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 یها محتوا در کتابخانه  تیری مد  کپارچهینظام  یتیریو مد یعوامل ساختار یبررس
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 4لیرضا اسفندیاری مقدم و ع 3زهره میرحسینی، 2فرشته سپهر ، 1رسول عباسی

 چکیده

حاضر  پی    پژوهش  ساختار  ی بررس در  مد  ی عوامل  در    ی تیر یو  محتوا  مدیریت  یکپارچه  نظام 
که   بودهاز نوع ترکیبی  پژوهش حاضر کاربردی   بوده است. آزاد اسالمی های دیجیتال دانشگاه کتابخانه

ای با استفاده از نظرات  از روش دلفی سه دوره ، هاطراحی مؤلفه  و بخش کیفیهای داده برای گردآوری 
استف  پرسشنامه نیز  و    متخصصان  استشد  ادهپژوهشگرساخته  جامعه    نفر   153پژوهش،  آماری  ه  . 

بخش اسالمی واحدهای  انفورماتیک    های کارکنان  آزاد  کشور    دانشگاه  سراسر  اند. در  و    بوده  تجزیه 
مرحله ای دلفی   3تحلیل یافته ها با آزمونهای کندال، فریدمن، کرویت بارتلت و بوت استرپ، و آزمون  

های دیجیتال  محتوا در کتابخانه   ی مدیریتساختاری و  های  مؤلفه ها نشان داد که  یافته   انجام شده است. 
اسالمی  دانشگاه  عوامل    عامل  9  قالب  در ،  آزاد  میانگین  بوده که  ارزش  قابل طرح  ترتیب  عبارت  به 

،  46/7 ، ادارۀ محتوا76/7  ، تدوین خط مشی 01/8  کنترل و نظارت   ،  5/ 16  کاربر   -تعامل رابط بودند از:  
محتوا بازیابی  89/4  تدوین  و  ذخیره  پشتیبانی  7/ 96،  و  حفاظت  مدیریت  53/9،  آموزش  و  75/7،    ،

،  کاربر، کنترل و نظارت  -تعامل رابط یج پژوهش نشان داد که میان  نتا   . 71/4خدمات تحویل محتوا  
، ذخیره و بازیابی، حفاظت و پشتیبانی، آموزش مدیریت و  تدوین محتوا  ، ادارۀ محتوا،  تدوین خط مشی

معناداری وجود    رابطه  جامعه آماری، از دیدگاه    سیستم مدیریت یکپارچه محتوابا  خدمات تحویل محتوا  
با توجه از مؤلفه به    داشته و  به کمک تحلیل عامل  مدیریتی    ساختاری و   هایمیزان اهمیت هر یک 

های  الگوی نظام یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانهبا تایید برازش مدل،  اکتشافی و عامل تأییدی،  
 . ترسیم گردیدآزاد اسالمی  دانشگاه   دیجیتال

 اسالمی های دیجیتال، محتوای دیجیتال، دانشگاه آزاد مدیریت محتوا، کتابخانه: هاکلید واژه 
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 و بیان مسئله مقدمه

ه  شد  آغازاز اواخر قرن بیستم در میان جامعه بشری،  های اطالعات و ارتباطاتتنوع و توسعه فناوری

انسانی را  آنهاپیشرفت سریع    و ارتباطات  است و متاثر کرده    تغییر دادهبه شکل وسیعی  ، فرآیندها و 

در   فناوری اطالعاتروزافزون و پیشرفتهای    استفاده   در دنیای امروز  (.2017، 1)ترنتوپولوس و همکاران 

  هبه یک جامع  در حال تبدیل   ، از جمله عواملی است که سبب شده تا بشریت تمامی ابعاد حیات بشری

آن،اطالعاتی   در  که  باشد  ایجاد  اینترنت  بزرگ  در  عاملی  عنوان  در    به  نوینی    پذیری دسترس فصل 

به  بشر  شد    محسوب   ، اطالعات  ابنای  فناوریها،   (.2015،  2شوالبا )خواهد  این  از  استفاده    با 

تمام منابع اطالعاتی موجود و  بخش قایل توجهی از  بتوانند  که  دارند    ها انتظارکنندگان کتابخانه مراجعه

و بسیاری دیگر از خدماتی را که  وده  بازیابی نمجستجو و  کتابخانه    سایتاز طریق وب   مورد نیاز خود را 

با  پیش  باتا چندی  دریافت  ید  کتابخانه  به  دریافت از طریق وب را    کردندمی  مراجعه  کتابخانه    سایت 

با تاکید بر  اجرای سیستم مدیریت محتوا    با ها  سازی کتابخانه نمایند که این مهم مشروط بر دیجیتال 

ا بر  اعوامل ساختاری و مدیریتی  دنیا  روز  این سیستم، ستساس مقیاسهای  لوازم  از  هایی  استراتژی   . 

اطالعات  نظیر: فناوری  بر  مبتنی  زیرساختهای  وجود  کاربر،  روزانتقال،  مانند:  ،  تعامل  ،  رسانی به 

ذخیره نمونه دستورالعمل کنترل سازی  سازی،  پشتیبان شده،  و  های  تولید  نهایت  در  و  بازیابی  و  گیری 

د  مدیریت  الگوهای  این  کمک    ا ب.  است  یجیتال محتوای  به    مدیریتسیستم،  توجه  با  را  محتوا 

مدیریت منو،  عوامل ساختاری و زیرساختی،    است، نظیرهایی که در این سیستم وجودشان الزامی بخش 

تصویری،گالری لینک  های  مدیریت  اعضا،  غیره...    هامدیریت  می و  و  )کرد    مدیریت توان  را  عبادی 

مسیرهای ارتباطی جدید از طریق    مترصد و پژوهشگران   بر این اساس مراکز علمی   . (1391فرد، نوشین 

صرفه  ضمن  که  هستند  الکترونیکی  و  مبادالت  مکانی  محدودیت  دارای  انرژی  و  زمان  در  جویی 

نباشند.   مشخص  سامانه  لذا جغرافیایی  پیچیدگی  می   یمدیریت   های راستا  بدون  را  رابط  محیط  توانند 

کاربران   نماین برای  افزایشافزایش    دیگر   طرف از    د. مهیا  آن  تبع  به  و  علمی  و    منابعحجم  تولیدات 

وبسایت   طراحی  فرایند  شدن  تاکتابخانهها  در  پیچیده  شده  از    باعث  استفاده  و  قدیمی  روشهای 

کار  از  تنهایی  به  ایستا  نباآصفحات  برخوردار  الزم  کتابخانه   . شندیی  از  بسیاری  به در  ویژه  ها 

 
1.  Trantopoulos 
2.  Schwalbe 



 1۷❑۷ تالیجی د یهامحتوا در کتابخانه تی ری مد کپارچهی نظام  یتی ری و مد یعوامل ساختار یبررس

می کتابخانه مشاهده  دانشگاهی  مراجعه های  که  کتابخانهشود  بتوانند  کنندگان  دارند  انتظار  ها 

ها و... از  نامهها، پایان ها، مجله االمکان تمام منابع اطالعاتی موجود و مورد نیاز خود را مانند کتاب حتی 

جستجو و  کتابخانه    سایتب در وب اینترنت و شبکه جهانی و  طریق اتصال سریع و دسترسی آسان به

کردند،  بازیابی نمایند و بسیاری دیگر از خدماتی را که تا چندی پیش با مراجعه به کتابخانه دریافت می 

