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بررسی میزان آشنایی و حمایت مدیران ارشد در اجرای  فپژوهش حاضر با هد:  چکیده

. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از انجام شدموفق مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی 

نوع همبستگی است، جامعة آماری در این پژوهش کلیه مدیران و معاونان سازمان آموزش و 

نفربودند، مورد  111جموع ( که در م39-39پرورش شهرستان عسلویه درسال تحصیلی )

سنجش و ارزیابی قرار گرفتند. اطالعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته با ضریب الفای 

در بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطالعات  %39کرانباخ 

های مونتوصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و در بخش استنباطی از آز

های مستقل، برای گروه tچندگانه، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون  تحلیل رگرسیون

 میزان آشنایی و حمایت بیننشان داد   یافته ها تحلیل واریانس یکراهه استفاده گردید.

( وجود P</ 001)داری ، سابقة مدیریتی و پذیرش مهندسی مجدد رابطه معنیارشد مدیران

های آموزشی و پذیرش مهندسی مجدد اونین مدیران، برگزاری کالسدارد. بین نگرش مع

دستوری بودن طرح و پذیرش مهندسی مجدد  ( وجود دارد. بینP</ 001)داری رابطة معنی

ها از لحاظ پذیرش مهندسی بین آزمودنیحال آنکه ( وجود دارد. P</ 001)داری رابطة معنی

ی و ، سن، رشته تحصیلی، پست سازمانمجدد فرایندهای سازمان بر حسب وضعیت تأهل

 تحصیالت آنان تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

 مدیران، آشنایی مدیران، آموزش و پرورشحمایت ، ی سازمانیفرایندها  کلمات کلیدی:

  

  مقدمه 

ری که تغییر و تحوالت سریع در زمینه های مختلف علوم و فنون بشری، بر اثر پیشرفت های سریع و غیر قابل انتظا

در بیشتر قلمروهای دانش طی چند قرن اخیر نصیب انسان شده است، حجم اطالعات و دانسته های بشر امروزی به طور 

سرسام آوری افزایش یافته و مسایل و مشکالت جدیدی را پدید آورده است. یکی از عواملی که برای مقابله با این مسایل در 

می توان یک  هندسی مجدد فرایند است. مهندسی مجدد فرایند کسب و کار راکشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته، م

رویکرد سیستمی دانست که فرآیند سازمانی را با توجه به خدمات ارائه شده از طرف سازمان به صورت اساسی تغییر می 

پیشرفت های تکنولوژی  تا با سطوح بین المللی هم تراز شود. در بسیاری از جوامع، به دلیل عدم تطابق سریع با. دهد

شکاف بزرگی ما بین سازمان های آنها و دنیای رقابت ایجاد شده است. به همین دلیل دست به تغییرات اساسی و بنیادی 

در سیستم های مختلف خود جهت پر کردن این شکاف می کنند. همین امر اهمیت مهندسی مجدد فرایند را در رشد و 

ی نموده است. مشاهدات روزمره ما نیز از نظام اعتقادی و انگیزه های رفتاری انسانها و توسعه سازمان های جهان سوم ضرور

تأثیر آن در میزان تالش و موفقیت افراد، همچنین مشاهده تفاوت پیشرفت انسانهای مختلف کشور و رابطه آن با فرهنگ 
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ه بپذیریم یک سلسله علل و عوامل مربوط به های متفاوت موجود بین آنها، این مسأله را در این حد قابل قبول می سازد ک

میزان رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه تحت تأثیر نظام اعتقادی، باورها، آداب و سنن اجتماعی و رفتارهای متأثر از آن 

 (.3) می باشد  می باشد. که بازخورد نقش رهبران و مدیران سازمان

باشد  می  تکنولوژی و فرایندها ،(فرهنگی و رفتاری) انسانها در اتتغییر به منوط فرایند ها مجدد مهندسی که آنجا از

 -1 :جمله از کنند می جلوگیری مستمر های پیشرفت و نوآوری و آن مؤثر اجرای از که اند شده شناسایی زیادی عوامل

 مدیریت و ریزی نامهبر با مرتبط عوامل-9، مدیریت تعهد و حمایت با مرتبط عوامل-9، سازمانی تغییرات به وابسته عوامل

