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دانشكده مدیریت
ھاي كارشناسي ارشد و نامھپرسشنامھ طرح پژوھشي پایان

دكتري
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كارشناسي ارشدمقطع تحصیلي:

نامھ:عنوان پایان
-شھرداري كالندرشھريبیمھكاركردي توسعھتبیین الگوي طراحي و 
شھر تھران
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چھ تأثیري بر عملكرد ،ھابیمھ طرح جامع مسئولیت شھرداري
شھر تھران دارد؟ شھرداري كالن

) تشریح و بیان موضوع:2-3
یکي از اھداف اساسي و اصولي نظام اسالمي، ایجاد عدالت 

موم جامعھ بھ آسایش و رفاه نسبي است. یابي عاجتماعي و دست
تالش براي بھبود سطح زندگي مردم و سامان دادن امور معیشتي 
- و اصالح وضع رفتار و اخالق ایشان، از وظایف عمده حاکمان مي

کاري در بھبود زندگي مردم، باعث فقر توجھي و یا کمباشد. بي
یت کھ بر ھاي حاکمشود و پایھماندگي ميو خرابي شھرھا و عقب

االسالم (حجتگذارد. مقبولیت مردمي استوار است، رو بھ سستي مي
)95- 97، صص 1382نھاوندي، 

نقش اصلي خدمات عمومي، ارائھ خدمات اولیھ و اساسي اجتماعي 
و تسھیل توسعھ اقتصادي است. در ھر كشوري، از خدمات عمومي 

و رود كھ امنیت و رفاه ساكنین را تضمین نمودهانتظار مي
ھاي اقتصادي را افزایش دھد. كمبود خدمات عمومي كارا فعالیت

و مناسب مانع دستیابي بھ اھداف توسعھ اجتماعي و اقتصادي 
مسئولعنوان نھاد اداره و مدیریت شھر، . شھرداري بھاست

و باتوجھ بھ این استارائھ این قبیل خدمات بھ شھروندان 
م براي حفظ شھر از اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزمھم كھ 

خطر سیل و حریق و ھمچنین رفع خطر از بناھا و دیوارھاي 
ھا و اماكن شكستھ و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچھ

ھا ھاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاهعمومي و داالن
ھاي واقع در معابر و جلوگیري از گذاشتن ھر نوع و چالھ

ھاي مشرف و مجاور بھ معابر عمومي وانھا و ایاشیاء در بالكن
ھا كھ باعث زحمت و خسارت ساكنین شھرھا ھاي ساختمانو دودكش

، بررسي قانون شھرداري)55ماده 14(بند باشد از وظایف شھرداري است 
تواند راھگشاي ميعملكرد شھرداري تھران در این راستا

ھاي آینده باشد.ریزيبسیاري از برنامھ
و عمومي، نیاز بھ بھبود خدمات )1999سابرسي (كمیسیون ح

بررسيتقویت پاسخگویي را از عوامل اصلي در نیاز بھ 
عملكرد، شمرده است.

بھ توانایي سازمان -ھابراي اكثر سازمان-اھداف عملكرد
) پنج 1998براي رقابت و رفع توقعات مشتري مرتبط است. اسلك (

تقریبًا در مورد تمام ھدف عملكردي را شناسایي نموده است كھ
كاربرد دارد: سرعت، دقت، كیفیت، ھزینھ، انعطاف.ھا سازمان

كھ ھاي متعددي براي سنجش عملكرد وجود داردچارچوبامروزه 
چارچوب ارزیابي عملكرد در برنامھ توان بھاز جملھ آنھا مي

NHSكارت امتیاز بخش عمومي(؛Moullin,2004 (- كارت امتیاز
كاپالن و نورتون براي استفاده در یافتھ تعدیلمتوازن 

عملكرد سازمان را از پنج بعد كھ -ھاي بخش عموميسازمان
كننده رضایت استفاده، دستیابي بھ اھداف استراتژیك

آموزش و و اھداف مالي، مزیت سازماني،خدمات/ذینفع
- عملكرد، بھرهكھ Pمدل سھ دھد؛مورد سنجش قرار مينوآوري 
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صورت نسبتي از خروجي بھ ورودي تفسیر ھي را بھوري و سودد
ي . كارائي بر قسمت ورودي و اثربخشي بر خروجي برانمایدمي

) Neely et al.,2002انعكاس ارزش مشتري، متمركز است؛ منشور عملكرد (
ھا ھا، فرایندھا، ظرفیتكھ پنج بعد رضایت ذینفعان، استراتژي
دھد، اشاره نمود.ميو سھم ذینفعان را مورد ارزیابي قرار 

ھر سال بر اثر وقوع بالیاي طبیعي و حوادث غیرطبیعي (سوانح، 
ھا نفر در سراسر جھان جان خود تصادفات، جنگ و غیره) میلیون

