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 :چكيده

د و پس از صحبت در مورد هر يک از شو داده مي با دسترسي آزاد شرح  علمي تمجالرويِ   هاي پيش در اين مقاله چالش
.  رويکرد نويسنده در ارايه راهکارها رويکردي حقوقي و اخالقي است.  ها ارايه شده است ها، راهکارهايي براي عبور از آن چالش

با دسترسي آزاد پاسخ دهد و نشان دهد که بسياري از  علمي تمجالکند به انتقادهاي مطرح شده در مورد  مقاله تالش مي
شدت از اتخاذ راهبرد  با اين حال به .  پولي هم وجود دارد علمي تمجالشود در  گرفته ميمجالت  اينگونهيراداتي که به ا
شود که هر جا کاستي يا اشتباهي وجود دارد جبران شود و  شود و تاکيد مي اجتناب مي" بازگرداندن ايرادها به حريف"

نويسنده پس از  .  هم ايرادهاي مشابهي دارند، اين ايرادها را ناديده گرفت ،ليپو علمي تمجالتوان فقط به اين دليل که  نمي
آگاه است و  گونه مجالتهاي بالقوه اين  ها و توانايي خوبي از ظرفيت با دسترسي آزاد به علمي مجالتها فعاليت در زمينه  سال

  .٢کند ها را چند برابر مي اي علمي، تاثيرگذاري آنها و محتواه كند که دسترسي آزاد به مقاله خوبي درک مي  اين نکته را به
کند که  هاي علمي و دانشگاهي به اين موضوع اشاره مي در مورد اهميت دسترسي آزاد به مقاله ٣نويسنده در جايي ديگر
کار که به اين دليل آش(برند  هايشان سود مي ها تنها کساني نيستند که از دسترسي آزاد به مقاله نويسندگان اين مقاله

همچنين آن دسته از خوانندگان دانشگاهي که ، بلکه )شود ها ارجاع داده مي هايشان بيشتر خوانده شده و بيشتر به آن مقاله
هايشان قادر به پرداخت  نيستند، پژوهشگراني که کتابخانه علمي تمجالهاي  ها قادر به پرداخت هزينه آن هاي هموسس
مند باشند، عموم مردم  نندگان عمومي که ممکن است به يک زمينه يا رشته علمي عالقهنيستند، خوا علمي تمجالهاي  هزينه

ها که  هاي علمي آشنا شوند، و حتي بيماران و اطرافيان آن هاي پژوهش توانند با چند و چون و چارچوب که از اين راه مي
  .  ٤شوند مند مي ها بهره ه مقالههاي علمي و پزشکي آگاه شوند، از دسترسي آزاد ب توانند از آخرين يافته مي
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 :مقدمه

 ياست برا يدين جنبش و نوياز بلوغ ا يا نشانه ٥)پااوس(آزاد  يبا دسترس يآغاز به کار انجمن ناشران دانشگاه
آزاد و ناشران  يبا دسترس علمي مجالت يبرا يخودساماندهمتقابل، به اشتراک گذاشتن دانش و  يبانيپشت
چه که من  آزاد و آغاز به کار اوسپا را با شرح آن يبا دسترس علمي مجالتشرفت يخواهم پ يمن م.  ٦ها آن
 يخواهم بدون ادعا يو م، رمينم جشن بگيب يآزاد م يبا دسترس علمي مجالت يرو شيرگ پعنوان ده چالش بز به
ن يانجمن از ا يفرض که اعضا شين پيا بدون ايانجمن هستم و  يبرا ييها ه دستورالعمليکه در حال ارا نيا

با  علمي مجالتک يناشر  يا حتين انجمن و ياز ا يمن عضو.  ن کار را انجام دهمياطالع هستند ا يها ب چالش
 .  هستم علمي مجالتن يت ايموفق خواهانستم و فقط يآزاد ن يدسترس

 يبا دسترس علمي مجالتا ناشران يران ياستفاده کردم خطابم به سردب" شما"رو، هرجا که از واژه  شيدر متن پ
چه که   و آن علمي مجالت نيان عملکرد ايشکاف م: کنم يز مقاله ام را آغاز ميمن با اشاره به سه تما.  آزاد است

 مجالت يان دورنماي؛ تفاوت م)کيچالش شماره (ند يگو يم علمي مجالتج در مورد عملکرد يرا يارهايمع
و ) ها اشاره شده بود ن به آنيو برل ٧بوداپست، بتسدا يها هيانيکه در متن ب(آزاد  يبا دسترس علمي

؛ و شکاف )چالش شماره دو(آزاد  يبا دسترس لميع مجالتدرصد  ٨٥کاربران در  يدسترس يها يگذار استيس
.  )چالش شماره سه(باالست  علمي مجالتت يفيکه ک يدر مواقع يو اعتبار آن، حت علمي مجالتت يفيان کيم

: آزاد اشاره خواهم کرد يبا دسترس علمي مجالتموجود در مورد  يدهايپس از آن من به هفت دسته از ترد
، )چالش شماره شش(، صداقت )چالش شماره پنج(، دوام )چالش شماره چهار(ت يفيموجود در مورد ک يدهايترد
چالش ( يمال يها ر کمکير مسيي، تغ)چالش شماره هشت( ي، ماندگار)چالش شماره هفت(انتشار  يها نهيهز

 .  )١٠چالش شماره (و راهبردها ) ٩شماره 
 
 ارهايمطابقت با مع )١

ها را  هستند، آن يآزاد قو يبا دسترس مجالت علميکه  يزمان يحت يعلم مجالت علميت يفين کييتع يارهايمع
د يجد مجالت علمينسبت به  ضريب تاثير ٨يها سنجه.  کنند ينم يبند دسته يقو مجالت علمي ءجز
 .  د هستنديآزاد جد يبا دسترس مجالت علميشتر ياست که ب ين در حاليز هستند و ايآم ضيتبع
ستند ين ضريب تاثيرط سنجش يتر از دو سال سابقه دارند حائز شرا که کم علميمجالت .  ستيک توطئه نين يا

سنجش  يرا برا علمي مجالتاز  يتنها برخ ٩کيفينتيز موسسه تامسن سايشدن دو سال ن يو پس از سپر
 مجالت علميآزاد و  يبا دسترس مجالت علمي يمدت زمان انتظار دو سال پس از آغاز به کار برا.  نديگز برمي
مجالت آزاد و  يبا دسترس مجالت علمين مدت يکه اطالع دارم پس از ا ييکسان است و تا جاي ١٠)يا يت( يپول

 .  شوند يده ميسنج ضريب تاثير يها برابر با سنجه يبه شکل يپول علمي
ن ياشاره کنم که در ا ييها ضيخواهم به تبع يجا م نيدارند اما در ا ياديمشکالت ز ضريب تاثير يها سنجه
 .١١د وجود دارديجد مجالت علميه يها عل سنجه
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ن يض ايموجود، از جمله تبع ضريب تاثير يها از سنجه يتواند مشکالت ناش ين ميگزيجا ضريب تاثير يها سنجه
 يها که هدف كنيم ايجاد ييارهاين است که معيا يچالش اصل.  د را جبران کنديجد مجالت علميه يها عل سنجه

 يبرا.  نه انجام شده استين زميدر ا ياديز يکارها.  رديرا در بر بگ علمي جالتماز  يشتريشتر و تعداد بيب
اد يبه احتمال ز.  ها اطالع دارم هستند که من در مورد آن ضريب تاثيرن يگزيجا يارهاياز مع يها برخ نينمونه ا

 :ز هستيها ن نيشتر از اين بيگزيجا يارهايتعداد مع
 
* Age-weighted citation rate (Bihui Jin) 
* Batting Average (Jon Kleinberg et al.) 
* Distributed Open Access Reference Citation project (University of Oldenburg) 
* Eigenfactor (Carl Bergstrom) 
* g-index (Leo Egghe) 
* h-index (J.  E.  Hirsch)  
* Contemporary h-index (Antonis Sidiropoulos et al.)  
* Individual h-index (Pablo D.  Batista et al.)  
* Journal Influence Index and the Paper Influence Index (Center for Journal Ranking) 
* MeSUR (MEtrics from Scholarly Usage of Resources) (LANL) 
* SCImago Journal Rank and SJR Indicator (University of Granada) 
* Strike Rate Index (William Barendse) 
* Usage Factor (UKSG) 
* Web Impact Factor (Peter Ingwersen) 
* y-factor (Herbert van de Sompel et al.) 

 
از شما  يدوارم که برخيارها را به کارشناسان محول کنم و امين معيا يابيدهم که گسترش و ارز  يح ميمن ترج

شرفت ين کارِ  در حال پيم که ايمند ن است که ما عالقهيت دارد ايآن چه که اهم . دين کارشناسان باشايدر م
مجالت رش يشرفت و پذيِ پ يشِ  روياز موانع پ يکي ضريب تاثير يها استناد به سنجه يموفق شود و گستردگ

  . آزاد است يبا دسترس علمي
زا هستند  بيآس يها زمان آن . رسانند يب نميد آسيجد علميمجالت خود به  يبه خود ضريب تاثير يها سنجه

بازدارنده  يعامل  ، بهضريب تاثير يها ها از سنجه دانشگاه  ١٢ارتقا و استخدام يها تهياد کميار زيکه استفاده بس
ن است که يا يچالش اصل . شود يل ميد تبديجد مجالت علميه مقاالتشان به يارابراي ان يدانشگاه يبرا
 يارهاياز مع يبانيت شناختن و پشتيبه رسم يم، برايکن ينيکه در حال رشد هستند را بازب ينيگزيجا يهااريمع

ارتقا و استخدام  يها تهيارها با کمين معيبحث در مورد برتر بودن ا يطور برا نيند و هميآ يوجود م که به يبرتر
 يها يشناس ها و روش نهيدر زم يه دنبال متحداند بيکامال جد مجالت علميان يد در ميما با . ميآماده باش يمحل

از  يميبرتر فقط ن يارهايمع . باشند يپول مجالت علمي ءجز علمي مجالتن ياگر ا يم، حتيد باشيجد يپژوهش
 مجالت علميها به  ه مقالهيارا ي ان برداشتن عوامل بازدارندهياز م يها برا ِ راه، استفاده از آن ي هيحل است؛ بق راه
 .  استد يجد
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م که به يستين يديجد يارهايدنبال مع م که ما بهين است که با صراحت مشخص کنيمرتبط ا يها از چالش يکي
ض ياز تبع يا عاريز يآم ضيتر تبع کم يارهايدنبال مع ما به . ز باشديآم ضيآزاد تبع يبا دسترس مجالت علمينفع 
آزاد  يبا دسترس مجالت علميشبرد آرمان يبه پ توانند يهستند که م يريسوگ بدون يارهايفقط مع . ميهست

شان موثر باشند را  شرفتيتوانند در پ يکه م يکسان يها ، مقالهعلمي مجالتبرسانند و موجب شوند که  ياري
شتر از يت بين واقعيرانه باشند و ايد سوگيجد مجالت علميد ضد يشا ضريب تاثير يها سنجه . افت کننديدر

 مجالت علميه يعل ضريب تاثير يها اما سنجه . آزاد است يبا دسترس مجالت علمير به ضر يپول مجالت علمي
ل که به ين دليبرعکس، به ا . ستنديرانه نياند سوگ کرده يِ خود را ط ينوجوان ي آزاد که دوره يبا دسترس

با  علمي مجالتشود،  يارجاع داده م يپول مجالت علميشتر از يآزاد ب يبا دسترس مجالت علمي يها مقاله
ترز در يمثال موسسه تامسن رو يبرا  .١٣برنده باشند ضريب تاثير يها سنجه يتوانند در باز يآزاد م يدسترس

 يبا دسترس مجله علميگزارش داد که پنج  علمي مجالتت ارجاع به يخود در مورد وضع ٢٠٠٨گزارش سال 
در سال  يحت  .١٤اند با کارشان کسب کرده مرتبط يعلم يها نهيرا در زم ضريب تاثير يارهاين معيآزاد باالتر

 يکنون مجالت علميها از  ن آنيتر تر بود و با سابقه ار کميآزاد بس يبا دسترس مجالت علميکه تعداد  ٢٠٠٤
ک يکم  دست يبا در هر رشته دانشگاهيداد که تقر يک نشان ميفينتيتر بودند مطالعات موسسه تامسن سا جوان

موسسه  ٢٠٠٧در سال   .١٥قرار داشتند ضريب تاثير يها سنجه يباال يها در رده آزاد يبا دسترس مجله علمي
با  مجالت علميطور کامل به  خود را به ١٧تركيبي مجله علميچهار  ١٦يحفاظت از تنوع مولکول يالملل نيب

 ثيرضريب تا يها ت سنجهير، وضعيين تغين موسسه اعالم کرد که ايا ٢٠٠٩در سال  . ل کرديآزاد تبد يدسترس
 .١٨ ديرا بهبود بخش مجله علميهر چهار 

اگر  . ميكنکار  ضريب تاثير يها سنجهبا كماكان شوند که  ينم ي بر آنليها مهم هستند اما دل تين موفقيا
نه  ،دارند ياديها اثر ز است که آن علتن يبرخوردارند به ا ييباال ضريب تاثيرآزاد از  يبا دسترس مجالت علمي

 رتبه ي . ندده اها به نفع خودشان سود بر ن سنجهيا يريآزاد از سوگ يبا دسترس الت علميمجکه  دليلن يبه ا
 مجالت علمي . ا بهتر باشديو تواند مشابه  يمهم  ترديجد يارهايمع براساسحتي آزاد  يبا دسترس مجالت علمي

که  ييها ِ سنجه يريگ بكارموفق هستند، در صورت  يکنون ضريب تاثير يها سنجهکه با  يآزاد يبا دسترس
و نسبت به  طراحي شده اندتر  تر، روزآمدتر، خودکارتر و عادالنهبيش  فتاظربا تر،  قيدقبه طور ، انيدانشگاه توسط

د يجد مجالت علمين نسبت به يکنند و همچن يماندازه گيري تر  حيرا صر ضريب تاثيرکه  ييها انواع داده
  . دهند يرا از دست نم يزيد و چبوخواهند  نيز موفق ترراترند، يپذ

 رتبه ين ين کتابخانه باالتريا مجله علميچهار  . افته استيدر ين موضوع را به خوبيا ١٩علم يکتابخانه عموم
 ضريب تاثير يها ن کردن سنجهيگزيجا ين حال برايخود دارند و در ع يعلم يها نهيرا در زم ضريب تاثير

 يها از سنجه يبانيمنظور پشت ، بهيدانشگاه يها ِ مقاله ضريب تاثير يها داده توسعه ين يانگارانه، و همچن ساده
 يها داده" اکنون  هم ٢٠موسسه پلوس مجله علميهر هفت  . شرو هستندي، پيدانشگاه يها ِ مقاله ضريب تاثير

 يازدهي، نظرات و امتي، پوشش مطبوعاتياجتماع يها وند به شبکهيها، پ د از صفحات، ارجاعي، تعداد بازديکاربرد
 . ٢١اند به اشتراک گذاشته يرا به شکل عموم" کاربران 
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 يها سنجهز به ين يپول مجالت علميند تا رويه پيروي كنن ياز اد يز بايآزاد ن يبا دسترس مجالت علمي ساير
 براساسشما  مجله علميست که اگر ين نيمنظورم ا . تر عالقه نشان دهند قيتر و دق فيظر ضريب تاثير

د احساس يد بلکه بايد به آن مباهات کنيداشته است شما نبا يعملکرد خوب يکنون ريب تاثيرض يها سنجه
و به آن  از آن خوشحال شويدد يبا ،ضريب تاثيري بندرتبه شما در  مجله علميبه موازات رشد  . ديکن يسربلند

 يها سنجهِ  يشرکت در باز . ديبرتر تالش کن يارهايبه مع يابيدست يد برايزمان شما با طور هم به يول . ديببال
 يز وارد بازيها ن کند که آن يق ميگران را تشويفقط د ،ها نيگزيافتن به جايدست  يبدون تالش برا ،ضريب تاثير
ها اشاره  جا به آن نيکه در ا يگريدر کنار مشکالت د(شود  نهينهادد يجد مجالت علميه يض عليشوند و تبع
 يها شرفت در سنجهيد که هدفِ  پيستي، مجبور نضريب تاثير يها سنجه يزمتوقف کردن با يبرا . )نشده است
 يزمان . ديکنار بگذارتوسعه علمي اند،  ي دهنده ِنشان يها روشرا كه  ضريب تاثير يها ا خود سنجهي ضريب تاثير

