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Purpose: The research aimed to proposing a conceptual model for 

Publishing Video Articles in Scientific Journals in   Iran. Its purpose is 

to access the technical and legal infrastructure to implement it 

Methodology: The objective of the present study is to offer a conceptual 

model for utilizing video in publishing research founding in in Scientific 

Journals in Iran. The present study is an exploratory one in nature, has 

an applied methodology in terms of objective, is non-experimental in 

terms of data collection and has a quantitative approach, and its 

methodology is a combination of surveys and Delphi technique.  A 

simple random sampling method was used, in order to analyze the data 

SPSS25, software was utilized, also, to present the model SEM and 

PLS-SEM modeling were used, and validating the final model was done 

by examining the indices of discriminant validity, reliability, and the 

validity of the convergence of reflective structures and examination of 

model fit criteria. 

Findings: According to the research findings, the t - value obtained 

for the effect of the final model variables show that the relationship 

between dependent variables and independent variables is positive and 

significant. The implications of the release of video paper have the 

highest impact on the publication of video articles on Iranian scientific 

- scholarly journals. Based on the model obtained based on the Delphi 

panel view, it is responsible for the release of video articles providing 

hardware, software, network imaging, and communication and legal 

requirements. According to the value obtained for the redundancy 

coefficient index with R2 0.171 value for the diffusion variable of video 

articles in academic journals, it can be concluded that the model's ability 

to predict the diffusion of video articles is too moderat and strong values 

for the GOF demonstrates the overall moderate fit of the model. 

Conclusion: The main components of the proposed research model 

are the requirements for publishing video articles, the stages and phases 

of publishing video articles, the barriers to publishing video articles, and 

the achievements of publishing video articles. 

Originality: This is the first research in the field of video articles that 

seeks to model the publication of scientific-research video articles. 
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 انریا پژوهشی–یعلم اتیدر نشر ییوئدیانتشار مقاالت و یمفهوم یارائه الگو

 3اکبر فامیل روحانیسیدعلی |2*مهدی علیپور حافظی |1زانیمهناز ر

 30/10/1399تاریخ پذیرش: 15/10/1399تاریخ ویرایش:  12/08/11399تاریخ دریافت:

 دهیچک

و  يهاي فناختو دستيابي به زیرس رانیا پژوهشي–علمي اتیدر نشر یيویدئوانتشار مقاالت  ارائه الگوي مفهومي :هدف

 .استآن  يسازادهيپ يراب يقانون

 يو با رویكرد كم يها غيرآزمایشداده ينظر نحوة گردآور است. از يپژوهش از نظر هدف كاربرد نیا :یشناسروش

 يمنطور پنل دلف ني. به هماستساخته ها، پرسشنامة محققداده يانجام شده است. ابزار گردآور ياست كه به روش فن دلف

 يبرا مؤلفه 81 با یينها يكردند و سرانجام الگو يرا در سه دور بررس مؤلفه 132با  هيولا يمتخصص الگو 15 متشكل از

و اكسل  SPSS 25 يافزار آمارها از نرمتجزیه و تحليل داده يارائه شد. برا پژوهشي–علمي اتیدر نشر یيویدئوانتشار مقاله 

 يهاشاخص يررسببا  يمدل نهائ ياعتباریابو  PLS-SEM يو مدلساز يبه روش معادالت ساختار الگو ةارائ .شداستفاده 

 د. برازش مدل انجام ش يمعيارها يو بررس يانعكاس يهاسازه يهمگرای يو روای يپایای ،يافتراق يروای

 نيرابطه ب دهديشان من یيمدل نها يرهايمتغ تأثير بیضر يآمده برا به دست tمقدار  پژوهش يهاافتهیبا توجه به  :هاافتهی

 بیضر نیشتريب ياراد یيویدئو. استلزامات انتشار مقاله استدار يمستقل پژوهش مثبت و معن يرهايوابسته و متغ يرهايمتغ

دست هاتوجه به مدل ببداراست.  0.436را با مقدار  رانیا يپژوهش -يعلم يهاهیدر نشر یيویدئو يهابر انتشار مقاله تأثير

 ،يافزارامات سختفراهم بودن امكانات و استلز یيویدئوامل بر انتشار مقاله ع نیموتر يپانل دلف دگاهیآمده براساس د

شاخص  يآمده برا تبه دساست. با توجه به مقدار  يونو قان يشبكه و مخابرات و استلزامات ادار يربرداریتصو ،يافزارنرم

 جهيتوان نتيم رانیا يپژوهش - يعلم يهاهیدر نشر یيویدئو يهاانتشار مقاله ريمتغ يبرا 0.171 با مقدار يافزونگ بیضر

 نیآمده از ا ستدهمدل ب ني. همچناستاز حد متوسط  شيب یيویدئو يهاانتشار مقاله ينيبشيمدل در پ یيگرفت كه توانا

 برخوردار است. يبرازش قو یيكوياز ن 0.281پژوهش بامقدار 

هاي ویدئوئي، مراحل و فازهاي استلزامات انتشار مقاله :رتند ازهاي اصلي مدل پيشنهادي پژوهش عبامؤلفه: گیرینتیجه

 هاي ویدئوئي.هاي ویدئوئي، و دستاوردهاي انتشار مقالههاي ویدئوئي، موانع انتشار مقالهانتشار مقاله

 .تژوهشي اسپ-سازي انتشار مقاالت ویدئوئي علميمدلكه به دنبال  در حوزه مقاالت ویدئوئي استپژوهش  نينخست نیا: اصالت

 يفهومم يالگو ،يكيالكترون يهاهی، نشرپژوهشي–علمي يهاهی، نشریيویدئو يهامقاله: هادواژهیکل

انتشار مقاالت  يمفهوم يارائه الگو(. 1400اكبر )عليسيدریزان، مهناز؛ عليپور حافظي، مهدي؛ فاميل روحاني،  استناد:

 .31-54(، 1)55، يدانشگاه يرسانو اطالع يكتابدار قاتيتحق. رانیا پژوهشي–علمي اتیدر نشر یيویدئو
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 مقدمه. 1

 دانش سطح زمان، در راستاي ارتقاي اسرع در و شيوه بهترین به نتایج دستاوردهاي دانشمندان انتشار

هاي علمي، ارتباط . هدف اصلي انتشار یافتههمواره اهميت داشته است كه است ین موارديمهمتر از

ین، مهمترهمواره به عنوان یكي از  پژوهشي–علميهاي آینده است. نشریات ران و نسلپژوهشگعلمي با 

 علمي مجالت رو، این . ازاندهاي علمي شناخته شدهترین ابزار انتقال و اشاعه یافتهمؤثرترین و متداول

 دیگري محمل هيچ رند كهآوفراهم مي علمي هاي نوینیافته و اكتشافات نتایج براي انتشار را محملي

 . (2008، 1)مي یر گردد آن جایگزین تواندنمي

با پدیدار شدن اشكال مختلف انتشارات الكترونيكي و نيز روند رو به گسترش اینترنت و شبكه 

 هاي جدیدي را تجربههاي علمي چالشپژوهشهاي انتشار نتایج جهاني وب ارتباطات علمي و شيوه

 شد موجب حوزه الكترونيک انقالب در و اطالعات، در انقالب ارتباطات، در نند. انقالبكمي

نشریات  گيريشكل با گيرد.. قرار بشر اختيار در ايهاي تازهشيوه و تجهيزات ابزارها، ها،رسانه

 و افراد یجتدر به و كردند وارد اینترنتي فضاي در را خود اپينشریات نسخه چاز  بسياري الكترونيكي

 هايوريافن و ابزارها دوربرد، هاي ارتباطيپرداختند. رایانه الكترونيكي نشریه انتشار به مؤسساتي فقط

 و اطالعات سازيفشرده سازوكارهاي پردازي،داده و رایانه صوت، و تصویر انتقال تصویربرداري،

 صورت به اطالعات هاي عظيمجمح جایيجابه براي را راه تصویر، و داده تكثير و نمایش تجهيزات

انتشار صدا، تصویر و  قابليت .ساخت هموار بي مانند دقت و سرعت با و نموداري و شنيداري -دیداري

 بازار به« 2ویدئویي نشریات »عنوان  با نشریات از جدیدي نوع ساليان اخير در كه است شده سبب فيلم

است. در ميان  داده اختصاص خود به هاي ویدئویيفيلم ها را،آن هايتمام مقاله كه گردند عرضه انتشار

پژوهشگران و انواع منابع الكترونيكي كه در حال حاضر به عنوان ابزار انتشاري و ارتباطي در دسترسي 

 هايلهمقا انتشار. هاي علمي استشيوه نویني از انتشار یافته« 3یيویدئو هايمقاله»پژوهشگران قرار دارد 

 انجام علمي پژوهش یک در كه را آنچه خواندن، جاي به كه دهدمي مخاطب به را امكان این یيویدئو

 دست به پژوهش موضوع به نسبت تريعميق درک و نماید مشاهده عيني صورت به را داده رخ و شده

 مقاله هايبخش همه شگرپژوه و هستند چاپي هايمقاله مانند ساختاري داراي یيویدئو هايمقاله. آورد

_______________________________________________________________ 

1 Meyer  
2 video journals 
3 Video articles 
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 .نمایدمي ارائه یيویدئو صورت به را نتایج تحليل و تجزیه و انجام روش تا لهئمس بيان و چكيده از اعم را

 مقاله. است شده تشكيل ویدئو و مقاله واژه دو تركيب از ویدئویي هايمقاله مفهوم معنایي، دیدگاه از

