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هاي مهارتی بر محیط کسب و کار بررسی تاثیر آموزش
در استان خراسان رضوي

1حمید رضا موسوي

٢علی معقول

چکیده : 
هاي مهارتی بر محیط کسب و کار در استان خراسان رضوي است. جامعه آماري هدف اصلی این پژوهش بررسی و تاثیر آموزش

نفر از صاحبان 740ي پژوهش شاملد، کوچک، متوسط و بزرگ استان است، نمونههاي منتخب خرشامل شرکتتحقیق حاضر،
ها از پرسشنامه استفاده شده است که روایی صنایع و صنوف بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. براي جمع آوري داده

اخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفاي آن از طریق تحلیل محتوا تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفاي کرونب
گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی میزان 30اي است که شاملهاي مهارتی عنوان پرسشنامهباشد. اثربخشی آموزشمی946/0

5ف لیکرت گذاري پرسشنامه بر اساس طیهاي مهارتی بر روي محیط کسب و کار طراحی و معرفی شده است. نمرهاثربخشی آموزش
Tها از آزمون و در بخش آزمون فرضیهspssها از نرم افزاراي و از خیلی زیاد تا خیلی کم است. براي تجزیه و تحلیل دادهدرجه

آموزي و هاي مستقل، استفاده شده است. با توجه به نتایج این پژوهش، مشخص گردید که میزان ضریب همبستگی بین مهارتنمونه
درصد مشخص گردید تاثیر 95باشد و رابطه آنها مثبت و تقریبا کامل است. همچنین با اطمینان می848/0و کار بهبود فضاي کسب

باشد. آموزي بر محیط کسب و کار در صنایع کوچک بیشتر از صنایع بزرگ میمهارت

آموزي، محیط کسب و کار، استان خراسان رضويمهارتهاي کلیدي:واژه

09151031125id@Yahoo.Com3200Ham، خراسان رضوي-رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه اي سبزوار، دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی. 1
Ali.maghool@yahoo.com-09375337994، هیات علمی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نیشابور، نیشابور، ایراناستادیار، عضو. 2
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investigate the effects of technical educations on the business environment
in Khorasan-Razavi province

Abstract
The main objective of this study was to investigate the effects of technical educations on the business

environment in Khorasan-Razavi province. The statistical population in this research includes micro, small,
medium and large-sized companies. 740 randomly selected samples including industrialists were selected.

Questionnaire was used to collect data and its validity was confirmed through content analysis and its reliability
was tested through Cronbach's alpha coefficient (α= 0.946). The questionnaires including 30 items were designed

to evaluate and assess the effectiveness of technical educations on the business environment. Scoring was
performed based on the 5-point Likert scale from very high to very low. Spss software package was used for data

analysis and independent sample T-test was used to test hypotheses. Results showed that the correlation between
training and improvement of the business environment was 0.848 with a positive and almost complete relation. It

was also shown that the impact of technical educations on business environment in small-sized industries is more
significant than large-sized industries (95% Level of significance).

Key words: Training, Business environment, Khorasan Razavi
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مقدمه
شود. در کشور ما رفع اقتصادي هر کشور محسوب میکار یکی از مهمترین راهبردهاي توسعه و امروزه بهبود محیط کسب

توسعه بر تسهیل مقررات، گذاران بوده و در برنامه پنجمموانع رشد بخش خصوصی همواره مورد بحث کارشناسان و سیاست
کار و اي شده است. منظور از محیط کسبکار تأکید ویژهو خاطرات محیط کسبها و رفع مایجاد و گسترش زیرساخت

ها مستقیم از جانب بنگاهگذارند، اما بطور گذاري تأثیر میسرمایهتولید ومحیطی هستند که بر بازدهیاي از عوامل مجموعه
- گذاري مترادف یکدیگر بکار میکار و فضاي سرمایهو قابل کنترل نیستند. غالباً در مطالعات مختلف اصطالحات محیط کسب 

رویکردازگیريبهرهباکشورهابرخیگرددمیمشخصدنیا،مختلفکشورهايتجارببررسی). با1387روند(نصیري اقدام، 
اتفاقات مثبتساززمینهاندتوانستهآنگسترشوایجادبراينیازموردکارهايوسازآوردنفراهمباالبتهوخصوصی سازي

