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چکیده
هدف پژوهش ارائه مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی بود .روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر
روش اجرا آمیخته بود .جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و مدیران آموزش عالی و در
بخش کمی کارکنان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (  00 0 16نفر) بودند .نمونه پژوهش در بخش کیفی با توجه
به اصل اشباع نظری  10نفر بودند که با روش نمونهگیری هدفمند و در بخش کمی با توجه به فرمول کوکران 045
نفر بودند که با روش نمونهای طبقهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه
قساخته بود .روایی مصاحبه خبرگان تایید و پایایی آن با روش پایایی بین دو کدگذار  75 /1%و روایی صوری،
محق 
محتوایی و سازه پرسشنامه تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  0/ 89محاسبه شد .دادهها با روش تحلیل محتوا،
مدلسازی معادالت ساختاری ،تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تحلیل شدند .نتایج نشان داد که عوامل بازگشت
سرمایه در آموزش عالی شامل ارزشیابی ،جمعآوری داده ،تاثیر برنامه ،تبدیل داده به ارزش پولی ،محاسبه نرخ
بازگشت ،شناسایی مزایا و گزارشنویسی بود .همچنین مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی برازش مناسبی
داشت و میانگین مشاهدهشده بازگشت سرمایه در آموزش عالی ،راهبردها ،بسترها و عوامل مداخلهگر در وضعیت
مطلوبی قرار داشتند.
کلید واژهها :مدل ،بازگشت سرمایه ،آموزش عالی.
دریافت مقاله89 13 /4/2 :

پذیرش مقاله89 13 /6/9 :

 -1کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
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مقدمه

جهان امروز جهان تغییر و تحول است و بندرت روزی بدون نوآوری در جهان اقتصاد ،تغییر در
تولید یا وضعیت خدمات وجود داشته باشد .در چنین شرایطی بیشتر سازمانها بدنبال راه حلی
بنظران عنوان شده آموزش و
برای خود با این شرایط هستند؛ راه حلی که توسط بیشتر صاح 

یسیمون .) 2011 ،1از لحاظ علمی نیز فشارهای فرهنگی،
یباشد (ورنر و د 
بهسازی منابع انسانی م 
اجتماعی ،تکنولوژیک ،اقتصادی و سیاسی با هم ترکیب شدند تا سازمانها را مجبور نمایند به
لهای اساسی به طور کل و به آموش به طور خاص توجه بیشتری داشته باشند .در گذشته
پتانسی 
یشد که زمان آموختن با زمان کار کردن و زندگی کردن از هم جدا هستند و
چنین گمان م 
یشد .بر اساس
برای کارفرمایان ،آموزشی مورد توجه بود که پیش از آغاز کار به افراد داده م 
آن نیروی انسانی باید زمانی را برای آموختن صرف کند و سپس به زندگی و کار مولد و
یشود دیگر برای آموزش و پرورش جایی
سودمند بپردازد و زمانی که کار و زندگی آغاز م 
یدهد و بدان اشاره شد این اندیشه
وجود ندارد .امروزه با توجه به تحوالتی که در جهان رخ م 
اعتبار ندارد و آموزش و پرورش با زیستن انسان همراه شده است؛ به نحوی که همه مردم برای
همه وقت باید به آموختن بپردازند و دانش خود را بهروز کنند و با نیرو و آگاهی زندگی

سودمند را دنبال نمایند (پاریسی ،تانی ،وبر و ورمتر .) 2017 ،2آموزش و بهسازی کارکنان در
یتواند موجبات رشد و تعالی سازمانی را فراهم کرده و برای کسب مزیت رقابتی،
یک سازمان م 

سازمان را آماده سازد (کوکیا .) 2018 ،3بر همین اساس امروزه سازمانهای نیروی خود را بر
یشماری را از این طریق کسب کرده
تهای ب 
آموزش منابع انسانی متمرکز کردند تا بتوانند منفع 
و موجب بهسازی نیروی انسانی گردند .آموزش همواره بهعنوان وسیلهای مطمئن در جهت بهبود
یگیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل
کیفیت عملکرد و حل مسائل مدیریت مد نظر قرار م 
یدهد .بدین جهت به منظور تجهیز نیروی انسانی سازمان و
اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل م 
یشک آموزش یکی از مهمترین و موثرترین
بهسازی و بهرهگیری هر چه موثرتر از این نیرو ب 
یرود .آموزش یک وظیفه اساسی در سازمانها
تدابیر و عوامل برای بهبود امور سازمان به شمار م 
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لوند.) 1388 ،
یباشد (جلی 
و یک فرایند مداوم و همیشگی است که موقت و تمام شدنی نم 
فدار ،مداوم ،پرمحتوا و
یتوانند باعث ایجاد افزایش کارایی گردند که هد 
شهایی م 
آموز 
توسط کارشناسان ،اساتید و مربیان مجرب در امور آموزشی برنامهریزی و اجرا گردند .این
تهای علم و تکنولوژی به
یتوانند نیروی انسانی یک سازمان را همگام با پیشرف 
شها م 
آموز 
حرکت درآورده و در ارتقای کیفیت کارهای آنان موثر باشند (سمیعی زفرقندی.)39 13 ،
کارکنان در هر سطحی از سازمان اعم از مشاغل ساده یا پیچیده و مدیر یا زیردست محتاج
تهای جدید هستند و باید همواره برای بهتر انجام
آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهار 
شها و اطالعات جدیدی کسب نمایند و مضافا اینکه هر
دادن کار خود از هر نوع که باشد رو 
تهای جدیدی برای ابقای
وقت شغل کارکنان تغییر یابد ،الزم است اطالعات و مهار 
تآمیز وظایف شغل مربوطه فراگیرند .برنامههای آموزش کارکنان در یک سازمان
موفقی 
میتواند نیاز به نیروی انسانی متخصص در آینده را نیز رفع کند و تضمینی برای حل مسائل
کارکنان باشد .به عبارت دیگر کارکنان یک سازمان برای رسیدن به پیامدهایی از قبیل همسو
شدن با اهداف سازمانی ،بهبود روحیه و افزایش رضایت شغلی ،کاهش ضایعات کاری،
تپذیری ،کمک به تحول سازمانی و انطباق با
بهروزسازی دانش و توانایی نیروی انسانی ،مشارک 
شرایط محیطی به آموزش و بهسازی نیاز دارند (چای.) 2017 ،1

