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عمومی ارزیابی واکنش فراگیران از دوره هاي کوتاه مدت آموزش کتابداران کتابخانه هاي 

                                                                                                                                  1بر اساس سطح اول مدل کرك پاتریک آستان قدس رضوي

  2ثامنه توکلی

  چکیده

این پژوهش با هدف کلی ارزیابی واکنش فراگیران از دوره هاي آموزشی کوتاه مدت کتابداران کتابخانه هاي    

را گردیـده   بر اساس مدل کرك پاتریک اج1387ی  ال1386آستان قدس رضوي شهر مشهد در طی سالهاي         

  .است

ران کتابخانه هاي آستان قدس رضوي شهر مشهد است          نفر از کتابدا   249جامعه آماري تحقیق حاضر شامل      

ابزار اندازه گیري مورد استفاده در این پژوهش سـیاهه          .  دوره کوتاه مدت آموزشی شرکت کرده اند       12که در   

 که در خاتمه هر دوره، فراگیران به آنها پاسخ مـی             می باشد  فرم هاي ارزیابی  همان  وارسی است که در واقع      

 از آمـار  ،پاسخ به پرسشها و فرضیه هاي پـژوهش  و دست آمدهه ه و تحلیل داده هاي ببه منظور تجزی . دهند

نتایج کلی حاکی از آن است کـه فراگیـران از برگـزاري دوره هـاي                . استفاده شده است   و استنباطی    توصیفی

مبانی نظري مرمت در حفاظت و نگهـداري آثـار تـاریخی و فرهنگـی و                آموزشی کوتاه مدت به جز دو دوره        

  .فهرست نگاري کتب خطی رضایت کامل دارند

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آسـتان قـدس             ؛الگوي کرك پاتریک  ؛   دوره هاي کوتاه مدت آموزش     :ي موضوعی کلید واژه ها  

  رضوي
  

  مقدمه

 دانـیم بـا ورود     حوزه اطالع رسانی و شیوه نشر اطالعات همواره در معرض تغییر و تحول بوده است و همانطوري کـه مـی                    

فناوري رایانه به عرصه کتابداري و تغییر در شیوه ارائه خدمات وظیفه خطیر اشاعه اطالعات براي کتابداران محفـوظ مانـده               

  . است

 مـی کنـد، تنهـا بـا کـسب           هاي بازیابی اطالعات تغییر     و روش  به عبارت دیگر در عصري که همواره قالب هاي اطالعاتی         

 و نیـز بـه       و تغییر رفتار اطالع یابی کاربران پیش رفت         نوظهور هاي می توان همگام با فناوري    هاي جدید است که      مهارت

از این رو آموزش به حوزه اي از مـدیریت کارکنـان و منـابع                ).60، ص 1380،  3کانجیالن( پاسخ داد    انتظارات جدید کاربران  

، 4اسـتات (حوزه هاي کاري شـان بـه عهـده دارنـد     انسانی مربوط است که آموزش را جهت تامین نیازهاي مهارتی افراد در           

هایی است که در جهت ارتقاي سطح دانش، آگاهی، مهارت هـاي فنـی،           و آموزش کارکنان کلیه کوشش    ) 176 ، ص  1999

حرفه اي و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجـام وظـایف و                          

هـاي مـدیریت     در تعـداد زیـادي از نظـام       کـه   اما یک ضعف    ) 17، ص 1373ابطحی،  ( شغلی خود می نماید      هاي مسئولیت

این است که مدیران و سرپرستان به قدر کافی به آموزش کارکنانشان اهمیـت نمـی دهنـد و در نهایـت       وجود دارد   عملکرد  

  ).212، ص2003ایلن بی، (بازخورد الزم را دریافت نمی کنند 

 در چنین شرایطی آموزش و بهـسازي منـابع انـسانی یکـی از               .ها پیوسته در حال تغییر و تحول اند        ی سازمان ر عصر کنون  د

هـا   هاي اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاري مثبت با شرایط تغییر به عنوان دو مزیـت رقـابتی سـازمان                     استراتژي

                                                
 ویژه کتابداران کتابخانه هاي آستان قدس رضوي بر اساس ارزیابی اثربخشی دوره هاي آموزشی کوتاه مدت"برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  1

  .")از دیدگاه مدیران و فراگیران(مدل کرك پاتریک 
 تهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتکتابداري و اطالع رسانیعلوم  ارشد یکارشناسدانش آموخته مقطع  2

3  Kanjilan
4  statt
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ها آموزش نیروي انـسانی خـود را در    شده است که سازمان  افزایش علم و دانش و تغییرات پر شتاب سبب          . قلمداد می شود  

  ).62، ص1374دعایی، ( قرار دهند خودراس برنامه هاي 

امروزه بـه عنـوان یـک       ) در معناي عام  (کتابخانه و مرکز اسناد آستان قدس رضوي با اعتقاد به اینکه هزینه در امر آموزش                

هاي شغلی   با هدف ارتقا سطح علمی و افزایش توان مهارت    ود و دت با سود دهی باال محسوب می ش       سرمایه گذاري بلند م   

 ، ایـن پـژوهش   ازهـدف . نموده استه ها و برنامه هاي مختلف آموزشی        اقدام به برگزاري دور    1381 از سال    ،کلیه کارکنان 

  .فراگیران از این دوره ها به منظور رفع نواقص و تقویت نقاط قوت آنها می باشد) رضایت(ارزیابی واکنش 

   و ارزیابی واکنش فراگیران در این مدل1مدل کرك پاتریک

 که توسط دونالـد کـرك   می باشدمدل کرك پاتریک و سنجش مدیریت منابع انسانی   یکی از بانفوذترین مدل هاي ارزیابی       

ـ  از این مدل بیش از سی سال است که در سازمان      ). 233، ص 2004اسمیت،  (پاتریک توصیف شده است      ال هایی که به دنب

این الگوي جدید، فقط ). 341، ص2004، 2بتس(سود بیشتر هستند، به منظور ارزیابی از دوره هاي آموزشی استفاده می شود 

است و در این زمینه، سطوح مختلفی را براي آن شناسایی می            ) ارزشیابی پایانی و پیگیري   (به دنبال سنجش تاثیرات برنامه      

  ).185، ص1383فتحی واجارگاه، ( اجرا شده است 3نظیر بانک بارکلیهاي متعددي  این الگو در سازمان. کند

 نخست اینکه این مدل براي مشاغلی که نیاز به آموزش دارنـد بـه منظـور ارزیـابی                   :محبوبیت این مدل به چند دلیل است       

 که شاید ، سطح چهار به روشی نظام مند قابل اجرا می باشد؛ دوم اینکه اصرار کرك پاتریک بر نتایجه،هاي داده شد آموزش

  .در بر دارداره آموزشی که باید کسب شده باشد راترین یا مشروح ترین اطالعات درب با ارزش

