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چکيده

امروزه نگاه به آموزش به عنوان يكي از شاخص هاي رشد و توسعه درکشورها مورد توجه جدي
قرارگرفته است.انجام فعاليت هاي آموزش درحين کار به همراه انتخاب درست و بجاي محتواي آنها از
جنبه هاي مختلف مي تواند فوايدي دوجانبه براي کارمند وکارفرما به همراه داشته باشد.باتوجه به رقابت
روز افزون شرکت ها و احساس ضرورت جهت ارتقاي هرچه بيشتر توانمندي ها ،اين موضوع در شرکت
هاي تجاري و توليدي روز به روز جايگاه ارزشمند تري مي يابد.دربسياري از مدلهاي رشد و تعالي
سازماني شاخص آموزش به عنوان يكي از پارامترهاي مهم مورد توجه ارزيابان و بررسي کنندگان
قرارگرفته است.اهميت اين موضوع از آنجايي است که تاثيرات فراوان آن درخروجي هاي مهم شرکت
اثبات شده است.دراين مقاله شرکت هاي برگزيده استان کرمان درسال  1394براساس اطالعات اخذشده
مربوط به سال 1393مورد بررسي قرارگرفتند و ارتباط بين هزينه هايي که درامر آموزش داشتند و
سودناخالص قبل ازکسرماليات آنها مورد تحليل قرارگرفت .نتايج تحقيق نشان مي دهد بين هزينه هاي
آموزش و سودناخالص قبل ازکسرماليات شرکت ها رابطه معنادار وجود دارد.
واژه هاي كليدي:

آموزش حين کار ،سود آوري ،هزينه ،واحد توليدي
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مقدمه
امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يكي از استراتژي هاي اصلي
سازمان ها براي سازگاري مثبت با شرايط تغيير قلمداد مي شود .حيات سازمان ها تا
حدود زيادي به دانش و مهارت هاي مختلف کارکنان بستگي دارد هر چه اين زمينه ها
به موقع و بهتر باشد قابليت سازگاري سازمان با محيط متغير نيز بيشتر مي شود (سام
خانيان .)13 ،امر آموزش در بسياري ازسازمانها وشرکت ها بعنوان يكي ازمقوالت مهم و
مورد توجه مي باشد.تحقيقات بسيار زيادي درخصوص اهميت آموزش و يادگيري به
انجام رسيده است و هرکدام ازدريچه اي به اين موضوع پرداخته اند .همچنين ازآموزش
به عنوان يكي از شاخصه هاي اصلي دررشد وتوسعه کشورها نام برده مي شود و ميزان
توسعه يافتگي درقبال ميزان توسعه آموزش سنجيده مي شود آموزش و بهسازي منابع
انساني ،نوعي سرمايه گذاري مفيد و يک عامل کليدي در توسعه محسوب مي شود که
اگر به درستي و شايستگي برنامه ريزي و اجرا شود ،مي تواند بازده اقتصادي قابل
مالحظه اي داشته باشد .نتايج پژوهشها نشان مي دهند که توجه به آموزش و بهسازي
نيروي انساني افزايش بهره وري را به دنبال دارد .براي مثال ،در سال  2004پس از
سنجش اثر بخشي دوره هاي آموزشي در شرکت موتورال مشخص شد که هر دالر
سرمايه گذاري در آموزش کارکنان 33 ،دالر بازده به همراه داشته است  .بررسي ديگر در
سال  2006گوياي آن است که بسياري از سازمانهاي امريكايي .افزايش مناسب
بودجه هاي آموزشي خود را با ميانگين  7درصد رشد نسبت به سال گذشته گزارش کرده
و بيان کردهاند که حدود  1273دالرصرف آموزش هر کارآموز در سال مي کنند .آنها
مبلغي بالغ بر  55.8بيليارد دالر در اين سال صرف آموزش و بهسازي نيروهاي انساني
خود کرده اند(عيدي به نقل از نشريه آموزش .)2006،21شايد بتوان گفت يكي از
پايه اي ترين و ريشه اي ترين شاخص هاي موفقيت درسازمانها و شرکت هاي تجاري و
غيرتجاري امر آموزش مي باشد .در اکثر تحقيقات آموزش به عنوان يک عامل
غيرمستقيم در پايه اي در نظرگرفته مي شود و تاثيرات مستقيم آن بر اهداف نهايي
سازمان و شرکت کمتر مورد بررسي قرارگرفته است.
يكي ازدغدغه هايي که دربعضي ازمجموعه هاي اقتصادي وجود دارد نگراني از
هزينه کردهاي کم اثر و بي مورد است .صاحبان شرکت ها و واحدهاي توليدي ،اقتصادي
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هر چه بيشتر سعي مي کنند تا هزينه هاي خود را کنترل کنند و در مواردي بعضي
عمليات را حذف و يا تعديل کنند.باتوجه به اينكه امر آموزش درنگاه اکثر صاحبان صنايع
و شرکت هاي صنعتي يک موضوع مهم تلقي مي شود و تقريبا تمامي آنها هرچند کم
رنگ و ناچيز،اما به آن مي پردازند و آن را مورد توجه قرار مي دهند ولي به هرحال اين
ديدگاه وجود ندارد که آموزش نهايتا چقدر در سودآوري مالي انها دردراز مدت تاثيرگذار
است و به عبارت ديگر چه رابطه اي بين هزينه هايي که صرف آموزش مي کنند و
سودآوري آنها وجود دارد؟همچنين به عنوان يک سئوال ديگر مي خواهيم بررسي کنيم
که شرکت هايي که هزينه هاي تحقيق و توسعه دارند و آنهايي که ندارند چه اختالفي
در هزينه هاي آموزششان وجود دارد؟
تحقيق حاضر بدنبال کشف اين رابطه است و سعي بران است تا اين رابطه مورد
