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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 ۴۹ 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 گويى هرچه بيشتر به نيازهاى كاربران، يكى از مهم ترين اهداف فهرست هاى كتابخانه اى 
است كه در طول زمان تالش هاى فراوانى براى آن شده است. ازجمله اين تالش ها مى توان 
به شكل گيرى و توسعه «استاندارد توصيف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.5)» اشاره كرد. اين 
استاندارد مجموعه اي جامع از دستورالعمل ها و رهنمودها براي فهرستنويسي (توصيف و 
دسترسي) همه انواع اشياى محتوايي است كه از سوى ايفال و با همكارى كميته مشترك راهبردى 
به  عنوان جايگزين قواعد پيش از خود، يعني قواعد انگلوامريكن طراحي شده است (طاهري، 
1389، ص84). اين قواعد، توصيف و دسترسى به منابع چاپى و الكترونيكى را براساس الگوى 
مفهومى ملزومات كاركردى پيشينه هاى كتابشناختى (اف.آر.بى.آر.) 6  امكان پذير مى سازد و بر 
اين اساس، نه تنها بر قوانين فهرستنويسى تأثير خواهد گذاشت، بلكه بر ساختار و طراحى 
فهرست هاى پيوسته نيز مؤثر خواهد بود (فتاحى و ارسطوپور، 1386). آر.دى.اِى. موجوديت ها، 
روابط و اصطالحات خود را از سه الگوى مفهومى «ملزومات كاركردى پيشينه هاى كتابشناختى 
(اف.آر.بى.آر.)»، «ملزومات كاركردى داده هاى مستند (اِف.آر.اِى.دى. يا فراد)7»، و «ملزومات 
كاركردى داده هاى مستند موضوعى (اِف.آر.اِس.اِى.دى. يا فرساد8)» و دستورالعمل هاى خود 
را از قوانين فهرستنويسى بين المللى (آى.سى.پى 9) ايفال اتخاذ كرده است (تيلت10، 2004). 
آر.دى.اِى. يك استاندارد محتوايي است، نه يك استاندارد نمايش و نه يك قالب فراداده اى. به 
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اين معنى كه  از هرگونه قالب و استاندارد ارتباطى نظير استانداردهاى مارك 21 و مودس11 و از 
هرگونه قالب نمايشى از قبيل اپك ها و استاندارد بين المللى توصيف كتابشناختى مستقل است 
(اوليور 12 ،2007). قالب نمايشى استاندارد بين  المللى توصيف كتابشناختى (آى.اس.بى.دى.13)، 
قالب مارك 21 و دابلين كور جزو دستورالعمل هاى آر.دى.اِى. نيستند و در پيوست  آر.دى.
اى. ذكر شده  كه سازمان ها و مؤسسات مى توانند درصورت دلخواه از اين استانداردها براي 
نمايش اطالعات خود استفاده كنند (تيلت،2007). تغييرات بسيار در ويرايش انگلوامريكن 
منجر به ايجاد تفاوت هايى در شكل، هدف و دامنه قوانين پيشين به وجود آورد كه توسط كميته 

همكاري مشترك در آوريل سال 2005 ارائه شد (تيلت، 2010).
همان گونه كه ذكر شد قواعد توصيف و دسترسى به منبع (آر.دى.اى.) باتوجه به محيط 
متغير رقومى و در پاسخ به نيازهاى نوخاسته و به منظور انجام فهرستنويسى هرچه بهتر منابع 
(اعم از چاپى و الكترونيكى) طراحى شده است. اين قواعد پس از بررسى هاى بيشتر و انتشار 
نسخه نهايى به تدريج جايگزين قواعد انگلوامريكن مى شود. اين ابزار سبب ايجاد پيشينه هايى 
مى شوند كه در جهان رقمى استفاده خواهند شد. از ديگر مزاياى اين استاندارد مى توان به 
قابليت فهرستنويسى انواع منابع و انعطاف  پذيرى و قابليت تطبيق با جوامع گوناگون اشاره 
كرد (شعبان زاد و درخوش، 1390). همچنين به  نظر مي  رسد كه در كتابخانه هاي ايران نيز 
به  تبع فضاي بين  المللي، تا چند سال آينده قواعد آر.دي.اي. جايگزين قواعد فهرستنويسي 
انگلوامريكن شود (مرادي و حاجي زين العابديني، 1390). از اين رو براي وقوع اين رخداد و 
انجام اين جايگزيني، نياز به كسب آمادگي هاي علمي، روحي و رواني براي كتابداران ايراني 
كامًال احساس مي شود. اين درحالي است كه به  نظر مى رسد اطالعات و آموزش هاى ارائه 
شده به وي ژه براى كتابداران در اين رابطه از جامعيت مناسبى برخوردار نيست. در اين حالت، 
اين ابهام وجود دارد كه كتابداران بخش فهرستنويسى كتابخانه هاى ما باتوجه به اطالعات 
ناكافى و درعين حال مفاهيم انتزاعى و نسبتاً پيچيده مطرح در الگوى كاركردِى پيشينه هاى 
كتابشناختى و آر.دى.اى. چگونه خواهند توانست خود را با شرايط جديد تطبيق دهند؟ چرا 
كه ضرورى است تا همه كتابداران در ابتدا از نظر ذهنى خود را آماده رويارويى و پذيرش اين 
واقعيت كنند و سپس خود را مسلح و مجهز به دانش روز در اين زمينه كنند تا قادر باشند اين 
دگرديسى را نيز مانند ساير تغييرات پيش آمده در محيط كتابخانه به درستى پشت سر بگذارند 

(حاجى زين العابدينى، 1391). 
هدف كلي از انجام اين پژوهش شناسايي وضعيت آشنايى فهرستنويسان با آر.دى.اى. و 
آمادگى آنها براي پذيرش اين قواعد و تأثير آموزش بر آن است. باتوجه به لزوم همگام شدن با 
رويكردهاى نوين سازماندهى اطالعات و آماده شدن براى تغيير در قواعد فهرستنويسى بررسى 

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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ديدگاه فهرستنويسان به عنوان مهم ترين عامل در به  كارگيرى اين قواعد حائز اهميت است. اين 
اهميت باتوجه به تأكيد كميته همكارى مشترك ايفال درمورد همكارى  هاى بين المللى و لزوم 

آموزش فهرستنويسان براى همراهى با تغييرات پيش رو اهميت بيشترى مى  يابد.
در حال حاضر پژوهش هاى متعددى در مورد آر.دى.اى. انجام شده و يا در حال انجام 
است، اما پژوهش هاى مرتبط با بحث آموزش آر.دى.اى. و تأثير آن بر ديدگاه كتابداران بسيار 

اندك است. در اينجا به چند نمونه در اين زمينه اشاره مى شود.
كيسر و ايكل14(2009) در مقاله اى با عنوان «چالش هايى براى پياده سازى استاندارد 
توصيف و دسترسى منبع (آر.دى.اى.): مطالعه موردى آلمانى» آر.دى.اى. را به  عنوان جانشينى 
براى قوانين فهرستنويسى آلمان15 و قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن ويرايش دوم در سال 
2011 برمى شمرد. گدل رب16 (2010) در پژوهش خود به لزوم آموزش به كتابداران براى 
استفاده از قواعد آر.دى.اى. اشاره كرده و ميزان عالقه و اطالعات آنان را نسبت به تغييرات 
جديد سنجيده است. در پژوهش هاى ديگر تاد17 (2010)، و تاد و ديگران (2010) به پژوهش 
در زمينه آموزش كتابداران نيوزلند براى بهره گيرى از آر.دى.اى. پرداخته اند. شايد بتوان مهم ترين 
پژوهش انجام شده در اين زمينه را آزمايش انجمن كتابداران امريكا با همكارى كميته مشترك 
راهبردى آر.دى.اى. (2010) دانست18. گزارش و توصيه هاى كميته هماهنگ كننده آزمايش 
آر.دى.اى. در امريكا19(2011) در اين پژوهش، سرفصل هاى مختلفي ازجمله فهرستنويسى 
منابع براساس آر.دى.اى.، هزينه- سودمندى اين كار، عملكرد كتابداران، بازخورد ناشران، 
بازخوردهاى بين المللى در مورد زبان و ساختار آر.دى.اى. را مورد بررسى قرار داده و براى 
تكميل و جمع بندى هر يك از موارد، مدت زمانى را درنظرگرفته است. در اين پژوهش كه 
همزمان با انتشار آر.دى.اى. در كتابخانه ملى پزشكى امريكا، كتابخانه كنگره و كتابخانه ملى 
كشاورزى انجام شده، روند توليد پيشينه هاى كتابشناختى با استفاده از اين قواعد و همچنين 
بازخورد كاربران و ديدگاه بهره گيران را مورد آزمايش و بررسى قرار داده  است. نتايج اين 
آزمايشات مرحله به مرحله از طريق وب سايت كميته همكارى مشترك آر.دى.اى.20 منتشر 

