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دکتری علم اطالعات و دانششناسی
استادیار ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی

دریافت1394/12/25 :

پذیرش1396/01/25 :

چکیده :امروزه منابع دیجیتالی فارسیی ججیم نیاییای از منیابع را در کتاب انیههیای

فصلنامۀ علمی ه وهشی

ه وهشگاه علوم و فنّاوری اطالعات ایران

دیجیتالی تشکیل می دهند .این موضوع نشان از وجود مشکالتی در این زمینه دارد .بر

شاهاحیاهی 2 2 5 1 - 8 2 2 3

این اسیا ،،هیدا ايیلی هی وهش جاضیر شناسیایی ممیائل امانین الکترونیکیی در

شاهاحالکترونیکی 2 2 5 1 - 8 2 3 1

کتاب انههای دیجیتالی از دیدگاه ناشران الکترونیکی ایران تعیین شید .در ایین راسیتا،
در ه وهش جاضر از رویکرد کمی بیا رو

هیمایشیی-تحلیلیی اسیتداده شیده اسین.

جامعه ه وهش جاضر را  21ناشیر الکترونیکیی تشیکیل مییدهنید .بیرای گیردیوری
اطالعات از هرسشنامه ه وهشگر ساختهای استداده شد که مبتنی بر یافتههیای هی وهش
در هیشینه ه وهش اسن .جهن تجاییه و تحلییل اطالعیات از فرمیو هیای ززم بیرای
کمیید دريیید ،میییانگین و سییایر مییوارد بییا اسییتداده از ابلییینهییای نییرمافییاار اکمییل
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به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:
دورن متن:

ماکروسافن استداده شید .یافتیههیای هی وهش نشیان داد امانین الکترونیکیی نیازمنید

حعلییور جافظی  ،زودییند

اباارها ،رو ها و مد های کمد و کار متعددی اسن .ناشیران الکترونیکیی کشیور
در زمینیه تولیید محتیوای الکترونیکیی هم نیان نوهیا همیتند و تولییدات الکترونیکیی
معدودی دارند .هم نین ناشران ،یثار الکترونیکی خود را در اکثر موارد با استداده از
لوح فشرده و با فرمینهیایی ماننید هیی.دی.اا .منتشیر مییکننید .بیا وجیود ایین ،در
يورت یگاه سازی ،در اکثر میوارد حجیدود  90دريید موافیب بهیرهگییری از یثیار
الکترونیکی در سرویس امانن الکترونیکی ،به شرط مراعیات کیییرایین همیتند .در
این راستا ناشران به جهن ضعف در سرمایه گذاری و توانایی محدود در بهره گییری
از فناوریهای اطالعاتی نیازمند واسطههایی همتند که سود ینها را تضمین و فریینید
امانن الکترونیکی را مدیرین نمایند.
کلیدواژه ها :کتاب انیه هیای دیجیتیالی ،امانین الکترونیکیی ،امانین بیینکتاب انیهای
الکترونیکی ،محتوای الکترونیکی ،ناشران الکترونیک ،نشر الکترونیکی
*مهدی علییور جافظی meh.hafezi@gmail.com
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کتاب انه های دیجیتالی دارای منابع دیجیتالی همتند که یا به يورت دیجیتالی ،زاده شدهاند یا از
الد ینالوگ به الد دیجیتالی تبدیل شدهاند .مطالعه اولیه در زمینه ججم منابع اطالعاتی فارسی
در کتاب انه های دیجیتالی نشان از وجود تعداد ناییای از یثار منتشر شده به زبان فارسی در الد
دیجیتا اسن و بیشتر منابع اطالعاتی موجود به زبان انگلیمی همتند که در بیشتر موارد فا د
مجوزهای جقو ی ززم همتند حعلییور جافظی  . 1390از طرفی ،یکی از وی گیهای خاص
کتاب انه ها ارائه خدمات امانن منابع اطالعاتی به کاربران اسن .این خدمن را امروزه کتاب انههای
دیجیتالی نیا ارائه میدهند ) .(Armstrong, Edwards, and Lonsdale 2002با توجه به تنوع در
منابع دیجیتالی در کتاب انهها ،یکی از منابعی که امکان امانن برای ینها وجود دارد ،کتابهای
الکترونیکی همتند .از طرفی ،کتابهای الکترونیکی دارای تنوع زیادی در محتوای خود همتند که
شامل متن ،عکس ،يوت ،فیلم و به طور کلی یند رسانهایها همتند .با توجه به انتشار این یثار
توسط ناشران الکترونیکی ،نیاز به درک تدکر و دیدگاه ینها در زمینه امانن الکترونیکی منابع
منتشر شده ضرورت دارد.
امانن الکترونیکی به تمام فعالینهایی گدته میشود که امکان دسترسی به منابع دیجیتالی را
در محیط شبکه وب به يورت هیوسته و ناهیوسته 1برای کاربران فراهم میکند

(Zhu and Shen

) .2013بنابراین ،یهار عنصر ايلی ،شامل تولیدکننده منبع اطالعاتی ،ناشر ،کتاب انه و کاربر نهایی
در این مماله نقش دارند .بر این اسا ،،در امانن الکترونیکی باید توجه جدی به خواستهها و
تو عات هر یهار عنصر مذکور داشن .مطالعه منابع ه وهشی در این زمینه نشان داد که اکثر
ه وهشها در این زمینه از منظر کتابداران و کاربران انجام گرفتهاند و نگاهی به دیدگاه ناشران در
این زمینه نشده اسن که منتشر کنندگان منابع و نیا در اکثر موارد توزیعکنندگان الکترونیکی یثار
منتشر شده همتند ) .(Hockey 2012مماله اساسی در این میان تال ی و تضاد منافع و خواستههای
این یهار عنصر اسن که ممائل عدیدهای را به وجود مییورد .وی گیهای خاص منابع دیجیتالی
حاز جمله تکثیر یسان و ارزان و دستر،هذیری ینها از طریب کتاب انههای دیجیتالی ممائلی را به
وجود یورده اسن که توجه نکردن به ینها باعث ایجاد مشکالتی در منافع هر یک از طرفین درگیر
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اعمالی شدند که باعث ضرر مالی به ناشران شد .به عنوان نمونه ،میتوان به ا دامات برخی از
کتاب انه ها در دیجیتالی کردن منابع ینالوگ خود و ارائه دسترسی به فایل ینها در الد فایلهای
دیجیتالی به کاربران اشاره کرد .این در جالی بود که همین امر باعث شد تا فرو

ناشران از منابع

منتشر شده خود با ضرر همراه باشد .همین امر باعث شد تا ناشران در مقابل کتاب انهها جبهه گرفته
و همواره به عنوان تهدید به ینها نگاه کنند .1بنابر این هیشینه فکری ،ناشران رویکردهای متداوت و
متعددی را در با موضوع انتقا منابع به کتاب انهها و امانن ینها به کاربران دارند .از این رو ،نیاز
به انجام ه وهشی اسن تا دیدگاه ناشران الکترونیکی در زمینه امانن الکترونیکی در کتاب انههای
دیجیتالی شناسایی شود تا بر اسا ،ین راهکارهای ززم به اجرا درییند تا ممائل موجود در این
زمینه مرتدع شوند .از این رو ،ه وهش جاضر با هدا شناسایی ممائل امانن کتاب الکترونیکی در
کتاب انه های دیجیتا از دیدگاه ناشران الکترونیکی ایران طراجی شد .در این راستا و با توجه به
مطالعات يورت گرفته در این زمینه ،هرسشهای اساسی زیر جهن ويو به هدا ايلی مذکور
ترسیم شدند:
 .1از نظر ناشران الکترونیکی ایران یه ممائلی در امانن الکترونیکی در کتاب انههای
دیجیتالی وجود دارند؟
.I

ناشران الکترونیکی ایران تا یه جد به سمن انتشار محتوای الکترونیکی
جرکن کردهاند؟

.II

ناشران الکترونیکی ایران از یه فناوریهایی برای تولید محتواهای
الکترونیکی استداده میکنند؟

.III

ناشران الکترونیکی ایران در زمینه امانن الکترونیکی در کتاب انههای
دیجیتالی یه دیدگاهی دارند؟

 .2برای رفع ممائل امانن الکترونیکی در کتاب انههای دیجیتالی ایران بر مبنای ممائل طرح
شده از طرا ناشران الکترونیکی یه راهکارهایی وجود دارند؟
.2

پیشینه پژوهش

1تجربه پژوهشگر در فعالیت در کتابخانه دیجیتالی پژوهشگاه فضای مجازی و مدیریت پروژه کتابخانه دیجیتالی سازمان
انرژی اتمی نشانگر این موضوع است.
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ه وهش حدر داخل 10 ،و خارج  21از کشور انجام گرفته اسن .از مجموع ه وهشهای داخلی
تنها  1عنوان ه وهش نمبتاً مرتبط حعالی هور 1393 ،شناسایی شد که به مطالعه ابلینهای
سیمتمهای امانن الکترونیکی در کتاب انهها و هیشنهاد ابلینهای مهم این سیمتمها هرداخته اسن.
این موضوع نشانگر این اسن که هنوز امانن الکترونیکی در داخل کشور در الد ه وهش مطرح
نشده و به طور جدی به ین هرداخته نشده اسن .در مقابل ،موضوع امانن الکترونیکی در خارج از
کشور به وی ه در کشورهایی مانند امریکا و انگلمتان بیشتر در الد ه وهش مورد توجه رار گرفته
اسن .از بین ه وهشهای بررسی شده ،معدود ه وهشهایی همتند که د یقاً به موضوع امانن
الکترونیکی در کتاب انههای دیجیتالی هرداخته باشند .به طور کلی ،میتوان ه وهشها در زمینه
امانن الکترونیکی را در یهار محور ايلی زیر و به تعداد مش ص شده در مقابل ینها دستهبندی
کرد حجدو : 1
-

2

دیدگاههای سه گروه مرتبط با کتاب الکترونیکی حناشر ،استدادهکننده ،کتابدار ح15
عنوان که  7مورد در داخل کشور انجام گرفته اسن

-

مد های کمد و کار ح 6عنوان که  1مورد در داخل کشور انجام گرفته اسن

-

وضعین کتاب الکترونیکی در کتاب انهها و ممائل جقو ی مترتد بر ین ح 7عنوان که 1
مورد در داخل کشور انجام گرفته اسن

-

امانن الکترونیکی و امانن بین کتاب انهای ح 6عنوان که  1مورد در داخل کشور انجام
گرفته اسن .
جدول  .1وضعیت پژوهشها در زمینه امانت الکترونیکی

محور اصلی

مساله مورد مطالعه

بافت

یافتهها

پژوهشگران

 1مطالعه در این زمینه در بهار  1394انجام گرفته است.
2مجموع پژوهشهای ذکر شده در این  4دسته تعداد  34پژوهش است .این تعداد به علت پوشش چند حوزهای برخی از
پژوهشها بیش از مجموع پژوهشهای مطالعه شده در این پژوهش ( 31عنوان) است .این موضوع به وضوع در جدول 1
نشان داده شده است.