تهای سازمانیافته و برنامهریزی شده است
بهسازی کارکنان در یک نگاه کلی مجموعه فعالی 
تهای الزم برای اعضای
تهای یادگیری مهار 
که از سوی سازمانها برای فراهم کردن فرص 
یشوند (ورنر و دیسیمون،
سازمان جهت رویارویی با تقاضاهای شغلی کنونی و آینده طراحی م 
 .)6002در ادبیات سازمانی تفاوت کوچکی بین آموزش و بهسازی وجود دارد .آموزش به
تقویت عملکرد کارکنان در شغل فعلی اشاره دارد ،در حالی که بهسازی آنها را برای تصدی
یسازد و توانایی آنها را برای انتقال به مشاغلی که ممکن است
سایر پستها در سازمان آماده م 
در آینده بوجود آیند ،آماده میسازد .در این بین به دلیل اینکه آموزش بر بهسازی عملکرد
کارکنان در مشاغل فعلی تاکید دارد ،حضور در برنامههای آموزشی الزامی است .بهسازی ابعاد
دانش (دانش ضمنی ،دانش آشکار ،رسالت و چشمانداز) ،مهارت (مهارت ارتباطی ،مدیریت

. Chai
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استرس ،خودمدیریتی ،مدیریت زمان ،مدیریت تعارض و تفکر انتقادی) و نگرش (شخصیت،

نگرش ،ادراک و هوش) را شامل میشود (گراگولیس .) 2018 ،1برای پی بردن به میزان کفایت
آموزش و برنامههای بهسازی در سازمانها باید به ارزیابی اثربخشی آنها پرداخت .یکی از عوامل
مهم در این زمینه توجه به بازگشت سرمایه بهعنوان الگویی مهم در ارزیابی اثربخشی آموزش و
بهسازی کارکنان است .در سالهای اخیر توجه به نرخ بازگشت سرمایه آموزشی در سازمانها

شها نسبت به
به یک موضوع اساسی برای مدیران تبدیل شده است (کورتین .) 2017 ،2نگر 

لتر
سرمایهگذاری و بازدهی در آموزش و دید اقتصادی بدان داشتن در اوایل دهه  1 990کام 
یتوند خود ظرف
شد .زیرا ایده اساسی نظریه نوظهور در آن زمان چنین بود که انسان نیز م 
تشکیل سرمایه باشد .بر اساس این ادعا هزینههای صورت گرفته در انسان که با هدف حفظ یا
ییابند دیگر مخارج
ارتقای موقعیت و وضعیت او در عرصه زندگی فردی و اجتماعی تحقق م 

مصرفی به حساب نمیآیند ،بلکه از ماهیت سرمایهگذاری برخوردارند (اید و شووالتر.) 2010 ،3
با مطرح شدن نظریه سرمایه انسانی و ورود آن به متون اقتصادی موجی از تحقیقات به راه افتاد
که به شکل مشخص به برآورد میزان بازدهی آموزش رسمی (تحصیل) تاکید داشت ،اما مشکل
اصلی در این باره آن است که بازگشت سرمایه در برنامههای آموزشی معموال ناشناخته است.
این فقر ارزشیابی ممکن است به علت کمبود اعتبار ،کمبود ابزارهای مناسب برای ارزشیابی،
تدادن سرمایهگذاران و ناتوانی در بدست آوردن رویکردهای
ناتوانی ارزشیابان در مشارک 
جامعه برای آموزش باشد .به همین دلیل منابع برنامههای آموزشی اغلب ذهنی هستند و مشکل
است در قالب اصطالحاتی پولی درآیند (رومیلی و پورگیلیس .) 2013 ،4با این وجود بازگشت

سرمایه در برنامههای آموزشی همچنان ناشناخته است که ممکن است به دلیل کمبود اعتبار،
کمبود ابزارهای ارزشیابی ،ناتوانی ارزیابا در مشارکت دادن سرمایهگذاران و ناتوانی در بدست
آوردن رویکردهای جامعه برای آموزش باشد (عموزاد ،قهرمانی ،خراسانی و فراستخواه.)49 13 ،
منافع حاصل از برنامههای آموزشی و بهسازی در سازمانها اغلب ذهنی هستند و مشکل است که
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در قالب اصطالحات پولی مطرح شوند (استرولیک .) 2018 ،1در این خصوص ابتدا الگوی
ارزشیابی چهار سطحی برای برنامههای آموزشی طراحی شد و بعد سطح پنجمی به آن اضافه و
الگوی بازگشت سرمایه طراحی شد .مراحل الگوی بازگشت به سرمایه در آموزش و بهسازی را
یتوان شامل مراحل برنامهریزی ،جمعآوری دادهها ،تحلیل دادهها ،تفکیک اثرات آموزشی،
م 
تبدیل اثرات آموزشی به منافع مادی ،محاسبه هزینه آموزش و مقایسه ارزش اثرات با هزینههای
رخ داده دانست (جعفرزاده.) 1386 ،
شهای بسیار اندکی درباره بازگشت سرمایه انجام شده است .برای مثال سانتاگو ،وینسون،
پژوه 
وارن و لیرمان ) 2019 ( 2ضمن پژوهشی با عنوان ارزیابی منابع کتابخانه دانشگاهی برای تعیین
بازگشت سرمایه برای موفقیت دانشجویان به این نتیجه رسیدند که مقدار بازگشت سرمایه

