
 

 جریان نظام اطالعات مدیریت در کتابخانه و موزه

 با مدل مفهومی هوش گیلفورد
 1یمؤمنعصمت 

 2محمد رضایی
 شناسیمطالعات دانش

 011تا  01، ص 69، بهار 01سال سوم، شماره 

 00/10/69تاريخ دريافت: 

 09/10/69تاريخ پذيرش:
 چکیده

از نظام اطالعات مديريت بهره برد.  توانیمهر سازمان  یهادادهيش و کنترل پاال، پايش، یگردآور منظوربه

 يندهایرافو کنترل همه  يزیربرنامه، مناسب با هر بافت سازمانی را در جهت تصمیم سازی هاییوهشاين نظام 

، یوربهرهقا اهداف نظام اطالعات مديريت ارت ينترمهمجاری سازمان در اختیار مديران قرارمی دهد. يکی از 

معرفی مدل مفهومی هوش گیلفورد ، سازمان است. هدف پژوهش حاضر هایيتمحدودرفع موانع و ، کارايی

 جانمايی، در نقش پردازنده اصلی در سیستم اطالعات مديريت کتابخانه و موزه است. در اين پژوهش

و انواع  پردازش یاتعملانواع ، حتواانواع م یبنددستهبا توجه به ، اطالعاتی کتابخانه و موزه هایيتموجود

ژوهش پ قرار گرفته است. یموردبررسدر ساختار مفهومی هوش گیلفورد  شدهیمعرف یهافراوردهخروجی يا 

ايج در اطالعات ر، کیفی از نوع اکتشافی و تحلیل محتوا است. برای اين منظور یهاپژوهشدر زمره ، حاضر

رفته قرار گ موردمطالعهمفهومی مدل هوش گیلفورد  یهاقرابتو  هاتشباهبا استفاده از ، کتابخانه و موزه

صويری و ت، اشیای محتوايی صوتی، ساختار مدل مفهومی هوش گیلفورد در سطح محتوا به با توجهاست. 

موجود در کتابخانه و موزه قابلیت جانمايی در اين طبقه مفهومی را دارا است. فرايندهای اساسی  یاچندرسانه

و  مدل مفهومی هوش گیلفورد از قبیل غربالگری یبنددستهموجود در کتابخانه و موزه با توجه به  دیعملکر

در ست. ا یسازمعادلدارای قابلیت ، فراوری و ارزشیابی، یبنددسته، یو فراخوان سازییرهذخ، بازشناسی

 ومی فراورده در مدل مفهومیاطالعاتی در کتابخانه و موزه با توجه به طبقه مفه هاییخروج، فراورده سطح

شود.  یيو جانما يفبازتعر تواندیم، تحول و کاربرد، نظام، رابطه، واحد، عنصر یهاقالبدر ، هوش گیلفورد

 یازهسکه از سه جنبه اساسی و جامع به تحلیل ، ساختاری مدل مفهومی هوش گیلفورد هایيژگیوبا توجه به 

                                                           

0. ناسی دانشگاه عالمه طباطبائیاستاديار علم اطالعات و دانش ش ، 

 momeni.esmat@yahoo.comپست الکترونیکی: 

 rezaeim1365@gmail.com پست الکترونیکی:، خوارزمیدانشگاه  ،تربیتی شناسیروان دکتری دانشجوی .0
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در  فرآوردهعملیات و ، محتوا یطبقهسهاطالعاتی در  هایيتموجودچیدمان ، پردازدیممفهومی هوش 

 یگونهچهار  ،است. اين مدل با معرفی پنج نوع عملیات يرپذامکانسیستم اطالعات مديريت کتابخانه و موزه 

 قابلیت پوشش، يا خروجی اصلی حاصل از سازه هوش فرآوردهورودی اطالعاتی و شش  عنوانبه يیمحتوا

 اطالعاتی موجود در کتابخانه و موزه را دارا است هايتودموجانواع  یهمه

 هوش گیلفورد، نظام اطالعات مدیریتام. آی. اس.، کتابخانه و موزه، کلیدی:  هایواژه

 مقدمه

با هدف  هاسازماندر  هاآناز  روزافزوناطالعاتی و ارتباطی و استفاده  هاییفناورظهور 

، موقعهبضرورت اخذ تصمیمات درست و ، ال تغییردر ح هاییطمحبه نیازهای  يیگوپاسخ

 اطالعاتی گرديده است. امروز به دلیل افزايش تغییرات هاییستمس و گسترشباعث توسعه 

تری نیاز بیش موقعبهجهت انجام وظايف محوله خود به اطالعات صحیح و  هاسازمان، محیطی

 رییکارگبهاطالعات را از طريق  به هاسازماننیاز  تواندیماطالعاتی  هاییستمسدارند. 

برای پردازش  عمدتاًاطالعاتی  هاییستمس 0691 یدههفناوری اطالعات برطرف نمايند. تا 

ا سیستم ارتق موازاتبه. رفتندیم پرداخت و دستمزد بکار، فروش، اطالعاتی از قبیل خريد

سم روشی نمودند که مديران سازمانی هم شروع به تج، از سوی سازندگان هايانهراپردازش 

م سیست روينازادر اخذ تصمیمات مهم کمک کنند.  هاآنبه  توانستندیم هايانهرادر آن 

(. 0901، فراتی و سرلکشدند )مديريت متولد  هاگزارشاطالعات مديريت يا سیستم 

 اخلد بازرگانی یاتو عمل محیطی دنیای را از اطالعات و بازسازی کنترل که سیستمی

 جهت را الزم اطالعات، هاداده و انتخاب یدهسازمانبا  که به طريقی، دارد عهده به سازمان

 ديريتم اطالعاتی سیستم، سازد آماده مديران را برای و کنترل يزیربرنامه، تصمیم اتخاذ

 بر اساس آنان تصمیمات و اتخاذ هستند اطالعات به دنبال همواره مديران .شودیم نامیده

 بار نخستین برای 0699 سال (. در0901، است )زوارقی تصمیم موضوع با مرتبط یهاداده

 آمريکا 0سوتا مینه و 0پردو دانشگاه مديريت گروه در «اطالعات مديريت سیستم» مفهوم

                                                           

1. Purdue University 

2. Minnesota 
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 يک عنوانبه مديريت دانشگاهی مراکز اکثر در سرعتبه علمی مفهوم اين. شد استفاده

 نخستین، يرانا به «اطالعات مديريت سیستم» دورو. شد فراگیر و پذيرفته علمی نوين گرايش

، تییچندمل یهاشرکت چون يیهاشرکت توسط ازآنپس و نفت ملی شرکت توسط بار

 نقل از0900، محمودی) يرفتپذ صورت خارجی حسابرسی مؤسسات، صنايع یهاگروه

 (.0961، اکبری

 هایتیفعالی ارتقای کمی و کیفی عملکردهای خود به بازنگر منظوربههر سازمانی 

 در يک نظام هایتفعالاز اين  یامجموعهگذشته برای ترسیم آينده نیاز دارد. مديريت 

و  و کنترل نقاط قوت، گیرییمتصمو  يزیربرنامهزمینه را برای ، هدفمند و تعريف شده

 ،نظام مديريت اطالعات در سازمان از پايش، . به عبارتیسازدیمضعف عملکردها فراهم 

ان را نش یریگگزارش درنهايتعملیاتی و پردازش عملکردها و  یهادادهورود ، يزیربرنامه

یم مفاه يفبازتعرهر نظامی برای عملکردهای خود نیاز به تعريف و ، بنابراين؛ دهدیم

 عملکردی خود دارد.

