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چکیده
بهمنظور گردآوری ،پايش ،پااليش و کنترل دادههای هر سازمان میتوان از نظام اطالعات مديريت بهره برد.
اين نظام شیوههای مناسب با هر بافت سازمانی را در جهت تصمیم سازی ،برنامهريزی و کنترل همه فرايندهای
جاری سازمان در اختیار مديران قرارمی دهد .يکی از مهمترين اهداف نظام اطالعات مديريت ارتقا بهرهوری،
کارايی ،رفع موانع و محدوديتهای سازمان است .هدف پژوهش حاضر ،معرفی مدل مفهومی هوش گیلفورد
در نقش پردازنده اصلی در سیستم اطالعات مديريت کتابخانه و موزه است .در اين پژوهش ،جانمايی
موجوديتهای اطالعاتی کتابخانه و موزه ،با توجه به دستهبندی انواع محتوا ،انواع عملیات پردازش و انواع
خروجی يا فراوردههای معرفیشده در ساختار مفهومی هوش گیلفورد موردبررسی قرار گرفته است .پژوهش
حاضر ،در زمره پژوهشهای کیفی از نوع اکتشافی و تحلیل محتوا است .برای اين منظور ،اطالعات رايج در
کتابخانه و موزه ،با استفاده از شباهتها و قرابتهای مفهومی مدل هوش گیلفورد موردمطالعه قرار گرفته
است .با توجه به ساختار مدل مفهومی هوش گیلفورد در سطح محتوا ،اشیای محتوايی صوتی ،تصويری و
چندرسانهای موجود در کتابخانه و موزه قابلیت جانمايی در اين طبقه مفهومی را دارا است .فرايندهای اساسی
عملکردی موجود در کتابخانه و موزه با توجه به دستهبندی مدل مفهومی هوش گیلفورد از قبیل غربالگری و
بازشناسی ،ذخیرهسازی و فراخوانی ،دستهبندی ،فراوری و ارزشیابی ،دارای قابلیت معادلسازی است .در
سطح فراورده ،خروجیهای اطالعاتی در کتابخانه و موزه با توجه به طبقه مفهومی فراورده در مدل مفهومی
هوش گیلفورد ،در قالبهای عنصر ،واحد ،رابطه ،نظام ،تحول و کاربرد ،میتواند بازتعريف و جانمايی شود.
با توجه به ويژگیهای ساختاری مدل مفهومی هوش گیلفورد ،که از سه جنبه اساسی و جامع به تحلیل سازهی

 .0استاديار علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی،
پست الکترونیکیmomeni.esmat@yahoo.com :
 .0دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،پست الکترونیکیrezaeim1365@gmail.com :
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مفهومی هوش میپردازد ،چیدمان موجوديتهای اطالعاتی در سهطبقهی محتوا ،عملیات و فرآورده در
سیستم اطالعات مديريت کتابخانه و موزه امکانپذير است .اين مدل با معرفی پنج نوع عملیات ،چهار گونهی
محتوايی بهعنوان ورودی اطالعاتی و شش فرآورده يا خروجی اصلی حاصل از سازه هوش ،قابلیت پوشش
همهی انواع موجوديتها اطالعاتی موجود در کتابخانه و موزه را دارا است

واژههای کلیدی :ام .آی .اس ،.کتابخانه و موزه ،نظام اطالعات مدیریت ،هوش گیلفورد

مقدمه
ظهور فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و استفاده روزافزون از آنها در سازمانها با هدف
پاسخگويی به نیازهای محیطهای در حال تغییر ،ضرورت اخذ تصمیمات درست و بهموقع،
باعث توسعه و گسترش سیستمهای اطالعاتی گرديده است .امروز به دلیل افزايش تغییرات
محیطی ،سازمانها جهت انجام وظايف محوله خود به اطالعات صحیح و بهموقع نیاز بیشتری
دارند .سیستمهای اطالعاتی میتواند نیاز سازمانها به اطالعات را از طريق بهکارگیری
فناوری اطالعات برطرف نمايند .تا دههی  0691سیستمهای اطالعاتی عمدتاً برای پردازش
اطالعاتی از قبیل خريد ،فروش ،پرداخت و دستمزد بکار میرفتند .بهموازات ارتقا سیستم
پردازش رايانهها از سوی سازندگان ،مديران سازمانی هم شروع به تجسم روشی نمودند که
در آن رايانهها میتوانستند به آنها در اخذ تصمیمات مهم کمک کنند .ازاينرو سیستم
اطالعات مديريت يا سیستم گزارشها مديريت متولد شدند (سرلک و فراتی.)0901 ،
سیستمی که کنترل و بازسازی اطالعات را از دنیای محیطی و عملیات بازرگانی داخل
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

سازمان به عهده دارد ،به طريقی که با سازماندهی و انتخاب دادهها ،اطالعات الزم را جهت
اتخاذ تصمیم ،برنامهريزی و کنترل را برای مديران آماده سازد ،سیستم اطالعاتی مديريت
نامیده میشود .مديران همواره به دنبال اطالعات هستند و اتخاذ تصمیمات آنان بر اساس
دادههای مرتبط با موضوع تصمیم است (زوارقی .)0901 ،در سال  0699برای نخستین بار
مفهوم «سیستم اطالعات مديريت» در گروه مديريت دانشگاه پردو 0و مینه سوتا 0آمريکا
1. Purdue University
2. Minnesota
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استفاده شد .اين مفهوم علمی بهسرعت در اکثر مراکز دانشگاهی مديريت بهعنوان يک
گرايش نوين علمی پذيرفته و فراگیر شد .ورود «سیستم اطالعات مديريت» به ايران ،نخستین
بار توسط شرکت ملی نفت و پسازآن توسط شرکتهايی چون شرکتهای چندملیتی،
گروههای صنايع ،مؤسسات حسابرسی خارجی صورت پذيرفت (محمودی0900 ،نقل از
اکبری.)0961 ،
هر سازمانی بهمنظور ارتقای کمی و کیفی عملکردهای خود به بازنگری فعالیتهای
گذشته برای ترسیم آينده نیاز دارد .مديريت مجموعهای از اين فعالیتها در يک نظام
هدفمند و تعريف شده ،زمینه را برای برنامهريزی و تصمیمگیری ،و کنترل نقاط قوت و
ضعف عملکردها فراهم میسازد .به عبارتی ،نظام مديريت اطالعات در سازمان از پايش،
برنامهريزی ،ورود دادههای عملیاتی و پردازش عملکردها و درنهايت گزارشگیری را نشان
میدهد؛ بنابراين ،هر نظامی برای عملکردهای خود نیاز به تعريف و بازتعريف مفاهیم
عملکردی خود دارد.
پژوهشی توسط رياحی نیا ( )0109با عنوان «سیستم اطالعات مديريت در کتابخانه ملی
ايران» با هدف بررسی نگرش مديران میانی کتابخانه ملی ايران نسبت به سیستم اطالعات
مديريت ( 0)MISانجام گرفت که در آن جامعه آماری شامل همه مديران میانی کتابخانه
ملی ايران بودند يافتههای اين پژوهش ،ديدگاه مديران نسبت به مزايای  ،MISچالشهای
فقدان  MISو موانع استقرار  MISدر کتابخانه را روشن میکند .طبق گفته مديران استفاده
از  MISمیتواند مشکالت مديريتی متعددی را در کتابخانه ملی حل کند همچنین میتواند
با عنوان «بررسی وضعیت سیستمهای اطالعات مديريت در کتابخانههای مرکزی
دانشگاههای شهر تهران از ديدگاه مديران» به بررسی وضعیت سیستمهای اطالعات مديريت
در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای زير پوشش وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری و
وزارت بهداشت ،درمان ،و آموزش پزشکی واقع در شهر تهران پرداخته است .يافتههای
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منجر به رسیدن به اهداف نهايی مديريتی شود اکبری و عاصمی ( )0961در پژوهشی ديگر

