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Abstract 

Aim: The aim of this study is to provide a model of an integrated content management system 

in the digital libraries of Islamic Azad University. 
Methodology: The present study is a combination of which to collect content management 

components from the documentary method and to perform a qualitative part in the design of 

components from the Delphi method in three periods by 12 experts and to collect data from a 
questionnaire Researcher made use. The statistical population includes all employees of the 

informatics department of Islamic Azad universities with 150 people. 
Results: 9 factors as the components of the content management system in the digital libraries 

of Islamic Azad University were identified, Which in order of value are respectively: value and 

protection (9.53), control and monitoring (8), information storage and retrieval (7.96), policy 

development (7.76), management training (7.75), content management (7.46), User interface 
interaction (5.16), content development (4.89), and content delivery services (4.71). 

Conclusion: to understand the importance of each of the components of content management 

after analyzing the components and items with the help of exploratory factor and confirmatory 
factor, a fitted operating model has been designed for presenting the model of integrated content 

management system in the digital libraries of Islamic Azad University 
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 چکیده

 است. آزاد اسالمی  های دیجیتال دانشگاه الگوی نظام یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانه ائهار هدف پژوهش حاضر هدف:
از روش اسنادی و مدیریت محتوا های  که برای گردآوری مؤلفه باشد پژوهش حاضر از نوع ترکیبی می :پژوهشروش 

ها  و برای گردآوری داده نظران نفر از صاحب 07توسط  ها از روش دلفی طی سه دوره طراحی مؤلفهجهت انجام بخش کیفی در 
به  آزاد اسالمی های کارکنان بخش انفورماتیک دانشگاه همه آماری شامل هشد. جامع   پژوهشگر ساخته استفاده  از پرسشنامه

 .شندبا می نفر 000تعداد 
 عامل 8 قالب در، آزاد اسالمی  های دیجیتال دانشگاه کتابخانههای سیستم مدیریت محتوا در  مؤلفهو  ها گویه ها: یافته

ذخیره و بازیابی اطالعات  ،00/9 کنترل و نظارت، 06/8حفاظت و پشتیبانی  عبارتند از: به ترتیب ارزش ویژهشناسایی شد که 
و  98/7 ، تدوین محتوا03/0 کاربر -، تعامل رابط73/4 ادارۀ محتوا، 40/4آموزش مدیریت  ،43/4 تدوین خط مشی، 83/4

 .40/7خدمات تحویل محتوا 
ها و  های مدیریت محتوا پس از تجزیه و تحلیل مؤلفه بردن به میزان اهمیت هر یک از مؤلفه  جهت پی :گیری نتیجه

الگوی نظام  ئهجهت اراای  مدل عامل برازش شده طراحیبه  اقدامبه کمک تحلیل عامل اکتشافی و عامل تأییدی،  ها گویه
 آزاد اسالمی گردید.  دانشگاه های دیجیتال یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانه

 .اسالمیهای دیجیتال، محتوای دیجیتال، دانشگاه آزاد  مدیریت محتوا، کتابخانه ها: کلیدواژه

                                                           

های دیجیتال ه الگوی نظام یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانهئاراعباسی با عنوان:  رسول دکتری رساله از: پژوهش حاضر برگرفته .1
 آزاد دانشگاه شناسی، دانشکده علوم انسانی، سپهر، گروه علم اطالعات و دانش فرشته راهنما ، استادآزاد اسالمی  دانشگاه

 است. 21/6/1311شمال، ارائه شده در تاریخ  تهران واحد اسالمی،
 14/45/1311 تاریخ پذیرش:؛    14/42/1311 تاریخ دریافت:
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  مقدمه. 9

از  یفناور ایناست. تنوع و توسعه  ودهاطالعات ب یاز فناور وری بهرهبه  ابتدا مایلانسان از 
، فرآیندها و ارتباطات انسانی را تغییر داد )بورنگ، آنپیشرفت سریع  و اواخر قرن بیستم شروع شد

موازات استفاده از  (. به54، ص 2417و همکاران،  1ترنتوپولوس :به نقل از، 37، ص 1316
، جهان در حال تبدیل شدن به یک جامعۀ اطالعاتی یامی ابعاد حیات بشراطالعات در تم یفناور
بورنگ،شود )می  اطالعات محسوب یپذیر اینترنت فصل نوینی در دسترس که در آن، است
ص6931 ،669 از، نقل 2شوالبا:به ص5162، کنندگانمراجعه به موجب این پیشرفت (.87،

کتابخانه بتوانند دارند انتظار راحتیها خود نیاز مورد و منابعاطالعاتیموجود تمام ازاالمکان
 پیش یچند تا كه را تیخدما از دیگر یربسیاو نمايند و بازیابی جستجو کتابخانهسایتطریقوب

سایت کتابخانه دریافت نمایند که این مهم  از طریق وب کردند،می يافتدر كتابخانه به جعهامر با
کتابخانهسامشروط بر دیجیتال زی باها محتوا، مدیریت سیستم مستلزموباشدمیاجرای

نظیر:استراتژی نمونهروزآمدسازیسندپردازی، انتقال،  هایی ،ذخیره سازی، شده،   کنترلسازی
پشتیباندستورالعمل دیجیتالهای محتوای سازماندهی و تولید نهایت در و بازیابی و  گیری

که در  یهایبخشبهکمکسیستممدیریتمحتوا،الگوهایاستفادهازمحتواباتوجهبهباشد.  می
، ءمدیریت اعضا ،تصاویر یمدیریت منو، مدیریت گالر است،نظیر این سیستم وجودشان الزامی

بر این اساس  .(،656ص6936فرد،عبادیونوشین) دشو میمدیریت لینکستان و غیره مدیریت 
مسیرهای ارتباطی جدید از طریق مبادالت الکترونیکی هستند  مترصدپژوهشگران  و مراکز علمی

دارای محدودیت مکانی و جغرافیایی مشخص نباشند. در  ،جویی در زمان و انرژی که ضمن صرفه
از ند.مهیاء کنتوانند محیط رابط را بدون پیچیدگی برای کاربران  می یمدیریت های سامانه ،این راستا

 حیاطر يندافر نشد پیچیدهو  منابعحجم تولیدات علمی و به تبع آن افزایشيش افزا ،سویدیگر
 از ییتنها به يستاا تصفحا از دهستفاا و یمیقد یهاروش دشومی سبب كتابخانهها سايتوب

 ذخیرهمنابع و  هنبوابر مشكل مديريت حجم  های مذکور امانهس .نباشد رداربرخو زمال ییراكا
 كند. میا يكديگر مجزا را از نمايش محتونحوه  و امحتو مقوله دو و دهكر غلبه تطالعاا

                                                           

1. Trantopoulos 

2. Schwalbe 
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ش گسترو يش افزل احادر  یديابا سرعت نسبتًا ز محتوا مديريت یهاسیستمينكه ابا 
می اما دالیلیباشند، کهکارکردهایبه است، هنوز  كتابخانهت خدماد و با عملكرمتناسبآنها

