
 
 

در کتابداران  ییو حافظه معنا یدادیعملکرد حافظه رو سهیو مقا یبررس

 شهر تهران یتخصص یها کتابخانه یبخش خدمات عموم
 

  3حسن اسدزاده، 2 علی جاللی دیزجی، 1علیرضا عبودیت

 22/2/2392:رشیپذ خیتار     9/3/2392: افتیدر خیتار

 چکیده
های پردازش اطالعات  نظام عنوان بههای رویدادی و معنایی  هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه عملکرد حافظه هدف:

چنین بررسی تفاوت بین این دو  هم است. های تخصصی شهر تهران  در کتابداران شاغل در بخش خدمات عمومی کتابخانه
های شهر تهران بر مبنای نمرات اکتسابی در این دو حافظه نیز  بندی کتابخانه حافظه در نمونه مورد مطالعه و تدوین فهرست رتبه

 مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت.

-آزمون یادآوری کلمات پربسامد ها از دو پژوهش حاضر  پس رویدادی و از نوع کاربردی است. برای گردآوری دادهروش: 
طبقاتی و آزمون سیالی واژگان  یها مقولهغیر مشهور برای حافظه رویدادی و از دو آزمون -و تصاویر افراد مشهور بسامد کم

کتابخانه تخصصی شهر تهران بودند که با استفاده از روش  252برای حافظه معنایی استفاده شده است. جامعه مورد بررسی 
 329از تعداد  ای تصادفی طبقه یریگ نمونهانتخاب شدند. سپس با استفاده از روش  ها آنکتابخانه از بین  32هدفمند  یریگ نمونه

ها و پاسخ به  نفری برای اجرای آزمایش انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه 04های منتخب، یک نمونه  کتابدار شاغل در کتابخانه

 استفاده شد. Tهای  زمونهای پژوهش از آمار توصیفی و آ پرسش

های پژوهش نشان داد که بین عملکرد حافظه رویدادی و حافظه معنایی با عامل جنسیت کتابداران مورد مطالعه  : یافتهها یافته
تفاوت  ها یآزمودنبین عملکرد حافظه رویدادی و حافظه معنایی با میزان سابقه کار  نیچن همداری وجود ندارد.  تفاوت معنی

دار  داری دیده نشد. اما نتایج پژوهش مشخص کرد که بین عملکرد حافظه رویدادی و حافظه معنایی کتابداران تفاوت معنی معنی
 وجود دارد.
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 شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی استادیار گروه علم اطالعات و دانش. 2
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و  یدادیعملکرد حافظه رو سهیو مقا یبررس (.2393) علیرضا؛ جاللی دیزجی، علی؛ اسدزاده، حسن، عبودیت

کتابداری نامه پژوهش .شهر تهران یتخصصی ها کتابخانه یدر کتابداران بخش خدمات عموم ییحافظه معنا
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 مقدمه

های تمدنی  نقش حافظه در دستاورد رو نیازات بشریت حافظه است. یکی از عوامل مهم در پیشرف

(. با Kormi-nouri, 1999است ) انکار رقابلیغاز روزهای آغازین زندگی انسان بر روی کره زمین تاکنون 

های انسان  شناختی که نقش مهمی در فعالیت یها کنشیکی از  عنوان بهگسترش علم روانشناسی، حافظه 

( حافظه را با یک نگاه روانشناسانه 2422)1دارد شناخته شد. مدخل حافظه در دایره المعارف بریتانیکا

کند. در ادامه این تعریف  رمزگردانی، نگهداری، و یادآوری تجربیات گذشته در ذهن انسان تعریف می

 2بر آن است. علوم اعصاب مؤثرک، توجه، و یادگیری و هم آمده است که حافظه هم منتج از ادرا

دیگر از دانش بشری است که حافظه را مورد بررسی قرار داده است. دانشمندان این علم عوامل  یا شاخه

در امر یادگیری و حافظه  مؤثررا در کنار نورون ها  5و تاالموس 4، هیپوکامپس3دیگری مثل مخچه

که  کند یمحافظه برای انجام دادن کارها را فراهم  یساز رهیذخیک فضای . برای مثال مخچه دانند یم

. این ناحیه حتی شود یمهایی از قبیل امضا کردن، رانندگی کردن، تایپ کردن و ...  شامل فعالیت

. اما آن ناحیه کند یمخودکار یا مطالب آموخته شده از قبیل الفبا یا جداول ضرب را نیز ذخیره  یها حافظه

,Butlerغز که اهمیت حیاتی برای حافظه دارد هیپوکامپس است )از م
 
2008 .) 

حافظه دارای انواع مختلفی است که هر کدام کارکردهای خاص خود را دارند. بیشتر 

بسیار متنوع  ها یبند میتقس. این رندیگ یمرایج از حافظه در حیطه علم روانشناسی قرار  یها یبند میتقس

همه این تقسیمات بر پایه دو دیدگاه  یطورکل بهرسیده است. اما  نیز مورد 25به  ها آنهستند که تعداد 

. بر اساس دیدگاه سطوح پردازش، 7و دیدگاه ساختاری 6از دیدگاه سطوح پردازش اند عبارتهستند که 

شوند که این باعث  در حافظه ثبت می 9و دیگری عمقی 8اطالعات با دو نوع رمزگردانی یکی سطحی

نیز در تعریف  تر شیپکه  طور همان. اما دیدگاه ساختاری شود یمدو نوع متفاوت از حافظه  یریگ شکل

  یدگیچیپو بر این باور است که  داند یممتعدد  یها نظامای از  حافظه ذکر شد حافظه را مجموعه

 یبند دسته ،یبند میتقسمتفاوت است. بعد از این  یها نظامهای شناختی انسان حاکی از وجود این  فعالیت

حافظه به سه  یبند دستهاز آن است. در این  یبند میتقس نیتر عاممعروفی از حافظه ارائه گشت که هنوز 

                                                 
1. Encyclopedia Britannica 

2. Neuroscience 
3. Cerebellum  
4. Hippocampus  
5. Thalamus  
6. Levels of processing viewpoint   
7. Structural viewpoint  
8. Shallow encoding   
9. Deep encoding
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سلسله مراتبی اطالعات از یک حافظه به  طور بهکه  شود یمتقسیم  بلندمدت، و مدت کوتاهنظام حسی، 

 1عوامل مهم هستند. اما تولوینگ. در این نظریه توجه، تمرین، و تکرار از کند یمحافظه دیگر عبور 

وی منافاتی  ایجاد و دیدگاه  داند یمبرداشت ساختاری از حافظه را مکمل برداشت پردازشی از آن 

 6، و رویدادی5، معنایی4مدت کوتاه، 3ادراکی یساز آماده، 2یا هیرو. او حافظه را به پنج نوع کند ینم

