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 چکيده
 های توسعه طرح اجرای ابزار تهران، همچون کالنشهری در ساز و ساخت استانداردهای و مقررات

 طریق از توسعه بلندمدت برنامة و مدت کوتاه شهری های پروژه در توسعه فرآیند و بوده شهری

 کننده تعیین عامل مقررات و استانداردها این اجرای نحوة لذا می شود. ضوابط هدایت و قوانین این

است. در مطالعه حاضر تالش شده تا  شهری های توسعة طرح اندازهای چشم و اهداف تحقق در ای

مورد بررسی قرار  رابطه میان مدیریت کارامد شهری و اجرای استانداردهای ساخت و ساز شهری

رحله ر دو مداین تحقیق اطالعات مورد نیاز  .گیرد. تحقیق حاضر را می توان تحقیق کاربردی دانست

(، مقداره 5)طیف لیکرت گزینه ای  5 ایپرسشنامه مطالعه کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از 

گردآوری شده اند. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر کارشناسان، مدیران میانی و ارشد شهرداری 

های فتن تمامی فرضیهتهران بوده است. یافته های تحقیق نشاندهنده مورد تایید قرار گر 22منطقه 

تحقیق بوده است. همچنین از میان متغیرهای مورد بررسی، رابطه میان اجرای استانداردهای ساخت 

و ساز و مشارکت پذیری شهروندان قویتر از سایرین بوده و در جایگاه های بعدی، تدوین اهداف و 

 برنامه های مشخص و دانش و کفایت مدیریت قرار گرفته اند.

 .مدیریت شهری، مدیریت کارامد شهری، استانداردهای ساخت وساز :يديلک واژگان
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  2 زاده شهاب مرجان،  1 زاده علی محمدرضا

 .، ایرانشیراز ،اسالمی آزاد دانشگاه واحد شیراز، ،شهری مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوی 1
 ، ایران.شیراز ،اسالمی آزاد دانشگاه استادیار گروه شهرسازی و معماری، واحد شیراز، 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 زاده شهاب مرجان

بررسی رابطه ميان مدیریت کارامد شهري و اجراي استانداردهاي 

 تهران( 22)مطالعه موردي: شهرداري منطقه  ساخت و ساز شهري
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 مقدمه
یزی ر شهرنشینی، افزایش جمعیت شهرها و به دنبال آن توسعه شهرها از ویژگیهای عصر حاضر است و توسعه پایدار در گرو داشتن برنامه

 -های اجتماعی شهر بدون مدیریت، امکانپذیر نیست. شهرها با توجه به پیچیدگی اداره یك(. 1831)رضویان و بیرام زاده،  و مدیریت کارآمد است

ریزی فراگیر و جامع را برای دوام خود، طلب  اقتصادی و کالبدی، نظامی در هم تنیده و متنوع دارند که سطحی از مدیریت و برنامه -محیطی

 شهرها به یکی از اهداف و وظایف اصلی دولتها بدل شده و در سطوح بینمیکنند. ضرورت این امر تا حدی است که تا سرتاسر جهان، مدیریت 

فهوم مدیریت شهری در تعریف از مفهوم صرف اداره (. م1831)فتوره چی و فردوسی،  المللی، در رأس توجه سازمانهای مرتبط قرار گرفته است

قش فعالی در توسعه شهر پیدا میکند. در این نگرش، مدیریت امور شهر فراتر است و با ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مرتبط و ن

 وشهری، مسئول استراتژی است که نتایج و پیامدهای عملیاتی نیز به همراه دارد و به این علت، تعامل آن باحوزه های قدرت، سیاست، اجتماع 

کار و زندگی جمعیت ساکن، تشویق به  شرایط قایهدف مدیریت شهری، ارت(. 2212)وارول و همکاران،  ناپذیر است اقتصاد شهری اجتناب

ریزی، ارتباطات،  انجام چنین اموری به آگاهی از اصول مدیریت، برنامه. توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدی است

 (. 1832)تقوایی و صفرآبادی،  انگیزش، سازماندهی، هدایت و رهبری و نظارت و کنترل باز میگردد

 جهت در متعددی برنامه ریزی های و مطالعات این راستا در و است شهری پایدار توسعه به دستیابی پایدار، توسعه اساسی ارکان از کیی

 بسیار جنبه های از شهری کارامد مدیر یت اندیشه و است گرفته صورت شهری و مدیریت برنامه های در راهکارهای کاربردی و اصول یافتن

