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هاي سنتي در چاپ مقاالت علمي در  هاي نوين در مقابله با سياست اي مابين سياست مقايسه
  ي سالمت حوزه

  
  1محسن رضائيان

 

  چكيده
هاي مربوط به انتشار مقاالت علمي تا ساليان اخير به اين صورت بود كه ناشرين با فراهم آوردن امكان بررسي، چاپ و انتشار  سياست

با اين . گرديدند نمودند و در عمل مالك حقوق مادي و معنوي انتشار يك مقاله مي ار را از نويسنده كسب ميمقاالت علمي، حق انتش
هاي تكنولوژيكي، سياست نويني به نام دسترسي آزاد در بررسي، چاپ و انتشار مقاالت علمي  وجود، در ساليان اخير و با پيدايش جهش

. نمايند ان با پرداخت وجه الزم به ناشرين، حق انتشار مقاله را براي خود محفوظ ميدر اين روش جديد، نويسندگ. رقم خورده است
با . گيرد شود و به رايگان در اختيار ديگران قرار مي بنابراين، مقاله پس از بررسي و در صورت تأييد، بالفاصله به صورت برخط چاپ مي

ي چاپ و انتشار مقاالت علمي مرتبط با  رسي اين تغيير و تحوالت در حوزهي مروري حاضر به مقايسه و بر توجه به اهميت موضوع، مقاله
  .امر سالمت پرداخته است

  .ي مجله؛ دسترسي آزاد به اطالعات؛ انتشارات نشريات ادواري؛ مقاله :ي كليديها  واژه
  مروري :نوع مقاله

  3/6/90 :پذيرش مقاله    25/5/90 :اصالح نهايي    19/10/89 :مقاله دريافت
 .ي سالمت هاي سنتي در چاپ مقاالت علمي در حوزه هاي نوين در مقابله با سياست اي مابين سياست مقايسه. رضائيان محسن :اعارج
  .131-139 ):1( 9؛ 1391اطالعات سالمت  تيريمد
 

  مقدمه
هاي اخير دچار تغيير و تحوالت بسيار زيادي  لجهان در سا
هاي  تبه پيشرف بخش بسيار مهمي از اين تغييرات. گشته است

آن در  ي گردد كه بازتاب گسترده يتكنولوژيكي بشر امروز باز م
افزارهاي كامپيوتري نمايان  مافزارها و نر تتوسعه و بهبود سخ

ها، همراه با پيدايش و گسترش فوق  تاين پيشرف. گرديده است
ثير أهاي زندگي بشري را تحت ت انتظار اينترنت، تمامي جنبه

  ).1(ست خود قرار داده ا
 ي بررسي، چاپ و انتشار مقاالت علمي به ويژه در حوزه

 ي دهه كسالمت از اين قاعده مستثني نبوده و ظرف تنها ي
ثير أاخير، جريان چاپ و انتشار مقاالت علمي به شدت تحت ت

ثيرات به حدي أميزان اين ت. هاي فوق قرار گرفته است پيشرفت
اند كه نسخ  ني كردهبي شبوده است كه برخي از دانشمندان پي
اي نه چندان دور از رده  چاپي مجالت ممكن است در آينده

ها را نسخ الكترونيكي پر نمايند  خارج گرديده و جاي خالي آن

اين تغيير و  ي مقاله مروري حاضر به مطالعه و مقايسه). 2- 6(
بررسي، چاپ و انتشار مقاالت علمي مرتبط  ي تحوالت در حوزه
 ي نمايد تا ضمن مقايسه سعي مي داخته وپر با امر سالمت 

هاي سنتي،  تبا سياس روياروييهاي نوين در  سياست
ها براي كشورهايي  انتخاب بهترين سياست جهتپيشنهادهايي 

 - كه از رشد روزافزون و شتابان علمي برخوردارند- نظير ايران 
  . ه نمايديارا

  
  شرح مقاله

ات در سير سريع تغيير و تحوالت در انتشار نشري
  سالمت  ي حوزه

سالمت سپري  ي بيش از سه قرن از انتشار نشريات در حوزه
. گردد نمي

 .، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، رفسنجان، ايرانست، اپيدميولوژياستاد.1
  )ي مسؤول نويسنده(

