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  INTRODUCTIONمقـدمـــة * 
  

تهدف هذه الدراسة إلى تفحص األسباب المختلفة الكامنة وراء معجزة النهضة اليابانية            
 وذلـك فـي سـياق       إدارة وتنمية الموارد البشرية   امي في   الحديثة والدور الياباني المتن   

  .  استخدم عدد من المفاهيم األساسية المألوفة لدراسة الحالة أو اإلطار الخاص لليابان
  

ليس فقط لنموها    تنمية الموارد البشرية  فى مجال   مفيدة  عملية  تعتبر اليابان حالة    حيث  
لطريقة الرائدة التـي أنجـزت مـن        االقتصادي السريع والمثير لإلعجاب ولكن أيضا ل      

 خارج اإلطار الغربي وفي      فى إدارة الموارد البشرية    خاللها مشروعها التنموي الناجح   
ظل ظروف طبيعية غير مالئمة مثل افتقارها الشديد للمـوارد الطبيعيـة، وتاريخهـا              

، ومع ذلك استطاعت وخالل جيل واحـد         اإلقطاعي، وظروف دخولها المجتمع الدولي    
 ن تنهض من هزيمة عسكرية ودمار اقتصادي لتـصبح أحـد أبـرز المنتجـين              فقط أ 

   . والمصدرين والممولين العالميين 
  

 رأس مـال بـشري    ال شك في أن القاعدة االقتصادية المتقدمة والمتطورة تستند إلـى            
 المدرسة اليابانيـة  على درجة مرتفعة من الكفاءة والتطور؛ لذلك تعد         وفكرى ومعرفى   

ة وتنمية الموارد البشرية من أهم النماذج العالمية التي يجـب أن يحتـذى             في إدار كنت  
بها؛ فهي تتمتع بوجود قاعدة معلومات واسعة المدى وسوق عمل يحتوي على أفـضل              

؛ لذلك فالشركات العاملة في اليابان تستطيع من خالل ذلك الحصول            العناصر البشرية 
التي تطلبها، بل تخطى األمر ذلك وأصـبح        على الموارد الالزمة لها بالكيفية والجودة       

  .هناك ما يعرف باالستثمار في الموارد البشرية
  

وان كل فرد من افـراد اليابـان         ، ان اليابان بلد متعاون ويقدر قيمت العمل الجماعي       
 ، واجمل ما فيهم انهم ال يؤجلون عمل اليوم الى الغد            ، يعمل الجل لرقي بلده وتقدومه    

   . اليابان البالد التى ال تغيب عنها الشمسةسميواالن علمت سبب ت
  
  

  / الباحث 
  .أحمد السيد كردى 
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	 ا�ول ��  -:ا
��دی����ی� ��  اا�����دور ���  ا� �� ا

  . �� ا��ب�ن
  

جـذب اإلنتبـاه   إن تجربة اليابان والنموذج األسطوري الذي تمثله ال يزال مثاالً موحياً            
، فلقـد اسـتطاعت     خبراء التنمية فى العالم     حظى بكثير من االهتمام والعناية من قبل        و

أن تجد لها طريقاً    )  السالم والتنمية  (اتيجي  اليابان بسياساتها الرشيدة وبشعارها االستر    
، واستطاعت أن تحقق تطوراً لم تنجزه        متميزاً في التطور يمثل تالقي الغرب والشرق      

 بل كان ثمرة التجربـة التـي خاضـتها بالـدماء            ى الجيوش بالعدة والعتاد العسكر    لها
عجزة االقتـصادية   الم"، فمنذ السبعينيات بدأت الدراسات الغربية تتحدث عن         والصمود  

 بعض قادة الدول الغربية إلى      لفت اإلنتباه  وفي عقدي الثمانينيات والتسعينيات       ،"اليابانية
خطورة النمو االقتصادي الياباني الكبير، ألن اليابان قد تغزو العالم اقتصادياً في مطلع             

ماهو سـر   ف ، لقد حققت اليابان نقلة نوعية خالل عقود قليلة       ، القرن الحادي والعشرين  
هذه النهضة ؟ وما هو السر الحقيقى وراء التقدم الهائل الذى حققته اليابان خالل العقود               

  .الماضية ؟ 
  

من ندرة فى مواردها الطبيعية ، فهى تتكون من مجموعة مـن            تعانى   اليابان   حيث أن 
ها الجزر ذات الطبيعة الجبلية التى تحول دون التوسع الزراعى ، كما أن الطبيعة لم تهب              

إال القليل من موارد الثروة المعدنية ، وحتى تضمن العيش الكريم ألبنائها الذين يتزايـد              
عددهم يوماً بعد يوم ، فقد جربت عدة مداخل كان أخرها قبل الحرب العالميـة الثانيـة         
انتهاج سياسة استعمارية تحاول من خاللها فرض سيطرتها على بعض الـدول التـى              

 احتياجاتها من الموارد المادية ، فكانت الحـرب الكوريـة ،            تستطيع من خاللها تأمين   
والتوسع فى منشوريا ، إال أن هذا المدخل بدالً من أن يوجد حالً لبعض مشاكلها جلـب       
عليها الدمار فى الحرب العالمية الثانية بسبب اصطدامه بمصالح الـدول االسـتعمارية             

  . الكبرى
  

 فرصتها للحياة الكريمة إال أن تحاول االسـتغالل         وبذلك لم يعد أمام اليابان وسيلة لتجد      
األمثل لموردها الوحيد الذى لديها وفرة فيه ، وهو العنصر البشرى ، فوضـعت كـل                
تركيزها بعد الحرب العالمية الثانية على كيفية استخدام إمكاناتها البشرية بالطريقة التى            

ن من الغذاء واحتياجـات     تساعدها على تحقيق وفورات تمكنها من سد احتياجات السكا        
التصنيع من الموارد المادية ، ولقد كان من بين وسائل اإلدارة اليابانية فى هذا المجـال     
ـ               ا تتبنى استراتيجية أحد أركانها األساسية أن الموارد البـشرية للمنظمـة هـى ثروته

 فـى   الذى ترتكز عليه استراتيجية اإلدارة اليابانيـة      و ، األساسية وأغلى أصولها جميعاً   
معاملة العنصر البشرى هو التأكيد على وحدة المصلحة بـين المنظمـة والعـاملين ،               
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فالعاملين ال ينظر إليهم باعتبارهم مجرد أدوات فى العملية اإلنتاجية تـستغل جهـودهم            
بطريقة أو بأخرى لتحقيق أهداف المنظمة التى يعملون فيهـا ، بـل تحـرص اإلدارة                

لى إشعار الفرد بأن هناك منفعة متبادلة بينه وبين المنظمة ،           اليابانية بالوسائل العلمية ع   
وأن هناك مصلحة مشتركة بينهما ، فكل ما يبذله من جهد من أجـل بقـاء المنظمـة                  

  . واستمرارها ، ونجاحها ، وتقدمها يعتبر ضماناً لبقائه ونموه وتقدمه
  

هزيمـة  الالياباني عقب    أبرز عوامل النهضة اليابانية بعد انهيار االقتصاد         كان من لذلك  
 بمعنى تطبيق مبادئ إدارية     ،» باإلدارة اليابانية  «في الحرب العالمية الثانية ما عرف       

 وإتقان  ،»روح الفريق «، والعمل ضمن فريق عمل      الشاملةحديثة من بينها إدارة الجودة      
ـ               ار العمل اإلداري وتحويله إلى قيمة اجتماعيـة مرتبطـة بالثقافـة اليابانيـة، واالبتك

  .والتطوير، إلى غير ذلك من المبادئ والمفاهيم اإلدارية الفعالة
  

العالقـات  ف يملك التنظيم االقتصادي في اليابان خصائص تجعله فريدا من نوعه         وحيث  
ضـمن مجموعـات    تظهر جليا   القوية بين الصــناعيين المتــعاملين و الموزعين       

اة لشريحة كبيرة من عمـال      ضمان حق العمل مدى الحي     ومنها   ".ريتسو-كيئي"تسمى  
  .قطاع الصناعات

  
، أدركنا   ما علمنا أن اليابان ال تمتلك أي موارد طبيعية، وتقع في موقع جغرافي ناء             كو

أن العنصر البشري هو عماد وركيزة التنمية والنهضة اليابانية، والذي ركـزت عليـه              
  .برامج التنمية االقتصادية اليابانية

  
، لـذا يـأتي      شري أهم ركائز التنمية والنهضة في أي مجتمع        وال غرو أن العنصر الب    

. االستثمار في العنصر البشري من أوليات خطط التنمية والنهضة في كل المجتمعـات            
التنشئة والتربيـة االجتماعيـة، ومنـاهج       : عوامل من بينها  ومرد ذلك يعود إلى عدة      

  .التعليم، وأنظمة وبيئة العمل، وغير ذلك
  
يث دخلت اليابان فى ركب التقدم وإتخـذت موقعهـا ضـمن كوكبـة              فى العهد الحد  و  

و قد نشأت هناك فكرة اإلنجـاز اإلدارى للتقـدم فقـد            ،  المجتمعات الصناعية الكبرى  
لـذا  ... إهتمت اليابان بالعنصر البشرى كأحد الموارد األساسية للتنميـة اإلقتـصادية            

مقومـات   ليابانية ألى دراسة  إتجهت المؤسسات والهيئات والوزارات ومراكز البحوث ا      
و أساليب التحفيز التى تتناسب مع الشعب اليابانى ونتيجة هذه الدراسـة            ، الفرد الناجح 

أدت إلى تغيير النظرة للعنصر البشرى من كونة منفذ للعمل إلى مصدر من مـصادر               
وعنصر أساسى فـى رأس المـال الفكـرى          ، واإلستثمار الجيد القوة المحركة لإلنتاج    
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 يحقق ميزة تنافسية قصوى ليس فقط على المستوى المحلى وإنما تبعتـه التميـز      والذى
  ،..إلى النطاق العالمى 

  
  -:وهناك مراحل لتطور الموارد البشرية فى اليابان على ثالث فترات متفاوتة هى

  .فترة اإلنعزال عن العالم الخارجى.١
  .فترة نقل الحضارات.٢
  .ومعاهدة الحماية األمريكيةفترة اإلحتالل األمريكى لليابان .٣
  

 سياسة خاصة طبقاً للظروف المؤثرة فشجعت وسـاعدت         الحكومة اليابانية و قد إتبعت    
  .و منعت إستيراد بعض المنتجات بهدف حماية منتجاتها، الصناعات المتعثرة

فقد كانت أول  دولة  آسيوية تواجه قوى         . لقد لعبت اليابان دوراً فريداً في تاريخ العالم       
  . عولمة، فتنجح في السيطرة عليها وتوجيهها نحو خدمة مصالحها  الخاصةال
  

 ١٩٦٠شهدت اليابان طفرة اقتصادية هائلة للفترة بين        ولسبب اإلهتمام بالتنمية البشرية     
   .أطلق عليها بالمعجزة االقتصادية ، و١٩٨٩حتى 

  
 الذي تميزت بـه     باطروح اإلنتماء و اإلنض   ومما ساعد نجاح التفوق الياباني عالمياً هو        

