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چکیده
طرح تجدید حیات و هدایت روس ت ا از لحاظ ابعاد اق صتتادی ،ام عا و و زیکی و ی و از مهع رین رستتالت
طرح هادی استت ه در نددسا اییر مررد ترم قرار ررز شده استااما م اسااه این روی رد با ی رری
نالش های روبرو برده استتاما دراین ژووهش ب بررسو ایمنی ساخت و سازهای خارج از محدود
طرح هادی روستتایی و عملکردکمیسیون ماده 99در این ساخت و سازها ژردای یم و ب ه ایج
در یرر ترم دست یاز ایما ا ه ایج بررسو اهراع روایو و ژایایو ژرسشدام و زرضیات ب صررت ش لها و
مداولو ب طرر مخ صتتر ارا رردیدا ه ایج زرضتتیات هشتتا مودهد ه در ستت ا اطعیدا  %59ه تعامو
زرضتتیات تحقیب بجک زرضتتی او  ،مررد تایید موباشتتددا ب هظر مو رستتد ه ب ارریری ایعدو ستتایت بر
عل رد هعیرت تیر ماده  55اثری هداردا ب هظر مو رستتتد ه تخلاات ستتتایت و ستتتاز و هظارت یار از
محدوده طرح هادی روست ایو بر ایعدو ستتای عا اثر دارد و ب هظر مو رستتد ه تخلاات ستتایت و ستتاز و
عل رد هعیریر ماده  55اثر داردا
واژگان کلیدی :ایمنی ساخت و ساز،نظارت،طرح هادی،تخلفات،کمیسیون ماده .99
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 .9مقدمه
ایعدو در محل هار یک ژدیده ژیچیده و مرضرع هگرش ایعدو و عل رد ایعدو در صدعت سایت و ساز ح و
ژیچیده تر از آ استا در یک مامع سرمای محرر ،برای ذیداعا صدعت سایت و ساز ،ب ویوه آههایو ه
در اه های ژاییدو زهجیره تامین قرار دارهد ،تعرهک اهحصاری روی ت عیل ژروژه ها ب مدظرر دس یابو ب
اس اهداردهای هیای و مررد هیاز با حداقل زما و هکید امری ادی استا بدابراین ،ایعدو در درم دوا اهعیت
قرار میگیردا هداش ن اهگیکه در تقریت زرهدگ ایعدو در هر دو س ا سازماهو و ژروژه ای ،ب طرر هلو با ث
ضعف در سرابب ایعدو میشرد و صدعت سایت و ساز را ی و از ی رهاک ترین صدایع در س ا مها مو
سازد  .مدیریت ایعدو با ث بهبرد شایص های عل رد ایعدو در هارراه ها مو باشد ،بدابراین داش ن
روی ردی برای مدیریت ایعدو و سیر م های مدیریت ایعدو با ث ارتقا ایعدو در هارراه های سای عاهو
یراهد شدا (تقو هواد)1951،هر رره سایت و ساز صرزاً در دایل محدوده طرح هادی مصرب طبب ضرابط
و مقررات مددر در بدد  11مجاز برده و سایت و ساز در یار از محدوده طرح هادی معدرع مو باشد.تعامو
ساهدین روس ا ،هلیۀ دس گاههای امرایو دول و و غیر دول و و هع دست اهدرهارا
شروع سایت و ساز و هر رره

عرا روس ایو ،قبل از

علیات سای عاهو در دایل محدودۀ طرح هادی مو بایرت با هعاهدگو

دهیاری و در صررت زقدا دهیاری ،ا ضاء شررای اسالمو طو تقاضای ه بو و ارا مدارک مررد هیاز از
مرمع ذیربط ژرواهۀ سای عاهو یا شداسدامۀ سای عا را ایذ هعایدد.در تعامو سایت و سازها و هلیۀ علیات
سای عاهو در دایل محدودۀ مصرب طرح هادی ر ایت مااد ژرواه سای عاهو صادره ترسط هلی سازهدرا ،
ساهدین ،تعامو دس گاههای امرایو و دیگر دست اهدرهارا

عرا روس ایو الکامو مو باشد (.صر

اسالا)1951،
 .2بیان مسئله
آسیب های هاشو از سایت و سازهای غیرمجازدر دراز مدت مشخص مو شرد اتخریب زمین های هشاورزی
بدو در هظر ررز ن سهم هرل آیدده و سایت و سازهای غیر مجاز بدو هرب ژرواه سایت ،اصلو ترین
مش ل در راب