                Email: moeygmr2@yahoo.co.uk  
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ها، نشريات علوم سالمت با  در طي اين سال و با اين وجود
ثيرات شگرفي را بر أو ت اند شتاب روزافزوني گسترش يافته
شيوه  ؛با اين وجود). 7- 9(اند  سالمت مردم جهان اعمال نموده

پ و انتشار مقاالت علمي در اين نشريات تا ساليان بررسي، چا
  ). 10(خوش تحول اساسي نگرديده بود  تاخير دس

دهند كه تا كمتر از ده سال قبل،  شواهد موجود نشان مي
خود را جهت بررسي و چاپ  ي اگر محققي قصد داشت تا مقاله

خود را به  ي بايست سه نسخه از مقاله مي ،اي نمايد تقديم مجله
ماند تا  كرد و منتظر مي مورد نظر ارسال مي ي س مجلهآدر

پس از . بررسي مقاله از طريق پست به وي ابالغ گردد ي نتيجه
خود را  ي مقاله بايددريافت نظر داوران و در صورت نياز، وي 

بازنگري شده را  ي مرتبه نسخه داد و دو ميمورد بازنگري قرار 
 ي ي كه نسخهدر صورت. نمود به آدرس مجله ارسال مي

وقت در نوبت چاپ  گرديد، آن بازنگري شده مورد قبول واقع مي
صرف  يند، زمان خيلي طوالنياطي اين فر. شد قرار داده مي

  . گرديد مي
، كهاي تكنولوژي اما امروزه، با رشد سريع و جهش

خود را از طريق اينترنت و با استفاده  ي تواند مقاله نويسنده مي
اند به  اري كه دفاتر مجالت فراهم نمودهافز از تسهيالت نرم

بررسي  ي آدرس الكترونيكي مجله ارسال نمايد و نتيجه
سپس در صورت . خود را از طريق ايميل دريافت نمايد ي مقاله

بازنگري  ي نسخه بارهخود را بازنگري نموده و دو ي نياز مقاله
خود را با استفاده از همان تسهيالت به دفتر  ي شده مقاله

له ارسال نمايد و در صورت پذيرش مقاله و در فرصت مج
 (Online)وي به صورت برخط  ي بسيار كوتاهي، مقاله

در صورتي كه مجله از سياست نوين . گردد منتشر مي
در مقابل سياست سنتي  (Open access)دسترسي آزاد 

 (Subscription access)دسترسي بر مبناي اشتراك 
ر شده بالفاصله به رايگان در منتش ي پيروي نمايد، مقاله

  ).11-14(اختيار همگان قرار خواهد گرفت 
اند تا  هاي علمي و تكنولوژيكي سبب گرديده چنين جهش

مقاله با سرعت بسيار  كجريان بررسي، تجديد نظر و چاپ ي
زيادتري عملي گردد و دسترسي همگان به مقاالت به صورت 

به سرعت در  هاي پژوهشي گردد كه يافته رايگان سبب مي
 ي ها نويد دهنده هر دوي اين پيشرفت. اختيار ديگران قرار گيرد

دوره جديدي در بررسي و چاپ مقاالت علمي است كه به 
با . علوم كمك شايان توجهي خواهد نمود ي جانبه پيشرفت همه

در  نيز ل خاصي رايهاي تكنولوژيك مسا جهشاين اين وجود، 
  . اند مراه آوردهچاپ و انتشار مقاالت علمي به ه

اين دو  ي مقاله ضمن مقايسه ي از همين رو، در ادامه
 ميانهاي موجود  سياست، به برخي از مهمترين تفاوت

هاي مدرن در چاپ مقاالت علمي  هاي سنتي با سياست سياست
  .ل مربوط به هر يك از اين دو شيوه خواهيم پرداختيو مسا

