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چکیده
هاي مختلفی را در هاي اخیر دولت برنامهدر دهه. هاي مهیب و پرآسیب داردلرزهخیز است و تجربیات تلخی از زمینایران کشوري لرزه

در راستاي انجام اقدامات پیشگیرانه در خصوص مدیریت . هاي مرتبط با پیشگیري و کاهش خطرپذیري ناشی از زلزله آغاز نموده استحوزه
سازي به منظور تخریب و بازسازي و مقاوم،رمیلیارد دال4اي به میزانو براساس قانون برنامه چهارم توسعه، بودجه85زلزله، از سال مخاطرات

نظر گرفته شد و این برنامه بالفاصله در دستور کار سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز سال در 4مدارس فاقد استحکام و خطرآفرین کشور براي مدت 
.مدارس کشور قرار گرفت که تاکنون نیز استمرار یافته است

ی پویا و کالن براي یالگو،سال از آغاز طرح و افزایش تجربیات در نهادهاي مختلف10وجه به گذشت است با تدر این مقاله سعی شده 
براي هر یک از موجود طرح هاياهداف و استراتژيتوجه بهدر این مدل با . ارائه شودبه همراه نتایج حاصلهارزیابی طرح تخریب و بازسازي مدارس

دهی تأثیرات و نتایج جانبی طرح که الزاماً جزء رسالت و اهداف زیابی تعیین گردید همچنین جهت پوششهاي اصلی ارمعیارها و شاخصاهداف، 
.هاي فرعی براي بررسی موفقیت طرح استفاده شده استاست از شاخصکالن طرح نبوده

مقدمه
در دستور کار خود قرار به منظور کاهش خسارات ناشی از زلزله هاي مختلفی راریزيدولت و مجلس برنامهي ویرانگر بم، پس از وقوع زلزله

باب کالس بدون 126،010و ) هااز کل کالس% 5/30معادل (باب کالس خطرآفرین 131،935با توجه به وجود ها، در یکی از این برنامه. دادند
سازمان . توسط مجلس شوراي اسالمی تصویب گردید84سال طرحی به منظور افزایش ایمنی مدارس، در ) هااز کل کالس% 29معادل (استحکام 

11در قالب را سازي هاي مقاوماولین پروژه،86در گام نخست در سال ،طرحایننوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور به عنوان متولی اجراي
ي روند بازسازي و با ادامه. یدرسانجرا رحله ابه مکالس 8702مدرسه و 2246هاي تخریب و نوسازي را برايپروژهکالس و119مدرسه و 

درصد کل 20و 40به ترتیب در حدود هاي مندرج در قانون، سال از آغاز طرح از میان کالس10سازي مدارس، اکنون با گذشت قریب مقاوم
ضاهاي آموزشی موجود در کشور باقی مانده فسازي اجرا شده است و مسیر طوالنی تا ایمنمطالعه وسازيمقاومها در تخریب و بازسازي و کالس
هاي فعالیتارزیابی روند براساس رسد به نظر می.باشدیریزي دقیق براساس منابع مالی و زمان طرح مبرنامهنیازمندرو، ر پیشیتکمیل مس. است

مدل و نتایج . تر به ثمر رساندیط بهتر و در زمان کوتاههاي باقیمانده را با شراتوان فعالیتها، میها و محدودیت پروژهسایی چالشو شناانجام شده 
.ط مشاور صورت پذیرفته در ادامه این مقاله ارائه شده استسمربوطه و توارزیابی این طرح که با مدیریت سازمان 
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مدل ارزیابی طرح
. استها در راستاي اهداف هاي مهم تعیین شده و اثربخشی فعالیتها و ماموریتابزاري کارآمد براي سنجش میزان تحقق سیاست،ارزیابی

هاي درگیر در طرح، ارتباطی مناسب بین بنابراین مدل پیشنهادي در صورتی موفق خواهد بود که بتواند با در نظر گرفتن کلیه عوامل و مؤلفه
براي تعیین اهداف، راهبردها در این طرح از بیانیه ماموریت سازمان . برقرار نمایدهاي ارزیابی، با راهبردها، اهداف و استراتژيمعیارها و شاخص

:هاي تعیین ماموریت عبارتند ازمؤلفه. نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور استفاده شده است
.آموزشیساخت و ساز، توسعه و تجهیز و استانداردسازي فضاهاي )1
اي فضاهاي آموزشیبهسازي لرزه)2
هاي ساخت و سازساماندهی فضاهاي آموزشی و تعیین اولویت)3
تعیین ضوابط و معیارهاي فنی)4
)مردمی، ملی، فراملی(تامین منابع )5
استقرار سیستم مدیریت کیفیت)6

موفقیت طرح در تحویل «و » مقدماتتدوینریزي و موفقیت طرح در فرآیند برنامه«ها در سه چارچوب شاخص،هاي فوق با تلفیق مؤلفه
اما اجراي طرح فارغ از نتایج فوق، . اندشدهتدوین »و تعیین ضوابط فنیموفقیت طرح در تهیه«و » فضاهاي آموزشی استاندارد، ایمن، مجهز
طرح تاثیرپذیر نبوده و عوامل خارجی بسیاري بر کیفیت آنها اثرگذار بوده است این است که به تنهایی از دستاوردهاي بسیار مهمی را در برداشته

.اندهاي فرعی مورد ارزیابی قرار گرفتهکه با شاخص

هاي امتیازدهی به شاخصتعیین نحوه
هاي بدست آمده با به این ترتیب که شاخص. استها وابسته به اهمیت و ماهیت ذاتی و مفهومی آنها در موفقیت طرح بوده وزن شاخص

باشد برحسب اهمیت و مطابق نظر خبرگان امتیازي ها که در راستاي تحقق اهداف میگردند و به هر یک از شاخصاهداف و راهبردها مقایسه می
اي به ي کیفی چند گزینهنامهي پرسشوسیلهها، اهمیت این معیارها بهاي به شاخصدهی سلیقهبراي جلوگیري از نمره. اختصاص داده شده است

ها درصد از وزن کلی به این شاخص70هاي اصلی در ارزیابی طرح با توجه به اهمیت خیلی زیاد شاخص. ه استنظر خواهی خبرگان گذاشته شد
.دهدهاي اصلی را نمایش میوزن شاخص1جدول. استاختصاص داده شده

ارزیابی طرح به همراه با وزن آنهاهاي اصلی شاخص: 1جدول 
سهم از وزناصلیشاخصوزنعنوان

سهم از وزنزیر شاخص اصلیشرحکل
کل

هاي اصلی شاخص
(outcome)

70%

موفقیت طرح در فرآیند 
%50/24%35ریزي و تهیه مقدماتبرنامه

%3/12%50نسبت اعتبار مصوب به قانونی در طرح
%9/4%20کرد به مصوب در طرحنسبت اعتبار هزینه 

%7/3%15هامیزان تخصیص صحیح بودجه به استان
سازي و هاي مقاوممیزان تخصیص صحیح بودجه به بخش

%7/3%15تخریب و نوسازي

موفقیت طرح در تحویل 
فضاهاي آموزشی استاندارد، 

ایمن ،مجهز
50%35%

کالسهاي تحویلی و تعداد درصد پیشرفت کار بر اساس تعداد 
%3/12%35کالس مندرج در قانون

افزایش تعداد دانش آموزان حاضر در فضاي ایمن در اثر اجراي 
%14%40طرح

میزان موفقیت در رسیدن به استانداردها از لحاظ تاسیسات در 
%8/1%5مدارس تحویلی

لحاظ طراحی میزان موفقیت در رسیدن به استانداردها از 
%8/1%5فضاهاي داخلی در مدارس تحویلی

میزان کاهش هزینه نگهداري و تعمیرات مدارس در اثر لحاظ 
%5/3%10نمودن استانداردهاي فضاي آموزشی