 ویدئو و كندمي تهيه را آن نظامند روشي به خود هايپژوهش جنتای بيان براي نویسنده كه است نوشتاري

 ذخيره دیالوگ یا دیجيتالي استاندارهاي براساس كه است تصاویري و صوت حامل كه است ايرسانه

 قادر پژوهشي -نشریات علمي یي،ویدئونوظهور انتشار مقاله  حوزة در (.2016، 1)كوركل اندشده

اي از متن، تصویر، صدا كه به همان مجموعه كه نشریات الكترونيكي از جدیدي وعن بود خواهند

 كنند پيدا تكامل قدرآن است یي ممكنویدئو هاينمایند. مقاله صورت فيلم درآمده است را عرضه

مایند. ن فراهم آنها كاربران استفاده پژوهشگران وبراي نشریات الكترونيكي،  جدیدي خدمات بتوان كه

 بسترهاي ي،افزارنرم ي،افزارسخت نيازهاي بررسي ضمن نمایدمي تالش نظري لحاظ از پژوهش این

 هايفعاليت و مراحل شناسایي همچنين و استلزامات عنوان به...  و انساني نيروي مخابراتي، و ايشبكه

 ویيئوید هايمقاله بالقوه اانتشار موجود و دستاوردهاي موانع و یيویدئو مقاله انتشار و توليد با مرتبط

 انتشار نوین شكل از اندازيچشم زمان حال، از فراتر و را شناسایي نماید پژوهشي–علمي نشریات در

 پيش هستند، ویيئوید هايمقاله انتشار تا توليد مراحل شامل كه را پژوهشي–علمي نشریات در مقاله

 در یيویدئو هايمقاله انتشار گيريشكل راستاي در پيشنهادهایي و دهد قرار رشته متخصصان روي

هاي فناوري از استفاده كه است آن پژوهش این انجام . اهميتنماید ارائه پژوهشي–علمي نشریات

نشریات  وجهة بهبود به تواندمي نشریات الكترونيكي رد یيویدئوصوتي و تصویري براي انتشار مقاله 

 چگونه كه است این دنبال به پژوهش این. بنابراین، كند ي كمکو ارتباطات علم كاربران نظر در علمي

 آن انجام براي مناسب الگوي و نمود منتشر یيویدئو هايمقاله پژوهشي–علمي نشریات در توانمي

 است؟ چگونه

  پیشینه پژوهش. 2

هاي رسانه استفاده از نترنت،یجمله ااز  تاليجید هاييوراو فن يارایانههاي شرفتيبا پ 1995از سال 

( تا جایي كه امروز شاهد 2001 ،2)ریزر .افتی يشتريآموزش رواج بي برا ايي و مواد چندرسانهآموزش

اجتماعي و فضاي مجازي هاي یي در رسانهویدئوها محتواي متني، تصویري و توليد و انتشار ميليون

_______________________________________________________________ 

1 Körkel 
2 Reiser 
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هاي ن محملي براي انتشار یافتهیي نه تنها به عنوان سرگرمي بلكه به عنواویدئوهستيم. انتشار محتواي 

با انتشار اولين . راه خود را در نشریات علمي باز نمود 2006بار در سال علمي و تحقيقات براي اولين

هاي یي یا چكيدویدئویي به نام جاو سایر ناشران نشریات علمي نيز دست به انتشار مقاالت ویدئومجله 

 تأثير، داردیي براي پژوهشگران و دانشجویان به همراه ویدئو ايهمزایایي كه انتشار مقاله. یي زدندویدئو

اي نيز كه نظریه یادگيري مشاهده . با توجه به نظریه یادگيري بندوراآن بر آموزش و یادگيري است

افتد بلكه از طریق مشاهده كه شود، یادگيري فقط از طریق یادگيري مستقيم اتفاق نميمي ناميده

 1برتلت (،1391) حبيبي (.1386، افتد )آقایوسفي و دیگرانمي نيز اتفاقاست  مستقيمغيردگيري یا

ویدئو در آموزش را مورد بررسي  تأثيرخود  هايدر پژوهش (2016) 3( و ویلون2015) 2(، براون 2014)

جویي باعث صرفهدر آموزش نه تنها  ویدئوكارگيري ه ند. نتایج آنها حاكي از آن است كه باقرار داده

افزایش توان به خاطر سپاري و یادآوري مطالب توسط  بلكه موجب ،گرددمي وقت یادگيري

همچنين استفاده . شودمي شود و در نتيجه باعث افزایش عملكرد یادگيرنده و یاددهندهمي یادگيرندگان

نفس دانشجویان هبو آزمایشگاهي موجب افزایش اعتمادتجربي هاي در كنار آموزش روش ویدئواز 

 ،گردد و از سویي دیگرمي تجربي و صرفه جویي در مواد مصرفي آزمایشگاهيهاي در انجام آزمایش

 . شودمشابه ميهاي باعث تكرارپذیري در پژوهش

هاي یي تكرارپذیري است كه امكان تكرار مجدد روشویدئو هايهاي انتشار مقالهاز دیگر مزیت 

)پریتسكر و بلک  آوردمي پژوهشگران در سراسر نقاط جهان فراهما براي سایر تجربي و آزمایشگاهي ر

هاي علمي اند، تكرار مجدد آزمایشپژوهشگران همواره با آن مواجه بودهاي كه سئلهم. (2013، 4ول

 هاي آزمایشي منجرها و روشتقویت دادهها به هاي علمي در آزمایشگاه. تهيه ویدئو از آزمایشاست

ها را بازبيني نمایند بدون اینكه نياز به تكرار توانند به صورت مكرر ویدئومي پژوهشگرانشود و مي

نشان داد  (2012) 5تلوال و عبدلي، ات كوشاهاي تحقيقیافته (.2015)پریتسكر، مجدد آن آزمایش باشد 

هاي اسكوپوس رو به شده پایگاه منتشر هايهاي علمي در مقالهویدئوميزان استناد به  2005ال كه از س

علمي براي دانشگاهيان دو مزیت  هايیوتيوب در مقاله برخطهاي ویدئواستناد به  .افزایش بوده است

_______________________________________________________________ 
1 Bertlett 
2 Brown 
3 Whealon 
4 Pritsker and Blackwell 
5 Kousha, Thelwall & Abdoli 
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، یا با استفاده از شواهدي توانند از فيلم استفاده كنند تا تحقيقات خود را بهتر توصيف كننددارد. آنها مي

در پژوهشگران هاي خود را پشتيباني كنند. توانند استداللهایي از وقایع در زندگي واقعي ميمانند فيلم

 1پترسون و همكارانش. بخشد ءتواند انتشارات آنها را ارتقاها ميویدئونظر داشته باشند كه استفاده از 

ویدئویي  هايهاي علمي با فرمت مقالهدر انتشار یافته ویدئو استفاده از فناوريكه معتقدند  (2017)

رود با بروز انتظار مي. گرددمي وري علميهاي آزمایشگاهي و بهرهموجب افزیش اعتبار داده

ي خدمات نوین در نشریات یي، ارائهویدئو هايهاي نوین اطالعاتي و ارتباطاتي همچون مقالهفناوري

هاي دیجيتالي كه همواره در معرض تغييرات عمده هستند با سرعت همچنين كتابخانه و پژوهشي–علمي

یي در نشریات الكترونيكي توسط ویدئو هايهمچنين ارائه خدمات مقاله. بيشتري همراه گردد

دیجيتالي و وظایف كتابداران تحولي ایجاد نماید و هاي كتابخانه تواند در خدماتميها كتابخانه

از  اي نه چندان دور با آن مواجه خواهند شد، برهاند. بهره برداريها را از ركودي كه در آیندهكتابخانه

 مطالعه مورد است كه جدیدي علمي در نشریات الكترونيكي مسئلةهاي انتشار نتایج یافته براي ویدئو

 این، بر فزونا .است موجود خصوص این در مهمي پژوهشي شكاف و نگردیده واقع جدّي پژوهش و

 هايپایگاه هاي اجتماعي،رسانه مانند رقبایي حضور و امروز اطالعاتي فضاي تر شدنرقابتي به نظر

 موجب تواندمي تازه هايپيشرفت از نشریات الكترونيكي ماندن غافل وب،دیگر  ابزارهاي و اطالعاتي

یي ویدئور انتشار تحقيقات به شيوه از جمله مباحثي كه د .شود رقبا دیگر از هااین رسانه ماندگي عقب

 ي مانندمباحث( 1380) عزیزي و همكاران كه از نظر. است استانداردهاي انتشارباید در نظر گرفته شود 

، معيارهاي نویسندگي، ساختگي بودن اطالعات، انتشار مجدد، وسایل ارتباط ، تعارض منافعاوريد»
با توجه به . قرار گرفته استبررسي مورد « و اینترنتجمعي، آگهي، اختالف اعضاي گروه تحقيقاتي 

انتشار مجالت الكترونيكي نياز به  (1396( و غفاري )1390پور )(؛ مهدي1385تحقيقات گيلوري )

اري نشانهگذهاي نباز وها كارگيري استانداردهاي خاص خود را دارد استفاده از ابربرچسبهشناخت و ب

جستجو و بازیابي بهتر محتواي اطالعات در  براي توصيف محتوا و اي ادادهعناصر فرو ام ال تياچ

سازي موفق هر نوع فناوري شناخت عومل همچنين براي پياده .موتورهاي كاوش الزم و ضروري است