؛ پذيرند ورت ميي مهم زير ص ها، در هفت حوزه اين مقايسه
هاي بررسي، چاپ و  هزينه. 2تعداد نشريات منتشر شده، . 1

ها و  نظر سازمان. 5ثير، أضريب ت. 4حق انتشار، . 3انتشار، 
امكان انتشار . 6هاي پژوهشي،  بودجه ي مين كنندهأنهادهاي ت

  .مين نسخ چاپيأت. 7مواد مكمل و 
بحث و  در انتهاي مقاله نيز، ضمن پرداختن به موضوع مهم

گردد تا پيشنهادهاي الزم و مرتبط براي  گيري، سعي مي نتيجه
كه از رشد روزافزون و شتابان علمي - كشورهايي نظير ايران 

 .ه گردديارا - برخوردارند
  

تعداد نشريات منتشر شده در  ي مقايسه. 1
  هاي مدرن  هاي سنتي با سياست سياست

 ي گذشته ي دهد كه در انتهاي هزاره وردها نشان ميابر
عنوان  12000ميليون مقاله در  كميالدي، ساالنه بيشتر از ي

علمي با سياست سنتي دسترسي بر مبناي اشتراك  ي نشريه
 100از اين نشريات  كبه طور متوسط هر ي. اند گرديدهچاپ 

ميالدي،  2001در سال . اند كرده مقاله در سال منتشر 
به تنهايي ) Elsevier science( انتشارات علمي السوير

. است كرده يمقاله منتشر م 200000نشريه مشتمل بر  1400
اين در حالي است كه نشريات با سياست دسترسي آزاد در 
همان سال، تعداد بسيار كمي را به خود اختصاص داده و هر 

از اين نشريات به طور متوسط ساالنه در حدود پنجاه  كي
  ). 15(ساختند  مقاله را منتشر مي
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دهند كه روز به روز بر تعداد  جود، شواهد نشان ميبا اين و
 عالوه بر اين،. گردد نشريات با سياست دسترسي آزاد افزوده مي

ميالدي، انتشارات بسيار مهمي نظير گروه  2006از سال 
، )BMJ Publishing group(جي  ام .انتشاراتي بي

و انتشارات دانشگاه كمبريج  (Wiley)انتشارت وايلي 
)Cambridge university press( سياست دسترسي آزاد ،

گزينه براي نويسندگاني كه مقاالت خود را در  كرا به عنوان ي
). 6(اند  رسانند، اعالم نموده نشريات اين انتشارات به چاپ مي

اين تغيير و تحوالت سبب گرديده است كه تا سال  ي مجموعه
ست گيري از سيا مجله با بهره 3000ميالدي بيش از  2008

  ).13(دسترسي آزاد به چاپ برسند 
  

هاي بررسي، چاپ و انتشار در  هزينه ي مقايسه. 2
  هاي مدرن هاي سنتي با سياست سياست

هزينه نسبتاً  ي انتشار مجالت در قالب سنتي آن در برگيرنده
هاي  شركت به طور عمده باشد و اين هزينه را يزيادي م

ن رو، نبض انتشار علم از همي. نمايند انتشاراتي بزرگ تقبل مي
هاي انتشاراتي قرار دارد و اين نكته به ويژه در  در دست شركت

علمي و آحاد  ي علوم سالمت چندان خوشايند جامعه ي زمينه
  ).8(افراد جامعه قرار نخواهد گرفت 

اصوالً آخرين دستاوردهاي مربوط به سالمت انسان بايد 
در  ،قرار گيردمندان  هبدون هيچ پيش شرطي در اختيار عالق

سياست انتشارات بزرگ بر مبناي فروش چنين  حالي كه
  . اطالعاتي قرار دارد

ها آخرين دستاورد دانشمندان را جهت چاپ به  در واقع آن
جهت بررسي و داوري آن از . نمايند طور رايگان دريافت مي

كنند و در اين  نظرات داوران و همتايان به رايگان استفاده مي
مكاري سردبيران يا به رايگان و يا با پرداخت فرايند از ه

