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ا من هة العمل وتطويرها يجعلئغيير في بيمما ال شك فيه أن الجودة الشاملة وما أحدثته من ت

 بر ادويعت ، اإلدارةوالتي تمثلت في تطوير علم قود األخيرة عاهم األحداث التي ظهرت في ال

هو أبو الجودة كما يلقب في مجال الجودة الشاملة  نظرا إلسهاماته  Demingديمنج   ورد

ر ساهم في تحديد وحل الكثيالذي بالجانب اإلحصائي  اهتمامهفي هذا المجال، ونتيجة  الكبيرة

 هيمن األخطاء في المؤسسة  %85من المشاكل التي تواجه المنظمات، ويري ديمنج أن 

مسئولية العنصر البشري،  هيفقط  %15ي العمل بينما ناتجة عن اإلجراءات والنظم المتبعة ف

المعقدة في المؤسسات لضمان نجاحها في  واإلجراءاتوهذا يشير إلى ضرورة تطوير النظم  

 هي المالئمة لالستخدام ، جاء به جوران وهو  تطبيق الجودة، وما ذكره ديمنج يتفق مع ما

Quality is Fitness for Use ة مالئمة الستخدام المستفيد أي كلما كانت السلعة  أو الخدم

، عيوبانعدام ال، و الوفاء بالمتطلبات، كما يتفق أيضا مع رؤية كروسبي كلما كانت ذات جودة

Zero Defect لنقاط تركز ، وهذا اتنفيذ العمل بصورة صحيحة من أول مرة وكل مرةو

 Quality is   ،تحقيق احتياجات وتوقعات المستفيد حاضرا ومستقبالجميعها على 

customer satisfaction ما حددها ديمنج في تعريفة للجودةك. 

يتضح أن الجودة فلسفة إدارية وعملية تكاملية تحتاج إلى تحقيقها العنصر البشري  مما سبق 

ات األساليب والمنهجي استخداموتدريبة وتغيير ثقافته، وفي نفس الوقت   إعدادهمن خالل 

، وإعادة الهندسة ، وتطبيق جوائز الجودة.  6مثل سيجما  الحديثة في تطوير النظم واإلجراءات

 هذا النقاط تساهم بدرجة كبيرة في تحقيق النجاح لتطبيق الجودة الشاملة.

اإلجراءات ، وأن  نتيجة هيمن األخطاء  %85الجزئية األخيرة إذا كان ديمنج ركز على أن 

 اإلجراءات بشكل كبير  وترك مسئولية العنصر البشري ، هذا ال يعني التركيز على 15%

به، في الواقع أن العنصر البشري أيضا قد يكون مسئول  االهتمامالعنصر البشري او تقليل 

ألن العنصر البشري التي حددها ديمنج  %85نسبة في التنظيم وأقصد هنا عن هذه األخطاء 

هو المدير والعامل وجميع من في المؤسسة وهم من يضعون اإلجراءات والنظم، وبالتالي 
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لى قافة التطبيق ولديه القدرة علما بالمفاهيم الحديثة وثما وكلما كان  العنصر البشري مدرب

 %100بداع كلما قلت مشكالت التنظيم، أما إهمال تدريب العنصر البشري فقد يجعله مسئوال ا

 فقط التي ذكرها ديمنج. %15عن أخطاء المنظمة، وليس 


