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ڪلیدواژه ها 

آموزش الكرتونیكی، سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران 

ارزیابی دوره های آموزش الكرتونیكی علوم كتابداری وآرشیوی

 درسازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران
    مینا كرمی | مهردخت وزیرپوركشمیری 

چڪیده

هدف: اثربخشـی دوره هـای آموزش الكرتونیكـی علوم كتابـداری و 
آرشیوی در سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران از نظر آموزش گیرندگان 

سنجیده شده است. 
روش/ رویكرد پژوهش: روش پژوهـش پیامیشـی از نوع توصیفـی 
است. ابزار پژوهش پرسشنامه ای با 23 سؤال در مقیاس طیف لیكرت 
است. فرضیه پژوهش با رضیب آلفای كرونباخ  برابر با 0/981 تأیید و 
  Excel نسخه 19 و نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار

2007به تناسب متغیرها استفاده شد.
یافته ها: بیشرتین امتیاز مربوط به ارائه و بیان اهداف كلی دوره های 
الكرتونیكی با بیش از 43 درصد، تسلط و احاطه علمی استادان به 
موضوع درس و محتوای علمی با 40/52 درصد، نحوه سازماندهی و 
برنامه ریزی دوره ها با بیش از 40/51 درصد، بیان مثال های كاربردی 
متناسب با موضوعات مورد بحث با بیش از 37/50 درصد، با گزینه 

زیاد و در مقوله سازماندهی و برنامه ریزی اجرایی دوره ها بود.
نتیجه گیری: آموزش با استفاده از فناوری الكرتونیكی نقش بسزایی در 
فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموختگان داشته است و کاربران نیز 

به كارگیری روش های آموزش الكرتونیكی را مثبت می دانند.
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 مقدمه
آموزش يك از مهم ترين اركان هر نظام اجتماعي به شمار مي رود. در جوامع پيشرفته كه روزبه روز 

بر پيچيدگي آن افزوده مي شود، بدون آموزش  ها ي الزم، زندگي ممكن نخواهد بود.
نيازهای روزافزون مردم به آموزش، عدم دسترسی آنها به مراكز آموزشی، كمبود امكانات 
اقتصادی، كمبود آموزشگران مجرب و هزينه های زيادی كه صرف آموزش می شود، متخصصان 
را بر آن داشت كه با كمك فناوری های اطالعات، روش های جديدی برای آموزش ابداع كنند 
كه هم اقتصادی و با كيفيت باشند و هم بتوان با استفاده از آن، به طور همزمان جمعيت كثيری از 

فراگيران را تحت آموزش قرار داد. 
فناوري  اطالعات و ارتباطات را مي توان به عنوان ابزاري نيرومند و قوي براي ارتقاء كيفيت 
و كارآيي  آموزش مورد استفاده قرار داد، به  گونه اي كه روش هاي سنتي را تغيير دهد )كرن 

و كرولين3، 2003(.
فناوري اطالعات عالوه بر پاسخ گويي به نيازهاي ياد شده، به فراگيران اين امكان را 
مي دهد تا در زمان هاي مناسب به يادگيري بپردازند. در اين نظام آموزشي، فراگيران فعاالنه 
فرآيند يادگيري را دنبال مي كنند و متناسب با توانايي ها و قابليت هاي خويش، زمان، مكان، 

محتوا و سرعت يادگيري را تعيين مي كنند. 
از آنجايي كه رويكرد جديد در يادگيري، به درگير كردن فراگير در امر آموزش و مباحث 

1.  كارشناس ارشد كتابداری و اطالع رسانی 

سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران 

)نویسنده   مسئول(

mi_karami@yahoo.com 

2.  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی،

 واحد تهران شامل    

3. Karen & Carolyn

ارزیابی دوره های آموزش الكرتونیكی
 علوم كتابداری وآرشیوی در

سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران

    مینا كرمی 1 | مهردخت وزیرپوركشمیری2 

دریافت: 1390/8/9    پذیرش: 1390/11/26
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درسي گرايش دارد، لذا يكي از سريع ترين و كوتاه ترين روش هاي ممكن براي تحقق اين امر، 
گسترش آموزش الكترونيكي است ) شريعتمداري، 1388(.

توسعه سريع فناوری اينترنت باعث شده كه آموزش الكترونيكی به شكل مهمی از آموزش 
در عصر اطالعات تبديل شود )چانگ وچن4، 2009(. 