د و شده باشن يريگ اندازهطراحي و دقت  آن به يها د که سنجهيشرکت کن ضريب تاثير يها سنجه يدر باز
نداشته  يا مدل تجارينه، زبان، شهرت و يه سابقه، زميبر پا مجله علميچ ينسبت به ه يا يريگونه سوگ چيه

  . باشند
 
 دسترسي )٢

هاي علمي با دسترسي آزاد  علمي مجالتفهرست (  ٢٢آزاد در فهرست دوج يبا دسترس مجله علميچه تعداد 
ن يکنند؟ پاسخ ا ياستفاده م) مجوز نسخه برداري( ٢٣ها تيت مشترک خالقينامه حق مالکياز گواه) براي همگان

 ٦/١٤ يعني( مجله علمي ٦٣٧آزاد،  يبا دسترس مجله علمي ٤٣٦٢ان ياز م) ٢٠٠٩تا دوم اکتبر (است که 
مجالت از  يشترين است که تعداد بيموجود ا يها از چالش يکي . ٢٤ندرده اک ينامه استفاده مين گواهياز ا) درصد
از اصطالحات مرتبط که به ما کمک  يد برخياجازه بده  .فراهم کنند يِ آزادتر يآزاد، دسترس يبا دسترس علمي

به ما کمک  ٢٥گانيآزاد را يبا دسترس مجالت علمي . م را مرور کنميل  صحبت کنين مسايکنند در مورد ا يم
شود  ين امر باعث ميا . جاستد همچنان پابريم اما مانعِ  مجوز بازتوليها را از سر راه بردار نهيکنند سد هز يم

ا مجوز ي ٢٦حق مولفت يدا کرد اما محدوديپ يدسترس علمي مجالتن يا يگان به محتواهايشکل را بتوان به
 يبا دسترس مجالت علمي يتوانند بدون پرداخت پول محتوا يکاربران م عبارت ديگر،به  . همچنان پابرجاست
 يمحل يها ا معادلي ٢٧يقانون ي چه که در استفاده ش از آنيمجدد ب ي استفاده يبرا يچ حقيآزاد را بخوانند اما ه
مجالت در مقابل، .  ٢٨انيب يگان است و نه مثل آزاديک نوشابه راي انندن امر ميا . ندارندرا آن ذکر شده است 

ن يا . دارند يان بر ميها را از م موانع مجوز يکم برخ ها و دست نهيموانع هز ٢٩گانيِ کامال آزاد را يدسترسبا  علمي
از  يکم برخ زنند و دست يو مجوزها را کنار محق مولف  يها تياز محدود يکم برخ دست علمي مجالت
) آزاد/گانيرا( free واژه التين ن جايدر ا . کنند ياست را ممکن م ياستفاده که فراتر از استفاده قانون يها شکل

 .  بكار رفته است ٣٠انيب يب آزاديهم در ترکگان و يب نوشابه رايخودش، هم در ترک يواقع يدر معنا
تمام ”ط يبا شرا حق مولفقواني د تحت ياز بدو تول ارينوشتتوليدات شتر يجهان، ب يشتر کشورهايامروزه در ب

با  مجالت علميتوانند به  يم يسندگان تنها در صورتيجه نويدر نت . رنديگ يقرار م ٣١“حقوق محفوظ است
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اگر  . نظر کنند خود صرفتاليفي از حقوق  ياز برخ يمقاله بدهند که به شکل توافق گانيِ کامال آزاد را يدسترس
از نيز خود را  يحقوق قانونساير که  نيد، بدون اينظر کن از حقوق خود صرف يد که چگونه از بخشيدان يشما نم

 . اند شده يور طراحن منظيها به هم تيت مشترک خالقيحق مالک يها نامهيگواه . ديشباد؛ نگران نيدست بده
در مجموعه  ياديکه حقوق ز ت وجود دارد چرايت مشترک خالقينامه حق مالکيک گواهيش از ياکنون ب هم
مجالت ل ين دليبه هم . ديها هست وجود دارد که شما احتماال خواستار صرف نظر کردن از آن حق مولفن يقوان

حق  يها نامهيرند و دامنه گواهيگ يل مختلف را در بر مياز مسا يا دامنه گانيِ کامال آزاد را يدسترسبا  علمي
جز قلمداد شدن  به . کنند يها مطابقت م موجود در آن دامنه يها تين وضعيتر جيها با را تيت مشترک خالقيمالک
 ،ها تيت مشترک خالقينامه حق مالکين گواهي، بازتر)حقوق ي همهنظر کردن از  صرف( يحوزه عموم مثابه به

 همهاز  CC‐BY‐NCدر مقابل  . کند يم يپوش چشم ٣٢جز حق انتساب حقوق به همهاست که از  CC‐BYه ناميگواه
  . کند يم يپوش مجدد چشم يتجار ي ا ممانعت از استفادهيجز حق انتساب و حق محدود کردن  حقوق به

ن يا . افت کننديرآن را د يها ا معادلي CC‐BYنامه يکند که گواه يشنهاد ميخود پ ياعضا ياوسپا به تمام
ها را  رد اما استفاده از آنيپذ يرا م) CC‐BY‐NCمانند (دارند  يتر ِ کم دسترسيکه  ييها نامهيگواه يموسسه برخ

 . کنند يرا فراهم م گانيِ کامال آزاد را يدسترسبا  مجالت علمي ،نامهيبه هر حال، هر دو گواه . کند يشنهاد نميپ
جاد کنند را ملزم ياستفاده دوباره از محتواها ا يرا برا ييها تيهند محدودخوا يکه م يين اعضاياوسپا همچن

  . ٣٣آشکار سازند ) نامهيک گواهي وسيله بهمثال  يبرا(ها را  تين محدوديکند که ا يم
  . ٣٤است  يگان الزاميکامال آزاد را يو دسترس CC‐BY يها نامهيگواه" اسپارک ييمعاهده اروپا"ن در برنامه يهمچن
شنهاد ياست، پ CC‐BYنامه ي، که گواهرامقاالت  يبرا" ها تيت مشترک خالقينامه مالکين گواهيتر آزادانه" ٣٥سرف

  . کند يم
علوم  يپروتکل اشتراک"استفاده از  راهکه از  يتر به دامنه عموم ص کاملين موسسه از تخصيها، ا در مورد داده

مجالت ن موسسه يدر هر دو مورد ا . کند يود، استفاده مش يممکن م" ٣٦آزاد  يبا دسترس يها داده ياجرا يبرا
ن که از ين بدون ايبوداپست، بتسدا و برل ي هيانيهر سه ب.  ٣٧کند يه ميگان ارايِ کامال آزاد را يبا دسترس علمي
  . ٣٨اند شدهگان يِ کامال آزاد را يبا دسترس مجالت علميه ينام ببرند خواستار ارا يخاص يها نامهيگواه

ک از يچ يکه اکنون در دوج هستند از ه علميمجالت درصد  ٨٥ش از ين است که بيا ياصلچالش 
ر از يغ يمعادل يها نامهياحتماال از گواه يبرخ . کنند يها استفاده نم تيت مشترک خالقيمالک يها نامهيگواه
خود  يبرا ياختصاصط يگر احتماال شرايد يکنند و برخ يها استفاده م تيت مشترک خالقيمالک يها نامهيگواه

 يبا دسترس مجالت علميشتر يب . شمارند کم ءاستثناموارد ن ياما ا . است يمشابه ياثرات حقوق يدارند که دارا
ها  شتر آنيب . کنند ياستفاده نم ٣٩باز يها نامهيد، از گواهيکن يبند ها را دسته که چگونه آن نيآزاد بدون توجه به ا

به عنوان چه که  ش از آنيب يزيقرار دارند و چ “تمام حقوق محفوظ است” يعني ،حق مولفگواهينامه ي تحت 
کامال  يفاقد دسترس علمي مجالتشتر يدر واقع ب . دهند يها نم د، به آنوش يبه کاربران داده م ياستفاده قانون

شترک ت ميمالک يها نامهياز انواع گواه يکيدوج از  مجالت علميدرصد  ٦/١٤اگر  . ٤٠گان هستنديآزاد را
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و سرف استفاده از آن را  ٤١، که اوسپا، اسپارک اروپاCC‐BYنامه ياز گواه يکنند چه تعداد يها استفاده م تيخالق
 کنند؟ ياند، استفاده م شنهاد دادهيپ

نامه ياز گواه) درصد ٥/٩( مجله علمي ٤١٦دوج  مجله علمي ٤٣٦٢ن است که از يا) ٢٠٠٩تا دوم اکتبر (پاسخ 
CC‐BY کنند؟  يها استفاده م تيت مشترک خالقيمالک يها نامهيگر گواهياز د ،يچه تعداد . ٤٢کنند ياستفاده م
ت يگر مالکيد يها نامهياز گواه) درصد ١/٥( مجله علمي ٢٢١ دوج مجله علمي ٤٣٦٢ان ين است که از ميپاسخ ا

 . ٤٣کنند ياستفاده م CC‐BYنامه يجز گواه ها به تيمشترک خالق
شان را يمجدد از محتواها يتجار ي لند که استفادهيآزاد ما يبا دسترس مجالت علمي از يليدانم که خ يمن م

ن يجا وارد ا نيخواهم در ا يمن نم . کنند يمقاومت م CC‐BYاستفاده از  يشنهادها برايمحدود کنند و در برابر پ
ه نکردن از استفاد يجا د بهيرا محدود کن يد که استفاده مجدد تجاريخواه ياگر شما م . بحث شوم

مجالت شما هم به پنج درصد از  . ديآن استفاده کن يها ا معادلي CC‐BY‐NCنامه يباز از گواه يها نامهيگواه
 . ديونديبپ ،اند حل استفاده کرده ن راهيدوج که از ا علمي

نگران بود که او  وم اشتديي تصادفي آزاد گفت و گو يبا دسترس مجالت علمياز ناشران  يکيمن با 
ن ياو از ا يمتوجه شدم که نگران . شوداش  مجله علميبه   ه مقالهيارا يبازدارنده برا يباز عامل يها نامهيهگوا

باز  يها نامهيگواه يپنداشت که در تمام يشود و م يه مقاالت ميمانع ارا ي،است که آزاد کردن استفاده تجار
ر ياش در مورد تاث هيدفاع از نظر يخود برا يها دهيبود که او فقط از شن ين در حاليا . مجاز است ياستفاده تجار

ا نباشند، يل باشند يدل يها ب ين نگرانيبه هر حال چه ا . کرد يها استفاده م افت مقالهيباز بر در يها نامهيگواه
 است از يفقط کاف . وجود دارد يباز و محدود کردن استفاده تجار يها نامهياستفاده از گواه يبرا يآسان يها راه

حقوق  يتمامحق مولف ر ييد در ابتدا بر سر تغييايب . ديآن استفاده کن يها ا معادلي CC‐BY‐NCنامه يگواه
را به  CC‐BY‐NCن که يم در مورد ايتوان يم، پس از آن ميگان توافق کنيکامال آزاد را يبه دسترس ،محفوظ است

CC‐BY ميا نه بحث کنيم يل کنيتبد .  
آزاد  يدارد؟ چرا از دسترس يباز چه ضرورت يها نامهياست پس استفاده از گواه گانيرا مجله علمييك اگر 

خواهند از  يکاربران م وقتين است که يگان رفت؟ پاسخ کوتاه ايکامال آزاد را يدسترس يد به سويگان بايرا
  . شوند يدرخواست مجوز روبرو نم ياضاف يها نهيو هز ير زمانيفراتر بروند با تاخ ياستفاده قانون

 ٤٤فراتر بروند؟ يچرا ممکن است کاربران بخواهند از استفاده قانون
، چاپ کامل يطوالن يها دهيمثال نقل قول گز يوجود دارد، برا يفراتر رفتن از استفاده قانون يبرا يل کافيدال

 يبرا يد يس يها بر رو کردن مقاله رونوشت، پست الكترونيكيا همکاران با يان يمتن، فرستادن مقاله به دانشجو
ا به ي ٤٥يمعناشناخت يها برچسب يدارا يها نترنت کم است، پخش نسخهيباند ا ياز جهان که پهنا ييها بخش

 يها برا ها در رسانه ا انتشار آنيد يجد ٤٦يها ها در شکل مقاله رونوشتافته متن، يبهبود يها نسخه عبارت ديگر
ها به  ها، افزودن مقاله ويمحتواها در آرش يفاده باشند، نگهدارها همچنان قابل است ها، متن فنآورير ييکه با تغ نيا
 ليتحل يها ا برنامهي ٤٩راهنما يها فهرست ي، رونوشت گرفتن از متن برا٤٨يقيا آثار تلفي ٤٧ها داده يها گاهيپا

 . گريد يها ا ترجمه آن به زباني، و يداريشن شكل ، ضبط متن به. . .  ٥٠متون
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 يبا دسترس مجالت علمي ين کاربردها برايز شمردن ايش جايشاپيباز و پ يها نامهيخوشبختانه استفاده از گواه
ل ين تبديهمچن . ز آسان استيدست کاربرانشان را باز بگذارند ن علمي مجالتن يکه ا نيا . آزاد آسان است

 يبا دسترس علميمجالت  يها برا مين تصميدر واقع، اتخاذ ا . ز آسان استيگان نيبه کامال آزاد را علمي مجالت
 ٥٢آزاد سبز يتر از دسترس آسان ٥١ييآزاد طال يا دسترسي(آزاد است  يبا دسترس يتر از مراکز اطالعات آزاد آسان

توانند  يها نم که آن کنند چرا يگان را انتخاب ميآزاد را يآزاد معموال دسترس يبا دسترس يمراکز اطالعات . )است
آزاد  يبا دسترس مجالت علمياما  . رنديم بگيگان تصميمال آزاد راکا يدسترس ي در مورد اجازه ييتنها به
  . رنديم بگيتوانند در مورد صدور اجازه تصم يم

گان هستند و يها را تيت مشترک خالقيمالک يها نامهيدانند که گواه يآزاد م يبا دسترس مجالت علمياز  يبرخ
 مجالت علمياز ناشران  يکي . ستين شفافچندان  ينگهدارها به امر  کرد آنياما رو . ها آسان است استفاده از آن

خواهند؟ اگر  يم يگريز ديکاربران چه چ . گان استيما را مجله علمي” :گفت يآزاد به من م يبا دسترس
ما  يبرا . ن کار را انجام دهنديتوانند آزادانه ا يع کنند ميها را توز خواهند که از محتواها رونوشت گرفته و آن يم

 . “ميده ين کار را ميندارد و اجازه ا يتياهم
مي توانند ها ي مقاله ها اجازه داده است که از محتوا به آن مجله علميفالن اما کاربران از کجا بدانند که 

ست و کاربران باوجدان از حد ين کار مجاز نيا ياصل استفاده قانون براساسع کنند؟ يرونوشت گرفته و توز
احتماال بهه يكي از  ،را ندارند يکه کاربران اجازه فراتر رفتن از استفاده قانون يزمان . روند يمفراتر ن ياستفاده قانون

 ءها جز نيا . ندمي شو استفادهاز  – ٢ا معطل کسب اجازه خواهند ماند و ي -١: اين دو رفتار روي مي آورند
اند  شده ين طراحيا يآزاد برا يرسبا دست مجالت علميدر حاليكه هستند  فعاليت پژوهشيدر عوامل بازدارنده 

 . ان بردارنديکه عوامل بازدارنده را از م
 ياست که به امر يا يذور اخالقع، محق مولفمندانه با  کنند که برخورد شرافت يفکر م ،ا غلطيدرست  ،يبرخ

 . است ق مولفحجهان احترام به  يها ها و کتابخانه تمام دانشگاه ياست رسمياما س . ل شده استينامتعارف تبد
ها باوجدان هستند و کاربران مرتبط با خود را  ستند، موسسات مرتبط با آنيباوجدان ن ،که کاربران يزمان يحت

د که يده يکه شما به کاربران عالمت م يزمان يحت . ت کننديشان تبع ها يگذار استيکنند که از س يمجبور م
 يها را جد ن اشارهيستند که ايا بکنند، موسسات مجاز نشم يکه دوست دارند با محتواها يتوانند هر کار يم
نان يکه از وجود آن اطم يگان زمانيکامال آزاد را يتوانند از حقوق خود در مورد دسترس يموسسات م . رنديبگ

