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Abstract 

Statement of Problem: The city of Tehran as a political, social and economic capital has a decisive role in 

the fate of the country. Tehran with a population of more than 8 million people is the 24th most populous 

city in the world. 8.10% of the population has a share equal to 21% of the country's gross domestic product 

(GDP) and more than 50% of tax revenues as well as 55% of bank deposits are provided from the city and 

province of Tehran. At the same time, the city still suffers from many problems, the most important of which 

is the unfavorable situation of builders, to the extent that according to the same study and a survey of 

construction industry experts in Tehran, 42.5% of them consider the quality of construction in Tehran poor 

or catastrophic. Dilapidated and dysfunctional structures in the heart of Tehran and with very difficult 

accesses add to the concern about possible crises. Although several programs have been carried out in the 

field of repair and renovation of worn-out structures, but so far the city administration has not met 

expectations and we still face this problem. The purpose of this study is to introduce the effective first steps 

to create a codified method (planning) for implementation so that the results can guarantee the quality of 

ongoing construction. The research method was descriptive and correlational and a questionnaire was used 

for this purpose. The statistical population is the target of professional engineers of Tehran Building 

Engineering Organization. 120 questionnaires were analyzed by SPSS and SmartPLS software. Based on the 

findings of this study, the use of six important factors in planning, including: implementation of construction 

quality assurance insurance, mandatory contractor in construction, accurate and complete implementation of 

the building technical certificate, adjustment and increase of engineers' fees along with increasing public 

awareness and change and Amend national building regulations. According to the findings of this study, it 

can be said that the most important finding of this study is that the process necessary to establish insurance 

quality assurance of the builder is clearly explained. 
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برنامهساخت  تیف یک  یبحران   تی وضع  یبررس  و  تهران  شهر  در   ن یتضم   یزیروسازها 

 بحران  تی ریآن جهت مد تیف یک

 3استعالجی  علیرضا، *2فرزادبهتاش ، محمدرضا1محمد علیدوستی 

 رانیواحد تهران شمال، تهران، ا  یدانشگاه آزاد اسالم  ،یشهر   یزیربرنامه  -یارشد، شهرساز   ی. دانشجو کارشناس1

 ران یواحد تهران شمال، تهران، ا  یدانشگاه آزاد اسالم  اریاستاد   ،ی شهرساز  یتخصص  ی. دکتر2

 ران ی تهران، ا  ،ی دانشگاه آزاد اسالم  ،ی)ره( شهرر   ینیامام خم  ادگاریواحد    ا،یاستاد گروه جغراف  ،یشهر   یزیربرنامه   ی. دکتر3

 1401  بهشت یارد   17  :نیآنال   انتشار  تاریخ  ؛1401  بهشت یارد  17  :رشیپذ  تاریخ  ؛1401  بهشت یارد   17  ی:بازنگر  تاریخ  ؛ 1401  بهشتیارد  11  :افتیدر   تاریخ

 چکیده 

  شیب  تیدر سرنوشت کشور دارد تهران با جمع  یاکنندهنیینقش تع  ی و اقتصاد  یاجتماع  ،یاس یس  تختیعنوان پاشهر تهران به 

درصد مساحت کل کشور   0/04به وسعت    یی ایشهر در جغراف  نیجهان است، ا  تیشهر پرجمع  ن یو چهارم  ستینفر ب  ونیلیم  8از  

درصد   50از    شی( داشته و بGDPکشور )  یناخالص داخل  دیدرصد تول  21  لمعاد  یسهم  تیدرصد جمع   10/8از    یبا برخوردار

شهر   نیهمچنان ا  حالنی . درع شودیم  نیاز شهر و استان تهران تأم  یبانک   یهادرصد سپرده  55  نیو همچن  یات یمال  یدرآمدها

پژوهش و    ن یکه طبق هم  یی جا   ا ت  باشد یوسازها منامطلوب ساخت  ت یها وضعآن  ن یترکه مهم  بردیرنج م  یادهیاز مشکالت عد

وساز در شهر تهران را ساخت  تیفیک  تیها وضعآن  %42.5نظران صنعت ساختمان در استان تهران  صاحب  یبر اساس نظرسنج

دشوار بر   اریبس  یهایفرسوده و ناکارآمد در بطن شهر تهران و با دسترس  یوجود بافت ها  یاز طرف  دانند،یم  زیآمفاجعه  ای  فیضع

بحران   در   ینگران و همچن  ی متعدد  یها برنامههرچند    د یافزایم   یاحتمال  ی هاخصوص  اصالح  ها  ینوساز  نیدر حوزه    ی بافت 

. هدف  میمعضل روبرو هست  نیانتظارات باشد و همچنان با ا  ی نتوانسته پاسخگو  یشهر  تیریتاکنون مد  یگرفته ولفرسوده انجام

 ت یفیآن بتوان ک ج یبا نتا کهی نحوبه ( جهت اجرا یزیرمدون )برنامه یروش جادیجهت ا هیمؤثر اول یهاگام ی پژوهش معرف نیاز ا

موضوع    نیا  یگرفته و براانجام  یو از نوع همبستگ  یفینمود. روش پژوهش با روش توص  نیدر حال انجام را تضم  یوسازهاساخت

  باشند یساختمان استان تهران م  یمهندس سازمان نظام  یاهدف مهندسان حرفه  یاست جامعه آمار  دهیاز پرسشنامه استفاده گرد

پژوهش استفاده از شش    نی ا  یهاافتهی . بر اساس  د یگرد  لیتحل  SmartPLSو    SPSSافزارها  پرسشنامه توسط نرم  120که تعداد  

وسازها،  در ساخت  صالحیذ یشدن مجر  یوساز، اجبارساخت  تیفیک  نیتضم  مهیب  یکه شامل: اجرا  ها یزیرفاکتور مهم در برنامه

 رییتغ زیو ن یعموم  یآگاه شیالزحمه مهندسان در کنار افزاحق شیو افزا ل یساختمان، تعد یو کامل شناسنامه فن  قیدق یاجرا 

پژوهش    نیا  افتهی   نیترپژوهش عنوان نمود که مهم  ن یا  یهاافتهیبا توجه به    توانی. م باشندیساختمان م   ی و اصالح مقررات مل

 . دینمایم ن ییصورت مشخص تبوساز را بهساخت تیفیک نیتضم مهیاستقرار ب تالزم در جه ندیاست که فرآ نیا

 :کلیدی  کلمات

 کالبد شهر ت،یفیک نیتضم مهیب ،یآوربحران، تاب تیریمد
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 مقدمه -1

خاطرات ماندگار در ذهن    جادیو ا  یآرامش روان  جادیدر ا  یفردعنوان کالبد نقش منحصربهها بهشهرسازان، ساختمان از نگاه  

ب  ها آن  ینقش کارکرد  حال نیشهرونـدان دارند و درع  از موارد  تواند یوکار پررونق متجارت و کسب  انگریکه  است که    یباشد 

 (1389است. )دانش،  یبشردست  ختهسا این  کننده تعییندهنده نقش نشان

  ی هانه یدر هز  یشتریسهم ب   ،یاقتصاد  هیسرما  کیآن به    شدنلیها در اقتصاد و تبدمسکن و ساختمان   شتریب  ینیآفرنقش  با 

  (1382  ،یزیتوسط دولت را به خود اختصاص داده است. )عز  یت یحما  یهااز بودجه  ییباال  زانیم  حالنیخانوارها داشته و درع 

در    یبردارجهت بهره  یوارد به آن از دوام کاف   پارهایمقاومت الزم در برابر    تأمین باشد که عالوه بر    یبه نحو  دی وسازها باساخت

