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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, 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 CDs and PDF format. But they agree
(with about 90 percent) with e-lending by digital libraries if 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

xxii

امانت الکترونیکی در کتابخانههای
دیجیتالی از دیدگاه ناشران الکترونیکی
ایران :چالشها و راهکارها
مهدی علیپور حافظی

دريافت1394/12/25 :

دکتری علم اطالعات و دانششناسی؛ استادیار؛
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی؛
دانشگاه عالمه طباطبائی meh.hafezi@gmail.com

پذیرش1396/01/25 :

مقاله برای اصالح به مدت  7روز نزد پدیدآوران بوده است.
فصلنامه | علمی پژوهشی

چكيــده :امــروزه منابــع دیجیتالــی فارســی حجــم ناچیــزی از منابــع را در
کتابخانههــای دیجیتالــی تشــکیل میدهنــد .ایــن موضــوع نشــان از وجــود
مشــکالتی در ایــن زمینــه دارد .بــر ایــن اســاس ،هــدف اصلــي پژوهــش حاضــر
شناســايي مســائل امانــت الکترونیکــی در کتابخانههــای دیجیتالــی از ديــدگاه
ناشــران الکترونیکــی ایــران تعییــن شــد .در ایــن راســتا ،در پژوهــش حاضــر از
رویکــرد ک ّمــی بــا روش پیمایشــی-تحلیلی اســتفاده شــده اســت .جامعــة پژوهــش
را  21ناشــر الکترونیکــی تشــکیل میدهنــد .بــرای گــردآوری اطالعــات از
پرسشــنامة پژوهشگرســاختهای اســتفاده شــد کــه مبتنــی بــر یافتههــای پژوهــش در
پیشــینة پژوهــش اســت .جهــت تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از فرمولهــای الزم
بــرای کســب درصــد  ،میانگیــن و ســایر مــوارد بــا اســتفاده از قابلیتهــای نرمافــزار
«اک ِســل ماکروســافت» اســتفاده شــد .یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه امانــت
الکترونیکــی نیازمنــد ابزارهــا ،روشهــا و مدلهــای کس ـبوکار متعــددی اســت.
ناشــران الکترونیکــی کشــور در زمینــة تولیــد محتــوای الکترونیکــی همچنــان
نوپــا هســتند و تولیــدات الکترونیکــی معــدودی دارنــد .همچنیــن ناشــران ،آثــار
الکترونیکــی خــود را در اکثــر مــوارد بــا اســتفاده از لــوح فشــرده و بــا فرمتهایــی
ماننــد پــیدیاف منتشــر میکننــد .بــا وجــود ایــن ،در صــورت آگاهســازی ،در
اکثــر مــوارد (حــدود  90درصــد) موافــق بهرهگیــری از آثــار الکترونیکــی در
ســرویس امانــت الکترونیکــی ،بــ ه شــرط مراعــات کپیرایــت هســتند .در ایــن
راســتا ناشــران بــه جهــت ضعــف در ســرمایهگذاری و توانایــی محــدود در
بهرهگیــری از فناوریهــای اطالعاتــی نیازمنــد واســطههایی هســتند کــه ســود
آنهــا را تضمیــن و فراینــد امانــت الکترونیکــی را مدیریــت نماینــد
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كليدواژههـا :کتابخانههـای دیجیتالـی ،امانـت الکترونیکـی ،امانت بیـن کتابخانهای
الکترونیکـی ،محتـوای الکترونیکی ،ناشـران الکترونیک ،نشـر الکترونیکی
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 .1مقدمه

کتابخانههــای دیجیتالــی دارای منابــع دیجیتالــی هســتند کــه یــا بهصــورت دیجیتالــی زاده

شــدهاند یــا از قالــب آنالــوگ بــه قالــب دیجیتالــی تبدیــل شــدهاند .مطالعــة اولیــه در زمینــة حجــم

منابــع اطالعاتــی فارســی در کتابخانههــای دیجیتالــی نشــان از وجــود تعــداد ناچیــزی از آثــار

منتشرشــده بــهزبــان فارســی در قالــب دیجیتــال اســت و بیشــتر منابــع اطالعاتــی موجــود بــه زبــان
انگلیســی هســتند کــه در بیشــتر مــوارد فاقــد مجوزهای حقوقــی الزم هســتند (علیپور حافظــی .)1390

از طرفــی ،یکــی از ویژگیهــای خــاص کتابخانههــا ارائــة خدمــات امانــت منابــع اطالعاتــی بــه
کاربــران اســت .ایــن خدمــت را امــروزه کتابخانههــای دیجیتالــی نیــز ارائــه میدهن ـد (Armstrong,

 .)Edwards, and Lonsdale 2002بــا توجــه بــه تنــوع در منابــع دیجیتالــی در کتابخانههــا ،یکــی از

منابعــی کــه امــکان امانــت بــرای آنهــا وجــود دارد ،کتابهــای الکترونیکــی هســتند .از طرفــی،

کتابهــای الکترونیکــی دارای تنــوع زیــادی در محتــوای خــود هســتند کــه شــامل متــن ،عکــس،
صــوت  ،فیلــم و بهطــور کلــی ،چندرســانهایها هســتند .بــا توجــه بــه انتشــار ایــن آثــار توســط

ناشــران الکترونیکــی ،نیــاز بــه درک تفکــر و دیــدگاه آنهــا در زمینــة امانــت الکترونیکــی منابــع
منتشرشــده ضــرورت دارد.

امانــت الکترونیکــی بــه تمــام فعالیتهایــی گفتــه میشــود کــه امــکان دسترســی بــه منابــع

دیجیتالــی را در محیــط شــبکة وب بهصــورت پیوســته و ناپیوســته 1بــرای کاربــران فراهــم میکنــد
( .)Zhu and Shen 2013بنابرایــن ،چهــار عنصــر اصلــی ،شــامل تولیدکننــدة منبــع اطالعاتــی ،ناشــر،

کتابخانــه و کاربــر نهایــی در ایــن موضــوع نقــش دارنــد .بــر ایــن اســاس ،در امانــت الکترونیکــی

بایــد توجــه جــدی بــه خواســتهها و توقعــات هــر چهــار عنصــر مذکــور داشــت .مطالعــة منابــع
پژوهشــی نشــان داد کــه اکثــر پژوهشهــا در ایــن زمینــه از منظــر کتابــداران و کاربــران انجــام
گرفتهانــد و بــه دیــدگاه ناشــران در ایــن زمینــه نگاهــی نشــده اســت کــه منتشــرکنندگان منابــع و

نیــز در اکثــر مــوارد ،توزیعکننــدگان الکترونیکــی آثــار منتشرشــده هســتند ( .)Hockey 2012مســئلة
اساســی در ایــن میــان تالقــی و تضــاد منافــع و خواســتههای ایــن چهــار عنصــر اســت کــه مســائل

عدیــدهای را بهوجــود مــیآورد .ویژگیهــای خــاص منابــع دیجیتالــی (از جملــه تکثیــر آســان

و ارزان) و دســترسپذیری آنهــا از طریــق کتابخانههــای دیجیتالــی مســائلی را بهوجــود آورده

اســت کــه توجــه نکــردن بــه آنهــا باعــث ایجــاد مشــکالتی در منافــع هــر یــک از طرفیــن درگیــر در

1. online and offline
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ایــن مســئلة میشــود .از طرفــي ،كتابخانههــا در آغــاز حركــت بــه ســمت ديجيتاليشــدن مرتكــب

اعمالــي شــدند كــه باعــث ضــرر مالــي بــه ناشــران شــد .بهعنــوان نمونــه ،ميتــوان بــه اقدامــات

برخــي از كتابخانههــا در ديجيتاليكــردن منابــع آنالــوگ خــود و ارائــة دسترســی بــه فایــل آنهــا

در قالــب فايلهــاي ديجيتالــي بــه كاربــران اشــاره کــرد .ايــن در حالــي بــود كــه هميــن امــر باعــث

شــد فــروش ناشــران از منابــع منتشرشــده خــود بــا ضــرر همــراه باشــد .بــاز هميــن امــر باعــث شــد تــا
ناشــران در مقابــل كتابخانههــا جبهــه گرفتــه و همــواره بهعنــوان تهديــد بــه آنهــا نــگاه کننــد .1بــا

توجــه بــه ايــن پيشــينة فكــري ،ناشــران رويكردهــاي متفــاوت و متعــددي در قبــال موضــوع انتقــال
منابــع بــه كتابخانههــا و امانــت آنهــا بــه کاربــران دارنــد .از ایــن رو ،پژوهشــی الزم اســت تــا

دیــدگاه ناشــران الکترونیکــی در زمینــة امانــت الکترونیکــی در کتابخانههــای دیجیتالــی شناســایی
شــود تــا بــر اســاس آن راهکارهــای الزم بــه اجــرا درآینــد تــا مســائل موجــود در ایــن زمینــه مرتفــع
گردنــد .از ایــن رو ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســايي مســائل امانــت کتــاب الکترونیکــی در

کتابخانههــای دیجیتــال از ديــدگاه ناشــران الکترونیکــی ایــران طراحــی شــد .در ایــن راســتا و بــا
توجــه بــه مطالعــات صورتگرفتــه در ایــن زمینــه ،پرســشهای اساســی زیــر جهــت وصــول بــه

هــدف اصلــی مذکــور ترســیم شــدند:

1 .1از نظــر ناشــران الکترونیکــی ایــران چــه مســائلی در امانــت الکترونیکــی در کتابخانههــای
دیجیتالــی وجــود دارنــد؟

ناشــران الکترونیکــی ایــران تــا چــه حــد بــه ســمت انتشــار محتــوای الکترونیکــی حرکــت
کردهانــد؟

ناشــران الکترونیکــی ایــران از چــه فناوریهایــی بــرای تولیــد محتواهــای الکترونیکــی
اســتفاده میکننــد؟

ناشــران الکترونیکــی ایــران در زمینــة امانــت الکترونیکــی در کتابخانههــای دیجیتالــی چــه
ديدگاهــي دارنــد؟

2 .2بــرای رفــع مســائل امانــت الکترونیکــی در کتابخانههــای دیجیتالــی ايــران بــر مبنــاي مســائل
طرحشــده از طــرف ناشــران الکترونیکــی چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟

 .1تجربــة پژوهشــگر در فعالیــت در کتابخانــه دیجیتالــی پژوهشــگاه فضــای مجــازی و مدیریــت پــروژه کتابخانــة
دیجیتالــی ســازمان انــرژی اتمــی نشــانگر ایــن موضــوع اســت.
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 .2پیشینة پژوهش

مطالعــة پژوهشهــا در زمینــة امانــت الکترونیکــی در ایــن پژوهــش 1نشــان داد کــه در مجمــوع

 31عنــوان پژوهــش (در داخــل  10و در خــارج از کشــور  )21انجــام گرفتــه اســت .از مجمــوع
پژوهشهــای داخلــی تنهــا  1عنــوان پژوهــش نســبتاً مرتبــط (عاليپــور  )1393شناســایی شــد کــه

بــه مطالعــة قابلیتهــای سیســتمهای امانــت الکترونیکــی در کتابخانههــا و پیشــنهاد قابلیتهــای

مهــم ایــن سیســتمها پرداختــه اســت .ایــن موضــوع نشــانگر آن اســت کــه هنــوز امانــت الکترونیکــی

در داخــل کشــور در قالــب پژوهــش مطــرح نشــده و بهطــور جــدی بــه آن پرداختــه نشــده اســت.
در مقابــل ،موضــوع امانــت الکترونیکــی در خــارج از کشــور بهویــژه در کشــورهایی ماننــد آمریــکا

و انگلســتان بیشــتر در قالــب پژوهــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .از بیــن پژوهشهــای
بررسیشــده ،معــدود پژوهشهایــی هســتند کــه دقیقــاً بــه موضــوع امانــت الکترونیکــی در
کتابخانههــای دیجیتالــی پرداختــه باشــند .بهطــور کلــی ،میتــوان پژوهشهــا در زمینــة امانــت

الکترونیکــی را در چهــار محــور اصلــی زیــر و بــه تعــداد مشخصشــده در مقابــل آنهــا دســتهبندی

کــرد (جــدول :)1

2

ديدگاههــاي ســه گــروه مرتبــط بــا كتــاب الكترونيكــي (ناشــر ،اســتفادهكننده ،كتابــدار) (15
عنــوان کــه  7مــورد در داخــل کشــور انجــام گرفتــه اســت)؛

مدلهاي كسبوكار ( 6عنوان که  1مورد در داخل کشور انجام گرفته است)؛

وضعيــت كتــاب الكترونيكــي در كتابخانههــا و مســائل حقوقــي مترتــب بــر آن ( 7عنــوان کــه
 1مــورد در داخــل کشــور انجــام گرفتــه اســت)؛

امانــت الكترونيكــي و امانــت بيــن كتابخانـهاي ( 6عنــوان کــه  1مــورد در داخــل کشــور انجــام
گرفتــه اســت).

 .1مطالعه در این زمینه در بهار  1394انجام گرفته است.
 .2مجمــوع پژوهشهــای ذکرشــده در ایــن  4دســته تعــداد  34پژوهــش اســت .ایــن تعــداد بهعلــت پوشــش
چندحــوزهای برخــی از پژوهشهــا بیــش از مجمــوع پژوهشهــای مطالعهشــده در ایــن پژوهــش ( 31عنــوان)
اســت .ایــن موضــوع بهوضــوح در جــدول  ،1نشــان داده شــده اســت.
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جدول  .1وضعیت پژوهشها در زمینة امانت الکترونیکی
محور اصلي

مسئلة مورد
مطالعه

ديدگاههاي ديدگاه
متخصصان علم
سه گروه
مرتبط با كتاب اطالعات
الكترونيكي
(ناشر،
استفادهكننده،
كتابدار)

بافت

يافتهها

پژوهشگران

كتابخانههاي
مركزي
دانشگاههاي
شهر تهران

ويژگيها :قابلیتهای چندرسانهای ،اشغال
فضای کم ،آسانی انتخاب ،امانت کتاب
بهصورت همزمان؛ محدوديتها :مشکالت
سختافزاری و نرمافزاری ،نبود فهرست
همگانی ،پایینبودن سطح آشنایی کاربران،
نفوذگرهای موجود و عواملی نظیر خستگی
چشم هنگام مطالعه

فهیمیفر و
غائبي ()1387

كتابخانهها از ابزارهاي متعدد پيشرفتهاي
استفاده ميكنند ،اما اين ابزارها هنوز آنها را
به هدف خود نرساندهاند .همچنين ،كتابخانهها
هنوز راهبردي رسمي براي منابع الكترونيكي
خود ندارند.