انجمن فناوري اطالعات )فاوا( آموزش الكترونيكي را ارائه تحصيل و آموزش از طريق 
رساناي الكترونيكي مثل اينترنت، اينترانت، اكسترانت، ماهواره ها، نوارهاي صوتي و تصويري، 

تلويزيون، سي دي و دي وي دي تعريف مي كنند )آزادنيا ، 1389(.
چولز5 )2007(، استدالل مي كند آموزش كاركنان با توجه به خصوصيات شغلي آنها 
نظير كار به صورت شيفت در گردش و مشكالت ناشي از تداخل كالس هاي حضوري با 
مسئوليت شغلي آنها، كار ساده اي نيست. با توجه به تغييرات پرشتاب و پيشرفت هاي سريع 

در علوم، نياز به آموزش و بازآموزي كاركنان بيشتر احساس مي شود )علوي، 1388(.
با ظهور فناوري هاي نوين و ايجاد مراكز آموزشي مجازي، آموزش و يادگيري الكترونيكي 
جاي خود را در اين مراكز باز كرده است. چرا كه عواملي چون كاهش هزينه آموزش، 
سهولت حضور در كالس هاي پيوسته، تنوع و زمان انتخاب دروس، كاهش هزينه رفت وآمد 

و انعطاف پذيري زياد آموزش الكترونيكي در گسترش اين فناوري موثر بوده  است.
با توجه به قابليت هاي بسيار باالي اين نوع سيستم آموزشي، حجم عظيم تقاضا براي 
آموزش و ناتواني نظام آموزشي كنوني درپاسخ گويي به آن، در ضرورت به  كارگيري و اهميت 
آموزش الكترونيكي ترديدي وجود ندارد؛ آنچه مطرح است شيوه و چگونگي اين آموزش 
است. كتابخانه ها نيز به عنوان زيرسيستم نظام آموزشي،  بايد همگام با تغييرات، نسبت به ارائه  

خدمات جديد و متناسب با نياز روز اقدام كنند )فرهادي، 1384(.
از يك طرف دسترس پذيري انواع متعدد نظام هاي يادگيري آموزش بر اين واقعيت استوار 
است كه آموزش و تدريس مبتني بر فناوري اطالعات محيط گسترده تري را پوشش مي دهند. از 
طرفي ديگربا نفوذ وسايل ارتباط از راه دور به جامعه، ابزارها و روش هاي آموزش دچار تحول 
شدند. تحول اين ابزارها و روش ها در جهتي است كه هر فرد در هر زمان و مكان بتواند با امكانات 

موجود و در بازه زماني مشخص مشغول يادگيري شود )نورايي بيدخت، 1389(.
مطالعات متعدد نشان داده اند كه آموزش الكترونيكي حداقل به ميزان آموزش سنتي 
اثربخش بوده و حتي بيشتر از آن كارآيي دارد و موجبات خرسندي يادگيرندگان را بيشتر 

فراهم مي كند )داويز6  ،2007(.
آترجا7  )2008(، معتقد است كه شيوه هاي سنتي آموزش نظير كالس هاي معلم محور براي 

آموزش تعداد زياد و متنوع كاركنان، زمانبر، هزينه  بر و سخت است )علوي، 1388(.
از آنجايی كه برنامه ريزی وسرمايه گذاری در امر آموزش برای تربيت نيروی متخصص 

4. Chang  & Chen

5 . Choules

6. Davis

7. Atreja

مینا کرمی
مهردخت وزیر پورکشمیری
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در بسياری از رشته های دانشگاهی يك ضرورت اجتناب ناپذير است، دانشگاه ها همگام با 
رشته های مختلف علوم، در رشته كتابداری واطالع رسانی نيز اقدام به برگزاری دوره های 
آموزش الكترونيـكي از راه دور كـرده اند. اين امر به دليل افزايـش رشد اطالعات، نياز به 
مهارت های بيشتر كتابداران و كارمندان كتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی، نياز به آموزش 
مستمر و مادام العمر محسوس و از طرفی ديگر به دليل فشار محيط كار و كمبود وقت، شيوه 

آموزش الكترونيكي پديدار شد )نعمتي اناركي، 1386(. 
هدف كلي پژوهش، ارزيابي اجراي دوره هاي آموزش الكترونيكي علوم كتابداري و آرشيوي 
در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است تا امكان دسترسی يكسان، رايگان و جست وجوپذير 
در دوره های درسی، ايجاد فضای آموزشی يكنواخت برای كتابداران و بهينه سازی شيوه های ارائه 
مطالب درسی را به منظور يادگيری عميق تر و جدی تر فراهم كند. ارزيابي اثربخشي آموزش يعني 
اينكه تا حدودي تعيين كنيم آموزش هاي انجام شده تا چه حد منجر به ايجاد مهارت هاي مورد 

