،  واإلادزاء 3الباخثىن يهخم 
                                                           

اقع العالقة الحىبئية بين الحخطيط جدذ عىىان  علم الىـع العمل والخىـُمؤػسوخت دهخىزاه في  1 و
بالة  سة الجزائرية للس  ي وسق إلادارة بالجودة الشاملة: دراسة حالة املؤس 

 
في املوارد البشرية وثبن

انبشساؾ دمحم  .آلفو"" دمحم بً ، 7حامعت وهسان  الاحخماعُت، ، ولُت العلىم7102 طىت، هىكشذ مٍص
 ، وهسان، الجصاثس.ؤخمد

* Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie.  
جدذ اطم  0407 مً ػسؾ طلظلت دًىسو طىت "آلـى" اإلااطظت الىػىُت للظباهتماطظت ؤوشئذ  2

لها بلى ؿسع املجمع الصىاعي  م  ج 7111 طىت ر. ومىوزشاث ومظابً دًىس مع الاخخـاؾ  FONDALجدٍى
 بإوشؼتها ؤلاهخاحُت. 

ٌ مً هـام  Jérôme Lérat- Pytlakعالجذ دزاطت ؿلد "الجىدة الشاملت" بـؿُما ًخعلم  3 الخدى 
 خؼؽخظب امل 7110" بلى ؤلادازة بالجىدة الشاملت، وؤزبدذ لىا ؤلاخصاثُاث في ؤواخسألاًصو " الجىدة

" بشازة ألاًصو مً الدٌو مخجهت هدى هـام ؤلادازة بالجىدة. اعخبرث شهادة " %10العالمي ؤن  ما ٌعادٌ 
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داث اللاعدًت التي شمل جدظين املحد  ِامخد ل اإلاىدظباث الخلىُت، بل في امدصىز 

لسؿع مً مظخىي ألاداء ل، ظتجظبؽ العالكت الىؿُـُت بين العىصس البشسي واإلااط  

ا مع مـاهُم الـسدي والخىـُمي  ًُ هجماش ظاث ؤدزهخه بعع اإلااط  ، وهى ما هرا الخىح 

 الاكخصادًت في الجصاثس وحعلذ مىه طسوزة اطتراجُجُت.

ين  اإلاىازد في خخؼُؽ الىاكع ب ًسجبؼانجىؼلم هره الدزاطت مً طاالين مدىٍز

ت "آلـى" ت وجبني مشسوع وظم ؤلادازة بالجىدة الشاملت في اإلااطظت الجصاثٍس  البشٍس

 ؟شسوعهرا اإلالخبني  هاةمياهُاتوب

 مىهجية الدراسة 

زالر طىىاث: مُداوي وؿم خؼت عمل شملذ جدلُم مد في هره الدزاطت على اعخ  

جلىُت اإلالابلت شبه مً خالٌ اإلالازبت الىُـُت بداًت  ؿخىطلىا. 7102-7102-7102

يراث التي ،اإلاىحهت
 
جم  جددًدها ؤزىاء بىاء  وواهذ الؼاًت منها حمع اإلاعؼُاث خظب اإلاخؼ

س الجىدة مظمىن  دزاطت ذجم  ، هما اإلاىطىع  13شملذ عُىت بطاؿت لالىزاثم وجلاٍز

ً )زئطاء ألاكظام واإلاصالح(، ؤما اإلا خلىُت بالاطخعاهت  لازبت الىمُت ؿخمثلذ فيمظيًر

عهطخبُان الري جم  الا  ت جىَش )الصدق والثباث(  بعد الخإهد مً الخصاثص الظُيىمتًر

ت والري ٌشمل   ،ؿلسة 72واإلاخظمً إلالُاطين: ملُاض الخخؼُؽ في اإلاىازد البشٍس

داث ؤلادازة بالجىدة الش  . ُتظِؿلسة جلُ 21َشخمل ، و املتوملُاض مدد 

ىن مً  عامال مً املجخمع ألاصلي 072وشع الاطخبُان على عُىت جمثُلُت شملذ 
 
اإلاي

 32و %(27,12)عىن جدىم  04، %(22,22) ابػاز  21مىشعت واآلحي:  مظخخدما 721

لىا بلى جىص  حمعها وجدلُلها جم  اإلاعؼُاث التي هره على طىء و  ،%(21,37) عاملت جىـُد
                                                           

