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Abstract: Students as researchers need valuable resources related 
to their fields such as theses/ dissertations. Open access should be 
supported by educational and research institutes and faculty members 
so that information is easily available to scholars, scientists and students. 
However, some of the educational and research centers refuse to make 
their theses and dissertations available, and they announce a variety 
of reasons for this refusal of access. By identifying these reasons, this 
research tries to eliminate them. For this purpose, first, according to 
the results of previous researches, a list of factors influencing open 
access to theses and dissertations were extracted. Then, in order to 
complete and finalize the mentioned list, the impact of these factors has 
been investigated using Delphi method and questionnaire tool. In this 
research, Delphi panel consists of 14 faculty members of educational 
and research institutes in Tehran who have been selected by purposeful 
sampling method. The results show that the factors of laws and 
regulations, social impact, information technology, author’s credibility, 
observability, perceived awareness, attitude toward open access, 
self-confidence in knowledge dissemination, controllability, perceptual 
compatibility and culture have influence on open access to theses and 
dissertations.
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بــا  مرتبــط  ارزشــمند  منابــع  بــه  پژوهشــگر  به عنــوان  دانشــجویان  چکیــده: 
ــی و  ــات آموزش ــد. مؤسس ــاز دارن ــاله ها نی ــا و رس ــر پایان نامه ه ــان نظی رشته هایش
ــرای  ــانی ب ــات به آس ــا اطالع ــد ت ــت نماین ــی آزاد حمای ــد از دسترس ــی بای پژوهش
پژوهشــگران، دانشــمندان و دانشــجویان در دســترس باشــد. بــا وجود ایــن، برخی از 
مراکــز آموزشــی و پژوهشــی از در دســترس قــرار دادن پایان نامه هــا و رســاله های 
خــود خــودداری می کننــد و دالیــل متنوعــی را بــرای ایــن عــدم دسترســی اعــالم 
ــا دارد.  ــع آن ه ــعی در رف ــل س ــن دالی ــایی ای ــا شناس ــش ب ــن پژوه ــد. ای می دارن
ــای  ــج پژوهش ه ــه نتای ــه ب ــا توج ــدا ب ــش ابت ــن پژوه ــور، در ای ــن منظ ــرای ای ب
پیشــین ســیاهه اي از عواملــی کــه بــر دسترســی آزاد بــر پایان نامــه و رســاله ها 
ــردن  ــل و نهایی ک ــور تکمی ــپس، به منظ ــده و س ــتخراج ش ــتند، اس ــذار هس تأثیرگ
ســیاهة مذکــور، میــزان تأثیــر ایــن عوامــل بــا روش »دلفــی« و بــا اســتفاده از ابــزار 
ــش  ــن پژوه ــی« در ای ــل »دلف ــت. پان ــه اس ــرار گرفت ــی  ق ــورد بررس ــنامه  م پرسش
متشــکل از 14 عضــو هیئــت علمــی مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی شــهر تهــران 
اســت کــه بــه  روش نمونه گیــری هدفمنــد انتخــاب شــده اند. نتایــج  ایــن پژوهــش 
ــاوری  ــر اجتماعــی، فن ــن و مقــررات، تأثی ــر قوانی ــی نظی نشــان می دهــد کــه عوامل
 اطالعــات، اعتبــار نویســنده، مشــاهده پذیری، آگاهــی ادراکــی، نگــرش نســبت بــه
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دسترســی آزاد، خودبــاوری در انتشــار دانــش، کنترل پذیــری، ســازگاری ادراکــی و فرهنــگ بــر 
دارنــد. تأثیــر  پایان نامه هــا و رســاله ها  بــه  دسترســی آزاد 

كلیدواژههــا: اشــتراک دانــش، دسترســی آزاد، پایان نامــه، رســاله، روش دلفــی، مؤسســات آموزشــی و 
پژوهشــی، قوانیــن و مقــررات، تأثیــر اجتماعــی، فنــاوری اطالعــات

1.مقدمه

»دسترســی« واژه ای اســت دارای مفاهیــم و معانــی ضمنــی متنــوع. بســیاری از تعریف هــای ایــن 
ــی  ــا توانای ــار، ی ــا اســتفاده کــردن از«، »اجــازه، اختی ــی به دســت آوردن ی ــا توانای ــر »آزادی ی واژه ب
 Merriam-Webster 2001,( »وارد شــدن، نزدیــک شــدن، ارتبــاط برقــرار کــردن بــا، یــا عبــور بــه و از
6( اشــاره دارنــد. »دسترســي آزاد«1 بــه متــون علمــي و پژوهشــي یعنــی دســترس پذیري رایــگان ایــن 
متــون از طریــق اینترنــت بــراي همــگان و هــر اســتفاده کننده اي بــراي خوانــدن، انتقــال بــه 
ــن  ــن ای ــع تمام مت ــه مناب ــال ب ــت وجو، و اتص ــاپ، جس ــع، چ ــرداري، توزی ــخصي، کپي ب ــه ش رایان
ــه  مقــاالت و اســتفاده از آن هــا جهــت هــر منظــور قانونــي مجــاز اســت و ایــن کار بــدون هرگون
ــه خــود اینترنــت میســر اســت.  ــي به جــز محدودیــت دسترســي ب ــي، و فن ــي، قانون محدودیــت مال
نقشــي کــه در اینجــا مي تــوان بــراي حــق مؤلــف قائــل شــد، کنتــرل مؤلفــان بــر تمامیــت اثرشــان 
ــی  ــت )Chan et al. 2002(. یکــی از عوامل ــق بــه آن اس ــتناد دقی ــر و اس ــح اث ــایي صحی و شناس
ــرف  ــه ص ــی ک ــات دولت ــول مؤسس ــه از پ ــت، این ک ــی آزاد  اس ــت دسترس ــدة اهمی ــه توجیه کنن ک
پژوهش هــا می شــود، به نحــو احســن و کامــل اســتفاده نمی شــود، زیــرا بیشــتر پژوهش هایــی 
ــا دسترســی محــدود  کــه توســط مؤسســات دولتــی تأمیــن مالــی می شــوند، در پشــت وبگاه هــای ب
ــل،  ــن دلی ــه  همی ــد. ب ــتفاده کنن ــا اس ــد از آن ه ــان نمی توانن ــایر محقق ــد و س ــان می مانن ــران پنه ناش
ــتورالعمل هایی در  ــدور دس ــه ص ــروع ب ــت گذاران ش ــی و سیاس ــن مال ــات تأمی ــیاری از مؤسس بس
زمینــة دسترســی آزاد کرده انــد تــا پژوهشــگرانی را کــه از بودجــة دولتــی اســتفاده می کننــد، وادار 
نماینــد تــا نتایــج پژوهش هــای خــود را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد )Enserink 2016(. افــزون 
بــر ایــن، فشــارهای مربــوط بــه بودجه هــای کتابخانــه همــراه بــا افزایــش قابــل توجــه بهــای مجــالت 
 Gaule and( ــت ــوده اس ــدان  نم ــی آزاد را دوچن ــرورت دسترس ــه ض ــت ک ــی اس ــر عوامل از دیگ
ــری و  ــه جلوگی ــه، ب ــرای نمون ــراه دارد؛ ب ــه  هم ــددی ب ــع متع ــی آزاد مناف Maystre 2011(. دسترس

1. open access
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شناســایی کالهبرداری هــای مربــوط بــه اطالعــات پژوهشــی و تشــویق بــه تهیــة داده هــا و کدهــای 
 Andreoli-Versbach and Muller-Langer( باکیفیــت و در نتیجــه، کاهــش خطاهــا کمــک می کنــد
2014(. دسترســی آزاد همچنیــن، باعــث دیــده شــدن، خوانــده شــدن و افزایــش ارجاعــات کارهــای 

پژوهشــی می شــود )Ruiz-Perez 2017( و  از ســوی دیگــر، تقویــت پیشــرفت علمــی و نــوآوری را 
به دنبــال دارد )European Commission 2012(. از بازیگــران کلیــدی دسترســی آزاد بــه اطالعــات 
پژوهشــی،  دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی هســتند کــه بــا در دســت داشــتن پایان نامه هــا و 
ــا وجــود  رســاله های دانشــجویان می تواننــد اطالعــات مــورد نیــاز پژوهشــگران را فراهــم نماینــد. ب
ــش  ــد و انتشــار و اشــاعة دان ــی تولی ــی دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عال این کــه کارکــرد اصل
اســت و تعــداد زیــادی از دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی پیشــرفتة جهــان امــکان دسترســی آزاد 
ــاز  ــی نی ــن اطالعات ــه چنی ــه ب ــی ک ــرای کاربران ــود را ب ــگاهی خ ــاله های دانش ــا و رس ــه پایان نامه ه ب
دارنــد، فراهــم آورده انــد، شــواهد نشــان می دهــد کــه امــکان دسترســی آزاد بــه ایــن منابــع در ایــران 
بــا موانــع و محدودیت هــای متعــددی مواجــه اســت و بیشــتر دانشــگاه ها از ایجــاد امــکان دسترســی 
آزاد بــه پایان نامه هــا و رســاله ها اجتنــاب می کننــد. ایــن امــر بــا رســالت اصلــی دانشــگاه ها  و 
مؤسســات آمــوزش عالــی کــه گســترش آگاهی هــای علمــی جامعــه و توســعة علمــی کشــور اســت، 
همراســتا نیســت. دارنــدگان اطالعــات معمــوالً دالیلــی از جملــه عــدم رعایــت حــق تألیــف توســط 
اســتفاده کنندگان، امــکان ســرقت علمــی، نبــوِد ســازوکارهای قانونــی بــرای برخــورد و پیشــگیری 
ــاله ها  ــا و رس ــه پایان نامه ه ــت از دسترســی آزاد ب ــی ممانع ــل اصل ــوان دالی ــی را به عن ــب علم از تقل
ــده،  ــده و بازدارن ــل پیش برن ــی عوام ــا بررس ــه ب ــت ک ــی آن اس ــش در پ ــن پژوه ــد. ای ــان می کنن بی
ــت  ــا و رســاله ها در باف ــر پایان نامه ه ــا تصوی ــن و ی ــه تمام مت ــرای دسترســی آزاد ب ــی را ب راهکارهای

مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی ایــران پیشــنهاد نمایــد.

2.پیشینةپژوهش

2-1.مفهومشناسیدسترسیآزاد

اصطــالح دسترســي آزاد در ســال 2002، در کنفرانــس »ابتــکار دسترســي آزاد در بوداپســت«1 
 Chan et( ــود ــراي دسترســي آزاد  ب ــة تعریفــي ب ــس ارائ ــن کنفران  مطــرح شــد. یکــي از ثمــرات ای
al. 2002(. نشســت مهــم دیگــري در  مــاه آوریــل 2003، در مؤسســة پزشــکي »هــوارد هــوز«2، در 

1. Budapest Open Access Initiative                2. Howard Hughes
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ــورد نشــر دسترســي آزاد و  ــة بتســدا«2 در م ــه »بیانی ــد«1 برگــزار شــد کــه ب ــري لن ــس م ــوي چی »ِش
ــراد  ــان و اف ــن اســت: »مؤلف ــة بتســدا« چنی ــي »بیانی ــف دسترســي آزاد منجــر شــد. بخــش اصل تعری
ذي نفــع در حــق تألیــف، حــق دسترســي رایــگان، غیرقابــل فســخ، جهانــي، دائمــي، جــواز جهــت 
ــي و  ــورت عموم ــر به ص ــش اث ــخصي، نمای ــة ش ــه رایان ــال ب ــع، انتق ــتفاده، توزی ــرداري، اس کپي ب
ــي،  ــدف قانون ــر ه ــراي ه ــال و ب ــانة دیجیت ــر رس ــا]، در ه ــد ترجمه ه ــده [مانن ــار مشتق ش ــع آث توزی
در معــرض دیــد قــرار دادن تألیــف جهــت اعتباربخشــي بــه آن، و نیــز حــق چــاپ جهــت اســتفادة 
ــر  ــل از اث ــخة کام ــک نس ــد ی ــف بای ــد. مؤل ــا مي کنن ــتفاده کنندگان عط ــة اس ــه هم ــخصي را ب ش
ــک  ــب الکترونی ــر در قال ــي از اث ــک کپ ــامل ی ــه ش ــد ک ــذار کن ــل آن را واگ ــواد مکم ــة م و هم
اســتاندارد و مناســب اســت و بایــد فــوراً بــراي نشــر اولیــه در حداقــل یــک پایــگاه پیوســته -کــه از 
ســوي یــک مؤسســة دانشــگاهي، انجمــن پژوهشــي، نماینــدة دولتــي یــا دیگــر مؤسســات حمایــت 
مي شــود- ارســال شــود )Bethesda Declaration 2003(. »بیانیــة بتســدا، مبتنــی بــر بیانیــة »کنفرانــس 
بوداپســت« اســت، امــا تفاوت هایــي نیــز دارنــد. نخســت این کــه، »بیانیــة بوداپســت« نشــان نمي دهــد 
کــه چطــور صاحبــان حــق تألیــف مفهــوم دسترســي آزاد را عملیاتــي می کننــد و جــداي از توانایــي 
ــرد کــه یــک  ــه آن به صــورت رایــگان، اســتفاده کنندگان چطــور پــي خواهنــد ب ــراي دسترســي ب ب
اثــر خــاص، یــک اثــر بــا دسترســي آزاد اســت.  »بیانیــة بتســدا« مشــخص مي کنــد کــه صاحبــان حــق 
ــد  ــن حقــوق عبارت ان ــه اســتفاده کنندگان مي بخشــند. ای ــي را تحــت جــواز ب ــف، حقــوق معین تألی
از: رایــگان بــودن، غیرقابــل فســخ بــودن، جهانــي بــودن، و دائمــي بــودن.  جــواز عبــارت اســت از 
ــرارداد،  ــن ق ــه همی ــوري ک ــد، به ط ــرح مي ده ــاز را ش ــتفاده هاي مج ــه اس ــرایطي ک ــا ش ــرارداد ب ق
چنانچــه حقــوق مربــوط بــه حــق تألیــف را نادیــده گیــرد، حقــوق دیگــري را جایگزیــن آن 
ــت«  ــة بوداپس ــده و در »بیانی ــاره ش ــه آن اش ــدا« ب ــة بتس ــه در »بیانی ــي ک ــه، حق ــد. دوم این ک مي کن