میزان صرفه جویی در انرژي در اثر آموزش و استفاده از 
%8/1%5تکنولوژي مدرن در مدارس

و تعیین موفقیت طرح در تهیه
%50/10%15ضوابط و معیارهاي فنی

هایی که در اثر اجراي طرح نامهمیزان افزایش تعداد آیین
%3/5%50اندوجود آمدهبه

%3/5%50هاي فنی و مدیریتینامهمیزان رضایت از کارایی آیین

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله2
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مدل ارزیابی طرح
. استها در راستاي اهداف هاي مهم تعیین شده و اثربخشی فعالیتها و ماموریتابزاري کارآمد براي سنجش میزان تحقق سیاست،ارزیابی

هاي درگیر در طرح، ارتباطی مناسب بین بنابراین مدل پیشنهادي در صورتی موفق خواهد بود که بتواند با در نظر گرفتن کلیه عوامل و مؤلفه
براي تعیین اهداف، راهبردها در این طرح از بیانیه ماموریت سازمان . برقرار نمایدهاي ارزیابی، با راهبردها، اهداف و استراتژيمعیارها و شاخص

:هاي تعیین ماموریت عبارتند ازمؤلفه. نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور استفاده شده است
.آموزشیساخت و ساز، توسعه و تجهیز و استانداردسازي فضاهاي )1
اي فضاهاي آموزشیبهسازي لرزه)2
هاي ساخت و سازساماندهی فضاهاي آموزشی و تعیین اولویت)3
تعیین ضوابط و معیارهاي فنی)4
)مردمی، ملی، فراملی(تامین منابع )5
استقرار سیستم مدیریت کیفیت)6

موفقیت طرح در تحویل «و » مقدماتتدوینریزي و موفقیت طرح در فرآیند برنامه«ها در سه چارچوب شاخص،هاي فوق با تلفیق مؤلفه
اما اجراي طرح فارغ از نتایج فوق، . اندشدهتدوین »و تعیین ضوابط فنیموفقیت طرح در تهیه«و » فضاهاي آموزشی استاندارد، ایمن، مجهز
طرح تاثیرپذیر نبوده و عوامل خارجی بسیاري بر کیفیت آنها اثرگذار بوده است این است که به تنهایی از دستاوردهاي بسیار مهمی را در برداشته

.اندهاي فرعی مورد ارزیابی قرار گرفتهکه با شاخص

هاي امتیازدهی به شاخصتعیین نحوه
هاي بدست آمده با به این ترتیب که شاخص. استها وابسته به اهمیت و ماهیت ذاتی و مفهومی آنها در موفقیت طرح بوده وزن شاخص

باشد برحسب اهمیت و مطابق نظر خبرگان امتیازي ها که در راستاي تحقق اهداف میگردند و به هر یک از شاخصاهداف و راهبردها مقایسه می
اي به ي کیفی چند گزینهنامهي پرسشوسیلهها، اهمیت این معیارها بهاي به شاخصدهی سلیقهبراي جلوگیري از نمره. اختصاص داده شده است

ها درصد از وزن کلی به این شاخص70هاي اصلی در ارزیابی طرح با توجه به اهمیت خیلی زیاد شاخص. ه استنظر خواهی خبرگان گذاشته شد
.دهدهاي اصلی را نمایش میوزن شاخص1جدول. استاختصاص داده شده

ارزیابی طرح به همراه با وزن آنهاهاي اصلی شاخص: 1جدول 
سهم از وزناصلیشاخصوزنعنوان

سهم از وزنزیر شاخص اصلیشرحکل
کل

هاي اصلی شاخص
(outcome)

70%

موفقیت طرح در فرآیند 
%50/24%35ریزي و تهیه مقدماتبرنامه

%3/12%50نسبت اعتبار مصوب به قانونی در طرح
%9/4%20کرد به مصوب در طرحنسبت اعتبار هزینه 

%7/3%15هامیزان تخصیص صحیح بودجه به استان
سازي و هاي مقاوممیزان تخصیص صحیح بودجه به بخش

%7/3%15تخریب و نوسازي

موفقیت طرح در تحویل 
فضاهاي آموزشی استاندارد، 

ایمن ،مجهز
50%35%

کالسهاي تحویلی و تعداد درصد پیشرفت کار بر اساس تعداد 
%3/12%35کالس مندرج در قانون

افزایش تعداد دانش آموزان حاضر در فضاي ایمن در اثر اجراي 
%14%40طرح

میزان موفقیت در رسیدن به استانداردها از لحاظ تاسیسات در 
%8/1%5مدارس تحویلی

لحاظ طراحی میزان موفقیت در رسیدن به استانداردها از 
%8/1%5فضاهاي داخلی در مدارس تحویلی

میزان کاهش هزینه نگهداري و تعمیرات مدارس در اثر لحاظ 
%5/3%10نمودن استانداردهاي فضاي آموزشی
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و ها در جدول زیر این شاخص.تخصیص داده شده استاز وزن کل ارزیابی به آنها % 30شده، در مجموع تعیین شاخص فرعی 17براي 
.آورده شده استوزن هر یک 

هاي فرعیوزن شاخص: 2جدول 
سهم از کلوزنشرحوزنعنوان

%30هاي فرعیشاخص

%5/1%5هاي مشاور و پیمانکارمیزان افزایش تعداد شرکت
%6/0%2سازي و نوسازي امروزيمقاومهاي ساعات آموزش کارشناسان و آگاهی آنها از روش

%3%10سازيافزایش اشتغال مهندسین توسط عملیات تخریب و نوسازي و مقاوم
%2/1%4ها ناشی از آموزشمیزان کاهش هزینه ساخت و مواد اولیه براي شرکت

%5/1%5هاي پیمانکاري شرکتمیزان تخصصی شدن حوزه
%6/0%2هاي پیمانکارشرکتمیزان افزایش راندمان 
%5/1%5سازي مدیران در واگذاري مدارستعداد ساعات صرف شده براي فرهنگ

%3%10هاي بازسازي مدارسمیزان کاهش هزینه
%3%10کاهش میانگین زمان تخریب و بازسازي مدارس مشابه

%3%10سازي مدارس مشابهکاهش میانگین زمان مقاوم
%3%10میزان موفق بودن طرح در شناسایی و پرورش مشاوران و پیمانکاران بومی

%3%10میزان موفقیت در تضمین مدیریت بحران شهري
%6/0%2هاي مشاور و پیمانکارمیزان بهبود فرآیند مدیریت دانش در شرکت

%5/1%5هامیزان افزایش تبادل تجربیات میان استان
%6/0%2اسالمی–میزان تطابق کالبدي در مدارس نوسازي شده با معماري ایرانی 

%9/0%3میزان سازگاري با ساختار شهري
%5/1%5سازيهاي مردمی در امر مقدس مدرسهمیزان افزایش مشارکت

هاي کیفی و کمیشاخص
هاي طرح، صرفاً در حقیقت بسیاري از ابعاد و قابلیت. شودکمی تقسیم میهاي کیفی و هاي ارزیابی به دو گروه شاخصبه طور کلی شاخص

را سنجش در طرحهاي انجام شدههاي کیفی در حقیقت فعالیتشاخص.باشدی سنجش این ابعاد بسیار مهم مییآیند و از سوبه عدد در نمی
.کندمی

هاي ها، تنها شاخصشود که منظور تجزیه و تحلیل شاخصحاصل میآید، این تصور ها به میان میوقتی سخن از تجزیه و تحلیل شاخص
.بر شواهد و تجربیات متکی استهاي فراوانی وجود دارد که عمدتاًي آماري است اما ارزیابیکمی و آن هم به شیوه

توان هاي کیفی را نمیتحلیل شاخصاز آنجا که. دهدمیها معموالً توصیف و تفسیر از موضوع مورد مطالعه را ارائهرویکرد کیفی به شاخص
نامه روش تبدیل پرسش. ها را به حالت عددي تبدیل نمودهاي مناسب ماهیت کیفی شاخصبا روشباید،کمی و آماري انجام دادهاي با روش
.باشدکمی میبههاي کیفی شاخص

