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مقدمه
ــان از ديرباز  ــهولت مىتوان دريافت كه انس ــود، به س امروزه با تعريف جامعى كه از واژه مديريت كيفيت ارائه مىش
ــتفاده از منابع كمتر، دستاوردهاى بيشتر و مناسبترى را  ــته و همواره تالش مىنموده تا با اس به اين مقوله توجه داش
ــتمر از اجزاى اساسى  ــاركت كاركنان و بهبود مس ــترىگرايى، توجه به مش حاصل نمايد. ما مىدانيم اصولى مانند مش
مديريت كيفيت به شمار مىروند ولى آيا مىتوان تصور نمود كه اين اصول در زمان خاص مورد توجه انسان قرار گرفته 
و قبل ازآن مهم نبوده است. مگر مىتوان پيشرفتهاى خيرهكننده انسان را بدون پذيرش مفاهيم بهبود مستمر ممكن 
دانست، آيا مىتوان اصول شهرنشينى را بدون توجه به جلب مشاركت امكانپذير فرض كرد. اين مفاهيم نكاتى نيستند 
كه به يكباره در زندگى انسان جارى شده باشند بلكه واقعيتى است كه زندگى و علم بر آن استوار بوده و پيشرفتهاى 

انسان در مسير آن جريان داشته است.
مفاهيم مديريت كيفيت امروزى، همان يافتههاى انسان است كه طى تاريخ در مسير رشد و بهبود تجربه شده و به 

خاطر سپرده شده است. پس نمىتوان تصور كرد كه در بستر تاريخ آثارى از اين توجه به جاى نمانده باشد.
ــپس با توسعه شهرنشينى و زندگى  ــاورزى و دامدارى آغاز گرديد، س ــان با پرداختن به كش روند تحول زندگى انس
ــد تا حتى در همان دوران آغازين نيز تمدن بشرى  ــان باعث ش ــت كه خرد انس ــترش يافت. بديهى اس اجتماعى گس
ــازى را بر پايههاى اصول مديريت كيفيت بنا نمايد؛ اصولى مانند توجه به انتظارات  ــاورزى و اصول شهرس ابداعات كش
ــاورزى به جاى توليد انفرادى، توجه به فراگيرى  ــده، توجه به مشاركت در امر كش ــتفادهكننده خانههاى ساختهش اس

روشهاى بهترى براى كشاورزى و زندگى بر پايه بهبودى دايم و پايانناپذير. 
ــغول مي كرد اين بود كه آيا در تاريخ بشري مىتوان شواهد برجستهاى در راستاى  ــؤالي كه همواره ذهن ما را مش س
ــد تا نكات پراكندهاي را پيگيرى نموده و در  ــت آورد. شايد اين كنجكاوى باعث ش ــان به مقوله كيفيت بدس توجه انس
ــتههاى تاريخى به دنبال سرنخهاى خيرهكنندهاى از توجه انسان بر  جاىجاى كتابهاى مرتبط با كيفيت و حتى نوش
ــتم و اشارههاى  ــده را كنار هم مىگذاش ــم. در حالى كه كتابهاى تاريخى را ورق مىزدم و نكات يافته ش كيفيت باش
كوچك ارائه شده در كتابهاى مديريت و مهندسى كيفيت را جمعآورى مىكردم، متوجه شدم كه پروفسور «جوزف 
ــر جهان كتابى را تحت عنوان «تاريخ  ــده، به كمك تيمهاى متعددى از سراس جوران1» در قالب تحقيقى حمايت ش
ــتههاى پيرامون  ــد تا عالوه بر مطالعه نوش ــت. اطالع يافتن از اين تحقيق باعث ش مديريت كيفيت2» تأليف نموده اس
ــم. پس از تهيه كتاب با عالقه فراوان آن را مطالعه مىكردم و آنچه را كه در  ــخهاى از آن باش ــتجوى نس كتاب، در جس

پى آن بودم در صفحات اين كتاب مى يافتم. 
ــر جوزف جوران اشاره شده است. براى بيشتر خوانندگان  ــط پروفس در مقدمه اين كتاب به چگونگى تأليف آن توس
ــت، مردى كه نظرات او مديريت نوين را پايه ريزى نمود، كسى كه در  ــناخته شده اس ــر جوزف جوران ش كتاب، پروفس
ــت. سفرهاى متعدد  ــيارى را در زمينه كيفيت بيان نموده اس ــال زندگى خود، نكات كليدى بس طول بيش از يكصد س
ــان به كيفيت را در قالبى  ــواهد توجه انس ــورهاى مختلف او را به اين فكر انداخته بود كه ش ــر جوران به كش پروفس
ــت نموده بود كه  ــر جهان درخواس ــب حامى مالى، از افراد مختلف در سراس گردآورى نمايد. به اين دليل پس از كس
شواهدى برجسته مرتبط با كيفيت را در كشور و يا منطقه خود گردآورى نمايند. وى پس از مرور و اصالح، نتيجه را 

در قالب اين كتاب چاپ نموده است.
ــواهد برجستهاى را از تمدنهاى  ــكل ديگرى به خود گرفت، وقتى ش با مطالعه اين كتاب كنجكاوى من به تدريج ش
ــتم ولى هر چه بيشتر صفحات كتاب  ــواهدى از تمدن ايران مىگش مختلف در خصوص كيفيت يافتم ديگر به دنبال ش
ــت ولى از تمدن ايران  ــده اس را ورق مىزدم كمتر مى يافتم. در اين كتاب تقريباً به همه تمدنهاى كهن پرداخته ش
باستان سخنى به ميان نيامده بود. پرداختن به تمدن هند، يونان، اسكانديناوي، اياالت متحده، فرانسه و غيره و حتى 
تمدن بينالنهرين، بيشتر اين خأل را در ذهن من تقويت مىكرد كه به دنبال تمدن ايران در اين كتاب باشم. در ادامه 
1 - Juseph M. Juran
2 - History of managing for quality 
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به فصول كتاب فوقالذكر اشاره شده است. 
فصول كتاب «تاريخ مديريت كيفيت جهان» عبارتند از:

 تاريخ مديريت كيفيت چين قديم 
 مديريت كيفيت در اسرائيل قديم 

 مديريت كيفيت در ساخت معابد و تأترهاى يونان باستان 
 كيفيت در هند 

 كيفيت در اسكانديناوى 
 مديريت كيفيت در رم باستان

 تاريخ كيفيت در آلمان
ــتخراج معدن، فلزكارى  ــعه كنترل كيفيت در اس  توس
(استخراج و ذوب فلزات) و ضرب سكه در جمهورى چك

 كيفيت در ايتاليا
 داستان كيفيت ساعتها

 مثالهايى از مديريت كيفيت در روسيه
 اتحاديهها و ساختمان كليساى جامع

 كيفيت در فرانسه
 تاريخ مديريت كيفيت در انگلستان

 مديريت كيفيت در چكوسلواكى
 تاريخ مديريت كيفيت در ژاپن

 تاريخ مديريت كيفيت در اياالت متحده
 خالصه، سير وقايع و پيش بينى

ــاهده شد؛  ــتجو نكات كوتاهي نيز مش البته در اين جس
ــه عنوان مثال در يكى از صفحات كتاب به توجه ايرانيان  ب
ــاعت و يا به آزادى يهوديان توسط كوروش،  در ساخت س
پادشاه ايران، به صورت پاورقي اشاره شده است، همچنين 
تصويري از يك فرش با نثر فارسى آورده شده كه به تمدن 

هند نسبت داده شده است.

در رابطه با نكاتي از تمدن ايران در اين كتاب، هر چه بيشتر جستجو مىكرديم، كمتر توفيق مى يافتم، اين موضوع 
آزاردهنده بود كه از تمدن كهن ايران فقط چند جمله در حد پاورقى و يا حاشيه آورده شده و بسيارى از صفحات به 

تمدنهاى اخير مربوط بوده و يا فقط موارد جزئى را در خود جاى داده است. 
ــد براى  ــته باش ــت، هر دليلى كه داش اين واقعيت كه در كتاب تاريخ كيفيت جهان نامى از تمدن ايرانى نيامده اس
ايرانيان جالب نيست. شايد اين اتفاق هم به خاطر بىتوجهى نسبى ايرانيان دوران معاصر به موضوعات كيفيت باشد، 

شايد هم بايد كسى از ما اين مطالب را جمعآورى مىكرد. 
ــته ايرانيان را قبل از تاريخ معاصر منعكس نماييم  ــتاوردهاى برجس در جلد اول اين كتاب، ما تالش كرده ايم تا دس
ــدهاى از كتاب  ــايد اين كتاب فصل گمش و در جلد ديگرى از اين كتاب به كيفيت در تاريخ معاصر خواهيم پرداخت. ش

«تاريخ مديريت كيفيت» پروفسر جوران است كه روزى مىبايست نگاشته مىشد. 

