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 ايآموزش فني و حرفه راهكارهاي نيل به چابكي در سازمان 
 اي استان یزد(آموزش فني و حرفه اداره کل)مطالعه موردي: 

 
 3حسن زارعي محمودآبادي ؛2حسين فالح؛ 1محمد زارعي محمودآبادي

 چكيده 
ای به عنوان آموزش فنی و حرفهسازمان  .صاد مقاومتی استبه اهداف اقت یابیبر برای دستهای میانای یکی از راههای فنی و حرفهفراگیری آموزش

ساختار نظام آموزشی  درباشد و به دلیل رسالت قانونی خود در واقع مهمترین کانون مهارتی و کاربردی کشور میهای غیر رسمی مهارتی، متولی آموزش

دهی به ویژه شتابه بای در شرایط کنونی برای اقتصاد ایران و نی و حرفههای فتوسعه آموزش برخوردار است.ای جایگاه ویژه از جمهوری اسالمی ایران

اشتغال و های لشاهای گذشته دیگر قابلیت خود برای رویارویی با چحلکه رویکردها و راهدر این شرایط  امری حیاتی است.وری و بهرهیند تولید آفر

های پاسخگویی به این عوامل تغییر و رو، یکی از راههای جدیدی جایگزین شوند. از اینو دیدگاه بهتر است رویکردها انددست دادهرا از سازمانی وری بهره

این  .در اقتصاد مقاومتی است های رقابتیها و بنگاه. در واقع، چابکی، به عنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمانباشدمی چابکی ،تحول سازمانی

دست آمده ه های میدانی، مشاهده و مصاحبه بانواع روش ستفاده از پرسشنامه محقق ساخته وه اطالعات مورد نیاز با اباشد کپژوهش از نوع توصیفی می

ای ایران عمدتاً از منظر ساختار، حرفه و سعی شده است تا سازمان آموزش فنی وها و مضامین کلیدی پارادایم چابکی پرداخته ها، ویژگیبه بیان تعریف و

و سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گیرد و وضعیت موجود با وضعیت مطلوب مقایسه شود و در این مسیر راهکارهای الزم برای بهبود  اوری، فنفرهنگ

نظر چابکی وضعیت نسبتاً خوبی دارد ضمن اینکه از ای د که سازمان آموزش فنی و حرفهدهچابکی سازمان جستجو گردد. نتایج پژوهش حاضر نشان می

بک با ساختار لیکن توجه به نقاط ضعف سازمان ضروری است و برای  بقاء و موفقیت و رسیدن به یک سازمان چاوزه آموزش بهتر از ستادی است در ح

ابک های چهای سازماناز ویژگیطور نسبی ه ب، در هسته عملیاتی )حوزه آموزش(، سازمان ساختار. ای نهفته در آن را شکوفا نمودتوان فرصتهساده، می

تنوع های آزاد، التدریس، مشارکت بخش خصوصی در قالب آموزشگاهتجربه در قالب حقکارگیری مربیان متخصص و باه برخوردار است. سهولت ب

 زهحودر . استدر انجام وظایف اصلی  ایپذیری سازمان آموزش فنی و حرفهانعطافبیانگر شایستگی و  ،های برگزاری آموزشمکان و های آموزشیحرفه

مستقیم حوزه ه طور مستقیم و غیرو ب باشدمیتا حدی ناکارا این سازمان در ها فرایندها و دستورالعملهای فناوری اطالعات، تمسسیستادی و پشتیبانی، 

مربیان و ) د پشتیبانیبخش عملیاتی و ستاهر دو دارد. در حوزه منابع انسانی، در  اساسی که نیاز به بازنگری و بهبود نمایدآموزش را نیز متاثر می

 .شوندنیز برخوردار مبتکر  و ای خالقعالوه بر تسلط بر امور شغلی، از پیشرفت فرهنگی و روحیهافراد که  است مورد نیاز هایی(، آموزشکارکنان
 

 .(IT) ، فناوری اطالعاتای، چابکی، ساختار، فرهنگ، منابع انسانیآموزش فنی و حرفهواژگان کليدي: 
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Abstract  
Technical and vocational training is one of the shortcut ways to achievement to goals of 

resistance economic. In fact technical and vocation organization, is the main focus of 

functional skill in country. Development of the technical and vocational training in the 

current situation is vital for the economy and especially the acceleration to the process of 

production and productivity. In this situation, that the last approaches and solutions lost 

capabilities and its ability to meet the challenges of employment and organizational 

productivity, it is better that approaches and new perspectives to be replaced. Therefore, 

one way of responding to these factors of change and organizational evolution is agility. 

In fact, agility is a new paradigm for engineering of organizations and firms in the 

resistance economic. This paper is a descriptive study and needed data obtained by using 

a questionnaire and survey methods, observation and interviews. The results of this study 

show that the technical and vocational education in terms of agility is in good condition; 

but attention to the weak points to survive and succeed and reach an agile organization is 

essential. Organizational structure, in the operational core (education), relatively have 

agile organization's characteristics. In the fields of support and staff, IT systems, 

processes and guidelines in this organization there is inefficiency. In the field of human 

resources, in both part of the operational and support staff (teachers and staff), is needed 

training that employees be benefited from cultural development and creative spirit, 

creative also.
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Technical and Vocational Training, Agility, Structure, Culture, Human Resources, 
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 . مقدمه1

 است شده ایگونه به کنونی تغییر پر دنیای در شرایط . پذیری و نیز پاسخگویی سازمان وجود دارددر بازار رقابتی، نیاز مبرمی به توسعه و بهبود انعطاف

همان  این و بگیرند یاد شانرقیبان از باید زودتر چگونه بیاموزند آنها مدیران که است این آینده در یک سازمان رقابتی مزیت تنها اند دریافته همگان که

 محیط و های سازمانی چالش با مقابله برای خود توانایی و قابلیت دیگر گذشته هایراه حل و که رویکردها گفت وانت می عبارتی به است. چابکی مفهوم

 و عوامل تغییر به پاسخگویی هایراه از یکی رو، این از وند.ش جایگزین جدیدی هایو دیدگاه رویکردها با است بهتر یا اند،داده دست از را معاصر بیرونی

 (.Tait,1998است ) چابکی سازمانی، تحول

 اهدافِ سازمانی، چنین در کرد. تعریف رقابتی مزیت کسب در جهت کاری، متغیر نیازهای با سازمان نزدیک همسویی صورت به توانمی را چابکی

دهند  مناسبی پاسخ مشتریان نیازهای متغیر به تا هستند درصدد یکدیگر با توأم دو این و داشته قرار راستا یک در اهدافِ سازمان با کارکنان

(Vernadat,1999.)  وریبهره برای مهمی عامل نتیجه در و ارتقا داده را باال کیفیت با خدمات و محصوالت عرضه برای سازمان توانایی چابکی،همچنین 

