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چکیده
پژوهش حاضر باهدف اندازهگیری بازگشت سرمايه (میزان ارزشافزوده مستقیم و غیرمستقیم)
دورههای كارشناسی ارشد انجامشده است .اين پژوهش از نوع كاربردی و با روش توصیفی از نوع
زمینهيابی انجامشده است؛ جامعه آماری دانشآموختگان مقطع كارشناسی ارشد به تعداد  57نفر بودند.
حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  62نفر انتخاب شدند؛ كه از اين تعداد  75نفر در جريان پژوهش
مشاركت كردند .روش نمونهگیری ،تصادفی طبقهای است .برای گردآوری دادهها نیز از روش
كتابخانهای و میدانی استفاده شد .پژوهش در دو مرحله انجامشده است .در طی مرحله اول يك گروه
كانونی 3برای شناسايی اهداف ،داليل ،مؤلفههای مزايای مالی و غیرمالی و هزينههای دوره
كارشناسی ارشد و همچنین بهعنوان ورودی برای طراحی پرسشنامه پژوهش حاضر اجرا شد .در
مرحله دوم ابتدا پرسشنامه محقق ساخته ،حاوی  34سؤال كه شامل  7مؤلفه در مقیاس پنج گزينهای
لیکرت بود در اختیار آزمودنیها قرار داده شد .دادههای جمعآوریشده در محیط  SPSSطبقهبندی و
میزان ضريب پايايی با روش آلفای كرونباخ ( )./94و با روش آماری  Tمحاسبه شد .يافتههای پژوهش
منجر به محاسبه نسبت هزينه – فايده به میزان ( )7/22و محاسبه بازگشت سرمايه به میزان %423
گرديد.
واژههای کلیدی :بازگشت سرمايه ،ارزيابی ،دورههای كارشناسی ارشد ،سازمان دفاعی

