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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارانه مدلي براي اندازه گيري بازگشت سرمايه به منظور ارزيابي دوره هاي كارشناسي ارشد سازمان انجام شد .پژوهش از نوع
كاربردي و در چارچوب روش توصيفي از نوع زمينه يابي بود؛ جامعه آماري آن را دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد سازمان كه  57نفر بودند،
تشکيل داد .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  26نفر انتخاب گرديد .روش نمونه گيري ،تصادفي طبقه اي است .براي گردآوري داده ها نيز از روش
كتابخانه اي و ميداني استفاده شد .پژوهش در دو مرحله انجام شد  .در طي مرحله اول يك گروه كانوني براي شناسايي اهداف ،داليل،مولفه هاي
مزاياي مالي و غيرمالي و هزينه هاي دوره كارشناسي ارشد و همچنين به عنوان ورودي براي طراحي پرسش نامه شماره يك پژوهش حاضر اجرا شد .در
مرحلة دوم ابتدا دو پرسشنامه كه پرسشنامه اول با  4سئوال كه شامل  7مؤلفه و پرسشنامه دوم  75گويه كه شامل مؤلفه در مقياس پنج گزينه اي
ليکرت تنظيم گرديد كه مؤلفه هاي مدل بازگشت سرمايه را مورد سنجش و اندازه گيري قرار داد .داده هاي جمع آوري شده نيز در محيط SPSS
طبقه بندي و ميزان ضريب پايايي باروش آلفاي كرونباخ( ). /642براي اين ابزار محاسبه شد .هدف اصلي اين پژوهش ،ارائه مدلي جهت اندازه گيري
بازگشت سرمايه به منظور ارزيابي دوره هاي كارشناسي ارشد سازمان بود .يافته هاي پژوهشي منجر به شناسايي اجزاي مدل بازگشت سرمايه كه با ارائه
مدل معرفي گرديد  ،همچنين شناسايي نقاط قوت و ضعف دوره كارشناسي ارشد،اندازه گيري تغييرات صورت پذيرفته در نتايج سازماني و اندازه گيري
ميزان ارزش افزوده دوره هاي مذكور در سطوح مختلف مدل بازگشت سرمايه گرديد .بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده و تأييد آن توسط تحقيقات
قبلي و نظريه هاي موجود ،نتيجه گرفته شد كه چارچوب ارائه شده از پشت وانة نظري و تجربي و اعتبار كافي برخوردار بوده و اجراي آن ،به منظور اندازه
گيري بازگشت سرمايه به منظور ارزيابي دوره هاي كارشناسي ارشد سازمان هوافضا پيشنهاد گرديد.
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مقدمه
امروزه با توجه به پيشرفت علوم و تکنولوژي بايد اذعان نمود كه همه فرآيندها و سيستم هاي سازماني بايد رويکردي تخصصي
و حرفه اي و پيچيده به موضوعات داشته باشند تا بتوانند خود را با ساير سيستم ها همگام سازند .در فرآيندهاي سازماني ،
فرآيند آموزش  ،فرآيند ويژه است از اين جهت كه امروزه فرآيند آموزش نيز در راستاي انتقال دانش فني محصوالت و نيز در
راستاي توليد دانش – رويکردي كامالً حرفه اي و تخصصي پيدا نموده است و از ديگر سوي فرآيند آموزش كه روزي به عنوان
يك حوزه مطالعاتي 7مطرح بود امروزه به ديسيپلين علمي و حرفه اي تبديل شده است بنابراين الزم است تمام سازمانها براي
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 .دكتراي مديريت آموزشي -عضو هيات علمي و دانشيار دانشگاه آزاد واحد ساري
 .4دانشجوي دوره دكتراي تخصصي مديريت آموزشي دانشگاه آزاد واحد ساري
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بقا  ،خود را توسعه دهند .انسان مهم ترين عامل كليدي براي توسعه سازمان و همچنين افراد موثر عوامل كليدي براي موفقيت
اكثر سازمانها مي باشند.
توسعه توانمندي انسان از طريق برنامه هاي آموزشي يکي از استراتژي هاي كلي براي افزايش شايستگي است .بنا براين آموزش
و يادگيري يکي از سالح هاي حياتي در جنگ رقابت اجتماعي است .از اين رو اكثر سازمانها سرمايه گذاري زيادي روي آموزش
انجام مي دهند(.خراساني،7411 ،ص)5
سازمان هاي موفق  ،دريافته اند كه با حركت در مسير توسعه انساني و بهبود مستمر نظام آموزش ،مي توانند بهره وري فردي و
سازماني را تحقق بخشند .بسياري از صاحب نظران امروز در كنار پيشرفت هاي تکنولوژي و افزايش ظرفيت در ابعاد مختلف
توسعه سازماني  ،توجه به آموزش و بهسازي منابع انساني را از عوامل مهم مي دانند و از الزامات مهم پيشبرد اهداف سازماني
مي شناسند .امروزه نظريه سرمايه انساني مبتني بر نقش آموزش و بهسازي مورد توجه جدي قرار گرفته است و تاكيد بر
ضرورت آموزش و يادگيري به عنوان ابزار پرورش استعدادها و قابليت ها ،نکته اصلي اين نظريه به حساب مي آيد؛ زيرا استفاده
صحيح از منابع انساني به مثابه ارزشمندترين سرمايه در هر سازمان است .از اين رو  ،يکي از كاركردهاي مهم در مديريتمنابع
انساني بهسازي و رشد و تعالي سرمايه انساني در سازمان است .توجه همه جانبه به عرصه آموزش و بهسازي منابع انساني از
دغدغه هاي اصلي مديريت در عصر كنوني است .بنابراين انطباق نيروي انساني با شرايط جديد و تغيير در محيط كار و افزايش
مهارت هاي ادراكي  ،انساني و فني در كاركنان و ارتقاي بهره وري و كمك در جهت تحقق هدفهاي سازماني  ،تنها از طريق
آموزش و بهسازي امکان پذير است و اگر برنامه هاي آموزشي در سازمان ها  ،با شرايط و لوازم مطلوب و به صورت اثر بخش
اجرا گردد  ،نقش مهمي در پويايي و توسعه سازمان خواهد داشت (خراساني ،رشتياني،7467،ص .)71

