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مجالت دسترسي-آزاد نشريات علمي هستند كه به صورت برخط و به صورت رايگان منتشر ميشوند .عمده اين نشريات كه در سال هاي
اخير تعداد آنها رشد چشمگيري داشته ،براي تامين هزينههاي تهيه و انتشار به وجه قابل توجهی كه از نويسندگان خود ميگيرند وابستهاند.
اين وابستگي تهديدي بالقوه بر جدي بودن روند داوري و به تبع آن بر كيفيت مقاالت پذيرفت ه شده است .نشريات دسترسي-آزاد به واسطه
فراهم آوردن امكان دسترسي بيشتر و گستردهتر به نتايج پژوهش محققين يك فرصت و از جهت خدشه به كيفيت و انتشار مقاالت كم يا
بي محتوا و پرداخت هزینه از طرف نویسنده يك تهديد به شمار ميروند .در اين مقاله پديده مجالت دسترسي-آزاد و فرصتها و تهديدات
مربوط به آنها و نحوه مناسب برخورد با اين پديده در پژوهش كشور را مورد بحث قرار ميدهيم.
واژگان کلیدی :نشريات علمي ،نشريات دسترسي -آزاد ،استناد بیشتر ،دغدغه کیفیت ،پرداخت هزینه.
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مقدمه

چاپ و انش��ار نتايج تحقيقات علمی در نش��ریات تخصصي بخشي
مه��م از روششناس��ي علم اس��ت و از اين طريق نتاي��ج تحقيقات
علم��ی در اختيار پژوهشگران و کارب��ران قرار ميگيرد .نظر به تنوع
در موضوعات تخصصي در ش��اخههاي مختلف علوم ،تعداد زيادي
نش��ریات پژوهشی -علمي در جهان انتش��ار مییابد و با رشد علوم
و پيدايش ش��اخههاي تخصصي بيش��تر به طور روزافزوني به تعداد
نشریات علمي افزوده میشود .برای نمونه در اواسط قرن  18بيش از
هزار نش��ریه علمي وجود داشت[]1و امروز به بيش از  25000عنوان
رسيده و آهنگ رشد اين تعداد % 3/5در سال میباشد[.]2
نش��ریات کیفی علمي مقاالتي را به چاپ ميرسانند كه مورد داوري
ج��دي همگنان 1قرار می گیرند .در فرآيند داوري مقاالت تخصصي
علمي عالوه بر محك راس��تيآزمايي علمي ،از نظر س��طح علمي نيز
بررسي ميشوند .البته نشریات استانداردهاي مختلفي را براي سطح
علمي خود تعريف و اعمال ميكنند .اين استانداردها با شاخصهاي
مختلف��ي ك ّمي ش��ده و مورد ارزياب��ي قرار ميگيرن��د؛ از جمله اين
3
شاخصها ضريب تأثير 2براي مجالت با نمايه  ISIو ضريب ويژه
و ضريب نفوذ مقاله 4براي نشریات نمايه JCRهستند [3و.]4
با افزايش روز افزون نش��ریات علمي و بیش��تر تخصصي شدن آنها،
بالطب��ع محققين مق��االت خود را در نش��ریات نزديكتر به ش��اخه
تخصصي خود به چاپ ميرسانند و مايل به تهيه و خواندن نشریات
تخصصيتر ميش��وند .نش��ریات خیلی تخصصي نسبت به نشریات
عموم��ی کاربران کمتری دارن��د .نظر به تعداد زیاد نش��ریات خیلی
تخصصي و قیمت باالی آنها نسبت به نشریات عمومی ،كتابخانههاي
دانشگاهها و موسسات علمی با توجه به محدوديت منابع مالي ،قدرت
خرید تمام این نشریات را ندارند .اين موضوع براي عمده دانشگاهها،
حتي دانشگاه های پیشرفته نيز معضل است [.]5
این موضوع موجب شده كه نشریات علمي تخصصي براي ناشرين
س��ودآوري مطلوبی نداشته باشند ،لذا ناش��رين برای کسب درآمد و
پرداخت هزینه چاپ تصمیم گرفتهاند که بخش��ی و یا تمام هزینهها
را بر دوش نویس��ندگان مقاالت بگذارند .آن دس��ته از نش��ریات که
هزینهه��ای چاپ مقاالت از طرف نویس��نده و یا حامیان پرداخت و
درآمد ناش��رین از اين محل تامین میشود ،نش��ريات دسترسي-آزاد
مینامن��د .این نوع مقاالت به صورت رایگان به ش��یوه الکترونیکی و
برخ��ط 5بدون محدودیت در اختیار کاربران قرار میگیرد .نش��ریات
دسترس��ي-آزاد در ازا پرداخ��ت هزين��ه انتش��ار ،حق تكثي��ر 6را به
نويسندگان واگذار ميكنند.