سیستم اطالعات مديريت در کتابخانه ملی » با عنوان( 0109پژوهشی توسط رياحی نیا )

کتابخانه ملی ايران نسبت به سیستم اطالعات  میانی بررسی نگرش مديران هدف با «ايران

 میانی کتابخانه مديران همه شامل آماری انجام گرفت که در آن جامعه 0(MIS)مديريت 

های چالش، MIS مزايای به نسبت مديران ديدگاه، اين پژوهش هایيافته ملی ايران بودند

 فادهاست مديران گفته طبق کند.در کتابخانه را روشن می MISو موانع استقرار  MISفقدان 

 تواندیم همچنین تواند مشکالت مديريتی متعددی را در کتابخانه ملی حل کندمی MIS از

( در پژوهشی ديگر 0961اکبری و عاصمی ) شود نهايی مديريتی اهداف به رسیدن به منجر

 مرکزی یهاکتابخانه در مديريت اطالعات هاییستمس وضعیت بررسی»با عنوان 

 ريتاطالعات مدي هاییستمسبه بررسی وضعیت  «مديران ديدگاه از تهران شهر یهادانشگاه

و فناوری و ، تحقیقات، زير پوشش وزارت علوم یهادانشگاهمرکزی  یهاکتابخانه در

 هایيافتهو آموزش پزشکی واقع در شهر تهران پرداخته است. ، درمان، وزارت بهداشت

                                                           

1. management information system 
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اطالعات  هاییستمس» یموردبررس یهاکتابخانهاز  کدامیچهکه در ، وهش نشان دادپژ

کامل استقرار پیدا نکرده است. میزان برآورده شدن نیازهای اطالعاتی  صورتبه «مديريت

ر اساس متوسط بوده است. ب ازحدیشب یاکتابخانهجامع  افزارنرمتوسط  هاکتابخانهمديران 

 ر اساسبراحی و تکمیل سیستم اطالعات مديريت مطلوب و استاندارد ط، پژوهش هایيافته

 طرح» با عنواندر پژوهشی ديگر  .پیشنهاد شده است هاکتابخانهنیازهای اطالعاتی مديران 

 اتخدم و رسانیاطالع مرکز) رسانیاطالع مراکز در مديريتی اطالعات جريان سازیبهینه

 «(ايران ملی اسناد سازمان و ايران علمی مدارك و اطالعات مرکز، سازندگی جهاد علمی

 که، ایهای پنج گزينهتايج حاصل از پرسشنامهن، ( انجام گرفت0910توسط حیدری )

 هاموزهدرصد از مديران کتابخانه و  61، های پژوهش تهیه شده بودسنجش فرضیه منظوربه

یابی تر شدن زمان دستاهمعتقدند که طرح نظام اطالعاتی مديريت و برقراری آن موجب کوت

درصد از مديران اعتقاد دارند برقراری نظام اطالعاتی مديريت  19گردد. به اطالعات می

درصد از مديران معتقدند که  60گردد و های دستیابی به اطالعات میموجب کاهش هزينه

گیری بهتر ايشان را سبب ارائه اطالعات صحیح و دقیق در قالب نظام مديريت تصمیم

های تشريحی نیز بیانگر اين مطلب است که طراحی نظام شود. نتايج حاصل از پرسشنامهمی

پذير بوده و قابلیت طراحی امکان موردپژوهش هاموزهاطالعاتی مديريت در کتابخانه و 

 .برداری را دارداجرا و بهره، تفصیلی

العات اط هایمیستسصحیح از  یریگبهره، انجام شده یهاپژوهشبه پیشینه  با توجه

 محیط تحت رهبری یهوشمندانهو هدايت  گیرییمتصمبستر مناسب را برای ، مديريت

، هوشمندی در پردازش اطالعات در هر سامانه ديگریانببه. سازدیمفراهم ، مديران را

زه و مديريت اطالعات در کتابخانه و مو آيدیم به دستسیستم اطالعات مديريت  ییلهوسبه

سرعت ، هایتلقاباز اين  یریگبهرهبا  توانندیمنیستند. مديران اين مراکز  مستثنااعده از اين ق

انجام  یهاپژوهشاز  يکیچهاست که در  ذکرقابلو کیفیت آن را باال ببرند.  یدهخدمات

رش سنجش نگ صرفاًشده به طراحی ساختار سیستم اطالعات مديريت پرداخته نشده و 

اگر  درسیمقرارگرفته است. به نظر  موردتوجهاطالعات مديريت  مديران در مورد سیستم

، جايگاه هر موجوديت اطالعاتی از قبل مشخص شده باشد، در طراحی اين ساختار
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تصمیم سازی و ايجاد تحول برای مديران و طراحان سیستم اطالعات مديريت ، یریگگزارش

 تسهیل طراحی منظوربه معرفی يک مدل مفهومی، . هدف پژوهش حاضرگرددیمتسهیل 

يک سیستم اطالعاتی مديريتی در کتابخانه و موزه است. شباهت مفهومی سیستم اطالعات 

و جانمايی مناسب  یبندطبقهبستر ايجاد ، مديريت با مدل مفهومی هوش گیلفورد

. مدل مفهومی هوش سازدیماطالعاتی موجود در کتابخانه و موزه را میسر  هایيتموجود

ساختار هوش انسان را تشريح ، عملیات و فراورده، مفهومی محتوا طبقهسهدر گیلفورد 

اطالعاتی موجود در کتابخانه و موزه  هایيتموجودبا بررسی ، . در اين پژوهشنمايدیم

سعی شده است که معادل عملکرد آن در مدل مفهومی هوش گیلفورد شناسايی و جايگاه 

. یآ. ام استقرار و تبیین در، يیهاپژوهش چنین ممشخص گردد. انجا هاآنويژه هريک از 

 .دارد ضرورت اطالعات جريان کنترل و گیرییمتصم، يزیربرنامه منظوربه. اس

، رکارب برای که هستند یو اشکال هایتواقع شامل هاداده. سیستم اطالعات مديريت

 سپ. شوندیم اطالعات به تبديل شدند پردازش هاداده اين کهیوقت. هستند معنیبی

 وسطت اطالعات به هاداده تبديل. هستند یبامعن يیهاداده يا شدهپردازش یهاداده، اطالعات

 مسیست کلیدی عناصر از يکی اطالعات پردازنده. شودیم انجام اطالعات پردازنده يک

 اي ایيانهرا یرغ عناصر، ایرايانه عناصر شامل تواندیم اطالعات پردازنده. است ادراکی

سیستم  یدر طراحمفهوم اساسی ديگری که  (.0900، )زوارقی دو باشد از آن ترکیبی

 عبارت، . موجوديتاستمفهوم موجوديت  یردقرار گ موردتوجهاطالعات مديريت بايد 

 موردش در خواهیمیم آنچه هر یطورکلبه و «پديده»، «چیز»، «شیء» کلی مفهوم از است

 يا یفیزيک وجود اينکه از اعم دهیم افزايش را خود( ختشنا) دانش و باشیم داشته «اطالع»