با سایت سازهای یار از طرح هادی مو باشدااین ژدیده در ندد سا اییر شدت ررز

استاومرد دهیاری های در روس اها ارر ن سرابب طرالهو هدارد اما تا اهدازه ای مرال سایت ساز را تحت
هظارت قرار داده اهدااما باز ی رری نالش های ب هعراه دارداو مرال بعدی ،مرئل ایعدو است ه هعراره
بدلیل سابق حرادث در صدعت سایت و ساز از دیرباز ب طرر نشم ریری مررد ترم محققین برده است و
م العات بریاری در زمید های مخ لف مرتبط با ایعدو صررت ررز استا مرا لو از قبیل :معرزو
اس اهداردهای ایعدو ،بررسو اس اهداردها و قراهین ایعدو و ت بیب آهها با شرایط مرمرد در هشرر ،ارزیابو
ایعدو ب روش های مخ لف با ارا مد ها و نارنرب هایو برای اس ااده در ژروژه های آیدده و رامل
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محی و ای عدو ،بیش ر مررد ترم قرار ررز اهدا تدرع و رر ردرو م العات در زمید ایعدو با مرضر ات
مخ لف با ث شده تا ارا یک مرور ادبیات در این زمید ب ضرورتو تبدیل شرد ه دس رسو ب اطال ات
شای های مخ لف ایعدو در صدعت سایت و ساز برای محققین در آیدده ترهیل رردد(.زهدی و
هع ارا )1959،سایت و سازهای غیرمجاز و بدو برهام در هع ر از یک ده در محدوده روس اهای ییالقو
روا زیادی ژیدا هرده و هیچ نارنرب و برهامهای برای آ تدوین هشده است .در واقع مال ا غیربرمو،
یار از ضرابط طرح هادی روس ایو اقداا ب سای رساز هعرده و با ث ایجاد بازت و هالبد هاهدجار مو شرهد
(.بدراق هوادو هع ارا  )1951،امروزه ساهدا هراحو شهری برای زرار از اهراع آلردریهای زیرت محی و
ه آهها را تهدید می دد ،مو هرشدد تا ژارهای از وقت یرد را در هراحو آراا و ب ر و دست هخررده طبیعو
سپری هددد ( دابر اهو)1935 ،ی و از بارزترین این هراحو ،روس اهای ییالقو هر دد .این روس اها ب دلیل
بریررداری از آب و هرای م برع ،نشم اهداز بدیع ،مدگلهای زیبا ،داش ن مرقعیت مع از رردشگری و
اس راح گاهو ،مررد ترم ساهدا یر از زهدرو ماشیدو شهرها قرار ررز و یاه های دوا یرد را ب
مدظرر رذرا ا وقات زراغت احداث می ددد ه در واقع ژاسخو ب هیازهای شهرهشیدو هرتا(داوود
یاهو .)1952،ازآهجا ه تغییر هاربری اراضو هشاورزی هاشو از رر رش یاه -های دوا هعی راهد تدها ژیامد
این ژدیده در هراحو روس ایو از مدظر هالبدی باشد ،از این رو بریو از مهع رین این اثرات آورده مو شرد
:ایجاد دوراهگو بازت در محیط ،تغییر هرع مصالا و سبک مععاری ،ترسعهو زیکی و روس اها ،تر یا دامد
ی هرهها ،هاهش اراضو م روک ،احاط ی سراحل آبو ،اتصا روس اها ،تغییر نشعاهداز ،ی ر زیبایو
س حو ،بهبرد تأسیرات و تجهیکات ،تغییرات واحدهای هارراهو و شاغال و تغییرات در تعداد واحدهای
مر رهو و تجاری(.ویل و م یرر

9)2111،

ا مهمترین وظیا طرح هادی ،ساما داد ب وضعیت هاربری روس ا و نگرهگو اس ااده از زمین برای
هاربریهای مخ لف استا این طرح ب وضعیت هاربری روس ا هظم موبخشد ،مهات ترسع روس ا ،هحره
اس ااده از اراضو ،هاربریها و ضرابط سایتوساز در طرح هادی مشخص موشرد و در ههایت ،آهچ با ث
ای ال در این برهام شرد ،از هظر ما یک تخلف محررب موشرد و در هعین راس است ه در مهت صیاهت
از مصربات طرح هادی روس ایو ،بدیاد مر ن واحدی را در مجعر اس اهو و شهرس اهو یرد تش یل دادهایم
ه از هیع دوا سا  ،13وظیا ژیگیری تخلاات سای عاهو و رکارش تخلاات ب دس گاههای مرئر ومرد
دار داحا سرا این است ه  :آیا ب ارریری ایعدو سایت و سازهای یار از محدود طرح هادی روس ایو
بر عل ردهعیریر ماده 55در این سایت و سازها تاثیر دارد؟

