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ڪلیدواژه ها 

قواعد توصیف و دسرتسی به منبع )آر.دی.ای.(، قواعد فهرستنویسی، کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، میزان آشنایی

دیدگاه فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران درباره

 قواعد توصیف و دسرتسی به منبـع )آر.دی.ای.( 

و بررسی میـزان پذیرش آن
فاطمه پازوکی| محسن حاجی  زین العابدینی | شعله ارسطوپور| هادی رشیف  مقدم

چڪیده

هدف: هدف شناسایی میزان آشنایی فهرستنویسان با آر.دی.ای. و 
آمادگی آنها برای پذیرش این قواعد و تأثیر آموزش بر آن است.

روش/ رویکرد پژوهش: میزان آشنایی 49 نفر از فهرستنویسان شاغل 
در بخش فهرستنویسی پیش از انتشار )فیپا( کتابخانه ملی جمهوری 
اسالمی ایران با آر.دی.ای. با دو روش خوداظهاری )نظر شخصی( 
و میزان آشنایی واقعی )از طریق پرسش های باز( در قبل و بعد از 
آموزش و همچنین میزان پذیرش این قواعد از سوی ایشان سنجیده 

شده است .
یافته ها: آشنایی خوداظهاری فهرستنویسان با آر.دی.ای. در پیش از 
آموزش باالتر از حد متوسط و میزان آشنایی واقعی ایشان پایین تر از 
سطح متوسط است. پس از آموزش، هر دو نوع آشنایی آنان - اعم 
از خوداظهاری و واقعی-  باالتر از سطح متوسط بود. همچنین، وجود 
تفاوت معنادار بین میزان آشنایی خوداظهاری، آشنایی واقعی و میزان 
پذیرش فهرستنویسان کتابخانه ملی با جنسیت، میزان تحصیالت، سن 
و سابقه كار فهرستنویسی مختلف بررسی شد. در این بررسی به  جز 
تأیید فرضیه، وجود تفاوت معنادار بین وضعیت آشنایی خوداظهاری 
و واقعی فهرستنویسان دارای میزان تحصیالت متفاوت با  آر.دی.ای.، 

تفاوت دیگری مشخص نشد. 
نتیجه گیری: براساس یافته ها، مشخص شد که در قبل و بعد از آموزش، 
تحصیلی  دارای مدرک  فهرستنویسان  آشنایی خوداظهاری  میزان 
کارشناسی ارشد بیشرت از میزان آشنایی خوداظهاری فهرستنویسان 
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی است. همچنین مشخص شد که قبل 
از آموزش، میزان آشنایی واقعی فهرستنویسان دارای مدرک تحصیلی 
کارشناسی ارشد بیشرت از میزان آشنایی واقعی فهرستنویسان دارای 

مدرک تحصیلی کارشناسی است. 
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مقدمه 
پاسخ گویی هرچه بیشتر به نیازهای کاربران، یکی از مهم ترین اهداف فهرست های کتابخانه ای 
است که در طول زمان تالش های فراوانی برای آن شده است. ازجمله این تالش ها می توان 
به شکل گیری و توسعه »استاندارد توصیف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.5(« اشاره کرد. این 
استاندارد مجموعه اي جامع از دستورالعمل ها و رهنمودها براي فهرستنویسي )توصیف و 
دسترسي( همه انواع اشیای محتوایي است که از سوی ایفال و با همکاری کمیته مشترک راهبردی 
به  عنوان جایگزین قواعد پیش از خود، یعني قواعد انگلوامریکن طراحي شده است )طاهري، 
1389، ص84(. این قواعد، توصیف و دسترسی به منابع چاپی و الکترونیکی را براساس الگوی 
مفهومی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی )اف.آر.بی.آر.( 6  امکان پذیر می سازد و بر 
این اساس، نه تنها بر قوانین فهرستنویسی تأثیر خواهد گذاشت، بلکه بر ساختار و طراحی 
فهرست های پیوسته نیز مؤثر خواهد بود )فتاحی و ارسطوپور، 1386(. آر.دی.اِی. موجودیت ها، 
روابط و اصطالحات خود را از سه الگوی مفهومی »ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی 
)اف.آر.بی.آر.(«، »ملزومات کارکردی داده های مستند )اِف.آر.اِی.دی. یا فراد(7«، و »ملزومات 
کارکردی داده های مستند موضوعی )اِف.آر.اِس.اِی.دی. یا فرساد8(« و دستورالعمل های خود 
را از قوانین فهرستنویسی بین المللی )آی.سی.پی 9( ایفال اتخاذ کرده است )تیلت10، 2004(. 
آر.دی.اِی. یک استاندارد محتوایي است، نه یک استاندارد نمایش و نه یک قالب فراداده ای. به 

1. کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی

 ) نویسنده مسئول(

pazooki.f@gmail.com  

 2. استادیار كتابداری و اطالع  رسانی مرکز 

اطالعات و مدارک علمی کشاورزی 

zabedini@gmail.com 

3.  استادیار كتابداری و اطالع  رسانی 

پژوهشگاه منطقه ای علوم و فناوری شیراز  

arastoopoor@gmail.com

4.  دانشیار کتابداری و اطالع  رسانی

 دانشگاه پیام نور مشهد

sh_mogadam@pnu.ac.ir 

5. Resource Description and Access

 6. Functional Requirements of Biblio-

graphic Records )FRBR(

7 . Functional Requirements for 

Authority Data )FRAD(

 8. Functional Requirements for Subject 

Authority Data )FRSAD(

9. ICP: International 

Cataloging Principle

10. Tillett

دیدگاه فهرستنویسان سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران درباره

 قواعد توصیف و دسرتسی به منبـع )آر.دی.ای.( 
و بررسی میـزان پذیرش آن

فاطمه پازوکی1| محسن حاجی  زین العابدینی2 | شعله ارسطوپور3| هادی رشیف  مقدم4

دریافت: 1391/5/6       پذیرش: 1391/6/25
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این معنی که  از هرگونه قالب و استاندارد ارتباطی نظیر استانداردهای مارک 21 و مودس11 و از 
هرگونه قالب نمایشی از قبیل اپک ها و استاندارد بین المللی توصیف کتابشناختی مستقل است 
)اولیور 12 ،2007(. قالب نمایشی استاندارد بین  المللی توصیف کتابشناختی )آی.اس.بی.دی.13(، 
قالب مارک 21 و دابلین کور جزو دستورالعمل های آر.دی.اِی. نیستند و در پیوست  آر.دی.
ای. ذکر شده  که سازمان ها و مؤسسات می توانند درصورت دلخواه از این استانداردها براي 
نمایش اطالعات خود استفاده کنند )تیلت،2007(. تغییرات بسیار در ویرایش انگلوامریکن 
منجر به ایجاد تفاوت هایی در شکل، هدف و دامنه قوانین پیشین به وجود آورد که توسط کمیته 

همکاري مشترک در آوریل سال 2005 ارائه شد )تیلت، 2010(.
همان گونه که ذکر شد قواعد توصیف و دسترسی به منبع )آر.دی.ای.( باتوجه به محیط 
متغیر رقومی و در پاسخ به نیازهای نوخاسته و به منظور انجام فهرستنویسی هرچه بهتر منابع 
)اعم از چاپی و الکترونیکی( طراحی شده است. این قواعد پس از بررسی های بیشتر و انتشار 
نسخه نهایی به تدریج جایگزین قواعد انگلوامریکن می شود. این ابزار سبب ایجاد پیشینه هایی 
می شوند که در جهان رقمی استفاده خواهند شد. از دیگر مزایای این استاندارد می توان به 
قابلیت فهرستنویسی انواع منابع و انعطاف  پذیری و قابلیت تطبیق با جوامع گوناگون اشاره 
کرد )شعبان زاد و درخوش، 1390(. همچنین به  نظر مي  رسد که در کتابخانه هاي ایران نیز 
به  تبع فضاي بین  المللي، تا چند سال آینده قواعد آر.دي.اي. جایگزین قواعد فهرستنویسي 
انگلوامریکن شود )مرادي و حاجي زین العابدیني، 1390(. از این رو براي وقوع این رخداد و 
انجام این جایگزیني، نیاز به کسب آمادگي هاي علمي، روحي و رواني براي کتابداران ایراني 
کاماًل احساس مي شود. این درحالي است که به  نظر می رسد اطالعات و آموزش های ارائه 
شده به وی ژه برای کتابداران در این رابطه از جامعیت مناسبی برخوردار نیست. در این حالت، 
این ابهام وجود دارد که کتابداران بخش فهرستنویسی کتابخانه های ما باتوجه به اطالعات 
ناکافی و درعین حال مفاهیم انتزاعی و نسبتاً پیچیده مطرح در الگوی کارکردِی پیشینه های 
کتابشناختی و آر.دی.ای. چگونه خواهند توانست خود را با شرایط جدید تطبیق دهند؟ چرا 
که ضروری است تا همه کتابداران در ابتدا از نظر ذهنی خود را آماده رویارویی و پذیرش این 
واقعیت کنند و سپس خود را مسلح و مجهز به دانش روز در این زمینه کنند تا قادر باشند این 
دگردیسی را نیز مانند سایر تغییرات پیش آمده در محیط کتابخانه به درستی پشت سر بگذارند 

