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مدیریت ساخت و سازهای خارج از محدود طرح هادی روستایی و عملکردکمیسیون  

 99ماده 

 2مهدی شعیری ،*1 رحیم امین زاده

 چکیده

هايآ  ه از  ريق بكارگيري ابزارهاي اي استتك  ه  آ آد دادهها، فرآيندي چند مرحلهتجزيه و تحليل داده

شوند تا زمينه بندي و در نهايك پردازش مآاند، خالصته،  دبندي و دست ه  آوري ا العات فراهم آمدهجمع

م از لحاظ مفهومآ و ها هها فراهم آيد. در اين فرآيند دادهها بين اين دادههتا و ارتاتا   برقراري انواع تحليتل 

ها بر تعميم ها وهاي گوناگود آماري نقش بسزايآ در اس ن اجشوند و تكنيكهم از لحاظ تجربآ پااليش مآ

رسآ روايآ و برمنظور بههاي تحقيق، عهده دارند. در اب داي اين فصل به ذ ر تجزيه و تحليل اس ناا آ داده

از ه شود  ه اين تجزيه و تحليل با اس فادهش پرداخ ه مآپايايآ ستواالت و در نهايك بررستآ فراتيات پ و   

رسد  ه تخلفات ساخك  آبه نظر م  .پذيردانجام مآ آو روش حداقل مربعات جزئSmart PLS 3 افزارنرم

رستتد  ه   آبه نظر مو  ستتاخ ماد ا ر دارد آمنيبر ا يآروستت ا يو ستتاز و نظارت خارج از محدوده  ره هاد

رستتد  ه مقاوم  آبه نظر م. همچنين ا ر دارد يآروستت ا يهاد يتخلفات ستتاخك و ستتاز و نظارت بر  ره ها

 .ا ر دارد 99ماده  وديسيساخ ماد ها بر عملكرد  م يساز

 

 .99ایمنی ساخت و ساز،نظارت،طرح هادی،تخلفات،کمیسیون ماده  واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 aminzade416@gmail.com  دکتری مهندسی عمران و دانشگاه فنی و حرفه ای  1 

   دانشجوی کارشناس ارشد عمران،مدیریت ساخت 2 
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 . مقدمه1

با توجه به ساخك و سازهاي چند سال اخير در منا ق روس ايآ  بدود در نظر گرف ن قاعده و قانود ساخك و 

بررسآ ايمنآ ساخك و سازهاي خارج از محدود  ره هادي روس ايآ ساز ،شرايط ايجاب مآ  ند  ه ما به 

اهميك اين مواوع مآ تواند در چندين جهك تشريح گردد.اولين بپردازيم.حال  99و عملكرد ميسيود ماده 

مورد ورود به منابع  ايعآ و تخريب منابع  ايعآ .دوم عدم توجه به قانود ساخك و ساز  ه در پآ آد عدم 

رعايك اصول ساخك و ساز مآ باشد.سوم نداش ن پروانه ساخك و ساز در اين مياد چشمگير بوده اسك. وجود 

در اين رابطه و ميزاد عملكرد آد بسيار حائز اهميك مآ باشد.تايين اين نقش در رابطه با  99 ميسيود ماده 

نواد ع عيين  اربريهاي مناسب روس ايآ در  رحهتاي هتادي، غالاتاً بهتاين مواوع بسيار مهم  و اروريسك.

د و هميتك، حستاس بتودروس ايآ مورد مطالعه قترار ميگيرد، درحاليكته بته دليتل ا ريزي بخشآ از برنامه

به  وري  ه،تغير )  1831زاده، امين( ننده بتودد مواتوع زمتين، نيتاز بته برنامته ريتزي خاصآ دارد تعيين

قوانين مآ تواند تعريف بناهاي غير قانونآ خوانده مآ شود مآ تواند فردا تحك شرايط قانونآ محسوب مآ 

اهميك رعايك اوابط ساخك و ساز منجر به   يفيك پايين عدم توجه به  8(2112) ارماد و همكاراد، شود.