توسعهموانعرفعکوشیدند بالهستانومجارستانویتنام،چین،مانندکشورهاییدیگرسويشوند. ازکشورهایشاناقتصاددر
ارتقاءاقتصادکالندرتوجهقابلرا بطورخصوصیبخشسهمسازي،خصوصینهوکار)وکسبمحیطخصوصی(بهبودبخش
نظامگسترشوتقویتکارهايوسازوداريسرمایهنظامتجربهبررسی.بزنندرقمدنیادررااقتصاديبزرگمعجزهوداده

کمکمهماینبیشترچههرشدنترروشنبههستند،اقتصاددردولتدخالتحداقلبهکه قائلمختلفکشورهايدررقابتی
بهاندازپستبدیلبرايمناسبهايتوانمنديقدفاکهتوسعهحالدرکشورهايدراقتصاددانان معتقدندبرخیکرد.خواهد
و سرمایهوپولحوزهدرغلطهايسیاستمعلولپدیدهاینشود.مییافتوفوربهداخلیاندازپسمولداند، اتفاقاًسرمایه

امع میجوایناقتصاددررانتیوغیررقابتیمحیطازناشیخودکهاستسرمایهبازاروبانکینظامهايناکارآمدي
ازبرخیتأکیدهمچنینوسویکازسازيخصوصیضرورتپیرامونگوناگونمباحث. طرح)2005باشد.(استراب، 

گردید موجبسازيخصوصینیازپیشعنوانبهخصوصیبخشسازيتوانمندبرايالزمشرایطنمودنبر فراهماقتصاددانان
محافل نظریهکانونیموضوعکاروکسبمحیطبهبود1990دههاواخر. ازگیردقرارتوجهموردمقولهدواینبهتوأماًنگاه

واحدهايعملکردبرموثرعواملکار،وکسب). فضاي1381داریانی,(احمدپور.استبودهاقتصادگذاريسیاستوپردازي
فراترآنهادادنتغییرکهاست...وهازیرساختکیفیتمقررات،وقوانینحاکمیت، ثباتهايدستگاهکیفیتماننداقتصادي

کهگرددمیمشخصفوقتعریفتأمل در) با1387(میدري و قودجانی،.استاقتصاديهايمدیران بنگاهقدرتواختیاراتاز
فضاي کسب و کار از است.  اقتصاديهايفعالیتوکاروکسبتحلیلوتجزیهبرکار مقدموکسبو بررسی فضايشناخت

توان به بررسی تجزیه و تحلیل شرایط تعیین کننده وضعیت اقتصادي هر کشور است که با استناد به آن میهايجمله شاخص
هاي بین المللی که توسط بانک جهانی تعریف شده، بررسی وضعیت فضاي کسب براساس شاخصاقتصادي هر کشور پرداخت.

در موردکاروکسبصاحبانازنظرسنجینتایججهانیبانک2010گزارشدر.گیردشاخص صورت می10اساس و کار بر
مختلف، هايبخشدردولتکالنهايسیاستبهاطمینانعدماست:آمدهزیرشرحبهترتیببهکاروکسبموانعمهمترین

نزیرزمینی، میزااقتصادگستردگیواجتماعی، فسادجرایمگستردگیوعوارضدریافتنظاممالیات،مقرراتمالیات،نرخ
وحملهايقضایی، هزینهوحقوقیکار، نظامنیرويمقرراتوانسانینیرويمالی، مهارتمنابعبهدسترسیهزینهوسهولت

بهبودمحیطدرخصوصیبخشهايقابلیتبه رشدتوجه). با1387مخابرات.( احمدي, وانرژيوزمینبهدسترسینقل،
درموثربهبودآنطبیعینتیجهوشودمیفراهمهافرصتدر درونبالقوهمنافعدرآمدنفعلیتبهامکانکار،وکسبیافته

). 2005اقتصاد است(والسنکو، کالنوخردشرایط
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هاي مهارتی بر محیط کسب و کار در استان خراسان رضوي است. در این مقاله سعی هدف این پژوهش بررسی و تاثیر آموزش
سخ داده شود که آیا مهارت آموزي نیروي انسانی بر بهبود محیط کسب و کار تاثیر دارد؟ بر بر این شده است تا به این سوال پا

این اساس فرضیه هاي زیر براي این تحقیق مد نظر قرار گرفته است. 

