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چکیده
اجرای برنامههای آموزشی در یک سازمان می تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص را در آینده رفع کندد و
تضمینی برای بهرهوری باشد .برای اجرای بهتر آموزش باید شرایطی فراهم گردد تا کیفیت خدمات آموزشی
ارتقاء یابد .هدف از انجام این تحقیق نیز تعیین تاثیر آموزش در بهره وری کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی
ناجا در سال  1303می باشد .روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظدر روش ،توصدیفی – تحلیلدی،
پیمایشی از نوع همبستگی می باشد .جامع آماری تحقیق شامل کارکنان معاونت آماد و پشدتیبانی ناجدا بده
تعداد  783نفر که به روش نمونه گیری کوکران تعداد  163نفر بعنوان نمونده انتخداش شددند .جهدت جمدع
آوری اطالعات از روش های اسنادی و پرسشنامهای استاندارد ( 39سوال) استفاده گردید و پایایی آن نیز بده
روش آلفای کرونباخ تایید شده است .نتایج آزمون رگرسیون در سطح معناداری  9/90نشدان مدی دهدد کده
میان آموزش و بهره وری نیروی انسانی در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا رابطه معناداری وجدود دارد .نتدایج
کلی مبین آن است که آموزش منابع انسانی یکی از راهکارهای اساسی و موثر در امر نگهدداری و بهدره وری
نیروی انسانی محسوش می شود و استفاده بهینه از نیروی انسدانی ،ابدزار امکاندات و اداره صدحیح و مطلدوش
سازمان ،از جمله ثمرات برنامه های آموزشی کارکنان می باشد.
واژههای کلیدی :بهرهوری ،آموزش ،کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

 1استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آماد و پشتیبانی(نویسنده مسئول مقاله)
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مقدمه
نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل اصدلی و کلیددی در سدازمان نقدی تعیدین کننددهای در
بازدهی و بهره وری سازمان ایفاء مدی کندد ،بددیهی اسدت توجده بده فدرد و افدراد در سدازمان در
زمینههای مختلف سبب ارتقاء بهره وری و کم توجهی بده آن سدبب کداهی بهدره وری ،رکدود و
نابودی سازمان می شود( .ارباش سرنجی)4 :1388 ،
در عصر رقابت آمیز کنونی تمام سازمان ها برای ماندگاری و گسترش خود می باید منابع خدود
را توسعه دهند ،منابع انسانی مهم ترین عامل کلیدی برای توسعه سازمان است .توسعه توانمنددی
کارکنان از طریق طراحی و اجرای برنامه های آموزشی یکی از استراتژی های کلی برای بهره وری
نیروی انسانی می باشد .آمدوزش و یدادگیری یکدی از عوامدل مدوثر در عرصده رقابدت فرهنگدی و
اقتصادی است .از این رو اغلب سازمان ها سرمایه گذاری زیادی در زمینه آموزش انجام می دهند.
(خراسانی)0 :1301،
از مهمترین عوامل مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی در مواقع مختلف توجه به نقدی سدازنده و
موثر نیروی انسانی است زیرا انسان بر خالف سایر موجودات دارای نقی خالق و کارآمد است کده
می تواند کار خود را از جنبه کمی و کیفی ارتقداء بخشدیده بدا ابدداع روشدهای جدیدد مشدکالت
احتمالی را بر طرف نماید .نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر می تواند با قدرت تعلق و تفکر خود
بهترین استفاده را از منابع موجود ببرد( .وفانواد)1 :1387،
با توجه به اینکه امروزه آموزش به عنوان یکی از روش های توسدعه مندابع انسدانی سدازمان هدا
مطرح می باشد .هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیازدارد تا ماموریت خود را به انجدام
برساند .پرورش انسان های زبده و ماهر که از آن به عنوان توسعه مندابع انسدانی یداد مدی شدود،
ضرورت اجتناش ناپذیری است که سازمان ها بدرای بقداء و پیشدرفت در جهدان پرتغییدر و تحدول
امروزی سخت بدان نیازمندند؛ به همین دلیل آموزش به عنوان یکدی از وادایف اصدلی مددیریت
منابع انسانی مطرح بوده و همواره در تدوین برنامه های توسعه یدا تغییدرات سدازمانی بده عندوان
عامل مهم مورد توجه قرار می گیرد (ابطحی.)17 :1387 ،
78