های دیجیتال دانشگاه  به ویژه در کتابخانه و (164، ص 1387فرد و فدایی، )یوسفیفراگیر نشده 
های علمی و  تحریم مقولههای بازدارندۀ کشورهای غربی در آزاد اسالمی که به دلیل سیاست

های  های اشتراکی پایگاه سامان مسئولین دانشگاهی در خصوص تأمین هزینههای نابه سیاست
الگوییئهبهدلیلعدمارانیزواست ا متوقف نمودهها رآنکه روند اتصال و استفاده از  اطالعاتی
سیستمیکپارچه مدیریت کتابخانهیجهت دیجیتالهامحتوا، خدمتی بهجهت رسانی

کارآیی از نمیدانشجویان برخوردار الزم  یکپارچه سیستملذا، طراحی و استقرار  باشد.های
)مختاری شود  می هینشگاداهای سايت كتابخانه وبموجب پویایی و مطلوبیت ا مديريت محتو

های دیجیتال دانشگاه های کتابخانه سایت(. جهت اداره وب36، ص1315اسکی و علیدوستی، 
رسانی سازی نظام مدیریت محتوا در راستای اطالع الگویی جهت یکپارچه ئهآزاد اسالمی نیاز به ارا

مدیریت هاینظرسنجیمولفهابتدادرپژوهشحاضر لذا، وجود داردهای علمی پژوهش و تسهیل
الگوی نظام یکپارچه وسپسطراحی آزاداسالمیهایکارکنانبخشانفورماتیکدانشگاهازمحتوا 

 .مورد نظر بوده است مذکور،های مدیریت محتوا در کتابخانه

 پژوهش  پیشینه. 2

پژوهشیعینًامطابق، به علت قید یکپارچگی در ارائه الگو آمده های به عمل با توجه به بررسی
روشباواهدافیافتحاضرپژوهششباهتنشدآنهاازبرخیدر،لذا.)روشیوشکلی(هایی

شود.بااینپژوهشوجودداشتکهدرادامهبهبرخیازآنهااشارهمی
 یهاسیستممناسب  هایگیيژو وعناصر  ییبه شناسا ، در پژوهشی(1387) فرد و فدایییوسفی

 .پرداختند انيرا هینشگادا یكتابخانهها یسايتهاوب یابر اتومح مديريت
های مدیریت مفهوم سیستم پژوهش خود( در 1314)، نوری مهر و فتحی سعیدپور ویسی

برای  کردند تا بتوان براساس آنه ئارارا های آنها  شیوه کار آنها و مقایسه بین پرکاربردترین محتوا و
سیستم مدیریت  کهها نشان داد یافته د.کر ، اقدامسایت سیستمی متناسب با نیاز طراحی یک وب

سایت پشتیبانی  طور کامل از ایجاد، مدیریت و بروزرسانی یک وب  ای است که به محتوا برنامه
یک  باشد و چرخه زندگی تمام ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت یک سایت را دارا می ،کند می

  .گیردرسانی تا انقراض آن دربرمی روز  صفحه وب را از ایجاد و به
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سیستم مدیریت  اظهار داشتند کهدر پژوهش خود  ،(1314)، ریحانی و مهدوی سلحشور
ای های خود را به صورت حرفه دهند تا سایت های اینترنتی اجازه میبه صاحبان سایت محتوا

  .روزرسانی کنند مدیریت و به
در سیستم جامع  گیریکه وزن معیارهای تصمیم دریافتدر پژوهش خود  ،(1316) بورنگ

سازی،ذخیره مدیریت محتوا در خصوص فناوری اطالعات به ترتیب انتقال، نمایش اطالعات،
لذا، در پژوهش حاضر به عوامل مطرح در دو پیشینه اخیر است.آوریحفاظت،پردازشوجمع

  .است ای شده  توجه ویژه
 و هافضا رها،ساختا ها،مسیرح »طر انعنو با دخو یکترد رسالهدر ، (2٢٢4) 1زونکالوگ

 ،لییجیتاهای دکتابخانه کهنشان داد  «نآ دبررکا و لییجیتادکتابخانه ب چورچا يک: معاجو
 ندرو تقويت و یيزرجهت برنامه در این راستا، وی. هستند ای پیچیده سانیر عطالا های سیستم

 . داد ئهارا یاکتابخانه مندمنظا لییجیتار ديک ساختا ،رکا
فواید . کردسی ربررا ل یجیتانه دکتابخااز ه دستفاافايده  دخو یکتردساله در ر (2٢٢6) 2جنگ

 گیری.ديا و ضايتر ،يیراکا ،ثیرأت احصاء شده عبارتند از
قرنراها دانشگاهتوسعه کتابخانه دیجیتالی در ی در پژوهش ،(2411) 3آننوبی و ازانی در

اندازهاها و چشم به بیان چالش ه ودادمورد بررسی قرار ی در حال توسعه هایکم در کشور و  بیست
زمینه این دیجیتالیگیویژداد کههای این پژوهش نشان  یافته ند.پرداختدر کتابخانه اصلی های

خط عملکرد، کاربر، محتوا، پرسنلشامل و فناوری کیفیت، حاصلباید به،مشی، کامل طور
کهچالش چرا زیرساختشود، لحاظمدیریتی، تأمینمحتوایمناسبهایاصلیاز پرسنلو ها،

 دارد.وجود
گونه بیان داشت که با  این پرداخت و تحلیل ابعاد سیستم مدیریت محتوابه  ،(2412) 4کاسترو

است و  دو چندان شدهسایت  شدن میزان دسترسی به اینترنت، اهمیت داشتن وب فراگیر
آل وب برای تأمین مسیرهای ارتباطی  های مدیریت محتوا از جمله ابزارهای کاربردی و ایده سیستم

                                                           

1. Goncalves 

2. Jeng 

3. Anunobi, Ezani 

4. Castro 
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روند. با وجود کارکردهایی نظیر  ها و کاربران جهت گردآوری اطالعات به شمار می سایت بین وب
توانند از منسوخ  شوند که میهایی قلمداد می ها فناوریافزودن محتوا و ویرایش آنها، این سیستم

ها عبارتند از: ابزار سیستم  ها جلوگیری نمایند. دو نیاز عمده برای توسعه این سیستم سایتشدن وب
شوند و به واسطه اینترنت در  مدیریت محتوا و راهکار میزبانی که در آن ابزارهای کاربری اجرا می

  گیرند. اختیار قرار می
شناسی در  خود ضمن مشخص کردن مزایا و انتظارات هستی (، در پژوهش2418) 1کومار

های  زمینه سیستم مدیریت محتوای کتابخانه، به ارائه الگوی سیستم مدیریت محتوا در کتابخانه
آموزشگاهی دیجیتال هند پرداخته و به این نتیجه رسید که بکارگیری این سیستم در کتابخانه 

این سیستم همچنین توسعه  شود. خدمات دیجیتال می دیجیتال منجر به عملکرد راحت و افزایش
  .کند خدمات الکترونیکی را در سطح مفهومی، تسهیل می