اي را كه انتشارات  تنها هزينه. كنند كمي استفاده مي ي هزينه
آوري تسهيالت  هاي مربوط به فراهم پردازند، هزينه بزرگ مي

و  است جهت ارتباط بين نويسندگان، سردبيران و داوران بوده
گردد  ت ميهايي كه مربوط به انتشار مجال عالوه بر آن هزينه
اما همين كه اين اطالعات به زيور . گيرند را نيز بر عهده مي

آن را به قيمت گزاف در اختيار ساير  ،طبع آراسته گرديد
  ). 16(دهند  دانشمندان قرار مي

 برخي از نشريات مربوط به سالمت آن كامروزه حق اشترا
 ي هاي معتبر نيز از عهده قدر گران است كه حتي كتابخانه

خود  ي تمامي نشريات مورد عالقه كاخت حق اشتراپرد
 ي مجله ي ساله براي نمونه، فقط حق اشتراك يك. آيند برنمي

ميالدي،  2006در سال  (Brain research)پژوهش مغز 
  ). 16(دالر آمريكا بوده است  23617برابر با 
ازد س                    چه كه اين تصوير را بيشتر مخدوش مي سفانه، آنأمت

السوير  - آن است كه متولي برخي از انتشارات علمي نظير ريد
(Reed- elsevier)  عالوه بر دست داشتن در انتشارات

هاي  هاي غير اخالقي نظير فروش اسلحه علمي، در فعاليت
  ). 17، 18(جنگي نيز دست دارند 

گردد كه  از همين رو، انتشار برخط مقاالت سبب مي
و فقط  بدشريات بسيار كاهش يامربوط به چاپ ن ي هزينه
 ميانآوري تسهيالت جهت ارتباط  هاي مربوط به فراهم هزينه

اين امر سبب . نويسندگان، سردبيران و داوران باقي بماند
گردد كه نبض انتشار مقاالت علمي از دست انتشارات بزرگ  مي
خارج گرديده و  - ديگري ندارند ي كه جز سود بيشتر دغدغه- 

هاي قابل قبولي  ي و تخصصي بتوانند با هزينههاي علم نانجم
). 19(مقاالت مربوط به سالمت آحاد جامعه را منتشر نمايند 

 Local)نشريات محلي  ياين نكته به ويژه براي ابقا

journals)  سالمت در كشورهاي در حال توسعه كه از
 حياتي يتواند نقش باشند، مي مالي الزم برخوردار نمي ي پشتوانه

با اين وجود، توجه به اين نكته ضروري ). 20- 24(ا نمايد ايف را
هاي چاپ برخط مقاالت در نشريات با سياست  است كه هزينه

  ).13(دسترسي آزاد نيز، با مرور زمان افزايش خواهد يافت 
  

هاي سنتي با  حق انتشار در سياست ي مقايسه. 3
  هاي مدرن سياست

الت استفاده نشرياتي كه از سياست دسترسي آزاد به مقا
كنند، معموالً مخارج بررسي، چاپ و انتشار مقاالت خود را از  مي

در عوض نويسنده حق كپي . نمايند مقاله طلب مي ي نويسنده
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وي به  ي و مقاله ردرا در اختيار خود دا (Copyright)رايت 
اين در ). 25- 27(گيرد  طور رايگان در اختيار ديگران قرار مي

سنتي نشر مقاله، نويسنده حق كپي  ي حالي است كه در شيوه
بنابراين، . دهد فرمي در اختيار ناشر قرار مي ءرايت را با امضا

تمامي حقوق ناشي از انتشار مقاله در اختيار ناشر بوده و ناشر 
و  ايداختيار دارد هر وقت كه ممكن گردد مقاله را منتشر نم

را از ناشر  ، بايد آنكنندبراي آن كه ديگران از مقاله استفاده 
  ).16(خريداري نمايند 

گردد كه تمامي افراد  سنتي انتشار سبب مي ي شيوه
هاي نشر استفاده نمايند و اين  مند نتوانند به موقع از تازه هعالق