بررسی تأثیر آموزش بهرهوری نیروی انسانی

پیشینیه تحقیق
در زمینه آموزش و تاثیر آن بر بهره وری نیروی انسانی پژوهی های چندی صورت گرفتده کده
در اینجا به نتایج تعدادی از آنها اشاره می شود.
ربیعی ( ،)1309در پژوهشی که با عنوان تاثیر دوره هدای آموزشدی ضدمن خددمت بدر کدارآیی
نیروی انسانی انجام داده به این نتیجه رسیده که آموزش کارکنان مدی تواندد در کسدب تجربده و
سود عملکرد افراد موثر مدی باشدد باشدد و همنندین تضدمین کنندده بقداء و کمدال در سدازمان
میباشد ،از دیدگاه کار شناسدان ،دوره هدای ضدمن خددمت موجدب ارتقدای بهدره وری کارکندان
میشود.
شیروانی ( ،)1382درپژوهشی که با عنوان مفهوم بهرهوری و راههای ارتقاء بهره وری در سازمان
انجام داده منتج به این شده که مهمترین عوامل موثر برافزایی بهرهوری ،نگرش کارکنان نسدبت
به کار و سازمان ،ماهیت کار ،برنامه های آموزشی ،مشارکت کارکنان و فضای محیط کار می داند.
صالحی زاده ( ،)1320در پژوهشی که با عنوان نقی آموزش در افزایی بهره وری نیروی انسانی
انجام داده منتج به شده که آشدنایی بدا پیشدرفت هدای فدن آوری و دسدتاوردهای علمدی ندوین،
همگامی و روز آمد کرد ن دانی و اطالعات علمی افراد در یک سازمان ،در چدارچوش یدک برنامده
آموزشی مستمر و ارزیابی مرحله ای آن می تواند میزان بهدره وری نیدروی انسدانی را بده مدوازات
اجرای برنامههای توسعهای و اهداف مرحلهای شرکت ،حفظ و حتی تقویت کند.
فهیم نژاد ( ،)1320در پژوهشی با عنوان نقدی نیدروی انسدانی در افدزایی بهدره وری ،یکدی از
مهمترین موانع موجود در رشد بهره وری نیروی کار را نداشتن راهبردهای سازمانی و برنامههدای
منظم آموزشی معرفی میکند.
بختیاری ( ،)1382در پژوهشی که تحت عنوان آموزش راهی به سوی بهرهوری نیدروی انسدانی
انجام داده بیان می کند که اجرای برنامه های آموزشی سبب میشود که افراد بتوانند متناسب بدا
تغیییرات سازمان و محیط ،به طور موثر به فعالیت هایشان ادامه داده و بهره وری خود بیفزایند.
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بیان مسئله
بازدهی کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده ،همواره مورد بحث و بررسی صاحب نظران بدوده
است .پژوهشگرانی که به ارزش های انسانی اهمیت مدی دهندد ،چندین اسدتدیل مدی کنندد کده
آموزش باید از جمله هدفهای اصلی سازمان باشد و سازمانها باید شرایطی را فدراهم آورندد کده
کارکنان آموزش های تخصصی را ببینند .برخی دیگر به ارتبدا آمدوزش بدا بهدره وری کارکندان
میاندیشند و به افزایی کارایی و بهره وری توجه میکنندد .بدی شدک کارمنددان آمدوزش دیدده،
بهرهوری بیشتری دارند و بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدداف و برنامدههدای سدازمانی
یاری رسانند .هر چه کارکنان آموزشهای تخصصی را ببینند ،با انگیزه بیشدتری بده فعالیدتهدای
روزمره خود میپردازند .از همین روست که کارایی بیشتری نیز دارند.
با توجه به برگزاری دورههدای آموزشدی طدولی ،عرضدی و دورههدای توانمندسدازی در مجتمدع
آموزشی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا ،به نظر میرسد دورههای مطروحده بهدرهوری یزم را آننده
که مورد نظر مسئولین میباشد نداشته و این امر محقق را برآن داشت تا برای پاسخگویی به یدک
سوال اساسی تحت عنوان آموزش چه نقشی در بهرهوری نیروی انسانی معاونت آمداد و پشدتیبانی
ناجا دارد و برای رسیدن به وضعیت مطلوش چه گام های باید برداشت ،در پی انجام ایدن تحقیدق
بر آید.
ضرورت و اهمیت
تحقیقات برروی  170مدیر آمریکایی نشان می دهد که هر مدیر آموزش ندیدده حددود  7تدا 6
برابر وقت بیشتری صرف کرده است تا بتواند به سطح کفایت همتایان آموزش دیده خدود برسدند.
به عالوه هزینه صرف شده برای آموزش رسمی و سایر هزینه های پشتیبانی برای مدیران آموزش
دیده در حدود  1499دیر برای هر نفر است در صورتی که مدیران آموزش ندیدده هرکددام بدین
 3999تا  0999دیر برای رسیدن به همان سطح مهارت صرف کردهاند .در مجموع شدرکت هدای
معمولی آمریکایی بیی از  1099دیر در سال برای آموزش هر کارمند هزینه کرده اند کده ارقدام
فوق نشان دهنده اهمیت و ارزش آموزش در صنعت است (اقبالی.)1309 ،0 ،
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تغییرات مداوم سازمان یافته و فنی در محیط های کاری و روند صعودی پینیده تر شددن کدار
متکی به این تغییرات با به وجود آمدن مشاغل نو به مراحل سختی میانجامندد و کارمنددان بایدد
دائماً خود را با شرایط جدید تطبیق دهند .این امر از طریق بهبدود بخشدیدن و سدرعت دادن بده
آموزشهای یزم به دست میآید نقل است که دانی بشری هر پنج سال یکبدار دو برابدر افدزایی
می یابد و این افزایی همه چیز را در حال تغییر وتحول قرار می دهد .پس چگونه می توان منابع
انسانی یک سازمان را با این تغییر و تحویت آشنا نکرد! (ریاحی)182 :1320 ،
نظر به اینکه سازمانهای پیشرو از آموزش نیروی انسانی حداکثر استفاده را میبرند و با توجده
اینکه معاونت آماد و پشتیبانی ناجا یکی از ردههای اساسی و خدا

در ناجدا بدوده و انجدام قابدل

توجهی عملیات لجستیکی و فعالیدت هدای مربدو بده پدیی بیندی ،بدرآورد ،توزیدع ،نگهدداری،
تعمیرات ،ترابری و ....را انجام میدهد برای دست یافتن به بهرهوری نیروی انسانی خود ،پدرداختن
به آموزش در حوزه پشتیبانی ناجا یزم می باشد.
مبانی نظری
ارتباط بین موفقیت سازمانی و آموزش کارکنان
آموزش کارکنان باید بخی جدایی ناپذیر هرگونه فرآیند برنامده ریدزی در سدازمان باشدد .زیدرا
موفقیت یا شکست هرفعالیت سازمانی نهایتاً از طریق توانمندی های کارکندان تعیدین مدی شدود.
جریان توسعه و پیشرفت سازمانی از بهره وری ایجاد شده توسط کارکنان بدست مدی آیدد و ایدن
امر مستقیماً به آموزش کارکنان مرتبط است .روی هم رفته آموزش این امکان را بدرای کارکندان
فراهم می آورد تا فعالیت های مورد انتظدار را انجدام دهندد .بقدای سدازمان بسدتگی بده آمدوزش
سازمانی دارد ،دقیقاً همانند گلبرگ های نرم و زیبای یک گل ارزشمند و دوست داشتنی است که
وابسته به ریشه ها و ساقه های آن مدی باشدد و بدرای حفدظ زنددگی ،مدواد غدذایی را از محدیط
میگیرد .بی اعتنایی و کم رنگ کردن اهمیت آموزش کارکنان یک اشتباه استراتژیک و خطرندا
است (خراسانی)10 :1301 ،
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تاریخچه آموزش کارکنان
به حقیقت نمی توان تاریخنه ای برای آموزش عنوان کرد؛ چرا که بشر از بدو خلقت تدا کندون
جهت غلبه بر طبیعت و نیازهای خود در حال یادگیری و آموختن است .بده طدور کلدی ،آمدوزش
کارکنان و اهمیت آن در علوم اداری ،بعد از جنگ جهانی دوم مدورد توجده قدرار گرفدت و تدا آن
تاریخ فقط سازمانهای محدودی بودند که به تدریس وتعلدیم کارکندان خدود سدعی وافدر مبدذول
میداشتند .پیس ،اسمیت  ،میلز درکتاشهای بهسازی مندابع انسدانی خدود ،تاریخنده پیددایی و
تکمیل امر بهسازی منابع انسانی را به چهار دوره تقسیم کردهاند.
الف) دوره به درجه استادی رسیدن کارگران:
این دوره از حدود  1199سال پس از میالد مسیح آغاز شد و تا حدود سال  1899مدیالدی بده
طول می انجامد .در طول این دوره مهارتهای کارگران به طور غیر رسمی ،بدا مشداهده کدارگران
ماهرتر ،تولیدکنندگان و یا حتی مشاهده اعضای خانواده ،توسعه می یافت؛ فعالیت های شغلی ،در
محدوده نزدیک به منزل صورت می گرفت و تمرکز روی بازدهی بیی از توجه به کارآیی کارکنان
بود.
ب) دوره کارآیی کارکنان یا کارگران:
این دوره حدوداً از سال  1899میالدی تا سال  1079به طول انجامیدد .در ایدن دوره کارکندان،
در مقام یک نیروی مولد و تولیدکننده مورد بررسی قرار گرفتندد و مددیران توجده خدود را بدرای
ایجاد عوامل محر

