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ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران نسبت به جنبش دسترسي آزاد به مقاالت 
  *علمي

  

  5، مسعود محمدي4، سامان راوند3، آغافاطمه حسيني2، محمدرضا علي بيگ1محمدهيوا عبدخدا
 
  

  
  چكيده
هـا و   مقالـه  عيـ و توز ريـ و تكث يبارگـذار  ،يدسترسـ  يبـرا موسسـات آنـان    ايـ است كه خوانندگان  ياز نشر علم يديآزاد، مدل جد يدسترس :مقدمه

هدف اين پژوهش تعيين ديدگاه اعضاي هيات علمـي دانشـگاه علـوم پزشـكي تهـران نسـبت بـه        . كنند يپرداخت نم يا نهيخود هز قاتيتحق يها افتهي
  .باشد جنبش دسترسي آزاد به مقاالت علمي مي

اعضاي هيات علمي دانشگاه علـوم پزشـكي تهـران جامعـه پـژوهش را      . كاربردي بوده است پژوهشپيمايشي توصيفي و نوع  مطالعه :روش بررسي
ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود كه روايي و . اي انتخاب شدند گيري چند مرحله ها با روش نمونه نفر از آن 163كه ) نفر 1200(تشكيل دادند 

  .تحليل شد) 16ويرايش ( SPSSهاي آماري توصيفي و نرم افزار  گردآوري و تحليل به وسيله روش ها پس از داده). =0,9α(پايايي آن سنجيده شد
درصد اعضاي هيات علمي معتقدند دسترسي آزاد به مقاالت علمي باعث افزايش خوانندگان، افزايش استناد بـه   50ها نشان داد بيش از  يافته :ها يافته

اعضاي هيات علمي معتقدند انتشار مقاالت بـه  ) درصد 80بيش از (ها نشان داد اكثريت  ساير يافته. شوند مي ها مقاالت علمي و بهبود كمي و كيفي آن
  .ها ندارد اثر و رتبه علمي آن  صورت دسترسي آزاد تاثيري منفي بر اعتبار علمي

تـوان   بنـابراين مـي  . الت علمي ديدگاه مثبتيدارنداعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران نسبت به جنبش دسترسي آزاد به مقا :گيري نتيجه
از سوي اعضاي هيات ، يارتباطات علم يمجراهابه  ياطالعات ازمنديالحاق جامعه نگفت دسترسي آزاد به مقاالت علمي به عنوان يكي از راهبردهاي 

  .رو خواهد بود علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران با اقبال روبه
  .ها سترسي آزاد به اطالعات؛ مقاالت مجالت؛ هيات علمي؛ دانشگاهنگرش؛ د :هاي كليدي واژه

  

   3/11/92: ذيرش مقالهپ      1/11/92: اصالح نهايي        30/4/92: دريافت مقاله
ديـدگاه اعضـاي هيـات علمـي دانشـگاه علـوم       . عبدخدا محمدهيوا، علي بيگ محمدرضا، حسيني آغافاطمه، راوند سامان، محمدي مسعود :ارجاع
  . 944-937): 7(11؛ 1393مديريت اطالعات سالمت . كي تهران نسبت به جنبش دسترسي آزاد به مقاالت علميپزش

  
  
  
  
  
  
  
  
  .باشدكه با حمايت دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران اجرا شده است مي 595/130ره ااين مقاله حاصل مطالعه تحقيقاتي شم -*
 )ولؤنويسنده مس(ايران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشكي ايران ،مركز تحقيقات علوم مديريت و اقتصاد سالمت ،ت سالمتمديريت اطالعا ،دانشجوي دكتري تخصصي -1
           Email: hiwaabdekhoda@gmail.com  

  دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران مربي، كتابداري و اطالع رساني پزشكي، گروه كتابداري و اطالع رساني پزشكي، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، -2
  مربي، آمار زيستي، گروه آمار زيستي، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران -3
  شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران  علم اطالعات و دانش ،كارشناس ارشد -4
  ، ايرانگرگان، گلستان، دانشگاه علوم پزشكي پزشكيدانشكده رساني پزشكي، مربي، كتابداري و اطالع  -5
  