1. management information system
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پژوهش نشان داد ،که در هیچکدام از کتابخانههای موردبررسی «سیستمهای اطالعات
مديريت» بهصورت کامل استقرار پیدا نکرده است .میزان برآورده شدن نیازهای اطالعاتی
مديران کتابخانهها توسط نرمافزار جامع کتابخانهای بیشازحد متوسط بوده است .بر اساس
يافتههای پژوهش ،طراحی و تکمیل سیستم اطالعات مديريت مطلوب و استاندارد بر اساس
نیازهای اطالعاتی مديران کتابخانهها پیشنهاد شده است .در پژوهشی ديگر با عنوان «طرح
بهینهسازی جريان اطالعات مديريتی در مراکز اطالعرسانی (مرکز اطالعرسانی و خدمات
علمی جهاد سازندگی ،مرکز اطالعات و مدارك علمی ايران و سازمان اسناد ملی ايران)»
توسط حیدری ( )0910انجام گرفت ،نتايج حاصل از پرسشنامههای پنج گزينهای ،که
بهمنظور سنجش فرضیههای پژوهش تهیه شده بود 61 ،درصد از مديران کتابخانه و موزهها
معتقدند که طرح نظام اطالعاتی مديريت و برقراری آن موجب کوتاهتر شدن زمان دستیابی
به اطالعات میگردد 19 .درصد از مديران اعتقاد دارند برقراری نظام اطالعاتی مديريت
موجب کاهش هزينههای دستیابی به اطالعات میگردد و  60درصد از مديران معتقدند که
ارائه اطالعات صحیح و دقیق در قالب نظام مديريت تصمیمگیری بهتر ايشان را سبب
میشود .نتايج حاصل از پرسشنامههای تشريحی نیز بیانگر اين مطلب است که طراحی نظام
اطالعاتی مديريت در کتابخانه و موزهها موردپژوهش امکانپذير بوده و قابلیت طراحی
تفصیلی ،اجرا و بهرهبرداری را دارد.

با توجه به پیشینه پژوهشهای انجام شده ،بهرهگیری صحیح از سیستمهای اطالعات
مديريت ،بستر مناسب را برای تصمیمگیری و هدايت هوشمندانهی محیط تحت رهبری
مديران را ،فراهم میسازد .بهبیانديگر هوشمندی در پردازش اطالعات در هر سامانه،
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

بهوسیلهی سیستم اطالعات مديريت به دست میآيد و مديريت اطالعات در کتابخانه و موزه
از اين قاعده مستثنا نیستند .مديران اين مراکز میتوانند با بهرهگیری از اين قابلیتها ،سرعت
خدماتدهی و کیفیت آن را باال ببرند .قابلذکر است که در هیچيک از پژوهشهای انجام
شده به طراحی ساختار سیستم اطالعات مديريت پرداخته نشده و صرفاً سنجش نگرش
مديران در مورد سیستم اطالعات مديريت موردتوجه قرارگرفته است .به نظر میرسد اگر
در طراحی اين ساختار ،جايگاه هر موجوديت اطالعاتی از قبل مشخص شده باشد،
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گزارشگیری ،تصمیم سازی و ايجاد تحول برای مديران و طراحان سیستم اطالعات مديريت
تسهیل میگردد .هدف پژوهش حاضر ،معرفی يک مدل مفهومی بهمنظور تسهیل طراحی
يک سیستم اطالعاتی مديريتی در کتابخانه و موزه است .شباهت مفهومی سیستم اطالعات
مديريت با مدل مفهومی هوش گیلفورد ،بستر ايجاد طبقهبندی و جانمايی مناسب
موجوديتهای اطالعاتی موجود در کتابخانه و موزه را میسر میسازد .مدل مفهومی هوش
گیلفورد در سهطبقه مفهومی محتوا ،عملیات و فراورده ،ساختار هوش انسان را تشريح
مینمايد .در اين پژوهش ،با بررسی موجوديتهای اطالعاتی موجود در کتابخانه و موزه
سعی شده است که معادل عملکرد آن در مدل مفهومی هوش گیلفورد شناسايی و جايگاه
ويژه هريک از آنها مشخص گردد .انجام چنین پژوهشهايی ،در تبیین و استقرار ام .آی.
اس .بهمنظور برنامهريزی ،تصمیمگیری و کنترل جريان اطالعات ضرورت دارد.
سیستم اطالعات مديريت .دادهها شامل واقعیتها و اشکالی هستند که برای کاربر،
بیمعنی هستند .وقتیکه اين دادهها پردازش شدند تبديل به اطالعات میشوند .پس
اطالعات ،دادههای پردازششده يا دادههايی بامعنی هستند .تبديل دادهها به اطالعات توسط
يک پردازنده اطالعات انجام میشود .پردازنده اطالعات يکی از عناصر کلیدی سیستم
ادراکی است .پردازنده اطالعات میتواند شامل عناصر رايانهای ،عناصر غیر رايانهای يا
ترکیبی از آن دو باشد (زوارقی .)0900 ،مفهوم اساسی ديگری که در طراحی سیستم
اطالعات مديريت بايد موردتوجه قرار گیرد مفهوم موجوديت است .موجوديت ،عبارت
است از مفهوم کلی «شیء»« ،چیز»« ،پديده» و بهطورکلی هر آنچه میخواهیم در موردش
«اطالع» داشته باشیم و دانش (شناخت) خود را افزايش دهیم اعم از اينکه وجود فیزيکی يا
عملیاتی دانشگاه ،نوع موجوديتها عبارتاند از :دانشجو ،درس ،استاد ،کارمند ،گروه
آموزشی (روحانی رانکوهی.)0969 ،
سیستم اطالعات مديريت ،سیستمی است يکپارچه ،که از کاربرد ماشین برای ارائه
اطالعات و پشتیبانی از عملیات ،مديريت و تصمیمگیری در سازمان تشکیل شده است و اين

سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

ذهنی داشته باشد .گاه به نوع موجوديت ،نوع شیء هم میگويیم .بهطور مثال در محیط

سیستم از نرمافزار و سختافزار رايانهای ،راهنمايی و دستورالعملها ،مدلهايی برای
90

فصلنامه مطالعات دانششناسی

تجزيهوتحلیل ،برنامهريزی ،کنترل و تصمیمگیری از يک پايگاه داده اطالعات بهره میگیرد
(واو و اولسون .)0110 ،0در تعريف ديگر که توسط مارتین )0110( 0ارائه شده است سیستم
اطالعات مديريت شامل سه شناسه عمده است :اثر تصمیمات را قبل و بعد از تصمیمگیری
میسنجد؛ اثر محیط را اندازه میگیرد ،چراکه ما نه میتوانیم محیط خارجی را کنترل و نه
پیشبینی کنیم؛ در چهارچوب سازمانی ،مناسب عمل میکند اين نکته به ما اين امکان را
میدهد که بروز اشکال را در زمانی دريابیم که هنوز میتوانیم آن را پیشبینی کنیم
نظامهای اطالعات مديريت در کتابخانهها .با ورود به هزاره جديد ،کتابخانهها شاهد
تغییرات بیسابقهای بودهاند .وجود انواع مختلف فناوریها ،نظامهای متنوع تبادل اطالعات،
تنوع کاربران ،شیوههای متفاوت مديريتی و جز آن ،الزام کتابخانهها را به ارزيابی مکرر
برنامهها ،بروندادها ،و خدمات خود دوچندان میکند تا بتوانند در رويهها و خدمات خود
تجديدنظر کنند .برای نیل به چنین اهدافیام.آی.اس .ابزاری ارزشمند و کارآمد است.
امروزه ،روشهای مختلف دادهکاوی و نرمافزارهای پیشرفته آماری ،اطالعات مفیدی را
درباره مجموعه و کاربران کتابخانه به دست میدهند که باعث سهولت ترسیم وضعیت کلی
خدمات کتابخانه شده و داده های مفیدی را در اختیار مديران سطوح عالی و میانی کتابخانه
قرار میدهند تا بتوانند در برنامهريزیهای آتی به مدد اطالعات واقعی بهتر تصمیمگیری
کنند .البته اطالعات موجود در نظامهای اطالعات مديريت را میتوان با استفاده از فناوری
اطالعات ،در اختیار ديگر کتابخانهها ،سازمانهای دولتی ،مؤسسات تخصصی ،سازمان مادر
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

کتابخانه ،و حتی کاربران نهايی قرار دارد .هدف عمدهام.آی.اس .در کتابخانهها ترکیب
منطقی و مطلوب اطالعات و دادههای موجود برای مديريت بهتر کتابخانهها و ارائه خدمات
مطلوب به کاربران نهايی است؛ اين نظام ،درعینحال يک نظام پشتیبان است که هرگز
نمیتواند جای منطق و استدالل انسانی را بگیرد و از آن میتوان در امر مجموعه گستری،
فراهمآوری منابع ،تهیه تمهیدات و تسهیالت الزم ،ارائه خدمات بهتر به کاربران ،تخصیص
متوازن بودجه ،تعیین نقاط قوت و ضعف برنامههای قبلی و تجديدنظر در تصمیمات فعلی
1. Wu & Olson
2. Martin
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بهره جست .دادههای الزم برای ام.آی.اس .در کتابخانهها را میتوان از منابع مختلف درون
و برونسازمانی به دست آورد .چهار منبع عمده اخذ اطالعات و دادههای الزم برای اين نظام
عبارتاند از :نظام يکپارچه کتابخانه (آی.آل .اس0).؛ منابع الکترونیکی؛ وبسايت و پورتال
کتابخانه؛ خدمات مرجع پیوسته (زوارقی.)0900 ،
مدل مفهومی هوش گیلفورد .مدلی که گیلفورد در توصیف هوش مطرح کرده و از آن
بهعنوان «ساختار گیلفورد از هوشمندی» ياد میشود ،بهصورت يک مکعب است و تعاملی
چندجانبه بین سه عنصر کلی هوش را به وجود میآورد .به عقیدهی او ،هوش ،از سه عنصر
تأثیر گرفته و ترکیبپذيری اين عناصر سه گانه است که میتواند معرف هوش يا خردمندی
باشد .اين سه عنصر عبارتاند از تولیدات ،محتويات و عملیات که ساختار گیلفورد از
خردمندی را تشکیل داده است و معرف هوش هستند .مفهوم توانشهای اختصاصی و
محدود در مدل «ساختار هوش» گیلفورد ،آرامآرام به حد شکوفايی خود رسید و درنهايت
او بر اساس يافتههايی که حاصل بیش از  01سال تحقیقات عاملی بودند ،يک الگوی مکعب
شکل پیشنهاد کرد و آن را الگوی ساختار هوش (SDI) 0نامید .اين ساختار پیشنهادی در
ابتدا شامل  001=0×9×9خانه بود که بعدها آن را مورد تجديدنظر قرار داده و تبديل به
ساختاری با  091=9×9×9خانهی مجزا کرد .درواقع ،وی سعی داشت برای معرفی رابطهی
بین ويژگیهای هوش ،تصوير سادهتری ارائه دهد ،به همین دلیل اين ويژگی را در چارچوب
يک طرح نظامدار سازمان بخشید و در اين الگو برای هوش ،سه بعد را به شرح زير در نظر
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

گرفت:

1. integrated library system
2. structure dimension intelligence
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نمودار  .1ویژگیهای سهبعدی هوش ازنظر گیلفورد

عملیات :يعنی آنچه آزمودنی انجام میدهد که شامل شناخت ،ثبت حافظه ،نگهداری
حافظه ،تفکر واگرا ،تفکر همگرا و ارزيابی است؛ محتويات :يعنی ماهیت مواد يا اطالعاتی
که فرايندها روی آنها انجام میگیرد و اين مواد و اطالعات ،ديداری ،شنیداری ،نمادی،
معنايی يا رفتاری است؛ تولیدات :يعنی شکل خبر پردازی توسط آزمودنی که شامل واحدها،
طبقهها ،نظامها ،رابطهها ،تبديلها و داللتهاست .انتظار میرود هريک از  091خانه مذکور
يک توانش يا عامل باشد .اين عامل برحسب سه مکعب توصیف میشود ،مثالً عامل معرف
درك کالمی ،معادل شناخت واحدهای معنايی است که آزمونهای معانی واژهها بهترين
وسیله برای اندازهگیری آن است (افروز؛ هومن 0901 ،نقل از کامکاری و افروز.)0961 ،
بر اساس نظريهی گیلفورد ،ابتدا در سال  ،0696چهار محتوا با عنوان رفتاری ،معنايی،
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