 طمحی در مثال طوربه. گويیمیم شیء هم نوع، موجوديت نوع به گاه. باشد داشته ذهنی

 گروه، کارمند، استاد، درس، دانشجو: از اندعبارت هايتموجود نوع، دانشگاه عملیاتی

 (.0969، رانکوهی روحانی)آموزشی 

 که از کاربرد ماشین برای ارائه، سیستمی است يکپارچه، ريتسیستم اطالعات مدي

و اين  در سازمان تشکیل شده است گیرییمتصممديريت و ، اطالعات و پشتیبانی از عملیات

برای  يیهامدل، هادستورالعملراهنمايی و ، ایيانهرا افزارسختو  افزارنرمسیستم از 
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 گیردیماز يک پايگاه داده اطالعات بهره  گیریمیتصمکنترل و ، يزیربرنامه، وتحلیليهتجز

 سیستم است شده ارائه (0110) 0مارتین توسط که ديگر تعريف (. در0110، 0)واو و اولسون

 گیرییمتصم از بعد و قبل را تصمیمات اثر است: عمده شناسه سه شامل مديريت اطالعات

 نه و را کنترل خارجی محیط توانیمیم نه ما چراکه، گیردیم اندازه را محیط ؛ اثرسنجدیم

 را مکانا اين ما به نکته اين کندیم عمل مناسب، سازمانی چهارچوب در کنیم؛ بینیپیش

 یمکن بینیپیش آن را توانیمیم هنوز که دريابیم زمانی در را اشکال بروز که دهدیم

ها شاهد ابخانهکت، با ورود به هزاره جديد. هااطالعات مديريت در کتابخانه یهانظام

، عاتهای متنوع تبادل اطالنظام، هااند. وجود انواع مختلف فناوریای بودهسابقهتغییرات بی

کرر ها را به ارزيابی مالزام کتابخانه، های متفاوت مديريتی و جز آنشیوه، تنوع کاربران

ا و خدمات خود هکند تا بتوانند در رويهمی دوچندانو خدمات خود ، بروندادها، هابرنامه

.آی.اس. ابزاری ارزشمند و کارآمد است. امیاهدافتجديدنظر کنند. برای نیل به چنین 

اطالعات مفیدی را ، افزارهای پیشرفته آماریکاوی و نرمهای مختلف دادهروش، امروزه

ی دهند که باعث سهولت ترسیم وضعیت کلمی به دستدرباره مجموعه و کاربران کتابخانه 

های مفیدی را در اختیار مديران سطوح عالی و میانی کتابخانه تابخانه شده و دادهخدمات ک

گیری های آتی به مدد اطالعات واقعی بهتر تصمیمريزیدهند تا بتوانند در برنامهقرار می

توان با استفاده از فناوری های اطالعات مديريت را میکنند. البته اطالعات موجود در نظام

ان مادر سازم، مؤسسات تخصصی، های دولتیسازمان، هااختیار ديگر کتابخانه در، اطالعات

 بترکی هاکتابخانه در. اس.آی.امعمده هدف و حتی کاربران نهايی قرار دارد.، کتابخانه

 اتخدم ارائه و هاکتابخانه بهتر مديريت برای موجود هایداده و اطالعات مطلوب و منطقی

 هرگز که است پشتیبان نظام يک حالیندرع، نظام اين است؛ نهايی کاربران به مطلوب

، یمجموعه گستر امر در توانمی آن از و بگیرد را انسانی استدالل و منطق جای تواندنمی

 خصیصت، کاربران به بهتر خدمات ارائه، الزم تسهیالت و تمهیدات تهیه، منابع آوریفراهم

 فعلی تصمیمات در تجديدنظر و قبلی هایمهبرنا ضعف و قوت نقاط تعیین، بودجه متوازن

                                                           

1. Wu & Olson 

2. Martin 
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 ندرو مختلف منابع از توانمی را هاکتابخانه در. اس.آی.ام برای الزم هایداده. جست بهره

 نظام اين برای الزم هایداده و اطالعات اخذ عمده منبع چهار. آورد به دست یسازمانبرون و

ال رتوو پ يتساوب ؛منابع الکترونیکی؛ 0(.اس .آل: نظام يکپارچه کتابخانه )آی.از اندعبارت

 .(0900، زوارقی) خدمات مرجع پیوسته ؛کتابخانه

 آن زا و کرده مطرح هوش توصیف در گیلفورد که مدلی. مدل مفهومی هوش گیلفورد

 عاملیت و است مکعب يک صورتبه، شودمی ياد «هوشمندی از گیلفورد ساختار» عنوانبه

 صرعن سه از، هوش، او یعقیده به. آوردمی وجود به را هوش کلی عنصر سه بین چندجانبه

 خردمندی يا هوش معرف تواندمی که است گانه سه عناصر اين پذيریترکیب و گرفته تأثیر

 از ردگیلفو ساختار که عملیات و محتويات، تولیدات از اندعبارت عنصر سه اين. باشد

 و اختصاصی هایتوانش مفهوم .هستند هوش معرف و است داده تشکیل را خردمندی

 درنهايت و رسید خود شکوفايی حد به آرامآرام، گیلفورد «هوش ساختار» مدل در محدود

 مکعب الگوی يک، بودند عاملی تحقیقات سال 01 از بیش حاصل که هايیيافته بر اساس او

 در ادیپیشنه ساختار اين. نامید (SDI) 0هوش ساختار الگوی را آن و کرد پیشنهاد شکل

 به تبديل و داده قرار تجديدنظر مورد را آن بعدها که بود خانه 001=0×9×9 شامل ابتدا

 یرابطه معرفی برای داشت سعی وی، درواقع. کرد مجزا یخانه 091=9×9×9 با ساختاری

 ارچوبچ در را ويژگی اين دلیل همین به، دهد ارائه تریساده تصوير، هوش هایويژگی بین

 نظر در زير شرح به را بعد سه، هوش برای الگو اين در و بخشید سازمان دارنظام طرح يک

 :گرفت

                                                           

1. integrated library system 

2. structure dimension intelligence 
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 گیلفورد ازنظر هوش یبعدسه هاییژگیو .1نمودار 

 نگهداری، حافظه ثبت، شناخت شامل که دهدمی انجام آزمودنی آنچه يعنی :عملیات

 اطالعاتی اي مواد ماهیت يعنی :است؛ محتويات ارزيابی و همگرا تفکر، واگرا تفکر، حافظه

، نمادی، شنیداری، ديداری، اطالعات و مواد اين و گیردمی انجام هاآن روی فرايندها که

، واحدها املش که آزمودنی توسط یخبر پرداز شکل يعنی: است؛ تولیدات رفتاری يا معنايی

 مذکور خانه 091 از هريک رودمی انتظار .هاستداللت و هاتبديل، هارابطه، هانظام، هاطبقه