 (.Kormi-nouri, 1999)کند یمتقسیم 

های پردازش  نظام عنوان بههای معنایی و رویدادی را  تشریح نظریه خودش حافظهدر  تولوینگ

کند که مربوط به وقایع و  .حافظه رویدادی اطالعاتی را دریافت و ذخیره میکند یماطالعات معرفی 

. برای مثال اتفاقاتی که در یک مصاحبه مرجع برای شوند یمرویدادهای مختلف در زندگی یک شخص 

. باید توجه داشت که این شود یمکتابدار مرجع افتاده است در حافظه رویدادی ثبت و از آنجا یادآوری 

 و مکان مشخص رخ داده است.  زمان کیمصاحبه مرجع در 

حافظه معنایی مانند یک بنابراین دو عامل زمان و مکان در حافظه رویدادی بسیار مهم هستند. اما 

زبانی، معانی و  یها نشانهنامه ذهنی است که دانشی را که یک شخص درباره لغات و سایر  اصطالح

قواعد، دستورات، و  ها آندرباره  نیچن همنماید و  یسازماندهی م دارد ها آنروابط بین  و ها آن یها شهیر

د. به عبارت دیگر حافظه معنایی آن بر روابط به کار میمفاهیم، و ها،  هایی برای تنظیم این نشانه الگوریتم

اطالعات عمومی و دانش ضمنی در اختیار دارد. برای مثال اینکه یک فرد  عنوان بهچیزی است که یک فرد 

گیرد و از آنجا یادآوری  تهران است در حوزه حافظه معنایی وی قرار می شهر،  رانیاپایتخت  داند یم

آوری حافظه معنایی تأثیری ندارند ت که عوامل زمان و مکان رویداد در یاد. شایان ذکر اسشود یم

(Tulving, 1972). 

   

 بیان مسئله

کتابداران مرجع کاربران را در "، 7انجمن خدمات ارجاعی و کاربران یرهنمودهابراساس 

 ای اشاره. در این تعریف "دهند یمدانش مضبوط یاری، مشاوره و آموزش  یها شکلدسترسی به تمام 

از راهبردهای متناسب برای انجام این  یا مجموعهضمنی وجود دارد که کتابداران مرجع قاعدتاً دارای 

                                                 
1.Tulving  

2. Procedural memory  
3. Perceptual memory  
4. Short-term memory  
5. Semantic memory  
6. Episodic memory 
7. Reference & User Services Association 

 



  2393زمستانو  پاییز ،2، شماره 0سال                    دانشگاه فردوسی مشهد        ، کتابداری و اطالع رسانینامه  پژوهش   99

 ها آنجمله یکی از این راهبردها تقویت حافظه است که قدرت اجرای این وظایف را به  وظایف هستند. از

,Butler) دهد یم
 
از حافظه  یمند بهره(. در محیط رقابتی فعلی که برای خدمت مرجع وجود دارد 2008

گشته است.  تر مهماز هر زمان دیگری  کند یمنیرومند برای کتابداری که در بخش خدمات عمومی فعالیت 

زیرا  ؛شاید بیشتر از هر توانایی ذهنی دیگری حافظه برای اجرای کار مرجع ضرورت حیاتی داشته باشد

 (. Quinn, 2007) گردد یماز روز گذشته  تر سختآوری محتوا و مکان منابع اطالعاتی مختلف هر روز یاد

در پژوهشی که برای ارزیابی خدمات مرجع انجام داده است از زبان یکی از  برایان کووین

داشته باشد که این  یزیانگ شگفتپژوهش آورده است که کتابدار مرجع نمونه باید ذهن  یها یآزمودن

هر ذره از اطالعات در یک موضوع خاص در کجا واقع شده است. کتابدار مرجع نمونه  داند یمذهن 

و ماده اطالعاتی است که این مورد ماورای ابزارهای  پژوهشیگزارش  ها ونیلیماز  1دارای حافظه تصویری

مورد عالقه  کند یماطالعاتی که تصور  یا دوره صورت بهآل  مرجع سنتی است و این کتابدار نمونه و ایده

  (.Quinn, 1994)کند یمارسال  ها آنکاربرانش است را برای 

های رفتاری  کردن ویژگیبرجسته در  پژوهشی که با هدف بررسی متون خدمات مرجع در جهت

حافظه یکی از  که در یک بازه زمانی، دهد یمنشان  اجرا شده که توسط حرفه در تاریخ آن مهم تلقی شده

از  یتر نییپااما گذشت زمان آن را به جایگاه  شده یمبرای شغل کتابداری انگاشته  ها صهیخص نیتر مهم

دلیل این نزول رتبه خود نیازمند مطالعات که  مثل متانت، سرعت و تخیل سوق داده است ییها یژگیو

از مطالب مذکور چنین  (.Richardson, 1995فظه و ارتباط آن با کتابداری است )بیشتری در باب حا

که به این  یتوجه کمنکارناپذیر است و به دلیل که نقش حافظه در ارائه خدمات مرجع ا شود یماستنباط 

 . هاست پژوهش گونه نیادچار کمبود در  یرسان اطالعحوزه شده است ادبیات رشته کتابداری و 

 یها حافظهبه بررسی وضعیت  سو کیش گرفت تا از پژوهشگر تصمیم به انجام این پژوه رو نیازا

تخصصی شهر تهران بپردازد و  یها کتابخانهمعنایی و رویدادی کتابداران شاغل در بخش خدمات عمومی 

هدف بنابراین  از سوی دیگر معیاری برای ارزیابی خدمات مرجع بر پایه حافظه کتابداران به دست دهد.

رویدادی و معنایی در کتابداران بخش خدمات  یها حافظهعملکرد اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه 

تعیین شد و بررسی وجود تفاوت بین عملکرد این دو تخصصی شهر تهران  یها کتابخانهعمومی شاغل در 

های شهر تهران بر مبنای نمرات اکتسابی  کتابخانهبندی  تدوین فهرست رتبه ونمونه مورد مطالعه حافظه در 

 حافظه نیز اهداف فرعی را تشکیل دادند.در این دو 

                                                 
1. Photographic Memory 
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 پیشینه پژوهش

 ش ـین افزایـچن و هم گرفته کلـشها  خدمات عمومی در کتابخانه برای که  فعالی در محیط رقابتی

ها برای کتابداران بخش  ای از شایستگی دارا بودن مجموعهو  دسترس قابلحجم روزافزون اطالعات 

مندی از حافظه نیرومند است. توجه به حافظه  بهره ،ها ین شایستگیخدمات عمومی ضروری است. یکی از ا

تواند باعث گزینش کتابداران بهتر و در نتیجه  در حرفه کتابداری و مخصوصاً در حوزه خدمات عمومی می