نمادی و تصويری مطرح شده بود .ولی در سال  0611محتويات شنیداری نیز به آن اضافه
شد و طیف آنها از چهار حیطه به پنج حیطه افزايش يافت .محتويات بهعنوان يکی از سه
عنصر سازنده در هوش محسوب میشوند که از آنها بهعنوان مواد ذهنی ياد میشود.
اينگونه مواد ذهنی بهعنوان موضوعاتی در نظر گرفته میشوند که بهعنوان محتوای هوش
شناخته میشوند .در هر عمل هوشمندانه ،میتوان يکی از اين پنج محتوا را در نظر گرفت
که چگونه با يکی از زيرمجموعههای تولیدات ششگانه و عملیات پنجگانه تلفیق میشوند
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و میتوانند رفتار هوشمندانه را به وجود آورند .مباحثی که در حیطهی محتويات و يا مواد
ذهنی مطرح شده است ،ارتباط نزديکی را با ديدگاه پردازش اطالعات نشان میدهد که
گیلفورد از تجارب خويش در حیطهی مهارتهای فراشناختی به افراد تیزهوش استفاده کرده
و آنها را مطرح میسازد .بهراحتی میتوان دريافت که در نظام رمزگردانی مطالب،
محتويات ديداری ،شنیداری ،معنايی و رفتاری ،وجود داشته ،ولی گیلفورد ،از اين موارد
بهعنوان موادی ياد میکند که بر روی آنان اقداماتی صورت میگیرد .هنگامیکه با
تصويرسازی صحنهای خاص و يا رخدادی ويژه سروکار داشته باشیم و بتوانیم شکل يا
تصويری را در نظر بگیريم ،آنگاه مواد اولیه با عنوان مادهی ذهنی ديداری شناخته میشود.
همچنین ،اگر بتوانیم واژههای خاص ،جمالت ويژه و حتی صداهای مشخصی را مدنظر قرار
دهیم ،آنگاه مواد اولیه با عنوان مادهی ذهنی شنیداری مطرح شده که بايد اقداماتی بر روی
آنها انجام گیرد و بتوان به تولیدات خاص دست يافت .مواد ذهنی ديداری -شنیداری با
حافظهی حسی ،بهخصوص حافظهی حسی ،شنیداری و ديداری مرتبط است .محتويات ذهنی
رفتاری ،با انجام حرکات عضالنی و حتی عادات شخص همراه است و در مواقعی که به
رفتارهای حسی -حرکتی -ادراکی توجه میشود و مهارتهای جسمانی همانند رفتار راه
رفتن مطرح میشود ،از مادهی ذهنی رفتاری صحبت به میان میآيد .در محتويات ذهنی
نمادی ،میتوان با محتويات کامالً انتزاعی سروکار داشت؛ محتوياتی که فراتر از محسوسات
بوده و بهصورت مستقیم و با اندام حسی نمیتوان آنها را درك کرد .محتوای ذهنی نمادی،
بهعنوان معرفههايی انتزاعی هستند که میتوان از ارقام بهعنوان مهمترين نشاندهندهی
محتوای نمادی نام برد .اينگونه معرفههای انتزاعی که در علومی همانند رياضیات ،بهعنوان
حروف و بهرهگیری از ساختار گرامری بهعنوان ديگر محتويات نمادی ياد کرد که در
فرهنگ انسانها بهصورت قرارداد و رمزهای خاص مطرح میشوند .محتويات ذهنی معنايی،
ارتباط نزديکی با معنیداری کالمی دارند ،بدين ترتیب که درك و فهم برخی از واژگان و
يا قواعد ،میتواند بهگونهای معنايی باشد .هنگامیکه شخص بتواند عقايدی را مورد تفسیر

سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

محتويات درسی شناخته میشوند ،در نظريهی گیلفورد نیز قرار گرفتند .حتی میتوان از

قرار دهد و معنی و مفهوم برخی از اصطالحات و واژهها را در ساختار شناختی خويش جای
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دهد ،معرفههای دقیقی از محتويات ذهنی معنايی مشاهده میشود .در مواقعی که مواد ذهنی
و يا محتويات هوش مشخص و تعیین شده باشد که بايد اقدامات هوشمندانه بر روی چه
موادی صورت گیرد ،آنگاه بايد به عملیات مرتبط با اين مواد اشاره کرد که اين عملیات در
پنج طیف کلی با عنوان شناخت ،حافظه ،ارزشیابی ،تفکر واگرا و تفکر همگرا مطرح
میشوند .هنگامیکه شخص با يکی از پنج محتويات ذهنی سروکار داشته باشد و خواهان
کشف عمیق ،آگاهی فزاينده و کسب دانش باشد ،شناخت صورت میگیرد ،ازاينرو،
شناخت به جنبهی اکتشاف گری شخص معطوف است که میل به دانش و آگاهی وی را به
برخی از موارد خاص مشخص میکند .در عملیات مرتبط با حافظه ،میتوان به روند
بازشناسی و حتی يادآوری اشاره کرد .بدين ترتیب که اگر از بین برخی از محركهای
خاص موجود ،به يکی از محركها توجه شود ،آنگاه بازشناسی صورت میگیرد ،ولی اگر
شخص مصرّ باشد تا به خزانهی حافظهی خويش رجوع کرده و از انبار دانش خود مطالب
پیشین را بازيابی کند ،آنگاه با يادآوری سروکار خواهد داشت .بهصورت کلی ،در عملیات
حافظه به استفاده از مواد درون حافظه و بازيابی از اين مواد توجه میشود .حال ،زمانی که
عملیات ارزشیابی عنوان میشود ،فرايند نقد نیز مطرح میشود ،بدين ترتیب که شخص به
دنبال اين است تا بتواند نقاط ضعف و قوت را شناسايی کرده و داوری و قضاوت سودمندی
را انجام دهد .در عملیات ارزشیابی ،مواردی از قبیل شناسايی نقاط ضعف ،شناسايی نقاط
قوت ،فرصتهای موجود و تهديدهای متناوب مطرح میشود گیلفورد ،بیشتر به عملیات
ارزشیابی و پسازآن تفکر واگرا و همگرا تأکید داشت .هنگامیکه مشکلی خاص برای
دانشجويان خلبانی مطرح شده که تنها يک پاسخ مشخص بهعنوان پاسخ صحیح شناخته و
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

