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 علم و پژوهش 

 هاالزامات و چالش :طرح شوك
 2اکبر صبوري ، علی،*1اسماعیل وزیري 

 چکیده 
،2020انداز این جنبش در  هاي علمی شروع شد. در چشم با هدف دسترسی به همه یافته   1990جنبش دسترسی آزاد در دهه  

شوند بدون محدودیت و براي استفاده همه  هایی که با بودجه عمومی حمایت میپژوهش هاي علمی که از قرار بود تمامی یافته 

براي دسترسی به انتشارات علمی    هاي پژوهشی آنها در دسترس باشند. به منظور اجراي این هدف، ابتکاري افراد به همراه داده 

با حمایت سازمان ارائه شد که مقرر شد توسط کنسر  2018با عنوان طرح شوك (پالن اس) در سال   بین سیومی  المللی  هاي 

این جنبش  2004ها تحت عنوان ائتالف اس اجرایی شود. این ایده پس از آن مطرح شد که در نتیجه نشست  حامیان پژوهش

هاي  رو سازمان ها نیز باید در دسترس باشد. از همین هاي خام این پژوهشهاي علمی، داده بر یافته در برلین مقرر گردید عالوه 

دهد که با وجود ها نشان میي حمایت از این طرح انجام دادند. بررسی ها تصمیماتی براالمللی و حامیان پژوهشملی و بین

هاي علمی طی دو دهه گذشته انجام شده است، هنوز مالحظات  اقدامات و راهبردهاي متنوعی که براي دسترسی آزاد به پژوهش 

شوند،  ومی حمایت می خصوص مقاالتی که از بودجه عم متعددي در خصوص حق انتشار و مالکیت مقاالت منتشر شده و به 

هاي خام آنها، مسائل  کید ائتالف اس مبنی بر دسترسی به بروندادهاي پژوهشی و داده أوجود دارد. از طرف دیگر، با وجود ت

متعددي وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد از جمله مسائل سازمانی، فردي، حقوقی، رفتاري و فرهنگی. با وجود همه  

هاي اخیر افزایش یافته  هاي علمی طی سال رسد که مطالبه جهانی در خصوص علم باز و دسترسی به یافته ی ها به نظر مچالش

   و حامیان مالی و سیاستگذاران پژوهشی ناگزیر به دنبال راهی براي اجراي آن هستند. 
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 مقدمه 

مندي  به هر قلمرویی از دانش یا مجموعه مبانی نظام  علم معموأل 
می  از  اطالق  است.  جهانی  پذیرش  مورد  آنها  اصول  که  شود 

علمی  گران اجتماعی، در جامعه  عنوان کنشدانشمندان به رو،  این
آنها    1ن و رترابرت مکنند که  ي عمل می براساس هنجارها و قواعد

خالقیات علم ا  نامد.را ساختار هنجاري علم یا اخالقیات علم می
پیچیده ارزش مجموعه  از    یک   با  که  است  هنجارها  و هااي 

 ترجیحات  ها،توصیه  ها،نسخه  حکم  در  و  است  همراه  دانشمند
  نهادي   ارزشی  داراي  که نجاآ  از  و  آیندمی   شماربه  مجاز  امور  و

این نیز    مشروعیت  داراي  هستند از  این    مرتونرو،  هستند. 
علم   الزامات  را  اخالقیات داست   نامیده  2نهادي  وي  مقاله  .  ر 

عنوان   با  خود  نظ «مشهور  و  اجتماعیعلم  ترین اساسی   »ام 
، عمومیت  3جهانی بودن   راهنجارها و قواعد این الگوي فرهنگی  

اشتراك  یا  شک4ِداشتن  بی  5یافتهسازمان  ،  عاطفیو    6تفاوتی 
هاي علمی علیرغم سن  که نتایج فعالیتمعتقد بود    او .  معرفی کرد

پژوهشگران ملیت  و  نژاد  در  می  ،و  همه  ابایست  ختیار 
بگیرد قرار  مقاله،    ].1[  پژوهشگران  این  و از  در  بودن  جهانی 

داده به   ،اشتراك به  دسترسی  پژوهشی    هامنظور  اطالعات  و 
عنوان مبنایی نظري  تواند به پرداخته خواهد شد. این هنجارها می 

هاي باز سترسی آزاد، علم باز، داده جنبش د مطالعات در راستاي
   قرار گیرد. و مواردي از این دست 

 بودن  جهانی

خالف   بر  علم،  است.  جهانی  فرآیند  یک  علم،  تولید  فرآیند 
آن    و اثر   ندارد و ارزش آن به نشر و میزان نفوذوري، مالکیت  افن

خوانده شده و نقد شود.  شود تا  در جامعه است. علم منتشر می 
هاي علمی در جامعه علمی به این معناست که یافتهجهانی بودن  

هویت  می نه  و  علمی  استاندارد  معیارهاي  طریق  از  بایست 
بگیرد قرار  قضاوت  مورد  در    بودنجهانی].  2[  دانشمندان 

ا بر روي تمام  هجستجوي این واقعیت است که راه تمام موقعیت 
باز   ایجاب.  باشداستعدادها  بودن  عالِمی  الزام جهانی  که  م  کند 

دلخواه و از روي آزادي نتایج کار خود را انتقال دهد، با    طوربه
دیگران ارتباط برقرار نماید و تا جاي ممکن و به غیر از شرایط  

 
1 Robert Merton     5 Organized Skepticism 
2 Ethos of Science     6 Disinterestedness 
3 Universalism     7 Open Access 
4 Communism 

بپرهیزد رازداري  از  می  ].1[  خاص  معیار،  این  اساس  توان بر 
چنین بیان کرد که این الزام به دنبال معیارهاي جهانشمولی است  

 بپردازد.  علمی که به تولید، مدیریت و ارزیاب

 عمومیت داشتن یا اشتراك 

علمیافته جهانی یهاي  و  اجتماعی  همکاري  محصول    . اند، 
و  کل  به  علم    ،بنابراین منطق  تمام  جامعه  دارد.  تعلق  بشریت 

کند و  اخالق، علم و دانش را همچون میراثی مشترك تلقی می 
به حداقل خود کاهش می  نهاد علم  را در  مالکیت    دهد حقوق 

یافته].  3[ مفهوم،  این  می در  علمی  ممکن  هاي  تا جاي  بایست 
براي عموم مردم قابل دسترسی باشند و براي تمام جوامع علمی  

