
 

 

 

 

 

 

 

 

 های نظرسنجيگزارش تحلیلي فرم

ها در مسائل متغیر انتخابهای آموزشي روش كارگاه» 

 «رگرسیوني با بعد باال
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 در خانه ریاضیات اصفهان برگزار گردید. " ها در مسائل رگرسیوني با بعد باالهای انتخاب متغیرروش "آموزشي كارگاهبرگزاری 

 كنندگان: شركت تعداد 

 .كردند شركت نفر 54" ها در مسائل رگرسیوني با بعد باالهای انتخاب متغیرروش " آموزشي كارگاه در
 مخاطبین: تحصیالت 

 مدرك دارای نفر 9 وارشد  كارشناسي مدرك دارای نفر 03، كارشناسي تحصیلي مدرك دارای كنندگان شركت از نفر 6
 .بودند دكتری

آمار  رشته در نفر 2،آمارریاضي رشته در افراد این از نفر 4 آمارزیستي، در نفر 63 ،آمار رشته در افراد این از نفر 66 تحصیالت

 0مدیریت،  با مرتبط هایرشته در نفر 5 ،آمار اقتصادی و اجتماعي رشته در نفر 6 ،هاآمار و كاربرد رشته در نفر 6كاربردی، 

و  اقتصاد با مرتبط ایهنفر در رشته 6، های مرتبط با مهندسي برقرشته درنفر  6مهندسي صنایع،  با مرتبط ایهنفر در رشته

 .است بوده و ژنتیک با مرتبط ایهنفر در رشته 6
 كارگاه: اساتید 

 (دانشگاه مک گیل كانادا)آقای دكتر عباس خلیلي
 (دانشگاه صنعتي اصفهان)علیمرادیآقایان دكتر سروش  همکاری با
 .نمودند ارائه را كارگاه مطالب (دانشگاه اصفهان)دكتر ایرج كاظمي و

 كارگاه: مدت طول 

 6/4/6095الي پنجشنبه  03/5/6095شنبه سه         

 بین شركت كنندگان طرح نظرسنجي، " ها در مسائل رگرسیوني با بعد باالهای انتخاب متغیرروش "آموزشي كارگاهبه منظور اطالع از وضعیت  

 سنجي پس از  پردازش و تحلیل در قالب گزارش زیر ارائه میگردد.نتایج حاصل از این نظر اجرا گردید و

 مراحل انجام طرح نظر سنجي 

 مرحله اول :تهیه فرم نظرسنجي -6

 طراحي شده شامل دوفرم نظرسنجي مربوطه طراحي گردید. فرم نظرسنجي ابتدا های مورد نیاز، به منظور انجام طرح نظرسنجي پس از بررسي

 .قسمت مشخصات فردی و سواالت اصلي مي باشد

مورد سوال قرار گرفته است. رشته تحصیليو  آیتم شامل جنس 2درقسمت مشخصات فردی   

، شده ارائه مطالب بودن روز به، بودن كاربردی میزان، برگزاری جهت رساني اطالع نحوه بررسيسوال مختلف به  66در قسمت سواالت اصلي 

 محل در آموزشي امکانات، اطالعاتي نیازهای با شده ارائه مطالب ارتباط میزان، برگزاری از رضایتمندی میزانین، مدرس تسلط میزان

مطرح گردیده  سه روزههزینه كارگاه ، برگزاری مکان، برگزاری ، زمانمطالب حجم به نسبت دوره مدت، (فضا و ،پروژكتور،نور رایانه)برگزاری

 .ارائه مي شود در پیوستاست . یک نمونه از پرسشنامه 

 

 مرحله دوم توزیع فرم نظرسنجي -2

 اجرا گردید عدد فرم نظرسنجي در بین شركت كنندگان 54با توزیع  طرح نظرسنجي

 مرحله سوم بررسي و جمع بندی و تحلیل نتایج -0

 نتایج بدست آمده ارائه مي شود.مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت كه  نظرسنجيفرم  ،اولیهوری و بررسي آ پس از جمع

 

 



پایایي پرسشنامه :قسمت اول  

 

 این در. كرد استفاده توان مي دروني همبستگي بر تاكید با آزمون یا پرسشنامه یک پایایي تعیین برای را كرونباخ آلفای ضریب از استفاده روش

 .روند مي كار به آزمون پایایي ضریب سنجش برای پرسشنامه های قسمت یا اجزا روش

 0.7 تا 0.5 بین اگر و خوب پایایي باشد 0.7 از بیشتر مقدارآلفا اگر . دارد پرسشنامه بیشتر پایایي از نشان باشد نزدیکتر یک به آلفا مقدار چه هر

