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المستخلص:
ان الغرض من هذا البحث هو تعرف دور ادارة الجودة الشاملة بتخطٌط المسار
الوظٌفً ،إذ زاد اهتمام المنظمات فً اآلونة األخٌرة بتحقٌق متطلبات ادارة الجودة
الشاملة ،لكونها إحدى االتجاهات الحدٌثة التً تلعب دورا كبٌرا فً تحقٌق أهدافها
وضمان بقاءها واستمرارها فً العمل ،و ٌعد المسار الوظٌفً احد العوامل المإثرة فً
ادارة الجودة الشاملة لعالقته بؤهم موارد المنظمة والمتمثلة بالموارد البشرٌة ،واعتمدت
االستبانه كؤداة للحصول على بٌانات البحث ،وتم اختٌار كلٌة اإلدارة واالقتصاد –
جامعة بغداد مٌدانٌا للبحث ،ولتحلٌل بٌانات البحث وإعالن نتائجه استخدم البرنامج
اإلحصائً الجاهز ( )SPSSلهذا الغرض ،وقد أكدت نتائج التحلٌل على وجود عالقة
ارتباط و تاثٌر ذات داللة معنوٌة بٌن متغٌرات البحث ،وعلٌه أوصى البحث بضرورة
زٌادة اهتمام المنظمة بتخطٌط المسار الوظٌفً فٌها لهٌمته فً تلبٌة متطلبات ادارة
الجودة الشاملة .تزاٌد االهتمام فً اآلونة األخٌرة بإدارة الجودة الشاملة والموضوعات
المتعلقة بها  ،وذلك ألهمٌتها فً تحقٌق العدٌد من األهداف التً تسعى إلٌها المنظمة ،
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فضال عن تؤثٌرها على قدرة المنظمة فً البقاء والنمو فً العمل  ،وبخاصة بعد
التطورات الذي شهدها العالم فً العدٌد من المجاالت والتً تتطلب من المنظمة تعزٌز
مٌزتها التنافسٌة  ،لتعزٌز قدرتها على مواجهة المنافسٌن لها  ،ومن أهم المجاالت التً
ٌمكن ان تلعب فٌها ادارة الجودة الشاملة دور مهم فً نجاحها هو تخطٌط المسار
الوظٌفً للمنظمة  ،إذ ٌمكن ان تساعد ادارة الجودة الشاملة فً تحدٌد أهم األبعاد
والمعاٌٌر التً ٌمكن ان تعتمدها المنظمة فً ضمان التخطٌط الناجح للمسار الوظٌفً
لكافة العاملٌن فٌها وفً المستوٌات المختلفة  ،لذا سنحاول فً هذا البحث تعرف طبٌعة
العالقة بٌن المسار الوظٌفً وإدارة الجودة الشاملة من خالل المباحث التً سٌتضمنها ،
إذ ٌنق سم البحث الى أربعة مباحث ٌ ،ركز المبحث األول على المنهجٌة العلمٌة للبحث ،
فً حٌن ٌنقسم المبحث الثانً الى فقرتٌن  ،األولى تتناول مفهوم المسار الوظٌفً وبعض
الموضوعات المتعلقة به  ،أما الثانٌة فتركز على ادارة الجودة الشاملة ٌ ،ساعد على
اختبار الفرضٌة األساسٌة التً انطلق منها  ،وأخٌرا خصص المبحث الرابع لتقدٌم
مجموعة من االستنتاجات والتوصٌات التً من شانها تعزٌز المعرفة فً هذا المجال.

المبحث األول  :منهجية البحث
أ .مشكلة البحث
فً ظل التغٌٌرات الكبٌرة التً تشهدها البٌئة المحٌطة بالمنظمةة باإلضةافة الةى البٌئةة
الداخلٌة لهةا فةان األهمٌةة تقتضةً ان ٌةتم تخطةٌط المسةار الةوظٌفً للعةاملٌن فةً المنظمةة
وفقا ألسالٌب حدٌثةة  ،وأحةدى األسةالٌب الحدٌثةة التةً شةهدت نجةاا وإنتشةار واضةح فةً
العدٌد من المنظمات هً ادارة الجودة الشاملة  ،والتً من الممكةن ان تلعةب دورا حاسةما
فً فاعلٌة التخطٌط للمسار الوظٌفً للعاملٌن فةً المنظمةة والةى أي مةدى ٌمكةن للمنظمةة
ان تستفاد من برامج ادارة الجودة الشاملة فً تخطٌط المسار الوظٌفً فٌها وٌمكةن تحدٌةد
مشكلة البحث بالتساإالت اآلتٌة :
 .1كٌف ٌرى العاملون كفاءة منظمتهم فً تخطٌط المسار الوظٌفً لهم؟
 .2ما طبٌعةة التةؤثٌر الةذي ٌمكةن ان تلعبةه ادارة الجةودة الشةاملة فةً تخطةٌط المسةار
الوظٌفً؟
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 .3مةةا مسةةتوى وطبٌعةةة العالقةةة واألثةةر بةةٌن ادارة الجةةودة الشةةاملة وتخطةةٌط المسةةار
الوظٌفً؟

ب .أهمية البحث
تتجلى أهمٌةة البحةث مةن خةالل أهمٌةة الموضةوعات التةً ٌتناولهةا  ،إذ ٌمثةل إضةافة
متواضعة للمكتبة العربٌة فً إحدى الموضوعات المهمة فةً مجةال ادارة اإلعمةال  ،كمةا
ٌمثل هذا البحث مرشدا للمنظمة فً فهم كٌفٌة االستفادة من أسةالٌب ادارة الجةودة الشةاملة
فً التخطٌط الكفإء للمسار الوظٌفً للعاملٌن فٌها  ،وكٌةف ٌمكةن ان ٌةإثر علةى سةلوكهم
وأدائهةةم فةةً المنظمةةة  ،وبالتةةالً مسةةاعدة المنظمةةة علةةى تحقٌةةق أهةةدافها وبكفةةاءة وفاعلٌةةة
عالٌة بالشكل الذي ٌضمن لها البقاء واالستمرار فً العمل.

ج .أهداف البحث
ٌمكن تحدٌد أهداف البحث بالنقاط اآلتٌة:
 .1دراسة تاثٌر وعالقة أسالٌب ادارة الجودة الشاملة فً تخطٌط المسار الوظٌفً فً
المنظمات.
 .2التعرف على مدى اهتمام المنظمة المبحوثة بنجاا تخطٌط المسار الوظٌفً .
 .3تعرف التطبٌق الفعلً لمفاهٌم ادارة الجودة الشاملة فً المنظمة المبحوثة.
 .4تقدٌم مجموعة من التوصٌات التً من شانها تعزٌز المعرفة فً المجال المبحةوث
.

د .فرضية البحث
ٌنطلق البحث من الفرضٌة أساسٌة تنص على وجود عالقة ارتباط وتؤثٌر ذات داللةة
معنوٌة بٌن إدارة الجودة الشاملة التً تمثل المتغٌر المستقل (التفسٌري) وتخطٌط المسةار
الوظٌفً الذي ٌمثل المتغٌر التابع (االستجابً) .