Lonsdale, and

ارتقای كتابهاي انگلستان
الكترونيكي

آيندة كتاب
الكترونيكي در
كتابخانههاي
دانشگاهي

انگلستان

ديدگاه كتابداران کتابخانههای
عمومی استان
در کاربرد
فارس
کتابهای
الکترونیکی ویژة
کودکان
کتابهای
الکترونیکی

)(2010

ذينفعان كليدي حوزة كتاب الكترونيك شامل
فروشندگان كتاب الكترونيكي ،كتابخانههاي
دانشگاهي ،و كاربران نقشي محوري در آيندة )Hartley (2012
استفاده از كتاب الكترونيكي در كتابخانههاي
دانشگاهي خواهند داشت.
Vasileiou,

Rowley and

داشتن محتواي مناسب بيشترين امتياز را در
انتخاب كتاب دارد.

بیرانوند ()1391

سفارش کتاب الکترونیکی مفید است و
کتابخانههای
عمومی نیوزيلند کتابداران فکر میکنند افزایش کتابهای
الکترونیکی برای کتابخانه خوب است

)2013( Percy

سنجش معيارهاي دانشگاه الزهرا
ارزيابي

ارزيابي كتاب
الكترونيكي

Armstrong.

مالکهای توزیع ،دارا بودن صفحات محتوای غائبی ،تاجداران
مشابه ،برقراری پیوند ،هزینه ،قابلیت خوانایی و فهیمیفر
متن ،دسترسپذیری ،و آسانی مرور و پویش ()1390
از جمله مهمترین مالکها در میان  15مالک
مورد بررسی

عبدالهي
دانشگاه آزاد از نقاط ضعف كتابهاي الكترونيكي
اسالمي ،علوم و حاصلشده در اين پژوهش ميتوان به خستگي ()1390
تحقيقات تهران چشم هنگام استفاده از كتابهاي الكترونيكي،
نياز به تجهيزات مناسب براي استفاده از
اينگونه كتابها ،تمركز نداشتن در هنگام
مطالعه اشاره کرد.
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محور اصلي

مسئلة مورد
مطالعه

تأثیر طراحی
و تولید
کتاب درسی
الکترونیکی
بر یادگیری
و نگرش
دانشجویان به
مطالعه

بافت

يافتهها

پژوهشگران

دانشگاه عالمه
طباطبائی

دانشجویان معتقدند میزان یادگیری و نگرش
آنها از طریق کتاب الکترونیکی افزایش
مییابد.

نثري و همکاران
()1392

نقش و جایگاه نظام آموزشي
کتابهای درسی ايران
الکترونیکی در
نظام آموزشی
ایران
پذیرش
کتابخوانهای
الکترونیکی

دانشجويان

استفاده از كتاب الكترونيكي بهعنوان
سرگرمي ،باالبودن قيمت كتابخوانها

كتابهاي
الكترونيكي
علمي

دانشجويان و
اعضاي هيئت
علمي انگلستان

همراهي دسترسي پيوسته با جستوجوپذيري
از جمله نقاط مثبت كتاب الكترونيكي است

كتابهاي
الكترونيكي
درسي

آمريكا

ارتباط مشخصي بين تعداد كتابهاي
الكترونيكي مطالعهشده و تمايل به استفاده
از آنها وجود ندارد؛ علیرغم توانايي در
دسترسي آسان به محتوا از طريق كتاب
الكترونيكي با استفاده از پيوندهاي فرامتني و
ساير قابليتها ،دانشجويان همچنان عالقهمند به
استفاده از كتابهاي چاپي هستند

Foasberg
)(2011

Jamali,
Nicholas, and
Rowlands
)(2009

كتابخوانهاي تايوان
الكترونيكي

سازگاري ،سادگي استفاده ،و غناي رسانه در
پذيرش كتابخوانها مؤثرند

تایوان

دانشجویان ترجیح میدهند کتابخانههای
دانشگاهی ویرایشهای چاپی و الکترونیکی
را تهیه کنند و دانشجویان هر رشته رفتارهای
متفاوتی در استفاده از کتابهای الکترونیکی
نشان ميدهند.

کتابهای
الکترونیکی

380

برتری میزان یادگیری و نگرش دانشجویان از نثری و رضائي
()1392
طریق کتاب الکترونیکی

Woody, Daniel,
and Baker
)(2010

Lai, and Chang
)(2011
Wu and Chen
)(2011
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محور اصلي

مدلهاي
كسبوكار

مسئلة مورد
مطالعه

پژوهشگران

بافت

يافتهها

پذيرش
كتابهاي
الكترونيكي

دانشجويان
پرديس
كشاورزي و
منابع طبيعي
دانشگاه تهران

محمدي،
مؤثرترين عوامل در تصميم به استفاده از
كتابهاي الكترونيكي :رضايت فردي ،نگرش منوريفرد،
نسبت به نوآوري و درك از مفيدبودن فناوري صالحي ()1390

قيمتگذاري
كتاب
الكترونيكي

انگلستان

عوامل اقتصادي ،فناورانه ،مجوزها و مديريت
از جمله عوامل تأثیرگذار بر مدلهاي
قيمتگذاري هستند.

قيمتگذاري
كتاب
الكترونيكي

انگلستان

بهرهبرداري از مدل پيشنهادي «پروژة پليكان»

امانت بين
كتابخانهاي

بدون بافت

مدلهاي قيمتگذاري خريد كوتاهمدت،
خريد مبتني بر تقاضا ،چاپ مبتني بر تقاضا ،و
خريد كنسرسيومي پيشنهاد شده است.

)Wicht (2011

امانت كتاب
الكترونيكي

كشورهاي
پيشرفته

نمونههايي از طرحهاي اجراشده توسط ناشران
در هر كشور معرفي شدهاند

Thomson

امانت كتاب
الكترونيكي

«كتابخانة گلف» كتابهاي الكترونيكي از طريق
كتابخوانهاي متعددي ارائه ميشوند؛
كاربردپذيري يكي از مهمترين عوامل در
درك و رضايت كاربران از كتاب الكترونيكي
است.

مدل مفهومي
توليد كتاب
درسي
الكترونيكي

اجزای اصلی مدل پيشنهادي عبارتاند از:
موضوع مناسب ،انتخاب درس ،ذینفعان،
نیازسنجی شامل ویژگیهای مطلوب کتاب
درسی دانشگاهی چاپی و ویژگیهای مطلوب
کتاب درسی الکترونیکی  ،اشاعه و بازاریابی،
گروه تخصصی مشاور ،مجالت هسته و
نویسندگان هسته ،مسائل اقتصادی نشر از جمله
مسائل فروش و بهای تمامشده

Oppenheim,
Hardy, and
)Rubbert (2001
Hardy,
Oppenheim,
and Rubbert
))2002

بدون بافت

)(2014
Ebook
Strategy
Working Group
)(2014

فهيميفر
()1393
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محور اصلي

مسئلة مورد
مطالعه

بافت

يافتهها

دانشگاه علم و صنعت باالترین امتیاز را
كتابخانههاي
دانشگاهي شهر در زمینة فراهمآوری و باالترین امتیاز را
دانشگاه شهید بهشتی در زمینة تنوع کتابهای
تهران
الکترونیکی کسب کردند.

وضعيت كتاب وضعيت كتاب
الكترونيكي در الكترونيكي در
كتابخانهها و كتابخانهها
مسائل حقوقي
مترتب بر آن
جنبههای حقوقی نظامهای حقوق مطابقت كاملي بين امانت کتابهای
مؤلف آلمان ،الکترونیکی با قوانين کپیرایت وجود ندارد.
کتابهای
آمریکا ،وکانادا
الکترونیکی
و امانت بین
کتابخانهای

امانت
الكترونيكي
و امانت بين
كتابخانهاي

382

پژوهشگران

فهیمیفر
()1387

)Muller (2012

پذیرش
کتابخوانهای
الکترونیکی

دانشجويان

استفاده از كتاب الكترونيكي بهعنوان
سرگرمي ،باال بودن قيمت كتابخوانها.

كتابخانهها،
كاربران و
كتابهاي
الكترونيكي

كتابخانههاي
آمريكا

بخش اعظمي از آمريكائيان نميدانند كه چنين
سرويسي توسط كتابخانهها ارائه ميشود.

کتابهای
الکترونیکی

کتابخانة عمومی شناسایی چالشهای کتابخانهها مانند
فرمتبندی فایلها و برقراري ارتباط بين
ایرلند
وبسایتها ،نبود محتوای ایرلندی در پایگاه
فروشندگان کتاب الکترونیکی

کتابهای
الکترونیکی

مزایای اصلی کتاب الکترونیکی :قابليت حمل
کتابخانههای
عمومی همپشایر و ذخیرهسازی؛ معایب اصلی :هزینه و از
دست دادن قابلیت لمس؛ چالش اصلی نبود
انگلستان
محتواست.

)Hockey (2012

کتابهای
الکترونیکی

کتابخانههای دانشگاهی با چالشهای مهمی
کتابخانههای
مانند نبود يكدستي در مجوزها ،محدوديت
دانشگاهی
اياالت متحده و دستيابي ،و انتظارات كتابداران روبهرو هستند؛
بسیاری از کتابهای الکترونیکی دانشگاهی
انگلستان
سه تا هجده ماه پس از چاپ نسخههای چاپی
مربوط منتشر میشوند.

)Walters (2013

سامانههای
امانت کتابهای
الکترونیکی

بدون بافت

هنوز خاتمه نيافته است.

امانت کتاب
الکترونیکی

بدون بافت

كتابخانههاي مورد بررسي در جستوجوي
كتاب الكترونيكي در دسترس بودند.

Foasberg
)(2011

Zickuhr et al.
)(2012

O‟Malley
)(2011

عاليپور
()1393
Woods and
)Ireland (2008
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محور اصلي

مسئلة مورد
مطالعه

بافت

يافتهها

پژوهشگران

كتابخانهها،
كاربران و
كتابهاي
الكترونيكي

كتابخانههاي
آمريكا

بخش اعظمي از آمريكائيان نميدانند كه چنين
سرويسي توسط كتابخانهها ارائه ميشود.

Zickuhr et al.

امانت بین
کتابخانهای
کتابهای
الکترونیکی

کتابخانههای
دانشگاهی
آمریکا

امانت بین کتابخانهای کتابهای الکترونیکی،
بهویژه در مقایسه با امانت بین کتابخانهای
مجالت الکترونیکی هنوز به فعاليتي متداول
در بین کتابخانههای دانشگاهی آمريكا تبدیل
نشده است.

امانت كتاب
الكترونيكي

كتابخانة ملي
استراليا

هنوز امانت بين كتابخانهاي كتاب الكترونيكي ژو و مورنو
()2014
در كتابخانهها رايج نشده است.

امانت كتاب
الكترونيكي

كتابخانة گلف كتابهاي الكترونيكي از طريق
كتابخوانهاي متعددي ارائه ميشوند؛
كاربردپذيري يكي از مهمترين عوامل در
درك و رضايت كاربران از كتاب الكترونيكي
است.

)(2012

Zhu and Shen
)(2013

Ebook
Strategy
Working Group
)(2014

مطالعــة محتــوای پژوهشهــا نشــان داد کــه مرتبطتریــن حــوزه ،کــه بــهنوعــی هســتة اصلــی

موضــوع امانــت الکترونیکــی اســت ،پرداختــن بــه مســائل حقوقــی کتــاب الکترونیکــی و نیــز
وضعیــت بهرهگیــری از آن اســت کــه در مجمــوع تنهــا  33درصــد از منابــع مســتقیماً یــا تــا حــدودی

بــه ایــن دو موضــوع در کنــار موضوعهــای دیگــر پرداختهانــد .ایــن امــر نشــان میدهــد کــه

همچنــان موضــوع اصلــی پژوهشهــا دیدگاهســنجی در حــوزة کتــاب الکترونیکــی (بــا  15عنــوان
پژوهــش) اســت و کمتــر بــه امانــت الکترونیکــی پرداختــه شــده اســت .بنابرایــن ،پرداختــن بــه دو

موضــوع اخیــر و نیــز کس ـبوکار ناشــران در قبــال کتابخانههــا و ارائــة آثــار از جملــه محورهایــی
هســتند کــه احتمــاالً در آینــده بیشــتر مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار خواهنــد گرفــت و همچنــان

شــکاف پژوهشــی در ایــن محورهــا و زیرمجموعههــای آنهــا وجــود دارد .میــزان توجــه بــه ایــن
موضوعهــا در پژوهشهــای داخلــی (تنهــا یــک مــورد در هــر یــک از ســه محــور ذکرشــده)

نیــز نشــان میدهــد کــه موضــوع امانــت الکترونیکــی هنــوز تبدیــل بــه حــوزة پژوهشــی در داخــل
کشــور نشــده اســت .ایــن موضــوع میتوانــد نشــانگر ایــن باشــد کــه هنــوز کتابخانــة دیجیتالــی در

کشــور جــوان و در حــال رشــد اســت و هنــوز دغدغــة پرداختــن بــه امانــت الکترونیکــی تبدیــل بــه
مســئله بــرای ایــن کتابخانههــا نشــده اســت.
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بهطــور کلــی ،مطالعــة آثــار پژوهشــی منتشرشــده در زمینــة امانــت الکترونیکــی نشــان

میدهــد کــه ایــن حــوزه همچنــان جــوان و در حــال رشــد اســت .در آینــدة نزدیــک شــاهد افزایــش
پژوهشهــا در زمینــة بهرهگیــری از امانــت الکترونیکــی در کتابخانههــای دیجیتالــی و نیــز در

حــوزة پایگاههــای اطالعاتــی بــزرگ خواهیــم بــود .بدیهــی اســت نتیجــة چنیــن پژوهشهایــی
ارائــة راهبردهــا و راهکارهایــی بــرای بهرهگیــری از نتایــج ایــن پژوهشهــا در عمــل خواهــد بــود.