wall &Mathieson,2006.
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 .9اهداف تحقیق
 تببیین ب ارریری ایعدو سایت و سازهای یار از محدود طرح هادی روس ایو و عل ردهعیریر ماده55در این سایت و سازهاا
اهداف زر و
بررسو ب ارریری ایعدو سایت و عل رد هعیریر ماده 55اتحلیل لل دا هظارت بر سایت سازهای یار از محدوده طرح هادی روس ایو وایعدو سای عا ا شداسایو تخلاات سایت و ساز و هظارت بر طرح های هادی روس ایواارا تشریا مقاوا سازی سای عا ها و عل رد هعیریر ماده 55اکمیسیون 99الهگ درارزیابو ترسع هالبدی در مداطب روس ایو نین مهع رین مش الت و مراهع امرای طرحهای ترسع
هالبدی-زیکی و را شامل ضعف در سیاس گذاری دول و و هبرد اهگیکههای هازو برای ترسع عراهو روس اها،
تقلید از طرحهای شهری و از بین رز ن بازت سد و روس اها ،هعبرد مدابع مالو مهت امرای طرحها و
ژروژههای ترسع هالبدی ،دا ترم هازو ب ترسع مداطب روس ایو و تأهید بیش از حد بر صدع یرازی و
شهرهشیدو ،سد و برد هشاورزی و ش اف درآمدی بین مداطب روس ایو و شهری و ژراهددرو مداطب
روس ایو و مرقعیت مغرازیایو آهها داهر اهد(الهگ. 4)2112،ب مدظرر ملرریری از سایت و سازهای
غیرمجاز در یار از حریم مصرب شهرها و هحره رسیدرو ب مرارد تخلف ،هعیریرهو مرهب از هعایددرا
وزارت هشرر ،قره قضایی و وزارت مر ن و شهرسازی در اس اهداری ها تش یل یراهد شدا هعیریر حرب
مررد و باترم ب طرح مامع (نداهچ طرح مامع ب تصریب هرسیده باشد با ر ایت ماده  4آیین هام ی احداث
بدا در یار از محدوده ی قاهرهو و حریم شهرها مصرب  )1999هربت ب صدور رأی قلع بدا یا مریع معاد
ژدجاه درصد تا ها اد درصد قیعت روز ا یاهو ت عیل شده اقداا یراهد هعرد .بر اساس بدد  99ماده ی 11
اساسدام  ،تش یالت و سازما دهیاری ها مصرب  1931هیأت وزیرا  ،صدور ژرواه برای سای عا هایو ه
در محدوده ی قاهرهو روس ا سای مو شرهد با ر ایت مقررات مددر درآیین هام مربرط ب اس ااده از
اراضو ،احداث بدا و تأسیرات در یار از محدوده ی قاهرهو و حریم شهرها ،مرضرع تصریب هام ی شعاره
 4541مررخ  99/2/22و سایر مقررات از وظایف بخشداری استا در ین حا تش یل ژروهده و ارماع ب
بخشداری برای صدرو مجرز از وظایف دهیاری استا بددهای 1و 2ماده ی  3آیین هام ی مررد اشاره هحره
ی بریررد با سایت و سازهای غیر مجاز را – ن آههایو ه در مراحل شروع و امرا هر دد و ن آههایو ه
علیات سای عاهو آهها ب ژایا رسیده – مشخص سای استا در بدد  1ماده ی  3با ا الا و دریراست سازما
Long et al, 2012
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های ذیربط دول و یا زرماهدارا و بخشدارا  ،اس اهدار دس رر ترقف علیات سای عاهو غیر مجاز را ب ضاب ا
دادرر ری صادر یراهد هردا
اما در مررد بریررد با تخلاات سای عاهو ه در آ