های اندکی در  رغم اهمیت حیاتی حافظه در این حرفه پژوهش ارائه خدمات عمومی بهتری شود. اما علی

رویدادی و معنایی را در دانش آموزان دختر حافظ  یها حافظه یک مقالهدر انجام گرفته است. رابطه با آن 

 حافظ نفر 94 آزمایشی نیمه طرحی چهارچوب در مطالعه این در .شده استو غیر حافظ قرآن بررسی 

 داده شرکت پژوهش در نفر 24 گروه هر از که شده انتخاب قرآن حافظ غیر نفر 94 و مبتدی نفر 94 قرآن،

 یادآوری و آزاد یادآوری عملی، و کالمی رمزگردانی تکالیف از رویدادی حافظه آزمایش جهت. اند شده

 حروف شامل واژگان سیالی آزمون از معنایی حافظه بررسی در نیچن هم. است شده استفاده سرنخی

بر اساس نتایج این پژوهش، حافظان قرآن نه تنها در  .است شده استفاده 2معنایی یها مقوله و 1الفبایی

این  یها افتهی نیچن همحافظه معنایی بلکه در حافظه رویدادی نیز از دو گروه کنترل عملکرد بهتری داشتند. 

مقاله نشان داد که با افزایش پایه تحصیلی، عملکرد حافظان قرآن در انواع تکالیف حافظه رویدادی و 

بررسی و مقایسه انواع حافظه رویدادی و ". (Nosrati & Kormi-nouri, 2002)ابدی یممعنایی افزایش 

 سالمندان و جوانان از نفر 04 آن مطالعه مورد نمونهکه عنوان پژوهشی است  "معنایی در سالمندان و جوانان

 برای. است رویدادی پس نوع از پژوهش طرح و اند شده  انتخاب تصادفی صورت به که بودند تهران شهر

 غیر و مشهور تصاویر و بسامد کم و پربسامد کلمات منبع و مقوله یادآوری یها آزمون از رویدادی حافظه

نتایج حاصل از تحلیل  . است کاررفته بهسیالی واژگان مون آز ،تفاده شده و برای حافظه معناییاس مشهور

جوانان نسبت به سالمندان حافظه رویدادی و  یطورکل بهواریانس و آزمون تعقیبی توکی نشان داده که 

 . (Kormi-nouri & Aarab Sheibani, 2008) معنایی بهتری دارند

رویدادی و معنایی در دانش آموزان شنوا و ناشنوا را مورد مقایسه  یها حافظهدیگر  یا مطالعهدر 

 ناشنوای و شنوا آموز دانش نفر 22 آزمایشی رویدادی پس طرحی چارچوب در مطالعه این در .اند دادهقرار 

های این پژوهش نشان داد  یافته بودند. شده انتخاب تصادفی طور به دبیرستان دوم و اول پایه پسر و دختر

معنایی  یها مقوله، و نشانه اسمیادآوری آزاد، یادآوری با کمک  یها آزمونافراد شنوا و ناشنوا در 

                                                 
1. Alphabet words 

2. Semantic categories 
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تفاوت دو گروه  ییالفباعملکرد مشابه داشتند اما در آزمون یادآوری با کمک نشانه فعل و آزمون حروف 

. در یکی دیگر از مطالعات نقش خودکارآمدی حافظه بر (Mousavi & Kormi-nouri, 2009معنادار بود)

 و طبقاتی یها لهمقو آزمون دو از پژوهش این در عملکرد حافظه رویدادی و معنایی بررسی گشته است.

 و مشهور تصاویر و بسامد کم و پربسامد کلمات یادآوری آزمون دو از و معنایی حافظه برای واژگان سیالی

که بین سطح  دادنتایج تحلیل واریانس نشان  .است شده استفاده رویدادی حافظه برای مشهور غیر

خودکارآمدی حافظه و عملکرد بهتر حافظه رویدادی همبستگی مستقیم وجود دارد. اما بین سطح 

 & Nikdel, Kormi-nouri)خودکارآمدی حافظه و حافظه معنایی تفاوت معناداری مشاهده نشده است

Arabzadeh, 2009) وردهایی برای عوامل سازمانی در حافظه انسانی: دستا"تحت عنوان  یا مقاله. در

مربوط به ساختار و کارکرد حافظه را در جهت  یشناخت روانتعدادی از مطالعات  "یا کتابخانه یها سازمان

رسی قرار گرفته مورد بر یا کتابخانهسازماندهی و دسترسی  یها نظامدر گستره  ها آن یها افتهیاستفاده از 

دسترسی از همین الگو استفاده  یها نظامبرای طراحی  یا کتابخانه یها نظامکه  دهد یم. وی پیشنهاد است

  .(Najarian, 1981)کنند تا کاربران با سهولت بیشتری بتوانند اطالعات را در حافظه خود ثبت کنند

 معنایی، حافظه نظام سه از مرجع کتابداران چگونه که پردازد یم موضوع این به دیگری مطالعه

 مرجع یها مصاحبه شده ضبط نوارهای از اثر این در نویسنده .کنند یماستفاده  2یا واره طرح و رویدادی،

 که کند یم بیان نیل. است کرده استفاده حافظه نظام سه این از مرجع کتابداران استفاده تشریح برای

 برای ،کنند یم یبند طبقه مختلف یها گروه در ذهنشان در را مرجع سؤاالت که یهنگام مرجع کتابداران

 . کنند یم استفاده معنایی حافظه از سؤاالت این به پاسخ

 قبل ساعاتی که آورند یم یاد به ها آن و شود یم پرسیده ها آن از مرجعی سؤال که هنگامی نیچن هم

 که انتظاراتی تیدرنها. برند یم بهره رویدادی حافظه از ها آن است، پرسیده را سؤال همین دیگری کاربر

 یا واره طرح حافظه قالب در ،باشد شده تنظیم خاصی صورت به باید که دارند خاص منبع یک از ها آن

کتابداری را مورد تأکید قرارگرفته در مقاله دیگری اهمیت حافظه در حرفه . (Neill, 1984) ردیگ یم جای

ا به کارگیری حافظه را در خودشان پرورش دهند ت یها مهارتکه کتابداران باید  است و پیشنهاد شده

تحت  یا مقاله. در (Fraser, 1985) به یاد بیاورند یچاپ ریغبتوانند اطالعات را از هر دو گروه منابع چاپی و 

نقش حافظه و تأثیر آن در کتابدار  "چندگانه در تقویت حافظه در خدمات مرجع یک رویکرد"عنوان 

 است.  مختلفی بررسی شده یها جنبهاز  مرجع را

                                                 
1. Schematic 
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 را باو کتابدار  دهد یممورد مطالعه قرار بط اجتماعی کتابدار مرجع بستر روانویسنده حافظه را در 

