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 Abstract     چکیده

دولت  یاصل یت هایاز اولو یکی یآموزش یساختمانها یلرزه ا یبهساز یاجرا

 ینمردان را به ا واقعه توجه دولت ین. ای رودبعد از وقوع زلزله بم به شمار م

در کشور ایران یك  یآموزش یها نکته جلب کرد که بهسازی ساختمان

 یرو یشپ یچالش ها ییشناسا جهتپژوهش  این .ضرورت تاریخی است

 یآموزش یساختمانها یمقاومساز یدر رابطه با اجرا نوسازی مدارس سازمان

 یاتجهت رفع آنها، انجام گرفته است. ابتدا با مطالعه ادب ییو ارائه راهکارها

و  یتمشکالت پروژه ها و عوامل موفق یرامونانجام شده پ یقاتموضوع و تحق

با توجه به نظر  ینو همچن یفیبه اهداف ک رسیدنسازمان ها در  شکست

 یسازمان نوساز در یاصل یعامل به عنوان چالش ها کارشناسان ، چند

پرسشنامه نظر دست اندرکاران پروژه  بواسطه، سپس. یدگرد ییمدارس شناسا

 یهو مورد تجز یها  جمع آور استان دارسم یادارات نوساز یمقاومساز یها

هایی شده و راهکار یبند یتقرار گرفت. سپس مشکالت اولو یآمار یلو تحل

چالش  ینا یهاول یت هایجهت برطرف نمودن اولو کارشناسانبا توجه به نظر 

 .یدگرد یهها ارا

 

 Seismic upgrading of educational buildings is one of the 
government's top priorities after the Bam earthquake. 
This incident drew the attention of the authorities to the 
fact that the renovation of educational buildings in Iran 
is a historical necessity. This research is done in order to 
identify the challenges facing the Organization in 
relation to the implementation of educational buildings 
and retrofitting offer know-how to fix them. At first, by 
studying the literature of the subject and researching on 
the problems of projects and the success factors of 
organizations in achieving their quality goals, and 
according to experts, several factors were identified as 
major challenges in the school renovation organization. 
Then, the questionnaires were collected and analyzed by 
the Provincial School Renovation Project. Priority 
problems were then identified and solutions were 
considered by experts to address the initial priorities of 
these challenges. 

    کلمات کلیدی

 مدارس یسازمان نوساز ی،آموزش یها ساختمان ی،ساز مقاوم
 Keywords   

Strengthening, Educational Structures, School 
Renovation Organization 

 

  مقدمه  -1

لرزه با  ینزم یكبـه طـور متوسط هر پنج سال  یـراخ یدر سـالهـا

از کشـور رخ داده  ییباال در نقطـه ها یاربس یو مال یصدمات جان

است که وقوع زلزله  ییدر صدر کشورها یراناسـت و در حـال حاضر ا

کامـل از  یریباال همراه است. گرچـه جلـوگ یدر آن با تلفات جان

 یشبا افزا یکندشوار است ل یاربس یدشد یها لزلهاز ز یخسارات ناش

و  یکشـور، آموزش همگان یـزیسطح اطالعات در رابطـه بـا لـرزه خ

 یبآسـ یتوضع یقو مطالعه دق ییشناسا یمنی،فرهنگ ا یجترو

 یانهایو شر یربناییز یساتمسـتحدثات )سـاختمانهـا، تاس یریپـذ

 یتـوانآنها، م اصولیو  یحصح یو مقاوم ساز یساز یمن( و ایاتیح

راکاهش  یآت یاز زلزله ها یتـا حـد مطلـوب تلفات و خسارات ناش

 یتاولواز  یکی یآموزش یساختمان ها یلرزه ا یبهساز یداد. اجرا

واقعه  ین. ارود¬یدولت بعد از وقوع زلزله بم به شمار م یاصل یها

 ینکته جلب کرد که بهسازی ساختمانها ینتوجه دولتمردان را به ا

در کشور ایران یك ضرورت تاریخی است که اگر پاسخ  یآموزش

مناسب به آن داده نشود در مقابل نسل های آتی کشور که متاثر از 

 ینا یباال یتد مسئول خواهند بود. با توجه به اهماین حادثه میگردن

لرزه  یبهساز یرآمده در مس یشمشکالت پ یموضوع , بررس

آنان وارائه راهکار در مورد آن  کردن یبند یت( و اولوی)مقاومسازیا

مهم دست  ینبه ا یمبران یقتحق ینباشد که مادر ا یامر م یاتاز ضرور

 .یابیم
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 اهمیت موضوع -1-1

سازی و  سازمان نوسازی مدارس  به عنوان متولی مقاوم  85از سال 

بازسازی مدارس خطرآفرین کشور قدم به میدان گذاشته و تاکنون 

ساختمان های آموزشی زیادی را در سطح کشور مقاوم نموده که 

بعلت عوامل مختلفی این امر متوقف و یا به کندی پیش رفته  "گاها

موضوع عنوان تحقیق ارائه راهکار است. با توجه به اهمیت باالی این 

جهت مشکالت پیش آمده در این مسیر می باشد. با بررسی عمیق 

این مسئله، عموما هر یك از طرفین درگیر در ساخت پروژه، دیگری 

را مقصر می داند. کارفرما و مشاور، پیمانکار را مسئول این مساله می 

وضعیت باید همه جوانب دانند و پیمانکار آن دو را. اما برای اصالح این 

را در نظر گرفت. مسائلی نیز وجود دارد که از اختیارات طرفین خارج 

است. برای بررسی مشکالت از ایده و نظرات مسئولین مقاوم سازی و 

نوسازی مراکز استان و مسئولین و پیمانکاران دست اندرکار استفاده 

 کرده و به ارائه راهکار مناسب برای آن می پردازیم.