 (.1535 )دولتمدلی، شودمی سازمان

های داشتن اقتصاد پویا و مقاومتی است. رشد ی برخاسته از آن، توجه به منابع انسانی یکی از ضرورتبا توجه به توسعه فناوری و تغییرات گسترده

می طلبد که در  های مختلف اقتصادی کشور راهای نیروی انسانی در بخشفزاینده جمعیت، میزان باالی بیکاری و نیاز به رشد بهره وری، بهبود مهارت

های مندیاین زمینه آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان یکی از راهکارها و ابزار مهم در توانمندسازی سرمایه های انسانی و در نتیجه بهبود توان

و حرفه ای  غیررسمی همپا های فنی  موزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان متولی آموزشآنوآوری و فناوری نقش بسزایی دارد و الزم است که سازمان 

و خود به عنوان یک سازمان چابک و یادگیرنده پیشتاز باشد تا بتواند متناسب با نیاز بازار کار، آموزش های الزم را  تغییرات حرکت کردهو همگام با این 

 به اقشار گوناگون و در مناطق مختلف در کمترین زمان و با کمترین هزینه به انجام رساند. 

 ای با بررسی شرایط فعلی و فرایندهای جاری آن،حرفهوضرورت اجرای راهبرد چابکی را در سازمان آموزش فنیکوشد تا می حاضر پژوهشن بنابرای

 ه نماید. ئمیزان چابکی و چاالکی را در این سازمان سنجیده و پیشنهادهایی جهت حفظ، بهبود و یا تغییر رویکرد سازمانی به سمت چابکی ارا
 

 تحقيق شينهپي. 2

 آموزش سازمان در آموزی مهارت سیستم سازی وهشی با عنوان چابکژپ ایران، آموزشی های سازمان در چابکی بعد در آمده، عمل به های بررسی با

 دهند می نکه نتایج حاصل شده نشا (1550)رحیمیان،  دست آمده ( بهمدان استان ای حرفه و فنی آموزش کل اداره موردی ای )مطالعه حرفه و فنی

 جهت را تالش خود  در این پژوهش پیشنهاد شده است که سازمان .اندشده ظاهر متوسط از کمتر سطح در عموماً در سازمان چابکی کلیدی عوامل که

 کلیه نیست الزم هگیرد ضمن اینک کار به متناسب و مناسب هایاتخاذ استراتژی طریق از هاشاخص کلیه سطح ارتقا برای خود های پتانسیل از استفاده

 آنها در را سازی لزوم چابک که هایی بخش برای تنها تواندمی سازمان گردند. سازیچابک درگیر پشتیبانی و و اجرایی فرعی و اصلی های بخش

 .نماید اقدام و ریزی برنامه است، داده تشخیص

 مشتری گرایی، فرهنگ مخاطره پذیری، فرهنگ مشارکتی، فرهنگ را نسازما چابکی بر مؤثر درونی عوامل ای،مطالعه در( 1531) زارعی و جعفرنژاد

 کارکنان، خالقیت و تیمی کار کارکنان، مسأله انگیزشی به توجه انسانی، نیروی بهبود و حل مسأله، توانمندسازی توانایی و هدفگرا، آینده نگر رهبری

 اطالعات، فناوری از میزان استفاده سازمانی، تمرکز میزان سازمانی، ساختار سمیتر توسعه، و تحقیق واحد نحوة کارکرد توسعه، و تحقیق واحد اثربخشی

 از با استفاده آنها کنند. می عنوان پاسخگویی و شایستگی سرعت، پذیری، انعطاف فناوری اطالعات، یکپارچگی و انسجام اطالعات، فناوری اثربخشی

-می بندی طبقه سازمانی ساختار اطالعات و فناوری انسانی، نگرش تحقیقاتی، نیروی یفیتک رهبری، متغیر پنج در را عوامل این عاملی تحلیل روش

 بر و غیرمستقیم مستقیم صورت به سازمانی فرهنگ و رهبری که است این شد، انجام و مخابرات صنایع الکترونیک در که تحقیق این نتایج از .نندک

 چابک سازمان طرفی از .دارند تأثیر چابکی بر غیرمستقیم صورت به فقط فناوری اطالعات و انسانی نیروی کیفیت سازمانی، دارند. ساختار تأثیر چابکی

 .جمله اند آن از سرعت و شایستگی، پاسخگویی پذیری، انعطاف که دارد نیاز ها قابلیت از ایمجموعه به تغییرات با این رویارویی و مقابله برای

و  تکنولوژی اطالعات ساختار، نیروی کار چابک، فرهنگ، که این توانمند سازها عبارتند از استانمندسازها نیاز ها به یک سری تو برای تحقق این قابلیت

و توانمندسازها تولید فارغ التحصیالن با صالحیت و تولید دانش مورد نیاز بخشهای مختلف  ها در نهایت پیامدهای کاربست این قابلیت که شراکت

 .جامعه است

 مختصر ای اشاره انسانی نیروی چابکی های ضرورت و چابکی مفهومی بررسی به «سازمان چابکی انسانی بعد» عنوان تحت ای مقاله در( 1535) شهایی

  .اند پرداخته سازمان ها در چابکی ابعاد و چابکی های مدل تشریح به (1531شهایی ) و زاده رجب همچنین .اند داشته

 ارائه سازمان چابکی از مدلی (1555) همکارانش و یوسف ؛آوردند روی آن دوباره تحقیق به بسیاری وهشگرانپژ چابک تولید معرفی و انتشار از پس

 . گردید ارائه لیورپول دانشگاه در ژانگ و شریفی توسط مفهومی مدل اولین 0333 سال در نهایت در و نمودند
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 مسئلهبيان . 3

به نیازهای مشتریان این سازمان  های آموزشی برای پاسخگویی سریعای فراخور اندام سازمانجامه تواند با پیشنهاد مدلچابکی پارادایمی است که می

ه سازمان تولیدی ارائه چآن ی تولید محصول یا خدمت خود هستند.ایجاد و اجرای زنجیره به ها اعم از تولیدی یا خدماتی ناگزیرسازمانفراهم کند. 