طرح مسئله
هر سازماني به افرادي آموزش ديده و با تجربه نياز دارد تا ماموريت خود را به انجام برساند .اگر توانايي هاي كاركنان موجود
پاسخگوي اين نياز باشد ،آموزش ،ضرورت چنداني ندارد .اما اگر چنين نباشد،الزم است سطح مهارت ،توانايي و انطباق پذيري
آنان افزايش يابد .همگام با پيچيده تر شدن مشاغل ،بر اهميت آموزش كاركنان نيز افزوده شده است .زماني كه مشاغل ساده
بودند ،به آساني فرا گرفته مي شدند و دگرگوني هاي فني ،تاثير اندكي در آنها داشت .از اين رو كاركنان نياز چنداني به افزايش
يا تغيير مهارت هاي خود نداشتند .اما دگرگوني هاي پرشتابي كه ربع اخير در جوامع پيشرفته و پيچيده روي داده است ،فشار
روزافزوني را بر سازمان ها وارد آورده است تا محصوالت و خدماتي را كه توليد مي كنند ،چگونگي توليد و عرضه ،نوع مشاغل
مورد نياز و نوع مهارت هاي الزم براي انجام دادن اين مشاغل را با وضعيت موجود ،وفق دهند .در جامعه اي كه به سرعت در
حال دگرگوني است ،آموزش كاركنان نه تنها مطلوب است ،بلکه فعاليتي است كه هر سازماني بايد برايش منابعي را در نظر
بگبرد تا همواره منابع انساني كارآمد و مطلعي در اختيار داشته باشد (زماني مقدم،7411،ص.)47
به طور روز افزون ،مديران ارشد متقاضي آموزش هاي حرفه اي براي ارائه برنامه هاي با كيفيت و افزايش ارزش افزوده مي
باشند .مجله آموزش وابسته به انجمن آموزش و توسعه آمريکا( 2)ASTDدر سال  6116گزارش داد كه در سازمان هاي اياالت
متحده با بيش از  711كارمند حدود  21ميليارد دالر براي آموزش و توسعه مستقيم كاركنان سرمايه گذاري كرده است و اگر
برنامه هاي غير مستقيم آموزشي را در نظر بگيريم ،سرمايه درسازمان هاي كوچك حدود  611ميليارد دالر براي هر سال مي
باشد(انجمن آموزش و توسعه آمريکا.)611 ،
افزايش نقش آموزش در پويايي حيات اجتماعي و رشد و توسعه سازمانهاي اجتماعي  ،ضرورت توجه به كاركردهاي اقتصادي و
« تجزيه و تحليل هزينه – فايده» آن را براي دولت و مردم مضاعف كرده است و اين وظيفه مديران آموزشي در سطح سازمانها
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 )ASTD(American Society For training and Development -با بيش از  07هزار عضو ،بزرگترين انجمن جهاني در خصوص آموزش

و يادگيري سازماني است .اين انجمن در سال  1491تاسيس شد و در بيش از  177كشور جهان عضو دارد.
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و اجتماع است كه پاسخگوي مطالبات در اين زمينه باشند؛ چرا كه تقاضاي اجتماعي روز افزون براي آموزش ،حجم هزينه هاي
آموزشي در بودجه دولت و سازمانها را افزايش داده است به عالوه گسترش دوره هاي مختلف تحصيلي و افزايش تمايل و
گرايش شديد مردم و كاركنا ن شاغل در سازمانها به دستيابي به مدارك و مدارج تحصيلي باالتر به جهت دستيابي به منافع
فردي حاصل از آموزش بستري را فراهم آورده است كه آگاهي از ابعاد اقتصادي آموزش براي مديران و برنامه ريزان آموزشي
اجتناب ناپذير است.هدف نهايي آموزش كاركنان كارايي واثربخشي بيشتر و بهتر است،بنابراين بررسي وآگاهي ازنتايج وبازده
آموزش كاركنان ،الزمه فرايند آموزش است وبا اين كار است كه حلقه آموزشي تکميل مي شود .درحقيقت ارزيابي اثربخشي
دوره هاي آموزشي ازيك سو ،آيينه اي فراهم مي آورد تا مديران و كاركنان سازمان تصويري روشن تر از چگونگي كم و كيف
فعاليت هاي آموزشي به دست آورند و از سوي ديگر ،برنامه ريزان و كادر آموزشي سازمان را مجهز مي سازد تا نسبت به جنبه
هاي مثبت ومنفي برنامه آگاهي پيدا كنند و از اين راه به اثربخش كردن برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي نيروي انساني ياري
برسانند(عيدي و همکاران  ،7415 ،ص .)47
اگر منشور توسعه سازمانها را يك هرم چهار وجهي در نظر بگيريم وجوه آن عبارت خواهند بود از .7:توسعه آموزشي .6توسعه
فني و تکنولوژيکي  .4توسعه فرهنگ سازماني .توسعه مالي و اقتصادي
ازسوي ديگر بايد پذيرفت كه قاعده اين هرم ،توسعه آموزشي مي باشد كه ركن اساسي توسعه ناميده مي شود .همانطوري كه
انتظار مي رود هر يك از ابعاد توسعه بايکديگر داراي ارتباط تعاملي چند جانبه هستند و توسعه كلي در مركز هرم قراردارد و
هر يك از ابعاد توسعه سازماني وابستگي بنيادي به توسعه آموزشيدارند.
بنابر اين ،ميزان توسعه آموزشي از عوامل عمده تأثير گذار و تعيين كننده ميزان هر يك از ديگر ابعاد توسعه و همچنين ميزان
توسعه كلي سازمانها است.
سنجش و اندازه گيري اثربخشي آموزشي براي سازمانها ظاهراً مشکل وبحث انگيز به نظر مي رسد اما از يك ضرورت جدي
برخوردار است .در اغلب سازمانهاي امروزي ضرورت جديدي براي ارزيابي توانايي و قابليتهاي آموزشي كاركنان وجود دارد.
بنابر اين هدف از ارزشيابي آموزشي اين است كه آيا آموزش هاي داده شده به كاركنان با نيازهاي آنها سازگاري دارد؟ و آيا بر
اين اساس اين آموزش ها توانايي هاي الزم براي انطباق با شرايط بسيار متغير امروزي را به سازمانها اعطا مي كند؟(كَتر،
 ،6116ص.)776
سرمايه گذاري در آموزش هم يك ابزار استراتژيك براي ايجاد مزيت رقابتي و هم يك الزام مهم از منابع مالي مي باشد .براي
تعداد كمي از برنامه هاي آموزشي ،اثربخشي آموزش در سطح نتايج سازماني اندازه گيري مي شود .اندك شركت هايي كه
ارزيابي آموزش را در اين سطح مي سنجند در هنگام ارزشيابي از اطالعات ذهني 5استفاده مي كنند .تاثيرات كاربردي
برنامه هاي آموزشي تنها ثابت كننده ارزش كاركرد آموزش در سازمان نمي باشد ،بلکه راهنمايي براي تصميم گيري در
خصوص استمرار يا توقف اجراي برنامه هاي آموزشي نيز مي باشند.در عين حال مباحث و مسائل پيرامون منابع ضروري به
منظور انجام يك فرايند ارزشيابي اغلب سازمانها را از فراهم نمودن داده هاي اساسي آموزش و برنامه هاي يادگيري باز
مي دارد .اين تعلل در ايجاد نتايج بر اساس اطالعات ،اغلب علت كاهش منابع ضروري در زماني است كه تخصيص مجدد منابع
در سازمان رخ مي دهد .براي افرادي كه بايد ارزش كاربردي آموزش را در محيط هاي با منابع اندك ثابت نمايند .چالش هاي
خاصي براي نشان دادن تاثيرات آموزش وجود دارد .براي مثال ،بهترين رويه براي سازمان ها كه آموزش را با بهبود
عملکردسازماني به صورت موفقيت آميز ارتباط دهند ،تخصيص و تقسيم منابع به برنامه ريزي ارزشيابي مي باشد .با اين همه
كدام يك از اينها اولويت دارد؟ منابع الزم براي نشان دادن ارزش آموزش يا ايجاد اسنادي كه تاييد كننده تخصيص
منابع باشند؟ حقيقت اين است كه اين دوچيز به صورت مانعه الجمع مي باشند .يك بخش مهم براي تقويت و بيشنه سازي
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منابع آموزشي موجود و نيز ايجاد حمايت ها براي افزايش تخصيص منابع ،تمركز بر جايي است كه اين منابع در آنجا موجود
مي باشند  ،هم داخلي و هم خارجي ،اين امر مي تواند بهترين نتيجه را در بر داشته باشد.اين نوع تمركز الزمه يك رويکرد
سيستماتيك و گسترده مي باشد.
با توجه به فشار فزاينده اي كه بر روي هزينه هاي آموزشي و تقاضا براي اثربخشي آموزش وجود دارد ،روشي براي ارزيابي
اثرات اقتصادي آموزش مورد نياز است .روند كنوني ارزشيابي برنامه هاي آموزشي استفاده ازتمام چهار سطح ارزشيابي كريک
پاتريک 1مي باشد .سرمايه گذاري هاي كالن در آموزش و بودجه هاي آموزشي و نياز به نمايش ارزش برنامه هاي آموزشي،
مشوق هاي نخستيه و خوبي براي اين ارزيابي دوره ها مي باشند .اين ارزيابي را مي توان از طريق تحليل مالي بازگشت
سرمايه (  ) ROIانجام داد(نوري ،7461 ،ص.)11
در صورتي كه يك برنامه آموزشي بتواند تغييري در عملکرد (برونداد) به وجود آورد ،ارزش بروندادِ افزايش يافته را مي توان از
طريق ثبت و محاسبه اسناد سازماني تعيين نمود .اگر چه پژوهش ها بسياري در سطح اثر بخشي آموزشي انجام شده است ،
كرك پاتريك نخستين فردي است كه چارچوبي را براياندازه گيري ارزشيابي مفهومي توسعه داد.
مسئله مهم اين است كه بازگشت سرمايه در برنامه هاي آموزشي مشخص باشد .به عبارت دقيق تر ،نتايج آموزش و برنامه هاي
توسعه بر حسب اثرات آنها در نتايج كسب و كار بايد مورد ارزيابي قرار گيرد .منافع حاصل از برنامه هاي آموزشي اغلب ذهني
بوده و كمّي كردن و تبديل آن به مقادير مالي دشوار است .همچنين منافع آموزش در طول زمان مشخص مي شود و نقطه
بهينه زمان ارزشيابي اغلب مبهم است .به خاطر فقدان ارزشيابي ،تالش ها در جهت توسعه سرمايه انساني اغلب به عنوان يك
هزينه تلقي شده و سرمايه محسوب نمي شود (خراساني ،7411،ص.)64
مراحل ارزشيابي بر اساس مدل ROIعبارتند از:
مرحله نخست  :ارزشيابي برنامه ريزي
نخستين مرحله ارزيابي مدل بازگشت سرمايه ،ارزيابي برنامه ريزي است .اين مرحله در چند گام انجامميشود .
گام نخست شامل  ،تعيين اهداف برنامه  ،اهداف ارزشيابي  ،تعريف انواعمنافعي كه بايد ارزشيابي شوند  ،تعيين روشهاي
جمع آوري اطالعات و تعيينزمان براي ارزشيابي مي شود .
گام بعدي از مرحله ارزيابي برنامهريزي ،تعيين منافع برنامه آموزشياست  .منافع به وسيله يك رويکرد تركيبي ارزشيابي
ميشوند  .اما عناصر هربرنامه ممکن است متفاوت باشند .سازمانهامي توانند نتايج شان رااندازه گيري كنند .اين اندازه گيري
ميتواند به وسيله مشاهده عملکرد يا ساير روشهاي جمع آوري اطالعات صورت پذيرد.
دومين مرحله از مدل بازگشت سرمايه جمع آوري داده هاست  .اين مرحله شامل تعيين هزينه هاي برنامه و جمع آوري
فيزيکي داده هاي منافع است  .اين مرحله در چند گام انجام مي شود :
نخستين گام از جمع آوري داده ها ،تعيين هزينه هاي برنامه آموزشي است .براي هر برنامه اي سه نوع هزينه وجود دارد.
سياهه هزينه هاي شناخته شده  ،ديگر هزينه هاي شناخته شده  ،هزينه هاي اضافي برآورد شده  ،هزينه هاي واقعي رخ داده
بهواسطه توسعه و اجراي برنامه آموزشي هستند .ديگر هزينه هاي شناخته شده  ،هزينه هايي هستند كه جزء سياهه هزينه ها
يا ذكر شده در هزينه برنامه نيستند .سومين نوع هزينه  ،هزينه هاي اضافيدر نظر گرفته شده اند  .اين يك مقوله وسيع و
متنوع است و ممکن است شامل هزينه هاي دروني(مانند :حقوق و مزاياي كاركنان) و بيروني(مانند :هزينه هاي توسعه برنامه و
هماهنگي دوره) شود.
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 -Donald L. Kirkpatrick -وي رئيس سابق انجمن آموزش و توسعه آمريکا( )ASTDمي باشد .وي داراي هفت كتاب درباره ارزيابي و مباجث