مى شود. 
 استنتون21 (2012) نيز در ادامه پژوهش انجام شده از سوى تاد، در قالب گزارشى فعاليت هاى 

انجام شده از سوى كتابخانه ملى نيوزلند را در جهت به كارگيرى آر.دى.اى. ارائه كرده است. 
پژوهشگران ايرانى همزمان با انتشار اف.آر.بى.آر. و نسخه اوليه آر.دى.اى. فعاليت 
خود را به صورت گسترده در اين زمينه دنبال كرده اند و پژوهش ها در اين زمينه به سرعت 
درحال رشد است. براساس جست وجوى پژوهشگر براى يافتن نخستين مطالب نگاشته 
شده در ايران در مورد آر.دى.اى.  به نظر مى رسد مقاله دانش، افشار و نورى (1389) با عنوان 

14. Caesar& Eichel
15. RAK

16. Gadelrab
17. Todd

۱۸. 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.دى.اى. استانداردى نوين براى توصيف و دسترسى به منابع ديجيتالى» كه در همايش 
رويكردهاى نوين سازماندهى اطالعات (در سال 1385) و همچنين مقاله چاپمن (1386) با 
عنوان «آر.دى.اى. استاندارد بين المللى جديد» كه توسط قمر مطلوب ترجمه شده، نخستين 
مطالب انتشاريافته در اين زمينه هستند. هر دوى اين مقاالت به معرفى آر.دى.اى. پرداخته و 

زمينه آشنايى عالقه مندان را با اين استاندارد فراهم كرده اند. 
طاهرى (1389) در مقاله پژوهشى خود به بررسى تحليلى كاركردپذيرى آر.دى.اى. براى 
توصيف و سازماندهى منابع آرشيوى پرداخته است. وى عالوه بر پرداختن به رويكردهاى 
توصيف و سازماندهى منابع اطالعاتى از رويكردهاى شىء گرا، دانش مدار و توصيف براساس 
شىء در برابر توصيف برپايه بافت و تغيير در سطوح توصيف، به ويژگى ها و ملزومات منابع 
آرشيوى در پيوند با آر.دى.اى. پرداخته و عناصر هسته مناسب براى توصيف مواد آرشيوى و 

قابليت ها و نقاط ضعف آن را برشمرده است.
مرادى (1389) در پايان نامه كارشناسى ارشد خود به شناسايى وضعيت فهرستنويسى 
توصيفى كتابخانه هاى رقمى كه براساس قوانين فهرستنويسى انگلوامريكن ايجاد شده  اند، و 
بررسى ميزان انطباق آنها با استاندارد آر.دى.اِى. پرداخته است. نتايج اين پژوهش نشان داد 
كه داده  هاى توصيفى موجود در پيشينه  هاى كتابشناختى كتابخانه هاى رقمى ايران با قواعد 
كنونى، (انگلو امريكن) همخوانى كاملى ندارند. بررسى انواع روابط كتابشناختى به كاررفته 
در پيشينه هاى كتابخانه هاى رقمى نشان داد كه دو رابطه هم ارز و اشتقاقى بيشترين كاربرد، و 

رابطه همراهى و توالى كمترين كاربرد را داشته اند. 
طاهرى و نوشين  فرد (1390) در پژوهش خود با رويكرد تحليلى و انتقادى، ضمن بيان 
ويژگى هاى محيط و رسانه هاى جديد و تأثير آن بر فرآيند سازماندهى دانش، و تحليل روابط 
درونى و بيرونى ارائه  شده توسط آر.دى.اى.، توانايى و قابليت هاى آن براى پاسخ گويى به 
ويژگى هاى محيط و رسانه هاى جديد را ارزيابى كرده است. يافته ها نشان داد كه ضعف هايى 
ازجمله استفاده از رويكرد سنّتى به  عنوان مبناى گسترش استاندارد، عدم هماهنگى مناسب با 
استانداردهاى فراداده اى، و عدم توجه كافى به ويژگى هاى اشياء محتوايى دسترس پذير محيط 

جديد وجود دارد كه بيانگر سازگارى نه  چندان مطلوب با محيط جديد است.
زره ساز و پازوكى (1391) در پژوهش خود ديدگاه فهرستنويسان سه كتابخانه بزرگ مشهد 
در مورد به  كارگيرى آر.دى.اى. را بررسى كردند. هدف از اين پژوهش سنجش ديدگاه و نظرات 
فهرستنويسان سه كتابخانه بزرگ درباره آر.دى.اى. بوده است. نتايج اين پژوهش نشان داد كه 
ميزان آشنايى خوداظهارى فهرستنويسان در پيش از آموزش باالتر از حد متوسط و ميزان آشنايى 
عملى (واقعى) آنها پايين تر از حد متوسط است، اما پس از آموزش هر دو نوع آشنايى باالتر 
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از متوسط است. همچنين در اين پژوهش رابطه معنادارى ميان سن و سابقه كار فهرستنويسان 
با ميزان آشنايى و پذيرش مشاهده نشد. فهرستنويسان خواستار ايجاد تغييراتى در نرم افزارهاى 
كتابخانه اى و بيش از همه خواستار به  كارگيرى همه  جانبه قابليت ها و امكانات راهنما به منظور 

معرفى و بهره گيرى تغييرات جديد در نحوه ثبت اطالعات فهرستنويسى شدند. 

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع كاربردي و با روش پيمايشى با رويكرد توصيفى- تحليلى است. در 
اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه، ميزان آشنايى و نظرات فهرستنويسان شاغل در كتابخانه 
ملى در مورد آر.دي.اي. و به  كارگيرى اين استاندارد در رسا بررسى شده است. از آنجايى كه 
احتمال مى رفت ميزان آشنايى اعالم شده از سوي فهرستنويسان با آر.دى.اى. بنا به داليلى 
(ازجمله نوظهور بودن اين قواعد در ايران و عدم آموزش كافى) از اعتبار كافي برخوردار 
نباشد و نظرات ايشان برمبناى حدس و گمان و درنتيجه غيرقابل اتكا باشد، لذا پرسشنامه اى 
ابتدايى براى تعيين ميزان آشنايى اوليه فهرستنويسان ميان آنها توزيع شد. پس از بررسى نتايج، 
اطالعاتى كلى و اساسى در مورد ساختار و ويژگى هاى آر.دى.اى. به فهرستنويسان داده شد 
تا ايشان با داشتن دانش بنيادى، بهتر بتوانند در موارد مربوطه تصميم بگيرند و نتايج صحيح تر 
و مطمئن ترى از پژوهش به دست آيد. براي آموزش مطالب موردنظر، جزوه آموزشى آشنايى 
با قواعد توصيف و دسترسى به منبع (آر.دى.اى.)  تدوين شد و در اختيار فهرستنويسان قرار 
گرفت. نكته قابل توجه آن بود كه فهرستنويسان اشتياق زيادي براي دريافت اطالعات بيشتر از 
خود نشان مى دادند و از آنجايى  كه مطالب ارائه شده در راستاى كار تخصصى فهرستنويسان 
بود اغلب پرسش هاى كاربردى و توضيحات و منابع تكميلى را براى كسب اطالعات بيشتر 
در مورد آر.دى.اى. مطالبه مى كردند. پس از اين مرحله، مجدداً پرسشنامه مربوط به سنجش 
ميزان آشنايى به همراه پرسشنامه مربوط به سنجش آمادگى براي پذيرش آر.دى.اى. توزيع و 

از سوى فهرستنويسان (نمونه پژوهش) تكميل شد.
جامعه آمارى اين پژوهش را فهرستنويسان شاغل در بخش فهرستنويسى پيش از انتشار 
(فيپا) كتابخانه ملى، در دو زيربخش منابع كتابى و غيركتابى تشكيل مى دهند. با اين حساب 
باتوجه به تعداد 56 نفر كتابدار شاغل در اين بخش با استفاده از جدول مورگان، نمونه اى به 
حجم 49 نفر به دست مى آيد22. پرسشنامه پژوهش از نوع محقق ساخته بوده كه در طراحى 
آن از پژوهش هاى مرتبط و مشابه مانند پژوهش گدل رب (2010)، كيسر و ايكل(2009)، 
تاد (2010)، و استنسون (2012) استفاده شده است. روايي يا اعتبار پرسشنامه اين پژوهش از 
روش اعتبار محتوا (بررسى نظر كارشناسان و متخصصان) به دست آمد. براى سنجش پايايي 

 ۲۲. 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.