بهترین عملکرد و در  کارامد دستیابی شهری مدیریت فرایند است. هدف قرار گرفته ملی سطح در توسعه امر در بررسی و نقد مورد گسترده

 اجتماعی، زندگی اقتصادی، در پایدار ویژگی های تقویت یا ایجاد که هدف نهایی آن می باشد، جوامع شهری پایداری نهایت تحقق وضعیت

تطابق برنامه های به اجرا درآمده با استانداردهای از  بر با تأکید شهری توسعه طرفداران .(2223)باجالی، است  شهر زیست محیطی و فرهنگی

دارند. در این راستا  برنامه ها کالبدی و قانونی، اجتماعی، زیستمحیطی اقتصادی، جنبه های تمام به توجه در سعی پیش تعیین شده امور شهری،

در زمینه نقش مدیریت شهری کارامد بر تحقق برنامه ها و استانداردهای شهری از اهمیت شایان توجهی برخوردار ارائه برخی مطالعات نظام مند 

 مورد بررسی قرار گیرد.  رابطه میان مدیریت کارامد شهری و اجرای استانداردهای ساخت و ساز شهریاست. در این مطالعه تالش شده تا 

   

 چارچوب نظري و پيشينه تحقيق
 مدیریت شهري مفهوم
 مختلف ابعاد در ذیربط و مؤثر غیررسمی و اجزای رسمی و عناصر از متشکل گسترده، سازمان یك از است عبارت شهری مدیریت

است )کاظمیان و سعیدی  عهده دار را شهر پایدار و همه جانبه توسعه هدایت و کنترل اداره، که حیات شهری کالبدی و اقتصادی اجتماعی،

اجرای  جهت در و کند نظارت دارند، تماس آن با شهر ساکن افراد که اجرایی کلیه جهات بر باید مدیریت دیگر، عبارت (. به55: 1832رضوانی، 

بکوشد.  قدمت دانش مدیریت شهری را می توان با قدمت شهرنشینی انسان برابر دانست. به عبارت  نیازها تأمین و مشکالت رفع و امور صحیح

تاریخ با افزایش جمعیت شهرنشین و توسعه شهرنشینی ضرورت مدیریت شهری و تصمیم گیری های بهینه در این زمینه روندی دیگر در طول 

 غیررسمی یا رسمی صورت به که شود می گفته افرادی و ها سازمان ها، نهاد تمامی به شهری افزایشی داشته است. در تعبیری دیگر مدیریت

به  که عنصری هر و باشد نمی شهر شورای و شهرداری فقط شهری مدیریت (. پس2211هستند )تیان و شن،  راثرگذا شهر فرآیند مدیریت در

 برنامه قبیل از مواردی به شهری تنها محدود مدیریت کنونی همچنین وظایف. دارد قرار حیطه این در دارد اثری شهر مدیریتی فرایند در شکلی

 انداز چشم ترسیم و شهری فعالیتهای دهی جهت بلکه .شود نمی..و عمرانی های پروژه انجام محلی، فرهنگ مدیریت رسانی، خدمات ریزی،

 (.2223رود )باجالی،  می شمار به شهری مدیران مهمترین وظایف جمله از پایدار توسعه به دستیابی راستای در شهر

جمعیت ، آلودگی هوا ، توزیع امکانات و خدمات  امروزه شهرسازان برای مدیریت مسائل مرتیط با زندگی شهری نظیر مدیریت مسکن،

عمومی شهروندی و نظابر آن نیازمند حجم وسیعی از اطالعات مربوط به منابع مختلف هستند که هر دسته از این اطالعات به عنوان یکی از 

 رفاه افزایش جهت در محلی سازمانهای و شهرها نقش به توجه عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری و انتخاب گزینه بهینه محسوب می شوند. با

طبقه بندی شده است: برنامه ریزی استراتژیك، توسعه  گروه چهار در شهری مدیریت نوین وظایف کشورها، اجتماعی پویایی اقتصادی و و

 توسعه که است این بر انتظار ( میگوید2211) (. برگمن2223اقتصادی، عرضه خدمات متناسب با قوانین و پشتیبانی عمومی )آلنور و میتون، 

 شیوه های به نه پایدار شهر بنابراین زیست محیطی قرار گیرد. و اجتماعی اقتصادی، ابعاد در زندگی مطلوب کیفیت راستای ارتقاء شهری در

