
  ها مدیریت مجالت الکترونیکی در کتابخانه

  1الملوك ارجمند ج  دکتر تا

  چکیده
ها در  هایی که نشر الکترونیکی در مقایسه با نشر چاپی دارد، بسیاري از ناشران مجله امتیازات و ویژگی

موضوعات و سطوح مختلف را بر آن داشته است که به سوي انتشار الکترونیکی منـابع اطالعـاتی خـود                  
در ایـن مقالـه فرآینـد و معیارهـاي مربـوط بـه انتخـاب مجـالت الکترونیکـی، مراحـل             . کت کنند حر

هاي اختصاص  هاي مربوط به تنظیم بودجه و شیوه آوري، کسب مجوز، بررسی و پیگیري، و نظریه         فراهم
بـا توجـه بـه اهمیـت حفاظـت و نگهـداري از مجـالت         . شـود   هاي مختلف بررسی می     بودجه به فرمت  

هاي حفاظت و آرشیو این منابع و مشکالتی که ممکن است با توجه بـه ماهیـت ذاتـاً                یکی، روش الکترون
  .گیرد گذراي این رسانۀ الکترونیکی به وجود آید مورد بحث قرار می

  ها مجالت الکترونیکی، مدیریت، کتابخانه: ها کلیدواژه

  مقدمه
، بـا عنـوان مجـالت الکترونیکـی یـا      هاي متفـاوت  هاي گوناگونی که به شکل     پدیده 1990در طول دهه    

رسـد کـه مـدیریت پیاینـدها را در      اند و به نظـر مـی   شوند، به سرعت متحول شده نشریات الکترونیکی نامیده می  
در آینده تأمین امکان دسترسی به این نـوع از منـابع اطالعـاتی، بخـش ضـروري در              . ها دگرگون کنند    کتابخانه

 جامعـۀ   اگـر جـز ایـن باشـد، کتابخانـه     . ي هـر کتابخانـه خواهـد بـود        گـستر   سـازي و مجموعـه      فرآیند مجموعـه  
بنـابراین الزم  . اي از اطالعـات تولیدشـده محـروم کـرده اسـت      کنندة خود را از دسترسی به بخش عمده  استفاده

آوري، تنظیم بودجه، سازماندهی و حفاظت و نگهـداري ایـن    است کتابداران با شرایط و نکات مربوط به فراهم    
  .آشنا باشندمنابع 

  انتخاب مجالت الکترونیکی
در حالی که انتخاب یک مجلۀ چاپی اغلـب بـه معنـاي اقـدام بـراي اشـتراك آن مجلـه اسـت، انتخـاب              

شـود و ممکـن اسـت بـه مفهـوم       هاي مختلف مربوط می   هاي متفاوت در موقعیت     مجالت الکترونیکی به فعالیت   
معتقد است که انتخاب هر منبع » مایکل باکلند«.  باشدتسهیل دسترسی مراجعان به یک مجلۀ الکترونیکی خاص     

مـثالً از طریـق وارد   (اینترنتی از طریق تسهیل در دستیابی افراد به آن منبع برگزیده نسبت به دیگر منابع اینترنتی               
پنج نکتـۀ اساسـی   . (Buckland, 1997)، به معناي امتیاز دادن به آن منبع است )کردن آن در یک صفحۀ وب

  : زیر در انتخاب مجالت الکترونیکی وجود دارندبه شرح
  شود؟   چرا یک نشریۀ الکترونیکی انتخاب می. 1
  وظیفۀ انتخاب با چه کسی است؟. 2

                                                
  عضو هيئت علمي مركز اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران. ۱



  شود؟ براي انتخاب چه مراحلی طی می. 3
  شوند؟ اند مشخص می چگونه عناوینی که براي انتخاب درنظر گرفته شده. 4
  نظر گرفته شوند؟چه معیارهایی باید براي انتخاب در. 5

امـضاي موافقتنامـۀ   )2 اشـتراك؛    تعیـین حـق  ) 1: الکترونیکی منوط اسـت بـه      از نظر عملی انتخاب مجله    
واردکـردن یـک عنـوان درگـوفر     ) 4دسترسی به یک عنوان بر اسـاس پرداخـت در برابـر اسـتفاده؛              ) 3مربوطه؛  

  .(Kidd, 2000)امکان دسترسی از طریق یک وب سایت ) 5کتابخانه؛ و 

  فرآیند و معیارهاي انتخاب نشریات الکترونیکی
  :براي انتخاب نشریات الکترونیکی توجه به سه مرحله، اساسی و ضروري است

