
برگزار  آرشیوی  علوم  حضوری  دوره های  کیفیت  تعیین  هدف: 
شده درمرکز آموزش سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران از دیدگاه 

آرشیویست ها و مدرسان این علوم است.

روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیامیشی تحلیلی، و ابزار 
پژوهش پرسشنامه ای است که در مقیاس طیف لیکرت طراحی شده 

است. جامعۀ مورد مطالعه شامل 100 آرشیویست به همراه 13  نفر 

مدرس است که در سال 1392 و 1393 در دوره های آموزشی حضوری 

در حوزۀ علوم آرشیوی آرشیو ملی رشکت کرده اند.

یافته های پژوهش: میانگین کلی نظرات مدرسین در مورد موفقیت 
دوره های برگزار شده برابر با 3/45 و باالتر از حد متوسط است. از 

دیدگاه آرشیویست ها نیز کیفیت دوره ها باالتر از حد متوسط، و 

هامهنگی مفاهیم و محتوای دوره های آموزشی ارائه شده با مهارت 

تخصصی آرشیویست ها 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 

متوسط بوده است. 

نتیجه گیری: رشکت کنندگان دوره ها، بکارگیری روش های حضوری 
در آموزش  علوم آرشیوی را مثبت می دانند. در مورد کیفیت خدمات 

نتایج  مدرسان  تدریس  نحوۀ  و  دوره ها  در  شده  ارائه  آموزشی 

نشان دهندۀ عملکرد نسبتاً موفق مرکز  بوده است. مرکز در آموزش 

مهارت های حوزه  تنظیم و پردازش موفق تر از همۀ حوزه ها بوده و 

جا دارد در سایر حوزه ها نیز آموزش مهارت های تخصصی الزم برای 

آرشسویسیت ها  ارائه شود.

ڪلیدواژه ها 

آموزش ضمن خدمت، علوم آرشیوی، آرشیو ملی ایران، سازمان اسناد و
 کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران.
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نجال حریری1 |    صدف نعیمی2 |  فاطمه اسفندیاری3   

کیفیت دوره های حضوری علوم آرشيوي برگزار 
شده در مركز آموزش آرشيو ملی ايران:
 دیدگاه آرشیویست ها و مدرسان 

در سال  های 1392 و1393

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 است  که از طریق آن انسان برای 
داشتن دنیای بهتر تالش می کند. هدف نخستین آموزش، استخراج و به ظهور رساندن 
توانایی های ذاتی یادگیرنده و بهبود سطح زندگی وی است )ولی زاده حقی، 1385(. امروزه 
سازمان ها و مراکز اطالعاتی نیز جهت بهبود کمی و کیفی فعالیت ها و خدمات خود، آموزش 
کارمندان را از اساسی ترین وظایف خویش به شمار می آورند. اهمیت آموزش نیروی انسانی 
تا بدان حد هست که درعلم مدیریت، همچنان که در نیمة اول قرن حاضر به سازمان های 
دیوان ساالر ماکس وبر و میانه قرن به سازمان های اجرایی معروف است، پایان قرن بیستم 
به سازمان های آموزشی یعنی سازمان هایی که آموزش کارمندان خود را سرلوحه دیگر 
فعالیت های خویش قرارداده اند شناخته می شود. )اسدی کیا، 1376(. از این رو در سال های 
اخیر در اکثر سازمان ها تالش گسترده ای در جهت آموزش مداوم کارکنان در سطوح مختلف 
صورت گرفته است. آموزش ضمن خدمت از جمله این آموزش هاست که برای کارمندان 
متناسب با نیاز حرفه ای آنها و متناسب با سازمانی که در آن اشتغال دارند تدارک دیده می شود. 
آموزش ضمن خدمت مهم ترین عملکرد هر سازمان در حوزة آموزش محسوب می شود که 
به منظور حیات و پویایی و سودمندی سازمان، پیشرفت مداوم و ایجاد افزایش رضایت از 

حرفه طراحی و اجرا می شود )شهرزادی و مجیری، 1389(.

  1. دانشیار گروه علم اطالعات و 

دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

علوم و تحقیقات تهران، ایران

)نویسندۀ مسئول( 

nadjlahariri@gmail.com

2. دانشجوی دکرتی علم اطالعات و 

دانش شناسی گرایش بازیابی اطالعات، 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و 

تحقیقات تهران، ایران 

s.naeemi@gmail.com

3. کارشناس ارشد علم اطالعات و 

دانش شناسی ،  شناسی سازمان اسناد 

وکتابخانۀ ملی ایران

fesfandiari4326@gmai.com
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مراکز آرشیوی از مراکز بسیار مهم هر کشور است. زیرا، منابع آرشیوی به مردم امکان 
می دهد 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 می دهند )ویرجینا،1382(. بنابراین 
برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت در پیشرفت و پویایی این سازمان ها، ضروری به 

نظر می رسد.
آرشیو ملی ایران نیز، بنا به ضرورت، موضوع آموزش نیروی انسانی را برای پیشبرد اهداف 
خویش مدنظر داشته و از طریق واحد آمورش خود، فعالیت هایی را به انجام می رساند. این 
فعالیت های آموزشی از سال 1371 شروع شده است و درسالهای 1392 و 1393 و با برگزاری 
30 دورة آموزشی حضوری در حوزة علوم آرشیوی برای آرشیویست های آرشیو ملی این 
فرآیند آموزشی را گسترش داده هست. این پژوهش بر آن است تا با بررسی کیفیت دوره های 
آموزشی برگزار شده در این مرکز در سال 1392 و1393، چگونگی عملکرد مرکز آموزش 
آرشیو ملی در برگزاری 30 دورة آموزشی آرشیوی حضوری برگزار شده در این مقطع زمانی را 

از دیدگاه آرشیویست های آرشیو ملی و مدرسین دوره ها مورد بررسی قرار بدهد.