وب  طریق  کتابخانه  از  دیجیتال مبدا،  سایت  بر  مشروط  تنها  مهم  این  که  نمایند  سازی  دریافت 

باشد و مدیریت محتوای دیجیتال  می م مدیریت محتوا،  الگوی سیست  یهها و مبتنی بر اجرا و اراکتابخانه

استراتژی  نظیر: مستلزم  تازه   هایی  انتقال،  نمونه سندپردازی،  و  تقلید  ذخیرهسازی،  سازی  سازی، 

  گیری و بازیابی و در نهایت تولید و سازماندهی محتوای دیجیتال های پشتیبان شده، دستورالعمل کنترل

های دیجیتالی  گردآوری محتوای اطالعاتی و نگهداری مجموعه   : شامل ود خ   بهنو هم بهباشد که آن می

نرم سیستماست.   محتوا  مدیریت  هستند  های  وب  بر  مبتنی  کنترل  برای  که  افزارهای  و  ایجاد 

می سایت وب استفاده  آنها  از  نرم یک  و    شود ها  مدیریت    افزاریسیستم  محتوا  آن  به کمک  که  است 

شود که نظام قابل مدیریتی را در ثبت، بروزرسانی و بازیابی محتوا  افزارهایی گفته میشود و به نرم می

برنامه فراهم می  نیستند و  به وب  وابسته  الزاماً  سایت های  های کاربردی مدیریت محتوای وب آورند، 

شود )سعیدپور ویسی و همکاران،  های مدیریت محتوا می یستم اینترنتی، صرفاً یک نمونه از این گونه س

به  ، اما  هستندبا سرعت نسبتاً زیادی در حال افزایش و گسترش   (. سیستمهای مدیریت محتوا1394

عملکرد و خدمات  عوامل ساختاری و مدیریتی موثر بربا  متناسب  بایستی    آنها که   کارکردهای دالیلی  

است   فراگیرنشده  هنوز  باشد،  فدایی،  )یوسفی آنها  و  استقرار  (1387فرد  و  طراحی  یکپارچه سیست.    م 

خواهد شد    دانشگاهیهای  کتابخانههای اینترنتی در  موجب پویایی و مطلوبیت سامانه مدیریت محتوا  

علیدوستی،   و  اسکی  حاضر  (.1395)مختاری  پژوهش  دانشجویان    ،در  دستیابی  اهمیت  بر  و  تاکید 

اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی به اطالعات روزآمد و کاربردی، از جنبه ساختاری و مدیریتی  

محتوا  در مدیریت  پایگاه  برخطاشتراک  ،  سیستم  اشپرینگر )آنالین(  نظیر:  وایلی 1هایی  کبی 2،   ،3 ،

سامانه اصالت سنج و مدیریت نشریات  و نیز  ،  2، تامسون رویترز 1)الزویر(   اسکوپوس و  4دایرکت  ساینس 
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کتابخانه  در  است  علمی  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دیجیتال  حاضر    کههای  حال  های  سیاستبدلیل  در 

داخلی در امور پژوهش    ساماننابه  مدیریتهای علمی و  بازدارنده کشورهای غربی در ارتباط با تحریم 

روزآمد  اطالعات  به  دسترسی  قرار  ،  و  ایشان  دسترس  دارد  در  انتظار  ترتیب  بدین  و  ندارد.  مسئولین 

نرم  از  استفاده  با  بتوانند  دانشگاهی  محتوا  افزارهایسیاستگذاران  مدیریت  به   ،نظام  صورت  حداقل 

تا  رسانی یکپارچه آفالین، خدمات اطالع  بازیابی اطالعات پژوهشی کاربران جهت  ای را فراهم سازند 

پژوهشی  نیازهای اطالعاتی و  تأمین هزینه و    ل دسترس گردد قاب   شانرفع  اشتراک  در خصوص  های 

برای  آنها شده، برنامه ریزی گردیده و مدلی  روند اتصال و استفاده از  منجر به توقف  ها که  پایگاه  این

گردد فراهم  یکپارچه  . استفاده  سیستم  یک  محتوا،  برای    نبود  دیجیتال هاکتابخانه در  مدیریت    ی 

و اعضای هیات علمی، از اهداف    رسانی به دانشجویانخدمت دانشگاه آزاد اسالمی و کمبود و یا نبود  

است. پژوهش  کتابخانهسایتوب  مدیریت  برای  این  اراهای  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دیجیتال    یه های 

یکپارچهکاربردی  الگویی   اطالع جهت  راستای  در  محتوا  مدیریت  نظام  تسهیل رسانی  سازی    و 

مدیریت  های  مولفه   عوامل ساختاری وابتدا  در پژوهش حاضر    لذاشود،  س می ساحاهای علمی  پژوهش 

بررسی    آزاد اسالمی  هایکارکنان بخش انفورماتیک دانشگاه نفر(    153از تمامی جامعه آماری )محتوا  

 . استترسیم شده  مذکور،های نظام یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانه و در نهایت مدل شده 

 اهداف پژوهش: 

با توجه به آنچه که گفته شد و در راستای پاسخگویی به پرسشهایی که در ذهن پژوهشگر ترسیم  

 ایم عبارتند از: شده، اهداف اصلی و فرعی که در این پژوهش بدنبال دستیابی به آنها بوده 

 اهداف اصلی: 

 های دیجیتال دانشگاه آزاد اسالمی. کتابخانههای مدیریت محتوا در بررسی وضعیت سیستم  -

 . آزاد اسالمی های دیجیتال دانشگاه ارائه الگوی نظام یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانه -

 اهداف فرعی:  

محتوا   - مدیریت  سیستم  کیفیت  رابط  در تعیین  اطالعاتی    کاربر  -تعامل  محتوای  در  با 

 ؛ های دیجیتال دانشگاه آزاد اسالمی کتابخانه

 
1  SCOPUS (Elsevier) 
2 Thomson Reuters  
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های  محتوای اطالعاتی در کتابخانه   کنترل و نظارت در  سیستم مدیریت محتوا  تعیین کیفیت   -

 ؛ دیجیتال دانشگاه آزاد اسالمی 

های  محتوای اطالعاتی در کتابخانه  تدوین خط مشی در  سیستم مدیریت محتوا  تعیین کیفیت   -

 ؛ اسالمیدیجیتال دانشگاه آزاد 

در  کیفیت  تعیین   - محتوا  مدیریت  کتابخانه ادارۀ  سیستم  اطالعاتی  دیجیتال  محتوای  های 

 ؛ دانشگاه آزاد اسالمی

در  کیفیت  تعیین   - محتوا  مدیریت  محتواسیستم  اطالعاتیتدوین  دیجیتال  کتابخانه   ی  های 

 ؛ دانشگاه آزاد اسالمی

در  کیفیت  تعیین   - مدیریت محتوا  بازیابی سیستم  و  کتابخانه   ذخیره  در  اطالعاتی  های  محیط 

 ؛ دیجیتال دانشگاه آزاد اسالمی

های  محیط اطالعاتی در کتابخانه  حفاظت و پشیبانی سیستم مدیریت محتوا در  کیفیت  تعیین   -

 ؛ دیجیتال دانشگاه آزاد اسالمی

در  کیفیت  تعیین   - مدیریت محتوا  مدیریت  سیستم  کتابخانهمحی آموزش  در  اطالعاتی  های  ط 

 ؛ دیجیتال دانشگاه آزاد اسالمی

در  کیفیت  تعیین   - محتوا  مدیریت  محتواسیستم  تحویل  در    خدمات  اطالعاتی  محیط 

