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چکیده
هدف اين پژوهش شناسايي شاخص هاي موثر در ارتقاء بهره وري مربيان ،رؤساي مراكز و كاركنان (مراكز – اداره كل ) بخش
دولتي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با هدف ارائه مدلي بهينه مي باشد .تحقيق حاضر از نظرر هردف توسرعه اي و از
نظر روش توصيفي است .جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه منابع و مستندات مربوط به حوزه سازمان آموزش فنري و حرفره
اي كشور در خصوص نحوه بررسي بهره وري و عملكرد كاركنان با محوريت مربيان‘ روساي مراكز و كاركنان مراكز آموزشري
و ادارات كل مي باشد .ابزار بكار گرفته در اين پژوهش شامل مطالعه ،بررسي و فيش برداري از مستندات و منابع كتابخانره اي
در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي ،اطالعات و سوابق بررسي شيوه هاي ارزيابي از ميزان عملكرد و بهره وري كاركنران و
مصاحبه با متخصصين ،كارشناسان و دست اندركاران حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي مي باشد .مدل مبنرايي ايرن پرژوهش
مبتني بر نظرريه چرند عراملي بهره وري (ساعتچي )7831،است .يافته ها حاكي از آن است كه با ورود شاخص هراي درونري
و بيروني به منظور ارزيابي از عملكرد و بهره وري كاركنان در قالب دو ريكرد نتيجه محور و فرآيند محور كره هرر يره سرهم
مشخصي را به ترتيب ( 55و  55درصد) در چگونگي ارزيابي از عملكرد كاركنان بر عهده دارند‘ مري تروان انتظرار پويراي و
انگيزه مضاعف كاركنان را در دستيابي به اهداف اساسي سازمان را داشت .الگويي بهينه ارائه شده را مي توان به عنروان مبنرايي
براي ارزيابي از عملكرد و سنجش بهره وري كاركنان به شمار آورد.

کلیدواژگان :بهره وري ،ارزيابي عملكرد ،سازمان آموزش فني و حرفه اي ،مدل بهينه
 . 1اين طرح با حمايت معنوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور انجام شده است
 . 2كارشناسي ارشد مديريت آموزشي و كارشناس آموزش هاي فني و حرفه ايnezarat2010@yahoo.com
 . 3كارشناسي ارشد مهندسي چوب و كارشناس آموزش هاي فني و حرفه اي hajamanyolmeh@yahoo.com

 . 4كارشناسي ارشد مديريت آموزشي و كارشناس آموزش هاي فني و حرفه ايbehsazitvto@yahoo.com
 . 5كارشناسي مهندسي مواد-سراميك -و كارشناس آموزش هاي فني و حرفه ايbehsazitvto@yahoo.com
 . 6كارشناسي ارشد مديريت آموزشي و كارشناس آموزش هاي فني و حرفه ايbehsazitvto@yahoo.com
 . 7كارشناسي مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات و كارشناس آموزش هاي فني و حرفه اي talebi.som@gmail.con
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مقدمه