 عرفم عامل مثالً، شودمی توصیف مکعب سه برحسب عامل اين. باشد عامل يا توانش يک

 بهترين هاواژه معانی هایآزمون که است معنايی واحدهای شناخت معادل، کالمی درك

 (.0961، افروز و کامکاری نقل از 0901، افروز؛ هومن) است آن یریگاندازه برای وسیله

، معنايی، رفتاری عنوان با محتوا چهار، 0696 سال در ابتدا، گیلفورد ینظريه سبر اسا

 اضافه آن به نیز شنیداری محتويات 0611 سال در ولی. بود شده مطرح تصويری و نمادی

 سه از يکی عنوانبه محتويات .يافت افزايش حیطه پنج به حیطه چهار از هاآن طیف و شد

. شودمی ياد ذهنی مواد عنوانبه هاآن از که شوندمی محسوب هوش در سازنده عنصر

 هوش محتوای عنوانبه که شوندمی گرفته نظر در موضوعاتی عنوانبه ذهنی مواد گونهينا

 فتگر نظر در را محتوا پنج اين از يکی توانمی، هوشمندانه عمل هر در. شوندمی شناخته

 شوندمی قتلفی گانهپنج عملیات و گانهشش تولیدات هایزيرمجموعه از يکی با چگونه که
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 مواد اي و محتويات یحیطه در که مباحثی. آورند وجود به را هوشمندانه رفتار توانندمی و

 هک دهدمی نشان اطالعات پردازش ديدگاه با را نزديکی ارتباط، است شده مطرح ذهنی

 کرده فادهاست تیزهوش راداف به فراشناختی هایمهارت یحیطه در خويش تجارب از گیلفورد

، مطالب رمزگردانی نظام در که دريافت توانمی یراحتبه. سازدمی مطرح را هاآن و

 واردم اين از، گیلفورد ولی، داشته وجود، رفتاری و معنايی، شنیداری، ديداری محتويات

 اب کهیهنگام. گیردمی صورت اقداماتی آنان روی بر که کندمی ياد موادی عنوانبه

 يا لشک بتوانیم و باشیم داشته سروکار ويژه رخدادی يا و خاص ایصحنه تصويرسازی

. شودیم شناخته ديداری ذهنی یماده عنوان با اولیه مواد آنگاه، بگیريم نظر در را تصويری

 ارقر مدنظر را مشخصی صداهای حتی و ويژه جمالت، خاص هایواژه بتوانیم اگر، همچنین

 روی بر اقداماتی بايد که شده مطرح شنیداری ذهنی یماده عنوان با اولیه مواد آنگاه، دهیم

 اب شنیداری -ديداری ذهنی مواد. يافت دست خاص تولیدات به بتوان و گیرد انجام هاآن

 ذهنی محتويات. است مرتبط ديداری و شنیداری، حسی یحافظه خصوصبه، حسی یحافظه

 به که مواقعی در و است همراه شخص عادات تیح و عضالنی حرکات انجام با، رفتاری

 اهر رفتار همانند جسمانی هایمهارت و شودمی توجه ادراکی -حرکتی -حسی رفتارهای

 یذهن محتويات . درآيدیم میان به صحبت رفتاری ذهنی یماده از، شودیم مطرح رفتن

 محسوسات زا فراتر که محتوياتی داشت؛ سروکار انتزاعی کامالً محتويات با توانمی، نمادی

، مادین ذهنی محتوای. کرد درك را هاآن تواننمی حسی اندام با و مستقیم صورتبه و بوده

 یدهندهنشان ينترمهم عنوانبه ارقام از توانمی که هستند انتزاعی هايیمعرفه عنوانبه

 عنوانهب، رياضیات همانند علومی در که انتزاعی هایمعرفه گونهينا. برد نام نمادی محتوای

 از توانیم حتی. گرفتند قرار نیز گیلفورد ینظريه در، شوندمی شناخته درسی محتويات

 رد که کرد ياد نمادی محتويات ديگر عنوانبه گرامری ساختار از یریگبهره و حروف

، معنايی ذهنی محتويات. شوندمی مطرح خاص رمزهای و قرارداد صورتبه هاانسان فرهنگ

 و واژگان زا برخی فهم و درك که ترتیب بدين، دارند کالمی یدارمعنی با نزديکی تباطار

 تفسیر ردمو را عقايدی بتواند شخص کهیهنگام. باشد معنايی یاگونهبه تواندمی، قواعد يا

 جای خويش شناختی ساختار در را هاواژه و اصطالحات از برخی مفهوم و معنی و دهد قرار
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 ذهنی مواد که مواقعی در. شودمی مشاهده معنايی ذهنی محتويات از دقیقی ایهمعرفه، دهد

 هچ روی بر هوشمندانه اقدامات بايد که باشد شده تعیین و مشخص هوش محتويات يا و

 در ملیاتع اين که کرد اشاره مواد اين با مرتبط عملیات به بايد آنگاه، گیرد صورت موادی

 مطرح راهمگ تفکر و واگرا تفکر، ارزشیابی، حافظه، شناخت عنوان با کلی طیف پنج

 خواهان و باشد داشته سروکار ذهنی محتويات پنج از يکی با شخص کهیهنگام. شوندمی

، ورينازا، گیردمی صورت شناخت، باشد دانش کسب و فزاينده آگاهی، عمیق کشف

 به را یو یآگاه و دانش به میل که است معطوف شخص گری اکتشاف یجنبه به شناخت

 روند به توانمی، حافظه با مرتبط عملیات در. کندمی مشخص خاص موارد از برخی

 هایمحرك از برخی بین از اگر که ترتیب بدين. کرد اشاره يادآوری حتی و بازشناسی

 اگر ولی، گیردمی صورت بازشناسی آنگاه، شود توجه هامحرك از يکی به، موجود خاص

 مطالب خود دانش انبار از و کرده رجوع خويش یحافظه یخزانه به تا باشد مصرّ شخص

 عملیات در ،کلی صورتبه. داشت خواهد سروکار يادآوری با آنگاه، کند بازيابی را پیشین

 که زمانی، حال. شودمی توجه مواد اين از بازيابی و حافظه درون مواد از استفاده به حافظه

 به شخص که ترتیب بدين، شودمی مطرح نیز نقد يندفرا، شودمی عنوان ارزشیابی عملیات

 ودمندیس قضاوت و داوری و کرده شناسايی را قوت و ضعف نقاط بتواند تا است اين دنبال

 قاطن شناسايی، ضعف نقاط شناسايی قبیل از مواردی، ارزشیابی عملیات در. دهد انجام را

 ملیاتع به بیشتر، یلفوردگ شودمی مطرح متناوب تهديدهای و موجود هایفرصت، قوت

 برای خاص مشکلی کهیهنگام. داشت تأکید همگرا و واگرا تفکر ازآنپس و ارزشیابی

 و ناختهش صحیح پاسخ عنوانبه مشخص پاسخ يک تنها که شده مطرح خلبانی دانشجويان

 يک به رسیدن و گرفتیم صورت همگرا تفکر عملیات، شدمی گرفته نظر در مسئله حل

 کهیدرحال. داشت قرار مدنظر، مختلف یهاحلراه و اطالعات بین از قبولقابل دواح پاسخ

. بود مراهه ابتکار یقوه از یریگبهره و نوآوری و چندگانه هایپاسخ با واگرا تفکر عملیات