نياز سازمان به صورت عملي و كاربردي شده است.
 براي رسيدن به هدف موردنظر سعي براين است تا به تعيين ميزان اثربخشی مطالب 
ارائه شده از طريق آموزش الكترونيكی براي دستيابی به اهداف سازماني، ميزان فعاليت هاي 
استادان در انتقال مطالب آموزشي از طريق آموزش الكترونيكي، ميزان سودمند بودن محتوای 
دروس و مواد آموزشی از طريق فناوري الكترونيكي، ميزان موفقيت در نحوه سازماندهی و 

برنامه ريزی اجرايی دوره هاي تخصصي از طريق فناوري الكترونيكي بپردازيم.
علوي )1388(، در تحقيـق خود به اين نتيجـه رسيد كه رضايت كاركنـان از دوره هاي 

آموزش هاي ضمن خدمت الكترونيكي، باعث ارتقاء عملكرد كاركنان سازمان ها مي شود.
ذالفقـاري )1388(، در پايان نامه خود به تدريس از طريق نظام يادگيـري الكترونيكـي 
تركيبي، به عنوان يك نظام آموزشـي مركب از آموزش چهره به چهره و يادگيـري الكترونيكي 
پرداخته است. يافته ها نشان داد اعضـاي هيئت علمي به تدريس از طريق نظام يادگيـري 

الكترونيكي تركيبي، نگرش مثبتي دارند.
ويركوز8 )2008(، در مقاله اي با عنوان »استفاده از تكنولوژي وب 2 در آموزش كتابداري 
واطالع رساني«، به بررسي تجربه هاي كسب شده در دانشگاه تاليوم در استفاده از تكنولوژي 
علوم كامپيوتر )شامل تكنولوژي وب2( در آموزش علوم كتابداري واطالع رساني و نقشي كه 
آنها در مدل هاي يادگيري و تعليم اين رشته داشته اند مي پردازد. يافته هاي پژوهش نشان داد 
كه استفاده از تكنولوژي وب 2، روش تأثيرگذاري در يادگيري افراد، دستيابي به اطالعات و 

ارتباط با ديگران بوده است.
رابرت   اي اليس )2009(، در پژوهشي تحت عنوان »يادگيري الكترونيكي در تحصيالت 
Virkus .8عاليه«،  با در نظر گرفتن بعضي از جنبه هاي كليدي و رابطه آنها با شيوه هاي مطالعه، پيشنهادهايي 

ارزیابی دوره های آموزش الکترونیکی
علوم کتابداری و آرشیوی در ...
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را براي اصالح جنبه هاي ويژه تجربه دانشجو در يادگيري  الكترونيكي ارائه كرد تا تجربه 
يادگيري در محل دانشگاه را مورد حمايت قرار دهد )شريعتمداري و مالئيان، 1389(.

ويلي بلك ول )2010(، در پژوهشي تحت عنوان »مفاهيم و روش هاي يادگيري«، از 
طريق ارزيابي آنالين  )بر روي 163 دانشجو كه دوست داشتند يادگيري از طريق آنالين  را 
تجربه كنند( دريافت كه روش هاي يادگيري از طريق آنالين كمتر وابسته به درك يادگيري 

نسبت به مفاهيم يادگيري است )شريتعمداري و مالئيان، 1389(.
اگرچه شباهت زيادي ميان سيستم هاي آموزش سنتي و سيستم هاي آموزش الكترونيكي 
آن  آموزش سنتي و گاهي جايگزين  را همپايه  آن  فناوري،  اين  موافقان  و  دارد  وجود 
برمي شمارند، ولي امروزه با توجه به بازده گسترده كاربران در آموزش الكترونيكي،  آموزش 
سنتي ديگر امكان پذير نبوده، لذا ارائه يك سيستم آموزشي كه بتواند به صورت اتوماتيك با 
سطح دانش، عاليق و ترجيحات كاربران هماهنگ شود، از اهميت فراواني برخوردار است 

)سيادتي و تقي ياره، 1385(.
همگام با استخدام كاركنان در سازمان ها، شرايط، ويژگي هاي كاري و مسائل و مشكالت 
آن، اين نياز را به وجود مي آورد كه آنها آموزش هايي متناسب با وظيفه محوله خود دريافت 

