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" نقش آموزش بر بهره وری نیروی انسانی "
نرگس نصیری

1

چکیده:
یکی از عوامل مهمی که تاثیر قابل مالحظه ای بر بهره وری دارد و می تواند نقش مؤثری در افزایش آن ایفا نماید ،آموزش اس ت ف فنون
و طرح های جدید ارتقاء بهره وری نمی تواند بدون پرستتنل آموزش دیده ،ایداد و بکار گرف ه دتتودف نیروی ان تتانی بر استتات امکانا ،
مهارتها ،دانش و نگرش خویش که از آموزش ک تتک کرده استت  ،در طی مراحل می مفی می تواند نقش ب تتزایی در بهاود و افزایش
بهره وری دا د ه با ددف یک ی از دالیل پایین بودن بهره وری در جامعه ما این ا س که م ا سفانه آموزش که ن یده م

قیم آن،ارتقای

سطح عممی و تی ص صی داغالن در سازمان های می مف ا س  ،به فرامو دی سپرده دده ا س ف حال آنکه در جهان رقاب ی امروز ،بی
دک یکی از ابزارهای ب یار مهم در ایداد تحول و بقای سازمان و ر سیدن به اهداف و ر سال های تعریف دده برای آن ،برنامه ها و
رویکردهای نوین آموزش اس ف ب یاری از سازمان ها آموزش را هزینه تمقی می نمایند و به همین منظور بودجه اندکی را به امر آموزش
نیروی ان انی اخ صاص می دهند که این طرز تفکر اد ااه باعث عقک ماندگی سازمان از فناوری و دانش روز دده اس ف آموزش هزینه
نی

 ،بمکه سرمایه گذاری در زمینه تحقق اهداف سازمانی می باددف در این مقاله تالش بر این اس که نقش ،اهمی  ،اهداف و جایگاه

آموزش نیروی ان انی را در بهاود و افزایش سطح بهره وری سازمانها و نوع رابطه این دو را با هم نشان دهیمف

واژههای کلیدی :بهره وری ،آموزش،نیروی ان انی

Review:
In the field of knowledge-based knowledge, it is possible to make an intellectual investment in
order to be re-certified using special services, and we can be available to you and provide you
with different companies and different companies. . Getting the power of management experts
from the point of view of being able to have self-confidence and having a list of confidential quality
and knowledge is a real factor in productivity and in short, an organization that can own on its
own. He can use his financial resources to destroy himself. Encourage the founder to have an
organized competitive advantage.international commitment of the company. . In this article, while
defining the concepts and terms of intellectual capital, the importance of measurement, theories
of intellectual capital, the method of measuring intellectual capital is stated.
Keywords: Intellectual capital, manpower, intangible assets, customer capital, structural
capita
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یک ارزدتتیابی دقیق و جامع این مووتتوع عیناً لمس دتتودف یک

مقدمه

برنامه آموزدتتی نمی تواند با ارزش و مؤثر قموداد دتتود ،مگر اینکه

در جهان رقاب ی امروز ،بی دتتتک یکی از ابزارهای مهم در ایداد

یک ارز دیابی جامع و کامل از آن صور گیردف مدیران آموز دی

تحول و بقای سازمان و رسیدن و اهداف و رسال های مورد نظر،

نه تنها باید ن ا به یادگیری کارکنان پا سیگو با دند ،بمکه باید

برنامه ها و رویکردهای نوین آموزش استتت ر در این میان ،آن ه

ن تتتا

مقوله تحول را حیا می بیشتتد و بقای ستتازمان را ت تتمین می

به اینکه این دانش ها و مهار

ها به عممکرد دتتتغمی

کارکنان نیز ان قال یاف ه ،پاسیگو بادند(ابیمی )1831،ف

کند ،عنصر ان ان و توسعه منابع ان انی اس ف

تاريخچه ظهور بحث بهره وری

امروزه آموزش به عنوان یکی از روش های توستتعه منابع ان تتانی
سازمان ها مطر ح می باددف هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با

از اب دای خمق  ،بشر همواره درصدد فرص هایی بوده تا به رین بهره

تدربه نیاز دارد تا ماموری خود را به اندام بر ساندف پرورش ان ان

را از منابع و امکانا خود باردف داید نقطه عطف به ثمر نش ن

های زبده و ماهر که از آن به عنوان تو سعه منابع ان انی یاد می

که ان ان

این تالش را ب وان دوره ورود به عصر کشاورزی دان

دتتود ،وتترور اج ناپ ناپذیری اس ت که ستتازمان ها برای بقا و

با بهره گیری از حیوانا

پیشرف در جهان پرتغییر و تحول امروزی سی بدان نیازمندندر

موجود در آن زمان به نحو به ری اس فاده کردف

به همین دلیل آموزش به عنوان یکی از وظایف اصتتتمی مدیری

به ن ظر می رسد اصطالح بهره وری برای اولین بار در نود ه ها و

منابع ان انی مطرح بوده و همواره در تدوین برنامه های تو سعه یا

عقاید اندیشمندان اق صادی مک ک مرکان می م (سوداگری) مطرح

تغییرا ستتتتاز مانی به عنوان عا مل مهم مورد تو جه قرار می

دده بادد ،اما در اینکه اب دا این واژه گونه وارد ادبیا اق صادی

گیرد(ابطحی )1831،ف

دده اس  ،دیدگاههای می مفی وجود داردف

ب یاری از عممای مدیری و اق صاد بر این باورند که در میان انواع

داید به طور رسمی و جدی ،نی ین بار لغ «بهرهوری» در مقاله

سرمایه گذاری هایی که در جه ارتقای بهره وری و نهای اً توسعه

ای توسص فردی به نام «کونیزنی» 1در سال  1311میالدی ظاهر

اق صتتادی و اج ماعی صتتور می گیرد ،توانمند ستتاخ ن نیروی

ددف بعداز حدود یک قرن یعنی در سال  - 1338آن طور که

ان تتتانی به عنوان مؤثرترین عنصتتتر دخیل در تحقق تالش ها،

فرهنگ لغ دناسی الروت بیان می کندت فردی به اسم «لی ره»8

مهم رین و پرستتودترین رکن توستتعه به دتتمار می رودف آموزش و

بهره وری را «قدر و توانایی تولید کردن» تعریف کردف از اوایل

به تتازی منابع ان تتانی در عصتتر کنونی به لحاش دتترایص خاص

قرن بی م ،این واژه مفهوم دقیق تری به عنوان رابطه بازده

زمانی ،یکی از وظایف اج ناپ ناپذیر ستتتازمان ها و مؤستتت تتتا

(س انده) و عوامل و وسایل بکار رف ه برای تولید آن بازده (نهاده یا

مح تتوپ می دتتودر این مهم اصتتوالً در قالک برنامه های آموزش
مدون و کو تاه مد

برای دیم زدن و سایر ابزار ،از منابع

یا دراز مد

داده) را بدس آوردف فردی به نام «ارلی» در سال  1111بهره وری

به اجرا در می آ ید(ابطحی

را ارتااط بین بازده و وسایل به کار رف ه برای تولید این بازده عنوان

)1831،ف

مدیری

عممی ،توسص

نمود در همین سالها بود که با آغاز نه

در هر صور به این نک ه توجه دا د که صرفاً ارائه آموزش در

تیمور 4و گیمار 5ها نیز اقداماتی ت هرچند تح

نامی غیر از

قالک دوره ها و برنامه های آموزدتتتی نمی تواند دلیل قانع کننده

بهرهوری ت اندام گرف که عمالً بهره وری را افزایش یاف ف

ای بر به ازی نیروی ان انی در سازمان با دد ،مگر اینکه با اندام
. Quesnay
. Littre
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امروزه تعاریف بهره وری هرچند از تکثر زیادی بهرهمندند اما همگی