بنابرایــن ،محصــوالت کتابخانــة دیجیتالــی بهعنــوان یکــی از محورهــای کاربــرد ،بیشــترین بهــره
را از ایــن راهکارهــا خواهنــد بــرد .در ایــن راســتا ،مدلهــای کســبوکار مناســب و کاربــردی

نیــز حاصــل خواهنــد شــد کــه تســهیلکنندة روابــط بیــن ناشــران ،کتابخانههــا و کاربــران ایــن

کتابخانههــا خواهــد بــود .بــر ایــن اســاس ،برخــی از پژوهشهــای کاربــردی نیــز بــه حــوزة

مدلهــای کســبوکار بهینــه بیــن ســه عنصــر اصلــی ناشــر ،کتابخانــه و کاربــران اختصــاص
خواهنــد یافــت .در نتیجــة ایــن فعالیتهــا و افزایــش اعتمــاد ناشــران بــه ایــن فضــا و مهیاشــدن

راهبردهــا و راهکارهــای امانــت الکترونیکــی در آینــده شــاهد حضــور فعاالنــة ناشــران در نشــر
الکترونیکــی و تعامــل بهینــة آنهــا بــا کتابخانههــای دیجیتالــی خواهیــم بــود .محصــول نهایــی

تمامــی ایــن فعالیتهــا نیــز ارتقــای کمــی و کیفــی منابــع دیجیتــال کتابخانههــا و بــه تبــع آن ،رونــق

کتابخانههــای دیجیتالــی و افزایــش بهرهگیــری کاربــران از آنهــا خواهــد بــود.
 .3روش پژوهش

چــون پژوهــش حاضــر بهدنبــال بهرهگیــری از دیــدگاه ناشــران الکترونیکــی در زمینــة

ارائــة منابــع الکترونیکــی منتشرشــده در فضــاي كتابخانههــاي ديجيتالــي اســت ،روش آن از نــوع

كاربــردي اســت .در ايــن راســتا ،بــا توجــه بــه گســتردگي جامعــة پژوهــش و تــاش بــر پوشــش
تمــام ناشــران الكترونيــك ،رويكــرد مــورد توجــه پژوهــش حاضــر ك ّمــي در نظــر گرفتــه شــد .در
راســتاي انجــام پژوهــش ،روش مــورد اســتفاده پيمايشــی و بهعلــت انجــام تحليلهــاي مــورد نيــاز

بــر دادههــاي گردآوريشــده در راســتاي شناســايي راهبردهــاي مــورد نيــاز ،پيمايـ ِ
ـش انجامگرفتــه

در ايــن پژوهــش از نــوع تحليلــي اســت .بــراي گــردآوري دیــدگاه ناشــران الكترونيكــي در مــورد
امانــت آثــار منتشــره در قالــب الكترونيــك از پرسشــنامة پژوهشگرســاخته اســتفاده شــد.

مبنــاي اصلــي توليــد پرسشــنامه در ايــن پژوهــش ابتــدا پرســشهاي اساســي تعيينشــده

در پژوهــش بــود .پرسشــنامة تهيهشــده شــامل  21پرســش بــود .بخــش اول پرســشها در حــوزة

پرســش اساســي دوم «از نظــر ناشــران الکترونیکــی ایــران چــه مســائلی در امانــت الکترونیکــی آثــار
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در کتابخانههــای دیجیتالــی وجــود دارنــد؟» ،شــامل  20پرســش اســت .پرســشهای مذکــور

بهترتیــب ،مرتبــط بــا زیرپرســش اساســی دوم پژوهــش بــهشــرح زیــر هســتند :شــش پرســش نخســت

مرتبــط بــا زیرپرســش اساســی «ناشــران الکترونیــک ایــران تــا چــه حــد بــه ســمت انتشــار محتــوای
الکترونیکــی حرکــت کردهانــد؟»؛ پرس ـشهای  6تــا ( 15شــامل  9پرســش) در حــوزة زیرپرســش
اساســی دوم پژوهــش بــا محوريــت «ناشــران الکترونیکــی ایــران از چــه فناوریهایــی بــرای تولیــد

محتواهــای الکترونیکــی اســتفاده میکننــد؟» و پرســشهای بعــدی ،از پرســش شــماره  16تــا 20

نيــز ( 5پرســش) بــه محورهــاي مختلــف مــورد نظــر در زیرپرســش اساســي ســوم پژوهــش بــا عنــوان
«ناشــران الکترونیکــی ایــران در زمینــة امانــت الکترونیکــی توســط کتابخانههــای دیجیتالــی چــه

ديدگاهــي دارنــد؟» پرداختــه اســت .در انتهــا نيــز پرسشــي بهصــورت عمومــي از ناشــران خواســته
اســت تــا ديــدگاه عمومــي خــود را در مــورد امانــت الكترونيكــي محتــواي الكترونيكــي توســط

كتابخانههــاي ديجيتالــي بيــان کننــد .بــرای تحلیــل یافتههــای ایــن پرســش تنهــا اقــدام بــه دریافــت

و گــزارش پاس ـخهای ناشــران الکترونیکــی در بخــش مربوطــه شــده اســت.

بــا توجــه بــه محوريــت تخصصــي پرسشــنامه و احتمــال اينكــه ناشــران ممكــن بــود بــا

پرســشهاي مطرحشــده در پرسشــنامه آشــنايي نداشــته باشــند ،دو تدبيــر بــ ه شــرح زيــر مــورد

توجــه قــرار گرفــت:

در مقدمــة پرسشــنامه تعريفــي از محتــوای الكترونيكــي كــه شــامل محتواهــاي الكترونيكــي
منتشرشــده توســط ناشــران اســت ،بهشــرح زيــر ارائــه شــد« :منظــور از محتــوای الكترونيــك در

ايــن پژوهــش هــر محتوایــی شــامل متــن ،صــوت ،تصويــر ،ويدئــو و غيــره اســت كــه بهصــورت
الكترونيكــي منتشــر شــده باشــد و بتــوان بــا اســتفاده از رســانههاي ديجيتالــي داراي نمايشــگر

مــورد اســتفاده قــرار داد».

پرسشــنامه بــا حضــور پژوهشــگر در اكثــر مــوارد تكميــل شــد و توضيحــات مــورد نيــاز بــه
همــراه مثالهايــي ارائــه شــدند تــا پاس ـخها تــا حــد امــكان درســت باشــند .در مــوارد معــدود
پرسشــنامهها بــا همراهــي پژوهشــگر بهصــورت تلفنــي يــا الكترونيكــي بــا ناشــران تكميــل شــد
تــا در صــورت دوري مســافت ،تعامــل مســتقيم پژوهشــگر بــا ناشــران حفــظ شــده باشــد و از

خطــا در پاســخگويي تــا حــد امــكان پيشــگيري شــود.

بهمنظــور ســنجش روايــي پرسشــنامه بــ ه لحــاظ ســاختاري و محتوايــي ،پرسشــنامة مذكــور

در اختيــار  7نفــر از متخصصــان حــوزة علــوم اطالعــات و دانششناســي قــرار گرفــت كــه حداقــل

آشــنايي مناســبي بــا حــوزة نشــر الكترونيــك و بهويــژه كتــاب الكترونيكــي داشــتند .پــس از دريافــت
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نظــر متخصصــان در مــورد محتــوا و ســاختار پرسشــنامه ،اصالحــات مــورد نيــاز در پرسشــنامه انجــام
گرفــت .بــا توجــه بــه محــدود بــودن تعــداد جامعــة مــورد مطالعــه و نبــو ِد جامعــة مخاطبــان بــا ویژگی

مشــابه جامعــة مــورد مطالعــه و نیــز توصیفیبــودن دیدگاههــا در ایــن پژوهــش نســبت بــه ســنجش

پایایــی ابــزار گــردآوری اطالعــات اقــدام نشــد .بــرای شناســایی جامعــة پژوهــش اقــدام بــه شناســایی
فهرس ـتهای موجــود نشــر الکترونیــک شــد و پــس از پاالیــش فهرس ـتهای موجــود 1در نهایــت،

تعــداد جامعــة پژوهــش مــورد مطالعــه بــه  21ناشــر الکترونیــک محــدود شــد .بهدلیــل ماهیــت ک ّمــی

دادههــای ایــن پژوهــش از روشهــای کمــی بــرای تحلیــل دادههــا اســتفاده شــد .در راســتای تجزیــه

و تحلیــل دادههــای آمــاری مذکــور از عملیاتهایــی ماننــد کســب درصــد آمــار کسبشــده،
شناســایی میانگیــن برخــی از دادههــا،ارائــة نمودارهایــی از وضعیــت دادههــای حاصــل از پژوهــش،

و نظایــر اینهــا اســتفاده شــد .بــرای ایــن منظــور از قابلیــت تدویــن جــداول آمــاری و نمودارهــای
ســتونی ،خطــی و ســایر مــوارد مــورد نیــاز از نرمافــزار «اک ِســل» اســتفاده شــد .بــرای پاســخ بــه
پرســش اساســی ســوم پژوهــش و ارائــة راهکارهــای پیشــنهادی ،پژوهشــگر اقــدام بــه تحلیــل یافتههــا

کــرده و راهکارهایــی را بهصــورت پیشــنهادی بــرای بهبــود وضعیــت حضــور منابــع الکترونیکــی
فارســی در کتابخانههــای دیجیتالــی ارائــه کــرده اســت.
 .4یافتههای پژوهش

یافتههــا در رابطــه بــا حــوزۀ مکانــی فعالیــت ناشــران نشــان داد کــه بجــز دو ناشــر الکترونیــک

در شــهر «قــم» و یــک ناشــر کــه در شــهر «کــرج» اقامــت دارنــد ،ســایر ناشــران (حــدود  86درصــد)

مقیــم شــهر «تهــران» هســتند .همچنیــن ،حــدود  81درصــد از ناشــران نیــز بهصــورت خصوصــی
اداره میشــوند .از نظــر حــوزة موضوعــی فعالیــت نیــز ناشــران الکترونیــک ایــران بیشــتر در حــوزة
انتشــار منابــع آموزشــی ،بهویــژه آمــوزش زبــان انگلیســی (حــدود  43درصــد) فعالیــت میکننــد

و تنهــا درصــد معــدودی از نشــر الکترونیکــی ( 11درصــد) در حــوزة موضوعهــای مذهبــی منتشــر
میشــوند .ســایر منابــع در حوزههــای عمومــی و علمــی هســتند.

مطالعــة آغــاز فعالیــت ناشــران و پیشبینــی نمایــی ایــن حــوزه (نمــودار  )1نشــان داد کــه

 .1بــا توجــه بــه اینکــه فهرســتهای موجــود دقیــق نبودنــد و در آنهــا مــوارد بســیار زیــادی وجــود داشــتند کــه
در عمــل ناشــر الکترونیکــی نبودنــد ،لــذا ســعی شــد تــا بــا تمــاس بــا تکتــک آنهــا اقــدام بــه شناســایی ناشــران
الکترونیکــی شــود .بهعلــت محدودیــت فضــا در مقالــه توضیــح کامــل در ایــن زمینــه و نحــوة انجــام پاالیــش ذکــر
نشــده اســت .بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بهتــر اســت بــه گــزارش طــرح پژوهشــی مراجعــه شــود.
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آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )ﺣﺪود  43درﺻﺪ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ درﺻﺪ ﻣﻌﺪودي از ﻧﺸﺮ
حافظیدر ﺣﻮزهﻫﺎي
راهکارها   |   علیپورﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﺬﻫﺒﻲ
ناشرانﻫﺎي
ﻣﻮﺿﻮع
های در
درﺻﺪ(
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ )
شها و
ایران :چال
الکترونیکی
ﺣﻮزةدیدگاه
دیجیتالی از
11کتابخانه
الکترونیکی در
امانت
ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﺮان و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺣﻮزه )ﻧﻤﻮدار  (1ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺤﺪودة
ـتیم.
الکترونیــک
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚنشــر
ﻧﺸﺮدر محیــط
ﻣﺤﻴﻂزیــاد
ناشــران
حضــور
ﺣﻀﻮرـاهد
 1389-1385شـ
های
ـدودة ســال
محـ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎهسـروﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻴﻢ.
زﻳﺎد در
ﻧﺎﺷﺮان
 1389ﺷﺎﻫﺪ
-1385
ﺳﺎلﻫﺎي

اســتقبال
نزولــی
شــاهد رونــد
ســمت
حرکــت بــه
همچنیــن بــا
ﻓﻀﺎي ﻧﺸﺮ
ﻧﺎﺷﺮان از
الکترونیــک،اﺳﺘﻘﺒﺎل
نشــرروﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ
ﺷﺎﻫﺪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ،
موجــود ﻧﺸﺮ
رونــدﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺣﺮﻛﺖ
ﻣﻮﺟﻮد
ﻫﺴﺘﻴﻢ.نشــر الکترونیــک هســتیم.
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚفضــای
ناشــران از

ﻧﻤﻮدار  .1ﻧﻤﻮدار روﻧﺪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﺮان اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
نمودار  .1نمودار روند آغاز به فعالیت ناشران الکترونیکی

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺷﺮان اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دورة زﻣﺎﻧﻲ و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
یافتههــا از منظــر تعــداد عناویــن منتشرشــده توســط ناشــران الکترونیکــی بــر حســب دورة
رﺷﺪ آن در ﻧﻤﻮدار  ،2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
راﻫﻜﺎرﻫﺎ | ﻋﻠﻴﭙﻮر ﺣﺎﻓﻈﻲ
اﻳﺮان :ﭼﺎﻟﺶ
دراز دﻳﺪﮔﺎه
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در
شــدهﻫﺎ واســت.
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداده
ﻧﺎﺷﺮان نشــان
نمــودار ،2
رشــد آن
بینــی
اﻣﺎﻧﺖ و پیش
زمانــی