 ي با عنواندر پژوهش (1394) محمديسلطانسازي آن بسيار حائز اهميت است. و موانع پياده مؤثر

را از دیدگاه نویسندگان اهل قلم و ناشران الكترونيكي  «نيكي ایرانعوامل زیرساخت نشر الكترو»

منجر به شركت كننده در بيست وهشتمين نمایشگاه بين المللي مورد بررسي قرار داد. نتایج پژوهش 
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، حقوقي كه عبارتند از عوامل شددر زیرساخت نشر الكترونكي  مؤثر عواملشناسایي هفت بعد از 

 1باسيل. احساسي و ارگونومي و مالي و اقتصادي ،، فرهنگيانساني ،فني، اريستگذسياو مل مدیریتي عوا

هاي به به بررسي زمينه« ايدر تحقيقات مشاهده ویدئوكاربرد عكاسي و » عنوان باپژوهشي در ( 2011)
كارگيري هاي به ظرفيت در پژوهش ويپرداخته است. « كارگيري تصویر و فيلم در تحقيقات مختلف

، مورد بررسي قرار گرفته است. در حوزه مردم شناسي را در تحقيقات پنج حوزه علمي ویدئوتصویر و 

 كردند.هاي عجيب از عكاسي استفاده ميشناسان براي ثبت و نشان دادن فرهنگ، انساناز نظر تاریخي

 ، امارفتهكار ميه قایع تاریخي بكه عكاسي از دیرباز در ثبت و وجودي با نتایج حاكي از آن است كه

 (2019) 2فلسن .هاي مورد استناد تردید وجود داردهاي آن به عنوان دادههنوز هم از نظر اعتبار داده

انجام داده است. در حال حاضر  ویدئوبيني رفتار انسان از طریق پروهش خود را در زمينه یادگيري پيش

یشان شده هاها و فعاليتزرگي در شناخت و ردیابي رفتار انسانموجب پيشرفت ب یيویدئومشاهدات 

ها هایي كه داراي تعامل پویا با انسانبيني رفتار انسان سيستماست. به همين منظور براي شناخت و پيش

، ثبيني رفتار انسان در سه سطح حوادبراي پيشي های، چارچوبپژوهشاند. در این هستند طراحي شده

بيني شخصي ، پيشبيني وقایع آیندهپيش براي هایيحركت و پویایي معرفي شده است. چارچوب

ها و در نهایت چارچوبي براي یادگيري بازنمایي حركت آینده و ميزان تعامالت چند عاملي و مخالفت

الگویي  گيريمنجر به شكلآمده  به دستهاي هاي انساني ارائه شده است. نتيجه كلي چارچوبپویایي

طالعات انجام گرفته در داخل ایران حاوي این . مشدبيني رفتار انسان از طریق ویدئو براي یادگيري پيش

هاي الكترونيكي و چگونگي ارائه خدمات آن رو به افزایش است. اهميت نكته است كه توجه به نشریه

آن  تأثيرهاي الكترونيكي و مجلهوبگاه ساختاري  هاي ظاهري وویژگي به معماري ومحتواي اطالعات؛

و كاربران به عنوان عنصر  است هاي الكترونيكيبر جذب مخاطبان و كاربران از دیگر ابعاد اهميت نشریه

هایي در حوزه به در بررسي مطالعات داخلي اگرچه پژوهشگرفتند. گذار مورد توجه قرار تأثيرمهم و 

در خصوص اهميت و  آموزش و یادگيري انجام شده است ولي مشخصاًدر امر  ویدئوكارگيري 

هاي خارجي حاكي از آن است یي هيچ پژوهشي یافت نشد. بررسي پژوهشویدئوچگونگي انتشار مقاله 

براي اعتباربخشي  ویدئوكنند و از به عنوان یک ابزار پژوهشي نگاه مي ویدئوبه  انپژوهشگر كه

هاي هاي علمي در نشریهویدئونمایندكه به موجب آن باعث افزایش استناد به تحقيقات خود استفاده مي

_______________________________________________________________ 
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عالوه  .استاي براي توصيف بهتر تحقيقات علمي هاي علمي شده و وسيلهنشریه يدانشگاهي و ارتقا

نظر ه ، نقش آن بر آموزش نيز در اكثر تحقيقات مورد بررسي شده است و ببر پژوهش ویدئو تأثيربر 

مطالب را بهبود  ها، درک و یادآوريهاي دیداري به جاي خوانش متند به كارگيري روشرسمي

هاي در آموزش دوره ویدئودهد. همچنين به كارگيري بخشد و زمان یادگيري را كاهش ميمي

بررسي در . ده استشآزمایشگاهي موجب افزایش دقت و صرفه جویي در استفاده از مواد آزمایشگاهي 

 .استخراج شدندها چهار بُعد اصلي تحقيق و ابعاد فرعي آن و ادبيات تحقيق،ها شينهپي

 روش پژوهش . 3

 دهد كه قبالًاي را مورد توجه قرار ميپژوهش حاضراز نظر ماهيت یک مطالعه اكتشافي است زیرا مسئله

انش كاربردي در دة به آن پرداخته نشده است. از نظر هدف، پژوهشي كاربردي است كه با هدف توسع

كند كه در جهت ارائه بهتر اطالعات مي جدیدي را ارائهة و شيو زمينه نشریات الكترونيكي انجام شده

 نبود موجود در رابطه با هايتیمحدود ليدل بهگيرد. علمي مورد استفاده قرار ميهاي و انتشار یافته

 كار نیبراي ا يالزم شد از روش مناسب در موارد متعدد يلزوم اعتبارسنج نيمناسب و همچن ارهاييمع

در این ها ابزار گردآوري داده .انتخاب شد 1يروش دلفبا نظر اساتيد و خبرگان گرفته شود كه  بهره

 ادبيات بررسي ي،اكتابخانه مطالعات در مرحله اول پس از. ساخته استپژوهش پرسشنامه محقق

. سپس شده پژوهش تعریف و ابعاد آن تعيين مسئلعلمي الكترونيكي  منابع از استفادهو  پژوهش

 سازهمربوط به هر هاي مؤلفهاصلي و فرعي و هاي سازه گيريمبناي شكلپژوهش هاي پيشينةگردآوري 

ارائه و  انتشار رایج براي هايچارچوب از مناسبي شناخت آوردن به دستبراي همچنين . گرفت قرار

تاكنون  نشریات علمي كه هاينمونه ،هاي الكترونيكيهنشری یي درویدئوي ایي یا محتوویدئومقاله 

وایلي، سيج و ساینس هاي ، پایگاه2یي جاوویدئومانند نشریه اند نموده یي منتشرویدئو هايمقاله

ها، جهت حاصل از مشاهده و بررسي نمونه هايداده .ارزیابي قرار گرفتند مورد مشاهده و 3دایركت

 265اي شامل چهار بخش با اوليهپرسشنامه قرار گرفتند. در مرحله دوم  مورد استفادهها مؤلفهتكميل 

 ها و مشورت با اساتيد و خبرگان رشته درپرسش به اولویت بخشي و پس از ترتيب. آماده شد سؤال
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كاهش  مورد 158ت به سؤاالتعداد ت دیگر، سؤاالبا  ت داراي همپوشانيسؤاالخصوص ادغام و حذف 

 در نظرانصاحب و صوري توسط اساتيد و خبرگان، متخصص پرسشنامه از لحاظروایي  تأیيدیافت. 

ضریب نسبت ، 1روش الوشه به روایي محتوایي پرسشنامه به شكل كمي، و انجام شد مطالعه مورد حوزة

تي كه سؤاالو  شدتعيين ها براي تک تک پرسش 3CVI و شاخص روایي محتوا 2CVRروایي محتوایي 

. ميانگين نسبت 0.702مقدار  .روایي را كسب نكردند از پرسشنامه حذف شدندحداقل مقدار نسبت 

آمد و در  به دستهاي پرسشنامه ميانگين شاخص روایي محتوا براي كل گویه 0.968و  روایي محتوا

و پاسخ  شدنهایي  سؤال 136جمعيت شناختي مجموعا  سؤال 4اصلي و  سؤال 132نهایت پرسشنامه با 

 ( طراحي شد.5خيلي زیاد =  تا 1 )خيلي كم = پنج قسمتي شنامه براساس طيف ليكرتپرسهاي مؤلفه

 برای روایی محتوایی پرسشنامه CVR , CVI. شاخص 1جدول 

 عنوان بخش
تعداد 

 هاگویه

طیف سنجش 

 لیکرت

CVR 

میانگین 

نسبت روایی 

 محتوا

CVI 
 میانگین

اخص ش

 روایی محتوا

   - گویه 4 مشخصات فردي اول

 دوم
یي در ویدئواستلزامات انتشار مقاله 

 هاي ایرانينشریه
 0.953 0.748 قسمتي 5 گویه 44

 سوم
یي در ویدئوهاي انتشار مقاله مراحل و فاز

 هاي ایرانينشریه
 0.957 0.690 قسمتي 5 گویه 46

 چهارم
هاي یي در نشریهویدئوموانع انتشار مقاله 

 ایراني
 0.980 0.686 قسمتي 5 گویه 24

 جمپن
یي در ویدئوهاي انتشار مقاله دستاورد

 هاي ایرانينشریه
 0.956 0.664 قسمتي 5 گویه 18

 0.968 0.702 گویه136 کل پرسشنامه
 

براساس  .شدپرسشنامه در بين كتابداران متخصص دانشگاهي توزیع  30تعداد هت تعيين پایایي ج

