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چڪیده

هدف :تعیین کیفیت دورههای حضوری علوم آرشیوی برگزار
شده درمرکز آموزش سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران از دیدگاه
آرشیویستهاومدرساناینعلوماست.
روش /رویکرد پژوهش :روش پژوهش پیامیشی تحلیلی ،و ابزار
پژوهش پرسشنامهای است که در مقیاس طیف لیکرت طراحی شده
است .جامعۀ مورد مطالعه شامل 100آرشیویست به همراه 13نفر
مدرس است که در سال 1392و 1393در دورههای آموزشی حضوری
در حوزۀ علوم آرشیوی آرشیو ملی رشکت کردهاند.
یافتههایپژوهش:میانگینکلینظراتمدرسیندرموردموفقیت
دورههای برگزار شده برابر با  3/45و باالتر از حد متوسط است .از
دیدگاه آرشیویست ها نیز کیفیت دورهها باالتر از حد متوسط ،و
هامهنگی مفاهیم و محتوای دورههای آموزشی ارائه شده با مهارت
تخصصی آرشیویستها نزدیک به حد متوسط است .مطابقت
رسفصل دروس ارائه شده با اهداف آموزشی ،و نحوۀ تدریس مدرسان
نیز از نظر آرشیویست ها باالتر از حد متوسط ارزیابی شده است .بر
اساس سایر یافته ها کیفیت فضای آموزشی از نظر روشنایی و از نظر
صدا باالتر از حدمتوسط ،و از نظر گرمایش و رسمایش پایین تر از حد
متوسطبودهاست.
نتیجه گیری :رشکتکنندگان دوره ها ،بکارگیری روشهای حضوری
در آموزش علوم آرشیوی را مثبت میدانند .در مورد کیفیت خدمات
آموزشی ارائه شده در دورهها و نحوۀ تدریس مدرسان نتایج
نشاندهندۀ عملکرد نسبتاً موفق مرکز بوده است .مرکز در آموزش
مهارتهای حوزه تنظیم و پردازش موفقتر از همۀ حوزه ها بوده و
جا دارد در سایر حوزهها نیز آموزش مهارتهای تخصصی الزم برای
آرشسویسیتها ارائهشود.

ڪلیدواژهها
آموزش ضمن خدمت ،علوم آرشیوی ،آرشیو ملی ایران ،سازمان اسناد و
کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران.

مطالعات آرشیوی

فصلنامۀ گنجینۀ اسناد :سال بیستم و ششم ،دفرت اول( ،بهار 140-155 ، )1395
تاریخ پذیرش1395/2/15 :
تاریخ دریافت1394/5/29 :
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کیفیتدورههایحضوریعلومآرشيويبرگزار
شده در مركز آموزش آرشيو ملی ايران:
دیدگاه آرشیویستها و مدرسان
در سال های  1392و1393
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مقدمه و بیان مسأله

یادگیری و آموزش انسان فرآیندی مستمر است و این پدیده ،به دلیل افزایش سرعت تغییر
جوامع امروزی اهمیت بیشتری یافته است.آموزش روندی استکه از طریق آن انسان برای
داشتن دنیای بهتر تالش میکند .هدف نخستین آموزش ،استخراج و به ظهور رساندن
تواناییهای ذاتی یادگیرنده و بهبود سطح زندگی وی است (ولیزادهحقی .)1385 ،امروزه
سازمانها و مراکز اطالعاتی نیز جهت بهبود کمی و کیفی فعالیتها و خدمات خود ،آموزش
کارمندان را از اساسیترین وظایف خویش بهشمار میآورند .اهمیت آموزش نیروی انسانی
تا بدان حد هست که درعلم مدیریت ،همچنان که در نیمة اول قرن حاضر بهسازمانهای
دیوان ساالر ماکسوبر و میانه قرن به سازمانهای اجرایی معروف است ،پایان قرن بیستم
به سازمانهای آموزشی یعنی سازمانهایی که آموزش کارمندان خود را سرلوحه دیگر
فعالیتهای خویش قراردادهاند شناخته میشود( .اسدیکیا .)1376 ،از این رو در سالهای
اخیر در اکثر سازمانها تالش گستردهای در جهت آموزش مداوم کارکنان در سطوح مختلف
صورت گرفته است .آموزش ضمن خدمت از جمله این آموزشهاست که برای کارمندان
متناسب با نیاز حرفهای آنها و متناسب با سازمانی که در آن اشتغال دارند تدارک دیده میشود.
آموزش ضمن خدمت مهمترین عملکرد هر سازمان در حوزة آموزش محسوب میشود که
به منظور حیات و پویایی و سودمندی سازمان ،پیشرفت مداوم و ایجاد افزایش رضایت از
حرفه طراحی و اجرا میشود (شهرزادی و مجیری.)1389 ،

