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 مقدمه
مهم ترین اصول سیاست گذاري و برنامه ریزي در دنیاي جدید، ایجاد زمینه هاي الزم براي مشارکت و  یکی از 

اثرگذاري گروه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع در فرایند توسعه است. بررسی هاي علمی و مرور تجربیات 
 امعی در فرایند سیاست گذاري وکشورها و نهادها، به ویژه در کشورهاي در حال توسعه حاکی از آن است که جو

برنامه ریزي موفق بوده اند که از تمرکزگرایی و اتخاذ تصمیمات به صورت یک طرفه (از باال به پایین) اجتناب کرده و  
 کوشیده اند گروه ها و طبقات اجتماعی و اقتصادي را در سیاست گذاري و برنامه ریزي دخیل نمایند. آخرین 

ته هاي پژوهش هاي علمی موید این معنا است که نهادهاي متمرکز، ظرفیت به مراتب کمتري نظریه هاي توسعه و یاف
براي نیل به توسعه و تحقق اهداف مدنظر دارند. در واقع می توان گفت بدون حضور و مشارکت گروه هاي متأثر از 

و مناسب اهداف و دستیابی به چشم فرایند توسعه و یا اثرگذار بر اجراي سیاست ها و برنامه ها، امکان تحقق مطلوب 
» مشارکت محور بودن«اندازهاي مورد نظر، بسیار ضعیف بوده و تقریبا غیرممکن است. بر این مبنا صاحب نظران  بر 

 فرایند توسعه و سیاست گذاري و برنامه ریزي تأکید دارند.

 آموزش فنی و حرفه اي کشور  گزارش حاضر؛ دومین گزارش نظر خواهی از کارکنان، مربیان و مدیران سازمان
 اولین نظر خواهی بر مبناي مفاد پیوست حکم ابالغ شده از سوي  در خصوص مسائل مهم و راهکارهاي آن است.

 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به منظور تحقق اهداف و سیاست هاي کلی تعیین شده، صورت پذیرفت. 

م، از متن شرایط سازمان در مقطع زمانی تهیه گزارش انتخاب شده است. از موضوعات مورد نظر براي نظرخواهی دو
 طرفی با توجه به شرایط عمومی کشور و مسائل و تنگناهاي مالی الزم بود تدابیري براي صرفه جویی و مدیریت

 ر گرفتند.هزینه ها در نظر گرفته شود. بر همین اساس سؤاالت زیر، به عنوان محورهاي اصلی این نظر خواهی قرا

 سازمان چیست؟ در ها هزینه مدیریت و جویی صرفه براي بینانه  واقع و عملیاتی راهکارهاي و پیشنهادات -

 و اداري هاي روال در توان می را تغییراتی چه کل، ادارات و سازمان در مراجعین به تر مطلوب خدمات ارائه براي -
 کرد؟ اعمال خدمات این ارائه براي شده طراحی فرآیندهاي

 چیست؟ سازمان درآمدهاي افزایش براي شما بینانه واقع و عملیاتی راهکارهاي و پیشنهادات -

 بخش آموزش هاي بین افزایی هم و اي حرفه و فنی آموزش هاي ارائه در خصوصی بخش مؤثرترِ نقش ایفاي براي -
 دارید؟ پیشنهاداتی چه دولتی و خصوصی

در ادامه  به گزارش راهکارهاي پیشنهادي ارائه شده توسط همکاران سازمان، نگرش ها و دیدگاه هاي کالن در      
 رابطه با پرسش هاي نظرسنجی پرداخته می شود. 

با توکل به قادر متعادل و همراهی همکاران متخصص و ». عبور می کنیم«با این امید که ما مثل همیشه از مشکالت      
 ر سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور. دلسوزم د

 ان شاء ا...                                                                                                                                

 سلیمان پاك سرشت                                                      

 1397اسفند ماه                                                          
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 و مدیریت جوئی صرفه براي بینانه  واقع و عملیاتی و راهکارهاي : پیشنهاداتپرسش اول

 سازمان در ها هزینه

 

 مقدمه

سرمایه هاي اقتصادي و منابع مالی از جمله مهم ترین موضوعات و شاخص ها در حوزه توسعه محسوب می شوند. 
تقریبا همه کشورها، جوامع، نهادها و افراد حقیقی و حقوقی به دنبال افزایش منابع مالی و اقتصادي بوده و یکی از 

. در اهمیت استوناگون، جذب سرمایه ها و منابع مالی راهکارهاي توسعه، پیشرفت و پیشی گرفتن از رقبا در سطوح گ
منابع مالی و اقتصادي در توسعه پایدار اقتصادي همین بس که بسیاري از نظریات توسعه، یکی از شاخص هاي مهم و 
اصلی و مراحل گذار به توسعه یافتگی اقتصادي را افزایش سرمایه هاي اقتصادي و رشد شاخص ها در حوزه منابع مالی 

کشورهاي در حال توسعه که با مسائل زیادي مواجه بوده و باید کوشش کرد ده اند. این موضوع به ویژه براي کرنوان ع
تا با غلبه بر این معضالت و تغییر وضعیت، به توسعه یافتگی گذار نمایند، از اهمیت به مراتب بیشتري برخوردار است. 

ادهاي دولتی و حاکمیتی در رده ها و سطوح مختلف به این موضوع تقریبا تمامی مدیران و مسئوالن دستگاه ها و نه
اذعان کرده و در سخنان خود از کمبود منابع مالی به عنوان یکی از موانع جدي و چالش هاي بزرگ در مسیر دستیابی به 

موضوع و اهداف مدنظر یاد می نمایند. حتی رئیس جمهور در مقدمه پیوست احکام وزرا در دولت دوازدهم به این 
 محدودیت منابع اشاره داشته است.

بی توجهی نسبت به اهمیت آموزش و تربیت نیروي انسانی متخصص و کارآمد و توسعه منابع و نیروي انسانی در 
 کشورهاي در حال توسعه همانند ایران، سبب می شود محدودیت ها و کمبود منابع مالی در نهادهایی همانند سازمان

فنی و حرفه اي که از جمله مهم ترین دستگاه هاي آموزشی در تربیت نیروي انسانی براي بازار کار محسوب  آموزش
می شوند، بیشتر از سایر نهادها و دستگاه ها، به چشم آمده و این سازمان همانند دیگر نهادها و سازمان هاي آموزشی 

منابع مالی و اقتصادي به صورت جدي روبرو باشد. بر مبناي  در ایران، با وجود اهداف مهم و وظیفه اي خطیر، با کمبود
ه صرفه جویی در منابع از نیروها و کارکنان سازمان به مسئل و نظرخواهیشرایط و وضعیت موجود، اول پرسش 

وش به اهداف و انجام امور از مسیرها و با در نظر گرفتن ر نیل ،است. در واقع مسئله اصلی در این میان اختصاص یافته
کمترین هزینه ها و بار مالی را به سازمان تحمیل نماید. مهم ترین پیشنهادات مطروحه از سوي نیروها،  که استهایی 

   است:قرار این کارکنان و مربیان سازمان براي صرفه جویی در منابع مالی و هزینه ها به 

 وندهاي اداري، سازمانی و ساختاريبهره گیري از سیستم هاي الکترونیکی و هوشمند در تمامی فرایندها و ر

. در استبهره گیري از توانمندي ها وامکانات الکترونیکی از جمله مهم ترین پیشنهادات در حوزه هاي گوناگون 
 ات ارائه شده،پیشنهاد ،واقع این موضوع به شدت مورد تاکید پیشنهاد دهندگان بوده است. بر مبناي حوزه هاي مختلف

 شکل دسته بندي می شوند؛به این  در پاسخ به پرسش اول
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 منابع مدیریت و مهارت آموزش، ارزشیابی پایش و بهره گیري از سامانه هوشمند مهندسی نظارت، کنترل، تحلیل-1
 استراتژیک و اصلی اهداف با منطبق گذاري هدف از انسانی: بر مبناي این پیشنهاد، تالش می شود تا پس و مالی

 و ) کارآموز ( مخاطب اصلی و فرعی هاي برنامه تمام در و شده ریزي برنامه مدنظر اهداف تحقق براي سازمان،
 پژوهش و سنجش پشتیبانی، آموزش، فاکتورهاي و عوامل سایر و شده داده قرار اصلی محور بعنوان آموزشی استاندارد

 نحوه و خروجی هاي درگاه اطالعاتی، بانک جداول، ها داده بین روابط و گردیده تعریف نیاز مورد هاي داده بعنوان
 .است شده تعریف وظایف با منطبق سازمان مختلف هاي حوزه کارشناسان دستیابی میزان و اطالعات از استفاده

سازمان در  انسانی مالی، سخت افزاري و منابع کلیه شودسازمان اجراي این طرح سبب می  هاي از منظر نیروي
 و آموزش همراهی مسیر در انحراف و خطا درصد کمترین با و سیستمی و هوشمند صورته ب حوزه هاي مختلف

 .گیرد قرار موثر آموزي مهارت

 کنترل، هوشمند و قدرتمند سامانه یک از سازمان شدن مند بهره صورت در پیشنهاد دهندگان در این باره می گویند:
 در آموزي؛ می توان مهارت چرخه فاکتورهاي و عوامل کلیه فعالیت و بکارگیري، مشارکت با پایش و تحلیل نظارت،
 سازمان راهبري و ها گیري تصمیم در را مدیران باکیفیت، خدمات موثر و آموزي مهارت ارائه عالیه، اهداف راستاي

 اي، حرفه و فنی آموزش سازمان در الکترونیک دولت طرح کامل اجراي ضمن می تواند مذکور طرح نمود. اجراي یاري
 .نماید تبدیل سازمان مدیران قدرتمند و هوشمند بازوان و جامع پورتالی به را سازمانآموزش  پورتال

برگزاري دوره هاي آموزشی(آموزشی مربیان و کارآموزان به صورت مجازي): بر مبناي این پیشنهاد برگزاري  -2
ابطه با مربیان مورد تاکید د. این موضوع به ویژه در رشودوره هاي مجازي سبب صرفه جویی در هزینه هاي سازمان می 

ی مانند یدهندگان، به صورت ساالنه و با در نظر گرفتن هزینه ها دپیشنهاد دهندگان است. بنا به ادعاي یکی از پیشنها
بیست  حدود به آموزش حضوري، آموزش مجازي سبب رفت و آمد، اسکان و حق ماموریت و دیگر هزینه هاي مربوط

  .شودمیلیارد صرفه جویی می 

که  استهمچنین برگزاري دوره هاي مهارت آموزي و کارگاه هاي مجازي از دیگر پیشنهادات در این بخش 
 امور را به دنبال دارد. انجام يباال سرعت و مکان و زمان ها، هزینه در جویی مانند صرفه یپیامدهای

زمون آاز منظر پیشنهاد دهندگان برگزاري : و الکترونیک به صورت آنالین و عملی برگزاري آزمون هاي تئوري -3
ها به صورت کتبی و سنتی هزینه هاي باالي کاغذ و چاپ برگه هاي امتحانی را در پی دارد که با برگزاري آزمون هاي 

همچنین آزمون هاي عملی برخی رشته ها مانند  تئوري به صورت آنالین، می توان از این هزینه ها جلوگیري نمود.
 آنالین و الکترونیک برگزار نمود.حسابداري را می توان به صورت رایانه و یا 

روکراتیک به صورت الکترونیک: انجام تمام فرایندهاي اداري مانند ابالغ ها، نامه نگاري ها وانجام امور اداري و ب -4
و غیره...، حفظ و ذخیره سازي داده ها واطالعات کامال به صورت الکترونیک انجام شده و کاغذ از فرایندهاي اداري 

 20 حدود که الکترونیکی هاي تکار صدور یکی از مهم ترین مصادیق در این حوزه، پیشنهاد براي. شودحذف 
 این از تر مطلوب و تر هزینه کم خیلی دهندگان معتقدند این روش پیشنهاد .استشارژ دارند،  آن امکان  در گواهینامه
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 فرد که است برخوردار مزایا این از الکترونیکی هاي کارت .شود صادر جدا گواهینامه ،ها حرفه تک تک براي که است
ضمن صرفه جویی  شده، درج کارت بر روي که خود شناسایی شماره با تواند دنیا، می حتی یا کشور از اي گوشه هر در

  کند. پیدا دسترسی هایش گواهینامه تمام به در زمان و هزینه

برگزاري جلسات و سمینارها و همایش ها به صورت مجازي و آنالین: همایش ها و سمینارها از جمله برنامه  -5
تمامی سازمان ها و نهادها محسوب می شوند. بر این مبنا برخی از نیروهاي سازمان برگزاري جلسات  هاي هزینه بر در

 و همایش هاي مجازي و آنالین را پیشنهاد داده اند.

 

 افزایش بهره وري در سازمان از طریق افزایش کیفیت و اصالح نحوه ارائه آموزش ها

سوي نیروهاي سازمان، افزایش بهره وري در سازمان از طریق اصالح  یکی از مهم ترین و پرتکرارترین پیشنهادات از
 است:فرایندها و روندهاي آموزشی بوده است. مهم ترین مصادیق این تغییرات به قرار زیر 

 سازمان، کارکنان و مربیان منظر غیرضروري: از هاي کارگاه تعطیلی و بازده کم و کوچک هاي کارگاه تجمیع -1
 منابع رفت هدر سبب تنها بازده، کم و غیرضروري هاي کارگاه و داشته کمی متقاضیان که کوچک هاي کارگاه وجود

 را بازده کم هاي کارگاه تعطیلی و کوچک شهرهاي در ویژه به ها کارگاه تجمیع پیشنهاد ایشان مبنا این بر. شود می
 هاي فعالیت توسعه و گسترش و دارند آموزشی توانو  ظرفیت درصد 50  زیر که مراکزي تعطیلی. اند نموده مطرح
 .است حوزه این در پیشنهادات دیگر جمله از مناطق، این در خصوصی بخش

 بسیاري در مرکز افتتاح که اند نموده طرح را موضوع این پیشنهاددهندگان از : برخی سازمان مراکز تعداد کاهش -2
 پی در سازمان براي را اضافی انسانی نیروي و بناها به مربوط هاي هزینه تحمیل تنها و بوده غیرضروري ها شهرستان از

 صدق دارند، قرار بزرگ شهرهاي مجاورت در که جمعیتی کم و کوچک شهرهاي با رابطه در ویژه به موضوع این. دارد
 .نماید می

 مدیران و کارکنان باره این غیرکاربردي: در هاي آموزش حذف و ها کارگاه استانداردسازي و نمودن روز به -3
 در جویی صرفه سبب غیرکاربردي و نامناسب هاي آموزش حذف و ها آموزش استانداردسازي که دارند اعتقاد سازمان

 بنزینی سواري اتومبیلهاي تعمیرکار دوره مثال عنوان به: دهد می توضیح مربیان از یکی باره این در. شود می ها هزینه
 در آنچنانی کاربرد عمال و دارد و داشته وجود سازمان در که است متمادي سالیان دارد، آموزش ساعت 720 که 2 درجه

 .رود می انحصار و شدن تخصصی سوي به خودرو تعمیرات بازار اینکه چه ندارد، بازار مهارتی نیازهاي رفع

 سبب کار واقعی محیط در موزشآ معتقدند سازمان کارکنان و کار: مربیان واقعی محیط در ها آموزش برگزاري-4
 ها کارگاه مصرفی مواد هزینه تومان میلیاردها سالیانه. دشو می ها کارگاه مصرفی مواد بخش در ویژه به ها هزینه کاهش

 .شود جلوگیري هنگفت هزینه این از تا شود می سبب اقدام این و شود می
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 در حوزه مواد مصرفی کارگاه ها و نظارت بر هزینه ها و خریدهاي سازمان ، نگاهداريمدیریت، کارشناسی

سازمان، فرایند  درکه فرایند مربوط به خرید کاالها و لوازم  هستندسازمان بر این باور  برخی از مدیران و کارکنان
 در هزینه دهندگان معتقدند مدیریت رفت منابع می باشیم. در این باره پیشنهاد مناسب و مطلوبی نبوده و شاهد هدر

 از بر مبناي این اظهارات، یکی ندارند. هزینه مدیریت به اعتقادي عمل در کل مدیران وجود ندارد.استان ها  سطح
شامل یک فرایند علمی و دقیق  شده، کارشناسی اگر یا و شود نمی کارشناسی خریدها که است این عمده مشکالت

 دهندگان معتقدند اگر وه از پیشنهاداین گر صورت گرفته است. گیري تصمیم ،فرد ذهنیات بر تکیه با صرفا نبوده و
 گیرد صورت قانونی برخورد باشند که جایگاهی هر در خاطیان با و باشد داشته وجود ها هزینه روي بر دقیقی نظارت

 بود. امیدوار موضوع مدیریت هزینه ها به می توان

که هزینه هاي انبارداري و نگاه  استمعضل دیگر در این حوزه نحوه تامین مواد اولیه کارگاه ها و نیازهاي مربیان 
 شود می خواسته مربیان از و شود می داده سال اول در مصرفی مواد هاي هزینه حاضر حال . درشودداري را شامل می 

 . است اشتباه کامال روش از منظر مربیان این که نمایند خریداري روز 3 تا 2 ظرف در را خود سال مصرفی یک مواد تا

و ارائه گزارش از سوي مراکز، شهرستان ها و  رگردانی متمرکز و بازدیدهاي جدیددر این حوزه انباپیشنهاد دیگر 
. بر این مبنا می توان مواد غیرضروري در هر منطقه را تشخیص و به مناطق و مراکز استاستان ها از موجودي هاي انبار 

 دیگر منتقل نمود.

 

 صرفه جویی در مصرف انرژياجراي راهکارهاي 

در کارگاه ها مربوط است. از  به ویژه برق خش مهمی از پیشنهادها به صرفه جویی در هزینه هاي انرژي مصرفیب
دهندگان که نیروهاي درگیر در محیط اداري و کارگاهی سازمان بوده و به طور کامل با فرایندها و روندها  منظر پیشنهاد

شان راهکارهاي زیر را براي تعدیل نمودن . ایاستسیار باال ، مصرف انرژي و هزینه هاي آن باستدر این نهاد آشنا 
  وضعیت موجود در حوزه مصرف انرژي پیشنهاد نموده اند.

برنامه ریزي براي نحوه و میزان حضور مربیان در کارگاه ها، دوره ها و ساعات آموزشی: از منظر پیشنهاد -1 
دهندگان می توان با برنامه ریزي و سیاست گذاري مطلوب و مناسب، نحوه و میزان حضور مربیان در کارگاه ها و مدت 

در واقع در اینجا هدف افزایش بهره وري از زمان و دوره هاي آموزشی را بدون آسیب به کیفیت آموزش کاهش داد. 
 .استمدت دوره ها و ساعات آموزشی و حضور مربیان 

انتخاب سیستم هاي سرمایشی و گرمایشی مناسب و نگاهداري مطلوب آنها: یکی از مربیان در مناطق جنوبی در  -2
بسیار  اي پنجره گازي کولرهاي از باال شرجی و شدید گرماي دلیل به ما مرکز این باره چنین توضیح می دهد: در

 سرمایش اصال و می کنند مصرف برق فقط معموال و دارند سال 50 باالي عمري ها کولر این که شود می استفاده
 دهیم. کاهش را برق مصرف ایستاده هاي اسپیلت با ها کولر این نمودن جایگزین با توان می حالی که در. ندارند مناسبی
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 مخصوصا انرژي روزانه مصارف مصرف در مراکز و کارگاه ها: بر مبناي این پیشنهاد، سازمان پایش پایش میزان -3
 در روزانه به صورت کنتور هاي شماره ثبت طریق از را دنبال می نماید. این فرایند مراکز گاز در و برق ، آب حوزه در
 تناسب و قبل سال هاي جداول با مقایسه و زمانی هاي بازه در مصرف تغییرات رمنُ استخراج سپس و مشخص نوبت دو

 انرژي صورت می پذیرد. رفت هدر مدیریت در نتایج از استفاده و فصول به توجه با مصرف

برنامه ریزي براي بهره گیري از انرژي خورشیدي: بر مبناي این پیشنهاد، سازمان باید امکانات و شرایط الزم را  -4
 برنامه د.کنبه لحاظ سخت افزاري فراهم نموده و در مراکز گوناگون از منبع انرژي خورشید براي تامین برق استفاده 

 مراکز تمام بالاستفاده فضاهاي و بام در پشت برق کننده لیدتو خورشیدي سلول هاي بکارگیري و نصب براي ریزي
 قرارداد و انعقاد بوده خورشیدي انرژي از برداري بهره مستعد که کشور جنوبی و مرکزي استان هاي پشتیبانی و آموزشی

 .استمورد بحث در این حوزه  اتمهم ترین موضوع آموزشی و مراکز کل ادارات تجهیز جهت نو هاي انرژي سازمان با

رعایت  استانداردسازي بناها و ساختمان هاي مربوط به سازمان: از جمله مهم ترین دالیل هدررفت انرژي عدم -5
 پنجره و در مناسب بندي عایق. در این حوزه پیشنهاداتی مانند استاصول و معیارهاي مربوط به استاندارد سازي بناها 

یکپارچه  جداره پیشنهاد شده است. یکی از مهم ترین پیشنهادات دیگر در این حوزه دو هاي وپنجره در از استفاده و ها
 وسایل مصرف در می توان اداري محوطه بندي پارتیش بر مبناي این پیشنهاد با .است سازي محیط هاي اداري

 8 حداقل گرمسیر مناطق در گرما فصل که نکته این به نظر. نمود جویی صرفه سرمایشی و گرمایشی و مصرف انرژي
، این پیشنهاد کاربردي ویژه براي استشده و هزینه هاي مربوط به مصرف انرژي در این مناطق باال  شامل را سال از ماه

 این مناطق دارد.

