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هدف: هدف این پژوهش، ارائۀ طرح پیشنهادی دستنامۀ توصیف منابع 

غیرکتابی فارسی،  براساس مقایسه قواعد و استانداردهای بین املللی است.

جامعۀآماری: جامعــۀ مورد مطالعــه شامل چهــار استانــدارد، قواعــد 

فهرستنویسی انگلوامریکن۲، استاندارد توصیف و دسرتسی به منبع (آر.

دی.اِی.)، قواعد فهرستنویسی یاسا ، و فیاف است، قواعد به کاررفته در هر 

استاندارد، برای ۵۳ نوع منبع غیرکتابی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی ایران، در ۸ گروه منابع الکرتونیکی، جغرافیایی، چاپی، سه بعدی، 

شنیداری، گرافیکی، میکروفرم ها، و ویدئویی و پروژکتوری مورد مقایسه 

قرارگرفته است.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش کاربردی است و با روش کتابخانه ای 

و پی±یش تطبیقی انجام شده است. برای گردآوری اطالعات از سیاهه 

وارسی استفاده شد و داده ها در جدول های آمار توصیفی تنظیم شدند، 

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون فریدمن و جهت آزمون فرضیه ها از 

آزمون تی تک متغیری استفاده شد. 

یافته ها: در ºــامی گــروه های منــابع، به جز گـروه منابع ویدئــویی و 

پروژکتوری،  قواعد انگلوامریکن۲، آر.دی.اِی. ، و یاســا با یکدیگر مطابقت 

دارند؛ درحالیکه، مقایسه سه استاندارد مذکور و فیاف، در گروه منابع 

ویدئویی و پروژکتوری، هیچ گونه انطباقی را نشان نداده است.

نتیجه گیری: در پایان، براســاس یافته های پژوهش و مقایسه استانــداردها، 

طرح پیشنهادی دستنامه ارائه شده است.

ڪلیدواژه ها 
توصیف منابع غیرکتابی/   دستنامه ها/  استانداردهای توصیف کتابشناختی

دکتر ناهید بنی اقبال؛  دکتر فریبرز خسروی؛  سهیال فعال 

چڪیده

مطالعــات آرشیوی
فــصلنامـۀ گنجینۀ اسناد: سال بيستم و يكم، دفرت اول،(بهار ۱۳۹۰)، ۱۰۶-۱۱۹

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۱/۱۵ تاریخ دریافت : ۱۳۸۹/۹/۷

بررســی تطبیقی استانداردهای توصیف منــابع غیرکتابی (چاپی و غیرچاپی)
 و ارائۀ طرح پیشنهادی دستنامه برای کتابخانه ها و آرشیوهای ایران
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دکتر ناهید بنی اقبال۱؛  دکتر فریبرز خسروی۲؛  سهیال فعال۳ 

۱. استادیار گروه کتابداری
 و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی،

 واحد تهران ش±ل. 
 nbaniegbal@yahoo.com

۲. استادیار کتابداری و اطالع رسانی 
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران. 

fa.khosravi@gmail.com

۳. کارشناس ارشد کتابداری و اطالع 
رسانی از دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

تهران ش±ل(نویسندۀ مسئول).  
soheilafaal@gmail.com

4. Anglo American Cataloging 
Rules, second edition (AACR2)

   
5. International Association of 

Sound and Audiovisual Archives  
(IASA)

6. Federation Internationale des 
Archives du Film  (FIAF)

بررسی تطبیقی استانداردهای توصیف منابع 
غیرکتابی (چاپی و غیرچاپی)

 و ارائۀ طرح پیشنهادی دستنامه برای 
کتابخانه ها و آرشیوهای ایران

مقدمه
كتابداران و آرشيوداران، سال هاست در زمينة توصيف منابع، فعاليت فكرى و عملى دارند و 
تجربيات فراوان و مناسبى جهت سازماندهى منابع اطالعاتى و حل مشكالت كتابخانه ها و 
مراكز اطالع رسانى اندوخته اند. از اينرو، قواعد و استانداردهاى مختلفى شكل گرفته است. 
استاندارد، در واقع، مجموعه اى از قوانين و مقررات است كه به كنترل فعاليت ها كمك مى كند. 
در توصيف منابع غيركتابى، استانداردها با ايجاد هماهنگى و يكپارچگى، تبادل و بازيابى 
اطالعات را تسريع و تسهيل مى كنند. در حوزة آرشيوها، استانداردهاى مشخصى تدوين 
شده است كه هريك براى دستة خاصى از منابع كاربردهاى گسترده اى دارند. از آنجاكه در 
بسيارى از كتابخانه ها و آرشيوها انواع منابع غيركتابى نگهدارى و سازماندهى مى شود براى 

توصيف آنها الزم است از انواع استانداردهاى مرتبط با آن منابع استفاده شود.

