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چکیده
سرعت پیشرفت در علم همیشه به نحوه اشاعه نتایج پژوهش دانشمندان و به خواسته آنها براي در جریان گذاشتن سایر محققان 

ارتباطات علمی زمینه ساز ایجاد یک . فناوري ها و رویکردهاي جدید بستگی داردبا استفاده ازها عالقه مند به تکمیل این نوآوري 
استانداردهاي جامعه باز از جمله دسترسی آزاد به اطالعات سبب ایجاد تغییرات پارادایمی در . جامعه علمی پویا و دانش مدار است

افی این موضوع و ابعاد آن،  یکی از مدل هاي ارتباطی در این مقاله ضمن بررسی و موشک. شکل و ساختار ارتباطات علمی شده است
.معرفی می شودعلمی با عنوان مدل تعاملی ارتباطات 

ارتباطات علمی، دسترسی آزاد، مدل تعاملی ارتباطات علمی:کلیدواژه هاي موضوعی

مقدمه
ارتباطات علمی عامل . که بدان افزوده شده باشداستچیزيآن نه و ارتباطات علمی بخشی از کلیت علم است

اي از ارتباطات علمی داشته چنانچه بخواهیم تعریف ساده. استفاده از علم استکنندهدانش و تسریعتوسعهاصلی 
مشتمل بر انتقال اطالعات و نتایج فعالیتهاي علمی از طریق شبکه متخصصان راارتباطات علمی باشیم می توان 

ها و فعالیتهاي پژوهشی پژوهشگران از سوي همکاران علمیاین یافتهو از سوي دیگر نظام بازبینی و ارزیابی
ارتباط علمی دانش . ارتباطات علمی از دو جنبه محتوایی و اجتماعی قابل بررسی است.)1372ابراهیمی، (دانست

ور کلی و به ط) جنبه اجتماعی(و میان دانشمندان روي می دهد ) جنبه مربوط به محتوا(علمی را انتقال می دهد 
:مرحله متمایز بررسی کردچهارفرآیند آن را می توان در 

؛فرایند خلق یا اجراي پژوهش، توسعه اندیشه ها و ارتباطات غیر رسمی با دانشمندان و پژوهشگران دیگر.1

نتایج پژوهشی فرایند اشاعه آماده سازي، شکل دهی و ارتباط با گروهی از همکاران و هر فعالیتی که به.2
نجر می شود؛مستند م

فرایند فراهم آوري یا توزیع کاالي رسمی نهایی براي کتابخانه ها و مکان ها یا افراد دیگر به شکل .3
؛چاپی و الکترونیکی

.رمزگشایی و از آن استفاده می کندفرایند درك و جذب که گیرنده بسته اطالعاتی را دریافت و آن را .4

ها، مراکز کتابداران و اطالع رسانان یک راس؛ دانشگاهپژوهشگران، ناشران،،در نهاد ارتباطات علمی
ها راس دیگر؛ و اطالعات و مدارك علمی مانند هاي نشر و کتابخانهپژوهشی، انجمن هاي علمی، بنگاه

چکیده نامه ها، فهرست ها و نمایه ها راس سوم مثلثی را تشکیل می دهند که با کمک یکدیگر چرخه تولید، 
mzerehsaz@gmail.com،دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد1



هاي پژوهشگران به بار کنند و تنها در چنین صورتی است که تالشات را ایجاد میتوزیع و مصرف اطالع
.)1388علیدوستی و دیگران، (می نشیند 

: مبادله می شوند که عبارتند ازو از طریق کانال هاي مختلفی ف اطالعات علمی به شیوه هاي مختل

؛مصاحبه هاي فرديها وها، سمینارها، سخنرانیهاي شفاهی مانند کنفرانسکانال

مانند گزارشها، مقاالت ژورنالها، گزارش کنفرانسها، کتابها ) چاپی یا غیرچاپی(هاي کتبی کانال
؛...و رساله ها و 

مثل اتاقهاي معمولی یا خصوصی چت، پست الکترونیکرایانه محورهاي کانال ،
)fiallbrant, 1994(.