 و سپس دارد یمحافظه وی را بیان  العمل عکسو  دهد یمیک روش توصیفی در سناریوهای مختلفی قرار 

. اما یکی از جدیدترین (Quinn, 2007) کند یمرا برای تقویت حافظه کتابدار مرجع ارائه  ییها روش

. کند یممقاالتی که در این موضوع نگاشته شده، ارتباط بین کارکردهای حافظه و کتابدار مرجع را بررسی 

این مقاله به اینکه حافظه یکی از اجزای ذاتی در حرفه کتابداری است تأکید شده و  یریگ جهینتدر بخش 

  .(Butler, 2008) غفلت از این موضوع بیان شده است نیچن هم

 با رابطه در ایران داخل در که مطالعاتی بیشتر که دهد یم نشان پژوهش یها نهیشیپ در سیری

 جای اعصاب علوم حدودی تا و روانشناسی علوم حوزه در است گرفته انجام معنایی و رویدادی یها حافظه

 ,Nosrati & Kormi-nouri, 2002; Mousavi, 2009; Nikdel , Kormi-nouri & Arabzadeh) ردیگ یم

اند تا با  عملکرد دو نوع حافظه رویدادی و معنایی با همدیگر مقایسه شده ها پژوهشدر اکثر این . ( 2009

ها با  از این پژوهش کدام چیهها مشخص شود.  توجه به تعریف متمایز این دو نوع حافظه وضعیت آزمودنی

های  اند به همین دلیل فقدان پژوهش ها بوده نظریهیید أتاهداف کاربردی انجام نشده و صرفاً در پی 

 تر در زمینه حافظه در ایران قابل مشاهده است.  کاربردی

های علمی که با اطالعات  بیانگر این است که در داخل ایران در رشته ها نهیشیپبررسی  نیچن هم

 که یدرحالکه شایسته است به جایگاه حافظه پرداخته نشده است  طور آندارند  سروکاریک ماده  عنوان به

های اطالعاتی از جمله علم اطالعات و دانش شناسی جسارت بیشتری  در خارج از ایران پژوهشگران رشته

های  ، انجام پژوهشرو نیازااند.  تبدیل کرده مقاالتشانبه خرج داده و حافظه را به یکی از موضوعات 

های  ها با موضوع بررسی نقش و کارکردهای حافظه ویان و پژوهشگران این رشتهجدی توسط دانشج

 رسد. های دخیل در پردازش اطالعات ضروری به نظر می حافظه عنوان بهرویدادی و معنایی 

 یها پژوهشتوان نتیجه گرفت آن است که در اغلب  نکات دیگری که از مرور پیشینه پژوهش می

 یها پژوهشدهد که  اند. این موضوع نشان می نفر بوده 244آماری کمتر از انجام گرفته اعضای نمونه 

البته در گروهی دیگر نیز از روش پس رویدادی  اند شدهشناسی تجربی انجام  مربوط به حافظه بیشتر با روش

 برای آزمون حافظه استفاده شده است هاز ابزارهای پژوهشگر ساخت ها پژوهشاستفاده شده است. در بیشتر 

این است که سن مطالعات در زمینه حافظه رویدادی و معنایی پایین است و  دهنده نشانکه این امر خود 

گفته  . با توجه به مطالب پیشخورد یماطالعاتی به چشم  یها رشتهدر  مخصوصاًهنوز جای کار بسیاری 

 .اند پرداختهداران در ایران پژوهشگران برای اولین بار به بررسی و مقایسه این دو حافظه در گروهی از کتاب
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 های پژوهش پرسش

یدادی و معنایی در کتابداران بخش رو یها حافظهعملکرد پرسش اصلی این پژوهش چگونگی 

پرسش اساسی  چهارتخصصی شهر تهران بود. بر همین اساس  یها کتابخانهخدمات عمومی شاغل در 

 از:  اند عبارتمطرح شد که 

تخصصی شهر  یها کتابخانهعملکرد حافظه رویدادی کتابداران شاغل در بخش خدمات عمومی  -2    

 تهران چگونه است؟

تخصصی شهر  یها کتابخانهات عمومی عملکرد حافظه معنایی در کتابداران شاغل در بخش خدم -2     

 تهران چگونه است؟

 یها کتابخانهشاغل در بخش خدمات عمومی آیا بین عملکرد حافظه رویدادی و معنایی کتابداران  -3     

 تخصصی شهر تهران تفاوت معناداری وجود دارد؟

 ییو معنابر مبنای حافظه رویدادی  یبند رتبهتخصصی شهر تهران به لحاظ  یها کتابخانهوضیعت  -0     

 کتابداران شاغل در بخش خدمات عمومی چگونه است؟

 

 پژوهش یها هیفرض

 یها کتابخانهبین عملکرد حافظه رویدادی کتابداران زن و مرد شاغل در بخش خدمات عمومی   -2     

 تخصصی شهر تهران تفاوت معناداری وجود ندارد.

 یها کتابخانهبین عملکرد حافظه معنایی کتابداران زن و مرد شاغل در بخش خدمات عمومی   -2     

 تخصصی شهر تهران تفاوت معناداری وجود ندارد.

تخصصی  یها کتابخانهبین عملکرد حافظه رویدادی کتابداران شاغل در بخش خدمات عمومی   -3     

 وجود دارد. یمعنادارشهر تهران با سابقه کاری متفاوت، تفاوت 

تخصصی شهر  یها کتابخانهبین عملکرد حافظه معنایی کتابداران شاغل در بخش خدمات عمومی   -0     

 وجود دارد. یمعنادارتهران با سابقه کاری متفاوت، تفاوت 

 

 روش پژوهش

رویدادی انجام گرفته است. جامعه آماری از کارکنان  پس این پژوهش کاربردی است و به روش 

تخصصی واقع در این شهر تشکیل شد و فهرست اعضای جامعه آماری  یها کتابخانهبخش خدمات عمومی 

 گردید. یآور جمعایران  سازمان اسناد و کتابخانه ملی تیسا وباز طریق سامانه جستجوی کتابخانه در 
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به در شهر تهران شناسایی شد.  یرسان اطالعکتابخانه، پژوهشگاه و مرکز  252بر این اساس تعداد  

به دالیلی چون نیروی انسانی محدود، عدم  تخصصی واقع در شهر تهران یها ابخانهکتهمه  دلیل اینکه

استقالل نسبی در مدیریت خدمات کتابداری، پرداختن به مرمت و بازسازی، عدم دسترسی به اطالعات 

ها و خارج بودن  کتابخانه از طریق سامانه جستجوی مذکور، عدم فعالیت کتابخانه در هنگام گردآوری داده

تصادفی عمل کند و به تمام  صورت به، پژوهشگر نتوانست ندنبود ایط الزمدارای شراز محدوده شهر تهران 

