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نوعمقاله:علمی-پژوهشی

بررسی علل وقــوع تخلفات ساختمانی در شهرهای ایــران با تأ کید بر
نقش شهرداری
مطالعه موردی :محدوده منطقه  3شهریزد
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نجما اسمعیلپور - 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری ،گروه آموزشی شهرسازی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
زهرا هروی  -دانشجوی کارشناسیارشد برنامهریزی شهری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
الهام حیدری هامانه  -دانشجوی کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
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تاریخ دریافت1396/08/09 :
تاریخ پذیرش1397/08/28 :

چکیده
یكی از مشكالتی ك ه در دههﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و برﻧﺎمهرﻳﺰی ﺷﻬﺮی را در كشورﺗﺤﺖاﻟﺸـﻌﺎع ﺧـﻮد ﻗـﺮارداده ،روند
روزافــزون ﺳﺎختوﺳﺎزﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز مسکونی است .تخلف ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزها از ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ و ﺷﻬﺮﺳازی در ﺷﻬﺮهای ایران
واقعیتی ریشهدار و در عین ﺣﺎل در حال ﮔﺴﺘﺮش است و با ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺠﺎﺯاﺕﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ آن ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ،همچنان
در شهرها و منجمله در محدوده شهرداری منطقه  3شهر یزد ،رو به افزایش است .برای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﺨﻠﻔﺎت ساختمانی
الزم است ماهیت ﺍﻳﻦ مسئله و علل وقوع آن ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮار گیرد .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از
ّ
لحاظ روش ،توصیفی ،علی ،همبستگی و پیمایشی بوده و دادهها به روش كتابخانهای و میدانی جمعآوری شدهاست.
براساس یافتهها60درصد تخلفات ساختمانی منطقه  3طی سالهای  1370-95مربوط به ساختوسازهای بدون پروانه
ً
و 40درصد برخالف مفاد پروانه بوده است .نگرش مردم نسبت به علل تخلف با نگرش کارشناسان شهرداری یزد کامال
همسان نیست و مردم عمدهترین علل را «نقص مدارک ،ضعف برنامههای آموزشی ،عدم آ گاهی کامل متقاضیان صدور
پروانه نسبت به قوانین ساختوساز ،بوروکراسی اداری ،نقض آرا و ضعف نظارت به وسیله شهرداری» میدانند .همچنین
میان نگرش درآمدزایی شهرداری به پدیده تخلف ساختمانی ،نا کارآمدی سیستم نظارت بر ساختوسازهای مسکونی
و وضعیت بوروکراسی اداری در امر صدور پروانه ساختمانی در منطقه  3شهرداری یزد با وقوع تخلف ساختمانی ،رابطه
ً
وساز شهرداری و
همبستگی نسبتا باالیی وجود دارد .بنابراین تأمین منابع درآمدی پایدار ،بهبود سیستم نظارت بر ساخ 
ت ِ
نیز بهبود وضعیت بوروکراسی اداری صدور پروانه در شهرداری منطقه  3شهر یزد میتواند به کاهش تخلفات ساختمانی در
این محدوده کمک کند.
واژ گان كلیدی  :انواع تخلفات ساختمانی ،علل وقوع تخلفات ،ساختوساز ،شهرداری ،منطقه  3شهر یزد.
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مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسیارشد نگارنده دوم با موضوع علل وقوع تخلفات ساختمانی در حوزه ساختوسازهای مسکونی و ارائه راهکارهای

کاهش آن با تأ کید بر نقش شهرداری ( مطالعه موردی :منطقه  3شهر یزد) در دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد است.

 2نویسنده مسئول مقالهnajmaesmailpoor@yazd.ac.ir :

 .1مقدمه
ساختوسازهای شهری از ابعاد گونا گون اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و حقوقی حائز اهمیتاند و فعالیتهای ساختمانی
بخش عمدهای از كل فعالیتهای اقتصادی و تولیدی كشور را
تشكیل میدهند .بسیاری از مراجعان به شهرداریها افرادی
هستند که با کمیسیون ماده  100سروکار دارند و بخش زیادی از
آنها نیز کسانی هستند که بدون داشتن پروانه ساخت مسكونی
اقدام به احداث بنا نمودهاند .به این ترتیب ،ضرورت توجه به
تخلفات ساختمانی _ كه شهرها را دچــار بحران نموده_ آشکار
میشود .با توجه به نتایج بررسیهای علل تخلفات ساختمانی
در شهرهای كشور ،عوامل اجتماعی ،اقتصادی و حقوقی متعدد
موجب وقوع تخلفات شده است .استمرار قانونگریزی و ستیز
با مقررات آمره در نهادهای اجتماعی جوامع به تدریج به عنوان
یك باور عمومی مورد قبول افراد واقع میشود .شیوه عملکرد و
برخورد نهادهای مدیریت شهری به ویژه شهرداریها نیز در بروز
تخلفات ساختمانی تأثیرگذار است .تشریفات طوالنی اعطای
پــروانــه و عــدم وحــدت رویــه در ایــن زمینه و ِاعــمــال سلیقههای
مــتــفــاوت و حتی تغییر سلیقهها بــا تغییر مــدیــریـتهــا ،باعث
سردرگمی متقاضیان اخذ پروانه و در مجموع موجب دلسردی
ارباب رجوع از شهرداریها خواهد شد.
تخلف و زیر پا نهادن قوانین و عدم کنترل توسعه یک مسئله
جهانی است  .)Jimoh) et al, 2017:31قوانین و مقررات شهری
ابزار هدایت رشد فضایی شهر)Agheyisi, 2016:) 206؛ و کنترل
شماره سیویک توسعه به عنوان بازوی اجرایی فرآیند برنامهریزی شهری است.
تابستان  1398بــه ایــن معنا کــه سیاستها ،قوانین و کنترل ســاخـتوســاز از
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه توسعههای غیرقانونی جلوگیری میکند و به مسئوالن محلی
علمی-پژوهشی
کــمــک مـیکــنــد کــه از رس ــوخ کــاربــریهــای نــاســازگــار بــه منطقه
مسکونی جلوگیریکنند (.)Abubakari & Romanus, 2011: 216
ساختمانها ﻣﻬﻢترین عنصر ﺳﺎزنده پیكر ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻓرم ﻓﻀﺎیی
ﺣﺎﺻﻞ از میان ﮐﻨﺶ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎزار ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
و نهادﻫﺎی محلی هستند .ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در بهترین
بیان ،ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﻀﺎد منافع آنها در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮده و ﺗﻀاد ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻓﺮدی _ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎرزترین ﺷﮑﻞ آن است .تخلف ساختوساز
شهری از ضوابط و استانداردهای كیفی ،ﻓﻨﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ایــران واقعیتی ریشهدار و ﮔﺴﺘﺮده است ﮐﻪ ﻫﻤﺴﻮ با
رﺷﺪ ﺷﻬﺮنشینی و افزایش ﺗﻘﺎﺿای ﻣؤﺛﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز،
به طــور ﺗصاعدی در ﺣﺎل اﻓﺰایش اﺳﺖ ،بنابراین ﺳﻮدآوری و
ترجیح ﺧﻮاستهﻫﺎی شخصی اﻓﺮاد مـ ــیﺗﻮاﻧﺪ بــه وق ــوع ﺗﺨﻠﻒ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنـ ــی در هــر ﺟﺎﻣﻌﻪ بینجامد (.(Beheshti Roy, 1993:
 43ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻄﺢ ﻓﺮا گیر و آﺛﺎر ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و
پایدار آن در نیمرخ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،از مهمترین چالشهای ﺷﻬﺮنشینی
نوین ﻣﺤﺴﻮب میشود ﮐﻪ ﻫﻤﺴﻮ با اﻓﺰایش ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣؤﺛﺮ در
ﺻنعت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼالشهای عظیمی ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .ساختمانهای دارای تخلف در ادبیات جوامع گونا گون،
بسته به قوانین حا كم بر جامعه ،با اصطالحات متفاوتی تعریف
شدهاند .مسكن یا بنای غیرقانونی ،1مسكن یا بنای غیرمجاز،2
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بنای كنترل نشده ،3غیررسمی ،4بنای سازماندهی نشده ،5
بنای برنامهریزی نشده  ،6بدون مجوز و بنای نابهنجار و غیره از
این جملهاند (.(Nikpoure et al, 2015: 114,115
تخلف ساختمانی در برخی جنبهها شكل تــعــددی و تعرض
به حقوق عمومی شهروندان به خــود میگیرد كه از ﻣﻬمترﻳﻦ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎیآن ،ﺗخریب سیمای ﺷﻬﺮ ،ﺗﺮاﻛﻢﻫﺎ و کاربریهای
غیرمجاز ،عدم تعادل در توزیع کاربریها و ...است .علتیابی
تخلفات ساختمانی بــه وسـیـلــه بـخــش خــصــوصــی و گــاهــی از
طرف مؤسسات و سازمانها ،کمک مؤثری در اجرای ضوابط
مربوط به ساختوسازهای شهری خواهد بود و هرچه توجه
بیشتری در ایــن زمینه مــبــذول شــود ،بــه مثابه ایــن اســت که
یــک قــدم در اجــرای ضــوابــط شهرسازی برداشته شــده اســت.
از طرفی ،ریشهیابی تخلفات میتواند به شناسایی نیازهای
منطقی و اصولی مردم که ضرورت ایجاد تغییر و تجدید نظر در
ضوابط شهری و شهرسازی را نیاز داشته باشد ،کمک نماید
(.)Mohammadi & Mirzaei, 2015: 198
طی سالهای گذشته ،جرائم ساختمانی در شهرهای ایران از
جمله شهر یزد رو به افزایش بوده كه این روند شهر را از بافت
و استخوانبندی درست و كارآمد محروم میسازد .با توجه به
آمار و ارقام موجود ،در شهر یزد به طور میانگین ساالنه 1182
پروانه ساختمانی صادر میشود كه از این تعداد 543 ،پروانه
مربوط به منطقه  3است .به عنوان نمونه در سال  1386تعداد
 539فقره پرونده تخلف ساختمانی گــزارش شده كه نزدیكی
ارقام تخلف در این منطقه با رقم پروانه ساختمانی صادره در
این منطقه ،عمق و وسعت پدیده تخلفات ساختمانی در این
محدوده را نمایان میسازد ( .)Tahmasebi, 2009: 5به این
ترتیب ،پژوهش حاضر درصــدد پاسخگویی به ایــن سئواالت
است :دالیل وقوع تخلفات ساختمانی در  25سال گذشته در
منطقه  3شهرداری یزد در حوزه ساختوساز مسکونی با تأ کید
بر نقش شهرداری چیست؟ راهکارهای مناسب بــرای کاهش
اینگونه تخلفات کدامند؟
اهـ ــداف عملیاتی پــژوهــش شــامــل« تشخیص دالیـ ــل عمده
ب ــروز تخلف در ح ــوزه ســاخ ـتوســازهــای مسکونی و در نهایت
ارائــه راهکارهای مناسب بــرای کاهش تخلفات ساختمانی در
منطقه  3شهر یــزد» به منظور ساماندهی و نظم و نسق دادن
به ساختوسازها و قانونمند ساختن آنهاست .منطبق با مدل
مفهومی پژوهش(تصویر شماره  )1سه فرضیه زیر بــرای بررسی
تدوین شد:
_ میان نگرش درآمدزایی شهرداری به پدیده تخلف ساختمانی و
افزایش آن رابطه وجود دارد.
_ میان نا کارآمدی سیستم نظارت بر ساختوسازهای مسکونی و
افزایش تخلفات ساختمانی رابطه وجود دارد.
_ میان وضعیت بوروکراسی اداری در امر صدور پروانه ساختمانی
و افزایش تخلفات ساختمانی رابطه وجود دارد.