 كرونباخ برای این پرسشنامه مقدار. در این تحقیق میزان آلفای است الزم پایایي فاقد پرسشنامه باشد 0.5 از كمتر اگر و متوسط پایایي باشد

( پایایي پرسشنامه مورد تایید قرار 387در رنج مطلوبي قرار دارند )بزرگتر از با توجه به این كه مقدار آلفای كرونباخ  بدست آمده است. 387.9

 .گیردمي

 

سنجي مشخصات فردی شركت كنندگان در نظر :دومقسمت   

 

 توزیع جنسي افراد شركت كننده 

 .انددرصد مرد بوده 23زن و  كنندگانشركت درصد از  3.حسب اطالعات بدست آمده حدود 

 

 

 

 

 افراد شركت كننده رشته تحصیلي 

درصد از  66رشته آمارزیستي،  شركت كنندگاندرصد از  22رشته آمار،  شركت كنندگاندرصد از  06حسب اطالعات بدست آمده حدود 

درصد  2ها، رشته آمار و كاربرد شركت كنندگاندرصد از  2رشته آمار كاربردی،  شركت كنندگاندرصد از  4 رشته آمارریاضي، شركت كنندگان

 شركت كنندگاندرصد از  7 مدیریت، های مرتبط با در رشته شركت كنندگاندرصد از  9رشته آمار اقتصادی و اجتماعي،  شركت كنندگاناز 

در  شركت كنندگاندرصد از  2سي برق، مهندهای مرتبط با در رشتهشركت كنندگان درصد از  2با مهندسي صنایع،  های مرتبطدر رشته

 .اندبودهژنتیک های مرتبط با در رشته شركت كنندگاندرصد از  2اقتصاد و های مرتبط با رشته
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 رساني جهت برگزاری كارگاه نحوه اطالع 

نحوه  كه است این شودمي حاصلای كه نتیجه كنندگان شركت دید از، نحوه اطالع رسانياز لحاظ  ،براساس نتایج حاصل از فرم نظرسنجي

 اند. اندو درصد قابل توجهي از افراد شركت كننده در كارگاه این نحوه اطالع رساني را در سطح عالي دیدهاطالع رساني را خوب ارزیابي كرده
 

 ضعیف متوسط خوب عالي 

 2 6 .2 9 فراواني

 585 6080 6282 23 درصد
 

 

 

  مختلف كارگاههای تسلط مدرسین در روزمیزان 

 ای كه حاصلنتیجه كنندگان شركت دید از كارگاه،  مختلف هایروز در مدرسین میزان تسلطاز لحاظ  ،براساس نتایج حاصل از فرم نظرسنجي

 های كارگاه بوده است.بیشتر از سایر روز مدرسین میزان تسلط 6/4/6095صبح روز پنجشنبه های كارگاه كه است این شودمي
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عالي خوب متوسط ضعیف

نحوه اطالع  رساني جهت برگزاری كارگاهنمودار 



 

 

 

 

  های مختلف كارگاهدر روز رضایتمندی از برگزاری كارگاهمیزان 

 كه اینتیجه كنندگان شركت دید ازمختلف،  هایروز در كارگاه برگزاری از رضایتمندی میزاناز لحاظ  ،براساس نتایج حاصل از فرم نظرسنجي

 .های كارگاه بوده استاز سایر روز یبیشتر رضایتمندی میزاندارای  6/4/6095های صبح روز پنجشنبه كارگاهاین است كه  شودمي حاصل

 

 

 
 

 )امکانات آموزشي در محل برگزاری)رایانه،پروژكتور، نور و فضا 

 كنندگان شركت دید از، (فضا و نور رایانه،پروژكتور،)برگزاری محل در آموزشي امکاناتاز لحاظ  ،براساس نتایج حاصل از فرم نظرسنجي

كارگاه در سطح خوبي قرار گرفته بوده است و درصد باالیي از افراد آن  برگزاری محل در آموزشي امکاناتاین است  شودمي حاصل كه اینتیجه

 اند.را باال ارزیابي كرده
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نمودار میزان تسلط مدرسین
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كارگاه های صبح روز پنجشنبه  

6095/4/6

میزان رضایتمندی از برگزاری كارگاه  نمودار 



 ضعیف متوسط خوب عالي 

 6 9 69 66 فراواني

 282 23 5282 2486 درصد

 

 

 

 

 مدت دوره نسبت به حجم مطالب 

این  شودمي حاصل كه اینتیجه كنندگان شركت دید از، مطالب حجم به نسبت دوره مدتاز لحاظ  ،نظرسنجيبراساس نتایج حاصل از فرم 