هدفمند در این مرحله  یریگ نمونهبه همین دلیل از روش  ،اعضای جامعه آماری ارزش یکسان نسبت دهد

 کتابخانه انتخاب شدند.  32و تعداد  استفاده شد

از بین ای تصادفی استفاده شد و بر اساس عامل جنسیت  طبقه یریگ نمونهدر دومین مرحله از روش 

نفری انتخاب شد. شایان  04شهر تهران یک نمونه  منتخب کتابخانه تخصصی 32کتابدار شاغل درنفر  329

آزمودنی اجرا شد. دلیل  04مام این حافظه رویدادی و حافظه معنایی برای ت یها آزمونذکر است که 

جه به نوع پژوهش است که ساختار پس رویدادی داشته و با توجه به اینکه امکان کنترل نفر تو 04انتخاب 

 ها مهیا نبوده است . بر روی آزمودنی
-غیر -و تصاویر افراد مشهور بسامد کم-در پژوهش حاضر از آزمون یادآوری کلمات پربسامد

طبقاتی و آزمون سیالی واژگان برای حافظه معنایی  یها مقولهمشهور برای حافظه رویدادی و از دو آزمون 

الزم به ذکر است با توجه به اینکه در مطالعات پیشین در حوزه  در مرحله یادگیری استفاده شده است.

پایایی آن از پیش مشخص بود و روایی آن نیز با ،های رویدادی و معنایی از این ابزارها استفاده شده حافظه

 ید حوزه روانشناسی، مطلوب تشخیص داده شد.استفاده از نظر اسات

که از طریق  بود یا کلمه 22فهرست کلمات شامل دو فهرست  ،در رابطه با حافظه رویدادی

 برای هر آزمودنی پخش شد. در هر فهرست نیمی از کلمات پربسامد و نیمی از کلمات صوت ضبط

 22 فهرست 2عالوه بر این کلمات، از  از شاهنامه فردوسی انتخاب شد. در مرحله بازشناسی بسامد کم

که  هستند و شیوه کار به این صورت بود پربسامدو  بسامد کمترکیبی از  شد کهدیگر استفاده  یا کلمه

، به آزمودنی نشان داده شده و از او درباره هر کلمه پرسیده شد که آیا یکی یکیو جداگانه  طور بهکلمات 

در  .یا خیر وجود داشت صوت ضبطاز طریق  شده پخشست کلمات در فهر ندیب یمرا که  یا کلمهاین 

که در هر فهرست شش تصویر به افراد غیر مشهور و  تصویری استفاده شد 22فهرست  2از  ،مورد تصاویر

شش تصویر به افراد مشهور تعلق دارد. از موتور جستجوی گوگل برای انتخاب تصاویر افراد مشهور و از 

 . افراد غیر مشهور استفاده شد برای انتخاب تصاویر بوک سیفشبکه اجتماعی 



  2393زمستانو  پاییز ،2، شماره 0سال                    دانشگاه فردوسی مشهد        ، کتابداری و اطالع رسانینامه  پژوهش   242

. در مرحله بود تیسا وبور جستجوی این دو در موت ها نامروش این انتخاب جستجوی تصادفی 

تصویری دیگر نیز اضافه شد که در یک فهرست  22بازشناسی نیز عالوه بر تصاویر مرحله اول، دو فهرست 

افراد غیر مشهور وجود داشت و شیوه کار به این صورت بود که  تصاویر افراد مشهور و در فهرست دیگر

نشان که  ییها عکسعکس در فهرست تصاویر به آزمودنی نشان داده شد و از او پرسیده شد که آیا این 

 داده شد وجود داشت یا خیر.

اسامی مقوله شامل اعضای خانواده،  22 ،طبقاتی یها مقولهحافظه معنایی در قسمت آزمون اما برای 

و ... برای آزمودنی خوانده شد و سپس دو دقیقه به او فرصت داده شد و از او خواسته  ها وهیمپسران، اسامی 

، بگوید. در قسمت سیالی واژگان نیز یک حرف به آزمودنی ارائه داند یمرا  ها مقولهشد هر تعداد از این 

را  ها آنو او  شود یمبا این حرف شروع  شد و دو دقیقه به او فرصت داده شد تا هر تعداد کلمه را که

 بودند. بسامد کم، نام ببرد. این حروف نیز شامل دو دسته پربسامد و شناسد یم

 

 های پژوهش یافته
 24مرد و  24مساوی  طور به ها آندر این پژوهش از هر دو جنس بودند و تعداد  کنندگان شرکت

 کدام چیهکتابخانه تخصصی شهر تهران شاغل بودند.  32بود که در بخش خدمات عمومی  شده  انتخابزن 

درصد( به مدرک  5/52نفر ) 22دارای مدرک دیپلم نبودند. بیشترین سهم با تعداد  کنندگان شرکتاز 

درصد( به مدرک فوق لیسانس اختصاص پیدا کرده است و تنها یک  5/02نفر ) 22لیسانس و تعداد 

درصد( دارای مدرک  5/2درصد( از جامعه آماری پژوهش دارای مدرک فوق دیپلم و یک نفر ) 5/2نفر)

رشته  لیالتحص فارغدرصد(  95نفر ) 29در پژوهش با جمعیت  کنندگان شرکت. اما بیشترین اند بودهدکتری 

در . اند بوده ها رشتهسایر  لیالتحص فارغدرصد(  35نفر ) 20و گروه دوم با تعداد  یرسان اطالعکتابداری و 

قابل مشاهده  2که نتایج آن در جدول  مورد بررسی قرار گرفت کنندگان شرکتاین پژوهش سابقه شغلی 

  است.

 کنندگان در پژوهش بر حسب سال . سابقه شغلی شرکت1جدول

 میزان سابقه شغلی بر حسب سال تعداد افراد

9 2-3 

0 0-2 

29 9-0 

2 9-22 
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 های پژوهش پاسخ پرسش

 یها کتابخانهعملکرد حافظه رویدادی در کتابداران شاغل در بخش خدمات عمومی پرسش اول: 

  تخصصی شهر تهران چگونه است؟

ارائه  2در جدول بسامد کمکلمات پربسامد و  هیبر پا ها یآزمودنعملکرد حافظه رویدادی  یها افتهی

نتیجه گرفت که پراکندگی  توان یم( 933/5( و انحراف معیار )45/22شده است. با توجه به نمره میانگین )

در این بخش با تفاوت اندکی  ها یآزمودنعملکرد همه  . به این معنی کهزیادی در بین نمرات وجود ندارد

( 20( با مقدار استاندارد یعنی )45/22) یعنی شده کسبمقایسه میانگین  نیچن همشبیه به همدیگر بوده است. 