 .1دانشیار گروه علم اطالعات و
دانششناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
علوم و تحقیقات تهران ،ایران
(نویسندۀمسئول)
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 .2دانشجوی دکرتی علم اطالعات و
دانششناسیگرایشبازیابیاطالعات،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و
تحقیقاتتهران،ایران
s.naeemi@gmail.com
 .3کارشناسارشد علم اطالعات و
دانششناسی  ،شناسی سازمان اسناد
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مراکز آرشیوی از مراکز بسیار مهم هر کشور است .زیرا ،منابع آرشیوی به مردم امکان
میدهد تا هویت اجتماعی خود را بشناسند و آن را حفظ کنند .همچنین مراکز آرشیوی
نقش اول را در تحقیقات مورد نیاز جامعه دارند ،زیرا مواد اولیه این تحقیقات یعنی اسناد را
نگهداری و سازماندهی کرده و در اختیار مخاطبان قرار میدهند (ویرجینا .)1382،بنابراین
برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت در پیشرفت و پویایی این سازمانها ،ضروری به
نظر میرسد.
آرشیو ملی ایران نیز ،بنا به ضرورت ،موضوع آموزش نیروی انسانی را برای پیشبرد اهداف
خویش مدنظر داشته و از طریق واحد آمورش خود ،فعالیتهایی را به انجام میرساند .این
فعالیتهای آموزشی از سال  1371شروع شده است و درسالهای  1392و  1393و با برگزاری
 30دورة آموزشی حضوری در حوزة علوم آرشیوی برای آرشیویستهای آرشیو ملی این
فرآیند آموزشی را گسترش داده هست .این پژوهش بر آن است تا با بررسی کیفیت دورههای
آموزشی برگزار شده در این مرکز در سال  1392و ،1393چگونگی عملکرد مرکز آموزش
آرشیو ملی در برگزاری  30دورة آموزشی آرشیوی حضوری برگزار شده در این مقطع زمانی را
از دیدگاه آرشیویستهای آرشیو ملی و مدرسین دورهها مورد بررسی قرار بدهد.

سؤاالت پژوهش

 .1به نظر آرشیویستها ،مرکز در ارائة برنامه و خدمات آموزشی تا چه اندازه موفق بوده
و هست؟
 .2نحوۀ تدریس مدرسان از دیدگاه آرشیویستها تا چه اندازه موفقیتآمیز بوده است؟
 .3مفاهیم و محتوای دورههای آموزشی ارائه شده تا چه اندازه با مهارت تخصصی
آرشیویستها هماهنگی دارد؟
 .4به نظر مدرسان ،مرکز در برگزاری دورهها تا چه اندازه موفق بوده است؟

پیشینۀپژوهش

مروری بر مطالعات انجام شده نشان میدهد پژوهشی که دقیق ًا به بررسی نظرات آرشیویستها
و مدرسان دورههای آرشیوی حضوری مرکز آموزش آرشیو ملی ایران پرداخته باشد موجود
نیست اما مواردی که با پژوهش حاضر نزدیکی بیشتری دارند در ادامه مطرح میشوند:
اردالن ( ،)1373در پژوهش خود بهبررسی وضرورت آموزش ضمن خدمت
کتابداران درکتابخانههای مرکزی دانشگاههای تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران
پرداخته است .نظرات کتابداران دانشگاهی ایران دربارة ضرورت آموزش ضمن خدمت،
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تعیین نیازهای آموزشی کتابداران و بررسی جنبههای مختلف آموزش ضمنخدمت،
اهداف پژوهش بود .نتایج اینپژوهش توصیفی حاکی ازضرورت شکلدهی دورههای
آموزشی برای کتابداران در همة سطوح است به ویژه کتابداران حرفهای که سابقة بیشتری
در کتابخانه دارند.
اسدی کیا ( ،)1376در پژوهش خود با عنوان بررسی وضعیت آموزشهای ضمن
خدمت کتابداری در شهر تهران (با تأکید بر سالهای  1373و )1374پرداخته است .نتایج
به دست آمده نشان میدهد که هر کدام از  9مرکز مورد مطالعه به طور مستقل به طراحی
دوره پرداختهاند و هدف بیشتر آنها از اجرای این دورهها ،تأمین نیازهای آموزشی کتابداران و
اطالعرسانان غیر متخصص بوده است.
بررسی نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی و مراکز اطالعرسانی
ایران طرح پژوهشی انجام شده توسط علی مزینانی در  1376در کتابخانة ملی است .در
پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی نیازهای مهارتی  323نفر از اولین دوره کالسهای
کوتاهمدت بررسی شده است.
تیمورخانی ( ،)1382در پژوهش خود با عنوان ارزیابی دورههای آموزش عمومی
کتابداری در کتابخانة ملی ایران نشان داد که کارآموزان از برگزاری دروس فهرستنویسی،
ردهبندی و آشنایی با منابع مرجع بیشتر استقبال کردند.
شهرزادی و مجیری ( ،)1389در پژوهش خود با عنوان نیازسنجی دورههای آموزشی
ضمن خدمت کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر اصفهان نشان داد بیشترین میزان
نیاز در حوزة آموزش ضمن خدمت عبارت است از آشنایی باشیوههای جستجوی اطالعات
در اینترنت ،اصول مهارتهای ارتباطی کتابداران و آشنایی با بانکهای اطالعاتی و جستجو
در آنها.
سانشز 1در  1974به بررسی وضعیت آموزش مداوم کتابداران در فیلیپین پرداخت.
برنامههای آموزش ضمن خدمتی که توسط کارگزاران ،انجمنهای کتابداری و مدارس
کتابداری ارائه شده ،بررسی شد و ضمن بیان جزئیات آنها و اشاره به یکدست نبودن برنامهها،
بر همکاری در طراحی برنامههای فوق تأکید کرد.
موکهرجی 2و نئوجی ،)1995( 3در پژوهشی به بررسی مشکالت و موانع مربوط
به بهرهبرداری کامل از منابع درسی مکاتبهای حوزة کتابداری و اطالعرسانی به ویژه
منابع تمرینی درس فهرستنویسی در کشور هندپرداخته و به این نتیجه رسیدند که
دو مانع اصلی در این مسیر وجود دارد؛ نخست عدم درک روش کاری منابع و دیگر،
غلطهای چاپی.