ل يو اگر شما واقعا ما . توجه کنند يخال خشک و يها توانند به عالمت يها نم اما آن . حاصل کردند بهره ببرند
ه يانيا بينامه يک گواهيله يوس وجود ندارد که به يليچ دليد، هيگان فراهم کنيکامال آزاد را يد که دسترسيهست

  . دين امر را اعالم نکنيا
ن يمجبور هستند که با ا ،را انجام دهند يمجاز هستند که کار ،يکه کاربران تحت اصل استفاده قانون يزمان يحت

اصل ن يارند که يپذ يافراد مطلع نم نمونه يبرا . نديايز است کنار بيبرانگ حثمبهم و ب يکه استفاده قانون مشكل
ن است يباز ا يها نامهياستفاده از گواه يگر برايل ديک دلين يبنابرا . رديگ يها را در بر م ل متنيتحل يها برنامه

ن يا . ميها رها کن ين نگرانياز ا يناش يها تيو محدود يت قانونيمرتبط با مسئول يها يکه کاربران را از نگران
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که  يگان هستند، بلکه کاربرانيکامال آزاد را ياست که خواستار دسترس ينه فقط به نفع کاربران مشكل
 ،ياصل استفاده قانون براساس يطور کل برند اگر چه به يز از آن نفع ميانجام دهند ن يقانون يخواهند کار يم

 .  ديآ يمار نمش به يچندان قانون
 ي رش خطر استفادهيا پذيکسب اجازه و  يان معطل شدن برايد که کاربران باوجدان مجبور شوند مينکن يکار

ها  د که آنينکن يکار . د که درخواست مجوز استفاده کننديها را مجبور نکن آن . را انتخاب کنند يکيبدون اجازه 
ش يبا افزا . دا کننديش پيگرا نكردن، استفاده يسو د که بهينکن يکار . نه شونديکسب اجازه متحمل هز يبرا

د که از اصل يدست کاربرانتان را آزاد نگذار . ستنديد که کاربران احساس کنند شرافتمند نينکن يفشارها کار
  . فراتر بروند يتوانند از استفاده قانون يد که ميها اعالم کرده باش که به آن نيفراتر بروند بدون ا ياستفاده قانون

ا يباز  يها نامهيک از گواهيچ يد اما از هيکن يگان فراهم ميکامال آزاد را يد که دسترسيکن ير ماگر شما فک
 حق مولفشما از  . ديکن يگان فراهم نميکامال آزاد را  يد پس شما دسترسيکن يآن استفاده نم يها معادل
حقوق محفوظ  يصل تماماعمال نکردن ا يشما برا يم شخصيد؛ تصميکن يحقوق محفوظ است استفاده م يتمام
اعمال  يشما برا يم شخصيتصم . کند که درخواست مجوز کنند ياحتماال کاربران باوجدان را مجبور م ،است

م ياما تصم . کند يبر گردن دارد مبرا نم يکه چه حق نيرا از آموختن ا يچ کسيتان ه ينکردن حقوق قانون
  . دهد يکامال آسان و شکوهمند انجام م يشکل ن کار را بهيود اش ينامه باز اعالم ميک گواهي راهشما که از  يعموم

 اه کاهش فاصله )٣
 مجالت علمي . ان برداشته شودياز م علميمجله ت و اعتبار يفيان کين است که فاصله ميجا منظورم ا نيدر ا
ن يا . معتبر باشندتوانند از همان آغاز  يهاشان هم نم نيبهتر يباشند اما حت يتوانند عال يد از بدو تولد ميجد

شتر به يها ب سه، مقالهيم که در مقام مقايشود که ما بدان يل ميک چالش تبديبه  يزمان ،آزاردهنده ي مساله
 . تيفيبا ک مجالت علميبه شوند تا  يه ميمعتبر ارا مجالت علمي

 مجالت علميکه قت ين حقيد با آن مواجه هستند، و ايجد مجالت علمياست که  يتياز مسئول يگرين بعد ديا
شتر يارتقا و استخدام ب يها تهيکم . د کرده استيت را تشدين مسئوليندارند ا ضريب تاثير يها د سنجهيجد
شمار  به علمي مجالتاعتبار  ياصل ياز اجزا يکي مثابه را به علمي مجالت ضريب تاثير يها ل دارند که سنجهيتما
ت يفيرا معادل ک علمي مجالتو هم اعتبار  ضريب تاثير يها ها هم سنجه تهين کميا ،نيبر اافزون  . اورنديب

 .  آورند يشمار م سندگان بهيت نويفيها و ک مقاله
 يبا دسترس مجالت علميت يفين فقط عامل زمان است که در کسب اعتبار متناسب با کيکردم که ا يمن فکر م

 در نيز طور که سال گذشته  همان . ور نيستفكر مي كنم كه اينطاکنون اما  . رگذار استيت تاثيفيبا کو آزاد
 يعالمتِ  تجارافراد به و توجه کم ) يضرور مجالت علمي يبرا(ها  بحث کردم، بودجه کم کتابخانه يا مقاله

تا  ندا وابسته ٥٤با حاصل جمع صفر يک بازيشتر به يب علمي مجالتاست که اعتبار  ين معنيا  به ٥٣علمي مجالت
کنند  يشروع م يطيرا در شرا يتر که بازبيشباسابقه  مجالت علمي يطين شرايدر چن . علمي مجالتت يفيکبه 
 .٥٥برخوردارند ييت باالياز مز" ش هستنديف پيچند گل از حر" که 
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اين .  ت را بپوشانند خود از راهبردها با خبرنديفيان اعتبار و کيکنند شکاف م يد که تالش ميجد مجالت علمي
ضريب  يها ران سرشناس، کسب سنجهيسردب يريکارگ سندگان سرشناس، بهينو يريارگك به :راهبردها عبارتند از

 يارزش خبر يکه دارا ييها ليا تحليها با انتشار اکتشافات  ، تمسک به رسانه)و افتخار کردن به آن(باال  تاثير
 . ن شرط الزم استست، اما همچناين يمتاسفانه هرچند عامل زمان شرط کاف . و تداوم يداريهستند و صبر، پا

به قوت چالش زمان با اين وجود هنوز د، يده يانجام مرا د يآ يکه از دستتان بر م يکه شما هر کار يزمان يحت
  . خود باقيست

ن يااين مسير   .ستيآزادِ  موجود موثر ن يبا دسترس مجالت علمي يم، برايشناس يکه م يبر انير ميتنها مس
که شکل نشر  يزمان . ميل کنيآزاد تبد يبا دسترس مجالت علميرا به  يِ کنون معتبر يپول مجالت علمياست که 

ران و يت، استانداردها، سردبيفي، کضريب تاثير يها کند، اعتبار، شهرت، سنجه ير مييتغ مجله علميک ي
  . آورد يز به همراه ميخوانندگان خود را ن

 يپول مجالت علمي علميآزاد و  يبا دسترس ي علميمجالت علمبرابر بر  يريتاث ،تيفيان اعتبار و کيشکاف م
د هستند يآزاد جد يبا دسترس مجالت علمي علمياز  ين است که بخش بزرگيوجود دارد ا ياگر هم تفاوت . دارد

ن شکاف را يا يپول مجالت علمي علمياز  يبرعکس، بخش بزرگ . ها مواجه هستند کردن فاصله و با چالش کم
 .  اند افتهيشان دست  تيفيمتناسب با ک يعتباراند و به ا پوشش داده

ن منوال بود، ياوضاع به هم نيزآزاد  يبا دسترس مجالت علمي علميش يدايش از پيها پ که مدت يياز آن جا
ها و  ارتقا و استخدام دانشگاه يها تهيت دارند، مانند کميحساس علمي مجالتکه نسبت به اعتبار  يينهادها

 .  متمرکز شوند يپول مجالت علمي علميل دارند که بر يشتر تمايها ب زهيده بودجه جاکنن نيتام يها تهيکم
اما ما  . دا کندينسبت به اعتبار پ يشتريت بيت اهميفيم کيد تالش کنير بود، بايپذ مان امکانيکه برا يهر زمان

ت را کاهش يفيان اعتبار و کياصله من حالت فيکه در بهتر م، چرايريده بگين راهبردها را ناديجا ا نيم در ايتوان يم
 مجالتسندگان و يبه نو يتر ب کميآس ،تيفيشوند که شکاف اعتبار و ک ين راهبردها فقط باعث ميا . دهند ينم

 ٥٦. برساند علمي
 يسندگانيوجود ندارد، نو ينه علميک زميدر  يآزاد معتبر يبا دسترس مجله علميچ يکه ه ين، زمانيبر ا افزون
 يداور يها توانند نسخه يمعتبر منتشر کنند، معموال م يپول مجالت علمي علميشان را در يها د مقالهتوانن يکه م
آزاد سبز  ين نظر، دسترسياز ا . ه کننديآزاد ارا يبا دسترس يهاشان را در مراکز اطالعات دست نوشته ي شده

آن انتخاب  يو آزاد بودن دسترس يمجله علمان اعتبار يشوند م يندرت مجبور م سندگان بهيکه نو  نيا يعني
شود که  ين نميا مانع ايکند  يرا کم نم ييآزاد طال يآزاد سبز با دسترس يان دسترسيم ي ن فاصلهياما ا . کنند

سندگان يشود که نو ين مساله فقط باعث ميا . آزاد اثر بگذارد يبا دسترس مجالت علمي علمين شکاف بر يا
   . ننديب نبيآس

 
 ت يفيوجود درباره کم يدهايترد  )٤
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سال است که  ٢٠حدود  ٥٧همکاران يداور يآزاد دارا يبا دسترس مجالت علمي علميکه  يطيدر شرا يحت
ده يهمکاران را ناد يآزاد، امر داور يبا دسترس مجالت علمي علميان معتقدند که ياز دانشگاه يوجود دارند، برخ

 يتوجه همکاران کم يآزاد نسبت به امر داور يبا دسترس مجالت علمي علميگر معتقدند که يد يبرخ . رنديگ يم
 . شود يهمکاران م يموجب مخدوش شدن داور ،نشر يگر معتقدند که پرداخت پول برايد يا عده . کنند يم

طور  ام، چه دهينشن مجله علمين يدرباره ا يزياگر من چ(" رند يگ يت اشتباه ميفينبود اعتبار را با نبود ک يگروه
ف در مورد يآزاد ضع يبا دسترس مجله علميدن چند يعجوالنه با د يبرخ . ")باشد؟ يخوب مجله علمي تواند يم

مجالت علمي ن يت ايفيمن در مورد ک("کنند  يصادر م يآزاد حکم کل يبا دسترس مجالت علمي علميتمام 
درجه دو  علميجله مها برخوردم که  از آن يکيش به يآزاد مردد هستم، چند روز پ يد با دسترسيجد علمي
 . ")بود

ن است يپرسم ا يها از خودم م ن بحثين کردن ايکه با سبک و سنگ ين سوالياول . اند ها عجوالنه ن قضاوتيتمام ا
ِ  دارايا ايآ:"که ن ياما ا . "انگار است؟ ن اظهارنظرها سهليقات خود هم مانند ايمدرک دکترا در تحق ين فرد

  . ک چالش استين يو عجوالنه باشند وجود دارند و اها هر قدر هم که نادرست  قضاوت
د که يستيشما مجبور ن . ميت اشاره کنيفيآزاد باک يبا دسترس مجالت علمي علمين است که به يپس راه حل ا

دهد که وجودشان  يها وجود دارند نشان م ت که آنين واقعيا . ديچه که هست نشان ده ش از آنيها را ب تعداد آن
گر يد يو برخ يآزاد قو يبا دسترس مجالت علمي علمي يم چرا برخيم بدانيخواه ياگر م . استر يپذ امکان

م و بعد قضاوت يم و به دقت مطالعه کنيد نگاه کنيما با . ميتر بحث کن انهيگرا  تجربه يد کميف هستند، بايضع
، يداور شيد از پيما با  .ميده ين کار را انجام ميا يپول مجالت علمي علميطور که در مورد  م، همانيکن

 .  ميز اجتناب کنيآم ضيتبع يها شهيعات و پرداختن به کلي، توجه به شاييگرا احساس

 يپول مجالت علمي علميآزاد مشابه  يبا دسترس مجالت علمي علميت يفيکه دامنه ک شكلن مياشاره به ا
د يرسد، اما تاک يند که واضح به نظر مهر چ . د به ما کمک کنديگر نامرغوب، شايد يجواهرند و برخ ياست، برخ

ت دفاع يفيبا ک مجالت علمي علميآزاد فقط از  يبا دسترس مجالت علمي علميت يفيکنم که در دفاع از ک يم
طور برداشت  نيد، ايآزاد است دفاع کن يکه با دسترس نيف به صرفِ  ايضع مجله علميک ياگر شما از  . ديکن
 . ديا ده گرفتهيناد ،آزاد است يل که با دسترسين دليابه را فقط  مجله علمي کي يشود که شما تمام خطاها يم

دها در مورد يت تردين کار فقط موجب تقويد اما اين عمل خود دفاع کنيد از اياحتمال دارد که شما بتوان يحت
 علمي مجالتک طبقه از ي مثابه آزاد به يبا دسترسمجالت علمي دفاع از  ين روش برايبهتر . شود يت ميفيک
  . ديها دفاع نکن آن ي ن است که از همهيا

 . ميل شويت برحسب شهرت فرق قايفيبا ک يت واقعيفيا کيت و اعتبار يفيان کين است که ميگر ايراهبرد د
شتر مواقع عادت يدر ب يول . م کرديها را درک خواه ن تفاوتيها روشن شدند، همه ما وجود ا ن تفاوتيکه ا يوقت

 .٥٨مياد ببريها را از  م و تفاوتيت کنيفين کيگزيه اعتبار را جام کيا کرده
ز اغلب ين دو نيان ايم يها تفاوت . ديل شويهم تفاوت قا ضريب تاثير يها ت و سنجهيفيان کيمشابه، م يشکل به

  . شود يها توجه م تر به آن هستند و کم يت و اعتبار واقعيفيان کيم يها تفاوت ي به اندازه
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سندگان، يت نويفيک يعنيگذارند،  ير ميتاث علمي مجالتت يفيکه بر ک يا هينم که عوامل اولک يد ميتاک
ن يهمچن . خوانندگان مستقل است يدسترس ي در مورد نحوه علمي مجالت يها استيران و داوران، از سيسردب
مجله ک يکه  يل، زمانمثا يبرا . آزاد هستند يبا دسترس مجالت علمياز عوامل به نفع  يکنم که برخ يد ميتاک

از  يکمبود فضا بعض علت ست که بهيکند، مجبور ن يافت ميدر يعال ي مقاله ياديآزاد تعداد ز يبا دسترس علمي
مجله شود  يه ميآزاد ارا يبا دسترس مجله علميک يبه  يخوب کم يها که مقاله ين زمانيهمچن . ا را رد کنده آن

ک نسخه کوچک يتواند  ير پا بگذارد، ميخود را ز يارهايماره، معک شيپر کردن  ين که برايا يجا به علمي
ن است که به مشترکانشان که ينسخه کوچک منتشر کنند مثل ا ،يپول مجالت علميدر مقابل اگر  . منتشر کند

  . از مواهبِ  پنهانِ  نداشتن مشترکان است يکين ياند و ا انت کردهياند خ پول نسخه کامل را پرداخته
ن گفت و يا وقتيست که ين نيا يچالش اصل . ازمند گفت و گو با افراد مردد استين راهبردها نيه تمام امتاسفان
  . انجام شود ييد که گفت و گويآ يش ميندرت پ ن است که بهيدارند، بلکه ا ينديروند ناخوشا شود يم انجامگوها 

ار يه که افراد مطلع و هشين توجيرا با ا كنند مي ايجاد دها ين ترديکه ا ييها هر حال، اشتباه است اگر چالش   به
که  يارياز افراد هش يلياز افراد، از جمله خ يليخ . ميريکم بگ کنند، دست يعجوالنه صادر نم يِ کل يها حکم

  . انگار و ناآگاه هستند تر از آن است که بتوانند اطالعات کسب کنند، سهل سرشان شلوغ
 
 موجود در مورد دوام يدهايترد )٥
 ".از ديگري رخ دهدزودتر ممكن است هر کدام البته ا پنج سال؛ يآورند  يا تا ابد دوام مي يتاليجيد يمحتواها"