سؤاالت پژوهش
1. به نظر آرشیویست ها، مرکز در ارائة برنامه و خدمات آموزشی تا چه اندازه موفق بوده 

و هست؟
2. نحوة تدریس مدرسان از دیدگاه آرشیویست ها تا چه اندازه موفقیت آمیز بوده است؟

مهارت تخصصی  با  اندازه  تا چه  ارائه شده  آموزشی  مفاهیم و محتوای دوره های   .3
آرشیویست ها هماهنگی دارد؟

4. به نظر مدرسان، مرکز در برگزاری دوره ها تا چه اندازه موفق بوده است؟

 پیشینۀ پژوهش
مروری بر مطالعات انجام شده نشان می دهد پژوهشی که دقیقاً به بررسی نظرات آرشیویست ها 
و مدرسان دوره های آرشیوی حضوری مرکز آموزش آرشیو ملی ایران پرداخته باشد موجود 

نیست اما مواردی که با پژوهش حاضر نزدیکی بیشتری دارند در ادامه مطرح می شوند:
خدمت  ضمن  آموزش  وضرورت  به بررسی  خود  پژوهش  در   ،)1373( اردالن 
کتابداران درکتابخانه های مرکزی دانشگاه های تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران 
پرداخته است. نظرات کتابداران دانشگاهی ایران دربارة ضرورت آموزش ضمن خدمت، 

نجال حریری 
 صدف نعیمی   | فاطمه اسفندیاری
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کتابداران و بررسی جنبه های مختلف آموزش ضمن خدمت،  نیازهای آموزشی  تعیین 
اهداف پژوهش بود. نتایج این پژوهش توصیفی حاکی ازضرورت شکل دهی دوره های 
آموزشی برای کتابداران در همة سطوح است به ویژه کتابداران حرفه ای که سابقة بیشتری 

در کتابخانه دارند.
اسدی کیا )1376(، در پژوهش خود با عنوان بررسی وضعیت آموزش های ضمن 
خدمت کتابداری در شهر تهران )با تأکید بر سال های 1373 و1374( پرداخته است. نتایج 
به دست آمده نشان می دهد که هر کدام از 9 مرکز مورد مطالعه به طور مستقل به طراحی 
دوره پرداخته اند و هدف بیشتر آنها از اجرای این دوره ها، تأمین نیازهای آموزشی کتابداران و 

اطالع رسانان غیر متخصص بوده است.
بررسی نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی و مراکز اطالع رسانی 
ایران طرح پژوهشی انجام شده توسط علی مزینانی در 1376 در کتابخانة ملی است. در 
پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی نیازهای مهارتی 323 نفر از اولین دوره کالس های 

کوتاه مدت بررسی شده است.
تیمورخانی )1382(، در پژوهش خود با عنوان ارزیابی دوره های آموزش عمومی 
کتابداری در کتابخانة ملی ایران نشان داد که کارآموزان از برگزاری دروس فهرست نویسی، 

رده بندی و آشنایی با منابع مرجع بیشتر استقبال کردند.
شهرزادی و مجیری )1389(، در پژوهش خود با عنوان نیازسنجی دوره های آموزشی 
ضمن خدمت کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان نشان داد بیشترین میزان 
نیاز در حوزة آموزش ضمن خدمت عبارت است از آشنایی باشیوه های جستجوی اطالعات 
در اینترنت، اصول مهارت های ارتباطی کتابداران و آشنایی با بانک های اطالعاتی و جستجو 

در آنها.
سانشز1 در 1974 به بررسی وضعیت آموزش مداوم کتابداران در فیلیپین پرداخت. 
برنامه های آموزش ضمن خدمتی که توسط کارگزاران، انجمن های کتابداری و مدارس 
کتابداری ارائه شده، بررسی شد و ضمن بیان جزئیات آنها و اشاره به یکدست نبودن برنامه ها، 

بر همکاری در طراحی برنامه های فوق تأکید کرد.
موکهرجی2 و نئوجی3 )1995(، در پژوهشی به بررسی مشکالت و موانع مربوط 
به بهره برداری کامل از منابع درسی مکاتبه ای حوزة کتابداری و اطالع رسانی به ویژه 
منابع تمرینی درس فهرست نویسی در کشور هند  پرداخته و به این نتیجه رسیدند که 
دو مانع اصلی در این مسیر وجود دارد؛ نخست عدم درک روش کاری منابع و دیگر، 

غلط های چاپی.
 1. Sanchez

2.  Mookerjee

 3.  Neogy

کیفیت دوره های حضوری 
علوم آرشيوی برگزار شده در مركز... 
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دوره های  در  جداگانه  حوزة   6 گنجاندن  خود  پژوهش  در   ،)2001( ویلسون1 
اطالع رسانی ومبـاحـث  آموزشـی کتابـداران و اطالع رسـانان را با اولویـت سیستم های 