دیدگاه  فهرستنویسان سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ...



۱۰۰
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره ۹۲ 

اين پرسشنامه نيز از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه باتوجه به آنكه ضريب آلفاى 
پرسشنامه 0/871 و بيش تر از 0/6 است، پايايي پرسشنامه مورد پذيرش قرار مى گيرد. 

یافته های پژوهش
در اين پژوهش  93/9 درصد اعضاء نمونه زن و 4/1 درصد مرد بوده اند. مدرك تحصيلي 
59/1 درصد كارشناسى و 38/8 درصد كارشناسى ارشد بوده است. سن 12/2 درصد از نمونه 
پژوهش كمتر از 29 سال، 85/8 درصد بين 30 تا 49 سال و 2/0 درصد بين 50 تا 69 بوده 
است.  سابقه كار 20/4 درصد از نمونه پژوهش كمتر از 5 سال، 57/1 درصد بين 6 تا 15 
سال و 14/3 درصد بين 16 تا 30 سال بوده است. سابقه كار فهرستنويسي34/7 درصد از 
نمونه پژوهش كمتر از 5 سال، 44/9 درصد بين 6 تا 15 سال و 8/2 درصد بين 16 تا 30 

سال بوده است. 

فرضیه ۱: 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.

                                                                                            
براى بررسـى وضعيت آشنايـى خوداظهـارى در قبـل از آمـوزش فرضيـه هاي زير 
درنظرگرفته شد،كه در آن µ ميانگين وضعيت آشنايي خوداظهارى قبل از آموزش است. 
باتوجه به آنكه اين متغير طبق آزمون كولموگوروف ـ  اسميرنوف نرمال تشخيص داده شد، 
براي آزمون اين فرضيه، از آزمون t تك نمونه اي استفاده مي شود. نتايج اين آزمون در جدول 
1 آمده است. باتوجه به آنكه مقدار معنادارى از 0/05 بيشتر است، فرضيه صفر رد نمي شود. 

يعني وضعيت آشنايي خوداظهارى قبل از آموزش در سطحي باالتر از متوسط قرار دارد.

باتوجه به آنكه مقدار معنادارى از 0/05 كمتر است، فرضيه صفر رد مي شود؛ يعني 

t انحراف معیارمیانگین(۱۰۰- ۰)معناداریدرجه آزادیمقدار آماره

-۱/۰۹۴۹۰/۱۴۴۶/۲۲۳/۴۷

t انحراف معیارمیانگین (۱۰۰- ۰)معناداریدرجه آزادیمقدار آماره

۰/۵۸۴۹۰/۰۱۵۵۱/۷۲۲/۹۷

آزمون t برای بررسی میزان
 آشنایی خوداظهاری قبل از آموزش

جدول ۱

آزمون t برای بررسی میزان
 آشنایی خوداظهاری بعد از آموزش

جدول ۲
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وضعيت آشنايي خوداظهارى بعد از آموزش در سطحي باالتر از متوسط قرار دارد. باتوجه 
به داده هاى به دست آمده مى توان دريافت كه ميزان آشنايى خوداظهارى بعد از آموزش از 
ميزان آشنايى خوداظهارى قبل از آموزش بيشتر است. به نظر مى رسد با به دست آوردن 
اطالعات بيشتر (آموزش) در مورد آر.دى.اى. فهرستنويسان به نوعى به افزايش داشته  هاى 
ذهنى خود اذعان كرده اند. براي آزمون فرضيه يك، باتوجه به آنكه اين متغيرها طبق آزمون 
كولموگوروف ـ  اسميرنوف نرمال تشخيص داده شد ه اند، از آزمون t وابسته استفاده مي شود. 

نتايج اين آزمون در جدول3 آمده است. 

باتوجه به آنكه مقدار معنادارى از 0/05 كمتر است، فرضيه صفر رد مي شود؛ يعني 
وضعيت آشنايي خوداظهاري فهرستنويسان كتابخانه ملي با آر.دي.اي. بعد از آموزش نسبت 
به قبل از آموزش، در سطحي باالتر قرار دارد. تفاضل ميانگين به  دست آمده نشان مى دهد 
فهرستنويسان به داشته  هاى ذهنى خود اعتماد بيشترى پيدا كرده و با اعتماد به نفس بيشترى 
به پرسش ها پاسخ داده  اند. البته بايد توجه داشت كه رشد ميانگين نمره آشنايى عملى بعد از 

آموزش از رشد ميانگين آشنايى خوداظهارى در بعد از آموزش، بيشتر است.

فرضیه۲: 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 وضعيت آشنايي عملي در قبل از آموزش، باتوجه به آنكه اين متغير طبق آزمون 
كولموگوروف   اسميرنوف نرمال نيست، از آزمون عالمت استفاده مي شود. نتايج اين آزمون 

در جدول 4 آمده است.

باتوجه به آنكه مقدار معنادارى از 0/05 كمتر است، فرضيه صفر رد مي شود؛ يعني 
وضعيت آشنايي عملي فهرستنويسان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران با 

آر.دى.اى. قبل از آموزش در سطحي پايين تر از متوسط است.

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

-۲/۵۳۴۹۰/۰۰-۰/۲۲۰/۶۱

تعداد كمرت
 از میانه

 تعداد مساوی
با میانه

تعداد بیشرت
 از میانه

 تعداد
كل

میانگینمیانه
 انحراف
معیار

معناداری

۳۶۰۱۳۴۹۰۲۶/۱۲۳۴/۴۵۰

آزمون t وابسته برای
 فرضیه ۱

جدول ۳

آزمون عالمت برای سنجش وضعیت آشنایی 
عملی  قبل از آموزش

جدول ۴

دیدگاه  فهرستنویسان سازمان اسناد و 
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براي سنجش وضعيت آشنايي عملي در بعد از آموزش، باتوجه به آنكه اين متغير طبق 
آزمون كولموگوروف ـ  اسميرنوف نرمال تشخيص داده شد، از آزمون t تك نمونه اي استفاده 

مي شود. نتايج اين آزمون در جدول 5 آمده است.

باتوجه به آنكه مقدار معنادارى از 0/05 كمتر است، فرضيه صفر رد مي شود؛ يعني 
وضعيت آشنايي عملي فهرستنويسان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران 
با آر.دي.اي. بعد از آموزش در سطحي باال تر از متوسط است. دليل اين امر مى تواند آموزش 

باشد، اما با استفاده از آزمون كولموگروف- اسميرنوف از اين مسئله اطمينان حاصل شد.
براي آزمون فرضيه دوم پژوهش، باتوجه به آنكه اين متغير طبق آزمون كولموگوروف - 
 اسميرنوف نرمال نيست، از آزمون عالمت استفاده مي شود. نتايج اين آزمون در جدول 6 

آمده است.

