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چکیده
نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه های هر سازمان به حساب می آید به همین منظور اسفاده موثر
و بهینه یا به عبارت بهتر بهره وری موثر از این سرمایه یکی از اهداف و برنامه های اصلی مدیران در
سطح کالن هر سازمانی می باشد .در دنیای پرشتاب رشد تکنولوژی و فناوری شناخت عوامل بهره وری
نیروی انسانی در تمامی حوزه های مدیریتی به خصوص مدیریت سازمانی اهمییت دو چندانی نسبت به
گذشته پیدا کرده است .هدف از پژوهش حاضر شناخت و بیان عوامل بهره وری نیروی انسانی در مدیریت
سازمانی بوده است که تالش شد با جمع آوری اطالعات کتابخانه ای به توصیف و اهمییت موضوع
پرداخته شود.
واژگان کلیدی :بهره وری ،نیروی انسانی ,مدیریت سازمانی.
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مقدمه
با پیدایش عصر جدید و نوین سازمانی ،امروزه تنهاسازمانهایی که تفکرات بزرگ (بدون توجه به اندازه ظاهری) دارند از نظر
کارکردی موفق و در عرصه رقابت پیش گیرنده و درنظام سازمان و مدیریت پویا و اثربخش می باشند ،همچنین سازمانهای
یادگیرنده به عنوان مقصدی برای این نظام سازمانی ،ریشه در تغییرات سریع و تحوالت شدید محیطی دارد که ضرورت و
اهمیت آنها را تبیین می نماید ( الحسینی) 0831،
در این زمینه نظام اداری ابزاری برای پاسخگویی به این تحوالت است .برای مواجهه با امواج جدید جهانی و تحوالت گسترده
داخلی و همچنین ادارۀ سازمان  ،به نظام اداری سالم ،پاسخگو ،پویا ،منعطف و کارآمد نیاز است .نظام اداری به عنوان یك زیر
سیستم از سیستمهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،باید به منظور ارتقاء بهره وری سیستمهای مذکور به تحوالتی در
جهت بهبود و ارتقاء بهره وری خود دست زند ،چرا که نظام اداری متحول و توسعه یافته یا سالم و بهره ور می تواند در خدمت
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد .سازمانهایی که به نظام اداری سالم مجهزند ،می توانند فراهم کننده جوامع
سالم باشند ،می توانند جوامع را به سوی بهره مندی و بهره برداری بهتر از منابع انسانی ،منابع طبیعی ،دانش فنی و سرمایه
مالی هدایت سازند و به عامل موفقیت جوامع تبدیل شوند .سازمان سالم بیش از هر چیز به نیروی انسانی سازنده و حافظ نظام
اداری سالم که برخوردار از ویژگیهای راستین تعهد ،اخالق ،دانش ،پویایی و خالقیت باشد ،نیاز دارد ( .فتح آبادی)0838 ،
تعریف بهره وری
بهره وری عبارتست از به حداکثر رساندن استفاده از منابع  ،نیروی انسانی و تمهیدات به طریق علمی و به منظور کاهش هزینه
ها و رضایت کارکنان ،مدیران و مصرف کنندگان .
براساس دیدگاه سازمان بهره وری ملی ایران  ،بهره وری یك نگرش عقالنی به کار و زندگی است .
بهره وری نیروی انسانی را حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان
و حداقل هزینه دانسته اند.
بهره وری به عنوان « بهره وری بیشتر و مناسب تر از امکانات موجود انسانی و مادی به طور مستمر می باشد» بهره وری به
صورت درست انجام دادن کار درست به طور مداوم نیز تعریف کرده اند.
بهره وری عبارت است به دست آوردن حداکثر سود ممکن از نیروی کار ،توان،استعداد و مهارت نیروی انسانی ،زمین ،ماشین
،پول  ،تجهیزات زمان ،مکان و  ...به منظور ارتقاء رفاه جامعه  ،به گونه ای که افزایش آن به عنوان یك ضرورت در جهت ارتقاء
سطح زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی همواره مدنظر صاحبنظران سیاست ،مدیریت و اقتصاد قراردارد.
تعریف جدید پیتر دراکر از بهره وری یعنی اثربخشی به مفهوم انجام کارهای درست و کارایی به منظور انجام درست کارها فراتر
از مفهوم سنتی از بهره وری در سازمان است .بهره وری از نظر دراکر هم به درجه تاثیر گذاری یك فعالیت برروی اهداف و
مقاصد سازمان تاکید دارد و هم به چگونگی و کیفیت کار توجه دارد .آنچه که از مفهوم واقعی بهره وری در این تعریف اهمیت
دارد چگونگی ایجاد یك سازمان کارا و اثر بخش به جهت افزایش بهره وری در سازمان است .اکثر صاحب نظران به نقش تاثیر
کارآمدی عناصر اصلی درسازمان یعنی نیروی انسانی ،مدیریت ،تکنولوژی ،اطالعات در اثربخشی برای دستیابی به اهداف
سازمان تاکید دارند.
تاثیر هریك از این عناصر دررسیدن سازمان به بهره وری یا نقطه مقابل آن اجتناب ناپذیر است ( .نجف بیگی)0831 ،