 .2چارچوب نظری
 .2.1مفهوم و تعریف تخلفات ساختمانی
تخلف در لغت بــه معنی خــاف ک ــردن و خــاف وع ــده کــردن
( )Amid, 1984: 206آمده است .با استناد به تعریف ا گیالر ()2008
از جرم ،تخلف ساختمانی را میتوان جرم یا رفتار ضد اجتماعی
تعریف کرد که میتواند شرایطی ناامن ایجاد کند .با این حال،
تفاوت مهم تخلفات ساختمانی با غالب جرایم ،نمود تخلفات
ساختمانی در ساختمان یا زمین شهری و امکان قطع انتساب آن
به مجرم است .بنابراین پیش از آن که از متخلف ساختمانی نام
برده شود ،به ساختمان دارای تخلف به عنوان یک معضل اشاره
میشود ( .)Sarkheili et al Safavi, 2017: 7تخلف یعنی درنگ یا
هرگونه سرپیچی از قوانین ،دستورالعملها و ضوابط شهرسازی
و ساختمانی؛ و در نظامهای شهری مختلف میتواند تعاریف و
سطوح متفاوتی را در بر بگیرد .تخلف ساختمانی را میتوان عدم
رعایت ضوابط و مقررات ساختوساز شهری تعریف نمود که برای
تضمین کیفیت زندگی در شهر و ساختمانهای شهری و رعایت
عدالت و منافع عمومی تدوین شدهاند (Sarkheili et al, 2012:
.)146

 .2.3علل وقوع تخلفات ساختمانی و راهکارهای کاهش آن
نــوع و شــدت وقــوع تخلف ساختمانی اســت که آن را در برخی
جوامع تبدیل به معضلی پیچیده و الینحل یا موضوعی قابل
کنترل میسازد .این نوع و شدت در هر جامعه با نظام شهری
به خصوصیات حقوقی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و نحوه
مــدیــریــت شــهــر وابــسـتــه اس ــت .تــوسـعــه ســاخ ـتوســاز غیرمجاز
و غیرقانونی در مــحــدوده شهرها را م ـیتــوان نتیجه اقــدامــات
مدیریت شهری دان ـســت .مدیریت شهری از دو نظر بــر وقــوع
تخلفات ساختمانی ،تشدید یا کاهش آن مؤثر اســت «:یکی از
طریق اتخاذ سیاستهای کنترل زمین شهری و پاسخگویی
بــه نــیــازهــا و تقاضاهای شـهــرونــدان ب ــرای تأمین مسکن قابل
استطاعت و جهتدهی مناسب به سرمایهها و دیگری از طریق
کنترل مستقیم ساختوسازهای شهری و تخلفات ساختمانی
( ».)Sarkheili et al, 2012: 153عدم جلوگیری به موقع مأموران
از ســاخ ـتوســاز ،طــوالنــی شــدن ص ــدور پــروانــه ،گــرانــی مصالح،
تلقی کــردن جریمه به عنوان منبع درآمــد شهرداریها ،فقدان
آمــوزش عمومی در باب ساختوساز صحیح و اصولیِ ،بال اجرا
ماندن تمامی احکام کمیسیون مــاده ،100استفاده از نیروهای
غیرمتخصص در ش ـهــرداری ،امکان سوءاستفاده از اختیارات
قانونی ،نقص مدیریت و برنامهریزی ،مشکل کاربری زمین و
فقدان سند مالکیت بــرای بعضی اراضــی ،برخی دیگر از دالیل
وقوع تخلفات ساختمانی در شهرهای ایران هستند (Pazhuhan,
 .)2014: 242جــدول شماره  1جمعبندی علل وقــوع تخلفات
ساختمانی در سه حوزه قوانین و مقررات ،برنامهریزی و اجرا و
مدیریت ساختوسازها ،به همراه راهکارهای پیشنهادی کاهش
آن _ براساس مرور منابع مختلف _ را نشان میدهد.
 .2.4پیشینه پژوهش
جیموه و هــمــکــاران ( ،)2017ساخت بنای ب ــدون مــجــوز ،نقض
مقررات توسعه و افزایش سطح اشغال را از موارد نقض تخلف در
توسعه شهر آچی در استان ادو در نیجریه برشمردند .آنها علت
این امر را ویژگیهای اجتماعی _ اقتصادی خانوارها ،فقدان طرح
اجرایی و عدم کفایت کارکنان حوزه برنامهریزی برای کنترل توسعه
برشمردند ( .)Jimoh et al, 2017: 30از نظر آنها افزایش پرسنل
و تجهیزات الزم برای نظارت بر ساختوساز و راهانــدازی کمپینی
برای آموزش شهروندان به منظور آ گاهی از نقش و ظرفیتشان در
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 .2.2انواع تخلفات ساختمانی
ً
تخلفات ساختمانی عــمــومــا بــا ه ــدف نــفــع ف ــردی بیشتر و یا
بهرهبرداری فزاینده از زمین بدون توجه به نوع کاربریها ،ضوابط
احداث بنا و ضرایب مربوط به ترا کم ،سطح اشغال ،منطقهبندی
و ...انجام میگیرد (.)Mohammadi & Mirzaei, 2015: 201
ً
تخلفات معموال به دو دسته تقسیم میشوند :تخلفات مبتنی
بر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و تخلفات ناشی از عدم
رعایت ضوابط و مقررات شهزسازی و معماری (Hoseini, 2006:
 .)241در دستهبندی دیگری ،تخلفات ساختمانی در رابطه با
داشتن یا نداشتن پروان ه ساختمان به پنج گروه اصلی تقسیم
م ـیشــود« :عــدم رعــایــت اصــول شــهــرســازی ،عــدم رعــایــت اصــول
فنی و استحکام بنا ،عدم رعایت اصول بهداشتی ،نادیده گرفتن
ضوابط و مقررات نمای ساختمان و سایر تخلفات (Saeid Nia,
 .)2004: 55محمدی و میرزایی ،اشکال تخلفات ساختمانی در
کمیسیون ماده  100شهرداری اصفهان را « احــداث بنای بدون
پــروانــه ،توسعه و اضافه ساخت مــازاد بر پــروانــه ،اضافه ارتفاع
نسبت به پــروانــه ،بالکن و کنسول مــازاد بر پــروانــه ،پیشزدگی
در حیاط ،احداث بالکن اضافی ،کسری پارکینگ ،عدم رعایت
گذربندی طبق پــروانــه ،عــدم اج ــرای پــخ طبق پــروانــه ،رعایت
نکردن مشخصات رامپ ،تفکیک فیزیکی بنا ،بازکردن درب در
فضای سبز و گذر ،مشرفیت (تــراس ،پنجره و ،)...پلهگذاری در
گذرهای عمومی ،احداث نیم طبقه داخل بنا ،عدم رعایت ارتفاع
و پیشزدگی مجاز بالکن ،تفکیک فیزیکی عرصه ،اضافه ارتفاع و
مازاد بر ترا کم مجاز نسبت به کد منطقه ،عدم رعایت زاویه 45
درجه ،عدم رعایت کدزیرزمین ،نصب آسانسور غیرمجاز ،تصرف
گذر ،تصرف فضای مشاعی ،عدم انجام عقبنشینی پلکانی در
طبقات ،احداث پله در حیاط ،احداث درب به فضای مشاعی،