بنـابراین مـدل   . ها مرحله نهایی به عنوان یک اندازه گیري مناسب بـه حـساب مـی آیـد               براي آموزش مشاغل در سازمان    

ی است که از ایـن بعـد ارزیـابی گرفتـه مـی شـود؛ و در پایـان          ها به عنوان نتایج    چهارسطحی پیامی براي مدیران سازمان    

 طرز کار بالقوه اش براي ساده کردن فرایند ارزیابی مربی آموزشی اسـت              چهار سطحی، تابع    محبوبیت عمومی در این مدل      

  ).341، ص2004بتس، (

  :کرك پاتریک دالیل اصلی ارزیابی اثربخشی آموزش ضمن خدمت را چنین بیان می کند

  هاي سازمان؛ ه دالیل وجودي واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهمیت آن در تحقق اهداف و رسالتتوجی.1

امه آموزشی؛تصمیم گیري الزم در خصوص تداوم داشتن یا تداوم نداشتن یک برن.2

.کسب اطالعات در مورد اینکه چگونه می توان برنامه هاي آموزشی را در آینده بهبود داد.3

 در بین بزرگان امر آموزش وجود دارد مبنی بر اینکه هر وقت در یک سازمان بخواهند تعدیل نیـرو                 یک اصل کلی و قدیمی    

انجام دهند یا سازمان خود بخواهد سیاست کوچک سازي را در پیش بگیرد، ابتدا به دنبال واحدهایی می رود که بـا حـذف                        

 انسانی، واحـدهایی همچـون اداره امـور کارکنـان،     آنها، کمترین ضرر ممکن به سازمان برسد؛ مثال در بخش مدیریت منابع     

در برخی از سازمانها مدیر ارشد ممکن است چنین فکر کند که            . حقوق و دستمزد، روابط عمومی و واحد آموزش وجود دارند         

حال در چنین زمانی است که میزان اثـر بخـشی برنامـه هـاي               . همه آنها به جز واحد آموزش براي سازمان ضروري هستند         

  ).168-167، ص1383ابطحی، (زشی در واحد آموزش مورد توجه واقع می شود آمو

  

  

  

  

                                                
1  Kirkpatrick`s 
2  Bates
3  Barclay  Bank 
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الگوي چهارسطحی ارزیابی اثربخشی کرك پاتریک. 1جدول

انواع 

  سطوح

نتایج هر 

  سطح

  پرسش اصلی  ابزار گردآوري اطالعات و سنجش

 خود  شرکت کنندگان چه واکنشی نسبت به دوره از         نظرخواهی و پرسشنامه  واکنش  سطح اول

  نشان می دهند؟

استفاده از پیش آزمـون و پـس آزمـون بـراي سـنجش                یادگیري  سطح دوم

  یادگیري

شرکت کنندگان در دوره عمال چـه چیـزي را یـاد            

 ري خـود را نـشان     گرفته اند، و چگونه قادرند یادگی     

  دهند؟

سطح 

  سوم

 چه تاثیرات بلند مدتی بر رفتار شغلی        دوره آموزشی   نفعان آموزش بررسی تغییرات در کار و رفتار از راه ذي  رفتار

  کارکنان شرکت کننده در دوره داشته است؟

سطح 

  چهارم

سازمان چه استفاده اي از دوره آموزشی برده است،   بررسی اسناد، مدارك و اثرات در کل سازمان  نتایج

  و تاثیرات سازمانی دوره ها کدامند؟

  

براي مثـال، میـزان واکـنش مـشتري،         .  محصول یا خدمت است    پاسخ فیزیکی یا احساسی شخص نسبت به یک       واکنش،  

که کرك پاتریک آن را  همان واکنشی تعریف می کنـد کـه شـرکت                ) 102، ص 1386قلیچ لی،   (رضایت یا روحیه کارکنان     

کـرك  (مـی تـوان بدسـت آورد    ... کنندگان در یک برنامه از خود نشان می دهند که این را از طریق پرسشنامه، مـصاحبه و                

پرسش اساسی در این سطح ارزشیابی آن است که فراگیران در دوره چه واکنشی نسبت به برنامه                 ). 19، ص   1998ریک،  پات

  )233، ص2004، 1اسمیت(آموزش ضمن خدمت از خود نشان می دهند؟ 

صله پس از فاهاي فراگیران بال  از بررسی عکس العمل ها و واکنش ها عبارتدر واقع متداول ترین نوع ارزشیابی در سازمان

 این ارزشیابی که از آن تحت عنوان ارزشیابی سطح اول نام برده می شـود، عمـدتا بـا اسـتفاده از            .پایان دوره آموزشی است   

پیمایش به دنبال آن است تا نظرات کارآموزان را در خـصوص کیفیـت دوره آموزشـی بـه تـصویر بکـشد و در عـین حـال                             

  .بط مشخص نمایدپیشنهادات آنها را براي بهبود دوره ذیر

ها یا عکس العمل داراي این ارزش است که می تواند بازخورد فوري براي عملکرد مدرس دوره و برنامـه                     ارزشیابی واکنش 

گرچه ابزارهاي متعددي براي سنجش واکنش افراد شـرکت کننـده در            ). 13،ص1384فتحی واجارگاه، (آموزشی فراهم سازد    

، 1383فتحـی واجارگـاه،   (ها اجراي پرسشنامه هاي نظرخواهی از شرکت کنندگان است         آن پرکاربردتریندوره ها وجود دارد،     

  ).185ص

عـالوه بـر   . مـی پـذیرد  پایـان دوره توزیـع مـی شـود، صـورت      ارزشیابی عکس العمل عمدتا توسط پرسشنامه هایی که در   

در صورتی که در پایان . ر قرار گیردپرسشنامه، شیوه هاي دیگري نظیر برگزاري جلسات و نیز مصاحبه می تواند در دستور کا

صص ارزیابی انجام شود، واحد آموزش می تواند        ه ویژه اي با شرکت فراگیران و متخ       دوره، ارزشیابی به صورت تشکیل جلس     

هاي شرکت کنندگان را درباره اثربخشی دوره ها با عمق بیشتري بررسی کند و نتایج حاصل از ایـن                    نقطه نظرات و دیدگاه   

  .کنندگو، در طراحی دوره هاي آموزشی جدید، انتخاب روش آموزش و مانند آن استفاده بحث و گفت

 مندتريهاي سیستماتیک تر و نظام     مسائل و مشکالت مصاحبه هاي شفاهی سبب شده است تا واحدهاي آموزش از روش             

صت اظهار نظر را داشته باشند و براي ارزشیابی اثربخشی در سطح واکنش استفاده کنند تا در آن کلیه افراد شرکت کننده فر      

دیدگاه دو یا چند نفر که از انگیزه باالیی براي مخالفت یا موافقت با دوره برخوردارند، بر ارزشـیابی اثربخـشی از دوره تـاثیر                 
                                                