)حاجی زین العابدینی، 1391(. 
هدف کلي از انجام این پژوهش شناسایي وضعیت آشنایی فهرستنویسان با آر.دی.ای. و 
آمادگی آنها براي پذیرش این قواعد و تأثیر آموزش بر آن است. باتوجه به لزوم همگام شدن با 
رویکردهای نوین سازماندهی اطالعات و آماده شدن برای تغییر در قواعد فهرستنویسی بررسی 

11. MODS

12. Oliver

13. International Standard 

Bibliographic Description )ISBD(

فاطمه پازوکی | 
محسن حاجی زین العابدینی|
شعله ارسطوپور| هادی شریف مقدم
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دیدگاه فهرستنویسان به عنوان مهم ترین عامل در به  کارگیری این قواعد حائز اهمیت است. این 
اهمیت باتوجه به تأکید کمیته همکاری مشترک ایفال درمورد همکاری  های بین المللی و لزوم 

آموزش فهرستنویسان برای همراهی با تغییرات پیش رو اهمیت بیشتری می  یابد.
در حال حاضر پژوهش های متعددی در مورد آر.دی.ای. انجام شده و یا در حال انجام 
است، اما پژوهش های مرتبط با بحث آموزش آر.دی.ای. و تأثیر آن بر دیدگاه کتابداران بسیار 

اندک است. در اینجا به چند نمونه در این زمینه اشاره می شود.
کیسر و ایکل14)2009( در مقاله ای با عنوان »چالش هایی برای پیاده سازی استاندارد 
توصیف و دسترسی منبع )آر.دی.ای.(: مطالعه موردی آلمانی« آر.دی.ای. را به  عنوان جانشینی 
برای قوانین فهرستنویسی آلمان15 و قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن ویرایش دوم در سال 
2011 برمی شمرد. گدل رب16 )2010( در پژوهش خود به لزوم آموزش به کتابداران برای 
استفاده از قواعد آر.دی.ای. اشاره کرده و میزان عالقه و اطالعات آنان را نسبت به تغییرات 
جدید سنجیده است. در پژوهش های دیگر تاد17 )2010(، و تاد و دیگران )2010( به پژوهش 
در زمینه آموزش کتابداران نیوزلند برای بهره گیری از آر.دی.ای. پرداخته اند. شاید بتوان مهم ترین 
پژوهش انجام شده در این زمینه را آزمایش انجمن کتابداران امریکا با همکاری کمیته مشترک 
راهبردی آر.دی.ای. )2010( دانست18. گزارش و توصیه های کمیته هماهنگ کننده آزمایش 
آر.دی.ای. در امریکا19)2011( در این پژوهش، سرفصل های مختلفي ازجمله فهرستنویسی 
منابع براساس آر.دی.ای.، هزینه- سودمندی این کار، عملکرد کتابداران، بازخورد ناشران، 
بازخوردهای بین المللی در مورد زبان و ساختار آر.دی.ای. را مورد بررسی قرار داده و برای 
تکمیل و جمع بندی هر یک از موارد، مدت زمانی را درنظرگرفته است. در این پژوهش که 
همزمان با انتشار آر.دی.ای. در کتابخانه ملی پزشکی امریکا، کتابخانه کنگره و کتابخانه ملی 
کشاورزی انجام شده، روند تولید پیشینه های کتابشناختی با استفاده از این قواعد و همچنین 
بازخورد کاربران و دیدگاه بهره گیران را مورد آزمایش و بررسی قرار داده  است. نتایج این 
آزمایشات مرحله به مرحله از طریق وب سایت کمیته همکاری مشترک آر.دی.ای.20 منتشر 

می شود. 
 استنتون21 )2012( نیز در ادامه پژوهش انجام شده از سوی تاد، در قالب گزارشی فعالیت های 

انجام شده از سوی کتابخانه ملی نیوزلند را در جهت به کارگیری آر.دی.ای. ارائه کرده است. 
پژوهشگران ایرانی همزمان با انتشار اف.آر.بی.آر. و نسخه اولیه آر.دی.ای. فعالیت 
خود را به صورت گسترده در این زمینه دنبال کرده اند و پژوهش ها در این زمینه به سرعت 
درحال رشد است. براساس جست وجوی پژوهشگر برای یافتن نخستین مطالب نگاشته 
شده در ایران در مورد آر.دی.ای.  به نظر می رسد مقاله دانش، افشار و نوری )1389( با عنوان 

14. Caesar& Eichel

15. RAK

16. Gadelrab

17. Todd

18. نتایج مرحله به مرحله از این آزمایش در 

صفحه مربوط به آر.دی.ای. در وب سایت 

کتابخانه کنگره به این نشانی

 قابل مشاهده است:

 http://www.loc.gov/

bibliographic-future/rda/

19. Report and recommendations

 of the U.S. RDA Test 

coordinating committee

20. http://www.rda-jsc.org/

21. Stanton

دیدگاه  فهرستنویسان سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ...
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»آر.دی.ای. استانداردی نوین برای توصیف و دسترسی به منابع دیجیتالی« که در همایش 
رویکردهای نوین سازماندهی اطالعات )در سال 1385( و همچنین مقاله چاپمن )1386( با 
عنوان »آر.دی.ای. استاندارد بین المللی جدید« که توسط قمر مطلوب ترجمه شده، نخستین 
مطالب انتشاریافته در این زمینه هستند. هر دوی این مقاالت به معرفی آر.دی.ای. پرداخته و 

زمینه آشنایی عالقه مندان را با این استاندارد فراهم کرده اند. 
طاهری )1389( در مقاله پژوهشی خود به بررسی تحلیلی کارکردپذیری آر.دی.ای. برای 
توصیف و سازماندهی منابع آرشیوی پرداخته است. وی عالوه بر پرداختن به رویکردهای 
توصیف و سازماندهی منابع اطالعاتی از رویکردهای شیء گرا، دانش مدار و توصیف براساس 
شیء در برابر توصیف برپایه بافت و تغییر در سطوح توصیف، به ویژگی ها و ملزومات منابع 
آرشیوی در پیوند با آر.دی.ای. پرداخته و عناصر هسته مناسب برای توصیف مواد آرشیوی و 

قابلیت ها و نقاط ضعف آن را برشمرده است.
مرادی )1389( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به شناسایی وضعیت فهرستنویسی 
توصیفی کتابخانه های رقمی که براساس قوانین فهرستنویسی انگلوامریکن ایجاد شده  اند، و 
بررسی میزان انطباق آنها با استاندارد آر.دی.اِی. پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داد 
که داده  های توصیفی موجود در پیشینه  های کتابشناختی کتابخانه های رقمی ایران با قواعد 
کنونی، )انگلو امریکن( همخوانی کاملی ندارند. بررسی انواع روابط کتابشناختی به کاررفته 
در پیشینه های کتابخانه های رقمی نشان داد که دو رابطه هم ارز و اشتقاقی بیشترین کاربرد، و 

رابطه همراهی و توالی کمترین کاربرد را داشته اند. 
طاهری و نوشین  فرد )1390( در پژوهش خود با رویکرد تحلیلی و انتقادی، ضمن بیان 
ویژگی های محیط و رسانه های جدید و تأثیر آن بر فرآیند سازماندهی دانش، و تحلیل روابط 
درونی و بیرونی ارائه  شده توسط آر.دی.ای.، توانایی و قابلیت های آن برای پاسخ گویی به 
ویژگی های محیط و رسانه های جدید را ارزیابی کرده است. یافته ها نشان داد که ضعف هایی 
ازجمله استفاده از رویکرد سنّتی به  عنوان مبنای گسترش استاندارد، عدم هماهنگی مناسب با 
استانداردهای فراداده ای، و عدم توجه کافی به ویژگی های اشیاء محتوایی دسترس پذیر محیط 

جدید وجود دارد که بیانگر سازگاری نه  چندان مطلوب با محیط جدید است.
زره ساز و پازوکی )1391( در پژوهش خود دیدگاه فهرستنویسان سه کتابخانه بزرگ مشهد 
در مورد به  کارگیری آر.دی.ای. را بررسی کردند. هدف از این پژوهش سنجش دیدگاه و نظرات 
فهرستنویسان سه کتابخانه بزرگ درباره آر.دی.ای. بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد که 
میزان آشنایی خوداظهاری فهرستنویسان در پیش از آموزش باالتر از حد متوسط و میزان آشنایی 
عملی )واقعی( آنها پایین تر از حد متوسط است، اما پس از آموزش هر دو نوع آشنایی باالتر 
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از متوسط است. همچنین در این پژوهش رابطه معناداری میان سن و سابقه کار فهرستنویسان 
با میزان آشنایی و پذیرش مشاهده نشد. فهرستنویسان خواستار ایجاد تغییراتی در نرم افزارهای 
کتابخانه ای و بیش از همه خواستار به  کارگیری همه  جانبه قابلیت ها و امکانات راهنما به منظور 

معرفی و بهره گیری تغییرات جدید در نحوه ثبت اطالعات فهرستنویسی شدند. 

