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  نیروي انسانی وري بهره افزایش انسانی درمنابع مدیریت توسعه  تاثیر
  

  2مجتبی حیدري، 1پروانه گلرد
  تهران، ایران واحد تهران جنوب، ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده مدیریت، استادیار1
 گاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، تهران، ایراندانش ،دانشجوي کارشناسی ارشد2

10/11/95: پذیرش         16/8/95: دریافت  

  چکیده
ن مجموعه حوادث و تحوالتی مدیریت منابع انسانی و سازماندهی آن به شکل امروزي همه نتیجه تعامل میا

بارت است از ع  Human capitalسرمایه انسانی یا .در انگلستان آغاز شد  است که با وقوع انقالب صنعتی
یابد و او  هاي نیروي کار انعکاس می هاي فردي و اجتماعی که در توانایی ها، دانش، ویژگی موجودي شایستگی

 لذا .آیند می شمار به ها سازمان سرمایه مهمترین انسانی منابع .کندسازد تا ارزش اقتصادي ایجاد  را قادر می
 هر اساسی اهداف از وري بهره افزایش موانع از جلوگیري و انسانی منابع وري بهره افزایش براي تالش

، ساله صنعت و ورود به عصر جدید، عصر فرا صنعتی، عصر اطالعات 200تاریخ  .شود می محسوب سازمانی
سال اخیر افزایش بهره وري در  20تنها در . عصر فراملی و ارتباطات، نتیجه رشد و ارتقاء بهره وري است

برابر شده است که این افزایش معجزه آسا بطور عمده نتیجه بهبود در سیستمهاي  45جهان بیش از 
. ریتی سازمانها و سیاستهاي علمی تحقیقاتی و اقتصادي صحیح در کشورهاي پیشرفته صنعتی بوده استمدی

توسعه منابع انسانی مضمون جدیدي  .بیگمان رشد اقتصادي جوامع در گرو نرخ رشد بهره وري آنان است
ها با  عینیت سازمانامروزه رسمیت و . رسد است که عمر آن در ادبیات جهانی توسعه به بیش از دو دهه نمی

ها  شود و اهمیت دادن به منابع انسانی اساس و مجوز کار مدیریت سازمان ها شناخته می منابع انسانی آن
  . است

  
  مقدمه

موفقیـت یـا    .و هرگونه بهره گیـري از منـابع، افـراد سـازمان هسـتند     محور هر استراتژي و سیاست سازمانی 
  .شکست سازمان بستگی کامل به چگونگی جذب و نگهداري منابع انسانی دارد

وري مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت بـراي ارتقـاي سـطح زنـدگی، رفـاه       بهره
شـود همـواره    ی براي همه کشـورهاي جهـان محسـوب مـی    ها که هدفی اساس بیشتر، آرامش و آسایش انسان

  .مدنظر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد و دولتمردان بوده است

 یادداشت کوتاه 
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. وري وجـود دارد  تحقیقات جهانی نشان داده که ارتباط مستقیم بین رشد توسعه منابع انسانی و سـطح بهـره  
این تالش . برند فرسایی به سر می اقتها براي حفظ خویش در دنیاي متغیر کنونی در تالش ط امروزه سازمان

در بردارنده رشد و هماهنگی با تغییرات بازار، بهسازي کیفیت محصوالت و حفظ تعادل و توازن است، تحقـق  
این ساعی سازمان بستگی به استعداد و انرژي و عملکرد کارکنان دارد و منابع و نیروي انسانی به عنوان یـک  

تـوان بـه    بنابراین، ساز و کـاري کـه مـی   . شود رمایه عمده سازمان مطرح میمزیت رقابتی منحصر به فرد و س
وري و  پایـان و پایـدار در جهـت بهـره     آن به عنوان یک سرمایه بی وسیله آن به منابع انسانی اهمیت داد و از 

ی هـر  یکی از عوامل کارایی و اثربخش. پویایی سازمان بهره گرفت آموزش به منظور توسعه نیروي انسانی است
سازمان توسعه و ارتقاي سطح علمی منابع انسانی آن سازمان اسـت در حـالی کـه دقـت در رونـد انتخـاب و       

تواند به داشتن بهترین کارکنان و نیروي انسانی براي پیشبرد اهداف سازمان اطمینان  گزینش و استخدام می
در انجام وظایف کمک بسیار مـوثرتر  بخشد اما رشد دانش و مهارت کارکنان و در نتیجه ایجاد تغییر و تحول 