 .اند داشتهبخش از حافظه رویدادی  عملکرد متوسطی در این ها یآزمودنکه  دهد یمنشان 
 بسامد کمدر بخش کلمات پربسامد و  توصیفی برای حافظه رویدادی جامعه پژوهش یها آماره. 2جدول

 متغیر آماره نمرات

 میانگین 45/22

 حافظه رویدادی:

 بسامدکلمات پربسامد و کم

 انحراف معیار 933/5

 کمترین 22

 بیشترین 02

 دامنه تغییرات 25

( و انحراف 35/22در بخش دوم آزمون حافظه رویدادی از تصاویر استفاده شد. نمرات میانگین )

 توان یمطبیعی و به هنجار است و  ها دادهکه توزیع  دهد یمنشان   3در جدول این آزمون (093/9معیار )

در بخش تصاویر نیز با اختالف خیلی اندک مشابه است. اما  ها یآزمودنگفت که عملکرد حافظه رویدادی 

که  دهد یم( نشان 20( با مقدار استاندارد یعنی )35/22یعنی ) شده کسبدر این بخش نیز مقایسه میانگین 

 در حد متوسط است. ها یآزمودنعملکرد 

 ریغتوصیفی برای حافظه رویدادی جامعه پژوهش در بخش تصاویر افراد مشهور و  یها آماره. 3ولجد

 مشهور

 متغیر آماره نمرات

 میانگین 35/22

 حافظه رویدادی:

 تصاویر مشهور و غیرمشهور

 انحراف معیار 093/9

 کمترین 25

 بیشترین 03

 دامنه تغییرات 20
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های اغل در بخش خدمات عمومی کتابخانهعملکرد حافظه معنایی در کتابداران ش پرسش دوم:

های طبقاتی نام داشت که  مقوله ،بخش اول از آزمون حافظه معنایی تخصصی شهر تهران چگونه است؟

( و 94/90به نمره میانگین ) توجهبا  آمده است. 0ها در این بخش در جدول  نمرات عملکرد آزمودنی

که البته فاصله میانگین  شود یماندکی چولگی دیده  ها دادهگفت در میان  توان یم( 222/20انحراف معیار )

طبقاتی با  یها مقولهدر بخش  ها یآزمودنبنابراین عملکرد حافظه معنایی   .دهد یمتا میانه نیز این را نشان 

( 5/220( با مقدار استاندارد یعنی )94/90یعنی ) شده کسبین . مقایسه میانگداشتیکدیگر تفاوت 

 ها در این بخش است. آزمودنیضعف  دهنده نشان
 طبقاتی یها مقولهتوصیفی برای حافظه معنایی جامعه پژوهش در بخش  یها آماره. 4جدول

 متغیر آماره نمرات

 میانگین 94/90

 حافظه معنایی:

 های طبقاتیمقوله

 معیارانحراف  222/20

 کمترین 22

 بیشترین 252

 دامنه تغییرات 05

در بخش دوم آزمون حافظه معنایی از حروف الفبا استفاده شد که تحت عنوان سیالی واژگان 

نشان  5( حاصله از این آزمون در جدول 434/20( و انحراف معیار )32/29نامیده شده است. میانگین )

در بخش سیالی واژگان به چشم  ها یآزمودنکه پراکندگی زیادی بین عملکرد حافظه معنایی  دهد یم

( با مقدار 32/29مقایسه عدد میانگین یعنی ) نیچن همطبیعی و هنجار است.  نسبتاً ها دادهو توزیع  خورد ینم

ابداران مورد آزمون ( باز هم بر این نکته تأکید دارد که عملکرد حافظه معنایی کت02استاندارد یعنی )

 ضعیف است.
 توصیفی برای حافظه معنایی جامعه پژوهش در بخش سیالی واژگان یها آماره. 5جدول

 متغیر آماره نمرات

 میانگین 32/29

 حافظه معنایی:

 سیالی واژگان

 انحراف معیار 434/20

 کمترین 00

 بیشترین 234

 دامنه تغییرات 09
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آیا بین عملکرد حافظه رویدادی و معنایی کتابداران شاغل در بخش خدمات عمومی  پرسش سوم:

  تخصصی شهر تهران تفاوت معناداری وجود دارد؟ یها کتابخانه

رویدادی و معنایی کتابداران شاغل در بخش  یها حافظهعملکرد  ،اول و دوم یها پرسشدر 

تخصصی شهر تهران بررسی شد. اکنون در پرسش سوم به بررسی وجود  یها کتابخانهخدمات عمومی 

 1جفتی Tبر همین اساس از آزمون  .شود یمپرداخته  ها یآزمودنتفاوت میان عملکرد این دو حافظه در 

 .استفاده شده است

  22/33برابر با  Tو نمره  22/222تفاوت میانگین دهد که  نشان می 9نتایج این آزمون در جدول 

با  توان یماست  45/4کمتر از سطح آلفای  444/4یعنی  2داری ت. با توجه به اینکه مقدار سطح معنیاس

اطمینان گفت که بین عملکرد حافظه رویدادی و معنایی کتابداران شاغل در بخش خدمات  درصد95

 یاه افتهی بر اساسدار وجود دارد. اکنون  تخصصی شهر تهران تفاوت معنی یها کتابخانهعمومی 

کرد که این تفاوت به نفع حافظه رویدادی است به این معنی که  یریگ جهینت توان یماول و دوم  یها پرسش

 .اند کردهکتابداران مورد آزمون در حافظه رویدادی نمرات بهتری کسب 

 ها یآزمودنتفاوت بین حافظه رویدادی و معنایی  یدار یمعنجفتی برای آزمون  Tنتایج آزمون . 6جدول

 متغیرها

 های جفتتفاوت
مقدار 

T 

درجه 

 آزادی

-سطح معنی

 میانگین داری
انحراف 

 معیار

خطای 

 استاندارد

 –حافظه معنایی 

 حافظه رویدادی
22/222 302/02 99/9 22/33 39 444/4 

بر مبنای حافظه  یبند رتبهتخصصی شهر تهران به لحاظ  یها کتابخانهوضیعت پرسش چهارم: 

 کتابداران شاغل در بخش خدمات عمومی چگونه است؟ ییو معنارویدادی 

شده است که تعداد کتابداران بیشتری در  یبند رتبهای  کتابخانه 24سخ به این پرسش تنها برای پا

 اند قرارگرفتهحافظه رویدادی و معنایی  یها آزمونطبیعی دفعات بیشتری مورد  طور بهآن شاغل هستند و 

کتابخانه تخصصی پژوهشگاه  2بر اساس جدول  است. ها آننمرات میانگین  که همین باعث اعتبار بیشتر

کتابخانه  24را در میان  2توانسته است رتبه  204علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با کسب نمره میانگین 

                                                 
1. Paired T Test  

2. P Value 
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کتابخانه موسسه مطالعات و  نیچن همتخصصی از لحاظ حافظه رویدادی و معنایی به خود اختصاص دهد. 

