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Abstract 

The aim of this study is to evaluate the effectiveness and calculate the 

rate of return on investment of training courses in factories and 

production workshops. To achieve this, Kirk Patrick's model was used to 

design the questionnaires and measure effectiveness, and the Phillips 

model was used to calculate the return on investment. The research 

method is descriptive-analytical case study, the statistical population of 

production factories and the statistical sample is one of the production 

factories in which the data related to the training course have been 

examined. The validity and reliability of the data obtained from the 

questionnaires were monitored by experts' opinions and Cronbach's alpha 
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test, respectively, and the data were analyzed using one-sample t-test, 

two-sample t-test and skew-elongation normality test (inferential 

statistics). Descriptive features of the data (descriptive statistics) are also 

given. The software used in this research is Microsoft Excel,&SPSS, and 

Shannon entropy method has been used to differentiate the effects of 

training from other criteria affective on changes in benefits after training 

courses. Also, in addition to calculating the return on investment, the 

cost-benefit ratio and net present value have been calculated to reinforce 

the results and take into account the time value of money. The results of 

the study indicate a high rate of return on investment higher than 100%, a 

cost-to-benefit ratio higher than one and, a positive net present value, and 

finally the financial and economic justification for holding the training 

course. 

Introduction 
Nowadays, most management experts believe that it is no longer the 

production line, technology and massive financial resources of an 

organization that brings a competitive advantage, but the management of 

the organization's human resources that creates value (Ziaei et al., 2011). 

In addition, it is important to note that macroeconomics is closely related 

to microeconomics (Orangian et al., 2021). Therefore, developing human 

resources in the organization is vital and training employees and turning 

them into human capital and key players is very strategic and important. 

Although human capital has been discussed since the time of classical 

economists, what has been considered in recent decades is the modeling 

and presentation of models in which human capital is considered. In 

other words, while the classical viewpoint belived that production was 

assumed to be only a function of labor and capital, the qualitative factor 

of labor or human capital must also be included as a variable in these 

functions. On the other hand, rapid developments in science and 

technology require adaptation to these changes. Thus, cultural, social, 

technological, economic and political pressures have forced 

organizations to pay special attention to their potential, especially staff 

training and improvement. Training of employees assumes to be all 

training programs and activities designed within the framework of the 

employee training system in order to increase and improve the level of 

competence and capability of formal, contractual and specific work 
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employees (both employees and managers) to improve productivity and 

efficiency of executive bodies. It is said to be implemented (Sabzipor et 

al., 2017). Accordingly, in order to improve the efficiency and 

effectiveness of the executive departments, the organization is obliged to 

design the staff training system in such a way that along with matching 

the knowledge, skills and attitudes of employees with the desired job, 

provide the necessary incentives for continuous participation of 

employees in the training process in such a way that a relationship is 

established between staff promotion and managers and training, and 

enjoy a minimum per capita training hours according to the relevant 

regulations each year (Mohamadi et al., 2015). However, it is important 

to note that what is meant by education is effective, efficient, and 

productive education in general. In this case, staff training can pave the 

way for employee improvement, turning them into human capital and 

organizational excellence. According to the above, evaluating the 

effectiveness and calculating the rate of return on investment is necessary 

to hold any training course in the organization. Finally, the main purpose 

of this study is to achieve the effectiveness and ROI of holding a training 

course in one of the lines of a manufacturing plant. The course was held 

with the participation all of the twenty line employees and the economic 

feasibility of the course was examined through Kirk Patrick and Phillips 

models. 

Theoretical framework 

There are several models for evaluating training courses, the most 

important of which is the Kirk Patrick model. In this model, four levels 

are proposed for training evaluation. The first level is called the reaction 

level, which is the level of reaction that learners show to all the factors 

affecting on the implementation of a training course. The second level is 

the level of learning, determining the level of skills, techniques and 

learning facts that are taught to learners in the training course and can be 

understood through previous training, during and after the course. The 

third level is the level of behavior, which means the behavior, manner 

and amount of changes in the behavior of participants that occur as a 

result of participating in the training course and can be clarified by 

continuing to evaluate the actual work environment. Finally, the fourth 

level is the outcome level, which refers to the extent to which goals are 



 
 1400پاییز شمارة سوم )پیاپی نهم(،  دورة سوم، ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه       146  

directly related to the organization (Kirk Patrick, 1996). Another suitable 

model for evaluating organizational training courses is the Phillips 

investment return model. The ROI or Phillips model is the result of the 

development of the Kirk Patrick model. Investment Return is the fifth 

level added to Patrick's four-level model (reaction, learning, behavior, 

and outcomes). In this model, Phillips shows how monetary or financial 

sums should be included in the value of education and the return on 

investment in an educational activity calculated. Cost-benefit rate and net 

present value are also calculated. Cost-benefit rate is the result of 

dividing benefits by costs, and if this ratio goes above one, the plan is 

economically justified. Net present value is also a dynamic method of 

financial evaluation of projects that takes into account the time value of 

money. It is very clear that the value of one thousand Tomans at the 

moment is different from one thousand Tomans a year later; because you 

can get future benefits from one thousand Tomans now until next year. 

This is true even in the absence of inflation. As a result, the value of the 

future currency can be converted to the present value with an arbitrary 

discount rate (in the recent study, 10% due to the minimum bank interest). 

(Taghinezhad.et al.2020) In a study entitled "Designing a Model" for 

return on investment in the education system of executive employees, 

they concluded that the level of education's effect on future income of 

individuals is greater than that of other variables. There was a positive 

and significant relationship between the rate of return of training courses 

and income of individuals. The results also indicate that the rate of return 

on investment in the educational system of executive employees has a 

direct and significant relationship with the variables of gender, type of 

residence and type of marriage (rezaie Siroos. Er al. 2020). In a study 

entitled presenting the predictive model of the return on investment in 

training and improvement of the human source based on the 

organizational culture components and professional competency the 

concluded that training and improvement of human source and evaluation 

of the process of expense to benefit and the rate of the return on 

investment is effective on the training programs (Nouri, et al.2019). In a 

study entitled Calculating the rate of return on capital of specialized 

courses of Pars Oil and Gas Company, they concluded that evaluation 

indicators as well as the way of calculating and identifying the net share 
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of education are among the important and necessary points, and its 

effective implementation will contribute to the transfer of learning and 

ultimately lead to an increase in the rate of return on investment. 

Methodology 
The present study is practical in terms of purpose and descriptive-

analytical in term of method. Interviews, documents and questionnaires 

are designed to collect data. The statistical sample of the research is the 

production units of a factory and can be generalized to the statistical 

community of all production units. The purpose of this study is to 

determine the effectiveness of training courses through the Kirk Patrick 

model and calculate the rate of return on investment (ROI) through the 

Phillips model. The validity, reliability and analysis of the data obtained 

from the questionnaires are monitored by experts’ opinions, Cronbach’s 

Alpha and one-sample T-test, two-sample T-test and skew-elongation 

normality test (inferential statisstics), respectively. One of the conditions 

that allows us to use T-Student tests is that the data studied follow a 

normal graph. In order to check whether the data extracted from the 

questionnaires are normal or not, skewness-kurtosis normality test has 

been used in this research. Therefore, if the skewness and elongation of 

the data are in the range (-2,+2), the data follow the normal function. 

Shannon entropy method has been used to separate the effects of training 

from other factors affecting functional changes, and finally the rate of 

return on investment, cost-benefit rate and net present value are 

calculated to reinforce the results. This study used Microsoft Excel for 

data analysis. 

Discussion and Results 

In the solved sample, which was performed in the presence of twenty 

participants, the designed questionnaires were completed at different 

levels and various statistical tests were performed on the questionnaires. 

The results of skewness-kurtosis normality test indicate that the data 

obtained from the questionnaire follow the normal distribution. A one-

sample t-test was performed for the data obtained from the questionnaires 

of reaction levels, learning, application and results, and as well as a 

survey of the instructor, all of which confirm the significance of the 

average sample at the statistical population. A 2-sample t-test was also 
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conducted to compare the data extracted from the pre- and post-period 

satisfaction questionnaires. The results indicate that the increase in the 

mean sample for post-period satisfaction compared to before the period is 

significant in the community. Training costs (including direct costs and 

missed opportunity costs) and benefits gained after training were 

calculated and the factors affecting them were identified. But it cannot be 

said that all the benefits gained after training are the result of training; 

therefore, the factors affecting the benefits were identified and the 

contribution of education in creating benefits were separated by Shannon 

entropy method. Finally, the financial evaluation indicators of the 

training plan, i.e. return on investment (ROI), cost-benefit ratio (BCR), 

and net present value (NPV) were calculated. A return on investment of 

more than 100%, a cost-benefit ratio of more than 1, and a positive net 

present value all indicate the economic rationale for the training. 