اج ــرای نما بــر خــاف ضــوابــط شـهــرســازی ،عــدم رعــایــت کــد کف
پارکینگ ،تبدیل غیرمجاز یک کاربری به کاربری دیگر و تبدیل
طبقه مکمل به یک واحد مجزا» برشمردهاند ( .)202 :2015در
تازهترین پژوهش ،اجزاء شکوهی و همکاران فراوانترین تخلفات
ساختمانی در منطقه  3و  9کالنشهر مشهد را شامل احــداث
بنای فاقد پروانه ،عدم رعایت اصول ایمنی و استحکام بنا ،تغییر
کاربری(حذف و تبدیل) ،تخلف مهندس ناظر ،تخلف ترا کم و
ارتــفــاع اضافی و احــداث بنا خــاف ضابطه به صــورت پیشروی
طولی دانستهاند (.)15 :2016

جدول شماره :1علل وقوع و راهکارهای کاهش تخلفات ساختمانی
علل تخلفات

راهکارهای پیشنهادی

حوز ه قوانین ،مقررات و بخشنامهها

انگیزه کسب سود فردی و فرار از هزین ه اخذ پروانه

افزایش جریمهها به عنوان اهرم بازدارندگی از تخلفات

نا کارآمدی قوانین با گذر زمان و تغییر الگوهای ساختوساز

بازنگری در قوانین کمیسیون ماده 100بنا به الگوی تخلف

ضعف در اجرای آرای کمیسیونهای ماده100

.1وض ــع مــقــررات کیفری با جــرم شناختن تخلفات ساختمانی.2تحدید
اختیارات کمیسیونها برای تعدیل مفاد قانون از طریق اعمال جرایم نقدی

عدم پاسخگویی قوانین حا کم بر ساختوساز با نیاز مردم

تدوین ضوابط ساختوساز با توجه به شرایط هر منطقه

تفسیرگونا گون از قوانین ،ضوابط و بخشنامهها

بازنگری قوانین ساختوساز شهری و آییننامههای اجرایی

فرآیند طوالنی و زمان بر رسیدگی به تخلفات ساختمانی

مکانیزه کردن سیستم کمیسیون ماده 100و کاهش بوروکراسی اداری در امر
صدور پروانه

ضعف قوانین موجود در باب مسئولیتپذیری سازندگان در مورد ایستایی ،کارکرد و تصویب قانون مسئولیتپذیری سازندگان خانههای نوساز
کیفیت اجزای مختلف ساختمان
عدم تناسب جرائم با میزان تخلف و وجود قوانین دست و پا گیر در خصوص مجوز تعیین جریمه باتوجه به میزان تخلف ،کاهش یا اصالح قوانین دست و پا گیر
مازاد و پیشروی
فــرســودگــی زمــانــی طــر حهــای فــرادســت بــه عــنــوان مرجع قابل استناد در ضوابط تصویب و اجرای ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح تفصیلی برای قانونمند

حوز ه برنامهریزی

ساختوسازهای شهری( تعیین کاربریها)

نمودن ساختوسازهای شهری

ارائه طر حهای توسعه شهری و ضوابط شهرسازی یکسان برای شهرهای مختلف

بومگرایی در طر حهای توسعه شهری و ارائــه ضوابط و مقررات با لحاظ
نمودن بوم ساخت ا کولوژیک شهر

ضعف و نارسایی ضوابط و مقررات مربوط به کنترل ساختوساز در طر حهای جامع تا کید بر طر حهای راهبردی ـ ساختاری و اجرایی نمودن ضوابط منعطف آن
انعطافناپذیری طر حها و برنامهها و عدم توجه کافی به امکانات و شرایط تحقق اجــرای سیاست ناحیه محوری در برنامهریزی و مدیریت ساختوساز؛
انعطاف پذیری و ایجاد تنوع در الگوهای ساختوساز با توجه به شرایط هر

طر حها

منطقه؛ اجرای مدیریت واحد و پیوسته از مرحله پیشنهاد تا اجرا و ارزیابی
حوز ه نظارت
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 .2نداشتن اطالعات کافی از ضوابط ساختوساز

تدوین شده .2برخورد قاطع با مهندسین ناظر متخلف .3راهاندازی بانک

د مستمر،
 .3ناتوانی در مدیریت و نظارت ساختمانسازی به دلیل روند صعودی فعالیتهای ساختمانی و سوابق اجرایی مهندس ناظر  .4بازدی 
ساختوسازها

دورهای یا اتفاقی از نحوه نظارت  .5ارزشگــذاری کیفی ساختمانهاو ارائه
طر حهای تشویقی و تنبیهی در قبال آن

 .1میزان نا کافی دانش و معلومات در حوزه حقوق شهروندی از سوی  .1تربیت نیروهای متخصص حقوق شهری  .2آمــوزش و اطالعرسانی به
مجریان ،واحــد اجرائیات ش ـهــرداری ،مهندسین نــاظــر .2روشهــای شهروندان و گروههای دخیل در ساختوساز  .3برنامههای آموزشی برای
سنتی ساختوساز و استفاده از کارگران غیرمتخصص و بدون مهارت سازندگان ،ناظران و اعطای گواهی تخصصی نظارت فنی ـ حرفهای .4
الزم

اطالعرسانی محلهای از پیامدهای تخلفات

.1فــقــدان مدیریت مجزا در چــارت سازمانی شـهــرداریهــا بــرای امور  .1ایجاد یک واحــد مدیریت ساختوساز و کنترل ساختمان در چارت
حوز ه مدیریت

بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی در
شهرهای ایران با تأ کید بر نقش شهرداری

فرهنگسازی

حوز ه آموزش و

حوز ه اجرا و مدیریت ساختوسازها

ف ــص ــل ــن ــام ــه

ی و مهندسین ناظر بر ساختوسازها
 .1نا کارآمدی نظارت شهردار 

 .1ملزم نمودن واحد اجرائیات شهرداری و مهندسین ناظر به اجرای وظایف

ساختوساز  .2منفعت طلبی سازمانی و تعدد نظامهای تصمیم سازمانی شهرداریها  .2ایجاد هماهنگی بین ارگانهای مختلف ،تعامل
ن سازمانی .3نقض و همکاری و رسیدن به وحدت رویه بین مسئوالن ذیربــط (شهرداری و
گیرنده و همسو نبودن تفکرات وعدم هماهنگی بی 
آرا در محا کم قضایی .4اجرای سیاست خودکفایی شهرداری و فقدان استانداری ،دستگاههای نظارتی و نظام مهندسی ،شورایاران ،معتمدان
روشهــای جایگزین کسب درآمــد پایدار  .5سوء استفاده مدیران از محلی ،مشارکت و همکاری شهروندان)  .3هماهنگی دیوان عدالت اداری
موقعیت خود و عدول از مقررات و ضوابط شهرسازی

