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  ٢٧٧ / ... و مباحث مسائل، : آزاد دسترسي مجالت ____________________________

  

  

  ... و  مسائل، مباحث: ١مجالت دسترسي آزاد       
  و نگرانيهاي مطرح دربارة آنها

  ٢                                                                                    مرضيه سيامک
  

  چکيده
ها براي ن پيش روي کتابخانهاين مقاله ابتدا به اهميت مجالت در ارتباطهاي علمي و بحرا          

سپس رويكرد به مجالت دسترسي آزاد را به عنوان روشي جديـد       . پردازداشتراک اين مجالت مي   
کنـد،  دهد، پيش زمينة ظهور اين مجالت را بررسـي مـي         در ارتباطهاي علمي مورد توجه قرار مي      

نمايـد و  بـه آنهـا را بيـان مـي    دهد و در نهايت نگرانيهاي مربـوط       مسائل مرتبط به آنها را ارائه مي      
ـ ، انـدك خـود  ةتاريخچـ بـا وجـود    كه جنبش دسترسي آزاد  دپذير مي  بـسزا در وضـعيت   يثيرأ ت

  . علمي در سطوح علمي، دانشگاهي و جوامع انتشاراتي داشته استياهارتباط
  مجالت دسترسي آزاد، قيمت مجالت، بحران مجالت، ارتباطهاي علمي: هاکليدواژه

  

  مقدمه
کتابداران بايد از پنهان کردن دانـش مفيـدعمومي جلـوگيري           «: گويد مي ٣»ناستالم«

  ).۱۰۳، ص۱۳۸۴به نقل از عباسي، (» کنند
 در کـه معمـوالً   اسـت    دسترسـي بـه نتـايج تحقيقـات علمـي            ان، اصلي محقق  ةخواست
اعـم از چـاپي و     ( مجـالت علمـي      بـين  شـکاف    افزايش .شود چاپ    پژوهشي مجالت علمي 
در هـا   و آنچـه کتابخانـه  ، دسترسي به نتايج تحقيقـات براين امحققهاي  ار انتظ ،)الکترونيکي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Open Access Journals 

  msiamakm@gmail.com مشهد؛ ي دانشگاه فردوسي ارشد اطالع رساني کارشناسيدانشجو. ۲
 "گانياد نرم افزار رايبن" ان گذاريبن. ۳
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  علمي را شاهد هـستيم ياه عدم رضايت از نظام سنتي ارتباط  ، آن را دارند   ةارائ تواناييعمل  
 محدوديتهاي ، افزايش قيمت مجالتتوان بهاز علل آن مي   ). عليزاده و آزاد، تحت بررسي    (

و حجـم    همخـواني سـرعت      نبـود  ،االت از منظرهـاي مختلـف      دستيابي به مق   در اجازة  بسيار
.  و مـوارد ديگـر اشـاره کـرد      توليـدات علمـي    ، با روند سريع رشد علم      چاپي انتشار مجالت 

 ائلاين مـس . تقاضاي روزافزون براي دسترسي به اطالعات علمي با موانع جدي مواجه است          
دسترسـي بـه    بـراي   را   يهـاي جديـد و کارآمـدتر       ن و کتابـداران شـيوه     اموجب شده محققـ   

 ، ارتبـاط بـا   ظهـور اينترنـت بـه عنـوان يـک رسـانه جديـد            . جـستجو نماينـد    علمي   اطالعات
مهندسـي   در انتقال اطالعـات علمـي، ضـرورت توجـه بـه              امکانات عظيم و ظرفيتهاي بسيار    

اگرچـه در ابتـدا بـراي     .چرخه توليد تا مصرف اطالعات علمي را مطرح ساخته است   مجدد  
هـاي سـنتي    خة الكترونيكي مقاالت مندرج در مجالت چاپي مبتنـي بـر شـيوه   دسترسي به نس  

بـه صـورت    ١پيش چـاپ هاي موضوعي، مقاالت  شد، اما بتدريج در برخي حوزه  استفاده مي 
گونه مقاالت، ماهها قبل از آنكـه بـه شـيوة قـديمي در مجـالت چـاپي                اين. آزاد ارائه شدند  

تغييـر   .گرفتنـد  نيكي در دسترس عموم قـرار مـي  چاپهاي الكترو  عرضه گردند، از طريق پيش    
نسبي شيوه خواندن از نظام مبتني بر استفاده از مجالت در درون كتابخانه، به تورق مقـاالت       
از پشت ميز كـار و از طريـق رايانـه، در سـالهاي اخيـر، بـه ارائـه الگوهـاي جديـد انتـشار و                     

وهـا، دسترسـي بـه اطالعـات بـه      يكي از اين الگ. دسترسي به مقاالت علمي منجر شده است    
 رايگان و آزاد از هرگونـه محـدوديت قـانوني ناشـي از مالكيـت         ٢،پيوستهصورت ديجيتال،   

  : اين الگو در يكي از سه شكل زير رخ نموده است. باشد معنوي و حق مؤلف مي
  

  ) الکترونيکي(مجالت دسترسي آزاد 
       ٣خودناشري

 ههـاي واسـپارگا   و٥سـسات ؤمپارگاههاي واسـ  که خود شـامل     ٤ ،آرشيو الکترونيکي 
  . است تخصصي٦موضوعي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pre-print. 
2. Online. 
3. Self archiving. 
4. E-print archiving. 
5. Instituntional repositories. 
6. Subject-Specific repositories. 
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  ٢٧٩ / ... و مباحث مسائل، : آزاد دسترسي مجالت ____________________________

  

 حاضـر   ة مقالـ  بيشتر به مجـالت توجـه دارد،      » دسترسي آزاد «مفهوم  با توجه به اينکه     
اي گـذرا، نقـش مجـالت در ارتباطهـاي علمـي، مـشكالت اساسـي            ضمن اشـاره  سعي دارد   

هزينة اجازة دستيابي به آنهـا  دسترسي به آنها، به ويژه بحران ناشي از افزايش هزينة خريد يا        
حلهاي مطرح يعني پديدة مجالت دسترسـي آزاد، بـراي فـائق       را واكاوي كند و يكي از راه      

  . آمدن بر اين مشكالت را شرح دهد
در ادامه، مباحث مرتبط با حق مؤلف، كنتـرل كيفيـت، اسـتانداردها و تـأمين هزينـة               

. گـردد  رباره ايـن مجـالت ارائـه مـي      بنديهاي مطرح د    مجالت دسترسي آزاد مطرح و تقسيم     
سپس به مؤسساتي كه نقش اصلي را در انتشار، توزيع و اعتبار بخشيدن به مجالت دسترسي        

بحـث بـا راهنمـاي دسترسـي بـه ايـن مجـالت و ارائـه         . شـود  آزاد بر عهده دارند، اشاره مـي   
 مجالت دسترسي يابد و به نگرانيهاي مطرح درباره اطالعاتي روزآمد در مورد آنها ادامه مي    

شـود، بـا ايـن     آزاد و راهكارهايي براي كمك به بهبود روند پيشروندة اين مجالت ختم مي          
هدف كه كتابداران و محققـان ناآشـنا بـه مجـالت دسترسـي آزاد، بـا گـذرگاهي ديگـر از              

گيـري در   ارتباطهاي علمي آشنا گردند و به ارتقا و بهبود روند انتشار اين مجالت و تـصميم  
رائه خدمات مناسب اين مجالت همت گمارند و آنها را در فرايند ارتباطهـاي علمـي         مورد ا 

برابـري در  «آوري امكـان   مورد توجه قرار دهند، زيرا يكي از اهداف اصلي كتابداري فراهم 
  ) ۱۰۳، ص۱۳۸۴به نقل از عباسي، (براي همه است » دسترسي به اطالعات

  

  ر ارتباطات علمياهميت مجالت به ويژه مجالت الکترونيکي د
هاي متمادي است که تعامـل ميـان ناشـران و محققـان از طريـق انتـشار نتـايج                     سال

تحقيقات علمي در مجالت ـ كـه مـؤثرترين رسـانة اشـاعه نتـايج تحقيقـات اسـت صـورت           
  ). Bachrach, et. al., 1998(گيرد  مي

معه از اين منابع    گسترش روز افزون تعداد مجالت و استقبال و استفادة گستردة جا        
اکنـون مجـالت   . دانش استنشر در اکثر کشورها، نشانگر اهميت قابل توجه اين نوع منابع           

رساني و شـاخص مـورد قبـول از رشـد دانـش در جهـان بـه شـمار               مهمترين ابزارهاي اطالع  
  .  روند مي
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همگام با پيشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات، شاهد ظهـور مجـالت الكترونيكـي        
امتيازها و ويژگيهايي که نشر الکترونيکي در مقايسه با نـشر چـاپي دارد، بـسياري       . ستيمنيز ه 

از ناشران مجالت در موضـوعات و سـطوح مختلـف را بـر آن داشـته کـه بـه سـوي انتـشار                   
اين روند با شـتاب ادامـه دارد و هـر روز بـر     . الکترونيکي منابع اطالعاتي خود حرکت کنند     