Conclusion 

The financial evaluation indicators of the training plan, namely the 

rate of return on investment, cost-benefit ratio, and net present value are 

calculated: The return on investment rate above 100%, cost-benefit ratio 

above 1, and positive net present value all indicate the economic 

justification of the training, consistent with previous researches (Ziaei et 

al., 2011; Mohammadpour Zarandi & Taghavifard, 2014; Sabzipor et al., 

2017). The present study uses new methods compared to previous 

researches in this field, and structured statistical tests, Shannon entropy 

method, and considering the time value of money (calculation of net 

present value) in calculating the return on investment of training courses 

have been added for the first time in the literature. For future research, 

the use of other methods of determining the share of education and more 

accurate determination of the discount rate used in calculating the net 

present value using existing economic methods are suggested. 

Keywords: Return on Investment, Effectiveness of Training Courses, 

Kirk Patrick Model, Phillips Model, Shannon Entropy. 
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 یهادوره یاجرا هیسرما بازگشت نرخ محاسبه و یاثربخش یابیارز

 پسیلیف و کیپاتر کرک یالگوها از استفاده با یآموزش

  1آشفته نیحس

 2 انیاورنگ الهه
 

  دهیچک

 یبرگازار هیو محاسابه نارخ بازگشات سارما یاثربخشا زانیام یابیاارز هاد  بااپژوهش حاضر 

از ناو   یلیتحل -یفی. روش پژوهش، توصبود یدیتول یهاها و کارگاهکارخانه در یآموزش یهادوره

اسات  یدیاز کارخانجات تول یکی ،یو نمونه آمار یدیکارخانجات تول یجامعه آمار ،یمطالعه مورد

 نیاحصول ا یقرار گرفته است. برا یدر آن مورد بررس یدوره آموزش یمربوط به برگزار یهاکه داده

 یبارا پسیالیف یو از الگو یها و سنجش اثربخشپرسشنامه یدر طراح کیکرک پاتر یمنظور، از الگو

ها باه آمده از پرسشنامهدستبه یهاداده ییایو پا ییشده است. روا یریگبهره هیسرما بازگشتمحاسبه 

حاصاله باا اساتفاده از  یهااداده لیوتحلهیاو تجز ،کرونبااخ یبا نظرات خبرگان و آزمون آلفاا بیترت

( ی)آماار اساتنباط یدگیکشا -یچاولگ یتیو آزماون نرماال یادو نمونه T ،یاتک نمونه T یهاآزمون

افازار آورده شده است. نرم زی( نیفیها )آمار توصداده یفیتوص یهایژگیاند و وش قرارگرفتهیمورد پا

اثارات آماوزش از  کیاتفک یو بارا ،اسات SPSSو  اکسل کروسافتیپژوهش ما نیشده در ااستفاده

 یاز روش آنتروپا یآموزشا یهاادوره یدر منافع پس از برگزار راتییبر تغ رگذاریتأث یارهایمع گرید

                                                 
 .رانیران، امدرس، ته تیدانشگاه ترب ت،یریدانشکده اقتصاد و مد ،یارشد، گروه اقتصاد انرژ یکارشناس یدانشجو . 1

h.ashofteh@modares.ac.ir 

 رانیا هران،ت ،یبهشت دیشه دانشگاه ،یاسیس علوم و اقتصاد دانشکده ،ینظر اقتصاد گروه ارشد، یکارشناس یدانشجو. 2
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و ارزش  )سود( دهیفابه  نهی، نسبت هزهیسرما بازگشتشده است. ضمناً، عالوه بر محاسبه شانون استفاده

 جیاست. نتا دهیپول، احتساب گرد یو در نظر گرفتن ارزش زمان جیتان تیمنظور تقوبه زیخالص ن یفعل

و  کیا یبااال دهیافاباه  نهیهز نسبتصددرصد،  یباال هیسرما بازگشت نرخحاصل از پژوهش نشانگر 

ماورد سانجش باوده  یدوره آموزش یبرگزار یو اقتصاد یمال هیتوج تاًیمثبت و نها خالص یفعل ارزش

 است.

 ،پسیلیف ی، الگوکیپاتر کرک یالگو ،یآموزش یاثربخش ه،یبازگشت سرما ی:دیکل یهاواژه

 شانون یآنتروپ

 مقدمه

و  یتکنولوژ د،یخط تول گریباورند که د نیبر ا تیرینظران علم مدصاحب شتریب امروزه

 تیریبلکه مد آورد،یبه ارمغان م یرقابت تیکه مز ستیسازمان ن کی یانبوه بودن منابع مال

 نیا به توجه عالوههب(. Ziaei et al., 2011) کندیم ینیآفرسازمان است که ارزش یمنابع انسان

 Orangian et) است یضرور هستند، تنگاتنگ ارتباط در خرد اقتصاد با کالن اقتصاد که نکته

al., 2021 .)لیو آموزش کارکنان و تبد یاتیح یدر سازمان امر یتوسعه منابع انسان ن،یبنابرا 

ه یاست. سرما تیو حائز اهم کیاستراتژ اریبس یدیکل یهاو مهره یانسان یهاهیبه سرما شانیا

ر یاخ یهااما آنچه در دهه ،ک مورد بحث بوده استیاگرچه از زمان اقتصاددانان کالس یانسان

لحاظ  یه انسانیها سرمااست که در آن ییو ارائه الگوها یسازاست مدل تهموردتوجه قرار گرف

ه یکار و سرما یروید فقط تابع نینکه تولیبر ا یمبن یکی، از بحث کالسیشده است. به عبارت

ن توابع یر در ایک متغیمثابه د بهیز باین یه انسانیا سرمایکار  یروین یفیعامل ک شد،یفرض م

با  یانطباق و سازگار ،یحوزه علم و فناور عیتحوالت پرشتاب و سر ،یرو گریوارد شوند. از د

 ،یکیتکنولوژ ،یاجتماع ،یفرهنگ یفشارها ن،ی. بنابراکندیم جابیرا ا هایدگرگون نیا

بالقوه خود باألخص  یهالیها را مجبور به توجه خاص به پتانسسازمان یاسیو س یاقتصاد

ها و برنامه ی. آموزش کارمندان در اصطالح به تمامستکارکنان نموده ا یآموزش و بهساز
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ش و بهبود یافزا یکه در چهارچوب نظام آموزش کارمندان در راستا یآموزش یهاتیفعال

و انجام کار  یمانیپ ،یران( رسمیکارمندان )اعم از کارمندان و مد یو توانمند یستگیسطح شا

 گفته شودیو اجرا م یطراح ییاجرا یهاهدستگا یو کارآمد یورمنظور ارتقاء بهرهبه نیمع

 (.Sabzipor et al., 2017) شودیم

 یهابخش یشاثربخ و ییآ کار سطح ارتقاءمنظور به است موظف سازماناساس،  نیا بر 

 ساختن متناسب با مراهه که دینما یطراح یاگونهبه راها بخش کارکنان آموزش نظام ،ییاجرا

 مستمر مشارکت جهت را الزم یهازهیانگ ،موردنظر شغل با کارکنان نگرش و مهارت دانش،

 و رانیمد و رکنانکا ارتقاء نیب یارابطه کهینحوبه د؛ینما نیتأم آموزش ندیفرا در کارکنان

 در بوطمر مقررات اساس بر یآموزش ساعت سرانه حداقل ازافراد  نیاو  گردد برقرار آموزش

 (.Mohamadi et al., 2015) گردند برخوردار سال هر

 :نمود اشاره لیذ موارد به توانیم کارکنان آموزش اهدا  نیترمهم از

  نیازهای و سازمانیبرون و سازمانیدرون مختلف تحوالت و تغییرات با هماهنگی 

 مختلف جهات در آن از ناشی

  سطح ارتقای و سازمانی و فردی عملکرد کیفی و کمی سطح ارتقای و بهبود 

 وریبهره

  نیازمورد اطالعات و دانش درک و کار انجام یهاییتوانا و هامهارت توسعه 

 دیتول شرفتیپ یبرا یانسان یروین توسط

  تیموفق یبرا الزم یهانگرش و( یانسان و یفن ،ی)ادراک هامهارت دانش، توسعه 

 عملکرد بهبود و

  تیخالق شیافزا و کارکنان نهفته یاستعدادها پرورش و ییشناسا 

  کارکنان یهامهارت و اطالعات یرسان بروز 

  شیخو گاهیجا و سازمان تیموقع و اهدا  با کارکنان ساختن آشنا 

  یانسان یروین ییآ کار و یاثربخش شیافزا 
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  خدمات و محصوالت عاتیضا و اتال  کاهش 