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 22:25 IRDT on Saturday June 23rd 2018

مطالعه ه وهشها در زمینه امانن الکترونیکی در این ه وهش 1نشان داد در مجموع  31عنوان

امانت الکترونیکی در کتابخانه های دیجیتالی از دیدگاه ناشران الکترونیکی ایران :چالشها و راهکارها | علیپور حافظی

کتاب انههای

یسانی انت اب ،امانن کتاب به يورت همزمان؛

دیدگاه مت صصان

مرکای

محدودینها :مشکالت س نافااری و نرمافااری،

علم اطالعات

دانشگاههای

نبود فهرسن همگانی ،هایین بودن سطح یشنایی

شهر تهران

کاربران ،ندوذگرهای موجود و عواملی نظیرخمتگی

فهیمیفر و
غائبی
ح1387

یشم هنگام مطالعه
کتاب انهها از اباارهای متعدد هیشرفتهای استداده
ارتقای کتابهای
الکترونیکی

انگلمتان

میکنند؛ اما این اباارها هنوز ینها را به هدا خود
نرساندهاند؛ هم نین کتاب انهها هنوز راهبردی رسمی

دیدگاههای سه گروه مرتبط با کتاب الکترونیکی (ناشر ،استفاده کننده ،کتابدار)

برای منابع الکترونیکی خود ندارند.
ذیندعان کلیدی جوزه کتاب الکترونیک شامل

یینده کتاب
الکترونیکی در
کتاب انههای

فروشندگان کتاب الکترونیکی ،کتاب انههای
انگلمتان

دانشگاهی ،و کاربران نقشی محوری در یینده استداده
از کتاب الکترونیکی در کتاب انههای دانشگاهی

دانشگاهی

خواهند داشن.

زنمدا و
یرممترانگ
ح2010
واسیلیو،
راولی و
هارتلی
ح2012

دیدگاه کتابداران
در کاربرد

کتاب انههای

کتابهای

عمومی استان

الکترونیکی وی ه

فار،

داشتن محتوای مناسد بیشترین امتیاز را در انت اب

بیرانوند

کتاب دارد.

ح1391

کودکان
کتابهای
الکترونیکی

کتاب الکترونیکی مدید اسن و کتابداران

کتاب انههای

سدار

عمومی

فکر میکنند افاایش کتابهای الکترونیکی برای

نیوزیلند

کتاب انه خوب اسن

هرسی
ح2013

مالکهای توزیع ،دارا بودن يدحات محتوای مشابه،

غائبی،

سنجش معیارهای

دانشگاه

بر راری هیوند ،هاینه ،ابلین خوانایی متن ،دستر،

تاجداران و

ارزیابی

الاهرا

هذیری ،و یسانی مرور و هویش را از جمله مهمترین

فهیمیفر

مالکها در میان  15مالک مورد بررسی

ح1390

دانشگاه یزاد

از نقاط ضعف کتابهای الکترونیکی جايل شده در

ارزیابی کتاب

اسالمی،

این ه وهش میتوان به خمتگی یشم هنگام استداده

عبدالهی

الکترونیکی

علوم و

از کتابهای الکترونیکی ،نیاز به تجهیاات مناسد

ح1390

تحقیقات

برای استداده از اینگونه کتابها ،تمرکا نداشتن در
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تاثیر طراجی و
تولید کتاب درسی
الکترونیکی بر
یادگیری و نگر
دانشجویان به

نثری،
دانشگاه
عالمه
طباطبائی

زارعی
دانشجویان معتقدند میاان یادگیری و نگر

ینها از

طریب کتاب الکترونیکی افاایش مییابد.

زوارکی،
یرمند و
رضائی
ح1392

مطالعه
نقش و جایگاه
کتابهای درسی

نظام

الکترونیکی در

یموزشی

نظام یموزشی

ایران

برتری میاان یادگیری و نگر

دانشجویان از طریب

کتاب الکترونیکی

نثری و
رضائی
ح1392

ایران
هذیر
کتابخوانهای

دانشجویان

الکترونیکی

استداده از کتاب الکترونیکی به عنوان سرگرمی ،باز

فاسبرگ

بودن یمن کتابخوانها.

ح2011
جمالی،

دانشجویان و
کتابهای

اعضای هیئن

همراهی دسترسی هیوسته با جمتجو هذیری از جمله

نیکوز ،و

الکترونیکی علمی

علمی

نقاط مثبن کتاب الکترونیکی اسن

راولند
ح2009

انگلمتان
ارتباط مش صی بین تعداد کتابهای الکترونیکی
کتابهای
الکترونیکی درسی

امریکا

مطالعه شده و تمایل به استداده از ینها وجود ندارد؛

وودی،

علیرغم توانایی در دسترسی یسان به محتوا از طریب

دانیل و

کتاب الکترونیکی با استداده از هیوندهای فرامتنی و

بیکر

سایر ابلینها ،دانشجویان هم نان عال همند به

ح2010

استداده از کتابهای یاهی همتند
کتابخوانهای
الکترونیکی

تایوان

سازگاری ،سادگی استداده ،و غنای رسانه در هذیر
کتابخوانها موثرند

زی و
یانگ
ح2011
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هنگام مطالعه اشاره کرد.
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کتابهای
الکترونیکی

تایوان

ویرایشهای یاهی و الکترونیکی را تهیه کنند و

وو و ین

دانشجویان هر رشته رفتارهای متداوتی در استداده از

ح2011

کتابهای الکترونیکی نشان میدهند.
دانشجویان
هردیس
هذیر

کتابهای

الکترونیکی

کشاورزی و
منابع طبیعی
دانشگاه

موثرترین عوامل در تصمیم به استداده از کتابهای
الکترونیکی :رضاین فردی ،نگر

نمبن به نویوری

و درک از مدید بودن فناوری اسن.

محمدی،
منوریفرد،
يالحی
ح1390

تهران
اُهنهیم،
یمن گذاری
کتاب الکترونیکی

انگلمتان

عوامل ا تصادی ،فناورانه ،مجوزها و مدیرین از جمله

هاردی و

عوامل تاثیر گذار بر مد های یمن گذاری همتند.

رابرت
ح2001
هاردی،

یمن گذاری
کتاب الکترونیکی

انگلمتان

بهره برداری از مد هیشنهادی هروژه هلیکان

اُهنهِیم ،و
رابرت

مدلهای کسب و کار

ح2002
امانن بین
کتاب انهای

مد های یمن گذاری خرید کوتاه مدت؛ خرید
بدون بافن

مبتنی بر تقاضا؛ یاپ مبتنی بر تقاضا؛ خرید
کنمرسیومی هیشنهاد شده اسن.

وی ن
ح2011

امانن کتاب

کشورهای

نمونههایی از طرحهای اجرا شده توسط ناشران در هر

تاممون

الکترونیکی

هیشرفته

کشور معرفی شدهاند

ح2014
گروه

کتابهای الکترونیکی از طریب کتابخوانهای

ه وهشی

امانن کتاب

کتاب انه

متعددی ارائه میشوند؛ کاربردهذیری یکی از

استرات ی

الکترونیکی

گلف

مهمترین عوامل در درک و رضاین کاربران از کتاب

کتاب

الکترونیکی اسن.

الکترونیکی
ح2014
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مناسد ،انت اب در ،،ذیندعان ،نیازسنجی شامل
مد مدهومی تولید
کتاب درسی

وی گیهای مطلوب کتاب درسی دانشگاهی یاهی و
بدون بافن

الکترونیکی

وی گیهای مطلوب کتاب درسی الکترونیکی  ،اشاعه
و بازاریابی ،گروه ت صصی مشاور ،مجالت همته و

فهیمیفر
ح1393

نویمندگان همته ،ممائل ا تصادی نشر ،از جمله
ممائل فرو

و بهای تمامشده

وضعیت کتاب الکترونیکی در کتابخانهها و مسائل حقوقی مترتب بر آن

وضعین کتاب

کتاب انههای

دانشگاه علم و ينعن بازترین امتیاز را در زمینه

الکترونیکی در

دانشگاهی

فراهمیوری و بازترین امتیاز را دانشگاه شهید بهشتی

کتاب انهها

شهر تهران

در زمینه تنوع کتابهای الکترونیکی کمد کردند.

جنبههای جقو ی

نظامهای

کتابهای

جقوق مولف

الکترونیکی و

یلمان،

امانن بین

یمریکا،

کتاب انهای

وکانادا

هذیر
کتابخوانهای

دانشجویان

الکترونیکی

فهیمیفر
ح1387

مطابقن کاملی بین امانن کتابهای الکترونیکی با

مولر

وانین کییراین وجود ندارد.

ح2012

استداده از کتاب الکترونیکی به عنوان سرگرمی ،باز

فاسبرگ

بودن یمن کتابخوانها.

ح2011
زیکور،
رینی،

کتاب انهها،
کاربران و

کتاب انههای

ب ش اعظمی از امریکائیان نمیدانند که ینین

هورسل،

کتابهای

امریکا

سرویمی توسط کتاب انهها ارائه میشود

مادن ،و
برنر

الکترونیکی

ح2012
کتابهای
الکترونیکی

کتابهای
الکترونیکی

کتاب انه
عمومی
ایرلند

شناسایی یالشهای کتاب انهها مانند فرمنبندی
فایلها و بر راری ارتباط بین وبساینها؛ نبود

اُمولی

محتوای ایرلندی در هایگاه فروشندگان کتاب

ح2011

الکترونیکی

کتاب انههای

ماایای ايلی کتاب الکترونیکی :ابلین جمل و

عمومی

ذخیره سازی؛ معاید ايلی :هاینه و از دسن دادن

همپشایر

ابلین لمس؛ یالش ايلی نبود محتواسن.

هاکی
ح2012

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 22:25 IRDT on Saturday June 23rd 2018

اجاای ايلی مد هیشنهادی عبارتند از :موضوع

امانت الکترونیکی در کتابخانه های دیجیتالی از دیدگاه ناشران الکترونیکی ایران :چالشها و راهکارها | علیپور حافظی

کتابهای
الکترونیکی

کتاب انههای

کتاب انههای دانشگاهی با یالشهای مهمی مانند نبود

دانشگاهی

یکدستی در مجوزها ،محدودین دستیابی ،و انتظارات

ایازت

کتابداران روبهرو همتند؛ بمیاری از کتابهای

متحده و

الکترونیکی دانشگاهی سه تا هجده ماه هس از یاپ

انگلمتان

نم ههای یاهی مربوط منتشر میشوند.

سامانههای امانن
کتابهای

بدون بافن

هنوز خاتمه نیافته اسن.

الکترونیکی
امانن کتاب
الکترونیکی

بدون بافن

کتاب انههای مورد بررسی در جمتجوی کتاب
الکترونیکی در دستر ،بودند.