1 Smith
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بنابراین پرسشنامه هاي نظرخواهی یکی از کامل ترین و بهترین ابزارها در ارزشـیابی اثربخـشی در سـطح واکـنش                . نگذارد

فتحی (ها از کاربرد گسترده اي برخوردار است         خته شده است و از لحاظ تجربه نیز مشاهده می شود که در اکثر سازمان              شنا

  ).16-13، ص1384واجارگاه، 

   

  روري کوتاه بر پیشینه پژوهشم

 مدل کرك   خارج از کشور در رابطه با اثربخشی دوره هاي آموزشی بر اساس           داخل و   هاي بسیاري در     در دهه اخیر پژوهش   

وانـگ و   ،  )2006(کـرك پاتریـک     ،  )2006 (1تـائو تـاي   : ترین آنها عبارتنـد از     ی از مهم  خپاتریک صورت گرفته است که بر     

اما در رابطه با سنجش سطح واکنش فراگیـران بـه           .  )1388(و وفادار   ) 1385( زواریان   ،)2007 (3پالیچینو ،)2008 (2دیگران

  . اشاره کرد) 1386(ي مهر  امیر،)1383(، عباسیان )2006 (4ندرسون و آروین ادوره هاي آموزشی می توان به پژوهش

در پژوهشی که در دانشگاه کاترپیالر انجام دادند، به ارزیابی اثربخشی از کارگاه آموزشی رهبري              ) 2006 (5اندرسون و آروین  

شـرکت کننـدگان نـسبت بـه کارگـاه      نتایج این پژوهش نشان می دهد که در سطح اول ارزشیابی، یعنی واکنش،       . پرداختند

 79(و کمترین میزان رضایت مربوط به محتوي کارگاه آموزشـی           )  درصد 87(آموزشی، درمجموع رضایت مطلوبی داشته اند       

 درصد از شرکت کنندگان نیز بیان داشته اند که حضور در این کارگاه آموزشی را بـه دیگـر همکـاران      96. بوده است ) درصد

  . نمودخود پیشنهاد خواهند

در پژوهشی به بررسی اثربخشی دوره هاي آموزشی شرکت ایران خودرو بر اسـاس مـدل کـرك پاتریـک             ) 1383(عباسیان  

 بر اساس مدل کرك پاتریک به عنوان نمونه مورد       206بدین منظور دوره آموزشی جوش مقاومتی خودرو پژو         . پرداخته است 

هـاي مهـم موجـود در یـک          ق نشان داد که فراگیران با توجه به عامل        دست آمده از این تحقی    ه  نتایج ب . بررسی قرار گرفت  

  .  واکنش مطلوبی نسبت به دوره آموزشی اجرا شده از خود نشان می دهند،دوره

در پژوهشی به ارزیابی اثربخشی دوره هاي آموزشی شرکت سایپا دیزل، در سه سطح اول الگوي کرك                 ) 1386(ي مهر   امیر

 Catia- Excel ه آماري در این پژوهش شامل کلیه شرکت کنندگان در دوره هاي آموزشی جامع. پاتریک پرداخته است

-Word          نتایج این پژوهش نشان    .  نفر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند        60 و نمونه گیري می باشد که در مجموع

  .زیابی گردیده استي آموزشی در سطح عالی ار تمامی دوره هاواکنش فراگیران ازمی دهد که به طور کلی 

  

  بیان مسئله

کار گرفته شده در دوره هاي آموزشی بدین خاطر است که بتوان گروهی را در مـدت معینـی بـه    ه تمام فنون و شیوه هاي ب 

صرف نظر از روشی که در گـردآوري نظـرات فراگیـران نـسبت بـه دوره هـاي                    .ی خاص گرد هم آورد    افهداخاطر هدف یا    

ف از جمع آوري داده ها در پایان هر دوره، کمک به بهبود دوره و افزایش اثربخشی آن، اطالع             آموزشی اعمال می شود، هد    

از میزان رضایت فراگیران از نحوه آموزش مدرس دوره و نیز کمک به برنامه ریزان دوره در جهت بهبود اهداف، محتـوي و                   

هاي سازمانی مورد توجـه قـرار مـی     ت هدف از طرفی محتواي دوره هاي آموزشی مختلف در جه        .استفعالیتهاي آموزشی   

گیرند و به لحاظ کمی و کیفی در تعیین مدت برنامه اثر می گذارند و از طرف دیگر تسهیالت و خدمات آموزشی الزم براي                

  .گونه برنامه ها تاثیر فراوان دارند اجراي برنامه هاي آموزشی در توفیق این

مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوي از       ها، موزه ها و کتابخانهسازمان ه در هایی است ک آموزش کتابداران در زمره آموزش    

تحت پوشش در موضوعات متنوع اهمیت باالیی برخوردار است و در این مرکز، کتابداران کتابخانه هاي آستان قدس رضوي 

                                                
1  Tao Tai
2  Wang & et al
3  Pulichino
4  Anderson & aroin
5  Anderson & aroin
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 کـه از نظـر      فـرادي هـستند   اغلب ا ) فراگیران( از آنجایی که کتابداران شرکت کننده در این دوره ها            .آموزش قرار می گیرند   

دوره هاي آموزشی کوتـاه  راجع به  آنهانظرات  از این رو بررسی    به شمار می روند،     منابع ارزشمندي  میزان دانش و اطالعات   

  نقاط قوت و ضعف و در نهایت رضایت از دوره هاطریق به شناساییتا از این  مورد توجه این پژوهش قرار گرفته است مدت

  . شودکمک 

  

  ه هاي پژوهش فرضی

.هاي کوتاه مدت آموزشی  رضایت کامل دارند فراگیران از برگزاري دوره.1

  .هاي کوتاه مدت آموزشی رضایت کامل دارند فراگیران از محتوي مطالب ارائه شده در دوره.2

  .هاي کوتاه مدت آموزشی رضایت کامل دارند هاي آموزشی در دوره فراگیران از امکانات دوره.3

  

جامعه پژوهش

کـه تحـصیالت دانـشگاهی      اسـت   کلیه کارکنان کتابخانه هاي آستان قدس رضوي شهر مشهد          امعه این پژوهش شامل     ج 

هـاي آمـوزش کوتـاه مـدت         کتابداري دارند و یا علی رغم تحصیالت کتابداري داراي پست کتابداري هستند و در کـالس               

 نفر در 249 دوره انتخاب شده است که جمعا 12 در این پژوهش. رکت داشته اند ش1387-1386در فاصله سالهاي کارکنان 

  . این کالسها شرکت داشته اند

  

روش پژوهش و ابزار گردآوري اطالعات

، آمار )میانگین و انحراف معیار(در این پژوهش از آمار توصیفی . پژوهش حاضر، پیمایشی تحلیلی و از نوع کاربردي می باشد

  در ایـن پـژوهش ابـزار گـردآوري داده هـا در         . استفاده شده است   )ابه فرضیه ه  براي پاسخ   (هاي آماري    و آزمون  استنباطی