دارند )فتحي، 2010(.
دسايي9 )2000(، بيان مي كند كه متداول ترين روش هاي مورد استفاده سازمان ها براي 
اهداف آموزشي خود، آموزش معلم محور )Instructor-Led(، آموزش از طريق ويدئو و آموزش 

مبتني بر رايانه است.
با معرفـي نوآوري شبكه جهـاني وب، نسل بعدي آموزش هاي مبتنـي بر رايانه يعني 
يادگيري الكترونيكي تحت شبكه، در خدمت سازمان ها قرار گرفتند. مزايايي همچون دسترسي 
در هر زمان و هر مكان، كاهش هزينه هاي آموزش، انعطاف پذيري و امكان هماهنگي با 
مسئوليت هاي شغلي، در كنار آموزش اثربخش و رضايت بخش، توجه بسياري از سازمان ها 

را به سوي يادگيري الكترونيكي جلب كرده است.
آموزش كتابداران با توجه به خصوصيات شغلي آنها نظير كار به صورت شيفت در 
گردش و مشكالت ناشي از تداخل كالس هاي حضوري با مسئوليت هاي شغلي آنها، كار 
ساده اي نيست. از طرف ديگر كتابخانه ملي ايران عالوه بر ارائه خدمات فرهنگي، به امر 
آموزش نيز اشتغال دارد. امكانات آموزشي و استادان مجرب رشته كتابداري مي تواند در 
آموزش كاركنان به كار گرفته شود. انجام چنين كاري نشانه توان مديريتي اين سازمان در 

بهره وري هر چه بيشتر از منابع انساني و فيزيكي خواهد بود.
 سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران باتوجه به رسالت خود در جمع آوري، حفظ و انتشار 
اطالعات، همچنين ارائه خط مشي هاي جهت دهنده براي كليه كتابخانه ها و مراكز مربوطه،  9. Desai 

مینا کرمی
مهردخت وزیر پورکشمیری
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و با توجه به مشكالت ناشي از حضور كاركنان در كالس هاي حضوري و غيبت ناشي از 
آن در محل كار و ارائه آموزش اثربخش به كاركنان خود با توجه به نياز كتابداران، كارمندان 
كتابخانه ها و مراكزاطالع رساني به آموزش مستمر،  فشار محيط كار، كمبود وقت، فراهم كردن 
يادگيري مؤثر و دسترسي بدون محدوديت زماني و مكاني و افزايش بهره وري كاركنان، 
شرايط را براي استفاده از شيوه آموزش الكترونيكي آماده و در سال 1387 اقدام به ارائه 

دوره هاي آموزشي  به شيوه الكترونيكي كرده است.
در اين پژوهش سعي شده به سؤال هاي زير پاسخ داده شود.

1. تا چه حد آموزش الكترونيكي در ارائه دروس تخصصي براي دستيابي به اهداف 
سازماني تأثيرگذار بوده است؟

2. تا چه حد فعاليت هاي آموزشي استادان در انتقال مطالب آموزشي از طريق فناوري 
الكترونيكي موفقيت آميز بوده است؟

3. تا چه حد محتواي دروس و مواد آموزشي از طريق فناوري الكترونيكي براي كاربران 
قابل استفاده بوده است؟

4. تا چه حد سازماندهي و برنامه ريزي اجرايي دوره ها از طريق فناوري الكترونيكي 
موفقيت آميز بوده است؟

روش  پژوهش 
روش پژوهـش اين مطالعه توصيفـي مقطعي، در سال 1388- 1389  بر روي جامعـه آماري  
شامل 200 نفر از كاركنان سازمـان اسنـاد و كتابخـانه ملي ايـران كه در دوره هاي آمـوزش 
الكترونيكي  شركت كرده بودند، انجام شد. تعداد دوره هاي آموزشي مورد بررسي شامل پنج 
دوره بود. براي جمع آوري اطالعات مورد نياز پرسشنامه اي تهيه و تدوين شد.  پرسشنامه 
شامل سؤاالت بسته و بر مبناي طيف ليكرت طراحي شده و داراي 5 گزينه )بسيار زياد، زياد، 
متوسط، كم، بسياركم( است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و 

نرم افزار Excel 2007  به تناسب متغيرها انجام شد.