 هادي  ره محدوده داخل در صرفاً ساز و ساخك گونه هر 4(2118)سرخيالي ورافينا، ساخك ساز مآ شود

 هادي  ره محدوده از خارج در ساز و ساخك و بوده مجاز 11 بند در مندرج مقررات و اوابط  اق مصوب

 در ارادان دسك همه و دول آ غير و دول آ اجرايآ دس گاههاي  ليۀ روس ا، سا نين تمامآ.باشد مآ ممنوع

 مآ هادي  ره محدودۀ داخل در ساخ مانآ عمليات گونه هر و ساز و ساخك شروع از قال روس ايآ، عمراد

 ارائه و   اآ تقاااي  آ اسالمآ شوراي اعضاء دهياري، فقداد صورت در و دهياري هماهنگآ با بايسك

 و ساخك تمامآ در.نمايند اخذ را ساخ ماد شناسنامۀ يا ساخ مانآ پروانۀ ذيربط مرجع از نياز ردمو مدارک

 رهصاد ساخ مانآ پروانه مفاد رعايك هادي  ره مصوب محدودۀ داخل در ساخ مانآ عمليات  ليۀ و سازها

 الزامآ ايآروس  عمراد اندر اراد دسك ديگر و اجرايآ دس گاههاي تمامآ سا نين، سازندگاد،  ليه توسط

  (1891اسالم، )عصر.باشد مآ

تخلف ترا م ااافآ اصوالً تحك عنواد تخلف از اصول شهرسازي و بعضاً از اوابط فنآ و يا بهداش آ قابل 

رسيدگآ مآ باشد. مرجع صدور پروانه بعد از اخذ جريمه مآ بايسك گواهآ پاياد ساخك را صادر نمايد. در 

ه حكم صادره درباره جريمه را به اجرا گذارد احداث بناي مازاد  ه قال از هر مورد  ه مرجع صدور پروان

اع اار رأي بقاء جريمه  ميسيود بر ترا م ااافه تنها تا .آد غير مجاز محسوب مآ شده مجاز شناخ ه ميشود

                                                           
Kahraman, Saati & Misir, 2006 3 

 
4 Sarkheyli & Rafieian, 2013. 
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 ازمانآ اسك  ه آد ساخ ماد پا برجاسك و در صورت تخريب و تجديد بنا ،اس ناد به رأي صادر شده براي 

افرادي  ه به هر دليلآ پرونده آنها  .س فاده از ترا م مازاد در ساخك مجدد به هيچ وجه قابل قاول نمآ باشد

بايس آ  ليه مس ندات و دفائيات خود را در جلسه  مطره ميااشد ح آ االمقدور مآ 99در  ميسيود ماده 

شهرداريها قابل اع راض  111سيود ماده بر خالف  مي 99 ميسيود ارائه نمايند.آراء صادره در  ميسيود ماده 

باشد وتنها مرجع رسيدگآ به اع راض در صورت وجود مدارک مس ند و قابل اس ناد  و رسيدگآ مجدد نمآ

(اهميك پرداخ ن به اين مواوع  از انجاي اسك  ه در 1892)اسالمآ تاار،.ديواد عدالك اداري مآ باشد

ود را آد  ور  ه بايد و شايد منسجم تر نمايد به درس آ انجام بررسآ هاي خ 91سالهاي اخير  ميسيود  اصل 

ه اند و آد را موظف به نهاده ر اين ترين رسال آ اسك  ه بر دوشتوسعه و عمرانآ روس ا، مهم نداده اسك .

 تاییطرح هادی روسرسد توسعه روس اها گره  وري اسك  ه تنها با اجراي اند. به نظر مآاجرايش ساخ ه

 ند، اما هرگز براي تمام روس اها شود.  ره هادي براي تمام روس اها يك برنامه آبادانآ تدوين مآباز مآ

د و در اين يابپيچد  ه براساس واعيك فرهنگآ و اج ماعآ هر روس ا، به اين هدف دسك مآيك نسخه نمآ

از خارج از  ره هادي حال شرايط ايجاب مآ  ند به بررسآ ساخك و س. ندمسير شروع به حر ك مآ

 بپردازيم. 91روس ايآ و عملكرد  ميسيود 

 فرضیه ها یا پرسش های تحقیق . 2

 فرايه اصلآ

به نظر مآ رسد  ه بكارگيري ايمنآ ساخك و سازهاي خارج از محدود  ره هادي روس ايآ و بر -

 در اين ساخك و سازها ا ر دارد.99عملكرد ميسيود ماده 

 فرايه هاي فرعآ

 ا ر دارد. 99مآ رسد  ه  بكارگيري ايمنآ ساخك و عملكرد  ميسيود ماده  به نظر-

به نظر مآ رسد  ه علل عدم نظارت بر ساخك سازهاي خارج از محدوده  ره هادي روس ايآ بر ايمنآ -

 ساخ ماد ا ر دارد.