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردي و با روش پیمایشی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. در 
این پژوهش با استفاده از پرسشنامه، میزان آشنایی و نظرات فهرستنویسان شاغل در کتابخانه 
ملی در مورد آر.دي.اي. و به  کارگیری این استاندارد در رسا بررسی شده است. از آنجایی که 
احتمال می رفت میزان آشنایی اعالم شده از سوي فهرستنویسان با آر.دی.ای. بنا به دالیلی 
)ازجمله نوظهور بودن این قواعد در ایران و عدم آموزش کافی( از اعتبار کافي برخوردار 
نباشد و نظرات ایشان برمبنای حدس و گمان و درنتیجه غیرقابل اتکا باشد، لذا پرسشنامه ای 
ابتدایی برای تعیین میزان آشنایی اولیه فهرستنویسان میان آنها توزیع شد. پس از بررسی نتایج، 
اطالعاتی کلی و اساسی در مورد ساختار و ویژگی های آر.دی.ای. به فهرستنویسان داده شد 
تا ایشان با داشتن دانش بنیادی، بهتر بتوانند در موارد مربوطه تصمیم بگیرند و نتایج صحیح تر 
و مطمئن تری از پژوهش به دست آید. براي آموزش مطالب موردنظر، جزوه آموزشی آشنایی 
با قواعد توصیف و دسترسی به منبع )آر.دی.ای.(  تدوین شد و در اختیار فهرستنویسان قرار 
گرفت. نکته قابل توجه آن بود که فهرستنویسان اشتیاق زیادي براي دریافت اطالعات بیشتر از 
خود نشان می دادند و از آنجایی  که مطالب ارائه شده در راستای کار تخصصی فهرستنویسان 
بود اغلب پرسش های کاربردی و توضیحات و منابع تکمیلی را برای کسب اطالعات بیشتر 
در مورد آر.دی.ای. مطالبه می کردند. پس از این مرحله، مجدداً پرسشنامه مربوط به سنجش 
میزان آشنایی به همراه پرسشنامه مربوط به سنجش آمادگی براي پذیرش آر.دی.ای. توزیع و 

از سوی فهرستنویسان )نمونه پژوهش( تکمیل شد.
جامعه آماری این پژوهش را فهرستنویسان شاغل در بخش فهرستنویسی پیش از انتشار 
)فیپا( کتابخانه ملی، در دو زیربخش منابع کتابی و غیرکتابی تشکیل می دهند. با این حساب 
باتوجه به تعداد 56 نفر کتابدار شاغل در این بخش با استفاده از جدول مورگان، نمونه ای به 
حجم 49 نفر به دست می آید22. پرسشنامه پژوهش از نوع محقق ساخته بوده که در طراحی 
آن از پژوهش های مرتبط و مشابه مانند پژوهش گدل رب )2010(، کیسر و ایکل)2009(، 
تاد )2010(، و استنسون )2012( استفاده شده است. روایي یا اعتبار پرسشنامه این پژوهش از 
روش اعتبار محتوا )بررسی نظر کارشناسان و متخصصان( به دست آمد. برای سنجش پایایي 

 22. الزم به ذکر است افراد مختلفی در قالب 

گروه های قراردادی و به صورت پروژه ای 

نیز وجود دارند که کار فهرستنویسی منابع 

قدیمی و تکراری را انجام می دهند. از آنجایی 

که وظیفه این افراد عمدتاً فهرستنویسی به 

روش نسخه برداری است که مراحل مربوط 

به فهرستنویسی بنیادی شامل آن منی شود 

و همچنین به صورت پیوسته و مداوم 

فهرستنویسی منی كنند‹ از جامعه پژوهش 

حذف شدند.
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این پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که باتوجه به آنکه ضریب آلفای 
پرسشنامه 0/871 و بیش تر از 0/6 است، پایایي پرسشنامه مورد پذیرش قرار می گیرد. 

یافته های پژوهش
در این پژوهش  93/9 درصد اعضاء نمونه زن و 4/1 درصد مرد بوده اند. مدرک تحصیلي 
59/1 درصد کارشناسی و 38/8 درصد کارشناسی ارشد بوده است. سن 12/2 درصد از نمونه 
پژوهش کمتر از 29 سال، 85/8 درصد بین 30 تا 49 سال و 2/0 درصد بین 50 تا 69 بوده 
است.  سابقه کار 20/4 درصد از نمونه پژوهش کمتر از 5 سال، 57/1 درصد بین 6 تا 15 
سال و 14/3 درصد بین 16 تا 30 سال بوده است. سابقه کار فهرستنویسي34/7 درصد از 
نمونه پژوهش کمتر از 5 سال، 44/9 درصد بین 6 تا 15 سال و 8/2 درصد بین 16 تا 30 

سال بوده است. 

فرضیه 1: بین وضعیت آشنایی خوداظهاری فهرستنویسان کتابخانه ملی با قواعد توصیف و دسرتسی 

به منبع )آر.دی.ای.( در قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداری وجود دارد.

                                                                                            
برای بررسـی وضعیت آشنایـی خوداظهـاری در قبـل از آمـوزش فرضیـه هاي زیر 
درنظرگرفته شد،که در آن µ میانگین وضعیت آشنایي خوداظهاری قبل از آموزش است. 
باتوجه به آنکه این متغیر طبق آزمون کولموگوروف ـ  اسمیرنوف نرمال تشخیص داده شد، 
براي آزمون این فرضیه، از آزمون t تک نمونه اي استفاده مي شود. نتایج این آزمون در جدول 
1 آمده است. باتوجه به آنکه مقدار معناداری از 0/05 بیشتر است، فرضیه صفر رد نمي شود. 

یعني وضعیت آشنایي خوداظهاری قبل از آموزش در سطحي باالتر از متوسط قرار دارد.

باتوجه به آنکه مقدار معناداری از 0/05 کمتر است، فرضیه صفر رد مي شود؛ یعني 

t انحراف معیارمیانگین)100- 0(معناداریدرجه آزادیمقدار آماره

-1/09490/1446/223/47

t انحراف معیارمیانگین )100- 0(معناداریدرجه آزادیمقدار آماره

0/58490/01551/722/97

آزمون t برای بررسی میزان

 آشنایی خوداظهاری قبل از آموزش

جدول 1

آزمون t برای بررسی میزان

 آشنایی خوداظهاری بعد از آموزش

جدول 2
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وضعیت آشنایي خوداظهاری بعد از آموزش در سطحي باالتر از متوسط قرار دارد. باتوجه 
به داده های به دست آمده می توان دریافت که میزان آشنایی خوداظهاری بعد از آموزش از 
میزان آشنایی خوداظهاری قبل از آموزش بیشتر است. به نظر می رسد با به دست آوردن 
اطالعات بیشتر )آموزش( در مورد آر.دی.ای. فهرستنویسان به نوعی به افزایش داشته  های 
ذهنی خود اذعان کرده اند. براي آزمون فرضیه یک، باتوجه به آنکه این متغیرها طبق آزمون 
کولموگوروف ـ  اسمیرنوف نرمال تشخیص داده شد ه اند، از آزمون t وابسته استفاده مي شود. 

نتایج این آزمون در جدول3 آمده است. 