  

  
  

 مقاله پژوهشي
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     ياالت علمآزاد به مق يجنبش دسترس

  

  مقدمه
دانـش انجـام    ديـ خود را بـه قصـد تول   قاتيپژوهشگران تحق

رصـد   يدانشـمندان و محققـان بـرا    گريد نيبنابرا. دهند مي
 يهـا  و پـژوهش  نيشـ يپ قـات يتحق جيبه نتا ديبا ديدانش جد

 انيـ بـه ب . باشند و از آن استفاده كنند هداشت يسموجود دستر
 رد يمهمـ  اريآن مسـئله بسـ   نـد يو فرا يارتباطات علم گريد
. )1(دانـش اسـت   ديـ علم و بـه تبـع آن تول   ديچرخه تول يبقا

: ارتباطات علمي در جهان علم دچـار دو مـانع اساسـي اسـت    
اسـت   يمعنـ  نيبدبحران اجازه . بحران اجازه و بحران قيمت

،  فنـي و  يپرداخـت شـده موانـع قـانون     نـه يرغـم هز  يكه عل
گيري از توليدات عملي و نتـايج و   كنندگان را در بهره استفاده
و بحـران قيمـت دال بـر    . كننـد  يق محدود ميهاي تحق يافته

هاي اطالعاتي حاوي مقـاالت و   افزايش قيمت منابع و پايگاه
توليدات علمي از يك سو و بودجه رو به كاهش كتابخانه هـا  
 و مراكز اطالع رساني براي تامين اين منـابع از سـوي ديگـر   

  .)2( است
بدون حركت بـه   رو شيدهه پ كيدر رسد  بنابراين به نظر مي

ـ جد يهـا  ميپـاردا  يسو  ،يبـه اطالعـات علمـ    يدسترسـ  دي
خود با مشكالت  ازياطالعات مورد ن نيتام يپژوهشگران برا

آزاد، مـدل   يدسترسـ پـارادايم  . مواجه خواهند بـود  يا دهيعد
موسسـات آنـان    اياست كه خوانندگان  ياز نشر علم يديجد
ــرا ــ يب ــذار ،يدسترس ــو تكث يبارگ ــو توز ري ــه عي ــا و  مقال ه

بـه  . )3( كننـد  يپرداخت نم يا نهيد هزخو قاتيتحق يها افتهي
بيان ديگر تالشي است كه به كمك آن بتوان بـر دو بحـران   

  Suber .اجازه و قيمت در دسترسي به منابع علمي فائق آمد
قـرار   يو اجازه را مـورد بررسـ   متيدر مقاله خود دو بحران ق
آزاد  يدسترسـ  قيدو بحران از طر نيداده و معتقد است كه ا

   .)4(به اطالعات حل خواهد شد
 يآزاد به اطالعات، قبل از پرداختن به موانع يجنبش دسترس

و  يفرهنگـ  غـات يتبل ازمنـد يدارد، نكه بر سـر راهـش وجـود    
و از جملـه   يعلمـ  ارتباطـات شدن در بطـن عناصـر    نهينهاد

تعدادي از  .اطالعات است دكنندگانيعناصر تول نيا نيمهمتر
وخوانندگان مقاالت علمي با امكان دسترسي آزاد  نويسندگان

كنند صرف اينكه مقالـه بـه شـيوه دسترسـي آزاد در      فكر مي
تري نسبت به سـاير آثـار    بار علمي پاييندسترس است، از اعت

كنند مقاالت مجـالت بـا    علمي برخوردار است و يا گمان مي
ــا    ــد و ي ــعيفي دارن ــد داوري ض ــي آزاد فراين ــان دسترس امك

اين در حالي است كه مطالعـات  . )5( خوانندگان كمتري دارند
جنبش دسترسي آزاد بـه اطالعـات    اند ها نشان داده و بررسي

علمي نـه تنهـا تـاثير منفـي بـر ارتبـاط علمـي اثـر نـدارد و          
كند بلكه باعث افـزايش اسـتناد بـه     خوانندگان آن را كم نمي

