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ABSTRACT
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
Article history:
Journals in Iran. The present study is an exploratory one in nature, has
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an applied methodology in terms of objective, is non-experimental in
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terms of data collection and has a quantitative approach, and its
Accepted: January 19, 2021
methodology is a combination of surveys and Delphi technique. A
Keywords:
simple random sampling method was used, in order to analyze the data
Video articles,
SPSS25, software was utilized, also, to present the model SEM and
Scientific journals,
PLS-SEM modeling were used, and validating the final model was done
Electronic journals,
by examining the indices of discriminant validity, reliability, and the
Conceptual model.
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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چکیده
هدف :ارائه الگوي مفهومي انتشار مقاالت ویدئویي در نشریات علمي–پژوهشي ایران و دستيابي به زیرساختهاي فني و
قانوني براي پيادهسازي آن است.
روششناسی :این پژوهش از نظر هدف كاربردي است .از نظر نحوة گردآوري دادهها غيرآزمایشي و با رویكرد كمي
است كه به روش فن دلفي انجام شده است .ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامة محققساخته است .به همين منطور پنل دلفي
متشكل از  15متخصص الگوي اوليه با  132مؤلفه را در سه دور بررسي كردند و سرانجام الگوي نهایي با  81مؤلفه براي
انتشار مقاله ویدئویي در نشریات علمي–پژوهشي ارائه شد .براي تجزیه و تحليل دادهها از نرمافزار آماري  SPSS 25و اكسل
استفاده شد .ارائة الگو به روش معادالت ساختاري و مدلسازي  PLS-SEMو اعتباریابي مدل نهائي با بررسي شاخصهاي
روایي افتراقي ،پایایي و روایي همگرایي سازههاي انعكاسي و بررسي معيارهاي برازش مدل انجام شد.
یافتهها :با توجه به یافتههاي پژوهش مقدار  tبه دست آمده براي ضریب تأثير متغيرهاي مدل نهایي نشان ميدهد رابطه بين
متغيرهاي وابسته و متغيرهاي مستقل پژوهش مثبت و معنيدار است .استلزامات انتشار مقاله ویدئویي داراي بيشترین ضریب
تأثير بر انتشار مقالههاي ویدئویي در نشریههاي علمي -پژوهشي ایران را با مقدار  0.436داراست .باتوجه به مدل بهدست
آمده براساس دیدگاه پانل دلفي موترین عامل بر انتشار مقاله ویدئویي فراهم بودن امكانات و استلزامات سختافزاري،
نرمافزاري ،تصویربرداري شبكه و مخابرات و استلزامات اداري و قانوني است .با توجه به مقدار به دست آمده براي شاخص
ضریب افزونگي با مقدار  0.171براي متغير انتشار مقالههاي ویدئویي در نشریههاي علمي  -پژوهشي ایران ميتوان نتيجه
گرفت كه توانایي مدل در پيشبيني انتشار مقالههاي ویدئویي بيش از حد متوسط است .همچنين مدل بهدست آمده از این
پژوهش بامقدار  0.281از نيكویي برازش قوي برخوردار است.
نتیجهگیری :مؤلفههاي اصلي مدل پيشنهادي پژوهش عبارتند از :استلزامات انتشار مقالههاي ویدئوئي ،مراحل و فازهاي
انتشار مقالههاي ویدئوئي ،موانع انتشار مقالههاي ویدئوئي ،و دستاوردهاي انتشار مقالههاي ویدئوئي.
اصالت :این نخستين پژوهش در حوزه مقاالت ویدئوئي است كه به دنبال مدلسازي انتشار مقاالت ویدئوئي علمي-پژوهشي است.

کلیدواژهها :مقالههاي ویدئویي ،نشریههاي علمي–پژوهشي ،نشریههاي الكترونيكي ،الگوي مفهومي
استناد :ریزان ،مهناز؛ عليپور حافظي ،مهدي؛ فاميل روحاني ،سيدعلياكبر ( .)1400ارائه الگوي مفهومي انتشار مقاالت
ویدئویي در نشریات علمي–پژوهشي ایران .تحقيقات كتابداري و اطالعرساني دانشگاهي.31-54 ،)1(55 ،
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 .1مقدمه
انتشار نتایج دستاوردهاي دانشمندان به بهترین شيوه و در اسرع زمان ،در راستاي ارتقاي سطح دانش
از مهمترین مواردي است كه همواره اهميت داشته است .هدف اصلي انتشار یافتههاي علمي ،ارتباط
علمي با پژوهشگران و نسلهاي آینده است .نشریات علمي–پژوهشي همواره به عنوان یكي از مهمترین،
متداولترین و مؤثرترین ابزار انتقال و اشاعه یافتههاي علمي شناخته شدهاند .از این رو ،مجالت علمي
محملي را براي انتشار نتایج اكتشافات و یافتههاي نوین علمي فراهم ميآورند كه هيچ محمل دیگري
نميتواند جایگزین آن گردد (مي یر. )2008 1،
با پدیدار شدن اشكال مختلف انتشارات الكترونيكي و نيز روند رو به گسترش اینترنت و شبكه
جهاني وب ارتباطات علمي و شيوههاي انتشار نتایج پژوهشهاي علمي چالشهاي جدیدي را تجربه
ميكنند .انقالب در ارتباطات ،انقالب در اطالعات ،و انقالب در حوزه الكترونيک موجب شد
رسانهها ،ابزارها ،تجهيزات و شيوههاي تازهاي در اختيار بشر قرار گيرد ..با شكلگيري نشریات
الكترونيكي بسياري از نشریات نسخه چاپي خود را در فضاي اینترنتي وارد كردند و به تدریج افراد و
مؤسساتي فقط به انتشار نشریه الكترونيكي پرداختند .رایانههاي ارتباطي دوربرد ،ابزارها و فناوريهاي
تصویربرداري ،انتقال تصویر و صوت ،رایانه و دادهپردازي ،سازوكارهاي فشردهسازي اطالعات و
تجهيزات نمایش و تكثير داده و تصویر ،راه را براي جابهجایي حجمهاي عظيم اطالعات به صورت
دیداري -شنيداري و نموداري و با سرعت و دقت بي مانند هموار ساخت .قابليت انتشار صدا ،تصویر و
فيلم سبب شده است كه در ساليان اخير نوع جدیدي از نشریات با عنوان « نشریات ویدئویي» 2به بازار
انتشار عرضه گردند كه تمام مقالههاي آنها را ،فيلمهاي ویدئویي به خود اختصاص داده است .در ميان
انواع منابع الكترونيكي كه در حال حاضر به عنوان ابزار انتشاري و ارتباطي در دسترسي پژوهشگران و
پژوهشگران قرار دارد «مقالههاي ویدئویي» 3شيوه نویني از انتشار یافتههاي علمي است .انتشار مقالههاي
ویدئویي این امكان را به مخاطب ميدهد كه به جاي خواندن ،آنچه را كه در یک پژوهش علمي انجام
شده و رخ داده را به صورت عيني مشاهده نماید و درک عميقتري نسبت به موضوع پژوهش به دست
آورد .مقالههاي ویدئویي داراي ساختاري مانند مقالههاي چاپي هستند و پژوهشگر همه بخشهاي مقاله
_______________________________________________________________
1Meyer
2video journals
3Video articles
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را اعم از چكيده و بيان مسئله تا روش انجام و تجزیه و تحليل نتایج را به صورت ویدئویي ارائه مينماید.
از دیدگاه معنایي ،مفهوم مقالههاي ویدئویي از تركيب دو واژه مقاله و ویدئو تشكيل شده است .مقاله
نوشتاري است كه نویسنده براي بيان نتایج پژوهشهاي خود به روشي نظامند آن را تهيه ميكند و ویدئو
رسانهاي است كه حامل صوت و تصاویري است كه براساس استاندارهاي دیجيتالي یا دیالوگ ذخيره
شدهاند (كوركل .)2016 1،در حوزة نوظهور انتشار مقاله ویدئویي ،نشریات علمي -پژوهشي قادر
خواهند بود نوع جدیدي از نشریات الكترونيكي كه همان مجموعهاي از متن ،تصویر ،صدا كه به
صورت فيلم درآمده است را عرضه نمایند .مقالههاي ویدئویي ممكن است آنقدر تكامل پيدا كنند
كه بتوان خدمات جدیدي براي نشریات الكترونيكي ،پژوهشگران و استفاده كاربران آنها فراهم نمایند.
این پژوهش از لحاظ نظري تالش مينماید ضمن بررسي نيازهاي سختافزاري ،نرمافزاري ،بسترهاي
شبكهاي و مخابراتي ،نيروي انساني و  ...به عنوان استلزامات و همچنين شناسایي مراحل و فعاليتهاي
مرتبط با توليد و انتشار مقاله ویدئویي و موانع موجود و دستاوردهاي بالقوه اانتشار مقالههاي ویدئویي
در نشریات علمي–پژوهشي را شناسایي نماید و فراتر از زمان حال ،چشماندازي از شكل نوین انتشار
مقاله در نشریات علمي–پژوهشي را كه شامل مراحل توليد تا انتشار مقالههاي ویدئویي هستند ،پيش
روي متخصصان رشته قرار دهد و پيشنهادهایي در راستاي شكلگيري انتشار مقالههاي ویدئویي در
نشریات علمي–پژوهشي ارائه نماید .اهميت انجام این پژوهش آن است كه استفاده از فناوريهاي
صوتي و تصویري براي انتشار مقاله ویدئویي در نشریات الكترونيكي ميتواند به بهبود وجهة نشریات
علمي در نظر كاربران و ارتباطات علمي كمک كند .بنابراین ،این پژوهش به دنبال این است كه چگونه
ميتوان در نشریات علمي–پژوهشي مقالههاي ویدئویي منتشر نمود و الگوي مناسب براي انجام آن
چگونه است؟
 .2پیشینه پژوهش
از سال  1995با پيشرفتهاي رایانهاي و فناوريهاي دیجيتال از جمله اینترنت ،استفاده از رسانههاي
آموزشي و مواد چندرسانهاي براي آموزش رواج بيشتري یافت( .ریزر )2001 2،تا جایي كه امروز شاهد
توليد و انتشار ميليونها محتواي متني ،تصویري و ویدئویي در رسانههاي اجتماعي و فضاي مجازي
_______________________________________________________________
1Körkel
2Reiser
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هستيم .انتشار محتواي ویدئویي نه تنها به عنوان سرگرمي بلكه به عنوان محملي براي انتشار یافتههاي
علمي و تحقيقات براي اولينبار در سال  2006راه خود را در نشریات علمي باز نمود .با انتشار اولين
مجله ویدئویي به نام جاو سایر ناشران نشریات علمي نيز دست به انتشار مقاالت ویدئویي یا چكيدهاي
ویدئویي زدند .مزایایي كه انتشار مقالههاي ویدئویي براي پژوهشگران و دانشجویان به همراه دارد ،تأثير
آن بر آموزش و یادگيري است .با توجه به نظریه یادگيري بندورا كه نظریه یادگيري مشاهدهاي نيز
ناميده ميشود ،یادگيري فقط از طریق یادگيري مستقيم اتفاق نميافتد بلكه از طریق مشاهده كه
یادگيري غيرمستقيم است نيز اتفاق ميافتد (آقایوسفي و دیگران .)1386 ،حبيبي ( ،)1391برتلت