امکان را فراهم آورده است که اطالعات جدیدي در فاصله اي در حد نشر علمی در وب جهان گستر اینامروزه 
افزایش سهولت دسترسی و سرعت فراهم آوري . چند ثانیه براي مخاطبان گسترده اي در سراسر جهان توزیع شود

را تکوین سیاست علمی و نگرشهاي عمومی به علم به گونه اي جدي تر نسبت به گذشته ضرورتاطالعات، 
.)weintraub, 2000(ن داده استکامال نشا

تاریخچه قالب هاي الکترونیکی ارتباطات علمی
تاریخچه ظهور . بر می گردد17آغاز تاریخچه ارتباطات علمی جدید به انتشار نخستین نشریات چاپی در قرن 

ی گردد که بر م1963از مفهوم فرامتن در سال 2نلسونقالب هاي الکترونیکی در ارتباطات علمی به تعریف تد
همچنین با توسعه شبکه طرح هاي پژوهشی پیشرفته .پایه هاي طراحی نظام هاي فرامتن ریخته شد،براساس آن

زمینه )مرکز اطالعات منابع آموزشی(4و در موسسه اریک1969در سال 3در وزارت دفاع آمریکا به نام آرپانت
جدید یالعات نخستین بار با توجه به کاربردهاي نظامشناسایی مفهوم اط. دظهور منابع الکترونیکی فراهم گردی

است حل تضادها و تعارضات نرم افزارها از جمله مفاهیمی ،مفاهیمی چون کدگشایی و رمزگشایی از اطالعات.بود
. داراي کاربردهاي نظامی یا تجاري بودند،در این دوره بسیاري از فناوري هاي جدید.که در این زمینه مطرح بود

: ر رایانه ها بر روي نگارش سبب ایجاد تحول در مفاهیم زیر شدتاثی
از ثبات به سیالیت و بودن، حرکت از خطی بودن به دنیاي اتصاالت و پیوندها وبه شفاهیی بودنحرکت از نگارش

.(Ferris, 2002)از منفعل بودن به فعال بودن 
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دایش نخستین نشریات الکترونیکی به بیش از بیست در حقیقت، تاریخچه انتشارات علمی الکترونیکی از زمان پی
آغاز شد سبب ایجاد زمینه فروپاشی نظام سنتی 1990سال گذشته باز می گردد و این تحوالت که در آغاز دهه 

سمت انتشار نشریات الکترونیکی شدکاغذ محور و تغییر زمینه کاري ناشران دانشگاهی از انتشار نشریات چاپی به 
(Velden, Lagoze, 2008).تعاریف بر اثر همین تغییر و تحوالت در دنیاي علم و نشر الکترونیکی،امروزه

ناي سواد آموزي رایانه اي تعریف سواد آموزي جدید بر مبهاشده که طبق آنارائه شده از سواد آموزي تازه اي
وب مجموعه در حال حاضر،. رایانه پایان سواد آموزي چاپی سنتی را رقم زده استمی توان گفت کهو شودمی

رسمی و غیر رسمی ارتباطات بزرگی از قالب هاي رسانه اي تولید کرده است و از اینترنت به میزان زیادي در 
(Peters, 2007).بلی مانند تلویزیون کاربرد ندارددر مورد رسانه  هاي قمساله استفاده می شود که این

نقش زیادي را در حد حوزه رو به توسعه ارتباطات علمی ایفا می زیر ساخت هاي پژوهش الکترونیکیهمچنین، 
امعه علمی و جوامع محققان و ست که در جو داده هایی ااین زیرساخت ها شامل شبکه اي از ابزارها . دنکن

در علوم الکترونیکی تردیدها را افزایش فعلی پیشرفت هاي فناورانه . شده استپژوهشگران به اشتراك گذاشته 
ایجاد براي علم در دنیاي الکترونیکی است که آیا زیر ساخت ها با توجه به سرعت فزاینده ارتباطات علمی داده

ند به طور گسترده اي در نظام ه اابزارهاي پژوهشی و ارتباط علمی تشکیل شدازاین نظام ها کهآیاوندشده ا
داده اي، ابزارها و بروندادها هايشبکهحقیقت،در!شد؟یکپارچه تولید، اشاعه و دسترسی به دانش ادغام خواهند 