-مسائل اجتماعی همراه به شهرها از باال به پایین بلکه بگونه ای مردم ساالرانه قانونمند و از پایین ساخته شود. جمعیت پذیری و اقتدارگرایانه

 میشد دیده شهرها در بیستم قرن اول نیمه در آنچه با که است بوجود آورده شهرگرایی و شهرنشینی شهر، از تازه ای کامالً شکل آنها، اقتصادی

 بکارگیری لزوم ساکن هستند شهرها در کشور جمعیت عمده بخش اینکه به توجه با حاضر حال (. در2223بسیاری دارد )بلوت و گاوریو،  تفاوت
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نقشی  که نهادها این از یکی میشود، احساس دارند شده ای تعریف نقش مدیریت شهری در که ارگانهایی و سازمانها سوی از مؤثر تدابیری

 همانطوری است و شهرداری میکند، ایفا را خدمات ارائه امکانات و نمودن فراهم شهری، محیط های در زندگی کیفیت بردن باال جهت در محوری

 بهداشت آبادی، و عمران قبیل از امور محلی اداره منظور به که است عمومی و مستقل مؤسسه شهرداری است شهرداری مشخص تعریف از که

 پیشرفته کشورهای در (. امروزه2211است )میجر و همکاران،  شده تأسیس مطلوب به عنوان زیستگاهی شهر اهالی آسایش و رفاه تأمین شهر،

 عهده بر را بیشتری وظایف غیرانتفاعی و محلی، عمومی مدنی، نهادی بهعنوان شهرداریها و میشود گستردهتر روزبهروز وظایف شهرداریها جهان

خت امیگیرند ولی وظایف اصولی این نهادها منحصر به اداره امور شهری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و استانداردها در امور مرتبط با شهر و س

 و ساز شهری می باشد.

 

 مدیریت کارامد شهري
 انسان محیطی توان را می شهر که ای گونه به آورد می وجود به طبیعت با انسان که است ای رابطه حاصل جغرافیایی، رویکرد در شهر

 نیز را فضا اجتماعی و سیاسی معنائی )نمادین( اقتصادی، های دگرگونی از بستری در خود نیازهای ارضای برای انسان .کرد تعریف ساخت

 در شهر اینجا در (.2218شود )سارخلی و رافیان،  می تعریف اجتماعی واقعیت یك مثابه به شهر شناختی جامعه رویکرد در .میکند دگرگون

 روابط این از روابط شهری و فضاها گیری شکل که دارد وجود باور این بنابراین، و اجتماعی بازیگران میان روابط مجموعه از حاصلی ست نهایت

 اجتماعی و انسانی روابط آن در که جایی است جوامع اجتماعی حیات کالبدی فضای کنند. همچنین از منظر مدیریت شهری شهر می تبعیت

 جامعه که معتقدنداند. بسیاری  انسانی آبادی ممکن اشکال کاملترین بارور و شکوفا می شود. در مجموع  می توان گفت که شهرها گرفته، شکل

 کارگران تراکم یا اقتصادی سرمایه گذاری برای ثمر هایی بی مکان که این جای به شهرها ، بنابراین . بود خواهد نشین شهر ای جامعه آینده،

 بدل ، ملی چارچوب در ، اجتماعی و اقتصادی پویایی و رشد مراکز به که باید ؛ زیستی باشند محیط و اقتصادی،اجتماعی مشکالت انبوه با بیکار

 جمعیت بلکه ، آن در ساکن جمعیت تنها نه توسعه و رفاه برای ارزنده فرصتهایی که آفرینشگر باید ، مراکز این (.2211شوند )تیان و شن، 

 عمده ترین بازیگر بعنوان مردم،دیگری از عظیمی گروه تجمع مرکز بعنوان یکی اند: یافته اهمیت جنبه دو از باشد. امروزه،شهرها کشور تمامی

 :(. 1832کرد )کاظمیان و سعیدی رضوانی،  تر دقیق و بیشتر توجه ، آنها مشکالت و مسائل به باید ، اینرو از ملی. اقتصاد کل اقتصادی،در نقش

د. تأمین کننمروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است شهرها مدیریت میشوند تا بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خود را ا

ها و طرحهای توسعه شهری و همچنین رفاه نیاز جمعیت، جریان  مدیریت شهری دارای تشکیالت وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامه

: 1831)شیعه،  عبور و مرور در شهر، رفاه عمومی، مسکن، کاربری زمین، تفریح، فرهنگ، اقتصاد، تأسیسات زیربنایی و امثال آنها را برعهده دارد