صرفه جویی در مصرف آب در مراکز: یکی از پیشنهادات صرفه جویی در مصرف آب در مراکز به ویژه در  -6
ري از فضاهاي سبز بوده است. بر مبناي این پیشنهادات، کاشت درخت به جاي گل، چمن و سبزه که حوزه نگاهدا

 استفاده از سیستم هاي تصفیه آب و فاضالب و بهره گیري از آب هاي خاکستري، ،مصرف آب به مراتب کمتري دارد
 آبیاري سیستم از استفاده شود و می آب رفت هدر باعث که شیرآالت و ها، اتصاالت فرسوده، لوله هاي سیستم تعویض

 .استمهم ترین پیشنهادات در این حوزه  سبز فضاي و گیاهان رشد براي اي قطره

 

 بهره گیري از ظرفیت هاي بخش خصوصی 

 از جمله مهم ترین راهکارها و موضوعات مدنظر نیروهاي سازمان، استفاده از ظرفیت ها و توانمندي هاي بخش
خصوصی و واگذاري امور و وظایف سازمان به فعاالن غیردولتی و مشارکت صاحبان سرمایه، ذینفعان و جامعه مدنی در 

مطرح انجام وظایف سازمان است. ایشان موارد زیر را به عنوان مهم ترین مصادیق براي دستیابی به اهداف مطروحه 
 نموده اند؛
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 پیشنهادشاگردي: -مان در آموزش و بهره گیري از روش هاي استادتوسعه نقش نیرو و متخصصان بیرون از ساز -1
دهندگان بهره گیري از ظرفیت هاي بخش خصوصی و روش هاي سنتی مانند آموزش هاي استاد شاگردي را از جمله 

ز راهکارهاي مناسب و مطلوب براي صرفه جویی در هزینه ها می دانند. بر مبناي این موضوع به ویژه در مناطقی که ا
، این روش سبب رونق آموزش ها شده و در هزینه هایی مانند ساخت و تجهیز استدارا بودن برخی کارگاه ها محروم 

 کلی طور به حتی برخی از ایشان معتقدند که باید  کارگاه ها و مواد اولیه مصرفی براي آموزش صرفه جویی می شود.
 باشد. داشته را نظارت نقش فقط سازمان و نموده اگذارو آزاد آموزشگاه هاي و خصوصی بخش به را آموزش اجراي

از جمله دیگر پیشنهادات در این حوزه، استفاده استفاده از ظرفیت هاي بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل:  -2
 . بر اساس این پیشنهاداستاز ظرفیت هاي بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل به جاي نگاهداري وسائل نقلیه 

جاي  به قرارداد با بخش خصوصی براي حمل و نقل عقد و ادارات و مراکز روساي شخصی براي خودروهاي از استفاده
 ماموریت هزینه و نگهداري، تعمیر هزینه توجهی قابل میزان دولتی سبب می شود تا سازمان به خودروهاي نگاهداري

 شده تمام قیمت میزان از کمتر قراردادها گونه مبلغ این دهندگان، میزان طبق اظهارات پیشنهادگان را کاهش دهد. رانند
 .است دولتی خودرو هاي هزینه

 ها هزینه در آموزش متقاضیان مشارکت -3

 از بخشی در مهارت آموزان مشارکت و رایگان وضعیت از سازمان هاي آموزش شدن خارج پیشنهادات جمله از
 هاي هزینه با ها آموزش در ویژه به موضوع این. است اولیه مواد و شخصی تجهیزات همانند هایی بخش در ها هزینه

 توسط آموزش براي اولیه مواد تامین حوزه این در دیگر پیشنهاد همچنین. است بوده دهندگان پیشنهاد نظر مورد باال
 به مربوط هاي هزینه و اولیه مواد مصرف میزان در جویی صرفه سبب موضوع این پیشنهاد این طبق بر. است کارآموزان

 .شود می آنها تامین

 

 ساماندهی و توسعه منابع انسانی

دهندگان به عنوان یکی از عوامل اصلی  توسعه منابع انسانی از جمله موضوعات جدي بوده که از سوي پیشنهاد
 :استصرفه جویی و کاهش هزینه ها مطرح شده است. موارد مورد اشاره در این حوزه به قرار زیر 

دهندگان معتقدند  برخی از پیشنهادتعداد نیروي انسانی در صورت لزوم: بازتعریف چارت هاي سازمانی و کاهش -1
رفت منابع می  که سازمان از وجود تعداد باالي نیروي انسانی آسیب دیده و این موضوع سبب افزایش هزینه ها و هدر

از جمله دیگر پیشنهادات حذف پست  .استهادات مطروحه ساماندهی چارت هاي سازمانی از پیشن د. بر این مبنا بازشو
 کل ادارات که در این استهاي غیرضروري و ایجاد پست هاي ضروري است. به عنوان نمونه یکی از پیشنهادات 

 هاي فناوري کارشناس پست وجود دارد و در نتیجه وجود ماشینی خدمات کارشناس پست ،اي حرفه و فنی آموزش
 در آماري اطالعات آوري جمع جهت ادارات در آمار کارشناس وجود ضرورت به بنا همچنین. تنیس ضروري آموزشی
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 دهی گزارش و امور در تسهیل جهت آموزشی فناورهاي کارشناس پست جاي به توان می فعالیتی مختلف هاي زمینه
 .شود ایجاد آمار کارشناس پست موقع، به و دقیق

انجام امور پشتیبانی در سازمان توسط نیروهاي سازمان: با وجود حضور جمعیت متخصص در زمینه هاي  -2
د. کنگوناگون، سازمان در رابطه با پشتیبانی از منابع و سرمایه هاي این نهاد، به بخش هاي خارج از سازمان رجوع می 

در منابع مالی سازمان صرفه جویی نمود. پشتیبانی از  در این باره می توان از توانمندي نیروهاي داخلی بهره برد و
 .استسیستم هاي نرم افزاري و الکترونیک از جمله مهم ترین این حوزه ها 

پرداخت اضافه کاري و پاداش بر مبناي کیفیت و کارآمدي نیروها: مربیان و کارکنان سازمان معتقدند برنامه ریزي -3
ت و اثر بخشی به جاي در نظر گرفتن کمیت و مدت حضور در مراکز و کارگاه ها، براي انجام پرداخت ها بر مبناي کیفی

 د.شوسبب افزایش بهره وري و صرفه جویی در منابع مالی می 

افزایش سطح علمی و توانمندي هاي مربیان: گروهی از نیروهاي سازمان معتقدند، مربیان انگیزه هاي الزم براي  -4
ملی خود را به دلیل معضالت مالی از دست داده اند. برخی نیز که از توانمندي باالیی افزایش توانمندي هاي علمی و ع

افت نموده است. این گروه از  بوده و برخوردارند، قصد انتقال از سازمان را دارند. بر این مبنا بهره وري در سازمان پایین
یان به گذراندن دوره هاي آموزشی در بو الزام مر دهندگان معتقدند افزایش بهره وري از طریق افزایش توانمندي پیشنهاد

. همچنین آموزش کارکنان اداري سازمان استمان طول سال، از جمله مهم ترین راهکارهاي صرفه جویی در ساز
 پیشنهاد دیگر در این حوزه به شمار می آید.

فی در ظکه، ساعات کار موکاهش ساعات اداري کار: برخی از پیشنهاد دهندگان به این موضوع پرداخته اند  -5
سازمان زیاد بوده و می توان با یک برنامه ریزي درست، این ساعات را با حفظ کارکردها، کاهش داد. براین مبنا می توان 

صرفه جویی نمود. کاهش ساعات کاري مربیان و کارکنان، صرفه جویی در مصرف انرژي را  نیز در منابع مالی سازمان
 پژوهشی همچنین و 12:30 ساعت در مربیان خروج طرح رین پیشنهادها در این بخش، اجرايمهم ت نیز در پی دارد.

دهندگان معتقدند با اجراي این طرح  پیشنهاد .است، )است کارآموز بدون روز این همیشه که(پنجشنبه روز کردن اعالم
 .شود می کاسته ها کارگاه در کشور مربیان مفید غیر حضور از ساعت 16 حدود ها،

تشکیل کارگروه هاي پژوهشی از نیروهاي سازمان در هر استان و واگذاري طرح ها به این کارگروه: با توجه به  -6
 در ارشد کارشناسی و دکتري التحصیالن فارغ مالحظه قابل ظرفیت هاي باالي سازمان در حوزه منابع انسانی و افزایش

بر مبناي این پیشنهاد تنها . است نشده استفاده آن از اکنونت که شده ایجاد مناسبی پژوهشی ظرفیت سازمان، مربیان
 با که می توان است دولت کارمند عنوان به مربی با مالی قرارداد عقد امکان عدم دارد، وجود رویکرد این در که مشکلی
 از منظر پیشنهاد دهندگان، .آن را حل نمود تدریس، غیرموظفی و اداري ساعات در پژوهش انجام و این قانون حذف
 که سازمانی برون مجریان با مقایسه در طرح ها بیشتر اثربخشی موجب آنها، تعهد و سازمانی فرهنگ با مربیان آشنایی
 .شد خواهد دارند، پژوهش به زایی درآمد نگاه عمدتا
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بهره گیري از ظرفیت نیروهاي انسانی بیرون از سازمان: تالش در جهت بهره مندي از ظرفیت هاي نیروهاي  -7
. استانسانی برون سازمانی در جهت افزایش بهره وري از جمله مهم ترین پیشنهادات در حوزه توسعه منابع انسانی 

 در دکتري مقاطع دانشجویان از استفاده طریق از شیآموز دستیار نظام سازي مهم ترین پیشنهادات در این حوزه فعال
 .استتخصصی  تدریس براي کار بازار در فعال مدرسین از استفاده نامه آیین مربی و تدوین جایگاه در مراکز

 

  و مدیریت سازمان برنامه ریزي ، سیاست گذاري،بازنگري در فرایندها و روندهاي

اصالح نگرش ها و بازنگري در فرایندها و روندهاي برنامه ریزي هاي آموزشی، مالی و توسعه منابع انسانی از جمله 
 عبارتند از: موارد مورد اشاره در این بخش. موضوعات استمهم ترین پیشنهادات مربیان و کارکنان سازمان 

 شامل است سیستمی سیگما شش منابع: تکنیکاستفاده از رویکرد شش سیگما در برنامه ریزي و تخصیص -1
 به منابع و تخصیص ها آن مقایسه و تحلیل فرایندها، بر تمرکز براي مستمر بهبود ابزارهاي و ها تکنیک از اي مجموعه

 عملیاتی هاي پروژه اجراي و زاید هاي هزینه شناسایی اتخاذ این رویکرد سبب .است بیشتر توجه نیازمند که فرایندهایی
 سود رشد مشتري، رضایت افزایش ها، هزینه استراتژیک کاهش بازار، سهم افزایش چون و اهدافی گردیده نامناسب

 در پی دارد. را مالی وضعیت بهبود و نهایی

مبناي دیدگاه این گروه از نیروهاي سازمان، بخش مهمی از  برنامه ریزي آموزشی بر مبناي رویکرد نیازمحور: بر -2
ارائه شده در این نهاد، چندان مطلوب و متناسب با بازار کار نیست. بر این مبنا پیشنهاد می شود تا ضمن آموزش هاي 

 تعامل با صنوف و صنعت، نیازهاي بازار کار شناخته شده و آموزش ها در هر منطقه و استان بر مبناي آنها تنظیم شود.

طبق این پیشنهاد،  گرایی در سازمان: ا و پرهیز از تجملر تصمیم سازي هتوجه به منابع و توانمندي هاي مالی د -3
. همچنین تا حد ممکن باید شودبرنامه ریزي ها باید با توجه به منابع مالی صورت پذیرد تا واقع بینانه بوده و عملیاتی 

 از مصارف اضافی و تجمل گرایی در مراکز جلوگیري نمود.

 از یکی آموزشی د امکانات و تجهیزات کارگاهی: تجهیزاتتغییر ساختار تصمیم گیري در انتخاب و خری -4
 پاسخگوي که کار، بازار نیاز با متناسب و کارآمد کارگاهی تجهیزات بوده و بکارگیري آموزش بخشی اثر ارکان مهمترین
 فضاي با تناسب و استان هر وضعیت با تکنولوژکی تناسب آموزشی، هاي فصل سر دادن پوشش کار، بازار نیازهاي

 تامین روش هب مختصر نگاهی کارکنان و مربیان شاغل در سازمان معتقدند .است مهمی موضوع باشد، کارگاهی
 استداللهاي بر شخصی قضاوت هاي که است حقیقت این مبین  اي حرفه و فنی آموزش مراکز در آموزشی تجهیزات

 شده تحمیل جامعه و بخش این بر زیادي فیزیکی و روانی مالی، انسانی، هاي هزینه نتیجه در و اند یافته حاکمیت علمی
در تصمیم سازي ها براي انتخاب و خرید تجهیزات را پیشنهاد می دهند.  AHP. ایشان پیشنهاد بهره گیري از مدل است

 دیدگاه ها نمودن محدود اي، مقایسه هاي شاخص نبود محاسبات، پیچیدگی جمله از هایی البته مشکالت و محدودیت
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خالقیت در این مسیر وجود دارد که پیشنهاددهندگان معتقدند با کاربست راهکارهاي زیر، این معضالت مرتفع  کاهش و
 . شودمی 

 .شود بارگذاري سازمان آموزشی پرتال روي بر امکان صورت در و تهیه AHP مسائل حل تخصصی هاي افزار نرم •
 بروز یکبار سال هر و شود استخراج استانها کلیه همفکري با زوجی مقایسات هاي شاخص و خبرگان پرسشنامه •

 .شود رسانی
 را مسائل پاسخ بتوان گذاري عدد با فقط که استانها به آن ارائه و افزار نرم در تجهیزات خرید موضوع کردن فرموله •

 .آورد بدست
 تکنیک با آشنایی جهت سازمان ستاد و استانها در تجهیزات تامین با مرتبط کارشناسان براي آموزشی دوره برگزاري •

AHP       

 و ها مهارت افقی جریان که است سازمانی ساختار یک ماتریسی مدیریت: استفاده از مدیریت ماتریسی در سازمان -4
 آسانی  به توانند می تیم اعضاي ساختار این در که کنند می استدالل ماتریسی مدیریت حامیان. کند می تسهیل را اطالعات

 مدیریت سنتی، شکل در. کنند اطالعات تبادل یکدیگر با دارد وجود مدیریت سنتی شکل در که هایی محدودیت از فراتر
 همان درون در فقط اطالعات تبادل و ها گزارش تمام که شود می گرفته نظر در جداگانه صورت به شرکت هربخش

 انجام بخش یک مرزهاي از فراتر کارکنان دهی گزارش و اطالعات تبادل ماتریسی، ساختار در اما .افتد می اتفاق بخش
 پروژه نیازهاي اساس بر دقیقا افراد شود می سبب دیگر سوي از و انجامد می اطالعات افزایش به سو   یک از که شود می
  .بیابند اختصاص تیم به

از منظر پیشنهاددهندگان افزایش کارآمدي و بهره وري در سازمان، توسعه منابع و نیروي انسانی، تسهیل جریان آزاد 
اطالعات و شناسایی بهتر و بیشتر نیازهاي سازمان در کنار صرفه جویی در منابع به دلیل دارا بودن نیروي انسانی 

 .استکارآمدتر از مهم ترین مزایاي این طرح 

جه ریزي و تخصیص منابع بر مبناي میزان کارآمدي و اثربخشی مراکز: یکی از مسائل مهم در حوزه برنامه بود -5
. نیروها و افراد فعال در سازمان فنی و حرفه اي کشور معتقدند که استریزي و سیاست گذاري، بحث تخصیص منابع 

هایی همانند میزان کارآمدي، اثربخشی،  نظام بودجه ریزي و تخصیص منبع در این سازمان باید بر مبناي شاخص
 عشایري محاسبه و اختصاص یابد. روستایی، شهري، حمایت دامنه وسعت و عملکرد

 کارآمد استفاده را سیستم این اجراي و پیشنهاد این از هدف دهندگان پیشنهاد: پروژه مدیریت سیستم سازي پیاده-6
 مراکز و کل اداره توسعه و رشد و) کارآیی و اثربخشی( وري بهره ارتقاء جهت در بالفعل و بالقوه منابع و ابزارها از

 سیستم دائمی اجراي براي صصختم انسانی نیروي کمبود حاضر حال در پیشنهاد این برمبناي. اند نموده عنوان تابعه
 براي کافی انگیزه وجود عدم بر، هزینه هاي پروژه اجراي براي بودجه تخصیص جهت کافی اعتبار نبود پروژه، مدیریت

 کارکنان، هاي پتانسیل و ها توانمندي از سازمان و مجموعه اطالع عدم و کارکنان توسط خالقانه ایده و ها طرح اجراي
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 زیادي بخش پروژه، مدیریت سیستم اجراي با به نظر می رسد. است ها پروژه مدیریت در سازمان معضالت ترین مهم
 .شود می مرتفع زمان گذر در ها چالش و معضالت این از

 سازمان، در وري بهره افزایش و هزینه در جویی صرفه براي راهکارها از یکی: آراستگی مدیریت سیستم اجراي-7
 ضروري اقالم تفکیک و ساماندهی مرحله پنج پیشنهاد این مبناي بر. است شده عنوان آراستگی مدیریت سیستم اجراي

 آلودگی، از پیشگیري بازبینی و تمیزي و سپیدي شفافیت، و ضروري اقالم سازماندهی آلودگی، رفع و غیرضروري و
 عملیاتی براي ها گام و اقدامات ترین مهم همگانی، مشارکت و خودانضباطی و دیداري مدیریت و استانداردسازي

 .شوند می محسوب آراستگی مدیریت سیستم اهداف به نیل و سازي

 اداري کار محیط و انسانی نیروي آموزشی، کارگاه محیط حوزه سه در موضوع این دهندگان پیشنهاد اظهارات به بنا
 و ها روال برخی نیازمند پیشنهاد این اجراي. شود می راندمان افزایش و وقت ها، هزینه در جویی صرفه سبب

 تصمیم مرجع باالترین کمیته این. است راهبردي کمیته تشکیل آنها ترین مهم که است اداري و سازمانی فرایندهاي
 .باشد می 5S آراستگی مدیریت سیستم اجراي بر عالیه نظارت و گیري

 توجه مورد فرایند، این بخش پنج از یک هر بر تاکید و اشاره صورت به یا و جامع و کامل صورت به پیشنهاد این
 و کارگاهی امکانات و تجهیزات از نگاهداري و حفظ پیشنهادات این مبناي بر. است بوده پاسخگویان از مهمی بخش
 شمار به بخش این در مسائل ترین مهم وسائل، و ابزارها این از مدت طوالنی و مطلوب گیري بهره و تعمیر براي تالش

 .آیند می

 

 و بازار محور نمودن آموزش ها فعال اقتصادي یک عنوان به تولید و بازار عرصه در حضور

که با توجه به وجود تعداد باالیی از متخصصین و تکنیسن ها در  ندبخش مهمی از نیروهاي سازمان بر این باور
حوزه هاي مختلف، در کنار نیروهاي کار که به عنوان کارآموز در آموزشگاه هاي سازمان حضور دارند، این نهاد می 

ستگاه تواند با حضور در بازار در حوزه هاي مختلف و قبول سفارشات گوناگون و عقد قرارداد با بخش خصوصی و د
معاف شده و هم به سود و درآمد اقتصادي خوبی  هاي دولتی هم از خرید بخش مهمی از لوازم و مواد اولیه آموزش

. با اتخاذ رویکرد بازار محوري، می توان استاین مهم نیازمند بازار محور نمودن کارگاه ها و آموزش ها  برسد.
 رساند.  فروش ملی به یا فصلی هاي نمایشگاه در ها را کارگاه در تولیدي محصوالت
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و توسعه تعامالت بین بخشی در همکاري هاي درون و برون یجاد ارتباطات و مدیریت واحد در سازمان ا

 سازمانی

و  از جمله موضوعات کالن مورد بحث کارکنان و مربیان سازمان، فقدان یک مدیریت واحد، هماهنگ و یکپارچه
. موارد زیر مهم ترین است البته ضعف هاي جدي در حوزه تعامالت بین بخشی در حوزه هاي درون و برون سازمانی

 :استمحورهاي مورد بحث ایشان 

از منظر برخی از نیروهاي سازمان، : مواد اولیه و تجهیزات ایجاد مدیریت واحد و گسترش تعامالت در حوزه -1
. بر مبناي شودمواد اولیه و تجهیزات، سبب تحمیل هزینه هاي اضافی به سازمان می  بخشفقدان یک مدیریت واحد در 

این حوزه  صحیح مدیریت جهت مصرفی و تجهزات مواد کمیته این پیشنهاد، ایجاد یک مدیریت واحد همانند تشکیل
  .شودها و اشتراك مواد اولیه اضافی در هر منطقه و استان و اشتراك تجهیزات، سبب صرفه جویی در سازمان می 

 جهت مختلف شهرهاي و ها استان در تجهیزات و امکانات از اطالعاتی بانک مهم ترین پیشنهاد در این بخش ایجاد
 هب دسترسی بهتر بر عالوه کل ادارات تا شود می سبب طرح تجهیزات است. عملیاتی نمودن این از بهینه استفاده

 اتخاذ نمایند. تجهیزات درخصوص  بهتري تصمیمات اطالعات،

 در توانند می مدیران آنکه بر . بر این مبنا عالوهاستپیشنهادها در این حوزه ایجاد داشبورد مواد اولیه  دیگراز جمله 
 می مشخص سرعت به نیز نقصان و کمبود ،یابند اطالع مراکز موجودي و ها خرید مصرفی، مواد میزان از خود داشبورد

 شناسایی ،شود می مصرف رویه بی شکل به مصرفی مواد که مواردي سرعت به مصرف، میزان مقایسه با همچنین. شود
 .شود می مدیریت نیز مصرف میزان طرق این ازو نمود اقدام آن بهبود براي توان می و شود می

خرید مواد و لوازم اولیه و تجهیزات به صورت متمرکز و طرف قرارداد قرار گرفتن سازمان با شرکت ها به صورت 
. بر مبناي این نگرش، خریدهاي کالن و مستمر از شرکت ها استسالیانه از دیگر موارد مورد نظر نیروهاي سازمان 

 اید.امکان قدرت چانه زنی و دریافت تخفیفات جدي را میسر می نم

. همکاري با بخش استتوسعه تعامالت و همکاري ها با بهش خصوصی موضوع پیشنهادي دیگر در این حوزه 
خصوصی و اجاره دادن برخی کارگاه ها و تجهیزات به بخش خصوصی سبب توسعه تعامالت و ایجاد منابع درآمد 

 جدید براي سازمان می شود.