 در. تاس گشايی مسئله و آفرينندگی، استدالل یمطالعه درواقع، مفهوم اين اصلی هدف

 یهاماده عنوانبه هاآن از که دارند وجود مفردی و جزئی واحدهای، دتولی نوع ترينسطحی

 واحد، اطالعات نوع ترينجزئی و حداقل اين به. شودمی ياد اطالعات مجزای و منفعل
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 تریکلی یمجموعه اگر حال. دارد سروکار جزئی اندوزش و اندك پردازش با که گويندمی

 طیف ردازشپ و اندوزش به منجر تولیدات و شوند یقتلف يکديگر با، منفرد اطالعات اين از

 شکل، ترنپايی طبقات به معطوف تولیدات آنگاه، شوند هم با مرتبط، اطالعات از تریکلی

 طیف يک در ار يکديگر با مرتبط جزئی عناصر بتوان بايد، طبقات تولیدات در. گیرندمی

، طبقات ولیدت و يکديگر با واحدها فیقتل. کرد تلفیق هم با را هاآن و کرده مالحظه تروسیع

 وجود هب روابط تولید آنگاه، گیرد صورت واحدها از برخی بین روابط شناسايی با اگر

 زجملها، همبستگی حتی و علّی تولیدات ايجاد و معلول بر علت اثرات شناسايی. آيدمی

 هاآن ذاریتأثیرگ و متغیرها ارتباط به شخص، ایرابطه تولیدات از. است ایرابطه تولیدات

 شخص اگر حال. يابدمی دست طبقات يا کلی و واحدها يا جزئی ابعاد در يکديگر روی بر

 ترکیب و تلفیق هم با را هاآن، رسیده اطالعات منفرد واحدهای و جزئی عناصر تولید به بتواند

 آنگاه ،سازد مشخص طبقات بین در را واحدها بین درونی روابط و کرده تولید را طبقات و

 تأثیر تحت هک را متفاوتی روابط و يافته دست طبقات و واحدها بین درونی تعامل به تواندیم

 يا دارمنظا تولید به شخص که است مواقع اين در. سازد مشخص، دارند قرار واکنش و کنش

 به و کند یبینپیش را خاصی تحول بتواند شخص کهیهنگام. است يافته دست سیستمی

 رسیده ولتح تولیدات به آنگاه، يابد دست اطالعات تحول و تغییر یزمینه در قعمی آگاهی

 اندوزش با هک اطالعات در عمیق بازنگری و دگرگونی ايجاد حتی و شناسايی، بنابراين؛ است

 اگر، درنهايت. شودمی مطرح مرحله اين در، شودمی فراهم روابط عمیق درك و فزاينده

، ردهآو عمل به استفاده متفاوت هایموقعیت در خويش وماتمعل و دانش از بتواند شخص

 در دانش کاربرد و جديد هایموقعیت خلق توانايی و داده افزايش را خويش سازگاری

، رحلهم اين در. است يافته دست کاربردی تولیدات به، باشد داشته را نوين هایموقعیت

 و رينتکامل، کاربردی تولیدات. شودمی مطرح کاربردی دانش و رسیده اوج به تولیدات

 لفوردگی ديدگاه بارز نکات از. است دانش تداعی و اندوزش، پردازش وضعیت تريندقیق

 .کندمی مطرح هوش یساختار ساز در را گوناگونی عوامل که است اين هوش یحیطه در

 شردازپ اقدام پنج، ديگر سوی از و هوش محتوای عنوانبه را ذهنی یماده پنج، سو يک از

 از نوع يک با محتويات از يکی چگونه که کندیم تعريف هوش عملیات عنوانبه را ذهنی
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 هاآن توانمی که تولیداتی شود؛ ذهنی تولیدات نوع شش از يکی به منجر تواندمی عملیات

، افروز ،کامکاری)گرفت  نظر در تولید حداکثر تا حداقل از مراتبی سلسله صورتبه را

0961). 

 

 گیلفورد ازنظر هوش یبعدسه ویژگی .2دار نمو

( 0691) «انسانی هوش ماهیت» عنوان با، برانگیزش جنجال و معروف کتاب در گیلفورد 

 طريق از و شوندمی مطرح هوش دروندادهای عنوانبه ذهنی محتوای پنج که کندمی بیان

 يعنی ،آيد وجود به بازدهی نوع شش تا داشت توقع توانمی هاآن روی بر اساسی اقدام پنج

 يکی به واندتمی و شدهیقتلف عملیات نوع يک با، ذهنی محتويات یگسسته سطوح از يکی

. (0961 ،کامکاری و افروز نقل از 0111، اشترنبرگشود ) معطوف تولیدات گانهشش ابعاد از

فکر  اهآن( از محتوا چیزهايی است که مردم به 0600، 0691)خالصه منظور گیلفورد  طوربه

ديشه و فراورده به نتايج ان دهدیمعملیات ذهنی چگونگی انديشیدن افراد را نشان ، کنندیم

ه و يادآوری حافظ یاتعمليک شماره تلفن نیاز به  يادآوری مثالعنوانبه. شودیمافراد گفته 

 ،اگن و چاوكدارد ) (موردنظرشماره تلفن )در قالب محتوای نمادی برای تولید فراورده 

 (.0960 ،سیف نقل از 0110
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 پژوهش روش

قرار  فادهمورداستنسبتاً دور  یاگذشتهتحقیقی است که از  یهاروشحلیل محتوا يکی از ت

ر . اين روش دکاربرد فراوانی يافته است، گرفته و امروزه در علوم اجتماعی و خارج از آن

؛ پردازدیم وردمطالعهمپژوهش از متن  یازموردنبیرون کشیدن مفاهیم به ، شکل ينترساده

نا شده محتوا بر اين فرض بروش تحلیل  .يابندیمسامان ، مفاهیمی که در قالب مقوالتی منظم

و ، كدر هاییوهش، هايتاولو، به کشف معانی توانیمزبانی  هاییامپاست که با تحلیل 

؛ (0969، زیتبري نقل از 0119، 0بیرمینگهام و )وايلکینسون جهان دست يافت يافتگیسازمان

در روش تحقیق اکتشافی پژوهشگر چهارچوب خاصی را برای تعريف مسئله يا ، از طرفی و

. دکنینمتعريف و مشخص  وتحلیليهتجزواحد  طورینهم اطالعات و یآورجمعمعیارهای 

لذا در اين روش پژوهشگر با داشتن يک چهارچوب کلی از مسئله يا موضوع تحقیق به 

يا  هايدهدپبدين ترتیب بسیاری از . پردازندیمدگی يا عمق مسئله کنکاش در مورد گستر

 . در تحقیق اکتشافیشوندیم ترواضح هاآنيا معنای  شدهکشف ناشناخته یهاارتباط

مايد خاص را مشخص ن یيدهپداز يک  ترییقعمبیشتر و  اطالعات کندیمپژوهشگر سعی 

 یهاپرسشواند پژوهشگر بت شودیماين امر باعث و آشنايی بیشتری با ماهیت پديده پیدا کند. 