ای از افراد این مدت دوره در سطح خوبي قرار گرفته بوده است اما از آنجایي كه درصد قابل مالحظه مطالب حجم به نسبت دوره مدتاست 

 ای شود.های آتي نسبت به مدت دوره توجه ویژهشود در كارگاهاند، پیشنهاد ميبرگزاری كارگاه نسبت به حجم مطالب را متوسط ارزیابي كرده

 

 ضعیف متوسط خوب عالي 

 2 60 25 6 فراواني

 585 2.89 4080 6080 درصد
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عالي خوب متوسط ضعیف

امکانات آموزشي در محل برگزارینمودار 
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عالي خوب متوسط ضعیف

مدت دوره نسبت به حجم مطالبنمودار 



 زمان برگزاری كارگاه 

زمان برگزاری این است  شودمي حاصل كه اینتیجه كنندگان شركت دید از، از زمان برگزاری كارگاه ،براساس نتایج حاصل از فرم نظرسنجي

های آتي را در شود كارگاهاند، بدین جهت توصیه ميارزیابي كردهراد آن را باال در سطح خوبي قرار گرفته بوده است و درصد باالیي از اف كارگاه

 هایي مشابه با این كارگاه برگزار نمود.زمان

 ضعیف متوسط خوب عالي 

 . 5 26 64 فراواني

 3 89. .478 0080 درصد
 

 

 مکان برگزاری كارگاه 

 مکان است این شودمي حاصل كه اینتیجه كنندگان شركت دید از، مکان برگزاری كارگاهاز لحاظ  ،براساس نتایج حاصل از فرم نظرسنجي

 هایكارگاه شودمي توصیه جهت بدین اند،كرده ارزیابي خوب را آن افراد از باالیي درصد و است بوده گرفته قرار عالي سطح در كارگاه برگزاری

 .نمود برگزار در همین مکان در را آتي

 جواب نداده ضعیف متوسط خوب عالي 

 6 3 5 .6 22 فراواني

 282 3 89. 53 5.89 درصد
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عالي خوب متوسط ضعیف

زمان برگزاری كارگاهنمودار 
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عالي خوب متوسط ضعیف جواب نداده

مکان برگزاری كارگاهنمودار 



 هزینه كارگاه سه روزه 

هزینه كه این است  شودمي حاصل كه اینتیجه كنندگان شركت دید از، هزینه كارگاه سه روزهاز لحاظ  ،براساس نتایج حاصل از فرم نظرسنجي

به اینکه درصد باالیي از افراد این هزینه را بیشتر از سطح كارگاه و امکانات باشد اما با توجه این كارگاه متناسب با سطح كارگاه و امکانات مي

 كننده مانند دانشجویان كاهش داد.هایي مشابه با این كارگاه را برای برخي از افراد شركتشود هزینه كارگاهاند، لذا توصیه ميارزیابي نموده

اناتبیشتر از سطح كارگاه و امک  اناتو امکه متناسب با سطح كارگا  تاز سطح كارگاه و امکاناكمتر    جواب نداده 

 5 2 24 65 فراواني

 89. 585 4486 0686 درصد
 

 

 شودهای آتي ميپیشنهاداتي كه برای كارگاه 

 ها استفاده شود.برای حضور افراد در كارگاهنحوه اطالع رساني را های آتي از همین در كارگاه

های آتي لذا در كارگاه است بوده گرفته قرار خوبي سطح در(فضا و نور رایانه،پروژكتور،) كارگاه برگزاری محل در آموزشي امکانات

 از این امکانات نیز دوباره بهره برد.

 ای شود.توجه ویژه مطالب حجم به نسبت دوره مدتدرمورد های آتي شود در كارگاهپیشنهاد مي

 .نمود برگزار كارگاه این با مشابه هایيزمان در را آتي هایكارگاه شودمي توصیه

 .نمود برگزار مکان همین در در را آتي هایكارگاه شودمي توصیه

باشد اما با توجه به اینکه درصد باالیي از افراد این هزینه را بیشتر از سطح هزینه این كارگاه متناسب با سطح كارگاه و امکانات مي

كننده هایي مشابه با این كارگاه را برای برخي از افراد شركتشود هزینه كارگاهاند، لذا توصیه مينمودهكارگاه و امکانات ارزیابي 

 مانند دانشجویان كاهش داد.