اٌ إلامازطاث بدا ٌ ذاث مصداكُت للخىـُر الـع  ًين لىا ؤن الاهخلاٌ مً ب زة الجىدة، هما ؤن ػابع الخدى 
ا حمُع الشسواث الحاصلت على شهادة اإلاؼابلت. ؤم   زهانالشهادة بلى بدازة الجىدة الشاملت ؤصبذ 

جددًد ؤهم العىامل السثِظُت في الخؼبُم الىاجح إلدازة الجىدة  على عملذ ؿلد(2002) ؤهخىوي  اطتدز 
مع  مدزاء  ااطدباه 211 بدث شملذ تعُى  اعخمادا على الشاملت في الشسواث الصىاعُت بهىوؽ وىوؽ 

 ؤهـس:  الجىدة.
  .(7101) .بادٌع ،بىخلىة

 
-ر ثطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على جودة املىحجات الىفطية أث

لىُل شهادة الدهخىزاه ميشىزة علىم  زطالت )قسم الحنرير(، -دراسة ميداهية في مؤسسة سوهاطراك
 .لت، الجصاثسڤالدظُير، حامعت كاصدي مسباح وز 
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 الي:دى الخ  حملت مً الىخاثج صؼىاها على الى  

ةيممارسات جس "وسبية" لعىاصر ثخطيط املوارد البشرية داخل  يًر

  سة الصىاعية املؤس  

ت  اإلاعؼُاث اإلاُداهُت للىاكع الصىاعي ؤن  ؤوضحذ لىا  خصىصُت العملُاث الدظُيًر

 ح مً خالٌ جخىض  
 
ت بىصـها خؼ ت اطتراجُجُت شاملت طُاطت جخؼُؽ اإلاىازد البشٍس

ن ألاهداؾ العام   تظت، وؤهداؾ ؤلاداز ت للماط  جبي  ؿلد ، ة الاطتراجُجُت للمىازد البشٍس

 حاءث جـظيراث "مجخمع البدث" خٌى مظامين ا
 
بعت في حظُير مىازدها ت اإلاخ  لخؼ

ت  ت ؤلادازة واإلاظخخدمين خظب-البشٍس داث مظاولي مدًٍس ن  -جصٍس صُاػت  ؤن  لخبي 

تدازة العام  ؤلا  هابعت مً "آلـى"ظت الخؼت الاطتراجُجُت إلااط   ملجمىعت  ت اإلاسهٍص

ا على مظخىي بالخخؼُؽ الىلي"ى "ؿىهداٌ" وؿم ما ٌظم   في  الخخؼُؽ الجصجي"، ؤم 

 
 
