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ز

گفتارپیش

گذار چرخه پژوهش تأثیراصلی و پژوهشگر، ناشر و نشریه در نظام ارتباط علمی از ارکان 

علمی های واسط سده هفدهم میالدی با حمایت انجمنشوند. رابطه این ارکان از امی محسوب

آغاز گردید. اگرچه در ابتدا انسجام کنونی را نمی توان مشاهده کرد، گذشت زمان اهمیت هریك 

از شرکا را برای دیگری آشكار نمود. بیش از سه سده، اکوسیستم ارتباط علمی آنچنان قوام و 

 ،از رویكرد حرفه ای ،قای خود و تأثیرگذاریبرای باز عناصر آن استحكامی یافت که هر یك 

ارتباط علمی یك رفتار اجتماعی است و کنشگران این اکوسیستم در وامدار دیگری شده است. 

در یك طرف این رفتار اجتماعی پژوهشگر و در باشند. می رابطه با رفتار ناهمگن خود مسئول

)از منظر پژوهشگر( و انتفاع اقتصادی  1یطرف دیگر ناشر قرار دارد که با دو رویكرد رفاه اجتماع

 نشریه رکن معطوف به هر دوهای )از منظر ناشر( همزیستی اجباری آنها مداومت دارد. تالش

باشد که بخش مهمی از فزایند پژوهش است. نشریه چهار نقش اساسی بر عهده دارد. اول می

دوم  کند.می پژوهشگر را تصدیق اقامة تفوق علمی که اولویت ارائه یك ایده و مالكیت آن توسط

آورد. این نقش، قانون می توزیع دانش، با این قصد که دسترسی را برای مخاطب مرتبط فراهم

سوم هر کتابی خواننده اش. و  هر خواننده ای کتابشکند که می دوم و سوم رانگاناتان را تداعی 

ی است و یكی از موضوعات محل که مُهر تأیید کنترل کیفیت بواسطه همترازخوان اعتبار بخشی

مناقشه بین پژوهشگر و ناشر است. این مناقشه مربوط به گستراندن چتر حقوق مؤلف و در اختیار 

باشد. چهارم حفظ و نگهداری اثر به منظور بازیابی و قابل می گرفتن این حقوق از طرف ناشر

ة ارتباط علمی را زنجیری هااستفاده بودن برای آیندگان که موجبات تداوم و پیوستگی حلقه

آورد. می مفراه

1.Social Welfare
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 ح

با در اختیار گرفتن نشریه در سطا وسیع برای ی ناشران تجاربعد از جنگ جهانی دوم 

د. نچهار نقش فوق که از طرف جامعه علمی حایز اهمیت هستند، برای پژوهشگر تعهد ایجاد نمو

مراه با سود قابل توجه از طریق هدف از پایبندی به این تعهد به طور کلی بازگشت اصل سرمایه ه

واگذاری حق مؤلف به ناشر از طرف صاحب اثر است. تعهدی که در عمل کنترل ارتباط علمی را 

است. انحصارگرایی در صنعت نشر  واگذار کردهبزرگ انتشاراتی های بنگاه بهدر سطا جهانی 

ه درآمد حاصل از این صنعت درآمد بسیار باالیی را نصیب ناشران تجاری نموده است به گونه ای ک

بیلیون دالر تخمین زده اند  10برابر  2013در حوزه نشریات علوم، فناوری و پزشكی برای سال 

(. بدیهی است چنین بازار تجاری و با سودآوری شگفت انگیز، خود را برای 2015، 1یبویر و م)

در آغاز جنبش دسترسی آزاد  نماید. ناشرانمی علمی آمادههای مقابله با دسترسی آزاد به نوشته

سودآوری صنعت نشر، از چهار نقش  نشریه، توجه جامعه علمی را به  جلوگیری از خسرانو 

نشریات دسترسی آزاد های کنترل کیفیت معطوف کردند. ادعای آنان قائم بر این بود که مقاله

اد کم را  شاهد بر مورد داوری همكاران در حوزه تخصصی قرار نمی گیرند و دریافت تعداد استن

دانستند. با گذشت زمان چند عامل مانند افزایش نشریات دسترسی آزاد، ایجاد و می این ادعا

، حمایت جامعه علمی از این جنبش، عالقه تأمین 2سازمانی و موضوعیهای توسعه واسپارگاه

ابی نشریات گذاری در پژوهش هایی با دسترسی آزاد به نتایج، راه یکنندگان مالی به سرمایه

استنادی های گزارشاستنادی مانند های دسترسی آزاد به خدمات نمایه سازی معتبر و نظام

از طرف ها تجاری دسترسی به یافتههای ارائه مدل نشریات در کالریویت آنالیتیكس و اسكوپوم،

د جدیشیوه ناشران و تحقیقات در خصوص مزیت استنادی دسترسی آزاد وضعیت را به نفع این 

دستیابی به اطالعات علمی تغییر داده و موقعیت اینگونه نشریات تا حدود زیادی تثبیت شده 

 مشاهده DOAJ ،OpenDOAR ،ROARاست. با مراجعه به راهنماهای موجود مانند 

سازمانی و موضوعی قابل های شود تعداد و میزان رشد نشریات دسترسی آزاد و واسپارگاهمی

درصد از  29تا  26تحقیقات نشان داده است نشریات دسترسی آزاد بین  ،توجه است. بر این پایه