کاربران وفراهم آورندگان اطالعات پیشنهادکرد.
آدومی2 و نالو3 )2003(، در پژوهش خود در خصوص آموزش های ضمن خدمت 
کتابداری و اطالع رسانی در ایالت دلتای نیجریه، به این نتیجه  می رسند که الزم هست مسئوالن 
کتابخانه ها و مراکز کتابداری واطالع رسانی این ایالت، نقش بیشتری در این آموزش ها ایفا 
کنند و همچنین کتابداران و کارکنان کتابخانه های خود را ملزم به حضور در این دوره ها 
نمایند. همچنین لزوم ایفای نقش هر چه بیشتر انجمن کتابداری و اطالع رسانی این کشور در 

آموزش های ضمن خدمت کتابداری و اطالع رسانی مورد اشاره قرار گرفته است.
محمود4 )2007(، نیازهای مهارتی و آموزشی متخصصان کتابداری و اطالع رسانی در 
پاکستان را توانایی مدیریت، خدمات فنی، خدمات مرجع و اطالع رسانی ومهارت های ارتباط 

عمومی ارزیابی می کند.

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و جامعة مورد مطالعه شامل آرشیویست های سازمان 
اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران )آرشیو ملی ایران( شامل 100 آرشیویست 
شرکت کننده در دوره های آموزشی به همراه 13  نفر مدرس می باشد که در سال 1392 و 
1393 در دوره های آموزشی حضوری در حوزة علوم آرشیوی آرشیو ملی شرکت کرده اند.
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 دیدگاه های نظریه پردازان 
علم مدیریت در زمینه آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان ها و اهداف و سیاست های 
کلی مدیریت برنامه ریزی آموزشی آرشیو ملی ایران و نظرات و پیشنهادهای آرشیویست های 
شرکت کننده در دوره های آموزشی سال های قبل، صورت گرفت. داده ها پس از جمع آوري 

با استفاده از نسخة 16 نرم افزار آماری  spss تجزیه و تحلیل شد.
برای سنجش پایایی پرسشنامه ازضریب آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار  spss استفاده 
شد. آلفای محاسبه شده برای کلیة سؤاالت پرسشنامه برابربا 90 درصد است که نشان دهندة 
پایایی مناسب پرسشنامه است. )آلفای سؤال اول پژوهش75 درصد و سؤال دوم 87 درصد و 
سؤال سوم پژوهش 84 درصد و سؤال چهارم پژوهش81 درصد بوده است(. در این پژوهش 
داده ها با این فرض که میانگین μ<3  نشانگر پایین تر بودن میانگین از حد متوسط است مورد 
تحلیل قرار گرفته است. با در نظر گرفتن نرمال بودن توزیع  n>30( آزمون  t برای کلیه 

1.  Wilson

2.  Adomi

3.  Nwalo

4.  Mahmood
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سؤاالت که در جدول توزیع میانگین هر یک از آنها نیز ارائه گردیده است، محاسبه گردید.

یافته های پژوهش
سوال اول پژوهش: به نظر آرشیویست ها مرکز در ارائۀ برنامه و خدمات آموزشی تا 

چه اندازه موفق بوده و هست؟

جدول 1 نشان مي دهد 46 آرشیویست ها از طریق اطالع رساني اینترانت سازمان و 15 
درصد از طریق وب سایت سازمان و 32 درصد از طریق ابالغ ادارات کل وتنها 7 درصد از 

طریق همکاران براي شرکت در دوره ها فراخوان شده اند.
 

سوال پژوهشرديف
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وب سايت 
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راوا

ف

صد
در

نی
راوا

ف

صد
در

نی
راوا

ف

صد
در

نی
راوا

ف

صد
در

1

نحوۀ فراخوانی شام به دوره )دعوت و تشکیل 

پرونده( به چه صورت بود؟ اطالع رسانی از 

طریق:  

46461515323277

رديف
کیفیت ارایۀ برنامه و خدمات آموزشی

میانگین

انحراف معیار

t نتايج آزمون

t مشاهده 

شده

درجه 

آزادی

سطح 

معناداری

1
شیوۀ اطالع رسانی مرکز درمورد رسفصل 

دروس وجزئیات ارائه شده
2/521/024/66990/000

2
هامهنگی زمان بندی دوره های آموزشی با 

محتوای دوره آموزشی
3/190/633/01990/003

3
میزان انطباق مطالب ارائه شده با محتوای 

دورۀ آموزشی
3/420/85/2990/000

4
تاثیر دوره های آموزشی برگزارشده در ارتقای 

آگاهی و دانش
3/510/855/9990/000

میانگین و انحراف معیار کلی ارائۀ برنامه و خدمات 

آموزشی مرکز
3/160/6239/12990/000

 
جدول  1

توزیع فراوانی نحوۀ فراخوانی آرشیسویست ها به 
دوره های آموزشی

 
جدول  2

توزیع میانگین نظرات آرشیویست ها در مورد 
ارائه برنامه و خدمات آموزشی مرکز و نتایج 

آزمون برای مقایسه با میانگین نظری

کیفیت دوره های حضوری 
علوم آرشيوی برگزار شده در مركز... 
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همان طور که جدول 2 نشان می دهد، میانگین نظرات آرشیویست ها در مورد ارائة برنامه 
و خدمات آموزشی مرکز در مورد سرفصل دروس و جزئیات ارائه شده در دوره ها 2/52 
هماهنگی زمان بندی  دوره های آموزشی با محتوای دورة آموزشی 3/19 ؛ میزان انطباق مطالب 
ارائه شده با محتوای دورة آموزشی 3/42 ؛ مؤثر بودن دوره هاي آموزشي برگزار شده در 