والترز
ح2013

عالیهور
ح1393
وودز و
ایرلند
ح2008
زیکور،
رینی،

کتاب انهها،
امانت الکترونیکی و امانت بین کتابخانهای

کاربران و

کتاب انههای

ب ش اعظمی از امریکائیان نمیدانند که ینین

هورسل،

کتابهای

امریکا

سرویمی توسط کتاب انهها ارائه میشود

مادن ،و
برنر

الکترونیکی

ح2012
امانن بین
کتاب انهای
کتابهای
الکترونیکی

کتاب انههای
دانشگاهی
یمریکا

امانن بین کتاب انهای کتابهای الکترونیکی ،بهوی ه
در مقایمه با امانن بین کتاب انهای مجالت

زو و شن

الکترونیکی هنوز به فعالیتی متداو در بین

ح2013

کتاب انههای دانشگاهی امریکا تبدیل نشده اسن

امانن کتاب

کتاب انه ملی

هنوز امانن بین کتاب انهای کتاب الکترونیکی در

ژو و مورنو

الکترونیکی

استرالیا

کتاب انهها رایج نشده اسن

ح2014

امانن کتاب

کتاب انه

متعددی ارائه میشوند؛ کاربردهذیری یکی از

الکترونیکی

گلف

مهمترین عوامل در درک و رضاین کاربران از کتاب

کتابهای الکترونیکی از طریب کتابخوانهای

الکترونیکی اسن.

گروه
ه وهشی
استرات ی
کتاب
الکترونیکی
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مطالعه محتوای ه وهشها نشان داد که مرتبطترین جوزه که به نوعی همته ايلی موضوع امانن
الکترونیکی اسن ،هرداختن به ممائل جقو ی کتاب الکترونیکی و نیا وضعین بهره گیری از ین
اسن که در مجموع تنها  33دريد از منابع ممتقیما یا تا جدودی به این دو موضوع در کنار
موضوعهای دیگر هرداختهاند .این امر نشان میدهد هم نان موضوع ايلی ه وهشها دیدگاه-
سنجی در جوزه کتاب الکترونیکی حبا  15عنوان ه وهش اسن و کمتر به امانن الکترونیکی
هرداخته شده اسن .بنابراین ،هرداختن به دو موضوع اخیر و نیا کمد و کار ناشران در با
کتاب انه ها و ارائه یثار از جمله محورهایی همتند که اجتمازً در یینده بیشتر مورد توجه
ه وهشگران رار خواهند گرفن و هم نان شکاا ه وهشی در این محورها و زیرمجموعههای
ینها وجود دارد .میاان توجه به این موضوعها در ه وهشهای داخلی حتنها یک مورد در هر یک
از سه محور ذکر شده نیا نشان میدهد که موضوع امانن الکترونیکی هنوز تبدیل به جوزه
ه وهشی در داخل کشور نشده اسن .این موضوع میتواند نشانگر این باشد که هنوز کتاب انه
دیجیتالی در کشور جوان و در جا رشد اسن و هنوز دغدغه هرداختن به امانن الکترونیکی تبدیل
به مماله برای این کتاب انهها نشده اسن.
به طور کلی ،مطالعه یثار ه وهشی منتشرشده در زمینه امانن الکترونیکی نشان میدهد این
جوزه هم نان جوان و در جا رشد اسن .در یینده نادیک شاهد افاایش ه وهشها در زمینه
بهرهگیری از امانن الکترونیکی در کتاب انههای دیجیتالی و نیا در جوزه هایگاههای اطالعاتی
بارگ خواهیم بود .بدیهی اسن نتیجه ینین ه وهشهایی ارائه راهبردها و راهکارهایی برای
بهرهگیری از نتایج این ه وهشها در عمل خواهد بود .بنابراین ،محصوزت کتاب انه دیجیتالی به
عنوان یکی از محورهای کاربرد ،بیشترین بهره را از این راهکارها خواهند برد .در این راستا،
مد های کمد و کار مناسد و کاربردی نیا جايل خواهند شد که تمهیل کننده روابط بین
ناشران ،کتاب انهها و کاربران این کتاب انهها خواهد بود .بر این اسا ،،برخی از ه وهشهای
کاربردی نیا به جوزه مد های کمد و کار بهینه بین سه عنصر ايلی ناشر ،کتاب انه و کاربران
اختصاص خواهند یافن .در نتیجه این فعالینها و افاایش اعتماد ناشران به این فضا و مهیا شدن
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الکترونیکی و تعامل بهینه ینها با کتاب انههای دیجیتالی خواهیم بود .محصو نهایی تمامی این
فعالینها نیا ارتقاء کمی و کیدی منابع دیجیتا کتاب انهها و در نتیجه ین ،رونب کتاب انههای
دیجیتالی و افاایش بهرهگیری کاربران از ینها خواهد بود.
.3

روش شناسی پژوهش

یون ه وهش جاضر به دنبا بهره گیری از دیدگاه ناشران الکترونیکی در زمینه ارائه منابع
الکترونیکی منتشر شده در فضای کتاب انههای دیجیتالی اسن از نوع کاربردی اسن .در این راستا،
با توجه به گمتردگی جامعه ه وهش و تال

بر هوشش تمام ناشران الکترونیک ،رویکرد مورد

توجه ه وهش جاضر کمّی در نظر گرفته شد .در راستای انجام ه وهش ،رو

مورد استداده

هیمایشی و به علن انجام تحلیلهای مورد نیاز بر دادههای گردیوریشده در راستای شناسایی
راهبردهای مورد نیاز ،هیمایش انجام گرفته در این ه وهش از نوع تحلیلی اسن .برای گردیوری
دیدگاه ناشران الکترونیکی در مورد امانن یثار منتشره در الد الکترونیک از هرسشنامه
ه وهشگرساخته استداده شد.
مبنای ايلی تولید هرسشنامه در این ه وهش ابتدا هرسشهای اساسی تعیینشده در
ه وهش بود .هرسشنامه تهیهشده شامل  21هرسش بود .ب ش او هرسشها در جوزه هرسش اساسی
دوم " از نظر ناشران الکترونیکی ایران یه ممائلی در امانن الکترونیکی یثار در کتاب انههای
دیجیتالی وجود دارند؟" ،شامل  20هرسش اسن .هرسشهای مذکور به ترتید مرتبط با زیر هرسش
اساسی دوم ه وهش به شرح زیر همتند 6 .هرسش ن من مرتبط با زیرهرسش اساسی "ناشران
الکترونیک ایران تا یه جد به سمن انتشار محتوای الکترونیکی جرکن کردهاند؟"؛ هرسشهای 6
تا  15حشامل  9هرسش در جوزه زیرهرسش اساسی دوم ه وهش جاضر با محورین "ناشران
الکترونیکی ایران از یه فناوریهایی برای تولید محتواهای الکترونیکی استداده میکنند؟" و
هرسشهای بعدی ،از هرسش شماره  16تا  20نیا ح 5هرسش به محورهای م تلف مورد نظر در
زیرهرسش اساسی سوم ه وهش با عنوان "ناشران الکترونیکی ایران در زمینه امانن الکترونیکی
توسط کتاب انههای دیجیتالی یه دیدگاهی دارند؟" هرداخته اسن .در انتها نیا هرسشی به يورت
عمومی از ناشران خواسته اسن تا دیدگاه عمومی خود را در مورد امانن الکترونیکی محتوای
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دریافن و گاار

هاسخهای ناشران الکترونیکی در ب ش مربوطه شده اسن.

با توجه به محورین ت صصی هرسشنامه و اجتما این که ناشران ممکن بود با هرسشهای
مطرحشده در هرسشنامه یشنایی نداشته باشند دو تدبیر به شرح زیر مورد توجه رار گرفن:
-

در مقدمه هرسشنامه تعریدی از محتوای الکترونیکی که شامل محتواهای الکترونیکی
منتشرشده توسط ناشران اسن به شرح زیر ارائه شد" :منظور از محتوای الکترونیک در
این ه وهش هر محتوایی شامل متن ،يوت ،تصویر ،ویدئو و غیره اسن که به يورت
الکترونیکی منتشر شده باشد و بتوان با استداده از رسانههای دیجیتالی دارای نمایشگر
مورد استداده رار داد".

-

هرسشنامه با جضور ه وهشگر در اکثر موارد تکمیل شد و توضیحات مورد نیاز به همراه
مثا هایی ارائه شدند تا هاسخها تا جد امکان درسن باشند .در موارد معدود هرسشنامهها
با همراهی ه وهشگر به يورت تلدنی یا الکترونیکی با ناشران تکمیل شد تا در يورت
دوری ممافن ،تعامل ممتقیم ه وهشگر با ناشران جدظ شده باشد و از خطا در
هاس گویی تا جد امکان هیشگیری شود.

به منظور سنجش روایی هرسشنامه به لحاظ ساختاری و محتوایی ،هرسشنامه مذکور در اختیار  7ندر
از مت صصان جوزه علوم اطالعات و دانششناسی رار گرفن که جدا ل یشنایی مناسبی با جوزه
نشر الکترونیک و به وی ه کتاب الکترونیکی داشتند .هس از دریافن نظر مت صصان در مورد محتوا
و ساختار هرسشنامه ،ايالجات مورد نیاز در هرسشنامه انجام گرفن .با توجه به محدود بودن تعداد
جامعه مورد مطالعه و نبود جامعه م اطبان با وی گی مشابه جامعه مورد مظالعه و نیا تويیدی بودن
دیدگاه ها در این ه وهش نمبن به سنجش هایایی اباار گردیوری اطالعات ا دام نشد .برای
شناسایی جامعه ه وهش ا دام به شناسایی فهرسنهای موجود نشر الکترونیک شد و هس از
هازیش فهرسنهای موجود 1در نهاین تعداد جامعه ه وهش مورد مطالعه به  21ناشر الکترونیک
1با توجه به اینکه فهرسنهای موجود د یب نبودند و در ینها موارد بمیار زیادی وجود داشتند که در عمل ناشر
الکترونیکی نبودند ،لذا سعی شد تا با تما ،با تک تک ینها ا دام به شناسایی ناشران الکترونیکی شود .به علن
محدودین فضا در مقاله توضیح کامل در این زمینه و نحوه انجام هازیش ذکر نشده اسن .برای کمد اطالعات بیشتر
بهتر اسن به گاار

طرح ه وهشی مراجعه شود.
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الکترونیکی توسط کتاب انههای دیجیتالی بیان کنند .برای تحلیل یافتههای این هرسش تنها ا دام به
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استداده شد .در راستای تجایه و تحلیل دادههای یماری مذکور نیازمند عملیاتهایی مانند کمد
دريد یمار کمد شده ،شناسایی میانگین برخی از دادهها ،ارائه نمودارهایی از وضعین دادههای
جايل از ه وهش ،و نظایر اینها استداده شد .برای این منظور از ابلین تدوین جداو یماری و
نمودارهای ستونی ،خطی و سایر موارد مورد نیاز از نرمافاار اکمل استداده شد .برای هاسخ به
هرسش اساسی سوم ه وهش و ارائه راهکارهای هیشنهادی ،ه وهشگر ا دام به تحلیل یافتهها کرده و
راهکارهایی را به يورت هیشنهادی برای بهبود وضعین جضور منابع الکترونیکی فارسی در
کتاب انههای دیجیتالی ارائه کرده اسن.
.4