که پیشرفت هاي زیرساختی جاري مانند استانداردها، هستی شناسی ها، پایگاه هاي اطالعات و آرشیوها ، چاپ 
شکل می دهند در حال تبدیل شدن به یک نظام جدید پیچیده تولید دانش را ... هاي الکترونیکی، نشریات و 

در راه ایجاد این زیر ساخت.استید به دنبال افزایش یکپارچگی آثار، ابزارها و منابع علمی این نظام جد.هستند
میزان ترغیب فرهنگ درهاي باز توسط رویکردها و خط هایکی از آنکهچالش هاي متعددي وجود دارد،ها

ت می باشدکه از جلوه هاي اصلی آن جنبش دسترسی آزاد به اطالعاسازمانی و معرفتی استياهمشی
(Schroeder et.al, 2007).

جامعه باز

یک سیستم ،در نظریه سیستم ها.داردسیبرنتیک و سیستم هاي باز هاينظریه در حقیقت ریشه دراصطالح باز 
نظام و با تعامل همیشگی ازباز به عنوان سیستمی تعریف می شود که در آن ماده یا انرژي در سطح داخل و خارج

اي هستند که ترکیبی از میان نظام هاي رایانه،نظام هاي بازنیز در علوم رایانه .ش در جریان استبا محیط
اصطالح باز از نظریه سیستم ها . می کنندایجادي نرم افزاري باز را ، قابلیت تحرك و استانداردهاپذیريکنش

م باز، علچون بازارهاي بازو مفاهیمیجامعه شناسی و سیاست در قالب اصطالحات،گرفته شده و در علوم اقتصاد
دو "در کتاب 5سونهنري برگمفهوم جامعه باز براي نخستین بار توسط اما .کاربرد پیدا کرده استو سیاست باز 
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تبعید سیاسی بود کتابی بادر وي در زمانی که در نیوزلند سال ها بعد . مطرح شد 6"منبع براي اخالقیات و مذهب
(Bergson, 1998).نوشت7"و دشمنان آنجامعه باز"عنوان

و به مجموعه مدل هاي شدهیا تولید دانش باز امروزه به خوبی در متون تخصصی پذیرفتهاصطالح دانش باز
مرتبطی از تولید هم تراز یا حاکمیت هم تراز مربوط می شود که جایگزین مدل هاي اختصاصی سنتی بازنمون 

باز، دست افزار باز،نبع مدسترسی باز،امروزه در قالب اصطالحاتی چونز بودنمفهوم با.دانش تولید شده است
در حال حاضر،. خودنمایی می کندجامعه باز، آرشیوهاي باز، آدرس هاي اینترنتی باز، یادگیري باز، آموزش باز

به اشتراك دانش با سایر کاالها متفاوت است چون می توان آن را به عنوان یک کاالي جهانی میان عموم
ها براي حفاظت از حقوق عامه این بدان معناست که میان سایر اشیا، دانش یک نقش کلیدي میان دولت.گذاشت

.(Peters, 2007)براي این حقوق به صورت آشکار ارائه نشده استیاگرچه که تعاریف مناسب؛دارد
،دنبا هم به اشتباه گرفته می شونیزو گاهیشودبیان مییکدیگربا در پیوندوبا مفهوم رایگانمعموال مفهوم باز 

براي منابع نرم افزار رایگان به کار مفهوم رایگان 9بق گفته ریچارد استالمنط،8در جنبش منبع بازگونه که بدان 
درجه آزادي براي نرم افزارهاي باز بیان می کند که در نرمچهارریچارد استالمن . می رود و نه نرم افزارهاي باز

زادي اجراي برنامه آ: این چهار درجه آزادي عبارتند از. افزارهاي رایگان ضرورتا ممکن است وجود نداشته باشد
، آزادي براي مطالعه نحوه کار کردن برنامه و مطابقت دادن آن با نیازهاي خودمان )آزادي صفر(براي هر منظوري 