مديريت منابع انساني مي باشد .وي در اكثر كشورهاي دنيا برنامه هايي را اجرا كرده است.
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دومين گام نيز شامل جمع آوري داده است  .اين گام به وسيله روش خاص در زمان خاص بر اساس آنچه در مرحله نخست
تعريف شده است برداشته مي شود .
مرحله سوم از اين روش شامل ارزيابي داده ها  ،جمع بندي و گزارش نتايج است .ارزيابي اطالعات،هزينه ها و منافع را مشخص
مي سازد  .هزينه ها قابل فهمهستند  .براي تعيين منافع ،ضروري است ،اطالعات كمّي به ارزش پولي تبديلشوند .هدف از
جمع بندي و گزارش فرايند  ،بهبود برنامه و نمايش و مسئوليت پذيري برايبرنامه است  .با گزارش نتايج به سواالت زير پاسخ
داده مي شود:
آيا برنامه آموزشي به اهداف يادگيري دست يافته است ؟
آيا برنامه هاي آموزشي تغييري در سازمان بوجود آورده اند ؟
آيا ارزش پول هزينه شده  ،به وسيله برنامه به دست آمده است ؟
اگر پاسخ سواالت مثبت باشد برنامه موفقيت آميز بوده است .موفقيت هر برنامه وابسته به هدفهاي ارزشيابي است  ،آنچنانكه
در مرحله نخست در اين مدل تعريف شده است (خراساني  ،رشتياني  ،7467،ص .)47
اين مرحله شامل چهار گام به شرح زير است:
تفکيك اثرات آموزش
تبديل اثرات آموزش به منافع مادي
محاسبه هزينه آموزش
مقايسه ارزش اثرات با هزينه هاي رخ داده
كل سود – هزينه برنامه
=ROI
×711
هزينه برنامه
با توجه به مباحث فوق اغلب سازمان ها و موسسات پيشرو بيش از پيش توجه خود را به دوره هاي آموزشي تخصصي معطوف
داشته اند  .سازمان مورد پژوهش نيز با آگاهي از اين كه دوره هاي دائر در دانشگاه هاي كشور جنبه عمومي داشته و به
صورتي فراگير طراحي و اجرا مي گردند و بهره گيري از فارغ التحصيالندوره هاي عمومي در حد مطلوب ثمربخش
نمي باشد ،لذا جهت افزايش بهره مطلوب ،كاركنان خود را به اين دورهها اعزام نموده است .بنابراين ارزيابي اثربخشي نتايج،
نسبت هزينه -فايده 6و اندازه گيري ميزا ن بازگشت سرمايه دوره هاي مذكور با توجه به ماهيت تخصصي و منحصر به فرد بودن
آنها دركشور و حتي در دنيا منطقي و البته حائز اهميت به نظر مي رسد .لذا در پژوهش حاضر سعي شده است با توجه به
شرايط سازمان مورد بررسي مدلي براي اندازه گيري بازگشت سرمايه به منظور ارزيابي دوره هاي كارشناسي ارشد طراحي
گردد.