یافتههای پژوهش

یافتهها در رابطه با جوزۀ مکانی فعالین ناشران ،نشان داد به جا دو ناشر الکترونیک در
شهر م و یک ناشر که در شهر کرج ا امن دارند ،سایر ناشران حجدود  86دريد مقیم شهر
تهران همتند .هم نین جدود  81دريد از ناشران نیا به يورت خصويی اداره میشوند .از نظر
جوزه موضوعی فعالین نیا ناشران الکترونیک ایران بیشتر در جوزه انتشار منابع یموزشی ،به وی ه
یموز

زبان انگلیمی حجدود  43دريد فعالین میکنند و تنها دريد معدودی از نشر

الکترونیکی ح 11دريد در جوزه موضوعهای مذهبی منتشر میشوند .سایر منابع در جوزههای
عمومی و علمی همتند.
مطالعه یغاز فعالین ناشران و هیشبینی نمایی این جوزه حنمودار  1نشان داد محدوده
سا های  1389-1385شاهد جضور زیاد ناشران در محیط نشر الکترونیک همتیم .هم نین با روند
موجود جرکن به سمن نشر الکترونیک ،شاهد روند ناولی استقبا ناشران از فضای نشر
الکترونیک همتیم.
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محدود شد .به دلیل ماهین کمّی دادههای این ه وهش از رو های کمی برای تحلیل دادهها
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یافته ها از منظر تعداد عناوین منتشرشده توسط ناشران الکترونیک بر جمد دوره زمانی و هیشبینی
رشد ین در نمودار 2نشان داده شده اسن.

نمودار  .2تعداد عناوین منتشر شده به صورت الکترونیکی بر حسب دوره زمانی و پیشبینی رشد آن

یافتههای ارائه شده در نمودار  2نشانگر این اسن روند استقبا ناشران از نشر الکترونیکی رو به
رشد اسن که این می تواند به دلیل جذا برخی از موانعی باشد که در سا های اخیر وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در این جوزه انجام داده اسن .یافتهها در زمینه شیوههای انتشار منابع
الکترونیکی نشانگر این اسن اکثر ناشران ح 95دريد ارائه یثار خود از طریب لوح فشرده را
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نمودار  .1نمودار روند آغاز به فعالیت ناشران الکترونیکی

امانت الکترونیکی در کتابخانه های دیجیتالی از دیدگاه ناشران الکترونیکی ایران :چالشها و راهکارها | علیپور حافظی

ناشران از رو

دسترسی از طریب وب ح ابل دانلود بیشتر برای بهروزرسانی منابع و ارائه مواد

کمکی و همراه منابع استداده می کنند و بابن این موضوع انتظار دریافن هاینه از طرا مشتریان
ندارند .رو

ارائه فایل دیجیتالی از طریب درگاه واسط نیا تنها با  5دريد استداده روشی اسن که

کمترین ا با را بین ناشران یافته اسن.
در زمینه مد های عرضه و تحویل محتوای الکترونیکی توسط ناشران ،یافتهها جاکی از
این اسن که هراستدادهترین مد در این زمینه استداده از یمنگذاری واجد برای یثار الکترونیکی
جهن فرو

اسن .سایر رو ها کمتر مورد استداده رار گرفتهاند .از جمله این رو ها میتوان

به مد های دسترسی با هاینه اشتراک و هاینه اشتراک در ساین و امکان دانلود فایل ،با جدود 10
دريد ح 2مورد اشاره کرد .میاان بهرهگیری از هر یک از مد ها در جدو  2ارائه شده اسن.
جدول  .2میزان بهره گیری از مدلهای عرضه محتوای الکترونیکی توسط ناشران الکترونیکی
مد های عرضه محتوای الکترونیکی

زیر 25

بین  26تا 50

بین 51-75

بیش از 76

دريد

دريد

دريد

دريد

1

3

15

-

2
-

تعداد

دريد

با یمن مش ص شده برای فرو

19

90

-

به يورت رایگان و دسترسی یزاد

7

33

4

1

با هاینه اشتراک در ساین

2

10

1

1

-

فقط دسترسی با هاینه اشتراک

2

10

-

1

-

1

11

52

8

1

1

1

ارائه فایل الکترونیکی همراه با نم ه
یاهی

یافتههای ارائه شده در جدو  2نشان میدهد مد " یمن مش ص شده برای فرو " عالوه بر این
که از نظر تعداد بیشترین استداده را دارد ،از نظر میاان بهرهگیری نیا با  15مورد بیش از  76دريد
حدر عمل  100دريد بیشترین استداده را در بین ناشران الکترونیکی ایران دارد .سایر مد ها کمتر
مورد توجه و استداده رار گرفتهاند .در این میان مد ارائه فایل الکترونیکی مکمل محتوای یاهی
با  8مورد استداده حییای کمتر از  25دريد نیا مورد توجه ناشران رار گرفته اسن .این مد به
وی ه به عنوان مدلی میانه در ممیر جرکن ناشران به سمن نشر الکترونیکی مد نظر ناشران رار
گرفته اسن .این یافته نیا می تواند دزلن بر ین داشته باشد که با توجه به عبور ناشران از مد
دوگانه نشر یاهی به همراه ارائه فایل الکترونیکی ،این رو

دیگر کمتر مورد توجه رار میگیرد.
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ممیری مناسد و کمخطر میدانند .سایر رو ها کمتر مورد توجه رار گرفته اسن .هم نین،
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الکترونیکی را تجربه نکردهاند .بنابراین ،میتوان اظهار داشن در اکثر موارد ناشران الکترونیکی
همان موسمات نرمافااری همتند که نشر الکترونیکی را نیا دنبا میکنند؛ ولی به يورت
ت صصی ناشر الکترونیکی نیمتند.
با توجه به بهره گیری ناشران از نرمافاارهای تولیدی خود یا سایر شرکنهای نرمافااری
جهن انتشار یثار ،یافتههای ه وهش جاضر نشان داد اکثر ناشران از الد خاص نرمافاار تولیدی
استداده میکنند .از جمله این الدها میتوان به بهرهگیری از فایلهای فلش ،خروجیهای اجرایی
حاگاه  ،1یندرسانهای مانند ای.وی.یی 2.و غیره اشاره کرد .در کنار این الد ،بهرهگیری از الد
هی.دی.اا .بیشترین کاربرد را بین ناشران برای انتشار یثار داشن .در این میان تنها یکی از ناشران
اذعان داشن که یثار خود را در تمامی الدهای مورد نظر در این ه وهش ارائه میدهد.
برای جداظن از کییراین توسط ناشران از رو های گوناگونی استداده میشود.
یافتههای مربوط به این هرسش در جدو  3ارائه شده اسن.
جدول  .3روشهای مورد استفاده تاشران الکترونیک برای حفاظت از کپیرایت
روشهای حفاظت از کپیرایت

زیر 25

بین  26تا

بین 75-51

بیش از 76

درصد

 50درصد

درصد

درصد

-

-

-

-

-

تعداد

درصد

دل س نافااری

4

19

4

نرمافاار و س نافاار کتابخوان

-

-

-

-

اعما محدودینهای استداده

3

14

1

2

-

کلید عمومی و خصويی

-

-

-

-

-

-

نام کاربری و گذر واژه

3

14

3

-

-

-

واترمارکینگ

8

38

4

-

1

3

دل نرمافااری

14

67

1

-

-

13

هی کدام

9

43

2

1

-

6

یافتههای ه وهش نشان داد جدود  67دريد از ناشران با استداده از دل نرمافااری و با استداده از
نرم افاار و فایل اجرایی مربوط به ین ا دام به جداظن از یثار منتشرشده خود به يورت
Exe
AVI

1
2
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هم نین این یافته نشانگر این اسن تعداد ابل توجهی از ناشران ،جرکن از نشر سنتی به نشر
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تکنیک واترمارکینگ یشکار به يورت همزمان استداده میکنند .این به این معنی اسن که
تکنیک واترماکینگ و ین هم به يورت یشکار همراه با دل نرمافااری استداده میشود و از این
تکنیک به يورت ممتقل استداده نمیشود .یافته جالد دیگر این ه وهش نشان میدهد جدود 43
دريد از ناشران به دلیل ناکاریمدی رو های موجود از هیچ یک از رو های جداظن محتوا
استداده نمیکنند و یثار خود را به يورت ناهیوسته 1و از طریب لوح فشرده ارائه میکنند.
در ارتباط با نحوه استداده از رو های جداظن محتوای ذکر شده در باز ،به طور کلی
یافتههای زیر در هر مورد جايل شد:
-

از نظر دل س نافااری:
 oاز دل دی.وی.دی .استداده میشود که امکان کیی محتوا را محدود میکند.
این ابلین روی محتواهایی رار میگیرد که در الد رسانه دی.وی.دی.
منتشر میشوند.
 oاز دانگل به يورت فلش مموری جهن هیشگیری از اجرا استداده میشود .در
این جالن ،هر دانگل فقط ابل استداده توسط یک سیمتم اسن .این رو
توسط سه ناشر م تلف استداده میشود.

-

از نظر اعما محدودین در استداده:
 oاین محدودین از طریب ابلینهای نرمافااری بر روی الد فایل ارائه محتوا
اعما می شود .بر این اسا ،کاربران ادر به تهیه کیی ،هرینن یا سایر
امکانات برای سوء استداده از محتوای اثر ن واهند بود.

-

نام کاربری و گذرواژه:
 oدر این رو

به کاربران نام کاربری و گذرواژه اختصاص مییابد؛ لذا فرد با

ارائه ین میتواند یکبار ا دام به دانلود و استداده فایل نماید .در رو

دیگر

فرد می تواند با ارائه نام کاربری و گذرواژه از محتوای الکترونیکی به يورت
هیوسته استداده کند و امکان دانلود فایل برای افراد وجود ندارد.

Offline

1
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الکترونیکی میکنند .در جدود  38دريد از ناشران هم در کنار استداده از دل نرمافااری از
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-

 oدر  7مورد از رو

واترمارکینگ یشکار استداده میشود.

 oدر  4مورد از رو

واترمارکینگ هنهان در کدهای فایل استداده میشود.