فاصـله  ). ۱۳۸، ص۱۳۸۱فتـاحي و منـصوريان،   (گـردد  افزوده ميتعداد مجالت الکترونيکي   
تـر جامعـه علمـي بـه مجـالت        اندك بين اتمام پژوهش و انتشار آن و امكان دسترسي وسيع          

  .الکترونيکي، در پذيرش بيشتر آنها مؤثر بوده است
نکتة قابل توجه در رابطه با مجالت الکترونيکي غير رايگان اين است کـه بـا وجـود        

هـاي مربـوط بـه توليـد مجـالت       هاي مختلف فناوري الكترونيكي، شاهد کاهش هزينـه       قابليت
اين مورد همراه با مشكالت دسترسي به مجالت الكترونيكي، بـر دردسـرهاي         . علمي نيستيم 

كتابخانه كه از پيش با افزايش قيمت مجالت چاپي مواجه بودنـد، افـزوده و نـوعي شـرايط               
  .  زمينه ظهور مجالت دسترسي آزاد شده است ين بحران، پيشا. بحراني را به وجود آورده است

  

  پيش زمينة ظهور مجالت دسترسي آزاد
دربارة بحران دسترسي به مجالت مطالب زيادي منتشره شـده و بررسـيهاي مختلفـي           

ايـن بحـران کـه بـه مـشکل هزينـه       . شـود  انجام گرفته است، که مختصري بـه آن اشـاره مـي       
کند، علل مختلفي   هاي دانشگاهي و تخصصي اشاره مي     بخانهاشتراک مجالت علمي در کتا    

تهية توانايي ها دارد و در حقيقت معرف شکاف موجود ميان ميزان منابعي است که کتابخانه
بـه نقـل از جمـالي و    (و ميزان منابعي است که پژوهشگران به آنها نيـاز دارنـد          را داشته   آنها  

   ).۱۳۸۵ديگران، 
شود، تأثير منفـي اسـتفاده از     نتشار مجالت علمي مشاهده مي    آنچه امروزه در حوزه ا    

پديدة كشش قيمت توسط ناشران تجاري است كه با آگاهي از اجبار تهية مجـالت خـاص            
متأسـفانه  . كننـد  توسط دانشگاهها، قيمتهـاي مطلـوب خـود را بـراي خريـداران تحميـل مـي                

 مجـالت علمـي بـه دوره    طرحهاي جديد و عمليات مربوط بـه گـذار از دوره انتـشار سـنتي              
دسترسي الكترونيكي بـه محتـواي مجـالت نيـز عمومـاً توسـط بخـش خـصوصي و ناشـران                  

هـا و محـدوديتي بيـشتر در     اين مورد نيز خود موجـب افـزايش هزينـه    . شود  تجاري انجام مي  
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  ٢٨١ / ... و مباحث مسائل، : آزاد دسترسي مجالت ____________________________

  

تـوان بـه نتـايج تحقيقـات      براي نمونه، مي. شود منابع اطالعاتي در آينده مي ارائه دسترسي به  
دهـد در فاصـلة     اشـاره كـرد، كـه نـشان مـي     ١ARLهـاي پژوهـشي آمريكـا       ن كتابخانه انجم

هـا   به اعتبار اختصاص يافته بـراي تهيـه نـشريات در كتابخانـه            % ۲۶۰،  ۲۰۰۳ تا   ۱۹۸۶سالهاي  
كاسـته  % ۵، ۲۰۰۱افزوده شده است، در حالي كه از تعداد نشريات خريداري شـده تـا سـال     

  .(ARL, 2003)شده است 
ــي ــن كــشور    در انگل ــس عــوام اي ــر اســاس گــزارش مجل ــز، ب  House of)س ني

Commons, 2004)هـاي   ها از بودجه كتابخانه  در حالي كه در سالهاي اخير سهم ادواري
اند تعداد نشريات مورد اشـتراك   ها نتوانسته افزايش يافته، اما كتابخانه % ۵۰دانشگاهي حدود   

ايـن وضـعيت در   .  كـاهش يافتـه اسـت   خود را به طور ثابت حفظ كنند و حتـي ايـن تعـداد             
البتـه عوامـل   . تـر اسـت   ، وخـيم )از جملـه ايـران  (تـري دارنـد    كشورهايي كه افتصاد ضـعيف    

توان به طور مختصر در سه گروه زير ارائـه   ديگري نيز به اين بحران دامن زده كه آنها را مي 
  ): ۱۸-۱۶، ص۱۳۸۵به نقل از جمالي و ديگران، (نمود 

  ز سياستهاي ناشران عوامل ناشي ا) الف
به دليل يگانه بودن هر مقاله و نشرية علمي، ناشران مجـالت، داراي نـوعي انحـصار                 

بخشد تا سياستهاي خود را به  اين انحصار به ناشران توانايي مي. در بازار مجالت خود هستند
 كه اين مسئله به يك مشكل اساسي يعني افزايش قيمت ساليانه نشريات ـ . بازار تحميل كنند

مشكل ديگر، نوع قراردادهاي اشتراك . رود ـ منجر شده است  گه گاه از نرخ تورم فراتر مي
است كـه ناشـران بـه    ...) محدوديتهاي مختلف حق مؤلف توسط ناشران تجاري و       (مجالت  
  . كنند ها و ديگران تحميل مي كتابخانه

  عوامل مربوط به كتابخانه ) ب
ترين خريداران مجـالت علمـي،     عنوان عمده  هاي تخصصي و دانشگاهي به      كتابخانه

اهميت بااليي در اين روند دارند، اما هميشه با كاهش بودجه يا ناكافي بـودن آن بـه عنـوان             
  . مشكل اساسي روبرو هستند

  عوامل مربوط به خوانندگان ) ج
  الت، تمايل كمتري براي اشتراك ـان از مجــكنندگ ان و استفادهــوانندگـروزه خـام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Association of Research Libraries.  
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هـا   ت به صورت شخصي دارند و اكثر فعاليـت مـورد نيـاز خـود را از طريـق كتابخانـه              مجال
  ). هاي باالي اشتراك مجالت باشد تواند هزينه يكي از داليل آن مي(نمايند  تأمين مي

بـه دليـل   (همچنين، اكثر كاربران از كُند بودن سرعت چرخه نشر چاپي در مجـالت      
ان تحقيقات چاپ شده؛ همخوان نبودن روند انتـشار و        افزايش تعداد و در نتيجه افزايش ميز      

توزيع مجـالت بـا توليـد آثـار علمـي؛ و نيـاز فـوري محققـان بـه آگـاهي از آخـرين نتـايج                    
تـوان   ناراضي هستند و معتقدند كه با بكارگيري تسهيالت نـشر الكترونيكـي، مـي      ) تحقيقات

   ١.اين فرايند را سرعت بخشيد
يع، ساده و ارزان بـه اطالعـات علمـي، بـه ايجـاد           بحران مطرح شده در دسترسي سر     

  : مشكالتي براي گروههاي مختلف منجر گرديده است كه عبارتند از
. رسـد  هـاي مربـوط نمـي     آثار آنها به نظر همه اهل فـن و خبرگـان حـوزه            : مؤلفان. ۱

  . آورند بنابراين، شناختي را كه مايلند از بازتاب فكر و تالششان كسب كنند، به دست نمي
كم شدن از (توانند مرور كنند  همة منابع تحقيق مورد نياز خود را نمي     خوانندگان  . ۲
  ). تراكم علم
توانند اطالعاتي كاربران كتابخانه را بـه صـورت دلخـواه تـأمين و                نمي: كتابداران. ۳

  . رضايت آنها را جلب نمايند
پردازند؛ يك بـار   ها پول مي    دوبار براي مقاله  : گذاران آموزشي و پژوهشي     سرمايه. ۴
  . گذاري براي تحقيق و بار ديگر براي خريد محصول با اشتراك مجله سرمايه

اي براي حركت براي توليد و نـشر مجـالت دسترسـي آزاد              زمينه  اين مشكالت پيش  
زاييدة فناوريهاي نوين اطالعاتي و از سوي ديگر موانعي است       «است، كه در واقع از سويي       

  ). ۱۳۸۳قانع، (» اند حققان به نتايج انتشارات علمي به وجود آوردهكه ناشران در دسترسي م
در اين نوشته، سعي شده مـسائل، مباحـث مـسائل، مباحـث و نگرانيهـاي مربـوط بـه              

الزم است پيش از پرداختن به تعريف و ديگر ويژگيهـاي    . مجالت دسترسي آزاد ارائه شود    
  . اين مجالت، مختصري از تاريخچة آنها ذكر گردد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . Falk, 2004براي مطالعه بيشتر در زمينه بحران نشريات نگاه كنيد به . ۱
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  ٢٨٣ / ... و مباحث مسائل، : آزاد دسترسي مجالت ____________________________

  

 اريخچهت
 بـه  ، آغـاز شـده بـود   ۱۹۹۰ ة دهـ  اوايـل جنبش دسترسي آزاد به منـابع علمـي کـه از          

 بـه  هـاي گونـاگون و در نقـاط مختلـف    هاي متفـاوت در رشـته     با ديدگاه   و صورت پراکنده 
 .يافت گسترش ميتدريج