 

 فرم نظرسنجي: سواالت اصلي  سومسمت ق

 مدل بررسي مناسب بودن 
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هزینه كارگاه سه روزهنمودار 



فرم نظرسنجي بر روی متغیر  هایمتغیركه كدام یک از  ن نکته بررسي مناسب بودن مدل استشود، اولیوقتي یک مدل رگرسیون اجرا مي

های زیر تحلیل چندگانه توجه نمود. جدول تحلیل رگرسیونمنظور الزم است به  بدین هزینه كارگاه سه روزه اثر معناداری داشته است

 .دهندرا نشان مي " رگرسیوني با بعد باالها در مسائل های انتخاب متغیرروش " آموزشي كارگاهفرم نظرسنجي رگرسیون چندگانه متغیرهای 

 

 
 مدل رگرسیون چندگانه هآمار هخالص(:6 شماره )جدول

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .641a .411 .208 .493 

 

 

 فرم نظرسنجي تحلیل واریانس متغیرهای (:2 شماره )جدول

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.919 10 .492 2.022 .068b 

Residual 7.056 29 .243   

Total 11.975 39    

a. سوال یازدهم :متغیر وابسته 

 
 نظرسنجي فرم (: ضرایب رگرسیون چندگانة متغیرهای0 شماره جدول)

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.871 .785  6.202 .000 

q2 -.112 .133 -.157 -.845 .405 

q3 -.265 .152 -.303 -1.750 .091 

q4.1 -.024 .089 -.044 -.273 .787 

q4.2 .064 .115 .095 .554 .584 

q4.3 -.402 .293 -.367 -1.371 .181 

q4.4 -.024 .289 -.022 -.083 .934 

q6 .021 .111 .031 .190 .851 

q7 .111 .141 .157 .789 .436 

q8 .052 .166 .063 .316 .754 

q10 -.167 .140 -.202 -1.197 .241 

a. سوال یازدهم :متغیر وابسته 

 

 هزینه كارگاه سه روزهدرصد از پراكندگي مشاهده شده  56كه های تحلیل، ضریب تعیین تحلیل نشان میدهد با توجه به جدول خالصة آماره

دهد. از مينرا نشان  هزینه كارگاه سه روزهشود و به طریقي متغیرهای مستقل رابطة خطي با متغیر وابسته مينمتغیر مستقل توجیه  دهتوسط 

بیني برای پیش دتوانميندهد كه مدل رگرسیون خطي مذكور به خوبي نشان مي درصد 65طرفي مقدار همبستگي متغیرها كه برابر است با 

شود كه بین متغیر وابسته شود و نتیجه گرفته ميمينفرض صفر رد  28322برابر است با  Fآماره  (2ه جدول شمار)فاده نمود. با توجه به است

 مطالب ارتباط میزانین، مدرس تسلط میزان، شده ارائه مطالب بودن روز به، بودن كاربردی میزان( و متغیرهای مستقل )هزینه كارگاه سه روزه)



 مکان،  مطالب حجم به نسبت دوره مدت، (فضا و ،پروژكتور،نور رایانه)برگزاری محل در آموزشي امکانات، اطالعاتي نیازهای با شده ارائه

 .داردن( رابطه وجود برگزاری

 

است كه نظر شركت كنندگان در مورد هزینه های كارگاه با هیچ یک از متغیرهای مورد  تنها نکته ارزشمند در مورد نتیجه این مدل این 

اطالعاتي،  نیازهای با شده ارائه مطالب ارتباط مدرسین، میزان تسلط شده، میزان ارائه مطالب بودن روز بودن، به كاربردی میزانانتظار )

در ارتباط نیست. به نظر مي  (برگزاری مکان،  مطالب حجم به نسبت دوره مدت، (فضا و ،پروژكتور،نور رایانه)برگزاری محل در آموزشي امکانات

رسد كه نظر دانشجویان در مورد هزینه كارگاه صرفا به موضوعاتي غیر )شاید مسائلي همچون وضعیت مالي دانشجویان( در ارتباط باشد، تا 

 تناسب آن با كیفیت كارگاه. 

 

 مدلهای بررسي ارتباط بین متغیر 

 :قرارند این از گردید، محاسبه تحقیق متغیرهای میان كه پیرسون همبستگي ضریب شاخص آماری مقادیر اساس بر تحقیق، این نتایج

 

 

 دارد مستقیم شده ارتباط ارائه مطالب بودن روز به با كارگاه بودن كاربردی میزان. 

 متغیر دو این میان  (،5 شماره )جدولشده  ارائه مطالب بودن روز به متغیر و كارگاه بودن كاربردی میزان متغیر بین همبستگي ضریب به نظر

 شود.بنابراین ارتباط فوق رد مي .داردن وجود ارتباط
 

 شده ارائه مطالب بودن روز بهو  كارگاه بودن كاربردی میزان(: 5 شماره )جدول

شده ارائه مطالب بودن روز به كارگاه بودن كاربردی میزان     

. 185∗∗ 1 Pearson Correlation كارگاه بودن كاربردی میزان 

.223  Sig. (2-tailed)  

45 45 N  

1 . 185∗∗ Pearson Correlation شده ارائه مطالب بودن روز به 

 .223 Sig. (2-tailed)  

45 45 N  
              ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed) 

 

 دارد مستقیم ها ارتباطكارگاه برگزاری از رضایتمندی میزان با كارگاه بودن كاربردی میزان. 

