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چكیده
امروزه ،ضرورت اجرای آموزش در سازمانها به صورت يک امر طبیعی در آمده است .آموزش فرايند رساندن فرد به
سطحی از شايستگی است و به هرگونه فعالیت با تدبیر و از پیش طرحريزی شدهای که هدف آن ايجاد يادگیری در
فراگیران باشد اطالق میشود .توسعه پايدار بر محور دانش شکل میگیرد و آموزش ،عامل توسعه دانش و آگاهی است .از
اين رو می توان آموزش را کلید توسعه دانست .برای هدفمند کردن آموزش ،تعیین میزان اثربخشی دورههای آموزشی در
نیل به اهداف سازمان ضروری است .از اين رو در اين مطالعه ،آموزشهای شهرداری تهران در حوزههای تخصصی (شهرسازی) و
بازگشت سرمايه در دورههای آموزشی شهرسازی ،مورد ارزيابی قرار گرفتهاند .در طول انجام فرايند ،از روشهای  AHPو نرمافزار
 Expert Choiceبرای تحلیل دادهها استفاده گرديد و در نهايت ،نرخ بازگشت سرمايه برای دورههای مورد مطالعه معادل
 555/73درصد محاسبه شد .نرخ بازگشت سرمايه کسب شده ،از میزان خوبی برخوردار میباشد و بیانگر برگزاری منطقی
دورههای مورد مطالعه است و نشان میدهد که سرمايهگذاری آموزشی در شهرداری تهران در بلندمدت بر بهرهوری کل
شهرداری ،تأثیر مثبت خواهد داشت.
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 -1مقدمه

فرصتهای سرمايهگذاری آموزشی با تکیه بر استداللهای
1

محاسبه نرخ بازگشت سرمايه ) (ROIدر آموزش،

فنی و مالی ،توسعه يابد.

يکی از جذابترين بخشهای مديريت و برنامهريزی آموزش
آموزش تلقی میگردد تا نسبت به سازماندهی اثربخشتر

ضیايی و همکارانش ( )0751در تحقیقی با عنوان

آموزش ها و فرايند های مرتبط با آن ،اقدام کنند و

«ارزشیابی برنامههای آموزشی شرکت سايپا با استفاده از

بازنگری الزم را در محتوا و فرايندهای آموزشی به وجود

مدل بازگشت سرمايه ) »(ROIبه اين نتیجه رسیدند که

آورند .از اين رو نیاز است تا متخصصان آموزش و

نرخ بازگشت سرمايه دورههای آموزشی شرکت سايپا 75/6

بهسازی منابع انسانی ،اقدام به تدوين روشهای خاص

درصد است که عالوهبر مزايای غیرريالی ،کاهش جابهجايی

کنند .يکی از متخصصانی که کمک ارزندهای به حوزه

کارکنان ،افزايش رضايت شغلی کارکنان ،افزايش رضايت

تعیین نرخ بازگشت سرمايه آموزش کرد ،جک فیلیپس

2

است که با ارائه الگوی نرخ بازگشت سرمايه ) (ROIگام

مشتری و کاهش نرخ حوادث شغلی را نیز برای سازمان
به دنبال داشته است.

مهم و مؤثری در اين خصوص برداشت .در حال حاضر مدل

مرکز آموزش بانک رفاه ( )0757در مطالعهای ،نرخ

تدوين شده فیلیپس ،مهمترين مدل در مباحث محاسبه

بازگشت سرمايه را برای دورههای بانکداری الکترونیکی،

بازگشت سرمايه ،محسوب میگردد و کاربردهای فراوانی دارد.

محاسبه نمود و با اعمال پارامترهای دقیق و مطمئن،

در بسیاری از حوزههای فنی و تخصصی ،سازمانهايی

نرخ بازگشت سرمايه برای دورههای مذکور را ،مساوی با

به بیان فوايد اقتصادی حوزه ها می پردازند تا همواره

 63/5درصد برآورد کرد.

تصويری روشن از عملکرد واقعی و میزان سودرسانی را

اکبری الکه و همکارانش ( )0751در تحقیقی

در معرض ديد مديران قرار دهند .در اين بین ،بخشهای

با عنوان «برنامهريزی آموزشی با الگوی بازگشت سرمايه

مختلف سازمان ها نیز به تبع شرايط ايجاد شده ،در پی

( )ROIدر آموزش پزشکی» به اين نتیجه رسیدند که برای

مطالعات اثربخشی برآمده اند .در اين میان ،شهرداری

افزايش پاسخگويی به آموزشهای حرفهای و به منظور ثابت

تهران از جمله سازمانهای فنی -تخصصی میباشد که از

کردن ارزش کاربردی برنامه های آموزشی دانشگاهی،

کارکردهای سنتی خود فاصله گرفته و در حال توسعه

فرايند سنجش کامل و ارزشیابی براساس الگوی ROI

روزافزون به سمت بخشهای تخصصی میباشد .يکی از

راهکاری مناسب است .طراحان آموزشی میتوانند يافتههای

حوزههای سرمايهگذاری توسعه شهری ،آموزش و بهسازی

ارزشیابی  ROIرا به منظور افزايش هم ترازی آموزش

منابع انسانی شهرداری تهران است که شهرداری تاکنون

با نیازهای دانشگاه و همچنین برای بهبود کارايی و نیز

به دلیل کمبود مطالعات در زمینه محاسبه نرخ بازگشت

طراحی و توسعه چرخه آموزش ،به کار ببرند .اين الگو

سرمايه ،مجالی برای بررسی اثربخشی مالی دوره های

برای دوره های بلند مدت و مهارتی ،نسبت به شناخت

تخصصی خود پیدا نکرده است.

ادراکی ،از کاربرد مناسبتری برخوردار است.

هدف از انجام اين پژوهش ،پرداختن به مطالعه نرخ

محمد و همکارانش در تحقیقی با عنوان «رابطـه

بازگشت سرمايه آموزش در حوزه شهرسازی شهرداری

تأثیرات کسبوکار و نرخ بازگشت سرمايه؛ ارائه رويکردی

میباشد و انتظار میرود پس از محاسبه نرخ بازگشت سرمايه،

پیشنهادی برای آمـوزش و توسعه سرمايهگذاری» به اين
نتیجه رسیدند که بهترين سرمايهگذاری ،سرمايهگذاری

1 - Return On Investment
2 - Jack Philips

روی منابع انسانی است و عوامل مؤثر در افزايش نرخ
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سازمانی میباشد که به عنوان هشداری برای کارشناسان

 -2پیشینه تحقیق

احتساب نرخ بازگشت سرمايه ( /... )ROIحسین محمدپور زرندی ،سید محمدتقی تقویفرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3

بازگشت سرمايه ،بهبود سیاستهای سازمانی ،منابع سازمانی

ارتقای سطح دانش ،مهارتها و نگرشهای معطوف به

و فرهنگ سازمانی هستند ).(Mohamed et al., 2012

بهبود عملکرد شغلی حال و آينده کارکنان میپردازد

اندرو و بوتچکارو 1در تحقیقی با عنوان «بازگشت

(عباسزادگان و تركزاده.)0735 ،

پارادوکس ها » به اين نتیجه رسیدند که اگر  ROIبه

است ( .)OSHA, 1998هرگونه فعالیت با تدبیر و از

درستی اجرا نشود ،نتايج حاصـل از ارزيابی به روش

پیش طرحريزی شدهای که هدف آن ،ايجاد يادگیری در

 ROIبسیار نامشخص يا سؤال برانگیز خواهـد بود

فراگیران باشد ،آموزش نامیده میشود.

