


 بازگطت سرهایه در آهوزش

 دکتر اباصلت خراسانی

 عضو هیات علوی دانطگاه ضهیذبهطتی

هذیر گروه علوم تربیتی و ریس انجون اهوزش و توسعه 

 هنابع انسانی



 هفهوم ارزیابی و سنجص اثربخطی برناهه های آهوزضی

  فشآیٌذ تؼییي هیضاى تغییشات دس سفتاسّایی وِ ٍالؼا صَست گشفتِ است. 

   اسصیاتی دسخِ یا هیضاًی وِ ساصهاى تا اخشای آهَصش تِ ّذف ّای هَسد ًظش خَد
 .  ًائل هی آیذ

    تؼییي هیضاى تأهیي هماصذ تؼشیف ضذُ تَسظ یه فشآیٌذ، ضخص، هحصَل تشًاهِ یا

 هیضاى پاسخگَیی تِ ًیاصّای خاهؼِ ّذف

  تؼییي هیضاى تأثیشات تشًاهِ ّای آهَصضی دس لالة آهاس ٍ اسلام هالی  !! 



 ضرورت استفاده از هذل بازگطت سرهایه؟

 ـ یافتِ تخصیص هٌاتغ تَاًذ هی «نسبت » چِ تِ ٍ «انذازه »چِ تا ساصهاًی آهَصش  

 تاصگشداًذ؟ ساصهاى تِ سا آهَصش اهش تِ ـ هادی هٌاتغ هخصَصا

 اًساًی، ) یافتِ تخصیص هٌاتغ اص هغلَب استفادُ دس اًذاصُ چِ تا ساصهاًی آهَصش  

 ؟است تَدُ اثشتخص ضذُ تیٌی پیص اّذاف تحمك ًْایت دس ٍ (هادی ٍ هالی



 
 هذل بازگطت سرهایه

   



 هذل بازگطت سرهایه جک فیلیپس

 تذوین 
 برناهه ارزیابی

 برناهه ریسی ارزیابی جوع آوری داده ها

 جوع اوری داده ها 
 قبل و حین آهوزش

 جوع آوری داده ها 
 بعذ از آهوزش 

 تذوین 
 اهذاف ارزیابی

2 

4 1 2 3 4 

 رضایتونذی/ واکنص : سطح اول

 یادگیری : سطح دوم

 کاربرد: سطح سوم

 اثرات: سطح چهارم 



 هحاسبه هسینه های
 آهوزش 

 جذا سازی اثرات
 اهوزش 

 تبذیل داده ها به
 ارزش هالی 

 هحاسبه بازگطت
 سرهایه آهوزش

 گسارش نتایج

 تحلیل داده ها

 ضناسایی هنافع
 ناهلووس آهوزش

 گسارش دهی

5 6 8 

7 

9 

10 

 ROI: سطح پنجن 



 برناهه ریسی ارزیابی

  اًَاع تؼشیف اسصضیاتی، اّذاف تشًاهِ، اّذاف تؼییي ضاهل، اسصیاتی سیضی تشًاهِ

  صهاى تؼییي ٍ اعالػات آٍسیخوغ ّایسٍش تؼییي ضًَذ، اسصضیاتی تایذ وِ هٌافؼی

  وِ است همذهاتی هشحلِ یه اسصیاتی سیضیتشًاهِ هشحلِ .ضَدهی اسصضیاتی تشای

 :ضَد هی اًدام گام دٍ دس وِ است تشًاهِ عشاحی تش هتوشوض

 تذٍیي اّذاف اسصیاتی تشای ّشیه اص سغَح( الف

 تذٍیي تشًاهِ اسصیاتی(ب



 هرحله جوع آوری داده ها

 رضایتونذی: سطح اول( الف

 جوع اوری داده ها قبل و حین آهوزش

 قبل از اجرای دوره

 حین اجرای دوره

 بعذاز اجرای دوره

D:/training slides/سامان به اندیش/ارزیابی قبل از دوره.docx
D:/پایان نامه/مستندات دفاع/پرسشنامه سطح اول.docx
D:/training slides/سامان به اندیش/فرم نظر خواهی از مدرس.docx