ــه آثــار اشــتقاقي اســت )ســعادت 1387(.  نیامــده، حقــوق مربــوط ب

2-2.مدلهایدسترسیآزاد

اخیــراً دسترســی آزاد  بــه پژوهش هــای علمــی مــورد توجــه محققــان و سیاســت گذاران 
ــای  ــاد مدل ه ــبب ایج ــی آزاد س ــا دسترس ــه آی ــون این ک ــی را پیرام ــت و بحث های ــه اس ــرار گرفت  ق
 Mueller-Langer,( جدیــد کســب وکار در اقتصــاد دیجیتــال می شــود یــا خیــر ایجــاد نمــوده اســت

1. Chevy Chace, Maryland 2. Bethesda statement
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Scheufen, and Waelbroeck 2020(. بیشــتر ناشــران کــه تــا پیــش از ایــن،  مدل هــای کســب و کار1 

ــد،  ــاده بودن ــا نه ــة اشــتراک مجــالت مؤسســات دانشــگاهی بن ــر پای خــود را  به طــور اختصاصــی ب
ــرمایه گذاران  ــط س ــه توس ــی آزاد ک ــات دسترس ــا الزام ــازگار ب ــب وکار س ــای کس ــوی مدل ه به س
مقــرر شــده بــود، تغییــر جهــت دادنــد. بــرای نمونــه، در آغــاز جنبــش دسترســی آزاد تأکیــد زیــادی 
بــر اهمیــت نقــش نویســندگان در خودآرشــیوی انتشــارات خــود در ســپردنگاه های عمومــی وجــود 
ــرای  داشــت. از ایــن رو، بســیاری از مؤسســات پژوهشــی، کــه خودآرشــیوی را راه  حلــی بالقــوه ب
کــم کــردن مشــکل هزینه هــای اشــتراک در مجــالت قلمــداد می نمودنــد، سیســتم هایی را در 
ایــن زمینــه توســعه دادنــد تــا پژوهشــگران بتواننــد بــه خودآرشــیوی انتشــارات خــود بپردازنــد و از 
ایــن طریــق آن هــا را در دســترس عمــوم قــرار دهنــد. ایــن ســپردنگاه های ســازمانی تحــت نظــارت 
 Martin-Martin et( ــود ــا کتابخانه هــا ب ــرار داشــتند و معمــوالً مدیریــت آن هــا ب ــرل مؤسســه ق و کنت
ــر  ــدل دیگ ــود. م ــه می ش ــز گفت ــبز2 نی ــی آزاد س ــاً دسترس ــی اصطالح ــه دسترس al. 2018(. این گون

مجــالت بــا دسترســی آزاد طالیــی3 اســت. در ایــن مــدل، مجالت تمــام مقــاالت خود را با دسترســی 
ــه4 از  ــردازش مقال ــای پ ــت هزینه ه ــق دریاف ــوالً از طری ــا معم ــد آن ه ــد. درآم ــر می کنن آزاد منتش
ــه،   ــا دریافــت هزینه هــای اشــتراک  از کتابخانه هــای دانشــگاهی. البت ــن می شــود ت نویســندگان تأمی
 Fuchs( ــود دارد ــی وج ــای مختلف ــالف نظره ــاالت اخت ــردازش مق ــای پ ــزان هزینه ه ــورد می در م
and Sandoval 2013(. بــا ایــن حــال، هزینه هــای اشــتراک و هزینه هــای پــردازش مقــاالت به طــور 

ــا دسترســی  ــوع دیگــر دسترســی، مجــالت ب ــم در حــال افزایــش هســتند )Jubb et al. 2017(. ن دائ
آزاد ترکیبــی5 اســت. در ایــن حالــت، مجــالت ضمــن این کــه مــدل اشــتراک را حفــظ می کننــد،  بــه 
نویســندگان، حــق انتخــاِب گزینــة دسترســی آزاد را به شــرط پرداخــت هزینه هــای پــردازش مقالــه 
ــه را در  ــردازش مقال ــای پ ــندگان هزینه ه ــم از نویس ــه ه ــل این ک ــدل به دلی ــن م ــه،  ای ــد. البت می دهن
ــتراک را در  ــة اش ــا هزین ــم از کتابخانه ه ــد و ه ــت می کن ــان دریاف ــه مقاله ش ــی آزاد ب ازای دسترس
ازای دسترســی بــه مجموعــة کامــل مقــاالت مجلــه دریافــت می نمایــد، مــورد انتقــاد زیــادی قــرار 
دارد. ایــن پدیــده اصطالحــاً »دو-مــزدی«6 نامیــده می شــود، چــون ناشــر در ازای یــک محتــوا از دو 
ــر7، مقــاالت  ــا تأخی ــه دریافــت می کنــد )Lawson 2018(. در مجــالت دسترســی آزاد ب محــل هزین
ــد.  ــی آزاد درمی آورن ــورت دسترس ــا  به ص ــار آن ه ــان انتش ــی از زم ــازة زمان ــک ب ــت ی ــا گذش را ب

1. Business models 2. green open access 3. gold open access

4. article processing charges (APC) 5. hybrid open access 6. double-dipping

7. delayed
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 Laakso and( ــت ــاه اس ــر 24 م ــی دیگ ــاه و در برخ ــالت 12 م ــی از مج ــی در برخ ــازة زمان ــن ب ای
ــدن مقاله هــای  Polonioli 2018(. مجــالت دسترســی رایــگان )مجانــی(1 مجالتــی هســتند کــه خوان

آن هــا رایــگان و آزاد اســت، امــا حقــوق دیگــری نظیــر اســتفادة مجــدد یــا توزیــع مقاله هــا را بــرای 
ــر  ــت نش ــد و در صنع ــظ می کنن ــاالت را حف ــت مق ــالت کپی رای ــن مج ــت. ای ــل نیس ــران قائ کارب

.)Crotty 2017( ــوان دسترســی عمومــی2 شــناخته می شــود تحــت عن

2-3.عواملمؤثربردسترسیآزادبهپایاننامهها/رسالههادرپژوهشهایپیشین

تاکنــون عوامــل مؤثــر بــر دسترســی آزاد بــه اطالعــات پژوهشــی در مطالعــات مختلــف مــورد 
ــه  ــی آزاد ب ــق دسترس ــار از طری ــب اعتب ــندگان از کس ــت. ادراک نویس ــه اس ــرار گرفت ــی ق بررس
 Park و Samrgandi (2014) انتشارات شــان از جملــه عواملــی اســت کــه در مطالعــات مختلفــی نظیــر
(2007) بررســی شــده اســت. دسترســی آزاد بــه انتشــارات قابلیــت مشــاهده پذیری، و خوانــده شــدن 

و دیــده شــدن آن هــا را افزایــش می دهــد، به ویــژه اگــر ایــن انتشــارات در پایگاه هــای تخصصــی در 
دســترس قــرار بگیرنــد )Park 2007(. ایــن موضوعــات می توانــد انگیــزة الزم بــرای دسترســی آزاد به 
انتشــارات را در نویســندگان و ناشــران ایجــاد نمایــد. ایــن موضــوع در مطالعاتــی نظیــر بررســی های 
Park (2007) ،Samrgandi (2014) و Ruiz-Pérez (2017) مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. گاهــی 

ــة   ــه توســعة حرف ــد کــه دسترســی آزاد ب ــن ادراک را دارن ــار ای ــان آث ــات نویســندگان و صاحب اوق
علمــی و تحقــق اهــداف بلندمــدت آن هــا اســتفادة ارزشــمند از زمــان و کســب منافــع مالــی منجــر 
 Samargandi( خواهــد شــد و همیــن ادراک، آن هــا را بــه پذیــرش دسترســی آزاد ترغیــب می کنــد
Park 2007 ;2014(. امــروزه، رشــد و توســعة فنــاوری اطالعــات زیرســاخت های الزم بــرای 

دسترســی آزاد انتشــارات را فراهــم کــرده و ایــن امــر را از طریــق ایجــاد مخــازن قــوی اطالعاتــی و 
 Samargandi 2014; Park 2007;( بهبــود ارتباطــات علمــی تســهیل نمــوده و ســرعت بخشــیده اســت
Dulle, Minish-Majanja and Cloete 2010; Mellor 2016(. بــرای نمونــه، اخیــراً ســرورهایی بــا عنوان  

پیش ازانتشــار3 کــه زیرســاخت های آن هــا مبتنــی بــر چارچــوب علــم بــاز4 اســت، ایجــاد شــده اســت. 
چارچــوب علــم بــاز پــروژه ای اســت کــه توســط یــک  ســازمان غیرانتفاعــی تحت عنــوان مرکــز علم 
 Mellor( بــاز به منظــور آزاد بــودن، کاهــش ســرقت علمــی و کاهــش تکــرار پژوهش هــا اجــرا شــد
2016(. امــروزه، شــبکه های اجتماعــی کــه از نتایــج رشــد و توســعة فنــاوری اطالعــات هســتند، بــا 

1. gratis access 2. public access 3. preprint

4. open science framework
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ــران  ــا دیگ ــود را ب ــای خ ــد کاره ــرعت می توانن ــران به س ــه کارب ــزاری ک ــتر نرم اف ــودن بس فراهم نم
ــبکه هایی  ــه ش ــوان ب ــه می ت ــوده و از آن جمل ــب نم ــود جل ــه خ ــه را ب ــد، توج ــتراک بگذارن ــه اش ب
 Alsalmi, Liew and Chawner 2014; Bjork 2016;( نظیــر »ریســرچگیت«1 و »آکادمیــا«2 اشــاره کــرد
ــه  ــت ک ــن اس ــی آزاد ای ــپردنگاه های دسترس ــا س ــی ب ــبکه های اجتماع ــاوت ش Borrego 2017(. تف

ــن  ــدارد و همی ــود ن ــت وج ــق کپی رای ــت ح ــارة رعای ــی درب ــچ کنترل ــی هی ــبکه های اجتماع در ش
ــد،  ــض کرده ان ــا را نق ــت  آن ه ــه کپی رای ــنادی ک ــادی از اس ــم زی ــه حج ــود ک ــث می ش ــر باع ام
ــی  ــز در دسترس ــاع  نی ــک  اجتم ــند )Jamali 2017(. بی ش ــترس باش ــی در دس ــبکه های اجتماع در ش
ــر پژوهشــگراِن برجســتة هم رشــته،  ــر نیســت. گاهــی نویســندگان تحــت تأثی آزاد انتشــارات بی تأثی
افــراد مهــم، افــراد مافــوق،  همــکاران مؤسســة محــل خدمــت بــه دسترســی آزاد انتشــارات گرایــش 
 Samargandi 2014; Park 2007; Dulle, Minish-Majanja and Cloete( و تمایــل پیــدا می کننــد
 Samargandi( حمایــت مالــی، سیاســت های انتشــاراتی مؤسســه های آموزشــی و پژوهشــی .)2010;

 2014; Andreoli-Versbach and Mueller-Langer 2014; park 2007; Muller-Langer, Scheufen

ــز از  ــازمانی )Dulle, Minish-Majanja and Cloete 2010( نی ــگ س and Waelbroeck 2020( و فرهن

دیگــر عوامــل مهــم در ســطح مؤسســه اســت. عــالوه بــر این هــا، برخــی از عوامــل فــردی مهــم نیــز 
ــندگان از دسترســی  ــی نویس ــد از: آگاه ــا اشــاره شــده عبارت ان ــه آن ه ــات پیشــین ب کــه در مطالع
 Ruiz-Perez 2017; Park 2007; Dulle, Minish-Majanja and( آزاد و  پایگاه هــای دسترســی آزاد
ــایت  ــعة وب س ــش و توس ــی پژوه ــار خروج ــرای انتش ــندگان ب ــس نویس Cloete 2010(، اعتمادبه نف

شــخصی )Park 2007; Dulle, Minish-Majanja and Cloete 2010(، نگــرش مثبــت نویســندگان 
 Ruiz-Perez 2017; Park 2007; Dulle, Minish-Majanja and Cloete( نســبت بــه دسترســی آزاد
ــد دسترســی آزاد آســان تر و  Andreoli-Versbach and Mueller-Langer 2014 ;2010(. هرچــه فراین

قابــل درک تــر بــوده و بــه تــالش کمتــری نیــاز داشــته باشــد، مــورد اســتقبال بیشــتری قــرار خواهــد 
گرفــت )Dulle, Minish-Majanja and Cloete 2010(. البتــه، برخــی موانــع در مســیر دسترســی آزاد 
 Alsalmi, Liew and( انتشــارات وجــود دارد کــه عبارت انــد از: ســرقت علمــی از اثــر نویســنده
Samargandi 2014; Dulle, Minish-( ــوی نویســنده ــادی و معن Chawner 2014( و نقــض حقــوق م

ــده اند. ــدی ش ــدول 1، طبقه بن ــده در ج ــه ش ــوارد گفت Majanja and Cloete 2010(. م

1. Research Gate 2. Academia.edu
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جدول1.عواملمؤثربردسترسیآزادبهپایاننامهها/رسالههادرپژوهشهایپیشین

منابعمعیارهاسازه/عوامل

سودمندی اعتبار 
درک شده1

دسترسی آزاد، احساس دانشمند بودن ایجاد می کند. 	
مشــهور  	 را  نویســنده  رســالة  پایان نامــه/  آزاد،  دسترســی 

. می کنــد
دسترسی آزاد، اعتبار نویسنده را افزایش می دهد. 	

