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هاي  هاي حین کار و سودآوري بنگاه ارزیابی ارتباط بین هزینه آموزش
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 چکیده

درکشورها مورد توجه جدي امروزه نگاه به آموزش به عنوان یکی از شاخص هاي رشد و توسعه 
انجام فعالیت هاي آموزش درحین کار به همراه انتخاب درست و بجاي محتواي آنها از .قرارگرفته است

باتوجه به رقابت .جنبه هاي مختلف می تواند فوایدي دوجانبه براي کارمند وکارفرما به همراه داشته باشد
 بیشتر توانمندي ها، این موضوع در شرکت روز افزون شرکت ها و احساس ضرورت جهت ارتقاي هرچه

دربسیاري از مدلهاي رشد و تعالی .هاي تجاري و تولیدي روز به روز جایگاه ارزشمند تري می یابد
سازمانی شاخص آموزش به عنوان یکی از پارامترهاي مهم مورد توجه ارزیابان و بررسی کنندگان 

ه تاثیرات فراوان آن درخروجی هاي مهم شرکت اهمیت این موضوع از آنجایی است ک.قرارگرفته است
 براساس اطالعات اخذشده 1394دراین مقاله شرکت هاي برگزیده استان کرمان درسال .اثبات شده است

مورد بررسی قرارگرفتند و ارتباط بین هزینه هایی که درامر آموزش داشتند و 1393مربوط به سال 
نتایج تحقیق نشان می دهد بین هزینه هاي . ل قرارگرفتسودناخالص قبل ازکسرمالیات آنها مورد تحلی

 .دار وجود دارد ازکسرمالیات شرکت ها رابطه معناآموزش و سودناخالص قبل
  :واژه هاي کلیدي

  واحد تولیدي هزینه، ،آموزش حین کار، سود آوري

                                                           
  Amirzadeh@ut.ac.ir)  نویسنده مسئول(دانشجوي دکتري مدیریت تولید وعملیات دانشگاه تهران -١
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  مقدمه
امروزه آموزش و بهسازي منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژي هاي اصلی 

حیات سازمان ها تا . شرایط تغییر قلمداد می شود مان ها براي سازگاري مثبت باساز
حدود زیادي به دانش و مهارت هاي مختلف کارکنان بستگی دارد هر چه این زمینه ها 

سام (به موقع و بهتر باشد قابلیت سازگاري سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود 
 ري ازسازمانها وشرکت ها بعنوان یکی ازمقوالت مهم وامر آموزش در بسیا). 13خانیان، 

تحقیقات بسیار زیادي درخصوص اهمیت آموزش و یادگیري به .مورد توجه می باشد
همچنین ازآموزش  .انجام رسیده است و هرکدام ازدریچه اي به این موضوع پرداخته اند

می شود و میزان به عنوان یکی از شاخصه هاي اصلی دررشد وتوسعه کشورها نام برده 
 آموزش و بهسازي منابع توسعه یافتگی درقبال میزان توسعه آموزش سنجیده می شود

انسانی، نوعی سرمایه گذاري مفید و یک عامل کلیدي در توسعه محسوب می شود که 
اگر به درستی و شایستگی برنامه ریزي و اجرا شود، می تواند بازده اقتصادي قابل 

 نتایج پژوهشها نشان می دهند که توجه به آموزش و بهسازي .مالحظه اي داشته باشد
 پس از 2004، در سال براي مثال.وري را به دنبال دارد نیروي انسانی افزایش بهره 

ر سنجش اثر بخشی دوره هاي آموزشی در شرکت موتورال مشخص شد که هر دال
 بررسی دیگر در. ست  دالر بازده به همراه داشته ا33، سرمایه گذاري در آموزش کارکنان

   افزایش مناسب .  گویاي آن است که بسیاري از سازمانهاي امریکایی2006سال 
 درصد رشد نسبت به سال گذشته گزارش کرده 7بودجه هاي آموزشی خود را با میانگین 

آنها . کنند  دالرصرف آموزش هر کارآموز در سال می1273اند که حدود  و بیان کرده
 بیلیارد دالر در این سال صرف آموزش و بهسازي نیروهاي انسانی 55,8مبلغی بالغ بر 