  .)6( آثار علمي محققان نيز خواهد شد
 اطالعـات  ديـ تولعنصـربارز  بـه عنـوان    يعلم اتيه ياعضا
ها نسبت به جنـبش   و بررسي ديدگاه آنمطرح هستند  علمي

از اهميـت خاصـي برخـوردار    دسترسي آزاد به مقاالت علمي 
اعضاي هيات علمي هستند كه بايستي تصميم بگيرند  .است
ها در قالب مقـاالت علمـي بـه     هاي تحقيقاتي علمي آن يافته

اي در اختيار مخاطبين قرار بگيرند و قطعـاً بايسـتي    وهچه شي
منـدي از مقـاالت    هـاي دسترسـي و بهـره    در خصوص شيوه

از . شود، صاحب اختيار باشـند  ها توليد مي علمي كه توسط آن
سوي ديگر ديدگاه آنان نسبت به نحوه دسترسـي مخاطبـان   

توانـد   دهنـد مـي   نسبت به مقاالت و تحقيقاتي كه انجام مـي 
  .ين كننده بخشي از نقشه راه ارتباطات علمي باشدتبب
 يعلمـ  اتيـ ه ياعضـا ديـدگاه   عيـين ت با هدفپژوهش  نيا

 آزاد بـه  يتهـران نسـبت بـه دسترسـ     يدانشگاه علوم پزشك
اين مطالعه ضمن تبيين ديدگاه . ودبانجام شده  مقاالت علمي

اعضاي هيات علمي نسبت به در دسترس قرار دادن مقـاالت  
ه دسترسـي آزاد، راهبردهـاي الحـاق جامعـه     علمي بـه شـيو  

نيازمند اطالعـاتي را بـه مجراهـاي ارتبـاط علمـي پيشـنهاد       
    .است كرده

  

  روش بررسي
. كاربردي بوده است پژوهشپيمايشي توصيفي و نوع  طالعهم

دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي  ي دانشكدهعلم اتيه ياعضا
كه  شكيل دادندجامعه اين پژوهش را ت تهران يعلوم پزشك

هاي معاونت توسعه و نيروي انساني در  بر اساس گزارش
اعضاي  مطالعه نيدر ا. نفر تخمين زده شدند 1200حدود 
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  و همكاران محمدهيوا عبدخدا  

ها به علت عدم دسترسي آسان به  ن هيات علمي بيمارستا
  .ها از مطالعه حذف شدند آن

اي بود به اين صورت كه  گيري چند مرحله روش نمونه
ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه  كدهاعضاي هيات علمي دانش

علوم پزشكي تهران طي چند مرحله و به طور تصادفي و 
و   نامه ها جهت تكميل پرسش دسترسي آسان، تعدادي از آن

تعيين حجم نمونه و . االت آن انتخاب شدندؤپاسخگويي به س
تعداد آن از فرمول تعيين حجم نمونه در جامعه محدود با 

عنوان اثر طرح بدست آمد كه در به  2/1احتساب ضريب 
نفر از اعضاي هيات علمي به عنوان نمونه  163نهايت 

  .پژوهش انتخاب شدند
االت بسته ؤس در برگيرنده  نامه ، پرسشها داده يآور ابزارجمع

نامه در مطالعات  رغم سنجش روايي پرسش علي. بودو باز 
نامه در مطالعه فعلي مجدداً به تاييد  ايي پرسشرو )5( قبلي

پايايي پرسشنامه نيز به كمك . اعضاي هيات علمي رسيد
. )α=9/0( روش الفاي كرونباخ سنجيده شد و به تاييد رسيد
به مقادير   براي تبديل مقادير كيفي موجود در پرسشنامه

به اينصورت كه به . كمي، از طيف ليكرت استفاده شد
به آشنايي ندارم و بسيار كم ، كم، زياد، بسيار زيادهاي  گزاره

در بخش . اختصاص داده شد 1-2-3-4-5هاي  ترتيب ارزش
براي تبديل مقادير كيفي به   نامه االت پرسشؤديگري از س