مطلوب بود و باعث بهبود عملکرد دانشجویان دانشگاه شد .عالوه بر آن اشنایدر ) 2014 ( 3ضمن

مطالعهای گزارش کرد که مهمترین عوامل سازمانی انتقال یادگیری در سازمانها یا بازگشت
سرمایه شامل محیط کاری ،ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،جهتگیری راهبردی ،نقش

مدیریت و مدیریت منابع انسانی بود .یاو )8002( 4ضمن پژوهشی درباره ابزاری برای انتقال
یادگیری و یا بازگشت سرمایه به این نتیجه رسید که این سازه شامل عوامل رهبری ،هدایت،
راهنمایی و تشویق فراگیران در انتقال آموزش به محیط کار ،ارائه تقویت مثبت ،پاداش و
کهای آموخته شده در بحث آموزش ،انجام ارزیابی عملکرد شغلی
شها و تکنی 
بازخورد به رو 
به منظور تشویق کارکنان به حفظ مطالب آموخته شده ،تشکیل گروههای حل مساله برای حل
مسائل ،ارائه دورههای آموزشی خوب و با نشاط و ارائه آموزش مجدد در صورت نیاز و تشکیل
یپور ،فرجالهی،
یباشد .همچنین سبز 
گروههای پشتیبانی برای انتقال آموزش به محل کار م 
سرمدی و غفاری (  )79 13ضمن پژوهشی با عنوان طراحی مدلی برای بازگشت سرمایه در نظام
آموزش عالی از دور به این نتیجه رسیدند که نرخ بازگشت آموزش در زنان بیشتر از مردان است
یرغم
و نزخ بازگشت آموزش متأهلین نسبت به افراد مجرد بیشتر است .آنان نتیجه گرفتند که عل 
شک و گمانههای مطرح شده در مورد بازگشت سرمایه و کیفیت دورههای آموزش از دور در
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دانشگاه پیام نور نرخ بازگشت سرمایه مثبت بوده که این امر کیفیت این دورههای آموزشی را
یکند .ابیلی ،خرازی ،سبحانینژاد و یوزباشی (  )49 13ضمن پژوهشی با عنوان تدوین
تایید م 
الگوی اثربخش انتقال یادگیری در راستای بازگشت سرمایه در توسعه منابع انسانی به این نتیجه
رسیدند که عمدهترین عوامل انتقال آموخته از محیط آموزشی به محیط کار شامل عوامل فردی
یباشد .عوامل فردی عواملی هستند که بر کاربرد دانش و مهارت کسب شده از
و سازمانی م 
محیط آموزشی در محیط کار تاثیر میگذارند و شامل انگیزش ،نگرش ،خودکارآمدی و
یباشند .همچنین عوامل سازمانی عواملی هستند که مربوط به محیط
یهای شخصیتی م 
ویژگ 
یشوند را تحت
کاری هستند و انتقال یادگیری و کاربرد آنچه در دورههای آموزشی آموخته م 
یدهند و شامل فرصت کاربرد ،حمایت ،پاسخگویی ،کارراهه ،جو سازمانی و
تاثیر قرار م 
یباشند .عالوه بر آن محمدپورزرندی و تقویفرد (  )39 13ضمن پژوهشی با
پیامدهای فردی م 
عنوان احتساب نرخ بازگشت سرمایه ( )ROIدورههای تخصصی شهرداری تهران به این نتیجه
رسیدند که نرخ بازگشت سرمایه برای دورههای مورد مطالعه معادل  37 /9 55درصد محاسبه شد
که این میزان خوب بود و بیانگر برگزاری منطقی دورههای مورد مطالعه است .آنان نتیجه گرفتند
که سرمایهگذاری آموزشی در شهرداری تهران در بلندمدت بر بهرهوری کل شهرداری تاثیر
مثبت خواهد داشت .نتایج پژوهش اکبری الکه ،کریمی مونقی و ایزانلو (  )09 13با عنوان
برنامهریزی آموزشی با الگوی بازگشت سرمایه ( )ROIدر آموزش پزشکی نشان داد که بسیاری
از دانشگاهها در سرتاسر جهان با انجام ارزشیابی با الگوی بازگشت سرمایه و کوشش بازگشت
تهای یاددهی و یادگیری گرفتند .آنان معتقدند که
سرمایه با هزینه کمتر ،نتیجه بهتری از فعالی 
در سیستم آموزشی خود آموزش نباید ارزش باشد ،بلکه آموزش باید منجر به ارزش شود و تا
یشود ،شفاف و روشن
زمانی که اهداف آموزش برای کلیه افرادی که آموزش به آنها مربوط م 
نباشد تاثیر مثبتی در بر نخواهد داشت .آموزشی که منجر به ارزش شود دارای سه مشخصه
یباشد .نکته مهم
تدوین برنامه ،اجرای برنامه و پیگیری است و مشخصه سوم از همه مهمتر م 
دیگر اینکه کسب ارزش از آموزش مستلزم یکپارچگی ،برنامهریزی و پیگیری است.
همان طور که مالحظه میشود به دلیل اهمیت بازده سرمایهگذاری آموزش ،مطالعات فراوانی با
شهای مختلف از زوایای
در نظر گرفتن متغیرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند و پژوه 
مختلف به بررسی بازگشت سرمایه در سازمانهای مختلف پرداختند .همچنین بر اساس نظر ابیلی
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شهای انجام شده حاکی از آن هستند که تنها حدود  40درصد
و همکاران (  )49 13نتایج پژوه 
از آموختههای کارکنان در برنامههای آموزشی بالفاصله پس از آموزش به محیط کار انتقال
ییابد و پس از شش ماه این مقدار به  25درصد و با گذشت یک سال به  15درصد کاهش
م 
ییابد .این بدان معناست که با گذشت زمان کارکنان قادر به حفظ و بکارگیری اطالعات
م 
کسب شده نیستند .این موضوع بیانگر اتالف بخش عمدهای از زمان و هزینههای صرف شده در
یباشند .حال آنکه الزمه بهرهبرداری هر چه بیشتر سازمانها از
برنامههای آموزشی م 
یباشد.
سرمایهگذاری در بخش آموزش بکارگیری آموختهها توسط کارکنان در محیط کار م 
یباشد و باید
شبرانگیز بودن بازگشت سرمایهگذاری در آموزش م 
این مطالب حاکی از چال 
برای بهبود عملکرد فردی و افزایش اثربخشی سازمان توجه به انتقال یادگیری از محیط آموزشی
به محیط کار الزم و مناسب باشد .عالوه بر آن توجه به آموزش و بهسازی منابع انسانی و
ارزشیابی روند هزینه به فایده در برنامههای آموزشی در تمام سازمانها مورد توجه است بهویژه
تهای
در سازمانهای آموزش عالی مانند دانشگاهها .آموزش عالی متولی آموزش مهار 
یباشد و از این رو رسالت عظیمی برعهده دارد .در نتیجه
کارآفرینی و رشد اقتصادی در جامعه م 
هدف این پژوهش ارائه مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی بود.