        شاید بتوان گفت یکی از). 2006،21عیدي به نقل از نشریه آموزش(اند خود کرده
اي ترین شاخص هاي موفقیت درسازمانها و شرکت هاي تجاري و  ترین و ریشه اي پایه

 آموزش به عنوان یک عامل اکثر تحقیقات در .غیرتجاري امر آموزش می باشد
اهداف نهایی  نظرگرفته می شود و تاثیرات مستقیم آن بر پایه اي در غیرمستقیم در

  .شرکت کمتر مورد بررسی قرارگرفته است سازمان و
 یکی ازدغدغه هایی که دربعضی ازمجموعه هاي اقتصادي وجود دارد نگرانی از

اقتصادي  ها و واحدهاي تولیدي، کتصاحبان شر .مورد است هاي کم اثر و بیهزینه کرد
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مواردي بعضی  چه بیشتر سعی می کنند تا هزینه هاي خود را کنترل کنند و در هر
باتوجه به اینکه امر آموزش درنگاه اکثر صاحبان صنایع .عملیات را حذف و یا تعدیل کنند

و شرکت هاي صنعتی یک موضوع مهم تلقی می شود و تقریبا تمامی آنها هرچند کم 
رنگ و ناچیز،اما به آن می پردازند و آن را مورد توجه قرار می دهند ولی به هرحال این 
دیدگاه وجود ندارد که آموزش نهایتا چقدر در سودآوري مالی انها دردراز مدت تاثیرگذار 

کنند و  هایی که صرف آموزش می اي بین هزینه است و به عبارت دیگر چه رابطه
مچنین به عنوان یک سئوال دیگر می خواهیم بررسی کنیم آوري آنها وجود دارد؟هسود

که شرکت هایی که هزینه هاي تحقیق و توسعه دارند و آنهایی که ندارند چه اختالفی 
  هزینه هاي آموزششان وجود دارد؟ در

تحقیق حاضر بدنبال کشف این رابطه است و سعی بران است تا این رابطه مورد 
  ودرصورت وجود  مقدار آن به دست آیدبررسی و تحلیل کمی قرارگرفته 

ضرورت این تحقیق ازآنجایی درك می شود که شرکت هاي تولیدي استان کرمان 
که به نحوي زیر مجموعه سازمان صنعت،معدن وتجارت می باشند از نتایج این تحقیق 

این تحقیق دردستورکار معاونت امورصنایع سازمان قراردارد و .می توانند بهره مند شوند
تیجه این کار به صورت جدي به واحدها ابالغ خواهد شد و آنها درجریان نتایج حاصل ن
بی شک درصورت وجود رابطه معنا دار بین هزینه هاي .این تحقیق قرارخواهند گرفت از

مسیر  آموزش و سود آوري شرکت ها واعالم آن به شرکت هاي تولیدي می توان در
کت به سمت توسعه آموزش و ارتقاي جایگاه ارتقاي اعتماد به نفس شرکت درجهت حر

  .این مبحث درصنعت امیدورا شد
، جوهره اصلی آن در  گفتارائه دهیم باید حین کار آموزش ی از بخواهیم تعریفاگر

همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزایش کارایی کارکنان و ایجاد سازش با محیط 
دمت چیزي نیست جز تالش هایی که در آموزش ضمن خ. و در نتیجه، افزایش خدمات

جهت ارتقاي دانش و آگاهی و مهارت هاي فنی، حرفه اي و شغلی و نیز استقرار رفتار 
سسه یا سازمان صورت می گیرد و آنان را براي انجام بهینه ؤمطلوب در کارکنان یک م

 ي،دردنیاي آشفته امروز). 1381چایچی،(کند  هاي شغلی آماده می لیتؤووظایف و مس
اهداف سازمانی وابسته به قابلیت کارمندان جهت اجرا و وفق دادن با محیط درحال 