 قرار گرفته است. 24در رتبه  209بازرگانی با نمره میانگین  یاه پژوهش
 ها آنمبنای حافظه رویدادی و معنایی  مورد مطالعه بر یها کتابخانهیک تا ده  یبند رتبه. 7جدول

 کتابخانه یا پژوهشگاه رتبه

نمره میانگین 

حافظه 

 رویدادی

نمره میانگین حافظه 

 معنایی

نمره میانگین حافظه 

 معناییرویدادی و 

 204 200 22 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2

 229 299 59 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 2

 223 209 52 مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران 3

 222 292 53 بانک مرکزی ایران 0

 222 200 50 وزارت امور خارجه 5

 292 290 50 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران 9

 259 222 02 مرکز اسناد انقالب اسالمی 2

 250 292 55 های بنیادیپژوهشگاه دانش 0

9 
مرکز منابع علمی و پشتیبانی پژوهشی 

 سازمان انرژی اتمی ایران
50 292 252 

 209 209 09 های بازرگانیمژسسه مطالعات و پژوهش 24

 

 های پژوهش آزمون فرضیه

دهد که میانگین نمره عملکرد حافظه رویدادی  نشان می 0 مندرج در جدولهای  یافتهفرضیه اول: 

تفاوت وجود دارد.  ها نیانگیمگفت که بین  توان یماست. بنابراین  25/52و برای زنان  45/59برای مردان 

 شد.مستقل استفاده  Tاز آزمون  سؤالدار است؟ برای پاسخ به این  از نظر آماری معنی ها تفاوتاما آیا این 
 توصیفی مربوط به عملکرد حافظه رویدادی کتابداران برحسب جنسیت یها آماره. 8جدول

 شاخص آماری                            

 متغیر     
 انحراف معیار میانگین تعداد

خطای 

 استاندارد

 عملکرد حافظه رویدادی
 22/2 299/24 45/59 24 مردان

 09/2 422/22 25/52 24 زنان
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( 905/4آزمون ) T( و نمره 34/3قابل مشاهده است تفاوت میانگین )  9 جدول که در طور همان

است فرض صفر  45/4بیشتر از سطح آلفای  332/4داری یعنی  با توجه به اینکه مقدار سطح معنیاست. 

اطمینان گفت که بین عملکرد حافظه رویدادی کتابداران زن و مرد  درصد95با  توان یمو  شود یمتأیید 

 دار وجود ندارد. تخصصی شهر تهران تفاوت معنی یها کتابخانهشاغل در بخش خدمات عمومی 
تفاوت بین عملکرد حافظه رویدادی کتابداران بر  یدار یمعنمستقل برای آزمون  Tنتایج آزمون . 9جدول

   حسب جنسیت

 آزمون آماری                   

 متغیر     
 Tنمره 

درجه 

 آزادی
 داریسطح معنی

تفاوت 

 میانگین
 خطای استاندارد

 35/3 34/3 332/4 30 905/4 عملکرد حافظه رویدادی

که میانگین نمره عملکرد حافظه معنایی برای مردان  دهد یمنشان  24های جدول  یافته: فرضیه دوم

 است. 94/204و برای زنان  25/223

از نظر آماری  ها تفاوتتفاوت وجود دارد. اما آیا این  ها نیانگیمگفت که بین  توان یمبنابراین 

 مستقل استفاده شد. Tاز آزمون  سؤالدار است؟ برای پاسخ به این  معنی
 توصیفی مربوط به عملکرد حافظه معنایی کتابداران بر حسب جنسیت یها آماره. 11جدول

 شاخص آماری                            

 متغیر     
 انحراف معیار میانگین تعداد

خطای 

 استاندارد

 عملکرد حافظه رویدادی
 92/24 524/02 25/223 24 مردان

 09/24 292/09 94/204 24 زنان

آزمون  T(  است و نمره -05/9میانگین ) قابل مشاهده است تفاوت 22جدول که در  طور همان

است  45/4بیشتر از سطح آلفای  909/4یعنی  یدار یمعن(  است. باتوجه به اینکه مقدار سطح -059/4)

گفت که بین عملکرد حافظه معنایی کتابداران زن  درصد 95با اطمینان  توان یمو  شود یمفرض صفر تأیید 

 دار وجود ندارد. تخصصی شهر تهران تفاوت معنی یها کتابخانهبخش خدمات عمومی  و مرد شاغل در
تفاوت بین عملکرد حافظه معنایی کتابداران و  یدار یمعنمستقل برای آزمون  Tنتایج آزمون . 11جدول 

 جنسیت

آزمون                    

 آماری

 متغیر     

 Tنمره 
درجه 

 آزادی
 داریسطح معنی

تفاوت 

 خطای استاندارد میانگین

 92/20 -05/9 909/4 30 -059/4 عملکرد حافظه معنایی
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که میانگین نمره عملکرد حافظه رویدادی برای سابقه  دهد یمنشان  22اطالعات جدول فرضیه سوم: 

تفاوت  ها نیانگیمگفت که بین  توان یماست. بنابراین  20/55و برای سابقه کاری کم  92/53کاری زیاد 

 مستقل استفاده شده است. Tبرای بررسی معنی داری تفاوت از آزمون وجود دارد. 

 توصیفی مربوط به عملکرد حافظه رویدادی کتابداران برحسب سابقه شغلی یها آماره. 12جدول

 شاخص آماری                       

 متغیر     
 خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد

عملکرد 

حافظه 

 رویدادی

 29/2 50/22 92/53 29 به باال( سال -5) سابقه کاری زیاد

 32/2 00/0 20/55 20 ( سال5 -4) سابقه کاری کم

با ( است. -300/4آزمون ) T( و نمره -39/2تفاوت میانگین ) دهد یمنشان  23های جدول  یافته

است فرض صفر تأیید  45/4بیشتر از سطح آلفای  243/4داری یعنی  توجه به اینکه مقدار سطح معنی

کتابداران شاغل در بخش  رویدادیاطمینان گفت که بین عملکرد حافظه  درصد95 با  توان یمو  شود یم

 ر وجود ندارد.دا معنی هران با سابقه کاری متفاوت، تفاوتتخصصی شهر ت یها کتابخانهخدمات عمومی 
 تفاوت بین  یدار یمعنمستقل برای آزمون  T. نتایج آزمون 13جدول 

 کتابداران برحسب سابقه شغلی رویدادیعملکرد حافظه 

آزمون                    

 آماری

 متغیر     

 داریسطح معنی درجه آزادی Tنمره 

تفاوت 

 خطای استاندارد میانگین

 55/3 -39/2 243/4 30 -300/4 عملکرد حافظه رویدادی

 معناییمیانگین نمره عملکرد حافظه  قابل مشاهده است 20که در جدول  طور همانفرضیه چهارم: 