 ةسسؤم« به دعوت »دسترسي آزاد به منابع علمي« جنبش   اي پيشگامِ همهمترين گروه 
 در بوداپست مجارستان با هدف يافتن چگـونگي    ۲۰۰۲ ة در فوري  براي اولين بار  » ١ باز ةجامع

ايـن   . گـرد هـم آمدنـد   ،تي که در اين زمينه فعـال هـستند  اسسؤ مةارتباط و همکاري بين هم    
 تـسريع  ،هـدف ايـن نشـست    .انجاميـد » ٢سـسه دسترسـي آزاد بوداپـست   ؤم«اجالس به ايجاد   

    هـاي   پژوهـشي در تمـام حـوزه      هـاي   لـه رکردن مقا پـذي  المللي بـه منظـور دسـترس       فعاليت بين 
  .علوم بود

 بــرلين ،)۲۰۰۳در ژوئــن(  آمريکـا  در بتــسدا،)۲۰۰۲(ايـن جنــبش پـس از بوداپــست   
دسترسـي  « براي تبادل نظر و پيشبرد اهداف  )۲۰۰۵سپتامبر  (  برزيل و سالوادور ) ۲۰۰۴اکتبر  (

هـايي   و قطعنامـه يي بيانيهاگردهم در هر    .ه است هاي مهمي را برگزار کرد    ايي گردهم »آزاد  
   .٣ها به خوبي مشاهده نمودتوان در اين بيانيهصادر شده که رشد جنبش و پيگري اهداف آن را مي

 بـراي مطالعـة اجمـالي نـشر          دو راهبرد براي منابع دسترسـي آزاد       ، بوداپست ةدر بياني 
آرشـيوهاي  ت،  نخـس . پيـشنهاد شـده اسـت   (Suber, 2006)دسترسي آزاد، نگاه کنيـد بـه   

؛ که  موضوع بحث اين مقاله راهبرد دوم بيانيـة        دسترسي آزاد و دوم مجالت دسترسي آزاد      
  .شود تعريفي از مجالت دسترسي آزاد ارائه مي، در ابتداي بحث .باشدبوداپست مي

  

 مجالت دسترسي آزاد
  دائمي و از هرگونـه محـدوديت قـانوني ناشـي از           ، رايگان ،مجالت الکترونيکي اين  

 اختيـاري و بـا پرداخـت       ، چـاپي ايـن منـابع      ةنسخ (هستندآزاد   لفؤمالکيت معنوي و حق م    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Open Society Institute. 
2. Budapest Open Access Initiative. 

  :باشد در آدرس زير موجود مي، روند تکامل جنبش دسترسي آزادصل دربارهمف اطالعات. ۳
 http://www.earlham.edu/~peters/fos/timeline.htm 
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 , Public Library of Scienceمثـل  (سـسات غيرانتفـاعي   ؤ توسـط م  آنهـا ).هزينه اسـت 

PLoS (سسات انتفاعي ؤيا م) مثلBioMed Central ( شوند  ميمنتشر)Suber, 2006(. 

اي  دسترسي آزاد را مجلهة، مجل)DOAJ, 2006 (١راهنماي مجالت دسترسي آزاد
اي از براي انتشار، از الگـويي اسـتفاده مـي کنـد کـه در آن هـيچ هزينـه       «کند که   تعريف مي 

شـود و خواننـده از حـق خوانـدن، چـاپ کـردن، انتقـال فايـل، کپـي،             خواننده دريافت نمي  
  .»جستجو، ارسال به ديگران و پيوند دادن به آن برخوردار است

تـوان نتيجـه گرفـت کـه مجـالت      وع تعـاريف ارائـه شـده در ايـن زمينـه مـي      از مجم 
دسترسي آزاد، مجالتي الکترونيکي هستند که با حمايت مـالي شـخص يـا سـازمان خاصـي          

پردازنـد و بـه طـور رايگـان      اي نمي گردند و خوانندگان براي استفاده از آنها هزينه منتشر مي 
ه، ارسـال بـه ديگـران، يـا چـاپ مطالـب برخـوردار             توانند از خدماتي نظير مطالعه، ذخير     مي

البتـه در همـة   (همچنين، پذيرش مقاله در اين مجالت به تأييد چند داور وابسته است              . شوند
 مانـد  و مؤلف در اين مجالت صاحب امتيـاز اصـلي اثـر خـود بـاقي مـي            ) موارد چنين نيست  
(Baily, 2005).  

  
 هدف مجالت دسترسي آزاد

 حـل   ،مجـالت غيـر دسترسـي آزاد   بـا    شـدن يا جايگزين   له  هدف اين مجالت، مقاب   
فـراهم  و  دانـشجويان و عمـوم      دان،ات فراهم آوري دسترسي براي اس     ،هامسائل مالي کتابخانه  

 هـدف،  بلکـه ؛ نيـست  ...)تـاکنون حـداقل  (آوري دسترسي براي کشورهاي در حال توسـعه       
  .باشدمي٣قتحقيبه نتايج  افزايش دسترسي  از طريق٢ثير تحقيقأافزايش ت

 اهميت مجالت دسترسي آزاد

 ،افـزايش قيمـت  ، فراينـد داوري ، له اين است که کند شدن فرايند چاپ و توزيع أمس
 روند ارتباطات و انتشارات علمـي را  ،لف و مسائلي از اين قبيل    ؤ بحران حق م   ،قطع اشتراک 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Directory of Open Access Journals. 
2. to maximize research impact. 
3. by maximizing research access. 
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  ٢٨٥ / ... و مباحث مسائل، : آزاد دسترسي مجالت ____________________________

  

 يعني ،مي علياه دو بحران اساسي و کمرشکن در ارتباط  ، در واقع  . است دچار مشکل کرده  
 هرگونه ترديدي را در مورد اهميت حضور مجالت دسترسـي      ،بحران قيمت و بحران اجازه    

 .برندآزاد از بين مي

که مفهوم دسترسي آزاد نزد اهل تحقيق بيشتر در مجالت دسترسـي آزاد  به دليل اين  
 Pub Medسـساتي ماننـد   ؤ اينک با حضور م، جنبش دسترسي آزاد،نمود پيدا کرده است

Central  و Public Library Sciences     داوري ة عنـوان مجلـ  ۲۴۲۳ و بـا انتـشار حـدود 
و در افـزون داشـته    روزافـزايش    شمار ايـن مجـالت       . رايگان اينترنتي عينيت يافته است     ةشد

 مجـالت مهمـي بـا دسترسـي         ، علوم پايه و کاربردي    ، علوم انساني  ،همه موضوعات پزشکي  
ن دانـشگاهي  ان تجـاري و ناشـر  انها در بين مجالت ناشـر شوند که برخي از آ    آزاد منتشر مي  

 مهمـي چـون    و مؤسساتهاها و چکيده نامهنامهدر نمايهضريب تأثيرگذاري بااليي دارند و      
ISI, SSCI, AHCI, Medline, ChemAbs, Biosis  شـوند  و بسياري ديگر نمايـه مـي.  

( Baily,2006) .  
 در خـصوص  )OSI، )Swan & Brwon, 2004 ٢و JISC ١تحقيقي که از سـوي 

لفـان معتقـد بودنـد مجـالت     ؤ حاکي از آن بود کـه م  ، علمي صورت گرفت   تلفان مجال ؤم
 ،شـوند تـري مطالعـه مـي    در سـطح گـسترده  ،دسترسي آزاد به دليـل دسـترس پـذيري وسـيع     

از آنجـا کـه سالهاسـت اسـتناد         .گردندميمنجر  لفان خود   ؤ به استناد بيشتر به آثار م      ،بنابراين
 علمـي اسـت و ايـن ارزشـگذاري ناشـي از سـودمندي       تاز ابزارهاي ارزشـيابي مجـال   يکي  
 ،تـرين شـاخص  تـرين و تـازه  رسـانند؛ و شـايد مهـم     است که مجالت به چاپ مي     هايي    همقال

  .گردد اهميت اين مجالت بارزتر مي،ثير در فرايند ارزشيابي استأاستفاده از ضريب ت
 افـزايش شـاخص   اتي بـه عمـل آمـده کـه     تحقيقـ اين مجـالت ثير أدر مورد ضريب ت  

ه برخـي از آنهـا   دهد در ادامـه بـ   فوريت استناد و ضريب تأثير باالي اين مجالت را نشان مي    
 و تا حدي نيـز نگرانـي نويـسندگان را    تر گرددشود تا اهميت اين مجالت مشخصاشاره مي 

  .براي چاپ اثر خود دراين منابع دانش از بين ببرد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Joint Information System Committee. 
2. Open Society Institute. 
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  مجالت دسترسي آزاد ي تحليل استنادبررسي 
 نـشان داد از  ١»هارنارد و ديگـران   « توسط   ۲۰۰۴مطالعة مجالت داوري شده در سال       