 به نظر مآ رسد  ه  تخلفات ساخك و ساز و نظارت بر  ره هاي هادي روس ايآ ا ر دارد.-

 ا ر دارد. 99نظر مآ رسد  ه مقاوم سازي  ساخ ماد ها  بر عملكرد  ميسيود ماده به -

  ره هاي غير اصولآ و غير اس اندار 

عدم رعايك ديوار نساآ و رعايك سطح بازشوفاصله زياد آ س به آ س س ونهااجراي ديوار باربر به »

 «سان آ21صورت 

 نقشه اصولآ

https://mkd.science-journals.ir/
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 «پالد فوق ايرادات باال بر رف گرديده اسك در»

 

 (2نقشه غير اصولآ)
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تحليل موارد باال: آنچه در اين دو مورد اشاره گرديد تصوير اول در آد موارد غير اس اندارد قابل مشاهده 

 آ س س ود ها اجراي ديوارعدم رعايك ديوار نساآ و رعايك سطح بازشوفاصله زياد آ س به  مآ باشد.

سان آ در نقشه شاهد هس يم.تعداد مقررات  و اوابط ساخك و ساز،انواع مخ لفآ از 21باربر به صورت 

 تخلفات ساخ مانآ مآ تواند وجود داش ه باشد.

 

 ارزیابی مدل سنجش

 الف. تک بعدی بودن سواالت

گيرد، تك بعدي بودد ستتتواالت اولين عتاملآ  ته در ارزيتابآ مدل ستتتنجش مورد توجه قرار مآ    

موجود در مدل اسك. بدين معنآ  ه هر سوال در مجموعه سواالت بايد با بار عاملآ بزرگ، تنها به يك بعد 

بوده و ستتواالتآ  ه بار عاملآ  م ر از اين مقدار دارند بايد  1.4يا م غير پنهاد ارتاا  يابد. حداقل بار عاملآ 

 زير مقادير بار عاملآ سواالت تحقيق را نشاد مآ دهد.از ادامه تحليل حذف شوند. جدول 
 . مقادیر بار عاملی سواالت تحقیق برای هر بعد1 -4جدول 

 بار عاملی سواالت متغیرها

 ازساخت و س یمنیا یریبکار گ

e1 1.592 

e15 1.114 

e19 1.211 

e2 1.242 

e4 1.115 

 و نظارتتخلفات ساخت و ساز 

e10 1.511 

e11 1.232 

e12 1.251 

e16 1.291 

e17 1.242 

e18 1.289 

e3 1.221 

e6 1.223 

e7 1.115 

e8 1.251 

 e21 1.112 99ماده  ونیسیعملکرد کم

https://mkd.science-journals.ir/
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 بار عاملی سواالت متغیرها

e22 1.144 

e23 1.312 

e24 1.194 

 ییروستا یطرح هاد

e25 1.198 

e26 1.159 

e27 1.311 

e28 1.251 

 ساختمان ها یمقاوم ساز

e13 1.122 

e14 1.111 

e20 1.244 

e5 1.152 

e9 1.582 

 

مآ باشد از اين رو تك بعدي  1.4با توجه به اينكه بار عاملآ بدستك آمده براي ستواالت پ وهش بيشت ر از    

 بودد سواالت مدل مورد تاييد قرار مآ گيرد.

 ب. ضریب آلفای کرونباخ

( 1931تعيين پايايآ از معيار اريب آلفاي  رونااخ بر  اق نظر فارل و الر ر )در اين پ وهش جهك 

باشد )ا اري، بهارس اد و شائمآ مآ 1.2است فاده شتده استك. ميزاد قابل قاول براي آلفاي  رونااخ بيش ر از    

 ي(. الزم به ذ ر استتك اتتريب آلفاي  رونااخ به عنواد عاملآ در ارزيابآ ستتتازگار  34، ص1892برز آ، 

درونآ مدل مورد اس فاده قرار مآ گيرد. اين اريب براي هر  دام از ابعاد تحقيق در جدول زير آورده شده 

 اسك.
 . ضریب آلفای کرونباخ2 -4جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ ابعاد تحقیق

 1.128 بکار گیری ایمنی ساخت و ساز

https://mkd.science-journals.ir/
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 1.352 تخلفات ساخت و ساز و نظارت

 1.121 طرح هادی روستایی

 1.123 99عملکرد کمیسیون ماده 

 1.119 مقاوم سازی ساختمان ها

 

بوده و بنابراين سازگاري  1.1با توجه به جدول فوق، در تمام ابعاد مورد بررسآ ميزاد آلفاي  رونااخ بيش ر از 

 درونآ مدل قابل تاييد اسك.