  کارکنان بر کینزد نظارت به ازین کاهش 

  کارکنان پذیریانعطا  تیقابل شیافزا 

  یشغل تیرضا شیافزا 

  کار سوانح کاهش 

  یشغل ارتقاء و عیترف نهیزم آوردن فراهم (Jafarzadeh, 2017) 

 یوزشاست که منظور نظر از آموزش، آم ینکته ضرور نیاوصا ، توجه به ا نیهمه ا با

موزش کارکنان صورت است که آ نی. در ااستور بهره یآموزش یطورکلاثربخش، کارا و به

. شود یسازمان یو تعال یانسان هیبه سرما شانیا لیکارکنان، تبد یبهساز سازنهیزم تواندیم

 اند از:عبارت یآموزش یهابرنامه یاثربخش زانیم نییتع لیدال ،یطورکلبه

 آموزش بازده نییتع 

 آموزش تیفیک یارتقا 

 یجمع اعتماد توسعه (Jafarzadeh, 2017; Hadavand, 2020) 

ت و یریمد یهابخش نیتراز جذاب یکیدر آموزش  هیمحاسبه بازگشت سرما

کارشناسان  یبرا یعنوان هشدارج آن بهیاست که نتا یسازمان یریادگیآموزش و  یزیربرنامه

 یندهایها و فراتر آموزشاثربخش یدهتا نسبت به سازمان گرددیم یتلق یریادگیآموزش و 

 وآموزش  یاندهیفرا یب و محتوایدر ترت یاهوشمندانه یو بازنگر دنیمرتبط با آن اقدام نما

 یهااندپارتم در هیسرما بازگشت نرخ محاسبه جهت یمتعدد لیدالرند. به وجود آو یریادگی

 لیذ موارد به توانیم هاآنازجمله  که دارد وجود یتخصصصورت به یریادگی و آموزش

 :نمود اشاره

 آموزش در یگذارهیسرما موارد کردن مشخص 

 هاآموخته انتقال فرهنگ توسعه 

 سازمان یدرآمدها و منافع توسعه در آموزش سهم نییتع 
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 رانیمد به گزارش ارائهضرورت به توجه 

 سازمان کی در خدمات و دیتول عناصر مجموعه در آموزش ییجانما نییتع 

 یهاشرو و ینیآفر ازین ندیفرا یراستا در جسورانه و نوآورانه یهاروش توسعه 

 یریادگی و آموزش یهابرنامه شتریب یسازاثربخش  یبرا یآموزش

 یآموزش یاتوسعه یهابودجه افتیدر (Safaie Movahed et al., 2019). 

 هیسرما و محاسبه نرخ بازگشت یاثربخش زانیم یابیکه ذکر شد، ارز یتوجه به مطالب با

ژوهش انجام پ یهد  اصل تاً،یاست. نها یدر سازمان ضرور یهر دوره آموزش یبرگزار یبرا

 از خطوط یکیدر  یدوره آموزش کی یبرگزار ROIو  یاثربخش زانی( که ماست نیحاضر )ا

نفر کارکنان خط  ستی. دوره مذکور با شرکت هر بدیبه دست آ یدیکارخانه تول کی

دوره  یاقتصاد یریپذهیتوج پس،یلیو ف کیکرک پاتر یبرگزارشده و با استفاده از الگوها

 شده است. یبررس

 ینظر اتیادب

 ،ن الگوهایا نیتروجود دارد که مهم یمختلف ی، الگوهایآموزش یهادوره یابیارزش یبرا

. شودیم شنهادیآموزش پ یابیارزش یالگو چهار سطح برا نیاست. در ا 1کیپاتر کرک یالگو

به  رانیاست که فراگ یواکنش زانیسطح، م نینام دارد و منظور از ا 2واکنش سطح که اول سطح

 ی. واکنش، چگونگدهندیدوره آموزش از خود نشان م کی یعوامل مؤثر بر اجرا یتمام

به  ها،شیمایپ نی. اکندیم یریگکنندگان را در مورد برنامه آموزش، اندازهاحساس شرکت

مواد و  ف،یتکال ،یدرس یهانامهکنندگان نسبت به آموزش، برنظرات شرکت افتیدنبال در

 یعنیمسائل هست. سطح دوم  لیقب نیو ا یدوره آموزش یمحتوا ل،یوسا ایکالس  زات،یتجه

که در  یقیو حقا هاکیها، تکنمهارت یریفراگ زانیم نییعبارت است از تع 3یریادگیسطح 

                                                 
1. Kirkpatrick 

2. Reaction Level 

3. Learning Level 
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گذشته، ضمن و پس  یهااز راه آموزش توانیو م شودیم سیتدر رانیبه فراگ یدوره آموزش

 یاست که منظور از رفتار، چگونگ 1برد. سطح سوم، سطح رفتار یها پدوره، به آن یاز برگزار

حاصل  یکنندگان در اثر شرکت در دوره آموزشاست که در رفتار شرکت یراتییتغ زانیو م

سطح نسبت به  نیکار روشن ساخت. ا یواقع طیدر مح یابیبا ادامه ارز توانیو آن را م شودیم

در  رییتغ یمغتنم برا یفرصت دیکنندگان بااست چراکه شرکت زتریبرانگچالش گریسطوح د

کرد و  ینیبشیپ یصورت واقعبه توانیدر رفتار را نم رییکنند، زمان تغ دایرفتارشان پ

 تیباشد. و درنها رگذارینکردن رفتار تأث رییتغ ایکردن  رییبر تغ تواندیاست که م یجوسازمان

با سازمان  میر مستقطواست که به یتحقق اهداف زانیکه ناظر بر م 2جیسطح نتا یعنیسطح چهارم 

دال بر کاهش  یاست و در آن شواهد دهیچیدشوار و پ اریسطح بس نیا یریگارتباط دارد. اندازه

 شودیم یسود و فروش بررس دات،یتول تیفیک شیافزا ها،یکاردوباره ها،نهیهز

(Kirkpatrick, 1996.) 

بازگشت  یسازمان، الگو یآموزش یهادوره یابیارز یمناسب برا یاز الگوها گرید یکی

پس حاصل توسعه یلیف یا الگوی )ROI( 3هیسرما بازگشت نرخ یپس هست. الگویلیه فیسرما

ک چهار یپاتر یاست که به الگو ین سطحیه پنجمیک است. بازگشت سرمایکرک پاتر یالگو

 دهدیمدل نشان م نیدر ا پسیلی. فاستج( افزوده شده ی، رفتار و نتایریادگی)واکنش،  یسطح

ه را در یرا در ارزش آموزش دخالت داد و بازگشت سرما یا مالی یر پولید مقادیکه چگونه با

 یبرنامه آموزش ی، خصوصاً ارزش پولیابیسطح از ارزش نیمحاسبه کرد. ا یت آموزشیک فعالی

سطح چهارم را در  ،یکم اتاطالع یابیکه سطح پنجم ارزش ین معنیبه ا کند؛یم یابیرا ارزش

ن اثر ییتع یبرا یفیو هم اطالعات ک یکم یهان سطح هم دادهی. در ادهدیپوشش م یقالب پول

 تواندیاست که م یروش مال کی هی. روش بازگشت سرماشوندیاستفاده م یبرنامه آموزش یمال

                                                 
1. Behavior Level 

2. Results Level 

3. Return on Investment 
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 استفاده شود یوزشآم یهاتیدر فعال یگذارهیمنابع و سرما ییآموزش، شناسا یابیارزش یبرا

(Phillips, 2003.) 

