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گسترش روزافزون و تنوع فراوان منابع الکترونیکی از یک سو و راههای مختلف دسترسی
و تهیه این منابع از سوی دیگر ،کار فراهمآوری در کتابخانههای دیجیتالي را بااهمیت و حائز
توجه میکند .نیاز به داشتن کتابخانههای دیجیتالي چه از لحاظ اطالعرسانی علمی و چه
اجبار سازمانی و محیطی ،بدون داشتن مجموعه ای از منابع الکترونیکی میسر نیست .توجه
کتابخانهها به تأمین حجم انبوهی از منابع الکترونیکی برای راه اندازی سریع این کتابخانهها
و صرف هزینههای کمتر و ادامه حیات آنها اهمیت فراهمآوری در کتابخانههای دیجیتالي
را بارزتر میکند .درصورتیکه فراهمآوری فارغ از اصول علمی و عملی انجام شود و از
روشهای درست سفارش و تهیه پیروی نشود نهتنها در کیفیت مجموعه تأثیر منفی خواهد
گذاشت ،بلکه هزینه و زمان را که دو عامل مهم در شکلگیری کتابخانههای دیجیتال هستند،
بیش از آنچه الزم است صرف خواهد کرد.
در مورد فراهمآوری تعاریف گوناگونی آمده است .ولفکاتر )1961( 4روشهایی
برای افزودن منابع به مجموعه کتابخانه را فراهمآوری میداند .اوانز و زارنوسكي)2000( 5
فراهمآوری را فرایند تأمین منابع برای مجموعه کتابخانه از راههای خرید ،اهدا و یا مبادله
تعریف میکند .افشارزنجانی ( )1385در دائرهالمعارف کتابداری و اطالعرسانی فراهمآوری
را معادل جدید سفارش و تهیه میداند و مجموعه تصمیمگیریها و عملیاتی ميداند که پس
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از قطعیت یافتن انتخاب صورت میگیرد و به دریافت فرآوردهها یا خدمات اطالعاتی در
کتابخانه منتهی میگردد .اما واژهنامه برخط کتابداری و اطالعرسانی ،1فرایند انتخاب ،سفارش،
و دریافت منابع کتابخانهای از راههای خرید ،مبادله و یا اهدا را فراهمآوری میداند .در این
تعریف ،انتخاب نیز جزو فراهمآوری قلمداد شده است که دیگر صاحبنظران به آن اعتقادی
ندارند .در این پژوهش ،فراهمآوری عبارت از تمامی فرایندها و عملیاتی است که پس از
انتخاب منابع الکترونیکی تا دریافت آنها توسط کتابخانههای دیجیتالي صورت میگیرد.
کتابخانه دیجیتالي در ایران پدیده نوظهوری است كه سازمانها به اجبار رشد و هجوم
فناوری ،جنبههای تبلیغاتی ،یا در راستای اهداف علمی -پژوهشی خود نسبت به ایجاد
آن اقدام کردهاند .البته در ایران تعداد زیادی کتابخانه دیجیتالي وجود دارد که فقط عنوان
کتابخانه دیجیتالي را یدک میکشند و صرف ًا حاوی حجمی از منابع الکترونیکی هستند و
تعداد اندکی کتابخانه وجود دارد که تا حدی نزدیک به ماهیت اصلی کتابخانه دیجیتالي
باشد .در این پژوهش ،به این دسته از کتابخانهها توجه شده است .بنابراین ،فرض پژوهش
حاضر كتابخانههايي است كه ضمن بهرهگیری از نیروی متخصص و داشتن نرمافزار مناسب،
در گردآوری منابع الکترونیکی نیز مبتنی بر اصول مجموعهسازی باشد و منابع اطالعاتی
را مدیریت و بهصورت تماممتن در اختیار کاربر قرار دهد .همچنين ،سعی بر آن است تا
فراهمآوری در کتابخانههای دیجیتالي ایران در قالب دو بخش اساسی ،یعنی سفارش و تهیه،
مورد بررسی قرار گیرد.
بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد زائرحیدری ( )1380که بهصورت پیمایشی انجام
شده و از طریق پرسشنامه 13 ،کتابخانه مرکزی دانشگاهی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و
فناوری را بررسی کرده است ،نشان میدهد كه  41درصد کتابخانهها نشریات الکترونیکی را
از طریق کارپرداز سفارش میدهند و  50درصد نیز از همین طریق دریافت میکنند.
باختر ( )1381در پایاننامه خود در زمینه تبدیل منابع یا پویش 2منابع سنّتی و تبدیل
آنها به منابع الکترونیکی ،به این نتیجه رسیده است که فقط  6کتابخانه از  13کتابخانه (46
درصد) فعالیتهایی را در این راستا آغاز کردهاند و موانع دیجیتالی کردن را کمبود بودجه
( 83درصد) ،کمبود نیروی انسانی متخصص ( 67درصد) ،و هزینه هنگفت آن ( 50درصد)
ذکر کردهاند .اولویتهای تبدیل منابع چاپی به الکترونیکی در کتابخانههای مرکزی عبارتند از:
مجالت التین ،کتب التین ،کتب فارسی ،و پایاننامهها.
از لحاظ بهرهگیری کتابخانهها از انواع روشهای تهیه منابع الکترونیکی ،میتوان به
پژوهش ماهرالنقش ( )1383اشاره کرد .این پژوهش روشهاي توسعه منابع اطالعاتي
الكترونيكي را در  15كتابخانه ديجيتالي شهر تهران مورد بررسي قرار داده است .يافتههاي
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وي نشان داد كه حدود  92/5درصد از كتابخانههاي مورد مطالعه از پويش منابع ،حدود 85
درصد از تهيه منابع بهصورت الكترونيكي ،حدود  69/5درصد از توليد منابع و سرانجام،
حدود  77درصد از كتابخانهها از اشتراك منابع در توسعه منابع اطالعاتي الكترونيكي خود
استفاده ميکنند.
در موضوع خریدهای کنسرسیومی ،فهیمنیا ( )1386در رساله دکترای خود ،خرید
اطالعات علمی دانشگاههای مختلف توسط حدود  234کنسرسیوم در سراسر جهان را از
منظر "نیازسنجی و ارزیابی منابع"" ،عقد قراردادها و امور حقوقی" ،و "اشتراک منابع" مورد
بررسی قرار داده است.
در زمینه چگونگی ورود فناوري و تأثیر آن بر کار فراهمآوری و خطمشي مجموعهسازي
ولف )1983( 1نيز در پژوهشي به نظرسنجي از مدیران و کتابداران مؤسسات عضو انجمن
کتابخانههای پژوهشی پرداخته است .يافتههاي وي نشان داد که هرچه درک مثبتتری از
تغییرات وجود داشته باشد ،مقاومت كمتري در مقابل استفاده از فناوري نشان داده ميشود.
در حوزه دیجیتالسازی ،براون )2001( 2در پژوهشی به فنون و الگوریتمهای نوين
فراهمآوری ،ترمیم ،و ارائه مجموعههای دیجیتالی پرداخته است و محدودیتهای موجود در
تولید ،توسعه و اشاعه آرشیوهای دیجیتالی را مورد بحث قرار داده است.
دیفلیس و کنستانس )2006( 3در مقالهاي پژوهشی با ارزیابی مجموعه کتابخانه دیجیتالی
نظامهای آموزشی زمین ،به طراحي و برنامهريزي توسعه مجموعه مشارکتی و داوطلبانه
برای پشتیبانی از دامنه خدمات اين كتابخانهها پرداختهاند .ماریوت )2008( 4نيز در مورد
خرید مشارکتی نشریات الکترونیکی در مراکز خدمات بهداشتی ملی انگليس پژوهشی انجام
داده و ضمن بررسی عملکردها و مزایای خریدهای مشارکتی به عوامل تأثيرگذار بر آن از
قبيل چارچوبهای تنظیم قراردادها ،شرایط مجوزها و ضریب تأثیر نشریات پرداخته است.
يافتههاي وي نشان ميدهد که همکاری دستهجمعی کتابداران میتواند کمک مهمي در ارائه
هر چه مفیدتر و بهتر خدمات به کاربران باشد .ليو )2009( 5با بررسي مشکالت و چالشهاي
نظام مديريت منابع الكترونيكي در محيطهاي ائتالفي نشان ميدهد که اجراي اين نظامها
هم سودمند است و هم چالشهايي را دربردارد .گلينيمقدم )2009( 6با مطالعه تالشهاي
كنسرسيومي انجامشده در كشورهاي درحال توسعه ،بهويژه ،هند دريافتند كه موانع عمده اين
كشورها فقر فناوري و زيرساختهاي ارتباطي ،بودجه ناكافي ،و فقر فرهنگي است.
بهرهگیری از فنون نوین در فراهمآوری ،از جمله :کشف منابع اطالعاتی رایگان و یا
شناسايي عالقهمندیهای کاربران مبحثی است که کیم )2005( 7بدان پرداخته است .وی در
این پژوهش مشخص میکند که کتابخانههای دیجیتالی معنايي 8میتوانند از طريق نظامهاي
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دادهکاوی به کشف اطالعات مفید و پنهان از ميان انبوه اطالعات ذخیرهشده بپردازند.
ينسن )2009( 1در پژوهشي نشان داده است كه چگونه استفاده از ابزارهاي پيمايشي
برخط ميتواند براي نظرسنجي از اعضاي هيأت علمي در ارتباط با ارزيابي وضعيت جاري
مجموعهسازي و راهنمايي براي خريدهاي آتي بهكار رود.
با توجه به خأل موجود در مطالعات پيشين ،پژوهش حاضر برآن است تا روشهای
سفارش و تهیه انواع منابع اطالعاتی الکترونیکی را در كتابخانههاي ديجيتالي ايران شناسایی
نمايد و براي وصول به اين هدف ،پرسشهاي اساسي زير را پاسخ دهد:
 .1روشهای تهيه و سفارش منابع الکترونیکی در كتابخانههاي ديجيتالي ايران کدامها
هستند؟
 .2كميته انتخاب منابع در اين كتابخانهها چه شكلي دارد و منابع در چه قالبي ذخيرهسازي
ميشوند؟