  شناسایی نشریات الکترونیکی،) الف
  ارزیابی نشریات الکترونیکی،) ب
  .انتخاب نشریات الکترونیکی) ج

هاي کتابـشناختی منـابع فاصـلۀ      توان کنترلشناسایی نشریات الکترونیکی، خصوصاً در اینترنت که هنوز    
  .زیادي با واقعیت دارد، همواره با چالش روبرو است

  :اند از   برخی از ابزارهاي معتبر قابل دسترسی براي شناسایی مجالت الکترونیکی عبارت
تـوان در   هاي چاپی موجود در ایـن راهنمـا را مـی    مشخصات کامل شکل الکترونیکی نشریه    12:اولریخ. 1

هایی که کامالً الکترونیکی هستند  عالوه بر این، مشخصات و فهرست نشریه. مدخل مربوط به همان نشریه یافت
  .اند نیز به صورت جداگانه در اولریخ درج شده

بـراي هـر نـشریه ابتـدا     . هـاي الکترونیکـی اسـت    ترین راهنماهـا بـراي ادواري      یکی از جامع  23:نیوجور. 2
شـود و امکـان جـستجوي موضـوعی و الفبـایی در آن       صات کتابشناختی ارائه مـی   توصیفی کوتاه همراه با مشخ    

  .وجود دارد
  :این منبع به نشانی زیر در وب قابل دستیابی است

http://gort.ucsed.edu/newjour/online 
  :اند از اي الکترونیکی عبارته هاي راهنما براي ادواري برخی دیگر از سایت

Online Guide to Serials (www.faxon.com/guide/default.htm) 
E Journal site Guide (www.library.ubc.ca/ejour/) 
Electronic Serials (info.lib.uh.edu/sepb/reser.htm) 

منابع الکترونیکـی،  ) 2فقط منابع چاپی،   ) 1: ها براي اشتراك معموالً سه گزینه در اختیار دارند        کتابخانه
  .شود ترجیح داده میها  منابع چاپی و الکترونیکی، که معموالً گزینۀ سوم در کتابخانه) 3

مجالت . دهند نشریات را در دو شکل چاپی و الکترونیکی در اختیار داشته باشند پژوهشگران ترجیح می
تر، سرعت بیشتر در بازیابی اطالعات، و ارتباط با دیگر منابع اطالعـاتی را   الکترونیکی قابلیت جستجوي پیشرفته 

  .(Parang, 1996)دهند  در اختیار کاربر قرار می

  معیارهاي انتخاب نشریات الکترونیکی
هاي الکترونیکی عالوه بر معیارهـایی از قبیـل اعتبـار هیئـت تحریریـه، اعتبـار ناشـر،               براي انتخاب نشریه  

به صرفه بودن و ملزومـات پـشتیبانی    وري و مقرون ها، چگونگی تحویل مدرك، هزینۀ بهره   هماهنگ بودن مقاله  
                                                

1. Ulrich 
2. NewJour 

http://gort.ucsed.edu/newjour/online
http://www.faxon.com/guide/default.htm
http://www.library.ubc.ca/ejour/


شـوند معیارهـاي دیگـري نیـز بایـد لحـاظ شـوند، کـه           چاپی درنظر گرفته میهاي کننده که براي انتخاب نشریه 
  :اند از ها عبارت ترین آن مهم

هاي الکترونیکی ممکن اسـت بـه      هاي نشریه    متن مقاله  :هایی که محتواي نشریه را دربردارند       نوع فایل . 1
هاي متنی است و بارگذاري آنها  یلهاي تصویري بزرگتر از فا اندازه فایل. صورت تمام متن یا تمام تصویر باشد     

هـایی کـه داراي مـتن قابـل نمـایش در       از نظر سرعت عمل و کاربرپـسندي، نـشریه  . نیز به زمان زیادي نیاز دارد  
هـاي تمـام تـصویر بـه      بـه عـالوه نـشریه   . کننـد  محیط وب هستند، رضایت بیشتري را براي کـاربران فـراهم مـی      

هـا نیــاز بــه مهـارت دارد و ممکــن اســت بعـضی از کــاربران را بــا     ز آن نیــاز دارنـد کــه اســتفاده ا 4»پــی تـی  اف«
فقط در صورتی که محتواي نشریه ارزشمند باشد و نسخۀ مشابهی نیـز از آن وجـود           . هایی مواجه سازد    دشواري