از  های خدماتین سازمانیبنابر د.فیزیکی محصول است نه زنجیره تولیسازد ملموس بودن ی خدمت متمایز میهندهی کاال را از سازمان ارائه دکننده

آموزشِ نیروی کار، به  .ای جز سازگاری و هم پایی با تقاضای مشتریان خود ندارندنیز با توجه به ماموریت و رسالت خود چارههای آموزشی جمله سازمان

نوع، نحوه، شرایط، ابزار، اهداف،  ت.گردد، نیز همگام با تغییرات بازار کار ناچار به تغییر رویکرد اسطریق سازمانهای متولی ارائه می عنوان خدمتی که از

نموده و  شپای و... در فرایند آموزش نیز به سرعت در حال تغییر است و سازمانهای آموزشی باید به طور مداوم آنچه نیاز مخاطبان بر آن متمرکز است، را

 .سعی در سازگاری و همراهی با آن بنمایند

باشد لذا در این پژوهش سعی شده است نتایج های متفاوتی میها و اولویتای در بخش صف و ستاد دارای ویژگیحرفه از آنجا که سازمان آموزش فنی و

 حاصل بیانگر این تمایز بوده و وضعیت چابکی در هر دو سطح سنجیده شود.

 

 في سازمانمعر. 4

 اداره"آموزشی واحد سه ادغام از 1535 سال تأسیس در ابتدای در اجتماعی رفاه و کار تعاون، به وزارت وابسته کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان

 و گردید تشکیل سانیان نیروی و آموزش فنی سازمان نام با "کارآموز کانون" و "صندوق کارآموزی"،"اجتماعی امور و کار وزارت ای حرفه کل تعلیمات

 .یافت نام تغییر کشور ایحرفه و فنی آموزش به سازمان 1503سال در

دولتی و یکهزار مرکز در جوار صنایع، دانشگاهها، پادگان ها و ثابت مرکز  055 کل، اداره 51 مرکزی، دارای ستاد بر عالوه سازمان این حاضر حال در

کارجویان شهری، شامل میلیون کارآموز  5الی 1است که سالیانه   هزار نیروی انسانی 13ه آزاد فعال و هزار آموزشگا 15زندان ها و همچنین بیش از 

  .سازمان آموزش مهارتهای شغلی می بیننداین شاغلین بخش های مختلف اقتصادی در مراکز آموزشی  و روستایی و عشایری در سطوح مختلف تحصیلی

 تولید پژوهش، کشور آموزش، ای حرفه و فنی آموزش سازمان اصلی مأموریت .است ای حرفه و فنی های پژوهش و تربیت مربی آموزش مرکز همچنین

 پودمان مدت و کوتاه صورت به ماهه 13 تا 1 های دوره در قالب آموزش فرآیند که است کشور کار نیروی ارزشیابی مهارت و آموزشی استانداردهای

مراکز  صنوف، و صنایع جوار مراکز روستایی، و سیار شهری های تیم دولتی، بخش ثابت مراکز در زشطریق آمو از سطوح تحصیلی بین تکمیلی های

 غیر بخش در آموزش همچنین و ای و حرفه فنی های پژوهش و مربی تربیت مرکز در آموزش پادگان ها، جوار مراکز زندان، جوار مراکز دانشگاه، جوار

 بخش نیاز مورد ماهر نیمه ماهر و کار نیروی تربیت و تأمین به نسبت وسیله و  بدین شودمی انجام آزاد ای حرفه و فنی های توسط آموزشگاه دولتی

 .نماید می اقدام فنی جامعه های مهارت فرهنگ ارتقای و خدمات و صنعت، کشاورزی مختلف های

 مهارت های آموزش یتوسعه هدف فناوری، با و مهارت آموزش نظام نامه نمودن آیین راستای اجرایی در کشور ایحرفه و فنی آموزش همچنین سازمان

کاربردی   علمی عالی آموزش یمؤسسه 1553کشور، از سال  ای حرفه فنی و آموزش سازمان مهارتی دانشجوی تربیت و سطوح دانشگاهی به محور

 .نمود اندازی راه و تأسیس فناوری، و علوم، تحقیقات مجوز وزارت  با را ای حرفه و فنی

 راستای در نیز حاضر حال در و کند می را صادر مهارتی های رشته در مختلف مقاطع در مرکز دانشگاهی تأسیس مجوز عالی آموزش ی مؤسسه این

 کاربردی علمی جامع مرکز 03از  بیش ایجاد مجوز مهارت، آموزش جامع نظام درخصوص ایجاد کشور ی توسعه پنجم ی برنامه قانون 01 اجرای ماده

 آموزش ارتقای با هدف ایحرفه و فنی تخصصی کاربردیعلمی مراکز آموزش این .است شده صادر کشور هایاستان تمام در ایحرفه و فنی صصیتخ

و در  اندازی شده راه و ایجاد کشور ایحرفه و فنی آموزش در مراکز کار، بازار نیازهای با دانشگاهی آموزشهای پیوند مهارتی و سطوح در دانشگاهی های

 دانشجو در این مراکز آموزش می بینند. 15333حال حاضر نزدیک به 

لیکن در تعاریف شایستگی، الگوی آموزش،  دکشورهای مختلف از الگوی عمومی مشابهی پیروی میکن ایحرفهوچابکی در سیستم آموزش فنی

سیستم آموزشی  .هایی دارندی اجرا و برخی پارامترهای دیگر تفاوتها سیستم،  بودجه و نحوه تخصیص آن، درآمدها، شیوه های متولی اجرایدستگاه

تشکیل شده  و غیر رسمی از دو بخش آموزشهای رسمی که شودمشاهده می رایج است مطابق آنچه در کالس جهانی و در بسیاری کشورها ایراندر 

 فراد جامعه فعالیت میا ای ی عمدتا در بخش آموزش حرفهای و سیستم آموزش غیر رسم است. سیستم آموزش رسمی در هر دو بخش نظری و حرفه

 ای کشور نیز به  های رسمی، سازمان آموزش فنی و حرفه های آموزش و پرورش و آموزش عالی به عنوان متولیان ارائه آموزشخانههمراه با وزارت. نمایند

بر  نماید. این سازمان  ی آموزش در کشور فعالیت می اه اجتماعی در حوزهعاون، کار و رفتهای غیر رسمی تحت نظارت وزارت  عنوان متولی ارائه آموزش

 بوده ای کوتاه مدتفنی و حرفه هایمتولی آموزشو پنجم  قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در برنامه چهارم 131قانون موضوعه و ماده  13 اساس بیش از

 .دنمای اجرا می های آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیر دولتیفعالیت و
تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده کند یا کارایی و طبق تعریف آموزش های فنی و حرفه ای شامل انجام فعالیت های است که می

المللی شود و دارای اعتبار با کد بینتوانایی وی را در انجام آن افزایش دهد. برنامه های درسی از طریق محتوای آموزشی که استاندارد آموزشی نامیده می

 (.1551گردد )رحیمیان ،باشد اجرا میاز سازمان جهانی کار می
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ان ممکن عمده متقاضیان آموزش با هدف ایجاد اشتغال و کسب درآمد به مراکز اموزش فنی و حرفه ای مراجعه می نمایند و انتظار دارند در کمترین زم