آن
زمانی وو پی
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ برﺑﺮ حسب
ﺻﻮرتالکترونیکی
صورت
ﻣﻨﺘﺸﺮشده ب
منتشر
عناوین
تعداد
نمودار .2
رشدآن
بینیرﺷﺪ
شﺑﻴﻨﻲ
ﭘﻴﺶ
دورة زﻣﺎﻧﻲ
ﺣﺴﺐ دورة
ﺷﺪههﺑﻪ
ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﺗﻌﺪاد
ﻧﻤﻮدار .2

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اراﺋﻪﺷﺪه در ﻧﻤﻮدار  ،2ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روﻧﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺎﺷﺮان از ﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ رو ﺑﻪ
رﺷﺪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ »وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﻲ« در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ در اﻳﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در زﻣﻴﻨﺔ ﺷﻴﻮهﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ
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یافتههــای ارائهشــده در نمــودار  ،2نشــانگر ایــن اســت کــه رونــد اســتقبال ناشــران از نشــر

الکترونیکــی رو بــه رشــد اســت و ایــن میتوانــد بهدلیــل حــذف برخــی از موانعــی باشــد کــه

«وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی» در ســالهای اخیــر در ایــن حــوزه انجــام داده اســت .یافتههــا
در زمینــة شــیوههای انتشــار منابــع الکترونیکــی نشــانگر آن اســت کــه اکثــر ناشــران ( 95درصــد)
ارائــة آثــار خــود از طریــق لــوح فشــرده را مســیری مناســب و کمخطــر میداننــد .ســایر روشهــا

کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد .همچنیــن ،ناشــران از روش دسترســی از طریــق وب (قابــل
دانلــود ) بیشــتر بــرای بهروزرســانی منابــع و ارائــة مــواد کمکــی و همــراه منابــع اســتفاده میکننــد و

بابــت ایــن موضــوع انتظــار دریافــت هزینــه از طــرف مشــتریان ندارنــد .روش ارائــة فایــل دیجیتالــی
از طریــق درگاه واســط نیــز تنهــا بــا  5درصــد اســتفاده روشــی اســت کــه کمتریــن اقبــال را بیــن

ناشــران یافتــه اســت.

در زمینــة مدلهــای عرضــه و تحویــل محتــوای الکترونیکــی توســط ناشــران ،یافتههــا حاکــی

از آن اســت کــه پراســتفادهترین مــدل در ایــن زمینــه اســتفاده از قیمتگــذاری واحــد بــرای آثــار

الکترونیکــی جهــت فــروش اســت .ســایر روشهــا کمتــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد .از جملــة

ایــن روشهــا میتــوان بــه مدلهــای دسترســی بــا هزینــة اشــتراک و هزینــة اشــتراک در ســایت و

امــکان دانلــود فایــل بــا حــدود  10درصــد ( 2مــورد) اشــاره کــرد .میــزان بهرهگیــری از هــر یــک از
مدلهــا در جــدول  ،2ارائــه شــده اســت.

جدول  .2میزان بهرهگیری از مدلهای عرضة محتوای الکترونیکی توسط ناشران الکترونیکی
مدلهای عرضة محتوای الکترونیکی

تعداد

درصد

زیر 25
درصد

بین 50-26
درصد

بین 75-51
درصد

بیش از 76
درصد

با قیمت مشخصشده برای فروش

19

90

-

1

3

15

بهصورت رایگان و دسترسی آزاد

7

33

4

1

-

2

با هزینة اشتراک در سایت

2

10

1

1

-

-

فقط دسترسی با هزینة اشتراک

2

10

-

1

-

1

52

8

1

1

1

ارائه فایل الکترونیکی همراه با نسخه چاپی 11

یافتههــای ارائهشــده در جــدول  ،2نشــان میدهــد کــه مــدل «قیمــت مشخصشــده بــرای

فــروش» عــاوه بــر اینکــه از نظــر تعــداد بیشــترین اســتفاده را دارد ،از نظــر میــزان بهرهگیــری

نیــز بــا  15مــورد بیــش از  76درصــد (در عمــل  100درصــد) بیشــترین اســتفاده را در بیــن ناشــران
الکترونیکــی ایــران دارد .ســایر مدلهــا کمتــر مــورد توجــه و اســتفاده قــرار گرفتهانــد .در ایــن
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میــان ،مــدل ارائــة فایــل الکترونیکــی مکمــل محتــوای چاپــی بــا  8مــورد اســتفاده (چیــزی کمتــر
از  25درصــد) نیــز مــورد توجــه ناشــران قــرار گرفتــه اســت .ایــن مــدل بهویــژه بهعنــوان مدلــی

میانــه در مســیر حرکــت ناشــران بــه ســمت نشــر الکترونیکــی مــد نظــر ناشــران قــرار گرفتــه اســت.
ایــن یافتــه نیــز میتوانــد داللــت بــر آن داشــته باشــد کــه بــا توجــه بــه عبــور ناشــران از مــدل

دوگانــة نشــر چاپــی بـه همــراه ارائــة فایــل الکترونیکــی ،ایــن روش دیگــر کمتــر مــورد توجــه قــرار
میگیــرد .همچنیــن ،ایــن یافتــه نشــانگر آن اســت کــه تعــداد قابــل توجهــی از ناشــران،حرکــت از

نشــر ســنتی بــه نشــر الکترونیکــی را تجربــه نکردهانــد .بنابرایــن ،میتــوان اظهــار داشــت کــه در

اکثــر مــوارد ناشــران الکترونیکــی همــان مؤسســات نرمافــزاری هســتند کــه نشــر الکترونیکــی را نیــز

دنبــال میکننــد ،ولــی بهصــورت تخصصــی ناشــر الکترونیکــی نیســتند.

بــا توجــه بــه بهرهگیــری ناشــران از نرمافزارهــای تولیــدی خــود یــا ســایر شــرکتهای

نرمافــزاری جهــت انتشــار آثــار ،یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه اکثــر ناشــران از قالــب

خــاص نرمافــزار تولیــدی اســتفاده میکننــد .از جملــة ایــن قالبهــا میتــوان بــه بهرهگیــری از
فایلهــای فلــش ،خروجیهــای اجرایــی (اگــزه) ،1چندرســانهای ماننــد اِیویآی 2و غیــره اشــاره
کــرد .در کنــار ایــن قالــب ،بهرهگیــری از قالــب پـیدیاف بیشــترین کاربــرد را بیــن ناشــران بــرای

انتشــار آثــار داشــت .در ایــن میــان تنهــا یکــی از ناشــران اذعــان داشــت کــه آثــار خــود را در تمامــی

قالبهــای مــورد نظــر در ایــن پژوهــش ارائــه میدهــد.

بــرای حفاظــت از کپیرایــت توســط ناشــران از روشهــای گوناگونــی اســتفاده میشــود.

یافتههــای مربــوط بــه ایــن پرســش در جــدول  ،3ارائــه شــده اســت.

جدول  .3روشهای مورد استفادة ناشران الکترونیک برای حفاظت از کپیرایت
روشهای حفاظت از کپیرایت

تعداد

درصد

زیر 25
درصد

بین  26تا  50بین 75-51
درصد
درصد

بیش از 76
درصد

قفل سختافزاری

4

19

4

-

-

-

نرمافزار و سختافزار کتابخوان

-

-

-

-

-

-

اعمال محدودیتهای استفاده

3

14

1

2

-

-

کلید عمومی و خصوصی

-

-

-

-

-

-

2. AVI

1. Exe
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روشهای حفاظت از کپیرایت

تعداد

درصد

زیر 25
درصد

بین  26تا  50بین 75-51
درصد
درصد

بیش از 76
درصد

نام کاربری و گذرواژه

3

14

3

-

-

-

واترمارکینگ

8

38

4

-

1

3

قفل نرمافزاری

14

67

1

-

-

13

هیچکدام

9

43

2

1

-

6

یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه حــدود  67درصــد از ناشــران بــا اســتفاده از قفــل

نرمافــزاری و بــا اســتفاده از نرمافــزار و فایــل اجرایــی مربــوط بــه آن ،بهصــورت الکترونیکــی
اقــدام بــه حفاظــت از آثــار منتشرشــدة خــود میکننــد .در حــدود  38درصــد از ناشــران هــم در

کنــار اســتفاده از قفــل نرمافــزاری از تکنیــک واترمارکینــگ آشــکار بهصــورت همزمــان اســتفاده
میکننــد .ایــن بــدانمعناســت کــه تکنیــک واترماکینــگ و آن هــم بهصــورت آشــکار همــراه بــا
قفــل نرمافــزاری اســتفاده میشــود و از ایــن تکنیــک بهصــورت مســتقل اســتفاده نمیشــود .یافتــة

جالــب دیگــر ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه حــدود  43درصــد از ناشــران بهدلیــل ناکارآمــدی

روشهــای موجــود از هیچیــک از روشهــای حفاظــت محتــوا اســتفاده نمیکننــد و آثــار خــود را

بهصــورت ناپیوســته 1و از طریــق لــوح فشــرده ارائــه میکننــد.

در ارتبــاط بــا نحــوة اســتفاده از روشهــای حفاظــت محتــوای ذکرشــده در بــاال ،بهطــور

کلــی ،یافتههــای زیــر در هــر مــورد حاصــل شــد:

از نظر قفل سختافزاری:
از قفــل دیویدی اســتفاده میشــود کــه امــکان کپــی محتــوا را محــدود میکنــد.
ایــن قابلیــت روی محتواهایــی قــرار میگیــرد کــه در قالــب رســانة دیویدی منتشــر
میشــوند.
از دانــگل بهصــورت فلشممــوری جهــت پیشــگیری از اجــرا اســتفاده میشــود .در ایــن
حالــت ،هــر دانــگل فقــط قابــل اســتفاده توســط یــک سیســتم اســت .ایــن روش توســط
ســه ناشــر مختلــف اســتفاده میشــود.
از نظر اعمال محدودیت در استفاده:
ایــن محدودیــت از طریــق قابلیتهــای نرمافــزاری بــر روی قالــب فایــل ارائــة محتــوا
اعمــال میشــود .بــر ایــن اســاس ،کاربــران قــادر بــه تهیــة کپــی ،پرینــت یــا ســایر امکانــات
1. offline
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بــرای ســوء اســتفاده از محتــوای اثــر نخواهنــد بــود.

نام کاربری و گذرواژه:

در ایــن روش بــه کاربــران نــام کاربــری و گــذرواژه اختصــاص مییابــد .لــذا ،فــرد بــا
ل نمایــد .در روش دیگــر فــرد
ارائــة آن میتوانــد یکبــار اقــدام بــه دانلــود و اســتفاده فایـ 

میتوانــد بــا ارائــة نــام کاربــری و گــذرواژه از محتــوای الکترونیکــی بهصــورت پیوســته
اســتفاده کنــد و امــکان دانلــود فایــل بــرای افــراد وجــود نــدارد.

واترمارکینگ:1

ِ
واترمارکینگ آشکار استفاده میشود.
در  7مورد از روش
ِ
واترمارکینگ پنهان در کدهای فایل استفاده میشود.
در  4مورد از روش

استفاده از قفل نرمافزاری
در یــک مــورد مکانیــزم ویــژة قفلگــذاری و فعالســازی از طریــق ارتبــاط بــا وبســایت
ناشــر در محیــط وب انجــام میگیــرد.
در  2مورد از قفل نرمافزاری تولید خود شرکت استفاده میشود.
در یــک مــورد از ســامانة «نــورالک»« ،اختصاصــی مرکــز تحقیقــات کامیپوتــری علــوم
اســامی نــور» اســتفاده میشــود.
در یــک مــورد از روش رجیســتری ،قفــل تلفنــی قابــل نصــب بــر روی چنــد سیســتم
اســتفاده میشــود.
از اجــرای قفــل بــر حجــم فایلهــای اجرایــی اســتفاده میشــود .در ایــن روش نرمافــزار
کتابخــوان بهصــورت یــک بســتة نرمافــزاری ارائــه و در حافظــة کامپیوتــر اجــرا میشــود
و بــا اســتفاده از پیامــک ،تلفــن گویــا و یــا اینترنــت قابــل کنتــرل اســت.
در  2مــورد فایــل بــر روی سیســتم نصــب میشــود و کــد بازنمایــی آن از طریــق تمــاس
بــا مؤسســه و پرداخــت هزینــه قابــل دریافــت اســت.
محدودیــت در نصــب نرمافــزار ( 1مــورد) .در ایــن روش کپــی نرمافــزار قابــل اجــرا
نیســت و یــا بســیار زمانبــر اســت .در ایــن روش از اچدیســیاس 2اســتفاده میشــود.

همچنیــن ،ایــن روش توســط ناشــر دیگــری بهصــورت افزایــش حجــم فایــل و خطــای

بدســکتور اســتفاده میشــود.

 .1در فارســی معــادل آبنقــش بــه آن گفتــه میشــود .منظــور از آن ایجــاد نشــانههای دیــداری یــا پنهــان در فایــل
جهــت نشــاندادن مالکیــت یــا ویژگــی خــاص فایــل اســت.
)2. HDCS (Hidden Data Cryption System
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در یــک مــورد ســریال هــارد کامپیوتــر ،زمــان و ســایر مــوارد مرتبــط همــه کــد میشــوند

و قابــل نســخهبرداری نیســت.

در یــک مــورد نرمافــزار فقــط یکبــار نصــب میشــود و کــد بازگشــایی آن از مؤسســه

دریافــت میشــود .نرمافــزار فقــط یکبــار نصــب میشــود و فایلهــای متنــی کپــی
نمیشــوند.