كه از منابع - به ويژه براي دانشمندان كشورهاي جهان سوم 
مانع  كبه عنوان ي - باشند مالي بسيار محدودي برخوردار مي

 ي اين در حالي است كه با تغيير در شيوه. نمايد ه ميمهم جلو
سنتي نشر و روي آوردن به سياست دسترسي آزاد، تمامي 

  .هاي نشر استفاده نمايند توانند بالفاصله از تازه دانشمندان مي
ست كه تمامي نويسندگان به ويژه ا اما مشكل آن جا

داخت پر ي توانند از عهده نويسندگان كشورهاي جهان سوم نمي
اگرچه برخي . حق بررسي، چاپ و انتشار مقاالت خود برآيند

اي را براي  هاي ويژه مجالت با سياست دسترسي آزاد، تخفيف
، اما توجه به اين )12(اند  دانشمندان كشورهاي فقير اتخاذ كرده

هاي سنتي  نكته ضروري است كه برخي از نشريات با سياست
اي را براي دانشمندان  هاي ويژه نشر نيز، نظير چنين تخفيف

ها بتوانند با  اند تا آن كشورهاي جهان سوم در نظر گرفته
  ).15(هاي نشر دست يابند  سهولت بيشتري به تازه

  
ثير مجالت در أشاخص ضريب ت ي مقايسه. 4

  هاي مدرن هاي سنتي با سياست سياست
هايي كه در بين نشريات با سياست سنتي و  يكي ديگر از تفاوت

ا سياست دسترسي آزاد وجود داشته و مورد بحث و نشريات ب
 ثيرأقرار گرفته است، شاخص ضريب ت يبررسي زياد

(Impact factor) مطالعات اوليه نشان داده ). 3(باشد  مي
است كه اگر مقاالت به صورت رايگان در اختيار ساير محققين 

در نتيجه  يابد و ميقرار گيرد، ميزان استناد به مقاالت افزايش 

ثير مجالت با سياست دسترسي آزاد افزايش أشاخص ضريب ت
هاي سنتي پيدا  قابل توجهي را نسبت به مجالت با سياست

  . خواهد نمود
 تر بعدي كه با متدولوژي نسبتاً با اين وجود، مطالعات عميق

ييد أهاي اوليه را ت يافته ؛تري به عمل آمده است مناسب
رسد كه مطالعات  نظر مي از همين رو به). 28، 29(نمايند  نمي
مناسبي به   تا بتواند پاسخ استتري در اين زمينه مورد نياز  دقيق

همچنين، شواهد موجود . ه نمايديهاي موجود ارا اختالف نظر
دهد كه نشريات با سياست دسترسي آزاد بايد به  نشان مي

تا بتوانند  ايندكيفيت انتشار خود توجه بيشتري مبذول نم
  ). 30( كنندتري را به طرف خود جذب دانشمندان بيش

  
مين أها و نهادهاي ت نظر سازمان ي مقايسه. 5

  هاي پژوهشي پيرامون دو سياست بودجه ي كننده
يكي از عوامل بسيار مهمي كه منجر به رشد نشريات با 

ها و  هاي سازمان سياست دسترسي آزاد گرديده است، حمايت
پژوهشي از چاپ  هاي بودجه ي مين كنندهأنهادهاي بزرگ ت

براي مثال، انستيتو . باشد نتايج پژوهشي در اين نشريات مي
در  (The national institute of health)ملي بهداشت 

 ي ميالدي از دريافت كنندگان بودجه 2005آمريكا از سال 
پژوهشي از اين انستيتو درخواست كرده است كه نتايج 

گان در اختيار هاي خود را به سرعت و به طور راي پژوهش
 (همچنين، در همان سال ولكام تراست . همگان قرار دهند

(The welcome trust در انگلستان نيز به عنوان پيش
هاي اين سازمان استفاده  از محققيني كه از بودجه ،شرط
هاي خود را در  كنند درخواست نموده است كه نتايج پژوهش مي

  ).6، 13(انند نشريات با سياست دسترسي آزاد به چاپ برس
است كه به هنگام تصويب  شدههايي سبب  چنين سياست