1

( ،)2014براون  )2015(2و ویلون )2016(3در پژوهشهاي خود تأثير ویدئو در آموزش را مورد بررسي
قرار دادهاند .نتایج آنها حاكي از آن است كه به كارگيري ویدئو در آموزش نه تنها باعث صرفهجویي
وقت یادگيري ميگردد ،بلكه موجب افزایش توان به خاطر سپاري و یادآوري مطالب توسط
یادگيرندگان ميشود و در نتيجه باعث افزایش عملكرد یادگيرنده و یاددهنده ميشود .همچنين استفاده
از ویدئو در كنار آموزش روشهاي تجربي و آزمایشگاهي موجب افزایش اعتمادبهنفس دانشجویان
در انجام آزمایشهاي تجربي و صرفه جویي در مواد مصرفي آزمایشگاهي ميگردد و از سویي دیگر،
باعث تكرارپذیري در پژوهشهاي مشابه ميشود.
از دیگر مزیتهاي انتشار مقالههاي ویدئویي تكرارپذیري است كه امكان تكرار مجدد روشهاي
تجربي و آزمایشگاهي را براي سایر پژوهشگران در سراسر نقاط جهان فراهم ميآورد (پریتسكر و بلک
ول .)2013 4،مسئلهاي كه پژوهشگران همواره با آن مواجه بودهاند ،تكرار مجدد آزمایشهاي علمي
است .تهيه ویدئو از آزمایشهاي علمي در آزمایشگاهها به تقویت دادهها و روشهاي آزمایشي منجر
ميشود و پژوهشگران ميتوانند به صورت مكرر ویدئوها را بازبيني نمایند بدون اینكه نياز به تكرار
مجدد آن آزمایش باشد (پریتسكر .)2015 ،یافتههاي تحقيقات كوشا ،تلوال و عبدلي )2012(5نشان داد
كه از سال  2005ميزان استناد به ویدئوهاي علمي در مقالههاي منتشر شده پایگاههاي اسكوپوس رو به
افزایش بوده است .استناد به ویدئوهاي برخط یوتيوب در مقالههاي علمي براي دانشگاهيان دو مزیت
_______________________________________________________________
1Bertlett
2Brown
3Whealon
4Pritsker and Blackwell
5Kousha, Thelwall & Abdoli
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دارد .آنها ميتوانند از فيلم استفاده كنند تا تحقيقات خود را بهتر توصيف كنند ،یا با استفاده از شواهدي
مانند فيلمهایي از وقایع در زندگي واقعي ميتوانند استداللهاي خود را پشتيباني كنند .پژوهشگران در
نظر داشته باشند كه استفاده از ویدئوها ميتواند انتشارات آنها را ارتقاء بخشد .پترسون و همكارانش

1

( )2017معتقدند كه استفاده از فناوري ویدئو در انتشار یافتههاي علمي با فرمت مقالههاي ویدئویي
موجب افزیش اعتبار دادههاي آزمایشگاهي و بهرهوري علمي ميگردد .انتظار ميرود با بروز
فناوريهاي نوین اطالعاتي و ارتباطاتي همچون مقالههاي ویدئویي ،ارائهي خدمات نوین در نشریات
علمي–پژوهشي و همچنين كتابخانههاي دیجيتالي كه همواره در معرض تغييرات عمده هستند با سرعت
بيشتري همراه گردد .همچنين ارائه خدمات مقالههاي ویدئویي در نشریات الكترونيكي توسط
كتابخانهها ميتواند در خدمات كتابخانههاي دیجيتالي و وظایف كتابداران تحولي ایجاد نماید و
كتابخانهها را از ركودي كه در آیندهاي نه چندان دور با آن مواجه خواهند شد ،برهاند .بهره برداري از
ویدئو براي انتشار نتایج یافتههاي علمي در نشریات الكترونيكي مسئلة جدیدي است كه مورد مطالعه
و پژوهش جدّي واقع نگردیده و شكاف پژوهشي مهمي در این خصوص موجود است .افزون بر این،
نظر به رقابتيتر شدن فضاي اطالعاتي امروز و حضور رقبایي مانند رسانههاي اجتماعي ،پایگاههاي
اطالعاتي و ابزارهاي دیگر وب ،غافل ماندن نشریات الكترونيكي از پيشرفتهاي تازه ميتواند موجب
عقب ماندگي این رسانهها از دیگر رقبا شود .از جمله مباحثي كه در انتشار تحقيقات به شيوه ویدئویي
باید در نظر گرفته شود استانداردهاي انتشار است .كه از نظر عزیزي و همكاران ( )1380مباحثي مانند

«داوري ،تعارض منافع ،معيارهاي نویسندگي ،ساختگي بودن اطالعات ،انتشار مجدد ،وسایل ارتباط
جمعي ،آگهي ،اختالف اعضاي گروه تحقيقاتي و اینترنت» مورد بررسي قرار گرفته است .با توجه به
تحقيقات گيلوري ()1385؛ مهديپور ( )1390و غفاري ( )1396انتشار مجالت الكترونيكي نياز به
شناخت و بهكارگيري استانداردهاي خاص خود را دارد استفاده از ابربرچسبها و زبانهاي نشانهگذاري
اچتيام ال و عناصر فراداده اي براي توصيف محتوا و جستجو و بازیابي بهتر محتواي اطالعات در
موتورهاي كاوش الزم و ضروري است .همچنين براي پيادهسازي موفق هر نوع فناوري شناخت عومل
مؤثر و موانع پيادهسازي آن بسيار حائز اهميت است .سلطانمحمدي ( )1394در پژوهشي با عنوان
«عوامل زیرساخت نشر الكترونيكي ایران» را از دیدگاه نویسندگان اهل قلم و ناشران الكترونيكي
شركت كننده در بيست وهشتمين نمایشگاه بين المللي مورد بررسي قرار داد .نتایج پژوهش منجر به
_______________________________________________________________
1Patterson et al.
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شناسایي هفت بعد از عوامل مؤثر در زیرساخت نشر الكترونكي شد كه عبارتند از عوامل حقوقي،
عوامل مدیریتي و سياستگذاري ،فني ،انساني ،فرهنگي ،احساسي و ارگونومي و مالي و اقتصادي .باسيل