  .کند وري در سازمان می و کاراتر به بهبود بهره
  

  مفهوم توسعه منابع انسانی
توسعه منابع انسانی، فرآیند توسعه یا آزادسازي خبرگی انسانی از طریق توسـعه سـازمانی و آمـوزش افـراد و     

توسـعه منـابع انسـانی در    .توسعه به منظور بهبود عملکرد در سطوح سازمانی، فرآیندي فـردي گروهـی اسـت   
ن، توسعه منـابع انسـانی جـزء    امروزه در بسیاري از کشورهاي جها.سایه توسعه سازمانی نشو و نما یافته است

گردد و همه هم و غم آنها متوجه تدارك و مهیا شـدن مجموعـه    مهم والینفک استراتژي توسعه محسوب می
امکانات و شرایطی در قالب آموزش، بهداشت و درمان، دیگر خـدمات رفـاهی و اجتمـاعی و تنظـیم و ایجـاد      

ظ و مراقبت نگهداري و تحکیم موقعیت نیـروي کـار   هایی شده است که الزمه تجهیز، حف روابط و پیش زمینه
هـا، ایجـاد شـرایط و امکانـات مناسـب بـراي متبلـور شـدن          تجهیز این منابع به علوم و فنون و مهارت. است

هاي رقابتی، بهبود وضع اقتصـادي و   وري، حفظ مزیت هاي بالقوه، اگر محقق شود موجب افزایش بهره خالقیت
نیـروي کـار بـراي انسـانهاي سـازمانی        هـاي نـه چنـدان دور از واژه    در گذشته. شود ارتقاء کیفیت زندگی می

رود، چرا که کارکنـان مـاهر و تحصـیل     به جاي آن به کار می» منابع انسانی«اما امروزه واژه . شد استفاده می
خـدمت   کرده هستند که با تقدیم دانش تخصصی خود، دیگر منابع سازمان را به سوي تولید کـاال و یـا ارائـه   

هـا مـرتبط اسـت و     هـاي انسـانی در سـازمان    توسعه منابع انسانی با آموزش و توسعه فعالیت. کنند همسو می
منـد   کند تا شرایط فرهنگی خاصی ایجاد شود که در آن به کارکنان به پتانسـیل بـالقوه بـراي بهـره     کمک می

ود را بـه صـورت خیلـی نزدیـک بـا      شدن از افراد و سازمان دست یابد در این حالت توسعه منابع انسـانی خـ  
یابـد   توسعه منابع انسانی زمانی اهمیت ویژه مـی .بیند وري و توسعه سازمان در یک راستا و هماهنگ می بهره

وزارتخانه یا منطقه آموزشی یا دانشگاهی مستقر شود، در این دسته : هاي ستادي وسیعی چون که در سازمان
گاه در یک واحد مستقل بـه نـام    بع انسانی با توجه به حوزه عمل آنهاي ستادي، وظیفه توسعه منا از سازمان

بنـابراین، آمـوزش یـا    . گیـرد  مدیریت توسعه منابع انسانی و گاه تحت پوشش معاونت طرح و برنامه قرار مـی 
یکـی از راهکارهـاي مهـم توسـعه     . تر به نام مدیریت منابع انسانی است توسعه زیر مجموعه یک نظام گسترده
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ریزي استراتژیک و تغییر در نگرش و کیفیت زندگی شغلی کارکنان است که نهایتاً منجر  نسانی برنامهنیروي ا
بعضی اندیشمندان نظر دارند که در بحث توسعه منابع انسانی غیر ازآموزش کارکنان بـه  . شود وري می به بهره

شیابی کارکنان، ایجاد ارتباط موضوعاتی از قبیل جذب و گزینش نیروي انسانی، حقوق و دستمزد مناسب، ارز
و انگیزش کارکنان، رفاه کارکنان، بازنشستگی و موضوعاتی از این قبیل بایستی پرداخته شود و توسعه منـابع  

ها و اقداماتی که از طـرف سـازمان و مـدیریت در     ها، روش مجموعه سیستم: (اند انسانی را چنین تعریف کرده
ي، انگیزش، توسعه کیفی، ارزیابی عملکـرد، رضـایت شـغلی، بالنـدگی،     جهت بهبود و افزایش کارائی، بهره ور

خالقیت، تالش و به طور کلی رشد و شکوفایی سازمان و نیروي انسانی با توجه به اهداف سازمان و کارکنـان  
توسعه منابع انسانی رشد مداوم و پیوسته توسعه و بهبود ابعاد مختلف و همـه جانبـه   ). شوند به کار گرفته می