روش تحقیق

از آنجایی که هدف این پژوهش ارائه مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی است ،روش

پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کمی و کیفی) بود .جامعه آماری
پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و مدیران آموزش عالی و در بخش کمی کارکنان
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (  00 0 16نفر) بودند .نمونه پژوهش در بخش کیفی با توجه به
اصل اشباع نظری  10نفر بودند که با روش نمونهگیری هدفمند و در بخش کمی با توجه به
فرمول کوکران  045نفر بودند که با روش نمونهای طبقهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده
قساخته بود .در بخش کیفی و مصاحبههای انفرادی با
مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه محق 
مصاحبهشوندگان برای بررسی مقدماتی پنج سوال اصلی جهت مصاحبه استفاده شد (جدول .)1
تکنندگان
ضمن اینکه سوالهای فرعی دیگری نیز در کنار هر سوال برای درک تجارب شرک 
در حین مصاحبه مطرح شد .در حین انجام مصاحبه (هر مصاحبه بین  30تا  60دقیقه) پژوهشگر
با پرسش سوالهای راهنما ،صحت برداشت خود را از گفتههای مصاحبهشوندگان بررسی کرد و
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در نهایت عوامل اصلی و فرعی موثر در مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی شناسایی و
پژوهشگر به اشباع رسید .برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و به منظور اطمینان
خاطر از دقیق بودن یافتهها از دیدگاه پژوهشگر از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و
متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند ،استفاده شد .همچنین به طور همزمان
تکنندگان در تحلیل و تفسیر دادهها کمک گرفته شد .برای محاسبه پایایی از روش
از مشارک 
پایایی بین دو کدگذار استفاده شد و میزان توافق درون موضوعی دو کدگذار  75 /1درصد
قساخته
یباشد .در بخش کمی از پرسشنامه محق 
محاسبه شد که حاکی از پایایی مناسب م 
برگرفته از کدهای حاصل از مصاحبه استفاده شد .گویههای پرسشنامه شامل دو بخش عمومی و
تشناختی
تخصصی بودند .در گویههای عمومی هدف کسب اطالعات کلی و جمعی 
پاسخگویان یعنی جنسیت ،سن ،تحصیالت و سابقه کار بود .گویههای تخصصی شامل  93گویه
بسته پاسخ و  1سوال باز پاسخ بود .گویههای بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت از
قساخته روایی صوری و محتوایی با نظر
یشدند .در پرسشنامه محق 
یک تا پنج نمرهگذاری م 
متخصصان و روایی سازه با روش تحلیل عاملی تایید و هفت عامل ارزشیابی ،جمعآوری داده،
شنویسی
تاثیر برنامه ،تبدیل داده به ارزش پولی ،محاسبه نرخ بازگشت ،شناسایی مزایا و گزار 
قساخته با روش آلفای کرونباخ  0/ 89و پایایی عوامل
شناسایی شد .پایایی کل پرسشنامه محق 
ارزشیابی ،جمعآوری داده ،تاثیر برنامه ،تبدیل داده به ارزش پولی ،محاسبه نرخ بازگشت،
شنویسی با روش آلفای کرونباخ بهترتیب ،0/ 78 ،0/ 81 ،0/ 76 ،0/ 72
شناسایی مزایا و گزار 
یباشد.
 0/ 80 ،0/ 82و  0/ 78محاسبه شد که همه آنها باالتر از  0/7و حاکی از پایایی مناسب م 
دادهها با روش تحلیل محتوا ،مدلسازی معادالت ساختاری ،تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی
به کمک نرمافزارهای  SPSSو  LISRELتحلیل شدند.