، یموردبررس یيدهپدو نتايج اساسی ناشی از  يندهافرآ در موردرا  ترییقدقپژوهشی 

 گر استپژوهش یتخالقکند. اين روش تحقیق مستلزم قدرت آفرينندگی و  یبندصورت

 (.0919، )دالور

تشافی و تحلیل محتوا است. کیفی از نوع اک یهاپژوهشدر زمره ، روش پژوهش حاضر

 یهاقرابتو  هاشباهتبا استفاده از ، اطالعات رايج در کتابخانه و موزه، برای اين منظور

 یینتع با ابتدا اول مرحله قرار گرفته است. در موردمطالعهمفهومی مدل هوش گیلفورد 

 یبندیمقست درك و، معانی از واحدهايی به موزه و کتابخانه در اطالعاتی هایيتموجود

 هوش مفهومی ابعاد اساس بر( واحدها) اطالعاتی هایيتموجود بعدی مرحله شدند. در

 و ينرتمهم از مرحله اين که، شدند گرفته نظر در مجموعه يک از نمادی عنوانبه گیلفورد

                                                           

1. Wilkinson & Birmingham 
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و  شدهشفک ناشناخته یهاارتباط از بسیاری، سپس. است محتوا تحلیل مراحل ترينیاساس

 سطح و هاداده گردآوری یواحدها تعیین به، شدند که به عبارتی ترواضح اهآن معنای

ر اساس ب، است و پايايی موارد مذکور با نظر نويسندگان و نیز شده پرداخته یریگاندازه

 درنهايت و متون و منابع موجود مورد تائید قرار گرفت یمطالعهمطالعات اکتشافی از طريق 

 .آمده است پژوهش هایيافته صورتبه ايینه گزارش و جداول تهیه با

 ی پژوهشهایافته

استفاده از مدل مفهومی هوش گیلفورد در طراحی سیستم ، با توجه به هدف پژوهش مبنی بر

، موزها وبرای ترسیم سیستم اطالعات مديريت کتابخانه ، اطالعات مديريت کتابخانه و موزه

ا معنايی آن ب یسازمعادلاسايی و سپس شن، هایطمحاطالعاتی اين  هایيتموجودنخست 

تعاريف مفهومی هريک از طبقات موجود در ساختار مدل هوش گیلفورد انجام پذيرفت. سه 

عملیات و تولیدات. ، از: محتوا اندعبارتبعد اصلی در مدل مفهومی هوش گیلفورد 

 حتوام اين. گیردمی صورت اقدامات هاآن روی بر که است محتوايی معرف، محتويات

 تواندمی، دهد اننش را نزديکی ارتباط بینايی سیستم با و باشد ديداری يا و تصويری تواندمی

و  حرکات اب و رفتاری تواندمی همچنین، باشد مرتبط شنوايی سیستم با و بوده شنیداری

 رتبطم عمیق یسازمفهوم با و بوده معنايی تواندمی عالوهبه، باشد هماهنگ رفتاری عادات

 اشد.ب داشته سروکار محتواهای پیچیده انتزاع با و بوده نمادی تواندمی درنهايت و دشو

 توانیمنقشه را ، در محیط کتابخانه و موزه انواع اشیای محتوای تصويری مانند عکس

ا برابر دانست زيرا در اينج، در مدل هوش گیلفورد، اطالعاتی ديداری هایيتموجود عنوانبه

 و اردد سروکار ويژه رخدادی يا و خاص ایصحنه تصويرسازی با فوردهمانند تعريف گیل

گرفت. نوع ديگر محتوای تعريف شده در مدل هوش  نظر در را تصويری يا شکل توانیم

ره در محیط و.غی هاپادکست، گیلفورد با اشیای محتوايی صوتی از قبیل مستندات صوتی

 هایاژهو بتوان تعريف مدل گیلفورد اگر طبق يرازدارای همسانی است ، پژوهش موردمطالعه

 با اولیه محتوای آنگاه، داد قرار مدنظر را مشخصی صداهای حتی و ويژه جمالت، خاص

. برای شناسايی محتوای ذهنی نمادی در شودیمشناخته  شنیداری ذهنی یماده عنوان
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فورد نظر گیل بر اساس. شودیمکتابخانه و موزه به کارکرد نماد در مدل گیلفورد توجه 

 عنوانبه ارقام از توانمی که هستند انتزاعی هايیمعرفه عنوانبه، نمادی ذهنی محتوای

 یاموزهو  یاکتابخانهاسناد  یبارکدهاو  هاشناسه، بنابراين؛ برد نام آن یدهندهنشان ينترمهم

لفورد گی در مدل یموردبررسديگری محتوا  نوع .کندیمنقش محتوای ذهنی نمادی را ايفا 

 کهیهنگام دارند کالمی یدارمعنی با نزديکی معنايی است که ارتباط ذهنی محتويات

 هاواژه و اصطالحات از برخی مفهوم و معنی و دهد قرار تفسیر مورد را عقايدی بتواند شخص

 اهدهمش معنايی ذهنی محتويات از دقیقی هایمعرفه، دهد جای خويش شناختی ساختار در را

ر دترکیب محتوايی اشیای محتوايی صوتی و تصويری ، موردمطالعهال در محیط شود حمی

چیدمانی از محتواهای صوتی و ديداری را تنظیم ، گوناگون از قبیل نشريات یهاقالب

ح . در سطآوردیمجديدی را فراتر از معنای اولیه آن به وجود  دارمعنیکه ساختار  نمايدیم

 عادات حتی و عضالنی حرکات انجام با، رفتاری ذهنی وياتمحت، ديگر طبق تعريف گیلفورد

 و دشومی توجه ادراکی -حرکتی -حسی رفتارهای به که مواقعی در و است همراه شخص

 صحبت رفتاری ذهنی یماده از، شودیم مطرح رفتن راه رفتار همانند جسمانی هایمهارت

محتوای ذهنی رفتاری  وانعنبهپژوهش  موردمطالعهآنچه در محیط ، آيدیم میان به

عبارت است از پاسخی که سیستم اطالعات مديريت کتابخانه و موزه در قالب  شدهيیشناسا

فاوت نوع کاربران مت بر اساس هاپاسخ. اين دهدیمسیستمی به کاربران خود ارائه  هاییامپ

در طبقه  .دهدیمدرخواست و نوع کاربر رفتار متفاوتی را انجام  تناسببهاست و سیستم 

 با کلی یفط پنج طبقه عملیات قرار دارد که در، ساختاری هوش گیلفورد بندییمتقسديگر 

 یمفهومل معاد .شوندمی مطرح همگرا تفکر و واگرا تفکر، ارزشیابی، حافظه، شناخت عنوان

ر بعبارت است از عملیات شناسايی اشیای محتوای  هاموزهدر کتابخانه و ، عملیات شناخت

نجا همانند که در اي، چاپی يا غیر چاپی و الکترونیکی، مکتوب يا غیر مکتوب بودن اساس

. دهدیمو شناسايی انواع محتوا رخ  شودیمبه جنبه اکتشاف گری ذهن توجه ، تعريف مدل

و فراخوانی  سازییرهذخفرايند ، پژوهش موردنظر هاییطمحعملیات مهم ديگری که در 

در مدل گیلفورد همخوان  موردبحثکه با عملیات حافظه ، اطالعات مرتبط با اسناد است

 اين از بازيابی و حافظه درون مواد از استفاده به حافظه عملیات در، است. طبق تعريف مدل
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 اسايیشن قبیل از مواردی، در مدل هوش گیلفورد() یابیارزش عملیات شود. درمی توجه مواد