شكل1 عكس از يك فرش (كار در يك كارگاه 
شاهنشاهى، تحت نظارت يك نقاش ماهر)
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ــور عالوه بر آنكه از جغرافياى منحصر به فردي برخوردار است و طبيعت آن  ــت كه اين كش تاريخ ايران مؤيد آن اس
ــى از آن را تشكيل  ــكنى گزيده و اكنون نيز بخش ــور س ــت. اقوامى كه در طول تاريخ نيز در اين كش تقريباً بىهمتاس
ــان  ــيارى از تاريخشناس ــريت بودهاند. بنا به نظر بس ــيارى از نوآورىها در علم و فرهنگ تاريخ بش مىدهند، مبدأ بس
ــت و اين كشور سهم بسزايى در تاريخ تمدن جهان دارد. در  ــيار فراتر از مرز جغرافياى فعلى اس جهان، تمدن ايران بس
كشورى كه چندين هزار سال قبل، از صنعت منحصربفردى برخوردار بوده، پايههاى كشاورزى و اهلى كردن حيوانات 
و تشكيل اولين شهرها را در خود جاى داده، اصول محاسبات و اندازهشناسى را ايجاد نموده، فنون مختلف صنعت اعم 
از ريختهگرى و قالبسازى را متحول نموده، به نقش نيروى انسانى در توسعه امور پرداخته و به كيفيت زندگى توجه 

داشته است، چگونه مىتوان نقش قابل توجه در تاريخ مديريت كيفيت نداشته باشد.
ــان  ــير تصميم گرفتم تا در حد توانايى خود گامى هر چند كوچك در اين زمينه بردارم، دو تن از مهندس در اين مس
ــي صنايع، خانمها ندافيون و خوشسليقه نيز مرا در اين مسير همراهى نمودند.  ــد رشته مهندس مقطع كارشناسىارش
آنچه اكنون پيش روى شماست نتيجه سفرهاى متعدد و مطالعه بيش از يكصد و پنجاه كتابى است كه توسط محققان 

و مؤلفان پيشين در زمينه تاريخ ايران نگاشته شده است. 
مطالب جمعآورى شده در فصول مختلفى گردآورى شدهاند، در فصل اول كتاب به مرور مختصرى از تاريخ كيفيت 
ــرا كه مرزهاى ايران در طول  ــل دوم كتاب به تاريخ تمدن ايران پرداختهايم چ ــت. در فص ــده اس در جهان پرداخته ش
تاريخ به طور مداوم تغيير نموده است، آنچه را كه جمعآورى نموده و منعكس كردهايم، در دوران خود درون مرزهاى 
ايران اتفاق افتادهاند. در فصل سوم به موضوع كنترل، نظارت و بازرسى اشاره شده است. در فصل چهارم، با عنوان علم 
ــرى پرداخته ايم، جملهاي متداول نيز اين اهميت را اين چنين  ــازى و اندازه گي مقياس و مقادير، به نگرش استانداردس
بازگو مي كند: اگر نتوانيم اندازهگيرى كنيم، نمىتوانيم كنترل كنيم، اگر نتوانيم كنترل كنيم، نمىتوانيم مديريت كنيم 
ــر نتوانيم مديريت كنيم، نمىتوانيم كارها را بهبود دهيم. در فصل پنجم به كيفيت در صنعت ايران پرداخته ايم و  و اگ
به موضوعاتى مانند ابداع ابزار، اهميت رياضيات و نقش آن در مهندسى، توجه ايرانيان به مهندسى كيفيت در مواردى 
ــاماندهي محيط، اشاره شده است و در خاتمه برخى صنايع كه  ــازى، قابليتدوام و به كارگيرى اصول س مانند بهينهس
ــت. در فصل ششم به مديريت منابع انسانى  ــده اس در ايران داراى رونق بوده و ايرانيان پايهگذار آن بودهاند، معرفي ش
ــامل موضوعات رهبرى، اهميت كاركنان، توجه به  ــه نقش مهمى در مديريت كيفيت دارد پرداختهايم. اين فصل ش ك
آموزش و حقوق كاركنان است. در خاتمه كتاب (فصل هفتم)، موضوع كيفيت در زندگى را مورد بررسى قرار داده ايم. 

در اين فصل به مسائلى مانند شهرسازى، بهداشت و درمان، حمل و نقل و غيره پرداخته شده است.
ــت كه بايد به مرور كامل گردد، لذا از تمامى خوانندگان كتاب تقاضا  ــتم كه اين فقط نقطه شروعى اس مطمئن هس
ــايى  ــى و مديريت كيفيت در تاريخ ايران شناس ــتهاى را در خصوص مهندس دارم تا در صورتى كه آنها نيز نكات برجس
نمودهاند، از طريق آدرس اينترنتى a.saghaei@srbiau.ac.ir منعكس نمايند تا در تجديدنظرهاى آتى كتاب مورد 

استفاده قرار گيرد. 
ناگفته پيداست كه تهيه اين مجموعه از كم و كاستى و خطاهايى برخوردار است. تقاضا دارم آنچه را كه از نقصان در 
ــاهده مىنماييد بر بىتوجهى اينجانب تلقي كنيد در مقابل بدانيم كه زيبايىهاى برجسته اين گونه كتابها  كتاب مش
ــت، پس در خصوص نكات قابل توجه كتاب،  ــانههاى تحقيقات قبل از خود گذاشته اس ــت كه پا بر ش به اين دليل اس
محققان پيشين را تحسين كنيد و بر ايرانى بودن خود افتخار نماييد. اميدواريم اين نوشتهها كمك كند تا تاريخ خود 

را به يادآوريم و با الهام از آن براى آبادانى ايران، بيش از آنچه هستيم تالش كنيم. 

 دكتر عباس سقايى



تاريخ مديريت كيفيت ايران 10



11تاريخ مديريت كيفيت ايران

تاريخ مديريت كيفيت ايران
فصل اول

نگاهى بر تاريخ كيفيت در جهان 
مقدمه 
رقابت دركيفيت 
كيفيت در اروپاي غربي 
كيفيت در ايالت متحده امريكا 
كيفيت در ژاپن 
كيفيت در چين 



تاريخ مديريت كيفيت ايران 12

1,1
  مقـدمـه

كيفيت تعاريف و معانى مختلفى دارد، افراد يا سازمان هاى مختلف، از اين واژه تعاريف متفاوتى بيان داشته اند. اكثر 
ــازمان ها، عوامل توجه به انتظارات مشتريان و خواسته هاى آنان، مطابقت كاال يا خدمات با كاربردهاى  اين افراد يا س

آن و كار بى نقص را در تعريف كيفيت مطرح كرده اند.
ــت، در دهه 1940 و 1950 مورد  ــن صنعتى دارد. اهميت كيفيت در صنع ــه در كار متخصصي ــوم كيفيت ريش مفه
ــى بعدها بخش هاى خدماتى را نيز در برگرفت.  ــرار گرفت. تالش هاى اوليه در بخش توليد متمركز بود، ول ــى ق بررس
تاكنون تعاريف بسياري از كيفيت، توسط افراد و يا سازمانهاي مختلفي كه در اين مقوله پيشگام بوده اند، ارائه گرديده 
ــازمان ها با درك اهميت توجه به كيفيت و تأثيرات آن توانسته اند گام هاي مؤثري را در ارتقاي  ــت، اين افراد و س اس

كيفيت در زمينه هاي مختلف بر دارند، [1].
ــت». به عبارت ديگر، كيفيت  ــتريان اس ــازگاري كاال يا خدمات با نياز ها و انتظارات مش از ديد «اكلند» كيفيت، «س
ــتري (اعم از داخلي يا خارجي) را برآورده سازد. به  ــت مي آيد كه توليد يا خدمات، الزامات و انتظارات مش وقتي بدس
گفته وى كيفيت از مشتري شروع مي شود و هر گونه توجه به كاال يا خدمت بدون توجه به نظر مشتري، كيفيت را به 
دنبال ندارد. بنابراين بايد نظر مشتريان را جويا و از نياز هاي آنان بخوبي آگاه شد و توليد يا خدمت را منطبق با الزامات 
ــات دكتر «دمينگ2» و دكتر «فيگنباوم3»  ــاس نظري ــاز هاي آنان ارائه كرد. «جان واس1» مفهوم كيفيت را بر اس و ني
ــازمان به آن متعهد هستند و هدف آن افزايش كارايي  ــيع كه تمام بخش هاي س اينگونه بيان مي كند: « مفهومي وس

كل مجموعه است. 
كيفيت كمابيش يك آيينه از تصويري است كه سازمان از نقش خود به مشتري نشان مي دهد». تعريف كيفيت بر 
ــور جوزف جوران «عبارتست از مطابقت كاال يا خدمت با كاربرد آن»، معناي ديگر اين عبارت، اين  ــاس نظر پروفس اس
است كه استفاده كننده از كاال يا خدمت بايد بتواند نياز يا خواست خود را از آن كاال يا خدمت برآورده سازد. «فيليپ 
ــت و با تغيير  ــت از كار بي نقص يا خرابي صفر»، از نظر او كيفيت رايگان اس ــت: «كيفيت عبارتس كرازبي4» معتقد اس
ــول يا خدمت با الزامات از پيش  ــت بهبود مي يابد. كرازبي «كيفيت را مطابقت يك محص ــد، كيفي تفكر مديريت ارش
تعيين شده تعريف كرد». «بيل كانوي5»، تعريف ويژه اي از كيفيت ندارد ولي در توضيح مديريت كيفيت، اين مفهوم 
ــتري آن را مي خواهد يا به  ــاخت، اداره و يا توزيع محصوالت يا خدمات كم هزينه كه مش ــعه، س را بكار مي برد: «توس
آن نياز دارد». با بررسي اين تعريف مي توان دريافت كه دو موضوع «انطباق با مورد مصرف و رضايت مشتري» عوامل 

اصلي تعريف كيفيت را تشكيل مي دهند.
 بنابراين بطور خالصه كيفيت را مي توان به قرار زير تعريف نمود:

 مطابقت با خواسته ها و انتظارات مشتريان
 مطابقت با مشخصه هاي ارائه شده توسط مشتري

 مطايقت با اهداف كاربردي محصول يا خدمات توليدي [2].
استاندارد ايزو 9000 ويرايش سال 2008، كيفيت را به «درجه اى از برآورده سازى نيازمنديها توسط مجموعه اى 

از ويژگى هاى ذاتى» تعريف كرده است.
ــخصه ها يا عملكرد هايي مي داند كه روشن مي سازد توليد يا  ــتاندارد صنعتي ژاپن نيز كيفيت را «مجموع مش  اس
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خدمت، كاربرد معين خود را دارد يا خير». بر اساس تعريف «سازمان اروپايي براي كنترل كيفيت6»، كيفيت به مفهوم 
«كليه مختصات و مشخصات يك توليد و يا خدمت كه قابليت ارضاي يك نياز را در بر دارد»، بيان شده است. 

نمونه ها و مصاديق بسيارى از دوران قبل از ميالد وجود دارد كه نشاندهنده اهميت و كاربرد كيفيت در زندگى آن 
دوره بوده است. 