بر مبناي ادعاي : موزان و ارائه آموزش هاحوزه کارآتوسعه تعامالت میان مراکز آموزشی شهرستانی و استانی در  -2
 خود اقدامات کارآموزان نموده و نگهداشت و جذب به اقدام منفرد صورت به مرکز هربرخی از نیروها، در حال حاضر 

 و بیشتر نام ثبت در امر این باشد، داشته وجود مراکز بین  موثري ارتباط چنانچه نماید. می اجرا و ریزي برنامه را
 مصادیق این از یکی .است کمتر هزینه و بیشتر آمد در آن نتیجه که بود خواهد موثر بسیار  رجوع ارباب به جوابگویی
 عدم پیشنهاد این مبناي بر. است هم به نزدیک استانی و شهرستانی مراکز میان همکاري سازمانی، درون هاي همکاري

 ساماندهی نیز و مناسب نیازسنجی  انجام و هم به نزدیک آموزشی مراکز توسط یکسان آموزشی هاي دوره اجراي
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 جویی صرفه سبب استان، و شهرستان هر در نیاز مورد هاي مهارت آموزش پوشش براي آموزشی هاي دوره برگزاري
 .شود می سازمان مالی منابع در

. استفنی و حرفه اي، سازمانی آموزشی  آموزش سازمان: در حوزه هاي آموزشیها دستگاه دیگر همکاري با  -3
این سازمان در حوزه ماموریت خود دستگاه ها و سازمان هایی را دارد که بهبود مهارت آموزي در کشور، نیازمند توسعه 

یشنهادات براي افزایش بهره وري و انتقال همکاري هاي دو و یا چندجانبه با ایشان است. بر این مبنا یکی از مهم ترین پ
مهم ترین  ،  وزارت علوم و صنعتمهارت هاي فنی، توسعه همکاري ها با این دستگاه ها بوده که آموزش و پرورش

در این زمینه به شمار می آیند. یکی از پیشنهادات در این حوزه امضاي تفاهم نامه با آموزش و  و نهادها دستگاه ها
ه نمودن مهارت آموزي در برنامه هاي آموزشی به ویژه براي دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک است. بر پرورش و اضاف

 در آموزان دانش و نماید می مستقر را عملی تجهیزات مدرسه از فضایی در اي حرفه و فنی مبناي این پیشنهاد، سازمان
 توان می انرژي و مکان هاي هزینه در جویی صرفه با سان پردازند. بدین می مهارت فراگیري به مدارس محیط همان

 .آموخت را مهارتی هاي آموزش بیشتري جوانان به کارآموز نگهداشت دغدغه و بدون کرد اجرایی را سازمان تعهدات

افزایش تعامالت با مراکز دانشگاهی و صنعتی و امضاي تفاهم نامه ها در سطوح مختلف و بهره گیري دو جانبه از 
 .استظرفیت ها و فرصت ها، از جمله دیگر پیشنهادات در این بخش 

 که می توانند از خدمات و گرددبخش دیگري از همکاري هاي سازمانی، به نهادها و ارگان هاي دولتی باز می 
مد از ارائه آرا براي کسب در 1000در  2دهندگان ابقا قانون  آموزش هاي سازمان بهره گیرند. بر این مبنا پیشنهاد

 آموزش ها در ارگان هاي دولتی پیشنهاد داده اند. 

از جمله موارد و برنامه هاي ضروري و مهم در سازمان مربیان با استان ها و شهرستان ها: همکاري مرکز آموزش  -4
فنی و حرفه اي که البته هزینه هاي باالیی نیز بر سازمان تحمیل می کند، برگزاري دوره هاي بازآموزي و ارتقا مربیان و 
نیروهاي متخصص سازمان است. برخی از نیروهاي سازمان پیشنهاد داده اند که دوره هایی که قابلیت برگزاري در مراکز 

 ستان ها و با همکاري این نهاد، برگزار شوند.استان ها را دارند، به جاي کرج در مرکز ا
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 نتیجه گیري 

 -2 ساختاري، و سازمانی اداري، روندهاي و فرایندها تمامی در هوشمند و الکترونیکی هاي سیستم از گیري بهره -1
 ناسی،کارش مدیریت، -3افزایش بهره وري در سازمان از طریق افزایش کیفیت و اصالح نحوه ارائه آموزش ها، 

 اجراي راهکارهاي صرفه -4ها،  کارگاه مصرفی مواد حوزه در سازمان خریدهاي و ها هزینه بر نظارت و نگاهداري
 -7انسانی،  منابع توسعه و ساماندهی-6خصوصی،  بخش هاي ظرفیت از گیري بهره -5انرژي،  مصرف در جویی

 و ارتباطات ایجاد -8و در نهایت  سازمان مدیریت و ریزي برنامه گذاري، سیاست روندهاي، و فرایندها در بازنگري
سازمانی، مهم ترین راهکارها و  برون و درون هاي همکاري در بخشی بین تعامالت توسعه و سازمان در واحد مدیریت

محورهاي پیشنهادي نیروها و مربیان سازمان فنی و حرفه اي براي صرفه جویی در منابع مالی و اقتصادي محسوب می 
 شوند.

دهندگان ارائه نماییم، باید بر این نکته تاکید کنیم که بر  اگر بخواهیم تحلیلی کلی از نگاه و نگرش کالن پیشنهاد
اساس دیدگاه ایشان، صرفه جویی در ساختار و نظام فعلی تصمیم سازي، سیاست گذاري، برنامه ریزي و عملیاتی 

که ساختار و نظام حاکم بر  ندنان و مربیان سازمان بر این باورسازي در سازمان ، امکان پذیر نیست. به بیان بهتر کارک
 و افزایش بهره وري از جملههدررفت منابع محسوب شده و براي نیل به اهدافی  زمان، مهم ترین و عمده ترین دلیلسا

ن تغییرات بنیادین و جدي در حوزه هاي مربوط به مدیریت و سیاست گذاري سازماصرفه جویی در منابع مالی 
ضروري و اجتناب ناپذیر است. براي دستیابی به این تغییر، اولین و مهم ترین گام تغییر نگرش ها و دیدگاه هاي سنتی 

. اندیشه و دیدگاهی کالن نگر که استو ضعیف و استقرار اندیشه و تفکر مطلوب و صحیح براي مدیریت یک سازمان 
جامع براي ارزیابی ها و تصمیم سازي ها دست یافت و با در نظر  فایده کامل و-بتوان بر مبناي آن به یک نظام هزینه

گرفتن منابع و امکانات از یک سو و اهداف و وظایف سازمان از سوي دیگر، جهت گیري ها و روندهاي حرکت یک 
 نهاد را از نو ساماندهی نمود.

نیروها، مربیان و کارکنان سازمان، شاید در این میان بتوان با رجوع به دیدگاه ها و پیشنهادات مطروحه از سوي 
ضرورت ایجاد چنین نگرشی را بهتر توضیح داد. یکی از پیشنهاددهندگان درباره راهکارهاي صرفه جویی در منابع و 
هزینه هاي سازمان، بر بازنگري در فرایند و نظام سنجش هزینه فایده به عنوان راهکار اصلی و بنیادین اشاره نموده و می 

 تجهیزات فیزیکی، هاي مکان سایر کارگاهها، مراکز، خصوص در فایده– هزینه بست کار جهت چارچوبی نگوید: تعیی
این مسئله به کاستی ها و . وي در توضیح استسازمان ضروري و اجتناب ناپذیر  انسانی منابع امکان صورت در حتی و

 ،واحد یک اسمی ظرفیت ابتدا روش این دریسد: فایده در سازمان اشاره نمود و می نو-کمبودها در کاربست نظام هزینه
 مرکز یک به عنوان مثال .گیرد می قرار مطالعه مورد...  و انتظارات و امکانات و اهداف حسب بر آموزشی مرکز یک مثالً

 اولیه بینی پیش. است شده احداث فارس استان تابعه هاي شهرستان از یکی در آموزشی کارگاه 5 داراي آموزشی
 و مناسب یابی مکان عدم علته ب ولی است بوده نفر 450 استعداد به آموزشی دوره 30 آموزش از حاکی مرکز ساخت

 با که اند گرفته راف  مهارتی هاي آموزش مرکز آن در نفر 50 تنها یکساله دوره یک طی در...  و سرزمین آمایش به توجه
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 زیان مقابل در که سودي ،رفته دست از هاي فرصت و استهالك ،نگهداري پرسنلی، برق، و آب هاي هزینه به توجه
 .است ناچیز بسیار شود می محاسبه

در واقع با ایجاد چنین روش و نگرشی در سطح کالن مدیریت سازمان و با بازنگري در فرایندها و روندهاي مربوط 
به تصمیم سازي ها، سیاست گذاري ها، برنامه ریزي ها و عملیاتی سازي و فرایندهاي اجرایی است که افزایش بهره 

 . شودوري و صرفه جویی در منابع امکانپذیر می 
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 چه کل، ادارات و سازمان در مراجعین به تر مطلوب خدمات ارائه پرسش دوم: براي

 کرد؟ اعمال شده طراحی فرآیندهاي و اداري هاي روال در توان می را تغییراتی

 

 مقدمه

مطلوب با محوریت  فنی و حرفه اي، به مسئله ارائه خدمات آموزش دومین پرسش نظرخواهی از نیروهاي سازمان
روکراتیک مسیر حرکت هر نهاد و سازمان، براي نیل و. نظام و ساختار باستروکراتیک وو فرایندهاي باصالح روال ها 

. در واقع تمامی هدف گذاري ها و اقدامات در یک فرایند و روند به نتیجه خواهد رسید استبه اهداف و انجام وظایف 
فرایند اداري وسیله و ابزار تحقق اهداف است. در واقع موفقیت و کامیابی یا شکست و براي یک دستگاه و نهاد رسمی، 

هر سازمان در عملیاتی سازي سیاست ها و برنامه ها براي ارائه خدمات و دستیابی به شاخص هاي مورد انتظار در انجام 
 وظایف قانونی را باید در نحوه ساماندهی نظام اداري جستجو نمود.

می توانند سبب افزایش سرعت و صرفه جویی در زمان و افزایش بهره وري در منابع مالی و  اريادفرایندهاي 
نیروي انسانی گردند. از سوي دیگر نامناسب بودن روال هاي اداري می تواند سبب هدررفت منابع و کندي انجام امور 

سمی در ایران، نامناسب بودن ساختار و در یک سازمان و نهاد شود. از جمله معضالت جدي در سازمان ها و نهادهاي ر
. بسیاري از صاحب نظران معتقدند از جمله موانع بهبود وضعیت موجود و نیل به اهداف توسعه گرایانه استنظام اداري 

روکراتیک است. بر این مبنا ودر ایران، عدم تناسب میان اهداف و سیاست گذاري ها و ساختار نظام اداري و روال هاي ب
م به این موضوع و اصالح روال هاي اداري و فرایندهاي طراحی شده براي ارائه خدمات پرداخته است. در پرسش دو

 ادامه مهم ترین موضوعات و دیدگاه هاي مورد نظر کارکنان و مربیان سازمان ارائه و مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

 

 ي اداريبهبود کارکردها، چابک سازي و کوتاه نمودن فرایندها و روندها

نیروهاي سازمان، چابک سازي و کوتاه نمودن فرایندها و روندهاي اداري در سازمان را از جمله مهم ترین اقدامات 
در اصالح نظام اداري و روال هاي سازمانی در ارائه خدمات مطلوب به مراجعان و مخاطبان معرفی می کنند. مهم ترین 

 مصادیق در این بخش به قرار زیر است:

صرفه جویی در زمان و کوتاه نمودن فرایندهاي اداري: نیروهاي سازمان معتقدند فرایندهاي در حوزه هاي -1
مختلف همانند، ثبت نام و صدور گواهینامه، روندي زمانبر و طوالنی بوده که در نهایت منجر به اتالف زمان و هدررفت 

ی از نیروهاي سازمان در توصیف وضعیت صدور گواهینامه . به عنوان نمونه یکشودهزینه ها و نارضایتی مراجعان می 
 که ام بوده شاهد خودم بنده و حتی ماه سه تا دو گواهینامهصدور که شود می دیده هاي پایان دوره می گوید: بعضا

 شدم متوجه و شدم جویا آنرا برسد. دلیل دیده آموزش یک دست به گواهینامه یک تا است کشیده طول هم سال تایک
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 تا نمایند را تایید گواهینامه یک نفر 5 باید و است طوالنی اي پروسه که ها گواهینامه این تایید روند در اشکال که
 یابد. کاهش روال این تا بگیرد انجام کل ادارات در روال این شدن بهتر براي فکري است بهتر شود. صادر گواهینامه

توسعه روال ها و فرایندهاي الکترونیک: انجام امور به صورت الکترونیک یکی از مهم ترین اقدامات و از -2
. بر این مبنا برگزاري دوره ها و آزمون ها به صورت استپرتکرارترین پیشنهادات در سخنان نیروها و مربیان سازمان 

. به اعتقاد ایشان انجام امور به صورت الکترونیک استه الکترونیک از جمله مهم ترین مصادیق و محورها در این حوز
از یک سو صرفه جویی در زمان و هزینه را براي مخاطبان و مراجعان به همراه دارد و از سوي دیگر با خلوت شدن 
مراکز و عدم حضور مستمر مخاطبان براي پیگیري امور خود، امکان ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر از طرف نیروي 

. ایجاد سامانه الکترونیک براي همه مراکز و ادارات، ارائه تقویم برنامه هاي شودانی شاغل در سازمان امکان پذیر می انس
آموزشی، منابع آموزشی و فرم هاي مورد نیاز براي روندهاي اداري در سامانه الکترونیک از جمله مهم ترین پیشنهادات 

 . استعملیاتی در این بخش 

 سیستم به آن اتصال و رجوع ارباب پیشخوان افزار نرم اندازي ات عملیاتی در این بخش، راهاز دیگر پیشنهاد
 شده و ارباب دریافت سیستمی به صورت نامه قالب در رجوع ارباب هاي از این طریق درخواست دبیرخانه است.

 پیگیري تواند می و داشت خواهد اداره و سازمان به را خود خواست در و نامه ارسال امکان مکان، و زمان هر در رجوع
 انجام دهد. افزار نرم همین بستر در نیز را خود نامه روند از الزم هاي

 روان سازي روندهاي اداري و بهبود کاربري در فرایندهاي الکترونیک: طبق دیدگاه پیشنهاددهندگان، اگر رویه -3
 دریافت را خدمت آن تا ندنک صرف زیادي هزینه و وقت باید مراجعین باشد، پیچیده خدمت یک انجام یا سفارش

 مراجعین و مخاطبان رضایت جلب در مهم ترین عامل ها از جمله اداري فرایندهاي سازي روان بر این اساس. دننمای
، از جمله مهم ترین محورتبدیل روال ها و فرایندهاي اداري الکترونیک به برنامه ها و اپلیکیشن هاي کاربر  .است

 العاده فوق سازمان پرتال در کارآموز نام ثبت . برخی از نیروهاي سازمان معتقدند که رونداستپیشنهادات در این حوزه 
 و حتی نموده نام ثبت افراد نمی توانند می شود، دریافت ثبت نام بین در مشاوره هزینه و با توجه به اینکه است سخت
 شوند. می منصرف نام ثبت از شرایط این دلیل به بعضا

. در استتمرکززدایی و انتقال امور اداري به سطوح پایین تر: تمرکززدایی یکی از شاخص هاي اصلی توسعه -4
واقع انجام امور و تصمیم سازي ها به صورت متمرکز عالوه بر آنکه امکان شکست اقدامات و ایجاد فساد را به همراه 

. بر این مبنا، پیشنهاد تمرکززدایی مطرح گردیده شوداي اداري و اتالف وقت و انرژي می دارد، سبب کندي فراینده
سازمان صورت  باالي سطوح در است. طبق این پیشنهاد، براي اصالح فرایندها و روندهاي اداري باید تمرکززدایی

 در اداري مراتب سلسله کاهش سبب و شهرستانی استانی سطوح به بیشتر اختیارات و وظایف واگذاري این پذیرد.
 .شودتسریع امور و فرایندهاي اداري را سبب می   آموزشی شده و و اداري خدمات کاري، فرایندهاي

 به بایستی مراکز خدمات و اداري طراحی میز و پیشخوان خدمت در مراکز سازمان: بر اساس این پیشنهاد سیستم-5
این موضوع سبب صرفه جویی  ندشود. پیشنهاددهندگان بر این باورطراحی  رجوع ارباب براي پیشخوان یا اوپن شکل
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در زمان، هزینه ها و نیروي انسانی شده و ارائه مطلوب تر و مناسب تر خدمات را در پی دارد و در چنین شرایطی 
و  متخد میز مسئولین و نیروهاي سازمان در وظایف دستورالعمل ارباب رجوع نیز رضایت بیشتري خواهد داشت. تهیه

 دسترسی مطلوب جهت...) و آزاد آموزشگاه آموزش،آزمون،(مختلف واحدهاي خدمات مشخص زمانبندي برنامه ارائه
به واحدهاي مختلف و خدمات آن در میز خدمت، پیشنهادات تکمیلی مطروحه در این بخش به شمار می  رجوع ارباب
 آیند.

 

 اصالح مدیریت و توسعه نیرو و منابع انسانی

، نیروي انسانی ار و افزایش بهره وري در هر نهادمهم ترین و اصلی ترین عوامل در فرایند توسعه پایدیکی از 
ین اساس نیروها و کارکنان . بر ااستمحسوب می شوند. سرمایه هاي انسانی به عنوان مهم ترین منابع براي هر نهادي 

تر خدمات  به مراجعان و مخاطبان سازمان، بر مسئله ، براي اصالح فرایندها و روندهاي اداري و ارائه مطلوب سازمان
توسعه نیروي انسانی تمرکز نموده اند. مهم ترین موارد و مصادیق توسعه منابع انسانی براي ارائه مطلوب تر خدمات در 

 :استحوزه فرایندهاي اداري، به قرار زیر 

نهاد، از جمله مهم ترین عوامل بهبود توجه به سالمت جسمی و روانی نیروهاي سازمان: بر مبناي این پیش-1
وضعیت نیروي انسانی و افزایش بهره وري در سازمان، توجه به سالمت جسمی و روانی نیروي انسانی در سازمان 

. در واقع با وجود فقدان سالمت در معناي جامع کلمه در افراد و اشخاص فعال در یک سازمان، نمی توان به است
ح و مطلوب خدمات در نهاد مذکور، امید بست. بر این اساس وجود یک برنامه جامع و سالمت اداري و انجام صحی

کامل پایش سالمت از طریق مراجعه به پزشکان متخصص و انجام آزمایشات گوناگون بر مبناي نیازهاي هر کدام از 
پیشنهاد دهندگان در این  نیروهاي سازمان و اشخاص فعال در این نهاد از سوي مصاحبه شوندگان پیشنهاد گردیده است.