 آموزش توسط فراگیران واحدسطح واکنش، سیاهه وارسی و براي گردآوري داده ها در این سطح  از فرم هاي ارزیابی که در 

  .پاسخ داده شده بود استفاده گردید

   هایافتهتحلیل داده هاي پژوهش و ارائه 

تناسب مطالب ارائه شده با نیاز شما، نحوه بکار گیري از وسائل  ( گویه12با ه هر دوره فراگیران طی پرسشنامه اي در خاتم

کمک آموزشی، نحوه پاسخ گویی به سواالت، توانایی برنامه آموزشی در ایجاد انگیزه، قدرت بیان مدرسین در ارائه مطالب، 

 روش تدریس مدرسین، میزان کار عملی با توجه به زمان  و امکانات، نحوه محتوي مطالب ارائه شده از نظر علمی، شیوه و

اجراي برنامه با توجه به برنامه از پیش تعیین شده، امکانات دوره آموزشی، مدت برگزاري دوره آموزشی، اطالع رسانی 

 در بررسی .ر شده بیان می دارندارزیابی خود را از دوره آموزشی برگزا )از زمان و نحوه برگزاري دوره) ارسال دعوت نامه(

هاي دوره   میانگین امتیاز مربوط به هر کدام از ویژگیط قوت و ضعف دوره ها به تفکیک دوره میزان رضایت فراگیران وانق

 داشته است به عنوان 3اند و هر ویژگی که متوسط امتیاز بیش از  آموزشی و شاخص هاي آماري آنها مورد بررسی قرار گرفته

  1.مثبت تلقی شده استویژگی 

  

  

  

                                                
  .مثبت و نه منفی آمده استبه صورت  است، نه 3 میانگین امتیاز ،مواردي که در آن ویژگی 1
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  هاي مختلف ها در دوره توزیع فراوانی و شاخص هاي آماري مقایسه میاگین گویه. 2 جدول

تناسب مطالب 

ارائه شده با نیاز 

  شما

  

ه نحوه ب

کارگیري وسایل 

کمک آموزشی

وه پاسخ گوئی به نح

سؤاالت

توانایی برنامه 

آموزشی در ایجاد 

انگیزه

قدرت بیان 

ارائه مدرسین در 

مطالب

محتواي مطالب 

ارائه شده از نظر 

علمی

  میانگین

ضعف 

و 

  میانگین  قوت

  ضعف

   و

  میانگین   قوت

  ضعف 

  و

  میانگین   قوت

  ضعف

   و 

  میانگین  قوت

ضعف 

  میانگین  و قوت

ضعف 

  و

   قوت

ــازمان ــوایی   س ــیاي محت ــی اش  ده

مثبت4/85مثبت4/77مثبت4/85مثبت4/85مثبت4/42مثبت4/62کتابخانه هاي دیجیتالی

  مثبت  3/44مثبت3/42مثبت3/56مثبت3/84مثبت3/47مثبت4/21  صرف نحو عربی

مثبت4/36مثبت4/43مثبت4/29مثبت4/29مثبت4/25مثبت4/21آشنایی با پدیده وب پنهان

مثبت4/14مثبت4/32مثبت4/18مثبت4/32مثبت4/00مثبت4/30 وبالگ نویسی

ی نظـري مرمـت در حفاظـت و         مبان

مثبت3/46منفی2/92منفی2/77مثبت3/15منفی2/62مثبت3/31نگهداري آثار تاریخی و فرهنگی

مثبت4/88مثبت4/63مثبت4/50مثبت4/00مثبت4/50مثبت4/75کارتیمی

مثبت3/90مثبت4/05مثبت3/76مثبت3/90مثبت3/33مثبت3/76روش تحقیق

مثبت3/05مثبت3/003/003/28مثبت3/16مثبت3/58ریت دانشمدی

هـاي      روشهاي تدوین و انتشار مقاله    

مثبت4/81مثبت4/75مثبت4/63مثبت4/81مثبت4/75مثبت4/69پژوهشی به زبان انگلیسی  -علمی

مثبت4/64ثبتم4/82مثبت4/40مثبت4/73مثبت4/23مثبت4/62شیوه نگارش مقاله تحقیقی

ICDL24/45مثبت4/11مثبت4/32مثبت4/42مثبت4/20مثبت4/60مثبت

مثبت3/63مثبت3/34منفی2/89مثبت3/30منفی1/76مثبت3/64فهرست نگاري کتب خطی

F6/4646/7912/4915/5011/9811/18
P-value0/0000/0000/0000/0000/0000/000

وش شیوه و ر

تدریس 

  مدرسین

  

میزان کارعملی 

باتوجه به زمان و 

امکانات

نحوه اجراي برنامه 

باتوجه به برنامه از 

پیش تعیین شده

امکانات برگزاري 

دوره آموزشی

مدت برگزاري 

دوره آموزشی

اطالع رسانی 

ارسال دعوت (

از زمان و ) نامه

 نحوه برگزاري 

دوره

  
  میانگین

ضعف 

و 

  میانگین  قوت

  ضعف

   و

  میانگین  وت ق

  ضعف 

  و

  میانگین   قوت

  ضعف

   و 

  میانگین  قوت

ضعف 

و 

  میانگین  قوت

ضعف 

  و

   قوت

ــازمان ــوایی   س ــیاي محت ــی اش  ده

مثبت4/15منفی2/92مثبت3/46مثبت4/50مثبت4/08مثبت4/69کتابخانه هاي دیجیتالی

مثبت4/21مثبت4/11مثبت4/00مثبت4/68مثبت3/84مثبت3/47  صرف و نحو عربی

منفی2/85مثبت3/70مثبت3/89مثبت3/78مثبت4/22مثبت4/50آشنایی با پدیده وب پنهان

مثبت3/71مثبت3/43مثبت3/86مثبت3/90مثبت3/55مثبت4/36وبالگ نویسی

مبانی نظـري مرمـت در حفاظـت و         

مثبت3/77مثبت3/08مثبت3/38منفی2/62منفی2/62منفی2/67نگهداري آثار تاریخی و فرهنگی

مثبت4/13مثبت3/50مثبت4/38مثبت4/00مثبت4/13مثبت4/75کارتیمی

مثبت3/67مثبت3/76مثبت3/62مثبت3/48مثبت3/81مثبت4/38روش تحقیق

مثبت4/26مثبت3/89مثبت3/95مثبت4/16مثبت3/05منفی2/84مدیریت دانش

مثبت4/25مثبت4/13مثبت4/50مثبت4/69مثبت4/06مثبت4/75هـاي      و انتشار مقاله  روشهاي تدوین   
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پژوهشی به زبان انگلیسی  -علمی