باتوجه به آنکه مقدار معناداری از 0/05 کمتر است، فرضیه صفر رد مي شود؛ یعني 
وضعیت آشنایي خوداظهاري فهرستنویسان کتابخانه ملي با آر.دي.اي. بعد از آموزش نسبت 
به قبل از آموزش، در سطحي باالتر قرار دارد. تفاضل میانگین به  دست آمده نشان می دهد 
فهرستنویسان به داشته  های ذهنی خود اعتماد بیشتری پیدا کرده و با اعتماد به نفس بیشتری 
به پرسش ها پاسخ داده  اند. البته باید توجه داشت که رشد میانگین نمره آشنایی عملی بعد از 

آموزش از رشد میانگین آشنایی خوداظهاری در بعد از آموزش، بیشتر است.

فرضیه2: بین وضعیت آشنایی عملی فهرستنویسان کتابخانه ملی در پاسخ به پرسش های توصیف 

و دسرتسی به منبع )آر.دی.ای.( در قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداری وجود دارد.

براي سنجش وضعیت آشنایي عملي در قبل از آموزش، باتوجه به آنکه این متغیر طبق آزمون 
کولموگوروف   اسمیرنوف نرمال نیست، از آزمون عالمت استفاده مي شود. نتایج این آزمون 

در جدول 4 آمده است.

باتوجه به آنکه مقدار معناداری از 0/05 کمتر است، فرضیه صفر رد مي شود؛ یعني 
وضعیت آشنایي عملي فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ایران با 

آر.دی.ای. قبل از آموزش در سطحي پایین تر از متوسط است.

t  انحراف معیارتفاضل میانگین قبل با بعدسطح معناداری آزموندرجه آزادی مقدار آماره

-2/53490/00-0/220/61

تعداد كمرت

 از میانه

 تعداد مساوی

با میانه

تعداد بیشرت

 از میانه

 تعداد

كل
میانگینمیانه

 انحراف

معیار
معناداری

3601349026/1234/450

آزمون t وابسته برای

 فرضیه 1

جدول 3

آزمون عالمت برای سنجش وضعیت آشنایی 

عملی  قبل از آموزش

جدول 4
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براي سنجش وضعیت آشنایي عملي در بعد از آموزش، باتوجه به آنکه این متغیر طبق 
آزمون کولموگوروف ـ  اسمیرنوف نرمال تشخیص داده شد، از آزمون t تک نمونه اي استفاده 

مي شود. نتایج این آزمون در جدول 5 آمده است.

باتوجه به آنکه مقدار معناداری از 0/05 کمتر است، فرضیه صفر رد مي شود؛ یعني 
وضعیت آشنایي عملي فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ایران 
با آر.دي.اي. بعد از آموزش در سطحي باال تر از متوسط است. دلیل این امر می تواند آموزش 

باشد، اما با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف از این مسئله اطمینان حاصل شد.
براي آزمون فرضیه دوم پژوهش، باتوجه به آنکه این متغیر طبق آزمون کولموگوروف - 
 اسمیرنوف نرمال نیست، از آزمون عالمت استفاده مي شود. نتایج این آزمون در جدول 6 

آمده است.

باتوجه به آنکه مقدار معناداری از 0/05 کمتر است، فرضیه صفر رد مي شود؛ یعني 
وضعیت آشنایي عملي فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ایران با 
آر.دي.اي. بعد از آموزش در سطحي باالتر از قبل از آموزش قرار دارد. با نگاهی به میانگین 
و تفاضل میانگین  های به دست آمده می  توان دریافت که با  کسب اطالعات بیشتر درمورد 
آر.دی.ای. در قالب آموزش، نه  تنها اعتماد به نفس فهرستنویسان در بیان میزان آشنایی )در 
آشنایی خوداظهاری( افزایش داشته است، بلکه آشنایی عملی نیز به میزان قابل توجهی 
رشد داشته است. این امر نشان دهنده تأثیر مستقیم آموزش بر یافته های پژوهش است. شاید 
به  دست آمدن این نتیجه تا حدودی قابل پیش بینی به نظر برسد، اما این یافته در پیوند با فرضیه 
سوم، یعنی آمادگی براي پذیرش آر.دی.ای. و همچنین مدل پیشنهادی پژوهش اهمیت 

خاصی پیدا می کند.

t انحراف معیارمیانگین )100- 0(معناداریدرجه آزادیمقدار آماره

11/6649086/1221/68

كمرت از میانه
مساوی
 با میانه

تعداد بیشرت از 
میانه

میانهتعداد كل
تفاضل میانگین 

قبل با بعد
انحراف 

معیار
معناداری

418049-0/8-0/60/370

آزمون t برای سنجش میزان 

آشنایی واقعی بعد از آموزش

جدول 5

آزمون عالمت برای 

فرضیه دوم

جدول 6
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فرضیه 3: آمادگی برای پذیرش قواعد توصیف و دسرتسی به منبع )آر.دی.ای.( از سوی فهرستنویسان 

کتابخانه ملی در سطحی پایین تر از متوسط قرار دارد.

باتوجه به آنکه این متغیر طبق آزمون کولموگوروف ـ  اسمیرنوف نرمال تشخیص داده 
شد، براي آزمون این فرضیه از آزمون t تک نمونه اي استفاده مي شود. نتایج این آزمون در 

جدول 7 آمده است.

باتوجه به آنکه مقدار معناداری از 0/05 کمتر است، فرضیه صفر رد مي شود؛ یعني 
آمادگي براي پذیرش آر.دي.اي. از سوی فهرستنویسان کتابخانه ملی در سطحي باالتر از 
متوسط است. این یافته، موضوع مهم و ارزشمندی در امر به  کارگیری آر.دی.ای. در کتابخانه 
ملی محسوب می شود، چرا که نشان دهنده همراهی و دید مثبت فهرستنویسان در مواجهه با 
تغییر است. هرچند ممکن است در هنگام عملیاتی کردن این امر مشکالتی وجود داشته باشد، 

اما پیش  فرض ذهنی مثبت در فهرستنویسان حل این مشکالت را آسان مي کند.

فرضیه 4: بین وضعیت آشنایی خوداظهاری فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 

دارای وضعیت های متفاوت از نظر جنسیت، میزان تحصیالت، سن و سابقه كار فهرستنویسی 

با قواعد توصیف و دسرتسی به منبع )آر.دی.ای.(، قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداری 

وجود دارد.

برای بررسی، این فرضیه به 4 فرضیه فرعی تقسیم شده که در این قسمت به  ترتیب به 
هر یک با بیان جزییات پرداخته می شود.

فرضيه 4-1: بين وضعيت آشنایي خوداظهاري فهرستنویسان زن و مرد کتابخانه ملی 
با قواعد توصيف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.(، قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداری 

وجود دارد.
براي آزمون وجود تفاوت معنادار میان وضعیت آشنایي خوداظهاري فهرستنویسان زن و 
مرد کتابخانه ملی با قواعد توصیف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.( در قبل و بعد از آموزش، 
باتوجه به آنکه حجم نمونه گروه مردان برابر با 2 )بسیار کم( است، می  توان از آزمون 

ناپارامتري که U من- ویتني استفاده کرد. نتایج این آزمون در جدول 8 آمده است.

t انحراف معیارمیانگین )100- 0(معناداریدرجه آزادیمقدار آماره

12/9649071/7611/75
آزمون t برای فرضیه3 

)آمادگی پذیرش آر.دی.ای.(

جدول 7
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باتوجه به آنکه میزان معناداری در هر دو مورد بیشتر از 0/05 به دست آمده است، فرضیه 
صفر رد نمي شود. این یعني بین گروه زنان و گروه مردان در وضعیت آشنایي خوداظهاري 
با آر.دي.اي. قبل و بعد از آموزش تفاوتي وجود ندارد. اساساً این یافته با پیش  فرض ذهنی 
پژوهشگر در یک راستاست، چرا که در پژوهش های متعدد نشان داده شده که تمایزی در 
عملکرد حرفه ای مردان و زنان وجود ندارد؛ با این همه این یافته یکپارچگی میان جامعه مورد 

پژوهش در زمینه آشنایی و پذیرش آر.دی.ای. را نشان می دهد.
فرضيه 4-2: بين وضعيت آشنایي خوداظهاري فهرستنویسان کتابخانه ملی دارای ميزان 
تحصيالت متفاوت با قواعد توصيف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.(، قبل و بعد از آموزش 

تفاوت معناداري وجود دارد.
براي بررسي وجود تفاوت معنادار میان وضعیت آشنایي خوداظهاري فهرستنویسان کتابخانه 
ملی دارای میزان تحصیالت متفاوت با قواعد توصیف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.( در قبل 
از آموزش، دو سطح تحصیلي کارشناسي و کارشناسي ارشد درنظرگرفته شد. باتوجه به نتایج 
ـ  اسمیرنوف این متغیر در هر دو سطح تحصیالتي نرمال تشخیص داده  آزمون کولموگوروف 
شد. براي آزمون فرضیات فوق از آزمون t مستقل استفاده مي کنیم. میزان معناداري آزمون برابري 
واریانس ها برابر با 0/61 به دست آمد، که نشان دهنده  برابري واریانس هاي دو جامعه است. نتیجه 

آزمون در حالت برابري واریانس ها در جدول9 آمده است.