عمومی  که  چرا  شوند  گذاشته  اشتراك  باعث  به  سازي 
به اشتراك  دانش  پژوهش گذاري  رایگان  و  آزاد  ها صورت 

بر اساس این هنجار، فرض بر این است که    ].5و    4[  شوندمی
یافته به پژوهشگران  همراه اطالعات مرتبط تحت  هاي علمی را 

در    ].  5[  به اشتراك بگذارند  »سازيعمومی «عنوان اخالق علمی  
گیرد و این صورت است که دانش مورد نقد و بررسی قرار می 

علم  باعث رشد و پیشرفت  آن،  با توجه به خصوصیات زایشی  
 در واقع، اساس توسعه علمی، نقادي علمی است. شوند. می

 جنبش دسترسی آزاد

با توسعه منابع الکترونیکی در شبکه جهانی اینترنت، به تدریج 
معروف    7جنبشی شکل گرفت که با عنوان جنبش دسترسی آزاد 

ظور  میالدي به من  1990جنبش دسترسی آزاد از اوایل دهه    شد.
دسترسی   دسترسی آزاد باعثتقویت ارتباطات علمی شروع شد.  

یافته بدون  به  و  مکان  و  زمان  هر  در  همگان  براي  علمی  هاي 
بهبود    منجر بهده و از آنجا  شهاي مالی و ساختاري  محدودیت 

پژوهش اثربخشی  و  کارآیی  تقویت  می   سرعت،  به  شود. 
نتیجه    پذیريیتؤر و  افزایش  نویسندگان و در    بخشی اثرنفوذ 

می پژوهش  کمک  آنها  دسترسی  ].  7و    6[   کندهاي  از  منظور 
یافته به  علمیرایگان  دسترسی  ،هاي  که  است  خواندن     این  و 

نویسنده   ،در واقع  .رایگان استخوانندگان    براي  علمیمقاالت  
انتشار هزینه  پرداخت  خوانندگان    ،با  همه  براي  را  امکان  این 

می  فراهم  بمشتاق  انتشاه کند.  از  ناشر پس  نیست  نیاز  ر عالوه، 
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مقاال به فروش  براي  مشتري  باشد،دنبال  خود  از   ت  قبل  بلکه 
، دریافت مقاالت  از محل اخذ هزینه چاپ  ، سود خود راانتشار

مین  أهم ناشر سود خود را از این محل ت  ،. در این حالتکندمی
مقاالت  می محتواي  به  رایگان  شکل  به  خوانندگان  هم  و  کند 

و کشورهایی با   هااما نویسندگان مقاله   دسترسی خواهند داشت
از این طرح به مشکالت زیادي روبرو خواهند    بنیه ضعیف مالی

   شد.
سال   مهم   2002در  بار  نخستین  گروهبراي  پیشگترین  ام  هاي 

آزاد دسترسی  تسریع  جنبش  هدف  با  مجارستان  بوداپست  در 
بین  به فعالیت  دسترسالمللی  مقاله منظور  کردن  هاي پذیر 

در ادامه همین جنبش،  هاي علوم بود.  پژوهشی در تمامی حوزه 
ین در خصوص دسترسی آزاد به دانش یانیه برل، ب2004در سال  
می نه بیان  که  داده   تنهاکند  بلکه  علمی،  و  مقاالت  خام  هاي 

و  ابرداده  تصویري  مواد  از  دیجیتالی  نمودهاي  مواد،  منبع  ها، 
صورت رایگان و اي علمی باید بهجغرافیایی و مواد چند رسانه

دارد این بیانیه اعالم می ].  8[   آزاد در دسترس و قابل استفاده باشند
  ، تنها قادر به دسترسینه نیازمند این است که کاربران    ،که باز بودن

صورت  برداري، توزیع و نمایش مواد و منابع به بلکه قادر به کپی 
شخصی استفاده  جهت  باشند.  می   ،عمومی  نسخه توانند  افراد 

ها انجام  از این داده   انشقاقیچاپی تهیه کنند و کارهاي جانبی و  
بود].  9[  دهند آن  از  حاکی  نشست  این  اینکه  عالوه   ،نتایج  بر 

باشد،    هايیافتهبایست  می پژوهشگران  دسترس  در  علمی 
هاي خام حاصل از آنها نیز تا جاي ممکن باید  اطالعات و داده 

گذاري آنها فراهم شود.  در دسترس قرار بگیرد و امکان اشتراك 
پژوهش به خروجی  بر  که  آزاد  دسترسی  جنبش  به  عبارتی،  ها 

ت  آزادانه  می أصورت  که  کید  است  رسیده  مرحله  این  به  کرد 
 ]. 10[ شودي همراه آنها را نیز شامل می هاداده

که با بودجه عمومی  هایی  اثربخشی و بازگشت سرمایه پژوهش 
می  سازمانحمایت  تا  شوند،  داشت  آن  بر  را  جهانی  هاي 

افزایش دهند.  را  ها در قبال دریافت بودجه  پاسخگویی سازمان
همین  قابل از  اقدامات  که  بود  از  توجهی  رو  برخی  توسط 

توان  می از آن جمله  که    انجام شدالمللی  هاي ملی و بین سازمان
 . اشاره کرد  )1پالن اسطرح شوك ( طرح موسوم به به

 
1 Plan Shock      3 Robert John Smits 
2European Research Council (ERC)   4 Science Europe   

هاي سازمان توسط گروهی از    2018سپتامبر    4در  ،  طرح شوك
پژوهشملی   شوراي    حامی  و  اروپا  کمیسیون  حمایت  با 

اروپاییپژوهش  اسمیتستوسط    2هاي  جان  کمیسر    3رابرت 
میسیون اروپا در دسترسی آزاد در  اتحادیه اروپا و نماینده ویژه ک

با   ها،این طرح با محوریت دسترسی آزاد به پژوهش ارائه شد.  
م کمک  و  کمیسیون  اروپا   سسه ؤموافقت  به  و    4علم  کمک 

اروپاوعده اتحادیه  قبلی  آزاد    ،هاي  دسترسی  بر  هدف  مبنی  با 
آثار   بهرایگان کردن  امکان  و    منظور خواندنعلمی و پژوهشی 

بر اساس این طرح، پژوهشگرانی  . شد پس از انتشار بازتولید اثر 
سازمان  توسط  به  کمک هاي  که  شوكکننده  حمایت    طرح 

بایست آثارشان را به صورت دسترسی آزاد منتشر  شوند، میمی
پژوهشگران   ندهد،  کاري  چنین  اجازه  نشریه  یک  اگر  کنند. 