حل مسئله در نظر گرفته میشد ،عملیات تفکر همگرا صورت میگرفت و رسیدن به يک
پاسخ واحد قابلقبول از بین اطالعات و راهحلهای مختلف ،مدنظر قرار داشت .درحالیکه
عملیات تفکر واگرا با پاسخهای چندگانه و نوآوری و بهرهگیری از قوهی ابتکار همراه بود.
هدف اصلی اين مفهوم ،درواقع مطالعهی استدالل ،آفرينندگی و مسئله گشايی است .در
سطحیترين نوع تولید ،واحدهای جزئی و مفردی وجود دارند که از آنها بهعنوان مادههای
منفعل و مجزای اطالعات ياد میشود .به اين حداقل و جزئیترين نوع اطالعات ،واحد
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میگويند که با پردازش اندك و اندوزش جزئی سروکار دارد .حال اگر مجموعهی کلیتری
از اين اطالعات منفرد ،با يکديگر تلفیق شوند و تولیدات منجر به اندوزش و پردازش طیف
کلیتری از اطالعات ،مرتبط با هم شوند ،آنگاه تولیدات معطوف به طبقات پايینتر ،شکل
میگیرند .در تولیدات طبقات ،بايد بتوان عناصر جزئی مرتبط با يکديگر را در يک طیف
وسیعتر مالحظه کرده و آنها را با هم تلفیق کرد .تلفیق واحدها با يکديگر و تولید طبقات،
اگر با شناسايی روابط بین برخی از واحدها صورت گیرد ،آنگاه تولید روابط به وجود
میآيد .شناسايی اثرات علت بر معلول و ايجاد تولیدات علّی و حتی همبستگی ،ازجمله
تولیدات رابطهای است .از تولیدات رابطهای ،شخص به ارتباط متغیرها و تأثیرگذاری آنها
بر روی يکديگر در ابعاد جزئی يا واحدها و کلی يا طبقات دست میيابد .حال اگر شخص
بتواند به تولید عناصر جزئی و واحدهای منفرد اطالعات رسیده ،آنها را با هم تلفیق و ترکیب
و طبقات را تولید کرده و روابط درونی بین واحدها را در بین طبقات مشخص سازد ،آنگاه
میتواند به تعامل درونی بین واحدها و طبقات دست يافته و روابط متفاوتی را که تحت تأثیر
کنش و واکنش قرار دارند ،مشخص سازد .در اين مواقع است که شخص به تولید نظامدار يا
سیستمی دست يافته است .هنگامیکه شخص بتواند تحول خاصی را پیشبینی کند و به
آگاهی عمیق در زمینهی تغییر و تحول اطالعات دست يابد ،آنگاه به تولیدات تحول رسیده
است؛ بنابراين ،شناسايی و حتی ايجاد دگرگونی و بازنگری عمیق در اطالعات که با اندوزش
فزاينده و درك عمیق روابط فراهم میشود ،در اين مرحله مطرح میشود .درنهايت ،اگر
شخص بتواند از دانش و معلومات خويش در موقعیتهای متفاوت استفاده به عمل آورده،
سازگاری خويش را افزايش داده و توانايی خلق موقعیتهای جديد و کاربرد دانش در
تولیدات به اوج رسیده و دانش کاربردی مطرح میشود .تولیدات کاربردی ،کاملترين و
دقیقترين وضعیت پردازش ،اندوزش و تداعی دانش است .از نکات بارز ديدگاه گیلفورد
در حیطهی هوش اين است که عوامل گوناگونی را در ساختار سازی هوش مطرح میکند.
از يک سو ،پنج مادهی ذهنی را بهعنوان محتوای هوش و از سوی ديگر ،پنج اقدام پردازش

سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

موقعیتهای نوين را داشته باشد ،به تولیدات کاربردی دست يافته است .در اين مرحله،

ذهنی را بهعنوان عملیات هوش تعريف میکند که چگونه يکی از محتويات با يک نوع از
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عملیات میتواند منجر به يکی از شش نوع تولیدات ذهنی شود؛ تولیداتی که میتوان آنها
را بهصورت سلسله مراتبی از حداقل تا حداکثر تولید در نظر گرفت (کامکاری ،افروز،
.)0961

نمودار  .2ویژگی سهبعدی هوش ازنظر گیلفورد

گیلفورد در کتاب معروف و جنجال برانگیزش ،با عنوان «ماهیت هوش انسانی» ()0691
بیان میکند که پنج محتوای ذهنی بهعنوان دروندادهای هوش مطرح میشوند و از طريق
پنج اقدام اساسی بر روی آنها میتوان توقع داشت تا شش نوع بازدهی به وجود آيد ،يعنی
يکی از سطوح گسستهی محتويات ذهنی ،با يک نوع عملیات تلفیقشده و میتواند به يکی
از ابعاد ششگانه تولیدات معطوف شود (اشترنبرگ 0111 ،نقل از کامکاری و افروز.)0961 ،
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69
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بهطور خالصه منظور گیلفورد ( )0600 ،0691از محتوا چیزهايی است که مردم به آنها فکر
میکنند ،عملیات ذهنی چگونگی انديشیدن افراد را نشان میدهد و فراورده به نتايج انديشه
افراد گفته میشود .بهعنوانمثال يادآوری يک شماره تلفن نیاز به عملیات حافظه و يادآوری
در قالب محتوای نمادی برای تولید فراورده (شماره تلفن موردنظر) دارد (اگن و چاوك،
 0110نقل از سیف.)0960 ،
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روش پژوهش
تحلیل محتوا يکی از روشهای تحقیقی است که از گذشتهای نسبتاً دور مورداستفاده قرار
گرفته و امروزه در علوم اجتماعی و خارج از آن ،کاربرد فراوانی يافته است .اين روش در
سادهترين شکل ،به بیرون کشیدن مفاهیم موردنیاز پژوهش از متن موردمطالعه میپردازد؛
مفاهیمی که در قالب مقوالتی منظم ،سامان میيابند .روش تحلیل محتوا بر اين فرض بنا شده
است که با تحلیل پیامهای زبانی میتوان به کشف معانی ،اولويتها ،شیوههای درك ،و
سازمانيافتگی جهان دست يافت (وايلکینسون و بیرمینگهام 0119 ،0نقل از تبريزی)0969 ،؛
و از طرفی ،در روش تحقیق اکتشافی پژوهشگر چهارچوب خاصی را برای تعريف مسئله يا
معیارهای جمعآوری اطالعات و همینطور واحد تجزيهوتحلیل تعريف و مشخص نمیکند.
لذا در اين روش پژوهشگ ر با داشتن يک چهارچوب کلی از مسئله يا موضوع تحقیق به
کنکاش در مورد گستردگی يا عمق مسئله میپردازند .بدين ترتیب بسیاری از پديدهها يا
ارتباطهای ناشناخته کشفشده يا معنای آنها واضحتر میشوند .در تحقیق اکتشافی
پژوهشگر سعی میکند اطالعات بیشتر و عمیقتری از يک پديدهی خاص را مشخص نمايد
و آشنايی بیشتری با ماهیت پديده پیدا کند .اين امر باعث میشود پژوهشگر بتواند پرسشهای
پژوهشی دقیقتری را در مورد فرآيندها و نتايج اساسی ناشی از پديدهی موردبررسی،
صورتبندی کند .اين روش تحقیق مستلزم قدرت آفرينندگی و خالقیت پژوهشگر است
(دالور.)0919 ،
روش پژوهش حاضر ،در زمره پژوهشهای کیفی از نوع اکتشافی و تحلیل محتوا است.
مفهومی مدل هوش گیلفورد موردمطالعه قرار گرفته است .در مرحله اول ابتدا با تعیین
موجوديتهای اطالعاتی در کتابخانه و موزه به واحدهايی از معانی ،درك و تقسیمبندی
شدند .در مرحله بعدی موجوديتهای اطالعاتی (واحدها) بر اساس ابعاد مفهومی هوش
گیلفورد بهعنوان نمادی از يک مجموعه در نظر گرفته شدند ،که اين مرحله از مهمترين و
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اساسیترين مراحل تحلیل محتوا است .سپس ،بسیاری از ارتباطهای ناشناخته کشفشده و
معنای آنها واضحتر شدند که به عبارتی ،به تعیین واحدهای گردآوری دادهها و سطح
اندازهگیری پرداخته شده است و پايايی موارد مذکور با نظر نويسندگان و نیز ،بر اساس
مطالعات اکتشافی از طريق مطالعهی متون و منابع موجود مورد تائید قرار گرفت و درنهايت
با تهیه جداول و گزارش نهايی بهصورت يافتههای پژوهش آمده است.