نامهپرسش
.اي از آنها در جدول زیر آمده استگیرند که نمونهمورد ارزیابی قرار میها نامههاي کیفی با طرح سواالتی روشن و دقیق در پرسششاخص

نامههاي مرتبط با آن در پرسشهاي کیفی و پرسشاي از شاخصنمونه: 3جدول 
ي مرتبط با شاخصنامهسواالت پرسششاخص

سازي و بازسازي آن استان کافی بوده است؟مقاومهاي اختصاص یافته براي آیا بودجههاها به استانمیزان تخصیص صحیح بودجه
دانید؟ریزي را مناسب میروند کنونی فرآیند بودجهسازي و تخریب و نوسازيهاي مقاوممیزان تخصیص صحیح بودجه به بخش

میزان موفقیت در رسیدن به استانداردها از لحاظ طراحی فضاهاي داخلی در مدارس 
تحویلی

ها و ضوابط خاصی در طراحی و اجراي طرح تخریب و بازسازي مدارس استفاده دستورالعملآیا از 
نمایید؟می

سازي کفایت دارد؟هاي موجود در کشور تا چه حد براي مطالعه و اجراي مقاومدستورالعملهاي فنی و مدیریتیمیزان رضایت از کارایی دستورالعمل
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را سنجش در طرحهاي انجام شدههاي کیفی در حقیقت فعالیتشاخص.باشدی سنجش این ابعاد بسیار مهم مییآیند و از سوبه عدد در نمی
.کندمی

هاي ها، تنها شاخصشود که منظور تجزیه و تحلیل شاخصحاصل میآید، این تصور ها به میان میوقتی سخن از تجزیه و تحلیل شاخص
.بر شواهد و تجربیات متکی استهاي فراوانی وجود دارد که عمدتاًي آماري است اما ارزیابیکمی و آن هم به شیوه

توان هاي کیفی را نمیتحلیل شاخصاز آنجا که. دهدمیها معموالً توصیف و تفسیر از موضوع مورد مطالعه را ارائهرویکرد کیفی به شاخص
نامه روش تبدیل پرسش. ها را به حالت عددي تبدیل نمودهاي مناسب ماهیت کیفی شاخصبا روشباید،کمی و آماري انجام دادهاي با روش
.باشدکمی میبههاي کیفی شاخص

نامهپرسش
.اي از آنها در جدول زیر آمده استگیرند که نمونهمورد ارزیابی قرار میها نامههاي کیفی با طرح سواالتی روشن و دقیق در پرسششاخص

نامههاي مرتبط با آن در پرسشهاي کیفی و پرسشاي از شاخصنمونه: 3جدول 
ي مرتبط با شاخصنامهسواالت پرسششاخص

سازي و بازسازي آن استان کافی بوده است؟مقاومهاي اختصاص یافته براي آیا بودجههاها به استانمیزان تخصیص صحیح بودجه
دانید؟ریزي را مناسب میروند کنونی فرآیند بودجهسازي و تخریب و نوسازيهاي مقاوممیزان تخصیص صحیح بودجه به بخش

میزان موفقیت در رسیدن به استانداردها از لحاظ طراحی فضاهاي داخلی در مدارس 
تحویلی

ها و ضوابط خاصی در طراحی و اجراي طرح تخریب و بازسازي مدارس استفاده دستورالعملآیا از 
نمایید؟می

سازي کفایت دارد؟هاي موجود در کشور تا چه حد براي مطالعه و اجراي مقاومدستورالعملهاي فنی و مدیریتیمیزان رضایت از کارایی دستورالعمل
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و ها در جدول زیر این شاخص.تخصیص داده شده استاز وزن کل ارزیابی به آنها % 30شده، در مجموع تعیین شاخص فرعی 17براي 
.آورده شده استوزن هر یک 

هاي فرعیوزن شاخص: 2جدول 
سهم از کلوزنشرحوزنعنوان

%30هاي فرعیشاخص

%5/1%5هاي مشاور و پیمانکارمیزان افزایش تعداد شرکت
%6/0%2سازي و نوسازي امروزيمقاومهاي ساعات آموزش کارشناسان و آگاهی آنها از روش

%3%10سازيافزایش اشتغال مهندسین توسط عملیات تخریب و نوسازي و مقاوم
%2/1%4ها ناشی از آموزشمیزان کاهش هزینه ساخت و مواد اولیه براي شرکت

%5/1%5هاي پیمانکاري شرکتمیزان تخصصی شدن حوزه
%6/0%2هاي پیمانکارشرکتمیزان افزایش راندمان 
%5/1%5سازي مدیران در واگذاري مدارستعداد ساعات صرف شده براي فرهنگ

%3%10هاي بازسازي مدارسمیزان کاهش هزینه
%3%10کاهش میانگین زمان تخریب و بازسازي مدارس مشابه

%3%10سازي مدارس مشابهکاهش میانگین زمان مقاوم
%3%10میزان موفق بودن طرح در شناسایی و پرورش مشاوران و پیمانکاران بومی

%3%10میزان موفقیت در تضمین مدیریت بحران شهري
%6/0%2هاي مشاور و پیمانکارمیزان بهبود فرآیند مدیریت دانش در شرکت

%5/1%5هامیزان افزایش تبادل تجربیات میان استان
%6/0%2اسالمی–میزان تطابق کالبدي در مدارس نوسازي شده با معماري ایرانی 

%9/0%3میزان سازگاري با ساختار شهري
%5/1%5سازيهاي مردمی در امر مقدس مدرسهمیزان افزایش مشارکت

هاي کیفی و کمیشاخص
هاي طرح، صرفاً در حقیقت بسیاري از ابعاد و قابلیت. شودکمی تقسیم میهاي کیفی و هاي ارزیابی به دو گروه شاخصبه طور کلی شاخص

را سنجش در طرحهاي انجام شدههاي کیفی در حقیقت فعالیتشاخص.باشدی سنجش این ابعاد بسیار مهم مییآیند و از سوبه عدد در نمی
.کندمی

هاي ها، تنها شاخصشود که منظور تجزیه و تحلیل شاخصحاصل میآید، این تصور ها به میان میوقتی سخن از تجزیه و تحلیل شاخص
.بر شواهد و تجربیات متکی استهاي فراوانی وجود دارد که عمدتاًي آماري است اما ارزیابیکمی و آن هم به شیوه

توان هاي کیفی را نمیتحلیل شاخصاز آنجا که. دهدمیها معموالً توصیف و تفسیر از موضوع مورد مطالعه را ارائهرویکرد کیفی به شاخص
نامه روش تبدیل پرسش. ها را به حالت عددي تبدیل نمودهاي مناسب ماهیت کیفی شاخصبا روشباید،کمی و آماري انجام دادهاي با روش
.باشدکمی میبههاي کیفی شاخص

نامهپرسش
.اي از آنها در جدول زیر آمده استگیرند که نمونهمورد ارزیابی قرار میها نامههاي کیفی با طرح سواالتی روشن و دقیق در پرسششاخص

نامههاي مرتبط با آن در پرسشهاي کیفی و پرسشاي از شاخصنمونه: 3جدول 
ي مرتبط با شاخصنامهسواالت پرسششاخص

سازي و بازسازي آن استان کافی بوده است؟مقاومهاي اختصاص یافته براي آیا بودجههاها به استانمیزان تخصیص صحیح بودجه
دانید؟ریزي را مناسب میروند کنونی فرآیند بودجهسازي و تخریب و نوسازيهاي مقاوممیزان تخصیص صحیح بودجه به بخش