به عبارت دیگر، بحث توسعه منابع انسانی توسعه فرد در جمیع جهات از جمله توسـعه  . شود رد محسوب میف
  .فرد در زندگی کاري، زندگی اجتماعی، زندگی خصوصی و مسایل فرهنگی و معنوي است

  
  نقش مدیریت توسعه انسانی 

هاي مرتبط اسـت و   انسانی در سازمان هاي با توجه به این که توسعه منابع انسانی به آموزش و توسعه فعالیت
منـد شـدن از    کند تا شرایط فرهنگی خاصی ایجاد شود که در آن کارکنان به پتانسـیل بـراي بهـره    کمک می

وري  افراد و سازمان دست یابد در این حالت توسعه منابع انسانی خود را بـه صـورت خیلـی نزدیـک بـا بهـره      
هـاي تخصصـی و    امروز توسعه منابع انسانی تنها با آموزش. بیند وتوسعه سازمان در یک راستا و هماهنگ می

باید با یـک  . شود بلکه باید از طریق نظام آموزشی جامع به پرورش کارکنان سازمان پرداخت فنی حاصل نمی
دار مانند کشورهاي پیشرو دنیا در امر توسعه نیروي انسانی تالش شود تا شـاخص بـه    دار و جهت برنامه هدف

اي در هر سازمان برخوردار است افزایش یابد و با انتخـاب و اجـراي    نیروي انسانی که از جایگاه ویژه وري بهره
هـاي اقتصـادي و اسـتخدام     هاي متناسب مدیریت منـابع انسـانی و در نظـر گـرفتن یکـی از مـدل       استراتژي

ه متخصصین منابع انسـانی،  آموزش آنها در سازمان و استفاده از مشاور  هاي واجد شرایط منابع انسانی و گروه
وري منابع انسـانی فـراهم شـود یکـی از عـواملی کـه تـأثیر زیـادي بـر           امید است موجبات نیل به ارتقاء بهره

گذاري بلندمـدت   تواند در بهبود آن نقش مهمی را ایفا کند، آموزش است که نوعی سرمایه وري دارد و می بهره
وري وجـود دارد کـه    یمی بین آموزش نیروي انسـانی و بهـره  شود نه هزینه جاري و ارتباط مستق محسوب می

هـاي گروهـی    هـاي تخصصـی ـ رسـانه     کارگاه ها ـ میزگردهاـ جلسات ـ   همایش: ها از طریق آموزش در سازمان
تـرین   مدیر باید از یک استراتژي استفاده کند که با وضع ویژه کارکنان مناسب. گیرد صورت می …آموزشی و
وري، به تعیین علل پیدایش آنها نیاز دارند،  راي مؤثر بودن در ارزیابی و حل مسائل بهرهمدیران ب. شیوه است

وري رهنمودهایی علمی براي تحلیل وضع کاري به مدیران ارائه داده و چرائی وجود  براي همین مدیریت بهره
حقیق مورد نظـر ایـن   پیشنهاد آتی ت. کند مسائل،و استراتژیهاي مناسب براي حل مسائل کارکنان را بیان می

است که براي توسعه و پیشرفت سازمانها الزم است سازمانها از طریق آمـوزش، عملکـرد کارکنـان را تـا حـد      
لذا امکانات آموزش فردي و گروهی را فراهم کننـد از جملـه اهـداف مهـم آنـان تغییـر       . امکان افزایش دهند

ان باشـد  نگرش کارکنان نسبت به شغل و افزایش کیفیت زندگی کاري آ جملـه آخـر ایـن کـه اگـر مـا در       . ـن
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و توسـعه نیـروي انسـانی     اي براي آموزش العاده وري باشیم، الزم است اهمیت فوق حقیقت در پی ارتقاي بهره
  .قائل شویم

 
  وري تعریف بهره

وري به عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژي بهبود، مهمترین هـدف   دردنیاي پر رقابت کنونی، بهره
به . هاي جامعه را در برگیرد اي فعالیت تمامی بخش تواند همچون زنجیره دهد و می هر سازمانی را تشکیل می

و بهینه از منابع و امکانات گوناگون  طوري که رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده مؤثر
ایـن امـر سـبب شـده اسـت کـه در تمـامی کشـورها         . چون نیروي کار، سرمایه، مواد، انرژي و اطالعات است