( )2011در پژوهشي با عنوان «كاربرد عكاسي و ویدئو در تحقيقات مشاهدهاي» به بررسي زمينههاي به
كارگيري تصویر و فيلم در تحقيقات مختلف» پرداخته است .در پژوهش وي ظرفيتهاي به كارگيري
تصویر و ویدئو در تحقيقات پنج حوزه علمي را مورد بررسي قرار گرفته است .در حوزه مردم شناسي،
از نظر تاریخي ،انسانشناسان براي ثبت و نشان دادن فرهنگهاي عجيب از عكاسي استفاده ميكردند.
نتایج حاكي از آن است كه با وجودي كه عكاسي از دیرباز در ثبت وقایع تاریخي به كار ميرفته ،اما
هنوز هم از نظر اعتبار دادههاي آن به عنوان دادههاي مورد استناد تردید وجود دارد .فلسن)2019(2
پروهش خود را در زمينه یادگيري پيشبيني رفتار انسان از طریق ویدئو انجام داده است .در حال حاضر
مشاهدات ویدئویي موجب پيشرفت بزرگي در شناخت و ردیابي رفتار انسانها و فعاليتهایشان شده
است .به همين منظور براي شناخت و پيشبيني رفتار انسان سيستمهایي كه داراي تعامل پویا با انسانها
هستند طراحي شدهاند .در این پژوهش ،چارچوبهایي براي پيشبيني رفتار انسان در سه سطح حوادث،
حركت و پویایي معرفي شده است .چارچوبهایي براي پيشبيني وقایع آینده ،پيشبيني شخصي
حركت آینده و ميزان تعامالت چند عاملي و مخالفتها و در نهایت چارچوبي براي یادگيري بازنمایي
پویایيهاي انساني ارائه شده است .نتيجه كلي چارچوبهاي به دست آمده منجر به شكلگيري الگویي
براي یادگيري پيشبيني رفتار انسان از طریق ویدئو شد .مطالعات انجام گرفته در داخل ایران حاوي این
نكته است كه توجه به نشریههاي الكترونيكي و چگونگي ارائه خدمات آن رو به افزایش است .اهميت
به معماري ومحتواي اطالعات؛ ویژگيهاي ظاهري و ساختاري وبگاه مجلههاي الكترونيكي و تأثير آن
بر جذب مخاطبان و كاربران از دیگر ابعاد اهميت نشریههاي الكترونيكي است و كاربران به عنوان عنصر
مهم و تأثيرگذار مورد توجه قرار گرفتند .در بررسي مطالعات داخلي اگرچه پژوهشهایي در حوزه به
كارگيري ویدئو در امر آموزش و یادگيري انجام شده است ولي مشخصاً در خصوص اهميت و
چگونگي انتشار مقاله ویدئویي هيچ پژوهشي یافت نشد .بررسي پژوهشهاي خارجي حاكي از آن است
كه پژوهشگران به ویدئو به عنوان یک ابزار پژوهشي نگاه ميكنند و از ویدئو براي اعتباربخشي
تحقيقات خود استفاده مينمایندكه به موجب آن باعث افزایش استناد به ویدئوهاي علمي در نشریههاي
_______________________________________________________________
1Basil
2Felsen
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دانشگاهي و ارتقاي نشریههاي علمي شده و وسيلهاي براي توصيف بهتر تحقيقات علمي است .عالوه
بر تأثير ویدئو بر پژوهش ،نقش آن بر آموزش نيز در اكثر تحقيقات مورد بررسي شده است و به نظر
ميرسد به كارگيري روشهاي دیداري به جاي خوانش متنها ،درک و یادآوري مطالب را بهبود
ميبخشد و زمان یادگيري را كاهش ميدهد .همچنين به كارگيري ویدئو در آموزش دورههاي
آزمایشگاهي موجب افزایش دقت و صرفه جویي در استفاده از مواد آزمایشگاهي شده است .در بررسي
پيشينهها و ادبيات تحقيق ،چهار بُعد اصلي تحقيق و ابعاد فرعي آنها استخراج شدند.

 .3روش پژوهش
پژوهش حاضراز نظر ماهيت یک مطالعه اكتشافي است زیرا مسئلهاي را مورد توجه قرار ميدهد كه قبالً
به آن پرداخته نشده است .از نظر هدف ،پژوهشي كاربردي است كه با هدف توسعة دانش كاربردي در
زمينه نشریات الكترونيكي انجام شده و شيوة جدیدي را ارائه ميكند كه در جهت ارائه بهتر اطالعات
و انتشار یافتههاي علمي مورد استفاده قرار ميگيرد .به دليل محدودیتهاي موجود در رابطه با نبود
معيارهاي مناسب و همچنين لزوم اعتبارسنجي در موارد متعدد الزم شد از روش مناسبي براي این كار
بهره گرفته شود كه با نظر اساتيد و خبرگان روش دلفي1انتخاب شد .ابزار گردآوري دادهها در این
پژوهش پرسشنامه محققساخته است .در مرحله اول پس از مطالعات كتابخانهاي ،بررسي ادبيات
پژوهش و استفاده از منابع علمي الكترونيكي مسئله پژوهش تعریف و ابعاد آن تعيين شد .سپس
گردآوري پيشينةهاي پژوهش مبناي شكلگيري سازههاي اصلي و فرعي و مؤلفههاي مربوط به هر سازه
قرار گرفت .همچنين براي به دست آوردن شناخت مناسبي از چارچوبهاي رایج براي انتشار و ارائه
مقاله ویدئویي یا محتواي ویدئویي در نشریههاي الكترونيكي ،نمونههاي نشریات علمي كه تاكنون
مقالههاي ویدئویي منتشر نمودهاند مانند نشریه ویدئویي جاو 2،پایگاههاي وایلي ،سيج و ساینس
دایركت3مورد مشاهده و ارزیابي قرار گرفتند .دادههاي حاصل از مشاهده و بررسي نمونهها ،جهت
تكميل مؤلفهها مورد استفاده قرار گرفتند .در مرحله دوم پرسشنامه اوليهاي شامل چهار بخش با 265
سؤال آماده شد .پس از ترتيب و اولویت بخشي به پرسشها و مشورت با اساتيد و خبرگان رشته در
_______________________________________________________________
1Delphi method
2JoVe
3Wiley , sage and sciencedirect
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خصوص ادغام و حذف سؤاالت داراي همپوشاني با سؤاالت دیگر ،تعداد سؤاالت به  158مورد كاهش
یافت .تأیيد روایي پرسشنامه از لحاظ صوري توسط اساتيد و خبرگان ،متخصص و صاحبنظران در
حوزة مورد مطالعه انجام شد و روایي محتوایي پرسشنامه به شكل كمي ،به روش الوشه 1،ضریب نسبت
روایي محتوایي CVR2و شاخص روایي محتوا CVI3براي تک تک پرسشها تعيين شد و سؤاالتي كه
حداقل مقدار نسبت روایي را كسب نكردند از پرسشنامه حذف شدند .مقدار  .0.702ميانگين نسبت
روایي محتوا و  0.968ميانگين شاخص روایي محتوا براي كل گویههاي پرسشنامه به دست آمد و در
نهایت پرسشنامه با  132سؤال اصلي و  4سؤال جمعيت شناختي مجموعا  136سؤال نهایي شد و پاسخ
مؤلفههاي پرسشنامه براساس طيف ليكرت پنج قسمتي (خيلي كم =  1تا خيلي زیاد =  )5طراحي شد.
جدول  .1شاخص  CVR , CVIبرای روایی محتوایی پرسشنامه
بخش

عنوان

اول

مشخصات فردي

دوم

سوم

چهارم

پنجم

استلزامات انتشار مقاله ویدئویي در
نشریههاي ایراني
مراحل و فازهاي انتشار مقاله ویدئویي در
نشریههاي ایراني
موانع انتشار مقاله ویدئویي در نشریههاي
ایراني
دستاوردهاي انتشار مقاله ویدئویي در
نشریههاي ایراني
کل پرسشنامه