).(Andru & Botchkarev, 2011

فعالیت های آموزش و توسعه برای کارکنان در

فیلیپس و فیلیپس ( ،)8002در تحقیقی با عنوان

سازمانها اقدامی گران محسوب میگردد .در اياالت متحده

تمییز دادن افسانه  ROIاز واقعیت ،اين گونه بیان کردند

آمريکا سالیانه  61میلیون دالر صرف آموزشها (رسمی و

که برخی معتقد هستند محاسبه  ROIبرای بررسی

سازمانی) میشود ) .(Lynch, 2001شرکتهای استرالیايی،

عملکرد دورههای آموزشی ،نامناسب و پیچیده است؛ در

سالیانه پنج میلیون دالر ص ـ رف آموزش کارکنان

صورتی که اجرای صحیح و محاسبه درست نرخ بازگشت

میکنند ).(Allan, 2002

سرمايه میتواند به عنوان يک پشتیبان اجرايی برای
سازمان محسوب شود.

با وجود اينکه ضرورت اجرای آموزش در سازمانها به
صورت يک امر طبیعی درآمده است و همگان در آن
اتفاق نظر دارند ،آنچه در طراحی و اجرای آموزش

 -3مبانی نظری

اهمیت بسیاری پیدا میکند ،ارزيابی اثربخشی اين نوع

تعاريف آموزش و رابطه آن با بهسازی منابع انسانی

آموزشها است که بتوان نتايج به دست آمده از دورههای

برای آموزش و توسعه منابع انسانی ،تعاريف متعددی

آموزشی را مورد ارزشیابی قرار داد و شواهدی بر اثربخشی

ارائه شده است که در ذيل به مواردی از آنها اشاره میشود:
آموزش ،نوعی کوشش نظاممند است که هدف اصلی

اين دورهها ارائه کرد ).(Park & Jacobs, 2011
تعاريف ارزشیابی آموزشی

آن ،هماهنگی و همسو کردن آرزوها ،عاليق و نیازهای

 -اثربخشی به عنوان میزان تحقق هدفها

آتی افراد با نیازها و اهداف سازمان در قالب فعالیتهايی

 -اثربخشی به عنوان نتايج واقعی برنامه

که از افراد انتظار میرود ،میباشد (.)Prior, 1994

 -اثربخشی به عنوان تأمین رضايت گروههای ذینفع

آموزش ،کلیه مساعی و کوشش هايی است که در

 -اثربخشی به عنوان رعايت استانداردهای آموزشی

جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی ،مهارتهای فنی ،حرفهای

 -اثربخشی به عنوان نقد هنری و خبرگی آموزش

و شغلی و همچنین ايجاد رفتار مطلوب در کارکنان يک

(فتحی واجارگاه و ديبا واجاری.)0731 ،

سازمان به عمل می آيد و آنان را آماده انجام وظايف و

الگوهای ارزيابی دورههای آموزشی

پذيرش مسئولیتهای شغلی خـود میکند (ابطحی،

الگوهای ارزيابی دورههای آموزشی ،انواع زيادی

.)0731

دارند که برخی از آنها عبارتند از:

آموزش ،مجموعه ای از فعالیت های هدف مند و از
پیش طرحريزی شدهای است که با هدف افزايش اثربخشی

2

 الگوی کرك پاتريک که شامل چهار سطح واکنش،يادگیـری ،رفتار و نتايـج میباشد ).(Sallander, 2007

فرد و سازمان ،به طور مداوم و نظاممند ،به بهبود و
1 - Andru and Botchkarev

2 - Kirk Patrick
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سرمايهگذاری :دارويی برای مقامهای مالی ارشد و ديگر

آموزش ،فرايند رساندن فرد به سطحی از شايستگی
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 الگوی پنج سطحی کافمن 1که شامل پنج عنصـردرون داد ،فرايند  ،نتیجـه ،خروجـی و پیامـد است
).(Kaufman et al., 1996

محاسبات دقیقتر در حوزه اقتصاد آموزش و بهسازی ،از
آن استفاده میگردد.
مدل بازگشت سرمايه آموزش ،يکی از حوزههای فنی

2

 الگوی چهارسطحی  CIROکه زمینه ،درونداد،واکنش و پیامد را ارزيابی میکند و به وسیله برد و راکمن

3

قرار داده است.

 الگوی  4 UCLAکه در مرکز مطالعات ارزشیابیدانشگاه کالیفرنیا توسط ماروين سی ،الیکن

حوزه اقتصاد آموزش و بهسازی ،منابع انسانی را هدف

5

( )0565مدير اين مرکز ارائه شد و ارزشیابی را فرايند

اندازهگیری  ROIدر آموزش و توسعه ،مکانیسمی
برای اتخاذ تصمیمات در بخشهای توسعه براساس دادههای
دقیق است (.)Sachdeva, 2014

تعیین انواع تصمیماتی که بايد اتخاذ شوند و نیز انتخاب،

در بخشهای مختلف ،پرداختن به ديدگاه ذینفعان

گردآوری و تحلیل اطالعات مورد نیاز برای اخذ اين

در محاسبه نرخ بازگشت سرمايه ،اهمیت فوق العاده ای

تصمیمات و گزارش اين اطالعات به تصمیمگیرندگان

دارد؛ بنابراين توافق با ذی نفعان در خصوص آيتم های

میداند که شامل پنج سطح ارزشیابی سنجش نظام،

محاسبـه بازگشت سرمايـه ،بسیـار با اهمیت است

طراحی برنامه ،اجرای برنامه ،بهسازی برنامه و تصديق

(.)Matalonga & Feliu, 2012

برنامه است (سیف.)0733 ،

الزامات فرايند ارزيابی دورههای آموزشی

 -الگوی نظام اعتبارسنجی آموزش ) ،6(TVSکه از

سه الزام بسیار مهم برای ارزيابی دورههای آموزشی

چهار سطح موقعیت جاری ،مداخله ،تأثیر و ارزش ،برای

وجود دارد که اگر هر کدام از آن عناصر وجود نداشته

ارزيابی استفاده میکند ).(Eseryel, 2002

باشند ،نمیتوان طرح ارزيابی را به نحو مطلوب اجرا کرد.