تعدادجنسیت
 میانگین

رتبه
مجموع

میانگین

)0 -100(

 انحراف

معیار
Uمعناداری

 قبل از

آموزش

4624/751124/546/7423/43زن

43/50/897

222/7551/548/4450/82مرد

 بعد از

آموزش

4624/39112252/3319/81زن

410/796

2275451/5646/4مرد

انحراف معیارمیانگین )100- 0(تعدادتحصیالت
 درجه

آزادی
t معناداریآماره

2938/7920/89كارشناسی

45-2/420/019

1855/2125/1كارشناسی ارشد

ـ  ویتنی برای بررسی وجود   آزمون U من 

تفاوت بین آشنایی خوداظهاری با آر.دی.ای.

 قبل و بعد از آموزش

 بین زنان و مردان

جدول 8

آزمون t مستقل برای بررسی وجود تفاوت 

بین آشنایی 

خوداظهاری با  آر.دی.ای. 

قبل از آموزش بین سطوح تحصیلی

جدول 9

فاطمه پازوکی | 
محسن حاجی زین العابدینی|
شعله ارسطوپور| هادی شریف مقدم



105
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 92  

باتوجه به آنکه میزان معناداری کمتر از 0/05 به دست آمده است، فرضیه صفر رد مي شود. 
این بدان معناست که تفاوت معناداري بین سطوح تحصیالتي از نظر آشنایي خوداظهاري با قواعد 
فهرستنویسي جدید )آر.دي.اي.( در قبل از آموزش وجود دارد و میزان آشنایي فهرستنویسان 

داراي مدرک کارشناسي ارشد بیش از فهرستنویسان داراي مدرک کارشناسي است.
براي بررسي وجود تفاوت معنادار میان وضعیت آشنایي خوداظهاري فهرستنویسان 
کتابخانه ملی دارای میزان تحصیالت متفاوت با قواعد توصیف و دسترسي به منبع )آر.
دي.اي.( در بعد از آموزش، دو سطح تحصیلي کارشناسي و کارشناسي ارشد درنظرگرفته 
شد. باتوجه به آنکه طبق نتایج آزمون کولموگوروف ـ  اسمیرنوف این متغیر در یکي از دو 
سطح تحصیالتي غیرنرمال تشخیص داده شد. براي آزمون فرضیه از آزمون U من - ویتني 

استفاده مي کنیم که در جدول 10 آمده است.
   

باتوجه به آنکه میزان معناداری کمتر از 0/05 به دست آمده است، فرضیه صفر رد 
مي شود. این بدان معناست که تفاوت معناداري بین سطوح تحصیالتي از نظر آشنایي 
خوداظهاري با قواعد فهرستنویسي جدید )آر.دي.اي.( در بعد از آموزش وجود دارد و 
میزان آشنایي خوداظهاری فهرستنویسان داراي مدرک کارشناسي ارشد بیش از میزان آشنایی 
خوداظهاری فهرستنویسان داراي مدرک کارشناسي است. این یافته نشان می دهد که افزایش 
سطح تحصیالت، اعتماد به پیش داشته های ذهنی را تقویت می کند. این درحالی است که 
میزان آشنایی واقعی فهرستنویسان با تحصیالت کارشناسی ارشد نیز بیشتر از آشنایی واقعی 
فهرستنویسان با تحصیالت کارشناسی بوده است؛ از این رو این امر ناشی از اعتماد به نفس 

کاذب نبوده است.  
فرضيه 4-3: بين وضعيت آشنایی خوداظهاری فهرستنویسان کتابخانه ملی دارای ميزان 
سن متفاوت با قواعد توصيف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.(، قبل و بعد از آموزش تفاوت 

معناداري وجود دارد.
براي بررسي وجود رابطه معنادار میان وضعیت آشنایی خوداظهاری فهرستنویسان کتابخانه 

تعدادتحصیالت
 میانگین

رتبه
مجموع

 میانگین

)0 -100(
معناداریUانحراف معیار

2920/91606/545/4721/32كارشناسی

171/50/049
 كارشناسی

ارشد
1828/97521/559/216/72

 نتیجه آزمون U من ـ  ویتنی برای بررسی وجود 

تفاوت بین آشنایی خوداظهاری با  آر. دی. ای. 

بعد از آموزش بین سطوح تحصیلی

جدول 10
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ملی دارای میزان سن متفاوت با قواعد توصیف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.( در قبل و بعد 
از آموزش دو گروه سني کمتر از 30 سال و بیشتر از 30 سال درنظرگرفته شد. نتیجه آزمون 

U من ـ  ویتني در جدول11 آمده است.

باتوجه به آنکه میزان معناداری در هر دو مورد بیشتر از 0/05 به دست آمده است، فرضیه 
صفر رد نمي شود. این بدان معناست که تفاوت معناداري بین گروه هاي سني از نظر آشنایي 

خوداظهاري با آر.دي.اي. در قبل و بعد از آموزش وجود ندارد.
فرضيه 4-4: بين وضعيت آشنایي خوداظهاري فهرستنویسان کتابخانه ملی دارای ميزان 
سابقه کار فهرستنویسی متفاوت با قواعد توصيف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.(، قبل و 

بعد از آموزش تفاوت معناداري وجود دارد.
براي بررسي وجود تفاوت معنادار بین وضعیت آشنایي خوداظهاري فهرستنویسان 
کتابخانه ملی دارای میزان سابقه کار فهرستنویسی متفاوت با قواعد توصیف و دسترسي به 
منبع )آر.دي.اي.( قبل و بعد از آموزش سه گروه از لحاظ سابقه کاري یعني کمتر از 5 سال، 
بین 6 تا 15 سال و بین 16 تا 30 سال درنظرگرفته شد. باتوجه به آنکه تعداد اعضاي نمونه 
در برخي از سطوح سابقه کاري فهرستنویسي کم است )فراواني در هر سطح در قسمت 
جدول های توصیفي آورده شده است(، باید از آزمون ناپارامتري براي بررسي وجود تفاوت 
معني دار در سطوح مختلف استفاده کرد که نظر به مستقل بودن متغیر مربوطه در سطوح 
مختلف سابقه کاري فهرستنویسي، آزمون کروسکال ـ  والیس خواهد بود. نتایج این آزمون در 

ادامه آمده است.

میانگینمجموعمیانگین رتبهتعدادگروه سنی
انحراف 

معیار
Uمعناداری

قبل از 

آموزش

كمرت از 

30 سال
62917453/7924/26

1050/48
بیشرت از

 30 سال
4324/44105145/1124/35

بعد از 

آموزش

كمرت از

 30 سال
624/1714555/8813/33

1240/89
بیشرت از

 30 سال
4325/12108051/0921/66

ـ  ویتنی برای بررسی وجود   آزمون U من 

تفاوت بین آشنایی خوداظهاری با  آر.دی.ای.

قبل و بعد از آموزش بین

 گروه های سنی

جدول 11
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باتوجه به نتایج جدول باال، میزان معناداری هاي آزمون کروسکال ـ  والیس براي تمامي 
متغیرهاي وضعیت آشنایي خوداظهاري در قبل و بعد از آموزش بیشتر از 0/05 است. این 
بدان معناست که تفاوت معناداري میان وضعیت آشنایي خوداظهاري فهرستنویسان کتابخانه 

ملی در سطوح مختلف سابقه کار فهرستنویسی وجود ندارد.

فرضیه 5: بین وضعیت آشنایی واقعی فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دارای 

وضعیت های متفاوت از نظر جنسیت، میزان تحصیالت، سن و سابقه كار فهرستنویسی با قواعد 

میانگین رتبه هاسابقه كار فهرستنویسیمتغیر مربوطه

وضعیت آشنایی خوداظهاری قبل از آموزش

19/44كمرت از 5 سال

522/18 تا 15 سال

1531/88 تا 30 سال

وضعیت آشنایی خود اظهاری بعد از آموزش

18كمرت از 5 سال

524/11 تا 15 سال

1527/38 تا 30 سال

مقداراطالعات آزمونمتغیر مربوطه

وضعیت آشنایی خود اظهاری قبل از آموزش

3/2آماره كروسكال ـ  والیس

2درجه آزادی

0/2سطح معناداری

وضعیت آشنایی خود اظهاری بعد از آموزش

ـ  والیس 3/1آماره كروسكال 

2درجه آزادی

0/21سطح معناداری

آماره های میانگین رتبه ها 

در سطوح مختلف 

سابقه كاری فهرستنویسی

جدول 12

 آزمون معنادار بودن تفاوت میان وضعیت آشنایی 

خوداظهاری فهرستنویسان کتابخانه ملی 

در سطوح مختلف 

سابقه  كاری فهرستنویسی

جدول 13
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توصیف و دسرتسی به منبع )آر.دی.ای.(، قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداری وجود دارد.