 2 تبصره و 90 ماده و قانون کار 85،92،95 مواد و کشوري خدمات مدیریت قانون 86 ماده و 42 ماده ز رابطه به بند
 آموزش و درمان بهداشت، وزارت تشکالت و وظایف قانون یک ماده 2 بند همچنین و اجتماعی تامین قانون 76 ماده

 کشور استناد می نمایند. اي حرفه و فنی آموزش سازمان کارکنان سالمت ارتقاي عنوان طرح تحت پزشکی

تحقق شایسته ساالري: انجام صحیح وظایف و ارائه مطلوب خدمات مورد نیاز مخاطبان هر نهاد و ارگان دولتی  -2
مهم نیز . تحقق این استو خصوصی، نیازمند وجود نیروي انسانی متخصص و متعهد، در هر پست و عنوان سازمانی 

 علل از وابسته به شایسته ساالري در بحث مدیریت منابع انسانی است.برخی از نیروهاي سازمانی معتقدند که یکی
 .شود نمی استفاده خود جاي ودر درستی به موجود تخصصی نیروي از. است تخصصی ضعف نارسایی، و کم بازدهی

 .بر این مبنا لزوم تحقق شایسته ساالري را مطرح کرده اند

ایجاد نظام ارزیابی جامع و کامل و تصمیم گیري بر مبناي نتایج و خروجی هاي این نظام: انسان ها بر مبناي -3
رفتارها و کنش هاي خود دریافت می کنند، رفتار و نگرش خود را بازتولید و یا اصالح می نمایند. از بازخوردهایی که 

کنش گران و افراد  يرهاي صحیح و هنجارها نباشیم، نتیجه دوردر واقع هرگاه در یک ساختار، شاهد حمایت از رفتا
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. در هر نهاد و سازمان، وجود یک نظام ارزیابی جامع و کامل و تشویق، استحاضر در آن نظام از هنجارهاي اخالقی 
. وجود چنین نظامی استتنبیه و تصمیم سازي در رابطه با نیروي انسانی بر اساس نتایج این ارزیابی ها امري ضروري 

 .شودسبب انگیزش در نیروي انسانی و کارکنان یک سازمان براي انجام صحیح وظایف و ارائه مطلوب خدمات می 

روکراتیک پیشنهادي از سوي نیروهاي سازمان، آموزش وآموزش نیروي انسانی: یکی از روال ها و فرایندهاي ب-4
صوص نیروها و افرادي است که به صورت مستقیم با خن آموزش م. ایاستنیروها براي انجام صحیح و مطلوب امور 

. یکی از پیشنهادات هستندارباب رجوع و مراجعین به سازمان مواجه بوده و مسئول پاسخگویی و انجام امور اداري 
نجام راري و عدم حضور برخی از نیرو و جایگزینی ایشان در اانجام امور و کارها در مواقع اضط مطروحه آموزش براي

رباب امور اداري و پاسخگویی به ارباب رجوع با دیگر نیروها است. آموزش درباره نحوه برخورد صحیح و راهنمایی ا
 .استش رجوع پیشنهاد دیگر در این بخ

 

 سازي شاخص ها و فرایندهاي هدف گذاري در سازماند استاندار

ازمان، بسته به نوع هدف گذاري و شاخص هاي ارائه مطلوب خدمات و اصالح فرایندها و روندهاي اداري در هر س
ارزیابی و استانداردهاي مربوط به سازمان، متفاوت است. در واقع یک فرایند و روال اداري صحیح در یک نهاد، به 

. در واقع این استانداردسازي و استنسبت اهداف و شاخص هاي مختلف، بسیار متفاوت بوده و امري نسبی 
رایندها و روندهاي اداري و چارچوب ساختاري یک نهاد را مشخص می کنند. برخی از هدفگذاري ها بوده که ف

نیروهاي سازمان معتقدند، شاخص هاي نادرست و هدفگذاري هاي غیرمرتبط، از جمله مهم ترین دالیل و معضالت در 
ضالت می دانند. مهم سازمان محسوب می شوند. ایشان توجه به کمیت به جاي اثرگذاري و کیفیت را شاه بیت این مع

 :استترین مصادیق در این حوزه به قرار زیر 

لزوم کاهش تعداد مراکز آموزشی: نیروهاي سازمان و مربیان این نهاد از تعدد مراکز آموزشی بدون توجه به -1
التی که در نیازهاي هر منطقه و البته بی توجهی به مسئله استانداردها و میزان اثرگذاري ها، به عنوان مهم ترین معض

ارائه مطلوب خدمات به مراجعان و مخاطبان سازمان وجود دارد، یاد می کنند. به اعتقاد ایشان باید با یک ارزیابی دقیق 
و محاسبات جامع و کامل، تعدادي مرکز در هر استان تعریف کرده و باقی را به بخش خصوصی واگذار نمود. منافع و 

 باید براي استانداردسازي مراکز اصلی مورد بهره برداري قرار گیرد. عواید به دست آمده در این حوزه نیز

تجهیز و تکمیل مراکز سنجش: از جمله مسائل مطروحه در رابطه با ارائه مطلوب خدمات و روال ها و فرایندهاي -2
 عملی هاي آزمون . بر اساس دیدگاه نیروهاي سازمان اخذاستبرگزاري آزمون ها  در این زمینه،در نظر گرفته شده 

بنا  .شود می آزمون فرایند  کندي موجب ها کارگاه این آموزشی راندمان کاهش ضمن آموزشی هاي کارگاه در مهارت
 .است تجهیز انتظار در که اند گردیده احداث ها استان در سنجش مراکز از بسیاري اکنون به گفته نیروهاي سازمان هم

 تجهیزاتی بودجه اختصاص پیشنهاد ایشان براي تکمیل و بهره گیري سریع تر از این مراکز سنجش دو پیشنهاد عملیاتی
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 آموزش مراکز مرکز سنجش و تبدیل تجهیز براي صرفا گردیده تکمیل آنها سنجش مرکز احداث که هایی استان ساالنه
 سنجش را مطرح نموده اند. مراکز به موازي

که یکی از مهم ان و نیروهاي سازمان بر این باورند م بازنگري برنامه ها و مفاد آموزشی: برخی از مربیاصالح نظا-3
ترین معضالت در فرایندهاي اداري و روال هاي سازمانی که ایجاد مشکالت جدي در مسیر ارائه مطلوب خدمات می 

هاي آموزشی در سازمان است. بر این مبنا ایشان به نماید، نامناسب بودن فرایندها و روندهاي اصالح و بازنگري برنامه 
مسائلی همانند صوري بودن این اقدامات و فردمحوري و عدم توجه به بهره گیري از ظرفیت هاي نیروي انسانی و 
استفاده از نیروها و اشخاص خبره اشاره می کنند. به باور ایشان ایجاد یک نظام کامل و جامع اداري و سازمانی در حوزه 

. استبرنامه ریزي آموزشی و اصالح فرایندها و روندهاي اداري این نظام، از جمله مهم ترین اقدامات در این حوزه 
نیروهاي سازمان پیشنهاد می کنند که در این بازنگري، توجه به کیفیت آموزش و تالش براي افزایش شیوه ها و 

ی از نیروهاي سازمان در توصیف وضعیت نظام مهارت فرایندهاي آموزش و مهارت آموزي محور اصلی قرار گیرد. یک
 با آموزشی هاي کارگاه اخیر، سالیان مالی در تنگناهاي به توجه با آموزي در حوزه برنامه ریزي آموزشی می گوید:

 اعتراض و داده قرار الشعاع تحت را آموزش کیفیت که بوده مواجه تجهیزات، فرسودگی و مصرفی مواد کمبود مشکل
 سازمان بودن تفاوت بی و آنان انگیزگی بی جهت به هم مربیان تدریس همچنین توان. است برانگیخته را آموزان مهارت

 واشتغال کار بازار نیاز از بیشتري فاصله روز به روز مربی، تربیت هاي دوره بودن محتوا کم و خدمات کیفیت قبال در
 از کتبی آزمون در کنندگان شرکت از زیادي تعداد بوده و پایین) کتبی سئواالت(  کتبی ارزشیابی مواد کیفیت. گیرد می

 هدایت و مشاوره هاي واحد. نمایند می شکایت و نارضایتی ابراز سئواالت بودن استاندارد از خارج یا بودن تکراري
 رفع حد در و ندارند را جویان مهارت صحیح استعدادیابی توانایی است انتظار مورد که چنان آن نیز آموزشی-شغلی

 کارآموزي، میانه دوره در حرفه تغییر درخواست یا دوره ترك در عملکردي ضعف این نتیجه که نمایند می عمل تکلیف
 شود. گرفته پیش در خدمات کیفیت افزایش براي عملیاتی راهکارهاي دارد ضرورت لذا. شود می نمایان

 ها آموزش نمودن محور ها، پروژه هزینه تامین در دولتی غیر بخش مشارکت با پرهزینه آموزشی هاي کارگاه اداره 
 آموزشی استاندارد هاي سرفصل بر منطبق سفارش پذیرش به مراکز، روساي و کارآموزان و مربیان نمودن به معنی ملزم

 با متناسب دهی بازخورد و و مربیان مراکز وري بهره پایش براي موثر ساز وکار فروش، ایجاد قابل محصوالت تولید و
 و تقویت براي الزم سازوکارهاي ایجاد و آموزشی -شغلی هدایت و مشاوره موضوع  گرفتن آنان، جدي خدمات کیفیت
 به در مربیان استانی و کشوري هاي تشکل فنی و علمی توان از حداکثري مراکز، استفاده در  واحدها این کردن نهادینه

ها و توجه به توسعه منابع انسانی سازمان، مهم ترین پیشنهادها در  استان و سازمان سئواالت بانک تقویت و رسانی روز
 .استاین رابطه 

توجه به خروجی و پیامدهاي عملیاتی و واقع بینانه: نیروهاي سازمان توجه به آمارهاي کاذب، غیرمرتبط و فاقد -4
انند تعداد مراکز آموزشی و اثرگذاري صحیح و مطلوب را از جمله ضعف هاي جدي در این حوزه می دانند. مسائلی م

توسعه آنها، توجه به کمیت و تعدد دوره ها به جاي خروجی و نتیجه آن در کنار توجه بی مورد به افزایش تعداد تفاهم 
نامه ها و همکاري با سازمان ها و نهادها، بدون در نظر گرفتن نتایج و خروجی آنها، از جمله مهم ترین این مسائل 
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به این نکته توجه نموده اند که این هدفگذاري ها و آمارهاي کاذب، شکل گیري فرایندها و  . در واقع ایشاناست
روندهاي اداري صحیح را سخت و براي نیل به این شخاص هاي خاص، فرایندها و روال هاي نامناسب را جایگزین 

 می کند.

نیروهاي سازمان بر این نکته تاکید  برخیاصالح روال هاي اداري بر مبناي ارائه خدمات به صورت تقاضا محور: -5
می کنند که ارائه خدمات و روال هاي اداري طراحی شده براي این مهم، بر مبناي شناخت نیازها و مطالبات گروه ها و 
جوامع هدف نیست. بر این اساس ایشان پیشنهاد اصالح روال ها و فرایندهاي اداري و بروکراتیک براي ایجاد زمینه 

هت ارائه خدمات به صورت تقاضا محور را مطرح نموده اند. این مهم نیز نیازمند شناسایی مهم ترین هاي الزم در ج
. طبق سخنان کارکنان و مربیان سازمان، دانشجویان، سربازان و جوانان مهم ترین گروه هاي هدف استگروه هاي هدف 

 براي مهارت آموزي و کارآموزي محسوب می شوند.

و کم درآمد: یکی از مهم ترین مسائل و اهداف در حوزه مهارت آموزي، مسئله  توجه به اقشار ضعیف-6
. در واقع روال ها و استتوانمندسازي نیروي انسانی به ویژه افراد و نیروهاي انسانی مربوط به اقشار آسیب پذیر 
مطلوب و توانمندسازي این فرایندهاي اداري باید در هدف گذاري ها، الزامات و پیش نیازهاي الزم براي ارائه خدمات 

 بی اقشار براي آزاد هاي آموزشگاه از آموزشی خدمات خرید گروه از مخاطبان و جامعه هدف را در نظر بگیرند.
 فقدان جهت به که بضاعتی بی کارآموزان براي روزي شبانه امکانات بضاعت، طبقات کارگر و روستاییان و ایجاد

 و فنی آموزش مرکز به دوره طی براي سکونت، محل شهرستان  هاي آموزشگاه و دولتی مرکز در حرفه یک آموزش
 .استاند، دو پیشنهاد عملیاتی از سوي نیروهاي سازمان در این بخش  نموده مراجعه دیگر شهرستان اي حرفه

 

 در امور سازمان آنهاتوسعه همکاري ها با مراکز و بنگاه هاي اقتصادي و بخش خصوصی و افزایش نقش 

برخی از نیروهاي سازمان، افزایش نقش و توسعه همکاري هاي بنگاه هاي اقتصادي و بخش خصوصی به عنوان 
یکی از مهم ترین مخاطبان سازمان را از جمله مهم ترین تالش ها و شاخص ها در حوزه اصالح فرایندهاي اداري و 

اري اي را صحیح و مطلوب می دانند که نقش و روال هاي سازمانی معرفی می کنند. در واقع ایشان فرایند و روند اد
جایگاه بخش خصوصی و بنگاه هاي اقتصادي را مدنظر قرار داده باشد. محورهاي زیر، مهم ترین موارد مورد تاکید 

 :استنیروها و مربیان سازمان 

مان، ایجاد نقش براي بخش خصوصی و بنگاه هاي اقتصادي در جذب کارآموز: این گروه از نیروهاي ساز-1
 حاضر، حال در جذب کارآموز را نامناسب و ناقص می دانند. بر مبناي سخنان ایشان در دفرایندها و روندهاي موجو

 قراردادهاي و ها نامه تفاهم طریق از بخشی مرکز، پذیرش طریق از دولتی مراکز ثابت هاي کارگاه کارآموزان از بخشی
شوند. این  می پذیرش و جذب...  و اتباع نامه تفاهم طریق از بخشی کاردانش، آموزان دانش طریق از بخشی آموزشی،

در حالی است که پس از تماس با قبول شدگان نهایی یک یا دو دوره آموزشی، تنها یک یا دو نفر به مرحله همکاري با 
ند که این فرآیند بنگاه اقتصادي مورد نظر رسیده و باقی آموزش دیدگان، مایل به همکاري نیستند. ایشان تاکید می کن

٢٥ 
 



 

 گزارش تحلیلی یافته هاي دومین برنامه مشورت عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه اي 

هاي مختلف تکرار شده و باز هم در حال تکرار است. بر این مبنا، با هاي متمادي و در حرفهبارها و بارها در سال
 طریق از مختلف موارد در کارآموز پذیرش که صورتی اصالح فرایندها و روندهاي اداري و سازمانی موجود و در

 اطالع بیشتري افراد به اینکه بر عالوه پذیرد، صورت اقتصادي بنگاه شرایط تمشخصا به اشاره با آگهی درج و فراخوان
 آماده و دانند می هماهنگ خودشان شرایط با را اقتصادي بنگاه شرایط کلیه که شوند می پذیرش افرادي شود، می رسانی

 کار نیروي جذب براي مبنانیز بر این  اقتصادي هاي بنگاه که است بدیهی. است آموزشی دوره پایان از پس همکاري
 می کنند. ریزي برنامه ماهر

 ایجاد بانک اطالعاتی براي بهبود تعامالت با بخش خصوصی و بنگاه هاي اقتصادي: بر اساس این پیشنهاد ایجاد-2
نیروي انسانی ماهر و آموزش دیده از جمله مهم ترین اقدامات و از فرایندهاي اثرگذار در ارائه  از اطالعاتی بانک

کارفرمایان، بنگاه  به موجود در این بانک اطالعات و رزومه ارائه با . سازمان می توانداستمطلوب خدمات به مخاطبان 
مخاطبان را  ري ها با این گروه ازاکدارند، تعامالت و هم نیاز انسانی ماهر نیروي به که بخش خصوصی و هاي اقتصادي

 از پس افراد که رسانی اطالع سایت یا و اپلیکیشن یک قالب در به صورت اثرگذار، توسعه ببخشد. این اقدام می تواند
 در نمایند، انجام گیرد. این برنامه می تواند هم نام ثبت آن در مهارت کسب و اي و حرفه فنی مهارتی گواهینامه دریافت

در هر منطقه و استان،  از نیروي انسانی ماهر و هم یک بانک اطالعاتی کاربردي و مهمباشد  داشته سازمان براي آمدي
 ایجاد کند.

واگذاري برخی امور اداري به بخش خصوصی: یکی از راهکارهاي ارائه شده توسط مربیان و کارکنان، سازمان، -3
و روال هاي اداري  انجام بخشی از امور. در واقع استتوسعه همکاري ها با بخش خصوصی در حوزه فرایندهاي اداري 

 به مجوز به سازمان هاي خصوصی و آموزشگاه هاي آزاد تفویض می شود. مهم ترین پیشنهادات در این بخش ارائه
سازمان  به مبلغ این از بخشی و اختصاص کاري هاي پروانه و مربیگري هاي کارت تمدید براي آزاد آموزشگاه هاي

 . است

آزاد و ایجاد ارتباط اداري و ساختاري میان مراکز دولتی و  هاي آموزشگاه مدیران جهت مجزا ارياد کارتابل ایجاد
 در این بخش است. یشنهادهاخصوصی، از دیگر پ

 

 معرفی برنامه ها و تبلیغات موثر براي جذب کارآموز 

بر مبناي سخنان و نظرات پیشنهاددهندگان، یکی از مهم ترین ضعف ها در روند و فرایندهاي اداري فعلی در 
. این موضوع در معرفی برنامه هاي استسازمان، عدم توجه کافی به مسئله جذب مخاطب و نیروهاي انسانی جوان 

به عنوان نمونه یکی از مربیان سازمان، ضمن اشاره سازمان و انجام تبلیغات موثر براي گروه هاي هدف، نمایان می شود. 
 مراکز و استانها و ها شهر داخل در مراکز آموزشی هاي دوره براي موثري تبلیغات به این مسئله می گوید: هیچگونه

 مهارت کالسهاي دنبال به در به در تابستان در ها خانواده که ام بوده بنده شاهد خود بعضا و نمی گیرد صورت هدف
 گونه هیچ و ندارند ونشانی نام هیچ که اند برده آموزشگاه هایی به را فرزندانشان و اند بوده فرزندانشان براي آموزي
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 اثر بر موارد این تمامی شود. نمی داده هیچ مدرکی آموزش ها این مقابل در و است نشده ارایه نهاآ به مناسبی آموزش
بر این مبنا باید نسبت به اهمیت جذب مخاطب  .است سازمان آموزشی هاي دوره از فرزندان و ها خانواده اطالعی بی

 به ویژه نوجوانان و جوانان در فرایندها و روندهاي اداري و روال هاي سازمان در ارائه خدمات، توجه ویژه مبذول شود. 

 هر براي اپلیکیشن جاداستفاده از شبکه هاي اجتماعی، رسانه ملی و محلی، وبسایت هاي مراکز و آموزشگاه ها و ای
خدمات ارائه شده، مهم ترین  سایر و ها آزمون اجراي نحوه و آموزشی هاي رشته معرفی براي مرکز و کل اداره

 پیشنهادات عملیاتی در این بخش محسوب می شوند.

 

 آگاه سازي مخاطبان و مراجعان

یکی از راهکارهاي مطلوب براي اصالح نظام اداري و ارائه مطلوب خدمات به مراجعان، آموزش و آگاه سازي 
. پیشنهاددهندگان در این بخش استایشان نسبت به وضعیت نظام اداري و چگونگی انجام امور و فرایندها در سازمان 

داشته  اشاره خدمات ارایه به منجر هاي فعالیت و ارياد هاي فعالیت انجام چگونگی درباره مراجعین اطالعات به میزان
. استاز جمله مهم ترین موضوعات در این حوزه  خدمات ارایه کیفیت و نحوه از سازمان رسانی اطالع چگونگی. اند

 مهم ترین پیشنهادها در این حوزه عبارتند از:

 هاي درگمی سر از یکی فرایندها و روندهاي آموزشی: نیروهاي سازمان معتقدند ،اطالع رسانی درباره شرایط-1
است. بهره گیري از خدمات الکترونیک و اطالع رسانی از  نام ثبت شرایط و آموزشی لیست ندانستن ،مراکز به مراجعین

 تاریخ( آزمون ها-)دوره میان آزمونهاي-کالس پایان و شروع( دوره مراحل از کارآموز یافتن اطالع طریق وبسایت جهت
از جمله راهکارهاي ) دارد قرار اي مرحله چه در ایشان گواهینامه اینکه( اخذ گواهینامه و مراحل )عملی و کتبی آزمون

 مهم در این بخش به شمار می آید.

 اول ماهه شش آموزشی تقویم صورت به  هفته سه تا دو تقریب با اي سالیانه پیشنهاد دیگر در این بخش تهیه لیست
 .باشد ارائه قابل دولتی خدماتی دفاتر یا و مشخص سایت است. این تقویم آموزشی باید در دوم و

ارباب رجوع در  ينصب تابلوهاي راهنما: از جمله پیشنهادات عملیاتی در این بخش نصب تابلوهاي راهنما-2
ات اداري شامل اطالعات آموزشی و خدمات ارائه . همچنین این تابلو باید عالوه بر اطالعاستادارات و آموزشگاه ها 

 سایر هاي دوره از مرکز هاي دوره مشاهده ضمن مرکز، هر به کننده مراجعه فرد تا شده در دیگر مراکز استان نیز باشد
 کند. پیدا طالع نیز مراکز

 قرار مراکز اختیار در که موضوعات ترین قوي از ارائه مشاوره به مراجعان و مخاطبین: طبق این پیشنهاد یکی-3
 تواند می باشد، شغلی روانشناسی هاي تست به مسلط چنانچه مشاور رت آموز است.امه پذیرش و مشاوره دارد، مسئله

  داراي توانمندي است، راهنمایی نماید. که در آن هایی رشته به را متقاضی افراد درستی به
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 در مرحله بایست می از اساسی ترین اقداماتی که پیشنهاد یکیمعرفی منابع و کتب رسمی آموزش: بر مبناي این -4
 منابع ضروري و اصلی تا کارآموزان است جداگانه صورت به حرفه هر براي آزمونی منابع معرفی پذیرد، صورت نخست
 روهگ و را شناسایی نمایند. نیروهاي سازمان این موضوع را مطرح می کنند که مربیان در آزمون وشرکت مطالعه جهت
تئوري رضایت ندارند. عمده این نارضایتی ریشه  آزمون هاي برگزاري نحوه از اي حرفه و فنی آموزش هاي هدف هاي

 سوال دارد. همچنین بر طراحان اي سلیقه برداشت هاي و از استانداردها مربیان متفاوت در عواملی مانند برداشت هاي
 تئوري آزمون هاي  به مهارتی هاي گواهینامه سهم درصد25 تنها اي، حرفه و فنی آموزش استانداردهاي اساس

 زمان سوال، باید طراحی نحوه از آگاهی عدم و مختلف منابع از استفاده به علت مربیان عمل در ولی شده داده تخصیص
این . بر شودمی  مهارتی و عملی آموزش هاي توجهی به کم باعث مهم این که  کنند صرف آموزش این براي را يبیشتر

اساس ایشان معتقدند طراحی کتب آموزشی و معرفی دقیق و روشن منابع آزمون یکی از مهم ترین فرایندها و روال هاي 
   اداري براي ارائه مطلوب خدمات به شمار می آید.