 هرکدام باال عوامل تمامی (.90)اطالعات  تکنولوژی های زیرساخت با مرتبط عوامل -4و  ها فرآیند مجدد مهندسی پروژه

 تغییر، برابر در افراد مقاومت و سازمانی تغییرات عامل ولی اند داشته سهم مجدد، مهندسی های پروژه شکست در نوعی به

 در (.7) رود می شمار به مجدد مهندسی های پروژه شکست در فاکتورها ترین از اصلی قان،محق از بسیاری نظر طبق

 مهندسی مؤثر اجرای از کننده جلوگیری عوامل جمله از اند، نشسته خود خلوت گوشه در که ارشدی مدیران دیگر پژوهشی

 بی تعهد ها، سازمان در مجدد مهندسی موفقیت در مهم عوامل جمله از که گاه بیان می شود(. 7) است شده دانسته مجدد

 با بنابراین .(11)است مجدد مهندسی اجرای برای کلیدی مدیران در انگیزه ایجاد و سازمان عالی مدیریت شرط و قید

 اجرای بر مدیران آشنایی و حمایت رابطه بررسی حاضر تحقیق در و هدف اصلی اساسی یمسأله  شده یاد موارد به عنایت

،  1937درسال (10) سپهری و اخالصی .باشد می مطالعه مورد متغیرهای بر آن تأثیر میزان و مهندسی های پروژه موفق

یابی به زیستی و تلفیق مهندسی مجدد فرآیندها و مدیریت کیفیت جامع با هدف دستهم"به بررسی پژوهشی با عنوان 

رویکرد مهندسی مجدد فرآیندها و مدیریت کیفیت جامع در این مقاله پس از معرفی مختصر دو  "ناپذیر کیفیتبهبود پایان

ناپذیر کیفیت از های بین این دو رویکرد اشاره کرده است و مفهوم جدیدی تحت عنوان بهبود پایانها و تفاوتبه شباهت

و رویکرد منظور ترکیب مناسب این د کند. بدین منظور پیشنهادات کاربردی نیز بهطریق تلفیق این دو رویکرد معرفی می

 ارائه کرده است.

-به بررسی نقش تفویض اختیار و کنترل مستقیم در بهمیالدی  9003در سال ، در پژوهشی (94)سیوکین و بونسینگ

پردازد و در آخر بر تأثیر تفویض اختیار به کارکنان توسط مدیران تأکید می کارگیری صحیح مهندسی مجدد فرآیندها می

 کند. 

در مقاله ای که به نشان دادن تأثیر آموزش ضمن خدمت  میالدی 9003، در سال (99تاشوری)، آنگاپا و آنی راشیم

کند که میزان هایی بیان میپردازد و با بررسی نمونهسازی بهتر مهندسی مجدد فرآیندها در سازمان میکارکنان برای پیاده

 یابد.درصد افزایش می 39درصد به  13ها از موفقیت پس از آموزش

ای که هدف آن ایجاد و آزمودن یک مدل برای در مقالهمیالدی  9003در سال ، (13)یر، کاشیف اور و اسالم خانزاه

ی ی آشنایی کارکنان با مهندسی مجدد، شیوههای سازمان است که به سه جنبهافزایش کارایی کارکنان و توسعه فعالیت

 ه، یک بانک را در کشور پاکستان مورد بررسی قرارداده است. عنوان نمونپردازد و بهاجرا، فرآیند حمایت مدیریت می

به بررسی عوامل شکست و موفقیت پروژه های تحقیقی  در میالدی 9003در سال  ،(99)عبداله وند، البدوی و فردوسی

 است. مهندسی مجدد در سطح بین المللی پرداخته و میزان اهمیت هر یک را با توجه به میزان تکرار آن ها نشان داده

بررسی نمونه هایی از کشور ایاالت متحده در زمینه اثر بخشی بودن تحقیقی به  میالدی در9010سال  در ، (91)اوزلیک

در بخشی از آن مقاله میزان کارایی مدیران با تحصیالت باالتر و سایر مدیران مورد مقایسه قرار مهندسی مجدد می پردازد. 

