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 چکیده 

ی بر های مهارت افزایی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائبررسی اثر بخشی دورههدف پژوهش حاضر  
جامعه آماری این پژوهش شامل  پیمایشی است.-توصیفی بود. روش پژوهش حاضر اساس مدل پاتریک

نفر با استفاده از جدول  673نفر از آنها،  552کلیه دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی هستند که از تعداد 
های آموزشی برگزار عداد دورهعنوان نمونه انتخاب شدند. تگیری تصادفی ساده بهمورگان و به روش نمونه

ها با استفاده از آزمون ( است. داده2697دوره آموزشی بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خندان ) 62شده، 
های ها به جز دورهای تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در سطح واکنش، کلیه دورهتی تک نمونه

در شرکت کنندگان ی ریادگپیشرفته تأثیر مثبت داشتند. میزان یافزار کامفار گری مهدکودک و نرممربی
شرکت  یرفتار راتییتغدست آمده یی مثبت است. بر اساس نتایج بهمهارت افزا یآموزشهای تمامی دوره

های مهارت یی مثبت است. در نتیجه مدیران دورهمهارت افزا یآموزشهای در تمامی دورهکنندگان 
هایی که دارای اثربخشی الزم ه طباطبائی تهران باید با پایش و آسیب شناسی دورهآموزی در دانشگاه عالم

 اند نسبت به افزایش کیفیت و تغییرات بر اساس آسیب شناسی اقدام کنند. نبوده

اثربخشی آموزشی، مهارت افزایی، ارزشیابی، الگوی کرک پاتریک،  واژگان کلیدی:
 دانشجویان.
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 مقدمه
های آموزی با هدف توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد زمینهتوسعه فرهنگ مهارت 

ل و خودکفایی الترین عوامل استقهای شاغلین، از مهممناسب اشتغال و نیز ارتقاء مهارت
کشور است، ضمن اینکه یکی از عوامل مهم در دستیابی به توسعه سرمایه انسانی توجه به 

دار تربیت نیروی ها نه تنها عهدهآموزشهای مهارتی و مهارت آموزی است. این آموزش
های مختلف اقتصادی است، بلکه از طریق بسترسازی خوداشتغالی، به کار مورد نیاز بخش

نماید. از منظر نظریه سرمایه انسانی، آموزش حل مشکل بیکاری نیز کمک شایانی می
است.  عمومی و نظری موجد سرمایه عمومی و آموزش مهارتی موجد سرمایه اختصاصی

های کسب شده، دارندگان آن را مزیت سرمایه اختصاصی این است که به اتکای مهارت
سازد. این بینش باعث شده است که های شغلی بیشتر آماده میدست آوردن جایگاهبرای به

های مهارتی نیز مورد نظر های عمومی، آموزشدر بیشتر کشورهای جهان در کنار آموزش
  (.2699مکاران، )طیوری و ه دشوواقع 

امروزه اشتغال پذیری دانش آموختگان بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. برخی از 
های مورد نیاز مسائل اصلی در این خصوص این است که کارفرمایان افراد دارای مهارت

های همچون کنند. عدم وجود مهارتخود را در میان افراد جویای کار پیدا نمی
های ارتباطی، خالقیت، تفکر انتقادی، ایده پردازی و ، مهارتکارگروهی، حل مسئله

ها، مذاکره و رهبری از مشکالت و معضالت اساسی اشتغال پذیری دانش ارزیابی ایده
آموختگان است؛ دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی انتظار دارند دانشگاه خدماتی 

های آشنایی با محیط کار و صتدر خصوص یافتن شغل مناسب به آنها ارائه نمایند فر
های الزم در محیط واقعی برای دانشجویان بسیار محدود است. ارتباط توسعه مهارت

های مورد نیاز بازار کار وجود ندارد. سرعت های دانشگاهی و مهارتمنطقی بین آموزش
از بین ای به وجود آمده و مشاغل دیگر تغییر مشاغل در دنیا بسیار باال است. مشاغل تازه

ای که بر اند؛ به گونههای کسب و کار نیز تأثیرگذار بودهروند. این تغییرات در محیطمی
درصد از کودکانی که امروزه وارد مدرسه  35اساس گزارش فروم جهانی اقتصاد؛ 

شوند، در آینده در مشاغلی کامالً جدید که امروز وجود ندارند مشغول به کار خواهند می
نشی که یک دانشجو در سال اول تحصیل خود در یک رشته فنی کسب درصد دا 52شد. 

های میلیون شغل طی سال 2/5کند، در زمان فارغ التحصیلی او تاریخ گذشته است. می
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، بیش 7272به دلیل تغییرات برهم زننده بازار از بین خواهند رفت؛ تا سال  7272تا   7225
هایی هستند که در مشاغل کثر مشاغل مهارتهای مهم مورد نیاز برای ااز یک سوم مهارت

همچنین  (.2692 ،یو فناور قاتی)وزارت علوم، تحقشوند امروزی حیاتی محسوب نمی
 (. 2691، آباد خاتون یلطفد و را یرجیا) دارد ریتأث آنها تیخالق بر کارکنان یتوانمندساز

 یربنایگ زبه افراد است. سن دنیقدرت بخش ندی( فرای)تواناساز ییمهارت افزا
وابسته  یدولت یهاها و دستگاهافراد، شرکت یها از سوبه درک ارزش مهارت ت،یموفق

وابسته به ارتقا سطح  ندهیدر آ تیمتقاعد شوتد که موفق دیافراد و سازمان ها با شتریاست. ب
گذاری و توجه روزافزون رغم افزایش سرمایه (. علی2692 ،یاست )عامر شانیهامهارت

های آموزشی و بهسازی منابع انسانی، نوعی تردید و دودلی در وزه نسبت به برنامهبه این ح
های آموزشی نیز تمایل آنها ها در خصوص اثربخشی برنامه گذاران سازمانمیان سرمایه

  (.7229، 2)زوار و همکاران دهد  های آموزشی را نشان میگذاریبرای افزایش سرمایه
 ینظام دانشگاه شهیاست که هم ییهااز دغدغه یوهشوپژ یآموزش یهادوره تیفیک