 .٥٩)٢٠٠١( جف روتنبرگ
 يها نهيخوشبختانه، گز . ابدي يم يشتريت بيز اهميتر باشد، حفظ آن ن د مهميکن يکه منتشر م يهر چه اثر

که آنهاييبر عکس (دارند  ياز به نگهداريکه ن مجالت علمي يبرا کم ، دستيتاليجيد يمحتواها ينگهدار يجد
ها هم  نيبهتر ءکه جز يس نگهداريچند سرو . ، نه گران است و نه دشوار)دهند يه مياراخود را  يخدمات نگهدار
  .ندا گانيها هستند، را آن يبه محتوا يکه خواستار دسترس يکاربران يو هم برا يعلم تمجال يهستند، هم برا

از  يکيانتخاب  يد، هنوز برايباعث شده که دست نگهدار ينگهدار يخدمات يدگيچيا پيها و  نهياز هز يگر نگرانا
است که ما  يا ن مسالهي، اما ا"ستير نيد يليگاه خ چيه"با ين است که تقريمنظورم ا . ستير نيد يليخ خدمات

 . ميم کامال از آن مطمئن باشيتوان ينم
است ن يتفاوت در ا . مواجهند يبا چالش مشابه نيزند عرضه مي شونترنت يا يه فقط بر روک يپول مجالت علمي

 يا ينگهدار يها ستند بر روشيها مجبور ن که آن رو دارند، چرا شيپ يشتريب يها نهيگز يپول مجالت علميکه 
که ( ٦٠الکسسيستم من   .کنند يه ميآزاد به کاربران ارا يشده را با دسترس حفظ ياصرار بورزند که محتواها

همه  يآن برا يکه دسترس( ٦١دوج يستم نگهداريو س) زبان آزاد استيموسسات م يکم برا آن دست يدسترس
گر يگان و پردوام دينه رايگز  .گان هستنديرا علمي تمجال يبراسيستم دو اين  . کنم يشنهاد ميرا پ) آزاد است

امن  يمجهز، قابل اعتماد و از نظر مالک کتابخانه يبه  يرنگهدا يخود را برا يتاليجيد ين است که محتواهايا
در کتابخانه  ٢٠٠٣خود را از سال  يتاليجيد يمحتوا ٦٣و مد سنتراليمثال با يبرا . ديبسپار ٦٢يماد يدر فضا
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از  ياديطور تعداد ز نيهم  .٦٤دهد يدوج انجام م يکه امروزه برنامه نگهدار يره کرده است، کاريهلند ذخ يمل
  .٦٥کنند يره ميا ذخيتانيخود را در کتابخانه بر يتاليجيد يمحتواها ،ناشران

کنند با اجازه دادن به  يه ميتال را ارايجيد ينگهدار يها که برنامه ييها دانشگاه يها و کتابخانه يمل يها کتابخانه
ها  به آن يدسترس ها که هستند و چه آن يها که پول چه آن(همکاران  يبر داور يمبتن يکيالکترون مجالت علمي

 . کنند يها م به آن يشان خدمت بزرگ ياستفاده از مرکز اطالعات يبرا) آزاد است
 اگر . کنند يره ميذخ ٦٧عموما مقاالت خود را در پاب مد سنترال ٦٦دانش يو کتابخانه عموم و مد سنتراليبا

احتمال سبب مي شود تا ، يزن مراکيها در چن ره کردن مقالهيرا متوقف کنند، ذخ علمي مجالتناشران کار 
ن يچن . دشومي اد يز ،ها آزاد باشد آن يداشته باشند و دسترس يها دسترس نکه کاربران بتوانند دوباره به مقالهيا

کنم که همواره  يشنهاد ميآزاد پ يبا دسترس مجالت علمي ي من به همه . آسان و هوشمندانه است يکار
  . ره کننديمناسب ذخ يک مرکز اطالعاتيهاشان را در  مقاله
آزاد دوگانه، که اجازه  يبا دسترس مجالت علميبا  يسندگان از همکاريکنم که نو يشنهاد مين پيهمچن

به هر حال، برنامه   .٦٨ند، اجتناب کننديره نمايذخ يها را در مراکز اطالعات دهند مستقل از ناشران مقاله ينم
ره کردن يها ذخ نيبا همه ا  .٦٩منحصر شود يدر مراکز اطالعاتها  ره مقالهيد به ذخينبا علمي مجالت ينگهدار

 يآورد، هم زمان يبه وجود م يکيالکترون مجالت علمي يرا برا ينانيب اطميک ضري يمحتواها در مراکز اطالعات
 منزله بلند مدت به يحل ها افتن به راهياند و هم پس از دست  افتهيبلند مدت دست ن يحل ها که هنوز به راه

آزاد  يبا دسترس يها ن روش به پروژهين است که ايهم ا يکين کار، ياد ايز يها ان منفعتيدر م . مکمل يشرو
آغاز  يها ش شرطياز پ يکي مثابه مطمئن، به يک منبع نگهداريافتن ياز  ير ناشيکند که از تاخ يگان کمک ميرا

ه يته ،تاليجيد يموجود در مورد نگهدار ياه ديبه ترد ييمهم پاسخگو يها از روش يکي . ابندي ييبه کار، رها
 .٧٠آن هاست يو نگهدار يچاپ يها نسخه

ها  متن ينگهدار يبرابه عنوان رسانه مناسب است که ما  يمرسوم ي کاغذ تنها رسانهبدينجا مي توان گفت،  تا
 يکه ماندگار يتاليجيد يها متن يساز رهيذخ يبرا ياديخالقانه ز يها روش . ميشناس يمدت صدها سال، م به
کشد  ين است که صدها سال طول ميتنها مشکل ا . . .  . اند ن حالت مانند کاغذ است، ظهور کردهيها در بدتر آن

جستن  ينامطمئن و دور يساز رهيان ذخيم که ميستياما ما مجبور ن . ميرا مطالعه کن يات امروزيج تجربيکه نتا
کاغذ  يرا رو يتاليجين است که متون ديا ينگهدار يبر برا انيم راه: ميرا انتخاب کن يکي ي،تاليجياز انقالب د

ش يطور که پ ق کاغذ باشد، همانياز طر ينگهدار يتواند به خوب يم يتاليجيدر عصر د ينگهدار . . .  . ميچاپ کن
  .٧١بود يتاليجياز عصر د

گان با صدور يکامال آزاد را يسمطرح شده در چالش شماره دو را تکرار کنم؛ دستر  د نکتهيت، اجازه بدهيدرنها
ن ي، و همچنفنآوريرات ييها با تغ ق آنيد و تطبيجد يها ها و رسانه تال به شکليجيد يها ليانتقال فا ياجازه برا

که  نيِ ا يل درونيدر واقع، دال . کند يل ميرا تسه يمختلف، نگهدار يها در مراکز نگهدار ليرونوشت گرفتن فا
ن بحث يابه کنند  يگان فراهم ميکامال آزاد را يندرت دسترس به) علمي تمجالعکس بر( يچرا مراکز اطالعات

  . ستندين يکاف ينگهدار يبرا يکه مراکز اطالعات بر مي گرددهرتل 
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ها آزاد  از مقاله ينگهدار ي، رونوشت گرفتن براحق مولفژه قانون ينظارت وو با کا يکشورها مانند آمر يدر برخ
 . شود يشمرده نم ياز استفاده قانون يست و بخشياز رونوشت گرفتن در همه کشورها مجاز نن شکل ياما ا . است

د به تک ياز محتواها، با يانبوه ينگهدار ياجازه گرفتن برا يا مجوز باز، برايبدون داشتن اجازه از طرف قانون 
تواند مصداق  يرود م يت مکه از دس يها و زمان نهيهز . ميآن محتواها رجوع کن حق مولفتکِ  دارندگانِ  

 يد و خواستار نگهداريخود نگران هست ينده محتواهايدر مورد آ يکاف ي اگر شما به اندازه . باشد يسوز فرصت
 . ديتوجه کن يل نگهداريبه تسه يباز  به اندازه کاف نامهيگواهک يد با استفاده از يد، پس بايها هست آن

از فراهم کردن امکان  يذات يبخش ،يشوند که نگهدار يزاد معترض مآ يدسترسروش داران هواز  ياحتماال برخ
 ياز نظر دستور يسينو ا توجه به درستيهمکاران  ياما در مورد داور، درست استاين  . ستيآزاد ن يدسترس
ت و يقت، شفافيشده مثل حق کيتفک يک امر ضروري منزله به يبه امر نگهدار . ن حرف را زديتوان هم يهم م
د يتوان يشما م . ستين" ناسازگار"ا ي" تياهم يب" يمعنا به" شده کيتفک" . ديدر دستور زبان نگاه کن يذارگ نقطه

 . ديباش ين کاريد خواستار چنيد اما نبايآزاد فراهم کن يهم دسترس يبدون توجه به نگهدار
 
 آزاد يبا دسترس مجالت علميموجود در مورد صداقت  يدهايترد  )٦

بردار  کاله ،يآزاد پول يبا دسترس مجالت علميا يکنند؟ آ يم يبردار آزاد کاله يدسترسبا  مجالت علميا يآ
از متخصصان معتقدند که  يا برخيبردار هستند؟ آ کاله ،يآزاد پول يبا دسترس مجالت علمياز  يا بعضيهستند؟ آ

مجالت به مجموعه  يادن اعتقيا وجود چنيبردار هستند؟ آ کاله ،يآزاد پول يبا دسترس مجالت علمياز  يبعض
 رساند؟  يب ميآزاد آس يبا دسترس علمي

د، اما يت کنيفعال  د و در انتشار آنيآزاد باش يبا دسترس مجالت علمييكي از ر يممکن است شما خودتان سردب
به جا  نيدر ا . ک چالش استين يا . ديا داده يا سه پرسش از پنج پرسش باال پاسخ بليک، دو يباز هم احتماال به 

شود اشاره  يم مجله علميک يدر مورد صداقت  ييدهايترد يريگ ز که موجب شکلياز اعمال شک برانگ يبرخ
 :کنم يم

 همکاران  يداور يه نکردن سند برايارا •
 پژوهشگران ياسپم برا يها ليميفرستادن ا •
 ٧٢اند ا هنوز منتشر نشدهيندارند  يکه وجود خارج علميمجالت انتشار  يادعا •
 رانينام سردب پنهان کردن •
 پنهان کردن نام مالکان •
 علمي مجالت يپنهان کردن آدرس تجار •

 
ن است که با يمشکل ا . ستيها ن ِ ناخواسته بودن آن ياسپم، آزاردهندگ الكترونيكي يها نامهجا مشکل  نيدر ا

مورد آن مراقب م که در يخواه يم يهمکاران و جد يداور يدارا مجالت علميکه ما از  ياز نکات يکين کار به يا
ئت يا به هيد يه کنيخواهد که کارتان را ارا ياز شما م مجله علميک يکه  يزمان . شده است يتوجه يباشند ب
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ها در مورد متفاوت بودنتان احترام  آن يکه به داور د چرايکن يم يد شما احساس خوشحاليونديه بپيريتحر
ن يکند که به ا يتالش م مجله علميک يکه  ياما زمان . کنند ين کارها دعوت نميا يها از همه برا آن . ديگذار يم

ها  د که آنيفهم يرد، آن وقت ميشما را اشتباه بگ يدار رشته علم خنده يکند و به شکل يشما چاپلوس يروش برا
ر اگ . اند همه فرستاده يبا براينامه را تقر ن دعوتيد که ايشو يمتوجه م . دانند يدر موردِ  شما نم يزيچ چيه

ن يچن يا فهيا از انجام وظيد؟ آيونديه بپيريئت تحريخواهند که به ه يدانند چرا م يدرباره شما نم يزيها چ آن
 ک بدتر است؟ يندارد؟ کدام  يتيشان اهميا واقعا برايناتوانند  ييابتدا
ن است که يلکه ااند، ب زودتر از موعد پخش کرده يها هيست که اطالعين نيا قصنا يافزارها طور مشکل نرم نيهم

که  ش از آنيرا پ يد مراحليجد مجالت علمي ي همه . اند شده يشان دچار سردرگميها هيدر مورد هدف اطالع
ن جاست که مشخص يکار در ا يدشوار . کنند يم يط ،منتشر کنند يا ا مقالهيکنند  يران خود را معرفيسردب

 يا چه زماني ،ا کارش را آغاز کرده استيوجود دارد  مجله علميم که يد متوجه شويوستار باين پيا يست کجاين
خطوط را مشخص  اينتوانند  يصداقت م يدارا مجالت علمي . ناشر فهرست خواهند کرد سايت وبن را در يعناو
ن يل دارند که در ايز دارند تمايآم شبهه يکه رفتار اي مجالت علمياما تجربه من نشان داده است که  . کنند
 يزمان برا طور هم ل دارند که بهيشتر تمايم کنند و بيزودتر از حد ترس يعيرطبيغ يا به شکلند، خطوط ريفرا
ر قرار دادن خواننده با يتاث کنند که تحت يها فکر م آن ييگو . ن کار را انجام دهنديا مجله علميا صدها يها  ده
  . تر است مهم يبه شکلِ  تک علميمجله بلندپروازانه، از شروع به کار  يها ه فهرستيارا

 يل سطحيش از داليد به ندرت بيترد يل ما براين است که دالين چالش وجود دارد ايکه در پس ا يچالش
ن ياز نظر من، ا . ميدار مجله علميک يمان در مورد صداقتِ  يدهايترد رابطه بادر  ييدهايما معموال ترد . است
ک شروع کامال صادقانه اما ي . دارد ياديت زيم اهميگذارگرانه تفاوت بيک شروع ناشيو  يبردار ان کالهيکه م
ا يران يسردب يش از محتواها اعالم کند و فراموش کند که اساميها پ ن را مدتيگرانه ممکن است عناويناش

بکارانه و يفر يد که از کارهاينباش ين نفريسو، آخر کياز  . ه استيسو  شنهاد من دويپ . مالکان را اعالم کند
مجله ک ي يها رسد که شما نقص ينظر م  شتر بهيد بيد کنيشتر ترديچه ب هر . ديکن ينازل انتقاد م يارهايمع

خصمانه و نامطبوع  يطيگر محيد ياز سو . ٧٣ديريگ يده ميآزاد است ناد يکه با دسترس نيرا به صرف ا علمي
 .  مياند درست نکن کار خود را شروع کرده يکه به تازگ ييها آن يبرا
د که ينباش ين نفريآخر"د يگو يشنهادها مياز پ يکيکه  ياما زمان . گر سازگار هستنديکديشنهاد با يپ ن دويا

تواند  يا ناشر مير يعنوان سردب تجربه شما به . "دين نباشياول"ست که ين نيگر ايشنهاد ديحرف پ" ديکن يانتقاد م
ک ين امر که يکه از ا يتا زمان . ديببر يد پيدک طرح جيبکارانه بودن يه به فريش از بقيبه شما کمک کند که پ

 . ديد، در انتقاد از آن عجله نکنيا نان حاصل نکردهي، است اطميتجربگ يب يگرانه و از رويبکارانه، و نه ناشيعمل فر
 يادآوريازمند يگرانه اما صادقانه نيالبته شروع ناش . ن دو مورد متفاوت باشنديتان در ايکم انتقادها دست اي

 ياخالق يها مستحق محکوم شدن به لغزش يگر يناش دليل  م بهيرياگر بپذ ياست، حت يا حرفه يارهايمع
  . بلعد يشود که فرزندان خود را م ييها ن انقالب ما از آن دسته انقالبيد اياجازه نده . نباشند
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کند؛ مانند  ياشاره م يل درستنه فقط به مسائاين راهنما  . ک راهنماستي انندما م ياوسپا برا ينامه اخالق نييآ
تان يمت هايطور ق نيو هم مجله علميد، اطالعات مربوط به تماس با يهمکاران را شفاف کن يند داوريکه فرا نيا

آزاد  يبا دسترس مجالت علميخود ناشران  ين صدايابلکه  . دياسپم نفرست الكترونيكي يها نامهد و يرا اعالم کن
ل دارند که يآزاد خودشان تما يبا دسترس مجالت علميدهد که ناشران  ينشان م نيا . شان است و نه منتقدان