  .اي جز انتخاب انواع تمام تصویر وجود ندارد نداشته باشد، چاره
تـوان انـواع نقـاط دسترسـی و        این که به کمـک رایانـه مـی         با عنایت به  : ها و امکانات جستجو     قابلیت. 2

هاي الکترونیکی  جستجوهاي ترکیبی را در یک نشریۀ الکترونیکی فراهم آورد، این انتظار وجود دارد که نشریه
  .منتخب، از این قابلیت برخوردار باشند

 آوردن امکان دسترسی  در محیط الکترونیکی به وجود    : هاي پیشین نشریه    دسترسی به آرشیو و شماره    . 3
هایی وجود دارند که از نخستین شمارة  حتی نشریه. پذیر است هاي قبلی نشریه به راحتی امکان    کاربران به شماره  

اند، یا به صـورت لـوح فـشرده     پذیر کرده ها را به طور کامل در سایت اینترنتی خود دسترس           خود تا آخرین آن   
هاي الکترونیکی را به صورت لـوح فـشرده    دهند که آرشیو ادواري جیح میها تر  برخی از کتابخانه  . اند  قابل تهیه 

  ).1381فتاحی، (ها در دسترس باشد  هاي گذشتۀ ادواري خریداري کنند تا همواره دوره

  آوري مراحل فراهم
کـسب  ) انتخـاب کارمنـد، ب   ) الـف : اند از   هاي الکترونیکی عبارت    آوري در بخش نشریه     مراحل فراهم 

  .سی و پیگیري مجالتبرر) مجوز، ج
  انتخاب کارمند به منظور انتخاب نشریات الکترونیکی) الف

انتخاب به وسـیلۀ کتابـشناسانی کـه        ) 1: دو نظریۀ سازمانی براي انتخاب نشریات الکترونیکی وجود دارد        
) 2هـا؛   کنند و محول کـردن مـسئولیت انتخـاب بـر اسـاس موضـوع بـه آن        نشریات ادواري چاپی را انتخاب می     

البتـه ایـن   . هـا بـر اسـاس فرمـت مـورد نیـاز       نتخاب به وسیلۀ متخصصان منابع الکترونیکی و واگذاري مسئولیت     ا
ها باید به طور همزمان از بیـشتر   کنند و باید تأکید کردکه کتابخانه ها را بیش از اندازه ساده می  ها، واقعیت   نظریه

  .از یک الگو براي انتخاب کارمند استفاده کنند
توان از طریق اشتراك دریافت کرد و اغلب نیز به طور واقعی بـراي    نشریات الکترونیکی را می   نسل اول   

تـر از نـسل    آوري، عملـی  ممکن است این نکته مطرح شود که الگوهاي سنتی فراهم. شوند ها ارسال می  کتابخانه
آوري منطقـاً بـراي    فـراهم کـه واژة   هستند، خصوصاً این) یعنی دسترسی از راه دور به مجالت الکترونیکی     (دوم  

بـرخالف نـشریات چـاپی کـه بـراي      . شـوند کـاربرد دارد   آوري می    جمع  منابعی که به طور فیزیکی در کتابخانه      
شوند، پرداخت براي خرید نشریۀ الکترونیکی صرفاً به منظور دریافت مجوز استفاده           مالکیت دائم خریداري می   

  .است
  :گیرد ها مورد توجه قرار می  الکترونیکی در دانشگاهآوري نشریۀ پنج فعالیت خاص براي فراهم

تأمین منبـع مـالی،   ) 4تکمیل موافقتنامۀ مجاز،   ) 3مذاکره با کارگزار،    ) 2گیري دربارة قیمت،      تصمیم) 1
                                                

1. File Transfer Protocol (FTP) 



  .ثبت سفارش) 5
  :به پنج مرحلۀ فوق سه مرحلۀ دیگر نیز ممکن است اضافه شود

ارتبـاط بـا کـارگزار در صـورتی کـه نـشریه قابـل        ) 2کردن عنوانی که قابل دسترسی باشـد،    مشخص) 1
  .حساب براي پرداخت تهیۀ صورت) 3دسترسی نباشد، 

آوري نـشریات الکترونیکـی در سـال     دربارة نحوة فـراهم » هاي آمریکا  انجمن کتابخانه «بنابر تحقیقی که    
وة مجـالت چـاپی تهیـه    هاي مورد بررسی مجالت الکترونیکـی را بـا شـی     درصد از کتابخانه18 انجام داد،   1998