www.SID.ir

Archive of SID

اهمیت بهره وری در سازمان
انسان از دیرباز در اندیشه استفاده مفید و کارا و ثمر بخش از توانایی ها ،امکانات و منابع در دسترس خود بوده است .در عصر
کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه جدی قرار گرفته است .محدودیت منابع در دسترس  ،افزایش جمعیت و
رشد نیازها و خواسته های بشر باعث شده که دست اندرکاران عرصه اقتصاد ،سیاست ،و مدیریت جامعه و سازمان ها ،افزایش
بهره وری را دراولویت برنامه های خود قرار دهند( طاهری )0833،
بهره وری یك ملت و یك سازمان را ثروتمند می کند و به یك سازمان امکان می دهد تا به کارکنان خود ،دستمزدهای باال
پرداخت نماید .بهره وری به مدیران یك سازمان امکان می دهد تا بازدهی سرمایه را درسطح باال نگه دارند .دستمزد های باال و
بازدهی سرمایه دو عامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب می شوند .ملت هایی که ثروت خود را افزایش می دهند و روز به روز
ثروتمند تر می شوند  ،ملت هایی هستند که می توانند به سرعت ودر هر زمان که اراده کنند ،بهره وری خود را بهبود بخشند.
بهره وری از جمله مواردی است که همه سازمانها به دنبال آن بوده و سعی در ایجاد و ارتقاء آن در سازمان از طریق بهره وری
مناسب و مطلوب به مزیت رقابتی دسترسی پیدا میکنند .بهره وری از مواد ،امکانات و تجهیزات ،حد و سطح معین و مشخصی
دارد و به سهم خود در شکل گیری بهره وری سازمانی نقش دارد ولی آنچه در بهره وری حد و مرز مشخصی ندارد ،سرمایه
انسانی است .یکی از عواملی که منجر به بهره وری پایدار در سرمایه های انسانی می گردد؛ آموزش ،یادگیری ،تفویض اختیار،
مدیریت مشارکتی و کارگروهی و تیمی است .این عوامل ،عوامل اصلی و بنیادی سازمان یادگیرنده می باشند .بنابراین سازمان
یادگیرنده با تقویت و بهبود مهارتها ،خالقیت ،انگیزه و وفاداری کارکنان از طریق آموزش و یادگیری  ،تفویض اختیار  ،مدیر
مشارکتی و کار گروهی و تیمی باعث ارتقاء بهره وری می شود (.ابطحی ،کاظمی)0831،
عوامل موثر در بهره وری
شناخت و توجیه شغل:

هریك از کارکنان باید از آنچه که باید انجام دهند ،زمان و چگونگی انجام آن شناخت خوبی داشته باشند .برای افزایش
شناخت خوب کار ،کارکنان نیاز دارند از هدف های بلند مدت  ،اولویت ها و چگونگی کسب هریك از آنها آگاهی داشته باشند.
آنها باید بدانند چه هدف هایی در چه مواقعی بیشترین اولویت را دارد.
حمایت سازمانی:

منظور ،حمایت یا کمکی است که کارکنان برای انجام دادن موفقیت آمیز کار به آن نیاز دارند  .بعضی از عوامل کمکی عبارتند
از  :بودجه کافی ،تجهیزات و تسهیالتی که برای انجام دادن کارمناسب است.
بازخورد عملکرد:

منظور از این نوع بازخورد ،ارائه غیر رسمی عملکرد روزانه فرد به او و همچنین بازدیدهای رسمی دوره ای است .یك فرایند
بازخورد موثر ،کارکنان را درجریان چگونگی کارشان بریك مبنای منظم قرار می دهد.
مشارکت:

مشارکت یك درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را برمی انگیزد تا سازمان را برای
دستیابی به هدف های گروهی یاری دهند و در مسئولیت کار شریك شوند.
بهره وری نیروی انسانی :

بهره وری نیروی انسانی عبارت است از استفاده ی بهینه از نیروی انسانی در جهت پیشبرد اهداف سازمان و چگونگی استفاده
کردن از جوانان  ،میانساالن و حتی بازنشستگان (.اعتمادی)0831،
اجزاء اصلی بهره وری
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کارایی و اثر بخشی ( کار آمدی ) دو جزء اصلی بهره وری را تشکیل می دهند .به عبارت دیگر کارایی مهارت استفاده بهینه از
منابع ( نیروی انسانی ،ماشین آالت ،مواد و )...است و ازاین جهت آنرا با «درست انجام دادن کار » معادل گرفته اند  .سنجش
کارایی عملکرد از طریق اندازه گیری نسبت بین ستادهای به دست آمده واقعی ( اعم از کاال و خدمات ) به نهاده های استفاده
شده ( انسانی و غیر انسانی ) می باشد  .همچنین کآرایی به صورت نسبت منافع استفاده شده به منافع برنامه ریزی شده برای
استفاده و نسبت عملکرد به استاندارد عملکرد نیز تعریف شده است  .اثر بخشی به عنوان یك شاخص نیل به اهداف سازمانی
مطرح است .در این باره باید در تعریف هدف ،دقت شود که به نحوی که هدف نه غیر واقعی و نه غیر قابل دسترس و نه ساده
ودردسترس تعیین شود  .اثر بخشی را به صورت « کاردرست انجام دادن» نیز تعریف کرده اند .اثر بخشی عملکرد عبارت است
از اندازه گیری ستاده ها بر اساس میزان برآورده شدن اهداف .در سازمان و یا جامعه نیز افراد می توانند دارای تصویری یکسان
و مشترك که خواست و آرزو یا ایده و آرمان همه اعضاء می باشد .داشتن آرمان به حدی در موفقیت و ارتقاء بهره وری در
سطوح گوناگون اهمیت دارد که بسیاری از محققان آن را در کنار عمل قرار می دهند  .بدین معنی که داشتن آرمان و عمل دو
شرط اساسی بهره وری است .
عدم بهره وری ( عدم موفقیت ) با تأ کید بر عدم کارایی = عمل  -آرمان
عدم بهره وری ( عدم موفقیت ) با تأ کید بر عدم اثربخشی = آرمان – عمل
بهره وری ( موفقیت و سالمت عملکرد ) = عمل  +آرمان
با توجه به تعریف اثر بخشی «میزان نیل به اهداف تعیین شده » اثر بخشی سازمان افزایش می یابد .همانطور که می دانیم دو
بعد اصلی بهره وری ،کارایی و اثر بخشی است «اثر بخشی +کارایی= بهره وری» .لذا سازمان با باالبردن سطح کارایی فرد ،گروه
و سازمان باعث ارتقاء بهره وری می شود .گسترش کارایی  ،تعداد ذی نفعان بویژه مشتریان سازمان را به طور فزاینده افزایش
می دهد .در نتیجه سازمان ،با استراتژیهای مختلف از قبیل کیفیت محصول و … می توان رضایت تعداد زیاد مشتری را
برآورده و در افزایش و ارتقاء بهره وری موثر واقع شود( .احمدی)0831،
تاریخچه بهره وری
برای نخستین بار بهره وری توسط فردی به نام «کوئیزنی» در سال  0311میالدی بکار برده شد بیش از یك قرن بعد یعنی در
سال  0338فردی به اسم« لیتر» بهره وری را قدرت توانایی تولید کردن تعریف کرد .بهره وری با گسترش انقالب صنعتی و
جهت افزایش سودمندی حاصل از عوامل تولید مثل نیروی کار شامل قوای جسمی و فکری  ،سرمایه  ،زمین  ،تکنولوژی و سایر
منابع و امکانات مالی و فیزیکی کسترش یافت(.عالقه بند)0831،
واژه بهره وری برای نخستین بار توسط فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصادان طرفدار مکتب (حکومت طبیعت) به کار برده شد .با
شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سال های  ، 0111فردریك وینسلور تیلور و فرانك و لیلیان گیلبرث به منظور
افزایش کارایی کارگران  ،درباره تقسیم کار  ،بهبود روش ها و تعیین زمان استاندارد ،مطالعاتی انجام دادند.
در اطالعیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن در سال  0111در ارتباط با اهداف ناشی از بهبود بهره وری چنین بیان شده است
« حداکثر استفاده از منابع فیزیکی  ،نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی به طوری که بهبود بهره وری به کاهش
هزینه های تولید ،گسترش بازار ها  ،افزایش اشتغال و باال رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت ،منجر شود»
در سال  0111سازمان همکاری اقتصادی اروپا به طور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد «:بهره وری حاصل کسری است
که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول برمقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید .بدین لحاظ می توان از بهره وری
سرمایه  ،مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد»( .طاهری )0811،
سطوح بهره وری
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سطح فردی:
منظور از بهره وری فردی استفاده بهینه از مجموعه استانداردها و توانایی های بالقوه فرد در مسیر پیشرفت زندگی خود
می باشد .از دید منافع سازمانی ارتقاء بهره وری در افراد ،بهبود بهره وری سازمان را درپی خواهد داشت .آموزش  ،یادگیری و
رشد نیروی انسانی در سازمان و مشارکت افراد در اداره سازمان عالوه بر بهبود بهره وری فرد موجب افزایش بهره وری در
سازمان خواهد شد.
بهره وری درسطح غیر سازمانی:

ارتقاء بهره وری موجب پایین آمدن ضایعات  ،از بین رفتن اسراف و کیفیت زندگی بهتر در استفاده از مواهب زندگی می شود.
بهره وری درسطح سازمان :

بهبود بهره وری در سازمان نتیجه استفاده بهینه و موثر و کارامد از منابع ،تقلیل ضایعات  ،کاهش قیمت تمام شده  ،بهبود
کیفیت ،ارتقاء رضایت مشتریان  ،دلپذیری در محیط کار و افزایش انگیزه و عالقه کارکنان به کار بهتر بوده که نهایتا موجب
رشد و توسعه سازمان را به دنبال خواهد داشت .
بهره وری در سطح ملی:
افزایش بهره وری تنها راه توسعه اقتصادی کشور ها می باشد که موجب ارتقاء سطح رفاه زندگی یك ملت می گردد .تحوالت
معجزه آسای رشد و توسعه اقتصادی در کوتاه مدت در برخی از کشورها از جمله ژاپن  ،آلمان ،چین و تعدادی از کشورهای
شرق آسیا نتیجه افزایش بهره وری و استفاده بهینه  ،کارا و اثربخش آنها از منابع فیزیکی و انسانی کشورها یشان بوده است.
( طاهری)0811،
نیروی انسانی
عامل نیروی انسانی به عنوان یکی از سرمایه های با ارزش هرسازمان که از یك سوء به طور مستقیم در تولید کاال و خدمات
شرکت می کند وازسوی دیگر به عنوان یك عامل ذی شعور و هماهنگ کننده سایر عوامل تولید شناخته شده و جایگاه ویژه
ای در بین سایر عوامل دارد .بنابراین ،بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی از اهمیت قابل مالحظه ای
برخوردار است.کارکنان سرمایه های با ارزش هر سازمان هستند .دستیابی به هدف های هر سازمان در گرو مدیریت درست این
منابع با ارزش است .نیروی کار عامال مهم و موثر در بهره وری است.مجموعه ای از عوامل و ارزشهای حاکم بر سازمان ،بر روی
بهره وری نیروی کار موثر هستند.
تا اوایل  0111تصور می شد که عامل اساسی و عمده در پیشرفت کشور ها وجود سرمایه های فیزیکی و مادی بوده و دلیل
عقب ماندگی کشورهای درحال توسعه کمبود این منابع می باشد و به همین علت این کشور ها در صدد جذب و به دست
آوردن سرمایه های مادی تالش کردند و این عمل باعث وابستگی بیشتر و تخریب بنیان های اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی این
کشور ها شد( .زارعی متین)0810،
امروزه مسلم شده آنچه توسعه ی پایدار را به دنبال دارد نهاد های اداری قوی و کارامد است و این نهاد ها از سرمایه های
انسانی کارامد  ،متخصص و قوی برخوردارند  .امروزه تاکید رشد بر سرمایه های انسانی است و اعتالی کیفیت نیروی کار یکی
از راه های اساسی افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی است و به عبارت دیگر نیروی انسانی مهمترین عامل بهره وری
می باشد(.کاشانی)0810،