 .1دانشیار گروه مديريت آموزشي ،دانشگاه آزاداسالمي واحد ساری ،ساری ،ايرانdrsalehi.ya@gmail.com.
 .2دانشجوی دوره دکترای مديريت آموزشي دانشگاه آزاداسالمي واحد ساری
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مقدمه
دگرگونی و تحوالت پرشتاب و سريع در عرصه علوم ،فنون و فناوری ،سازمانها و شركتها را وادار به
انطباق و سازگاری با اين تحوالت نموده است .يکی از اساسیترين راهبردهای بهكاررفته در زمینه
انطباق سازمانی ،آموزش و بهسازی منابع انسانی بوده است .از اين رو امروزه سازمانها اقدام به سرمايه
گذاری قابل توجهی روی آموزش كاركنان خود كرده اند؛ اما فقط پرداختن به آموزش بدون توجه به
نتايج آن امری بیهوده به نظر می رسد .با توجه به مباحث فوق غالب سازمانها و موسسات پیشرو
بیش از پیش توجه خود را به دورههای آموزشی تخصصی معطوف داشته اند .از لحاظ علمی نیز
فشارهای فرهنگی ،اجتماعی ،تکنولوژيك ،اقتصادی و سیاسی با هم تركیب شده اند تا سازمانها را
مجبور كنند به پتانسیل های اساسی به طور كل و به آموزش به طور خاص توجه بیشتری داشته
باشند .آموزش و بهسازی كاركنان در يك سازمان می تواند موجبات رشد و تعالی سازمانی را فراهم
آورده و برای كسب مزيت رقابتی ،سازمان را آماده سازد (كاسیا .)2215،سازمانهای دفاعی نیز با آگاهی
از اين كه دورههای دائر در دانشگاه های كشور جنبه عمومی داشته و به صورتی فراگیر طراحی و اجرا
می گردند و بهره گیری از فارغ التحصیالن دورههای عمومی در حد مطلوب ثمربخش نمی باشد ،لذا
جهت افزايش بهره مطلوب ،سعی در اعزام كاركنان خود به مراكز آموزشی معتبر جهت تحصیل در
رشته و حوزه های دانشی مورد نیاز می باشد .بنابراين ارزيابی اثربخشی نتايج و اندازهگیری میزان
بازگشت سرمايه 1دورههای مذكور با توجه به ماهیت تخصصی و منحصر به فرد بودن آنها منطقی و
البته حائز اهمیت به نظر می رسد .هدف نهايی آموزش كاركنان ارتقاء سطح بهره وری و خلق
ارزشافزوده از طريق توانمند سازی آنان بوسیله دورههای آموزشی می باشد ،بنابراين اندازهگیری
میزان ارزشافزوده دورههای آموزشی و بررسی و آگاهی از نتايج و بازده آموزش كاركنان ،الزمه
فرايند آموزش است و با اين كار است كه حلقه آموزشی تکمیل می شود (عیدی و همکاران،
 ،1355ص .)37
ارزيابی اثربخشی آموزشی ازپیچیده ترين و مبهم ترين و در عین حال ضروری ترين و حیاتی ترين
گام های آموزش است .يك برنامه فعالیت آموزشی تنها زمانی می تواند ارزشمندی خود را توجیه كند
كه توان ارائه شواهد قابل اطمینان و معتبری در مورد تاثیر آموزش بر بهبود رفتار و عملکرد شركت
كنندگان و بالطبع آن خلق ارزشافزوده و منافع سازمانی داشته باشد .اين امر به جنبه مهمی از
آموزش و ارزشیابی آموزش اشاره دارد كه معموالً از آن با عنوان «اثربخشی آموزش» يا «ارزيابی
اثربخشی آموزش» ياد می شود .ساالنه سازمانها مبالغ هنگفتی را برای آموزش مهارتهای خاص
.Return on Investment
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صرف می كنند .بدون اينکه ارزشافزوده و نتايج حاصله بوسیله آنها به طور مطلوب اندازهگیری شود
يا سیستم بازخورد مناسبی در سازمان وجود داشته باشد .متاسفانه در بسیاری از موارد سیستم
اندازهگیری و ارزيابی دورههای آموزشی اصالً وجود ندارد يا بسیار پراكنده و بی نظم است .از سوی
ديگر هر گونه بی توجهی و سهل انگاری در ارزشیابی دورههای آموزشی موجب خواهد شد كه آن
دوره ها به صورت اقدامی تفننی برای كاركنان و يا تالش برای استفاده از مزايای آن درآيد
(ابیلی ،1352،ص .)123
سنجش و اندازه گیری اثر بخشی آموزشی برای سازمانها ظاهراً مشکل و بحث انگیز به نظر می رسد
اما از يك ضرورت جدی برخوردار است .در اغلب سازمانهای امروزی ضرورت جديدی برای ارزيابی
توانايی و قابلیتهای آموزشی كاركنان وجود دارد؛ بنابراين هدف از ارزشیابی آموزشی اين است كه آيا
آموزش های داده شده به كاركنان با نیازهای آنها سازكار است؟ و آيا بر اين اساس اين آموزش ها
توانايیهای الزم برای انطباق با شرايط بسیار متغیر امروزی را به سازمانها اعطا می كند( .كتر،2229،