آموزش مستلزم استفاده از  تیفیمستمر ک یکنند. ارتقابه آن تالش می یابیدست یبرا
منظم  یکردیرو یآموزش یابیارزش ی(. به طور کل7220،  یاریاست )بخت یآموزش یابیارز
در  یو بارازش دیمف ماتیبه تصم دنیرس یبرا رانیها است که به مدداده یجمع آور یبرا

(. ارزشیابی آموزشی یکی 7222و همکاران ،  یکند )صادقمورد برنامه آموزش کمک می
خوبی را در زمینه طراحی و بازنگری اطالعات های هر سازمان است که ترین برنامهاز مهم

های های آموزشی و هزینهصرف برگزاری دوره (.7226، 7د )حجتیدههر سیستم به ما می
کننده اثربخش بودن آنها و بازگشت مالی برای  شود، تضمینمیکه صرف آنها االیی ب

شود. ذر مطرح میپعنوان ضرورتی انکارناسازمان نیست و اینجاست که نیاز به ارزشیابی به
شود به این های آموزشی باعث میدر واقع، انجام ارزشیابی دقیق از میزان اثربخشی دوره

شده  شده به نتایج از پیش تعیین های آموزشی طراحیاندازه برنامهچه نکته پی ببریم که تا
چرا که آموزش هیچ تأثیری در (. 7222، 6)نو شونداصالح اندازه باید  اند و تا چههرسید

ای ندارد، بلکه و روند رو به رشد سازمان نداشته باشد، نه تنها فایدهفراگیران روند کاری 

                                      
1. Zavvar et al 

2. Hojjati 

3. Noe  
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 نکهیا یبرا (.7229، 2) خاکراه و همکارانکند یاری را تلف میهزینه و منابع سازمانی بس
است  یضرور یاز آن امر یابیارزش ؛برخوردار باشند ییباال تیفیاز ک یآموزش یهابرنامه

 یقرار داد و محتوا یابیآموزش را مورد ارز یستگیو شا تیفیوسیله آن کتا بتوان به
را مشخص کرد )مگان و  یبرنامه درس یارانحص یهامفقوده، نقاط قوت برنامه و برنامه

ترین مدل مورد استفاده در طبقه بندی ارزشیابی رایج ترین و عمومی(. 7222، 7ایشیپاتر
( و الگوی 7222، 6آموزش مدل چهار سطحی کرک پاتریک است )شجاع و همکاران

و ارزشیابی کرک پاتریک الگوی ارزشیابی ترکیبی است که به طور هم سنگ بر فرایند 
توسط  2952پاتریک در سال  الگوی کرک(. 7222، 0فراورده تأکید دارد )یوسف زاده

های گذشته بر اساس های ارزشیابی در سالبیشتر مدل. کرک پاتریک بیان شده است
اند که اولین بار توسط کرک الگوی ارزشیابی آموزشی بر اساس چهار سطح بنا شده

عنوان الگوی جامع، این الگو به(. 2699یدی، )طاهرخانی و حم پاتریک ارائه شده است
وسیله بسیاری های آموزشی توصیف شده است و بهساده و عملی برای بسیاری از موقعیت

( 7223، 5شود )سلیمانی و شهرزادیعنوان معیاری در این حوزه شناخته میاز متخصصان به
  (.7220، 3)باتس و شامل چهار سطح ارزیابی واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج است

های توانمندسازی بررسی تأثیر دوره( با عنوان 2699پژوهش اسالمی و همکاران )
اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر رضایتمندی و دانش آنان در زمینه 

های توانمندسازی دوره نهم، در مورد کارگاهانجام دادند.  مهارتهای تدریس و ارزشیابی
اعضای هیئت علمی علوم بالینی، مربوط به کارگاه تدوین طرح  ین رضایتبیشترین میانگ

اعضای  های توانمندسازی دوره هشتم، بیشترین میانگین رضایتدوره بود. در مورد کارگاه
های نوین سنجش ها، مربوط به کارگاه روشاز برگزاری کارگاه هیئت علمی علوم بالینی

هیئت علمی هم در گروه علوم پایه و هم در گروه بالینی بوده است. نمره آزمون اعضای 
سازی دوره هشتم و نهم به طور معناداری  های توانمندعلوم بالینی، پس از برگزاری کارگاه

                                      
1. Khakrah et al 

2  . Megan & Patricia 

3. Shoja et al 

4. yousefzadeh 

5. Soleymani &Shahrzadi 

6. Bates 
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( پژوهشی با عنوان ارزیابی 2691محمودی حکمت و همکاران ) .افزایش یافته بود
متوسطه بر اساس مدل دوره « ایتربیت منش هنرجویان فنی حرفه»اثربخشی دوره آموزشی 

ها نشان داد، دوره آموزشی در سطح واکنش و یادگیری یافتهکرک پاتریک انجام دادند. 
اثربخش است و میانگین نمرات رفتار هنرجویان گروه آزمایش در محیط واقعی کار، 

لطفی جالل  .نسبت به میانگین نمرات ارزشیابی رفتار هنرجویان گروه کنترل بیشتر است
 انیدانشجو یبرا یمحورمهارت یالگو یراح( پژوهشی با عنوان ط2691آبادی )

در شش مقوله  آنها های پژوهشافتهانجام دادند. ی ادیبنداده هیبا استفاده از نظر یاحرفهویفن
گر و های مداخلهای، مقولههای زمینههای راهبردی، مقولههای علّی، مقولهمقوله :عبارتند از

( نشان داد، در هر یک از سطوح 7223) 2نتایج مطالعه دری و همکاران .دیبنپیامدها تقسیم
های ضمن دست آمد و در کل آموزشارزیابی کرک پاتریک، نمره اثربخشی الزم به

( 7225) 7قزل آیاغ و همکاران خدمت مربوطه برای پرستاران اثربخش ارزیابی شد.
مدل  بر اساسشرکت نفت و گاز پژوهشی با عنوان سنجش اثربخشی آموزشی کارکنان در 

های در برنامه یابشیارز یهانشان داد که مؤلفهاین پژوهش نیز  جینتاپاتریک انجام دادند. 
 6نصیر قریچداگی و همکاران .شوندیآموزش کارکنان م یاثربخش شیباعث افزا یآموزش

ه به مدل های آموزشی الکترونیک با توج( پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی دوره7227)
ی بین وضع موجود و معناداردهد که تفاوت نشان می هاافته. یاندآورده عملپاتریک به 

منفی است و  آمده دستبهوضع مطلوب در قبل و بعد از آموزش وجود دارد. اختالف 
 بیانگر این است که وضعیت موجود از وضعیت مطلوب بدتر بوده است.