ــان،   ۲۴۰۰۰ ــة پژوهــشي داوري شــده در جه ــه۱۲۰۰% (۵ مجل ــد  )  مجل دسترســي آزاد بودن
(Harnad et al. , 2004) . هـاي تحقيقـات علمـي،    به هر حال، از آنجا که بخشي از يافتـه

گردند و شمار آنها افزايش روزافـزون    ترسي آزاد داوري شده ظاهر مي     فقط در مجالت دس   
 مجلـة داراي بيـشترين   ۸۷۰۰ از نمايـه  ISI Web of Scienceدارد، تعجب آور نيست که  

 ,ISI Press Release) عنوان را به مجالت دسترسي آزاد اختصاص داده است ۲۰۰تأثير، 

ي آزاد علمـي را در جوامـع علمـي و    اين مسئله پذيرش تـدريجي مجـالت دسترسـ       . (2004
  .(Kousha, 2005)دهد اهميت انکارناپذير آنها را در ارتباطهاي علمي نشان مي

، اهميت و پتانسيل نـشر دسترسـي آزاد در ارتباطهـاي علمـي بـه      ۱۹۹۰از ابتداي دهة  
  در خـصوص مجـالت    ISIانجام شده توسـط      ر بررسي استنادي  د. طور وسيعي بررسي شد   

 چـاپي و دسترســي آزاد داراي  ت کـه مجـال  ه شـد  نـشان داد ،۲۰۰۴ سـال  اد دردسترسـي آز 
 ISI) باشـند توانـايي جـذب گـروه خواننـدگان بيـشتري مـي       ثير استنادي مـشابه و أضريب ت

press release, 2004) . تحقيق بعديISI     طـور   نشان داد کـه مجـالت دسترسـي آزاد بـه
 بـاالتري  ة مرتبـ ،ثير مجلـه أيب تـ  بـه ضـر  تچشمگيري از طريق شاخص فوريت اسـتناد نـسب      

توان نتيجه گرفت که محتواي مجالت دسترسي آزاد نسبت به مجـالت        مي ،رو از اين  .دارند
 ة ميـانگين رتبـ  ، وگيـرد تر قابل دسـترس اسـت و زودتـر مـورد اسـتناد قـرار مـي             چاپي سريع 

د تر قابل دسـترس اسـت و زودتـر مـور        نسبت به مجالت چاپي سريع    مجالت دسترسي آزاد    
گيرد و ميانگين رتبة مجـالت دسترسـي آزاد در شـاخص فوريـت اسـتناد، از             استناد قرار مي  

 ,Antelman(نتـــايج تحقيقـــات انجـــام شـــده . ضـــريب تـــأثير مجـــالت بـــاالتر اســـت
هاي برخوردار از دسترسي آزاد بيـشتر   دهد که مقالهنشان مي)  Lawrence, 2001؛2004

تر بـه آثـار   پذيري بيشتر و آسان  ي نيز خواستار دسترس   گيرند و هر مؤلف     مورد استناد قرار مي   
  .٢خويش است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Harnard et al. 

  :براي کسب اطالعات بيشتر در اين زمينه به منابع ذيل مراجعه نماييد. ۲
Eysenbach, 2006; Harnad et al.2004; Antelman, 2004; Hajjem et al. 2003.  
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  ٢٨٧ / ... و مباحث مسائل، : آزاد دسترسي مجالت ____________________________

  

 مرحله، پس از ذکر مواردي که اهميت اين مجالت را نشان داد، رابطـة ايـن             در اين 
گـردد و در   بررسي مـي رايت، کنترل کيفي، استانداردها و تأمين هزينه مجالت با قانون کپي  

سپس بـه مؤسـساتي کـه نقـش     . شودجالت ارائه ميبنديهاي مطرح دربارة  اين م  ادامه تقسيم 
کننـد، اشـاره   اصلي را در انتشار، توزيع و اعتبار بخشيدن به مجالت دسترسي آزاد بازي مـي   

بحث با راهنماي دسترسي به اين مجالت و ارائة اطالعاتي روزآمد در مورد آنهـا          . گرددمي
 دسترسي آزاد و راهکارهـايي بـراي   يابد و در انتها نگرانيهاي مطرح دربارة مجالتادامه مي 

  :شودکمک به بهبود روند پيشروي اين مجالت، ارائه مي
  

  و مجله دسترسي آزاد حق مؤلف
 اثر را براي خـود حفـظ   حق مؤلفدهد مجله دسترسي آزاد به نويسندگان اجازه مي     

 حق مؤلف حافظان ،در هردو مورد  . را به ناشر منتقل کنند     حق مؤلف خواهد   يا از آنها مي   و  
 حـق مؤلـف  لف صاحب ؤهنگامي که م .موافقند ، آثار منتشر شده   به دسترسي آزاد نسبت به   

 ضمانت ، دسترسي آزاد اجازة يک مجوز به ناشر مبني بر    ة دسترسي آزاد را با ارائ     ،گرددمي
هـايي را بـراي نويـسندگان     نامـه   متن چنين اجـازه ،ناشران مجله دسترسي آزاد برخي  .کندمي

 ،بـراي نمونـه    .هـايي وجـود دارد     نامه راههاي زيادي براي نوشتن چنين اجازه      .کنندآماده مي 
  .(BOAI, 2006)  اشاره کردPLoS نوشته شده توسط ةنام توان به اجازهمي

 نويسندگان و دارندگان حق تأليف، اختيار هميشگي و قطعي دسترسي به اثـر و نيـز            
ر به ديگران و توليـد و گـسترش اقتباسـهايي از        تکثير، استفاده، توزيع، انتقال و نمايش آن اث       

کننـد؛ مـشروط   آن به هر شکل ديجيتال براي مقاصد مجاز را به همة خوانندگان واگذار مي          
همچنــين، (کـه ايـن اسـتفاده و توزيـع بـا اســتناد کامـل بـه نـام پديدآورنـدگان باشـد           بـر آن 

 اسـتفاده شخـصي تکثيـر    توانند تعداد محدودي نسخه چـاپي آن اثـر را بـراي    خوانندگان مي 
  .١(Bethesda …, 2006)) نمايند

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Hoorn, 2006; Schöpfel, 2005 :براي کسب اطالعات بيشتر در اين زمينه به منابع ذيل مراجعه نماييد. ۱
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  ۲شماره ۱۰رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٢٨٨

 

  کيفيت و استانداردها ،مجالت دسترسي آزاد
 و داوري  ش ويـراي  ة دامنـ  ،کيفيت مجالت علمي تابع کيفيت عمل ويراسـتاران آنهـا         

ي کيفـي مجـالت     داراي همـان اسـتانداردها     تواند دقيقاً  مي  نيز مجالت دسترسي آزاد   .است
مين بودجـه مجلـه   أفرايند داوري بـه محمـل انتـشار و نـوع تـ     ، زيرا باشدبدون دسترسي آزاد    

  . (BOAI,2006) ارتباطي ندارد
 است که مجالت دسترسي آزاد بايد از      جنبش دسترسي آزاد بوداپست بيان شده     در  

لب مجالت دسترسي آزاد اين عمـل  غا .داوري به عنوان مکانيسم کنترل کيفيت بهره گيرند       
تـا حـدودي از   برخي مجالت با کيفيت بااليي نيز هـستند کـه   در عمل اما ، دهندرا انجام مي 

يـک نمونـه از چنـين مجالتـي     (نماينـد   داوري به عنوان مکانيسم کنترل کيفيت اسـتفاده مـي     
  ).D-lib Magazin :ست از اعبارت

  
 راههاي تأمين هزينة مجالت دسترسي آزاد 

ــاًمجــالت دسترســي آزاد  ــستندواقع ــ ، رايگــان ني ــا ب ــار  تنه ــور رايگــان در اختي ه ط
 توزيـع آن روي   ةهزينـ ،  شـود  مجلـه توليـد مـي      ةوقتي اولين نسخ  . گيرند  خوانندگان قرار مي  

 حمل ،مانند گردآوري( مرسوم مجالت چاپي موجود   ةهاي اضاف اينترنت در مقايسه با هزينه    
در  جـويي  باعـث صـرفه   روشهاي توليد و ارائه اين مجالت      .استپوشي    چشمقابل  ) و توزيع 
  .شودها ميهزينه

 :نداردنياز به پرداخت هزينه  مجله دسترسي آزاد براي مسائل زيردر کل، 

 چاپـ 

تشخيص کاربران قـانوني از غيـر    : مانند،کنترل دسترسي (١ـ مديريت حقوق ديجيتال   
  ...) مسدود کردن دسترسي و،قانوني

  ) تجديد اشتراک، پيگيري،درخواست( مديريت اشتراکـ 
  )آوري هزينه اشتراک جمع،مذاکره(ها هزينهفرايند ـ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Digital Right Management(DRM). 
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  ٢٨٩ / ... و مباحث مسائل، : آزاد دسترسي مجالت ____________________________

  

  ) اجرا، مذاکره، طرح(نامه اجازهـ 
  ...و مسائلي از اين قبيل  بازاريابيـ 
  :توان به موارد زير خالصه کرد را مي دسترسي آزادت مجالهاي تأمين هزينةراه