آزادي براي باز انتشار ،) رم افزار باز دسترسی داشتآزادي شماره یک در حقیقت براي این منظور باید به کد ن(
3آزادي سطح (آزادي براي توسعه و ترقی برنامه و) 2آزادي سطح (نسخه هایی که بتوان بین همه توزیع کرد 

میان دو اصطالح ويبدین گونه، )1388زره ساز، (. )براي این منظور هم دسترسی به کد نرم افزاري ضرورت دارد
دسترسی آزاد ، مفهوم باز بودن با همگرایی جنبش هاي منبع بازدر جوامع فعلی، .باز تفاوت قائل می شودرایگان و

استروزافزونرشد و نموسیاسی در حال و تولید دانش باز در قالب جنبش هاي اجتماعی و
.(Lamb, Jhonson, 2006)

و تولید دانش باز امروزه به خلق دانش و اشتراك گذاري آن میان اعضاي جامعه بشري جنبش هاي دسترسی آزاد
است که سال هاي متماديبراي بیش از . دنمی کناقدامبه منظور تامین حقوق بشر و توسعه اقتصاد سیاسی 

شان ایي پایهصنعتی به خاطر کارکردهادموکراسی هاي پیچیده مدرن به مجموعه هاي بزرگی از اقتصاد اطالعات
با .ما شاهد آغاز یک تغییر بنیادین در سازمان تولید اطالعات هستیمچند سال اخیر است کهدر و وابسته هستند

الحات که ایجاد تغییرات و اصنیز پدید آمدهاجتماعی و اقتصادي ،فرهنگیتطابق هايکمک از تحوالت فناوري؛
وجود آورده عمیق و فضاي شبکه برقومیتغییراتی که فضاي این. بنیادین را در محیط اطالعاتی فراهم کرده است

سبب توسعه مدل ،دانش و فرهنگ با ظهور نرم افزارهاي باز و رایگان،تولید گروهی اطالعات. و ساختاري است
استاندارد هاي باز مانند استاندارد منبع باز، . (Peters, 2007)ی تولید اطالعات و فرهنگ شده استاجتماع

جهانی شدن می وامل ایجاد کننده و تقویت کنندهآرشیوهاي باز از مهم ترین ععلم باز،دسترسی آزاد،اندارد است
.(Vagaan,2007)باشند
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10دسترسی آزادجنبش 

به تدریج منابع و پایگاههاي اطالعاتی مختلفی پا به عرصه وجود گذاشته و از ،با پیدایش شبکه جهانی اینترنت
با توسعه این منابع الکترونیکی در شبکه جهانی اینترنت، به تدریج . در اختیار همگان قرار گرفتندطریق این شبکه 

البته قابل ذکر است که پیشینه ایده دسترسی . جنبشی شکل گرفت که با عنوان جنبش دسترسی آزاد معروف شد
. ددنیکی با دسترسی آزاد بر می گرآزاد به متون علمی، به پیش از همگانی شدن اینترنت و رشد نشریه هاي الکترو

ها در طول تاریخ این جنبش داراي هدفی مقدس و قدیمی است که انسان). 1385جمالی مهموئی و دیگران، (
براي تحقق آن تالش کرده اند و آن، دسترسی بدون قید و شرط و بدون هیچ نوع محدودیت به مطالب و یافته 

هدف از این جنبش، گسترش علم و . ، رنگ، ملیت و فقر و غنا می باشدهاي علمی براي هر انسانی فارغ از نژاد
توسعه دسترسی به یافته هاي علمی براي عموم و نه افراد برگزیده و منتخب است و هیچ گاه عدم دسترسی به 

نبش از این رو ج. یافته هاي علمی را به دلیل بضاعت مالی نامناسب و یا موانع قانونی و حقوقی مجاز نمی شمارد
دسترسی آزاد یا اپن اکسس خواستار برداشته شدن هر گونه قید و شرط مالی و قانونی موجود بر سر راه دسترسی 

البته این نکته فراموش نشود که طرفداران . است) به ویژه در زمینه مجالت و مقاالت علمی ( به علم و آثار علمی 
ن دانشگاهها و حتی خود موسسات علمی و پژوهشی این جنبش از همان آغاز دانشمندان، پژوهشگران، مدرسا

به طور طبیعی برخی از ناشران تجاري . بودند زیرا منافع این جنبش براي آنها کامال ملموس و قابل درك می باشد
که تنها هدفشان از فعالیت در حوزه انتشارات علمی، کسب سود و افزودن بر سرمایه خویش از طریق فروش آثار و 

زره ساز، (تر چندان دل خوشی از آن ندارند است با این جنبش مخالفت کرده و به تعبیري عوامانه منابع علمی 
1386(.