يافتهها

دادهها در دو بخش کیفی و کمی تحلیل شدند و پیش تحلیل دادهها مشخص شد که برخی

دادههای مفقوده وجود دارد و از روش میانه (گذاشتن عدد  )3برای تکمیل آنها استفاده شد.
عالوه بر آن برای مشخص کردن دادههای پرت از گراف باکس پالت استفاده شد که نتایج
نشان داد هیچ داده پرتی وجود نداشت .در جدول  1سوالهای مصاحبه برای ارائه مدل بازگشت
سرمایه در آموزش عالی ارائه شد.
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لهای مصاحبه برای ارائه مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی
جدول  .1سوا 
ردیف

سوالهای مصاحبه

1

تعریف شما از بازگشت سرمایه چیست؟

2

لدهنده بازگشت سرمایه آموزش کدامند؟
از دیدگاه شما عوامل تشکی 

3

یتوانند بر عوامل تشکیلدهند بازگشت سرمایه در آموزش تاثیر داشته باشند؟
از دیدگاه شما کارکنان این سازمان چگونه م 

4
5

لکنندهها و موانع پیادهسازی بازگشت سرمایه در آموزش به منظور بهسازی کارکنان در سازمانهای وابسته به
به نظر شما تسهی 
آموزش عالی شامل چه مواردی هستند؟
یتوان بازگشت سرمایه در آموزش عالی را پیادهسازی کرد؟
به نظر شما با چه سازوکارهای اجرایی م 

در جدول  1سوالهای اصلی مورد استفاده در مصاحبه قابل مشاهده است .در جدول  2نتایج
کلیست تحلیل محتوای مصاحبه برای شناسایی عوامل و مفاهیم (گویهها) مدل بازگشت
چ 
سرمایه در آموزش عالی ارائه شد.

کلیست تحلیل محتوای مصاحبه برای شناسایی عوامل و مفاهیم (گویهها) مدل بازگشت
جدول  .2نتایج چ 
سرمایه در آموزش عالی

مفاهیم (گویهها)

عوامل

شهای جمعآوری
 .1تعیین اهداف برنامه .2 ،اهداف ارزشیابی .3 ،تعریف انواع منافعی که باید ارزشیابی شوند .4 ،تعیین رو 

ارزشیابی

اطالعات و  .5تعیین زمان ارزشیابی

جمعآوری

 .1تعیین هزینههای برنامه .2 ،جمعآوری فیزیکی دادهها منافع .3 ،تعیین هزینههای برنامه آموزشی و  .4تعیین ضرورت

دادهها

طراحی و اجرای دورههای اثربخش

تاثیر برنامه

 .1نظارت بر وضعیت موجود .2 ،میزان تاثیرگذاری برنامه .3 ،شناخت عوامل محیطی و  .4توجه به ایدههای نوظهور

تبدیل داده به

 .1قابل فهم بودن هزینهها .2 ،تبدیل اطالعات کمی به ارزش پولی .3 ،نشان دادن وضعیت مالی .4 ،نشان دادن اطمینان از

ارزش پولی

کارایی وضعیت مالی و  .5جمعآوری وضعیت منافع در همه منابع
 .1طراحی آموزش و اندازهگیری همزمان آن .2 ،تمرکز بر یک برنامه خاص برای اندازهگیری موثر بازگشت سرمایه.3 ،

محاسبه

نرخ

بازگشت

شهای مختلف جمعآوری داده .4 ،اندازهگیری دادههای پیش از آموزش .5 ،مشخص کردن نسبت
استفاده از رو 
ساعتهای کار بر واحد تولید یا خدمات .6 ،هزینه پولی مواد ضایعاتی .7 ،حجم خدمات از دست رفته .8 ،میزان غیبت و
 .9نرخ ریزش یا بررسی مشکالت ناشی از نارضایتی
 .1شناسایی اثرات جانبی .2 ،شناسایی کلیه عوامل موثر در عملکرد کارکنان .3 ،شناساسس کلیه عوامل موثر در نتایج

شناسایی مزایا

کسبوکار .4 ،جداسازی اثرات مشهود و غیرمشهود .5 ،شناسایی میزان بهبود کار تیمی .6 ،شناسایی میزان رضایت شغلی
و  .7شناسایی میزان تعهد سازمانی

گزارشنویسی

یهای بهروز شده .4 ،ارائه
 .1گزارش میزان رشد و نوآوری سازمانی .2 ،گزارش میزان تغییرات سالی .3 ،گزارش تکنولوژ 
گزارش به مدیران ارشد و  .5گزارش هزینههای انجام شده و میزان بازگشت سرمایه

در جدول  2عوامل و مفاهیم (گویهها) مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی ناشی از مصاحبه
قابل مشاهده است که بر اساس آن مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی شامل هفت عامل
ارزشیابی ،جمعآوری داده ،تاثیر برنامه ،تبدیل داده به ارزش پولی ،محاسبه نرخ بازگشت،
یباشد .برای شناسایی عوامل با روش
شنویسی و  93مفهوم (گویه) م 
شناسایی مزایا و گزار 

58 1

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره دوم /تابستان 89 13

تحلیل عاملی اکتشافی ،ابتدا پیشفرضهای این روش بررسی شد .نتایج نشان داد که شاخص
یباشد .همچنین آزمون بارتلت در سطح
گتر از  0/6بود که حاکی از کفایت نمونه م 
 KMOبزر 
 0/000معنادار بود .در نتیجه شرایط برای استفاده از تحلیل عاملی وجود دارد .جدول اشتراکات
صها باالی  0/5بود ،لذا هیچ مفهومی (گویهای) حذف نشد .در جدول  3نتایج
برای همه شاخ 
جشده مدل بازگشت سرمایه در
تحلیل عاملی برای تبیین واریانس مفاهیم (گویهها) استخرا 
آموزش عالی ارائه شد.

جشده مدل بازگشت سرمایه در
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی برای تبیین واریانس مفاهیم (گویهها) استخرا 
آموزش عالی

عوامل

مقادیر ویژه اولیه
کل

واریانس

جشده
مجموع مربع بارهای استخرا 
درصد تجمعی

کل

واریانس

درصد تجمعی

شیافته
مجموع مربع بارهای چرخ 
کل

واریانس

درصد تجمعی

1

53.773

53.773

53.773

53.773

53.773

53.773

36 .1 21

36 .1 21

36 .1 21

2

3.516

3.516

9 57.28

3.516

3.516

9 57.28

10.955

10.955

23.117

3

58 4 2.

