
  

ڪلیدواژه ها 

نرشیات ادواری، دسرتسی آزاد، خودآرشیوی، مجالت الكرتونیك رایگان

مجالت دسرتسی آزاد: مفاهیم و كاربرد
رسول سعادت 

چڪیده

هدف: این مقاله به تبیین مفهوم مجالت دسرتسی آزاد و فلسفه وجودی 
آنها می پردازد و ضمن پرداخنت به تعاریف ارائه شده در این خصوص، 

انواع نارشان مجالت دسرتسی آزاد، شیوه های تأمین مالی آنها، نقاط قوت 

و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آنها، و وظایف كتابخانه ها و 

كتابداران درقبال این نوع انتشارات را مورد بحث قرار می دهد.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حارض، به روش مرور منابع و متون و 
مراجعه به منابع کتابخانه ای، اعم از سنتی و دیجیتال، انجام شده است.

یافته ها: مجالت دسرتسی آزاد، كه در پاسخ به بحران نرشیات ادواری پدید 
آمده  است، فرصت مناسبی در اختیار كتابخانه ها و محققان می گذارد تا 

به راحتی و بدون پرداخت كمرتین وجهی به اطالعات علمی و پژوهشی 

دسرتسی پیدا کنند و بدین طریق امر پژوهش را شتاب بخشند. 

نتیجه گیری: نرشیات الکرتونیک رایگان موقعیت هایی را در اختیار كتابداران 
قرارمی دهد و مسئولیت آنان ایجاب می كند تا از این فرصت استفاده منوده 

و با گــردآوری، سازماندهــی، و اشاعــه هدفمند این نوع نرشیات، ضمن 

رصفه جویی در بودجه گام مؤثری در جهت وسعت بخشیدن به مجموعه 

كتابخانه خود و غنای آن بردارند.
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مقدمه
مسائل مربوط به ارتباطات علمي، در دگرگوني توزيع دانش و دستيابي به آن نقشي اساسي 
دارند )قانع، 1383، ص 78(. ارتباط علمي، كه همان انتشار و عرضه توليدات علمي است، 
معموالً در دو كانال رسمي و غيررسمي جريان مي يابد. در كانال غيررسمي، توليدات علمي از 
طريق تماس هاي شخصي مانند نامه هاي شخصي، پست الكترونيك، مذاكرات، و كنفرانس ها 
اشاعه مي يابد. در كانال رسمي، آثار علمي توليد شده توسط نويسندگان، پس از واگذاري به 
ناشر و طي فرايند بررسي تخصصي2 و داوري، در قالب مقاالت مجالت علمي و تك نگاشت ها 
عرضه شده و سپس جهت اشاعه به جامعه علمي وارد كتابخانه ها و يا سيستم هاي بازيابي 

مبتني بر وب و اينترنت مي شود )پارک3، 2007، ص 25- 26(.
مؤسسات و كتابخانه هايي كه بر آثار علمي در قالب رسمي تكيه دارند، جهت بهره جويي 

از اين آثار، معموالَ از نظام اشتراک و خريداري منابع استفاده مي كنند.
از سال 1665، كه مي توان آن را زمان آغاز رسمي ارتباطات علمي به شيوه مدرن )در 
قالب مقاالت مجالت( ناميد، پيوسته بر تعداد دانشمندان، مقاله ها، و نشريه هاي علمي افزوده 
شده است. افزايش چشمگير انجمن هاي علمي، بهبود خدمات پستي، و توسعه علوم و 
تقسيم آنها به زيرشاخه هاي متعدد، طي سده هاي بعد، تأثير بسزايي بر رشد نشريه هاي علمي 
داشته است. روند افزايش تعداد دانشمندان، مقاله ها، و مجله ها به مدت سه سده ادامه يافت، 

1. كارشناس ارشد كتابداری و اطالع رسانی 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم  

saadat.rasul@gmail.com

2. Peer review 

 3. Park

مجالت دسرتسی آزاد: مفاهیم و كاربرد

رسول سعادت 1 

دریافت: 1387/7/13     پذیرش: 1387/10/29
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تا اينكه در نيمه دوم قرن بيستم نشانه هاي بحران به تدريج ظهور كرد )جمالي مهموئي، 1385، 
ص12-13(. به خاطر كاهش بودجه و افزايش سريع حق اشتراک، كتابخانه ها تحت فشارهاي 
مالي چشمگيري قرارگرفتند و بسياري از آنها شروع به لغو اشتراک نشريه هاي خود كردند، كه 
اين وضعيت را با عنوان »بحران نشريه هاي ادواري4« مي شناسند )هس5 و همكاران، 2007(. 
 البته عوامل متعـددي باعث ايجاد چنين بحــراني شده  است كه به صورت خـالصه 

عبارت اند از:
1. رشد رسیع دانش علمی: از قرن هفدهم علوم به نحو انفجارگونه اي رشد كرده و اكنون 

نيز چنين رشدي ادامه دارد.
2. تجــاری كــردن انتشــارات پژوهشــی در علــوم: سال هاي 1950 تا 1975 شاهد رشد 

چشمگيري در اهميت مجالتي است كه به صورت تجاري و با پرداخت حق اشتراک نشر 
مي يابند )گس6، 2000(.

3. عوامل مربوط به كتابخانه ها: كتابخانه هاي تخصصي و دانشگاهي به عنوان عمده ترين 

خريداران مجله هاي علمي، اهميت زيادي در اقتصاد اين صنعت دارند. با اين حال، كاهش بودجه 
و ناكافي بودن آن ازمشكالت هميشگي كتابخانه هاست )جمالي مهموئي، 1385، ص 17(.

حال اين سؤال باقي مي ماند كه براي مقابله با اين بحران چه اقدامي مي توان انجام داد؟
نشر الكترونيك، مهم ترين تغيير در ارتباط علمي، از زمان به وجود آمدن مجالت علمي 
در قرن هفدهم است و اگرچه قصد جايگزيني با مجالت را نداشت، به سرعت شكل مجله 
الكترونيك به خود گرفت )گس، 2000(. انتشار اثر به صورت الكترونيك نشان داده است كه 
تأكيد بر توليد و اشاعه مجله علمي چاپي كار چندان باصرفه اي نيست، زيرا با نشر الكترونيك، 
توزيع مقاالت پژوهشي به صورت ارزان و بالفاصله پس از نوشته شدن، و به سهولت ميسر 
است. شبكه جهاني وب مورد خوبي است از اينكه چطور يك نوآوري، مثاًل در حوزه 
فيزيك، به سرعت در سطح جهان جاي خود را پيدا مي كند )هارنادa ،7 1995(. از سوي ديگر، 
يكي از عوامل بحران زا، تجاري كردن انتشارات و مشكل متقاعد كردن افراد ذي نفع در 
انتشار جهت تغيير مدل هاي مالي است. ناشران تجاري و بسياري از انجمن هاي پژوهشي از 
مدل مالي موجود )حق اشتراک(، براي مجالت علمي سود برده اند، و درحالي كه به درآمد 
حاصل از برنامه هاي انتشاراتي خود وابستگي دارند، به رسالت خود در زمينه پيشبرد دانش 