 درصد بقیه، روشی مجـزا بـراي تهیـۀ    24کردند و   شدة ترکیبی استفاده می      درصد از شیوة اصالح    58کردند،    می
  .(Woodword, 1999)نشریات الکترونیکی داشتند 

  کسب مجوز) ب
یـل ایجـاد شـده        (5»لیب الیسنس «بنابر گزارش    مجـوز  ) وب سایتی که اخیراً به وسیلۀ کتابخانۀ دانشگاه یِ

اطالعات الکترونیکی عبارت است از قرارداد یا موافقتنامۀ مکتوبی میـان کتابخانـه و صـاحب حـق بـراي اشـاعۀ          
.  اغلب مدارکی پیچیده و طوالنی با جمالتی مهجـور و ناآشـنا هـستند        6هاي مجاز   موافقتنامه. اطالعات دیجیتالی 

هاي استفاده، و رخدادهاي بعد از خاتمۀ  ، محدودیتها مشتمل بر محاسبۀ شیوه پرداخت نمونۀ معمولی موافقتنامه
شود تا کتابخانه، ولی اغلب امکان مـذاکره   موافقتنامۀ مجاز معموالً بیشتر به نفع فروشنده نوشته می . قرارداد است 

  .براي گرفتن امتیازات بیشتر براي کتابخانه وجود دارد
  بررسی و پیگیري) ج

هـا   ل اول مجالت الکترونیکی که از طریق پـست بـراي کتابخانـه   مفهوم بررسی و پیگیري بیشتر براي نس      
کننـد کـه مجـالت     توصـیه مـی  » دانـشگاه ایـالتی ویرجینیـا   «و » تکنیـک   مؤسـسۀ پلـی   «. ارسال شدند مناسب بود   

این مفهـوم در ارتبـاط بـا نـسل     . (Mcmillan, 1991)الکترونیکی نیز مانند مجالت چاپی ثبت و کنترل شوند 
یادآور شد که براي » تی تی  گروه مجالت دانشگاه ام    «1999در سال   . ونیکی نقض شده است   اخیر مجالت الکتر  

مجالت قابل دستیابی در وب، با توجه به این که مجموعه به شکل فیزیکی در دسترس نیست، مفهوم بررسـی و             
  .شود یمعنا است و حفاظت از ارتباط، به عنوان کنترل کیفیت جایگزین بررسی و پیگیري م پیگیري بی

تـوان مجـالت    در ارتباط با بررسی و پیگیـري مجـالت الکترونیکـی سـؤال ایـن اسـت کـه چگونـه مـی               
) 1: هنوز سه مسئلۀ مهم در ارتباط بـا پیگیـري مجـالت الکترونیکـی وجـود دارد        . نشده را پیگیري کرد     دریافت

آوري  رت پراکنده به جـاي جمـع  انتشار مقاالت به صو) 2؛ )براي بعضی از مجالت(بینی   برنامۀ نشر غیرقابل پیش   
بـه کتابخانـه   ) فیزیکـی (محـور بـه طـور واقعـی      توجه به این واقعیت که مجالت وب) 3ها در یک مجموعه؛      آن

  .(Duranceau, 1999)شوند  فرستاده نمی
اي متحمل شوند،  ها باید براي استفاده از تعداد زیادي از مجالت الکترونیکی هزینه          هنگامی که کتابخانه  

کنـد،   مند الزم است تا اطمینان حاصل شود که کتابخانه به آنچه که برایش پـول پرداخـت مـی         کاري نظام ساخت
  .حقیقتاً دسترسی دارد

  تنظیم بودجه
بندي   اغلب مجالت الکترونیکی به صورت رایگان قابل استفاده بودند، بنابراین بودجه       1990در نیمۀ اول    

 مجلـۀ  134از )  درصـد 9( مجلـه    12 دریافـت کـه      7»اسـتیو هـارتر   « 1995در اکتبـر    . ها موضوع اساسـی نبـود       آن
نسبت مجالت الکترونیکی رایگان به . الکترونیکی پیشنهادي، فقط با پرداخت هزینۀ اشتراك قابل استفاده هستند

                                                
1.LIBLICENSE 
2.Licensing agreements 
1. Steve Harter 



ناپذیري در حال کاهش است و ناشران دانشگاهی و تجـاري تهیـۀ نـسخۀ الکترونیکـی از مجـالت                  طور اجتناب 
هاي فشرده و دسـتیابی   عالوه بر آن استفاده از نشریات الکترونیکی موجود در لوح     . اند   آغاز کرده  چاپی خود را  