یافتههــا دربــارة دیــدگاه ناشــران الکترونیکــی در زمینــة ارائــة دسترســی بــه محتواهــای

الکترونیکــی بــه کتابخانههــا در صــورت مراعــات کپیرایــت نشــان داد کــه حــدود  90درصــد

از ناشــران ( 19مــورد از  21مــورد) در حــد بســیار زیــاد تمایــل بــه همــکاری بــا کتابخانههــا جهــت

ارائــة محتواهــای الکترونیکــی خــود بــهشــرط مراعــات کپیرایــت دارنــد .در ایــن میــان تنهــا

حــدود  10درصــد ( 2مــورد) در حــد متوســط تمایــل بــه همــکاری خــود را نشــان دادنــد.

همــکاری ناشــران الکترونیکــی بــا کتابخانههــای دیجیتالــی بــا مدلهــای قیمتگــذاری

متعــددی اجــرا میشــود .یافتههــای ایــن پژوهــش در زمینــة دیــدگاه ناشــران در ارتبــاط بــا روش

قیمتگــذاری در جــدول  ،4نشــان داده شــده اســت.

جدول  .4دیدگاه ناشران الکترونیکی در زمینة مدلهای قیمتگذاری منابع اطالعاتی برای ارائه به
کتابخانهها
زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

میانگین

بسیار زیاد

مدلهای قیمتگذاری

بدون تفاوت در فروش منبع چاپی و الکترونیکی 2

1

4

4

10

36

افزایش قیمت

1

5

2

5

8

42/6

خرید اشتراکی با محدودیت زمانی

5

6

3

5

1

68/2

2

5

3

7

5

54

5

7

3

5

1

72/2

خرید بر اساس تقاضا

13

3

2

2

1

87/2

محدودیت امانت

5

3

4

6

3

61/6

فروش پس از گذشت زمان محدود

1

3

4

7

6

44/2

خرید استفادة غیرهمزمان

1

خرید استفاده همزمان

2

 .1در این روش امکان استفادة همزمان از فایل الکترونیکی منبع وجود ندارد.
.2در این روش امکان استفادة همزمان از منبع برای چند نفر وجود دارد.
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مالحظــة یافتههــای ذکرشــده در جــدول  ،4بیانگــر چنــد موضــوع مهــم اســت .نخســت

اینکــه روش اســتفاده از خریــد بــر اســاس تقاضــا بــا حــدود  76درصــد (بســیار زیــاد و زیــاد) از

جملــه روشهــای مناســب از نظــر ناشــران در تعامــل بــا کتابخانههــا جهــت ارائــة آثارشــان اســت.

همچنیــن ،روش خریــد اســتفادة همزمــان بــا حــدود  57درصــد (بســیار زیــاد و زیــاد)از جملــه

روشهــای دیگــر مناســب از نظــر ناشــران الکترونیکــی در تعامــل بــا کتابخانههاســت .در مقابــل،
روشهــای بــدون تفــاوت در فــروش منبــع چاپــی و الکترونیــک بــا حــدود  86درصــد (بســیار کــم،
کــم و متوســط) ،فــروش پــس از گذشــت زمــان محــدود بــا حــدود  81درصــد (بســیار کــم ،کــم
و متوســط) و خریــد و اســتفاده غیرهمزمــان بــا حــدود  76درصــد (بســیار کــم ،کــم و متوســط) از

جملــه روشهایــی هســتند کــه ناشــران دیــدگاه منفــی در مــورد آنهــا در تعامــل بــا کتابخانههــا
دارنــد.

کتابخانههــای دیجیتالــی ،عــاوه بــر ارائــة منابــع الکترونیکــی بــه کاربــران خــود امــکان ارائــة

آثــار الکترونیکــی بــه کاربــران ســایر کتابخانههــا را نیــز بــر اســاس خدمــات امانــت بینکتابخانـهای

دارنــد .یافتههــای ایــن پژوهــش در زمینــة میــزان موافقــت یــا مخالفــت دیــدگاه ناشــران نشــان

میدهــد کــه اکثــر ناشــران (حــدود  86درصــد) بــه میــزان بســیار زیــاد و زیــاد موافــق بــا ارائــة آثــار
الکترونیکــی منتشرشــدة آنهــا بــا اســتفاده از ســرویس امانــت بینکتابخان ـهای بــه کاربــران ســایر

کتابخانههــا هســتند .در مقابــل ،تنهــا حــدود  15درصــد از ناشــران بهمیــزان متوســط و کــم بــا ارائــة

آثــار خــود از طریــق ســرویس مذکــور مخالــف هســتند.

ناشــران بــرای ارائــة آثــار خــود بــه کتابخانههــا از چنــد روش مختلــف اســتفاده میکننــد .از

جملــة پرکاربردتریــن ایــن روشهــا میتــوان بــه ارائــة فایــل کتــاب الکترونیکــی ،ارائــة فایــل در

پایــگاه اطالعاتــی ناشــر ،ارائــة فایــل الکترونیکــی از طریــق درگاه مناســب ،و ارائــة کنسرســیومی

(فــراداده در درگاه واســط و محتــوا در درگاه ناشــر) اشــاره کــرد .جــدول  ،5نشــانگر یافتههــا در
مــورد دیــدگاه ناشــران در روشهــای مختلــف ارائــة آثارشــان بــه کتابخانههاســت.

جدول  .5دیدگاه ناشران در زمینة روشهای ارائة محتوا به کتابخانههای دیجیتالی
روشهای دسترسپذیری فایل الکترونیکی

بسیار
زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم میانگین

ارائة فایل کتاب الکترونیکی

8

1

4

4

4

64/8

ارائة فایل در پایگاه اطالعاتی ناشر

4

4

3

8

2

61/4
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روشهای دسترسپذیری فایل الکترونیکی

بسیار
زیاد

زیاد

متوسط

کم

ارائة فایل الکترونیکی از طریق درگاه مناسب

14

ارائة کنسرسیومی (فراداده در درگاه واسط و محتوا در 1
درگاه ناشر)

بسیار کم میانگین

3

4

0

0

94

0

0

0

0

5

یافتههــای ارائهشــده در جــدول  ،5نشــان میدهــد کــه حــدود  81درصــد ناشــران (بــا

میانگیــن  )94روش ارائــة فایــل از طریــق درگاه مناســب را بهعنــوان روشــی مناســب بــرای ارائــة

محتــوا بــه کتابخانههــا برگزیدهانــد .البتــه ،مهیــا بــودن زیرســاختها در ایــن زمینــه میتوانــد

بســیار مهــم باشــد .روش ارائــة فایــل از طریــق درگاه ناشــر نیــز بــا حــدود  62درصــد از جملــه

روشهــای نامناســب بــرای ارائــة محتــوا بــه کتابخانههــا از دیــدگاه ناشــران اســت .ایــن روش
بهعلــت افــزودن هزینههــای ایجــاد ،مدیریــت و روزآوری ســایت وب بــرای ناشــران بــه نظــر روش

مناســبی نمیرســد.

عــاوه بــر مــوارد ذکرشــده در یافتههــا ،مــوارد زیــر نیــز بــا اســتفاده از پرسشــی بــاز در مــورد

ارائــة دیــدگاه عمومــی ناشــران در مــورد امانــت الکترونیکــی محتــوا حاصــل شــد:

امانــت الکترونیکــی توســط کتابخانههــا ،فراینــدی بســیار مناســب اســت و ســبب گســترش
اســتفادة کاربــران از منابــع علمــی میشــود ،امــا ابهامــات مســئلة حقــوق مالکیــت معنــوی

عمدهتریــن مشــکل ســر ایــن مســئله اســت؛

امــروزه بــا توجــه بــه اســتفادة زیــاد از ابزارهایــی ماننــد گوشــیهای تلفــن همــراه ،تبلــت،
کامپیوتــر و ضریــب اســتفاده از اینترنــت در ایــران ،اســتفاده از کتــاب اینترنتــی میتوانــد
موفقیتــی بــرای بــاال بــردن ســطح علمــی و همچنیــن ،میــزان مطالعــه در ایــران باشــد؛

بهرهگیــری از قــدرت دانــش اجتماعــی و وب تعاملــی میتوانــد بســیار راهگشــا در زمینــة
امانــت الکترونیکــی باشــد؛

از طریــق بخشــنامه از مراجــع باالتــر بایــد بــه کتابخانههــا اطــاع داد کــه منابــع اصلــی بــا
کپیرایــت تهیــه و از خریــد منابــع غیراصلــی پرهیــز نماینــد؛

مسئلة کپیرایت باید حل و فصل شود؛

بــه نظــر میرســد کــه اگــر بخشهایــی از منابــع بهصــورت رایــگان ارائــه شــده و بــرای
دریافــت بخشهایــی دیگــر هزینــه دریافــت شــود ،میتوانــد کارآمــد باشــد؛

مشــکالتی در بخــش نشــر الکترونیکــی در نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهــران وجــود دارد
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کــه ریشــة اکثــر آنهــا رعایــت نکــردن کپیرایــت اســت؛

ناشــران مشــکالت متعــددی در حــوزة فعالیــت در نشــر الکترونیکــی دارنــد .از جملــة ایــن
مســائل میتــوان بــه بالتکلیفــی ناشــران در دریافــت مجوزهــا از مراجــع مختلــف ،فقــر دانــش
ناشــران در محیــط الکترونیکــی  ،بیاعتمــادی ناشــران و عــدم حمایــت حقوقــی از آنهــا،نبــو ِد
زیرســاختهای فرهنگــی و فنــی اشــاره کــرد؛

تاکنــون مکانیــزم خاصــی بــرای محصوالتــی کــه دارای قفــل نرمافــزاری هســتند در کتابخانههــا
دیده نشــده اســت.

 .5بحث و نتیجهگیری

ســاختار ایــن بخــش از مقالــه مبتنــی بــر پرســشهای اساســی پژوهــش اســت .بــر ایــن

اســاس  ،ابتــدا پرســش اساســی پژوهــش طرحشــده و در ادامــه ،بــا تحلیــل یافتههــا ،پاســخگویی بــه

پرســشها انجــام شــده اســت.

 .1-5از نظــر ناشــران الکترونیکــی ایــران چــه مســائلی در امانــت الکترونیکــی آثــار در کتابخانههــای

دیجیتالــی وجــود دارند؟

 .1-1-5ناشــران الکترونیــک تــا چــه حــد بــه ســمت انتشــار محتــوای الکترونیکــی حرکــت
کرد هانــد؟

یافتههــای پژوهــش در حــوزة حرکــت ناشــران بــه ســمت نشــر الکترونیکــی نشــان داد کــه

ناشــران از حــدود ســال  1378فعالیــت خــود را در جهــت انتشــار محتواهــای الکترونیکــی آغــاز
کردنــد .همیــن دادههــا نشــان میدهــد کــه نخســتین فعالیتهــا در ایــن زمینــه در قالــب انتشــار آثــار
از طریــق لــوح فشــرده و بهعنــوان پیوســتی بــرای انتشــار آثــار چاپــی بــوده اســت .ســیر تحــول
نشــر الکترونیکــی نشــان میدهــد کــه در محــدودة زمانــی ســالهای  1385تــا  1389شــاهد رشــد

محــدودی در گرایــش ناشــران بــه ســمت نشــر الکترونیــک هســتیم (شــکل  .)1در ایــن راســتا

عوامــل متعــددی میتواننــد نقــش داشــته باشــند .از جملــة مهمتریــن عوامــل میتــوان بــه شــدت
تحریمهــا علیــه ایــران اشــاره کــرد .ناشــران در جهــت کاهــش هزینههــای چــاپ ســنتی تــاش

داشــتهاند تــا بــا ایــن عمــل هزینــة انتشــار آثــار چاپــی را کاهــش دهنــد.

از طرفــی نیــز فناوریهــای مــورد اســتفاده در ایــن زمینــه بــا حضــور و گســترش اســتفاده از

گوشــیهای هوشــمند تلفــن همــراه و تبلتهــا باعــث تســهیل در اســتفاده از منابــع الکترونیکــی
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شــده اســت ( .)Zickuhr at al. 2012گســترش اســتفاده از ایــن فناوریهــا و نیــز کاهــش قیمــت

فناوریهــای مذکــور و همهگیرشــدن آنهــا ســبب شــده تــا از ایــن فناوریهــا همانگونــه کــه
در پژوهــش ) Zickuhr at al. (2012و ) Lai and Chang (2011اشــاره شــده ،در جهــت اســتفاده از

محتواهــای الکترونیکــی نیــز بـهکار رونــد .همیــن موضــوع نیــز دلیلــی شــده اســت تــا ناشــران تــاش

اولیـهای در جهــت انتشــار محتواهــای الکترونیکــی انجــام دهنــد .در مقابــل ،نتایــج پژوهــش «وودي،
دانيــل و بيكــر » نشــان داد کــه علیرغــم توانايــي در دسترســي آســان بــه محتــوا از طريــق كتــاب

الكترونيكــي بــا اســتفاده از پيوندهــاي فرامتنــي و ســاير قابليتهــا ،دانشــجويان همچنــان عالقهمنــد
بــه اســتفاده از كتابهــاي چاپــي هســتند ( .)Woody, Daniel and Baker 2010همچنیــن ،پژوهــش

«وو و چِ ــن» در تایــوان نیــز نشــان داد کــه دانشــجویان ترجیــح میدهنــد کتابخانههــای دانشــگاهی،
هــم ویرایشهــای چاپــی و هــم الکترونیکــی را تهیــه کننــد و دانشــجویان هــر رشــته رفتارهــای
متفــاوت در اســتفادة کتابهــای الکترونیکــی از خــود نشــان ميدهنــد (.)Wu and Chen 2011

بــا وجــود ایــن ،مســائل مرتبــط بــا پیشــگیری از اســتفادههای غیرمجــاز و بــه مخاطرهافتــادن

منافــع مالــی ناشــران باعــث شــده تــا ناشــران ضررهــای زیــادی را متحمــل شــوند .همیــن امــر باعــث

شــده اســت کــه ســیر رشــد فعالیــت ناشــران در نشــر الکترونیکــی نزولــی شــود (نمــودار  .)1بــر
ایــن اســاس ،شــاهد ایــن هســتیم کــه بــا وجــود شــرایط موجــود ،ســیر نزولــی مذکــور همچنــان

ادامــه یابــد .بنابرایــن ،یکــی از مســائل اصلــی دررغبــت نداشــتن ناشــران در نشــر الکترونیکــی

حفــظ کپیرایــت اســت .ایــن موضــوع در پژوهشهــای «فهیمیفــر و حیــدری» (Muller ،)1392

) ،(2012و ) Xu, and Moreno (2014نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .ایــن پژوهشــگران در

پژوهــش خــود توجــه جــدی بــه موضــوع حفاظــت از کپیرایــت را در کنــار عوامــل دیگــری چــون

تبلیغــات در رســانة ملــی ،برپایــی نمایشــگاههای بــزرگ نشــر الکترونیکــی ،فرهنگســازی در
زمینــة نشــر الکترونیکــی گوشــزد کردهانــد .البتــه« ،فهیمیفــر و حیــدری» در پژوهــش خــود بــه

ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه موضــوع کپیرایــت مهمتریــن مســئله در ایــن زمینــه اســت (.)1392

بنابرایــن ،ناشــران بــرای ایــن منظــور مجبــور بــه بهرهگیــری از فناوریهــای محدودکننــدة

دسترســی و بهرهبــرداری از آثــار الکترونیکــی منتشرشــده هســتند .هزینــه و خطرپذیــری بــاالی
بهرهگیــری از فناوریهــای محدودکننــده باعــث شــده کــه اکثــر ناشــران رغبتــی بــه اســتفاده از

ایــن فناوریهــا نداشــته باشــند .در نتیجــه ،اکثــر منابــع منتشرشــده بهصــورت الکترونیکــی از طریــق

لــوح فشــرده و بــدون بهرهگیــری از قفلهــای ســختافزاری یــا نرمافــزاری وارد بــازار میشــود.

