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 : الملخص

يمكن أن   تقدمها كما أنهم يستخدمون مجموعة متنوعة من تقنيات إدارة األفرادتسعى منظمات الخدمة جاهدة لزيادة جودة الخدمات التي 
يتعارض هذان النشاطان في بعض األحيان في مجموعة متنوعة من ممارسات اإلدارة، ال سيما من إدارة الموارد البشرية، التي يستخدمها 

تم تحديد العديد من التقنيات على أنها داعمة محتملة  دة الشاملةقطاع الخدمات، وتقييم تأثيرها المحتمل على جودة الخدمة وإدارة الجو 
من أجل   لتحسين الجودة ولكن بعضها يشكل تهديدات، ال سيما تلك األكثر ارتباًطا بتقليل التكلفة واألشكال األقل دقة للرقابة اإلدارية

الموظفين في تحسين جودة الخدمات وتم جمع   تشجيع البحث في هذا المجال، يهدف هذا البحث إلى معرفة مهام رئيس قسم شؤون 
 البيانات بإستخدام المنهج االستقرائي في جمع وتعزيز االطار النظري في البحث الحالي. 

  :المقدمة

وقد كان هذا مدفوًعا بمتطلبات  أحد أهم المساهمات في الميزة التنافسية في السنوات األخيرة مستمدة من إستراتيجية الجودة للمؤسسة
ويبدو من الضروري في هذه األيام االستثمار في تحسين الجودة لمجرد الوقوف دون حراك، ناهيك عن   مالء وزيادة حدة المنافسة الع

يواجه التقسيم التاريخي للجودة العالية مقابل التكلفة المنخفضة تحدًيا متزايًدا من خالل اإلدارة الفعالة   .زيادة المبيعات أو الحصة السوقية
 .للجودة، مما يؤدي إلى تحسين الجودة وتقليل التكاليف

يأتي اإللهام من األساليب الحديثة إلدارة الجودة من إنجازات المؤسسات االردنية، والتي تجسدها ما أصبح يعرف باسم إدارة الجودة 
تسمية بوعاء من الممارسات المتنوعة وأنشطة التغيير تعتبر إدارة الجودة الشاملة شيًئا من المفاهيم الزلقة، وغالًبا ما يتم إرفاق ال الشاملة

وجدت أدلة المسح على ممارسة إدارة الجودة الشاملة أيًضا أن المصطلح غالًبا ما   التنظيمي غير ذات الصلة في كثير من األحيان
ا، فقد اعتنقها البعض على أنه  ومع ذلك، وبعيًدا عن اعتباره صعوبة في تماسك إدارة الجودة ومصداقيته يستخدم بشكل فضفاض للغاية

 .فضيلتها الرئيسية
يتم  .تشير مراجعة أدبيات إدارة الجودة الشاملة إلى أن مبادئها الرئيسية هي التركيز على العمالء والتحسين المستمر والعمل الجماعي 

تحليل العمليات، مدعوًما باستخدام  بعد ذلك تنفيذ كل من هذه المبادئ من خالل سلسلة من الممارسات، مثل جمع معلومات العمالء و 
يضيف كّتاب آخرون حول إدارة الجودة الشاملة مشاركة الموظفين والتزام  .تقنيات إدارة الجودة المحددة مثل بناء الفريق وتحليل باريتو

إلدارة الجودة الشاملة باعتبارها اإلدارة العليا بهذه "المبادئ األساسية" إلدارة الجودة الشاملة، في حين يحدد الكثيرون السمات المميزة  
غالًبا ما ُينظر إلى إدارة الجودة الشاملة على أنها فلسفة عامة إلدارة  توجًها قوًيا وشاماًل للعمالء ونهًجا إلدارة الجودة لتحقيق ميزة تنافسية

هذا يتجاوز مجرد  ى مستوى الشركةاألعمال، والتي تتعلق بتحقيق التحسين المستمر لرضا العمالء من خالل إدارة عالية الجودة عل 
 وظيفة العمل، لكونها نهًجا جديًدا إلدارة الشركات نفسهاتطبيق أفكار الجودة الشاملة على المنظمة بأكملها وإدارتها من قبل أي شخص  

 .تصبح الجودة أسلوب حياة يتخلل كل جزء وجانب من جوانب المنظمة
ربما يعكس هذا أصول   لى الكثير من نقاش الجودة المبكر، إلى إهمال الخدماتكانت ممارسات قطاع التصنيع هي التي سيطرت ع