اي از مقاله را در یک واسپارگاه به  توانند به جاي آن نسخه می
 محض انتشار مقاله ارسال کنند.  

محبوس  «  اشتراك  حق  پرداخت  دیوار  پشت  نباید  علم 

در ،»بماند که  است  شوكمنتشرشده   سند  شعاري    ارائه   طرح 
انتشارات علمی که توسط منابع عمومی  «بر اساس این سند،    شد.

که توسط شوراها و سازمان مالی  بینمنابع  ملی،  المللی و  هاي 
می اي  منطقه  مالی  میحمایت  نشریاتشوند،  در    و   بایست 
طریق  پلتفرم از  وقت  اسرع  در  یا  رایگان  دسترسی  هاي 

 .  » موضوعی بدون محدودیت منتشر شوندهاي واسپارگاه
 که عبارتند از: استوار است   اصل 10بر   طرح شوك

موظف هستند آنها    سات سّؤمیا  نویسندگان  ،  لفؤحق م .۱
 مانند  ،از طریق یکی از مجوزهاي حقوقی رسمی دسترسی آزاد

به  اثر  گرفتن  نظر  همگانیدر  صاحب  انتشار   ،عنوان  حق 
هاي خود را به منظور اجراي الزامات تعریف شده در بیانیه مقاله 

 برلین دریافت کنند.  

ارها و الزامات  معی  باید  حامیان مالی،  معیارهاي خدمات .۲
خدمات براي  نشریات    یمعینی  رایگان  باعلمی  که  ،  دسترسی 

را توسعه    کنندمی ي دسترسی آزاد فراهم  هاواسپارگاهو  ها  پلتفرم
   خواهند داد.

واسپارگاه،  هامشوق  .۳ که  مواردي  نشریاتدر  یا  معتبر   ها 
 به یک شکلوجود ندارد، حامیان مالی،  داراي دسترسی رایگان  

از  مشوق هماهنگ،   حمایت  یا  ایجاد  براي  را    اقدامات هایی 

https://www.coalition-s.org/10-priciples/
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هاي  همچنین براي زیرساختها  کنند. حمایت مناسب فراهم می 
 دسترسی آزاد هنگام ضرورت فراهم خواهد شد.  

انتشارات  .٤ امکان:  هزینه  صورت  انتشارات در  هزینه   ،
سسات پژوهشی و نه  ؤدسترسی رایگان توسط حامیان مالی یا م
می داده  پوشش  فردي  همه    .شودپژوهشگران  که  این  از 

دسترسی  به صورت  آثارشان  انتشار  به  قادر  باید  پژوهشگران 
 رایگان باشند، تقدیر خواهد شد.  

تجاري،مدل .٥ مدل   ها  از  مالی  متنوع  حامیان  تجاري  هاي 
پلتفرم  و  نشریات  می براي  حمایت  آزاد  دسترسی  کنند.  هاي 

میهنگامی استفاده  رایگان  دسترسی  انتشارات  هزینه  شود، که 
ساختار باید   و  باشد  متناسب  شده  ارائه  انتشاراتی  با خدمات 

بازار و حامیان مالی شفاف  چنین هزینه اطالع  براي  باید  هاي 
 باشد.  

دولت ،  شفافیت .٦ مالی  دانشگاهحامیان  سازمانها،  هاي ها، 
کتابخانه دانشکده پژوهشی،  براي    هاها،  را  یادگیرنده  و جوامع 

سیاست راهبردها،  فعالیت اجراي  و  بهها  و  طور  هایشان 
 کنند.  توجه براي حمایت از شفافیت تشویق می قابل

اصول فوق باید براي همه انواع انتشارات علمی  ،  کاربرد .۷
بازه زمانی براي رسیدن به  استفاده شود. اما باید درك کرد که  

تر و نیازمند  طوالنی   ،ها و فصول کتابنگاشترسی آزاد تک تدس
 فرایندهاي جداگانه و مناسب است.  

تحول نامه موافقت  .۸ از  ،  1آفرین هاي  مالی  الگوي  حامیان 
نمی حمایت  انتشارات  به هیبریدي  اما  مسیرکنند.  یک   عنوان 

زمانی   چارچوب  یک  در  کامل  آزاد  دسترسی  براي  جایگزین 
عنوان بخشی از مقررات انتقالی،  و به   مشخصو  تعریف شده  

   ممکن است از چنین توافقاتی حمایت مالی کنند. 
با اصول ذکر شده    حامیان مالی وضعیت انطباق،  نظارت .۹

منطبق  اصول  این  باتوسط مجالت را رصد کرده و مجالتی که 
 کنند.را تحریم می  نیستند

پژوهش .۱۰ می ارزیابی  متعهد  مالی  حامیان  که  ،  شوند 
لی،  هنگام ارزیابی بروندادهاي پژوهشی در طول تصمیمات ما

گذاري شوند و نه  ها بر اساس ویژگی ذاتی اثر ارزش پژوهش 
هاي ثیر و دیگر سنجه أهاي نشر، ضریب تگرفتن کانالدر نظر  

 نشریه یا ناشر.

 
1 Transformative Agreements (TAs) 
2 Coalition S 

منظور اجرایی کردن این طرح، یک کنسریوم جهانی از حامیان به
آن تسریع انتقال به   ، که هدف2پژوهش تحت عنوان ائتالف اس 

سریع،  و  برخط  آزاد  دسترسی  که  است  علمی  انتشاراتی  نظام 
نامحدود در سطح   (دسترسی استفاده  استفاده مجدد  گسترده و 

از ویژگی انتشارات علمی  از  هاي آن است. ائتالف  کامل آزاد) 
در    طرح شوكکه هدف مشخصی که در  است  اس متعهد شده  

نظر گرفته شده را با همکاري کمیسیون اروپا و شوراي پژوهش  
ها در سطح جهان  اروپایی اجرایی کند. و از سایر حامیان پژوهش

شده ائتالف    خواسته  این  بپیوندند.  ائتالف  این  به  که  از  است 
در   که  مقاالتی  چه  علمی  مقاالت  به  کامل  و  سریع  دسترسی 
نشریات داراي حق اشتراك، چه نشریات دسترسی رایگان و چه  

کند و ها تشکیل شده است، حمایت می برنامهها و  سایر پلتفرم
هاي تواند محدودیت ، سیاستی را اعالم کردند که می در این راستا