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است .جامعه پژوهش ،تمام
کتابخانههای دیجیتالي ایران ( 19کتابخانه) 2هستند .با توجه به محدود بودن حجم جامعه،
نمونهگیری انجام نشده و کل جامعه مورد بررسی قرار گرفته است .ابزار گردآوری دادهها،
پرسشنامهای حاوی سؤاالت بسته و بهصورت پژوهشگرساخته با پایایی باالی ( 0/85با استفاده
از نرمافزار  )SPSSو تأیید روایی  5متخصص در حوزه کتابخانههای دیجیتالي و مجموعهسازی
است .طبقهبندی و تحلیل اطالعات بهوسیله نرمافزار مایکروسافت اکسل انجام شده است.

یافت هها

روشهای سفارش و تهیه منابع الكرتونیكی

 .1سفارش

عمده منابع الكترونيكي در كتابخانههاي ديجيتالي ايران ،همانند كتابخانههاي سنّتي ،كتابها
و نشريات هستند و هر كتابخانه از روشهاي مختلفي براي سفارش آنها استفاده كرده
است .يافتهها نشان ميدهد كه پركاربردترين راه براي سفارش كتابهاي الكترونيكي از
طريق كارگزاريها با  63درصد فراوانی است و سفارش مستقيم به ناشر يا كتابفروشيها
در مراحل بعدي قرار دارند و هيچ كتابخانهاي از طريق مراكز پخش اقدام به تهيه نكرده
است 16 .درصد كتابخانهها گزينه ساير را انتخاب كردهاند كه منظور ،عدم سفارش و يا
تهيه آنها از طريق دانلود يا مبادله بوده است (جدول .)1

1. Jensen
 .2بههمیندلیلهركتابخانهمیتوانسته
بیشازیكگزینهراانتخابكند،بنابراینگاه
جمعدرصدهابیشاز 100شدهاست.
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جدول  .1روشهای سفارش انواع منابع اطالعاتی الكرتونیكی

کتاب

نرشیات

سایرمنابع

سفارش مستقیم به نارش
سفارش از طریق کارگزار
سفارشبهکتابفروشی
سفارش به مراکز پخش
سفارشبهفروشگاههایاینرتنتی
سایر
سفارش مستقیم به نارش
سفارش به کارگزار
سایر
سفارش مستقیم به نارش
سفارش به کارگزار
سفارش به مراکز پخش
سفارشبهفروشگاههایاینرتنتی
سایر