زلاؿتها الخىـُمُت على مجمىعت مً العىامل التي حعىع  "آلـى"ظت ص ماط  الىخدة ؿتره

ً ؤطاطُين هما: اإلاخابعت اإلاظخمسة ليل البيُاث  واإلابيُت بالخصىص على معُاٍز

ظت بىصـها الصبىن الداخلي )اإلاىزد البشسي(، وجدلُم الخىـُمُت اإلاخىاحدة باإلااط  

ل وجبنى ن الخازجي، وعلى طىء هره الظىابؽ العام  الجىدة مً خالٌ بزطاء الصبى 
 
ت جدل

ألاهداؾ الخـصُلُت للبيُت الخىـُمُت الداخلُت وؿم خسهُت الدظُير اإلاسجلت ليل 

م في 
 
ً اإلاظخمس للُد العاملت، الخدى طىت، وذلً مً خالٌ العىاصس الخالُت: الخيٍى

ل ، 4العمل خىادرفي الؼُاباث، والخدىم 
 
معاًير الجىدة وهره العىاصس هي التي جمث

 ."آلـى"ظت اإلاؼبلت داخل ماط  

يذ  ُ ؤن   -وحهت هـس مظيري اإلااطظت واإلاعبرة عً-الىخاثج اإلاخدصل عليها  ب

ت اإلاعمٌى بها ؤلاحساءاث  ت في الدظُيًر  بدازة اإلاىازد البشٍس
 
ظم بماطظت "آلـى" جد

هـام الجىدة اإلاؼبم، ؿهره اإلامازطاث ال جخسج عً بػازها اللاهىوي  "باليظبُت" في ؿل  

علُه اإلاشسع الجصاثسي في كاهىن عالكاث العمل ؤو الىـام  اإلاعمٌى به خظب ما هص  

مً اللاهىن، والتي  23و 22و 22الداخلي والاجـاكُاث الجماعُت التي جىص عليها اإلاىاد: 

                                                           
حظُير العمالت اهؼالكا مً البُاهاث الخاصت بلظم بدازة اإلاظخخدمين  جم خظاب واطخيخاج خسهُت 4

ت على مداز زالر طىىاث. س الجىدة الظىٍى   وجلاٍز
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ً اإلاظخمس للُد بلصامُتبلى حشير   .العاملت الخيٍى

داث اإلاظي   م ؤداء العاملين ؿخصٍس ا على مظخىي جلٍى ًؤم  حشير بلى وحىد صعىباث  ًر

ت في جؼبُم مبادت الجىدة بظبب الاعخبازاث الاحخماعُت اإلاس  جبؼت بالتزهُت والجهٍى

، والاعخماد على بعع اإلاعاًير الخللُدًت )الظلىن العمالي( التي ال جلِع والىطاػت

ظت اط  للعامل، خصىصا عىدما جيىن عملُت جدـيز العاملين داخل اإلاألاداء الـعلي 

لُُم كاثمت على ؤطع ػير مىطىعُت م مياؿأث على ، ؿباليظبت لإلػازاث جلد  في الخ 

ظها للعماٌ في شيل مياؿأث م اإلاىدت هـبِىما جلد   ،(P.R.I) شيل مىدت مسدودًت ؿسدًت

ػبُعت الـصل بين الخىـُر  علىوهرا الىىع مً الخدـيز كاثم  ،(P.R.C) حماعيمسدود 

وؤلادازة. مثل هره الـسوكاث في ؤهـمت الخدـيز ٌعؼي لىا صىزة عً خالت الـصل بين 

ً واإلاعاًير هـظها مىـىز  ت اإلاظيًر ت  امعاًير الجىدة مىـىز بليها مً شاٍو بليها مً شاٍو

اٌ.  العم 

يشاػها مً خالٌ بحساءاث لدظين اإلاظخمس حعمل على الخ   "آلـى"ظت وإذا واهذ ماط  

بُت خٌى  ،مساكبت الجىدة بالـدص س الخجٍس والاخخباز الُىمي للمىخىج وجلدًم الخلاٍز

ًالتي هي ، ؿةن  هره العىامل ؤو عدمه مدي مؼابلت اإلاىخىج النهاجي للمىاصـاث  جدظ 

ً اإلاظخمس للُد ال عاملت بشيل زثِس ي، ؿالترهيز العملُت ؤلاهخاحُت بدُث جـسض الخيٍى

الحالُت واإلاظخلبلُت، هما ًـسض بلى جلبُت مخؼلباجه  "ؤلـى"ظت على الصبىن ًدؿع اإلااط  

 ت في ؿل  دة، خاص  عليها طمان هىعُت اإلاىخىج والىمُت وطعس البُع وآلاحاٌ املحد  

، هما الصبىن ب تهاظاث جدظين عالكاإلاىاؿظت املحلُت والخازحُت التي جـسض على اإلااط  

زاث خىلها وؤشياٌ الاخخالؾ بين ؿاعلي ٌعخبر  جدلُل بدزاواث معاًير الجىدة والخصى 

، على ػساز جدلُل هـام ـهم واكع جؼبُم هره اإلاعاًيرل اظت الصىاعُت مدخال آخس اإلااط  