  .تغییراست
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آموزش منابع انسانی می تواند باعث افزایش اثربخشی وکارایی انفرادي و جمعی 
همچنین این امر می تواند درجهت ارتقاي اثربخشی فعالیت ها مثمر ثمر واقع .افراد شود

 اساس تعدادي پژوهشها ادعا شده که پنج درصد افزایش در بر )2012خلیلی،( .گردد
بهره وري خواهد  آموزشهاي بخش ها و واحدهاي کاري باعث افزایش چهار درصدي در

براین اساس یک فراخوان به کارمندان جهت افزایش تقاضایشان به . )2000دیردن،( شد
    این شامل تمامی  و ،تمامی زمینه هاي کاریشان وجود دارد منظور ارتقاي مهارت در

 رده هاي کاري از مدیران ارشد گرفته تا کارمندانی می شود که مشغول کارهاي روزانه و
دولت انگلیس تحقیقاتی را طرح ریزي کرده تا . )2007ال اس سی،( تکراري هستند

مهارت را با بهره وري به وسیله  رابطه بین سرمایه گذاریهاي مربوط به مبحث آموزش و
ند و مربوط به حوزه ري شاخص هایی که مدیران ارشد معموال باآنها آشنا نیستبرقرا

علی رغم جذابیت هاي تئوریکال و . )2008ابدل وهاب،( بدست آوردکاریشان نیست، 
حسی درخصوص سرمایه گذاري درمبحث آموزش ومهارت ،شواهد کمی وجود دارد که 

 آوري می شود بهره وري و سودقاينشان می دهد این چنین سرمایه گذاریهایی باعث ارت
ارزیابی آموزش به منظور تهیه اولویت هاي دوره هاي آموزشی ). 2005 هسکل، کالیندو،(

بین آموزش و  اغلب یک رابطه مستقیم. آینده درشرکت ها یک امر ضروري است
 فلیت وود،(علی رغم قلت این چنین شواهدي، درمجموع .عملکرد شرکت وجود دارد

 تحت فشار بیشتري به 1؛ براساس موارد مذکور باید واحد منابع انسانی)2006 هسکت،
این دپارتمان بایستی به خوبی جهت .منظور افزایش دوره هاي مفید آموزشی قرارگیرد

 این امر مهم هزینه کند و به صورت غیرمستقیم از عملکرد کسب وکار حمایت نماید
اغلب ادعا کرده اند که آموزش باعث ساز  کارفرمایان حوزه ساخت و ).2005 وال وود،(

سیتی اند ( ایجاد جنبه هایی مثبت از اثربخشی و سود آوري درکارهایشان شده است
 در کسب وکارهایی را مورد مطالعه قرارداد، ادعا نمود 2به طور مشابه کاش ).2006گاید،

 ،ها آموزش باعث کاهش زمان بازگشت سرمایه که در مورد حدود نیمی از این شرکت
 با افزایش بهره وري حدود سه چهارم این شرکت ها در. افزایش حاشیه سود شده بود

 هاي خدمات، تولید و مالی بود شاخه ها در کاري این شرکت حوزه ؛روبرو بودند

                                                           
1-Human Resource 
2-Cosh 
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انجام شد، وجود رابطه بین  1تحقیقی دیگر که توسط گست همچنین در ).2003کاش،(
  .)2003گست،( ي مورد تأیید قرارگرفتفعالیت هاي آموزشی و بهره وري و سودآور

کنند که در آن سرمایه واقعی سازمانها دانایی  اي را تجربه می مدیران امروزي، دوره
زونی در عصرما، دیگر سازمانها به انبوهی تولید، ذخایر مالی و ف. و هوشمندي است

د و دانش آنها ، بلکه بالندگی سازمانها در گرو سرمایه هوشمننیروي انسانی خود نمی بالند
 کار دستی جاي خود را به کار ، پیتر دراکر، اندیشمند مدیریتۀامروزه، به گفت. است

 در چنین شرایطی نمی توان .اند نشسته دانشی داده است و دانشگران به جاي کارگران
آنکه براي سرمایه هوشمندي و دانشی سازمان ارزشی باال قائل شد و در   مگر،موفق بود