فرآیند برنامهریزی و توسعه ،تجدیدنظر در قوانین توسعه کالبدی و
میزان هزینههایی که از سازندگان برای دریافت مجوز ساخت گرفته
میشود ،میتواند به بهبود توسعه و ساختوساز در این شهر کمک
کند.
ابوبکاری و رومنس ( ،)2011ضمن بررسی چالشهای توسعه در
غنا «قوانین ،برنامهریزی و فرایند تصویب ،نظارت و ارزیابی آن را»
سه ابــزار الزم بــرای کنترل ساختوسازها میدانند (Abubakari
 .)& Romanus, 2011: 210النصور و میتون ( )2009در پژوهش
«عوامل مؤثر بر رعایت استانداردهای مسکونی در شهر قدیمی

با آرای کمیسیونها  .4مجازات مدیران متخلف

ســالــت ،اردن» بــه بــررســی انــطــبــاق اســتــانــدارهــای مسکونی بر
مسکن شهر قدیمی سالت پرداخته و دریافتند ،سطح انطباق با
استانداردهای مسکونی بسیار کم است و میتواند از یک استاندارد
به دیگری و از یک خانه به خانه دیگر به دلیل تفاوتهای اجتماعی
و اقتصادی در میان مردم متفاوت باشد .یافتههای تجزیه و تحلیل
رگرسیون چندگانه نشان داد ،آ گاهی عمومی از استانداردهای
مسکونی در سطح خوبی است اما این امر منجر به انطباق کامل با
استانداردهای مسکونی نمیشود .میزان درآمد خانوار ،بعد خانوار،
امکانات مالی ،فرهنگ شــهــرداری ،نحوه نظارت و اجــرا و عدم

 .3روش تحقیق
ّ
روش مورد استفاده توصیفی ،علی ،همبستگی و پیمایشی است.
در تدوین مبانی نظری و پیشینه پژوهش و نیز توصیف وضعیت
تخلفات ساختمانی منطقه  3شهر یزد از روش توصیفی و برای آزمون
ّ
فرضیات از روشهای علی ،همبستگی و پیمایشی استفاده شد .از
ک تحلیل عاملی ،با توجه به شناسایی  15متغیر تأثیرگذار بر
تکنی 
وقوع تخلفات ساختمانی و در مقابل «ویژگی عمده تکنیک تحلیل
عاملی در تقلیل شاخصها و متغیرهای زیــاد» (Talebi & Zangi
 )Abadi, 2001: 128برای کاهش عاملها به شش عامل استفاده
گردید .در مرحله بعد میزان تأثیر هر یک از این شش عامل (به عنوان
متغیر مستقل) بر وقوع تخلفات ساختمانی (به عنوان متغیر وابسته)
از دید کارشناسان شهرداری و آن دسته از شهروندان که به نوعی با
عملیات ساختمانی سروکار دارند ،مورد سنجش قرار گرفت .بنابراین
جامعه آمــاری پژوهش دو دسته بود .نخست ،شامل شهروندان
با بیش از  20ســال سن بــود که به شـهــرداری بــرای امــور مرتبط با

21

شماره سیویک
تابستان 1398

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی در
شهرهای ایران با تأ کید بر نقش شهرداری

اعتماد به استانداردهای مسکونی تأثیر زیادی بر میزان انطباق با
استانداردهای برنامهریزی دارد.
براساس نتایج پژوهش را کوارو ( )2009در بزرگترین منطقه مسکونی
طبقه متوسط نایروبی به نــام بــورو بــورو ،قوانین ساختمانی با
نیازهای خانوارها در تضاد بوده و همین امر موجب نقض قوانین
ساختوساز شده است .عمدهترین تخلفات شامل عدم رعایت
عقبنشینیها ،مساحت حیاط داخلی ،مساحت و ابعاد فضاها،
سطح اشغال ،نسبت قطعه و ارتفاع بناست .را کوارو معتقد است
قوانین باید از طریق بحث میان متخصصان ساختمان ،سا کنان
محلی و اعضای شورای شهر بازنگری شود (.)Rokwaro, 2009: 485
نتایج پژوهش سرخیلی و همکاران ( )2017نشان داد ،عوامل
کالبدی و محدودیتها و گرایشهای طبیعی توسعه شهری ،بستر
اجتماعی و اقتصادی شهر ،نواقص ضوابط و مقررات ساختوساز
و سیستم مدیریت شهری نا کارآمد ،مهمترین علل بروز تخلفات
ساختمانی در کالنشهر تهران اسـ�ت .اجـ�زاء شکوهی و همکاران
( )2016عوامل مقرون به صرفه بودن انجام تخلف و عدم نظارت
دقیق مهندسان ناظر ساختمان ،از مهمترین علل تخلفات در
منطقه 3و 9کالنشهر مشهد برشمرده و مهمترین راهحـلهــا را
برخورد شدیدتر شــهــرداری با متخلفان ،افزایش میزان نظارات
شهرداری ،تسهیل فرایند صــدور پروانه و تغییر در مقررات طرح
تفصیلی دانستهاند.
خلیلی مقدم و همکاران طی دو مقاله پیاپی ،در مورد پایش نیمه
خودکار ساختوسازهای غیرقانونی در محدوه شهرها به جای
روش کنترل کنونی که میدانی و بالطبع زمانبر و هزینهبر است،
روشهــای جدید نیمه خودکار را به کار گرفتند .از نظر آنها این
روشها عمومیت داشته و قابل استفاده برای سایر شهرهای کشور
است .به این ترتیب شهرداریها قادر خواهند بود با حداقل زمان
و هزینه ،نقص در نظارت را به عنوان عامل عمده در وقوع تخلف
در ساختوساز شهری برطرف کنند(Khalili moghadam et al,
September, 2016: 47 & Khalili moghadam et al, December,
 .)2016:115افضلی و همکاران ( )2016تخلفات ساختمانی در
حوز ه شهر سردرود را بررسی و دریافتند ،عملکرد کمیسیون ماده
 100نسبت به پروندههای دارای تخلف به پرداخت جریمه محدود
میشود .آنها این امر را مشوق و گسترش دهنده تخلفات ساختمانی
دانسته که هر چه میزان پروندههای ارجاعی به کمیسیون بیشتر
بوده ،این جهتگیری پررنگتر و وابستگی شهرداری به درآمدهای
ناشی از اخذ جریمه تشدید شده است .آنها همچنین در بخش نوع
تخلفات ساختمانی مشخص کردند که ترا کم اضافی ،عمدهترین
نوع تخلف ساختمانی در این شهر بوده است .براساس پژوهش
کمانرودی و حسینی ( ،)2016میان شرایط جغرافیایی ،موقعیت و
قیمت زمین با میزان تخلف در ساختوساز به ویژه فروش ترا کم
مازاد و میزان درآمد شهرداری در شهر سنندج رابطه وجود دارد.
اسمعیلپور و همکاران ( )2015نیز نداشتن درآمد پایدار و ضعف
سیستم نظارت و کنترل به وسیله شهرداری فرخشهر توأم با سود
اقتصادی زیاد حاصل از تخلفات ،همچنین گرایش خانوارها برای
تــدارک مسکن فرزندانشان از محل قطعه مسکونی خود و عدم