 دو این میان (،4 شماره )جدولها كارگاه برگزاری از رضایتمندی میزانو متغیر  كارگاه بودن كاربردی میزان متغیر بین همبستگي ضریب به نظر

بیشتر برگزاری  از رضایتمندی میزان، كارگاه  بودن كاربردی میزان ارتقای با دیگر، عبارت به .است مستقیم رابطه این ،دارد وجود ارتباط متغیر

 .گردد مي تأییدارتباط فوق  بنابراین،. شودمي

 

 برگزاری از رضایتمندی میزانو  كارگاه بودن كاربردی میزان(: 4 شماره )جدول

برگزاری از رضایتمندی میزان كارگاه بودن كاربردی میزان     

. 546∗∗ 1 Pearson Correlation كارگاه بودن كاربردی میزان 

.004  Sig. (2-tailed)  

26 45 N  



1 . 546∗∗ Pearson Correlation برگزاری از رضایتمندی میزان 

 .004 Sig. (2-tailed)  

26 26 N  
             ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed) 

 

 

 

 های مختلف ارتباط مستقیم دارد.كارگاه با میزان رضایتمندی از برگزاری كارگاه در روز بودن كاربردی 

 )جدول مختلف هایروز در كارگاه برگزاری از رضایتمندی میزانو متغیر  كارگاه بودن كاربردی میزان متغیر بین همبستگي ضریب به نظر

و  06/5/6095، روز چهارشنبه 03/5/6095شنبه عصر روز سه ،03/5/6095شنبه روز سه صبحهای كارگاه درر متغی دو این میان (،6 شماره

ترتیب به، كارگاه بودن كاربردی میزان ارتقای با دیگر، عبارت به است. مستقیم رابطه دارد، این وجود ارتباط 6/4/6095صبح روز پنجشنبه 

شنبه روز سه ، صبح6/4/6095صبح روز پنجشنبه ، 03/5/6095شنبه عصر روز سهدر روزهای ها كارگاه برگزاری از رضایتمندی میزان

 .گردد مي ارتباط فوق تأیید شود. بنابراین،بیشتر مي 06/5/6095روز چهارشنبه و  03/5/6095

 
 

 مختلف هایروز در كارگاه برگزاری از رضایتمندی و میزان كارگاه بودن كاربردی (: میزان6 شماره )جدول

كارگاه بودن كاربردی میزان    

. 428∗∗ Pearson Correlation 03/5/6095 شنبهسه روز صبح هایكارگاه  

.004 Sig. (2-tailed)  

44 N  

. 334∗∗ Pearson Correlation 03/5/6095شنبه های عصر روز سهكارگاه  

.025 Sig. (2-tailed)  

45 N  

. 463∗∗ Pearson Correlation 06/5/6095های روز چهارشنبه كارگاه  

.001 Sig. (2-tailed)  

45 N  

. 397∗∗ Pearson Correlation 6/4/6095های صبح روز پنجشنبه كارگاه  

.007 Sig. (2-tailed)  

45 N  
              ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed) 

 

  دارد مستقیم ارتباطشده با میزان رضایتمندی از برگزاری كارگاه  ارائهمطالب به روز بودن. 

 این میان ،(7 شماره جدول) هاكارگاه برگزاری از رضایتمندی میزان متغیر و شده ارائهبه روز بودن مطالب  متغیر بین همبستگي ضریب به نظر

 برگزاری از رضایتمندی میزان ،شده ارائه به روز بودن مطالب ارتقای با دیگر، عبارت به. است مستقیم رابطه این دارد، وجود ارتباط متغیر دو

 .گردد مي تأیید فوق ارتباط بنابراین،. شودمي بیشتر

 
 

 شده ارائه مطالب بودن روز بهو  كارگاه بودن كاربردی میزان(: 7 شماره )جدول

شده ارائه مطالب بودن روز به برگزاری از رضایتمندی میزان     

. 674∗∗ 1 Pearson Correlation برگزاری از رضایتمندی میزان 

.000  Sig. (2-tailed)  

26 26 N  



1 . 674∗∗ Pearson Correlation شده ارائه مطالب بودن روز به 

 .000 Sig. (2-tailed)  

45 26 N  
              ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed) 

 