به   طرح  این  کند.  مرتفع  را  باز  انتشارات  در  پژوهشگران 
می  کمک  پژوهشپژوهشگران  که  هر  کند  در  را  خود  هاي 

حتی در نشریات    خواهند منتشر کنند،اي که خودشان می نشریه
داراي حق اشتراك مانند ساینس که هنوز موافقت خود را براي  

 ]. 11[ استهی با این طرح اعالم نکرده همرا 
هایی که توسط  بر همین اساس، انتشاراتی که از نتایج پژوهش 

  2021شود از یکم ژانویه  حامیان اعضاي این ائتالف منتشر می
بایست یا حتی زودتر به عنوان یک گزینه اختیاري براي افراد، می 
پلتفرم  یا  نشریات  طریق  (از  رایگان  دسترسی  شکل  یا به  ها) 

هاي دسترسی رایگان و بدون در واسپارگاهصورت فوري و باز  به
شوند.   منتشر  شوكمحدودیت  انتشارات    طرح  تمامی  براي 
هایی که از طریق اعضاي ائتالف اس  داوري شده که از پژوهش 

  2021رود. ائتالف اس در اواخر  کار میشوند بهحمایت مالی می 
ها و نگاشتبراي تک   طرح شوكاعالم خواهد کرد که اصول  

 فصول کتاب نیز کاربرد خواهد داشت.  
در حال حاضر    شوك  طرحهاي علمی و  دسترسی آزاد به پژوهش 

ضرورت و  کند،  که جهان با بحران کرونا دست و پنجه نرم می 
بیش از هاي علمی در خصوص دسترسی به یافتهارزش خود را 
که شعار این طرح که دسترسی   رسدنظر می دهد. به پیش نشان می

هاي علمی مربوط هاي علمی و به طور مشخص یافتهیافته  همهبه  
  در این زمان   شوند،که از بودجه عمومی حمایت می  19به کووید  
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این موضوع و  امري ضروري است.   ایجاد شده  بحران  اهمیت 
باعث شده تا سردبیران برخی از نشریات از ناشران خود بخواهند  

 ]. 12[ خود فراهم کنند ن دسترسی آزاد را براي نشریاتامکا که

 : الزامات و ابعادطرح شوك

با گذشت بیش از دو دهه از اولین اقدامات جنبش دسترسی آزاد،  
پژوهش  به  آزاد  دسترسی  بهبود  براي  معقولی  هاي  راهبردهاي 

آنها می  از جمله  که  اندیشیده شده است  به توسعه  علمی  توان 
داده واسپارگاه موضوعی،  جدید  هاي  مدل  و  سازمانی  و  اي 

این وجود با  کرد.  اشاره  مقاالت علمی پشت    ،انتشاراتی  بیشتر 
مانده محبوس  سنتی  علمی  نشریات  اشتراك  حق  از اند.  دیوار 

بررسی  اشتراك طرف دیگر،  از  یافتهها  به  گذاري  پژوهشی  هاي 
کید ائتالف اس بر  أت .ه بروندادهاي پژوهشی حکایت دارندهمرا

داده  پژوهشیبروندادها و  اهداف  ،  آنها  هاي  به  نیل  راستاي  در 
و جنبش دسترسی آزاد از یک طرف و وجود الزامات    طرح شوك

اي مورد نیاز در راستاي علم باز از طرف دیگر،  هو زیرساخت 
به  ضرورت   به توجه  مناسب  چارچوبی  اقدامات  را منظور 

 گیرد.  که در ادامه مورد بحث قرار می  کندضروري می 

  عوامل سازمانی

هاي تسهیل دسترسی به یافته  منجر بهتوانند  میسازمانی    عوامل
به .  شوندپژوهشی   توجه  داده ویژگی  با  متنوع  و هاي    ها 

از  استفاده که  توان یک رویکرد نمی،  شودمی  آنهاهاي مختلفی 
از  در نظر گرفت.    آنهامانی براي همه  یکپارچه مدیریتی و ساز

می  آنها  سیاستجمله  و  فشار  الزام،  به  مالی    توان  حامیان 
ها، الزام ناشران نشریات و حمایت سازمانی ها و سازمانپژوهش 

که الزام و فشار سازمانی در    دهدمی نشان  ها  اشاره کرد. بررسی 
 بر این،عالوه ]. 5[ هاي علمی نقش دارندبهبود دسترسی به یافته

اشتراك   به  ملزم  را  نویسندگان  علمی،  نشریات  از  بسیاري 
براي    کنند.هاي پژوهشی با سایر پژوهشگران می اطالعات و داده 

گذاري  به اشتراكشرط انتشار در نشریات نیچر و ساینس    مثال،
پژوهشی  داده  حمایت سازمانی عوامل  از دیگر  است  هاي خام 

زمان انجام پژوهش و  به میزان حمایتی که سازمان در  است که  
  ]. 13و    10[  کند اشاره داردبعد از آن براي پژوهشگران فراهم می 

زمان، هزینه، دانش  با توجه به اینکه متغیرهاي مختلفی از جمله  
نقش دارند، الزم است    هاسازي دادهو مهارت الزم جهت آماده

پژوهش سازمان   که حامیان  و  فراهم ها  و  تدارك  با  آوري  ها 

ها این حمایت به تسهیل این امر کمک کنند.  اي الزم  هزیرساخت
آموزشتواند  می مالی،  حمایت  ذخیره  ی،شامل  و    سازيفنی، 

   ].14و  13[ باشد هامدیریت داده 

 عوامل فنی 

بهینه از آنها    برداريهاي پژوهشی و بهره به داده  دسترسی گسترده
زیرساخت توافق  نیازمند  مناسب،  شده  طراحی  فناوري  هاي 

بین میانکنشگسترده  درخصوص  کیفی  المللی  کنترل  و  پذیري 
داده ؤم میثر  واسپارگاهباشد.  ها  شامل  فنی  داده عوامل  اي، هاي 

داده  ابردادهاستانداردهاي  عناصر  و  میانکنشاي  و  اي،  پذیري 
هاي واسپارگاه باشد.  ها می ت داده کیفی  و  هاسازگاري میان نظام

استانداردهاي داده اي سازمانی، موضوعی و رشته داده اي و  اي، 
نرم ابرداده  زیرساخت اي،  میانکنشافزارها،  و  میان  ها  پذیري 

ها  گذاري داده هاي آنها از جمله عواملی هستند که به اشتراك نظام
   ]. 15[ کنندو ترویج آن کمک می 