بر افزایی کارایی کارکنان خدود معطدوف کردندد و بدر رضدایت یدا بهسدازی

کارکنان خود توجه کمتری داشتند.
ج) دوره رضایتمندی کارکنان:
این دوره از دهه  1079آغاز شد و تا سال  1040ادامه یافت .بعد از جنگ جهانی دوم فعالیت-
های مربو به بهسازی کارکنان به دستیابی به رضایت کارکنان متمرکز شد.

37

بررسی تأثیر آموزش بهرهوری نیروی انسانی

د) دوره رشد کارکنان:
این دوره از سال  1040آغاز شده اسدت و تداکنون نیدز ادامده دارد .امدروز آمدوزش و بهسدازی،
ابزارهایی برای ترقی و رشد هر یک از کارکندان و حتدی امدوری ارزشدمند بدرای همده انسدانهدا
محسوش میشوند (باقریزاده.)36 :1328 ،
با توجه به روند امر تکوینی بهرهوری کارکنان در طول تاریخ میتوان گفدت کده روش اسدتاد –
شاگردی از جمله نخستین روشهای آموزشی یا کارآموزی بوده است .بدا صدنعتی شددن جوامدع
سنتی ،تولید انبوه و گسترش پینیدگی فنون و حرفههای تخصصی بددیهی بدود کده روش اسدتاد
شاگردی نمیتوانست پاسخگوی نیازهای گسترده مطرح شده باشد .از ایدن دوره ،آموزشدگاه هدا و
موسسات فنی و حرفهای ایجاد شدند کده در ایدن مراکدز آموزشدی اغلدب کارکندان بده آمدوختن
میپرداختند و برای کار در کارخانه و بخی های صنعتی آماده میشددند .بدا گذشدت زمدان و بدا
توسعه و گسترش سازمانهای اداری و دولتی ،لزوم آموزش کارکندان در بخدی اداری و خددماتی
نیز ملموس شد و مدارسو مراکزی هم برای این نوع آمدوزش هدا بده وجدود آمدندد و در خددمات
دولتی ،گذرانیدن دورههای آموزشی تخصصی شد .بدین ترتیب ،شیوه آموزش فندون ،حرفده هدا و
روش های فنی و اداری از شیوه استاد شاگردی به شیوه های رسمی و منظم تبدیل شدد وحیطده
وسیعی را در بر گرفت (بزاز جزایری.)44 :1320 ،
مفهوم آموزش
برای واژه آموزش تعاریف بسدیاری بیدان شدده اسدت؛ برخدی از متخصصدان آمدوزش را عبدارت
میدانند از «کلیه کوشیهایی که در جهت ارتقای سدطح داندی و آگداهی ،مهدارتهدای فندی و
حرفهای و شغلی و همننین ایجاد رفتار مطلوش در کارکنان یک سازمان به عمل می آیدد و آندان
را آماده انجام و پذیرش مسؤلیتهای شدغل خدود مدینمایندد .سدیف در کتداش خدود بدا عندوان
«روانشناسی پرورشی» ،آموزش را هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیی طرح ریزی شده ای کده هددف
آن ایجاد یادگیری در فراگیران میباشد ،تعریف مینماید (جباری.)1389 ،13 ،
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در بسیاری از کتب مدیریت ،آموزش به عنوان یک ابزار مدیریت که نیازهدای مهدارتی و شدغلی
کارکنان را رفع کرده و موجب تحقق اهداف سازمان می شود ،تعریف شده است (سدعادت:1380 ،
.)12
آموزش عبارت اسدت از تمدام فراینددهای متعدددی کده بده وسدیله افدراد ایجداد مدی شدود تدا
صالحیتهای متناسب با شغل های کارکنان در حال و آینده کسب شود (سیف.)2 :1381 ،
و در همین زمینه ،گاتر آموزش را نوعی کوشی نظامدار تعریف مدیکندد کده هددف اصدلی آن
عبارت است از هماهنگ و همسو کردن آرزوهدا ،عالیدق و نیازهدای آن افدراد بدا نیازهدا و اهدداف
سازمان در قالب کارهایی که از افراد انتظار میرود؛ شداید بتدوان ایدن تعریدف را مشدابه تعریدف
گلدستاین دانست؛ او آموزش را یاد دادن نظاممند مهارت ها ،قواعد ،مفاهیم یا نگرش هایی می-
داند که در نهایت به بهبود عملکرد دریک محیط کار منجر میشود (سیف.)193 :1381 ،
آموزش دارای اهدافی از قبیل توسعه مهارتها ،تغییر رفتدار و افدزایی صدالحیتهدا مدیباشدد
(عباس زادگان.)26 :1320 ،
به طور کلی آموزش در داخل سازمانها به منظور بهبود و کسب مهارتهای شغلی جدید ،آماده
شدن برای حرکت در مسیرهای شغلی مناسب و رفع نیازهای حرفهای بده کدار مدیرود (صددیق،
.)33 :1321
اهمیت آموزش
آموزش نیروی انسانی ،سرمایه گذاری پرسودی به شمار مدی رود کده بدازده آن در شدکوفایی و
گسترش بهینه سازمان و همننین در اعتالی فرهنگ عمومی جامعه نقی مؤثری را ایفا می کند.
اهمیت و ضرورت آموزش و بویژه بازآموزی بزرگساین بر هیچ فردی پوشیده نیست .واژه آمدوزش
آمیخته از اصول مهم در زندگی کاری هر سازمان است و از آنجدا کده مهدم تدرین بعدد ایدن واژه،
پرورش و رشد و مهارت و تخصص های کاری است ،بدان جهت پایه ریزی و استمرار روند آموزش
در سازمان های امروزی نقی بسزایی در تخصصدی عمدل کدردن و در واقدع پیشدرو بدودن آن در
سازمان ها دارد .در واقع ،آموزش کارکنان یک امر حیاتی و اجتناش ناپذیر است که بایدد بده طدور
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مستمر به همراه سایر فرایندهای مدیریت بتوانند سودمند واقع شوند .آموزش در واقع یکی از راه-
های اصولی و منطقی هدایت تالش های کارکنان در سازمان است و باعث بکارگیری استعدادهای
نهفته ،به کاراندازی قدرت تخیل و به وجود آمدن حس انعطدافپدذیری فکدری یزم در کارکندان
خواهد شد .آموزش هر چه مفیدتر و بهینهتر باشد ،به طور وسیعی جامعه معینی را به سوی هدف
هایی از قبیل توسعه ،مهارت ،تغییر و اصالح هدایت می کند و همین تغییرات باعث می شود کده
کارکنان یک سازمان در انجام واایف شان بده صدورت موفدقتدری عمدل نمایندد