يكي از اين نمونه هاى قديمي كيفيت، به 3000 سال قبل از ميالد در زمان ساخت برج هاي بابل باز مي گردد كه 
در آن زمان بابلي ها از استاندارد هاي توافقي براي توزين و يا اندازه گيري كاال استفاده مي كردند. در مطالعات باستان 
ــندگي در 1800سال قبل از ميالد داراي سه كارگر براي توليد و يك نفر ناظر  ــي به عمل آمده، يك گارگاه ريس شناس
ــكال موجود در يك مقبره مصري در 1450 سال قبل از ميالد، بازرساني را در  ــي بوده است. همچنين اش براي بازرس

حال كنترل كيفيت قطعات سنگي نشان مي دهد [3].
ــان هاى اوليه تاكنون با تكامل و پيشرفت در توليد محصوالت كشاورزى و دامدارى  ــر، از انس روند تحول زندگى بش
ــر حتى در همان دوران آغازين نيز،  ــعه شهرنشينى و زندگى اجتماعى گسترش يافت. بش ــپس با توس آغاز گرديد، س
ــاورزى و اصول شهرسازى را بر  ابداعات كش
پايههاى كيفيت بنا نهاد؛ اصولى مانند توجه 
ــتفادهكننده خانههاى  اس ــدى  به رضايتمن
ساختهشده، توجه به مشاركت در امر توليد 
ــاى توليد انفرادى و توجه به فراگيرى  به ج
ــراى افزايش كيفيت در  روشهاى بهترى ب
ــت. لذا  ــواره مورد نظر بوده اس ــى هم زندگ
ــل غير قابل  ــت از جمله عوام مفهوم كيفي

اجتناب در سير تكامل بشر مى باشد. 
كيفيت در واقع مفهومى وابسته به نيازها 
ــد، مى  ــى برآوردن نيازها مى باش و چگونگ
ــت نمود كه دو مفهوم «انطباق  توان برداش
ــترى»  ــرف» و «رضايت مش ــورد مص ــا م ب
ــتند.  ــده كيفيت هس ــكيل دهن اجزاى تش
ــدازه گيرى  ــى جهت ان ــاى مختلف روش ه
رضايت مشترى مطرح شده است. مشتريان 
ــتجوى  ــرف كنندگان همواره در جس و مص
تامين كنندگانى هستند كه كاال يا خدمات 
مطلوب تر و با كيفيت بهترى ارائه دهند. در اين راستا مشتريان مدارك و شواهدى را مد نظر قرار مى دهند كه تمركز 
ــترى و بهبود آن، از جمله اقداماتى محسوب مى شود كه  ــته باشند. اندازه گيرى رضايت مش ــترى بر كيفيت داش بيش

جهت گيرى سازمان به سمت كيفيت باالتر را موجب مى شود[4].  
ــت كه هم اكنون با سرعت فزاينده، جايگاه خود را در جوامع باز  ــفى- مديريتى اس مديريت كيفيت يك ديدگاه فلس
ــتريان، راه هاى ارائه خدمات و ارتقاى كيفيت را اصل كار خود قرار مى دهد.  مى كند و توجه به نيازها و ابتكارات مش

همين توجه به كيفيت و تالش براى بهبود دايمى نقش اساسى و مهم در توسعه كيفيت دارد.
«ابوالفتح المعى»، در كتاب «مبانى مديريت كيفيت» خود بيان مى دارد: 

ــده اند. از حدود دو دهه گذشته، فعاليت هاى بازرسى  ــرعت متحول ش ــال هاى اخير، نظام هاى ارتقا و مديريت كيفيت به س در س

 European Organization for Quality Control-6
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ساده با روش هاى كنترل، جايگزين يا تكميل شده اند، تضمين كيفيت به وجود آمده و راه تكاملى در پيش گرفته است و اكنون بهبود 
مستمر كيفيت يا مديريت جامع كيفيت جاى همه آنها را گرفته است. از دهه 1950 به بعد به تدريج پايه هاى مديريت جامع كيفيت 
ــيوه فلسفى- مديريتى جديد در عرصه مديريت كيفيت نقش مؤثرى را ايفا كرده  ــت و از اوايل 1980 به عنوان يك ش بوجود آمده اس
است. در شكل گيرى و روند تكاملى مديريت جامع كيفيت، دانشمندان زيادى نقش داشتند. دمينگ معتقد است سه كليد عمده براى 
ارتقاى كيفيت وجود دارد. اولين كليد، روش هاى آمارى كنترل فرآيندها است. دومين كليد براي دستيابى به بهبود مستمر كيفيت، 
ــئوليت همگانى تلقي شود ولى ابتدا بايد مديريت ارشد، كيفيت را بپذيرد، حركت به  ــت كه مديريت و ارتقاى كيفيت يك مس اين اس
سوى بهبود مستمر را رهبرى كند و در همه مراحل بهبود، درگير باشد تا كاركنان در مسير بى پايان بهبود مستمر كيفيت قرار گيرند. 
ــت از اينكه هر كارى جزئى از يك سيستم است كه مى توان به روش هاى مختلف سازماندى كرد تا  ــومين كليد دمينگ عبارت اس س

پاسخگوى نيازها و انتظارات مشترى ها باشد.
ــوهارت، ارائه داد. بطور كلى  PDCA را به نام چرخه ش ــتمر كيفيت ارائه نمود. او چرخه 7 ــى را نيز براى بهبود مس دمينگ روش
ــئوليت همه كاركنان  ــتن تغييرات عملكرد فرآيندها و مس ــد، كنترل آمارى كيفيت از طريق كاس دمينگ بر تعهد كامل مديريت ارش
ــه متخصصين فنى آموزش مى داد، جوران از  ــد. زمانى كه دمينگ از اواخر دهه 1940 به بعد روش هاى آمارى را ب ــى كن ــد م را تأكي
ــد در مديريت كيفيت متمركز شد. يكى از نقطه نظرات جوران است كه بايد هزينه كيفيت  ــط دهه 1950 روى نقش مديران ارش اواس
ــت. جوران رويكرد كاربردى خود را در  را كاهش دهند. اين با رويكرد دمينگ كه هزينه كيفيت را ناديده مى گيرد، كامال متفاوت اس
سه قسمت ارائه داد: طرح ريزى كيفيت، كنترل كيفيت و بهبود كيفيت. كرازبى پدر رويكرد نقص صفر به كيفيت مى باشد. او معتقد 
ــود. هر چيزى كمتر از نقص صفر به كمتر از تعهد  ــد، ايجاد ش ــازمان ها اين نگرش كه «نقص» تحمل نخواهد ش ــت كه بايد در س اس
جامع سازمان براى ارتقاى كيفيت منجر خواهد شد و بدون تعهد جامع بهبود، غير ممكن است. او بر اين عقيده است كه كيفيت باال، 
هزينه را كاهش داده و سود را افزايش مى دهد. كرازبى همچنين به همراه جوران اولين پيشنهاد دهنده تشكيل شوراى كيفيت براى 
بسط زير ساخت مناسب براى تشكيل تيم هاى بهبود در كليه سطوح سازمانى بود. فيگنباوم مبتكر واژه «كنترل كيفيت جامع» بود. 
او زياد سعى نمى كند كه آگاهى مديريت را براى پياده كردن كيفيت افزايش دهد، براى او كيفيت نحوه اداره كسب و كار مى باشد. 
ــترى گرا، براى مديريت كيفيت انتخاب كند بطورى كه كاركنان آن را درك كرده و  ــيار شفاف و مش ــت يك فرآيند بس مدير مي بايس
ــى بود كه هزينه كيفيت را دسته بندى  ــبت به آن تعهد پيدا كنند. فيگنباوم يك رويكرد جدى به هزينه كيفيت دارد. او اولين كس نس

كرد. او مى گويد كه مديريت بايد به موارد زير تعهد نشان دهد:
تقويت فرآيند بهبود كيفيت، اطمينان از اينكه پرداختن به بهبود كيفيت به عادت تبديل شده است و اينكه كيفيت و هزينه، اهداف 

مكمل براى سازمان مى باشند [5].

 Plan-Do-Check-Act-7
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2,1
رقابت در كيفيت

ــان نيروهاى عظيم  ــترك بايد در مي ــت. اين هدف مش ــترك اس ــورها مش ــاد كيفيت برتر، در همه كش ــدف ايج ه
ــد تجارت  ــى، اقتصادى و اجتماعى كه اولويت هاى ملى را تعيين مى كنند، با ديگر اهداف ملى رقابت كند. رش سياس
ــت كيفيت را ضرورى ــناخت و درك تأثير فرهنگ ملى بر مديري ــى، توجه براى ش ــركت هاى چند مليت ــى و ش جهان

كرده است [6].
كشورها اغلب به صورت «در حال توسعه» يا «توسعه يافته» طبقه بندى مى شوند. اين اصطالح گمراه كننده است، 
زيرا كشورهايى كه به صورت در حال توسعه طبقه بندى مى شوند، ممكن است در بسيارى جهات از بعضى كشورهاى 
ــند. براى مثال، هنگامى كه جوانبى از زندگى انسان مانند اخالق، فرهنگ،  ــرفته تر باش ــعه يافته پيش به اصطالح توس
ــورهاى  روابط اجتماعى، حقوق دمكراتيك و فرصت هاى برابر، مد نظر قرار مى گيرند، اين گروه بندى به صورت «كش
صنعتى» در برابر «كشورهاى كمتر صنعتى» است يا «كشورهاى توسعه يافته اقتصادى» در برابر كشورهايى كه از نظر 
اقتصادى كمتر توسعه يافته اند، روشن تر و مناسب تر است. هم اكنون كيفيت در سطح جهانى بسيار مورد توجه قرار 
ــركت ها در كشورهاى صنعتى به انواع مختلف فعاليت هاى  ــال گذشته تعداد روز افزونى از ش ــت، طى ده س گرفته اس
ــيارى در مورد كيفيت دارند و كنفرانس هاى ملى و بين المللى  ــريات مديريتى بحث هاى بس كيفيتى پرداخته اند. نش
ــوند. اين توسعه بر كشورهاى در حال توسعه نيز تأثير گذاشته است، به طورى  ــيارى در مورد كيفيت برگزار مى ش بس
ــرفته ترى برخوردارند، با كشورهاى صنعتى برابر است. اين توجه  ــورهايى كه از صنايع پيش كه توجه به كيفيت در كش

در كشورهاى ديگر نيز در حال ظهور است [7].
در ادامه به بيان تاريخ كيفيت در ملل زير مى پردازيم:

 كيفيت در اروپاى غربى
 كيفيت در اياالت متحده امريكا

 كيفيت در ژاپن
 كيفيت در جمهورى خلق چين 

ــده در اين كتاب، برگرفته از مطالب كتابهاى «هندبوك جوران»، «نقدى بر جايزه ملى  تاريخ كيفيت ملل مطرح ش
كيفيت ايران» و «نظريه نوين مديريت كيفيت جامع» مى باشد كه در ادامه به بيان اين بحث به طور مفصل پرداخته 

مى شود. 
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3,1
كيفيت در اروپاى غربى

در قرن يازدهم ميالدي در انگلستان، بر طبق قانون اصناف، حق بازرسي كيفيت كاالي ساخته شده، به بازرسان كل 
ــيله در مورد آنهايي كه محصوالتشان مطابق با كيفيت الزم نيستند اعمال تنبيه كرده و در  ــود تا بدين وس داده مي ش
ــال 1456 ميالدي از زمان هنري ششم جهت  ــت مرغوبيت كاال در عمل، در س مورد كاالي خوب، مهر تأييد بزنند. تس
ــتان مرسوم گرديد. در سال 1920 دكتر «والتر شوهارت8»، محقق آزمايشگاه بل كه  اطمينان از كيفيت كاال در انگلس
ــود، نه فقط  ــت، اعالم كرد كه كنترل كيفيت واقعي بايد در فرآيند توليد اعمال ش ابداع كننده نمودارهاي كنترلي اس
كتاب مشهور خود را  كنترل كيفيت آماري را مطرح و در سال 1931 ــده. وي در سال 1924 ــاخته ش روي محصول س
به نام «كنترل اقتصادي كيفيت محصوالت توليدي»، منتشر كرد. سال 1929 در پي فعاليت هاي دكتر شوهارت، دو 
ــمند معروف به نام «داج9» و «رومينگ10»، جداول بازرسي كيفي محصوالت را بر اساس روش هاي نمونه گيري  دانش
ارائه نمودند. در سال 1935 آماردان انگليسي به نام «پيرسون11»، كتاب خود را تحت عنوان «كاربرد روش هاي آماري 

در استاندارد كردن فعاليت هاي صنعتي و كنترل كيفيت» منتشر كرد [8[. 
پروفسور جوزف جوران، در كتاب هندبوك خود، در مورد كيفيت در اروپاى غربى مى نويسد:

ــه هاى دفاعى، هوا فضا،  ــر مناطق دنياى غرب، بطور عمده در زمين ــت در اروپاى غربى مانند ديگ ــا 1970 كيفي ــه 1950 ت  از ده
ــرفته، مسأله مهمى تلقى شده  ــيميايى و ديگر بخش هاى فناورى پيش ــته اى و به طور كلى انرژى، مواد ش مخابرات، انرژى الكترو هس
است. شاخص سطح توجه به زمينه هاى كيفيت، به ويژه در زمينه كنترل كيفيت آمارى، تشكيل انجمن هاى ملى كيفيت در بسيارى 
از كشورهاى اروپايى، در اوايل دهه 1950 است. به طور كلى، اولويت عمده در زمينه كاالهاى با دوام مصرفى و كاالهاى مصرفى، كه 
ــالم در بازار  در آن زمان از تقاضاى زيادى برخوردار بود، قابليت نوآورى و توانمندى توليد زياد با هزينه هاى پايين بودند. عملكرد س
به معنى باقى ماندن كم و بيش در همان خط استانداردهاى كيفيت محصول (كه غالباً در حد متوسط بود)، در سطح قيمت/ عملكرد 
ــان بود. به موازات افزايش نيازمندى هاى كيفيت محصول، توليدكننده ها  ــت، كه با نبود انگيزه رقابتى خاص، پايدار و يكس قرار داش

مهارت هاى بيشترى در زمينه هاى كيفيت فنى منطبق با فناورى و محصول كسب كردند.
دهه 1960 شاهد افزايش مستمر در تعداد بازرسي ها براى تأييد محصول و كارخانه ها از طرف مشتريان بود. با حركت از بازرسى 
ــتم هاى كيفيت تأمين كننده، كيفيت گام عمده اى به جلو برداشت. يك بار ديگر با معرفى استانداردهاى  ــگيرانه سيس به ارزيابى پيش
ــعه از زمينه دفاعى آغاز گرديد. به همين نحو، استاندارد BS5750 بريتانيا، بنا به  ــال 1960، توس ــط ناتو در س مربوط به كيفيت توس
توصيه وزارت دفاع تهيه شد، تا با جايگزينى گواهى نامه هاى مميزى شخص ثالث به مميزى پايان ناپذير شخص دوم خاتمه داده شود. 
در نيمه دوم دهه 1970، اخبار موفقيت هاى ژاپن با رويكردى «كنش گرا» كه كيفيت را عامل رقابتى در نظر گرفت، منتشر شد. در 
آغاز دهه 1980، فرهنگ و روش هاى كيفيت در اروپا ارتباط نزديكى با مفهوم انطباق با استانداردها، يا مشخصات از قبل تعريف شده، 
ــروع به كسب تجربه كيفيت فراگير كردند، كه البته موفقيت هاى اوليه آنها اندك بود. به مدت چند سال،  ــركت ها ش ايجاد نمودند. ش
فرهنگ كيفيت بر پايه استانداردها و مفهوم جديد بهبود مستمر، مشترى محورى و كنترل فرآيند، به طور جداگانه تكامل پيدا كرد. 
درحدود سال 1994، نهاد اروپايى و دولت هاى ملى شروع به تنظيم مسير جديد كردند. پس از مشورت هاى بسيار، هيأت مديره 
ــئول بازار و صنايع داخلى)، سندى را تحت عنوان «خط مشى تشريح كيفيت اروپا» در سال 1994 منتشر كرد.  ــيون اروپا (مس كميس
راهبردهاى مطرح شده در اين سند عمدتاً از راهبردهاى مديريت كيفيت فراگير منشأ گرفته اند و سه گروه عمده از معيارها شناسايى 
ــاختارهاى توليدى و توسعه وجهه كيفيت اروپا كه منظور از آنها حمايت از راهبردهاى  ــده اند، يعنى توسعه منابع انسانى، بهبود س ش

W.A.Shewhart-8
Dodge-9

Roming-10
Pearson-11



17تاريخ مديريت كيفيت ايران

مديريت كيفيت فراگير در كسب و كار و در مديريت كشورى است. مدرك خط مشى ترويج كيفيت اروپا در نوامر 1996 توسط شوراى 
صنايع اتحاديه اروپا مورد تأييد قرار گرفت. 

سازمان كيفيت اروپا، فدراسيونى متشكل از سازمان هاى ملى كيفيت اروپاست كه اهداف آن در بيانيه مأموريت زير مشخص شده اند:
ــتم  ــتفاده از بهترين روش ها در اروپا براى بهبود رقابت پذيرى سيس ــهيل تبادل اطالعات و تجربه نظريه هاى كيفيت و اس «تس

اقتصادى اروپا، با توجه ويژه به شركت هاى كوچك و متوسط، ترويج رشد كيفيت در خدمات عمومى و سيستم آموزشى.» 
ــه، جمهورى فدرال آلمان، ايتاليا، هلند و بريتانيا به  ــال 1957 توسط سازمان هاى ملى كيفيت فرانس ــازمان كيفيت اروپا، در س  س
ــازمان كنترل كيفيت اروپا، در سال 1989 نام خود را به سازمان كيفيت اروپا  ــازمان كنترل كيفيت اروپا، تأسيس گرديد. س عنوان س
ــت، يعنى تضمين كيفيت، مديريت كيفيت و مديريت كيفيت  ــعه هاى جديد در مفاهيم كيفيت بعد از كنترل كيفي ــر داد تا توس تغيي

فراگير را نيز مورد توجه قرار دهد.
ــيارى از مديران كيفيت از منافع آن  ــده و بس ــركت هاى اروپايى منتقل ش ــيارى از ش پيام هاى جديد كيفيت تا دهه 1980 به بس
استفاده كرده بودند. دشوارى اصلى مربوط به وارد كردن مديريت ارشد و مديران صف در كار كيفيت مى گرديد. انجمن هاى كيفيت 
كه نسبت به اين مسأله حساس بودند، كوشيدند از يك سو توجه رؤسا و مديران عامل شركت ها و از سوى ديگر، توجه سياستمداران 

را به مسائل جديد كيفيت جلب كنند ولى در اين زمينه موفقيت اندكى به دست آوردند.
رئيس شركت چند مليتى هلندى سازنده وسايل الكتروتكنيك و الكترونيك در سال 1987 با 13 شركت عمده اروپايى با فكر ايجاد 
يك نهاد اروپايى، براى برانگيختن توجه و عالقه شركت ها به مديريت كيفيت فراگير، كه عامل راهبردى عمده اى در بازسازى رقابت 
ــى و تجزيه و تحليل  ــركت، مديران راهبرد كيفيت خود را مأمور بررس ــد، تماس گرفت. 14رئيس ش پذيرى صنعتى اروپا تلقى مى ش
پروژه كردند. نتيجه اين پيشنهاد ايجاد يك سازمان بود كه با سازمان هايى كه از قبل در زمينه كيفيت كار مى كردند، به طور تكميلى 
ــاركت  ــن هاى موجود، كاردانى و تجربه مديران و متخصصان كيفيت و نقطه ضعف آنها عدم مش ــد. اگر نقطه قوت انجم ــكاري كن هم
مديريت ارشد بود، هدف سازمان جديد حضور مستقيم و بسيار قابل رؤيت مديريت ارشد بود. رؤساى 14 شركت مزبور در 15سپتامبر 
ــل مالقات كردند. اين بنياد به طور رسمى در سال  ــكيل بنياد مديريت كيفيت اروپا در بروكس ــند مقدماتى تش 1988 براى امضاى س
بعد در 19 اكتبر با حضور 14 رئيس شركت در مونتروى سويس تأسيس شد. اسناد خط مشى تأييد شده در مونتروى سويس شامل 

بينش، مأموريت ها و اهداف بنياد مديريت كيفيت اروپا مي شد. مأموريت هاى اين بنياد به طور مشخص به شرح زير بوده است: 
ــتيابى به  ــريع فرآيند تبديل كيفيت به عامل تعيين كننده در دس ــركت هاى اروپاى غربى در تس ــت، حمايت از مديريت ش  نخس