(Samargandi 2014; 

Park 2007)

سودمندی 
مشاهده پذیری ادراکی2

آسـان تر  	 را  رسـاله  پایان نامـه/  بـه  دسترسـی  آزاد،  دسترسـی 
می کنـد.

دسترسی آزاد، تعداد خوانندگان را افزایش می دهد. 	
را  	 رسـاله  پایان نامـه/  بـه  دسترسـی  وسـعت  آزاد،  دسترسـی 

مـی آورد. به وجـود 
دسترسی آزاد، تأثیر پایان نامه/ رساله را افزایش می دهد. 	
پایان نامـه/  	 کیفیـت  از  خواننـدگان  درک  آزاد،  دسترسـی 

می دهـد. افزایـش  را  رسـاله 

(Samargandi 2014; 

Park 2007;

Ruiz-Perez 2017)

سودمندی شغلی 
ادراکی3

دسترسی آزاد، برای توسعة حرفة علمی مفید است. 	
فراهــم  	 را   زمــان  از  ارزشــمند  اســتفادة  آزاد،  دسترســی 

. می کنــد
ــنده  را  	 ــدت نویس ــداف بلندم ــه اه ــیدن ب ــی آزاد، رس دسترس

محقــق می ســازد.
دسترسی آزاد، برای کسب منافع مالی مفید است. 	

(Samargandi 2014; 

Park 2007)

انتشــار اثــر نویســنده در پایــگاه تخصصــی، دسترســی آزاد را  	سازگاری ادراکی4
ــد. ــعه می بخش توس

(Park 2007)

ــر  	تأثیر اجتماعی5 ــه/ رســاله ب ــه انتشــار پایان نام ــل همــکاراِن نویســنده ب تمای
ــذارد. ــر می گ ــی آزاد تأثی دسترس

ــاله  	 ــه/ رس ــه انتشــار پایان نام ــوق نویســنده ب ــراد ماف ــل اف تمای
ــذارد. ــر می گ ــی آزاد تأثی ــر دسترس ب

ــه انتشــار  	 ــرای نویســنده مهــم هســتند ب ــرادی کــه ب تمایــل اف
تأثیــر  آزاد  دسترســی  بــر  نویســنده،  رســالة  پایان نامــه/ 

می گــذارد.
انتشـار  	 بـه  نویسـنده  هم رشـتة  برجسـتة  پژوهشـگران  تمایـل 

می گـذارد. تأثیـر  آزاد  دسترسـی  بـر  رسـاله  پایان نامـه/ 
مالـی  	 حمایـت  پایان نامه/رسـاله  از  کـه  مؤسسـه ای  تمایـل 

می کنـد بـه انتشـار پایان نامـه/ رسـاله،  بـر دسترسـی آزاد تأثیر 
می گـذارد.

پایان نامــه/  	 انتشــار  بــه  الــزام مؤسســة تأمین کننــدة مالــی 
رســاله بــر دسترســی آزاد تأثیــر می گــذارد.

(Samargandi 2014;

Park 2007);

Dulle, Minish-Majanja 

and Cloete 2010);

1 perceived authoritative advantage 2. perceived visible advantage 3. perceived career benefit

4. perceived topical compatibility 5. social influence
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منابعمعیارهاسازه/عوامل

سودمندی فناورانة 
ادراکی1

اســتفاده از فنــاوری اطالعــات، دسترســی آزاد را تســهیل  	
می کنــد.

پایان نامه  هـا/  	 انتشـار  فراینـد  اطالعـات،  فنـاوری  از  اسـتفاده 
می بخشـد. سـرعت  را  رسـاله ها 

اســتفاده از فنــاوری اطالعــات، یــک مخــزن قــوی اطالعاتــی  	
از پایان نامه هــا/ رســاله ها ایجــاد می کنــد.

اســتفاده از فنــاوری اطالعــات، ارتبــاط بیــن خواننــده و  	
می کنــد. آســان  را  رســاله  پایان نامــه/  نویســندة 

بــه  	 دسترســی  ســرعت  اطالعــات،  فنــاوری  از  اســتفاده 
می کنــد. بیشــتر  را   رســاله ها  پایان نامه هــا/ 

ــود  	 ــی را بهب ــات علم ــات، ارتباط ــاوری اطالع ــتفاده از فن اس
می بخشــد.

اســتفاده از فنــاوری اطالعــا، کنتــرل بیشــتری بــرای نویســنده  	
ــد. ــد انتشــار ایجــاد می  کن در فراین

ــتر  	 ــار را بیش ــره وری انتش ــات، به ــاوری اطالع ــتفاده از فن اس
می کنــد.

ــه نویســنده اجــازه می دهــد  	 اســتفاده از فنــاوری اطالعــات، ب
محتویــات بیشــتری را بــه اشــتراک بگــذارد.

ــکان  	 ــوا، ام ــش محت ــا افزای ــات ب ــاوری اطالع ــتفاده از فن اس
انجــام پژوهش هــای عمیق تــر را فراهــم مــی آورد.

بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات، بازخــورِد خواننــدگان  	
می شــود. کســب  آســان تر 

اجتماعــی  	 شــبکه های  اطالعــات،  فنــاوری  از  اســتفاده 
می بخشــند. بهبــود  را  آزاد  دسترســی 

(Samargandi 2014);

(Park 2007;

Alsalmi, Liew, and 

Chawner 2014;

Dulle, Minish-Majanja, 

and Cloete 2010;

Mellor 2016)

حمایـت مالـی، یک معیـار مهم برای انتشـار پایان نامه/ رسـاله  	کنترل پذیری2
به صورت دسترسـی آزاد اسـت.

تأثیــر  	 آزاد  دسترســی  بــر  مؤسســه  انتشــاِر  سیاســت های 
نــد. ر می گذا

(Samargandi 2014;

Park 2007;

Andreoli-Versbach 

and Mueller-Langer 

2014;

Muller-Langer, 

Scheufen and 

Waelbroeck 2020)

در  	خودباوری اینترنت علمی  اطالعات  جست وجوی  برای  اعتمادبه نفس  داشتن 
اینترنت موجب توسعة دسترسی آزاد می گردد.

ــش در  	 ــی پژوه ــار خروج ــرای انتش ــس ب ــتن اعتمادبه نف داش
ــردد. ــی آزاد می گ ــعة دسترس ــب توس ــت موج اینترن

شـخصی   	 وب سـایت  طراحـی  بـرای  اعتمادبه نفـس  داشـتن 
می گـردد. آزاد  دسترسـی  توسـعة  موجـب 

(Park 2007;

Dulle, Minish-Majanja 

and Cloete 2010;

Wang and Su 2007)

1 perceived technological advantage                        2. controllability
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منابعمعیارهاسازه/عوامل

آگاهی )دانش( 
ادراکی1

هزینـه ای  	 رسـاله  پایان نامـه/  از  اسـتفاده  این کـه  از  آگاهـی 
می دهـد. توسـعه  را  آزاد  دسترسـی  نـدارد، 

توســعة  	 موجــب  آزاد  دسترســی  پایگاه هــای  از  آگاهــی 
می گــردد. آزاد  دسترســی 

آگاهــی از جنبــش دسترســی آزاد موجــب توســعة دسترســی  	
آزاد می گــردد.

آگاهــی نویســنده از قانــون مالکیــت فکــری موجــب توســعة  	
ــردد. ــی آزاد می گ دسترس

آگاهــی نویســنده از قانــون پیشــگیری و تقلــب در تهیــة آثــار  	
علمــی موجــب توســعة دسترســی آزاد می گــردد.

آگاهــی نویســنده از نظــام ثبتــی اثــر علمــی موجــب توســعة  	
دسترســی آزاد می گــردد.

ــدآوران  	 ــت از پدی ــای حمای ــنده از آیین نامه ه ــی نویس آگاه
ــردد. ــی آزاد می گ ــعة دسترس ــبب توس ــاله س ــه/ رس پایان نام

(Park 2007;

Dulle, Minish-Majanja 

and Cloete 2010;

Ruiz-Perez 2017;

Bjork 2004;

Foster and Gibbons 

2005)

نگرش نسبت به 
دسترسی آزاد

ــوب  	 ــدة خ ــک ای ــی آزاد2 ی ــگاه دسترس ــر در پای ــار اث انتش
ــت. اس

ــاله را  	 ــه/ رس ــی آزاد پایان نام ــگاه دسترس ــر در پای ــار اث انتش
می ســازد. جالب تــر 

انتشـار اثـر در پایـگاه دسترسـی آزاد بـرای نویسـنده آسـان  	
اسـت.

ــی  	 ــة علم ــرای جامع ــی آزاد ب ــگاه دسترس ــر در پای ــار اث انتش
ــد اســت. مفی

(Park 2007;

Dulle, Minish-Majanja 

and Cloete 2010;

Andreoli-Versbach and 

Mueller-Langer 2014

Ruiz-Perez 2017)

تالشموردانتظار3در
دسترسیآزاد

ــل  	 ــد روشــن و قاب ــا سیســتم نشــر دسترســی آزاد بای تعامــل ب
ــد. درک باش

توانایـی انتشـار پایان نامـه/ رسـاله را در پایـگاه دسترسـی آزاد  	
دارم.

پایــگاه  	 در  رســاله  پایان نامــه/  انتشــار  فراینــد  یادگیــری 
اســت. آســان  آزاد  دسترســی 

دسترســی بــه محتــوای علمــی از طریــق اینترنــت آســان  	
ــت. اس

پایگاه هـای  	 در  را  علمـی  محتـوای  انتشـار  لـزوم4  به وضـوح 
می کنـم. درک  آزاد  دسترسـی 

(Dulle, Minish-Majanja 

and Cloete 2010)

پایان نامه/  	شبکه های اجتماعی اطالعات  به  آزاد  دسترسی  اجتماعی  شبکه های 
رساله را ترویج می کنند.

شـبکه های اجتماعـی دسترسـی آزاد بـه پایان نامـه/ رسـاله را  	
تسـهیل می کننـد.

(Alsalmi, Liew and 

Chawner 2014;

Bjork 2016;

Borrego 2017)

1. perceived awareness 2. open access outlets 3. effort expectancy 4. implications
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منابعمعیارهاسازه/عوامل

انتشــار در پایــگاه دسترســی آزاد ســرقت علمــی از اثــر  	سرقت علمی
می دهــد. افزایــش  را  نویســنده 

پایان نامــه  	 از  اســتفاده  بــا دسترســی آزاد، کپی بــرداری و 
ــش  ــندة آن افزای ــه نویس ــب ب ــاع مناس ــتناد و ارج ــدون اس ب

می یابــد.
بــا دسترســی آزاد، پایان نامــه/ رســالة نویســنده ممکــن اســت  	

بــدون اجــازة وی بــه زبــان دیگــری ترجمــه شــود.
بــا دسترســی آزاد، پایان نامــه/ رســالة نویســنده ممکــن اســت  	

به عنــوان یــک پژوهــش اصیــل علمــی معرفــی گــردد.

(Alsalmi, Liew and 

Chawner 2014)

حقوق مادی نویسنده در دسترسی آزاد نقض می شود. 	حق مؤلف
پولی  	 آزاد  دسترسی  پایگاه  در  اثرش  انتشار  برای  نویسنده 

دریافت نمی کند.
ــه از  	 ــه پایان نام ــی آزاد ب ــگاه در دسترس ــادی دانش ــوق م حق

بیــن مــی رود.
پایگاه های  	 در  تألیف  حق  معنوی  صاحباِن  حقوق  از  بخشی 

دسترسی آزاد نقض می شود.

(Samargandi 2014;

Dulle, Minish-Majanja 

and Cloete 2010)

ســازمان مــن فرهنــگ دسترســی آزاد بــه پایان نامه هــا و  	فرهنگ
می کنــد. ترویــج  را  رســاله  ها 

(Dulle, Minish-Majanja 

and Cloete 2010)

3.روشپژوهش

ــة  ــق مطالع ــدا، از طری ــت. ابت ــده اس ــتفاده ش ــی« اس ــش از روش »دلف ــن پژوه ــام ای ــرای انج ب
پژوهش هــاي گذشــته، شــناختي از وضــع موجــود در ایــن زمینــه حاصــل شــد و بــر همیــن اســاس 
نیــز لیســتی از عوامــل مؤثــر بــر دسترســی آزاد بــه اطالعــات اســتخراج گردیــد. ســپس، بــا اســتفاده از 
ــه پایان نامه هــا و رســاله ها  ــر دسترســی آزاد ب ــا نظــر اعضــای پنــل عوامــل مؤثــر ب روش »دلفــی« و ب

تکمیــل و نهایــی شــدند.

3-1.جامعهونمونةپژوهش

جامعــة آمــاری پژوهــش شــامل کلیــة اعضــای هیئــت علمــی مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی 
ــي اســتفاده شــد و  ــا قضاوت ــري هــدف دار ی ــة پژوهــش از نمونه گی ــی اســت. در انتخــاب نمون دولت
بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه دانــش پژوهشــگر دربــارة جامعــه1 بــراي دســتچین کردن اعضــاي 
پانــل قابــل اســتفاده اســت )علیدوســتی 1385(. در روش »دلفــي« اعضــاي پانــل بایــد از متخصصــان 

1. population
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موضــوع پژوهــش باشــند و هنگامــي کــه میــان اعضــاي پانــل تجانــس وجــود داشــته باشــد، حــدود 
10 تــا 20 عضــو توصیــه شــده اســت )همــان(. بــر ایــن اســاس، ابتــدا 18 نفــر عضــو هیئــت علمــي 
ــراي مشــارکت در ایــن پژوهــش  ــا مؤسســة پژوهشــي در شــهر تهــران کــه پژوهشــگر ب دانشــگاه ی
ــي«  ــل »دلف ــارکت در پان ــراي مش ــود را ب ــت خ ــر موافق ــدند و 14 نف ــزد ش ــت نام ــب مي دانس مناس
ــان  ــد.  از می ــرکت کردن ــش ش ــن پژوه ــوری در ای ــورت حض ــل به ص ــای پن ــد. اعض ــالم کردن اع
14 نفــر اعضــاي پانــل، 8 نفــر عضــو هیئــت علمــي دانشــگاه و 6 نفــر عضــو هیئــت علمــي مؤسســة 
پژوهشــي بودنــد. از ایــن تعــداد 9 نفــر مــرد و 5 نفــر زن ، 12 نفــر دکتــري تخصصــی و 2 نفــر مربــی 

بودنــد. 