با توجه به اینكه  بنابراین،. آمد به دست 10.84 4آلفاي كرونباخآمده نتيجه آزمون  به دستهاي داده

 . قبول است قابلپایایي پرسشنامه داراي است  0.7عدد حاصل بيشتر از 
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كنندگان در الزم براي شركت هاييژگیو ،مسئله پژوهش تعریف شدهاساس  بر، مسودر مرحله 

وزارت  هايري نشریهگذاشوراي سياستدر فهرستي از خبرگان علمي  بنابراین، شد. نييتع يپنل دلف

عات و شناسي و حوزه فناوري اطالعلوم و شوراي انقالب فرهنگي و اساتيد علم اطالعات و دانش

في این پژوهش پنل دل، نهایت و در شدارتباطات كه داراي شرایط مورد نظر جهت پنل دلفي بودند تهيه 

تيار اعضاي پنل شنامه نهایي در اخپرس در مرحله چهارم .شدعضو نهایي  15همكاري موافقت و با اعالم 

 جریان راعضاء د از یک هر پنجم مرحلهكردند.  نييعوامل را تع تياهم زانيم قرار گرفت و ایشان

 ر سوم ميانو در دو یافت ادامه سه دور تا اعضاء گرفتند. تجدیدنظر قرار خود پيشين نظر و نظرگروه

 يهاهمؤلف و كلي معيارهاي به مربوط ضرائب دلفي پنل از استفاده با .شد اتفاق نظر حاصل آنها

 . ها موافق بودنددرصد اعضا با گویه 70بيش از  شد و تعيين یيویدئوانتشارمقاله 

سازي كمينه معادالت ساختاري واریانس محور، مدلاز روش  براي ارائه الگو و پردازش داده

، ادالت ساختاري واریانس محوردر این روش مدل مع شد. برداريبهره  1SEM-PLSمربعات جزئي

اجراي این تكنيک . زماني كه براي هر سازه تعداد متغيير زیاد یا حجم نمونه كم است بسيار مناسب است

استفاده شده است. تحليل  Smart-PLS افزارهاي خاص خود را دارد كه در این پژوهش از نرمافزارنرم

PLS-SEM گذارند به كار مي تأثيركه بر مجموعه متغير وابسته اي از متغيرهاي مستقل براساس مجموعه

آمده  دست به يهاتيبا توجه به درجه اهم ياعضاي پنل دلف دگاهیدر مرحله اول، دشود. مي گرفته

شد و طبق  ليو تحل هیتجز PLS-SEM يمربعات جزئ نهي، با روش مدلسازي كمهاجهت برازش داده

 اريبسي بار عامل ليدل بودند و به 0.5كمتر از  ياراي بار عاملاز سؤاالت د يشده بعض انجام يهايبررس

 استخراج يهاانسیوار نيانگيي مهامقدار شاخص تینها كه داشتند از مدل حذف شدند، در ينیيپا

بودند و شاخص  يكه داراي اعتبار درون یيرهايمتغ يعنی 0.5 از شتريبها سازه هيبراي كل (AVE) 2 شده

نهایي براساس  پژوهش استفاده و مدل رهاييمتغ رييگ بود جهت اندازه شتريب 0.7 یي مركب نيز ازایپا

 دیدگاه اعضاي پنل دلفي ارائه شد. 

 هایافته. 4

ها در مدل ليتحل تمیاز الگور ،ياعضاي پنل دلف دگاهیپژوهش، از د يمدل مفهوم رييگبراي اندازه

، گيرياندازههاي ( برازش مدل1م در سه بخش الزهاي به شرح زیر استفاده و تحليل smart-PLS  روش
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1 Structural Equation Modeling (SEM) - Partial Least Square (PLS) 

2 Average Variance Extracted (AVE) 



 
 1400، 1شماره  ،55دوره  ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق

 

40 

و ساختاري( انجام شد )داوري و رضازاده،  گيريمدل كلي )اندازه ( برازش3( برازش مدل ساختاري و 2

 ارهاييبا استفاده از مع رييگ هاي اندازهكه ابتدا، از صحت روابط موجود در مدل بيترت نیا به(. 1392

روابط موجود در بخش ساختاري  ريو تفس يكرده و سپس به بررسحاصل  نانياطمیي و روا یيایپا

 .شده است يپژوهش بررس كلي برازش مدل زين يانیپا پرداخته و در مرحله
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 رییگبرازش مدل اندازه

 1كررهاي پژوهش است. فورنل و السازه یيو روا یيایپا يشامل بررس رييگهاي اندازهمدل برازش

از  کیهر  )CR( 2يبيترك یيایپا ،هاهیاز گو کیهر  یيایسه مالک پاا هسازه یيایپا يبراي بررس

هاي مدل يبراي بررس. كننديم شنهاديرا پ( AVE) شده استخراج انسیوار نيانگيها، و مسازه

 شد.محاسبه به شرح زیر يبيتركیي ایآلفاي كرونباخ و پا ،يبارهاي عامل بیضرا ارهاييمع، رييگاندازه

 قيدل تحقمدر  شدهي ي بررسهاسازه یيایو پا یيروا يابیو ارز يبررس براي :يلبارهاي عام سنجش

( بر روي هر هیهر نشانگر )گو يبارعامل ،يمربعات جزئ نهيكم ساختاري هنگام استفاده از معادالت به

 0.5ملي كمتر از یي كه داري بار عاهامؤلفه آمده به دستبا توجه به نتایح برآورد شود.  يستیسازه با

 تأیيدد در الگو بودن 0.5یي كه داري بارعاملي استاندار بيش از هامؤلفهاز فهرست حذف شدند و  بودند

هاي مؤلفهي تعداد بود كه پس از آخرین دور دلفي و تعيين بار عامل مؤلفه 132الگوي اوليه حاوي . شدند

 . هستند 2 و به شرح جدول؛ رسيد مؤلفه 81باقي مانده در الگو به 
 های باقی مانده در الگومؤلفهبار عاملی استاندارد  .2 جدول

 االتؤس کد گویه متغیر
بار عاملی 

 استاندارد

استلزامات 

سخت 

 افزاری

s02 سرور وب (Web server) 0.602 به كاربرانگاه جهت ارائه صفحات وب 

s03 شبكه چیيسو (Network Switch) 0.636 جهت تبادل اطالعات 

s04 نتیپو اكسس (Access Point) 0.694 هارایانه نيارتباط ب يبرقرار يبرا 

s05 ابیريمس (Router) 0.628 نترنتیا يشبكه به سرورها يهارایانهارتباط  يبرا 

s06 ينور بريف مبدل (Media Convertor) 0.697 گناليس لیجهت تبد 

s08 ساز رهيذخ(Storage) 0.706 تاطالعا تيتأمين امن و يريگبانيپشت جهت 

s09 آتش وارهید (Firewall) 0.529 شبكه تيو تأمين امن کياز تراف يريجهت جلوگ 

s10 يابر سرور (Cloud Server) 0.580 يابر يجهت پردازش اطالعات در فضا 
تجهیزات 

و  تصویر

صدا 

 برداری

t12  0.867 یيویدئوجهت توليد مقاله دوربين فيلمبرداري دیجيتالي 

t14 0.573 یيئوویدمقاله  دياز لرزش در تول يريجلوگ يبرا يلمبرداريف هیسه پا 

t16 0.603 یيویدئوبراي ضبط صدا در توليد مقاله  ايیقه ميكروفن 

استلزامات 

 نرم افزاری

n18 0.682 هاي توليد و مدیریت محتواافزارنرم 

n22 0.792 نتيكو، یوتابشير پوینت، ك دیریت محتواي اختصاصي مانندافزارهاي سيستم منرم 

_______________________________________________________________ 

1 Fornell & Larcker 
2 Reliability composite 
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 االتؤس کد گویه متغیر
بار عاملی 

 استاندارد

n24 0.692 برش، اصالح رنگ، افكت ، تنظيم صدا(افزار مناسب براي تدوین فيلم )منر 

n25 0.582 زیرنویس فيلم افزار ایجاد و ویرایشنرم 

n26 0.517 افزارتوليد و ویرایش صداي فيلمنرم 

n27 مانند  هاي گرافيكيافزارنرمCorel Draw, Photoshop 0.556 

n28 0.705 رایانههاي كپچرینگ براي ضبط و تصویربرداري از صفحه نمایشگر افزارنرم 

n29 هاي توليد پویانمایي یا انيميشن افزارنرمFlash, Swift, Adobe After 0.560 

و  شبکه

 مخابرات

sh31 0.728 فيبرنوري جهت اتصال به اینترنت برپایه اینترنت 

sh33  يمحتوا شبكه توزیعاستفاده از (CDN... رایگان مانند گوگل، مایكروسافت و ) 0.679 