علیات سای عاهو بدو مجرز ،مدجر ب احداث بدا شده

و ژایا یاز است در بدد  2ماده ی  3ب هیأت ژدج هاره ای اشاره شده ه تبصره  2ماده ی  55قاهر شهرداری
مصرب والحاقو  1912/12/1ترهیب هیأت مذهرر را ب  9هار تغییر داده استا و مالک عل بخشداری و
دهیاری در بریررد با تخلاات سای عاهو( مرضرع بدد  2ماده ی  3آیین هام ی احداث بدا) در زما حاضر
هیئت مرضرع تبصره  2ماده  55قاهر شهرداری استا تبصره ی مذهرر مقرر سای است؛ ب مدظرر ملرریری
از سایت و سازهای غیر مجاز در یار از حریم مصرب شهرها و هحره ی رسیدرو ب مرارد تخلف،
هعیریرهو مرهب از هعایددرا وزارت هشرر  ،قره قضایی و وزارت مر ن و شهرسازی در اس اهداری ها
تش یل یراهد شدا هعیریر حرب مررد و با ترم ب طرح مامع (نداهچ طرح مامع ب تصریب رسیده باشد
با ر ایت ماده ی  4آیین هام احداث بدا در یار از محدوده ی قاهرهو و حریم شهرها مصرب  )1999هربت
ب صدور رأی قلع بدا یا مریع معاد ژدجاه تا ها اد در صد قیعت روز ا یاهو ت عیل شده ،اقداا یراهد هردا
مرامع ذیربط مرظف اهد برای سای عا هایو ه طبب مقررات این قاهر و هظر هعیریر برای آهها مریع
تعیین و ژردایت رردیده است ،در صررت دریراست صاحبا آهها برابر مقررات رراهو ژایا هار صادر
هدددا بدیهو است در این رره مرارد نر رأی هعیریر مر دد ب قاهر مصرب مجلس است ا ضاب ا
دادرر ری م لف ب هع اری و صدور دس ررات قضایو الزا برای امرای آرای هعیریر هر ددا وز و
ا بار آرای این هعیریر هعچر ا بار هعیریر ماده ی  111قاهر شهرداری است و هعا الکاا را داردا
دهیاری ها م لف اهد ،در بریررد با سایت و ساز های غیر مجاز از طریب بخشداری ذیربط مرارد تخلف از
اصر حاهم بر سایت و ساز و دا ر ایت سراه و هاربری های مشخص شده ،م ابب طرح هادی روس ایو
را زررا ب اطالع هعیریر مر قر در اس اهداری برساهدد (.مجل دهیاری)1953،در روس اهای یار از حریم
شهرها ه دارای طرح هادی یا ضرابط ترسع هالبدی ،شررای اسالمو روس ا و دهیاری هر دد ،مر دد ب
قرعت اییر ماده  9قاهر تعاریف محدوده و حریم شهر و روس ا و هحره تعیین آهها طبب سازوهار مقرر در بدد
 11الحاقو ماده  15قاهر تش یالت ،وظایف و اه خابات شرراها ،مرمع صدور ژرواه سای عاهو و هظارت بر
سایت و ساز ،دهیاری مربرط برده و تخلاات سای عاهو درهعیریر ماده  55قاهر شهرداری با ترهیب مقرر
رسیدرو موشردابا تحرالتو ه اییرا در حرزه سای عا سازی ایجاد شده و هعید رر معامالت مربرط ب
مر ن ،بخش عده ای از اق صاد هشرر را ب یرد ای صاص داده است ،روس اها ب یصرص روس اهای
هکدیک ب شهرهای بکرگ ،هم تحت تاثیر این تحرالت قرار ررز اهد و سایت و ساز در روس اها ازکایش
یاز استا این سایت و سازهای روس ایو بایر و با قراهین یاص یرد سای ا(سرابو)1951،
46

فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
https://mkd.science-journals.ir

Online ISSN: 2717-2473
https://science-journals.ir

ازرادی ه ب هر دلیلو ژروهده آهها در هعیریر ماده  55م رح میباشد ح و االمقدور مو بایر و هلی مر ددات
و دزا یات یرد را در ملر هعیریر ارا هعایدداآراء صادره در هعیریر ماده  55بر یالف هعیریر ماده
 111شهرداریها قابل ا راض و رسیدرو مجدد هعو باشد وتدها مرمع رسیدرو ب ا راض در صررت ومرد
مدارک مر دد و قابل اس داد دیرا

دالت اداری مو باشد(.اسالمو تبار)1951،

-7-2تخلفات ساخت و ساز
بعضو ههادها و سازماهها هیک یرد را ملکا ب ر ایت ضرابط و قراهین ترسع شهری هدیدهد و از آ