توضح التقنيات الرئيسية التي تدعم استراتيجية الجودة هذه  هندسة وعمليات إدارة الجودة وهيمنة الباحثين من هذه التخصصات عليها
تعني عدم قابلية الخدمات الملموسة أن   تبارها أمثلة جيدةباع ونشر وظيفة الجودة األصول بوضوح، مع التحكم في العملية اإلحصائية

ومع ذلك، اجتذبت ممارسات إدارة الجودة  النقل المنهجي والمفاهيمي لممارسات إدارة الجودة المطورة في التصنيع محفوف بالصعوبات
 .يات العامةفي قطاع الخدمات اهتماًما متزايًدا في الثمانينيات، وهناك اآلن مجموعة متطورة من األدب
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في الخدمات، يكون الشكل التنظيمي بمثابة هرم مقلوب مع وجود عدد كبير من األفراد )الغالبية في معظم المؤسسات الخدمية( على  
قليل من األشخاص   السلع عدد  لمنتج  المقابل، عادًة ما يكون  العميل. في  المبيعات    -اتصال مباشر مع  الذين    -غالًبا فقط فريق 

ل روتيني في االتصال بالعمالء. وبالتالي، بالنسبة للعديد من المؤسسات في قطاع الخدمات، ال توجد وسيلة بسيطة يمكن  ينخرطون بشك
من خاللها فصل المستهلك عن الشخص الذي يقدم الخدمة يمكن أن يغطي مصطلح الخدمة مجموعة متنوعة من العروض أو األعمال.  

الشخصية للغاية إلى تلك التي تقدمها الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة. إن شاغلنا الرئيسي   وتتراوح هذه من السياق الحميم للخدمات
ال يتعلق بالحجم بل هو درجة تفاعل العمالء مع مزودي الخدمة في هذا السياق، نركز على نهاية الخدمة النقية ذات االتصال العالي 

 .دمة باعتباره الرابط الحاسم في جودة الخدمةللطيف. يؤدي هذا إلى التركيز بشكل خاص على لقاء الخ 
يميز بين نوعين من أسلوب اإلدارة، متحمس الخدمة وبيروقراطي الخدمة، في منظمة الخدمة "المناخ أمر بالغ األهمية". يربط العمل 

ن ممارسات إدارة الموارد  اإلضافي بين المناخ التنظيمي ومعنويات مواقف الموظفين ورضا العمالء. نظر العمل األحدث في مجموعة م
 .المحددة. باختصار، يقترحون أن التركيز اإلداري يجب أن يكون على المستهلك بداًل من الممولين البشرية

التركيز األخير ال يعزز عقلية الخدمة بين الموظفين وال يساعد في تقديم الخدمة "المثالية" للمستهلكين. يجب على المرء بعد ذلك طرح 
واجه سياسات وإجراءات وممارسات إدارة الموارد البشرية في خدمات الدعم العامة والجودة والخدمة؟ لقد تم تطوير "أفضل  السؤال هل ت

الممارسات" في إدارة الموارد البشرية على مدى عقود ولكن هل هذه الممارسات مالئمة لسياق الخدمة؟ قبل معالجة قضايا معينة في 
ف تأثير خصائص الخدمات على الجودة ثم نسعى لتحديد ما نعنيه عندما نتحدث عن الجودة. ثم تبحث إدارة الموارد البشرية، نستكش

   دمة المقالة في الخيوط الحرجة لنظرية وممارسة إدارة الموارد البشرية لتحديد مدى مساهمة النظرية الحالية والتقنيات اإلدارية في دعم الخ 
د من األبحاث التجريبية في هذا المجال المهمل إلى حد ما، نقوم بتطوير سلسلة من المقترحات عالوة على ذلك، من أجل توليد المزي جودة

 .أخيًرا، نختتم باقتراح أجندة بحثية يمكن أن تبدأ في اختبار صحة هذه المقترحات البحثية

 الدراسات السابقة

جودة الخدمة وإدارة الموارد البشرية: تسعى منظمات الخدمة جاهدة لزيادة جودة الخدمات التي تقدمها. كما    (،1998دراسة، ريدمان )
أنهم يستخدمون مجموعة متنوعة من تقنيات إدارة األفراد. يمكن أن يتعارض هذان النشاطان في بعض األحيان. تبحث هذه المقالة في  

ما إدارة الموارد البشرية، التي يستخدمها قطاع الخدمات، وتقييم تأثيرها المحتمل على جودة مجموعة متنوعة من ممارسات اإلدارة، ال سي 
الخدمة وإدارة الجودة الشاملة. تم تحديد العديد من التقنيات على أنها داعمة محتملة لتحسين الجودة ولكن بعضها يشكل تهديدات، ال 

األقل دقة للرقابة اإلدارية. من أجل تشجيع البحث في هذا المجال، تم تطوير عدد من  سيما تلك األكثر ارتباًطا بتقليل التكلفة واألشكال
 المقترحات البحثية وجدول أعمال لمزيد من البحث.