از % ۴۷ (ليف توسـط نويـسنده  أ تـ ة يا بخـشي از هزينـ  ، تاليفةپرداخت مستقيم هزينـ  
  .(Suber, 2006)کنند ناشران از اين شيوه استفاده مي

  )هاي تبليغاتيمثل درج آگهي (در آمدهاي جانبيـ 
  حق عضويت ـ 

ليف از محــل کمکهــاي أ يــا بخــشي از هزينــه تــ،ليفأپرداخــت مــستقيم هزينــه تـــــ 
  کننده دسترسي آزاد  نهاي مالي پشتيبان و حمايتاسازم

پرداخـت حقـوق اعـضاي تحريريـه از طـرف انجمـن يـا           مانند  (هاي سازماني   يارانهـ  
  )سسه پژوهشيؤم

رسـاني جـاري يـا    ماننـد خـدمات آگـاهي   (  ايجاد در آمد براساس خدمات افـزوده ـ  
 .Bailey, Jr, 2006١)؛ (Suber,2006 مجله چاپي

برگرفتـه از جمـالي و      (، چگونگي تأمين هزينـة مجـالت دسترسـي آزاد           ۲در نمودار 
  .نمايش داده شده است) ۲۵. ، ص۱۳۸۵ديگران ،
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه  مي توان به آدرسـهاي  ذيـل مراجعـ   هاي مجالت دسترسي آزاد،    در زمينة تأمين هزينه    براي کسب اطالعات بيشتر   . ۱

  :نمود
www.csip.org/imp/march_2003/3_ooarms.htm 
journals.pdfwww.isinet.com/media/presenterep/acropdf/impact-oa- 
www.soros.org/openaccess/cajguides/business_plannig.pdf 
pdfwww.soros.org/openaccess/cajguides/business_converting. 
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  ها در جريان آزاد اطالعاتجريان هزينه. ۲نمودار

  
 ناشران مجالت دسترسي آزادبندي  تقسيم
  :کند، که عبارتند از ناشران مجالت دسترسي را به سه دسته تقسيم مي١»بيلي«

  ٢ناشران خالق مجالت دسترسي آزاد
، ۲۰۰۰ در سـال  BioMed Central ٣شار مجالت دسترسي آزاد توسط با شروع انت

ناشراني که مسئوليت نشر چنـين مجالتـي را بـر    . گونة جديدي از مجله به وجود آمده است       
اکثر اين ناشران، از مجوز   . شوندعهده دارند، ناشران خالق مجالت دسترسي آزاد ناميده مي        

Commons Atributions) کننـد؛ بـه    براي نشر آثار خود استفاده مي)يا يک مجوز مشابه
هـاي مـالي   دهند تا صاحب امتياز اصلي اثـر خـود بـاقي بماننـد و از راهبـرد        مؤلفان اجازه مي  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Baily. 
2.  Born-OA Publishers. 

  :توانيد به آدرس زير مراجعه نماييدبراي کسب اطالعات بيشتر دربارة بزرگترين ناشر مجله دسترسي آزاد، مي. ۳
 http://www.biomedcentral.com/ 

  خوانندگان 
  ها و كتابخانه

  
  مؤلف 

صاحب حقوق (
 )معنوي نشر

 مجله

 نهاد متولي نشر

  
تبليغات و ساير 
 منابع مالي

 نشر

 تدارك مقاله
 و ويراستاري

  هزينه نشر مقاله$

$     

$      

  كمك 
 نهادهاي پشتيبان

 دسترسي رايگان
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  ٢٩١ / ... و مباحث مسائل، : آزاد دسترسي مجالت ____________________________

  

ناشراني که بـه  . برندبهره مي ... متفاوتي مانند پرداخت هزينة نشر توسط نويسنده، تبليغات و          
  .گيرندبندي جاي مي اين تقسيمپردازند، در اين شکل به نشر مجالت دسترسي آزاد مي

  
  ١ناشران سنتي

 برخـي ناشـران غيرانتفـاعي و تجـاري سـنتي      با گسترش جنبش دسترسي آزاد، اخيراً    
براي . اندهاي اجراي دسترسي آزاد کردهشروع به تجربة نشر دسترسي آزاد يا تأسيس برنامه   

دهد تا اثر  اجازه مي به نويسندگان Springer Open Choiceنمونه در حال حاضر برنامة 
در صـورت موافقـت   .  دالر، به صورت دسترسي آزاد منتشر نمايند۳۰۰۰خود را با پرداخت   

نويسنده مبني بر انتشار اثر به صورت دسترسي آزاد، اثر به هـر دو شـکل چـاپي و ديجيتـالي       
بـا اجـراي ايـن عمـل، ايـن ناشـر، قيمـت اشـتراک مجـالت خـود را تعـديل                . شودمنتشر مي 

شود مطالـب مجلـه ترکيبـي از مقـاالت دسترسـي آزاد و       البته اين برنامه باعث مي    . خشدب  مي
که نويـسندگان، دسترسـي آزاد بـه مقالـه خـود را انتخـاب       دسترسي محدود گردد، مگر اين  

  /http://www.hindawi.com/oa   مانند شرکت نشر هندوي. نمايند
  

  ٢اشران غير سنتين
، اينترنت چنان گسترش يافت که متخصصان بـا    ۱۹۹۰ و اوايل دهة     ۱۹۸۰اواخر دهة   

ايـن  . استفاده از زيرساخت بنيادين موجود، داوطلبانه اقدام به نشر مجالت ديجيتالي نمودنـد           
ديـدگاه ايـن   . شـدند ناميده مـي " ٣غير سود ده  "مجالت براي کسب درآمد نبودند و مجالت        

با اينکـه  . نسبت به حق مؤلف با ديدگاه ناشران مجالت دسترسي آزاد تفاوت داشت      ناشران  
برخي از اين مجالت ديگر منتشر نشدند و برخي ديگر تغيير يافتند، اما آنها الگويي را ايجاد        

. پيروي کردنـد ) ۱۹۹۰بويژه، بعد از رواج اينترنت در اواسط دهة  (کردند که ديگران از آن      
ضور کادر مديريت مجالت منبع آزاد رايگان و نظامهاي انتشاراتي ماننـد     در سالهاي اخير ح   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Conventional Publishers. 
2. Non-Traditional Publishers. 
 

3. No-profit. 
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  ۲شماره ۱۰رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٢٩٢

 

تـر، باعـث   نظامهاي مجالت دسترسي آزاد و انتشار مجالت ديجيتالي جمـع و جـور و سـاده      
  . توسعه بيشتر در اين زمينه شده است

ها، مؤسسات و مراکز تحقيقـاتي،   امروزه بسياري از واحدهاي دانشگاهي يا دانشکده      
ترين تعريف نمايند که برخي از آنها مطابق دقيق    مجالت ديجيتالي منتشر مي   ... ها و   نهکتابخا

چـون احتمـال آن کـم اسـت کـه ايـن ناشـران بـدون ابـزار و          . مجالت دسترسي آزاد اسـت   
فناوريهاي ديجيتالي تسهيل کننده کارها به اين فعاليت بپردازند، از آنها با عنوان ناشران غيـر    

  ).Baily, 2006 (شودسنتي ياد مي
  

   مجالت دسترسي آزادبندي تقسيم
يک نوع، : کندايفال در تعريف مجالت دسترسي آزاد، آنها را به دو دسته تقسيم مي  

مجالتي که فقط به شکل الکترونيکي منتشر و نوع ديگر، مجالتي که به دو شـکل چـاپي و          
 بـر روي اينترنـت، و بـدون    در نوع اول، مجالت به فاصلة منظم   . شوندالکترونيکي منتشر مي  

در نوع دوم،  مجالت در قالب چاپي منتشر و بين     . يابندهيچ گونه رونوشت کاغذي نشر مي     
محتويــات هــر دو نــوع مجلــه در قالــب الکترونيکــي رايگــان . گردنــدمــشترکان توزيــع مــي

  .  ( Ghosh & Das, 2006)است
 بـه شـرح زيـر تقـسيم     توان به سه گـروه اين مجالت را بر حسب عملکرد ناشران مي       

 : که عبارتند از(Morris, 2006)کرد 
 ١مجالت دسترسي آزاد با تأخير. ۱

هاي قبلي مجالت خود را بعد از مدت کوتاهي بـه صـورت   شماري از ناشران شماره 
يابنـد،   گونه مجالت که بدين شکل دسترسي آزاد مي    به اين . نمايند  رايگان دسترس پذير مي   
  ٢.گويند أخير افتاده ميمجالت دسترسي آزاد به ت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Delayed Open Access Journals.  