بیان مسئله
منابع غيركتابى ، به لحاظ تنوعى كه دارند، داراى قواعد و استانداردهاى بسط يافتة متعددى هستند. 
براى مثال، قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن ويراست 2(اِي.اِي.سي.آر.2 )4 استانداردى است كه 
در بسيارى از كتابخانه ها و آرشيوها براى توصيف انواع منابع، مورد استفاده قرار مى گيرد . قواعد 
انجمن بين المللي آرشيوهاي مواد شنيداري (ياسا)5 و قواعد فهرستنويسى انجمن بين المللى 
آرشيوهاى فيلم (فياف)6 نيز استانداردهاى ديگرى هستند كه براى توصيف بخشى از منابع 
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غيركتابى به كار مى روند. در عين حال، استاندارد جديدى به نام توصيف و دسترسى به منبع (آر. 
دى. اِى.)1 براي انواع منابع كتابخانه اى و ديجيتالى تهيه شده است. گاهى قواعد موجود در يك 
استاندارد نمى تواند جوابگوى نياز منابع فارسى باشد و تصميم گيرى هايى را در اين زمينه مى طلبد. 
در مواردى نيز الزم است براى شناخت قواعد توصيف يك اثر، به چند استاندارد مرتبط، مراجعه 
و قاعده اى مناسب انتخاب شود. در چنين مواردى، تغييرات و تصميم گيرى هايى كه برحسب نياز 
و در موقعيت هاى مختلف انجام مى شود باعث عدم يكدستى در فرايند توصيف و پيشينه هاى 
كتابشناختى مي گردد. بنابراين، لزوم استفاده از دستورالعملى مدون  به خوبى احساس مى شود؛ كه 
الزم است با بررسى استانداردهاى موجود و مقايسة آنها، تلفيقى از قواعد در نظرگرفته شود و 
براساس نياز منابع فارسى، مناسب سازى شده و در قالب دستنامه در اختيار كتابداران و آرشيوداران 
قرار گيرد. مسئلة اصلى اين پژوهش اين است كه تاكنون الگو و دستنامه اى مدون، به زبان فارسى 
،كه توصيف انواع منابع غيركتابى را براساس استانداردها و مطابق با ويژگى هاى خاص منابع 
فارسى دربرگيرد، تهيه نشده است. پژوهشگران درصددند با بررسى تطبيقى استانداردها و قواعد 
مربوط به توصيف هر گروه از  منابع غيركتابى، طرح دستنامه و الگويى مناسب را براى منابع 

فارسى پيشنهاد كنند، كه مورد استفادة كتابخانه ها و آرشيوها واقع شود.  

اهمیت و اهداف پژوهش 
تدوين دستنامة توصيف منابع غيركتابى مى تواند در سازمان ها، آرشيوها، و كتابخانه هايى كه 
اقدام به سازماندهى منابع غيركتابى مى كنند، مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به كاربردى بودن 
پژوهش، دستنامه اى كه براين اساس تدوين مي شود، عالوه بر ايجاد هماهنگى در سازماندهى 
منابع غيركتابى، احتماالًَ مى تواند به عنوان يكى از متون درسى رشتة كتابدارى و اطالع رسانى 

نيز مورد استفاده قرار گيرد.
از اهداف كلى اين پژوهش، ارائة طرح پيشنهادى دستنامة توصيف منابع غيركتابى فارسى، 
براساس مقايسة قواعد و استانداردهاى بين المللى است. اهداف ويژة پژوهش عبارت اند از: 
بررسى مطابقت قواعد توصيف مربوط به منابع الكترونيكى در سه استاندارد اِي.اِي.سي.آر.2 ، 
آر. دي. اِي. ، و ياسا ؛ منابع جغرافيايى در دو استاندارد اِي.اِي.سي. آر.2 و آر. دي. اِي.؛ منابع 
چاپى در دو استاندارد اِي.اِي.سي.آر.2 و آر. دي. اِي.؛ منابع سه بعدى در دو استاندارد اِي.
اِي.سي. آر.2  و آر. دي. اِي.؛  منابع شنيدارى در سه استاندارد اِي.اِي.سي. آر.2، آر. دي. اِي.، 
و ياسا ؛ منابع گرافيكى در دو استاندارد اِي.اِي.سي. آر.2 و آر. دي. اِي. ؛ ميكروفرم ها در دو 
استاندارد اِي.اِي.سي. آر.2 و آر.دي.اِي. ؛ و منابع ويدئويى و پروژكتورى در چهار استاندارد 

اِي.اِي.سي. آر.2، آر. دي. اِي.، ياسا، و فياف.
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تعاریف مفهومی و عملیاتی
منابع غیرکتابی: به موادى از منابع كتابخانه اى گفته مى شود كه در توصيفى كه براى كتاب و 