 هرحله جوع آوری داده ها

 یادگیری: سطح دوم( ب

 زٍم؛ سطح یعٌی آهَظش هحیط زض هعلَهات اًتقال هیعاى ًظط اظ ّا زٍضُ ٍضعیت  اظ اطالع بطای
 ًطخ هحاسبِ ضس؛ گفتِ کِ چٌاى .ًوَز هحاسبِ ّا زٍضُ اظ ّطیک بطای ضا یازگیطی ًطخ بایس

 هی ّا زٍضُ اظ ّطیک زض آظهَى پس ٍ آظهَى پیص زض فطاگیطاى ًوطات اظ آگاّی هستلعم یازگیطی
 .ضَز هی استفازُ شیط فطهَل اظ یازگیطی ًطخ هحاسبِ بطای .باضس

 وزخ یادگیزی: 
آسمًن پس ومزات میاوگیه  – آسمًن پیش ومزات میاوگیه  

100 

بیشتزیه ومزٌ –کمتزیه ومزٌ   
* 

 جوع آوری داده ها حین آهوزش



 هرحله جوع آوری داده ها

 کاربرد: سطح سوم( الف

 جوع آوری داده ها بعذ از آهوزش

 . تشای اسصیاتی سغح سَم اّذاف تشًاهِ هثٌا لشاس هی گیشًذ

 اًتمال آهَصش

D:/training slides/سامان به اندیش/Transfer.pdf


 هرحله جوع آوری داده ها

 اثرات: سطح چهارم( الف

 جوع آوری داده ها بعذ از آهوزش

 ضاخص ّای ولیذی ػولىشد

 عىًان شاخص ردیف عىًان شاخص ردیف

 میشان کاَش وارضایتی مشتزی 8 میشان بُبًد تًلیذ 1

 میشان کاَش غیبت کارکىان 9 میشان کاَش ديبارٌ کاری 2

 میشان کاَش حًادث واشی اس کار 10 میشان کاَش ضایعات 3

 افشایش تُعذات شغلی 11 میشان کاَش خزابی دستگاَُا 4

 ارتقاء کارکىان 12 میشان کاَش َشیىٍ َای وگُذاری 5

 میشان کاَش جابجایی کارکىان 13 میشان افشایش درصذ سمان فعالیت 6

 14 میشان کاَش َشیىٍ َای عملیات 7



 جذا سازی اثرات  اهوزش

 تحلیل داده ها

  ًتیدِ ػولىشد خشٍخی اص همذاس چِ ایٌىِ تؼییي اص است ػثاست گام ایي اساسی ّذف

  الذاهات هحیغی، ػَاهل خولِ اص صیادی ػَاهل وِ آًدا اص .است تَدُ آهَصش

 ایي دّذ، لشاس تأثیش تحث سا ػولىشد تَاًذ هی ... ٍ فشایٌذّا هدذد هٌْذسی هذیشیتی،

 .است اساسی تسیاس سشهایِ تاصگطت هحاسثِ فشآیٌذ دس گام



 جذا سازی اثرات  اهوزش

 سٍش ّای خذا ساصی اثشات آهَصش

  گشٍُ وٌتشل 

  تحلیل سًٍذ 

  تخویي 

 تحلیل داده ها

  اتضاس ّای ویفیت 



 تبذیل داده ها به ارزش هالی

 تحلیل داده ها

 ظاّش « ًشم دادُ » ٍ « سخت دادُ » اصغالح تا اغلة وِ تاضذ ًاهطَْد یا هطَْد تَاًذ هی آهَصش اثشات

 .هیطَد تفسیش هادی هٌافغ ضىل تِ تسادگی ٍ است ػذدی ٍ آهاسی ووی، صَست تِ سخت دادُ .ضَد هی

 ایي اص .ضَدهی هشتَط است، فشدی لضاٍت تشاساس ٍ ًظشی وِ ًاهطَْد هٌافغ تِ ٍ است ویفی ًشم دادُ