یافتههای پژوهش
با توجه به هدف پژوهش مبنی بر ،استفاده از مدل مفهومی هوش گیلفورد در طراحی سیستم
اطالعات مديريت کتابخانه و موزه ،برای ترسیم سیستم اطالعات مديريت کتابخانه و موزها،
نخست موجوديتهای اطالعاتی اين محیطها ،شناسايی و سپس معادلسازی معنايی آن با
تعاريف مفهومی هريک از طبقات موجود در ساختار مدل هوش گیلفورد انجام پذيرفت .سه
بعد اصلی در مدل مفهومی هوش گیلفورد عبارتاند از :محتوا ،عملیات و تولیدات.
محتويات ،معرف محتوايی است که بر روی آنها اقدامات صورت میگیرد .اين محتوا
میتواند تصويری و يا ديداری باشد و با سیستم بینايی ارتباط نزديکی را نشان دهد ،میتواند
شنیداری بوده و با سیستم شنوايی مرتبط باشد ،همچنین میتواند رفتاری و با حرکات و
عادات رفتاری هماهنگ باشد ،بهعالوه میتواند معنايی بوده و با مفهومسازی عمیق مرتبط
شود و درنهايت میتواند نمادی بوده و با انتزاع محتواهای پیچیده سروکار داشته باشد.
در محیط کتابخانه و موزه انواع اشیای محتوای تصويری مانند عکس ،نقشه را میتوان
بهعنوان موجوديتهای اطالعاتی ديداری ،در مدل هوش گیلفورد ،برابر دانست زيرا در اينجا
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

همانند تعريف گیلفورد با تصويرسازی صحنهای خاص و يا رخدادی ويژه سروکار دارد و
میتوان شکل يا تصويری را در نظر گرفت .نوع ديگر محتوای تعريف شده در مدل هوش
گیلفورد با اشیای محتوايی صوتی از قبیل مستندات صوتی ،پادکستها و.غیره در محیط
موردمطالعه پژوهش ،دارای همسانی است زيرا طبق تعريف مدل گیلفورد اگر بتوان واژههای
خاص ،جمالت ويژه و حتی صداهای مشخصی را مدنظر قرار داد ،آنگاه محتوای اولیه با
عنوان مادهی ذهنی شنیداری شناخته میشود .برای شناسايی محتوای ذهنی نمادی در
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کتابخانه و موزه به کارکرد نماد در مدل گیلفورد توجه میشود .بر اساس نظر گیلفورد
محتوای ذهنی نمادی ،بهعنوان معرفههايی انتزاعی هستند که میتوان از ارقام بهعنوان
مهمترين نشاندهندهی آن نام برد؛ بنابراين ،شناسهها و بارکدهای اسناد کتابخانهای و موزهای
نقش محتوای ذهنی نمادی را ايفا میکند .نوع ديگری محتوا موردبررسی در مدل گیلفورد
محتويات ذهنی معنايی است که ارتباط نزديکی با معنیداری کالمی دارند هنگامیکه
شخص بتواند عقايدی را مورد تفسیر قرار دهد و معنی و مفهوم برخی از اصطالحات و واژهها
را در ساختار شناختی خويش جای دهد ،معرفههای دقیقی از محتويات ذهنی معنايی مشاهده
میشود حال در محیط موردمطالعه ،ترکیب محتوايی اشیای محتوايی صوتی و تصويری در
قالبهای گوناگون از قبیل نشريات ،چیدمانی از محتواهای صوتی و ديداری را تنظیم
مینمايد که ساختار معنیدار جديدی را فراتر از معنای اولیه آن به وجود میآورد .در سطح
ديگر طبق تعريف گیلفورد ،محتويات ذهنی رفتاری ،با انجام حرکات عضالنی و حتی عادات
شخص همراه است و در مواقعی که به رفتارهای حسی -حرکتی -ادراکی توجه میشود و
مهارتهای جسمانی همانند رفتار راه رفتن مطرح میشود ،از مادهی ذهنی رفتاری صحبت
به میان میآيد ،آنچه در محیط موردمطالعه پژوهش بهعنوان محتوای ذهنی رفتاری
شناسايیشده عبارت است از پاسخی که سیستم اطالعات مديريت کتابخانه و موزه در قالب
پیامهای سیستمی به کاربران خود ارائه میدهد .اين پاسخها بر اساس نوع کاربران متفاوت
است و سیستم بهتناسب درخواست و نوع کاربر رفتار متفاوتی را انجام میدهد .در طبقه
ديگر تقسیمبندی ساختاری هوش گیلفورد ،طبقه عملیات قرار دارد که در پنج طیف کلی با
عنوان شناخت ،حافظه ،ارزشیابی ،تفکر واگرا و تفکر همگرا مطرح میشوند .معادل مفهومی
اساس مکتوب يا غیر مکتوب بودن ،چاپی يا غیر چاپی و الکترونیکی ،که در اينجا همانند
تعريف مدل ،به جنبه اکتشاف گری ذهن توجه میشود و شناسايی انواع محتوا رخ میدهد.
عملیات مهم ديگری که در محیطهای موردنظر پژوهش ،فرايند ذخیرهسازی و فراخوانی
اطالعات مرتبط با اسناد است ،که با عملیات حافظه موردبحث در مدل گیلفورد همخوان
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مواد توجه میشود .در عملیات ارزشیابی (در مدل هوش گیلفورد) ،مواردی از قبیل شناسايی
نقاط ضعف ،شناسايی نقاط قوت ،فرصتهای موجود و تهديدهای متناوب مطرح میشود و
اين فرايند بهطور مشابه در کتابخانه و موزهها در قالب عملیات ارزيابیهای درونسازمانی و
برونسازمانی به وقوع میپیوندد .عملیات مهم ديگر ساختار هوش ازنظر گیلفورد عبارت
است از تفکر همگرا که معادل رسیدن به يک پاسخ واحد قابلقبول از بین اطالعات و
راهحلهای مختلف است ،اين در قالب دستهبندی اطالعات (عینی و ذهنی) و دانش (صريح
و ضمنی) تعريف میشود .نوع ديگر عملیات در مدل مطرح شده ،عملیات تفکر واگراست
که به معنای پاسخهای چندگانه و نوآوری و بهرهگیری از قوهی ابتکار است .هدف اصلی
اين مفهوم ،درواقع مطالعهی استدالل ،آفرينندگی و مسئله گشايی است ،اين فرايند در
کتابخانه و موزهها با ايجاد ارزشافزوده برای اطالعات و دانش بر اساس مدخلهای اشیای
محتوايی صورت میپذيرد.
طبقه ديگر طرحشده در مدل هوش گیلفورد ،طبقه تولیدات يا فرآورده است .در
سطحیترين نوع تولید ،واحدهای جزئی و مفردی وجود دارند که از آنها بهعنوان مادههای
منفعل و مجزای اطالعات ياد میشود .به اين حداقل و جزئیترين نوع اطالعات ،واحد
میگويند که با پردازش اندك و جزئی سروکار دارد ،معادل مفهومی واحد در مدل
پیشنهادی پژوهش ،عناصر اشیای محتوايی است .حال اگر مجموعهی کلیتری از اين
اطالعات منفرد ،با يکديگر تلفیق شوند و تولیدات منجر به پردازش طیف کلیتری از
اطالعات ،مرتبط با هم شوند ،آنگاه تولیدات معطوف به طبقات پايینتر ،شکل میگیرند،
معادل مفهومی طبقه در محیط موردمطالعه ،به شکل طبقهبندی اشیای محتوايی بر اساس
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