( DCS، تحسين جودة الخدمة واإلنتاجية: يجادل النموذج األساسي بأن مقياس االتصاالت الرقمية )(2009وآخرون )  Hsuدراسة،  
و الموارد هو وسيلة أساسية لتقليل وقت دورة الخدمة وتكلفة المعامالت، وبالتالي تحسين جودة الخدمة واإلنتاجية.  للعمالء والموردين أ

 تجعل الرقمنة الكيانات قابلة لالتصال، ويقلل التوسع من التكلفة الحدية للعميل والموفر إلنشاء قيم جديدة. تم افتراض ثالثة أنواع من
اكم، وتأثير الشبكات، وتأثير النظام البيئي على تسهيل عروض القيمة واإلبداع المشترك تعرض الورقة أيًضا  : تأثير التر DCSاقتصادات  

 . DCSمبادئ هندسة المؤسسات، ووظائف اإلنتاج االقتصادي الجزئي الجديدة، ونموذج البنية التحتية اإللكترونية الممتد لدعم 
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المنظمات الخدمية: الخدمة هي عملية تتكون من مجموعة من األنشطة غير الملموسة    جودة الخدمة وأهميتها في  (،2013دراسة، بور، )
إلى حد ما. الخدمة هي نشاط أو ميزة يقدمها طرف لطرف آخر. إن توفير منتجات وخدمات عالية الجودة للعمالء على أساس مستمر 

عمالء، وإنتاج وتوريد منتجات متباينة، ويقلل من تكاليف التسويق، يجعل خلق مزايا تنافسية أعلى مثل الحواجز التنافسية، ويزيد من والء ال
ويحدد أسعاًرا أعلى للشركات. جودة الخدمة عقلية للغاية. لقد أدركت مؤسسات الخدمة ذلك للحفاظ على عمالئها واكتساب ميزة تنافسية، 

مة مستمرة عالية الجودة إحدى الطرق األساسية التي ومن القضايا الرئيسية التي يجب مراعاتها تحسين جودة خدماتها. يعد تقديم خد
 يمكن لمؤسسة الخدمات من خاللها تمييز نفسها عن المنافسين اآلخرين.

تحسين جودة الخدمة وأداء المنظمة من خالل ممارسات الموارد البشرية: في معظم البلدان المتقدمة، تتجاوز قيم   Li( ،2008،)دراسة،  
الخاصة بالصناعة التحويلية، مما يدل على أهمية األول. على الرغم من أن كال الصناعتين يؤكدان على    إنتاج صناعة الخدمات تلك 

الجودة، إال أن الخصائص المختلفة في خدماتهما ومنتجاتهما تجعل التركيز على الجودة، وتختلف الطرق المعتمدة لتحسينها. من منظور 
من خالل نظام الخدمة )بما في ذلك عملية الخدمة والبيئة المادية( وممارسات الموارد  المنظمة، يمكن إجراء تحسين في جودة الخدمة  

البشرية )بما في ذلك الموقف الوظيفي وإمكانية الخدمة(. من خالل تحليل متعمق لشركة مرجعية في صناعة صالونات تصفيف الشعر 
الوظيفي لموظفي الخدمة. وبالمثل، تؤثر عملية الخدمة على    في تايوان، تظهر النتائج: أن تصميم عملية الخدمة يؤثر على الموقف

محتويات التدريب. ال تتطلب إدارة الجودة الشاملة في صناعة الخدمات تصميم نظام سليم فحسب، بل تتطلب أيًضا تركيًزا مواًزا على  
يقة فقط يمكن أن تصبح إدارة الجودة الشاملة  التدريب والسياسات ذات الصلة عندما يتعلق األمر بممارسات الموارد البشرية. بهذه الطر 

 فعالة، وتؤدي إلى تحسينات في الموقف الوظيفي وإمكانية الخدمة، وبالتالي، ترقية جودة الخدمة، ورضا العمالء، واألداء التنظيمي. 