ارتقای آگاهي ودانش 51/ 3 ؛ میانگین کلی برابر با 16/ 3 است.
همان طور که داده های جدول 2 نشان می دهد، نتایج آزمون t در مورد سرفصل دروس و 
جزئیات ارائه شده در دوره ها نشان می دهد که سطح معناداری برابر با 0/000 با درجة آزادی 
99 در سطح 0/05 کوچکتر می باشد. لذا با 95 درصد اطمینان می توانیم قضاوت کنیم که 
میانگین سرفصل دروس به طور معناداری پایین تر از حد متوسط است. در مورد زمان بندی  
دوره های آموزشی تا چه اندازه هماهنگی با محتوای دوره آموزشی نشان می دهد که سطح 
معناداری برابر با 0/003 با درجة آزادی 99 در سطح 0/05 کوچک تر می باشد. لذا با 95 درصد 
اطمینان می توانیم قضاوت کنیم که میانگین زمان بندی  دوره های آموزشی به طور معناداری 
باالتر از حد متوسط است. میزان انطباق مطالب ارائه  شده با محتوای دورة آموزشی نشان 
می دهد که سطح معناداری برابر با 0/000 با درجة آزادی 99 در سطح 0/05 کوچک تر است. 
لذا با 95 درصد اطمینان می توانیم قضاوت کنیم که میانگین میزان انطباق مطالب ارائه شده  به 
طور معناداری باالتر از حد متوسط می باشد. میزان  مؤثر بودن دوره هاي آموزشي برگزار شده 
در ارتقای آگاهي و دانش نشان می دهد که سطح معناداری برابر با 0/000 با درجة آزادی 99 
درسطح 0/05 کوچک تر می باشد. لذا با 95 درصد اطمینان می توانیم قضاوت کنیم میزان مؤثر 

بودن دوره هاي آموزشي برگزار شده به طور معناداری باالتر از حد متوسط می باشد.
 

سوال دوم پژوهـش: نحوه تدریـس مدرسـان از دیدگاه آرشیویسـت ها تا چه انــدازه 
موفقیت آمیز بوده است؟

میانگیننحوۀ تدریس مدرسانرديف
انحراف معیار

t نتايج آزمون

t مشاهده 
سطح درجۀ آزادیشده

معناداری

3/550/866/33990/000تسلط مدرسان دوره ها بر مطالب درسی ارائه شده 1

3/470/776/09990/000توان پاسخگویی به سواالت توسط مدرسان دوره ها 2

توان برقراری ارتباط و پیوند بین مطالب درسی و مسائل محیط کار و آوردن 3
3/380/814/67990/000منونه های کاری برای درک بهرت مفاهیم آموزشی توسط مدرسان دوره ها 

میزان بکارگیری ابزارهای کمک آموزشی از قبیل منونه های اسناد، عکس، منونه سجع 4
3/091/210/79990/42مهر، فایل های آموزشی، فیلم، منونه خطوط قدیمی توسط مدرسان دوره ها

3/370/8133/9990/000 میانگین و انحراف معیار کلی ارزیابی آرشیویست ها از نحوۀ تدریس مدرسان

 
جدول  3
توزیع میانگین نظرات آرشیویست ها 
درمورد نحوۀ تدریس مدرسان  ونتایج 
آزمون برای مقایسه بامیانگین نظری

نجال حریری 
 صدف نعیمی   | فاطمه اسفندیاری
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همان طور که جدول 3 نشان می دهد، توزیع میانگین نظرات آرشیویست ها ازنحوة 
تدریس مدرسان، در مورد تسلط مدرسان دوره ها بر مطالب درسی ارائه شده 3/55 ؛ میزان 
توان پاسخگویی به سؤاالت توسط مدرسان دوره ها را 3/47 ؛ توان برقراری ارتباط و پیوند 
بین مطالب درسی و مسائل محیط کار را 3/38 ؛ میزان بکارگیری ابزارهای کمک آموزشی 

3/09 می باشد. میانگین کلی برابر با 3/37 است.
همان طور که داده های جدول نشان می دهد، نتایج آزمون t در مورد تسلط مدرسان 
دوره ها بر مطالب درسی ارائه شده نشان می دهد که سطح معناداری برابر با 0/000 با درجه 
آزادی 99 در سطح 0/05 کوچک تر می باشد. لذا با 95 درصد اطمینان می توانیم قضاوت کنیم 
که میانگین تسلط مدرسان دوره ها بر مطالب به طور معناداری باالتر از حد متوسط می باشد. 
در مورد توان  پاسخگویی  به  سؤاالت آرشیویست ها  توسط مدرسان  دوره ها نشان می دهد که 
سطح معناداری برابر با 0/000 با درجة آزادی 99 در سطح 0/05 کوچک تر می باشد. لذا با 95 
درصد اطمینان می توانیم قضاوت کنیم که میانگین توان  پاسخگویی  به  سؤاالت آرشیویست ها  
به طور معناداری باالتر از حد متوسط می باشد. توان برقراری ارتباط و پیوند بین مطالب 
درسی و مسائل محیط کار و آوردن نمونه های کاری برای درک بهتر مفاهیم آموزشی توسط 
مدرسان نشان می دهد که سطح معناداری برابر با 0/000 با درجة آزادی 99 در سطح 0/05 
کوچک تر می باشد. لذا با 95 درصد اطمینان می توانیم 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 نمونه های اسناد، عکس، نمونة سجع مهر، فایل های آموزشی، 
فیلم، نمونه خطوط قدیمی توسط مدرسان دوره ها نشان می دهد که سطح معناداری برابر با 
0/42 با درجة آزادی 99 در سطح 0/05 بزرگ تر می باشد. لذا با 95 درصد اطمینان می توانیم 
قضاوت کنیم که میانگین میزان بکارگیری ابزارهای کمک اختالف معناداری وجود ندارد و 

میانگین به حد متوسط نزدیک هست.