ها، مدیریت ثر داده ؤاي باعث سازماندهی مهاي ابرداده استاندارد
شود و این استانداردها جهت دسترسی  و استفاده مجدد از آنها می 

داده  کشف  هستندو  ضروري  بسیار  توسعه  ].  16-17[  ها 
داده میان جوامع علمی  استانداردهاي  براي همکاري  مبنایی  اي 

کند و باعث  فراهم می ها  جهت مدیریت، انسجام و تحلیل داده
مجموعه  به  بهتر  دادهدسترسی  میهاي  پژوهشگران    شود.اي 

ضروري   هاي علمی،و نگهداري از داده ثباتمعتقدند که جهت 
علمیحوزه   پژوهشگران  است مختلف  استانداردهاي    هاي 

 ]. 10[  اي منسجمی را توسعه دهندابرداده 
که از جمله    هادسترسی آزاد به پژوهشثر بر  ؤاز دیگر عوامل م

اجراي   راستاي  در  جهانی  شوكاقدامات  می   طرح   باشد،نیز 
واسپارگاه داده وجود  موضوعی  ايهاي  این    است.  و  وجود 

ها و طراحی امکانات مورد نیاز به منظور دسترسی به  زیرساخت
که  یافته است  اصولی  ده  از جمله  آنها  از طریق  پژوهشی  هاي 

  به اي  هاي دادهواسپارگاه   است.توسط طرح شوك نیز ارائه شده 
و  جوامع   اشتراك ذخیرهاجازه    پژوهشیعلمی  گذاري،  سازي، 

ذخیرهپرس و  می  هاداده  سازيوجو   همچنین].  18[  دهندرا 
اشتراك نتوامی جهت  مناسبی  ساختار  ایجاد  باعث  گذاري  ند 

ترویج  نپژوهشی شو  هايیافته به  تد و  گذاري  اشتراك یل  هسو 
ک  هاداده                           ]. 19[  ند نکمک 

موجود موانع  مسیر،  از  این  و    در  شناخت  عدم  یا  وجود  عدم 
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کافی   از وجود واسپارگاهآگاهی  که  است. چها  پژوهشگران  را 
و رفتار اشتراك    هار دیدگاهیباعث تغیها  افزایش وجود واسپارگاه

شود و هنگامی که پژوهشگران  داده و استفاده مجدد از آنها می 
گذارند  اي به اشتراك می هاي خود را در یک واسپارگاه دادهداده

المللی  ها در سطح ملی و بین پذیري و استفاده از دادهیت ؤامکان ر
تواند به جامعه  یابد و انجام پژوهش از این طریق می افزایش می 

هاي  می کمک کند. ناآگاهی پژوهشگران از وجود واسپارگاهعل
ودیعه داده در  داده اي  مهارت گذاري  نبود  و  ها،  ذخیره  هاي 

ها در  ها، عدم مهارت و چگونگی استفاده از داده سازماندهی داده 
دادهپایگاه داده هاي  اشتراك  روي  پیش  موانع  دیگر  از  ها اي 

 ]. 10- 21[ باشدمی

  عوامل فردي

سود درك شده، سابقه و  تالش و  نگرش،  عوامل فردي شامل  
کاري،  جنیست،   بهرهتجربه  و  میزان  آموزش  علمی،  وري 

کار ، رقابت با همکاران،  پژوهشگرانمحور بودن شغل  پژوهش 
هاي تواند بر دسترسی به یافتهمی شود که می دوستی    و نوع  تیمی

باشند داشته  نقش  سابقه ویژگی  .علمی  مانند  پژوهشگران  هاي 
وري علمی، شغل  میزان بهره کاري، درجه علمی، سن، جنسیت و  

اشتراك  تجربه  و  آنهاپژوهشگران  میزان    گذاري  و  بر  دسترسی 
 ]. 22-24،  19[ ثیرگذار است أت هاداده گذاري اشتراك 

می  که  مسائلی  دیگر  پژوهش از  به  آزاد  دسترسی  به  هاي تواند 
.  شودي است که نصیب پژوهشگران می سودعلمی کمک کند،  

کیفیت   این سود، با  آثار  ارائه  از  پژوهشگران  که  است  ارزشی 
تواند شامل پاداش، استناد و در نتیجه می   وکنند  خود کسب می 

  بیشتر و در نهایت افزایش شهرت آنها شود.   پذیريیتؤ اعتبار و ر
پاداش و شهرت از طریق شمارش استنادها مورد سنجش قرار 

براي  می استنادها  که  چرا  پژوهانهگیرد.  ارتقاي  دریافت   ،
و یک    و مزایا، نقش مهمی دارندو افزایش حقوق    پژوهشگران

  آید به حساب می سنجه واقعی براي سود درك شده از آثار علمی  
]10  .[ 

هاي گذاري داده با وجود اینکه عوامل فردي مختلفی به اشتراك 
می  کمک  اپژوهشی  مانع  نیز  عوامل  از  برخی  ز  کنند، 

داده اشتراك  میگذاري  مشود.  ها  جمله  چالشاز  و  هاي  وانع 
تالش درك شده شامل هزینه، تالش و زمان  توان به  روي میپیش

 
1 Data sensitivity 

ها، هزینه گذاري دادهاشتراك   سازي وآماده  اختصاص یافته جهت
شامل  شده  درك  خطرات  فرصت   و  دادن  دست  نشر،  از  هاي 

ها، یافتن خطاهاي داد با صنعت و حمایت مالی از پژوهش قرار
ها ها، نقد و بررسی احتمالی داده احتمالی در استفاده مجدد از داده 

ها، حساسیت توسط دیگران، سوء تفسیر و سوء استفاده از داده
داده داده محرمانگی  شامل  نگرانیاي  حریم خصوصی،  هاي  ها، 

ها کنندگان دادهمربوط به امنیت ملی و عدم اعتماد به درخواست
ها،  گذاري، مالکیت دادهو همچنین عدم تجربه و سابقه اشتراك 

 باشند.  لف و رقابت با سایر همکاران میؤ حق م
صوص  هاي انجام شده در خمطالعات نشان داده است که تالش 

داده اشتراك  آماده گذاري  و  سازماندهی  مانند  دادهها  ها، سازي 
اشتراك  از  دانشمندان  جلوگیري  داده باعث  با  گذاري  هایشان 

می  داده ].  25[  شوددیگران  کامال  مستندسازي  فرایند  یک  ها 
آماده وقت نیازمند  پژوهشگران  هاي  سازي مجموعه گیر است و 
اشتراك داده از  قبل  آن ها،  دادهآماده   .باشندها میگذاري  ها سازي 