.آغاز شد1998یا همان اتحادیه منابع دانشگاهی و انتشارات علمی در سال 11طرح اسپاركجنبش دسترسی آزاد با 
د یک اتحاد بین المللی براي کتابخانه اسپارك در وب سایت خود چنین عنوان داشته که این ائتالف سبب ایجا

و عدم تعادل موجود در نظام انتشارات علمی هاهاي پژوهشی و دانشگاهی شده است که تالش دارند ناهماهنگی
:اسپارك در سایت خود چنین آورده است.را برطرف کرده و به اهدافی که مدنظرشان است برسند

عنوان یک طرح ابتکاري براي  به 1998و انتشارات علمی درسال اسپارك یا همان ائتالف منابع دانشگاهی "
عضو از کتابخانه هاي پژوهشی و 222درحال حاضر داراي وانجمن کتابخانه هاي پژوهشی آغاز به کار کرد 

این . از میان بردارنددانشگاهی است که تالش دارند تا بی عدالتی و ناهماهنگی موجود در نظام انتشارات علمی را 
اهماهنگی و بی عدالتی سبب افزایش غیرقابل تحمل قیمت نشریات علمی به خصوص در حوزه هاي علوم ن

اشتراك گذاري و استفاده از اطالعات به میزان ،و قابلیت جامعه را براي دسترسیفناوري و پزشکی شده است
لتی به منظور توسعه علم و ماموریت اصلی اسپارك خودداري و جلوگیري از این بی عدا.زیادي کاهش داده است

".فرزانگی و برآوردن نیازهاي اساسی دانشمندان و دانشگاهیان است

10 Open Access Movement
11 SPARC



امروزه جنبش دسترسی آزاد توانسته گسترش بسیار زیادي در سطح جهان داشته باشد و چنانچه یک جستجوي 
وها بیانیه ،در این رابطه.شدبه رو خواهیمساده در گوگل داشته باشیم با انبوه اطالعات و منابع در این حوزه رو

از مهم ترین این .نداعالمیه هاي مهمی صادر شده است که اصول دسترسی آزاد و تولید دانش باز را بیان داشته ا
به هرکاربري اجازه آزاددسترسی ":چنین آمده استآندر است که12بوداپستبیانیه طرح دسترسی آزاد ،هابیانیه 

نمایه سازي ، جستجو وچاپ،توزیع،نسخه برداري،دانلود،استفادهامکان؛دانه و رایگانمی دهد که به صورت آزا
ه باشد و بتواند از این اطالعات بدون داشتن هیچ محدودیت فنی، حقوقی و یا تشاطالعات موجود در اینترنت را دا
تنها و تنها . استفاده کندشد نوع کاربرد دیگري که مشروع و قانونی باو یا هرمالی جهت تولید نرم افزارها 

در این راستا، . کپی رایت استیارعایت حق مولف ،محدودیت و مانع موجود در زمینه باز تولید و اشاعه اطالعات
ها داد که شناخته شده و مورد را بر تمامیت آثار خودشان پذیرفت و این حق را به آنمی بایست کنترل نویسندگان 

هستند ت علمی داوري شده و حتی مقاالت علمی پیش از انتشاردسترسی آزاد شامل مقاالمنابع . واقع شونداستناد 
که نویسندگان آنها را جهت دریافت نظرات و انجام اصطالحات علمی توسط  همکاران و سایر محققان در سطح 

."اینترنت انتشار می کنند
وم بحران در نشریات علمی و مسائل اقتصادي بسیاري از بیانیه ها و اطالعیه هاي جنبش دسترسی آزاد به مفه