ود و شمی مطرح متناوب تهديدهای و ودموج هایفرصت، قوت نقاط شناسايی، ضعف نقاط

و  یزمانسادرون هایيابیارزدر قالب عملیات  هاموزهمشابه در کتابخانه و  طوربهاين فرايند 

ارت گیلفورد عب ازنظر. عملیات مهم ديگر ساختار هوش پیونددیمبه وقوع  یسازمانبرون

 و تاطالعا بین از قبولقابل واحد پاسخ يک به که معادل رسیدن همگرا است از تفکر

ح صري)و دانش  (عینی و ذهنی)اطالعات  یبنددستهاين در قالب ، مختلف است یهاحلراه

راست واگ تفکر عملیات، . نوع ديگر عملیات در مدل مطرح شدهشودیمتعريف  (و ضمنی

 صلیا است. هدف ابتکار یقوه از یریگبهره و نوآوری و چندگانه هایپاسخ که به معنای

ند در اين فراي، است گشايی مسئله و آفرينندگی، استدالل یمطالعه درواقع، مفهوم اين

 اشیای یهامدخل بر اساسبرای اطالعات و دانش  افزودهارزشبا ايجاد  هاموزهکتابخانه و 

 .پذيردیممحتوايی صورت 

 طبقه تولیدات يا فرآورده است. در، در مدل هوش گیلفورد شدهطرحطبقه ديگر 

 یهاماده عنوانبه هاآن از که دارند وجود مفردی و جزئی واحدهای، تولید نوع ترينسطحی

 واحد، اطالعات نوع ترينجزئی و حداقل اين به. شودمی ياد اطالعات مجزای و منفعل

معادل مفهومی واحد در مدل ، دارد سروکار جزئی و اندك پردازش با که گويندمی

 اين از تریکلی یمجموعه اگر حال. یای محتوايی استعناصر اش، پیشنهادی پژوهش

 از ترییکل طیف پردازش به منجر تولیدات و شوند تلفیق يکديگر با، منفرد اطالعات

، گیرندیم شکل، ترپايین طبقات به معطوف تولیدات آنگاه، شوند هم با مرتبط، اطالعات

 ر اساسباشیای محتوايی  یندبطبقهبه شکل ، موردمطالعهمعادل مفهومی طبقه در محیط 

 قدر مدل هوش گیلفورد تلفی .شودیمتعريف ، و اطالعات اثر یشناختکتابتوصیفات 

، گیرد ورتص واحدها از برخی بین روابط شناسايی با اگر، طبقات تولید و يکديگر با واحدها

تعیین  ترصوبه، اين فرايند در مدل پیشنهادی پژوهش، آيدمی وجود به روابط تولید آنگاه

 ولیداتت طبق تعريف گیلفورد از. پذيردیمارتباط بین عناصر اشیای محتوايی صورت 

 جزئی ابعاد در يکديگر روی بر هاآن تأثیرگذاری و متغیرها ارتباط به شخص، ایرابطه

 منفرد واحدهای و جزئی عناصر تولید اگر حال. يابدمی دست طبقات يا کلی و واحدها
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 بین دهاواح بین درونی روابط و کرده تولید را طبقات و ترکیب و یقتلف هم با اطالعات

 تفاوتیم روابط و يجادشدها طبقات و واحدها بین درونی تعامل آنگاه، گردد مشخص طبقات

 تولید هک است مواقع اين در. سازدیم مشخص، دارند قرار واکنش و کنش تأثیر تحت که را

معادل مفهومی اين فراورده يا تولید در کتابخانه و ، است ايجاد گرديده سیستمی يا دارنظام

 ر اساسب. شودیماشیای محتوايی تعريف  یبندطبقه بر اساسدر قالب نظام معنايی  هاموزه

 با هک اطالعات در عمیق بازنگری و دگرگونی ايجاد حتی و مدل هوش گیلفورد شناسايی

در مدل پیشنهادی ، شودمی رحمط مرحله اين در، روابط عمیق درك و فزاينده پردازش

 تصوربه، موجود در مديريت دانش يندهایفراتولیدات حاصل از تحول در قالب ، پژوهش

طبق مدل مفهومی هوش گیلفورد ، درنهايت. آيدیم به دست هادادهاستخراج ، کشف روابط

 تاتولید. شودمی مطرح کاربردی دانش و رسیده اوج تولیدات ذهنی به، مرحله نهايی در

یدات که معادل معنايی تول، است دانش، پردازش وضعیت تريندقیق و ترينکامل، کاربردی

اطالعاتی حاصل از محتواهای موجود در  هایيگاهپاانواع  هاموزهکاربردی در کتابخانه و 

 بقهط سه در نتايج است خالصه یبرداربهرهمختلف قابل  یهاصورتکه به ، سازمان است

 شده است: ارائه زير جدول سه در تولیدات و عملیات، محتوا

  هاموزهکتابخانه و  اطالعاتی هاییتموجود جانمایی .10جدول 

 گیلفورد هوش مفهومی مدل یمحتوادر طبقه 

 محتوا طبقه

 شدهيیشناسا هایيتموجود انواع محتوا

 مرتبط با محتوای صوتی اطالعات شنیداری معادل
 اريخیت اسناد، یصوت آرشیو: صوتی محتوايی اشیای

 .پادکست، صوتی

 مرتبط با محتوا تصويری ديداری معادل اطالعات
، دياسال، هاعکس، هانقشه: تصويری محتوای اشیای

 ...، فیش میکرو، یکروفیلمم، اطلس

 مرتبط با حوزه دانش تخصصی معنايی معادل اطالعات
 و نآنالي نشريه: تصويری و صوتی محتوايی اشیای

 .عاملیت محتوای، آنالين کتاب، صوتی کتاب، آفالين

 شناسه گذاری اطالعات مرتبط با نمادی معادل
شناسه ، نشريات ISSN شناسه: گذاری شناسه

ISBN فنخا خطی نسخ شناسه، کتاب ... 
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 محتوا طبقه

 شدهيیشناسا هایيتموجود انواع محتوا

برون داد محتوايی بر رفتاری معادل اطالعات مرتبط با 

دانش پاسخگويی به )اساس دانش فردی يا سیستمی 

 (مراجعان

 اسخپ، فردی پاسخ: دانش بر اساس کاربران به پاسخ

 کاربر سطح بر اساس پاسخ، سیستمی

 هاموزهکتابخانه و  اطالعاتی هاییتموجود جانمایی .2جدول 

 گیلفورد هوش مفهومی مدل در طبقه عملیات 

 طبقه عملیات

 شدهيیشناسا هایيتموجود انواع عملیات

 شناخت معادل عملیات شناسايی و غربالگری
 چاپی ،مکتوب یرو غ مکتوب: محتوايی اشیای شناخت

 .الکترونیکی، چاپی غیر و

 .دهانبار دا، چاپی غیر، چاپی مخازن: سازییرهذخ فرايند یو فراخوان سازییرهذخحافظه معادل عملیات 