تعداد

طیف سنجش

CVR
میانگین

CVI
میانگین

گویهها

لیکرت

نسبت روایی

شاخص

محتوا

روایی محتوا

 4گویه

-

 44گویه

 5قسمتي

0.748

0.953

 46گویه

 5قسمتي

0.690

0.957

 24گویه

 5قسمتي

0.686

0.980

 18گویه

 5قسمتي

0.664

0.956

0.702

0.968

136گویه

جهت تعيين پایایي تعداد  30پرسشنامه در بين كتابداران متخصص دانشگاهي توزیع شد .براساس
دادههاي به دست آمده نتيجه آزمون آلفاي كرونباخ 0.8414به دست آمد .بنابراین ،با توجه به اینكه
عدد حاصل بيشتر از  0.7است پرسشنامه داراي پایایي قابل قبول است.
_______________________________________________________________
1Lawshe
2Content Validity Ratio
3Content validity index
4Cronbach's alpha
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در مرحله سوم ،بر اساس مسئله پژوهش تعریف شده ،ویژگيهاي الزم براي شركتكنندگان در
پنل دلفي تعيين شد .بنابراین ،فهرستي از خبرگان علمي در شوراي سياستگذاري نشریههاي وزارت
علوم و شوراي انقالب فرهنگي و اساتيد علم اطالعات و دانششناسي و حوزه فناوري اطالعات و
ارتباطات كه داراي شرایط مورد نظر جهت پنل دلفي بودند تهيه شد و در نهایت ،پنل دلفي این پژوهش
با اعالم موافقت و همكاري  15عضو نهایي شد .در مرحله چهارم پرسشنامه نهایي در اختيار اعضاي پنل
قرار گرفت و ایشان ميزان اهميت عوامل را تعيين كردند .مرحله پنجم هر یک از اعضاء در جریان
نظرگروه و نظر پيشين خود قرار گرفتند .تجدیدنظر اعضاء تا سه دور ادامه یافت و در دور سوم ميان
آنها اتفاق نظر حاصل شد .با استفاده از پنل دلفي ضرائب مربوط به معيارهاي كلي و مؤلفههاي
انتشارمقاله ویدئویي تعيين شد و بيش از  70درصد اعضا با گویهها موافق بودند.
براي ارائه الگو و پردازش داده از روش معادالت ساختاري واریانس محور ،مدلسازي كمينه
مربعات جزئي PLS-SEM1بهرهبرداري شد .در این روش مدل معادالت ساختاري واریانس محور،
زماني كه براي هر سازه تعداد متغيير زیاد یا حجم نمونه كم است بسيار مناسب است .اجراي این تكنيک
نرمافزارهاي خاص خود را دارد كه در این پژوهش از نرمافزار  Smart-PLSاستفاده شده است .تحليل
 PLS-SEMبراساس مجموعهاي از متغيرهاي مستقل كه بر مجموعه متغير وابسته تأثير ميگذارند به كار
گرفته ميشود .در مرحله اول ،دیدگاه اعضاي پنل دلفي با توجه به درجه اهميتهاي به دست آمده
جهت برازش دادهها ،با روش مدلسازي كمينه مربعات جزئي PLS-SEMتجزیه و تحليل شد و طبق
بررسيهاي انجام شده بعضي از سؤاالت داراي بار عاملي كمتر از  0.5بودند و به دليل بار عاملي بسيار
پایيني كه داشتند از مدل حذف شدند ،در نهایت مقدار شاخصهاي ميانگين واریانسهاي استخراج
شده  (AVE)2براي كليه سازهها بيشتر از  0.5یعني متغيرهایي كه داراي اعتبار دروني بودند و شاخص
پایایي مركب نيز از  0.7بيشتر بود جهت اندازه گيري متغيرهاي پژوهش استفاده و مدل نهایي براساس
دیدگاه اعضاي پنل دلفي ارائه شد.
 .4یافتهها
براي اندازهگيري مدل مفهومي پژوهش ،از دیدگاه اعضاي پنل دلفي ،از الگوریتم تحليل مدلها در
روش  smart-PLSبه شرح زیر استفاده و تحليلهاي الزم در سه بخش  )1برازش مدلهاي اندازهگيري،
_______________________________________________________________
)1Structural Equation Modeling (SEM) -Partial Least Square (PLS
)2Average Variance Extracted (AVE
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 )2برازش مدل ساختاري و  )3برازش مدل كلي (اندازهگيري و ساختاري) انجام شد (داوري و رضازاده،
 .)1392به این ترتيب كه ابتدا ،از صحت روابط موجود در مدلهاي اندازه گيري با استفاده از معيارهاي
پایایي و روایي اطمينان حاصل كرده و سپس به بررسي و تفسير روابط موجود در بخش ساختاري
پرداخته و در مرحله پایاني نيز برازش مدل كلي پژوهش بررسي شده است.
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برازش مدل اندازهگیری

برازش مدلهاي اندازهگيري شامل بررسي پایایي و روایي سازههاي پژوهش است .فورنل و الركر

1

براي بررسي پایایي سازهها سه مالک پایایي هر یک از گویهها ،پایایي تركيبي (CR) 2هر یک از
سازهها ،و ميانگين واریانس استخراج شده ( )AVEرا پيشنهاد ميكنند .براي بررسي مدلهاي
اندازهگيري ،معيارهاي ضرایب بارهاي عاملي ،آلفاي كرونباخ و پایایي تركيبي به شرح زیرمحاسبه شد.
سنجش بارهاي عاملي :براي بررسي و ارزیابي روایي و پایایي سازههاي بررسي شده در مدل تحقيق
به هنگام استفاده از معادالت ساختاري كمينه مربعات جزئي ،بارعاملي هر نشانگر (گویه) بر روي هر
سازه بایستي برآورد شود .با توجه به نتایح به دست آمده مؤلفههایي كه داري بار عاملي كمتر از 0.5
بودند از فهرست حذف شدند و مؤلفههایي كه داري بارعاملي استاندار بيش از  0.5بودند در الگو تأیيد
شدند .الگوي اوليه حاوي  132مؤلفه بود كه پس از آخرین دور دلفي و تعيين بار عاملي تعداد مؤلفههاي
باقي مانده در الگو به  81مؤلفه رسيد؛ و به شرح جدول  2هستند.
جدول  .2بار عاملی استاندارد مؤلفههای باقی مانده در الگو
بار عاملی

کد گویه

سؤاالت

s02

وب سرور) (Web serverجهت ارائه صفحات وبگاه به كاربران

0.602

s03

سویيچ شبكه ) (Network Switchجهت تبادل اطالعات

0.636

s04

اكسس پوینت ) (Access Pointبراي برقراري ارتباط بين رایانهها

0.694

s05

مسيریاب )(Routerبراي ارتباط رایانههاي شبكه به سرورهاي اینترنت

0.628

s06

مبدل فيبر نوري ) (Media Convertorجهت تبدیل سيگنال

0.697

s08

ذخيره ساز )(Storageجهت پشتيبانگيري و تأمين امنيت اطالعات

0.706

s09

دیواره آتش ) (Firewallجهت جلوگيري از ترافيک و تأمين امنيت شبكه

0.529

s10

سرور ابري ) (Cloud Serverجهت پردازش اطالعات در فضاي ابري

0.580

t12

دوربين فيلمبرداري دیجيتالي جهت توليد مقاله ویدئویي

0.867

t14

سه پایه فيلمبرداري براي جلوگيري از لرزش در توليد مقاله ویدئویي

0.573

t16

ميكروفن یقهاي براي ضبط صدا در توليد مقاله ویدئویي

0.603

استلزامات

n18

نرمافزارهاي توليد و مدیریت محتوا

0.682

نرم افزاری

n22

نرمافزارهاي سيستم مدیریت محتواي اختصاصي مانند شير پوینت ،كنتيكو ،یوتاب

0.792

متغیر

استلزامات
سخت
افزاری

تجهیزات
تصویر و
صدا
برداری

استاندارد

_______________________________________________________________
1Fornell & Larcker
2Reliability composite
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شبکه و
مخابرات
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کد گویه

سؤاالت

n24

نرمافزار مناسب براي تدوین فيلم (برش ،اصالح رنگ ،افكت  ،تنظيم صدا)

0.692

n25

نرمافزار ایجاد و ویرایش زیرنویس فيلم

0.582

n26

نرمافزارتوليد و ویرایش صداي فيلم

0.517

n27

نرمافزارهاي گرافيكي مانند Corel Draw, Photoshop

0.556

n28

نرمافزارهاي كپچرینگ براي ضبط و تصویربرداري از صفحه نمایشگر رایانه

0.705

n29

نرمافزارهاي توليد پویانمایي یا انيميشن Flash, Swift, Adobe After

0.560

sh31

اینترنت برپایه فيبرنوري جهت اتصال به اینترنت

0.728

sh33

استفاده از شبكه توزیع محتواي ( )CDNرایگان مانند گوگل ،مایكروسافت و ...