sh34 
 Amazon ,اي هزینه )CDN) يشبكه توزیع محتوااستفاده از 

CloudFront, 
0.685 

sh35  پروتكل استفاده ازTCP/IP0.504 براي تبادل اطالعات 

sh36  پروتكلاستفاده از  IPV0.664 براي تبادل اطالعات 

sh38 اي پروتكل جریان رسانهستفاده از اHLS   0.532 یيویدئومقاله  برخطپخش اپل براي 

اداری و 

 قانونی

e41 
هاي ي اخالق در پژوهشكميتهاز  كد اختصاصيتصویب طرح نامه و اخذ 

 یيویدئو هايبراي مقاله سازماني و دانشجویيدانشگاهي، 
0.727 

e42 0.591 انسانيهاي ژوهشضایت آگاهانه شركت كنندگان در پكسب ر 

e43  ثبت كدIRCT 0.517 یيویدئو هايبراي مقاله در مركز كارآزمایي باليني ایران 

e44 0.556 پزشكيغير هايفرم تعهد رعایت موازین اخالق پژوهش درپژوهش 

فاز تصمیم 

 گیری

ft45  0.673 یي توسط نویسنده / نویسندگانویدئوتوليد مقاله 

ft47 
، مقدمه و دهيپژوهشگر، چك ي)معرفعلمي پژوهشي مقاله با ساختار یک  ویدئوتهيه 

 (گيريجهيها و نتافتهیمسئله، روش پژوهش،  انيب
0.762 

ft48  0.535 هاي عملي و آزمایشگاهياز بخش ویدئوتهيه 

ft49  0.634 پژوهشي ایراني به زبان فارسي-هاي علميیي در نشریهویدئوبيان مطالب مقاله 

ft50 
پژوهشي ایراني به زبان انتشار  -هاي علميیي در نشریهویدئوبيان مطالب مقاله 

 نشریه
0.756 

فاز سناریو 

 نویسی

fc51  0.653 یيویدئو قبل از شروع فيلمبرداري مقالهتهيه سناریوي مناسب 

fc54 
ي/ با متن مقاله چاپ یيویدئودر مقاله ارائه شده  حاتيتوضتطا بق 

 يكيالكترون
0.848 

فاز 

صدابرداری 

fs56  0.856 هیزمان مورد نظر نشریي براساس ویدئو مدت فيلمبرداري مقالهتنظيم 

fs57  0.504  یيویدئومقاله در به شيوه زنده ارائه شده  حاتيتوضصدابرداري 
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 االتؤس کد گویه متغیر
بار عاملی 

 استاندارد

و 

 فیلمبردای
fs58  0.596 یيویدئوكنترل و كاهش صداهاي اضافي در محيط قبل از شروع فيلمبرداري مقاله 

fs59  0.614 هیمورد نظر نشر تيفيكیي براساس ویدئو فيلمبرداري مقاله تيفيكتنظيم 

fs60  0.733 و مناسب  يدر نور كافیي ویدئو فيلمبرداري مقالهانجام 

fs62 
هاي هرنوع دستگاه الكترونيكي )موبایل، یي با دوربينویدئوانجام فيلمبرداري مقاله 

 زرگ ...(هاي كوچک وبتبلت، دوربين
0.793 

 فاز ذخیره

fz63  به فرمت  یيویدئوفایل ذخيرهMP4 0.517 

fz65  4یي با كيفيت ویدئوتصویربرداري مقاله K 0.693 

fz66  یي با كيفيتویدئوتصویربرداري مقاله UHD 0.524 

fz69  0.623 مگابایت 50 ذخيره شده تاحجم فایل 

fz71  0.668 فریم بر ثانيه 24فریم ریت 

fz72 0.725 دقيقه 10 تاویدئو  فایل مدت زمان 

 فاز بازیابی

fb74  7استفاده از قواعد استاندارد ایزوMPEG-  0.767 یيویدئوجهت توصيف مقاله 

fb76  استفاده از قواعد استاندارد متس(METS)  0.564 یيویدئوجهت توصيف مقاله 

fb79 
جهت  (RDA) اِي.دي.راستفاده از قواعد توصيف و دسترسي به منبع آ

 توصيف
0.739 

fb80 
( جهت XMLگذاري توسعه پذیر ایيكس.ام.ال )استفاده اززبان نشانه

 توصيف
0.639 

فاز تعیین 

 بستر اشاعه

ft81 0.900 پژوهشي–نشریه علميگاه یي از طریق وبویدئوهاي انتشار مقاله 

ft82 0.515 ت مجالتهاي مدیرییي از طریق سامانهویدئوهاي انتشار مقاله 

ft84  0.615 (ویدئو)هاست  ویدئوداخلي ميزباني  سیسرو قیاز طر یيویدئوهاي مقالهانتشار 

فاز شیوه 

دسترسی و 

 اشاعه

fsh85  0.741 یيویدئوامكان دانلود مقاله 

fsh86  0.656 یي با درخواست كاربر پخش گرددویدئومقاله 

fsh87  0.720 یي به صورت فایل پيوست به مقاله الكترونيكيویدئوانتشار مقاله 

fsh88  0.729 یي به شيوه دسترسي آزادویدئواشاعه مقاله 

موانع 

 ساختاری

ms93  0.636 یيویدئوميزان شناخت كم مدیران از انتشار مقاله 

ms94 0.862 نبود قانون كپي رایت و امنيت اطالعات جهت انتشار الكترونيكي در وب 

ms96 
هاي براي انتشار مقاله هاي مدون از سوي نشریهعدم وجود خط مشي

 یيویدئو
0.525 

ms97 0.684 نبود نظامي یكپارچه براي توليد و انتشار الكترونيكي 
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 االتؤس کد گویه متغیر
بار عاملی 

 استاندارد

ms98 
یي توسط ویدئوهاي حمایتي براي انتشار مقاله فقدان قوانين و سياست

 انپژوهشگر
0.749 

موانع 

 مدیریتی

mm100 0.596 یریت علمي در جلب و هدایت مشاركت بخش خصوصيضعف مد 

mm101 0.700 هاي مسئول در امر پژوهشناهماهنگي در سازمان 

موانع 

نیروی 

 انسانی

mn106 0.576 كمبود نيروي انساني كار آمد مانند تحليل گران سيستم و مهندسان رایانه 

mn107 0.515 ايوليد،ویرایش، پردازش رایانههاي تكمبود نيروي انساني متخصص و ماهردرزمينه 

mn110 0.690 ي تخصصي نشر الكترونيكي براي آموزش نيروي متخصص و ماهرهانبود دوره 

mn111 
هاي علمي به مباحث فناوري گذار نشریهآشنایي كم مدیران سياست

 اطالعات
0.655 

mn112  0.435 یيویدئوكمبود آگاهي و آمادگي براي پذیرش انتشار مقاله 

mn114  0.597 یيویدئونگراني از عدم رعایت مسایل اخالقي در انتشار مقاله 

دستاوردها

 ی آمورشی

am115 0.720 بلندمدتو  قيعم رييـادگی ـتيفيكسـرعت و  شیافـزا 

am116 0.650 استادان  يتيترب يهاتيفعال ليو تسه شیاثربخش براي افزا ابزاري 

am119 0.500  يكيالكتروندر آموزش  يآموزش يبه عنوان محتوا يريگكار به 

am120 0.622  يعلم هيئت ياعضا يعملكرد آموزش شیافزا 

am121 0.664  رندگانيادگي یعملكرد آموزش شیافزا 

am122 
هاي و برنامه شاتیآزما با  يارتباط مفهوم تیتقو يبرايري ادگیابزار

 يقاتيحقت
0.650 

 پژوهشی

p123 0.674 هاداده يآورجمع  يبرا يفيك قاتيدر تحق يعنوان ابزار پژوهش به 

p124 0.765 هاي پژوهشصرفه جویي در هزینه 

p125 0.523  قاتيتحق جینتا يریامكان تكرارپذ شیافزا 

p128 0.714  يعلم هايمقاله تیرو شیافزا 

 0.814 رو در رو ة ويعلم به ش يريادگی el132 علمی
 

 بررسی پایایی

 از یک هر پایایي تعيين براي.شد استفاده α از شاخص آلفاي كرونباخ هاسازه پایایي براي بررسي

 برتري. شداستفاده ( CR) تركيبي پایایي معيار مدرنتر از كرونباخ آلفاي سنتي معيار بر عالوه هاسازه

 همبستگي به توجه با بلكه مطلق به صورت نهها سازه پایایي است این كرونباخ آلفاي به نسبت معيار این

 كه مقدار است نوسان در یک و صفر بين پایایي تركيبي مقدار. شوندمي محاسبه یكدیگر با یشانهاسازه
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 نيدوم ،یيایپا اريمع يپس از بررس (.1388است )كالنتري،  قبول قابل 0.07از  باالتر تركيبي پایایي

 درصدي چه دهدمي است كه نشان AVEشاخص  ایهمگرا  یيوار رييگهاي اندازهبرازش مدل اريمع

 به باال0.5مقدار  پژوهشگران است. بوده سازه آن نشانگرهاي تأثير تحت مطالعه شده سازه واریانس از

 آلفاي ضرایب عاملي، بارهاي نتایج حصول از اند. پسمناسب تعيين كرده AVEشاخص  براي را

 از یک هر مقادیر ميدهد نشان افزار،نرم و خروجي هاتحليل طریق از AVE تركيبي، پایایي كرونباخ و

 وضعيت مناسب بودن توانمي بنابراین است؛ شده تعریف آستانه و نصاب حد از بيشتر مكنون متغيرهاي

 دیدگاه از را نيز پژوهش و همبستگي دروني پرسشنامه از نظر پایایي مدل همگراي روایي و پایایي