 الگوی  ROIيا الگوی فیلیپس ،حاصل توسعهالگوی کرك پاتريک است .اين مدل ،سطح پنجمی را به
مدل ارزيابی اثربخشی کرك پاتريک تحت عنوان بازگشت

اين الزامات عبارتند از:
الف) ضرورت طراحی و اجرای اثربخش دورههای
آموزشی

سرمايه در آموزش اضافه کرد که منظور نسبت هزينه و

تمام کارشناسان و مديران آموزش در سازمان ها،

سود حاصل از آموزش میباشد (خراسانی و دوستی

اذعان دارند که اثربخش کردن دورهها و برنامهريزی برای

.)0750

اثربخشی برنامههای آموزشی ،فرايندی است که جز با ارتباط

در حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی ،دو مدل

ارگانیکی و سیستمی با ساير مراحل آموزش ،میسر نمیشود؛

عمده کرك پاتريک و فیلیپس مورد استفاده هستند .در

از اين رو در مطالعات تخصصی فرايند ارزيابی ،پیشنهاد

مدل فیلیپس ،عالوهبر سطح چهارگانه پاتريک ،پرداختن

میگردد ابتدا ،کلیه فرايندهای آموزشی به نحو مطلوب،

به حوزه مالی و منافع اقتصادی دورههای آموزشی ،از

طراحی و الگوسازی ،اجرا و پايش شوند و در فرايند بهبود

اهمیت و اولويت خاصی برخوردار است .به عبارت سادهتر،

مستمر ،ويژگیهايی از آن ،مورد بازنگری قرار گیرد؛ در اين

الگوی فیلیپس ،جامعتر از الگوی پاتريک است و برای

صورت است که میتوانیم پیشنیازهای اثربخشسازی
دورههای آموزشی را مهیا کنیم .با توجه به حیطه های

1 - Kaufman
2 - Context- Input- Reaction-Outcome
3 - Bird and Rakman
4 - University of California Los Angeles
5 - Marvin.C.Alkin
6 - Training Validation System

تخصصی آموزش ،طراحی اثربخش دوره های آموزشی،
منوط به انجام چند فعالیت ذيل میباشد:
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در سال  0531ارائه شده است ).(Hogan, 2007

در مباحث آموزش و بهسازی منابع انسانی میباشد و
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 -سازماندهی سیستمهای آموزشی سازمانها و

دارند ،خروجی اين مرحله ،منجر به طراحی مدل ها يا

صنايع با رويکردهايی مانند الگوی آسیب شناسی

انتخاب مدل های ارزيابی دوره های آموزشی خواهد شد

عملکرد -فرايند -نظاممند -ساختاری ()FPSSM

1

 سازماندهی مديريت آموزشی براساس استانداردهایدقیق؛ مانند استاندارد ISO 10015:1999

جامعـی مانند کالين 2يا الگوهـای مناسب با سطـح
توسعهيافتگی سازمان
 طراحی دورههای آموزشی با رويکرد الگوهايی مانندمدل .ACKER
ب) تعیین خروجیهای فرايند ارزيابی

تعیین اهداف ارزيابی دورههای آموزشی ،اولین مرحله

داليل توجه به محاسبه نرخ بازگشت سرمايه

داليل متعددی جهت محاسبه نرخ بازگشت سرمايه
در آموزش وجود دارد که از جمله آنها میتوان به موارد
ذيل اشاره کرد:
 مشخص کردن آيتمهای سرمايهگذاری در آموزش توجه دادن مشتريان آموزش به مفهوم انتقالآموختهها
 تعیین سهم آموزش در توسعه منافع و درآمدهایسازمان

اين فرايند میباشد .اين مرحله ،نقطهای است که مديران

 -توجه به ضرورت ارائه گزارش به مديران

ارشد و متخصصان آموزش بايد بر روی آن به توافق برسند.

 -تعیین جانمايی آموزش در مجموعه عناصر تولید

از آن جايیکه سنجش اثربخشی دورههای آموزشی ،دارای

 -توسعه روشهای نوآورانه و جسورانه در راستای

هزينههای سازمانی ،مالی و هزينههای غیرمستقیم ديگری
میباشند ،بايد تصمیمگیری بر دامنه ،حیطه و کیفیت اجرای
آن ،مبتنی بر عوامل ذيل باشد:
 آيا در فرايند ارزيابی دورههای آموزشی ،به شناسايینقاط ضعف اجرای دورههای آموزشی پرداخته خواهد شد؟
 آيا در فرايند ارزيابی دورههای آموزشی ،میزانآموختههای فراگیران ،مورد سنجش قرار خواهد گرفت؟
 تعیین مسیر فرايند ارزيابی دورههای آموزشی خروجیهای فرايند ارزيابی دورههای آموزشی ترکیب نیروی انسانی درگیر در فرايند ارزيابیدورههای آموزشی و ...
پاسـخ هر يک از سؤاالت باال و ساير سؤاالت،
تأثیرگذار و مهم خواهد بود؛ بنابراين بايد نسبت به اين طرح
سؤاالت و طرح ساير سؤاالت ،نهايت دقت را به عمل آورد.
ج) داشتن الگويی برای ارزيابی دورههای آموزشی

با توجه به اينکه کلیه فعالیتها در حوزه آموزش و
انتظاراتی که از آنها میرود ،با نوعی از مدلها سازگاری
1 - Function, Process Systemic and Structural pathology
Model
2 - Kline

فرايند نیازآفرينی و روشهای آموزشی
 دريافت بودجـه های توسعـه ای و آموزشـی(نوری.)0751،
 -4روش تحقیق
اين پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش،
توصیفی  -تحلیلی و از نوع مطالعات موردی است .در
تعیین حوزه و شاخصهای مؤثر در محاسبه نرخ بازگشت
سرمايه ،از مصاحبه با متخصصین استفاده شده است و از
روش های  3AHPو نرم افزار  Expert Choiceبرای
تحلیل دادهها استفاده گرديد .مورد مطالعه در اين پژوهش
کلیه دورههای آموزشی واحد شهرسازی شهرداری تهران
در سال  0751و  0757بوده است.
 -5يافتههای تحقیق
محاسبه نرخ بازگشت سرمايه در شهرداری تهران

پس از بررسی روش محاسبه نرخ بازگشت سرمايه،
مراحلی خاص برای عملیاتی کردن مطالعه ،استخراج
3 - Analytical Hierarchy Process
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 -تعیین دقیق نیازهای آموزشی براساس الگوهای

(نوری و احمدی.)0735 ،
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گرديده است .اين مراحل براساس تغییرات و اصالحات

 -2تعیین حوزهای از عملكرد سازمان

ROI

انتخاب میکنیم که بیشترين تمرکز شهرداری بر روی

در سطح شهرداری تهران ،يک برنامه اجرايی و عملیاتی

آن باشد .اين حوزه خاص عملکردی میتواند شامل نوع

در اين حوزه طراحی گرديد .محاسبه نرخ بازگشت سرمايه،

تکنولوژی يا بخشهای مختلف سازمان يا فرايندهای موجود

دارای مراحلی می باشد که در قالب  03مرحله ارائه

در سازمان باشد.