.داردوجودداريمعنارابطهکارکناندرنوآوريوخالقیتوآموزيمهارتبین: اولفرضیه- 
.داردوجودداريمعنارابطهکارکناندرشغلبرتسلطوآموزيمهارتبین: دومفرضیه- 
.داردوجودداريمعنارابطهکارکنانفرديهايقابلیتوآموزيمهارتبین: سومفرضیه- 
.داردوجودداريمعنارابطهکارکناندربودنارزشمنداحساسوآموزيمهارتبین: چهارمفرضیه- 
.داردوجودداريمعنارابطهکاروکسبفضايترشگسوآموزيمهارتبین:  پنجمفرضیه- 
.داردوجودداريمعنارابطهرضويخراساناستاندرکاروکسبفضايبهبودوآموزيمهارتبین: ششمفرضیه- 

روش شناسی
انشدتوسعهکاربرديتحقیقاتهدفشود چونتحقیق حاضر با توجه به هدف آن جز تحقیقات کاربردي محسوب می

. شودمیهدایتدانشعلمیکاربردسمتبهکاربرديتحقیقاتدیگرعبارتبه. باشدمیخاصزمینهدرکارگیريبهبراي
SpssافزارنرمازExcelافزارنرمدرالزممحاسباتانجامازپس. استشدهتهیهنامهپرسشطریقازنیازموردهايداده

بندي نوع پژوهش براساس روش، پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. در طبقهشدهاستفادههادادهتحلیلوتجزیهجهت
رود که به ها، تحقیقی توصیفی به شمار میآوري دادهبندي بر حسب نحوه گردباشد. همچنین این تحقیق از نظر دستهمی

یا(افرادمجموعهبهآماري،معهها به جامعه آماري پرداخته است. جاهاي نمونه و سپس تعمیم این ویژگیتوصیف ویژگی
وجامعبایدآماريشود. جامعهمیانجامآندربارهتحقیقکهشودمیاطالقمشترکیهايویژگییاویژگیداراي) عناصر

باضمندروبرگیرددررامطالعهموردواحدهايهمهمکانیوزمانیينقطهازکهشودبیانچنانبایدیعنیباشد،مانع
شرکت بزرگ و حدودا 5700آید. حدود عملبهجلوگیريشودپرداختهآنمطالعهبهنبایدکهواحدهاییازآنبهتوجه

گیري مورگاننمونهمعروف جدول طبقگیريهمین تعداد شرکت کوچک در استان خراسان رضوي وجود دارد، حداقل نمونه
چهار گروه صنایع خرد، کوچک، متوسط و انتخاب شده شاملحجم نمونهباشد. با عنایت به اینکه نمونه مورد نیاز می361

هاي مهارتی در یک رنج و صنایع متوسط و بزرگ بزرگ بوده و با توجه به اینکه صنایع خرد و کوچک از نظر نیازهاي آموزش
شرکت )370) و صنایع بزرگ(370صنایع کوچک(گروهند تحقیق بر روي دوباشداراي رنج یکسانی در تحقیق حاضر می

طبقهزیردرتعداد کارکنان، وسابقه مدیریتتفکیک سن، تحصیالت،بهنامهپرسشبهپاسخگومدیرانانجام شده است.
ان همه آن ها را مورد توگیري نیازي علمی است چون جامعه ممکن است بسیار بزرگ باشد مسلما نمینمونه.اندشدهبندي

اند و از نظر ویژگی معرف آن مطالعه قرارداد پس با تعداد معدودي از پاسخ دهندگان که از آن جامعه مورد نیاز انتخاب شده
)1384توان نتایج حاصله از آن را به کل جامعه تعمیم داد.(حافظ نیا، جامعه آماري هستند می

جامعهحجم5700مورگانجدولطبقنمونهحجم370

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و چهارمین همایش بین المللیهمایش ملیپنجمین 
مهارت آموزي و اشتغال 

5

) و غیر احتمالی 1387، 405گیري قضاوتی ( مولر و همکاران، ص آورد حجم نمونه، بررسی آماري در نمونهبر اساس قواعد بر
هاي اقتصادي، با تکمیلتن از مدیران بنگاه740مورگان خواهد بود. در تحقیق حاضرجدولتمام توصیف و حجم نمونه طبق

هاي مهارتی بر فضاي کسب و کار پرداختند. در تحقیق حاضر براي گر، به ارزیابی تاثیر آموزشنامه تهیه شده پژوهشپرسش
و احساس ارزشمند بودني،فرديتهایقابل،تسلط بر شغلي، و نوآورتیخالقی شامل مهارتيهاآموزشمحاسبه متغیرهاي 