  

https://mkd.science-journals.ir/
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 ترکیبی(ج. ضریب قابلیت اطمینان ساختاری )پایایی 

در اين پ وهش جهك بررستآ اتريب ا ميناد ساخ اري از معيار پايايآ تر ياآ اس فاده شده اسك.   

باشد. الزم به ذ ر نامطلوب ارزيابآ مآ 1.2و مقادير  م ر از  1.1ميزاد قابل قاول براي اين اتريب بيش ر از  

مدل  ر ارزيابآ ستتازگاري درونآاستتك اتتريب قابليك ا ميناد ستتاخ اري )پاياي تر ياآ( به عنواد عاملآ د

 مورد اس فاده قرار مآ گيرد. اين اريب براي هر  دام از ابعاد تحقيق در جدول زير آورده شده اسك.
 ریساختا نانیاطم تیقابل بیضر. 3 -4جدول 

 پایایی ترکیبی ابعاد تحقیق

 1.131 بکار گیری ایمنی ساخت و ساز

 1.332 و ساز و نظارت تخلفات ساخت

 1.342 طرح هادی روستایی

 1.349 99عملکرد کمیسیون ماده 

 1.312 مقاوم سازی ساختمان ها

 

بوده و بنابراين  1.1با توجه به جدول فوق، در تمام ابعاد مورد بررستتآ ميزاد پايايآ تر ياآ بيشتت ر از 

 سازگاري درونآ مدل قابل تاييد اسك.

  

https://mkd.science-journals.ir/
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 د. ضریب قابلیت اطمینان سواالت 

عالوه بر قابليك ا ميناد ساخ اري، جهك حصول ا ميناد از قابليك ا ميناد سواالت،  ليه بار عاملآ 

آد  tدرصد مورد تاييد قرار گيرند. از اين رو مقدار آماره  95و با قابليك ا ميناد  1.4سواالت بايد بزرگ ر از 

 1.4هايآ  ه بار عاملآ آنها  م ر از پرسشباشتد. به عاارت ديگر   1.92ز بايد باالتر ا 1.15در ستطح خطاي  

باشد بايد حذف گردند. اين اريب براي هر  دام از سواالت تحقيق در  -1.92تا  1.92آنها بين  Tيا آماره 

 جدول زير آورده شده اسك.
 سواالت نانیاطم تیقابل بیضر. 4 -4جدول 

 tمقادیر  بار عاملی سواالت متغیرها

و  ساخت یمنیا یریبکار گ

 ساز

e1 1.592 5.982 

e15 1.114 21.212 

e19 1.211 14.123 

e2 1.242 13.899 

e4 1.115 21.928 

تخلفات ساخت و ساز و 

 نظارت

e10 1.511 15.115 

e11 1.232 22.542 

e12 1.251 22.245 

e16 1.291 21.189 

e17 1.242 21.125 

e18 1.289 19.915 

e3 1.221 21.881 

e6 1.223 12.912 

e7 1.115 21.115 

e8 1.251 13.429 

 99ماده  ونیسیعملکرد کم

e21 1.112 11.954 

e22 1.144 11.212 

e23 1.312 19.113 

e24 1.194 12.588 
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 tمقادیر  بار عاملی سواالت متغیرها

 ییروستا یطرح هاد

e25 1.198 14.821 

e26 1.159 12.441 

e27 1.311 15.399 

e28 1.251 2.858 

 ساختمان ها یمقاوم ساز

e13 1.122 11.913 

e14 1.111 12.414 

e20 1.244 1.152 

e5 1.152 18.814 

e9 1.582 2.192 

 

درصد بوده  95با توجه به جدول و نمودار فوق، در تمام سواالت تحقيق ميزاد بار عاملآ در سطح معناداري 

  بنابراين قابليك ا ميناد سواالت مدل قابل تاييد اسك.و 
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 اعتبار همگراییه. 