 بیان مسئله -2-1

در حال حاضر متولی اصلی طرح مقاومسازی ,تخریب و بازسازی  

مدارس کشور سازمان نوسازی, توسعه و تجهیز مدارس کشور به شمار 

فعالیتهای مختلفی در 1385میرود. در طی سالهای گذشته از سال

خصوص اجرای مقاومسازی توسط آن سازمان صورت پذیرفته که به 

 امه آمده است.  صورت خالصه در اد

در این تحقیق تالش میکنیم تا از ایده و نظرات مسئولین مقاوم سازی 

ادارات نوسازی استان ها و مسئولین و پیمانکاران دست اندر کار بهره 

مند شده تا در مورد مشکالت این طرح ؛به طور مثال همکاری بهره 

به برداران مدارس، عدم تخصیص بودجه، مشکالت اجرایی، عدم تجر

پیمانکاران اطالعات کافی بدست آوریم. در این بررسی با توجه به 

وجود مشکالت در شرایط جغرافیایی و زمانی متفاوت و غیر یکسان 

ای برای همه مدارس و حتی نوع اسکلت و اجرای طرح بهسازی لرزه

 نیز ، مغایرت هایی وجود خواهد داشت که باید به آن توجه نمود.

 هدف -3-1

  شناسایی عوامل موثر در اجرای مقاوم سازی ساختمان های

 آموزشی 

  بررسی و شناخت چالش ها ومشکالت اجرای مقاوم سازی

 مدارس

  اولویت بندی عوامل موثر در بروز مشکالت با توجه به عوامل

 بیرونی ودرونی سازمانی

  ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع مشکالت وچالش های

 وم سازی مدارس بوجود آمده در مقا

 سواالت -4-1

سواالت پژوهشی که در این تحقیق به دنبال پاسخ آنها میباشیم 

 عبارتند از:

 مهمترین پارامترها در روند اجرای مقاوم سازی  چیست؟ 

  مشکالت پیش روی عوامل اجرایی ، در مورد هر مرحله از اجرای

 مقاوم سازی ساختمان های آموزشی  کدامند؟

  مشکالت از نظر عوامل درگیر در این پروژه ها،  تا اهمیت این

 چه اندازه می باشد؟

  چه راهکارهایی برای کاهش یا حل این مشکالت می توان ارائه

 داد؟

 آیا دیدگاه عوامل بهره بردار در روند اجرا  و حل چالش ها تاثیر دارد؟

 روش کار -5-1

تقسیم است. اطالعات مورد استفاده در این پژوهش به دو دسته قابل 

مختلف موجود  تحقیقاتمطالعه مقاله ها و  اطالعات دسته اول با  

به در اینترنت و نشریه های گوناگون از طریق مطالعات کتابخانه ای 

دست می آید که در مورد ادبیات پژوهش میباشد. اطالعات دسته 

و  یشناس بیآسدوم از طریق پرسشنامه و انجام مصاحبه در مورد 

اجرای مقاوم سازی ساختمان های  اط قوت و ضعفنق ییشناسا

عبارت ه بکه کمك به الویت بندی مشکالت میکند، میباشد. آموزشی

کارشناسان مقاوم سازی اداره برای گردآوری اطالعات، از نظرات  گرید

در قالب مدل نوسازی مدارس استان ها و پیمانکاران و مسئولین 

اجرای مقاوم سازی مراحل نقاط ضعف و قوت  ل،یو تحل هیتجز

. سپس به ارائه راهکار برای مشکالت پیش رو گرددیاستفاده م

 پرداخته میشود که قبل از آن آنها را الویت بندی کرده ایم.

 پیشینه تحقیق -2

 همگانی آموزش کشور، خیزی لرزه با رابطه در اطالعات سطح افزایش با

 آسیب وضعیت دقیق مطالعه و شناسایی ایمنی، ترویج فرهنگ و

های  شریان و زیربنایی تاسیسات ها، ساختمان مستحدثات پذیری

 تا توان می ها، آن اصولی و صحیح سازی مقاوم و سازی ایمن و حیاتی

 بر . داد کاهش آتی را های زلزه از ناشی خسارات و تلفات مطلوب حد

 مهم، های ساختمان بهسازی و سازی مقاوم های پروژه اساس همین

 های بخش دستور در کشور های حیاتی شریان و بنایی زیر تاسیسات

 5/6سال ایران با یك زلزله 2در هر. [3] گرفت قرار دولت مختلف

ریشتر روبرو بوده است. که بر این اساس طبق محاسبات رایج، احتمال 

در کشور در یك  ریشتر5/6بزرگای بیش از وقوع حداقل یك زلزله با

د بود. به این معنا که مسئولین % خواه 99ساله نزدیك به  10دوره 

(  1384امر در آیندهای نه چندان دور باید منتظر خبر جدیدی 

( حاکی از صحت براورد  1382( بعد از زلزله بم )  1385سیالخور ) 