مزيت رقابتى جهانى
ــن و در مواقع الزم، حمايت از   دوم، بر انگيخت
ــاركت كليه بخش هاى جامعه اروپاى غربى  مش
ــت هاى بهبود كيفيت و ارتقاى فرهنگ  در فعالي

كيفيت. 
ــزه بزرگ كيفيت  ــز كيفيت اروپا و جاي  جواي
ــاد مديريت  ــط بني ــال 1991 توس ــا، در س اروپ
ــازمان كيفيت اروپا و  كيفيت اروپا و با حمايت س
كميسيون اروپا ارائه گرديدند. اين بنياد مسئول 
مديريت تأمين بودجه جوايز است. براى دريافت 
ــازمان بايد اثبات كند كه رويكرد آن به  جايزه، س
ــت كيفيت فراگير به حد قابل مالحظه اى  مديري
ــترى هاى آن، كاركنانش  در تأمين انتظارات مش
ــاير اشخاص ذينفع طى چند سال مؤثر بوده  و س

است [9]. 
شكل2,1 الگوى كيفيت اروپا همراه با امتيازها

فرآيندها، 
محصوالت 
و خدمات

رهبرى كاركنان نتايج كاركنان

نتايج مشتريان نتايج 
كليدى

توانمندسازهانتايج

يادگيرى، خالقيت و نوآورى

نتايج جامعه

استراتژى

شراكت ها و منابع
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ــاى اروپايى براى ارتقاى رضايت  ــازمان ه ــت. هدف از آن ترغيب و كمك به س ــن جايزه يك جايزه منطقه اى اس اي
ــازمان بر جامعه و نتايج كسب و كار، همچنين حمايت از تالش هاى مديران اروپايى براى  ــترى، تأثير س كاركنان، مش

شروع مديريت جامع كيفيت و دستيابى به مزيت رقابتى در سطح جهان است [10].
جايزه كيفيت اروپا بر اساس الگوى بيان شده در شكل1,2 است، اين الگو نشان مى دهد كه رضايت مشترى، رضايت 
كاركنان و تأثير مثبت بر اجتماع از طريق رهبرى به منزله نيروى محركه خط مشى و راهبرد و كار مى باشد. تقسيم 
روشنى ميان عوامل توانمندسازى و نتايج، با 50 درصد اهميت داده شده به هر يك از دو بلوك، ويژگى متمايز كننده 

جايزه بزرگ كيفيت اروپا است. 
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4,1
كيفيت در اياالت متحده امريكا

پروفسور جوران، همچنين درباره تاريخ كيفيت در اياالت متحده امريكا معتقد است:
ــدند و اياالت متحده مستقل را ايجاد كردند. اقتصاد داخلى توسط  ــينان از حاكمان اروپايى جدا ش در اواخر قرن هجدهم، مهاجرنش
قوانين حاكم بر حركت كاال در تجارت بين ايالتى هماهنگ گرديد. اين قوانين از مشكالت ذاتى تردد در مرزهاى ملى مانند گذرنامه، 
ــد كه  ــورهاى اروپايى را آزار مى داد، اجتناب كرد. فقدان چنين موانعى باعث ش دفاتر گمركى، عوارض وارداتى و غيره، كه قرن ها كش
اياالت متحده بازار متحد مشتركى به وجود آورد و تبديل آن را به ابر قدرت اقتصادى تسهيل كند. با صنعتى شدن مستعمرات، آنها از 
ــرى، كه در زادگاه اروپايى آنها حاكم بود، پيروى كردند. كارآموزان حرفه اى ياد گرفتند تا به عنوان صنعتگر كار كنند.  ــوم صنعتگ مفه
دستيابى به كيفيت از مهارت هاى اصلى بود كه كار آموزان آن را مى آموختند. نيروى عمده تضمين كيفيت محصول، شكل روستايى 
ــى محصول و  ــد. در كارگاه هاى بزرگ و كوچك، نوعى بازرس ــتقيم با كاربران روبرو مى ش جامعه بود كه صنعتگر در آن به طور مس
ــتادكار انجام مى شد كه تضمين كننده مناسب تري براي كيفيت به شمار مي رفت. گاهي استادكار وظيفه  ــط اس مميزى فرآيند، توس
ــد، اياالت  ــى را به يك بازرس واگذار مى نمود. هنگامى كه انقالب صنعتى نيمه قرن نوزدهم از اروپا به اياالت متحده صادر ش بازرس
ــتادان، سرپرست  ــيارى از اس ــدند و بس ــيارى از صنعتگرها به كارگران كارخانه تبديل ش متحده مجدداً از روش اروپا پيروى كرد. بس
ــط مهارت هاى استادان كه با مميزى هاى نظارتى يا بازرسى بخش  ــدند. كيفيت مانند قبل تضمين مى گرديد، يعنى توس كارخانه ش
ــتم مديريت علمى تيلور12 گرويدند. مفهوم پايه اين  ــيارى از شركت هاى اروپايى به سيس ــد. در اواخر قرن نوزدهم بس ها كامل مى ش
ــاخت كه نقش  ــش قابل مالحظه اى را در بهره ورى، امكان پذير س ــزى، از اجرا بود. اين جدايى، افزاي ــازى طرح ري ــتم، جدا س سيس
ــت. صنعت امريكا طى جنگ جهانى دوم، با ميزان زيادى از توليد  عمده اى در تبديل اياالت متحده به رهبر بهره ورى در جهان داش
ــتفاده كردند، مواجه گرديد، اما سيستم اصلي مديريت كيفيت  ــرفته اس ــيارى از آنها از فناورى جديد و پيش محصوالت نظامى، كه بس

بدون تغيير باقى ماند. 
ــى  ــرد و نتيجه آن را در يك زنجيره متوالى به واحد بعدى ارائه مى داد. در پايان، بازرس ــئوليت خود را اجرا مى ك ــر واحدى مس ه
ــى و آزمون اضافى  ــوب و بد را از يكديگر مجزا مى كرد. كارفرمايان نظامى، تضمين كيفيت خود را عمدتاً از طريق بازرس ــون، خ و آزم
تأمين مى كردند. آنها مفهوم الزامى كردن سيستم كيفيت براى پيمانكاران را مدتى طوالنى پس از جنگ جهانى دوم به وجود آوردند. 
بحران كيفيت امريكا در پايان دهه 1970 به ابعاد عمده اى رسيده بود. اين بحران توجه قانونگذاران و مديران را به خود جلب كرد و 
ــط رسانه هاى گروهى منعكس مى گرديد. طى دهه 1980، تعداد بسيارى از شركت هاى غربى، ابتكاراتى را  ــته اى توس به نحو برجس

براى برخورد با بحران كيفيت آغاز كردند. اين ابتكارات به طور عمده بر سه راهبرد به شرح زير تمركز مى كردند:
تشويق: بعضى مشاوران راه حل گسترده اى را مبنى بر تشويق نيروى كار به عدم ارتكاب اشتباه يعنى «درست انجام دادن كار در 
ــاده انگارانه براى مديرانى كه ابتدا فكر مى كردند علت اصلى مشكالت كيفيت آنها، بى  ــتين بار» پيشنهاد كردند. اين رويكرد س نخس
دقتى و بى توجهى نيروى كار است، بسيار قانع كننده بود، غافل از اينكه در حقيقت بيشتر مشكالت كيفيت در فرآيندهاى مديريتى 

و فناورى ريشه داشتند. اين رويكرد به وقت خود و پس از اينكه تفرقه هاى بسيارى ايجاد كرد، كنار گذاشته شد.
آموزش در روش هاى آمارى: تعداد بسيارى از شركت هاى امريكايى طى دهه 1980، آموزش كاركنان خود را در كاربرد روشهاى 
آمارى براى حل مشكالت كيفيت در دستور كار خود قرار دادند. براى اين آموزش ها، اصطالح «كنترل فرآيند آمارى13» ابزار مفيدى 
بود. آموزش قبل از اينكه مشكالت كيفيتى خود را شناسايى و اهداف كيفيتى خود را تعريف كرده باشند، انجام مى شد. در حقيقت، 

كاركنان قبل از اينكه بيمارى ها شناسايى شده باشند، در مورد درمان ها آموزش مى ديدند. 
ــاوره اى، يعنى مؤسسه جوران، مجموعه اى نوار ويديويى با عنوان «جوران و بهبود كيفيت»  ــركت مش بهبود پروژه به پروژه: يك ش
ــدند و بعضى از آنها بهبودهاى قابل توجه كيفيتى به دست  ــط شركت هاى بسيارى آزمايش ش ــر كرد. اين نوارها توس را تهيه و منتش

The Taylor System-16
Statistical Process Control -17
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ــط مديران ارشد  ــخصى توس ــتند. متغير تعيين كننده در اين زمينه، ميزان رهبرى ش آوردند، در حالى كه بعضى ديگر موفقيتى نداش
بود. در پايان دهه 1980، فرآيند بهبود تشريح شده در آن نوارهاى ويديويى به صورت الگوى پايه درآمد و اكثر شركت ها آن را مورد 

استفاده قرار دادند. 
در بازانديشى، ابتكارهاى كيفيتى دهه 1980 بسيار دلسرد كننده بودند و اكثر آنها به هدف خود نرسيدند. بعضى از آنها نتايج منفى 
ــرفت هاى بالقوه را از دست دادند. علت نتايج ضعف بيشتر به انتخاب  ــال هاى متعدد پيش ــركت ها، س توليد كردند، به اين نحو كه ش
ــط مديران  ضعيف راهبردها و اجراى ضعيف راهبردهاى معتبر بر مى گردد. اين وضعيت به نوبه خود از محدوديت هاى رهبرى توس
ارشد، كه فاقد آموزش و تجربه در مديريت كيفيت بودند، نشأت مى گيرد. به نظر بعضى ناظران، بيشتر تجربه هاي آموخته شده طى 
ــركت هاى ژاپنى  ــدند. تا دهه 1980، آينده اياالت متحده تيره و تار بود. ش دهه 1980 مربوط به كارهايى بودند كه نبايد انجام مى ش

ــا محصوالتى كه كيفيت و ارزش  ــا موفقيت، بازار امريكا را ب ب
ــت جامعه نيز به  ــتند، تسخير كرده بودند. برداش برترى داش
نيرويى تبديل شده بود كه به آن شركت هاى امريكايى كه در 