 

 توسعه همکاري هاي بین نهادي

به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به یرات در نظام اداري و فرایندها یکی از پیشنهادات براي اصالح و اعمال تغی
. بر این مبنا پیشنهاد دهندگان معتقدند، تا زمانی که میان استمراجعان و مخاطبان، توسعه همکاري هاي بین نهادي 

، هماهنگی هاي الزم صورت نگیرد و همکاري ها رخ ندهد، امکان ارائه مطلوب و مناسب خدمات نفع دستگاه هاي ذي
 ندارد. موارد زیر، محورهاي مورد نظر نیروهاي سازمان را تشکیل می دهند.به جامعه هدف وجود 

نفع:  مبناي این پیشنهاد اهمیت ایجاد چرخه ها  توسعه همکاري ها و تعامالت و عقد تفاهنامه با دستگاه هاي ذي-1
کار است. در واقع آموزش هاي فنی و حرفه اي زمانی  بازار به اي وحرفه فنی آموزش هاي و تعامالت الزم براي اتصال

و هم  شودبه بار می نشینند که هم صنعت و اقتصاد کشور از مهارت هاي نیروي انسانی ماهر و آموزش دیده بهره مند 
نیروي انسانی ماهر به عنوان یک سرمایه اقتصادي و انسانی با ارزش، بتواند از عواید آموزش ها و مهارت هاي خود 

برخی از  .استربط درحوزه اقتصاد و اشتغال  ذي هاي نهاد همکاري و مشارکت مستلزم . این امر نیز شودتنفع م
و  کرده پیشنهاد دهندگان اعمال حمایت هاي قانونی و آماده نمودن پیش نیازهاي الزم براي انجام چنین امري را مطرح

 داد. قرار اشتغال اولویت در را سازمان هاي گواهینامه ندارندگا مطلوب و حمایت گر، قوانین وضع معتقدند باید با

از دیگر موارد مطروحه در این بخش، ایجاد وحدت رویه میان سازمان و دیگر نهادها و دستگاه ها در رابطه با 
 رویه قبول عدم یا و اطالع عدم رجوع، ارباب . بنا به گفته نیروهاي سازمان از دالیل سرگردانیاستاستعالم گواهینامه 

است. به عنوان نمونه نیروهاي سازمان به رابطه با آموزش و پرورش اشاره می  ادارات سوي از گواهینامه ها استعالم
 کارت الکترونیکی وجود به منوط را مربوطه امور انجام پرورش و آموزش همچون ادارات نمایند.  به گفته ایشان برخی

ولی به نظر می رسد  شده اندیشیده سازمان پورتال در کارت نبود مشکل حل جهت الزم تمهیدات که حالی در کنند می
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 سوي از و کامل دقیق رسانی اطالع بر این اساس پیشنهاد دهندگان هماهنگی ها در این زمینه مطلوب و مناسب نیست.
 مجاب کنند. ین رویها قبول به را ادارات دیگر مسوولین تا را طرح نموده اند استانداري و فرمانداري حتی و کل ادارات

جلوگیري از تعدد متولی در حوزه آموزش هاي مهارتی: دخالت گسترده نهادهاي دیگر در حوزه آموزش و -2
چندگانگی در این بخش، از جمله موانع جدي در مسیر ایجاد فرایندها و روندهاي صحیح براي ارائه مطلوب خدمات و 

 سازمان و ها نهاد بسیاري از  اخیر سال هاي نیروهاي سازمان معتقدند که در. در این باره استآموزش ها به مخاطبان 
ایشان  .ندارد وجود موضوع این براي منعی نیز هیچ اجرا در و شده اشتغال به منجر مدت کوتاه هاي آموزش متولی ها

ح نموده و بر این باورند این دستگاه ها را مطر ایجاد پیشنهاد ایجاد مدیریت واحد در صورت عدم امکان ممانعت براي
 وضع هب توجه با نهادها، دیگر در آموزش مجوز تا شود تسهیل قوانین اي حرفه و فنی آموزش سازمان در که حداقل

 شود. ساماندهی  موجود
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 نتیجه گیري

مهم ترین محورها و موضوعات پیشنهادي مربیان و کارکنان سازمان براي اصالح روال هاي اداري و فرایندهاي 
 و فرایندها نمودن کوتاه و سازي چابک کارکردها، بهبود-1 عبارتند از؛ به ترتیب بهتر طراحی شده براي ارائه خدمات

 هدف فرایندهاي و ها شاخص استاندارسازي-3انسانی،  منابع و نیرو توسعه و مدیریت اصالح-2اداري،  روندهاي
 در ایشان نقش افزایش و خصوصی بخش و اقتصادي هاي بنگاه و مراکز با ها همکاري توسعه-4سازمان،  در گذاري

 توسعه-7 و مراجعان و مخاطبان سازي آگاه-6کارآموز،  جذب براي موثر تبلیغات و ها برنامه معرفی-5سازمان،  امور
نهادي. در واقع این هفت محور، مسائل و موضوعاتی بوده که نیروهاي سازمان معتقدند، مسائل اصلی  بین هاي همکاري

نگرش ها و موضوعات کالنی را به عنوان  ،. اگر بخواهیم براي این پیشنهاداتاستدر نظام و ساختاري در این نهاد 
 اید به سه موضوع اصلی اشاره داشته باشیم:در نظر بگیریم، ب الح نظام اداريصچشم انداز و هدف گذاري نهایی در ا

مسئله زمان و سرعت انجام امور در نظام اداري: یکی از مهم ترین مسائل و عوامل مورد انتظار مخاطبان و مراجعین -
روال ها و فرایندهاي طی نمودن به نهادها و دستگاه هاي دولتی، مسئله سرعت انجام امور و زمانی است که باید صرف 

. شود. به طور کلی تالش در جهت افزایش سرعت انجام براي هر ساختار اداري مسئله اي مهم تلقی می شوداداري 
مسائلی مانند الکترونیکی نمودن فرایندهاي اداري و یا کوتاه سازي روال هاي اداري مهم ترین پیشنهادات با هدفگذاري 

 مذکور محسوب می شوند.

بودن ن: از جمله معضالت در نظام اداري ایران، فقدان شفافیت و روشن شفافیت و سهولت در فرایندهاي اداري-
بوده که منجر به سردرگمی مخاطبان و مراجعین می شود.  اداريروال ها و فرایندها و وجود پیچیدگی ها در روال هاي 

ا، براي روال هاي اداري باید به صورتی طراحی گردند که ضمن شفافیت و مشخص بودن فرایندهاي انجام کاره
باال تابلوهاي راهنما، ایجاد میز خدمات و  نصبمراجعین و مخاطبان سازمان، سهل و آسان قابل درك و پیگیري باشند. 

محسوب می شوند  در این بخششناخت و آگاهی در مراجعان و مخاطبان سازمان، مهم ترین موضوعات مطروحه  بردن
 .که بر مبناي ایجاد سهولت و شفافیت مطرح شده اند

ارتقا کیفیت خدمات: هدفگذاري نهایی در هر نظام و ساختار بروکراتیک، باید افزایش کیفیت و ارتقا سطح ارائه -
خدمات در نهاد مذکور باشد. در واقع تمامی فرایندها و روندهاي اداري بدین منظور طراحی و اجرا می گردند. افزایش 

سائلی مانند فرایندهاي طراحی نظام آموزش و ارزشیابی، سطح استانداردها و شاخص هاي ارزیابی و توجه به م
 پیشنهاداتی بوده که این مهم را مد نظر قرار داده اند.

برابري فرصت ها: از جمله مسائل و موضوعاتی که به نظر می رسد برخی از پیشنهاددهندگان، مورد توجه قرار -
داده و بر مبناي آن ارائه نظر نموده اند، موضوع پوشش کامل و جامع گروه هاي هدف و ایجاد فرصت هاي برابر براي 

فرایندهاي اداري باید از ظرفیت هاي الزم براي پوشش قشرهاي گوناگون و آحاد مختلف مردم جامعه است. روال ها و 
خدمات به بخش ها و اقشار مختلفی که به عنوان جامعه هدف براي سازمان فنی و حرفه اي تعریف شده اند، برخوردار 
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تبلیغات در کنار  باشند. مسائل مطروحه در حوزه معرفی خدمات و ظرفیت هاي سازمان در حوزه مهارت آموزي و
 وجه به اقشار ضعیف و کم درآمد، مهم ترین پیشنهادات با رویکرد ایجاد فرصت هاي برابر به شمار می آیند.موضوع ت
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 درآمدهاي افزایش براي شما بینانه واقع و عملیاتی راهکارهاي و پرسش سوم: پیشنهادات

 چیست؟ سازمان

سازمان پرداخته است. در واقع اگر نگاهی پرسش سوم به موضوع راهکارها و پیشنهادات براي افزایش منابع درآمدي 
می توان چنین تبیین نمود که دغدغه و مسئله کلیدي  انداخته شود،ریشه اي و بنیادین به مسئله اصلی این پرسش 

. همان طور که در مقدمه پرسش اول اشاره شد، مسئله منابع و گرددپرسش سوم، با پرسش اول به یک موضوع باز می 
. در ایران نیز یکی از مسائل و معضالت اساسی استدي از موضوعات اصلی و مهم در مسیر توسعه سرمایه هاي اقتصا

. بر این مبنا پرسش سوم در جستجوي استپیش روي دستگاه ها و نهادهاي حاکمیتی، مسئله کمبود منابع مالی 
 است.راهکارهاي عملیاتی براي ایجاد منابع اقتصادي و مالی و افزایش درآمدهاي سازمان 

درباره اهمیت این موضوع و چگونگی دستیابی به راهکارهاي ایجاد منابع مالی براي یک نهاد دولتی و حاکمیتی در 
ایران باید به موضوع وابستگی به درآمدهاي نفتی در ایران اشاره نمود. از جمله ویژگی هاي دولت مدرن در ایران 

. این موضوع سبب شده تا استم اقتصادي به درآمدهاي نفتی موضوع وابستگی نهادهاي رسمی و حاکمیتی و حتی نظا
سازمان ها و نهادهاي رسمی در ایران در سطوح مختلف براي ایجاد درآمد از فعالیت ها و ارائه خدمات ناتوان بوده و 

جاد بحرانی فاقد توانمندي براي استخراج منابع مالی از جامعه و نیل به خودکفایی باشند. این موضوع می تواند سبب ای
. توسعه اهداف و وظایف در کنار افزایش هزینه شودجدي براي نظام اقتصادي و دستگاه هاي رسمی در هر جامعه اي 

هاي جاري دستگاه هاي دولتی و عمومی، سبب کمبود منابع مالی گردیده و می تواند سبب ناکامی در تحقق سیاست ها 
 و برنامه ها شود.

و مطلوب افزایش منابع درآمدي در یک نهاد عمومی سخن بگوییم، باید به سه نکته  اگر بخواهیم براي روش صحیح
، بدین شوداشاره نماییم. اول آنکه مسیر مطلوب و صحیح افزایش منابع مالی یک نهاد عمومی از دل جامعه خارج می 

پیگیري سیاست هایی مانند  معنی که سیاست گذار و تصمیم ساز باید به دنبال استخراج منابع از درون جامعه باشد و
مربوط است. نتیجه  پایدار به بحث منابع مالی دوم . نکتهاستافزایش بودجه دولتی، درافتادن در چرخه باطل گذشته 

ایجاد منابع مالی سطحی و ناپایدار، افزایش انتظارات و هزینه هاي جاري دستگاه هاي عمومی و دولتی بوده و در بلند 
تالش براي عدم رقابت با  ،در نیل به اهداف و سیاست ها منجر می شود. سومین موضوع مدت به ناکامی و شکست

. در واقع تالش ها و کوشش ها براي افزایش منابع مالی و درآمدهاي سازمان نباید منجر به تنگ استبخش خصوصی 
 .شودنمودن عرصه براي بخش خصوصی فعال در عرصه مهارت آموزي 

ضوعات و محورهاي مورد نظر نیروهاي سازمان براي افزایش درآمدها و منابع مالی در این در ادامه به مهم ترین مو
 نهاد پرداخته خواهد شد.
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 بهره برداري بهنیه از فضاها و ابنیه تحت تملک سازمان  

. است، اراضی و ابنیه تحت اختیار سازمان ل مدنظر مربیان و کارکنان سازمانیکی از مهم ترین موضوعات و مسائ
که سازمان به خوبی از ظرفیت هاي موجود در این حوزه استفاده ننموده است. موارد زیر به  استاین گروه بر این بارو 

 عنوان مهم ترین پیشنهادها در این حوزه مورد مطرح گردیده است:

از طریق بازنگري  منازل مسکونی سازمان: برخی از نیروهاي سازمان معتقدند سازمان می تواند بخشبازنگري در  -1
در حوزه اعطاي منازل مسکونی سازمانی به نیروهاي تحت امر خود، هم فرایندهاي مربوط به این حوزه را بهتر و 
مناسب تر ساماندهی نموده و مدیریت نماید و هم درآمدهاي خود را افزایش دهد. برمبناي این پیشنهاد، برخی از 

این واحدها، با وجود دارا بودن منزل مسکونی اقدام به دریافت منازل  بهاي اندك رهنیروهاي سازمان به دلیل اجا
سازمانی می نماید. در صورت افزایش اجاره بهاي این منازل، بسیاري از این درخواست هاي کاذب، کاهش می یابد. 

انه در حوزه حامل همچنین سازمان از درآمد بیشتر بهره خواهد برد. پیشنهاد دیگر در این حوزه، ایجاد کنتورهاي جداگ
هاي انرژي براي هر واحد بوده که بر این اساس و با مشخص شدن میزان مصرف هر خانوار، صرفه جویی بیشتر شده و 

 هزینه ها کاهش می یابد.

 این که ندبر این باور سازمان کارکنان و درآمد: مربیان کسب و انرژي تولید براي موجود هاي ظرفیت از استفاده-2
 کسب و انرژي تولید براي فضاها این در موجود و آزاد هاي محیط و خود اختیار تحت ابنیه و امالك از ندتوا می نهاد

 و گرم هاي استان در ویژه به را، مراکز مصرفی برق انرژي تمام توان می پیشنهاد این اساس بر. نماید استفاده درآمد
 .نمود درآمد کسب آن از و تزریق برق هم شبکه به حتی و تامین خورشیدي هاي پنل طریق از خشک،

ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی در اراضی سازمان: برخی از نیروهاي سازمان موضوع ایجاد امکانات رفاهی و  -3
خدماتی در اراضی تحت اختیار این نهاد را مطرح نموده اند. از این طریق هم سازمان می تواند به نیروها و پرسنل خود 

. ایجاد استخر شودب منافع مالی جدید براي این نهاد ایجاد می خدمات بهتري اعطا نماید و هم امکان درآمدزایی و کس
 .استو کارواش، مهم ترین پیشنهادات 

کشاورزي و باغداري در اراضی مستعد سازمان: بر مبناي این پیشنهاد سازمان در مناطق و استان هاي مستعدي که  -4
هاي موجود در حوزه نیروي انسانی در این نهاد، به اراضی خالی و بالاستفاده دارد، می تواند با بهره گیري از ظرفیت 

 و اقتصادي همانند تولید ارزش داراي زراعی و باغی گیاهان و مثمره درختان کاشت باغداري و کشاورزي بپردازد.
 زعفران، مهم ترین پشنهادات عملیاتی در این بخش به شمار می آیند. پرورش و دارویی و تولید گیاهان پرورش

از ظرفیت هاي مامورسراها و مهمان سرا: بر مبناي این پیشنهاد می توان از ظرفیت مامورسراها براي  استفاده -5
ره به نیروهاي سازمان در زمان مسافرت استفاده و براي سازمان منبع درآمدي جدیدي ایجاد نمود. همچنین برخی از ااج

 ندارد، وجود نیروهاي داخل سازمان براي مهمانسراها از متقاضی که هایی زمان نیروهاي سازمان پیشنهاد داده اند، در
 .شوددرآمد بیشتري نصیب سازمان  و شده داده اجاره مسافران به این فضاها
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 افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت هاي سازمان

همکاري  یکی از مهم ترین راهکارهاي مورد توجه کارکنان و مربیان سازمان براي افزایش درآمدهاي سازمان، توسعه
ها با بخش خصوصی در حوزه هاي گوناگون است. این موضوع مصادیق مختلفی دارد که در ادامه به هر کدام از آنها به 

 صورت مختصر خواهیم پرداخت.

اجاره فضاها و تجهیزات بال استفاده سازمان به بخش خصوصی: طبق این پیشنهاد می توان با همکاري با بخش -1
حیط هاي آموزشی و تجهیزات کم مصرف و بالاستفاده سازمان به سرمایه گذاران و فعاالن خصوصی و اجاره دادن م

 خصوصی این عرصه، هم شاهد توسعه مهارت آموزي بود و هم درآمدهاي جدیدي براي سازمان ایجاد نمود.

مشارکت مهارت آموزان در هزینه هاي آموزش: این پیشنهاد در پرسش اول نیز به کرات از سوي نیروهاي  -2
سازمان مورد تاکید قرار گرفته است. بر مبناي این پیشنهاد مهارت آموزان می توانند بخشی از هزینه هاي آموزش را 

ایجاد شرایط و زمینه هاي الزم براي میزان و یا امکان پرداخت نموده تا از این طریق درآمدهاي سازمان افزایش یابد. 
 رایگان هاي آموزش شدن . بر مبناي پیشنهادات مطروحه، منحصراستپرداخت شهریه موضوعی اساسی در این بخش 

 . در این پیشنهاداستنمایند، مهم ترین پیشنهاد  می طی را اي بار دوره اولین براي که اشخاصی به سازمان، دولتی مراکز
 که ، کارآموزانیاست دیگر هاي دوره متقاضی و نموده طی مراکز در را رایگان دوره یک قبال که آموختگانی مهارت

 ثبت متقاضی مجددا قبلی، ي دوره ترك به اقدام با  که کنند، اشخاصی می دوره وسط در آموزي مهارت ترك به اقدام
 محسوب یک درجه مربوطه استاندارد مطابق که هایی دوره متقاضیانبوده،  مراکز دیگر هاي دوره یا دوره همان در نام

 ادواري گذشته، موظف به پرداخت شهریه خواهند بود. هاي آزمون شدگان شده و مردود

توسعه همکاري ها با بخش خصوصی براي آموزش نیروها و پرسنل شرکت هاي غیردولتی: بر اساس این پیشنهاد -3
 .استموزش پرسنل آقرارداد با شرکت هاي خصوصی براي  درآمد سازمان عقداز جمله راهکارهاي افزایش 

یکی برخی نیروها  دریافت هدایا و کمک هاي نقدي و غیرنقدي از اشخاص و شخصیت هاي حقیقی و حقوقی: -4
از ظرفیت هاي سازمان که تا به حال مورد توجه قرار نگرفته است را امکان دریافت کمک هاي بخش خصوصی و 

 مصوب کارآموزي قانون 8 ماده ین در حوزه مهارت آموزي می دانند. بر مبناي موارد مطروحه در پیشنهادات مطابقخیر
 مصوب کارآموزي صندوق اساسنامه 16 ماده همچنین و سنا مجلس 28/2/1349و ملی شوراي مجلس 6/2/1349
 هدایا دریافت کارآموزي صندوق مالی منابع از یکی ، سنا مجلس 28/2/1349و  ملی شوراي مجلس 6/2/1349

 مراکز اي، و حرفه فنی آموزش کل اداره همراه به کارآموزي صندوق و. است وحقوقی حقیقی اشخاص وکمکهاي
 شوراي 25/4/58 مورخه 6082 شماره مصوبه طبق مربوطه واحدهاي و کارآموزي هاي اي، کانون حرفه تعلیمات
و  کار وزارت به وابسته انسانی ونیروي اي و حرفه فنی آموزش سازمان نام به سازمانی در اسالمی جمهوري انقالب

 سازمان نام به 11/11/1360 مورخه 124848 شماره مصوبه مطابق نیز سازمان این .است گردیده متمرکز اجتماعی امور
 نگردیده لغو تاکنون قانونی هیچ این قانون توسط. است باقی خود قوت به داده و هنوز نام تغییر اي وحرفه فنی آموزش

 .است
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آموزش در محیط واقعی کار: بر مبناي این پیشنهاد سازمان باید با همکاري صنایع و صنوف نسبت به آموزش در  -5
محیط واقعی کار اقدام نموده و از این طریق براي صرفه جویی در منابع و مالی و کاهش هزینه هاي خود تالش نماید. 

 با تعامل ن دوره هاي ویژه خدمات، مبالغی را از مهارت آموزان دریافت نمود. افزایشهمچنین می توان بر مبناي ای
مس و ورود به مهارت  فوالد و پتروشیمی، و گاز و نفت حوزه در به خصوص اقتصادي بزرگ هاي شرکت و صنایع

کار در این صنایع از هاي مربوط به نیازهاي این صنایع و آموزش نیروهاي کار ومهارت آموزان در محیط هاي واقعی 
 .استدیگر پیشنهادات مطروحه در این حوزه 

توسعه فعالیت هاي سرمایه گذاران، صنایع و صنوف در ایجاد کارگاه هاي مهارت آموزي: یکی از پیشنهادات در  -6
 . یکیاستمندان بخش خصوصی به سرمایه گذاري در گسترش مهارت آموزي ه این حوزه، توسعه همکاري ها با عالق

از این پیشنهادات براي صرفه اقتصادي و جلب مشارکت بخش خصوصی توسعه این اقدامات آموزشی در سطوح 
فراملی، منطقه اي و حتی بین المللی است. بر مبناي این پیشنهاد با همکاري کشورهاي توسعه یافته و مراکز آموزشی 

دارد بین المللی ایجاد نماید. از این طریق هم ایشان، بخش خصوصی مراکز آموزشی و کارگاه هاي با گواهی و استان
سازمان در انجام وظایف خود و توسعه مهارت آموزي در کشور قدم برداشته و هم منابع مالی جدیدي از این همکاري 

 در اختیار سازمان قرار می گیرد.