 إضافة الى كونه شـعب ذكـي         للعمل اليابان وال تزال، والذي جعله شعباً شديد الوالء       
بالفطرة اظهر درجات عالية من االنضباط في العمـل ، والقـدرة علـى االبتكـارات                
التكنولوجية ، وأهم ما تميز به االقتصاد الياباني هو وجود فائض تجاري بشكل مستمر              

  .فوعات مع بقية العالم وفائض في المد
  

 بالنسبة للتعليم فقد واكـب التعلـيم        ولشدة اإلهتمام الملحوظ بالتنمية البشرية فى اليابان      
 عن عبث وإنما كان لهـا أسـباب          النهضة السريعة لم تأتي    ذههو.... التطور التقني   

  .ومن هذه األسباب 
  
  التجديد الواسع لمعدات المصانع  -
ث يتقاضون أجور أرخص بثالث مرات من أجور العامل في          حي.رخص اليد العاملة     -

  .أوربا 
  . المستوى التعليمي المتقدم وال سيما في مجال التعليم العالي  -
  . تشجيع الدولة للصناعة وإعادة بنائها مع تقديم تسهيالت مالية ضريبية  -
  .تشكيل الوكالة القومية لألبحاث والمشروعات المتطورة  -
  
  :هر مظاهر النهضة اليابانية في صور عديدة منها كما أنه تظ -
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احتالل اليابان الدرجة الثانية بين الدول الرأسمالية المتقدمة بعد الواليـات المتحـدة              -

( األميركية من حيث المستوى الصناعي والمركز األول بالنسبة إلى بعض المنتجـات             
  .وبناء السفن وناقالت النفط ) الراديو والترانسيتور 

  
الترافق بين التقدم الصناعي والزراعي وتطبيق أحدث التقنيات العلمية فـي مجـال              -

  .الزراعة 
  
  . المحافظة على الصناعات الحرفية والشعبية التراثية  -
  
  .تتميز بمستوى عالي من التأسيس التكنيكي لصناعة المعادن واألفران العالية  -
  
بة األولـى فـي إنتـاج الحاسـبة وآالت          تقدم الصناعة اإللكترونية حيث تحتل المرت      -

   .)الربورت ( التصوير واإلنسان اآللي 
  
ماليين سيارة في العالم حيـث      \٧\تقدم صناعة السيارات حيث تنتج سنوياً أكثر من          -

  .مليار دوالر \٣٧\بلغ العجز في الميزان التجاري األمريكي لصالح اليابان 
  

نية حيث أن االبتكارات اليابانية مـاتزال       هذا ليس كل شيء عن مظاهر الحضارة اليابا       
ومـع أن   ، وهذا كله يرجع إلى جانب اإلهتمام برأس المال الفكرى والبشرى           مستمرة  

دشنت مشروع نهضتها من خالل نقل التكنولوجيا الغربية بكثافة مثلهـا فـي      أاليابان قد   
ولـة غيـر    ذلك مثل كثير من الدول األخرى التي نقلت عن الغرب إال أنها كانـت الد              

، وبسرعة قياسية أن تستوعب تلك التكنولوجيا ومن ثم          األوربية الوحيدة التي استطاعت   
، بينما لم تتمخض تجارب معظم الدول        تطورها لتتجاوز الغرب في كثير من المجاالت      

كانت مجرد اقتباس لـم ينجـز        األخرى وتحديدا العربية منها عن نهضة حقيقية، وإنما       
زيد من التبعية والتغريب، مما جعلها تعيش أزمات متالحقـة فـي            تحديثا بل قاد إلى م    

  .جميع المجاالت السياسية، واالقتصادية، والعسكرية، واالجتماعية، والثقافية وغيرها
  

  
  

  -:المبحث الثانى 
   .إلدارة اليابانيةالعامة لخصائص ال
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لقد اتخذت اإلدارة اليابانية، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، اتجاها يركز على النمو             
ية واإلبداع واالبتكار وباتخـاذ القـرارات       يكبما مؤداه، تحلي الشركات اليابانية بالدينام     

  .الشجاعة الدافعة للنمو
   
تعليمات لكي يتقن مهمته ولدي الشركه      لكل وظيفه في اليابان مهام وظيفيه ولكل مهمه         و

او المؤسسه مدونه يكتب بها اي تجربه جديده يمرون بها حتي توثق الخبرات وتكـون               
  .المنظمة متاحه للجميع كخبره 

  
،  وبـين اإلدارة  )  ملكية الـشركة   ( الفصل التام بين الملكية      حوكمة اإلدارة ت  وقد كفل 

من سياسات وقرارات ابتكارية تركـز علـى        لمدراء الشركات باتخاذ ما يرونه مناسبا       
، وان كان االثنان يلتقيان في الهدف فـي نهايـة            النمو أكثر من تركيزها على الربحية     

  .المطاف
  

  : تتمثل في التاليعالقات العمل وقد اعتمدوا في ذلك على مجموعة من مبادئ 
  
  . المعاملة المتساوية لكافة العاملين دون استثناء-
  .لة الجماعية الخروج للرح-
  . الترحيب بكل استشارات وآراء صادرة عن العاملين-
  . إظهار ملكة القيادة من خالل التفاني في العمل-
  . المشاركة االيجابية في احتفاالت الزواج ومراسم تشييع جنازات العاملين-
  . تنظيم حفل يومي للعاملين كل صباح-
  .اء األندية الخاصة بها تشجيع األنشطة الترفيهية والمساعدة على إنش-
  . مشاركة العاملين أنشطتهم االجتماعية خارج ساعات العمل-
  . دعوة العاملين إلى بيوتهم-
  

  .إدارة الموارد البشرية ومن الخصائص التى قامت عليها 
  

   .االستقرار الوظيفي:أوال
  
  .يعتبر االستقرار الوظيفي من أهم الركائز األساسية لإلدارة اليابانية. ١
االستقرار الوظيفي يحقق االستقرار نفسي وذهني لدى العامل ممـا يترتـب عليـه              . ٢

  .الشعور بزيادة الوالء للمنظمة



  

  
  
  
  
 

٩ 

     ا	��ب�ن   إدارة و����� ا	�ارد ا	����� ��

وتطبيق مبدأ االستقرار الوظيفي يؤدي إلى خلق جو يسوده الثقة والمحبة والتـآلف             . ٣
  .بين العاملين

 يـؤدي إلـى     إن أحساس العاملين بان المنظمة تتمسك لهم في أقات العسرة يسوف          . ٤
  .تمسكهم والتزامهم بأهداف المشروع

  
  عدم االختصاص في الوظيفة :ثانياً

عدم االختصاص في الوظيفة يركز على ديمومة الوظيفة، حيث يعني اإللمام بعـدد             . ١
على عكـس مـا     . كبر ومن الوظائف بدال من التخصص الدقيق في إنجاز مهام معينة          

  .وتقسيم العملتنادي به النظريات الغربية من التخصص 
إلدارة اليابانية تؤمن بعدم التخصص الوظيفي وتؤكد على التناوب الوظيفي، وقـد            . ٢

  .يكون ذلك من خالل التدريب والتتبع والتنقل بين الوظائف المختلفة
إلدارة اليابانية يؤدي إلى ارتباط العـاملين بالمنظمـة         اتطبيق هذا المبدأ من وجهة      . ٣

  . وبينهم وبين بعض
  

  أولويات الجماعة على الفرد : اًثالث
  .من السمات البارزة للمجتمع الياباني هو ذوبان الفرد في المجتمع. ١
  .اهتماماته ومشاعره وطموحاته مرتبطة بالمجتمع وبالجماعة التي يعيش بينها. ٢
  .هناك مثال شعبيا يطبق وهو المسمار الذي يبرز رأسه يضرب بالمطرقة. ٣
حيـث أن   . ي كفريق واحد من أهم سمات المنظمات اليابانيـة        يعتبر العمل الجماع  . ٤

  .الترابط بين العاملين في المنظمة الواحدة يسوده نفس الترابط األسري
  

  المشاركة في صنع القرار : رابعاً
  .تكون عملية المشاركة في صنع القرار من أسفل إلى أعلى. ١
  . مشكلة داخل المنظمةإتاحة الفرصة لكافة العاملين للمساهمة ي تحديد أي. ٢
تطبيق هذا األسلوب يتطلب وقتاً واسـتعدادا مـن قبـل اإلدارة العليـا لالسـتماع                . ٣

  .والمناقشة
  

  االهتمام الشمولي بالموظف : خامساً
  يعتبر االهتمام الشمولي للموظف من أهم خصائص اإلدارة اليابانية . ١
  .ل حياة الموظف الخاصةال يختصر االهتمام على عالقات العمل بل يمتد ليشم. ٢
اإلدارة اليابانية تعتمد على مبدأ أن العامل له كيان اجتماعي ال يمكن تجريـده مـن              . ٣

  . إنسانيته عند وصوله إلى مقر عمله
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التركيبة البشرية تؤكد أن المشكالت االجتماعية للعامل تؤثر تأثيراً مباشـراً عنـد             . ٤
  .قيامهم بتنفيذ العمل الموكل إليهم

  
  

  
  

  -:المبحث الثالث 
  .١ فى اليابان )االدارة على المكشوف(اإلدارة من موقع األحداث 

  ..و أثرة على تنمية الموارد البشرية 
  

جمبـا تعنـي باليابانيـة     و"جمبا كايزن"كتب الكاتب الياباني ماساكي إيماي كتاباً أسماه   
الموقع الفعلي، وكايزن هو األسلوب الياباني المعروف والمشهور الذي يدخل تحسينات           
تدريجية صغيرة وبسيطة تقلل التكاليف والهدر وتزيد اإلنتاجية والوفر، ويمكن ترجمـة            

  ".اإلدارة من موقع األحداث"الكلمتين إلى 
  

الجلوس إلى مكاتبهم ومتابعة األمور عبـر       يكتفي كثير من المديرين ب    :   يقول ماساكي 
، إنهم ال يعرفون شيئاً عن       مكتب المدير العام  : زجاج البرج العاجي الذي يطلقون عليه     

منتجاتهم وخدماتهم إال من خالل األوراق والتقارير، وال يفكـرون فـي مـوظفيهم إال               
ع اإلنتاج الفعلية   هؤالء المديرون ال ينزلون إلى مواق     !!  عندما يوقعون كشوف المرتبات   

لذا فهم غرباء عن ما يحدث فيها مـن مـشكالت ال يمكـن              .  في مصانعهم وشركاتهم  
صياغتها على الورق، وعندما تنفصل عالقتهم الحقيقية بموقع األحداث على هذا النحو            

  .تنفصل أيضاً عالقتهم الحقيقية بشركتهم وبموظفيهم وبعمالئهم
  

سات التجارية، لكن هذا القول ينطبق تمامـاً علـى          قد تقول أن المؤلف يتكلم عن المؤس      
اإلدارات الحكومية، وال أعتقد بأن أحداً ينكر أن اليابانيون غـزوا الـدنيا بمنتجـاتهم               

 لتجد األدوات والسيارات اليابانية، ما حدث فـي          وما حولك  وخدماته وانظر إلى منزلك   
تفيد منها، هذه المعجزة كـان      اليابان بعد الحرب العالمية الثانية لهو معجزة يجب أن نس         

من مقوماتها اإلحساس بالمسؤولية، الثورة اإلدارية الغير عادية وهم أمراء األسـاليب            
اإلدارية الحديثة، وال استطرد في الحديث عن تطور اليابان ألنه حديث متشعب ويكفي             