باتوجه به آنكه مقدار معنادارى از 0/05 كمتر است، فرضيه صفر رد مي شود؛ يعني 
وضعيت آشنايي عملي فهرستنويسان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران با 
آر.دي.اي. بعد از آموزش در سطحي باالتر از قبل از آموزش قرار دارد. با نگاهى به ميانگين 
و تفاضل ميانگين  هاى به دست آمده مى  توان دريافت كه با  كسب اطالعات بيشتر درمورد 
آر.دى.اى. در قالب آموزش، نه  تنها اعتماد به نفس فهرستنويسان در بيان ميزان آشنايى (در 
آشنايى خوداظهارى) افزايش داشته است، بلكه آشنايى عملى نيز به ميزان قابل توجهى 
رشد داشته است. اين امر نشان دهنده تأثير مستقيم آموزش بر يافته هاى پژوهش است. شايد 
به  دست آمدن اين نتيجه تا حدودى قابل پيش بينى به نظر برسد، اما اين يافته در پيوند با فرضيه 
سوم، يعنى آمادگى براي پذيرش آر.دى.اى. و همچنين مدل پيشنهادى پژوهش اهميت 

خاصى پيدا مى كند.

t انحراف معیارمیانگین (۱۰۰- ۰)معناداریدرجه آزادیمقدار آماره

۱۱/۶۶۴۹۰۸۶/۱۲۲۱/۶۸

كمرت از میانه
مساوی
 با میانه

تعداد بیشرت از 
میانه

میانهتعداد كل
تفاضل میانگین 

قبل با بعد
انحراف 

معیار
معناداری

۴۱۸۰۴۹-۰/۸-۰/۶۰/۳۷۰

آزمون t برای سنجش میزان 
آشنایی واقعی بعد از آموزش

جدول ۵

آزمون عالمت برای 
فرضیه دوم

جدول ۶
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فرضیه ۳: 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 آنكه اين متغير طبق آزمون كولموگوروف ـ  اسميرنوف نرمال تشخيص داده 
شد، براي آزمون اين فرضيه از آزمون t تك نمونه اي استفاده مي شود. نتايج اين آزمون در 

جدول 7 آمده است.

باتوجه به آنكه مقدار معنادارى از 0/05 كمتر است، فرضيه صفر رد مي شود؛ يعني 
آمادگي براي پذيرش آر.دي.اي. از سوى فهرستنويسان كتابخانه ملى در سطحي باالتر از 
متوسط است. اين يافته، موضوع مهم و ارزشمندى در امر به  كارگيرى آر.دى.اى. در كتابخانه 
ملى محسوب مى شود، چرا كه نشان دهنده همراهى و ديد مثبت فهرستنويسان در مواجهه با 
تغيير است. هرچند ممكن است در هنگام عملياتى كردن اين امر مشكالتى وجود داشته باشد، 

اما پيش  فرض ذهنى مثبت در فهرستنويسان حل اين مشكالت را آسان مي كند.

فرضیه ۴: 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.

براى بررسى، اين فرضيه به 4 فرضيه فرعى تقسيم شده كه در اين قسمت به  ترتيب به 
هر يك با بيان جزييات پرداخته مى شود.

فرضيه 4-1: بين وضعيت آشنايي خوداظهاري فهرستنويسان زن و مرد كتابخانه ملى 
با قواعد توصيف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.)، قبل و بعد از آموزش تفاوت معنادارى 

وجود دارد.
براي آزمون وجود تفاوت معنادار ميان وضعيت آشنايي خوداظهاري فهرستنويسان زن و 
مرد كتابخانه ملى با قواعد توصيف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.) در قبل و بعد از آموزش، 
باتوجه به آنكه حجم نمونه گروه مردان برابر با 2 (بسيار كم) است، مى  توان از آزمون 

ناپارامتري كه U من- ويتني استفاده كرد. نتايج اين آزمون در جدول 8 آمده است.

t انحراف معیارمیانگین (۱۰۰- ۰)معناداریدرجه آزادیمقدار آماره

۱۲/۹۶۴۹۰۷۱/۷۶۱۱/۷۵
آزمون t برای فرضیه۳ 

(آمادگی پذیرش آر.دی.ای.)

جدول ۷

دیدگاه  فهرستنویسان سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ...
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باتوجه به آنكه ميزان معنادارى در هر دو مورد بيشتر از 0/05 به دست آمده است، فرضيه 
صفر رد نمي شود. اين يعني بين گروه زنان و گروه مردان در وضعيت آشنايي خوداظهاري 
با آر.دي.اي. قبل و بعد از آموزش تفاوتي وجود ندارد. اساساً اين يافته با پيش  فرض ذهنى 
پژوهشگر در يك راستاست، چرا كه در پژوهش هاى متعدد نشان داده شده كه تمايزى در 
عملكرد حرفه اى مردان و زنان وجود ندارد؛ با اين همه اين يافته يكپارچگى ميان جامعه مورد 

پژوهش در زمينه آشنايى و پذيرش آر.دى.اى. را نشان مى دهد.
فرضيه 4-2: بين وضعيت آشنايي خوداظهاري فهرستنويسان كتابخانه ملى داراى 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 ميان وضعيت آشنايي خوداظهاري فهرستنويسان كتابخانه 
ملى داراى ميزان تحصيالت متفاوت با قواعد توصيف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.) در قبل 
از آموزش، دو سطح تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد درنظرگرفته شد. باتوجه به نتايج 
ـ  اسميرنوف اين متغير در هر دو سطح تحصيالتي نرمال تشخيص داده  آزمون كولموگوروف 
شد. براي آزمون فرضيات فوق از آزمون t مستقل استفاده مي كنيم. ميزان معناداري آزمون برابري 
واريانس ها برابر با 0/61 به دست آمد، كه نشان دهنده  برابري واريانس هاي دو جامعه است. نتيجه 

آزمون در حالت برابري واريانس ها در جدول9 آمده است.

تعدادجنسیت
 میانگین

رتبه
مجموع

میانگین

(۰ -۱۰۰)

 انحراف
معیار

Uمعناداری

 قبل از
آموزش

۴۶۲۴/۷۵۱۱۲۴/۵۴۶/۷۴۲۳/۴۳زن

۴۳/۵۰/۸۹۷

۲۲۲/۷۵۵۱/۵۴۸/۴۴۵۰/۸۲مرد

 بعد از
آموزش

۴۶۲۴/۳۹۱۱۲۲۵۲/۳۳۱۹/۸۱زن

۴۱۰/۷۹۶

۲۲۷۵۴۵۱/۵۶۴۶/۴مرد

انحراف معیارمیانگین (۱۰۰- ۰)تعدادتحصیالت
 درجه
آزادی

t معناداریآماره

۲۹۳۸/۷۹۲۰/۸۹كارشناسی

۴۵-۲/۴۲۰/۰۱۹

۱۸۵۵/۲۱۲۵/۱كارشناسی 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 ۸

آزمون t مستقل برای بررسی وجود تفاوت 
بین آشنایی 
خوداظهاری با  آر.دی.ای. 
قبل از آموزش بین سطوح تحصیلی

جدول ۹

فاطمه پازوکی | 
محسن حاجی زین العابدینی|
شعله ارسطوپور| هادی شریف مقدم
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باتوجه به آنكه ميزان معنادارى كمتر از 0/05 به دست آمده است، فرضيه صفر رد مي شود. 
اين بدان معناست كه تفاوت معناداري بين سطوح تحصيالتي از نظر آشنايي خوداظهاري با قواعد 
فهرستنويسي جديد (آر.دي.اي.) در قبل از آموزش وجود دارد و ميزان آشنايي فهرستنويسان 

داراي مدرك كارشناسي ارشد بيش از فهرستنويسان داراي مدرك كارشناسي است.
براي بررسي وجود تفاوت معنادار ميان وضعيت آشنايي خوداظهاري فهرستنويسان 
كتابخانه ملى داراى ميزان تحصيالت متفاوت با قواعد توصيف و دسترسي به منبع (آر.
دي.اي.) در بعد از آموزش، دو سطح تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد درنظرگرفته 
شد. باتوجه به آنكه طبق نتايج آزمون كولموگوروف ـ  اسميرنوف اين متغير در يكي از دو 
سطح تحصيالتي غيرنرمال تشخيص داده شد. براي آزمون فرضيه از آزمون U من - ويتني 

استفاده مي كنيم كه در جدول 10 آمده است.
   