تعداد

درصد

11
12
4
0
4
3
10
9
2
9
12
4
3
2

58
63
21
0
21
16
53
47
11
47
63
21
16
11

در مورد نشريات الكترونيكي ،بيشتر كتابخانههاي ديجيتالي ( 53درصد) سفارش
مستقيم به ناشر را ذكر كردهاند و  47درصد كتابخانهها نيز از روش سفارش به كارگزاران
نام بردهاند .گزينه ساير شامل موارد عدم سفارش و دانلود بوده است .پراستفادهترين روش
براي تهيه ساير منابع الكترونيكي مانند :عکس ،فیلم ،صوت ،ویدئو و یا دیگر موارد،
سفارش به كارگزاران است؛ سفارش مستقیم به ناشر و مراکز پخش و فروشگاهها نیز در
مکانهای بعدی قرار دارند.

 .2شیوه تهیه انواع منابع الكرتونیكی

كتابخانههاي ديجيتالي براي تهيه انواع منابع اطالعاتي از روشهاي مختلف استفاده ميكنند
كه ميزان و درصد هر كدام در جدول  2آمده است .بيشترين درصد خريد منابع ،در مورد
كتابهاي الكترونيكي انجام ميشود ،نشريات در مرتبه دوم ،و پاياننامهها و نسخ خطي با 5
درصد فراواني در پايينترين مرتبه قرار دارند .در زمينه توليد منابع الكترونيكي باز هم كتابها
و نشريات با فراواني  47درصد و  42درصد در رتبههاي اول قرار دارند و عكسها ،نقشهها،
گزارشها ،و پاياننامهها با  11درصد كمترين درصد توليد منابع الكترونيكي در كتابخانههاي
ديجيتالي را به خود اختصاص دادهاند .در مورد نسخ خطي نيز كه توليد آنها عم ً
ال امكانپذير
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نيست .در زمينه تبديل منابع همانند دو مورد قبلي ،كتابها و نشريات با  79درصد و 53
درصد فراواني در مرتبههاي باالتر ،و گزارشها با  5درصد در پايينترين مرتبه قرار دارند .در
تهيه منابع الكترونيكي بهصورت رايگان ،نشريات با  63درصد فراواني بيشترين ،و گزارشها،
پاياننامهها ،و نسخ خطي با  5درصد كمترين درصد را به خود اختصاص دادهاند .تهيه
كتابها و نشريات الكترونيكي با  37درصد فراواني از طريق مبادله بيشترين درصد مبادله
منابع اطالعاتي الكترونيكي ،و نقشهها ،گزارشها و نسخ خطي با  5درصد كمترين درصد
مبادله را در تهيه منابع اطالعاتي دارند .در زمينه اشتراك منابع ،نشريات با  47درصد و كتابها
با  37درصد فراواني بيشترين درصد را دارند و نقشهها و نسخ خطي بهصورت اشتراكي تهيه
نميشوند .تهيه كتاب الكترونيكي از طريق اهدا با  74درصد فراواني باالترين رتبه را دارد که
هیچ کتابخانهای گزارشهای خود را از طریق اهدا تهیه نمیکند.
جدول  .2روشهای تهیه انواع منابع الكرتونیكی
خرید
تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

1

0

0

درصد

تعداد

درصد

تعداد

5

0

0

0

0

0

0

5

0

درصد

79 15
74 14
11 2
16 3
16 3
5 1
26 5
32 6
5 1

9
8
2
2
2
2
3
3
0

47
42
11
11
11
11
16
16
0

58 11 79 15
63 12 53 10
11 2 16 3
11 2 11 2
5 1 5 1
5 1 26 5
11 2 21 4
16 3 21 4
5 1 11 2