هاي اقتصادي، در خصوص ترکیب صاحبه با مدیران و کارشناسان ارشد بنگاهکه با مپرسشنامهي کسب و کار ازسترش فضاگ
ها و سئواالت تحقیق قرار داشته و منجر به طراحی نامه و نحوه طراحی آن در  قالب کلی فرضیهو شماي کلی پرسش

لیکرت مقیاسازپاسخگویی،پرسشنامه تحقیق شده است. سواالت مربوط به هر بعد مجزا از دو بعد دیگر است جهت
هاي محقق با رجوع به نظر مدیران و کارشناسان ارشد بنگاهمتوسط) استفاه شده است.–کم–بسیارکم–زیاد- (بسیارزیاد

تحقیقهمچنین در. هاي تحقیق اطمینان حاصل نمودهگیري خود، در سنجش متغیراقتصادي و اساتید، از روایی ابزار اندازه

ازاستفادهباکرونباخآلفايمقدارو شدتوزیعآماريجامعهپرسشنامه بینعدد30تعدادون،آزمپیشاجرايجهتحاضر،

.گردیدمحاسبهنامهپرسشکلبراي1طبق جدول،Spssافزار نرم

ضریب آلفاي کرونباخ به تفکیک عوامل) 1(جدول

آلفاي کرونباخعامل
0.829خالقیت و نوآوري

0.775تسلط بر شغل
0.755هاي فرديقابلیت

0.798احساس ارزشمند بودن
0.946گسترش فضا

0.946کل

شود که تمامی مقادیر آلفاي مالحظه می1تر است. با توجه به جدولبزرگتر باشد مطلوب5/0آلفاي کرونباخ هر چه از مقادیر
نامه مورد نظر نشان دهنده مطلوب بودن پرسشتر است. این نیز بزرگ7/0بوده و براي کل سواالت از 5/0کرونباخ بیشتر از 

، یاستنباطآمارویفیتوصآماربخشدودرکهاستشدهاستفادهspssها از نرم افزار براي تجزیه و تحلیل داده. میباشد
ازیاستنباطآماربخشدر. استيآمارجداولو، یفراوانشاملیفیتوصآماربخش. رندیگیمقرارلیتحلوهیتجزموردهاداده

.استشدهاستفادهکرونباخآزمونولونآزمون، انسیوارآزمون، مستقلهاينمونهTآزمون

یافته ها 
هاي منتخب پرسشنامه توزیع شده در بین مدیران شرکت740هاي هاي این تحقیق، حاصل بررسی و تحلیل دادهیافته

ي جمعیت شناختی جامعه آماري این تحقیق نتایج زیر بدست آمده است:هاباشد. در بررسی ویژگیاستان خراسان رضوي می

اند.بودهسال50الی40سنیردهبهمتعلقنفري740نمونهدرمدیرانبیشترینکلیبطور- 
نفري مدیران شرکت کننده در این پژوهش را افراد لیسانس تشکیل می دهند.740غالب نمونه - 
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سال داشته اند.20تا 10ن اکثر مدیران سابقه مدیریتی بی- 
در نمونه اخذ شده از نظر تعداد کارکنان دو گروه صنایع کوچک و صنایع بزرگ یکسان انتخاب شده اند.- 

هاآمار توصیفی داده
ازکلیشماییتااستشدهارائهزیردرپژوهشایندرمطالعهموردمتغیرهايتوصیفیهايآمارهبهمربوطاطالعات

شرکت بزرگ و حدودا 5700آید. با توجه به اینکه حدود دستبهاند،شدهواقعتحلیلموردپژوهشایندرکهییهاداده
گیري مورگاننمونهمعروف جدول طبقگیريهمین تعداد شرکت کوچک در استان خراسان رضوي وجود دارد، حداقل نمونه

چهار گروه صنایع خرد، کوچک، متوسط و انتخاب شده شاملحجم نمونهباشد. با عنایت به اینکه نمونه مورد نیاز می361
بزرگ بوده و با توجه به اینکه صنایع خرد و کوچک از نظر نیازهاي آموزشهاي مهارتی در یک رنج و صنایع متوسط و بزرگ 

انجام شد.) 480) و صنایع بزرگ (398صنایع کوچک (گروهد تحقیق بر روي دوباشنداراي رنج یکسانی در تحقیق حاضر می
طبقهزیردرتعداد کارکنان، وسابقه مدیریتتفکیک سن، تحصیالت،بهنفر بودند740نامه که پرسشبهپاسخگومدیران
.اندشدهبندي