تارییی بر روند دکل گیری مفهوم بهرهوری به دکل امروزی را

در یک راس ا و به سوی یک هدف نشانه رف ه اندف جدول زیر درحی

نشان می دهدف

جدول  :1سیر تکاممی مفهوم بهره وری
محقق

سال

تعريف بهره وری

کونیزنی

1311

ظهور واژه بهره وری برای نی ین بار در ک ابها

لی ر

1338

توان تولید کردن

ارلی

1111

ارتااط بین بازده وسایل بکار رف ه برای تولید این مقدار بازده

آلار آف الیون1

1111

رابطه بین حدم تولیدی که در زمان معینی بدس آمده و حدم کامل عوامل تولید

دیویس3

1155

تغییراتی که در میزان محصول براثر منابع بکار رف ه ایداد میدود

فابریکن 3

1111

همیشه ن ا بین بازده و نهاده

کندریک و کریمر1

1115

سیکل11

1131

ارائه تعاریف فونک ینل ،مووعی و وظیفه ای برای بهرهوری عامل منحصر یا منفرد و بهره جمعی و کمی
عوامل
مدموعه ن ا های بازده به نهاده

می دود ف
در دیکشنری آک فورد ,بهره وری به معنای کارآیی اس  ،که در

تعاريف و مفاهیم بهره وری

صنع

تعاریف بهره وری

بوسیمه مقای ه میزان تولید به زمان صرف دده یا منابع

مصرف دده برای تولید آن اندازه گیری می دودف

کممه بهره وری بر گردان انگمی ی واژه « »Productivityبه

در مطالعا

معنای قدر و قابمی تولید اس ف

اندام گرف ه پیرامون بهره وری توسص سازمان ها و

صاحانظران ,تعاریف م عددی از بهره وری ارائه دده اس

فاین

تعاریف با وجود داد ن ریشه مش رک هر یک وجهی از بهره وری

در دایره المعارف بری انیا ,بهره وری در اق صاد به صور ن ا ی از
آن ه تولید می دود به آن ه که برای تولید مورد نیاز اس ,تعریف
6

. Kendrick & Creamer
. Siegel

. Albert Aftalion
. Davis
8
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7

9

13

02

فصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی ،دوره اول) فصل بهار ( ،سال ،9911صفحه 44-93

را مورد تأکید یاش ر قرار دادندفدر ذیل به تعدادی از این تعاریف
اداره می دودف

سازمان بهره وری سنگاپور بهره وری را توسعه عاد به ازی در

از دیدگاه سازمان همکاری اق صادی اروپا ) (OEECبهره وری

رف ار و نگرش افراد می داندفاز دیدگاه این سازمان ,بهره وری در

حاصل ک ری اس که از تق یم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار

درجه اول یک دیدگاه فکری می بادد که سعی در بهاود ووعی

یا ارزش یکی از عوامل تولید بدس میآیدف بدین لحاش می توان از

موجود داردف به عاار دیگر بهره وری قال از آن که یک داخص

بهره وری سرمایه ،مواد اولیه و نیروی کار صحا کردف

اق صادی بادد،یک فرهنگ اس ف

سازمان بین المممی کار ) (ILOبهره وری را ن ا س اده به یکی از

از نقطه نظر سازمان ممی بهره وری ایران بهره وری یک فرهنگ و

عوامل تولید (زمین ،سرمایه ،نیروی کار و مدیری ) تعریف می کندف

که هدف آن هودمندانه

از نظر آژانس بهرهوری اروپا ) (EPAبهره وری عاارت

یک نگرش عقالنی به کار و زندگی اس

کردن فعالی ها برای دس یابی به زندگی به ر و م عالی اس ف

از درجه

در «واژه نامه بهره وری»که از ان شارا داخمی سازمان ممی بهره

و دد اس فاده موثر از هر یک از عوامل تولیدف
در تعریف این سازمان هم نین به این نک ه اداره دده اس

وری ایران اس  ،بهره وری را بدین گونه تایین نمودهاس « :بهره

که

وری به حداکثر رساندن اس فاده از منابع ،نیروی ان انی ،ت هیال

بهره وری یک نوع طرز تفکر و دیدگاه اس که بر اسات آن هر فرد

و غیره به طریقه عممی ،کاهش هزینه های تولید ،گ رش بازارها،

می تواند کارها و وظایفش را هر روز به ر از روز قال اندام دهدف از

افزایش اد غال و کودش برای افزایش دس مزدهای واقعی و بهاود

این دیدگاه بهره وری به عنوان یک فرهنگ تمقی می دودف

اس انداردهای زندگی اس  ،آنگونه که به نفع کارگران ،مدیری
جامعه بادد»ف

دراطالعیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن  JPCاهداف نادی از بهاود
بهره وری چنین بیان دده اس :

از نظر اس نیر 11بهره وری معیار عممکرد و یا قدر

رودهای عممی به طوری که بهاود بهره وری به کاهش هزینه های

اس یگل 11بهره وری را ن ا

تولید ،گ رش بازارها ،افزایش اد غال و باال رف ن سطح زندگی

از دیدگاه ماندل 18بهره وری به مفهوم ن ا

که مندر به افزایش رفاه اج ماعی و

کاهش فقر می گرددف مرکز بهره وری ژاپن از زمان تأسیس ،نه

سومان  14نیز بهره وری را ن ا

جمو هدای نموده اس که این سه اصل عاارتند از:




بین بازده تولید به

واحد مناع مصرف دده اس که با سال پایه مقای ه می دودف

ممی افزایش بهره وری در این کشور را تح سه اصل راهاردی به



میان بازده به هزینه عممیا

تولیدی می داندف

همه آحاد مم  ،مندر دود»ف از دید این مرکز  ،بهره وری یک
اولوی

و توان

هرسازمان در تولید کاال و خدما اس ف

« حداکثر اس فاده از منابع فیزیکی ،نیروی ان انی و سایر عوامل به

و ان یاپ ممی اس

و

بازده ممموت به نهادههای

ممموت تعریف می کندف

افزایش اد غال
همکاری بین نیروی کار و مدیری
توزیع عادالنه و برابر ثمره های بهاود بهره وری میان
مدیری  ،نیروی کار و مصرف کنندگان
Stenier
Stigel
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Mandel
. Sumanth
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است مرار :11دتترک های موفق نشتتان داده اند که کیفی عالی
محصتتول و ارتقاء بهره وری آنها ن یده ستتالها تالش بی وقفه
آنها بوده اس ف
خالقی  :11عمیرغم همه تالش ها و کودش ها ،بدون خالقی
و نوآوری بهاودی در بهره وری حاصل نیواهد ددف
آموزش م ت مر :11برقراری یک فرآیند م ت مر آموزدتتی در
تمامی ستتتطوح دتتترک همراه با ایداد رابطه مطموپ بین
مدیری و نیروی کار ،اح ماالً مهم رین وظیفه در سازماندهی
بهره وری و کیفی ا س ف برنامه های آموز دی ،باید در کمیه
سطوح مدیری  ،کارمندان و کارگران اجرا دود18ف