1. Sanchez
2. Mookerjee
3. Neogy
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ویلسون ،)2001( 1در پژوهش خود گنجاندن  6حوزة جداگانه در دورههای
ی اطالعرسانی ومبـاحـث
آموزشـی کتابـداران و اطالعرسـانان را با اولویـت سیستمها 
کاربرانوفراهمآورندگان اطالعات پیشنهادکرد.
آدومی 2و نالو ،)2003( 3در پژوهش خود در خصوص آموزشهای ضمن خدمت
کتابداری و اطالعرسانی در ایالت دلتای نیجریه ،به این نتیجه میرسند که الزم هست مسئوالن
کتابخانهها و مراکز کتابداری واطالعرسانی این ایالت ،نقش بیشتری در این آموزشها ایفا
کنند و همچنین کتابداران و کارکنان کتابخانههای خود را ملزم به حضور در این دورهها
نمایند .همچنین لزوم ایفای نقش هر چه بیشتر انجمن کتابداری و اطالعرسانی این کشور در
آموزشهای ضمن خدمت کتابداری و اطالعرسانی مورد اشاره قرار گرفته است.
محمود ،)2007( 4نیازهای مهارتی و آموزشی متخصصان کتابداری و اطالعرسانی در
پاکستان را توانایی مدیریت ،خدمات فنی ،خدمات مرجع و اطالعرسانی ومهارتهای ارتباط
عمومی ارزیابی میکند.

روش شناسی پژوهش

1. Wilson
2. Adomi
3. Nwalo
4. Mahmood
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روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و جامعة مورد مطالعه شامل آرشیویستهای سازمان
اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران (آرشیو ملی ایران) شامل  100آرشیویست
شرکتکننده در دورههای آموزشی به همراه  13نفر مدرس میباشد که در سال  1392و
 1393در دورههای آموزشی حضوری در حوزة علوم آرشیوی آرشیو ملی شرکت کردهاند.
به منظور گردآوری اطالعات در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
تدوین پرسشنامه ،با در نظر گرفتن سواالت و اهداف پژوهش و نیز دیدگاههای نظریهپردازان
علم مدیریت در زمینه آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمانها و اهداف و سیاستهای
کلی مدیریت برنامهریزی آموزشی آرشیو ملی ایران و نظرات و پیشنهادهای آرشیویستهای
شرکتکننده در دورههای آموزشی سالهای قبل ،صورت گرفت .دادهها پس از جمعآوري
با استفاده از نسخة  16نرم افزار آماری  spssتجزيه و تحليل شد.
برای سنجش پایایی پرسشنامه ازضریب آلفایکرونباخ بهکمک نرمافزار  spssاستفاده
شد .آلفای محاسبه شده برای کلیة سؤاالت پرسشنامه برابربا  90درصد است که نشاندهندۀ
پایایی مناسب پرسشنامه است( .آلفای سؤال اول پژوهش 75درصد و سؤال دوم  87درصد و
سؤال سوم پژوهش  84درصد و سؤال چهارم پژوهش 81درصد بوده است) .در این پژوهش
دادهها با این فرض که میانگین  μ<3نشانگر پایینتر بودن میانگین از حد متوسط است مورد
تحلیل قرار گرفته است .با در نظر گرفتن نرمال بودن توزیع  )30>nآزمون  tبرای کلیه
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سؤاالت که در جدول توزیع میانگین هر یک از آنها نیز ارائه گردیده است ،محاسبه گردید.

یافتههایپژوهش

سوال اول پژوهش :به نظر آرشیویستها مرکز در ارائۀ برنامه و خدمات آموزشی تا
چه اندازه موفق بوده و هست؟
وبسايت
سازمان

اينرتانت
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

1

نحوۀ فراخوانی شام به دوره (دعوت و تشکیل
پرونده) به چه صورت بود؟ اطالعرسانی از
طریق:

درصد

رديف

سوالپژوهش

ابالغ
ادارات كل

همكاران

46

46

15

15

32

32

7

7

جدول 1

توزیعفراوانینحوۀفراخوانیآرشیسویستهابه
دور ههای آموزشی

جدول  1نشان ميدهد  46آرشيويستها از طريق اطالعرساني اينترانت سازمان و 15
درصد از طريق وب سايت سازمان و  32درصد از طريق ابالغ ادارات كل وتنها  7درصد از
طريق همكاران براي شركت در دورهها فراخوان شدهاند.
رديف

کیفیت ارایۀ برنامه و خدمات آموزشی

شیوۀ اطالعرسانی مرکز درمورد رسفصل
1
دروس وجزئیات ارائه شده
هامهنگی زمانبندی دورههای آموزشی با
2
محتوای دوره آموزشی
میزان انطباق مطالب ارائه شده با محتوای
3
دورۀ آموزشی
تاثیر دورههای آموزشی برگزارشده در ارتقای
4
آگاهی و دانش
میانگین و انحراف معیار کلی ارائۀ برنامه و خدمات
آموزشی مرکز