ه .مجتمع وعينة البحث
اختٌرت كلٌة اإلدارة واالقتصاد – جامعة بغةداد مجتمعةا الختبةار الفرضةٌة الرئٌسةٌة
التً انطلق منهةا البحةث متمثلةة بؤقسةامها العلمٌةة والوحةدات اإلدارٌةة  ،وكةان الموظفةون
العاملون فً األقسام والوحدات قد مثلوا عٌنة البحث  ،إذ تم اختٌةار عٌنةة البحةث بطرٌقةة
العٌنة العشوائٌة البسٌطة  ،وقد بلغ حجمها ( )33موظفا.
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و .أدوات جمع وتحليل البيانات
 .1أدوات جمةةةع البٌانةةةات  :اعتمةةةدت االسةةةتبانه كؤسةةةاس لجمةةةع البٌانةةةات والتةةةً تةةةم
صةةٌاهتها علةةى أسةةاس مقٌةةاس لٌكةةرت الخماسةةً بعةةد االطةةال علةةى عةةدد مةةن
الدراسات والبحوث فً هذا المجال وتتؤلف من جةانبٌن  :الجانةب األول ٌتضةمن
مجموعة من الفقرات ذات العالقة المباشرة وهٌةر المباشةرة بالمسةار الةوظٌفً ،
أما المحور الثانً فٌتةؤلف مةن مجموعةة مةن الفقةرات ذات عالقةة بةإدارة الجةودة
الشاملة  ،والجدول (ٌ )1وضح أهم المقاٌٌس المعتمدة فً أعدادها :
جدول ( )1متغيرات البحث والمقاييس المعتمدة في أعدادها
ت
1

2

المتغيرات

نوع المتغير

الفقرات

المقاييس

تخطيط المسار

المتغير التابع

-6-5-4-3-2-1

الدوري ،

الوظيفي

(االستجابي)

11-9-8-7

2111

ادارة الجودة

المتغير المستقل

الشاممة

(التفسيري)

-14-13-12-11
-18-17-16-15
21-19

الهواسي ،
2119

 .2أدوات تحلٌل البٌانات  :طبقت مجموعة من األسةالٌب اإلحصةائٌة وفقةا للبرنةامج
اإلحصائً ( ، )SPSSالستخراج النسبة المئوٌةة للتكةرار  ،واألوسةاط الحسةابٌة
واالنحرافات المعٌارٌة ومعامالت االرتبةاط واالنحةدار لمعرفةة مسةتوى إجابةات
أفةةراد العٌنةةة المبحوثةةة عةةن المتغٌةةرات المبحوثةةة  ،فضةةال عةةن تعةةرف طبٌعةةة
العالقةةة والتةةؤثٌر بٌنهمةةا لٌتسةةنى لنةةا اختبةةار الفرضةةٌة الرئٌسةةٌة التةةً انطلةةق منهةةا
البحث.

المبحث الثاني  :الجانب النظري
أوال  :المسار الوظيفي
أ .مفهوم وأهمية المسار الوظيفي
هنةةاك اخةةتالف واضةةح فةةً توجهةةات الكتةةاب والبةةاحثٌن مةةن حٌةةث تعةةرٌفهم للمسةةار
الوظٌفً حٌةث مةنهم مةن عرفةه علةى انةه  :سلسةلة متعاقبةة مةن التغٌٌةرات الوظٌفٌةة
التةةً تحةةدث فةةً حٌةةاة الموظةةف العملٌةةة (الصةةائغ والعبةةادي  ، )31 :2335،كمةةا
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عرف من ناحٌة أخرى بؤنه  :أنموذج الخبرات المرتبطة بالعمل والتةً تمتةد خةالل
حٌةةاة الشةةخص ( ، )Noe et al , 2006 : 422وعةةرف كةةذلك علةةى انةةه :
مجموعة المراكز الوظٌفٌة التً ٌتدرج خاللها الفرد خالل حٌاته الوظٌفٌة (دٌسلر ،
 ، ) 359 : 2339وٌمكةةةن تعرٌةةةف المسةةةار الةةةوظٌفً كتعرٌةةةف أجرائةةةً ألهةةةراض
البحث الحالً بؤنه  :دورة الحٌاة التً ٌمر بها الموظف بدا من دخوله الى المنظمةة
وانتهاءا بخروجه منها  ،كما ٌمكن تحدٌد أهمٌة المسةار الةوظٌفً مةن خةالل اآلتةً
(الهواسً : )43: 2339،
 .1جمع المعلومات المناسبة حول نفسه وحول بٌئة العمل.
 .2أعطةةةاء صةةةورة دقٌقةةةة عةةةن مهاراتةةةه ،قدراتةةةه ،رهباتةةةه ،وأٌضةةةا أسةةةلوب الحٌةةةاة
المفضل ،وكذلك اختٌار الوظائف والمنظمات البدٌلة.
 .3تطوٌر أهداف المسار الوظٌفً الواقعٌة بناءا على المعلومات المتوفرة.
 .4تطوٌر وتنفٌذ اإلستراتٌجٌة المصممة لتحقٌق األهداف الخاصة بالمنظمة.
 .5الحصول على المعلومات المرتدة حول تؤثٌر اإلستراتٌجٌة ومالئمته لألهداف.
وٌمكن من خالل الشكل ( )1تحدٌد األنموذج الكفإء للمسار الوظٌفً وكما ٌؤتً :