3-2.ابزارپیمایش

در ایــن پژوهــش از مطالعــات کتابخانــه ای و پرسشــنامه بــرای گــردآوری اطالعــات اســتفاده 
شــده اســت.

3-3.اعتبارورواییپرسشنامه

ــر در  ــره و صاحب نظ ــراد خب ــر از اف ــت نف ــری هف ــزار اندازه گی ــی اب ــنجش روای ــور س به منظ
ــان خواســته  ــرار گرفــت و از آن ــان ق ــار آن حــوزة پژوهــش انتخــاب شــدند و پرسشــنامه ها در اختی
ــودن،  ــودن، خســته و کســل کننده ب ــی ب ــل ناکاف ــواردی از قبی ــارة م شــد کــه نظــرات خــود را درب
ــودن  ــودن پاســخ ها و مناســب ب ــی نب ــوم و کاف ــدن، دشــواری در درک مفه ــار خوان ــه چندب ــاز ب نی
زمــاِن پاســخ گویی بیــان کننــد. بــرای ســنجش  اعتبــار پرسشــنامه معمــوالً ضریــب آلفــای »کرونبــاخ« 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد کــه به عنــوان یــک قاعــدة کلــي، میــزان آلفــا دســت  کــم بایــد 0/7 
ــش  ــف پژوه ــای مختل ــرای عامل ه ــده ب ــاخ« محاسبه ش ــای »کرونب ــتی 1385(. آلف ــد )علیدوس باش
عبارت انــد از: ســودمندی اعتبــار درک شــده )0/84(، ســودمندی مشــاهده پذیری ادراکــی )0/75(، 
ســازگاری ادراکــی )0/79(،  ســودمندی فناورانــة ادراکــی )0/79(،  تأثیــر اجتماعــی )0/71(، 
ــی آزاد )0/83(،  ــه دسترس ــبت ب ــرش نس ــت )0/81(، نگ ــاوری اینترن ــری )0/74(، خودب کنترل پذی
تــالش مــورد انتظــار در دسترســی آزاد )0/74(، ســرقت علمــی )0/78(، شــبکه های اجتماعــی 

ــگ )0/74(. ــف )0/71(، و فرهن ــق مؤل )0/7(، ح
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4.تجزیهوتحلیلدادهها

4-1.دوراولدلفی

پرسشــنامة دور اول شــامل لیســتي از عوامــل مؤثــر بــر دسترســی آزاد بــه اطالعــات پایان نامه ها/ 
ــه 14 نفــر  ــود و به صــورت حضــوري ب رساله هاســت کــه از پژوهش هــاي پیشــین اســتخراج شــده ب
از اعضــاي پانــل تحویــل داده شــد.  پاســخ دهنده بایــد نظــر خــود را دربــارة میــزان تأثیــر هــر یــک 
ــف  ــاي طی ــي از گزینه ه ــاب یک ــا انتخ ــاله ها ب ــا و رس ــه پایان نامه ه ــی آزاد ب ــا در دسترس از آن ه
ــاد، و »تأثیــر بســیار  »لیکــرت« شــامل »تأثیــر بســیار کــم«، »تأثیــر کــم«، »تأثیــر متوســط«، »تأثیــر زی

ــن دور در  جــدول 2، آمــده  اســت.  ــل پاســخ های ای ــج تحلی ــاد« اعــالم مي کــرد. نتای زی

جدول2.توصیفآمارينظرپاسخدهندگاندرمرحلةاولدلفی

انحرافمعیارمیانگینتعدادشرحمعیاركد

استفاده از فناوری اطالعات فرایند انتشار پایان نامه  ها/ رساله ها را سرعت 1
می بخشد.

144/570/51

144/500/85دسترسی آزاد وسعت دسترسی به پایان نامه/ رساله را به وجود می آورد.2

144/430/51استفاده از فناوری اطالعات دسترسی آزاد را تسهیل می کند.3

144/361/01استفاده از فناوری اطالعات دسترسی به پایان نامه/ رساله را آسان تر می نماید.4

استفاده از فناوری اطالعات سرعت دسترسی به پایان نامه ها/ رساله ها را  بیشتر 5
می کند.

144/360/50

آگاهی نویسنده از آیین نامه های حمایت از پدیدآوران پایان نامه/ رساله موجب 6
توسعة دسترسی آزاد می گردد.

144/360/63

144/290/91دسترسی آزاد تعداد خوانندگان را افزایش می دهد.7

144/290/73استفاده از فناوری اطالعات، ارتباطات علمی را بهبود می بخشد.8

استفاده از فناوری اطالعات به نویسنده اجازه می دهد محتویات بیشتری را به 9
اشتراک بگذارد.

144/290/47

144/290/91سیاست های انتشاِر مؤسسه بر دسترسی آزاد تأثیر می گذارد.10

آگاهی نویسنده از قانون  پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی موجب 11
توسعة دسترسی آزاد می گردد.

144/290/73

144/290/73آگاهی نویسنده از نظام ثبتی اثر علمی موجب توسعة دسترسی آزاد می گردد.12

144/290/61انتشار پایان نامه/ رساله در پایگاه دسترسی آزاد ایدة خوبی است.13

144/290/99انتشار در پایگاه دسترسی آزاد، پایان نامه/ رساله را جالب تر می سازد.14
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انحرافمعیارمیانگینتعدادشرحمعیاركد

به وضوح لزوم  انتشار محتوای علمی را در پایگاه های دسترسی آزاد درک 15
می کنم.

144/290/61

استفاده از فناوری اطالعات با افزایش محتوا، امکان انجام پژوهش های عمیق تر 16
را فراهم می آورد.

144/210/70

تمایل افراد مافوق  نویسنده به انتشار پایان نامه/ رساله بر دسترسی آزاد تأثیر 17
می گذارد.

144/211/12

الزام مؤسسة تأمین کنندة مالی به انتشار پایان نامه/ رساله بر دسترسی آزاد تأثیر 18
می گذارد.

144/210/97

144/211/12انتشار در پایگاه دسترسی آزاد برای جامعة علمی مفید است.19

144/210/89تعامل با سیستم نشر دسترسی آزاد باید روشن و قابل درک باشد.20

استفاده از فناوری اطالعات، یک مخزن قوی اطالعاتی از پایان نامه ها/ رساله ها 21
ایجاد می کند.

144/140/66

144/140/95استفاده از فناوری اطالعات بهره وری انتشار را بیشتر می کند.22

144/140/66با استفاده از فناوری اطالعات بازخورِد خوانندگان آسان تر کسب می شود.23

تمایل مؤسسة حامی مالی انتشار پایان نامه/ رساله به انتشار آن، بر دسترسی آزاد 24
تأثیر می گذارد.

144/140/86

آگاهی نویسنده از قانون  مالکیت فکری موجب توسعة دسترسی آزاد 25
می گردد.

144/140/77

144/140/95دسترسی به محتوای علمی از طریق اینترنت آسان است.26

144/071/17دسترسی آزاد اعتبار نویسنده را افزایش می دهد.27

144/071/14دسترسی آزاد، پایان نامه/ رسالة نویسنده را مشهور می کند.28

تمایل همکاراِن نویسنده به انتشار پایان نامه/ رساله، بر دسترسی آزاد تأثیر 29
می گذارد.

144/071/00

144/070/73آگاهی از پایگاه های دسترسی آزاد موجب توسعة دسترسی آزاد می گردد.30

143/931/00دسترسی آزاد تأثیر پایان نامه/ رساله را افزایش می دهد.31

143/931/14دسترسی آزاد برای توسعة حرفة علمی نویسنده مفید است.32

استفاده از فناوری اطالعات، ارتباط بین خواننده و نویسندة پایان نامه/ رساله را 33
آسان می کند.

143/930/62

آگاهی از این که استفاده از پایان نامه/ رساله هزینه ای ندارد، دسترسی آزاد را 34
توسعه می دهد.

143/930/73

143/930/83آگاهی از جنبش دسترسی آزاد موجب توسعة دسترسی آزاد می گردد.35
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انحرافمعیارمیانگینتعدادشرحمعیاركد

143/860/86انتشار اثر نویسنده در پایگاه تخصصی دسترسی آزاد را توسعه می بخشد.36

143/791/12دسترسی آزاد درک خوانندگان از کیفیت پایان نامه/ رساله را بهبود می بخشد.37

143/791/05دسترسی آزاد استفادة ارزشمند از زمان را فراهم می کند.38

143/790/89دسترسی آزاد امکان دستیابی به اهداف بلندمدت نویسنده را فراهم می آورد.39

تمایل به انتشار پایان نامه/ رسالة نویسنده برای افرادی که برای نویسنده مهم 40
هستند، بر دسترسی آزاد تأثیر می گذارد.

143/710/83

حمایت مالی یک معیار مهم برای انتشار پایان نامه/رساله به صورت دسترسی 41
آزاد است.

143/711/20

داشتن اعتمادبه نفس برای انتشار خروجی پژوهش در اینترنت موجب توسعة 42
دسترسی آزاد می گردد.

143/711/07

143/571/02دسترسی آزاد احساس دانشمند بودن برای نویسنده ایجاد می کند.43

143/570/85نویسنده برای انتشار اثرش در پایگاه دسترسی آزاد پولی دریافت نمی کند.44

داشتن اعتمادبه نفس برای جست وجوی اطالعات علمی در اینترنت موجب 45
توسعة دسترسی آزاد می گردد

143/501/09

143/431/34انتشار در پایگاه دسترسی آزاد سرقت علمی از اثر نویسنده را افزایش می دهد.46

داشتن اعتمادبه نفس برای طراحی وب سایت شخصی  موجب توسعة دسترسی 47
آزاد می گردد.

143/361/08

143/361/28توانایی انتشار پایان نامه/ رساله را در پایگاه دسترسی آزاد دارم.48

با دسترسی آزاد، پایان نامه/ رسالة نویسنده ممکن است بدون اجازة وی به زبان 49
دیگری ترجمه شود.

143/361/08

143/291/20انتشار در پایگاه دسترسی آزاد برای نویسنده آسان است.50

143/291/20یادگیری فرایند انتشار پایان نامه/ رساله در پایگاه دسترسی آزاد آسان است.51

با دسترسی آزاد، پایان نامه/ رسالة نویسنده ممکن است به عنوان یک پژوهش 52
اصیل علمی معرفی گردد.

143/291/44

143/141/29حقوق مادی مؤسسه در دسترسی آزاد به پایان نامه/ رساله از بین می رود.53

143/141/29بخشی از حقوق معنوی  مؤلف در پایگاه های دسترسی آزاد نقض می شود.54

143/141/51مؤسسة من فرهنگ دسترسی آزاد به پایان نامه ها/ رساله  ها را ترویج می کند.55

شبکه های اجتماعی دسترسی آزاد به اطالعات پایان نامه/ رساله را ترویج 56
می کنند.

143/121/41

143/121/38شبکه های اجتماعی دسترسی آزاد به پایان نامه/ رساله را تسهیل می کنند.57
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با دسترسی آزاد کپی برداری و استفاده از پایان نامه بدون استناد و ارجاع 58
مناسب به نویسندة آن افزایش می یابد.