در رشته هاي علمي عمل مي كنند )براون و ديگويد8، 2000(.
 بنابراين، به نظر مي رسد مؤثرترين شيوه براي بهبود جريان ارتباط علمي، تركيبي از دو 
ايده است: نخست حركت به سمت مدل نشر الكترونيك )هارناد، b 1995(؛ و ديگر، انتقال 
هزينه هاي انتشار از جامعه خوانندگان به جامعه مؤلفان و مؤسسات حامي مالي تحقيقات 

رسـول سعـادت

4. Serial crisis

5. Hess

6. Gass

7. Harnad

8. Brown & Duguid
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مؤلفان )واكر9، 1998(. درواقع، بايد »انتشارات با دسترسي آزاد1« ويژگي دائمي اينترنت 
شود و مدل اقتصادي ويژه اي شكل گيرد كه در آن هزينه ها توسط فراهم كنندگان اطالعات 

پرداخت مي شود )آرمز10، 2000(.
براي برآوردن اين منظور، اصل دسترسي آزاد به انتشارات علمي در قالب »مجالت 
الكترونيك دسترسي آزاد 2« در 15 سال اخير متحول شده است و هدف اصلي آن دسترسي 

خوانندگان به متون علمي- فارغ از هرگونه مانع و هزينه- است )هس و همكاران، 2007(. 
در سال هاي اخير، مجالت دسترسي آزاد، به سرعت، به عرصه ارتباطات پژوهشي و محمل 
نشر متون علمي تبديل شده اند و درحال حاضر، درصد قابل توجهي از متون علمي، فقط در 
قالب مجالت دسترسي آزاد يافت مي شوند )كوشا و ثلوال11، 2006(. در واقع، مرگ مجالت 
پ  ژوهشي سنتي پيش  بيني شده است )هارناد، 1999(. در گزارش پژوهشي كه هس و همكارانش 
)2007( منتشركرده و در آن نظر 688 ناشر را درمورد انتشار آثار به صورت دسترسي آزاد جويا 

شده بودند، نگرش كلي نسبت به اصل دسترسي آزاد كامالً مثبت ارزيابي شده است. 
بنابراين، يكي از مجراهاي دسترسي به توليدات علمي، مجالت دسترسي آزاد است كه 
به دنبال گسترش اينترنت و اختراع وب به وجود آمده و روز به روز بر شمار آنها افزوده مي شود. 
با توجه به اينكه هزينه اشتراک مجالت علمي هر سال در حال افزايش است و يكي از موانع 
اصلي دسترسي به نتايج يافته هاي علمي محسوب مي شود، الگوي دسترسي آزاد به اطالعات 
و نشر مجالت دسترسي آزاد، براي مقابله با افزايش دائمي هزينه اشتراک، مورد توجه جامعه 
دانشگاهي و پژوهشي سراسر جهان قرار گرفته است. اين روند، به ويژه به نفع كشورهاي 
در حال توسعه است كه در حالت عادي به دليل باال بودن هزينه اشتراک، امكان دسترسي به 
مجالت علمي را ندارند و بدين وسيله مي توانند خأل دسترسي به اطالعات را تا حدودي 

جبران نمايند )نوروزي، 1385، ص 16(.
ازسوي ديگر، با توجه  به  اينكه ميزان استناد به مقاالت علمي به طور قابل توجهي به ميزان 
رؤيت پذيري و دسترس پذيري آنها بستگي دارد، اين شيوه نشر مي تواند در باال بردن تأثير 
پژوهشي مقاالت نقش مؤثري ايفا نمايد. همچنين، امكان دسترسي آزاد به مقاالت منتشرشده 
در يك مجله موجب آگاهي ساير پژوهشگران داخلي و خارجي از تجربه هاي همكاران خود 

شده و از دوباره كاري جلوگيري مي نمايد )نوروزي، 1385، ص 17(.
با توجه به اهميتي كه مجالت دسترسي آزاد در ارتباطات علمي دارند، نوشته حاضر بر آن 
است تا نگاهي نسبتاً جامع به جوانب اين مفهوم، از لحاظ منشأ و شكل گيري، ناشران، شيوه هاي 
تأمين هزينه، تأثير استنادي، نقاط قوت و ضعف، تهديدها و فرصت ها، عوامل مؤثر در بقا، موانع 

رشد و توسعه، و وظيفه كتابخانه ها و كتابداران در قبال اين نوع منابع داشته باشد. 

مجالت دسترسی آزاد:
مفاهیم و کاربرد

9. Walker

10. Arms

11. Kousha & Thelwall
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منشأ و شکل گیری
نشر دسترسي آزاد، به صورتي كه امروزه مي بينيم، در نيمه دوم قرن بيستم شكل گرفت و 

مراحل مختلفي را طي كرده تا به شكل كنوني درآمده است.
در نيمه دوم قرن بيستم، درنتيجه ازدياد بيش از حد تحقيقات علمي، افزايش هزينه هاي 
اشتراک، و پيشرفت هاي فناوري، نگراني ها نسبت به سيستم مجالت پژوهشي افزايش پيدا 
كرد و در مورد روش هاي بهبود ارتباط درخصوص يافته هاي تحقيقاتي در علوم و فناوري، 
تالش هاي زيادي صورت گرفت. در 1963، كميته مشورتي رياست جمهوري اياالت متحده 
آمريكا، به  منظور تقويت سيستم ارتباطي در علوم و فناوري پيشنهاداتي ارائه داد. از آن زمان 
تاكنون، هزينه رو به افزايش اطالعات، به ويژه مجالت علمي و فني، اين مشكل را وخيم تر 
كرده است )مارک12، 1992(. جامعه كتابداري آمريكا در پيشنهاد راه حل هايي براي بحران 
موجود، صريح و قاطع بوده و با بسياري از دانشكده ها و مسئوالن و سرپرستان به صورت 
داوطلبانه همكاري كرده است. در بسياري از علوم كه داراي رقابت شديد و حركتي سريع 
و روبه جلو هستند، مانند زيست شناسي مولكولي، نظام انتشاراتي مجالت استاندارد بسيار 
كندتر از آن است كه نيازهاي جامعه علمي را برآورده سازد. بنابراين، به گردش درآوردن 
پيش چاپ هاي مقاالت در ميان نويسندگان همكار در يك رشته متداول شد. اين گردش 
غيررسمي، كه يادآور روزهاي آغازيِن نشرِ يافته هاي علمي است ) كه نتايج جديد از طريق 
نامه شخصي منتقل مي شد(، از اين مزيت برخوردار بود كه به كار سرعت مي بخشيد. در عين 