7
7
2
1
1
3
2
3
1

37
37
11
5
5
16
11
16
5

7
9
1
0
1
2
2
2
0

74 14 37
11 11 47
16 3 5
11 2 0
0 0 5
11 2 11
16 3 11
16 3 11
5 1 0
0

تعداد

سایر

تبدیل

اشرتاك

1

درصد

كتاب
نرشیات
عكسها
نقشهها
گزارش
پایاننامه
صوت
ویدئو
نسخخطی

تولید

رایگان

مبادله

اهدا

در مورد خصوصيات مورد نظر در انتخاب كارگزار براي تهيه منابع الكترونيكي58 ،
درصد كتابخانهها سرعت عمل 47 ،درصد جامعيت در تهيه انواع منابع اطالعاتي 37 ،درصد
ميزان تخفيف بيشتر و  32درصد كتابخانهها تعداد پاسخ به درخواستها ،شهرت و داشتن
نمايندگي در ايران را عامل تأثيرگذار دانستهاند.
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كمیتهانتخابدركتابخانههایدیجیتالی

مسئول مجموعهسازي در 5درصد كتابخانهها ،مدير كتابخانه در 32درصد ،مدير مؤسسه مادر در
 11درصد ،و كميته انتخاب در  37درصد كتابخانهها در مورد اينكه چه منابعي و چگونه پويش
شوند تصميم ميگيرند 15.درصد كتابخانههاي ديجيتالي هم اص ً
ال برنامه پويش منابع را ندارند.
تركيب كميته انتخاب منابع براي پويش  -در كتابخانههايي كه چنين كميتهاي دارند  -نيز
متفاوت است .در  100درصد كتابخانههایی که کمیته انتخاب منابع برای پویش دارند ،مدير
كتابخانه عضو اين كميته است و بهترتيب در  86درصد كتابخانهها متخصص موضوعي و
كتابدار ،در  57درصد متخصص ديجيتالسازي ،در  43درصد مدير مؤسسه مادر ،در 26
درصد متخصص منابع الكترونيكي ،و در  14درصد كتابخانههاي ديجيتالي متخصص ديگري
اعضاي اين كميتهها هستند.
جدول .3تركیب اعضای كمیته انتخاب
مدیرکتابخانه
مدیر مؤسسه مادر
متخصصموضوعی
متخصصآموزشی
متخصصدیجیتا لسازی
کتابدار
متخصصمنابعالکرتونیکی
حقوقدان
سایر

قالبهایذخیرهسازیمنابعالكرتونیكی
1. PDF
2 . HTML
3. Doc
4 . txt
5. XML
6. mht
7. chm
8. jpg
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تعداد

درصد

7
3
6
0
4
6
2
0
1

100
43
86
0
57
86
26
0
14

در زمينه انواع قالبهاي ذخيره متون (منابع متنی) دركتابخانههاي ديجيتال ايران 84 ،درصد
كتابخانهها براي اين کار از قالب پي.دي.اف 1.استفاده ميكنند 37 ،درصد از قالب اچ.تي.
ام.ال 16 ،2.درصد از قالب داك ،3و  11درصد نيز از قالب تي.ايكس.تي 4.براي ذخيرهسازي
متون در كتابخانههاي خود استفاده ميكنند .قالب هاي ايكس.ام.ال ،5.ام.اچ.تي ،6.سي.اچ.
ام 7.و ساير قالبهاي موجود در زمينه ذخيره متون ديجيتالي در كتابخانههاي ديجيتالي ايران
استفادهنميشوند.
براي ذخيره تصاوير ديجيتالي 89 ،درصد كتابخانهها از قالب جي.پي.جي 8.يا جي.پي.ايي.
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جي 37 ،1.درصد از قالب تيف 16 ،2درصد از جي.آي.اف ،3.و  16درصد نيز از قالب پي.دي.
اف .استفاده ميكنند .قالب پي.ان.جي 4.و ساير قالبهاي ذخيرهسازي تصاوير در كتابخانههاي
ديجيتالي بهكار نميروند.
 53درصد كتابخانهها براي ذخيرهسازي فايلهاي صوتي خود از قالب ام.پي26 ، 5 3.
ِ 8
درصد از قالب ويو ،6و  21درصد نيز از قالب دبليو.ام.اِي 7.بهره ميگيرند .قالبهاي آر.اي.
و اِي.سي 93.و ساير قالب هاي موجود ،در كتابخانهها كاربردي ندارند.
قالب ام.پي.ايي.جي 10.با  26درصد بيشترين قالب مورد استفاده براي ذخيره فايلهاي
ويدئويي در كتابخانههاي ديجيتالي است و بعد از آن ،قالب اِي.وي.آي 11.در  16درصد
كتابخانهها ،قالب ام.اُ.وي 12.و قالب 3جي.پي 13.نيز در  5درصد كتابخانهها بهكار ميروند.