اس یفن رابینز 15یک سازمان را هنگامی مولد می داند که از طریق
تادیل داده ها به س اده ها  ،در

پایین ترین سطح هزینه به

اهدافش نائل آید ف بنابراین وی مفهوم بهره وری را ناظر بر اثر بیشی
و کارآیی می داندف
هفت « »Cبهره وری
هر راه حمی که درک ها ،سازمان ها ،موس هها برای ارتقای بهره
وری و کیفی تدوین کننده الزم استتت که به نیازهامندیهای زیر
پاسخ دهندف
اع ماد و ایمان :11بهره وری و کیفی در دراز مد تنها در
صتتتور بهاود می یابد که بین مدیری و نیروی کار اع ماد
وجود داد ه باددف اگر این اع ماد ناادد در برابر پیشنهادهای
مدیر ی برای بهاود بهره وری م قاو م به وجود می آ ید و
مدیری هم به تفویض م تتتيولی ها به کارکنان اقدام نیواهد
کردف
13
همکاری و تعهد  :زمانی که اع ماد بین مدیری و کارکنان
به حدی معین برستتد ،هر دو م عهد خواهند دتتد و در جه
بهاود ب هره وری و کیف ی هم کاری خواه ند کردف در این
حال  ،بهاود بهره وری چون «مقصتتتدی مشتتت رک» به نظر
خواهد ر سید که بقای دغمی را ت مین می کند ،نه آنکه آن
را به خطر بیندازدف
ارت اا طا  : 13مانع اصتتتمی در راه موفق ی رو ند بهره وری و
کیفی در اغمک موارد عدم وجود ارتااطا مؤثر در دتتترک
استت ف قال از هر چیز هدفها باید رودتتن بادتتد و از طریق
مدیری اردتتد به کارکنان ابالش دتتودف بنابراین ستتازماندهی
مدیر ی اطال عا  ،پیش دتتترط موفق ی جناش بهرهوری
اس ف
11
هما گی  :بهاود بهره وری و کیفی باید بر مانای سی م
هما گی سازمانی بادد ،این نک ه نه تنها در مورد ساخ ار و
م يولی های سازمانی بمکه در مورد رودهای اجرایی و تصمیم
گیری ها نیز مصداق داردف

عوامل مؤثر بر بهره وری
مدموعه عوامل مؤثر بر بهره وری یک ستتتازمان از دو بعد اصتتتمی
تشکیل می دود:
الف) عوامل خارجی ( دول و زیرساخ ها ،منابع طایعی ،تغیرا
ساخ اری و ففف)
پ) عوامل داخمی ( عوامل ان انی و عوامل تکنولوژیکی)
عوا مل خارجی معموالً در کن رل مدیران نی تتت ند و در ن ی ده
دتتترایص ایداد دتتتده از طرف عوامل خارجی معموالً برای تمامی
مؤس ا یک ان خواهد بودف زیرا در قالک بیشنامه ها و مقررا و
دس ورالعمل های تدوین و تصویک دده اس ف اما عوامل داخمی در
کن رل مدیران استت و می توان با برنامه ریزی و تصتتمیم گیری
مناستتک در نحوه عممکرد نیروی ان تتانی اثر گذادت و به ارتقای
بهره وری ک مک کردف مدیر روی عوا مل داخمی دتتتا مل نیروی
ان انی ،روش ها و رویه ها ،سازمان و

سی

م ها ،مهار ها،

رف ارهای کاری ،کارایی ،کارآفرینی و دتتتیوه های مدیری ی می
تواند اثرگذار بادتتدفبا توجه به موارد یاددتتده عامل اصتتمی افزایش
بهره وری نیروی ان تتانی ،توجه به افراد و آموزش و ارتقای مهار
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های آنان از طریق آدتتتنایی با ابزار و تدهیزا جدید و فراگیری

این دوره حدوداً از ستتتال  1311میالدی تا ستتتال  1111به طول

روش ها و تکنیک های نوین اس (احمدی )1831،ف

ان دام یدف در این دوره کارک نان ،در م قام یک نیروی مو لد و
تولیدکننده مورد برر سی قرار گرف ند و مدیران توجه خود را برای

ژاپنی ها مع قدند که بهاود کار و روش ها از آموزش دتتتروع می

ای داد عوا مل محرک بر افزایش کارایی کارک نان خود معطوف

دتتتود و به آموزش خ م می دتتتودف لذا آموزش با ید از مرح مه

کردند و بر روای یا به ازی کارکنان خود توجه کم ری داد ندف

نیازسندی که دامل بررسی و تعیین نیازهای آموزدی اس دروع
و پس از

ج) دوره روای مندی کارکنان:

برنامه ریزی و اجرا ن ایج آموزدتتی و اثربیشتتی آن

روی کارکنان مورد ارزیابی قرار می گیردف

این دوره از دهه  1111آغاز دد و تا سال  1145ادامه یاف ف بعد
از جنگ جهانی دوم فعالی های مربوط به به تتتازی کارکنان ،به
دس یابی به روای کارکنان م مرکز ددف

تاريخچه آموزش کارکنان
به حقی ق

د) دوره ردد کارکنان:

نمی توان تاریی ه ای برای آموزش عنوان کردر چرا
تا کنون جه غماه بر طایع و نیازهای

این دوره از سال  1145آغاز دده ا س و تا کنون نیز ادامه داردف

خود در حال یادگیری و آموخ ن استتت ف به طور کمی ،آموزش

امروز آموزش و به تتازی ،ابزارهایی برای ترقی و ردتتد هر یک از

آن در عموم اداری ،ب عد از ج نگ ج هانی دوم

کارکنان و ح ی اموری ارزدمند برای همه ان ان ها مح وپ می

که بشتتتر از بدو خمق
کارک نان و اهم ی

دوندف(باقری زاده )1833،ف

مورد توجه قرار گرف و تا آن تاریخ فقص ستتازمان های محدودی
بودند که به تدریس و تعمیم کارکنان خود ستتعی وافر ماذول می

با توجه به روند امر تکوینی به تتتازی کارکنان در طول تاریخ می

داد ت ندف پیس ، 14استتمی  ، 15میمز 11در ک اپ های به تتازی

توان گف که روش استت اد – دتتاگردی از جممه نی تت ین روش

منابع ان انی خود ،تاریی ه پیدایش و تکمیل امر به ازی منابع

های آموزدتتی یا کارآموزی بوده استت ف با صتتنع ی دتتدن جوامع

ان انی را به چهار دوره تق یم کرده اندف

ستتتن ی ،تول ید اناوه و گ تتت رش پی یدگی فنون و حر فه های
تیصتتصتتی بدیهی بود که روش است اد – دتتاگردی نمی توان ت