موزش خالص حاصل از آ یایر نسبت مزایه بر اساس رابطه زیمحاسبه بازگشت سرما یبرا

 :شودیدوره محاسبه م یهانهیزان هزیبه م

   رابطه (1
−درآمد نهیهز

هزینه
∗ 100=ROI  

 یدارا یدوره آموزش یشود، برگزار %100از  شیب 1آمده از معادله دستاگر نرخ به

 (.Ziaei et al, 2011سازمان هست ) یبرا یمنفعت مال

حاصل  1دهیفا -نهیاند. نرخ هزمحاسبه شده زیخالص ن یو ارزش فعل دهیفا -نهینرخ هز

 .دارد یاقتصاد هیبشود، طرح توج کی ینسبت باال نیهست و اگر ا هانهیمنافع بر هز میتقس

 راپول  یست که ارزش زماناها طرح یمال یابیارز یایپو یهااز روش زین 2خالص یارزش فعل

سال بعد تفاوت  کی. پرواضح است که ارزش هزار تومان اآلن با هزار تومان ردیگیدر نظر م

مسئله  نیکسب نمود. ا یاز هزار تومان اآلن تا سال بعد منافع آت توانیم نکهیا لیدارد؛ به دل

دلخواه )در پژوهش  یلیبا نرخ تنز جهیصادق است. درنت زیدر صورت عدم وجود تورم ن یحت

نمود. در  لیتبد یرا به ارزش فعل ندهیارزش پول آ توانی( میکف سود بانک لیبه دل %10 ریاخ

 یمنافع حاصل از آموزش پس از برگزار نکهیبا فرض ا یآموزش یهادوره یمسئله برگزار

 خالص یفعل ارزش افتند،یحال اتفاق م زمانآن در  یهانهیاما هز شودیم محقق ریدوره با تأخ

 :شودیم

 رابطه (2  


n

t t

i

i

R
NPV

1 )1(
 

                                                 
1. Benefit-Cost Ratio 

2. Net Present Value 
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هست.  لیتنز نرخ i و ،t یدوره زمان یوجه نقد ط یو خروج یورود خالص Riآن در که

 .دارد یگذارهیسرمادهد، پروژه ارزش  دست بهمثبت  یخالص عدد یاگر ارزش فعل

 پژوهش نهیشیپ

 یتحت عنوان طراح ی( در پژوهشTaghinezhad.et al.2020نژاد عمران و همکاران ) یتق

 ددنیرس جهیتنن یبه ا ییاجرا یهاه در نظام آموزش کارمندان دستگاهیبازگشت سرما یبرا یمدل

. دارد هاریگر متغینسبت به د یشتریافراد اثر ب یآت یافتیدر یبر رو یلیکه سطح مقاطع تحص

بوده  یداریافراد ارتباط مثبت و معن یدیو عا یآموزش یهانرخ بازگشت دوره انیرابطه. م

 یوزشآم ستمیدر س یگذارهیآن است که نرخ بازگشت سرما انگریج بینتا نیاست. همچن

و  میه مستقنو  اقامت و نو  تأهل رابط ت،یجنس یرهایبا متغ ییاجرا یهاکارمندان دستگاه

 وجود دارد. یداریمعن

دل تحت عنوان ارائه م یا( در مطالعهRezaie Siroos.et al.2020و همکاران ) ییرضا

 یهابر مؤلفه یمبتن یمنابع انسان یه در آموزش و بهسازیبازگشت سرما ینیبشیپ

و  ینابع انسانم یآموزش و بهساز دندیرس جهین نتیبه ا یاحرفه تیو صالح یسازمانفرهنگ

 دارد. ریثتأ یآموزش یهادر برنامه هیده و نرخ بازگشت سرماینه به فایروند هز یابیارزش

ه یمابا عنوان محاسبه نرخ بازگشت سر ی( در پژوهشNouri,et al.2019و همکاران ) ینور

و  یابیارز یهاکه شاخص دندیرس جهین نتیشرکت نفت و گاز پارس به ا یتخصص یهادوره

است و  ینکات مهم و ضرور ازجملهسهم خالص آموزش  یینحوه محاسبه و شناسا نیهمچن

ر تًا منجینها وکمک خواهد کرد  یریادگیانتقال  نهیمؤثر آن به زم یو اجرا یکاربرد یهادوره

 ه خواهد شد.یش سطح نرخ بازگشت سرمایبه افزا

انتقال  یاثربخش ین الگویبا عنوان تدو ی( در پژوهش.1520Abili,et alو همکاران ) یلیاب

ن یبه ا یت شهریریبر مد دیبا تأک یه در توسعه منابع انسانیبازگشت سرما یدر راستا یریادگی

شامل  یکار طیبه مح یآموزش طیها از محعوامل انتقال آموخته نیترعمده دندیرس جهینت
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 یو عوامل سازمان یتیشخص یهایژگیو و یخودکارآمد نگرش، زش،یمثل انگ یعوامل فرد

آموخته  یآموزش یهاو کاربرد آنچه در دوره یریادگیکه به انتقال  یکار طیمربوط به مح

 هست. یجوسازمانو  ییت، پاسخگویشامل حما دهندیقرار م ریو تحت تأث شوندیم

 در( Mohammadpour Zarandi & Taghavifard.2014) فرد یتقو و یزرند محمدپور

 هب تهران یشهردار یتخصص یهادوره هیسرما بازگشت نرخ احتساب عنوان تحت یپژوهش

 یآموزش راحانط و شود گرفته نظر در شرو  نقطه کی عنوانبه توانیم آموزش دندیرس جهینت

 و ازهاین با آموزش یسازکسانی شیافزا منظوربه را هیسرما بازگشت یابیارزش توانندیم

 .ردیبگ قرار رانیمد اریاخت در آموزش توسعه و یطراح ،ییکارا بهبود طورنیهم

 یاربرگز هیمحاسبه نرخ بازگشت سرما ،یاثربخش زانیم یابیپژوهش حاضر به دنبال ارز

 یکه برا استجامع  یابرنامه میو تنظ هیو ته یدیتول یهادر کارخانه یآموزش یهادوره

در سطح سازمان  یهر دوره آموزش یبرگزار هیو نرخ بازگشت سرما یمحاسبه اثربخش

 یدر طراح کیکرک پاتر یمنظور، از الگو نیحصول ا ی. براردیقرار گ مورداستفاده

 شده است. یریگبهره ROIمحاسبه  یبرا پسیلیف یو از الگو یها و سنجش اثربخشپرسشنامه

 پژوهش شناسی روش

( ی)مطالعه مورد یلیتحل -یفیروش توص ازلحاظو  یپژوهش حاضر از منظر هد  کاربرد 

 یدیواحد تول قیتحق یآمار جامعهشده است.  یها پرسشنامه طراحداده یگردآور یهست. برا

 یدر دوره آموزش یکارخانه، همگ دیخط تول کارکناننفر  ستیکه ب است کارخانه کی

 اند.اند و در پژوهش حاضر مشارکت داده شدهشرکت کرده ماههکی

انجام شده و دو نفر از خبرگان  یقیتطب -یها مطالعات نظرپرسشنامه ییسنجش روا یبرا

ها از آزمون مستخرج از پرسشنامه یهاداده ییایاند. پاسازمان نظر مثبت خود را اعالم نموده

رفتار  ،یریادگیسطوح واکنش،  یبرا آمدهدستبه یگرفته که مقدار آلفا انجام کرونباخ یآلفا

 یها است. براپرسشنامه ییایپا دیکه مؤ است 83/0 و 91/0 ،83/0 ،85/0 بیبه ترت جیو نتا
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و آزمون  یادو نمونه T ،یاتک نمونه T یهااز آزمون پژوهش، یآمار استنباط لیوتحلهیتجز

عوامل مؤثر بر منافع  گریاثرات آموزش از د کیو تفک شدهاستفاده یدگیکش -یچولگ یتینرمال

شانون انجام شده است که  یبا استفاده از روش آنتروپ یآموزش یهادوره یپس از برگزار

 .میپردازیمذکور م یآمار یهادرباره آزمون یمختصر حیبه توض نکیاهم

باخ کرون ی( پرسشنامه، از روش آلفای)داخل ی( درونیهمگن ییای)پا یسنجش سازگار یبرا

( هاتمیآ ها،هی( سؤاالت )گویهمبستگ ای)و  انسیکوار نیانگیاست که براساس م شدهاستفاده

در  اسیخرده مق نیکه چند ی. زماندیآیم به دستپرسشنامه )آزمون(  کیموجود در 

 ی. آلفاشودی( محاسبه مجداجدا) هااسیخرده مق کیپرسشنامه موجود است، آلفا به تفک

 ،یارتبه هاآن یهاکه سطح سنجش معر  ییهااسیمق یتمام یبرا توانیکرونباخ را م

 دیابتدا با کرونباخ یب آلفایمحاسبه ضر یقرار داد. برا مورداستفادهاست  ینسب ای یافاصله

را محاسبه  مجمو  نمرات( انسیانس کل )واریپرسشنامه و وار یهاسؤال یهاانس نمرهیوار

 ر:یبا استفاده از فرمول ز سکرد و سپ

 رابطه (1
)1)(

1
(

2

1

2

s

s
k

i
i

k

k




 

siها،تمیتعداد آ kآلفا را محاسبه نمود که در آن  بیضر مقدار

و  iشماره  تمیآ انسیوار 2

s
پرسشنامه قابل قبول  ییایپا یبرا 7/0 یباال ی. معموالً آلفاباشندیکل آزمون م انسیوار 2

 است.