 شرفت یعنوان شاخص پ ه بهسال است ک  انیها سالساختمان   دیبرخوردار باشد بحث دوام به شکل عمر مف  زین  شتریزمان بمدت

  ی ایسوانح و بال  نیشتریبا قرار داشتن در معرض ب  متأسفانهدر کشور ما    .گردد می  انیب  تلفمخ  یدر کشورها  یسازساختمان 

 شود میوارد    نیبه ساکن  یاد یز  اریحوادث مانند زلزله خسارات بس  نیمقاومت الزم نبوده و با بروز ا  یها داراهنوز ساختمان   یعیطب

طرف از  مف  یو  ا  دیعمر  نشانساختمان   نیکم  بزرگ ها  ضعف  ساخت  یدهنده  )نورانجام  یزهاوسادر  است.   ( 1387،  فردی شده 

  د یبهبود بخش  ا ی و    تأمینآن را    توانمی  ی قیوسازهاست که چگونه و از چه طرساخت  تیفیشده ک  ژه ینچه امروز به آن توجه وآ 

برتر   نیو مهندس  نیو وجود متخصص  یمصالح ساختمان  نیترمدرن   زی در کشور و ن  وسازساخت  ستمی واردکردن انواع س  رغمیعل

 زات یامکانات و تجه  همهنیاما با توجه به ا ؛میشده هستانجام  یوسازهاساخت  یتیفیکیب  ددر کشور هنوز شاه  نهیزم  نیدر ا  یجهان

سؤال   نیا یبرا میهست یحوزه دچار مشکالت متعدد نیو هنوز در ا میداشته باش یتیفیباک یوسازها ساخت میچرا هنوز نتوانست 

را در بخشمطرح  ی ادیز  یهاجواب  به اصالح زم  یو زمان   اند دهیمختلف د  یهاشده که هرکدام مشکل  خود   یشنهادیپ   نهیرا 

صاحبی، اعتضادی فر،  محمودی)  باشدمیسال    یس  تاست یها هنوز بساختمان   دیهنوز مشکل پابرجاست عمر مف  یپرداختند ول

 .فاجعه بزرگ است کیبسازد   یواحد مسکون ونیلیمکیاز  شیب انهیسال دی کشور ما که با یبرا نی( و ا1393

کشور پهناورمان در سراسر آن وجود دارد    ی که به گستردگـ  ده یگرد  ی فرسـوده بزرگ  های بافت  جاد یباعث ا  ی تـیفیکیب   نیا 

شده  ساخته  یواحدها  دنی د  بیبر آن با آس  عالوه .میسازینوساز فرسوده م  ی هاما ساختمان  یتیفیک یارهایو هنوز با توجه به مع

  ز یجبران آن ن ی و گاه شودمیجامعه وارد  کرهیبر پ  ینیخسارات سنگ ی عـیطب ی ـایدر زمان بروز بال   ژهیوبه یبرداردر زمان بهره

 (1400علیپور،   -فرعابدیان. )ستیممکن ن

از    بیش  اخیر  سال  در چهل  و  دارد  قرار  طبیعی  بالیای  ازنظر  دنیا  اول  ده کشور  زمره  در  اثر   100ایران  در  نفرات  هزار 

داده است و  ایران رخمورد در    30شده در جهان بیش از  بالیای ثبت  41اند؛ از  دادههای ویرانگر جان خود را ازدستلرزه زمین

درصد از تلفات انسانی ناشی از وقوع بالیای طبیعی در    6علیرغم اینکه ایران یک درصد از کل جمعیت جهان را دارد ولی بیش از  

 ( 1399دهند. )مقیمی، این رخ می

ام معظم رهبری  داده مقهای رخآمده بخصوص در زلزله های پیشوسازها در بحران با توجه به اهمیت وضعیت کیفی ساخت

های کلی و پیشگیری خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه را ابالغ کردند در این  سیاست 03/02/1384در تاریخ 

 وساز قرارگرفته است: بند مشخص تصویب و ابالغ گردیده است در زیر موارد مرتبط با ساخت 9های کلی که در سیاست

مسئوالن و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از   سازیآمادهافزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و    -1

 جوی و اقلیمی.  هایپدیدهخطر زلزله و  ویژهبهغیرمترقبه  و حوادثسوانح طبیعی 

 گونه اینیی و کاستن خطرات  شناسا  منظوربهو حمایت از مراکز موجود،    و پژوهشی گسترش و تقویت مطالعات علمی    -2

 حوادث با اولویت خطر زلزله.
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  های صندوق مالی و تشویقی و تسهیالت ویژه و    هایحمایت،  هابیمهجبران خسارت نظیر انواع    مؤثرگسترش نظامات    -5

 حمایتی. 

ی جدید از  زهاوساساختناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در    خطرپذیریپیشگیری و کاهش    - 6

 طریق:

  بندی پهنهحساس و مهم متناسب با    تأسیساتشهری و روستایی و    جمعیتیدر مراکز    ها کاربری   سازیمناسبو    یابیمکان  1-6

 خطر نسبی زلزله در کشور.

سطوح و تقویت   کلیهنیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در    کارگیریبهبا    وسازبرساخت بهبود مدیریت و نظارت    2-6

 خیززلزله موفق کشورهای پیشرفته  هایتجربهو استفاده از  ایو حرفه فنی  هایو تشکل مهندسی نظام

استانداردها  در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه    ناامنی غیر فنی و  وسازهاساختاز    و جلوگیریممنوعیت    3-6

 . و اجراو مقررات مربوط به طرح 

ی شهر تهران وسازهاساختاین پژوهش اقدام به بررسی وضعیت فعلی    6و    5خصوصاً بندهای    الذکر فوق با توجه به بندهای  

 . نمایدمیی شهری  وسازهاساختجهت تضمین کیفیت    ریزیبرنامهکارشناسان خبره این حوزه اقدام به    ازنظرتنموده و با استفاده  

 پژوهش پیشینه   -2

مصر Abdel razek عبدالرزاق  سال    یپژوهشگر  بررس  1998در  رو  یضمن  تأث  یبر  مختلف  ک  رگذاریعوامل    ت یفیدر 

 :کندیم  ی معرف تیفیبر ک رگذاریعنوان عوامل تأثمورد را به 5وساز ساخت

 وساز در قبل از اجرا ساخت یهامناسب پروژه یزیربرنامه زیو ن یارتقا طراح -

 وسازساخت یهاپروژه تیفیک نیکنترل و تضم  یهاسمیبهبود مکان زیارتقا و ن -

 ها درآمد آن ش یبا افزا یانسان یروین ی زندگ تیفیباال بودن ک -

 یو درست مال  حیصح ینیبشیمنظور پ به حیصح یمال تیریمد یاجرا  -

 (Abdel razek, H. 1998)  هانیو انتخاب بهتر مانکارانیمشاوران و پ  کنندگان،نیتأم یبندو رتبه یابیارز -

وساز در ساخت TQM با عنوان  یادر مقاله  1997سال    رد  (Arditi. D and Murat Gunaydin)   ن یدی و گونا  یتیآرد

  یحوزه معرف  نیرا در ا  ری عوامل ز  شانیکردند و طبق پژوهش ا  یوسازها بررسساخت   تیفیرا در خصوص ارتقا ک  یعوامل مختلف

 :شدند

 یتیریمدو تعهدات  تیریمد -

 مانکاران یپ انتخاب و نظارت بر  -

 (Arditi. Murat Gunaydin. 1997) اجراییعوامل  نیب یارتباطات و همکار -

همکارانش  چوآ پژوهش (Chua, D.K.H.Kog, Y) و  سال    یدر  تأث  عوامل  1999در  ک  رگذاریمختلف    ی هاپروژه  تیفیبر 