سال آتی است که پیش از این محقق  10درصدی زلزله در  99احتمال

خی بم عالوه . تجربه واقعه اندوهناک زلزله شهر تاری[4گردیده است ]

بر اینکه واقعبت فاجعه ناشی از فرسودگی وقدمت ساختمانها را آشکار 

نمود؛متذکر گردید که مدارس احداثی سالهای اخیرمی تواند بعنوان 

پایگاه امن ومقاوم وماندگار در امر امداد وکمك رسانی زلزله زدگان 

د با این ویا بازماندگان دیگر حوادث غیر مترقبه مورد استفاده قرار گیر

اوصاف الیحه ای تحت عنوان تخریب وبازسازی مدارس غیر استاندارد 

ومقاوم سازی مدارس بدون استحکام از سوی دولت به مجلس تقدیم 

پس از بررسی ؛تصویب وبه  30/1/85در جلسه علنی “گردید نهایتا

سال از سال 4بمدت  دالر 3,954,000,000دولت اجازه داده شدمبلغ 

ذخیره ارزی برداشت ودر اختیار سازمان نوسازی از محل  88 -85

باب 131935بازسازی   مدارس کشور قرار داده تا برای تخریب و

باب کالس بدون استحکام 126010کالس خطرآفرین ومقاوم سازی 
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. در این تحقیق  با مرور تحقیقات [4] در سراسر کشور هزینه نمایند

پروژه های  انجام شده در رابطه با عوامل موفقیت و شکست

مقاومسازی  و مشکالت و موانع پیش روی ، سعی گردید چالش های 

بالقوه فراروی سازمان نوسازی مدارس، در رابطه با تحقق اجرای پروژه 

ها را شناسایی واولویت بندی گردد و راهکارهایی برای بهبود وضع 

 کیفی پروژه ها، پیشنهاد شود.

)بهسازی لرزه ای( تاریخچه انجام مطالعات مقاومسازی -1-2

 در جهان

آنان  یدانشمندان کشور ژاپن ودر پ ین مسیر میتوان ازا یشگامانپ از

راه انجام  یندر ا یاقدام عمل ین.اولیکایی نام برددانشمندان امر

شناختن رفتار  یبرا1910از سال  یودر دانشگاه توک ییپژوهشها

دکتر سانو بوده  آنها به ابتکار یداریپا ینساختمان در موقع زلزله وتام

 است.

 یقوحر یسکوسانفرانس1906پس از زلزله سال یکامتحده امر یاالتا در

در مرکز توجه  یق؛ابتدا حر یچوب یاز آن در ساختمانها یناش یرفراگ

ساختمانها در برابر  یداریپا ینوجه به سمت تامیج تبه تدر یبود ول

 یارا براپس از زلزله سانتا بارب1925زلزله معطوف گشت.ودر سال 

ساختمانها در برابر  یداریپا ینتام یبرا یارهاییبار ضوابط ومع ولینا

مطرح شدند که پس  UBCیکانامه متحدالشکل آمر یینزلزله در آ

 یضوابط برا  ینشد.تدو یآن اجبار یترعابعد سال 10 "ازحدودا

کشورها  هم  یردر سا یجساختمانها در برابر زلزله به تدر یمنیا ینتام

آن بطور گسترده  یشوپاال یقتدق یبرا شتال یدوهنوزآغاز گرد

 .[9ادامه دارد ] یوجهان

 تاریخچه انجام مطالعات مقاومسازی در ایران -2-2

بار در بند  یناول یمهم دولت یساختمانها یمقاومساز موضوع

بند  2ماده  ید.مطابقمطرح گرد1379قانون بودجه سال13)م(تبصره 

 یخود را برا یشنهادهایموظفند تا پ ییاجرا یمذکور دستگاهها

 اعتبار بود. ینمنتقل نموده وسازمان موظف به تام یمقاومساز

وجود دارد که  یرانساز در صنعت ساخت وسازا یخزلزله مهم وتار سه

 صنعت را متحول نمود. ینا

نخبگان صنعت ساختمان را به همراه داشت  یداریزلزله طبس ؛ب-

 (شد.2800نامه  یین)آیلرزه ا یبارگذار یهنشر ینوباعث تدو

 یصنعت شد وطراح یندولت در ا یداریکه عامل بیل؛زلزله منج-

نظارت بر ساخت وساز از  یدوتشد یقانون نظام مهندس یبوتصو

 زلزله بود. ینموجبات ا

 یا یشهساختمانها ومسائل ر یسازباعث توجه به امر مقاوم ؛زلزله بم-

 بحران شده است. یریتمد

 روش شناسی تحقیق -3

 : [23] گیرندکلیه تحقیقات از سه بعد مورد بررسی قرار می

  .هدف 

  .میزان کنترل متغیرها 

 هاروش گردآوری داده 

هایش برای حل از آنجا که این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته

شود؛ از حیث هدف، مسائل خاص متداول درون سازمان، انجام می

باشد. از نظر پیمایشی می -کاربردی  و از منظر نوع پژوهش، توصیفی

روش جمع آوری اطالعات، شیوه به کار گرفته شده در این پژوهش، 

کتابخانه ای، میدانی و پیمایشی می باشد. و آمیزه ای از روش های 

در نهایت به منظور جمع آوری داده ها، پیمایشی بر روی نمونه 

تحقیق انجام خواهد شد. روش کتابخانه ای، بررسی تحقیقات گذشته 

و حرکت در ادامه مسیر آنها را تضمین می کند. روش میدانی با واقع 

ه ارمغان خواهد آورد و در گرایی باال، دقت را برای نتایج تحقیق ب

نهایت روش پیمایشی، آزمون عوامل در نظر گرفته شده را در سازمان 

نوسازی مدارس، امکان پذیر خواهد کرد. گام های برداشته شده در 

 این مسیر به شرح زیر است:

  ،گام اول: مرور ادبیات 

  گام دوم: آشنایی با فرایند اجرای پروژه های مقاومسازی  در

 نوسازی مدارس، سازمان 

  گام سوم: تهیه پرسشنامه جهت یافتن چالش ها و تجزیه و

 تحلیل آن، 

  گام چهارم: تهیه پرسشنامه جهت یافتن راهکارها و تجزیه و

 تحلیل آن، 

 .گام پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری 

 پرسشنامه ها به مرور در اختیار

استان کارشناسان دفتر فنی، مهندسین ناظرین اداره کل -الف   

 بند  30فارس در 

پیمانکاران پروژه ها ی مقاومسازی اداره نوسازی مدارس استان -ب 

 بند28  فارس در 

 بند22 مشاوران مقاومسازی مرتبط با این اداره کل در  -ج

 قرار گرفت.  

 

 
 یند تحقیقآفر 1شکل  

 

آماری آن را دست اندرکاران  با توجه به اهداف این پژوهش، جامعه

های  مقاومسازی سازمان نوسازی مدارس و به صورت خاص،  پروژه

مشاوران  مقاومسازی وخدمات جنبی سازمان وکارشناسان دفتر 

فنی)که غالبا وظیفه مطالعات اولیه، طراحی معماری، سازه و 

تاسیسات مکانیکی و برقی و نیز برآورد هزینه ها را بر عهده دارند(، 

)که وظیفه نظارت بر حسن مهندسین ناظر ساختمانی و تاسیسات 

اجرای پروژه، به آنها محول شده است( و پیمانکاران این سازمان )که 

به عنوان مجری عملیات ساختمانی محسوب می شوند و عملیات 

اجرایی پروژه را به عهده دارند(، تشکیل می دهند. از آنجا که امکان 

محدودیت  بررسی کل جامعه آماری مورد نظر مقدور نبود و با توجه به

از  ها و معذوریت های یك سازمان دولتی، جهت بررسی چالش ها،
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نفر از میان  22طریق نمونه گیری آسان یا در دسترس، تعداد

نفراز پیمانکاران اداره  8کارشناسان دفتر فنی، مهندسین ناظر وتعداد

نفر مشاوران مرتبط با کار  25کل نوسازی مدارس فارس،و تعداد 

نفرکارشناسان مقاومسازی استانهای  28استان و مقاومسازی این 

دیگر کشورجهت پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. جهت 

نفر از کارشناسان منتخب  5سنجش راهکارهای پیشنهادی نیز از 

 سازمان نوسازی مدارس، استفاده گردید.

 ابزار گردآوری داده ها -1-3

ساختمانهای آموزشی سه پرسشنامه از مراحل اجرای مقاومسازی 

عامل کلیدی که می تواند به عنوان چالش  30متشکل از ماکزیمم 

در برابر اجرای این پروژه ها در سازمان نوسازی مدارس مطرح باشد، 

تهیه گردید و از پاسخ دهندگان خواسته شد میزان تاثیر هریك از 

کنند.  این عوامل را در روند اجرای این پروژه ها در  این سازمان، بیان

تدوین گردید،  1این پرسشنامه براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت

، زیاد، 5که روش نمره گذاری آن برای گزینه های بسیار زیاد، ارزش

، می باشد. 1و بسیارکم، ارزش  2، کم، ارزش3، متوسط، ارزش4ارزش

پس از شناسایی چالش ها، راهکارهای برداشتن این موانع، که با توجه 

 5ات و تجارب به دست آمده قبلی، شناسایی شده بودند، با به مطالع

تن از خبرگان در سازمان، به بحث و بررسی گذاشته شدو بهترین 

 راهکارها ارایه گردید.