به دیگر بیان، منابع انسانی که به اندازه  .دیم آن در سازمان اهتمام ورزیتوسعه و تحک
 ، فهم سیستمی)دانش چگونه؟(، مهارتهاي پیشرفته)دانش چه؟(کافی از دانش شناختی

صر دانش و خالقیت خود انگیخته در راستاي رویارویی با چالشها و موانع ع) دانش چرا؟(
، ماندگاري و توسعه لفه سازمانی در سازگاريؤ؛ مهمترین مو دانایی برخوردار هستند

در حقیقت پیام رسا و . بنگاههاي اقتصادي با توجه به تغییرات اقتصاد جهانی هستند
، پیام تولید، انتقال، هاي اقتصادي ین جهانی براي بنگاهصریح این تغییرات و شرایط نو

مدیریت : اثربخشی، مانندکاربرد و ذخیره دانش و مهارت از راه رویکردها و مکانیزم هاي 
 پاکدل،(دانش، سازمانهاي یادگیرنده و خاصه آموزش و بهسازي منابع انسانی است 

 عملکرد را مسألۀگیري درباره برگزاري هر دوره آموزشی بایستی  از تصمیم پیش). 1383
 بهترین راهکار براي کاهش ،مورد بررسی قرار داد و دقیقا روشن ساخت که آیا آموزش

است یا خیر؟ حقیقت آن ) وضعیت موجود و مطلوب(ه وجود آمده در عملکرد شکاف ب
 نوشداروي تمامی مشکالت ،کنند که آموزش است که گاهی برخی از مدیران تصور می

کنند تا  سازمانی بوده، از راه فرستادن کارکنان به دوره هاي آموزشی تالش می
 اي جز از بین بردن اعتماد به این اقدام نتیجه. هاي عملکردي را کاهش دهند فاصله
بنابراین در . ها، ندارد هاي کالن براي سازمان هاي آموزشی و نیز صرف هزینه فعالیت

تحلیلی که پیش از اقدام براي آموزش انجام می دهیم باید مشخص کنیم که شکاف 
 تشخیص دادیم این شکاف  کهعملکردي موجود به چه عواملی بر می گردد؟ و درصورتی

  .ر ضعف توانمندي کارکنان است، باید به طراحی فعالیت هاي آموزشی بپردازیمبر اث
                                                           

1-Guest 
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تعیین نیازهاي آموزشی، نقطه آغاز هر گونه فعالیت آموزشی است که نقش و تأثیر 
گیري در  فراوانی در اثربخشی و نیز فراهم آوردن مبنایی براي ارزیابی و تصمیم

آموزش و بهسازي نیروي انسانی هیچ  در فرایند  .هاي مختلف آموزشی دارد زمینه
نیازسنجی به یک فرایند . اي مهمتر از انجام نیازسنجی آموزشی دقیق وجود ندارد  وظیفه

یا جریان، اشاره دارد که نتیجه آن عبارت است از مجموعه اي از نیازها که بر اساس 
اسی صورت اولویت تنظیم شده اند و باید براي کاهش یا برطرف کردن آنها اقدامات اس

 .)1381فتحی واجارگاه، (پذیرد 
ریزي آموزشی در سازمانهاي امروزي از جایگاه ویژه اي برخوردار شده است  برنامه

و این به خاطر آن است که با برنامه هاي مدون آموزشی می توان یادگیري را در سازمان 
نیازها و هدفهاي در این مرحله کارشناسان آموزش سازمان، بعد از شناسایی  .نهادینه کرد

به طور  .مورد انتظار، منابع مورد نیاز براي تحقق هدفهاي برنامه را مشخص می کنند
 انسانی و منابع می توان به دو دسته منابع معمول منابع مورد نیاز برنامه هاي آموزشی را

استادان، استادکارها، : منابع انسانی، شامل نیروهاي آموزشی مانند. مادي، تقسیم کرد
  :منابع مادي را نیز می توان در دو گروه. ربیان و کادر اجرایی می باشدم

، رایانه و ، آزمایشگاه، کارگاه، کتاب، جزوه فیزیکی مثل کالس درس امکانات -الف
  اینترنت