0.679

sh34

استفاده از شبكه توزیع محتواي ( (CDNهزینهاي , Amazon

قانونی

گیری

sh36

استفاده از پروتكل  IPVبراي تبادل اطالعات

0.664

sh38

استفاده از پروتكل جریان رسانهاي  HLSاپل براي پخش برخط مقاله ویدئویي

0.532

sh35

تصویب طرح نامه و اخذ كد اختصاصي از كميتهي اخالق در پژوهشهاي
دانشگاهي ،سازماني و دانشجویي براي مقالههاي ویدئویي

0.727

e42

كسب رضایت آگاهانه شركت كنندگان در پژوهشهاي انساني

0.591

e43

ثبت كد  IRCTدر مركز كارآزمایي باليني ایران براي مقالههاي ویدئویي

0.517

e44

فرم تعهد رعایت موازین اخالق پژوهش درپژوهشهاي غيرپزشكي

0.556

ft45

توليد مقاله ویدئویي توسط نویسنده  /نویسندگان

0.673

تهيه ویدئو با ساختار یک مقاله علمي پژوهشي (معرفي پژوهشگر ،چكيده ،مقدمه و
بيان مسئله ،روش پژوهش ،یافتهها و نتيجهگيري)

0.762

ft48

تهيه ویدئو از بخشهاي عملي و آزمایشگاهي

0.535

ft49

بيان مطالب مقاله ویدئویي در نشریههاي علمي-پژوهشي ایراني به زبان فارسي

0.634

ft50
fc51
فاز سناریو
نویسی

0.685
0.504

ft47
فاز تصمیم

استاندارد

CloudFront,
استفاده از پروتكل TCP/IPبراي تبادل اطالعات

e41
اداری و

بار عاملی

fc54

فاز

fs56

صدابرداری

fs57

بيان مطالب مقاله ویدئویي در نشریههاي علمي -پژوهشي ایراني به زبان انتشار
نشریه

تهيه سناریوي مناسب قبل از شروع فيلمبرداري مقاله ویدئویي
تطا بق توضيحات ارائه شده در مقاله ویدئویي با متن مقاله چاپي/
الكترونيكي

0.756
0.653
0.848

تنظيم مدت فيلمبرداري مقاله ویدئویي براساس زمان مورد نظر نشریه

0.856

صدابرداري توضيحات ارائه شده به شيوه زنده در مقاله ویدئویي

0.504

ارائه الگوی مفهومی انتشار مقاالت ویدئویی در نشریات علمی–پژوهشی ایران
متغیر
و
فیلمبردای

فاز بازیابی

کد گویه
fs58

كنترل و كاهش صداهاي اضافي در محيط قبل از شروع فيلمبرداري مقاله ویدئویي

0.596

fs59

تنظيم كيفيت فيلمبرداري مقاله ویدئویي براساس كيفيت مورد نظر نشریه

0.614

fs60

انجام فيلمبرداري مقاله ویدئویي در نور كافي و مناسب

0.733

فاز تعیین

فاز شیوه
دسترسی و
اشاعه

تبلت ،دوربينهاي كوچک وبزرگ )...

0.793

fz63

ذخيره فایل ویدئویي به فرمت MP4

fz65

تصویربرداري مقاله ویدئویي با كيفيت 4 K

0.693

fz66

تصویربرداري مقاله ویدئویي با كيفيت UHD

0.524

fz69

حجم فایل ذخيره شده تا  50مگابایت

0.623

fz71

فریم ریت  24فریم بر ثانيه

0.668

fz72

مدت زمان فایل ویدئو تا  10دقيقه

0.725

fb74

استفاده از قواعد استاندارد ایزو  MPEG-7جهت توصيف مقاله ویدئویي

0.767

fb76

استفاده از قواعد استاندارد متس ( )METSجهت توصيف مقاله ویدئویي

0.564

fb79

استفاده از قواعد توصيف و دسترسي به منبع آر.دي.اِي ( )RDAجهت
توصيف
استفاده اززبان نشانهگذاري توسعه پذیر ایيكس.ام.ال ( )XMLجهت
توصيف

0.739
0.639

ft81

انتشار مقالههاي ویدئویي از طریق وبگاه نشریه علمي–پژوهشي

0.900

ft82

انتشار مقالههاي ویدئویي از طریق سامانههاي مدیریت مجالت

0.515

ft84

انتشار مقالههاي ویدئویي از طریق سرویس داخلي ميزباني ویدئو (هاست ویدئو)

0.615

fsh85

امكان دانلود مقاله ویدئویي

0.741

fsh86

مقاله ویدئویي با درخواست كاربر پخش گردد

0.656

fsh87

انتشار مقاله ویدئویي به صورت فایل پيوست به مقاله الكترونيكي

0.720

fsh88

اشاعه مقاله ویدئویي به شيوه دسترسي آزاد

0.729

ms93

ميزان شناخت كم مدیران از انتشار مقاله ویدئویي

0.636

ms94

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

0.862

موانع
ساختاری

انجام فيلمبرداري مقاله ویدئویي با دوربينهاي هرنوع دستگاه الكترونيكي (موبایل،

استاندارد

0.517

fb80

بستر اشاعه

بار عاملی

سؤاالت

fs62

فاز ذخیره

43

ms96

ms97

عدم وجود خط مشيهاي مدون از سوي نشریههاي براي انتشار مقاله
ویدئویي
نبود نظامي یكپارچه براي توليد و انتشار الكترونيكي

0.525
0.684
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کد گویه

متغیر

ms98

سؤاالت

فقدان قوانين و سياستهاي حمایتي براي انتشار مقاله ویدئویي توسط
پژوهشگران

بار عاملی
استاندارد

0.749

موانع

00mm1

ضعف مدیریت علمي در جلب و هدایت مشاركت بخش خصوصي

0.596

مدیریتی

01mm1

ناهماهنگي در سازمانهاي مسئول در امر پژوهش

0.700

mn106

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

0.576

mn107

كمبود نيروي انساني متخصص و ماهردرزمينههاي توليد،ویرایش ،پردازش رایانهاي

0.515

mn110

نبود دورههاي تخصصي نشر الكترونيكي براي آموزش نيروي متخصص و ماهر

0.690

موانع
نیروی
انسانی

دستاوردها
ی آمورشی

mn111

علمی

اطالعات

mn112

كمبود آگاهي و آمادگي براي پذیرش انتشار مقاله ویدئویي

0.435

mn114

نگراني از عدم رعایت مسایل اخالقي در انتشار مقاله ویدئویي

0.597

am115

افـزایش سـرعت و كيفيـت یـادگيري عميق و بلندمدت

0.720

am116

ابزاري اثربخش براي افزایش و تسهيل فعاليتهاي تربيتي استادان

0.650

am119

به كارگيري به عنوان محتواي آموزشي در آموزش الكترونيكي

0.500

am120

افزایش عملكرد آموزشي اعضاي هيئت علمي

0.622

am121

افزایش عملكرد آموزشي یادگيرندگان

0.664

am122

پژوهشی

آشنایي كم مدیران سياستگذار نشریههاي علمي به مباحث فناوري

0.655

ابزاریادگيري براي تقویت ارتباط مفهومي با آزمایشات و برنامههاي
تحقيقاتي

0.650

p123

به عنوان ابزار پژوهشي در تحقيقات كيفي براي جمع آوري دادهها

0.674

p124

صرفه جویي در هزینههاي پژوهش

0.765

p125

افزایش امكان تكرارپذیري نتایج تحقيقات

0.523

p128

افزایش رویت مقالههاي علمي

0.714

el132

یادگيري علم به شيوة رو در رو

0.814

بررسی پایایی

براي بررسي پایایي سازهها از شاخص آلفاي كرونباخ  αاستفاده شد.براي تعيين پایایي هر یک از
سازهها عالوه بر معيار سنتي آلفاي كرونباخ از معيار مدرنتر پایایي تركيبي ( )CRاستفاده شد .برتري
این معيار نسبت به آلفاي كرونباخ این است پایایي سازهها نه به صورت مطلق بلكه با توجه به همبستگي
سازههایشان با یكدیگر محاسبه ميشوند .مقدار پایایي تركيبي بين صفر و یک در نوسان است كه مقدار
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ارائه الگوی مفهومی انتشار مقاالت ویدئویی در نشریات علمی–پژوهشی ایران