ص )119
با توجه به فشار فزاينده ای كه بر روی هزينه های آموزشی و تقاضا برای اثربخشی آموزش وجود
دارد ،روشی برای ارزيابی اثرات اقتصادی آموزش مورد نیاز است .روند كنونی ارزشیابی برنامه های
آموزشی استفاده از تمام چهار سطح ارزشیابی كرک پاتريك 1می باشد .سرمايه گذاری های كالن در
آموزش و بودجه های آموزشی و نیاز به نمايش ارزش برنامه های آموزشی ،مشوق های نخستیه و
خوبی برای اين ارزيابی دوره ها می باشند .اين ارزيابی را می توان از طريق تحلیل مالی بازگشت
سرمايه انجام داد (نوری ،1392 ،ص .)55
با توجه به مباحث فوق اغلب سازمانها و موسسات پیشرو بیش از پیش توجه خود را به دورههای
آموزشی تخصصی معطوف داشته اند .سازمان مورد پژوهش نیز با آگاهی از اين كه دورههای دائر در
دانشگاه های كشور جنبه عمومی داشته و به صورتی فراگیر طراحی و اجرا می گردند و بهره گیری از
فارغ التحصیالن دورههای عمومی در حد مطلوب ثمربخش نمی باشد ،لذا جهت افزايش بهره مطلوب،
كاركنان خود را به اين دورهها اعزام نموده است .بنابراين ارزيابی اثربخشی نتايج ،محاسبه نسبت
هزينه -فايده 2و اندازهگیری میزان بازگشت سرمايه دورههای مذكور با توجه به ماهیت تخصصی و
منحصر به فرد بودن آنها دركشور و حتی در دنیا منطقی و البته حائز اهمیت به نظر می رسد .لذا در
پژوهش حاضر به دنبال اندازهگیری بازگشت سرمايه دورههای كارشناسی ارشد بهمنظور ارزيابی اين
دوره ها می باشیم.
.Kirkpatrick
. Cost-Benefit Ratio
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پیشینه پژوهش
تقی نژاد عمران و همکاران ( )1399در پژوهشی تحت عنوان طراحی مدلی برای بازگشت سرمايه در
نظام آموزش كارمندان دستگاههای اجرايی به اين نتیجه رسیدند كه سطح مقاطع تحصیلی بر روی
دريافتی آتی افراد اثر بیشتری نسبت به ديگر متغیرها دارد .رابطه .میان نرخ بازگشت دورههای
آموزشی و عايدی افراد ارتباط مثبت و معنی داری بوده است .همچنین نتايج بیانگر آن است كه نرخ
بازگشت سرمايه گذاری در سیستم آموزشی كارمندان دستگاه های اجرايی با متغیر های جنسیت ،نوع
اقامت و نوع تاهل رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
سکینه رضايی و همکاران ( )1399در مطالعه ای تحت عنوان ارائه مدل پیش بینی بازگشت سرمايه
در آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر مولفه های فرهنگ سازمانی و صالحیت حرفه ای به اين
نتیجه رسیدند آموزش و بهسازی منابع انسانی و ارزشیابی روند هزينه به فايده و نرخ بازگشت سرمايه
در برنامه های آموزشی تاثیر دارد.
نوری و همکاران ( )1395در پژوهشی با عنوان محاسبه نرخ بازگشت سرمايه دورههای تخصصی
شركت نفت و گاز پارس به اين نتیجه رسیدند كه شاخص های ارزيابی و همچنین نحوه محاسبه و
شناسايی سهم خالص آموزش از جمله نکات مهم و ضروری است و دورههای كاربردی و اجرای موثر
آن به زمینه انتقال يادگیری كمك خواهد كرد و نهايتاً منجر به افزايش سطح نرخ بازگشت سرمايه
خواهد شد.
سبزی پور و همکاران ( )1395در مطالعه ای تحت عنوان طراحی مدلی برای بازگشت سرمايه در نظام
آموزش عالی از دور به اين نتیجه رسیدند كه سطح مقاطع تحصیلی بر روی دريافتی آتی افراد اثر
بیشتری نسبت به ديگر متغیرها دارد .از سوی ديگر نتايج پژوهش حاكی از آن است كه نرخ بازگشت
آموزش در زنان بیشتر از مردان است و همچنین نرخ بازگشت آموزش متاهلین نسبت به افراد مجرد
بیشتر است؛ بنابراين می توان گفت به طور كلی علی رغم شك و گمانه های مطرح شده در مورد
بازگشت سرمايه و كیفیت دورههای آموزش از دور در دانشگاه پیام نور نرخ بازگشت سرمايه مثبت بوده
است كه به نوعی می توان كیفیت اين دوره ها را تايید كند.
ابیلی و همکاران ( )1394در پژوهشی با عنوان تدوين الگوی اثربخشی انتقال يادگیری در راستای
بازگشت سرمايه در توسعه منابع انسانی با تأكید بر مديريت شهری به اين نتیجه رسیدند عمده ترين
عوامل انتقال آموخته ها از محیط آموزشی به محیط كاری شامل عوامل عوامل فردی مثل انگیزش،
نگرش ،خودكارآمدی و ويژگی های شخصیتی و عوامل سازمانی مربوط به محیط كاری كه به انتقال