طرح هاي بسیاري از موسسات فعال سبب ایجاد اتحادیه ها و.نده انشر علمی به عنوان عامل کلیدي اشاره داشت
انجمن ،عموما شامل کتابخانه هاي آنهاشدند که اعضابین المللی جهت توسعه این جنبش و منابع آنهمکاري 

نشریات ،جوامع یادگیري،اتحادیه هاي دانشگاهی،دانشگاه ها،، موسسات پژوهشیرسانیو اطالعهاي کتابداري
.دولتی و ناشران می شوند،هاي ملی و بین المللی منطقه اي، سازماندانشگاهی کوچکمطبوعات ،دسترسی آزاد

مسئله وحاکمیت اینترنتی راجع بهیاز جمله نگرانی ها؛البته در این رابطه نگرانی هاي مختلفی نیز وجود دارد
.(H¨o¨ok, 1999)ق مولف و سوء استفاده از ححفاظت از حقوق معنوي 

،زمینه را براي تولید،بسیاري ازاین بیانیه ها با ایمان به اصول جنبش دسترسی آزاد و آشنایی  با ساختار اینترنت
:آمده استچنین 13شران و کتابخانه هابیانیه گروه کاري نادر .نده اتوزیع و اشاعه دانش عمومی فراهم کرد

ما معتقدیم که جنبش دسترسی آزاد یک جزء اساسی از فرآیند انتشار علمی در آینده است و آثار پژوهشی که در "
بایست تا حد امکان به صورت رایگان و آزادانه قابل دسترس براي حال حاضر در جامعه علمی منتشر می شوند می

ارائه می دهدناشران نشریات واز پیشنهادات را براي کتابخانه هااينیه همچنین مجموعهاین بیا.سایرین باشند
و اظهار امیدواري می کند که مدل انتشار دسترسی آزاد به عنوان یک مدل انتشار در حوزه ارتباطات علمی توسعه 

".پیدا کند
:نیز چنین آمده است14بیانیه گروه کاري دانشمندان و جوامع علمیدر 
. شکل می گیردپژوهش هابا توجه به نتایج سایر در آن هر پژوهشیپژوهش علمی یک فرآیند مستقل است که "

ها را بازنمون می کنند عالقه بسیاري جوامع حرفه اي که آنها را انجام می دهند وکه این پژوهشیدانشمندان
انتشار . را به طور گسترده مشاهده کنندهاات آنهاي خود را بالفاصله منتشر کنند و تاثیردارند که نتایج پژوهش

12 Budapest Open Access Initiative
13 The Statement of the Libraries & Publishers Working Group
14 The Statement of Scientists and Scientific Societies Working Group



ایده ها به که امکان اشتراك گذاري یافته ها وهاي پژوهشی این فرصت را ایجاد می کندالکترونیکی یافته
".براي عموم فراهم شودوصورت رایگان و بدون محدودیت در یک جامعه علمی

و بر روي تصدیق شدهاس آن رویکرد علمی را تغییر داده است اینترنت براسشیوه اي که15در مقدمه بیانیه برلین
تمرکز شده دانش و تصحیح ماهیت انتشار علمی نحوه عملکرد اینترنت به عنوان رسانه کارکردي براي انتشار 

: در این بیانیه چنین آمده است.است
.فرهنگی را تغییر داده استنحوه توزیع دانش علمی و میراثاینترنت اساسا واقعیت هاي عملی و اقتصاديِ"

که شامل همیشه شانس ایجاد یک بازنمون جهانی براي دانش بشريبراي براي نخستین بار و امروزه اینترنت 
".فراهم کرده استمی باشد رامیراث فرهنگی و ضمانت براي دسترسی جهانی 

به صورت دسترسی آزاد سه نتیجه بسیار ) اعم از مقاالت و یا هر برونداد پژوهشی(طور کلی، انتشار منابع علمی ب
:تدر پی خواهد داشبراي جامعه علمی و محققان و پژوهشگران مهم را 

افزایش احتمال دیده شدن منابع-1
با انتشار منابع علمی دسترسی آزاد به دلیل عدم وجود هیچ نوع محدودیت براي استفاده و با توجه به گستردگی 