سنمیزان 

سن افراد به تفکیک صنایع کوچک و بزرگ)2جدول(

صنایع
کل

کوچک بزرگ

سن

20-30 34 9 43
30-40 138 60 198
40-50 146 241 387
به باال50 52 60 112

کل 370 370 740

40شود، بیشترین افراد نمونه برداري شده در صنایع کوچک و بزرگ در رده سنی مشخص می2شماره طور که از جدول همان
باشند.سال می50الی

میزان تحصیالت

تحصیالت افراد به تفکیک صنایع کوچک و بزرگ)3(ول جد

صنایع
کل

کوچک بزرگ

تحصیالت

دیپلم 103 60 163
فوق دیپلم 69 86 155
لیسانس 121 129 250

فوق لیسانس و باالتر 77 95 172
کل 370 370 740

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و چهارمین همایش بین المللیهمایش ملیپنجمین 
مهارت آموزي و اشتغال 

7

.تر داراي تحصیالت لیسانس می باشنددر صنایع کوچک و بزرگ بیشمدیرانمشخص گردیده3جدول همانطور که در 

سابقه مدیریت

تعداد افراد به تفکیک سابقه مدیریت)4(جدول 

صنایع
کل

کوچک بزرگ

سابقه مدیریت
10کمتر از  155 52 207

10-20 129 189 318
به باال20 86 129 215

کل 370 370 740

.باشدسال می20-10ابقه بیشترین سابقه مدیریت متعلق به س4طبق جدول 

تعداد کارکنان

تعداد کارکنانبه تفکیک هاشرکت)5جدول(

تعداد کل

صنایع کوچک 
نفر10کمتر از  185

370
نفر49تا 10بین  185

صنایع بزرگ
نفر250تا 50بین  185

370
نفر250بیشتر از  185

کل 740 740

تشریح فرآیند آزمون فرضیه ها

هاداده، یاستنباطآمارویفیتوصآماربخشدودرکهاستشدهاستفادهSpssها از نرم افزار براي تجزیه و تحلیل داده
آزمونازیاستنباطآماربخشدر. استيآمارجداولو، یفراوانشاملیفیتوصآماربخش. رندیگیمقرارلیتحلوهیتجزمورد

Tاستشدهاستفادهکرونباخآزمونولونآزمون، نسایوارآزمون، مستقليهانمونه.

هاافتهیارائههاهیفرضآزمونجینتا

اولهیفرضآزمون

.داردوجوديدارمعنارابطهکارکناندرينوآوروتیخالقويآموزمهارتنیب
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.نداردوجوديدارامعنرابطهکارکناندرينوآوروتیخالقويآموزمهارتنیب): 0H(صفر  فرض

داردوجوديدارمعنارابطهکارکناندرينوآوروتیخالقويآموزمهارتنیب): 1H: (محققفرض

ضریب همبستگی پیرسون)6جدول(

یب همبستگیضر
مهارت آموزي خالقیت و نواوري

موزيآمهارت 
ضریب همبستگی پیرسون 1 838/0

)درجه اطمینان(دودامنه 000/0 000/0
تعداد 740 740

خالقیت و نواوري
ضریب همبستگی پیرسون 838/0 1

)درجه اطمینان(دودامنه 000/0 000/0
تعداد 740 740

باشد که می838/0وري آموزي و خالقیت و نوآمیزان ضریب همبستگی بین مهارت شودمشاهده می6جدول طور که در همان
نجا که میزان درجه اطمینان تا سه رقم اعشار صفر است و آها مثبت و تقریبا کامل است و از به یک نزدیک است پس رابطه آن

کنیم یعنی بین مهارت آموزي و خالقیت و نوآوري در کارکنان رابطه معنا کمتر است پس با قطعیت فرض صفر را رد می5/0از 
داري وجود دارد .

دومهیفرضآزمون

.داردوجوديدارمعنارابطهکارکناندرشغلبرلطتسويآموزمهارتنیب

.نداردوجوديدارمعنارابطهکارکناندرشغلبرتسلطويآموزمهارتنیب): 0H(صفر  فرض

.داردوجوديدارمعنارابطهکارکناندرشغلبرتسلطويآموزمهارتنیب): 1H(محققفرض

ضریب همبستگی پیرسون)7جدول(

یگب همبستیضر
مهارت آموزي شغلبرتسلط

موزيآمهارت
ضریب همبستگی پیرسون 1 870/0
درجه اطمینان(دودامنه) 000/0 000/0

تعداد 740 740

شغلبرتسلط
ضریب همبستگی پیرسون 870/0 1

)درجه اطمینان(دودامنه 000/0 000/0
تعداد 740 740
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باشد که به یک می870/0موزي و تسلط بر شغل آب همبستگی بین مهارتبینیم میزان ضریمی7جدول همانطور که در 
05/0نجا که میزان درجه اطمینان تا سه رقم اعشار صفر است و از آنزدیک است پس رابطه آنها مثبت و تقریبا کامل است و از 

کارکنان رابطه معنا داري آموزي و تسلط بر شغل درکنیم یعنی بین مهارتکمتر است پس با قطعیت فرض صفر را رد می
وجود دارد .