خوشبختانه پيشرفت فناوري از طرفي باعث كاهش هزينههاي چاپ
و همچنين ديگر هزينههاي ارتباطات و نامهنگاريها شده و از طرف
ديگر با ايجاد امكان دسترسي برخط هزينههاي تكثير و نشر را كاهش
داده اس��ت .امروز مراحل ارس��ال ،داوري ،تنظيم براي نش��ر و چاپ
بیش��تر نشریاتعلمي از طريق اينترنت انجام ميشود .هرچند برخي
از نش��ریات عالوه بر نسخه برخط هنوز نس��خه چاپي و كاغذي را
نيز تهيه ميكنند ،البته تعداد نشریات علمي فقط برخط به مرور زياد
ميشوند .با اين وجود يكي از مسايلي كه نشریات و ناشرين آنها با آن
دست به گريبان هستند حفظ كيفيت نشریه از نظر شكلي و محتوايي
و كنترل هزينهها و سوددهي نشریه است.

منابع مالي نشریات علمي

توليد و انتشار نشریات علمي شامل دو بخش “علمي” و “انتشاراتي”
است .بخش علمي آن زير نظر هيات تحريريه ويراستاران 7و مجمع
مشاورين 8انجام ميشود .اين بخش مراحل دريافت مقاله و تقاضاي
بررس��ي چاپ از محقق ،ارس��ال براي داوري و اخذ نظر داور(ان) و
تصميمگيري سردبير براساس نظر داور(ان) را شامل ميشود .اعضاي
هيات تحريريه و ويراستاران علمي در نشریات معتبر از پژوهشگران
برجسته و فعال انتخاب ميشوند .بخش علمي نشريه زير نظر محققين
و با ديدگاه علمي و دانش��گاهي اداره ميشود .بخش “انتشاراتي” پس
از تاييد محتواي علمي يك نوش��تار وارد عمل شده و مقاله مورد نظر
را براي چاپ و تكثير آماده ميكند .فعاليت این بخش تجاري اس��ت
و با ديدگاهي اقتصادي اداره ميش��ود .بخش نخست (بخش علمی)،
هزينههاي��ي دارد كه توس��ط بخ��ش دوم (بخش انتش��ارات) تامين
ميشود .اين موضوع موجب ميشود در بعضي از مواقع بخش علمي
وابس��ته به بخش مالي كه در قلمرو بخش انتشارات ميباشد گردد و
تا حدودي از قوانين حاكم بر دنياي تجارت تبعيت نمايد .اين ماهيت
دوگانه و نحوه تعامل اين دو بخش و ديدگاه اقتصادي-تجاري حاكم
در بخش انتشارات منشا ايجاد مدلهاي متفاوتي در چاپ و انتشارات
نشريات علمي گشته است .شايد بتوان دو گروه كلي از منتشركنندگان
نشریات علمي را تميز داد:
( )1مجموعههاي غيرانتفاعي 9مانند فرهنگس��تانها ،دانش��گاهها و يا
انجمنهاي علمي و موسسات علمي-پژوهشي كه بخش انتشارات و
يا نشريات علمي خود را دارند و ( )2مجموعههاي انتفاعي ،اقتصادي
و تج��اري نظير بنگاههاي انتش��اراتي كه مبادرت به چاپ نش��ريات
علمي نيز ميكنند .در گ��روه ( )1بخش علمي نمود پررنگتري دارد
و در مجموع هزينهها و سود اقتصادي اين نوع نشريات از گروه ()2
1.Critical Peer-Review
)2 .Impact Factor (IF
)3.Eigen-Factor (EF
)4. Article Influence (AI
5. Online