ن هنجارها در يا . است يعموم يده سامان-ک خودين يا . ها را اجرا کنند کنند و آن يبند ن هنجارها را مفصليا
  .٧٤جوع کنندها ر ش به آنيدايدر حال پ يارهايمع مثابه دسترس طرفداران، منتقدان و تازه کارهاست تا به

س و کنت آندرسن پنج صفحه جمالت يويل ديف . دياورياد بيرا به  ٢٠٠٩س و آندرسن در ژوئن يويد ييرسوا
 ٧٦که توسط بنتهام اوپن ٧٥علوم اطالعات باز مجله علميه شده بودند را به يوتر تهيکه توسط کامپ يمعن يب

سندگان ينو يبرا يدالر ٨٠٠ يرفت و صورت حسابين مقاله را پذيا مجله علمين يا . ه کردنديشود ارا يمنتشر م
ها  گر به آنيد يب رساند و از جهتيآزاد آس يبا دسترس مجالت علميک جهت به ين حادثه از يا  .٧٧ارسال کرد
 يتجار يآزاد و الگو يبا دسترس مجالت علميعجوالنه در مورد  يها يت بخشيبه عموم وضوعن ميا . کمک کرد

 يها يت بخشيس و آندرسون خودشان از عموميويسندگان دامن زد، اگرچه ديار از نوانتش يها نهيافت هزيدر
به نظر بد و ناكارآمد  ،آزاد يبا دسترس مجالت علمي ي ن تقلب باعث شد همهيا  .٧٨عجوالنه اجتناب کردند

د آزا يبا دسترس مجالت علمي ي همه . ديبحث داشته باش" همه"شما ممکن است درمورد واژه  . نديايب
ها را  نهيکه هز ،آزاد يبا دسترس مجالت علميست که همه يطور هم ن نيا . کنند يافت نميانتشار را در يها نهيهز
ها را انجام  ک نفر به مقالهيزده توسط  ک نگاه شتابيکم  ا دستيصادقانه همکاران  يکنند داور يافت ميدر

اما  . واقعا کم است ،علوم اطالعات باز علميمجله ل ياز قب علميمجالت  يشمار واقع . درست است . ندهند
آزاد را درک  يبا دسترس مجالت علميان يشنوند تفاوت م يآندرسن م/سيويد ييکه در مورد رسوا يشتر افراديب

که  ييها دند تفاوتيشن ١٩٩٦در سال  ٧٩سوکال ييکه در مورد رسوا ياز کسان يليطور که خ کنند، همان ينم
ن يا . کنند يوجود دارد را درک نم يعلوم انسان مجالت علمي يا حتي يفرهنگ مطالعات مجالت علميان يم
انتشار است،  يها نهيافت هزيا دريآزاد  يبا دسترس مجالت علميناعادالنه که مشکل در ذات  يريگ جهينت

 .  ن استيهمنيز و چالش  . ستير و عادالنه نيپذ هيتوج
منتشر  ٨٠ريوزکه توسط ال يتقلب مجله علمي ٩، مانند يپول ميمجالت علدر  شده انجام يها در مقابل، تقلب

است، شده  يذاتو اينكه اين خطاها براي آنها نيز  يپول مجالت علمي يخطاها رسانه شدنندرت موجب  شدند، به
ها  ان آنياند که م دارند آموخته يپول مجالت علميکه با  يا يطوالن ييآشنا علت ان بهياز دانشگاه يليخ . است

 يبا دسترس مجالت علميان يد مين نکته هستند که بايا يريادگيها هنوز در حال  شتر آنيفاوت بگذارند، اما بت
 .  آزاد هم تفاوت گذاشت

ز يرآميتحق يآزاد کمک کرد که به شکل يبا دسترس مجالت علميآندرسن به /سيويگر، تقلب دياز طرف د
علوم  مجله علميچه  . د مانع تکرار رفتار مشابه شوديادثه بان حيا . آور جلب شود شرم يشان به رفتارها توجه

د يت بايکفا يبکار و بيفر مجالت علميگر يم، ديا ندانيم يمقصر بدان يتيکفا يعدم صداقت و ب دليل را بهاطالعات 
دامه خواهد ا يچه مدت يا براي ين اثر بازدارنده تا کيم که ايدان يما نم . رسد يها هم م نگران باشند که نوبت آن
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داشته  يين آرزوياگر ما چن يکند، حت يدان به در نميبکار را از ميفر مجالت علمي ي همه وضوعن ميا . داشت
 .  کند ين امر کمک مياما حتما به ا . ميباش
 
 انتشار يها نهيافت هزيموجود در مورد در يدهايترد )٧

همکاران  يشدن داور سندگان موجب مخدوشيانتشار از نو يها نهيافت هزياز منتقدان معتقدند که در يبرخ
ب يد از جيها با نهيمعتقدند که هز يبرخ . دهد يرا مورد سوظن قرار م صادق مجالت علميکه  يشود، تفکر يم
م يتوان يما م.  ترساند يها و کشورها م در تمام رشته) بايتقر(سندگان را يکه نو يريسندگان پرداخت شود، تدبينو

ها وجود دارد، به  نهيافت هزيبر در يآزادِ  مبتن يبا دسترس مجالت علميکه در برابر  يمال يبا اشاره به سدها
ل را بدانند ين مسايهستند، انتظار داشت که ا علميمجله رون يکه ب ييها توان از آن ينم . مياتهام فساد پاسخ ده

 يدر مورد نگران . ٨١شگام باشنديپ ،کند يها چگونه کار م ستم آنينکه سيح ايد در توضيبا علميمجله و خود 
انتشار را بپردازند  يها نهيها هز آن يجا لند بهيکه ما يانيا حاميسندگان در مورد منابع يد به نويسندگان، ما باينو

کننده بودجه که  نيتام هاي هها و موسس از دانشگاه ٨٢قي، شبکه اطالعات تحق٢٠٠٩در ماه مارس  . ميآموزش ده
ن کار را يها ا اگر آن . سندگان اعالم کننديل خود را به نويرا پرداخت کنند خواست که تماها  نهين هزيلند ايما

ب خود يد از جيانتشار را با يها نهيسندگان همچنان نگران خواهند بود که هزياز نو ياديار زينکنند تعداد بس
 .٨٥ ٨٤ ٨٣بپردازند

ها  کنندگان بودجه نيها و تام که دانشگاه است ين قدميبهتر يمال يها ت در مورد وجود کمکيبه هرحال شفاف
ن يد ايانجام ده علمي كارگزاران مجالتناشران و  عنوان  د بهيتوان يکه شما م ييزهاياز چ يکي . توانند بردارند يم

 يواژگان" ٨٧سندگانينو يها نهيهز" و " ٨٦سندگانيپرداخت توسط نو"  . دياستفاده کن يتر قياست که از زبان دق
افت يدر يا نهيآزاد که هز يبا دسترس مجالت علمي بيشتر ن عبارات در مورد يا . اند اه کنندهبه شدت گمر

ان يا کارفرماي يکنندگان مال نيها قرار است توسط تام نهيکه هز ين در موارديکنند و همچن يکنند صدق نم ينم
 . ستيز درست نينشود  يپوش ها چشم از آن يط سخت اقتصاديا در شرايسندگان پرداخت شوند و ينو
اگر شما  . هستند يتر عامل نگران تر و کم قيدق يهر دو عبارات" ٨٩ينديفرا يها نهيهز"و " ٨٨انتشار يها نهيهز"
پردازند  يسندگان ميکه نو ييها نهيپردازند به هز يکه خوانندگان م ياشتراک يها نهيد به موازات هزيخواه يم

شود و  يم يتر باعث نگران کم" سندگانينو يها نهيهز"به   نسبت" ٩٠انسندگيمربوط به نو يها نهيهز"د، ياشاره کن
آزاد  يکه دسترس نياز ا ياز افراد تنها شناخت کم يليکه خ يژه زمانيو ت دارند، بهيواژگان اهم . تر است قيدق
 .٩١شود دارند ين ميآن چگونه تام يها نهيست و هزيچ

ا يپنهان کردن  ير برايد از حسن تعبيکن يافت ميها را در هنيکه شما هز يست که زمانين نيبه وضوح منظورم ا
نه يهز يِ انتشار نوع يها نهيدانند که هز يهمه م . ديها استفاده کن نهيافت هزيدر شكلسرپوش گذاشتن بر م

بام هم  طرفاما از آن  . )اوسپا است ينامه اخالق نييها برخالف آ نهين، پنهان کردن هزيافزون بر ا(هستند 
 وسيله بهها  نهيست که هزين يازيکه ن يها را بپردازند، در حال نهيد هزيسندگان باين هم که نوياعالم ا . ديتافين

  . کننده است سندگان پرداخته شود، گمراهينو
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مجالت شود، پس فساد در  يهمکاران م يسندگان اساسا موجب فساد در داوريها توسط نو نهياگر پرداخت هز
چه از نظر (ن است که يوضوح ا ل آن بهيدل . آزاد است يبا دسترس مجالت علميتر از  ردهار گستيبس يپول علمي
شتر از يب يليکنند خ يافت ميسندگان دريها را از نو نهيکه هز يپول مجالت علمي) و چه از نظر تعداد يدرصد

درصد  ٧٥ که ٩٣نشان داد ٢٠٠٥در اکتبر  ٩٢لسيو-گزارش کافمن . آزاد هستند يبا دسترس مجالت علمي
 يبا دسترس مجالت علميدرصد  ٤٧سه فقط يکنند و در مقا يافت ميسندگان پول درياز نو يپول مجالت علمي

 مجالت علميدرصد  ٢٠٠٩٩٥در ماه مه سال  ٩٤بريوارت شيمطالعه است . کنند يافت ميسندگان پول دريآزاد از نو
دانم،  يکه من م  ييجا   اما تا . درصد اعالم کرد ٧/٢٩کنند را  يافت ميسندگان پول دريکه از نو يآزاد يبا دسترس

  . انجام نشده است يپول مجالت علميدرصد  يبه روزرسان يبرا يديچ مطالعه جديه
ن استدالل يانتقاد را با ا يعني(  "٩٦يا ن کار را کردهيهم نيزخودت "ست که به ين نين بحث اياستفاد مناسب از ا

مجالت که درصد وضوع ن ميا . ميمتوسل شو) ميد به طرف مقابل برگردانيده يانجام م يکار مشابه" شما هم"که 
هستند موجب  يپول مجالت علميتر از  کنند کم يافت ميسندگان پول دريکه از نو يآزاد يبا دسترس علمي
م که يا ن از منتقدان نخواستهيهمچن . ميگرا باش شتر تجربهيکه ب نيا ياست برا يا زهيشود و انگ يم يش آگاهيافزا

 . رنديده بگيافتد ناد يهم اتفاق م يپول مجالت علميکه در  نيا دليل آزاد را به يبا دسترس مجالت علمين عمل يا
ا واقعا فکر يآ: " کند يرا مطرح م ييها ن بحث سواليدر عوض ا . زاست در هر دو مورد مشکل ين کاريچن
ن يکه ا نيا با دانستن ايشود؟  يهمکاران م يورسندگان موجب فساد دايها توسط نو نهيد پرداخت هزيکن يم
 ينه گاهيافت هزيد که دريريپذ يا ميگذارد، آ يبر حق اشتراک اثر م يمبتن مجالت علميدرصد  ٧٥بر  وضوعم

تجربه  يها نکيا عيد؟ آيدار يخود دست برم يسطح يها يت بخشيا از عمومي، آنه يشود و گاه يموجب فساد م
ا يد؟ و آيرو يفساد م يبرا يمنفرد و نه جمع يها ها و عالمت نشانه يد و به جستجويزن يم تان را به چشم انهيگرا

 "د؟يکن يفا مياز فساد نقش ا يدور يمناسب برا يها در تکامل روش
 يشتريب يها مقاله علمي مجالتشود که  ين ميشتر منجر به ايکسب درآمد ب يها زهيکه انگ ين در موارديهمچن

با  مجالت علميتر از  ميوخ يپول مجالت علميخود را تنزل بخشند، باز هم مشکل در  يهااريچاپ کنند و مع
 يباال يه سوديحاش يپول مجالت علمياشتراک  يها متين است که قيا وضوع،ن ميل ايدل . آزاد است يدسترس

 مجالت علميتشار ان يها متيشتر قيب . آزاد دارند يبا دسترس مجالت علميانتشار  يها متياز ق يشتريار بيبس
 يمجلدات خود را برا يپول مجله علميک يکه  يزمان . ادامه کار است ياز برايآزاد در حد مورد ن يبا دسترس

آزاد که  يبا دسترس مجله علميک يشتر از يار بيبس يدهد، معموال سود خالص يش ميمت افزايش قيه افزايتوج
 .٩٧آورد يدست م دهد، به يش ميتر افزاشيانتشار ب يها نهيافت هزيدر يمجلدات خود را برا

 
 يماندگار ي ها درباره ديترد )٨

ان در ناخودآگاه خود با ياز دانشگاه يلين شده است که خيآزاد منجر به ا يبا دسترس مجالت علميبا  ييناآشنا
گونه ن يا . نديرآخود ب يها نهيتوانند از پس هز يآزاد احتماال نم يبا دسترس مجالت علمي:"ک معما مواجه شوندي
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درد بخور  ند، احتماال چندان بهيشان برآيها نهياما اگر بتوانند از پس هز . آورند يچندان دوام نم علمي مجالت
 . "ن استييها پا ت آنيفيستند و کين

ا مازاد درآمد دارند يکه سودآور هستند  يا ناشراني علمي مجالتبه  . از راهبردها آموزش است يکيطبق معمول 
انداز  ان چشميم . دياشاره کن) BioMed Central, Hindawi, Medknow, Optics Express, PLoS ONEمثل (

 مجالت علمياز  يبانيپشت ياز برايدر بلند مدت پول مورد ن . ديل شويتفاوت قا يگذار کنون ي مدت و دوره بلند
 يدارا يپول مجالت علميز ا يبانيپشت براي، پژوهشيمناسب  يها تيهمکاران، در تمام موقع يِ داور يدارا
با  مجالت علميصرف  ياگر پولِ  کم . ان استيستم در جرياکنون پول در س هم . شود ينه ميهمکاران هز يداور

مجالت که  وضوعن ميو ا(گردد  يآزاد بازم يبا دسترس مجالت علميشتر به سابقه يشود ب يآزاد م يدسترس
 .ها آن يتا ماندگار) اند آزاد وجود داشته يترسبا دس مجالت علميش از يها پ مدت ي،پول علمي
مجالت  ياکنون برا که ما هم يدهد که پول يدرصد در ناشران بزرگ نشان م ٣٠تا  ٢٥ يباال يسود انحصار مازاد
 يبا داور مجالت علميد ياست که در تول ييها نهيشتر از هزيب يليم خيپرداز يهمکاران م يبا داور علمي

آزاد  يبا دسترس مجالت علميمدت  يطوالن يماندگار ي د به ما دربارهين شکاف بايا . شود يهمکاران صرف م
با چهار دهه يتقر . در دوران گذار نداشته باشد ريدا کردن مسيپدرمورد  ياميچ پياگر ه ينان ببخشد، حتياطم

همچنان  ياشتراک مجالت علمي يماندگار وضوعافتند ميش يش از تورم افزايها ب متين که متوسط قيپس از ا
مجالت اقتصاد انتشار "د که يجه رسيرا مطالعه کرد به نت وضوعن ميا ايفرنيکه دانشگاه کال يزمان . مبهم است

 .٩٨"ثبات است يد بيبر حق اشتراک بدون ترد يمبتن يدانشگاه علمي
ما ( . نشود ليتبد" يا ن کار را کردهيهم نيزخودت "از نوع  ين بحث هم به بحثيم که اياط کنيد احتيبا
 يها ديان آوردن ترديآزاد را با به م يبا دسترس مجالت علمي يموجود در مورد ماندگار يها ديم ترديتوان ينم

 . )ثبات هستند يها ب آن ي م؛ احتماال هر دويبه انحراف بکشان يپول مجالت علمي يموجود در مورد ماندگار
م يتر مطرح کن گسترده يآزاد را در بافت يبا دسترس ميمجالت عل يموجود در مورد ماندگار يدهايکه ترد نيا