 

يعني مقـاالت   : گيرنديش مي پ را ديگري روش واقع در) فيزيک مؤسسه نمونه عنوان به ( ناشران از کمي تعداد البته. ۲
آنهـا را بـا نظـارت همـراه     ه دهند و سـپس دسترسـي  بـ   را به مدت يک ماه به صورت دسترسي آزاد در اختيار قرار مي      

 .سازند مي

Archive of SID

www.SID.ir



  
  ٢٩٣ / ... و مباحث مسائل، : آزاد دسترسي مجالت ____________________________

  

  ١مجالت دسترسي نيمه آزاد. ۲
هاي مهم و جالب خـود را بـه صـورت رايگـان        برخي از ناشران به طور معمول مقاله      

و البته سـود  (نمايند؛ و آن را يک روش عالي براي جذب خوانندگان بيشتر  دسترس پذير مي  
ي دسترس پذيري اثرشان به صـورت     کنند برا   آنها به نويسندگان پيشنهاد مي    . دانندمي) بيشتر

 و جامعة حشره   ۱۹۹۴جامعة حشره شناسي فلوريدا درسال      . رايگان مبلغي را پرداخت نمايند    
 از (2003)٢پروسـر .  براي اولين بار اين ايده را گسترش دادند     ۱۹۹۵شناسي آمريکا در سال     

 بـدون خطـر   اين روِش ترکيبي، به عنوان راه حلي سـودمند بـرا ي گـذار بـه دسترسـي آزاد             
  .سقوط اقتصادي دفاع کرد

 برخــي از ناشــران، برخــي مجــالت خــود را بــه صــورت دسترســي آزاد در اختيــار  
اسامي شماري از ناشران سـنتي کـه مجـالت دسترسـي غيـر      دهند؛ در ادامه    کاربران قرار مي  

 :شود  ارائه ميندا آزاد خود را به مجالت دسترسي آزاد تغيير داده
Oxford University Press 3 
Journal of Nucleic Acids, Journal of Botany(Goode, 2003) 
National Academy of Sciences 
Proceedings of the National Academy of Sciences 
Springer – “Open Choice”* model 
Company of Biologists 
American Physiological Society 
Florida Entomological Society 
Entomological Society of America 
Infotreieve 
Society for Experimental Biology 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Partial Open Access Journals.  

  

2. Prosser. 
جنبش آزاد آکسفورِد انتشارات دانشگاه آکسفورد، دسترسي آزاد کامل را به برخي مجالت خود و دسترسي آزاد       . ۳

کـه مبلغـي را پرداخـت نماينـد تـا       ايـن ةدهند تا درباربه نويسندگان اختيار مي (دهداختياري را به برخي ديگر ارائه مي      
اي پرداخت ننمايند و اثرشان دسترسي غير آزاد داشته باشد ، تـصميم گيـري   که هزينهاثرشان دسترسي آزاد يابد يا اين  

باشد و هم شامل مطالب دسترسي محدود، بسته بـه  به اين ترتيب اين مجله در لحظه هم شامل دسترسي آزاد مي  . نمايند
  ).   نويسندهتصميم گيري
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  ۲شماره ۱۰رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٢٩٤

 

  مجالت دسترسي آزاد. ۳
اين گونه مجالت از همان ابتدا به صورت الکترونيکي و رايگـان منتـشر و روشـهاي          

 . تأمين هزينة خود را دارند که به آنها اشاره شد

توزيع و اعتبار بخشيدن به مجـالت دسترسـي   مؤسساتي که نقش اصلي را در انتشار،   
  :کنند، عبارتند ازآزاد ايفا مي

Public Library of Sciences (PLoS)١ 
BioMed central ٢ 
PubMed central (Bailey, 2006) ٣.  

  
  راهنماي دسترسي به مجالت دسترسي آزاد

DOAJ٥وند دانشگاه لةباشد که توسط كتابخان راهنماي مجالت دسترسي آزاد مي    ٤ 
 مجـالت دسترسـي آزاد را در اختيـار          فهرسـت ايـن راهنمـا روزآمـدترين       . گـردد منتشر مـي  

امکان جستجو در سطح مقاله را براي برخي مجـالت دسترسـي آزاد     . ٦دهدکاربران قرار مي  
 :تــــوان در آدرس زيــــر مــــشاهده نمــــود را مــــيفهرســــتايــــن ( .دنمايــــارائــــه مــــي

http://www.doaj.org/(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ .PLoSاولين مجلة خود را با عنوان ۲۰۰۴اي غيرانتفاعي است که در اگوست سال ، مؤسسه PLoS Biology اين .   منتشر کرد
از آنهـا خواسـت کـه    . اي سرگشاده به همة ناشران حوزة زيست پزشکي، کار خود را آغاز کـرد  با ارسال نامه۲۰۰۰مؤسسه در سال  

 کشور جهان اين نامـه  ۱۸۰ مؤلف از ۳۴۰۰۰. اه پس از انتشار، رايگان در دسترسي آزاد همگان قرار دهند    مجالت خود را از شش م     
 انجام ندهد، مقاالت خود را در مجـالت آن ناشـر   ۲۰۰۱را امضاء نمودند و در آن تعهد کردند که اگر ناشري اين کار را تا سپتامبر        

  ).  Bailey, 2006( اولين مجلة دسترسي آزاد خود را منتشر کرد PLoSزماني که اين نامه پاسخي نيافت، . چاپ نکنند
۲  .BioMed central ة  مجلـة دسترسـي آزاد در حـوز   ۱۰۰ تأسيس شده  و ۲۰۰۰، يک ناشر تجاري و انتفاعي است که در سال

  ).Bailey, 2006(زيست پزشکي را در کنار مجالت تجاري خود منتشر مي نمايد 
۳ .PubMed centralـ بخشي از کتابخانه "مرکز ملي اطالعات بيوتکنولوژي" يوي از مجالت علوم زيستي رايگان را توسط ، آرش

مجـالت بايـد اسـتانداردهاي ويراسـتاري را رعايـت کـرده باشـند تـا بتواننـد          . دهدملي پزشکي اياالت متحده ـ در دسترس قرار مي 
  ).Bailey, 2006(داوطلب قرار گرفتن در اين مجموعه باشند 

4. Directory of  Open Access Journal 
5. Lund University Library   

  : مراجعه نمود نيزتوان به منابع ذيل مي،مجالت دسترسي آزادفهرست براي دستيابي به . ۶
www.jstage.jst.go.gp 
www.scielo.br 
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  ٢٩٥ / ... و مباحث مسائل، : آزاد دسترسي مجالت ____________________________

  

 مجلـه دسترسـي   ۲۵۱۰ايـن راهنمـا حـدود       )۱۳۸۵ دي   ۴ ( اين مقاله  نگارش در زمان 
 موضـوعات و شـمار   . مقاله با موضوعات مختلـف را فهرسـت کـرده اسـت         ۱۲۳۹۵۳آزاد با   

 ارائه ۱ در جدول، موضوعيةمجالت دسترسي آزاد فهرست شده در اين راهنما در هر حوز    
  .گرددمي

  )۱۳۸۵ دي۴(هاي علمي مجالت دسترسي آزاد حوزه .۱جدول               
  هاي علميحوزه

  ۱۴۴  کشاورزي و علوم غذايي                       
  ۶۹ هنر و معماري                                  

  ١٣٧ بيولوژي و علوم زندگي                       
  ۶۲            تجارت و اقتصاد                   

  ٥٢ شيمي                                          
  ۱۵۹ علوم محيطي و زميني                       

  ۳۹  کليات                                          
  ۳۴۱  علوم بهداشت                               

  ۱۱۲  باستان شناسي و تاريخ                    
  ۱۵۴  زبان و ادبيات                              

  ۱۱۴  علوم سياسي و قانوني                     
  ۱۱۷  رياضيات و آمار                          
  ۹۶  فلسفه و مذهب                          

  ۴۸  نجوم و فيزيک                           
  ۱۳                   علوم                     

  ۵۷۵  علوم اجتماعي                          
  ۲۱۱  مهندسي و تکنولوژي 

  
  )DOAJ, 2006(دست آمده از راهنماي مجالت دسترسـي آزاد  ه با بررسي آمار ب

 و علـوم   ) مجلـه  ۵۷۵ ( علوم اجتمـاعي   ةشترين تعداد مجالت دسترسي آزاد مربوط به حوز       بي
 ) مجلـه ۱۳ (باشد و کمترين تعداد مجالت دسترسي آزاد بـه علـوم        ي م ) مجله ۳۴۱ (بهداشت
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  ۲شماره ۱۰رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٢٩٦

 

 در ادامه، نگرانيهايي مطرح در مورد مجالت مورد بحـث و راهکارهـايي بـراي               ١.تعلق دارد 
  .گرددکمک به بهبود روند اين مجالت، بيان مي

  
  نگرانيهاي مطرح دربارة مجالت دسترسي آزاد

، بــه نقــل از جمــالي و Rowlands et al, 2004( طبــق مطالعــات انجــام شــده  
رسد تنها نگراني مؤلفان و پژوهشگران، به حذف يا افـت    به نظر مي  )  ۱۸، ص ۱۳۸۵ديگران،

هـايي علمـي    کيفيت فرايند داوري در مجالت دسترسي آزاد و در نتيجه افت کيفيـت مقالـه          
 نـوع نـشر و   اين نگراني نيز بيشتر از کمبود آگاهي در مورد فرايند بررسي اين         . مربوط است 