بـه  ) اعـم از کـاال و خـدمات   (تر از مجمـوع عوامـل تولیـد     وري و استفاده صحیح و هر چه بهتر و مناسب بهره
این باور برسند که تداوم حیات هر جامعه بدون توجـه بـه موضـوع    اولویتی ملی تبدیل شود و همه جوامع به 

وري نقشـی بـه سـزا در     کشور ما از این قاعده مستثنی نیست و توجه به مقولـه بهـره  . وري ممکن نیست بهره
درصـد تعیـین    5وري نیروي کار در برنامه چهـارم توسـعه در حـدود     در این راستار رشد بهره.توسعه آن دارد
  .براي تحقق بخشیدن به آن، الزم است تا راهکارهاي الزم شناسایی شودشده است، که 

وري عبارت است از رابطه بین سـتاده   بهره: کند گونه تعریف می وري را این بهره )ILO(المللی کار  سازمان بین
ن تعریـف سـازما   …هاي به کار رفته مانند زمین، سـرمایه، نیـروي کـار و    حاصل از یک سیستم تولید با داده

وري یک فرهنگ است، یک نگرش عقالیـی بـه کـار و زنـدگی      وري؛ بهره از بهره )NIPO(وري ملی ایران  بهره
در بسیاري مـوارد  . ها براي دستیابی به زندگی بهتر و متعالی است تر کردن فعالیت است هدف آن هوشمندانه

ود لذا براي پرهیـز از اشـتباه، بایسـتی    ش وري، کارآیی و اثربخشی به طور نابجا به کار گرفته می هاي بهره واژه
این مفاهیم تعریف شود تا در جاي خود به کار گرفته شود کارایی عبـارت اسـت از نسـبت مقـدار کـاري کـه       

دهد که تا چه میـزان از تالشـهاي انجـام     اثربخشی نشان می. شود به مقدار کاري که باید انجام شود انجام می
با ادغـام  . شده است  به عبارت دیگر درجه میزان نیل به اهداف تعیین.تشده، نتایج مورد نظر حاصل شده اس

کارآمـد و  . وري اسـت  آید که حالت چهار همان بهـره  این دو مفهوم کارایی و اثربخشی چهار حالت بدست می
  .حالتی است که هم منابع درست مصرف شده و هم اهداف سازمان تحقق یافته است) وري بهره(اثربخش 

  
  وري هاهمیت بهر

وري موضوعی است که از ابعاد مختلف به آن نگریسته شده و هر روز کاربرد و اهمیت آن بـیش از پـیش    بهره
رود که هم در کتب اقتصاد و هـم   وري موضوع مشترکی در اقتصاد و مدیریت به شمار می بهره. شود روشن می

و نامحدود بـودن نیازهـاي انسـانی،     با توجه به محدودیت منابع. دهند مدیریتی فصلی را به آن اختصاص می
وري نـه یـک انتخـاب بلکـه یـک       رحمانه در اقتصاد جهانی، بهبـود بهـره   افزایش جمعیت و رقابت شدید و بی

  .ضرورت است
کوشش بـراي  . وري آنها نهفته است بی گمان رشد و توسعه اقتصادي امروزه جوامع مختلف، در نرخ رشد بهره

براي رسیدن به فرداي بهتـر  . براي زندگی و رفاه بهتر براي افراد و جامعه استوري، کوشش  افزایش نرخ بهره
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آمیز امروز کشورهایی برنده خواهند بـود کـه    در دنیاي رقابت. وري را به طور مستمر دنبال کرد باید رشد بهره
بتواند فکر کـردن،  بینشی که . وري را در مدیران و کارکنان خود ایجاد کنند بتوانند دانش، بینش و رفتار بهره

اي کـه   با توجـه بـه وجـود مشـکالت عدیـده     . اندیشیدن، آفریدن، نوآوري و خالقیت را در سازمانها خلق کند
اقتصاد ایران در آستانه هزاره سوم میالدي با آن روبرو است از جمله اقتصاد تک محصولی، ساختار نامناسـب  

وري  اهمیت توجه به بهره …گذاري و ودن میزان سرمایهکاري، پائین ب نظام اقتصادي و اداري، افزایش نرخ بی
وري سازمان و جامعه به باور و احسـاس   توسعه بهره. کند وري را بیش از پیش روشن می و اشاعه فرهنگ بهره