الف) دوره به درجه اس ادی رسیدن کارگران:

پاسیگوی نیازهای گ رده مطرح دده باددف

این دوره از حدود سال  1111پس از میالد م یح آغاز دد و تا

ا فنی و حرفه ای ایداد ددند

حدود ستتال  1311میالدی به طول می اندامدف در طول این دوره

از این دوره ،آموزدگاه ها و می

مهار های کارگران به طور غیر رستتتمی ،با مشتتتاهده کارگران

که در این مراکز آموز دی اغمک کارکنان به آموخ ن می پرداخ ند

ماهرتر ،تولیدکنندگان و یا ح ی م شاهده اع ای خانواده ،تو سعه

و برای کار در کارخانه و بیش های صتتنع ی آماده می دتتدندف با
رش سازمان های اداری و دول ی،

می یاف رفعالی های دغمی ،در محدوده نزدیک به منزل صور

گذ د زمان و با تو سعه و گ

می گرف و تمرکز روی بازدهی بیش از توجه به کارایی کارکنان

لزوم آموزش کارکنان در بیش اداری و خدماتی نیز ممموت دد و

بودف

مدارت و مراکزی هم برای این نوع آموزش ها به وجود آمدند و
در خدما دول ی ،گذرانیدن دوره های آموزدتتتی تیصتتتصتتتی

پ) دوره کارایی کارکنان یا کارگران:

ددفبدین ترتیک ،دیوه آموزش فنون ،حرفه ها و روش های فنی و
. Pace
. Smith
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اداری از دیوه ا س اد – داگردی به دیوه های ر سمی و منظم

به طور کمی آموزش در داخل سازمان ها به منظور بهاود و ک ک

تادیل دد و حیطه وسیعی را در بر گرف (بزاز جزایری )1831،ف

مهار های دغمی جدید ،آماده ددن برای حرک در م یرهای
دتتتغمی منتتاستتتتک و رفع نیتتازهتتای حرفتته ای بتته کتتار می
رود(صتتتدیق )1831،و تنها مفهوم کارآموزی ،کارورزی یا تمرین
عممی در یک زمینه بیصتتتوص را در بر نمی گیرد ،بمکه دامنه آن

مفهوم آموزش13

بقدری وستتیع و گ ت رده می دتتود که از فراگیری یک حرفه و یا

برای وا ه آموزش تعاریف ب تتتیاری بیان دتتتده استتت ر برخی از

فن ستتاده دتتروع دتتده و به احاطه کامل بر عموم و فنون ب تتیار

م ی ص صان آموزش را عاار می دانند از «کمیه کو دش هایی که

پی یده ،چگونگی رف ار و برخوردهای مناستتک در مقابل م تتائل

در جه ارتقای ستتتطح دانش و آگاهی ،مهار های فنی و حرفه

ان انی ،اق صادی ،اج ماعی و فرهنگی من هی می دودف(طاهری

ای و دتتتغمی و هم نین ای داد رف ار مطموپ در کارک نان یک

)1834،ف

سازمان به عمل می آید و آنان را آماده اندام و پذیرش م ؤولی
های دغل خود می نمایند»ف

اهداف آموزش نیروی انساني

سیف در ک اپ خود با عنوان «روان شنا سی پرور دی» ،آموزش را
هرگونه فعالی یا تدبیر از پیش طرح ریزی دتتتدهای که هدف

به طور کمی هدف هر فعالی آموز دی ،تغییر در رف ار عممی افراد

آن ایداد یادگیری در فراگیران می بادد ،تعریف می نماید(جااری

می بادتتتد که به افزایش مهار و دانش در نزد فراگیران مندر

)1831،ف

دود ،به طوری که کارکنان ب وانند دغل فعمی خود را به طور مؤثر
و کارآمد اندام دهندف

در ب تتتیاری از ک ک مدیری  ،آموزش به عنوان یک ابزار مدیری
که نیازهای مهارتی و دغمی کارکنان را رفع کرده و موجک تحقق

آموزش دارای اهدافی از قایل توستتتعه مهار ها ،تغییر رف ار و

اهداف سازمان می دود ،تعریف دده اس (سعاد )1835،ف

افزایش صالحی ها می باددف(عاات زادگان و همکارن )1831،ف

آموزش عاار اس از تمام فرایندهای م عددی که به وسیمه افراد

کرل و کوزمی مع قدند که:

ایداد می دود تا صالحی های م ناسک با دغل های کارکنان در
حال و آینده ک ک دودف(سیف  )1831،و در همین زمینه ،گاتر13

اهداف آموزش انواع ،ستتطوح مهار ها ،توانایی ها ،دانش و نگرش

گاتر 13آموزش را نوعی کودش نظام دار تعریف می کند که هدف

دتتترک کنندگانی که برنامه کامل آموزش آنها را در بر می گیرد

اصمی آن عاار اس از هماهنگ و هم و کردن آرزوها ،عالیق و

مشیص می کند و هدف های مهم آموزش عاارتند از:

نیازهای آن افراد با نیازها و اهداف سازمان در قالک کارهایی که از
افراد ان ظار

 -1کمک به ت صمیم گیری راجع به روش های منا سک بر فعالی

می رودر دتتاید ب وان این تعریف را مشتتابه تعریف

گمد س این 11دان

کارکنان و نیازهای مربوط به دگرگونیف

ر او آموزش را یاد دادن نظام مند مهار ها،

قوا عد ،م فاهیم یا نگرش هایی می دا ند که در ن ها ی

به بهاود

 -1اهداف آموزش آن ه که ان ظار می رود از آموزش دهنده و هم

عممکرد در یک محیص کار مندر می دود(صاپویان )1831،ف

. Training
. Gater

آموزش گیرنده را رودن می کندف
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 -8اهداف آموزش مانایی را برای ارزیابی برنامه بعد از اجرای آن

اع الی فرهنگ عمومی جامعه نقش مؤثری را ایفا می کندف اهمی

فراهم می کندف

و وتتترور آموزش و بویژه بازآموزی بزرگ تتتاالن بر هیر فردی
پودیده نی

کرل و کوزمی  ،دش هدف مهم آموزش را بدین ترتیک بیان می

ف واه آموزش آمیی ه از اصول مهم در زندگی کاری

هر ستتازمان استت و از آندا که مهم ترین بعد این واژه ،پرورش و

کنند:

ردد و مهار و تیصص های کاری اس  ،بدان جه پایه ریزی و
اس ت مرار روند آموزش در ستتازمان های امروزی نقش ب تتزایی در

 -1بهاود عممکرد

تیصتتصتتی عمل کردن و در واقع پیشتترو بودن آن در ستتازمان ها

 -1به روز کردن اطالعا کارکنان

داردف در واقع ،آموزش کارک نان یک امر ح یاتی و اج ناپ ناپذیر
ا س که باید به طور م

 -8ترفیع دغل

مر به همراه سایر فرایندهای مدیری

ب وانند سودمند واقع دوندف

 -4حل م ائل

آموزش در واقع یکی از راه های اصتتتولی و منطقی هدای تالش

 -5آماده سازی برای ترفیع

های کارکنان در ستتازمان استت و باعث بکارگیری استت عدادهای
نهف ه ،به کارا ندازی قدر تی یل و بوجود آ مدن حس انع طاف