استداده از دل نرمافااری
 oدر یک مورد مکانیام وی ه دل گذاری و فعا سازی از طریب ارتباط با وب
ساین ناشر در محیط وب انجام میگیرد.
 oدر  2مورد از دل نرم افااری تولید خود شرکن استداده میشود.
 oدر یک مورد از سامانه نورزک ،اختصايی مرکا تحقیقات کامییوتری علوم
اسالمی نور استداده میشود.
 oدر یک مورد از رو

رجیمتری ،دل تلدنی ابل نصد بر روی یند سیمتم

استداده میشود.
 oاز اجرای دل بر ججم فایلهای اجرایی استداده میشود .در این رو
نرمافاار کتاب وان به يورت یک بمته نرمافااری ارائه و در جافظه کامییوتر
اجرا میشود و با استداده از هیامک ،تلدن گویا و یا اینترنن ابل کنتر اسن.
 oدر  2مورد فایل بر روی سیمتم نصد میشود و کد بازنمایی ین از طریب
تما ،با موسمه و هرداخن هاینه ابل دریافن اسن.
 oمحدودین در نصد نرمافاار ح 1مورد  .در این رو
نیمن و یا بمیار زمانبر اسن .در این رو
میشود .هم نین این رو

کیی نرمافاار ابل اجرا

از اچ.دی.سی.ا 2.،استداده

توسط ناشر دیگری به يورت افاایش ججم فایل

و خطای بدسکتور استداده میشود.
 oدر یک مورد سریا هارد کامییوتر ،زمان و سایر موارد مرتبط همه کد
میشوند و ابل نم ه برداری نیمن.

1در فارسی معادل آب نقش به آن گفته میشود .منظور از آن ایجاد نشانههای دیداری یا پنهان در فایل جهت نشان دادن
مالکیت یا ویژگی خاص فایل است.
)HDCS (Hidden Data Cryption System

2
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واترمارکینگ:1

امانت الکترونیکی در کتابخانه های دیجیتالی از دیدگاه ناشران الکترونیکی ایران :چالشها و راهکارها | علیپور حافظی

موسمه دریافن میشود .نرمافاار فقط یکبار نصد میشود و فایلهای متنی
کیی نمیشوند.
یافته ها در زمینه دیدگاه ناشران الکترونیکی در زمینه ارائه دسترسی به محتواهای الکترونیکی
به کتاب انهها در يورت مراعات کییراین نشان داد جدود  90دريد از ناشران ح 19مورد از
 21مورد در جد بمیار زیاد تمایل به همکاری با کتاب انهها جهن ارائه محتواهای
الکترونیکی خود به شرط مراعات کییراین دارند .در این میان تنها جدود  10دريد ح2
مورد در جد متوسط تمایل به همکاری خود را نشان دادند.
همکاری ناشران الکترونیکی با کتاب انههای دیجیتالی با مد های یمنگذاری متعددی
اجرا میشود .یافته های این ه وهش در زمینه دیدگاه ناشران در ارتباط با رو

یمن گذاری

در جدو  4نشان داده شده اسن.
جدول  .4دیدگاه ناشران الکترونیکی در زمینه مدلهای قیمتگذاری منابع اطالعاتی برای ارائه به
کتابخانهها
مدلهای قیمت گذاری

بسیار

زیاد

متوسط

کم

زیاد

منبع یاهی و الکترونیکی

بدون تداوت در فرو

بسیار

میانگین

کم

2

1

4

4

10

36

افاایش یمن

1

5

2

5

8

42/6

خرید اشتراکی با محدودین زمانی

5

6

3

5

1

68/2

2

5

3

7

5

54

5

7

3

5

1

72/2

خرید بر اسا ،تقاضا

13

3

2

2

1

87/2

محدودین امانن

5

3

4

6

3

61/6

1

3

4

7

6

44/2

خرید استداده غیرهمزمان
خرید استداده همزمان

فرو

1

2

هس از گذشن زمان محدود

مالجظه یافتههای ذکر شده در جدو  4بیانگر یند موضوع مهم اسن .ن من این که رو
استداده از خرید بر اسا ،تقاضا با جدود  76دريد حبمیار زیاد و زیاد از جمله رو های مناسد
1در این روش امکان استفاده همزمان از فایل الکترونیکی منبع وجود ندارد.
2در این روش امکان استفاده مزمان از منبع برای چند نفر وجود دارد.
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همزمان با جدود  57دريد حبمیار زیاد و زیاد از جمله رو های دیگر مناسد از نظر ناشران
الکترونیکی در تعامل با کتاب انههاسن .در مقابل ،رو های بدون تداوت در فرو
الکترونیک با جدود  86دريد حبمیار کم ،کم و متوسط  ،فرو

منبع یاهی و

هس از گذشن زمان محدود با

جدود  81دريد حبمیار کم ،کم و متوسط و خرید و استداده غیر همزمان با جدود  76دريد
حبمیار کم ،کم و متوسط از جمله رو هایی همتند که ناشران دیدگاه مندی در مورد ینها در
تعامل با کتاب انهها دارند.
کتاب انه های دیجیتالی ،عالوه بر ارائه منابع الکترونیکی به کاربران خود امکان ارائه یثار
الکترونیکی به کاربران سایر کتاب انهها را نیا بر اسا ،خدمات امانن بینکتاب انهای دارند.
یافته های این ه وهش در زمینه میاان موافقن یا م الدن دیدگاه ناشران نشان میدهد اکثر ناشران
حجدود  86دريد به میاان بمیار زیاد و زیاد موافب با ارائه یثار الکترونیکی منتشر شده ینها با
استداده از سرویس امانن بینکتاب انهای به کاربران سایر کتاب انهها همتند .در مقابل ،تنها جدود
 15دريد از ناشران به میاان متوسط و کم با ارائه یثار خود از طریب سرویس مذکور م الف
همتند.
ناشران برای ارائه یثار خود به کتاب انهها از یند رو

م تلف استداده میکنند .از جمله

هرکاربردترین این رو ها میتوان به ارائه فایل کتاب الکترونیکی ،ارائه فایل در هایگاه اطالعاتی
ناشر ،ارائه فایل الکترونیکی از طریب درگاه مناسد ،و ارائه کنمرسیومی حفراداده در درگاه واسط
و محتوا در درگاه ناشر اشاره کرد .جدو  5نشانگر یافتهها در مورد دیدگاه ناشران در رو های
م تلف ارائه یثارشان به کتاب انهها اسن.
جدول  .5دیدگاه ناشران در زمینه روشهای ارائه محتوا به کتابخانههای دیجیتالی
روشهای دسترسی پذیری فایل الکترونیکی

بسیار

زیاد

متوسط

کم

زیاد

بسیار

میانگین

کم

ارائه فایل کتاب الکترونیکی

8

1

4

4

4

64/8

ارائه فایل در هایگاه اطالعاتی ناشر

4

4

3

8

2

61/4

ارائه فایل الکترونیکی از طریب درگاه مناسد

14

3

4

0

0

94
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ارائه کنمرسیومی حفراداده در درگاه واسط و محتوا در
درگاه ناشر

یافتههای ارائه شده در جدو  5نشان میدهد جدود  81دريد ناشران حبا میانگین  94رو
فایل از طریب درگاه مناسد را به عنوان رو

ارائه

مناسبی برای ارائه محتوا به کتاب انهها برگایدهاند.

البته مهیا بودن زیرساخنها در این زمینه میتواند بمیار مهم باشد .رو

ارائه فایل از طریب درگاه

ناشر نیا با جدود  62دريد از جمله رو های نامناسد برای ارائه محتوا به کتاب انهها از دیدگاه
ناشران اسن .این رو
ناشران به نظر رو

به علن افاودن هاینههای ایجاد ،مدیرین و روزیوری ساین وب برای

مناسبی نمیرسد.

عالوه بر موارد ذکر شده در یافتهها ،موارد زیر نیا با استداده از هرسشی باز در مورد ارائه
دیدگاه عمومی ناشران در مورد امانن الکترونیکی محتوا جايل شد:
-

امانن الکترونیکی توسط کتاب انهها ،فرایندی بمیار مناسد اسن و سبد گمتر
استداده کاربران از منابع علمی میشود؛ اما ابهامات مماله جقوق مالکین معنوی
عمدهترین مشکل سر این مماله اسن.

-

امروزه با توجه به استداده زیاد از اباارهایی مانند گوشیهای تلدن همراه ،تبلن ،کامییوتر
و ضرید استداده از اینترنن در ایران ،استداده از کتاب اینترنتی میتواند موفقیتی برای
باز بردن سطح علمی و هم نین میاان مطالعه در ایران باشد.

-

بهره گیری از درت دانش اجتماعی و وب تعاملی میتواند بمیار راهگشا در زمینه
امانن الکترونیکی باشد.

-

از طریب ب شنامه از مراجع بازتر باید به کتاب انهها اطالع داد منابع ايلی با کییراین
تهیه و از خرید منابع غیر ايلی هرهیا نمایند.

-

مماله کییراین باید جل و فصل شود.

-

به نظر میرسد اگر ب شهایی از منابع رایگان ارائه و برای دریافن ب شهایی دیگر
هاینه دریافن شود میتواند کاریمد باشد.

-

مشکالتی در ب ش نشر الکترونیکی در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران وجود دارد که
ریشه اکثر ینها رعاین نکردن کییراین اسن.
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ممائل می توان به بالتکلیدی ناشران در دریافن مجوزها از مراجع م تلف ،فقر دانش
ناشران در محیط الکترونیکی ،بیاعتمادی ناشران و عدم جماین جقو ی از ینها ،نبود
زیرساخنهای فرهنگی و فنی اشاره کرد.
-

تاکنون مکانیام خايی برای محصوزتی که دارای دل نرمافااری میباشند در کتاب انه
ها دیده نشده اسن.

.5

بحث و نتیجه گیری

ساختار این ب ش از مقاله مبتنی بر هرسشهای اساسی ه وهش اسن .بر این اسا ،،ابتدا هرسش
اساسی ه وهش طرح شده و در ادامه با تحلیل یافتهها ،ا دام به هاس گویی به هرسشها شده اسن.
 .1-5از نظر ناشران الکترونیکی ایران یه ممائلی در امانن الکترونیکی یثار در کتاب انههای دیجیتالی وجود دارند؟
 .1-1-5-1ناشران الکترونیک تا یه جد به سمن انتشار محتوای الکترونیکی جرکن کردهاند؟

یافته های ه وهش در جوزه جرکن ناشران به سمن نشر الکترونیکی نشان داد که ناشران از جدود
سا  1378فعالین خود را در جهن انتشار محتواهای الکترونیکی یغاز کردند .همین دادهها نشان
میدهد ن متین فعالین ها در این زمینه در الد انتشار یثار از طریب لوح فشرده و به عنوان هیوستی
برای انتشار یثار یاهی بوده اسن .سیر تحو نشر الکترونیکی نشان میدهد در محدوده زمانی
سا های  1385تا  1389شاهد رشد محدودی در گرایش ناشران به سمن نشر الکترونیک همتیم
حشکل  . 1در این راستا عوامل متعددی میتوانند نقش داشته باشند .از جمله مهمترین عوامل
میتوان به شدت تحریمها علیه ایران اشاره کرد .ناشران در جهن کاهش هاینههای یاپ سنتی
تال

داشتهاند تا با این عمل هاینه انتشار یثار یاهی را کاهش دهند.
از طرفی نیا فناوریهای مورد استداده در این زمینه با جضور و گمتر