گفت که بین  توان یماست. بنابراین  22/229و برای سابقه کاری کم  99/222برای سابقه کاری زیاد 

 مستقل استفاده شده است. Tبرای بررسی معنی داری تفاوت از آزمون تفاوت وجود دارد.  ها نیانگیم
 توصیفی مربوط به عملکرد حافظه معنایی کتابداران برحسب سابقه شغلی یها آماره. 14جدول

 شاخص آماری                       

 متغیر     
 خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد

عملکرد 

حافظه 

 معنایی

 42/24 350/52 99/222 29 به باال( سال -5) کاری زیادسابقه 

 22/24 204/30 22/229 20 ( سال5 -4) سابقه کاری کم
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با توجه به اینکه ( است. 490/4آزمون ) T( و نمره 02/2دهد تفاوت میانگین ) نشان می 25جدول 

 توان یمو  شود یماست فرض صفر تأیید  45/4بیشتر از سطح آلفای  925/4داری یعنی  مقدار سطح معنی

اطمینان گفت که بین عملکرد حافظه معنایی کتابداران شاغل در بخش خدمات عمومی  درصد 95با 

 وجود ندارد. دار تخصصی شهر تهران با سابقه کاری متفاوت، تفاوت معنی یها کتابخانه
 تفاوت بین  یدار یمعنمستقل برای آزمون  T. نتایج آزمون 15جدول 

 عملکرد حافظه معنایی کتابداران و سابقه شغلی

آزمون                    

 آماری

 متغیر     

 Tنمره 
درجه 

 آزادی
 داریسطح معنی

تفاوت 
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  جهینت

 یها هیفرض که نیاسال متغیر است. با توجه به  22تا  2بین  ها یآزمودندر این پژوهش سابقه شغلی 

رویدادی و  یها حافظهدار میان سابقه شغلی و عملکرد  سوم و چهارم این پژوهش درباره ارتباط معنی

نیست و  نیرومند یا حافظهداشتن  بر یدلیلگفت که سابقه شغلی  توان یمد شد، ر ها یآزمودنمعنایی 

تخصصی در  یها کتابخانهیک عامل در هنگام استخدام کتابداران خدمات عمومی برای  عنوان بهتواند  نمی

کتابداران با سابقه هم به لحاظ حافظه رویدادی و هم به لحاظ  رود یمانتظار  که یدرحالنظر گرفته شود. 

رویدادهای شغلی و نیز گسترش دامنه واژگانی در طول دوره خدمت حافظه معنایی به جهت مواجه شدن با 

داشته باشند. شاید این نتیجه بدین معنی باشد که انگیزه  تر سابقه کمعملکرد بهتری نسبت به کتابداران 

  .کند یمکاری و تحرک در جوانان کمبود تجربه و سابقه کار آنان را جبران 

وجود ندارد  ها یآزمودنول، پراکندگی زیادی در نمرات نتایج پرسش ا بر اساسدر این پژوهش 

با تفاوت بسیار اندکی میانگین بهتری را در یادآوری تصاویر نسبت به کلمات کسب  ها یآزمودنولی 

 دهد یماست که نشان  (Kormi-nouri & Aarab Sheibani, 2008)با پژوهش  راستا هماین مورد . اند کرده

بیانگر این است که زمانی که  ها نیادر مورد تصویر بهتر از کلمات بوده است و  ها یآزمودنعملکرد 

به  تواند یمشنیداری باشد. این یافته  صورت بهاست تا زمانی که  تر موفقدیداری باشد  صورت بهیادگیری 

ارائه  به حافظه در یمؤثربخشی از منابع مرجع کمک  این معنی باشد که گنجاندن تصویرگونه اطالعات در

 یها دورهبازآموزی کارکنان و  یها کالسدر  توان یمو نیز  کند یمخدمات مرجع توسط کتابداران 
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تصاویر  عالوه بر این، آموزش مبتنی بر تصویر تأکید نمود. وهیبر ش ها دانشگاهآموزشی منابع مرجع در 

تصاویر  ها یآزمودنکه  شان دادبودند ن مشهور ریغبه افراد مشهور و  مربوط که استفاده شده در این پژوهش

نیز این  (Kormi-nouri & Aarab Sheibani, 2008). اند کردهیادآوری  مشهور ریغافراد مشهور را بهتر از 

که تصاویر  اند گذاشتهو بر این موضوع صحه  اند کردهپژوهش خودشان اعالم  یها افتهیمورد را یکی از 

 .شود یمبه یاد آورده  مشهور ریغافراد مشهور بهتر از تصاویر 

طبقاتی آزمون  یها مقولهدر قسمت  ها یآزمودنکه عملکرد  دهد یمپژوهش حاضر نشان  یها افتهی

جفتی  Tدار دارد. با استفاده از آزمون  در بخش سیالی واژگان تفاوت معنی ها آنحافظه معنایی با عملکرد 

 ,Nosrati & Kormi-nouri)دار است. نتایج پژوهش  اطمینان معنی درصد95مشخص شد که این تفاوت با 

طبقاتی را بیشتر از  یها مقولهمرتبط با  یها واژه ها یآزمودننیز در تأیید همین یافته نشان داد که  (2002

 نظر صرف. این نتیجه اند داشتهو در آن عملکرد بهتری  اند آوردهمرتبط با حروف الفبایی به خاطر  یها واژه

که ساختار سلسله مراتبی در  کند یم، به این نکته نیز اشاره ها یآزمودناز نشان دادن عملکرد حافظه معنایی 

مرجع بر تنظیم  یها پرسشتنظیم منابع مرجع به لحاظ فایده در بازیابی اطالعات جهت پاسخگویی به 

 الفبایی همین منابع برتری داشته باشد.

 

 پژوهش یها شنهادیپ

تخصصی از نتایج و  رسانی اطالعو مراکز  ها کتابخانهکارگزینی و استخدامی در  های بخشفاده است -2

 این پژوهش برای استخدام نیروهای کاری مناسب. های روش

تخصصی به اهمیت حافظه در ارائه خدمات و  رسانی اطالعو مراکز  ها کتابخانهتوجه روسای  -2

 کوشیدن در راه تقویت آن.

که در آموزش دروس مرجع  شود میپژوهش در بخش حافظه رویدادی توصیه  های یافته اساس بر -3

بازآموزی مربوط به  های دورهو همچنین در  ها دانشگاهدر  رسانی اطالعشناسی در رشته کتابداری و 

 کتابداران مرجع و خدمات عمومی بر شیوه تدریس مبتنی بر تصویر بیشتر تأکید شود.
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