ابراز واكنش كند بودند، زيان بيشترى وارد مى كرد [11]. 
يكى از مهمترين و پركاربردترين اختراعات بشرى، نوعى 
ــاعت فانوسى است كه در شكل 3,1 آورده شده است و  س
ــد. بنا به گفته  ــاخت آن مربوط به دهه 1690 مى باش س
ــتيابى به كيفيت محصوالت توليدى  پروفسور جوران، دس
ــن دوره از مهارت هاى اصلى كارآموزان و صنعتگران  در اي
ــول عظيمى در آن  ــمار مى آمد. اين اختراع كه تح به ش
ــون در موزه تاريخ علم نگهدارى  دوره ايجاد كرد، هم اكن
مى شود و يادآور وجود صنعتگران و استادكارانى است كه 

وظيفه بازرسى محصول را برعهده داشتند. 
ــال 1987 در آمريكا  ــزه ملى مالكوم بالدريج در س جاي
ــى از صاحبان  ــود آورندگان آن گروه ــود آمد. به وج بوج
ــمندانى بودند كه درك درست  ــاوران و دانش صنايع، مش
ــتند. اين جايزه  ــى از مديريت كيفيت جامع داش و عميق

اهداف زير را دنبال مى كرد: 
 كمك به بهبود عملكرد وتوانايى ها

ــهيل انتقال و تبادل بهترين عملكردها بين   تس
سازمان هاى امريكايى

 استفاده از آن به عنوان ابزارى براى درك و مديريت عملكرد، برنامه ريزى، آموزش و ارزشيابى [12]. 
ــدند. بحران فزاينده كيفيت،  در اوايل دهه 1990، بعضى نيروهاى پر قدرت براى تقويت بهبود، با يكديگر متحد ش
ــوم بالدريج، آگاهى از موضوع را افزايش داده بود. خود  ــد جوايز كيفيت، به ويژه جايزه ملى كيفيت مالك همچنين رش
ارزيابى در مقايسه با معيارهاى بالدريج به بسيارى از شركت ها در شناسايى نقاط قوت و ضعف خود كمك كرد. نتايج 
ــركت هاى نمونه، تمايل براى رسيدن به نتايج مشابه را برانگيخت. شركت هاى نمونه از تأمين  ــت آمده توسط ش بدس
ــرى دادند.  ــته ها را در كل زنجيره عرضه تس ــتار كيفيت بهتر بودند و تأمين كننده ها اين خواس كنندگان خود خواس
ــتيابى به كيفيت جهانى بود. نيروى  ــن كننده ها كاهش يافت و آزمون عمده براى بقاى تأمين كننده، دس ــداد تأمي تع
ــرفت فزاينده مديران ارشد امريكايى بود كه طى چندين دهه از كاركرد كيفيت فاصله گرفته و  ــد ديگر، پيش رو به رش
مديريت كيفيت را به مديران كيفيت خود واگذار كرده بودند. در نتيجه، مديران ارشد به معناى واقعى از نحوه مديريت 
ــدند. ابتدا، ناآگاهى  ــد ناچار به اقدام ش ــد، مديران ارش كيفيت بى اطالع بودند. هنگامى كه بحران كيفيت عميق تر ش

شكل3,1 ساعت فانوسى، ساعت رو ميزى سنتى1690؛ موزه 
تاريخ علم، آكسفورد
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ــدند، ناآگاهى آنها خاتمه  ــنا ش آنها به انتخاب راهبرد هاى ضعيف منتهى گرديد، اما هنگامى كه با مديريت كيفيت آش
ــا هنوز نيروى قدرتمندى باقى  ــركت هاى نمونه، درس هايى آموختند. ام ــتباهات خود و همچنين از ش يافت و از اش
ــويق براى «خريد كاالى امريكايى». بيشتر امريكايى ها ترجيح مى دهند كه در شرايط يكسان  ــت، يعنى تش مانده اس
كاالى امريكايى بخرند. طى دهه 1960 و 1970 ساير مسائل برابر نبودند، در نتيجه، تبليغ براى خريد جنس امريكايى 
ــطح باالى كيفيت را تشويق مى كرد، افزايش  ــد. نيروى ديگرى كه س مقهور كيفيت و ارزش باالتر محصوالت ژاپنى ش

اهميت كيفيت در ذهن مردم بود [13].
ــت، به عنوان مثال در انگلستان اين  ــورهاى مختلف با عناوين متفاوت بكار برده شده اس ــتانداردهاى ايزو 9000 در كش ــرى اس س

استاندارد تحت نام BS5750 و در جامعه اروپا با نام EN29000 شناخته مي شوند.
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5,1
كيفيت در ژاپن

قبل از جنگ جهانى دوم، معرفى كنترل كيفيت از سوى اياالت متحده امريكا به تحقيقات ژاپن درباره كاربرد كنترل 
كيفيت نوين محدود بود. كيفيت محصوالت ژاپن در قياس با سطوح بين المللى ضعيف بود. اين محصوالت ضعيف با 
ــدند و تداوم فروش آنها مشكل شده بود. در ميان استثناها، محصوالت متعلق  ــيار پايين فروخته مى ش قيمت هاى بس
ــتر بدون كاربرد موفق فنون توليد انبوه، براى مصارف نظامى توليد  ــركت ژاپنى بودند، كه بيش به فناورى باالى چند ش

مى شدند [14].
ژاپنى ها بعد از جنگ دوم جهانى براى رسيدن به اهداف ملى به جاى راه هاى نظامى به كسب و كار روى آوردند. 
سازنده هاى عمده كه بيشتر به توليد نظامى مشغول بودند، به توليد محصوالت غير نظامى دست زدند. مشكل اصلى 
ــود كه در نتيجه صادرات  ــهرت ملى عرضه كاالهاى نامرغوب ب ــن محصوالت در بازارهاى بين المللى، ش ــروش اي در ف
ــراى بهبود كيفيت محصوالت  ــگ دوم جهانى به وجود آمده بود. ژاپنى ها ب ــا كيفيت ضعيف قبل از جن ــى ب محصوالت
ــاد انقالب كيفيت موفق در ژاپن به  ــاى متعددى را در پيش گرفتند، چند مورد از آن راهبردها در ايج ــود، روش ه خ

شرح زير بوده اند:
 مديران ارشد شخصاً مسئوليت رهبرى انقالب كيفيت را به عهده گرفتند.

 آنها تمام سطوح و كاركردهاى سلسله مراتب را در مورد نحوه مديريت كيفيت آموزش دادند.
 متخصصان را در مورد تكنيك هاي كنترل فرآيند آمارى آموزش دادند.

 بهبود كيفيت را با سرعت انقالبى و پيوسته به عهده گرفتند.
 وسايل مشاركت نيروى كار در كنترل و بهبود كيفيت را فراهم كردند.

ــكيل و به يكى از مراكز فعاليت هاى كنترل كيفيت  ــان ژاپنى14 در آوريل 1946 تش ــمندان و مهندس اتحاديه دانش
ژاپن تبديل شد [15].

ــد و در همين زمان در ژاپن تنها به  ــي كاوا» پيشنهاد ش ــط دكتر «ايش ــط دهه 1950 تضمين كيفيت، توس از اواس
ــركت، كنترل كيفيت آماري اجرا شود. در سال  ــد كه در آن ش ــتاندارد صنعتي ژاپن داده مي ش محصوالتي عالمت اس
ــان ژاپن، از دكتر دمينگ براي ارائه سمينار و سخنراني دعوت كرد. وي در طي  ــمندان و مهندس 1950 اتحاديه دانش
ــبب اين اتحاديه در  ــريح نمود. به همين س دهه 1950 چندين بار از ژاپن ديدار كرد و افكار خود را براي ژاپني ها تش
ــت  ــطح كيفيت صنعت ژاپن ايجاد نمود [16[. او در دوره هاى هش ــال 1951 جايزه دمينگ را با هدف افزايش س س
ــمينارهاى كنترل كيفيت براى مديران ارشد كه در چند شهر بزرگ در ژاپن  ــان و س روزه كنترل كيفيت براى مهندس
ــركت كننده هاى ژاپنى كمك كرد كه اهميت  ــخنرانى كرد. سخنرانى هاى وى در اين سمينارها به ش ــد، س برگزار ش
ــتى و كمك هاى دمينگ به ژاپن، بنا  ــپاس از دوس كنترل كيفيت آمارى را در صنايع توليدى درك كنند. به منظور س
ــمندان و مهندسان ژاپنى در سال 1951 جوايز كيفيت دمينگ براى تشويق كنترل كيفيت  ــنهاد اتحاديه دانش به پيش

در ژاپن ايجاد شد. 
اين اتحاديه به منزله دبيرخانه كميته جايزه كيفيت دمينگ عمل مى كند. اين جوايز شامل جايزه دمينگ و جوايز 
كاربردى دمينگ هستند. جايزه نخست همه ساله به شخصى داده مى شود كه كمك هايش در زمينه تحقيقات نظرى 
ــت. در ضمن، كسانى كه استفاده از روش هاى آمارى را در صنايع  ــته بوده اس و كاربرد عملى روش هاى آمارى، برجس
ــتند. جايزه كاربردى دمينگ همه ساله به شركت هايى (شامل  ــرايط هس ترويج كنند نيز براى دريافت جايزه واجد ش
ــترده در شركت بر  ــات دولتى) يا بخش هايى كه بارزترين بهبود عملكرد را از طريق اجراى كنترل كيفيت گس مؤسس
ــود. جايزه كاربردى دمينگ انگيزه پر قدرتى براى شركت  ــت آورده اند، اعطا مى ش ــاس كنترل كيفيت آماري بدس اس

 Establishment of the Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSE)-18



23تاريخ مديريت كيفيت ايران

هاى ژاپنى در ترويج و دستيابى به فعاليت هاى كنترل كيفيت را فراهم مى كند [17]. در همين سال دكتر فيگنباوم 
كتابي تحت عنوان «كنترل كيفيت فراگير» منتشر كرد و با تحولي در نگرش كيفيت، كنترل كيفيت جامع را جايگزين 
كنترل كيفيت آماري نمود. در سال 1954 اتحاديه مهندسان ژاپن از دكتر جوران براي سخنراني در سمينار مديريت 

كنترل كيفيت دعوت كرد. 
وي براي اولين بار كنترل كيفيت را از ديدگاه مديريت مطرح كرد و آن را به عنوان ابزاري براي مديريت بر شمرد. 