حال، چنين رويه اي بي نظمي هاي علمي را نيز با خود به همراه مي آورد )ماگنر13، 2000(. 
در 1991، پل گينسپارگ14 در آزمايشگاه ملي لوس آالموس15، شروع به ايجاد آرشيوي 
كه، به سرعت، به ديگر حوزه هاي فيزيك و  از انتشارات الكترونيكي براي فيزيك ذرات كرد 
حتي ساير رشته هاي علمي سرايت كرد )گينسپارگ، 1994(. آرشيو انتشارات الكترونيكي 
جزء حياتي فرايند ارتباط علمي در فيزيك باقي ماند و الگوي مهمي الگوي خوبي درباره 
نحوه تغيير فرايند ارتباط در رشته هاي ديگر ارائه داد )گس، 2000(. گينسپارگ با استفاده از 
پيشرفت هاي كامپيوتري و شبكه اي، دسترسي به موقع و وسيع به آثار تحقيقاتي مهم را فراهم 
كرد. الگوي او در ديگر آرشيوهاي انتشارات الكترونيكي تخصصي مانند »كاگ پرينتس16« 

.)1995  a ،براي علوم شناختي، و »ريپك17« براي علم اقتصاد نيز رواج يافته است )هارناد
با تداوم افزايش هزينه هاي اشتراک كه از آن با عنوان بحران قيمت نشريات ياد مي كنند 
و رشد و توسعه اينترنت، استيون هارناد، در 1994، در طرح پيشنهادي خود كه نقطه عطفي 
در تاريخ نشر دسترسي آزاد محسوب مي شود، از تداوم انتشارات پژوهشِي چاپي كه فرايند 
بررسي تخصصي را طي مي كنند، دفاع كرد؛ درعين حال، او از مقاالت پژوهشي ديجيتال 

رسـول سعـادت
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17. Repec



131
فصلنامه كتاب | شامره 85 

كه توسط خود مؤلف آرشيو مي شوند و از طريق اينترنت به صورت رايگان دسترس پذير 
مي شوند، حمايت كرد. اين روند بسيار شبيه به شبكه پيوسته آثار پيش از چاپ فيزيك است 

كه توسط پل گينسپارگ رهبري مي شود )مورگان18، 2004(.
به گفته هـارناد )b 1995(: »نويسنده محقق فقط مي خواهـد كه مقالـه اش را منتشـركند، 
يعني اينكه آن اثر را در معرض ديد و قضاوت متخصصان، دانشمندان همكار متخصص، و 
محققان در سراسر جهان قرار دهد؛ و در اين صورت است كه اين افراد مي توانند، براساس 
مشاركت هاي يك نويسنده در يك حوزه از دانش، معلومات و نظر خود را استوار ساخته و 
شكل دهند«. استيون هارناد با مطرح كردن موضوع »خودآرشيوي« و حمايت قوي از آن نقطه 

آغازي براي انتشارات دسترسي آزاد بود.
اما اصطالح دسترسي آزاد يا Open Access در سال، 2002 در كنفرانس ابتكار دسترسي 
آزاد در بوداپست19 مطرح شد. و تمام تأكيد بر »مؤسسه جامعه باز20« بود تا بلكه بتواند با اين 
ابتكار، مشكل ارتباطات پژوهشي را حل كند. يكي از ثمرات اين كنفرانس ارائه تعريفي براي 

دسترسي آزاد )OA( بود.
دركنفرانس بوداپست گفته شد: »منظور از دسترسي آزاد به متون علمي و پژوهشي، 
دسترس پذيري رايگان اين متون ازطريق اينترنت براي همگان است و هر استفاده كننده اي براي 
خواندن، انتقال به رايانه شخصي21، كپي برداري، توزيع، چاپ، جست وجو، و اتصال به منابع 
تمام متن اين مقاالت و استفاده از آنها جهت هر منظور قانوني، مجاز مي باشد و اين كار بدون 
هرگونه محدوديت مالي، قانوني، وفني به جز محدوديت دسترسي به خود اينترنت ميسر مي باشد. 
نقشي كه در اينجا مي توان براي حق مؤلف قائل شد، كنترل مؤلفان بر تماميت اثرشان و شناسايي 

صحيح اثر، و استناد دقيق به آن مي باشد« )ابتكار دسترسي آزاد بوداپست، 2002 22(.
بنابراين، دو راهكار براي دسترسي آزاد به متون مجالت پژوهشي پيشنهاد شد:

1. خودآرشــیوی. استيون هارناد از خودآرشيوي به عنوان مسير سبز23 دسترسي آزاد ياد 

مي كند )هارناد، 2005(. زماني كه مؤلفان مقاالتشان را به صورت رايگان در قالب ديجيتال و 
از طريق اينترنت دسترس پذير مي سازند، گفته مي شود كه به عمل خودآرشيوي دست زده اند 
)ابتكار دسترسي آزاد بوداپست، 2002(. اين مقاالت مي تواند شامل انتشارات پيش از چاپ24  

و يا انتشارات بعد از چاپ25 باشد.
انتشارات پيش از چاپ، نسخه هاي پيش نويسي از مقاالت هستند كه مورد بررسي 
تخصصي يا ويراستاري و تغييرات و اصالحات قرارنگرفته اند. بيشتر انتشارات پيش از چاپ 
به قصد تسليم به مجالت، آماده مي شوند. دادوستد آثار پيش از چاپ ميان مؤلفان، به ويژه 
مؤلفـان حوزه علوم، داراي تاريخــي طوالني است و قبل از وب از طــريق سرويس پستي، 
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فاكس، پست الكترونيك، سرورهاي پروتكل انتقال فايل26، سرورهاي گوفر، و ديگر ابزارها 
صورت مي  گرفت )بيلي27، 2005(.

انتشارات بعد از چاپ، نسخه هاي نهايي مقاالت چاپ شده هستند. اين آثار يا نسخه اي 
از مقاله متعلق به ناشر هستند و يا آثار پيش از چاپ روزآمدي هستند كه مؤلف جهت 
انعكاس تغييرات به وجودآمده در آثار، در طول فرايند بررسي تخصصي و ويراستاري، ايجاد 

مي كند )بيلي، 2005(.
2. مجــالت دسرتســی آزاد. دومين راهكار براي دسترسي آزاد، مجالت دسترسي آزاد 

مي باشد كه در كنفرانس بوداپست به رسميت شناخته شد. استيون هارناد مجالت دسترسي 
آزاد را به عنوان مسير طاليي28 دسترسي آزاد معرفي مي كند )هارناد، 2005(.

 اين مجالت داراي مشخصاتي بدين شرح مي باشند:
الف( پژوهشي هستند )داستان ها، مجالت عامه پسند، كتاب هاي خودآموز، و مانند اينها 

خارج از اين مقوله هستند(؛
ب( به طور رايگان دسترس پذير مي باشند؛

ج( ديجيتال هستند؛
د( دسترسي به آنها از طريق اينترنت ميسر است؛

ه( آنها از مكانيسم هاي كنترل كيفيت مانند مجالت متعارف بهره جويي مي كنند؛
و( به مؤلفان امكان حفظ حق تأليف خود را مي دهند؛ و

ز( به مؤلفان مقاالت اين مجالت حق الزحمه اي پرداخت نمي شود )اجالس سران جهان 
در مورد جامعه اطالعاتي29، 2003؛ بيلي، 2005 (.