گرفته شدهاند .با اين توضیحات ،برای محاسبه نرخ

برای تعیین حوزه عملکردی مؤثر در شهرداری

میگردد:
 -1برنامهريزی محاسبه نرخ بازگشت سرمايه

تهران ،مصاحبههای متعددی با خبرگان حوزه شهرداری

اولین قدم در راستای محاسبه نرخ بازگشت سرمايه،

به عمل آمد و در اين مصاحبه ها بیشترين فراوانی و

برنامهريزی جهت گردآوری اطالعات ،پیشبینی شاخصها

تکرار ،به حوزه شهرسازی اشاره داشته است .از اين رو،

و ساير مواردی میباشد که در طول فرايند ،به کار

حوزه شهرسازی شهرداری تهران به عنوان پايلوت بررسی

میآيند .داشتن ادراکی مناسب از بايدهای مطالعه به

و محاسبه نرخ بازگشت سرمايه آموزشی ،انتخاب گرديد.

ما کمک میکند تا برنامهريزی مناسبی برای محاسبه
نرخ بازگشت سرمايه داشته باشیم.

در اين مطالعه ،حـ وزه ای که مطالعات بازگشت
سرمايه بر روی آن متمـرکز شده است ،حوزه شهرسازی

با توجـه به پیچیدگی های سنجش اثربخشی

شهرداری تهـران میباشد .الزم به ذکر است برای تمرکز

آموزشی و محاسبه  ، ROIتدوين برنامه ای منسجم در

بیشتر بر روی مطالعه حاضـر ،يکی از مناطق شهرداری

بخش گردآوری اطالعات ،اهمیت بسیاری دارد؛ زيرا

تهران به عنوان پايلوت انتخاب گرديد و داده ها نیز از

برگزاری پیش آزمون ها و پس آزمون ها ،دريافت نظرات

همان حوزه دريافت شدند.

مشتريان و ساير موارد بايد در يک دوره زمانی مناسب
انجام شود.

 -3تعیین دورههای آموزشی جهت محاسبه ROI
از يک حوزه مشخص دانشی

 طبق نظر فیلیپس ،محاسبه  ROIصرفاً بايد برای پنج
درصد از دورههای آموزشی انجام گیرد (.)Phillips, 2009
 در برنامه ارزيابی بايد اهداف کلی 1و اهداف
عینی 2به وضوح تعیین شوند.
 برنامه و زمانهای الزم برای گردآوری اطالعات

مرحله بعد تعیین دوره های آموزشی همگن و
همسان خواهد بود .اين دورههای آموزشی معموالً بايد
دارای ويژگیهايی به شرح ذيل باشند:
 دورههای آموزشی بايد مربوط به يک حوزه خاصاز وظايف سازمان باشند؛ مثالً دورههای خاص تدوين
نرمافزار ،خدمات فروش يا تولید .يکی از مهمترين داليل

مشخص شوند.
 چگونگی جداسازی آثار آموزش 3از ساير موارد
نیز در برنامه ارزيابی ،مشخص گردند .شیوه تعیین آثار

اين پیشنهاد ،به خدمت گرفتن ويژگی همافزايی محتوايی
دورهها در راستای تأمین اهداف سازمانی میباشد.

آموزشی برای دورههای مختلف ،متفاوت خواهد بود ،يا

 -دوره های آموزشی انتخاب شده بايد از میان

حتی ممکن است چگونگی فرايند جداسازی آثار آموزش

دوره های گران قیمت سازمان انتخاب شوند تا محاسبه

برای دورههای مشابه در سازمانها نیز دارای تفاوتهايی

 ROIبرای آن دورهها دارای توجیه مديريتی باشد.
 -دورههايی انتخاب گردند که دارای خروجیهای

باشد.

عینی بیشتری هستند؛ به اين معنی که برای انتخاب
1- Purpose
2 - Objective of program
3 - Isolating the Effect of Training
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متعدد در مطالعات محاسبه نرخ بازگشت سرمايه ،به کار

در مرحله بعد ،حوزهای خاص از عملکرد سازمانی را
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دورههای آموزشی ،مالك مهارتی بودن دورهها نیز مورد

 هزينه :هزينههای فروش ،10هزينههای عملیات،11هزينههای سرجمع 12و غیره ،جزء شاخصهای جزئیتر

مالحظه قرار بگیرد.
 -انتخاب دوره بايد مدتی قبل از تدوين برنامه

هزينهها هستند.
13

صورت گیرد (نوری.)0751،

14

 -کیفیت  :شاخصهايی همانند نرخهای خطا ،

دورههای انتخابی برای مطالعه و بررسی در اين

15

دوباره کاری  ،محصوالت دچ ـ ار خطا

16

و  ...از

کمیسیون ماده  011و طرح های توسعه شهرداری

دادههای محاسبه نرخ بازگشت سرمايه ،مؤثر باشند.

هستند که مطالعه آن ها در پايلوت ،برنامه ريزی و اجرا

ب) دادههای نرم

شده است.

دسته ديگری از داده ها در محاسبه  ROIوجود

 - 1تعیین شاخص های قابل اندازه گی ـ ری

دارند که به آنها دادههای نرم میگويند که عبارتند از:

دوره آموزشـی مطابق با حوزه های تعیین ش ـ ده

 -عادات کاری

جهت محاسبه ROI

 -جو کاری

تجزيه و تحلیل  ، ROIهنگامی که در سازمان به

 -نگرش شغلی

درستی به کار برده و اجرا شود ،ابزار قدرتمندی برای ارزيابی

 -خدمات مشتريان

سیستمهای اطالعاتی موجود و تصمیمگیریهای آگاهانه

نکته اين است که اگر بخواهیم با چندين شاخص و

محسوب میشود ).(Andru & Botchkarev, 2011

معیار خاص ،به مطالعه و محاسبه نرخ بازگشت سرمايه

در انتخاب شاخصها بايد به اين مورد توجه داشت

بپردازيم بايد برای هر مورد از شاخصها يک مطالعه

که شاخصهايی برای بررسی انتخاب گردند که در سیستم

کامل را انجام داد .برای مثال اگر شاخص مورد نظر،

اطالعاتی ،دادههای مرتبط با آن شاخصها موجود باشد.

محاسبه نرخ بازگشت سرمايه مرتبط با دورههای آموزشی

مطابق با نظر فیلیپس ،دادههای مربوط به محاسبه

در تغییرات سهم بازار يا جو کاری يا کاهش میزان

نرخ بازگشت سرمايه ،در دو بخش اطالعات سخت و نرم،

دوبارهکاری و خرابکاری باشد ،بايد به تعداد شاخصهای

قابل تفکیک هستند (:)Phillips, 2009

ذکر شده ،نرخ خاصی از بازگشت سرمايه را بررسی و
اعالم کرد.