های کشور، دانش باالی دانشجویان در قبال وارده به دانشگاه هاییکی از ایراد
در شرایط . علم بدون داشتن مهارت کارایی الزم را نخواهد داشت. های پایین استمهارت
کار ماهر به کمک جوانان آمده که باید مورد  یزیادی با نیروها هایگذاریسرمایهکنونی 

که صرفا آموزش و اجرای  . همچنان این نکته بسیار بااهمیت استبرداری قرار گیردبهره
تواند افراد کاردان و متخصص تربیت کند و از آنجا که ارزشیابی های آموزشی نمیدوره

تواند سازمان را در رسیدن هایی نظیر آموزش میبرنامه آموزشی به خصوص در مورد برنامه
 ارزشیابی اثربخشی آموزشی در سطوح سوم و چهارم هرچندبه اهداف خود کمک نماید. 

                                      
1. Dorri&Et al 

2. Ghezelayagh&Et al 

3. NassirGharechedaghi&Et al 
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های شود؛ اما رسیدن به آن سطوح در بسیاری از برنامهپاتریک دنبال می الگوی کرک
 شود یا امکان انجام ارزشیابی آموزشی در آن سطوح دشوار استآموزشی میسر نمی

 های دوره آموزشی اغلب بهسفانه در کشور ما ارزشیابیأمت(. 7222، 2)موکروف و منوخینا
شود می داکثر در سطح دوم مدل کرک پاتریک انجامصورت ساده و در سطح اول یا ح

دهنده موفقیت و اثربخشی فرایند آموزشی در دو سطح اول دارد. ولی هرچه به  که نشان
شود. تردیدی نیست که شویم از اثرات آموزشی کاسته میسطح سوم و چهارم نزدیک می

د. متأسفانه شمار اندکی های زیادی با هم دارنهای آموزشی از نظر کیفیت، تفاوت -برنامه
تفاوت این  (.7227، 7)نظامیان و همکاران شوندطور جامع ارزشیابی می ها بهاز این برنامه

های قبلی که باعث نوآوری و انجام این پژوهش شد این است که در پژوهش با پژوهش
 این پژوهش عالوه بر ارزیابی سطح اول و دوم، سطح سوم کرک پاتریک انجام شده و بر

افزایی در جامعه آماری دانشجویان انجام شده است. بنابراین هدف های مهارتروی دوره
های مهارت افزایی دانشگاه عالمه طباطبائی اصلی پژوهش حاضر ارزشیابی اثربخشی دوره

 تهران است.

 روش
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه  پیمایشی بود.-توصیفی روش پژوهش حاضر

نفر با استفاده  673نفر از آنها،  552ه عالمه طباطبائی هستند که ازتعداد دانشجویان دانشگا
عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد گیری تصادفی ساده بهاز جدول مورگان و به روش نمونه

 دوره آموزشی است. 62های آموزشی برگزار شده، دوره
 ( است. 2697ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد خندان )

سشنامه ارزشیابی اثربخشی بر اساس مدل کرک پاتریک: این پرسشنامه توسط پر
( ساخته شد. در سطح یک، سه و چهار مدل پاتریک از پرسشنامه خندان  2697خندان )

( و در سطح دوم از میانگین نمرات آزمون گرفته شده در پایان دوره آموزشی 2697)
ای لیکرت در قالب اده از مقیاس پنج گزینهاستفاده شد. در سطح اول از پرسشنامه با استف

گویه استفاده شده است که در آن به نظر سنجی واکنش شرکت کنندگان آموزش  23

                                      
1. Mukrof munikhio 

2. Nezamian et al 
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دستیابی به اهداف، محتوا، ارزیابی خدمات، های برگزار شده راجع بهدیده نسبت به دوره
فاده از میانگین ارزیابی استاد و اثربخشی کلی آن پرداخته شده است. در سطح دوم با است

ها میزان یادگیری سنجیده شده است. در نمرات شرکت کنندگان در آزمون پایانی دوره
گویه استفاده شد. در  26ای لیکرت در قالب سطح سوم از پرسشنامه با مقیاس پج گزینه

گویه که به بررسی  2ای با سطح چهارم از پرسشنامه با استفاده از مقیاس لیکرت پنج گزینه
ات مدیران راجع به تأثیر دوره در افزایش مشارکت افراد، صرفه جویی در زمان، نظر

( برای بررسی روایی 2697ها و بهبود توانایی افراد  پرداخته است. در پژوهش خندان )هزینه
ار روایی محتوایی استفاده شد و روایی تأیید شد و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده 

دست آمد که نشان به 95/2، سطح چهارم 93/2، سطح سوم 96/2 شد که در سطح اول
دهنده پایایی مطلوب بود. برای تجزیه تحلیل داده در بخش آمار توصیفی، از محاسبه 

ای فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از روش تی تک نمونه
 استفاده شد.

 هایافته
نفر زن  بودند. از میان اعضای  722نفر مرد و  225در پژوهش حاضر شرکت کنندگان 

سال  02تا  62 نفر بین 72، سال 62سابقه خدمت کمتر از دارای  نفر 792حاضر در پژوهش 
دارای  نفر 622سن داشتند. از میان اعضای حاضر در پژوهش سال  52تا  02نیز  نفر 25و 

سابقه خدمت نیز دارای  نفر 3و سال  72تا  22 نفر بین 72، سال 22سابقه خدمت کمتر از 
دارای مدرک تحصیلی  نفر 211بودند. از میان اعضای حاضر در پژوهش سال  62تا  72بین

بودند. از میان  یدکترنیز دارای مدرک  نفر 63و ارشد  یکارشناسنفر  227ی، کارشناس
نفر  02ی، علوم تجربنفر  36ی، علوم انسانهای در رشته نفر 721اعضای حاضر در پژوهش 