نامه مربوط به چالش در این پژوهش، برای محاسبه پایایی پرسش

های فراروی اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی در سازمان 

 استفاده شده است. 2، از ضریب آلفای کرونباخنوسازی مدارس

 روش های آماری -2-3

گیری و با استفاده از پرسشنامه به در این تحقیق از تکنیك نمونه

 ایم. آوری اطالعات بهره جستهجمع

 در آماراز دو نوع داده استفاده می شود:

 پیوسته 

 گسسته 

 های گسسته :تحلیل آماری برای داده

های گسسته مانند جنسیت، تنباط آماری برای دادهبرای تحلیل و اس 

سطح تحصیالت و نوع شغل و غیرو، پاسخ به گزینه های سواالت 

هایی همچون جداول توافقی با استفاده از مالک کیفی و غیرو از روش

ها در ایم. به عبارتی برای این نوع دادهدو استفاده نمودهآزمون کای

های هر سوال و بین نسبت گزینهتحقیق پیش رو نیاز به مقایسه 

نسبت هر گزینه با توجه به سایر سواالت داریم. بنابراین، دو نوع 

 ها مورد نظر استفرضیه در این نوع داده

های هر سوال یکسان است که به آن نسبت پاسخگویی به گزینه -الف

فرض صفر گوییم به زبان آماری به صورت  

 شود . بیان می  

ها با سایر نسبت  یکسان نیست، که به آن حداقل یکی از نسبت-ب

 فرض مخالف گوییم.

است بدین  P-Value(Sig)اساس پذیرش یا رد فرضیه صفر مقدار 

شود باشد فرضیه صفر رد می 0.05صورت اگر این مقدار کوچکتر از 

جهت تحلیل چالش ها  در غیر این صورت فرضیه صفر پذیرفته است.

صیفی استفاده شده است. برای بررسی توصیفی متغیرها و از آمار تو

 ای استفاده شده است.سواالت تحقیق از جداول فراوانی و نمودار میله

فرایند شناسایی شده اجرای پروژه ها ی مقاومسازی  در سازمان 

نوسازی مدارس را تشریح میکنیم. سپس نحوه استخراج چالش های 

ادی، ارائه میشود. پس از آن، در شناسایی شده و راهکارهای پیشنه

دو بخش کلی، به تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده پیرامون 

چالش های فراروی روند اجرای مقاومسازی در پروژه های سازمان 

نوسازی مدارس و راهکارهای مقابله با این مشکالت  می پردازیم. در 

 نمونه شناختیبخش مربوط به چالش ها، ابتدا متغیرهای جمعیت

های آماری مورد بررسی، ارائه شده است. سپس، با استفاده از آزمون

صحت و سقم نتایج به دست آمده، گروه  به بررسی spssونرم افزار 

 بندی انجام گرفته و معنی دار بودن اولویت بندی آنها می پردازیم.در

 بخش راهکارها نیز به ارایه  نظر خبرگان، پرداخته می شود.

ی تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی به ارائه در ابتدا

ویژگی های نمونه مورد بررسی می پردازیم. دست اندرکاران پروژه 

های سازمان نوسازی مدارس استان را با توجه به محدودیت های 

زمانی و دسترسی، به سه گروه پیمانکاران ومشاوران و افراد فنی اداره 

با  رپیمانکا8 سئوال, 22با  نفر مشاور15 وتعداد  تقسیم بندی نموده

سئوال  30نفر افراد فنی )نظارت ودفتر فنی( با  23 سئوال و 28

انتخاب و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت. برای بررسی درصد 

های تحصیالتی، رشته تحصیلی و مدت همکاری که در تحقیق گروه

یالت، رشته تحصیلی و مدت اند بر اساس گزینه تحصشرکت داده شده

 همکاری محاسبه گردیده است. 

نفر دارای  1نفر مشاور که به پرسشنامه پاسخ دادند، 15از مجموع 

نفر کارشناسی  4نفردارای مدرک کارشناسی ارشد، 10مدرک دکترا ,

نفر  1نفر پیمانکار که به پرسشنامه پاسخ دادند، 8از مجموع  .بودند

نفر 6نفردارای مدرک کارشناسی ارشد، 1دارای مدرک زیرکارشناسی ,

نفر کارشناس فنی اداره کل نوسازی 23از مجموع  .کارشناسی بودند

نفردارای مدرک 8مدارس استان فارس که به پرسشنامه پاسخ دادند،

 نفر کارشناسی بودند.  15کارشناسی ارشد، 

نفر کارشناس فنی سایر استانها که به پرسشنامه پاسخ 28از مجموع 

نفردارای مدرک کارشناسی 19نفر دارای مدرک دکترا , 1، دادند

نفرمشاور که به  15نفر کارشناسی بودند. از مجموع 8ارشد، 

نفر مهندس  عمران 13نفر مهندس معمار، 1پرسشنامه پاسخ دادند، 

نفرپیمانکاری که به  8نفر از سایر رشته ها هستند. از مجموع 1و

نفر مهندس  عمران 6سیسات، نفر مهندس تا1پرسشنامه پاسخ دادند، 

  هستند. نفر از سایر رشته ها 1و

نفر کارشناس فنی اداره کل نوسازی مدارس استان 23از مجموع 

 15نفر مهندس تاسیسات،  5فارس که  به پرسشنامه پاسخ دادند، 

نفر از سایر رشته  1نفر مهندس  معماری و 2نفر مهندس  عمران،  

شناس فنی سایر استانها که به نفر کار 28از مجموع  هستند. ها

 پرسشنامه پاسخ دادند، کال رشته عمران می باشند.
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 نتایج و بحث -4