یافته ها
سؤال اول پژوهش درخصوص تأثیر آموزش الكرتونیكـی در ارائه دروس تخصصـی برای دستیابی 

به اهداف سازمانی

نتايج حاصل از جدول 1 نشان مي دهد كه:
1. 86 نفر )43 درصد( از كاربـران درخصـوص ارائه و بيان اهـداف كلـي دوره  هـاي 

الكترونيكي، گزينه زياد؛

ارزیابی دوره های آموزش الکترونیکی
علوم کتابداری و آرشیوی در ...
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2.  75 نفر )37/25 درصد( درخصوص تحقق اهداف با مطالب ارائه شده، گزينه زياد؛
3. 83 نفر )41/49 درصد( درخصوص تأثير مباحث ارائه شده در ارتقاء آگاهي شركت–

كنندگان، گزينه زياد؛
4. 71 نفر )35/51 درصد( درخصوص همگن بودن اهداف با محتواي ارائه شده، گزينه 

زياد را برگزيده اند.

نتايج نشان مي دهد كه بيشترين آمار مربوط به ارائه و بيان اهداف درنظرگرفته شده 
براي دوره ها با 43 درصد  )86 نفر( بوده كه مي توان نتيجه گرفت مطالب ارائه شده از طريق 

آموزش الكترونيكي براي دستيابي به اهداف سازماني، اثربخش بوده است.

سؤال دوم پژوهش درخصوص فعالیت های آموزشی استادان در انتقال مطالب آموزشی از طریق 

فناوری الكرتونیكی

نتايج حاصل از جدول 2  نشان مي دهد كه:
1. 70 نفر )35/15 درصد( از كاربران درخصوص موفقيت استاد در انتقال مطالب 

آموزشي گزينه بسيار زياد؛
2. 81 نفر )40/52 درصد( درخصوص تسلط و احاطه علمي اساتيد به موضوع درس 

و محتواي علمي، گزينه بسيار زياد؛
3. 68 نفر )34/01 درصد( درخصوص هدفمند بودن و پيوستگي در مطالب مورد 

بحث، گزينه بسيار زياد؛

سطح

متغیر
 تعداد و
درصد

 بسیار
زیاد

كممتوسطزیاد
 بسیار
كم

جمعبدون پاسخ

 ارائه و بیان اهداف كلی

دوره های الكرتونیكی

708637430200فراوانی

35014318/492/021/02099/54درصد

تحقق اهداف

 با مطالب ارائه شده

517563821200فراوانی

25/5437/2531/484/011/075/2104/37درصد

 تأثیر مباحث ارائه شده

 در ارتقاء آگاهی

رشكت كنندگان

588347921200فراوانی

29/0541/4923/514/461/045/8104/63درصد

همگن بودن اهداف

 با محتوای ارائه شده

6671461241200فراوانی

33/0835/5123/006/032/045/1104/66درصد

توزیع فراوانی تأثیر آموزش 
الكترونیكی در ارائه دروس 
تخصصی برای دستیابی
 به اهداف سازمانی

جدول 1

مینا کرمی
مهردخت وزیر پورکشمیری
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4.  71 نفر )35/08 درصد( درخصوص بيان مثال هاي كاربردي متناسب با موضوعات 
مورد بحث، گزينه زياد؛

5. 80 نفر )40 درصد( درخصوص آگاهي آموزشيار جهت پاسخ گويي به سؤاالت، 
گزينه بسيار زياد؛

6. 71 نفر )35/52 درصد( درخصوص عالقه و حوصله آموزشيار جهت تعامل و 
برقراري ارتباط، گزينه زياد؛

7. 75 نفر )37/52 درصد( درخصوص عايت نظم و مقرارت، گزينه زياد را برگزيدند. 

نتايج نشان مي دهد كه بيشترين آمار مربوط به تسلط و احاطه علمي اساتيد به موضوع 
درس و محتواي علمي ارائه و بيان اهداف درنظرگرفته شده براي دوره ها، با 40/52 درصد 
)81 نفر( بوده كه مي توان نتيجه گرفت فعاليت هاي آموزشي استادان در انتقال مطالب آموزشي 

از طريق فناوري الكترونيكي موفقيت آميز بوده است.