روش شناسي پژوهش
روش اين پژوهش از نوع كاربردي و در چارچوب روش توصيفي از نوع زمينه يابي بود؛ جامعه آماري آن را دانش آموختگان
مقطع كارشناسي ارشد سازمان مورد مطالعهکه  57نفر بودند ،تشکيل داد .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  26نفر انتخاب
گرديد .روش نمونه گيري ،تصادفي طبقه اي است .براي گردآوري داده ها نيز از روش كتابخانه اي و ميداني استفاده شد.
پژوهش در دو مرحله انجام شد  .در طي مرحله اول يك گروه كانوني ( )Focus Groupبراي شناسايي اهداف ،داليل،
مولفه هاي مزاياي مالي و غيرمالي و هزينه هاي دوره كارشناسي ارشد و همچنين به عنوان ورودي براي طراحي پرسش نامه
شماره يك پژوهش حاضر اجرا شد .در مرحلة دوم ابتدا دو پرسشنامه كه پرسشنامه اول با  4سئوال كه شامل  7مؤلفه و
پرسشنامه دوم  75گويه كه شامل مؤلفه در مقياس پنج گزينه اي ليکرت تنظيم گرديد كه مؤلفه هاي مدل بازگشت سرمايه
-Cost-Benefit Ratio
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را مورد سنجش و اندازه گيري قرار داد .داده هاي جمع آوري شده نيز در محيط  SPSSطبقه بندي و ميزان ضريب پايايي با
روش آلفاي كرونباخ( ). /642براي اين ابزار محاسبه شد .هدف اصلي اين پژوهش ،ارائه مدلي جهت اندازه گيري بازگشت
سرمايه به منظور ارزيابي دوره هاي كارشناسي ارشد سازمان مورد مطالعه بود .يافته هاي پژوهشي منجر به شناسايي اجزاي
مدل بازگشت سرمايه كه با ارائه مدل معرفي گرديد ،همچنين شناسايي نقاط قوت و ضعف دوره كارشناسي ارشد ،اندازه گيري
تغييرات صورت پذيرفته در نتايج سازماني و اندازه گيري ميزان ارزش افزوده دوره هاي مذكور در سطوح مختلف مدل بازگشت
سرمايه گرديد.

يافته هاي پژوهش
سؤال پژوهش :چه مدلي براي اندازه گيري بازگشت سرمايه( )ROIدوره هاي كارشناسي ارشد سازمان مي توان ارائه نمود؟
ادبيات پژوهش بيانگر آن است كه بازگشت سرمايه( )ROIدر دوره هاي آموزشي داراي اجزاي زير است :هزينه هاي مالي و
منافع مالي و هزينه هاي غير مالي و فوايد غير مالي.
با توجه به اين كه اين شاخص ها احصاء نشده بود و براي نخستين بار اين كار انجام مي شد بنابراين هدف گروه كانوني اخذ
فهرستي از شاخص ها و اجزاي بازگشت سرمايه و يك ورودي براي مرحله دوم(پرسش نامه) بود.
در جلسه گروه كانوني  7سوال و موضوع مطرح شد كه نتايج آن به شرح زير مي باشد:
داليل شركت در دوره هاي كارشناسي ارشد
-

باال بردن سطح دانش و مهارت در تحليل ،برخورد و محصوالت سازمان

-

پيدا كردن فهم عميق از عملکرد محصوالت و سيستم هاي مرتبط با در سازمان

-

كمك به روند توليد و ايجاد خالقيت و نوآوري

-

تخصصي بودن دوره و ارتباط آن با مطالب درسي با موضوعات كاري سازمان

-

افزايش توان پژوهش ها علمي و عملي سازمان

-

سهولت در اشتغال به تحصيل نسبت به دانشگاه هاي معتبر دولتي

-

افزايش امنيت شغلي

اهمیت اين دور ها براي سازمان
-

رفع مشکالت و گلوگاه هاي سازمان

-

ايجاد ارتباط صنعت با دانشگاه

-

بهبود طراحي و پژوهش ها پروژه هاي مربوط به سازمان

-

افزايش بهره وري سازمان

فوايد مالي دوره هاي كارشناسي ارشد :
 كاهش هزينه پروژه ها صرفه جويي در زمان انجام پروژه ها افزايش كيفيت محصوالت و پروژه ها افزايش ظرفيت توليد محصوالت سازمان كاهش دوباره كاري ها در زير مجموعه هاي سازمان6

 ايجاد تنوع در محصوالت سازمان افزايش درآمد ناشي از تعريف پروژه ها براي نيروها و سازمانههاي باالدستي صرفه جويي در آموزش هاي تخصصي و مکرر كوتاه مدت جلوگيري از انحراف پروژه هافوايد غیرمالي (مزاياي نامشهود) دوره هاي كارشناسي ارشد:
 افزايش همسويي با استراتژي هاي سازمان افزايش امنيت شغلي بهبود ارتباطات در تعامل با پيمانکاران بهبود و تغيير نگرش تخصصي در تعريف پروژه هاي مورد نياز سازمان و كشور بهبود كار تيمي افزايش انگيزه كاري بهبود قوه تفکر و خالقيت در داشن آموختگان و انتقال آن به نيروهاي تحت امرهزينه هاي مالي دوره هاي كارشناسي ارشد
 شهريه پرداختي دانش جويان از سوي سازمان ماموريت تحصيلي دانشجويان دوره هاي مذكور حقوق و مزاياي كارشناسان و مديران واحد آموزش هزينه نيازسنجي دوره ها پاداش معدل تحصيلي هزينه آزمايشگاه و پروژه هاي ساخت نمونه دانشجويي هزينه طراحي دوره هاجهت پاسخگويي سؤال پژوهش ،پيشينه فرآيند آموزش  ،شيوه هاي اندازه گيري و ارزيابي دوره هاي آموزشي شامل مباني
نظري و تحقيقات انجام شده در ايران و جهان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت واز طريق پرسشنامه اجزاي مدل براي
اندازه گيري بازگشت سرمايه مورد بررسي و تحليل قرار گرفت .براي تشخيص اين مسئله كه داده ها شرايط مناسب براي
اجراي تحليل عاملي اكتشافي 71را دارند ،از(77KMOآزمون تناسب كايزر -مير) و بارتلت76استفاده گرديدKMO.شاخص كفايت
متغيرهاست و مقدار آن همواره بين 1و  7در نوسان است .در صورتي كه  KMOكمتر از  1/7باشد ،داده ها براي تحليل عاملي
مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بين  1/7تا  1/26باشد داده ها متوسط بوده و اگر مقدار اين شاخص،بزرگتر از 1/5
باشد،همبستگي هاي موجود در بين داده ها براي تحليل عاملي مناسب خواهند بود.يکي ديگر از روشهاي تشخيص مناسب
بودن داده ها آزمون بارتلت مي باشد ،اين فرضيه را كه ماتريس همبستگي مشاهده شده متعلق به جامعه اي با متغيرهاي
نابسته است ،مي آزمايد .براي اينکه يك مدل عاملي ،مفيد و داراي معنا باشد ،الزم است متغيرها همبسته باشند.پس فرضيه
آزمون بارتلت به اينصورت است:
.Exploratory factor analysis
.Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacy
.Bartlett's test