میانگین
انحراف معیار

نتايج آزمون t
 tمشاهده
شده

درجه
آزادی

سطح
معناداری

2/52

1/02

4/66

99

0/000

3/19

0/63

3/01

99

0/003

3/42

0/8

5/2

99

0/000

3/51

0/85

5/9

99

0/000

3/16

0/62

39/12

99

0/000

جدول 2

توزیع میانگین نظرات آرشیویستها در مورد
ارائه برنامه و خدمات آموزشی مرکز و نتایج
آزمون برای مقایسه با میانگین نظری
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همانطور که جدول  2نشان میدهد ،میانگین نظرات آرشیویستها در مورد ارائة برنامه
و خدمات آموزشی مرکز در مورد سرفصل دروس و جزئیات ارائه شده در دورهها 2/52
ی دورههای آموزشی با محتوای دورة آموزشی  3/19؛ میزان انطباق مطالب
هماهنگی زمانبند 
ارائه شده با محتوای دورة آموزشی  3/42؛ مؤثر بودن دورههاي آموزشي برگزار شده در
ارتقای آگاهي ودانش  3 /51؛ میانگین کلی برابر با  3 /16است.
همانطور که دادههای جدول  2نشان میدهد ،نتايج آزمون  tدر مورد سرفصل دروس و
جزئیات ارائه شده در دورهها نشان میدهد که سطح معناداری برابر با  0/000با درجة آزادی
 99در سطح  0/05کوچکتر میباشد .لذا با  95درصد اطمینان میتوانیم قضاوت کنیم که
میانگین سرفصل دروس به طور معناداری پایینتر از حد متوسط است .در مورد زمانبندی
دورههای آموزشی تا چه اندازه هماهنگی با محتوای دوره آموزشی نشان میدهد که سطح
معناداری برابر با  0/003با درجة آزادی  99در سطح  0/05کوچکتر میباشد .لذا با  95درصد
ی دورههای آموزشی بهطور معناداری
اطمینان میتوانیم قضاوت کنیم که میانگین زمانبند 
باالتر از حد متوسط است .میزان انطباق مطالب ارائ ه شده با محتوای دورة آموزشی نشان
میدهد که سطح معناداری برابر با  0/000با درجة آزادی  99در سطح  0/05کوچکتر است.
لذا با  95درصد اطمینان میتوانیم قضاوت کنیم که میانگین میزان انطباق مطالب ارائه شده به
طور معناداری باالتر از حد متوسط میباشد .میزا ن مؤثر بودن دورههاي آموزشي برگزار شده
در ارتقای آگاهي و دانش نشان میدهد که سطح معناداری برابر با  0/000با درجة آزادی 99
درسطح  0/05کوچکتر میباشد .لذا با  95درصد اطمینان میتوانیم قضاوت کنیم میزان مؤثر
بودن دورههاي آموزشي برگزار شده به طور معناداری باالتر از حد متوسط میباشد.

جدول 3
توزیع میانگین نظرات آرشیویستها
درمورد نحوۀ تدریس مدرسانونتایج
آزمون برای مقایسه بامیانگین نظری
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سوال دوم پژوهـش :نحوه تدریـس مدرسـان از دیدگاه آرشیویسـتها تا چهانــدازه
موفقیتآمیزبودهاست؟
رديف

نحوۀ تدریس مدرسان

تسلط مدرسان دورهها بر مطالب درسی ارائه شده
1
توا نپاسخگوییب هسواالتتوسطمدرساندور هها
2
توان برقراری ارتباط و پیوند بین مطالب درسی و مسائل محیط کار و آوردن
3
منونههای کاری برای درک بهرت مفاهیم آموزشی توسط مدرسان دورهها
 4میزانبکارگیریابزارهایکمکآموزشیازقبیلمنونههایاسناد،عکس،منونهسجع
مهر،فایلهایآموزشی،فیلم،منونهخطوطقدیمیتوسطمدرساندورهها
میانگین و انحراف معیار کلی ارزیابی آرشیویست ها از نحوۀ تدریس مدرسان
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میانگین
انحرافمعیار

نتايج آزمون t
 tمشاهده
شده

درجۀ آزادی

سطح
معناداری

3/55
3/47

0/86
0/77

6/33
6/09

99
99

0/000
0/000

3/38

0/81

4/67

99

0/000

3/09

1/21

0/79

99

0/42

3/37

0/81

33/9

99

0/000

کیفیتدورههایحضوری
علوم آرشيوی برگزار شده در مركز...

همانطور که جدول  3نشان میدهد ،توزیع میانگین نظرات آرشیویستها ازنحوۀ
تدریس مدرسان ،در مورد تسلط مدرسان دورهها بر مطالب درسی ارائه شده  3/55؛ میزان
توان پاسخگویی به سؤاالت توسط مدرسان دورهها را  3/47؛ توان برقراری ارتباط و پیوند
بین مطالب درسی و مسائل محیط کار را  3/38؛ میزان بکارگیری ابزارهای کمک آموزشی
 3/09میباشد .میانگین کلی برابر با  3/37است.
همانطور که دادههای جدول نشان میدهد ،نتايج آزمون  tدر مورد تسلط مدرسان
دورهها بر مطالب درسی ارائه شده نشان میدهد که سطح معناداری برابر با  0/000با درجه
آزادی  99در سطح  0/05کوچکتر میباشد .لذا با  95درصد اطمینان میتوانیم قضاوت کنیم
که میانگین تسلط مدرسان دورهها بر مطالب به طور معناداری باالتر از حد متوسط میباشد.
در مورد توانپاسخگوییبهسؤاالت آرشیویستهاتوسط مدرساندورهها نشان میدهد که
سطح معناداری برابر با  0/000با درجة آزادی  99در سطح  0/05کوچکتر میباشد .لذا با 95
درصد اطمینان میتوانیم قضاوت کنیم که میانگین توانپاسخگوییبهسؤاالت آرشیویستها
به طور معناداری باالتر از حد متوسط میباشد .توان برقراری ارتباط و پیوند بین مطالب
درسی و مسائل محیط کار و آوردن نمونههای کاری برای درک بهتر مفاهیم آموزشی توسط
مدرسان نشان میدهد که سطح معناداری برابر با  0/000با درجة آزادی  99در سطح 0/05
کوچکتر میباشد .لذا با  95درصد اطمینان میتوانیم قضاوت کنیم که میانگین توان برقراری
ارتباط و پیوند بین مطالب درسی به طور معناداری باالتر از حد متوسط است .میزان بکارگیری
ابزارهای کمک آموزشی از قبیل نمونههای اسناد ،عکس ،نمونۀ سجع مهر ،فایلهای آموزشی،
فیلم ،نمونه خطوط قدیمی توسط مدرسان دورهها نشان میدهد که سطح معناداری برابر با
 0/42با درجة آزادی  99در سطح  0/05بزرگتر میباشد .لذا با  95درصد اطمینان میتوانیم
قضاوت کنیم که میانگین میزان بکارگیری ابزارهای کمک اختالف معناداری وجود ندارد و
میانگین به حد متوسط نزدیک هست.
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سوال سوم پژوهش :مفاهیم و محتوای دورههای آموزشی ارائه شده تا چه اندازه با
مهارتتخصصیآرشیویستهاهامهنگیدارد؟
نتايج آزمون t
رديف