آ گاهی از قوانین از اصلیترین عوامل بروز تخلفات ساختمانی در
فرخشهر برشمردهاند.
نیکپور و همکاران ،رابطه سرمایه اجتماعی با تخلفات ساختمانی
ً
میان شهروندان بابلسر را منفی و نسبتا معنادار تشخیص داده و
متغیرهای «آ گاهی از قوانین ،اعتماد به مجریان قانون و هنجارهای
اجتماعی» در این رابطه را مؤثر دانستهاند ( )124 :2015محمدی و
میرزایی تخلفات ساختمانی در مناطق پانزدهگانه شهر اصفهان را
در دورة زمانی 1378-91بررسی کرده و دریافتند ،میزان تخلفات
مناطق شــهــری اصفهان رو بــه افــزایــش اس ــت .از نظر محمدی
دهچشمه و سعیدی ( )2014ناسازگاری ضوابط با واقعیات جامعه،
ضعف سیستم نظارت و کنترل ،عدم شفافیت قوانین و مقررات از
جمله عوامل و موانع اجرایی ضوابط شهرسازی شهرهای کشور
هستند که باعث بــروز تخلفات ساختمانی میشوند .پژوهان و
همکاران ( )2014هم معتقدند ،بیشتر تخلفات ساختمانی بابلسر
مربوط به ساخت واحدهای مسکونی است و مؤثرترین عوامل در
بروز تخلفات ساختمانی در این شهر نقص در قوانین ساختمانی،
نبود قوانین بومی ،ناهماهنگی مدیریتهای مختلف شهر ،کمبود
تسهیالت بــرای اقشار کم درآمــد ،نبود نظارت شبانهروزی روی
ساختوسازها و نقصان حمایتهای قضایی اســت .سرخیلی و
همکاران ( )2012علل وقوع تخلفات را در چهار دسته کلی تعریف
کــردهانــد :تخلفات ساختمانی به عنوان بخشی از فرآیند شهری
شدن ،وقوع جرائم ساختمانی در پاسخ به تعامالت پیچیده میان
شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فیزیکی و روانشناختی
مــحــیــط ،نــواقــص ضــوابــط و مــقــررات ساختمانی و اق ــدام ــات و
سیاستهای نامناسب مدیریت شهری».
محمدعلینژاد ( )2011در بررسی تطبیقی نظام رسیدگی به تخلفات
ساختمانی در ایــران و انگلستان به این نتیجه رسیده است ،در
ً
هر دو کشور ،بــدوا کمیسیونهای مــاده  100و مراجع به تخلفات
رسیدگی میکنند اما ترکیب این کمیسیونها در قیاس با مراجع
محلی بیطرفتر به نظر میرسد.

ساختوساز مراجعه میکردند و با توجه به میانگین تعداد مراجعه
کنندگان در یک روز اداری عادی که معادل  274مورد بود ،حجم
نمون ه این گروه با استفاده از جدول مورگان 161مورد به دست آمد
و پرسشنامهها به وسیله مراجعهکنندگان به شهرداری منطقه  3در
پاییز سال  1395تکمیل گردید .دوم ،کلیه کارشناسان شهرداری که
پرسشنامهها میان تمامی آنها توزیع و تعداد  44پرسشنام ه عودت
داده شده ،تحلیل گردید .برای سنجش تأثیر عاملهای مختلف از
منظر کارشناسان ،از آزمون Tتک متغیره برای  16شاخص منتخب
در قالب پرسشنامه استفاده شــد .پرسشنامههای هر دو گروه
محقق ساخت ه هستند و سئواالت آنها با توجه به ماهیت عاملها
و بازبینی پرسشنامههای مرتبط موجود ،تدوین شد و سپس روایی
آنها به وسیله دو گروه (دانشآموختگان رشته برنامهریزی شهری
و کارشناسان امور شهری شهرداریهای شهر یزد) مورد بررسی قرار

گرفت .به این ترتیب ،دادههای مربوط به پرسشنامه شهروندان و
کارشناسان به روش میدانی به دست آمد .برای آزمون فرضیات از
روش همبستگی پیرسون استفاده شد.
برای تدوین مدل تحلیلی پژوهش ،علل مطرح در وقوع تخلفات
ساختمانی در کشور براساس مبانی نظری و پیشینه جمعبندی شد
و با بررسی ا کتشافی اولیه به صورت مصاحبه با مدیران و کارشناسان
شهرداری مناطق سه گانه شهر یزد ،مدل تحلیلی پژوهش تدوین
گردید که براساس آن «وجود بوروکراسی اداری در امر صدور پروانه
و نگرش درآمدزایی شهرداری به مقوله تخلف و نا کارآمدی سیستم
نظارت شهرداری منطقه  3یزد در جلوگیری از تخلف» متغیرهای
تأثیرگذار بر وقوع تخلف ساختمانی در این محدوده قلمداد شدهاند
(تصویر شماره  )1و از طریق فرضیات تدوین شده ،صحت آن مورد
بررسی قرار میگیرد.
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تصویر شماره :1مدل تحلیلی پژوهش

 .4بحث و یافتهها
 .4.1معرفی قلمرو پژوهش
شهر یزد تا قبل از دهه  40قرن حاضر دارای رشد افقی متعادل با
جمعیت خود بوده و از آن پس تا کنون دچار گسترش افقی بیرویه
ب شرقی شــده و مساحت 700
به ویــژه در جهات جنوب و جنو 

هکتاری شهر در سال  1345به بیش از  11هزار هکتار در سال 1390
رسید ( .)Aziz poor et al, 2009: 109شکلگیری منطقه سه شهر
یزد با مساحت  3912/23هکتار متشکل از  2ناحیه و  10محله
ً
عمدتا حاصل رشد شهر یزد در چهار دهه گذشته اســت .نقشه
شماره 1موقعیت این منطقه را در شهر یزد نشان میدهد.

نقشه شماره :1موقعیت منطقه  3شهر یزد و کاربری اراضی منطقه  3شهر یزد

 .4.2مراحل صدور پروانه در منطقه  3شهر یزد
با تشکیل پرونده و تعیین وقت بازدید ،امر صدور پروانه طی دو
مرحله اصلی«بازدید از ملک» و «ارائــه گــزارش» به وسیله مأمور
شهرداری به شرح تصویر شماره 2انجام میشود .با شروع عملیات
ساختمانی و ضمن بازدید و تأیید دورهای مهندس ناظر ،مأموران

فنی شهرداری بر عملیات ساختوساز نظارت میکنند .صدور مجوز
پایان کار منوط به ارائه گزارش پایان عملیات ساختمانی به وسیله
مهندس ناظر و احــراز عدم تخلف است .در صورت احــراز تخلف،
موضوع به کمیسیون ماده  100برای رسیدگی ارسال میگردد.
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تصویر شماره :2مراحل صدور پروانه ساختمانی در منطقه  3شهر یزد

 .4.3وضعیت کلی تخلفات ساختمانی و آرای صادره در منطقه
 3شهرداری یزد از مجموع  12هزار و  884پروانه تخلف واصله به
کمیسیون ماده  100در مقطع زمانی  25ساله اخیر( )1370-95هفت
هزار و  743مورد آن (معادل 60درصد) بدون پروانه و پنج هزار و 139
مورد (معادل 40درصد) برخالف مفاد پروانه بوده است92 .درصد
تخلفات مربوط به واحدهای آجری( 12هزار و  884فقره) و مابقی
بتنی و فــوالدی58.5 ،درصــد (هفت هزار و  532فقره) مربوط به

کاربری مسکونی و انباری و مابقی تجاری بوده است .از نظر نوع
مالکیت61.4 ،درصد ( هفت هزار و  914فقره) پروند ه تخلف دارای
سند مالکیت و مابقی وا گذاری و قولنامهای هستند .در رسیدگی
به این پروندهها ،عمدهترین رأی صارده به وسیله کمیسیون ماده
 100در فاصله زمانی مورد بررسی «تخریب _ جریمه» و «تخریب _
جریمه و موکول به بازسازی» بوده است(جدول شماره  2و تصویر
شماره.)3

ن ماده  100مربوط به پرونده تخلفات ساختمانی طی سالهای  1370-95در منطقه  3شهرداری یزد
جدول شماره :2آرای صادره به وسیله کمیسیو 
آرای کمیسیون بدوی
تعداد
نوع حکم
4520
تخریب-جریمه
105
برائت
250
تخریب
762
رعایت گذربندی
100
تبدیل
214
رعایت مفاد پروانه
479
موکول به بازسازی
3120
تخریب،جریمه و موکول به
بازسازی
9550
کل

درصد
47.32
1.09
2.61
7.97
1.04
2.24
5.01
32.67
100

5000
4000
3000
2000
1000
0

آرای کمیسیون تجدید نظر
تعداد
نوع حکم
1768
تخریب-جریمه
43
برائت
97
تخریب
159
رعایت گذربندی
48
تبدیل
82
رعایت مفاد پروانه
97
موکول به بازسازی
1040
تخریب،جریمه و موکول به بازسازی
کل

درصد
53.2
1.28
2.9
4.75
1.43
2.45
2.9
31.19
100

3334

آراء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺪوی
آراء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ

ن ماده  100مربوط به پرونده تخلفات ساختمانی طی سالهای  1370-95در منطقه  3شهرداری یزد
تصویر شماره :3آرای کمیسیو 
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 .4.4مهمترین عوامل مؤثر در بروز تخلفات ساختمانی از دید
شهروندان
با توجه به تشخیص  15متغیر مؤثر بر وقوع تخلف ساختمانی شامل
«كامل نبودن مدارک الزم برای صدور پروانه ساختمانی ،نداشتن
سند مالكیت ،عدم وجود ضمانت اجرایی آرای كمیسیون ماده،100
ضعف در ارائه برنامههای آموزشی به متقاضیان صدور پروانه ،عدم
اشتیاق اربــاب رجــوع ،تمایل مالکان به پرداخت جریمه تا اخذ
پروانه ،نداشتن شا کی نسبت به تخلف صــورت گرفته ،طوالنی
بودن مراحل صدور پروانه ،باال بودن هزینه صدور پروانه ،ناتوانی
شهرداری در نظارت کامل و دقیق بر ساختمانسازی ،ساختوساز
شبانه و مخفی ماندن آن از دید ناظران ،نقض آرا در محا کم قضایی
و اعتقاد متخلفان مبنی بر ضعف نظارت و کنترل بر ساختوساز»
به کمک تکنیک تحلیلی عاملی طی پنج مرحله« تشکیل ماتریس

دادههــا ،محاسبه ماتریس همبستگی میان عاملها ،استخراج
عاملها ،دوران عاملها و نامگذاری عاملها»،متغیرها به شش
عامل «نقص مدارک ،ضعف برنامههای آموزشی ،عدم آ گاهی کامل
متقاضیان صدور پروانه ،بوروکراسی اداری ،نقض آرا و ضعف نظارت
به وسیله شهرداری» کاهش یافت.
جدول شماره 3شاخصهای بارگذاری شده در هر عامل و میزان
همبستگی میان شاخصهای به کار گرفته شده برای هر عامل را
نشان میدهد .بنا بر نتایج حاصل از کاربرد این تکنیک شش عامل
ً
یاد شده جمعا 57.1درصد واریانس را پوشش میدهند که حا کی از
رضایتبخشبودنتحلیلعاملیوشاخصهایموردمطالعهاست.
بــه ایــن تــرتـیــب ،نــزدیــک بــه 60درصـ ــد علت اق ــدام بــه تخلف در
ساختوساز به وسیله شهروندان منطقه  3شهرداری یزد ،ناشی از
مجموعه شش عامل فوق است (جدول شماره .)4

جدول شماره :3شاخصهای بارگذاری شده در هر عامل و میزان همبستگی آنها
نام عامل(متغیر)
نقص مدارک
ضعف برنامههای آموزشی
عدم آ گاهی متقاضیان از قوانین
ساختوساز
بوروکراسی اداری
نقض آرا
ضعف نظارت به وسیله شهرداری

شاخصهای دارای بیشترین تأثیر
کامل نبودن مدارک الزم برای صدور پروانه
نداشتن سند مالکیت زمین
محدویت برنامههای آموزشی برای شهروندان متفاضی پروانه
عدم اشتیاق متقاضیان نسبت به اطالع از روند صدور پروانه
عدم اطالع متقاضیان از حقوق خود

میزان همبستگی
.713
. 677
. 698
. 618
.772

عدم اطالع از ضوابط ساختمانی در محدوده

.672

زمان بر بودن امر صدور پروانه
باال بودن هزینه صدور پروانه
نقض آرا در محا کم قضایی
ساختوساز شبانه و فرار از نظارت
اعتقاد متخلفان به ضعف نظارت
افزایش ساختوسازها و ناتوانی فنی در امر نظارت

.801
.788
.502
.814
.703
. 655

جدول شماره :4عاملهای مستخرج از تکنیک تحلیل عاملی و مقادیر عاملهای دوران یافته
شماره عامل
1
2
3
4
5
6

نام عامل
نقص مدارک
ضعف برنامههای آموزشی
عدم آ گاهی متقاضیان صدور پروانه از قوانین و
مقررات ساخت و ساز
بوروکراسی اداری
نقض ارا
ضعف نظارت به وسیله شهرداری

مقدار ویژه
1.664
1.510
1.437

درصد واریانس
11.096
10.066
9.583

درصدواریانس تجمعی
11.096
21.161
30.744

1.416
1.289
1.249

9.439
8.596
8.325

40.184
48.779
57.104

 .4.5مهمترین عوامل مؤثر در بروز تخلفات ساختمانی از دید
کارشناسان شهرداری
ج ــدول شــمــاره  5نتیجه آزم ــون  Tدر م ــورد  19متغیر را از دید
کارشناسان شهرداری یزد نشان میدهد .با توجه به کاربرد طیف
ً
امتیازی  1تا  ،5میانگین منتخب عدد  3در نظر گرفته شد .تبعا هر
چه میانگین متغیرها از این عدد باالتر باشد ،نشان دهنده تأثیر
باالتر متغیر در وقوع تخلف از منظر کارشناس است .بنا بر نتایج
مندرج در جدول شماره ،5شاخصهای هزینه باالی اخذ مجوز
و پایان كار ،بیمیلی سازندگان نسبت به اخذ پروانه ساختمانی،
فرآیند طوالنی صدور پروانه ،عدم تناسب بین اختیار و مسئولیت
مجریان امور ساختوساز ،نبود ضمانت اجرایی و ضعف در اجرای
آرای كمیسیون مــاده  ،100وابستگی بودجه شهرداری به درآمد
حاصل از تخلفات ساختمانی ،روند افزایشی ساختوساز و ناتوانی
در امر نظارت بر ساختمانسازی و محدودیت منابع مالی پایدار
شهری از جمله تأثیرگذارترین شاخصها در زمینه بــروز تخلفات

ساختمانی در منطقه  3از نگاه کارشناسان شهرداری یزد است كه
باید با اتخاذ راهکارهای مناسب ،در زمینه كاهش بروز این عوامل
اقدام كرد.
 .4.6رابطه میان نگرش درآمدزایی شهرداری به پدیده تخلف
ساختمانی و افزایش آن
با توجه به نتایج مرحله قبل (کاربرد تکنیک تحلیل عاملی و آزمون
 ،)Tبرای بررسی این رابطه از شاخصهای «محدودیت منابع مالی
پــایــدار ،وابستگی بودجه شــهــرداری به درآمــد حاصل از تخلفات
ساختمانی و هزینه باالی اخذ مجوز و پایان کار» به عنوان نماد
متغیر مستقل در این رابطه استفاده شد .بنا بر نتایج حاصل از
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون (جدول شماره  )6رابطه بین
متغیر نگرش درآمدزایی شهرداری و افزایش تخلفات ساختمانی در
منطقه  3شهر یز د ( سطح ) 0,001=sigمعنادار و ضریب همبستگی
 0.743نشاندهنده یک رابطه قوی بین این دو متغیر است.
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جدول شماره :5نتایج آزمون  Tدر مورد تأثیر عاملهای مختلف بر وقوع تخلفات ساختمانی در منطقه  3شهر یزد از دید كارشناسان
شاخصها

میانگین

اختالف
میانگین

انحراف معیار مقدارt

25
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کمبود متخصص و کارشناس امر نظارت

3.11

0.11

1.06

0.71

0.48

10

وجود قوانین و ضوابط نامناسب با نیاز سازندگان

3.18

0.18

0.92

1.3

0.19

9

محدودیت منابع مالی پایدار برای شهرداری

3.31

0.31

1.13

1.85

0.07

7

وابستگی بودجه شهرداری به تخلفات ساختمانی

3.59

0.59

1.2

3.24

0.002

5

عدم آشنایی ارباب رجوع از حقوق خود

3.18

0.18

1.31

0.91

0.36

9

عدم تناسب میان اختیار و مسئولیت مجریان امر ساختوساز

3.68

0.68

4.48

0.94

0.35

3

کمبود واحد سازمانی مستقل در امور ساختوساز در شهرداری منطقه 3
بی میلی مراجعان به اخذ پروانه
ضعف در ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده100