ریزی کند، فعالیتهای شهری را سازمان دهد و بر فعالیتهای انجام شده نظارت کند و حتی برای انجام  مدیریت شهری باید برای شهر برنامه(. 11

ارایی ارتقای کو  آنچه امروزه در هدایت نظام مدیریت شهری اهمیت بسیار دارد ، توانایی این نظام در انعطاف پذیری. بهینه امور انگیزه ایجاد کند

 و چارچوب را آن نمیداند، بلکه چشم انداز و تئوری یك را شهری خود باتوجه به اهداف و برنامه های برنامه ریزی شده است. ویلیامز مدیریت

 ساختارهای اجتماعی و طرف یك از شهر ماهیت با تنگاتنگ و قوی ارتباط شهری که مدیریت میکند اضافه او  .میداند شهر مطالعات اساس و پایه

  .وجود می آورند به را ساختار این شالوده واقع در که باشد اصولی بر مبتنی باید شهری همچنین ساختار مدیریت .دارد دیگر طرف از اقتصادی و

 استانداردها و ضوابط اصل شهروندان؛ از مداوم نظریابی اصل آموزش شهروندی؛ و شهری تربیت اصل  :نمود بیان بدینصورت میتوان را اصول این

 در شده انجام اقدامات در تجدیدنظر و اصل بازبینی امور؛ اجرای و اقدامات در زمان بعد رعایت اصل شهروندان؛ راهنمایی و برای آگاهی مدون

 و کارامدی را وریچگونه بهره  که است این شهری، مدیریت اصلی مسئله واقع، گذشته و اصل کارایی امور شهری. در تجربه های از پندآموزی

 (.  151: 1831بخشیم )دلیر و همکاران،  بهبود را عدالت نموده و مرتفع را شهری فزاینده فقر مستقیم، به طور درعین حال ببریم؛ باال

 

 مدیریت شهري و تحقق استانداردها 
 ترافیك، آلودگی هوا، تراکم، قبیل از شهری؛ مختلف مشکالت پیدایی و اخیر دوران در و شهرگرایی، شهرنشینی پدیده سریع گسترش

 جز چیزی اندیشمندانه، برخورد مطرح میسازد. این را مسائل این با اندیشمندانه برخورد ضرورت . . . و مسکن، حوادث ساخت و ساز کمبود

 شهری، کالن مدیریت هدفاز طریق مدیریت شهری توانمند ضمانت اجرایی پیدا کند نمی باشد.  که همسونگر، منعطف شهری، برنامه ریزی یك

محدوده  در شهری مدیریت و است زیستمحیطی پایداری و اقتصادی اجتماعی، کارایی عدالت با همراه همه، برای زندگی قابل محیطی ایجاد

کنونی، با در شرایط می شود.  وارد یکپارچه طور محیطی به-زیست و اقتصادی توسعه زیربنای و اجتماعی خدمات شهری، مسکن و های زمین

ارهای عمل کند و ساخت ی پویاتوجه به متغیرهای بسیار و محیط ناهمگن و متنوعی که نظام مدیریت شهری در آن قرار دارد، این نظام باید به روش

خود ، به  و ضمن حفظ کلیت کردهخشك و غیر قابل انعطاف را از خود دور سازد؛ زیرا این نظام باید بتواند خود را با محیط اطرافش سازگار 
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و تطابق با استانداردها و مقررات پیش بینی گیری نظام مدیریت شهری از فرصتهای زمانی  هنکته مهم در این زمینه بهر .تبادل پویا با آن بپردازد

 .که امکان سازگاری آن را برای کارایی بهتر در زمان مطلوب فراهم می آورد شده ای است

است.  شده شناخته برخوداراست، کمی شغلی از امنیت جهان درسطح که مخاطره ای پر ایعصن از یکی به عنوان وساز ساخت صنعت

این محققان  .کردند تحلیل و تجزیه کامل بهطور ساز را و ساخت از ناشی حوادث ریشهای دالیل اخیر سالهای ( در2223) اورت و عبدالحمید

در مطالعات خود چهار دسته از عوامل )شرایط کاری، عدم کارایی مدیریت، اعمال مخاطره آمیز کارگران، حوادث غیرقابل پیش بینی( را ریشه 

ی هاحوادث دانسته اند. عوامل مدیریتی معرفی شده توسط این محققان در سه حوزه عملکردی قابل مطالعه اند )اداره ضعیف، نقض استاندارد

وارول ) در صنعت ساخت و ساز ایران در مقایسه با سایرصنایع، حوادث و اتفاقات بیشتری رخ مـیدهـدایمنی محل کار، نظارت و کنترل ضعیف(. 