از عملكرد شغلي تعاريف مختلفي ارئه شده ،ولي آنچه كه در تمام اين تعاريف مشترک است ،چگونگي
انجام فعاليت و مسؤوليت هاي محوله است .عده اي عملكرد نيروي انساني را بهره وري كار اطالق كرده
اند ،ولي بايد توجه داشت كه عملكرد مفهومي فراتر از داده و ستاده دارد .عملكرد عبارت است از مجموع
رفتارهايي كه افراد در ارتباط با شغل از خود نشان مي دهند(گريفين ،)4731 ،در تعريف ديگري عملكرد
عبارت است از به نتيجه رساندن وظايفي كه از طرف سازمان بر عهده نيروي انساني گذاشته شده است.
در يه تعريف نسبتاً جامع ،عملكرد عبارت است از كارآيي و اثر بخشي و مجموع اين دو (بهره وري) در
وظايف محوله و بعضي داده هاي شخصي نظير حادثه آفريني ،تأخير در حضور بر سر كار ،غيبت و كندي
كار .در اين تعريف كارآيي به معناي نسبت بازده به دست آمده به منابع به كار رفته است و اثر بخشي
عبارت است از ميزان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده؛ از سوي ديگر ،عواملي همانند غيبت ،كندي در
كار ،تأخير و حادثه آفريني ،مي توانند معيارهاي مناسبي براي سنجش عملكرد باشند(رابينز.)1377 ،
اساسا امروزه ،نقش و اهميت نيروي انساني در فرآيند توليد و ارائه خردمات در جوامرع بشرري بره عنروان
مهمترين عامل مشخص شده است .با نگاهي به مراحل تمدن بشري مشخص مي شرود كره نقرش نيرروي
انساني از نيروي كار ساده به سرمايه انساني تكامل يافته است .در عصر حاضر ديگر تزريق منرابع مرالي بره
عنوان فاكتور اصلي توسعه به شمار نمي آيد بلكه تحوالت و رشد بهره وري نيروي انسراني سربب ارتقراي
سازمانها و به تبع آن توسعه نظامهاي اقتصادي در جهان مي شوند ،به نحوي كه سرمايه هاي انسراني ميرزان
سرمايه هاي مادي را تعيين ميكنند .بنابراين رشد باالي بهره وري خصوصاً بهره وري نيرروي انسراني همره
فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي را تحت تاثير قرار مي دهد .تالش براي بهبود و اسرتفاده مرؤثر و كارآمرد از
منابع گوناگون چون نيروي كار ،سرمايه ،مواد ،انرژي و اطالعات ،هدف تمامي سازمانها مري باشرد .وجرود
ساختار سازماني مناسب ،روشهاي اجرائي كارآمد ،تجهيزات و ابزار كار سالم ،فضاي كار متعادل و از همره
مهمتر نيروي انساني واجد صالحيت و شايسته از ضرورياتي مي باشند كه براي نيل به بهره وري مطلرو
بايد مورد توجه قرار گيرد .مشاركت كاركنان در امور و تالشهاي هوشيارانه و آگاهانه آنان همراه با انضرباط
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كاري مي تواند بر افزايش بهره وري تأثير گذارد .روح فرهنگ بهبود بهره وري بايد در كالبد سازمان دميرده
شود كه در آن ميان نيروي انساني هسته مركزي را تشكيل مي دهد .يكي از مهمترين اهداف در هر سرازمان
ارتقاء سطح بهره وري آن است و با توجه به اينكه انسران در ايجراد بهرره وري نقشري محروري دارد و در
سازمان اثري كليدي بجا مي گذارد(رضائيان.)4734،
با عنايت به اينكه ارتقاي بهره وري يكي از مهمترين استراتژي ها و زير ساخت هاي اصلي سياست ها و
برنامه هاي تعالي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به شمار مي رود و حمايت اسناد باالدستي همچون
سياست هاي كلي نظام اداري ابالغ گرديده از طرف مقام معظم رهبري (بندهاي  41و ‘)12سند چشم انداز
توسعه‘4141سياست هاي اقتصاد مقاومتي؛ بندهاي  1 ، 7و  14و همچنين نقشه جامع علمي كشور؛ بند
 42راهبرد كالن شماره  3را نيز به همراه دارد لذا اين سازمان درصدد آن برآمده تا الگوئي ساده و روشن
با تأكيد بر ارزيابي شاخص هاي كليدي و اثر گذار عملكرد مربيان ،رؤسا وكاركنان (مراكز– اداره كل) مراكز
آموزش فني و حرفه اي ،به منظور ارزيابي عملكرد آموزشي به عنوان يكي از ساز و كارهاي عملياتي جهت
تحقق استراتژي ياد شده و داشتن سازماني متعالي و سرآمد ،را در دستور كار قرار دهد.
بیان مسأله