 )1385، سلطانی(بندي کرد  تقسیماي،  هاي جاري و سرمایه  منابع مالی شامل هزینه-ب
 

  
  ابزار و روش 

 هر. توصیفی با روش همبستگی می باشد حاظ هدف کاربردياین پژوهش ازل
 دسته 3 به هدف، اساس بر توان می را علمی تحقیقات. است هدفی داراي علمی تحقیق
    مجموعه شامل توصیفی تحقیق. توسعه و تحقیق و کاربردي بنیادي،: کرد تقسیم
 .است بررسی مورد هاي پدیده یا شرایط کردن توصیف آنها هدف که است هایی روش
 به دادن یاري یا موجود شرایط بیشتر شناخت براي فقط تواند می توصیفی تحقیق اجراي
باتوجه به مقادیر کمی دریافت شده از ) 83سرمد وهمکاران،( باشد گیري تصمیم فرایند

شرکت ها درخصوص میزان هزینه هاي آموزش و همچنین ارقام مالی مربوط به سود 
لیات ،همبستگی بین درصد هزینه آموزش حین کار نسبت به عملیاتی قبل از کسر ما
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همبستگی بین  spss20سود عملیاتی شرکت مد نظر قرار گرفته است و با نرم افزار 
جامعه آماري عبارت است از کلیه عناصر . این اطالعات مورد ارزیابی و آزمون قرارگرفت

  و.ند صفت مشترك باشندو افرادي که در یک مقیاس جغرافیایی معین، داراي یک یا چ
 بزرگتر ۀنمونه عبارت است از مجموعه اي از نشانه ها که از یک بخش، گروه یا جامع

به نحوي که این مجموعه، معرف ویژگی هاي آن بخش، گروه یا . انتخاب می شود
   .)83حافظ نیا،( جامعه بزرگتر باشد

نمونه  می باشند؛ مورد 31جامعه آماري واحدهاي برگزیده تولیدي استان کرمان 
آماري به دلیل محدود بودن تعداد واحدها برابر با تعداد جامعه آماري درنظر گرفته شده 

  . استفاده شداسمیرنوف-کولموگروفجهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون .است
 آزمون از ها، داده توزیع چولگی یا و کشیدگی بودن نرمال یا عادي بررسی از پس

 بودن نرمال از تا شود می استفاده  اسمیرنوف-کولموگروف آزمون یا  ویلک-شاپیرو
  .گردد حاصل اطمینان ها داده

 نرمال ها داده توزیع اینکه بر مبتنی صفر فرض ما ها داده بودن نرمال بررسی هنگام
 مساوي بزرگتر آزمون آماره اگر بنابراین. کنیم می تست% 5 خطاي سطح در را است
 نرمال داده اینکه بر مبتنی صفر فرض رد براي دلیلی صورت این در آید، بدست 0,05
  . بود خواهد نرمال ها داده توزیع دیگر عبارت به. داشت نخواهد وجود است،

انجام این آزمون مقدار آماره طبق جدول زیر براي هزینه هاي آموزش و سود  با
داده ها مورد تایید  به دست آمد ،بنابراین  فرضیه نرمال بودن 0,05آوري باالتر از 

قرارگرفت و می توان ازآزمون هاي پارامتریک جهت فرضیه هاي مربوط به داده هاي 
  .آموزش استفاده کرد

  آزمون کولموگروف اسمیرنف براي بررسی داده ها) : 1(جدول

  انحراف  میانگین  تعداد  
  معیار

  آزمون کولموگروف
  داريامعن  اسمیرنف

  0,118  1,190  216,56  157,6538  31  آموزش
  0,08  2,105  66119,64  31000,9310  31  سود آوري

  

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

 1395 بهار  –36  شماره–  بهره وريمدیریت

 

72

 1393اطالعات سال  افق زمانی این پژوهش به صورت مقطعی مبتنی بر نظر از
ابزارگردآوري داده ها ازطریق کسب اطالعات واقعی این شرکت ها  انجام شده است؛