و اثر بخشی نیروی انسانی را رصدی در میزان کارایی مدیران در شرایط مشابه بود د 93گرفت، که نتایج نشانگر اختالف 

 پس از اجرای آن تآیید می کند.
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 فرضیه های پژوهش

 وجود دارد.ی از مفاهیم مهندسی مجدد و پذیرش آن رابطه معنادار ارشد مدیران میزان آشنایی و حمایت بین -1

 .وجود داردی یرش مهندسی مجدد فرایندها رابطة معنادارارشد و پذ مدیران سابقه مدیریتی بین -9

 وجود دارد.ی عنادارمبین نگرش معاونین مدیران و پذیرش مهندسی مجدد فرایندهای سازمان رابطة  -9

 .وجود داردی مجدد و اجرای آن رابطة معنادار های آموزشی و پذیرش مهندسیبرگزاری کالسبین  -4

 .وجود داردی عنادارمندسی مجدد و پذیرش آن رابطة ستوری بودن طرح مهد بین -1  

 پژوهش سوال

کدام یک از عوامل )آشنایی و حمایت مدیران ارشد با مفاهیم مهندسی مجدد، سابقة مدیرتی، معاونین سازمان، 

 های آموزش و دستوری بودن( بیشترین نقش را بر پذیرش مهندسی مجدد فرایندهای سازمان دارند؟برگزاری کالس

 

 وش و ابزار پژوهشر

با توجه به اینکه این تحقیق به بررسی میزان آشنایی و حمایت مدیران ارشد در پذیرش مهندسی مجدد فرآیندهای 

از  و باشد.پیماشی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی می -پردازد، پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفیسازمان می

نامه ترین ابزار گردآوری اطالعات در این نوع تحقیقات پرسشیدانی است، رایجآنجایی که تحقیق حاضر از نوع تحقیقات م

 محقق ساخته می باشد.

بین تمام مدیران و  111ها به تعداد در این تحقیق به دلیل در دسترس بودن کل جامعه آماری پرسش نامه آماری جامعه

ها پاسخ داده شد و جمع آوری گردید و به همه آن معاونین مناطق و مدیران ارشد آموزش و پرورش شهر عسلویه توزیع

   .دهد پوشش را  مدل مفهومی زیر ابعاد تمامی که گردید طراحی ای گونه به پرسشنامه گردید.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تحقیقیافته

 است:نشان داده شده  1ن در جدول از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج آ اول جهت پاسخگویی به فرضیه
 

 از مفاهیم مهندسی مجدد و پذیرش آن ارشد مدیران ضریب همبستگی بین میزان آشنایی و حمایت (. 1جدول
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 آماره                            

 متغیر   
 سطح معنی داری ضریب همبستگی

 پذیر -میزان آشنایی و حمایت مدیران

 ش مهندسی مجدد
48/0 001/0 

 

مهندسی مجدد  از مفاهیم مهندسی مجدد و پذیرش ارشد مدیران آشنایی ه بین میزاندهد کنشان می 1 نتایج جدول

از ضریب همبستگی پیرسون  دوم جهت پاسخگویی به فرضیه .(P</ 001) دار وجود داردفرایندهای سازمان رابطة معنی

 استفاده شده که نتایج آن در جدول ذیل نشان داده شده است:

 
 سابقه مدیریتی و پذیرش مهندسی مجدد فرایندهای سازمان ضریب همبستگی بین (. 2جدول

 آماره                         

 متغیر    
 سطح معنی داری ضریب همبستگی

 001/0 202/0 پذیرش مهندسی مجدد -سابقه مدیریتی

 

و پذیرش مهندسی مجدد فرایندهای  ارشد مدیران دهد که بین سابقه مدیریتینشان می 9نتایج جدول 

از ضریب همبستگی پیرسون استفاده سوم جهت پاسخگویی به فرضیه  .(P</ 001) دار وجود داردسازمان رابطه معنی

 نشان داده شده است: 3شده که نتایج آن در جدول 
 

 ضریب همبستگی بین نگرش معاونین مدیران و پذیرش مهندسی مجدد (. 3جدول

 آماره                           

 متغیر   
 سطح معنی داری یب همبستگیضر

پذیرش مهندسی  -نگرش معاونین مدیران

 مجدد
271/0 001/0 

 