های ای را از وزارتخانهخواه، وارد بازار کار شوند. چرا که این ویژگی همان قابلیتی است که سازمان اموزش فنی و حرفهبا کسب مهارتهای کلیدیِ شغل دل

ای را به منظور استفاده از اخذ گواهینامه فنی و حرفهمتقاضیان کسب مهارت،  البته بخش دیگری از سازد.آموزش عالی و آموزش و پرورش متمایز می

 ی نظیر بیمه و یا همترازی با واحدهای درسی، مد نظر دارند. مزایای قانون

 

 . ادبيات پژوهش5

 . مفهوم چابكي5-1

گویی هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان است. سازمان چابک گر سرعت و قدرت پاسختوصیف در سازمان 2و چاالك 1ی چابکواژه

پردازد. از عوامل اساسی که باعث ایجاد و ارتقای کار طراحی شده و در این راستا به ساختاربندی خود می بینی تغییرات محیط کسب وبرای درك و پیش

وری را نام برد. تولید چابک راهی برای تغییر روش تولید، طراحی و ایجاد مدیریت و بازاریابی پذیری و بهرهتوان آگاهی، انعطافچابکی سازمان است می

کنند. با توجه بع سازمانی بیرونی استفاده میاها از منشود، سازمانچک است. در تولید چابک که یک تغییر اجتماعی محسوب میهای بزرگ و کوسازمان

 مطلوب است. "رفته کامالوری، تولید چابک برای تولید پیشبه عناصر کلیدی ارتقای بهره

 پیمانها در سریعاً حتی نماید و معرفی مناسب در زمانهای و کرات به جدیدی را تمحصوال داده انجام را مشتریان سفارشات تواندمی چابک سازمان یک

 .(1530 آورد )شهائی وجعفرنژاد، وجود به را تعدیالت و اصالحات ایجاد امکان خود قراردادهای استراتژیک و

شمار دانست که هر یک، چندین مهارت یا ز مؤسسات بیتوان آن را تلفیقی ا( به منظور عملیاتی ساختن پارادایم چابکی، می۴۹۹۱ید )ابه اعتقاد ک 

های متغیر مشتریان، آماده توانند سازمان را به کمک یکدیگر برای واکنش سریع به نیازمندیکلیدی را برای فعالیتهای مشترك دارند و میشایستگی

گونه ذکر سازمانی را اینهای چابکی ترین تعریفکاید یکی از جامع سازند. کامالً مشهود است که منظور اصلی کاید در اینجا، همان سازمان مجازی است.

بینی سرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحوالت و وقایع غیرمنتظره پیش کار با سازمان چابک یک کسب و :کندمی

شود که سرعت، انطباق و استحکام را کاری فرایندها و ساختارهایی یافت می ونشده، فرصتهای بازار و نیازمندیهای مشتری را دارد. در چنین کسب 

بینی را دارد و البته تسهیل کرده دارای سازمان هماهنگ و منظمی است که توانایی نیل به عملکرد رقابتی در محیط تجاری کامالً پویا و غیرقابل پیش

 (.۰۲۲۲ید، اک) تناسب نیستاین محیط با کارکردهای کنونی سازمان بی

 اند از:ابعاد تولید چابک عبارت 

 زمان(ی عرضه و مهندسی همها )مدیریت زنجیره. استراتژی1

 افزارهای مناسب برای تغییرات(افزارها و نرمها )سخت. تکنولوژی0

 های بدون ارزش افزوده(ها )با هدف به حداقل رسانیدن تغییرات طراحی و فعالیت. سیستم5

 سانی )چگونگی مدیریت و ایجاد انگیزش در نیروی انسانی(. نیروی ان1

 قابلیت و کیفیت واکنشی، یشپ نواوری، پذیری، انعطاف سرعت،:  از چابکی در رقابت پایه و بنیاد شناخت معتقدند (1999)  همکارانش و یوسف 

 ایجاد که آمیزد درهم نحوی به را چابک تولید در ضروری کامأل عوامل که نماید بودن رقابتی ادعای تواندمی سازمانی. گیردمی شمهچسر سوددهی

 : انده آورد 1 جدول در را سازمان چابکی در درگیر و موثر هایه حوز آنها. نمایند )هم افزایی( سینرژی

 
 (1999. حوزه های موثر و درگیر در چابکی سازمان )یوسف و همکارن، 1جدول 

 ویژگي هاي وابسته حوزه هاي تصميم

 اجرای همزمان فعالیتها، هماهنگی و یکپارچگی شرکت، قابلیت دستیابی به اطالعات توسط کارکنان چگی )هماهنگی(یکپار

 امکانات فعالیتهای چندجانبه، رشد و توسعه و مهارت در کسب و کار  شایستگی

 فاده و ارتقای تکنولوژیهاآگاهی از تکنولوژی/رهبری در استفاده از تکنولوژی جاری/ مهارت و دانش برای است تکنولوژی

 کیفیت باالی عمر محصول/ طراحی درست در اولین فرصت، کوتاه نمودن چرخه توسعه کیفیت

 بهبود همیشگی و مداوم فرهنگ تغییر تغییر

 استراتژی ارتباط با مشتریان، ارتباط نزدیک با تامین کنندگان شراکت

 /رضایت مشتری/پاسخ به تغییرات بازارابداع محصوالت/مدیریت نوآوری در جذب مشتری بازار

 سازمانهای یادگیرنده/افراد منعطف و چندمهارته/کارکنانی با مهارتهای به روز و جدید/آموزش و توسعه مستمر آموزش

 رضایت کارکنان رفاه

                                                           
1 Agility
2 Nimble
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 نهاي کليدي چابكي در سازماقابليت. 5-2

ها برای بینی در محیط کسب وکار خود هستند. بنابراین، این مؤسسهینان و عدم پیشهای چابک نگران و دلواپس تغییر، عدم اطمها و سازمانمؤسسه

(. ۴۸۳۱بینی در محیط کاری خود، به شماری از قابلیتهای متمایز نیازمندند )شهائی و رجب زاده، رسیدگی به تغییر، عدم اطمینان و عدم قابلیت پیش

 :روندبه عنوان مبنای حفظ و توسعه چابکی به شمار می شوند کهاین قابلیتها چهار عنصر اصلی را شامل می

 .جویی از آنها اشاره داردپاسخگویی که به توانایی تشخیص تغییرات و واکنش سریع و بهره -۴

 .شایستگی که بر توانایی کسب هدفها و مقاصد سازمان داللت می کند -۰

دادن به فرایندهای مختلف و کسب هدفهای مختلف، با استفاده از تسهیالت  رای جریانتوانایی ب لیت سازگاری که عبارتست ازپذیری و قابانعطاف -۸