کیفیت دوره های حضوری 
علوم آرشيوی برگزار شده در مركز... 
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سوال سوم پژوهش: مفاهیم و محتوای دوره های آموزشی ارائه شده تا چه اندازه با 
مهارت تخصصی آرشیویست ها هامهنگی دارد؟

همان طور که جدول 4 نشان می دهد، توزیع میانگین نظرات آرشیویست ها در مورد 
هماهنگی مفاهیم و محتوای دوره های آموزشی ارائه شده با مهارت تخصصی آرشیویت ها 
در مورد تأثیر گذراندن دوره های آموزشی در بهبود کیفیت کار آرشیوي 3/23 ؛ هماهنگی 
دوره های آموزشی با مهارت کاری آنها در حوزة اطالع رسانی و ارتباطات 3/04 ؛ هماهنگی 
دوره های آموزشی با مهارت کاری آنها در حوزة تنظیم و پردازش اسناد 3/28 ؛ هماهنگی 
دوره های آموزشی با مهارت کاری آنها در حوزة حفاظت  و نگهداری اسناد را 2/52 هماهنگی 

هامهنگی مفاهیم و محتوای دورههای آموزشی رديف

ارائه شده با مهارت تخصصی آرشیویست ها

میانگین

انحراف معیار

t نتايج آزمون

t مشاهده 

شده

درجۀ 

آزادی

سطح 

معناداری

1
گذراندن دوره های آموزشی در بهبود کیفیت کار 

آرشيوی شام تا چه اندازه مؤثراست؟
3/231/092/09990/03

2

دوره های آموزشی تا چه  اندازه با مهارت کاری 

شام در حوزۀ اطالع رسانی و ارتباطات  هامهنگی 

دارد؟

3/041/120/35990/72

3
دوره های آموزشی تا چه اندازه با مهارت کاری شام 

در حوزۀ  تنظیم و پردازش اسناد هامهنگی دارد؟
3/281/042/67990/009

4

دوره های آموزشی تا چه اندازه با مهارت کاری  شام 

در حوزۀ  حفاظت  و نگهداری اسناد هامهنگی 

دارد؟

2/521/23/99990/000

5

دوره های  آموزشی تا چه  اندازه با مهارت  کاری  شام 

درحوزۀ  شناسایی   و فرآهم آوری اسناد هامهنگی 

دارد؟

2/751/192/09990/03

 میانگین وانحراف معیار کلی ارزیابی مفاهیم ومحتوای

 دوره های آموزشی
2/961/2226/82990/000

 
جدول  4
توزیع میانگین نظرات آرشیویست ها 
در مورد هامهنگی مفاهیم و محتوای 
دوره های آموزشی ارائه شده با مهارت 
تخصصی آرشیویست ها و نتایج آزمون 
برای مقایسه با میانگین نظری

نجال حریری 
 صدف نعیمی   | فاطمه اسفندیاری
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دوره های آموزشی با مهارت کاری آنها در حوزة شناسایی   و فرآهم آوری اسناد 2/75 ؛ و 
میانگین کلی برابر با 2/96 می باشد.

همان طور که داده های جدول 4 نشان می دهد، نتایج آزمون t در مورد گذراندن دوره های 
آموزشی در بهبود کیفیت کار آرشیوي نشان می دهد که سطح معناداری برابر با 0/03 با درجة 
آزادی 99 در سطح 0/05 کوچک تر می باشد. لذا با 95 درصد اطمینان می توانیم قضاوت 
کنیم که میانگین گذراندن دوره های آموزشی در بهبود کیفیت کار به طور معناداری باالتر 
از حد متوسط می باشد. در مورد سوال دوم  میزان هماهنگی دوره های آموزشی با مهارت 
کاری آرشیویست ها در حوزة اطالع رسانی و ارتباطات نشان می دهد که سطح معناداری برابر 
با0/72 با درجة آزادی 99 در سطح 0/05 بزرگ تر است. لذا با 95 درصد اطمینان می توانیم 
قضاوت کنیم که میزان هماهنگی دوره های آموزشی با مهارت کاری آرشیویست ها در حوزة 
اطالع رسانی و ارتباطات میانگین اختالف معناداری وجود ندارد و میانگین به حد متوسط 
نزدیک می باشد. میزان هماهنگی دوره های  آموزشی با مهارت کاری آرشیویست ها در حوزة 
تنظیم و پردازش اسناد نشان می دهد که سطح معناداری برابر با 0/009 با درجة آزادی 99 در 
سطح 0/05 کوچک تر می باشد. لذا با 95 درصد اطمینان می توانیم قضاوت کنیم که میانگین 
هماهنگی دوره های آموزشی در حوزة  تنظیم و پردازش به طور معناداری باالتر از حد متوسط 
می باشد. میزان هماهنگی دوره های آموزشی با مهارت  کاری آرشیویست ها در حوزة حفاظت  
و نگهداری اسناد نشان می دهد که سطح معناداری برابر با 0/000 با درجة آزادی 99 در 
سطح 0/05 کوچک ترمی باشد. لذا با 95 درصد اطمینان می توانیم قضاوت کنیم که میانگین 
هماهنگی دوره های  آموزشی در حوزة  حفاظت  و نگهداری به طور معناداری کوچک تر 
از حد متوسط می باشد. میزان هماهنگی دوره های   آموزشی تا چه   اندازه با مهارت  کاری 
آرشیویست ها درحوزة شناسایی   و فرآهم آوری اسناد نشان می دهد که سطح معناداری برابر با 
0/03 با درجة آزادی 99 در سطح 0/05 کوچک تر است. لذا با 95 درصد اطمینان می توانیم 
قضاوت کنیم که میانگین به طور معناداری مهارت  کاری آرشیویست ها در حوزة شناسایی   و 