شرایط الزم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
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سه عامل کلیدی در موفقیت سازمان ارتباط ،تعهد ،تداوم هستند.
ارتباط :برنامه بهبود بهره وری نیازمند حمایتی است که در ارتباط صادقانه و تمام و کمال و همراه با اطمینان بین شما و نیروی
انسانی  ،بین شما و مدیرتان و بین شما و مشتریانتان وجود دارد.
ارتباط با نیروی انسانی :


با نیروی انسانی روراست بود و پاسخگویی به ابهامات قبل از پخش شایعه.



ارائه بازخورمثبت و سازنده به واحد خود هنگامی که برنامه در حال اجراء می باشد.



به هنگام رسانی اطالعات نیروی انسانی

 پذیرا بودن نظرات و دادن فرصت ابراز نظر به نیروی انسانی
تعهد :برای موفقیت در یك برنامه بهبود بهره وری ،شما همچنین به تعهد شخصی و قلبی افراد درگیر در برنامه خود نیازمند
هستید.



داشتن باور قلبی به اجرای برنامه و آزمودن حسن تعهد خود.
سنجیدن میزان حیاتی بودن این برنامه جهت رسیدن به موفقیت در سازمان و نیروی انسانی .

 تفویض اختیار ماهرانه و تقسیم وظایف هوشمندانه به نیروی انسانی.
تداوم :بهبود بهره وری یك اتفاق نیست بلکه مستلزم داشتن راه و روش خاصی است  .بسیاری از سازمان ها مشاورانی از خارج
از کشور استخدام میکنند ،برنامه های کامپیوتری آماده و گرانبها خریداری می نمایندتا بتوانند به صورت مستمر و متداوم از
روش بهبود بهره وری نهایت استفاده راببرند.
از طرفی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی به دو دسته عوامل شخصی و محیطی قابل تقسیم است که عوامل فردی یا
شخصی شامل تجربه ،میزان درآمد ،سطح تصحیالت ،سن وآموزش است.
تجربه:هرگاه تجربیات ازنسل قدیم به نسل جدید به شکلی کامل تر و دقیق تر انتقال یابد ،بهره وری نیروی انسانی باالتر می
رود و انتقال تجربه نظام مند می شود.
درآمد :یکی از انگیزه های بسیار قوی جهت افزایش بهره وری ،پرداخت به نیروی انسانی براساس توانایی های اوست .به عبارت
دیگر اگر پرداخت به هر فرد براساس میزان تالش او باشد ،فرد انگیزه بیشتری در جهت افزایش بهره وری خواهد داشت.
سطح تحصیالت :مطالعه ها نشان می دهد سطح تحصیالت رابطه مستقیمی با میزان بهره وری نیروی انسانی دارد .یعنی هرچه
تحصیالت باالتر باشد  ،بهره وری نیروی انسانی افزایش خواهد یافت.
سن:سن فرد بر بهره وری یك اثر دو گانه دارد به این معنا که ازیك طرف هرچه سن باالتر باشد به علت کاهش توانایی جسمی
 ،بهره وری فرد کاهش می یابد .از طرف دیگر هرچه سن باالتر رود تجربه فرد نیز افزایش می یابد .پس بهره وری فرد افزایش
می یابد .بنابراین درمورد رابطه سن و بهره وری بسته به اینکه کدام عامل برتری پیدا کند بهره وری نیروی انسانی با افزایش
سن می تواند کاهش یا افزایش یابد.
آموزش:
آموزش های داده شده به نیروی انسانی در صورتی که در عمل به کار گرفته شود می تواند سطح بهره وری را افزایش دهد ،در
غیر این صورت افزایش بهره وری از طریق آموزش محقق نمی شود(.امامی میبدی)0831،

عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی
در تعیین عوامل موثر بر بهره وری نظرات متفاوتی وجود دارد که به صور کلی به آنها اشاره می گردد (.استادزاده) 0833،
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آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان



ارتقاء انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر



ایجاد زمینه های مناسب بطور ابتکار و خالقیت برای مدیران وکارکنان



برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظان تنبیه و تشویق



وجدان کاری و انضباط اجتماعی تحول در سیستم و روشها



تقویت حاکمیت و تسلط سیاست های سازمان بر امور



صرفه جویی



رفتار مطلوب و کردار درست رهبران و مدیران



فراهم کردن شرایط پیشرفت شغلی



برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت



دادن اختیارات کافی به کارمندان



اجرای آزمون های تخصصی در هنگام جذب نیروها



مشارکت دادن نیروها در تصمیمات



شفاف بودن قوانیین و شرح وظایف کارکنان



کیفیت باالی زندگی کاری



استفاده از برنامه های گردشی شغلی  ،غنای شغلی  ،توسعه شغلی



برقراری نظام مناسب پرداخت



وجدان کاری و انظباط اجتماعی

عوامل موثر در کاهش بهره وری
مهمترین و عمده ترین عامل کاهش بهره وری منابع انسانی نامتوازن بودن درآمد و هزینه است که مهمترین عامل در انگیزش
منابع انسانی است (.استادزاده) 0833،
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وجود تبعیض بین کارکنان



ناامنی شغلی



موفق نبودن و بی میلی بر برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت



مساعد نبودن محیط کاری مناسب



عدم توجه به نیاز های واجب کارکنان



کنترل نکردن



ناهماهنگی رشته تحصیلی و شغلی



استفاده نکردن از تخصص ها در مشاغل مربوط



بی برنامه گی مدیریت



فقدان کارآموزی



ناهماهنگی استعداد های فردی و شغلی
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یافته ها و نتیجه گیری
باتوجه به تغیرات روزافزون شرایط و به طبع آن غیر قابل پیش بینی بودن شرایط آتی سازمان و همچنین ناپایدار شدن
وضعیت محیطی هر سازمان به دلیل تغیرات تکنولوژیکی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی و درنهایت تاثیر پذیری اجتناب ناپذیر
سازمان از این تغییرات ،سازمان ها بیش از پیش به دنبال راهکارهایی برای بهره وری بیشتر و رسیدن به شرایط پایدار و امن
می باشند.
توجه به نیروی انسانی ،آموزش و ر شد کارکنان سازمان ،کوشش در ایجاد روحیه و انگیزه ،برانگیختن قوه خالقیت و ابتکار
،کسب مشارکت افراد به منظور دستیابی به اهداف و ماموریت های سازمان باعث رشد کارایی و افزایش بهره وری در سازمان
می شود  .بنابراین بهره وری در سازمان نیازمند توجه به خواسته ها و نیاز های کارکنان و همسویی این نیاز ها با اهداف
سازمانی است.
آموزش نیروی انسانی شامل فراهم آ وردن امکانات تحصیل در دوره های مقدماتی باالتر  ،کسب مهارت های فنی  ،آموزش های
نظری مرتبط با شغل و پرورش شخصیت کارکنان می باشد .بی تردید یکی از عواملی که تاثیر زیادی بر بهره وری دارد و
می تواند در بهبود و افزایش آن نقش مهمی داشته باشد آموزش است.
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