  .وري را از خود و خانواده خود شروع کنیم من و شما بستگی دارد که باید بهره
اهمیـت و ارزش ایـن   . و نتایج مفیدي که دارد، بسیار زیاد شده اسـت وري، به دلیل آثار  امروزه، توجه به بهره

گـر سـاخته    هاي خاص خود، جلـوه  موضوع به حدي است که خود را به عنوان یک فرهنگ، با ارزشها و بینش
ــاً تمــامی کشــورهاي توســعه . اســت ــه و برخــی از کشــورهاي در حــال توســعه   در حــال حاضــر، تقریب یافت

اي و حتـی واحـدهاي    وري در سـطح ملـی، بخشـی، منطقـه     راي بهبود و ارتقاء بهرهگذاریهاي زیادي ب سرمایه
وري وجود دارد که مسـئولیت تحقیـق و    در اکثر این کشورها، سازمان یا مرکز ملی بهره. اند کوچک انجام داده

مینـه و بـه   ها و سمینارهایی در این ز هاي آموزشی، کنفرانس وري، مشاوره با دیگران، تشکیل دوره توسعه بهره
  .وري در بین تمام اقشار جامعه را بر عهده دارد طور خالصه ترویج فرهنگ بهره

  
  وري عوامل مؤثر بر افزایش بهره

وري، عامـل یـا    براي افـزایش بهـره  . وري انجام بهتر کارها نیست بلکه انجام کارهاي درست است افزایش بهره
بنـابراین ابتـدا   . ري معلول ترکیبی از عوامل گوناگون استو ارتقاء بهره. توان ارائه کرد علت به خصوص را نمی

هـاي بهبـود    وري در سازمانها شناخته شود و پس از مشخص شدن علل، برنامـه  بایستی علل پایین بودن بهره
هـا،   وري طراحی شوند که شامل تغییر در روشهاي انگیزش کارکنان و بهبـود شـرایط کـار، بهبـود نظـام      بهره

  .ها، تکنولوژي و غیره است شها، رو دستورالعمل
  

  هاي بهبود بهره وري راه
هاي  راه. قبل از بهبود بهره وري باید وضع موجود سازمان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد

در بیشتر مواقع ، بیماري سازمان در . گوناگونی براي تشخیص و درمان بیماریهاي یک سازمان وجود دارد 
تشخیص نارسایی هاي سازمان در قلمرو . افزار، نرم افزار و نیروي انسانی وجود دارد هر سه قلمرو سخت 

تشخیص نقاط ضعف درد و حوزه نرم افزار و نیروي . سخت افزار به مراتب آسانتر از دو قلمرو دیگر است 
ی هاي دقیق در برخی از سازمانها از گردش کار نامناسب شکایت می شود اما در بررس. انسانی دشوارتر است 

گردش . نتیجه رسید که ناآگاهی کارکنان از جزئیات نظام گردش کار، مسأله واقعی است  آن تر می توان به
در حالی که ناآشنایی کارکنان نارسایی در حوزه نیروي انسانی . کار نامناسب بیماري در حوزه نرم افزار است 

سوي مدیریت یک سازمان ، کارکنان شاغل، افرادي براي نمونه از . است ، عکس این موضوع نیز رخ می دهد 
به همین دلیل مدیریت به دنبال راهها و تکنیک هایی می رود که انیزه . بی عالقه به کار ارزیابی می شوند 
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     این کار با پرداختهاي تشویقی ، قدردانی کتبی و یا گردش شغل صورت. کارکنان خود را افزایش دهد 
بررسی دقیق تر می توان دریافت ، گردش کار نامناسب و قوانین زائد و دست و  در صورتی که در. می گیرد

   . پاگیر است که تمام توان نیروي کار را هدر  می دهد
  

  وري گیري بهره اندازه
وري بـه   بهـره . وري، هر افزایش است در برونداد که بر اثر افزایش یک واحد در درونداد ایجاد شده اسـت  بهره

عنوان نسبت ارزش نتایج و محصوالت، به ارزش تمامی منابع صرف شده بـراي تولیـد آنهـا در    صورت کلی به 
هـا را بـا ارزش برونـداد     توانیم ارزش داده وري می براساس این تعریف، ما براي ارزیابی بهره. شود نظر گفته می
هـا   میزان دسترسی بـه داده هاي سازمانی و  گیري بستگی به ویژگی درستی این ارزیابی و اندازه. مقایسه کنیم