ي داش ه اهاي هر سازه با يكديگر هماس گآ ميانهگردد  ه شتاخ  روايآ همگرا به اين اصتل بر مآ 

آيد بدستتك مآ AVEبودد ميانگين واريانس خروجآ يا  1.5باشتتند. ميزاد روايآ همگرا از  ريق بيشتت ر از 

(. در حقيقك اين شتتاخ  نشتتاد  مآ دهد  ه يك م غير پنهاد تا چه حد  218، ص1898)خيا اد، ماار آ، 

قادر استتك واريانس شتتاخ  هاي خود را به ظور م وستتط تواتتيح دهد. اين اتتريب براي هر  دام از ابعاد 

 تحقيق در جدول زير آورده شده اسك.
 میانگین واریانس شرح داده شده در ابعاد مدل. مقادیر 5 -4جدول 

 AVE ابعاد تحقیق

 1.522 بکار گیری ایمنی ساخت و ساز

 1.581 تخلفات ساخت و ساز و نظارت

 1.514 طرح هادی روستایی

 1.532 99عملکرد کمیسیون ماده 

 1.551 مقاوم سازی ساختمان ها

 

بوده و بنابراين اع اار  1.5ميزاد اين شاخ  بيش ر از با توجه به جدول فوق، در تمام ابعاد مورد بررسآ 

 همگرايآ مدل قابل تاييد اسك.
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 و. اعتبار واگرا

با هماستت گآ بين م غيرهاي مكنود ستتنجيده  AVEروايآ واگرا )اف راقآ( نيز از  ريق مقايستته جذر 

در  هابايد بيش ر از هماس گآ آد سازه با ساير سازه AVEهاي انعكاسآ، جذر شتده و براي هر يك از سازه 

 مدل باشد.
 . ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا )افتراقی(6 -4جدول 

 متغیرهای تحقیق

ك و ساز
بكار گيري ايمنآ ساخ

ت 
ك و ساز و نظار

ت ساخ
تخلفا

 

 ره هادي روس ايآ
عملكرد  ميسيود ماده  
99

 

مقاوم 
سازي ساخ ماد ها

 

جذر 
AVE 

)روایی 

 واگرا(

بكار گيري ايمنآ ساخك 
 و ساز

1.11     1.125 

تخلفات ساخك و ساز و 
 نظارت

1.25 1.11    1.123 

 1.151   1.11 1.13 1.12  ره هادي روس ايآ

 1.125  1.11 1.21 1.24 1.14 99عملكرد  ميسيود ماده 

 1.141 1.11 1.24 1.14 1.22 1.11 مقاوم سازي ساخ ماد ها

 

 

در تمامآ موارد بيش ر از  AVEهمانگونه  ه در جداول اع اار واگراي فوق مشاهده مآ شود واعيك جذر 

  .مقادير هماس گآ آد سازه با ساير سازه ها مآ باشد و از اين رو روايآ واگرا در مدل مورد تاييد اسك
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 ارزیابی مدل ساختاری

 2R. ضریب تعیین 1

 2Rدر اين مرحله به بررستآ برازش مدل ساخ اري خواهيم پرداخك. بدين منظور از شاخصآ به نام  

معياري اسك  ه براي م صل  ردد بخش ساخ اري مدل سازي معدالت ساخ اري به  2Rشتود.  است فاده مآ 

هاي راي سازهمقدار برود و نشتاد از تا يري دارد  ه يك م غير مس قل بر يك م غير وابس ه دارد. اين   ار مآ

 1.21و  1.88، 1.19هاي مس قل مقدار اين معيار صفر اسك. به مقدار وابس ه محاساه مآ شود و در مورد سازه

م غيرهاي  2Rمعرفآ شده اسك. جدول زير مقادير  2Rبه عنواد مالک براي مقادير اتعيف، م وسط و قوي  

 پنهاد مدل ساخ اري پ وهش را نشاد مآ دهد.
 . مقادری ضریب تعیین برای هر یک از متغیرهای پنهان وابسته7 -4جدول 