0

 : H7داده ها همبسته اند.
 : H1داده ها ناهمبسته اند
پس مطلوب آن است كه فرض صفر رد شود .اگر فرض صفر رد نشود مطلوبيت تحليل عاملي زير سؤال مي رود و بايد درباره
انجام آن تجديد نظر كرد .معموالً آزمون بارتلت با آزمون خي دو تقريب زده مي شود و از جدول خي دو براي پيدا كردن مقدار
بحراني استفاده مي شود  .در اين پژوهش با استفاده از تکنيك تحليل عاملي اكتشافي ،عوامل ابتدايي اين متغيرها استخراج و
داده هاي آماري ،مورد آزمون تناسب كايزر -مير و بارتلت قرار گرفتند كه نتايج به شرح زير ارائه مي گردد.
جدول  .1تحليل عاملي اکتشافي سؤاالت فلسفه مدل بازگشت سرمايه
عدد  KMOو عدد آزمون بارتلت

درصد واريانس تبيين شده

KMO=0/27
Bartlett=792/ 72

 79/2درصد

Sig= 0/000
Df= 3

مقدار آماره (KMOآزمون تناسب كايزر -مير) بيشتر از  ،1/7عدد آزمون بارتلت برابر با  165/75و مقدار ) (Sigنيز بيش از
سطح معني داري  1/17مي باشد( .)df= 4اين امر نشان دهنده اين مطلب است كه تحليل عاملي براي اين داده ها مناسب
مي باشد .درصد واريانس تبيين شده نيز باال مي باشد .داده ها ،شرايط مورد نياز براي اجراي تحليل عاملي را دارند.
جدول  .2نتايج تحليل عاملي اکتشافي و تعيين ميزان بار عاملي هر يک از سؤاالت در فلسفه مدل
سؤال

نسبت اشتراك

بار عاملي

7

0/99

0/97

7

0/97

0/99

3

0/99

0/92

جدول  .3تحليل عاملي اکتشافي سؤاالت اهداف مدل
عدد  KMOو عدد آزمون بارتلت

درصد واريانس تبيين شده

KMO=0/79
Bartlett=7799/ 72

 93/97درصد

Sig= 0/000
Df= 6

مقدار آماره (KMOآزمون تناسب كايزر -مير) بيشتر از  ،1/7عدد آزمون بارتلت برابر با 777 /65ومقدار ) (Sigنيز بيش از
سطح معني داري  1/17مي باشد( .)df= 2اين امر نشان دهنده اين مطلب است كه تحليل عاملي براي اين داده ها مناسب مي
باشد .درصد واريانس تبيين شده نيز باال مي باشد .داده ها ،شرايط مورد نياز براي اجراي تحليل عاملي را دارند.
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جدول  .4نتايج تحليل عاملي اکتشافي و تعيين ميزان بار عاملي هر يک از سؤاالت در اهداف مدل
سؤال

نسبت اشتراك

بار عاملي

7

0/97

0/96

7

0/72

0/97

3

0/90

0/93

9

0/97

0/97

جدول  .5تحليل عاملي اکتشافي سؤاالت مراحل اجرايي مدل
عدد  KMOو عدد آزمون بارتلت

درصد واريانس تبيين شده

KMO=0/90
Bartlett=7293/ 79

 97/39درصد

Sig= 0/000
Df= 77

مقدار آماره (KMOآزمون تناسب كايزر -مير) بيشتر از  ،1/7عدد آزمون بارتلت برابر با 6574/77و مقدار ) (Sigنيز بيش از
سطح معني داري  1/17مي باشد( .)df=67اين امر نشان دهنده اين مطلب است كه تحليل عاملي براي اين داده ها مناسب
مي باشد .درصد واريانس تبيين شده نيز باال مي باشد .داده ها ،شرايط مورد نياز براي اجراي تحليل عاملي را دارند.
جدول .6نتايج تحليل عاملي اکتشافي و تعيين ميزان بار عاملي هر يک از سؤاالت در مراحل اجرايي مدل
سؤال

نسبت اشتراك

بار عاملي

7

0/73

0/90

7

0/97

0/93

3

0/99

0/92

9

0/93

0/97

9

0/90

0/99

6

0/79

0/96

2

0/96

0/92

جدول .7تحليل عاملي اکتشافي سؤاالت نظام ارزشيابي و بازخورد مدل
عدد  KMOو عدد آزمون بارتلت

درصد واريانس تبيين شده

KMO=0/27
Bartlett=996/ 72

 93/76درصد

Sig= 0/000
Df= 3

مقدار آماره ( KMOآزمون تناسب كايزر -مير) بيشتر از  ،1/7عدد آزمون بارتلت برابر با 6 2 /75و مقدار ) (Sigنيز بيش از
سطح معني داري  1/17مي باشد( .)df= 4اين امر نشان دهنده اين مطلب است كه تحليل عاملي براي اين داده ها مناسب
مي باشد .درصد واريانس تبيين شده نيز باال مي باشد .داده ها ،شرايط مورد نياز براي اجراي تحليل عاملي را دارند.
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جدول  8نتايج تحليل عاملي اکتشافي و تعيين ميزان بار عاملي هر يک از سؤاالت در نظام ارزشيابي و بازخورد مدل
سؤال

نسبت اشتراك

بار عاملي

7

0/90

0/93

7

0/99

0/96

3

0/72

0/97

بررسي مؤلفه هاي فلسفه
جدول 9مقادير ضريب تعيين و بتا و بتا استاندارد و  tمدل مفهومي فلسفه
محتوا

تعيين

بتا

بتا استاندارد

t

معرفي ونهادينه كردن روشي مناسب در اندازه گيري بازگشت سرمايه دوره هاي آموزشي

0/70

0/77

0/90

77/39

باز انديشي و نو انديشي در زمينه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي

0/77

0/26

0/99

79/99

ايجاد ،مزيت رقابتي و ارزش افزوده از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي

0/27

0/67

0/79

76/77

در اينجا قصد بر اين است كه به بررسي مدل ساختاري مربوط به مؤلفه فلسفه پرداخته شود و به دنبال آن هست كه آيا اين 4
سؤال به طور توأم مي توانند بيانگر مدل براي مؤلفه فلسفه باشند؟ كه نتايج نشان داد كه در سطح خطاي  1/17هر  4سؤال به
شکل توأم قابليت تشکيل مؤلفه فلسفه را دارند و سؤال معرفيونهادينهکردنروشي مناسب در اندازه گيري بازگشت سرمايه دوره
هاي آموزشي باالترين سهم از مؤلفه فلسفه را دارد.
جدول 11برآورد شاخص هاي مدل براي مؤلفه فلسفه
مقدار

شاخص ها
مجذور كاي

0

درجه آزادي

0

مجذور كاي /درجه آزادي

-

مقدار احتمال

7

برآورد نقطه اي تقريب ريشه ميانگين مربع خطا

0

ريشه استاندارد ميانگين مربع مانده ها

0

شاخص برازش نرمال

7

شاخص برازش تطبيقي

7

شاخص برازندگي افزايشي

7

شاخص نيکويي برازش

7

شاخص نيکويي برازش تعديل شده

7

مجذور كاي نخستين شاخصي است كه به بررسي نيکويي برازش مي پردازد .آزمون مجذور كاي اين فرضيه كه مدل مورد نظر
هماهنگ با الگوي پيشنهادي بين متغيرهاي مشاهده شده از مؤلفه فلسفه است را مي آزمايد و مقادير كوچك از اين شاخص
نشان دهنده برازندگي بهتر است .در اين بررسي مقدار مجذور كاي برابر صفر شده كه برازش كامل مدل را نشان مي دهد و
خطا برابر صفر مي باشد و نيز شاخص هاي برازش مدل تما ماً برابر با يك بوده كه بيانگر تطبيق كامل مدل حاصله با مدل
مفروضه مي باشد.
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بررسي مؤلفه هاي اهداف
جدول 11مقادير ضريب تعيين و بتا و بتا استاندارد و  tمدل مفهومي اهداف
تعيين