 نیا میه کناستفاد ودنتیاست -یت یهاکه از آزمون دهدیکه به ما اجازه م یاز شروط یکی

 یهاداده نکهیا یبررس یکنند. برا یرویمورد مطالعه از نمودار نرمال پ یهااست که داده

 نیادر  یدگیکش -یچولگ یتیالاز آزمون نرم ریخ ایها نرمال هستند استخراج شده از پرسشنامه

 (-2+و 2) بازه در هاداده یدگیکش و یچولگ اگر تست نیبنابرااست که  شدهاستفاده قیتحق

 .کنندیم یرویپ نرمال تابع از هاداده باشند،
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محاسبه وزن  یبرا ارهیچند مع یریگمیتصم یهااز روش یکیشانون  1 یروش آنتروپ

 1974روش در سال  نیهست. ا نهیگز-اریمع سیبه ماتر ازمندیروش ن نیهست. در ا ارهایمع

احتمال  عیتوز کیدر  نانیمقدار عدم اطم کنندهانیب یارائه شد آنتروپ وریتوسط شانون و و

 شتریشاخص ب کی ریدر مقاد یروش آن است که هر چه پراکندگ نیا یاصل دهیاست. ا وستهیپ

 برخوردار است. یشتریب تیباشد آن شاخص از اهم

 و گذارندیم اریدر اخت یاطالعات کمتر ادیبا احتمال وقو  ز عیشانون نشان داد که وقا

با به  است. شتریرخداد کمتر باشد، اطالعات حاصل از آن ب کیبرعکس هرچقدر احتمال وقو  

برابر  دیدو ارزش اطالعات ج افتهیکاهش هاتیعدم قطع درواقع د،یدست آوردن اطالعات جد

و اطالعات  تیعدم قطع جهیکاسته شده است. درنت تیاست که از عدم قطع یبا مقدار

 ست.آن ه سیهمانند ماتر زیشانون ن یوابسته به هم هستند. پرسشنامه روش آنتروپ ییپارامترها

 یکاف میتصم سیماتر نیا لیتشک یبرا. میدهیم لیتشک را میتصم سیماتر ابتدا: اول گام

 دست به اریعم هر به نسبت را نهیگز هر یابیارز یکالم عبارات از هستند یفیک ارهایمع اگر است

 سیرمات لیتشک. میده قرار را یابیارز آن یواقع عدد هستند یکم ارهایمع اگر و میآور

وط عناصر مرب ریاست که عناصر هر سطح نسبت به سا یمرحله اساس نیدر ا یزوج ساتیمقا

 لیشکت یزوج ساتیمقا یهاسیشده و ماتر سهیمقا یزوج صورتبهخود در سطح باالتر 

 صورتبهکه  یساعت 9تا  1 فیاز ط یزوج ساتیدر مقا حیو ترج تیاهم نیی. جهت تعشوندیم

 .میکنیاست استفاده م ریز
 

 

 

 

 

 

                                                 
1. entropy 
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 یساعت 9تا  1 فیط .1 جدول
 9 کامالً مرجح

 7 یقو حیترج

 5 ینسبتاً قو حیترج

 3 حیترج یکم

 1 کسانی حیترج

 2و  4و  6و  8 فواصل نیب حیترج

 هیدرا هک هست صورت نیا به شدن نرمال. مینامیم pij را شده نرمال هیدرا: هر دوم گام

 .میکنیم میتقس ستون مجمو  بر را ستون هر

 k و گرددیم محاسبه ریز صورتبه Ej یآنتروپ: شاخص هر یآنتروپ محاسبه: سوم گام

 .داردیم نگه 1 و 0 نیب را Ej مقدار ثابت مقدار عنوانبه

i=1,2,…,n ij رابطه (2

n

i ijj ppkE ln*
1 

  

 اعثب شانون یآنتروپ در شیافزا. است X یتصادف ریمتغ احتمال عیتوز p(x) آن در که

 جالب جنبه. شودیم یتصادف ریمتغ دانش مورد در اطالعات کاهش و نانیاطم عدم شیافزا

 .است کنواختی عیتوز یبرا آن یآنتروپ حداکثر یژگیو شانون یآنتروپ گرید

 شاخص کندیم انیب که شودیم محاسبه( انحرا  درجه) dj مقدار ادامه در: چهارم گام

. دهدیم قرار رندهیگمیتصم اریاخت در یریگمیتصم یبرا دیمف اطالعات زانیم چه( dj) مربوطه

 که آن است دهنده نشان باشند کینزد هم به یشاخص شده یریگاندازه ریمقاد چههر 

 .ندارند گریکدی با یچندان تفاوت شاخص آن نظر از بیرق یهانهیگز

jj رابطه (3 ED 1  

 .ابدی کاهش اندازه همان به دیبا یریگمیتصم در شاخص آن نقش لذا

 میتقس dj هر با برابر اریمع وزن درواقع. گرددیم محاسبه Wj وزن مقدار سپس: پنجم گام

 است. ها dj مجمو  بر



   
 161      ...           یهادوره یاجرا هیسرما بازگشت نرخ محاسبه و یاثربخش یابیارز                                

 رابطه (4 jjj ddW / 

 پژوهش یهاافتهی

 و یاثربخش زانیم یابینمونه حل شده از پروژه ارز کیدر نظر دارد  حاضر پژوهش

ر نف ستیبگذارد. دوره مذکور ب شیرا به نما یآموزش یهادوره یبرگزار ROIمحاسبه 

 یرهمکا یو مال یمهندس ،یمنابع انسان یها، واحدهابه داده یابیدست یکننده دارد و براشرکت

 اند.داشته

 یموزشدوره آ کیانتخاب  یکه برا میدهیم لیانتخاب دوره را تشک سیگام اول ماتر در

 گذاراناستیس یستیبایمنظور م نیحصول ا یشده است. برا یطراح نهیچند گز انیاز م

دهند و  ازیها امتآمده است پاسخ داده و به آن 2که در جدول  یسازمان به هفت سؤال یآموزش

 کنند. سهیمقا گریکدیها را با دوره ازاتیامت

 دوره انتخاب سیماتر .2 جدول

  1دوره  2دوره  3دوره 

 مسئله 5تا  1نمره از  5تا  1نمره از  5تا  1نمره از 

 طول دوره    

 سازمان یاتیعمل اهدا  یبرا تیاهم زانیم    

 سازمان یهایاستراتژ با ارتباط زانیم    

 دوره نهیهز    

 جیبودن نتا ریپذمشاهده    

 نیمخاطب فیط    

 ارشد بودن ریموردعالقه و توجه مد    

 جمع کل 0 0 0

 به هدور در حاضر افراد به نسبت یکل یدید کارکنان، یفرد اطالعات از استفاده سپس

 .اندشده دهآور 4 تا 1 اشکال قالب در اطالعات نیا فراتر، یبصر جاذبه لیدل به. دهدیم دست

 



 
 1400پاییز شمارة سوم )پیاپی نهم(،  دورة سوم، ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه       162  

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 افراد التیتحص زانیم .1 شکل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افراد سابقه .2 شکل
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 افراد یسن فیط .3کل ش
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 افراد تیعضو نو  .4 شکل

سازمان،  یهاشده به فراخور دوره یسازیشده و بوم یطراح یهاپرسشنامه یگام بعد در

ها هر چهار سطح پرسشنامه نیداده شده است. ا شینما کیکرک پاتر یبا استفاده از الگو

 یهادوره و دوره نیح -یحضور یهاسطح واکنش )دوره یعنی کیکرک پاتر یالگو

( و یمهارت ایو  ینگرش ،یدانش یهاسطح کاربرد )دوره ،یریادگیبعد دوره(، سطح  -یحضور

د قبل و بع تیرضا زانیم نییتع یبرا ییهاعالوه، پرسشنامه. بهدهندیرا پوشش م جیسطح نتا

 فیسشنامه از طبه سؤاالت پر ینمره ده یاند. براشده یاز مدرس طراح یدوره و نظرخواه

 یلیخ – 3.3 خوب، – 2.5 متوسط، – 1.7ف،یضع – 0.8ف،یضع یلیپنج درجه )خ کرتیل

 یصورت حضورها بهکالس نکهیاست. با توجه به ا شدهاستفاده( 5 ،یعال – 4.2خوب، 

خود  پر شده است. جداول یحضور یهامربوط به دوره یهااست، پرسشنامه برگزارشده

 .باشندیم فاتیو توص حاتیهمه توض یایگو
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 دوره نیح – واکنش سطح پرسشنامه سؤاالت. 3 جدول