نتیجهگیری

با توجه به یافتههای مربوط به سؤاالت پژوهش در مورد انواع روشهای سفارش و تهیه،
میتوان به این نتیجه رسید که هنوز بیشترین تمرکز در بین انواع منابع اطالعاتی الکترونیکی،
روی کتابها و نشریات الکترونیکی است كه با يافتههاي نتايج باختر ( )1381مشابهت دارد.
در بین راههای سفارش انواع منابع ،سفارش از طریق کارگزارها رتبه باالتری را به خود
اختصاص داده است .ميزان  47درصد سفارش نشريات از طريق كارگزاري با يافتههاي
پژوهش زائرحيدري ( )1380كه اين ميزان را  41درصد بيان كرده بود ،تقريب ًا همخواني بين
اين نوع سفارش در نشريات ،بين كتابخانههاي ديجيتالی و مركزي دانشگاههاي دولتي را
نشان ميدهد .بیشتر این کارگزاریها در قالب شرکتهای غیررسمی هستند که منابع مختلف
بهویژه کتابها را از راههای مختلف و نه عموم ًا قانونی کسب میکنند و غالب ًا بهصورت
عمده در اختیار کتابخانههای دیجیتالي قرار میدهند .این موضوع داللت بر این دارد که هنوز
سازمانها ساختارهای نظاممند و قانونیِ کافی برای تهیه و تولید منابع الکترونیکی ندارند و
یا صرف هزینه برای تهیه منابع الکترونیکی بهغیر از کارگزارها برای بيشتر سازمانهای مادر
کتابخانههایدیجیتاليتوجیهپذیرنیست.
تهیه منابع الکترونیکی ،بهویژه کتابهای الکترونیکي ،بهصورت قانونی و از راه ارتباط
با ناشر اصلی و یا کتابفروشیهای مجاز میتواند هزینه نسبت ًا سنگینی را به کتابخانهها تحمیل
کند .کارگزاریها با فروش عمده کتابها و سایر منابع الکترونیکی با هزینههای بسیار پایینتر
از ناشران و کتابفروشیها و یا مراکز پخش همانطور پرطرفدارترین گروه برای سفارش منابع
الکترونیکی هستند .نکته قابل تأمل در اين زمينه ،جنبههای قانونی و رعایت حقمؤلف است
که نیاز به بررسی بیشتر دارد .تنها در مورد نشریات است که سفارش به ناشر ،درصدی اندک

