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 1.ديسشغ ويميام إدوارد االسم:
 .الؽاليات الستحجة األمخيكية البلد:

 .1993 الوفاة: /(الؽاليات الستحجةآيؽا، ) 1900 الوالدة:
  التعليم:
 1928 : االحرائية في الفيدياء دكتؽراه( مؼ جامعةYale.) 
 1925 : مؼ جامعة كؽلؽرادو. حراءاالفي ماجدتيخ 
 1921 : مؼ جامعة في اليشجسة الكيخبائية بكالؽريؽس(Wyoming). 

  الحياة والعمل:
 تػ تقجيػ ديسشغ إلى )والتخ 1927واستذاري، في عام  جامعي ومؤلف ومحاضخ وأستاذ ميشجس وإحرائي

 ديسشغ بجأ حيث ( لميؽاتف،Bellفي شخكة مختبخات ) -شتيؽارت( _مؤسذ مفاهيػ الزبط اإلحرائي لمعسميات
 خالل واإلدارة متأثخًا بأفكار )شتيؽارت(، ومؼ الرشاعي لإلنتاج اإلحرائية األساليب تطبيق نحؽ التحخك في

 العسل جؽدة ضبط في اإلحرائية الخقابة أىسية مجى اكتذف شيكاغؽ، في لمكيخباء "ىادثؽرن "مرشع  في عسمو
 في صشاعاتيا لسداعجة اليابانية الحكؽمة طمب عمى بشاءً  الثانية العالسية الحخب بعج ليابانإلى ا واإلنتاج، سافخ

 لجرجة ميستو في ناجحاً  ديسشغ اليابان، وكان إلعسار ووطاقات خبخاتو كل وضع والجؽدة، حيث اإلنتاجية تحديؼ
 حيث مؼ تتسيد التي لمذخكة سشؽياً  باسسو تسشح أسستيا جائدة 1951 عام في أنذأت اليابانية الحكؽمة أن

 ىحا في بشبؽغو االعتخاف اليابان، لكؼ الجؽدة" في أبؽ"ُعخف ديسشغ بمقب  الجؽدة، وقج إدارة بخامج في االبتكار
نيؽيؽرك  بجامعة العميا الجراسات كمية في لإلحراء أستاًذا ديسشغ )أميخكا(، كان بمجه في كثيخاً  تأخخ السجال

 مدتذاًرا كان ( كسا1993-1988) كؽلؽمبيا جامعة في العميا الجراسات كمية في (، ومجرساً 1946-1993)
 عام الستحجة الؽاليات تعجاد خالل مخة ألول استخجاميا تػ التي العيشات أخح تقشيات ديسشغ الخاصة، طؽر لألعسال
 أشخاص، خسدة مؼ السكؽنة الطارئة الفشية المجشة في عزؽاً  ديسشغ كان الثانية العالسية الحخب ، وخالل1940

 ضبط تقشيات ، باإلضافة إلى تجريذ1942والتي نذخت عام  األمخيكية الحخب يخمعاي تجسيع عمى حيث عسمؽا
 ديسشغ في شارك 1947عام  في الحخب، أثشاء اإلنتاج في السذاركيؼ لمعسال (SPCالعسميات اإلحرائية )

 مشو وزارة وطمبت اليابان، تحتل الحمفاء كانت قؽاتحيث ، 1951 لعام اليابان لتعجاد الدكان في السبكخ التخطيط
آرثخ،  ماك الجشخال دوغالس طمب عمى بشاء إحزاره تػو  التخطيط لمتعجاد، في السداعجة الستحجة الؽاليات جير

 حؽل خطاباً  ديسيشغ ألقى عشجما طؽكيؽ، في لمسؤتسخات ىاكؽني مخكد في بالعسل 1950 أغدطذ في ديسشغ بجأ
 أصبح لسا السميسيؼ مؼ كؽاحج لجيسشغ يجيشؽن  اليابان في الكثيخون  اإلحرائية"، وكان السشتج جؽدة إدارة"أسساه  ما

 اليابان خخجت عشجما ،1960 إلى 1950 مؼ الحخب بعج ما فتخة في اليابانية االقترادية السعجدة باسػ يعخف
 يجرسيا التي جدئيًا باألفكار الستأثخة العسميات خالل مؼ العالػ في اقتراد أكبخ ثاني لتربح الحخب رماد مؼ

قام ديسشغ بتجريب السئات مؼ السيشجسيؼ واإلدارييؼ  1950ديسشغ، وخالل الفتخة مؼ حديخان حتى أغدطذ لعام 
 إدارة في ديسشغ واششطؼ استسخ في مشدلو الحق مؼ وقت فيو ( ومفاهيػ الجؽدة، SPCوالباحثيؼ عمى تقشيات )

 ظيخ في 1980 عام وفي كبيخ، حج إلى معخوف الستحجة، وكان غيخ الؽاليات في الخاصة االستذارية أعسالو
 السشافدة حؽل "ذلغ؟ ندتطيع ال اليابان...لساذا بؽسع كان إذا"بعشؽان  (NBCتمفديؽني عمى ) وثائقي فيمػ
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 خجماتو عمى الطمب ازداد البث، ليحا اليابان، ونتيجة مؼ تؽاجييا الستحجة الؽاليات كانت الستدايجة التي الرشاعية
 في ديسشغ مؼ السداعجة طمبت التي األمخيكية الذخكات أوائل مؼ واحجة لمديارات فؽرد شخكة وكانتكبيخ،  بذكل
 مميارات 3بقيسة  خدائخ فؽرد تكبجت 1982-1979 تتخاجع، وبيؼ عامي فؽرد مبيعات ، حيث كانت1981 عام