 .یکسان

 .ترین زمان ممکنها در کمسرعت که عبارت است از توانایی انجام فعالیت -۱

ها، معلومات، مهارت ی، عبارتست ازانساننیروی کلیدی هایهای کلیدی است. مثالً، شایستگیمفهوم نهفته در پارادایم چابکی، شایستگینخستین  

های کلیدی کارکنان و در نتیجه قابلیتهای سازمان را افزایش و توان شایستگیدر تعلیم و تربیت نیروی انسانی می گذاریها. با سرمایهرفتارها و تجربه

 .شودتر میدر تئوریهای پیشرفته مدیریت روز به روز بیشتر و حیاتیشود و اهمیت آن توسعه داد، زیرا نیروی انسانی از منابع مهم سازمان محسوب می

 بده  دسدتیابی  بدرای  کده  اسدت  بپچیدده  هدومی فم نیدز  چدابکی  و شدوند  دیدده  سیسدتماتیک  صدورت  بده  بایدد  کده  هسدتند  ایپیچیدده  هایپدیده هابنگاه

 .  کرد تعریف را چابک  بنگاه و دید 1 در شکل سیستماتک صورت به را آنها توان می که است شده ییشنهاد بعد چهار آن

 
 (1999. چهار بعد چابکی از دیدگاه سیستمی )ماده و سارکیس، 1شکل 

 
 چابكي تحقق براي سازمان ابزارهاي. 5-3

تی که در هر مهمترین آنها و موضوعاکه در ذیل دهند، که سازمان را به سمت چابکی سوق می است ایهای ویژهتوانایی ،های چابکیمولفهابزارها یا 

 :مولفه بایستی به آن پرداخته شود، آمده اند

 :سازمان ساختار -۴

، انعطاف پذیری واحدهای خارج از سازمانبا واگذاری فعالیتها به سازمان های دیگر و همکاری و مشارکت  .باشد پذیر انعطاف سازمان ساختار است الزم 

 با ارتباط در ت.شدن حرکت کرده اس چابکتر باشد سازمان بیشتر به سوی سپاری گستردها برونهر اندازه این واگذاری یدهد. سازمان را افزایش می

 :است انجام قابل زیر اقدامات سازمان، حوزه

 ها سازمان سایر با تکشرا تشکیل 

 منعطف ساختارهای اتخاذ و اییدز کزتمر طریق از پذیری انعطاف بهبود 

 نوگرایی و تحول فرهنگ ترویج 

 کارکنان:-۰

 :موثرند زیر اقدامات رابطه، این در ند،کمی ایفا را مهمی نقش انسان پذیری انعطاف و توانایی روبروست محیطی مدام تغییرات با هک چابک سازمان در

 تکمشار فرهنگ و گروهی های فعالیت بر زکتمر 
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 سازمان پرسنل به اختیار تفویض 

 مهم ابزار عنوان به آموزش بر تکیه 

 مختلف های مهارت در سنلپر آموزش و تربیت 

 فناوری: -۸

 تولید سیستم رو این از .باشند محصوالت مدل در تواند می تغییرات این .دارد را نشده بینی پیش تغییرات با مقابله توانایی چابک تولید سیستم یک

 :ستا اهمیت حائز رابطه این در زیر اقدامات .باشد داشته را جدید محصوالت تولید قابلیت باید چابک

 مدرن و مناسب افزاری سخت های تکنولوژی روی گذاری سرمایه 

 ها سفارش نوع و ترآیب در تغییرات با انطباق منظور به تولید پذیر انعطاف های سیستم از استفاده 

 ها سفارش متغیر شرایط با انطباق منظور به تولید پشتیبانی پذیر انعطاف های سیستم بکارگیری 

 مجازی تولید سیستم یک ریزی پی 

 اطالعات: فناوری -۱

 همکار های تکشر بین شده مبادله اطالعات حجم عالوه به .است اطالعاتی محتوای بودن باال سیستمها، سایر با چابک هایسیستم بین تمایزات از یکی

 ارتباطاتی و اطالعاتی های سیستم ازمندنی چابک، های سازمان بنابراین .سازد می تر نمایان را سازمان هر لیدیک اطالعات از حفاظت لزوم و باالست

 داشته را متغیر شرایط با انطباق قابلیت هم و ندک تضمین مشکالت به توجه با را اطالعات مطمئن و روان جریان هم که بوده پذیری انعطاف و پیشرفته

 :شودمی توصیه زیر اقدامات راستا این در .باشد

 سازمانی بین اطالعات مبادله در سبمنا های پروتکل و استانداردها از استفاده 

 همکار های سازمان بین در هنگام به و مناسب ارتباط ایجاد جهت در مدرن ارتباطی و اطالعاتی تکنولوژی و هاسیستم از استفاده 

 مجازی هایسازمان در همکاران و نندگانک تامین مشتریان، شامل ندهکپرا اجزای سازی یکپارچه 

 خالقیت و نوآوری -۵

 واقعی تحقق چابک، تولید نهایی هدف واقع در کنند عرضه مشتریان به را خود حلهای راه باید خود تولیدی محصول فروش جای به چابک سازمان یک

 .باشد کارا تواندمی زیر اقدامات .است مشتریان تک تک متنوع و ویژه نیازهای برآوردن و سازی سفارشی مفهوم

 سازمان در اندیشی نو و تفکر فرهنگ ایجاد.  

 نو های ایده از تقدیر و گذاری سرمایه. 

 آنان نظرات مداوم گردآوری و مشتریان با نزدیک ارتباط مکانیسم ایجاد. 

 سازی سفارشی مفهوم از پشتیبانی جهت الزم افرازی سخت بستر ایجاد.  

 نمایش داد: 0شکل بنابراین مدل کلی چابکی را می توان به صورت 

 

 مدل کلی چابکی .0شکل 
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 تحقيق شناسي روش. 6

 هدداافددراد، گددروه  یدوبدداره اطالعددات مددنظم آوری جمددع از اسددت عبددارت پیمایشددی تحقیددق. اسددت پیمایشددی نددوع از توصددیفی پددژوهش روش

 طریددق هبدد نتددایج وتعبیددر و تفسددیر مسددتقیم طددور بدده هددا اخددذ داده بددرای حضددوری( غیددره) پسددتی حضددوری( یددا) یمصدداحبه طریددق از واجتماعددات

 نددوع از هدا  داده آوری جمدع  روش نظدر  از. اسددت همبسدتگی  هدای  پدژوهش  ندوع  از متغیرهددا بدین  ارتبداط  اسداس  بددر پدژوهش  ایدن  همچندین  . آمداری 

 .  است کاربردی هایپژوهش نوع از دارد که هدفی اساس بر و باشد می مقطعی های پژوهش

در این پژوهش، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، روش  دهند. می تشکیل ای استان یزدرفهفنی و حتمام وقت  کارکنان کلیه را تحقیق این آماری جامعه