مثبت3/14مثبت3/00مثبت3/55مثبت3/52مثبت4/00مثبت4/77شیوه نگارش مقاله تحقیقی

ICDL24/15مثبت4/55مثبت4/00مثبت4/45مثبت4/26  مثبت4/37مثبت

مثبت3/83منفی2/50منفی2/24منفی2/67منفی1/89مثبت3/22فهرست نگاري کتب خطی

F16/5422/3613/1418/717/91  1/99
P-value0/0000/0000/0000/0000/0000/030

  

   مختلفآموزشی قایسه گویه ها در دوره هاي م

 بیشترین امتیاز مربوط به دوره ناسب مطالب ارائه شده با نیاز شمات در گویه 2با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

مبـانی  “ و کمترین امتیاز مربـوط بـه دوره          ” به زبان انگلیسی   پژوهشی  -هاي علمی     هاي تدوین و انتشار مقاله    روش“

.باشد  می“نظري مرمت در حفاظت و نگهداري آثار تاریخی و فرهنگی

   هاي تـدوین و انتـشار   روشـ “ بیـشترین امتیـاز مربـوط بـه دوره      آموزشـی کارگیري وسایل کمکه نحوه بدر گویه

مبانی نظري مرمـت در حفاظـت و        “ و کمترین امتیاز مربوط به دوره        ” به زبان انگلیسی   پژوهشی  -هاي علمی     مقاله

ار  این گویه در دوره هاي مبانی نظري مرمت در حفاظت و نگهداري آث   .باشد   می “نگهداري آثار تاریخی و فرهنگی    

.در سطح ضعیف برآورد شده استتاریخی و فرهنگی و فهرت نگاري کتب خطی 

   دهی اشیاي محتوایی کتابخانه هاي       سازمان“ بیشترین امتیاز مربوط به دوره       نحوه پاسخ گوئی به سؤاالت    در گویه 

.باشد  می“مدیریت دانش“  و کمترین امتیاز مربوط به دوره “دیجیتالی

   دهـی اشـیاي محتـوایی        سـازمان “ بیشترین امتیاز مربوط به دوره        آموزشی در ایجاد انگیزه    توانایی برنامه در گویه 

مبانی نظري مرمت در حفاظت و نگهداري آثار تاریخی         “ و کمترین امتیاز مربوط به دوره        “کتابخانه هاي دیجیتالی  

آثار تاریخی و فرهنگـی و   مبانی نظري مرمت در حفاظت و نگهداري  این گویه در دوره هاي.باشد  می “و فرهنگی 

.در سطح ضعیف برآورد شده استت نگاري کتب خطی سفهر

   و  “ مقالـه تحقیقـی    شـیوه نگـارش   “ بیشترین امتیاز مربـوط بـه دوره         قدرت بیان مدرسین در ارائه مطالب     در گویه 

 ایـن  .باشـد   می“مبانی نظري مرمت در حفاظت و نگهداري آثار تاریخی و فرهنگی       “کمترین امتیاز مربوط به دوره      

.در سطح ضعیف برآورد شده استگویه در دوره مبانی نظري مرمت در حفاظت و نگهداري آثار تاریخی و فرهنگی 

   دهـی اشـیاي محتـوایی     سـازمان “ بیشترین امتیاز مربوط به دوره محتواي مطالب ارائه شده از نظر علمی     در گویه 

.باشد  می“مدیریت دانش“وره  و کمترین امتیاز مربوط به د“کتابخانه هاي دیجیتالی

   و کمتـرین  “ مقالـه تحقیقـی   شیوه نگارش “بیشترین امتیاز مربوط به دوره       شیوه و روش تدریس مدرسین    در گویه 

 ایـن گویـه در   .باشد  می“مبانی نظري مرمت در حفاظت و نگهداري آثار تاریخی و فرهنگی      “امتیاز مربوط به دوره     

در سـطح ضـعیف    و نگهداري آثار تاریخی و فرهنگی و مدیریت دانـش        دوره هاي مبانی نظري مرمت در حفاظت      

.برآورد شده است

   بیشترین امتیاز مربوط به دوره       میزان کارعملی باتوجه به زمان و امکانات      در گویه“ICDL2”      و کمتـرین امتیـاز 

 در حفاظـت و   این گویه در دوره هاي مبانی نظري مرمـت     .باشد   می “ کتب خطی  فهرست نگاري “ مربوط به دوره    

.در سطح ضعیف برآورد شده استت نگاري کتب خطی سنگهداري آثار تاریخی و فرهنگی و فهر

   هاي تدوین و   روش“ بیشترین امتیاز مربوط به دوره       نحوه اجراي برنامه باتوجه به برنامه از پیش تعیین شده         در گویه

 “ کتب خطیفهرست نگاري“  و کمترین امتیاز مربوط به دوره ” به زبان انگلیسی  پژوهشی  -هاي علمی     انتشار مقاله 

ت سـ  این گویه در دوره هاي مبانی نظري مرمت در حفاظت و نگهداري آثـار تـاریخی و فرهنگـی و فهر                .باشد  می

.در سطح ضعیف برآورد شده استنگاري کتب خطی 



  

٨

 هاي علمی  هاي تدوین و انتشار مقالهروش“ بیشترین امتیاز مربوط به دوره امکانات برگزاري دوره آموزشیدر گویه-

 ایـن گویـه در   .باشد   می” کتب خطیفهرست نگاري“ و کمترین امتیاز مربوط به دوره “ به زبان انگلیسیپژوهشی  

.در سطح ضعیف برآورد شده استت نگاري کتب خطی سدوره فهر

   هـاي علمـی    اي تدوین و انتشار مقالههروش“ بیشترین امتیاز مربوط به دوره   مدت برگزاري دوره آموزشی   در گویه-

 ایـن گویـه در      .باشد   می “ کتب خطی  فهرست نگاري “ و کمترین امتیاز مربوط به دوره        “ به زبان انگلیسی   پژوهشی  

در سـطح ضـعیف     ت نگاري کتـب خطـی       سدوره هاي سازماندهی اشیاي محتوایی کتابخانه هاي دیجیتالی و فهر         

.برآورد شده است

   بیـشترین امتیـاز مربـوط بـه دوره          از زمـان و نحـوه برگـزاري دوره        ) ارسـال دعـوت نامـه      (اطالع رسانی در گویه 

“ICDL2”        ایـن گویـه در دوره وبـالگ      .باشـد    می “آشنایی با پدیده وب پنهان    “ و کمترین امتیاز مربوط به دوره 

.در سطح ضعیف برآورد شده استنویسی 

 درصـد بـین   5داري در سـطح    محاسبه شده تفاوت معنـی  P-value و همچنین    Fباید توجه داشت که با توجه به مقادیر       

هـا تمـام      کدام از گویـه     درصد بیان نمود که در هیچ      95توان با اطمینان       وجود دارد و می     ها اي مختلف در تمام گویه    ه  دوره

  .باشند ها مشابه هم نمی دوره

  

  هاي آموزشی مختلف ایسه محتوي مطالب ارائه شده و امکانات در دورهمق

  