 :شوندیم  ی معرف ریعوامل در ز نیکردن که ا یوساز را بررسساخت

 پروژه  یزیربرنامه  تیفیک -

 های ساخت داشتن طراح تیقابل -

 پروژه  یکارگاه یهاتینظارت بر فعال -

 باشند یهدف مشخص و روشن یکه دارا انهیگراالزامات واقع نییتع -

 (Mais, whiteman, 2004) ذیصالحپروژه  ریمد -
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عوامل    ی الدیم  2000در سال   یهستند که در پژوهش یکنگ دو پژوهشگر هنگ (Chan, A.P.C. and Tam, C.M) و تام  چان

 :اعالم کردند وسازبر ساخت رگذاریعنوان عوامل تأثرا به  ریکردند و عوامل ز یکنگ را بررسوساز در هنگساخت تیفیمؤثر بر ک

 پروژه  ریمد تینحوه فعال -

 کارفرما ازنظر زمان پروژه  هیتوج -

 پروژه تیفیکارفرما ازنظر ک هیتوج -

 (Rajiv, Harnath. 2018) پروژه  ییعوامل اجرا تیریمد -

  افتند یانجام دادند و در  دیجد  یهایکنگ بررسدر کشور هنگ   یقاتیبا انجام تحق  زین  2006پژوهش در سال    نیهم  نیمحقق

 :است ریوسازها مؤثر هستند به شرح زساخت تیفیکه بر ک  یکه عوامل

 پروژه تیریتجربه مد زانیم -

 (تیفیسطوح )فرهنگ ک یدر تمام تیفیداشتن شناخت در حوزه ک -

 صالح یذ یانسان یروین -

 مانکارانیکامل نظارت بر پ  ندیفرآ -

 یانسان  یرویدر ن یساالر یستگیشا -

 (sheriff, 2010) و حوادث یمنیا ت،یفیکارفرما نسبت به ک هیشناخت و توج -

نشان   رفتهیصورت پذ  قاتیتحق  شتریاستنباط کرد که ب  توانمیمطالعات بودند    نیکه بروزتر از ا  گریمطالعات د   ریسا  سهیمقا  با

 یاژهیباالتر توجه و  تیفیبه ک   دنیجهت رس  د یوساز به شرح فوق بوده و باساخت  تیفیدر ک  رگذاریکه عمده عوامل تأث  دهد یم

 موارد نمود. نیبه ا

 پژوهش  روش -3

و موضوعات مختلف   دادهایمنظم حوادث، رو  حالنیو درع   ینیع   یواقع  حیو تشر  انیب  کهییو پژوهش ازآنجا  قیتحق  نیدر ا

 ط ینمودن شرا  فیکه هدف آن توص  تحقیقی  است.  یبوده و با توجه به هدف آن برد  یفیپژوهش توص نیهدف پژوهش است لذا ا

 ن یکشف ارتباط ب  نکهیبا توجه به ا  نی( همچن1383  ،یفیشر)   شودمی  دهیمنا  یفی توص  قیپژوهش باشد تحق  ازیموردن  ده یپد  ا یو  

  ن یروش ا  رود یبه کار م  رها یمتغ  گر یاو در د  ی هانمره  یاز رو  ریمتغ  ک یدر    ینمره آزمودن  ینیبشیپ   ا یجهت برآورد و    رهایمتغ

 (1393،است. )گال  یاز نوع همبستگ زیپژوهش ن

پذیرد  یها انجام متحلیل داده  SmartPLSو   SPSSافزار  آوری با کمک دو نرمهای موردنیاز جمع با استفاده از پرسشنامه داده

 نماید. ریزی را مشخص میهای الزم جهت برنامهو ضمن بررسی روایی و پایایی نتایج اولویت

داشته باشند جـامعه    میدر پژوهـش نقش و ارتباط مستق  حالنیمشتـرک باشند و درع   ی هایژگیو  یکه دارا  یبه گـروهـ

  یمهندسسازمان نظام  یاحرفه  نیاز مهندس  یگروه  یپژوهش جامعه آمار  نیا  در  (1385،  ینیشور  یلی. )خلشودمیگفته    یآمـار

تهران   استان  امر ساخت  یاریتجارب بس  یکه دارا  باشندمیساختمان  نزد  یوساز شهردر  از  بوده و  تهران  و    کیدر  با مسائل 

  ی تصادف  یبردارروش نمونه از    .باشندمیوساز در شهر تهران آشنا  ساخت  یرو  شیپ   یهاو فرصت  دهایتهد  نیمشکالت و همچن

 ن یباسابقه و همچن  ینفر از اعضا  120تعداد    ازیموردن  ی هاو با توجه به نوع پرسشنامه و داده  دهی استفاده گرد  قیتحق  نیدر انجام ا

  ییابزارها  نیها و همچناز روش  یدان یم  قاتیدر تحق  .دند یساختمان استان تهران انتخاب گرد  ی مهندسباتجربه در سازمان نظام

  ینمود، انتخاب هرکدام از ابزارها بستگ  یو بررس  یریگرا اندازه  رهایتا بتوان متغ  ؛گردد میاستفاده    رهیمانند مصاحبه پرسشنامه و غ 

 .موجود دارد طیامکانات و شرا زیبه نوع داده اطالعات و ن
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  شتر یب  ،یکم  قیتحق  کی در  .  دی اقدام به انتخاب خود نما  ق یتحق  تیهما  نیو همچن  یی امکانات، توانا  یضمن بررس  د یمحقق با 

دارد )گال،    یکم  قاتیبا روش تحق  یشتریب  یو استاندارد پرسشنامه سازگار  افتهی ساختار شکل    ، گردد میاز پرسشنامه استفاده  

تحق   یطرف  از.  (1393 به  قاتیدر  پژوهش حاضر که  پ مشابه  را  پذیردمیصورت    یشیمایصورت  از   یابزارها  نیترجیپرسشنامه 

 . د یاز پرسشنامه استفاده گرد قیتحق نیجهت در ا نیاست و به هم یکاربرد

 شهری وساز ضوابط و مقررات مربوط به ساخت  -4

الزامات مشتر عرضهفرآورده    ایانطباق محصول، خدمت و    زان یم  تیفیترین بخش در کمهم با   ن یتریاست که اصل  یشده 

 :است ریوسازها لحاظ گردد به شرح زدر ساخت دی که با یضوابط و مقررات ؛باشدمیموضوع آن ضوابط و مقررات 

 مقررات ملی ساختمان -1

 و اصالحات بعدی  1334مصوب  یقانون شهردار -2

 قانون نوسازی و عمران شهری  -3

 و کنترل ساختمان   یمهندسقانون نظام -4

 ی قانون شهردار 100ماده  -5

 وسازتوسعه شهری و نظام ساخت یهاطرح -6

 طرح جامع شهر -7

 طرح تفصیلی -8

 (1390. )جمشیدزاده، توسعه شهری  یهاضوابط و مقررات طرح  -9

 وساز بر ساخت  رگذاریتأث عوامل  -5

تأث  ی بر رو  یمختلف  یهایبندمیتقس پذ   نیوساز شهرها و همچنبر ساخت  رگذاریعوامل  انجام  تهران  ول  رفتهیشهر    ی است 

 کرد:  یبندمیگروه عمده تقس 5عوامل را به  نیتوان امی

 یتیعوامل حاکم -

 ( ییهای اجرا)مهندسان و گروه ی انسان یرویعامل ن -

 ی مصالح ساختمان دکنندگانیتول -

 گذاران هیسرما -

 ( 1393پور، هروی، نهایی )یحیی بردارانو بهره دارانیخر -

 یتیعوامل حاکم.  1-5

مقررات، استانداردها و    ن یتدو  هیته  یکه متولباشند می  یردولتیو غ   یدولت   یهاسازمان  نیو همچن  یهااز دستگاه  یامجموعه 