  .پیوسته به نشریات، مستقیماً با پرداخت هزینه همراه است
  :براي تنظیم بودجۀ مربوط به اشتراك نشریات الکترونیکی دو نظریه وجود دارد

  .دجه بر اساس فرمتتنظیم بو) 2تنظیم بودجه بر اساس موضوع، ) 1
شـوند و در نـوع    در نوع اول، بودجۀ نشریات الکترونیکی و چاپی با یک روش و از یک منبع تأمین مـی      

  .گیرند اي براي نشریات الکترونیکی درنظر می دوم، بودجۀ جداگانه
 کارگرفت، به این صورت که بودجۀ نـشریات الکترونیکـی از   توان به طور همزمان به      هر دو روش را می    

منبع مربوط به منابع الکترونیکی تأمین شود و بودجۀ نشریات چاپی را بر اساس تخصیص اعتبار موضـوعی مهیـا            
هـاي متفـاوت    در حقیقت تنظیم بودجۀ نشریات الکترونیکی بسیار پیچیده است، زیرا تأمین بودجـۀ گـروه        . کرد

هـاي فـشرده از بودجـۀ     ات مـستقر در لـوح  براي مثال نـشری . شود نشریات الکترونیکی، از منابع متفاوت انجام می 
 از 8»دیـالوگ «شوند، و بهاي مجالت تمام مـتن قابـل دسـتیابی از طریـق      هاي فشرده خریداري می مربوط به لوح  

هـا هزینـۀ    ممکـن اسـت در بعـضی از دانـشگاه      . شـود   بودجۀ مربوط به منابع قابل جستجوي پیوسته پرداخت مـی         
  .(Nisogner, 1998)داده شده به منابع الکترونیکی تأمین گردد  نشریات الکترونیکی از بودجۀ تخصیص

  نویسی فهرست
ها را بایـد   آیا آن. نویسی مجالت الکترونیکی و چاپی در بسیاري از موارد مشابه است        مشکالت فهرست 

هـا الزم   بنـدي آن  نویسی شوند؟ آیا رده  است در چه سطحی باید فهرستنویسی کرد؟ اگر جواب مثبت   فهرست
ها اختصاص یابد؟ آیا الزم است که کتابخانه عنـوانی را فهرسـت کنـد      موضوعی به آن است؟ آیا باید سرعنوان  

  که در مالکیت ندارد؟
. اسـت اي از سـؤاالت مخـتص نـشریات الکترونیکـی نیـز مطـرح               عالوه بر سـؤاالت معمـولی، مجموعـه       

هـا جـادهی    برخالف نشریات چاپی، نشریات الکترونیکی وجود مـادي و فیزیکـی ندارنـد و در قفـسۀ کتابخانـه          
کنند به این علت که یکی از عملکردهاي  بندي نمی ها مجالت الکترونیکی را رده      بسیاري از کتابخانه  . شوند  نمی

نویسی مجالت الکترونیکی  ماهیت فهرست. ستمهم شمارة رده، تعیین موقعیت فیزیکی منبع در قفسۀ کتابخانه ا
هـاي   آیـا فهرسـت  . ها مطرح نشود نویسی آن کند که بعضی از موضوعات نسبتاً مهم در مورد فهرست        ایجاب می 

 856چندگانه به طور همزمان و موازي براي منابع الکترونیکی و چـاپی الزم اسـت، یـا اسـتفاده از فیلـد جدیـد                   
برنامـۀ   (9»کانـسر «عنوان منبع الکترونیکی در کجا قابل دستیابی است، یـا برنامـۀ         کند هر       مارك که مشخص می   

 ,Duranceau)کند، کافی اسـت   که جایگاه هر نشریه را به طور پیوسته مشخص می) اشتراك پیوستۀ نشریات
  ؟(1997

در بحث مجالت الکترونیکی کتابخانه، نکتـۀ کلیـدي ایـن اسـت کـه آیـا رکـورد مربوطـه بـه مجـالت            
پـک    ا  Serials مجلـه  23 وارد کـرد؟ در شـماره   10لکترونیکی که از راه دور قابل دسـتیابی هـستند را بایـد در اُ

Reviewحلی به صورت زیر ارائه گردیده است  دربارة این سؤال بحث شده و راه:  
نویسی براي کمـک بـه ارتبـاط       اي چاپی شود، پیشینۀ فهرست      اگر نشریۀ الکترونیکی جایگزین نشریه    . 1