از مفاهیم مهندسی مجدد و پذیرش مهندسی  ارشد مدیران دهد که بین میزان آشنایینتایج جدول فوق نشان می

از ضریب همبستگی چهارم جهت پاسخگویی به فرضیه  .(P</ 001) دار وجود داردمجدد فرایندهای سازمان  رابطة معنی

 نشان داده شده است: 4پیرسون استفاده شده که نتایج آن در جدول

  

 های آموزشی و پذیرش مهندسی مجددضریب همبستگی بین برگزاری کالس(. 8جدول 

 آماره                          

 متغیر
 سطح معنی داری ضریب همبستگی

 001/0 777/0 آموزش پذیرش مهندسی مجدد

 

های آموزشی و پذیرش مهندسی مجدد فرایندهای سازمان دهد که بین برگزاری کالسنتایج جدول فوق نشان می

از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که پنجم جهت پاسخگویی به فرضیه  .(P</ 001) دار وجود داردرابطه معنی

 نشان داده شده است: 1نتایج آن در جدول 
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 ی بین دستوری بودن طرح و پذیرش مهندسی مجددضریب همبستگ(. 7جدول 

 آماره                          

 متغیر
 سطح معنی داری ضریب همبستگی

 001/0 11/0 پذیرش مهندسی مجدد -دستوری بودن طرح

 

-دهد که بین دستوری بودن طرح و پذیرش مهندسی مجدد فرایندهای سازمان رابطه معنینتایج جدول فوق نشان می

 .(P</ 001) ر وجود دارددا

 

تی، معاونین یکدام یک از عوامل )آشنایی و حمایت مدیران ارشد با مفاهیم مهندسی مجدد، سابقة مدیر :پژوهش سؤال

های آموزش و دستوری بودن( بیشترین نقش را بر پذیرش مهندسی مجدد فرایندهای سازمان سازمان، برگزاری کالس

 دارند؟

 
 استاندارد نشده مدل عوامل مؤثر بر مهندسی مجدد فرایندهای سازمانضرایب استاندار شده و 

 آماره       

 متغیر

  ضریب

 استاندارد نشده

 ضریب 

 T استاندارد شده
 سطح 

 عنی داریم

ضریب همبستگی 

 سهمی )تفکیکی(
B ستانداردا خطای β 

  790/0 227/0  722/1 871/0 مقدار ثابت

آشنایی و حمایت  مدیران 

 ارشد
817/0 028/0 221/0 779/2 001/0 732/0 

 287/0 010/0 238/2 277/0 112/0 307/0 کالس های آموزشی

 121/0 207/0 277/1 090/0 042/0 109/0 سابقه مدیریتی

 073/0 741/0 773/0 070/0 132/0 077/0 توانمندی معاونین مدیران

 003/0 977/0 029/0 003/0 101/0 003/0 دستوری بودن طرح

 

، P< 001/0دار بود )دهند که مدل عوامل مؤثر بر مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی معنینتایج جدول فوق نشان می

39/13=(103،1)F ) .  توجیه می مهندسی مجدد فرایندهای سازمان را درصد واریانس 79این مدل( کند. ضرایبβ ) نشان

داری برای های آموزشی پیش بینی کننده معنیمجدد و کالس دهد که آشنایی و حمایت مدیران از مفاهیم مهندسیمی

باشند ولی سابقه مدیریتی، توانمندی معاونین مدیران و دستوری بودن پیش بینی مهندسی مجدد فرایندهای سازمان می

کننده معنی داری برای مهندسی مجدد فرایندهای سازمان نبودند. ضریب همبستگی سهمی)تفکیکی( نشان دهندة 

باشد. بنابراین ستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته بعد از تفکیک یا کنترل همه متغیرهای مستقل دیگر میهمب

آشنایی وحمایت مدیران از مفاهیم مهندسی مجدد بیشترین سهم و دستوری بودن کمترین سهم را پذیرش مهندسی 

 مجدد فرایندهای سازمان دارد.
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 بحث و نتیجه گیری

از مفاهیم مهندسی مجدد و پذیرش آن از  ارشد مدیران میزان آشنایی و حمایت بیناول رابطة  فرضیةدر بررسی 

این عامل جزء تأثیرگذارترین عامل در دار پذیرفته شد. پیرسون استفاده شد، که وجود رابطه معنی ضریب همبستگی