نشان دادها  یشینهبررسی پدر مجموع  پژوهشکه شده انجام ها،  تعیین مولفه بیشتر بههای
یکپارچهمباحث فنی  دهنده سیستم مدیریت محتوا، عوامل تشکیل استانداردهای سازیو

پرداختهابخانهکت دیجیتال سیستمی جهت مدیریت محتوای  ئهبه اراو تنها یکی از آنها  نداهای
 ا اقدام کرده است.ه اطالعاتی کتابخانه

آماری و سازمان هدف متفاوت، پژوهش حاضر با استعانت از نتایج  بنابراین، با توجه به جامعه
های  به فلسفه وجودی و تعیین مولفه ولآماری در وهله ا نظران و جامعه ها، آرای صاحب پیشینه

دیجیتالالگوی نظام یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانهمطلوب  نظر دارد و در نهایت  های
 کند. می« آزاد اسالمی  انشگاهد»مبادرت به عرضه و ارائه الگو برای سازمان هدف 

 پژوهش تسؤاال .3

چه مواردی  آزاد اسالمی  دیجیتال دانشگاه هایهای سیستم مدیریت محتوا در کتابخانه مؤلفه (1
 ؟مقدار است  هستند و اهمیت هر یک چه

جهت نظام یکپارچه  مناسبی الگویهای أخذ شده از جامعه آماری، چه  براساس مولفه (2
 ؟می توان ارائه کرد آزاد اسالمی  های دیجیتال دانشگاهمدیریت محتوا در کتابخانه

                                                           

1. Kumar 
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 شناسی پژوهش روش .4

شپژوهروشمی و از نوع کاربردی ترکیبی، حاضربرای گردآوری مؤلفه .باشدمدیریت های
شده دلفی  پس از سه مرحله ی پرسشنامهها طراحی مؤلفه،بخشکیفیدرازروشاسنادیومحتوا 

باست حال عین در کتابخانها. روش برای طراحی  های پژوهش استخراج گویه مبادرت بهای
1دسوال ش 66حاوی  ساختهای محقق پرسشنامه نفر از اساتید  3بهکهجهتتأییدرواییمحتوا

که حاصل  ارسالگردید متخصص در مقوله کتابخانه دیجیتال شناسی علم اطالعات و دانش  رشته
آن پرسشنامه گویه  31دلفی منجر به استخراج  اعمالدور  پس از سه و نهایتاً سؤالبود25ایبا

نظران از اساتید رشته علم اطالعات و  شد. این صاحب نظران صاحبنفر از  12نظر  براساس اتفاق
شناسی بوده و در حوزه مدیریت محتوا و کتابخانه دیجیتال متخصص و صاحب کتاب و  دانش

سنجی و از لحاظ  مقاالتی در این زمینه هستند. معیار انتخاب آنها از لحاظ کیفی براساس کتاب
پرسشنامهت بود. ادن اطالعات و اجماع نظرکمی براساس به اشباع رسی از استفاده حاصلهبا

(بهعنواننفر 154به تعداد )کارکنان بخش انفورماتیک دانشگاه آزاد اسالمی همهبهتجمیعنظر
آماری شدپرداختهجامعه نهایت در بودند653که پاسخگو  شایان ذکر است در این .نفر

 گیری )حجم نمونه برابر با کل جامعه آماری است و لذا نمونه بخش همه جامعه آماری مّدنظر بود
 انجام نشد(.

کارکنان بخش انفورماتیک نفر از  121گویۀ مقیاس بر روی  31ی کرونباخ برای ضریبآلفا
دهد پایایی پرسشنامه  ست آمد که نشان میدبه 156/4برابر با  ،دانشگاه آزاد اسالمی مورد مطالعه

الگو از مدل تحلیل عامل تأییدی به روش  ئهجهت ارااست. مناسبی داشته%( ضریب کاماًل 15)
های رگرسیونی یا به  یعنی وزن ،شد که در آن ضرایب استاندارد نشده استفاده 2«استرپ -بوت»

در مرحله بعد جهت  .گردید اعالم ،عبارت دیگر بارهای عاملی استاندارد نشده مدل برازش یافته
های  ها و رسیدن به مدل نهایی به بررسی برازش مدل با استفاده از شاخص تجزیه و تحلیل یافته

                                                           

استانداردها و اصول  (،1311، ش. )تعاونی (1 منابعی که برای طراحی پرسشنامه بیشترین استفاده از آنها شد، عبارتنداز: .1
فدایی (2؛ کتابدار :تهران. های دیجیتال تشکیل مجموعه برای کتابخانه غ. ای مناسب برهای  گیيژوئه ارا.(6978)عراقی،

ی سايتهاوب ح درعناصر مطرس ساابران يرا هینشگای داكتابخانهها یسايتهاوب ایمحتو مديريت یهاسیستم
 (؛56)15 ،)پیام کتابخانه سابق( های عمومی رسانی و کتابخانه تحقیقات اطالع. دنیا هینشگادای كتابخانهها

 . تهران: چاپار.زی و مجا  ل ی دیجیتا ها  نه بخا زی کتا سا  ده و پیا  خت شنا(. 1314فرد، د. ) محمدی (3
2. Boot-Strap:   سازییا روش خودگردان گیریسازی و بازنمونه روش شبیه
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دو -های برازش مدل از قبیل کاینهایت با توجه به اینکه تعدادی از شاخص در شد.  برازش پرداخته
ه از نظر ئمدل قابل ارا های مقتصد، برازش را مناسب نشان خواهند داد، لذا برازشنسبی و شاخص

 ئهمنجر به ارادهمبرهای تجزیه و تحلیل نا و نتایج همه روش هشد  ها کامال مناسب شناخته شاخص
 گردید.آزاد اسالمی   دانشگاه هایدیجیتالنظام یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانه الگوی

 پژوهش های یافته. 5

های سیستم مدیریت محتوا در  مؤلفه برای پاسخ به سوال اول پژوهش مبنی بر تعیین
و مشخص کردن میزان اهمیت هر یک، مراتب زیر قابل  آزاد اسالمی  های دیجیتال دانشگاهکتابخانه

 تأمل است.
 در اهای مربوط به نظام یکپارچۀ مدیریت محتو نظران به گویه جهت بررسی پاسخ صاحب

دوره نتایج  هر توصیف نخست قبل از ،فیروش دل اسالمی با های دیجیتال دانشگاه آزاد کتابخانه
میان پاسخ  نظر اتفاق نمودن میزان هماهنگی و  آزمون ضریب توافقی کندال برای مشّخص

 . شد گزارش داده خواهد آن دور نظران در صاحب

 نظران نتایج آزمون ضریب کندال مابین پاسخ صاحب -1جدول 

  اهای مدیریت محتو های مؤلفه به گویه

 آماریهای  ویژگی

 سطح معناداری درجۀ آزادی تعداد W x² نوع آزمون

 000/0 69 07 43/88 768/0 ضریب کندال

 W) = 231/4)پس از سومین دور دلفی ضریب کندال حاصل  مقدار ،1 شماره جدولبراساس 
، بوده معنادار 41/4از  سطح خطای کمتر در 38آزادی ه درج اعضاء پانل دلفی با از نفر 12روی  بر