6 .Copyright
7 . Editorial board
8.Advisory board
9. Non-profit organization
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پايينتر اس��ت ،اين نشريات بهطور عموم با هدفي غير از سودآوري
اقتصادي فعاليت مينمايند .منابع مالي گروه ( )1از طريق بودجههاي
تحقيقاتي موسس��ات علمي و يا از طريق حق عضويت و يا همياري
اعضاي حقيقي يا حقوقي انجمنها و همچنين از راه فروش نشريات
به اعضاء و يا موسسات غير عضو انجمن تامين ميشود .ممكن است
كه دولتهاي متبوع نيز در قالب كمك و يارانه از اين موسسات و يا
نشريات آنها حمايت نمايند.
بعضي از اين انجمنها مبلغي داوطلبانه را از نويسندگان مقاالت ،تحت
عنوان همياري دريافت ميدارند .نمونه بارز نشریات بسيار معتبري كه
توس��ط انجمنها اداره ميشوند نشريات انجمنهاي فيزيك ،شيمي
و يا رياضيات آمريكا هس��تند .اين دسته از نشريات براي اعضاي اين
انجمنها عموم ًا به صورت دسترس��ي نيمه آزاد 1هستند و با توجه به
هزينه نسبي پايين آنها مشكل حادي از جهت تامین منابع مالي ندارند.
اما نش��ريات علمي گروه ( )2به دنبال س��ودآوري متناسب با سرمايه
گذاري ميباشند و میباید سود و هزینه های خود را از طریق دریافت
وجه و یا اعانه بخش خصوصی تامین نمایند.

نشريات دسترسي-آزاد و خاستگاه آنها

هدف از چاپ نتايج پژوهش در نشريات علمي ،نشر نتايج پژوهش
در جامعه علمي در زماني كوتاه و در س��طحي وسيع به منظور ثبت،
اثرگذاري و پيشبرد روند توليد دانش و فناوري است .بنابراين از ديد
يك پژوهشگر ،مطلوب آن اس��ت كه نتايج تحقيق او در سطحي هر
چه گس��تردهتر ،سريعتر و سادهتر انتشار يابد .خوشبختانه با حضور
اينترنت و وسعت و سهولت دسترسي به آن امكاني بيبديل در جهت
برآورده شدن اين خواسته پژوهشگران فراهم آمده است .اما ،بهطور
عموم بنگاههاي انتش��اراتي فقط در قبال پرداخت حق اش��تراك و يا
پرداخت بها (در مورد تك مقاله) امكان دسترسي به محتواي نشریات
و مقاالت را فراهم ميآورند .جاي تاكيد دارد كه از ديد يك دانشمند
و محقق اين خواس��ته زماني به درس��تي حاصل مي شود كه داوري
جدي علمي صورت پذیرد و كيفيت علمي و درستي فداي سرعت و
وسعت انتشار نشود.
با توجه به خواس��ت پژوهش��گران براي دسترسي مجاني به محتواي
نش��ريات علمي ،بنگاههاي انتش��اراتي در صدد پاس��خگويي به اين
تقاض��ا ،يعني به دنب��ال راهي براي ب��ه صفر رس��اندن قيمت نهايي
محص��والت خود برآمده اند .نش��رياتي كه بطور رای��گان در اختيار
سايرين قرار مي گيرد ،نش��ريات دسترسي-آزاد ناميده مي شوند .از
دس��ت دادن درآمد ناش��ي از فروش ،مستلزم منابع مالي جديد است.