 ؛ های دیجیتال دانشگاه آزاد اسالمیکتابخانه

مؤلفه  - از  هریک  اهمیت  الگوتعیین  ارائه  در  محتوا  مدیریت  سیستم  یکپارچه    سیستم   ی های 

 . آزاد اسالمی های دیجیتال دانشگاه مدیریت محتوا در کتابخانه 

 

 پژوهش  هایپیشینه

عمل بررسی   در به  الگو  آمدههای  ارایه  در  یکپارچگی  قید  علت  با  که  پژوهشی  ،  به  مطابق  عیناً 

هایی به لحاظ شکلی  باشد پیدا نشد. بدین سبب در برخی از آنها شباهت پژوهش حاضر    اهداف و روش 

نتیجه  بخش  در  که  داشته  وجود  پژوهش  این  با  روشی،  پیشینهو  آن  نتایج  مقایسه  به  با  گیری،  ها 

این تحقیق  یافته پیشینه پرداخته های  بررسی  در  یافته های  ایم.  با پژوهش،  فرد و  یوسفی های مرتبط 

ویژگی   به  (1378)   فدایی و  عناصر  برای    هایشناسایی  محتوا  مدیریت  سیستمهای  مناسب 
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سعیدپور    . استکه قابل تعمیم به پژوهش حاضر    هوبسایتهای کتابخانههای دانشگاهی ایران پرداخت

همکاران و  در  1394)   ویسی  خود(  سیستم   پژوهش  ومفهوم  محتوا  مدیریت  و    های  آنها  کار  شیوه 

سایت  برای طراحی یک وب   را بررسی نمودند تا بتوان براساس آن های آنها  مقایسه بین پرکاربردترین 

ای است که  سیستم مدیریت محتوا برنامه  که  نتایج وی نشان داد   . نمود   اقدام   سیستمی متناسب با نیاز  

کند و تمام ابزارهای مورد نیاز  مینی سایت پشتیباطور کامل از ایجاد، مدیریت و بروزرسانی یک وب به

به   بوده برای مدیریت یک سایت را دارا   ایجاد و  از  را  تا  روز   و چرخه زندگی یک صفحه وب  رسانی 

آن   میشود.انقراض  شامل  همکاران  را  و  خود  1394)   سلحشور  پژوهش  در  که  (  سیستم دریافتند 

اجازه می به صاحبان سایت مدیریت محتوا اینترنتی  به صورت حرفه  صفحات تا    د ده های  را  ای  خود 

بهنموده  مدیریت   رسانی  و  خود  1396)  بورنگ  نمایند.روز  پژوهش  در  رسید (  نتیجه  وزن    بدین  که 

در سیستم جامع مدیریت محتوا در خصوص فناوری اطالعات به ترتیب انتقال،    گیریمعیارهای تصمیم 

اطالعات، جمع ذخیره   نمایش  و  پردازش  حفاظت،  اولویت سازی،  شده آوری؛  پژوهش    .اندبندی  در  لذا 

   .استای شده حاضر به عوامل مطروحه در دو پیشینه اخیر توجه ویژه 

پیشینه در   خارجیبررسی  عنوان  پژوهش   در  (2004)  1گونکالوز   ، های  با  مسیرها،    خود  »طرح 

ساختارها، فضاها و جوامع: یک چارچوب کتابخانه دیجیتالی و کاربرد آن« که در دانشگاه پلیتکنیک  

رسانی پیچیدهای هستند.  های اطالع ، اعالم کرد که  کتابخانههای دیجیتالی، سیستماجرا شدویرجینیا  

روند   تقویت  و  برنامهریزی  جهت  ارا  ، کاراو  کتابخانهای  نظاممند  دیجیتالی  ساختار  در  .  ددا  یهیک 

فواید بررسی  را بررسی نمودهاست.  ل  ید استفاده از کتابخانه دیجیتا واف  ( 2006)  2جنگ پژوهش دیگری،  

شامل  او  پژوهش  در  یادگیری   شده  و  رضایت  کارایی،  است  تأثیر،  ازانی بوده  و  آننوبی  در  2011)  3.   )

در حال توسعه  های  ویکم در کشوربیست  در قرن   را  هاکتابخانه دیجیتالی در دانشگاه توسعه  ی،  پژوهش 

قرار   بررسی  مورد  چالش   و  دادندرا  بیان  چشم به  و  موثر  اندازها  ها  مختلف  عوامل  زمینه و  این    در 

شامل گی ویژ  که  داد نشان    آنها   هاییافته   ند. پرداخت دیجیتالی  کتابخانه  اصلی  ساختار   های    کاربران، 

خط  عملکرد،  و  محتوا،  فناوری  کیفیت،  استمشی،  چالش کارکنان  که  چرا  لحاظ  ،  از  اصلی  های 

 
1 Goncalves 

2 Jeng 

3 Anunobi, Ezani 
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  1کاسترودر پژوهشی دیگر،    دارد.   وجود همواره  ها، پرسنل و تأمین محتوای مناسب  مدیریتی، زیرساخت

شت که با فراگیرشدن میزان  داگونه بیان این   پرداخت و   تحلیل ابعاد سیستم مدیریت محتوابه  (  2012)

داشتن وب  اهمیت  اینترنت،  به  چندان شده دسترسی  دو  و سیستمسایت  از  است  محتوا  مدیریت  های 

  برای   ،ها و کاربران سایتآل وب برای تأمین مسیرهای ارتباطی بین وب جمله ابزارهای کاربردی و ایده 

می  شمار  به  اطالعات  این  گردآوری  آنها،  ویرایش  و  محتوا  افزودن  نظیر  کارکردهایی  وجود  با  روند. 

فناوری سیستم قلمداد می ها  از منسوخ شدن وب شوند که می هایی  دو  توانند  نمایند.  سایتها جلوگیری 

که در آن    هاییراهکاراند از: ابزار سیستم مدیریت محتوا و  ها عبارت نیاز عمده برای توسعه این سیستم

( در  2018)  2کومار   گیرند.و به واسطه اینترنت در اختیار قرار می   دیده شده  انکاربر  مورد نیاز    ابزارهای

شناسی در زمینه سیستم مدیریت محتوای  پژوهش خود ضمن مشخص کردن مزایا و انتظارات هستی 

های آموزشگاهی دیجیتال هند پرداخته و  کتابخانه، به ارایه الگوی سیستم مدیریت محتوا در کتابخانه

کارگیری این سیستم در کتابخانه دیجیتال منجر به رضایت جامعه کاربران،  به این نتیجه رسید که به 

است. شده  خدمات  افزایش  و  راحت  خدمات    عملکرد  توسعه  سیستم،  این  از  استفاده  همچنین 

 الکترونیکی را در سطح مفهومی، تسهیل نموده است.  