 2R ابعاد تحقیق

 1.551   ساخت و ساز یمنیا یریبکار گ

 1.188 ییروستا یهاد طرح

 1.159 99ماده  ونیسیکم عملکرد

 

 . ارزیابی مدل ساختاری
شود. اين معيار ارزيابآ مآ 5GOFپس از برازش مدل ساخ اري، برازش مدل  لآ از  ريق شاخ  

از  تواند پسمربو  به بخش  لآ معادالت ستتتاخ اري استتتك، بدين معنآ  ه توستتتط اين معيار، محقق مآ 

ن يگيري و بخش ساخ اري مدل پ وهش، برازش بخش  لآ را نيز  ن رل  ند. ابررسآ برازش بخش اندازه

 شود: معيار  اق فرمول زير محاساه مآ

𝐺𝑂𝐹 = √Communalıty × 𝑅22
 

 

 

 

 

                                                           
5. Goodness-of-fit 
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 های برازش مدل ساختاری و مدل کلی پژوهش. شاخص8 -4جدول 

 2R COMMUNALITY ابعاد تحقیق

 1.522 1.551   ساخت و ساز یمنیا یریبکار گ

 1.581 --- تخلفات ساخت و ساز و نظارت

 1.514 1.188 ییروستا یهاد طرح

 1.532 1.159 99ماده  ونیسیکم عملکرد

 1.551 ---- ساختمان ها یمقاوم ساز

 61554 61216 میانگین معیارها

𝑮𝑶𝑭 = √𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥ı𝐭𝐲 ×  𝑹𝟐𝟐
 = √𝟎. 𝟏𝟏𝟗

𝟐 =0.346 

 

، 1.11باشتتد. ستته مقدار نشتتاد دهنده ميانگين مقادير اشتت را آ هر ستتازه مآ Communalityبه  ور  لآ 

معرفآ شده اسك )صدر، انصاري،  GOFبه عنواد مقادير اتعيف، م وسط و قوي براي معيار   1.82و  1.25

 1.842براي مدل پ وهش، برابر با  GOFدهد مقدار (. همتانطور  ته جدول فوق نشتتتاد مآ  112، ص1894

 دهنده برازش قوي مدل پ وهش اسك.نشادباشد  ه مآ

 گیری و پیشنهادات. نتیجه5

دهد  ه ن ايج تحقيق نشاد مآ %95ن يجه آزمود فرايات در جدول فوق آورده شده اسك. در سطح ا ميناد 

 ، تاييد مآ باشند  ه در زير به تشريح بياد شده اسك:1تمامآ فرايات تحقيق بجر فرايه شماره 

 وديسي م ساخك بر عملكرد آمنيا يريرسد  ه  بكارگ آ ه به نظر ماين فرايه بياد مآ  ند  :1ياف ه فرايه 

 وديسيلكرد  معم، قابليك پيش بينآ ساخك و ساز آمنيا يريبكار گ. ن ايج نشاد مآ دهد  ه ا ر دارد 99ماده 

 م ر اسك اين رابطه  1.92نآ از حداقل مقدار معناداري يع tباشد. با توجه به اينكه مقدار را دارا نمآ 99ماده 

(در پ وهش خود  به تايين رتاه بندي عوامل مو ر بر عملكرد ايمنآ 1831بيجاريو همكاراد)معنادار نمآ باشد. 

در  ارگاه هاي ساخ مانآ ايراد پرداخ ه اند. ه  آ اين بررسآ به اين ن يجه رسيدند  ه شناخك و اجرايآ 
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بو  به ايمنآ و حفاظك حين اجرا دو عنصر مهم و مو ر بر ايمنآ مآ دقيق قوانين و مقررات ملآ ساخ ماد مر

 باشد. ه با اين فرايه همسويآ دارد.