و   است  تالش  و  هزینه  نیازمند  دسترسی،  و  انتشار  جهت 
از طرف دیگر،  ].  26[  پژوهشگران به منابع و زمان الزم نیاز دارند

داده این  از  هزینهبسیاري  بسیار  گردآوري  هنگام  در  و    برها 
آوري  جمع بسیاري از آنها نیز در طول دوران زندگی پژوهشگران  

این  .شوندمی از فرصت   رو،از  برخی  است  هاي موجود  ممکن 
اي خود را  جهت انتشارات بیشتر و کسب اعتبار علمی و حرفه 

دست  دادهاز  از  که  افرادي  است  ممکن  که  چرا  ببینند.  ها  رفته 
تري استفاده کنند از این فرصت به نحو مناسباستفاده مجدد می 

هاي ها فرصت کنندگان مجدد از داده هکنند. به عبارتی، به استفاد
ها را  شود تا پژوهشگرانی که خودشان داده نشر بیشتري داده می 

 ]. 4[  اندو به اشتراك گذاشته تولید کرده 
فوق،   مسائل  وجود  تجربه  با  کمبود  مانند  مدیریت    درموانعی 

آمداده بینها،  و  ملی  رویکردهاي  ناکافی،  حق  وزش  به  المللی 
محرمانه،  ؤم موضوعات  و  معنوي  مالکیت  حق  پیچیدگی  لف، 

از   موانع پیش روي    جملهنااطمینانی در مورد قوانین و حقوق 
    ]. 21و   15[ باشدها می اشتراك داده 

  حقوقی و سیاسی  عوامل

اسرار تجاري، مسائل    ،لف، حفظ حریم خصوصیؤ قوانین حق م
 هاداده   ه بودنمحرمان  ،1ايو حساسیت داده  مربوط به امنیت ملی
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اطالعاتی،  سیاست مقررات و  هاي سازمانی و  دستورالعمل هاي 
از جمله مسائلی هستند که  المللی  قراردادهاي ملی و بین الزامات  

27[ دنگذارثیر می أت هاداده  گذاريبر شرایط دسترسی و اشتراك 
   ].28و 

ها بر مباحث مربوط  در اصول اخالقی و انتشاراتی برخی از رشته
کید شده  أها بیشتر ت استفاده از داده ء به دستکاري فریبکاري و سو

اشتراك  تا  انجمن  است  اصول  در  مثال،  براي  آنها.  گذاري 
در   اخالق  کمیته  در  که  پزشکی  اصول  یا  امریکا  روانشناسی 

صورتها بهآوري داده پزشکی مطرح شده است هر چند بر جمع 
قانو و  مسأت  نیاصولی  اما  دارند  اشتراك أکید  داده له  هاگذاري 

نیاز است که این اصول    عنوان یک اصل حقوقی دیده نشده وبه
رشته  در  بگیرند اخالقی  قرار  مدنظر  علمی مختلف  ]. 25[  هاي 

گذاري  بنابراین، حتی در صورت آمادگی پژوهشگران در اشتراك 
هاي پژوهشی، مسائل حقوقی و سیاسی حل نشده در این  داده

 کند.  ها عمل می گذاري داده عنوان مانعی در اشتراك حوزه، به 
داده همه  شامل  استفاده  و حق  میمالکیت  حالیها  در  که شود 

داده  شامل  خصوصی  حریم  است.  موضوعات  فردي  هاي 
داده مینااط اشتراك  در  مانعی  حقوقی  مسائل  مورد  در  هانانی 
می می توجه  جلب  بیشتر  زمانی  مسئله  این  کهباشد.  کند 

دادهپژوهش  با  داده ها  مانند  حساس  سروکار  هاي  فردي  هاي 
همیها در جوامع علمی موضوع ممالکیت داده   ].14[  داشته باشند

و   سازمان  هر  و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  بسیار  که  است 
سیاست  براي  کشوري  دارد.  راستا  این  در  را  خود  هاي خاص 

که نیست  مشخص  درستی  به  هنوز  پزشکی  مثال،  حوزه  ، در 
ها و  هاي پزشکی با بیماران، پزشکان و یا بیمارستانمالکیت داده 

آگاهانه از بیماران و  این، رضایت    برمراکز تحقیقاتی است. عالوه 
ها یکی از در جریان قرار گرفتن آنها در استفاده مجدد از داده

باشد که به صورت مکرر این ها می گذاري داده شروط اشتراك 
]. 29[  هاي اخالقی مورد توجه قرار گرفته استموضوع در کمیته

عوامل رفتاري و فرهنگی  

دهی مناسب یک ساختار پاداش  ، شاملعوامل رفتاري و فرهنگی
يهاگذاري داده لفه ضروري براي بهبود دسترسی و اشتراك ؤم

است.   مپاداش   علمی  مناسب  ترویج  ؤدهی  در  اصلی  ولفه 
پژوهش  به  چمی   هادسترسی  اگرچه  و  هباشد.  سیاسی  ارچوب 

دسترس  براي  رسمی  داده حقوقی  عمومی  ساختن  ها پذیر 

است،   این  ضروري  مشوق   هافعالیت اما  توسط  و  باید  ها 
پژوهشگران   براي  علمی  جوامع  مناسب  در  هنجارهاي 

دادهگذاري  اشتراك  به  دسترسی  عدم  و  شوند.  ارائه  هایشان 
پاداش مناسب  مکانیسمساختار  و  بهبود  دهی  جهت  هایی 

 ]. 27[ شودها احساس می دسترسی باز و اشتراك داده 
مشارکت علمی،  توان به  می  ،رفتارياز جمله عوامل مهم فرهنگ  

مکانیسمهم  استناد، پاداش   نویسندگی،  شهرت،  کسب  دهی، 
فرهنگیتؤر و  نظام  پذیري  بهبود  راستاي  در  سازي 

داده اشتراك  پژوهشی گذاري  ].  30-31،  20،  7[  اشاره کرد   هاي 
پاداشمکانیسم مشوق هاي  و  میدهی  شکل ها  به  هاي تواند 

به پژو ارائه شود. مختلفی مطرح و  مختلف    هايشکل   هشگران 
تشکر و  علمی  فرصت شامل    تقدیر  مشارکت  و  همکاري  هاي 

شهرت    ،تقدیر و تشکر رسمی  ،نویسندگی در انتشاراتهم بیشتر،  
، بازگشت سرمایه و اجازه قانونی جهت استفاده  و استناد صحیح