پبردر   کهها  یشینه رسی  گردید  مولفه   مشخص  تعیین  تشکیل به  عوامل  و  سیستم های  دهنده 

های  سازی کتابخانهو استانداردهای یکپارچه   اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکیمباحث    مدیریت محتوا و 

آماری و سازمان هدف متفاوت، پژوهش  بنابراین، با توجه به جامعه   .شده است  پرداختهبیشتر  دیجیتال  

پیشینه نتایج  از  استعانت  با  صاحب حاضر  آرای  به  جامعه ها،  و  فلسفه  نظران  و  اول  وهله  در  آماری 

مولفه  تعیین  و  در  وجودی  مدیریتی  و  ساختاری  مطلوب  در  های  محتوا  یکپارچه  نظام  الگوی 

د و در نهایت مبادرت به عرضه و ارایه الگو برای سازمان هدف یعنی  نظر دار   های دیجیتالکتابخانه

 « نموده است.آزاد اسالمی انشگاه »د

 پژوهش پرسشهای 

در راستای دستیابی به اهداف و مبتنی بر مولفه های مورد توجه در عوامل ساختاری و مدیریتی  

اد اسالمی، پرسشهای زیر مطرح  سیستم یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانه های دیجیتال دانشگاه آز

 
1. Castro 
2 Kumar 
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 شده است: 

 چگونه است؟ وضعیت سیستم مدیریت محتوا در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسالمی  .  1

  های دیجیتال دانشگاه نظام یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانه  مدیریت  جهت   مناسب  الگوی.  2

 ؟ کدام استآزاد اسالمی 

 پرسشهای فرعی: 

های دیجیتال  در کتابخانهبا محتوای اطالعاتی    کاربر   -تعامل رابط   درکیفیت سیستم مدیریت محتوا   -

 چگونه است؟ دانشگاه آزاد اسالمی

محتوا  کیفیت   - مدیریت  نظارت در  سیستم  و  کتابخانه  کنترل  در  اطالعاتی  دیجیتال  محتوای  های 

 چگونه است؟ دانشگاه آزاد اسالمی

محتوا  کیفیت   - مدیریت  مشیدر  سیستم  خط  کتابخانه   تدوین  در  اطالعاتی  دیجیتال  محتوای  های 

 چگونه است؟ دانشگاه آزاد اسالمی

در  کیفیت   - محتوا  مدیریت  کتابخانهادارۀ  سیستم  اطالعاتی  آزاد  محتوای  دانشگاه  دیجیتال  های 

 چگونه است؟  اسالمی

در  کیفیت   - محتوا  مدیریت  محتواسیستم  اطالعات تدوین  آزاد  کتابخانه   ی ی  دانشگاه  دیجیتال  های 

 چگونه است؟  اسالمی

در  کیفیت   - محتوا  مدیریت  بازیابی سیستم  و  کتابخانه  ذخیره  در  اطالعاتی  دیجیتال  محیط  های 

 چگونه است؟ دانشگاه آزاد اسالمی

در  کیفیت   - محتوا  مدیریت  پشیبانی سیستم  و  کتابخانه   حفاظت  در  اطالعاتی  دیجیتال  محیط  های 

 چگونه است؟ آزاد اسالمی  دانشگاه

در  کیفیت   - محتوا  مدیریت  مدیریت  سیستم  کتابخانه آموزش  در  اطالعاتی  دیجیتال  محیط  های 

 چگونه است؟ دانشگاه آزاد اسالمی

های دیجیتال  محیط اطالعاتی در کتابخانه   خدمات تحویل محتوا سیستم مدیریت محتوا در  کیفیت   -

 چگونه است؟ دانشگاه آزاد اسالمی

یکپارچه مدیریت محتوا    سیستم   ی های سیستم مدیریت محتوا در ارائه الگواهمیت هریک از مؤلفه  -

 ؟ چقدر است آزاد اسالمی های دیجیتال دانشگاهدر کتابخانه
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 پژوهش شناسی  روش 

های  برای گردآوری مؤلفه   است.   و به لحاظ روش از انواع  کاربردی  ترکیبی ، از نوع  حاضر   پژوهش 

از روش  طراحی مؤلفه انجام بخش کیفی در  از روش اسنادی و جهت  مدیریت محتوا  ساختاری و   ها 

استخراج    برای گردآوری داده ها جهت.  نظران استفاده شده استنظرسنجی از صاحب  دلفی سه دوره

مقیا های  گویه  خرده  نظر  محقق پرسشنامه ،  پژوهشسهای  مورد  پرسش طراحی    66حاوی    ساختهای 

که    شناسیعلم اطالعات و دانش   رشتهنفر از اساتید    3  ابزار، پرسشنامه برای وایی  . جهت تاییدرگردید 

بودند،  دیجیتال صاحب تخصص  کتابخانه  مقوله  گردید  در  پرسشنامه   ارسال  آن  با  که حاصل    42ای 

بود   نهایتاسؤال  س  و  از  اساس  گویه    39  ،دلفیآزمون    اعمال   هدور  ه پس  نظر  بر  از    12وفاق  نفر 

شناسی  نظران مذکور همگی از اساتید رشته علم اطالعات و دانش شد. صاحب  استخراج  نظرانصاحب

این   در  مقاالتی  و  کتابها  دارای  و  دیجیتال، صاحبنظر  کتابخانه  و  محتوا  مدیریت  حوزه  در  که  بودند 

سنجی و از دیدگاه کمی، براساس به  زمینه بوده اند. معیار انتخاب ایشان به لحاظ کیفی، براساس کتاب

با هدف گردآوری نقطه نظرات    حاصله   پرسشنامهرسیدن اطالعات و اجماع نظرات بوده است.  اشباع  

انفورماتیک    بین اسالمی واحدهای  کارکنان بخش  آزاد  تعداد  )  دانشگاه  عنوان جامعه  نفر  153به  به   )

تکمیل شده بودند،  پرسشنامه که به صورت بی نقص وکامل  پاسخ  129توزیع شد که در نهایت    آماری 

لذا    ر چرخه محاسبات لحاظ شد.د این بخش به شکل سرشماری بوده است،  روش گردآوی داده در 

 گیری انجام نشده است. نمونه

با  که براساس خرد مقیاسها طراحی شده بود،    هگوی  39ی کرونباخ برای  ضریب آلفا   0/ 956برابر 
الگو از مدل تحلیل عامل تأییدی    یه ارابرای    است.(  %95پرسشنامه )مناسب  پایایی    دهندهکه نشان  بوده 

های رگرسیونی یا  که در آن ضرایب استاندارد نشده یعنی وزن   ه شد  استفاده  1استرپ«   -به روش »بوت
ها و  تجزیه و تحلیل یافتهبرای    سپس  .گردید   اعالم   ، بارهای عاملی استاندارد نشده مدل برازش یافته

درنهایت با توجه به    شد. ارزیابی   مورد نظر های  شاخص   برازش مدل با استفاده از،  رسیدن به مدل نهایی 
شاخص  از  تعدادی  قبیل  اینکه  از  مدل  برازش  شاخص   2خی های  و  را  نسبی  برازش  مقتصد،  های 

نظر شاخص  از  مدل  برازش  لذا  داد،  نشان  مناسب  مناسب  کامال  نتایج روش   بوده ها  و  و  تجزیه  های 
ارا  ،تحلیل  به  م  الگوی  یهمنجر  یکپارچه  کتابخانه نظام  در  محتوا  دیجیتالدیریت  آزاد    دانشگاه  های 

 . ه استاسالمی شد

 
1. Boot-Strap:روش شبیهسازی و بازنمونهگیری  یا روش خودگردانسازی 
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 پژوهش هاییافته

آنچه در پی خواهد آمد یافته های مربوط به پرسشهای اصلی پژوهش در قالب یافته های آماری  

 منتج از آزمونهای کندال، فریدمن، کرویت بارتلت، بوت استرپ و دلفی است. 