  .أن تنظر إلى الكتب التي كتبها اليابانيون أنفسهم عن التطور بعد الحرب
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، هذا القول ينطبق تماماً على إداراتنا، ليخبرني كل مدير مـا             ر الحال هو المحال    تغي
هي التغييرات الجذرية التي أحدثها في إدارته؟ هل يستطيع أي مدير أن يعطني تصور              

 سنوات؟ التغيير والتطوير سـنة الحيـاة،        ١٠ أو   ٥واضح لما ستكون عليه إدارته بعد       
تخلفين عن الركب، فالواقف والمتخلف كلهما يعتبر في        وإن توقفنا عن التطور أصبحنا م     

أخيراً أقول، ليستشعر الجميع المسؤولية، ولنقم بخطوات عملية بـسيطة          ! نفس الوضع 
، ودعونا من الكالم    "جمبا"ولنزل إلى أرض الواقع لنرى كيف نطور األساليب         " كايزن"

نظام من أبسط النظم اإلدارية     الفارغ والوعود الهالمية، فإنها ال تقدم بل تأخر، ولنطبق          
  !وهو اإلدارة المرئية، أو اإلدارة على المكشوف، وسترون النتائج

  
  

  
  -:المبحث الرابع 

  ٢ .مدى الحياةالدائم ضمان التوظف 
  

ان فرصة عمل دائمة ، ومستقرة للموظف الذى تمت          على ضم  اإلدارة اليابانية تحرص  
الموافقة على تعيينه بالمنظمة ، بحيث يعمل دون أن يكون مهدداً بالفـصل ، وتطبـق                
اإلدارة اليابانية تلك السياسة إيماناً منها بآثارها اإليجابية على كل من اإلنتاجية والروح             

ى تخفيض معدل دوران العمـل ،       المعنوية لقوة العمل ، فتطبيق تلك السياسة يساعد عل        
واالقتصاد عن تكاليف التدريب ، وتشجيع الفرد على تنمية عالقات الود والصداقة مـع         

  .زمالئه مما يزيد التالحم التنظيمى ، ويجعل الفرد أكثر والء وارتباطاً بالمنظمة
  

               نون في وظـائفهم مـدى العمـر، كمـا وأنأغلب الموظفين والعاملين في اليابان يعي 
) ١٥(فمرتباتهم تتضاعف كـل     . مرتباتهم الشهرية تعطى لهم على اساس سنين الخبرة       

عاماً، كما وانهم يصلون سن التقاعد عندما يبلغون الخامسة والخمـسين مـن العمـر،               
وعندما تكون المؤسسة في حاجة إلى خدماتهم فإنهم يبقون في الخدمة فيمنحون حينذاك             

  . سنة٤٥ درجة المدير ال يحصل إال لمن بلغ سن ثلثي راتبهم الشهري فالوصول إلى
  

وعندما يدخل الوظيفة يشعر بأنه باق فيها إلى آخر حياته العملية، ولهذه الحالة اإلدارية              
تأثير كبير على عمله وحياته في داخل المؤسسة، فهي تزيل عنه مخاوف البطالة، كمـا        

عه فينجم عن ذلـك تفاعـل   وأن جل تفكيره وعبقريته سيصبه في عمله الذي سيستمر م        
  .العامل مع عمله وابداعه فيه وتخزين تجربته في الميدان الذي يعمل فيه
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فال يحدث مثالً انتقال المدير إلى مكان آخر إال في النادر ألن ما يحـصل عليـه فـي                   
  .المؤسسة من مكافآت يبرر عدم انتقاله إلى مكان آخر

  
 يعنى ضـمان فرصـة العمـل    ظيف الـدائم التووبالرغم من أن المفهوم العملى لفكرة  

، إال أنه إذا كان هناك      )   سنة فى اليابان   ٥٥وهو عند سن     (المستقرة حتى سن التقاعد     
حجم عمل كاف فإن ، هؤالء الذين يجب إحالتهم على التقاعد يمكن إبقائهم فـى شـكل                 

ـ         (عمالة مؤقتة فى نفس أعمالهم       ، )  ةأو فى أية أعمال وأنشطة أخرى تحددها المنظم
ولكن المرتب فى هذه الحالة يخفض بمقدار الثلث إيماناً بأن الفرد فى مثل هـذه الـسن           

  . يكون أقل أعباء عن ذى قبل
  

  : وتقسم قوة العمل داخل المنظمة اليابانية فى ثالث مجموعات هى
  

  : مجموعة العمالة الدائمة-أ 
  :  وهذه بدورها تضم ثالث فئات تأخذ أهميتها مرتبة كما يلى

  . العاملون من الرجال الذين يلتحقون بالمنظمة فور تخرجهم من الدراسة• 
  . العاملون من الرجال الذين لديهم خبرة عمل سابقة فى شركات أخرى• 
  . العامالت من النساء• 
  

  :  مجموعة من العمالة المؤقتة-ب 
مـل بـشكل    ويدخل فى هذه المجموعة العاملون من الرجال والنساء الذين يلتحقون بالع          

  .مؤقت وبعقود لفترة زمنية تتراوح عادة بين ستة شهور إلى سنة
  

  : العاملون باليومية-ج 
 وتطبيق سياسة التوظف الدائم يختلف من مجموعة ألخرى من المجموعـات الـثالث             

. السابقة حيث يكون هذا الضمان عادة للفئتين األولى والثانية من المجموعـة األولـى             
الشركة فى موقف يحتم عليها ضرورة التخلص من بعض األفراد          وعلى ذلك فإذا كانت     

  . فإنها تبدأ بتسريح العمالة المؤقتة ، ثم العمالة الدائمة من النساء
  

 تؤدى إلى تخفـيض معـدل دوران        سياسة ضمان العمل الدائم   هذا ويالحظ أن تطبيق     
لتغيير نوع العمل   العمل إلى حد كبير ، ولكنها ال تمنع البعض من ترك العمل اختيارياً              

الذى يمارسه ، أو االنتقال إلى منظمة أخرى تعطى مزايا أكثر ، أو الحـصول علـى                 
فرصة ترقية فى منظمة أصغر حجماً ، أو لتغيير فى بيئة العمل ، وإال لما ظهرت الفئة                 

  . الثانية من المجموعة األولى
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سة التوظف الـدائم    وهناك مجموعة عوامل ساعدت اإلدارة اليابانية على انتهاج سيا        

  : منها
  
  .  الظروف التاريخية لسوق العمل-أ

بدأت اليابان دخول ميدان الصناعة فى العقد السابع من القرن التاسع عشر ، ولقد كـان    
إحساس الصناع اليابانيين فى تلك الفترة أن ميزتهم الوحيدة على المصدرين األجانـب             

  . لكفافهى األجور المتدينة مما دفع األجور إلى حد ا
  

 ، وتزايد حدة المنافسة استمر أصحاب األعمـال فـى سياسـتهم             التقدم الصناعى ومع  
القائمة على غبن قوة العمل من تخفيضات فى األجور ، وإطالـة سـاعات العمـل ،                 
والتخفيض فى بعض المزايا مثل مزايا اإلسكان والتغذية التى كانـت المنظمـات قـد               

القادمة من األقاليم ، ولقد كان لتلك اإلجـراءات         اضطرت إلقرارها لتشجيع قوة العمل      
  .بعض اآلثار السلبية الملحوظة فارتفع معدل الغياب ، واالضطرابات ، وترك العمل

  
 ولقد قابل رجال األعمال ذلك ببعض اإلجراءات التعسفية مما أدى إلى زيادة الموقـف              

سة اإلغراء من خالل    سوءاً مما اضطر رجال األعمال إلى استبدال سياسة التعسف بسيا         
تحسين ظروف العمل المادية ، وتوفير مساكن أفضل ، وعالوات أقدمية ، وغيرها من              
وسائل التحفيز التى ساعد تطبيقها على تحقيق بعض االستقرار النسبى لقوة العمل فـى              

  . المنظمة
  
  : هيكل الصناعة-ب

ج منتج واحـد ، أو      تحرص المنظمات اليابانية الكبرى على أن تقصر نشاطها على إنتا         
خط منتجات متكامل مما يجعل من السهل على المنظمة أن تصنف نفسها فى صـناعة               

  . معينة ، وتنافس غيرها من المنظمات فى نفس الصناعة على حصة السوق
  

والمنافسة بين المنظمات فى الصناعة الواحدة قادت إلى خاصية أخرى أصبحت تميـز             
 المنظمات الكبرى رغبة منها فـى التركيـز علـى           هيكل الصناعة اليابانية ، وهى أن     

الجوانب الهامة فى المنافسة مثل اإلنتاج والتسويق والبحوث والتنمية ، فإنها تعتمد فـى              
الحصول على الخدمات الثانوية أو األقل أهمية كالتخزين ، وتـصنيع قطـع الغيـار ،                

غيرة عادة مـا    والصيانة والشحن وغيرها على منظمات أصغر ، وهذه المنظمات الص         
تتحالف مع إحدى المنظمات الكبرى لتقدم خدماتها الثانوية مما يجعل هناك نوعـاً مـن        

  . االرتباط بينهما
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  : وهكذا نجد أن هيكل الصناعة فى اليابان خدم سياسة التوظف الدائم من زاويتين

  
  أن تحويل بعض النشاط للمنظمات الصغرى يجعل عدد الموظفين فى المنظمـة  :األولى

  . الكبرى صغير نسبياً ال يلقى عبئاً كبيراً على المنظمة فى حالة انكماش حجم األعمال
  

 أن المنظمة الكبيرة فى حالة انكماش النشاط ويمكنها أن تتولى بنفـسها بعـض               :الثانية
الخدمات الثانوية التى تقوم بها المنظمة الصغيرة ، وتحول إلى تلك الخـدمات بـبعض               

  . عاملة لضمان استمرار تشغيلهمأفرادها من القوة ال
  
  :  الفلسفة المتميزة-ج

بالرغم من أن جميع المنظمات اليابانية تعيش ضمن إطار ثقافى واحـد ، إال أن إدارة                
كل منظمة تحرص على تبنى فلسفة فريدة بحيث تجعل المنظمة نمطـاً متميـزاً فـى                 

  .أهدافها وقيمها ، وتقاليدها
   

جميع يتشبع بها كل فرد من خالل اندماجه فى المنظمة ،           وتلك الفلسفة تكون واضحة لل    
وتصبح مرشداً لسلوكه ، ومنهاجاً لتصرفه مما يجعلها مع مرور الوقت تخلق نوعاً من              

  . التكامل بين الفرد والمنظمة ، بل ويصبح جزءاً من الفلسفة ذاتها
  

 أن جميع األسر     فى ذلك تشبه األسرة داخل أى مجتمع ، فبالرغم من          والمنظمة اليابانية 
التى تعيش داخل مجتمع واحد تتشابه فى بعض النواحى التى ترجع لإلطار الثقـافى ،               

  . إال أن كال منها يبقى نمطاً فريداً فى تشكيله متميزاً على غيره من األسر
  

وتشبع الفرد بفلسفة منظمة معينة يجعل من الصعب عليه أن ينتقل للعمل فـى منظمـة                
ا يجعله أكثر تمسكاً بمنظمته وأكثر والء لها ، كما أن المنظمة من             ذات فلسفة مختلفة مم   