گذشته دلفی  دور مقایسه با سّوم در دور اندک ضریب در افزایش بسیار حاکی از این امرکه 
(233/4 = (W سّوم و دور رغم پایین بودن میزان ضریب کندال در این زمینه بوده است. علی در 

 دّوم، و ضریب آن نسبت به دور ناچیز تغییر به جهت معناداری و توافق کم اعضاء پانل، اّما
های باقی مانده که اعضاء پانل  گویه و خیلی زیاد زیادتوجه به ضریب فراوانی تجمعی  باهمچنین 

 افزایشی در این دور که در شود پاسخ داده بودند، چنین نتیجه گرفته می درصد 74 از به آنان باالتر
 متوقف شود.  باید فرآیند نظرخواهی می توافق صورت نگرفته و
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  اهای مربوط به نظام یکپارچۀ مدیریت محتو هگویبه  (اسخپ)های توصیفی  داده -21جدول 

 نهایی دلفی دور اسالمی در های دیجیتال دانشگاه آزاد کتابخانه در

 درصد

فراوانی 

 تجمعی زیاد

 زیاد بسیار و

 میانه
 بسیار

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم

 ها گزینه

های  ویژگی

 آماری

  سؤاالت

4/80 7 

های  ثبت فعالیت سندپردازی و فراوانی 0 0 0 9 6
حفاظت و نگهداری منابع 

های  دیجیتال به عنوان استراتژی
جهت کسب  امدیریت محتو

 اطالعات دیجیتال

0 
 درصد فراوانی 0 0 6/9 4/33 70

000 7 

 سازی کنترل شده و ذخیره فراوانی 0 0 0 00 7
بین رفتن کیفیت  کاهش از

شده به عنوان   های تخریب رسانه
 اهای مدیریت محتو استراتژی

 جهت کسب اطالعات دیجیتال

6 
 درصد فراوانی 0 0 0 6/96 4/03

000 0 

های  ایجاد فایل گیری و پشتیبان فراوانی 0 0 0 7 9
طول عمر منابع به  پشتیبان در

 اهای مدیریت محتو عنوان استراتژی
 جهت کسب اطالعات دیجیتال

7 
 فراوانیدرصد  0 0 0 6/66 4/33

000 7 

ها  آزمایش دستورالعمل بازیابی و فراوانی 0 0 0 4 0
 به ها های بازیابی داده و شیوه

های مدیریت  عنوان استراتژی
جهت کسب اطالعات  امحتو

 دیجیتال

0 
 درصد فراوانی 0 0 0 6/09 4/70

000 7 
 فراوانی 0 0 0 9 7

 3 ارزیابی محتوای اطالعاتی
 درصد فراوانی 0 0 0 4/33 6/66

000 7 

 مستند مشی توافق و ارائۀ خط فراوانی 0 0 0 00 7
ای  شده جهت توسعۀ مجموعه 

عینی به عنوان واسط  دیجیتالی و
نگهداری  و ایجاد بین فرآیند

 های دیجیتال مجموعه کتابخانه

4 
 درصد فراوانی 0 0 0 6/96 4/03

                                                           

یه .1 یه( به ارائه تعداد  31ها ) به علت تعداد زیاد گو گویه در این جدول بسنده شده است. شایان ذکر است که تمامی  7گو
 ( وجود دارند.1ها در الگو )تصویر  گویه
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گیریو)پشتیبان 4که هفت گویۀ  شود استنباط میچنین ، 2شماره  جدولهای  براساس داده
فایل درایجاد پشتیبان استراتژیهای عنوان به منابع عمر محتوطول مدیریت جهتاهای

دیجیتال اطالعات  های اخالقی، گرفتن و تعیین مالحظات و نیازمندی نظر )در 24(، کسب
ه خدمات ئ)ارا 28دیجیتال(،  ی اطالعاتیامحتو عنوان خط مشی حفاظت ازه مالی و قانونی ب

گاهی فناوریآ طریق از جاری نوینرسانی مانند  های راه دور آموزش )حمایت از 21(، های
 نیاز های مورد براساس قابلیت اسیستم مدیریت محتو )ایجاد 33دستیابی به مجالت الکترونیکی(، 

)توّجه به  31تی( و )انتشار و ایجاد صفحات اینترن 38مدیریت پیوندها(،  کاربران مانند
 11دو گویۀ  نشان داده و را 5( میانۀ اایجاد محتو مانند اهای مدیریت محتو خصوصیات سیستم

)مدیریت اقالم اطالعاتی و ارتباط بین  34 اطالعات دیجیتال( و )سازماندهی حجم انبوهی از
 4میانۀ  ،سّوم دور ی دربّررس مورد گویۀ دیگر 34این وجود،  دند؛ باکرکسب  را 5/4میانۀ  آنها( نیز

 ند.کسب نمود را
 31نفر که تعداد  121اسخ مجموع پ جهت بررسی تحلیل عاملی اکتشافی پژوهش حاضر، در

ها، ابتدا  مناسب برای این داده تعیین دوران وارد تحلیل گردید. به منظور ،گرفت برمی در گویه را
صورت  ،دانست Varimaxرا معادل دوران متعامد  توان آن که می Promaxدوران موّرب به روش 

آن بودند  ها بیانگر ه خواهد شد، یافتهئادامه ارا که در ها گرفت. با توّجه به ماتریس همبستگی عامل
دوران  پژوهش حاضر در ،بنابراین نیستند. متعامد داشته و همبستگی معنادار ها با یکدیگر که عامل

 Promaxنتایج تحلیل عاملی اکتشافی با دوران مورب  اساس نیزهمین  بر متعامد مناسب نبوده و
نبودن  صفر برداری و گردد. جهت کسب اطمینان نسبت به کفایت نمونه ادامه گزارش می در

 جدول آزمون کرویت بارتلت در ( وKMOاولکین ) -مایر -کایزر ماتریس همبستگی نتایج معیار
 گزارش شده است. 3 شماره

 ماتریس همبستگی عدم صفر برداری و نتایج آزمون کفایت نمونه -3جدول 

 های آماری ویژگی ها آزمون

KMO 946/0 گیری کفایت نمونه 

 آزمون کرویت بارتلت

 98/6609 کای تقریبی مجذور

 470 درجۀ آزادی

 000/0 احتمال خطا
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 873/4برای تحلیل حاضر ( KMO) هآمار توّجه به اینکه مقدار باو  3جدول های  براساس داده
 نشان داد حاضر هبوده، لذا یافت 6/4آستانۀ  مقدار از تر زرگآن ب به جهت آنکه مقدار بدست آمده و