  های مختلف ارتباط مستقیم دارد.با میزان رضایتمندی از برگزاری كارگاه در روز شده ارائه مطالببه روز بودن 

 مختلف هایروز در كارگاه برگزاری از رضایتمندی میزانو متغیر  شده ارائهمطالب  بودن روز به میزان متغیر بین همبستگي ضریب به نظر

و صبح روز پنجشنبه  06/5/6095، روز چهارشنبه 03/5/6095شنبه روز سه صبحهای كارگاه درر متغی دو این میان (،. شماره )جدول

 میزانترتیب به، شده ارائهمطالب  بودن روز به میزان ارتقای با دیگر، عبارت به است. مستقیم رابطه دارد، این وجود ارتباط 6/4/6095

 06/5/6095روز چهارشنبه و  6/4/6095صبح روز پنجشنبه ، 03/5/6095شنبه روز سه صبحدر روزهای ها كارگاه برگزاری از رضایتمندی

 .گردد مي ارتباط فوق تأییدبر این اساس  شود. بنابراین،بیشتر مي

 
 

 مختلف هایروز در كارگاه برگزاری از رضایتمندی و میزان شده ارائه مطالب بودن روز به (: میزان. شماره )جدول

شده مطالب ارائه بودن روز به میزان    

. 312∗∗ Pearson Correlation 03/5/6095 شنبهسه روز صبح هایكارگاه  

.039 Sig. (2-tailed)  

45 N  

. 181∗∗ Pearson Correlation 03/5/6095شنبه های عصر روز سهكارگاه  

.233 Sig. (2-tailed)  

45 N  

. 530∗∗ Pearson Correlation 06/5/6095چهارشنبه های روز كارگاه  

.000 Sig. (2-tailed)  

45 N  

. 336∗∗ Pearson Correlation 6/4/6095های صبح روز پنجشنبه كارگاه  

.024 Sig. (2-tailed)  

45 N  
              ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed) 

 

 

 دارد مستقیم ارتباط 03/4/4034شنبه های صبح روز سهكارگاه برگزاری از رضایتمندی میزانمدرسین با  تسلط میزان.     

 03/5/6095شنبه های صبح روز سهدر كارگاه برگزاری از رضایتمندی میزان متغیر ومدرسین  تسلط میزان متغیر بین همبستگي ضریب به نظر

 میزان، نمدرسی تسلط میزان ارتقای با دیگر، عبارت به. است مستقیم رابطه این ،دارد وجود ارتباط متغیر دو این میان (،9 شماره )جدول

 .گردد مي تأییدارتباط فوق  بنابراین،. شودبیشتر مي 03/5/6095شنبه های صبح روز سهبرگزاری در كارگاه از رضایتمندی

 

 03/5/6095شنبه صبح روز سههای در كارگاه رضایتمندی میزانو مدرسین  تسلط میزان(: ضریب همبستگي 9 شماره )جدول

رضایتمندی میزان مدرسین تسلط میزان     

. 713∗∗ 1 Pearson Correlation مدرسین تسلط میزان 

.000  Sig. (2-tailed)  

44 44 N  



1 . 713∗∗ Pearson Correlation رضایتمندی میزان 

 .000 Sig. (2-tailed)  

44 44 N  
              ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed)      

 

 
 

 دارد مستقیم ارتباط 03/4/4034شنبه های عصر روز سهكارگاه برگزاری از رضایتمندی میزانمدرسین با  تسلط میزان.                                                                

 03/5/6095شنبه روز سه عصرهای برگزاری در كارگاه از رضایتمندی میزان متغیر ومدرسین  تسلط میزان متغیر بین همبستگي ضریب به نظر

 میزان، نمدرسی تسلط میزان ارتقای با دیگر، عبارت به. است مستقیم رابطه این ،دارد وجود ارتباط متغیر دو این میان (،63 شماره )جدول

 .گردد مي تأییدارتباط فوق  ،بنابراین. شودبیشتر مي 03/5/6095شنبه روز سه عصرهای برگزاری در كارگاه از رضایتمندی

 
 

 03/5/6095شنبه های عصر روز سهكارگاهدر  رضایتمندی میزانو مدرسین  تسلط میزان(: ضریب همبستگي 63 شماره )جدول

رضایتمندی میزان مدرسین تسلط میزان     

. 648∗∗ 1 Pearson Correlation مدرسین تسلط میزان 

.000  Sig. (2-tailed)  

44 44 N  

1 . 648∗∗ Pearson Correlation رضایتمندی میزان 

 .000 Sig. (2-tailed)  

44 44 N  
              ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed)   
 

 

 

 دارد مستقیم ارتباط 04/4/4034های روز چهارشنبه كارگاه برگزاری از رضایتمندی میزانمدرسین با  تسلط میزان.                                                                