توصیفات کتابشناختی و اطالعات اثر ،تعريف میشود .در مدل هوش گیلفورد تلفیق
واحدها با يکديگر و تولید طبقات ،اگر با شناسايی روابط بین برخی از واحدها صورت گیرد،
آنگاه تولید روابط به وجود میآيد ،اين فرايند در مدل پیشنهادی پژوهش ،بهصورت تعیین
ارتباط بین عناصر اشیای محتوايی صورت میپذيرد .طبق تعريف گیلفورد از تولیدات
رابطهای ،شخص به ارتباط متغیرها و تأثیرگذاری آنها بر روی يکديگر در ابعاد جزئی
واحدها و يا کلی طبقات دست میيابد .حال اگر تولید عناصر جزئی و واحدهای منفرد

012

ارزیابی کاربردپذیری کتابخانههای دیجیتالی در دانشگاههای...

اطالعات با هم تلفیق و ترکیب و طبقات را تولید کرده و روابط درونی بین واحدها بین
طبقات مشخص گردد ،آنگاه تعامل درونی بین واحدها و طبقات ايجادشده و روابط متفاوتی
را که تحت تأثیر کنش و واکنش قرار دارند ،مشخص میسازد .در اين مواقع است که تولید
نظامدار يا سیستمی ايجاد گرديده است ،معادل مفهومی اين فراورده يا تولید در کتابخانه و
موزهها در قالب نظام معنايی بر اساس طبقهبندی اشیای محتوايی تعريف میشود .بر اساس
مدل هوش گیلفورد شناسايی و حتی ايجاد دگرگونی و بازنگری عمیق در اطالعات که با
پردازش فزاينده و درك عمیق روابط ،در اين مرحله مطرح میشود ،در مدل پیشنهادی
پژوهش ،تولیدات حاصل از تحول در قالب فرايندهای موجود در مديريت دانش ،بهصورت
کشف روابط ،استخراج دادهها به دست میآيد .درنهايت ،طبق مدل مفهومی هوش گیلفورد
در مرحله نهايی ،تولیدات ذهنی به اوج رسیده و دانش کاربردی مطرح میشود .تولیدات
کاربردی ،کاملترين و دقیقترين وضعیت پردازش ،دانش است ،که معادل معنايی تولیدات
کاربردی در کتابخانه و موزهها انواع پايگاههای اطالعاتی حاصل از محتواهای موجود در
سازمان است ،که به صورتهای مختلف قابل بهرهبرداری است خالصه نتايج در سه طبقه
محتوا ،عملیات و تولیدات در سه جدول زير ارائه شده است:
جدول  .10جانمایی موجودیتهای اطالعاتی کتابخانه و موزهها
در طبقه محتوای مدل مفهومی هوش گیلفورد
طبقه محتوا
انواع محتوا
شنیداری معادل اطالعات مرتبط با محتوای صوتی

معنايی معادل اطالعات مرتبط با حوزه دانش تخصصی
نمادی معادل اطالعات مرتبط با شناسه گذاری

اشیای محتوايی صوتی :آرشیو صوتی ،اسناد تاريخی
صوتی ،پادکست.
اشیای محتوای تصويری :نقشهها ،عکسها ،اساليد،
اطلس ،میکروفیلم ،میکرو فیش... ،
اشیای محتوايی صوتی و تصويری :نشريه آنالين و
آفالين ،کتاب صوتی ،کتاب آنالين ،محتوای تعاملی.
شناسه گذاری :شناسه  ISSNنشريات ،شناسه
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 ISBNکتاب ،شناسه نسخ خطی فنخا. ..

013

فصلنامه مطالعات دانششناسی
طبقه محتوا
موجوديتهای شناسايیشده

انواع محتوا
رفتاری معادل اطالعات مرتبط با برون داد محتوايی بر
اساس دانش فردی يا سیستمی (دانش پاسخگويی به

پاسخ به کاربران بر اساس دانش :پاسخ فردی ،پاسخ
سیستمی ،پاسخ بر اساس سطح کاربر

مراجعان)

جدول  .2جانمایی موجودیتهای اطالعاتی کتابخانه و موزهها
در طبقه عملیات مدل مفهومی هوش گیلفورد
طبقه عملیات
موجوديتهای شناسايیشده

انواع عملیات
شناخت معادل عملیات شناسايی و غربالگری
حافظه معادل عملیات ذخیرهسازی و فراخوانی
تفکر واگرا معادل عملیات فراوری (ايجاد
ارزشافزوده)

شناخت اشیای محتوايی :مکتوب و غیر مکتوب ،چاپی
و غیر چاپی ،الکترونیکی.
فرايند ذخیرهسازی :مخازن چاپی ،غیر چاپی ،انبار داده.
فرايند ايجاد ارزشافزوده اطالعات و دانش بر اساس
مدخلهای اشیای محتوايی :برجستهسازی شاخصههای
اشیا...

تفکر همگرا معادل عملیات دستهبندی و گروهبندی بر
اساس ويژگی

دستهبندی اطالعات (عینی و ذهنی) و دانش (صريح و
ضمنی) در اشیای محتوايی :اطالعات مربوط به نسخ
خطی ،خطاط نسخ خطی...

ارزشیابی معادل عملیات سنجش رضايتمندی ،ارزيابی

ارزيابی درونسازمانی و برونسازمانی :ارزشیابی

قوت و ضعف

خدمات ،اليوکوال ،سروکوالEFQM ،QFD ،

جدول  .8جانمایی موجودیتهای اطالعاتی کتابخانه و موزهها
در طبقه تولیدات مدل مفهومی هوش گیلفورد
طبقه تولیدات يا فراورده
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انواع تولیدات

موجوديتهای شناسايیشده

واحد معادل اطالعات مربوط به يک عنصر

عناصر اشیای محتوايی :پديدآور ،عنوان ،ناشر...