شكل ( )1اال نموذج الكفوءه لممسار الوظيفي

Source: Bratton, John & Gold, Jeffrey (2003) "Human Resource
Management" Theory and practice. 3th ed. Palgrave Macmillan.
London, p 215.
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ب .تخطيط المسار الوظيفي
ٌعتبةةر تخطةةٌط المسةةار الةةوظٌفً مةةن المسةةإولٌات األساسةةٌة إلدارات المةةوارد البشةةرٌة
.وٌعبر هذا المفهوم عن دور اإلدارة فً التوفٌةق بةٌن أهةداف الفةرد وأهةداف التنظةٌم .بمةا
ٌساهم فً زٌادة الوالء وتحقٌق األهداف التنظٌمٌة  ،وهناك صلة وثٌقة بٌن سةعٌه لتحقٌةق
طموحاتةةه وأهدافةةه الخاصةةة وبةةٌن أهةةداف المنظمةةة التةةً ٌعمةةل فٌهةةا وٌتطلةةب ذلةةك مةةن
المنظمةةة أن توضةةح لموظفٌهةةا مسةةئولٌاتهم فةةً تحقٌةةق هةةذت المهمةةة .أذ ٌتوجةةب علةةى كةةل
موظف أن ٌتعرف على اهتماماته وقٌمه ومهاراته ،وأن ٌحدد أهدافه وخططه للبحث عن
الفرص المتاحة فً التنظٌم لتحقٌق تلك األهداف.والتحدث مةع رإسةائه عةن أٌةة مشةكالت
ٌواجههةةا فةةً هةةذا السةةبٌل .أمةةا علةةى مسةةتوى الرإسةةاء فعلةةٌهم أن ٌعرفةةوا أن مةةن صةةلب
مسةةئولٌاتهم تنمٌةةة ودعةةم المرءوسةةٌن لتحقٌةةق أهةةدافهم فةةً العمةةل  ،بمةةا ٌتفةةق مةةع أهةةداف
التنظٌم ،من خالل مناقشة ما ٌعترضةهم مةن مشةاكل للتوصةل الةى الحلةول المناسةبة  ،أمةا
علةةى مسةةتوى المنظمةةة ذاتهةةا ،فةةؤن مةةن الضةةروري أن تنشةةر رسةةالتها ورإٌتهةةا ،وفةةرص
التةةدرٌب والتطةةوٌر والخٌةةارات الوظٌفٌةةة المتاحةةة  .وبشةةكل أكثةةر تحدٌةةدا ٌمكةةن لمنظمةةات
األعمال أن تمارس عدة مهام فً هذا المجال أهمها (القرٌوتً : )248-247: 2313،
 .1مساعدة األفراد على التكٌف مع متطلبات العمل الجدٌدة.
 .2محاولة توفٌر فرص عمل تستثٌر الدافعٌة لدى العاملٌن.
 .3أعةداد أوصةاف وظٌفٌةة دقٌقةة تتوافةق بشةكل دقٌةق مةع متطلبةات العمةل بمةا ٌةةوفر
فرص استقرار وظٌفً للعاملٌن فٌها.
 .4تةةوفٌر فةةرص الكتسةةاب المةةوظفٌن خبةةرات متنوعةةة وتعرٌضةةهم لمجةةاالت عمةةل
مختلفة.
 .5تقٌٌم األداء بشكل موضوعً وعادل.

ج .اهداف تخطيط المسار الوظيفي
هناك عدة أهداف لعملٌة تخطٌط المسار الوظٌفً ٌمكن إٌجازها فً النقاط التالٌةة (بةوراس
: )77-76 : 2338 ،
 .1إن األفراد ٌتغٌرون بمرور الزمن ،ومن الطبٌعً أن تتغٌر احتٌاجاتهم واهتماماتهم
وفقا لذلك بالمثل ،فان المنظمات تغٌر من اتجاهاتها ومن ثم تعدل استراتٌجٌاتها لتحقٌق
التوافق مع هذت التغٌرات ،وعلٌه إذا كان وجود األهداف ٌعتبر ضرورٌا ،فان إظهار قدر
من المرونة بشؤن كٌفٌة تحقٌقها ٌعتبر متطلبا لتحقٌق الفعالٌة والنجاا ،وذلك من خالل
تخطٌط المسار الوظٌفً الذي ٌسمح بالتوفٌق بٌن االحتٌاجات التنظٌمٌة والفردٌة بالطرٌقة
التً تساهم فً تحقٌق رضا العاملٌن وتحقٌق األهداف اإلستراتٌجٌة للم فً ذات الوقت.
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ٌ .2ساهم تخطٌط المسار الوظٌفً فً تقوٌم قةدرات األفةراد ومهاراتهم،وبةالرهم مةن
أن نظام تقارٌر األداء ٌمكن أن ٌعطً بعض المعلومةات المفٌةدة فةً هةذا المجةال ،إال
أن مةا ٌشةوب هةذت التقةارٌر مةن أوجةه قصةور بسةبب بعةض نةواحً التحٌةز وعةدم
الموضةوعٌة ،جعةل الكثٌةر مةن المإسسةات تفكةر فةً أسةالٌب علمٌةة أخةرى للتقةوٌم
الموضوعً ٌمكن االستفادة منها.
 .3تطةوٌر سٌاسةات إدارة المةوارد البشةرٌة المطبقةة حالٌةا فةً المإسسةة ،ذلةك أن
تصمٌم برنامج متكامل لتنمٌة المسارات الوظٌفٌة ٌحتاج إلى إدخال بعةض التعةدٌالت
على السٌاسات الحالٌة للموارد البشرٌة أو وضع سٌاسات جدٌدة خاصة فةً مجةاالت
النقل ،الترقٌة ،التحفٌز ،التدرٌب والتقٌٌم لضمان نجاا البرنامج .
 .4تحقٌةق التنسةٌق والتكامةل فةً نظةام المةوارد البشةرٌة بالمإسسةة ،حٌةث ٌضةمن
التخطٌط الفعال للمسارات الوظٌفٌة لألفةراد التعامةل مةع كافةة وظةائف إدارة المةوارد
البشرٌة وفق مدخل النظم ،حٌث ٌتعذر االستفادة مةن مزاٌةا تخطةٌط المسةار الةوظٌفً
دون وجةود ممارسةات إدارٌةة سةلٌمة فةً مجةاالت إنشةاء فةرص عمةل والبحةث عةن
الكفاءات المتمٌزة ،ووضع نظم ولوائح مرنة وموضوعٌة ألعمال التعٌٌن والرواتةب
والمكافآت وهٌرها من سٌاسات التوظٌف واستثمار الموارد البشرٌة.
ٌ .5هةدف الفةرد أساسةا مةن تخطةٌط مسةارت لتحقٌةق التةوازن الصةحٌح بةٌن الوظٌفةة
والمإسسة والعائلة واألصدقاء واالستمتا بالحٌةاة وأٌضةا تحقٌةق الوضةع االجتمةاعً
المرموق الذي ٌحصل علٌها من خالل أعمال تخرج عن نطاق وظٌفته.
 .6تسةاهم سٌاسةة تخطةٌط المسةار الةوظٌفً علةى حةرص أفرادهةا لتحقٌةق التمٌةز
وبالتالً تكوٌن دافع قوي لتحدٌث وتطوٌر قةدراتهم ومهةاراتهم واكتسةاب كةل مةا هةو
جدٌد فً مجال مهنته أو وظٌفته ولتقدٌم أفكار هٌر تقلٌدٌة لخدمة المنظمة .