 06/5/6095های روز چهارشنبه كارگاهبرگزاری در  از رضایتمندی میزان متغیر ومدرسین  تسلط میزان متغیر بین همبستگي ضریب به نظر

 میزان، نمدرسی تسلط میزان ارتقای با دیگر، عبارت به. است مستقیم رابطه این ،دارد وجود ارتباط متغیر دو این میان (،66 شماره )جدول

 .گردد مي تأییدارتباط فوق  ،بنابراین. شودبیشتر مي 06/5/6095های روز چهارشنبه برگزاری در كارگاه از رضایتمندی

 

 06/5/6095های روز چهارشنبه كارگاهدر  رضایتمندی میزانو مدرسین  تسلط میزان(: ضریب همبستگي 66 شماره )جدول

رضایتمندی میزان مدرسین تسلط میزان     

. 573∗∗ 1 Pearson Correlation مدرسین تسلط میزان 

.000  Sig. (2-tailed)  

45 45 N  

1 . 573∗∗ Pearson Correlation رضایتمندی میزان 

 .000 Sig. (2-tailed)  

45 45 N  
              ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed)      

 

 



 دارد مستقیم ارتباط 4/5/4034های صبح روز پنجشنبه كارگاه برگزاری از رضایتمندی میزانمدرسین با  تسلط میزان.                                                                                                                       

 6/4/6095های صبح روز پنجشنبه كارگاهبرگزاری در  از رضایتمندی میزان متغیر ومدرسین  تسلط میزان متغیر بین همبستگي ضریب به نظر

 میزان، نمدرسی تسلط میزان ارتقای با دیگر، عبارت به. است مستقیم رابطه این ،دارد وجود ارتباط متغیر دو این میان (،62 شماره )جدول

 .گردد مي تأییدارتباط فوق  ،بنابراین. شودبیشتر مي 6/4/6095های صبح روز پنجشنبه برگزاری در كارگاه از رضایتمندی
 

 6/4/6095های صبح روز پنجشنبه كارگاهدر  رضایتمندی میزانو مدرسین  تسلط میزان(: ضریب همبستگي 62 شماره )جدول

رضایتمندی میزان مدرسین تسلط میزان     

. 717∗∗ 1 Pearson Correlation مدرسین تسلط میزان 

.000  Sig. (2-tailed)  

45 45 N  

1 . 717∗∗ Pearson Correlation رضایتمندی میزان 

 .000 Sig. (2-tailed)  

45 45 N  
              ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed)     

 

 دارد مستقیم ارتباط كارگاه این برگزاری از رضایتمندیبا میزان  اطالعاتي نیازهای با شده ارائه مطالب ارتباط میزان. 

 كارگاه این برگزاری از رضایتمندی میزان متغیر و اطالعاتي نیازهای با شده ارائه مطالب ارتباط میزان متغیر بین همبستگي ضریب به نظر

 با شده ارائه مطالب ارتباط میزان ارتقای با دیگر، عبارت به. است مستقیم رابطه این ،دارد وجود ارتباط متغیر دو این میان (،60 شماره )جدول

 .گردد مي تأییدارتباط فوق  بنابراین،. شودبیشتر ميكارگاه  این برگزاری از رضایتمندی میزان، اطالعاتي نیازهای

 

 
 

 كارگاه این برگزاری از رضایتمندیو  اطالعاتي نیازهای با شده ارائه مطالب ارتباط میزان(: ضریب همبستگي 60 شماره )جدول

رضایتمندی میزان   شده ارائه مطالب ارتباط میزان 

اطالعاتي نیازهای با  

  

. 508∗∗ 1 Pearson Correlation شده ارائه مطالب ارتباط میزان  

 اطالعاتي نیازهای با

.008  Sig. (2-tailed)  

26 45 N  

1 . 508∗∗ Pearson Correlation رضایتمندی میزان 

 .008 Sig. (2-tailed)  

26 26 N  
              ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed)      
 

 

 

 دارد مستقیم ارتباطامکانات آموزشي در محل برگزاری كارگاه با  كارگاه این برگزاری از رضایتمندی میزان. 

 شماره )جدول كارگاه برگزاری محل در آموزشي امکانات متغیر و كارگاه این برگزاری از رضایتمندی میزان متغیر بین همبستگي ضریب به نظر

 .گردد مين تأییدارتباط فوق  بنابراین،و  داردن وجود ارتباط متغیر دو این میان (،65

 

 
 
 



 كارگاه برگزاری آموزشي امکاناتو  رضایتمندی میزان(: ضریب همبستگي 65 شماره )جدول

آموزشي امکانات رضایتمندی میزان     

. 221∗∗ 1 Pearson Correlation رضایتمندی میزان  

.278  Sig. (2-tailed)  

26 26 N  

1 . 221∗∗ Pearson Correlation آموزشي امکانات 

 .278 Sig. (2-tailed)  

45 26 N  
              ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed)      
 

 

 دارد مستقیم ارتباطزمان برگزاری كارگاه با  كارگاه این برگزاری از رضایتمندی میزان. 