(گدروه ای،

.)01 :1389
آموزش یک عامل کلیدی در توسعه محسدوش مدی شدود و مدی تدوان آن را یکدی از مهمتدرین
اقدامات برای افزایی کارآمدی سازمان دانست؛ «مطابق آمارهای موجدود ،شدرکت هدای معمدولی
آمریکا بیی از  1099دیر درسال برای آموزش هر کارمند هزینه میکنند که ارقام صرف شده در
مجموع معادل  07درصد کل فروش آن شرکت ها می باشد» (بیلی و الن.)7993 ،
فواید و مزایای آموزش نیروی انسانی:
یکی از واایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی ،آمدوزش کارکندان اسدت؛ زیدرا داشدتن کارکندان
ورزیده یکی از مهمترین عوامل در میزان کارایی و کارآمدی سازمان است .در زیدر مزایدای عمدده
آموزش کارکنان بیان میشود :هر کسی در بدو ورود به سازمان ،برای آشنایی بدا زیدر و بدم شدغل
خود ،به مدت زمانی نیاز دارد .برگزاری دوره های آموزشدی بدا سرپرسدتی مربدی انکدار آزمدوده و
باتجربدده ،زمددان یددادگیری را بدده حددداقل مددیرسدداند و باعددث افددزایی بددازده مددی شددود.
آموزش خا

افراد تازه وارد نیست ،بلکه برای کارکندان بدا سدابقه و بدا تجربده نیدز بایدد بندا بده

ضرورت دورههایی ترتیب داد .در واقع آموزش ،خا
خا

یک گروه یا منحصر بده یدک مقطدع زمدانی

نبوده و تمام کارکنان در طول عمر کاری خود باید به طور دائم و مستمر ،آموزش ببینند تا

در سددمتی کدده انجددام وایفدده مددی نماینددد ،حددداکثرکارایی و اثربخشددی را داشددته باشددند.
یکی از واایف اولیه هر دوره آموزشی ،ایجاد طرز فکر صدحیح نسدبت بده کدار و سدازمان اسدت و
انتظار میرود بعد از پایان دوره ،بینی و نگرش مورد نظر در کارکنان بده وجدود آمدده باشدد کده
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رفتار آنها را در جهت مطلوش و همکاری مؤثر با سازمان تغییر دهد و ذهن آنها طوری شکل گیرد
که از اهداف سازمان پشتیبانی نمایند.
آموزش کارکنان به حل مشکالت عملیاتی کمک می کند .شدکایت و نارضدایتی در محدیط کدار
مناسب ناشی از مدیریت ضعیف و بی اثر است و معمویً با آموزش دادن مسؤوین در زمینه هدایی
مانند روابط کارگری ،روابط انسانی و رهبری می توان این گونه مشکالت را حدل کدرد؛ همنندین
مسائلی از قبیل ضعیف بودن روحیه کارکندان ،حیدف و میدل مندابع و ضدایعات بدیی از انددازه و
روشهای عملیاتی غلط یا بی اثر را نیز می توان با آموزش رفع نمود.
چناننه سازمان نتواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را خارج از سدازمان تدامین نمایدد ،تنهدا راه
چاره آموزش ،تربیت یا حتی باز آموزی کارکنان موجود در درون سازمان است.
آموزش برای خود کارکنان نیز مفید است ،زیرا هر چه کارمند سطح دانی فندی و مهدارتهدای
شغلی خود را بایتر ببرند ،به همان اندازه به ارزش وی در بازار کار و در نتیجه به تواندایی هدای او
در کسب درآمد بیشتر افزوده خواهد شد .همنندین داشدتن مهارتهدای ویدژه و سدودمند موجدب
میشود تا مسؤوین سازمان ،ارزش و اعتبار بیشتری برای کارکنان خود قائدل شدوند و در نتیجده،
امنیت شغلی بیشتر می شود .طبیعی است که کسب توانایی ها و مهارت های بیشدتر بده قابلیدت
ارتقای کارکنان برای تصدی پست ها و مشاغلعالی تر و مهم تر نیز خواهد افدزود (فداری دیدودین،
اسباداش.)7993 :
تاریخچه ظهور بحث بهرهوری
از ابتدای خلقت ،بشرهمواره درصدد فرصتهایی بوده تا بهترین بهره را از مندابع و امکاندات خدود
ببرد .شاید نقطه عطف به ثمر نشستن این تالش را بتوان دوره ورود به عصر کشاورزی دانست که
انسان با بهره گیری از حیوانات برای شخم زدن و سایر ابزار ،از منابع موجود در آن زمان بده نحدو
بهتری استفاده کرد .به نظر میرسد اصطالح بهدره وری بدرای اولدین بدار در نوشدته هدا و عقایدد
اندیشمندان اقتصادی مکتب مرکانتلیسم (سوداگری) مطرح شده باشد ،اما دراینکه ابتدا ایدن واژه
چگونه وارد ادبیات اقتصادی شده است ،دیدگاههای مختلفی وجود دارد.
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شاید به طور رسمی و جدی ،نخستین بار لغت «بهره وری» در مقاله ای توسدط فدردی بده ندام
«کونیزنی» درسال  1266میالدی ااهرشد .بعد ازحدود یک قرن یعنی درسال1883آن طدور کده
فرهنگ لغت شناسی یروس بیان می کند فردی به اسدم لیتدره بهدره وری را((قددرت و تواندایی
تولید کردن» تعریف کرد .از اوایل قرن بیستم ،این واژه مفهوم دقیق تری به عندوان رابطده بدازده
(ستانده) و عوامل و وسایل بکار رفته برای تولید آن بازده (نهاده یا داده) را بدست آورد .فردی بده
نام «ارلی» درسال  1099بهره وری را ارتبا بین بازده و وسایل به کار رفته برای تولید این بازده
عنوان نمود در همین سالها بودکه با آغاز نهضت مدیریت علمدی ،توسدط تیلدور وگیلبدرتهدا نیدز
اقداماتی هرچندتحت نامی غیر از بهره وری انجام گرفت که عمالً بهره وری را افزایی یافت.
تعاریف و مفاهیم بهره وری
کلمه بهرهوری به معنای قدرت و قابلیت تولید است .در فرهنگ لغات آکسدفورد ،بهدره وری بده
معنای کارآیی است ،که در صنعت بوسیله مقایسه میزان تولیدد بده زمدان صدرف شدده یدا مندابع
مصرف شده برای تولید آن اندازه گیری می شود.
از دیدگاه سازمان همکاری اقتصادی اروپا 1:بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا
ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید .بدین لحاظ می توان از بهدره
وری سرمایه ،مواداولیه و نیروی کار صحبت کرد .سازمان بین المللدی کدار 7:بهدره وری را نسدبت
ستاده به یکی از عوامل تولید (زمین ،سرمایه ،نیروی کار و مدیریت) تعریف می کند.
از نظر آژانس بهره وری اروپا :3بهره وری عبارتست از درجه و شدت استفاده موثر از هدر یدک از
عوامل تولید .در تعریف این سازمان همننین به این نکته اشاره شده است که بهره وری یک ندوع
طرز تفکر و دیدگاه است که بر اساس آن هر فرد می تواندکارها و واایفی را هدر روز بهتدر از روز
قبل انجام دهد .از این دیدگاه بهره وری به عنوان یک فرهنگ تلقی می شود.