 ی تحصیل کردند.و مهندس یفن یهارشتهنیز در  نفر 5و  کیزیف-یاضیر
بر  یطباطبائ عالمهدانشگاه  انیدانشجو ییمهارت افزا یهادوره یاثربخش یبررسجهت 

ای استفاده شد. بر این اساس تک نمونه tاز آزمون آماری  ،کیاساس مدل کرک پاتر
مورد مقایسه قرار گرفت.  (6)مقدار متوسطری ظن دست آمده با میانگینمیانگین نمرات به

عنوان مطلوب و است به 6مقدار متوسطمیانگین نمراتی که به طور معناداری باالتر از 
 نظرعنوان نامطلوب در است بهمقدار این از  ترپایین یکه به طور معنادار ینمرات نیانگیم
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نظرات عنوان اری نداشته باشد بهاختالف معناد 6مقدار متوسطشود. نمراتی که با گرفته می
های دست آمده برای هریک از سؤالنتایج به .شودیدر نظر گرفته مدر حد متوسط 

 ارائه شده است. ادامهپژوهش در 
های آموزش مهارت افزایی در سؤال اول پژوهش به بررسی میزان واکنش دوره

ربوط به آزمون تی تک پردازد. جدول زیر نتایج مدانشگاه عالمه طباطائی تهران می
 دهد:ها را نشان میای مربوط به واکنش شرکت کنندگان به دورهنمونه

نسبت به استاد،  بر واکنش شرکت کنندگان ییمهارت افزا یآموزش ۀدور یاثربخش. میزان 1جدول 
 محتوا و تجهیزات

 واکنش شرکت کنندگان نسبت به استاد

 عنوان دوره
میانگین مشاهده 

 شده
میانگین 

 ریظن
 وضعیت معناداری tآماره 

 مثبت 222/2 712/6 6 22/6 حسابداری حقوق و دستمزد

 مثبت 220/2 607/6 6 17/6 فتوشاپ

مشاوره با زوجین درگیر پیمان 
 شکنی زناشویی

72/0 
6 

 مثبت 222/2 697/5

 مثبت 222/2 723/5 6 29/0 اکسل

جامع آشنایی مقدماتی و 
 گری در بازار بورسمعامله

11/6 
6 

 مثبت 272/2 933/7

 مثبت 262/2 060/7 6 51/6 افزار کامفارنرم

 مثبت 222/2 171/5 6 79/0 های ویژه بازار کاراکسل مهارت

 مثبت 227/2 231/0 6 21/0 برنامه نویسی

 مثبت 226/2 332/6 6 29/6 مقاله نویسی

 منفی 206/2 225/7 6 05/7 گری مهد کودکمربی

 مثبت 227/2 222/6 6 25/6 دیجیتال مارکتینگ

 مثبت A 22/6 6 212/7 226/2های هفتگانه دوره مهارت

 مثبت B 96/6 6 712/6 225/2های هفتگانه دوره مهارت

های فصلی و تهیه گزارش
 اظهارنامه مالیاتی عملکرد

39/6 
6 

 مثبت 277/2 365/7

گذاری و تفسیر اجرا و نمره
 وکسلر

22/6 
6 

 مثبت 272/2 522/7

 مثبت 205/2 722/7 6 32/6 مشاوره در عملفنون 
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 مثبت R 20/0 6 552/5 222/2افزار نرم

 منفی 227/2 970/7- 6 79/7 پیشرفته -افزار کامفار نرم

 مثبت 222/2 362/5 6 22/0 لیست بیمه و حقوق و دستمزد

 مثبت 265/2 620/7 6 22/6 فلسفه برای کودکان

 مثبت 222/2 326/9 6 00/0 گری اتیسممربی

 مثبت 202/2 225/7 6 12/6 های اولیهکمک

 مثبت 221/2 252/6 6 11/6 داده کاوی

 واکنش شرکت کنندگان نسبت به محتوا

 عنوان دوره
میانگین مشاهده 

 شده
میانگین 

 ریظن
 وضعیت معناداری tآماره 

 مثبت 220/2 261/6 6 20/0 حسابداری حقوق و دستمزد

 مثبت 272/2 520/7 6 22/6 فتوشاپ

مشاوره با زوجین درگیر پیمان 
 شکنی زناشویی

 مثبت 222/2 697/5 6 72/0

 مثبت 222/2 723/5 6 29/0 اکسل

جامع آشنایی مقدماتی و 
 گری در بازار بورسمعامله

 مثبت 272/2 933/7 6 11/6

 مثبت 277/2 365/7 6 39/6 افزار کامفارنرم

 منفی 222/2 225/6 6 72/7 های ویژه بازار کاراکسل مهارت

 مثبت 220/2 663/3 6 22/0 برنامه نویسی

 مثبت 226/2 332/6 6 29/6 مقاله نویسی

 مثبت 229/2 522/7 6 31/6 گری مهد کودکمربی

 مثبت 222/2 229/6 6 16/6 دیجیتال مارکتینگ

 مثبت A 22/6 6 212/7 220/2های هفتگانه دوره مهارت

 مثبت B 22/0 6 023/6 220/2های هفتگانه دوره مهارت

های فصلی و تهیه گزارش
 اظهارنامه مالیاتی عملکرد

 مثبت 200/2 705/7 6 22/6

گذاری و تفسیر اجرا و نمره
 وکسلر

 مثبت 205/2 729/7 6 22/6

 مثبت 272/2 032/7 6 32/6 فنون مشاوره در عمل

 مثبت R 20/0 6 552/5 222/2افزار نرم

 مثبت 279/2 036/7 6 52/6 پیشرفته -افزار کامفار نرم
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 مثبت 222/2 362/5 6 22/0 لییست بیمه و حقوق و دستمزد