محتوا در  یکپارچه  تم  »وضعیت مدیریت سیسدر پاسخ به پرسش اول پژوهش مبنی بر:  

دانشگاه کتابخانه  دیجیتال  اسالمی  های  است؟«  آزاد  میزان    چگونه  کردن  مشخص  و 

قرار گرفته است. بررسی  زیر مورد  پاسخ   اهمیت هر یک، مراتب  بررسی  به  صاحب   هایجهت  نظران 

محتوگویه  مدیریت  یکپارچۀ  نظام  به  مربوط  آزاد   در   ا های  دانشگاه  دیجیتال  های  اسالمی    کتابخانه 

از  ابتدا  ،باروش دلفی آزمون  هر   توصیف  قبل  نتایج  شدن    ال برای مشخّصضریب توافقی کند  ،دوره 

 ه است.  گزارش داده شد  آن دور نظران در صاحب هایمیان پاسخ نظراتفاق  میزان هماهنگی و 

های  های مؤلفه نظران به گویه صاحب   هایپاسخ  میان: نتایج آزمون ضریب کندال  1جدول 

   امحتومدیریت 

 ویژگیهای آماری 
 نوع آزمون

W x²  درجۀ   تعداد
 آزادی 

سطح معنا  
 داری 

 0/ 000 38 12 76/99 0/ 239 ضریب کندال 

 

 =  239/0)از سوومین دور دلفوی ضریب کندال حاصل  مقدار ،1جدول با عنایت به یافته ها در   

(W  معنوادار  01/0از    سطح خطوای کمتور  در  38آزادی  ه  درج  اعضاء پانل دلفی با  از  نفر  12روی    بر 

گذشوته دلفوی   دور  مقایسوه بوا  سووّم در  دور  ضریب دراندک    افزایش بسیار  ازنشان    ه، که این امربود

(233/0  = (W سووّم و دور پایین بودن میزان ضوریب کنودال درحتی با است. داشته این زمینه  در 

 دوّم، و ضریب آن نسبت به دور ناچیز تغییر  ، به جهت معناداری ودر این قسمت  توافق کم اعضاء پانل

گویه های باقی مانده کوه اعضواء    "خیلی زیاد"و    "زیاد"ی  همچنین باتوجه به ضریب فراوانی تجمع

 ایون دور کوه درشود پاسخ داده بودند، چنین نتیجوه گرفتوه  درصد  70 از باالتر این گزینه هاپانل به 

 شده است.فرآیند نظرخواهی متوقف  توافق صورت نگرفته و افزایشی در
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 ا نظام یکپارچه مدیریت محتو پردازش نه عامل جهت تعیین عوامل ه پای  : ارزش ویژه بر2جدول 

 ارزش ویژه  تجمعی واریانس  درصد واریانس  درصد عامل ها  شاخصهای آماری 

 16/5 43/67 04/3 (کاربر -عامل رابط) 

 01/8 69/37 69/37 ( کنترل و نظارت) 

 76/7 35/43 66/5 (تدوین خط مشی) 

 46/7 84/48 49/5 ( ادارۀ محتوا) 

 53/9 2/53 36/4 (حفاظت و پشتیبانی) 

 75/7 26/57 06/4 (آموزش مدیریت) 

 71/4 97/60 71/3 ا( خدمات تحویل محتو) 

 96/7 39/64 42/3 ( ذخیره و بازیابی اطالعات) 

 89/4 34/70 91/2 (تدوین محتوا) 

مجمووع   در  راداشته و  1بزرگتراز    عامل اوّل ویژه، مقادیر  9  که  نشان می دهد  2یافته های جدول  

واریوانس تبیوین شوده   بیان نموده اند. درصود  کلّ واریانس متغیرهای مشاهده شده را  درصد از  3/70

عامل هوای   نه عامل اوّل به عنوان  اینرو  توسط عامل های استخراج شده کامال مناسب بوده است؛ از

درنظرگرفته شدند. بطورکلّی، درتحلیل عاملی اکتشافی، جهت تفسویرپذیری بهترعامول استخراج شده  

نموودن   دوران بورای تفسویرپذیر  از  این تحلیل نیز  دوران استفاده می شود. در  های استخراج شده، از

اسوتفاده شوده اسوت.   promaxدوران عامل ها ازدوران مورّب    عامل ها استفاده گردیده وبه منظور

اسوت کوه  معرفی نموده اند . شایان ذکور varimaxدوران را معادل مورّب دوران متعامد   برخی این

جمع   همبستگی دارند، نمی توان مجموع مربعات بارهای عاملی عامل ها را  وقتی عامل ها با یکدیگر

 یوک از  واریانس کلّ را محاسبه نمود. بنابراین محاسبه درصد واریانس تبیین شده بورای هور  نموده و

ویژه عامول هوای  امل های استخراج شده قابل محاسبه نمی باشد؛ لذا جدول فوق تنها حاوی مقدارع

 39بوده اند. ضرایب ماتریس بارهای عاملی هریوک از  1 از  دروان یافته بوده که نشان می دهد بیشتر

ه، این جدول بورای هرگویو  دوران به روش پروماکس گزارش شده است. در  برّرسی پس از  گویه مورد

گانوه  9 یهواگویوه بارشده است مشاهده می شود.   روی آن  عاملی که آن گویه بر  عاملی و  بار  مقدار

، 46/7  ، ادارۀ محتوا76/7  ، تدوین خط مشی01/8  کنترل و نظارتبراساس »ارزش ویژه« عبارتند از:   
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بازیوابی ، ذخیوره و  71/4  ، خودمات تحویول محتووا75/7  ، آموزش مدیریت53/9  حفاظت و پشتیبانی

ها درتحلیل در نهایت نیز این عامل.   89/4  ، و تدوین محتوا16/5  کاربر  -، تعامل رابط96/7  اطالعات

منجر به عبارتی تحلیل عامل اکتشافی به  .خواهندشدبندی  رتبه  عامل تأییدی جهت ایجاد الگوی نهایی

نیز به جهت نمایش  تأییدیالگو خواهدگردید و مدل عامل  ارایهسازی و عامل جهت مدل  9  گذارینام

 کار گرفته خواهدشد.ها در الگوی نهایی بهها و ترتیب استقرار آنمقایسۀ عامل

 39نفور کوه تعوداد  129اسوخ مجموع پ جهت برّرسی تحلیل عاملی اکتشافی پژوهش حاضر، در  

مناسب بورای ایون داده هوا، ابتودا   تعیین دوران    گرفت وارد تحلیل گردید. به منظورمی  بر  در  گویه را

دانست صوورت   varimaxکه می توان آنرا معادل دوران متعامد    promaxدوران مورّب به روش  

آن بودنود  ه خواهد شد، یافته ها بیانگریادامه ارا  که در  گرفت. با توجّه به ماتریس همبستگی عامل ها

 پوژوهش حاضور بنوابراین در  نموی باشوند،  متعامد  داشته و  همبستگی معنادار  که عامل ها با یکدیگر

نتوایج تحلیول عواملی اکتشوافی بوا دوران موورب   همین اساس نیوز  بر  دوران متعامد مناسب نبوده و

promax  صوفر ادامه گزارش می گردد. جهت کسب اطمینان نسبت به کفایت نمونوه بورداری و  در 

 آزموون کرویوت بارتلوت در  ( وKMOاولکوین )  -مایر  -کایزر  نبودن ماتریس همبستگی نتایج معیار

 گزارش شده است. 3جدول 

 نتایج آزمون کفایت نمونه برداری وعدم صفرماتریس همبستگی  :3جدول 

 ویژگیهای آماری  آزمونها 

KMO  873/0 کفایت نمونه گیری 

 