2 OEEC
3 ILO
4 EPA
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دراطالعیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن 1اهداف ناشی از بهبود بهره وری چنین بیان شده است:
حداکثر استفاده از منابع فیزیکی ،نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمدی بده طدوری کده
بهبود بهره وری به کاهی هزینه های تولید ،گسترش بازارها ،افزایی اشتغال و بدای رفدتن سدطح
زندگی همه آحاد ملت ،منجرشود .از دید این مرکز ،بهره وری یک اولویت و انتخاش ملی است که
منجر به افزایی رفاه اجتماعی و کاهی فقر می گردد .مرکدز بهدره وری ژاپدن از زمدان ت،سدیس،
نهضت ملی افزایی بهره وری د ر این کشور را تحت سه اصل راهبردی به جلو هدایت نموده است
که این سه اصل عبارتند از:
 -1افزایی اشتغال؛
 -7همکاری بین نیروی کار و مدیریت؛
 -3توزیددع عادیندده و برابددر ثمددره هددای بهبددود بهددره وری میددان مدددیریت ،نیددروی کددار و
مصرفکنندگان؛
هفت (( ))Cبهره وری
هر راه حلی که شرکت ها ،سازمانها ،موسسهها برای ارتقای بهره وری و کیفیدت تددوین کنندده
یزم است که به نیازمندی های زیر پاسخ دهند.
اعتماد و ایمان :7بهره وری و کیفیت در دراز مددت تنهدا در صدورت بهبدود مدی یابدد کده بدین
مدیریت و نیروی کار اعتماد وجود داشته باشدد .اگدر ایدن اعتمداد نباشدد در برابدر پیشدنهادهای
مدیریت برای بهبود بهره وری مقاومت به وجود می آید ومدیریت هم بده تفدویم مسدئولیتها بده
کارکنان اقدام نخواهد کرد .
همکاری و تعهد :3زمانی که اعتماد بین مدیریت و کارکنان به حدی معین برسد ،هر دو متعهدد
خواهند شد و در جهت بهبود بهره وری و کیفیت همکاری خواهند کرد .در این حالت ،بهبود بهره

1 JPC
2 Confidence and Trust
3 Cooperation and commintment
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وری چون «مقصدی مشتر » به نظر خواهد رسید که بقای شغلی را تضمین می کندد ،نده آنکده
آن را به خطر بیندازد.
ارتباطات :1مانع اصلی در راه موفقیت روند بهدره وری و کیفیدت در اغلدب مدوارد  ،عددم وجدود
ارتباطات مؤثر در سازمانها است .قبل از هر چیزهدف ها باید روشدن باشدد و از طریدق مددیریت
ارشد به کارکنان ابالغ شود .بنابراین سازماندهی مدیریت اطالعات ،پیی شدر موفقیدت جندبی
بهره وری است.
همبستگی :7بهبود بهره وری و کیفیت باید بر مبنای سیستم همبسدتگی سدازمانی باشدد ،ایدن
نکته نه تنها در مورد ساختار و مسئولیتهای سازمانی بلکده در مدورد روشدهای اجرایدی وتصدمیم
گیری ها نیز مصداق دارد.
استمرار :3سازمانها و شرکتهای موفق نشان دادهاند کده کیفیدت عدالی خددمات و محصدول و
ارتقاء بهره وری آنها نتیجه سالها تالش بی وقفه آنها بوده است.
خالقیت :4علیرغم همه تالشها و کوشی ها ،بدون خالقیدت و ندوآوری بهبدودی در بهدره وری
حاصل نخواهد شد.
آموزش مستمر :0برقراری یک فرآیند مستمر آموزشی در تمامی سطوح شرکت همراه بدا ایجداد
رابطه مطلوش بین مدیریت و نیروی کار ،احتمدایً مهمتدرین وایفده در سدازماندهی بهدره وری و
کیفیت است .برنامه های آموزشی ،باید در کلیه سطوح مدیریت ،کارمندان وکدارگران اجدرا شدود
( احمدی.) 12 : 1381 ،
رابطه بین آموزش و بهره وری با مروری بر تعریف بهره وری که از سدوی مرکزبهدره وری ژاپدن
ارائه شده است می بینیم که بهره وری پیوند تنگاتنگی با آموزش و مقوله نگرش و دیدگاه فکدری
انسان بهره ور دارد .این تعریف چنین ارائه شده است:

1 Communication
2 Coherence
3 Continuity
4 Creativity
5 Continuous Training
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((هدف از بهرهوری به حداکثر رساندن استفاده از منابع ،نیدروی انسدانی ،تسدهیالت و غیدره بده
طریق علمی و یا کاهی هزینه های تولید و گسترش کایهدا و افدزایی اشدتغال و کوشدی بدرای
افزایی دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی است ،آن گونه که به نفع کارکندان ،مددیران
ومصرف کنندگان باشد .در این دیدگاه ،انسان به این عقیده و باور می رسد کده مدی توانددکارها و
واایف خدود را هدر روز بهتدر از روز قبدل انجدام دهدد و بدرای تحقدق ایدن بداور تدالش کندد)).
آننه که از تعریف فوق مستفاد می شود ،رابطه مسدتقیم و معندا دار بهدره وری و آمدوزش اسدت.
رابطه ای که صراحت ًا بده مدا مدی آموزدکده :آمدوزش بهتدر مسداوی بدا بهدره وری بیشدتر اسدت.
به طور کلی مطالعات و پژوهی های انجام شده نشان داده اسدت کده بدین بهدره وری و آمدوزش،
همبستگی مثبت و بسیار قوی وجود دارد .عالوه بر ایدن ،مطالعدات تطبیقدی کشدورهای مختلدف
جهان نشان می دهد که کشورهایی که نیروی آموزش دیدده بیشدتری در تخصدصهدای مختلدف
دارند ،از بهره وری و رشد باییی برخوردارند (گلدستین ،آروین.)1003 :
نقی آموزش نیروی انسانی بر بهره وری آموزش یکی ازپینیده ترین وادایف در اداره امدور هدر
سازمان و به ویژه در مدیریت نیروی انسانی است .پس از نظام جذش ،نظام بهسدازی و بکدارگیری
مناسب منابع انسانی قرار دارد ،در حقیقت آموزش از مهمترین اقدامات و برنامه های هر سدازمانی
بوده و نظام آموزشی تکمیل کننده نظام استخدامی به شمار مدی رود و باعدث توانمنددی نیدروی
انسانی موجود شده و موفقیت های آتی را تضمین می کندد .آمدوزش و بهسدازی باعدث بیدنی و
بصیرت عمیق تر دانی و معرفت بایترو توانایی و مهارت بیشتر انسان های شاغل در سازمان برای
اجرای واایف محول شده و درنتیجه موجب نیل به هدف های سازمانی با کارایی و اثربخشی بهتر
و بیشتر است .امروزکمتر سازمانی قادر است بدون آموزش کارکنان خود بهبود و توسدعه یابدد .در
روان شناسی یادگیری ،آموزش یکی از مهمترین فرآیندهای روانی است ،این فرایند به عنوان یک
عامل تغییر و تحول ،عامل نگرش و جهت گیری جدید و بسیار مؤثر می تواند اهمیت بسدزایی در
بهبود کیفیت عملکرد کارکنان یک سازمان و بازسازی روشها و شیوههای قابدل اعمدال در نظدام
اداری داشته باشد .مایکل لوبوف در کتاش خود درضرورت سرمایهگذاری در آمدوزش مدی نویسدد:
برای رشد و پیشرفت کارکنان سرمایع گذاری کنید .اگر افراد برای مشاغل و مسؤولیت های بایتر
49

بررسی تأثیر آموزش بهرهوری نیروی انسانی

آماده نشده باشند ،ترفیع از داخل سازمان فاجعه آفرین است .سازمان هدایی کده کارکندان وفدادار
دارند در تعلیم و تربیت آموزش و پیشرفت مستمر آنان سرمایه گذاری مدی کنندد .بددون تردیدد،
آموزش و رشد کارکنان گران قیمت است ،لکن اگر شما فکر می کنید کده آمدوزش گدران قیمدت
است ،هزینه نادانی را در نظر بگیرید ،دیر یا زود یک سازمان از طریق پرداخت حقوق هدای بدایتر
برای جذش کسانی که آموزش دیده اند یا از طریق صرف وقت برای کارکنانی که دارند ،هزینههای
آموزشی را می پردازند .همننین ،پیگورز و مایرز در زمینه نقی آموزش میگویند:
آموزش خوش ،نارضایتی شغلی و دوباره کاری را به مقدار زیداد کداهی داده و کارکندان رایداری
میدهد که با تمام ارفیت خود کار کنند ،یک چنین هدفهای مهمی تحقق نمی یابند ،مگر آنکه
تمام سلسله مراتب سازمان (از مدیر اجرایی تا کارکنان) به اهمیدت آمدوزش آگداه باشدند (ایدوان
سویچ ،جان)7991 :
بنابراین میتوان گفت یکی از عواملی که تاثیر بر بهره وری داشته و میتواند در بهبود آن نقدی
مهمی را ایفا کند آموزش نیروی انسانی است ،تکنیک های نو وطرح های جدید بهبود بهدره وری
نمی تواند بدون نیروی انسانی آموزش دیده در تمام سطوح سازمان به طور مؤثر ایجاد و یا به کدار
گرفته شود.
روش تحقیق
روش پژوهی از نظدر هددف کداربردی و از نظدر روش ،توصدیفی – تحلیلدی ،پیمایشدی از ندوع
همبستگی می باشد.
برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامهی اسدتاندارد اربداش سدرنجی ( )1388اسدتفاده گردیدده
است که با توجه به اینکه چندین بار در پژوهی های دیگر مانند رمزگویدان ( )1327بده کداربرده
شده و به رویت چند تن از اساتید محترم دانشگاهی رسیده ،روایی آن به تاییدد میرسدد و پایدایی
پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ بده اثبدات رسدیده اسدت .جامعده آمداری کارکندان
معاونت آماد و پشتیبانی ناجا می باشد و از شیوه نمونه گیری طبقه بندی شدده اسدتفاده گردیدده
است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد .نمونهی گزینشی با ضریب پایایی ،+0
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ضریب اطمینان  00درصد و واریانس جمعیت  09-09درصد (فرض بدایترین واریدانس جمعیدت
 09 – 09در صد (فرض بایترین حد واریانس جمعیت) برابر با  163نفر مشخص گردید.
اهداف تحقیق
هدف اصلی:
بررسی تاثیر آموزش بر بهره وری کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
اهداف فرعی:
 -1بررسی رابطه بین قابلیتهای فردی کارکنان و افزایی بهرهوری آنها
 -7بررسی رابطه بین قدرت خالقیت و نوآوری کارکنان و افزایی بهره وری آنها
 -3بررسی رابطه بین پرورش مهارتهای انسانی و ادراکی کارکنان و افزایی بهره وری آنها
 -4بررسی رابطه بین مشارکت افراد در تصمیم گیری و افزایی بهره وری آنها
 -0بررسی رابطه بین محرکهای مادی نظیر حقوق و دستمزد و مزایاو  ....کارکندان و افدزایی
بهرهوری آنها
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی :بین آموزش کارکنان و بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی:
فرضددیه  -1بددین قابلیتهددای فددردی و افددزایی بهددره وری آنهددا رابطدده معندداداری وجددود دارد..
فرضیه  -7بین قدرت خالقیت و نوع آوری و افزایی بهره وری آنها رابطده معنداداری وجدود دارد.
فرضیه  -3ب ین پرورش مهارتهای انسانی و ادارکی و افزایی بهره وری آنها رابطه معنداداری وجدود
دارد.
فرضیه  -4بین مشارکت افراد در تصمیم گیری و افزایی بهره وری رابطده معنداداری وجدود دارد.
فرضیه  -0بین محر

های مادی نظیر حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان و ....و افزایی بهره-