فرآهم آوری کوچک تر از حد متوسط است.

کیفیت دوره های حضوری 
علوم آرشيوی برگزار شده در مركز... 
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سوال چهارم پژوهش: به نظر مدرسان مرکز در برگزاری دوره ها تا چه اندازه موفق 
بوده است؟

همان طور که جدول 5 نشان می دهد، توزیع میانگین نظرات مدرسین مرکز در مورد 
برگزاری دوره ها، در مورد مطابقت سرفصل دروس ارائه شده با اهداف آموزشی 3/85 ، 
میانگین میزان کیفیت فضای آموزشی از نظر روشنایی 4/14 ، کیفیت فضای آموزشی از نظر 
صدا 4/14 ، میانگین میزان کیفیت فضای آموزشی از نظر گرمایش و سرمایش 2/57 ، میانگین 
میزان هماهنگی زمان اختصاص داده شده برای هر دوره با محتوای دورة آموزشی 3/71 ، 
میانگین ابزارهای  کمک آموزشی قرار گرفته در اختیار مدرسان 3/42 ، میانگین قراردادن 

اطالعاتی در مورد ویژگی تحصیلی و مهارتی آرشیویست ها 2/85 می باشد.
نتایج آزمون t در مورد مطابقت سرفصل دروس ارائه شده با اهداف آموزشی دوره نشان 