د .العالقة بين التطوير والتدريب و تخطيط المسار الوظيفي
ٌشٌر التطوٌر الى التعلم الرسمً وخبةرات العمةل والعالقةات التقٌةٌم الشخصةٌة والقةدرات
الت ً تساعد العمال على التهٌؤ للمستقبل  ،وألنه متجةه صةوب المسةتقبل فؤنةه ٌشةمل الةتعلم
الةةذي ال ٌةةرتبط بالضةةرورة بالعمةةل الحةةالً للعمةةال ٌ ،ركةةز التةةدرٌب علةةى مسةةاعدة أداء
العمال فً أعمالهم الحالٌة والتطوٌر ٌهٌئهم للمراكز األخرى فةً المنظمةة وٌزٌةد قةدرتهم
على التحول الى األعمال التً ربما تكةون هٌةر موجةودة .والتطةوٌر ٌسةاعد العمةال علةى
التهٌةةؤ للتغٌةةرات فةةً أعمةةالهم الحالٌةةة التةةً تنةةتج مةةن التكنولوجٌةةا الجدٌةةدة  ،أمةةا التطةةوٌر
والمسار المهنً فالمهنةة هةً سلسةلة مةن المراكةز المشةغولة داخلةة ضةمن المهنةة فالمهنةة
وصفت بؤنها خاصٌة العامل الممٌزة وتتؤلف مهنة كل عامةل مةن أعمةال مختلفةة ومراكةز
وخبةةرات مختلفةةة  ،وهنةةاك مصةةطلح أخةةر للمهنةةة هةةو المهنةةة المتقلبةةة وهةةً المهنةةة التةةً
تتغٌر باستمرار اعتمادا على التغٌرات فً قدرات الشخص وقٌمه وبٌئة العملNoe ،
).)et al, 1996 :383-385
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ثانيا  :ادارة الجودة الشاملة
أ .مفهوم وأهمية ادارة الجودة الشاملة
ٌكتنةةةف تحدٌةةةد مفهةةةوم دقٌةةةق إلدارة الجةةةودة الشةةةاملة صةةةعوبة واضةةةحة  ،وذلةةةك لتعةةةدد
االتجاهةةات التةةً تناولهةةا الكتةةاب والبةةاحثٌن فةةً تعةةرٌفهم لهةةا  ،إذ تةةم تعرٌفهةةا علةةى أنهةةا :
مفتةةاا العملٌةةة لتحقٌةةق رضةةا الزبةةون مةةن خةةالل الخصةةائص التةةً ٌمتةةاز بهةةا المنةةتج أو
الخدمة وه ً عملٌة تتطلب مشةاركة مةن قبةل جمٌةع األفةراد فةً المنظمةة & (Kotler
) ، Armstrong, 1999: 55كما عرفت على أنها  :برنةامج متكامةل كلٌةا ٌسةاعد علةى
كسةةب المٌةةزة التنافسةةٌة والتحسةةٌن المسةةتمر لكةةل مظهةةر مةةن مظةةاهر الثقافةةة التنظٌمٌةةة
( ، )Bergquist et al ,2007 : 5وعرفةت علةى أنهةا  :فلسةفة أدارٌةة تشةمل كافةة
نشاطات المنظمةة التةً مةن خاللهةا ٌةتم تحقٌةق احتٌاجةات و توقعةات العمٌةل والمجتمةع و
تحقٌق أهداف المنظمة بؤكفؤ الطةرق و اقلهةا تكلفةة عةن طرٌةق االسةتخدام األمثةل لطاقةات
جمٌع العاملٌن بدافع مستمر للتطوٌر (قرٌشً  (.3 : 2339 ،ومن ناحٌةة أخةرى عرفةت
بؤنهةا  :مةةدخل لتحسةٌن نوعٌةةة المنتجةةات والخةدمات وبشةةكل مسةةتمر مةن خةةالل مشةةاركة
جمٌع األفراد العاملٌن فً المنظمة ( . ) Shahin& Dabestani , 2011 : 2وٌمكةن
تعرٌةةف ادارة الجةةودة الشةةاملة كتعرٌةةف أجرائةةً ألهةةراض البحةةث الحةةالً علةةى أنهةةا :
فلسةةفة أدارٌةةة تعتمةةدها المنظمةةة فةةً تنفٌةةذ المهةةام والواجبةةات لتةةً تقةةوم بهةةا  ،فضةةةال
عن اسةتخدامها فةً تعزٌةز مٌزتهةا التنافسةٌة بالشةكل الةذي ٌضةمن لهةا البقةاء واالسةتمرار
فةةةةً العمةةةةل  ،كمةةةةا ٌمكةةةةن تحدٌةةةةد أهمٌةةةةة ادارة الجةةةةودة الشةةةةاملة مةةةةن خةةةةالل األتةةةةً
(الدوري : )71-73: 2313 ،
 .1رفع مستوى األداء.
 .2العمل على تحسٌن وتطوٌر إجراءات وأسالٌب العمل.
 .3زٌادة الفاعلٌة التنظٌمٌة.
 .4تحسٌن فً الربحٌة والقدرة على المنافسة.
 .5زٌادة قدرة المنظمة على البقاء واالستمرار.
 .6تحقٌق رضا الزبون.
 .7تحسٌن قابلٌة تسوٌق ال ُمنت َج وتعزٌز صورة المنظمة.
 .8القضاء على الهدر أو التقلٌل منه باالستعمال األمثل للموارد وتقلٌل كلف الفشل.
 .9االحتفاظ بالزبائن القدامى وجذب زبائن جدد.
 .13تحسٌن بٌئة العمل.
 .11التفاعل مع بٌئات األنظمة الفرعٌة.
 .12تكامل األنشطة وتنسٌق الجهود.
 .13إبراز العمل الجماعً وتحسٌن االتصاالت.
 .14خلق بٌئة تشجع العاملٌن على تحمل المسإولٌة لتحسٌن الجةودة وبالتةالً تشةجٌع
الجمٌع على أخذ أدوارهم.
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم

190

)ISSN (1681-6870

د .عبد الناصر علك,حسني وليد,ابتهال طالب

مفاهيم ادارة اجلودة الشاملة ودورها يف ختطيط املسار ..

العدد 2013 / 32

وتوجد مجم وعة من الخطةوات التةً مةن الممكةن اعتمةادا لضةمان التطبٌةق النةاجح إلدارة
الجودة الشاملة أهمها  :فهةم الجةودة  ،وااللتةزام والقٌةادة  ،وتخطةٌط الجةودة  ،وتصةمٌم
نظام إدارة الجودة وتدقٌقه  ،وقٌاس الجودة وكلفتها  ،واستخدام أدوات وأسةالٌب التحسةٌن،
والقدرة والسٌطرة الكفوءت  ،وتنظٌم الجودة  ،وتوفٌر االتصاالت ألهراض الجودة ،وبنةاء
فرق العمل لتغٌٌر الثقافة المنظمة  ،وتحدٌةد احتٌاجةات التةدرٌب ألهةراض الجةودة ،ودعةم
برامج تنفٌذ إدارة الجودة الشاملة (الطائً وقدادت . )74-73 : 2337،

ب .مضامين ادارة الجودة الشاملة
ٌمكن تحدٌد اهم مضامٌن الجودة باالتً (قدادت : )4 : 2334 ،
 .1اعتمةةةاد اسةةةلوب العمةةةل الجمةةةاعً والتعةةةاون حٌةةةث ٌعتمةةةد انجةةةاز االعمةةةال علةةةى
المواهب والقدرات واالمكانٌات التً ٌتمتع بها العنصر البشري.
 .2ضمان استمرار عملٌات التحسٌن والتطوٌر.
 .3اعتمةةةاد مةةةنهج شةةةامل فةةةً التحسةةةٌن والتطةةةوٌر بحٌةةةث ٌشةةةمل جمٌةةةع األطةةةراف
والمجاالت فً المنظمة .
 .4العمل على تقلٌل األخطاء الى أدنى حد ممكن .