برای بررسی، این فرضیه به 4 فرضیه فرعی تقسیم شده که در این قسمت به  ترتیب به هر یک 
با بیان جزئیات پرداخته می شود.

فرضيه 5-1: بين وضعيت آشنایي واقعی فهرستنویسان زن و مرد کتابخانه ملی با قواعد 
توصيف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.(، قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداري وجود 

دارد.
براي آزمون وجود تفاوت معنادار بین وضعیت آشنایي واقعی فهرستنویسان زن و مرد 
کتابخانه ملي با قواعد توصیف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.( در قبل و بعد از آموزش، 
باتوجه به آنکه حجم نمونه گروه مردان برابر با 2 )بسیار کم( است، باید از یک آزمون 

ناپارامتري که U من- ویتني است استفاده کنیم. نتایج این آزمون در جدول14 آمده است.

باتوجه به آنکه میزان معناداری در هر دو مورد بیشتر از 0/05 به دست آمده است، فرضیه 
صفر رد نمي شود. این یعني بین گروه زنان و گروه مردان در وضعیت آشنایي عملي با آر.دي.
اي. قبل و بعد از آموزش تفاوتي وجود ندارد. الزم به ذکر است چنین تفاوتی در فرضیه 1-4 

مربوط به آشنایی خوداظهاری نیز دیده نشد.
فرضيه 5-2: بين وضعيت آشنـایي واقعـی فهرستنویسان کتابخـانه ملی دارای ميزان 
تحصيالت متفاوت با قواعد توصيف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.(، قبل و بعد از آموزش 

تفاوت معناداري وجود دارد.
براي بررسي وجود تفاوت معنادار بین وضعیت آشنایي واقعی فهرستنویسان کتابخانه 
ملی دارای میزان تحصیالت متفاوت با قواعد توصیف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.( در قبل 
و بعد از آموزش، دو سطح تحصیلي کارشناسي و کارشناسي ارشد درنظرگرفته شد. باتوجه 
به نتایج آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف این متغیر در هر دو سطح تحصیالتي غیرنرمال 

معناداریUانحراف معیارمیانگینمجموعمیانگین رتبهتعدادجنسیت

قبل از 

آموزش

4624/26111625/6533/38زن

350/535

230605070/71مرد

بعد از 

آموزش

4624/09110885/6522/18زن

270/372

234681000مرد

 آزمون U من  ـ  ویتنی برای 

بررسی وجود تفاوت بین آشنایی 

واقعی با  آر.دی.ای. 

قبل و بعد از آموزش 

بین زنان و مردان

جدول 14
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تشخیص داده شد و بدین جهت از آزمون U من ـ  ویتني استفاده مي کنیم که نتیجه آن در 
جدول 15 آمده است.

باتوجه به آنکه میزان معناداری در قبل از آموزش بیشتر از 0/05 به دست آمده است، 
فرضیه صفر رد مي شود. این بدان معناست که تفاوت معناداري بین سطوح تحصیالتي 
از نظر آشنایي واقعی با آر.دي.اي در قبل از آموزش وجود دارد و میانگین آشنایي واقعی 
فهرستنویسان داراي مدرک تحصیلي باالتر کارشناسي ارشد بسیار بیشتر از میانگین آشنایی 
واقعی فهرستنویسان دارای مدرک تحصیلي کارشناسي است. اما در بعد از آموزش باتوجه به 
میزان معناداري، تفاوت معناداري در وضعیت آشنایي واقعی دو گروه از فهرستنویسان دارای 
مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با آر.دي.اي. مشاهده نمي شود. نکته جالب 
توجهي که در اینجا در مقایسه با فرضیه مشابه در بخش خوداظهاری به دست می آید این است 
که مطابق آزمون فرضیه 4-2، تفاوت معناداری در میزان آشنایی خوداظهاری چه در قبل و 
چه در بعد از آموزش با میزان تحصیالت وجود دارد. این درحالی است که در آشنایی عملی 
بعد از آموزش تفاوتی با سطوح مختلف میزان تحصیالت وجود ندارد. این امر می  تواند ناشی 
از یکدست بودن آموزش های ارائه شده به فهرستنویسان و دریافت یکسان افراد با سطوح 

مختلف تحصیالتی بوده باشد.
فرضيه 5-3: بين وضعيت آشنایي واقعی فهرستنویسان کتابخانه ملی دارای ميزان سن 
متفاوت با قواعد توصيف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.(، قبل و بعد از آموزش تفاوت 

معناداري وجود دارد.
براي بررسي وجود تفاوت معنادار بین وضعیت آشنایي واقعی فهرستنویسان کتابخانه 
ملی دارای میزان سن متفاوت با قواعد توصیف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.( در قبل و بعد 

سطوح
 تحصیلی

تعداد
میانگین 

رتبه
مجموع

میانگین
)0 -100(

انحراف 
معیار

Uمعناداری

قبل از 
آموزش

2918/09524/58/2821/72كارشناسی

89/50
كارشناسی

 ارشد
1833/53603/55033/07

بعد از 
آموزش

2923/19672/583/4525/67كارشناسی

237/50/56
كارشناسی

 ارشد
1825/31455/591/1112/31

 آزمون U من ـ  ویتنی برای بررسی وجود تفاوت 

بین نمره

 پرسش های قبل از آموزش 

بین سطوح تحصیلی كارشناسی

 با كارشناسی ارشد

جدول 15
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از آموزش دو گروه سني کمتر از 30 سال و بیشتر از 30 سال درنظرگرفته شد. نتیجه آزمون 
U من ـ  ویتني در جدول16 آمده است.

باتوجه به آنکه میزان معناداری در هر دو مورد بیشتر از 0/05 به دست آمده است، فرضیه 
صفر رد نمي شود. این بدان معناست که تفاوت معناداري بین گروه هاي سني از نظر آشنایي 

واقعی با آر.دي.اي. در قبل و بعد از آموزش وجود ندارد.
فرضيه 5-4: بين وضعيت آشنایي واقعی فهرستنویسان کتابخانه ملی دارای ميزان سابقه 
کار فهرستنویسی متفاوت با قواعد توصيف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.(، قبل و بعد از 

آموزش تفاوت معناداري وجود دارد.
براي بررسي وجود تفاوت معنادار بین وضعیت آشنایي واقعی فهرستنویسان کتابخانه 
ملی دارای میزان سابقه کار فهرستنویسی متفاوت با قواعد توصیف و دسترسي به منبع )آر.
دي.اي.( در قبل و بعد از آموزش سه گروه از لحاظ سابقه کاري یعني کمتر از 5 سال، بین 6 
تا 15 سال و بین 16 تا 30 سال درنظرگرفته شد. باتوجه به آنکه تعداد اعضاي نمونه در برخي 
از سطوح سابقه کاري فهرستنویسي کم است )فراواني در هر سطح در قسمت جدول های 
توصیفي آورده شده است(، باید از آزمون ناپارامتري براي بررسي وجود تفاوت معني دار در 
سطوح مختلف استفاده کرد که نظر به مستقل بودن متغیر مربوطه در سطوح مختلف سابقه 
کاري فهرستنویسي، آزمون کروسکال ـ  والیس خواهد بود. نتایج این آزمون در جدول های 

زیر آمده است.

مجموعمیانگین رتبهتعدادگروه سنی
میانگین
)0 -100(

معناداریUانحراف معیار

قبل از 
آموزش

كمرت از
 30 سال

625/515326/6739/32

1260/94

بیشرت از
 30 سال

4324/93107226/0534/23

بعد از 
آموزش

كمرت از
 30 سال

631/58189/596/678/16

89/50/23

بیشرت از 
30 سال

4324/081035/584/6522/61

 آزمون U من ـ  ویتنی برای بررسی وجود 

تفاوت بین نمره آزمون

 قبل از آموزش 

بین گروه های سنی كمتر از 30 سال 

و بیشتر از 30 سال

جدول 16
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باتوجه به نتایج جدول 18، میزان معناداری هاي آزمون کروسکال ـ  والیس براي تمامي 
متغیرهاي وضعیت آشنایي واقعی در قبل و بعد از آموزش بیشتر از 0/05 است. این بدان 
معناست که تفاوت معناداري میان وضعیت آشنایي واقعی فهرستنویسان کتابخانه ملی در 

سطوح مختلف سابقه کاري وجود ندارد.