میزان موفقیت در رسیدن به استانداردها از لحاظ طراحی فضاهاي داخلی در مدارس 
تحویلی

ها و ضوابط خاصی در طراحی و اجراي طرح تخریب و بازسازي مدارس استفاده دستورالعملآیا از 
نمایید؟می

سازي کفایت دارد؟هاي موجود در کشور تا چه حد براي مطالعه و اجراي مقاومدستورالعملهاي فنی و مدیریتیمیزان رضایت از کارایی دستورالعمل
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گردید از در انتخاب جامعه آماري سعی ،اي استحرفههاي تخصصی و تجارب افرادارزیابی مبتنی بر داوريکه روش بنابراین با توجه به این
31جامعه آماري در این پژوهش مدیران کل اداره نوسازي . اند استفاده گرددهاي این طرح داشتهمتخصصان با تجربه که حضور مستقیم در پروژه

در ذیل اطالعات . باشدمیسازي و مدیریت طرح ي مطالعات مقاوماز مشاوران صاحب صالحیت در زمینهاستان و جمعی از متخصصان و تعدادي
.آورده شده است... جمعیت شناختی جامعه آماري از جمله تحصیالت، میزان تجربه و 

رشته تحصیلی )1
افراد داراي % 60.باشدکه داراي مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر میمشاوران هستنداي از کارشناسان و جامعه آماري این تحقیق، مجموعه

.دکتري در رشته مهندسی عمران دارند% 2دانشجوي دکتري و % 8افراد داراي مدرك کارشناسی و % 28مدرك کارشناسی ارشد، 
زمینه فعالیت )2

:ها انجام شدیل براي زمینه فعالیتبندي ذباشد به منظور سهولت، دستهشوندگان داراي تنوع میزمینه فعالیت پرسش
مدیریت طرح) 3کارفرما) 2طراحی و مشاور)1

را باقیمانده % 6سازي ادارات کل نوسازي و مابقی را کارشناسان مقاوم% 59سازي، از افراد جامعه آماري را مشاوران مطالعات مقاوم% 35
.اندمدیران طرح تشکیل داده

سابقه کار)3
:بندي ذیل انجام گرفتشوندگان دستهکاري پرسشبراي بررسی سوابق

سال15تا 12سال9تا 6سال6تا 3سال3تا 0
.سازي دارندي مقاومسال سابقه در زمینه9درصد جامعه آماري متخصصان مجربی هستند که باالي 45بالغ بر 

هاي موجود در پاسخ سواالت به اعداد گزینه) طیف(ها اده از مقیاسبایستی با استفنامه، میهاي بدست آمده از پرسشبندي دادهبراي جمع
1932مقیاسی که توسط لیکرت در سال .هاي کیفی استفاده شده استاز طیف لیکرت براي تجزیه و تحلیل شاخصارزیابیدر این . تبدیل شوند

این طیف از پنج قسمت مساوي تشکیل شده . گیردستفاده قرار میها مورد اها در پژوهشترین مقیاسطراحی گردیده است، امروزه به عنوان رایج
دهد تا در اختیار پاسخگو قرار می) نظر، مخالف و کامالً مخالفکامالً موافق، موافق، بی(هاي گزینهاست و محقق متناسب با موضوع تحقیق و ارزیابی

شود از جدول ذیل براي گذاري میز طرف پاسخگویان، طیف با اعداد شمارهها انامهپس از بازگشت پرسش.گرایش خود را درباره آن مشخص نماید
.ها استفاده شده استامتیازدهی به گزینه

ها در طیف لیکرتامتیازدهی به گزینه: 4جدول 
کامالً موافقموافقنظربیمخالفکامالً مخالفگزینه انتخابی

12345امتیاز

استو جداول و نمودارآمارهاي توصیفی مانند میانگین و ماکزیمم و مینیممو استفاده ازهاي آماريتکنیکابزار تحلیل کمی، همچنین 
.دوتحلیل کمی با تحلیل کیفی همراه شباید ،یابی به شناخت بهترنیاز از تحلیل کیفی نیست و به منظور دستاما تحلیل کمی بی

ي مقدماتریزي و تهیهههاي موفقیت طرح در فذآیند برنامتحلیل شاخص
توان از منابع و امکانات سازمان به صورت مناسب و بهینه در جهت دستیابی به فرآیند مستمري است که به کمک آن می،ریزيبرنامه

ارزیابیدر این . هاي اولیه در این ارزیابی استاز گام،هابینی منابع و هزینهریزي عملیاتی و پیشسنجش مناسب بودن برنامه. اهداف استفاده نمود
ریز شاخص مورد سنجش قرار گرفته است که در ادامه به بررسی 4ي مقدمات با ریزي و تهیهمیزان موفقیت شاخص موفقیت طرح در فرآیند برنامه

:شودها پرداخته میوضعیت این شاخص
هاي ها از سرعت الزم برخوردار نباشد که همین کندي پیشرفت موجب ایجاد هزینهپروژهگردد که اجراي کسري بودجه سبب می) الف

بررسی .شودسنجش می»(F1)نسبت اعتبار مصوب به کل اعتبار مندرج در قانون «این مولفه مهم با شاخص .شوداضافی مانند افزایش نرخ تورم می
سازي براساس قانون جمع اعتبار پروژه مطالعه و اجراي مقاوم. استطرحنی براي توزیع اعتبارات نشان از عدم محقق شدن اعتبارات قانو

میلیون ریال که 8،379،582مجموعاً 1385- 91هاي میلیون ریال است که بر مبناي اطالعات دریافتی از کارفرما حدفاصل سال18،150،000
سازي هنوز به سازمان نوسازي، توجهی از اعتبار ابالغ شده در بخش مقاومباشد و براین اساس بخش قابلدرصد از اعتبارات قانونی می46حدود 

.توسعه و تجهیز مدارس کشور تخصیص پیدا نکرده است
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گردید از در انتخاب جامعه آماري سعی ،اي استحرفههاي تخصصی و تجارب افرادارزیابی مبتنی بر داوريکه روش بنابراین با توجه به این
31جامعه آماري در این پژوهش مدیران کل اداره نوسازي . اند استفاده گرددهاي این طرح داشتهمتخصصان با تجربه که حضور مستقیم در پروژه

در ذیل اطالعات . باشدمیسازي و مدیریت طرح ي مطالعات مقاوماز مشاوران صاحب صالحیت در زمینهاستان و جمعی از متخصصان و تعدادي
.آورده شده است... جمعیت شناختی جامعه آماري از جمله تحصیالت، میزان تجربه و 

رشته تحصیلی )1
افراد داراي % 60.باشدکه داراي مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر میمشاوران هستنداي از کارشناسان و جامعه آماري این تحقیق، مجموعه

.دکتري در رشته مهندسی عمران دارند% 2دانشجوي دکتري و % 8افراد داراي مدرك کارشناسی و % 28مدرك کارشناسی ارشد، 
زمینه فعالیت )2

:ها انجام شدیل براي زمینه فعالیتبندي ذباشد به منظور سهولت، دستهشوندگان داراي تنوع میزمینه فعالیت پرسش
مدیریت طرح) 3کارفرما) 2طراحی و مشاور)1

را باقیمانده % 6سازي ادارات کل نوسازي و مابقی را کارشناسان مقاوم% 59سازي، از افراد جامعه آماري را مشاوران مطالعات مقاوم% 35
.اندمدیران طرح تشکیل داده

سابقه کار)3
:بندي ذیل انجام گرفتشوندگان دستهکاري پرسشبراي بررسی سوابق

سال15تا 12سال9تا 6سال6تا 3سال3تا 0
.سازي دارندي مقاومسال سابقه در زمینه9درصد جامعه آماري متخصصان مجربی هستند که باالي 45بالغ بر 