 ص.الحىاؿ
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ن والعمال " للمسي  ية"وسب إدرامات إًجابية جاهًر
 
في إهجاح الحغيير  اث

  بالجودةوسق إلادارة 
 
 املة الش

ً سث لىا هخاثج الخدلُل الىم  ؿظ   زاث اإلاظيًر ي مجمىعت مً اإلاعؼُاث خٌى جصى 

والعماٌ ومدي اطخعدادهم إلهجاح الخؼُير هدى وظم ؤلادازة بالجىدة الشاملت، وكد 

يذ الىخاثج اإلاسج    ُ ت داث التي هجدها حىهلت الخىكعاث ؤلاًجابُت وظبُا لبعع املحد  ب ٍس

  يىاء جبن  زؤ
 
ُ   ثُظُير، بدهرا الىمؽ مً الد ً اإلاخىاصل العامل ألاو  اخخلذ ؤهم ٌ ت الخيٍى

 
 
وهي كُمت بًجابُت مسجـعت  ،7.31ـ ز بعاث ؤلاًجابُت بمخىطؽ بدزان كد  في هره الخىك

 
 
اث مً ؤلادزان جمث لذ العىاصس ألاخسي مظخٍى لها ملازهت بباقي العىاصس، بِىما سج 

م ؤداء العاملين بـ 7.12ـ عُين بالاخخُاز والخ  الُت :بحساءاث اليظب الخ   ، وفي 7.14، جلٍى

 . 7.17ألاخير جدـيز العاملين بـ 

الجىدة  هدى ؼُيرمظخىي ؤلادزان إلهجاح الخ   ؤن  بلى هخلص مً خالٌ هره الىخاثج 

طلبُا ًخـاعل مع الؼبُعت الاحخماعُت والخىـُمُت التي جترحمها  ؤوطىاء وان بًجابُا 

ن ظت وخازحها. الُد العاملت بلى طلىواث وممازطاث مهىُت داخل اإلااط   اإلاىاكف هما جبي 

ٌ هدى هـام الجىدة التي خلصذ بليها الدزاطت  اث ؤلا مً الخدى  سة ؤن  مظخٍى
 
دزان مخإز

ت للعم  ؼلب عليها الاهخماءاث حالعالكاث التي ب دا اٌ بىصـها عامال مدد  اللبلُت والجهٍى

في العالكاث الصىاعُت، وهرا اإلاعؼى ًازس بشيل حلي على بلىغ بدزان وظبي لعملُت 

عً  اُزطا وظب زاطُتالعُىت اإلادزوطت مً % 23.3وظبت ؤن  بدُث سجلىا  ،الخدـيز

ل علُه، في خين ؤن  وظبت  اٌ  %21.4ألاحس اإلاخدص  عً هـام ألاحس  ػير زاطينمً العم 

 والخدـيز.

ا ماهي مع الجىدة، ؿؼبُعت اللُم اإلاخبىاة مً ػسؾ داث الخ  على مظخىي مدد   ؤم 

ً والعماٌ مسجىصة على كُمت زطاإلاظي   د  ،7.42الصبىن بمخىطؽ بدزان بلؽ  اًر وهى املحد 

داث ألاخسي، جترحمه الخؼاباث التي ججعل مً الحـاؾ على  ألاكىي ملازهت باملحد 

ا لظمان زبدُت اإلااط   مؼابلت اإلاىخىج لشهادة ظت وجإهُد طمعتها ؤلاًصو هاحظا مدىٍز

 (. 7.42في الظىق )مخىطؽ بدزان بلؽ 
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 خالصة

 
 