باتوجه به آنكه ميزان معنادارى كمتر از 0/05 به دست آمده است، فرضيه صفر رد 
مي شود. اين بدان معناست كه تفاوت معناداري بين سطوح تحصيالتي از نظر آشنايي 
خوداظهاري با قواعد فهرستنويسي جديد (آر.دي.اي.) در بعد از آموزش وجود دارد و 
ميزان آشنايي خوداظهارى فهرستنويسان داراي مدرك كارشناسي ارشد بيش از ميزان آشنايى 
خوداظهارى فهرستنويسان داراي مدرك كارشناسي است. اين يافته نشان مى دهد كه افزايش 
سطح تحصيالت، اعتماد به پيش داشته هاى ذهنى را تقويت مى كند. اين درحالى است كه 
ميزان آشنايى واقعى فهرستنويسان با تحصيالت كارشناسى ارشد نيز بيشتر از آشنايى واقعى 
فهرستنويسان با تحصيالت كارشناسى بوده است؛ از اين رو اين امر ناشى از اعتماد به نفس 

كاذب نبوده است.  
فرضيه 4-3: بين وضعيت آشنايى خوداظهارى فهرستنويسان كتابخانه ملى داراى 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 ميان وضعيت آشنايى خوداظهارى فهرستنويسان كتابخانه 

تعدادتحصیالت
 میانگین

رتبه
مجموع

 میانگین

(۰ -۱۰۰)
معناداریUانحراف معیار

۲۹۲۰/۹۱۶۰۶/۵۴۵/۴۷۲۱/۳۲كارشناسی

۱۷۱/۵۰/۰۴۹
 كارشناسی

ارشد
۱۸۲۸/۹۷۵۲۱/۵۵۹/۲۱۶/۷۲

 نتیجه آزمون U من ـ  ویتنی برای بررسی وجود 
تفاوت بین آشنایی خوداظهاری با  آر. دی. ای. 

بعد از آموزش بین سطوح تحصیلی

جدول ۱۰

دیدگاه  فهرستنویسان سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ...
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ملى داراى ميزان سن متفاوت با قواعد توصيف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.) در قبل و بعد 
از آموزش دو گروه سني كمتر از 30 سال و بيشتر از 30 سال درنظرگرفته شد. نتيجه آزمون 

U من ـ  ويتني در جدول11 آمده است.

باتوجه به آنكه ميزان معنادارى در هر دو مورد بيشتر از 0/05 به دست آمده است، فرضيه 
صفر رد نمي شود. اين بدان معناست كه تفاوت معناداري بين گروه هاي سني از نظر آشنايي 

خوداظهاري با آر.دي.اي. در قبل و بعد از آموزش وجود ندارد.
فرضيه 4-4: بين وضعيت آشنايي خوداظهاري فهرستنويسان كتابخانه ملى داراى ميزان 
سابقه كار فهرستنويسى 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 بين وضعيت آشنايي خوداظهاري فهرستنويسان 
كتابخانه ملى داراى ميزان سابقه كار فهرستنويسى متفاوت با قواعد توصيف و دسترسي به 
منبع (آر.دي.اي.) قبل و بعد از آموزش سه گروه از لحاظ سابقه كاري يعني كمتر از 5 سال، 
بين 6 تا 15 سال و بين 16 تا 30 سال درنظرگرفته شد. باتوجه به آنكه تعداد اعضاي نمونه 
در برخي از سطوح سابقه كاري فهرستنويسي كم است (فراواني در هر سطح در قسمت 
جدول هاى توصيفي آورده شده است)، بايد از آزمون ناپارامتري براي بررسي وجود تفاوت 
معني دار در سطوح مختلف استفاده كرد كه نظر به مستقل بودن متغير مربوطه در سطوح 
مختلف سابقه كاري فهرستنويسي، آزمون كروسكال ـ  واليس خواهد بود. نتايج اين آزمون در 

ادامه آمده است.

میانگینمجموعمیانگین رتبهتعدادگروه سنی
انحراف 

معیار
Uمعناداری

قبل از 

آموزش

كمرت از 

۳۰ سال
۶۲۹۱۷۴۵۳/۷۹۲۴/۲۶

۱۰۵۰/۴۸
بیشرت از

 ۳۰ سال
۴۳۲۴/۴۴۱۰۵۱۴۵/۱۱۲۴/۳۵

بعد از 

آموزش

كمرت از

 ۳۰ سال
۶۲۴/۱۷۱۴۵۵۵/۸۸۱۳/۳۳

۱۲۴۰/۸۹
بیشرت از

 ۳۰ سال
۴۳۲۵/۱۲۱۰۸۰۵۱/۰۹۲۱/۶۶

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 ۱۱
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باتوجه به نتايج جدول باال، ميزان معنادارى هاي آزمون كروسكال ـ  واليس براي تمامي 
متغيرهاي وضعيت آشنايي خوداظهاري در قبل و بعد از آموزش بيشتر از 0/05 است. اين 
بدان معناست كه تفاوت معناداري ميان وضعيت آشنايي خوداظهاري فهرستنويسان كتابخانه 

ملى در سطوح مختلف سابقه كار فهرستنويسى وجود ندارد.

فرضیه ۵: 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

۱۹/۴۴كمرت از ۵ سال

۵۲۲/۱۸ تا ۱۵ سال

۱۵۳۱/۸۸ تا ۳۰ سال

وضعیت آشنایی خود اظهاری بعد از آموزش

۱۸كمرت از ۵ سال

۵۲۴/۱۱ تا ۱۵ سال

۱۵۲۷/۳۸ تا ۳۰ سال

مقداراطالعات آزمونمتغیر مربوطه

وضعیت آشنایی خود اظهاری قبل از آموزش

۳/۲آماره كروسكال ـ  والیس

۲درجه آزادی

۰/۲سطح معناداری

وضعیت آشنایی خود اظهاری بعد از آموزش

ـ  والیس ۳/۱آماره كروسكال 

۲درجه آزادی

۰/۲۱سطح معناداری

آماره های میانگین رتبه ها 
در سطوح مختلف 

سابقه كاری فهرستنویسی

جدول ۱۲

 آزمون معنادار بودن تفاوت میان وضعیت آشنایی 
خوداظهاری فهرستنویسان کتابخانه ملی 

در سطوح مختلف 
سابقه  كاری فهرستنویسی

جدول ۱۳

دیدگاه  فهرستنویسان سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ...
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توصیف و دسرتسی به منبع (آر.دی.ای.)، قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداری وجود دارد.

براى بررسى، اين فرضيه به 4 فرضيه فرعى تقسيم شده كه در اين قسمت به  ترتيب به هر يك 
با بيان جزئيات پرداخته مى شود.

فرضيه 5-1: بين وضعيت آشنايي واقعى فهرستنويسان زن و مرد كتابخانه ملى با قواعد 
توصيف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.)، قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداري وجود 

دارد.
براي آزمون وجود تفاوت معنادار بين وضعيت آشنايي واقعى فهرستنويسان زن و مرد 
كتابخانه ملي با قواعد توصيف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.) در قبل و بعد از آموزش، 
باتوجه به آنكه حجم نمونه گروه مردان برابر با 2 (بسيار كم) است، بايد از يك آزمون 

ناپارامتري كه U من- ويتني است استفاده كنيم. نتايج اين آزمون در جدول14 آمده است.

باتوجه به آنكه ميزان معنادارى در هر دو مورد بيشتر از 0/05 به دست آمده است، فرضيه 
صفر رد نمي شود. اين يعني بين گروه زنان و گروه مردان در وضعيت آشنايي عملي با آر.دي.
اي. قبل و بعد از آموزش تفاوتي وجود ندارد. الزم به ذكر است چنين تفاوتى در فرضيه 1-4 

مربوط به آشنايى خوداظهارى نيز ديده نشد.
فرضيه 5-2: بين وضعيت آشنـايي واقعـى فهرستنويسان كتابخـانه ملى داراى 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 بين وضعيت آشنايي واقعى فهرستنويسان كتابخانه 
ملى داراى ميزان تحصيالت متفاوت با قواعد توصيف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.) در قبل 
و بعد از آموزش، دو سطح تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد درنظرگرفته شد. باتوجه 
به نتايج آزمون كولموگوروف ـ اسميرنوف اين متغير در هر دو سطح تحصيالتي غيرنرمال 

معناداریUانحراف معیارمیانگینمجموعمیانگین رتبهتعدادجنسیت

قبل از 

آموزش

۴۶۲۴/۲۶۱۱۱۶۲۵/۶۵۳۳/۳۸زن

۳۵۰/۵۳۵

۲۳۰۶۰۵۰۷۰/۷۱مرد

بعد از 

آموزش

۴۶۲۴/۰۹۱۱۰۸۸۵/۶۵۲۲/۱۸زن

۲۷۰/۳۷۲

۲۳۴۶۸۱۰۰۰مرد

 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 ۱۴

فاطمه پازوکی | 
محسن حاجی زین العابدینی|
شعله ارسطوپور| هادی شریف مقدم
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تشخيص داده شد و بدين جهت از آزمون U من ـ  ويتني استفاده مي كنيم كه نتيجه آن در 
جدول 15 آمده است.