 اإلطار النظري 

 خصائص الخدمات: تحديات الجودة 

من المؤلفين تستخدم تصنيًفا من أربع فئات: المساس؛ عدم التجانس وقابلية التلف تم استكشاف الميزات التي تميز الخدمة من قبل عدد  
 .التي تستخدم عادة لملخص البحث ومراجعة التطورات في المنطقة

ال يمكن رؤيتها أو لمسها.   -تضع الخدمات غير الملموسة حاجًزا أمام فهم أكثر األشياء وضوًحا في الخدمات هو أنها غير ملموسة  
طرح مشاكل كبيرة للبائعين في إبالغ المشتري بما هو معروض بالضبط بعبارات بسيطة، ال يمكن للمستهلك تقييم خدمة ما حتى هذا ي

يتم استهالكها. لقد علق على أن "منظمة الخدمة بحاجة إلى آليات يمكنها من خاللها تقليل مدخالت عدم اليقين هذه والحصول على  
قديم الخدمة بشكل فعال، يصبح دور الموظف أكثر أهمية نظًرا ألن الموظف هو الخدمة إلى حد كبير، في  المعلومات الالزمة إلنتاج وت

 .ظل عدم وجود أي قطعة أثرية ملموسة. إنهم يتحملون مسؤولية إبراز صورة المنظمة وهم في أيديهم أن الرضا النهائي للمستهلك يقع 

دمات المستهلك عن مزود الخدمة؛ وبالتالي فإن االقتراب من العميل هو ميزة ال ال يمكن فصل عدم إمكانية فصل منتج الخدمة عن خ 
مفر منها في لقاءات الخدمة. المواجهة نفسها هي الطريقة بامتياز إلقناع عالقة العمالء أو التفاوض عليها أو إتالفها. يتمتع العمالء 

اللغوية.   بفرصة مراقبة تفاصيل تقديم الخدمة بما في ذلك الجوانب المهمة في التعامل مع اآلخرين مثل السلوك غير اللفظي والقدرة 
أشارت دراسات السلوك غير اللفظي إلى أن التسرب غير اللفظي يمكن أن يخلق الغموض وعدم اليقين للمستمع، مما يلقي بظالل من 

 .الشك على دقة الحساب اللفظي
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، ال سيما على مستوى لقاء الخدمة، أن الخدمات تختلف في كل مرة يتم تقديمها. عدم التجانس والتنوع من القضايا التي تعقد هذا النقاش
ويرجع ذلك أساًسا إلى أن كل طرف من أطراف الخدمة مقدم الخدمة والعميل مسؤول عن إدخال تنوع في الخدمة، إما عن طريق تقديم 

حافظ مقدم الخدمة على االتساق المطلق طوال اليوم خدمة تختلف عن القاعدة، أو عن طريق الفشل في توضيح االحتياجات قد ال ي
حتى مع معايير الخدمة المحددة جيًدا، كما أنه ليس من المستحسن دائًما القيام بذلك. قد تختلف تصورات العمالء أيًضا من مناسبة إلى  

 أخرى. قد تكون بعض الخدمات. 

، فإن العديد من التفاعالت المحتملة تخضع للتغيير مما يؤدي إلى    وبالتالي .تصبح مملة أو مملة إذا لم يكن هناك تغيير في العرض
 ."احتمال "غموض دور الخدمة

الطائرة، بعد أن أقلعت، ال يمكنها شغل المزيد من المقاعد، وذهبت فرصة تحقيق  قابلية التلف إذا لم يتم استهالك الخدمة فإنها تختفي
وبالتالي، غالًبا ما تفكر  ادية للمنظمة ال يمكن استردادها وهي ضرورية لبقاء المنظمةأقصى قدر من األرباح إلى األبد هذه تكلفة اقتص

تعد قابلية التلف مصدر قلق لجميع مقدمي الخدمات ولكن طريقة إدارة هذه العملية  .مؤسسات الخدمة في تقليل التكاليف أو زيادة المرونة
 .ستختلف بشكل كبير، وفي بعض األحيان على حساب الجودة

 ماذا نعني بالضبط بجودة الخدمة؟ 
جودة يقترح أنه من شأنه أن يساعد في فهم الجودة إذا قمنا بالتفريق بين الجودة التي يتصورها العمالء، والتي يسمونها "الجودة الحقيقية" و 

الطبيعة الداخلية المركزة للعديد من عروض برامج العمليات التجارية، والتي يسمونها "الجودة الداخلية". يشير هذا التمايز بعد ذلك إلى  
 إدارة الجودة ويظهر الحاجة إلى إيالء المزيد من االهتمام "للجودة الحقيقية" وبالتالي دور أكثر تطلعًا إلى الخارج. 