، موافقم، كامالً موافقمهاي  مقادير كمي به ترتيب به گزاره
ي ها به ترتيب ارزشكامالً مخالفم و  مخالفم، نظري ندارم

ها پس از گردآوري و  داده .اختصاص داده شد 5-4-3-2-1
در هر مرحله، توسط  SPSSورود به نرم افزار آماري

هاي آماري توصيفي در جهت پاسخگويي به سواالت  روش
  .پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند

  

  ها يافته
 شناختي هاي اين پژوهش در بخش اطالعات جمعيت يافته

كننده در اين مطالعه از  كه تقريباً تعداد افراد شركتنشان داد 

لحاظ توزيع جنسيتي برابر هستند هر چند تعداد مردان 
كننده در اين پژوهش  شركت كننده بيش از زنان شركت

. سال است 45كننده  ميانگين سني جامعه شركت. اند بوده
بيشترين افراد شركت كننده در اين مطالعه در فاصله سني 

از افراد )نفر 4( درصد 7/2اند و تنها  سال قرار گرفته 54-45
ها نشان  ساير يافته. سال سن دارند 65شركت كننده بيش از 

جامعه مورد مطالعه داراي  )نفر 131( درصد 80داد بيش از 
  . مدرك تحصيلي دكتري هستند

هاي جدول در بخش مرتبه علمي واحدهاي مورد  يافته
گو به  شترين افراد پاسخپژوهش حاكي از آن است كه بي

نامه داراي درجه استادياري هستند و كمترين  الت پرسشؤاس
. نفر به سوال فوق پاسخ ندادند 11. تعداد درجه استادي دارند

سال  16كننده در اين مطالعه داراي ميانگين  افراد شركت
سال و  40باالترين سابقه تدريس . سابقه تدريس هستند

توزيع فراواني  1جدول . كمتري سابقه يك سال است
واحدهاي مورد پژوهش نسبت به دسترسي آزاد به مقاالت 

دهد  هاي اين جدول نشان مي يافته .دهد علمي را نشان مي
از واحدهاي مورد ) كامالً موافقم و موافقم(درصد  50بيش از 

معتقدند دسترسي رايگان به مقاالت ) ها آزمودني(پژوهش 
 80بيش از . شود ها مي ان آنعلمي باعث افزايش خوانندگ

ها معتقدند دسترسي  آن) كامالً موافقم و موافقم(درصد 
. كند را زياد مي ها رايگان به مقاالت علمي استناد به مقاله

درصد از پاسخگويان  45دهد در حدود  ها نشان مي ساير يافته
دسترسي رايگان به مقاالت علمي منجر «در خصوص اينكه 
، نگرش مثبتي »شود علمي بيشتري ميبه انتشار مقاالت 

درصد شركت كنندگان معتقدند كه  20تنها كمتر از . دارند
 تيفيك يدر بهبود و ارتقاي به مقاالت علم گانيرا يدسترس

ديدگاه واحدهاي  2در ادامه جدول . داردن ريمقاالت تاث ريسا
مورد پژوهش نسبت به دسترسي رايگان به مقاالت علمي كه 

  .دهد شود را ، نشان مي هيات علمي توليد ميتوسط اعضاي 
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     ياالت علمآزاد به مق يجنبش دسترس

  به مقاالت علمي) رايگان(توزيع فراواني واحدهاي مورد پژوهش نسبت به دسترسي آزاد : 1جدول 
  فراواني          

  ...دسترسي رايگان به مقاالت علمي
  جمع  كامالً مخالفم  مخالفم  نظري ندارم  موافقم  كامالً موافقم

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  صددر  تعداد  درصد  تعداد

  100  163  0  0  2/4  7  9/7  13  9/34  57  7/52  86  شود باعث افزايش خوانندگان مي
  4/99  162  0  0  3/4  7  8/9 16 1/35 57 6/50 82 كند استناد به مقاله را زياد مي