نشست  مهم ديگري، در آوريل 2003، در مؤسسه پزشكي هوارد هوز30، در شوي چيس 
مري لند31 برگزار شد كه منجر به بيانيه بتسدا32 در مورد نشر دسترسي آزاد شد و تعريف 

دسترسي آزاد را گسترش داد. بخش اصلي بيانيه بتسدا چنين است:
1. مؤلفان و افراد ذي نفع در حق تأليف، حق دسترسي رايگان، غيرقابل فسخ، جهاني، 
دائمي، جواز جهت كپي برداري، استفاده، توزيع، انتقال به رايانه شخصي، نمايش اثر به صورت 
عمومي و توزيع آثار مشتق شده ] مانند ترجمه ها[، در هر رسانه ديجيتال و براي هر هدف 
قانوني، در معرض ديد قراردادن تأليف جهت اعتبار بخشي به آن، و نيز حق چاپ جهت 

استفاده شخصي را به همه استفاده كنندگان عطا مي كنند.
2. مؤلف بايد يك نسخه كامل از اثر و همه مواد مكمل آن را واگذار كند، كه شامل يك 
كپي از اثر در قالب الكترونيك استاندارد و مناسب مي باشد كه بايد فوراً براي نشر اوليه در 
حداقل يك پايگاه پيوسته - كه از سوي يك مؤسسه دانشگاهي، انجمن پژوهشي، نماينده 
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دولتي يا ديگر مؤسسات حمايت مي شود- ارسال شود. به اين ترتيب، دسترسي آزاد، توزيع 
نامحدود، ميان كنش پذيري33، و آرشيو طوالني مدت امكان پذير مي گردد )بيانيه بتسدا در مورد 

نشر دسترسي آزاد34، 2003(. 
بيانيه بتسدا، بر بيانيه كنفرانس بوداپست استوار شده است، اما تفاوت هايي نيز باهم دارند: 

نخست اينكه، بيانيه كنفرانس بوداپست نشان نمي دهد كه چطور صاحبان حق تأليف، 
مفهوم دسترسي آزاد را عملياتي مي  كنند و جداي از توانايي براي دسترسي به آن، به صورت 
رايگان، استفاده كنندگان چطور پي خواهند برد كه يك اثر خاص يك اثر با دسترسي آزاد 
است! بيانيه بتسدا، مشخص مي كند كه صاحبان حق تأليف، حقوق معيني را تحت جواز به 
استفاده كنندگان مي بخشند، اين حقوق عبارت اند از: رايگان بودن، غيرقابل فسخ بودن، جهاني 
بودن، و دائمي بودن. جواز عبارت است از قرارداد با شرايطي كه استفاده هاي مجاز را شرح 
مي دهد، به طوري كه همين قرارداد، چنانچه حقوق مربوط به حق تأليف را ناديده گيرد، حقوق 

ديگري را جايگزين آن مي كند.
دوم اينكه، حقي كه در بيانيه بتسدا به آن اشاره شده و دركنفرانس بوداپست نيامده، حقوق 
مربوط به آثار اشتقاقي است؛ براي مثال، اثري كه بدون نياز به اجازه، به زبان ديگري، ترجمه 

مي شود.
سوم اينكه، بيانيه بتسدا الزام مي كند كه مدارک دسترسي آزاد، به پايگاه هاي ديجيتال در سازمان ها 
واگذار مي شود كه در تضاد با صفحات خانگي35 مؤلف يا آرشيوهاي ديجيتال است و مدت زيادي 
بايد انتظار كشيد و در شك و دودلي به سربرد. اين پايگاه ها به آرشيوهاي طوالني مدت تبديل 

خواهند شد و مدارک دسترسي آزاد را به صورت ديجيتال حفظ مي كنند )بيلي، 2005(.

نارشان مجالت دسرتسی آزاد
ناشران مجالت دسترسي آزاد، شامل ناشراني كه از ابتدا در حوزه دسترسي آزاد فعاليت كرده اند، 

ناشران عادي، و ناشران غيرسنتي مي شود كه در زير به هر يك از آنها پرداخته مي شود.
1. نارشانی كه از ابتدا در حوزه دسرتسی آزاد بنیان گذاری شده اند: با به وجود آمدن اين نوع 

ناشران، مانند »بايومد سنترال36« در سال 2000، نوع جديدي از نشر مجله به وجود آمد. اين 
ناشران تجاري يا غيرانتفاعِي ديجيتال فقط جهت نشر مجالت دسترسي آزاد ايجاد شدند و 

براي انتشار آثارشان از قوانين ابداعي بهره جويي مي كردند.
2. نارشان عادی: هنگامي كه جنبش دسترسي آزاد پيشرفت كرد، ناشران تجاري عادي 

و غيرانتفاعي مجالت، تمايل پيدا كردند تا برنامه هاي دسترسي آزاد را تجربه نمايند و يا 
اينكه برنامه هاي دائمي دسترسي آزاد را ايجاد كنند )بيلي، 2005(. براي مثال، برنامه انتخاب 
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آزاد اشپرينگر37، به مؤلفان حق انتخاب مي دهد تا ميان نشر دسترسي آزاد و نشر مبتني بر 
حق اشتراک يكي را انتخاب كنند؛ در  صورتي كه مؤلف خواهان دسترسي رايگان عمومي به 
مقاله اش باشد، مبلغي را پس از پذيرش مقاله توسط داوران مجله، به ناشر مي پردازد و ناشر 
دسترسي الكترونيكي به آن مقاله را براي عموم آزاد مي گذارد. در صورت عدم تمايل نويسنده 
به پرداخت هزينه، ناشر دسترسي مقاله را تنها به مشتركان مجله محدود مي كند )جمالي 

مهموئي، 1385، ص 26(.
3. نــارشان غیرســنتی: در اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990، شبكه جهاني) اينترنت( 

تحوالت را به جايي رسانده بود كه ناشران به نشر مجالت رايگان با استفاده از زيرساخت بنيادي 
موجود و نيروي كار داوطلب روي آوردند. اين مجالت به قصد درآمدزايي به وجود نيامد و 

بسياري از آنها به مؤلف اجازه حق تأليف خود را مي دادند، اما غيرانتفاعي و رايگان بودند. 
در زير به نام تعدادي از ناشراني كه درحوزه انتشارات دسترسي آزاد فعاليت دارند، اشاره مي شود:

- BioMed Central

- Calicut medical college

- Copernicus open access publishin

- First Monday

-Hindawi publishing corporation

- Ivyspring international publisher

- Journal of medical internet research 

- Public Library of Science

- Springer open choice

 در سال هاي اخير، وجود مديريت مجالت آزاد رايگان و سيستم هاي نشر مانند 
سيستم هاي مجالت آزاد، نشر مجالت ديجيتال را آسان تر و كارآمدتر ساخته است. اكنون، 
گستره وسيعي از واحدهاي دانشگاهي يا مدارس، مؤسسات و مراكز پژوهشي، كتابخانه ها، 
انجمن هاي حرفه اي، محققان، و كسان ديگري مجالت ديجيتال را منتشر مي كنند كه برخي از 
آنها با دقيق ترين تعريف دسترسي آزاد و برخي ديگر با تعريف آسان تري از آن، به نشر اين 

منابع اقدام مي كنند )بيلي، 2005(. 