پيايند شده است نگنجد و همچنين استفاده از اكثر آنها نيازمند وسايل بخصوصى باشد(سلطانى، 
راستين، 1379). در اين پژوهش، منظور از منابع غيركتابى، منابع چاپى، و غيرچاپى در 8 گروه 
منابع الكترونيكى، جغرافيايى، چاپى، سه بعدى، شنيدارى، گرافيكى، ميكروفرم ها، و ويدئويى 

و پروژكتورى است.
توصیف: منظور از توصيف، تعيين اطالعات و عناصر كتابشناختى هر مدرك، بدون در 

نظرگرفتن سرشناسه، موضوع ، و شناسه هاى افزوده است. 
طرح پیشنهادی: منظور، قواعــدى است كه جهت تدوين دستنـامه و مجموعـه اى از 

دستورالعمل ها، انتخاب شده و براى توصيف منابع غيركتابى فارسى پيشنهاد مى شود.

جامعۀآماری
جامعة آمارى اين پژوهش را موارد زير تشكيل مى دهند:

استانداردها: ويرايش دوم قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن(اِي.اِي.سي.آر.2 ) (بازنگرى 

2002، روزآمد 2005)؛ استاندارد توصيــف و دسترســي به منبع (آر. دي. اِي.) (2010) 
:  قسمت 2 (ثبت ويژگى ها و شناسايى قالب و مورد) و قسمت 3 (توصيف محمل ها) از 
بخش اول؛ قواعد فهرستنويسى انجمن بين المللي آرشيوهاي مواد شنيداري (ياسا) (1999)؛  

و قواعد فهرستنويسى انجمن بين المللى آرشيوهاى فيلم (فياف) (1991).
منابع غیرکتابی: تعداد 53 نوع منبع غيركتابى موجود در كتابخانه ملى ايران در 8 گروه 

منابع الكترونيكى، جغرافيايى، چاپى، سه بعدى، شنيدارى، گرافيكى، ميكروفرم ها، و ويدئويى 
و پروژكتورى.

روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
جهت انجام اين پژوهش، از دو روش كتابخانه اى و پيمايش تطبيقى استفاده شده است. براى 
تجزيه و تحليل آمارى از آمار توصيفى،به منظور سنجش تطابق استانداردهاى مورد بررسى در 
نواحى گروه هاى مختلف منابع غيركتابى از آزمون فريدمن، و براى پاسخگويي به فرضيه ها 

نيز از آزمون t تك متغيرى استفاده شده است. 

ابزار گردآوری داده ها
در اين پژوهش، براى تعيين فراوانى قواعد در نواحى توصيف و بررسى مطابقت استانداردها 
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از سياهة وارسى استفاده شد كه به تعـداد گروه هاى منابع مورد مطالعه تنظيم شده است. در 
اين سياهة وارسى، تمامى قواعد و عناصر موجود در استانداردها،كه به منابع غيركتابى مورد 
مطالعه مربوط مى شوند، همراه با شمارة قانون، ذكر شده اند. تعداد كل قواعد در 8 گروه مورد 

مطالعه، 2412 قاعده است.

متغیرها 
متغیر مستقل: منابع غيركتابى. 

متغیر وابسته: قواعد و عناصر توصيف.

پیشینۀپژوهش
كاوه(1379)،در پژوهشى اقدام به طراحى نظام آرشيو صداى (راديو) سازمان صدا و سيماى 
جمهورى اسالمى ايران كرده و به معرفــى و تشريح استانداردهاى انجمن بين المللى مواد 
شنيدارى (ياسا) جهت سازماندهى اطالعــات آرشيـوى، پرداخته است. وي، با توجه به 
استانداردهاى انجمن بين المللـى مواد شنيـدارى و با تأكيد بر شناخت نياز كاربران آن آرشيو، 

نظامى آرشيوى طراحى كرده است.
كرد(1381)، وضعيت سازماندهى منابع شنيدارى موسيقى در آرشيوهاى موسيقى شهر 
تهران را بررسى كرده و الگويى پيشنهادى ارائه داده است. جامعة مورد بررسى اين پژوهش 
را تمامى آرشيوهاى شنيدارى موسيقى خصوصى و دولتى در شهر تهران (10 آرشيو) تشكيل 
مى دهند. نتايج پژوهش نشان مى دهد كه 30 درصد آرشيوها منابع خود را فهرستنويسى 
نكرده اند؛ 60 درصد آرشيوها بين 25 تا 75 درصد منابع خود را، براساس ويرايش دوم قواعد 
و90 درصد آرشيوها   فهرستنويسى انگلوامريكن با اعمال برخى تغييرات، فهرستنويسى كرده اند؛
نيز فاقد دستورالعمل يا خط مشى مدون سازماندهى منابع شنيدارى موسيقى هستند. در پايان، 