بررسي و تحليل کمي قرارگرفته ودرصورت وجود مقدار آن به دست آيد
ضرورت اين تحقيق ازآنجايي درك مي شود که شرکت هاي توليدي استان کرمان
که به نحوي زير مجموعه سازمان صنعت،معدن وتجارت مي باشند از نتايج اين تحقيق
مي توانند بهره مند شوند.اين تحقيق دردستورکار معاونت امورصنايع سازمان قراردارد و
نتيجه اين کار به صورت جدي به واحدها ابالغ خواهد شد و آنها درجريان نتايج حاصل
از اين تحقيق قرارخواهند گرفت.بي شک درصورت وجود رابطه معنا دار بين هزينه هاي
آموزش و سود آوري شرکت ها واعالم آن به شرکت هاي توليدي مي توان در مسير
ارتقاي اعتماد به نفس شرکت درجهت حرکت به سمت توسعه آموزش و ارتقاي جايگاه
اين مبحث درصنعت اميدورا شد.
اگر بخواهيم تعريفي از آموزش حين کار ارائه دهيم بايد گفت ،جوهره اصلي آن در
همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزايش کارايي کارکنان و ايجاد سازش با محيط
و در نتيجه ،افزايش خدمات .آموزش ضمن خدمت چيزي نيست جز تالش هايي که در
جهت ارتقاي دانش و آگاهي و مهارت هاي فني ،حرفه اي و شغلي و نيز استقرار رفتار
مطلوب در کارکنان يک مؤسسه يا سازمان صورت مي گيرد و آنان را براي انجام بهينه
وظايف و مسؤوليت هاي شغلي آماده مي کند (چايچي .)1381،دردنياي آشفته امروزي،
اهداف سازماني وابسته به قابليت کارمندان جهت اجرا و وفق دادن با محيط درحال
تغييراست.
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آموزش منابع انساني مي تواند باعث افزايش اثربخشي وکارايي انفرادي و جمعي
افراد شود.همچنين اين امر مي تواند درجهت ارتقاي اثربخشي فعاليت ها مثمر ثمر واقع
گردد( .خليلي )2012،بر اساس تعدادي پژوهشها ادعا شده که پنج درصد افزايش در
آموزشهاي بخش ها و واحدهاي کاري باعث افزايش چهار درصدي در بهره وري خواهد
شد (ديردن .)2000،براين اساس يک فراخوان به کارمندان جهت افزايش تقاضايشان به
منظور ارتقاي مهارت در تمامي زمينه هاي کاريشان وجود دارد ،و اين شامل تمامي
رده هاي کاري از مديران ارشد گرفته تا کارمنداني مي شود که مشغول کارهاي روزانه و
تكراري هستند (ال اس سي .)2007،دولت انگليس تحقيقاتي را طرح ريزي کرده تا
رابطه بين سرمايه گذاريهاي مربوط به مبحث آموزش و مهارت را با بهره وري به وسيله
برقراري شاخص هايي که مديران ارشد معموال باآنها آشنا نيستند و مربوط به حوزه
کاريشان نيست ،بدست آورد (ابدل وهاب .)2008،علي رغم جذابيت هاي تئوريكال و
حسي درخصوص سرمايه گذاري درمبحث آموزش ومهارت ،شواهد کمي وجود دارد که
نشان مي دهد اين چنين سرمايه گذاريهايي باعث ارتقاي بهره وري و سودآوري مي شود
(کاليندو ،هسكل .)2005 ،ارزيابي آموزش به منظور تهيه اولويت هاي دوره هاي آموزشي
آينده درشرکت ها يک امر ضروري است .اغلب يک رابطه مستقيم بين آموزش و
عملكرد شرکت وجود دارد .علي رغم قلت اين چنين شواهدي ،درمجموع(فليت وود،
هسكت)2006 ،؛ براساس موارد مذکور بايد واحد منابع انساني 1تحت فشار بيشتري به
منظور افزايش دوره هاي مفيد آموزشي قرارگيرد.اين دپارتمان بايستي به خوبي جهت
اين امر مهم هزينه کند و به صورت غيرمستقيم از عملكرد کسب وکار حمايت نمايد
(وال وود .)2005 ،کارفرمايان حوزه ساخت و ساز اغلب ادعا کرده اند که آموزش باعث
ايجاد جنبه هايي مثبت از اثربخشي و سود آوري درکارهايشان شده است (سيتي اند
گايد .)2006،به طور مشابه کاش 2در کسب وکارهايي را مورد مطالعه قرارداد ،ادعا نمود