 آزمون کرویت بارتلت
 89/3358 مجذورکای تقریبی

 741 درجۀ آزادی

 000/0 احتمال خطا 

بوه جهوت  بدست آمده و  873/0( برای تحلیل حاضر  KMO)  هآمار  مقدار،    3جدول  با عنایت به  

کوه تحلیول عواملی صوورت   نشان دادفوق    هبوده، لذا یافت  6/0آستانۀ    مقدار  از  زرگترب  مقداراین  آنکه  

تعوداد . هدف تحلیل عاملی اکتشافی خالصوه نموودن  بوده استمناسب    ،کفایت نمونه  نظرم  گرفته از

تعداد کمتری عامل پنهان است. در صورتی که بین متغیرها هیچ رابطوه   مشاهده شده در  زیادی متغیر
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به خالصه سازی متغیرها نبوده و لذا تحلیل عواملی   همبستگی وجود نداشته باشد، تحلیل عاملی قادر

گی بین گویه ها را وجود الگوی همبست  . آزمون کرویت بارتلت نیزنخواهد بودبرای آن متغیرها مناسب 

این آزمون ، ماتریس همبستگی است، یعنی برقوراری فورض صوفربه   فرض صفر  بررّسی می نماید و

معنای عدم وجود همبستگی بین متغیرها می باشد. در صورتی کوه بوین متغیرهوا همبسوتگی وجوود 

 صورت معنادار یا همبستگی ضعیف باشد،  تحلیل عاملی اکتشافی مناسب نیست، اما در  نداشته باشد و

حال درتحلیول حاضور، آموارۀ آزموون   این  تواند مناسب باشد. باشدن این آزمون، تحلیل اکتشافی می

موی   معنوادار    P<01/0درسوطح    741ودرجوۀ آزادی    89/3358که با مقدار    کرویت بارتلت نشان داد

گویوه  داشوته ورابطۀ همبسوتگی معنواداری وجود  باشد؛ این امرنشان دهندۀ آن است که بین گویه ها

، اجورای تحلیول عواملی دیگر آنکوه  های عنوان شده برای تحلیل عاملی اکتشافی مناسب می باشند.

عامول  mایون تعوداد  عامل پنهان می انجامد که از  nمشاهده شده، به تولید    متغیر  nاکتشافی برای  

، روش های مختلفی   m. برای تعیین  شده استنظرگرفته    اوّل به عنوان عامل های استخراج شده در

 1 ازمقدار ویژه باالتر گیریم که می  نظر  تعداد عامل هایی دربراساس  را    mآن جمله    که از  وجود دارد

 داشته باشند.

دیریت جهت نظام  مناسب الگوی»در پاسخ به سوال دوم پژوهش مبنی بر:  ه مه یکپارچه

مراحول و مراتوب زیور   چیست؟«،  آزاد اسالمی  های دیجیتال دانشگاهمحتوا در کتابخانه

 اعمال گردید.

مدیریت   هنظام یکپارچ بررسی درمدل تحلیل عاملی تائیدی : ویژگی پارامترهای مورد 4 جدول

 محتوا

 کوواریانس واریانس میانگین کل
 وزن رگرسیونی 

 )بار عاملی( 

 ها شاخص

 پارامترها

 ثابت 57 0 1 0 58

 مقید 0 0 0 0 0

 آزاد 39 0 48 0 87

 مجموع  96 0 49 0 145

بورای  پارامتر  87این تعداد،  که از  مدل وجود دارد  در  پارامتر  145در مجموع    4  جدول  براساس   
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مدل برای برآورد آزاد  پارامترها درثابت شده بودند. درصورتی که تمام    نیز  پارامتر  58برآورد آزاد بوده و 

 39آزاد،    پوارامتر   87میوان    گذارده شوند، امکان برازش مدل وجود نخواهد داشوت. عوالوه بورآن، از

عواملی بوین  بوار 9از   پارامتر، وزن های رگرسیونی یا همان بارهای عاملی بودند. این ضرایب عبارتند

عواملی بوین  بوار 30عامل سوطح دوّم( ، و  1رونی )عامل بی عامل سطح اوّل( با  9عامل های درونی )

 کول در عامل درونی؛ با ایون توضویح کوه در  9گویه های پرسشنامه یعنی متغیرهای مشاهده شده با  

عامل پنهان درونوی )عامول هوای  9مشاهده شده حضورداشت، که به   نشانگر  متغیر  39تحلیل حاضر  

مشاهده شوده،   متغیر  39گویه بود، لذا    39شنامه حاوی  شدند. با توجّه به اینکه پرس  سطح اوّل( متناظر

دارد، اما با توجه به اینکوه  عامل درونی سطح اوّل وجود 9بارعاملی بین متغیرهای مشاهده شده و   39

ثابت شود توا امکوان بورآورد فوراهم  1عامل الزم است تا یکی از بارهای عاملی به عدد   درتعریف هر

 49بارعاملی جهت برآورد آزاد گذارده شدند. عالوه بورآن ،    30ابت شده و  بارعاملی ث  9اینرو    گردد، از

جملوه واریوانس خطاهوای  39جمله واریانس در مدل حاضر وجود داشت. این واریانس ها عبارتنود از  

جمله واریانس عامل های پنهان درونی کوه همگوی بورای بورآورد آزاد   10متغیرهای مشاهده شده و  

داشت.   وجود  نیز  ثابت شده بود  1له واریانس عامل پنهان بیرونی که به عدد  بودند. همچنین  یک جم

 محاسبات متناظر با درجۀ آزادی مدل ارایه شده است. 5درجدول 

 : درجۀ آزادی مدل تحلیل عاملی تائیدی  5ل جدو

 تعداد گشتاورهای نمونه ای 780

 تعداد پارامترهای آزاد برای برآورد 87

 ( 780-87)درجۀ آزادی  693

پارامترآزاد جهت برآورد  87نمونه ای و  گشتاور  780، در مجموع  5جدول    باتوجه به نتایج حاصل از

 می باشد. 693داشت، که درنتیجه درجۀ آزادی مدل  وجود
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 مدیریت محتوای ازدیدگاه متخصّصان  ه : شاخص های برازش مدل نظام یکپارچ 6جدول 

 مدل اشباع  مدل برازش شده  شاخص ها  نوع آزمون 
مدل  

 استقالل

 آزمون 
 کای دو 

 123/1371 001/0  > 879/3765 (CMINکای دو )

 979/1 - 082/5 (CMIN/DFکای دو نسبی )

 665/0 1.000 160/0 (GFIنیکویی برازش ) برازش مطلق 

 برازش تطبیقی
 <TLI  (rho2) 760/0 - 001/0لوئیس -توکر

 <CFI 776/0 1 001/0برازش تطبیقی 

 برازش مقتصد
 <PNFI 595/0 001/0> 001/0برازش هنجارشده مقتصد 

 <PCFI 726/0 001/0> 001/0تطبیقی مقتصد 

اسوت شده  آزمون معنادار حاصله بزرگ بوده و 2خی هآمار مقدار ، نشان داد که6جدول  یافته های  

ه به اینکه آمارۀ کای دو به شدت تحوت تواثیر حجوم جکوچک تراست(. باتو  001/0  )مقدار احتمال از

 بزرگ می گردد، لوذا جهوت تصومیم گیوری از  نمونه قرارداشته و با افزایش حجم نمونه این آماره نیز

بورازش برای شاخص کای دو نسبی نشان دهنودۀ   5تا    1بین    نسبی استفاده شده است. مقادیر    2خی

نسبی برای مودل   2خی  مقدار  چون.  استنشان دهندۀ برازش بسیارخوب    3تا    2بین    مقادیر  مناسب و