 مثبت 265/2 620/7 6 22/6 فلسفه برای کودکان

 مثبت 222/2 326/9 6 00/0 مربیگیری اتیسم

 مثبت 262/2 626/7 6 12/6 های اولیهکمک

 مثبت 223/2 220/6 6 90/6 داده کاوی

 ت به تجهیزاتواکنش شرکت کنندگان نسب

 عنوان دوره
میانگین مشاهده 

 شده
میانگین 

 ریظن
 وضعیت معناداری tآماره 

 منفی 205/2 666/7 6 62/7 حسابداری حقوق و دستمزد

 منفی 265/2 792/7 6 52/7 فتوشاپ

مشاوره با زوجین درگیر پیمان 
 شکنی زناشویی

 مثبت 266/2 651/7 6 32/6

 مثبت 222/2 202/0 6 91/6 اکسل

جامع آشنایی مقدماتی و 
 گری در بازار بورسمعامله

 مثبت 223/2 929/6 6 60/0

 مثبت 272/2 526/7 6 15/6 افزار کامفارنرم

 مثبت 205/2 776/7 6 30/6 های ویژه بازار کاراکسل مهارت

 مثبت 227/2 222/6 6 25/6 برنامه نویسی

 مثبت 225/2 292/7 6 29/6 مقاله نویسی

 مثبت 226/2 072/6 6 21/6 د کودکگری مهمربی

 مثبت 229/2 211/6 6 97/6 دیجیتال مارکتینگ

 مثبت A 39/6 6 256/6 221/2های هفتگانه دوره مهارت

 مثبت B 26/6 6 252/7 223/2های هفتگانه دوره مهارت

های فصلی و تهیه گزارش
 اظهارنامه مالیاتی عملکرد

 منفی 202/2 629/7 6 61/7

گذاری و تفسیر هاجرا و نمر
 آزمون وکسلر

 مثبت 222/2 225/6 6 29/6

 مثبت 277/2 532/7 6 12/6 فنون مشاوره در عمل

 مثبت R 29/6 6 225/6 222/2افزار نرم

 مثبت 266/2 613/7 6 30/6 پیشرفته -افزار کامفار نرم

 مثبت 272/2 392/7 6 25/6 لییست بیمه و حقوق و دستمزد

 مثبت 222/27 130/7 6 35/6 فلسفه برای کودکان
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 مثبت 220/2 153/7 6 15/6 مربیگیری اتیسم

 منفی 263/2 672/7 6 66/7 های اولیهکمک

 مثبت 263/2 622/7 6 39/6 داده کاوی

مهارت  یآموزش ۀدور یاثربخشای برای بررسی ( نتایج آزمون تی تک نمونه2جدول )
دهد. ، محتوا و تجهیزات نشان میاستادواکنش شرکت کنندگان نسبت به  زانیبر م ییافزا

های نسبت به استاد در دورهواکنش شرکت کنندگان دست آمده بر اساس نتایج به
واکنش شرکت کنندگان منفی و  شرفتهیپ –افزار کامفار نرمو  گری مهد کودکمربی

یی مثبت است. بر اساس نتایج مهارت افزا یآموزش یهادورهدر سایر  نسبت به استاد
های ویژه اکسل مهارت در دوره محتوانسبت به واکنش شرکت کنندگان دست آمده هب

 یآموزش یهادورهدر سایر  واکنش شرکت کنندگان نسبت به محتوامنفی و  بازار کار
نسبت به واکنش شرکت کنندگان دست آمده یی مثبت است. بر اساس نتایج بهمهارت افزا

های فصلی و تهیه گزارش، فتوشاپ، و دستمزد حقوق یحسابدارهای در دوره زاتیتجه
واکنش شرکت کنندگان نسبت منفی و  های اولیهکمک و دوره اظهارنامه مالیاتی عملکرد

 یی مثبت است.مهارت افزا یآموزش یهادورهدر سایر  زاتیبه تجه
های آموزش مهارت افزایی در سؤال دوم پژوهش به بررسی میزان یادگیری دوره

پردازد. جدول زیر نتایج مربوط به آزمون تی تک مه طباطائی تهران میدانشگاه عال
 دهد:ای مربوط به میزان یادگیری شرکت کنندگان را نشان مینمونه

 شرکت کنندگان یریادگی زانیبر م ییمهارت افزا یآموزش ۀدور یاثربخش. میزان 2جدول 

 عنوان دوره
میانگین 

 مشاهده شده
 وضعیت اداریمعن tآماره  ریظمیانگین ن

 مثبت 226/2 0 6 12/6 حسابداری حقوق و دستمزد

 مثبت 223/2 227/6 6 21/6 فتوشاپ

مشاوره با زوجین درگیر پیمان شکنی 
 زناشویی

 مثبت 222/2 202/3 6 72/0

 مثبت 222/2 027/0 6 22/0 اکسل

گری در جامع آشنایی مقدماتی و معامله
 بازار بورس

 مثبت 222/2 126/6 6 26/0

 مثبت 267/2 072/7 6 39/6 افزار کامفارنرم

 مثبت 222/2 370/3 6 79/0 های ویژه بازار کاراکسل مهارت
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 مثبت 225/2 002/6 6 25/6 برنامه نویسی

 مثبت 222/2 762/5 6 93/6 مقاله نویسی

 مثبت 227/2 505/6 6 19/6 گری مهد کودکمربی

 مثبت .275/2 327/7 6 32/6 دیجیتال مارکتینگ

 مثبت A 20/0 6 232/0 222/2های هفتگانه دوره مهارت

 مثبت B 12/6 6 797/6 225/2های هفتگانه دوره مهارت

های فصلی و اظهارنامه تهیه گزارش
 مالیاتی عملکرد

 مثبت 227/2 122/6 6 15/6

 مثبت 222/2 221/5 6 29/6 گذاری و تفسیر وکسلراجرا و نمره

 مثبت 277/2 517/7 6 26/6 فنون مشاوره در عمل

 مثبت R 30/6 6 776/7 205/2افزار نرم

 مثبت 226/2 152/7 6 30/6 پیشرفته –افزار کامفار نرم

 مثبت 222/2 205/2 6 25/6 لییست بیمه و حقوق و دستمزد

 مثبت 222/2 222/9 6 21/0 فلسفه برای کودکان

 مثبت 265/2 629/7 6 22/6 مربیگیری اتیسم

 مثبت 277/2 532/7 6 12/6 ولیههای اکمک

 مثبت 222/2 750/0 6 13/6 داده کاوی

بر  ییمهارت افزا یآموزش ۀدور یاثربخشای برای بررسی نتایج آزمون تی تک نمونه
دست آمده و با توجه به ارائه شده است. بر اساس نتایج به شرکت کنندگان یریادگی زانیم