سطح

متغیر

 تعداد و

درصد

 بسیار

زیاد
كممتوسطزیاد

 بسیار

كم

 بدون

پاسخ
جمع

 موفقیت استاد در انتقال
مطالب آموزشی

706649951200فراوانی

35/1533/2024/504/502/515/4105/26درصد

 تسلط و احاطه علمی استادان
به موضوع درس
 و محتوای علمی

816148451200فراوانی

40/5230/5524/092/012/505/1104/68درصد

 هدفمند بودن و پیوستگی در
مطالب مورد بحث

6851631251200فراوانی

34/0125/5531/536/0125/035/495درصد

 بیان مثال های كاربردی
متناسب با موضوعات

 مورد بحث

5871551051200فراوانی

29/0035/0827/515/002/495/1104/68درصد

 آگاهی آموزشیار برای
پاسخ  گویی به سؤاالت

4580581241200فراوانی

22/5040/0029/026/002/015/1104/63درصد

 عالقه و حوصله آموزشیار برای
تعامل و برقراری ارتباط

4471691231200فراوانی

104/52 22/0035/5234/506/001/505درصد

 رعایت نظم و مقرارت
 آموزشی توسط آموزشیار و

تیم آموزشی

4875561821200فراوانی

24/0137/5228/059/011/000/5104/60درصد

فعالیت های آموزشی استادان در 
انتقال مطالب آموزشی از طریق 

فناوری الكترونیكی

 جدول 2

ارزیابی دوره های آموزش الکترونیکی
علوم کتابداری و آرشیوی در ...
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سـؤال سـوم پژوهـش درخصوص سودمنـد بـودن محتـوای دروس و مـواد آموزشـی از طریـق 

فنـاوری الكرتونیكی

نتايج حاصل از جدول 3 نشان مي دهد كه:
1.  66 نفر )33/01 درصد( از كاربران درخصوص مناسب بودن حجم تكاليف و 

آزمون ها، گزينه زياد؛
2.  63 نفر )31/50 درصد( درخصوص مناسب بودن محتواي تكاليف و آزمون ها، 

گزينه زياد؛
3.  72 نفر )36 درصد( درخصوص انطباق مطالب با طول دوره آموزشي، گزينه زياد؛

4.  75 نفر )37/50 درصد( درخصوص هماهنگي محتواي دوره با طول دوره آموزشي، 
گزينه زياد؛

5.  74 نفر )37 درصد( درخصوص سهولت در استفاده از سيستم مديريت يادگيري  
LMS، گزينه زياد؛

6.  69 نفر 34/51 درصد درخصوص مفيد بودن فايل صوتي، گزينه متوسط؛
7.  74 نفر )37/01 درصد( درخصوص مفيد بودن فايل متني، گزينه بسيار خوب را 

برگزيده اند.
سطح

متغیر
 تعداد و
درصد

 بسیار
زیاد

كممتوسطزیاد
 بسیار
كم

 بدون
پاسخ

جمع

 مناسب بودن حجم تكالیف

و آزمون  ها

5466393281200فراوانی

27/0033/0119/5216/004/015/2104/75درصد

 مناسب بودن محتوای

تكالیف و آزمون  ها

5863492171200فراوانی

29/0031/5024/5010/513/500/5104/01درصد

 انطباق مطالب با طول دوره

آموزشی

5872511531200فراوانی

29/1036/0025/527/511/500/5104/54درصد

 هامهنگی محتوای دوره با

طول دوره آموزشی

6375461141200فراوانی

31/5137/5023/005/502/040/5104/55درصد

 سهولت در استفاده از

  سیستم مدیریت یادگیری

LMS

6574401631200فراوانی

32/5037/0020/008/001/500/5104/01درصد

مفید بودن فایل صوتی
3948693661200فراوانی

19/4524/0034/5118/013/000/5103/97درصد

مفید بودن فایل متنی
746846921200فراوانی

37/0134/0223/014/501/010/5104/55درصد

سودمند بودن محتوای دروس و 
مواد آموزشی از طریق
 فناوری الكترونیكی

جدول 3

مینا کرمی
مهردخت وزیر پورکشمیری
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نتايج نشان مي دهد كه بيشترين آمار مربوط به هماهنگي محتواي دوره با طول دوره 
آموزشي، با 37/50 درصد  )75 نفر( بوده كه مي توان نتيجه گرفت ارائه محتواي دروس و مواد 

آموزشي از طريق فناوري الكترونيكي براي كاربران سودمند و قابل استفاده بود.

سؤال چهـارم پژوهش درخصـوص سازماندهـی و برنامـه ریزی اجرایتی دوره هـا از طریـق فنـاوری 

الكرتونیكی

نتايج حاصل از جدول 4 نشان مي دهد كه:
1. 81 نفر )40/51 درصد( از كاربران درخصوص نحـوه سازمـاندهي و برنامـه ريزي 

اجرايي دور ه هاي الكترونيكي، گزينه زياد؛
2. 70 نفر )35 درصد( درخصوص همـكاري پشتيبان آموزشـي در ارائه دوره هـاي 

الكترونيكي، گزينه متوسط؛
3. 78 نفر )39 درصد( درخصوص كيفيت زمانبنـدي تكاليف و آزمون ها، گزينه زياد؛

4.  68 نفر )34 درصد( درخصوص پاسخ گويي تيم آموزش الكترونيكي به پيام ها و 
تلفن ها، گزينه زياد؛

5. 71 نفر )35/50 درصد( درخصوص مفيد بودن سي دي نرم افزار LMS، گزينه بسيارزياد 
را برگزيده اند.