دار  وساز شهرها را عهدهدر ساخت  یالزامات قانون   تیرعا  دیکنترل و تائ  فهیوظ  ای وساز در شهرها هستند و  مرتبط به ساخت   نیقوان

 اشاره کرد: ریبه موارد ز توانمی هاآن که ازجمله   ؛باشند می

 وزارت راه و شهرسازی  -

 وزارت کشور  -

 یشورای عالی شهرسازی و معمار -

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -

 شهرداری  -
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 مهندسی ساختمان سازمان نظام -

 سازمان ملی استاندارد  -

 (1390مراکز تحقیقاتی و کاربردی )جمشیدزاده،  -

 (ییعوامل اجرا  ر ی)مهندسان و سا یانسان  ی رویعامل ن.  2-5

نساخت  یهاکارگاه  تیریمد و  نها  پروژه  یراهبر  تیهدا  زیوساز  عهده  مهندس   یروهایبر  بر    یمتخصص  عالوه  که  است 

  ی هاو پروژه  یهادر کارگاه  ی و نظارت  یتیریمد   فیدار وظا مختلف عهده  یهاضمن اخذ تجارب ارزنده از پروژه  دانشگاهی  یهاآموزش 

 .شوندیوساز مساخت

عنوان مجری،  قانون؛ کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفـاتر مهندسـی اجـرای ساختمان به   طبق

اند  خود مکلف  یطبق دستورالعمل ابالغـی از طـرف وزارت مسـکن و شهرسـازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمان

 (1383و کنتـرل سـاختمان  ی مهندسنظام قـانون( 33اجرایـی مـاده ) نامهنییآ 9ادهمجریـان اسـتفاده نمایند )م  گونهن یازا

  یهادر کارگاه  یاتیو عمل  ییاجرا  یعنوان بازوبه  ییو اجرا  یمختلف فن  یهاپیمانند اک  یی عوامل اجرا  ریسا  گرید  یسو  از

در حوزه اجرا   یتجربه کاف   زیدانش و ن  یدارا  د یبا  ی بدن  یعالوه بر توانمند  روها ین  نیبرخوردار هستند ا  یی باال  تیاز اهم  یساختمان

 باشند. 

 یمصالح ساختمان  دکنندگانیتول.  3-5

ساختمان اولبه  ی مصالح  مواد  تول  هیعنوان  بس  یهاسازه  دیدر  درع   تیبااهم  اریمختلف  و  مصالح    حالنیبوده  از  استفاده  با 

باک   نیرا به حداقل ممکن رساند. طبق قوان  ی مصالح ساختمان  عاتیمربوط به ضا  ی هانهیکاهش هز  توانمی  تیفیاستاندارد و 

، 15طبق مواد    .است  یوسازها اجبارهستند در ساخت  یپروانه استاندارد اجبار  یدارا  هاستاندارد ک  یاستفاده از مصالح ساختمان

و کنترل ساختمان   مهندسینظامقانون    35و    34و مواد    1396و توسعه نظام استاندارد مصوب    تیقانون تقو  51و    40،  19،  16

توسط   ی ساختمان  هایپروژه  هیدر کل  یاجبار  یاستاندارد مل  یدارا  یو استفاده از مصالح ساختمان   عیتوز  د،ی؛ تول1374مصوب  

 است.  یو ناظر الزام صالحذیسازنده   ،مالک، طراح  دکننده،یتول

  دکنندگان یاز تول  تیضمن حما  دیحوزه با  نیبوده و لذا در ا  تیکف  ینسبت به مصالح ب  یشتریب  یهانه یهز  یدارا  تیفیباک  دیتول

  ت یفیفراهم نمود. بدون داشتن مصالح باک  تیکف  ی و ب  راستانداردیحذف مصالح غ   یالزم برا  نهیو استاندارد زم  تیفیمصالح باک

 دارد.  یمصالح ساختمان  دکنندگانیتول تیامر نشان از اهم نیکرد و ا جربهرا ت تیفیوساز باکساخت  توانینم

 گذاران هیسرما.  4-5

پروژه اقدام به سرماساخت  یهاپروژه  ی مال  تأمینبا    گذارانهیهمان سرما  ای   ی ساختمان  ی هامالکان  در حوزه   یگذارهیوساز 

  ی از نقش مال   ریغ   د ینبا  گذارانهیرادارند سرما  یگذارهیسرما  نیسود باال در ا  افت ی که متعاقب آن قصد در  نمایند میوساز  ساخت

 .باشند ییاجرا  تیصالح یدارا نکهیداشته باشند مگر ا ی ساختمان کارهای انجامامور و  تیریدر مد یگرینقش د

ر از وزارت مسـکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای  اجـرا، دارای پروانـه اشـتغال بـه کـأ   درزمینهسـاختمان    مجـری

مدارک منظم به قرارداد   ه یمصوب و کل  یهااجرای عملیات ساختمان را بر اساس نقشه   ، نمایدمیهمسان که با مالکان منعقد  

کـار به ناظر و دیگر    کلیه مراحل اجرای  یفنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگو  ده دارد. مجـری ساختمان، نماینبرعهده

 (1383و کنترل ساختمان   یمهندسقانون نظام (33اجرایـی مـاده )  نامهنییآ 10)مـاده باشدمیمراجع کنترل ساختمان 
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 نهایی برداران و بهره  دارانیخر.  5-5

 انیسال  یبرا  هاآن از    یینها  دارانیبرداران و خرکه بهره  گرددمی  یی هاسازه  یریگوساز منجر به شکل ساخت  یهاتیفعال  یتمام

فراهم    یامکان تا زمان  نیا  یول  دهیاز صدسال رس  شیبه ب  یها عمر ساختمان   شرفتهیهرچند در جوامع پ   کنندیسال استفاده م

 از آن سازه باشد.  ییبرداران نهاو بهره دارانیخر ازین یاسخگوشده بتواند پ است که سازه ساخته

 وساز ساخت  تی فیک نی تضمعوامل  -6

مدت    یو در ط  یوساز در بعد از زمان اجراساخت   تیفیک  نیوساز تضمموضوعات مطروحه در حوزه ساخت ترینمهماز    یکی 

تأکساخت   تیفیک  نیگذشته بر ضرورت تضم  انیسال  یاست، هرچند در کشور ما ط  یبرداربهره پذ  دیوساز    ی ول  رفتهیصورت 

موارد   یقانون شدن برخ  رغم یکه عل  ییبه وجود آمده است تا جا  یادهی عدامور اختالفات و مشکالت    ن یهمواره بر نحوه انجام ا

 یینرفته و همچنان از اجرا  تی بار مسئول  ریحوزه ز  نیدر ا  ی تیحاکم  یهادستگاه  یوساز، حتساخت   تی فیک  نیتضم  مهیمانند ب

وساز را کم  ساخت   تیفین ک یتضم  مهیب  رشیپذ  سکیر  شودمیکه باعث    یعوامل  رمجموعهیلذا در ز  میمهم دور هست  نیشدن ا

 .گرددمیوسازها ساخت  تیفیک  نیمنجر به تضم تیکرد و درنها 

  ت یکه درنها  گردد می  یپرسشنامه بررس   قیوساز از طرساخت  تیکف  نیدر جهت تحقق تضم  یعامل اصل  6  قیتحق  نیا  در

 گردد.  تی فیک نیتضم مهیمنجر به صدور ب

 وسازساخت  تیفیک  ن یتضم مهیب.  1-6

از    1387را که از سال    ای¬مهیرشته ب  نیساختمان(، ا  تیفیک  نیو پنهان ساختمان )تضم  یاساس  وبیع   یمهندس  مهیب 