فنی استان  ومشاوران وکارشناسان یمانکارانسه پرسشنامه پ یناز ب

با در صد باال قرار  یتهاییچالش بصورت مشترک جزو اولو11؛ فارس

  بدست آورد. 1دارند که میتوان میانگین نسبتها را طبق جدول 

 

 11ارزش کسب شده هر یانگینمربوط به م میله اینمودار 2در شکل 

که از روی آن می توان به اولویتهای اولیه  چالش آورده شده است

دست یافت.
 

 استان فارس اولویتهای میانگین 1جدول 

 اولویت درصد جمع ادارات پیمانکار مشاور موضوع شماره

 6 80,75 161,5 100 61,5 - عدم وجود پیمانکاران ماهر وبا تجربه 1

 3 83,15 166,3 91,3 75 - نبود سیستم مناسب ارزیابی و انتخاب پیمانکاران 2

 9 77,26 231,8 82,6 62,5 86,7 عدم هماهنگی اولیه با آموزش وپرورش 3

 5 81,3 162,6 82,6 - 80 عدم وجود مشاوران مجرب وآزموده 4

 2 85,05 170,1 82,6 87,5 - عدم تسلط کافی کارشناسان بر مسائل فنی 5

 4 82,85 165,7 78,2 87,5 - تخصیص نامناسب اعتبارات عمرانی 6

 8 78,03 234,1 78,2 62,5 93,4 عدم انجام آموزش پیمانکاران وناظران 7

 10 68,2 136,4 73,9 62,5 - عدم وجود دستگاههاوابزار خاص 8

 1 86,16 258,5 65,2 100 93,3 وجود فهرست بهای تخصصیعدم  9

 11 67,95 135,9 60,9 75 - محدود بودن زمان اجرای پروژه 10

 7 80,7 161,4 73,9 87,5 - تاخیر در پرداخت ودرگیری پیمانکار 11

 
 کارشناسان استان فارس ینچالشها در ب یتهایاولو یانگینم 2شکل 

از نظر عوامل در  یگرددمشاهده م 2شکل و  1 جدول از همانطورکه

 یعدم وجود فهرست بها فارساستان  یمقاومساز یدر پروژه ها یرگ

 یتوانبوده وبعد از آن م یزعوامل چالش برانگ یناز مهمتر یتخصص

 نامبرد: یرازعوامل ز

 ییو اجرا یکارشناسان بر مسائل فن یعدم تسلط کاف  

 یمانکارانو انتخاب پ یابیمناسب ارز یستمس نبود  

 ینامناسب اعتبارات عمران تخصیص  

 مجرب وآزموده یمانکارانوجود مشاوران و پ عدم 

با مقایسه نظرات کارشناسان استان فارس وسایر استانها به این نتایج 

 دست پیدا میکنیم:

بعضی چالشها مانند عدم وجود مشاوران مجرب وعدم تسلط کافی 

مدیران بر مسایل فنی و عدم ایجاد آرشیو ,تغییر ناگهانی رویه 

سازمان ,عدم وجود دستگاههای خاص مقاومسازی ,برقراری جلسات 

منظم بین عوامل درگیر ونداشتن سیستم نامنظم جهت کنترل 

پروژه وتاخیر در پرداخت به  ومواخذه پیمانکار و نامشخص بودن زمان

پیمانکار در هردو گرو با تشابه درصدی نزدیك بهم قرار دارد و در 

 سایر موارد نظرات متفاوت می باشد . 

 یستمنبود س؛ مجرب وکارآزموده یمانکارکمبود پ از نظر اولویتها

با آموزش  یهاول یعدم هماهنگ یمانکاران؛و انتخاب  پ یابیمناسب ارز

 یوجود مشاوران مجرب وآزموده ؛عدم تسلط کاف وپرورش ؛عدم

 یهاول ویتهایجزو اول ینامناسب اعتبارات عمران یصکارشناسان و تخص
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ولی اولویتهای کارشناسان سایر استانها  کارشناسان استان فارس بوده,