سازماندهی و برنامه ریزی
 اجرایی دوره ها از طریق

 فناوری الكترونیكی          

 جدول 4

سطح

متغیر

 تعداد و

درصد

 بسیار

زیاد
كممتوسطزیاد

 بسیار

كم

 بدون

پاسخ
جمع

نحوه سازماندهی و

 برنامه  ریزی اجرایی

 دور ه های الكرتونیكی

5081531141200فراونی

25/0140/5126/505/512/010/5104/54درصد

 همكاری پشتیبان آموزشی در

 ارائه دوره های الكرتونیكی

4467701441200فراوانی

22/0033/5035/007/002/010/5104/51درصد

 كیفیت زمانبندی تكالیف و

آزمون ها

4078502651200فراوانی

20/0339/0025/0013/002/520/5104/65درصد

 پاس خ گویی تیم آموزش

 الكرتونیكی به پیام ها و

تلفن ها

496865111200فراوانی

24/5034/0032/517/520/500/5108/53درصد

 مفید بودن سی دی نرم  افزار

LMS

7155571061200فراوانی

35/5027/5028/505/013/000/5104/51درصد

ارزیابی دوره های آموزش الکترونیکی
علوم کتابداری و آرشیوی در ...
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نتايج نشان مي دهد كه بيشترين آمار مربوط به نحوه سازماندهي و برنامه ريزي اجرايي 
دور ه هاي الكترونيكي با 40/51 درصد )81 نفر( بوده كه مي توان نتيجه گرفت سازماندهي و 

برنامه ريزي اجرايي دوره ها از طريق فناوري الكترونيكي موفقيت آميز بوده است.

پیشنهادها
در اين برهه زماني كه يادگيري الكترونيكي در نظام آموزش عالي از يك سو در مرحله شكل گيري 
و تكوين قرار دارد و از سوي ديگر، با چالش هايي مانند افزايش تقاضا براي عرضه خدمات، 
افزايش رقابت، پيشرفت در فناوري و حجم باالي اطالعات در دسترس روبروست، ضروري 
است با اتخاذ راهكارهاي مناسب ضمن آگاهي از وضعيت موجود نظام يادگيري الكترونيكي در 
ايران، زمينه بهبود و ارتقاء كارآمدي آن نيز براي پاسخ گويي بجا و مناسب به تقاضاهاي روزافزون 

در كشور فراهم شود. 
»برنامه ريزي ارزيابي« ابزار يكسو كردن كليه نياز ها و منابع در جهت دسترسي به هدف 
ارزيابي كه همانا بهينه سازي آموزش است، مي باشد. بدون برنامه ريزي و مديريت كه مسير 
و خط مشي را تعيين مي كند، ارزيابي مطلوب و مؤثري كه قابليت كمبودهاي سيستم را 
تشخيص دهد، نخواهيم داشت.  بنابراين ضروري است تا در حوزه يادگيري الكترونيكي 
ديدگاه ها و نگرش شركت كنندگان  و استادان درخصوص  اين نظام مورد بررسي قرار گيرد 

تا مقدمات افزايش اثربخشي يادگيري و آموزش فراهم شود.  

نتیجه گیری 
بسياري تصور مي كنند با تكميل مراحل مختلف برنامه ريزي، امكان سنجي اقتصادي، طراحي، 
توليد و تحويل، كار يك دوره آموزش از راه دور به پايان مي رسد. اما بايد گفت يكي از 
مهم ترين و حياتي ترين مرحله ارزيابي عملكرد دوره آموزشي است. درواقع اهميت و لزوم 
استفاده از ارزيابي، در هموار سازي برگزاري دوره  هاي بعدي است، زيرا با اطالعات بازگشتي 
مي توان نقاط ضعف دوره را دانست، و براي به سامان كردن شرايط و از بين بردن كاستي ها 

و نواقص اقدام كرد. 
-  در نظرگرفتن طرح ملي ايجاد بانك محتوا از بهترين محتواي ايجاد شده 