 کمی درآن بوسیله پرسشنامه بوده است که ارقام مالی مربوط به شاخص ها به صورت
پایایی  باتوجه به دریافت اطالعات کامال کمی و قطعی روایی و .وارد شده است

این تحقیق مد نظر نبوده و اطمینان از توانایی اندازه گیري پارامترهاي  پرسشنامه در
  .داده ها وجود دارد همچنین پایا بودن این اطالعات و مدنظر و

   

  فرضیه هاي پژوهش
  . هزینه هاي آموزش وسودآوري شرکت رابطه معنادار وجود داردبین: فرضیه اول بررسی

ن هزینه هاي آموزش حین داري بیحلیل ها درخصوص بررسی رابطه معنانتایج ت
دار بین  انجام گردید وجود رابطه معناSPSS20آوري شرکت ها که درنرم افزار کار و سود

باتوجه به نسبتی بودن ژوهش  دراین پ. هزینه هاي آموزش و سودآوري رانشان می دهد
،  استفاده گردید0,05زضریب همبستگی پیرسون درسطح معناداري مقیاس داده ها ا

که زیر  به دست آمد باتوجه به مقدار آماره به دست آمده 0,000مقدار آماره این آزمون 
هاي  آوري شرکتهاي آموزش حین کار و سود داري بین هزینه می باشد ارتباط معنا0,05

مقدار ضریب همبستگی پیرسون مطابق جدول زیر .تان کرمان تایید گردیدمنتخب اس
  : بدست آمد0,701

  تعیین ضریب همبستگی هزینه هاي آموزش و سودآوري) : 3(جدول 
   مقدار سود آوري

 ضریب همبستگی پیرسون 0,701
 سطح معنا داري 0,000

 تعداد 31
 هزینه آموزش

  
 هاي آموزش بین شرکت هایی که هزینه هاي میانگین هزینه: ررسی فرضیه دومب

تحقیق و توسعه دارند و همچنین شرکت هایی که هزینه هاي تحقیق و توسعه ندارند 
  .متفاوت است
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اسمیرنف و تایید نرمال بودن داده هاي -توجه به نتایج آزمون کولموگروف با
ه دوم از مربوط به هزینه هاي آموزش و سود آوري ،جهت انجام آزمون درخصوص فرضی

  .استفاده گردید 1آزمون تی 
  

  :نتایج این آزمون درقسمت توصیفی مطابق جدول زیرمی باشد
  

 tنتایج توصیفی آزمون ) : 4(جدول 

  
مشاهده می شود که مقدار آماره مربوط به ) 5(طبق نتایج تحلیلی آزمون درجدول

    برابري  نتیجه فرض  است که در0,05 جامعه بیشتر از آزمون مقایسه واریانس دو
ریانس مورد توجه واریانس ها تایید می گردد و درنتیجه سطر اول درحالت برابري دو وا

پس براین اساس . است0,044 یعنی 0,05دراین سطر آماره آزمون کمتر از . قرار می گیرد
می توان فرض برابري میانگین دوجامعه را رد کرده ونتیجه گرفت که میزان هزینه 
دربخش آموزش بین شرکت هایی که هزینه هاي تحقیق و توسعه دارند و شرکت هایی 

باتوجه به مثبت بودن حد پایین و .متفاوت است  و توسعه  ندارند،که هزینه هاي تحقیق
توان نتیجه گرفت که میانگین دوجامعه بزرگتر ازصفراست و همچنین میانگین  می حدباال

هزینه هاي آموزش بین شرکت هایی که هزینه هاي تحقیق و توسعه دارند بیشتر 
  .ازشرکت هایی است که هزینه هاي تحقیق و توسعه ندارند

 
  tنتایج آزمون ) : 5(جدول

   تست لوین
 F سطح معناداري

 آماره
 تی

 درجه
 آزادي

 سطح
 معناداري

  حد
  پایین

  حد
  باال

  337,39  5,23  0,044  24  2,129  3,77  0,064  واریانس برابري دو
  321,96  20,66  0,028  20,58  2,368      واریانس عدم برابري دو