 خصوصی بخش و همنطق بزرگ صنایع به تکمیل جهت تمام نیمه هاي طرح پیشنهاد دیگر در این حوزه واگذاري
تمامی  نیمه طرح هاي تکمیل براي راهکار این اقدام بهترین . از منظر پیشنهاددهندگان،استداخلی  فاینانس بصورت
 تحمیل می کنند.  سازمان به را استهالك و نگهداري هزینه است که

و تمدید پروانه دریافت حق عضویت ساالنه از آموزشگاه هاي آزاد و اصالح تعرفه هاي مربوط به صدور  -7
تاسیس: بر مبناي این پیشنهاد سازمان می تواند همانند نهادهاي خدمات رسان دیگر از بخش خصوصی فعال در عرصه 

 صورت آزاد به آموزشگاه هاي هاي درصد از شهریه 10مهارت آموزي دریافت حق عضویت ساالنه نمایند. دریافت 
. همچنین این گروه از پیشنهاد دهندگان معتقدند با توجه به وضعیت فعلی استسالیانه، مهم ترین پیشنهاد در این رابطه 

نظام اقتصادي و افزایش نرخ تورم، تعرفه هاي مربوط به صدور و تمدید پروانه تاسیس مراکز و آموزشگاه هاي آزاد 
 . استنیازمند بازنگري و افزایش 

 

 آموزي در جامعهافزایش بهره وري سازمان از طریق توسعه آموزش ها و مهارت 

که افزایش بهره وري در سازمان از جمله مهم  هستند برخی از نیروها و فعاالن عرصه مهارت آموزي بر این اعتقاد
ترین راهکارها براي افزایش درآمد و منابع مالی به شمار می آید. بر مبناي این پیشنهاد توسعه آموزش ها و مهارت 

. شاید مهم ترین موضوع و اثرگذارین شاخص براي توسعه استا براي این مهم آموزي در جامعه از مهم ترین راهکاره
مهارت آموزي در جامعه، مسئله کارآمدي و اثربخشی آموزش ها و کاربردي بودن آنها باشد. بر این اساس، پیشنهادات 

 زیر به صورت مصادیق عملیاتی از سوي کارکنان و مربیان سازمان ارائه شده است:
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پوشش:  تحت سازمانی برون و سازمانی درون آموزشی خدمات کنندگان عرضه از اطالعاتی نکبا تشکیل -1
. بر این اساس استاولین اقدام براي برنامه ریزي و سیاست گذاري در راستاي توسعه  ؛شناسایی وضعیت موجود

 آموزشی را پیشنهاد داده اند. پیشنهاد دهندگان، تکمیل اطالعات و تشکیل بانک اطالعاتی از نهادها و نوع ارائه خدمات

مشتریان: این پیشنهاد نیز به کرات در  نیاز مورد آموزشی هاي سرویس شناسایی نیازهاي صنعت و بازار و ارائه-2
پرسش هاي چهارگانه به ویژه در پرسش اول و سوم مورد تاکید مربیان و کارکنان سازمان قرار گرفته است. بر این مبنا 

دمات مهارت آموزي توسط سازمان باید تقاضا محور باشد. بر این اساس ابتدا باید نیازهاي جامعه آموزش ها و ارائه خ
 اقتصادي، صنوف و صنعت شناسایی و سپس ارائه آموزش ها انجام پذیرد.

ا  و مهارت هاي تحت شده توسط سازمان: آشنایی جامعه هدف از آموزش ه ارائه خدمات با جامعه کردن آشنا -3
، سبب جلب نیروها و مهارت آموزان جدید و در نهایت منجر به افزایش بهره وري و درآمدهاي سازمان زمانآموزش سا

 . شودمی 

خدماتی: بر اساس این پیشنهاد باید تخصصی سازي مراکز و -ایجاد کارگاه ها و مراکز آموزشی تخصصی -4
در آموزشگاه ها و مراکز صورت پذیرد. بر مبناي  آموزشگاه ها براي افزایش کیفیت و ارائه سطح باالتري از مهارت ها

این دیدگاه، ارائه خدمات در سطح تخصصی و سطوح باالتر از استانداردهاي فعلی هم بهره وري و کیفیت کار سازمان 
و توانمندي نیروهاي کار آموزش دیده را بیشتر می کند و هم می توان از طریق ایجاد تعرفه براي این دوره ها، براي 

 زمان منابع درآمدي جدي ایجاد نمود.سا

تدوین کتب و منابع آموزشی: یکی از نقدهاي جدي مربیان و نیروهاي سازمان در زمینه آموزشی و مهارت  -5
آموزي، فقدان کتب آموزشی استاندارد و مدون براي آموزش ها و کسب مهارت آموزي است. بر این اساس ایشان اقدام 

 موزشی را ضرورتی جدي براي سازمان تلقی می کنند. پیشنهاد دهندگان معتقدند که تهیهآکتب  ندر تهیه و تدوی
 از طریق آن و فروش مربیان توسط هاي مختلف رشته تخصصی هاي کارگروه ازطریق سازمان آموزشی منابع وتدوین

مربیان  در بین ایجاد انگیزه کشور، از یک سو می تواند باعث درسطح هر حرفه آموزشی منابع به عنوان سازمان انتشارات
 براي آموزشی رویه وحدت ایجاد نیز و سوال طراحی سازمان گردیده و از سوي دیگر مشکالت درآمدهاي افزایش و

 را مرتفع می نماید. کشور در سطح هرحرفه

 در رسمی مربیان توسط درآمدزایی هاي همایش و محور محصول هاي آموزش و کارورزي هاي دوره برگزاري -6
 همایش برگزاري با مربیان همکاري با سازمان پیشنهاد این مبناي بر: ایشان به درآمد از بخشی اختصاص و عصر شیفت

 درآمدها این از بخشی پرداخت با هم و ایجاد سازمان براي جدیدي درآمد منابع هم تواند می درآمدزایی هاي دوره و ها
 انجام جهت آموزشی هاي دوره آموختگان مهارت انتخاب. نماید انگیزش ایجاد ایشان در انسانی، نیروي و مربیان به

 کیفیت بردن باال براي کارورزي استادکار عنوان به ماهر استادکاران همکاري به دعوت عصر، شیفت در کارورزي
 پیشنهادات ترین مهم ،75 تبصره خدمات ارائه یا و فروش محل از استادکاران الزحمه حق پرداخت و ها آموزش
 .است بخش این در عملیاتی
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 ورود به بازار و کسب درآمد 

از جمله پیشنهادات مکرر نیروهاي سازمان، تالش براي کسب درآمد از طریق ورود سازمان به عنوان یک فعال 
. در واقع بر مبناي این پیشنهاد سازمان باید به فعالیت هاي اقتصادي به عنوان یک شخصیت استاقتصادي به بازار 

 :استحقوقی اقدام نماید. مهم ترین محورها و مصادیق مورد نظر کارکنان و مربیان سازمان به قرار زیر 

تولیدي نمودن کارگاه ها و کاربردي شدن محصوالت: از جمله مهم ترین و پرتکرار ترین پیشنهادات در این -1
. بر این مبنا می توان از طریق فروش این استرابطه، تالش براي فروش محصوالت تولیدي توسط کارآموزان 

ا ارائه در نمایشگاه هاي مختلف، براي سازمان محصوالت به بازار و یا عقد قرارداد با نهادهاي دولتی و غیردولتی و ی
در این حوزه  پیشنهاد دهندگانمنابع درآمدي جدیدي ایجاد نمود. یکی از جدي ترین و مهم ترین مصادیق مورد نظر 

 است. بر مبناي این پیشنهاد سازمان می تواند با اعطاي بخشی از درآمدها به مربیان و نیروي انسانی 75استفاده از تبصره 
 آموزش مراکز در متخصص نیروي و تجهیزات امکانات، و منابع حجم به توجه با سازمان ایجاد انگیزه در ایشان نموده و

 آموزشی حرفه با متناسب کارگاه نماید. در این نگرش، هر کسب تولید طریق از باالیی بسیار درآمد اي، حرفه و فنی
 کوچک را ایفا می کند. تولیدي و صنعتی واحد یک نقش آموزش، حین خود،

اخذ نمایندگی تعمیرگاه مجاز خودرو از یکی از شرکت هاي داخلی تولید: این پیشنهاد بر اساس وجود ظرفیت  -2
 هاي هاي زیرساختی و نیروي انسانی توانمند در سازمان طرح گردیده است. طبق گفته پیشنهاددهندگان وجود کارگاه

مناسب این  فضاي و تجهیزات توانمند، انسانی نیروي برخورداري لحاظ به کشور سراسردر  خودرو فناوري آموزشی
 خودرو، سازمان تولید داخلی معتبر هاي شرکت از یکی با سازنده تعامالت و همکاري با ظرفیت را به وجود می آورد که

 75 تبصره سازي فعال و درآمدزایی طریق از را خود هاي هزینه از بخشی و نموده مجاز تعمیرگاه نمایندگی اخذ به اقدام
 .نماید تأمین

برندسازي و ایجاد تبلیغات در فضاي مجازي و ساخت اپلیکیشین براي ارائه محصوالت سازمان: بر اساس این  -3
پیشنهاد، سازمان باید همانند بخش خصوصی و یک فعال اقتصادي اقدام به برندسازي نموده و این برند و محصوالت 

عه معرفی نماید. براي اجرایی سازي این فرایند، پیشنهاددهندگان معتقدند باید ترتیبی اتخاذ شود تا همه خود را به جام
، براي آنها برندسازي شده و با برند شودمحصوالت مرغوب و مناسب کارگاه ها در حوزه هاي مختلف جمع آوري 

 و محصوالت فروش آنالین سامانه زياندا سایت، اپلیکیشن و راه طراحی. همچنین شودمشخص به بازار عرضه 
کشور، مهم ترین پیشنهاد براي تبلیغات و فروش محصوالت محسوب  سراسر اي حرفه و فنی آموزش مراکز تولیدات

 می شوند.

تاسیس فروشگاه هاي زنجیره اي: بر مبناي این پیشنهاد، سازمان می تواند همانند برخی نهادها و سازمان هاي  -4
مشارکت بخش خصوصی وابسته مانند سرمایه گذاري بازنشستگان و یا تعاونی نیروهاي سازمان، اقدام به دولتی و با 

وظایف و مسئولیت هاي  تاسیس شرکت هاي زنجیره اي در تهران و مراکز استان ها نماید. پیشنهاددهندگان با توجه به
 و سنگ انواع شیرآالت، تاسیسات، جهیزاتت ، پیشنهاد تاسیس فروشگاه هاي زنجیره اي عمرانی شاملخاص سازمان
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سازي را مطرح نموده اند. همچنین براي حمایت از تولید داخلی این فروشگاه ها در حوزه  ساختمان ابزارهاي و یکاش
 هاي تخصصی خود باید تنها به فروش محصوالت تولید داخل اقدام کنند. 

، برپایی آمدي براي سازماندات براي ایجاد منابع دربرپایی نمایشگاه هاي دائمی و فصلی: از جمله پیشنها -5
نمایشگاه هاي دائمی و فصلی در راستاي بازاریابی و فروش محصوالت و کاالهاي تولیدي در کارگاه هاي زیرنظر این 

 نهاد است. این پیشنهاد به ویژه در رابطه با کارگاه هاي صنایع دستی از سوي نیروهاي سازمان مطرح گردیده است. 

همکاري با شرکت هاي تولیدي و وارد کننده کاال به عنوان ارائه کننده خدمات پس از فروش: بر مبناي این  -6
پیشنهاد سازمان می تواند با استفاده از وجود نیروهاي ماهر و کارآمد در مجموعه خود با شرکت هاي تولیدي داخلی و 

حاضر و  ،پشتیبان و ارائه کننده خدمات پس از فروش در بازارو به عنوان  کرده یا وارد کنندگان کاالهاي خارجی توافق
 کسب درآمد نماید.

تاسیس مراکز خدمات الکترونیک در هر مرکز: این پیشنهاد براي تسهیل فرایندهاي اداري در سازمان و کسب  -7
 راه نت کافی عنوان تحت مکانی مرکز ورودي هر درآمد براي این نهاد پیشنهاد شده است. بر مبناي این پیشنهاد در

 مرکز نگهبان یا نماید می همکاري خدمت میز در که همکاري و شود مستقر نیز کپی دستگاه عدد یک و شده اندازي
 از کپی آموزشی، گرفتن پورتال در مرکز هاي دوره متقاضیان نام خدماتی مانند ثبت گرفته و عهده بر را آن مسئولیت

و  مهارت هاي گواهینامه ادواري، استعالم هاي آزمون در نام آموزي، ثبت مهارت مدارك خصوصب شناسایی مدارك
 آزمون را ارائه نماید. به کارآموزان مجدد معرفی جهت اعتباري کارت خرید و صدور گواهینامه هزینه واریز

 

 توسعه منابع و نیروي انسانی 

بر مسئله توجه به نیروي انسانی و توسعه برخی از پیشنهادات مطروحه از سوي کارکنان، مدیران و مربیان سازمان 
ده است. در واقع ایشان توسعه ت و در پیشنهادات مختلف مطرح شتمرکز دارد. این موضوع به دفعا زمینهمنابع در این 

نیروي انسانی را کلیدي می دانند که قفل هاي توسعه در زمینه هاي گوناگون را باز می نماید. در ادامه به مهم ترین 
مدنظر نیروهاي سازمان و مسائلی که از منظر ایشان در این حوزه از اولویت برخوردار است، پرداخته خواهد  مصادیق

 شد.

و افزایش درآمد مربیان و نیروهاي متخصص: بنیان این پیشنهاد بر این فرض استوار  75بهره مندي از تبصره ماده  -1
سرمایه ها و دستاوردهاي گوناگون سازمان، در نهایت منجر به  است که بهره مندي هاي مادي و معنوي نیروي انسانی از

. بر این مبنا پیشنهاد شودانگیزش و توسعه ظرفیت هاي نیروي انسانی و البته افزایش درآمد و منابع مالی سازمان می 
 ست.شده ایان مطرح بو ایجاد سهمی از درآمدهاي سازمان براي نیروهاي متخصص و مر 75بهره گیري از تبصره 

فکري درون و برون سازمانی: از جمله پیشنهادات براي توسعه منابع و  يشناسایی و بهره گیري از سرمایه ها -2
. براي نیل به استسرمایه هاي انسانی، استفاده از تفکرات برتر و خالق و سرمایه هاي فکري درون و برون سازمانی 
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 هاي سرمایه مختلف، شناسایی هاي حوزه در تخصصی فکر هاي اتاق این مهم، مصادیق و موضوعاتی مانند تشکیل
در  فکر خانه یک وایجاد وخالق نوآور افراد سازمان و شناسایی اهداف به نیل جهت سازمانی برون و درون فکري

 هاي خالقانه پیشنهاد شده است. نوآوري ارائه جهت عموم از ودعوت سازمان

 براي عامل و مهمترین ترین انسانی: بر مبناي این نگاه، اصلی ایجاد نظام شایسته ساالري و مدیریت منابع -3
 روشن هیچ آینده و فاقد تفاوت انگیزه، بی با وجود نیروي انسانی ضعیف، بدون .استیک نهاد، نیروي انسانی  مدیریت

نی و ایجاد بر این اساس پیشنهاد ساماندهی نظام مدیریت منابع انسا .شد نخواهد موفق وعه ايممج یا سازمان نهاد،
شایسته ساالري و در نظر گرفتن مشوق ها براي ایجاد انگیزه در پرسنل پیشنهاد شده است. برابري پرداختی به نیروهاي 

 زمان در خود ارتقا از که نحوي به کارکنان ارتقا روند وتسریع سازي سازمان، تاکید بر کیفیت به جاي کمیت،  شفاف
باشند و ایجاد زمینه هاي الزم براي انگیزش مالی در نیروهاي سازمان مهم ترین پیشنهادات و  داشته اطمینان مناسب

 .استمصادیق عملیاتی مطروحه از سوي کارکنان و مربیان سازمان 

 

 توسعه همکاري هاي بین دستگاهی

همکاري با دستگاه ها و و افزایش درآمد و منابع مالی سازمان، پیشنهادات براي توسعه فعالیت ها یکی از مهم ترین 
. مهم استکه به خدمات و آموزش هاي سازمان نیازمند بوده و یا جامعه هدف آنها با این نهاد مشترك  استنهادهاي 

علوم، تحقیقات و فناوري و آموزش و پرورش دانست. مهم ترین پیشنهادها در این  وزارتترین این نهادها را می توان 
 :استحوزه به قرار زیر 

، وزان: بر اساس این پیشنهاد مدارسمکاري و عقد قرارداد با آموزش و پرورش براي مهارت آموزي دانش آمه -1
د. از این طریق نظرفیت فوق العاده و بی نظیري براي توسعه مهارت آموزي در میان نیروهاي کار آینده فراهم می آور

 .تاسمنابع درآمدي و مالی جدیدي براي سازمان نیز قابل دستیابی 

تاسیس هنرستان هاي فنی و حرفه اي غیرانتفاعی توسط سازمان: این گروه از پیشنهاددهندگان معتقدند که  -2
سازمان نشان داده که ظرفیت باالیی براي توسعه مهارت آموزي در میان نوجوانان و دانش آموزان دارد. این افراد حضور 

 آموزش مراکز در را خود کارگاهی هاي که دوره پرورش و آموزش کاردانش مدارس از آموز دانش و آموزش هزاران
مهارت آموزي  زمینه در کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان باالي قدرت نشان دهنده می نمایند طی اي حرفه و فنی

 مجوز گرفتن با سازمان این ،امکان این پیشنهاد را مطرح می کنند که در صورت آموزان می دانند. بر این مبنا دانش به
 کاردانش و هنرستان فنی هاي رشته در آموز جذب دانش به اقدام غیرانتفاعی اي حرفه و فنی هنرستان هاي تاسیس

 آمدزایی نماید. در براي این نهاد و هم استفاده خود هاي کارگاه گسترده تجهیزات و مربیان ظرفیت از هم بتواند تا کرده

همکاري با دانشگاه ها و آموزش عالی: برخی از نیروهاي سازمان، توسعه همکاري ها با دانشگاه ها را براي  -3
گسترش مهارت ها و افزایش نیروهاي آموزش دیده و متخصص و البته ایجاد منابع مالی جدید و کسب درآمد براي 
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د قرارداد با وزارت علوم و دانشگاه ها نسبت به آموزش سازمان پیشنهاد داده اند. بر مبناي این پیشنهاد سازمان با عق
 در مراکز عملی دانشگاه ها دانشجویان و مهارت آموزي ایشان اقدام می کند. از دیگر پیشنهادها برگزاري کارگاه هاي

 آموزش هاي مناسب با کیفیت و  عملی بدین ترتیب دانشجویان به صورت .استآموزشی سازمان فنی و حرفه اي 
که ایجاد درآمد براي این  شودمی  پرداخت سازمان به طریق دانشگاه ها از ها دوره اجراي هزینه و فرا گرفته را تیمهار

 نهاد را در پی دارد.

پیشنهاد دیگر در این بخش، همکاري سازمان و مربیان و متخصصان این نهاد، با دانشگاه ها و وزارت علوم در 
 . پیشنهاد دهندگان در این باره به موضوع افزایشاسترشته هاي فنی و مهندسی  پایان نامه هاي تدوین تسهیل فرایند

 در که تحصیلی مختلف هاي رشته با متناسب هایی مدل ها و انتخاب رشته اکثریت در میدانی تحقیقات هاي هزینه
 مدل از کدام هر براي و آموخته را ها مدل این سازمان می توانند ، اشاره و معتقدند مربیانشودمی  اجرا نامه پایان قالب

 هایی مدل لیست همچنین سازمان می تواند .دنباش) دانشجوبان(متقاضیان به مدل آموزش مسئول متخصص نفر یک ها
 و نموده مراجعه مربوطه مربی به دانشجو هر داده تا قرار ها دانشگاه اختیار در را شد خواهد تهیه استاندارد قالب در که

 بر عالوه این طرح معتقدند همچنین پیشنهاد دهندگان. شود پرداخت سازمان به علوم وزارت توسط مشاور استاد هزینه
ی شدن تخصص سمت به هاي سازمان نیز آموزش و نمود بیشتر خواهد دانشجویان را با سازمان ارتباط درآمد، افزایش

 می کند. پیدا گرایش بیشتر

 سایر با نامه تفاهم آموزشی: بر اساس این پیشنهاد سازمان می تواند با امضاهمکاري با نهادهاي پژوهشی و مراکز  -4
 هاي پروژه انجام و تحقیقاتی کسب درآمد نماید. توسعه همکاري ها با این مراکز دفاتر و پژوهشی و آموزشی مراکز

 تحقیقاتی مهم ترین راهکار براي کسب درآمد در این حوزه به شمار می آید. و علمی صنعتی،

همکاري با وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنایع دولتی بزرگ: براساس این پیشنهاد سازمان باید به عقد  -5
 وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنایع دولتی بزرگ مبادرت نماید. بر مبناي این تفاهم نامه براي کلیه باتفاهم نامه 

 یا مدت کوتاه هاي دوره گذراندن آیند، می در داماستخ به دولتی و خصوصی کارخانجات و ها شرکت در که افرادي
الزامی آموزشی سازمان در کارگاه ها و دوره هاي   -متناسب با حوزه تخصصی-آموزش پیش یا مهارت مدت ارتقا بلند

 آگاه و ترغیب جهت گازي و نفتی تاسیسات و پاالیشگاه ها مدیران براي آموزشی سمینار . برگزاريشودمحسوب 
. این استاي از جمله پیشنهادات براي اجراي بهتر و نتیجه بخش بودن این پیشنهاد  حرفه و فنی ظرفیت هاي از سازي

 خودرو فوالد و صنایع صنایع مس، صنایع مانند بزرگ صنایع پیشنهاد به این دلیل مطرح شده که در حال حاضر برخی
که از طریق این همکاري می توان هم به  استتوجهی  قابل اعتبارات و بودجه داراي و مستقل آموزشی تشکیالت داراي

 کرد.و هم منابع مالی و درآمدي جدیدي براي سازمان ایجاد نمود صرفه جویی در هزینه هاي این نهادها و صنایع کمک 

 در سطح متعدد آموزشی مراکز داراي کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان: خودرو فنی معاینه مجوز دریافت -6
نیروهاي سازمان پیشنهاد می دهند که  لذا خودرو بوده و درحوزه خصوص به و فنی مختلف بخش هايکشور در 

اخذ نماید.  را فنی معاینه طرح مجوز ذیربط، نهادهاي هماهنگی با خودرو و مکانیک رشته آموزشی در مراکز سازمان
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 کاهش بوده، برخودار خودرو زیاد حجم از که را کشور سطح فنی بار مراکز معاینه هم ایشان معتقدند، اجراي این طرح
 به وجود می آورد. سازمان براي درآمدزایی منبع هم و می دهد

و  رایزنی تواند با می همکاري با شهرداري ها و ایجاد فضاي تبلیغاتی براي سازمان: طبق این پیشنهاد سازمان -7
 صورت به را شهرستان سطح هر تبلیغاتی در تابلو نصب یک یا دو مجوز کشور کل شهرداري هاي با سازمان هماهنگی

اي ارائه  وحرفه فنی آموزش هاي بر تبلیغات عالوه روزانه و نموده اخذ اندك بسیار اي هزینه با پرداخت یا و رایگان
 دست یابد. دائم و روزانه ثابت، درآمد به مشاغل، وعموم کاران کاسب به تابلو اجاره با شده توسط سازمان،

 

 توریسم آموزشیتوسعه 

یکی از پیشنهادات مطروحه در این حوزه، توسعه توریسم آموزشی و جلب مهارت آموزان از کشورهاي همسایه  
 هم استانهاي . بر اساس این پیشنهاد، با همکاري دستگاه هاي داخلی و مسئوالن کشورهاي همسایه می توان دراست
 از کشورهاي همجوار دگان معتقدند، توسعه مهارت آموزي برايرا اجرا نمود. پیشنهاددهن آموزشی توریست بحث مرز
 ،می تواند هم براي کشور در شرایط فعلی اقتصادي فارس خلیججنوب  کشورهاي عراق و آذربایجان، ترکمنستان، قبیل

 ارزآوري به همراه داشته باشد و هم یک منبع درآمدي تازه براي سازمان ایجاد نماید.