پایایي تركيبي باالتر از  0.07قابل قبول است (كالنتري .)1388 ،پس از بررسي معيار پایایي ،دومين
معيار برازش مدلهاي اندازهگيري روایي همگرا یا شاخص  AVEاست كه نشان ميدهد چه درصدي
از واریانس سازه مطالعه شده تحت تأثير نشانگرهاي آن سازه بوده است .پژوهشگران مقدار 0.5به باال
را براي شاخص  AVEمناسب تعيين كردهاند .پس از حصول نتایج بارهاي عاملي ،ضرایب آلفاي
كرونباخ و پایایي تركيبي AVE ،از طریق تحليلها و خروجي نرمافزار ،نشان ميدهد مقادیر هر یک از
متغيرهاي مكنون بيشتر از حد نصاب و آستانه تعریف شده است؛ بنابراین ميتوان مناسب بودن وضعيت
پایایي و روایي همگراي مدل پژوهش و همبستگي دروني پرسشنامه از نظر پایایي را نيز از دیدگاه
اعضاي پنل دلفي تأیيد كرد.
جدول  . 3شاخصهای  ،AVEآلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی سازههای مدل از دیدگاه پنل دلفی
آلفای

متوسط واریانس

کرونباخ

پایایی ترکیبی
CR

استلزامات انتشار مقالههاي ویدئویي

0.829

0.883

0.673

مراحل و فازهاي انتشار مقالههاي ویدئویي

0.804

0.709

0.546

موانع انتشار مقالههاي ویدئویي

0.831

0.733

0.643

دستاوردهاي انتشار مقالههاي ویدئویي

0.833

0.827

0.648

معیار

استخراج شده
AVE

روایی واگرا (تشخیصی)

روایي تشخيصي یا واگرا توانایي یک مدل اندازه گيري انعكاسي را در ميزان افتراق مشاهدهپذیرهاي
متغير پنهان آن مدل با سایر مشاهده پذیرهاي موجود در مدل را ميسنجد .یكي از روشهاي سنجش
این روایي آزمون فورنل-الركر است و طبق این معيار یک متغير پنهان در مقایسه با سایر متغيرهاي
پنهان ،باید پراكندگي بيشتري را در بين مشاهدهپذیرهاي خودش داشته باشد ،تا بتوان گفت متغير پنهان
مدنظر روایي تشخيصي باالیي دارد .در جدول ( )4سازهها كامالً از هم جدا است.
جدول  .4شاخص فورنل الرکرجهت بررسی شاخص روایی تشخیصی یا واگرا در مدل پانل دلفی
متغیرها

دستاوردهای

استلزامات

انتشار مقاله

انتشار مقاله

ویدئویی

ویدئویی

دستاوردهاي انتشار مقاله ویدئویي

0.587

استلزامات انتشار مقاله ویدئویي

0.348

0.744

موانع انتشار مقاله ویدئویي

0.346

0.339

موانع انتشار
مقاله ویدئویی

0.679

مراحل و
فازهای انتشار
مقاله ویدئویی
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0.400

مراحل و فازهاي انتشار مقاله ویدئویي

0.564

0.425

0.598

یعني مقادیر قطر اصلي (ریشة دوم متوسط واریانس استخراج شده) براي هر متغير پنهان از
همبستگي آن متغير با سایر متغيرهاي پنهان انعكاسي موجود در مدل بيشتر است .باتوجه به اینكه حداقل
مقدار شاخص فورنل الركر  0.5است و مقادیر موجود در روي قطر اصلي ماتریس بيش از  0.5بوده و
از كليه مقادیر موجود در ستون مربوط آن بزرگتر است و نشان دهنده آن است كه مدل تحقيق داراي
اعتبار تشخيص مناسبي است و روایي واگرا براساس بارهاي عاملي به دست آمده مربوط به گویههاي
هر سازه نشان ميدهد سؤاالت هر عامل با سؤاالت سایر عوامل تفاوت دارند.
برازش مدل ساختاری (کیفیت مدل)

مطابق با الگوریتم دادهها در روش PLSپس از برازش مدلهاي اندازهگيري ،برازش مدل ساختاري
پژوهش بررسي ميشود .برخالف مدلهاي اندازهگيري كه در آن روابط بين متغير مكنون با متغير
آشكار مورد توجه است ،در بررسي مدل ساختاري روابط بين متغيرهاي مكنون با همدیگر مورد تجزیه
و تحليل قرار ميگيرد .براي بررسي كيفيت مدل از شاخص بررسي اعتبار حشو یا افزونگي ) (Q2و
ضریب تعيين ) (R2استفاده ميشود .اعداد مثبت نشانگر كيفيت مناسب مدل هستند .معيار اصلي ارزیابي
معيارهاي مكنون درونزا مدل مسير ،ضریب تعيين است .این شاخص نشان ميدهد چنددرصد از تغييرات
متغير درونزا توسط متغير برونزا انجام ميشود .جدول  6نشان ميدهد كه  81درصد از تغييرات اهميت
توسط متغيرهاي مستقل پيشبيني ميشود .نتایج به دست آمده از بررسي كيفيت مدل و برازش مدل
كلي در جدول ( )5ارائه ميگردد.
جدول  .5شاخصهای بررسی کیفیت مدل
کیفیت مدل
انتشار مقالههاي ویدئویي در نشریههاي
علمي-پژوهشي ایران

ضریب تعیین )(R2
0.818

ضریب حشو )(Q2
0.171

برازش مدل کلی GOF
0.281

با توجه به جدول شاخصها ،براي ضریب تعيين مقدار  0.818به دست آمده كه حاكي از آن است
تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل توضيح داده ميشود و قابل پيشبيني است .بنابراین ،برازش
مدل در حد قوي است .شاخص حشو یا افزونگي كه همان شاخص استون-گایسلر است به بررسي
توانایي مدل ساختاري در پيشبيني به روش چشمپوشي است .وقتي مقدار این شاخص بيشتر از صفر
باشد مقادیر مشاهده شده خوب بازسازي شده و مدل توانایي پيشبيني دارد .شاخص حشو در این
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تحقيق براي متغير انتشار مقالههاي ویدئویي در نشریههاي علمي -پژوهشي ایران برابر با  0.171است.
پس برازش ساختاري مدل حاضر قابل قبول است و قابليت پيشبيني متغيرهاي درون زا مدل را دارد.
برازش کلی مدل ( نیکویی برازش )GOF

براي برازش مدل كلي معيار  GOFمحاسبه ميشود این معيار هر دوبخش مدل اندازهگيري و ساختاري
را كنترل ميكند .با توجه به جدول ( )5حداقل مجذورات جزیي شاخص  GOFبراي برازش مدل كلي
مقدار  0.281به دست آمد با توجه به سه مقدار  0.25 ،0.01و  0.36به عنوان مقادیر ضعيف ،متوسط و
قوي براي ، GOFبرازش مدل كلي باالتر از حد متوسط است.
 .5مدل پیشنهادی پژوهش
با توجه به دیدگاه اعضاي پنل دلفي دباره ميزان تأثير مؤلفهها در استلزامات ،مراحل و فازها ،موانع و
دستاوردهاي انتشار مقاله ویدئویي در نشریات علمي–پژوهشي براي انتشار مقاله ویدئویي با استفاده از
معادالت ساختاري مدل پژوهش به دست آمد كه این مدل حاصل مؤلفههایي است كه باالترین بارعاملي
را داشته و بيشترین تأثير را از دیدگاه اعضاي پنل دلفي بر روي انتشار مقاله ویدئویي در نشریات علمي-
پژوهشي دارند كه به عنوان مدل نهایي در پژوهش استفاده شد.
با توجه نمودار  ،1مدل پيشنهادي پژوهش در حالت استاندارد ارائه شد .در استلزامات انتشار مقاله
ویدئویي در نشریات علمي–پژوهشي همانطور كه در نمودار نشان داده شده ( )estelzamatوجود
متغيرهاي استلزامات سختافزاري و نرمافزاري ،شبكه و مخابرات ،تجهيزات فيلمبرداري و كسب
مجوزهاي اداري و قانوني جزء نيازهاي اوليه و ضروري براي انتشار مقاله ویدئویي است .بنابراین ،با
توجه به مؤلفههاي هر یک از متغيرهاي داراي بارعاملي باال بوده و در مدل باقي مانند ميتوان
نيازسنجيهاي الزم را جهت برنامه ریزي براي انتشار مقاله ویدئویي براساس مؤلفههاي باقي مانده در
مدل انجام داد .همچنين انتشار مقاله ویدئویي الزم است گام به گام و براساس مراحل از پيش تعيين شده
صورت پذیرد باتوجه به نمودار فوق در خصوص مراحل و فازهاي انتشار مقاله ویدئویي (marahel va

) ،fazhaدر مرحله توليد مقاله سه فاز تصميمگيري ،سناریونویسي و فيلمبرداري شامل مؤلفههايهایي
كه است كه چگونگي توليد مقاله را تعيين ميسازد .در مرحله ذخيره و بازیابي استانداردهاي الزم جهت
ذخيره و نحوه بازیابي مقاله ویدئویي در نشریات علمي در دو فاز تعيين شده است و در مرحله اشاعه
ویدئو دو فاز جهت تعيين بستر مناسب براي اشاعه ویدئو و شيوه دسترسي به مقالههاي ویدئویي در
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نشریات علمي–پژوهشي را براساس مؤلفههاي باقي مانده مشخص ميسازد .با توجه به مدل فوق كليه
مراحل و فازهاي پيشبيني شده در مدل ضروري است .در خصوص پيشبيني موانع انتشار مقاله ویدئویي
) ،(mavaneموانع شناسایي شده شامل سه دسته موانع ساختاري ،مدیریتي و نيروي انساني بودند و
مؤلفههاي باقي مانده در مدل در متغير موانع دستهبندي شده مرتبطترین موانع بشمار ميآیند كه الزم
جهت انتشار مقاله ویدئویي این موانع در نظر گرفته شوند.