بتا

بتا استاندارد

t

اندازه گيري بازگشت سرمايه دوره هاي آموزشي

0/97

7/79

0/92

77/09

افزايش همسويي دوره هاي آموزشي با استراتژي هاي سازمان

0/99

7/77

0/96

70/93

توجه به جنبه هاي عملي و اجرايي آموزش

0/93

0/26

0/67

77/07

دسترسي به يك مدل منسجم در ارزيابي دوره هاي آموزشي

0/72

7/70

0/97

79/72

محتوا

در اينجا قصد بر اين است كه به بررسي مدل ساختاري مربوط به مؤلفه اهداف پرداخته شود و به دنبال آن هست كه آيا اين
سؤال به طور توأم مي توانند بيانگر مدل براي مؤلفه اهداف باشند كه نتايج نشان داد كه در سطح خطاي  1/17هر سؤال به
شکل توأم قابليت تشکيل اين مؤلفه را دارند كه در اين ميانسئوال اندازه گيري بازگشت سرمايه دوره هاي آموزشي باالترين
سهم از اهداف را داشته است.
جدول 12برآورد شاخص هاي مدل براي مؤلفه اهداف
مقدار

شاخص ها
مجذور كاي

79/79

درجه آزادي

7

مجذور كاي /درجه آزادي

9/93

مقدار احتمال

0/00

برآورد نقطه اي تقريب ريشه ميانگين مربع خطا

0/77

ريشه استاندارد ميانگين مربع مانده ها

0/07

شاخص برازش نرمال

0/96

شاخص برازش تطبيقي

0/92

شاخص برازندگي افزايشي

0/92

شاخص نيکويي برازش

0/99

شاخص نيکويي برازش تعديل شده

0/77

مجذور كاي نخستين شاخصي است كه به بررسي نيکويي برازش مي پردازد .آزمون مجذور كاي اين فرضيه را كه مدل مورد
نظر هماهنگ با مدل پيشنهادي بين متغيرهاي مشاهده شده از مؤلفه اهداف است را مي آزمايد و مقادير كوچك از اين شاخص
نشان دهنده برازندگي بهتر است .در اين بررسي مقدار مجذور كاي با درجه آزادي  ،6برابر با  76/67شده است كه از لحاظ
آماري معني دار است و مقدار احتمال آن كمتر از  1/17است .نسبت مجذور كاي به درجه آزادي برابر با  6/74شده است .براي
بررسي بيشتر مدل از ساير شاخص ها استفاده گرديد .برآورد نقطه اي تقريب ريشه ميانگين مربع خطاي ) (RMSEAبرابر با
 1/71شده است كه از حد باالي خطا  1/7بيشتر است ،در نتيجه با باال بودن خطا درجه تقريب در جامعه نيز بزرگ مي شود،
ولي از سويي ديگر استاندارد ريشه ميانگين مربع مانده ها ) (SRMRبرابر با  1/17شده كه اين خطا كمتر از  1/7است و
شاخص هاي برازش تطبيقي و افزايشي برابر با  1/65شده است .همچنين شاخص برازش نرمال( )NFIبرابر با  1/67بدست آمده
است .شاخص نيکويي برازش ( )GFIبرابر با  1/67و شاخص نيکويي برازش تعديل شده برابر با  1/16شده است كه در مجموع
مي توان بيان كرد ،مدل ارائه شده براي اهداف ،مدل مناسبي است.
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بررسي مؤلفه هاي مراحل اجرايي
جدول13مقادير ضريب تعيين و بتا و بتا استاندارد و  tمدل مفهومي مراحل اجرايي
تعيين

بتا

بتا استاندارد

شناسايي اهداف رفتاري دوره

0/27

0/77

0/97

t
79/77

تعيين معيارهاي ارزيابي برنامه

0/26

0/27

0/97

77/29

جمع آوري بازخورد در طول اجراي برنامه

0/99

0/77

0/99

70/70

جمع آوري اطالعات مبني بر تحقق برنامه بر اساس معيارهاي ارزيابي

0/93

0/27

0/99

70/72

تبديل اطالعات جمع آوري شده به منافع مالي و منافع ناملموس(غيرمالي) حاصل از اجراي برنامه

0/77

0/77

0/93

79/99

محاسبه هزينه هاي مادي و ناملموس(غيرمادي) اجراي برنامه

0/79

0/26

0/79

76/60

محاسبه ROI

0/93

7/09

0/92

77/03

محتوا

در بررسي مدل ساختاري مربوط به مؤلفه مراحل اجرايي به دنبال آن هستيم كه آيا اين  5سؤال به طور توأم
مي توانند بيانگر مدل براي مؤلفه اجرايي باشند كه نتايج نشان داد كه در سطح خطاي  1/17هر  5سؤال به شکل توأم قابليت
تشکيل اين مؤلفه را دارند و سؤالمحاسبه  ROIباالترين سهم از مراحل اجرايي را دارد.
جدول .14برآورد شاخص هاي مدل براي مؤلفه مراحل اجرايي
مقدار

شاخص ها
مجذور كاي

737/07

درجه آزادي

9

مجذور كاي /درجه آزادي

77/39

مقدار احتمال

0/00

برآورد نقطه اي تقريب ريشه ميانگين مربع خطا

0/79

ريشه استاندارد ميانگين مربع مانده ها

0/07

شاخص برازش نرمال

0/99

شاخص برازش تطبيقي

0/99

شاخص برازندگي افزايشي

0/99

شاخص نيکويي برازش

0/70

شاخص نيکويي برازش تعديل شده

0/26

مجذور كاي نخستين شاخصي است كه به بررسي نيکويي برازش مي پردازد .مقادير كوچك از اين شاخص نشان دهنده
برازندگي بهتر است .در اين بررسي مقدار مجذور كاي با درجه آزادي  ،6برابر با  746/16شده است كه از لحاظ آماري معني
دار است و مقدار احتمال آن كمتر از  1/17است .براي بررسي بيشتر مدل از ساير شاخص ها استفاده گرديد .برآورد نقطه اي
تقريب ريشه ميانگين مربع خطاي ) (RMSEAبرابر با  1/76شده است كه از حد باالي خطا  1/7بيشتر است ،در نتيجه با باال
بودن خطا درجه تقريب در جامعه نيز بزرگ مي شود ،استاندارد ريشه ميانگين مربع مانده ها) (SRMRبرابر با  1/17شده كه
اين خطا كمتر از  1/7است و شاخص هاي برازش تطبيقي و افزايشي برابر با  1/6شده است .همچنين شاخص برازش
نرمال( )NFIبرابر با  1/6بدست آمده است .شاخص نيکويي برازش( )GFIبرابر با  1/11و شاخص نيکويي برازش تعديل شده
برابر با  1/52شده است .در مجموع مدل ارائه شده در بررسي انجام گرفته ،مي تواند مدل مناسبي باشد.
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بررسي مؤلفه هاي نظام ارزشیابي و بازخورد
جدول .15مقادير ضريب تعيين و بتا و بتا استاندارد و  tمدل مفهومي نظام ارزشيابي و بازخورد
تعيين