   .است تش هطىل هادی هٌافغ صَست تِ آى گیشیاًذاصُ سٍ

 .ّستٌذ تَخِ هَسد آهَصش هطَْد اثشات گام ایي دس وِ است ایي تَخِ لاتل ًىتِ



 تبذیل داده ها به ارزش هالی

 تحلیل داده ها

 :تِ عَس ولی  سٍش ّای  تثذیل دادُ ّا تِ همادیش پَلی تِ دٍ دستِ تمسین هی ضًَذ

 .سٍش ّایی وِ اهىاى تْشُ گیشی اص همادیش استاًذاسد ٍخَد داسد( الف

 .سٍش ّایی وِ همادیش استاًذاسد تشای آًْا هطخص ًطذُ است( ب



 تبذیل داده ها به ارزش هالی

 تحلیل داده ها

 .سٍش ّایی وِ اهىاى تْشُ گیشی اص همادیش استاًذاسد ٍخَد داسد( الف

 سخي تـِ  ... دس ایي سٍش اص هفاّیوی چَى سَد، تْشُ ٍسی، صشفِ خَیی ٍ : تثذیل تشًٍذاد تِ سْن

 .هیاى هی آیذ

 هثال . ساصهاى ّا هؼوَال ویفیت هحصَالت خَد سا تا همیاس ّایی هی سٌدٌذ: تثذیل ّضیٌِ ّای ویفیت

سٍضي است هی تـَاى  ... دس صٌؼت خَدسٍ ساصی همیاسی چَى ّضیٌِ ّای ػیَب واال، ّضیٌِ ضایؼات ٍ 

 .هیضاى ایي همیاس ّا سا دس لثل ٍ تؼذ اص آهَصش هَسد تشسسی لشاس داد

 وِ واسهٌذ ... هٌظَس اص صهاى واسوٌاى، هیضاى حمَق ٍ دستوضد، تیوِ، پاداش ٍ : تثذیل صهاى واسوٌاى

 .دس عَل آهَصش اص آى تشخَسداس تَدُ است



 تبذیل داده ها به ارزش هالی

 تحلیل داده ها

 سٍش ّایی وِ همادیش استاًذاسد تشای آًْا تؼشیف ًطذُ است( ب

  ُخاسخی ٍ داخلی هتخصصاى اص استفاد 

 ُساصهاى اص خاسج ّای دادُ پایگاُ دس ّا دادُ ٍ اعالػات اص استفاد. 

 ّا همیاس سایش تا وشدى هشتثظ 

 ُفشاگیشاى تشآٍسد اص استفاد 

 ُسشپشستاى ٍ هذیشاى تشآٍسد اص استفاد 

 . دس هیاى سٍش ّای ًاهثشدُ سٍش تشآٍسد هؼوَالً واستشد تیطتشی داسد



 تبذیل داده ها به ارزش هالی

 تحلیل داده ها

 آیا تثذیل هؼتثش است؟؟؟

 ضْشت هٌثغ اعالػات•

هٌثغ اعالػات 

هٌثغ هَسد تشسسی 

 تؼصثات ٍ سَگیشی ّا•

اًگیضُ اسصیاب 

تؼصثات ضخصی هطاسوت وٌٌذگاى 

 هتذٍلَطی هَسد استفادُ دس عشح•

پیص فشضْای هَسد ًظش دس تحلیل 

ًَع دادُ ّا 

ٍالغ گشایی دادُ ّای هشتَط تِ ًتایح 

 گستشُ تشسسی ٍ تحلیل•



 هحاسبه هسینه های آهوزش

 تحلیل داده ها

 ضاهل آهَصش ّای ّضیٌِ .ضًَذ ثثت آهَصش ّای ّضیٌِ تواهی است الصم سشهایِ تاصگطت هحاسثِ تشای

 :تاضذ صیش هَاسد ضاهل تَاًذ هی ّا ّضیٌِ ایي .ضَد هی هستمین غیش ٍ هستمین ّای ّضیٌِ

 ٌِ( سفتِ دست اص ّای فشصت ّضیٌِ احتساب تا) داخلی هذسس ضْشیِ /التذسیس حك ّضی 

  ٌِخاسخی هذسس ضْشیِ /التذسیس حك ّضی 

 ٌِسفتِ دست اص ّای فشصت ّضی 

 ٌِ(...واهپیَتشٍ پشطوتَس، ٍیذئَ)آهَصضی ووه ٍسایل ٍ تدْیضات استْالن ّضی 

 ٌِآهَصضی ووه تدْیضات ٍسایش آهَصضی فضای اخاسُ ّضی 

 ٌِرّاب ٍ ایاب ّایّضی 

 ٌِغزاٍ ّتل، ّایّضی... 