  هاي آموزشی مختلف  محتوي مطالب ارائه شده و امکانات در دورهمیانگین نمرات در دوبعد. 3دول ج

محتوي مطالب 

ارائه شده

امکانات  

  برگزاري دوره ها

محتوي مطالب 

  ارائه شده

و امکانات 

  برگزاري دوره ها

 دهی اشیاي محتوایی کتابخانه هاي  سازمان

74/319/4  64/4دیجیتالی

  66/325/495/3  و  عربیصرف و نح

32/456/303/4آشنایی با پدیده وب پنهان

16/472/394/3وبالگ نویسی

مبانی نظري مرمت در حفاظت و نگهداري آثار 

95/217/306/3تاریخی و فرهنگی

52/400/426/4کارتیمی

86/363/375/3روش تحقیق

12/307/459/3مدیریت دانش

-هاي علمی   و انتشار مقالههاي تدوین روش

66/439/452/4پژوهشی به زبان انگلیسی  

53/431/392/3شیوه نگارش مقاله تحقیقی

ICDL232/432/432/4

89/2  96/282/2فهرست نگاري کتب خطی F29/3911/5422/01  
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هاي آموزشی و در مجمـوع میـزان رضـایت            رات در دو بعد محتوي مطالب ارائه شده و امکانات دوره           میانگین نم  3در جدول 

توان گفت در بعد محتوي مطالب ارائه شده بیـشترین امتیـاز              بر این اساس می   . ها مشخص شده است     براي هر کدام از دوره    

 دهـی اشـیاي محتـوایی        سـازمان ” و ”بان انگلیسی  به ز  پژوهشی  -هاي علمی      تدوین و انتشار مقاله    روشهاي“مربوط به دوره    

باشد و در بعد   می“مدیریت دانش“ و “فهرست نگاري کتب خطی“ و کمترین امتیاز مربوط به دوره “کتابخانه هاي دیجیتالی

ـ     -هاي علمی  هاي تدوین و انتشار مقاله روش“هاي آموزشی بیشترین امتیاز مربوط به دوره   امکانات دوره  ان پژوهـشی بـه زب

مبانی نظري مرمت در حفاظت و “ و “فهرست نگاري کتب خطی“ و کمترین امتیاز مربوط به دوره ”ICDL2“ و ”انگلیسی

  .است “نگهداري آثار تاریخی و فرهنگی

 و  ” بـه زبـان انگلیـسی      پژوهـشی   -هـاي علمـی        تدوین و انتشار مقاله    روشهاي“در مجموع بیشترین رضایت مربوط به دوره        

“ICDL2”  مبانی نظري مرمت در حفاظت و نگهداري “ و  “فهرست نگاري کتب خطی   “ین رضایت مربوط به دوره       و کمتر

  .باشد  می“آثار تاریخی و فرهنگی

  

  ستنباط نتایج و آزمون فرضیه سطح واکنش از نمونه مورد بررسی به جامعها

  

  .هاي کوتاه مدت آموزشی رضایت کامل دارند فراگیران از برگزاري دوره. 1فرضیه 

P-value000./000./000./
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امتیـاز  میـانگین  را کـه  توسـط فراگیـران، کـسانی     شـده  داده امتیازات میانگینگیري     اندازه فرضیه بعد از   این   پاسخ به براي  

دهیم و از لحـاظ آمـاري     باشد را انتخاب نموده و مورد ارزیابی قرار می می)3بیش از (متوسطگیري شده آنان بیشتر از      اندازه

واقع از نظر آماري فرضیه فـوق را بـا          در؟ و   بیشتر است یا خیر   % 50ا نسبت این افراد از      کنیم که آی     می آزموناین فرضیه را    

                        :توان به صورت زیر نمایش داد استفاده از آزمون نسبت می

ض که توان نتیجه گرفت که فرض صفر یا این فر می) P-value=0/000(با توجه به مقدار آماره آزمون و مقدار احتمال 

تـوان     درصـد مـی    95 و با اطمینـان      شود  رد می  "هاي کوتاه مدت آموزشی  رضایت کامل ندارند         فراگیران از برگزاري دوره   "

  .هاي کوتاه مدت آموزشی  رضایت کامل دارند فراگیران از برگزاري دوره :پذیرفت

  

  آزمون نسبت فرضیه. 4جدول 

    ها هاي برآورد نسبت شاخص    

  
  

  

فراوانی 

مشاهده 

  شده

نسبت به کل 

  )درصد(فراوانی 

مقدار 

  Zي  آماره
P-Value

  

213    رد فرضیه صفر   87   

13  32    عدم رد فرضیه صفر  

11/00 0/00

  

  

تـوان ایـن فرضـیه را     ها این فرضیه پذیرفته شده است و یا تنها براي برخی از دوره ها می حال باید دید که آیا در تمام دوره       

  .پذیرفت 

  

  

  

  

  آزمون نسبت فرضیه براي هر دوره. 5لجدو

عنوان دوره

تعداد موافقین 

با فرضیه 

جانشین

تعداد کل 

پاسخگو

درصد 

موافق
ZPنتیجه گیري نهایی  

 دهـی اشـیاي محتـوایی        سازمان

کتابخانه هاي دیجیتالی
.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 13131003/6060/000

.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 19191004/3590/000  صرف و نحو عربی

.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 2728964/9140/000آشنایی با پدیده وب پنهان

.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 2023873/5450/000وبالگ نویسی

مبانی نظري مرمت در حفاظت و      

نگهداري آثار تاریخی و فرهنگی
.می شودنق پذیرفته تحقیفرضیه 813620/8320/203

.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 881002/8280/002کارتیمی
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.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 21211004/5830/000روش تحقیق

.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 19191004/3590/000مدیریت دانش

ــدوین و انتـــشار    ــهاي تـ روشـ

پژوهـشی بـه        -هاي علمـی      مقاله

انگلیسیزبان 
.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 16161004/0000/000

.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 2022913/8380/000شیوه نگارش مقاله تحقیقی

ICDL220201004/4720/000 تحقیق پذیرفته می شودفرضیه.