هاي موجود در پاسخ سواالت به اعداد گزینه) طیف(ها اده از مقیاسبایستی با استفنامه، میهاي بدست آمده از پرسشبندي دادهبراي جمع
1932مقیاسی که توسط لیکرت در سال .هاي کیفی استفاده شده استاز طیف لیکرت براي تجزیه و تحلیل شاخصارزیابیدر این . تبدیل شوند

این طیف از پنج قسمت مساوي تشکیل شده . گیردستفاده قرار میها مورد اها در پژوهشترین مقیاسطراحی گردیده است، امروزه به عنوان رایج
دهد تا در اختیار پاسخگو قرار می) نظر، مخالف و کامالً مخالفکامالً موافق، موافق، بی(هاي گزینهاست و محقق متناسب با موضوع تحقیق و ارزیابی

شود از جدول ذیل براي گذاري میز طرف پاسخگویان، طیف با اعداد شمارهها انامهپس از بازگشت پرسش.گرایش خود را درباره آن مشخص نماید
.ها استفاده شده استامتیازدهی به گزینه

ها در طیف لیکرتامتیازدهی به گزینه: 4جدول 
کامالً موافقموافقنظربیمخالفکامالً مخالفگزینه انتخابی
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استو جداول و نمودارآمارهاي توصیفی مانند میانگین و ماکزیمم و مینیممو استفاده ازهاي آماريتکنیکابزار تحلیل کمی، همچنین 
.دوتحلیل کمی با تحلیل کیفی همراه شباید ،یابی به شناخت بهترنیاز از تحلیل کیفی نیست و به منظور دستاما تحلیل کمی بی

ي مقدماتریزي و تهیهههاي موفقیت طرح در فذآیند برنامتحلیل شاخص
توان از منابع و امکانات سازمان به صورت مناسب و بهینه در جهت دستیابی به فرآیند مستمري است که به کمک آن می،ریزيبرنامه

ارزیابیدر این . هاي اولیه در این ارزیابی استاز گام،هابینی منابع و هزینهریزي عملیاتی و پیشسنجش مناسب بودن برنامه. اهداف استفاده نمود
ریز شاخص مورد سنجش قرار گرفته است که در ادامه به بررسی 4ي مقدمات با ریزي و تهیهمیزان موفقیت شاخص موفقیت طرح در فرآیند برنامه

:شودها پرداخته میوضعیت این شاخص
هاي ها از سرعت الزم برخوردار نباشد که همین کندي پیشرفت موجب ایجاد هزینهپروژهگردد که اجراي کسري بودجه سبب می) الف

بررسی .شودسنجش می»(F1)نسبت اعتبار مصوب به کل اعتبار مندرج در قانون «این مولفه مهم با شاخص .شوداضافی مانند افزایش نرخ تورم می
سازي براساس قانون جمع اعتبار پروژه مطالعه و اجراي مقاوم. استطرحنی براي توزیع اعتبارات نشان از عدم محقق شدن اعتبارات قانو

میلیون ریال که 8،379،582مجموعاً 1385- 91هاي میلیون ریال است که بر مبناي اطالعات دریافتی از کارفرما حدفاصل سال18،150،000
سازي هنوز به سازمان نوسازي، توجهی از اعتبار ابالغ شده در بخش مقاومباشد و براین اساس بخش قابلدرصد از اعتبارات قانونی می46حدود 

.توسعه و تجهیز مدارس کشور تخصیص پیدا نکرده است
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گردید از در انتخاب جامعه آماري سعی ،اي استحرفههاي تخصصی و تجارب افرادارزیابی مبتنی بر داوريکه روش بنابراین با توجه به این
31جامعه آماري در این پژوهش مدیران کل اداره نوسازي . اند استفاده گرددهاي این طرح داشتهمتخصصان با تجربه که حضور مستقیم در پروژه

در ذیل اطالعات . باشدمیسازي و مدیریت طرح ي مطالعات مقاوماز مشاوران صاحب صالحیت در زمینهاستان و جمعی از متخصصان و تعدادي
.آورده شده است... جمعیت شناختی جامعه آماري از جمله تحصیالت، میزان تجربه و 

رشته تحصیلی )1
افراد داراي % 60.باشدکه داراي مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر میمشاوران هستنداي از کارشناسان و جامعه آماري این تحقیق، مجموعه

.دکتري در رشته مهندسی عمران دارند% 2دانشجوي دکتري و % 8افراد داراي مدرك کارشناسی و % 28مدرك کارشناسی ارشد، 
زمینه فعالیت )2

:ها انجام شدیل براي زمینه فعالیتبندي ذباشد به منظور سهولت، دستهشوندگان داراي تنوع میزمینه فعالیت پرسش
مدیریت طرح) 3کارفرما) 2طراحی و مشاور)1

را باقیمانده % 6سازي ادارات کل نوسازي و مابقی را کارشناسان مقاوم% 59سازي، از افراد جامعه آماري را مشاوران مطالعات مقاوم% 35
.اندمدیران طرح تشکیل داده

سابقه کار)3
:بندي ذیل انجام گرفتشوندگان دستهکاري پرسشبراي بررسی سوابق

سال15تا 12سال9تا 6سال6تا 3سال3تا 0
.سازي دارندي مقاومسال سابقه در زمینه9درصد جامعه آماري متخصصان مجربی هستند که باالي 45بالغ بر 

هاي موجود در پاسخ سواالت به اعداد گزینه) طیف(ها اده از مقیاسبایستی با استفنامه، میهاي بدست آمده از پرسشبندي دادهبراي جمع
1932مقیاسی که توسط لیکرت در سال .هاي کیفی استفاده شده استاز طیف لیکرت براي تجزیه و تحلیل شاخصارزیابیدر این . تبدیل شوند

این طیف از پنج قسمت مساوي تشکیل شده . گیردستفاده قرار میها مورد اها در پژوهشترین مقیاسطراحی گردیده است، امروزه به عنوان رایج
دهد تا در اختیار پاسخگو قرار می) نظر، مخالف و کامالً مخالفکامالً موافق، موافق، بی(هاي گزینهاست و محقق متناسب با موضوع تحقیق و ارزیابی

شود از جدول ذیل براي گذاري میز طرف پاسخگویان، طیف با اعداد شمارهها انامهپس از بازگشت پرسش.گرایش خود را درباره آن مشخص نماید
.ها استفاده شده استامتیازدهی به گزینه

ها در طیف لیکرتامتیازدهی به گزینه: 4جدول 
کامالً موافقموافقنظربیمخالفکامالً مخالفگزینه انتخابی

12345امتیاز

استو جداول و نمودارآمارهاي توصیفی مانند میانگین و ماکزیمم و مینیممو استفاده ازهاي آماريتکنیکابزار تحلیل کمی، همچنین 
.دوتحلیل کمی با تحلیل کیفی همراه شباید ،یابی به شناخت بهترنیاز از تحلیل کیفی نیست و به منظور دستاما تحلیل کمی بی

ي مقدماتریزي و تهیهههاي موفقیت طرح در فذآیند برنامتحلیل شاخص
توان از منابع و امکانات سازمان به صورت مناسب و بهینه در جهت دستیابی به فرآیند مستمري است که به کمک آن می،ریزيبرنامه

ارزیابیدر این . هاي اولیه در این ارزیابی استاز گام،هابینی منابع و هزینهریزي عملیاتی و پیشسنجش مناسب بودن برنامه. اهداف استفاده نمود
ریز شاخص مورد سنجش قرار گرفته است که در ادامه به بررسی 4ي مقدمات با ریزي و تهیهمیزان موفقیت شاخص موفقیت طرح در فرآیند برنامه

:شودها پرداخته میوضعیت این شاخص
هاي ها از سرعت الزم برخوردار نباشد که همین کندي پیشرفت موجب ایجاد هزینهپروژهگردد که اجراي کسري بودجه سبب می) الف