دو

هردهدااین رویداد زمیدهای برای بروز تخلاات سای عاهو را در شهرهای هشرر زراهم آوردمدیریت شهری
از این طریب سبب اهحراف سای اری الگری تخصیص مدابع اق صاد شهرها ههادید شد این ژدیده در سای ار
شهری ایرا شده استا بو ترمهو ب آهها مع ن است زیاههای مبرا هاژذیری بر ژی ره شهر وارد هددا از
مهم ترین آ ها مو ترا ب سایت و ساز های غیر مجاز ،بدو ژرواه  ،مخالف مااد ژرواه و مغایر با اصر
شهرسازی و زدو ،بهداش و و ...هاا برد ه عده این تخلاات سای عاهو هاشو از ملرریری ه رد ب مرقع
مأمررا شهرداری ،طرالهو شد روهد صدور ژرواه سایت از مرحل تقاضا تا تأیید ههایو ،مش ل مر ن و
رراهو مصالا ،دا تدوین مقررات مد بب با هیازهای روز و هقص قراهین شهری مو باشدااز سری دیگر
شهرداریها برای مبرا هکید های یرد م و ب مدابع ب طرر عده هاشو از مریع های تخلاات سای عاهو
است ه ب

درا اصلی رین مدبع درآمدی شهرداری محررب میشرد)بهعدو مدارد وهع ارا ( 1951،

شهرداریها وظیا هظارت بر سایت و سازهای دایل محدوده و حریم شهر را دارهد و ب هعین دلیل هظارت بر
این رره تخلاات بر هده شهرداری هاست)زهگو آبادی و هع ارا  )1933،ضرابط و قراهین سای عاهو برای
حااظت از سالمت عرمو ،ایعدو ،رزاه عرمو و ژایداری زیرت محی و در برای شهرها وضع میشرهدا این
قراهین ابکاری است ه دولت از طریب آ اس ااده ازمدابع زمین ،سای عا ها و ترهیالت زیربدایو برایت
تضعین سازماهدهو زضایو وحااظت زیرت محی و هد ر مو هدد(.هرمر 9)2113،هقشر ایت ضرابط و
مقررات سای عاهو در شهر هاو تعیین ضعاهت های امرایو برای آهها ب تدریج وهعکما با رر رش شهرها،
ژپچیده تر شد هد ر ترسع شهری و ژدیدار شد مرا ل و مش الت یالف-های سای عاهو ازکایش یاز
استا(مایید و یا

1)2119،

 .4پیشینه تحقیق
هدیر و هع ارا (1)2111هیک در بررسو زاه ررهای مرثر در دا مرزقیت امرای برهام های ایعدو در هارراههای سای عاهو ربر ا ژردای اهداآهها نر آمرزش ،هظارت ،داش ن اهداف روشن ،هگرش شخصو و غیر
Kumar, A., Pushplata .2018
Jawaid & khan,2015
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را شداسایو هرده و با اس ااده از هظر هارشداسا و اس ااده از روش تحلیل سلرل مراتبو ()AHPب بررسو
تاثیر این زاه رر ها بر مرزقیت عل رد ایعدو ژردای ددا
بلدک و هاژرر(2)2113در ژووهش یرد ب این ه یج رسیدهد ه ،روهدهای سخت ریراه و زما بر ایذ مجرزسای عاهو و سدد مال یت را از معل

لل روی آورد و ترمیا مال ین ب احداث بدای غیر رسعو یا غیر

قاهرهو مو داهددا
تاا و هع ارا (2)2114با معرزو 29زاه رر ایعدو ،ب هعک ژرسشدام ب بررسو تاثیر این رامل بر عل ردایعدو در هارراه های سای عاهو در هشرر نین ژرای اهداآ ها با این تحقیقات یرد هشا داد اهد ه
رامل اصلو تاثیر رذار بر عل رد ضعف ایعدو در هشرر نین آراه سازی ضعف از ایعدو در س رح باالی
مدیری و،هعبرد آمرزش  ،دا آراهو هازو از ایعدو ترسط مدیر ژروژه ،بو میلو ب اس ااده از مدابع ایعن و
بو ژروایو هربت ب اهجاا علیات ژر ی ر مو باشداههای ا آهها تاثیر رذارترین امل بر ایعدو را دا آراهو
مدیرا و رهبرا شرهت از اهعیت ایعدو معروزددا
ابراهیعو و هع ارا ( )1959با درا بررسو وضعیت یدمات زیربدایو و روبدایو طرح هادی روس ایو هشامیدهد دربین آثارامرای طرح هادی ازدیدراه روس اییا ،وضعیت هدایت آبهای س حو،وضعیت معع آوری
زبال ،میکا ضاب