جدول 4

هامهنگی مفاهیم و محتوای دورههای آموزشی
ارائه شده با مهارت تخصصی آرشیویست ها

میانگین
انحرافمعیار

 tمشاهده
شده

درجۀ
آزادی

سطح
معناداری

1

گذراندن دورههای آموزشی در بهبود کیفیت کار
آرشيوی شام تا چه اندازه مؤثراست؟

3/23

1/09

2/09

99

0/03

2

دورههای آموزشی تا چهاندازه با مهارت کاری
شام در حوزۀ اطالعرسانی و ارتباطات هامهنگی
دارد؟

3/04

1/12

0/35

99

0/72

3

دورههایآموزشی تا چه اندازه با مهارتکاری شام
در حوزۀ تنظیم و پردازش اسناد هامهنگی دارد؟

3/28

1/04

2/67

99

0/009

4

دورههایآموزشی تا چهاندازه با مهارتکاری شام
ت و نگهداری اسناد هامهنگی
در حوزۀ حفاظ 
دارد؟

2/52

1/2

3/99

99

0/000

5

ت کاری شام
دورههایآموزشی تا چهاندازه با مهار 
درحوزۀ شناساییو فرآهمآوری اسناد هامهنگی
دارد؟

2/75

1/19

2/09

99

0/03

توزیع میانگین نظرات آرشیویستها
در مورد هامهنگی مفاهیم و محتوای
دورههای آموزشی ارائه شده با مهارت
تخصصی آرشیویستها و نتایج آزمون
برای مقایسه با میانگین نظری

میانگین وانحراف معیار کلی ارزیابی مفاهیم ومحتوای
دورههای آموزشی

2/96

1/22

26/82

99

0/000

همانطور که جدول  4نشان میدهد ،توزیع میانگین نظرات آرشیویستها در مورد
هماهنگی مفاهیم و محتوای دورههای آموزشی ارائه شده با مهارت تخصصی آرشیویتها
در مورد تأثیر گذراندن دورههای آموزشی در بهبود کیفیت کار آرشيوي  3/23؛ هماهنگی
دورههای آموزشی با مهارت کاری آنها در حوزة اطالعرسانی و ارتباطات  3/04؛ هماهنگی
دورههای آموزشی با مهارت کاری آنها در حوزة تنظیم و پردازش اسناد  3/28؛ هماهنگی
ت و نگهداری اسناد را  2/52هماهنگی
دورههای آموزشی با مهارت کاری آنها در حوزة حفاظ 

148

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 101

کیفیتدورههایحضوری
علوم آرشيوی برگزار شده در مركز...

دورههای آموزشی با مهارت کاری آنها در حوزة شناساییو فرآهمآوری اسناد  2/75؛ و
میانگین کلی برابر با  2/96میباشد.
همانطور که دادههای جدول  4نشان میدهد ،نتايج آزمون  tدر مورد گذراندن دورههای
آموزشی در بهبود کیفیت کار آرشيوي نشان میدهد که سطح معناداری برابر با  0/03با درجة
آزادی  99در سطح  0/05کوچکتر میباشد .لذا با  95درصد اطمینان میتوانیم قضاوت
کنیم که میانگین گذراندن دورههای آموزشی در بهبود کیفیت کار به طور معناداری باالتر
از حد متوسط میباشد .در مورد سوال دوم میزان هماهنگی دورههای آموزشی با مهارت
کاری آرشیویستها در حوزة اطالعرسانی و ارتباطات نشان میدهد که سطح معناداری برابر
با 0/72با درجة آزادی  99در سطح  0/05بزرگتر است .لذا با  95درصد اطمینان میتوانیم
قضاوت کنیم که میزان هماهنگی دورههای آموزشی با مهارت کاری آرشیویستها در حوزة
اطالعرسانی و ارتباطات میانگین اختالف معناداری وجود ندارد و میانگین به حد متوسط
نزدیک میباشد .میزان هماهنگی دورههایآموزشی با مهارتکاری آرشیویستها در حوزة
تنظیم و پردازش اسناد نشان میدهد که سطح معناداری برابر با  0/009با درجة آزادی  99در
سطح  0/05کوچکتر میباشد .لذا با  95درصد اطمینان میتوانیم قضاوت کنیم که میانگین
هماهنگی دورههایآموزشی در حوزة تنظیم و پردازش به طور معناداری باالتر از حد متوسط
میباشد .میزان هماهنگی دورههایآموزشی با مهارتکاری آرشیویستها در حوزة حفاظت
و نگهداری اسناد نشان میدهد که سطح معناداری برابر با  0/000با درجة آزادی  99در
سطح  0/05کوچکترمیباشد .لذا با  95درصد اطمینان میتوانیم قضاوت کنیم که میانگین
ت و نگهداری به طور معناداری کوچکتر
هماهنگی دورههایآموزشی در حوزة حفاظ 
ت کاری
از حد متوسط میباشد .میزان هماهنگی دورههایآموزشی تا چهاندازه با مهار 
آرشیویستها درحوزة شناساییو فرآهمآوری اسناد نشان میدهد که سطح معناداری برابر با
 0/03با درجة آزادی  99در سطح  0/05کوچکتر است .لذا با  95درصد اطمینان میتوانیم
ت کاری آرشیویستها در حوزة شناساییو
قضاوت کنیم که میانگین به طور معناداری مهار 
فرآهمآوری کوچکتر از حد متوسط است.
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سوال چهارم پژوهش :به نظر مدرسان مرکز در برگزاری دورهها تا چه اندازه موفق
بوده است؟
رديف