نمودار  .1مدل پیشنهادی پژوهش در حالت استاندارد (مدل اندازهگیری) براساس ضریب همبستگی

همچنين در متغير دستاوردها ( ،)dastavadrhدستاوردهاي پيشبيني شده از انتشار مقاله ویدئویي،
در سه دسته دستاوردهاي آموزشي ،پژوهشي و علمي قرار گرفتند كه مؤلفههاي باقي مانده در مدل براي
متغيير دستاوردها بيانگر اهميت داشتن انتشار مقاله ویدئویي است .همانگونه كه مشاهده ميشود بارهاي
عاملي براي همه شاخصها مناسب هستند .نتایج آزمون معناداري نشان داد كه همه بارهاي عاملي محاسبه
شده در سطح  p≤0.05معنادار هستند .بنابراین ،حذف هيچ یک از زیرمتغيرها توصيه نمي شود .باتوجه
به نتایج به دست آمده مقایسه آن با دامنه قابل قبول ميتوان اذعان نمود كه تمامي شاخصهاي برازندگي
مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته است .بنابراین ،مدل مورد تأیيد است.
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 .6بحث و نتیجهگیری
بهكارگيري ویدئو در انتشار یافتههاي علمي و به دنبال آن افزایش انتشار مقاله ویدئویي در نشریات
علمي در ادامه سير تكاملي نشریات الكترونيكي و با توجه به تحوالت صورت گرفته در فضاي مجازي
چالشهاي خاصي را در پيش روي افراد و نهادهاي درگير در این زمينه قرار داده است .با توجه به
محيط رقابتي جهان امروز عدم توجه به پيشرفتهاي تازه و نوآوري در نشریات الكترونيكي ميتواند
مانع جذب مخاطبان گردد و نشریات الكترونيكي را به انزوا كشاند .پژوهش حاضر از كوششهاي
كليدي در زمينه به كارگيري ویدئو در پژوهشهاي علمي و انتشار آن در بستر اینترنت و شناخت
بسترهاي فناوري آن در نشریات الكترونيكي است .بر پایه یافتههاي پژوهش الگوي انتشار مقاله ویدئویي
در نشریات علمي–پژوهشي داراي چهار متغير اصلي  14متغير فرعي و  81مؤلفه است.
نتایج به دست آمده در خصوص مؤلفههاي استلزامات مورد نياز جهت انتشار مقاله ویدئویي در
بخش سختافزاري این الگو با پژوهش پورمحي آبادي ( )1389مبني بر لزوم وجود دیواره آتش و
مدیریت ترافيک درخواست كاربران ،وجود مؤلفه اكسس پوینت ،براي برقراري ارتباط بين رایانهها،
مسيریاب براي ارتباط رایانههاي شبكه به سرورهاي اینترنت و روترها هم سویي نزدیكي دارد .با توجه
به اینكه در وبگاههاي ارائه مقاله ویدئویي با چندین شكل اطالعات از نظر فرمت و قالب مانند مقاله
چاپي توام با ویدئو ،صوت و تصویر روبه رو هستيم وجود مؤلفه سرور ابري در الگوي مفهومي پژوهش
حاضر با توجه به پژوهشهاي به ساهو ،پاتریا و گوپتا ( )2013امري ضروري محسوب ميشود .مبدل
فيبرنوري ميتواند یک تصویر و ویدئوي باكيفيت و پرسرعت را بدون در نظر گرفتن فاصله كاربر تا
سرویسدهنده ارایه دهد و باتوجه به عقيده عرفاننيا و دیگران ( )1398براي ارائه خدمات اطالعاتي و
ارتباطي ویدئویي مبدل فيبرنوري یكي از الزامات محسوب ميشود .تصاویر و ویدئوهاي وبگاههاي
بزرگ كه نياز به قرارگرفتن در فضاي ذخيرهسازي با حجم باال دارند با نتایج تحقيق كالپانا ( )1990و
یو و چيو ( )2004نشان از تأیيد وجود مؤلفه «ذخيرهساز جهت پشتيبانگيري وتأمين امنيت اطالعات»
است كه در الگوي مفهومي پژوهش حاضر نيز لحاظ شده است .نتایج به دست آمده در خصوص
تجهيزات فيلمبرداري با توجه به یافتههاي پژوهش مبني بر الزام انجام فيلمبرداري با دوربين فيلمبرداري
دیجيتالي و فلش نورپردازي براي تأمين نور كافي و سه پایه فيلمبرداري براي جلوگيري از لرزش در
توليد مقاله ویدئویي با بررسيهاي به عمل آمده در وبگاه ناشراني كه اقدام به انتشار مقاله ویدئویي
نمودهاند همسو نيست ،زیرا هيچ یک از ناشران الزامي براي انجام فيلمبرداري مقاله ویدئویي با