1. JPEG
2. tif
3. gif
4. Png
5. MP3
6. wave
7. Wma
8. RA
9. AC3
10. MPEG
11. avi
12. mov
13. 3gp
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بیشتر از سفارش به کارگزار را به خود اختصاص دادهاست؛ دلیل آن نيز بهرهگیری برخی
کتابخانههای دیجیتالي از کنسرسیومهاست .نتیجهای که از یافتههای مربوط به سؤال اول
پژوهش به دست آمده ،حاکی از سفارش انبوه منابع الکترونیکی در بیشتر کتابخانهها از طریق
کارگزاریهاست که نشاندهنده توجه به حجم است تا موضوع و نیاز ،و این مسأله از نقاط
ضعف در ایجاد و توسعه کتابخانههای دیجیتالي در ایران است.
نگاهی به درصد استفاده کتابخانهها از راههای مختلف برای تهیه انواع منابع الکترونیکی
حکایت از آن دارد که منابع غیرکتابی و چندرسانهای هنوز در کتابخانههای دیجیتالي ایران
مورد توجه نیستند؛ درصورتیکه بهرهگیری از آنها از مزیتهای مهم کتابخانههای دیجیتالي
است و طبیعت ًا رضایت کاربران را درپیدارد .بررسی یافتههای مربوط به پرسش دوم نشاندهنده
این مهم است که خرید منابع الکترونیکی هنوز مهمترین راه برای تهیه منابع است .بیش از
 70درصد کتابخانهها از گزینه خرید برای تأمین بخشی از کتابها و نشریات الکترونیکی
خود استفاده میکنند .شاید دليل توجه کمتر به منابع چندرسانهای در کتابخانههای دیجیتالي
کمبود فروشندگان مجاز و معتبر برای این دسته از منابع باشد .منابع اهدایی نیز درصد قابل
قبولی از سهم تهیه منابع را به خود اختصاص دادهاند .روشهای تولید منابع الکترونیکی و
تبدیل منابع آنالوگ به دیجیتال ازجمله راه های منحصربهفرد برای تهیه منابع الکترونیکی در
کتابخانههای دیجیتالي هستند که کم و بیش کتابخانهها برای تأمین بخشی از نیازهای خود از
آنها کمک گرفتهاند.
چهار روش تهیه رایگان منابع الکترونیکی از طریق شبکههای اینترنتی ،مبادله منابع
الکترونیکی ،اشتراک در تهیه منابع ،و تهیه از طریق اهدا با توجه به هزینه اندكی که بر
کتابخانهها تحمیل میکنند و با توجه به حجم باالی انتشارات الکترونیکی و محدودیت
بودجه که بيشتر کتابخانههای دیجیتالي با آن مواجهند ،میتوانند روشهای مناسب و مقرون
بهصرفهای باشند که مناسب است بيشتر کتابخانههای دیجیتالي برای تأمین منابع خود از آنها
بهره گیرند .در مقايسه نتايج حاصل از اين پژوهش با پژوهش ماهرالنقش ( )1383دريافت
مي شود كه جاي خريد و پويش منابع بهعنوان پركاربردترين روشهاي تهيه منابع ،تغيير يافته
است و پويش كه در پژوهش ماهرالنقش باالترين درصد استفاده را داشت ،در اين پژوهش
پس از خريد قرار گرفته است .براون ( )2001نيز بر اين نكته كه پويش منابع و ديجيتالسازي
از روشهاي مهم تهيه منابع الكترونيكي است تأكيد كرده است .اما اشتراك منابع كه با توجه
به نتايج پژوهشهاي فهیمنیا ( ،)1386دیفلیس و کنستانس ( ،)2006ماریوت ( ،)2008ليو
( ،)2009و گلينيمقدم ( )2009از جمله روشهاي كاربردي و بهصرفه حساب ميشوند ،در
كتابخانههاي ديجيتالي ايران از جايگاه مناسبي برخوردار نيستند.