143/071/38

142/931/00دسترسی آزاد برای کسب منافع مالی مفید است.59

142/931/21حقوق مادی نویسنده در دسترسی آزاد نقض می شود.60

افــزون بــر ایــن، در پرسشــنامة دور اول از اعضــای پانــل خواســته شــد در صورتی کــه عوامــل 
ــل  ــل 23 عام ــای پان ــد. اعض ــت کنن ــنامه ثب ــا را در پرسش ــند، آن ه ــری را می شناس ــذار دیگ تأثیرگ
ــب  ــد. ضری ــی مان ــل باق ــا 12 عام ــام و حــذف تکراری ه ــد از ادغ ــد کــه بع را پیشــنهاد کــرده بودن
ــای  ــوی اعض ــده از س ــل ارائه ش ــدول 3، عوام ــود. ج ــة اول 0/538 ب ــدال« در مرحل ــی »کن هماهنگ

ــد. ــان می ده ــل را نش پان

جدول3.عواملمؤثربردسترسیآزادبهپایاننامهها/رسالههایارائهشدهازطرفاعضايپانل

تعدادتکرارعنوانردیف

4عدم وجود دستورالعمل های جامع در زمینة انتشار تمام متن پایان نامه/ رساله ها1

4مشارکت و همکاری با سازمان های بین المللی فعال در زمینة دسترسی آزاد2

4وجود قوانین و مقررات مقابله با تقلب علمی 3

3الگوگیری از تجربیات موفق دانشگاه های برتر جهان 4

3ایجاد کنسرسیوم ملی دسترسی آزاد به تمام متن پایان نامه ها و رساله ها5

3استفاده از نرم افزارهای کشف تقلب 6

3تعیین وضعیت حقوق مادی و معنوی پایان نامه/ رساله7

2وجود نظام انگیزشي در به اشتراک گذاری پایان نامه ها/ رساله ها8

1ثبات سیاست ها در زمینة انتشار اطالعات علمی در کشور 9

1وجود حمایت های مالی مناسب و کافی 10

1الزاِم بخش خصولتی، مانند دانشگاه آزاد اسالمی برای ایجاد امکان دسترسی آزاد 11

1حمایت از مراکز انتشاردهندة اطالعات علمی مانند »ایرانداک« 12

4-2.دوردومدلفی

پرسشــنامة دور دوم همــراه بــا لیســتي از عوامــل پیشــنهادی شــرکت کنندگان در دور اول 
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ــا  ــک از آن ه ــر ی ــر ه ــزان تأثی ــارة می ــود را درب ــد نظــر خ ــد و پاســخ دهنده بای ــاده ش ــل و آم تکمی
در دسترســی آزاد بــه پایان نامــه/ رســاله ها اعــالم مي کــرد. افــزون بــر آن در بخــش دوم،  از 
پاســخ دهندگان خواســته شــد تــا نظــر خــود را در مــورد »پیش برنــده«، »بازدارنــده« و یــا » دوســویه 
بــودن« عامــل بیــان کننــد.  ســیزده پرسشــنامه پــس از توزیــع بیــن 14 نفــر از اعضــای پانــل بازگردانیده 
ــه/  ــات پایان نام ــه اطالع ــی آزاد ب ــی دسترس ــبکه های اجتماع ــل »ش ــه عام ــه س ــن مرحل ــد. در ای ش
رســاله را ترویــج می کننــد« و »شــبکه های اجتماعــی دسترســی آزاد بــه پایان نامــه/ رســاله را 
تســهیل می کننــد« و »دسترســی آزاد بــرای کســب منافــع مالــی مفیــد اســت« را کــه اعضــای پانــل 
ــی  ــب هماهنگ ــه ضری ــه این ک ــه ب ــا توج ــدند. ب ــذف ش ــد، ح ــا را داده بودن ــذف آن ه ــنهاد ح پیش
»کنــدال« در ایــن دور، 0/68 اســت، تقریبــاً نشــان از اتفــاق نظــر قــوی دارد. بنابرایــن، روش »دلفــی« 
ــده« و»دوســویه  ــده«، »پیش برن ــه »بازدارن ــان یافــت. جــدول 4، دســته بندی عوامــل ب در دور دوم پای

ــد.  ــان می ده ــودن« را نش ب

جدول4.تفکیکعواملمؤثربردسترسیآزادبهپایاننامه/رساله

دوسویهبازدارندهپیشبرندهشرحعاملردیف

Pبخشی از حقوق معنوی  مؤلف در پایگاه های دسترسی آزاد نقض می شود.1

Pدسترسی آزاد، پایان نامه/ رسالة نویسنده را مشهور می کند.2

Pاستفاده از  نرم افزارهای کشف تقلب3

Pسیاست های انتشاِر مؤسسه بر دسترسی آزاد تأثیر می گذارند.4

Pدسترسی آزاد، تأثیر پایان نامه/ رساله را افزایش می دهد.5

Pاستفاده از فناوری اطالعات فرایند انتشار پایان نامه  ها/ رساله ها را سرعت می بخشد.6

آگاهی نویسنده از قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی موجب 7
توسعة دسترسی آزاد می گردد.

P

Pاستفاده از فناوری اطالعات بهره وری انتشار را بیشتر می کند.8

Pآگاهی نویسنده از نظام ثبتی اثر علمی موجب توسعة دسترسی آزاد می گردد.9

Pایجاد کنسرسیوم ملی دسترسی آزاد به تمام متن پایان نامه ها و رساله ها10

Pاستفاده از فناوری اطالعات دسترسی آزاد را تسهیل می کند.11

Pاستفاده از فناوری اطالعات دسترسی به پایان نامه/ رساله را آسان تر می نماید.12

استفاده از فناوری اطالعات سرعت دسترسی به پایان نامه ها/ رساله ها را  بیشتر 13
می کند.

P
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آگاهی نویسنده از آیین نامه ها و دستورالعمل های حمایت از پدیدآوران پایان نامه/ 14
رساله موجب توسعة دسترسی آزاد می گردد.

P

Pدسترسی آزاد تعداد خوانندگان را افزایش می دهد.15

ــات بیشــتری 16 ــه نویســنده اجــازه می دهــد محتوی ــاوری اطالعــات ب اســتفاده از فن
را بــه اشــتراک بگــذارد.

P

Pانتشار پایان نامه/ رساله در پایگاه دسترسی آزاد یک ایدة خوب است.17

Pانتشار در پایگاه دسترسی آزاد، پایان نامه/ رساله را جالب  تر می سازد.18

به وضــوح لــزوم  انتشــار محتــوای علمــی را در پایگاه هــای دسترســی آزاد درک 19
می کنــم.

P

Pاستفاده از فناوری اطالعات ارتباطات علمی را بهبود می بخشد.20

Pمشارکت و همکاری با سازمان های بین المللی فعال در زمینة دسترسی آزاد21

Pالگوگیری از تجربیات موفق دانشگاه های برتر جهان22

الـزام مؤسسـة تأمین کننـدة مالـی بـه انتشـار پایان نامـه/ رسـاله، بـر دسترسـی آزاد 23
می گـذارد. تأثیـر 

P

Pدسترسی آزاد وسعت دسترسی به پایان نامه/ رساله را به وجود می آورد.24

ــای 25 ــکان انجــام پژوهش ه ــوا، ام ــش محت ــا افزای ــاوری اطالعــات ب اســتفاده از فن
ــی آورد. ــم م ــر را فراه عمیق ت

P

ــی آزاد 26 ــر دسترس ــاله ب ــه/ رس ــار پایان نام ــه انتش ــنده ب ــای نویس ــل مافوق ه تمای
تأثیــر می گــذارد.

P

Pانتشار در پایگاه دسترسی آزاد برای جامعة علمی مفید است.27

Pتعامل با سیستم نشر دسترسی آزاد باید روشن و قابل درک باشد.28

Pآگاهی نویسنده از قانون  مالکیت فکری موجب توسعة دسترسی آزاد می گردد.29

ــا/ 30 ــی از پایان نامه ه ــوی اطالعات ــزن ق ــک مخ ــات ی ــاوری اطالع ــتفاده از فن اس
رســاله ها ایجــاد می کنــد.

P

Pبا استفاده از فناوری اطالعات بازخورد خوانندگان آسان تر کسب می شود.31

ــار 32 ــه انتش ــد ب ــی می کن ــت مال ــاله حمای ــه/ رس ــه از پایان نام ــه ای ک ــل مؤسس تمای
ــذارد. ــر می گ ــی آزاد تأثی ــر دسترس ــاله،  ب ــه/ رس پایان نام

P

Pدسترسی به محتوای علمی از طریق اینترنت آسان است.33

آگاهـی از این کـه اسـتفاده از پایان نامـه/ رسـاله هزینـه ای نـدارد، دسترسـی آزاد 34
را توسـعه می دهـد.

P
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Pدسترسی آزاد اعتبار نویسنده را افزایش می دهد.35

تمایــل همــکاراِن نویســنده بــه انتشــار پایان نامــه/ رســاله بــر دسترســی آزاد تأثیــر 36
می گــذارد.

P

آگاهی از پایگاه های دسترسی آزاد موجب توسعة دسترسی آزاد می گردد.37

Pتعیین وضعیت حقوق مادی و معنوی پایان نامه/ رساله38

Pوجود نظام انگیزشي در به اشتراک گذاری پایان نامه ها/ رساله ها39

Pدسترسی آزاد برای توسعة حرفة علمی نویسنده مفید است.40

استفاده از فناوری اطالعات ارتباط بین خواننده و نویسندة پایان نامه/ رساله را 41
آسان می کند.

P

Pآگاهی از جنبش دسترسی آزاد موجب توسعة دسترسی آزاد می گردد.42

Pانتشار اثر نویسنده در پایگاه تخصصی دسترسی آزاد را توسعه می بخشد.43

Pدسترسی آزاد درک خوانندگان از کیفیت پایان نامه/ رساله را بهبود می بخشد.44

Pدسترسی آزاد امکان دستیابی به اهداف بلندمدت نویسنده را فراهم می آورد.45

تمایل افرادی که برای نویسنده مهم هستند به انتشار پایان نامه/ رسالة نویسنده، بر 46
دسترسی آزاد تأثیر می گذارد.

P

داشتن اعتمادبه نفس برای انتشار خروجی پژوهش در اینترنت موجب توسعة 47
دسترسی آزاد می گردد.

P

Pوجود قوانین و مقررات مقابله با تقلب علمی48

Pدسترسی آزاد احساس دانشمند بودن برای نویسنده ایجاد می کند.49

Pنویسنده برای انتشار اثرش در پایگاه دسترسی آزاد پولی دریافت نمی کند.50

داشتن اعتمادبه نفس برای جست وجوی اطالعات علمی در اینترنت موجب 51
توسعة دسترسی آزاد می گردد

P

حمایـت مالـی یـک معیار مهم بـرای انتشـار پایان نامه/ رسـاله به صورت دسترسـی 52
است. آزاد 

P

Pثبات سیاست ها در زمینة انتشار اطالعات علمی در کشور53

Pانتشار در پایگاه دسترسی آزاد سرقت علمی از اثر نویسنده را افزایش می دهد.54

Pتوانایی انتشار پایان نامه/ رساله را در پایگاه دسترسی آزاد دارم.55

داشتن اعتمادبه نفس برای طراحی وب سایت شخصی  موجب توسعة دسترسی 56
آزاد می گردد.
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بــا دسترســی آزاد پایان نامــه/ رســالة نویســنده ممکــن اســت بــدون اجــازة وی بــه  57
زبــان دیگــری ترجمــه شــود.

P

الـزام بخـش خصولتی، مانند دانشـگاه آزاد اسـالمی، برای ایجاد امکان دسترسـی 58
آزاد

P

Pانتشار در پایگاه دسترسی آزاد برای نویسنده آسان است.59

Pیادگیری فرایند انتشار پایان نامه/ رساله در پایگاه دسترسی آزاد آسان است.60

ــک 61 ــوان ی ــت به عن ــن اس ــنده ممک ــالة نویس ــه/ رس ــی آزاد، پایان نام ــا دسترس ب
ــردد. ــی گ ــی معرف ــل علم ــش اصی پژوه

P

Pدسترسی آزاد استفاده ارزشمند از زمان را  فراهم می کند.62

وجود حمایت های مالی مناسب و کافی63

Pحقوق مادی مؤسسه در دسترسی آزاد به پایان نامه/ رساله از بین می رود.64

Pمؤسسة من فرهنگ دسترسی آزاد به پایان نامه ها/ رساله  ها را ترویج می کند.65

ــدون اســتناد و ارجــاع 66 ــرداری و اســتفاده  از پایان نامــه ب ــا دسترســی آزاد، کپی ب ب
ــه نویســندة آن افزایــش می یابــد. مناســب ب

P

Pحقوق مادی نویسنده در دسترسی آزاد نقض می شود.67

Pحمایت از مراکز انتشاردهندة اطالعات علمی مانند »ایرانداک«68

Pعدم وجود دستورالعمل های جامع در زمینة انتشار تمام متن پایان نامه/ رساله ها69

ــه  ــل ک ــده و 12 عام ــل بازدارن ــده، 9 عام ــل پیش برن ــت آمده 48 عام ــج به دس ــاس نتای براس
ــات  ــد. مؤسس ــایی ش ــد، شناس ــاله ها دارن ــا و رس ــه پایان نامه ه ــی آزاد ب ــر دسترس ــویه ب ــر دوس تأثی
ــه پایان نامه هــا  ــده، دسترســی آزاد ب ــر عوامــل پیش برن ــد ب ــا تأکی ــد ب آموزشــی و پژوهشــی می توانن
و رســاله ها را توســعه بخشــند. آن هــا همچنیــن می تواننــد بــا رفــع عوامــل بازدارنــده، امــکان 
ــل  ــی عوام ــته بندی نهای ــدول5،  دس ــد. ج ــم نماین ــا را فراه ــه آن ه ــی آزاد ب ــود دسترس ــا و بهب ارتق

شناسایی شــده را  در 11 دســته نشــان می دهــد.
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جدول5.عواملكلیديمؤثربردسترسیآزادبهتماممتنپایاننامههاورسالهها

معیارعاملردیف

قوانین و 1
مقررات

ثبات سیاست ها در زمینة انتشار اطالعات علمی در کشور 	
ــر  	 ــی آزاد تأثی ــر دسترس ــاله ب ــه/ رس ــار پایان نام ــه انتش ــی ب ــدة مال ــة تأمین کنن ــزام مؤسس ال

می گــذارد.
ــه/  	 ــدآوران پایان نام ــت از پدی ــتورالعمل های حمای ــا و دس ــنده از آیین نامه ه ــی نویس آگاه

رســاله موجــب توســعة دسترســی آزاد می گــردد.
انتشار در پایگاه دسترسی آزاد سرقت علمی از اثر نویسنده را افزایش می دهد. 	
ــه  	 ــدون اســتناد و ارجــاع مناســب ب ــرداری و اســتفاده  از پایان نامــه ب ــا دسترســی آزاد کپی ب ب

ــد. ــش می یاب ــندة آن افزای نویس
ــان  	 ــه  زب ــازة وی ب ــدون اج ــت ب ــن اس ــنده ممک ــالة نویس ــه/ رس ــی آزاد پایان نام ــا دسترس ب

ــود. ــه ش ــری ترجم دیگ
بــا دسترســی آزاد پایان نامــه/ رســالة نویســنده ممکــن اســت به عنــوان یــک پژوهــش اصیــل  	

علمــی معرفــی گــردد.
حقوق مادی نویسنده در دسترسی آزاد نقض می شود. 	
نویسنده برای انتشار اثرش در پایگاه دسترسی آزاد پولی دریافت نمی کند. 	
حقوق مادی دانشگاه در دسترسی آزاد به پایان نامه از بین می رود. 	
بخشــی از حقــوق معنــوی صاحبــاِن حــق تألیــف در پایگاه هــای دسترســی آزاد نقــض  	

می شــود.