ناحيتها ينبغى أال تفرط فيه ألنها أنفقت الكثير من الوقت والجهد فى إعداده وتربيتـه ،                
  .ومن ثم فإن ضمان التوظف الدائم يعتبر مطلباً ضرورياً لمصلحة الطرفين

  
  

  
  .سياسات إدارة الموارد البشرية فى اليابان 

  
  : سياسة االختيار-١
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 إن إتباع سياسة ضمان الوظيفة مدى الحياة تدفع المنظمات الكبرى فى اليابـان إلـى               

تكيف مع  إتباع سياسة دقيقة فى االختيار تضمن لها انتقاء أفضل العناصر التى يمكنها ال            
  . ظروف المنظمة وفلسفتها الخاصة

  
لذلك فهى تفضل دائماً الخريجين الجدد باعتبارهم أسهل فى عمليات اإلعداد والتهيئة ،              
ويكون التركيز فى عمليات االختيار ال على مدى تمتع الفرد بمهارات مؤهلة لمنـصب              

مع احتياجـات   معين ، وإنما على مدى توافق خصائصه الشخصية ، ومستواه التعليمى            
  . المنظمة ومدى قدرته على النمو واالستعداد الكتساب مهارات جديدة

  
  : سياسة التدريب المستمر-٢
  

 إن تطبيق سياسة ضمان العمل مدى الحياة للموظف يحتم علـى المنظمـات اليابانيـة        
ضرورة العناية بالتدريب المستمر الذى يشمل كل فرد فى المنظمة من بدايـة حياتـه               

  . ة حتى نهايتهاالعملي
  

وتستهدف عملية التدريب المستمر تأهيل الفرد ليكون أكثر قدرة على التكيف مع فلسفة             
المنظمة وقيمها ، وأكثر استعداداً ليس للقيام بأعباء وظيفته الحالية فقط ، ولكن بعـض               
الوظائف األخرى بالمنظمة ، وعملية التدريب المستمر مسئولية مشتركة بـين الفـرد             

  . مةوالمنظ
  

إن التدريب وتعليم المهارات األساسية في اليابان يسهمان في إكساب الموظفين العقليـة             
المنفتحة على العامة وإكسابهم األساليب التي تجعلهم مواطنين صـالحين، فـالموظفون            
يتعلمون مهارات فن التعامل مع اآلخرين ويتعلمون األفكار اليابانية التقليدية مثل مكانة            

لمجتمع، فنجد أن صاحب العمل والموظف المستجد يستثمران في التـدريب           الفرد في ا  
  .بغية تعزيز قيمة عالقة الفرد بالعمل

  
ى التنسيق الوثيق بين التعليم النظامي والتدريب في مواقع العمل في اليابان هو الذي أد             ف

عالقـات   على هذه ال   أهمية التدريب لقد أدرك اليابانيون    و، إلى تطوير الموارد البشرية     
واعتبروها جزءاً من قضية تعزيز األمن الوظيفي، ذلك أن أحـد األهـداف الرئيـسية               
للتدريب على عالقات العمل هو التقليل من حاالت الفصل أو االسـتقالة أو االنفـصال               
غير الفعالة وخفضها إلى أدنى حد ممكن، والمتتبع نظام التعليم والتدريب فـي اليابـان              

فز التدريب في المؤسسات والشركات اليابانية إلى حد بعيد هو          يستنتج أن الذي عزز حا    
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نجاح السياسات االقتصادية والصناعية بصورة عامة ونجاح التعليم المدرسي النظـامي           
  . في إعداد الطالب للتدريب وغرس ثقافة العمل لديهم

  
اء قوة عمل    اعتماداً قوياً على التدريب في مواقع العمل لبن        األسلوب الياباني فلقد اعتمد   

منتجة وذلك نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد تفوق هذا األسلوب على نظيره األمريكي             
في التدريب فهو يعتمد على التدريب المقدم من مصادر خارجية مثل مراكز التـدريب              
والمعاهد الخاصة به، والمدارس المهنية والحرفية، لذلك فإن اعتماد اليابان التدريب في            

لعمل يعكس االهتمام بالتدريب على عالقات العمل بدل االقتصار على التدريب           مواقع ا 
  . الفني والتقني

  
يتلقى العاملون اليابانيون سواء كانوا موظفين أو عماالً أو مدراء التعلـيم المتواصـل              

  .ةالمنظموالتدريب الالزم للعمل الذي ينجزونه طيلة بقائهم في 
  

سيرفعان من مستوى إداء العامل الياباني والذي سـينجم         فالتعليم والتدريب المتواصالن    
  .عنه زيادة في اإلنتاج وتقدم في نوعية المنتوج

  
والمالحظ أن الدول االوربية تستعين بالتعليم والتدريب في المؤسسة لكن حـين انتقـال            

  .الموظف من درجة إلى درجة أعلى، أو عندما يريد االنتقال من وظيفة ألخرى
  
  
  :ضيل اإللمام العام على التخصص المحدود سياسة تف-٣
  

 تؤمن اإلدارة اليابانية بأن التخصص الدقيق فى مسار وظيفى معين يقلل مـن الـوالء               
التنظيمى ، ويسهل على الفرد مهمة االنتقال من منظمة ألخرى ، أما اإللمام العام وعدم               

ونـة الحركـة    التخصص الدقيق من ناحية معينة يزيد الوالء التنظيمى ، ويجعـل مر           
الوظيفية أسهل داخلياً عنها خارجياً ، كما يسهل من مهمة التنسيق والتعاون الداخلى فى              

  . المنظمة
  

ولوضع تلك السياسة موضع التطبيق تأخذ المنظمات اليابانية أسلوب التناوب الـوظيفى            
Job Rotation  ـ ى  الذى يتم التخطيط له بعناية كبيرة ، ويكون شامالً لكل العـاملين ف

  . المنظمة
  
  : السياسة البطيئة فى الترقية-٤
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تقوم سياسة المنظمات اليابانية على أساس عدم التعجل فى الترقية ، فالموظف العـادى              

وجـوهر هـذه    .  سـنوات  ٨يمكن أن يرقى إلى مساعد رئيس قسم فى مدة ال تقل عن             
تـرة كافيـة فـى      السياسة البطيئة فى الترقية أن الفرد ال يرقى إال بعد أن تمر عليه ف             

المنظمة يتمكن من خاللها أن يلم بمختلف جوانب العمل فى المنظمة وأن يتشبع بقيمهـا            
، وفلسفتها الفريدة ، وأن تكون الفترة كافية أيضاً لتقييم أدائه ، والحكم علـى مـستوى                 

وتقترن هذه السياسة البطيئة فى الترقية بإتباع قاعدة األقدمية         . جدارته على أساس سليم   
ث تكون األولوية عند الترقية لمن هو أقدم فى خدمة المنظمة ، وفى حالة التـساوى                حي

  . فى هذا الشرط تعطى األفضلية كشرط الجدارة
  
  : سياسة شمولية وبطيئة فى تقييم األداء-٥
  

ستة شهور أو   ( تعتقد اإلدارة اليابانية أن تقييم األداء الذى يتم على فترات قصيرة نسبياً             
عد فى الحكم الصحيح على جدارة الموظف حيث تكون الفترة غير كافية ،             ال يسا ) سنة

فضالً عن أن التقييم فى هذه الحالية سيكون غالباً من جانب فرد واحـد وهـو رئيـسه     
  .المباشر باعتباره أكثر الناس معرفة والتصاقاً به

  
ـ   ) مرة كل خمس سنوات مثالً    ( أما إذا حدث التقييم على فترات طويلة         صية فـإن شخ

الفرد ومستوى أدائه ستكون الصورة أكثر وضوحاً فضالً عن أنه من الممكن فى هـذه               
الحالة أن يشترك فى تقييم أدائه أكثر من مسئول أتاح لهم أسلوب دورية العمل فرصـة                

  .معرفته عن قرب
  

 ونظام تقييم األداء فى المنظمات اليابانية الكبرى يتميز بأنه نظام شمولى ، فهو ال يهتم               
فقط بمجرد قياس الظواهر السطحية لألداء ، وإنمـا يعنـى أيـضاً بقيـاس مختلـف                 
الخصائص الشخصية والسلوكية المؤثرة فيه مثل القدرة علـى االبتكـار ، والتجديـد              
والنضوج العاطفى ، ومهارة االتصال ، والقدرة على التعاون ، ومدى مـساهمته فـى               

  . أداء الجماعة
  
  : األقدمية سياسة األجور على أساس -٦
  

عند التحاق الفرد بالخدمة يتحدد أجره األساسى على أساس مستواه التعليمى ثم يـزداد              
األجر األساسى بعد ذلك مع زيادة خدمته بالمنظمة ، أى أن هناك رابطة وثيقـة بـين                 
األجر األساسى واألقدمية ومع أن المنظمة تمنح عادة بعض المـستخرجات اإلضـافية             
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اعية ، عالوات الوقت اإلضافى التى ال يرتبط تحديدها بشكل مباشر           مثل العالوة االجتم  
بسنوات الخدمة ، ولكن نظراً ألنها تحسب عادة كنسبة من األجر األساسى فـإن مـدة                

  .الخدمة تؤثر فيها أيضاً
   

  : والفلسفة األساسية لنظام األجور على أساس األقدمية ترتكز على فكرتين هما
  
  . مدة خدمته كلما زادت كفاءته ، ومن ثم يجب أن يزداد أجره أن الفرد كلما طالت-أ 

   
 أن الفرد فى المراحل األولى من عمره تكون أعباؤه أقل نسبياً ، ومع تقـدم سـنه                  -ب  

تزداد مسئولياته ، وتزداد أعبائه ، ومن ثم فإن نظام األجور يجب أن يتمشى مع هـذا                 
  . المنطق

  
  

  -:المبحث الخامس 
   .الجماعية فى القراراتالمشاركة 

  
 على أسلوب اإلدارة بالمشاركة     لتنمية الموارد البشرية   في إستراتيجيتها     اليابان وتعتمد

وفـق  الذي يستند في تطبيقه إلى عدد من السياسات الفاعلة وبناء أنساق الصف الثاني              
    .برامج جادة ومدروسة

  
 من خالل ممثلـيهم فـى       مشاركة العاملين من وجهة نظر اإلدارة اليابانية فإن مجرد        و

مجلس اإلدارة فى رسم السياسات العامة للمنظمة ، أو الموافقة على الخطط واألهـداف     
ال يعبر عن مشاركة حقيقية ، وإنما تتحقق المشاركة الفعلية حينما تتاح لهـم فرصـة                

فى مختلف القـرارات المـؤثرة علـى        )  وليس من خالل ممثليهم    (لمشاركة بأنفسهم   ا
عملهم اليومى ، لذلك فإن اإلدارة اليابانية تؤكد على أهمية صنع القرار من أسفل إلـى                

  . أعلى
  

فخالفاً لما هو موجود في الغرب حيث ان القرار يتخذ في المستويات العليا ويتم ايـضا              
بمشورة مجموعة صغيرة من المنفذين، فإن جميع األفراد في اليابان يشتركون في عمل             
اإلدارة بمناقشة المشاريع واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها، فقبل أن تشرع الشركة على            