اندازهگیری و محاسبه بازگشت سرمايه ( )ROIبهمنظور ارزيابي دورههای كارشناسي ارشد در 71 ...

يادگیری و كاربرد آنچه در دورههای آموزشی آموخته می شوند و تحت تأثیر قرار می دهند شامل
حمايت ،پاسخگويی و جو سازمانی می باشد.
محمدپور زرندی و تقوی فرد ( )1393در پژوهشی تحت عنوان احتساب نرخ بازگشت سرمايه
دورههای تخصصی شهرداری تهران به نتیجه رسیدند آموزش می توان بهعنوان يك نقطه شروع در
نظر گرفته شود و طراحان آموزشی می توانند ارزشیابی بازگشت سرمايه را بهمنظور افزايش يکسان
سازی آموزش با نیازها و همینطور بهبود كارايی ،طراحی و توسعه آموزش در اختیار مديران قرار بگیرد.
اكبری الكه و همکاران ( )1392در مطالعه ای با عنوان برنامه ريزی آموزشی با الگوی بازگشت
سرمايه در آموزش پزشکی به اين نتیجه رسیدند كه برای افزايش پاسخگويی به آموزش حرفه ای و
بهمنظور ثابت كردن ارزش كاربردی برنامه های آموزشی دانشگاهی فرآيند سنجش كامل و ارزشیابی
بر اساس الگوی بازگشت سرمايه راهکاری مناسب است طراحان آموزشی می توانند يافتههای
ارزشیابی بازگشت سرمايه را بهمنظور افزايش هم ترازی آموزش با نیازهای دانشگاه و همچنین برای
بهبود كارايی و نیز طراحی و توسعه چرخه آموزش به كار ببرند.
بالنگر و همکاران ( )2215در پژوهشی با عنوان منابع انسانی و استدالل هزينه/فايده به اين نتیجه
رسیدند كه افزايش كیفیت دورههای آموزشی و ارتقای صالحیت حرفه ای مديران بر ترغیب مديران و
عملکرد بهتر می انجامد كه در واقع طبق اصول هزينه فايده می باشد.
يورتل ( )2216در پژوهشی با عنوان بررسی عملکرد تحصیلی بین دورههای آموزش از راه دور و
آموزش سنتی انجام داد .نتايج نشان داد كه به لحاظ آماری تفاوت معنی داری در نمره نهايی و ارزيابی
پايان دوره و میزان پاسخ بین دورههای آموزش از راه و سنتی وجود دارد .بعالوه تجزيه و تحلیل نشان
می دهد كه نمره عملکرد دانشجويان سال اول دانشکده بین ارائه دورههای آموزش از راه دور و سنتی
تفاوت معنی داری داشته است.
روسی ،هیرسیچ ( )2225بر اساس دادههای مربوط به فارغ التحصیالن كالج در سال  2223به ارزيابی
بازده آموزش بر اساس تابع دريافتی مینسر پرداخته و بازده آموزش در اين كالج ها را برای افراد مورد
ارزيابی حدود  3/2درصد برآورد كرده اند .همچنین بر اساس محاسبات آنها نرخ بازده آموزش برای
فارغ التحصیالن رشته های هنر ،علوم انسانی و علوم اجتماعی بسیار كمتر از فازغ التحصیالن فنی و
مهندسی است .بازده فارغ التحصیالن رشته های مهندسی حدود  5درصد بیشتر از فارغ التحصیالن در
رشته ی هنر و علوم انسانی است.
فیلیپس ( )2223رويکرد سیستماتیکی را برای محاسبه بازگشت سرمايه به صورت گام به گام امکان
پذير می سازد؛ كه موجب می شود فرايند آن قابل كنترل و مديريت می باشد به طوری كه كاربران
بتوانند يك مساله را در يك زمان رد يابی كنند.
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روش پژوهش
اين پژوهش از نوع كاربردی و ماهیت آن توصیفی و روش گردآوری دادهها از نوع زمینهيابی بود؛
جامعه آماری آن را دانشآموختگان مقطع كارشناسی ارشد سازمان مورد مطالعه كه جمعاً  57نفر بودند،
تشکیل داد .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  62نفر انتخاب گرديد كه از اين تعداد  75نفر در
جريان پژوهش مشاركت نمودند .روش نمونهگیری ،تصادفی طبقهای است .برای گردآوری دادهها نیز
از روش كتابخانهای و میدانی استفاده شد .پژوهش در دو مرحله انجام شد .در طی مرحله اول يك
گروه كانونی 1برای شناسايی اهداف ،داليل ،مؤلفههای مزايای مالی و غیرمالی و هزينههای دوره
كارشناسی ارشد و همچنین بهعنوان ورودی برای طراحی پرسشنامه پژوهش حاضر اجرا شد .در
مرحله دوم پرسشنامه پژوهش با  34سؤال كه شامل  7مؤلفه در مقیاس پنج گزينهای لیکرت تنظیم
گرديده بود بهمنظور جمع آوری دادهها جهت محاسبه بازگشت سرمايه و محاسبه نسبت هزينه –
فايده مورد استفاده قرار گرفت دادههای جمعآوریشده نیز در محیط  SPSSطبقهبندی و میزان
ضريب پايايی با روش آلفای كرونباخ ( )./94و با روش آماری  Tمحاسبه شد.
یافتههای پژوهش
سؤال پژوهش :تا چه میزان ارزشافزوده (مستقیم و غیرمستقیم) ايجاد شده در سازمان ،حاصل
دورههای كارشناسی ارشد می باشد؟
در اين پژوهش جهت اندازهگیری بازگشت سرمايه دورههای كارشناسی ارشد و محاسبه ارزشافزوده
ايجاد شده حاصل از دورههای كارشناسی ارشد در سطح سازمان ،بوسیله مدل بومی بازگشت سرمايه
كه دارای ويژگیهای زير می باشد كه در شکل زير به نمايش در آمده است:

1

.Focus Group
2-Belanger, Haines&Bermard
3-Phillips

اندازهگیری و محاسبه بازگشت سرمايه ( )ROIبهمنظور ارزيابي دورههای كارشناسي ارشد در 17 ...

شکل شماره ( )1مدل بازگشت سرمايه
برای پاسخ به سؤال پژوهش طی دو مرحله اجرا شد ،در مرحله نخست پژوهش يعنی در مصاحبه
های گروه كانونی  7سوال از دانشآموختگان پرسیده شد كه نتايج آن به شرح زير می باشد:
دالیل شرکت در دورههای کارشناسی ارشد
-

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

-

پیدا كردن فهم عمیق از عملکرد محصوالت و سیستم های مرتبط با در سازمان

-

كمك به روند تولید و ايجاد خالقیت و نوآوری

-

تخصصی بودن دوره و ارتباط آن با مطالب درسی با موضوعات كاری سازمان

-

افزايش توان پژوهش ها علمی و عملی سازمان

-

سهولت در اشتغال به تحصیل نسبت به دانشگاه های معتبر دولتی

-

افزايش امنیت شغلی

اهمیت این دور ها برای سازمان
-

رفع مشکالت و گلوگاه های سازمان

-

ايجاد ارتباط صنعت با دانشگاه

-

بهبود طراحی و پژوهش ها پروژه های مربوط به سازمان

-

افزايش بهره وری سازمان

فواید مالی دورههای کارشناسی ارشد:
 كاهش هزينه پروژه ها صرفه جويی در زمان انجام پروژه ها -افزايش كیفیت محصوالت و پروژه ها
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 افزايش ظرفیت تولید محصوالت سازمان كاهش دوباره كاری ها در زير مجموعه های سازمان ايجاد تنوع در محصوالت سازمان افزايش درآمد ناشی از تعريف پروژه ها برای نیروها و سازمانههای باالدستی صرفه جويی در آموزش های تخصصی و مکرر كوتاه مدت -جلوگیری از انحراف پروژه ها