  .ین دو مؤثر استا
                                                

2.Dialog 
1. CONCER: Cooporative Online Serials Program's 
2. OPAC 



پک. 2   .ها ابزارهاي بازیابی هستند نه یک فهرست ساده اُ
  .وجه تمایز کنونی میان منابع موجود و منابع قابل دسترسی ممکن است در آیندة نزدیک منتفی شود. 3
دسترسی به مجالت منتخب قابل دسترسی از راه دور، خصوصاً براي برآوردن نیـاز مراجعـان محلـی،                . 4
  .تآسانتر اس

  :باره شامل موارد زیر است هاي مخالف در این بحث
  .ممکن است دسترسی به منبع به علت ناپایداري منابع وب متوقف شود. 1
  .گردد کردن موجودي کتابخانه است مخدوش می هدف کلی از یک فهرست، که مشخص. 2
پک ممکن است باعث اختالل در عملکرد فهرست ش      جایگزین. 3 موجـودي  (ود کردن یک رکورد در اُ
  ).کتابخانه

  نویسی موجود، قابل استفاده براي منابع اینترنتی هستند؟ ماند که آیا کدهاي فهرست این سؤال باقی می. 4
دهد که چگونه نشریات الکترونیکـی، حرفـه    بودن جواب نهایی، این بحث نشان می    با توجه به نامشخص   

  .(Sleeman, 1997)طلبند  میرا براي بازنگري مجدد فرضیۀ کتابخانۀ سنتی به چالش 

  نگهداري مجالت الکترونیکی
گیرند  سایت در دسترس قرار می نگهداري، بویژه در مورد مجالت الکترونیکی که از طریق گوفر یا وب

ثباتی مشهور شده و منابعی که امروز در اینترنت وجود دارند، فردا ممکن است  اینترنت به بی. امري حیاتی است
هـا یکـی از    بـسیاري از کتابخانـه  . ممکن است آدرس تغییر کرده یا منبع روزآمد شده باشد . شندوجود نداشته با  
نمایند، گرچه چنین روشی بسیار وقتگیر و  اي خود را مسئول کنترل مداوم اعتبار گوفر و وب می کارکنان حرفه

 11ترل پیوندهاي گوفر و انکـور افزاري موجود براي این عملکرد، شامل کن        هاي نرم   برخی از برنامه  . پرهزینه است 
  .صفحات وب است

  حفاظت و آرشیو
ترین مـشکالت مجلـۀ الکترونیکـی در ارتبـاط بـا ماهیـت ذاتـاً گـذراي رسـانۀ           این موضوع یکی از مهم    

تـر، ایـن نگرانـی واقعـی وجـود دارد کـه مـضمون انتـشارات          در نظـري وسـیع   . شـود   الکترونیکی محـسوب مـی    
نظـر   از نقطه. هاي آرشیو مناسب، ممکن است از سوابق پژوهشی حذف شوند   الکترونیکی در صورت نبود روش    

سؤاالت اساسـی در  . هاي قبلی مجالت الکترونیکی موضوع مهمی است شده به نسخه    کتابخانه، دسترسی تضمین  
  :باره به شرح زیرند این

  کدام مجالت الکترونیکی را باید آرشیو کرد؟. 1
  هد داد؟چه کسی کار آرشیو را انجام خوا. 2
  از چه محملی براي آرشیو باید استفاده کرد؟. 3

اما باید درنظرداشت که تمام مجالت . کنند کردن آرشیو می ها عادتاً مجالت چاپی را با صحافی کتابخانه
به همین ترتیب ممکن است برخی انتشارات الکترونیکی فاقد ارزش . چاپی آنقدر مهم نیستند که صحافی شوند    

موازینی دقیق براي اطمینان از این مطلب کـه آیـا یـک مجلـۀ     .  براي آرشیو شدن دائمی باشند    پژوهشی ماندگار 
هنـوز ایـن مـسئله کـه چـه کـسی       . کار گرفته شـود  الکترونیکی خاص ارزش آرشیو شدن را دارد یا خیر باید به  

 اقـدامات جمعـی در   اند از هاي احتمالی عبارت حل  کردن را برعهده دارد حل نشده و راه         مسئولیت نهایی آرشیو  
در این زمینـه  . هاي محلی، یا ناشران مجالت اي یا ملی چه به صورت انتفاعی یا غیرانتفاعی، کتابخانه  سطح منطقه 

                                                
1.Anchor 



هاي اولیۀ قابـل تـوجهی بـراي آرشـیو مـشترك مجـالت الکترونیکـی در سـطوح                شمار و تالش    پیشنهادهاي بی 
هـا یـا اسـتقرار مـتن      چکیـده » کتابچۀ راهنماي مرکـزي «یجاد به عنوان مثال ا. اي یا ملی وجود داشته است     منطقه