الگويى پيشنهادى در سه بخش فهرستنويسى، نمايه سازى، و رده بندى ارائه شده است.
عبداللهى(1383)، وضعيت فهرستنويسـى منابع الكترونيكى را در كتابخانه هاى مركزى 
دانشگاه هاى دولتـى و غيردولتـى موجود در شهر تهـران، براساس قواعـد انگلوامريكن، 
ارزيابى كرده است. نتايج نشان داد قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن، در سازماندهى منابع 
الكترونيــكى در هيچ يك از كتابخــانه هاى مركزى دانشــگاه هاى شهر تهران، به طور كامل، 
رعايت نشده است. از مشكالتى كه منجر به عدم رعايت استانداردها شده است، آگاه نبودن 
كتابداران از شيوه هاى استاندارد فهرستنويسى منابع الكترونيكى و عدم دستنامة متناسب با 

منابع الكترونيكى فارسى است.
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موتــويا1، فريبرن2، ويـس3، اولسـون4، و كارپـوك5 در پژوهش هاى خود به وضعيت 
توصيف منابع الكترونيكى، صوتى غيرموسيقيايى، ويدئويى، سه بعدى، و پايان نامه ها براساس 
قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن پرداخته اند. هـوارث6 و ويس نيز ارتباط ويرايش دوم قواعد 
فهرستنويسى انگلوامريكن و آر. دى. اِى. را مطرح مى كنند كه به علت طوالنى شدن مطلب تنها 

به نام آنها كفايت شد.

یافته های پژوهش و پاسخ به پرسش های اساسی
يافته هاى پژوهش در جـداول 1 و 2 تنظيـم شده  اند كه براســاس آنها به پرسش ها پاسـخ 

داده مى شود.

منابع غیرکتابی

AACR۲RDAIASAFIAF

 درصدفراوانی درصدفراوانی درصدفراوانی درصدفراوانی

--۲۵۷۸۰/۱۲۵۶۷۹/۸۲۳۹۷۴/۵الکرتونیکی

----۲۶۵۹۰/۴۲۴۹۸۵جغرافیایی

----۲۵۶۸۹/۲۲۴۳۸۴/۷چاپی

----۲۴۲۸۷/۷۲۳۳۸۴/۴سه بعدی

--۲۵۹۷۹/۵۲۶۲۸۰/۴۲۵۳۷۷/۶شنیداری

----۲۵۳۸۷/۸۲۴۷۸۵/۸گرافیکی

----۲۳۵۸۷۲۲۷۸۴/۱میکروفرم ها

ویدئویی
۲۵۷۷۳/۲۲۷۰۷۶/۹۲۵۴۷۲/۴۱۴۶۴۱/۶ و پروژکتوری
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1. Motoya
2. Freeborn

3. weihs 
4. Olson

5. Karpuk
6. Howarth

توزیع فراوانی قواعد توصیف منابع 

غیرکتابی به تفکیک استانداردهای 

مورد مطالعه

جدول ۱
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Éره کل گروه های
میانگیناستانداردها منابع غیرکتابی

 رتبه ها
Êحداک 
 درجهX ۲ قواعد

آزادی
سطح

معناداری 

الکرتونیکی

AACR۲۲/۰۳

۳۲۱۴/۳۲۲۰/۱۱۵ RDA۲/۰۲

IASA۱/۹۵

جغرافیایی
AACR۲۱/۵۳

۲۹۳۳/۵۶۱۰/۰۵۹
RDA۱/۴۷

چاپی
AACR۲۱/۵۲

۲۸۷۲/۲۵۱۰/۱۳۳
RDA۱/۴۸

سه بعدی
AACR۲۱/۵۲

۲۷۶۱/۰۵۱۰/۳۰۵
RDA۱/۴۸

شنیداری

AACR۲۲

۳۲۶۰/۹۳۲۰/۶۲۹ RDA۲/۰۲

IASA۱/۹۸

گرافیکی
AACR۲۱/۵۱

۲۸۸۰/۴۷۱۰/۴۹۱
RDA۱/۴۹

میکروفرم ها
AACR۲۱/۵۱

۲۷۰۰/۸۲۱۰/۳۶۵
RDA۱/۴۹

ویدئویی و پروژکتوری

AACR۲۲/۶۴

۳۵۱۱۴۰/۶۲۳۰/۰۰۰
RDA۲/۷۲

IASA۲/۶۳

FIAF۲/۰۱

پرسش اول: آیا سه استاندارد اِی.اِی.سی. آر.۲، آر.دی.اِی. ، و یاسا در قواعد توصیف مربوط به 