فرضیه 6: بین وضعیت آمادگی فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دارای وضعیت های 

متفاوت از نظر جنسیت، میزان تحصیالت، سن و سابقه كار فهرستنویسی برای پذیرش قواعد 

میانگین رتبه هاسابقه كاری فهرستنویسیمتغیر مربوطه

آشنایی واقعی قبل از آموزش

20/29كمرت از 5 سال

21/59بین 6 تا 15 سال

31/5بین 16 تا 30 سال

 آشنایی واقعی بعد از آموزش

19/24كمرت از 5 سال

23/57بین 6 تا 15 سال

25/13بین 16 تا 30 سال

مقداراطالعات آزمونمتغیر مربوطه

آشنایی واقعی قبل از آموزش

3/19آماره كروسكال ـ  والیس

2درجه آزادی

0/2سطح معناداری

 آشنایی واقعی بعد از آموزش

1/97آماره كروسكال ـ  والیس

2درجه آزادی

0/37سطح معناداری

آماره های میانگین رتبه ها در سطوح 

مختلف سابقه كاری فهرستنویسی

جدول 17

آزمون معنادار بودن تفاوت میان

 وضعیت آشنایی واقعی

 فهرستنویسان کتابخانه ملی در سطوح

 مختلف سابقه كاری

جدول 18
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توصیف و دسرتسی به منبع )آر.دی.ای.(، تفاوت معناداری وجود دارد. 

این فرضیه به 4 فرضیه فرعی تقسیم شده که در این قسمت به  ترتیب به بیان جزئیات هر یک 
پرداخته می شود.

فرضيه 6-1: بين وضعيت آمادگی فهرستنویسان زن و مرد کتابخانه ملی براي پذیرش 
قواعد توصيف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.(، تفاوت معناداري وجود دارد.

به  منظور آزمون وجود تفاوت معنادار بین وضعیت آمادگی فهرستنویسان زن و مرد 
کتابخانه ملی در پذیرش آر.دي.اي. و باتوجه به آنکه حجم نمونه گروه مردان برابر با 2 است 
که بسیار کم است، باید از آزمون U من-ویتني براي این فرضیات استفاده کنیم. نتایج این 

آزمون در جدول 19 آمده است.

باتوجه به آنکه میزان معناداری آزمون U من ـ  ویتني بیشتر از 0/05 به دست آمده است، 
فرضیه صفر رد نمي شود. این بدان معناست که تفاوت معناداري میان زنان و مردان فهرستنویس 

کتابخانه ملی در پذیرش  آر.دي.اي. وجود ندارد.
فرضيه 6-2: بين وضعيت آمادگی فهرستنویسان کتابخانه ملی دارای ميزان تحصيالت 
متفاوت براي پذیرش قواعد توصيف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.(، تفاوت معناداري 

وجود دارد.
براي آزمون وجود تفاوت معنادار میان وضعیت آمادگی فهرستنویسان کتابخانه ملی 
دارای میزان تحصیالت متفاوت براي پذیرش آر.دي. ای.، دو سطح تحصیلي کارشناسي 
و کارشناسي ارشد تعریف مي کنیم. حال باتوجه به اینکه نتایج آزمون کولموگوروف ـ 
 اسمیرنوف براي هر دو گروه تحصیلي، نشان دهنده نرمال بودن متغیر آمادگي براي پذیرش 
است، از آزمون t مستقل استفاده مي کنیم. نتیجه آزمون در حالت برابري واریانس ها در جدول 

20 آمده است.

تعدادجنسیت
میانگین 

رتبه
مجموع

میانگین
)0 -100(

معناداریUانحراف معیار

4624/841142/572/2611/72زن

50/50/454

216/7533/569/8911/48مرد

ـ  ویتنی برای بررسی وجود  آزمون U من 

تفاوت بین آمادگی برای پذیرش

 بین گروه های زن و مرد

جدول 19
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باتوجه به آنکه میزان معناداری بیشتر از 0/05 به دست آمده است، فرضیه صفر رد 
نمي شود. این بدان معناست که تفاوت معناداري میان فهرستنویسان کتابخانه ملی دارای 
مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد در پذیرش  آر.دي.اي. وجود ندارد. این یافته در پیوند 
با فرضیه 5-3 نشان می دهد فهرستنویسان چه از نظر سنی و چه از نظر تحصیالت، از نظر 
رویکرد ذهنی در برابر تغییر یکدست هستند. این یافته برای مدیران و برنامه ریزان امر حائز 

اهمیت است، چرا که زمینه الزم را برای به کارگیری آر.دی.ای. تسهیل می بخشد.
فرضيه 6-3: بين وضعيت آمادگی فهرستنویسان کتابخانه ملی دارای ميزان سن متفاوت 

براي پذیرش قواعد توصيف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.( تفاوت معناداري وجود دارد.
براي آزمون وجود تفاوت معنادار بین وضعیت آمادگی فهرستنویسان کتابخانه ملی 
دارای میزان سن متفاوت براي پذیرش آر.دي.ای.، با توجه به اینکه حجم نمونه در گروه 
سني بین 50 تا 69 برابر با 1 است، بنابراین این گروه فاقد واریانس است و مقایسه  توزیع هاي 
گروه هاي سني غیرممکن مي شود. پس ابتدا این گروه را در گروه سني بین30 تا 49 ادغام 
مي کنیم. حال، چون حجم نمونه در گروه سني کمتر یا مساوي با 29 سال بسیار کم )شش( 
است، ناچاریم از آزمون U من ـ  ویتني براي آزمون فرضیه هاي این بخش استفاده کنیم. نتیجه 

آزمون U من ـ  ویتني در جدول 21 آمده است.

تعدادسطوح  تحصیلی
میانگین
)0 -100(

معناداریآماره tدرجه آزادیانحراف معیار

2971/5312/76كارشناسی

450/0750/941

1871/2610/66كارشناسی ارشد

مجموعمیانگین رتبهتعدادگروه سنی
میانگین
)0 -100(

معناداریUانحراف معیار

624/3314671/910/45كمرت از 30 سال

1250/917

4325/09107971/7212/03بیشرت از 30 سال

آزمون t مستقل برای بررسی وجود تفاوت بین 

آمادگی برای پذیرش

 بین سطوح تحصیلی 

كارشناسی با كارشناسی ارشد

جدول 20

 نتیجه آزمون U من ـ  ویتنی برای بررسی وجود 

تفاوت بین آمادگی

 برای پذیرش بین گروه های سنی

كمتر از 30 سال و بیشتر از 30 سال

جدول 21
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باتوجه به آنکه میزان معناداری بیشتر از 0/05 به دست آمده است، فرضیه صفر رد 
نمي شود. این بدان معناست که تفاوت معناداري میان فهرستنویسان کتابخانه ملی در دو سطح 
سنی کمتر از سی سال با بیشتر از سی سال از لحاظ پذیرش آر.دي.اي. وجود ندارد. یافته های 

این بخش نیز مؤید یافته  های فرضیه 6-2 است.
فرضيه 6-4: بين وضعيت آمادگی فهرستنویسان کتابخانه ملی دارای ميزان سابقه کار 
فهرستنویسی متفاوت براي پذیرش قواعد توصيف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.( تفاوت 

معناداري وجود دارد.
 براي آزمون تفاوت معنادار بین وضعیت آمادگی فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه 
ملي دارای میزان سابقه کار فهرستنویسی متفاوت براي پذیرش آر.دي.اي.، باتوجه به آنکه 
تعداد اعضاي نمونه در برخي از سطوح سابقه کاري فهرستنویسي بسیار کم است )فراواني 
در هر سطح در قسمت جدول های توصیفي آورده شده است(، باید از آزمون ناپارامتري براي 
بررسي وجود تفاوت معني دار در سطوح مختلف و درنتیجه از آزمون کروسکال -  والیس 

استفاده کرد. نتایج این آزمون در جدول های 22 و 23  آمده است.