224747فهرست نگاري کتب خطی
-

0/438
  .شودمی نتحقیق پذیرفته فرضیه 0/669

  

 و بـا  شـود  رد مـی هـا    بـراي اکثـر دوره  توان نتیجه گرفت که فرض صفر میبا توجه به مقدار آماره آزمون و مقادیر احتمال        

   :توان پذیرفت  درصد می95اطمینان 

و صرف و نحـ "، "هاي دیجیتالی  دهی اشیاي محتوایی کتابخانه سازمان"کوتاه مدت آموزشی  هاي    فراگیران از برگزاري دوره   

 مهارتهـاي "،      "مدیریت دانـش  "،  "روش تحقیق "،    "کار تیمی "،  "وبالگ نویسی "،    "آشنایی با پدیده وب پنهان    "،  "عربی

 رضـایت کامـل     "ICDL2"و  "شیوه نگارش مقاله تحقیقی   "،    " به زبان انگلیسی   پژوهشی  -هاي علمی     مقاله انتشار تدوین و 

مبـانی نظـري مرمـت در حفاظـت و نگهـداري آثـار تـاریخی و        "  آموزشیت کوتاه مد هاي از برگزاري دورهدارند و در مقابل    

  .ندارند رضایت "فهرست نگاري کتب خطی" و "فرهنگی

  

  .هاي کوتاه مدت آموزشی رضایت کامل دارند فراگیران از محتوي مطالب ارائه شده در دوره. 2فرضیه

امتیـاز  میـانگین   افـرادي را کـه      توسـط فراگیـران      شـده    دهدا امتیازات   میانگینگیري     اندازه فرضیه بعد از   این   پاسخ به براي  

دهیم و از لحاظ آماري ایـن    باشد را انتخاب نموده و مورد ارزیابی قرار می)3بیش از (متوسط گیري شده آنان بیشتر از        اندازه

آماري فرضیه فـوق را بـا   در واقع از نظر ؟ و  بیشتر است یا خیر درصد50کنیم که آیا نسبت این افراد از   می آزمونفرضیه را   

  :توان به صورت زیر نمایش داد استفاده از آزمون نسبت می

توان نتیجه گرفت که فرض صفر یا این فرض که            می) P-value=0/000(با توجه به مقدار آماره آزمون و مقدار احتمال          

 95 و بـا اطمینـان   شـود  رد مـی  رنداه مدت آموزشی رضایت کامل نداهاي کوت فراگیران از محتوي مطالب ارائه شده در دوره  

  :توان پذیرفت درصد می

  .هاي کوتاه مدت آموزشی رضایت کامل دارند فراگیران از محتوي مطالب ارائه شده در دوره

  

  آزمون نسبت فرضیه: 6جدول

    ها هاي برآورد نسبت شاخص    

  
  

  

فراوانی 

مشاهده 

  شده

نسبت به کل 

  )درصد(فراوانی 

مقدار 

  Zي  آماره
P-Value

  

206    رد فرضیه صفر   83 10/30 0/00   
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    17  43    عدم رد فرضیه صفر  

  

ـ  ها این فرضیه پذیرفته شده است و یا تنها براي برخی از دوره ها می حال باید دید که آیا در تمام دوره        وان ایـن فرضـیه را   ت

  .پذیرفت

  آزمون نسبت فرضیه براي هر دوره. 7جدول 

قین تعداد موافعنوان دوره

با فرضیه 

جانشین

تعداد کل 

پاسخگو

درصد 

موافق
ZPنتیجه گیري نهایی  

 دهـی اشـیاي محتـوایی        سازمان

کتابخانه هاي دیجیتالی
.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 13131003/6060/000

.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 1819953/9000/000  صرف و نحو عربی

.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 28281005/2920/000نآشنایی با پدیده وب پنها

.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 23231004/7960/000 وبالگ نویسی

مبانی نظري مرمت در حفاظت و      

نگهداري آثار تاریخی و فرهنگی
61346  

-
0/277

.می شودنتحقیق پذیرفته فرضیه 0/609

.تحقیق پذیرفته می شوده فرضی881002/8280/002کارتیمی

.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 2021954/1460/000روش تحقیق

.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 1219631/1470/126مدیریت دانش

ــدوین و انتـــشار    ــهاي تـ روشـ

پژوهـشی بـه        -هاي علمـی      مقاله

زبان انگلیسی
.ودتحقیق پذیرفته می شفرضیه 16161004/0000/000

.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 4/2640/000%212295شیوه نگارش مقاله تحقیقی

ICDL2192095%4/0250/000 تحقیق پذیرفته می شودفرضیه.

%224747فهرست نگاري کتب خطی
-

0/438
.می شودنتحقیق پذیرفته فرضیه 0/669

  

 و بـا  شـود   رد مـی هـا   بـراي اکثـر دوره  توان نتیجه گرفت که فرض صفر می با توجه به مقدار آماره آزمون و مقادیر احتمال       

   :توان پذیرفت  درصد می95اطمینان 

کتابخانـه هـاي      دهـی اشـیاي محتـوایی       سـازمان " کوتاه مدت آموزشـی       هاي  فراگیران از محتوي مطالب ارائه شده در دوره       

، "روش تحقیـق "، "کـار تیمـی  "، "وبـالگ نویـسی  "،  "انآشنایی با پدیده وب پنهـ    "،    " صرف و نحو عربی    " ،  "دیجیتالی

  "ICDL2 "، "شـیوه نگـارش مقالـه تحقیقـی    "، " به زبان انگلیـسی پژوهشی -هاي علمی  مهارتهاي تدوین و انتشار مقاله"

مبـانی نظـري مرمـت در    " هاي کوتـاه مـدت آموزشـی       و در مقابل از محتوي مطالب ارائه شده در دوره      .رضایت کامل دارند  

  . رضایت  ندارند"فهرست نگاري کتب خطی" و  "مدیریت دانش"، "فاظت و نگهداري آثار تاریخی و فرهنگیح
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  .هاي کوتاه مدت آموزشی رضایت کامل دارند هاي آموزشی در دوره فراگیران از امکانات دوره. 3فرضیه

امتیـاز  میـانگین    افـرادي را کـه        فراگیـران  توسـط  شـده    داده امتیازات   میانگینگیري     اندازه فرضیه بعد از   این   پاسخ به براي  

دهیم و از لحاظ آماري ایـن    باشد را انتخاب نموده و مورد ارزیابی قرار می)3بیش از (متوسط گیري شده آنان بیشتر از        اندازه

 فـوق را بـا   در واقع از نظر آماري فرضیه؟ و  بیشتر است یا خیر درصد50از کنیم که آیا نسبت این افراد   می آزمونفرضیه را   

  :توان به صورت زیر نمایش داد استفاده از آزمون نسبت می

 توان نتیجه گرفت که فرض صفر یا این فرض که           می) P-value=0/000(با توجه به مقدار آماره آزمون و مقدار احتمال          

 95 و بـا اطمینـان       شود  رد می  اه مدت آموزشی رضایت کامل ندارند     هاي کوت   هاي آموزشی در دوره     فراگیران از امکانات دوره   

  :توان پذیرفت درصد می

  .هاي کوتاه مدت آموزشی رضایت کامل دارند هاي آموزشی در دوره فراگیران از امکانات دوره

  

   آزمون نسبت فرضیه . 8جدول  

  ها هاي برآورد نسبت شاخص    

  
  

  

فراوانی 

مشاهده 

  شده

نسبت به کل 

  )درصد(فراوانی 

مقدار 

  Zي  آماره
P-Value

  

197    رد فرضیه صفر   80   

  20  48    عدم رد فرضیه صفر  

9/50 0/00

  

  

تـوان ایـن فرضـیه را     ها این فرضیه پذیرفته شده است و یا تنها براي برخی از دوره ها می حال باید دید که آیا در تمام دوره       