باتوجه به آنكه ميزان معنادارى در قبل از آموزش بيشتر از 0/05 به دست آمده است، 
فرضيه صفر رد مي شود. اين بدان معناست كه تفاوت معناداري بين سطوح تحصيالتي 
از نظر آشنايي واقعى با آر.دي.اي در قبل از آموزش وجود دارد و ميانگين آشنايي واقعى 
فهرستنويسان داراي مدرك تحصيلي باالتر كارشناسي ارشد بسيار بيشتر از ميانگين آشنايى 
واقعى فهرستنويسان داراى مدرك تحصيلي كارشناسي است. اما در بعد از آموزش باتوجه به 
ميزان معناداري، تفاوت معناداري در وضعيت آشنايي واقعى دو گروه از فهرستنويسان داراى 
مدارك تحصيلى كارشناسى و كارشناسى ارشد با آر.دي.اي. مشاهده نمي شود. نكته جالب 
توجهي كه در اينجا در مقايسه با فرضيه مشابه در بخش خوداظهارى به دست مى آيد اين است 
كه مطابق آزمون فرضيه 4-2، تفاوت معنادارى در ميزان آشنايى خوداظهارى چه در قبل و 
چه در بعد از آموزش با ميزان تحصيالت وجود دارد. اين درحالى است كه در آشنايى عملى 
بعد از آموزش تفاوتى با سطوح مختلف ميزان تحصيالت وجود ندارد. اين امر مى  تواند ناشى 
از يكدست بودن آموزش هاى ارائه شده به فهرستنويسان و دريافت يكسان افراد با سطوح 

مختلف تحصيالتى بوده باشد.
فرضيه 5-3: بين وضعيت آشنايي واقعى فهرستنويسان كتابخانه ملى داراى 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 بين وضعيت آشنايي واقعى فهرستنويسان كتابخانه 
ملى داراى ميزان سن متفاوت با قواعد توصيف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.) در قبل و بعد 

سطوح
 تحصیلی

تعداد
میانگین 

رتبه
مجموع

میانگین
(۰ -۱۰۰)

انحراف 
معیار

Uمعناداری

قبل از 
آموزش

۲۹۱۸/۰۹۵۲۴/۵۸/۲۸۲۱/۷۲كارشناسی

۸۹/۵۰
كارشناسی

 ارشد
۱۸۳۳/۵۳۶۰۳/۵۵۰۳۳/۰۷

بعد از 
آموزش

۲۹۲۳/۱۹۶۷۲/۵۸۳/۴۵۲۵/۶۷كارشناسی

۲۳۷/۵۰/۵۶
كارشناسی

 ارشد
۱۸۲۵/۳۱۴۵۵/۵۹۱/۱۱۱۲/۳۱

 آزمون U من ـ  ویتنی برای بررسی وجود تفاوت 
بین نمره

 پرسش های قبل از آموزش 
بین سطوح تحصیلی كارشناسی

 با كارشناسی ارشد

جدول ۱۵

دیدگاه  فهرستنویسان سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ...
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از آموزش دو گروه سني كمتر از 30 سال و بيشتر از 30 سال درنظرگرفته شد. نتيجه آزمون 
U من ـ  ويتني در جدول16 آمده است.

باتوجه به آنكه ميزان معنادارى در هر دو مورد بيشتر از 0/05 به دست آمده است، فرضيه 
صفر رد نمي شود. اين بدان معناست كه تفاوت معناداري بين گروه هاي سني از نظر آشنايي 

واقعى با آر.دي.اي. در قبل و بعد از آموزش وجود ندارد.
فرضيه 5-4: بين وضعيت آشنايي واقعى فهرستنويسان كتابخانه ملى داراى ميزان سابقه 
كار فهرستنويسى 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 بين وضعيت آشنايي واقعى فهرستنويسان كتابخانه 
ملى داراى ميزان سابقه كار فهرستنويسى متفاوت با قواعد توصيف و دسترسي به منبع (آر.
دي.اي.) در قبل و بعد از آموزش سه گروه از لحاظ سابقه كاري يعني كمتر از 5 سال، بين 6 
تا 15 سال و بين 16 تا 30 سال درنظرگرفته شد. باتوجه به آنكه تعداد اعضاي نمونه در برخي 
از سطوح سابقه كاري فهرستنويسي كم است (فراواني در هر سطح در قسمت جدول هاى 
توصيفي آورده شده است)، بايد از آزمون ناپارامتري براي بررسي وجود تفاوت معني دار در 
سطوح مختلف استفاده كرد كه نظر به مستقل بودن متغير مربوطه در سطوح مختلف سابقه 
كاري فهرستنويسي، آزمون كروسكال ـ  واليس خواهد بود. نتايج اين آزمون در جدول هاى 

زير آمده است.

مجموعمیانگین رتبهتعدادگروه سنی
میانگین
(۰ -۱۰۰)

معناداریUانحراف معیار

قبل از 
آموزش

كمرت از
 ۳۰ سال

۶۲۵/۵۱۵۳۲۶/۶۷۳۹/۳۲

۱۲۶۰/۹۴

بیشرت از
 ۳۰ سال

۴۳۲۴/۹۳۱۰۷۲۲۶/۰۵۳۴/۲۳

بعد از 
آموزش

كمرت از
 ۳۰ سال

۶۳۱/۵۸۱۸۹/۵۹۶/۶۷۸/۱۶

۸۹/۵۰/۲۳

بیشرت از 
۳۰ سال

۴۳۲۴/۰۸۱۰۳۵/۵۸۴/۶۵۲۲/۶۱

 آزمون U من ـ  ویتنی برای بررسی وجود 
تفاوت بین نمره آزمون
 قبل از آموزش 
بین گروه های سنی كمتر از ۳۰ سال 
و بیشتر از ۳۰ سال

جدول ۱۶

فاطمه پازوکی | 
محسن حاجی زین العابدینی|
شعله ارسطوپور| هادی شریف مقدم
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باتوجه به نتايج جدول 18، ميزان معنادارى هاي آزمون كروسكال ـ  واليس براي تمامي 
متغيرهاي وضعيت آشنايي واقعى در قبل و بعد از آموزش بيشتر از 0/05 است. اين بدان 
معناست كه تفاوت معناداري ميان وضعيت آشنايي واقعى فهرستنويسان كتابخانه ملى در 

سطوح مختلف سابقه كاري وجود ندارد.

فرضیه ۶: 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

۲۰/۲۹كمرت از ۵ سال

۲۱/۵۹بین ۶ تا ۱۵ سال

۳۱/۵بین ۱۶ تا ۳۰ سال

 آشنایی واقعی بعد از آموزش

۱۹/۲۴كمرت از ۵ سال

۲۳/۵۷بین ۶ تا ۱۵ سال

۲۵/۱۳بین ۱۶ تا ۳۰ سال

مقداراطالعات آزمونمتغیر مربوطه

آشنایی واقعی قبل از آموزش

۳/۱۹آماره كروسكال ـ  والیس

۲درجه آزادی

۰/۲سطح معناداری

 آشنایی واقعی بعد از آموزش

۱/۹۷آماره كروسكال ـ  والیس

۲درجه آزادی

۰/۳۷سطح معناداری

آماره های میانگین رتبه ها در سطوح 
مختلف سابقه كاری فهرستنویسی

جدول ۱۷

آزمون معنادار بودن تفاوت میان
 وضعیت آشنایی واقعی

 فهرستنویسان کتابخانه ملی در سطوح
 مختلف سابقه كاری

جدول ۱۸

دیدگاه  فهرستنویسان سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ...
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توصیف و دسرتسی به منبع (آر.دی.ای.)، تفاوت معناداری وجود دارد. 

اين فرضيه به 4 فرضيه فرعى تقسيم شده كه در اين قسمت به  ترتيب به بيان جزئيات هر يك 
پرداخته مى شود.