سومهیفرضآزمون

.داردوجوديدارمعنارابطهکارکنانيفرديهاتیقابلويآموزمهارتنیب

.نداردوجوديدارمعنارابطهکارکنانيفرديهاتیقابلويآموزمهارتنیب): 0H(صفر  فرض

.داردوجوديدارمعنارابطهکارکنانيفرديهاتیقابلويآموزمهارتنیب): 1H(محققفرض

ضریب همبستگی پیرسون)8جدول(

یب همبستگیضر
مهارت آموزي يفردي هاتیقابل

مهارت اموزي
ضریب همبستگی پیرسون 1 836/0
درجه اطمینان(دودامنه) 000/0 000/0

تعداد 740 740

يفردي هاتیقابل
ضریب همبستگی پیرسون 836/0 1

)رجه اطمینان(دودامنهد 000/0 000/0
تعداد 740 740

باشد که به یک می836/0هاي فردي موزي و قابلیتآبینیم میزان ضریب همبستگی بین مهارتمی8جدول همانطور که در 
05/0است و از نجا که میزان درجه اطمینان تا سه رقم اعشار صفر آنزدیک است پس رابطه آنها مثبت و تقریبا کامل است و از 

هاي فردي در کارکنان رابطه معنا داري کنیم یعنی بین مهارت آموزي و قابلیتکمتر است پس با قطعیت فرض صفر را رد می
وجود دارد.

چهارمهیفرضآزمون

.داردوجوديدارمعنارابطهکارکناندربودنارزشمنداحساسويآموزمهارتنیب

ندارد.وجوديدارمعنارابطهکارکناندربودنارزشمنداحساسويآموزارتمهنیب): 0H(صفر   فرض

.داردوجوديدارمعنارابطهکارکناندربودنارزشمنداحساسويآموزمهارتنیب): 1H(محققفرض
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ضریب همبستگی پیرسون)9جدول(

یب همبستگیضر
آموزيمهارت ودنبارزشمنداحساس

موزيآمهارت
ضریب همبستگی پیرسون 1 838/0
درجه اطمینان(دودامنه) 000/0 000/0

تعداد 740 740

ارزشمنداحساس
بودن

ضریب همبستگی پیرسون 838/0 1
)درجه اطمینان(دودامنه 000/0 000/0

تعداد 740 740

باشد که به می838/0موزي و احساس ارزشمند بودن آتبینیم میزان ضریب همبستگی بین مهارمی9جدول همانطور که در 
نجا که میزان درجه اطمینان تا سه رقم اعشار صفر است و از آیک نزدیک است پس رابطه آنها مثبت و تقریبا کامل است و از 

کنان رابطه کنیم یعنی بین مهارت آموزي و احساس ارزشمند بودن در کارکمتر است پس با قطعیت فرض صفر را رد می05/0
معنا داري وجود دارد .

پنجمهیفرضآزمون

.داردوجوديدارمعنارابطهکاروکسبيفضاگسترشويآموزمهارتنیب

.نداردوجوديدارمعنارابطهکاروکسبيفضاگسترشويآموزمهارتنیب): 0H(صفر  فرض

.داردوجوديدارمعنارابطهکاروکسبيفضاگسترشويآموزمهارتنیب): 1H(محققفرض

ضریب همبستگی پیرسون)10جدول(

یب همبستگیضر

مهارت آموزي
يفضاگسترش
کاروکسب

مهارت اموزي
ضریب همبستگی پیرسون 1 832/0
درجه اطمینان(دودامنه) 000/0 000/0

تعداد 740 740

کاروکسبي فضاگسترش
ضریب همبستگی پیرسون 832/0 1

)درجه اطمینان(دودامنه 000/0 000/0
تعداد 740 740
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باشد می832/0موزي و گسترش فضاي کسب و کار آبینیم میزان ضریب همبستگی بین مهارتمی10جدول همانطور که در 
شار صفر است  نجا که میزان درجه اطمینان تا سه رقم اعآکه به یک نزدیک است پس رابطه آنها مثبت و تقریبا کامل است و از 

کنیم یعنی بین مهارت آموزي و گسترش فضاي کسب و کار در کمتر است پس با قطعیت فرض صفر را رد می05/0و از 
کارکنان رابطه معنا داري وجود دارد .