                                                           
1-T-Test 

  انحراف  میانگین  تعداد  نوع شرکت
  معیار

  خطاي
  معیارمیانگین

  33,62  111,5  58,81  13  عدم وجود هزینه هاي تحقیق و توسعه
  هزینه هاي
  آموزش

  64,06  248,12  230,81  18  وجود هزینه هاي تحقیق و توسعه
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  بحث و نتیجه گیري
دار پررنگ بین هزینه هاي آموزش  معناتوجه به ارتباط مثبت و بانتایج این تحقیق 
جدي مورد توجه و تمرکز صاحبان صنایع و شرکت هاي تولیدي  و سود آوري باید بطور

 سازمانهاي دولتی و خصوصی واحدي به نام آموزش و یا ها و اغلب شرکت .گیرد قرار
ا به عنوان یکی از فعالیت هاي حداقل فعالیت هایی دراین زمینه دارند و این موضوع ر

پشتیبانی و ستادي خود درستور کار داشته اند ولی ازآنجایی که نتیجه این تحقیق ارتباط 
 مبحث سود آوري است تأیید این فعالیت ستادي را با خروجی اصلی شرکت ها که همان

هت قوي ج نتیجه این تحقیق می تواند به عنوان یک عامل انگیزه اي مثبت و ،می کند
 با .برنامه ریزي و سازماندهی منظم و هدفمند این مقوله درشرکت هاي تجاري گردد

این تحقیق مبتنی براطالعات یک جامعه  توجه به اینکه آزمون آماري انجام شده در
همچنین . نرمال بود درخصوص تعمیم پذیري نتایج می توان اطمینان بیشتري داشت

ت هاي داراي هزینه هاي تحقیق و توسعه نشان از باالتر بودن میانگین هزینه ها درشرک
  .بیشتر بودن هزینه هاي آموزش دراین شرکت ها دارد

هدف سازمان صنعت ،معدن وتجارت کرمان به عنوان یک نهاد حاکمیتی که انجام 
این تحقیقات را دردستور کارخود قرارداده است این است که باتوجه به نتایج این قبیل 

 و بلوغ شرکت ها را درجهت ارتقا و افزایش فعالیت هاي هدفمند تحقیقات مسیر حرکت
و مفید هموار کند و با ارائه نتایج این تحقیقات به جامعه صنعتی استان، دیدگاه صاحبان 

  .صنایع را دراین خصوص بهبود بخشد شرکت ها و
 عالوه بر شاخص هاي مورد بررسی تحقیق حاظر،بسیاري پارامترهاي مهم در

 .گیرند تر و عمیق تر قرار وجود دارد که باید مورد تجزیه و تحلیل دقیقبخش صنعت 
جهت اهداف رشد وتوسعه زمانی قابل دسترس خواهد بود که  حرکت صحیح و مفید در

تحلیل هاي هدفمند و عمیق از شرایط موجود بدرستی انجام شوند و شرایط به نحوي 
 مانیتورینگ دقیق سازمانهاي طراحی گردد که نبض اقتصادي و صنعتی شرکت ها تحت

یکی از نیازهایی که به شدت  .حاکمیتی نظیر سازمان صنعت،معدن وتجارت قرارگیرند
هاي  هایی است که فراتر از یکسري پژوهش تحلیل ها و ژوهش شود انجام پ احساس می

     ها و  گذاري توصیفی بتوانند اطالعاتی هدفمند و مفید را به منظور سیاستفأ صر
هایی ازاین دست به عنوان کارهایی  پژوهش .اختیار قراردهند مه ریزي هاي کالن دربرنا
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 مسیري طی شود که عالوه بر گرفته می شوند و تا کم کم حرکت در نظر مقدماتی در
         هاي کالن به عنوان پشتیبان مهم  هاي درون بنگاهی و خرد، تحلیل تحلیل

منابع مالی، اولویت بندي جهت پشتیبانی صنایع و ها و هدایت سرمایه ها و  تصمیم گیري
برنامه ریزیها بتواند  همچنین تمرکز بر قابلیت هاي اصلی ومزیت هاي رقابتی استان در

  .به نحوي شایسته تر انجام گیرد
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