 (دوره نیح - یحضور یهاسؤاالت پرسشنامه سطح واکنش )دوره شده کسب نمرات نیانگیم

 تخصص و تسلط استاد بر موضو  2/291666667

 مطالب میتفه و انیقدرت ب 3/125

 اشکال و حل یریگجهیو نت یبنددر جمع ییتوانا 3/166666667

 نظم و انضباط 2/375

 آن یوستگینحوه ارائه مطالب و پ 3

 یریادگیکنندگان به شرکت بیو ترغ زهیانگ جادیا 3/208333333

 پژوهاناستاد با دانش یارتباط مناسب اجتماع یبرقرار 3/291666667

 

 دوره بعد -واکنش سطح پرسشنامه سؤاالت .4 جدول

 (دورهعد ب - یحضور یهاسؤاالت پرسشنامه سطح واکنش )دوره شده کسب نمرات نیانگیم

 بودن مطالب یکاربرد 2/75

 تناسب مدت از نظر ارائه کامل مطالب 2/666666667

 شما یشغل یهاتیارتباط آموزش با مسئول 2/666666667

 و نو بودن مطالب یتازگ 3/416666667

 تخصص و تسلط استاد بر موضو  2/291666667

 مطالب میتفه و انیقدرت ب 3/125

 اشکال و حل یریگجهیو نت یبنددر جمع ییتوانا 3/166666667

 نظم و انضباط 2/375

 آن یوستگینحوه ارائه مطالب و پ 3

 یریادگیکنندگان به شرکت بیو ترغ زهیانگ جادیا 3/208333333

 پژوهاناستاد با دانش یارتباط مناسب اجتماع یبرقرار 3/291666667

 ...( و صدا)نور،  یکیزیف امکانات نظر از یآموزش طیمح 3/041666667

 یآموزشو کمک یآموزش یهایاستفاده از فناور 2/98992674

 دوره انیمجر ییو پاسخگو یرفتار اجتماع 3/041666667

 کنندگاناز شرکت ییرایپذ تیفینحوه و ک 2/958333333
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 یریادگی سطح پرسشنامه سؤاالت .5 جدول

 یریادگیسؤاالت پرسشنامه سطح  شده کسب نمرات نیانگیم

 .گرفتمدوره فرا  نیاز ا یدیجد یهامهارت و دانش 3/083333333

 .دارم نانیمکسب شده اط یهادانش و مهارت یریکارگخود در به ییبه توانا 2/833333333

 .دیینما مشخص را شده کسب دانش ای مهارت در خود شرفتیسطح پ 2/875

 کاربرد سطح پرسشنامه سؤاالت .6 جدول

 (یمهارت و ینگرش ،یسؤاالت پرسشنامه سطح کاربرد )دانش شده کسب نمرات نیانگیم

 افراد کار تیکم شیافزا 3/083333333

 افراد کار تیفیک شیافزا 2/708333333

 سازمان اهدا  به یابیدست زانیم 2/875

 فرد یانضباط رشد زانیم 3

 یفرد یازهاین با انطباق زانیم 2/75
 یشغل یازهاین با انطباق زانیم 3/291666667

 مربوطه واحد یجار یهااستیس با انطباق زانیم 3/333333333

 یگروه یهمکار و مشارکت شیافزا 3/25
 عیبد شنهاداتیها و پحلارائه راه 2/875

 یکالن و کل یریگمیتصمقدرت  شیافزا 2/916666667
 فیوظا و کارها انجام در ینوآور و تیخالق شیافزا 2/75

 مسائل و مشکالت ییشناسا ییتوانا 3/041666667

 قبل به نسبت مهارت شیافزا 3

 اطالعات کردن بروز یبرا لیتما شیافزا 2/791666667

 محوله فیوظا انجام در سرعت شیافزا 2/833333333

 مشکالت نسبت به مسائل و ینگرجامعدر  ییتوانا شیافزا 2/666666667

 .است یبخش تخصص نیسؤاالت ا 3/208333333
 .است یبخش تخصص نیسؤاالت ا 3/083333333
 .است یبخش تخصص نیسؤاالت ا 2/875

 .است یبخش تخصص نیسؤاالت ا 3/458333333
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 .است یبخش تخصص نیسؤاالت ا 2/583333333
 .است یبخش تخصص نیسؤاالت ا 3/333333333

 .است یبخش تخصص نیسؤاالت ا 3/416666667
 .است یبخش تخصص نیسؤاالت ا 3/208333333
 .است یبخش تخصص نیسؤاالت ا 3/208333333

 .است یبخش تخصص نیسؤاالت ا 3
 .است یبخش تخصص نیسؤاالت ا 2/875

 .است یبخش تخصص نیسؤاالت ا 3/166666667
 .است یبخش تخصص نیسؤاالت ا 2/583333333
 .است یبخش تخصص نیسؤاالت ا 2/541666667

 

 جینتا سطح پرسشنامه سؤاالت .7 جدول
 جیسؤاالت پرسشنامه سطح نتا شده کسب نمرات نیانگیم

 یشغل تیامن شیافزا 2/875

 تیو خالق ینوآور 2/916666667

 زهیانگ شیافزا 2/958333333

 یمیبهبود کار ت 2/833333333

 یسازمان تعلق شیافزا 3/166666667

 مشارکت شیافزا 2/458333333

 یو جوکار تیرضا 2/708333333

 یکاهش فشار کار 2/583333333
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 دوره بعد و قبل تیرضا سهیمقا پرسشنامه سؤاالت .8 جدول

 شده کسب تیرضا زانیم نیانگیم

 دوره بعد

 تیرضا زانیم نیانگیم

 دوره قبل شده کسب

 سؤاالت پرسشنامه

 یاضطرار طیواکنش در برابر شرا 2/666666667 3/041666667

 شدن یعاد از یریترس از مخاطرات مواد و جلوگ 2/833333333 3/291666667

 یاز لوازم حفاظتاستفاده بهتر  2/708333333 3/416666667

 منیناا طیحوادث، شبه حوادث و شرا یگزارش ده 3/208333333 2/625

 زیآممخاطره مواد جنس تیرعا 3/166666667 3/125

 زیآمدر مواجهه با مواد مخاطره منیواکنش ا 2/708333333 3/083333333

 اطال  از مخاطرات مواد در واحد مربوطه 3 2/833333333

 

 مدرس از ینظرخواه سؤاالت .9 جدول

 از مدرس یسؤاالت نظرخواه شده کسب نمرات نیانگیم

 دوره یمسئول آموزش در ارتباط با اجرا ینحوه همکار 2/75

 کنندگانتعداد شرکت 2/875

 کنندگانشرکت یسطح علم یهماهنگ 1/833333333

 یکالس یهاتیها و فعالکنندگان در بحثشرکت یمندعالقه زانیم 3/125

 هتناسب زمان اختصاص داده شده به دوره با محتوا و مطالب دور 3/208333333

 و ...( یآمورش یدوره )کالس، فضا یمحل برگزار 3/166666667

 یآموزش لیامکان استفاده از وسا 2/541666667

 

 ای یاتک نمونه یو آزمون ت یتیسؤاالت پرسشنامه، تست نرمال یآمار لیتحل یگام بعد

به جداول آورده  هاافتهی ریتفس یها هست. برامربوط به سؤاالت پرسشنامه یهاجفت نمونه داده

 .میینمایشده اکتفا م
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 واکنش پرسشنامه یهاداده یآمار لیتحل .10 جدول

 نیانگیم 2/952777778
 استاندارد یخطا 0/085869827

 انهیم 3/333333333

 مد 4/166666667

 انحرا  استاندارد 1/487309024

 نمونه انسیوار 2/212088133

 یدگیکش 1/378332043-
 یچولگ 0/073193733-
 دامنه 4/166666667

 نهیشیب 5

 نهیکم 0/833333333

 مجمو  885/8333333

 تعداد 300

 یهندس نیانگیم 2/487410972
 موزون نیانگیم 1/992825827

 

 پرسشنامه سطح واکنش یاتک نمونه یآزمون ت جینتا .11 جدول

  p-value t-crit lower upper sig 

One Tail 1/0804E-226 1/647401 

  

yes 

Two Tail 2/1607E-226 1/963932 2/878472072 3/102083483 yes 

 