ھایي کھ از سوي جوامع ملي و دھند. علیرغم تالشرا از دست مي
المللي درجھت کنترل، کاھش و پیشگیري از بالیا و حوادث بین
آید، متأسفانھ با گذشت زمان، شدت و وسعت این يعمل مبھ

)2ص، 1375(معیني کروبکندي، یابد. فجایع و شمار قربانیان افزایش مي
كھ داراي اي ھاي بیمھھاي بیمھ و استفاده از پوششایجاد شركت

آزادي عمل در انتخاب نوع و میزان پوشش ھاي كلي ویژگي
ین موردنیاز و قدرت گذار بھ تناسب تأمموردنظر براي بیمھ

گسترش بیمھ در کلیھ سطوح نظام اقتصادي و اجتماعي مالي؛
طوري کھ کمتر منابع مالي شناختھ شده داراي این جامعھ بھ

موقع خسارت کھ جبران سریع و بھو باشد؛وسعت عمل مي
-دیده بھکننده را در ترمیم و بازسازي مورد خسارتاستفاده

)2-5ص(شمس احمدي، صباشد، ميایدنمنحوي مناسب پشتیباني مي
ھا جھت مواجھھ با خطرات و كاھش اثرات راھكاري است كھ انسان

اند.آن، اندیشیده
-شود این است كھ آیا مياي كھ در اینجا مطرح ميمسئلھحال 

شھر توان با استفاده از بیمھ شھرداري، عملكرد شھرداري كالن
تھران را بھبود بخشید؟

ھاي مدلھاي شاخصھگیري از بھرهن است تا با این پژوھش بر آ
بین مدیران و ارزیابي عملكرد، طراحي و توزیع پرسشنامھ 

و ھاي بیمھ شھر تھران و شركتكارشناسان محترم شھرداري كالن
-گیري از نمونھ، با بھرهیافتھسازمانھاي نیمھانجام مصاحبھ

تأثیر بررسيبھ ، LISRELافزار گیري تصادفي ساده و نرم
پرداختھ وشھرداريعملكردشھرداري بر استفاده از بیمھ

شھر كالنالگوي مناسبي را در راستاي بھبود عملكرد شھرداري
ارائھ نماید.،تھران

) ضرورت انجام تحقیق:3-3
شھرھا كھ نتیجھ افزایش جمعیت و گسترش جوامع پیدایش كالن
ندگي شھري و بروز ، خود موجب پیچیده شدن محیط زانساني است

مشكالت شھري جدید است. 
شھرداري نیز نھادي است كھ جھت انجام امور شھر و شھروندان 

ھاي ھا، وظایف و مسئولیتشھرداريتشكیل شده و طبق قانون 
متعددي براي آن درنظر گرفتھ شده است. یكي از این وظایف، 

در ارتقاي تجھیزات ایمني شھر و حفاظت از شھر و شھروندان 
مقابل خطرات است كھ عدم انجام این مھم، عالوه بر تأثیر 
نامطلوب بر عملكرد آن، موجب از بین رفتن امنیت و آرامش 
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مردم، ایجاد ھراس در شھروندان و در نھایت بروز نارضایتي 
خواھد شد. 

ازسوي دیگر، حفاظت از جان و مال شھروندان و محیط شھر، 
ھاي كھ درصورت بروز ریسكنیازمند منابع مالي فراواني است

آمیزي مانند بالیاي طبیعي و ... ، تأمین آن از توان فاجعھ
. ھا خارج استشھرداري

از سوي دیگر، یكي از ابزار كاھش و مدیریت علمي ریسك، 
ترین نوع انتقال آن بھ عوامل دیگر است كھ مھمترین و رایج

باشد.اي مناسب ميھاي بیمھآن ابتیاع پوشش
صنعت بیمھ كشور عزیزمان ایران داراي توان ھ اینكھ نظر ب

مالي باال جھت مواجھھ با این قبیل خطرات است و در مواقع 
اي جھت انتقال ریسك بھ خاص قادر بھ استفاده از تدابیر بیمھ

المللي و تأمین خسارات سنگین از محل این بازارھاي بین
سان مجرب گیري از متخصصان و كارشنابازار است، و با بھره

روز و اي متناسب با شرایط ھاي بیمھتوانایي طراحي پوشش
رسد كھ درخصوص نظر ميلذا بھالوقوع را دارد،خطرات محتمل

ھا، قانون شھرداري55از ماده 14اجراي كامل و بھینھ بند 
اي، راھي است معقول و مناسب ھاي بیمھپوششاستفاده از 

شود، بلكھ سبب د شھرداري ميكھ نھ تنھا موجب بھبود عملكر
اي مطلوب میان آنان افزایش رضایت شھروندان و ایجاد رابطھ

با شھرداري خواھد شد.
) سابقھ تحقیقات و مطالعات انجام گرفتھ:4-3

موارد زیر یافت شد:،عمل آمدهبھھاي بررسيدر 
تھران در يعملکرد شھرداريابیراد، عاطفھ، "ارزيفاضل

ان نامھ ی، پا1378اول و دوم توسعھ"،  ياھطول برنامھ
ارشد، دانشگاه تھران. يکارشناس

در این تحقیق عملكرد شھرداري تھران تنھا در قالب 
ھاي اول و دوم توسعھ مورد بررسي قرار گرفتھ برنامھ
است.