 ٌِآهَصضی ووه ٍسایل ّایّضی (خضٍُ - وتاب-  CD- ویف ...) 

 ٌِ(هضایا ٍ دستوضد حمَق ) آهَصش پشسٌل ّضی 



 هحاسبه بازگطت سرهایه آهوزش

 تحلیل داده ها

ظهاًی کِ تواهی ّعیٌِ ّای بطًاهِ اظ ًیاظسٌجی تا اضظیابی زض ًظط گطفتِ ضس ٍ ًیع فَایس هاایی  

زٍضُ با ضٍش ّای هٌاسب هحاسبِ ضس ظهاى آى ضسیسُ است کِ باِ هحاسابِ باظگطات ساطهایِ     

 :هحاسبِ باظگطت سطهایِ هطابق با فطهَل ظیط اًجام هی ضَز. بپطزاظین

  X 100 = ROI  (کل هسینه -  کل سود)  

 کل هسینه           



 بازگطت سرهایه اثربخص

ثیط آهَظش زض اضتقاء سطح عولکاطز  أّسف اظ هحاسبِ باظگطت سطهایِ زض آهَظش اثبات اّویت ٍ ت
اها سؤال ایٌجاست کِ آیا ذَز فطآیٌس هحاسبِ باظگطت ساطهایِ  . کاضکٌاى زض یک ساظهاى هی باضس

اثطبرص ّست یا ًِ؟ بطای پاسد زازى بِ ایي سؤال بایس گفات هحاسابِ باظگطات ساطهایِ ظهااًی      
 :هعیاض ظیط ضا ضعایت کٌس 10اثطبرص است کِ 

 ضٌاسی ضٍش ٍ پیچیسُ ّای فطهَل اظ ًبایس بٌابطایي .باضس آساى بایس سطهایِ باظگطت فطآیٌس .1
 .ًوَز استفازُ پیچیسُ ٍ زضَاض ّای

 .باضس صطفِ بِ هقطٍى بایس سطهایِ باظگطت هحاسبِ .2
 .باضس هعتبط بایس حاصل ًتایج ٍ استفازُ هَضز ضٌاسی ضٍش ّا، فطض پیص .3
 .باضس هعتبط بایس سطهایِ باظگطت هحاسبِ زض ًظطی هباحث پژٍّطی، هٌظط اظ .4
 .باضس آهَظش اثطات تفکیک بِ قازض بایس سطهایِ باظگطت فطآیٌس .5
 .باضس اجطا قابل ّا بطًاهِ اًَاع بطای بایس سطهایِ باظگطت فطآیٌس .6
 .باضس پصیط اًعطاف بایس سطهایِ باظگطت فطآیٌس .7
 .باضس ًطم ٍ سرت ّای زازُ بط هطتول بایس سطهایِ باظگطت فطآیٌس .8
 .ًوایس هحاسبِ ضا ّا ّعیٌِ تواهی بایس سطهایِ باظگطت فطآیٌس .9

 .باضس کاضبطزی بایس سطهایِ باظگطت فطآیٌس .10



 ماٌ اس سمان اجزای بزوامٍ گذشتٍ باشذ 18حذاقل. 

اَمیت بزوامٍ در بزآيردٌ کزدن اَذاف ساسماوی. 

میشان ارتباط بزوامٍ با اَذاف استزاتژیک ساسمان. 

بزوامٍ ای کٍ تقزیبا بیشتزیه َشیىٍ را داشتٍ است. 

ٍمشاَذٌ پذیزی باالی بزوام. 

ٌسیاد بًدن فزاگیزان شزکت کىىذٌ در دير. 

ٍمیشان عالقٍ مىذی مذیزیت بٍ پاسخگًیی بزوام. 

 هعیارهای انتخاب دوره ها برای بازگطت سرهایه



 از توجه ضوا هتطکرم