54

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ،25شامره(3پاییز)1393

فراهمآوری منابع الکترونیکی در
کتابخانههای دیجیتالی ایران

از آنجا که بسیاری از کتابخانههای دیجیتالي ایران دارای معادل سنّتی نیز هستند ،بیشتر
کتابخانههای دیجیتال ( 85درصد) یکی از مهمترین راهها برای توسعه مجموعه دیجیتالی
خود را پویش منابع آنالوگ می دانند .اینکه همه منابع سنّتی پویش شوند يا بخشی از آنها
یا موضوعاتی خاص پویش شوند ،تصمیمی است که نیاز به بررسی و نیازسنجی دارد و
نظر یک نفر برای تصمیمگیری در این زمینه کافی نیست .نتایج به دستآمده حاکی از آن
است که در بیش از نیمی از کتابخانههایی که کار پویش منابع را انجام میدهند ،تنها یک
نفر مسئول تصمیمگیری در این زمینه است که چه منابعی برای پویش مناسب هستند .بهتر
است این کتابخانهها همانند دیگر همتایان خود نسبت به ایجاد کمیتهای در این زمینه اقدام
کنند یا درصورتیکه برای تأمین منابع خود کمیتهای دارند ،تصمیمگیری در این زمینه را به
این کمیته واگذار کنند .در مورد کتابخانههایی که کمیته انتخاب دارند ،در ترکیب بیشتر از 85
درصد کتابخانهها ،مدیر کتابخانه ،متخصص موضوعی و کتابدار بهچشم میخورند که ترکیب
مناسبی است و میتواند هسته خوبی را تشکیل دهد .البته نکتهای که باید بدان توجه داشت
این است كه در هنگام تصمیم به پویش منابع برای دیجیتالسازی باید به مسائل حقمؤلف
آن نیز توجه و برای آن راهحلی پیدا کرد.
یکی از ویژگیهای منابع الکترونیکی در هر گونهای که باشند چه متن و تصویر و چه
صوت و ویدئو ،ذخیره شدن در قالبهای متفاوت است که هر کدام ویژگیهای خود را
دارند و زیرساختهای خود را میطلبند و بهطور طبیعی نیز کاربران خود را دارند .پشتیبانی
از انواع قالبهای ذخیره منابع الکترونیکی و توان اینکه بتوانند آن را در اختیار کاربران
قرار دهند از جمله نقاط قوت و ویژگیهای مثبت کتابخانه دیجیتالي است .نتایج حاصل
از پژوهش حاضر بیانگر آن است که در مورد متون ،قالب پی.دی.اف.؛ در زمینه تصاویر،
قالب جی.پی.جی.؛ در مورد فایلهای صوتی ،قالب ویو؛ و برای فایلهای ویدئویی ،قالب
ام.پی.ای.جی .پرکاربردترین قالبها برای ذخیرهسازی هستند ،که بهطورکلی ،این قالبها
در بین عموم نیز از طرفداری بیشتری برخوردار هستند .بههرحال ،امکان بهرهگیری از
قالبهای مختلف و ارائه زیرساختهای الزم برای استفاده از این قالبها و یا تبدیل آنها
به قالبهای کاربرپسندتر میتواند مزیتي مهم برای کتابخانههای دیجیتالي محسوب شود.
تالش سازمانها برای ایجاد کتابخانههای دیجیتالي با اهداف گوناگون در چند سال
گذشته بسیار چشمگیر شده است .شاید مهمترین عامل برای ایجاد کتابخانه دیجیتالي ،داشتن
مجموعهاي از منابع الکترونیکی است .این نیاز کار فراهمآوری در کتابخانههای دیجیتالي را
ضروری میکند .فراهمآوری در کتابخانههای دیجیتالي ایران از جمله امور فعال و مداوم
است و کتابخانهها برای شکلگیری و ادامه حیات خود به سفارش انواع منابع الکترونیکی
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و تهیه آنها مشغول هستند .تنوع در گونههای منابع الکترونیکی در کنار تنوع در قالبهای
ذخیره این منابع از یک سو و انواع مختلف راهها برای سفارش و تهیه و دستیابی به این
منابع از سوی دیگر ،فراهمآوری در کتابخانههای دیجیتالي را پیچیده و در عین حال ،علمی
و فنی کرده است .کتابدار فراهمآور در کتابخانههای دیجیتالي عالوه بر دانش کتابداری ،باید
با انواع بازارهای تهیه و راههای دستیابی به منابع الکترونیکي آشنا باشند و همچنین ،دانش
خوبی در زمینه علوم کامپیوتری برای شناخت انواع گونهها و قالبهای منابع الکترونیکی
فراگرفته باشند .آنچه از یافتههای این پژوهش برمیآید این است که بهطور کلی ،سفارش
منابع الکترونیکی از طریق کارگزارها نسبت ًا بیش از سایر گزینهها مورد اقبال است .شاید نبود
فروشندگان تخصصی منابع الکترونیکی ،نبود نماینده ناشران خارجی ،هزینههای باال و یا
مشکالت فراوان در پرداخت هزینهها و یا دریافت منابع علت این موضوع باشد .در زمینه
تهیه نيز خرید منابع نسبت به سایر روشها از استقبال بیشتری برخوردار است ،درصورتیکه
بهرهگیری از راههای دیگر میتواند در کاهش هزینهها و حتی وقت بسیار مناسبتر باشد .با
اندکی تأمل در پیشینه پژوهش به این نکته میرسیم که اشتراک در منابع یا خریدهای ائتالفی
در بین کتابخانههای دیجیتالي همموضوع در سایر کشورها از اهمیت باالیی برخوردار است.
البته در ایران توجه اندکی به این موضوع شده است ،ولی بهره جستن از این روش عالوه
بر کاستن و سرشکن کردن هزینهها ،حجم دسترسی به منابع را نیز افزایش میدهد .کمبود
ی بین سازمانهای مختلف و یا عدم اختیار و اجازه کتابخانههای دیجیتالي از
فرهنگ همکار 
سوی سازمانهای مادر ،شاید از دالیل اين كمتوجهي باشد.
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