ساله ششم توسعه  قانون برنامه پنج  60)ماده    ی و بر اساس الزامات قانون  د یابالغ گرد  مهیب  های ¬به شرکت  رانیا  یمرکز  مهیجانب ب

 برداران¬به مدت ده سال به نفع مالکان و بهره  نامه¬مهیب  ن یمکلف به اخذ ا  را  انیساختمان(، مجر  یو مبحث دوم مقررات مل

مبحث دوم    3-15-1-7مطابق بند    نامه مهیدر مورد مدت ب  گرمهیب  تعهدات(  1397تجریشی،  )باقری  است  نموده   ها ساختمان 

 :ساختمان یمقررات مل

 سال  10 حداقل :یکاراسکلت سقف و سفت یپ 

 سال  5ساختمان: حداقل  ینما

 پنج سال  حداقل ساختمان: یرطوبت یهاقیعا

 آسانسورها حداقل سه سال  یو برق  یکیمکان تأسیساتو  زاتیتجه

 ی عموم   یآگه  ش یافزا.  2-6

در    لیدخ  ی انسان  یروین یقانون یهات یدر مسئول  ی الزامات قانون  زیاز نحوه مقررات و ن  یقیدق   ی از آحاد جامعه اطالع   یاریبس 

شهرساخت وظا  یوساز  با  دخ  یقانون   فینداشته  عوامل  و  کارگاه  لیافراد  اداره  پروژهدر  و  آشنا  یهاها  ندارند    ییساختمان 

است که    صالحیذ  یبر عهده مجر  یاصل  تیمسئول  کهیدرحال دانند می  تیفیاخت باکس  سئولمثال همه مهندس ناظر را معنوان به

مشخص   یهاو زمان  یهادر بازه  یبردارناظر بر اساس نمونه   کهیکرده در حال  ینیبش یآن پ   یرا برا   یمشخص  فیقانون شرح وظا

 .نمایدمیاز پروژه و کنترل آن  دیاقدام به بازد

خواست   جادیباعث ا  تواندیو مقاوم م   داریپا  یهابا ساختمان  هاآن  ییعالوه بر آموزش شهروندان و آشنا  یعموم  یآگاه   شیافزا

 گردد.  تیفیوساز باکدر جهت ساخت یعموم یعنوان مطالبه گربه یعموم
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 الزحمه مهندسانحق  شیو افزا  لیتعد. 3-6

  ، یطراح  ند یبر عهده مهندسان است در حال حاضر نرخ تعرفه کل فرآ  ت یریوساز مدساخت  ی هاپروژه  نیها و همچندر کارگاه 

  می)ن  %5/0  یشده مسکونساخته  یهاساختمان  متیق  نیانگیبه نسبت م  ربنایصورت کامل جهت هر مترمربع زاجرا و نظارت به 

  ان یاصالح آن را نما  رورتض اندک است و  ار یگروه بس  نینقش ا  ز یو ن  تیمسئولبا توجه به    اریبس  زانیم  ن یدرصد( است که ا

 . سازدیم

 ساختمان   یشناسنامه فن  یواقع یاجرا.  4-6

مشخصات    زیو ن  ییسوابق اجرا  زیاطالعات و ن  هیوساز که کلساخت  ند یفرآ  د یمستندات الزم در جهت تائ  ترینمهماز    ی کی 

در هر استان است و    یمهندسنظامآن سازمان    یساختمان است که مجر  یشناسنامه فن   در آن مستند و ثبت گردد  د یمصالح با

  ی در اجرا  صالحیذ  یمجر  یهم نبودن مهندسآن  ل یو عمده دل  گرددینم  اجراو کامل    قیصورت دقبه  متأسفانهدر حال حاضر  

 .ها استساختمان 

وسازها باشد چراکه در صورت نبود آن اطالعات الزم در زمان ساخت در ساخت تیفیحلقه مفقوده ک تواندیم یفن شناسنامه

  ای ¬حادثه ا یسال در صورت بروز هرگونه اتفاق و  انی تا سال تواند یو م  گردد می  دیالزم در آن ثبت و تائ  یمستندات فن ریسا ای و 

 علت استفاده گردد.  صیدر جهت تشخ نادمعتبر و قابل است یعنوان سندبه

 وسازهادر ساخت  صالحیذ   یمجر  کارگیری بهالزام    .5-6

در فصل چهارم    و کنترل ساختمان  مهندسینظامقانون    33ماده    نامهآیین)  ساختمان  یقانون و مقررات مل  حینص صر  رغم یعل 

مهم انجام نگرفته و عمده    نیهنوز ا  متأسفانهوسازها،  ساخت  هیدر کل  صالحیذ  انیمجر  کارگیریبهبر لزوم    یمبن (20تا    9در مواد  

بوده و   یشده به عهده مجرساخته یهاساختمان تیفیک یاصل  تیاست؛ مسئول گذارانهیو سرما  انیهم مخالفت کارفرماآن لیدل

عنوان کرد که بدون    گونهاین  توانمیو    کندیم  فهیوظمشخص انجام  یهم در مقاطع زمان آن  ی مورد  یعنوان بررسفقط به  ظرنا

 منجر شود. تیفیک یبه ارتقا تواندیحضور ناظر نم یشهر  یوسازهادر ساخت یحضور مجر 

 پرسشنامه  یاجزاپرسشنامه و  -7

است و    یکاربرد  یابزارها  نیترجیپرسشنامه از را  پذیرد میصورت    یشیمایصورت پ مشابه پژوهش حاضر که به  قاتیدر تحق 

صورت کنندگان بهپرسشنامه به مشارکت  نیدر خصوص ا  حی. ابتدا توضد یاز پرسشنامه استفاده گرد  قیتحق  ن یجهت در ا  نیبه هم

  یتخصص  یهاپرسش  انیوساز در شهر تهران و بموجود ساخت   تیوضع  ،یداده، سپس در سه بخش اطالعات فرد  دیمختصر و مف

 :د یگرد یآورپرسشنامه جمع  نیکنندگان در اپژوهش؛ نظرات شرکت

 ی العات فرداط.  1-7

 یسطح تخصص، منطقه کار زیو ن یشناخت تیکننده شامل اطالعات جمعدر مورد فرد شرکت  یقسمت اطالعات کل نیا در 

 است: ریسؤاالت شامل موارد ز نیدر شهر تهران پرسش شده است ا

 ت یسابقه و مناطق فعال نه،یزم ، یمهندسسازمان نظام  هیپا  ا یرتبه  ،یلیمدرک تحص سن،

 ی سؤاالت تخصص.  2-7

 است: یپرسش کل 3وساز شهر تهران شامل ساخت  تیوضع درزمینه سؤاالت

 یوساز شهرساخت تیفیبر ک شدهییگروه شناسا 5تأثیر  نییتع -1

 بردارانو بهره دارانیتوسط خر تیفی ساختمان باک ییامکان شناسا -2
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 در تهران  یوساز شهرساخت تیفیک  یکنون تیوضع -3

 است.  رگروهیز 6سؤال در  24در حوزه موضوع پژوهش یسؤاالت تخصص و

 پرسشنامه   ییروا  .3-7

 شودمی یریگآن را دارد اندازه یریگکه قصد اندازه یزیآن چ آیا  کرد آن است که: انیب ییاز روا توانمیکه  یفیتعر نیبهتر

 ( 1381 ، فرجی،)آذر ر؟یخ ای

تخصص و   دیپرسشنامه، گروه پاسخگو با نیا ییروا دیسؤاالت مطروحه در آن جهت تائ زیپرسشنامه و ن  نیهدف ا توجه به با