58 4 2.

59.747

58 4 2.

58 4 2.

59.747

.961 9

.961 9

33.078

4

670.2

670.2

61.823

670.2

670.2

61.823

7 .61 9

7 .61 9

42.695

5

1.721

1.721

63.543

1.721

1.72 1

63.543

6.366

6.366

49.062

6

1.552

1.552

59 65.0

1.552

1.552

59 65.0

4.975

4.975

54.037

7

1.334

1.334

92 .4 66

1.334

1.334

92 .4 66

4.842

4.842

9 58.87

8

1.276

1.276

67.704

1.276

1.276

67.704

3.774

3.774

62.653

9

1.185

1.185

68.889

1.185

1.185

68.889

3.544

3 .544

66.197

10

1.153

1.153

70.042

1.153

1.153

70.042

45 0 3.

45 0 3.

2 9.24 6

11

1.08

1.08

71.123

1.08

1.08

71.123

1.544

1.544

70.786

12

25 0 1.

25 0 1.

72.147

25 0 1.

25 0 1.

72.147

9 1.18

9 1.18

71.975

13

14 0 1.

14 0 1.

73.161

14 0 1.

14 0 1.

73.161

1.187

1.187

73.161

14

05 0 1.

05 0 1.

74.166

05 0 1.

05 0 1.

74.166

1.176

05 0 1.

74.166

15

0.842

0.842

75.008

16

0.812

0.812

82 . 75

17

0.785

0.785

76.605

18

0.764

0.764

9 7.36 7

91

0.746

0.746

78.115

20

0 .69 0

0 .69 0

78.805

38

55 0 0.

0. 055

99.944

93

54 0 0.

54 0 0.

99.998

...

59 1

ارائه مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی  /علی پور

در جدول  ،3چهارده عامل اول دارای مقادیر ویژه بزرگتر از یک هستند و در تحلیل باقی
یمانند .این عوامل تقریبا  74درصد از واریانس مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی را تبیین
م 
لها ،ضرایب
یکنند .همچنین برای بررسی روابط بین متغیرها و نیز دستیابی به تعاریف عام 
م 
باالتر از  0/4حفظ و ضرایب کمتر از  0/4حذف شدند .ضرایب کمتر از  0/4بهعنوان عامل
تصادفی و خطا در نظر گرفته شد .در جدول  4نتایج تحلیل عاملی برای شناسایی عوامل،
مولفهها ،تعداد مفهوم و بار عاملی مفاهیم موثر در مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی ارائه
شد.

جدول  .4نتایج تحلیل عاملی برای شناسایی عوامل ،مولفهها ،تعداد شاخص و بار عاملی مولفههای موثر بر
نهادینهکردن آموزش و پرورش معنوی در مدارس ابتدایی

سازه

بازگشت سرمایه در آموزش عالی

بار عاملی عوامل

عوامل

تعداد مفهوم

ارزشیابی

5

0/ 77

جمعآوری داده

4

0/ 64

تاثیر برنامه

4

0/ 71

تبدیل داده به ارزش پولی

5

0/95

محاسبه نرخ بازگشت

9

0/ 81

شناسایی مزایا

7

0/ 75

شنویسی
گزار 

5

0/ 68

در جدول  4تعداد هفت عامل شامل ارزشیابی ( 5مفهوم) ،جمعآوری داده ( 4مفهوم) ،تاثیر
برنامه ( 4مفهوم) ،تبدیل داده به ارزش پولی ( 5مفهوم) ،محاسبه نرخ بازگشت ( 9مفهوم)،
شنویسی ( 5مفهوم) شناسایی شد .از آنجایی که بار عاملی همه
شناسایی مزایا ( 7مفهوم) و گزار 
کتر از  0/ 05معنادار هستند .در جدول 5
مولفهها باالتر از  0/ 50است ،همه آنهادر سطح کوچ 
صهای برازندگی مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی ارائه شد.
نتایج شاخ 

صهای برازندگی مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی
جدول  .5نتایج شاخ 
نام شاخص

مقدار محاسبهشده

حد مجاز

خیدو بر درجه آزادی ()Chi-Square/df

2/ 56

کمتر از 3

ریشه میانگین خطای برآورد ()RMSEA

0/ 055

کمتر از 0/1

لیافته ()CFI
برازندگی تعدی 

0/ 98

بیشتر از 0/9

برازندگی نرمشده ()NFI

0/79

بیشتر از 0/9

نیکویی برازش ()GFI

0/48

بیشتر از 0/8

0/ 82

بیشتر از 0/8

لیافته ()AGFI
نیکویی برازش تعدی 

061
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صهای برازندگی مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی حاکی از
در جدول  5نتایج شاخ 
برازش مناسب مدل است .بنابراین در شکل  1مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی ارائه شد.

شکل  .1مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی

در شکل  1مدل نهایی بازگشت سرمایه در آموزش عالی قابل مشاهده است .در جدول  6نتایج
آزمون تی برای بررسی وضعیت مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی ارائه شد.

جدول  .6نتایج آزمون تی برای بررسی وضعیت مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی
متغیرها

نها
اختالف میانگی 

مقدار t

درجه آزادی

معناداری

بازگشت سرمایه در آموزش عالی

1/ 17

4/ 96

29

0/000

راهبردها

1/ 13

4/00

29

0/000

بسترها

0/ 76

5/ 03

29

0/000

عوامل مداخلهگر

0/ 68

4/ 75

29

0/000

در جدول  6نتایج آزمون تی برای بررسی وضعیت مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی قابل
مشاهده است .بر اساس آن میانگین متغیرها که با میانگین فرضی  3مقایسه شده است ،مشخص
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شد که متغیرهای بازگشت سرمایه در آموزش عالی ،راهبردها ،بسترها و عوامل مداخلهگر در
وضع مطلوبی قرار دارند.