در ایــن محــدوده ،تنهــا بهرهگیــری از نرمافــزار «کتابخــوان» و قفــل نرمافــزاری توانســته اســت تــا
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حــدودی بیــش از ســایر راهکارهــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،ولــی هنــوز ناشــران اعتمــادی بــه
ایــن فناوریهــا ندارنــد .در نتیجــة ایــن بیاعتمــادی شــاهد عــدم حضــور و یــا حضــور کمرنــگ

ناشــران در حــوزة نشــر الکترونیکــی هســتیم.

در مقابــل ،برخــی از ناشــرانی کــه توانســتهاند ایــن فناوریهــا را تهیــه و از آنهــا اســتفاده

کننــد ،حــوزة انتشــاراتی خــود را گســترش دادهانــد .از ایــن رو ،شــاهد انتشــار آثــار زیــادی از تعــداد

محــدودی از ناشــران از ســال  1390بــه بعــد هســتیم (نمــودار  .)2پیشبینــی ایــن حــوزه نیــز نشــان
میدهــد کــه چنانچــه ناشــرانی بتواننــد از فناوریهــای مذکــور بهرهگیرنــد ،خواهنــد توانســت در

آینــده بــه رشــد خــود ادامــه دهنــد.

همیــن موضــوع باعــث شــده اســت کــه شــاهد کمبــود و در بســیاری از مــوارد ،نبــو ِد محتواهای

الکترونیکــی منتشرشــده در کتابخانههــا باشــیم .ناشــران بــا توجــه بــه محدودیــت در توانایــی حفــظ

کپیرایــت ،تمایلــی بــه فــروش محتواهــای الکترونیکــی بــه کتابخانههــا ندارنــد .در نتیجــه،

کتابخانههــای دیجیتالــی فاقــد محتواهــای الکترونیکــی ارزشــمند فارســی هســتند .همیــن نتیجــه
در پژوهــش «فهیمیفــر ( )1387و «بیرانونــد» ( )1391نیــز حاصــل شــده اســت .ایــن پژوهشهــا
نشــان دادهانــد کــه اکثــر محتواهــای الکترونیکــی موجــود در کتابخانههــا ،محتواهــای بـه زبانهــای

غیرفارســی و قفلشکســته (فاقــد مجــوز کپیرایــت) هســتند .در مقابــل ،گزارشهــای پژوهشــی

از کشــورهای دیگــر ،ماننــد گــزارش پژوهــش «گــروه پژوهشــي اســتراتژي كتــاب الكترونيكــي»

انگلســتان نشــان از اقبــال بــاالی ناشــران خارجــی بــه موضــوع نشــر الکترونیکــی و ارائــة آنهــا بــه

کتابخانههــا دارنــد (.)Ebook Strategy Working Group 2014

یکــی دیگــر از دالیــل رغبــت کــم ناشــران بــه انتشــار منابــع الکترونیکــی ،مســائل مرتبــط بــا

مطالعــه و اســتفاده از محتواهــای الکترونیکــی اســت« .عبدالهــی» (« ،)1390فهیمیفــر و غائبــی»

(« ،)1387محمــدی ،منوریفــرد و صالحــی» (،)1390

)Lonsdale, and Armstrong (2010

و

) Foasberg (2011در پژوهشهــای خــود بــه ایــن محدودیتهــا اشــاره کردهانــد .رغبــت کــم

بــه اســتفاده از محتواهــا توســط افــراد و قیمــت بــاالی کتابخوانهــای الکترونیکــی (Foasberg

 )2011باعــث میشــود آنــان رغبــت کمــی بــه تهیــة ایــن منابــع و اســتفاده از آنهــا داشــته باشــند.

بنابرایــن ،در صورتــی کــه تقاضــا بــرای محصولــی کــم باشــد ،طبیعــی اســت کــه تولیــد و عرضــة

چنیــن محصولــی نمیتوانــد صرفــة اقتصــادی داشــته باشــد .بنابرایــن ،شــاهد تمایــل کــم ناشــران در
انتشــار محتواهــای الکترونیکــی خواهیــم بــود .در مقابــل ،پژوهــش «جمالــي ،نيكــوالس و راولنــد»

نشــان داد کــه بــازار بالقــوه مناســبي بــراي كتــاب الكترونيكــي درســي در انگلســتان وجــود دارد و
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كتابهــاي الكترونيكــي بــا قابليتهايــي ماننــد امــكان چــاپ و مطالعــة ديجيتالــي ميتواننــد بســيار

مناســب باشــند (.)Jamali, Nicholas and Rowlands 2009

بنابرایــن ،بهطــور کلــی بایــد گفــت کــه ناشــران محــدودی توانســتهاند در انتشــار محتــوای

الکترونیکــی موفــق عمــل کننــد .ســایر ناشــران همچنــان در زمینــة حفاظــت از کپیرایــت بــا

مشــکالت جــدی مواجــه هســتند و همیــن امر مانــع از رشــد آنهــا در انتشــار محتواهــای الکترونیکی

شــده اســت .پیشــگیری از مســائل مرتبــط بــا کپیرایــت در صــورت وجــود خواهــد توانســت
درصــد باالیــی از مشــکالت موجــود را مرتفــع کــرده و حرکــت ناشــران در نشــر الکترونیکــی را
تســهیل نمایــد.

 .2-1-5ناشــران الکترونیکــی ایــران از چــه فناوریهایــی بــرای تولیــد محتواهــای الکترونیکــی
اســتفاده میکننــد؟

یافتههــا نشــان داد کــه علیرغــم وجــود فناوریهــا و قابلیتهــا بــرای تولیــد ،دســترس

پذیــری و مدیریــت محتــوا از طریــق وب بهصــورت قابــل دانلــود و یــا نمایــش ،ناشــران الکترونیــک
ایــران همچنــان متکــی بــر انتشــار محتــوا از طریــق لــوح فشــرده هســتند .همیــن امــر باعــث شــده

اســت کــه دسترســی از طریــق وب و دریافــت هزینــة اشــتراک از جملــه روشهــای غیرقابــل
اســتفاده توســط ناشــران باشــند و محتواهــای الکترونیکــی بــا قیمــت مشخصشــده بــرای عرضــه و

فــروش از طریــق لــوح فشــرده یــا ارائــة لــوح فشــرده بهعنــوان مکمــل در کنــار نســخة چاپــی ارائــه
شــوند .در ایــن راســتا ،بهرهگیــری از نرمافــزار خــاص تولیــدی جهــت پیشــگیری از سوءاســتفاده

از نســخة الکترونیکــی اســتفاده شــده اســت .بــه ایــن منظــور ،محتــوا در قالــب فایــل اجرایــی ارائــه

میشــود کــه قابــل اجــرا در نرمافــزار ارائهشــده توســط ناشــر اســت .در غیــر ایــن صــورت ،از

قالــب فایــل پ ـیدیاف بــرای ارائــة محتــوا اســتفاده میشــود .همیــن امــر باعــث شــده اســت کــه

قفــل نرمافــزاری بــهشــیوهای کــه ذکــر شــد بــرای حفاظــت از کپیرایــت مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد.

بنابرایــن ،مشــخص میشــود کــه نشــر الکترونیکــی کمتــر بــه بهرهگیــری از قابلیــت

چندرســانهای محتــوای الکترونیکــی توجــه نشــان داده اســت .عــاوه بــر ایــن ،بــه محملهــای

آنالیــن و قابلیتهــای نمایشــی و اشــتراکی محیــط وب توجهــی نشــده اســت .ایــن بیتوجهــی

یــا کمتوجهــی میتوانــد ناشــی از ناتوانــی ناشــران الکترونیکــی در بهرهگیــری از ایــن قابلیتهــا

و فقــدان نیــروی انســانی متخصــص در ایــن حــوزه نــزد ناشــران الکترونیکــی باشــد .همچنیــن
میتوانــد نشــانگر ایــن باشــد کــه ناشــران الکترونیکــی هنــوز نتوانســتهاند بــه محیــط الکترونیکــی
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آنالیــن اعتمــاد کافــی داشــته باشــند و همچنــان بــا ایــن محیــط و ارائــة محتواهــا از ایــن طریــق بــا
احتیــاط برخــورد میکننــد .در نتیجــه ،بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش شــاهد ایــن هســتیم کــه

حــدود  95درصــد محتواهــای منتشرشــده از طریــق لــوح فشــرده ارائــه میشــوند .همچنیــن ،هزینــة
تولیــد قفــل نرمافــزاری و یــا ســختافزاری را بــر روی آثــار منتشرشــده متقبــل نمیشــوند و در

اکثــر مــوارد ،اعتمــادی هــم بــه قفلهــای تولیدشــده بــرای آثــار ندارنــد .در مقابــل ،نرمافزارهــای

مــورد اســتفاده از قابلیــت فایــل اجرایــی و فلــش اســتفاده میکننــد .بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش

دیگــری در کشــور (در میــان  13پژوهــش انجامگرفتــه تاکنــون) بــه ایــن موضــوع نپرداختــه،
مشــابهت یــا مغایــرت نتایــج بــا آن پژوهشهــا بــه نتیجــة خاصــی نرســید .در قیــاس بــا پژوهشهــای

خــارج از کشــور بــا تنوعــی از فناوریهــای مــورد اســتفاده مواجــه هســتیم .بهعنــوان مثــال ،برخــی از
پژوهشهــا بــه بهرهگیــری از کتابخوانهــای الکترونیکــی بهعنــوان ســختافزاری مناســب بــرای

ارائــة محتــوای الکترونیکــی پرداختهانــد (;Rao 2004; Siegenthaler, Wurtz, and Groner 2010

;.)Foasberg 2011; Lai and Chang 2011

برخــی دیگــر بــه قابلیتهــای آنالیــن محیــط وب و اســتفاده از امکانــات ارائــة آنالیــن و

دانلــود فایــل از طریــق وب پرداختهانــد (Wu and Chen 2011; Ebook Strategy Working Group

 .)2014ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه پژوهشهــای خارجــی متکــی بــر قابلیتهــای آنالیــن

محیــط وب هســتند؛ در صورتــی کــه ناشــران داخلــی کمتــر توانســتهاند از ایــن قابلیــت بهــره ببرنــد.
دالیــل ایــن امــر ،همانگونــه کــه پیشتــر نیــز ذکــر شــد ،اعتمــاد نکــردن بــه محیــط آنالیــن وب،
بهرهگیــری از نیــروی انســانی ناکارآمــد ،و ســرمایهگذاری کــم در ایــن زمینــه هســتند .از طرفــی

نیــز نــگاه بــه محتــوای الکترونیکــی ناشــی از بهرهگیــری از قابلیــت چندرســانهای و نــه فقــط متــن

کامــل از طریــق فایــل پـیدیاف یــا ایپــاب 1در تولیــد و اشــاعة محتــوای الکترونیکــی اســت .ایــن

موضــوع نشــان میدهــد کــه در تولیــد محتــوای الکترونیکــی از قابلیتهــای چندرســانهای ،بــر

خــاف محدودیــت ارائــة محتــوا در آثــار ناشــران الکترونیکــی ایــران اســتفاده میشــود.