رسد  ه تخلفات ساخك و ساز و نظارت خارج از  آ ه به نظر ماين فراتيه بياد مآ  ند   :2یافته فرضییه  

تخلفات ساخك و ساز و . ن ايج نشاد مآ دهد  ه ستاخ ماد ا ر دارد  آمنيبر ا يآروست ا  يمحدوده  ره هاد

وجه به باشد. با ترا دارا مآساخ ماد  آمنيايآ، قابليك پيش بينآ روس ا ينظارت خارج از محدوده  ره هاد

بيشتتت ر استتتك اين رابطه معنادار مآ باشتتتد. م اك بودد   1.92از حداقل مقدار معناداري يعنآ  tاينكه مقدار 

مهم رين عامل مؤ ر بر  (1891مست قيم بودد تا ير مآ باشتد.سرخيلآ و همكاراد)  اتريب مستير نشتاد دهنده    

تخلف ستاخ مانآ مازاد بر ترا م،  م بودد آگاهآ ستازنده ساخ ماد از مقررات و اس انداردهاي ساخ مانآ   

نا با باسك و پس از آد به ترتيب، سطح درآمد و انگيزه رفع نياز خانوار از  ريق احداث يا توسعه غيرقانونآ 

  ه اين همسويآ دارد.  وقوع تخلف مازاد ترا م ارتاا  دارد

رستد  ه تخلفات ساخك و ساز و نظارت بر  ره   آ ه به نظر ماين فراتيه بياد مآ  ند   :3یافته فرضییه  

ينآ ، قابليك پيش بتخلفات ساخك و ساز و نظارت ت. ن ايج نشاد مآ دهد  ه ا ر دارد يآروست ا  يهاد يها

 1.92از حداقل مقدار معناداري يعنآ  tباشتتتد. با توجه به اينكه مقدار را دارا مآ يآروستتت ا يهاد ي ره ها

بيشتت ر استتك اين رابطه معنادار مآ باشتتد. م اك بودد اتتريب مستتير نشتتاد دهنده مستت قيم بودد تا ير مآ       

 آ اسكمسكونبيش ر تخلفات ساخ مانآ در شهر بابلسر مربو  به واحدهاي  (1898باشد.پ وهاد و همكاراد)

مؤ رترين عوامتل در بروز تخلفات ستتتاخ مانآ نق  در قوانين ستتتاخ مانآ، ناود قوانين بومآ، ناهماهنگآ   .

مديريك هاي مخ لف شتهري،  ماود تستهيالت براي اقشار ک مدرآمد، ناود نظارت شاانه روزي در بح    

 رد. ه اين تحقيق همسويآ دا تخلفات ساخ مانآ و نقصاد حمايك هاي قضايآ اسك

ستتاخ ماد ها بر عملكرد  يرستتد  ه مقاوم ستتاز  آ ه به نظر ماين فراتتيه بياد مآ  ند  :4یافته فرضیییه 

، قابليك پيش بينآ ستتاخ ماد ها ي ه مقاوم ستتاز تخل. ن ايج نشتتاد مآ دهد  ه ا ر دارد 99ماده  وديستتي م

 1.92از حداقل مقدار معناداري يعنآ  tباشتتد. با توجه به اينكه مقدار  را دارا مآ 99ماده  وديستتيعملكرد  م

بيشتت ر استتك اين رابطه معنادار مآ باشتتد. م اك بودد اتتريب مستتير نشتتاد دهنده مستت قيم بودد تا ير مآ       

درصد، 81دربخش نوع تخلفات ستاخ مانيمشتخ  شتد  ه ترا م ااافياا     (1895افضتلآ و همكاراد) باشتد. 

مانند ترا م ااتتافيو (بيناعضتتياز انواع تخلفات ستتاخ مانآ و در . عمده تريننوع تخلف ستتاخ مانياوده استتك 

 ه اين تحقيق تا حدودي  رابطه م اك و معناداريوجود دارد111ماده  و عملكرد  ميسيود) غيرمجاز تفكيك

 همسويآ دارد.
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 اين ملكردع و خرندمآ را برندها اين مش رياد زيرا هس ند مش ري بر ما نآ هايدارايآ عنوادبه برندها امروزه

 مش رياد امل  تجربه دهندهنشاد برندها اين بر عالوه. باشدمآ برند آد به مش رياد تمايل دهندهنشاد هادارايآ

كرد )عمل  الد سطح در عملكرد خصوص در مااح  از بسياري  هاسك. درحالآ محصوالت از اس فاده در

 ه  شودمطره مآ خرد عملكرد سطح در نيز عملكرد خصوص در مهم حياتآ ديدگاه يك اسك، سازماد(

 بر ازمادس نوآورانه حالك رف ار اين در. اسك برند ماح  به مربو  و شر ك محصول عملكرد از برگرف ه

 مربو  ند، مآ بازاريابآ را آد  ه سازماد خاصآ برند به بيش ر  ه اسك م مر ز بازارش عملكرد بهاود