فواید غیرمالی (مزایای نامشهود) دورههای کارشناسی ارشد:
 افزايش همسويی با استراتژی های سازمان افزايش امنیت شغلی بهبود ارتباطات در تعامل با پیمانکاران بهبود و تغییر نگرش تخصصی در تعريف پروژه های مورد نیاز سازمان و كشور بهبود كار تیمی افزايش انگیزه كاری -بهبود قوه تفکر و خالقیت در داشن آموختگان و انتقال آن به نیروهای تحت امر

هزینههای مالی دورههای کارشناسی ارشد
 شهريه پرداختی دانش جويان از سوی سازمان ماموريت تحصیلی دانشجويان دورههای مذكور حقوق و مزايای كارشناسان و مديران واحد آموزش هزينه نیازسنجی دوره ها پاداش معدل تحصیلی هزينه آزمايشگاه و پروژه های ساخت نمونه دانشجويی -هزينه طراحی دوره ها

در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه هزينههای دوره شناسايی و مورد ارزيابی قرار گرفت .در اين
مرحله جهت محاسبه نسبت هزينه -فايده دوره ها ابتدا تمام هزينه ها (اعم از هزينههای مستقیم و
غیرمستقیم) محاسبه شد .يکی از هزينههای عمده شهريه فراگیران بود .شهريه هر يك از
دانشآموختگان  62میلیون ريال برای يك دوره كامل بود .هزينههای ديگر شامل حقوق و دستمزد
كاركنان و مديران سازمان بودكه هماهنگی و اجرای اين دوره ها را به عهده داشتند .متوسط حقوق

اندازهگیری و محاسبه بازگشت سرمايه ( )ROIبهمنظور ارزيابي دورههای كارشناسي ارشد در 12 ...

دانشآموختگان در طول تحصیل ،آيتم مهم ديگری بود كه در فهرست هزينه ها در نظر گرفته شد.
تايج حاصله در پی خواهد آمد.
جدول شماره ( )1كاربرگ هزينههای دورههای كارشناسی ارشد
مبلغ هزينه
شرح
5/222/222
نیازسنجی
42/2222/222
توسعه و اجرای برنامه
2/255/222/222
حقوق و مزايای فراگیران (مدت زمان ماموريت تحصیلی)
3/452/222/222
شهريه دانشگاه (برای  75نفر)
122/222/222
حقوق كاركنان آموزش و منابع انسانی
72/222/222
حقوق مديران (مدت زمانی كه صرف برنامه ريزی و اجرای برنامه كرده اند)
122/222/222
هزينه آزمايشگاه و نمونه ساختی دانشجويی
6/522/222
هزينه ارزيابی دوره
 7/551/522/222ريال
جمع كل

سپس منافع حاصل از دورههای كارشناسی ارشد به شرح جدول  2محاسبه گرديد:
شماره
دانشجو
1
2
3
4
7
6
5
5
9
12
11
12
13

جدول شماره ( )2محاسبه منافع ملموس (پولی) دورههای كارشناسی ارشد
مزايای مالی
درصد اطمینان
تفکیك اثرات
منافع پولی (ساالنه)
Q26*Q29*Q30
Q26
(درصد) Q30
آموزش (درصد)Q29
512/222/222
92
62
1/722/222/222
452/222/222
52
22
3/222/222/222
252/222/222
52
52
722/222/222
522/222/222
52
72
2/222/222/222
425/222/222
57
62
522/222/222
342/222/222
57
52
722/222/222
2
2
2
2
521/257/222
97
37
2/452/222/222
1/322/222/222
122
67
2/222/222/222
52/222/222
52
72
222/222/222
1/442/222/222
92
52
2/222/222/222
422/222/222
52
72
1/222/222/222
5/279/257/222
جمع منافع برای سیزده نفر
22/435/322/222
جمع منافع برای  47نفر باقی مانده
29/496/757/222
جمع منافع دوره كارشناسی ارشد
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نتايج پژوهش نشان می دهد كه نسبت هزينه به فايده ( )BCRدوره برابر  7/22است يعنی:
نسبت هزینه به فایده =29/496/757/222 =7/=22
هزينه
7/551/522/222
منافع