، امکان دیده )از جمله موتورهاي جستجو (نت و قابلیتهاي خارق العاده آن ینترحوزه تحت پوشش شبکه جهانی ا
.شدن آنها به میزان بسیار زیادي افزایش خواهد یافت

منابعافزایش احتمال استفاده از-2
زنیهاي جدیدترآنها در تحقیقات و پژوهشاز با افزایش احتمال دیده شدن منابع علمی، طبیعتا احتمال استفاده 

.افزایش خواهد یافت
افکار و عقایدافزایش میزان تاثیر-3

منابع علمی، احتمال تاثیر افکار و عقاید نویسنده اثر در سایر آثار نیز ازبا افزایش احتمال دیده شدن و استفاده 
ره ساز؛ ز(یه هاي جامعه علمی باالتر می رودافزایش می یابد و بدین ترتیب رتبه و جایگاه وي در قشرها و ال

.)1388زاهدي، 

دسترسی آزادانتشار به صورت اي همدل
دسترسی به اطالعاتشان به ده گونه شیوه منابع دسترسی آزاد را با توجه به نحوه اداره مالی و ماهیت و16ویلینسکی

وي معتقد است که برخی از این گونه ها ممکن است از تعاریف موجود در رابطه با . مختلف تقسیم می کند
منابعی دانست که دسترسی به یافته هاي علمی و پژوهشی را تا حد ءرا جزسترسی آزاد تخطی کنند و باید آنهاد

به عبارت دیگر، ده قالب انتشار و آرشیوسازي منابع دسترسی آزاد ارائه شده توسط .امکان افزایش می دهند
این . پذیر می سازندبه اطالعات امکاندسترسی بهتري را،به نسبت مدل هاي سنتی انتشارات علمیویلینسکی

:ده قالب عبارتند از
صفحات اینترنتی دانشگاه ها این امکان را براي اعضاي هیات :اینترنتیانتشار محتوا از طریق صفحات.1

.صورت آزادانه و رایگان منتشر کننده علمی فراهم می سازند که بتوانند مقاالت خود را از این طریق ب
15 the Berlin Declaration
16 WILLINSKY



به اعضاي خود اجازه می دهند که منابع خویش را ي آرشیوينرم افزارها: الکترونیکیآرشیو چاپ هاي.2
. خودآرشیوي کنند

این نوع از نشریات از طریق هزینه هاي پرداخت شده توسط مولفان اداره می :پرداخت توسط مولف.3
.شوند

جهت انتشار این نوع یهاي غیرانتفاعو سازمانها توسط دولت ییهاکمک:منابع دریافت کننده اعانه.4
. می شودانجام منابع 

یا دریافت حق اشتراك فروش عرضه براي صورت ه نسخه چاپی نشریه بدر این حالت،:منابع دو حالتی.5
. رایگان عرضه می گردده شکل از طریق وب سایت نشریه بشد و مقاالتمنتشر می شو

ند اما فایل مقاالت افت حق اشتراك منتشر می شوصورت چاپی و با دریه این منابع ب:تاخیرداراي منابع .6
.شوندآنها با تاخیر و پس از گذشت مدت زمانی از طریق وب سایت نشریه منتشر می 

یک نشریه به صورت رایگان تنها تعداد کمی از مقاالت و اطالعات،در این حالت:دسترسی آزاد جزیی.7
.دنمنتشر می شو

به فقط صورت دسترسی آزاد ه امکان ارائه مقاالت بمدل، در این:به کشورهاي جهان سومءاهدا.8
فراهم یک نشریه کشورهاي در حال توسعه آن هم از طریق ثبت نام در نظام مدیریت دسترسی منابع 

.می شود

دسترسی آزاد به اطالعات کتابشناختی و چکیده ها به عنوان یک خدمت دولتی :نمایه سازيخدمات .9
.ی مورد استفاده قرار می گیردبراي ناشران جهت بازاریاب

مانند کتابخانه ها و انجمن هاي بین المللی با یهاي مختلفسازماندر این مدل، :مشارکتیمنابع .10
,Frandsen)یکدیگر مشارکت کرده تا از فرایند انتشار منابع علمی دسترسی آزاد حمایت کنند

2009).