 و مالآ عوامل نفعاد،ذي جانب از شدهادراک ا ربخشآ  لآ از توادمآ را سازماد برند عملكرد. شودمآ

 ديدگاه گاهيچه تحقيق پيشينه به توجه  رد. با گيرياندازه و غيره بازار سهم سود، فروش، رشد م ل عملياتآ

 رهايمعيا مخ لف محققاد و نداش ه وجود آد سنجش  ريقه براي اس انداردي گفك ب واد شايد و جامع

بر اين اساس محققين حوزه بازاريابآ در تحقيقات  .اند رده اس فاده و معرفآ آد سنجش براي را م فاوتآ

اهيم اند. از مفاند  ه تأ ير مفاهيم حوزه مخ لف بر عملكرد برند را موردبررسآ قرار دادهخود سعآ  رده

 باهدفز ن تحقيق نيايتواد به دو مفهوم شخصيك و ارزش درک شده اشاره نمود. آ در اين زمينه مآبررسقابل

دل اسك. در اين راس ا از م شدهانجامشهر سرعين  هايه ل در شخصيك برند و ارزش درک شده تأ ير بررسآ

برند اس فاده شد. و ن ايج نشاد داد  ه شخصيك برند بر عملكرد  عملكرد و شخصيك برند و ارزش درک شده

ده بر عملكرد برند تا ير م اك و معناداري دارد. برند تا ير م اك و معناداري دارد و همچنين ارزش درک ش

(، 1898حسين ن اد )(، 1895(، رس گار و همكاراد )1895ن اد و نوروزي )سلطانآن ايج تحقيق همسو با تحقيق 

( 2114و همكاراد ) (، چانگ2113) (،  اسيدي و همكاراد2119فوردي )(، 1898فر ) مقدم و جعفري زمانآ

 ( مآ باشد.2115و لآ و همكارانش )

عرفآ  نند ي ماگونهبهمديراد و  ار ناد ه ل ها، خدمات ه ل را بر اساس ن ايج تحقيق پيشنهاد ميشود  ه 

ذيرش در پ اخالقخوشبا قرار دادد افرادي  م الً ه حس خوبآ را در مش ري ايجاد نمايد و از آد لذت بارند.  

ي تخفيف ها ارتبا دادد  توانندآمه ل مش رياد را به اقامك بيش ر در ه ل ها تشويق نمايند. مديراد ه ل ها 

ي اقامك بيش ر مش رياد را تشويق نمايند دوباره به آد محل برگردند. مديراد و  ار ناد ه ل ها  بايد در درازا

زماد اس فاده از خدمك حس لذت داش ه باشند براي اين  ار خدمات رااي آ را ايجاد نمايند تا مش رياد در 

ها جهك افزايش ارزش درک شده از برند ه ل خود، مديراد ه ل ي مش رياد را بشناسند.هاقهيسلبايد نيازها و 

و ...  ه بازار هدف  هاوبالگها يكساوبي بازار هدف خود، در فضاي مجازي، بندبخشامن مطالعه و 

 برند بازاريابآ هايياس رات ها، مديراد ه ل  نند اقدام به تاليغ برند خود  نند.آمها اس فاده آد آناد بيش ر از

  ند،آم فكر چگونه اينكه و ننده مصرفديد   رز شكل داده و  نندگادمصرف ادرا ات اساس خود را بر

  ردي، ار  مخ لف ابعاد اساس بررا ه ل خود  برند مواع سپس؛ و يرندنظرگ در دهدآم نشاد وا نش چگونه
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مديراد  .ند آم تغيير برند با ننده مصرف ارتاا ات در يريگمواع اين. نمود اتخاذ...  و نمادين احساسآ،

با مش رياد، سازو ار مناساآ را براي ارزيابآ مداوم عملكرد برند خود  مؤ رها، امن برقراري ارتاا  ه ل

تواند در آد مآ اظهارنظرردها در فضاي مجازي و تشويق مش رياد به سازي  نند. اس فاده از بازخويادهپ

 ها قرار دهد.ا العات مناساآ را در اخ يار مديراد ه ل

 منابع و مآخذ

روستایی،مجله چشم  هادی طرح روبنایی و زیربنایی خدمات وضعیت بررسی(3333).ابراهیمی، محمدصادقو همکاران-
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