ِ  جدياز  يبانيش از پشتيا ما پيست؟ آيچ يماندگار يما برا يارهايمع . است يمحرک خوب ِ  يک تفکر د
آزاد  يبا دسترس مجله علميک يم يم که بدانيمند هست شتر عالقهيا ما بيم؟ آياز دارين نيکننده، به تضم دواريام

آزاد  يبا دسترس علمي مجالتن که يا ايکند  يخوان شده هم نييتع يارهايتواند با مع يخود م يمتوسط به خود
 کند؟  يخوان شده هم نييتع يارهايتواند با مع يمتوسط م يپول مجله علميک يزانِ  يمتوسط به همان م

سرعت  به يکي . وندش يمواجه م يها با خرس چياز پ يکين است که دو کوهنورد سر يه ايشتر شبيت بين وضعيا
دن يدو يبرا يورزش يها دن کفشيآورد و شروع به پوش ياش را در م يکوهنورد يها ند، کفشينش ين ميزم يرو
در  ياول . ". يتر بدو عيک خرس سرياز  يتوان ي؟ تو که نميکن يکار م چه"پرسد که ينفر دوم از او م . کند يم

 . "تر بدوم عيد از تو سريفقط با . بدوم تر عيست که از خرس سريالزم ن:" ديگو يجواب م
، يديجد مجله علميچ ياورد، پس هيها دوام ب د سالين که ثابت کند ماندگار است بايا يبرا مجله علميک ياگر 

ا يم که آيم بفهميتوان يطور که ما نم را ثابت کند، همان وضوعن ميتواند ا ي، نميآزاد و چه پول يچه با دسترس
د از يجد مجله علميک ياما اگر  . که صدها سال بگذرد نيآورند مگر ا يصدها سال دوام م يتاليجيد يها ليفا
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اند،  شان از آن استفاده کردهيگر در پرداخت موفق صورت حساب هايد مجالت علميکند که  ياستفاده م يمدل
  . ارها مطابقت کننديد با معيجد يپول مجالت علميتوانند مانند  يد هم ميآزاد جد يبا دسترس مجالت علميپس 
خود را با  يتجار يها ا مازاد درآمد دارد، دادهيده است يرس يآزاد شما به تعادل مال يبا دسترس مجله علمياگر 

ن که، به يتر ا مهم . پاسخ دهد يموجود در مورد ماندگار يها ديتواند به ترد ين امر ميا . ديان بگذاريگران در ميد
ان گذاشتن يدر م يد براييايب . اموزنديکند که از تجربه شما ب يآزاد کمک م يبا دسترس مجالت علميگر يد

ش داوطلب يش از پيموفق، ب يطور هشدارها و عملکردها نيد، هميا دهيها رس به آن يسخت که به ييها ييراهنما
 . ميشو

باتجربه به  علميمجالت کند که در آن  يرا سازمانده ٩٩دوجانبه يستم همکاريک سيمندم که اوسپا  من عالقه
که در  ييها باثبات کمک کنند و به پرسش يتجار يبه الگوها يابيدست يتجربه برا يب مجالت علمي

که تعداد الگوها و  يدرصورت . د پاسخ دهنديآ يش ميپ علمي مجالتت روزانه يريحساس در مد يها تيموقع
و از (گر يبه کشور د يگر و از کشوريبه رشته د يا اندازها از رشته اد باشد و اگر چشميار زيبس ياساس يها گونه
انداز،  چشم ييتوانند با شناسا يباسابقه م مجالت علمين جاست که يتفاوت کنند، در ا) گريبه دهه د يا دهه

خود را  يتجار يها ستند دادهيل نيما علمي مجالتکه  يدر صورت يحت . کنند ييد را راهنمايجد مجالت علمي
ل نشان يخود در اوسپا تما يمحرمانه با شرکا يشکل شان بهيان گذاشتن داده هايدر م ياد بريکنند، با يعموم
 .  دهند

آزاد  يبا دسترس مجالت علميکه اکنون در  اي يتجار يام الگوها آزاد من تالش کرده يدسترس يدر راهنما
عالوه  اد است؛ بهين الگوها زيا ن است که تعدادين کار ايا يبرا يل اصليدل . شوند را فهرست کنم يکار گرفته م به

تواند به منتقدان  يتنوع الگوها م . شوند يام که نشان داده شود کدام الگوها، در کجا، به کار گرفته م خواسته
را  ييکند الگوها يد کمک ميجد مجالت علميطور به  نياجتناب کنند و هم يبخش تيکمک کند که از عموم

گر و يد يکند که به الگوها يک ميها باشد، و در آخر ادراک همه را تحر آن يت تجاريابند که متناسب با وضعيب
   .١٠٠شنديانديموجود ب يها گر در رابطه با موضوعيد يها گونه

شتر از يها ب ن پرسشيزان مخالفت نهفته در ايم . ديريده نگيرا ناد يموجود در مورد ماندگار يها در آخر، پرسش
ت ي، اهمينگهدار وضوعمانند م . ستين ينگهدار موضوعمربوط به  يها زان مخالفت نهفته در پرسشيم

 .ابدي يش ميد افزايکن يکه منتشر م يت کاريمتناسب با اهم يشکل به يماندگار
   
 يمال يها ر کمکير مسييتغموجود در مورد  يها ديترد )٩

از است يآزاد ن يسترسبا د مجالت علمي يبانيپشت يکه برا يشتر پوليد که بيا م که شما قانع شدهيفرض کن
 . مير دهييها را تغ ر پرداخت بودجهياست که مس يشوند و فقط کاف يم يپول مجالت علمياز  يبانيشتيصرف پ

چه  ين کاريب به چنيترغ يافتد؟ اگر بله، چگونه؟ برا ين اتفاق ميا ايآ: ديشما ممکن است از خودتان بپرس
    ١٠١م؟يم انجام دهيتوان يم يکار
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به  يپول مجله علميک يهر وقت که  . است رخ دادهکوچک  ياسيدر مق يمال يها ر کمکير مسيياکنون تغ هم
 . مياس کوچک را شاهد هستير در مقير مسيياز تغ يکند ما شکل ير مييآزاد تغ يدسترس

 موضوعن يبالقوه ا يها کنند مثال يافت ميها در شان را از دانشگاه که بودجه يآزاد يبا دسترس مجالت علمي
دوام  ياندازه کاف ها به اما اگر آن . کنند يق ميستم تزريد را به سيد پول جديجد يمال يها شتر کمکيب . هستند

ها  د مقابله کنند، و اگر دانشگاهيجد يها ه کمکياز به ارايقدر بزرگ شوند که بتوانند با مشکل ن اورند و آنيب
گاه  ر دهند، آنييتغ يپول مجالت علمير ييا تغيو حاصل از لغ يها انداز بودجه خود را در پس يها تياولو

  . شوند يل مير تبدير مسييتغ يبرا ييبه ابزارها يمال يها کمک
وم يکنسرس( ١٠٢سرن ٣دهد، که آغاز آن با پروژه اسکوپ يم يبزرگ رو ياسين در مقير همچنير مسييتغ

بلندپروازانه در  يطرح ٣١٠٤اسکوپ . است) ١٠٣ک ذراتيزيآزاد در ف يانتشارات با دسترس يبرا يبان ماليپشت
که  ير پولير مسييآزاد و تغ يبا دسترس مجالت علميک ذرات به يزيمهم در ف يپول مجالت علميتمام ل يتبد

ن يا . د بپردازند استيسندگان بايکه نو ييها نهيشد به هز يافت مياشتراک از خوانندگان درراه ن از يش از ايپ
  . ربط از جمله ناشران انجام شده استيذ يها طرف يبا تماماس بزرگ يدر مق يکار با توافقات

د ييايکه موفق شد ب يبعد زمان . ک ذرات موفق شوديزيم که در فيکمک کن ٣اسکوپد به يدر ابتدا اجازه ده
از عوامل  يبرخ . ميها مطالعه کن گر رشتهيآن به د يبه انتقال الگو يچشم ي تش را با گوشهيل موفقيدال

که فرهنگ وضوع ن مي، ايتخصص مجالت علميک باشد، مانند تعداد کم يزيتواند خاص رشته ف يت آن ميموفق
ن رشته مواجه شده است، و البته يا يپول مجالت علميبا استقبال  يحت ١٠٥يکيو الکترونيآزاد سبز آرش يدسترس

 يبرنده که براـ  ستند، مانند منطق برندهيک نيزيرشته ف يگر اختصاصيعوامل د . ن رشتهيسرن در ا يبرتر
 ييرايتواند گ يا ميراست، يگ ي، و ناشران منطقيمال يها ه کنندگان کمکيها، ارا ، کتابخانهيپژوهش هاي هموسس

گر هم بدون وجود يد يها جه برسم که رشتهين نتيشود به ا يبرد است که باعث مـ  ن منطق برديا . داشته باشد
ن کار را انجام دهند، يگر بتوانند ايد يها اگر رشته . ندياين کار بر بيتوانند از عهده ا يهمچون سرن م يا موسسه

مشابه قدرت سرن  يا يقدرت گردآور يها و حت آن يا گستردگيار دارد يکه سرن در اخت يبه پول يازيها ن آن
ن جاست يان تفکر گرد هم آورند، در يبحث در مورد ا ير را برايدرگ يها ها بتوانند طرف اگر آن . نخواهند داشت
  . ن شانس را دارد که از آن لحظه کار خود را شروع کنديبرد اـ  که منطق برد

ها  ان است، بلکه از تمام پروژهياکنون در جر است که هم يرير مسيين پروژه تغينه تنها بلندپروزانه تر ٣اسکوپ
ست که از ين نيمانند ا يزيچ چيه(ش شده است يها پاال ش از همه پروژهيب يواقع يها شيش است و در آزمايپ
شما  ييپنهانِ  خود، متعهد به پرداخت پول شود و توانا يدهايآشکار کردن ترد يم که برايک موسسه بخواهي

د به ييايست بيها مناسب ن گر رشتهيد ين پروژه برايا ياگر که الگو . )ش کنديدها را آزمايبه ترد ييگو پاسخ يبرا
 يها ن الگوها در رشتهياما اگر ا . مياس بزرگ فکر کنير در مقير مسييتغ يدر مورد راهبردها ٣اسکوپموازات 

که قابل استفاده هستند استفاده  ييرا هر جا ٣اسکوپ يها که درس يتوانند موفق باشند، در صورت يگر هم ميد
 . ميا را از دست داده يم فرصت باارزشينکن
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اس بزرگ ير در مقير مسييتغ يگر برايد يمشوق ابهمث آزاد سبز را به يزان دسترسيش ميم افزايتوان يما نم
د از دستورات يها با آزاد و ناشران آن يبا دسترس مجالت علمياست که  يگريل دين دليا . ميريکم بگ دست

کنند، مقابله  يغ ميو تبل يزنيها را ه آنيناشران که عل يصنف يها هيکنند و با اتحاد يبانيآزاد سبز پشت يدسترس
ر نخواهد ير مسييبر تغ يريچ تاثيآزاد سبز ه يزان دسترسيش ميم که افزايد متوجه باشين بايچنما هم . کنند
ن يآزاد دارد هم ا يو با دسترسيخ را در آرشين تاريرت  ين سطح و طوالنيک که باالتريزيدر رشته ف يحت . داشت
 يبا دسترس مجالت علميرف ها ص ا پول آنيمتوقف شود و  يپول مجالت علميل باعث نشده است که کار يمسا

  . شد ٣اسکوپبه پروژه  يم منتهير مستقيغ يشکل ن عوامل بهيآزاد شود؛ اما ا
ن امر تنها يک شود، ايزيجز ف به ييها ر در رشتهير مسييش تغيآزاد سبز موجب افزا يزان دسترسيش مياگر افزا

 . ميز سابقه نداشته است را پشت سر بگذارکه تا به امرو ياز کشمکش و تضاد يا شود که ما دوره يممکن م يزمان
که  يبه روش يابيدست ين برايد همچنيم بايکن يآزاد سبز تالش م يدسترس يکه ما با تمام قوا برا ين، زمانيبنابرا

  . ميک تالش کنيزير از فيغ به يها ، در رشته٣اسکوپکند، مانند  يجاد ميا يتر تضاد کم
اس ير در مقير مسييتغ يرا برا يگريراهبرد د ٢٠٠٣، در دسامبر سال ١٠٧انجنتير عامل سابق اي، مد١٠٦مارک روز
 يخود را به دسترس يپول مجالت علمي يناگهان يتوانند به شکل يبر اساس راهبرد او ناشران م . ه کرديبزرگ ارا
که از  اي يمال يها اشتراک از خوانندگان، کمک يها نهيافت هزيدر يجا ن شکل که بهير دهند، به اييآزاد تغ

سندگان در نظر ينو يآزاد برا ياتنشارات با دسترس يها نهيعنوان هز کنند را به يافت ميها در کتابخانه دانشگاه
 يتمام يبه همکار يازين ٣اسکوپن است که برخالف يروز ا يشنهاديپ ير ناگهانييتغ يها تياز مز يکي . رنديبگ

توان  ين حال، ميدر ع . اجرا کرد علميمجله از  يکيدر  ينرا هر زما توان آن يک رشته ندارد و مي مجالت علمي
ر ييتغک از ناشران ي چيهاگرچه  . داد يناشران تسر يها ن ائتالفيتر ا بزرگين ناشران يتر را به بزرگ زمان آن هم

از  يبرخ ،ن پروژه در حال اجرايچندولي ، نده اكردن يار عمليع تمام يشکل بهروز را  يشنهاديپ يناگهان
 . ١٠٨استنفورد يالمعارف فلسف رهيا داي پي.اي.او.سي.اسن پروژه يشنهاد روز را دارند، مانند هميپ يها يژگيو

 مجالت علميانتشار  يها نهيها و کتابخانه هاست که هز از دانشگاه يدر حال مذاکره با برخ ١٠٩نگرين اسپريهمچن
 .١١٠اشتراک بگنجاند يها نهيآزاد را در هز يبا دسترس

هست که  ياصول مشخص . ميافتيکردن ب يد در دام سر هم بندينبا يم وليت کنيل خود را تقويتخ ي د قوهيما با
همکاران  يبا داور يپول مجالت علمير روش ييا تغيکه در اثر توقف  يپول . ميها تالش کن آن يريگ يپ يد برايبا

ر ير مسييتغ . همکاران شود يداور يآزادِ  دارا يبا دسترس مجالت علميز صرف يش از هر چيد پيشود با يآزاد م
مذاکره و عالقه  راهانقالب آرام از  . اس کوچک موثرتر استير در مقير مسيياز تغ يلياس بزرگ خيدر مق
رِ  ي، زيپول مجالت علمي يرو به خاموش يها تر از سازگار شدن ستاره بالقوه سازنده يشکل تر و به ، دوستانهيشخص

 .١١١فشار است
 ييها ر پولير مسييتغ يکنم که من حام يتر شدن موضوع اشاره م روشن يست اما برايگفتن ن به يازياگرچه ن

 علميمجله اند و نه متوقف کردن کار  آزاد شده يپول مجالت علمير روش ييا تغيتوقف کار  يهستم که در پ
ه نظر برسد اما تفاوت دن بيرون کشيممکن است مو را از ماست ب وضوعن ميگفتن ا . ها منظور آزاد کردن پول به
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بزرگ و  يان در سر داشتن آرزوهايبا مانند تفاوت مين تقريا . ت است و نه مبهمياهم ن دو امر نه کميان ايم
 .تان است نيکشتن والد يبرا يزير برنامه

   
 موجود در مورد راهبردها يها ديترد )١٠

مجالت  يرو شيپ يها گر چالشيد يبرا دياست که با ييموجود در مورد راهبردها يدهايجا ترد نيمنظورم در ا
د و ير هستيها درگ هستند که احتماال شما خودتان با آن ييدهايها ترد نيا . آزاد در نظر گرفت يبا دسترس علمي
  . گران دارنديکه د ييدهاينه ترد
سر و کار  ها د و هر روز با آنيآزاد آگاه هست يبا دسترس مجالت علمي يرو شيپ يها نانه از چالشيزبيشما ت

به گروه نخست، .  م کرديتوان به دو گروه بزرگ تقس ين کار را ميانجام ا يرسد که راهبردها يبه نظر م . ديدار
 يبا دسترس مجالت علميد که يخوب نشان ده يها با انتشار مقاله . باغ خودتان استدر کشت کردن اصطالح، 