  4/99  162  6/0  1  6/8  14  7/11  19  24/30  49  3/41  67  شود منجر به انتشار مقاالت علمي بيشتر مي
در بهبود و ارتقاي كيفيت ساير مقاالت تاثير 

  دارد
51  3/31  37  1/23  43  8/26  28  5/17  1  6/0  160  2/98  

  

درصد جامعه مورد پژوهش  70دهد بيش از  نشان مي ها يافته
» بدون محدوديت«ها  موافقند كه متن كامل مقاالت علمي آن

خواهند كه  ها مي ت درصد آنكمتر از هف. قابل خواندن باشد
بيش از . »قابل خواندن نباشد«ها  متن كامل مقاالت علمي آن

متن كامل «درصد از پاسخگويان در اين خصوص كه  60
، نگرش »ها بدون محدويت قابل چاپ باشد مقاله علمي آن

ها معتقدند كه نبايستي  درصد از آن 40بيش از . مثبت دارند
و با هر  يتوسط هر شخص تيوبدون محد«متن كامل مقاله 

تنها كمتر از سه درصد افراد پاسخگو، . »استفاده شود يهدف
استفاده از متن كامل مقاله علمي خود را محدود به سازمان يا 

 . دانند ناحيه جغرافيايي خاص مي

توزيع فراواني ديدگاه اعضاي هيات علمي را نسبت  3جدول 
  .دهد  د نشان ميبه انتشار مقاله عملي بصورت دسترسي آزا

درصد از واحدهاي مورد  60دهد بيش از  ها نشان مي يافته
 يانتشار مقاله به صورت دسترس «مطالعه در اين خصوص كه 

. ، نگرش منفي دارند»آورد يم نيياثر من را پا يآزاداعتبار علم
انتشار مقاله به صورت «گويان معتقدند  تنها ده درصد از پاسخ

 . »ها تاثير نامطلوبي دارد علمي آنبر رتبه  آزاد يدسترس

انتشار مقاله «هاي  ها به ترتيب با گزاره درصد از آن 50بيش از 
انتشار «و » دارد يآزادخوانندگان كمتر يبه صورت دسترس

، »است يفيضع يداور يآزاددارا يمقاله به صورت دسترس
  .مخالفند

  

  به توليدات علمي خود)  رايگان(ه دسترسي آزاد توزيع فراواني نگرش واحدهاي مورد پژوهش نسبت ب. 2جدول
  جمع  كامالً مخالفم  مخالفم  نظري ندارم  موافقم  كامالً موافقم  ...متن كامل مقاله 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  3/96  157  6/0  1  7/6  11 11 18 1/30 49 9/47 78  بدون محدوديت قابل خواندن باشد

  1/87  142  11  18  4/26  43  8/17  29  1/22  36  8/9  16  همراه با محدوديت قابل خواندن باشد
  7/84  138  1/41  67  27  44  8/9  16  3/4  7  5/2  4  قابل خوانندن نباشد

  3/88  144  5/2  4  5/13  22 4/10 17 7/30 50 7/30 50  بدون محدوديت قابل چاپ باشد
  1/87  142  5/5  9  7/22  37 19 31 4/26 43 5/13 22 چاپ باشدهمراه با محدوديت و شرايط قابل 

  8/79  130  35  57  7/30  50 2/9 15 3/4 7 6/0 1  به هيچ وجه قابل چاپ نباشد
بدون محدويت توسط هر شخصي و با هر 

  هدفي استفاده شود
31  19  29  5/17  35  5/21  57  35  11  7/6  163  100  

تنها براي اهداف آموزشي و پژوهشي قابل
  ستفاده باشدا

22 5/13 57 35 35 5/21 37  7/22  10  1/6  161  8/98  

استفاده آن محدود به سازمان يا ناحيه خاص
  جغرافيايي باشد

1 6/0 4 5/2 27 6/16 75  46  52  9/31  160  2/98  
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  فراواني

  ...انتشار مقاله به صورت دسترسي آزاد
  جمع  كامالً مخالفم  مخالفم نظري ندارم موافقم كامالً موافقم