ية" من قبل المستهلك أثناء ُينظر إلى النجاح في إدارة الجودة على أنه ناتج عن ربط كال جانبي الجودة. يتم تقييم هذه "الجودة الحقيق 
وبعد لقاء الخدمة. يقارنون توقعاتهم )قبل الخدمة( باألداء المتصور )أو الفعلي(. تؤدي االختالفات بين األداء المتوقع والمتصور إلى  

شكل متزايد في نموذج عدم التأكيد إما إيجابي أو سلبي ويبدو أن هذا هو الدعامة النظرية الرئيسية لنماذج جودة الخدمة. يتم التشكيك ب
 ."عدم التأكيد" هذا باعتباره التصور المفاهيمي األكثر مالءمة، ومع ذلك، ال يبدو أن هناك نموذًجا متفوًقا بشكل شامل قد ظهر بعد 

يد محددات نشر مقالهم الكالسيكي اآلن والذي أدى إلى ثورة في الطريقة التي يتم بها التعامل مع جودة الخدمة. في تلك الورقة، تم تحد
.  جودة الخدمة العشرة التي بدت مهمة نسبًيا على مستوى العالم. تمثل المحددات األبعاد األساسية التي يستخدمها المستهلك لتقييم الخدمة

من أجل تحسين "الجودة الحقيقية" في مؤسسة الخدمة، فإن الخطوة األولى هي تحديد محددات الجودة األكثر أهمية أو ذات الصلة  
وق المستهدف للشركة ثم تقييم أداءهم وأداء منافسيهم. شكل هذا العمل المبكر األساس لتطوير جودة الخدمة مع المحددات العشرة  بالس

 .المحددة لخمسة عوامل أساسية وهي: الملموسات والتعاطف واالستجابة والموثوقية والضمان
 إدارة الجودة وإدارة الموارد البشرية

في تلقي اهتمام كبير من كتاب إدارة الموارد البشرية إال مؤخًرا هذا على الرغم من التركيز على الدور الرئيسي   لم تبدأ إدارة الجودة  
في األساس، كان رأي المعلمين هو أن الموظفين يهتمون بشكل طبيعي  لإلدارة الفعالة لألفراد من قبل "اآلباء المؤسسين" إلدارة الجودة

وبالتالي،   ويريدون تحسينه طالما يتم تزويدهم بالتدريب واألدوات المناسبة وبيئة إدارية داعمة لتطوير أفكارهمبجودة العمل الذي يقومون به  
 .يبدو أن هناك دوًرا رئيسًيا لممارسات إدارة الموارد البشرية تلعبه في تحسين جودة الخدمة

نسبًيا للعملية "األكثر ليونة" لكسب دعم الموظفين وااللتزام بفلسفة على عكس التركيز الممنوح لتقنيات إدارة الجودة، تم إيالء اهتمام أقل 
ب إدارة الجودة الشاملة للتحسين المستمر. تؤكد األدلة المستمدة من األدبيات المتزايدة حول فشل إدارة الجودة الشاملة على إهمال الجان 
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بشرية والسلوك التنظيمي لبرامج الجودة. يجادل العديد من المعلقين "الناعم" من إدارة الجودة حيث ال يتم التركيز على جوانب الموارد ال
وجه  بأنه لكي تكون إدارة الجودة الشاملة ناجحة تماًما وذاتية االستدامة تتطلب إعادة تشكيل شاملة لممارسات إدارة الموارد البشرية. على  

د البشرية القائمة على الوظيفة إلى الممارسات المستندة إلى  الخصوص ، يتم تشجيع المنظمات على االبتعاد عن ممارسات إدارة الموار 
 .النظام

يشير هذا إلى أن إدارة الجودة الشاملة تتطلب نهًجا خاًصا الستراتيجية الموارد البشرية إذا كان سيتم تنفيذها واستدامتها بنجاح. في  
البشرية من خالل زيادة االهتمام بتحسين الجودة. في هذا البحث،   األقسام التالية نركز على التحديات التي تطرحها ممارسة إدارة الموارد

لة قلياًل لـ "حزمة إدارة الموارد البشرية" من المم صة وُمعدَّ ارسات نبني مناقشتنا لممارسات إدارة الموارد البشرية على تحديد نسخة ُمخصَّ
ارد البشرية األساسية في بورسيل من: التوظيف واالختيار الدقيق؛ الرئيسية التي تدعم استراتيجية عمل المنظمة. تتكون حزمة إدارة المو 