مددی سایت وسازمر ن،ساما دهیم ابراصلو،بهبرد وضعیت یدمات زیربدایو،بهبرد

وضعیت یدمات روبدایو ،بهبرد دردس رسو ب ههاده های هشاورزی وبازار زروش برای محصرالت
هشاورزی،زیبایو روس ا،ژیاده رو سازی معابر،ترسع زضای سبک روس ا،وضعیت دزع زاضالب یاهگو
ووضعیت هیایت معابرزر و ب ترتیب اولریت رتب بددی شده اهدا
ظیعو و هع ارا ( )1951در بررسو اثرات هالبدی امرای طرحهادی روس ایو از دیدراه روس ا یا
درشهرس ا میاهدوآب ب این ه یج دست یاز دد،امرای طرح هادی روس ایو از حیث ارتقا یدمات عرمو
در روس اهای مررد م الع مؤثر برده استاامرای طرح هادی روس ایو سبب ازکایش امیدواری و القهعددی
روس ا یا ب ادام زهدرو در روس اها شده است و در ه یج در هاهش تدریجو مهامرتهای روس ا ب شهر
تأثیر داش است
سرییلو،رزیعیا و بعاهیا ( )1951در طو تحقیقو ،ژایین برد س ا آراهو از مقررات سای عا سایتوساز ،اهگیکه های اق صادی هرب درآمد یا ژاسخگریو ب هیازهای شخصو و یاهرادرو برای س رهت و
اش غا ،و ورد ازراد غیر م خصص ب رص سایت وساز را اهگیکه اقداا ب تخلف سای عاهو مازاد ب تراهم
بیا مو هدددا
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 .5روش شناسی پژوهش
ژووهشو است ه با اس ااده از ه ایج تحقیقات بدیادی ب مدظرر بهبرد بخشید و ب هعا رساهد رز ارها،
روش ها ،ابکارها ،وسایل ،ترلیدات ،سای ارها و الگرهای مررد اس ااده مرامع اهراهو اهجاا مو شرداهدف
تحقیب هاربردی ترسع داهش هاربردی در یک زمید یاص است ا در ایدجا هیک س ا را عا اه کا و و هلو
 ،اما در یک زمید یاص است.این ژووهش از هظر هدف ژووهشو هاربردی و ترصیاو مو باشد معیار اه خاب
هعره ما با ترم ب ژ اهریل شهر ارژ در راب

با این مرضرع بریار حا ظ اهعیت استابا ترم ب هارهای غیر

قاهرهو ه هدگاا سایت و ساز صررت مو ریرد ه باید برای ملرریری از این تخلف برهام سازماهدهو
شده ا ی اتخاذ هعردا مریر امرای این روش تقریبا در ماهای ه در حا حاضر سایت و ساز در آ در
دس ررهار استا ژرسشدام از هرع ژرسشدام محقب سای مو باشداروش رردآوری داده ها بصررت میداهو
برده استاه ژووهشگر در مد ق مررد تحقیب حاضررردیده و ژرسشدام را ترزیع و بعد از ژر هرد معع
آوری هعرده استابعداز رردآوری داده ها با اس ااده از هرا ازکار PLSب تجکی و تحلیل آماری آ ژردای
استا
ارزیابی مدل ساختاری
ژس از برازش مد سای اری ،برازش مد هلو از طریب شایص  GOF1ارزیابو موشردا این معیار مربرط
ب بخش هلو معادالت ستتای اری استتت ،بدین معدو ه ترستتط این معیار ،محقب موتراهد ژس از بررستتو
برازش بخش اهدازه ریری و بخش ستتتای اری مد ژووهش ،برازش بخش هلو را هیک هد ر هددا این معیار
طبب زرمر زیر محاسب موشرد:
2

𝐺𝑂𝐹 = √Communalıty × 𝑅 2
شاخصهای برازش مدل ساختاری و مدل کلی پژوهش

ابعاد تحقیق

R2

بکار گیری ایمنی ساخت و ساز

75..0

تخلفات ساخت و ساز و نظارت

---

طرح هادی روستایی

757..