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
  2/98  160  6/16  27  1/57  93 5/13 22 2/9 15 8/1 3 آورد  اعتبار علمي اثر من را پايين مي

  2/98  160  9/12  21  5/59  97  3/15  25  2/9  15  2/1  2  بر مرتبه علمي من تاثير نامطلوبي دارد 
  2/98  160  19  31  2/55  90 9/12 21 4/10 17 6/0 1  خوانندگان كمتري دارد

  2/98  160  7/14  24  9/42  70 5/24 40 3/15 25 6/0 1  داراي داوري ضعيفي است
  

  بحث
ققان به عنوان صاحبان تفكر و اعضاي هيات علمي و مح

انديشه موجود در مقاالت و تحقيقات علمي بايستي تصميم 
اي، به  هاي تحقيقاتي آنان به چه شكل و شيوه بگيرند كه يافته

چه منظوري، و در اختيار چه سازمان يا افرادي جهت 
در صورتيكه ديدگاه اعضاي هيات . برداي قرار گيرند بهره

اردايم دسترسي آزاد مثبت باشد و از علمي نسبت به كليات پ
اندازي واسپارگاه  توان با راه اين جريان استقبال كنند، مي

ديجيتالي با امكان دسترسي آزاد يا مجالت دسترسي آزاد، به 
مقابله با دو بحران حاضر ارتباطات علمي، يعني بحران اجازه و 

  .بحران قيمت پرداخت
درصد از اعضاي  50از هاي اين مطالعه نشان داد بيش  يافته

به مقاالت علمي ) رايگان(هيات علمي معتقدند دسترسي آزاد 
ها  درصد آن 80بيش از . شود باعث افزايش خوانندگان مي

به مقاالت علمي استناد به ) رايگان(معتقدند دسترسي آزاد 
كه در  شهمكاران و Ouya). 2جدول (كند  مقاله را زياد مي

اعضاي هيات تحريريه مجالت مطالعه خود به بررسي نگرش 
آفريقايي نسبت به پارادايم دسترسي آزاد به اطالعات علمي 
پرداخته بودند به اين نتيجه رسيدند اعضاي هيات تحريريه 
مجالت معتقدند كه در مجالت با دسترسي رايگان فرصت 

نوروزي اين مساله را كه . )7(يابد استناد به مقاله افزايش مي
مجالت با دسترسي رايگان شانس بيشتري براي مورد استناد 
واقع شدن دارند، يكي از نكات مثبت جنبش دسترسي آزاد به 

هاي مطالعه حاضر نشان  ساير يافته. )6(شمارد اطالعات بر مي
گويان در خصوص اينكه  درصد از پاسخ 45در حدود  داد
دسترسي رايگان به مقاالت علمي منجر به انتشار مقاالت «

تنها كمتر از يك . ، نگرش مثبتي دارند»شود علمي بيشتري مي

االت به مق گانيرا يدسترسكنندگان معتقدند كه  پنجم شركت
جدول ( داردنريمقاالت تاث ريسا تيفيك يدر بهبود و ارتقاي علم

بر اساس مطالعه حاضر و ساير مطالعات انجام شده در اين ).2
توان گفت  ، نوروزي و قانع ميOuyaحوزه از جمله مطالعات 

كه انتشار مجالت در قالب دسترسي آزاد علي رغم اينكه باعث 
د ميزان استناد به مقاالت ها خواهد ش افزايش خوانندگان آن

- 5(گيري تحت تاثير قرار خواهد داد مجالت را به طرز چشم
7(.  

 كرديرو«با عنوان  يدر پژوهش مكارشهو  زي، چنگ ستوده
به انتشار در مجالت آزاد معتبر و ارجاع به  يرانيدانشمندان ا

آنها نشان  يها افتهي. اند موضوع پرداخته نيا يبه بررس» ها نآ
به مجالت آزاد  يرانيدانشمندان ا كرديرو يداد كه به طور كل

  .)8(شود يم دبرآور شيرو به افزا
هاي پژوهش حاضر در خصوص ديدگاه واحدهاي مورد  يافته

پژوهش نسبت به دسترسي رايگان به مقاالت علمي كه توسط 
د، نشان داد اكثريت جامعه مورد پژوهش شو يد ميها تول آن