 با افغانی مهاجران به ایران به ویژه مهاجران براي مهارتی هاي دوره این حوزه برگزارياز دیگر پیشنهادات در 
. برگزاري این دوره ها توسط است...   جایکا یا خارجی، مانند نیکو دولتی و یا نهاد مردم هاي سازمان اسپانسري

 سازمان، در گذشته نیز اتفاق افتاده و نتیجه بخش بوده است.
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 نتیجه گیري

دیدگاه ها و پیشنهادات مربیان و کارکنان سازمان فنی و حرفه اي براي افزایش درآمدها و توسعه منابع مالی سازمان 
 :است. این هفت محور به قرار زیر استدر هفت محور قابل طبقه بندي 

 هاي فعالیت در خصوصی بخش مشارکت افزایش -2سازمان،  تملک تحت ابنیه و فضاها از بهنیه برداري بهره-1
 کسب و بازار به ورود-4جامعه،  در آموزي مهارت و ها آموزش توسعه طریق از سازمان وري بهره افزایش -3سازمان، 
 آموزشی. توریسم توسعه-7دستگاهی،  بین هاي همکاري توسعه -6انسانی،  نیروي و منابع توسعه -5درآمد، 

ریشه پیشنهادات و مطالب مطروحه نشان می دهد هدف نهایی در این بخش، افزایش بهره وري اقدامات در جستجو 
. در توضیح این مطلب باید گفت که به طور کلی، دو راه پیش روي یک نهاد و استو فرصت هاي پیش روي سازمان 

و ساده ترین گام، تالش در جهت افزایش  دستگاه حاکمیتی براي توسعه منابع مالی و افزایش درآمدها وجود دارد. اولین
. در واقع در این نگرش عمده تالش ها و کوشش ها مصروف رایزنی با نهادهاي تصمیم استبودجه و اعتبارات دولتی 

. در نگاه دوم اما، نهادها و سازمان شودساز و سیاست گذار براي در نظر گرفتن منابع مالی بیشتر براي نهاد مذکور می 
باید تالش نمایند تا ضمن ارائه خدمات و انجام وظایف قانونی به صورت صحیح و مطلوب و کوشش براي  هاي دولتی

نابع مالی تازه اي براي جلب رضایت جامعه هدف و مخاطبین، از اقدامات و ارائه خدمات، کسب درآمد نموده و م
 خود ایجاد نمایند.سازمان 

مشخص می کند. مسیر اول تالش براي جذب مخاطب و توسعه  پیشنهادات دو مسیر را براي افزایش بهره وري
. در واقع جذب مخاطبین بیشتر از جمله راهکارهاي مهم و موثر براي افزایش منابع درآمدي سازمان استمهارت آموزي 

مانند  بوده که با اقداماتی مانند توسعه همکاري با نهادهاي دولتی و حاکمیتی، به ویژه نهادهاي مسئول در بخش آموزش
. همچنین بهره گیري از از ظرفیت هایی شودوري میسر می اوزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فن

مانند توریسم آموزشی و یا تمرکز نسبت به بحث تبلیغات و معرفی خدمات و آموزش هاي متفاوت و متنوع ارائه شده 
 .استموزان و جذب بیشتر مخاطب توسط سازمان، از دیگر راهکارها براي افزایش مهارت آ

پیشنهاد دوم توجه به افزایش ظرفیت ها، فرصت ها و استانداردها در حوزه آموزش و تولید است. بر مبناي این نگاه، 
افزایش کیفیت آموزش ها و استانداردها در سازمان از یک سو تاثیر مستقیم بر کارآمدي و اثرگذاري سازمان در حوزه 

ارد که در نهایت توجه بیشتر جوانان و نیروهاي کار فعال در جامعه را نسبت به سازمان به همراه اشتغال و اقتصاد د
خواهد داشت و از سوي دیگر این افزایش کیفیت و استانداردسازي آموزش ها، می تواند منجر به تولید محصوالت با 

این نهاد در بازار را فراهم سازد. توسعه منابع کیفیت به عنوان خروجی کارگاه ها گردیده و زمینه هاي الزم براي حضور 
 مشارکت گسترش براي انسانی و افزایش توانمندي مربیان، توسعه همکاري با صنایع بزرگ و صنوف مختلف، تالش

خصوصی و ایجاد زمینه و فرصت براي تولید در کنار آموزش و مهارت آموزي مهم ترین پیشنهادات براي تحقق  بخش
 ی شوند.این مهم محسوب م

٤٢ 
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 اي حرفه و فنی آموزشهاي ارائه در خصوصی بخش موثرتر نقش ایفاي پرسش چهارم: براي

 دارید؟ پیشنهاداتی چه دولتی و خصوصی بخش آموزشهاي بین افزایی هم و

 

 مقدمه

یکی از صاحب نظران توسعه در توصیف میزان قدرت و ظرفیت دولت به عنوان یک نهاد، آن را بر مبناي توانایی 
 توانایی که هستند دولت هایی ضعیف د. بر مبناي این نگرش دولتهايکن براي استخراج منابع از درون جامعه تعریف می

 شده معین موارد در بکارگیري شان یا تخصیص و منابع استخراج اجتماعی، روابط تنظیم جامعه، در نفوذ  براي اندکی
دارند. با بهره گیري از چنین نگرشی یک نهاد عمومی  موارد این در يبیشتر بسیار توانایی قوي دولت هاي. دارند

قدرتمند و داراي ظرفیت مطلوب را باید نهادي دانست که می تواند انواع سرمایه هاي موجود در جامعه را استخراج و 
یک جامعه، بدون  نماید. استفاده از ظرفیت ها و منابع اقتصادي، مالی، اجتماعی و انسانی استفاده از آنها به صورت بهینه

مشارکت و حضور بخش هاي مختلف جامعه امکانپذیر نیست. در واقع باید توجه داشت که صاحبان سرمایه هاي 
. سرمایه ها از درون مبادالت قابل استگوناگون یک جامعه، شهروندان، جامعه مدنی و گروه ها و طبقات اقتصادي 

 و حقوقی صورت می پذیرد. یافراد حقیق استخراج بوده و مبادالت در شرایط مشارکت و حضور

ده است. یکی از مهم شبر این مبنا پرسش چهارم، به مسئله جذب سرمایه ها و مشارکت بخش خصوصی متمرکز 
ترین معضالت در کشورهاي در حال توسعه، فقدان مشارکت گروه ها و طبقات اقتصادي و اجتماعی در فرایند توسعه 

گذاري، تصمیم سازي و برنامه ریزي و شرایط نهادي و ساختاري در کشورهاي در  . در واقع نوع نظام سیاستاست
حال توسعه نه تنها تسهیل کننده براي مشارکت بخش خصوصی نیست، در بسیاري از مواقع به عنوان یک مانع و عامل 

نع و معضالت توسعه سلب انگیزش عمل می نماید. این مسئله در ایران نیز به صورت جدي وجود داشته و از جمله موا
به شمار می آید. با توجه به اهمیت مشارکت صاحبان سرمایه و حضور فعاالن اقتصادي در فرایند توسعه و با عنایت به 
معضالت پیش روي ایشان، نهادهاي عمومی براي نیل به اهداف توسعه گرایانه و تحقق سیاست گذاري ها و برنامه 

وحقوقی خود، راهی جز تالش براي هموارسازي شرایط و ایجاد انگیزش در  ریزي ها در چارچوب اختیارات قانونی
بخش خصوصی ندارند. در ادامه به مهم ترین پیشنهادها و راهکارهاي نیروهاي سازمان براي جلب مشارکت و حضور 

 بخش خصوصی در عرصه مهارت آموزي و تربیت نیروي انسانی ماهر و متخصص پرداخته خواهد شد.

 

 م هماهنگ مدیریت و توسعه همکاري هاي بین دستگاهی و میان نهاديایجاد نظا

کارکنان و مربیان سازمان توسعه فعالیت ها و مشارکت بخش خصوصی در حوزه مهارت آموزي را در گرو توسعه 
اد همکاري هاي بین دستگاهی و ایجاد نظام مدیریت واحد و هماهنگ می دانند. به بیان بهتر، ایشان معتقدند که ایج

زمینه هاي الزم براي مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی و سرمایه گذاران اقتصادي در حوزه آموزش و مهارت 

٤٣ 
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آموزي، پیش نیازها و الزاماتی را طلب می نماید که بدون همکاري هاي بین نهادي و مشارکت دستگاه ها و نهادهاي 
 از این قرارند:زمان . مهم ترین محورهاي مورد نظر نیروهاي ساشودذینفع مسیر نمی 

: از جمله معضالت جدي در حوزه تربیت نیروي انسانی انایجاد نظام مدیریت واحد و جلوگیري از تعدد متولی -1
. حضور دستگاه هاي دولتی به صورت استمتخصص و ماهر، تعدد متولی و فقدان یک نظام مدیریت واحد و هماهنگ 

ر به ایجاد آشفتگی و تنگ شدن عرصه براي بخش خصوصی که از گسترده و عملکرد جزیره اي و خودسرانه، منج
حمایت ها و سرمایه هاي کمتري نسبت به نهادهاي دولتی برخوردارند، گردیده است. بر این مبنا پیشنهاددهندگان مسئله 

 زيسا شفاف خصوص به مقررات و قوانین عمل به قانون و مقررات در این حوزه را مطرح نموده و خواستار اصالح
 به دستگاه یک نمودن مشخص عبارتی به و موازي هاي آموزش حذف منظور به فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوبات

 آموزش ساماندهی جهت آموزشی در دستگاه هاي وظایف دقیق تفکیک همچنین و مهارتی هاي آموزش متولی عنوان
 سازمان شده اند. خصوصی بخش توسعه و مهارتی هاي

، صلی خدمات ارائه شده توسط سازمانها با صنوف و صنایع: مخاطب نهایی و مصرف کننده اتوسعه همکاري  -2
. در واقع نیازهاي جدي و ذاتی صنعت و صنوف است که ضرورت وجود آموزش استنظام اقتصادي، بازار و صنعت 

نیروهاي سازمان ایجاد زمینه هاي هاي مهارتی و تربیت نیروي انسانی ماهر و متخصص را ایجاد می نماید. بر این مبنا، 
الزم براي مشارکت صنعت و صنوف در حوزه مهارت آموزي و همکاري با سازمان را پیشنهاد داده اند. این همکاري ها 
می تواند دو سویه باشد بدین معنی که از یک طرف صنایع و صنوف با توجه به دارا بودن بسترهاي واقعی کار، فرصت 

ایجاد نظام هاي مهارتی داشته و از سوي دیگر می توانند با الزام به جذب نیروهاي آموزش دیده  مناسب و مطلوبی براي
 زمینه هاي الزم براي ارتقاي سطح آموزش ها و ایجاد نظام آموزشی تقاضا محور را فراهم آورند.

اي سازمان در ایجاد نظام واحد مدیریت و توسعه همکاري ها میان بخش خصوصی: تجربه و مشاهدات نیروه -3
شهرستان ها می دهد از جمله معضالت جدي در حوزه مهارت آموزي که سبب ایجاد مسائل و مشکالتی براي بخش 

. استاز نهادهاي خصوصی در مهارت آموزي  برخی کاري ، موضوع موازيشودخصوصی فعال در این عرصه می 
آموزش دهنده در برخی حرفه  ي کارگاهی و صنفیِعمده این موازي کاري ها میان آموزشگاه هاي آزاد رسمی، نیروها

(  حقیقی و حقوقی شخص تعامالت نیروها و مربیان سازمان معتقدند اتخاذ راهکارهایی براي موزشی وجود دارد.آهاي 
و گسترش همکاري میان ایشان، می تواند منجر  آزاد هاي آموزشگاه موسس با نظر مورد)  خانگی کارگاه یا صنفی مکان
آزاد پیشنهاد عملیاتی دیگر براي ایجاد مدیریت  هاي آموزشگاه براي صنفی انجمن . وجودشودود وضعیت موجود به بهب

. این انجمن صنفی می تواند فعالیت هاي مخرب و موازي را حذف و رویه اي استواحد در حوزه مهارت آموزي 
 نماید.ثابت و پایدار براي ارائه خدمات آموزشی توسط بخش خصوصی فراهم 

ایجاد زمینه هاي الزم براي همکاري میان نهادهاي دولتی و بخش خصوصی: بر اساس این پیشنهاد، نهادهاي  -4
رکنان و نیروهاي سازمان و نهاد دولتی می توانند براي دوره هاي آموزش ضمن خدمت و یا دوره هاي مهارت آموزي کا

د بهره برداري نمایند. البته باید توجه نمود که ایجاد زمینه ، از ظرفیت ها و فرصت هاي آوزشگاه هاي آزامتبوع خود

٤٤ 
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. نیروهاي سازمان معتقدند شودهاي الزم براي این فعالیت، باید توسط سازمان و از طریق امضاي تفاهم نامه ها فراهم 
 .استفرایند حضور فعال این سازمان براي هدایت و نظارت بر این روند و به منوط  ،تحکیم این روابط و همکاري ها

پیشنهاد دیگر در این بخش همکاري میان سازمان و مراکز آموزش دولتی با آموزشگاه هاي آزاد است. تبادل نیروي 
انسانی ماهر و مربیان میان نهادهاي مذکور، ارائه مشاوره شغلی و هدایت مهارت آموزان به سوي نهادهاي آموزشی 

ها و تجهیزات تحت اختیار مراکز دولتی به آموزشگاه هاي آزاد، مهم بخش خصوصی در کنار فروش ویا اجراي کارگاه 
 ترین پیشنهادات عملیاتی در این بخش محسوب می شوند.

 

 افزایش بهره وري در نظام مهارت آموزي

هدف از فعالیت نیروهاي اقتصادي، دریافت سود و منافع مادي است. در نتیجه، هرگاه در یک زمینه و فعالیت 
ان و احتمال دریافت سود باال بوده و تضمین شده باشد، گرایش و انگیزه فعاالن اقتصادي و نیروهاي فعال اقتصادي امک

. در شرایط معکوس و متفاوت یعنی عدم امکان دریافت منافع مادي مناسب و استدر میدان بازار براي مشارکت، باال 
ن سرمایه از حضور در این عرصه منصرف می ضعیف بودن احتمال نتیجه گیري از فعالیت اقتصادي، عمده صاحبا

گردند. بر این اساس پیشنهاد افزایش بهره وري و امکان دریافت منافع و سود اقتصادي و مادي بیشتر در نظام مهارت 
د در صورت تحقق این مهم، فعاالن اقتصادي و صاحبان سرمایه انگیزه به شوآموزي مطرح شده است. پیش بینی می 

. مهم ترین پیشنهادات کنندراي حضور در عرصه آموزش هاي مهارتی و تربیت نیروي انسانی ماهر پیدا مراتب بیشتري ب
 .استعملیاتی براي تحقق این هدف به قرار زیر 

ایجاد آموزش ها و نظام آموزشی تقاضا محور: این موضوع در بخش هاي مختلف و در پاسخ به تمامی پرسش  -1
موزي دارد. بر مبناي این آو اثربخشی آن در بهبود شرایط موجود در حوزه مهارت  ها مطرح شده که نشان از اهمیت

پیشنهاد، نظام آموزشی باید بر مبناي نیازهاي جامعه و نظام اقتصادي تنظیم شده و در هر زمان امکان تغییر و تحوالت در 
 آن بر مبناي تقاضاي جامعه هدف و منطقه بومی وجود داشته باشد.

 طریق تبلیغات را طرح می کند. از مردم آگاهی و ایجاد انگیزش در جامعه هدف: این پیشنهاد افزایش آگاه سازي -2
مهم ترین مسیرها و روش هاي مورد توجه  اجتماعی هاي شبکه و تلویزیون خصوص به مختلف هاي رسانه از استفاده

متمرکز بوده است.  عالی آموزش مراکز و هادانشگاه  جامعه هدف مورد نظر ایشان نیز عمدتا بر .استنیروهاي سازمان 
 اي حرفه و فنی آموزش سازمان باکه آشنایی بیشتر و دقیق تر مردم  و کارکنان این نهاد بر این باورند به طور کلی مربیان
آزاد، منجر به افزایش  اي حرفه و فنی هاي آموزشگاه و سازمان در آموزشی هاي رشته از جامعه آحاد و شناخت صحیح

 بهره وري در این حوزه و ایجاد انگیزش در بخش خصوصی می شود.

ایجاد فرصت هاي تولید براي نهادهاي آموزشی آزاد: بر مبناي این پیشنهاد، باید شرایط و راهکارهاي قانونی الزم  -3
 شرکت . به عنوان نمونه یکشودبراي فعالیت تولیدي بر اساس محورهاي آموزشی براي فعاالن بخش خصوصی ایجاد 

٤٥ 
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عنوان  به آموزشگاه ها شده و خروجی ایجاد شهرستان یک دوخت و طراحی هاي آموزشگاه کلیه توسط لباس تولیدي
 پتانسیل و توانمندي که هایی آموزشگاه می تواند توسط زنجیره طبق سخنان نیروهاي سازمان، این .شود کاال وارد بازار
 ،آزاد هاي آموزشگاه در یابی بازار متخصصین همچنین دارا بوده وه محصوالت به صورت الکترونیکی را فروش و عرض

 .شود تسریع تکمیل و

خرید خدمت از مراکز آموزشی بخش خصوصی: بر اساس این پیشنهاد سازمان می تواند برخی از آموزش ها را  -4
انی که امکان کاهش تعداد به صورت خرید خدمت از مراکز و آموزشگاه هاي آزاد انجام دهد. این موضوع به ویژه تا زم

 .است، روش و راهکار مطلوب و مناسبی براي تقویت بخش خصوصی شودمراکز بخش دولتی میسر 

 

 ایجاد مشوق ها و تسهیل شرایط براي بخش خصوصی

ایجاد مشوق ها و تسهیل شرایط براي ورود بخش خصوصی به عرصه مهارت آموزي و تربیت نیروي انسانی ماهر، 
یکی از پیشنهادات پرتکرار است. بر این مبنا با وجود تمامی مسائل و معضالت حوزه مهارت آموزي، امکانات و فرصت 

اي ورود و فعالیت در این عرصه مطلوب و هاي تعبیه شده براي صاحبان سرمایه و مسیر حرکت بخش خصوصی بر
مناسب نیست. اعطاي تسهیالت و ایجاد فرصت ها و موقعیت هاي مناسب براي بخش خصوصی فعال در این عرصه 

. مهم ترین محورهاي پیشنهادي شودسبب دلگرمی و ایجاد انگیزش در ایشان براي ورود به عرصه مهارت آموزي می 
 قرار زیر است:مورد نظر نیروهاي سازمان به 

 بخش به دولت سوي از قیمت ارزان تسهیالت اعطاي تسهیالت و حمایت بر مبناي میزان اثرگذاري: ارائه -1
. استگذاري مهم ترین پیشنهاد عملیاتی در این بخش  سرمایه انگیزه افزایش و ریسک دامنه کاهش براي خصوصی

ي، کارآمدي و دامنه عملکرد و ارائه تسهیالت و حمایت هاي همچنین طبقه بندي آموزشگاه ها بر مبناي میزان اثرگذار
 .استویژه به آموزشگاه هاي موفق بر اساس میزان توانمندي و موفقیت، از جمله دیگر راهکارها در این بخش 

براي مهارت آموزان: ایجاد فرصت براي مهارت آموزان در آموزشگاه هاي آزاد و افزایش  هایجاد فرصت و انگیز -2
ار مدارك فنی و حرفه اي نه تنها سبب انگیزش در نیروهاي انسانی براي مهارت آموزي می شود، بلکه به دلیل ایجاد اعتب

فرصت فعالیت بیشتر براي آموزشگاه هاي آزاد و افزایش متقاضیان مهارت آموزي، نوعی مشوق و ایجاد فرصت براي 
 سازي معادل طریق از دانشگاهی مدارك تطبیق طرح . اجراياستفعاالن بخش خصوصی در عرصه مهارت آموزي 