مبالغ مورد نياز براي بررسي، چاپ و انتشار  ،پژوهشي ي بودجه
 د؛مقاله در نشريات با سياست دسترسي آزاد نيز محاسبه گرد

بنابراين پرداخت اين وجوه براي محققيني كه در كشورهاي 
مشغول به كار هستند از  تاناي نظير آمريكا و انگلس پيشرفته

 ي براي نمونه، اگر هزينه. باشد دشواري خاصي برخوردار نمي
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ميليون دالر آمريكا باشد، در  5انجام يك طرح پژوهشي بالغ بر 
دالر براي بررسي و چاپ مقاله چندان  2500نظر گرفتن تنها 
به آن نيز  طور كه قبالً اما همان). 16(رسد  مهم به نظر نمي

ها براي دانشمندان كشورهاي در  يد، پرداخت اين هزينهاشاره گرد
 - هستند مواجههاي پژوهشي  كه با كمبود بودجه- حال توسعه 

  .رو خواهد بوده ب اي رو هاي عديده با دشواري) 31، 32(
  

امكان انتشار مواد مكمل در  ي مقايسه. 6
  هاي مدرن هاي سنتي با سياست سياست

نشريات برخط در مقابل  يكي ديگر از مزاياي استفاده از
توان مقادير زيادي از مواد مكمل  نشريات چاپي آن است كه مي

(Supplement)  -را از  - باشند كه داراي حجم وسيعي نيز مي
براي مثال، . مندان قرار داد هطريق اينترنت، در اختيار عالق

اين مواد مكمل هستند كه با  ي هاي ويدئويي از جمله فيلم
توان اتفاقاتي كه در سطح بافت و  ها مي ن فيلمگيري از اي بهره

از همين . دهند را با دقت زيادي به تصوير كشيد سلول رخ مي
هايي كه قدرت  اند جاي عكس ها توانسته رو، امروزه اين فيلم

  ). 2(بيان بسيار كمتري را دارند پر نمايند 
قابليت انتشار مواد مكمل سبب شده است كه در ساليان 

ديدي از نشريات با عنوان نشريات ويدئويي اخير نوع ج
(Video journals)  به بازار انتشار عرضه گردند كه تمام

. هاي ويدئويي به خود اختصاص داده است فيلم ،ها را مقاالت آن
 تجربيات تصويري ي يكي از چنين نشرياتي با عنوان مجله

)Journal of visualized experiments  ياJOVE( 
هاي ويدئويي مرتبط با بيولوژي  كه اختصاص به فيلم بود
داشته و از طريق سايت  (Molecular biology)لكولي وم
)www.myjove.com  (باشد  قابل دسترسي مي)2.(  

  
مين نسخ چاپي در أامكان ت ي مقايسه. 7

  هاي مدرن هاي سنتي با سياست سياست
گرفته  يكي از ايراداتي كه ممكن است به چاپ برخط مقاالت

شود، آن است كه برخي از دانشمندان به استفاده از نسخ چاپي 
و بنابراين، چاپ و انتشار مقاالت به صورت  رندمجالت عادت دا

با . برخط نخواهد نتوانست نياز اين قبيل افراد را برطرف نمايد
  .توان تدابيري انديشيد اين وجود، براي رفع اين مشكل نيز مي

ه به منظور چاپ مقاالت برخط هايي ك حل يكي از راه
 Print(با عنوان چاپ در صورت تقاضا  ،پيشنهاد گرديده است

on demand (رسد جاي خود را در  باشد كه به نظر مي مي
اساس اين . اي نه چندان دور در تمام نقاط جهان باز نمايد آينده

چاپ و انتشار ديجيتال قرار  ي هاي پيشرفته سياست بر توانايي
نياز به افزايش تيراژ، ) Off set(برخالف چاپ افست دارد كه 

  .هاي چاپ وجود ندارد به منظور كاهش هزينه
چاپ  ي گيري از تجهيزات پيشرفته به عبارت ديگر، با بهره