شیوه های تأمین هزینه های دسرتسی آزاد
قبل از پرداختن به هزينه هاي نشر دسترسي آزاد، بهتر است كه نگاهي به الگوي مالي نظام 

سنتي نشر داشته باشيم.

رسـول سعـادت

37. Springer open choice program



135
فصلنامه كتاب | شامره 85 

در نظام سنتي، اقتصاد نشر مجله هاي علمي مبتني بر درآمد ناشي از حق اشتراک است. 
ناشر با سرمايه گذاري خود، فرايند نشر را هدايت و مديريت مي كند و محصول نهايي يعني 
نشريه را به فروش مي رساند تا عالوه بر بازگشت سرمايه، سود نيز برايش حاصل شود. در 
اين سيستم، مؤلفان مقاله ها، عموماً پولي بابت نشر مقاله دريافت نمي كنند و حتي بخشي از 
حقوق معنوي خود به عنوان مؤلف را به ناشر واگذار مي كنند. در اين نظام، تمام هزينه ها 
به خوانندگان يا كتابخانه ها تحميل مي شود كه وظيفه تدارک دسترسي به نشريه ها براي 
خوانندگان خود را برعهده دارند، و درآمدهاي مادي و نيز كليه حقوق نشر و بهره برداري از 
مجله و مقاله هاي آن در اختيار ناشر است. نظام مبتني برحق اشتراک بيش از 200 سال است 
كه اعمال مي شود، اما اكنون برخي معتقدند كه اين روش بيشتر مانع ارتباطات علمي است تا 

اينكه تسهيل كننده آن باشد ) جمالي مهموئي، 1385، ص23(.
در مورد هزينه هاي نشر دسترسي آزاد مي توان گفت كه تاكنون شيوه هاي مختلفي براي 
تأمين مالي نشر مجله هاي دسترسي آزاد پيشنهاد و آزموده شده است كه برخي از آنها به قرار 

زير است:

1. پرداخت هزینه توسط مؤلف
در اين روش كه در حال حاضر از رايج ترين شيوه هاست، مؤلفان مبلغي را بابت نشر مقاله 
خود به مجله مي پردازند. پرداخت توسط مؤلف در ابتدا شايد قدري عجيب به نظر برسد، 
به ويژه كه شايد انتظار عموم اين است كه مؤلف يك مقاله همانند مؤلف يك كتاب هزينه اي 
به عنوان حق تأليف دريافت كند، نه اينكه مبلغي را نيز براي نشر اثرش بپردازد. اما حاميان اين 
شيوه معتقدند اين مؤلفان هستند كه با انتشار مقاله در جست وجوي شناساندن دستاورد علمي 
خود به ديگران، تأييد اعتبار علمي خود، و نيز حفظ اثر خود براي آيندگان هستند و از اين 
رو، دور از منطق نيست كه در ازاي نيل به اين اهداف، حاضر به پرداخت مبلغي پول باشند؛ 
هرچند مطالعات نشان مي دهند كه بسياري از مؤلفان از پرداخت براي انتشار مقاله اكراه دارند، 
اما بايد توجه داشت كه در اين الگو، پرداخت كننده لزوماً مؤلفان نيستند، بلكه مؤسسه هايي 
كه هزينه پژوهش هاي آنها را تأمين مي كنند، هزينه نشر مقاله ها را نيز مي پردازند. درمورد 
دانشگاه ها مي توان گفت، هزينه هاي هنگفتي كه صرف خريد ادواري ها مي شود، تعديل شده 
و صرف انتشار مقاله هاي پژوهشگران آن دانشگاه ها مي شود كه هم دانشگاهيان را حمايت 
مي كند و هم به اعتبار علمي دانشگاه ها مي افزايد. پيشينه پرداخت پول توسط مؤلفان به مجله ها 
به پيش از ابداع نشر دسترسي آزاد مربوط مي شود. برخي مجله ها از گذشته مبلغي را به عنوان 
هزينه پردازش مقاله از مؤلفان دريافت مي كردند. شماري از مجله ها نيز از گذشته هزينه چاپ 
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تصوير رنگي مربوط به مقاله را از مؤلف مطالبه مي كردند. به عنوان نمونه از مجله هاي دسترسي 
آزاد كه مبتني بر الگوي پرداخت توسط مؤلف است، مي توان به مجله Optic Express اشاره كرد 
كه 500 دالر براي انتشار يك مقاله كوتاه تر از 6 صفحه و 900 دالر براي مقاله 7 تا 15 صفحه، 

از مؤلف دريافت مي كند )جمالی مهموئی، 1385، ص 26-25(.

2. درج آگهی های تبلیغاتی
درج آگهي تبليغاتي در موردي كه مخاطبان مجله خيلي خاص باشند، بيشتر كارآيي دارد 
)هاگمن38، 2006، ص 13(. به عنوان مثال، از گذشته شاهد نشر آگهي هاي تبليغاتي تجهيزات 
پزشكي در مجله هاي علمي اين حوزه بوده ايم. تبليغات در اينگونه حوزه ها مي تواند منبع 
درآمد خوبي براي نشر مجله هاي دسترسي آزاد باشد. از نمونه اين نشريه ها مي توان به 
British Medical Journal اشاره كرد، كه يكي از نشريه هاي معتبر در حوزه پزشكي است. 

دسترسي به تمام مطالب اين نشريه تا پايان سال 2004 رايگان بوده، اما از ابتداي سال 
2005 استفاده كنندگان ناچارند براي دسترسي به برخي از مطالب آن )كه البته شامل مقاله هاي 
پژوهشي نمي شود(، حق اشتراک بپردازند. البته بايد توجه داشت كه درج آگهي تبليغاتي، 

چندان با طبيعت مجله هاي علمي سازگار نيست، به ويژه اگر در اين كار افراط شود.

3. تأمین مالی توسط یك سازمان
بسياري ازمجله هاي علمي دسترسي آزاد، به يك سازمان يا انجمن علمي وابسته اند و 
هزينه هاي انتشار و توزيع آنها نيز از طريق همان نهاد يا انجمن تأمين مي شود. برخي مجله هاي 
دانشگاهي، رايگان در دسترس هستند. به عنوان نمونه، نسخه الكترونيكي مجله علوم پزشكي 
ايران39 كه به وسيله دانشگاه شيراز به زبان انگليسي منتشر مي شود، به صورت رايگان بر روي 

وب، در دسترس همگان قراردارد.