بهره وري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع ،نيروي انساني و تمهيدات به طريق علمي بره
منظور كاهش هزينه ها و رضايت كاركنان ،مديران و مصرف كنندگان(پورتر و همكراران .)4731 ،تعراريف
ديگر ،بهره وري نيروي انساني ،حداكثر استفاده مناسب از نيروي انساني به منظور حركت در جهت اهرداف
سازمان با كمترين زمان و حداقل هزينه مي باشد(رضائيان .)4734،براساس ديدگاه سازمان بهره وري ملري
ايران ،8بهره وري يه نگرش عقال ني به كار و زندگي است كه هدف آن هوشمندانه تر كردن فعاليتها برراي
يه زندگي بهتر و متعالي است .بهره وري موضوعي است كه از ابعاد مختلف بره آن نگريسرته شرده و هرر
روز كاربرد و اهميت آن بيش از پيش روشن مي شود .بهره وري موضوع مشتركي در اقتصاد ومرديريت بره
شمار مي رود كه از دو جنبه مديريتي و اقتصادي حائز اهميت فراوان است.

 . 8سايت رسمي سازمان بهره وري ملي ايران/http://nipo.spac.ir/Portal/Home .
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با توجه به محدوديت منابع و نامحدود بودن نياز هاي انسراني  ،افرزايش جمعيرت و رقابرت شرديد و بري
رحمانه در اقتصاد جهاني  ،بهبود بهره وري نه يه انتخا