سونگری از های اجرایی و مستندات دیگر به عنوان منابع اطالعاتی سازمان مورد استفاده قرار گرفته اند و به منظور کاستن احتمال قضاوت شخصی یا یک

 است. های مصاحبه و پرسشنامه نیز استفاده شدهابزار

 است: شده تعیین زیر صورت به و کوکران رابطه اساس بر گروه این در نمونه حجم باشد می نفر 250)اداره کل (  سازمان کارکنان تعداد

  n N D متغیرها
 واریانس جامعه خطای برآورد حجم جامعه آماری حجم نمونه توضیحات

 19/1 1/0 250 ؟ مقادیر

 

 
 .  باشد می تصادفی ساده ایطبقه کارکنان گروه در نیز گیری نمونه روش و باشد می نفر 91تعداد  به نمونه حجم لذا

 چدابکی سدوال و   05شدامل عوامدل دروندی سدازمان     سداخته  محقدق  پرسشدنامه  از نیداز  مدورد  هدای داده جمدع آوری  منظدور  بده  تحقیدق  ایدن  در

رای آنکده مدورد اسدتفاده قدرار بگیدرد بایدد دو ویژگدی زیدر را داشدته          پرسشدنامه بد   اسدت.  گردیدده  باشدد، اسدتفاده   مدی  سدوال  05 شدامل  که سازمانی

 باشد:

 این روایی، استشده متخصصین استفاده اعتبار محتوایی بر اساس نظرات روش از سازمانی چابکی پرسشنامه روایی تعیین منظور به :روایی الف(

 .است شده محاسبه درصد 50میزان  به پرسشنامه

 است.  شده حاسبهم 355/3  مجدد آزمون روش از استفاده با سازمانی چابکی شنامهپرس پایایی پایایی: ب(

 

 پژوهش هاي یافته. 7

 مددد، میاندده، میددانگین،) مرکددزی هددای شدداخص نظیددر توصددیفی آمددار از آمددده بدده دسددت اطالعددات و نتددایج تحلیددل و تجزیدده بددرای پددژوهش ایددن در

 چددولگی و کشدیدگی  واریددانس، اسدتاندارد،  انحددراف پراکنددگی،  شاخصدهای  نظیدر  اسددتنباطی آمدار  و ( مربوطدده نمودارهدای  و جدددول فراواندی،  درصدد، 

 ایددن در شددده اسددتفاده افددزار نددرم. اسددت شددده اسددتفاده متغیددر دو بددین رابطدده تبیددین بددرای T همبسددتگی آزمددون از و اسددت شددده اسددتفاده...  و

 باشد.   می دارا را استنباطی و صیفیتو های تحلیل ارائه و ها فرضیه آزمون توان که باشد می SPSS پژوهش

 نتددایج کدده اسدت  گردیددده اسدتفاده  T-Test آزمددون از چددابکی مختلدف  ابعدداد جنسدیت( در ) زن و مددرد گددروه دو در افدراد  نظددرات مقایسده  منظددور بده 

 :است گردیده ارائه 2 ولجد در ان
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 (T-Testد مختلف سازمان )آزمون . مقایسه میانگین نظرات زنان و مردان در مورد چابکی در ابعا2جدول 

 

 با عنایت به آزمون انجام شده میان نظرات مردان و زنان در هیچ یک از ابعاد چابکی اختالف نظر معنادار آماری وجود ندارد.

 در نآ نتدایج  کده  اسدت  گردیدده  اسدتفاده  T-Test آزمدون  از چدابکی  مختلدف  ابعداد  در متاهدل  و مجدرد  گدروه  دو در افدراد  نظدرات  مقایسده  منظدور  بده 

 :است گردیده ارائه  3 ولجد

 (T-Testدر مورد چابکی در ابعاد مختلف سازمان )آزمون  افراد مجرد و متاهل. مقایسه میانگین نظرات 3جدول 

 

 امداری  ارمعنداد  نظدر  اخدتالف  چدابکی  ابعداد  دیگدر  در تغییدر  فرهندگ  بعدد  در جدز  متاهدل  و مجدرد  افدراد  نظدرات  میدان  شدده  انجام آزمون به عنایت با

 .  دارد وجود آماری لحاظ از معنادار نظر اختالف تغییر فرهنگ بعد در فقط مجرد و متاهل افراد نظرات یعنی. ندارد وجود

 4جددول    ذیدل  در کده  اندد  شدده  بنددی  دسدته  سدال  40 از بداالتر  و سدال  31 - 40 سدال،  23 - 30 بدین  سدنی  گدروه  سده  بده  افراد پژوهش این در

 : شود می پرداخته آنان نظرات تحلیل به
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 های سنی متفاوت در مورد ابعاد چابکی. آنالیز واریانس نظرات پاسخگویان در رده4جدول 

 

 آزمدون آندالیز واریدانس در مدی یدابیم کده در سده گدروه سدنی مدورد مطالعده تنهدا در فرهندگ تغییدر اخدتالف نظدر                 بدا  های جددول فدوق  توجه داده با

   ره ابعاد چابکی وجود دارد. و در سایر ابعاد تفاوت معناداری وجود ندارد.معناداری میان نظرات آنان دربا

 بدا  سدرعت  بجدز  سدازمان  ابعداد  متمدا  میدان  کده همچنین آزمون همبستگی پیرسون برای ارزیابی رابطده میدان ابعداد مختلدف چدابکی نشدان مدی دهدد         

 بددا دو آن )بجددز ابعدداد دیگددر چددابکی بددر ابعدداد از یکددی در چددابکی افددزایش یعنددی. دارد وجددود مثبددت آمدداری معندداداری رابطدده مدددیریتی کارکردهددای

 نهد. می مثبت تاثیر همدیگر(

 ابعاد مختلف چابکی. آزمون همبستگی پیرسون برای ارزیابی رابطه میان 5جدول 
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 يجه گيري. نت8

در سدطح متوسدط    لیداتی )حدوزه آمدوزش(،   ، در هسدته عم ای از بعدد سداختار  حرفده ودهدد کده سدازمان آمدوزش فندی     نتایج پدژوهش حاضدر نشدان مدی    

هددای آموزشددی، انعطدداف پددذیری و سددهولت در هددای سددازمانهای چابددک برخددوردار اسددت. تنددوع حرفدده از ویژگددی بطددور نسددبی بدده بدداال قددرار داشددته و

و اشدتغال افددراد و  هدای برگددزاری آمدوزش اعددم از مراکدز ثابددت دولتدی و یددا تدیم هددای سدیار در شددهر و روسدتا و حتددی در محدل کددار          انتخداب مکددان 