 كرد. یيدتأ پنل دلفي اعضاي

 دلفی پنل دیدگاه از های مدلسازه ترکیبی پایایی کرونباخ، ، آلفایAVEهای شاخص . 3جدول 

 معیار
آلفای 

 کرونباخ
پایایی ترکیبی 

CR 

متوسط واریانس 

استخراج شده 
AVE 

 0.673 0.883 0.829 یيویدئو هاياستلزامات انتشار مقاله

 0.546 0.709 0.804 یيویدئو هايمراحل و فازهاي انتشار مقاله

 0.643 0.733 0.831 یيویدئو هايانتشار مقاله موانع

 0.648 0.827 0.833 یيویدئو هايانتشار مقالهدستاوردهاي 
 

 ی(صیواگرا )تشخ ییروا

 رهايیپذافتراق مشاهده زانيرا در م يانعكاس رييگ مدل اندازه کی یيواگرا توانا ای يصيتشخ یيروا

هاي سنجش از روش يكی. سنجديم را موجود در مدل رهايیپذ مشاهده ریبا ساآن مدل  پنهان ريمتغ

 رهاييمتغ ریبا سا سهیپنهان در مقا ريمتغ کی اريمع نیكر است و طبق ارال-فورنل آزمونیي روا نیا

پنهان  ريخودش داشته باشد، تا بتوان گفت متغ رهايیپذهمشاهد نيرا در ب شترييبي پراكندگ دیپنهان، با

 است.جدا  ها كامالً از همسازه (4جدول ) دردارد.  یيباالي صيتشخ یيظر روامدن

 یا واگرا در مدل پانل دلفی تشخیصی روایی شاخص بررسی الرکرجهت فورنل شاخص. 4 جدول

 متغیرها

دستاوردهای 

انتشار مقاله 

 ییویدئو

استلزامات 

انتشار مقاله 

 ییویدئو

موانع انتشار 

 ییویدئومقاله 

مراحل و 

ازهای انتشار ف

 ییویدئومقاله 

    0.587 یيویدئودستاوردهاي انتشار مقاله 

   0.744 0.348 یيویدئواستلزامات انتشار مقاله 

  0.679 0.339 0.346 یيویدئوموانع انتشار مقاله 
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 0.598 0.425 0.564 0.400 یيویدئو مراحل و فازهاي انتشار مقاله
 

از  هر متغير پنهان شده( براي استخراج واریانس متوسط دوم مقادیر قطر اصلي )ریشة یعني

بيشتر است. باتوجه به اینكه حداقل  موجود در مدل انعكاسي پنهان متغير با سایر متغيرهاي آن همبستگي

 بوده و 0.5و مقادیر موجود در روي قطر اصلي ماتریس بيش از  است 0.5كر رمقدار شاخص فورنل ال

تر است و نشان دهنده آن است كه مدل تحقيق داراي تون مربوط آن بزرگاز كليه مقادیر موجود در س

هاي آمده مربوط به گویه به دستروایي واگرا براساس بارهاي عاملي  اعتبار تشخيص مناسبي است و

 ت سایر عوامل تفاوت دارند.سؤاالت هر عامل با سؤاالدهد مي هر سازه نشان

 برازش مدل ساختاری )کیفیت مدل(  

برازش مدل ساختاري  ري،يگهاي اندازهپس از برازش مدل PLSها در روشداده تمیبق با الگورمطا

 ريمكنون با متغ ريمتغ نيكه در آن روابط ب رييگهاي اندازه. برخالف مدلشوديم يبررس پژوهش

 هیمورد تجز گریمكنون با همد رهاييمتغ نيمدل ساختاري روابط ب يدر بررس ست،ا آشكار مورد توجه

و  (Q2)ي افزونگ ایاعتبار حشو  يمدل از شاخص بررس تيفيك يررسب براي .رديگيقرار م ليو تحل

 يابیارز ياصل اريمناسب مدل هستند. مع تيفياعداد مثبت نشانگر ك. شودمي استفاده (R2)ضریب تعيين 

 راتيياز تغ چنددرصد دهديشاخص نشان م نیاست. ا نييتع بیضر ر،يمس زا مدلمكنون درون ارهاييمع

 تياهم راتييدرصد از تغ 81كه  دهدينشان م 6. جدول شوديانجام م زابرون ريزا توسط متغدرون ريمتغ

آمده از بررسي كيفيت مدل و برازش مدل  به دستنتایج  .شوديم ينيبشيپ مستقل رهاييتوسط متغ

 گردد.( ارائه مي5در جدول )كلي 

 مدل کیفیت بررسی هایشاخص. 5 جدول

 GOFکلی  مدل برازش  (Q2)حشو  ضریب (R2)تعیین  ضریب مدل یفیتک

هاي یي در نشریهویدئو هايانتشار مقاله

 پژوهشي ایران-علمي
0.818 0.171 0.281 

 

آمده كه حاكي از آن است  به دست 0.818مقدار ضریب تعيين  ، برايهابا توجه به جدول شاخص

رازش ب، بنابراین. بيني استو قابل پيش شودقل توضيح داده ميتغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مست

 بررسي است به گایسلر-شاخص استون همان كه افزونگي یا شاخص حشو .استمدل در حد قوي 

 صفر از بيشتر شاخص این مقدار وقتي است. پوشيچشم به روش بينيپيش در ساختاري مدل توانایي

شاخص حشو در این دارد.  بينيپيش توانایي مدل و شده بازسازي خوب مشاهده شده مقادیر باشد
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. است 0.171 پژوهشي ایران برابر با -هاي علميیي در نشریهویدئو هايمتغير انتشار مقاله تحقيق براي

 .بيني متغيرهاي درون زا مدل را دارداست و قابليت پيش قابل قبولمدل حاضر برازش ساختاري  پس

 (GOFرازش برازش کلی مدل ) نیکویی ب

و ساختاري  گيريشود این معيار هر دوبخش مدل اندازهمي محاسبه GOFبراي برازش مدل كلي معيار 

براي برازش مدل كلي  GOFخص حداقل مجذورات جزیي شا( 5با توجه به جدول ) .كندمي را كنترل

دیر ضعيف، متوسط و به عنوان مقا 0.36و  0.25، 0.01آمد با توجه به سه مقدار  به دست 0.281مقدار 

 . استباالتر از حد متوسط  ، برازش مدل كليGOF قوي براي

 مدل پیشنهادی پژوهش. 5

موانع و ، ، مراحل و فازهاها در استلزاماتمؤلفه تأثيربا توجه به دیدگاه اعضاي پنل دلفي دباره ميزان 

ویي با استفاده از ئمقاله وید براي انتشار پژوهشي–علميیي در نشریات ویدئوانتشار مقاله  دستاوردهاي

یي است كه باالترین بارعاملي هامؤلفهمعادالت ساختاري مدل پژوهش به دست آمد كه این مدل حاصل 

-یي در نشریات علميویدئورا از دیدگاه اعضاي پنل دلفي بر روي انتشار مقاله  تأثيررا داشته و بيشترین 

 ش استفاده شد.پژوهشي دارند كه به عنوان مدل نهایي در پژوه

در استلزامات انتشار مقاله . مدل پيشنهادي پژوهش در حالت استاندارد ارائه شد ،1 رنمودابا توجه 

وجود ( estelzamat) كه در نمودار نشان داده شده طورهمان پژوهشي–علميیي در نشریات ویدئو

و كسب  برداريات فيلمتجهيز، شبكه و مخابرات، يافزاري و نرمافزارمتغيرهاي استلزامات سخت

ا است. بنابراین، بیي ویدئومجوزهاي اداري و قانوني جزء نيازهاي اوليه و ضروري براي انتشار مقاله 

توان مي هر یک از متغيرهاي داراي بارعاملي باال بوده و در مدل باقي مانندهاي مؤلفهتوجه به 

باقي مانده در هاي مؤلفهبراساس  یيویدئوله الزم را جهت برنامه ریزي براي انتشار مقاهاي نيازسنجي

یي الزم است گام به گام و براساس مراحل از پيش تعيين شده ویدئوهمچنين انتشار مقاله  مدل انجام داد.

 marahel va)یي ویدئوصورت پذیرد باتوجه به نمودار فوق در خصوص مراحل و فازهاي انتشار مقاله 

fazha) ،یي هاهايمؤلفهشامل  برداريو فيلم نویسيسناریو، گيريه فاز تصميممرحله توليد مقاله س در

در مرحله ذخيره و بازیابي استانداردهاي الزم جهت . سازدكه است كه چگونگي توليد مقاله را تعيين مي

یي در نشریات علمي در دو فاز تعيين شده است و در مرحله اشاعه ویدئوذخيره و نحوه بازیابي مقاله 

یي در ویدئوهاي و شيوه دسترسي به مقاله ویدئودو فاز جهت تعيين بستر مناسب براي اشاعه  وویدئ
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سازد. با توجه به مدل فوق كليه مي باقي مانده مشخصهاي مؤلفهرا براساس  پژوهشي–علمينشریات 

یي یدئووبيني موانع انتشار مقاله خصوص پيش در. بيني شده در مدل ضروري استمراحل و فازهاي پيش

(mavane) ،بودند و  مدیریتي و نيروي انساني، موانع شناسایي شده شامل سه دسته موانع ساختاري

 آیند كه الزممي ترین موانع بشمارمرتبط بندي شدهباقي مانده در مدل در متغير موانع دستههاي مؤلفه

 یي این موانع در نظر گرفته شوند.ویدئوجهت انتشار مقاله 
 

 
 ( براساس ضریب همبستگیگیریدر حالت استاندارد )مدل اندازهپیشنهادی پژوهش مدل . 1نمودار 

 

، یيویدئواز انتشار مقاله  بيني شدهدستاوردهاي پيش(، dastavadrh) همچنين در متغير دستاوردها

براي  باقي مانده در مدلهاي مؤلفهپژوهشي و علمي قرار گرفتند كه ، در سه دسته دستاوردهاي آموزشي