مجمووع  در بنابراین می توان نتیجه گرفت که بورازش کلوی مودل حاضور  ؛بدست آمده    98/1حاضر  

 .بوده استمناسب 

برای  9/0از  شتربی  است. مقادیر  آمده  7جدول    در  نیزپژوهش  برازش مطلق  شاخص نیکویی  نتایج  

نیکویی برازش پژوهش، این نکته وجود  کلبررسی  است. دربوده نشان دهندۀ برازش خوب   این معیار

 ه است. به دلیل آنکه این مقداربود  67/0  پژوهش معادلآمارۀ نیکویی برازش برای مدل    مقداردارد که 

این   .نبوده استبراساس این معیار، برازش مدل چندان مناسب    اینرو  بوده، از  9/0نقطه برش     از  کمتر

شاخص های آزموون بورازش تطبیقوی مودل تحوت برّرسوی   7  جدول  آن در  درحالی است که پس از

نشان دهنودۀ بورازش   9/0از     بزرگ تر  گزارش شده است. برای تمام شاخص های این آزمون مقادیر

بووده انود، پوس موی تووان چنوین   9/0کمتوراز     این شاخص هوا  مناسب است. به جهت آنکه مقادیر

شواخص هوای     سرانجام  و  که مدل براساس این شاخص ها نیزچندان مناسب نبوده است.  اظهارنمود



 1400اييز  پ   ، اول ، شماره  سيزدهم سال    -  پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي  ❑30
 

از   بوزرگ تور  مقادیر  در یک نتیجه کلی میتوان گفت کهنشان داده شده است.    1آزمون برازش مقتصد

است. همانگونه که مشاهده   بوده  سب مدلبرای شاخص های این آزمون نشان دهندۀ برازش منا  5/0

لذا می توان گفوت  بوده  5/0شاخص های محاسبه شده برای این آزمون بزرگ تراز    ، مقادیر  شودمی  

 نظرشاخص های مقتصد کامال مناسب می باشد.  از که برازش مدل حاضر

د، نسبی و شواخص هوای مقتصو  2خیقبیل    های برازش مدل ازشاخص  به جهت آنکه تعدادی از

عودم مناسوبت  ،قبیل شاخص های مطلق و تطبیقوی  از  شاخص ها نیز  برازش را مناسب، و تعدادی از

برای مدل   ،نسبی که برازش کلی مدل را تعیین نموده  2ی  خ  کهبا توجه به این  اند، وداده  مدل را نشان

که مدل حاضر، برازش نسبتا قابل قبوولی بوه داده هوا  کردمی توان ادعا لذا ، بوده استمناسب    حاضر

نظام یکپارچوۀ مودیریت   درمرتبه دو  ه  دیاگرام مدل تحلیل عاملی تائیدی برازش شد  تصویر زیردارد.  

را پوس از نتوایج تحلیول عواملی اکتشوافی، در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسالمی  محتوای دیجیتال  

 .دهدمیهیارا

 

 
1 Parsimony-Adjusted Measures 
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مدیریت محتوای   هنظام یکپارچدرعوامل استخراج شده از تحلیل عامل های تاییدی  :  1 نمودار 

 دیجیتال 
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، 35، 34، 3شامل گویه های  شش متغیرتوان گفت: ه شده در دیاگرام فوق مییبا توجه به مدل ارا

که معرّف  اندداشته 79/0تا  47/0عاملی بین  بیشترین ارتباط را با عامل اول با دامنۀ بار  38و    37،  36

 »کنترل و نظارت« می باشد.

بیشترین ارتباط را با عامل دوم با دامنوۀ   40و    39،  28،  20،  19،  18شامل گویه های    شش متغیر

 اند که معرّف »تدوین خط مشی« می باشد.داشته 88/0تا  39/0عاملی بین  بار

عواملی   ارتباط را با عامل سوم با دامنۀ بواربیشترین    42و    41،  33،  1های  شامل گویه  متغیر  چهار

 می باشد. اند که معرّف »اداره محتوا«داشته 69/0تا  51/0بین 

بیشترین ارتبواط را بوا عامول چهوارم بوا دامنوۀ  24و  23،  22،  21،  17های  شامل گویه  پنج متغیر

 د .اند که معرّف »حفاظت و پشتیبانی« می باشداشته 85/0تا  51/0بارعاملی بین 

عاملی   بیشترین ارتباط رابا عامل پنجم با دامنۀ بار  32و    31،  30،  29های  شامل گویه  متغیر  چهار 

 اند که معرّف »آموزش مدیریت« می باشد.داشته 87/0تا  66/0بین 

عواملی بوین   بیشترین ارتباط را با عامل ششم با دامنۀ بار  27و  26،  25های  شامل گویه  سه متغیر

 اند که معرّف خدمات »تحویل محتوا« می باشد .اشتهد 83/0تا  69/0

عاملی  دامنۀ بار بیشترین ارتباط را با عامل هفتم با 14و   13،  12،  5،  4های  شامل گویه  پنج متغیر  

 می باشد. اند که معرّف »ذخیره و بازیابی اطالعات«داشته 92/0تا  43/0بین 

عواملی بوین   تباط را با عامل هشتم با دامنۀ باربیشترین ار  11و    10،  9های  شامل گویه  سه متغیر

 کاربر« می باشد. -اند که معرّف »تعامل رابطداشته 88/0تا  37/0

توا  5/0عاملی بین  دامنۀ بار بیشترین ارتباط را با عامل نهم با 8و   7،  6های  شامل گویه  سه متغیر

 اند که معرّف »تدوین محتوا« می باشد.داشته 82/0

 گیری نتیجه بحث و  

را ارائه ای  شدهمشی توافقی و مستند خط   بایستی صحیح، ابتدا    ی مدیریت  باهدف اجرای یک فرایند 
عنوان  عینی به   ای دیجیتالی وهتوسعه مجموعه برای  ، تا بر اساس آن بتوان نقشه راه را تهیه و  نمود

بتوان به مرحله حائز اهمیت    آیندهدر تا   از آن استفاده کرد   نگهداری مجموعه   و   ایجاد   واسط بین فرآیند 
ادعای  بنابر  که  گویه  این  ایده   در  نقطه  آماری،  یافت. جامعه  دست  است،  سیستم  مدیریت  در    آل 

راستای بدین  در  ابتدا  و   منظور  ساختاری  عوامل  بررسی  و  خدمات  سیستم    ی مدیریت   ارزیابی  یکپارچه 
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بر کتابخانه  مبتنی  بای محتوای دیجیتال  آزاد  دانشگاه  کارهای  از خود  با درخواست  اراد  ه  یکنان جهت 
را در این مهم    یشانا   ، نقطه نظراته طرحی به عنوان خط مشی مدونینظرشان در این خصوص و ارا

های آنها به یک اجماع نظر  ه نهایی از بین طرح ایو جهت ار  یدهگرد  آگاهداد تا از اهمیت آن    مشارکت
های دیجیتال  نظام کتابخانه   مدیریت  سردرگمی در  از   با هدف جلوگیریو خط مشی استاندارد و مدونی  
 یافت. دست  و قابل استفاده، یک الگوی کارآدانشگاه آزاد اسالمی به عنوان 

اولویت لحاظ  یکپارچهبندی  درجه   ، به  مدیریتی  و  ساختاری   ، ار  عوامل  در  خدمات ایمحتوا  به    ه 
 :  مورد توجه قرار گرفته است ترتیب زیر  از دیدگاه کارکنان به کاربران آن در دانشگاه آزاد اسالمی،