نظرات مدرسان درمورد موفقیت دورههای برگزار شده
توسطمرکز
تا چه اندازه رس فصل دروس ارائه شده با اهداف
آموزشی دوره مطابقت دارد؟
کیفیت فضای آموزشی که در اختیار مدرسان برای
تدریس قرار داده میشود تا چه اندازه هست؟
(از نظر نور)
کیفیت فضای آموزشی که در اختیار مدرسان برای
تدریس قرار داده میشود تا چه اندازه هست؟
(از نظر صدا)
کیفیت فضای آموزشی که در اختیار مدرسان برای
تدریس قرار داده میشود تا چه اندازه هست؟
(از نظر گرمايش و رسمايش)
میزان هامهنگی زمان اختصاص داده شده برای هر
دورهبا محتوای دورۀآموزشی تا چهاندازه هست؟

جدول 5
توزیع میانگین نظرات مدرسان مرکز
در مورد موفقیت دورههای برگزار شده
توسط مرکز

میانگین
انحرافمعیار

نتايج آزمون t
 tمشاهده درجۀ سطح
آزادی معناداری
شده

3/85

1/21

1/86

6

0/11

4/14

0/69

4/38

6

0/005

4/14

0/69

4/38

6

0/005

2/57

0/78

1/44

6

0/02

3/71

0/48

3/87

6

0/008

ابزارهایکمک آموزشیکه در اختیار مدرس قرار میگیرد
از قبیل تکثیر اسناد و ویدیو پروژکتور و سایر ابزارها تا 3/42
چه اندازه هست؟

0/53

2/12

6

0/007

2/85

1/21

0/31

6

0/7

تا چهاندازهمرکز ،اطالعاتیدر مورد ویژگیتحصیلیو
مهارتیآرشیویستها در اختیار شام قرار میدهد؟
میانگین وانحراف معیار کلی ارزیابی مدرسان در برگزاری دورهها

3/45

0/52

9/07

6

0.000

همانطور که جدول  5نشان میدهد ،توزیع میانگین نظرات مدرسین مرکز در مورد
برگزاری دورهها ،در مورد مطابقت سرفصل دروس ارائه شده با اهداف آموزشی ، 3/85
میانگین میزان کیفیت فضای آموزشی از نظر روشنایی  ، 4/14کیفیت فضای آموزشی از نظر
صدا  ، 4/14میانگین میزان کیفیت فضای آموزشی از نظر گرمایش و سرمایش  ، 2/57میانگین
میزان هماهنگی زمان اختصاص داده شده برای هر دوره با محتوای دورة آموزشی ، 3/71
میانگین ابزارهایکمک آموزشی قرار گرفته در اختیار مدرسان  ، 3/42میانگین قراردادن
اطالعاتی در مورد ویژگی تحصیلی و مهارتی آرشیویستها  2/85میباشد.
نتايج آزمون  tدر مورد مطابقت سرفصل دروس ارائه شده با اهداف آموزشی دوره نشان
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میدهد که سطح معناداری برابر با  0/11با درجة آزادی  6در سطح  0/05بزرگتر میباشد.
لذا با  95درصد اطمینان میتوانیم قضاوت کنیم که میانگین مطابقت سرفصل دروس به
طور معناداری باالتر از حد متوسط میباشد .در مورد کیفیت فضای آموزشی که در اختیار
مدرسان برای تدریس از نظر نور نشان میدهد که سطح معناداری برابر با  0/005با درجة
آزادی  6در سطح  0/05کوچکتر میباشد .لذا با  95درصد اطمینان میتوانیم قضاوت کنیم
که میانگین کیفیت فضای آموزشی از نظر نور به طور معناداری از حد متوسط باالترمیباشد.
کیفیت فضای آموزشی که در اختیار مدرسان برای تدریس از نظرصدا نشان میدهد که
سطح معناداری برابر با  0/005با درجة آزادی  6در سطح  0/05کوچکتر میباشد .لذا با 95
درصد اطمینان میتوانیم قضاوت کنیم که میانگین کیفیت فضای آموزشی از نظر صدا به طور
معناداری باالتر از حد متوسط میباشد .در مورد میزان کیفیت فضای آموزشی که در اختیار
مدرسان برای تدریس از نظر گرمایش و سرمایش نشان میدهد که سطح معناداری برابر
با 0/02با درجة آزادی  6در سطح 0/05کوچکتر میباشد .لذا با  95درصد اطمینان میتوانیم
قضاوت کنیم که میانگین کیفیت فضای آموزشی از نظر گرمایشی و سرمایشی به طور
معناداری از حد متوسط کوچکتر میباشد .میزان هماهنگی زمان اختصاص داده شده برای
هر دورهبا محتوای دورةآموزشی نشان میدهد که سطح معناداری برابر با  0/008با درجة
آزادی  6در سطح  0/05کوچکتر میباشد .لذا با  95درصد اطمینان میتوانیم قضاوت کنیم
که میانگین میزان زمان اختصاص داده شده به هر دورة آموزشی به طور معناداری باالتر از حد
متوسط میباشد .میزان ابزارهایکمک آموزشیکه در اختیار مدرس نشان میدهد که سطح
معناداری برابر با  0/007با درجة آزادی  6در سطح  0/05کوچکترمیباشد .لذا با  95درصد
اطمینان میتوانیم قضاوت کنیم که میانگین میزان ابزارهایکمک آموزشی به طور معناداری
باالتر از حد متوسط میباشد و میزان در اختیار قرار دادن اطالعاتی در مورد ویژگی تحصیلی
و مهارتی آرشیویستها توسط مرکز نشان میدهد که سطح معناداری برابر با 0/7با درجة
آزادی  6در سطح  0/05کوچکتر است .لذا با  95درصد اطمینان میتوانیم قضاوت کنیم که
میانگین میزان در اختیار قرار دادن اطالعاتی در مورد ویژگی تحصیلی و مهارتی آرشیویستها
به طور معناداری تفاوت ندارد و به حد متوسط نزدیک میباشد.