 دو این میان (،64 شماره )جدول كارگاه برگزاری زمان متغیر و كارگاه این برگزاری از رضایتمندی میزان متغیر بین همبستگي ضریب به نظر

. شودبیشتر ميكارگاه  این برگزاری از رضایتمندی میزان، زمان ارتقای با دیگر، عبارت به. است مستقیم رابطه این ،دارد وجود ارتباط متغیر

 .گردد مي تأییدارتباط فوق  بنابراین،

 
 

 كارگاه برگزاری زمانو  رضایتمندی میزان(: ضریب همبستگي 64 شماره )جدول

برگزاری زمان رضایتمندی میزان     

. 518∗∗ 1 Pearson Correlation رضایتمندی میزان  

.007  Sig. (2-tailed)  

26 26 N  

1 . 518∗∗ Pearson Correlation برگزاری زمان 

 .008 Sig. (2-tailed)  

45 26 N  
              ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed)      

 

 

 دارد مستقیم ارتباطمکان برگزاری كارگاه با  كارگاه این برگزاری از رضایتمندی میزان. 

 دو این میان (،66 شماره )جدول كارگاه برگزاری مکان متغیر و كارگاه این برگزاری از رضایتمندی میزان متغیر بین همبستگي ضریب به نظر

 .گردد مين تأییدارتباط فوق  بنابراین،و  داردن وجود ارتباط متغیر

 
 

 كارگاه برگزاری مکانو  رضایتمندی میزان(: ضریب همبستگي 66 شماره )جدول

برگزاری مکان رضایتمندی میزان     

. 104∗∗ 1 Pearson Correlation رضایتمندی میزان  

.613  Sig. (2-tailed)  

26 26 N  

1 . 104∗∗ Pearson Correlation برگزاری مکان 

 .613 Sig. (2-tailed)  

44 26 N  
              ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed)      

 

 



 دارد معکوس ارتباطهزینه كارگاه سه روزه با  كارگاه این برگزاری از رضایتمندی میزان. 

 دو این میان (،67 شماره )جدول روزه سه كارگاه هزینه متغیر و كارگاه این برگزاری از رضایتمندی میزان متغیر بین همبستگي ضریب به نظر

كارگاه  این برگزاری از رضایتمندی میزان، روزه سه كارگاه هزینه ارتقای با دیگر، عبارت به. است معکوس رابطه این ،دارد وجود ارتباط متغیر

 .گردد مي تأییدارتباط فوق  بنابراین،. شودمي كمتر

 
 

 روزه سه كارگاه هزینهو  رضایتمندی میزان(: ضریب همبستگي 67 شماره )جدول

روزه سه كارگاه هزینه رضایتمندی میزان     

−. 478∗∗ 1 Pearson Correlation رضایتمندی میزان  

.021  Sig. (2-tailed)  

23 26 N  

1 −.478∗∗ Pearson Correlation روزه سه كارگاه هزینه 

 .021 Sig. (2-tailed)  

41 23 N  
              ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed)      
 

 

 

 

 

 

 

:كنیمها اشاره ميكنندگان ارایه شده است، كه به آنها پیشنهاداتي از طرف شركتهمچنین در این فرم  

 
 همچنین  های واقعينیاز به حل مثال و چگونگي استفاده در دادهBig data .بود 

 های برگزاری حداقل یک روز بیشتر بود.تعداد روز شودپیشنهاد مي 

 های ها برای دانشجویان یا استعدادكارگاهگردد راجع به هزینه ای دانشجویان هزینه كمي باال بود و پیشنهاد ميبر

 درخشان و . . . تخفیف قائل شوند.

  در رابطه با كارگاه عصر سه شنبه تسلط آقای دكتر كاظمي بر مطالب شگفت انگیز بود، اما محتوای ارائه شده

ه شاهد اینگونه شااهلل در آیندمتناسب با موضوع و مخاطبین كارگاه نبود. در كل كارگاه بسیار مفیدی بود. ان

 تری باشیم.ها در سطح وسیعحركت

 های صبح ریزی صحیح و منظم در كارگاهو همچنین عدم برنامه بندی صحیحرساني در تغییر زمان و زمانعدم اطالع

 03/5/6095روز سه شنبه 

 