الف) دادههای سخت

 -خروجیها :1اين نوع از دادهها شامل شاخصهای

برای تعیین شاخص ،مصاحبه با متخصصان حوزه

خردتری مانند واحدهای تولید شده ،2موارد نصب شده،3

شهرداری ،صورت گرفت که پس از بررسیهای مختلف،

موارد فروخته شده ،4کارهای ناتمام ،5حسابهای تازه

مناسبترين شاخص ،زمان صدور مجوز ساختمانی برای

بازشده 6و  ...هستند.

متقاضیان صدور مجوزهای ساختمانی می باشد .اين

 -زمان :شاخصهای جزئیتر اين دادهها نیز میتواند

شاخص ،بیانگر اين مطلب است که با برگزاری دورههای

شامل مواردی همچون اضافه کار ،7حمل به موقع کاال،8

مذکور ،شاخص ارائه شده و مورد مطالعه ،بهبود يابد؛

روزهای از دست رفته 9و  ...باشد.

منظور از بهبود اين شاخص،کاهش مدت روزها برای
صدور جوازها و پروانههای ساختمانی است.

1 -Output
2 - Units Produced
3 - Items Assembled
4 - Items Sold
5 - Work Backlog
6 - New Accounts Opened
7 - Overtime
8 - On Time Shipments
9 - Lost Time Days

10 -Sale Expenses
11 - Operating Costs
12 - Overhead Costs
13 - Quality
14 - Error Rates
15 - Rework
16 - Product Failures
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پژوهش ،براساس حوزه منتخب شهرداری تهران (شهرسازی)

شاخص های کیفی می باشند که می توانند در گردآوری
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الزم به يادآوری است که شاخص مذکور ،کمّی است
که بیانگر ساير پارامترهای کیفی نیز میباشد .کاهش زمان

در اين مطالعه ،واحد اندازه گیری جهت محاسبه نرخ
بازگشت سرمايه ،روز میباشد.

عالوه بر بحث کمّی ،متضمن احتراز از خطاها در صدور

 -6تعیین ارزش مالی هر واحد از شاخصها

پروانههای ساختمانی میباشد.

در دو بخش فوق ،ابتدا شاخصها تعیین و سپس

تمامی مواردی که به عنوان شاخص و زيرشاخص

شدند .در اين بخش الزم است ارزش مالی هر کدام از

در بخشهای قبل ،بررسی شدند ،براساس واحد معیاری،

اين شاخص -واحدها ،تعیین گردند تا فهرستی از قیمت

مورد سنجش قرار میگیرند؛ مثالً هزينهها با ريال يا دالر

واقعی شاخصها را در اختیار داشته باشیم.

يا واحد پولی هر کشور ،اندازهگیری میشوند .در اين

ارزش مالی هر شاخص ،شامل محاسبات متعدد در

بخش نیاز است تا واحدهای اندازهگیری شاخصها تعیین

حوزه حقوق و مزايای کارکنان حوزه شهرسازی ،هزينههای

گردد .واحدهای اين شاخصها برای هر سازمانی را

منابع انسانی و ساير هزينههای مرتبط میباشد.

میتوان در جدول  0جمعبندی کرد.
جدول  -1مشخصات شاخصهای به كار گرفته شده در ROI
شاخصها

واحد اندازهگیری

زمان صدور مجوز ساختمانی برای
متقاضیان صدور مجوزهای ساختمانی

پرونده  -روز

روش تعیین ارزش مالی هر واحد
هزينه يک روز کاری کارشناسان
شهرسازی

ارزش مالی هر واحد
 0,115,155ريال

منبع( :محاسبات نگارندگان)
 -7تعیین وضعیت عملكردی قبل از ارائه آموزشها
در حوزهها و شاخصهای تعیین شده

در اين شاخص ،بررسی عملکردها نشاندهنده کاهش
زمان رسیدگی به پروانههای ساختمانی و صدور مجوزهای

کارشناسان آموزش پس از اجرای مراحل فوق،

مربوطه می باشد .عملکرد  ،قبل از اجرای دوره های

اقدام به تعیین و ثبت عملکرد فراگیران آتی دوره

آموزشی در شاخص مطرح شده ،معادل  61روز کاری

آموزشی میکنند ،کارشناسان آموزش بايد در ثبت

اعالم گرديد.

وضعیت موجود ،موارد ذيل را کامالً مد نظر داشته باشند:
 -تعیین شاخصهای کلی و شاخصهای زيرين

 -8تعیین هزينه برگزاری دورههای آموزشی

سرمايه گذاری در بحث آموزش و بهسازی منابع

 -تعیین منبعی برای به دست آوردن اطالعات

انسانی ،هزينههای مختلفی دارد .اين هزينهها در سه

 -توافق با مسئوالن بخشهای مرتبط سازمانی

بخش اصلی قرار میگیرند:

جهت پیشبینی تهیه بانک اطالعاتی
 تعیین استاندارد جهت ثبت مشاهدات تعیین فواصل زمانی ثبت نتايج طراحی ابزار گردآوری اطالعات از عملکرد فراگیران آتی درشاخصهای پیشبینی شده
 تصديق اطالعات گردآوری شده -صحهگذاری اطالعات کسب شده.

الف) هزينه های اداری توسعه منابع انسانی (واحد
آموزش)
ب) هزينه های فراگیران هزينه ها (مستقیم و
غیرمستقیم)
ج) هزينههای خارجی.
بخشی از اين هزينه ها به صـ ورت مستقیم در
محاسبات اعمال میگردند و برخی ديگر به صورت سرشکن
در بین عوامل مختلف ،محاسبه میشوند.
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 -5تعیین واحدهای اندازهگیری شاخصها

واحدهای مورد نظر برای اندازهگیری آنها مشخص

احتساب نرخ بازگشت سرمايه ( /... )ROIحسین محمدپور زرندی ،سید محمدتقی تقویفرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9

حتی مراحل مختلف آموزش نیز شامل برآورد
هزينهها خواهد شد.

کلیه هزينهها را میتوان برای تحلیلهای کلی و
بعدی در قالب جدول  1ارائه کرد.

جدول  -2هزينههای آموزشی در فرايند تحلیل ROI

هزينه مستقیم (مدرس)

17,131,111

هزينه استهالك ساختمان

1,111,111

هزينههای جانبی

057,630,303

تجهیزات

101110111

جمع

181,751,818

منبع( :محاسبات نگارندگان)
 -9تعیین فرصتها و زمان انتقال آموختهها به
محیط واقعی كار

ب) تعیین زمان مناسب انتقال آموختهها

توافق بعدی ،تعیین مدت زمانی مناسب برای انتقال

برای اينکه بتوانیم به صورت صحیح ،مراحل

آموختهها به محیط کار میباشد.