نظرات مدرسان درمورد موفقیت دوره های برگزار شده رديف

توسط مرکز

میانگین

انحراف معیار

t نتايج آزمون

t مشاهده 

شده

درجۀ 

آزادی

سطح 

معناداری

تا چه اندازه رس فصل دروس ارائه شده با اهداف 

آموزشی دوره مطابقت دارد؟
3/851/211/8660/11

کیفیت فضای آموزشی که در اختیار مدرسان برای 

تدریس قرار داده می شود تا چه اندازه هست؟ 

)از نظر نور(

4/140/694/3860/005

کیفیت فضای آموزشی که در اختیار مدرسان برای 

تدریس قرار داده می شود تا چه اندازه هست؟

 )از نظر صدا(

4/140/694/3860/005

کیفیت فضای آموزشی که در اختیار مدرسان برای 

تدریس قرار داده می شود  تا چه اندازه هست؟ 

)از نظر گرمايش و رسمايش(

2/570/781/4460/02

میزان هامهنگی زمان اختصاص داده شده برای هر 

دوره  با محتوای دورۀ  آموزشی تا چه  اندازه هست؟
3/710/483/8760/008

ابزارهای  کمک آموزشی که در اختیار مدرس قرار می گیرد 

از قبیل تکثیر اسناد و ویدیو پروژکتور و سایر ابزارها تا 

چه اندازه هست؟

3/420/532/1260/007

تا چه  اندازه  مرکز، اطالعاتی  در مورد ویژگی  تحصیلی  و 

مهارتی  آرشیویست ها در اختیار شام قرار می دهد؟
2/851/210/3160/7

3/450/529/0760.000میانگین وانحراف معیار کلی ارزیابی مدرسان در برگزاری دوره ها

 
جدول  5
توزیع میانگین نظرات مدرسان مرکز 
در مورد موفقیت دوره های برگزار شده 
توسط مرکز
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می دهد که سطح معناداری برابر با 0/11 با درجة آزادی 6 در سطح 0/05 بزرگ تر می باشد. 
لذا با 95 درصد اطمینان می توانیم قضاوت کنیم که میانگین مطابقت سرفصل دروس به 
طور معناداری باالتر از حد متوسط می باشد. در مورد کیفیت فضای آموزشی که در اختیار 
مدرسان برای تدریس از نظر نور نشان می دهد که سطح معناداری برابر با 0/005 با درجة 
آزادی 6 در سطح 0/05 کوچک تر می باشد. لذا با 95 درصد اطمینان می توانیم قضاوت کنیم 
که میانگین کیفیت فضای آموزشی از نظر نور به طور معناداری از حد متوسط  باالترمی باشد. 
کیفیت فضای آموزشی که در اختیار مدرسان برای تدریس از نظرصدا نشان می دهد که 
سطح معناداری برابر با 0/005 با درجة آزادی 6 در سطح 0/05 کوچک تر می باشد. لذا با 95 
درصد اطمینان می توانیم قضاوت کنیم که میانگین کیفیت فضای آموزشی از نظر صدا به طور 
معناداری باالتر از حد متوسط می باشد. در مورد میزان کیفیت فضای آموزشی که در اختیار 
مدرسان برای تدریس از نظر گرمایش و سرمایش نشان می دهد که سطح معناداری برابر 
با0/02 با درجة آزادی 6 در سطح 0/05کوچکتر می باشد. لذا با 95 درصد اطمینان می توانیم 
قضاوت کنیم که میانگین کیفیت فضای آموزشی از نظر گرمایشی و سرمایشی به طور 
معناداری از حد متوسط کوچکتر می باشد. میزان هماهنگی زمان اختصاص داده شده برای 
هر دوره  با محتوای دورة  آموزشی نشان می دهد که سطح معناداری برابر با 0/008 با درجة 
آزادی 6 در سطح 0/05 کوچک تر می باشد. لذا با 95 درصد اطمینان می توانیم قضاوت کنیم 
که میانگین میزان زمان اختصاص داده شده به هر دورة آموزشی به طور معناداری باالتر از حد 
متوسط می باشد. میزان ابزارهای  کمک آموزشی  که در اختیار مدرس نشان می دهد که سطح 
معناداری برابر با 0/007 با درجة آزادی 6 در سطح 0/05 کوچکترمی باشد. لذا با 95 درصد 
اطمینان می توانیم قضاوت کنیم که میانگین میزان ابزارهای  کمک آموزشی به طور معناداری 
باالتر از حد متوسط می باشد و میزان در اختیار قرار دادن اطالعاتی در مورد ویژگی تحصیلی 
و مهارتی آرشیویست ها توسط مرکز نشان می دهد که سطح معناداری برابر با0/7 با درجة 
آزادی 6 در سطح 0/05 کوچک تر است. لذا با 95 درصد اطمینان می توانیم قضاوت کنیم که 
میانگین میزان در اختیار قرار دادن اطالعاتی در مورد ویژگی تحصیلی و مهارتی آرشیویست ها 

به طور معناداری  تفاوت ندارد و به حد متوسط نزدیک می باشد.

نتیجه گیری
به طور کلی آموزش ضمن خدمت از ابزارهای مهم روزآمدسازی و توانمندسازی حرفه ای 
آرشیویست های شاغل در آرشیو ملی ایران است. با بررسی نظرات آرشیویست ها و مدرسان 
دوره های آموزشی آرشیوی حضوری برگزار شده در مرکز آموزش آرشیو ملی ایران مشخص شد 

کیفیت دوره های حضوری 
علوم آرشيوی برگزار شده در مركز... 
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که اطالع رسانی دقیق و به موقع در خصوص زمان  اجرای برنامه آموزشی از ارکان اصلی برنامه ریزی 
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 دوره های 
آموزشی، اهداف دوره ها و ارائة سرفصل دوره ها به مدرسان و آرشیویست ها امری جدی 
و ضروری به نظر می رسد. جمع بندی نظرات آرشیویست ها در خصوص عملکرد مرکز 
در ارائة برنامه و خدمات آموزشی در طول دوره ها حاکی از آن است نحوة فرآخوانی 46 
درصد آرشیویست ها از طریق  اطالع رساني اینترانت سازمان بوده است و در مورد کیفیت 
خدمات آموزشی ارائه شده در دوره ها، میانگین کلی به دست آمده 3/16 ، و میانگین  شیوة 
اطالع رسانی سرفصل دروس ارائه، پایین تر از حد متوسط، و میانگین به دست آمده برای 
مؤثر بودن دوره هاي آموزشي برگزار شده در ارتقای آگهي و دانش باالتر از حد متوسط 
ارزیابی شده است. میانگین کلی نظرات آرشیویست ها در مورد ارائة برنامه و خدمات 
آموزشی به حد متوسط نزدیک می شد که نشان دهندة عملکرد نسبتاً موفق مرکز در مورد ارائة 
خدمات آموزشی می باشد که با نتیجه تحقیق )کوالکیان، 1388( و )معرف زاده، 1385( در 
مورد مطابقت دوره هاي آموزشي با نیازهاي کتابداران هم خوانی دارد و مرکز درارائه خدمات 

آموزشی عملکرد موفقی داشته هست.
نتایج پژوهش در مورد ارزیابی مدرسان دوره نشان می دهد، میانگین کلی ارزیابی نحوة 
تدریس مدرسان برابر با 3/37 است و تسلط مدرسان دوره ها بر مطالب درسی ارائه شده به 
طور معناداری باالتر از حد متوسط و میزان بکارگیری ابزارهای کمک آموزشی به حد متوسط 
نزدیک است. آرشیویست ها دربارة عملکرد مدرسان در طول دوره ها معتقدند مدرسان در 
»توان پاسخگویی به سؤاالت«، »تسلط بر مطالب درسی ارائه شده « مرکز  بیشتر موفق 
بوده اند. از آنجایی که نظم دهندة اصلی به محیط یادگیری مدرسان می باشند و مدرس از طریق 
مدیریت و سازماندهی عوامل مؤثر بر یادگیری، موقعیت مناسب تری برای یادگیری فرآهم 
می سازد، عملکرد مناسب مدرسان این دوره ها از امتیازات و نکات مثبت دوره های آموزشی 