زارعی، فرکیش (، 11هاشمی )تحقیقات این یافته با  های مهندسی مجدد اجرا شده در کشور ما بوده است.شکست پروژه

 باشد. اشاره شد همسو می پیشینه تحقیقکه در ( 91)، اوزلیک( 13)زاهیر، کاشیف اور و اسالم خان ، (3)

 ضریب همبستگیاز مفاهیم مهندسی مجدد و پذیرش آن از  ارشد مدیرانسابقة مدیریتی فرضیه دوم رابطة در برسی 

این موضوع به وضوح روشن شده است، که هرچه مدیران در  دار پذیرفته شد.بطه معنیپیرسون استفاده شد، که وجود را

ترند و این امر به پذیرش یک سازمان تجربه و سابقه کارکرد بیشتری داشته باشند از نقاط ضعف و قدرت سازمان خود آگاه

کند. نتایج این فرضیه با ش کمک میهای جدید مورد نیاز در سازمان، برای پیشرفت کارایی سازمان آموزش و پرورطرح

ها در سازمان اشاره در زمینة مهندسی مجدد که به عامل تأثیر کارکنان و سابقه آن (91)تحقیقات انجام شده توسط اوزلیک

شد و بر این نکته تأکید شده که اجرای موفق پروژه مهندسی مجدد وابسته به میزان سابقه مدیران در امر مدیریت است، 

 ی باشد.همسو م

 ضریب همبستگیاز مفاهیم مهندسی مجدد و پذیرش آن از  ارشد مدیراننگرش معاونان فرضیة سوم رابطه در برسی 

در این تحقیق اهمیت وجود معاونان که از نزدیک با مسائل  دار پذیرفته شد.پیرسون استفاده شد، که وجود رابطة معنی

 .ها به واقعیت نزدیکتر استای آنها نمایان تر است، پس دیدگاه آنسطوح پایین سازمان در تماس هستند و مشکالت بر

گیری مدیران در خصوص اجرای مهندسی مجدد فرایندها بنابر این گرفتن مشاوره از آنها و تأثیرگذار بودن آنها در تصمیم

اشاره شد همسو دوم  که در فصل   [94]سیوکین و بونسینگو ( 91اوزلیک )این یافته با تحقیقات الزم و ضروری است. 

 باشد. می

پیرسون  ضریب همبستگیهای آموزشی و اجرای مهندسی مجدد از برگزاری کالسبین فرضیة چهارم رابطه در بررسی 

های بسیار زیاد مسلماً وقت اندکی به مطالعات مدیران به دالیل مشغله دار پذیرفته شد.استفاده شد، که وجود رابطه معنی

ها به صورت مدیریتی و دستاوردهای نوین مدیریتی در سطح جهان دارند. بدین ترتیب وجود کالس های جدیددر زمینه

های تخصصی های آموزشی ضمن خدمت و همایشهای آموزشی یک روزه مدیران، کالسفشرده و به شکل سمینار، کارگاه

های جدید سازمانی همانند مهندسی طرحمدیریتی، برای آشنایی آنها با مفاهیم جدید مدیریت در پذیرش آنها نسبت به 

-،  که با اجرای کالس [99] راشیم، آنگاپا و آنی تاشوریمجدد فرایندها بسیار تأثیرگذار است. این یافته با نتایج تحقیقات 

درصدی در بهبود کارایی سازمان رسیدند،  10های آموزش ضمن خدمت در جامعه آماری مورد نظر خود به یک رشد 

 شد.همسو می با

پیرسون استفاده  ضریب همبستگیآن از  دستوری بودن طرح مهندسی مجدد و پذیرشفرضیه پنجم رابطه در برسی 

از آنجا که در برابر تغییرات در سازمان مسلماً مقاومت صورت خواهد گرفت،  شد، که وجود رابطه معنی دار پذیرفته شد.