استداده از

گوشیهای هوشمند تلدن همراه و تبلنها باعث تمهیل در استداده از منابع الکترونیکی شده اسن
) .(Zickuhr, Rainie, Purcell, Madden, and Brenner 2012گمتر

استداده از این فناوریها

و نیا کاهش یمن فناوریهای مذکور و همه گیر شدن ینها سبد شده تا از این فنآوریها
همانگونه که در ه وهش زیکور ،رینی ،هورسل ،مادن ،و برنر ح 2012و زی و یانگ ح2011
اشاره شده ،در جهن استداده از محتواهای الکترونیکی نیا به کار روند .همین موضوع نیا دلیلی
شده اسن تا ناشران تال

اولیهای در جهن انتشار محتواهای الکترونیکی انجام دهند .در مقابل،

نتایج ه وهش وودی ،دانیل و بیکر ح 2010نشان داد که عالرغم توانایی در دسترسی یسان به
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هم نان عال همند به استداده از کتابهای یاهی همتند

).(Woody, Daniel, and Baker 2010

هم نین ه وهش وو و یِن ح 2011در تایوان نیا نشان داد که دانشجویان ترجیح میدهند
کتاب انههای دانشگاهی هم ویرایشهای یاهی و هم الکترونیکی را تهیه کنند و دانشجویان هر
رشته رفتارهای متداوت در استداده کتابهای الکترونیکی از خود نشان میدهند

(Wu and Chen

).2011

با وجود این ،ممائل مرتبط با هیشگیری از استدادههای غیرمجاز و به م اطره افتادن منافع
مالی ناشران باعث شده تا ناشران ضررهای زیادی را متحمل شوند .همین امر باعث شده اسن سیر
رشد فعالین ناشران در نشر الکترونیکی ناولی شود حنمودار  . 1بر این اسا ،،شاهد این همتیم با
وجود شرایط موجود ،سیر ناولی مذکور هم نان ادامه خواهد یافن .بنابراین ،یکی از ممائل ايلی
در رغبن نداشتن ناشران در نشر الکترونیکی جدظ کییراین اسن .این موضوع در ه وهشهای
فهیمی فر و جیدری ح ، 1392مولر ح ، 2012و ژو و مورنو ح 2014نیا مورد توجه رار گرفته اسن.
این ه وهشگران نیا در ه وهش خود توجه جدی به موضوع جداظن از کییراین را در کنار
عوامل دیگری یون تبلیغات در رسانه ملی ،برهایی نمایشگاههای بارگ نشر الکترونیکی،
فرهنگسازی در زمینه نشر الکترونیکی گوشاد کردهاند .البته فهیمی فر و جیدری در ه وهش خود
به این نتیجه رسیدهاند موضوع کییراین مهمترنی مماله در این زمینه اسن حفهیمیفر ،جیدری
 . 1392بنابراین ناشران برای این منظور مجبور به بهرهگیری از فناوریهای محدودکننده دسترسی
و بهره برداری از یثار الکترونیکی منتشرشده همتند .هاینه و خطرهذیری بازی بهرهگیری از
فناوریهای محدودکننده باعث شده تا اکثر ناشران رغبتی به استداده از این فناوریها نداشته باشند.
در نتیجه ،اکثر منابع منتشرشده به يورت الکترونیکی از طریب لوح فشرده و بدون بهرهگیری از
دلهای س نافااری یا نرمافااری انجام میهذیرد .در این محدوده ،تنها بهرهگیری از نرمافاار
کتاب وان و دل نرمافااری توانمته اسن تا جدودی بیش از سایر راهکارها مورد استداده رار
گیرد؛ ولی هنوز ناشران اعتمادی به این فناوریها ندارند .در نتیجه این بیاعتمادی شاهد عدم
جضور و یا جضور کم رنگ ناشران در جوزه نشر الکترونیکی همتیم.
در مقابل ،برخی از ناشرانی که توانمتهاند این فناوریها را تهیه و از ینها استداده کنند،
جوزه انتشاراتی خود را گمتر

داده اند .از این رو ،شاهد انتشار یثار زیادی از تعداد محدودی از
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ناشرانی که توانمته باشند از فناوریهای مذکور بهرهگیرند خواهند توانمن در یینده به رشد خود
ادامه دهند.
همین موضوع باعث شده اسن شاهد کمبود و در بمیاری از موارد ،نبود محتواهای
الکترونیکی منتشرشده در کتاب انهها باشیم .ناشران با توجه به محدودین در توانایی جدظ
کییراین ،تمایلی به فرو

محتواهای الکترونیکی به کتاب انهها ندارند .در نتیجه ،کتاب انههای

دیجیتالی بدون محتواهای الکترونیکی ارزشمند فارسی همتند .همین نتیجه در ه وهش فهیمیفر
ح 1387و بیرانوند ح 1391نیا جايل شده اسن .این ه وهشها نشان دادهاند که اکثر محتواهای
الکترونیکی موجود در کتاب انهها ،محتواهای به زبانهای غیر فارسی و دلشکمته حفا د مجوز
کییراین همتند .در مقابل ،گاار های ه وهشی از کشورهای دیگر ،مانند گاار

ه وهش

گروه ه وهشی استرات ی کتاب الکترونیکی ح 2014انگلمتان نشان از ا با بازی ناشران خارجی به
موضوع نشر الکترونیکی و ارائه ینها به کتاب انهها دارند.
یکی دیگر از دزیل رغبن کم ناشران به انتشار منابع الکترونیکی ،ممائل مرتبط با مطالعه
و استداده از محتواهای الکترونیکی اسن .عبدالهی ح ، 1390فهیمی فر و غائبی ح ، 1387محمدی،
منوری فرد و يالحی ح 1390زنمدا و یرممترانگ ح 2010و فاسبرگ ح 2011در ه وهشهای
خود به این محدودینها اشاره کردهاند .رغبن کم به استداده از محتواها توسط افراد و یمن
بازی کتابخوانهای الکترونیکی ) (Foasberg 2011باعث میشود ینان رغبن کمی به تهیه این
منابع و استداده از ینها داشته باشند .بنابراین ،در يورتی که تقاضا برای محصولی کم باشد ،طبیعی
اسن تولید و عرضه ینین محصولی نمی تواند يرفه ا تصادی داشته باشد .بنابراین ،شاهد تمایل کم
ناشران در انتشار محتواهای الکترونیکی خواهیم بود .در مقابل ،ه وهش جمالی ،نیکوز ،و راولند
نشان داد که بازار بالقوه مناسبی برای کتاب الکترونیکی درسی در انگلمتان وجود دارد و
کتابهای الکترونیکی با ابلینهایی مانند امکان یاپ و مطالعه دیجیتالی میتوانند بمیار مناسد
باشند ).(Jamali, Nicholas, and Rowlands 2009

بنابراین ،به طور کلی باید گدن ناشران محدودی توانمتهاند در انتشار محتوای
الکترونیکی موفب عمل کنند .سایر ناشران هم نان در زمینه جداظن از کییراین با مشکالت
جدی مواجه همتند و همین امر مانع از رشد ینها در انتشار محتواهای الکترونیکی شده اسن.
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موجود را مرتدع کرده و جرکن ناشران در نشر الکترونیکی را تمهیل نماید.
 .2-1-5-2ناشران الکترونیکی ایران از یه فناوریهایی برای تولید محتواهای الکترونیکی استداده میکنند؟

یافتهها نشان داد علیرغم وجود فناوریها و ابلینها برای تولید ،دستر ،هذیری و مدیرین محتوا
از طریب وب به يورت ابل دانلود و یا نمایش ،ناشران الکترونیک ایران هم نان متکی بر انتشار
محتوا از طریب لوح فشرده همتند .همین امر باعث شده اسن تا دسترسی از طریب وب و دریافن
هاینه اشتراک از جمله رو های غیر ابل استداده توسط ناشران باشند و محتواهای الکترونیکی با
یمن مش ص شده برای عرضه و فرو

از طریب لوح فشرده یا ارائه لوح فشرده به عنوان مکمل

در کنار نم ه یاهی ارائه شوند .در این راستا ،بهرهگیری از نرمافاار خاص تولیدی جهن هیشگیری
از سوء استداده از نم ه الکترونیکی استداده شده اسن .به این منظور ،محتوا در الد فایل اجرایی
ارائه میشود که ابل اجرا در نرمافاار ارائه شده توسط ناشر اسن .در غیر این يورت ،از الد
فایل هی.دی.اا .برای ارائه محتوا استداده میشود .همین امر باعث شده اسن دل نرمافااری به
شیوهای که ذکر شد برای جداظن از کییراین مورد استداده رار گیرد.
بنابراین ،مش ص میشود نشر الکترونیکی کمتر به بهرهگیری از ابلین یندرسانهای
محتوای الکترونیکی توجه نشان داده اسن .عالوه بر این ،به محملهای ینالین و ابلینهای
نمایشی و اشتراکی محیط وب توجهی نشده اسن .این بیتوجهی یا کمتوجهی میتواند ناشی از
ناتوانایی ناشران الکترونیک در بهرهگیری از این ابلینها و فقدان نیروی انمانی مت صص در این
جوزه توسط ناشران الکترونیک باشد .از طرفیدیگر نشانگر این میتواند باشد که ناشران
الکترونیک هنوز نتوانمته اند به محیط الکترونیکی ینالین اعتماد کافی داشته باشند و هم نان با این
محیط و ارائه محتواها از این طریب با اجتیاط برخورد میکنند .در نتیجه ،بر اسا ،یافتههای این
ه وهش شاهد این همتیم که جدود  95دريد محتواهای منتشرشده از طریب لوح فشرده ارائه
میشوند .هم نین ،هاینه تولید دل نرمافااری و یا س نافااری را بر روی یثار منتشر شده متقبل
نمیشوند و در اکثر موارد ،اعتمادی هم به دلهای تولیدشده برای یثار ندارند .در مقابل،
نرمافاارهای مورد استداده از ابلین فایل اجرایی و فلش استداده میکنند .با توجه به این که
ه وهش دیگری در کشور حدر میان  13ه وهش انجام گرفته تاکنون به این موضوع نیرداخته سن،
مشابهن یا مغایرت نتایج با ین ه وهشها به نتیجه خايی نرسید .در یا ،با ه وهشهای خارج از
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بهرهگیری از کتاب وانهای الکترونیکی به عنوان س نافااری مناسد برای ارائه محتوای
الکترونیکی

هرداختهاند )(Foasberg (Siegenthaler, Wurtz, and Groner 2010) (Rao 2004

) .(Lai and Chang 2011) 2011برخی دیگر از ابلینهای ینالین محیط وب و استداده از
امکانات ارائه ینالین و دانلود فایل از طریب وب هرداختهاند