منابع الکرتونیکی با یکدیگر مطابقت دارند؟

نتايج بيانگر آن است كه از حداكثر 321 قاعدة مطرح شده براى توصيف منابع الكترونيكى در 
اِي.اِي.سي. آر.2، حدود 80/1 درصد قواعد به كاررفته است كه 1 قاعده، ازآر.دي.اِي.؛ و 18 
قاعده، از ياسا بيشتر است. با توجه به جدول 2، در نمرة كل منابع الكترونيكى، مقدار آزمون 
x) از مقدار مجذور كاى جدول (x2=5/99)، با درجة آزادى 2، 

r
فريدمن به دست آمده (4/32= 2

و احتمال خطاى كمتر از 0/05، كوچكتر است (P =0/115). با توجه به اين امر، در پاسخ به 
سؤال اول مى توان بيان كرد كه بين سه استاندارد مورد بررسى، از نظر ميزان قواعد به كاررفته 

در منابع الكترونيكى، مطابقت وجود دارد. 
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 نتایج آزمون فریدمن جهت مقایسۀ 
استانداردهای مورد مطالعه

 در هریک از منابع غیرکتابی 

جدول ۲
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پرسش دوم: آیا دو استاندارد اِی.اِی.سی. آر.۲ و آر.دی.اِی. در قواعد توصیف مربوط به منابع 

جغرافیایی با یکدیگر مطابقت دارند؟

يافته ها حاكى از آن است كه از ميان حداكثر 293 قاعدة موجود در منابع جغرافيايى ،در حدود 
90/4 درصد آن در اِي.اِي.سي. آر.2 به كاررفته است كه در مقايسه با آر.دي.اِي. ،كه حدود 
85 درصد اين قواعد در آن به كاررفته، 16 قاعده بيشتر است. در نمرة كل منابع جغرافيايى نيز 
x) از ميزان مجذور كاى جدول (x2 =3/84)، با 

r
نتايج آزمون فريدمن محاسبه شده (3/56= 2

درجة آزادى 1 در سطح خطاى كمتر از 0/05 ، كوچكتر است (P =0/059). با توجه به اين 
امر، در پاسخ به سؤال دوم مى توان بيان كرد كه دو استاندارد اِي.اِي.سي. آر.2 و آر.دي.اِي.  در 

گروه منابع جغرافيايى با يكديگر مطابقت  دارند.

پرسش سوم: آیا دو استاندارد اِی.اِی.سی. آر.۲ و آر.دی.اِی. در قواعد توصیف مربوط به منابع 

چاپی با یکدیگر مطابقت دارند؟

در مجموع، از حداكثر 287 قاعدة ذكر شده در منابع چاپى در اِي.اِي.سي. آر.2، حدود 89/2 
درصد به كاررفته، كه در مقايسه با آر.دي.اِي. كه حدود 84/7 درصد را نشان مى دهد، 13 
قاعده بيشتر است. در نمرة كل منابع چاپى نيز نتايج بيانگر آن است كه مقدار آزمون فريدمن 
x) از مقدار مجذور كاى جدول (x2=3/84)، با درجة آزادى 1 و احتمال 

r
محاسبه شده (2/25=2

خطاى كمتر از 0/05،كوچكتر است (P =0/133). پس مى توان در پاسخ به پرسش سوم گفت 
كه دو استاندارد اِي.اِي.سي. آر.2 و آر.دي.اِي. از نظر ميزان قواعد به كاررفته منابع چاپى با 

يكديگر مطابقت دارند. 
  

پرسش چهارم: آیا دو استاندارداِی.اِی.سی. آر.۲ و آر.دی.اِی. در قواعد توصیف مربوط به منابع 

سه بعدی با یکدیگر مطابقت دارند؟

به طوركلى، از حداكثر 276 قاعدة ذكر شده در منابع سه بعدى حدود 87/7 درصد در اِي.
اِي.سي.آر.2 به كاررفته است كه در مقايسه با آر.دي.اِي. ،كه حدود 84/4 درصد قواعد در آن 
به كاررفته، 9 قاعده بيشتر است. در نمرة كل منابع سه بعدى، نتايج داللت بر آن دارد كه مقدار 
x) از مقدار مجذور كاى جدول (x2 =3/84)، با درجة 

r
آزمون فريدمن در اين زمينه (1/05= 2

آزادى 1 و احتمال خطاى كمتر از 0/05 ،كوچكتر است (P =0/305). بنابراين، در پاسخ به 
پرسش چهارم چنين نتيجه گرفته مى شود كه دو استاندارد اِي.اِي.سي. آر.2 و آر.دي.اِي.، از 

لحاظ قواعد به كاررفته در منابع سه بعدى، برهم منطبق هستند.
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پرسش پنجم: آیا سه استاندارد اِی.اِی.سی. آر. ۲، آر.دی.اِی. و یاسا در قواعد توصیف مربوط 