 آموزي، مهارت فرهنگ بردن باال و اي حرفه و فنی آموزش سازمان جایگاه ارتقاء منظور به اي حرفه و فنی مدارك
مهارت و اعطاي تسهیالت مناسب و ارزان قیمت به مهارت آموختگان، مهم ترین  یک آموز دانش هر طرح اجراي

 این بخش به شمار می آیند.راهکارهاي اجرایی در 

که به طور کلی باید  ند: برخی از نیروهاي سازمان بر این باوردر واگذاري آموزش ها بخش خصوصیمحوریت  -3
محوریت آموزش ها و کارهاي عمده و اصلی در حوزه عملیاتی سازي مهارت آموزي را به بخش خصوصی واگذار 
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ا و مراکز آموزشی متعدد دولتی نوعی تصدي گري محسوب شده و عرصه نمود. در واقع ایشان معتقدند که وجود نهاده
را براي بخش خصوصی تنگ می کند. همچنین ایشان بر این نکته تاکید دارند که این فرایند به لحاظ تشکیالتی و مالی 

 آموزشی مراکز واگذاري جهت را الزم بسترهاي باید سبب متضرر شدن سازمان و دولت می شود. بر این مبنا سازمان
 فراهم تدریجه ب مهارتی حرفه یا رشته هر به مربوط اصناف یا و خصوصی بخش به اجاره یا و فروش بصورت دولتی

آوبیشتر انگیزه با اصناف و خصوصی بخش تا بردارد دست مهارتی آموزشهاي ارائه در گري تصدي از بطورکامل و در 
 ورزند. مبادرت آموزشها ارائه به اي منطقه سطح در تقاضامحوري همچنین و اشتغال و کار بازار نیازهاي به توجه با

واگذاري بخشی از آموزش ها به صورت اختصاصی به مراکز و آموزشگاه هاي آزاد: بر طبق این پیشنهاد آموزش  -4
رد. مهم آموزشگاه هاي آزاد قرار گی بطور انحصاري در اختیارهایی خاص و یا آموزش گروهی خاص از جامعه هدف، 
قالب طرح هاي تابستانه، اعطاي  در آموزان دانش ویژه مهارتی ترین پیشنهادات در این حوزه، اعطاي امتیاز آموزش هاي

 خدماتی هاي رشته مجوز براي ارائه آموزش هاي مجازي در سطح شهرستان ها و استان به بخش خصوصی و واگذاري
از ظرفیت آموزشگاه هاي آزاد براي انجام کارورزي دانشجویان و ارائه  . استفادهاستآزاد  هاي آموزشگاه به پرطرفدار و

خدمات به عنوان آموزش در محیط واقعی کار به صورت خرید خدمت موارد دیگر پیشنهادي از سوي کارکنان و مربیان 
موزش هاي نو و سازمان به شمار می آید. همچنین توسعه زمینه هاي مهارت آموزي در سازمان و اعطاي امتیاز ارائه آ

 با تطبیق توان و اي حرفه زندگی براي مهارتهایی مخابرات، و اطالعات فناوري به مربوط بدیعی همانند مهارت  هاي
حفاظت از دیگر  و ایمنی و فردي بهداشت و کار و کسب هاي مهارت و کارآفرینی فرهنگی، چند محیط هاي

 است.پیشنهادات نیروهاي سازمان در این بخش 

 معرفی رشته ها و زمینه هاي فعالیت آموزشگاه هاي آزاد در مراکز آموزشی دولتی: بر مبناي این پیشنهاد معرفی -5
بهبود وضعیت بخش خصوصی در  به تواند می دولتی مراکز در آزاد هاي آموزشگاه در آموزشی هاي حرفه و ها رشته

 مراجعه اختیار در ها آموزشگاه لیست فقط حاضر حال بنا به گفته نیروهاي سازمان، در .کمک کندحوزه مهارت آموزي 
موزشگاه هاي آزاد هر منطقه و آگیرد و معرفی خاصی از مراکز خصوصی انجام نمی شود. معرفی  می قرار گان کنند

 .استشهرستان در پایگاه اطالع رسانی مراکز دولتی یکی از راهکارهاي عملیاتی پیشنهاد شده از سوي نیروهاي سازمان 

اصالح قوانین و مقررات: یکی از معضالت جدي براي حضور و مشارکت بخش خصوصی و صاحبان سرمایه  -6
. بسیاري از مقررات و قوانین تناسبی با جذب سرمایه هاي بخش استدر ایران، مسئله قوانین و مقررات نامناسب 

موانع در برابر حضور ایشان در حوزه خصوصی و مشارکت فعاالن اقتصادي در مسیر توسعه نداشته و ایجاد مشکالت و 
هاي مختلف را در پی دارد. بر این مبنا کارکنان و مربیان، اصالح قوانین و مقررات را مطرح نموده اند. ایشان به صورت 

دهندگان به موضوع آیین نامه مصوب سال  تاکید داشته اند. همچنین پیشنهاد 35 و 37 ماده اصالح تبصره همشخص ب
 ها آموزشگاه و امور فرایندها در دوگانگی نوعی به ها دستورالعمل سایر در آن ابطال نموده و معتقدند عدماشاره  1385

 نظرگرفته در هاي گیري تصمیم با متناظر ها دستورالعمل و ها نامه آیین سازي منتج شده است. بر این مبنا ایشان یکسان
سازمان را مطالبه نموده اند. اصالح و به روز رسانی مقررات و آیین نامه  سطح در مکاتبات و نظارت هاي هیات در شده

ها درباره ساعات آموزشی براي ارائه بهتر و مطلوب تر خدمات بر مبناي نیازهاي واقعی آموزش مسئله دیگري است که 
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با شرایط و آموزش  که بسیاري از ساعات پیشنهادي مناسب پیشناد دهنگان بر این باورند. شده است به آن پرداخته
واقعی نبوده و این موضوع سبب عدم تمایل کارآموزان به مهارت آموزي می شود. موضوع دیگر در این بخش مربوط به 

. نیروهاي سازمان یکی از موانع مهم در این حوزه را مسئله امتیاز تملک فضا استشرایط تاسیس آموزشگاه هاي آزاد 
  آموزشگاه هاي تاسیس اولیه صدور درخواست در فضا مالکیت امتیاز انون، کاهشدانسته و معتقدند باید با اصالح ق

 آزاد صورت پذیرد.

 اعتباري صندوق سازمان نیروهاي توسط شده ارائه پیشنهادات از یکی: گذاري سرمایه اعتباري صندوق ایجاد -7
 گذاري سرمایه اعتباري صندوق پیشنهاد این مبناي بر. است خصوصی بخش و آزاد موسسات براي گذاري سرمایه

 و داران آموزشگاه اعضا عضویت با آزاد داران آموزشگاه صنفی هاي انجمن کانون توسط آزاد کارآموزي موسسات
 صندوق. شود می تشکیل  تعاون توسعه بانک مالی حمایت و سازمان قانونی پشتیبانی با و صندوق این سهام خرید

 نیاز مورد تجهیزات تولید کارگاه اندازي راه در سازمان همکاري با تواند می کارآموزي موسسات گذاري سرمایه اعتباري
 همجوار کشورهاي وحتی آزاد هاي وآموزشگاه دولتی ثابت مراکز براي آموزشی هاي حرفه کلیه براي آموزشی کارگاه
 بخش به آزاد هاي آموزشگاه بندي رتبه مبناي بر تواند می صندوق این همچنین. نماید همکاري سازمان با تعامل مورد

 .نماید تسهیالت ارائه آموزي، مهارت حوزه در فعال خصوصی

 

 توسعه نیرو و منابع انسانی در بخش خصوصی

هر گروه و صنفی، بدون وجود نیروي انسانی متخصص و کارآمد، نمی تواند در انجام وظایف محوله و نیل به 
موفق باشد. بر این مبنا توسعه منابع و نیروي انسانی از جمله مهم ترین ضروریات براي  نظر اهداف و چشم انداز مورد

. در اهمیت این موضوع همین بس که بسیاري از صاب نظران و کارشناسان حوزه توسعه، نیرو و منابع استموفقیت 
به موفقیت معرفی می نمایند.  انسانی را مهم ترین و اصلی ترین سرمایه در سیاست گذاري و برنامه ریزي و دستیابی

لزوم توسعه نیرو و منابع انسانی در مراکز بخش خصوصی و آموزشگاه هاي  ،یکی از مسائل مهم و اساسی مورد تاکید
 . مهم ترین دیدگاه ها در این رابطه به قرار زیر است.استآزاد 

 راهکارها ترین مهم از یکی: آزاد هاي آموزشگاه در و توانمندي نیروي انسانی کیفیت بهبود و استانداردسازي -1
 کارآمدي افزایش خصوصی، بخش توسط شده ارائه آموزشی خدمات و آزاد هاي آموزشگاه در وري بهره افزایش براي

 مورد سازمان نیروهاي سوي از کرات به که جدي معضالت و مسائل از یکی. است نهادها این در آموزش اثرگذاري و
 برنامه فقدان. است آزاد هاي آموزشگاه و مراکز توسط شده ارائه هاي آموزش ضعف و پایین کیفیت گرفته، قرار تاکید
از طرف مشارکت کنندگان در این همفکري جمعی  بخش مربیانسطح دانش و مهارت  ارتقا و رسانی بروز جهت مدون

 مربی پذیرش شیوه  تسهیل به توجه با انسانی نیروي کیفیت اخیر سال هاي در معتقدند مورد تاکید بوده. آنها همچنین
 نهادهاي دیگر با رقابت قابل  این آموزشگاه ها از بسیاري در آموزش کیفیت و یافته کاهش آزاد آموزشگاه هاي در

 براي مدت طوالنی آموزشی هاي دوره برگزاري بخش این در پیشنهادي راهکارهاي ترین مهم .نیست آموزشی
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 گیري بهره و ،و مربیان مدیران آموزش براي استاندارد آموزشی محتوي تدوین مربیگري، و مدیریت کنندگان درخواست
 .است آزاد هاي آموزشگاه در دولتی مراکز مربیان از

بهبود وضعیت رفاهی نیروي انسانی: مربیان و کارکنان سازمان معتقدند، نیروي انسانی فعال در بخش خصوصی  -2
 کارکنان، بیمه موضوع در سازمان حمایت مناسبی برخوردار نیست. ایشان به موضوعاتی مانند عدم رفاهی از وضعیت

 و فنی آزاد هاي آموزشگاه مربیان و کارکنان و مدیران براي شغلی امنیت آزاد، نبود آموزشگاه هاي مربیان و مدیران
اي اشاره داشته و بر این  حرفه و فنی هاي آموزشگاه هاي هزینه باال بودن و درآمد سطح آمدن پایین دلیل به اي حرفه

مسئله تاکید می کنند که براي افزایش کیفیت و بهره وري در خدمات ارائه شده در این مراکز، تامین نیازها و مطالبات 
 از هزینه بخشی تقبل منظور به ذیصالح دستگاه هاي طریق از موضوع . پیگیرياستنیروي انسانی از اهم موضوعات 

قالیبافان، اعطاي تسهیالت و  بیمه یا ساختمان و صنعت بیمه همانند از سوي دولت آزاد آموزشگاه هاي کارکنان هاي
انجام حمایت ها در حوزه فضاي آموزشی و امکانات سخت افزاي، مهم ترین راهکار عملیاتی پیشنهادي در این بخش 

 به شمار می آید.

 

 شاخص هاي سنجشاستانداردسازي نظام ارزشیابی ها و 

معتقدند از جمله ضعف هاي جدي در بحث استفاده از ظرفیت هاي بخش  مشارکت کنندگان در این بحث
. استخصوصی و صاحبان سرمایه در نظام مهارت آموزي، معضالت مربوط به حوزه ارزشیابی و شاخص هاي سنجش 

اردهاي ناکارآمد که توانمندي سنجش و ارزیابی به گفته ایشان فقدان شاخص هاي مناسب و مطلوب و استفاده از استاند
 رعایت الزام . حذفاستصحیح را ندارند، از جمله معضالت پیش روي بخش خصوصی فعال در حوزه مهارت آموزي 

 کیفیت و افزایش عملی آزمونگران تعیین تغییر شیوه ،مهارت سنجش اصولی برگزاري بر تکیه استاندارد، ساعت
 عنوان کرده اند.مهم ترین راهکارهاي پیشنهادي در این بخش  را یعمل آزمون هاي برگزاري
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 نتیجه گیري

در رابطه با توسعه مشارکت و افزایش فرصت ها براي بهره گیري از ظرفیت  دریافت شدهدیدگاه ها و پیشنهادات 
 بین هاي همکاري توسعه و مدیریت هماهنگ نظام ایجاد -1 :استهاي بخش خصوصی در پنج محور قابل طبقه بندي 

 بخش براي شرایط تسهیل و ها مشوق ایجاد -3آموزي،  مهارت نظام در وري بهره افزایش -2نهادي،  میان و دستگاهی
 هاي شاخص و ها ارزشیابی نظام استانداردسازي -5خصوصی،  بخش در انسانی منابع و نیرو توسعه -4خصوصی، 

 .سنجش

 :در این بخش در سه محور کلی امکانپذیر است جمع بندي و تحلیل نظري پیشنهادات مطروحه

ایجاد شرایط و بستر الزم براي دستیابی به منافع و عواید اقتصادي: به طور کلی در یک نظام اقتصادي، دستیابی -
. دلیل استمنافع و سود اقتصادي، پیش فرضی اصلی و غیرقابل بحث، به ویژه براي بخش خصوصی و فعاالن اقتصادي 

ت و کنش فعال اقتصادي در بازار و اقدام به تولید، تجارت و یا ارائه خدمات دستیابی به منافع و سود حضور، مشارک
. بر این مبنا حوزه هایی که امکان دستیابی به سود مادي در آنها باال باشد، با استقبال بخش خصوصی و استاقتصادي 

اقتصادي که ریسک سرمایه گذاري در آنها باال بوده و سرمایه گذاران مواجه شده و بالعکس، فعالیت ها و زمینه هاي 
اولین  از اینروتوان جذب سرمایه گذار و فعال اقتصادي را نخواهد داشت. یابی به منافع ضعیف و اندك است، امکان دست

و مهم ترین گام براي توسعه مشارکت بخش خصوصی و بهره گیري از ظرفیت هاي فعاالن اقتصادي براي رونق و 
حوزه مهارت آموزي، نیازمند افزایش بهره وري اقتصادي و ایجاد بستر الزم براي مقرون به صرفه بودن سرمایه  توسعه

 گذاري در حوزه مهارت آموزي است.

ایجاد بستر مناسب و ارائه تسهیالت: به دلیل محدودیت سرمایه هاي اقتصادي در هر جامعه اي، بین بخش ها و  -
اقتصادي اعم از تولید، تجارت و یا ارائه خدمات، نوعی رقابت براي جذب بیشتر سرمایه حوزه هاي مختلف و گوناگون 

که بتوانند شرایط و بسترهاي مناسب فعالیت  اندها و منابع مالی وجود دارد. طیف ها و حوزه هایی در این بخش موفق 
و حضور سرمایه گذاران را فراهم آورند. تسهیل و کوتاه سازي فرایندها و روندهاي مشارکت در کنار ارائه تسهیالت، 

. محورهایی استش خصوصی خمهم ترین اقدامات براي ایجاد بستر مناسب و جلب نظر و رضایت فعاالن اقتصادي و ب
 نظام مدیریت هماهنگ و توسعه همکاري هاي بین نهادي در همین قالب قرار می گیرد.مانند ایجاد 

توجه به کیفیت ارائه خدمات و استانداردها براي افزایش کارآمدي و اثربخشی: اگر سود و منافع مالی و اقتصادي -
احبان سرمایه براي مورد توجه بخش خصوصی و ص رسته هاي در کنار بستر مطلوب مشارکت و فعالیت، شاخص ها و

، جامعه و دریافت کنندگان محصوالت و خدمات، توجه خود را به کیفیت و میزان استمشارکت و سرمایه گذاري 
مطلوبیت خدمات و کاالهاي دریافتی معطوف می نمایند. در واقع چنانچه ارائه خدمات و تولیدکاالها توسط طیفی از 

مصرف کنندگان را برآورده نماید، به مرور فرصت ها و ظرفیت ها براي  فعاالن اقتصادي نتواند انتظارات مورد نظر
اقتصادي را از دست می دهد، زیرا جامعه مخاطبین به دنبال گزینه  دتوسعه فعالیت اقتصادي و دستیابی به منافع و سو
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ي، توجه به هاي جایگزین می روند. بر این اساس براي حضور و توسعه پایدار بخش خصوصی در حوزه مهارت آموز
 . استکیفیت ارائه خدمات و استانداردسازي آموزش هاي ارائه شده ضروري 
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 نتیجه گیري و تحلیل نهایی

مفاهیم و محورهاي اصلی مورد  مشارکت کنندگان در بحث،نشان می دهد از منظر  مطرح شدهنگاهی به پیشنهادات 
نطقی و ساختاري دارند. به همین دلیل تحقق هر یک از در پرسش هاي چهارگانه بایکدیگر پیوند و رابطه اي م گفتگو

. به عنوان نمونه بخش خصوصی و استآنها را در گرو حرکت به سمت دستیابی و تالش براي پیاده سازي دیگري 
توسعه مشارکت و حضور صاحبان سرمایه در حوزه مهارت آموزي محور اصلی پرسش چهارم بود. این در حالی است 

هاي بخش خصوصی بحث گردیده است. همچنین  در رابطه با بهره گیري از ظرفیت ،ش ابتداییکه در هر سه پرس
روکراتیک به عنوان محور اصلی پرسش دوم در تمامی پرسش هاي دیگر مورد بحث قرار واصالحات نظام اداري و ب

 در پرسش ها یاد نموده اند. وان عامل تحقق موضوعات دیگر مطرح شدهدهندگان از آن به عن گرفته و پیشنهاد

همچنین به نظر می رسد از منظر کارکنان و مربیان سازمان، ریشه بسیاري از معضالت و مسائل پیش روي توسعه در 
. موضوعاتی که توسط ایشان در هر پرسش مورد توجه بوده و می توان از شودمی  مربوطاین نهاد، به چند عامل اصلی 

 .استبراي تحقق محورهاي نظرخواهی یاد نمود. این عوامل به قرار زیر  آنها به عنوان مسائل مشترك

تغییرات ساختاري و نهادي به عنوان مهم ترین و بنیادي ترین مسئله: نیروهاي سازمان معتقدند که این نهاد نیازمند -
تا زمانی که این . در واقع استتغییرات جدي در ساختار، فرایندها و روندها در حوزه هاي تصمیم سازي و اجرا 

تغییرات صورت نپذیرد، امید به انجام اصالحات و حرکت در مسیر توسعه چندان منطقی به نظر نمی رسد. اصالحات 
روکراسی و اداري، اصالح نظام تصمیم گیري و اصالح نظام عملیاتی سازي وساختاري و نهادي شامل اصالح نظام ب

ه از سوي شرکت کنندگان در این مشورت عمومی شد مطرح داتن پیشنهاسیاست ها را می توان بنیادي ترین و مهم تری
 دانست.

دي و سازمانی: فقدان یک مدیریت واحد در کنار عدم همکاري مناسب بین اتوسعه همکاري ها و روابط بین نه-
موزي از سازمانی و تعدد دستگاه هاي فعال در عرصه مهارت آموزي، از جدي ترین معضالت و دالیل ناکامی مهارت آ

. ایشان معتقدند حضور پرتعداد دستگاه هاي دولتی و عملکرد جزیره اي این دستگاه ها هم استمنظر نیروهاي سازمان 
مربیان و . شودعرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده و هم مانع از اجراي سیاست هاي سازمان و هدر رفت منابع می 

عدم  موجب ،ند که تعدد متولی و عدم نظام واحد مدیریت و هماهنگیکارکنان سازمان بر این موضوع نیز تاکید می نمای
رعایت استانداردها و عدم کارآمدي و اثربخشی آموزش ها در حوزه مهارت آموزي و تربیت نیروي انسانی ماهر شده 

 است.

زمانی که توسعه . در واقع تا استتوسعه نیرو و منابع انسانی: مهم ترین محور براي تحقق توسعه، نیروي انسانی -
. نیروهاي سازمان ستیمنابع انسانی رخ ندهد، امکان تغییر و حرکت به سمت توسعه در حوزه هاي دیگر امکانپذیر ن

ه در پرسش هاي چهارگانه، احتیاج به نیروي انسانی توانمند و متخصص در شد ند براي تحقق محورهاي مطرحدمعتق
ایشان همچنین در موارد متعددي بر کمبود نیروي انسانی ماهر و آموزش حوزه هاي مورد نیاز سازمان احساس می شود. 
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د نموده یدیده در حوزه آموزش و تربیت نیروي انسانی در مراکز آموزش دولتی و خصوصی در حوزه مهارت آموزي تاک
 اند.

یش و دریافت توسعه نظام نظارت، پایش و دریافت بازخورد: نیروهاي سازمان بر اهمیت وجود نظام نظارت و پا-
بازخورد براي شناخت معضالت و مسائل پیش روي توسعه و تحقق مطلوب تصمیم ها و سیاست ها تاکید نموده  و 

 . استمعتقدند از جمله ضعف هاي اساسی در سازمان فنی و حرفه اي، فقدان یک نظام جامع پایش و دریافت بازخورد 

شناخت صحیح و دقیق از وضعیت موجود در حوزه سازمانی و توسعه پژوهش و تحقیق در سازمان: توسعه نیازمند -
. بر این مبنا پژوهش از جمله استت به سمت وضع مطلوب نیز نیازمند، طرح و نقشه راه دقیق کاجتماعی بوده و حر

 .استالزامات و پیش نیازها براي توسعه پایدار و همه جانبه 
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