أنظمة اتصاالت واسعة النطاق العمل الجماعي وتصميم الوظائف المرن؛ التدريب والتعلم؛ ادخال الموظفين؛ وتقييم األداء مع روابط 
خالل النظر في القضايا المرتبطة باالحتفاظ واألمن ألنظمة المكافآت الطارئة. في مناقشتنا، نقوم بتطوير جانب التوظيف واالختيار من  

 .الوظيفي، نظًرا ألهميتها الخاصة لمؤسسات الخدمة. ثانًيا، ندرس أيًضا النظام األوسع لعالقات الموظفين
خدمات. التوظيف يجب أن تكون نقطة االنطالق للحصول على خدمة عالية الجودة هي الموظفين ذوي الجودة إلنتاج وتقديم مثل هذه ال

وتتمثل األهداف في اختيار الموظفين ذوي الخصائص السلوكية والسلوكية المطلوبة، وإدخالهم في ثقافة الجودة، واالحتفاظ بخدماتهم، 
،  على نفس القدر من األهمية ولكن غالًبا ما يتم إهمالها. في ظل أنظمة إدارة الجودة الشاملة، من المتوقع أن يكون العمال مرنين للغاية

 .غالًبا ما يركز االختيار على المواقف تجاه المرونة وخدمة العمالء بداًل من مستويات المهارة أو المؤهالتو 
تعتبر إعالنات التوظيف الفعالة خطوة أولى مهمة، ويجب أن تتضمن االختيار الدقيق للوسائط وصياغة الرسالة المناسبة. كانت إعالنات 

ة والكفاءات الرئيسية ذات قيمة في جذب المتقدمين مع المواقف المناسبة في المنازل العامة وتجار الوظائف القائمة على موضوعات الحيا
السيارات. قد يكون الفحص الذاتي مفيًدا عبر معاينات واقعية للوظيفة. قد يعطي هذا تحذيًرا مسبًقا للتوقعات بأن الموظف سيحتاج إلى  

داد للعمل اإلضافي وتغيير الورديات، وتقديم اقتراحات للتحسين، وتقديم النقد البناء وتقبله، تعلم العديد من الوظائف، وأن يكون على استع
القدرات في حل المشكالت والعمل  وما إلى ذلك من أجل دعم إدارة الجودة الشاملة. وبالمثل، يمكن تصميم طرق االختيار الختبار 

ي عملية االختيار. هناك بعض األدلة على أن االستخدام المتزايد لطرق الجماعي. هناك أيًضا ميزة في إشراك أعضاء فريق العمل ف
االختيار األكثر صحة وموثوقية، على سبيل المثال مراكز االختبار والتقييم السيكومتري ، نتيجة إلدخال إدارة الجودة الشاملة. كما تم 

الجودة الشاملة" و "عدم التوظيف للعيوب الصفرية" و تطبيق شعار معلمو الجودة على التوظيف واالختيار مع الحديث عن "توظيف  
 .""االختيار الصحيح ألول مرة

 الشروط الواجب توافرها في مدير شؤون الموّظفين
حرصًا على أن يكون مدير شؤون الموظفين مسؤواًل ناجحًا في الّشركة أو الُمؤّسسة ال بّد من ُمراعاة توافر الّشروط والمواصفات   •

 شخصّيته: اآلتية في 
 .أن ُيكّون عالقات عمل إيجابّية مع جميع كادر العمل والموّظفين والّزبائن والعمالء داخل الّشركة وخارجها •
 .أن يمتلك مهارات الّتنسيق والّتنظيم والّتخطيط، وُيتقن فّن الّتعامل مع اآلخرين •

 .بالّشركة أو المؤّسسة مع االلتزام بهاأن يكون على اّطالع ومعرفة بجميع القوانين واألنظمة الخاّصة 
 .أن يكون قادرًا على الّتحليل والّتفكير، وفهم المشكالت وإيجاد الحلول الّسريعة والعملّية لها •
 .أن يجتهد في تطوير نفسه ورفع كفاءته العملّية من خالل الّدورات والورش التي يشارك بها، ورغبته في الّتطوير الُمستمّر لقدراته •
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 مدير شؤون الموّظفين الرئيسّية َمهام
ص ُيناط بمدير شؤون الموّظفين مجموعة من الَمهام بحسب حجم الّشركة أو الُمؤّسسة، وعدد الُموّظفين الموجودين فيها، وبشكل عاٍم، تتلخّ 

 َمهام مدير شؤون الُموّظفين بما يأتي:
 الَمهام الخاّصة بالخطط 

كة أو الُمؤّسسة من الُموظفين والعاملين بناًء على الهيكل التنظيمّي للّشركة أو الُمؤّسسة،  الُمساهمة في حصر وتحديد احتياجات الّشر  .1
 وُمتابعة طلبات الّتوظيف الواردة للّشركة أو الُمؤسسة، وُمقارنتها بالمواصفات المطلوبة لكّل شاغر. 