 الذخكة ثقافة في ديسشغ شكغ الجؽدة، وقج في حخكة لمبجء ديسشغ دوالر، حيث قامت الذخكة بطمب السداعجة مؼ
 أشار إلى أن اإلدارة، حيث عؼ بل الجؽدة، عؼ ديسشغ يتحجث لػ مجيخييا، وكسفاجأة لمذخكة، عسل وطخيقة

 1986 عام وبحمؽل أفزل، سيارات تطؽيخ في السذاكل كل مؼ ٪85 عؼ مدؤولة كانت اإلدارة ترخفات
 كانتحيث  العذخيؼ، القخن  عذخيشيات مشح مخة ألول ربحية األكثخ األمخيكية الديارات شخكة فؽرد أصبحت
(، Chrysler'sو ) (GM) بتجاوز واستسخت أرباحيا فيسا بعج مؽتؽرز، جشخال شخكة أرباح تجاوزت قج أرباحيا

 بجائخة السدساة نعخيتو بطخح فقام اإلنتاج، عسمية في بالفعل يتحكسؽن  الحيؼ وحجىػ ىػ السؽظفيؼ أن ديسشغ أدرك
 غيخ الجؽدة لتحديؼ كؽسيمة بيا ونادى باشخ(، – افحز – نفح – محاور )خطط أربعة عمى بشاىا التي ديسشغ

 األربعيشيات، تخكدت أفكاره الخئيدية في السجاالت أوائل في وذلغ األمخيكييؼ الرشاعة قادة قبل مؼ تجاىمو تػ أنو
 مة، السعيقات الدتة عذخ، السشاخالخسدة التالية: السبادئ األربعة عذخ إلدارة الجؽدة، األمخاض الدبعة القات

 اإلدارة أسمؽب يخزع أن الججيج، نعام السعخفة العسيقة، حيث يذيخ نعام السعخفة العسيقة إلى ما يمي: "يجب
 ىؽ الفرل ىحا مؼ الخارج، اليجف مؼ نعخ وجية التحؽل نفدو، يتطمب فيػ الشعام يدتطيع لمتحؽل، ال الدائج
 مؼ التي لمشعخية العسيقة، والتي تؽفخ خخيطة السعخفة مؼ نعاًما أسسييا التي _عجسة_ خارجية رؤية تؽفيخ
 السعخفة نعام فيػ مؼ يأتي التحؽل الفخد، ىحا تحؽل ىي األولى فييا، والخطؽة نعسل التي السشعسات نفيػ اخاللي

 يفيػ أن وبسجخد الشاس بيؼ لمتفاعل لألرقام، لألحجاث، لحياتو، ججيًجا معشى يجرك سؽف العسيقة، فالفخد الستحؽل،
 عمى لمحكػ أساس لجيو اآلخخيؼ، سيكؽن  مع العالقة مؼ نؽع كل في مبادئو سيطبق العسيقة، السعخفة نعام الفخد

 يكؽن  أن إلى بحاجة السجيخيؼ جسيع أن إلى ديسشغ إلييا"، ودعا يشتسي التي السشعسات ولتحؽيل الخاصة قخاراتو
 القؽية، روحو معيػ، عسل بالحيؼ واىتسامو بحشانو ديسشغ معخوفاً  العسيقة، وكان السعخفة نعام يدسى ما لجييػ

عام  السؽسيقى، في مؼ أصمية مقاطع عجة ونذخ مؽسيقية، جؽقة في غشىحيث  بالسؽسيقى، واىتسامو السخح،
 مكتبة الكؽنغخس في في (Deming) مجسؽعة وتزػ واششطؼ، في (W E Deming) معيج أسذ 1993
 السخئية. واألشخطة الرؽتية لألشخطة ضخًسا أرشيًفا الستحجة الؽاليات

 أهم المنشورات:
 1993.)كتاب )االقتراد الججيج : 
 1986( الخخوج مؼ األزمة: كتاب.) 
 1982 :( كتاب.)الجؽدة، اإلنتاجية، والسؽقف التشافدي 
 1967( ماذا حجث في اليابان؟: كتاب.) 
 1948 :تقخيخ قريخ الستعساالت العيشات في إحراءات الدكان، الدراعة، الرحة ) تقخيخ

 .األمػ الستحجة (العامة، والتجارة
 1939( الطخيقة اإلحرائية مؼ وجية نعخ مخاقبة الجؽدة: كتاب.) 

 الجوائز الدولية وشهادات التقدير:
 1991 : (ويمبخ)ميجالية صميب. 
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 1987 :كار.القالدة الؽطشية لمتكشؽلؽجيا واالبت 
 .زمالة الجسعية األمخيكية الفيديائية 

 
 

Farhan2030.com 

 

https://farhan2030.wordpress.com/
https://farhan2030.wordpress.com

