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       William Edward Deming ديمنجادوارد 
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 Kaoru Ishikawa إيشيكاوا كاورو  
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William Edward Deming  ديمنجادوارد  

مبدأ لتحسين  14
 الجودة

 PDCA ديمنجعجلة 

 األمراض السبعة المميتة

 المناخ الجيد
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 جددًد ووشس أهداف وأغساض اإلاىظمت1.

 جبني الفلسفت الجدًدة2.

 عدم الاعخماد على الفدص الكلي3.

 وليس على السعس الاكل اإلاشتراةالاعخماد على حىدة اإلاىاد 4.

 جدسين هظام الاهخاج والخدمت باسخمساز5.

 الاهخمام بالخدٍزب6.

 اًجاد الليادة الفعالت7.

 اللظاء على الخىف8.

 جفعيل فسق العمل9.
 ججىب الىصائذ والشعازاث الجىفاء10.
 ججىب جددًد اهداف زكميت للعاملين11.
 دعم اعتزاش العاملين بعملهم12.
س الراحي13.  حشجيع الخعلم والخطٍى
ل14.  اخدار الخغير اإلاالئم لدفع عمليت الخدٍى

مبادئ 

  دمينج

االربعة 

 عشر 
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 .في جدسين الجىدةالهدف مىاسبت لدعم و مالیت مىازد بشسیت جىفير الفشل في .1

 .ألاحلكصيرة على ألازباح الخأكيد . 2

 .الخىلل اإلاسخمس بين الىظائفهديجت عجص ؤلادازة . 3

 .لخدسين العمليتبما ھى مطلىب الاهخمام دون بسهىلت اسخخدام ؤلادازة للمعلىماث اإلاخاخت . 4

 .اعخماد جلییم ألاداء السىىي على اإلاالخظاث وألاخكام. 5

 .الكبيرةجكالیف العىایت الصحیت . 6

 .الصائدةاللاهىهيت ألاعباء . 7
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 Joseph M. Juranجوزيف جوران   

أسهم حىزان في زىزة الجىدة في اليابان، خيث جم اسخدعاؤه عام 
م مً كبل هلابت العلماء واإلاهىدسين الياباهيين إلللاء 1954

 .مداطساث عً الجىدة ومسإوليت ؤلادازة في جدليم الجىدة
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 Joseph M. Juranجوزيف جوران   

ؤلادازة الخدكم  حسخطیعالجىدة هاجج عً عىامل  عیىبمً % 80
ميشأة  أیتفي  العلیاعلى ؤلادازة  أهھحىزان  یإكد، ولرلك فیھا

ھخمام   جطبیممً خالل للجىدة وذلك اإلاسخمس  الخدسين بعملیت الاا
 الجىدة زالزیتهمىذج 

وهسي مما سبم أن حىزان زكص على السكابت على الجىدة أكثر مً 
 .ئدازة الجىدة  كیفیتعلى  التركيز

 التخطيط للجودة

 تحسين الجودة

 مراقبة الجودة
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  The Juran Trilogy : ثالثية جوران  

 :  وجخألف مً زالر مكىهاث 

س خصائص اإلاىخج التي جلبي  –الخعسف على اخخياحاث العمالء ومخطلباتهم  –جددًد مً هم العمالء  -Planning التخطيط  جطٍى

ل الخطط الى عملياث جىفيرًت  –بالخصائص اإلاطلىبت اث الالشمت إلهخاج اإلاىخج يجددًد العمل –اخخياحاتهم  وذلك باالعخماد جدٍى

 .على فسق العمل

بها  Controlرقابة الجودة  ًخم الاعخماد على ادواث  –اخخباز وملازهت الىخائج بمخطلباث العمالء واكدشاف الاهدسافاث وجصٍى

خى  طت السبب وألازس  –شكل الاهدشاز  –الظبط الاخصائي مثل جدليل باٍز  .-خٍس

اث أداء أعلى مً   Improvementالتحسين  اجه الىصىل الى مسخٍى ئوشاء فسق عمل وجصوٍدها باإلاىاد الالشمت  -الحاليتمسخٍى

 وحهىد الخدسين البد ان جكىن مسخمسة بدون جىكف. ألعمالها
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 Kaoru Ishikawa إيشيكاوا كاورو 
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 Philip Crosbyفيليب كروسبي   

ت  والري   Zero Defectكان فيليب كسوسبي أول مً هادي بالعيىب الصفٍس

اث اإلالبىلت للجىدة واليسب اإلاسمىح بها لألخطاء  ًخالف فيها فكسة اإلاسخٍى

 .  والعيىب

أهه كان ًسبط بين مسخىي الجىدة في اإلاىظمت وبين ألازباح اإلاخدللت، فكلما كما 

 .ازجفع مسخىي الجىدة أدي ذلك ئلى جخفيع الخكلفت وشٍادة ألازباح جبعا لرلك
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ت أي عدم وحىد أي أخطاء  .  كما اعخبر معياز ألاداء ألاساس ي هى العيىب الصفٍس

 : كسم كسوسبي الخكاليف ئلى فئخينوكد 

 الجىدةاإلالبىلت وهي جلك الخكاليف التي ساهمذ في جدسين مسخىي الخكاليف. 

  الغير ملبىلت وهي جلك التي أهفلذ ولم جدلم مسخىي الجىدة اإلاطلىبوالخكاليف. 
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Massaki Imai اماي   ماساكي    
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 KAIZEN METHOD كايسن طريقة 

.  وجخلخص بالخغيير في كل املجاالث وكل ألاوكاث . وحعني الجيد، أي الخغير هدى الافظل  zenوحعني الخغيير  kaiمإلفت مً كلمت ًاباهيت 
 :وجتركص على العىاصس آلاجيت 

 .التركيز على العميل . 1

م. 2  .زوح الخعاون وعمل الفٍس

 ( JIT) الخىكيذ اإلاطلىب . 3

 خللاث الجىدة  .4

 .عالكاث الادازة مع العاملين . 5

 .  اسخخدام الخكىىلىحيا في العمل. 6

  Checklistكثير ما ٌسخخدم الياباهيين كىائم الخدلم او اإلاساحعت 
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