میانگین  رتبه هاسطح سابقه كاری فهرستنویسی

آمادگی برای پذیرش

21/47كمرت از 5 سال

23/14بین 6 تا 15 سال

18بین 16 تا 30 سال

مقداراطالعات آزمون

آمادگی برای پذیرش

0/62كیدوی كروسكال ـ  والیس

2درجه آزادی

0/73سطح معناداری

آماره های میانگین رتبه  ها در سطوح مختلف 

سابقه كاری فهرستنویسی

جدول 22

آزمون معنادار بودن تفاوت میان 

وضعیت میزان پذیرش آر.دی.ای. از سوی 

فهرستنویسان کتابخانه ملی در سطوح 

مختلف سابقه كاری

جدول 23
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باتوجه به نتایج جدول 23، مشخص مي  شود که تفاوت معناداري میان میزان آمادگي 
فهرستنویسان کتابخانه ملی با سطوح مختلف سابقه کاري براي پذیرش آر.دي.اي. وجود 

ندارد. 

نتیجه گیری
در قسمت نخست، از فهرستنویسان درباره میزان آشنایی ایشان با مفاهیم مرتبط با آر.دی.
ای. پرسش های بسته )چهارگزینه ای با طیف لیکرت( پرسیده شد که در توصیف و تحلیل 
یافته های پژوهش، با نام »آشنایی خوداظهاری« )به معنای میزان آشنایی که از جانب خود 
فهرستنویسان بیان شده( آورده شده است. در قسمت دوم، میزان آشنایی فهرستنویسان با 
آر.دی.ای. و مفاهیم مرتبط با آن در قالب چند پرسش  باز )تشریحی با پاسخ کوتاه( در سطح 
بنیادی و ابتدایی سنجیده شده است که از این طریق بتوان آشنایی عملی ایشان را سنجید. 
در توصیف و تحلیل یافته های پژوهش این قسمت با نام »آشنایی واقعی« )به معنای نتیجه 
آزمون از طریق پرسش های باز( آورده شده است. نکته جالب توجه در این رابطه میزان 
آشنایی خوداظهاری و واقعی فهرستنویسان با آر.دی.ای. در پیش از ارائه آموزش تخصصی 
در این رابطه است. همانگونه که ذکر شد میزان آشنایی خوداظهاری در این حالت باالتر از 
حد متوسط قرار دارد. این یافته بدان  معناست که کتابداران فهرستنویس کتابخانه ملی قبل از 
آموزش بر این باور بودند که میزان آشنایی آنها با این قواعد در وضعیت خوبی قرار دارد، 
اما پس از پاسخ گویی به پرسش  های باز در مورد آر.دی.ای. و مفاهیم مرتبط مشخص شد 
که میزان آشنایی واقعی آنها با این قواعد در سطحی پایین تر از حد متوسط قرار دارد. برای 
این یافته می توان تحلیل های مختلفی ارائه کرد، اما به نظر می رسد که عواملی همچون معرفی 
سطحی این قواعد در همایش ها، گروه های بحث، وب سایت ها و وبالگ های تخصصی رشته 
و یا عدم مطالعه دقیق آنها؛ ناکارآمدی آموزش های تخصصی ارائه شده در این رابطه؛ و یا حتی 
در برخی از موارد اعتماد به نفس کاذب فهرستنویسان در ایجاد چنین نظری نزد فهرستنویسان 
مؤثر بوده است. در فرضیه های 4 و 5 تنها تفاوت معنادار میان وضعیت آشنایی خوداظهاری 
و واقعی فهرستنویسان دارای میزان تحصیالت متفاوت تأیید شد. این یافته می تواند به دلیل 
سطح دانش و اعتماد به نفس باالتر فهرستنویسان دارای مدرک تحصیلی باالتر باشد. همچنین 
مشخص شد که تنها در قبل از آموزش میزان آشنایی واقعی فهرستنویسان دارای مدرک 
تحصیلی کارشناسی ارشد بیشتر از میزان آشنایی واقعی فهرستنویسان دارای مدرک تحصیلی 
کارشناسی است، اما پس از ارائه آموزش تخصصی تفاوت معناداری در این باره مشاهده 
نمی شود و میانگین میزان آشنایی واقعی هر دو گروه در سطح باالتر از متوسط قرار دارد که 
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این یافته می تواند مؤید سودمندی و کارآمدی آموزش تخصصی ارائه شده نیز باشد. 
براساس یافته های پژوهش، فرضیه سوم یعنی »آمادگي براي پذیرش قواعد توصیف 
و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.( از سوی فهرستنویسان کتابخانه ملی در سطحي پایین تر 
از متوسط قرار دارد« رد شد و نتایج نشان داد که آمادگی فهرستنویسان براي انجام این 
تغییر در رویکرد فهرستنویسی و پذیرش قواعد جدید در سطح باالیی است. این یافته با 
یافته های پژوهش های زره ساز و پازوکی )1391(، گدل رب )2010(، و تاد و دیگران )2010( 
هم  راستا بوده و تأثیر مثبت آموزش در افزایش آمادگی فهرستنویسان و کتابداران کتابخانه ها 
را نشان می دهد. همچنین بررسی فرضیه ششم پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری میان 
وضعیت آمادگی فهرستنویسان شاغل در کتابخانه ملی دارای وضعیت های متفاوت از نظر 
جنسیت، میزان تحصیالت، سن و سابقه کار فهرستنویسي براي پذیرش آر.دي.اي. از سوی 
فهرستنویسان کتابخانه ملی وجود ندارد و همه فهرستنویسان از همه گروه ها دارای آمادگی 
باالیی براي پذیرش این تغییر هستند. این یافته ممکن است با فرض عمومی مبنی بر اینکه 
همیشه نوعی مقاومت در برابر تغییر وجود دارد مغایر باشد، هرچند مقاومت در برابر عمل 
و موقعیت عملی مطرح می شود. با این وجود، چنین یافته ای می تواند مؤید آن باشد که به 
احتمال، مقاومت در برابر تغییر در فضای کتابخانه ملی کمتر خواهد بود. نتیجه مذکور از 
این جهت می تواند دارای اهمیت باشد که آمادگی ذهنی فهرستنویسان کتابخانه ملی به عنوان 

مهم ترین نهاد فهرستنویسی کشور را براي پذیرش تغییر در رویکردهای سنّتی نشان دهد.
نتایج حاصل از پژوهش همانند پژوهش  زره ساز و پازوکی )1391( ضرورت ارائه 
آموزش های کافی به فهرستنویسان براي بهره گیری از نرم افزار براساس تغییرات جدید را 
نشان می دهد. همچنین این یافته مؤید لزوم ارائه آموزش پیش از سنجش دیدگاه فهرستنویسان 
بوده است. چراکه باتوجه به پاسخ فهرستنویسان، ایشان آموزش را مسئله اساسی و مهم ترین 
اولویت خود می دانند و این یافته می تواند نشان دهنده اهمیت ارائه آموزش تخصصی پیش 
از به  کارگیری آر.دی.ای. به  ویژه در پیوند با رسا باشد. این امر لزوم توجه به آموزش و 
به روزرسانی اطالعات فهرستنویسان را بیش از پیش آشکار می کند. با مقایسه یافته های این 
پرسش در پیوند با نتایج مربوط میزان آمادگی خوداظهاری در قبل و بعد از آموزش، به  نظر 
می رسد فهرستنویسان با کسب اطالعات درباره آر.دی.ای. متوجه شده اند که در این حوزه 
نیازمند کسب اطالعات بیشتر هستند. مواردی که می توانند در انجام این مهم تأثیرگذار باشند 

به شرح زیر است:
آمادگی ذهنی: ضرورت دارد که فهرستنویسان کتابخانه ملی از لحاظ ذهنی و روانی 

آمادگی پذیرش تغییر را داشته باشند تا بتوان امیدوار بود که نتایج مثبتی از این تغییر و تحول 
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حاصل شود. نتایج پژوهش نشان داد که فهرستنویسان آمادگی باالیی برای پذیرش تغییر از 
خود نشان داده اند و با مدیریت کارآمد نیل به اهداف و به کارگیری آر.دی.ای. دور از دسترس 

نیست.
پیشنهاد مي شود: 

•  بررسی عملکرد فهرستنویسان از طریق مشاهده و دریافت بازخورد مداوم با نگرش 
کاربردی به  آر.دی.ای.؛

• بررسی عملکرد فهرستنویسان در انجام فهرستنویسی برمبنای آر.دی.ای. به صورت 
آزمایشی، )گروه آزمون( و مقایسه نتایج براساس شاخص های گوناگون؛

 بر فهرستنویسی 
 
• بررسی تأثیر آموزش عملیاتی )کارگاه آموزشی یا دوره آموزشی کوتاه  مدت( 

برمبنای آر.دی.ای.؛ و
• بررسی هزینه- سودمندی تغییر رویکرد فهرستنویسی در پیشینه  های کتابشناختی از 

سوی فهرستنویسان.
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