هاي سـازمانی متـشکل از    کمیتۀ همکاري. پیشنهاد شده است» اي هاي خدمتگر منطقه   رایانه«ها بر روي      کامل آن 
اي از طریق آرشیو کردن  یازده مؤسسه بزرگ بعالوة دانشگاه شیکاگو، نقش اصلی را در آرشیو مشترك منطقه           

انجام اولـین جـستجوي   » سی ال سی  او «1996در نوامبر سال    . داشته است 112»سیک نت «الکترونیکی  هاي    مجموعه
 500اي ارزشمند از  هدف اولیۀ این پروژه، آرشیوکردن مجموعه    . پیوسته در مجموعه الکترونیکی را اعالم کرد      

در » سـی  ال اوسـی «.  اسـت سال، با دادن اولویت اول به عناوین علمی و فنی و پزشـکی  مجلۀ الکترونیکی در یک 
اي به سابقۀ آرشیو عناوین و مجلدات خاصی را که کتابخانـۀ مـشترك       قبال دریافت دستمزد، دسترسی کتابخانه    

حـل   اتکا به ناشران براي آرشیو کردن مجالت الکترونیکی خودشان نیز یـک راه . آورد شود فراهم می    نامیده می 
بـه بایگـانی مجـالت      213»پـروژة مـوس   «از طریـق    » جان هاپکینز «گاه  به عنوان مثال انتشارات دانش    . احتمالی است 

 درصـد  4/21 کرد کـه    مشخص415» کیم  هک جون «و  314» هارتر  استفن پی «با این حال تحقیق     . پردازد  موجود می 
همچنین بسیاري از کتابـداران  . هاي آرشیو، کامل نیستند آرشیوهاي ناشران در اینترنت از نظر شیوه) 131 از  28(

کردن دائمی قابل اعتمـاد هـستند یـا خیـر؛ چـون آرشـیو        ن باره تردید دارند که آیا ناشران از لحاظ آرشیو   در ای 
اي کـه مایـل    در تحلیل نهایی، کتابخانـه . استفاده از لحاظ مالی مقرون به صرفه نیست         تر و کم    هاي قدیمی   نسخه

. واند خودش کار آرشیو را انجـام دهـد  ت هاي قبلی یک مجلۀ الکترونیکی دسترسی داشته باشد می است به نسخه 
 سؤاالت زیر را براي تعیین قابلیت محلی یک مجلۀ الکترونیکـی توسـط       17»تام موتهارت « و   16»دونیس کوچنور «

  :کنند کتابخانه مطرح می
  اي دریافت شود یا رایگان است؟  آیا براي آرشیو باید هزینه-
  دهد؟  آیا ناشر، آرشیو مجاز را ارائه می-
  دور از نظر ساختار و مضمون چگونه است؟ هاي راه سایت کیفیت -
  هاي دوردست چگونه است؟  انتشار فایل سایت-
   ایجاد محدودیت دسترسی توسط ناشر الزم است؟-
   موجودي تجهیزات و منابع انسانی در کتابخانۀ محلی کافی است؟-

یکروفرم، رسانۀ نوري، و نیـز  هاي موجود براي اهداف آرشیوي، شامل کاغذ، لوح فشرده، م    ظاهراً شکل 
 گزارش شـد کـه ناشـر    1996به عنوان مثال در سال . اند ها تجزیه شده  ها در طول سال     ها هستند و اکثر این      رایانه

  . آن مجلۀ الکترونیکی را بر روي میکروفیش آرشیو کرده18»فرهنگ پست مدرن«
ران یک شیوة ممکن بـراي حفـظ   تبدیل مجالت الکترونیکی به شکل کاغذي، زمانی براي برخی کتابدا 

  . گرچه اینک آشکار شده که راه حل مناسبی نیست-شد و نگهداري و آرشیوکردن محسوب می
 درصد کسانی کـه بـه ایـن    8(» هاي آمریکا انجمن کتابخانه « تنها سه کتابخانه از اعضاي       1998در ژانویه   

هـاي   ي اسـتفادة کـاربران خـود نـسخه        گزارش کردند که از مجـالت الکترونیکـی، بـرا         ) اند  پرسش جواب داده  
  .(Friedor, 1998)اند  کاغذي تهیه کرده