» بدون محدوديت«ها  موافقند متن كامل مقاالت علمي آن
گويان در اين  درصد از پاسخ 60بيش از . قابل خواندن باشد

ها بدون محدويت  متن كامل مقاله علمي آن«خصوص كه 
درصد از  40، نگرش مثبت دارند و بيش از »قابل چاپ باشد

 تيبدون محدو«قدند كه نبايستي متن كامل مقاله ها معت آن
تنها كمتر از . »استفاده شود يو با هر هدف يتوسط هر شخص

سه درصد افراد پاسخگو استفاده از متن كامل مقاله علمي خود 
جدول (دانند  را محدود به سازمان يا ناحيه جغرافيايي خاص مي

 50ك به هاي مطالعه قانع نيز نشان داد كه نزدي يافته). 3
درصد از اعضاي هيات علمي دانشگاه شيراز با اين مساله كه 

ها بدون محدويت قابل خواندن  متن كامل مقاالت علمي آن
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 Sánchez‐Tarragóنتايج مطالعه . )5(باشد، موافق هستند

Carlos Fernández‐Molina   نشان داد محققان حوزه
اي از مقاالت علمي  المت كوبا در اين خصوص كه نسخهس

ها در آرشيوهاي با امكان دسترسي آزاد نمايه شود، ديدگاه  آن 
به  كه در مطالعه خود ClaireCreaser .)9(مثبتي دارند

مقاالت با جنبش  سندگانينو ييآشنا زانينگرش و م يبررس
 جهينت نيپرداخته بود به ا يآزاد به اطالعات علم يدسترس

آزاد به  ينسبت به جنبش دسترسجامعه مورد پژوهش ديرس
لمي از جمله انتشار مقاالت علمي به صورت اطالعات ع

داشتند و از آن استقبال  يمثبتدسترسي آزاد،نگرش 
اي شبيه  يز به نتيجهن  Brown و Swan .)10(ندكن مي

  . )11(ات انجام شده رسيدندمطالعه حاضر و ساير مطالع
در خصوص نگرش اعضاي هيات علمي  4هاي جدول  يافته

دانشگاه علوم پزشكي تهران نسبت به انتشار مقاله علمي به 
گويان  ها ده درصد از پاسخصورت دسترسي آزاد، نشان داد تن

بر رتبه علمي  آزاد يانتشار مقاله به صورت دسترس«معتقدند 
ها به  درصد از آن 50بيش از . »ها تاثير نامطلوبي دارد آن

 يانتشار مقاله به صورت دسترس«هاي  ترتيب با گزاره
انتشار مقاله به صورت «و » دارد يآزادخوانندگان كمتر

اما از . ، مخالفند»است يفيضع يداور يآزاددارا يدسترس
توان برداشت كرد كه اعضاي هيات  مطالعه قانع چنين مي

علمي دانشگاه شيراز معتقدند، ممكن است مقاالت با دسترسي 
قرار نگيرند و ) Peerreview(آزاد مورد بازخواني و ويراستاري

بديهي است كيفيت . )5(در نتيجه كيفيت پاييني داشته باشند
پايين مقاله ميزان استناد به نويسنده آن را كاهش خواهد داد و 
به طور مستقيمي بر رتبه علمي نويسندگان آن تاثير نامطلوبي 

     .خواهد داشت

  نتيجه گيري
هاي نوظهور  در عصر حاضر، ارتباطات علمي بدون توجه به پاردايم

اطالعات علمي با مشكالت جدي از جمله جنبش دسترسي آزاد به 
الزم است . از جمله بحران قيمت و بحران اجازه روبه رو خواهد بود

راهبردهاي جديدي براي الحاق جامعه نيازمند اطالعاتي به 
  . مجراهاي ارتباط علمي شناسايي و مورد استفاده قرار گيرند