ــر  	تأثیر اجتماعی2 ــه انتشــار پایان نامــه/ رســالة نویســنده ب ــرای نویســنده مهــم هســتند ب تمایــل افــرادی کــه ب
ــذارد. ــر می گ ــی آزاد تأثی دسترس

تمایــل افــرد مافــوق  نویســنده بــه انتشــار پایان نامــه/ رســاله بــر دسترســی آزاد تأثیــر  	
می گــذارد.

تمایل همکاراِن نویسنده به انتشار پایان نامه/ رساله بر دسترسی آزاِد تأثیر می گذارد. 	

فناوری 3
اطالعات

اســتفاده از فنــاوری اطالعــات ارتبــاط بیــن خواننــده و نویســندة پایان نامــه/ رســاله را آســان  	
می کنــد.

ــر را  	 ــای عمیق ت ــکان انجــام پژوهش ه ــوا ام ــش محت ــا افزای ــات ب ــاوری اطالع ــتفاده از فن اس
فراهــم مــی آورد.

استفاده از فناوری اطالعات دسترسی آزاد را تسهیل می کند. 	
استفاده از فناوری اطالعات فرایند انتشار پایان نامه  ها/ رساله ها را سرعت می بخشد. 	
اســتفاده از فنــاوری اطالعــات یــک مخــزن قــوی اطالعاتــی از پایان نامه هــا/ رســاله ها  	

ایجــاد می کنــد.
اســتفاده از فنــاوری اطالعــات ســرعت دسترســی بــه پایان نامه هــا/ رســاله ها را بیشــتر  	

می کنــد.
استفاده از فناوری اطالعات ارتباطات علمی را بهبود می بخشد. 	
استفاده از فناوری اطالعات بهره وری انتشار را بیشتر می کند. 	
اســتفاده از فنــاوری اطالعــات بــه نویســنده اجــازه می دهــد محتویــات بیشــتری را بــه  	

اشــتراک بگــذارد.
ــر را  	 ــای عمیق ت ــکان انجــام پژوهش ه ــوا ام ــش محت ــا افزای ــات ب ــاوری اطالع ــتفاده از فن اس

فراهــم مــی آورد. 
با استفاده از فناوری اطالعات بازخورِد خوانندگان آسان تر کسب می شود. 	
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دسترسی آزاد احساس دانشمند بودن ایجاد می کند. 	اعتبار نویسنده4
دسترسی آزاد پایان نامه/ رسالة نویسنده را مشهور می کند.  	
دسترسی آزاد اعتبار نویسنده را افزایش می دهد. 	

دسترسی آزاد دسترسی به پایان نامه/ رساله را آسان تر می کند. 	مشاهده پذیری5
دسترسی آزاد تعداد خوانندگان را افزایش می دهد. 	
دسترسی آزاد وسعت دسترسی به پایان نامه/ رساله به وجود می آورد. 	
دسترسی آزاد تأثیر پایان نامه/ رساله را افزایش می دهد. 	
دسترسی آزاد درک خوانندگان از کیفیت پایان نامه/ رساله را افزایش می دهد. 	

آگاهی 6
ادراکی

آگاهــی از این کــه اســتفاده از پایان نامــه/ رســاله هزینــه ای نــدارد، دسترســی آزاد را توســعه  	
می دهــد.

آگاهی از پایگاه های دسترسی آزاد موجب توسعة دسترسی آزاد می گردد. 	
آگاهی از جنبش دسترسی آزاد موجب توسعة دسترسی آزاد می گردد. 	
آگاهی نویسنده از قانون مالکیت فکری موجب توسعة دسترسی آزاد می گردد. 	
آگاهــی نویســنده از قانــون پیشــگیری و تقلــب در تهیــة آثــار علمــی موجــب توســعة  	

می گــردد. آزاد  دسترســی 
آگاهی نویسنده از نظام ثبتی اثر علمی موجب توسعة دسترسی آزاد می گردد. 	
ــه/  	 ــدآوران پایان نام ــت از پدی ــتورالعمل های حمای ــا و دس ــنده از آیین نامه ه ــی نویس آگاه

رســاله، موجــب توســعة دسترســی آزاد می گــردد.

نگرش نسبت 7
به دسترسی 

آزاد

انتشار اثر در پایگاه دسترسی آزاد یک ایدة خوب است. 	
انتشار در پایگاه دسترسی آزاد پایان نامه/ رساله را جالب  تر می سازد. 	
انتشار در پایگاه دسترسی آزاد برای نویسنده آسان است. 	
انتشار در پایگاه دسترسی آزاد برای جامعة علمی مفید است. 	

خودباوری در 8
انتشار دانش

ــرای جســت وجوی اطالعــات علمــی در اینترنــت، موجــب توســعة  	 داشــتن اعتمادبه نفــس ب
ــردد. ــی آزاد می گ دسترس

داشــتن اعتمادبه نفــس بــرای انتشــار خروجــی پژوهــش در اینترنــت موجــب توســعة  	
می گــردد. آزاد  دسترســی 

ــرای طراحــی وب ســایت شــخصی  موجــب توســعة دسترســی آزاد  	 داشــتن اعتمادبه نفــس ب
می گــردد.

تعامل با سیستم نشر دسترسی آزاد باید روشن و قابل درک باشد. 	
توانایی انتشار پایان نامه/ رساله را در پایگاه دسترسی آزاد دارم. 	
یادگیری فرایند انتشار پایان نامه/ رساله در پایگاه دسترسی آزاد آسان است. 	
دسترسی به محتوای علمی از طریق اینترنت آسان است. 	

حمایــت مالــی، یــک معیــار مهــم بــرای انتشــار پایان نامــه/ رســاله به صــورت دسترســی آزاد  	کنترل پذیری9
. ست ا

سیاست های انتشاِر مؤسسه بر دسترسی آزاد تأثیر می گذارد. 	

سازگاری 10
ادراکی

انتشار اثر نویسنده در پایگاه تخصصی دسترسی آزاد را توسعه می بخشد. 	

سازمان من فرهنگ دسترسی آزاد به پایان نامه ها و رساله  ها را ترویج می کند. 	فرهنگ11
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5.بحثونتیجهگیری

بــر پایــة آنچــه کــه در بخــش پیشــین مقالــه اشــاره شــد، عوامــل کلیــدي مؤثــر بــر دسترســی 
ــت. ــده اس ــریح ش ــه تش ــاله ها در  ادام ــا و رس ــن پایان نامه ه ــه تمام مت آزاد ب

5-1.قوانینومقررات

بــه  آزاد  دسترســی  مقــررات  و  قوانیــن  پژوهــش،  نتایــج  از  به دســت آمده  نتایــج  طبــق 
پایان نامه هــا و رســاله ها تأثیرگــذار اســت. ایــن اســت کــه به منظــور توســعة دسترســی آزاد، وضــع 
قوانیــن و مقرراتــی کــه از دسترســی آزاد بــه پایان نامه هــا و رســاله ها و همچنیــن، حقــوق نویســندگان 
ــا و  ــه پایان نامه ه ــی آزاد ب ــت. در دسترس ــی اس ــد، الزام ــت نمای ــر حمای ــه اث ــی آزاد ب در دسترس
ــادی  ــوق م ــض حق ــا، نق ــرداری از آن ه ــة کپی ب ــی در زمین ــندگان نگرانی های ــرای نویس ــاله ها ب رس
ــر  ــد ب ــا تأکی ــر و ســرقت علمــی وجــود دارد. Alsalmi, Liew and Chawner (2014)، ب ــوی اث و معن
 Dulle, Minish-Majanja and و Samrgandi (2014) ــز ــی و نی ــرقت علم ــندگان از س ــی نویس نگران
ــن  ــار، ای ــوی آث ــادی و معن ــوق م ــض حق ــندگان از نق ــی نویس ــر نگران ــد ب ــا تأکی Cloete (2010) ب

ــزوم وجــود  ــع مهــم دسترســی آزاد انتشــارات علمــی مطــرح نمــوده و ل ــه موان دو عامــل را از جمل
قوانیــن و مقــررات مناســب در ایــن زمینــه را مــورد توجــه قــرار داده انــد. بــرای غلبــه بــر نگرانی هــای 
ــن  ــا آگاهــی دانشــجویان و پژوهشــگران از قوانی ــد ب مذکــور، مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی بای
ــد  ــده، )مانن ــالغ ش ــع و اب ــف«1 وض ــرف وزارت »عت ــه از ط ــه ک ــن زمین ــود در ای ــررات موج و مق
آیین نامــه و دســتورالعمل حمایــت از پدیــدآوران پایان نامه هــا و رســاله ها و قانــون پیشــگیری 
ــی  ــات آموزش ــد. مؤسس ــع نماین ــا را رف ــن نگرانی ه ــی(، ای ــار علم ــة آث ــب در تهی ــا تقل ــه ب و مقابل
ــان دسترســی  ــد زم ــار دانشــجویان می توانن ــری از تقلــب از آث ــرای جلوگی ــن، ب و پژوهشــی همچنی
ــا  ــه ی ــة پایان نام ــگام ارائ ــجویان هن ــوِد دانش ــا از خ ــوده ی ــدود نم ــاله ها را  مح ــا و رس ــه پایان نامه ه ب
ــوان از  ــن، می ت ــد. همچنی ــان دسترســی ســؤال نماین ــرای زم ــی ب ــت احتمال ــارة محدودی رســاله درب

ــرد.  ــره ب ــی به ــار علم ــب در آث ــف تقل ــای کش نرم افزاره

5-2.تأثیراجتماعی

ــی(  ــردی )اجتماع ــن ف ــر بی ــل تأثی ــاله ها عام ــا و رس ــه پایان نامه ه ــی آزاد ب ــة دسترس در زمین
ــد کــه یــک نویســنده درک  ــه حــدی اشــاره می کن ــر اجتماعــی ب ــد. تأثی پیشــنهاد و بررســی گردی
ــا  ــه ی ــه پایان نام ــد ک ــتند، از وی می خواهن ــم هس ــرای وی مه ــه ب ــرادی ک ــتر اف ــه بیش ــد ک می کن

1 . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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ــه  ــی آزاد ب ــر دسترس ــراد  ب ــن اف ــل ای ــد و تمای ــر ده ــی آزاد نش ــورت دسترس ــاله اش را به ص رس
پایان نامه هــا و رســاله های نویســنده تأثیــر می گــذارد. تأثیــر بیــن فــردی شــامل افــراد مافــوق 
نویســنده، همــکاران نویســنده و افــرادی اســت کــه بــرای نویســنده مهــم هســتند. طبق نتایــج پژوهش، 
ــن موضــوع در  ــر می گــذارد. ای ــه پایان نامه هــا و رســاله ها تأثی ــر دسترســی آزاد ب ــر اجتماعــی ب تأثی
 Dulle, Minish-Majanja and Cloete (2010) ؛Park (2007) ؛Samrgandi (2014) مطالعاتــی نظیــر
مــورد توجــه و تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. بــر پایــة ایــن نتایــج و به منظــور بهبــود و توســعة دسترســی 
ــی  ــت اقدامات ــی می  بایس ــی و پژوهش ــات آموزش ــای مؤسس ــاله ها، رؤس ــا و رس ــه پایان نامه ه آزاد ب
ــد.  ــام دهن ــات انج ــاله ها در مؤسس ــا و رس ــه پایان نامه ه ــی آزاد ب ــگ دسترس ــج فرهن ــد تروی مانن
ــه  شــکل ســخنرانی  ــد برنامه هــای دسترســی آزاد را ب ــز می توانن مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی نی
ــورد مزیت هــای دسترســی آزاد  ــِش دانشــجویان را در م ــا آگاهــی و دان ــن برنامه ه ــد. ای ــا دهن ارتق
افزایــش خواهــد داد. در عیــن حــال، دانشــجویان دربــارة چگونگــی اســتفاده از ایــن نــوع نرم افــزاِر 
انتشــار و چگونگــی دســتیابی بــه کارهــای علمــی کــه در ایــن فرمــت در دســترس هســتند، آمــوزش 
ــراردادن  ــترس ق ــه در دس ــجویان ب ــزام دانش ــام، ال ــل انج ــات قاب ــر اقدام ــد. از دیگ ــد ش داده خواهن
پایان نامه هــا و رساله هایشــان اســت. در ایــن زمینــه »وزارت عتــف« آیین نامــة ثبــت و اشــاعة 
ــدآوران در  ــوق پدی ــت از حق ــی و صیان ــالت تکمیل ــاله های تحصی ــا، و رس ــنهادها، پایان نامه ه پیش

ــه مؤسســات آموزشــی پژوهشــی ابــالغ نمــوده اســت. آن هــا را وضــع و ب

5-3.فناوریاطالعات

ــاد دارد:  ــد کــه یــک پژوهشــگر اعتق ــه حــدی اشــاره می کن ــاوری اطالعــات ب اســتفاده از فن
ــا و  ــار پایان نامه ه ــد انتش ــد، فراین ــهیل می کن ــی آزاد را تس ــات دسترس ــاوری اطالع ــتفاده از فن اس
رســاله ها را بهبــود می بخشــد، یــک مخــزن قــوی اطالعاتــی از پایان نامه هــا و رســاله ها ایجــاد 
ــرعت  ــد، س ــود می بخش ــاله ها را بهب ــا و رس ــندة پایان نامه ه ــده و نویس ــن خوانن ــاط بی ــد، ارتب می کن
ــد،  ــود می بخش ــی را بهب ــات علم ــد، ارتباط ــتر می کن ــاله ها را بیش ــا و رس ــه پایان نامه ه ــی ب دسترس
کنتــرل بیشــتری بــرای نویســنده در فراینــد انتشــار به وجــود مــی آورد و بهــره وری آن را بــاال 
ــات  ــارات در مطالع ــی آزاد انتش ــهیل دسترس ــات در تس ــاوری اطالع ــش فن ــر نق ــد ب ــرد. تأکی می ب
 Samrgandi :متعــددی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت کــه برخــی از ایــن مطالعــات عبارت انــد از
 Dulle, Minish-Majanja and Cloete ،Alsalmi, Liew and Chawner (2014) ،Park (2007) ،(2014)

.Mellor (2016) (2010)، و 
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5-4.اعتبارنویسنده

ــنده را  ــار نویس ــد اعتب ــی آزاد می توان ــه دسترس ــان داد ک ــش نش ــت آمده از پژوه ــج به دس نتای
ــالة وی را  ــه/ رس ــد و  پایان نام ــاد کن ــنده ایج ــرای نویس ــودن ب ــمند ب ــاس دانش ــد، احس ــش ده افزای
مشــهور ســازد. افزایــش اعتبــار و مشــهور شــدن نویســندگاِن پایان نامه هــا و رســاله ها به عنــوان 
عامــل انگیزشــی بــرای آ ن هــا محســوب می شــود و آن هــا را بــه در دســترس قــرار دادن پایان نامه هــا 
ــود  ــی خ ــار علم ــش اعتب ــور افزای ــی به منظ ــت علم ــای هیئ ــد. اعض ــویق می کن ــان تش و رساله هایش
ــار علمــی خــود را در پایگاه هــای نشــر دسترســی آزاد انتشــار  ــد آث ــوان یــک هــدف می توانن به عن
دهنــد. ایــن موضــوع در مطالعاتــی نظیــر Samrgandi (2014) و Park (2007) مــورد توجــه و تأکیــد 

قــرار گرفتــه اســت. 