محاسبه بازگشت سرمايه دورههای كارشناسی ارشد نیز با فرمول زير نشان می دهد كه میزان
بازگشت سرمايه  423درصد بوده است.
 ×122فوايد خالص برنامه = (ROI )%
هزينه ها منافع
هزينه ها

=122 ×ROI
403

=ROI

5/871/800/000-29/496/575/000
5/871/800/000

=%

همچنین يك سوال از فراگیران پرسیده شده بود كه اگر تمامی منافع و محاسن اين دوره در بازار
آزاد موجود و قابل معامله بود ،برآورد شما از اين منافع چقدر می باشد؟
میانگین پاسخ به اين سوال نشان داد كه سازمان می بايست حدود  2.7برابر هزينه نمايد تا منافعی
كه حاصل دورههای كارشناسی ارشد است را به دست بیاورد.
مزایا (منافع) نامشهود
عالوه بر منافع پولی و مشهود ،اين دوره ها دارای مزايای نامشهودو غیر پولی بود .اين بخش
منافع و مزايای حاصل از گذراندن دوره كارشناسی ارشد را نشان می دهد كه تبديل آن به مقادير پولی
دشوار و غیر ممکن است.
جدول شماره ( )3آمار توصیفی مزايای نامشهود
افزايش همسويی با استراتژی های سازمان
افزايش امنیت شغلی
نوآوری و خالقیت
افزايش انگیزه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

58
58
58
58

3.76
3.26
3.84
3.76

.844
1.036
.894
1.031

.111
.136
.117
.135
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بهبود كار تیمی
افزايش تعلق خاطر
كاهش رغبت به پست های مديريتی
رضايت/جو كاری
افزايش سطح توقع و انتظارات
تغییر در نگرش
بهبود خدمات مشتری

58
58
58
58
58
58
58

3.66
3.52
2.97
3.29
3.60
3.98
3.71

.119
.135
.130
.132
.120
.127
.128

.909
1.030
.991
1.009
.917
.964
.973

جدول شماره ( )4آزمون تی تك نمونه ای برای مزايای نامشهود
مقدار مورد آزمون=3

افزايش همسويی با استراتژی های سازمان
افزايش امنیت شغلی
نوآوری و خالقیت
افزايش انگیزه
بهبود كار تیمی
افزايش تعلق خاطر
كاهش رغبت به پست های مديريتی
رضايت/جو كاری
افزايش سطح توقع و انتظارات
تغییر در نگرش
بهبود خدمات مشتری