علوم آرشیوی آرشیو ملی محسوب می شود.
فعالیتی حیاتی و مهم در بهسازی مهارت ها و  دوره های آموزشی ضمن خدمت، 
عملکردهای نیروهای انسانی شاغل در سازمان است، بنابراین برگزاری دوره های آموزشی در 
حوزة مهارت های تخصصی آرشیویست ها کارایی و اثربخشی دوره های آموزشی را تضمین 
خواهد کرد. یافته  ها نشان می دهد که میانگین کلی برابر با2/96 است که به حد متوسط 
نزدیک هست. آرشیویست ها تاثیر گذراندن دوره های آموزشی در بهبود کیفیت کار آرشیوي 
را باالتراز حد متوسط، هماهنگی دوره های آموزشی با مهارت کاری آنها در حوزة حفاظت 
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 و نگهداری اسناد، شناسایی   و فرآهم آوری اسناد ملی را کمتراز حد متوسط ارزیابی کرده اند. 
بنابراین در حالت کلی آرشیویست ها تأثیر گذراندن دوره های آموزشی را در بهبود کیفیت 
کار آرشیویست ها مؤثر می دانند که این نتیجه با نتیجة پژوهش )شهرزادی،مجیری، 1389( و 
)کوالییان، 1388( و )معرف زاده،دهکردی،1385( در مورد اثربخش بودن دوره های آموزشی 
در مهارت های تخصصی کتابداران مانند شیوه های جستجوی اطالعات در اینترنت، آشنایی 

با بانک های اطالعاتی تخصصی و غیره هم خوانی دارد.
بی تردید ابزارهای کمک آموزشی عنصری مؤثر در ارائه مطلوب مطالب علمی محسوب 
می شوند و به کارگیری این وسایل توسط مدرسان سبب توسعة نیروی یادگیری دانش پژوهان 
است. همچنین محیط انجام هر فعالیتی باید با استانداردهای آن فعالیت نزدیک باشد. بحث 
استانداردسازی فضای آموزشی از مقوله های مهم در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های 
آموزشی هر مرکز آموزشی است. یافته ها نشان می دهد میانگین کلی نظرات مدرسین در مورد 
دوره های برگزار شده برابر با 3/45 است. 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 پایین تر از حد متوسط 
ارزیابی گردید؛ هماهنگی زمان اختصاص داده شده برای هر دوره با محتوای دورة آموزشی و 
ابزارهای  کمک آموزشی قرار گرفته در اختیار مدرسان در سطح باالتر از حد متوسط، و قراردادن 
اطالعاتی در مورد ویژگی تحصیلی و مهارتی آرشیویست ها 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)1389( در 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 هم خوانی دارد. در تحقیق وی فقط25 درصد کارکنان 
از سیستم گرمایشی احساس رضایت داشتند. امید است مسووالن با ایجاد تغییرات در سیستم 
گرمایشی فضای موجود را برای برگزاری دوره های آموزشی مجهزتر نماید و درخصوص 

فرآهم آوری ابزارهای کمک آموزشی برای استفاده مدرسین اقدامات الزم را به عمل آورند. 

 پيشنهادهای پژوهش:
پیشنهادهایي که با توجه به نتایج پژوهش مي توان مطرح نمود:

• همکاري و مشارکت سایر مراکز آرشیوي در تأمین منابع آموزشي، مدرسان، امکانات 
رفاهي و آموزش یکدیگر؛

کیفیت دوره های حضوری 
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• استفادة بیشتر از ابزارهاي کمک آموزشي نظیر پروژکتورهاي اورهد، اسالید و اوپک در 
جهت تکمیل برنامه آموزشي و نیز استفادة بیشتر از رایانه در آموزش نه تنها براي آموزش رایانه  بلکه 
براي آموزش سایر مباحث از طریق نرم افزارها و برنامه هاي  رایانه اي و فایل هاي اسناد الکترونیکي؛
•  پذیرش تعداد محدودي از افراد براي هر دوره؛ زیرا که محدودیت تعداد شرکت کنندگان 
امکان پرسش و پاسخ، انتقال اطالعات و استفاده بهتر از منابع و ابزارهاي آموزشي همچنین 

نظارت بر فرایند یادگیري را از سوي مدّرس فراهم مي کند؛
از آنجا که یکي از عواملي که به صورت غیرمستقیم تأثیر بسیاري بر کیفیت آموزش 
دوره ها دارد فضاي آموزشي است. به همین جهت تهیه فضاي مناسب از نظر مساحت، 
روشنایي و تهویه و سرمایش و گرمایش مي بایست از سوي مراکز مجري مورد توجه جّدي 

قرار گیرد.

پيشنهادهای مدرسان دوره ها:
•   ارائة سرفصل هاي تخصصي تر با زمان بندي کوتاه تر؛

•  هماهنگي باگروه هاي تخصصي و ادارات کل در طراحي و اجراي دوره هاي تخصصي 
و منطبق سازي مفاهیم دوره ها با مهارت هاي تخصصي آرشیویست ها؛

•  در نظرگرفتن دوره هاي مقدماتي بیشتر براي گذراندن دوره هاي باالتر؛
•  تهیة فرم اعالم نیاز ابزار و لوازم کمک آموزشي براي تدریس مدرسان پیش از دوره ها؛
•  تهیة سرفصل و مطالب مربوط به هر دوره، پیش از برگزاري آن توسط مدرسان و 

ارائة آن توسط مدیریت آموزش مرکز؛
•  در نظر گرفتن تعداد آرشیویست هاي مدعو در هر درس با توجه به فضا و تجهیزات 

موجود.
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