که در مورد حدود نيمي از اين شرکت ها آموزش باعث کاهش زمان بازگشت سرمايه،
افزايش حاشيه سود شده بود .در حدود سه چهارم اين شرکت ها با افزايش بهره وري
روبرو بودند؛ حوزه کاري اين شرکت ها در شاخه هاي خدمات ،توليد و مالي بود
-Human Resource
-Cosh
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(کاش .)2003،همچنين در تحقيقي ديگر که توسط گست 1انجام شد ،وجود رابطه بين
فعاليت هاي آموزشي و بهره وري و سودآوري مورد تأييد قرارگرفت (گست.)2003،
مديران امروزي ،دوره اي را تجربه مي کنند که در آن سرمايه واقعي سازمانها دانايي
و هوشمندي است .در عصرما ،ديگر سازمانها به انبوهي توليد ،ذخاير مالي و فزوني
نيروي انساني خود نمي بالند ،بلكه بالندگي سازمانها در گرو سرمايه هوشمند و دانش آنها
است .امروزه ،به گفتۀ انديشمند مديريت ،پيتر دراکر ،کار دستي جاي خود را به کار
دانشي داده است و دانشگران به جاي کارگران نشسته اند .در چنين شرايطي نمي توان
موفق بود ،مگر آنكه براي سرمايه هوشمندي و دانشي سازمان ارزشي باال قائل شد و در
توسعه و تحكيم آن در سازمان اهتمام ورزيد .به ديگر بيان ،منابع انساني که به اندازه
کافي از دانش شناختي(دانش چه؟) ،مهارتهاي پيشرفته(دانش چگونه؟) ،فهم سيستمي
(دانش چرا؟) و خالقيت خود انگيخته در راستاي رويارويي با چالشها و موانع عصر دانش
و دانايي برخوردار هستند؛ مهمترين مؤلفه سازماني در سازگاري ،ماندگاري و توسعه
بنگاههاي اقتصادي با توجه به تغييرات اقتصاد جهاني هستند .در حقيقت پيام رسا و
صريح اين تغييرات و شرايط نوين جهاني براي بنگاههاي اقتصادي ،پيام توليد ،انتقال،
کاربرد و ذخيره دانش و مهارت از راه رويكردها و مكانيزم هاي اثربخشي ،مانند :مديريت
دانش ،سازمانهاي يادگيرنده و خاصه آموزش و بهسازي منابع انساني است (پاکدل،
 .)1383پيش از تصميم گيري درباره برگزاري هر دوره آموزشي بايستي مسألۀ عملكرد را
مورد بررسي قرار داد و دقيقا روشن ساخت که آيا آموزش ،بهترين راهكار براي کاهش
شكاف ب ه وجود آمده در عملكرد (وضعيت موجود و مطلوب) است يا خير؟ حقيقت آن
است که گاهي برخي از مديران تصور ميکنند که آموزش ،نوشداروي تمامي مشكالت
سازماني بوده ،از راه فرستادن کارکنان به دوره هاي آموزشي تالش ميکنند تا
فاصلههاي عملكردي را کاهش دهند .اين اقدام نتيجه اي جز از بين بردن اعتماد به
فعاليت هاي آموزشي و نيز صرف هزينههاي کالن براي سازمانها ،ندارد .بنابراين در
تحليلي که پيش از اقدام براي آموزش انجام مي دهيم بايد مشخص کنيم که شكاف
عملكردي موجود به چه عواملي بر مي گردد؟ و درصورتي که تشخيص داديم اين شكاف
بر اثر ضعف توانمندي کارکنان است ،بايد به طراحي فعاليت هاي آموزشي بپردازيم.
-Guest
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تعيين نيازهاي آموزشي ،نقطه آغاز هر گونه فعاليت آموزشي است که نقش و تأثير
فراواني در اثربخشي و نيز فراهم آوردن مبنايي براي ارزيابي و تصميمگيري در
زمينههاي مختلف آموزشي دارد .در فرايند آموزش و بهسازي نيروي انساني هيچ
وظيفهاي مهمتر از انجام نيازسنجي آموزشي دقيق وجود ندارد  .نيازسنجي به يک فرايند
يا جريان ،اشاره دارد که نتيجه آن عبارت است از مجموعه اي از نيازها که بر اساس
اولويت تنظيم شده اند و بايد براي کاهش يا برطرف کردن آنها اقدامات اساسي صورت