مھ یعلل عدم رشد بيد، "بررسی، حميکروبکندينیمع
ارشد، يان نامھ کارشناسی، پا1375ران"، یزلزلھ در ا

دانشگاه تھران. 
در این پژوھش، محقق تنھا عوامل بازدارنده استفاده از 
پوشش بیمھ زلزلھ در كشور را مورد مطالعھ قرار داده 

است. 
مھ عمر در یعلل عدم رشد بيد رسول، "بررسیتاجدار، س

ارشد، دانشگاه يان نامھ کارشناسی، پا1375ران"، یا
تھران. 
قق تنھا یافتن پاسخي براي عدم استقبال از بیمھ ھدف مح

عمر در كشور بوده است. 
كھ متأسفانھ تاكنون در است آن حاكي ازنگاھي بھ موارد فوق 

حاضر امید است پژوھش ین زمینھ خاص تحقیقي صورت نگرفتھ. ا
بتواند در این زمینھ راھگشا باشد.
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ھاي تحقیق:) فرضیھ5-3
عملكرد شھرداري برھا شھرداريطرح جامع مسئولیتبیمھ

.شھر تھران تأثیر  داردكالن
سبب افزایش ایمني شھروندان ميھا مسئولیت شھرداريبیمھ -

گردد.
موجب كاھش شكاف ھا مسئولیت شھرداريگیري از بیمھبھره

. شودميمیان شھروندان و شھرداري 
) اھداف اساسي از انجام تحقیق:6-3

تأثیر بیمھ ارائھ الگوي ،انجام این پژوھشازھدف اساسي 
باشد. ميشھر تھران ر عملكرد شھرداري كالنبمسئولیت شھرداري 

اھداف فرعي این تحقیق عبارتند از:
ھا بر عملكرد شھرداري تعیین تأثیر بیمھ مسئولیت شھرداري

شھر تھران؛كالن
؛ھا بر رضایت شھروندانتعیین تأثیر بیمھ مسئولیت شھرداري
ھا بر شكاف موجود میان تعیین تأثیر بیمھ مسئولیت شھرداري

شھر تھران.شھروندان و شھرداري كالن
) نتایج موردانتظار پس از انجام این تحقیق:7-3

- انتظار مي،پس از انجام این پژوھش و استفاده از نتایج آن
:رود كھ

عملكرد شھرداري بھبود یابد؛
ن افزایش یابد؛میزان ایمني و رضایت شھروندا
وجود آید.روابط مناسبي میان شھروندان و شھرداري بھ

توانند از ھایي مي) درصورت كاربردي بودن طرح چھ سازمان8-3
نتایج بدست آمده استفاده كنند:

نوع استفادهنام سازمانردیف
شھرداري 1

تھران
استفاده جھت بھبود عملكرد و 

ارتقاي شرایط زندگي شھري
اي شھر شور2

تھران
استفاده جھت بررسي و طراحي شرایط 

بھتر زیست شھري
ھاي شركت3

بیمھ
مجدد بیمھ طراحي اصالح، تغییر و یا 

شھرداري

روش انجام پژوھش:-4
) روش تحقیق:1-4

، تحلیل رابطھ ھاي مورد بررسيبا توجھ بھ اینكھ توصیف پدیده
ستقیم آنھا در میان متغیرھا و بررسي اثرات مستقیم و غیرم

، در این تحقیق از جھت شناخت روابط عّلي محتمل مورد نظر است
ھاي عّلي استفاده خواھد شد.مدل معادالت ساختاري یا مدل

ھاي گردآوري اطالعات:) روش2-4
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.ھاي حضوريمصاحبھوتوزیع پرسشنامھ
) قلمرو تحقیق:3-4

شھر تھران.كالنشھرداري 
انجام تحقیق: الف) دوره زماني 

ادامھ 86ماه مردادشروع و تا 85این تحقیق از بھمن ماه 
خواھد داشت.
ب) مكان تحقیق:

گانھ شھرداري تھران.22مناطق 
(N)) جامعھ آماري: 4-4

ھاي بیمھ شھر تھران و شركتكارشناسان و مدیران شھرداري كالن
مستقر در تھران.