 یریادگی پرسشنامه یهاداده یآمار لیتحل .12 جدول

 نیانگیم 2/930555556

 استاندارد یخطا 0/186330225

 انهیم 3/333333333

 مد 1/666666667

 انحرا  استاندارد 1/443307716
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 نمونه انسیوار 2/083137163

 یدگیکش 1/356222406-

 یچولگ 0/001351803

 دامنه 4/166666667

 نهیشیب 5

 نهیکم 0/833333333

 مجمو  175/8333333

 تعداد 60

 یهندس نیانگیم 2/511225853

 موزون نیانگیم 2/066115702

 
 یریادگیپرسشنامه سطح  یاتک نمونه یآزمون ت جینتا .13 جدول

  p-value t-crit lower upper sig 

One Tail 4/5145E-23 1/671093 

  

yes 

Two Tail 9/029E-23 2/000995 2/557709637 3/303401474 yes 

 

 کاربرد پرسشنامه یهاداده یآمار لیتحل .14 جدول

 نیانگیم 2/990277778

 استاندارد یخطا 0/056929512

 انهیم 3/333333333

 مد 4/166666667

 انحرا  استاندارد 1/394482568

 نمونه انسیوار 1/944581633

 یدگیکش 1/23359664-

 یچولگ 0/055641326-

 دامنه 4/166666667

 نهیشیب 5

 نهیکم 0/833333333
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 مجمو  1794/166667

 تعداد 600

 یهندس نیانگیم 2/590735103

 موزون نیانگیم 2/144695453

 
 پرسشنامه سطح کاربرد یاتک نمونه یآزمون ت جینتا .15 جدول

  p-value t-crit lower upper sig 

One Tail 1/0804E-226 1/647401 
  

yes 

Two Tail 2/1607E-226 1/963932 2/878472072 3/102083483 yes 

 

 جینتا پرسشنامه یهاداده یآمار لیتحل .16 جدول

 نیانگیم 2/8125

 استاندارد یخطا 0/105209663

 انهیم 2/5

 مد 3/333333333

 انحرا  استاندارد 1/330808668

 نمونه انسیوار 1/771051712

 یدگیکش 1/042457909-

 یچولگ 0/03342576

 دامنه 4/166666667

 نهیشیب 5

 نهیکم 0/833333333

 مجمو  450

 تعداد 160

 یهندس نیانگیم 2/433076174

 موزون نیانگیم 2/015621063
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 جیپرسشنامه سطح نتا یاتک نمونه یآزمون ت جینتا .17 جدول
  p-value t-crit lower upper sig 

One Tail 5.23083E-61 1.654494 

  

yes 

Two Tail 1.04617E-60 1.974996 2.604711314 3.020288686 yes 

 

 قبل و بعد از دوره تیرضا سهیمقا یجفت نمونه برا یآزمون ت جینتا .18 جدول

  std err t-stat df p-value t-crit lower upper sig 

One 

Tail 0/17291118 0/92946 275/9591558 0/176731134 1/650394043 

  

no 

Two 

Tail 0/17291118 0/92946 275/9591558 0/353462269 1/968597628 

-

0/5011068

2 0/18 no 

رد شده و  یافت نمونهج یفرض صفر آزمون ت دهد،ینشان م 18طور که جدول همان

ده ش جادیوره ابعد از د نیانگیقبل از دوره با م تیرضا یهاداده نیانگیدر م یتفاوت معنادار

 یگدیو کش یدوره هست. ضمناً چولگ یپس از برگزار تیرضا شیافزا یبه معنا نیاست و ا

 .استنرمال  عیتوز دکنندهییاست که تأ یاها در بازههمه داده

 یهانهیطور که ذکر رفت، شامل هزآموزش هست که همان یهانهیمحاسبه هز یقدم بعد

را  هانهیهز نیمحاسبات مربوط به ا 20و  19است. جداول  رفتهازدستفرصت  نهیو هز میمستق

؛ به شود تیموارد رعا تیممکن، جامع یتا جاشده است  یپژوهش سع نی. در ادهندینشان م

ها با دوره از یدر جداول آورده شده است و امکان دارد برخ یاحتمال نهیهز نههرگو لیدل نیهم

 آورده شده مواجه نباشند. یهانهیهمه هز

 دوره میمستق یهانهیهز .19 جدول
 نامهیگواه صدور نتریپر تونر نهیهز 1.000.000

 نامهیگواه برگه نهیهز 7.500.000

 موسسه/  استاد نهیهز 100.000.000

 یکاراضافه نهیهز  
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 دوره ییرایپذ نهیهز 2.500.000

 دوره خودکار نهیهز 3.000.000

 دوره دفتر نهیهز 8.000.000

 دوره جزوه نهیهز 12.500.000

 دوره یبرگزار مکان نهیهز  

 دوره آژانس نهیهز  

 کارمند آموزش یزیربرنامه نهیهز  

 (شدهسرشکن) آموزش واحد کارمندان دستمزد و حقوق نهیهز 200.000.000
 جیپک لیتکم و یاثربخش نهیهز 7.000.000
 دوره یامتحان برگه نهیهز 8.000.000

 دوره یابیارزش برگه نهیهز 8.000.000

 دوره یاثربخش برگه نهیهز 8.000.000

 یآموزش پک رازهیش و طلق نهیهز 6.800.000
 دوره یازسنجین نهیهز 5.000.000

 دوره یابیارزش و یاعتبارسنج نهیهز 8.000.000

 آموزش کارکنانپاداش   

 غذا نهیهز 2.500.000

 اسکان نهیهز  

 دوره یافزارسختو  یافزارنرم زاتیاستهالک تجه نهیهز 25.000.000

 دوره یرساناطال  نهیهز 1.500.000

 دوره یبندزمان نهیهز  

 نامثبت یهانهیهز  

 یده گزارش و یمستندساز نهیهز 5.000.000
 تلفن و گاز برق، آب، نهیهز 6.400.000

 یمخارج پست  
 و ذهاب ابیو ا ونقلحمل نهیهز  

 سوخت نهیهز  

 استهالک خودرو  
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 بالقوه یهانهیهز ریسا  

 ماتارائه خد یمانیپ ایموقت  کارکنانو  نیمرتبط ریحقوق سا نهیهز 25.000.000

 ROI لیو تحل یاثربخش لیتحل نهیهز  

 (الیجمع )به ر 450.700.000

 
 رفتهفرصت ازدست نهیهز .20 جدول

  
 ستندیکننده در دوره سر کار نشرکت کارکنانکه  یساعات هر ساعت کار یبه ازا کارکنانحقوق  تعداد کارکنان

120.000.000 
 

20 300000 20 

 
 ستندیکننده در دوره سر کار نشرکت کارکنانکه  یساعات ساعت هر در یدیتول محصول ایتعداد قطعه  درآمد حاصل از فروش هر قطعه قطعه هر نهیهز

1.000.000.000 5000000 10000000 10 20 

1.120.000.000 
   

 (الیجمع )ر

 

، 21 جداول. میپردازیم یدوره آموزش یو احتساب منافع پس از برگزار یسپس به بررس

 را تیفیک و بهبود یبهبود مواد و قطعات مصرف ند،یمنافع بهبود زمان فرآ بیبه ترت 23و  22

 اند.نموده ستیل
 

 ندیمنافع مربوط به بهبود زمان فرآ .21 جدول

اختال  قبل و بعد 

 دوره یبرگزار

 دوره یبعد از برگزار دوره یقبل از برگزار

   
ساعت  حقوق هر تعداد کارکنان جمع  

 کار

ساعات کارکرد 

 کارکنان

حقوق هر ساعت  تعداد کارکنان جمع

 کار

ساعات کارکرد 

 کارکنان

0 1.2E+09 20 300000 200 1.2E+09 20 300000 200 

 یبرا کارکرد زانیم تعداد قطعه    

 محصول ای قطعه هر

 یبرا کارکرد زانیم تعداد قطعه   ساعات کارکرد دستگاه

 محصول ای قطعه هر

 کارکرد ساعت هر نهیهز

 دستگاه

250.000.000 1.25E+09 10 1.25 100000000 1E+09 10 1 100000000 

 توقف ساعت هر نهیهز توقفساعات     توقف ساعت هر نهیهز توقفساعات      
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 دستگاه دستگاه دستگاه دستگاه