5-5.مشاهدهپذیری

مشــاهده پذیری حــدی اســت کــه یــک پژوهشــگر اعتقــاد دارد دسترســی آزاد، مشــاهده پذیری 
ــن،  ــد. همچنی ــا را آســان تر می کن ــه آن ه ــش می بخشــد و دسترســی ب ــاله ها را افزای ــه و رس پایان نام
تأثیــر پایان نامــه و رســاله ها و تعــداد خواننــدگان آن هــا را افزایــش می دهــد. مشــاهده پذیری 
بایــد یــک ویژگــی معمــول و یــک مزیــت بــرای مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی در نظــر گرفتــه 
ــی« دسترســی آزاد مشــاهده پذیری  ــل »دلف ــج به دســت آمده از نظــرات اعضــای پن ــق نتای شــود. طب
پایان نامــه و رســاله ها را افزایــش می دهــد و مشــاهدة وســیع تر و بیشــتری بــرای اثــر به وجــود 
مــی آورد. در مطالعــات گذشــته نظیــر Park (2007) ،Samrgandi (2014)، و Ruiz-Pérez (2017) نیــز 

ایــن تأثیــر نشــان داده شــده اســت.

5-6.آگاهیادراكی

در تعریــف دسترســی آزاد الزم اســت نویســندگان مــواردی ماننــد دسترســی رایــگان، قوانیــن 
مربــوط بــه حــق تألیــف نویســنده و قانــون مالکیــت فکــری، پایگاه هــای دسترســی آزاد، نظــام ثبتــی 
ــتورالعمل های  ــا و دس ــی، و آیین نامه ه ــار علم ــة آث ــب در تهی ــگیری و تقل ــن پیش ــی، قوانی ــر علم اث
ــج  ــد. نتای ــب نماین ــش الزم را کس ــی و دان ــاله ها آگاه ــا و رس ــد آوران پایان نامه ه ــت از پدی حمای
پژوهــش نشــان داد کــه آگاهــی نویســندگاِن پایان نامه هــا و رســاله ها در مــوارد ذکرشــده  بــر 
دسترســی آزاد بــه ایــن منابــع تأثیرگــذار اســت. نتایــج پژوهش هــای پیشــین ماننــد Björk (2004) نیــز 
 نشــان می دهــد کــه آگاهــِی کلــی در مــورد انتشــارات دسترســی آزاد در دســتیابی موفــق و وســیع 
بــه کانال هــای دسترســی آزاد بســیار مهــم اســت. »فوســتر و گیبونــز« نیــز بــه نتایــج مشــابهی دســت 
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ــای  ــان را در پایگاه ه ــر علمی ش ــه اث ــرای این ک ــی را ب ــت علم ــای هیئ ــی اعض ــل اصل ــه و دلی یافت
ــی آزاد از  ــای دسترس ــورد پایگاه ه ــی در م ــش کاف ــتن دان ــد، نداش ــر نمی کنن ــی آزاد منتش دسترس
لحــاظ مفهــوم، وظیفــه، و مزیت هــای شــغلی می داننــد )Foster and Gibbons 2005(. از دیگــر 
 Dulle, Minish-Majanja and ،Park (2007) ــر ــی نظی ــه مطالعات ــوان ب ــه می ت ــن زمین ــات در ای مطالع
Ruiz-Pérez (2017) ،Cloete (2010) اشــاره نمــود. در هــر صــورت داشــتن آگاهــی کافــی در ایــن 

ــد.  ــک می کن ــاله ها کم ــا و رس ــه پایان نامه ه ــی آزاد ب ــود دسترس ــه بهب ــه ب زمین

5-7.نگرشبهدسترسیآزاد

ــر  ــی آزاد  از نظ ــند و دسترس ــته باش ــت داش ــی مثب ــی آزاد نگرش ــه دسترس ــجویان ب ــر دانش اگ
ــا  ــراردادن آزاد پایان نامه ه ــر  در دســترس ق ــل بیشــتری ب ــد باشــد، تمای ــب و مفی ــا آســان، جال آن ه
ــش آن در  ــی آزاد و نق ــه دسترس ــبت ب ــرش نس ــوع نگ ــت. موض ــد داش ــود خواهن ــاله های خ و رس
ــد از:  ــه اســت کــه برخــی از آن هــا عبارت ان ــرار گرفت ــز مــورد توجــه ق مطالعــات متعــدد پیشــین نی
Andreoli-Versbach and Mueller- Dulle, Minish-Majanja and Cloete (2010)؛   ،Park (2007)

Langer (2014)؛ و Ruiz-Pérez (2017). در زمینــة نگــرش بــه دسترســی آزاد آگاهــی و دانــش 

درک شــدة دانشــجویان دربــارة دسترســی آزاد، منفعــت شــغلی کــه آن هــا از دسترســی آزاد کســب 
ــه  ــات به کاررفت ــاوری اطالع ــی آزاد و فن ــده از دسترس ــار درک ش ــاهده پذیری، اعتب ــد، مش می  کنن

ــر بگــذارد. ــه دسترســی آزاد تأثی ــر نگــرش نویســندگان نســبت ب ــد ب ــه می توان ــن زمین در ای

5-8.خودباوریدرانتشاردانش

ــته باشــند یــا  ــت دسترســی داش ــوای علمــی در اینترن ــه محت بــرای این کــه پژوهشــگران ب
بخواهنــد اثــر علمــی خــود را در پایگاه هــای دسترســی آزاد منتشــر نماینــد، الزم اســت کــه در ایــن 
ــز پشــتیبانی  ــدگاه توســط Wang and Su (2007) نی ــن دی ــای الزم باشــند. ای ــه دارای مهارت ه زمین
می شــود کــه بیــان نمــوده بــرای بهره گیــری از پایگاه هــای دسترســی آزاد، خواننــدگان بایــد 
ــوع  ــه موض ــی ک ــر مطالعات ــند. از دیگ ــود ببخش ــود را بهب ــری خ ــای کامپیوت ــات و مهارت ه اطالع
 Dulle, Minish-Majanja and و Park (2007) خودبــاوری را مــورد توجــه قــرار دادنــد، عبارت انــد از
ــرای انتشــار به صــورت  ــی و مهــارت الزم ب ــل داشــتن توانای ــق نظــر اعضــای پن Cloete (2010). طب

ــرای جســت وجوی اطالعــات علمــی در اینترنــت، داشــتن  دسترســی آزاد، داشــتن اعتمادبه نفــس ب
ــار  ــد انتش ــری فراین ــانِی یادگی ــت، آس ــش در اینترن ــی پژوه ــار خروج ــرای انتش ــس ب اعتمادبه نف
رســاله ها  و  پایان نامه هــا  انتشــار  بــر  آزاد  دسترســی  پایگاه هــای  در  رســاله ها  و  پایان نامه هــا 
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ــت.  ــذار اس ــی آزاد تأثیرگ ــورت دسترس به ص

5-9.كنترلپذیری

کنترل پذیــری حــدی اســت کــه نویســنده، کنتــرل بیرونــی را درک می کنــد. کنتــرل بیرونــی 
بــر ترجیحــات و اولویت هــای نویســنده بــرای در دســترس قــرار دادن پایان نامه هــا و رســاله ها 
ــاختارهایی  ــی و زیرس ــع مال ــاله ها، مناب ــا و رس ــه پایان نامه ه ــی آزاد ب ــذارد. در  دسترس ــر می گ تأثی
کــه شــامل سیاســت ها و مقــررات انتشــاِر مؤسســه هســتند، نقــش مهمــی در اولویت هــای نویســنده 
ــددی  ــات متع ــری در مطالع ــوع کنترل پذی ــد. موض ــی آزاد دارن ــورت دسترس ــار به ص ــرای انتش ب
مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه  اســت کــه برخــی از ایــن مطالعــات عبارت انــد از: Samrgandi (2014)؛ 
 Mueller-Langer, Scheufen Andreoli-Versbach and Mueller-Langer (2014)؛ Park (2007)؛ 

ــی  ــی و پژوهش ــات آموزش ــِی مؤسس ــت مال ــت ها و حمای ــالح سیاس and Waelbroeck (2020). اص

می توانــد  فراینــد انتشــار پایان نامه هــا و رســاله ها به صــورت دسترســی آزاد را توســعه ببخشــند.

5-10.سازگاریادراكی

ــگاه  ــت پای ــد اس ــگر معتق ــک پژوهش ــه ی ــد ک ــاره می کن ــدی اش ــه ح ــی ب ــازگاری ادراک س
دسترســی آزاد بــا رشــتة تخصصــی فــرد و عالقــة علمــی وی ســازگاری دارد. نتایــج پژوهــش نشــان 
دادنــد کــه ســازگاری پایــگاه دسترســی آزاد یــک عامــل بــرای در دســترس قــراردادن پایان نامه هــا 
 Park (2007) ــة ــی در مطالع ــازگاری ادراک ــت. س ــی اس ــت علم ــای هیئ ــط اعض ــاله ها توس و رس
ــد  ــدر بتوانن ــر ق ــی ه ــی پژوهش ــات آموزش ــت. مؤسس ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــه و تأکی ــورد توج ــز م نی
ــد،  ــود بیاورن ــی به وج ــای تخصص ــاله ها، پایگاه ه ــا و رس ــه پایان نامه ه ــی آزاد ب ــة دسترس در زمین
ــا و  ــرار دادن پایان نامه ه ــترس ق ــه در دس ــتری ب ــل بیش ــی تمای ــت علم ــای هیئ ــجویان و اعض دانش
ــد داشــت. نتیجــه این کــه ایجــاد پایگاه هــای تخصصــی دسترســی آزاد، دسترســی  رســاله ها خواهن

آزاد را بهبــود می بخشــد.

5-11.فرهنگ

ــا  ــه پایان نامه ه ــی آزاد ب ــد دسترس ــه می توان ــت ک ــری اس ــل دیگ ــز عام ــازمانی نی ــگ س فرهن
ــم در بحــث دسترســی آزاد انتشــارات  ــی مه ــوان عامل ــگ به عن ــود ببخشــد. فرهن و رســاله ها را بهب
علمــی در مطالعــة Dulle, Minish-Majanja and Cloete (2010) شناســایی شــده اســت. رؤســای 
را  پژوهشــی می بایســت سیاســت ها و خط مشــی های ســازمانی خــود  مؤسســات آموزشــی و 
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در زمینــة دسترســی آزاد بــه پایان نامه هــا و رســاله ها اصــالح کننــد و فرهنــگ دسترســی بــه 
پایان نامه هــا و رســاله ها را در بیــن اعضــای هیئــت علمــی و دانشــجویان ترویــج دهنــد. 

6.پیشنهادهاییدرزمینةراهکارهایاجرایی

ــرداری 	� ــی ب ــاله ها، کپ ــا و رس ــه پایان نامه ه ــی آزاد ب ــه از دسترس ــی ک ــن و مقررات ــع قوانی وض
از آثــار، پیشــگیری از نقــض حقــوق مــادی و معنــوی آثــار و ســرقت علمــی حمایــت نمایــد. 