ششمهیفرضآزمون

.داردوجوديدارمعنارابطهيرضوخراساناستاندرکاروکسبيفضابهبودويآموزمهارتنیب

.نداردوجوديدارمعنارابطهيرضوخراساناستاندرکاروکسبيفضابهبودويآموزمهارتنیب): 0H(صفر   فرض

.داردوجوديدارمعنارابطهيرضوخراساناستاندرکاروکسبيفضابهبودويآموزمهارتنیب): 1H(محققفرض

ضریب همبستگی پیرسون)11جدول(

یب همبستگیضر
هارت آموزيم کاروکسبي فضابهبود

موزيآمهارت
ضریب همبستگی پیرسون 1 848/0
درجه اطمینان(دودامنه) 000/0 000/0

تعداد 740 740

کاروکسبي فضابهبود
ضریب همبستگی پیرسون 848/0 1
درجه اطمینان(دودامنه) 000/0 000/0

تعداد 740 740

می باشد 848/0موزي و بهبود فضاي کسب و کار آنیم میزان ضریب همبستگی بین مهارتبیمی11جدول همانطور که در 
کمتر است پس با 05/0پس رابطه آنها مثبت و کامل است  و از انجا که میزان درجه اطمینان تا سه رقم اعشار صفر است  و از 

کار در کارکنان رابطه کامل معنا داري وجود آموزي و بهبود فضاي کسب و کنیم یعنی بین مهارتقطعیت فرض صفر را رد می
دارد .

گیريبحث و نتیجه
هاي دیگر پژوهشگرانها با یافتهمقایسه یافته

هاي بررسی قرار دادند. یافتهرا موردنقش محیط کسب و کار در توسعه بخش خصوصی،)1392(جهانشاهی و خیرخواهان
باشد که با نتایج میگذاري از اجزاي اصلی توسعه بخش خصوصیو سرمایهبهبود محیط کسب و کار دهد ایشان نشان می

جهانشاهی و هایی که تحقیق حاضر تطابق دارد. با بررسی این پایان نامه مشخص شد که محیط کسب و کار با مولفه
ر در خصوص هاي تحقیق حاضبررسی کردن باعث بهبود عملکرد بخش خصوصی شده است، این نتیجه با یافتهخیرخواهان

هاي اصلی بهبود و توانمندي نیروي انسانی بخش خصوصی هاي مهارتی بر محیط کسب و کار که یکی از مولفهتاثیر آموزش
باشد همخوانی دارد که در هر دو بهبود فضاي کسب و کار باعث بهبود عملکرد بخش خصوصی شده است. همچنین نتایج می

زاده و قلی،پورسعیدي،)1392(جمشیدي و اکبري،)1392(پوربهبودي و ممی،)1393(بهزاد پارساهاي، تحقیق حاضر با یافته
مطابقت دارد. )2010میرز(اپیونسکی و ر، )2011جایاسوریا(،)1393(کرد،)1392(سهرابی و عصاري،)1390(کاظمی
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گردد.میبا توجه به نتایج این تحقیق راهکارهایی جهت بهبود مهارت آموزي پیشنهاد 
برآن انعطاف بخشىوناظرمقرراتوقوانینو آزادسازيتغییرطریقازکشوربهفناوريورودجریانتسهیلوارتقا)1

جهت ارتقاء سطح توانمندي نیروي انسانی شاغل.
استان.درتوانمندسازي کارکنان صنایع استان با فراهم آوري زمینه هاي مناسب مهارتیبهجدي دولتتوجه)2
بهتوجهبا(کسب و کارفضايبهبودوایجاددرآموزيازمهارتحمایتقانونتدوینومقرراتوقوانینسازينروا)3

.)توسعهپنجمبرنامهاهداف قانون
بخشمهارت آموزي نیروي انسانیفضايدررقابتمنظور ایجادبهزایدبروکراسىحذفواجرایىموانعکاهش)4

.خصوصی
منظوربهکشورهاسایربارقابتتوان مهارتی نیروي انسانی کارآمد جهتازگیريبهرهجهتمناسبشرایطایجاد)5