به منابع شنیداری با یکدیگر مطابقت دارند؟

نتايج نشان مى دهد كه در مجموع، از حداكثر 326 قاعدة به كاررفته در توصيف منابع شنيدارى، 
حدود 80/4 درصد قواعد در آر.دي.اِي. به كاررفته است كه3 قاعده از اِي.اِي.سي. آر.2 ، و 9 
قاعده از ياسا بيشتر است. در نمرة كل منابع شنيدارى نيز نتايج جدول 2 گوياى اين مطلب 
x) از ميزان مجذور كاى بحرانى (x2=5/99)، با درجة 

r
است كه مقدار آزمون فريدمن (0/93= 2

آزادى 2 و احتمال خطاى كمتر از 0/05 ،به صورت بارزى، كوچكتر است (P=0/629). در 
نتيجه، در پاسخ به پرسش پنجم  مى توان بيان كرد كه بين سه استاندارد مورد مطالعه تفاوت 
معنادارى وجود نداشته و آنها از لحاظ ميزان قواعد به كاررفته در منابع شنيدارى يكسان بوده 

و كامًال منطبق بر يكديگر هستند.

پرسش ششم: آیا دو استاندارد اِی.اِی.سی. آر.۲ و آر.دی.اِی. در قواعد توصیف مربوط به منابع 

گرافیکی با یکدیگر مطابقت دارند؟

در مجموع، از حداكثر 288 قاعدة به كاررفته در نواحى توصيف منابع گرافيكى، حدود 87/8 
درصد قواعد در اِي.اِي.سي. آر.2 به كاررفته است،كه نسبت به استاندارد آر.دي.اِي.،كه در آن 
حدود 85/8 درصد قواعد به كاررفته، 6 قاعده بيشتر است. در نمرة كل منابع گرافيكى يافته ها 
x) به صورت بارزى از مقدار 

r
مؤيد آن هستند كه مقدار آزمون فريدمن به دست آمده (0/47=2

مجذور كاى بحرانى (x2=3/84)، با درجة آزادى و احتمال خطاى كمتر از 0/05،كوچكتر 
است (P =0/491). لذا در پاسخ به پرسش ششم مى توان گفت دو استاندارد اِي.اِي.سي. 
آر.2 و آر.دي.اِي. از لحـاظ قواعـد به كاررفتـه توصيف منـابع گرافيكـى كامًال با يكديگـر 

مطابقت دارند.

پرسش هفتم: آیا دو استاندارد اِی.اِی.سی. آر.۲ و آر.دی.اِی. در قواعـد توصیــف مربوط به 

میکروفرم ها با یکدیگر مطابقت دارند؟

از ميان 270 قاعدة ارائه شده، حدود 87 درصد اين قواعد در اِي.اِي.سي. آر.2  به كاررفته است 
كه نسبت به آر.دي.اِي. (84/1 درصد) 8 قاعده بيشتر است. در نمرة كل ميكروفرم ها، نتايج 
x) از مقدار مجذور كاى بحرانى 

r
نشان داد كه مقدار آزمون فريدمن به دست آمده (0/82=2

 .(P =0/365) با درجة آزادى 1 و احتمال خطاى كمتر از 0/05،كوچكتر است ،(x2=3/84)
بنابراين، در پاسخ به پرسش هفتم مى توان گفت در گروه ميكروفرم ها دو استاندارد اِي.اِي.

سي. آر.2 و آر.دي.اِي. با يكديگر مطابقت دارند.
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پرسش هشتم: آیا چهار استاندارد اِی.اِی.سی. آر. ۲، آر.دی.اِی.، یاسا و فیاف در قواعد توصیف 

مربوط به منابع ویدئویی و پروژکتوری با یکدیگر مطابقت دارند؟

دركل، از حداكثر 351 قاعدة مطرح شده در توصيف منابع ويدئويى و پروژكتورى، يافته ها 
دال بر آن است كه در آر.دي.اِي. حدود 76/9 درصد قواعد ديده شده است كه13 قاعده 
از اِي.اِي.سي. آر.2، 16قاعده از ياسا، و124 قاعده از فياف بيشتر است. در نمرة كل منابع 
ويدئويى نيز يافته ها حاكى از آن است كه مقدار آزمون فريدمن كسب شده در اين زمينه 
x) به صورت بارزى از مقدار مجذور كاى جدول (x2 =11/34)، با درجة آزادى 

r
2 =140/62)

3 و احتمال خطاى كمتر از 0/01 بزرگتر است. از اين رو، در پاسخ به پرسش هشتم چنين 
نتيجه گيرى مى شود كه چهار استاندارد مورد مطالعه منابع ويدئويى از لحاظ قواعد به كاررفته 

با يكديگر متفاوت بوده و با هم مطابقت ندارند.

آزمون فرضیه ها
با توجه به جدول 3، تأييد يا رد چهار فرضيه پژوهش بررسى مى شود:

فرضیۀ اول: میزان قواعد توصیف کل منابع غیرکتابی مورد بررسی، در استاندارد اِی.اِی.سی. آر.۲  

باالتر از حد متوسط است.