  یهایریگحاصل کرد که اندازه  نانیدر شهر تهران را داشته باشد؛ تا بتوان اطم  ژهیوو به  یوساز شهرتجربه الزم در ساخت   نیهمچن

 در حال اتفاق است، باشد.  نیازآنچه اتفاق افتاده و همچن یموجود و کامل  تیبا وضع بقپرسشنامه منط  نیشده در اانجام

 ن یکامل دارند و همچن  یی پرسشنامه آشنا  نیشده در اکه با مسائل مطرح  یافراد  نیبا توجه به انتخاب گروه پاسخگو از ب 

امر ساخت در  کنار تخصص الزم  باال در  تهرانتجربه  ا  توانمی  رادارند،  وساز شهر  روا  ن یعنوان کرد که  را   ییپرسشنامه  الزم 

 استفاده الزم را برد.  آن جیاز نتا توانمیبرخوردار است و 

 پرسشنامه   ییای پا  . 4-7

  کسان،ی  طیدر شرا  د یدارد؛ با  کسانی  جیتا چه اندازه نتا  کسانی  طیشده در شراانتخاب  یریگکه ابزار اندازه  کندیم  دیتأک  یی ای پا

که    کندیپژوهش عنوان م  ک یدر    ییای. پا کند یم   د ینکته تائ  نیبر هم  زین  یی ایداشته باشد و پا   یکسان ی  ی پژوهش دست آوردها

بوده و    یسختآن به  ج ینتا  رینداشته باشد تفس  یی ایکه پا  یشده و پژوهشحاصل  کسان ی  ج ینتا  انهمس  طیدر صورت تکرار در شرا

 (1383)شریفی، داد.  تأمین گرید طیبه شرا توانیآن را نم جینتا

 : د یاست استفاده گرد ی درون ی همسان  یهااز روش   یکیکه   کرون باخ یآلفا بیاز ضر ییایپا نییتع یبرا قیتحق نیا در

آلفا  هرقدر تر  ها همگنپرسش  جهیو درنت  شتریسؤاالت ب  ن یب  یدرون  یباشد، همبستگ  ترکینزد  1کرون باخ به    یشاخص 

(.در  1951کرده )کرونباخ  شنهادیپ   ادیرا ز  %95  بیو ضر  قبولرا متوسط و قابل  %75را کم،    %45ییای پا  بیخواهند بود.کرون باخ ضر

 . شودمی یآزمون مطلوب تلق نیدر ا 7/0 یباال آمدهدستبه ریمقاد  زیاز منابع ن یاریبس

 کرد.  د یاصله را تائح ج ینتا ییایپا  توانمیحاصله  جیتوجه نتا با

 ی پرسش یهاکرون باخ جهت گروه یآلفا بضری مقدار .1جدول 

 مقدار ضریب آلفای کرون باخ  

QS1  0.764 بیمه تضمین کیفیت 

QS2  0.792 افزایش آگاهی عمومی 

QS3 0.804 الزحمه مهندسان افزایش حق 

QS4  0.771 تغییر در مقررات ملی 

QS5   0.832 شناسنامه فنی اجرای واقعی 

QS6  0.846 اجباری شدن مجری ذیصالح 

 هاداده  لیوتحله یتجز -8

 شده است: استفاده ر یز یآمار یا، آزمونههاآن تیو با توجه به ماه رهایو متغ ها ه ینوع فرض زیگرفته شده و نانجام یبررس با

م  یفراوان  عیتوز  جدول بررس  نیانگی مطلق  مقا  یجهت  برا  سهیو  الگوساز  لیتحل  یاطالعات  ساختار  یو  از   یمعادالت 

 . دی استفاده گرد SmartPLSو SPSS افزارهاینرم
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 ی فیتوص  ی هاافتهی   .1-8

  ت ینوع فعال  ت، یسابقه کار، مناطق فعال  ،یلیدهندگان پرسشنامه مانند سن، مدرک تحصپاسخ  ی عموم  ی هاداده  فیبه توص  ابتدا

 . گردد میو ارائه  یرا بررس یمهندس یاحرفه هیپا  ایو رتبه  یاحرفه 

اند  سال قرار داشته   45سال و مابقی در کمتر از    45دهندگان در سن باالی  های توصیفی نیمی از پاسخ. بر طبق یافته1-1-8

 باشد. می 58سال و بیشترین سن نیز 25کمترین سن 

درصد نیز دارای   5/12مدرک کارشناسی ارشد و    %25کنندگان دارای مدرک کارشناسی،  درصد از شرکت  5/62.  2-1-8

 باشند. مدرک دکتری می

شرکت  60.  3-1-8 از  پایه درصد  دارای  نظرسنجی  در  وکنندگان  ارشد  و  همچنین    %5/27یک  و  دو  کل   %5/12پایه  از 

 . باشندمهندسی ساختمان استان تهران میاز سازمان نظام 3کنندگان در پرسشنامه دارای پروانه پایه شرکت

 20کمتر از    %35حالباشند و درعینمی  30دهندگان به پرسشنامه دارای سابقه کاری باالی  درصد از پاسخ  5/27.  4-1-8

 ای دارند.سال سابقه فعالیت حرفه  30تا  20نیز بین  %5/37سال و 

ال وسازهای در ح. بررسی سؤاالت تخصصی در خصوص میزان تأثیرگذاری عوامل مختلف در کیفیت ساخت2- 8

 انجام 

شده که با  های خواسته وسازها شناسایی و در پرسشنامه از نمونه عنوان عوامل اصلی و تأثیرگذار در کیفیت ساخت عامل به  5

 عامل شامل:  5وسازهای وضعیت جاری اعالم نمایند، این توجه به تجربیات خود رتبه هرکدام از این عوامل را در ساخت

حاکم  -2گذاران  سرمایه  -1 اجرایی(    -3یتی  عامل  نیروهای  و  مهندسان  )شامل  انسانی  مصالح    - 4عوامل  تولیدکنندگان 

 . گرددمیارائه  هاآنها و توزیع فراوانی برداران نهایی؛ که در زیر جواب خریداران و بهره - 5ساختمانی 

 
 وساز شهری کننده کیفیت ساخت. عوامل تعیین1شکل 
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وساز وساز از دیدگاه متخصصین ساخت کننده در کیفیت ساختاز عوامل تعیین  این پرسش جهت تعیین میزان اهمیت هر یک

دهندگان باالترین رتبه اهمیت را به از پاسخ  %5/77مثال  عنوان باشد که درصد پاسخگویی به هر گزینه در جدول قرار دارد بهمی

 انند. دگذاران را در اهمیت دوم میسرمایه %5/22اند و تنها گذاران دادهسرمایه

 بر طبق نتایج حاصله رتبه اهمیت هر یک از عوامل به در جدول زیر در ستون رتبه اهمیت ذکر گردیده است.