 زانیم(، 6ی )مقدار متوسط نظر نیانگیماز  باالتر بودن میانگین نمرات مشاهده شده
 یی مثبت است.مهارت افزا یآموزشهای در تمامی دورهشرکت کنندگان ی ریادگی

های آموزش مهارت افزایی سؤال سوم پژوهش به بررسی میزان تغییرات رفتاری دوره
تک  پردازد. جدول زیر نتایج مربوط به آزمون تیدر دانشگاه عالمه طباطائی تهران می

 دهد:ها را نشان میای مربوط به تغییرات رفتاری شرکت کنندگان به دورهنمونه
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 شرکت کنندگانی رفتار راتییبر تغ ییمهارت افزا یآموزش ۀدور یاثربخش. میزان  3جدول 

 عنوان دوره
میانگین 

 مشاهده شده
میانگین 

 ریظن
 tآماره 

سطح 
 معناداری

 وضعیت

 مثبت 270/2 220/7 6 32/6 حسابداری حقوق و دستمزد

 مثبت 221/2 222/6 6 27/6 فتوشاپ

مشاوره با زوجین درگیر پیمان شکنی 
 زناشویی

 مثبت 222/2 233/6 6 12/6

 مثبت 222/2 955/6 6 11/6 اکسل

گری جامع آشنایی مقدماتی و معامله
 در بازار بورس

 مثبت 222/2 126/6 6 26/0

 مثبت 265/2 629/7 6 22/6 افزار کامفارنرم

 مثبت 222/2 552/5 6 20/0 های ویژه بازار کاراکسل مهارت

 مثبت 272/2 392/7 6 25/6 برنامه نویسی

 مثبت 272/2 522/7 6 22/6 مقاله نویسی

 مثبت 222/2 122/0 6 10/6 گری مهد کودکمربی

 مثبت 225/2 031/6 6 30/6 دیجیتال مارکتینگ

 مثبت A 23/0 6 371/3 222/2های هفتگانه دوره مهارت

 مثبت B 12/6 6 705/0 222/2های هفتگانه دوره مهارت

های فصلی و اظهارنامه تهیه گزارش
 مالیاتی عملکرد

 مثبت 223/2 666/6 6 22/6

 مثبت 222/2 162/0 6 30/6 گذاری و تفسیر وکسلراجرا و نمره

 مثبت 222/2 222/6 6 57/6 فنون مشاوره در عمل

 مثبت R 22/0 6 222/0 222/2افزار نرم

 مثبت 279/2 036/7 6 52/6 پیشرفته –افزار کامفار نرم

 مثبت 225/2 002/6 6 25/6 لییست بیمه و حقوق و دستمزد

 مثبت 227/2 220/6 6 39/6 فلسفه برای کودکان

 مثبت 222/2 522/3 6 61/0 مربیگیری اتیسم

 مثبت 222/2 233/6 6 12/6 های اولیهکمک

 مثبت 222/2 925/7 6 39/6 داده کاوی

بر  ییمهارت افزا یآموزش ۀدور یاثربخشای برای بررسی نتایج آزمون تی تک نمونه
دست آمده و با توجه به ارائه شده است. بر اساس نتایج به شرکت کنندگان یرفتار راتییتغ
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 تراییتغ(، 6ی )مقدار متوسط نظر نیانگیمباالتر بودن میانگین نمرات مشاهده شده از 
 یی مثبت است.مهارت افزا یآموزشهای در تمامی دورهشرکت کنندگان  یرفتار

 گیریبحث و نتیجه
ر اساس توصیه سازمان یونسکو، همه کشورها نیازمند به یک خط مشی منسجم آموزشی ب

عنوان یک بخش اساسی از این سیستم های مهارتی بههستند، به نحوی که در آن آموزش
خوبی درک شده ه های مهارتی در کشور ایران باهمیت آموزش. شدیکپارچه دیده شده با

عنوان یک اولویت حساس و حیاتی در تربیت نیروی انسانی ها بهاست. این آموزش
متخصص و کارآفرین و همچنین راهکاری مؤثر در پاسخ به نیازهای اشتغال و بازار کار، 

های مهارتی، نقش مهمی در شمورد توجه جدی قرار گرفته است. آموزش، به ویژه آموز
ازدیاد تولید و استفاده بهینه از منابع موجود در کشور، خصوصا مناطق روستایی و ارتقاء 

د )طیوری و همکاران، کنسطح زندگی افراد جامعه و امکانات رفاهی و کاهش فقر ایفا می
نشگاه های مهارت افزایی در دا(. هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی اثربخشی دوره2699

 عالمه طباطبائی تهران است.
های آموزش مهارت افزایی در سؤال اول پژوهش به بررسی میزان واکنش دوره

دانشگاه عالمه طباطبائی تهران پرداخت. در بررسی اثربخشی دوره آموزشی مهارت افزایی 
های ها دارای اثربخشی مثبت بودند به جز دورهبر واکنش شرکت کنندگان کلیه دوره

افزار کامفار پیشرفته که طبق نتایج دارای اثربخشی مثبتی یگری مهدکودک و نرمکرب
نبودند. در بحث از اثربخشی دوره آموزشی مهارت افزایی بر واکنش شرکت کنندگان 

بر واکنش  ییمهارت افزا یآموزش ۀدور یاثربخشنسبت به محتوا نتایج نشان داد میزان 
دست آمده ها مثبت بود. بر اساس نتایج بهورهنسبت به محتوا، همه د شرکت کنندگان

، حقوق و دستمزد یحسابدارهای در دوره زاتیتجهنسبت به واکنش شرکت کنندگان 
 های اولیهکمک و دوره های فصلی و اظهارنامه مالیاتی عملکردتهیه گزارش، فتوشاپ
مهارت  یآموزش یهادورهدر سایر  زاتیواکنش شرکت کنندگان نسبت به تجهمنفی و 

 ی(، محمود2699و همکاران ) یاسالمیی مثبت است. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش افزا
(، قزل 7223و همکاران ) ی(، در2691) یجالل آباد ی(، لطف2691حکمت و همکاران )