بتا

بتا استاندارد

t

دريافت بازخوردازواحدهاي آموزشي

0/77

0/20

0/99

79/99

دريافت نظرات خبرگان و نخبگان

0/76

0/26

0/93

79/96

خود ارزيابي براساس تحوالت ويافته هايجديد

0/27

0/66

0/79

79/33

محتوا

در بررسي مدل ساختاري مربوط به مؤلفه نظام ارزشيابي و بازخورد به دنبال آن هستيم كه آيا اين  4سؤال به طور توأم
مي توانند بيانگر مدل براي اين مؤلفه باشند كه نتايج نشان داد كه در سطح خطاي  1/17هر 4سؤال به شکل توأم قابليت
تشکيل اين مؤلفه را دارند .سؤال دريافت بازخوردازواحدهاي آموزشي باالترين سهم از مؤلفه ها را دارد.
جدول .16برآورد شاخص هاي مدل براي مؤلفه نظام ارزشيابي و بازخورد
مقدار

شاخص ها
مجذور كاي

0

درجه آزادي

0

مجذور كاي /درجه آزادي

-

مقدار احتمال

7

برآورد نقطه اي تقريب ريشه ميانگين مربع خطا

0

ريشه استاندارد ميانگين مربع مانده ها

0

شاخص برازش نرمال

7

شاخص برازش تطبيقي

7

شاخص برازندگي افزايشي

7

شاخص نيکويي برازش

7

شاخص نيکويي برازش تعديل شده

7

مجذور كاي نخستين شاخصي است كه به بررسي نيکويي برازش مي پردازد .آزمون مجذور كاي اين فرضيه كه مدل مورد نظر
هماهنگ با الگوي پيشنهادي بين متغيرهاي مشاهده شده از مؤلفه نظام ارزشيابي و بازخورد است را مي آزمايد و مقادير
كوچك از اين شاخص نشان دهنده برازندگي بهتر است .در اين بررسي مقدار مجذور كاي برابر صفر شده كه برازش كامل مدل
را نشان مي دهد و خطا برابر صفر مي باشد و نيز شاخص هاي برازش مدل تماماً برابر با يك بوده كه بيانگر تطبيق كامل مدل
حاصله با مدل مفروضه مي باشد.
چارچوب مفهومي مدل بازگشت سرمايه
الف -فلسفه مدل بازگشت سرمايه ()1/62
 .7معرفيونهادينهکردنروشي مناسب در اندازه گيري بازگشت سرمايه دوره هاي آموزشي ()1/61
 .6بازانديشي ونوانديشيدرزمينه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي ()1/67
 .4ايجاد،مزيترقابتيوارزشافزودهازطريقبرگزاري دوره هاي آموزشي ()1/65
ب -اهداف كلي مدل بازگشت سرمايه ()0/49
 .7اندازه گيري بازگشت سرمايه دوره هاي آموزشي ()1/62
 .6افزايش همسويي دوره هاي آموزشي با استراتژي هاي سازمان ()1/66
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 .4توجه به جنبه هاي عملي واجرايي آموزش ()1/64
 .دسترسي به يك مدل منسجم در ارزيابي دوره هاي آموزشي ()1/61
ج -مباني نظري مدل بازگشت سرمايه
 .مدل چهار سطحي كرک پاتريک
در سال  ،7672دونالد كرك پاتريك الگوي ارزشيابي چهارسطحي معروفش را براي برنامه هاي آموزشي طراحي كرد.اين سطوح
ارزيابي عبارتند از:
سطح  -7واكنش
سطح  - 6يادگيري
سطح  – 4رفتار شغلي
سطح  -نتايج
 .مدل پنج سطحي بازگشت سرمايه فیلیپس
بازگشت سرمايه( )ROIدر كسب و كار به عنوان وسيله اي ب راي تعيين ارزش يك سرمايه گذاري برحسب مقادير پولي مورد
استفاده قرار گرفته است .مدل فيليپس با مدل كريك پاتريك قابل مقايسه است ،اما فيليپس مدل چهار سطحي كريك پاتريك
را با افزودن سطح پنج يعني بازگشت سرمايه توسعه داد .بازگشت سرمايه براي نشان دادن ارزش سرمايه گذاري آموزشي
برحسب مقادير پولي محاسبه شده است ( فيليپس.)6117 ،
سطوح چارچوب فيليپس عبارتند از:

 واكنش و برنامه ريزي اقدام
 يادگيري

 كاربرد شغلي
 نتايج كسب و كار
 بازگشت سرمايه

 .مدل بازگشت سرمايه اروپا
اين مدل شامل پنج سطح است .اين سطوح عبارتند از:
 مرحله نخست :نيازسنجي آموزشي
 مرحله دوم :برنامه ريزي ارزيابي
 مرحله سوم :جمع آوري داده
 مرحله چهارم :تحليل داده

 مرحله پنجم :گزارش نتايج
 .9مدل بازگشت سرمايه يادگیري كاتر
د -مراحل اجرايي مدل بازگشت سرمايه ()0/49
 .شناسايي اهداف رفتاري دوره ()1/61
 .6تعيين معيارهاي ارزيابي برنامه ()1/64
 .4جمع آوري بازخورد در طول اجراي برنامه ()1/65
 .جمع آوري اطالعات مبني بر تحقق برنامه بر اساس معيارهاي ارزيابي ()1/61
 .7تبديل اطالعات جمع آوري شده به منافع مالي و منافع ناملموس(غيرمالي) حاصل از اجراي برنامه ()1/67
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 .2محاسبه هزينه هاي مادي و ناملموس(غيرمادي) اجراي برنامه ()1/62
.5محاسبه )1/65(ROI
ه -نظام ارزشیابي و بازخورد مدل بازگشت سرمايه ( )0/4
 .7دريافت بازخوردازواحدهاي آموزشي ()1/64
 .6دريافت نظرات خبرگان و نخبگان ()1/62
 .4خود ارزيابي براساس تحوالت ويافته هاي جديد ()1/67

شکل  .شماي كمي مدل بازگشت سرمايه

بحث و نتیجه گیري
يافته هاي اين پژوهش منجر به طراحي مدلي جهت اندازه گيري بازگشت سرمايه و ارزيابي دوره هاي كارشناسي ارشد در اين
سازمان دفاعي گرديد .پس از مطالعه و بررسيهاي مدل هاي گوناگون ارزيابي و بازگشت سرمايه در منابع مختلف ،كه همگي به
نوعي از مدل بازگشت سرمايه فيليپس پيروي كرده اند تعداد الگو انتخاب شد كه به لحاظ كاربردي بودن و نزديکي با موضوع
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مورد پژوهش ،داراي اهميت بيشتري بودند استخرا ج شدند و در راستاي انتخاب مدل مورد استفاده و پيشنهادي در اين
پژوهش با يکديگر مقايسه گرديدند.
پس از مقايسه اين الگوها ،در نهايت الگوي جديدي جهت ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي جامعه هدف در اين پژوهش
يعني دانش آموختگان كارشناسي ارشد طراحي شد .اين مدل تركيبي از مدل اصلي بازگشت سرمايه فيليپس ،مدل ارزيابي
اروپايي بازگشت سرمايه 74،مدل بازگشت سرمايه يادگيري 7كاتر ( ،)6116مدل ارزيابي كريك پاتريك مي باشد.
در بررسي مدل مربوط به مؤلفه فلسفه ،نتايج نشان داد كه هر  4سؤال به شکل توأم قابليت تشکيل مؤلفه فلسفه را دارند و
سؤال معرفي ونهادينه كردن روشي مناسب در ارزيابي دوره هاي آموزشي ،باالترين سهم از مؤلفه فلسفه را دارد.مقدار
مجذور كاي برابر صفر شده كه برازش كامل مدل را نشان مي دهد و نيز شاخص هاي برازش مدل بيانگر تطبيق كامل مدل
حاصله با مدل مفروضه مي باشد.
در بررسي مدل مربوط به مؤلفه اهداف ،نتايج نشان داد كه هر