 وساز در نتایج پرسشنامه ، رتبه اهمیت عوامل ساخت2جدول 

 رتبه اهمیت عامل
 کمترین اهمیت   >>>>>>  >>>>>>  >>>>>> باالترین اهمیت

1 2 3 4 5 

 . 0 0 %22.50 %77.50 1 گذاران سرمایه 

 . 0 %22.50 % 55 %22.50 2 عوامل حاکمیتی 

 %2.50 %27.50 %52.50 %17.50 %0.00 3 تولیدکنندگان مصالح ساختمانی

 %7.50 %62.50 %25.00 %5.00 %0.00 4 عامل نیروی انسانی

 % 90 % 10 %0 %0 %0.00 5 برداران نهاییخریداران و بهره

 

بهره  و  از تشخیص میزان کیفیت ساخت توانایی خریداران  انجامبرداران  انتخاب  وساز  شده در 

 ساختمان 

این کیفیت بخصوص   باشد میها  شده موضوع کیفیت این ساختمانهای ساخته های اصلی خریداران ساختمانیکی از دغدغه 

برداران نهایی نیز عمر  .بهرهباشد میز اهمیت باالتری برخوردار ها در برابر زلزله و همچنین فرسودگی ادر مورد پایداری ساختمان

از   را  انتخاب یک ساختمان خوب  مالک  ترینمهممفید ساختمان  برای  بر فضای    دانندمیها  به شرایط حاکم  توجه  با  چراکه 

یفیت مطلوب که باعث  سرمایه برای خرید ساختمان جدید بسیار سخت بوده و فراتر از آن ک  تأمیناقتصادی و معیشتی مردم  

 . باشدمیها برداران و خریداران ساختمانهمواره موردنظر بهره  شودمیبخش ایجاد محیطی مناسب سکونت و آرامش

برداران در زمان انتخاب نامه در پاسخ به این سؤال که به نظر شما چند درصد از خریداران و بهرهدهندگان به پرسشپاسخ 

 اند: های زیر را انتخاب کردهاخت را تشخیص دهند یک از گزینهساختمان متوانند کیفیت س

 : باشد میدهندگان به هر گزینه به شرح زیر فراوانی و نیز درصد پاسخ

  متوانند ساختمان انتخاب زمان در بردارانبهره و خریداران از درصد چند شما نظر به سؤال به هانمونه پاسخ درصد و فراوانی -2جدول 

 دهند؟  تشخیص را ساخت کیفیت

 %75باالی  %50 - %75 %25 - %50 %10 - %25 %10کمتر از  هاگزینه

 3 6 6 21 84 فراوانی

 %2.5 %5 %5 %17.5 %70 درصد 

پاسخ  باالی  تجربه  همچنین  و  تخصص  به  توجه  از  با  کمتر  است  مشخص  کامالً  نیز    10دهندگان  و  خریداران  از  درصد 

 گرفته شده برای ساختمان موردنظرشان را تشخیص دهند.وساز انجامتوانند در شرایط حاضر کیفیت ساختبرداران میبهره

 وسازها در شهر تهرانوضعیت کیفیت ساخت

های گذشته بهتر شده  وسازها نسبت به دههبه گفته کارشناسان صنعت ساختمان در کشور هرچند وضعیت کیفیت ساخت  

کنندگان در پرسشنامه این پژوهش از  ولی متأسفانه با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم؛ با توجه به تخصص و تجارب شرکت 
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از    وسازهای در دست اجرا دردر خصوص وضعیت ساخت  هاآن  آمیز، ضعیف،  حالت )فاجعه  5شهر تهران پرسش شد که یکی 

 که نتایج آن در جدول زیر آمده است:  متوسط، خوب و عالی( را انتخاب نمایند

 انجام  حال در وسازهایساخت کیفی ، وضعیت3 جدول

 عالی  خوب  متوسط  ضعیف  آمیزفاجعه وضعیت 

 0 12 57 45 6 فراوانی

 %0.0 %10.0 %47.5 %37.5 %5.0 درصد 

 

 مدیریت بحران 
های مختلف  ای که طی یک فرآیند در جریان وزنده پیش از وقوع هرگونه بحرانی در قالبای از کارهای سنجیدهمجموعه 

سازی و در هنگام وقوع به اقداماتی مانند کمک به آسیب دیدگان و امدادرسانی و  ریزی و آمادهبینی، پیشگیری، برنامهمانند پیش 

 (1395شود. )خلیل آباد، صادقی، حقی، شود، مدیریت بحران گفته میصورت بازسازی و ترمیم انجام میاز وقوع بحران به بعد 

شده و از این طریق با  وسازها تضمینتوان ترتیبی اتخاذ نمود تا کیفیت ساختبا استفاده از دانش روز و مدیریت کیفیت می

رو که بخشی از مدیریت  شده مقاومت الزم را داشته باشند و ازاینهای ساختهنح ساختمان آوری بیشتری در برابر حوادث و سواتاب

وسازها درواقع بخشی  گیری کرد که تضمین کیفیت ساخت گونه نتیجه توان اینباشد میبحران مربوط به قبل از وقوع بحران می

 باشد. از فرآیند مدیریت بحران شهری می

 ت یف یک نیتضم  -9

در جهت   شدهی زیرمند و برنامهنظام  یهاتیپروژه بر اساس مجموعه فعال  ی عملکرد کل  ی ابیعبارت است از ارز  تیفیک  نیتضم 

مشخص   جینظارت بر نتا   تی فیمرتبط را محقق خواهد ساخت؛ و کنترل ک  تیفیک  ی پروژه استانداردها  نکهیاز ا  نانی حصول اطم

.  باشدمینامطلوب و علل آن    جیحذف نتا  یهاوهیش  ییمرتبط و شناسا  تیفیک ستانداردهایبا ا  ها آن انطباق    نییمنظور تعپروژه به

 (1397تجریشی. خداکرمی،  باقری)

 
 شهری  وسازساختکیفیت   . عوامل تضمین2شکل 
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با کشورهای    سهیسال است که در مقا  30حدود    رانیها در اوساز در کشور عمر ساختماننظر کارشناسان و مسئوالن ساخت   به 

عمر    شرفتهیپ  بس  100با متوسط  آمار حدود    نییپا  اریسال  نوسازی ساختمان  70است. طبق  ازلحاظ   یهادرصد  تهران  شهر 

ها بر اساس  سازندگان ساختمان  ،ی است که در اغلب کشورهای صنعت  ی حالن در  یاد.  شونیبافت فرسوده محسوب م  یسازمقاوم

و    ندینما  نیسال تضم  10ساختمان را به مدت    تیفیک  دار،ی خر  ایآن به کارفرما    لیقانون ملزم هستند بعد از اتمام پروژه و تحو

باشد    ی فرع   مانکارانیاشتباه سازنده بنا و پ   ای و    یانگارسهل  ر،یاز تقص  ی شده که ناشنقص در بنای ساخته   ای  بیع   جادیدر صورت ا

 . ندیخسارت آن را جبران نما

 وسازها در شهر تهران ساخت  تی فیک نی درباره تضم یشنهادیپ یو راهکارها  هیفرض -10

و    تیپژوهش اهم  نیوساز حال نوبت آن است که در ا ساخت  تیفیک  نیدر تضم  ها آنعناصر و نقش    ف یتوجه به تعر  با  

  شدهینیبشیمناسب پ   یبخش با استفاده از راهکارها  نی. امیی گرفته شده مشخص نماانجام  یهرکدام را در نظرسنج   یرگذاریتأث

 . گرددمیهرکدام اقدام  تیو اولو تیاهم یینسبت به شناسا TQM یسازادهیدر جهت اجرا و پ 

 گرمهیب ی هاساختمان توسط شرکت  تیفیک نیتضم همیب یاجرا  -

 وسازنسبت به ساخت یعموم  یآگاه  شیافزا -

 مهندسان الزحمه¬حق شیو افزا لیتعد -

 ساختمان  یو مقررات مل نیدر قوان رییتغ -

 ساختمان یشناسنامه فن یواقع یاجرا  -

 وسازها جهت ساخت صالحیذ یشدن مجر یاجبار -

 گروه باال است.   6سوم پرسشنامه شامل سؤاالت مرتبط به  بخش

 SmartPLCبا  یمدل معادالت ساختار -11

  ی حداقل مربعات جزئ   کردیبا رو  یمدل معادالت ساختار  لهیوسها بهداده  لیپژوهش از تحل  نیو سنجش مدل ا  لیتحل  یبرا 

 یرا که دارا  یمعادالت ساختار یهاافزار مدلنرم  نیاست.ا  SMART-PLS  لیتحل  یافزار مورداستفاده براو نرم  شودمیاستفاده  