نشريه را با  كتوان در صورت نياز، تعداد كمي از نسخ ي مي
در صورتي كه از اين تجهيزات . قيمت مناسبي به چاپ رساند

ارسال مقاالت  ي هزينه ،مختلف جهان استفاده گردد در مناطق
  ).33(چاپ شده نيز به مقدار قابل توجهي كاهش خواهد يافت 

تخصصي كه در آمريكا به صورت  ي براي نمونه، نشريه
سسه يا ؤمي تواند در صورت نياز هر م ،گردد برخط منتشر مي

كتابخانه و يا حتي محققي، تعداد كمي از نسخ خود را با 
گيري از چاپ ديجيتال تهيه و به آدرس مورد نظر ارسال  رهبه

نسخه از اين  كحال اگر محققي در اروپا نيازي به ي. نمايد
نشريه داشته باشد، در صورتي كه نشريه بتواند از تجهيزات 

تواند  چاپ ديجيتال در همان كشور اروپايي استفاده نمايد مي
ب و در زمان خود را با قيمتي مناس ي اي از نشريه نسخه

زياد براي ارسال، در  ي كوتاهي بدون نياز به پرداخت هزينه
  . اختيار فرد مورد نظر قرار دهد

تواند محدوديت چاپ برخط  چاپ در صورت تقاضا مي
چاپ و انتشار  ي كه هزينه رد، ضمن اينبمقاالت را از بين ب

سنتي مقاالت را نداشته و به محيط زيست نيز كمترين صدمه 
  .)33(نمايد  د ميرا وار

  
  بحث

قبل شروع به  ي علوم سالمت از سه سده ي مجالت در حيطه
هاي مربوط به انتشار مقاالت در تمامي  سياست. اند انتشار نموده

اين نشريات تا ساليان اخير يكسان و به اين صورت رقم خورده 
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بود كه ناشرين با فراهم آوردن امكان بررسي، چاپ و انتشار 
 در عملحق انتشار را از نويسنده كسب نموده و  مقاالت علمي،

ها  آن. گرديدند مقاله مي كحقوق مادي و معنوي انتشار ي كمال
ي  پذيرفته شده در كدام شماره ي نمودند كه مقاله تعيين مي

مند با پرداخت وجه  و چگونه افراد عالقه گرددچاپ  مجله
چاپي نسخ  كاشترا معموالً. مشخصي به آن مقاله دست يابند

و نه تنها از توان بسياري از افراد  است اين مجالت بسيار گران
مين تمامي أها نيز قادر به ت ، بلكه حتي كتابخانهباشد ميخارج 
  .مجالت مورد نظر خود نبودند كهاي اشترا هزينه

سنتي همواره  ي از همين رو، ضرورت تغيير در اين شيوه
خير است كه مورد توجه قرار گرفته و تنها در ساليان ا

هاي تكنولوژيكي، امكان تغيير اين سياست سنتي را با  جهش
در اين . است  سياست نويني به نام دسترسي آزاد، فراهم نموده

به  مربوطهروش جديد، در واقع نويسندگان با پرداخت وجه 
خود را  ي ناشرين، مبلغ الزم براي بررسي، چاپ و انتشار مقاله

. نمايند قاله را براي خود محفوظ ميفراهم آورده و حق انتشار م
ييد، بالفاصله به صورت أمقاله پس از بررسي و در صورت ت

. گيرد برخط چاپ شده و به رايگان در اختيار ديگران قرار مي
ها، بالفاصله در  اين نكته سبب خواهد شد كه نتايج پژوهش

ها  و ديگر ناشرين نتوانند با فروش آن گيرداختيار ديگران قرار 
  .مدهاي كالن به دست آورندارد

دهد كه با توجه به رشد روزافزون  يشواهد موجود نشان م
هاي گوناگون علوم سالمت، انجام اين  هتوليدات علمي در حوز

هاي جديد در چاپ و  تتغيير و تحوالت و روي آوردن به سياس
با اين وجود، تغييرات ). 34، 35(باشد  ينشر، اجتناب ناپذير م