فرضيه 6-1: بين وضعيت آمادگى فهرستنويسان زن و مرد كتابخانه ملى براي پذيرش 
قواعد توصيف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.)، تفاوت معناداري وجود دارد.

به  منظور آزمون وجود تفاوت معنادار بين وضعيت آمادگى فهرستنويسان زن و مرد 
كتابخانه ملى در پذيرش آر.دي.اي. و باتوجه به آنكه حجم نمونه گروه مردان برابر با 2 است 
كه بسيار كم است، بايد از آزمون U من-ويتني براي اين فرضيات استفاده كنيم. نتايج اين 

آزمون در جدول 19 آمده است.

باتوجه به آنكه ميزان معنادارى آزمون U من ـ  ويتني بيشتر از 0/05 به دست آمده است، 
فرضيه صفر رد نمي شود. اين بدان معناست كه تفاوت معناداري ميان زنان و مردان فهرستنويس 

كتابخانه ملى در پذيرش  آر.دي.اي. وجود ندارد.
فرضيه 6-2: بين وضعيت آمادگى فهرستنويسان كتابخانه ملى داراى ميزان تحصيالت 
متفاوت براي پذيرش قواعد توصيف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.)، تفاوت معناداري 

وجود دارد.
براي آزمون وجود تفاوت معنادار ميان وضعيت آمادگى فهرستنويسان كتابخانه ملى 
داراى ميزان تحصيالت متفاوت براي پذيرش آر.دي. اى.، دو سطح تحصيلي كارشناسي 
و كارشناسي ارشد تعريف مي كنيم. حال باتوجه به اينكه نتايج آزمون كولموگوروف ـ 
 اسميرنوف براي هر دو گروه تحصيلي، نشان دهنده نرمال بودن متغير آمادگي براي پذيرش 
است، از آزمون t مستقل استفاده مي كنيم. نتيجه آزمون در حالت برابري واريانس ها در جدول 

20 آمده است.

تعدادجنسیت
میانگین 

رتبه
مجموع

میانگین
(۰ -۱۰۰)

معناداریUانحراف معیار

۴۶۲۴/۸۴۱۱۴۲/۵۷۲/۲۶۱۱/۷۲زن

۵۰/۵۰/۴۵۴

۲۱۶/۷۵۳۳/۵۶۹/۸۹۱۱/۴۸مرد

ـ  ویتنی برای بررسی وجود  آزمون U من 
تفاوت بین آمادگی برای پذیرش
 بین گروه های زن و مرد

جدول ۱۹

فاطمه پازوکی | 
محسن حاجی زین العابدینی|
شعله ارسطوپور| هادی شریف مقدم
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باتوجه به آنكه ميزان معنادارى بيشتر از 0/05 به دست آمده است، فرضيه صفر رد 
نمي شود. اين بدان معناست كه تفاوت معناداري ميان فهرستنويسان كتابخانه ملى داراى 
مدارك كارشناسى و كارشناسى ارشد در پذيرش  آر.دي.اي. وجود ندارد. اين يافته در پيوند 
با فرضيه 5-3 نشان مى دهد فهرستنويسان چه از نظر سنى و چه از نظر تحصيالت، از نظر 
رويكرد ذهنى در برابر تغيير يكدست هستند. اين يافته براى مديران و برنامه ريزان امر حائز 

اهميت است، چرا كه زمينه الزم را براى به كارگيرى آر.دى.اى. تسهيل مى بخشد.
فرضيه 6-3: بين وضعيت آمادگى فهرستنويسان كتابخانه ملى داراى ميزان سن متفاوت 

براي پذيرش قواعد توصيف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.) تفاوت معناداري وجود دارد.
براي آزمون وجود تفاوت معنادار بين وضعيت آمادگى فهرستنويسان كتابخانه ملى 
داراى ميزان سن متفاوت براي پذيرش آر.دي.اى.، با توجه به اينكه حجم نمونه در گروه 
سني بين 50 تا 69 برابر با 1 است، بنابراين اين گروه فاقد واريانس است و مقايسه  توزيع هاي 
گروه هاي سني غيرممكن مي شود. پس ابتدا اين گروه را در گروه سني بين30 تا 49 ادغام 
مي كنيم. حال، چون حجم نمونه در گروه سني كمتر يا مساوي با 29 سال بسيار كم (شش) 
است، ناچاريم از آزمون U من ـ  ويتني براي آزمون فرضيه هاي اين بخش استفاده كنيم. نتيجه 

آزمون U من ـ  ويتني در جدول 21 آمده است.

تعدادسطوح  تحصیلی
میانگین
(۰ -۱۰۰)

معناداریآماره tدرجه آزادیانحراف معیار

۲۹۷۱/۵۳۱۲/۷۶كارشناسی

۴۵۰/۰۷۵۰/۹۴۱

۱۸۷۱/۲۶۱۰/۶۶كارشناسی ارشد

مجموعمیانگین رتبهتعدادگروه سنی
میانگین
(۰ -۱۰۰)

معناداریUانحراف معیار

۶۲۴/۳۳۱۴۶۷۱/۹۱۰/۴۵كمرت از ۳۰ سال

۱۲۵۰/۹۱۷

۴۳۲۵/۰۹۱۰۷۹۷۱/۷۲۱۲/۰۳بیشرت از ۳۰ سال

آزمون t مستقل برای بررسی وجود تفاوت بین 
آمادگی برای پذیرش

 بین سطوح تحصیلی 
كارشناسی با كارشناسی ارشد

جدول ۲۰

 نتیجه آزمون U من ـ  ویتنی برای بررسی وجود 
تفاوت بین آمادگی

 برای پذیرش بین گروه های سنی
كمتر از ۳۰ سال و بیشتر از ۳۰ سال

جدول ۲۱
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باتوجه به آنكه ميزان معنادارى بيشتر از 0/05 به دست آمده است، فرضيه صفر رد 
نمي شود. اين بدان معناست كه تفاوت معناداري ميان فهرستنويسان كتابخانه ملى در دو سطح 
سنى كمتر از سى سال با بيشتر از سى سال از لحاظ پذيرش آر.دي.اي. وجود ندارد. يافته هاى 

اين بخش نيز مؤيد يافته  هاى فرضيه 6-2 است.
فرضيه 6-4: بين وضعيت آمادگى فهرستنويسان كتابخانه ملى داراى ميزان سابقه كار 
فهرستنويسى متفاوت براي پذيرش قواعد توصيف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.) تفاوت 

معناداري وجود دارد.
 براي آزمون تفاوت معنادار بين وضعيت آمادگى فهرستنويسان سازمان اسناد و كتابخانه 
ملي داراى ميزان سابقه كار فهرستنويسى متفاوت براي پذيرش آر.دي.اي.، باتوجه به آنكه 
تعداد اعضاي نمونه در برخي از سطوح سابقه كاري فهرستنويسي بسيار كم است (فراواني 
در هر سطح در قسمت جدول هاى توصيفي آورده شده است)، بايد از آزمون ناپارامتري براي 
بررسي وجود تفاوت معني دار در سطوح مختلف و درنتيجه از آزمون كروسكال -  واليس 

استفاده كرد. نتايج اين آزمون در جدول هاى 22 و 23  آمده است.

میانگین  رتبه هاسطح سابقه كاری فهرستنویسی

آمادگی برای پذیرش

۲۱/۴۷كمرت از ۵ سال

۲۳/۱۴بین ۶ تا ۱۵ سال

۱۸بین ۱۶ تا ۳۰ سال

مقداراطالعات آزمون

آمادگی برای پذیرش

۰/۶۲كیدوی كروسكال ـ  والیس

۲درجه آزادی

۰/۷۳سطح معناداری

آماره های میانگین رتبه  ها در سطوح مختلف 
سابقه كاری فهرستنویسی

جدول ۲۲

آزمون معنادار بودن تفاوت میان 
وضعیت میزان پذیرش آر.دی.ای. از سوی 
فهرستنویسان کتابخانه ملی در سطوح 
مختلف سابقه كاری

جدول ۲۳
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باتوجه به نتايج جدول 23، مشخص مي  شود كه تفاوت معناداري ميان ميزان آمادگي 
فهرستنويسان كتابخانه ملى با سطوح مختلف سابقه كاري براي پذيرش آر.دي.اي. وجود 

ندارد. 