4. عضویت سازمانی
در اين الگو يك نهاد كه معموالً مسئول نشر چندين مجله علمي با دسترسي آزاد در يك حوزه 
علمي خاص است، با جذب گروه هاي دانشگاهي و مؤسسات علمي آن حوزه خاص از آنها 
حق عضويت دريافت كرده و متعاقباً خدمات ويژه اي به آنها ارائه مي دهد. البته دسترسي به اين 
نوع مجله ها، تنها به سازمان هاي عضو محدود نمي شود و هر كس در هر نقطه دنيا به صورت 
رايگان به مجله دسترسي دارد. به عنوان مثال، BioMed Central كه يك ناشر مستقل است، 
مجالت علمي رايگان زيادي در حوزه علوم زيست پزشكي منتشر مي كند. هزينه هاي اين 
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مجله ها از طريق مبلغي كه مؤلفان بابت نشر مقاله خود با عنوان حق پردازش مقاله مي دهند، 
تأمين مي شود؛ با اين حال اين ناشر داراي بيش از 400 عضو است كه حق عضويت ساليانه 
آنان نيز يكي از منابع تأمين مالي نشر مجله هاست. در ازاي اين حق عضويت، سازمان هاي 
عضو از امتيازهاي ويژه اي برخوردار مي شوند، از جمله اينكه پژوهشگران مؤسسه هاي عضو 
براي چاپ مقاله خود در مجله هاي اين ناشر، از پرداخت هزينه پردازش مقاله معاف هستند.

5. دسرتسی نیمه آزاد زمانی
بودجه برخي مجله ها كه توسط انجمن ها يا ناشران خصوصي منتشر مي شوند، از شيوه هايي نظير 
حق اشتراک، عضويت سازماني، و مانند آن تأمين مي شود. با وجود اين، براي جذب مخاطب 
بيشتر يا به داليل ديگر، بخشي از مجموعه خود را رايگان در دسترس عموم قرار مي دهند. 
انتخاب اين بخش از مجموعه معموالً مبناي زماني دارد. برخي مجله ها از الگوي دسترسي 
تأخيري تبعيت مي كنند. بدين صورت كه دسترسي به نسخه هاي مجله تا مدت معيني مثالً 6 
يا 12 ماه براي مشتركان ممكن است، اما پس از سپري شدن آن مدت، دسترسي به مجله براي 
همه آزاد مي شود. معموالً كساني اين مجله ها را مشترک مي شوند كه نيازمند دسترسي سريع به 
محتواي مجله هستند. از نمونه اين مجله ها مي توان به Blood يا Learned Publishing اشاره كرد. 
تعداد معدودي از مجله ها نيز دسترسي به محتواي جديدترين نسخه را براي مدت محدودي، 
)مثالً تا يك ماه يا يك هفته پس از انتشار( براي همه آزاد مي گذارند )جمالي مهموئي ، 1385، 

ص 29- 26(.

تأثیر استنادی
يكي از مزاياي مهم دسترسي آزاد، اين است كه اين نوع انتشارات بيشتر مورد استناد قرار گرفته 

و به داليل زير پژوهش و تحقيق را شتاب مي بخشند:
1. دانشمندان و محققان جهت مقاالت وجهي پرداخت نمي كنند.

2. با حذف قيمت و محدوديت هاي مربوط به كسب اجازه، دسترسي آزاد، استفاده از منابع 
را آسان تر مي كند.

3. در عصر چاپ، دسترسي آزاد هم از لحاظ فيزيكي و هم از لحاظ اقتصادي غير ممكن 
بود، اما با كمك اينترنت اين امكان به ظهور رسيد و اكنون توليد مقاالت مجالت، بدون انتظار 
پرداخت پول همراه با نشر الكترونيك، دسترس پذيري رايگان و پيوسته مقاالت علمي و پژوهشِي 

داوري شده را فراهم كرده است.
4. آرشيوها و مجالت دسترسي آزاد، مفيد و قانوني و مجاز هستند. مواردي كه در سراسر 
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جهان به اجرا درآمده اين حقيقت را اثبات مي كند كه از لحاظ هزينه- سودمندي و خدمت به 
علم مجالت دسترسي آزاد بهتر از مجالت سنتي مبتني بر اشتراک عمل مي كنند )اسپارک40، 

2004، ص 20(.
درباره تأثير پژوهشي و ضريب استنادي مجالت دسترسي آزاد تحقيقات گوناگوني 

صورت گرفته است كه به برخي از آنها اشاره مي گردد. 
هارناد و همكارانش )2000(، در بررسي 13 سايت بازتابي آرشيو مدارک الكترونيكي 
)ArXiv( در طول 8 ماه بين سال هاي 1999 تا 2000، درصد مقاله هايي را كه در ماه اول در 

ArXiv بارگذاري شده اند، مورد مطالعه قرار داده و در قسمت استنادات به عنوان گوشه اي از 

نتايج تحقيق خود بيان مي دارند كه نسبت استناد مؤلفان به مقاله هاي موجود در ArXiv، كه 
به صورت الكترونيكي هستند، بيشتر از مقاله هايي است كه قباًل در مجالت چاپي منتشر شده 

و سپس به ArXiv ارسال گرديده اند.
الورنس41 )2001(، در تحقيق خود كه بر روي استنادات صورت گرفته به مقاالِت حوزه 
علوم كامپيوتر انجام داد، اظهار مي دارد كه تأثير استنادي مقاالت دسترسي آزاد، 336 درصد 

باالتر از تأثير استنادي مقاالت بدون دسترسي آزاد است )هارناد و همكاران؛ 2008(.
همچنين، هارناد و برودي42 )2004(، در پژوهشي ميزان استناد به مقاالت دسترسي آزاد 
را نسبت به مقاالت بدون دسترسي آزاد از يك مجله مورد مقايسه قرار دادند. آنها در تجزيه 
و تحليل پژوهش خود اظهار مي دارند كه تجزيه و تحليل اين پژوهش نشان دهنده اين است 
كه تفاوتي آشكار در فراواني استناد به مقاله در دوران دسترسي آزاد آغاز شده است و استناد 

به مقاالت الكترونيكي 5/4 برابر مقاالت چاپي است. 
آنتلمن43 )2004(، با انجام پژوهش برروي چهار رشته )فلسفه، علوم سياسي، مهندسي برق و 
الكترونيك، و رياضيات(، به بررسي اين مسئله پرداخت كه آيا مقاالت در اين رشته ها از زماني كه 
توسط مؤلفانشان به صورت رايگان و از طريق اينترنت دسترس پذير شده اند، آنگونه كه از سوي 
»وب آو ساينس آي. اس. آي.44« مورد سنجش قرارگرفته، داراي تأثير پژوهشي بيشتري هستند؟ 
او درنهايت به اين نكته دست يافت كه بين ميزان استناد به مقاالت دسترسي آزاد و مقاالت بدون 
دسترسي آزاد در اين چهار رشته اختالف بارزي وجود دارد. اين محقق در ادامه مي افزايد، افزايش 
نسبي در استنادات براي اين چهار رشته به صورت 45 درصد در فلسفه، 51 درصد در مهندسي 