بـدون ان يعرفـوا     العاملون بدراسة المشروع بصورة كاملة حتى       تنفيذ مشاريعها يقدم    
   .رأي اإلدارة فيه
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يبحثون في المشاكل التي قد تعيق تنفيذ المشروع وطرق معالجتها فال يبدأون بالعمل إال              
بعد أن يحيطوا بالمشروع احاطة تامة وكاملة فعند التنفيذ سيجدون سهولة فـي إنجـاز               

ى حل أية معضلة قد تعترض سبيلهم ألنهم قد درسوا كل           المشروع، ويجدون القدرة عل   
  .االحتماالت ووضعوا الحلول الالزمة لها

  
وبناء على ذلك فإن أي تعثر في العمل ال يحدث نتيجة لهذا العامل المهم الذي يعطـي                 

  . العاملين فكرة مفصلة عن عملهم، وعن مشكالت العمل وما شابه ذلك
  

ماعية فى صنع القرار مجموعة من السياسات الفرعية        ويرتبط بسياسة المشاركة الج   
  :  األخرى منها

  
  :  التأكيد على االتصاالت المفتوحة والمكثفة-١
  

حتى تضمن اإلدارة اليابانية وجود حالة من الفهم المشترك بينها وبـين العـاملين فـى        
د نظـام   المنظمة بالنسبة لفلسفة المنظمة وأهدافها ، وسياساتها فإنها تحرص على وجو          

فعال لالتصاالت يساعد على استمرار التشاور وتبادل الرأى مع العاملين فى األمـور             
  . التى تمس مصلحة العمل وتمس مصلحتهم الذاتية

  
نظـام  : ومن أهم قنوات االتصال التى تعتمد عليها اإلدارة اليابانية فى تحقيق أهـدافها            

ظلمات ، المقابالت الوديـة أثنـاء       االقتراحات ، اللجان المشتركة ، نظام الشكاوى والت       
  . العمل ، جماعات الرقابة على الجودة ونظام التقارير

  
  :  تشجيع االقتراحات-٢
  

 فى صنع القرارات بـسياسة أخـرى       المشاركة الجماعية تعضد اإلدارة اليابانية سياسة     
مكملة هى سياسة تشجيع االقتراحات بما لها من فائدة مـشتركة لكـل مـن المنظمـة                 

  . املينوالع
  

ويوجد فى المنظمة عادة نظام لالقتراحات يضمن جدية دراسة أى اقتراح ، فـاالقتراح              
 وقد تحيلها إلى لجنـة      -يقدم على نموذج معين ، وتقوم لجنة المقترحات بتقييم الفكرة           

 فإذا كان االقتراح مفيداً أخذ طريقـه إلـى التطبيـق            –فنية لدراستها إذا احتاجت لذلك      
  .  صاحب االقتراح على ذلكالعملى ويكافأ
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  :   جماعات الرقابة على الجودة-٣
من السياسات األخرى التى تدعم بها اإلدارة اليابانية ديمقراطية اإلدارة تـشجيعها لمـا              
يسمى بجماعات الرقابة على الجودة والتى أصبحت إحدى السمات المميزة للمنظمـات            

  . اليابانية
  

شكالً من أشكال التنظيمات الرسمية التى تؤسـسها         ليست   وجماعة الرقابة على الجودة   
إدارة المنظمة لرفـع كفـاءة األداء ، وإنمـا هـى عبـارة عـن تنظـيم تطـوعى                    

)Voluntarily(             حيث ينضم بعض العاملين فى مواقع التنفيذ معاً بشكل اختيارى من 
ـ     ، المشاكل التى يواجهونها فى العمل    جماعات صغيرة لحل     رة وتتقابل الجماعة عادة م

 ، ودراسة أسباب واقتراح سبل عالجهـا     كل أسبوع الستعراض المشاكل وتشخيصها ،       
دوائر رقابة الجودة كان الهدف منه هو أن يجتمع كل الموظفين فى لقاءات إسـبوعية               و

  .منتظمة لمناقشة سبل تحسين موضع العمل وجودة العمل 
  

ثم مناقشة وعرض حلولهم    ويتم تحفيز الموظفين على تحديد المشكالت المحتملة للجودة         
 وبحلـول   ١٩٦٢دوائر الجودة الجودة ألول مرة فى اليابان فى عام          " بدأت   الخاصة ، 

 دائـرة تمـارس عملهـا فـى         ١٠٠,٠٠٠ زاد عدد دوائر الجودة إلى اكثر من         ١٩٨٠
وحققت رواجـاً   ، الشركات اليابانية إنتقلت فكرة دوائر الجودة إلى امريكا فى السبعينات         

لثمانينيات وفى ضوء نجاحها الواضح فى اليابان إنتـشرت دوائـر الجـودة          كبيراً فى ا  
  . مع توقعات كبيرة من الجميع عن نتائجها الرائعة والفورية اليابانيةداخل الصناعة 

  
 ١٩٨٦عام  " Business week"  وشاعت دوائر الجودة لدرجة إنها وصفت فى مجلة 

 الجودة بشكل ملحوظ فى اليابان وكان لها        بينما نجحت دوائر  ، بأنها موضة الثمانينيات    
فإنها لـم تلـق إال نجاحـاً        ، تأثير إيجابى على تحسين الجودة فى الصناعات اليابانية         

وأحياناً كان لها تأثير سلبى على الجودة وفى الغالب قل إسـتخدام            . هامشياً فى امريكا    
  .عة التى ظهرت بها دوائر الجودة فى أواخر الثمانينيات واختفت تقريباً بنفس السر

  
نظـام   ( الطريقة التقليديـة المـسماة        فى اليابان هى   طريقة اتخاذ القرار  ومن هذا فإن    

ويقال إن أصل هذا النظام يعـود إلـى المرحلـة     )The Ringi System)( الرينجي
 - أعلـى أو أعلـى       -حيث كانت عملية اتخاذ القرار تترك لتراتبية أدنى         .  اإلقطاعية

ها داخل هيئة كبار االقطاعيين النبالء، وقد سـاد هـذا النظـام فـي               وسط المعمول ب  
الشركات والمؤسسات اليابانية قبل عملية التصنيع والتحديث في منتصف القرن التاسع           

  .عشر
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وبموجب هذا النظام فإن قادة الشركات والمؤسسات يتحللون من مسؤولية اتخاذ القرار            
نى المصممة للسياسات، وبهذا المعنى فإن هـذا        مباشرة تاركين إياه إلى المستويات األد     

النظام ما هو في الواقع سوى شكل من التوتاليتارية االقطاعية التي كانت سـائدة فـي                
وحتى فـي   ” ثورة الميجي “عصر تاكوجاوا الذي انتهى قبل نحو قرنين من إصالحات          

ـ          ” رينجي“عصر الميجي تمت االستعانة بنظام       ل في عمليـة اتخـاذ القـرار مـن قب
  .إضافة إلى استعارة بعض أساليب اإلدارة الغربية. ”الميجي“بيروقراطية حكومة 

  
في الحصول على توقيعات اإلدارة علـى الوثـائق المطلـوب           ” رينجي“نظام  ويتمثل  

اعتمادها سبيال لتنفيذ السياسات والقرارات المطلوب اتخاذها لتأمين سير العمل، وذلـك            
  :الخطوات األربع التاليةإما عموديا أو أفقيا، ومن خالل 

  . اقتراح القرار-
  . تمريره وتوزيعه-
  . الحصول على التصديقات الالزمة عليه-
  . توثيقه في السجالت-
  

 التنظيم اليابانى بالرغم من أن     وهذا ما يجعل من القرار المتخذ جماعياً أكثر منه فردياً         
تجميع أوجه النـشاط أو فـى       يأخذ بالكثير من المبادئ الكالسيكية فى التنظيم سواء فى          

التحديد الرأسى الواضح لعالقات السلطة والمسئولية إال أن أهم ما يميزه عن التنظـيم              
الكالسيكى هو أن تحديد السلطات والمسئوليات ال يكون على أساس فردى ، وإنما على              

 وطالما ، أساس جماعى ، ومن ثم فإن وحدة البناء فى التنظيم هى الجماعة وليس الفرد             
 تحدد على أساس الجماعة وليس علـى أسـاس فـردى فـإن              السلطة والمسئولية أن  

  .  المساءلة البد أن تكون على أساس جماعى
  

وتزداد فاعلية نظام اإلدارة بالمشاركة في ظل وجود برامج تعليمية تكـون مخرجاتهـا              
  . عناصر بشرية على قدر عال من التعليم والتدريب والجودة العالية

  
  

  
  -:المبحث السادس 

  . اإلدارى نأسلوب كارلس
  

أن هناك العديد من االشخاص اليابانيين الذي اتبعوا أساليب مميزة في ادارتهم لشركاتهم             
بها على تحـسين بنيـة    حتى اصبحت اساليبهم مما يحتذى بها من قبل االخرين ليعملوا           
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 االداري والقائم على مـا    بأسلوب كارلسن ومن بين تلك االساليب ما يعرف        ، شركاتهم
  : يلي
  
 حيث يتوجه المدير في اسلوبه االداري الى االنسان قبـل اي            : التوجه الى االنسان  ) ١

بأن على المسؤول التنفيـذي الـرئيس فـي اي          :"شئ آخر، وهذا يعكس الفلسفة القائلة     
سة ان يعامل موظفيه على انهم افراد محترمون جديرون بالثقة على الـرغم مـن               مؤس

  ". تأثيره في تصرفهم
  
 يجب على المدير ان يقضي معظم وقته متـنقال بـين المكاتـب              : االدارة المرئية ) ٢

يتعرف الى موظفيه ويعرفونه ويستمع اليهم ويهتم بما يجري من حوله ويتابع احـوال              
  ".االدارة بالسير على االقدام" االدارة حتى اسموهاالشركة وانتشرت هذه

  
  .شكلت المكون الثالث الضروري السلوب كارلسن االداري :الالمركزية) ٣
  
 ومن المكونات المهمة ايضا استشارة المرؤوسين خالل اجتماعات         : تلمس القاعدة ) ٤

ة توصـل   وجاهية غير رسمية،فإن مثل هذه االحاديث غير الرسمية ال تشكل فقط قنـا            
  .المعلومات، بل كذلك وسيلة لتقييم اآلراء واالفكار الجديدة قبل تنفيذها

  
 يجب أن يكون االداري متعطش للمعلومات وأن يتمتـع          : السعي وراء المعلومات  ) ٥

بحس ينفذ به إلى جوهر القضايا، فمن خالل االدارة المرئية يرى العديد مـن النـاس                
  .مات كالطوفان ويتفاعل معهم وتتكاثر عليه المعلو

  
 يعتبر التخطـيط واالشـراف المـشترك        : التخطيط واالشراف الشامل والمشترك   ) ٦

  .العامود الفقري في النظام االداري حسب ما يراه كارلسن
  
يجب ان يكون للمدير االداري عالقة بكبار المدراء التنفيـذيين          :  دعم كبار المدراء  ) ٧

ة في مناصبهم فيقيم عالقات معهـم، حتـى ال          العاملين معه حيث ان تعيينهم مدى الحيا      
يؤدي بعده عنهم الى االخالل في النظام االداري من خـالل تزايـد مقاومـة احـداث                 

  .التغييرات ثم الى الجمود
  

  
  