همانطور كه نتايج نشان مى دهد ميانگين به دست آمده در زمينه ميزان قواعد به كاررفته در اِي.
) است. درحاليكه، نتايج آزمون  اِي.سي.آر.2 (0/84=  ) بيشتر از ميانگين فرضى (0/5= 
t تك متغيرى نيز در اين زمينه، تفاوت معنادارى را در سطح خطاى كمتر از 0/01 نشان 
مى دهد (P <0/01 و t2411 =45/32). بنابراين، مى توان چنين بيان كرد كه قواعِد به كاررفته در 
اِي.اِي.سي. آر.2، به صورت معنادارى، بيش از حد متوسط است. به عبارت ديگر، در كل منابع 

میانگینمتغیر
انحراف
 معیار

تعداد
 میانگین
فرضی

 تفاضل
t میانگین

درجۀ
 آزادی

 احت±ل
خطا

AACR۲ ۰/۸۴۰/۳۷۲۴۱۲۰/۵۰/۳۴۴۵/۳۲۲۴۱۱۰/۰۰۰

RDA۰/۸۲۰/۳۸۲۴۱۲۰/۵۰/۳۲۴۱/۷۳۲۴۱۱۰/۰۰۰

IASA۰/۷۵۰/۴۴۹۹۸۰/۵۰/۲۵۱۷/۹۹۹۹۷۰/۰۰۰

FIAF۰/۴۲۰/۴۹۳۵۱۰/۵-۰/۰۸-۳/۲۳۵۰۰/۰۰۲
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نتایج آزمون t تک متغیری جهت بررسی

 میزان قواعد به کاررفته در استانداردها 

جدول ۳
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غيركتابى مورد بررسى، ميزان قواعد به كاررفته در اِي.اِي.سي. آر.2 باالتر از حد متوسط است 
و اين فرضيه تأييد مى شود.

فرضیۀ دوم: میزان قواعد توصیف کل منابع غیرکتابی مورد بررسی، در استاندارد آر.دی.اِی.  باالتر 

از حد انتظار است.

) از  همان گونه كه از يافته ها استنباط مى شود ميانگين به دست آمده در اين زمينه (0/82= 
 t ميانگين فرضى (0/5=  ) در حدود 0/32 واحد بزرگتر است. عالوه برآن، نتايج آزمون
تك متغيرى دالبر آن است كه بين ميانگين هاى مشاهده شده و فرضى، در سطح خطاى كمتر 
از 0/01، تفاوت معنادارى وجود دارد (P <0/01 و t2411=41/73). لذا مى توان چنين نتيجه 
گرفت كه استاندارد آر.دي.اِي. به صورت معنادارى، قواعد را بيشتر از حد متوسط به كار 
برده است. به عبارت ديگر، در كل منابع غيركتابى مورد بررسى، ميزان قواعد به كاررفته در 

استاندارد آر.دي.اِي. بيشتر از حد متوسط است و اين فرضيه تأييد مى شود.

فرضیۀ سوم: میزان قواعد توصیف منابع الکرتونیکی، شنیداری ،و ویدئویی و پروژکتوری مورد 

بررسی در استاندارد یاسا باالتر از حد متوسط است.

) در  از نتايج حاصل اينگونه استنتاج مى شود كه ميانگين كسب شده در اين مورد (0/75= 
) است. همچنين ، نتايج آزمون t تك  حدود 0/25 واحد بيشتر از ميانگين فرضى (0/5= 
متغيرى در اين زمينه نشان داد كه بين ميانگين هاى مشاهده شده و فرضى تفاوت معنادارى در 
سطح خطاى كمتر از 0/01 وجود دارد (P <0/01 و t997=17/99). باتوجه به اين امر، مى توان 
اظهار نمود كه در منابع الكترونيكى، شنيدارى، و ويدئويى و پروژكتورى ميزان قواعد به كاررفته 

در استاندارد ياسا به صورت معنادارى باالتر از حد متوسط است و اين فرضيه تأييد مى شود.

فرضیۀ چهارم: میزان قواعد توصیف منابع ویدئویی و پروژکتوری مورد بررسی در استاندارد فیاف 

باالتر از حد متوسط است.

نتايـج حاكى از آن است كه ميانگين حاصل از ميزان قواعـد به كاررفته در استاندارد فياف  
) است. اين درحالى  ) در حدود 0/08 واحد پايين تر از ميانگين فرضى (0/5=   =0/42)
است كه نتايج آزمون t تك متغيرى نيز در اين زمينه نشان داد كه بين ميانگين هاى مشاهده شده 
 .(t350= -3/2 و P<0/01) و فرضى تفاوت معنادارى در سطح خطاى كمتر از 0/01 وجود دارد
از اين رو، چنين نتيجه مى شود كه ميزان قواعد به كاررفته در فياف به صورت معنادارى، پايين تر از 

حد متوسط است و اين فرضيه رد مى شود.
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بحث و نتیجه گیری کلی
به طوركلى، وجود انطباق و همپوشانى استانداردها نشان دهندة اين مطلب است كه استانداردها 
براى توصيف منابع، قواعد مشابهى را ارائه مى دهند و از لحاظ پرداختن به جزئيات توصيف 
و قواعد مربوط به آن روند يكسانى را برگزيده اند. از اين رو، جهت ارائة دستورالعمل و تدوين 
دستنامة توصيف منابع غيركتابى فارسى، مراجعه به استانداردهاى منطبق بر هم، مى تواند تأييدى 
بر انتخاب قواعد موردنياز باشد و، در نهايت، راهكار روشنى در استفاده از آنها فراهم سازد.    