برق و الكترونيك، 86 درصد در علوم سياسي، و 91 درصد در رياضيات است.
كوشا )2005(، نيز در تحقيق خود بعد از گزينش 282 مقاله از 15 عنوان مجله دسترسي 
آزاد در حوزه علوم كتابداري و اطالع رساني و بررسي استنادات صورت گرفته به آنها در وب، 
به اين نتيجه دست يافت كه اين مقاالت نسبت به مقاالتي كه از طريق حق اشتراک )چاپي و 
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پيوسته( دسترس پذيرند، داراي تأثير استنادي باالتري مي باشند.
ستوده و حري )2007(، با تجزيه و تحليل عملكرد مجالت دسترسي آزاد بر حسب 
ميزان استنادات مورد انتظار، اظهار كردند كه مجالت دسترسي آزاد در سطح گسترده اي از 

سوي جوامع علمي مورد شناسايي و تأييد قرار گرفته اند.
موئد45 )2007(، با انجام پژوهشي، استنادات صورت گرفته به مقاالت واگذار شده به 
بخش پيش از چاپ پايگاه ArXiv در حوزه فيزيِك مواد متراكم را، كه بعداً در يك مجله علمي 
به چاپ رسيده اند، با مقاالتي در همان مجله كه به بخش پيش از چاپ پايگاه ArXiv واگذار 
نشدند، از لحاظ آماري مقايسه كرد. هدف اصلي موئد در اين پژوهش برآورد تأثير دو عامل 
مرور اوليه و سوگيري كيفي بر تفاوت هاي تأثير استنادي بين اين دو گروه از مقاالت بود. وي 
با استفاده از داده هاي استنادي »وب آو ساينس آي. اس. آي.« كه يك محدوده زماني 7 ساله 
را دربر مي گرفت، به اين نتيجه دست يافت كه ArXiv به طور قطع ميزان استنادات را افزايش 
مي دهد، و دليل اين امر آن است كه اين پايگاه مقاالت را زودتر از آنكه جهت دسترسي 

رايگان آماده كند، براي استفاده محققان دسترس پذير مي سازد. 

نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، و تهدیدها
مجالت دسترسي آزاد كه اينترنت و فناوري اطالعات را جهت فراهم آوري آثار پژوهشي 
براي خواننده تركيب كرده و ارتباطات پژوهشي را در عصر جديد هدايت مي كنند، داراي 

نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، و تهديدهايي هستند كه در زير به آنها پرداخته مي شود:
1. نقاط قوت 

الف) هزينه عمليات پايني. مدل نشر پژوهشي به مدل تجاري دسترسي آزاد تغيير شكل مي يابد و 

مهم ترين عامل موفقيت، هزينه پايين تر عمليات است. بدون انجام كارهاي مربوط به كنترل جواز، 
ناشر مي تواند در هزينه مديريت امور مربوط به مشتركان صرفه جويي كند.

ب) رضيب تأثري بهرت. مجالت دسترسي آزاد، پژوهشي بوده و فرايند بررسي تخصصي 

را طي مي كنند و تمام متن هستند و به صورت رايگان دسترس پذيرند. هدف اين سياست 
رؤيت بيشتر اثر پژوهشي منتشرشده و تسهيل بيشتر در دسترسي به آن است. فرايند بررسي 
تخصصي كيفيت مجله را تضمين خواهد كرد و چون پژوهش منتشرشده بيشتر در معرض 

ديد قراردارد، ضريب تأثير آن بهبود يافته و بيشتر مي شود.
ج) نگرش مثبت نسبت به آرشیوهای دیجیتال. آرشيوهاي ديجيتال در اين عصر اهميت 

زيادي يافته اند و ثبات دائمي انتشارات دسترسي آزاد باعث مي شود تا افراد به اهميت اين نوع 
انتشارات بيش از پيش پي ببرند )چنگ46، 2006(.
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2. نقاط ضعف
الف) پرداخت هزينه ها توسط توليدكننده. توليدكننده نقش مهمي در مدل اقتصاد نشريات 

دسترسي آزاد دارد. طبق بيانيه اي كه در مورد انتشارات دسترسي آزاد وجود دارد، توليدكننده 
اثر بايد براي انتشار آن هزينه اي پرداخت نمايد. يكي از انتقادهاي اصلي بر مدل دسترسي 
آزاد اين است كه پرداخت هزينه توسط مؤلف ممكن است پژوهشگران را از انتشار اثر خود 
در مجالت دسترسي آزاد منصرف كند )منتل47، 2004(. اين هزينه تمايل مؤلف را جهت 

واگذاري اثر خود به اين نوع مجالت تحت تأثيرقرار خواهد داد.
ب) كمبود خدمات منایه سازی. يكي از نقاط ضعف مجالت دسترسي آزاد اين است كه 

به ندرت در خدمات نمايه سازي تجاري، كه دانشگاه ها براي دانشجويان و محققان فراهم 
مي كنند، نمايه مي شوند )بيورک48، 2006(.

ج) سود تجاری پایین. به طور كلي، مجالت پژوهشي دسترسي آزاد برخالف مدل تجاري 

پرداخت هزينه توسط خواننده )اشتراک(، داراي سود تجاري پايين هستند. چون زماني كه تعداد 
اشتراكات افزايش يابد، درآمد افزايش خواهد يافت. اما سود مدل تجاري پرداخت هزينه توسط 
توليد كننده ثابت است و چون تعداد آثار منتشرشده در حالت دسترسي آزاد محدود است، درآمد 

مجالت دسترسي آزاد نيز ثابت است.
3. فرصت ها

الف) حاميت دولت. مادامي كه مجالت دسترسي آزاد به خواننده اجازه انتقال و توزيع رايگان 

بدهند، نگرش دولت عامل مهم ديگر در تعيين رشد انتشارات دسترسي آزاد است.
ب) ارتباطات پژوهشی. مجالت دسترسي آزاد محدوديت توزيع را رفع مي كنند. نتايج 

پژوهش بايد بدون هيچ مانعي، به ويژه زماني كه تعداد زيادي طرح پژوهشي از سوي بودجه 
دولتي حمايت مي شود، به پژوهشگران انتقال يابد )چنگ، 2006(.

ج) مؤسسات تجاری درگیر. بسياري از شركت هاي تجاري مانند گوگل اسكالر، خدمات 

جست وجو و بازيابي را براي منابع دسترسي آزاد فراهم مي آورند و اين جريان را به طور 
مستقيم حمايت مي كنند )سوبر49، 2005(.

4. تهدیدها
الف) نارشان تجاری. ناشران تجاري با استفاده از قانون معامله بزرگ50، دسترسي به همه منابع 

خود را طي چندين سال متوالي فراهم مي آورند و اين مسئله اي است كه حيات مجالت 
دسترسي آزاد را شديداً تهديد مي كند.

ب) حفظ و نگهداری دامئی. مسائل مرتبط با آرشيو ديجيتال شامل تضمين كيفيت منابع، 

حفظ و نگهداري مؤثر و امنيت فيزيكي منابع مي شود. ناشر بايد مدل تجاري دسترسي آزاد 
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را به نحـو مؤثر و مفيـدي اداره كند تا نگهــداري دائمـي نتايج پژوهـش و دسترسـي به آنها 
را تضمين نمايد.