پذيرد (فتحي واجارگاه.)1381 ،
برنامهريزي آموزشي در سازمانهاي امروزي از جايگاه ويژه اي برخوردار شده است
و اين به خاطر آن است که با برنامه هاي مدون آموزشي مي توان يادگيري را در سازمان
نهادينه کرد .در اين مرحله کارشناسان آموزش سازمان ،بعد از شناسايي نيازها و هدفهاي
مورد انتظار ،منابع مورد نياز براي تحقق هدفهاي برنامه را مشخص مي کنند .به طور
معمول منابع مورد نياز برنامه هاي آموزشي را مي توان به دو دسته منابع انساني و منابع
مادي ،تقسيم کرد .منابع انساني ،شامل نيروهاي آموزشي مانند :استادان ،استادکارها،
مربيان و کادر اجرايي مي باشد .منابع مادي را نيز مي توان در دو گروه:
الف -امكانات فيزيكي مثل کالس درس ،آزمايشگاه ،کارگاه ،کتاب ،جزوه ،رايانه و
اينترنت
ب -منابع مالي شامل هزينه هاي جاري و سرمايه اي ،تقسيم بندي کرد (سلطاني)1385 ،
ابزار و روش
اين پژوهش ازلحاظ هدف کاربردي توصيفي با روش همبستگي مي باشد .هر
تحقيق علمي داراي هدفي است .تحقيقات علمي را مي توان بر اساس هدف ،به  3دسته
تقسيم کرد :بنيادي ،کاربردي و تحقيق و توسعه .تحقيق توصيفي شامل مجموعه
روش هايي است که هدف آنها توصيف کردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است.
اجراي تحقيق توصيفي مي تواند فقط براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به
فرايند تصميم گيري باشد (سرمد وهمكاران )83،باتوجه به مقادير کمي دريافت شده از
شرکت ها درخصوص ميزان هزينه هاي آموزش و همچنين ارقام مالي مربوط به سود
عملياتي قبل از کسر ماليات ،همبستگي بين درصد هزينه آموزش حين کار نسبت به
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سود عملياتي شرکت مد نظر قرار گرفته است و با نرم افزار  spss20همبستگي بين
اين اطالعات مورد ارزيابي و آزمون قرارگرفت .جامعه آماري عبارت است از کليه عناصر
و افرادي که در يک مقياس جغرافيايي معين ،داراي يک يا چند صفت مشترك باشند .و
نمونه عبارت است از مجموعه اي از نشانه ها که از يک بخش ،گروه يا جامعۀ بزرگتر
انتخاب مي شود .به نحوي که اين مجموعه ،معرف ويژگي هاي آن بخش ،گروه يا
جامعه بزرگتر باشد (حافظ نيا. )83،
جامعه آماري واحدهاي برگزيده توليدي استان کرمان  31مورد مي باشند؛ نمونه
آماري به دليل محدود بودن تعداد واحدها برابر با تعداد جامعه آماري درنظر گرفته شده
است.جهت بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسميرنوف استفاده شد.
پس از بررسي عادي يا نرمال بودن کشيدگي و يا چولگي توزيع دادهها ،از آزمون
شاپيرو -ويلک يا آزمون کولموگروف -اسميرنوف استفاده مي شود تا از نرمال بودن
دادهها اطمينان حاصل گردد.
هنگام بررسي نرمال بودن دادهها ما فرض صفر مبتني بر اينكه توزيع دادهها نرمال
است را در سطح خطاي  %5تست ميکنيم .بنابراين اگر آماره آزمون بزرگتر مساوي
 0.05بدست آيد ،در اين صورت دليلي براي رد فرض صفر مبتني بر اينكه داده نرمال
است ،وجود نخواهد داشت .به عبارت ديگر توزيع دادهها نرمال خواهد بود.
با انجام اين آزمون مقدار آماره طبق جدول زير براي هزينه هاي آموزش و سود
آوري باالتر از  0.05به دست آمد ،بنابراين فرضيه نرمال بودن داده ها مورد تاييد
قرارگرفت و مي توان ازآزمون هاي پارامتريک جهت فرضيه هاي مربوط به داده هاي
آموزش استفاده کرد.
جدول( : )1آزمون كولموگروف اسميرنف براي بررسي داده ها