اجــرای برنامه هایــی بــرای ترویــج فرهنــگ دسترســی آزاد بــه اطالعــات علمــی توســط 	�
ــی از  ــی و اختصاص ــورت عموم ــم به ص ــج عل ــای تروی ــی، نهاده ــای علم ــات، انجمن ه مؤسس
ــا  ــد آن ب ــیما و مانن ــدا و س ــی و ص ــبکه های اجتماع ــی، ش ــت های علم ــزاری نشس ــق برگ طری

ــی. ــات علم ــه اطالع ــی آزاد ب ــگ دسترس ــترش فرهن ــدف گس ه
و 	� پایان نامه هــا  بــه  آزاد  دسترســی  افزایــش  به منظــور  پژوهشــی  و  آموزشــی  مؤسســات 

ــن  ــند و از آخری ــود بخش ــود را بهب ــة خ ــاوری مؤسس ــاخت های فن ــت زیرس ــاله ها می بایس رس
ــل حمــل  ــای قاب ــوان از ابزاره ــن، می ت ــد. همچنی ــره ببرن ــه به ــن زمین ــی در ای دســتاوردهای فن
ــرای خوانــدن انتشــاراِت دسترســی آزاد اســتفاده شــود. بدین ترتیــب،  نظیــر تبلــت و گوشــی ب

ــود. ــد ب ــتفاده خواهن ــل اس ــانی  قاب ــی به آس ــر مکان ــی آزاد در ه ــاراِت دسترس انتش
و 	� پایان نامه هــا  مشــاهدة  بــرای  را  امکانــات الزم  بایــد  پژوهشــی  و  آموزشــی  مؤسســات 

رســاله ها افزایــش دهنــد و اقداماتــی ماننــد مشــاهده پذیری الکترونیکــی )تبدیــل نســخة 
ــی  ــا اقدامات ــد و ب ــم آورن ــی( را فراه ــخة الکترونیک ــه نس ــاله ها ب ــا و رس ــی پایان نامه ه فیزیک
ماننــد بهبــود زیرســاخت های فنــی ســایت دانشــگاه و الــزام دانشــجویان بــه بارگــذاری 
ــت و  ــد. دول ــک کنن ــد کم ــن فراین ــه ای ــگاه ب ــایت دانش ــان در س ــا و رساله هایش پایان نامه ه
»وزارت عتــف« بایــد دسترســی آزاد را تشــویق کننــد. دانشــگاه ها نیــز نقــش مهمــی در ارتقــای 
ــد دسترســی  ــد. سیاســت گذاران دانشــگاه ها می توانن انتشــارات به صــورت دسترســی آزاد دارن

ــد.  ــم آورن ــجویان فراه ــرای دانش ــگاه ب ــایت دانش ــق وب س آزاد را از طری
ــت 	� ــی  دانشــجویان و اعضــای هیئ ــش فن ــد آگاهــی و دان مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی بای

ــا ادراک مثبــت آن هــا از دسترســی  علمــی خــود را در زمینــة دسترســی آزاد بهبــود بخشــند ت
آزاد افزایــش یایــد. هرچــه دانشــجویان نســبت بــه دسترســی آزاد نگرشــی مثبــت داشــته باشــند، 
تمایــل بیشــتری بــه در دســترس قــراردادن آزاد پایان نامه هــا و رســاله های خــود خواهنــد 

داشــت.



387

توسعة راهکارهایی برای دسترسی آزاد به تمام متن پایان نامه ها و رساله ها در بافت مؤسسات ...   |   شیرانی و دیگران

فهرستمنابع

 سعادت، رسول. 1387. مجالت دسترسی آزاد: مفاهیم و کاربرد.  فصلنامه کتاب 85: 145-127.  

ــت و توســعه 8  ــه مدیری ــرد. فصلنام ــی از کارب ــی، مراحــل، و نمونه های ــی: مبان علیدوســتی، ســیروس. 1385. روش دلف
 .23-8 :)4(

References
Alsalmi, Jamal Mattar, Chern Li Liew, and Brenda Chawner. 2014. The influence of contextual factors 

on the adoption and development of Electronic Theses and Dissertations (ETD) programmes in the 
Arab Gulf States. Library Management 35355-363 :(4/5) .  

Andreoli-Versbach, Patrick, and Frank Mueller-Langer. 2014. Open access to data: An ideal professed 
but not practised. Research Policy 431621-1633 :(9) .

Björk, Bo-Christer 2004.. Open access to scientific publications–an analysis of the barriers to change. 
Information research 9 (2): 150-170

_____2016 .. The open access movement at a crossroads–are the big publishers and academic social 
media taking over? Learned Publishing 29 (1): 131-134.

Borrego, Ángel2017.. Institutional repositories versus ResearchGate: The depositing habits of Spanish 
researchers. Learned publishing185-192 :(3) 30 .

Bethesda, Declaración. 2003. Bethesda statement on open access publishing. In Meeting on Open 
Access Publishing. Maryland 11, 2003. 

Crotty, David 2017. Study Suggests Publisher Public Access Outpacing   Open Access; Gold OA  
Decreases Citation Performance. Scholarly Kitche.  
https://br.pinterest.com/pin/545005992398401294/ (accessed November 11, 2020).

Chan, Leslie, Darius Cuplinskas, Michael Eisen, Fred Friend, Yana Genova, Jean-Claude Guédon, 
Melissa Hagemann et al. 2002. Budapest open access initiative. ARL Bimonthly. https://dergipark.
org.tr/en/pub/tid/page/5833 (accessed November 11, 2020)

Dulle, Frankwell W., M. K. Minish-Majanja, and L. M. Cloete. 2010. Factors influencing the adoption 
of open access scholarly communication in Tanzanian public universities. In World library and 
information congress: 76th IFLA general conference and assembly: 10-15. Gothenburg, Sweden.

Enserink, Martin.2016  . In dramatic statement, European leaders call for ‘immediate’open access 
to all scientific papers by 2020. Science. https://www.sciencemag.org/news/2016/05/dramatic-
statement-european-leaders-call-immediate-open-access-all-scientific-papers#:~:text=EU%20
Competitiveness%20Council-,In%20dramatic%20statement%2C%20European%20leaders%20
call%20for%20’immediate’%20open,all%20scientific%20papers%20by%202020&text=In%20
what%20European%20science%20chief,%2Daccess%20(OA)%20target.  (accessed November 
11, 2020)

European Commission. 2012. Towards Better Access to Scientific Information: Boosting the Benefits of 
Public Investments in Research. Brussels: European Commission.

Foster, Nancy Fried, and Susan Gibbons. 2005. Understanding faculty to improve content recruitment 
for institutional repositories. Online Submission 11 (1): 1-11. 

Fuchs, Christian, and Marisol Sandoval. 2013. The diamond model of open access publishing: unions 
and the publishing world need to take non-commercial, non-profit open access serious. TripleC: 
Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information 
Society 11428-443 :(2) .

Gaule, Patrick, and Nicolas Maystre.2011 . Getting cited: Does open access help? Research Policy 40 

https://br.pinterest.com/pin/545005992398401294/
https://dergipark.org.tr/en/pub/tid/page/5833
https://dergipark.org.tr/en/pub/tid/page/5833
https://www.sciencemag.org/news/2016/05/dramatic-statement-european-leaders-call-immediate-open-access-all-scientific-papers#:~:text=EU Competitiveness Council-,In dramatic statement%2C European leaders call for 'immediate' open,all scientific papers by 2020&text=In what European science chief,%2Daccess (OA) target
https://www.sciencemag.org/news/2016/05/dramatic-statement-european-leaders-call-immediate-open-access-all-scientific-papers#:~:text=EU Competitiveness Council-,In dramatic statement%2C European leaders call for 'immediate' open,all scientific papers by 2020&text=In what European science chief,%2Daccess (OA) target
https://www.sciencemag.org/news/2016/05/dramatic-statement-european-leaders-call-immediate-open-access-all-scientific-papers#:~:text=EU Competitiveness Council-,In dramatic statement%2C European leaders call for 'immediate' open,all scientific papers by 2020&text=In what European science chief,%2Daccess (OA) target
https://www.sciencemag.org/news/2016/05/dramatic-statement-european-leaders-call-immediate-open-access-all-scientific-papers#:~:text=EU Competitiveness Council-,In dramatic statement%2C European leaders call for 'immediate' open,all scientific papers by 2020&text=In what European science chief,%2Daccess (OA) target
https://www.sciencemag.org/news/2016/05/dramatic-statement-european-leaders-call-immediate-open-access-all-scientific-papers#:~:text=EU Competitiveness Council-,In dramatic statement%2C European leaders call for 'immediate' open,all scientific papers by 2020&text=In what European science chief,%2Daccess (OA) target


زمستان 1399   |   دورة 36   |   شمارة 2

388

1332-1338 :(10).

Jamali, Hamid R. 2017. Copyright compliance and infringement in Research Gate full-text journal 
articles. Scientometrics 112241-254  :(1)  .

Jubb, Michael, A. Plume, S. Oeben, L. Brammer, R. Johnson, C. Bütün, and S. Pinfield. 2017. Monitoring 
the transition to open access. United Kingdom: Universities UK. 

Laakso, Mikael, and Andrea Polonioli.2018  . Open access in ethics research: an analysis of open 
access availability and author self-archiving behaviour in light of journal copyright restrictions. 
Scientometrics 116291-317  :(1)  .

Lawson, Stuart. 2018. Report on offset agreements: evaluating current Jisc Collections deals. Year 3–
evaluating 2017 deals. http://eprints.rclis.org/33909/1/offsetting-report-3.pdf (accessed November 
11, 2020)

Martín-Martín, Alberto, Rodrigo Costas, Thed van Leeuwen, and Emilio Delgado López-Cózar. 2018. 
Evidence of open access of scientific publications in Google Scholar: A large-scale analysis. Journal 
of Informetrics819-841 :(3) 12 .

Mellor, D. 2016. Rewarding transparent and reproducible scholarship. In 8th Conference on Open 
Access Scholarly Publishing.https://osf.io/6wsc2/wiki/home/ (accessed Nov. 11, 2020)

Merriam-Webster.2001. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. Advocate [Internet. www. merriam-
webster. com/dictionary. (accessed Jan. 31, 2013)

Mueller-Langer, Frank, Marc Scheufen, and Patrick Waelbroeck. 2020. Does online access promote 
research in developing countries? Empirical evidence from article-level data. Research Policy 49 
(2): 103886.

Park, Ji-Hong.2007 . Factors influencing the adoption of open access publishing. Dissertation. Doctor of 
Philosophy in Information Science and Technology in the Graduate School of Syracuse University, 
Syracuse University. 

Ruiz-Pérez, Sergio. 2017. Drivers and barriers for open access publishing: from soap data 2010 to wos data 
2016. Doctoral dissertation. University of Granada. Information and Communication Department. 
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/47637/26755129.pdf?sequence=6&isAllowed=y 
(accessed November 11, 2020)

Samrgandi, Najwa H. 2014. Factors influencing dissertation authors’ decisions to publish in open 
access. Moon Township  :Robert Morris University.

Wang, Xuemao, and Chang Su.2007  . Open access-philosophy, policy and practice: A comparative 
study. Chinese Librarianship: An International Electronic Journal 23: 7-30.

 شيراني و ديگران  | رانيا يو پژوهش آموزشي موسسات بافت در ها رساله /ها نامه انپاي متن آزاد به تمام يدسترس يبرا ييتوسعه راهكارها    

 
  

  

  

  

  

) ام ، از دانشگاه تكنولوژي مالزي (يوتيمديريت، گرايش مديريت دانش ةرشت ةآموخت دانش فرهاد شيراني
مديريت دانش،  است.پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران (ايرانداك) استادياراكنون  ايشان هم. است
 است. بنيان از جمله عاليق پژوهشي ايشاننشكارهاي داو ونيكي، كارآفريني اطالعات، و كسبمديريت اطالعات، آرشيوهاي الكتر

  

است.  از دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزمديريت گرايش بازرگاني در مقطع كارشناسي ارشد  آموختة رشتة دانش هانيه هدايي،
  .از جمله عاليق پژوهشي وي استسازمان يادگيرنده، نوآوري سازماني، اشتراك دانش و اطالعات 

  

  

  

     

  

  

  

  

  

فرهادشیرانی

دانشــگاه  از  دانــش،  مدیریــت  گرایــش  مدیریــت،  رشــتة  دانش آموختــة 
ــگاه  ــون استادیارپژوهش ــان هم اکن ــت. ایش ــی ام( اس ــزی )یوت ــوژی مال تکنول

علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران )ایرانــداک( اســت. 
مدیریــت دانــش، مدیریــت اطالعــات، آرشــیوهای الکترونیکــی، کارآفرینــی 
ــان  ــی ایش ــق پژوهش ــه عالی ــان از جمل ــب وکارهای دانش بنی ــات، و کس اطالع

اســت.
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هانیههدایی

دانش آموختــة رشــتة مدیریــت گرایــش بازرگانــی در مقطــع کارشناســی 
ــت.  ــز اس ــران مرک ــد ته ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــد از دانش ارش

ســازمان یادگیرنــده، نــوآوری ســازمانی، اشــتراک دانــش و اطالعــات از 
ــت. ــی وی اس ــق پژوهش ــه عالی جمل
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) ام ، از دانشگاه تكنولوژي مالزي (يوتيمديريت، گرايش مديريت دانش ةرشت ةآموخت دانش فرهاد شيراني
مديريت دانش،  است.پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران (ايرانداك) استادياراكنون  ايشان هم. است
 است. بنيان از جمله عاليق پژوهشي ايشاننشكارهاي داو ونيكي، كارآفريني اطالعات، و كسبمديريت اطالعات، آرشيوهاي الكتر

  

است.  از دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزمديريت گرايش بازرگاني در مقطع كارشناسي ارشد  آموختة رشتة دانش هانيه هدايي،
  .از جمله عاليق پژوهشي وي استسازمان يادگيرنده، نوآوري سازماني، اشتراك دانش و اطالعات 

  

  

  

     

  

  

  

  

  

لیالنامداریان

دانش آموختــة دکتــری تخصصــی از دانشــگاه تربیــت مــدرس در رشــتة 
ــروه  ــتادیار گ ــون اس ــان هم اکن ــت. ایش ــاوری اس ــم و فن ــت گذاری عل سیاس

سیاســت اطالعــات در پژوهشــکدة جامعــه و اطالعــات اســت. 
فرایندهــای  بازمهندســی  فنــاوری،  آینده پژوهــی، سیاســت گذاری علــم و 
ــنجی،  ــوآوری،  علم س ــی ن ــام مل ــتراتژیک، نظ ــزی اس ــب وکار، برنامه ری کس
ــق  ــه عالی ــازمانی از جمل ــش س ــت دان ــوژی، و مدیری ــم و تکنول ــی عل ارزیاب

ــت. ــی وی اس پژوهش
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