گردآوری اطالعات را انجام دهیم بايد دو فرايند بسیار

 -11اجرای برنامه آموزشی

مهم را قبل از برگزاری دوره آموزشی انجام دهیم:

پس از توافقات فوقالذکر ،مديريت آموزش ،دورههای

الف) تعیین فرصتهای انتقال آموختهها

متخصصان آموزش ،قبل از شروع دوره بايد

آموزشی را اجرا خواهد کرد.
 -11ارائه فرصتهای انتقال آموختهها به محیط كار

نیازسنجی اصولی و صحیح را انجام داده باشند و برای

متقاضیان آموزش بايد شرايطی را برای عملیاتی

اين که به يک وضعیت مناسب برسند الزم است تا

کردن آموختهها مهیا کنند تا براساس آن ،فراگیران قادر

براساس توافقی که با سرپرست مستقیم فراگیران انجام

باشند آموختههای خود را به محیط واقعی کار منتقل

میدهند ،فرصتهای مورد نظر برای انتقال آموختهها در

کنند .بايد فرصت انتقال يادگیری به فراگیران ارائه گردد

محیط واقعی کار را برای فراگیران ،مهیا کنند .اين بدان

و پس از آن ،عملکرد آنها ارزيابی شود.

معناست که سرپرست ،متعهد میشود مسئولیت انجام

 -12تعیین وضعیت عملكردی بعد از آموزش

صحیح نیازسنجی آموزشی را بپذيرد و همچنین متعهد

همان گونه که در مراحل قبل مالحظه گرديد،

می گردد که عملکرد نامطلوب فراگیر ،به دلیل خأل

وضعیت عملکـ ردی کارکنان و فراگیران ،قبل از اجرای

دانشی است و نه مورد ديگر؛ بنابراين انتظار می رود

دوره ،مورد ارزيابی قرار گرفت .در اين مرحله جهت

فراگیر قادر باشد در اموری که قبل از گذراندن دوره

محاسبه  ROIنیازمند اين هستیم تا وضعیت عملکردی

آموزشی ،تبحر کمی داشته است ،پس از طی دوره ،به

بعد از آموزش فراگیران با ابزارها و روشهای پیشبینی

مهارتهای بیشتری برسد که در نهايت میتواند شاخصهای

شده در بخش برنامهريزی محاسبه  ROIنیز مورد بررسی

اندازهگیری شده قبل از دوره را بهبود بخشد و سرپرست

قرار گیرد.

به لحاظ مسئولیتی که دارد متعهد به ايجاد فرصتهای
الزم برای انتقال آموختههای فراگیر در محیط واقعی کار
خواهد بود (نوری.)0751،

با توجه به بررسیهای به عمل آمده ،میزان و عدد
شاخص ،مساوی با  51روز به طور میانگین برای صدور
مجوزهای ساختمانی ،برآورد گرديد.
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عنوان كلی هزينه

هزينه (به ريال)
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 -13شناسايی سهم آموزش در تغییرات يک حوزه

الف) استفاده از روش تجزيه و تحلیل حاالت خطا و
اثرات ناشی از آن ) :0(FMEAبرای تعیین بهبود کار در

خاص از عملكرد سازمان

همواره صرفاً بخشی از ارتقا در میزان و کیفیت
عملکرد منابع انسانی ،منشأ آموزشی دارد ،عالوهبر مباحث
آموزشی که در ارتقای کارآفرينی کارکنان ،نقش عمدهای
دارند ،ساير موارد نیز در بهبود عملکردشان تأثیرگذار
در فرايند محاسبه بازگشت سرمايه میباشد.
تعیین میزان تأثیر آموزش ،از دو طريق قابل
اندازهگیری است:

اين روش ،تجزيه و تحلیل حاالت خطا و اثرات ناشی از
آن میباشد و به شناسايی فراکنشی خطاهای احتمالی
پروژههای صنعتی میپردازد.
ب) استفاده از فنون ترکیبی :میتوان يک مکانیسم
عمومی برای تعیین سهم آموزش در توسعه شاخصها در
نظر گرفت که برای کلیه دورهها و با اعمال تغییرات اندك،
قابلیت اجرا را داشته باشد .مراحل اين فرايند به ترتیب
در شکل  0آمده است.
شروع

تهیه لیست اولیه از موارد تأثیرگذار در ارتقای عملکرد
در حوزه موضوع آموزشهای ارائه شده
2

 -5فن دلفی
 -2فن فیش باول
4
 -9فن بارش مغزی
9

حداکثرسازی دادههای مربوط به موارد تأثیرگذار

وزندهی به موارد تأثیرگذار (براساس روش )AHP

تهیه لیست منابع تأثیرگذار به همراه اوزان به
دست آمده
تعیین سهم خالص تأثیرگذاری آموزش

پايان

شكل  -1الگوی شناسايی آثار مستقیم آموزش
منبع( :يافتههای نگارندگان)
 -14استفاده از اولويتبندی سلسلهمراتبی در
تعیین سهم آموزش

به دست آمده ،رتبه بندی میشوند (شکل  .)1در اين راستا،
زمینهای را ايجاد میکند تا بتوان تمامی عناصر دخیل در

 AHPروشی است که دادههای کمّی و کیفی که

اولويتبندی را مورد بررسی قرار داد و نتیجه اولويتبندی

در قالب ماتريس زوجی ارائه میشود ،ابتدا اوزان نسبی

را متأثر از مقايسه زوج به زوج عناصر به ما نشان میدهد.

شاخصهها ،محاسبه و سپس گزينهها با ترکیب اوزان نسبی
1 - Failure Mode and Effect Analysis

2 - Delphi Technique
3 - Fishbowl Technique
4 - Brain Storming
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هستند .شناسايی آثار آموزش ،يکی از مهمترين اقدامات

پروژههای صنعتی میتوان از روش  FMEAاستفاده کرد.

احتساب نرخ بازگشت سرمايه ( /... )ROIحسین محمدپور زرندی ،سید محمدتقی تقویفرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11

پس از اجرای فنونی مانند دلفی و  ...که در باال به

در ساده ترين شکل ،اولويت بندی و وزن دهی با

آنها اشاره شد ،عوامل تأثیرگذار در عملکرد سازمانی را

محاسبه میانگین حسابی ،شامل مراحل ذيل است
 -01-0تعیین عوامل تأثیرگذار در ارتقای عملکرد

تعیین میکنیم.

يک حوزه خاص از سازمان

تأثیرات مربوط به تغییر مديريت

تأثیرات مربوط به انگیزش کارکنان

تأثیرات مربوط به آموزشهای تخصصی

9

تأثیرات مربوط به انگیزش کارکنان
تأثیرات مربوط به آموزشهای تخصصی

شكل  -2ماتريس تحلیل سلسله مراتبی (با معیار اهمیت)
منبع( :محاسبات نگارندگان)

 -01-7طراحی پرسشنامه

موجود است) و در صورتیکه عوامل را با چند معیار مختلف،

در مثال مذکور ،به ازای هر باکس ،يک سؤال در

مورد بررسی قرار دهیم ،تعداد اين سؤاالت در تعداد آن
معیارها ضرب خواهد شد.