2.9
2.7
3.63

0.09
0.7
0.63

0.93
1.09
1.16

-0.64
4.28
3.62

0.52
0
0.001

13
2
4

هزینه زیاد اخذ مجوز و پایان کار

3.93

0.93

1.06

5.8

0

1

حا کمیت فرهنگ اخذ جریمه بر شهرداری

2.5

-0.5

1.11

-2.98

0.005

15

مسئولیتگریزی متصدیان امر در رسیدگی به تخلفات

3.06

0.068

0.99

0.45

0.65

12

نداشتن اعتقاد کافی متصدیان امر به اثربخشی قوانین و مقررات

3.25

0.25

0.86

1.91

0.62

9

طوالنی بودن فرایند صدور پروانه

3.7

0.7

0.85

5.49

0

2

روندافزایشی ساختوساز و ناتوانی در امر نظارت

3.47

0.47

0.97

3.24

0.002

6

نبود مشاور معتبر و ممتاز برای اعطای پروانه

3.11

0.11

1.03

072

0.47

10

تعدد پیش شرطهای الزم برای صدور پروانه

3.06

0.068

0.99

0.45

0.65

12

دشواری تغییر کاربری اراضی واقع در طرح توسعه

3.09

0.9

1.05

0.57

0.57

11

نقض آرا در محا کم قضایی

2.77

-0.22

1.3

-1.15

0.25

14

علمی-پژوهشی

بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی در
شهرهای ایران با تأ کید بر نقش شهرداری

Sig

رتبه
شاخص

ف ــص ــل ــن ــام ــه

جدول شماره :6ضریب همبستگی پیرسون بین نگرش درآمدزایی و افزایش تخلفات ساختمانی در منطقه  3شهر یزد
Daramadzayi

Takhalofatsakhtemani

.743
.001
149

1
149

1
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Daramadzayi
Pearson
Correlation
Sig(-2tailed) N

.743
.001
149

149
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Takhalofatsakhtemani
Pearson
Correlation
Sig(-2tailed) N

 .4.7رابطه میان نا کارآمدی سیستم نظارت بر ساختوسازهای
مسکونی و افزایش تخلفات ساختمانی
ب ــرای بــررســی ایــن رابــطــه از شــاخـصهــای « كمبود متخصص و
كارشناس مورد نیاز امر نظارت ،عدم تناسب بین اختیار و مسئولیت
متصدیان امر ساختوساز ،كمبود واحــد سازمانی مستقل برای
امور ساختوساز ،مسئولیتگریزی و همكاری نامناسب متصدیان
امور شهری در نحوه رسیدگی به تخلفات (زمــان و تعداد بازدید،
ارائه گزارش دقیق و به موقع) ،نداشتن اعتقاد كافی متصدیان امر
ساختو ساز به اثربخشی قوانین و مقررات» به عنوان نماد متغیر
مستقل در این رابطه استفاده شد .بنا بر نتایج حاصل از محاسبه
ضریب همبستگی پیرسون (جدول شماره  )7رابطه بین نا کارآمدی
سیستم نظارت بر ساختوسازهای مسکونی و افزایش تخلفات
ساختمانی در منطقه  3شهر یز د ( سطح ) 0,001=sigمعنادار و
ضریب همبستگی  0.721نشاندهنده یک رابطه قوی بین این دو
متغیر است.

 .4.8رابطه میان بوروکراسی اداری در امر صدور پروانه و افزایش
تخلفات ساختمانی
بــرای سنجش رابطه میان وضعیت بوروکراسی اداری و افزایش
تخلفات ساختمانی از ضریب همستگی پیرسون استفاده شد.
شــاخـصهــای «وج ــود قوانین و ضابطههای نامتناسب بــا نیاز
ســازنــدگــان ،عــدم آشنایی اربــاب رجــوع از حقوق خــود ،بیمیلی
سازندگان نسبت به اخذ پروانه ساختمانی ،نبود ضمانت اجرایی
و ضعف در اجــرای آرای کمیسیون مــاده  ،100نوع فرهنگ حا کم
بر شهرداریها ،فرایند طوالنی شدن صدور پروانه ساختمانی (از
ثبت درخواست تا صــدور) ،فراهم نبودن پیششرطهای صدور
پروانه ساختمانی ،دشواری تغییر کاربری برخی از اراضی واقع در
محدوده طر حهای توسعه شهری و نقض آرا در محا کم قضایی»
شاخصهای بــوروکــراســی اداری هستند .بنا بر نتایج محاسبه
ضریب همبستگی پیرسون ،رابطه میان این دو متغیر در سطح
 0.002معنادار و مقدار ضریب همبستگی آنها  0.637است.

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

جدول شماره :7ضریب همبستگی پیرسون بین نا کارآمدی سیستم نظارت بر ساختوسازها و افزایش تخلفات ساختمانی

بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی در
شهرهای ایران با تأ کید بر نقش شهرداری

Adamnezarat

Takhalofatsakhtemani

0.637
002.
149

1
149
0.637
002.
149

1
149

Takhalofatsakhtemani
pearson
Correlation
Sig(-2tailed) N
adamnezarat
pearson
Correlation
Sig(-2tailed) N

جدول شماره :8ضریب همبستگی پیرسون بین بوروکراسی اداری و افزایش تخلفات ساختمانی
Borokrasi edari

Takhalofatsakhtemani

0.637
002.
149

1

1
149

149

0.637
002.
149

Takhalofatsakhtemani
pearson
Correlation
Sig(-2tailed) N
Borokrasi edari
pearson
Correlation
Sig(-2tailed) N

 .5نتیجهگیری
تخلفات ساختمانی به سبب سطح فرا گیر و آثار بلندمدت و پایدار
آن در نیمرخ شهرها از مهمترین چالشهای شهرنشینی نوین
محسوب میشوند ( .)Nikpour et al, 2016: 114,115هدف اصلی
پژوهش «ساماندهی و نظم و نسق دادن به ساختوسازهای
شهری و قانونمند ساختن آنها در محدوده منطقه  3شهرداری
یزد» و اهــداف عملیاتی پژوهش شامل « تشخیص دالیل عمده
ب ــروز تخلف در ح ــوزه ســاخ ـتوســازهــای مسکونی و در نهایت
ارائ ــه راهــکــارهــای مناسب بــرای کاهش تخلفات ساختمانی در
ایــن ح ــوزه در منطقه  3شهر ی ــزد» اس ــت .علل وق ــوع تخلفات
ساختمانی را میتوان در سه حوز ه قوانین ،مقررات و بخشنامهها،
برنامهریزی ،اجرا و مدیریت ساختوسازها (حوز ه نظارت ،آموزش
و فرهنگسازی و مدیریت) دستهبندی کــرد .به عبارتی عوامل
مقرون به صرفه بــودن تخلفات ساختمانی ،نبود نظارت دقیق
مهندسان ناظر ،وابستگی شهرداری به درآمدهای ناشی از اخذ
جریمه و نداشتن درآمــد پایدار و ســود حاصل از تخلفات ،عدم
آ گاهی از قوانین ،نقص در قوانین ساختمانی و کمبود تسهیالت
برای اقشار کمدرآمد را میتوان اعم از عوامل تخلفات ساختمانی
دانست .بسته به ضوابط ساختمانی مصوب و مورد اجرا در یک
شهر تخلفات مختلفی میتواند در آن شهر وجــود داشته باشد.
احداث بنای بدون پروانه ،توسعه و اضافه ساخت مازاد بر پروانه،
اضافه ارتفاع نسبت به پروانه ،بالکن و کنسول مــازاد بر پروانه،
پیشزدگی در حیاط ،احداث بالکن اضافی ،کسری پارکینگ ،عدم
رعایت گذربندی طبق پروانه و ...را میتوان نمونههایی از تخلفات
رایج ساختمانی در ایران دانست .از مجموع  12هزار و  884پروانه
تخلف صادره به کمیسیون ماده 100در مقطع زمانی  25ساله (-95
 ،)1370هفت هزار و  743مورد آن (60درصــد) بدون پروانه و پنج
هزار و 40(139درصد) برخالف مفاد پروانه بوده است .در رسیدگی
به پروانهها ،عمدهترین رأی صادره به وسیله کمیسیون ماده100در
فاصله زمانی مورد بررسی تخریب ـ جریمه (53/2درصد) و تخریب
ـ جریمه و موکول به بازسازی (31/19درصــد) بوده است15 .متغیر
مؤثر بر وقــوع تخلفات ساختمانی از دیــد شهروندان شناسایی
شده که با کمک تحلیل عاملی متغیرها به شش عامل« ضعف
برنامههای آموزشی ،عدم آ گاهی متقاضیان صدور پروانه از قوانین
و مقررات ،بوروکراسی اداری ،نقض آرا و ضعف نظارت به وسیله
شهرداری» تقلیل یافته است .نزدیک به 60درصد علت بروز تخلف
در ساختوساز به وسیله شهروندان منطقه  3شهرداری یزد ،ناشی
از شش عامل فوق است .عوامل بروز تخلفات از دید کارشناسان
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ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی در
شهرهای ایران با تأ کید بر نقش شهرداری