ج .مقاييس ادارة الجودة الشاملة
تتعلق هذت المقاٌٌس باالستخدام األمثل للموارد من قبل اإلدارة و تقةدٌم الخدمةة بؤقةل تكلفةة
و بدون أخطاء للوفاء باحتٌاجات العمةالء و تجنةب المشةاكل التةً تسةبب التةؤخٌر فةً أداء
العملٌات مع التركٌز على زٌادة اإلنتاجٌة و خفض التكالٌف .كما تقاس جةودة اإلدارة مةن
خالل معٌار عائد الجودة ،حٌث تبٌن أن هناك عالقةة طردٌةة بةٌن مةا تنفقةه المنظمةة علةى
تحسٌن جودة الخدمات وبٌن زٌادة إقبال العمالء على التعامل معهةا ممةا ٌةإدي إلةى زٌةادة
اإلٌرادات فضال عن تقدٌر حصة المنظمة من السوق بناء علةى معةدل االحتفةاظ بةالعمالء
والعمل على الزٌادة فً األرباا.وهناك ضرورة الستخدام المقاٌٌس المالٌةة و هٌةر المالٌةة
عند قٌاس تكالٌف الجودة ،إذ بالرهم من أن المقةاٌٌس المالٌةة تعتبةر طرٌقةة فعالةة لمقارنةة
برامج تطوٌر الجودة وتحسٌنها من خالل تخفٌض التكالٌف وزٌادة معدالت األرباا زٌادة
على تقٌٌم أداء اإلدارة والعمال فإن المقاٌٌس هٌةر المالٌةة كةؤداء المةورد  ،ورضةا العمٌةل
الداخلً والخارجً تعم من المقةاٌٌس األكثةر انتشةارا فةً الوقةت الحاضةر مةن قبةل العدٌةد
من المنظمات وبغض النظر عن طبٌعة نشاطها أو البٌئة التً تعمل فٌها (زهٌةه 2335 ،
.)13 :

د .سياسات ادارة الجودة الشاملة
ٌعرف كوستٌن سٌاسة الجودة الشاملة بؤنها (النظام الذي ٌجمع بةٌن نظرٌةة الجةودة ،وبةٌن
األجهزة واألدوات والنماذج التنظٌمٌة المطورة خالل األربعٌن سنة الماضٌة فةً كةل مةن
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الوالٌةةةات المتحةةةدة األمرٌكٌةةةة والٌابةةةان)  ،اذ انهةةةا التطةةةور الطبٌعةةةً لةةة دارة والتخطةةةٌط
االسةةتراتٌجً ودوائةةر الجةةودة وانظمةةة أخةةرى كثٌةةرة ،وانهةةا تقةةوم علةةى أسةةس وعناصةةر
ناجحةة وتةةرفض االخفاقةات ،اذ انهةةا تمثةةل نظامةا إنشةةائٌا بنائٌةةا ٌحةدد المشةةاركة العرٌضةةة
للمنظمةةة فةةً تخطةةٌط وإنجةةاز عملٌةةة تحسةةٌن مسةةتمرة تفةةوق توقعةةات المسةةتفٌد  ،وتتكةةون
السٌاسة من ثالثة عناصر اساسٌة هً (الكنانً : )35-34 : 2335 ،
 .1التخطةةٌط للنجةةاا البةةاهر فةةً المعرفةةة العلمٌةةة (االختةةراق)  :وٌتمثةةل عةةرض هةةذا
التخطةةٌط بتوضةةٌح الرإٌةةا المتعلقةةة بالمةةدى الةةذي ٌصةةل الٌةةه واالتجةةات الةةذي ستسةةلكه
المنظمة خالل العشر سنوات القادمة وتتٌح الرإٌةا للمإسسةة التعةرف والتركٌةز علةى
الجوانب المهمة للخدمة  .كما ٌتضةمن تطةوٌرا تامةا للمنةاهج والسةبل التةً ٌمكةن مةن
خاللها إنجاز بعض جوانب االختراق فةً المعرفةة العلمٌةة وتحسةٌن الجةودة الرئٌسةة
والجوهرٌةةةة ،وعنةةةدها تسةةةاهم جمٌةةةع المسةةةتوٌات العمودٌةةةة للمإسسةةةة فةةةً تطةةةوٌر
التخطٌط.
 .2اإلدارة الٌومٌة  :هذا النظةام ٌوضةح لألفةراد مةا ٌنبغةً علةٌهم القٌةام بةه ومةا الةذي
ٌجةب علةةٌهم قٌاسةةه وضةةبطه للحفةاظ علةةى سةةٌر المنظمةةة سةٌرا سلسةةا ،كمةةا ٌسةةاعدهم
على تحدٌد وفهم العملٌات التً ٌستخدمونها أثناء الخدمة الالزمة فةً تغطٌةة حاجةات
المسةةةتفٌدٌن وتوقعةةةاتهم  ،وإذا أمكةةةةن فهةةةم هةةةذت العملٌةةةةات فةةةان األفةةةةراد واإلدارات
سةةٌتمكنون مةةن تطوٌرهةةا بصةةورة مسةةتمرة ،وٌمكةةن تحقٌةةق هةةذت التحسةةٌنات بصةةورة
مستمرة من خالل تشكٌل فرق متخصصة فً حل المشكالت وإزالة العقبةات وتةوفٌر
االنضباطٌة المستمرة لعملٌة التطةوٌر ،أن اسةتخدام االختبةارات األساسةٌة والمتنوعةة
لمراقبةةة الجةةودة والةةنظم اإلحصةةائٌة تسةةاعد فةةً حةةل المشةةكالت الحقٌقٌةةة ولةةٌس فقةةط
معالجة اعراضها.
 .3سٌاسة التفاعل الوظٌفً  :وٌقصةد بهةا دمةج فعالٌةة الفرٌةق عبةر األقسةام والةدوائر
إلحةةراز أهةةداف المنظمةةة ،وبوصةةفها اآللٌةةة التةةً تسةةاعد علةةى إزالةةة الحةةواجز بةةٌن
األقسةةام والةةدوائر ،ومةةن خةةالل سٌاسةةة التفاعةةل الةةوظٌفً ٌسةةتطٌع القةةادة مةةن ذوي
المسةةتوٌات العلٌةةا ضةةمان عمةةل جمٌةةع األقسةةام بشةةكل جمةةاعً مةةن اجةةل مصةةةلحة
المنظمة .ان من شؤن هذا النظام أن ٌإدي بالمنظمة إلى اإلصغاء للمسةتفٌد والتعةرف
على احتٌاجاته وضم هذت االحتٌاجات إلى كل مرحلة من مراحل عمل المنظمة .