پرسشنامه ايجاد خواهد شد (در مجموع سه باکس

تعداد باکسهای موجود در ماتريس × تعداد معیارها = تعداد سؤاالت پرسشنامه
برای باکس يک ،با توجه به معیار اهمیت ،سؤال 0
را اينگونه سؤال طراحی میکنیم (شکل :)7

 -5میزان اهمیت تأثیرات مربوط به تغییر مديريت ،نسبت به تأثیرات مربوط به عوامل انگیزشی کارکنان در ارتقای عملکرد
شاخص چگونه است؟

بسیار زياد

زياد

حائز اهمیت

کم

منبع( :پرسشنامه نگارندگان)

ناچیز

شكل -3سؤال اول پرسشنامه

بسیار کم

برابر
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تأثیرات مربوط به تغییر مديريت

5

2
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 -01-1توزيع و اجرای پرسشنامه

 -01-5تجزيه و تحلیل جهت اولويتبندی

پرسشنامه های تهیه شده به تعداد ،تکثیر و توزيع

پس از جمع آوری پرسشنامه ها ،داده های مربوط

میگردد .اينکه از هر پرسشنامه به چه تعدادی چاپ و

مورد تحلیل قرار میگیرند .برای تحلیل نتايج پرسشنامهها،

توزيع گردد ،عالوهبر فرمولهای تعیین نمونه آماری ،به

موارد ذيل قابل مالحظه میباشند :

کاربرد ما از اين دادهها بستگی دارد.

برابر
بسیار زياد

زياد

حائز اهمیت

کم

محاسبه ضرايب

بسیار کم

فراوانی

a

b

3

6

5

1

1

1

ناچیز

تعداد فراوانی

c

d

f

s

q

0

7

1

0

1

1

1

شكل  -4محاسبه ضرايب برای هر سؤال
منبع( :محاسبات نگارندگان)

 مرحله دوم :استخراج حاصل ضـرب هـر آيـتم بـاتوجه به ضرايب (شکل شماره .)1

 مرحله سوم  :نوشتن هر عدد در باکس مربوطـه ،اگـربخش  aدر مورد سؤال بـاال انتخـاب گـردد ،امتیـاز اکتسـابی،
طبق شکل  5در ماتريس قرار میگیرد.
تأثیرات مربوط به تغییر در مديريت

تأثیرات مربوط به انگیزش کارکنان

4
7

1

تأثیرات مربوط به آموزشهای تخصصی
تأثیرات مربوط به تغییر مديريت

a

شكل  -5ماتريس زوج مربع
منبع( :محاسبات نگارندگان)

تأثیرات مربوط به آموزشهای تخصصی

تأثیرات مربوط به انگیزش کارکنان

1

4

b

جمع هر رديف

تأثیرات مربوط به تغییر مديريت

7

E

F

1

G

C

**
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 مرحله اول  :تجمیع دادهها به تفکیک هر سـؤالاز کلیه پرسشنامهها
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 مرحله چهارم :تقسیم هر باکس بر مجموع آن ستون -مرحله پنجم :جمع افقی رديفها

 مرحله ششم :تقسیم جمع هر ستون بر مجمـوعجمع ستونها (**)
 -مرحله هفتم :تهیه جدول وزنها (جدول )7

جدول  -3عوامل تأثیرگذار در عملكرد با معیار اهمیت عوامل
رديف
0

تأثیرات مربوط به تغییر رويه مديريتی

E

1

تأثیرات مربوط به انگیزش کارکنان

F

7

تأثیرات مربوط به آموزشهای تخصصی

G

منبع( :محاسبات نگارندگان)

در صورتی که بخواهیم هر کدام از عوامل را با

هر مورد را در معیار مورد نظر  ،ضرب نمايیم تا وزن

معیارهای مختلف ،وزندهی کنیم بايد برای آن معیارها

آيتمها براساس دخالت معیارها به دست آيد (يعنی به

نیز دوباره پرسشنامه ،طراحی و در نهايت ،ضريب وزنی

جدول  7دو ستون ديگر مانند جدول  1افزوده شود).

جدول  -4محاسبه جمع ضرايب و ضريب نهايی برای عوامل تأثیرگذار

عوامل تأثیرگذار

ضريب با معیار 1

ضريب با معیار 2

جمع ضرايب

ضريب نهايی

تأثیرات مربوط به تغییر رويه مديريتی

E

A

A+E

(A+E)/T

تأثیرات مربوط به انگیزش کارکنان

F

B

B+F

(B+F)/T

تأثیرات مربوط به آموزشهای تخصصی

G

D

D+G

(D+G)/T

جمع ستون

---

جمع

)(T

منبع( :محاسبات نگارندگان)

بدين ترتیب ،هم ضريب وزنی استخراج گرديد و هم
براساس دادهها ،اولويتبندیها نهايی میشود .در جـدول ،5

اوزان موارد تأثیرگذار در توسعه و ارتقای عملکرد ،براساس
روش  AHPمحاسبه شده است.

جدول  -5اوزان موارد تأثیرگذار در توسعه و ارتقای عملكرد (براساس روش )AHP
رديف

موارد تأثیرگذار در توسعه و ارتقای عملكرد

ضريب (از )1

0

تأثیرات مربوط به تغییر رويه مديريتی

1/77

1

تأثیرات مربوط به انگیزش کارکنان

1/15

7

تأثیرات مربوط به آموزشهای تخصصی

1/73

منبع ( :محاسبات نگارندگان)
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عوامل تأثیرگذار در عملكرد (با معیار اهمیت عوامل)

ضريب

 14ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه اقتصاد و مديريت شهری /شماره هشتم ،پايیز 5939
 -17تبديل سطح تأمین شده به واحد مالی

 -15تعیین اختالف وضعیت قبل و بعد از آموزش

اختـ الف بی ـ ن وضعیت بع ـ د و قبل از آمـ وزش

با احتساب اختالف واقعی بین وضعیت قبل و بعد از

با توج ـ ه به واح ـ د شاخص تعیین شده ،تعداد روزها

آموزش که در مرحله پیش به دست آمد ،عملکرد واقعی

میباشد:

 1/61واحد کاری تعیین شد.

(01روز) = ( 51روز)

هزينههاي انجام شده – منافع به دست

( 61روز)

-

 ×011آمده
711
1

= تعداد روزهای ذخیره
شده ()01

×

هزينههاي انجام شده

تعداد پروانههای
صادر شده ()711

با توجه به صدور  711عنوان مجـوز در مـدت پـس از

=ROI

 =7,076,765,111 × 1/73 =0,050,303,311منافع به دست
آمده

آموزش ،دادههای ذيل برای بررسی منـافع آمـوزش ضـرورت

 = 031,350,303خروجی جدول  = 1هزينهها

دارد:
کل منافع -سهم خالص آموزش= 7,076,765,111

×011= 555/73

ريال
 -16اعمال تأثیر مستقیم آموزش بر عملكرد

همانگونه که در فرمولهای ذيل مشاهده میشود

–031,350,303
0,050,303,311
031,350,303

=ROI

میزان بازگشت سرمايه در اين دورههای آموزشی
مساوی با  555/73درصد میباشد.