بررسي، چاپ و نشر مقاالت علمي  ي ه در حوزهصورت پذيرفت
ل و مشكالت خاص خود همراه يسالمت، با مسا ي در حوزه

هاي منطقي برخورد  حل  بوده كه به مرور زمان مشخص و راه
مين أبراي نمونه، ت. گيرد ها تدوين و مورد استفاده قرار مي آن  با 

اه نسخ چاپي مجالت يكي از اين قبيل مشكالت است كه با ر
  . گردد يحل چاپ در صورت تقاضا مرتفع م

مقاله ضروري است كه با توجه به مطالب  ي در خاتمه
گفت، نكات زير به عنوان پيشنهاد براي كشورهاي در حال  پيش

  .ه گردديرشد علمي شتابان، نظير ايران، ارا
   

   پيشنهادها
هاي چاپ و انتشار مقاالت  با توجه به تغييرات اخير در سياست

ولين ؤمي كه در سطح جهان رخ داده، ضروري است كه مسعل
كه از - چاپ و انتشار مقاالت علمي در كشورهايي نظير ايران 

روند رو به رشد و بسيار شتابان چاپ و انتشار مقاالت علمي 
در  و باشد مي و داراي نشريات نوپا) 36- 41( استبرخوردار 

رسي دقيق ، به بر)42، 43( - هستند نيز موفق سالمت ي حوزه
  . ها همت گمارند ها با هدف انتخاب بهترين آن اين سياست
هاي انتخاب شده بايد به چاپ و انتشار سريع  سياست نتيجه

همچنين، در . دستاوردهاي علمي دانشمندان ايراني بيانجامد
نظر گرفتن نيازهاي گوناگون خوانندگان مجالت علمي نيز از 

براي . توجه قرار گيرد باشد كه بايد مورد يضروريات عمده م
كه بايد از تجهيزات  گويي به اين نيازها، ضمن اين خپاس

شود، سياست  كامل برده  ي كامپيوتري و چاپ ديجيتال بهره
ها و حفظ  به منظور كاهش هزينه نيز چاپ در صورت تقاضا

اندركاران نشريات چاپ  تواند مورد توجه دست محيط زيست، مي
   .يردشده در داخل كشور قرار گ

ز اهميت است كه شواهد موجود ياين نكته از آن جهت حا
يكي از مهمترين مشكالت مجالت نوپا به ويژه  ،دهند نشان مي

مين به موقع بودجه براي چاپ و انتشار أدر داخل كشور، ت
ولين نشريات در ؤقولي مس باشد كه از بدترين تبعات آن، بد مي
مقاالت علمي با  ورد مطالبات ناشرين و در نتيجه، چاپابر

هاي  اتخاذ سياست). 44(استانداردهاي بسيار پايين خواهد بود 
والن نشريات نوپا ؤنوين در چاپ و انتشار مقاالت علمي، به مس

نمايد تا بخشي از مهمترين مشكالت خود را با  كمك مي
  . موفقيت حل و فصل نمايند

  
  تشكر و قدرداني

ت بسيار ارزشمند داوران نگارنده مراتب قدرداني خود را از نظرا
وزين مديريت اطالعات  ي مجله ي و كارشناسان فرهيخته

  .نمايد سالمت در جهت بهبود كيفيت مقاله اعالم مي
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Modern versus Traditional Policies in Publication of Scientific Articles in 
Health Domain 

Mohsen Rezaeian, PhD1 

Abstract 
Until recent time, the publishers of scientific articles owned the intellectual and economic 
copyright by providing the facilities for reviewing and publications. Nevertheless, based on the 
recent technological advancements, a modern policy called "open access policy" has been 
developed in reviewing and publications of the scientific articles. In this new method, authors 
own the copyright of their articles by paying the necessary costs to the publishers. Therefore, as 
soon as an article is reviewed and accepted, it will be published online and everyone can freely 
access it. Given the importance of the topic, the present review article dealt with these changes in 
publications of scientific articles within health domain. 
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