بدين ترتيب زمينه تغيير كنترل كيفيت آماري به كنترل كيفيت فراگير فراهم شد [18].
فعاليت هاى كنترل كيفيت در صنايع ژاپن طى دهه 1960 به موارد زير توسعه يافتند:

 ايجاد خط مشى مديريت ارشد درباره كيفيت و طرح دراز مدت كنترل كيفيت كل سازمان براى تحقق اين 
خط مشى

 معرفى مفهوم و فنون كنترل كيفيت در توسعه محصول جديد
 ايجاد سيستم تضمين كيفيت و پوشش كل شركت

 ايجاد مميزى هاى كنترل كيفيت
ــركت  ــترش فعاليت هاى كنترل كيفيت براى گنجاندن فعاليت هاى فروش و بازاريابى نمايندگى ها، ش  گس

هاى بازرگانى، مغازه ها و فروشگاه ها و ديگر موارد.
جوران در سال 1981 سه ويژگى از فعاليت هاى كنترل كيفيت در صنايع ژاپن را كه موجب انقالب كيفيت شدند، 

به شرح زير بيان مى كند:
 برنامه وسيع آموزشى درباره كيفيت

 برنامه هاى ساالنه بهبود كيفيت
 رهبرى مديريت ارشد در كاركرد كيفيت [19].
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6,1
كيفيت در چين

پروفسور جوران، در كتاب خود همچنين در مورد كيفيت در چين از دوران باستان و كاربرد مفاهيم استانداردسازى 
وزن ها و اندازه ها به منظور اعمال كنترل كيفيت يكسان در تمامى صنايع، شرح مفصلى را ارائه داده است كه بخشى 

از آن را در ذيل آورده ايم:
ــامل حرفه هاى مختلف مانند متالورژى،  ــازمان ش ــتى كه در آن، س ــتان، مديريت كيفيت فقط در مورد صنايع دس در دوران باس
خودروسازى، كشتى سازى، نساجى و چرم سازى، سفالگرى و نجارى، ساخت سالح، ابزار موسيقى و معمارى مطرح بود، به كار برده 
ــتند: 1. محتوا 2. محدوديت ها 3. درس  ــتم باستانى مديريت كيفيت به اين شرح هس ــه جنبه اساسى جالب توجه سيس ــد. س مى ش

هايى براى آينده.
در مورد سيستم مديريت كيفيت چين چهار نكته اساسى را مى توان ذكر كرد:

 سيستم مديريت كيفيت چين از زمان هاى قديم بر پايه مفهوم روشنى از كيفيت پايه گذارى شده بود. در سال 403 قبل از ميالد 
در كتاب «سوابق بازرسى كار» چنين نوشته شده است:

«ملكوت همراه با زمان، همراه با زمين، انرژى، مواد همراه با زيبايى و كار همراه با يكديگر در آميزيد و كيفيت را به دست آوريد.» 
ــيار است، همراه با نحوه كاربرد مفهوم تقسيم كار و همكارى و همچنين مدير، در  ــخيص اين امر كه كيفيت نتيجه عوامل مؤثر بس تش

كاركرد كارگاه هاى بعدى منعكس شده است.
 سيستم آموزش توجه كاملى به آموزش و مراقبت از كارگر ماهر مبذول مى داشت. در سيستم فئودالى با كارگران چين به صورت 
طبقه كارگر به نحو مناسبى رفتار نمى شد و آنها هرگز از مرتبه بااليى برخوردار نبودند، در واقع درطى سلطنت خاندان هاى اوليه، 
ــى كيفيت محصوالت و تحقيق در مورد فن و مهارت آنها از كارگاه هاى  صنعتگرها برده بودند، ولى به هر حال، امپراتور براى بازرس

آنان بازديد مى كرد.
ــان كرد، سلطنت هاى بعدى براى اعمال و اتخاذ  ــتم اندازه شناسى را در چين يكس ــتين امپراتور «كوين» سيس  از زمانى كه نخس
ــور امكان  ــانى را در تمام صنايع كش ــتاندارد متحد اوزان واندازه ها، قوانين و مقرراتى وضع كردند، كه اعمال كنترل كيفيت يكس اس
پذير مي ساخت. كاربرد مفهوم استانداردسازى از ابزار اندازه گيرى فراتر مى رفت و به محصوالت صنعتى و روش هاى توليد همراه 
ــتين امپراتور كوين دفن شده است، در  ــفالينه مشهور «تراكوتا» كه در مقبره نخس ــترش مى يافت. آثار س با قابليت جايگزينى گس
ــكل 4,1 نمونه اي از نوعي قالب، براي توليد انبوه و با يك اندازه استاندارد را  ــكيل نگرديده است. ش ــده تش واقع از قطعات مونتاژ ش

نشان مي دهد.
ــتبد مركزى، سيستم كنترل كيفيت متمركزى را در كل فرآيند توليد صنايع  ــلطنت خاندان «ژو» به بعد، حكومت مس  از زمان س
دستى برقرار كرده بود. براى مديريت سازمان هاى خاصي كه مسئول امور مختلف توليدى بودند، از سطح وزارتخانه تا سطح كارگاه 
ــئول كيفيت محصول بودند. به اين  ــد. اين مقامات همراه با صنعتگران، مس ــتفاده مى ش هاى محلى، از مقامات دولتى ويژه اى اس
منظور، تدبير منحصر بفردى شامل «نام صنعتگران و مقامات دولتى»، از زمان سلطنت خاندان ژو به كار گرفته شد و در زمان دولت 
ــبى مجازات مى  ــدى نيز ادامه پيدا كرد. اگر فردى محصولى با كيفيت نازل توليد مى كرد، قابل رديابى بود و به نحو مناس ــاى بع ه
گردد. براى برقرارى انصاف و عدالت، سيستمى براى بررسى محصول، شامل كار در جريان، گشت زنى و بازرسى نهايى به كار گرفته 
شد. روش بازرسى با نمونه گيرى، ابداع گرديد و به منزله بخشى از سيستم، مورد استفاده قرار گرفت. مديريت كيفيت چين، گرچه 

در روزهاى اوليه نسبتاً ابتدايى بود اما در توسعه هاى بعدى، كامًال نظام مند و كارآمد گرديد.
ــيس شد، كار اصلى آن، استفاده كامل از بقاياى صنايع محقري بود كه پس از  ــال 1949 تأس هنگامى كه جمهورى خلق چين درس
ــور و مردم بود. تمام كارخانه هاى متعلق به بخش خصوصى، ملى و به  ــتر جهت رفع نيازهاى كش جنگ داخلى براى توليد هر چه بيش
شكل صنايع دولتى سازماندهى شدند. نحوه اداره اين كارخانه هاى جديد، معضلى را پديد آورده بود. تجربه اى براى پيروى، درس هايى 
براى يادگيرى و پايه علمى براى مراجعه وجود نداشت. تنها نكته قابل اتكا، كارگران كارخانه بودند كه به تازگى آزاد شده و مملو از شور 



25تاريخ مديريت كيفيت ايران

و شوق توليد بودند. سازمان جديدى مورد نياز 
بود و الزم بود تا مفاهيم جديدى براى كيفيت و 
بهره ورى مطرح شوند. با پايان جنگ كره، چين 
ــال 1953 نخستين برنامه 5 ساله خود را  در س
ــت زيربناى  آغاز نمود. قبل از هر كار، مى بايس
ــدن پيرامون 156 پروژه عمده  اوليه صنعتى ش
ــوروى به وجود آيد.  ــا كمك اتحاد جماهير ش ب
مديريت و فناورى الزم توسط هزاران متخصص 
ــاور در  ــوروى به صورت مش ــاد جماهير ش اتح
ــاختمانى صنعتى به چين  ــايت هاى س تمام س
ــال 1957، صنايعى كه  ــد. تا پايان س آورده ش
چين هرگز نداشت، مانند خودروسازى، هواپيما 
ــزات توليد برق و  ــين ابزار، تجهي ــازى، ماش س
ــت آميزى  ــه نحو موفقي ــاژى، ب ــاى آلي فوالده
ــده بودند. در اين دوره بود كه طرح  تأسيس ش
ــه صورت فعاليتى نظام  كلى مديريت كيفيت ب
مند و علمى براى نخستين بار پيشنهاد شد. از آن تاريخ به بعد، مديريت كيفيت تأثير فوق العاده اى بر مراحل بعدى توسعه اقتصادى 
ــله مراتب صنعتى، اعم از دولتى و كارخانه الزم بود تا  ــت. با پيروى از تجربه اتحاد جماهير شوروى، رئيس هر سلس ــته اس چين گذاش
ــتمي مشهور به «يك رئيس واحد» به دوش بكشد. گرچه سيستم «رئيس واحد»، توجه  ــئوليت و رهبرى مطلق را در سيس تمامى مس
ملى به اجراى كليه وظايف توليد مبذول مى كرد، به علت غفلت در مديريت آزادمنشانه و در نتيجه، جلوگيرى از «ابتكارات» كارگران 

مورد انتقاد قرار داشت. رهبرى متمركز سبك شوروى در سال 1961 منسوخ شد و رهبرى بر پايه توافق آرا جانشين آن گرديد. 
طى نخستين سال هاى جمهورى خلق چين، اين كشور به 6 بخش بزرگ ادارى تقسيم شده بود. هر بخش دولت مستقل خود را 
ــال هاى 1952-1954 دولت مركزى به تدريج بخش هاى ادارى را از ميان برداشت و مديريت صنعتى يكپارچه خود را  ــت. در س داش
براى پيشبرد جدى تر برنامه 5 ساله تقويت كرد. وزارتخانه هاى صنعتى بازسازى و با قدرت كامل و مسئوليت مديريت تقويت شدند. 
كارخانه هاى دولتى تحت مديريت مستقيم و دقيق وزارتخانه ها كه هر يك بخشى براى نظارت فنى و كيفى داشتند، قرار گرفتند. در 
ــهرى نيز دفاتر منطقه اى صنعتى و بخش هاى ذيربط براى اجراى مديريت نظارتى تفويض شده از سوى  ــطح مديريت استانى و ش س
ــدند. عالوه بر مقامات محلى و مركزى، كميسيون اقتصادى كشور براى ايجاد اصول وخط مشى هاى مديريت  ــكيل ش وزارتخانه ها تش
ــد. اين روش اجراى مديريت كيفيت در  ــيس گردي ــت و هماهنگى مديريت كيفيت وزارتخانه هاى مختلف و مقامات محلى تأس كيفي