سؤال به شکل توأم قابليت تشکيل اين مؤلفه را دارند و

سئواالت دسترسي به يك مدل منسجم در ارزيابي دوره هاي آموزشي و اندازه گيري بازگشت سرمايه دوره هاي آموزشي به
ترتيب باالترين سهم از اهداف را داشته است .در اين بررسي مقدار مجذور كاي از لحاظ آماري معني دار است و برازش دقيق
مدل را نشان مي دهد كه در مجموع مي توان بيان كرد ،مدل ارائه شده براي اهداف ،مدل مناسبي است.
در بررسي مدل مربوط به مؤلفه مراحل اجرايي ،نتايج نشان داد كه هر  5سؤال به شکل توأم قابليت تشکيل اين مؤلفه را
دارند و سؤاالت جمع آوري اطالعات مبني بر تحقق برنامه بر اساس معيارهاي ارزيابي،محاسبه ROIو جمع آوري بازخورد در
طول اجراي برنامه به ترتيب باالترين سهم از مراحل اجرايي را دارد .مقدار مجذور كاي از لحاظ آماري معني دار استکه در اين
صورت آماره كاي دو برازش دقيق مدل را نشان مي دهد .نتايج نشان داد كه هر  5سؤال به شکل توأم قابليت تشکيل اين مؤلفه
را دارند و نيز شاخص هاي برازش مدل بيانگر تطبيق كامل مدل حاصله با مدل مفروضه مي باشد.در مجموع مدل ارائه شده در
بررسي انجام گرفته ،مي تواند مدل مناسبي باشد.
در بررسي مدل مربوط به مؤلفه نظام ارزشیابي و بازخورد ،نتايج نشان داد كه هر  4سؤال به شکل توأم قابليت تشکيل اين
مؤلفه را دارند و سؤال دريافت نظرات خبرگان و نخبگان باالترين سهم از مؤلفه را دارد .مقدار مقدار مجذور كاي برابر صفر شده
كه برازش كامل مدل را نشان مي دهد و نيز شاخص هاي برازش مدل بيانگر تطبيق كامل مدل حاصله با مدل مفروضه
مي باشد.
الف -فلسفه مدل بازگشت سرمايه(:)0/49معرفي و نهادينه كردن روشي مناسب در ارزيابي دوره هاي آموزشي(، )1/61
بازانديشي ونوانديشي درزمينه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي(،)1/67ايجاد ،مزيت رقابتي و ارزش افزوده از طريق برگزاري
دوره هاي آموزشي(.)1/65

- ROI European Evaluation Model
.Learner ship ROI Framework
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ب -اهداف كلي مدل بازگشت سرمايه :اندازه گيري بازگشت سرمايه دوره هاي آموزشي( ،)1/62افزايش همسويي دوره
هاي آموزشي با استراتژي هاي سازمان( ،)1/66توجه به جنبه هاي عملي واجرايي آموزش( ،)1/64دسترسي به يك مدل
منسجم در ارزيابي دوره هاي آموزشي(.)1/61
پ -مباني نظري مدل بازگشت سرمايه:
 مدل چهار سطحي كريك پاتريك :متداول ترين و شناخته ترين و البته پركاربردترين مدل براي ارزيابي دوره هاي آموزشيمدل كرك پاتريك است  .مدل پاتريك( )7662شامل چهار مرحله ارزيابي است .اين سطوح ارزيابي عبارتند از :سطح -7
واكنش ،سطح  - 6يادگيري  ،سطح  – 4سطح كاربرد  ،سطح  -نتايج .
 مدل پنج سطحي بازگشت سرمايه فيليپس :مدل فيليپس با مدل كريك پاتريك قابل مقايسه است ،اما فيليپس مدل چهارسطحي كريك پاتريك را با افزودن سطح پنج يعني بازگشت سرمايه توسعه داد .بازگشت سرمايه براي نشان دادن ارزش سرمايه
گذاري آموزشي برحسب مقادير پولي محاسبه شده است.در معرفي سطح پنجم ارزيابي مدل فيليپس سعي بر اين شده است
كه فراتر از تحليل هزينه فايده عمل شود و يك ارزش پولي به تاثير آموزش اضافه شود .به طور معمول ،اين فقط به منافع
مشهود مرتبط است .اما ،مسائل (موضوعات)نرم بايستي در محاسبه تبديل شوند كه فيليپس از آن به عنوان سودهاي نامشهود
ياد مي كند .براي مثال مي توان بهبود تصور عمومي ،رضايت بيشتر شغل ،كاهش استرس و كار تيمي بهتر دانست.
 مدل بازگشت سرمايه اروپا مدل بازگشت سرمايه يادگيري نادين كاترت -مراحل اجرايي مدل بازگشت سرمايه :شناسايي اهداف رفتاري دوره( ،)1/61تعيين معيارهاي ارزيابي برنامه(،)1/64
جمع آوري بازخورد در طول اجراي برنامه( ،)1/65جمع آوري اطالعات مبني بر تحقق برنامه بر اساس معيارهاي
ارزيابي( ،)1/61تبديل اطالعات جمع آوري شده به منافع مالي و منافع ناملموس(غيرمالي) حاصل از اجراي برنامه(،)1/67
محاسبه هزينه هاي مادي و ناملموس(غيرمادي) ( ،)1/62اجراي برنامه محاسبه .)1/65( ROI
ث -نظام ارزشیابي و بازخورد مدل بازگشت سرمايه :دريافت بازخورد از واحدهاي آموزشي ( ،)1/64دريافت نظرات
خبرگان و نخبگان ( ،)1/62خود ارزيابي براساس تحوالت و يافته هاي جديد(.)1/67
بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده و تأييد آن توسط تحقيقات قبلي و نظريه هاي موجود ،نتيجه گرفته شد كه چارچوب
ارائه شده از پشتوانة نظري و تجربي و اعتبار كافي برخوردار بوده و اجراي آن ،به منظور اندازه گيري بازگشت سرمايه به منظور
ارزيابي دوره هاي كارشناسي ارشد پيشنهاد گرديد.
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Abstract
This research goal was to submit a model of return on investment (ROI) measurement to assess Master of Art
(M.A) courses of organization. This was an applied research in descriptive framework, kind of survey and its
population was consisting of all M.A graduated which include N = 23. Sample is chosen based on Morgan table
including 44 people. Stratified sampling was used randomly. For collecting data, library and field methods are
applied. Research was done in two phase. During the first phase, a focus group was convened to identify the
components of financial a non financial benefits of program, and M.A costs and also as entry for num1
questionnaire of current research. Within second phase two questionnaires was set to assess and measurement of
ROI. Witch first one included 32 questions that contained 3parameter and second one included 12 test that that
contained 2 parameters through in 3-level Likert scale. Collected data was classified in SPSS and the amount of
reliability coefficient was calculated by Cronbach Alpha method (0/234) for this tool. The main goal of this
study was to submit a model to measure the ROI for organization (M.A) courses assessment. The research
achievement led to determining the components of ROI model. Which was represent with model, never the less
recognizing of M.A course and proms, measurement of changed done in organizational results and above
mention of the added value courses measurement in different levels of ROI model was lone. There for based on
the results and compliance of them with past researchers and current theories, it concluded that submitted
framework is well theoretical and experimental supported and is credible enough and its performance purposes
to measure the ROI to assess organization M.A was suggested.
Keywords: Return on investment, the level of reaction, the level of learning, the level of application, the
level of results.
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