COMMUNALITY

75..0
75..7
75.00

7. Goodness-of-fit
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عملکرد کمیسیون ماده 99

757.9

مقاوم سازی ساختمان ها

----

میانگین معیارها

612.0

𝟐

𝟐

75..0
75..0
61..0

𝟗𝟏𝟏 0.346= 𝑮𝑶𝑭 = √𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥ı𝐭𝐲 × 𝑹𝟐 = √𝟎.

ب طرر هلو  Communalityهشتتا دهدده میاهگین مقادیر اش ت راهو هر ستتازه موباشتتدا س ت مقدار ،1011
 1029و  1091ب درا مقادیر ضتعیف ،م رسط و قری برای معیار  GOFمعرزو شده است (صدر ،اهصاری،
 ،1954ص)111ا هعتاه رر هت مدو زرق هشتتتا مودهد مقدار  GOFبرای مد ژووهش ،برابر با 10941
موباشد ه هشا دهدده برازش قری مد ژووهش استا
ارزیابی ضرایب مسیر بین متغیرهای پنهان مدل
راا بعدی در ارزیابو مد ستتای اری ،ارزیابو ضتترایب مرتتیر بین م غیرهای هها مد در ستت ا معداداری
حداقل  9درصد مو باشدا این امر از طریب بررسو دو بخش ضرایب  tو ضرایب مریر ( )βصررت موریردا
ارر مقدار آمارهی  tبیش ر از  1051باشد یعدو اثر مثبت و معداداری ومرد داردا ارر بین  1051تا  -1051باشد
اثر معداداری ومرد هدارد و ارر هرن ر از  -1051باشد یعدو اثر مداو معداداری داردا
ضتریب مرتیر هیک هشا دهدده ی اثر مر قیم یک سازه بر روی سازه دیگر استا در صررتو ه ضرایب مریر
بین م غیرها بیشت ر از  101باشتد بدین معدو استت ه تاثیر ژیش بیدو هددده م غیر ژدها هرتبت ب م غیر وابر
قری موباشد ،ارر این مقدار بین  109تا  101باشد ،میکا تاثیر م رسط و در صررتو هع ر از  109باشد ضعیف
ارزیابو موشتردا در زیر هعردار ضترایب مرتیر و مقادیر  tمد ههایو و مدو ه ایج آزمر زرضیات تحقیب
آورده شده استا

50

فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
https://mkd.science-journals.ir

Online ISSN: 2717-2473
https://science-journals.ir

نمودار  .. -0ضرایب مسیر مدل نهایی فرضیات تحقیق

مقادیر  tمد ههایو زرضیات تحقیب
یافته های آزمون فرضیات تحقیق در سطح اطمینان  95درصد
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یافته های آزمون فرضیات تحقیق در سطح اطمینان  95درصد

فرضیات
فرضیه

ب هظر مو رسد ه ب ارریری ایعدو سایت بر عل رد

9

هعیریر ماده  55اثر داردا

فرضیه
2

T

Β

نتیجه

10111

-10191

رد زرضی

ب هظر مو رسد ه تخلاات سایت و ساز و هظارت یار
از محدوده طرح هادی روس ایو بر ایعدو سای عا اثر

910119

10141

تایید زرضی

داردا

فرضیه

ب هظر مو رسد ه تخلاات سایت و ساز و هظارت بر

9

طرح های هادی روس ایو اثر داردا

فرضیه

ب هظر مو رسد ه مقاوا سازی سای عا ها بر عل رد

4

هعیریر ماده  55اثر داردا

90531

10131

تایید زرضی

90124

10215

تایید زرضی

با ترم ب ضترایب معداداری و  tاس خرا شده ،ه یج آزمر زرضیات در مدو زرق آورده شده استا در
س ا اطعیدا  %59ه ایج تحقیب هشا مودهد ه تعامو زرضیات تحقیب بجر زرضی شعاره  ،1تایید مو باشدد
ه در زیر ب تشریا بیا شده است:
یافته فرضتتیه  :9این زرضتتتی بیا مو هدد ه ب هظر مو رستتتد ه ب ارریری ایعدو ستتتایت بر عل رد
هعیرت تیر ماده  55اثر داردا ه ایج هشتتتا مو دهد ه ب ار ریری ایعدو ستتتایت و ستتتاز ،قابلیت ژیش بیدو
عل رد هعیرتتیر ماده  55را دارا هعوباشتتدا با ترم ب اید
هع ر است این راب