)(Wu and Chen (Group 2014

) .2011این موضوع نشان میدهد ه وهشهای خارجی متکی بر ابلینهای ینالین محیط وب
همتند؛ در يورتی که ناشران داخلی کمتر توانمتهاند از این ابلین بهره ببرند .دزیل این امر -
همان گونه که هیشتر نیا ذکر شد ،اعتماد نکردن به محیط ینالین وب ،بهره گیری از نیروی انمانی
ناکاریمد ،سرمایه گذاری کم در این زمینه همتند .از طرفی نیا نگاه به محتوای الکترونیکی ناشی از
بهره گیری از ابلین یندرسانهای و نه فقط متن کامل از طریب فایل هی.دی.اا .یا ای.هاب در
تولید و اشاعه محتوای الکترونیکی اسن .این موضوع نشان میدهد در تولید محتوای الکترونیکی
از ابلینهای یندرسانهای ،برخالا محدودین ارائه محتوا در یثار ناشران الکترونیکی ایران
استداده میشود.
 . 3-1-5-3ناشران الکترونیکی ایران در زمینه امانن محتوای الکترونیکی توسط کتاب انههای دیجیتالی یه دیدگاهی
دارند؟

یافته های ه وهش نشان داد که ناشران الکترونیکی تا کنون تعامل مناسبی برای ارائه محتواهای
الکترونیکی خود با کتاب انهها نداشتهاند .بر این اسا ،،در فرو

و عرضه محصوزت الکترونیکی

خود نقشی برای کتاب انهها و امانن ینها توسط کتاب انهها ائل نشدهاند .با این وجود ،دیدگاه
مثبتی حجدود  90دريد نمبن به ارائه محتواهای الکترونیکی توسط کتاب انهها دارند .این
موضوع در ه وهشهایی مانند زیکور ،رینی ،هورسل ،مادن ،و برنر نیا مورد توجه و تایید رار
گرفتهاند .ه وهش مذکور نشان داد کتاب انههای دیجیتالی در عريه تامین و ارائه خدمات با
استداده از محتواهای الکترونیکی فعازنه عمل کردهاند

(Zickuhr, Rainie, Purcell, Madden,

).and Brenner 2012

در این راستا ،ن متین ممالهای که مطرح میشود این اسن که در يورت تعامل با
کتاب انهها ،مد یمنگذاری و فرو

محتواهای الکترونیکی یگونه خواهد بود .یافتهها در این

زمینه نشان داد ناشران در مورد مد های فرو

بر اسا ،تقاضا ح 76دريد و فرو

استداده همزمان ح 57دريد بیشتر از سایر رو های فرو

با امکان

محتواهای الکترونیکی به کتاب انهها
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کشور با تنوعی از فناوری های مورد استداده مواجه همتیم .به عنوان مثا  ،برخی از ه وهشها به
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حجدود  86دريد دارند .این موضوع در ه وهش ژو و مورنو نیا مورد توجه رار گرفته اسن .زو
و شن اشاره داشتهاند امانن بینکتاب انهای کتابهای الکترونیکی هنوز به فعالیتی متداو در بین
کتاب انههای دانشگاهی امریکا تبدیل نشده اسن ) .(Xu and Moreno 2014این موضوع در
ه وهش زو و شن نیا مورد تایید

رار گرفته اسن ).(Zhu and Shen 2014

هم نین از منظر رو های دستر،هذیری محتواهای الکترونیکی نیا ناشران با ارائه فایل
الکترونیکی از طریب درگاه مناسد حبا جدود  81دريد موافب همتند .این موضوع در
ه وهش های اُهنهیم ،هاردی و رابرت و هاردی ،اُهنهِیم ،و رابرت نیا به عنوان مد او هیشنهادی
مطرح شده اسن

)(Hardy, Oppenheim, and (Oppenheim, Hardy, and Rubbert 2001

).Rubbert 2002

به طور کلی ،دیدگاه ناشران در جهن ارائه محتواهای الکترونیکی به شرط مراعات
وانین کیی راین موافب همتند .بنابراین در يورت ایجاد فضای مناسد هم از نظر فناوری ،هم از
نظر سازمانی و هم به لحاظ فرهنگی امکان همکاری مناسد با کتاب انههای دیجیتالی دارند.
بنابراین ،کتاب انههای دیجیتالی میتوانند فعالینهای مناسبی در این زمینه تدارک بینند تا بتوانند
محتواهای الکترونیکی منتشرشده توسط ناشران الکترونیکی را از طریب سرویس امانن الکترونیکی
و هم نین امانن بینکتاب انهای در اختیار کاربران رار دهند .دیدگاه مثبن مذکور باعث ارتقای
کیدین یثار ارائه شده توسط کتاب انهها به زبان فارسی و نیا باعث رونب کمد و کار ناشران
الکترونیکی خواهد شد .بنابراین ،ناشران الکترونیکی شاهد بازار عرضه جدیدی برای محصوزت
الکترونیکی خود خواهند بود ک ه منافع مادی بازیی را برای ینها به ارمغان خواهد یورد .به وی ه
این که مد عرضه بر اسا ،میاان تقاضا و استداده باعث تداوم سودیوری ناشران خواهد شد و
کتاب انه ها نیا مجبور به هرداخن هاینه بازی اولیه برای تامین منابع الکترونیکی ن واهند بود .از
طرفی دیگر هم جضور واسطهایی مانند ه وهشگاه علوم و فناوری اطالعات و یا نهادهای مشابه
دیگر برای عرضه محصوزت الکترونیکی به کتاب انهها و مدیرین این جوزه بمیار کاریمد خواهد
بود .این موضوع خواهد توانمن از هاینه اولیه زیاد توسط ناشران برای فراهم ساختن
زیرساخنهای فناورانه بکاه د .همین امر موجد خواهد شد ناشران بیشتری با توجه به ایجاد
زیرساخن مناسد و هایا به جوزه نشر الکترونیک ترغید شوند؛ یرا که هاینه تامین زیرساخنها
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ایجاد زیرساخن مناسد امکان دریمدزایی را نیا فراهم کنند .در تأمین ینین سرویمی واسطهها
باید تضمینکننده استداده منصدانه توسط کتاب انهها و دریمدهای ناشی از ارائه یثار توسط
کتاب انهها برای ناشران باشند؛ لذا تامین زیرساخنهای مناسد برای ارائه یثار ،زیرساخن
هرداخن الکترونیکی و محاسبه ین و ایجاد بمتر امن مناسد برای انتقا دادهها بر عهده واسطهها
خواهد بود .از طرفی هم واسطهها خواهند توانمن با افاودن سرویسهای ارز افاوده برای
تحلیل اطالعات و خدمات سطح باز منابع دریمدی جدیدی جايل نمایند.
 .2-5برای رفع ممائل امانن الکترونیکی در کتاب انههای دیجیتالی ایران برمبنای ممائل طرح شده از طرا ناشران
الکترونیکی یه راهکارهایی وجود دارند؟

بر اسا ،یافتههای ه وهش جاضر ،ناشران الکترونیک کشور حبا جدود  90دريد موافب ارائه یثار
خود در کتاب انههای دیجیتالی به شرط مراعات کییراین همتند .هم نین ینها حبا جدود 86
دريد موافب ارائه محتواهای الکترونیکی از طریب سرویس امانن بینکتاب انهای همتند .با وجود
این ،امروزه شاهد کمبود زیاد جضور محتواهای الکترونیکی منتشرشده توسط ناشران الکترونیک
کشور در کتاب انههای دیجیتالی همتیم .همین موضوع نشان میدهد نقص بارگی در این میان
وجود دارد که مانع از تحقب این وا عین شده اسن .بنابراین ،برای هاسخ به این هرسش نیازمند
شناسایی ممائل موجود ناشران در امانن الکترونیکی توسط کتاب انههای دیجیتالی بودیم .یافتههای
ه وهش در این زمینه ممائل زیر را در جوزه مذکور مینمایاند:
.1

مماله ايلی ناشران در این زمینه مراعات کییراین توسط کتاب انهها و کاربران
کتاب انهها اسن .مراعات نکردن کییراین باعث شده اسن دریمد و سودیوری نشر
الکترونیک به م اطره بیافتد و اکثر ناشران ،علیرغم درک ماایای نشر الکترونیک،
رغبتی به نشر الکترونیک یثار خود نکنند.

 . 2مماله دیگر موجود در این زمینه ناکاریمدی سازوکارهای مورد استداده برای هیشگیری
از ت لدات کییراین اسن .تعداد کثیری از ناشران ح 43دريد به همین دلیل ا دامی
برای استداده از سازوکارهای موجود برای این منظور نمیکنند .ینها اعتقاد دارند
سازوکارهای مورد استداده و موجود عالوه بر این که هاینه تولید محتوای الکترونیکی
را بمیار افاایش میدهند ،باعث ایجاد مانع در مقابل استداده غیرمنصدانه نیمتند و به
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از سمن ناشر به سمن واسطهها منتقل خواهد شد .از طرفی دیگر ،واسطهها خواهند توانمن با
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يورت عمومی نیا منتشر میشود و هیچ مرجع انونی نیا هیگیر این موضوع نیمن.
عالوه بر این ،هیگیری این موضوع توسط ناشر باعث ایجاد هاینههای دیگری میشود و
جرایم در نظر گرفته برای این منظور به هیچ وجه بازدارنده نیمتند.
 . 3یگاهی و دانش کم ناشران در مورد جضور در نشر الکترونیک نیا یکی دیگر از ممائل
موجود ناشران در محیط الکترونیک اسن .بمیاری از ناشران ما با ابلینهای نشر
الکترونیک یشنا نیمتند .جتی نشر الکترونیک را تولید محتوا در فایل هی.دی.اا.
میدانند .از طرفی دیگر نیا تولید محتوای الکترونیکی به يورت یندرسانهای بمیار کم
مورد توجه اسن .تولیدکنندگان محتوا هم نان عال همند به تولید محتوای خود به
يورت متنی همتند .ناشران نیا به علن یگاهی کم در این زمینه هیگیر بهره گیری از نشر
الکترونیک با استداده از ابلینهای یندرسانهای ین نیمتند.
.4

مماله دیگر موجود در این زمینه ،سرمایهگذاری کم ناشران در توزیع محتوای
الکترونیکی اسن .ناشران الکترونیک ا دامی جهن توزیع مناسد محتواهای
الکترونیکی ،به وی ه برای کتاب انهها نمیکنند .از طرفی نیا کانا های مناسبی برای
توزیع محتواهای الکترونیکی وجود ندارد .کتابدروشان یا واسطههای محدودی در این
زمینه فعالین میکنند و در اکثر موارد مد های کمد و کار مناسبی مورد استداده رار
نمیگیرد.