مة للّشركة، وإجراء الُمقابالت مع الُمتقّدمين .2  داخل الّشركة وخارجها إن لزم األمر. ترتيب طلبات الّتوظيف الُمقدَّ
تنظيم عقود العمل وتجديد بطاقات العّمال، إضافًة إلى إتمام جميع اإلجراءات الُمتعّلقة بالخروج والعودة للعّمال، واإلقامة للعّمال   .3

 األجانب. 
 وب.ترتيب وجدولة نظام اإلجازات الخاّص بكّل ُموّظف في الّشركة بشكل ُمنتظم وإدراجها في الحاس .4
إلى  .5 البشرّية، وإرسالها  الموارد  ُمدير  أو  العام  الُمدير  الُموّظفين واعتمادها من  بأعمال شؤون  الخاّصة  الخطابات  تجهيز وطباعة 

 الجهات الَمعنّية؛ سواء كانت داخل الُمؤّسسة أو الّشركة أو خارجها، وحفظ نسخ منها في الَملّفات الخاّصة بها. 
ت الُمتعّلقة بالُموّظفين، مثل اإلعارات، واستحقاقات الّنقل من فرع آلخر، واالنتداب، والّزيادات السنوّية  تنظيم وُمتابعة كّل اإلجراءا .6

 على الّرواتب، والعالوات المالّية، والّترفيعات داخل الّشركة، واإلقاالت، والحوافز، مع توثيقها بدّقة في الملّفات على الحاسوب.
ملّفات الِسرّية والعادّية لجميع كادر المؤّسسة الوظيفّي. التوّجه إلى الّدوائر الحكومّية إلنجاز كّل ما  ُمتابعة وتنظيم الُمعامالت في ال .7

 َيتعّلق بمصلحة العمل والموّظفين لديه. 

 الَمهام اإلشرافّية من أهّم الَمهام اإلشرافّية ما يأتي: 

 واّتخاذ كاّفة الّتدابير واإلجراءات الاّلزمة بناًء عليها. ُمتابعة الّتقارير السنوّية التي ُترَفع إليه من رؤساء األقسام،   •
ء استالم كشوفات الّرواتب، وُمتابعة ساعات العمل اإلضافّي لكّل عامٍل في الّشركة لتحديد وتسليم الّرواتب الّشهرّية للموّظفين، وإعطا •

 كّل ذي حقٍّ حّقه. 
 ف، وتقديم تقرير كامل لمدير اإلدارة بالّتظّلمات الواقعة في الّشركة. ُمتابعة مشاكل العاملين كاملًة والّسعي لحّلها ونبذ الخال •
 االلتزام بكاّفة البنود والّتعليمات الَمعمول بها في الّشركة، وعدم الخروج عنها وتجاوزها بأي طريقة كانت.  •
 المدير العام. القيام بأّية َمهاٍم أو أعمال ُأخرى تُناط به من ِقَبل مدير الموارد البشرّية أو  •

ؤّسسات مدير شؤون الموظفين ومدير الموارد البشرّية ُيمكن أن يقوم ُمدير شؤون الُموّظفين بأعمال مدير الموارد البشرّية في الّشركات أو المُ 
بيرة فيكون مدير الموارد  الّصغيرة والتي ال تحتاج لتوظيف شخصين في هذين الُمسمََّيين الَوظيفيَّين، أّما في حالة الّشركات والُمؤّسسات الك

مع  البشرّية هو المسؤول الُمباشر عن مدير شؤون الُموّظفين. يتواصل ُمدير شؤون الُموّظفين عادًة بشكل ُمباشر في الّشركة أو الُمؤّسسة  
أّما الجهات الخارجّية فيتواصل بشكل دائم مع ا المالّية، والموظفين.  لّتأمين الصحّي، والّضمان  ُمدير الموارد البشرّية، وُمدير الّشؤون 

 االجتماعّي، وأّية جهة ُأخرى تتعّلق بحقوق الُموّظفين. 
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 صفات ُمدير شؤون الُموّظفين 

كيز وحّل  يجدر اإلشارة إلى أن وظيفة ُمدير شؤون الُموّظفين فيها من الّضغوط الكثير، وتحتاج مجهودًا ذهنّيًا عاليًا وقدرًة كبيرًة على الّتر 
اإلدارة   الُمشكالت التي ُتواجه الُموّظفين واإلدارة. وعادًة ما يكون ُمدير شؤون الُموّظفين من حملة شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال أو
 العاّمة أو ما ُيشابهها من تخّصصات كحدٍّ أدنى، ولديه من الخبرة ثالث إلى سّت سنوات في األعمال اإلدارّية وشؤون الُموّظفين.