 همسو است. (7227) و همکاران یچداگیقر ری(، نص7225و همکاران ) اغیآ
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گونگی احساس شرکت کنندگان را در واکنش چتوان گفت در تبیین این سؤال می 
ها به دنبال دریافت نظرات کند، این پیمایشگیری می( اندازهبرنامه آموزش )رضایت مورد

شرکت کنندگان نسبت به آموزش، برنامه درسی تکالیف درسی، مواد و تجهیزات 
در . های آموزشی و غیره هستندآموزش، کالس یا وسایل، ارزش و عمق محتوای دوره

 حدودی نیازهای شرکت رسد؛ تابه نظر می خش واکنش شرکت کنندگان نسبت به استاد،ب
زیرا  تواند ناشی از زمان فشرده و ناکافی کارگاه باشد؛می کنندگان رفع نشده باشد که

است که در زمان فشرده، بیان  تمام مطالب عملی نخواهد  نقدر گسترده و وسیعامطالب 
ترین های آموزشی از مهمدورهندگان نسبت به محتوا بود. در بخش واکنش شرکت کن

ای است. اما مطمئنا هر دوره آموزشی کیفیت و خروجی های موفقیت در هر حوزهاهرم
بایست براساس نیاز محیط کاری های برگزار شده میمناسب ارائه نخواهد داد، محتوا دوره

ه کافی در این دو مهم بایست از علم و تجربریزی گردند و مدرس دوره میبرنامه
های آموزشی بعدی شده و های مناسب باعث انجام دورهواکنش .برخوردار باشد

نظر مدیران درباره  با وجودکند و ها میدیگر را تشویق به شرکت در این دورهدانشجویان 
تواند در این استمرار تأثیر داشته استمرار یک دوره آموزش، نتایج ارزشیابی واکنش نیز می

های برخی دورهکنندگان از  رسد که نارضایتی شرکتی حاضر به نظرمی در مطالعه .باشد
 استقبال زیاد شرکت با وجودباشد و  تواند؛ ناشی از شرایط برگزاری کارگاهمیآموزشی 

مختلف و متناسب  های آشنایی کافی با موضوع کارگاه، وجود تخصص کنندگان، عدم
طور  به. اما کارگروهی، کیفیت این آیتم را پایین آورده است نبودن سالن برگزاری با انجام

داری امحتوای کارگاه، به طور معن ارزشیابی هایکلی، رضایت فراگیران در تمامی آیتم
 . بود مطلوب

های آموزش مهارت افزایی در سؤال دوم پژوهش به بررسی میزان یادگیری دوره
ای برای بررسی ج آزمون تی تک نمونهائی تهران پرداخت. نتایطبدانشگاه عالمه طبا

ارائه شده است.  شرکت کنندگان یریادگی زانیبر م ییمهارت افزا یآموزش ۀدور یاثربخش
دست آمده و با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات مشاهده شده از بر اساس نتایج به

های دوره در تمامیشرکت کنندگان ی ریادگی زانیم(، 6ی )مقدار متوسط نظر نیانگیم
و همکاران  یپژوهش حاضر با پژوهش اسالم جینتایی مثبت است. مهارت افزا یآموزش

و  ی(، در2691) یجالل آباد ی(، لطف2691حکمت و همکاران ) ی(، محمود2699)
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( 7227و همکاران  ) یچداگیقر ری(، نص7225و همکاران  ) اغی(، قزل آ7223همکاران  )
 همسو است. 

ها، یادگیری عبارت از تعیین میزان فراگیری مهارت توان گفتمی در تبیین این سؤال
تکنیک ها و حقایقی است که در دوره آموزشی، به شرکت کنندگان آموخته و برای آنان 

های های پیشین، ضمن و بعد از شرکت در دورهتوان از راه آموزشروشن شده است و می
های آموزش عمومی و سو محتوای دورهاز آنجایی که از یک . آموزشی، به آنها پی برد

تخصصی برگزار شده جذاب و جدید و در راستای شغل سازمانی فراگیران بوده و از سوی 
اند، به های متنوع تدریس در طول کالس استفاده نمودهها از روشدیگر مدرسین این دوره

اند و این ن دادهها از خود عالقه نشاتبع آن فراگیران نسبت به یادگیری مطالب این دوره
رسد؛ به نظر می اند.های خود مؤثر دانستهها را در افزایش دانش، نگرش و مهارتدوره

کارگاه  حاضر، موجب افزایش یادگیری بعد از برگزاری یهعواملی که در مطالع یکی از
ها گونه کارگاه یادگیری، نیاز آنان به برگزاری این ی گروه هدف برای شده است؛ انگیزه

گروه هدف بوده است. از نقاط  آموزشی تناسب محتوای آموزشی کارگاه با نیازهای و
، مورد نظر ینهزم توان به هماندیشی و تبادل تجربه درپژوهش، می قوت کارگاه مورد

آموزشی  ی مباحث تئوری و عملی، کار کارگاهی در دوره کنندگان در مشارکت شرکت
 .ه کردو کاربردی بودن مطالب ارائه شده اشار

های آموزش مهارت افزایی سؤال سوم پژوهش به بررسی میزان تغییرات رفتاری دوره
ای برای بررسی پردازد. نتایج آزمون تی تک نمونهدر دانشگاه عالمه طباطائی تهران می

ارائه شده  شرکت کنندگان یرفتار راتییبر تغ ییمهارت افزا یآموزش ۀدور یاثربخش
دست آمده و با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات مشاهده شده از است. بر اساس نتایج به

های در تمامی دورهشرکت کنندگان  یرفتار راتییتغ(، 6ی )مقدار متوسط نظر نیانگیم
و همکاران  یپژوهش حاضر با پژوهش اسالم جینتا یی مثبت است.مهارت افزا یآموزش

و  ی(، در2691) یل آبادجال ی(، لطف2691حکمت و همکاران ) ی(، محمود2699)
( 7227و همکاران  ) یچداگیقر ری(، نص7225و همکاران  ) اغی(، قزل آ7223همکاران  )
  همسو است.