براساس يافته هاى پژوهش و نتايج فرضيه ها، دو استاندارد اِي.اِي.سي. آر.2 و آر.دي.اِي.، 
قواعد الزم  جهت توصيف تمامى منابع غيركتابى مورد بررسى را دارا هستند و مى توانند براى 
تدوين دستنامه مورد استفاده قرار گيرند. ياسا نيز در سه گروه منابع الكترونيكى، شنيدارى، و 
ويدئويى و پروژكتورى توانسته است قواعد قابل قبولى ارائه دهد و مى توان آن را  در كنار 
اِي.اِي.سي. آر.2  و آر.دي.اِي.، در تعيين قواعد مناسب در حوزة شنيدارى مورد استفاده قرار 
داد. ولى فياف، در مقايسه با ساير استانداردهاى مورد بررسى، نمى تواند بسيارى از جنبه هاى 
توصيف منابع ويدئويى و پروژكتورى را ارائه دهد. با وجود اين، براى توصيف در برخى 

نواحى توصيف منابع ويدئويى و پروژكتورى، استاندارد نسبتاً مناسبى است. 
بررسى مطالعات پيشين نشان مى دهد كه اين پژوهش ها قواعد توصيف گروهى از منابع 
را  براساس يك نوع استاندارد مورد بررسى قرار داده اند، يا ميزان استفاده و مطابقت روش هاى 
فهرستنويسى آرشيو يا كتابخانه اى را  براساس قواعد و استانداردى خاص اندازه گيرى كرده اند. 
اين استاندارد در اغلب موارد قواعد انگلوامريكن بوده و كمتر به استانداردهاى ديگر- كه در 
اين پژوهش مدنظر هستند- پرداخته شده است. درخصوص تهية دستنامة توصيف منابع 
غيركتابى فارسى نيز الگوهاى پيشنهادى براى منابع شنيدارى يافت شد. به طوركلى، بررسى 
مطالعات پيشين نشان مى دهد تاكنون پژوهشى در مورد توصيف گروه هاى مختلف منابع 
غيركتابى انجام نشده است و مقايسه اى بين استانداردهاى توصيف منابع غيركتابى نيز صورت 

نگرفته است.

پیشنهاد طرح دستنامه
ماهيت و نحوة توليد و انتشار منابع غيركتابى فارسى به گونه اى است كه گاهى مراجعة مستقيم 
به قواعد و استانداردها نمى تواند راهكارى عملى ارائه دهد. به عنوان مثال، در كتابخانة ملى 
ايران، كه تعداد متنوعى از منابع غيركتابى توصيف مى شوند، براساس نياز مراجعان، سياست 
سازماندهى كتابخانه، و ويژگى هاى خاص منابع فارسى، جرح و تعديل هايى در قواعد و 
استانداردهاى مورد استفاده صورت مى گيرد كه ناهماهنگى هايى را ايجاد مى كند. در اين 
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پژوهش سعى شده است با بررسى استانداردهاى توصيف منابع غيركتابى و مقايسة آنها، 
تلفيقى از قواعد، در نظرگرفته شود و براساس نياز منابع فارسى، مناسب سازى شده و در قالب 

دستنامه در اختيار كتابداران و آرشيوداران قرار گيرد. 

 پیشنهادها 
1. دستورالعمل ها و دستنامه هايى كه براساس اين پژوهش تهيه مى شوند به صورت پيوسته 
در وبگاه كتابخانة ملى ايران قابل دسترسى باشد و امكان روزآمدسازي و ويرايش آنها توسط 

تدوين كنندگان وجود داشته باشد.
2. سؤاالت متداول توصيف منابع غيركتابى، طراحى شده و در وبگاه كتابخانة ملى ايران 

قابل دسترسى باشد.
3. كميتهاى تخصصى، متشكل از نمايندگان گروه هاى سازماندهى آرشيوها و كتابخانه هاى 
ايران كه ميزان قابل توجهى از منابع غيركتابى را سازماندهى مى كنند، مسائل و مشكالت را 

به صورت دوره اى بررسى كرده و راهكارهاى پيشنهادى را در اين زمينه ارائه دهند.  
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