باشد. هدف تحلیل عاملی اکتشافی  کفایت نمونه مناسب می نظر که تحلیل عاملی صورت گرفته از
پنهان است. در صورتی که  تعداد کمتری عامل مشاهده شده در دن تعداد زیادی متغیرکرخالصه 

سازی متغیرها  به خالصه بین متغیرها هیچ رابطه همبستگی وجود نداشته باشد، تحلیل عاملی قادر
 وجود . آزمون کرویت بارتلت نیزنیستنبوده و لذا تحلیل عاملی برای آن متغیرها مناسب 

ماتریس همبستگی  این آزمون، فرض صفر نماید و ها را برّرسی می الگوی همبستگی بین گویه
باشد. در صورتی  به معنای عدم وجود همبستگی بین متغیرها می است، یعنی برقراری فرض صفر

تحلیل عاملی اکتشافی  یا همبستگی ضعیف باشد، که بین متغیرها همبستگی وجود نداشته و
 د. باتواند مناسب باش شدن این آزمون، تحلیل اکتشافی می صورت معنادار مناسب نیست، اما در

درجۀ  و 81/3358که با مقدار  تحلیل حاضر، آمارۀ آزمون کرویت بارتلت نشان داد حال در این
رابطۀ  1ها نشان دهندۀ آن است که بین گویه این امر .باشد می معنادار P<41/4سطح  در 741آزادی 

 مناسبهای عنوان شده برای تحلیل عاملی اکتشافی  گویه داشته و همبستگی معناداری وجود
 باشند. می

عامل پنهان  nمشاهده شده، به تولید  متغیر nآن، اجرای تحلیل عاملی اکتشافی برای  عالوه بر
شود.  گرفته می نظر های استخراج شده در عامل اّول به عنوان عامل mاین تعداد  انجامد که از می

 نظر هایی در املرا تعداد ع mآن جمله  که از های مختلفی وجود دارد روش ،mبرای تعیین 
 داشته باشند. 1 از بیشتری گیریم که مقدار می

های پرسشنامه بودند.  متغیر مشاهده شده وجود داشت که همان گویه 31در تحلیل حاضر 
عامل اّول  1این تعداد  عامل پنهان محاسبه گردید که از 31اجرای تحلیل عاملی اکتشافی،  پس از

ه عامل استخراج شده شامل ارزش های اولیۀ نُ  نشان دادند. مشّخصه را 1از  تر ویژه، مقادیر بزرگ
 است.  آمده 4جدول  درصد تجمعی واریانس به روش موّرب پروماکس در و ویژه

                                                           

ها وجود دارد که عبارتند از روش مولفۀ اصلی، روش حداکثر  های متفاوتی برای استخراج گویه روششایان ذکر است،  .1
های اصلی  روش مولفه از مانند آن. در تحلیل حاضر نمایی، حداقل مربعات غیر وزنی، حداقل مربعات تعمیم یافته و درست

 ها استفاده شده است. برای استخراج عامل
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 ه عاملپردازش نُ هپای ارزش ویژه بر -4جدول 

 انظام یکپارچه مدیریت محتو جهت تعیین عوامل

 ارزش ویژه تجمعی واریانس درصد واریانس درصد ها عامل های آماری شاخص

 00/9 38/64 38/64 (کنترل و نظارت) 

 43/4 60/76 33/0 (تدوین خط مشی) 

 73/4 97/79 78/0 (ادارۀ محتوا) 

 06/8 7/06 63/7 (حفاظت و پشتیبانی) 

 40/4 73/04 03/7 (آموزش مدیریت) 

 40/7 84/30 40/6 ا(خدمات تحویل محتو) 

 83/4 68/37 77/6 (اطالعاتذخیره و بازیابی ) 

 03/0 76/34 07/6 (کاربر -عامل رابط) 

 98/7 67/40 80/7 (تدوین محتوا) 

مجموع  در داشته و را 1از  تر بزرگ دهد، نه عامل ویژه، مقادیر نشان می 4های جدول  داده
تبیین شده واریانس  اند. درصد بیان نموده کّل واریانس متغیرهای مشاهده شده را درصد از 3/74

های  عامل نه عامل اّول به عنوان رو این از .های استخراج شده کامال مناسب بوده است توسط عامل
تحلیل عاملی اکتشافی، جهت تفسیرپذیری  کّلی، در طوره گرفته شدند. ب نظر استخراج شده در

 ران برای تفسیرپذیردو از این تحلیل نیز شود. در دوران استفاده می های استخراج شده، از عامل بهتر
استفاده شد. برخی این  1دوران موّرب ها از دوران عامل به منظور ها استفاده گردیده و دن عاملکر

 ها با یکدیگر است که وقتی عامل اند. شایان ذکر معرفی نموده 2دوران را معادل موّرب دوران متعامد
واریانس کّل را  جمع نموده و ها را عامل توان مجموع مربعات بارهای عاملی همبستگی دارند، نمی

های استخراج شده  عامل یک از محاسبه درصد واریانس تبیین شده برای هر ،. بنابراینکردمحاسبه 
ان یافته بوده که نشان رهای دو ویژه عامل تنها حاوی مقدار 4جدول  ،باشد؛ لذا قابل محاسبه نمی

 .اند بوده 1 از دهد بیشتر می

                                                           

1. Promax  

2. Varimax 
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ارزشویژه»براساسگانه  ُنهیهاگویه » از:  مشی ، تدوین خط41/8 کنترل و نظارتعبارتند
، خدمات تحویل 75/7 ، آموزش مدیریت53/1 ، حفاظت و پشتیبانی46/7 ، ادارۀ محتوا76/7

 ، و تدوین محتوا16/5 کاربر -، تعامل رابط16/7 ، ذخیره و بازیابی اطالعات71/4 محتوا
81/4. 

 خواهندبندیرتبه تحلیلعاملتأییدیجهتایجادالگوینهاییهادردرنهایتنیزاینعامل
شدهالگوهئاراسازیوعاملجهتمدل 1 گذاریمنجر به نامعبارتیتحلیلعاملاکتشافیبه .شد

وترتیباستقرارآننیز به جهت نمایش مقایسۀ عامل ومدلعاملتأییدی درالگوینهاییها ها
 شود.میکارگرفتهبه

الگویی جهت نظام یکپارچه مدیریت  پاسخ به سوال دوم پژوهش مبنی بر طراحی و ارائهدر 
 ، مراحل و مراتب زیر اعمال گردید.آزاد اسالمی  های دیجیتال دانشگاهمحتوا در کتابخانه

 مدیریت محتوا هنظام یکپارچ مدل تحلیل عاملی تائیدی بررسی در ویژگی پارامترهای مورد - 5 جدول

 کوواریانس واریانس ینمیانگ کل
 وزن رگرسیونی

 )بار عاملی(

 ها شاخص

 پارامترها

 ثابت 04 0 0 0 09

 مقید 0 0 0 0 0

 آزاد 68 0 79 0 94

 مجموع 83 0 78 0 070

برای  پارامتر 87این تعداد،  که از مدل وجود دارد در پارامتر 145در مجموع  5 جدول براساس
مدل برای برآورد  صورتی که تمام پارامترها در ثابت شده بودند. در نیز پارامتر 58برآورد آزاد بوده و 