هاي اين مطالعه نشان داد اعضاي هيات علمي دانشگاه  يافته
پزشكي تهران نسبت به جنبش دسترسي آزاد به علوم 
ها توليد  هاي پژوهشي و مقاالت علمي كه توسط آن يافته
اعضاي هيات علمي معتقدند . شوند، ديدگاه مثبتي دارند مي

ها  دسترسي آزاد به مقاالت علمي باعث افزايش خوانندگان آن
دهد و به بهبود  شود، استناد به آثار علمي را افزايش مي مي
تصور  وجودا ب. شود ميت و كيفيت توليدات علمي منجر ميك

عمومي در خصوص اينكه مقاالت با دسترسي آزاد داوري 
شوند يا داراي داوري و ويراستاري ضعيفي هستند و ممكن  نمي

است اين مساله شانس مورد استناد واقع شدن را كاهش دهد و 
هيات  بر رتبه علمي محققين تاثير منفي داشته باشد؛ اعضاي

علمي معتقدند مقاالت علمي با دسترسي آزاد داراي داوري و 
ويراستاري ضعيفي نيستند و چاپ مقاالت علمي با دسترسي 

آورد و تاثير منفي بر رتبه  آزاد اعتبار علمي اثر را پائين نمي
رسد جنبش دسترسي آزاد  بنابراين به نظر مي. ها ندارد علمي آن

از راهبردهاي اصولي الحاق به مقاالت علمي به عنوان يك 
جامعه نيازمند اطالعاتي به مجرهاي ارتباط علمي از سوي 
اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران با اقبال 

شود توليدات علمي اعضاي  پيشنهاد مي. رو است عمومي روبه
هيات علمي در قالب مقاله مجله، مقاله كنفرانس، كتاب و 

الكترونيكي دانشگاه يا واسپارگاه  هاي علمي، در آرشيو گزارش
ديجيتالي دانشگاه به صورت دسترسي آزاد نگهداري و در 

از سوي ديگر، . اختيار جامعه نيازمند اطالعاتي قرار گيرند
تواند اقدامي  انتشار مجالت با امكان دسترسي آزاد نيز مي

هاي علمي  جهت نيل به اهداف پارادايم دسترسي آزاد به يافته
  .تي باشدو تحقيقا

  

  تشكر و قدرداني
بررسي موانع  عنوان اين مقاله حاصل مطالعه تحقيقاتي با

دسترسي آزاد به اطالعات علمي از ديدگاه اعضاي هيات علمي 
 باشد ميخورشيدي  1390دانشگاه علوم پزشكي تهران درسال

كه با حمايت دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 
   .تهران اجراشده است
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Tehran University of Medical Science Faculties’ Member’s Attitude Toward 
Open Access to Scientific Article: a Survey Study* 

 

Mohammadhiwa Abdekhoda1, Moahmmadreza Alibeyk2, Fateme Hossini3,  
Saman Ravand4, Masoud Mohammadi5 

 
  

  
Abstract  
Introduction: Open access, a new model of scientific publishing is that readers or their institutions for 
access upload and copy and distribute articles and their findings do not pay a fee. This study aims to 
investigate the views of the faculty of Tehran University of Medical Sciences toward Open access to 
scientific article. 
Methods: A descriptive survey method was applied. Faculties’ members of Tehran University of Medical 
Science were population of this study. As sample, 163 faculties’ members were selected. Data gathering 
tool was questionnaires that its validity and reliability was confirmed in literature. Data was collected and 
analyzed by SPSS software and descriptive statistic methods.  
Results: Results showed that more than 50 percent of faculty members believe that open access to 
scientific articles increase readership of them, increase the quantity and quality of scientific papers and 
increase citation to them. Other findings showed that the majority of faculty member (about 80 percent) 
thinks that publishing in open access journal hasn’t negative effect on scientific validity of articles and 
their academic rank. 
Conclusion: faculty members of Tehran University of Medical Sciences have a positive attitude toward 
open access to scientific production. Therefore, open access to scientific publications as one of the 
channels in scientific communication was enthusiasm by Tehran University of Medical Sciences faculty 
members. 
Keywords: Attitude; Open Access to Information; Journal Article; Faculty; Universities 
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