مقدار  tاز حداقل مقدار معداداری یعدو 1051

معدادار هعو باشدا

یافته فرضتیه  :2این زرضتی بیا مو هدد ه ب هظر مو رسد ه تخلاات سایت و ساز و هظارت یار از
محدوده طرح هادی روست ایو بر ایعدو ستای عا اثر داردا ه ایج هشا مو دهد ه تخلاات سایت و ساز و
هظارت یار از محدوده طرح هادی روس ایو ،قابلیت ژیش بیدو ایعدو سای عا را دارا موباشدا با ترم ب
اید

مقدار  tاز حداقل مقدار معداداری یعدو  1051بیشتتت ر استتتت این راب

معدادار مو باشتتتدا مثبت برد

ضریب مریر هشا دهدده مر قیم برد تاثیر مو باشدا
یافته فرضتیه  :9این زرضتی بیا مو هدد ه ب هظر مو رستد ه تخلاات سایت و ساز و هظارت بر طرح
های هادی روست ایو اثر داردا ه ایج هشا مو دهد ه ت تخلاات سایت و ساز و هظارت ،قابلیت ژیش بیدو
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مقدار  tاز حداقل مقدار معداداری یعدو 1051

معدادار مو باشدا مثبت برد ضریب مریر هشا دهدده مر قیم برد تاثیر مو باشدا

یافته فرضتتیه  :4این زرضتتی بیا مو هدد ه ب هظر مو رستتد ه مقاوا ستتازی ستتای عا ها بر عل رد
هعیرتیر ماده  55اثر داردا ه ایج هشتا مو دهد ه تخلاات ه مقاوا سازی سای عا ها ،قابلیت ژیش بیدو
عل رد هعیرتتیر ماده  55را دارا موباشتتدا با ترم ب اید
بیش ر است این راب

مقدار  tاز حداقل مقدار معداداری یعدو 1051

معدادار مو باشدا مثبت برد ضریب مریر هشا دهدده مر قیم برد تاثیر مو باشدا

 .6نتیجه گیری
طرح هادی روس ا از معل طرح های عرا روس ایو است ه مو تراهد هقش بدیادی و زیر بدایو در ترسع
هع ماهی مداطب روس ایو داش باشد ااین طرح با اس ااده از ژ اهریل ها و قابلیت های یرد می راهد زمید ساز
بهبرد ترهیالت عرمو و رزاهو از قبیل هرسازی مر ن روس ایو  ،معابر مدید االحداث  ،حریم مر رهو و
بهبرد هیایت زهدرو روس اییا و ازکایش مشارهت آها شرد ا از معل اقدامات مهعو ه مو تراهد ب تقریت
و ژایداری آثار ایدگره طرح ها هعک هعاید  ،بررسو اثرات امرا و ارزشیابو آههاست ا لذا با ترم ب روهد
تهی و امرای این طرحها در س ا اس ا ریال  ،ارزیابو اثرات آ ها  ،مرضرع مهعو است ه مو تراهد
مدجر ب آراهو از دیدراه ها و قاید هارشداسا  ،شداسایو هقاط قرت و ضعف طرح ها و برهام های ترسع
ای روس ایو زراهم هعایداسایت ساز یار از طرح هادی در واقع مدجر ب یک بو هظعو و رم شد رسالت
طرح هادی روس ایو مو شرداهعیریر  55قاهر سایت و ساز با در هظر ررز ن اس راتوی مداسب مو تراهد
زرآیدد این تخلاات را مدیریت هدداهظارت دقیب و هظامدد هارشداسا به رین راه ملرریری از این قاهر
ش دو مو باشدادهیاری ها هقش هلیدی این مرئرلیت را بازی مو هددد ،ه با در هظر ررز ن یط و مشو های
تدوین شده از سری سازماههای هظارتو مو تراهدد این هقش را بخربو امرا هعایددادر غیر ایدصررت هعچدا
این سایت و سازهای یار از طرح ادام دار یراهد بردا
سرا ) ،عل رد برهد ( 11سرا ) مو باشدا مقیاس مررداس ااده طیف ژدجدرم ای لی رت استا این مقیاس
ب طرر یاص از مبدای هامالً مخالف ،مخالف ،بوهظر ،مرازب و هامالً مرازب اس ااده موهددا بر این اساس از
ا ضای هعره آماری دریراست رردید تا بر اساس مقیاس ژدج هق ای لی رت ،ب سؤاالت ژرسشدام ژاسخ
دهددا
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