بحث و نتیجهگیری

از یک سو با توجه به اهمیت بازده سرمایهگذاری آموزش و از سوی دیگر با توجه به آموزش و
بهسازی منابع انسانی و ارزشیابی روند هزینه به فایده در برنامههای آموزشی ،هدف پژوهش

حاضر ارائه مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی بود.
نتایج نشان داد که عوامل بازگشت سرمایه در آموزش عالی شامل ارزشیابی ،جمعآوری داده،
شنویسی
تاثیر برنامه ،تبدیل داده به ارزش پولی ،محاسبه نرخ بازگشت ،شناسایی مزایا و گزار 
بود .همچنین مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی برازش مناسبی داشت و میانگین
مشاهدهشده بازگشت سرمایه در آموزش عالی ،راهبردها ،بسترها و عوامل مداخلهگر در وضعیت
لتر در پژوهش حاضر عوامل بازگشت سرمایه در آموزش
مطلوبی قرار داشتند .به طور مفص 
صهای این
عالی مورد بررسی قرار گرفتند و با مرور مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان ،شاخ 
متغیر مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت و در قالب پرسشنامه در اختیار کارکنان آموزش عالی
گذاشته شد .در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده عوامل بازگشت سرمایه در آموزش عالی
شامل ارزشیابی ،جمعآوری داده ،تاثیر برنامه ،تبدیل داده به ارزش پولی ،محاسبه نرخ بازگشت،
شنویسی شناسایی شدند .همچنین مدل نهایی پژوهش عالوه بر عوامل
شناسایی مزایا و گزار 
شناسایی شده شامل سازوکارها ،بسترها و موانع موجود بر سر راه محاسبه بازگشت سرمایه در
آموزش عالی را دربرگرفت که این موارد بهترتیب شامل تدوین برنامه عملیاتی بهبود بازگشت
تهای برنامه به منظور بازگشت سرمایه و ارزیابی مستمر بازگشت سرمایه
سرمایه ،تعیین اولوی 
بهعنوان راهبردها ،برنامهریزی برای توسعه فرهنگ و روشهای یادگیری جهت افزایش نرخ
بازگشت سرمایه ،تشکیل پایگاه داده برای ورود شاخصهای نرم و سخت آموزش عالی جهت
تسهیل محاسبه نرخ بازگشت سرمایه و آموزش کارشناسان آموزش و بهسازی منابع بهعنوان
بسترها و عدم وجود برنامهریزی برای توسعه یادگیری جهت افزایش نرخ بازگشت سرمایه ،عدم
صهای نرم
وجود پایگاه تخصصی محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در آموزش و عدم شناخت شاخ 
شهای سانتاگو و
و سخت بهعنوان موانع شناسایی شدند .این نتایج از جهاتی با نتایج پژوه 
همکاران (  ،) 2019اشنایدر (  ،) 2014یاو ( ،)8002سبزیپور و همکاران (  ،)79 13ابیلی و همکاران
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(  ،)49 13محمدپورزرندی و تقویفرد (  )39 13و اکبری الکه و همکاران (  ،)09 13همسو بود
برای مثال اشنایدر (  ) 2014ضمن مطالعهای گزارش کرد که مهمترین عوامل سازمانی انتقال
یادگیری در سازمانها یا بازگشت سرمایه شامل محیط کاری ،ساختار سازمانی ،فرهنگ
سازمانی ،جهتگیری راهبردی ،نقش مدیریت و مدیریت منابع انسانی بود .در پژوهشی دیگر یاو
( )8002به این نتیجه رسید که انتقال یادگیری یا بازگشت سرمایه شامل عوامل رهبری ،هدایت،
راهنمایی و تشویق فراگیران در انتقال آموزش به محیط کار ،ارائه تقویت مثبت ،پاداش و
کهای آموخته شده در بحث آموزش ،انجام ارزیابی عملکرد شغلی
شها و تکنی 
بازخورد به رو 
به منظور تشویق کارکنان به حفظ مطالب آموخته شده ،تشکیل گروههای حل مساله برای حل
مسائل ،ارائه دورههای آموزشی خوب و با نشاط و ارائه آموزش مجدد در صورت نیاز و تشکیل
یباشد .همچنین ابیلی و همکاران ( )79 13
گروههای پشتیبانی برای انتقال آموزش به محل کار م 
ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که عمدهترین عوامل انتقال آموخته از محیط آموزشی به
یباشد .عوامل فردی عواملی هستند که بر کاربرد
محیط کار شامل عوامل فردی و سازمانی م 
یگذارند و شامل انگیزش،
دانش و مهارت کسب شده از محیط آموزشی در محیط کار تاثیر م 
یباشند .همچنین عوامل سازمانی عواملی هستند
نگرش ،خودکارآمدی و ویژگیهای شخصیتی م 
که مربوط به محیط کاری هستند و انتقال یادگیری و کاربرد آنچه در دورههای آموزشی
یدهند و شامل فرصت کاربرد ،حمایت ،پاسخگویی،
یشوند را تحت تاثیر قرار م 
آموخته م 
یباشند .در پژوهشی دیگر اکبری الکه و همکاران
کارراهه ،جو سازمانی و پیامدهای فردی م 
(  )09 13گزارش کردند که بسیاری از دانشگاهها در سرتاسر جهان با انجام ارزشیابی با الگوی
تهای یاددهی و
بازگشت سرمایه و کوشش بازگشت سرمایه با هزینه کمتر ،نتیجه بهتری از فعالی 
یادگیری گرفتند .آنان معتقدند که در سیستم آموزشی خود آموزش نباید ارزش باشد ،بلکه
آموزش باید منجر به ارزش شود و تا زمانی که اهداف آموزش برای کلیه افرادی که آموزش به
آنها مربوط میشود ،شفاف و روشن نباشد تاثیر مثبتی در بر نخواهد داشت .آموزشی که منجر به
ارزش شود دارای سه مشخصه تدوین برنامه ،اجرای برنامه و پیگیری است و مشخصه سوم از
همه مهمتر میباشد .نکته مهم دیگر اینکه کسب ارزش از آموزش مستلزم یکپارچگی،
برنامهریزی و پیگیری است.