المبحث الثالث  :الجانب العملي
سةةٌتم فةةً هةةذا المبحةةث تشةةخٌص مسةةتوى إجابةةات أفةةراد العٌنةةة المبحوثةةة عةةن متغٌةةرات
البحث  ،وكذلك تحدٌد عالقة االرتباط والتؤثٌر بٌن هذت المتغٌرات بالشكل التً ٌتسنى لنةا
اختبار الفرضٌة الرئٌسٌة التً انطلق منها البحث وكما ٌؤتً :
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اوالً  :مستوى إجابات العينة عن المسار الوظيفي
ٌبٌن الجدول ( )2تكةرار اإلجابةات علةى كةل فقةرة مةن الفقةرات المتعلقةة بتخطةٌط المسةار
الةةوظٌفً باإلضةةافة الةةى قٌمةةة كةةل مةةن الوسةةط الحسةةابً واالنحةةراف المعٌةةاري للفقةةرات
حٌث معظم إجابات افراد العٌنةة قةد تراوحةت بةٌن (اتفةق واتفةق تمامةا)  ،امةا قةٌم كةل مةن
الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لفقرات المسار الوظٌفً فقد كانت جمٌعها متقاربةة
اذ توزعت بٌن اعلى قٌمةة للفقةرة ( )13اذ بلةغ الوسةط الحسةابً لهةا ( )3887و بةانحراف
معٌةةةاري ( )18252واقةةةل قٌمةةةة للفقةةةرة ( )6بوسةةةط حسةةةابً ( )3وبةةةانحراف معٌةةةاري
( ، )18438علما ان الوسط الحسابً الطبٌعً ( ، )3وهذا ٌفسر لنا ان معظم افراد العٌنةة
المبحوثة احساس قوي واٌجابً بقٌمة تخطٌط المسار الوظٌفً فً المنظمة.
الجدول ( )2مستوى اجابات افراد العينة عن متغير تخطيط المسار الوظيفي
التك اررات
اتفق تماما

الفقرات
F

%

اتفق
F

الوسط

نوعا ما
%

F

%

ال اتفق
F

%

ال اتفق تماما
F

الحسابي

االنحراف
المعياري

%

تعتمد المنظمة
عمى تقنيات
حديثة في

تخطيط المسار

53

%35

4

%05

2

%51

1

%55

0

%5

1.75

5.077

الوظيفي لمعاممين
فيها .

تفضل المنظمة
تزويد العاممين

بنطاق محدد من
المهام

6

%04.5

6

%04.5

55

%11.1

2

%51.1

-

-

1.45

5.506

والواجبات.
تفضل المنظمة
تزويد العاممين

بنطاق واسع من
المسؤوليات

4

%05

55

%11.1

5

%01.1

3

%545

0

%5

1.21

5.572

والصالحيات .
تمنح المنظمة
العاممين فيها

الفرصة لتطوير

مهاراتهم وقدراتهم

5

%01.1

6

%04.5

7

%15

-

-

4

%05

1.11

5.176

.
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تعمل المنظمة
عمى توفير

فرص تدريبية

55

%11.1

4

%05

55

%11.1

5

%1.1

1

%55

1.41

5.051

لمعاممين فيها .
تعمل المنظمة

عمى قياس رضا
العاممين عن

وظائفهم وبشكل

3

%54.5

6

%04.5

4

%05

2

%51.1

5

%01.1

1

5.216

مستمر .

تعمل المنظمة
عمى توفير

معمومات كافية
لمعاممين عن

55

%11.1

4

%05

7

%15

0

%5

1

%55

1.4

5.151

وظائفهم الحالية
والمستقبمية .

توفر المنظمة
فرص عادلة

لمعاممين فيها

لمترقية والتقدم

55

%11.1

4

%05

4

%05

2

%51.1

2

%51.1

1.25

5.210

في المراكز
الوظيفية .

تؤكد المنظمة
عمى التعاون
والتفاعل بين

كافة العاممين

7

%15

5

%01.1

55

%11.1

0

%5

0

%5

1.41

5.567

فيها .

تأخذ المنظمة
الجوانب

الشخصية

لمعاممين بنظر

51

%21.1

4

%05

5

%01.1

0

%5

0

%5

1.65

5.030

االعتبار عند

تخطيط المسار
الوظيفي فيها .

ثانيا  :مستوى إجابات العينة عن ادارة الجودة الشاملة
ٌوضح الجدول ( )3تكرار اإلجابةات علةى كةل فقةرة مةن الفقةرات المتعلقةة بةادارة الجةودة
الشاملة باإلضافة الى قٌمة كل من الوسط الحسابً واالنحراف المعٌةاري للفقةرات حٌةث
تراوحت اجابات افراد العٌنة المبحوثة لمعظةم الفقةرات بةٌن (اتفةق واتفةق تمامةا) باسةتثناء
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الفقرة ( ، )1اما قٌم كل من الوسط الحسةابً واالنحةراف المعٌةاري لفقةرات ادارة الجةودة
الشاملة فقد كانةت جمٌعهةا متقاربةة اذ توزعةت بةٌن اعلةى قٌمةة للفقةرة ( )2اذ بلةغ الوسةط
الحسابً لها ( )4813و بانحراف معٌاري ( )18252واقل قٌمة للفقرة ( )1بوسةط حسةابً
( )2863وبانحراف معٌاري ( ، )18653علمةا ان ان معظةم فقةرات ادارة الجةودة الشةاملة
كانت فوق المعدل الطبٌعً للوسط الحسابً باستثناء الفقرات ( ، )5 ،3 ،1وهذا ٌفسر لنةا
ان معظةةم افةةراد العٌنةةة المبحوثةةة أكةةدوا علةةى اهمٌةةة ادارة الجةةودة الشةةاملة فةةً ضةةمان
التخطٌط الناجح للمسار الوظٌفً .
الجدول ( )3مستوى اجابات افراد العينة عن متغير ادارة الجودة الشاممة
التك اررات
اتفق تماما

الفقرات
F

%

اتفق
F

نوعا ما
%

F

%

ال اتفق
F

%

ال اتفق تماما
F

%

الوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

تساعد ادارة

الجودة الشاممة
عمى توفير

أساليب حديثة

4

%05

2

%51.1

4

%05

-

-

52

%24.5

0.45

5.431

لتخطيط المسار
الوظيفي .

تساعد ادارة

الجودة الشاممة
المنظمة عمى

تحديد واجبات

5

%01.1

57

%41.1

2

%51.1

-

-

-

-

2.55

5.455

ومهام العاممين
بصورة دقيقة .
تساعد ادارة

الجودة الشاممة
العاممين عمى
معرفة

المسؤوليات

4

%05

0

%4.5

4

%05

6

%04.5

6

%04.5

0.45

5.255

والصالحيات

الخاصة بهم .
تساعد ادارة

الجودة الشاممة
عمى توجيو

العاممين باتجاه

2

%51.1

6

%04.5

55

%14.5

0

%4.5

3

%54.5

1.51

5.030

انجاز وظائفهم

وبكفاءة عالية .
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تساعد ادارة الجودة
الشاممة عمى توفير

معمومات كافية لمعاممين
فيما يتعمق بتخطيط

4

%05

1

%55

5

%01.1

7

%15

3

%54.5

0.65

5.161

المسار الوظيفي الخاص
بهم .