نتیجه گیری
در قسمت نخست، از فهرستنويسان درباره ميزان آشنايى ايشان با مفاهيم مرتبط با آر.دى.
اى. پرسش هاى بسته (چهارگزينه اى با طيف ليكرت) پرسيده شد كه در توصيف و تحليل 
يافته هاى پژوهش، با نام «آشنايى خوداظهارى» (به معناى ميزان آشنايى كه از جانب خود 
فهرستنويسان بيان شده) آورده شده است. در قسمت دوم، ميزان آشنايى فهرستنويسان با 
آر.دى.اى. و مفاهيم مرتبط با آن در قالب چند پرسش  باز (تشريحى با پاسخ كوتاه) در سطح 
بنيادى و ابتدايى سنجيده شده است كه از اين طريق بتوان آشنايى عملى ايشان را سنجيد. 
در توصيف و تحليل يافته هاى پژوهش اين قسمت با نام «آشنايى واقعى» (به معناى نتيجه 
آزمون از طريق پرسش هاى باز) آورده شده است. نكته جالب توجه در اين رابطه ميزان 
آشنايى خوداظهارى و واقعى فهرستنويسان با آر.دى.اى. در پيش از ارائه آموزش تخصصى 
در اين رابطه است. همانگونه كه ذكر شد ميزان آشنايى خوداظهارى در اين حالت باالتر از 
حد متوسط قرار دارد. اين يافته بدان  معناست كه كتابداران فهرستنويس كتابخانه ملى قبل از 
آموزش بر اين باور بودند كه ميزان آشنايى آنها با اين قواعد در وضعيت خوبى قرار دارد، 
اما پس از پاسخ گويى به پرسش  هاى باز در مورد آر.دى.اى. و مفاهيم مرتبط مشخص شد 
كه ميزان آشنايى واقعى آنها با اين قواعد در سطحى پايين تر از حد متوسط قرار دارد. براى 
اين يافته مى توان تحليل هاى مختلفى ارائه كرد، اما به نظر مى رسد كه عواملى همچون معرفى 
سطحى اين قواعد در همايش ها، گروه هاى بحث، وب سايت ها و وبالگ هاى تخصصى رشته 
و يا عدم مطالعه دقيق آنها؛ ناكارآمدى آموزش هاى تخصصى ارائه شده در اين رابطه؛ و يا حتى 
در برخى از موارد اعتماد به نفس كاذب فهرستنويسان در ايجاد چنين نظرى نزد فهرستنويسان 
مؤثر بوده است. در فرضيه هاى 4 و 5 تنها تفاوت معنادار ميان وضعيت آشنايى خوداظهارى 
و واقعى فهرستنويسان داراى ميزان تحصيالت متفاوت تأييد شد. اين يافته مى تواند به دليل 
سطح دانش و اعتماد به نفس باالتر فهرستنويسان داراى مدرك تحصيلى باالتر باشد. همچنين 
مشخص شد كه تنها در قبل از آموزش ميزان آشنايى واقعى فهرستنويسان داراى مدرك 
تحصيلى كارشناسى ارشد بيشتر از ميزان آشنايى واقعى فهرستنويسان داراى مدرك تحصيلى 
كارشناسى است، اما پس از ارائه آموزش تخصصى تفاوت معنادارى در اين باره مشاهده 
نمى شود و ميانگين ميزان آشنايى واقعى هر دو گروه در سطح باالتر از متوسط قرار دارد كه 
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اين يافته مى تواند مؤيد سودمندى و كارآمدى آموزش تخصصى ارائه شده نيز باشد. 
براساس يافته هاى پژوهش، فرضيه سوم يعنى «آمادگي براي پذيرش قواعد توصيف 
و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.) از سوى فهرستنويسان كتابخانه ملى در سطحي پايين تر 
از متوسط قرار دارد» رد شد و نتايج نشان داد كه آمادگى فهرستنويسان براي انجام اين 
تغيير در رويكرد فهرستنويسى و پذيرش قواعد جديد در سطح بااليى است. اين يافته با 
يافته هاى پژوهش هاى زره ساز و پازوكى (1391)، گدل رب (2010)، و تاد و ديگران (2010) 
هم  راستا بوده و تأثير مثبت آموزش در افزايش آمادگى فهرستنويسان و كتابداران كتابخانه ها 
را نشان مى دهد. همچنين بررسى فرضيه ششم پژوهش نشان داد كه تفاوت معنادارى ميان 
وضعيت آمادگى فهرستنويسان شاغل در كتابخانه ملى داراى وضعيت هاى متفاوت از نظر 
جنسيت، ميزان تحصيالت، سن و سابقه كار فهرستنويسي براي پذيرش آر.دي.اي. از سوى 
فهرستنويسان كتابخانه ملى وجود ندارد و همه فهرستنويسان از همه گروه ها داراى آمادگى 
بااليى براي پذيرش اين تغيير هستند. اين يافته ممكن است با فرض عمومى مبنى بر اينكه 
هميشه نوعى مقاومت در برابر تغيير وجود دارد مغاير باشد، هرچند مقاومت در برابر عمل 
و موقعيت عملى مطرح مى شود. با اين وجود، چنين يافته اى مى تواند مؤيد آن باشد كه به 
احتمال، مقاومت در برابر تغيير در فضاى كتابخانه ملى كمتر خواهد بود. نتيجه مذكور از 
اين جهت مى تواند داراى اهميت باشد كه آمادگى ذهنى فهرستنويسان كتابخانه ملى به عنوان 

مهم ترين نهاد فهرستنويسى كشور را براي پذيرش تغيير در رويكردهاى سنّتى نشان دهد.
نتايج حاصل از پژوهش همانند پژوهش  زره ساز و پازوكى (1391) ضرورت ارائه 
آموزش هاى كافى به فهرستنويسان براي بهره گيرى از نرم افزار براساس تغييرات جديد را 
نشان مى دهد. همچنين اين يافته مؤيد لزوم ارائه آموزش پيش از سنجش ديدگاه فهرستنويسان 
بوده است. چراكه باتوجه به پاسخ فهرستنويسان، ايشان آموزش را مسئله اساسى و مهم ترين 
اولويت خود مى دانند و اين يافته مى تواند نشان دهنده اهميت ارائه آموزش تخصصى پيش 
از به  كارگيرى آر.دى.اى. به  ويژه در پيوند با رسا باشد. اين امر لزوم توجه به آموزش و 
به روزرسانى اطالعات فهرستنويسان را بيش از پيش آشكار مى كند. با مقايسه يافته هاى اين 
پرسش در پيوند با نتايج مربوط ميزان آمادگى خوداظهارى در قبل و بعد از آموزش، به  نظر 
مى رسد فهرستنويسان با كسب اطالعات درباره آر.دى.اى. متوجه شده اند كه در اين حوزه 
نيازمند كسب اطالعات بيشتر هستند. مواردى كه مى توانند در انجام اين مهم تأثيرگذار باشند 

به شرح زير است:
آمادگی ذهنی: ضرورت دارد كه فهرستنويسان كتابخانه ملى از لحاظ ذهنى و روانى 

آمادگى پذيرش تغيير را داشته باشند تا بتوان اميدوار بود كه نتايج مثبتى از اين تغيير و تحول 
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حاصل شود. نتايج پژوهش نشان داد كه فهرستنويسان آمادگى بااليى براى پذيرش تغيير از 
خود نشان داده اند و با مديريت كارآمد نيل به اهداف و به كارگيرى آر.دى.اى. دور از دسترس 

نيست.
پيشنهاد مي شود: 

بررسى عملكرد فهرستنويسان از طريق مشاهده و دريافت بازخورد مداوم با نگرش 
كاربردى به  آر.دى.اى.؛

بررسى عملكرد فهرستنويسان در انجام فهرستنويسى برمبناى آر.دى.اى. به صورت 
آزمايشى، (گروه آزمون) و مقايسه نتايج براساس شاخص هاى گوناگون؛

بررسى تأثير آموزش عملياتى (كارگاه آموزشى يا دوره آموزشى كوتاه  مدت)   بر فهرستنويسى 
برمبناى آر.دى.اى.؛ و

بررسى هزينه- سودمندى تغيير رويكرد فهرستنويسى در پيشينه  هاى كتابشناختى از 
سوى فهرستنويسان.
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