ايجاد )تفکر واگرا معادل عملیات فراوری 

 (افزودهارزش

 اساس بر دانش و اطالعات افزودهارزش ايجاد فرايند

 یهاشاخصه یسازبرجسته: محتوايی اشیای یهامدخل

 ... اشیا

بر  یدبنگروهو  یبنددستهمعادل عملیات  تفکر همگرا

 ويژگی اساس

 و صريح) و دانش (ذهنی و عینی) اطالعات یبنددسته

 نسخ به مربوط اطالعات :محتوايی اشیای در (یضمن

 ... خطی نسخ خطاط، خطی

بی ارزيا، مندیيترضاملیات سنجش ارزشیابی معادل ع

 و ضعفقوت 

 ارزشیابی: یسازمانبرون و یسازماندرون ارزيابی

 QFD ،EFQM، سروکوال، اليوکوال، خدمات

  هاموزه و کتابخانه اطالعاتی هاییتموجود جانمایی .8 جدول

 گیلفورد هوش مفهومی مدل تولیدات طبقه در

 تولیدات يا فراورده طبقه

 شدهيیشناسا هایيتموجود اتانواع تولید

 ... ناشر، عنوان، يدآورپد: محتوايی اشیای عناصر واحد معادل اطالعات مربوط به يک عنصر

 با واحدها رابطه اطالعات مربوط به تعیین ارتباط

 يکديگر

 هاییفتوص: محتوايی اشیای عناصر رابطه

 اثر اطالعات، یشناختکتاب

ناسايی يک گروه با ش طبقه معادل اطالعات مربوط به

 ويژگی مشترك

 توصیفات بر اساس محتوايی اشیای یبندطبقه

 اثر اطالعات و یشناختکتاب
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 تولیدات يا فراورده طبقه

 شدهيیشناسا هایيتموجود اتانواع تولید

 نظام معادل اطالعات شناسايی ارتباطات ساختاری

 و طبقات واحدها

 وايیمحت اشیای یبندطبقه بر اساس معنايی نظام ايجاد

FRBR ،FRBRO 

رکیب تحول معادل اطالعات حاصل از فراوری و ت

 هايتموجود

 مديريت: موجود یهاداده از استدالل، کشف، استخراج

 Big data، دانش

 محتوا بر ای کاربرد معادل اطالعات حاصل از کاربست

 یگستردانش

، انشد نگاشت، خبره هاییستمس، اطالعاتی هایيگاهپا

 تريم کالس

 گیرییجهنتبحث و 

جانمايی مدل مفهومی هوش گیلفورد ، وزهابه روندهای موجود در کتابخانه و م با توجه

 طبقه و جنس کنندهیینتعپردازنده اصلی سیستم مديريت اطالعات و نیز  عنوانبه

 یمفهوم . بر اساس تحلیل محتوایاستدارای قابلیت اجرايی ، اطالعاتی هایيتموجود

خانه و باطالعاتی در کتا هایيتموجودعملیات و فراورده هوش گیلفورد با ، سطوح محتوا

محتوای شنیداری با اشیای محتوای ، . در سطح محتوااست یسازمعادلدارای قابلیت  هاموزه

. محتوای ديداری با اشیای محتوای استدارای همسانی  هاموزهصوتی موجود در کتابخانه و 

 یبنددستهابل ق یاچندرسانهمحتوای معنايی با اشیای محتوايی صوتی تصويری يا ، تصويری

 یهاشناسهاطالعات ناشی از شناسه گذاری در قالب انواع ، در سطح محتوای نمادی است.

ته معادل معنايی شناخ عنوانبه، برای رهیابی اشیای محتوايی هاموزهموجود در کتابخانه و 

 يا ردیف دانش اساس بر محتوايی داد برون با مرتبط اطالعات شده است. در سطح رفتاری

ا معادل ساختاری جانمايی گرديده است. ب عنوانبه (مراجعان به یپاسخگوي دانش) سیستمی

 موجود در یساختارهاسطح عملیات به ترتیب ، توجه به مدل مفهومی هوش گیلفورد

 عملیات معادل به شرح زير شناسايی و جانمايی شده است: شناخت، هاموزهکتابخانه و 

 معادل اواگر تفکر، یو فراخوان یسازیرهذخ عملیات معادل حافظه، غربالگری و شناسايی

 یبندگروه و یبنددسته عملیات معادل تفکر همگرا، (افزودهارزش ايجاد) یفراور عملیات

. عفو ض قوت ارزيابی و مندیيترضا سنجش عملیات معادل ارزشیابی، ويژگی بر اساس

نايی در مع یهامعادل، مدل مفهومی هوش گیلفورد بندییمتقسدر سطح فراورده با توجه به 
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 يک هب مربوط اطالعات معادل به شرح زير تفکیک گرديده است: واحد هاموزهکتابخانه و 

 ابطيکديگر )رو با واحدها ارتباط تعیین به مربوط اطالعات رابطه، محتوايی یعنصرش

 گروه کي شناسايی به مربوط اطالعات معادل طبقه، بین عناصر اشیای محتوايی( شدهکشف

، اتطبق و واحدها ساختاری ارتباطات شناسايی اطالعات معادل نظام، ركمشت ويژگی با

 اطالعات معادل کاربرد، هايتموجود ترکیب و فراوری از حاصل اطالعات معادل تحول

تم سیس اجرای، هايافته جدول اساس . بریگستردانش ای بر محتوا کاربست از حاصل

 هایيژگیوبا توجه به  .گرددیم میسر تسهیل هاموزهکتابخانه و  در اطالعات مديريت

که از سه بعد اساسی و جامع به تحلیل ساختار هوش ، ساختاری مدل مفهومی هوش گیلفورد

م بهره پردازنده و پايشگر محوری سیست عنوانبهاز آن  یریگبهرهبا  توانیم، پردازدیمانسانی 

ی و ورودی اطالعات عنوانبه يیامحتو یگونهچهار ، برد. اين مدل با معرفی پنج نوع عملیات

يا خروجی اصلی حاصل از عملیات طراحی شده است و شمول همه اشکال و  فراوردهشش 

عملیات و فراورده در مدل مفهومی ، . سطوح محتوااستاطالعاتی دارا  هايتموجود انواع

ح طمعنايی در هر س یسازمعادلهوش گیلفورد بر اساس تعاريف نظری شناسايی گرديد و 

عنوان مرتبط با سطوح مشخص و چند مصداق بارز از آن سطح به تفکیک تعیین گشت. 

طراحی جريان سیستم مديريت اطالعات در ، پژوهش حاضر هایيافتهبر اساس ، درنهايت

 .شودیمپیشنهاد  هاموزهو  هاکتابخانه

 منابع

 در مديريت اطالعات هاییستمسوضعیت  بررسی (.0961) عاصفه.، علی؛ عاصمی، اکبری

 نوين رويکردهای مديران. ديدگاه از تهران شهر یهادانشگاه مرکزی یهاکتابخانه
 .009 -66 (،0)9، آموزشی

(. تحلیل محتوای کیفی از منظر رويکردهای قیاسی و استقرايی. 0969) .منصوره، تبريزی

 091 -019 ،99، مطالعات علوم اجتماعی

 رسانیاطالع مراکز در مديريتی اطالعات جريان سازیبهینه (. طرح0910) .مجید، حیدری

 مدارك و اطالعات مرکز، سازندگی جهاد علمی خدمات و رسانیاطالع مرکز)
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