وری رابطه معناداری وجود دارد.
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یافته های پژوهی فرضدیه اصدلی :بدین آمدوزش کارکندان و بهدره وری نیدروی انسدانی رابطده
معناداری وجود دارد.
جدول شماره یک -نتایج رگرسیونی رابطه بین آموزش کارکنان و بهره وری نیروی انسانی
متغیر  R7 Rضریب  Bبتا خطای استاندرد P-value T
آموزش کارکنان 9/991 3/303 9/987 9/162 9/726 9/343 9/086

جدول شماره یک نشاندهنده ی نتایج حاصل از آزمون رگرسیونی رابطه بین آموزش کارکنان و
بهرهوری نیروی انسانی می باشد .بر اساس نتایج آزمدون ،همبسدتگی نسدبتاً قدوی ( )9/086بدین
آموزش کارکنان و بهره وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد مقدار  )9/343( R7نشان مدی دهدد
که متغیر آموزش کارکنان 34/3 ،درصد از تغییرات بهره وری نیروی انسانی را تبیین کرده اسدت.
با توجه به ضریب  Bبه دست آمده ( )9/726رابطه دومتغیر مثبت و مستقیم می باشدد مقددار T
برای متغیر آموزش کارکنان 3/303 ،می باشد و با توجه به  P-valueبه دسدت آمدده (،)9 /991
در سطح اطمینان  00درصد معنی دار می باشد .بنابراین فرضیه اصلی تایید می گردد.
فرضیه فرعی  ::1بین آموزش کارکنان و قابلیتهای فردی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره دو -نتایج رگرسیونی رابطه بین آموزش کارکنان و قابلیتهای فردی
متغیر  R7 Rضریب  Bبتا خطای استاندرد P-value T
آموزش کارکنان 9/999 4/662 9/940 9/380 9/778 9/101 9/380

جدول شماره دو نشاندهندهی نتایج حاصل از آزمون رگرسیونی رابطه بین آمدوزش کارکندان و
قابلیتهای فردی میباشد .بر اساس نتایج آزمدون ،همبسدتگی متوسدطی ( )9/380بدین آمدوزش
کارکنان و قابلیتهای فردی رابطه وجود دارد مقددار  )9/101( R7نشدان مدی دهدد کده متغیدر
آموزش کارکنان 10/1 ،درصد از تغییرات قابلیتهای فردی را تبیدین کدرده اسدت .بدا توجده بده
ضریب  Bبه دست آمده ( )9/778رابطه دومتغیر مثبت و مستقیم می باشد مقدار  Tبرای متغیدر
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آموزش کارکنان 4/662 ،می باشد و با توجه به  P-valueبده دسدت آمدده ( ،)9 /999در سدطح
اطمینان  00درصد معنی دار می باشد .بنابراین فرضیه فرعی  1تایید می گردد.
فرضیه فرعی  :7بین آموزش کارکنان و قدرت خالقیت و نوع آوری آنها رابطه معناداری وجدود
دارد.
جدول شماره سه-

نتایج رگرسیونی رابطه بین آموزش کارکنان و قدرت خالقیت و نوآوری کارکنان
متغیر  R7 Rضریب  Bبتا خطای استاندرد P-value T

آموزش کارکنان 9/918 7/387 9/940 9/380 9/101 9/914 9/179

جدول شماره سه نشاندهنده ی نتایج حاصل از آزمون رگرسیونی رابطه بین آموزش کارکندان و
قدرت خالقیت و نوآوری کارکنان می باشد .بر اساس نتایج آزمون ،همبسدتگی ضدعیفی ()9/179
بین آموزش کارکنان و قدرت خالقیت و نوآوری کارکنان وجدود دارد مقددار  )9/914( R7نشدان
می دهد که متغیر آموزش کارکنان 1/4 ،درصد از تغییرات قابلیتهای فردی را تبیین کرده اسدت.
با توجه به ضریب  Bبه دست آمده ( )9/101رابطه دومتغیر مثبت و مستقیم می باشدد مقددار T
برای متغیر آموزش کارکنان 7/387 ،می باشد و با توجه به  P-valueبه دسدت آمدده (،)9 /918
در سطح اطمینان  00درصد معنی دار می باشد .بنابراین فرضیه فرعی  7تایید می شود.
فرضیه فرعی  :3بین آمدوزش کارکندان و پدرورش مهدارتهدای انسدانی و ادارکدی آنهدا رابطده
معناداری وجود دارد.
جدول شماره چهار -نتایج رگرسیونی رابطه بین آموزش کارکنان و پرورش مهارتهای انسانی و ادارکی
متغیر  R7 Rضریب  Bبتا خطای استاندرد P-value T
آموزش کارکنان 9/999 6/071 9/940 9/339 9/313 9/190 9/339

جدول شماره چهار نشاندهنده ی نتایج حاصل از آزمون رگرسیونی رابطه بین آموزش کار کنان
و پرورش مهارتهای انسانی و ادارکدی مدی باشدد .بدر اسداس نتدایج آزمدون ،همبسدتگی ضدعیفی
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( )9/339بین آمدوزش کارکندان و پدرورش مهارتهدای انسدانی و ادارکدی وجدود دارد مقددار R7
( )9/190نشان می دهد که آموزش کارکنان 19/0 ،درصد از تغییرات پرورش مهارتهای انسدانی و
ادارکی را تبیین کرده است .با توجه به ضریب  Bبه دست آمده ( )9/313رابطه دومتغیر مثبدت و
مستقیم می باشد مقدار  Tبدست آمده ،برای  6/071می باشد و با توجه به  P-valueبده دسدت
آمده ( ،)9 /999در سطح اطمینان  00درصد معنی دار می باشد .بنابراین فرضیه فرعدی  3تاییدد
می گردد.
فرضیه فرعی  :4بین مشارکت افراد در تصمیم گیری و افزایی بهره وری رابطه معناداری وجود
دارد.
جدول شماره پنج -نتایج رگرسیونی رابطه بین مشارکت افراد در تصمیم گیری و افزایی بهره وری
متغیر  R7 Rضریب  Bبتا خطای استاندرد P-value T
آموزش کارکنان 9/999 0/407 9/943 9/768 9/770 9/927 9/768

جدول شماره پنج نشان دهنده ی نتایج حاصل از آزمون رگرسیونی رابطه بین مشارکت افراد در
تصمیم گیری و افزایی بهره وری می باشد .بر اساس نتایج آزمون ،همبسدتگی ضدعیفی ()9/768
بین مشارکت افراد در تصمیم گیری و افزایی بهره وری وجود دارد مقدار  )9/927( R7نشان می
دهد که متغیر مشارکت افراد در تصمیم گیری 2/7،درصد از تغییرات افزایی بهره وری را تبیدین
کرده است .با توجه به ضریب  Bبه دست آمده ( )9/730رابطده دومتغیدر مثبدت و مسدتقیم مدی
باشد مقدار  Tبدست آمده ( )0/407می باشد و با توجه به  P-valueبه دسدت آمدده (،)9 /999
در سطح اطمینان  00درصد معنی دار می باشد .بنابراین فرضیه فرعی  4تایید می شود.
فرضیه فرعی  :0بین محر