 .3-1-5ناشــران الکترونیکــی ایــران در زمینــة امانــت محتــوای الکترونیکــی توســط کتابخانههــای
دیجیتالــی چــه ديدگاهــي دارنــد؟

یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه ناشــران الکترونیکــی تاکنــون تعامــل مناســبی بــرای ارائــة

محتواهــای الکترونیکــی خــود بــا کتابخانههــا نداشــتهاند .بــر ایــن اســاس ،آنهــا در فــروش و
1. EPUB
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عرضــة محصــوالت الکترونیکــی خــود نقشــی بــرای کتابخانههــا و امانــت آنهــا توســط کتابخانههــا
قائــل نشــدهاند .بــا وجــود ایــن ،دیــدگاه مثبتــی (حــدود  90درصــد) نســبت بــه ارائــة محتواهــای

الکترونیکــی توســط کتابخانههــا دارنــد .ایــن موضــوع در پژوهشهایــی ماننــد پژوهــش «زيكــور» و

همــکاران نیــز مــورد توجــه و تأییــد قــرار گرفتهانــد .پژوهــش مذکــور نشــان داد کــه کتابخانههــای

دیجیتالــی در عرصــة تأمیــن و ارائــة خدمــات بــا اســتفاده از محتواهــای الکترونیکــی فعاالنــه عمــل
کردهانــد (.)Zickuhr et al. 2012

در ایــن راســتا ،نخســتین مســئلةای کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه در صــورت تعامــل بــا

کتابخانههــا ،مــدل قیمتگــذاری و فــروش محتواهــای الکترونیکــی چگونــه خواهــد بــود .یافتههــا

در ایــن زمینــه نشــان داد کــه ناشــران در مــورد مدلهــای فــروش بــر اســاس تقاضــا ( 76درصــد)

و فــروش بــا امــکان اســتفادة همزمــان ( 57درصــد) بیشــتر از ســایر روشهــای فــروش محتواهــای
الکترونیکــی بــه کتابخانههــا موافــق هســتند .همچنیــن ،نســبت بــه بهرهبــرداری از آثــار در خدمــات

امانــت بیــن کتابخانـهای نیــز نظــر مثبتــی (حــدود  86درصــد) دارنــد .ایــن موضــوع در پژوهــش
) and Shen (2014نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن« ،زو و ِشــن» اشــاره داشــتهاند کــه
Zhu

امانــت بیــن کتابخان ـهای کتابهــای الکترونیکــی هنــوز بــه فعاليتــي متــداول در بیــن کتابخانههــای
دانشــگاهی آمريــكا تبدیــل نشــده اســت ( .)Quoted in Xu and Moreno 2014ایــن موضــوع در

پژوهــش ) Zhu and Shen (2014نیــز مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت.

همچنیــن ،از منظــر روشهــای دســترسپذیری محتواهــای الکترونیکــی نیــز ناشــران بــا ارائــة

فایــل الکترونیکــی از طریــق درگاه مناســب (بــا حــدود  81درصــد) موافــق هســتند .ایــن موضــوع
در پژوهشهــای

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

) (2002نیــز بهعنــوان مــدل اول پیشــنهادی مطــرح شــده اســت.

بهطــور کلــی ،ناشــران در جهــت ارائــة محتواهــای الکترونیکــی بــهشــرط مراعــات قوانیــن

کپیرایــت موافــق هســتند .بنابرایــن ،در صــورت ایجــاد فضــای مناســب ،هــم از نظــر فنــاوری و هــم
از نظــر ســازمانی و هــم بــهلحــاظ فرهنگــی امــکان همــکاری مناســب بــا کتابخانههــای دیجیتالــی

وجــود دارد .بنابرایــن ،کتابخانههــای دیجیتالــی میتواننــد فعالیتهــای مناســبی در ایــن زمینــه

تــدارک بیننــد تــا بتواننــد محتواهــای الکترونیکــی منتشرشــده توســط ناشــران الکترونیکــی را از

طریــق ســرویس امانــت الکترونیکــی و همچنیــن ،امانــت بینکتابخان ـهای در اختیــار کاربــران قــرار

دهنــد .دیــدگاه مثبــت مذکــور باعــث ارتقــای کیفیــت آثــار ارائهشــده توســط کتابخانههــا بهزبــان
فارســی و نیــز باعــث رونــق کس ـبوکار ناشــران الکترونیکــی خواهــد شــد.
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بنابرایــن ،ناشــران الکترونیکــی شــاهد بــازار عرضــة جدیــدی بــرای محصــوالت الکترونیکــی

خــود خواهنــد بــود کــه منافــع مــادی باالیــی را بــرای آنهــا بــه ارمغــان خواهــد آورد؛ بهویــژه
اینکــه مــدل عرضــه بــر اســاس میــزان تقاضــا و اســتفاده باعــث تــداوم ســودآوری ناشــران خواهــد
شــد و کتابخانههــا نیــز مجبــور بــه پرداخــت هزینــة بــاالی اولیــه بــرای تأمیــن منابــع الکترونیکــی
نخواهنــد بــود .از طــرف دیگــر ،حضــور واسـطهایی ماننــد «پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات»

و یــا نهادهــای مشــابه دیگــر بــرای عرضــة محصــوالت الکترونیکــی بــه کتابخانههــا و مدیریــت
ایــن حــوزه بســیار کارآمــد خواهــد بــود .ایــن موضــوع خواهــد توانســت از هزینــة اولیــه زیــاد

توســط ناشــران بــرای فراهمســاختن زیرســاختهای فناورانــه بکاهــد .همیــن امــر موجــب خواهــد

شــد ناشــران بیشــتری بــا توجــه بــه ایجــاد زیرســاخت مناســب و پایــا بــه حــوزة نشــر الکترونیــک
ترغیــب شــوند؛ چــرا کــه هزینــه تأمیــن زیرســاختها از ســمت ناشــر بــه ســمت واســطهها منتقــل

خواهــد شــد .از طــرف دیگــر ،واســطهها خواهنــد توانســت بــا ایجــاد زیرســاخت مناســب امــکان
درآمدزایــی را نیــز فراهــم کننــد .در تأمیــن چنیــن سرویســی واســطهها بایــد تضمینکننــدة اســتفادة

منصفانــه توســط کتابخانههــا و درآمدهــای ناشــی از ارائــة آثــار توســط کتابخانههــا بــرای ناشــران

باشــند .لــذا ،تأمیــن زیرســاختهای مناســب بــرای ارائــة آثــار ،زیرســاخت پرداخــت الکترونیکــی
و محاســبة آن و ایجــاد بســتر امــن مناســب بــرای انتقــال دادههــا بــر عهــدة واســطهها خواهــد بــود.
از طرفــی هــم واســطهها خواهنــد توانســت بــا افــزودن ســرویسهای ارزشافــزوده بــرای تحلیــل

اطالعــات و خدمــات ســطح بــاال منابــع درآمــدی جدیــدی حاصــل نماینــد.

 .2-5بــرای رفــع مســائل امانــت الکترونیکــی در کتابخانههــای دیجیتالــی ايــران بــر مبنــاي مســائل
طرحشــده از طــرف ناشــران الکترونیکــی چــه راهکارهایــی وجــود دارنــد؟

بــر اســاس یافتههــای پژوهــش حاضــر ،ناشــران الکترونیــک کشــور (بــا حــدود  90درصــد)

موافــق ارائــة آثــار خــود در کتابخانههــای دیجیتالــی بــ ه شــرط مراعــات کپیرایــت هســتند.

همچنیــن ،آنهــا (بــا حــدود  86درصــد) موافــق ارائــة محتواهــای الکترونیکــی از طریــق ســرویس

امانــت بینکتابخان ـهای هســتند .بــا وجــود ایــن ،امــروزه شــاهد کمبــود زیــاد حضــور محتواهــای

الکترونیکــی منتشرشــده توســط ناشــران الکترونیــک کشــور در کتابخانههــای دیجیتالــی هســتیم.
همیــن موضــوع نشــان میدهــد کــه نقــص بزرگــی در ایــن میــان وجــود دارد کــه مانــع از تحقــق
ایــن واقعیــت شــده اســت .بنابرایــن ،بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش نیازمنــد شناســایی مســائل موجــود

ناشــران در امانــت الکترونیکــی توســط کتابخانههــای دیجیتالــی بودیــم .یافتههــای پژوهــش در
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ایــن زمینــة مســائل زیــر را در حــوزة مذکــور مینمایانــد:

1 .1مســئلة اصلــی ناشــران در ایــن زمینــه مراعــات کپیرایــت توســط کتابخانههــا و کاربــران
کتابخانههاســت .مراعــات نکــردن کپیرایــت باعــث شــده اســت کــه درآمــد و ســودآوری
نشــر الکترونیــک بــه مخاطــره بیفتــد و اکثــر ناشــران ،علیرغــم درک مزایــای اینگونــه نشــر،
رغبتــی بــه نشــر الکترونیــک آثــار خــود نداشــته باشــند.

2 .2مســئلة دیگــر موجــود در ایــن زمینــه ،ناکارآمــدی ســازوکارهای مــورد اســتفاده برای پیشــگیری
از تخلفــات کپیرایــت اســت .تعــداد کثیــری از ناشــران ( 43درصــد) ،بـه همیــن دلیــل اقدامــی
بــرای اســتفاده از ســازوکارهای موجــود بــرای ایــن منظــور نمیکننــد .آنهــا اعتقــاد دارنــد کــه

ســازوکارهای مــورد اســتفاده و موجــود عــاوه بــر اینکــه هزینــة تولیــد محتــوای الکترونیکــی
را بســیار افزایــش میدهنــد ،باعــث ایجــاد مانــع در مقابــل اســتفادة غیرمنصفانــه نیــز نیســتند و
بهســادگی قابــل رمزگشــایی هســتند .در ایــن صــورت ،فایــل الکترونیکــی پــس از رمزگشــایی
بهصــورت عمومــی نیــز منتشــر میشــود و هیــچ مرجــع قانونــی نیــز پیگیــر ایــن موضــوع نیســت.

عــاوه بــر ایــن ،پیگیــری ایــن موضــوع توســط ناشــر باعــث ایجــاد هزینههــای دیگــری میشــود
و جرایــم در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن منظــور بـه هیچوجــه بازدارنــده نیســتند.

3 .3آگاهــی و دانــش کــم ناشــران در مــورد حضــور در نشــر الکترونیکــی نیــز یکــی دیگــر از
مســائل موجــود ناشــران در محیــط الکترونیــک اســت .بســیاری از ناشــران مــا بــا قابلیتهــای
نشــر الکترونیکــی آشــنا نیســتند .حتــی نشــر الکترونیکــی را تولیــد محتــوا در فایــل پ ـیدیاف

میداننــد .از طــرف دیگــر ،تولیــد محتــوای الکترونیکــی بهصــورت چندرســانهای بســیار

کــم مــورد توجــه اســت .تولیدکننــدگان محتــوا همچنــان عالقهمنــد بــه تولیــد محتــوای خــود

بهصــورت متنــی هســتند .ناشــران نیــز بهعلــت آگاهــی کــم در ایــن زمینــه پیگیــر بهرهگیــری
از نشــر الکترونیکــی بــا اســتفاده از قابلیتهــای چندرســانهای آن نیســتند.

کــم ناشــران در توزیــع محتــوای
 4 .مســئلة دیگــر موجــود در ایــن زمینــه ،ســرمایهگذاری
ِ
الکترونیکــی اســت .ناشــران الکترونیکــی اقدامــی جهــت توزیــع مناســب محتواهــای

الکترونیکــی ،بهویــژه بــرای کتابخانههــا نمیکننــد .از طرفــی نیــز کانالهــای مناســبی بــرای

توزیــع محتواهــای الکترونیکــی وجــود نــدارد .کتابفروشــان یــا واســطههای محــدودی در ایــن
زمینــه فعالیــت میکننــد و در اکثــر مــوارد مدلهــای کسـبوکار مناســبی مــورد اســتفاده قــرار

نمیگیــرد.

5 .5مســئلة دیگــر ناآگاهــی کتابــداران در زمینــة امانــت محتــوای الکترونیکــی و حفــظ حقــوق
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مرتبــط بــا کپیرایــت اســت .ناشــران در ایــن زمینــه اذعــان داشــتند کــه کتابخانههــا بهعلــت
ارائــة فایــل یــا دسترســی آزاد بــه آن بــرای کاربــران و ســایر افــراد ،زمینــه را بــرای ســوء اســتفادة

افــراد خاطــی فراهــم میکننــد و همیــن امــر باعــث ایجــاد ضررهــای مــادی بــرای ناشــران

میشــود.

6 .6یکــی دیگــر از مســائل موجــود در ایــن زمینــه بهرهگیــری ناشــران از نرمافزارهــای مختلــف
بــرای تولیــد محتواهــای الکترونیکــی اســت .در بســیاری از مــوارد ،محتواهــای منتشرشــده
توســط ایــن نرمافزارهــا از اســتانداردهای مناســب در ایــن زمینــه تبعیــت نمیکننــد .همیــن

امــر باعــث میشــود کــه کتابخانههــا در ارائــة محتواهــای الکترونیکــی بــه کاربــران بــا تنــوع
شــدید محصــوالت غیراســتاندارد مواجــه باشــند .همیــن امــر باعــث بــروز مشــکالت عدیــدهای
میشــود کــه میتوانــد سرمنشــأ مســائل دیگــر ذکرشــده در همیــن بخــش باشــد.

حــال بــا توجــه بــه شناســایی مســائل موجــود میتــوان بــه پیشــنهاد راهکارهایــی از جملــه

مــوارد زیــرپرداخــت:

کپیرایـت .بـا توجـه به اهمیـت مسـئلة کپیرایت در حفـظ حقوق مـادی ناشـران،کتابخانههای

دیجیتالـی بایـد بـه ایـن موضـوع اهمیـت ویـژهای قائـل شـوند .بـرای ایـن منظـور میتـوان
پیشـنهادهای زیـر را مطـرح کـرد:

کتابخانههــای دیجیتالــی بایــد در ارائــة محتواهــای الکترونیکــی از طریــق ســرویس امانــت
بــه کاربــران توجــه داشــته باشــند کــه فایــل الکترونیکــی بــدون هیچگونــه محدودیتــی در
اختیــار آنهــا قــرار نگیــرد .در ایــن راســتا ،کتابخانههــا میتواننــد امــکان مطالعــة آنالیــن

را در اختیــار کاربــران قــرار دهنــد ،یــا اینکــه از قابلیتهایــی ماننــد حــذف دسترســی بــه

فایــل پــس از مــدت زمــان محــدود،یــا محدودســازی قابلیتهایــی کــه امــکان اســتفادة

غیرمجــاز را فراهــم میکننــد،یــا مــوارد دیگــر کــه بیشــتر جنبــة فنــی دارنــد ،اســتفاده
کننــد تــا مانــع از ســوء اســتفاده از آثــار شــوند؛

کتابخانههــا بایــد زمینــة فرهنگــی و دیدگاهــیِ اســتفادة صحیــح از آثــار الکترونیکــی
را بــرای کاربــران فراهــم نماینــد .ایــن راهــکار میتوانــد بــا آمــوزش اصــول و قوانیــن

مربوطــه اجــرا شــود تــا کاربــران را از مخاطراتــی کــه ممکــن اســت ایجــاد شــود،آگاه
ســازد؛

نرمافزارهــای کتابخانــة دیجیتالــی بایــد قابلیــت حفاظــت از کپیرایــت را داشــته باشــند.
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ایــن نرمافزارهــا بایــد در ایــن زمینــه شــاهد تحــوالت اساســی باشــند تــا مانــع از ســوء
اســتفاده از آثــار الکترونیکــی شــوند کــه از طریــق ایــن نرمافزارهــا ارائــه میشــوند.