تساعد ادارة الجودة

الشاممة عمى تحديد

االحتياجات التدريبية

50

%25

6

%04.5

4

%05

0

%4.5

0

%4.5

1.65

5.002

لمعاممين بصورة دقيقة .
تساعد ادارة الجودة

الشاممة عمى تهيئة بيئة

عمل مالئمة لمعاممين .

55

%11.1

4

%05

4

%05

4

%05

0

%4.5

1.31

5.110

تساعد ادارة الجودة

الشاممة عمى تعزيز والء
والتزام العاممين لممنظمة

55

%11.1

1

%55

55

%11.1

2

%51.1

1

%55

1.21

5.135

.

تساعد ادارة الجودة

الشاممة عمى تخطيط
ترقية العاممين لممراكز
الوظيفية المتقدمة في

6

%04.5

5

%01.1

55

%11.1

2

%51.1

5

%1.1

1.35

5.513

المنظمة .

تساعد ادارة الجودة
الشاممة عمى اتباع
اسموب المناقشة

والمشاركة بين العاممين
و االدارة في تخطيط

7

%15

55

%14.5

7

%15

5

%1.1

-

-

1.71

5.646

المسار الوظيفي
لمعاممين .

ثالثا  :تحليل عالقة االرتباط بين المسار الوظيفي و ادارة الجودة الشاملة
ٌوضح الجدول ( )4معامل االرتباط بٌن كل الفقرات الفرعٌةة الخاصةة بالمسةار الةوظٌفً
والفقرات الفرعٌة الخاصة بإدارة الجودة الشاملة  ،فضال عن تحدٌد عالقة االرتباط علةى
مستوى االجمالً بٌن متغٌرات البحث وكما ٌؤتً :
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الجدول ( )4يبين درجات االرتباط بين تخطيط المسار الوظيفي وادارة الجودة الشاممة
المسار
الوظيفي

ادارة

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

االجمالي

الجودة
الشاممة
Q1

**5.452

**5.437

**5.237

**5.352

*5.235

5.143

**5.546

5.556

*5.222

*5.225

-

Q2

**5.457

**5.651

**5.460

**5.472

**5.320

5.144

**5.450

**5.332

**5.346

5.062

-

Q3

**5.237

**5.472

**5.316

**5.355

5.163

5.004

5.005

5.104

5.001

**5.455

-

2Q

**5.352

**5.320

**5.355

**5.521

**5.653

**5.455

5.144

*5.215

*5.265

**5.355

-

3Q

**5.235

5.144

5.163

**5.653

**5.332

**5.365

*5.217

5.555

*5.263

**5.455

-

4Q

5.143

**5.556

5.004

**5.455

**5.345

5.557

5.051

*5.205

5.135

**5.352

-

5Q

**5.36

**5.405

**5.255

**5.403

**5.456

**5.315

**5.420

*5.211

5.001

*5.253

-

6Q

**5.546

5.040

5.005

5.144

*5.217

5.051

5.557

5.056

*5.225

**5.435

-

7Q

-5.556

**5.332

5.055

5.553

5.46

5.065

*5.211

5.137

5.156

5.515

-

Q10

5.524

5.007

**5.332

5.155

*5.215

5.155

5.144

-5.577

**5.420

5.125

-

االجمالي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**5.51

* االرتباط ذات داللة معنوٌة عند مستوى 3831
* * االرتباط ذات دالله معنوٌة عند مستوى 38333
نالحظ من نتائج الجدول ( ) 4بان هناك عالقةة ارتبةاط ذات داللةة معنوٌةة موجبةة و قوٌةة
بٌن الفقرات الفرعٌة لبعد المسةار الةوظٌفً والفقةرات الفرعٌةة لبعةد ادارة الجةودة الشةاملة
باستثناء العالقة بٌن الفقرة ( )9من بعد ادارة الجودة الشاملة والفقرة ( )1من بعةد المسةار
الوظٌفً حٌث بلغت ( )-38118وكذلك العالقة بٌن الفقرة ( )13من ادارة الجودة الشةاملة
والفقرة ( )8من بعد المسار الوظٌفً حٌث بلغت ( ، )-38399اما على مستوى االجمةالً
فقد بلغت قٌمة االرتباط (** )3873وهً عالقة طردٌةة قوٌةة موجبةة وذات داللةه معنوٌةة
عند مسةتوى ( ، )38333وهةذا ٌعطةً مبةررا لعةدم رفةض فرضةٌة البحةث الرئٌسةٌة التةً
تنص على وجود عالقة ارتباط ذات داللةة معنوٌةة بةٌن تخطةٌط المسةار الةوظٌفً وإدارة
الجودة الشاملة .

رابعا :تحليل اثر ادارة الجودة الشاملة في المسار الوظيفي :
ٌوضةةةح الجةةةدول ( )5نتةةةائج تحلٌةةةل اثةةةر ادارة الجةةةودة الشةةةاملة علةةةى المسةةةار الةةةوظٌفً
باستعمال نموذج االنحدار البسٌط وكما موضح فً الجدول أدنات :
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جدول ( )5نتائج تاثير ادارة الجودة الشاممة في تخطيط المسار الوظيفي باستخدام
االنحدار الخطي البسيط
المتغيرات المستقمة

قيمة T

ادارة الجودة الشاممة

5.510

قيمة معامل

قيمة معامل

قيمة F

مستوى

بيتا ()B

R2

المحسوبة

المعنوية

5.71

5.475

05.675

5.53

تشٌر نتائج الجةدول ( )5الةى ان هنةاك تةاثٌر معنةوي الدارة الجةودة الشةاملة علةى المسةار
الةةةوظٌفً مةةةن خةةةالل قٌمةةةة ( )Fالمحسةةةوبة والتةةةً بلغةةةت ( )238893بمسةةةتوى معنوٌةةةة
( )38333وهةذا مةا اشةارت الٌةه قٌمةةة معامةل التحدٌةد ( )R2التةً بلغةت ( )38693والتةةً
تشةةٌر الةةى ان ادارة الجةةودة الشةةاملة تفسةةر مةةا مقةةدارت ( )%69مةةن التبةةاٌن الحاصةةل فةةً
المسار الوظٌفً  ،وان النسبة االخرى التً تعود الى عوامل اخرى لم تظهر فً النموذج
 ،امةةةا معامةةةل ( )Tفقةةةد بلغةةةت ( ، )18723وتشةةةٌر قٌمةةةة معامةةةل بٌتةةةا ( )Bالتةةةً بلغةةةت
( )18353الةةى ان تغٌةةر ادارة الجةةودة الشةةاملة بمقةةدار وحةةدة واحةةدة ٌةةإدي الةةى تغٌةةر فةةً
المسار الوظٌفً بمقدار ( )3893وهذا نتائج تإكةد بةان هنةاك تةاثٌر معنةوي الدارة الجةودة
الشاملة فً تخطٌط المسار والوظٌفً وبالتةالً ٌقةدم مبةرر لقبةول الفرضةٌة الرئٌسةٌة لهةذا
البحث.