بررسی .شودسنجش می»(F1)نسبت اعتبار مصوب به کل اعتبار مندرج در قانون «این مولفه مهم با شاخص .شوداضافی مانند افزایش نرخ تورم می
سازي براساس قانون جمع اعتبار پروژه مطالعه و اجراي مقاوم. استطرحنی براي توزیع اعتبارات نشان از عدم محقق شدن اعتبارات قانو

میلیون ریال که 8،379،582مجموعاً 1385- 91هاي میلیون ریال است که بر مبناي اطالعات دریافتی از کارفرما حدفاصل سال18،150،000
سازي هنوز به سازمان نوسازي، توجهی از اعتبار ابالغ شده در بخش مقاومباشد و براین اساس بخش قابلدرصد از اعتبارات قانونی می46حدود 

.توسعه و تجهیز مدارس کشور تخصیص پیدا نکرده است
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هاي موفقیت به شمار هاي مبتنی بر نظر کارشناسی از مؤلفهگیريسازي، تامین امکانات زیرساختی و تصمیمجذب اعتبار، ظرفیت) ب
ین شاخص در مبنابراین دو.ها استهاي اساسی و بستر نامناسب طرحهاي اجراي طرح بیانگر ضعفتبارات در سالآید و عدم جذب کامل اعمی

شود که در اطالعات دریافتی از کارفرما مشاهده می.باشدمی»(F2)کرد به مصوب نسبت اعتبار هزینه«، ي مقدماتریزي و تهیهارزیابی فرآیند برنامه
.با هم برابر است89استثناي سال بههاي مختلف کرد در سالهزینهمیزان اعتبار مصوب و 

بنا به دیدگاه آنها . اندریزي رضایت نداشتهی بودجهنها از روند کنوبسیاري از استانتوان گفت ها، مینامهدر یک نگاه کلی به پرسش) ج
در . هر استان باشد»توانمندهاي فنی و اجرایی«و » ده و در دست اجراهاي آماتعداد پروژه«بایستی فاکتورهاي مبناي اصلی توزیع اعتبارات می

هاي قبل تخصیص اعتبار صورت گرفته ها براي اجرا در آن سال و سالهاي حاکی از این بود که با وجود عدم آماده بودن پروژهصورتی که بررسی
ارزیابی .پردازدریزي و مدیریت طرح میفاکتور مهم در برنامهاینبه ارزیابی»(F3)ریزي میزان رضایت از فرآیند بودجه«براین اساس شاخص .بود

از از مشاوران % 5از کارشناسان مجموعه کارفرما و % 42حدود فقط نامه توزیع شده صورت گرفته است که در این بخش با استفاده از نتایج پرسش
.اندروند کنونی رضایت داشته

اي جامع جهت مدیریت از این رو اجراي برنامه. نیستندمدارس قادر به تحمل اثرات مخرب ناشی از زلزله در حال حاضر بسیاري از ) د
سازي هاي مقاوممیزان تخصیص صحیح بودجه به بخش«شاخص .آیدها و تخصیص بودجه امري ضروري به شمار میبندي ساختماناولویت،صحیح

دهد که در این میان مطالعات ارزیابی سریع این امکان را می.پردازدبندي در طرح میمدیریت و اولویتي به ارزیابی نحوه»(F4)و تخریب و نوسازي 
بنابراین این مشاور براي سنجش . شودبندي پذیري، مدارس براساس درجه اهمیت و احتمال خرابی اولویتبا در نظر گرفتن عوامل موثر در آسیب

زان انجام مطالعات ارزیابی سریع استفاده نموده است که با توجه به اطالعات به دست آمده به طور تشخیص مناسب تخصیص بودجه از شاخص می
.اندمدارس کل کشور مورد ارزیابی سریع قرار گرفته% 84متوسط 

هاي موفقیت طرح در تحویل فضاهاي آموزشی استاندارد، ایمن، مجهزشاخصتحلیل 
اهداف راهبردي طرح با استفاده از ،ارزیابیدر این بخش از . باشداي طرح تحویل فضاهاي آموزشی استاندارد، ایمن و مجهز میرهدف از اج

.شودها پرداخته میزیرشاخص مورد سنجش قرار گرفته است که در ادامه به بررسی وضعیت این زیرشاخص6
درصد «رواز این.باشدها میز همه عینیت دارد، بررسی وضعیت پیشرفت پروژهآنچه بیش ا,هاي عمرانیدر ارزیابی موفقیت طرح) الف

دهد که با آمارها نشان می.هاي مهم ارزیابی استاز شاخص»(F5)هاي تحویلی و تعداد کالس مندرج در قانون پیشرفت کار براساس تعداد کالس
برداري رسیده است که این معادل کالس به بهره126،010کالس از 22،927تنها سازي از منابع مالی براي اجراي طرح مقاوم% 48وجود تامین 

هاي مندرج در قانون در درصد از کل کالس61/36، 91همچنین در مجموع در طی مدت ابالغ تا پایان سال . باشددرصد پیشرفت می19/18
.بخش تخریب و بازسازي به اجرا رسیده است

که از اهداف کالن و مهم طرح تخریب و بازسازي است، در ارزیابی از »(F6)آموزان حاضر در فضاي ایمن افزایش تعداد دانش«شاخص ) ب
43آموز که در حدود هزار دانش953میلیون و 13دهد که در آغاز طرح از مجموعه محاسبات تقریبی نشان می. اي برخوردار استاهمیت ویژه

3اند تنها حدود در حال تحصیل بوده) میلیون ایمن130سازي و میلیون نیازمند مقاوم12تخریبی، میلیون18(میلیون مترمربع فضاي آموزشی 
رسیده % 43سازي این رقم به اند که با روند مثبت ساخت و ساز و مقاومخواندهدرصد در فضاي ایمن درس می26هزار نفر معادل 650میلیون و 

.است
اکنون در طراحی فضاهاي اي که همبه گونه. هاي طراحی مدارس صورت گرفته استریزيهی در برنامهامروزه تغییرات مهم و قابل توج) ج

میزان موفقیت در رسیدن به استانداردها از «ترتیب شاخص بدین.شوداستفاده می232آموزشی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی از ضوابط نشریه 
هاي معماري اجرا اندرکاران نشان داد که طرحنتایج نظرخواهی از خبرگان و دست.پردازدضوع میبه بررسی این مو»لحاظ طراحی فضاهاي داخلی

.توانسته است استانداردهاي فضاي آموزشی را ارضا نماید% 50شده تا حدود 
ش عمر مفید گیري از تجهیزات و مصالح استاندارد و رعایت ضوابط فنی موجب افزایش کیفیت مدارس و در پی آن افزایبهره) د
ها، تجهیزات و مصالح استاندارد و مرغوب در پروسه ساخت و ساز است در واقع یکی از اهداف این طرح استفاده از تکنولوژي.شودها میساختمان

تا 86هاي صرف شده در سنوات جهت مقایسه هزینه.شودسنجیده می»(F8)ي نگهداري و تعمیرات مدارس میزان کاهش هزینه«خص اکه با ش
ي نرخ تجمعی تورم رسمی کشور ها با محاسبهشود و مابقی هزینهمحاسبات در نظر گرفته میبه عنوان مبناي 86ي صرف شده در سال هزینه،91

سال پذیرفت و هزینه سازي و نوسازي صورت نمیکه از سوي بانک مرکزي اعالم شده مورد ارزیابی قرار گرفته است بدین معنا که اگر امر مقاوم
ایم که در مجموع به داشته86شد به میزان قابل توجهی رشد هزینه تعمیرات بعد از سال مبنا متناسب با افزایش تورم براي مدارس لحاظ می

.کاهش رخ داده است% 17ي نگهداري ها در هزینهصورت میانگین طی این سال
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هاي موفقیت به شمار هاي مبتنی بر نظر کارشناسی از مؤلفهگیريسازي، تامین امکانات زیرساختی و تصمیمجذب اعتبار، ظرفیت) ب
ین شاخص در مبنابراین دو.ها استهاي اساسی و بستر نامناسب طرحهاي اجراي طرح بیانگر ضعفتبارات در سالآید و عدم جذب کامل اعمی