در پرداخت  یرعدم وجود مشاوران مجرب وکارازموده؛تاخ شامل

 یبودن زمان اجرا ودی؛محدادار یکلدر س یمانکارپ یریودرگ

وعدم  یمقاومساز یپروژه؛عدم وجود دستگاههاوابزار خاص اجرا

 .باشد یبا آموزش وپرورش  م یهاول یهماهنگ

از آنجایی که داده های جمع آوری شده پرسشنامه ی است نیاز به 

اعتبار سنجی یا پایایی دارد، تا محقق با اطمینان خاطر بتواند به داده 

آن استناد نموده و نتایجی را استنتاج و استخراج و نتایج حاصل از 

نماید. جهت حصول این اطمینان در آمار از آزمون پایایی استفاده می 

شود. مالک آزمون آلفای کرونباخ است. در جدول ذیل مقدار آلفای 

کرونباخ جهت بررسی پایایی هر یك از پرسشنامه ها، آورده شده 

 است.
 از پرسشنامه ها یکجهت هر  کرونباخ یآلفا یرمقاد 2جدول

 آلفای کرونباخ تعداد سواالت جامعه آماری

 0,804 22 مشاوران

 0,839 28 پیمانکاران

 0,880 30 کارشناسان استان فارس

 0,901 30 کارشناسان سایر استانها

 گیری نتیجه -5

 یو مرور پژوهش ها یقتحق ینظر یمبان یبه بررسدر این مطالعه 

و  یمپرداخت یآموزش یساختمانها یمساله مقاومساز یرامونگذشته پ

مدارس  یپروژه ها در سازمان نوساز ینا ییبا روند اجرا ییپس از آشنا

سازمان،  یناز خبرگان و کارشناسان ا یو استفاده از نظرات تعداد

. در ادامه کردیم دسته بندیو  ییآن را، شناسا روی یشپ یچالش ها

 یسازمان نوساز یکاران پروژه هااز دست اندر ی، نظرات تعداد

)پیمانکاران ومشاوران وکارشناسان دفاترفنی وناظران مدارس 

 ،شده  ییشناسا یدر رابطه با چالش هاوکارشناسان مقاومسازی(

به دست آمده از  یجقرار گرفت. نتا یلو تحل یهو مورد تجز یجمع آور

ان یرد.باتوجه به نظر خبرگگ یقرار م یپژوهش، مورد بررس ینا

 راهکارهایی را در این رابطه پیشنهاد میگردد.

 یببه ترت یمقاومساز یاجرا یرو یشپ یمشکالت وچالشها عمده ی

 است: یربشرح ز یتاولو

 یتخصص یدم وجود فهرست بهاع 

 یمقاومساز یوناظران جهت اجرا یمانکارانعدم انجام آموزش پ 

 یفن یلتسلط کارشناسان بر مسا  عدم 

 با آموزش وپرورش یهاول یعدم هماهنگ 

 یمانکارانوانتخاب پ یابیمناسب ارز یستمنبود س 

 ینامناسب اعتبارات عمران یصخصت 

از آن  یتصورت گرفته حکا یها یلو تحل یهدر پژوهش حاضر، تجز

یکی از را  یو مال ینقش مسائل بودجه ا ی،دارد که جامعه آمار

 یرمتغ یطاز شرا یتواند ناش یمسئله م یندانند، که ا یم اولویتها

 یدشد جهبود یکسر یزو ن یرسابقه اخ یب یها یتورم و گران ی،اقتصاد

 یصنوع تخص ینباشد. همچن یعمران یدر بخش ها یژهدولت به و

است که سالهاست  یاز پروژه ها مشکل یاعتبار در برخ ینبودجه و تام

بر آن  یز،ن یکنون یطباشد و شرا ی میعمران یدستگاه ها یبانگیرگر

کاره رها  یمهاعتبار به صورت منقطع و ن یصاست.تخص دامن زده

 یریجبران ناپذ یموجب خسارت ها ی،متوال یانشدن پروژه در سال

مساله آموزش  ینگردد. همچن یم یفیتاز نظر ک یژهبه پروژه به و

دست اندر کاران اجرای مقاومسازی از جمله پیمانکاران .کارشناسان 

مورد توجه قرار گرفته، هنوز  ی،دولت در ادارات  یرااز آنجا که اخ فنی 

 دارد. یفاتیو تشر صوریحالت  یشترنکرده و و ب یداپ یمناسب یگاهجا

در مورد سازمان را  یریتحاضر نقش عوامل مربوط به مد تحقیق

هماهنگی با بهره بردار جهت استفاده از ساختمانهای آموزشی وتدوین 

وروشهای اجرایی فهرست بهای تخصصی خاص کارهای مقاومسازی 

 است. آن را نیز جزو اولویتهای اولیه در مشکالت موجود بحساب آورده

مناسب جهت انتخاب  یستمس یك یریو به کارگ یجادا

است  یاز جمله موارد یمانکارواعطای رتبه مقاومسازی به پیمانکارانپ

 یقاتقرار گرفته و در تحق یقتحق ینکه مورد توافق اکثر خبرگان در ا

 پروژه و لزوم دقت در انتخاب آنان، یبه نقش عوامل مجر زین یقبل

 ت.شده اس یدتاک

 مراجع -6
 یقات(. مرکز تحق1384(. )2800ساختمان ها در برابر زلزله )استاندارد ینامه طراح یینآ [1]

 ساختمان و مسکن

  یرانا، تهران، "1389زاده  یگزارش مهد"مدارس کشور   یزتجه توسعه و و یسازمان نوساز [2]

 یقاتمرکز تحق"ساختمان یلرزه ا یومقاومساز یبهساز",1379,ی,عباسعلیمیتسن [3]

 ساختمان ومسکن,تهران

مراحل  ینواقص متداول در گزارشها ی(. واکاو1392. )یمچتب ین،نادر پور، محمدنادر و شابد [4]