-  تشكيل گروه هاي كاري از متخصصان مختلف جهت طراحي و پياده سازي آموزش 
الكترونيكي

-  بهره گيري و توسعه استانداردهاي توليد محتواي آموزشي
- توسعه منابع اطالعات الكترونيكي و كتابخانه ديجيتالي

مینا کرمی
مهردخت وزیر پورکشمیری
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- پذيرش مدرك تحصيلی دوره های آموزش الكترونيكی
- با فراهم نمودن زيرساخت هاي الزم از نظر فني و پشتيباني، ايجاد بستر فرهنگي و در 
نظر گرفتن نيازهاي مخاطبين، توليد محتوا برمبناي استانداردهاي آموزشي، مي توان زمينه اي 

براي اجراي موفق آموزش الكترونيكي در سازمان ها فراهم كرد. 
- مسئولين و دست اندركاران آموزش با درك بهتر از تاْثير به كارگيري تكنولوژي اطالعات 

در امر آموزش، زمينه هاي سرمايه گذاري و برنامه ريزي مؤثر را در اين زمينه فراهم آورند.
- طراحی، تهيه ، تدوين وتوليد محتوای الكترونيكي بايد بر اساس اولويت بندی مديريت 

آموزش و برنامه ريزی در سازمان صورت گيرد.
براساس يافته هاي اين مطالعه، در مقوله تأثير آموزش الكترونيكي در ارائه دروس 
تخصصي براي دستيابي به اهداف سازماني، بيشترين امتياز مربوط به»اهداف كلي دوره  هاي 
الكترونيكي« و كمترين امتياز مربوط به  »همگن بودن اهداف با محتواي ارائه شده«؛ درخصوص 
فعاليت هاي آموزشي استادان در انتقال مطالب آموزشي از طريق فناوري الكترونيكي، بيشترين 
امتياز مربوط به »تسلط و احاطه علمي اساتيد به موضوع درس و محتواي علمي« و كمترين 
امتياز مربوط به هدفمند بودن و پيوستگي در مطالب مورد بحث؛ درخصوص سودمند بودن 
محتواي دروس و مواد آموزشي از طريق فناوري الكترونيكي، بيشترين امتياز مربوط به 
»مفيد بودن فايل متني«و كمترين امتياز مربوط به »مناسب بودن محتواي تكاليف و آزمون ها«؛ 
درخصوص سازماندهي و برنامه ريزي اجرايي دوره ها از طريق فناوري الكترونيكي، بيشترين 
امتياز مربوط به »نحوه سازماندهي و برنامه ريزي اجرايي دور ه هاي الكترونيكي« و كمترين 

امتياز مربوط به »پاسخ گويي تيم آموزش الكترونيكي به پيام ها و تلفن ها« بود.
به شكل  الكترونيكي  از طريق  يادگيري  پايان مي توان چنين استدالل كرد كه   در 
گسترده اي بر آموزش تأثير داشته و به طور روزافزون در اين زمينه مورد استفاده قرار مي گيرد. 
بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه ميزان يادگيري فراگيران در دوره هاي تدوين شده، در انتقال 
آموزش مطالب با رويكرد الكترونيكي موثر بوده است و شركت كنندگان نگرش مثبتي 
درمورد به كارگيري روش هاي آموزش الكترونيكي دارند. بنابراين ضروري است تا در حوزه 
يادگيري الكترونيكي، هنگام استفاده از نظام نوين يادگيري الكترونيكي ديدگاه ها و نگرش 
شركت كنندگان و استادان درخصوص اين نظام مورد بررسي قرار گيرد تا مقدمات افزايش 
اثربخش يادگيري و آموزش فراهم شود. بنابراين در ارزيابي موفقيت يادگيري الكترونيكي 

توجه به رضايت يادگيرندگان و شيوه ارائه آموزش امري ضروري است. 
الزمه اين امر،  تالش همه جانبه و توجه بيشتر، هم از سوي مسئوالن دست اندركار 
برنامه ريزي امور آموزش و هم تالش مضاعف از طرف متخصصان و دست اندركاران امور 
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فناوري اطالعات، به ويژه  متخصصان علوم كامپيوتر است تا با بومي سازي اين فناوري، 
شناسايي پيشرفت هاي جديد و معرفي آنها به جامعه، حل مشكالت زباني و رفع  موانع ديگر 

موجبات پيشرفت را در اين زمينه مهيا سازند. 
آموزش الكترونيكي حركتي است كه آغاز شده و سيستم آموزشي را تحت تأثير قرار 

داده است. درضمن مكملي براي آموزش سنتي است.
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