آزاد،  پارامتر 87میان  آزاد گذارده شوند، امکان برازش مدل وجود نخواهد داشت. عالوه برآن، از
عاملی  بار 1از  های رگرسیونی یا همان بارهای عاملی بودند. این ضرایب عبارتند پارامتر، وزن 31

عاملی  بار 34، وعامل سطح دّوم( 1عامل بیرونی ) عامل سطح اّول( با 1ی درونی )ها بین عامل
 کل در با این توضیح که در .عامل درونی 1های پرسشنامه یعنی متغیرهای مشاهده شده با  بین گویه

عامل پنهان درونی  1که به  ندداشت مشاهده شده حضور نشانگر متغیر 31تحلیل حاضر 
 متغیر 31گویه بود، لذا  31شدند. با توّجه به اینکه پرسشنامه حاوی  ( متناظرهای سطح اّول )عامل

دارد،  عامل درونی سطح اّول وجود 1عاملی بین متغیرهای مشاهده شده و  بار 31مشاهده شده، 
ثابت شود تا  1عامل الزم است تا یکی از بارهای عاملی به عدد  تعریف هر اما با توجه به اینکه در
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عاملی جهت برآورد آزاد  بار 34عاملی ثابت شده و  بار 1رو  این آورد فراهم گردد، ازامکان بر
ها  جمله واریانس در مدل حاضر وجود داشت. این واریانس 41گذارده شدند. عالوه برآن ، 

های  جمله واریانس عامل 14جمله واریانس خطاهای متغیرهای مشاهده شده و  31عبارتند از 
مگی برای برآورد آزاد بودند. همچنین یک جمله واریانس عامل پنهان بیرونی که پنهان درونی که ه

ه ئمحاسبات متناظر با درجۀ آزادی مدل ارا 6جدول  داشت. در وجود نیز ثابت شده بود 1به عدد 
 شده است.

 درجۀ آزادی مدل تحلیل عاملی تائیدی - 6ل جدو

 ای تعداد گشتاورهای نمونه 490

 پارامترهای آزاد برای برآوردتعداد  94

 (490-94درجۀ آزادی ) 386

آزاد جهت  پارامتر 87ای و  نمونه گشتاور 784، در مجموع 6جدول  توجه به نتایج حاصل از با
 باشد. می 613نتیجه درجۀ آزادی مدل  داشت که در برآورد وجود

 اه متخصّصان دیدگ مدیریت محتوا ازه های برازش مدل نظام یکپارچ شاخص – 7جدول 

 مدل استقالل مدل اشباع مدل برازش شده ها شاخص نوع آزمون

 کای دو آزمون

 076/0640 000/0> 948/6430 (CMINکای دو )

 848/0 - 097/0 (CMIN/DFکای دو نسبی )

 330/0 00000 030/0 (GFIنیکویی برازش ) برازش مطلق

 برازش تطبیقی
 <TLI  (rho2) 430/0 - 000/0لوئیس -توکر

 <CFI 443/0 0 000/0برازش تطبیقی 

 برازش مقتصد

 <PNFI 080/0 000/0> 000/0شده مقتصد  برازش هنجار

 <PCFI 473/0 000/0> 000/0تطبیقی مقتصد 

شده است )مقدار احتمال  آزمون معنادار حاصل بزرگ بوده و کای دو هآمار مقدار ،7در جدول 
 به اینکه آمارۀ کای دو به شدت تحت تاثیر حجم نمونه قراره جتو است(. با تر کوچک 441/4 از

کای دو  گیری از جهت تصمیم ،گردد، لذا بزرگ می داشته و با افزایش حجم نمونه این آماره نیز
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برای شاخص کای دو نسبی نشان دهندۀ برازش مناسب  5تا  1بین  نسبی استفاده شده است. مقادیر
نسبی برای  کای دو آنجا که مقدار باشد. از خوب می برازش بسیارنشان دهندۀ  3تا  2بین  مقادیر و

توان چنین نتیجه گرفت که برازش کلی مدل  می ،بنابراین ،بدست آمده است 18/1مدل حاضر 
 باشد. مجموع مناسب می در حاضر

 1/4از  بیشتر است. مقادیر آمده 7جدول  در آزمون برازش مطلق نیز شاخصنیکویی نتایج 
 دهندۀ برازش خوب است.  نشان معیاربرای این 

 67/4آمارۀ نیکویی برازش برای مدل تحت بّررسی  آن است که مقدار مؤید ها یافته ،کل در
براساس این معیار،  رو این بوده، از 1/4نقطه برش  از کمتر بدست آمد. به دلیل آنکه این مقدار

های  شاخص 7 جدول آن در حالی است که پس از این در .نیستبرازش مدل چندان مناسب 
 های این آزمون برازش تطبیقی مدل تحت بّررسی گزارش شده است. برای تمام شاخص

این  . به جهت آنکه مقادیرباشد میدهندۀ برازش مناسب  نشان 1/4 از تر بزرگ آزمون مقادیر
 ها نیز که مدل براساس این شاخص نمود توان چنین اظهار اند، پس می بوده 1/4از  ها کمتر شاخص

 نشان داده شده است. 1های آزمون برازش مقتصد شاخص سرانجام چندان مناسب نبوده و
دهندۀ برازش مناسب مدل  های این آزمون نشان برای شاخص 5/4از  تر بزرگ کّلی مقادیر طوره ب

 تر های محاسبه شده برای این آزمون بزرگ شاخص گردد، مقادیر . همانگونه که مشاهده میباشد می
های مقتصد کامال مناسب  شاخص نظر از توان گفت که برازش مدل حاضر لذا می، بوده 5/4از 
 باشد.  می

قبیل کای دو نسبی و  های برازش مدل از شاخص ، به جهت آنکه تعدادی ازمجموع در
های مطلق و  قبیل شاخص از ها نیز شاخص های مقتصد، برازش را مناسب، و تعدادی از شاخص
همچنین با توجه به این موضوع که کای دو نسبی که . اند مناسبت مدل را نشان دادهعدم  ،تطبیقی

توان ادعا نمود که  می رو این باشد، از مناسب می برازش کلی مدل را تعیین نموده برای مدل حاضر
دیاگرام مدل تحلیل عاملی تائیدی  ،1تصویر ها دارد.  مدل حاضر، برازش نسبتا قابل قبولی به داده

نظام یکپارچۀ مدیریت محتوای دیجیتال را پس از نتایج تحلیل عاملی درمرتبه دو ه برازش شد
 .دهده میئاکتشافی، ارا

                                                           