 .4.9بحث
یافتههای پــژوهــش حاضر بــا ا کثر پــژوهـشهــای پیشین (Ajza
Shokouhi et al, 2016؛ Afzali et al, 2016؛ Esmailpoor et al,
2015؛ Mohammadi & saeedi, 2014؛ Pazhuhan et al, 2014؛
Kamanroudi Kojour & Hosini, 2014؛ )Sarkheili et al, 2012
همپوشانی دارد .اجزاء شکوهی و همکاران عوامل مقرون به صرفه
بودن انجام تخلف و عدم نظارت دقیق مهندسان ناظر ساختمان
را مهمترین علل مطرح در این رابطه میدانند که با مهمترین
عوامل مؤثر در بروز تخلفات ساختمانی از دید شهروندان درگیر در
امر ساختوساز در منطقه  3شهرداری شهر یزد همخوانی دارد.
به عالوه نتیجه آزمون رابطه همبستگی میان نا کارآمدی سیستم
نظارت بر ساختوساز شــهــرداری منطقه  3و افــرایــش تخلفات
ساختمانی در این محدوده معنادار و با ضریب همبستگی0.721
نشاندهنده یک رابطه قوی بین این دو متغیر اســت .افضلی و
همکاران بر روی عملکرد کمیسیون ماده100و دریافت جریمه نسبت
به تخلفات تمرکز کردهاند و آن را مشوق و گسترش دهنده تخلفات
دانستهاند که هر چه میزان پروندههای ارجاعی به کمیسیون بیشتر
باشد ،وابستگی شهرداری به درآمد ناشی از جریمه بیشتر میشود.
براساس یافتههای پژوهش حاضر ،از نظر کارشناسان شهرداری
یزد ،این عامل با مقدار اهمیت  3.6رتبه پنجم را در علل وقوع
تخلفات ساختمانی منطقه  3بر عهده دارد .همچنین اسمعیلپور
و دهقان ،نداشتن درآمد پایدار ،ضعف نظارت به وسیله شهرداری
و سود زیاد حاصل از تخلفات و عدم آ گاهی از قوانین را اصلیترین
عوامل بروز تخلفات در فرخشهر برشمرده بودند که این یافته نیز
با نتایج پژوهش حاضر تا ح ــدودی همخوانی دارد .به عبارت
دیگر براساس یافتههای پژوهش اخیر ،شهروندان منطقه  3یزد
سه مــورد از مهمترین دلیل اقــدام به تخلف را به ترتیب اولویت
نقص مدارک ،ضعف برنامههای آموزشی و عدم آ گاهی از قوانین و
توساز میدانند و کارشناسان شهرداری یزد ،هزینه
مقررات ساخ 
بــاالی اخذ مجوز و پایان كــار ،بیمیلی سازندگان نسبت به اخذ
پروانه ساختمانی ،فرآیند طوالنی صدور پروانه ،عدم تناسب بین
اختیار و مسئولیت مجریان امور ساختوساز ،نبود ضمانت اجرایی
و ضعف در اجــرای آرای كمیسیون مــاده  ،100وابستگی بودجه
شهرداری به درآمد حاصل از تخلفات ،روند افزایشی ساختوساز
و ناتوانی در امــر نظارت بر ساختمانسازی و محدودیت منابع
مالی پایدار شهرداری را از مهمترین عوامل مؤثر بر اقدام به تخلف
در ساختوساز میدانند .خلیلی مقدم و همکاران( ،)2016پایش
نیمهخودکار ساختوسازهای غیرقانونی در محدوده شهرها را
به جای روشهای میدانی که زمانبر و هزینهبر است را پیشنهاد
کردهاند و آن را روشی قابل تعمیم و مورد استفاده برای سایر شهرها
میدانند که پژوهش حاضر به این مبحث نپرداخته است .نیکپور
و همکاران رابط ه میان تخلفات ساختمانی و سرمایه اجتماعی را
ً
منفی و نسبتا معنادار میدانند و متغیرهای« آ گاهی از قوانین،
اعتماد به مجریان قانون و هنجارهای اجتماعی» را دراین رابطه
مؤثر میدانند که تا حدودی با پژوهش حاضر همخوان است .در
کلیه پژوهشهای موجود ،ضعف سیستم نظارت و عدم شفافیت

قوانین ،ناهماهنگی مدیریت مختلف شهر ،کمبود تسهیالت برای
اقشار کمدرآمد ،نبود نظارت شبانهروزی ،نقصان حمایت قضایی،
اقــدامــات و سیاستهای نامناسب ش ــه ــرداری ،نقص ضوابط
و مــقــررات ،پاسخ به تعامالت پیچیده میان شرایط اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و بخشی از فرایند شهری شدن جوامع ،به ویژه
نبود درآمد پایدار برای شهرداری ،اتفاق نظر دارند که با یافتههای
پژوهش حاضر همخوانی دارد.
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منطقه  3شهرداری یزد در  15متغیر دستهبندی شده که با آزمون
 Tمورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .شاخصهای هزینه باالی
اخذ مجوز و پایان كــار ،بیمیلی سازندگان نسبت به اخذ پروانه
ساختمانی ،فرآیند طوالنی صدور پروانه ،عدم تناسب بین اختیار و
مسئولیت مجریان امور ساختوساز ،نبود ضمانت اجرایی و ضعف
در اجرای آرای كمیسیون ماده  ،100وابستگی بودجه شهرداری به
درآمــد حاصل از تخلفات ساختمانی ،روند افزایشی ساختوساز
و ناتوانی در امــر نظارت بر ساختمانسازی و محدودیت منابع
مالی پایدار شهری از جمله تأثیرگذارترین شاخصها در زمینه بروز
تخلفات ساختمانی در منطقه  3از نگاه کارشناسان شهرداری یزد
است كه باید با اتخاذ راهکارهای مناسب ،در زمینه كاهش بروز
این عوامل اقدام كرد .ضعف نظارت ،نبود ضمانت اجرایی و ضعف
در اجــرای آرای کمیسیون مــاده 100عوامل مشترک بــروز تخلفات
ساختمانی از دید شهروندان و کارشناسان شهرداری است.
با توجه به تأیید رابطه همبستگی بین نگرش درآمدزایی شهرداری
به پدیده تخلفات ساختمانی و افزایش آن ،نا کارآمدی سیستم
نظارت بر ساختوسازهای مسکونی و بوروکراسی اداری در امر
صــدور پروانه و افزایش تخلفات در ایــن راستا راهكارهایی برای
كاهش تخلفات ساختمانی پیشنهاد میگردد:
ـ تشکیل کمیتههای مختلف بــرای تعریف منابع جدید درآمــد،
تخصیص بخشی از مالیاتهای محلی به شهرداریها ،استفاده از
تجارب سایر کالنشهرها برای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری و
جلوگیری از وابستگی شهرداری به سود حاصل از جریمه ناشی از
تخلفات ساختمانی.
_ ارتقای آ گاهی عمومی به عنوان یکی از عوامل اجتماعی _ اقتصادی
مؤثر بر میزان رعایت استانداردهای ساختوساز مسکونی.
_ رفع نقص ضوابط ساختوساز ،امكان پاسخگویی آنها به نیازهای
جامعه ،متناسب نمودن ضوابط با تغییرات شرایط زندگی اقشار
جامعه.
_ نامعتبر دانستن پروانه ساختمانی پس از انقضای مدت زمان
تعیین شده.
_ قطعیت در اجرای ضوابط و استانداردهای ساختمانی.
_ هماهنگی مناسب سازمانهای دخیل در تهیه ضوابط و اجرای
مقررات توسعه شهری.
_ اقدامات مدیریتی شامل فرهنگ اداری ،نحوه (کیفیت و کمیت)
نظارت ساختمانی و اجرای ضوابط ساختوساز در راستای ارتقای
میزان رعایت استانداردهای ساخت مسکونی.
_ بهبود شیوه عملکرد و برخورد شهرداریها با موضوع تخلف.
_ كاهش بوروكراسی اعطای پروانه و یكسان بودن اقدامات در این
زمینه و عدم اعمال سلیقههای متفاوت.
ً
و نهایتا الزام در اجرای آرای صادره به وسیله كمیسیون ماده 100
شهرداریها میتواند عامل بسیار مؤثری بــرای كاهش تخلفات
ساختمانی در ایــران باشد .بنابراین با توجه به راهكارهای ارائه
شــده ،در صــورت داشــتــن پشتوان ه اجــرایــی میتواند در كاهش
تخلفات ساختمانی مؤثر واقع گردد.
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