منظور از رفتارچگونگی و میزان تغییراتی است که در توان گفت در تبیین این سؤال می
توان یرفتار شرکت کنندگان در اثر شرکت در دوره آموزشی حاصل می شود و آن را م
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دهد که آموزش بر تحقیقات نشان می .با ادامه ارزیابی در محیط واقعی کار روشن ساخت
، 7(، عملکرد و رفتار، خالقیت و نوآوری آنان )باردی7221، 2نگرش )سهاندیس و بوریس

گذارد. در این میان ( تأثیر می2997، 6فراگیران )فیتزگرال (، بهره وری و رفتار 7225
رود زیرا که های سازمانی به شمار میترین آموزشافزایی یکی از مهم های مهارتدوره

تواند به افراد نیازهای شغلی و شرایط محیطی دائم در حال تغییر است و این آموزش می
برای سازگاری با تغییرات محیطی کمک کند در واقع هدف اصلی آموزش هماهنگ 

سازمان است تا از طریق کسب مداوم دانش، کردن نیازها و عالیق افراد با نیازها و اهداف 
های مطلوب، بهبود رفتارد و عملکرد افراد در محیط کار فراهم سازد ها و نگرشمهارت

های آموزش عملی مستلزم وجود فراگیران کمتر بوده و دوره (.7227، 0)اورنگی و قلتاش
لزم زمان بیشتر و های عملی مستهای نظری برای فراگیران بیشتر مناسب است. دورهدوره
ها تا های نظری مستلزم زمان کمتری هستند. عالوه بر این،هدف ها و محتوای دورهدوره

سازد. وجود اهداف و محتوای گوناگون در های آموزشی را مشخص میحد زیادی روش
سازد و در نهایت مسلم های متعدد را مطرح میهای آموزشی، لزوم توجه به روشدوره

 .های گوناگون مستلزم هماهنگی با مدرسان مربوطه استده از روشاست که استفا
یادگیری و مهارت افزایی از ابزارهای اساسی بشر برای پیشبرد امور زندگی و دمیدن 

مثابه یک برای آموزش، به یگذارهیروح پویایی به پیکره جامعه بوده است. امروزه سرما
فرآیند توسعه اقتصادی اجتماعی جوامع دارد تا  در یامالحظه، نقش قابلکنندهنییراهبرد تع

توسعه جوامع، ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه  یاجایی که تغییر و تحول در شاخصه
ور و کارا خواهد شد که به سرمایه ، منابع انسانی زمانی بهرهگریدانیب. بهکندیانسانی پیدا م

انباشت مهارت و تخصص نیست. جز انسانی تبدیل شود و سرمایه انسانی، چیزی به
حجم دانش فنی نیروی انسانی و نوآوری، خالقیت، ابتکار و اختراع و ... نیز  یطورکلبه

و به همین جهت امروزه بهای اقتصادی آموزش  روندیشمار مهنوعی محصوالت آموزشی ب
 یگذارهیسرما ینوعشده و بهصنعتی از ردیف هزینه خارج افتهیدر کشورهای توسعه

 آموزش ترویج و ترقی برای اندملزم ها(. دانشگاه2693حجازی و مهریان،است ) شدهلیتبد

                                      
1. Sahinidis&Bouris 

2. Birdi 

3. Fitgezal 

4. Orangi & Gholtash 
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 نا امن هایمحیط برابر در چگونه بداند که دارد نیاز نسل جوان چون بیندیشند، کارآفرینی
 هایارزش و کند عمل پذیرانعطاف طورکار به بازار در متغیر مقررات و قوانین و پیچیده و

(. 2697، طباطبائی حکیمبگیرد ) یاد را متنوع هایصالحیت و خالقیت نوآوری، لمث جدید
آموزی در های مهارتدر این پژوهش بررسی مدل پاتریک در راستای اثربخشی دوره

دانشگاه عالمه طباطبائی )ره( نیز به بررسی و تحلیل عمیق این مدل اثربخش پرداخته و سعی 
آموزی در دانشگاه عالمه طباطبائی )ره( ای مهارتهشد تا با بررسی اثربخشی دوره

کارگیری این الگو باشد. دانشگاه عالمه طباطبائی )ره( های سازنده در بهساز تصمیمزمینه
کارگیری این الگو است و نتایج عنوان ستون اصلی علم و دانش کشور ناگزیر به بهنیز به

برای بیان و  تواند راهگشای مناسبییعنوان نخستین پژوهش در این زمینه ماین طرح، به
توان اینگونه بیان کرد که باید حل این مسئله باشد. در این زمینه با توجه به نتایج پژوهش می

های به روز نیازسنجی آموزشی و بر اساس یک آینده پژوهشی به تفکیک بر اساس مدل
های آموزشی در نظر های آموزشی پرداخت تا دورهها به طراحی و بازطراحی دورهرشته

گرفته مبتنی بر رفع نیازهای حال و آینده دانشجویان باشد. بر اساس نتایج حاصل از 
ها از نظر میزان اثربخشی دارای میانگین پایینی بودند که باید با پژوهش، برخی از دوره

شود ها پرداخته شود. پیشنهاد میهای علمی به آسیب شناسی این دورهاستفاده از روش
ها از نظر محتوایی به طور دائم به روزرسانی شوند تا این میزان رضایت و اثربخشی از ورهد

های شود که به آسیب شناسی دورهها حفظ شود. به سایر پژوهشگران پیشنهاد میدوره
برگزار شده در مرکز آموزش دانشگاه عالمه طباطبائی تهران و به بررسی کیفی اثربخشی 

 پرداخته شود.  های برگزار شدهدوره

 منابع 
تأثیر  ی(. بررس2699حسن. )ی، غالم ؛عباس، مکارم؛ مسعودی، نیحس؛ ندا ی،اسالم

و  یتمندیمشهد بر رضا یدانشگاه علوم پزشک یهیئت علم یاعضا یتوانمندساز یهادوره
 ،مشهد ی. مجله دانشکده دندانپزشکیابیو ارزش سیتدر یمهارتها نهیدانش آنان در زم

00(2)، 26-6. 
 رابطه در یتوانمندساز نقش(. 2691. )فاطمه ،آباد خاتون یلطف ،ارسالن ،راد یرجیا

 .2-77، (2)9 ی،انسان علوم در تیخالق و ابتکار. کارکنان تیخالق و نوآورانه رفتار نیب
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آموزش ضمن  یهادوره یاثربخش یابی(. ارز2699ناصر. )ی، دیحم ؛میمر ی،طاهرخان
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