  -:المبحث السابع 
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  . فى اليابان اإلدارة األبوية
  

 بالجانب العملى من حياة الموظف فقـط ، وإنمـا يهـتم أيـضاً     المدير اليابانى ال يهتم   
بالجانب المتعلق بحياته الخاصة من منطلق أن اإلنسان كيان متكامل ال يمكن تجزئته ،              
وأن كال الجانبيين فى حياته يؤثر فى األخر ، فالموظف الذى يعانى من بعض المشاكل               

ى حياته األسرية من المتوقع أن ينعكس وبشكل مباشر على عمله من خـالل              الخاصة ف 
  .انتظامه فى العمل واهتمامه به ، وتركيز على األداء وعالقاته باآلخرين

  
 يحرص على االهتمام بالمشاكل الخاصـة لموظفيـه قـدر           المدير اليابانى  ولذلك فإن   

 من بين الجوانب الهامة التى تؤخذ       اهتمامه بمشاكل العمل ، بل أن الناحية األولى تعتبر        
  .فى االعتبار عند تقييم أدائه

  
، فكل المدراء يجب أن      إحدى وظائف المدراء في اليابان تربية واعداد مدراء المستقبل        ف

يشرعوا في المستويات الدنيا ثم يتسلقوا الساللم اإلدارية حتى يصلوا القمـة ليـصبحوا              
، فـالفرد    جامعية العالية ال معنى لها في اليابـان       مدراء للمؤسسة لهذا فإن الشهادات ال     

 حاصـالً علـى     ) تاناكا (يتعلّم في الجامعة، وال عجب أن يكون رئيس وزراء اليابان           
  . الشهادة القانونية العامة فقط

  
على أي حال في السنين العشرة األولى من عمل الموظـف يقـوم بانجـاز االعمـال                 

فيصبح مديراً غيـر  )  God Father (لق عليها اإلدارية غير الرسمية وهي التي أط
، أي أنه يقوم بأعمال اإلدارة تحت اشراف المدير، فيسمع شكاوى المـوظفين،              رسمي

وله صالحية نقل الموظف من مكان آلخر، كما وأنه يقوم باعطاء الموظف درجة أعلى              
 المـديرين   من" الصف الثانى   " وهو ما مانعرفة بإسم      ، ليصبح بالمستوى الذي يناسبه   

  .المستقبليين
  

 التعامل األبوي للمدير مع عماله وموظفيه، فهـو         ) اإلدارة األبوية  (ومن ابرز سمات    
يتعامل معهم كما يتعامل األب مع أبنائه فيشملهم بعطفه، حتى أنـه يـساهم فـي حـل                

  .مشكالتهم العائلية كالزواج وما شابه ذلك، ومشاركتهم في اختيار الزوجة المناسبة
  

دارة األبوية فى اليابان عملت على تنمية السلوك المهنى بفاعلية وإيجابية قصوى و             واإل
 إلـى   ) سابورو اوكيتـا   (ويشير  ، رسخت مبدأ الوالء الوظيفى واإلنتماء لدى العامل        

  أنه ، ، ويذكر مثاالً على ذلك     فى اليابان    التضحية عند الموظفين  الوالء الوظيفى و  عامل  
م ١٩٨٠ وشركة برانيف عام     ١٩٧٠ عام   ) مزدا (اء في شركة    وافق الموظفون والمدر  
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، وافق العاملون على تحمل قسط من هذه الخسارة فقد تنـازل             عند تعرضهما للخسارة  
من رواتبهم ومكافئآتهم كما وافق موظفـو شـركة         % ٥٠عن  )  مزدا (موظفو شركة   

  . من رواتبهم لسد العجز في الشركة% ٩٠برانيف للطيران على اقتطاع 
  

ولعل هذا يرينا مدى الوالء الوظيفي الذي يغاير به فلسفة اإلدارة اليابانية عن نظيرتهـا             
الغربية من حيث أن محتواها اجتماعي في حين إن محتوى اإلدارة الغربية اقتـصادي              

  .بحت
  

تها ا، ثم نلحظ أن اليابان أظهـرت قـدر          تظهر في أعمالهم   نزعة ذاتية فاليابانيون ذوو   
 وذلك ألنها أحسنت    بالقوة البشرية الممتازة   المتفوقة وأثبتت وجودها     معرفيةالفكرية وال 

، لذا كانت نسبة الغياب عـن العمـل فـي             لصالحها العام  رأس المال الفكرى  استخدام  
وقد حاولت الحكومة اليابانية تخفيض ساعات العمل إال أنها فشلت، ألن           !  %)٢(اليابان  

  !مل مدةً أطولالموظفين يريدون إبقاء ساعات الع
  
الموظف الياباني عندما يعمل يخلص في عمله بكل تفاني اليمانه بـان عملـه هـوا                و

واجهته للمجتمع وكلما اصبح ماهرا في اي عمل كلما زاد احترام المجتمـع لـه وزاد                
ال يتذمر من العمل ويمكن ان يجلـس        وكذلك فهو    . سعره في السوق نظرا لقله اخطائه     

لدوام حتي ينهي عمله وان اضطر للمبيت في العمـل النهـاء            في العمل بعد ساعات ا    
   .عمله المطلوب منه

  
 وبالتالي للتقـدم اليابـاني       األبوية اإلدارة اليابانية هذه باختصار أهم عناصر الرقي في       

  .  ذي أثار إعجاب الكثيرال
  

  
  

  -:المبحث الثامن 
   فى اليابانمدخل فريق العمل

. Work Team Design Approach  
  

كانت اليابان من أوائل الدول التي اعتمدت على مدخل فريق العمل كجزء أساسي فـي               
بعد سنوات من الحرب العالمية الثانية، حينمـا أرادت          عملية هيكلة األعمال والوظائف   

قتصادها وقدراتها اإلنتاجية من جديد، حيث بدأت بتطبيـق مفـاهيم           اليابان إعادة بناء ا   
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إدارية جديدة ضمن إطار ما نعرفه اليوم بإدارة الجودة الشاملة، فكان بالتـالي تأسـيس         
  .فرق العمل في تلك الفترة لتحقيق إدارة الجودة الشاملة

  
ـ         حسين وهي فرق عمل متخصصة بموضوع ت      "حلقات الجودة "فأنشأت ما يسمى ب

جودة سلعة معينة أو حل مشكلة في نوعيتها، مما كان له أعظـم األثـر فـي تطـور                   
 أمريكا وأوروبا  (، وسبقت في ذلك الدول الغربية        الصناعة اليابانية وتميزها في الجودة    

التي أخذت به بعد أن أثبت الكثير من البحوث والدراسات الميدانية فائدةَ تطبيق هـذا               ) 
 في تحقيق معدالت عالية من رفع الروح المعنوية للموارد البشرية           المدخل، التي تمثلت  

، ودافعيةً نحـو العمـل،       في العمل، وجعلت هذه الموارد البشرية أكثر إيجابية وفاعلية        
 أيضاً في رفع درجات استجابة الموارد البـشرية لكـل           ) مدخل فريق العمل   (وساعد  

 تدخلها المنظمـةُ لمكـان العمـل        جديد، وحديث، ومتطور من فكر، أو آالت ومعدات       
  .لتطوير وتحديث منتجاتها لمواجهة تحديات المنافسة

  
إن العمل ضمن فريق عمل محدد له تنظيم إداري، كفيل بأن يتيح لفريق العمل إنجـاز                

تحديد مهمـة الفريـق بـشكل       : المهام المنوطة به، ولعل من أبرز مالمح ذلك ما يلي         
رئيس لفريق العمل مع تحديد واجبات وصالحيات       واضح، وحجم فريق العمل، وتعيين      

كل عضو في الفريق، وتحديد الوقت الالزم إلنجاز المهمة، ويتوجب أن يكون تـشكيل              
  .فريق العمل متماشيا مع أهداف ومهام الفريق

  
  

  
  -:اسع المبحث الت

  . العاملين على أداءوأثرها مبادىء ديمنج 
  

م، في سبيل محاوالتها تحقيق معادلـة النهـوض         ١٩٥٠اهتدت الحكومية اليابانية عام     
الصعبة، إلى استراتيجية قامت على تقديم التشجيع الكبير والحوافز المغرية للـشركات            

 مـن أسـاطين اإلدارة      فرافق ذلك هجرة عدد كبيـر     . األمريكية، بغية جذبها لالستثمار   
األمريكيين إلى اليابان؛ خصوصا المفكّرين الذين مـازالوا متمـسكين بمبـادئ اإلدارة             

، والذين لم يجدوا حظوة بأفكـارهم   العملية وتأكيدها على ضرورة الجودة وإتقان العمل 
هر في أمريكا، ليجدوا ترحيبا حافال واعتناقا كليا ألفكارهم في أوساط اليابانيين؛ ومن أش            

   .جوزيف جوران وزميله إدوارد ديمنجأولئك األمريكان وعلى رأسهم كان الدكتور 
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في اليابان وجد ديمنج مناخا خصبا لتطوير أفكاره واختبارها اختبـار عمليـا تطبيقيـا               
رقابة " ميدانيا، فتطور مفهوم ديمنج للرقابة اإلحصائية على الجودة، إلى اسم ياباني هو             

" برامج حلقـات الجـودة   " ، كما ظهرت Total Quality Control"الجودة الشاملة 
Quality Circles Programsالشهيرة .  

  
 ويقوم هذان المفهومان اليابانيان المنبثقان من أفكار ديمنج، على أهمية تقدير العنـصر             
البشري العامل في المنظمة، واألخذ برأيه في جو مفعم بالحريـة والتقـدير واحتـرام               

تحسين المنتج أو الخدمة المقدمة إلى المستهلك أو العميل، وذلـك عـن           الرأي، بغرض   
طريق تقليل األخطاء في العمل والحد من العيوب في الـسلعة أو الخدمـة ومعالجـة                
القصور فيها إلى أدنى حد ممكن؛ تمهيدا لكسب رضا المستهلك أو العميـل، وضـمان               

  . الشاملالربحية والمنافسة، وبالتالي تحقيق الجودة بمفهومها
   

لم يعرف الحقل اإلداري وحقل األعمال عموما، مفارقة أكبر من مفارقة نجاح أفكـار              
ديمنج األمريكية الخالصة في اليابان، وازدهار الصناعة اليابانية القائمة عليها في وقت            

ولم تلبث الصناعات اليابانيـة، بجودتهـا       . قياسي قصير لم يتجاوز عقدين من الزمان      
   غزت العالم أجمع بدءا ببيوت األمريكيين وشوارعهم وأسواقهم؛الشاملة، حتى

  
األمر الذي حدا بمفكرين ومنظرين أمريكيين إلى محاولة استكناه أسرار النجاح الياباني            

 النظريـات   - وفـي مفارقـة أخـرى      -الصارخ في حقل األعمال واإلدارة؛ فظهرت       
في اإلدارة اليابانية التي قـدمها       " Z" ؛ كنظرية    األمريكية الشهيرة في اإلدارة اليابانية    

أستاذ اإلدارة بجامعة كاليفورنيا في مطلع الثمانينات من        " وليم أوشي "األمريكي الدكتور   
فـي اإلدارة اليابانيـة اللتـان قـدمهما      " X ,Y" القرن العشرين، إضافة إلى نظريتي 