آموزش
سود آوري

تعداد

ميانگين

31
31

157.6538
31000.9310

انحراف

آزمون كولموگروف

معيار

اسميرنف

216.56
66119.64

1.190
2.105

معناداري

0.118
0.08
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از نظر افق زماني اين پژوهش به صورت مقطعي مبتني بر اطالعات سال 1393
انجام شده است؛ ابزارگردآوري داده ها ازطريق کسب اطالعات واقعي اين شرکت ها
بوسيله پرسشنامه بوده است که ارقام مالي مربوط به شاخص ها به صورت کمي درآن
وارد شده است .باتوجه به دريافت اطالعات کامال کمي و قطعي روايي و پايايي
پرسشنامه در اين تحقيق مد نظر نبوده و اطمينان از توانايي اندازه گيري پارامترهاي
مدنظر و همچنين پايا بودن اين اطالعات و داده ها وجود دارد.

فرضيه هاي پژوهش
بررسي فرضيه اول :بين هزينه هاي آموزش وسودآوري شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
نتايج تحليل ها درخصوص بررسي رابطه معناداري بين هزينه هاي آموزش حين
کار و سودآوري شرکت ها که درنرم افزار  SPSS20انجام گرديد وجود رابطه معنادار بين
هزينه هاي آموزش و سودآوري رانشان مي دهد .دراين پژوهش باتوجه به نسبتي بودن
مقياس داده ها ازضريب همبستگي پيرسون درسطح معناداري  0.05استفاده گرديد،
مقدار آماره اين آزمون  0.000به دست آمد باتوجه به مقدار آماره به دست آمده که زير
 0.05مي باشد ارتباط معناداري بين هزينه هاي آموزش حين کار و سودآوري شرکتهاي
منتخب استان کرمان تاييد گرديد.مقدار ضريب همبستگي پيرسون مطابق جدول زير
 0.701بدست آمد:
جدول ( : )3تعيين ضريب همبستگي هزينه هاي آموزش و سودآوري
مقدار سود آوري
0.701
ضريب همبستگي پيرسون
0.000
سطح معنا داري
هزينه آموزش
31
تعداد

بررسي فرضيه دوم :ميانگين هزينه هاي آموزش بين شرکت هايي که هزينه هاي
تحقيق و توسعه دارند و همچنين شرکت هايي که هزينه هاي تحقيق و توسعه ندارند
متفاوت است.
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با توجه به نتايج آزمون کولموگروف-اسميرنف و تاييد نرمال بودن داده هاي
مربوط به هزينه هاي آموزش و سود آوري ،جهت انجام آزمون درخصوص فرضيه دوم از
آزمون تي  1استفاده گرديد.
نتايج اين آزمون درقسمت توصيفي مطابق جدول زيرمي باشد:
جدول( : )4نتايج توصيفي آزمون t
هزينه هاي
آموزش

تعداد

نوع شرکت
عدم وجود هزينه هاي تحقيق و توسعه
وجود هزينه هاي تحقيق و توسعه

13
18

ميانگين
58.81
230.81

انحراف
معيار
111.5
248.12

خطاي
معيارميانگين
33.62
64.06

طبق نتايج تحليلي آزمون درجدول( )5مشاهده مي شود که مقدار آماره مربوط به
آزمون مقايسه واريانس دو جامعه بيشتر از  0.05است که در نتيجه فرض برابري
واريانس ها تاييد مي گردد و درنتيجه سطر اول درحالت برابري دو واريانس مورد توجه
قرار مي گيرد .دراين سطر آماره آزمون کمتر از  0.05يعني  0.044است.پس براين اساس
مي توان فرض برابري ميانگين دوجامعه را رد کرده ونتيجه گرفت که ميزان هزينه
دربخش آموزش بين شرکت هايي که هزينه هاي تحقيق و توسعه دارند و شرکت هايي
که هزينه هاي تحقيق و توسعه ندارند ،متفاوت است.باتوجه به مثبت بودن حد پايين و
حدباال مي توان نتيجه گرفت که ميانگين دوجامعه بزرگتر ازصفراست و همچنين ميانگين
هزينه هاي آموزش بين شرکت هايي که هزينه هاي تحقيق و توسعه دارند بيشتر
ازشرکت هايي است که هزينه هاي تحقيق و توسعه ندارند.
جدول( : )5نتايج آزمون t