 . 5مماله دیگر نایگاهی کتابداران در زمینه امانن محتوای الکترونیکی و جدظ جقوق
مرتبط با کییراین اسن .ناشران در این زمینه اذعان داشتند کتاب انهها به علن ارائه فایل
یا دسترسی یزاد به ین برای کاربران و سایر افراد ،زمینه را برای سوء استداده افراد خاطی
فراهم میکنند و همین امر باعث ایجاد ضررهای مادی برای ناشران میشود.
 . 6یکی دیگر از ممائل موجود در این زمینه بهرهگیری ناشران از نرمافاارهای م تلف برای
تولید محتواهای الکترونیکی اسن .در بمیاری از موارد ،محتواهای منتشرشده توسط این
نرمافاارها از استانداردهای مناسد در این زمینه تبعین نمیکنند .همین امر باعث میشود
کتاب انه ها در ارائه محتواهای الکترونیکی به کاربران با تنوع شدید محصوزت غیر
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سادگی ابل رماگشایی همتند .در این يورت ،فایل الکترونیکی هس از رماگشایی به
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سرمنشا ممائل دیگر ذکر شده در همین ب ش باشد.
جا با توجه به شناسایی ممائل موجود میتوان به هیشنهاد راهکارهایی از جمله موارد زیر
هرداخن:
-

کییراین .با توجه به اهمین مماله کییراین در جدظ جقوق مادی ناشران،کتاب انههای
دیجیتالی باید به این موضوع اهمین وی های ائل شوند .برای این منظور هیشنهادهای زیر
میتوانند مطرح شوند:
 oکتاب انه های دیجیتالی باید در ارائه محتواهای الکترونیکی از طریب سرویس
امانن به کاربران توجه داشته باشند که فایل الکترونیکی بدون هیچ گونه
محدودیتی در اختیار ینها رار نگیرد .در این راستا ،کتاب انه میتواند امکان
مطالعه ینالین را در اختیار کاربران رار دهد ،یا این که از ابلینهایی مانند
جذا دسترسی به فایل هس از مدت زمان محدود ،یا محدودسازی
ابلینهایی که امکان استداده غیرمجاز را فراهم میکنند ،یا موارد دیگر که
بیشتر جنبه فنی دارند استداده کنند تا مانع از سوء استداده از یثار شوند.
 oکتاب انهها باید زمینه فرهنگی و دیدگاهی استداده يحیح از یثار الکترونیکی
را برای کاربران فراهم نمایند .این راهکار میتواند با یموز

ايو و وانین

مربوطه اجرا شود تا کاربران را از م اطراتی که ممکن اسن ایجاد شود ،یگاه
سازد.
 oنرمافاارهای کتاب انه دیجیتالی باید ابلین جداظن از کییراین را داشته
باشند .این نرمافاارها باید در این زمینه شاهد تحوزت اساسی باشند تا مانع از
سوء استداده از یثار الکترونیکی شوند که از طریب این نرمافاارها ارائه
میشوند .هم نین این نرمافاارها باید دارای ابلین هرداخن الکترونیکی
باشند .یکی از مد های کمد و کار هیشنهادی در این زمینه از منظر ناشران
بهره گیری از مد «فرو

بر اسا ،تقاضا» بود .برای هیادهسازی این مد ،

نرمافاارهای کتاب انه دیجیتالی باید توانایی هرداخن الکترونیکی و محاسبه
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یثار را داشته باشند.
 oبه نظر میرسد وانین کییراین در جوزه محیط دیجیتا نیاز به تجدید نظر
دارند .وانین مذکور باید با دید بهره گیری از منابع برای امانن و امانن بین
کتاب انهای مورد تجدید نظر رار گیرند .عالوه بر این باید مرجع رسیدگی به
این امور نیا با توجه به تعداد هروندهها در این زمینه به يورت ممتقل ایجاد
شود تا هاینه بهرهوری ناشران در هیگیری ممائل کییراین به يرفه باشد.
عالوه بر این ،جرایم مورد نظر برای مت لدان باید طوری در نظر گرفته شوند
که بازدارنده باشد.
-

ناکاریمدی سازوکارهای هیشگیری از ت لدات کییراین .در این زمینه رو های
متعددی توسط سیمتمهای اطالعاتی مورد استداده رار میگیرند .متاسدانه ،اکثر
رو های مورد نیاز برای این منظور توسط ناشران در تولید یثار مورد استداده رار
نمیگیرد .از طرفی نیا راهکارهای مورد استداده -بهوی ه رو

استداده از نرمافاار و دل

نرمافااری -نتوانمته اسن مانع از سوء استداده شود .بنابراین ،در این زمینه هیشنهادهای
زیر ابل ارائه همتند:
 oبا توجه به تنوع اباارهای موجود هیشنهاد میشود از راهکارهای متنوع استداده
شود .به وی ه هیشنهاد میشود از سازوکار کلید عمومی و کلید خصويی
استداده شود.
 oبا توجه به تمایل ناشران به ارائه یثار خود به کتاب انهها از طریب واسطهای
مطمئن هیشنهاد میشود اباارهای وی توسط این واسطها تهیه شوند و مورد
استداده را رگیرند تا مانع از سوء استداده شوند و هاینه برای این منظور توسط
یک یا یند واسط انجام میگیرد و ناشران مجبور به هرداخن هاینه بازی این
موارد ن واهند بود.
 oیموز

کاربران و فرهنگسازی در هیشگیری از سوء استداده میتواند بمیار

راهگشا باشد .کتاب انه های دیجیتالی نیا همان گونه که در بند باز نیا اشاره
شد میتوانند نقش مهمی در این زمینه ایدا نمایند.
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در زمینه نشر الکترونیک برخوردار همتند .این موضوع به وضوح از تعداد ناشران
الکترونیک کشور ابل اجصا اسن .جتی ناشران الکترونیک کشور نیا در اکثر موارد از
دانش کافی برخوردار نیمتند .بنابراین ،هیشنهادهای زیر در این زمینه ارائه میشوند:
 oناشران باید در زمینه نشر الکترونیک ،فرییندهای نشر الکترونیک ،مد های
کمد و کار نشر الکترونیک ،تعامل با کتاب انهها به عنوان یکی از مشتریان
عمده و موارد مشابه دیگر مورد یموز

رار گیرند.

 oباید نمونههای موفب ناشران الکترونیک و مد های کمد و کار موفب در این
زمینه معرفی شوند.
 oماایای جضور در نشر الکترونیک و ضرورت هرداختن به ین باید مورد توجه
ناشران رار گیرد.
 oممائل و محدودینها و مشکالت ناشران در کمد مجوزها برای نشر
الکترونیک باید تا جد امکان تمهیل شوند تا ناشران با هاینه زمانی و مالی
کمتر و دغدغههای فکری کمتری بتوانند در جوزه نشر الکترونیک به ایدای
نقش خود بیردازند.
-

سرمایه گذاری اندک در نشر الکترونیک .متاسدانه ناشران به دلیل بنیه مالی که دارند
نمیتوانند سرمایهگذاری کالنی در نشر الکترونیک داشته باشند .بنابراین ،در این زمینه
راهکارهای زیر هیشنهاد میشوند:
 oبا توجه به ضرورت وجود واسطهها در جوزه توزیع یثار الکترونیک هیشنهاد
میشود تا واسطههای عمده مانند ه وهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران،
سازمان اسناد و کتاب انه ملی،موسمه خانه کتاب و نظایر اینها وارد این جوزه
شوند و سرمایه گذاری مناسبی را در این زمینه انجام دهند تا بتوانند کمکی
به عريه توزیع یثار الکترونیکی نمایند.
 oوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میتواند در این زمینه با تاریب بودجههای
مناسبی به شیوههای م تلف در جوزه نشر الکترونیک کشور محرک ايلی
باشد.
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عمل درت مالی و اجرایی خود را افاون کرده و کارهای مهم و تاثیرگذاری
در جوزه نشر الکترونیک و توسعه ین به انجام رسانند.
-

دانش کم کتابداران در زمینه امانن الکترونیکی .متاسدانه کتابداران دیجیتالی هنوز با
امکانات و ابلین های امانن الکترونیکی یشنا نیمتند .ینها هم نان ا دام به ارائه فایل
الکترونیکی و یا دسترسی به ین برای کاربران مینمایند .بنابراین در راستای رفع این
مماله هیشنهادهای زیر را میتوان ارائه داد:
 oیموز

و بازیموزی کتابداران در زمینه امانن الکترونیکی و بهره گیری از

محصوزت ،سازوکارها و مد های کمد و کار جوزه امانن الکترونیک؛
 oشناسایی و انتقا سازوکارهای مناسد برای کمد و کار امانن الکترونیکی
به شرکنهای تولیدکننده نرمافاار کتاب انه دیجیتالی و تاکید بر هیادهسازی
درسن و بهینه ابلینهای مورد نیاز؛
 oیگاهسازی کتابداران با وانین جب مولف و بهوی ه وانین کییراین در محیط
دیجیتالی و تال

در جهن توجیه ینها در زمینه م اطراتی که بیتوجهی به

وانین مذکور می تواند برای یرخه نشر الکترونیک و بهره گیری از یثار
دیجیتا در کشور ایجاد نماید.
-

بهرهگیری از نرمافاارهای م تلف و عدم توجه به استانداردها .متاسدانه تعداد محدود
ناشران الکترونیک کشور از نرمافاارهایی برای تولید محتوای الکترونیکی خود استداده
میکنند که در اکثر موارد استانداردهای ززم را نیا ندارند .این موضوع میتواند
کتاب انههای دیجیتالی را با م اطرات عدیدهای مواجه نماید .از طرا دیگر ،کاربران
به هیچ وجه تمایلی به دریافن فایلهای دیجیتالی با فرمنها ،ابلینها و استانداردهای
م تلف ندارند .برای هیشگیری از ینین مشکالتی راهکارهای زیر هیشنهاد میشوند:
 oناشران الکترونیک بر استاندارد بودن نرمافاارهای تولیدی باید توجه وی های
داشته باشند .برای مثا  ،از فراداده استانداردی استداده شود ،ابلینهای امانن
محتوا به درستی هیاده سازی شوند.
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رار گیرد و کنتر بر دسترسی و استداده از یثار و هیشگیری از سوء استداده بر
عهده کتاب انهها رار گیرد .در این يورت ،محتواها به يورت یکدسن در
اختیار کاربران رار خواهد گرفن.
o

ابلینهای مورد نیاز برای اشاعه ،امانن و بهره گیری از محتواهای
الکترونیکی توسط کتاب انهها در اختیار ناشران رار گیرند تا این ترجیحات
در نرمافاارهای مورد استداده توسط ناشران مورد توجه رار گیرند.
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Abstract
Now Persian digital resources allocate very little volume in digital
libraries. This shows some problems. Therefore the main objective of
this study is to identify e-lending issues in digital libraries from the
viewpoints of Iranian electronic publishers. Quantitative approach
with Analytical survey method was used in this study. 21 electronic
publishers were studied by researcher-made questionnaire. In order to
analyze data needed formulas were used for account percentage,
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median and so on. Microsoft excel spreadsheet application was used
to analyze data. Findings showed that e-lending needs different tools,
methods and business models. Electronic publishers are young in
producing electronic content. Moreover publishers publish most of
their resources on the CDs and PDF format. But they agree (with
about 90 percent) with e-lending by digital libraries whether they care
copyright. In this way, they need dealers to manage e-lending process
and warranty their benefits because of their financial limitations and
weakness in applying ICT.
Keywords: Digital libraries, E-lending, Electronic interlibrary loan,
electronic content, Electronic publishers, Electronic publishing