شود که در اطالعات دریافتی از کارفرما مشاهده می.باشدمی»(F2)کرد به مصوب نسبت اعتبار هزینه«، ي مقدماتریزي و تهیهارزیابی فرآیند برنامه
.با هم برابر است89استثناي سال بههاي مختلف کرد در سالهزینهمیزان اعتبار مصوب و 

بنا به دیدگاه آنها . اندریزي رضایت نداشتهی بودجهنها از روند کنوبسیاري از استانتوان گفت ها، مینامهدر یک نگاه کلی به پرسش) ج
در . هر استان باشد»توانمندهاي فنی و اجرایی«و » ده و در دست اجراهاي آماتعداد پروژه«بایستی فاکتورهاي مبناي اصلی توزیع اعتبارات می

هاي قبل تخصیص اعتبار صورت گرفته ها براي اجرا در آن سال و سالهاي حاکی از این بود که با وجود عدم آماده بودن پروژهصورتی که بررسی
ارزیابی .پردازدریزي و مدیریت طرح میفاکتور مهم در برنامهاینبه ارزیابی»(F3)ریزي میزان رضایت از فرآیند بودجه«براین اساس شاخص .بود

از از مشاوران % 5از کارشناسان مجموعه کارفرما و % 42حدود فقط نامه توزیع شده صورت گرفته است که در این بخش با استفاده از نتایج پرسش
.اندروند کنونی رضایت داشته

اي جامع جهت مدیریت از این رو اجراي برنامه. نیستندمدارس قادر به تحمل اثرات مخرب ناشی از زلزله در حال حاضر بسیاري از ) د
سازي هاي مقاوممیزان تخصیص صحیح بودجه به بخش«شاخص .آیدها و تخصیص بودجه امري ضروري به شمار میبندي ساختماناولویت،صحیح

دهد که در این میان مطالعات ارزیابی سریع این امکان را می.پردازدبندي در طرح میمدیریت و اولویتي به ارزیابی نحوه»(F4)و تخریب و نوسازي 
بنابراین این مشاور براي سنجش . شودبندي پذیري، مدارس براساس درجه اهمیت و احتمال خرابی اولویتبا در نظر گرفتن عوامل موثر در آسیب

زان انجام مطالعات ارزیابی سریع استفاده نموده است که با توجه به اطالعات به دست آمده به طور تشخیص مناسب تخصیص بودجه از شاخص می
.اندمدارس کل کشور مورد ارزیابی سریع قرار گرفته% 84متوسط 

هاي موفقیت طرح در تحویل فضاهاي آموزشی استاندارد، ایمن، مجهزشاخصتحلیل 
اهداف راهبردي طرح با استفاده از ،ارزیابیدر این بخش از . باشداي طرح تحویل فضاهاي آموزشی استاندارد، ایمن و مجهز میرهدف از اج

.شودها پرداخته میزیرشاخص مورد سنجش قرار گرفته است که در ادامه به بررسی وضعیت این زیرشاخص6
درصد «رواز این.باشدها میز همه عینیت دارد، بررسی وضعیت پیشرفت پروژهآنچه بیش ا,هاي عمرانیدر ارزیابی موفقیت طرح) الف

دهد که با آمارها نشان می.هاي مهم ارزیابی استاز شاخص»(F5)هاي تحویلی و تعداد کالس مندرج در قانون پیشرفت کار براساس تعداد کالس
برداري رسیده است که این معادل کالس به بهره126،010کالس از 22،927تنها سازي از منابع مالی براي اجراي طرح مقاوم% 48وجود تامین 

هاي مندرج در قانون در درصد از کل کالس61/36، 91همچنین در مجموع در طی مدت ابالغ تا پایان سال . باشددرصد پیشرفت می19/18
.بخش تخریب و بازسازي به اجرا رسیده است

که از اهداف کالن و مهم طرح تخریب و بازسازي است، در ارزیابی از »(F6)آموزان حاضر در فضاي ایمن افزایش تعداد دانش«شاخص ) ب
43آموز که در حدود هزار دانش953میلیون و 13دهد که در آغاز طرح از مجموعه محاسبات تقریبی نشان می. اي برخوردار استاهمیت ویژه

3اند تنها حدود در حال تحصیل بوده) میلیون ایمن130سازي و میلیون نیازمند مقاوم12تخریبی، میلیون18(میلیون مترمربع فضاي آموزشی 
رسیده % 43سازي این رقم به اند که با روند مثبت ساخت و ساز و مقاومخواندهدرصد در فضاي ایمن درس می26هزار نفر معادل 650میلیون و 

.است
اکنون در طراحی فضاهاي اي که همبه گونه. هاي طراحی مدارس صورت گرفته استریزيهی در برنامهامروزه تغییرات مهم و قابل توج) ج

میزان موفقیت در رسیدن به استانداردها از «ترتیب شاخص بدین.شوداستفاده می232آموزشی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی از ضوابط نشریه 
هاي معماري اجرا اندرکاران نشان داد که طرحنتایج نظرخواهی از خبرگان و دست.پردازدضوع میبه بررسی این مو»لحاظ طراحی فضاهاي داخلی

.توانسته است استانداردهاي فضاي آموزشی را ارضا نماید% 50شده تا حدود 
ش عمر مفید گیري از تجهیزات و مصالح استاندارد و رعایت ضوابط فنی موجب افزایش کیفیت مدارس و در پی آن افزایبهره) د
ها، تجهیزات و مصالح استاندارد و مرغوب در پروسه ساخت و ساز است در واقع یکی از اهداف این طرح استفاده از تکنولوژي.شودها میساختمان

تا 86هاي صرف شده در سنوات جهت مقایسه هزینه.شودسنجیده می»(F8)ي نگهداري و تعمیرات مدارس میزان کاهش هزینه«خص اکه با ش
ي نرخ تجمعی تورم رسمی کشور ها با محاسبهشود و مابقی هزینهمحاسبات در نظر گرفته میبه عنوان مبناي 86ي صرف شده در سال هزینه،91

سال پذیرفت و هزینه سازي و نوسازي صورت نمیکه از سوي بانک مرکزي اعالم شده مورد ارزیابی قرار گرفته است بدین معنا که اگر امر مقاوم
ایم که در مجموع به داشته86شد به میزان قابل توجهی رشد هزینه تعمیرات بعد از سال مبنا متناسب با افزایش تورم براي مدارس لحاظ می

.کاهش رخ داده است% 17ي نگهداري ها در هزینهصورت میانگین طی این سال
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اندارد و رعایت اصول معماري اقلیمی و تدارك تجهیزات و تاسیسات و استفاده از مصالح است19طراحی مدارس براساس ضوابط مبحث ) و
اندرکاران و متخصصین تا حدود که بنا به نظر دستاست » (F9)جویی انرژي در مدارس میزان صرفه«در ارزیابی شاخص مهم هايمؤلفههوشمند از 

.جویی به عمل آمده استدر زمینه انرژي صرفه% 70

طرح در تهیه و تعیین ضوابط و معیارهاي فنیهاي موفقیتشاخصتحلیل 
در این بخش میزان . ها استسازي تدوین ضوابط و دستورالعملاز جمله نیازها و ملزومات مهم اجراي طرح تخریب و بازسازي و مقاوم

.زیرشاخص مورد سنجش قرار گرفته است2کارایی ضوابط و معیارهاي فنی با استفاده از 
در . هاي فنی را در دستور کار خود قرار دادتدوین دستورالعمل، هاي طراحی و اجراجهت ایجاد وحدت رویه در روشسازمان نوسازي) الف