بلكه يه ضرورت مي باشد .بري گمران رشرد و

توسعه اقتصادي امروزه جوامع مختلف در نرخ رشد بهره وري آنها نهفته است  .كوشش براي افزايش نررخ
بهره وري ،كوشش براي زندگي و رفاه بهتر براي افراد و جامعه است .براي رسيدن به فرداي بهتر بايد رشد
بهره وري را به طور مستمر دنبال نمود .در دنياي رقابت آميز امروز كشور هرايي برنرده خواهنرد برود كره
بتوانند دانش ،بينش و رفتار بهره وري را در مديران و كاركنان خود ايجاد نماينرد .بينشري كره بتوانرد فكرر
كردن ،انديشيدن ،آفريدن ،نوآوري و خالقيت را در سازمانها خلق كند .با توجه به وجود مشركالت عديرده
اي كه اقتصاد ايران در آستانه هزاره سوم ميالدي با آن روبرو است از جمله اقتصاد ته محصولي ،ساختار نا
متناسب نظام اقتصادي و اداري ،افزايش نرخ بيكاري ،پائين بودن ميزان سرمايه گذاري و  ...اهميت توجه به
بهره وري ،حساسيت و اهميت اشاعه فرهنگ بهره وري را بيش از پيش روشن مي كند(سيروتا 9و ملترزر
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.)1442
نگاهي به روند تحوالت مراكز آموزشي سازمانها ،حكايت از آن دارد كه عمده ترين مسرلله آنهرا ،سرير
نزولي شاخص هاي كيفيت آموزش است .رشد كمي آموزش ،بدون توجه به محدوديت منابع و حساسريت
زياد سازمان به اثر بخش بودن آموزشها ،توجه مراكز ياد شده به كيفيرت فراينردها را ضرروري كررده
است.سنجش و ارزيابي بهره وري ،ضمن كمه به مركز آموزش در بهبودكيفي خدمات آموزشي ،مبناي
موثري را در جهت دهي مركز به رعايت استانداردهاي الزم در نيازسنجي  ،برنامره ريرزي ،اجررا و ارزيرابي
برنامه ها ايجاد مي كند.
با توجه به موارد فوق الذكر ايجاد سازوكاري جهت سنجش بهره وري مربيران ،روسراي مراكرز و كاركنران
مراكز و اداره كل به منظور شناسايي وضعيت موجود و برنامه ريزي جهرت رسريدن بره وضرعيت مطلرو
ضروري است .سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور جمهوري اسالمي ايران نيز با ايجاد زمينره هراي الزم
براي تعليم و تربيت جوانان و نوجوانان مستعد و عالقمند به حرفه آموزي ،بازآموزي ،ارتقاء مهارت شرغلي
در سطوح مختلف مهارتي ،تربيت مديران و سرپرستان ،تربيت مربيان متخصص و ورزيرده از طريرق ايجراد
. Sirota
. Meltzer
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مراكز آموزش فني و حرفه اي ويژه برادران و خواهران ،مراكز كارآموزي تكميل مهرارت و تخصرص هراي
ويژه ،مركز تربيت مربي ،مراكز جوار كارخانجات فعاليت مي نمايد و براساس قرانون برنامره پرنجم توسرعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بعنوان متولي و مجري آموزشهاي فني و حرفه اي كوتاه مردت در بخشرهاي
صنعت ،خدمات ،كشاورزي و فرهنگ و هنر مي باشد .اين سازمان كه فراگيرترين دستگاه آموزشري كشرور
در زمينه آموزش هاي مهارتي است ،مي كوشد در حيطه وظايف خود دستيابي به هردفهاي تعيرين شرده در
قانون اساسي را ممكن سازد و تا رفع نياز بازار كار ،فعاليتهاي خود را توسعه دهد و در عين حال برر جنبره
كيفي آن نيز تاكيد داشته ،سعي مي نمايد مهارت شاغلين را با تكنولوژي روز همگام سازد .با عنايت به اينكه
ارتقاي بهره وري يكي از مهمترين استراتژي ها و زير ساخت اصلي سياستها و برنامه هراي تعرالي سرازمان
آموزش فني و حرفه اي كشور به شمار مي رود لذا بايد الگوئي ساده و روشن با تأكيد بر ارزيرابي شراخص
هاي كليدي عملكرد مربيان ،رؤسا وكاركنان (مراكز– اداره كل) مراكز آموزش فنري و حرفره اي ،بره منظرور
ارزيابي عملكرد آموزشي به عنوان يكي از ساز و كارهاي عملياتي جهت تحقق استراتژي ياد شده و داشرتن
سازماني متعالي و سرآمد ،پيش بيني گردد .اما مساله اساسي اينجاست كه آيا سازوكار مناسبي جهت سنجش
بهره وري مربيان ،روساي مراكز و كاركنان مراكز و اداره كل ،جهت ارائه اين آموزش ها وجود دارد؟

روش

تحقيق حاضر از نظر هدف توسعه اي و از نظر روش توصيفي است .جامعه آماري اين تحقيرق شرامل كليره
منابع و مستندات مربوط به حوزه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در خصروص نحروه بررسري بهرره
وري و عملكرد كاركنان با محوريت مربيان‘ روساي مراكز و كاركنان مراكز آموزشي و ادارات كل مي باشد.
ابزار بكار گرفته در اين پژوهش شامل مطالعه ،بررسي و فيش برداري از مستندات و منرابع كتابخانره اي در
حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي ،اطالعات و سوابق بررسي شيوه هاي ارزيابي از ميزان عملكررد و بهرره
وري كاركنان و مصاحبه با متخصصين ،كارشناسان و دست اندركاران حوزه آموزش هراي فنري و حرفره اي
مي باشد .مدل مبنايي اين پژوهش مبتني بر نظرريه چرند عراملي بهره وري (ساعتچي )4733،است.
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از منظر ساعتچي ()4733بهره وري يه سازمان در شرايطي به حد مطلو

خواهد رسيد كه همه عوامرل و

اجزاي درون و برون رر سازماني موثر در بهره وري فردي و شغلي كاركنان ،همانند اندام هاي مختلف يره
موجود زنده هماهنگ و هم سو با يكديگر و اثربخش عمل كنند.
نظريه نظرريه چرند عراملي بهره وري از ديدگاه كاربردي داراي ارزش است و بر اساس آن مرا قرادريم بره
پيش بيني نتايج و محصول كار در يه زمينه خاص بپردازيم .لذا در اين طرح درصدد الگو گرفتن از نظرريه
چرند عراملي بهره وري خواهيم بود تا بتوان بر اين اساس الگويي بهينه را براي سنجش بهرره وري مربيران‘
روساي مراكز و ديگر كاركنان طراحي نمود.