 مدارس کشور یساختمانها یمختلف مقاومساز

مدارس شهر اصفهان  کییزیف یفضا یتوضع ی(. بررس1385. )یحسنعل ی،نصرآباد یاربخت [5]

 یمدارس. دو ماهنامه علم یزتوسعه و تجه ی،سازمان نوساز یبا توجه به استانداردها

 21دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، شماره یپژوهش

دانش آموزان  یدگاه(. د1390احمد. ) ی،فرح و عابد یب،حب یه،مرض یدهس یان،طبائ [6]

 یفیتبهبود ک یو راهها یآموزش یمطلوب و نامطلوب نسبت به رنگ فضا یها یرستاندب

 38شماره ی،آموزش یها ی. فصلنامه نوآوریلیتحص یفضا

 انتشارات آزاده,تهران,ایران"(. اصول مقاومسازی ساختمانها1384تنکابنی پور، سید مهدی. ) [7]

 یرفتار لرزه ا یبهساز یبر الگوها ی، مرور1391خواه، سوما و محمدصائب قجر،  یهتک [8]

مشهد، موسسه آموزش  یدار،عمران و توسعه پا یمل یشهما ی،و خشت ییمدارس با مصالح بنا

 خاوران، یعال

دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان های  ",1385,یارهامع ینوتدو یمعاونت امورفن [9]

 یرانکشور,تهران,ا یزیوبرنامه ر یریت,سازمان مد364شماره یهنشر"موجود

 یلرزه ا یفهرست خدمات مطالعات بهساز",1385,یارهامع ینوتدو یمعاونت امورفن [10]

 یزیوبرنامه ر یریت,سازمان مد251شماره یهاول ,نشر یدنظرتجد"موجود یساختمانها

    یرانکشور,تهران,ا

راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه  ",1385,یارهامع ینوتدو یمعاونت امورفن [11]

 یرانکشور,تهران,ا یزیوبرنامه ر یریتمد ,سازمان390شماره یه,نشر"های بهسازی لرزه ای 

، مقاوم سازی ساختمانهای بتن مسلح، اولین 1381ثنایی، پروفسور ابراهیم و بهزاد عبدی،   [12]

کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها، تهران، دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیك تهران(، 

 عمران،

، روش های مقاوم  1387   ،طایفی نصرآبادی، عباسعلی و محمد حسین رشیدی مهرآبادی [13]

 سازی و بهسازی سازه های بنایی و خشتی در برابر زلزله ، مجله مهندسی عمران 

الیل دضهیابی رعاو سی ربر،   1391،  مهندسی فناوران نواندیش ماد   مشاوره  شرکت  [14]

    نستادکرن ستاارس امدزی کل نوسادر اداره   هاوژهتأخیر پر

 یو بهساز یریپذ یب، آس1388 یرالدین،خ یو عل یفثق ینصفاخواه، سروش؛ محمدحس [15]

روستا،  یمسکن و توسعه کالبد یکنفرانس مل ینموجود، اول ییبنا یساختمانها یلرزه ا

 و بلوچستان  یستانزاهدان، دانشگاه س

هزینه جهت -، ارائه مدل سود1388پورقاسمیان، ناصر؛ عبداهلل حسینی و اسرافیل کسرایی،  [16]

ارزیابی اقتصادی پروژههای بهسازی لرزه ای در ساختمانهای موجود، اولین کنفرانس ملی 

 مهندسی و مدیریت زیر ساختها، تهران، دانشگاه تهران 

 ی،با مصالح بنائ یساختمان ها یا لرزه ی، بهساز1390 ینی،ام ینسالخورده، ساالر و حس [17]

 ینماندگار، خم یو حفظ بناها یمقاوم ساز یمل یشهما ینچهارم

، ارزیابی مقاومسازی ساختمانهای 1389خانزادی، مصطفی و سهیل موسوی خونساری،  [18]

مراتبی، اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیك،  موجود با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله

 سسه آموزش عالی پردیسان، بابلسر، مو

، بهسازی لرزه ای سازه های با مصالح بنایی درایران و بررسی 1389محمدپورلیما، مهدی،  [19]

مشکالت اجرایی و ارائه راه حل آنها، سومین همایش مقاوم سازی و مدیریت شهری، خمین، 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین
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نامه ها و دستورالعمل های بهسازی لرزه ، مروری بر آیین 1385بهشتی اول، سید بهرام،  [20]

ای ساختمانهای موجود و مقایسه کیفی آنها با دستورالعمل بهسازی ایران، دومین کنفرانس 

روژه های  بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی، تهران، شرکت 

 مقاومسازی وتخریب بازسازی کشور

 یو کاربرد مواد مرکب در مهندس یالرزه یبهساز یمبان ،1388 صالح وتوکلی زاده، یعقوبی، [21]

 عمران.

. یدر علوم رفتار یقتحق ی(. روش ها1376الهه. ) ی،سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجاز [22]

 نشر آگه

: یریتدر مد یپژوهش کم ی(. روش شناس1388. )یمهد یدس ی،فرد، حسن و الوان ییدانا [23]
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