بنگاههاي مختلف به فراخ��ور وضعيت خود راه حلهاي متفاوتي را
مورد بررس��ي قرار مي دهن��د .راه حلهايي كه به طور طبيعي به نظر
ميرس��ند عبارتند از :الف) دريافت هزينه چاپ از نويس��ندگان مقاله
(كه عموم ًا از طريق پژوهانههاي اعضاي هيات علمي تامين ميشود)؛
ب) پيدا كردن حامي مالي 2؛ پ) درآمدزايي از درج آگهي .گزينه الف
بطور معمول در دس��ترسترين گزينه ،اما با در نظر گرفتن پيامدهاي
احتمالي ،گزينهاي نامطلوب ميباشد .تامين هزينه چاپ نتايج تحقيق
از محل پژوهانه افراد در نظام اداري-مالي دانش��گاهها و موسس��ات
علمي موضوعي پذيرفته شده است؛ اما مشكل اين رويكرد آن است
كه امكان پرداخت به نش��رياتي كه كيفيت الزم را نداش��ته باشند نيز
وجود دارد .پژوهشگراني وجود دارند كه فقط به فكر چاپ مقاله به
صورت كمي هس��تند و با اين انگيزه مقاله را چاپ می نمايند كه از
پژوهانه بيش��تري برخوردار شوند و مداوم اين چرخه خود را تشديد
می كنند .اين افراد از طريق چاپ انبوهي ازمقاالت كم محتوا عالوه بر
وارد كردن هزينه هنگفت چاپ مقاالت ،آبروي مجموعه دانش��گاهي
كشور را نيز در مخاطره قرار می دهند.
بسياري از موسسات علمي به ويژه در كشور هاي در حال توسعه به
دنبال كميت مقاالت هستند تا بتوانند خود را در جامعه خودي مطرح
س��ازند .اشكال اساسي دیگر به نش��ریات دسترسي-آزاد آن است كه
برخي از بنگاههاي انتش��اراتي اهتمام و انگيزهاي به راس��تيآزمايي و
داوري ج��دي و كيفيت علمي ندارند بلكه به دنبال س��ودجويي خود
هستند و در قبال دریافت وجه از نویسنده بدون داوری علمی مقاله را
چاپ مینمایند .متاسفانه نشريات الكترونيكي غير كيفي بسيار زيادي
در چند سال اخير در كشورهاي گوناگون ايجاد شده كه عليرغم اعتبار
ناچيز علمي-پژوهشي آن ها روزانه با ارسال رايانامه 3به پژوهشگران
در قبال دريافت وجهي غير معقول ،بدون داوري معنيدار علمي مقاله
را چاپ مي نمايند .این نشریات الکترونیکی بدون موسسه انتشاراتي
ثبت شده فعالیت مینمایند و هویت آنها نا معلوم است.
البته الزم به ذكر است كه نشريات دسترسي-آزاد با كيفيت هم وجود
دارد كه توس��ط انتشارات معتبر به چاپ ميرسند وبايد اين دسته از
نشريات دسترسي-آزاد را با آن دسته بيكيفيت و كم محتوا جدا نمود.
برخي از نشريات معتبر كه به علت تقاضا و رقابت بازار هم ناچار به
گزينه دسترس��ي-آزاد شدهاند ،دغدغه كيفيت را نيز دارند ،گزينه الف
را گزينه مناس��بي نمييابند و راهح��ل هاي (ب) و (پ) را مطلوبتر
يافتهان��د .براي نمونه نش��ريه European Physical Journal
(توس��ط انتش��ارات  Springerچاپ ميش��ود) به دنبال قانع كردن
اتحادي��ه اروپا براي تامين بخش��ي از هزينههاي چاپ مقاالت علمي
1. Partly Open-Access
2 . Financial Sponsor
3. Email
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اس��ت .در اين راستا پژوهانههاي گروهي و شبكههاي علمي اروپايي
و ي��ا مركز فيزيك ذرات اروپايي  ،CERNبا انگيزههاي صرف ًا علمي
در پي يافتن راهكار و عمل قانوني و حقوقي چنين حمايتي هس��تند.
الزم به ذکر اس��ت بیانیه ناش��ران خصوصی در سال 1995متشکل از
100انجمن علمی و دانش��گاه در ارتباط با ساماندهی نشریات علمی
رایگان قابل توجه است[.]6

و منفعالن��ه ميتوانند تهديدي براي جامعه علم��ي و فرهنگ نوپاي
پژوهشي كشور باشند به يك فرصت تبديل نمايند.