 اند تا به جای استفاده انـدرکاران ایـن امـر پیشنهاد کرده درجهت کاهش حوادث شغلی مسئولین ساخت و ساز ایران به دست (2212و همکاران، 

همچنین در رویکردهای هـای ساخت و ساز از روش دستمزد کیفی استفاده کنند.  از روشهای سنتی در پرداخت حقوق کارکنان شـاغل درپـروژه

نوین مدیریت ساخت و ساز تالش شده تا از طریق تطابق هرچه بیشتر فعالیت های اجرایی با استانداردهای ساخت و ساز، به کاهش حوادث کاری 

دارد و نقش  مستقیم ارتباط شهری جامعه انسانی به ویژه جوامع با که است شهری برنامه ریزی مهم جنبه های از شهری، . مدیریتکمك گردد

 (.  2223غیرقابل انکاری در تضمین اجرای قوانین و مقررات شهری ایفا می کند )آلنور و میتون، 

 رعایت و های شهری ساختمان و شهر در زندگی کیفیت تضمین برای کهشهری  وساز ساخت مقررات و ضوابط رعایت عدم کلی، طور به

 همچون کالنشهری در ساز و ساخت استانداردهای و گیرند. مقررات می قرار ساختمانی تخلفات در زمره اند، شده تدوین عمومی منافع و عدالت

 قوانین این طریق از توسعه بلندمدت برنامة و مدت کوتاه شهری های پروژه در توسعه فرآیند و بوده شهری های توسعه طرح اجرای ابزار تهران،

 های توسعة طرح اندازهای چشم و اهداف تحقق در ای کننده تعیین عامل مقررات و استانداردها این اجرای نحوة لذا یشود. م ضوابط هدایت و

 ساختاری -طرح راهبردی تا  1813مصوب  جامع طرح نخستین از تهران شهر در ساز و ساخت استانداردهای کیفیت و است. کمیت شهری

ضرورت کنترل  همچنین است. یافته تهران، تغییر شهر در توسعه خاص های سیاست و شهری توسعه عمومی رویکردهای تحول موازات به 1835

 طرح مقررات و ضوابط از بسیاری اجرایی قابلیت بودن یا پایین کامل اجرای عدم به توجه با شهری ساز و ساخت مقررات و ضوابط و بازبینی

ناشی از عدم کارامدی مدیریت  ناهنجاری قالب در توان می را ضوابط اجرای این عدم چالش از ای عمده بخش .یشود م مطرح پیشین های

اصول زیر را  بایدبرای رسیدن به مدیریت شهری بهینه شهری دانست. بررسی پیشینه تحقیقات به انجام رسیده نشاندهنده این موضوع بوده که 

 . مد نظر قرار داد

این پوشش باید به گونه ای باشد که تمام سازمانها و ادارات موثر و مسئول شهر در قالب یك  :لزوم پوشش کامل همه امور شهری -الف

ین سازمانی از اهمیت و سیستم هدفمند و هماهنگ عمل کرده و به ایفای مسئولیت هایشان بپردازند . در چنین شرایطی هماهنگیها و روابط ب

 .جایگاه ویژه برخوردار هستند

جزء وظایف و عناصر اصلی سیستم  برنامه ریزی شهری مطابق با اصول علمی مدیریت ،: برنامه ریزی شهری شمول مدیریت شهری بر -ب

اجتماعی یك شهر باید تحت نظارت و هدایت سیستم مذکور  -مدیریت شهری محسوب می شود ، بر این اساس برنامه ریزی فیزیکی و اقتصادی

 . باشد

شود که تمام  چارچوب سازمانی باید به نحوی طراحی: ج( قابلیت انطباق چهارچوب سازمانی با ماهیت چند عملکردی مدیریت شهری

 وعناصر و وظایف سیستم، از امور بسیار روزمره جزئی گرفته، تا برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های بسیار دراز مدت و کالن مورد توجه جدی 

 . (2211)میجر و همکاران،  کافی قرار گیرد

 د( لزوم طراحی چهارچوب سازمانی و تشکیالتی چون سطحی جهت سیستم مدیریت شهری

 :ضروری به نظر می رسد ذیلویژگیهای کارامد و مطلوب تحقق  مدیریت شهریبهره مندی از برای ین همچن