ارائه مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی  /علی پور

63 1

لگیری ساختارهای سازمانی
گسترش و تغییرات سریع و روزافزون علم و فناوری باعث شک 
متفاوت نسبت به گذشته شده و هر سازمانی برای هماهنگ شدن با این تغییرات سریع و رو به
رشد کانالهای ارتباطی درونسازمانی خود را مناسب با این تحوالت تغییر داده است .در چنین
شرایطی سازمان موفق ،سازمانی است که دانش روز و پیشرفته جهان را به سوی ترقی ،بهسازی و
تهای آموزشی منظم و
توسعه منابع انسانی خود هدایت کند که این امر مستلزم انجام فعالی 
مستمر در تمامی سطوح سازمانی هست که سازمانها برای بقا و پیشرفت در جهان پر تغییر و
یباشند .از طرف دیگر رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی
تحول امروزی نیازمند آن م 
کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد .اجرای آموزش و بهسازی نیروی
یشود تا افراد بتوانند متناسب با
انسانی در سازمانهای مختلف بهویژه آموش عالی سبب م 
تهای خود را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند.
تغییرات سازمانی و محیط به طور موثر فعالی 
بنابراین آموزش ،کوشش مداوم و برنامهریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطوح
شایستگی کارکنان و عملکرد آنها است .واقعیت این است که در جهان امروز آنچه بیش از همه
دارای اهمیت است ،نیروی انسانی است؛ به طوری که اقتصاددانان معتقدند آنچه در نهایت
خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین میکند منابع انسانی آن کشور
است .این منابع انسانی هستند که سرمایهها را متراکم میسازند ،از منابع طبیعی بهرهبرداری
یآورند و توسعه ملی را پیش
میکنند ،سازمانهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را بوجود م 
یشود .چون که
یبرند .این مهم بهویژه در کارکنان سازمان آموزش عالی به وضوح پدیدار م 
م 
ایشان در بطن محیط آموزشی قرار دارند و این محیط آموزشی متولی تربیت هزاران کارآفرین و
نوآور است .در حال حاضر آموزش کارکنان در سازمان آموزش عالی مانند هر سازمان دیگری
از جایگاه خاصی برخوردار است .زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ
بشری علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است و این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر
حاضر را عصر تیم و اطالعات نامیدند .یعنی دورانی که در هر پنج سال تیمی از اطالعات بشری
یگردد .حدود تیمی از مشاغلی که
منسوخ گردیده و اطالعات و دانش جدید جایگزین آن م 
یبینیم در پنجاه سال پیش وجود نداشتند.
امروز در بسیاری از کشورها م 
تهای روبرو بوده است که از جمله
پژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگری با محدودی 
یتوان به جامعه آماری اشاره کرد که تنها به کارکنان سازمان آموزش عالی
محدودیتها م 

64 1

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره دوم /تابستان 89 13

یشد .همچنین از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد که هر کدام شرایط خاص خود را
محدود م 
دارند .عالوه بر آن با توجه به وجود متغیرهای مزاحم مانند آموزش ضمن خدمت ،مدیریت منابع
انسانی و وضعیت اقتصادی سازمان برای تعمیمپذیری نتایج باید جوانب احتیاط رعایت شود .بر
یگردد که مسئوالن آموزش عالی برای تحقق بازگشت
اساس نتایج پژوهش حاضر توصیه م 
سرمایه در آموزش عالی به اهمیت عوامل ارزشیابی ،جمعآوری داده ،تاثیر برنامه ،تبدیل داده به
شنویسی توجه نمایند و بر اساس آنها
ارزش پولی ،محاسبه نرخ بازگشت ،شناسایی مزایا و گزار 
برنامههایی برای ایجاد زمینههای تحقق بازگشت سرمایه در آموزش عالی طراحی نمایند.
کارکنان باید از نقش عوامل مختلف و مفاهیم آنها برای بازگشت سرمایه آگاه باشند و از نقش
هیچ یک از هفت عامل ذکر شده و مفاهیم یا شاخصهای آن غافل نشوند و همواره آنها را مد
نظر قرار دهند .پیشنهاد دیگر استفاده از مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی است که این مدل
یآورد که کارکنان به حفظ و بکارگیری اطالعات کسب شده پرداخته و به
زمینهای را فراهم م 
یتواند
تبع آن موجبات بازگشت سرمایه به سازمان را فراهم نمایند .همچنین استفاده از این مدل م 
فشده در برنامههای آموزشی باشد و
مانع اتالف بخش عمدهای از زمان و هزینههای صر 
بهرهبرداری هر چه بیشتر سازمانها از سرمایهگذاری در بکارگیری آموختهها توسط کارکنان در
بترین موضوعاتی است
محیط کار میباشد .آخرین پیشنهاد اینکه بازگشت سرمایه یکی از جذا 
که امروزه توسعه منابع انسانی با آن مواجه است ،لذا با طراحی مدلهای مختلف بازگشت سرمایه
یتوان از بازگشت سرمایه اطمینان حاصل کرد.
و استفاده از آنها همانند مدل پژوهش حاضر م 
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