50

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دوره  ،55شماره 1400 ،1

دوربينهاي حرفهاي تعيين نكردهاند و امكان فيلمبرداري مقاله ویدئویي با دوربينهاي هرنوع دستگاه
الكترونيكي (موبایل ،تبلت ،دوربينهاي كوچک و بزرگ )... ،بالمانع است .با توجه به نظرات پانل
دلفي ميكروفن یقهاي براي ضبط صدا در توليد مقاله ویدئویي بيشترین امتياز را كسب نمود .بنابراین،
اهميت كيفيت صدا و وضوح تصاویر در پژوهش حاضر با نمونههاي مشابه در وبگاه ناشران الكترونيكي
جاو ،ساینس دایركت ،وایلي ،سيج ،نيچر و پژوهش اكرميخواه ( )1399همسو است .نتایج پژوهش در
بخش استلزامات نرمافزاري نشان ميدهد از نظر پانل دلفي وجود مؤلفه «نرمافزارهاي توليد و مدیریت
محتوا» ضروري است همانگونه كه مطالعات ميداني انجام شده؛ پژوهشهاي محمدیانروشن ()1394
وجود این مؤلفه را در الگوي نهایي تأیيد ميكنند .در خصوص نرمافزارهاي سيستم مدیریت محتواي
منبع باز و اختصاصي اعضاي دلفي به دليل نگرش اقتصادي و كاهش بار مالي در مدیریت نشریهها
سيستم مدیریت محتوا منبع باز را كه رایگان قابل دسترسي است را در الگو انتخاب نمودهاند باتوجه به
مطالعات ميداني و كتابخانهاي و پژوهش یو ( )2005هر دو نرمافزار منبع باز و اختصاصي در الگو نهایي
تأیيد ميگردد .استفاده از نرمافزار ایجاد و ویرایش زیرنویس فيلم ،كپچرینگ براي ضبط و
تصویربرداري از صفحه نمایشگر رایانه ،نرمافزارهاي تدوین فيلم ،ویرایش كيفيت تصاویر و بارگذاري
صداي مجدد و یا زیرنویس به كارآیي و اثربخشي مقاله ویدئویي اضافه ميكند .بنابراین ،در خصوص
نرمافزارهاي مربوط به ویرایش تصویر و صداي ویدئو» یافتههاي پژوهش با مطالعات ميداني و
كتابخانهاي آشوري ( )1396همسو بوده و موید وجود این مؤلفهها در الگوي نهایي هستند .در خصوص
استلزامات اداري و قانوني با توجه به یافتههاي پژوهش حاضر و پژوهش شيرواني ( )1380و بند  7ماده
 4اساسنامه كميسيون نشریههاي علوم پزشكي دریافت كد اخالقي از كميتههاي اخالق دانشگاهي و
سازماني براساس راهنماي كشوري اخالق در انتشار و اخذ شماره ثبت كارآزمایي باليني از مركز بين
المللي ثبت كارآزمایيهاي باليني ایران ( )IRCTیكي از مجوزهایي كه توسط پژوهشگر باید اخذ گردد
و وجود آن از نظر پانل دلفي براي انتشار مقاله ویدئویي نيز در الگوي حاضر الزم و ضروري است.
یافتههاي پژوهش حاضر با راهنماي كشوري اخالق در انتشار ،پژوهشهاي گوردون ()1385؛ شهریاري
()1386؛ هومن ( )1991در زمينه كسب رضایت آگاهانه شركتكنندگان در پژوهشهایي با
آزمودنيهاي انساني براي مقالههاي ویدئویي و اخذ فرم تعهداخالقي مبني بر رعایت موازین اخالق
پژوهش در پژوهشهاي غيرپزشكي (هنر و علوم اجتماعي ،مهندسي) همسو است .انتشار مقاله ویدئویي
داراي مراحل و فازهایي است كه با توجه به مطالعات ميداني و كتابخانهاي و نظرخواهي از خبرگان و
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اعضاي پانل دلفي به این شرح است .با توجه به یافتههاي پژوهش در الگوي مفهومي براي انتشار مقاله
ویدئویي سه مرحله پيشبيني شد كه هر مرحله داراي فازهاي دیگري است .در مرحله اول توليد مقاله
ویدئویي و فاز تصميمگيري ،سناریونویسي و فيلمبرداري به دست آمد .در خصوص توليد مقاله
ویدئویي توسط نویسنده یا توسط نشریههاي علمي ،ناشران الكترونيكي  JoVe , Wileyعالوه بر اینكه
داراي تيم فيلمبرداري براي تهيه ویدئو مقاله الكترونيكي هستند و به محل تحقيق اعزام ميكنند،
مقالههاي ویدئویي كه توسط خود نویسندگان تهيه و توليد شده را نيز مطابق شرایط تعيين شده پذیرش
و منتشر ميكنند .در حالي كه براساس نظرات پانل دلفي توليد مقاله ویدئویي توسط خود نویسنده در
الگوي نهایي باقي ماند .این نتيجه با نتایج ميداني همسو نيست و به نظر ميرسد دليل آن موانعي مانند
كمبود بودجه ،تجهيزات الزم ،نيروي متخصص و  ...است .درخصوص محتوي مقاله ویدئویي كه حاوي
ساختار یک مقاله علمي پژوهشي باشد یا ویدئو تهيه شده از بخشهاي عملي و آزمایشگاهي باشد .این
نتيجه با مطالعات ميداني و بررسي نمونههاي موجود مانند نشریه جاو و انتشارات سيج و وایلي انتشارات
الزویر همسو است .بنابراین ،ميتوان مقاله ویدئویي را بصورت چكيده مطالب یا یک مقاله كامل داراي
ساختار علمي-پژوهشي توليد و منتشر نمود.
در بررسيهاي به عمل آمده رعایت اصول سناریونویسي حداقل  50درصد موجب موفقيت یک
ویدئواست نتایج به دست آمده با بررسي ناشراني كه مقاله ویدئویي منتشر نمودهاند (جاو ،ساینس
دایركت ،وایلي و سيج) همسو است .مرحله دوم مربوط به چگونگي ذخيره و بازیابي مقاله ویدئویي در
بستر اینترنت است .انتخاب فرمت  MP4جهت ذخيرهسازي فایلهاي ویدئویي با پژوهش هو و لي
( )2016همسو است .در خصوص استانداردهاي توصيف براي نمایش اطالعات و بازیابي به كارگيري
قواعد استاندارد ایزو MPEG-7؛ استاندارد  ،VideoMDمتس ،دابلين كور ،مودرس و ایكس ام ال با
استانداردها و پژوهشهاي (اوتو 2010 ،؛ كتابخانه كنگره آمریكا 4 ،اكتبر  )2011؛ احمدي و دیگران
( )1388؛ قانعي مقدم (  ،)1392عليپورحافظي ( )1390همسویي دارند .در فاز اشاعه و دسترسي نتایج
حاكي از آن است كه انتشار مقاله از طریق وبگاه نشریه با طبقآیيننامه تعيين اعتبار مجالت علمي
كشور ،مصوب  1389/02/02كميسيون نشریههاي علمي كشورهمسو است .همچنين مطابق
آئيننامههاي مصوب (عتف) هر نشریه براي مدیریت بهتر و بهينه ملزم به استفاده از یكي سامانههاي
مدیریت نشریههاي داخلي هستند (سليميانریزي ،عاصمي و فتاحي .)1393 ،در خصوص موانع انتشار
مقالههاي ویدئویي در نشریههاي علمي -پژوهشي سه مانع ساختاري ،مدیریتي و نيروي انساني شناسایي
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شد .با توجه یه یافته پژوهش عليپورحافظي ،ریزان و روحاني ( )1399ميزان شناخت كم مدیران از انتشار
مقاله ویدئویي به عنوان یک مانع مدیریتي ميتواند در انتشار مقاله ویدئویي محسوب شود .همانگونه
كه در پژوهشهاي (آقازماني1384 ،؛ كاظمي و همكار1387 ،؛ عطاران ) 1388 ،آشنایي كم مدیران
سياستگذار نشریههاي علمي به مباحث فناوري اطالعات به عنوان یک مانع مدیریتي شناخته شدهاند.

نمودار  .2الگوی مفهومی انتشار مقاله ویدئویی در نشریات علمی–پژوهشی

كمبود نيروي انساني كار آمد مانند تحليل گران سيستم و مهندسان رایانه براي راه اندازي و
نگهداري از سيستمهاي رایانهاي و كمبود نيروي انساني متخصص و ماهر در زمينههاي توليد ،ویرایش،
پردازش رایانهاي و نشر مقاله ویدئویي از دیگر موانعي است كه براساس یافتههاي پژوهش با
پژوهشهاي (آقازماني1384 ،؛ فتحي1384 ،؛ كاظمي و همكار1387 ،؛ عطاران )1388 ،همسو است.
یافتههاي به دست آمده در خصوص دستاوردهاي انتشار مقالههاي ویدئویي در نشریههاي علمي-
پژوهشي ایران نشان ميدهد كه انتشار مقاله ویدئویي و به كارگيري آن در آموزش و پژوهش موجب
افزایش عملكرد آموزشي یادگيرندگان ميگردد .باتوجه به نتایج حاصل از پژوهشهاي مربوط به به
كارگيري فناوري اطالعات و یا ویدئوهاي آموزشي و محتواهاي ویدئویي و نقش آنها در آموزش و با
در نظر گرفتن این كه مقاله ویدئویي نيز یک محتواي آموزشي محسوب ميشود .بنابراین ،براساس
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نظرات گروه دلفي ميتوان مؤلفههاي « افزایش عملكرد آموزشي یادگيرندگان و اعضاي هيئت علمي»
را در الگوي نهایي تأیيد نمود و همچنين نقش ابزاري ویدئو در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي یكي
دیگر از دستاوردهاي پژوهش حاضر است كه با پژوهش پریتسكر و بلک ول ( )2016داراي همسویي
است .مطالعات در حوزه نشریههاي الكترونيكي و تحوالت مربوط به آن و همچنين استفاده از ویدئو
در آموزش و پژوهش از حجم فراواني برخوردار است ولي به طور خاص در خصوص انتشارمقالههاي
ویدئویي هنوز در ابتداي راه است .الزم است شركتها و مؤسساتي كه در زمينه توليد نرمافزار و
سختافزار انتشار و اشتراک محتواي ویدئویي فعاليت دارند ،فراهمسازي بستري مناسب جهت تهيه،
توليد و انتشار مقالههاي ویدئویي را نيز مد نظر قرار دهند .همانطور كه مشخص است ،موج جدیدي با
گستردگي و شتاب بيشتري در حوزه نشر یافتههاي علمي در قالب مقالههاي ویدئویي در حال آغاز
است و انفجار اطالعات دیداري به عنوان پيامد عصر ارتباطات و اطالعات را به طور فراگير به دنبال
دارد .در برخورد با این تحوالت ،شناخت چالشها ،مشكالت ،پيامدها و چشماندازهاي این شيوه انتشار
ضروري و مهم به نظر ميرسد.
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.481 – 455 ،)2( 31 ، پردازش و مدیریت اطالعات.پيشنهادي
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 بررسي ميزان: مجالت الكترونيكي فارسي و ابربرچسبها.)1383(  عباس، جعفر و گيلوري،مهراد
، مطالعات تربيتي و روانشناسي. استفاده از ابربرچسبها در طراحي مجالت الكترونيكي فارسي
.187 – 165 ،)2(5
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