   .پذیرفت

  آزمون نسبت فرضیه براي هر دوره. 9جدول 

عنوان دوره

تعداد موافقین 

فرضیه با 

جانشین

تعداد کل 

پاسخگو

درصد 

موافق
ZPنتیجه گیري نهایی  

 دهـی اشـیاي محتـوایی        سازمان

کتابخانه هاي دیجیتالی
.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 1213923/0510/001

.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 19191004/3590/000  صرف و نحو عربی

.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 2528894/1580/000آشنایی با پدیده وب پنهان

.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 2/2940/011  172374 وبالگ نویسی

مبانی نظري مرمت در حفاظت و      

نگهداري آثار تاریخی و فرهنگی
.می شودنتحقیق پذیرفته فرضیه 913691/3870/083

.یرفته می شودتحقیق پذفرضیه 881002/8280/002کارتیمی
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.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 2021954/1460/000روش تحقیق

.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 19191004/3590/000مدیریت دانش

ــدوین و انتـــشار    ــهاي تـ روشـ

پژوهـشی بـه        -هاي علمـی      مقاله

زبان انگلیسی
.تحقیق پذیرفته می شودفرضیه 16161004/0000/000

.می شودنتحقیق پذیرفته فرضیه 1322590/8530/197 نگارش مقاله تحقیقیشیوه

ICDL220201004/4720/000 تحقیق پذیرفته می شودفرضیه.

.می شودنتحقیق پذیرفته فرضیه 1947401/3130/905فهرست نگاري کتب خطی

 و بـا  شـود  رد مـی هـا     براي اکثـر دوره یجه گرفت که فرض صفر توان نت   میبا توجه به مقدار آماره آزمون و مقادیر احتمال            

  :توان پذیرفت  درصد می95اطمینان 

صـرف و نحـو     "،  " دهی اشیاي محتوایی کتابخانه هاي دیجیتـالی        سازمان" آموزشی کوتاه مدت       هاي فراگیران امکانات دوره  

مهارتهـاي تـدوین و انتـشار    "، "روش تحقیـق " ،"کـار تیمـی  "، "وبـالگ نویـسی  "،  "آشنایی با پدیده وب پنهان    "،    "عربی

 و در مقابل ار امکانات دوره هاي آموزشی         . رضایت کامل دارند   ،  "ICDL2"،    " به زبان انگلیسی   پژوهشی  -هاي علمی     مقاله

 "فهرسـت نگـاري کتـب خطـی    " و "مدیریت دانـش "، "مبانی نظري مرمت در حفاظت و نگهداري آثار تاریخی و فرهنگی  "

 .رضایت ندارند

  

  نتیجه گیري

هاي ضمن خـدمت کارکنـان بـیش از        ها به آموزش   هاي اخیر سازمان   مطالعات و تحقیقات متعدد نشان می دهد که در سال         

  هاي ضمن خدمت نیـز زش عالی کشور، آموزش   گذشته توجه کرده اند و همسو با رشد میزان شاغلین به تحصیل در نظام آمو              

   .داشته استدر طیف بلند مدت رشد چشمگیري ویژه به 

این امر نه تنها سبب افـزایش عالقـه         . هاي متعدد است   برگزاري برنامه هاي متنوع آموزشی، مستلزم استفاده از فنون و روش          

به عالوه این امر سبب می شود که فراگیران فعاالنـه در  . می گرددنیز فراگیران می شود، بلکه موجب باال رفتن کارایی برنامه       

  :باشند که این خود دو هدف عمده را دنبال می کندآموزش مشارکت داشته 

وسایلی را براي فراگیر تامین و تضمین می کند تا محتوي آموزشی معینی را که مربـی مـشخص کـرده اسـت، یـاد                        .1

.بگیرد

موجبات عالقمندي فراگیر را به آموزش و شرکت آنان در این فرایند را فراهم مـی آورد تـا بـدین وسـیله یـادگیري                         .2

). 105، ص1375، 1ونتلینگ(تسریع شود تسهیل و 

انه و مرکز اسناد آستان      در کتابخ  یند آموزش کارکنان  د که توجه به متغیرهاي مهم در فرآ       نتایج پژوهش حاضر نشان می ده     

 تـاثیر شـگرفی     دوش می   رضایت فراگیران منجر  به   در نهایت    که یباال بردن سطح کیفی دوره هاي آموزش      بر   قدس رضوي 

اگر ماهیت دوره، اطالع رسانی و آگاهی دادن به افراد از دستاوردهاي جدید باشـد، روش آمـوزش                 رو  این از .خواهد گذاشت 

 اما اگر ماهیت دوره افزایش توان عملی و حرفه اي افراد براي انجام کار معینـی                 واند سخنرانی و پرسش و پاسخ باشد؛      می ت 

دوره هاي آموزش عملی مستلزم وجود فراگیران  پر واضح است که .باشد، روش آموزشی الزاما باید این هدف را محقق سازد 

                                                
1  Wentling
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 دوره هاي عملی مستلزم زمان بیشتر و دوره هاي نظـري            .کمتر بوده و دوره هاي نظري براي فراگیران بیشتر مناسب است          

ا مشخص می  آموزشی ريها حد زیادي روش  تا هاهدف ها و محتواي دوره ،عالوه بر این. مستلزم زمان کمتري می باشند

هاي متعدد را مطرح می سازد و در نهایت  به روشوجود اهداف و محتواي گوناگون در دوره هاي آموزشی، لزوم توجه . سازد

  . هاي گوناگون مستلزم هماهنگی با مدرسان مربوطه است استفاده از روشمسلم است که 

هاي آموزش کارکنان و توانـایی آنهـا در          شتسلط مدرسان موضوعات مختلف بر رو     همچنین مشخص شد در این دوره ها        

هاي  از این رو یک مدرس موفق می بایست از ویژگی         .  زیادي دارد  خدمت تاثیر ضمن  آموزش  هاي   اداره و مدیریت کالس   

  . برخوردار باشد... متعدد و متنوعی همچون داشتن دانش و اطالعات کافی، آشنایی با شیوه هاي  تدریس، قدرت رهبري و 

. در انتخاب روش آموزش دوره موثر باشد      می تواند   ی است که    یاز فاکتورها هاي افراد شرکت کننده نیز        ویژگی مشخصات و 

 آنها زان توانایییی نظیر تجارب و اطالعات قبلی افراد، میزان عالقه افراد به موضوع، میها بنابراین برنامه ریزان باید ویژگی    

اداري و نیـز تجهیـزات   وره هاي آموزشی بر حسب منابع و امکانات مـالی، مـادي و   از آنجا که درا مد نظر قرار دهند و     ... و  

  .ر قاطعی داردثمورد نیاز با یکدیگر تفاوت دارند، وجود و یا عدم امکانات و منابع بر انتخاب روش آموزش دوره ا
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