نامه فنی مطابق با نیازهاي مشاوران و پیمانکاران تدوین شده است که بنا به نظر دستورالعمل و بخش12هاي اجراي طرح مجموع طی سال
.گرددبرآورد می% 70»(F10). انددر اثر اجراي طرح به وجود آمدههایی کهنامهفزایش تعداد آئینمیزان ا«در شاخص موفقیتخبرگان

بنابراین سطح . هاي ایمنی و اقتصادي استهاي ارتقاي کیفی و رعایت جنبههاي طرح، فراهم نمودن زمینههدف از تدوین آیین نامه) ب
سنجیده »(F11)هاي فنی و مدیریتی نامهمیزان رضایت از آیین«شاخص باکارآمدي ضوابط و مقررات در برآوردن نیازهاي فنی و مدیریتی طرح 

وابط و مقررات ضاما عمالًشودهاي فنی و جزئیات اجرایی تأکید میدر حال حاضر در سازمان نوسازي بر تدوین ضوابط و مقررات و زمینه. شودمی
هاي اجرایی برآورد هاي اجرایی تفاوت قابل توجهی بین هزینهبراساس مدارك طرح. ي قیمت گذاري و مدیریتی وجود نداردمد در زمینهآمؤثر و کار

. شودطلوب استنتاج میهاي مدیریتی نامسطح کارامدي ضوابط و مقررات در زمینهرواز این. هاي پیمانکاران وجود داردشده با مبالغ صورت وضعیت
از مشاوران مطالعات معتقدند که تدوین دستورالعمل به میزان متوسط در کاهش % 90ي کارفرما و از کارشناسان مجموعه% 60در مجموع 

. هاي مقاوم سازي مؤثر بوده استچالش

هاي اصلی تحلیل نهایی شاخص
ي ي مقدمات و در مقابل کمترین امتیاز را در حوزهریزي و تهیهرا در بعد برنامهدر مجموع، طرح تخریب و بازسازي مدارس بیشترین امتیاز 

.دهدنشان میها در سه حوزه ارزیابی شاخصجزئیات بیشتر 5جدول . ایمن و مجهز به دست آورده استتحویل فضاهاي آموزشی استاندارد،

ها در سه حوزه اصلی ارزیابیامتیاز شاخص:5جدول
امتیاز کسب شدههاشاخصابعاد اصلی

درصديامتیاز کسب شدهسقف امتیاز

ریزي و تهیه فرآیند برنامه
مقدمات

F13/1256/653%
F28/431/490%
F3441/135%
F4436/384%

%5/2464/1564مجموع

تحویل فضاهاي آموزشی 
استاندارد، ایمن، مجهز

F53/1291/332%
F61422/323%
F7240/170%
F82150%
F9436/134%
F10240/170%

%3529/1235مجموع

تهیه و تعیین ضوابط و 
معیارهاي فنی

F112/564/370%
F125/285/136%

%5/1049/552مجموع

1تصویري همانند نمودار سازي ترسیم شودو مقاومآمده نماي ارزیابی طرح تخریب و بازسازيدر نهایت چنانچه بر اساس اطالعات بدست
.به دست خواهد آمد
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سنجیده »(F11)هاي فنی و مدیریتی نامهمیزان رضایت از آیین«شاخص باکارآمدي ضوابط و مقررات در برآوردن نیازهاي فنی و مدیریتی طرح 

وابط و مقررات ضاما عمالًشودهاي فنی و جزئیات اجرایی تأکید میدر حال حاضر در سازمان نوسازي بر تدوین ضوابط و مقررات و زمینه. شودمی
هاي اجرایی برآورد هاي اجرایی تفاوت قابل توجهی بین هزینهبراساس مدارك طرح. ي قیمت گذاري و مدیریتی وجود نداردمد در زمینهآمؤثر و کار

. شودطلوب استنتاج میهاي مدیریتی نامسطح کارامدي ضوابط و مقررات در زمینهرواز این. هاي پیمانکاران وجود داردشده با مبالغ صورت وضعیت
از مشاوران مطالعات معتقدند که تدوین دستورالعمل به میزان متوسط در کاهش % 90ي کارفرما و از کارشناسان مجموعه% 60در مجموع 

. هاي مقاوم سازي مؤثر بوده استچالش

هاي اصلی تحلیل نهایی شاخص
ي ي مقدمات و در مقابل کمترین امتیاز را در حوزهریزي و تهیهرا در بعد برنامهدر مجموع، طرح تخریب و بازسازي مدارس بیشترین امتیاز 

.دهدنشان میها در سه حوزه ارزیابی شاخصجزئیات بیشتر 5جدول . ایمن و مجهز به دست آورده استتحویل فضاهاي آموزشی استاندارد،

ها در سه حوزه اصلی ارزیابیامتیاز شاخص:5جدول
امتیاز کسب شدههاشاخصابعاد اصلی

درصديامتیاز کسب شدهسقف امتیاز

ریزي و تهیه فرآیند برنامه
مقدمات

F13/1256/653%
F28/431/490%
F3441/135%
F4436/384%

%5/2464/1564مجموع

تحویل فضاهاي آموزشی 
استاندارد، ایمن، مجهز

F53/1291/332%
F61422/323%
F7240/170%
F82150%
F9436/134%
F10240/170%

%3529/1235مجموع

تهیه و تعیین ضوابط و 
معیارهاي فنی

F112/564/370%
F125/285/136%

%5/1049/552مجموع

1تصویري همانند نمودار سازي ترسیم شودو مقاومآمده نماي ارزیابی طرح تخریب و بازسازيدر نهایت چنانچه بر اساس اطالعات بدست
.به دست خواهد آمد
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نماي ارزیابی طرح:1نمودار

.دهدهاي متوسط و پایین را نشان میهاي قرمز و زرد به ترتیب نمرهي نمره باال و رنگ در این نمودار رنگ سبز نشان دهنده
سطح اند، بنابراین طرح تخریب و بازسازي در سه شاخص در حد متوسط و باالتر از متوسط قرارگرفته8شود همانطور که مشاهده می

آن مربوط به سطح تحویل فضاهاي آموزشی % 75تر از حد مطلوب است که نتایج بسیار پایین،هاشاخص% 33در ودردادر حد متوسط قرارارزیابی
.من و مجهز استاستاندارد ای

هاي نسبت ریزي و تهیه مقدمات بدست آورده است اما نتایج حاصله در زمینههاي فرآیند برنامهاین طرح بهترین وضعیت را در شاخص
نظر به ي نگهداري و تعمیرات ضعیف آموزان حاضر در فضاي ایمن و میزان کاهش هزینهاعتبار مصوب به قانونی، درصد پیشرفت کار، تعداد دانش

.باشدمی70از 33اصلی هاي نمره ارزیابی طرح تخریب و بازسازي در شاخص. رسدمی

هاي فرعیتحلیل شاخص
بنابراین فضاي ساخت و ساز و . بوده استهاي عمرانی از اهمیت و نقش باالیی در توسعه و رونق نظام فنی و اجرایی برخوردار طرح

وري و اشتغال نیروي کار و آید و عواملی مانند بهرهو رشد مشاوران و پیمانکاران به حساب میهاي توسعهسازي مدارس یکی از حوزهمقاوم
،هاي فرعیامتیاز شاخص30بندي آراء خبرگان، این طرح توانسته است از با جمع. دهدهاي نظام فنی و اجرایی را تحت تاثیر خود قرار میظرفیت

.کسب نماید12/19ي نمره
.باشدمی100از 12/52سازي مدارس براساس روش شناسایی این پژوهش امتیاز ارزیابی طرح تخریب و بازسازي و مقاومدر مجموع نمره
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فهرست مراجع
پرتال سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور

سیستم مدیریت پروژه سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور

)1390-1394(ایران قانون پنجم توسعه جمهوري اسالمی 

)1384- 1388(قانون چهارم توسعه جمهوري اسالمی ایران 

.هاي کالن ملی در پیشگیري و مدیریت بالیاي طبیعیمجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست
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