قط به دید یک طرح نگاه کرد، باید با صدور دستوراتی منظم و نباید تکنیک مدیریتی همانند مهندسی مجدد فرآیندها ف

پیگیرهای قانونی سازمانی بر اجرای آن اهتمام ورزید، تا نتیجه مطلوب از آن حاصل گردد. نتیجه این یافته با نتایج 

 ، همسو بود.(94)سیوکین و بونسینگ(، 1930هاشمی )های  پژوهش
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مدیران ارشد با مفاهیم مهندسی مجدد ، حمایت مدیران ، سابقه مدیرتی ،  کدام یک از عوامل ) آشناییسوال پژوهش 

معاونین سازمان، برگزاری کالس های آموزش و دستوری بودن طرح( بیشترین نقش را بر پذیرش مهندسی مجدد 

 فرایندهای سازمان دارند؟ 

های آموزشی اهیم مهندسی مجدد و کالسآشنایی و حمایت مدیران از مفیافته های این سوال پژوهشی نشان داد که عامل 

بیشترین نقش را در پذیرش مهندسی مجدد داشته اند. در نتیجه این یافته فرضیه های  اول و چهارم تحقیق را قوت می 

بخشد و نشان می دهد که آشنایی و حمایت مدیران ارشد از مفاهیم مهندسی مجدد جهت اجرای موفق آن الزم و ضروری  

 می باشد.  

 اتیشنهادپ 

 های تحقیق پیشنهادات زیر جهت حل مسئله تحقیق ارائه گردید:با توجه به تحلیل فرضیه

در نوسازی نظام آموزشی توجه خاصی به انتصاب مدیران ارشد انجام پذیرد. تحصیالت باالتر منجر به استقالل  -1

 ای عمل خواهند کرد. ورت حرفهگردد و کارکنان به صشغلی، اقتدار و اشتغال به کارهای خالقانه و متنوع می

یکی از معیارهای انتخاب مدیران درک و شناخت نسبت به مفاهیم مدیریتی است، اگرچه تحصیالت مرتبط با   -9

شود، عالوه بر آن ترجیحاً از مدیرانی سازمان مورد نظر در نوع تصمیم گیری مدیران بسیار تأثیرگذار است، اما پیشنهاد می

ها و دانش مربوط به پست مدیریتی رتبط )مدیریت آموزشی، مدیریت اداری( استفاده شود تا مهارتبا تحصیالت مدیریتی م

-های جهانی قادر به تصمیمبه روز و به هنگام بوده که در مقابل تغییرات روز افزون تکنولوژی و اطالعات، متناسب با چالش

 غییرات محیطی و جهانی باشد.گیری سریع و علمی، در جهت تطبیق سازمان تحت مدیریت خود با ت

ها ها نیاز به یک برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت دارند. عدم توجه به سابقه و تجربه مدیران توجه آنسازمان -9

سازد و همین امر منجر به ضایعاتی از را به اهداف کوتاه مدت سوق داده و سازمان را از اهداف بلند مدت و کیفی محروم می

 شود. های سازمانی میکاری، هدر رفتن زمان و سرمایهقبیل دوباره 

شود آموزش و پرورش با تجدید ساختار و تبدیل آن به مدیریت غیر متمرکز منجر به انعطاف پذیری، پیشنهاد می -4

توان استفاده مؤثری از تفویض اختیار و آزادی عمل معاونان شده که الزمة توسعه سازمانی است، با چنین رویکردی می

های نو و خالق کارکنان و های معاونین نمود که این امر منجر به شایسته پروری، استفاده از اندیشهها و شایستگیواناییت

 افزایش کیفیت کار خواهد شد.

گذار در آموزش و ساز و قانونترین نهاد تصمیمشود، شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان عالیپیشنهاد می -1

ها را در جهت یی نمودن فرایند مهندسی مجدد طرح تحول بنیادین یکسری مقررات و دستورالعملپرورش در خصوص اجرا

ها و استاندارد نمودن کارها به تصویب رسانده و در اختیار مدیران ارشد آموزش و پرورش قرار ها، رویهیکسان سازی روش

های قانونی بر اجرای صدور دستوراتی منظم و پیگیریدهد تا این طرح با کمترین انحرافات و مقاومت اجرا شود و باید به 

 آن اهتمام ورزید تا نتیجه مطلوب از آن حاصل گردد.

 

در پایان از همکاری کارکنان، معاونان و مدیران ارشد سازمان آموزش و پرورش شهرستان عسلویه تشکر و  تقدیر و تشکر:

 قدردانی می شود.
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