يافته ها

قبل از ورود به چگونگي دستيابي به مدل ارتقاء بهره وري ،با نگاهي آسيب شناسانه بره نقرد شريوه مترداول
قبلي براي تعيين ميزان بهره وري پرداخته خواهد شد .رويه ي تجربي كره در سرنوات گذشرته برراي تعيرين
ميزان بهره وري (اختصا با رويكرد بهره وري مربيان) مورد توجه بوده است‘ مشرتمل برر دو شراخص بروده
است .الف؛ نرخ نگهداشت كارآموزان ثبت نام شده .و

؛ نرخ كارآموزان قبول شده درآزمون نهايي.

براساس موارد مذكور  ،شاخص ارزيابي عملكرد مربيان با روش ذيل محاسبه مي شد؛
تعداد قبول شدگان نهائي
 4/3تعداد ثبت نام شدگان قطعي در دوره

= شاخص ارزيابي عملكردمربيان

همچنانكه مالحظه مي شود براي به دست آوردن شاخص ارزيابي عملكرد مربيان و يا به عبارتي بهره وري
مربيان از دو شاخص بهره برده شده است .حال آنكه بايد توجه داشت كه عوامل گوناگوني بر بهره وري
مربيان موثر بوده اند كه به دو گروه اصلي تقسيم خواهند شد.
 -4عوامل دروني :كه از سوي فرد يا بنگاه اقتصادي يا سازمان ،قابل كنترل هستند.
 -1عوامل بيروني :كه خارج از كنترل فرد و بنگاه اقتصادي يا سازمان است.
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از اين رو اولين گام در راستاي افزايش بهره وري تشخيص دامنه مشكالت در چارچو

دو گروه عوامل

دروني و بيروني است .عوامل دروني در دو گروه ،قابل تقسيم هستند:
الف .عوامل سخت افزاري شامل :محصول ،ماشين آالت و تجهيزات ،تكنولوژي ،مواد و انرژي است.
 .عوامل نرم افزاري شامل افراد متخصص ،سازمان (سيستم) ،روش هاي كار و روش هاي مديريت.
عوامل بيروني نيز در سه گروه ،تقسيم بندي مي شوند:
الف .عوامل ساختاري شامل تغييرات اقتصادي ،تغييرات اجتماعي و جمعيتي و... .
 .منابع ،شامل :منابع انساني ،زمين ،سوخت ،انرژي ،مواد خام و... .
ج .گروه سوم ر كه از دو گروه قبلي ،مهم تر و تأثيرگذارتر است ر ،عوامل مرتبط با كارآمدي است ،شامل:
عملكرد و كارايي دستگاه هاي دولتي ،ثبات مقررات دولتي ،ميزان فساد اداري (رانت خواري ،نابرابري
فرصت ها ،انحصارگرايي و ،)...شفافيت معامالت ،اقتدار نظام قضايي ،رسانه ها و احزا

آزاد و مستقل،

حمل و نقل ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،سيستم مالي و بانكي ،چگونگي اعطاي يارانه و كمه و... .
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نتیجه