شود بارهاي مي گونه كه مشاهدههمان. استیي ویدئومتغيير دستاوردها بيانگر اهميت داشتن انتشار مقاله 

نتایج آزمون معناداري نشان داد كه همه بارهاي عاملي محاسبه  مناسب هستند.ها عاملي براي همه شاخص

غيرها توصيه نمي شود. باتوجه حذف هيچ یک از زیرمت، بنابراین. معنادار هستند p≤0.05شده در سطح 

برازندگي هاي توان اذعان نمود كه تمامي شاخصمي مقایسه آن با دامنه قابل قبول آمده به دستبه نتایج 

 .است تأیيدمدل مورد  بنابراین، است. دامنه قابل قبول قرار گرفته مدل در
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 گیریبحث و نتیجه. 6

یي در نشریات ویدئوو به دنبال آن افزایش انتشار مقاله  علميهاي در انتشار یافته ویدئوكارگيري هب

علمي در ادامه سير تكاملي نشریات الكترونيكي و با توجه به تحوالت صورت گرفته در فضاي مجازي 

قرار داده است. با توجه به ينه خاصي را در پيش روي افراد و نهادهاي درگير در این زمهاي چالش

تواند مي تازه و نوآوري در نشریات الكترونيكيهاي توجه به پيشرفت محيط رقابتي جهان امروز عدم

هاي مانع جذب مخاطبان گردد و نشریات الكترونيكي را به انزوا كشاند. پژوهش حاضر از كوشش

 علمي و انتشار آن در بستر اینترنت و شناختهاي در پژوهش ویدئوكارگيري ه كليدي در زمينه ب

یي ویدئوپژوهش الگوي انتشار مقاله هاي . بر پایه یافتهاستشریات الكترونيكي بسترهاي فناوري آن در ن

 . است مؤلفه 81و  متغير فرعي 14 اصلي داراي چهار متغير پژوهشي–علميدر نشریات 

یي در ویدئواستلزامات مورد نياز جهت انتشار مقاله هاي مؤلفهآمده در خصوص  به دستنتایج 

مبني بر لزوم وجود دیواره آتش و  (1389) با پژوهش پورمحي آباديي این الگو افزاربخش سخت

، هارایانهكسس پوینت، براي برقراري ارتباط بين ا مؤلفهوجود ، مدیریت ترافيک درخواست كاربران

با توجه . روترها هم سویي نزدیكي دارد هاي شبكه به سرورهاي اینترنت ورایانهبراي ارتباط  مسيریاب

یي با چندین شكل اطالعات از نظر فرمت و قالب مانند مقاله ویدئوارائه مقاله هاي وبگاه به اینكه در

سرور ابري در الگوي مفهومي پژوهش  مؤلفه، صوت و تصویر روبه رو هستيم وجود ویدئوچاپي توام با 

دل مب شود.مي ( امري ضروري محسوب2013به ساهو، پاتریا و گوپتا )هاي حاضر با توجه به پژوهش

ي باكيفيت و پرسرعت را بدون در نظر گرفتن فاصله كاربر تا ویدئوتواند یک تصویر و فيبرنوري مي

براي ارائه خدمات اطالعاتي و  (1398) نيا و دیگراندهنده ارایه دهد و باتوجه به عقيده عرفانسرویس

هاي وبگاه هايیدئووو  شود. تصاویرمي یي مبدل فيبرنوري یكي از الزامات محسوبویدئوارتباطي 

( و 1990) نتایج تحقيق كالپانابا سازي با حجم باال دارند كه نياز به قرارگرفتن در فضاي ذخيره بزرگ

« وتأمين امنيت اطالعات گيريپشتيبان ساز جهتذخيره» مؤلفهوجود  تأیيد( نشان از 2004یو و چيو )

آمده در خصوص  به دستنتایج  كه در الگوي مفهومي پژوهش حاضر نيز لحاظ شده است. است

پژوهش مبني بر الزام انجام فيلمبرداري با دوربين فيلمبرداري هاي با توجه به یافته برداريتجهيزات فيلم

در  فلش نورپردازي براي تأمين نور كافي و سه پایه فيلمبرداري براي جلوگيري از لرزش دیجيتالي و

یي ویدئوناشراني كه اقدام به انتشار مقاله گاه آمده در وب به عملهاي بررسي یي باویدئوتوليد مقاله 

یي با ویدئوزیرا هيچ یک از ناشران الزامي براي انجام فيلمبرداري مقاله  نيست،اند همسو نموده
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هاي هرنوع دستگاه یي با دوربينویدئواند و امكان فيلمبرداري مقاله اي تعيين نكردههاي حرفهدوربين

...( بالمانع است. با توجه به نظرات پانل  ،بزرگ هاي كوچک و، دوربين، تبلتنيكي )موبایلالكترو

. بنابراین، یي بيشترین امتياز را كسب نمودویدئواي براي ضبط صدا در توليد مقاله یقه دلفي ميكروفن

ناشران الكترونيكي  اهوبگمشابه در هاي اهميت كيفيت صدا و وضوح تصاویر در پژوهش حاضر با نمونه

نتایج پژوهش در . استهمسو  (1399) خواهجاو، ساینس دایركت، وایلي، سيج، نيچر و پژوهش اكرمي

هاي توليد و مدیریت افزارنرم» مؤلفهپانل دلفي وجود از نظر دهد نشان مي يافزاربخش استلزامات نرم

( 1394) روشنمحمدیان هاي؛ پژوهشمطالعات ميداني انجام شده گونه كههمان ضروري است «محتوا

هاي سيستم مدیریت محتواي افزاركنند. در خصوص نرممي تأیيدرا در الگوي نهایي  مؤلفهوجود این 

ها دليل نگرش اقتصادي و كاهش بار مالي در مدیریت نشریهه اختصاصي اعضاي دلفي ب منبع باز و

باتوجه به  اندرسي است را در الگو انتخاب نمودهرا كه رایگان قابل دست سيستم مدیریت محتوا منبع باز

افزار منبع باز و اختصاصي در الگو نهایي هر دو نرم (2005) یواي و پژوهش مطالعات ميداني و كتابخانه

افزار ایجاد و ویرایش زیرنویس فيلم، كپچرینگ براي ضبط و نرم استفاده از. گرددمي تأیيد

و بارگذاري  افزارهاي تدوین فيلم، ویرایش كيفيت تصاویر، نرمیانهراتصویربرداري از صفحه نمایشگر 

خصوص  در بنابراین،. كندیي اضافه ميویدئوصداي مجدد و یا زیرنویس به كارآیي و اثربخشي مقاله 

پژوهش با مطالعات ميداني و هاي یافته« ویدئوهاي مربوط به ویرایش تصویر و صداي افزارنرم

خصوص  در. هستندها در الگوي نهایي مؤلفههمسو بوده و موید وجود این  (1396)آشوري  ايكتابخانه

ماده  7بند  ( و1380) پژوهش حاضر و پژوهش شيروانيهاي یافتهبه  با توجه استلزامات اداري و قانوني

هاي اخالق دانشگاهي و هاي علوم پزشكي دریافت كد اخالقي از كميتهاساسنامه كميسيون نشریه 4

و اخذ شماره ثبت كارآزمایي باليني از مركز بين سازماني براساس راهنماي كشوري اخالق در انتشار 

یكي از مجوزهایي كه توسط پژوهشگر باید اخذ گردد  (IRCT) هاي باليني ایرانالمللي ثبت كارآزمایي

ر الزم و ضروري است. یي نيز در الگوي حاضویدئوو وجود آن از نظر پانل دلفي براي انتشار مقاله 

 (؛ شهریاري1385) گوردونهاي پژوهش حاضر با راهنماي كشوري اخالق در انتشار، پژوهشهاي یافته

هایي با كنندگان در پژوهشدر زمينه كسب رضایت آگاهانه شركت (1991(؛ هومن )1386)

ر رعایت موازین اخالق اخذ فرم تعهداخالقي مبني بو یي ویدئو هايبراي مقاله هاي انسانيآزمودني

یي ویدئوانتشار مقاله  .استهنر و علوم اجتماعي، مهندسي( همسو غيرپزشكي )هاي پژوهش در پژوهش

نظرخواهي از خبرگان و  اي وي است كه با توجه به مطالعات ميداني و كتابخانهمراحل و فازهایداراي 
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وهش در الگوي مفهومي براي انتشار مقاله پژهاي با توجه به یافته. استاعضاي پانل دلفي به این شرح 

توليد مقاله اول در مرحله  .كه هر مرحله داراي فازهاي دیگري است شدبيني یي سه مرحله پيشویدئو

توليد مقاله  خصوص در. آمد به دست برداريو فيلم نویسي، سناریوگيريو فاز تصميم یيویدئو

اینكه  عالوه بر JoVe , Wiley  ي، ناشران الكترونيكيهاي علمیي توسط نویسنده یا توسط نشریهویدئو

كنند، مي مقاله الكترونيكي هستند و به محل تحقيق اعزام ویدئوبراي تهيه  برداريداراي تيم فيلم

یي كه توسط خود نویسندگان تهيه و توليد شده را نيز مطابق شرایط تعيين شده پذیرش ویدئو هايمقاله

یي توسط خود نویسنده در ویدئولي كه براساس نظرات پانل دلفي توليد مقاله كنند. در حامي و منتشر

موانعي مانند  رسد دليل آنو به نظر مي نيست الگوي نهایي باقي ماند. این نتيجه با نتایج ميداني همسو

یي كه حاوي ویدئو. درخصوص محتوي مقاله استكمبود بودجه، تجهيزات الزم، نيروي متخصص و ... 