هددای آزاد، از  کددارگیری مربیددان متخصددص و بددا تجربدده در قالددب حددق التدددریس و یددا مشددارکت بخددش خصوصددی در قالددب آموزشددگاه   ه سددهولت بدد

اسدت  در بخدش عملیداتی   ای پدذیری سدازمان آمدوزش فندی و حرفده     و انعطداف اسدت کده بیدانگر شایسدتگی      سدازی سدپاری، کوچدک   های برونشاخص

صدورت حدق التددریس تفدویض اختیدار شدده اسدت و از طرفدی تعیدین          ه مربیدان بد   بکدارگیری اینکه به مددیران میدانی و محلدی در مدورد     با توجه به و 

ول اسددتانی و ئدر خواسددت مقامددات مسدد سددفارش مشددتری و محددل برگددزاری آمددوزش نیددز از اختیددارات آنهددا بددوده و تصددمیم گیددری بددر اسدداس      

ر نهادهددا بدده مدددیران میددانی و محلددی واگددذار گردیددده اسددت، سددرعت پاسددخگویی و انعطدداف پددذیری  شهرسددتانی و همچنددین اصددناف و صددنایع و دیگدد

کدارگیری مربیدان حدق    ه باشدد. البتده عامدل اصدلی در ایدن حدوزه آزادی عمدل بداال در جدذب و بد          بخش آموزش از وضعیت مناسدبی برخدوردار مدی   در 

درصددد از مجمددوع مربیددان رسددمی در   53دهددد کدده بددیش از  شددان مددیهددای صددورت گرفتدده ن باشددد و ندده مربیددان رسددمی. بررسددی التدددریس مددی

تقاضددا در مندداطق عدددم کدده یکددی از دالیددل آن اشددباع بددازار در برخددی از حرفدده هددا و عدددم نیدداز و   اندددبددودههددایی خددارج از آمددوزش مشددغول حددوزه

 باشد.ی رسمی میهای مهارتی است که سازمان در آن زمینه دارای مربمختلف برای فراگیری آن دسته از آموزش

 

 1551وضعیت نیروی انسانی و میزان فعالیت آموزشی ادراه کل یزد در سال  .0جدول 

تعداد کل کارکنان 

استخدامی 

)رسمی، پیمانی، 

 قراردادی(

تعداد کل 

پستهای مربیان 

 رسمی و پیمانی

تعداد مربیان 

شاغل در پست 

 مربیگری

ساعت نفر 

آموزش 

 مربیان رسمی

تعداد مربیان 

حق 

 لتدریسا

ساعت نفر آموزش 

مربیان حق 

 التدریس

حق الزحمه مربیان 

 حق التدریس

 )ریال(

حقوق و حق 

التدریس مربیان 

 رسمی )ریال(

033 53 13 355355 055 1535333 5333333333 11333333333 
 

اهد کنددی امدور و عددم انعطداف پدذیری      هدای میددانی، شد   های سدتادی و پشدتیبانی، بدا توجده بده نتدایج حاصدله از پرسشدنامه و بررسدی          در فعالیت 

هدای مختلدف و همچندین مددیریت ارشدد      ای کده در سلسدله مراتدب اداری، بخشدی نگدری در ارتباطدات و تعدامالت کداری میدان رده         هستیم بده گونده  

 سددت بدا کارآمدددی شدود. سیسددتم اتوماسدیون اداری نیددز در سدرعت بخشدی بدده کارهدا و کدداهش فراینددهای اداری نتوانسدته ا       بده وضدوح مشدداهده مدی   

گددردد کدده بددا فرایندددهای  هددای سددنتی اجددرا مددی هددا همچنددان براسدداس شددیوه عمددل نمایددد. ضددمن اینکدده برخددی از فرایندددها و دسددتورالعمل   الزم

در انجددام امددور  سددازمان کدده همچنددان  طددوریه بدد الکترونیکددی همدداهنگی کددافی نداشددته و روزآمددد نشددده اسددت و نیدداز بدده بددازنگری و بهبددود دارد  

 . فاصله داردشدن  PAPRERLESSسوی تا رسیدن به ه کاغذبازی و بروکراسی است و بمتکی 
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 عوامل درون سازمانی در دو بخش اداری و آموزشی .1شماره نمودار 
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س   ره ري سا تار فرایندها و رویه ها سرمایه انساني فناوري ا العات فرهن  ن رش

ب ش آموزش

ب ش اداري

 

هدای دولتدی و غیردولتدی    موزشدی در بخدش  بروکراسی در سیستم اداری تداثیر منفدی بدر دیگدر بخدش هدای سیسدتم داشدته و حدوزه هدای مختلدف آ           

بهبدود  تواندد موجدب   باشدد، در صدورت چداالکی مدی    ایدن یخدش کده بده عندوان پشدتیبانی کنندده بخدش آمدوزش مدی          را نیز تحت تاثیر قرارداده است 

  دد.های تسهیل کننده نوآوری در سازمان ایجاد گرها و سیستموری گردد. در این زمینه الزم است رویهافزایش بهرهو 

شدود. در ایدن حدوزه    فرهندگ سدازمانی و تحقیدق و نگدرش، کاسدتیهایی مشداهده مدی        زمینده در با بررسدی نتدایج پرسشدنامه عوامدل دروندی سدازمان،       

همچنددین ایجدداد و پددرورش کارکنددان بددا  .بسددیار ضددروری اسددت و توجدده بدده آن رسدددبدده نظددر مددیدر سددطح پددایینی  شددکل گیددری تددیم هددای کدداری

ای ، ابهدام پدذیر، مسدولیت پدذیر و چدالش پدذیر در سدازمان بایدد مدورد توجده و تاکیدد مددیران ارشدد قدرار گیدرد بده گونده                 ویژگی های ریسدک پدذیر  

کده موجودیددت سدازمان و تشددکیالت ایجداد شددده تواندایی تحقددق برنامده هددا و نیددل بده اهددداف را داشدته باشددد. در حدال حاضددر، هدم کارکنددان و هددم          

 ید نداشته و مشارکت در تصمیم گیریهای مهم و موضوعات اساسی تا حدی کمرنگ می باشد.  مربیان چندان نگاهی به موضوعات جد

باشدد لدیکن در مینده    منابع انسانی، در بخدش مربیدان آموزشدی مهدارت فندی بده منظدور انجدام وظدایف کداری در حدد متوسدط بده بداال مدی                زمینهدر 

هدای الزم بدرای   باشدد یدا اینکده زمینده    از بیدنش کدافی و الزم برخدوردار نمدی    مهارتهای ارتبداطی و همچندین پدیش بیندی تغییدر و تحدوالت محیطدی        

باشدد. البتده در هدر دو بخدش آموزشدی )مربیدان(       به اشتراك گدذاری نظدرات، دیددگاهها و داندش کارکندان بدا سدایر همکداران و مددیریت فدراهم نمدی           