تولید.واشتغالسطحارتقاياقتصاد،عرصهدرخارجى)گذارانخصوصی(سرمایهبخشمشارکتتقویت
بانکفنیهاىکمکازو استفادهآموزيموفق در زمینه مهارتکشورهايتجربهازالهامباکسب و کارفضاياصالح)6

.تولیديهاىبخشهايفعالیتآموزي وراه مهارتسربرموجودموانعزا وبحراننقاطشناساییجهتجهانی

کار ماهر.نیروىازصیانتوحفظمنظوربهکارقانوندربازنگري)7
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منابع

چگونگی اصالحات، بولتن تخصصی اقتصاد ایران، ) چارچوب طرح بهبود محیط کسب و کار و 1388نصیري اقدم، علی( )1
مرکز پژوهش هاي مجلس. 

1381تهران -سیانتشارات پرد- الگوهاات،ینظرف،ی: تعارینیکارآفر- محمود،یانیاحمدپور دار)2
) سنجش و بهبود محیط کسب و کار، سازمان انشارات جهاد دانشگاهی واحد1387میدري، احمد و قودجانی، اصالن ( )3

تهران.  
کسب تیریمدیملشیهمانیکسب و کار، دومطیدر توسعه محHRMیمنابع انسانتیری، نقش مد1393بهزاد پارسا، )4

.نیعلم و صنعت فرزداریو کار، همدان، مرکز توسعه پا
شیهمانیاول،یکسب و کار در توسعه بخش خصوصطی، نقش مح1392رخواهان،یو جعفر خیجهانشاهیفاطمه عرفان)5

.يخراسان رضويمعادن و کشاورزع،یصنا،یکسب و کار، مشهد، اتاق بازرگانطیبهبود محکردیبا روداریتوسعه پا
به توسعه لینيآن در راستايارتقاهاي¬کسب و کار و راهکارطی، مح1392پور، یممابیو دکتر سيدکتر داود بهبود)6

و کار، مشهد، کسب¬طیبهبود محکردیبا روداریتوسعه پاشیهمانی، اول)یشرقجانیاستان آذربايموردی(بررسداریپا
.يرضونخراسايمعادن و کشاورزع،یصنا،یاتاق بازرگان

رانیکسب و کار در اطیبهبود محلی، فرا تحل1392،يو محمد حسن اکبريدیهما موذن جمش؛يدکتر نعمت اهللا اکبر)7
ع،یصنا،یکسب و کار، مشهد، اتاق بازرگانطیبهبود محکردیبا روداریتوسعه پاشیاهمنیاول،گذاري¬هیبر سرمادیبا تاک

. يخراسان رضويمعادن و کشاورز
کسب و کار، طیبر محیمنابع انسانتیرینقش مدی، بررس1390،یزاده و فاطمه کاظمیپور؛ حسن قليدیبهمن سع)8

.یطیو علوم محشرفتهیپيعلوم و تکنولوژیالمللنیبکرمان، مرکز ،يجهاد اقتصادیالمللنیکنفرانس ب
نیکسب و کار چابک، اولطیدر محیمنابع انسانتیریاقدامات مدفی، باز تعر1392،يعصاريو مهدیروح اله سهراب)9

.نایسیدانشگاه بوعلن،یکسب و کار، همدان، شرکت علم و صنعت طلوع فرزتیریمدیملشیهما
کسب و تیریمدیملشیهمانیکارکنان در توسعه کسب و کار و سازمانها، دوميتوانمندسازراتی، تاث1393حامد کرد، )10

. نیعلم و صنعت فرزداریکار، همدان، مرکز توسعه پا
1387-بانک مرکزي- و جهانرانیاي شاخص هاي فضاي کسب و کار در اسهیمقایبررس- دیدوحیاحمدي، س)11

١٢) S Straub- Informal Sector: The Credit Market Channel- Journal of Development

Economics- ٢٠٠٥
١٣) P Vlasenko- Privatization and New Entry in Post-communist Transition the impact

on restructuring- University ot Maryland,USA-٢٠٠٤.
١٤) Jayasuriya, D. (٢٠١١). Improvements in the World Bank’s ease of doing busines
rankings: Do they translate into greater foreign direct investment inflows

Policy Research Working Paper ٥٧٨٧, Washington, DC: World Bank..
١٥)  Piwonski, K. (٢٠١٠). Does the ‘Ease of Doing Business’ In a Country Influence its

Foreign Direct Investment Inflows? Unpublished paper. Bryant University..

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