عملي و آزمایشگاهي باشد. این هاي تهيه شده از بخش ویدئو یک مقاله علمي پژوهشي باشد یا ساختار

موجود مانند نشریه جاو و انتشارات سيج و وایلي انتشارات هاي نتيجه با مطالعات ميداني و بررسي نمونه

مقاله كامل داراي یي را بصورت چكيده مطالب یا یک ویدئوتوان مقاله است. بنابراین، ميالزویر همسو 

 توليد و منتشر نمود.  پژوهشي-علميساختار 

درصد موجب موفقيت یک  50به عمل آمده رعایت اصول سناریونویسي حداقل هاي در بررسي

)جاو، ساینس  اندیي منتشر نمودهویدئوآمده با بررسي ناشراني كه مقاله  به دستاست نتایج ویدئو

در  یيویدئوگونگي ذخيره و بازیابي مقاله حله دوم مربوط به چمر. است همسو دایركت، وایلي و سيج(

 هو و ليیي با پژوهش ویدئوهاي سازي فایلجهت ذخيره MP4فرمت  انتخاب .استبستر اینترنت 

كارگيري ه براي نمایش اطالعات و بازیابي ب در خصوص استانداردهاي توصيف. استهمسو  (2016)

مودرس و ایكس ام ال با ، دابلين كور، متس، VideoMDاستاندارد  ؛-7MPEGقواعد استاندارد ایزو 

( ؛ احمدي و دیگران 2011اكتبر  4، ؛ كتابخانه كنگره آمریكا 2010)اوتو، هاي استانداردها و پژوهش

نتایج در فاز اشاعه و دسترسي . همسویي دارند (1390) عليپورحافظي، (1392 ) قانعي مقدم ؛( 1388)

نامه تعيين اعتبار مجالت علمي آیيننشریه با طبقبگاه آن است كه انتشار مقاله از طریق وحاكي از 

همچنين مطابق  است.هاي علمي كشورهمسو كميسيون نشریه 02/02/1389كشور، مصوب 

هاي مصوب )عتف( هر نشریه براي مدیریت بهتر و بهينه ملزم به استفاده از یكي سامانههاي نامهآئين

انتشار  در خصوص موانع .(1393ریزي، عاصمي و فتاحي، سليميان) هستند هاي داخلينشریهمدیریت 

مدیریتي و نيروي انساني شناسایي  سه مانع ساختاري، پژوهشي -هاي علميیي در نشریهویدئو هايمقاله



 
 1400، 1شماره  ،55دوره  ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق

 

52 

از انتشار ميزان شناخت كم مدیران  (1399) عليپورحافظي، ریزان و روحاني. با توجه یه یافته پژوهش شد

گونه همان. دشویي محسوب ویدئوتواند در انتشار مقاله مي یي به عنوان یک مانع مدیریتيویدئومقاله 

( آشنایي كم مدیران  1388عطاران،  ؛1387كاظمي و همكار،  ؛1384)آقازماني، هاي كه در پژوهش

 اند. مدیریتي شناخته شدههاي علمي به مباحث فناوري اطالعات به عنوان یک مانع گذار نشریهسياست

 
 

 پژوهشی–یی در نشریات علمیویدئوالگوی مفهومی انتشار مقاله . 2نمودار 

كمبود نيروي انساني كار آمد مانند تحليل گران سيستم و مهندسان رایانه براي راه اندازي و 

توليد، ویرایش،  يهاو كمبود نيروي انساني متخصص و ماهر در زمينه ايي رایانههانگهداري از سيستم

پژوهش با هاي از دیگر موانعي است كه براساس یافته یيویدئواي و نشر مقاله پردازش رایانه

است. ( همسو 1388عطاران،  ؛1387؛ كاظمي و همكار، 1384؛ فتحي، 1384)آقازماني، هاي پژوهش

 -هاي علميریهیي در نشویدئو هايدر خصوص دستاوردهاي انتشار مقاله آمده به دستهاي یافته

كارگيري آن در آموزش و پژوهش موجب ه یي و بویدئوپژوهشي ایران نشان ميدهد كه انتشار مقاله 

ه مربوط به بهاي پژوهشحاصل از نتایج  باتوجه به. گرددمي افزایش عملكرد آموزشي یادگيرندگان

با  آنها در آموزش و یي و نقشویدئوهاي آموزشي و محتواهاي ویدئوكارگيري فناوري اطالعات و یا 

براساس . بنابراین، شودمي یي نيز یک محتواي آموزشي محسوبویدئومقاله  گرفتن این كه نظر در
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« علمي هيئتافزایش عملكرد آموزشي یادگيرندگان و اعضاي » هاي مؤلفهتوان مي نظرات گروه دلفي

آموزشي و پژوهشي یكي هاي يتدر فعال ویدئونمود و همچنين نقش ابزاري  تأیيدرا در الگوي نهایي 

داراي همسویي  (2016وهش پریتسكر و بلک ول )كه با پژ استدیگر از دستاوردهاي پژوهش حاضر 

 ویدئوهاي الكترونيكي و تحوالت مربوط به آن و همچنين استفاده از . مطالعات در حوزه نشریهاست

 هاياص در خصوص انتشارمقالهدر آموزش و پژوهش از حجم فراواني برخوردار است ولي به طور خ

افزار و ها و مؤسساتي كه در زمينه توليد نرم. الزم است شركتاستیي هنوز در ابتداي راه ویدئو

، سازي بستري مناسب جهت تهيهیي فعاليت دارند، فراهمویدئوافزار انتشار و اشتراک محتواي سخت

، موج جدیدي با طور كه مشخص استقرار دهند. همان یي را نيز مد نظرویدئوهاي توليد و انتشار مقاله

یي در حال آغاز ویدئو هايهاي علمي در قالب مقالهگستردگي و شتاب بيشتري در حوزه نشر یافته

به عنوان پيامد عصر ارتباطات و اطالعات را به طور فراگير به دنبال  است و انفجار اطالعات دیداري

اندازهاي این شيوه انتشار ها، مشكالت، پيامدها و چشمحوالت، شناخت چالشدارد. در برخورد با این ت

 .رسدضروري و مهم به نظر مي

 منابع. 7

 :صناعت. تهران میمر راستاری؛ ويعاشور وشیدار فيلأت. لميف نیهنر تدو(. 1396) وشی، داريآشور

 نشر مبلغان. 

 نور.  اميتهران، انتشارات دانشگاه پ. يعموم يشناسروان(. 1386) گرانیو د رضايعل ،يوسفیآقا

  .: انتشارات منگانرازيش. یيویدئو يمحتوا دينكات مهم در تول(. 1399محمدجعفر ) خواه،ياكرم

 . تهران: مرز دانش. اطالعات يفناور هیپا ميمفاه(. 1398محمدجواد ) ،يآباديپورمح

 ارشد ينامه كارشناس انی. پاالنينشگاه گ. دايبر آموزش مجاز دئویو تأثير(. 1391) می، مريبيحب

تهران: جهاد  . PLS افزارمدلسازي معادالت ساختاري با نرم(. 1392علي و رضازاده، آرش ) داوري،

 دانشگاهي. 

 ينامه كارشناس انیپا. رانیا يكيساخت نشر الكترونریعوامل ز يبررس(. 1394)افسانه  ،يمحمدسلطان

 .یيدانشگاه عالمه طباطبا، يو روانشناس يتيدانشكده علوم ترب، يشناسارشد علم اطالعات و دانش

سال هشتم،  ،يكالم يفلسف يهاپژوهش .يو جامعه اطالعات يخصوص می(. حر1386) ديحم اري،یشهر

 125 – 101شماره سوم و چهارم، ص. 
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در مورد  رانیا يمجالت علوم پزشك رانيسردب يهادگاهید ي(. بررس1380) گرانیو د دونیفر ،يزیعز

 .174 – 167، (3) 25، يپژوهش در پزشك.  يپزشك قاتيانتشار تحق ياستانداردها

 ي: مدل مفهومرانیدر ا يتاليجیي دهادر كتابخانه یيسازي معنا كپارچهی(. 1394مهدي ) ،يحافظ پوريعل

 . 481 – 455(، 2) 31 ،اطالعات تیریپردازش و مد. شنهادييپ

. يمل وهاييي آرشهاتیسادر وب هالميف يابیدر باز يفياي توصدادهعناصر فرا(. 1396) اليل ،يغفار

دانشگاه  يو روانشناس يتي. دانشكده علوم تربيشناسارشد علم اطالعات و دانش ينامه كارشناس انیپا

 .الزهراء )س(

 متنمتما هشيوپژ - علمي نيكيولكترا يمجلههادر  تطالعاا ريمعما سيربر(. 1390پور، اعظم )يمهد
 شدار شناسيركا نامهنپایا. نشگاهيدا دجها علمي تطالعاا هپایگا پوشش تحت نسانيا معلو زهحو

 .رجنديدانشگاه ب ،يو علوم انسان اتيدانشكده ادب. سانيرعطالو ا اريكتابد

 زانيم يها: بررسو ابربرچسب يفارس يكي(. مجالت الكترون1383) ، عباسيلوري، جعفر و گمهراد

 ،يشناسو روان يتيمطالعات ترب.  يفارس يكيمجالت الكترون يدر طراح هااستفاده از ابربرچسب
5(2) ،165 – 187.  
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