مؤسسات محلى از دولت مركزى تا سطح كارخانه بود و در تمام دوره اقتصاد برنامه ريزى شده چين، بر قرار ماند. 
ــازى «مقرراتى را براى كار بخش بازرسى» و همچنين «مقرراتى را براى توليد آزمايشى  ــين س ــال 1953، وزارت صنعت ماش در س
ــطح وزارتخانه و هم در سطح كارخانه بنا نهادند.  ــاس مديريت كيفيت را هم در س محصول جديد» صادر كرد، كه به اتفاق يكديگر اس
ــت قرار گرفته بود، نظارت فنى سبك اتحاد جماهير شوروى را نيز در بر مى گرفت. اين  ــى در مقام نخس گرچه در اين مقررات، بازرس
نظارت با مشخصات و طراحى محصول آغاز مى گرديد و به سوى مشخصات و طراحى فرآيند پيش مى رفت. تجاوز قدرت هاى بزرگ 
ــتم هاى مختلف اندازه شناسى به چين قديم گرديد. از مشكالت چين جديد در صنعتى شدن اوليه، وضعيت  ــدن سيس موجب وارد ش
آشفته اندازه شناسى بود. با ايجاد صنايع و كارخانه هايى كه يكى پس از ديگرى ساخته مى شدند، مقامات ادارى احساس كردند كه 
ــال 1954، اين مقامات، بخش هاى ويژه اندازه شناسى و استانداردسازى را در كارخانه  ــازى سيستم، مهم است. در آغاز س ــان س يكس
ــدند، افراد با صالحيت آموزش داده شدند و در سال 1957 سيستم اندازه  ــيس كردند. تجهيزات اندازه گيرى و آزمون نصب ش ها تأس
ــروع به شكل گرفتن در كارخانه هاى دولتى كرد. شوراى دولتى، دفتر دولتى اندازه شناسى را در سال 1955 براى يكسان  ــى ش شناس

سازى و اداره اندازه شناسى در سطح ملى ايجاد و در سال 1959 فرمانى را مبنى بر اتخاذ سيستم اندازه گيرى متريك صادر كرد. 

شكل4,1 نمونه اى از يك قالب و توليد انبوه در ريختگرى و اهميت آن در بهره وري
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ــدن روح خود  ــد. اين كار موجب برانگيخته ش ــوروى به طور ناگهانى قطع ش ــال 1960 روابط ميان چين و اتحاد جماهير ش در س
ــروع به تغيير مديريت بر اساس توافق آرا كرده بودند. لذا  ــال 1959 بعضى كارخانه ها به طور آرام ش ــد. در س اتكايى در مردم چين ش
ــور شركت آهن  ــتورالعملى را به نام «منش ــت، دس در مارس 1960 براى تأييد و حمايت از اين جنبش، كميته كنترل حزب كمونيس
ــتورالعمل بر رهبرى هماهنگ از طريق همكارى نزديك كارگران و مديريت تأكيد مى كرد. اين  ــان» منتشر كرد. اين دس و فوالد آنش
ــپتامبر سال 1961 ــت در س ــويق جنبش كلى نوآورى و اصالحات مديريتى گرديد. كميته مركزى حزب كمونيس ــور موجب تش منش

ــال هاى قبل  ــعه اقتصادى و روش هاى مديريتى س «هفتاد مورد مقررات مربوط به صنايع» را كه حاصل تجربيات مثبت و منفى توس
ــى هاى  ــتين جمع بندى از بررس ــر كرد. اين مقررات، اصول مديريت صنعتى مورد اجرا را ارائه مى دادند. آنها در واقع نخس بود، منتش
مديريت اقتصاد سوسياليستى بودند و نفوذ گسترده اى در سال هاى بعدى داشتند. با پيشروى از بازرسى محصول به كنترل فرآيند، 
ــخصات محصول،  ــكالت كيفيت و موضوعات مرتبط با آن، مانند مش ــى و كارگران براى بحث در مورد مش ــان فن ــت، كارشناس مديري
ــات كارشناسان توانستند داده ها و مواد دست  ــتانداردهاى كار و هزينه هاى توليد گرد هم آمدند. در اين جلس نگهدارى تجهيزات، اس
اول را در كارگاه ها به دست آورند و كارگران توانستند با هماهنگى با مديريت كار كنند. به ترتيب، شناخت كنترل كيفيت جديد به 
تدريج رشد كرد. وزارت ساخت ماشين آالت در سال 1964 تصميم گرفت كنترل فرآيند را از طريق مطالعات قابليت فرآيند در تمام 

كارخانه ها ترويج نمايد.
انقالب فرهنگى در اكتبر 1976 به پايان رسيد و پس از آن، تالش هاى بسيارى براى ايجاد نظم دوباره از ميان هرج و مرج ناشى از 
آن دوره ده ساله به عمل آمد. سازمان هاى دولتى به تدريج مستقر و مستحكم شدند. كارخانه ها نظم توليد معمول و رهبرى مناسب 
خود را گام به گام باز يافتند. در آوريل 1977 شوراى عالى كشور يك كنفرانس ملى صنعتى را برگزار كرد، كه در ميان مطالب ديگر، 
ــد. هدف از اين برنامه، برانگيختن آگاهى  ــعار «در مورد كيفيت به من اعتماد كن» ترويج نماي ــم گرفت برنامه اى اصلى را با ش تصمي
ــت از آنها براى ثبت نام خود روى محصوالت خويش، معيارى بسيار شبيه به  ــئوليت در كارگران و درخواس ــاس مس از كيفيت و احس
ــت،  ــد، بود. از آن پس، اين جنبش به صورت مديريت عادى تيمى كارخانه، تكامل پيدا كرده اس ــلطنت اعمال مى ش آنچه در دوره س
ــد.  يعنى هنگامى كه تيم با گروهى خوب كار مى كرد و محصوالت با كيفيت ارائه مى داد، با عنوان «تيم قابل اعتماد» اطالق مى ش
ــد، كه نكات عمده آن عبارت بودند از؛ تسهيل رهبرى  ــى گانه مربوط به صنايع» منتشر ش ــرى جديد «مقررات س در آوريل 1978 س
مديريت كارخانه ها و اولويت دادن به كيفيت در كارخانه ها براى اجراى مأموريت هاى توليدى. چين در دسامبر سال 1978، سياست 
«اصالحات و بازكردن در ها به دنياى خارج» را برگزيد. اين سياست، آزاد ساختن اذهان و در عين حال، جستجوى حقيقت را با توجه 
ــايل مربوط به روش هاى مديريتى و مؤسسات مديريتى و همچنين سياست  ــتار آن بود كه مس ــنهاد مى كرد و خواس به واقعيات پيش
هاى اقتصادى با دقت مطالعه و حل شوند. سياست جديد، مردم چين را به شدت تشويق مى كرد كه براى شناخت بهتر دنياى خارج 
و راه بهتر ساخت دوباره كشور خود تالش نمايند. هيأت هاى عالى رتبه دولتى براى يادگيرى فنون مديريتى به ژاپن، اياالت متحده و 
اروپاى غربى فرستاده شدند. آنها همراه خود دانش جديد و هيجانات تازه اى را به چين آوردند. بنا به پيشنهاد يكى از اين هيأت ها، 
ــالهاى 1978 و 1979 تأسيس شدند. مأموريت آنها،  ــركت ها و انجمن كنترل كيفيت چين15به طور جداگانه در س انجمن مديريت ش

ترويج كنترل كيفيت فراگير بين سازمان ها و تأمين خدمات مشاوره اى به سطوح مختلف بخش هاى دولتى بود. 
در سال 1978، شوراى دولتى پيشنهاد متخصصان كيفيت را براى نام گذارى ماه سپتامبر به نام «ماه كيفيت» تأييد كرد، كه طى 
ــازمان هايى كه محصوالت و مديريت آنها داراى كيفيت برجسته اى بودند اعطا مى شد. كنترل كيفيت فراگير  ــى به س آن جوايز نفيس
ــانه هاى عمومى براى اين كار بسيج شدند. براى نخستين بار در سال 1980، يك برنامه تلويزيونى در  ــد و رس ــطح ملى تبليغ ش در س
كنترل كيفيت  ــد. «مقررات موقت اجراى ــكال مختلفى پخش ش ــال هاى بعد به اش مورد كنترل كيفيت فراگير پخش گرديد و در س
ــيون اقتصادى كشور در سال 1980 صادر و كنترل كيفيت فراگير به طور وسيع در سطح كشور منتشر شده  ــط كميس فراگير16» توس
ــور صادر شد و فعاليت هاى حلقه كيفيت  ــون اقتصادى كش ــط كميس بود. در 1983، «مقررات موقت حلقه هاى كنترل كيفيت» توس
ــال 1985، 38000 كارخانه دولتى در صنايع مختلف، كنترل كيفيت فراگير را  ــب و با نفوذى قرار داد. در پايان س را در موقعيت مناس
اجرا كرده و بخش هاى خاصى مسئول اين كار بودند. بر اساس هفتمين برنامه پنج ساله (1986-1990)، كه به طور مكرر بر اهميت 
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ــور، قطع نامه اى را براى بررسى و تقويت كنترل كيفيت فراگير در  ــيون اقتصادى كش و لزوم مديريت كيفيت تأكيد مى كردند، كميس
8200 كارخانه متوسط و بزرگ، طى برنامه 5 ساله صادر كرد. وظيفه سنگين ترويج و تبليغ بر دوش انجمن كنترل كيفيت چين بود. 

به اين منظور، مجموعه جديدى از معيارها، كه بر ايجاد سيستم تضمين كيفيت تمركز داشت، طراحى گرديد [20].
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