نتیجهگیری

به طور کلی آموزش ضمن خدمت از ابزارهای مهم روزآمدسازی و توانمندسازی حرفهای
آرشیویستهای شاغل در آرشیو ملی ایران است .با بررسی نظرات آرشیویستها و مدرسان
دورههای آموزشی آرشیوی حضوری برگزار شده در مرکز آموزش آرشیو ملی ایران مشخص شد
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که اطالعرسانی دقیق و به موقع در خصوص زمان اجرای برنامه آموزشی از ارکان اصلی برنامهریزی
آموزشی و نادیده گرفتن آن باعث سر در گمی و اتالف وقت ،و عدم تمرکز کافی است.
بنابراین توجه مدیران آموزشی به ارائة اطالعات الزم در خصوص زمان اجرای دورههای
آموزشی ،اهداف دورهها و ارائة سرفصل دورهها به مدرسان و آرشیویستها امری جدی
و ضروری به نظر میرسد .جمعبندی نظرات آرشیویستها در خصوص عملکرد مرکز
در ارائة برنامه و خدمات آموزشی در طول دورهها حاکی از آن است نحوۀ فرآخوانی 46
درصد آرشيويستها از طريق اطالعرساني اينترانت سازمان بوده است و در مورد کیفیت
خدمات آموزشی ارائه شده در دورهها ،میانگین کلی به دست آمده  ، 3/16و میانگین شیوۀ
اطالعرسانی سرفصل دروس ارائه ،پایینتر از حد متوسط ،و میانگین به دست آمده برای
مؤثر بودن دورههاي آموزشي برگزار شده در ارتقای آگهي و دانش باالتر از حد متوسط
ارزیابی شده است .میانگین کلی نظرات آرشیویستها در مورد ارائة برنامه و خدمات
آموزشی به حد متوسط نزدیک میشد که نشاندهندۀ عملکرد نسبت ًا موفق مرکز در مورد ارائة
خدمات آموزشی میباشد که با نتیجه تحقیق (کوالکیان )1388 ،و (معرفزاده )1385 ،در
مورد مطابقت دورههاي آموزشي با نيازهاي كتابداران همخوانی دارد و مرکز درارائه خدمات
آموزشی عملکرد موفقی داشته هست.
نتایج پژوهش در مورد ارزیابی مدرسان دوره نشان میدهد ،میانگین کلی ارزیابی نحوۀ
تدریس مدرسان برابر با  3/37است و تسلط مدرسان دورهها بر مطالب درسی ارائه شده به
طور معناداری باالتر از حد متوسط و میزان بکارگیری ابزارهای کمک آموزشی به حد متوسط
نزدیک است .آرشیویستها دربارة عملکرد مدرسان در طول دورهها معتقدند مدرسان در
«توان پاسخگویی به سؤاالت»« ،تسلط بر مطالب درسی ارائه شده » مرکز بیشتر موفق
بودهاند .از آنجایی که نظمدهندۀ اصلی به محیط یادگیری مدرسان میباشند و مدرس از طریق
مدیریت و سازماندهی عوامل مؤثر بر یادگیری ،موقعیت مناسبتری برای یادگیری فرآهم
میسازد ،عملکرد مناسب مدرسان این دوره ها از امتیازات و نکات مثبت دوره های آموزشی
علوم آرشیوی آرشیو ملی محسوب می شود.
دورههای آموزشی ضمن خدمت ،فعالیتی حیاتی و مهم در بهسازی مهارتها و
عملکردهای نیروهای انسانی شاغل در سازمان است ،بنابراین برگزاری دورههای آموزشی در
حوزة مهارتهای تخصصی آرشیویستها کارایی و اثربخشی دورههای آموزشی را تضمین
خواهد کرد .یافتهها نشان میدهد که میانگین کلی برابر با 2/96است که به حد متوسط
نزدیک هست .آرشیویستها تاثیر گذراندن دورههای آموزشی در بهبود کیفیت کار آرشيوي
را باالتراز حد متوسط ،هماهنگی دورههای آموزشی با مهارت کاری آنها در حوزة حفاظت
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و نگهداری اسناد ،شناساییو فرآهمآوری اسناد ملی را کمتراز حد متوسط ارزیابی کردهاند.
بنابراین در حالت کلی آرشیویستها تأثیر گذراندن دورههای آموزشی را در بهبود کیفیت
کار آرشيويستها مؤثر میدانند که این نتیجه با نتیجة پژوهش (شهرزادی،مجیری )1389 ،و
(کوالییان )1388 ،و (معرفزاده،دهکردی )1385،در مورد اثربخش بودن دورههای آموزشی
در مهارتهای تخصصی کتابداران مانند شیوههای جستجوی اطالعات در اینترنت ،آشنایی
با بانکهای اطالعاتی تخصصی و غیره همخوانی دارد.
بیتردید ابزارهای کمک آموزشی عنصری مؤثر در ارائه مطلوب مطالب علمی محسوب
میشوند و به کارگیری این وسایل توسط مدرسان سبب توسعة نیروی یادگیری دانشپژوهان
است .همچنین محیط انجام هر فعالیتی باید با استانداردهای آن فعالیت نزدیک باشد .بحث
استانداردسازی فضای آموزشی از مقولههای مهم در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای
آموزشی هر مرکز آموزشی است .یافتهها نشان میدهد میانگین کلی نظرات مدرسین در مورد
دورههای برگزار شده برابر با  3/45است .میانگین مطابقت سرفصل دروس ارائه شده با اهداف
آموزشی باالتر از حد متوسط ،کیفیت فضای آموزشی از نظر روشنایی و از نظر صدا باالتر از
حدمتوسط ،وفقط کیفیت فضای آموزشی از نظر گرمایش و سرمایش پایینتر از حد متوسط
ارزیابی گردید؛ هماهنگی زمان اختصاص داده شده برای هر دوره با محتوای دورة آموزشی و
ابزارهایکمک آموزشی قرار گرفته در اختیار مدرسان در سطح باالتر از حد متوسط ،و قراردادن
اطالعاتی در مورد ویژگی تحصیلی و مهارتی آرشیویستها نزدیک به حد متوسط بود .بنابراین
از نظر مدرسان مدیریت زمان هماهنگی زمان اختصاص داده شده برای هر دوره با محتوای
دورة آموزشی در سطح مطلوب است و کیفیت فضای آموزشی از نظر روشنایی و صدا بهتر از
کیفیت فضا از نظر گرمایشی است که این نتیجه با نتیجه نظری و همکارانش( )1389در مورد
نظرات کارکنان سازمان اسناد و کتابخانة ملی در مورد کیفیت فضای همة قسمت های سازمان از
نظر نو ر و سیستم سرمایش و گرمایشی همخوانی دارد .در تحقیق وی فقط 25درصد کارکنان
از سیستم گرمایشی احساس رضایت داشتند .امید است مسووالن با ایجاد تغییرات در سیستم
گرمایشی فضای موجود را برای برگزاری دورههای آموزشی مجهزتر نماید و درخصوص
فرآهمآوری ابزارهای کمک آموزشی برای استفاده مدرسین اقدامات الزم را به عمل آورند.