آزاد  يبا دسترس مجالت علميد که يم کارتان ثابت کنبا تداو . خوب منتشر کنند يها توانند مقاله يآزاد م
با  مجالت علميد که يصداقت نشان ده ياد و از رويبا عمل همراه با دقت ز . توانند تداوم داشته باشند يم

د و منتقدان را خلع ين ببريدها را از بيتان ترد تيبا موفق . ق کار کننديتوانند صادقانه و دق يآزاد هم م يدسترس
  . ديکنسالح 

ها و  به اعتراض . ديافراد مردد شرکت کن يدر مباحثات و گفت و گوها . است ١١٢گروه همانا فعال بودن نيدوم
 مجالت علميد، به يگران به اشتراک بگذاريخود را با د يها ها و تجربه داده . ديها پاسخ ده آن يها تفاهمء سو

به  يابيدست يد و برايکنند تالش کن يه ميارا يمال يها که کمک هايي هافتن موسسي يد، برايهمکار کمک کن
  . ديت کنيفعال يمال يها ر کمکير مسييبهتر و تغ يارهايمع

مجله موفق بودن  ياگر شما برا . ديرا انتخاب کن يگاه باغبان د آنين دو کار را انجام دهيد ايتوان ياگر شما نم
ن يد، پس ايد و به کار خودتان برسياندازين بييرتان را پاد و سيکن يريگ کناره يعموم يها د از بحثيتان با علمي

د که از يستيتان مجبور نمجله علميت يموفق ياما اگر شما برا . مياز داريت شما نيما به موفق . ديکار را بکن
مجالت ناشران  يکه الب يزمان . ديها مشارکت کن ن بحثيدوارم که در ايد، اميکن يريگ کناره يعموم يها بحث
همکاران  يامر داوري براي ديتهد يپول مجالت علميد يکه تهد نيخود را در مورد ا يکل يها ادعانامه يپول يعلم

ازمند يکه ن يکه هر کس نيا ايداشته باشند  يد حقوق انحصاريند که ناشران بايگو يا ميکنند،  يصادر مرا است 
پاسخ شما  يطين شرايارد، در چند يدسترس علمي مجالتاکنون هم به  ،تسا علمي مجالتبه  يدسترس

گر برخوردار يگران ديباز يها نسبت به پاسخ يشتريت بياز مرجع علمي مجالتران يا سردبيعنوان ناشران  به
ن يها از ا نيش از ايد بين مباحثات دارند و بايدر ا بي نظير يفرصت علمي مجالتافراد مشغول در  . است

  .١١٣ها استفاده کنند فرصت
اگر شما به فکر کشت باغ خود  يحت . ل شوميقا ييگرا و کنش يان باغبانيم يز آشکاريخواهم تما يالبته من نم

مجله ها به  هه مقاليآزاد، ارا يبا دسترس مجالت علميموجود در مورد  يتفاهم هاءافت که سويد يد در خواهيباش
گر به شهرت يآزاد د يبا دسترس مجالت علمي)  يا اخالقي يمال( يها يتان را محدود خواهد کرد و ناکامعلمي
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ک طبقه از يعنوان  آزاد به يبا دسترس مجالت علميها درباره  تيکمک به پراکندن واقع . شما لطمه خواهد زد
موجود درباره  يها در مورد افسانه يدر پرده . شما کمک خواهد کرد مجالت علمي، به تک تک علمي مجالت

 يها تهيت کميد و از حمايافت کنيدر يشتريب يها کند که مقاله يم آزاد به شما کمک يبا دسترس مجالت علمي
ازمند يقابل قبول و تداوم در کار ن يکوچک مانند انتشار کارها يها هدف يحت . ديمند شو ارتقا و استخدام بهره

  . است ييگرا از کنش يحداقل
آزاد  يبا دسترس مجالت علميرت ش شهيتوانند به افزا يآزادِ  مشهور م يبا دسترس مجالت علميدر مقابل، 

ما يت شما مستقيد موفقيد و در کارتان تداوم داشته باشيقابل قبول چاپ کن ياگر شما کارها . گر کمک کننديد
تر  ها از مباحثات قانع کننده مثال . کند يشبرد مباحثات کمک ميگذارد و به پ ير ميگر تاثيد مجالت علميبر 

را  علمي مجالتن يهستند که ا ييها آزاد آن يبا دسترس مجالت علميها با  ن مخالفتيزا تر بيآس . هستند
کند در  يآزاد را محدود م يبا دسترس مجالت علمي يت، صداقت، و تداوم ماليفيچه که ک کنند که آن يمتهم م

 .١١٤ن پندارها اشتباه هستنديد که ايد ثابت کنيتوان يد ميکه شما موفق شو يزمان . ذات آن هاست
 

 عمناب

                                                            

 ها نوشت پي
١ Peter Suber 

 ١وي همچنين يکي از محققان ارشد اسپارک و عضو مرکز برکمان.  است ١، استاد و پژوهشگر ارشد در رشته فلسفه در کالج ارلهام) -١٩٥١( ١پيتر سوبر
 .  استبه نشريات علمي   ١جنبش دسترسي آزادترديد يکي از پيشگامان  سوبر، بي.  دانشگاه هاروارد است

سوبر .  دريافت کرد ١از دانشگاه نوردوسترن ١٩٧٨سوبر دکتراي خود در رشته فلسفه را در سال .  از کالج ارلهام فارغ التحصيل شد ١٩٧٣وي در سال 
در کالج ارلهام به تدريس فلسفه، منطق و  ٢٠٠٣تا سال  ١٩٨٢او از سال .  موفق به اخذ مدرک دکتراي حقوق از همين دانشگاه شد ١٩٨٢همچنين در سال 

   .دهد تاکنون با کناره گيري از تدريس به عنوان استاد محقق در همين کالج به کار خود ادامه مي ٢٠٠٣حقوق پرداخت و از سال 
اين طرح .  شد"  ١طرح دسترسي آزاد بوداپست"بوداپست در زمينه دسترسي آزاد بود که منتهي به  ٢٠٠١کنندگان در اجالس سال  سوبر يکي از شرکت

 ١كند و به همراه رابين پيک را تهيه مي ١تنهايي خبرنامه دسترسي آزاد اسپارک وي همچنين به.  نخستين طرح مهم بين المللي در زمينه دسترسي آزاد است
 . را ايجاد کرده است ١راهنماي دسترسي آزاد

گذار راهبرديِ  مستقل براي دسترسي آزاد به ادبيات تحقيق علمي و  سياست"عنوان  ارلهام خود را به وي در صفحه شخصي خودش در سايت دانشگاه
ها و مقاالتي هم در زمينه فلسفه دارد که از  هاي خود در زمينه گسترش آرمان دسترسي آزاد، کتاب سوبر در کنار فعاليت.  معرفي کرده است" دانشگاهي
 .  اشاره کرد" ١نُه پندار جديد: مورد کاشفان اسپلونسيا"و " ١دکس اصالح خودپارا" توان به  ها مي جمله آن

 : ها مراجعه کنيد توانيد به اين لينک براي آگاهي بيشتر مي   ٢
http://citeseer.ist.psu.edu/online-nature٠١/  
http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html  
http://dx.doi.org/١٠.١٣٧١/journal.pbio.٠٠۴٠١۵٧  
http://ideas.repec.org/p/cmi/wpaper/cemi-workingpaper-٠٠٧-٢٠٠٨.html 
٣ http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm  

 :براي مطالعه بيشتر نگاه کنيد به
 Antelman, K. (٢٠٠۴). "Do open access articles have a greater research impact?” College & Research Libraries   
News ۶۵ (۵): ٣٨٢-٣٧٢. 
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ام که مطالعه  فراهم کردههاي فني  نامه کوتاهي از برخي از واژه در انتهاي مقاله واژه.  مقاله سوبر شامل برخي واژگان فني و تازه است که نياز به توضيح دارند ٤

براي خواننده فارسي زبان با  )محمد احمدي( هاي متن اصلي مربوط به نويسنده است و توضيحات مترجم پاورقي.  تواند به درک بهتر مقاله کمک کند آن مي
   .اند مشخص شده. ) م(عالمت اختصاري 

٥  Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) 
 . قابل دسترسي است http://www.oaspa.orgسايت اين انجمن به آدرس  ٦ 

٧  Bethesda 
٨  Impact Factors (IFs) 
٩  Thomson Scientific 
١٠  Toll Access (TA) 

 : تن اين مقاله در اين آدرس قابل دسترسي استم. ي ديگري انتقادات کامل خودم را نسبت به اين سنجه ها بيان کرده ام من در مقاله  ١١
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/٠٨-٠٢-٠٩.htm#prestige 
١٢ promotion and tenure (P&T) committees 
١٣ http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html  
١٤http://thomsonreuters.com/content/press_room/sci/۴۴٨١٩٧ 
 

 ):ها براي ارايه اين اطالعات و جزييات آن) Paul Peters(کر از پال پيترز با تش(ها عبارتند از مجله علمياين 
* PLoS Neglected Tropical Diseases = نشريه ١٥اي در ميان  اول پزشکي حاره نشريه  
* PLoS Pathogens = نشريه ٢٥شناسي در ميان  اول انگل نشريه  
* PLoS Computational Biology = نشريه ٢٨اي در ميان  رياضي و محاسبه اول زيست شناسي نشريه  
* PLoS Biology = نشريه ٧١اول زيست شناسي در ميان  نشريه  
* Journal of Medical Internet Research = نشريه ٢٠اول انفورماتيک پزشکي در ميان  نشريه  

شود، پيش از اين در رشته  منتشر مي) Optical Society of America(که توسط انجمن نورشناسي آمريکا  Optics Express نشريههمچنين 
 :نگاه کنيد به. به مقام سوم تنزل يافت ٢٠٠٨نورشناسي اول بود که در سال 

 http://www.osa.org/journals/news/default.aspx  
 
١٥ http://www.isinet.com/media/presentrep/acropdf/impact-oa-journals.pdf 
   http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/openaccesscitations٢.pdf 
 
١٦ Molecular Diversity Preservation International (MDPI) 

١٧  hybrid OA journals ها آزاد نيست يا به عبارتي فقط دسترسي به بخشي از  هاي آن ي مقاله هايي است که دسترسي به همهمجله علميمنظور ؛
 .)م. (ها آزاد است محتواهاي آن

١٨ http://www.mdpi.com/١۴٣٠-٢٠۴٩/١۴/۶/٢٢۵۴/pdf  
١٩ The Public Library of Science 
٢٠ PLoS 
٢١ http://www.earlham.edu/~peters/fos/٢٠٠٩/٠١/plos-one-will-offer-more-impact-related.html 
   http://article-level-metrics.plos.org/ 
 
 
٢٢ DOAJ 
٢٣ Creative Commons (CC)   
٢٤ http://www.doaj.org/?func=licensedJournals  
٢٥ Gratis OA 
٢٦ Copyright  
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توان بدون اجازه صاحب محصول  را مي حق مولفهايي از يک محصول داراي  آن بخش براساسيک دکترين حقوقي است که ) fair use(استفاده قانوني   ٢٧

ه ارزش محصول آسيب نرساند و سود عادالنه مورد انتظار مالک محصول را که استفاده قانوني و عادالنه باشد، به شکلي اساسي ب استفاده کرد، مشروط به اين

 ..)م( کاهش ندهد
 .)م.(ي هر دو کلمه رايگان و آزادي است در زبان انگليسي برابرنهادهاست که  freeاشاره سوبر به کلمه   ٢٨

٢٩ Libre OA 
 : رايگان نگاه کنيد بههاي رايگان و کامالمجله علميبراي مطالعه بيشتر در مورد تفاوت ميان   ٣٠

http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/٠٨-٠٢-٠٨.htm#gratis-libre  
٣١ all-rights-reserved 
٣٢ attribution 

 : ين نامه اوسپا که در اين آدرس قابل دسترسي استنگاه کنيد به پيوست شماره دو آي  ٣٣
   http://www.oaspa.org/bylaws.php  
٣٤ http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&templ=٠٨٠۴٢٣  
٣٥ SURF 
٣٦ Science Commons Protocol for Implementing Open Access Data 
٣٧ http://www.earlham.edu/~peters/fos/٢٠٠٩/٠٨/licensing-normative-and-actual.html  
٣٨ http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm#definition  
٣٩ open licenses  

شامل دسترسي آزاد ها  هاي مالکيت مشترک خالقيت شوند بايد بگويم که تمامي گواهينامه تفاهم ميءبراي روشن شدن برخي نکات که معموال موجب سو  ٤٠

ها دسترسي آزاد کامال رايگان الزامي  هاي مالکيت مشترک خالقيت اما در هيچ يک از گواهينامه. کامال رايگان هستند، اگرچه برخي نسبت به بقيه بازتر هستند

ها، و يا با اعالم  ، غير از مالکيت مشترک خالقيتيک گواهينامه معادل راهتوانيد دسترسي آزاد کامال رايگان را از  مند باشيد مي درصورتي که عالقه. نيست

از هيچ  حق مولفکه يک متن داراي  زماني . هاي باز است اما دسترسي آزاد کامال رايگان نيازمند شکلي از گواهينامه. شرايط اختصاصي خودتان فراهم کنيد

گيرد که حقوق کاربر را به استفاده قانوني  حقوق محفوظ است قرار مي تمامي حق مولفتحت ] خود به خود[کند  هاي باز استفاده نمي يک از گواهينامه

  .کند دهد و دسترسي آزاد کامال رايگان را نفي مي کاهش مي
٤١ SPARC Europe 
٤٢ http://www.doaj.org/?func=sealedJournals  

" پيمان اروپايي اسپارک" هاي مجله علمياين موسسه . کند کنند را شمارش نمي استفاده مي CC-BYهاي  هايي را که از گواهينامهيمجله علم  دوجدرواقع   ٤٣
کند که به شکلي مشخص  ها را ملزم مي نشريهاما اين پيمان هم . ضروري است CC-BYکند که بر اساس آن استفاده از گواهينامه هاي  را شمارش مي

پيمان قرار  ءاستفاده کنند اما نتوانند جز CC-BYها از مجله علميبنابراين اين احتمال وجود دارد که خيلي از . را به اشتراک بگذارند) metadata(ها  فراداده
استفاده  CC-BYه از هايي کمجله علميدر اين حالت آمارگيران پيمان اسپارک احتماال بعضي از . گذارند که فراداده هاي خود را به اشتراک نمي بگيرند چرا

هايي است که از مجله علميگذارند خيلي بيشتر از  هاي دوج که فراداده هاي خود را به اشتراک ميمجله علميواقع تعداد  ولي در. اند کرده اند را نشمرده مي
CC-BY هايي باشد که از له علميمجتخمين مناسبي از تعداد ] اسپارک[شود که آمارگيري پيمان  کنند و اين امر باعث مي استفاده ميCC-BY  استفاده

 ).براي ارايه اين جزييات) Lars Björnshauge(با تشکر از الرس بيورنزهيگ . (کنند مي
 :بخوانيد ٢٠٠٧توانيد پاسخ من به ريچارد پويندر را در اکتبر  در اين جا مي  ٤٤

http://poynder.blogspot.com/٢٠٠٧/١٠/basement-interviews-peter-suber.html 
  

٤٥ semantically-tagged 
٤٦ formats 
٤٧ database 
٤٨ mashup 
٤٩ indexing 
٥٠ text-mining 
٥١ gold OA 
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٥٢ green OA  
٥٣ journal brands 

 .)م. (کند چه طرف ديگر از دست داده است برابري مي بارتي دستاوردهاي يک طرف با آناي که فقط يک برنده دارد يا به ع يعني بازي  ٥٤
٥٥ http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/٠٨-٠٢-٠٩.htm#prestige  
 

 . تر به آن اشاره کردم، مراجعه کنيد من، که پيش ٢٠٠٨تر به بخش هشتم مقاله سال براي توضيحات بيش  ٥٦
٥٧ peer-reviewed 
٥٨ http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/٠٨-٠٢-٠٩.htm#prestige  
٥٩ http://www.amibusiness.com/dps/rothenberg-arma.pdf  
٦٠ LOCKSS 
٦١ http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&templ=longTermArchiving  

 virtual(يا واقعيت مجازي ) cyberspace(آميز براي جهان واقعي يا مادي است که در برابر جهان مجازي  اي طعنه واژه) meatspace(فضاي مادي   ٦٢

reality (رود به کار مي )م(.. 
٦٣ BioMed Central 
٦٤ http://www.biomedcentral.com/info/presscenter/pressreleases?pr=٢٠٠٣٠٩١٧  
٦٥ http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/ccare/introduction/digital/  
٦٦ Public Library of Science 
٦٧ PubMed Central 
٦٨ http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/٠-٠٢-٠٩۶.htm#٣  