(n)) نمونھ آماري: 5-4
-نمونھ آماري در این پژوھش مورد استفاده قرار ميدو گروه 

گیرد:
شھر تھران؛ كالنالف) مدیران و كارشناسان شھرداري 

ھاي بیمھ.مدیران و كارشناسان شركتب) 
گیري:ھاي نمونھ) روش یا روش6-4

گیري تصادفي ساده استفاده خواھد در این تحقیق از روش نمونھ
شد.

- براي تجزیھ و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیھھاي موردنظر ) روش7-4
ھا:

استفاده از بیمھ شھرداري و منظور تعیین ھمبستگي میان بھ
از آزمون ھمبستگي و جھت شھر تھرانعملكرد شھرداري كالن

تكنیك معادالت افزار و نرماز ،بررسي روابط عّلي میان آنھا
گردد.  استفاده مي(LISREL)ساختاري 

زمان موردنیاز براي انجام تحقیق: حداكثر -5
.ماه پس از تصویب موضوع6

ھا و اصطالحات تخصصي طرح:تعریف واژه-6
كند در موجب آن یك طرف تعھد مي: عقدي است كھ بھبیمھ

، درصورت وقوع ازاء پرداخت وجھ یا وجوھي از طرف دیگر
یا بروز حادثھ، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا 

گر، طرف تعھد را یني بپردازد. متعھد را بیمھوجھ مع
پردازد، گر ميگذار بھ بیمھگذار، وجھي را كھ بیمھبیمھ
نامند. شود موضوع بیمھ ميبیمھ و آنچھ را بیمھ ميحق
 بیمھ شھرداري: طرح جامع بیمھ مسئولیت شھرداري كھ در

آن موضوع بیمھ جبران خسارات وارد بھ جان و مال 
زمان بروز خساراتي كھ شھرداري مسئول شھروندان در 

باشد.جبران آنھاست، مي
شھري است كھ ازنظر مركزیت دولتي و فعالیت شھركالن :

ھا برتري دارد. اقتصادي یا فرھنگي بر دیگر سكونتگاه
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یا یك استان،شھر ممكن است شھر اصلي یك ناحیھ،این 
یك كشور و گاھي پایتخت آن باشد.

وان نھاد اجرایي سازمان محلي، سازماني عنبھ: شھرداري
عمومي و غیردولتي است و در چارچوب قوانین ایالتي یا 

شود و مسئول ارائھ خدمات عمومي در ملي تشكیل مي
باشد.  محدوده تعریف شده مي

:توانایي ایجاد نتایج از پیش تعیین شده، براي عملكرد
نیل بھ اھداف مشخص.

كنند:نجام پژوھش ھمكاري ميھایي كھ در اسازمان-7
نوع استفادهنام سازمانردیف

شھرداري 1
تھران

كسب اطالعات و ھمكاري آماري

شوراي شھر 2
تھران

"

ھاي شركت3
بیمھ

"

فھرست منابع و مآخذ:-8
1375"، بررسي علل عدم رشد بیمھ عمر در ایران، سید رسول، "تاجدار ،

نشگاه تھران.ارشد، دانامھ كارشناسيپایان
1382"، رسانيفرھنگ خدمتاالسالم نھاوندي، علي، "حجت ،

انتشارات آستان قدس رضوي، مشھد.
" ،ھاي تحقیق روشسرمد، زھره، بازرگان، عباس، حجازي، الھھ

انتشارات آگاه، تھران.، 1377"، در علوم رفتاري
ت انتشارا، 1383"، ھاي نو در جغرافیاي شھريدیدگاه، حسین، "شكوئي

سمت، تھران.
فصلنامھ ھاي زلزلھكاربرد بیمھ در جبران خسارتاحمدي، غالمعلي، "شمس ،"

مركزي ایران، سال ھشتم.بیمھ
"،1379"، ریزي شھرياي بر مباني برنامھمقدمھشیعھ، اسماعیل ،

.انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تھران
ھاي اول و ان در طول برنامھارزیابي عملكرد شھرداري تھرراد، عاطفھ، "فاضلي

ارشد، دانشگاه نامھ كارشناسي، پایان1378"، دوم توسعھ
تھران.

"انتشارات مجمع علمي و 1382"، قانون شھرداري با آخرین اصالحات ،
فرھنگي مجد، تھران.

"بیمھ مركزي ایران، تھران.1378"، مجموعھ قوانین بیمھ ،
" ،رشد بیمھ زلزلھ در ایرانبررسي علل عدممعیني كروبكندي، حمید ،"

ارشد، دانشگاه تھران.كارشناسينامھ ، پایان1375
1370آذر 23-25زاده، نخستین سمپوزیوم شھر سالم، ملك ،

المللي شھرداري تھران.بیناداره كل روابط عمومي و 
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