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که تحقق این مهم با یک مدیریت قتوی امکتان پت یر متی باشتد .در
سالیان اخیر توجه دولتها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از
گ شته نمایان گشته است .دولتها مایلند بمنظور جلب اعتماد مردم
و افزایش سرمایه اجتماعی ،خدماتی ارائه نمایند که رضتایت متردم و
شهروندان را افتزایش داده و ست ح مشتارکت آنتان را در فعالیتهتای
اجتماعی افزایش دهند .با توجه به اهمیت و نقش کلیدی پروژه های
عمرانی به عنوان یکی از صنعت های مهم کشور ما ضرورت بتاالبردن
کیف یت در اینگونه پروژه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .از ایتن
رو توجه به مدیریت کیفیت موضوعی است که نیاز به توجه بیشتتری
را در پروژه های عمرانی می طلبد .آنچه که در پروژه هتای عمرانتی
بیش از پیش اهمیت دارد توجه به انتظارات کارفرما و رضتایت بهتره
بردار تاسرحد خشنودی استت ] .[1از مشتکالت موجتود در صتنایع
عمرانی که احساس نیاز به سیستم مدیریت کیفیت جامع را به وجود
آورده است میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف) عدم ثبت نتایج و وقایع پروژههای عمرانی ب) کیفیت پایین
اجرای طرحهای عمرانی ج) عدم توجه به ضرورتهای محیط کاری و
نیروی انسانی در طرحهتای عمرانتی د) عتدم وجتود کتار گروهتی و
مشارکت کارکنان در انجام عملیات عمرانی ه) افتزایش هزینتههتا در
صنعت ساخت و ساز به دلیتل دوبتارهکتاریهتا و) وجتود ضتایعات و
حوادث در کارهای عمرانی.[1] .
توجه خاصی که مدیریت کیفیت جتامع بته بهبتود رونتدکاری و
فرآیندها از یک سو و افزایش س ح توانمندسازی نیروی انستانی دارد
و با توجه به مشکالتی که در صنایع عمرانی در این زمینتههتا وجتود
دارد ،م رح کردن مدیریت کیفیت جتامع در صتنعت ستاخت و ستاز
میتواند مفید و حائز اهمیت باشد .اهم منافع ایجاد مدیریت کیفیتت
جامع در صنایع عمرانی را میتوان به شرح ذیل برشمرد:
الف) بهبود مدیریت داخل سازمان .ب) بهبود در فرآینتدکتاری و
مشکلیابی و حل آن ج) مسؤلیتپ یری کارکنان ،کاهش هزینههتا و
افزایش سود .د) رعایت استانداردهای کیفی ه) مشخص شدن ضعف-
ها و نارسائیها و) ایجاد همبستگی گروهی و ارتباطات.[2] .
مزایای پژوهش حاضر میتواند باعث کمک بته متدیران ستازمان
های مرتبط با بخش های دولتی در بهبود به کتارگیری مولفته هتای
مدیریت کیفیت جامع شده و مدیران را در جهت برنامه ریزی آینتده

چکیده
با توجه به اهمیت و نقش کلیدی پروژه های عمرانی به عنوان
یکی از صنعت های مهم کشور ما ضرورت باال بردن کیفیت در
اینگونه پروژهها از اهمیت ویژهای برخوردار است .از این رو توجه به
مدیریت کیفیت موضوعی ست که نیاز به توجه بیشتر را در پروژه
های عمرانی می طلبد .تحقیق حاضر با هدف ارائه الگویی جهت
ارزیابی موانع پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع در پروژه
های عمرانی با استفاده از روش توصیفی و پیمایشی صورت گرفته
است .کلیه مراحل مربوط به تجزیه و تحلیل اطالعات در نرم افزارهای
 SPSSو  Excelانجام گردیده است .یافتههای تحقیق نشان داد که
نبود دانش و تخصص در زمینه مدیریت کیفیت در پروژههای عمرانی
با میانگین رتبه  ...3از نظر اهمیت در اولویت اول قرار دارد .پس از
آن نبود چشم انداز و مأموریت صحیح با میانگین رتبه  2..2و
تغییرات یا جابهجایی زیاد مدیران کلیدی با میانگین رتبه  2.23در
اولویتهای بعدی قرار گرفته و در نهایت کمبود تعهد و مشارکت
کارکنان و مدیران عالی نیز با میانگین رتبه  1...از درجه اهمیت
پایینتری برخوردار میباشد .در پایان نیز راهکارهائی به منظور بهبود
پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع در پروژه های عمرانی
ارائه گردید.
واژه های کلیدی :مدیریت کیفیتت جتامع ،موانتع پیتادهستازی
مدیریت کیفیت جامع ،پروژه های عمرانی
مقدمه
سیر تحوالت اخیر در پتروژه هتای عمرانتی و بخصتوع صتنعت
ساخت و ساز و همچنین بکارگیری تکنولوژی هتای نتوین و فنتاوری
های جدید در این عرصه و تنگاتنگی رقابت های جهتانی و توجته بته
کیفیت خدمات ،نیاز به بکارگیری یک سیستم قوی را متی طلبتد تتا
بتواند محصول یا خدمات ارائه شده را در کمترین زمتان و بتا پتایین
ترین هزینه و باالترین کیفیت به سرانجام برساند .از این رو می تتوان
با قاطعیت به نقش مهم مدیریت کیفیت جامع اشاره کرد و بکارگیری
آن را در پروژه های عمرانی ضروری دانست .بی شک زمتان و هزینته
در کنار کیفیت سه فاکتور کلیدی در پروژه های عمرانی متی باشتند
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