ج) قانون حق مؤلف. محدوديت هاي حق مؤلف به معني اين است كه مؤلف نياز دارد 

اثرش را منحصراً در مجله منتشر كند و نيز نياز به كسب جواز و اجازه كتبي از ناشر دارد 
)چنگ، 2006(.

كتابخانه ها، كتابداران، و مجالت دسرتسی آزاد
نوع  اين  و  بوده  يكديگر  با  پيوندي عميق  در  پژوهشي، هميشه  كتابخانه ها و مجالت 
منابع به عنوان اجزاي اساسي سيستم ارتباطات علمي يا پژوهشي، شناخته شده اند و نقش 
كتابخانه هاي پژوهشي، تشكيل مجموعه اي از مجالت مرتبط با نيازهاي مراجعانشان مي باشد 

)هاگرليد51، 2007(.
به طوركلي، كتابخانه در قبال نشريات دسترسي آزاد همان وظايف و عملكردهايي را 
دارد كه در مورد مواد ديگر انجام مي دهد؛ اما به لحاظ اينكه ماهيت نشريات دسترسي آزاد 

تاحدي متفاوت با مواد ديگر است، كتابداران ممكن است با مسائل خاصي مواجه شوند.
در اينجا، كتابداران با فرايندهاي مجموعه سازي، سازماندهي، آرشيو، حفاظت و نگهداري، 
و درنهايت اشاعه، مانند ساير مواد روبه رو هستند. به بيان فني، گردآوري و مجموعه سازي در 
اين مورد آسان و تقريباً پيش پا افتاده تلقي مي شود. كتابخانه ها مي توانند به آساني داده ها را از 
يك مكان به مكان ديگر كپي نمايند. سازماندهي كمي مشكل تر است، اما بايد توجه داشت 
كه فهرستنويسي سنتي نقش زيادي در اين ميان ايفا مي كند. مسائل مربوط به آرشيو و حفاظت 
و نگهداري هنوز حل نشده  است. در اين مورد اصل LOCKSS 52 يا نگهداري صحيح و سالم 
آثار توسط كپي هاي زياد، راه حلي را ارائه مي كند؛ اما انتقال داده ها از يك قالب به قالب ديگر، 
راه حلي طوالني مدت خواهد بود. اشاعه، سخت ترين مسئله است. تكنيك هاي نمايه سازي 
خوب و صحيح در اين زمينه كاربرد دارد و نمايه سازي ضعيف، جست وجوي مطلوبي به 
دنبال نخواهد داشت. ممكن است كتابداران اقدام به فراهم آوري ابرداده ها براي متون دسترسي 
آزاد نمايند. اما اشاعه، با نمايه سازي و جست وجو پايان نمي پذيرد. غناي داده ها و اطالعات 
موجود دروب، انتظارات و توقعات افراد را باالبرده است. آنچه مردم انتظار دارند، اجراي 
شيوه هايي است كه توسط آنها اطالعاتشان را مديريت كنند و براي اهداف خود به كارگيرند.

كتابداران بايد از خود بپرسند »ما چه كاري مي توانيم انجام دهيم تا به افراد عالقه مند به 
يادگيري، مدرسان، و محققان كمك كنيم تا داده ها و اطالعاتشان را به دانش و خرد تبديل 
كنند« و اين يك چالش واقعي در ابتداي قرن 21 براي كتابداران محسوب مي شود. بنابراين، 
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كتابداران به عنوان كساني كه در كنار محققان، ناشران مجالت دسترسي آزاد، و مديران در 
فرايند ارتباطات پژوهشي نقش ايفا مي كنند، بايد به پنج مورد زير توجه كنند:

1. گردآوري متون و مجالت دسترسي آزاد،
2. سازماندهي متون و مجالت دسترسي آزاد،

3. آرشيو متون و مجالت دسترسي آزاد،
4. حفاظت و نگهداري از متون و مجالت دسترسي آزاد، و

5. دسترس پذير كردن متون و مجالت دسترسي آزاد.
بايد توجه داشت كه اين موارد، فرصت هاي بسياري را پيش روي كتابداران قرار داده 

است و كتابداران بايد چنين فرصت هايي را مغتنم شمارند )مورگان، 2004(.

نتیجه گیری
انتشارات با دسترسي آزاد كه در پاسخ به بحران نشريات ادواري پديدآمده است، فرصت 
مناسبي در اختيار كتابخانه ها و محققان مي گذارد تا به راحتي و بدون پرداخت كمترين وجهي 
به اطالعات علمي و پژوهشي در قالب مجالت الكترونيك رايگان دسترس پيدا كرده و بدين 
طريق، امر پژوهش را شتاب بخشند. از سوي ديگر، رؤيت پذيري بيشتر اين نوع انتشارات كه 
از طريق شبكه جهاني ميسر مي گردد، باعث باال رفتن ضريب تأثير و استناد بيشتر به آنها شده، 
كه اين امر ارتباطات علمي و پژوهشي را پررنگ تر و غني تر مي سازد. نشريات الكترونيك 
رايگان، موقعيت هايي را نيز در اختيار كتابداران قرار مي دهند و مسئوليت آنان ايجاب مي كند 
تا از اين فرصت استفاده نموده و با گردآوري، سازماندهي، و اشاعه هدفمند اين نوع نشريات، 

در جهِت وسعت بخشيدن به مجموعه كتابخانه خود و غناي آن گام مؤثري بردارند.
بنابراين، شايسته است كه كشورها و جوامع علمي براي آزادسازي توليدات و اطالعات 
علمي و پژوهشي گام هاي سريع تر و مؤثري برداشته و با اقدامات اساسي خود در رفع موانع 
موجود بكوشند. آنچه در اين ميان مهم است، توجه به دو مسير سبز و طاليي دسترسي آزاد 
است، كه اولي به موضوع خودآرشيوي توسط نويسندگان، و دومي به انتشار مجالت دسترسي 
آزاد اشاره داشته و هر دو روش در جهت رواج و اشاعه جريان آزاد اطالعات علمي راه حل هاي 
مؤثري را پيشنهاد مي كنند. از طرفي، بهتر است كه جوامع علمي با شناسايي نقاط ضعف انتشارات 
دسترسي آزاد و تهديدهايي كه متوجه آنهاست، هرچه بيشتر و سريع تر در رفع ضعف ها و 
تهديدها كوشيده و محققان و مؤلفان را جهت واگذاري آثارشان به مجالت دسترسي آزادتشويق 

و ترغيب نمايند. 
شايان ذكر است كه رشد و توسعه انتشارات دسترسي آزاد و يكپارچه سازي و ادغام اين منابع 
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در پايگاه هاي اطالعاتي پيوسته، كه فرايندهاي مربوط به كنترل كيفيت را در پذيرش مجالت رعايت 
مي نمايند، از يكسو بر اعتماد جامعه علمي نسبت به اين نوع انتشارات مي افزايد و از سوي ديگر، 

مكان يابي و بازيابي اين منابع را در مراحل بعد به راحتي ميسر مي سازد.
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