 شهر در اداره اموراو و حسن تدبیر شهری مدیریت و کفایت  دانش کافی 

  اجتماعی و کالبدی -در زمینه های مختلف اقتصادی شهر بهینه از امکانات بالقوه و بالفعلبهره برداری 

  شهر اهداف، خط و مشی ها و برنامه های مشخص جهت اداره امورتدوین 

  و لزوم احساس مسئولیت و تعلق نسبت به امور شهر شهروندانوجود روحیه مشارکت پذیری در 

 توان تدوین نمود: مدیریت شهری، فرضیاتی به  شرح ذیل میدر این راستا و باتوجه به اهمیت اجرای قوانین و استانداردهای 

 فرضیه اول: میان دانش و کفایت مدیریت شهری و اجرای استانداردهای ساخت و ساز رابطه معناداری وجود دارد.

 فرضیه دوم: میان بهره برداری بهینه از امکانات و اجرای استانداردهای ساخت و ساز رابطه معناداری وجود دارد.

 فرضیه سوم: میان تدوین اهداف و برنامه های مشخص و اجرای استانداردهای ساخت و ساز رابطه معناداری وجود دارد.

 فرضیه چهارم: میان مشارکت پذیری شهروندان و اجرای استانداردهای ساخت و ساز رابطه معناداری وجود دارد.
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 روش تحقيق
وع علی پیمایشی از ن -بندی برحسب روش، توصیفیکاربردی دانست که به لحاظ طبقهی تحقیقات توان نوعی تحقیقپژوهش حاضر را می

 5)طیف لیکرت گزینه ای  5 ایپرسشنامه مطالعه کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از در دو مرحله این تحقیق اطالعات مورد نیاز  .بوده است

تهران بوده است. در  22بر کارشناسان، مدیران میانی و ارشد شهرداری منطقه  گردآوری شده اند. جامعه آماری این پژوهش مشتمل(، مقداره

نفری(.  18نفرتعیین شد )جامعه کل  51خطا، حجم نمونه به میزان  2025این راستا و با توجه به فرمول کوکران برای جامعه نمونه محدود و با 

مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفت. همچنین از روایی صوری  SPSSآماری  در ادامه داده های بدست آمده از پرسشنامه ها توسط نرم افزار

. )میزان تجهت بررسی میزان اعتبار ابزار اندازه گیری )پرسشنامه( استفاده شد و پایایی آن نیز بوسیله فرمول آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرف

 بدست آمد(.     2032
 

 . آلفاي کرونباخ1جدول 
 

 میزان آلفا متغیر

 2031 دانش و کفایت مدیریت

 2013 بهره برداری بهینه از امکانات

 2031 تدوین اهداف و برنامه های مشخص

 2035 مشارکت پذیری شهروندان

 2032 اجرای استانداردها

 2032 کل
 

 تجزیه و تحليل داده ها
 گیرند.رابطه میان متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار مینامه ها به منظور بررسی در این قسمت داده های بدست آمده از پرسش

 بررسی فرضیه اول: 

H0 :میان دانش و کفایت مدیریت شهری و اجرای استانداردهای ساخت و ساز رابطه معناداری وجود ندارد  . 

H1 :میان دانش و کفایت مدیریت شهری و اجرای استانداردهای ساخت و ساز رابطه معناداری وجود دارد. 
 

 . نتيجه آزمون معناداري2جدول 
 

دانش و کفایت 

 مدیریت

 8ارزش مورد سنجش = 

 میانگین تعداد
مقدارآماره 

 آزمون
 درجه آزادی

 sigمقدار 

 آزمون

اختالف 

 میانگین

 %35فاصله اطمینان 

 بیشترین کمترین

51 8015 50212 52 222/2 20212 2011 2015 

 شودپذیرفته می  1H نتیجه آماری

 

 بررسی فرضیه دوم: 

H0 :میان بهره برداری بهینه از امکانات و اجرای استانداردهای ساخت و ساز رابطه معناداری وجود ندارد  . 

H1 :میان بهره برداری بهینه از امکانات و اجرای استانداردهای ساخت و ساز رابطه معناداری وجود دارد. 
 