میزان اختالف ناخالص عملکرد ،قبل و بعد از آموزش (به

با توجه به محاسبات صورت گرفته ،میتوان گفت

میزان  01واحد) از شاخص میباشد .براساس محاسبات،

علت باال بودن نرخ بازگشت سرمايه دوره های آموزشی

سهم خالص آموزش در اين نوع از دورههای تخصصی

شهرسازی ،توجه به اين دورههای آموزشی از جهات کمّی

(طبق جدول  )7مساوی با  1/73میباشد؛ بنابراين میزان

و کیفی در شهرداری است .منظور از جنبههای کمّی ،باال

سهم خالص تأثیرگذاری آموزش ،به شکل زير محاسبه

بودن رقم بودجه تخصیصيافته برای آموزش کارکنان در

میگردد:

واحد شهرسازی است .جنبه های کیفی نیز مربوط به
عواملی چون نیازسنجی آموزشی صحیح کارکنان در اين

میزان اختالف ناخالص عملکرد  ،قبل و بعد از آموزش = Dn

واحد ،طراحی دورههای آموزشی بر اساس اين نیازسنجی،

ضريب آموزش در عملکرد = Tr

اجرای صحیح دورههای آموزشی ،استفاده از اساتید برتر

سهم خالص آموزش در عملکرد = TE

در اين دورههای آموزشی و  ...است که در نهايت باعث

میزان اختالف عملکرد قبل و بعد از آموزش = Dn × Tr

می شود بازده اين نوع سرمايه گذاری ها باال باشد و

01×1/73=7/3

نشاندهنده عملکرد خوب مرکز آموزش شهرداری تهران
است.

بنابراين اختالف واقعی بین وضعیت قبل و بعد از
آموزش و با احتساب ساير موارد ،مساوی با  7/3واحد
شاخص میباشد.

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد
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نتیجه = عملکرد بعد از آموزش  -عملکرد قبل از آموزش

احتساب نرخ بازگشت سرمايه ( /... )ROIحسین محمدپور زرندی ،سید محمدتقی تقویفرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15

نتايج اين پژوهش نشان داد که سرمايه گذاری بر

سرمايه در شهرداری تهران خواهد شد .پیشنهادهای

روی آموزش در شهرداری تهران ،در بلندمدت  ،بر

عملی برای مطالعات نرخ بازگشت سرمايه و يافته های

بهرهوری کل شهرداری ،تأثیر مثبت دارد .در حقیقت با

مختلف ،به شرح ذيل ارائه میگردد:

می تواند به عنوان يک نقطه شروع معتبر ،درك شود.

يادگیری جهت افزايش نرخ بازگشت سرمايه در شهرداری

طراحان آموزشی میتوانند ارزشیابی  ROIرا به منظور

تهران

افزايش همترازی آموزش با نیازهای شهرداری تهران و

 -تشکیل پايگاه داده برای ورود شاخصهای نرم و

همچنین بهبود کارايی ،طراحی و توسعه چرخه آموزش،

سخت شهرداری تهـ ران جهت تسهیل محاسبه نرخ

به کار ببرند .به نظر میرسد که اين الگو نسبت به ساير

بازگشت سرمايه

الگوها در ارزيابی دورههای آموزشی از جامعیت بیشتری ،را
در خصوص بازگشت سرمايهگذاریهای آموزشی در اختیار

 آموزش کارشناسان آموزش و بهسازی منابعانسانی

مديران قرار میدهد؛ زيرا سطح پنجمی را به الگوی

 -ايجاد سیستم برنامهريزی منابع انسانی

چهارسطحی پاتريک اضافه کرده است ،همچنین اين الگو

 -مهندسی مجدد اجرای دورههای آموزشی

برای دورههای بلندمدت نسبت به دورههای کوتاهمدت و

 -مستندسازی کلیه فرايندهای مربوط به برگزاری

برای دورههای فنی  -مهارتی نسبت به دوره های

دورههای آموزشی.

شناختی  -اداراکی از کاربرد مناسبتری برخوردار است.

از آنجـا که ممکن است عوامل متعددی در بهبود

براساس يافتههای به دست آمده میتوان به صورت

وضعی ـ ت يا ع ـ دم موفقیت نقش داشته باشن ـ د ،برای

عملیاتی ،به محاسبه نرخ بازگشت سرمايه در سازمانهای

جداسازی تأثیرات برنامه ،وجود اطالعات عملکردی

مختلف ،امیدوار بود ،در حالی که در بسیاری از سازمانها

روزانه بسیار کمک کنن ـ ده است .در صـ ورت نبود اين

بررسی و محاسبه نرخ بازگشت سرمايه را امری دست

اطالعات ،معمولترين روش ،استفاده از نظر خبرگان برای

نیافتنی میدانند .نرخ بازگشت سرمايه ،از عوامل متعددی

مشخص کردن درصد بهبود ناشی از دوره است که نبايد

تبعیت میکند که میتوان به برخی از آنها (خروجی

مورد غفلت قرار گیرد.

بخش مصاحبههای تخصصی) اشاره کرد:
 فرهنگسازی جهت انجام نیازسنجی آموزشی فرهنگسازی جهت انجام بهینه ،مستمر و دقیقطراحی آموزشی
 استقرار مؤثر استانداردهای آموزش از جملـ ه 01105و 15551
 آسیبشناسی و اعتباربخشی مستمر آموزش وبهسازی منابع انسانی.
حوزه شهرسازی ،يکی از حوزههای شهرداری است
که سود دهی فوق العاده ای دارد .البته طراحی همه
دورههای کاربردی و اجرای مؤثر آنها و ايجاد زمینههای
انتقال يادگیری ،منجر به افزايش سطح نرخ بازگشت

 -7منابع
ابطحی ،سیـد حسین .)0731( .مديريت منابع انسانی ،تهران:
انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مديريت وزارت
نیرو.
اکبری الکه ،مريم؛ کريمی مونقی ،حسین؛ ايزانلو ،عذرا.)0751( .
برنامهريزی آموزشی با الگوی بازگشت سرمايه ()ROI

در آموزش پزشکی ،مجله افق توسعه آموزش پزشکی،
.13-70 ،)7(1

خراسانی ،اباصلت؛ دوستی ،هومن .)0750( .ارزيابی اثربخشی
آموزشهای سازمانی ،تهران :مرکز آموزش و تحقیقات
صنعتی ايران.
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ارزشیابی دوره های آموزشی از طريق  ، ROIآموزش

 -برنامه ريزی برای توسعه فرهنگ و روش های
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