تها في اتجاه أمريكي    مواطنه األمريكي ماكريجور، وتصل المفارقة العلمية العجيبة ذرو       
،   يقوم على ضرورة نقل كافة أساليب اإلدارة اليابانية إلى الواليات المتحدة األمريكيـة            

  !!  اليابانية العالمية" ديمنج " والسعي الدؤوب من قبل الشركات األمريكية للظفر بجائزة 
  

أن اإلدارة   أحد أسباب نجاح وتفوق اليابان في مجال الجودة ، فكان يرى             ديمنجويعتبر  
العليا غالبا ما تلوم العاملين على أشياء ال تقع أصال في حـدود اختـصاصهم ، وهـذا     
يحتاج إلى تحول كلي للنمط الرئيسي لإلدارة ، لذلك فإنه كان يؤمن بضرورة تـشجيع               
العاملين ومشاركتهم وجعلهم قادرين على المساهمة في إدخال تحسينات مـستمرة مـن             

  .كيف يمكن تحسينهاخالل فهمهم للعمليات و
  

  :األربعة عشر مبدأ وهي ) ديمنج(ولضمان تحسين مستوى الجودة قدم 
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  .وضع هدف دائم يتمثل في تحسين اإلنتاج والخدمات : المبدأ األول 

 أن الجودة أوال وتحقيق أعلى جودة في المنتج بوضع أهداف تـؤدي لتحـسين جـودة          
وق ، وضمان االستمرار والبقـاء فـي        المنتج والخدمة ، لتحقيق مركز تنافسي في الس       

  . السوق
  

  .انتهاج فلسفة جديدة : المبدأ الثاني 
 تتبنى هذه الفلسفة قرارا مشتركا يتحمل مسئوليته كل فرد في الـشركة ، ألن الجهـود             
الغير متحمسة لتحسين الجودة بالشركة أو المنظمة لن تحقق النتائج المرجوة والمتوقعة            

  .حسين الجودة عملية كلية متكاملةعلى المدى الطويل ، فت
  

   .التخلص من االعتماد على التفتيش الشامل:المبدأ الثالث 
 فيجب أن تكون الجودة هي األساس الذي ترتكز عليه الشركة أو المنظمة ، والتخلص              
من اإلخفاقات السابقة في اإلنتاج ، وجعل الرقابة رقابة وقائية هدفها منع حدوث الخطأ              

  .لتجاوز كبوته ليعطي بشكل أفضل من السابقودعم المخطئ 
  

   .تقييم العمل على أساس السعر فقطإلغاء :المبدأ الرابع 
العمل المربح ال يمكن أن يتجاهل إطالقا سعر البيع، ولكن يجب اعتماد الموردين الذين              

  .يعتمدون الجودة في منتجاتهم ، وتوطيد العالقة الحسنة معهم
  

  .وير مستمر في طرق اختيار جودة اإلنتاج والخدمات وجود تط :المبدأ الخامس 
متابعة المستجدات التي ترافق األداء وتحسين األداء بشكل مستمر، فمهما وصل مستوى            
الجودة اليوم ال بد أن يكون أساسا للتحسين في المستقبل ، فالمعـايير الثابتـة وغيـر                 

  .المتغيرة من أسباب انهيار الشركة أو المنظمة
  

  .إنشاء مركز للتدريب الفعال  :لسادس المبدأ ا
 تشمل كافة الموظفين ، فيجب أن يدربوا على طريقة أداء األعمـال المنوطـة بهـم ،              

  .ومناسبة للمسئولية التي تحملوها، مع تكثيف تدريبهم على اإلنتاج
  

  .وجود قيادة فعالة  :المبدأ السابع 
قيق التناسق بـين اإلشـراف    وبذلك بصقل وتنمية هذه الصفة فهي على درجات ، وتح         

واإلدارة وذلك بالتفاعل وااللتزام ، فالقائد الفعال يكون المساعد والمـساند والحـريص             
والـسعي  ، على تحسين أداء ومهارة مرؤوسيه ، وزرع الثقة فـي أوسـاط العـاملين      
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للتحسين المستمر ، حيث أن حسن تصرفهم وأدائهم يقود المرؤوسـين نحـو أهـداف               
قيادة الفعالة والمتميزة هي النتاج الطبيعي لإلبداع المتواصل والعمل الجاد          المنظمة ، فال  

  . والقدرة على تحفيز اآلخرين
  

  .إزالة الخوف  :المبدأ الثامن 
 أن االهتمام بالجودة يستلزم أن يشعر الموظفين باألمان داخل الشركة أو المنظمة التي             

هم ، ألن ذلك يكفل للمنظمـة الـوالء         ينتمون لها ، وتوفير عنصر االستقرار الوظيفي ل       
والشعور باالنتماء لها ، وإبعاد عقبة الخوف وتركهم إبداء آرائهم ، والتحدث بـصراحة          

  . ، وهذا ما يجعل العاملين يعملون ويؤدون أعمالهم بفاعلية أكثر دون خوف
  

  .إزالة الحواجز بين اإلدارات  :المبدأ التاسع 
ين العاملين ، والقائمة بين اإلدارات وإحالل التعـاون          السعي لحل الصراعات القائمة ب    

بينهم ، وجعلهم يشعرون أن الهدف هو الجودة وليس منافسة بعضهم البعض ، والعمـل   
بروح الفريق الواحد ، إلنجاز وإنتاج النوعية المالئمة سواء كانت منتج أو خدمة التـي               

  .ترضي وتفوق توقعات العمالء
  

  .من الشعارات والنصائح التخلص  :المبدأ العاشر 
 الطريقة التحفيزية تدمر الجودة ، ألنها تركز االهتمام على الرغبة في عمـل الـشيء               

فاألفضل تقليل الدعايات واألهداف    . أكثر من التركيز على الكيفية في عمل هذا الشيء          
الكمية التي تهتم بالكم دون الكيف ، فحتى وإن كانت الشعارات الجيدة تعطـي فكـرة                

  .مة عن األمر المطلوب ، فهي ال توضح الكيفية التي تؤدى إلى ذلكعا
  

   .استبعاد الحصص العددية :المبدأ الحادي عشر 
الحد من التوجيهات التي تتطلب تحقيق نتائج محددة من كل عاما أو موظف على حده ،                

ـ              ى والتركيز على انتهاج مسلك الفريق الواحد داخل الشركة أو المؤسسة ، فالتفوق عل
توقعات العميل التي لها عالقة بالجودة تكون لها قيمة طويلة اآلجل ، أكثر من توقعاتـه          

  .الخاصة بكمية اإلنتاج المصنعة
  

  .إزالة العوائق التي تعترض الفخر بالصنعة: المبدأ الثاني عشر 
 فالتقييم السلبي لألداء الذي يركز على التفاصيل السلبية يمكن أن يدمر أي رغبة لـدى               

عاملين أو الموظفين في تحسين األداء ، فمعظم العاملين والموظفين يرغبون فـي أداء              ال
أعمالهم بالشكل الجيد ، وال يرغبون أن تصدر ضدهم أحكام غير دقيقة، أو يتعرضـوا               

  . لنقد ظالم ، وأقل توقعاتهم أن يعاملوا بطريقة عادلة
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  .ين إعداد برنامج قوي للتعليم والتحس :المبدأ الثالث عشر 

 وذلك بعمل برامج تطويرية مستمرة ، والتركيز على عملية التطوير والتحسين الـذاتي    
، واكتساب المعارف والمهارات الجديدة ، ألن الموظفين يجب أن يكون لديهم أسـاس              
قوي ومعلومات حديثة عـن أعمـالهم التـي يمارسـونها ، ألن األدوات والتقنيـات                

  .والمعلومات في تغير وتطور مستمر
  

  .إيجاد التنظيم الالزم لمتابعة هذه التغييرات  :المبدأ الرابع عشر 
 يستلزم األمر العمل على ترسيخ المبادئ السابقة من كل أفراد الشركة أو المؤسـسة ،               
وجعلها أمر حقيقي وليس مجرد شعارات براقة ينادى ويتفاخر بهـا ، والحـث علـى                

ويجب أن يهتم ويلتزم بذلك جميع من فـي         تطبيقها وااللتزام بها بشكل دائم ومستمر ،        
المنظمة أو المؤسسة ، بدأ من اإلدارة العليـا وانتهـاء بأصـغر عامـل أو موظـف                  

  .بالمنظومة
  

األمـراض الـسبعة    ( استخلص ديمنج سبع معوقات تعوق عملية التحسين أسـماها          
  :والتي أستخلصها من خالل المبادئ السابقة ، وهي )المميتة 

  
  .فير موارد بشرية ومالية مناسبة لتدعيم الهدف من تحسين الجودة الفشل في تو-١
  . التأكيد على األرباح قصيرة األجل والفائدة التي يحصل عليها المساهم-٢
  . اعتماد تقييم األداء على السنوي على المالحظات واألحكام-٣
  . عجز اإلدارة نتيجة التنقل المستمر بين الوظائف-٤
  . الزائدة األعباء القانونية-٥
  . تكاليف العناية الصحية الزائدة-٦
 استخدام اإلدارة للمعلومات المتاحة بسهولة ، دون االهتمام بما هو مطلوب للتحسين             -٧

  .العملي
  

 )جائزة ديمنج   ( اسم  : م جائزة يطلق عليها     ١٩٥١وقد خصصت الحكومة اليابانية عام      
 لهـذه   تج إدارة الجودة ، وحدد    تمنح بشكل سنوي للشركات التي تتميز في تطبيق برام        

  : الجائزة عشرة عوامل أساسية تتمثل في اآلتي
  
  .لتحديد أهداف وإجراءات المؤسسة:  Policy  السياسة-١
  .لتحديد المسؤوليات : Organization التنظيم -٢
  .من خالل الخطط التي تستجيب الحتياجات األفراد : Training التدريب -٣
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  .ضرورة وجود قاعدة بيانات ومعومات : Information المعلومات -٤
  .التحليل الجيد للمشكالت وطرق حلها : Analysis التحليل -٥
  .وجود معايير للعمل : Standardsالمستويات/  المعايير -٦
  .وجود نظام للضبط : Control الضبط -٧
 وجود نظام لتوكيد وضمان الجودة يعتمـد  : Quality Assurance توكيد الجودة -٨

  .على المراجعة الداخلية للجودة وتقويم المنتج
  .للمؤسسة بين المؤسسات من خالل جودة خدماتها : Effectsالتأثير /  الفعالية -٩

  .تخطيط مستقبلي للمؤسسة : Future Planning التخطيط المستقبلي -١٠
  

سبيل ومن أجل تطبيق هذه النقاط والمعايير البد من اتخاذ بعض اإلجراءات منها على              
  :المثال 

  
  .تحديد أهداف وسياسات واضحة-١
  .استخدام الوسائل اإلحصائية المالئمة-٢
  .وضع خطط مستقبلية للتدريب والتعليم -٣
  .وخطط مستقبلية لتدعيم برامج إدارة الجودة-٤
  .تحديد المسؤوليات وآلية توزيع الصالحيات-٥
  .تقويم أداء الموظفين والعاملين-٦
  .ت التصحيحية المناسبةاستخدام اإلجراءا-٧
  

  
  