های راه دور و ارتقا یادگیری چه در کتابداران و چه در ارائه محتوا و خدمات  حمایت از آموزش  -

شان نباشند،  عاتی دیجیتال به کاربران در اولویت قرار دارد چرا که اگر کاربران و نیازهای اطال

 به همراه نخواهد داشت.  خاصی وریاندازی چنین نظامی هیچ کارایی و بهره صرفاً راه 

های دوم تا هشتم این گویه امکان ارائه خدمات مرجع هوشمند،  مؤلفه   بندی در خصوص اولویت  -

ازآموزش  آموزش حمایت  ایجاد  مانند  دور  راه  پیوستههای  توسط  های  کاربران  آموزش   ،

جست   صفحات  آموزش وجو  راهنمای  از  حمایت  مجالت  ،  به  دستیابی  مانند  دور  راه  های 

آگاهی  ارائه خدمات  و  آموزشی  اسالیدهای  توسط  کاربران  آموزش  رسانی جاری  الکترونیکی، 

فناوری  نوین ازطریق  ازآموزش های  حمایت  اعالنات  ،  تابلوی  از  استفاده  مانند  دور  راه  های 

های  ای هستند که با توجه به سالیق و رشتهی نسبی و سلیقه های الکترونیکی همگی اولویت 

از این گزینه دیجیتالی دانشگاهی می های  موجود در کتابخانه  نیاز به هر کدام  ها  تواند درصد 

چرا که    ،توان صرفا به صورت صد درصد و قراردادی چنین آماری را پذیرفتتغییر کند و نمی 

کاربران   اطالعاتی  نیازهای  به  رشته بسته  کتابخانه  آنها های  و  مختلف  در  دانشگاهی  های 

 متفاوت است. 

همان  - اطالعاتی  محیط  با  کاربر  تعامل  در  محتوا  مدیریت  سیستم  اهمیت  لحاظ  از  به  که  طور 

برمی  گویه   آیدشواهد  در  مابین  اطالعاتی  محیط  با  کاربر  تعامل  مؤلفه  به  مربوط  های 

از دیدگاه کارکنان مورد مطالعه تفاوت معناداری    های دیجیتال دانشگاه آزاد اسالمیکتابخانه

ها به یک میزان در مؤلفه تعامل کاربر با محیط اطالعاتی دیجیتال  وجود نداشته و تمامی گویه

اند که این خود بیانگر این امر است که مانند بسیاری از مواردی که در باال  دارای اهمیّت بوده 

تفاوت  وجود  و  شد  با  ذکر  معنادار  نظر  های  به  صحیح  کامالً  کارکنان  نظر  اعالم  به  توجه 
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های  های گویه شان در خصوص سایر مؤلفه رسید و باید مانند این گویه بسیاری از نظرات نمی 

ها در خصوص این گویه  نآ  نظر  داد، از این سو با توجه به دیگر تفاوت معناداری را نشان نمی 

ان نظرات درستی را از نظر پژهشگر اعالم  توان اعالم کرد که حداقل در این مورد کارکنمی

 اند. کرده

بر به  توجه  پژوهش رسی با  از  حاصل  آنهای  مقایسۀ  و  پیشین  می ههای  کنونی  پژوهش  با  توان  ا 
  های به شناسایی عناصر و ویژگی   که در آن   ( 1387فرد و فدایی)یوسفی  چنین نتیجه گرفت که پژوهش

ند و  ه بودمناسب سیستمهای مدیریت محتوا برای وبسایتهای کتابخانههای دانشگاهی ایران پرداخت
های دانشگاهی مورد بحث و بررسی  های مدیریت محتوا را در کتابخانهصرفا از این لحاظ که سیستم

بود.   کنونی  پژوهش  با  قیاس  قابل  حدودی  تا  دادند  همکارانقرار  و  ویسی  در  ن(  1394)  سعیدپور  یز 
دانند که از مرحله ایجاد، تا مدیریت و پشتیبانی  ای می سیستم مدیریت محتوا را برنامه پژوهش خویش  

... را در یک سایت   و دارای قابلیت مدیریت ساختار سایت، شیوه نمایش صفحات و    شامل میشود و 
می  منوها  با  آنها  شیوه    استارتباط  و  ساختار  تا  گرفته  محتوا  تا  ایجاد  از  یعنی  بخش  دو  هر  در  که 
  همچنین خوانند.  گردد، با پژوهش حاضر هم ها که به محیط رابط کاربر برمی نمایش و برقراری ارتباط 

در سیستم   گیری ( به لحاظ وزن معیارهای تصمیم 1396)  بورنگ پژوهش  یافته های  پژوهش حاضر با  
  آوری سازی، حفاظت، پردازش و جمعذخیره  در مباحث انتقال، نمایش اطالعات،جامع مدیریت محتوا  

است.هم )2004)  گونکالوز   خوان  در(،  2006(، جنگ  خود  پژوهش   نیز  و    از   نوعی  ، های  برنامهریزی 
  پژوهش کاسترو  یافته های  . دادند  یهاندازی و توسعه ساختار نظاممند کتابخانههای دیجیتالی را اراراه

در  ویرایش آنها بر   ، وکارگیری سیستم مدیریت محتوا و افزودن محتوا( نشان داد که با وجود به 2012)
همچنین می    د. ش   با پژوهش حاضر قائل چندانی بین وجوه این پژوهش    ک راتتوان اشنمی   ، هاسایت وب

است لیکن    (2018راستا با پژوهش کومار )توان گفت که ارایه الگوی در پژوهش حاضر به نوعی هم 
 آماری و مقتضیات مکانی و زمانی با یکدیگر تفاوتهایی داشته اند. هر دو پژوهش به لحاظ جامعه 

 ی مبتنی برنتایج: پژوهش یپیشنهادها

به   توجه  های با  می   یافته  بخش  این  در  پاره پژوهش  بررسی  به  برگرفته توان  پیشنهادات  از  ای 
 مبتنی یافته ها اشاره نمود: 

های یکپارچه محتوای اطالعاتی به  های مستمر در ارتباط با استفاده از این سیستمانواع آموزش ارائه   •

 کاربران و کتابداران و به روز سازی این افراد با توجه به پیشرفت روزانه تکنولوژی 

سازی نحوه استفاده از نظام یکدست مدیریت محتوای  ها جهت یکپارچه یکدست سازی نحوه آموزش  •
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 دیجیتال؛ 

قابلیت  • کتابخانه  لینک   برقراری  سهولت  در  و  سرعت  جهت  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دیجیتالی  های 

 دستیابی کاربران بسته به اطالعات مورد نیازشان؛ 

و ارایه    آنان   شناخت نیازهای اطالعاتی   مجموعه جهت   و   کاربراهمیت بخشی به ارتباط دوسویه بین   •

 ؛ به روز خدمات 

العاتی دیجیتالی مجموعه در خارج از مکان اصلی تا در صورت نابودی  گیری از محتوای اطپشتیبان  •

 و تخریب، امکان بازگرداندن مجدد اطالعات از دست رفته به مجموعه باشد؛  

جهت حمایت از سرعت و سهولت ذخیره و    مبتنی بر فناوریهای قوی  تجهیز مجموعه به زیرساخت  •

 بازیابی محتواهای اطالعاتی دیجیتال؛ 

 یج ارایه شده این پژوهش در سایر کتابخانه های دیجیتال دانشگاهی. تعمیم نتا •
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