پيشنهادها و راهكارها

ايجاد فهرس��ت سياه از نشريات کم کیفیت که بدون توجه به درستي
و نادرس��تي مطالب مقاله به چاپ ميرس��انند (بديهي اس��ت كه اين
فهرست شامل تمامينشریات بيكيفيت اعم از دسترسي-آزاد يا غير از
آن خواهد بود) .این فهرست سیاه میباید در دسترس همگان به ویژه
پژوهشگران و دانش��جویان قرار گیرد .پیشنهاد میشود فهرست سياه
نشريات ساالنه بازنگري شود .
 در نظر گرفتن امتياز منفي در ارزيابيها و ارتقاء براي افرادي كه درنشريات فهرست سياه مقاله چاپ میكنند.
 شايان ذكر است معيارهاي قرار گرفتن يا قرار نگرفتن در فهرستس��ياه نشريات صرف ًا فهرس��ت نشرياتي كه توس��ط موسسه  ISIيا
نش��ريات نمايه شده در  JCRنيس��ت ،بلکه اين مهم نيازمند بررسي
دقيق توسط جمعي از كارشناس��ان از رشتههاي مختلف است.شایان
ذكر اس��ت كه بعضي از نشريات دسترس��ي-آزاد كيفي و ارزشمدار
ميباشند و نبايد اشتباه نمود و آنها را در فهرست سياه قرار داد.

جمعبندي و نتيجهگيري

سير تحول در عرصه تهيه و تكثير و انتشار مقاالت علمي امكان ظهور
نش��ریات دسترسي-آزاد را پديد آورده است .همانطور كه بحث شد
دسترسي سريع ،گسترده و آسان به نتايج تحقيقاتي يكديگر خاستگاه
جدي نش��ریات دسترس��ي-آزاد از ديد پژوهشگران بوده ،هر چند از
ديد ناش��رين و بنگاههاي اقتصادي موضوع جنبه ديگري دارد و آنها
براي عملي كردن ايده دسترسي-آزاد و پاسخ به اين نياز يا درخواست
جامعه علمي ،میبايست منابع مالي اين كار را تامين كنند.
بديهي اس��ت كه اين ناش��رين انتظار دارند که خ��ود جامعه علمي از
طريق مش��اركت نويس��ندگان مقاله و يا به طور مس��تقيم نهادها و يا
موسس��اتي كه حاميان مالي پژوهش علمي هستند ،اين موضوع را به
عهده بگيرد .مس��تقل از اين كه تامين مالي چگونه انجام ميش��ود يا
خواهد شد يكي ديگر از دغدغههاي هميشگي جامعه علمي ارزيابي،
پايش و ارتقا كيفيت پژوهش بوده است.
تالقي موضوع دريافت وجه از نويسنده بابت انتشار مقاله در نشریات
دسترس��ي-آزاد  ،با سيستم و فرهنگ نادرس��ت پژوهش و مديريت
علمي منجر به توليد انبوه كارهاي پژوهشي راستيآزمايي نشده و کم
كيفيت ميش��ود .متاسفانه در سال های اخير كه بحث دسترسي-آزاد
جديتر ش��ده نتايج منفي كه تشريح ش��د در جامعه دانشگاهي ايران
نمود پيدا كرده و ساير تبعات منفي آن نيز بالطبع مترتب خواهد شد.
مشكالت اقتصادي براي نشريات علمی در كشور هاي مختلف باعث
گسترش نشريات دسترسي-آزاد شده و در اين بازار ،نظر سودجويان
بس��ياري را به خود جلب ك��رده و باعث گس��ترش انفجارگونه اين
نش��ریات ش��ده و در آيندهاي نهچندان دور نشريات دسترسي-آزاد
همهگير خواهند شد[ .]6-9
بنابراي��ن برخورد عاقالنه با اين پديده آن اس��ت ك��ه آن را به عنوان
ي��ك واقعيت به خصوص در آينده نه چن��دان دور بپذيريم و در پي
كس��ب آمادگي الزم براي مقابله با مش��كالت آن به ويژه مسائل مالي
آن باش��يم .همانطور كه مطرح شد همگرايي نشريات دسترسي-آزاد
بدون كيفيت با نظام معيوب مديريت و ارزيابي پژوهش از مشكالت
اصلي نشر علم و پژوهش در آينده نزديك است.
لذا بايد به دنبال اصالح سيس��تم خود باشيم .اين بحث را با ذكر چند
راهكار پيشنهادي به پايان ميبريم .اميد اس��ت كه مسئوالن ذيربط با
درك اهميت ،ضرورت و اضط��رار اين موضوع در پي چارهاي براي
اين معضل برآيند ونش��ریات دسترس��ي-آزاد را ك��ه با برخورد غلط
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