1. Parsimony-Adjusted Measures 
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 1عامل 

 و نظارت
 کنترل

 2عامل 

تدوین 
 مشیخط

 3عامل 

 اداره محتوا

 حفاظت. پایبندی سازمان به استانداردهای نوپدید 09سوال 

 . تعیین مسیرهای سازمان در حفاظت از محتوا08سوال  نه

 . تعیین مالحظات اخالق، مالی و قانونی حفاظت70سوال 

 رسانی جاری . ارایه خدمات آگاهی79سوال 

 . توجه به خصوصیات ایجاد محتوا68سوال  

 . توجه به خصوصیات محیط تالیف یکپارچه70سوال 

 های حفاظت و نگهداری منابع فعالیت . ثبت0سوال 

 . ایجاد سیستم مدیریت محتوا مورد نیاز کاربران66سوال 

 . توجه به خصوصیات جداسازی محتوا70سوال 

 . توجه به خصوصیات تالیف چند کاربری77سوال 

 های دیجیتال برداری فایل . بازسازی یا نسخه04سوال 

 ب و کارهای کس . تدوین طرح70سوال 

 . تعیین جزئیات زیرساخت فنی سازمان پشتیبان77سوال 

 های حفظ امنیت و یکپارچگی محتوا . تعیین پروتکل66سوال 

 . تدوین برنامه کاربردی نگهداری منابع77سوال 

 4عامل 

حفاظت و 
 پشتیبانی

 5عامل 

آموزش 
 مدیریت

 6عامل 

خدمات 
تحویل 
 محتوا

 7عامل 

ذخیره و 
 بازیابی

 گیری جهت حصول از قابل بازیابی بودن . پشتیبان07سوال 
 

 های پشتیبان در طول عمر منابع گیری و ایجاد فایل . پشتیبان70سوال 

 ها های بازیابی داده ها و شیوه . آزمایش دستورالعمل0سوال 

 های پشتیبان نگهداری رسانهسازی و . ذخیره07سوال 

 منابع های پشتیبان در طول عمر گیری و بازیابی فایل . پشتیبان06سوال 

 . امکان ارائه خدمات مرجع هوشمند70سوال 

 . آموزش کاربران73سوال 

 . آموزش کاربران توسط صفحات راهنمای جستجو74سوال 

 . ارزیابی محتوای اطالعاتی3سوال 

 . ارایه خط مشی توسعه مجموعه دیجیتالی4سوال 

 . گردآوری محتوای اطالعات دیجیتالی9سوال 

 8عامل 
تعامل رابط 

 و کاربر

 9عامل 

 تدوین محتوا

 . مشارکت کاربر در تعیین نیازهای اطالعاتی8سوال 

 های تعامل کاربر با مجموعه بینی روش پیش. 00سوال 

 . سازماندهی حجم انبوهی از اطالعات دیجیتال00سوال 

 های راه دور . حمایت از آموزش78سوال 

 های راه دور . آموزش60سوال 

 های راه دور پیوسته . حمایت از آموزش60سوال 

 های راه دور و ارتقای یادگیری آموزش. حمایت از 67سوال 

 ها سازی و کاهش از بین رفتن کیفیت رسانه . ذخیره6سوال 
 . مدیریت اقالم اطالعاتی و ارتباط بین آنها67سوال  
 . تعریف موقعیت هر صفحه در سایت60سوال  
 . ایجاد و ویرایش اطالعات صفحات سایت63سوال  
 بین دسترسی و بایگانی . ایجاد یکپارچگی64سوال  

 . انتشار و ایجاد صفحات اینترنتی69سوال  
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، 35، 34، 3های  گویهشامل  شش متغیرتوانگفت:می 1ه شده در دیاگرام ئبا توجه به مدل ارا
که  اندداشته 71/4تا  47/4عاملی بین  بیشترین ارتباط را با عامل اول با دامنۀ بار 38و  37، 36

 باشد. می« کنترل و نظارت»معّرف 
بیشترین ارتباط را با عامل دوم با  44و  31، 28، 24، 11، 18های  شامل گویه شش متغیر

 باشد. می« تدوین خط مشی»اند که معّرف اشتهد 88/4تا  31/4عاملی بین  دامنۀ بار
عاملی  بیشترین ارتباط را با عامل سوم با دامنۀ بار 42و  41، 33، 1های  شامل گویه متغیر چهار

 است.« اداره محتوا»اند که معّرف داشته 61/4تا  51/4بین 
چهارم با دامنۀ  بیشترین ارتباط را با عامل 24و  23، 22، 21، 17های  شامل گویه پنج متغیر
 باشد. می« حفاظت و پشتیبانی»اند که معّرف  داشته 85/4تا  51/4بارعاملی بین 

 با عامل پنجم با دامنۀ بار بیشترین ارتباط را 32و  31، 34، 21های شامل گویه متغیر چهار 
 .است« آموزش مدیریت»اند که معّرف داشته 87/4تا  66/4عاملی بین 

عاملی بین  بیشترین ارتباط را با عامل ششم با دامنۀ بار 27و 26، 25های  شامل گویه سه متغیر
 باشد. می« تحویل محتوا»اند که معّرف خدمات داشته 83/4تا  61/4

 دامنۀ بار بیشترین ارتباط را با عامل هفتم با 14و  13، 12، 5، 4های شامل گویه پنج متغیر
 .است« ذخیره و بازیابی اطالعات»اند که معّرف داشته 12/4تا  43/4عاملی بین 

عاملی بین  بیشترین ارتباط را با عامل هشتم با دامنۀ بار 11و  14، 1های  شامل گویه سه متغیر
 باشد. می« کاربر -تعامل رابط»اند که معّرف داشته 88/4تا  37/4

 عاملی بین دامنۀ بار ابیشترین ارتباط را با عامل نهم ب 8و  7، 6های  شامل گویه سه متغیر

 .است« تدوین محتوا»اند که معّرف  داشته 82/4تا  5/4

 گیری نتیجه. 6

  مشی توافقی و مستند ه خطئدر خصوص هر فرایندی جهت مدیریت صحیح، ابتدا نیاز به ارا
مبنایای میشده بر و تهیه را راه نقشه بتوان براساسآن تا ایآن جهت توسعه مجموعه باشد،
پیش رفت تا سپس بتوان به  نگهداریمجموعه و ایجاد عنوانواسطبینفرآیند عینیبه الیودیجیت

منظورابتدا باشد، رسید. بدین می جامعه آماری مرحله حائز اهمیت در این گویه که بنا بر ادعای
ادهایدانشگاهآزسازیسیستممدیریتمحتوایدیجیتالکتابخانهدرراستایمدیریتویکپارچه
کار خود درخواستاز  ه طرحی به عنوانئه نظرشان در این خصوص و ارائکنان جهت ارابایدبا
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ه نهایی از ائخط مشی مدون آنها را در این مهم مداخله داد تا از اهمیت آن مطلع گردند و جهت ار
نظام های آنها به یک اجماع نظر و خط مشی استاندارد و مدونی جهت عدم سردرگمی در  بین طرح
 یافت. های دیجیتال قابل اجرا به عنوان الگو در دانشگاه آزاد اسالمی دست کتابخانه