بر اساس آنچه كه در خصوص عوامل موثر بر بهره وري به آن اشاره شد مي توان شاخص هراي زيرر را بره عنروان
شاخص هاي موثر در ارتقاء بهره وري مربيان ،رؤساي مراكز و كاركنان (مراكز – اداره كل ) بخرش دولتري سرازمان
آموزش فني و حرفه اي كشور به آن توجه كرد .الزم به توجره اسرت كره شراخص سرنجش عملكررد براسراس دو
رويكرد ،مورد بررسي قرار مي گيرد .رويكرد نتيجه محور ( 55درصد امتياز كل) و رويكرد فرآيند محور ( 15درصد
از امتياز كل ) كه هر كدام جداگانه مورد بررسي و در پايان ميزان بهره وري را نمايش خواهنرد داد كره قابرل انردازه
گيري و جمع مي باشند.
سنجش و ارزيابي بهره وري مربيان ،روساي مراكز و كاركنان
مراكز و اداره كل
رويكرد
فرآيند محور;
رويكرد نتيجه
محور; %55

%45

در رويكرد نتيجه محور؛ ماحصل آموزش كه در مرحله اول تعداد قبرول شردگان و در مرحلره نهرايي
اشتغال ي افتگان مورد نظر مي باشد با توجه به رسالت اصلي سازمان كره ترامين و توانمندسرازي نيرروي
انساني مورد نياز بازار كار مي باشد لذا در رويكرد نتيجه محور درصد اشتغال كرارآموزان  34درصرد از
كل و درصد قبولي نيز  74درصد از كل را به خود اختصاص مي دهد .در اين روش؛
درصد اشتغال كارآموزان مساوي است با؛ سهم آموزش منجر به اشرتغال مرورد نظرر و براسراس تعرداد
كارآموزان جذ

گرديده در طول يه سال گذشته در بازار كار در حرفره تحرت آمروزش محاسربه مري

گردد و همچنين بناي محاسبه نيز تاييد سازمان تامين اجتماعي و دفتر مشاوره وهدايت آموزشي سازمان
آموزش فني و حرفه اي كشور مي باشند.
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همچنين درصد قبولي كارآموزان نيز برابر است با نرخ قبولي كارآموزان درآزمون نهايي و با توجره بره نروع
حرفه آموزشي.

درصد شاخص هاي رويكرد نتيجه محور

درصد قبولي
کار آموزان
%30

درصد
اشتغال
کارآموزان

%70

در رويكرد فرآيند محور عوامل متعددي را مورد توجه خواهيم داد كه به عبارتي همه ايرن عوامرل تضرمين
كننده كيفيت آموزش هاي ارائه شده خواهند بود .بر اين اساس مي توان از عواملي چون؛
-

نيازسنجي اجراي دوره آموزشي

 -درصد جذ

كارآموز در دوره آموزشي

 درصد نگهداشت كارآموز آموزش به گروههاي هدف داراي اولويت (روستائيان ،زندانيان و سربازان وظيفه ،كارجويان شهري،دانشجويان ،شاغلين ،آسيب ديدگان اجتماعي و زنان بد سرپرست و بي سرپرست ،منراطق محرروم
(عشايري و مرزي) )
 ويژگي دوره هاي آموزشي (سطح آموزش ،تنوع حرفه هاي آموزشي ،اجرراي دوره هراي آموزشريتقاضا محور براساس تفاهم نامه و قراردادهاي منعقده )
-

اجراي شيوه نامه بهبود مديريت فرآيند آموزشي كه خود شامل موارد زير است؛
 -4تنظيم شناسنامه دوره آموزشي
 -1استفاده از اساتيد صاحب نظر
 -7اجراي بازديد آموزشي
 -1انجام كارآموزي در محيط كار
 -5پروژه محور نمودن آموزش
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 -2نظر سنجي از كارآموزان
 توانمندسازي نيروي آموزشي (سوابق علمي ،سوابق بازآموزي ،سوابق پژوهشري ،اخترراع ،نروآوريآموزشي ،شركت در نظام پيشنهادات و ارائه پيشنهادات ارزنده و كسب افتخارات)
 ضريب بهره برداري از كارگاه و اجراي طرح اعتبار سنجي نام برد.بايد توجه داشت سهم هر يه از موارد نيز كامال مشخص شده است.
درصد شاخص هاي رويكرد فرآيند محور