 (. 2015، هماندهند )می کل نشریات علمی را تشكیل

                                                 
1. Ware and Mabe 

2. Institutional and Subject-based repository 
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 هایپژوهشو  در زمان حاضر جامعه علمی با چالش دسترسی به منابع اطالعات علمی

ترسی یا دسباشد. عدم دسترسی می مورد توجه قلمروهای علمیروبرو است که در تمامی  نیشیپ

ین اشتراک دانش به صورت پیوسته در کمتر دو اصل مهم یعنی ،پژوهشهای افتهیبه محدود 

ز طرف نگهداری و اشاعه دانش اکند. بنابراین، شناسایی، می را با مشكل مواجه ممكن زمان

هم آوردن . اساساً فرآاز الزامات استجامعة دانش محور،  جادیا به منظور  متولیهای سازمان

نوین های یشرایط مناسب برای دستیابی به اطالعات و دانش در سطا جهانی با استفاده از فناور

امه ریزی و برن سیاست گذاریاطالعاتی و ارتباطی، مأموریت چنین سازمان هایی است. بنابراین 

ناوری فو جهانی متولیان علم و  مّلیوظیفه  ،مانع به اطالعات علمی دوندر خصوص دسترسی ب

رصت فپژوهشگران و دانشجویان در سراسر جهان  ،علمیهای . با قابل دسترم کردن یافتهاست

خاتمه یافته های آورند. در مقابل پژوهشمی بیشتری برای استفاده از دانش تولید شده، به دست

سعه چنین شوند. حمایت و تومی با رؤیت پذیری و مطالعه بیشتر و افزایش تأثیر بالقوه همراه

تراک گردد که در آن محدودیت برای دسترسی و اشمی تقویت جامعه دانش محور ی موجبفرایند

 متراقتصادی و شكوفایی نوآوری و خالقیت، ک -ر راستای توسعه عادالنه اجتماعی دانش د

نی برای جها رود.می درست و استمرار آن این محدودیت از بین سیاست گذاریگردد و با می

یاست سعامل تأثیر گذار  و کلیدی است.  ،ملّیعلمی، همت های وشتهسازی دسترسی آزاد به ن

به  اشتراک دانش و دستیابی همگان ،و برنامه ریزی در هر کشوری برای این منظور گذاری

د سازد. محقق شدن چنین هدفی نیازمنمی اطالعات علمی تولید شده در یك کشور را میسر

دف هاست. با توجه به این  سیاست گذاریزم و الهای بسط زیر ساخت و ایجاد ،فرهنگ سازی

 مطالعه حاضر صورت گرفته است. 

در یك اثر پرداخته  ملّیبین المللی و های در ایران تاکنون به موضوع دسترسی آزاد از جنبه

نشریه باشد و وجه اقتصادی می نشده است. از آنجایی که ارتباط علمی به طور عمده قائم بر نشریه

دانشگاهی را در فراهم آوری فرصت های کتابخانهافزایش هزینه اشتراک هر عنوان، با توجه به 

با چالش مواجه کرده است، بررسی حاضر با ارتباط علمی و ها دسترسی پژوهشگران به یافته

شود. سپس برای فرهنگ سازی جامعه ایران به مفهوم و تاریخچه دسترسی می آن آغازهای مؤلفه

ر پی آن موضوع مهم و تأثیر گذار اقتصاد نشریه و بحران قیمت در ارتیاط علمی پردازد. دمی آزاد

آن مطالبی های رسی آزاد و چالشدستهای مورد بحث قرار گرفته است. در دو فصل بعد به مزیت
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علمی بررسی شده است و در این های قابل دسترم کردن نوشتههای ائه گردیده و همچنین راهار

های توصیف شده اند. در ادامه تجارب و فعالیتها ات دسترسی آزاد و واسپارگاهرابطه انواع نشری

بین المللی در خصوص دسترسی آزاد در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اشاره شده است. 

نرم افزاری موجود برای زیر ساخت قابل دسترم کردن محتوا نیز مورد توجه این های برنامه

در  است ع با اهمیت کنترل کیفیت که از مباحث کلیدی ارتباط علمیمطالعه بوده است. موضو

این بررسی از نظر دور نمانده و در نهایت به وضعیت دسترسی آزاد به اطالعات علمی در ایران 

و زیر  سیاست گذاریهای توجه گردیده و چگونگی ایجاد درگاهی برای این منظور از جنبه

شمایی از الگوی مورد نظر ارائه شده است. در مطالعه حاضر فناوری مطالبی همراه با های ساخت

برای توصیف پدیده دسترسی آزاد و شناخت بیشتر شرایط موجود از روش توصیفی ـ پیمایشی 

استفاده شده است. بررسی ماهیت و وضعیت شرایط موجود نیازمند مطالعه کتابخانه ای است که 

ده دسترسی آزاد مورد بررسی قرار گرفت. از طرفی از و تحول پدیها با استفاده از این روش روند

، DOAJ ،OpenDOAR ،BASE ،PMC ،arXivاطالعاتی موجود مانند های پایگاه

RePEC  ،Clarivate Analytics کمّی مورد نظر های و غیره استفاده شده است و داده

 مربوطه به آنها اشاره رفته است.       های استخراج گردید که در فصل

 


	Blank Page