 :جا داليل اين امر را توضيح داده است پيتر هرتل در اين  ٦٩
   http://www.earlham.edu/~peters/fos/٢٠٠٧/٠۴/are-oa-repositories-adequate-for-long.html  

 : در اين مورد بحث کرده ام که در اين آدرس قابل دسترسي است ٢٠٠٢من در مقاله اي در سال   ٧٠
  http://jbiol.com/content/١/١/٣ 

 
 پايگاه اينترنتي. کند هاي با دسترسي آزاد ارايه ميمجله علميهايي است که خدمات نگهداري کاغذي را براي  يکي از شرکت) Microtome(ميکروتوم   ٧١

 :اين شرکت در اين آدرس قابل دسترسي است

http://www.mtome.com/Services/printarchiving.html 
 

افزارهاي ناکامل محصوالتي  نرم. برگرداند" افزارهاي ناکامل نرم"را به  توان آن گيري مي کند که با آسان استفاده مي vaporwareجا از واژه  سوبر در اين  ٧٢

 .)م. (گاه نيز ارايه نخواهند شد شوند و احتماال هيچ شود اما براي استفاده عمومي ارايه نمي ها تبليغات مي شکل گسترده در مورد توليد و توزيع آن د که بههستن

   
حزبي  هايي که در مورد نقد هم کنند يا دموکرات خواه خود اين دست و آن دست مي حزبي فريبکار جمهوري خواهاني را تصور کنيد که در نقد هم جمهوري  ٧٣

  .شوند فريبکار خود دچار ترديد مي
 

٧٤ http://www.oaspa.org/conduct.html  
٧٥ The Open Information Science Journal (TOISCIJ) 
٧٦ Bentham Open 
٧٧ http://scholarlykitchen.sspnet.org/٢٠٠٩/٠۶/١٠/nonsense-for-dollars/ 
   http://www.earlham.edu/~peters/fos/٢٠٠٩/٠۶/hoax-exposes-incompetence-or- worse-at.html 
 
 

 .کنم هاي انتشار در ادامه و در چالش شماره هفت صحبت مي هاي موجود درباره هزينه در مورد ترديد   ٧٨
٧٩ Sokal hoax 
٨٠ Elsevier 
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٨١ http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/٠٣-٠٢-١١.htm#objreply 
   http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/٠-٠٢-١٠۶.htm#quality     
٨٢ Research Information Network 
٨٣ http://www.rin.ac.uk/files/Paying_open_access_charges_March_٢٠٠٩.pdf                  
    http://www.earlham.edu/~peters/fos/٢٠٠٩/٠٣/guidance-on-paying-publication-fees.html  

مراجعه ) Open Access Directory(کنانشان بپردازند به فهرست راهنماي دسترسي آزاد جاي کار هاي انتشار را به هايي که مايلند هزينه دانشگاه  ٨٤

 ).توانيد به روزرساني کنيد است که مي  )wiki(اين فهرست يک ويکي ( کنند 

http://oad.simmons.edu/oadwiki/OA_journal_funds  
 

بايو مد سنترال و موجود در ) کوتاه(هستند نگاهي به ليست ] ها کمک هزينه[جاي گيرندگان  به] انتشار[هاي  که مايل به پرداخت هزينه هايي هموسس  ٨٥

 . هاي آن بياندازند سياست) تر طوالني(جدول 

  http://www.biomedcentral.com/info/about/apcfaq#grants 
  http://www.biomedcentral.com/info/authors/funderpolicies/ 
 
٨٦ Author pays 
٨٧ author fees 
٨٨ Publication fees 
٨٩ processing fees 
٩٠ author-side fees 
٩١ http://www.earlham.edu/~peters/fos/٢٠٠۶/٠٩/against-term-author-pays.html  
٩٢ Kaufman-Wills 
٩٣ http://www.alpsp.org/ForceDownload.asp?id=٧٠  
٩٤ Stuart Shieber 
٩٥ http://blogs.law.harvard.edu/pamphlet/٢٠٠٩/٠۵/٢٩/what-percentage-of-open-access-journals-charge-publication-
fees/  
٩٦ tu quoque 
٩٧ http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/٠-٠٢-١٠۶.htm#quality  
٩٨ http://libraries.universityofcalifornia.edu/news/facmemoscholcomm_٠١٠٧٠۴.pdf  
٩٩ buddy system 

 : ک ويکي استاين ليست ي. هاي خود را دريغ نکنيد درصورت امکان لطفا کمک. ام تنهايي براي تهيه اين ليست کار کرده تاکنون به   ١٠٠
   http://oad.simmons.edu/oadwiki/OA_journal_business_models 

پول " بيشتر" شود نگوييم  ميهاي پولي مجله علميهاي با دسترسي آزاد صرف مجله علميپول مورد نياز براي پشتيباني " همه"که  جاي گفتن اين چرا به  ١٠١

اکنون صرف  شود و هم هاي پولي نميمجله علميهاي با دسترسي آزاد مورد نياز است صرف مجله علميمورد نياز؟ چرا که بخشي از پولي که براي پشتيباني از 

هاي آن آزاد مجله علميم که دسترسي به اکثريت همچنين به ياد داشته باشيد حتي اگر به جهاني دست پيدا کني. شود هاي با دسترسي آزاد ميمجله علمي

هاي با دسترسي آزاد ادامه مجله علميهاي پولي به کار خود در کنار مجله علميکنند، قطعا برخي از  هاي مالي دريافت مي است، و همه به ميزان کافي کمک

 . هاي مالي را جذب خواهند کرد خواهند داد و بخشي از کمک

 
١٠٢ CERN's SCOAP٣ 
١٠٣ Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics 
١٠٤ http://www.scoap٣.org/  
١٠٥ arXiv 
١٠٦ Mark Rowse 
١٠٧ Ingenta 
١٠٨ Stanford Encyclopedia of Philosophy 
١٠٩ Springer 

براي آگاهي بيشتر از جزييات پيشنهاد روز به اين مقاله . ل مبسوط درباره پيشنهاد روز بحث کرده امنوشته ام به شک ٢٠٠٧در مقاله اي که در اکتبر   ١١٠
 .مراجعه کنيد
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٠٧.htm#flip-٠٢-http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/١٠ 

 
ام  نوشته ٢٠٠٧اي که در سپتامبر  هاي پولي به مقالهمجله علميهاي ناشي از توقف کار يا تغيير روش  براي مطالعه بيشتر در مورد نياز به تغيير مسير پول  ١١١

 .  نگاه کنيد) مقاله ١٣ويژه بخش  به(

http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/٠٧-٠٢-٠٩.htm#peerreview 
١١٢ activism 

 Association of(هاي مورد استفاده انجمن ناشران آمريکا  به شيوه) The Lancet(براي مثال نگاه کنيد به يادداشت اعتراضي سردبيران النست   ١١٣

American Publishers ( هاي سازمان ملي سالمت  سياستدر مخالفت با)NIH.( 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS٠١۴٠۶٧٣۶٠۴١٧٢٣٢٢/fulltext 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/٢٠٠۴/١٠/lancet-supports-nih-plan-with.html 
 

 Cambridge University Press, Cold Spring Harbor Laboratory Press( بزرگ و معتبر  هاي ههاي گروهي از موسس يا نگاه کنيد به بيانيه

Columbia University Press, MIT Press, Nature Publishing Group, Oxford University Press, Pennsylvania State 
University Press, Rockefeller University Press, and the University of Chicago Press ( در نفي يا فاصله گرفتن از مبارزات فريبنده

 .٢٠٠٧در اکتبر ) PRISM(موسوم به پريزم 

http://www.earlham.edu/~peters/fos/٢٠٠٧/١٠/mit-press-dissociates-itself-from-prism.html  
 

در اعتراض به حمايت ) Rockefeller University Press(تشارات دانشگاه راکفلر و ان) Mike Rossner(هاي مايک راسنر  و يا نگاه کنيد به بيانيه

 .٢٠٠٨در سپتامبر ) the Conyers bill(از اليحه کانيرز ) American Association of University Presses(انجمن ناشران دانشگاهي آمريکا 

https://mx٢.arl.org/Lists/SPARC-OAForum/Message/۴۵٨٠.html 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/٢٠٠٨/٠٩/rockefeller-up-disavows-aaup-support.html 
 

 ١st Conference(آزاد  يبا دسترس ين کنفرانس انتشارات دانشگاهين اوليعنوان نطق آغاز من به يسخنران ي افتهين مقاله متن کامل و گسترش يا  ١١٤

on Open Access Scholarly Publishing ( در شهر لوند  ٢٠٠٩در سپتامبر)Lund (سوئد است  .  

http://www.oaspa.org/coasp 
 

 نامه واژه
 

arXiv : هاي رياضيات، فيزيک، علوم  هاي علمي چاپ نشده در رشته آرشيوي الکترونيکي است براي مقالهآرشيو الکترونيکي؛
مام هاي رياضيات و فيزيک تقريبا ت در برخي از زمينه.  کامپيوتر و زيست شناسيِ  کمي که در اينترنت قابل دسترسي است

 .http://wwwاين آرشيو در آدرس  پايگاه اينترنتي.  اند هاي علمي در اين آرشيو قرار داده شده مقاله arXiv.  org  قابل
 . دسترسي است

Budapest Open Access Initiative  :ه در سال طرح دسترسي آزاد بوداپست؛ يکي از اسناد مهم جنبش دسترسي آزاد ک
ويژه  منظور پيشرفت علم و توجه عمومي بيشتر به اطالعات علمي، به امضاکنندگان اين طرح توافق کردند  به.  تهيه شد ٢٠٠٢
شکل  هاي علمي بايد به به عبارت ديگر مقاله.  هاي علمي، اين محتواها بايد به شکلي رايگان در دسترس عموم قرار بگيرد مقاله

هاي با دسترسي آزاد يا مراکز اطالعاتي با دسترسي آزاد در اختيار عموم قرار مجله علميوسيله  رسي آزاد بهرايگان و از راه دست
 .  بگيرند
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 )Creative Commons, by‐attribution(CC‐BY :شرط انتساب؛ يکي از انواع  ها به گواهينامه مالکيت مشترک خالقيت

شرط ارجاع دادن به خالق آن  طابق اين گواهينامه خواندن و ارجاع به يک اثر، بهم.  ها است هاي مالکيت مشترک خالقيت گواهينامه
 .  اثر، مجاز است

CC‐BY‐NC  (Creative Commons, by‐attribution, non‐commercial)  :ها  گواهينامه مالکيت مشترک خالقيت
مطابق اين گواهينامه خواندن .  ها است شترک خالقيتهاي مالکيت م شرط انتساب، بدون استفاده تجاري؛ يکي از انواع گواهينامه به

 .  شرط استفاده غير تجاري از آن مجاز است طور بازتوليد آن، به و همين و ارجاع به يک اثر
)CC ( Creative Commons :ها، يک سازمان غير انتفاعي  ها؛ مالکيت مشترک خالقيت گواهينامه مالکيت مشترک خالقيت

شکل قانوني و  ي آثار خالقانه، به اين سازمان متعهد به گسترش دادن دامنه.  نفرانسيسکو آمريکا قرار دارداست که مقر آن در سا
هاي مالکيت مشترک  معروف به گواهينامه حق مولف،براي اين کار تاکنون چندين گواهينامه .  اشتراکي، براي همگان است

هاي اين  ها آمده است گواهينامه سازمان مالکيت مشترک خالقيت اينترنتي پايگاهچه که در  مطابق آن.  ها تهيه کرده است خالقيت
شکلي  شوند با اين تفاوت که توليد کنندگان يا مالکان آثار به تهيه مي" تمامي حقوق محفوظ است" حق مولفسازمان بر پايه سنت 

وجود  را به" بخشي از حقوق محفوظ است" فحق مولکنند و به عبارتي نوعي از  پوشي مي داوطلبانه از بخشي از حقوق خود چشم
 .  قابل دسترسي است http://creativecommons. orgاين سازمان در آدرس  پايگاه اينترنتي.  آورند مي

)DOAJ (Directory of Open Access Journals : هاي با مجله علميي از هاي با دسترسي آزاد؛ فهرستمجله علميراهنماي
هاي موجود در اين راهنما بايد داراي داوري همکاران يا نظارت کيفي سردبيران مجله علمي.  دسترسي آزاد علمي و دانشگاهي است

 .  شکلي کامل و رايگان به کاربران ارايه دهند باشند و تمامي محتواي خود را به
Gold OA :شود هاي انتشار از نويسندگان دريافت مي اد است که در آن هزينهدسترسي آزاد طاليي؛ شکلي از دسترسي آز  .

 .  ها رايگان است شوند و از ابتداي انتشار دسترسي به آن ها با داوري همکاران منتشر مي دسترسي آزاد طاليي مقالهبراساس 
Gratis OA  :شوند اما کاربران  از سر راه برداشته مي ها دسترسي آزاد رايگان؛ در اين شکل از دسترسي فقط موانع مربوط به هزينه

  . اجازه بازتوليد محتواهاي مورد استفاده خود را ندارند
Green OA :در بيشتر .  اي که در يک مرکز اطالعاتي مانند يک آرشيو دانشگاهي ذخيره شده است مقاله دسترسي آزاد سبز؛

توانند پيش از چاپ  مطابق دسترسي آزاد سبز نويسندگان مي.  ندارداي در بر  موارد ذخيره کردن مقاله براي دسترسي آزاد هزينه
 .  هاي خود را در آرشيوها ذخيره کنند مقاله

Libre OA  :اي را متقبل  دسترسي کامال آزاد رايگان؛ در اين شکل از دسترسي آزاد کاربران نه فقط براي استفاده از محتواها هزينه
 .  ها نيازي به کسب اجازه نيز ندارندشوند بلکه براي بازتوليد محتوا نمي

)LOCKSS (Lots of Copies Keeps Stuff Safe : الکس)؛ يک )دارد ها را صحيح و سالم نگاه مي هاي بسيار، مقاله رونوشت
ل نشريه خود را، براي دسترسي طوالني مدت، به شک هاي دهد که نسخه ها اجازه مي سيستم نگهداري ديجيتال است که به کتابخانه

 .  الکترونيکي در اين سيستم ذخيره کنند

Mashup :طور کلي محتواهاي ديجيتالي تلفيقي، ترکيبي از متن،تصوير، صدا، گرافيک يا  محتواهاي ديجيتالي تلفيقي؛ به
جيتالي متون دي.  کنند شکلي خالقانه از منابع از پيش موجود استفاده مي محتواهاي ديجيتالي تلفيقي معموال به.  انيميشن است

توان روزانه در  متون تلفيقي را مي.  اند هاي مختلف در يک متن واحد استفاده شده لفيقي، ترکيبي از چند متن است که به شکلت
 . الكترونيكي اينترنتي مختلف مشاهده کرد  صدها وبالگ يا پايگاه

Sokal's hoax (Sokal affair):  ي است که آلن سوکال استاد فيزيک ا ؛ اشاره به تجربه)قضيه سوکال(رسوايي سوکال
معني را به نشريه سوشال  اي تقلبي و تعمدا مملو از جمالت بي وي در اين سال مقاله.  انجام داد ١٩٩٦دانشگاه نيويورک در سال 

که يک نشريه مطالعات فرهنگي در زمينه مطالعات فرهنگي پست مدرنيستي است و توسط انتشارات ) Social Text(تکست 
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اين نشريه که در آن زمان فاقد داوري همکاران بود اين .  شود ارايه داد منتشر مي) Duke University Press(اه دوک دانشگ

از تقلبي بودن اين مقاله پرده ) Lingua Franca(مقاله را منتشر کرد اما در همان روز انتشار مقاله، سوکال در نشريه ديگري 
 . برداشت
Wiki : اين ويرايش افزودن يا .  دهد که محتوايش را ويرايش کنند است که به کاربران اجازه مي ترونيكييك پايگاه الكويکي؛

  .شود را شامل مي پايگاه الكترونيكيهايي از محتواي  هايي به يک محتوا يا تغيير بخش حذف کردن بخش

 
 