ه خدمات از دیدگاه کارکنان به لحاظ اولویت ائاهمیت سیستم مدیریت محتوا در اربندیدرجه
 منتج گردید:  ترتیب زیر به

ه در ارائه محتوا و خدمات یادگیری چه در کتابداران و چ ءهای راه دور و ارتقا حمایت از آموزش
شان نباشند، صرفًا  چرا که اگر کاربران و نیازهای اطالعاتی ،دیجیتال به کاربران در اولویت قرار دارد

 بههمراهنخواهدداشت.خاصیوریاندازیچنیننظامیهیچکاراییوبهرهراه

دمات مرجع های دوم تا هشتم این گویه امکان ارائه خ مؤلفه بندیدر خصوص اولویت
، آموزش کاربران توسط هایپیوستههای راه دور مانند ایجاد آموزشآموزش هوشمند، حمایت از

های راه دور مانند دستیابی به مجالت  ، حمایت از آموزشوجوصفحات راهنمای جست
گاهی  رسانیجاریازالکترونیکی، آموزش کاربران توسط اسالیدهای آموزشی و ارائه خدمات آ

فن نویناوریطریق های راه دور مانند استفاده از تابلوی اعالنات  آموزش ، حمایت ازهای
موجود هایایهستندکهباتوجهبهسالیقورشتههایینسبیوسلیقهالکترونیکی همگی اولویت

تغییرکندوتوانددرصدنیازبههرکدامازاینگزینهدیجیتالی دانشگاهی میهایدر کتابخانه ها
پذیرفتنمی بهصورتصددرصدوقراردادیچنینآماریرا چراکهبستهبهنیازهای،توانصرفا

 متفاوتاست.،هایدانشگاهیمختلفدرکتابخانهآنهاهایاطالعاتیکاربرانورشته

ازبه لحاظ اهمیت سیستم مدیریت محتوا در تعامل کاربر با محیط اطالعاتی همان طورکه
های های مربوط به مؤلفه تعامل کاربر با محیط اطالعاتی در کتابخانهابین گویهم ،آیدشواهدبرمی

دیجیتال دانشگاه آزاد اسالمی از دیدگاه کارکنان مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود نداشته و 
اند ها به یک میزان در مؤلفه تعامل کاربر با محیط اطالعاتی دیجیتال دارای اهمّیت بوده تمامی گویه

های  ه این خود بیانگر این امر است که مانند بسیاری از مواردی که در باال ذکر شد و وجود تفاوتک
رسید و باید مانند این گویه بسیاری  معنادار با توجه به اعالم نظر کارکنان کاماًل صحیح به نظر نمی

داد،  نمی های دیگر تفاوت معناداری را نشان های گویه شان در خصوص سایر مؤلفه از نظرات
مینآ نظر با توجه به همچنین خصوصاینگویه در اینموردها حداقلدر که کرد اعالم توان

 اند.هشگراعالمکردهوکارکناننظراتدرستیراازنظرپژ
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باپژوهشکنونیمیههایپیشینومقایسۀآنهایحاصلازپژوهشباتوجهبهبررسی توانا
  چنیننتیجهگرفتکه:

مناسب  هایگیيژو وعناصر  ییبه شناسا( نیز در پژوهشی 1387) و فدایی فردیوسفی
 از صرفا و پرداختند انيرا هینشگادا یكتابخانهها یسايتهاوب یابر امحتو مديريت یهاسیستم

هایدانشگاهیموردبحثوبررسیقرارهایمدیریتمحتوارادرکتابخانهسیستم که لحاظ این
قابلحدودیتادادند.بودکنونیپژوهشباقیاس 

دانند که از مرحله  ای می ( سیستم مدیریت محتوا را برنامه1314) سعیدپور ویسی و همکاران
گیرد و دارای قابلیت مدیریت ساختار ایجاد، تا مدیریت و پشتیبانی و... را در یک سایت دربرمی

هر دو بخش یعنی از ایجاد تا  باشد که درسایت، شیوه نمایش صفحات و ارتباط آنها با منوها می
گردد، با  ها که به محیط رابط کاربر برمی محتوا گرفته تا ساختار و شیوه نمایش و برقراری ارتباط

خوانند.پژوهش حاضر هم
 گیری( به لحاظ وزن معیارهای تصمیم1316) بورنگتوانگفتپژوهشحاضرباپژوهشمی

حفاظت،ذخیره نتقال، نمایش اطالعات،در سیستم جامع مدیریت محتوا در مباحث ا سازی،
 خوان است.  هم آوریپردازشوجمع

 و یيزربرنامههای خود به نوعی نحوه  (، طی پژوهش2٢٢6جنگ )(، 2٢٢4) زگونکالو
  دهند.می ئهارا را لییجیتاد یهامند کتابخانهمنظار ساختااندازی و توسعه راه

باوجودبکارگیریسیستممدیریتمحتواوافزودن(نشاندادکه5165)نتایجپژوهشکاسترو
وب بر ویرایشآنها و نمیسایتمحتوا اشها پژوهشقاکراتتوان دو این وجوه بین لیچندانی

 گردید.
راستا با پژوهش کومار  توان ادعا کرد که ارائه الگوی پژوهش حاضر به نوعی هم در نهایت می

 باشد. تضیات مکانی و زمانی متفاوت میآماری و مق ( است، ولی با جامعه 2418)

  پژوهش یپیشنهادها. 7

ای از توانبهبررسیپارههای حاصل از پژوهش در این بخش می ها و بحث با توجه به برداشت
 :پرداخت بدین شرح پیشنهادات برگرفته و آتی

درایجاد قابلیت لینک( 1 اطالعات از انبوهی حجم سازماندهی و گردآوری پساز دهی
بهکتابخانه بسته کاربران سهولتدستیابی اسالمیجهتسرعتو آزاد دانشگاه هایدیجیتالی
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،اطالعاتموردنیازشان
ریزی  شناخت نیازهای اطالعاتی این افراد و برنامه مجموعهجهت با تعاملکاربرکمک به ( 2

برای خود  محتوایاطالعاتی بازیافتبهتر دستیابیوشی مفیدتر و مدون جهتمو ایجاد خط
 ،کاربران

دیجیتالمجموعهدرخارجازمکاناصلیتادرصورتیگیریازمحتوایاطالعاتپشتیبان( 3
 ،نابودیوتخریب،امکانبازگرداندنمجدداطالعاتازدسترفتهبهمجموعهباشد

های قوی فناورانه جهت حمایت از سرعت و سهولت ذخیره و  ساختتجهیز مجموعه به زیر( 4
 ،بازیابی محتواهای اطالعاتی دیجیتال

کاربست عوامل الگوی مدیریت محتوای ارائه شده این پژوهش در جوامع آماری متفاوت ( 5
 های دانشگاه آزاد آماری پژوهش حاضر )همه کتابخانه ایران. چرا که با توجه به گستردگی جامعه 

های دانشگاهی  رسد نتایج و الگوی این پژوهش قابل تعمیم به انواع کتابخانه اسالمی( به نظر می
 موجود در ایران باشد.
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