هاي الکترونیکی قبلی، ذخیره  سازي نسخه شده براي یک کتابخانه در زمینۀ ذخیره      شیوة آرشیوي تضمین  
 گرچـه ایـن روش ممکـن اسـت بـسیار      -باشـد  بر روي رایانۀ خدمتگر خودي است، که مستقیماً قابل کنترل می          
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 مجلـۀ  100هزینـۀ آرشـیو پـنج سـالۀ     » دانـشگاه ماساچوسـت  «هـاي    کتابخانـه  1997مـثالً در سـال      . ه باشد پرهزین
 دالر براي هر عنوان در هـر سـال محاسـبه کردنـد، امـا هزینـۀ آرشـیوکردن        435الکترونیکی نسل اول را بالغ بر   

. ر عنـوان بـرآورد شـده بـود     دالر بـراي هـ  1000ساالنۀ مجالت الکترونیکی نسل دوم به طور تقریبـی بـه میـزان     
هـاي   کتابخانه. ها را به رایانۀ کتابخانه منتقل کرد   توان آن   مجالت الکترونیکی روي وب قابل انتقال هستند و می        

  :توان از انتقال به عنوان یک راهبرد مناسب استفاده کرد ها می مزبور چهار وضعیت را مطرح کردند که در آن
مجلـه توسـط   ) 3اصـلی نـاقص هـستند؛         مـضامین سـایت  ) 2ت؛       اصلی نامشخص اسـ     ثبات سایت )  1

  .شوند یا توسط انتشارات دانشگاه و در ارتباط با مجموعۀ کتابخانه منتشر می) 4دانشگاه ماساچوست منتشر شده؛ 
بـه دسـتیابی بـه    )  نفـر 10( درصـد  28» هـاي آمریکـا   انجمـن کتابخانـه  « در بررسـی     1996در ژانویه سـال     

فایل الکترونیکی خود را در کتابخانـه یـا مرکـز      ) نفر9( درصد   26ی از طریق ناشر متکی بودند،       هاي قدیم   نسخه
 2( درصـد  6به کنسرسیومی متکی بودند کـه داراي یـک آرشـیو بـود،     )  نفر9( درصد 26داشتند،   رایانه نگه می  

غـذي بـراي اهـداف    از کپـی کا )  نفـر 1( درصـد  3کردنـد،    ها تهیه مـی     هاي اصلی را بر روي دیسکت       کپی) نفر
 6( درصـد  18هـاي دیگـر ارائـه دادنـد و      هایی از روش گزارش)  نفر12( درصد 34کردند،  آرشیوي استفاده می 

  .(Nisonger, 1998)کردند  از هیچ روش آرشیوي استفاده نمی) نفر

  گیري نتیجه
. اند وجود آورده بهها را براي کتابداران  انگیزترین چالش مجالت الکترونیکی یکی از بزرگترین و هیجان

از قبیل انتقال مستقیم مجالت الکترونیکی به کاربر نهایی که باعث حـذف         (این شکل نشریات تهدیدات بالقوه      
هـا و تـأمین نیـاز     اي مانند کاهش هزینـه  هاي بالقوه و امکانات و فرصت) کتابخانه از چرخۀ اطالعات خواهد شد  

باید اذعان کرد که با تغییـرات سـاختاري عظیمـی روبـرو     . آورند یاطالعاتی کاربر به طور کارآمدتر را فراهم م   
هنگامی کـه تلویزیـون   . اند ها جایگزین یکدیگر نشده شویم که رسانه هستیم، ولی با مراجعه به تاریخ متوجه می    

هاي  حتی وقتی فروشگاه. جنبۀ عمومی پیدا کرد مردم نگران این شدند که دیگر کسی زیاد مطالعه نخواهد کرد  
روش ویدئو و لوح فشرده در تمامی شهرها به وجود آمدند بعضی ادعا کردند که زمان مرگ نشر کاغذي فـرا       ف

در . دهـد  ولی شاهد هستیم که این رسانه به حیات خـود ادامـه مـی   . رسیده است و اینترنت قاتل اصلی آن است      
یافته و بر این اساس مفـاهیم  اگرچه نقش سنتی نشریات چاپی تا حدودي کاهش : مجموع و در پایان باید گفت 

دریافت، بررسی و کنترل و نگهداري مجالت مستقیماً قابل اجرا نیستند، با این وجود وظایفی از قبیـل انتخـاب،         
  .بهتر است با نگاهی خوشبینانه به آینده بنگریم. تنظیم بودجه، و فهرستنویسی هنوز باید انجام شوند
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