پيشنهادهایپژوهش:

پيشنهادهايي كه با توجه به نتايج پژوهش ميتوان مطرح نمود:
• همكاري و مشاركت ساير مراكز آرشيوي در تأمين منابع آموزشي ،مدرسان ،امكانات
رفاهي و آموزش يكديگر؛
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• استفادة بيشتر از ابزارهاي كمك آموزشي نظير پروژكتورهاي اورهد ،اساليد و اوپك در
جهتتكميلبرنامهآموزشيونيزاستفادةبيشترازرايانهدرآموزشنهتنهابرايآموزشرايانه بلكه
براي آموزش ساير مباحث از طريق نرمافزارها و برنامههاي رايانهاي و فايلهاي اسناد الكترونيكي؛
• پذيرش تعداد محدودي از افراد براي هر دوره؛ زيرا كه محدوديت تعداد شركتكنندگان
امكان پرسش و پاسخ ،انتقال اطالعات و استفاده بهتر از منابع و ابزارهاي آموزشي همچنين
نظارت بر فرايند يادگيري را از سوي مد ّرس فراهم ميكند؛
از آنجا كه يكي از عواملي كه به صورت غيرمستقيم تأثير بسياري بر كيفيت آموزش
دورهها دارد فضاي آموزشي است .به همين جهت تهيه فضاي مناسب از نظر مساحت،
روشنايي و تهويه و سرمايش و گرمايش ميبايست از سوي مراكز مجري مورد توجه جدّي
قرار گيرد.

پيشنهادهایمدرساندورهها:

• ارائة سرفصلهاي تخصصيتر با زمانبندي كوتاهتر؛
• هماهنگي باگروههاي تخصصي و ادارات كل در طراحي و اجراي دورههاي تخصصي
و منطبقسازي مفاهيم دورهها با مهارتهاي تخصصي آرشيويستها؛
• در نظرگرفتن دورههاي مقدماتي بيشتر براي گذراندن دورههاي باالتر؛
• تهية فرم اعالم نياز ابزار و لوازم كمك آموزشي براي تدريس مدرسان پيش از دورهها؛
• تهية سرفصل و مطالب مربوط به هر دوره ،پيش از برگزاري آن توسط مدرسان و
ارائة آن توسط مديريت آموزش مركز؛
• در نظر گرفتن تعداد آرشيويستهاي مدعو در هر درس با توجه به فضا و تجهيزات
موجود.
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