برابري دو واريانس
عدم برابري دو واريانس

تست لوين
سطح معناداري
0.064

F
3.77

آماره
تي
2.129
2.368

درجه
آزادي
24
20.58

سطح
معناداري
0.044
0.028

حد
پايين
5.23
20.66

حد
باال
337.39
321.96

-T-Test

1

74

مديريت بهره وري – شماره  –36بهار 1395

بحث و نتيجه گيري
نتايج اين تحقيق با توجه به ارتباط مثبت و معنادار پررنگ بين هزينه هاي آموزش
و سود آوري بايد بطور جدي مورد توجه و تمرکز صاحبان صنايع و شرکت هاي توليدي
قرار گيرد .اغلب شرکت ها و سازمانهاي دولتي و خصوصي واحدي به نام آموزش و يا
حداقل فعاليت هايي دراين زمينه دارند و اين موضوع را به عنوان يكي از فعاليت هاي
پشتيباني و ستادي خود درستور کار داشته اند ولي ازآنجايي که نتيجه اين تحقيق ارتباط
اين فعاليت ستادي را با خروجي اصلي شرکت ها که همان مبحث سود آوري است تأييد
مي کند ،نتيجه اين تحقيق مي تواند به عنوان يک عامل انگيزه اي مثبت و قوي جهت
برنامه ريزي و سازماندهي منظم و هدفمند اين مقوله درشرکت هاي تجاري گردد .با
توجه به اينكه آزمون آماري انجام شده در اين تحقيق مبتني براطالعات يک جامعه
نرمال بود درخصوص تعميم پذيري نتايج مي توان اطمينان بيشتري داشت .همچنين
باالتر بودن ميانگين هزينه ها درشرکت هاي داراي هزينه هاي تحقيق و توسعه نشان از
بيشتر بودن هزينه هاي آموزش دراين شرکت ها دارد.
هدف سازمان صنعت ،معدن وتجارت کرمان به عنوان يک نهاد حاکميتي که انجام
اين تحقيقات را دردستور کارخود قرارداده است اين است که باتوجه به نتايج اين قبيل
تحقيقات مسير حرکت و بلوغ شرکت ها را درجهت ارتقا و افزايش فعاليت هاي هدفمند
و مفيد هموار کند و با ارائه نتايج اين تحقيقات به جامعه صنعتي استان ،ديدگاه صاحبان
شرکت ها و صنايع را دراين خصوص بهبود بخشد.
عالوه بر شاخص هاي مورد بررسي تحقيق حاظر،بسياري پارامترهاي مهم در
بخش صنعت وجود دارد که بايد مورد تجزيه و تحليل دقيق تر و عميق تر قرار گيرند.
حرکت صحيح و مفيد در جهت اهداف رشد وتوسعه زماني قابل دسترس خواهد بود که
تحليل هاي هدفمند و عميق از شرايط موجود بدرستي انجام شوند و شرايط به نحوي
طراحي گردد که نبض اقتصادي و صنعتي شرکت ها تحت مانيتورينگ دقيق سازمانهاي
حاکميتي نظير سازمان صنعت،معدن وتجارت قرارگيرند .يكي از نيازهايي که به شدت
احساس مي شود انجام پژوهش ها و تحليل هايي است که فراتر از يكسري پژوهش هاي
صرفأ توصيفي بتوانند اطالعاتي هدفمند و مفيد را به منظور سياست گذاري ها و
برنامه ريزي هاي کالن در اختيار قراردهند .پژوهش هايي ازاين دست به عنوان کارهايي
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مقدماتي در نظر گرفته مي شوند و تا کم کم حرکت در مسيري طي شود که عالوه بر
تحليل هاي درون بنگاهي و خرد ،تحليل هاي کالن به عنوان پشتيبان مهم
تصميم گيريها و هدايت سرمايه ها و منابع مالي ،اولويت بندي جهت پشتيباني صنايع و
همچنين تمرکز بر قابليت هاي اصلي ومزيت هاي رقابتي استان در برنامه ريزيها بتواند
به نحوي شايسته تر انجام گيرد.
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