در راستاي پذیرش   مناسبیالزم است اقدام و    باشدها میاز داده 
به  و  آن  علمی  جامعه  در  معمول  عرف  و  هنجار  یک  عنوان 

ارچوب سیاسی و هارائه چ  رو،از همین پژوهشی صورت پذیرد. 
دسترس  براي  رسمی  داده حقوقی  عمومی  ارائه  پذیري  با  ها 

علمی  مشوق  جوامع  فرهنگی  رفتاري  مناسب  هنجارهاي  و  ها 
هاي سترسی به دادهگذاري و دبراي پژوهشگران جهت اشتراك 

کمبود ساختار مناسب    . با این وجود،پژوهشی نقش مهمی دارد 
مکانیسم پاداش و  و دهی  باز  دسترسی  بهبود  جهت  هایی 

ها جهت ترویج این فعالیت همچنان احساس  گذاري داده اشتراك 
 ].  27[ شودمی

گیري نتیجه

آزاد طی سال با  دسترسی  مختلف  کشورهاي  توسط  اخیر  هاي 
به سیاست اما  است  شده  اجرا  آنها  خاص  جهانی  هاي  صورت 

را   بیشتري  کشورهاي  که  است  بار  اولین  براي  شوك،  طرح 
منظور اجراي اهداف خود در ائتالفی تحت عنوان ائتالف اس  به

هاي هدف دسترسی به یافته  در این طرح،گرد هم آورده است.  
به  پژوهش پژوهشی  منابع    است  هاییخصوص  طریق  از  که 

   شوند.عمومی حمایت مالی می 
رسد که در راستاي اجراي طرح شوك و با توجه نظر میچنین به

پژوهش  تأکید حامیان  یافتهبه  به  دسترسی  بر  و  ها  پژوهشی  ها 
متعددي  داده مسائل  و  اقدامات  است  نیاز  آنها،  با  مرتبط  هاي 
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مدنظر قرار گیرد و شرایط الزم براي تسهیل و اجراي آن فراهم  
شود. اما آنچه تاکنون در خصوص اجراي این طرح و اقدامات  

ها مرتبط با آن انجام گرفته است، بیشتر بر نحوه دسترسی به یافته
ت که بیشتر بر مسائل  و بروندادهاي پژوهشی حاصل از آنهاس

صورت  مالی آنها تأکید داشته است تا سایر مسائلی که بتوان به 
هاي علمی اشاره کرد.  نهادي به بهبود دسترسی آزاد به پژوهش

دهد که در راستاي اجرایی شدن این طرح،  ها نیز نشان می بررسی
این طرح چه    تا مشخص شودپژوهش جامعی انجام نشده است  

خته شده است. اما  ااز چه زوایایی بیشتر به آن پردابعادي دارد و  
هاي اولیه نشان از تضاد منافع ناشران نشریات علمی و  بررسی
 ها دارد.  هاي حامی پژوهش سازمان

میان،   این  بروندادهاي  در  به  آزاد  دسترسی  در  اصلی  مسئله 
پژوهشی، مزیت اقتصادي حاصل از آن براي ناشرانی است که 

را  متنوعی  طبیعت  نشریات  و  دارند  خود  پوشش  منافع   أتحت 
می  نظر  در  را  خود  همین اقتصادي  از  که  گیرند.  است  رو 

  بیشتر   ،هایی که در راستاي اجراي طرح شوك وجود داردچالش
بر مسائل مالی و حق اشتراك آنها اشاره دارد. انتشار بروندادهاي  

هاي پژوهشی در نشریات هیبریدي راهکاري است که طی سال 
اخیر توسط ناشران بزرگ دنیا در قالب دسترسی آزاد به نشریات  

هاي شده است. این نوع از انتشار طی سال   علمی در نظر گرفته 
تواند  شوك با وجود اینکه می  اند. طرحاخیر رشد زیادي داشته

را   اشتراکی  مجالت  انتشار  مجالت  به   بشکندطلسم  با  شدت 
هیبریدي مخالف است و آن را فریبی از سوي ناشران و گریز 

در این نوع از مجالت،    .داندآنها از دسترسی دادن به مجالت می 
به  نویسندگان می آن  را در  مقاالتشان  بگیرند که  توانند تصمیم 

صورت دسترسی آزاد منتشر کنند که در این صورت با پرداخت  
لف همراه خواهد بود و مقاله  ؤتوسط م  »هزینه پردازش مقاله «

صورت رایگان در دسترس خوانندگان قرار خواهد گرفت نیز به
اي پرداخت  نه و یا اینکه نویسنده مقاله در قبال انتشار مقاله هزی 

باید    نکند و خوانندگان مقاله براي خواندنمی حق اشتراك  آن 
 ]. 32[  بپردازند

ایجاد مجالت موازي است که    ، ارائه شدهاز دیگر راهکارهاي  
مجالت  «کند  عمرانی به نقل از کوچران آن را چنین تعریف می 

مجالت علمی جدیدي هستند که مجالت موجود را تنها    موازي
کامل با دو شکل در دسترس  دسترسی آزاد رسیدن بهبا هدف  
می  ایندهندقرار  می   .  یک خط  مجالت  با  بخش  دو  در  توانند 

، یکی با حق اشتراك و  منتشر شوند  ت تحریریهأ مشی و یک هی
نویسندگان کامل.  آزاد  دسترسی  از  مقاله   ،دیگري  را  خود  هاي 

یک   می   سامانهطریق  ارائه  داوري  براي  از  مشترك  پس  دهند. 
تواند انتخاب کند مقاله را در عنوان اصلی  پذیرش، نویسنده می 

. اما  » دکن  منتشر  کامل  آزاد  دسترسی   بخش  در (مجله دورگه) یا  
جز همان    يرسد اینکه این مجالت نیز چیزنظر میآنچه که به 

 ]. 33[   تحریم ائتالف اس خواهند بود  و در  مجالت دورگه نیستند
با وجود تحریم و مخالفت طرح شوك با نشریات هیبریدي و  

  ، باید در جستجوي ظور اجرایی کردن اهداف خودنمبه    موازي
رفت راهکارهایی که براي برون   دیگراز  .  بود  جایگزینراهکاري  

است،   شده  ارائه  مشکل  این  تحول نامهموافقتاز   آفرینهاي 
ن مانند کتابخانه و قرارداد بین مشتریا  ،هانامهموافقت است. این  