اولـی روشـن اسـت؛ انتخـاب     . آید کـه بایـد بـه آنهـا توجـه کنـیم       به این ترتیب دو مشکل به وجود می. دارد
دوم، تنوع عوامل درونداد و برونـداد، کـه   . دهد وري متفاوتی را نشان می دروندادها و بروندادهاي مختلف، بهره

وقتـی مـا تعـدادي از آمـوزش     : بـراي مثـال  .بـه دنبـال دارد   بیشتر آنها کیفی هستند، مشکل سنجش آنهـا را 
دهیم بسیار دشوار اسـت کـه مشـخص کنـیم میـزان تـأثیر        گیرندگان در یک شرکت را مورد ارزیابی قرار می

توانیم دقیق بگوییم که چه عـاملی تحـت    یعنی نمی. آموزش این افراد بر کیفیت محصوالت تا چه اندازه است
ته است و باعث تغییر در کیفیت محصـوالت شـده اسـت؟ برخـی از عوامـل احتمـالی       تأثیر آموزش تغییر یاف

شـاید همـه ایـن    . ارزیابی مدیر، رضایت شغلی، خروج از خدمت، انگیزش غیبـت، ترفیـع، حقـوق   : عبارتند از
  ).Aspin,2012:3(عوامل موثر بوده باشند 

ساسـی تـرین محـرك رسـیدن بـه نتـایج       هاي کسب و کار است، زیـرا ا   بهره وري، دغدغه بسیار مهم سازمان
هـر چنـد کـه بهـره وري     . رضایت بخش و کسب مزیت رقابتی قابل مالحظه، نسبت به رقبا به شمار مـی رود 

               اول، سـنجش  :هـا محسـوب نمـی شـود     بسیار مطلوب است اما به دو دلیل مبحـث سـاده اي بـراي سـازمان    
ر بوده، هدفها به گونه دقیـق بیـان شـده باشـند،     پذیر است که شرایط از ثبات برخوردا بهره وري زمانی امکان

ــدفها   ــره هـ ــد     زنجیـ ــري باشـ ــدازه گیـ ــل انـ ــادگی قابـ ــه سـ ــی بـ ــوده، خروجـ ــخص بـ ــایل مشـ   . وسـ
شرکت هایی که محصوالتی را در مقیاسی وسیع تولید می کنند، می دانند که بهـره وري غالبـاً عمـده تـرین     

اگرچه زمـانی کـه   . ایت بخشی را به دنبال دارد، استموضوع براي دستیابی به کارایی، که نتایج اقتصادي رض
و بیشتر ناملموس بوده، مناسب تحقق نیازهاي مشـتري خـاص    )وابسته به هم(کاالها و خدمات در هم تنیده 

دوم، مشـخص نیسـت   . شود تر تبدیل می باشند، در آن حال بهره وري در واژگان کالسیک، به مبحثی پیچیده
قق می سازد؟ از منظر مدیریتی و اقتصادي، بهره وري به طـور عمـوم کـارکرد    که چه چیزي بهره وري را مح

بـه  : وري منجر مـی شـود   هر متغیر به صورت مجزا به بهره. فناوري، نیروي انسانی و سازمان: سه متغیر است
، روز بودن، تجهیزات مدرن، سرمایه انسانی حرفه اي و ماهر، هماهنگی کافی و منسجم، هر یک از این مـوارد 

  ).,2011Greve and Benassi(می تواند منبع تغییر تدریجی یا بنیادي در بهره وري باشد 
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  نتیجه گیري
، افزایش بهبود بهره وري در آن زمان تابع و نتیجه کارآیی مدیریت است که با مدیریت خوب مترادف است

در واقع ایجاد شرایط مناسب براي سطح  ،بهره وري و حفظ رشد آن هدف و مسئولیت اصلی مدیریت است
، بنابراین فرآیند تغییر است، بهبود  بهره وري یک در عین حال .کارکرد باالتر، اساس مدیریت بهره وري است

، تحرك و این امر به مفهوم ایجاد انگیزه .برقرار گردد براي افزایش بهره وري الزم است که مدیریت تغییر
تغییر است و مهم است که مقیاس و سرعت تغییر را در تمام عناصر سازمان که شامل افراد و ساختار نیروي 

را که براي  تغییرات مزبور، طرز نگرشهاي مثبت و فرهنگ سازمانی .یمطرح ریزي و هماهنگ کن انسانی است
  . بهبود بهره وري و نیز  تغییر تکنولوژي مناسب خواهد بود بوجود می آورد
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