t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین ها

فاصله اطمینان %97
بیشینه
كمینه

6.844

57

.000

.759

.54

.98

1.902

57

.062

.259

-.01

.53

7.193

57

.000

.845

.61

1.08

5.602

57

.000

.759

.49

1.03

5.489

57

.000

.655

.42

.89

3.824

57

.000

.517

.25

.79

-.265

57

.792

-.034

-.29

.23

2.213

57

.031

.293

.03

.56

5.014

57

.000

.603

.36

.84

7.763

57

.000

.983

.73

1.24

5.530

57

.000

.707

.45

.96

با توجه به اين كه اين دوره ها عالوه بر مزايای پولی برای سازمان ،مزايای غیرپولی (مزايای
ناملموس) نیز به همراه دارد بنابراين بر اساس جداول و نمودارهای فوق می توان ادعا كرد كه از نظر
فراگیران تغییر در نگرش ،نوآوری و خالقیت و افزايش انگیزه دارای باالترين رتبه داشته است.
همچنین گذراندن دورههای فوق تاثیر چندانی بر افزايش امنیت شغلی و كاهش رغبت به پست های
مديريتی نداشته است.
بحث و نتیجه گیری
در سالهای اخیر نرخ بازگشت سرمايه به يك موضوع اساسی برای مديران تبديل شده است و
ارزيابی اثر بخشی مداخالت آموزشی از پیچیده ترين و مبهم ترين و در عین حال ضروری ترين و
حیاتی ترين گام های آموزش است .در میان الگو های متعددی كه برای ارزيابی اثر بخشی تدوين و
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طراحی شده است ،الگوی ارزيابی بازگشت سرمايه ( )ROIاز پیچیدگی و كاربرد بیشتری برخوردار
است .اين الگو نسبت به ساير الگوها از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و برای دستیابی به آن
اطالعات جامعتری نیاز است و به تبع آن مراحل متعددتری بايد اعمال شود و بر همین اساس برتر از
ساير الگوهاست .همچنین به نظر می رسد اين الگو برای دورههای بلند مدت نسبت به دورههای
كوتاه مدت و برای دورههای شناختی-ادراكی و برای شركتها و سازمانهای صنعتی و تولیدی نسبت
به سازمانهای خدماتی از كاربد مناسب تری برخوردار باشد .با توجه به اين كه دورههای كارشناسی
ارشد در دانشگاه های كشور جنبه عمومی داشته و به صورتی فراگیر طراحی و اجراء می گردند و بهره
گیری از فارغ التحصیالن دورههای عمومی در حد مطلوب ثمر بخش نمی باشد لذا جهت افزايش
بهرمندی مطلوب ،سازمان مورد مطالعه ،كاركنان خود را به دورههای كارشناسی ارشد بصورت داخلی
طراحی و برگزار می كند .يافتههای اين پژوهش منجر به اندازه گیری بازگشت سرمايه و محاسبه
نسبت هزينه – فايده دورههای كارشناسی ارشد در اين سازمان دفاعی گرديد .پس از مطالعه و
بررسیهای به عمل آمده بازگشت سرمايه دورههای كارشناسی ارشد در اين سازمان  %423محاسبه و
نسبت هزينه – فايده اين دوره ها  7/22محاسبه گرديد .همچنین عالوه بر منافع پولی و مشهود،
مزايای نامشهودو غیر پولی اين دوره ها نیز شناسايی شد .براساس دادههای می توان استدالل كرد كه
دورههای كارشناسی ارشد فناوری محور در تمام سطوح (واكنش ،يادگیری ،رفتار ،نتايج ،بازگشت
سرمايه) از اثربخشی نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده است .يافتههای حاصل از پژوهش حاضر با
يافتههای چندين پژوهش بهعنوان نمونه با پژوهش های سکینه رضايی ( ،)1399نوری ( ،)1395ابیلی
( ،)1394محمدپور زرندی ( ،)1393اكبری الكه ( ،)1392بالنگر ( )2215و فیلیپس ( )2223همسويی
دارد .به طور كلی می توان گفت ارزيابی آموزش جزء جدايی ناپذير فرايند آموزش بشمار می رود و
قرار دادان آن بهعنوان بخشی از فرايند آموزش ،نشان دهنده مهارت در طراحی يك برنامه آموزشی
بشمار می رود.
با توجه به نتايج اين پژوهش پیشنهادهای زير ارائه می گردد:
 عوامل موثر براثربخشی فرآيند آموزش در سطح آموزش عالی ،از ابعاد مختلف مورد بررسی قرارگیرد و شناسه های مناسب جهت ارزيابی و اندازهگیری بازگشت سرمايه (منافع مادی و غیر
مادی) متناسب با اهداف آموزشی در مقاطع مختلف تعريف شود تا بتوان از اين طريق يك مدل
جامع بازگشت سرمايه در سطح آموزش عالی ،طراحی نمود.
 طراحی دورههای آموزشی متناسب با نیازها و اهداف دوره يا به عبارت ديگر برقراری تناسب بینمحتوای دورههای آموزشی با وظايف شغلی و ماموريت كاری افراد عمل شود.

اندازهگیری و محاسبه بازگشت سرمايه ( )ROIبهمنظور ارزيابي دورههای كارشناسي ارشد در 11 ...

 با اجرای تحقیقات بیشتر در زمینه ی بازگشت سرمايه و اندازهگیری اثربخشی دورههایآموزشی ،بستر مناسبی برای تحول نظريه و نیز كسب دانش سازمان يافته درباره ی ماهیت
سرمايه گذاری آموزش فراهم گردد.
 آسیب شناسی به كارگیری مدل بازگشت سرمايه در دورههای آموزشی شناسايی و نسبیت به رفعآن اقدام و قوت دوره تقويت شود.
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