 . نتيجه آزمون معناداري3جدول 

 

برداری بهره 

 بهینه از امکانات

 8ارزش مورد سنجش = 

 درجه آزادی مقدارآماره آزمون میانگین تعداد
 sigمقدار 

 آزمون

اختالف 

 میانگین

 %35فاصله اطمینان 

 بیشترین کمترین

51 8018 50338 52 222/2 20211 2053 2031 

 پذیرفته می شود 1H نتیجه آماری
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 بررسی فرضیه سوم: 

H0 :میان تدوین اهداف و برنامه های مشخص و اجرای استانداردهای ساخت و ساز رابطه معناداری وجود ندارد  . 

H1 :میان تدوین اهداف و برنامه های مشخص و اجرای استانداردهای ساخت و ساز رابطه معناداری وجود دارد. 
 

 . نتيجه آزمون معناداري4جدول 

 

تدوین اهداف و 

برنامه های 

 مشخص

 8ارزش مورد سنجش = 

 درجه آزادی مقدارآماره آزمون میانگین تعداد
 sigمقدار 

 آزمون

اختالف 

 میانگین

 %35فاصله اطمینان 

 بیشترین کمترین

51 8052 10512 52 222/2 20253 2015 2031 

 پذیرفته می شود 1H نتیجه آماری

 

 بررسی فرضیه چهارم: 

H0 : شهروندان و اجرای استانداردهای ساخت و ساز رابطه معناداری وجود نداردمیان مشارکت پذیری  . 

H1 :میان مشارکت پذیری شهروندان و اجرای استانداردهای ساخت و ساز رابطه معناداری وجود دارد. 
 

 . نتيجه آزمون معناداري5جدول 

 

مشارکت پذیری 

 شهروندان

 8ارزش مورد سنجش = 

 درجه آزادی مقدارآماره آزمون میانگین تعداد
 sigمقدار 

 آزمون

اختالف 

 میانگین

 %35فاصله اطمینان 

 بیشترین کمترین

51 8052 110212 52 222/2 20255 2051 2013 

 پذیرفته می شود 1H نتیجه آماری

 

( برای تمامی فرضیه ها رد شده و فرض 2022با توجه به مقادیر بدست آمده در آزمون معنی داری، فرض صفر )در سطح معنی داری    

های تحقیق است. همچنین با توجه به مثبت بودن مقدار آماره آزمون یك تایید می شود که این موضوع نشاندهنده مورد تایید قرار گرفتن فرضیه

توان عنوان کرد که ارتباط معنادار و مثبتی میان متغیرهای تحقیق وجود داشته است. همچنین از میان می 8ن مقدار میانگین از عدد و باالتر بود

ی، دمتغیرهای مورد بررسی، رابطه میان اجرای استانداردهای ساخت و ساز و مشارکت پذیری شهروندان قویتر از سایرین بوده و در جایگاه های بع

 هداف و برنامه های مشخص و دانش و کفایت مدیریت قرار گرفته اند. تدوین ا
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 جمع بندي
شهری  حیات با مرتبط موضوعات عهدهدار شهرها در شهری مدیریت . است نهادی و هر سازمان بخش حیات و اصلی عامل مدیریت،

 محسوب شهری مدیریت الزامآور و خطیر پایدار، مأموریت شهر ایجاد یعنی شهروندان آینده و حال زندگی مناسب شهری ایجاد آنگاه است،

 حفظ با همراه بشر آرمانهای رسیدن به برای تازه ای راه پایدار میباشد. توسعه شهرها پایدار توسعه شهری، مهم مدیریت اهداف از میگردد. یکی

 مقررات و ضوابط از تخطی لذا، بوده شهری های طرح تحقق ابزارهای ساز، و مقررات ساخت و است. ضوابط آیندگان برای امکانات و منابع

 خواهد شهری های طرح تحقق برای مانعی شهری، ریزی برنامه قیود و محدودیتها از توسعه و فرایندهای ساخت خروج و شهری ساز و ساخت

 بود.

است.  شده شناخته برخوداراست، کمی شغلی از امنیت جهان درسطح که مخاطره ای پر صنایع از یکی به عنوان وساز ساخت صنعت

میشود. به  کار محل در حوادث موجود از درصد 12 حدود سبب صنعتی، کارگران مجموع از درصد 23 فقط برای ایران وساز ساخت صنعت

 ساخت که صنعت است داده نشان کشور کار وزارت توسط کار محل در آمده وجود به خصوص حوادث در شده انجام مطالعات آخرین عالوه

است که غریب به اتفاق این حوادث نشات گرفته از عدم  مشکالت و بیشترین حوادث دارای کشور، در موجود های صنعت همه میان در وساز