 مهام والمسؤوليات ال

 يتابع تحديث خطه الموارد البشريه.  .1
 يشرف على تخطيط وتنظيم االعمال والنشاطات المناطه بقسم شؤون الموظفين. .2
الموظفين من حيث ضبط حركة االجراءات واالستحقاقات التي تتعلق بالنقل / االعاره /   .3 المتعلقه بشؤون  يتابع كافة االجراءات 

ويه / العالوات / التقارير السنويه / الترفيع / االجازات بانواعها ويشرف على توثيقها في السجالت والنماذج  االنتداب / الزيادات السن
 المقرره.

 َيعد جدول تشكيالت الوظائف ويحدد الشواغر سنويًا بالتنسيق مع الجهات المعنيه والمديرية الماليه.  .4
 داخل المؤسسة وخارجها.يتابع طلبات التوظيف واالجراء مع كافة الجهات المختصه  .5
 يتابع حفظ المعامالت في الملفات العاديه والسريه لكافة الموظفين.  .6
 يتابع التقارير السنويه واتخاذ االجراءات الالزمه بشأنها. .7
 ُينظم عقود العمل. .8
 يعد المذكرات الموجهه لمعالي الوزير المتعلقه بشؤون الموظفين. .9

 يعة العمل.يشارك في عمليات ادارة المعرفة وحسب طب .10
 يقوم بأية أعمال اخرى يكلف بها ضمن حدود مهامه ومسؤولياته الوظيفية.  .11

 االتصاالت:

 المديرية الماليه  .1
 فروع المناطق الحره .2
 مدير الموارد البشريه .3
 موظفي المؤسسةعلى اختالف مستوياتهم  .4
 ديوان الخدمه المدنيه  .5
 دائرة الموازنه العامه .6
 والعسكري مديرية التقاعد المدني  .7
 التامين الصحي  .8
 اية دوائر ذات عالقه بطبيعة العمل. .9

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

500 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 :الخاتمة

نفيذ تأثير سياسات إدارة الموارد البشرية على جودة الخدمة وبرامج إدارة الجودة الشاملة. لقد أظهرنا أن قضايا الموارد البشرية أساسية لت
الخدمة بين جميع الموظفين والمديرين والموظفين على حد سواء، وتوفير بيئة إدارة الجودة الشاملة، مع الحاجة إلى بناء التزام بجودة  

تكون    داعمة للتحسين المستمر. ومع ذلك، بينما تقر أدبيات إدارة الجودة الشاملة بأهمية قضايا الموارد البشرية، نجد أن المناقشة غالًبا ما
األدلة التجريبية واإلرشادات حول تنفيذ إدارة الجودة في الخدمات، ليس سطحية. تعد أدبيات الموارد البشرية واعدة أكثر وتوفر بعض  

فقط التأكيد على اإلرشاد والتعليم والقيادة، ولكن أيًضا تحديد بعض سياسات الموارد البشرية الداعمة وجوانب سياق العمل األوسع. ومع 
"السريعة" وأعمال المسح المحدودة. باختصار، تعتبر النصيحة   ذلك، فإن الكثير من العمل يعتمد على األدلة القصصية ودراسات الحالة 

 .قطمعيارية إلى حد كبير، وعادة ما يتم االستدالل على الروابط بين ممارسات الموارد البشرية الجيدة وجودة الخدمة التي يتلقاها العميل ف
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Abstract: 

Service organizations strive to increase the quality of the services they provide as they use a variety of people management 

techniques These two activities can sometimes conflict in a variety of management practices, particularly from human 

resource management, used by the service sector, and to assess their potential impact on the quality of Service and Total 

Quality Management Several techniques have been identified as potentially supportive of quality improvement but some of 

them pose threats, particularly those most associated with cost reduction and less rigorous forms of management control. In 

improving the quality of services, data were collected using the inductive method in collecting and enhancing the theoretical 

framework in the current research. 
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