در . شود که مجالت دسترسي آزاد فاقد فراينـد بررسـي تخصـصي هـستند             از آنجا ناشي مي   
حالي که مجالت دسترسي آزاد نيز هماننـد سـاير مجـالت علمـي داراي گـروه ويـرايش و                    

  .مراحل ويراستاري و گزينش مقاالت هستند
دارد، که برخي ي وجود يدر مورد الگوي پرداخت هزينه نشر توسط مؤلفان نگرانيها    

کـه مؤلفـان و پژوهـشگراني کـه از لحـاظ مـالي در موقعيـت          احتمال ايـن  : از آنها عبارتند از   
بهتري قرار دارند يا در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ثروتمندتري مشغول به کـار هـستند،    

ع شانس بيشتري براي انتشار داشته باشند؛ ممکن است بتدريج ميان دانشگاههاي معتبر با منـاب    
مالي سرشار و دانشگاهها و مؤسسات فقيرتر شکاف ايجاد گردد؛ ممکن است پژوهـشگران          

هـا و رقابـت در حـوزه     کشورهاي در حال توسعه شـانس بـسيار نـاچيزي بـراي انتـشار مقالـه       
پژوهش و نشر داشته باشند؛ ممکن است مجالت در صورت مواجهه با بحران مالي، کيفيت        

ها، بيشتر درصدد کسب درآمـد بيـشتر برآينـد و مـسائلي از      قالهرا قرباني کنند و با پذيرش م      
  .اين قبيل

اند نشر تمام مجالت به صورت دسترسي آزاد با تکيه بـر    برخي پژوهشها مدعي شده   
پرداخت توسط مؤلفان، هزينة بيشتري نسبت به الگوي حـق اشـتراک بـه برخـي دانـشگاهها          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :باشدمطالب مرتبط با دسترسي آزاد و طرحهاي انجام شده در اين حوزه در آدرس زير موجود ميفهرست کامل . ۱

http://info.lib.uh.edu/cwb/oab.pdf 
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  ٢٩٧ / ... و مباحث مسائل، : آزاد سيدستر مجالت ____________________________

  

اي در دانـشگاه   بـراي نمونـه، مطالعـه   ). ۳۰-۲۹، ص۱۳۸۵جمالي و ديگران، (کند تحميل مي 
 نشان داد در صورت انتشار تمـام مجـالت بـه صـورت دسترسـي آزاد و بـا توجـه بـه           ١كرنل

 دالر توسط مؤلف براي نـشر هـر مقالـه، ايـن دانـشگاه سـاليانه بايـد               ۱۵۰۰ميانگين پرداخت   
، در حـالي هـم   ها پژوهشگرانش کنـد  مبلغي حدود پنج و نيم ميليون دالر صرف انتشار مقاله 

کنـد  اکنون کتابخانة اين دانشگاه ساليانه حدود چهار ميليون دالر براي منابع علمي هزينه مي   
)(Davis et al, 2004.  

انجـام شــد، نگرانيهـاي عمــدة   (2004)  ٢»سـوان و بـران  «در پژوهـشي کـه  توســط   
 در نويسندگان مجالت دسترسي آزاد و مجالت دسترسي محدود در مـورد انتـشار مقـاالت          

  .شود ارائه مي۲نتايج اين بررسي در جدول . مجالت دسترسي آزاد بررسي گرديد
  نگرانيهاي عمدة مؤلفان در مورد انتشار مقاالت در مجالت دسترسي آزاد. ۲جدول

دليل ارائه شده توسط نويسندگان در مورد  نگراني 
  آنها براي نشر مقاله در مجالت دسترسي آزاد

  نويسندگان
 مجالت دسترسي

  آزاد

  نويسندگان
مجالت غير 
  دسترسي آزاد

 تـأثير  انتشار اثر مـن در مجـالت دسترسـي آزاد احتمـاالً          
  ۵۵  ۴۷  . نامطلوبي بر امكان کسب کمکهاي مالي خواهد داشت

انتشار اثر من در مجالت دسترسي آزاد ممکن است تأثير 
  ۷۴  ۴۲  .احتمالي اثر مرا محدود نمايد

 تـأثير  سـي آزاد احتمـاالً   انتشار اثر مـن در مجـالت دستر       
  ۴۲  ۴۰  .ترفيع من خواهد داشت/ نامطلوبي بر شانس انتصاب

 تـأثير  انتشار اثر مـن در مجـالت دسترسـي آزاد احتمـاالً          
  ۴۸  ۴۰  .نامطلوبي بر مشاغل همکاران من خواهد داشت

 تـأثير  انتشار اثر مـن در مجـالت دسترسـي آزاد احتمـاالً          
  ۴۱  ۳۴  .نامطلوبي بر شغل من خواهد داشت

  ۴۳  ۲۹  . من به تداوم اثر منتشر شدة خود اطمينان ندارم
 تـأثير  انتشار اثر مـن در مجـالت دسترسـي آزاد احتمـاالً          

  ۳۵  ۱۵  .نامطلوبي بر کارآيي جوامع علمي دارد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cornell. 
2. Swan & Brwon.  
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  ۲شماره ۱۰رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٢٩٨

 

شـود، بيـشترين نگرانـي نويـسندگان مجــالت      چنانكـه در جـدول فـوق مـشاهده مـي     
ر آنها در اين مجالت نـسبت بـه کـسب کمکهـاي      دسترسي آزاد، به تأثير نامطلوب انتشار اث      

مالي مربوط اسـت و کمتـرين نگرانـي آنهـا در رابطـه بـا تـأثير نـامطلوب انتـشار اثرشـان در            
  .مجالت دسترسي آزاد بر کارآيي جوامع علمي است

با توجه به اين پژوهش، بيـشترين نگرانـي نويـسندگان مجـالت غيـر دسترسـي آزاد                   
تأثير آنهاست و کمترين نگرانيها نيز مانند نويسندگان مجالت         دربارة احتمال محدود سازي     

  . دسترسي آزاد است
مشكالتي نظير ارزش علمـي منـابع ارائـه شـده و نبـود داوري منـابع، ضـريب تـأثير،              

هـاي پرداخـت هنـوز از     مسايل آرشيو، اطمينان از پايداري اين خدمات و تا حـدودي شـيوه            
  .سي آزاد مي باشدمسايل قابل بحث در حوزه مجالت دستر

 جنبش دسترسي آزاد اگر چه نگرانيهاي فوق دربارة اين مجالت مطرح است؛ ظاهراً
با وجود تاريخچه اندك خود تأثيري بسزا در وضعيت ارتباطهاي علمي در سـطوح علمـي،                

  .دانشگاهي و جوامع انتشاراتي داشته است
  

  ي مختلفراههاي کمک به بهبود نشر مجالت دسترسي آزاد توسط گروهها
در خاتمه، برخي از راههاي کمک به بهبود نشر مجـالت دسترسـي آزاد از ديـدگاه        

تواند در ارتباطهاي علمي بسيار گردد تا اين جنبش که مي برخي گروههاي مختلف ذکر مي    
  .(Suber, 2006)تر به کار خود ادامه دهد تر و روانتأثير گذار باشد، راحت

  محققان و متخصصان 
توانند با چاپ آثار خود در مجالت دسترسـي آزاد، بـه بهبـود کيفيـت     ياين گروه م  

اگر در رشتة موضوعي آنها مجلة تخصصي دسترسي آزاد موجود نيست،      . آنها کمک كنند  
توانند با شروع انتشار مجله دسترسي آزاد در رشتة خود، کمـک بيـشتري بـه ايـن حـوزه          مي

  .نمايند
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  ٢٩٩ / ... و مباحث مسائل، : آزاد دسترسي مجالت ____________________________

  

به طور مثال با (شان به صورت دسترسي آزاد   تشويق مجالت موجود به ارائة محتويات     
توسـط ايـن گـروه    ) بازبيني و ويرايش اين منابع در صورت انتشار به صورت دسترسـي آزاد   

محققـان و پژوهـشگراني کـه از ويـرايش يـا بـازبيني يـک مجلـة                  .تواند مؤثر واقع گردد   مي
ناشـر و ديگـران   اند، بهتـر اسـت ايـن مـسئله را بـه اطـالع       دسترسي محدود صرف نظر کرده   

تـا نـشاني از اعتـراض بـه مـسئلة دسترسـي            ) به عنوان مثال، با يـک نامـة سرگـشاده         (برسانند  
  . محدود باشد

  اي، تخصصي و علميدانشگاهها و آزمايشگاهها، مؤسسات پژوهشي، حرفه
توانند با تأمين هزينة چاپ آثار نويسندگانـشان، بـه مجـالت دسترسـي              اين گروه مي  

 دسترسي آزاد در اين امر ة خلق يک مجلةتوانند با تأمين هزين مييا اينكه   . آزاد کمک کنند  
 در گـذار  ، به مجالت دسترسي محـدود توانند با کمک مالي اين مؤسسات مي .سهيم گردند 

اي تخصـصي و علمـي   در ضمن اگر مجلـه  .اين مجالت به دسترسي آزاد ياري بخش باشند       
 در ايـن عرصـه مفيـد واقـع      ،ن به صورت دسترسـي آزاد      آ ةتوانند با ارائ  نمايند، مي منتشر مي 
  .گردند