درصد جذب کارآموز در دوره
آموزشي
درصد نگهداشت کارآموز

نیازسنجي اجراي دوره
اجراي طرح اعتبار سنجي
آموزشي
%4
%5
ضريب بهره برداري از کارگاه

%9

%2

%9
آموزش به گروههاي هدف
داراي اولويت

توانمندسازي نیروي آموزشي

%9

%38
ويژگي دوره هاي آموزشي
%11

اجراي شیوه نامه بهبود
مديريت فرآيند آموزشي
%13

بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه توجه به ديگر عوامل موثر در بهره وري نيروي انساني مي تواند كاركنان
يه سازمان را براي رسيدن به هدف در هر كاري برانگيخته نمايد .عوامل متعددي موجب انگيزه كاري
پايين در سازمانها مي شود و به همين دليل مديريت بدنبال راهها و تكنيه هايي بايد باشد كه بتواند انگيزه
هاي كاركنان خود را افزايش دهد .اين كار با موارد ديگري چون پرداختها‘ تشويق‘ قدرداني كتبي ويا
گردش شغلي صورت مي گيرد.
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در مجموع بهبود عملكرد متاثر از رضايتمندي و انگيزش كاركنان است ،در حالي كه بر اساس تلوري
انگيزش  -بهداشت  ،حقوق و دستمزد نقش يه عامل بهداشتي دارد كه از نارضايتي جلوگيري مي كند و
در عمل نيز مشاهده مي كنيم كه معموال مديران سازمان ها به منظور پيشگيري از نارضايتي ها و اعتراضات
و در جهت تامين مالي كاركنان خويش اقدام به افزايش دستمزدها و يا اعطاي پاداش هاي مالي مي نمايند .
معموال  ،كاركنان سازمان ها  ،افزايش هايي را كه در زمينه حقوق دريافت مي كنند حال آنكه  ،حق مسلم و
قانوني خود مي دانند و از آن جا كه اين افزايش ها ( مانند  :پاداش عيدي پايان سال  ،افزايش سنواتي ،
افزايش ضريب حقوق ساالنه  ،ارتقاء گروه يا پايه حقوقي و  ) ...تقريبا بدون توجه به كيفيت كار و عملكرد
و به صورت يكسان به همه ي اعضاي يه سازمان تعلق مي گيرد  ،نمي تواند در ايجاد انگيزه انجام كار
بهتر موثر باشد  .و به همين دليل پس از گذشت سال ها از اجراي اين گونه برنامه ها تا كنون نتوانسته ايم
بهبودي در ارتباط با بازدهي  ،كارآيي  ،اثربخشي و بهره وري سازمان ها شاهد باشيم  .لذا پيشنهاد مي
گردد؛ دادن هر گونه پاداش مالي يا اعمال افزايش در حقوق و دستمزد افراد مبتني بر نتايج ارزيابي عملكرد
افراد و حصول رفتارهاي مورد انتظار در طول يه دوره ي زماني معين ( ترجيحا بلند مدت ) باشد و از
طرح هايي نظير " طرح بهره وري " كه در اين مقاله به ابعاد آن اشاره شده استفاده شود .نا گفته نماند كه
هرزبرگ اين نكته را نيز تذكر داده اند كه  « ،حقوق و دستمزد عمدتا نقش يه عامل بهداشتي دارد ولي
ويژگي يه عامل انگيزشي را نيز نشان مي دهد .لذا در اين طرح درصدد ارائه الگويي بهينه به منظور ارتقاء
بهره وري مربيان ،رؤساي مراكز و كاركنان (مراكز – اداره كل ) بخش دولتي سازمان آموزش فني و حرفه
اي كشور برآمديم كه مي تواند هم مبنايي براي ارزيابي از عملكرد و هم سنجش بهره وري قرار گيرد.
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