رابطه اطالعات مربوط به تعیین ارتباط واحدها با

رابطه عناصر اشیای محتوايی :توصیفهای

يکديگر

کتابشناختی ،اطالعات اثر

طبقه معادل اطالعات مربوط به شناسايی يک گروه با

طبقهبندی اشیای محتوايی بر اساس توصیفات

ويژگی مشترك

کتابشناختی و اطالعات اثر

ارزیابی کاربردپذیری کتابخانههای دیجیتالی در دانشگاههای...
طبقه تولیدات يا فراورده
انواع تولیدات

موجوديتهای شناسايیشده

نظام معادل اطالعات شناسايی ارتباطات ساختاری

ايجاد نظام معنايی بر اساس طبقهبندی اشیای محتوايی

واحدها و طبقات

FRBRO ،FRBR

تحول معادل اطالعات حاصل از فراوری و ترکیب

استخراج ،کشف ،استدالل از دادههای موجود :مديريت

موجوديتها

دانشBig data ،

کاربرد معادل اطالعات حاصل از کاربست محتوا بر ای

پايگاههای اطالعاتی ،سیستمهای خبره ،نگاشت دانش،

دانشگستری

کالس تريم

بحث و نتیجهگیری
با توجه به روندهای موجود در کتابخانه و موزها ،جانمايی مدل مفهومی هوش گیلفورد
بهعنوان پردازنده اصلی سیستم مديريت اطالعات و نیز تعیینکننده طبقه و جنس
موجوديتهای اطالعاتی ،دارای قابلیت اجرايی است .بر اساس تحلیل محتوای مفهومی
سطوح محتوا ،عملیات و فراورده هوش گیلفورد با موجوديتهای اطالعاتی در کتابخانه و
موزهها دارای قابلیت معادلسازی است .در سطح محتوا ،محتوای شنیداری با اشیای محتوای
صوتی موجود در کتابخانه و موزهها دارای همسانی است .محتوای ديداری با اشیای محتوای
تصويری ،محتوای معنايی با اشیای محتوايی صوتی تصويری يا چندرسانهای قابل دستهبندی
است .در سطح محتوای نمادی ،اطالعات ناشی از شناسه گذاری در قالب انواع شناسههای
موجود در کتابخانه و موزهها برای رهیابی اشیای محتوايی ،بهعنوان معادل معنايی شناخته
شده است .در سطح رفتاری اطالعات مرتبط با برون داد محتوايی بر اساس دانش فردی يا
سیستمی (دانش پاسخگويی به مراجعان) بهعنوان معادل ساختاری جانمايی گرديده است .با
کتابخانه و موزهها ،به شرح زير شناسايی و جانمايی شده است :شناخت معادل عملیات
شناسايی و غربالگری ،حافظه معادل عملیات ذخیرهسازی و فراخوانی ،تفکر واگرا معادل
عملیات فراوری (ايجاد ارزشافزوده) ،تفکر همگرا معادل عملیات دستهبندی و گروهبندی
بر اساس ويژگی ،ارزشیابی معادل عملیات سنجش رضايتمندی و ارزيابی قوت و ضعف.
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توجه به مدل مفهومی هوش گیلفورد ،سطح عملیات به ترتیب ساختارهای موجود در

در سطح فراورده با توجه به تقسیمبندی مدل مفهومی هوش گیلفورد ،معادلهای معنايی در
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کتابخانه و موزهها به شرح زير تفکیک گرديده است :واحد معادل اطالعات مربوط به يک
عنصرشی محتوايی ،رابطه اطالعات مربوط به تعیین ارتباط واحدها با يکديگر (روابط
کشفشده بین عناصر اشیای محتوايی) ،طبقه معادل اطالعات مربوط به شناسايی يک گروه
با ويژگی مشترك ،نظام معادل اطالعات شناسايی ارتباطات ساختاری واحدها و طبقات،
تحول معادل اطالعات حاصل از فراوری و ترکیب موجوديتها ،کاربرد معادل اطالعات
حاصل از کاربست محتوا بر ای دانشگستری .بر اساس جدول يافتهها ،اجرای سیستم
اطالعات مديريت در کتابخانه و موزهها تسهیل میسر میگردد .با توجه به ويژگیهای
ساختاری مدل مفهومی هوش گیلفورد ،که از سه بعد اساسی و جامع به تحلیل ساختار هوش
انسانی میپردازد ،میتوان با بهرهگیری از آن بهعنوان پردازنده و پايشگر محوری سیستم بهره
برد .اين مدل با معرفی پنج نوع عملیات ،چهار گونهی محتوايی بهعنوان ورودی اطالعاتی و
شش فراورده يا خروجی اصلی حاصل از عملیات طراحی شده است و شمول همه اشکال و
انواع موجوديتها اطالعاتی دارا است .سطوح محتوا ،عملیات و فراورده در مدل مفهومی
هوش گیلفورد بر اساس تعاريف نظری شناسايی گرديد و معادلسازی معنايی در هر سطح
عنوان مرتبط با سطوح مشخص و چند مصداق بارز از آن سطح به تفکیک تعیین گشت.
درنهايت ،بر اساس يافتههای پژوهش حاضر ،طراحی جريان سیستم مديريت اطالعات در
کتابخانهها و موزهها پیشنهاد میشود.

منابع
اکبری ،علی؛ عاصمی ،عاصفه .)0961( .بررسی وضعیت سیستمهای اطالعات مديريت در
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

کتابخانههای مرکزی دانشگاههای شهر تهران از ديدگاه مديران .رويکردهای نوين
آموزشی.009 -66 ،)0(9 ،
تبريزی ،منصوره .) 0969( .تحلیل محتوای کیفی از منظر رويکردهای قیاسی و استقرايی.
مطالعات علوم اجتماعی091 -019 ،99 ،
حیدری ،مجید .)0910( .طرح بهینهسازی جريان اطالعات مديريتی در مراکز اطالعرسانی
(مرکز اطالعرسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی ،مرکز اطالعات و مدارك

016

ارزیابی کاربردپذیری کتابخانههای دیجیتالی در دانشگاههای...

علمی ايران و سازمان اسناد ملی ايران) ،پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت
مدرس.
دالور ،علی .)0919( .روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی .تهران :ويرايش.
روحانی رانکوهی ،محمدتقی .)0969( .مفاهیم بنیادی پايگاه داده .تهران :جلوه

زوارقی ،رسول ( .)0900سیستمهای اطالعات مديريت ( .)MISمجله الکترونیکی مرکز
اطالعات و مدارك علمی ايران.)01(0 ،
سرلک ،محمدعلی و فراتی ،حسن .)0901( .سیستمهای اطالعات مديريت پیشرفته .تهران:
پیام نور تهران.
سیف ،علیاکبر .)0960( .روانشناسی پرورشی نوين :روانشناسی يادگیری و آموزش .تهران:
دوران.

کامکاری ،کامبیز و افروز ،غالمعلی .)0961( .مبانی روانشناختی هوش و خالقیت :تاريخچه،
نظريهها و رويکردها .تهران :مؤسسه انتشارات.

Martin, H. (2008). The Strategy Process: Concept, Contests, Cases. Second
Edition. Prentice Hall. PP.31
Riahinia, N., Behimehr, S., & Seify, S. (2015). Management Information
System (MIS) In the National Library of Iran. International Journal of
Management and Applied Science (IJMAS), 9(1), 105-109
Wu, D., & Olson, D. L. (2008). Supply chain risk, simulation, and vendor
selection. International journal of production economics, 114(2), 646655.

سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

017