 -1آدنا سازی کارکنان جدید با اهداف سازمان

پذیری فکری الزم در کارکنان خواهد ددف آموزش هر چه مفیدتر
دک ر میر کمالی ،هدف های آموزش نیروی ان انی را چنین بر می

و بهینه تر با دد ،به طور و سیعی جامعه معینی را به سوی هدف

دمرند:

هایی از قایل توستتتعه ،مهار  ،تغییر و اصتتتالح هدای می کندف

 -1هماهنگی با تغییرا و پیشتتترف

(گروه ای  )1831،و همین تغییرا باعث می دتتتود که کارکنان

های عممی و تکنولوژی در

یک ستتازمان در اندام وظایف دتتان به صتتور

جهان

موفق تری عمل

نمایندف
 -1هماهنگی با تحوال سیاسی و اق صادی جامعه
آموزش یک عامل کمیدی در تو سعه مح وپ می دود و می توان
 -8هماهنگی با نیازهای جدید جامعه و ارباپ رجوع

آن را یکی از مهم رین اقداما برای افزایش کارآمدی ستتتازمان
دان تتت ر «مطابق آمارهای موجود ،دتتترک های معمولی آمریکا

 -4ک ک مهار های ادراکی ،فنی و روابص ان انی

بیش از  1511دالر در ستتتال برای آموزش هر کارمند هزینه می

 -5ک ک نگرش درس و آمادگی برای ایداد تغییر در سازمان

کنند که ارقام صرف دده در مدموع معادل  51درصد کل فروش
آن درک ها می بادد»ف

 -1تامین نیروی ان انی جدید به منظور جایگزینی

هم نین برر سی ها ن شان داده ا س که آموزش ،به حفظ تداوم و

 -3فراهم آوردن زمینه های ترفیعا

بقای سازمان مندر می دودف یک برر سی سه ساله در سنگاپور
ن شان داده ا س که  13در صد درک های تداری و صنع ی این
کشتتور وردتتک تت دتتده اند که از این تعداد ،کم ر از  1درصتتد

اهمیت آموزش
آموزش نیروی ان انی ،سرمایه گذاری پر سودی به دمار می رود
که بازده آن در دکوفایی و گ رش بهینه سازمان و هم نین در
07
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درک هایی بوده اند که برای کارکنان دان دوره های آموز دی

را حل کردر هم نین م تتتائمی از قا یل وتتتعیف بودن روح یه

برگزار کرده اندف(گیل  ،درک)1111، 81

کارکنان ،حیف و میل منابع و وایعا بیش از اندازه و روش های
عممیاتی غمص یا بی اثر را نیز می توان با آموزش رفع نمودف
چنان ه ستتازمان ن واند نیروی ان تتانی مورد نیاز خود را خارج از

فوايد و مزايای آموزش نیروی انساني

ستتتاز مان تامین ن ما ید ،تن ها راه چاره آموزش ،ترب ی

یا ح ی

بازآموزی کارکنان موجود در درون سازمان اس ف

یکی از وظایف اصتتمی و حیاتی در هر ستتازمانی ،آموزش کارکنان
استتت ر زیرا دادتتت ن کارکنان ورزیده یکی از مهم رین عوامل در

آموزش برای خود کارکنان نیز مفید استتت  ،زیرا هر چه کارمند

میزان کارایی و کارآمدی ستتتازمان استتت ف در زیر مزایای عمده

ستتتطح دانش فنی و مهار های دتتتغمی خود را باالتر بارند ،به

آموزش کارکنان بیان می دود:

همان اندازه به ارزش وی در بازار کار و در ن یده به توانایی های

هر ک ی در بدو ورود به سازمان ،برای آ دنایی با زیر و بم دغل

او در ک تتک درآمد بیش ت ر افزوده خواهد دتتدف هم نین داد ت ن

خود ،به مد ز مانی ن یاز داردف برگزاری دوره های آموزدتتتی با

مهار های ویژه و سودمند موجک می دود تا م ؤوالن سازمان،

سرپرس ی مربیان کارآزموده و باتدربه ،زمان یادگیری را به حداقل

ارزش و اع اار بیش ری برای کارکنان خود قائل دوند و در ن یده،
امنی

می رساند و باعث افزایش بازده می دودف
آموزش خاص افراد تازه وارد نی

 ،بمکه برای کارکنان با سابقه و

باتدربه نیز باید بنا به وتتترور

دوره هایی ترتیک دادف در

دغمی بیش ر می دودف طایعی اس که ک ک توانایی ها و

مهار های بی ش ر به قابمی ارتقای کارکنان برای ت صدی پ
ها و مشاغل عالی تر و مهم تر نیز خواهد افزودف

واقع آموزش ،خاص یک گروه یا منحصر به یک مقطع زمانی خاص

به طور کمی از مطالعه منابع در د س رت می توان فواید و مزایای

ناوده و تمام کارکنان در طول عمر کاری خود باید به طور دائم و

آموزش کارکنان را به درح ذیل بیان داد که در برگیرنده فواید

م

سازمانی ،اج ماعی و فردی کارکنان می باددف

مر ،آموزش باینند تا در سم ی که اندام وظیفه می نمایند،

حداکثر کارایی و اثربیشی را داد ه بادندف

 -1ت هیل در راه نیل به اهداف سازمانیف

یکی از وظایف اولیه هر دوره آموزدتتتی ،ایداد طرز فکر صتتتحیح
ن تتا به کار و ستتازمان استت و ان ظار

 -1ای داد ه ماهنگی در نحوه ان دام کار ها و جموگیری از تدا خل

می رود بعد از پایان

وظایف و م ؤولی ها و دوباره کاری ها در سازمانف

دوره ،بینش و نگرش مورد نظر در کارکنان به وجود آمده بادد که
رف ار آنها را در جه مطموپ و همکاری مؤثر با ستتتازمان تغییر

 -8دتتکوفادتتدن استت عدادهای نهف ه کارکنان و تقوی روحیه و

دهد و ذهن آنها طوری دکل گیرد که از اهداف سازمان پش یاانی

ایداد ثاا در سازمانف

نمایندف

 -4کاهش در نظار های م قیم و غیر م قیمف

آموزش کارکنان به حل مشکال عممیاتی کمک می کندف دکای
و نار وای ی در محیص کار منا سک نا دی از مدیری

 -5ایداد روای

وعیف و بی

و سایر رف ارهای نابهندار و تقمیل سطح هزینه ها و حوادثف

اثر ا س و معموالً با آموزش دادن م ؤوالن در زمینه هایی مانند
روابص کارگری ،روابص ان انی و رهاری می توان این گونه مشکال

Gill, Derek

دغمی و کاهش میزان تمرد و کشمکش و غیا
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 -1ت قمیتتل میزان هزینتته هتتای عمومی و بهاود کمی و کیفی

سازمانی» ،چهار نوع آموزش را برای کارکنان پیشنهاد می کند که

محصوال و یا خدما ارائه دده توسص سازمانف

عاارتند از:

 -3تقو ی

 -1آموزش قال از خدم  :آموز دی ا س که فرد قال از پیو س ن

حس و فاداری و ای داد حس انع طاف پذیری الزم و

به سازمان به آن نیاز دارد تا ب واند توانایی های الزم را برای احراز

هما گی کارکنان ن ا به سازمانف

دغل ک ک کندف

 -3ایداد اع اار و ارزش کارکنان و ارتقای ستتطح زندگی کارکنان

 -1آموزش بدو خدم  :آموزدی اس که در جه توجیه کارکنان

از طریق ارتقای دغمی و تامین آتیه آنهاف

جدید و آدنا ساخ ن آنان با روند فعالی

 -1کمک به افزایش کارایی فردی و اثربیشی سازمانیف

سازمان و تشکیال آن،

وظایف محوله و قوانین و مقررا مربوط به امور گوناگون ستتازمان
استتت ف این آموزش به کارکنان جدید کمک می کند تا هر چه
ستتریع تر با اهداف و ان ظارا ستتازمان و گروه کاری خود آدتتنا

انواع آموزش

دوند و ومن انطااق با درایص و اهداف سازمان ،به افرادی مؤثر
در گروه کاری مادل گردندف

به نظر ب تتیاری از صتتاحانظران ،آموزش کارکنان باید با نیازهای
فردی کارکنان و مراحل م فاو

دغمی آنان م نا سک با ددر بدین

 -8آموزش ومن خدم  :آموزدی اس که در صحنه واقعی کار و

منظور طا قه ب ندی های گو ناگونی از آموزش کارک نان صتتتور

هم زمان با اندام دادن وظایف دتتغمی ،به کارکنان ارائه می دتتودف

گرف ه اس ت ف در یک طاقه بندی از آموزش می توان آموزش ها را

این نوع آموزش به افراد ک مک می ک ند تا بر استتتات ان ظارا

به صور دوبیشی در مقابل هم قرار داد:

سازمانی ،اخالقی و اج ماعی و با توجه به م ائل فردی و سازمانی

آموزش رستتمی مقابل آموزش غیر رستتمی ،آموزش درونی مقابل

رف ارهای مناستتای از خود نشتتان دهند و به ویژه از طریق ک تتک

آموزش بیرونی ،آموزش اولیه مقابل آموزش ثانویه ،آموزش حین

معموما و مهار های الزم و تمفیق آنها با تدارپ دتتغمی ،کارایی

خدم مقابل آموزش پس از خدم و آموزش ویژه مقابل آموزش

بیشتتت ری را برای اندام دادن وظایف موجود یا م تتتؤولی های

عمومیف

اح مای آتی حاصتتل و دتتای تت گی الزم را برای ارتقای دتتغمی و
تصدی مدارج باالتر سازمانی احراز کنندف

در طاقه بندی ها بیش ر بین دو نوع آموزش ،یعنی آموزش رسمی
و آموزش غیر رستتمی ،بحث وجود دارد و اع قاد بر این می بادتتد

 -4آموزش بعد از خدم  :آموزدتتتی استتت که به منظور آمادگی

که از آموزش های رستتمی ن تتا به دیگر آموزش ها استت فاده

بیش ر کارکنان برای ورود به دوران بازنش گی ارائه می دودف این

بیشت ری به عمل می آیدف تفاو آموزش رستمی و غیر رستمی را

نوع آموزش در زمینه ک تتک مهار های درآمدزا ،نحوه مواجه به

می توان در تعیین ا هداف ،بر نا مه ریزی و طراحی دان تتت ف در

خال قدر نادتتی از بازنشتت تت گی ،نحوه گذران اوقا بیکاری و

آموزش های رستتتمی ،اهداف و برنامه ها از قال تعیین دتتتده و

ستتتران دام ،نحوه تامین و حفظ ستتتال م

فیزیکی و روانی به

مطابق با چهارچوپ آن برنامه ها به اجرا در می آیدر بدیهی ا س

بازنش گان کمک می کندف(گیل  ،درک )1111،

که ارزدتتیابی آموزش های رستتمی ن تتا به آموزش های غیر
رستتمی به مراتک آستتان تر می بادتتدف دک ر ابیمی در مقاله خود
تح عنوان «آموزش و به تتتازی نیروی ان تتتانی ،یک وتتترور
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ارز دیابی م

فرآيند آموزش
فرآی ند اصتتتمی آموزش در بر نا مه ریزی ف عال ی

مزم دناخ و تعیین ووابص ویژه از جممه برر سی

های ذیل اس :

های گو ناگون

 -واکنش های درک کنندگان ن ا به آموزشف

آموزدی دامل سه مرحمه اساسی برآورد نیازهای آموزدی ،تدوین
و اجراء و سراندام ارزدیابی برنامه آموزدی اس :

 -برآورد آن ه در برنامه آموزدی فرا گرف ه اندف

هدف مرحمه برآورد ،گرداوری اطالعا به منظور اتیاذ ت صمیم در

 -معیارهای رف ار آنان پس از طی دوره آموزدیف

مورد ورور آموزش ا س ف اگر به یاری اطالعا گردآوری دده

 -داخص های ن ایج سازمانی نظیر تغییرا در نرخ بهره وریف

به این ن یده رستتیدیم که آموزش ،وتترور دارد مووتتوعی که
اهمی پیدا می کند تشییص و تعیین موارد سه گانه زیر اس :

مرحمه ارزیابی ،م مزم گزینش یک طرح ارزیابی تدربی به منظور

 -1در چه بیشی یا بیش ها یا در چه زمینه هایی از کار سازمان،

برآورد کارایی آموزش اس ف گزینش ووابص و طراحی ،هر دو پیش

آموزش مورد نیاز اس ف

از آنکه آموزش عمالً به اجرا درآید باید اندام گیرد تا امکان ارزیابی
درس آموزش را فراهم آوردف

 -1به چه نوع یا انواعی از آموزش ،نیاز داریمف
 -8چه آگاهی ها ،توانایی ها ،مهار ها را باید آموزش دیمف

برنامه های عمده آموزش بهره وری

این اطال عا را با ان دام تحم یل های ستتته گا نه یعنی تحم یل
سازمانی ،تحمیل دغل و سراندام تحمیل دیص ،گردآوری می

برای نهادی کردن بهره وری در ستتتازمان و تاستتتیس دپارتمان یا

کنیمف پس از گردآوری و تکمیل اطالعا می توان اهداف برنامه

کمی ه بهره وری به تدوین و اجرای برنامه های آموزدتتتی ذیل

آموزدی را اس یراج و تعیین و تدوین کردف

جه ایداد فرهنگ بهره وری و تربی کادر بهره وری نیاز اس :

هدف مرح مه تدوین و اجرای بر نا مه آموزدتتتی ،طراحی محیص

-1آموزش اصول و مفاهیم و مقوال اساسی بهره وری برای عموم

آموزدی مناسک جه نیل به مقاصد آموزش اس ف در این مرحمه

کارکنانف

باید:

 -1آموزش بهره وری و نقش مدیران در ارت قاء آن برای عموم

 -1ویژگیهای دتترک کنندگان در دوره آموزدتتی ،مورد بررستتی

مدیرانف

قرار گیردف

 -8آموزش ویژه جه آ دناکردن مدیری های گوناگون سازمان

 -1اصول آموزدی که باید در موقعی ویژه آموزدی برای درک

با عرصتتته های افزایش بهره وری در قممرو هر مدیر ی

کنندگان مورد نظر بکار برده دوند مشیص گردندف

مهند سی طراحی و بهره وری ،مدیری مواد و بهره وری ،مدیری

(نظیر

تولید و بهره وری ،مدیری کیفی و بهره وری وغیره)ف

 -8مواد و مح وای برنامه آموزدی و فنون آموزش ،تعیین دوندف

 -4آموزش بهره وری به سرپرس انف

 -4آموزش به مرحمه اجرا درآیدف

 -5آموزش فنون ارتقاء بهره وری (نظیر بهره وری و مطالعه کار،

هدف مرحمه ارزدتتیابی ،بررستتی این مطمک استت که آیا اجرای

بهره وری و ارزدیابی عممکرد ،بهره وری و سی م جارانف

ب رنامه آموزدتتتی در نیل به اهداف مورد نظر ،مؤثر بوده استتت ف
43
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 -1آموزش و تربی کاردتتناستتان اندازه گیری بهره وری ،تحمیل
گران بهره وری ،برنامه ریزان

 -توجیه کارکنان جدید

بهره وری ،مطالعه کنندگان کار،

 -تحمیل دغل

کاردناسان تحمیل دغل ،کاردناسان ارزدیابی عممکرد و غیرهف

 -مطالعه کار

 -3آموزش اع اء کمی ه های بهره وریف

 ارزدیابی عممکرد -ایداد یا توسعه مهار ها ( فنی ،اداری و روابص بین ادیاص)

ويژگي های الزم جهت کارايي آموزش

 -تولید یا عممیا

برای آنکه آموزش بصتتور ابزاری برای ارتقاء کارایی ،بهره وری و

 -کن رل کیفی

کارایی سازمان درآید باید از ویژگی هایی برخوردار بادند که در
ذیل به عمده ترین آنها اداره می دود:

 -هدف گذاری

 -1بصور یک فرایند نگری ه و سازماندهی دودف

 -تصمیم گیری

 -1در کل ستتی ت م ها ،روش ها و برنامه های ستتازمان به عنوان

 -ایمنی

جزء الی دزای فعالی سازمانی ادغام گرددف

 -انگیزه

 -8هدفمند باددف

 -روابص کار

 -4جامع باددف

 -اندازه گیری ،ارزدیابی و برنامه ریزی بهره وری

 -5مرتاص و دارای توالی منطقی باددف

 -مذاکرا جمعی و انعقاد قرارداده

 -1م مر باددف

 -مدیری مشارک ی

 -3ما نی بر تشییص نیازها و بازخورها باددف

 -ارتقاء کارایی و اثربیشی

 -3با انگیزه ،توام باددف

رابطه بین آموزش و بهره وری

 -1مورد ارزیابی قرار گیردف

به طور کمی می توان گف

 -11پیگیری دودف

که بهره وری در بمندمد

به عنوان

یک طرز تفکر ،بر آموزش و فرهنگ ا س وار ا س ف بنابراین آموزش

 -11بازخورهای آن در تدوین و اصتتالح برنامه ها مورد توجه قرار

می تواند وسیمه ای مهم در جه ت ریع و پیشرف کیفی نیروی

گیردف

کار تمقی دودف سی

م آموز دی بهره وری نیروی کار را افزایش

می د هدف این امر ز مانی رخ می د هد که بر نا مه ریزی آموزش و

مهم ترين زمینه های آموزش در ارتقاء بهره وری

ادتتت غال ه ماه نگ بوده و از افزایش ستتتطح آموزش و مدارک
تحصیمی به طور کامل اس فاده دودف

 برنامه ریزی منابع ان انی41
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با مروری بر تعریف بهره وری که از ستتتوی مرکز بهره وری ژاپن
ارائه دتتده استت می بینیم که

تولیدی و عام المنفعه دیگر ،در نیروی ان انی صرفه جویی خواهد
دد و به بهره وری بیش ر از منابع ممی کمک می کندف

بهره وری پیوند تنگاتنگی با

آموزش و مقوله نگرش و دیدگاه فکری ان تتتان بهره ور داردف این

 -8جناه اق صادی :در کل اق صاد یک ک شور ،آمورش و ا د غال

تعریف چنین ارائه دده اس :

ارتااط نزدیکی با یکدیگر دارندف هر چقدر یرنامه ریزی آموزدتتتی

«هدف از بهره وری به حداکثر رستتاندن استت فاده از منابع ،نیروی

منظم تر و ردد و توسعه ق م های می مف آن رودن تر بادد،

ان تتانی ،ت تتهیال و غیره به طریق عممی و یا کاهش هزینه های

نیروی ان انی و درایطی که این نیرو باید واجد آن بادد ،آدکار تر

رش کاالها و افزایش ا د غال و کو دش برای افزایش

خواهند بودف از آندا که آموزش و پرورش باید پرورش و عروتتته

دس ت مزدهای واقعی و بهاود معیارهای زندگی اس ت  ،آن گونه که

چنین نیرویی را فراهم آورد ،هم نین باید هماهنگی بیشتتت ری با

به نفع کارکنان،مدیران و مصتترف کنندگان بادتتدف در این دیدگاه،

نیازهای کشتتتور دادتتت ه و طاعاً پیامد آن ،بهره وری افزون تری

ان تتان به این عقیده و باور می رستتد که می تواند کارها و وظایف

خواهد بودف

تولید و گ

خود را هر روز به ر از روز ق ال ان دام د هد ووو برای تحقق این

به طور کمی مطالعا و پژوهش های اندام دده ن شان داده ا س

باور تالش کند»ف

که بین بهره وری و آموزش ،هما

گی مثا و ب یار قوی وجود

آن ه که از تعریف فوق م فاد می دود ،رابطه م قیم و معنا دار

داردف عالوه بر این ،م طالعا تطایقی کشتتتورهای می مف جهان

رابطه ای که صتتتراح اً به ما می

نشان می دهد که کشورهایی که نیروی آموزش دیده بیش ری در

بهره وری و آموزش استتت ف

آموزدکه :آموزش به ر م اوی با بهره وری بیش ر اس ف

تیصصهای می مف دارند ،از بهره وری و ردد باالیی برخوردارندف

به طور کمی می توان بین بهره وری و آموزش را در زمی نه های

نقش آموزش نیروی انساني بر بهره وری

زیر مورد بررسی قرار داد:

آموزش یکی از پی یده ترین وظایف در اداره امور هر سازمان و به

 -1جناتته فردی و روانی :فرد در طول دوره کودکی و نوجوانی

ویژه در مدیری نیروی ان تتتانی استتت ف پس از نظام جذپ ،نظام

آموزش ر سمی می بیند و تقریااً بالفاف صمه پس از ترک مؤ س ه

به ازی و بکارگیری منا سک منابع ان انی قرار دارد ،در حقیق

آموز دی ،وارد بازار کار و ا د غال می دودف هر چقدر آموزش او با

آموزش از مهم رین اقداما و برنامه های هر سازمانی بوده و نظام

نیاز دغمش هماهنگی بی ش ری دا د ه با دد ،از آموزش و دغل

آموز دی تکمیل کننده نظام ا س یدامی به دمار می رود و باعث

خود بهره بیشتت ری خواهد بردف وتتمناً به رغم اوقاتی که صتترف

توانمندی نیروی ان تتتانی موجود دتتتده و موفقی

های آتی را

آموزش نموده استت  ،در صتتور ادتت غال در زمینه های مربوطه،

ت مین می کندفآموزش و به ازی باعث بینش و ب صیر عمیق

اح ات بیهودگی ننموده و طی عمر خویش را امری بیهوده نمی

تر دانش و معرف

باالتر و توانایی و مهار بیشتتت ر ان تتتان های

پندارد و بهره وری فرد نیز از زندگی دتتتیصتتتی ،از نظر مادی و

داغل در سازمان برای اجرای وظایف محول دده و در ن یه موجک

معنوی ارزش بیش ری خواهد یاف ف

نیل به هدف های ستتازمانی با کارایی و اثربیشتتی به ر و بیشتت ر
ا س ف امروز کم ر سازمانی قادر ا س بدون آموزش کارکنان خود

 -1جناه اج ماعی :دیدگاه افراد ن ا به آموزش با انواع مشاغل

بهاود و تو سعه یابدف سازمان ها اعم از بزرگ و کوچک منابع مهم

ارتااط نزدیکی داردف م شاغمی که نیازمند آموزش بی ش ر و درایص

خود را به آموزش و بهاود منابع ان انی تیصیص می دهند و برای

پذیرش مشتتکل تری ه تت ند ،ن تتا به مشتتاغل دیگر از ارزش

بع تتی از ستتازمان ها آموزش یک فعالی مداوم استت که تمام

بیشتت ری برخوردارندف در عین حال ،افراد آموزش دیده به خدما

کارکنان عالقه مند به این تالش ه ند و تمام کارکنان از ادکال

پزدکی ،پمی س و دواید ق ایی نیاز کم ری دارندف لذا برای مصارف
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آموزش می مف در دوران تصتتدی خود بهره منداند و حقیق این

نتیجه گیری

اس که تالش و صرف هزینه برای آموزش سه سوال را مطرح می

کاردناسان عوامل زیادی از جممه وعف مدیری  ،ناود آمار دقیق

ستتتازدف اول اینکه ،دالیل آموزش چی تتت ا دوم اهداف آموزش
چی

از تعداد نیروی ان انی داغل در بیش دول ی و خصوصی ،گماردن

ا سوم اینکه ن ایج آموزش چگونه ارزدیابی می دودف

افراد در مشاغل نامناسک و بی توجهی به دای گی آنها در تصدی

در روان دتتناستتی یادگیری ،آموزش یکی از مهم رین فرآیندهای

پ

روانی استتت  ،این فرایند به عنوان یک عامل تغییر و تحول ،عامل

وری در کشور می دانندف در مدموعه راهکارهایی که م یصصان

نگرش و جه گیری جدید و ب یار مؤثر می تواند اهمی ب زایی

برای بهاود بهره وری نیروی کار در ایران ارائه می دهند ،مهم ترین

در بهاود کیفی عممکرد کارکنان یک سازمان و بازسازی روش ها

فهرس به درح ذیل اس :

و دیوه های قابل اعمال در نظام اداری داد ه باددف

 -1آموزش م مر و مداوم نیروی کار

مایکل لوبوف در ک اپ خود در ورور سرمایه گذاری در آموزش

 -1بهاود روابص مدیران و کارکنان هم چنین کارکنان در محیص

می نوی د :برای ر دد و پی شرف کارکنان سرمایع گذاری کنیدف

کار

اگر افراد برای م شاغل و م ؤولی های باالتر آماده ن شده با دند،
ترفیع از داخل ستتتازمان فاجعه آفرین استتت ف ستتتازمان هایی که

 -8توجه به درایص روانی کارکنان

کارکنان وفادار دارند در تعمیم و تربی آموزش و پیشرف م مر

 -4بهاود درایص فنی و سازمانی

آنان سرمایه گذاری می کنندفبدون تردید ،آموزش و ردد کارکنان
گران قیم استت  ،لکن اگر دتتما فکر می کنید که آموزش گران
قی م

ها و دغل های می مف را دالیمی برای پایین بودن نرخ بهره

به طور قطع بهاود بهره وری عاممی نی

استتت  ،هزی نه نادانی را در نظر بگیر ید ،دیر یا زود یک

که با معدزه رخ دهدف

باید برای رسیدن به بهره وری برنامه ریزی دده ،این فرص

به

سازمان از طریق پرداخ حقوق های باالتر برای جذپ ک انی که

کارکنان داده دود تا ب وانند خالقی ها و اس عدادهای خود را بروز

آموزش دیده اند یا از طریق صتترف وق برای کارکنانی که دارند،

دهند بمکه ب وانند در ادامه طرح ها و در راس ای تحقق اهداف

هزینه های آموزدی را می پردازندف

سازمان ها ،با مدیران مشارک داد ه بادندف به نظر صاحک نظران
برای رسیدن به این آرزو باید از هف خوانی گذد که ساده ترین

هم نین ،پیگورز و متتایرز در زمینتته نقش آموزش می گوینتتد:

و مؤثرترین آن آموزش اس ف

آموزش خوپ ،ناروتتتای ی دتتتغمی و دوباره کاری را به مقدار زیاد
کاهش داده و کارکنان را یاری می دهد که با تمام ظرفی خود

به طور کمی قابمی اندام یک کار مولد را می توان از طریق آموزش

کار کنند ،یک چنین هدف های مهمی تحقق نمی یابند ،مگر آنکه

و توسعه و گ رش سی ماتیک دغل و برنامه ریزی دغل باال بردف

تمام سم مه مراتک سازمان (از مدیر اجرایی تا کارکنان) به اهمی

کشورهایی مثل سوئیس و ژاپن که با کماود منابعی مثل زمین،

آموزش آگاه بادندف

انرژی و منابع معدنی مواجه ه ند به خوبی دریاف ه اند که
مهم رین مناع ردد و توسعه نیروی ان انی ،آموزش ،ارتقای انگیزه

بنابراین می توان گف یکی از عواممی که تاثیر بر بهره وری داد ه

و بالندگی افراد جامعه اس و سرمایه های هنگف ی در امر آموزش

و می توا ند در بهاود آن نقش مهمی را ای فا ک ند آموزش نیروی

می کنند ،زیرا مع قدند که سرمایه گذاری در آموزش ،نوعی

ان تتانی است  ،تکنیک های نو و طرح های جدید بهاود بهره وری

سرمایه گذاری بمندمد اس ف بنابراین یکی از اساسی ترین راههای

نمی تواند بدون نیروی ان تتتانی آموزش دیده در تمام ستتتطوح

حصول به بهره وری ممی و ارتقای سطح دانش و مهارتهای

سازمان به طور مؤثر ایداد و یا به کار گرف ه دودف
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مدیران،کاردناسان و نیروی ان انی ،ازطریق آموزش های عممی و
کاربردی مداوم و م مر اس
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تا ب وان به سطح مطموبی از بهره

وری در جامعه دس یاف ف
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