بازبینی قرار داده   به    طوري که به ناشر را مورد  مدل اشتراك را 
می  تغییر  آزاد  دسترسی  و    د.ندهمدل  مقررات  این  اجراي  اما 

این    ونیازمند تبادل نظر میان ذینفعان است  بررسی زوایاي آن  
علمی فرصتی براي نیل به توافقاتی    و جامعهموضوع به ناشران  

اجراي   میبراي  فراهم  شوك  همین کند.  طرح  به از  نظر  رو، 
به منظور پذیرش و اجرایی شدن جهانی طرح شوك،   رسدمی

حامیان بیشتري به این ائتالف اضافه شوند و ناشران  الزم است  
اشتراك حق  دریافت  عدم  منظور  به  انتشار  نیز  و  مجالت    و 

بگیرندمقاالت   قرار  بیشتري  فشار  به  .  تحت  آزاد  دسترسی 
هاي پژوهشی حاصل از آنها،  هاي علمی و به تبع آن دادهیافته

توسط  آنها  اجراي  و  گرفتن  نظر  در  که  است  الزاماتی  نیازمند 
آمیز این جنبش و به طور  ذینفعان نقش کلیدي در اجراي موفقیت

   دارد. مشخص طرح شوك
  طرح شوك  ن،روي آو مسائل پیش قدامات انجام شدهبا وجود ا
ابعاد   نیزاز  گیردمی   دیگري  قرار  واکاوي  مورد  از  .  تواند  یکی 

  تواند براي کشور ما می   راستاي اجراي این طرحمسائلی که در  
شبیه کشورهاي  سایر  قرار    و  توجه  براي اینکه    گیرد،بمورد 

هزار مقاله در نشریات    50که سالیانه بیش از  یپژوهشگران ایران
؟ براي پاسخ  کنند، چه اتفاقی پیش خواهد آمدمختلف منتشر می 

به این سئوال و نگرانی حاصل از آن باید توجه داشت که با توجه 
المللی ایرانیان در نشریات معتبر علمی بینانتشار مقاالت  به رشد  

مسئوال اخیر،  دهه  دو  در  سیاس   ن جهانی  پژوهشی  و  تگذاران 
کشور، ضمن رصد این طرح و ابعاد مختلف آن، به منظور تداوم  

ریزي نموده تا مسائل  برنامه می باید حرکت شتابان علمی کشور 
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پژوهشگران است با محدودیت کمتري  روي  و مشکالتی که پیش 
گردد. اینکه  روبرو  به  توجه  از  اشتر  حق  براي  با  استفاده  اك 

ها پرداخت  هایی از سوي دانشگاهمعتبر، هزینه نشریات ناشران  
نظر می شودمی به  که  ،  است  طرح    ادامه روند با  رسد ضروري 

عنوان  اعتبار مربوط به پرداخت حق اشتراك نشریات بهشوك،  
از  در اختیار محققان قرار بگیرد.   ،هزینه انتشار مقاالتبخشی از  

اینکه   به  توجه  با  دیگر  از  طرفی  بیشتر  مقاالت  انتشار  هزینه 
است نشریات  اشتراك  حق  مبلغ  براي    ،آزادسازي  است  الزم 

به پژوهشگران در راستاي     تداوم توسعه علمی کشور و  کمک 
احتمالی    خلل به منظور جلوگیري از    ،آنهاانتشار مقاالت    روند

   گذاري شود.شایسته است که سرمایه هاي آنهادر انجام فعالیت 
هزار دالر براي  چند  از دیگر مسائل مورد توجه اینکه دریافت  

و اینکه آیا گذارد  ثیري می أبر کیفیت علم چه ت   ،نشر یک مقاله
انتشار  هزینه  دریافت  به  نشریات  سردبیران  و  داوران  نظرات 

ابعادي می  از  نیز  این مسئله  ندارد؟  بستگی  مورد  مقاالت  تواند 
خصوص خارج از عرف  ه  ریافت وجه، ب توجه باشد. هر چند د

و سبک   کیفیت  تواند با خطاهایی از جمله کاهشو در رقابت، می
مقاالت   داوري  فرآیند  میهمراه شودکردن  انتظار  اما  که ،  رود 

در اولویت باالتري    ،رقابت در کسب اعتبار و شهرت علمی بیشتر
  پژوهشگران الت باشد. بدون شک، مقا از نسبت به کسب درآمد  

در   خود  مقاالت  انتشار  دنبال  باالتر نشریات  به  اعتبار    داراي 
هستند و لذا اگر ناشرانی فرآیند داوري خود را به خاطر کسب  
درآمد بیشتر سبک کنند، از اعتبار علمی خود خواهند کاست و  

در  را از دست خواهند داد.    جهان  به دنبال آن نویسندگان برتر
ناشران مشهور و معتبر کنونی، فرآیند  رسد که  مجموع به نظر می 

را منظور    داوري  اعتباربه  از  حیثیت  دفاع  جذب    و  و  خود 
 باید جدي بگیرند. می   نویسندگان و مقاالت علمی

 تقدیر و تشکر 

ابراهیم عمرانی می الزم  نویسندگان بر خود   آقاي سید  از  دانند 
 قدردانی نمایند.    مفید  براي مطالعه متن و بیان نظرات
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Plan-S: Requirements and Challenges 

Esmaeil Vaziri*,1, Ali Akbar Saboury2 

Open Access (OA) movement has been started in the 1990s aiming to access to all scholarly literature. In 
order to follow the OA in horizon 2020, it was scheduled that all scientific publications and related data that 
result from research funded by public grants must be accessed and shared to the whole society without any 
restrictions. In order to implementing this goal, an initiative for the OA publishing was launched in 2018, 
named Plan S, which was supported by Coalition S, an international consortium of research funding to make 
the OA to research publications. The idea introduced after the Berlin declaration on the OA (2004) that have 
emphasized to access and share research outputs and their related data. Therefore, national and international 
organizations made some decisions in order to support this plan. According to our evaluations, it is reveal 
that regarding to several actions in recent decades on the OA, some considerations on the publication 
copyrights and their ownerships especially outputs generated form publicly funded research are continued. 
On the other hand, with emphasize of Coalition S protocol to access to the research outputs and their related 
raw data, some critical considerations should be stated, include organizational, individual, legal, behavioral, 
and cultural parameters. Consequently, due to all of these challenges, it seems that universal demand on open 
science and access to the scientific literature has been increased in the recent years, therefore, research policy 
makers and funders might to consider their situation concerning this decision.  
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