  المبحث ا
  مجلس الخدمات المشترك لتنمية الموارد البشريةتقرير

  ٣امامحافظة سايت/ 
  

  
 بمحافظة سايتاما اليابـان عـام       التنمية البشرية أحد التقارير المنشورة لمجلس خدمات      

م تعرض إلى وصف لعملية تنظيم التنمية البشرية لدى المجلس الحلى للمحافظة            ٢٠٠٣
،  فى سايتاما اليابان     تنمية الموارد البشرية  تعتبر عمليات التدريب أو     وذكر فيه أنه    ، 

ت إستنزافاً للموارد المالية، والنتائج العائدة على هذا اإلنفـاق ال تـرى             من أكثر العمليا  
                                                 

  محافظة سايتاما/  من تجارب الحكم المحلي في اليابان مجلس الخدمات المشترك لتنمية الموارد البشرية محمد القاروط3
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بالعين المباشرة في مدى زمني قصير، ولكن يبقى اإلستثمار بالموارد البشرية من أهـم       
  .أنواع اإلستثمار على المدى المتوسط والبعيد

تمويـل  إن عملية دمج المدن والقرى واألرياف، وتطوير المركزية الحكـم المحلـي و            
، بحاجـة إلـى      ، والتعاون مع المواطنين    الهيئات المحلية، واإلهتمام بحاجات المجتمع    

  . قادرة على مواجهة التحديات الخمسةكوادر بشرية
  
 –لمجلس الخدمات المشترك لتنمية الموارد البشرية        األهداف والتكوين  )١(

  .سايتاما 
  

ة في محافظة سايتاما، وذلك مـن        الهيئات المحلي  تدريب موظفي يهدف هذا المجلس إلى     
أجل رفع قدراتهم ومعارفهم، ومهاراتهم لمواجهة التحديات الخمسة السابقة الذكر، وذلك           

 والتجارب والموظفين ما بين المـدن       تبادل الخبرات كما يهدف إلى     ، بأقل تكلفة ممكنة  
  .والقرى واألرياف في محافظة سايتاما

  
  .شرية وظائف مجلس تنمية الموارد الب )٢( 
قوم بتدريب موظفي حكومة المحافظة وموظفي البلديات وكذلك إجراء البحث السياسي           ي

توضيح الوظائف علـى    ويمكن  .في جهاز الحكم المحلي ومركز تنمية الموارد البشرية       
  :النحو التالي

  
 الخاصة بمجلـس تنميـة المـوارد        تقول الوثائق  :تدريب موظفي حكومة المحافظة   . أ

نقوم بإعداد دورة تدريبية للموظفين تؤهلهم التأهيل الالزم للتعاطي مـع           ، إننا   البشرية  
  .المتغيرات التي قد تحدث وفقاً للسياسات األساسية لتدريب موظفي حكومة المحافظة

إننا نقدم فرص تدريب متعددة، يمكن اإلختيار منها بشكل         تدريب موظفي البلديات،    . ب
لمدن والقرى واألرياف من أجـل تطـوير تلـك          مستقل وفقاً لتطوير الموارد البشرية ل     

  .القدرات
  
 وهذا من وجهة نظري هام جداً، تقول الوثائق، أننا نقـوم بتوسـيع       تدريب مشترك، . ج

المفاهيم، وبناء شبكة بشرية وإصالح الوعي مـن خـالل إجـراء بحـوث مـشتركة                
  .ومداوالت مع موظفي حكومة المحافظة والبلديات

  
نا ندعم البحث حول سياسة جهات الحكم المحلي وفـي ذات           إن: بحث في السياسات  . د

  .الوقت نشارك في المشاريع التي تهدف إلى تعزيز قدرات الموظفين
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   .مشروع تبادل الموظفين )٣(
إننا نروج لتبادل الموظفين ما بين المدن والقرى واألرياف، وكذلك نقوم بإيفاد موظفي              

  .لجامعيةالبلديات إلى الشركات الخاصة والكليات ا
  

 وإرسالهم فـي بعثـات إلـى        تبادل الموظفين إننا نقوم بدعم نظام اإلنفاق بالنسبة إلى        
  .الشركات الخاصة والكليات الجامعية

  
   .تأمين الموارد البشرية )٤(

إن تأمين الموارد البشرية لمجلس خدمات سايتاما لتنمية الموارد البشرية يعتمـد علـى              
  :أربعة أركان

  
طوير المشاريع الهادفة إلى توظيف المهندسين أو الفنيين الذين يـصعب           ت: الركن األول 

توظيفهم أو إستخدامهم بشكل مستقل من قبل المحافظة، وتطوير العديد مـن المـوارد              
  .البشرية المشرفة على المدن والقرى واألرياف في عصر الحكومة الالمركزية

  
  .العمل الذي يضم موظفي المحافظة: الركن الثاني

  
مؤتمر حول توظيف المهندسين والفنيين، يعقد مؤتمراً سنوياً للمـوظفين          : ركن الثالث ال

الذين سيتم تعيينهم في البلديات، يتم خالله تقديم المعلومات حول طبيعة عمل البلـديات              
  .والمحافظة، وإستعراض مهارات الراغبين في العمل بالبلديات والمحافظة

  
  . نشر فرص العمل:الركن الرابع

وم المجلس بنشر فرص العمل مع متطلباته فـي المحـاالت التجاريـة وصـفحات               يق
اإلنترنت، وكذلك عرض برامج التوظيف في المدن والقرى واألرياف، مع شرح طبيعة            
العمل الذي يقوم به كبار الموظفين، وعرض صورة واضحة عن الحياة العمليـة بعـد               

  .التوظيف
  
  
   .٢٠٠٣ن نيسا فى الهيكل التنظيمي للمجلس )٥ (
  
 ويرتبط به من خالل الخط اإلستشاري مؤتمر المجلس الموسـع،           : رئيس المجلس ) ١

حيث يتكون هذا المجلس من أعضاء يتم إنتخابهم من البلديات والمحافظة وفـق نظـام               
  .خاص، وكذلك يكون رئيس المجلس منتخب من مؤتمر المجلس الموسع
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فرع منه ثالثة صـناديق علـى خـط         أما خط السلطة فيت   : يرتبط بالرئيس مستشار  ) ٢

  .، الثاني اللجنة اإلدارية، الثالث المحاسب العام المساعدين األول نائب الرئيس
  

  : أما خط السلطة فهو على النحو التالي
  
  :صندوق تنمية الموارد البشرية وتحته ثالثة صناديق) ١
  
  .الرسميقاعة مؤتمر الحكومة المركزية، مسؤول عن أسلوب تنظيم التدريب . أ
  
  .قسم البحث السياسي، مسؤول عن البحث السياسي. ب
  
    :قسم التدريب. ج
   مسؤول عن التدريب الرسمي لحكومة المحافظة-١
  .  مسؤول عن التدريب الرسمي للبلديات-٢
  
  المكتب الرئيس، ) ٢
  .قسم التأمين والتبادل. قسم إدارة التخطيط ب. أ

 تظهر بشكل مستقل لجنة اإلنتخابـات الخاصـة         على اللوحة الرئيسية للهيكل التنظيمي    
  .بمجلس الخدمات المشترك للتنمية البشرية

  
   .توزيع األعباء المالية للمجلس )٧(
  
تكاليف نفقات المجلس والنفقات العامة، المحافظة نصف التكاليف المـدن والقـرى            ) ١

  .واألرياف تتحمل النصف وتوزعها بالتساوي
  
 تنمية الموارد البشرية، المحافظة تتحمل تكلفـة تـدريب           مشروع  ،تكلفة المشاريع ) ٢

  .موظفيها، أما الباقي فكل هيئة تتحمل تكاليف تدريب موظفيها
  
مشروع تبادل الموارد البشرية ومشروع تأمين الموارد البـشرية، تتحمـل المـدن             ) ٣

  .والقرى واألرياف النسب بشكل متساوي
  

  



 

   .أ	�� ا���� آ�دى/  ا��
	� أ��اد                                                                                                     
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  "....وختاما 

  
 فى إدارة الموارد البشرية وانعكـاس ذلـك علـى تفوقهـا             اإلدارة اليابانية إن نجاح   ف

ختيار المزيج المناسب من العناصر ودمجها      االقتصادى هو قدرة اإلدارة اليابانية على ا      
  . معاً فى نظام متكامل أصبح له صبغته المتميزة

  
 تتطلب تطبيق سياسة جيدة لالختيار تضمن انتقاء        التوظف الدائم فاألخذ بسياسة ضمان    

أفضل العناصر التى تستطيع التكيف مع فلسفة المنظمة ، وتطبيق هذه السياسة أيـضاً              
رة عدم التخصص فى مسار وظيفى معين ، وكلك تجعل المنظمة           يشجع على األخذ بفك   

  . تنفق بشكل كبير على تدريب وتنمية العاملين
  

كما أن األخذ بسياسة األقدمية فى الترقية لن تجعل الفرد يبخل على زميله بالنصيحة أو               
  . يخفى عليه بعض المعلومات خوفاً من أن يسبقه فى الترقية

  
 والمسئولية المشتركة يجعل من الصعب أن يتم تقييم األداء          ماعىالعمل الج واألخذ بمبدأ   

الفردى بشكل سريع ، أو يتطلب األمر فى هذه الحالة مرور فترة طويلة مـن الـزمن                 
  . تمكن من جمع مالحظات كافية للحكم على مستوى أدائه

  
لـص  وهذا التقييم البطيء يساعد فى اشتراك أكثر من مسئول فى عملية التقييم مما يخ             

المشرف المباشر من أى حرج ينتج عن اهتمامـه بالمـشاكل الخاصـة والشخـصية               
  . لمرؤوسيه

  
وهكذا نجد أن العناصر تكمل بعضها البعض وتتفاعل معاً ، وتعمل فى تناسق وانسجام              

 صبغتها المتميزة ، والتى تضمن فعاليته والتى تجعلها تجربـة           للفلسفة اليابانية لتعطى  
  .ن االستفادة منهاجديرة باالعتبار يمك

  
  : فى تنمية الموارد البشريةالتجربة اليابنيةالدروس المستفادة من و
  .اإلهتمام بالتدريب فى كافة أنشطة المنظمة -
  .تعديل الهياكل التنظيمية الجامدة -
  .إشراك العاملين فى صنع القرار لتحفيزهم على اإلنتاج -
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  . للعمل إلى موارد يمكن إستثمارهاتغيير النظرة إلى األفراد من كونهم منفذين -
إختيار وإعداد وتنمية اإلداريين لبناء فرق العمل والتشجيع على اإلبتكار ومراجعـة             -

  .هيكل األجور لتحقيق استقرار العاملين
  
  

  
  

  .المراجع 
  
" جمبــــا كــــايزن"ارة علــــى المكــــشوف فــــى اليابــــاناالد] ١[

http://kenanaonline.com/users/MAMAcom/posts/98348  
  
ــد   ]٢[ ــعبان حام ــعيد ش ــشرية   س ــوارد الب ــة إلدارة الم ــات الحديث  االتجاه

http://islamfin.go-forum.net/montada-f33/topic-t971.htm  
  
ان مجلـس الخـدمات المـشترك       محمد القاروط من تجارب الحكم المحلي في الياب       ] ٣[

  محافظة سايتاما/ لتنمية الموارد البشرية
  
  