11.000.000.000 2.1E+10  210 100000000 1E+10  100 100000000 

حقوق هر ساعت  کاریکارکنان بتعداد     

 کار

 یکاریساعات ب

 کارکنان

تعداد کارکنان   

 کاریب

حقوق هر ساعت 

 کار

 کارکنان یکاریساعات ب

120.000.000 2.1E+08 5 300000 140 90000000 3 300000 100 

تعداد کارکنان     

 مصدوم

حقوق هر ساعت 

 کار

 علت به یکاریب زانیم

 تیجراحات و مصدوم

کارکنان تعداد   

 مصدوم

حقوق هر ساعت 

 کار

 علت به یکاریب زانیم

 تیجراحات و مصدوم
24.000.000 36000000 3 300000 40 12000000 1 300000 40 

درآمد حاصل از  قطعه هر دیتول نهیهز    

 قطعه هر دیتول

 محصول ایتعداد قطعه 

 ساعت هر در یدیتول

 هر دیتول نهیهز  

 قطعه

درآمد حاصل از 

 قطعه هر دیتول

 محصول ایتعداد قطعه 

 ساعت هر در یدیتول

75.000.000 50000000 5000000 10000000 10 1.25E+08 5000000 10000000 25 

              

 (الیجمع )ر 11.469.000.000

 

 یمنافع مربوط به بهبود مواد و قطعات مصرف .22 جدول

 دوره یبعد از برگزار دوره یقبل از برگزار دوره یاختال  قبل و بعد برگزار

تعداد  جمع  

 قطعه

 هیاول مواد مصر  زانیم  

 محصول ای قطعه هر یبرا

تعداد  جمع

 قطعه

 هیاول مواد مصر  زانیم  

 محصول ای قطعه هر یبرا

600.000.000 6E+09 2000  3000000 5.4E+09 2000  2700000 

 یتعداد قطعات مصرف قطعه هر متیق    یتعداد قطعات مصرف قطعه هر متیق    
2.000.000 4500000  500000 9 2500000  500000 5 

            

E602.000.000 (الیجمع )ر 

 

 تیفیمنافع مربوط به بهبود ک .23 جدول

اختال  قبل و بعد 

 دوره یبرگزار

 دوره یبعد از برگزار دوره یقبل از برگزار

تعداد دفعات    جمع  

 یخراب

 راتیتعم دفعه هر نهیهز

 دستگاه

تعداد دفعات    جمع

 یخراب

 دستگاه راتیتعم دفعه هر نهیهز
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70.000.000 1.7E+08  17 10000000 1E+08  10 10000000 

هر  شدهتمام یبها     

 قطعه

هر  شدهتمام یبها    دشدهیتولتعداد قطعات خراب 

 قطعه

 دشدهیتولتعداد قطعات خراب 

600.000.000 1.05E+09  5000000 210 4.5E+08  5000000 90 

و  آالتنیماشاستهالک  نهیهز      

توسط  شدهگزارش زاتیتجه

 یواحد مال

و  آالتنیماشاستهالک  نهیهز    

توسط  شدهگزارش زاتیتجه

 یواحد مال

500.000.000 2.5E+09   2500000000 2E+09   2000000000 

 عاتیضا زانیم یالیر نیتخم      

 دشدهیتول

 عاتیضا زانیم یالیر نیتخم    

 دشدهیتول

270.000.000 6.7E+08   670000000 4E+08   400000000 

تعداد     

 کارکنان

ساعت کارکرد کارکنان واحد  حقوق هر ساعت

 تیفیکنترل ک

تعداد   

 کارکنان

ساعت کارکرد کارکنان واحد  حقوق هر ساعت

 تیفیکنترل ک

E0 8.4E+08 3 400000 700 8.4E+08 3 400000 700 

تعداد قطعات      

 ازمندین ای یبرگشت

 یکاردوباره

 قطعه هر یکاردوباره نهیهز

 یبرگشت

تعداد قطعات    

 ازمندین ای یبرگشت

 یکاردوباره

 قطعه هر یکاردوباره نهیهز

 یبرگشت

42.000.000 1.86E+08  310 600000 1.44E+08  240 600000 

              

 (الیجمع )ر 1.482.000.000

ه دور یشده پس از برگزار جادیاثرات آموزش در منافع ا کیتفک یبرا یگام بعد در

 در آن جیانت که است شده استفاده شانون یآنتروپ روش از رگذار،یموارد تأث گریاز د یآموزش

 .است شده داده شینما 24 جدول

 اریهر مع یاوزان نسب .24 جدول

 0/206985105 یکار طیمح طیشرا در رییتغ

 0/264509502 کار یروین شیافزا

 0/269645609 یتیریمد یزشیمسائل انگ
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 0/026536552 یکار یهاروال و ندهایمجدد فرآ یمهندس

 0/187467899 تیریمد رییتغ

 0/034729865 خدمات دهندگانارائه و مانکارانیپ رییتغ

 0/07883924 یصنف و یوزارت یهایریگیپ و هاهیابالغ

 0/04655514 یشغل عاتیترف نظام رییتغ

 0/279917822 آموزش از حاصل راتییتغ

  

 جی، نتا25ول دها هست که در جکه مرحله محاسبه شاخص یانیمرحله پا تیو در نها

 اند.ها آورده شدهمحاسبات مربوط به شاخص
 

 هاشاخص محاسبه جینتا .25 جدول
 هانهیجمع هز الیر 1،570،700،000

 جمع منافع الیر 13،553،000،000

 نرخ بهره 10%

 شده به سالدوره در نظر گرفته 1

 نانیدرصد اطم 95%

%26  یآموزش اثر کیدرصد تفک 

2/115713797 BCR 

%111.57  ROI 

الیر 1،450،346،965  NPV 

 گیری نتیجه و بحث

 یطراح یهاپرسشنامه رفت،یکننده انجام پذنفر شرکت ستیکه با حضور ب پژوهش نیادر 

ها انجام پرسشنامه یبر رو یمختلف آمار یهاآزمونو  دیگرد لیشده در سطوح مختلف تکم

حاصل از  یهاداده یروینشانگر پ یدگیکش -یچولگ یتیحاصل از آزمون نرمال جیگرفت. نتا

از حاصل  یهاداده یبرا یاتک نمونه ی. آزمون تباشندیم النرم عیپرسشنامه از توز
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از مدرس انجام گرفت و  یو نظرخواه جیکاربرد و نتا ،یریادگیسطوح واکنش،  یهاپرسشنامه

جفت  ی. آزمون تباشندیم ینمونه در سطح جامعه آمار نیانگیم یداریمعن دیمؤ یهمگ

قبل و بعد دوره  تیرضا زانیم یهامستخرج از پرسشنامه یهاداده سهیمقا یبرا زین یانمونه

بعد از دوره  تیرضا ینمونه برا نیانگیم شیکه افزا آن استنشانگر  جیداده شد که نتا بیترت

)اعم  یدوره آموزش یبرگزار یهانهینسبت به قبل دوره در سطح جامعه معنادار هست. سپس هز

( و منافع اکتساب شده پس از آموزش محاسبه رفتهازدستفرصت  نهیو هز میمستق یهانهیاز هز

 شدهحاصلمنافع  یگفت که تمام توانینم کنیشد. ل ییها شناساو عوامل مؤثر بر آن دیگرد

و سهم آموزش در  ییلذا عوامل مؤثر بر منافع شناسا ؛آموزش هست جهیپس از آموزش، نت

طرح  یمال یابیارز یهاشاخص تاً یشد. نها کیشانون تفک یروش آنتروپ لهیوسبهمنافع  جادیا

. دیخالص محاسبه گرد یو ارزش فعل دهیفا -نهی، نسبت هزهینرخ بازگشت سرما یعنیآموزش 

خالص  یو ارزش فعل 1 یباال دهیفا -نهیدرصد، نسبت هز 100 یباال هینرخ بازگشت سرما

 یهااند که با پژوهشدوره آموزش مذکور بوده یبرگزار یاداقتص هینشانگر توج یمثبت، همگ

 Ziaei et al., 2011; Mohammadpour Zarandi & Taghavifard, 2014; Sabzipor) یقبل

et al., 2017 )دارد یسازگار. 

نموده و  حوزه استفاده نیا یقبل یهانسبت به پژوهش یدیجد یهاحاضر از روش پژوهش

پول  یشانون و در نظر گرفتن ارزش زمان یروش آنتروپ افته،یساختار یآمار یهاآزمون

 یبرا یآموزش یهادوره یبرگزار هیخالص( در احتساب بازگشت سرما ی)محاسبه ارزش فعل

 یهاوشراز  استفاده ،یآت قاتیتحق یاست. برا دهیموضو  اضافه گرد اتیبار به ادب نینخست

 یرزش فعلمورد استفاده در محاسبه ا لینرخ تنز ترقیدق نییسهم آموزش و تع نییتع گرید

 .دشویم شنهادیموجود، پ یاقتصاد یهاخالص با استفاده از روش
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