هدای مدادی نظیدر حقدوق و دسدتمزد و مزایدای کارکندان و  ....و

افزایی بهره وری رابطه معناداری وجود دارد.
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جدول شماره شی -نتایج رگرسیونی رابطه بین محرکهای مادی و افزایی بهرهوری
متغیر  R7 Rضریب  Bبتا خطای استاندرد P-value T
آموزش کارکنان 9/999 4/918 9/936 9/397 9/180 9/901 9/397

جدول شماره شی نشان دهنده ی نتایج حاصل از آزمون رگرسیونی رابطه بین محرکهای مادی
و افزایی بهره وری می باشد .بر اساس نتایج آزمون ،همبستگی ضعیفی ( )9/397بین محرکهدای
مادی و افزایی بهره وری وجود دارد مقدار  )9/901( R7نشان مدی دهدد کده متغیدر محرکهدای
مادی 2/7،درصد از تغییرات محرکهای مادی و افزایی بهره وری را تبیین کرده است .با توجه بده
ضریب  Bبه دست آمده ( )9/180رابطه دومتغیر مثبت و مستقیم می باشد مقدار  Tبدست آمده
( )4/918می باشد و با توجه به  P-valueبه دست آمده ( ،)9 /999در سطح اطمینان  00درصد
معنی دار می باشد .بنابراین فرضیه فرعی  0تایید می شود.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به تحقیقات داخلی و خارجی نقی و اهمیت آموزش چه در جامعه و چه در سازمانها بر
کسی پوشیده نیست نیروی آموزش دیده و ماهر نبم تپنده یک سازمان بوده و عامدل شکسدت و
یا پیروزی برنامه های یک سازمان تلقی می گدردد .بندابراین در اجدرای موفدق برنامده هدای یدک
سازمان نباید نقی آموزش نیروی انسانی را نادیده گرفت.
در این تحقیق همان گونه که در فرضیات فرعی پژوهی مشاهده می شود رابطه میدان آمدوزش
کارکنان با تمام مولفه های بهره وری مورد تایید قرار گرفت ،که در این مورد با توجه به ضریب B
بدست آمده ،آموزش بیشترین رابطه را با قابلیت های فردی ( )9/380و کمترین رابطه را با قدرت
خالقیت و نوآوری کارکنان ( )9/101داشته است.
مشابه نتیجه این بررسی ،ربیعی در پژوهشی که با عنوان تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت
بر کارآیی نیروی انسانی انجام داده که منتج به این شده ،آمدوزش کارکندان مدی تواندد در کسدب
تجربه و سود عملکرد افراد موثر باشد و همننین تضمین کننده بقاء و کمال در سازمان باشد.
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در پژوهشی که صالحی زاده ( )1320با عنوان نقی آموزش در افزایی بهره وری نیروی انسانی
انجام داده منتج به این شده که آشنایی با پیشرفت های فدن آوری و دسدتاوردهای علمدی ندوین،
همگامی و روز آمدکردن دانی و اطالعات علمی افراد در یک سدازمان ،در چدارچوش یدک برنامده
آموزشی مستمر و ارزیابی مرحله ای آن می تواند میزان بهدره وری نیدروی انسدانی را بده مدوازات
اجرای برنامه های توسعه ای و اهداف مرحله ای شرکت ،حفظ و حتی تقویت کند.
همننین در پژوهشی که فهیم نژاد ( )1320با عنوان نقی نیروی انسانی در افزایی بهدره وری،
یکی از مهمترین موانع موجود در رشد بهره وری نیدروی کدار را نداشدتن راهبردهدای سدازمانی و
برنامه های منظم آموزشی معرفی می کند .با توجده بده بررسدی بعمدل آمدده در معاوندت آمداد و
پشتیبانی ناجا در این تحقیق همانند سایر سازمانهای دیگر تاثیر مولفه های آموزش بر بهره وری
نیروی انسانی را تایید می نماید.
پس به طور قطع بهبود بهره وری عاملی نیست که با معجزه رخ دهد .باید برای رسیدن به بهدره
وری برنامه ریزی شده ،این فرصت به کارکنان داده شود تا بتوانند خالقیتها و استعدادهای خدود
را بروز دهند بلکه بتوانند در ادامه طرح ها و در راسدتای تحقدق اهدداف سدازمان هدا ،بدا مددیران
مشارکت داشته باشند .به نظر صاحب نظران برای رسیدن به این آرزو باید از هفت خوانی گذشت
که ساده ترین و موثرترین آن آموزش است.
به طور کلی قابلیت انجام یک کدار مولدد را مدی تدوان از طریدق آمدوزش و توسدعه و گسدترش
سیستماتیک شغل و برنامه ریزی شغل بای برد .کشورهایی مثدل سدوئیس و ژاپدن کده بدا کمبدود
منابعی مثل زمین ،انرژی و منابع معدنی مواجه هستند به خوبی دریافته اند کده مهمتدرین منبدع
رشد وتوسعه نیروی انسانی ،آموزش ،ارتقای انگیزه و بالندگی افراد جامعده اسدت و سدرمایه هدای
هنگفتی در امر آموزش می کنند ،زیرا معتقدند کده سدرمایه گدذاری در آمدوزش ،ندوعی سدرمایه
گذاری بلندمدت است .بنابراین یکی از اساسی ترین راههای حصول بده بهدره وری ملدی وارتقدای
سطح دانی و مهارتهای مدیران ،کارشناسان و نیروی انسدانی ،ازطریدق آمدوزش هدای علمدی و
کاربردی مداوم و مستمر است تا بتوان به سطح مطلوبی از بهره وری در جامعه دست یافت.
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پیشنهادها
با توجه به نتایج پژوهی می بایستی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا به منظور افدزایی بهدره وری
کارکنان:
 -1به آموزش کارکنان اهمیت ویژه ای داده و دراین رابطه به ارتقاء قابلیدت هدای فدردی کده
شامل شداخص هدایی مانندد :تدوان تخصصدی ،توانمنددی کارکندان ،پدذیرش مسدئولیت،
جلوگیری از فرسایی کارکنان ،ایجداد زمینده ی رشدد و پیشدرفت و ایجداد زمینده انجدام
مسئولیت های شغل می باشند توجه بیشتری نمایند.
 -7به بهبود روابط مدیران و کارکنان همننین کارکنان در محیط کار اهمیت دهد.
 -3به شرایط روانی کارکنان توجه بیشتری نماید.
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