المبحث الرابع  :االستنتاجات والتوصيات
اوال  :االستنتاجات
 .1لقةد اكةدت نتةائج البحةةث بةان هنةاك عالقةة ارتبةةاط ذات داللةة معنوٌةة بةٌن المسةةار
الوظٌفً وبٌن الدارة الجودة الشاملة .
 .2احتلةت اجةةراءات ادارة الجةةودة الشةةاملة اهمٌةةة كبٌةر فةةً التخطةةٌط الكفةةإء للمسةةار
الوظٌفً فً المنظمة المبحوثة.
 .3تةةإثر ادارة الجةةودة الشةةاملة وبشةةكل معنةةوي علةةى المسةةار الةةوظٌفً فةةً المنظمةةة
المبحوثة.
 .4تإثر مجموعة من العوامل على مستوى تطبٌق ادارة الجةودة الشةاملة بعةض هةذت
العوامل خارجٌة تتعلق البٌئة والبعض االخر داخلً ٌتعلق بالمنظمة نفسها .
ٌ .5تفاوت افراد العٌنة المبحوثة فً معرفة المفاهٌم االساسةٌة الدارة الجةودة الشةاملة
والمسار الوظٌفً.
 .6قلة اهتمةام االدارة فةً المنظمةة المبحوثةة بتةوفٌر المسةتلزمات المادٌةة والتنظٌمٌةة
لتطبٌق ادارة الجودة الشاملة على الرهم من اهمٌتها وتاثٌرهةا علةى المسةار الةوظٌفً
للعاملٌن فٌها.
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ثانيا  :التوصيات
 .1اٌةةالء االهتمةةام بشةةكل عةةام بتنمٌةةة قةةدرات المةةدٌرٌن فةةً مجةةال المسةةار الةةوظٌفً
للعاملٌن فً المنظمة .
 .2تضةةمٌن ممارسةةات ادارة الجةةودة الشةةاملة فةةً العٌنةةة المبحوثةةة بمةةا ٌةةدعم تلبٌةةة
متطلبات تطبٌق المسار الوظٌفً.
 .3ضرورة االستناد الى االسس العملٌة والموضوعٌة التً تركز علةى ادارة الجةودة
الشاملة والتً تإثر اٌجابٌا على المسار الوظٌفً.
 .4تعزٌز عملٌة تقٌٌم اداء المدٌرٌن بالمعاٌٌر والمإشرات التةً تركةز علةى مقةدرات
تخطٌط المسار الوظٌفً وكافة العملٌات المتعلقة بها .
 .5تحدٌةد االحتٌاجةةات التدرٌبٌةةة للمةدراء لتنمٌةةة قةةدراتهم فةً مجةةال المسةةار الةةوظٌفً
للموارد البشرٌة .
 .6تةةوفٌر المعلومةةات الكافٌةةة للعةةاملٌن وبالشةةكل الةةذي ٌسةةاعد علةةى تعزٌةةز التةةزامهم
بتطبٌق ادارة الجودة الشاملة .

المصادر :
أوال :المصادر العربية:
 .1الةةةدوري ٌ ،اسةةةمٌن خضةةةٌر عبةةةاس ( )2313دور تمكةةةٌن العةةةاملٌن فةةةً األداء
المنظمةةً فةةً إطةةار عناصةةر إدارة الجةةودة الشةةاملة  ،رسةةالة ماجسةةتٌر  ،كلٌةةة اإلدارة
واالقتصاد -جامعة بغداد  ،بحث هٌر منشور .
 .2الصةةائغ ،دمحم جبةةار ،وهاشةةم فةةوزي العبةةادي ( ،)2335إسةةتراتٌجٌة ربةةط المسةةار
الةةوظٌفً بالمسةةار التةةدرٌبً فةةً منظمةةات األعمةةال ،مجلةةة القادسةةٌة للعلةةوم اإلدارٌةةة
واالقتصادٌة ،المجلد ( )7العدد (.)4
 .3الطائً  ،رعد عبد هللا و قةدادت  ،عٌسةى ( )2337ادارة الجةودة الشةاملة  ،الطبعةة
االولى  ،دار الٌازوري للطباعة والنشر  ،عمان .
 .4القرٌوتً  ،دمحم سالم ( )2313الوجٌز فً ادارة الموارد البشرٌة  ،الطبعةة االولةى
 ،دار وائل للنشر والتوزٌع  ،عمان .
 .5الكنةةةانً  ،صةةةبٌح كةةةرم زامةةةل موسةةةى ( )2335متطلبةةةات تطبٌةةةق ادارة الجةةةودة
الشاملة فً كلٌتً التربٌة ابن الهٌثم وابن الرشد – جامعة بغةداد  ،رسةالة ماجسةتٌر ،
كلٌة التربٌة ابن الهٌثم – جامعة بغداد  ،بحث هٌر منشور .
 .6الهواسةةً  ،محمةةود حسةةن جمعةةة ( )2339اثةةر ابعةةاد تصةةمٌم العمةةل علةةى انشةةطة
إدارة المسةةةار الةةةوظٌفً  ،رسةةةالة ماجسةةةتٌر  ،كلٌةةةة اإلدارة واالقتصةةةاد  ،الجامعةةةة
المستنصرٌة  ،بحث هٌر منشور .
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ملحق()1
استبانه
السادة الكرام ........
تحٌة طٌبة :
ٌروم البةاحثٌن أجةراء بحةث بعنةوان مفةاهٌم ادارة الجةودة الشةاملة ودورهةا فةً تخطةٌط
المسار الوظٌفً  ،وقد تةم أعةداد هةذت االسةتبانه لهةذا الغةرض وهةً مصةممة ألهةراض
البحث العلمً فقط ،آملٌن منكم التعاون معنا من خالل الدقةة والقناعةة عنةد اإلجابةة ......
مع الشكر والتقدٌر .
اوال  :ادارة الجودة الشاممة

ثانيا  :تخطيط المسار الوظيفي
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Abstract: The main objective of this research is determine the role
of the TQM on career track planning, organizations to attention
increase applied the TQM requirement , because this is one of
contemporary decoction and it has a big role to achive the
organization goal in developing and continues in work . the career
truck one of the must element has effect at TQM requirements as
human resource . to collect the data for this research used the
questioner . The college of administration and economic Baghdad
university selected as field to applied this study .using the SPSS to
analysis this data and result. The results denotation the
relationship availability between the research variables . at last
this research recommend to increase of the career track for this
important to a chive TQM requirements.
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