ًاث جسهً هخاثج العدًد مً الخدد   "ؤلـى"ظت في ماط  املت جىاحه ؤلادازة بالجىدة الش

لت هاجؼبُل م ألامس باإلاىخىج وػٍس
 
، ؿةذا واهذ معؼُاث الجىدة جللى اللبٌى عىدما ًخعل

الخدىم في بهخاحُخه، ؿةن  حاهبها الدظُيري الشامل ًللى العدًد مً العساكُل في 

جعل ؤلاكىاع  ،الخىـُر ت ؤمس اظسوزة بٍو   .هَينلا لِع بالخؼُير في ألاهماغ الدظُيًر

ي اإلاىاكف مً ىم 
 
في ماطظت مدل جـاوجاث بين ألاحُاٌ ؤلادازة بالجىدة  معاًير ج

 اإلانهي اي ياإلا ماعدم جلاطمههـسا ل ػيرهم مً اإلاظخخدمينالشباب و بين حُل  الدزاطت،

زلاؿت  ًيخج هرا الىطع هما، 0474الري ٌعىد بلى طىت الصىاعي للىخدة ؤلاهخاحُت و 

م الاعخماد ٍو  عىدهم اإلالاومت  عاًير في مىاحهت خلُلُت اإلا هرهجعل الخؼُير عً ػٍس

 وجىاكظاث مدُؼها الاحخماعي. العمىمُت ظت الصىاعُتمخؼلباث اإلااط  بين 

ين اإلاهخمين باإلااط  طبم ؤن ؤشاز وكد  ظت الصىاعُت العدًد مً الباخثين الجصاثٍس

ظتاملج اشدواحُت اإلاعاًير الثلاؿُت بينبلى  الحدًثت واملجخمع ، وهرا ما هجده خمع واإلااط 

د (El Kenz, 2009) ابلت لعلي الىنززاطاث الظ  في الد     وحماٌ ػٍس

(Guerid, 2007) ٌعخبر ؤن  ما ًددر في الري  بً كسهت وعىصس عُاش ي ودمحم بشير ودمحم

لخىاكع ا"هدُجت اإلااطظت مً ؤشياٌ ملاومت الخؼُير الخىـُمي والثلافي ما هى بال 

عسؿه املجخمع الجصاثسي بين الثلاؿت املحلُت والثلاؿت الؼسبُت اإلاىدظبت والخظازب الري 

 والتي  ،بـعل اإلاساخل الخىـُمُت التي مَسث بها اإلااطظت الاكخصادًت في الجصاثس
 
دؤ  ٍز

)بشير دمحم،  جسطُخها مً خالٌ ما ًدمله اإلاشسوع الصىاعي مً كُم زلاؿُت حدًدة"

زاطت ؤًظا وحىد بعع زواطب الثلاؿت الد مىطىعظت خاٌ اإلااط  ًىشف (. 02ص.

ث بالخللُدًت التي اطخمدها بعع ؿاعلي اإلااط    ـى بوالتي حظم   هاظت مً ألاحُاٌ التي مس 

« les cadres maison »لعدًد مً العماٌ وؤلاػازاث في لالخىاحد العاثلي  ـي ؿل  ، ؿ

ث مىاصب العمل( ظتهره اإلااط   سة. )مىؼم جىٍز  جبدو بىادز الخؼُير مخعظ 
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 هخاثج الدزاطت اإلاُداهُت ؤباهذ عً مـازكاث بين خؼاباث  ٍمىىىا اللٌى ؤخيًراو 
ؤن 

ت طمً هره اإلااط   ً والعماٌ وواكع حظُير اإلاىازد البشٍس ظت، ؿظُاطت اإلاظيًر

عدم ؤلاهصاؾ في جسكُت العماٌ وػسق مىذ العالواث الخىؿُف اإلاؼللت وجىامي مـاهس 

هاوػسق الخعامل مع الخجاوشاث اإلاهىُت
 
ن ؤن  اإلاعىكاث الخىـُمُت والثلاؿُت  ، ول جبي 

ازم ي الص  ظت الصىاعُت وفي مدُؼها الاحخماعي جلف خاثال ؤمام الخبن  اإلاخىاحدة في اإلااط  

 
 
 املت. إلاعاًير الجىدة الش
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