 . کندیم لیتحل ،شودمیرا شامل  یتعامل  میرمستقیغ   م،ی بوده و اثرات مستق ریمتغ نیچند

 
 SmartPLSافزار در نرم یمی. مدل ترس3لشک
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 است: ریبه شرح جدول ز یسؤال یهادسته ی بار عامل بیضر

 سؤاالت  یبار عامل بیضرا .4لجدو

 ضریب بار عاملی  سؤال  ردیف 

 979/0 گر های بیمهاجرای بیمه تضمین کیفیت ساختمان توسط شرکت 1

 459/0 وساز افزایش آگاهی عمومی نسبت به ساخت 2

 782/0 الزحمه مهندسان تعدیل و افزایش حق  3

 429/0 مقررات ملی ساختمان تغییر در قوانین و  4

 876/0 اجرای واقعی شناسنامه فنی ساختمان  5

 890/0 وسازها اجباری شدن مجری ذیصالح جهت ساخت 6

 همگرا  ییروا  -12

دوم  ییروا برا  یاریمع  نیهمگرا  که  مدل  یاست    AVEاری .معشودمیکاربرده  به  PLSدرروش    یریگاندازه  یهابرازش 

منشان گذاشته   انسیوار  نیانگیدهنده  اشتراک  ببه  شاخص  نیشده  با  سازه  ب  یهاهر  است.به    AVEتر  ساده  انیخود 

است.مقدار    شتریب  زیباشد، برازش ن  شتریب  یهمبستگ  نیکه هر چه ا  دهدیخود را نشان م  یهاسازه با شاخص  کی  یهمبستگزآن یم

AVE دهد یقبول را نشان مقابل یهمگرا  ییروا 5/0 یباال : 

 منظور تائید روایی همگرابه AVEمقدار  .5جدول

 AVE متغیر

 69/0 بیمه تضمین کیفیت

 53/0 آگاهی عمومی

 61/0 الزحمهحق

 51/0 قوانین و مقررات ملی

 77/0 شناسنامه فنی ساختمان

 73/0 مجری ذیصالح

 ی و مقدار ت  رهایمس یمعنادار -13

از   شتریب  دی اعداد با  نیمشخص گردد.ا  ریمس  بیضرا  یداریمحاسبه و معن  یآمار  یت   دیبا   ریمس  بیضرا  یدر مورد معنادار

   باشند.  %10دهنده تأثیر معنادار در سطح باشند تا نشان 96/1

 تأثیر مثبت و معنادار دارد.  یوساز شهرساخت تیفیبر ک تیفیک نیتضم بیمه پژوهش:  یاصل هیفرض

 پژوهش یاصل هیآزمون فرض جهینت .6جدول

اثر مستقیم  tآماره  اصلی پژوهش فرضیه 

 استانداردشده 

 نتیجه فرضیه  معناداری 

 تائید فرضیه  معناداری مثبت  /.721 983/2 بیمه تضمین کیفیت 

( 983/2و عملکرد )  تی فیک  نیتضم  مهیب  انیم  (T)  ریمس  یمعنادار  بیکه ضر  دهندمینشان    یمعادله ساختار  لیتحل  جینتا

اثر در سطح اطم  داریاز معن  یاست که حاک  شتریب  96/1از   و نشان   شودمی  هیفرض  نی ا  دیاست که باعث تائ  %95  نانی بودن 

 دارد. یتأثیر مثبت و معنادار هرانشهر ت وسازبر ساخت تیفیجامع ک تیریمد دهدیم
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 پژوهش یفرع اتیآزمون فرض جهینت .7لجدو

 نتیجه فرضیه  معناداری  اثر مستقیم استانداردشده  tآمار  فرضیه 

 تائید فرضیه  معنادار مثبت  443/0 639/3 بیمه تضمین کیفیت 

 تائید فرضیه  معنادار مثبت  415/0 345/3 آگاهی عمومی 

 تائید فرضیه  معنادار مثبت  342/0 887/4 الزحمه حق

 فرضیه تائید  معنادار مثبت  218/0 434/2 قوانین و مقررات ملی 

 تائید فرضیه  معنادار مثبت  326/0 943/3 شناسنامه فنی ساختمان 

 تائید فرضیه  معنادار مثبت  344/0 788/4 مجری ذیصالح 

 2R اریمع -14

)وابسته(    یزاپنهان درون  ی رهایمربوط به متغ  2R  بیپژوهش ضرا  ک ی  یپردازش مدل ساختار  یبررس  یبرا  اریمع  نیدوم 

عنوان به  67/0و    33/0،  19/0زا دارد و سه مقدار  درون  ریزا بر متغبرون  ریمتغ  ک یاست که نشان از تأثیر    یاریمع  2Rمدل است  

 .شودمیدر نظر گرفته  2R یو قو سطمتو  ف،یضع ریمقاد یمقدار مالک برا

مالک مناسب    شده است که با توجه به سه مقدارمحاسبه   716/0و    493/0سازه عملکرد    یبرا  2R( مقدار  8جدول )  مطابق

 . سازدیم  دیرا تائ یبودن برازش مدل ساختار

 ی ریگجهینت -15

پژوهش    یهاهیفرض  یشده براحاصل  یعامل   بیو با توجه به ضرا  SmartPLSافزار  در نرم  ل یحاصل از تحل  ج یتوجه به نتا  با  

 انجام داد: ریبه شرح ز ها آن  تیو برحسب اهم ریمراحل ز یساختمان را ط تیفیک نیدر جهت تضم یزیربرنامه توانمی

 نمود: یرا ط ریمراحل ز دیآن با یساختمان و به جهت اجرا تیفیک نیتضم مهیب یاجرا 

 وسازها: جهت ساخت صالحی ذ یشدن مجر یاجبار (اول گام

  ی هاساختمان جهت انجام پروژه   یمهندسو تحت نظارت سازمان نظام  یبا اخذ پروانه از وزارت راه و شهرساز  صالحیذ  انیمجر

در حال حاضر    رند، یگی وساز را به عهده مساخت  ییاجرا  اتی شده و عملانتخاب  ی حقوق  ای و    یق ی صورت حقبه  یوساز شهرساخت

 ارجاع شده رادارند.  کارهای  افتیدر ی آمادگ ارزندهتجارب  زیرتبه و ن یدارا صالح¬یذ انیمجر

 ساختمان: یشناسنامه فن یواقع یدوم( اجرا گام

آن وجود نداشته و   حیصح   یعمالً امکان اجرا  صالحیذ  یمجر   بدون حضور  یدر حال انجام است ول  زیمهم اآلن ن  نیا  هرچند

 است: یساختمان دو نکته ضرور یدر شناسنامه فن شودمیشناخته  یعنوان شناسنامه ملکدر حال حاضر به

 ملک را دارد  یشناسنامه فن میتنظ تیکه مسئول صالحیذ یوجود مجر اول

 ساختمان تیفیک نیتضم مهیب دوم

 الزحمه مهندسان:حق شیو افزا  لیسوم( تعد گام

  ار یشده و فروش بستمام  متینظارت و اجرا نسبت به ق  ،یشاخه طراحمهندسان در هر سه  یافت یحال حاضر مجموع در  در

  تیفیک رمق یب کره یبر پ  یامر خود ضربه مهلک  ن یها را نداشته و اوقت در پروژهتمام ت یکه عمالً امکان فعال یاگونهبوده به زیناچ

 است. یشهر یوسازهادر ساخت

 وسازنسبت به ساخت ی عموم  یآگاه ش یافزا چهارم( گام
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 ساختمان  یو مقررات مل نیدر قوان رییپنجم( تغ  گام
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