کده عدالوه بدر تسدلط بدر امدور شدغلی، از پیشدرفت فرهنگدی          هدایی دارندد   زشاداری و مددیریت(، افدراد نیداز بده آمدو     کارکنان و اداری و ستاد پشتیبانی)

   .شوندای خالق، مبتکر و جستجوگر نیز برخوردار و روحیه

هدای تخصصددی  گدذاری کندد آمدوزش   را در یدک سیسدتم پایده    تواندد تکنوکراسدی  آنچده کده تنهدا مددی   ( 1555) کتدر محمدد قاسدم آیدت    د بده اعتقداد  

تواندد تضدمینی بدرای بده روز بدودن نیروهدای شداغل بدوده         صدورت مدداوم اسدت کده ایدن مدی      ه کار شاغل در سیسدتم بد  مرتبط با وظایف شغلی نیروی 

هدای مدورد نیداز    آمدوزش ور شدد کده   آبایدد یداد   البتده و توانمندسازی و چابک سدازی سیسدتم مدورد نظدر از نتدایج طبیعدی و مبدرهن آن خواهدد بدود.          

درسدتی انجدام دهندد بده     ه باشدند، زیدرا بدرای آنکده افدراد بتوانندد کدار خدود را بد         ا شدغل نمدی  هدای تخصصدی مدرتبط بد    نیروی انسدانی فقدط آمدوزش   

هددای الکترونیددک روز دنیددا و نددرم  مهارتهددای دیگددری ماننددد برنامدده ریددزی یددا کسددب و تجزیدده و تحلیددل اطالعددات، اسددتفاده مناسددب از فندد وری      
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ئی مناسدب بدا زبانهدای خدارجی، برخدورد صدحیح بدا مددیران، همکداران، و          افزارهای تخصصدی بدرای بهبدود روشدهای مربدوط بده حرفده و شدغل، آشدنا         

اسددی و مسددئولیت پددذیری و بدداالخره خودآمددوزی و مطالعدده نیدداز   ناربدداب رجددوع، برقددراری ارتباطددات صددحیح، فنددون مددذاکره، فنددون مسددئولیت ش   

ه آموزشدی پیشدنهادی اطمیندان از حصدول نتیجده مدورد       کدارگیری ابدزار تشدویقی و یدا تنبیهدی قانونمندد در اجدرای برنامد        ه بدیهی است کده بد   .دارند

 .انتظار را فراهم خواهد نمود

 

 میزان چابکی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای .0نمودار 
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خدوبی  نسدبتاً  مدوع در وضدعیت   در مج  0شدماره  میدزان چدابکی در ایدن سدازمان بدا توجده بده نمدودار         بیدان شدده    تحلیدل  نتایج پدژوهش و  با توجه به

 سدداختار سددادهرسددیدن بدده یدک سددازمان چابددک بدا   بقددا و موفقیدت و   قدرار دارد لددیکن توجده بدده نقدداط ضدعف سددازمان الزم و ضددروری اسدت و بددرای     

بددرای  و در جهددت تقویددت نیددروی انسددانی کددارا و توانددا   یی آن را فددراهم آوردشددکوفامددی توانددد موجبددات  فرصددت هددای نهفتدده در آن   اسددتفاده از

 وری درو در عدین حدال افدزایش بهدره    بدرای حفدظ چدابکی     رسدد بده نظدر مدی   پیشبرد مقاصد اقتصاد مقداومتی بده عندوان  شدتابدهنده  عمدل نمایدد.       

 ای موارد زیر می تواند مورد توجه قرار گیرد:سازمان آموزش فنی و حرفه

و  ، فندداوری اطالعدداتمسددو بددا برنامدده هددای الکترونیکددی ح رویدده هددا ه، بهبددود فرایندددها  و اصددالحددذف فرایندددها و دسددتورالعمل هددای زائددد  الفف (

 ؛اتوماسیون

بدا ویژگدی هدای اطمیندان، سدرعت،      جهدت ایجداد جریدان روان و مطمدئن اطالعدات       مناسدب،  ویژگدی هدای  اسدتاندارد بدا   ایجاد درگاه الکترونیکدی   ب(

 ؛و یکپارچگیسهولت پذیری 

 پستهای سازمانی؛از طریق اصالح  برون سپاری در بخش آموزشساده سازی، بر بازنگری و اصالح ساختار سازمانی و تاکید (ج

هدای  در بخدش آمدوزش، افدزایش بدرون سدپاری در بخدش آمدوزش، واگدذاری امدور بده بخدش غیردولتدی و ارائده آمدوزش               کاهش اسدتخدام رسدمی   (د

در نحددوه اسددتخدام الزم و   بددازنگری نددابراینبکدده در جهددت افددزایش انعطدداف پددذیری  سددازمان نقددش بسددزایی خواهددد داشددت،      ، سددفارش محددور 

 .ضروری است

ای کشددور بدده رسددمی و فنددی و حرفدده تعیددین تکلیددف اسددتخدامی مربیددان حددق التدددریس سددازمان آمددوزش"قددانون طبددق بدده دلیددل اینکدده همچنددین 

هدای مترتدب بده    تصدمیم دیگدری هزینده   انجدام شدده اسدت و هرگونده       و ... اعدالم نتدایج و گدزینش    فرایند برگدزاری آزمدون و ندام نویسدی و    "1پیمانی

 دارد، بهتر است که در این زمینه راهکارهای متعددی بررسی شود که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: در پیخود را 
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سددتانی و در بررسددی پسددتهای خددالی و نیازهددای فعلددی و آینددده در بخددش اداری و پشددتیبانی سددازمان اعددم از مراکددز آموزشددی و مدددیریت هددای ا     -

 ؛های مربوطهصورت لزوم اصالح و تغییر پست

 ؛ها و وزارت خانه ها و کسب مجوزهای مربوطه برای تامین نیاز منابع انسانی آنها از محل این استخدامبررسی نیازهای دیگر سازمان -

بعدددی اسددتخدام در سددایر دسددتگاههای  فددراهم نمددودن شددرایط الزم بددرای قبددول شدددگان آزمددون، جهددت اسددتفاده از مزیددت قبددولی در مراحددل      -

 ؛دولتی

 .جدید در قالب تفاهم نامه در بخش غیر دولتی ) آموزشگاههای آزاد( مربیاناستفاده از  -

فرایندددهای سیسددتم و هددای دیگددری در خصددوص نیازهددای آموزشددی کارکنددان ایددن سددازمان، میددزان اثربخشددی  پددژوهش شددودایددان پیشددنهاد مددیپدر 

   این سازمان صورت پذیرد.های  فعالیتخورد جامعه از نحوه اثربخشی باز  الکترونیکی شده و
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