 ایران، در وساز ساخت ازصنعت ناگوار ناشی حوادث یکسری درپی اخیر سالهای در بنابراین، .توجه به استانداردهای کاری و رعایت دقیق آنهاست

است. الزم به ذکر است که این  قرارگرفته مدنظر که است اهدافی از یکی جدید وچارچوبهای ارایة قوانین به وسیله امنیتی استاندارهای بردن باال

یق طر استانداردها به تنهایی متضمن کاهش حوادث نبوده و رعایت دقیق آنها نیازمند وجود نظام نظارتی و مدیریتی دقیقی می باشد که از

 ضرورت هنگامی سازمان از این وجود  .هستند شهرداریها شهری، مدیریت عناصر مهمترین از کارامدی مدیریت شهری قابل تحقق است. یکی

 .سازد برآورده مشترک بطور را نیازها این سازمانی شد الزم و گردید آنها خارج تك تك عهده از شهرنشینان، نیازهای ساختن برآورده که یافت

 22این راستا و در جهت بررسی هدف اصلی تحقیق در این مطالعه تالش شده تا رابطه میان مدیریت کارامد شهری در شهرداری منطقه در 

تهران و اجرای استانداردهای ساخت و ساز در این منطقه مورد بررسی قرار گیرد. بررسی فرضیات نشاندهنده تایید تمامی فرضیه های تحقیق 

توان عنوان کرد که ارتباط معنادار و می 8با توجه به مثبت بودن مقدار آماره آزمون و باالتر بودن مقدار میانگین از عدد  بوده است. همچنین

مثبتی میان متغیرهای تحقیق وجود داشته است. همچنین از میان متغیرهای مورد بررسی، رابطه میان اجرای استانداردهای ساخت و ساز و 

ن قویتر از سایرین بوده و در جایگاه های بعدی، تدوین اهداف و برنامه های مشخص و دانش و کفایت مدیریت قرار مشارکت پذیری شهروندا

 بطوری که میباشند. همراستا (1833دیگران ) و کشتکارقالتی (1835) دیگران و درویشی با تحقیق حاضر پژوهش فرضیات گرفته اند. نتایج

 معتقدند دیگران و کشتکارقالتی نظر درویشی، از میداند و مؤثر استانداردهای ساخت و ساز اجرای در را شهری مدیریت کارامد حاضر پژوهش

می باشد. در مجموع و باتوجه به اهمیت اجرای مقررات  شهری زندگی کیفیت سطح بردن باال هدف آن که است، مدیریتی مدیریت شهری، که

 مهم از یکی عنوان به توان می را شهری مقررات و خت و ساز می توان گفت که قوانینو استانداردها در فرآیندهای مختلف شهری همچون سا

 استانداردهای و قوانین پرتو در شهری مدیریت اصلی عناصر بازیگران تعبیر بهتر به .نمود قلمداد شهروندان و شهری مدیریت بین اتصال نقاط ترین

در  .سازند محقق را شهروندی مفهوم و دهند مشارکت امور اداره در را توانند شهروندان می اعضا سایر و خود برای نقش تعریف ضمن شهری

 مجموع و باتوجه به یافته های تحقیق پیشنهاداتی به شرح ذیل را می توان ارائه نمود: 

 عملکرد بهتر مدیریت  رایزمینه ای ب که گونه ای به شهر امور اجرایی و مدیریتی برنامه ریزی، نظام در بنیادی و اساسی تحول ایجاد

 شود فراهم شهر در دخیل متعدد سازمانهای شهری در هماهنگی

 رعایت استانداردهای ساخت و ساز شهری از طریق تقویت فرهنگ مشارکت شهروندی با شهری توسعه بین سازگاری ایجاد 

 زیست  محیط منابع از کنترل و نظارت بر ساخت و ساز به منظور حفاظت به مربوط اقدامات گسترش 

 های بیشتر زمینه و فرصتها دارای که شهری های پهنه شناسایی مدیریت شهری با ساختمانی، تخلفات بروز از پیشگیری راستای در 

 نیازمندتر های به پهنه گذاران سرمایه و یها گذار سرمایه مناسب هدایت برای الزم، سیاستگذاری قادر بوده تا با هستند، ساختمانی تخلفات بروز

 تهران شهر یکپارچه تفصیلی و طرح تهران راهبردی -ساختاری طرح ضوابط پذیری انعطاف از استفاده سو از مانع ترتیب این به و مبادرت نموده

 شوند.  شهری ذخیره اراضی جمله از و
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