همچنیــن ،ایــن نرمافزارهــا بایــد دارای قابلیــت پرداخــت الکترونیکــی باشــند .یکــی از
مدلهــای کســبوکار پیشــنهادی در ایــن زمینــه از منظــر ناشــران بهرهگیــری از مــدل

«فــروش بــر اســاس تقاضــا» بــود .بــرای پیادهســازی ایــن مــدل ،نرمافزارهــای کتابخانــة

دیجیتالــی بایــد توانایــی پرداخــت الکترونیکــی و محاســبة مبالــغ پرداختــی بــه ناشــران و
رصــد تعــداد اســتفاده از آثــار و حتــی بخشهایــی از آثــار را داشــته باشــند؛

بــه نظــر میرســد کــه قوانیــن کپیرایــت در حــوزة محیــط دیجیتــال نیــاز بــه تجدیــد
نظــر دارنــد .قوانیــن مذکــور بایــد بــا دیــد بهرهگیــری از منابــع بــرای امانــت و امانــت بیــن

کتابخانـهای مــورد تجدیــد نظــر قــرار گیرنــد .عــاوه بــر ایــن ،بایــد مرجــع رســیدگی بــه
ایــن امــور نیــز بــا توجــه بــه تعــداد پروندههــا در ایــن زمینــه بهصــورت مســتقل ایجــاد
شــود تــا هزینــة بهــرهوری ناشــران در پیگیــری مســائل کپیرایــت مقــرون بهصرفــه باشــد.

عــاوه بــر ایــن ،جرایــم مــورد نظــر بــرای متخلفــان بایــد طــوری در نظــر گرفتــه شــود کــه
بازدارنــده باشــد.

ناکارآمــدی ســازوکارهای پیشــگیری از تخلفــات کپیرایــت .در ایــن زمینــه روشهــای

متعــددی توســط سیســتمهای اطالعاتــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .متأســفانه ،اکثــر
روشهــای مــورد نیــاز بــرای ایــن منظــور توســط ناشــران در تولیــد آثــار مــورد اســتفاده قــرار

نمیگیــرد .از طرفــی نیــز راهکارهــای مــورد اســتفاده -بهویــژه روش اســتفاده از نرمافــزار
و قفــل نرمافــزاری -نتوانســته اســت مانــع از ســوء اســتفاده شــود .بنابرایــن ،در ایــن زمینــه
پیشــنهادهای زیــر قابــل ارائــه هســتند:

بــا توجــه بــه تنــوع ابزارهــای موجــود پیشــنهاد میشــود از راهکارهــای متنــوع اســتفاده

شــود .بهویــژه پیشــنهاد میشــود از ســازوکار کلیــد عمومــی و کلیــد خصوصــی اســتفاده
گــردد؛

بــا توجــه بــه تمایــل ناشــران بــه ارائــة آثــار خــود بــه کتابخانههــا از طریــق واســطهای

مطمئــن ،پیشــنهاد میشــود ابزارهــای قــوی توســط ایــن واســطها تهیــه شــوند و مــورد

اســتفاده قــرار گیرنــد تــا مانــع از ســوء اســتفاده شــوند و هزینــه بــرای ایــن منظــور توســط
یــک یــا چنــد واســط انجــامگیــرد تــا ناشــران مجبــور بــه پرداخــت هزینــة بــاالی ایــن
مــوارد نشــوند؛
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آمــوزش کاربــران و فرهنگســازی در پیشــگیری از ســوء اســتفاده میتوانــد بســیار
راهگشــا باشــد .کتابخانههــای دیجیتالــی نیــز همانگونــه کــه در بنــد بــاال نیــز اشــاره شــد،
میتواننــد نقــش مهمــی در ایــن زمینــه ایفــا نماینــد.

ســطح آگاهــی و دانــش کــم ناشــران .بــا توجــه بــه یافتههــای ایــن پژوهــش ،ناشــران از دانــش

کمــی در زمینــة نشــر الکترونیکــی برخــوردار هســتند .ایــن موضــوع بهوضــوح از تعــداد ناشــران
الکترونیکــی کشــور قابــل احصاســت .حتــی ناشــران الکترونیکــی کشــور نیــز در اکثــر مــوارد
از دانــش کافــی برخــوردار نیســتند .بنابرایــن ،پیشــنهادهای زیــر در ایــن زمینــه ارائــه میشــود:

ناشــران بایــد در زمینــة نشــر الکترونیکــی ،فرایندهــای نشــر الکترونیکــی ،مدلهــای

کس ـبوکار نشــر الکترونیکــی ،تعامــل بــا کتابخانههــا بهعنــوان یکــی از مشــتریان عمــده
و مــوارد مشــابه دیگــر مــورد آمــوزش قــرار گیرنــد؛

بایــد نمونههــای موفــق ناشــران الکترونیکــی و مدلهــای کســبوکار موفــق در ایــن
زمینــه معرفــی شــوند؛

مزایــای حضــور در نشــر الکترونیکــی و ضــرورت پرداختــن بــه آن بایــد مــورد توجــه

ناشــران قــرار گیــرد؛

مســائل و محدودیتهــا و مشــکالت ناشــران در کســب مجوزهــا بــرای نشــر الکترونیکــی
بایــد تــا حــد امــکان تســهیل شــوند تا ناشــران بــا هزینــة زمانــی و مالــی کمتــر و دغدغههای

فکــری کمتــری بتواننــد در حــوزة نشــر الکترونیکــی بــه ایفــای نقــش خــود بپردازند.

ســرمایهگذاری انــدک در نشــر الکترونیکــی .متأســفانه ناشــران بهدلیــل بنیــة مالــی کــه دارنــد
نمیتواننــد ســرمایهگذاری کالنــی در نشــر الکترونیکــی داشــته باشــند .بنابرایــن ،در ایــن

زمینــه راهکارهــای زیــر پیشــنهاد میشــوند:

بــا توجــه بــه ضــرورت وجــود واســطهها در حــوزة توزیــع آثــار الکترونیکــی پیشــنهاد

میشــود کــه واســطههای عمــده ماننــد «پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران»،

«ســازمان اســناد و کتابخانــة ملــی»« ،مؤسســة خانــة کتــاب» و نظایــر اینهــا وارد ایــن
حــوزه شــوند و ســرمایهگذاری مناســبی را در ایــن زمینــه انجــام دهنــد تــا بتواننــد کمکــی

بــه عرصــة توزیــع آثــار الکترونیکــی نماینــد؛

«وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی» میتوانــد در ایــن زمینــه بــا تزریــق بودجههــای

مناســببــهشــیوههایمختلــفدرحــوزةنشــرالکترونیکــیکشــورمحــرکاصلــیباشــد؛

ناشــران میتواننــد بــا تشــکیل کنسرســیومهایی اقــدام بــه تجمیــع ســرمایه کننــد و بــا ایــن
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عمــل قــدرت مالــی و اجرایــی خــود را افزایــش داده و کارهــای مهــم و تأثیرگــذاری در
حــوزة نشــر الکترونیکــی و توســعة آن بــه انجــام رســانند.

دانــش کــم کتابــداران در زمینــة امانــت الکترونیکــی .متأســفانه کتابــداران دیجیتالــی هنــوز
بــا امکانــات و قابلیتهــای امانــت الکترونیکــی آشــنا نیســتند .آنهــا همچنــان اقــدام بــه ارائــة
فایــل الکترونیکــی و یــا دسترســی بــه آن بــرای کاربــران مینماینــد .بنابرایــن ،در راســتای رفــع
ایــن مســئله پیشــنهادهای زیــر را میتــوان ارائــه داد:

آمــوزش و بازآمــوزی کتابــداران در زمینــة امانــت الکترونیکــی و بهرهگیــری از

محصــوالت ،ســازوکارها و مدلهــای کســبوکار حــوزة امانــت الکترونیکــی؛

شناســایی و انتقــال ســازوکارهای مناســب بــرای کســبوکار امانــت الکترونیکــی بــه
شــرکتهای تولیدکننــدة نرمافــزار کتابخانــة دیجیتالــی و تأکیــد بــر پیادهســازی درســت
و بهینــة قابلیتهــای مــورد نیــاز؛

آگاهســازی کتابــداران بــا قوانیــن حــق مؤلــف و بهویــژه قوانیــن کپیرایــت در محیــط

دیجیتالــی و تــاش در جهــت توجیــه آنهــا در زمینــة مخاطراتــی کــه بیتوجهــی بــه

قوانیــن مذکــور میتوانــد بــرای چرخــة نشــر الکترونیکــی و بهرهگیــری از آثــار دیجیتــال

در کشــور ایجــاد نمایــد.

بهرهگیــری از نرمافزارهــای مختلــف و عــدم توجــه بــه اســتانداردها .متأســفانه تعــداد محــدود
ناشــران الکترونیکــی کشــور از نرمافزارهایــی بــرای تولیــد محتــوای الکترونیکــی خــود
اســتفاده میکننــد کــه در اکثــر مــوارد اســتانداردهای الزم را نیــز ندارنــد .ایــن موضــوع

میتوانــد کتابخانههــای دیجیتالــی را بــا مخاطــرات عدیــدهای مواجــه نمایــد .از طــرف دیگــر،

کاربــران بــه هیچوجــه تمایلــی بــه دریافــت فایلهــای دیجیتالــی بــا فرمتهــا ،قابلیتهــا
و اســتانداردهای مختلــف ندارنــد .بــرای پیشــگیری از چنیــن مشــکالتی راهکارهــای زیــر

پیشــنهاد میشــود:

ناشــران الکترونیکــی بــر اســتانداردبودن نرمافزارهــای تولیــدی بایــد توجــه ویــژهای

داشــته باشــند .بــرای مثــال ،از فــرادادة اســتانداردی اســتفاده شــود ،و قابلیتهــای امانــت

محتــوا بهدرســتی پیادهســازی شــوند؛

ناشــران در ارائــة محتــوا بــه کتابخانههــا ســعی نماینــد کــه فایــل خــام در اختیــار آنهــا

قــرار گیــرد و کنتــرل بــر دسترســی و اســتفاده از آثــار و پیشــگیری از ســوء اســتفاده بــر
عهــدة کتابخانههــا باشــد .در ایــن صــورت ،محتواهــا بهصــورت یکدســت در اختیــار
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کاربــران قــرار خواهــد گرفــت؛

قابلیتهــای مــورد نیــاز بــرای اشــاعه،امانــت و بهرهگیــری از محتواهــای الکترونیکــی

توســط کتابخانههــا در اختیــار ناشــران قــرار گیرنــد تــا ایــن ترجیحــات در نرمافزارهــای

مــورد اســتفاده توســط ناشــران مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
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فصلنامــه علــوم و فنــاوري اطالعــات .75-53 :)3( 23
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_____ ،و ابراهیــم حيــدري .1392 .بررســی ابعــاد مختلــف (موضوعــی ،فنــی و اقتصــادی) کتابهــای الکترونیکــی
توپنجمین نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهــران بهمنظــور برنامهریــزی و سیاســتگذاری
ارائهشــده در بیســ 

کتابهــای الکترونیکــی در آینــدة صنعــت نشــر ایــران .تهــران :وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي.

فهيميفــر ،ســپیده و امیــر غائبــي .1387 .کتابهــای الکترونیکــی از دیــدگاه متخصصــان اطالعرســانی شــاغل در
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 بازیابــی. مرکــز آموزشهــای الکترونیــک دانشــگاه تهــران: تهــران.بينالمللــي يادگيــري و آمــوزش الكترونيــك
 شــهریور20  (دسترســی درhttp://www.civilica.com/Paper-ICELEARNING06-ICELEARNING06_047.html از

.)1397

 ديــدگاه دانشــجويان کارشناســی دربــارۀ نقــش و جايــگاه کتابهــای درســی.1392 . و عيســي رضائــي، شــبنم،نثــري
.288-277 :)2( 19  تحقيقــات اطالعرســاني و كتابخانههــاي عمومــي.الکترونيکــی در نظــام آموزشــی ايــران

 طراحــي و توليــد كتــاب درســي.1392 . محمــد آرمنــد و عيســي رضائــي، اســماعيل زارعــي زواركــي، شــبنم،نثــري
:27  پژوهــش و نــگارش كتــب دانشــگاهي.الكترونيكــي و بررســي و تأثیــر آن بــر يادگيــري و نگــرش دانشــجويان
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مهدى علیپور حافظى

ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻣﻌﺮﻓﯽ

 داراى مــدرك تحصیلــى دکتــرى در رشــتۀ علــم اطالعــات و،1352 متولــد

.دانششناســى از دانشــگاه آزاد اســامى واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران اســت
 حوزههــاى.ایشــا ن هــم اکنــون اســتادیار دانشــگاه عالمــه طباطبائــى اســت

، مدیریــت اطالعــات و دانــش، امانــت الکترونیــک،کتابخانههــای دیجیتالــی

سیســتمهای بازیابــی اطالعــات پیشــرفته از جملــه عالئــق پژوهشــى وى بــه
ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ دﻛﺘﺮى در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و.مىرونــد
 داراى،1352
 ﻣﺘﻮﻟﺪشــمار:ﻣﻬﺪى ﻋﻠﻴﭙﻮر ﺣﺎﻓﻈﻰ

 اﻳﺸﺎن ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر.داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻰ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺖ

 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﺣﻮزهﻫﺎى ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ.داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ اﺳﺖ
 ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ وى ﺑﻪ ﺷﻤﺎر،اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ
.ﻣﻰروﻧﺪ
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