  هاکتابخانه
توانند با کمـک بـه شناسـايي مجـالت دسترسـي آزاد بـه خواننـدگان          ها مي کتابخانه

هاي ديگر و خدمات نمايـه سـازي ايـن منـابع؛ در     بالقوه، حاميان مالي اين مجالت، کتابخانه   
  . بهبود روند اين مجالت سهيم گردند

  ن ناشرا
 و تحـول بـر اسـاس    ،حرکـت دنياي نشر همراه با تمامي عوامل مؤثر در آن،  نيازمند      

 ناگزير حکم مرگ خـود را   ، تغيير در صورت عدم  ي در دنياي مدرن است و       فناورهاي  پايه
توانند با آزمايش مدلهاي تأمين هزينة جديد بـراي نـشر     ناشران مي  .کنددير يا زود صادر مي    

  .، در اين كمك سهيم گردندبه صورت دسترسي آزاد
  نها و دفاتر تأمين بودجه تحقيقاتي اسازم

فـراهم  ) مقـاالت (هاي چاپ و نشر   اي براي تأمين هزينه   توانند بودجه نها مي ااين سازم 
اجازه دهنـد محققـاني     توانند    همچنين مي . کنند تا مخارج مجالت دسترسي آزاد تأمين شود       
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 در جريان باشـند کـه از بودجـه آنهـا بـراي            ،ندکنکه کمکهاي مالي موجود را پرداخت مي      
هـاي اضـافه بـراي تـأمين آن     تأمين مخارج مجـالت دسترسـي آزاد يـا فـراهم آوزدن هزينـه       

  .مخارج استفاده شود
هاي خـود بـراي کمـک کـردن بـه تبـديل مجـالت            توانند از هزينه  اين مؤسسات مي  

 خـود را بـراي احـداث    کمکهـاي مـالي  و  كننـد   دسترسي محدود به دسترسي آزاد اسـتفاده        
  .موقوفات براي مجالت دسترسي آزاد مورد استفاده قرار دهند

  دولتها
توانند با پذيرش، تـصويب و تـدوين قـانوني واحـد بـه منظـور حمايـت از               دولتها مي 

  .ي دولتي به بهبود اين روند کمک نمايندانهاگذاران مالي تحقيقات، به سازمسرمايه
 

 يجه تن
علمـي و مـشکالت اساسـي مطـرح        هـاي   يت مجالت در ارتباط   اهمدر سالهاي اخير،    

به ارائه الگوهاي جديد انتشار و دسترسي به اجازة دستيابي،  آنها يعني بحران قيمت و    ةدربار
 همان گونه که اشاره شـد، انقـالب سـريعي در ارتباطهـاي     .شده استمنجر   علمي   هاي  همقال

ر علمـي در وب ايجـاد شـده کـه نـشر      علمي بـا اشـاعه و اسـتفادة مـدلهاي الکترونيکـي آثـا       
  . دسترسي آزاد را مورد توجه قرار داده است

  نزد اهـل تحقيـق بيـشتر در مجـالت دسترسـي آزاد          )دسترسي آزاد ( اين الگو    مفهوم
  . نمود پيدا کرده است)Suber, 2006(» مسير طاليي دستيابي به دسترسي آزاد«

مـي کنتــرل کيفـي شــده، در    مجلـه عل ۲۵۱۰در زمـان نگـارش ايــن مقالـه، بــيش از     
شـود طـي   بـرآورد مـي  ). DOAJ, 2006(راهنماي مجالت دسترسي آزاد نمايه شده اسـت  

  .سالهاي آينده شمار نشر مجالت دسترسي آزاد در وب افزايش يابد
 در نمايـه   دسترسـي آزاد با توجه به نمايه شـدن بـسياري از مجـالت        در حال حاضر،    

 ايـن مجـالت   بـه ن الفـ ؤ اقبال م  ،ي برخي از اين مجالت    ثير باال أهاي استنادي و ضريب ت    نامه
 تالش جنبش دسترسي آزاد بـراي بـاالتر بـردن سـطح ايـن         ، از سوي ديگر   .استبيشتر شده   

 ، به مجالت دسترسي آزاد نيـز اسـتناد شـود      تادانمجالت تا جايي که در ارزشيابي علمي اس       
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 ايـن  در صورت موفقيت .ده استنموکه جذابيت شرکت در اين جنبش را بيشتر        آغاز شده 
ن تجاري ا خود انتظار ندارند و ناشرهاي هني که هيچ نفع مادي از مقال     الفؤ استقبال م  حرکت،

 بيـشتر خواهـد    مـسلماً ، از اين مجالت، پردازندليف مقاله نمي  أ هيچ مبلغي به عنوان حق ت      که
گذاران ان و سرمايه کتابدار،بلکه خوانندگانبا به ثمر نشستن اين جنبش، نه تنها مؤلفان      .شد
  :شوددر ذيل، به بخشي از آن اشاره مي. ن سود خواهند بردآ  هر يک به دليلي ازنيز

ثير بيـشتري پيـدا مـي کنـد و از      أ تـ  يابـد؛ ي مـي  تر چون آثارشان اشاعه وسيع    :نالفؤم
  .شوندمزاياي معنوي بيشتري برخوردار مي

  .ندکنرسي پيدا ميچون به تمام متون مهم مورد نيازشان دست :خوانندگان
 که نيازهاي اطالعاتي کاربران    دهدمي چون دسترسي آزاد به آنها اجازه        :کتابداران

بـه  " برابـري در دسترسـي  "تواننـد يکـي از اهـداف اصـلي کتابـداري             و مـي   .مين نماينـد  أرا ت 
  ).۱۰۳، ص ۱۳۸۴به نقل از عباسي، (اطالعات را به طور نسبي  تحقق ببخشند

 افـزايش   ،چون از سرمايه گذاري در پـژوهش       :زشي و پژوهشي  سرمايه گذاران آمو  
  .بازدهي داشته اند

  . شودتر ميپر رنگچون حضور و اعتبار آنها از اين طريق  :سساتؤم
ي کيفي مجالت بدون دسترسي  داراي همان استانداردها   دقيقاًتوانند  اين مجالت مي  

  .مين بودجه مجله ارتباطي نداردأشار و نوع تبه دليل اين که فرايند داوري به محمل انت. آزاد باشد
نويسندگان و دارندگان حقوق پديدآورنده اين مجالت، اختيـار هميـشگي و قطعـي       
دسترسي به اثر و نيز تکثير، استفاده، توزيع، انتقـال و نمـايش آن اثـر بـه ديگـران و توليـد و            

بـه همـة خواننـدگان    گسترش اقتباسهايي از آن به هر شکل ديجيتال بـراي مقاصـد مجـاز را             
کنند؛ مشروط بر آنکه اين استفاده و توزيع با استناد کامل به نام پديدآورنـدگان            واگذار مي 

توانند تعداد محدودي نسخه چـاپي آن اثـر را بـراي اسـتفاده         همچنين، خوانندگان مي  (باشد  
  ).شخصي تکثير نمايند

 يا بخشي از ،ليفأنه تپرداخت مستقيم هزي راههاي تأمين هزينة اين مجالت از طريق        
 حـق ، )هـاي تبليغـاتي  مثـل درج آگهـي   (در آمـدهاي جـانبي   ،   هزينه تاليف  توسط نويسنده    
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 يـا بخـشي از    ،ليفأ ت ةپرداخت مستقيم هزين  ،  )در انجمن يا سازمان خاص اين امر      (عضويت  
،  دسترسـي آزاد ةکننـد  نهاي مـالي پـشتيبان و حمايـت   اليف  از محل کمکهاي سـازم   أ ت ةهزين
سـسه  ؤماننـد پرداخـت حقـوق اعـضاي تحريريـه از طـرف انجمـن يـا م          (هاي سازماني   انهيار

رسـاني جـاري يـا      مانند خدمات آگاهي  ( ايجاد در آمد براساس خدمات افزوده       و )پژوهشي
  .باشد مي)مجله چاپي

گردند و برحسب عملکرد آنهـا  ناشران مجالت دسترسي آزاد به سه دسته تقسيم مي     
 .شوندزاد به سه گروه تقسيم مينيز مجالت دسترسي آ

ثير، أ ضـريب تـ  ، داوري منـابع نبـود ه شـده و  ئـ مشكالتي نظير ارزش علمـي منـابع ارا       
از همچنان  ،هاي پرداختمسايل آرشيو، اطمينان از پايداري اين خدمات و تا حدودي شيوه        

 .باشد  حوزه مي اينمسايل قابل بحث در

 بسزا در وضـعيت  يثيرأ ت، اندك خودة تاريخچبا وجود جنبش دسترسي آزاد  ظاهراً
اي که در  نکته. علمي در سطوح علمي، دانشگاهي و جوامع انتشاراتي داشته استياهارتباط

كيـد  أ بـر كيفيـت انتـشارات آنهـا ت    د بايـ مورد اين مجالت بايد در نظر داشت اين اسـت کـه   
ت آنبيشتري باشد نه كمي.  

  
  منابع
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