ارتباطات علمی و دسترسی آزاد

آنها براي در جریان خواستهبه م همیشه به نحوه اشاعه ي نتایج پژوهش دانشمندان و سرعت پیشرفت در عل
ها و رویکردهاي جدید بستگی با استفاده از فناوريها گذاشتن سایر محققان عالقه مند به تکمیل این نوآوري 



نسخه برداري دستی متون علمی بسیار کند خسته کننده وضعیت ها، زنجیره ارتباطات با توجه به براي قرن. دارد
به وجود می آمد و ها دانشگاه محدودي ازارتباطات تا حد زیادي محلی بود و به صورت شفاهی در تعداد . بود

اختراع صنعت چاپ تحول بسیار بزرگی در راه ایجاد قالب هاي منظم ارتباطات بود و سبب . حیات می یافت
جوامع آموزشی را شروع به ،دانشمندان،در همین زمان. در این زمینه گردیدحولایجاد تپیدایش نشریات علمی و 

بیستم، علم به در خالل قرن. ار تسریع و تسهیل توسعه دانش بوددسته بندي نمودند که هدف اصلی آنها از این ک
انشمندان افزایش یکباره تعداد دبه توسعه اقتصادي شناسایی شد و این سبب گردید تا جهتمثابه نیروي محرك

زمینه مساعدي را ،ي متعددبرگزاري همایش هاو تک نگاشت ها،نشریاته شدن تعداد افزود. چشمگیري یابد
به وجود آورد که سبب افزایش قابلیت هاي سفر و حرکت به سمت سرزمین هاي علمیارتباطاتگسترش براي 

. دیگر شد
این تاثیرات کهیقی را بر فرآیند انتشار علمی به جا گذاشته استدر حدود نیم قرن اخیر فناوري اطالعات تاثیر عم

:از چند جنبه قابل بررسی است
شد که به میزان بسیار زیادي فرآیند جستجوي یفناوري سبب ایجاد پایگاه هاي کتابشناختی بزرگکه ایننخست * 

.انتشارات مرتبط را در سطح جهان تسهیل کرد

ه ها سبب افزایش کارآیی فرآیند نگارش نسخه هاي دست نویس و آماده سازي فرآیند پردازش واژهمچنین، * 
.آنها براي فرآیند چاپ شد

توزیع و بازیابی اطالعات رخ داده اخیر در حوزه چندسالاما تاثیرات عمیق بر کل فرآیند ارتباطات علمی در طول 
ب و از قابلیت هاي جدید فناوري مانند شبکه ودر استفادهپیشگامانکه دانشمندان جزء نمی توان انکار کرد. است

جهانی و مشارکتی است و قابلیت هاي مختلف شبکه اي که داراي ماهیتیعلم .نده اقابلیت پست الکترونیکی بود
قسمت بزرگی .استجامعه در دانش باز براي تولید در حال حاضر ارائه می شود در راستاي تامین اهداف مشارکتی 

دانشمندان بر خالف موسیقیدانان یا . اطات به عنوان یک فرآیند تولید صرفا اشتراکی رخ می دهداز فرآیند ارتب
نویسندگان آثار ادبی بزرگ معموال خواستار دریافت پاداش هاي نقدي جهت به اشتراك گذاشتن یافته هاي 

زایش ارتباطات خود با سایر توسعه علم، افسرعت هستند افزودن بر ش به دنبالهاآنچه که آن. پژوهشی خود نیستند
چنانچه . اتشان استبردن بهتر فرآیند تحقیقجهت پیشدان و کسب شهرت در رشته تخصصی خویشدانشمن

بهتر استبرایشان تعداد بیشتري از محققان و متخصصان آثار آنها را خوانده و بدانها استناد دهند 
.(Bjork, 2007) ،در نشریات به صورت سنتی و کنار انتشار مقاالت علمی ناشران ممکن است در همچنین

اجازه دهند تا آخرین نسخه ي مورد تائید مقاله خود را از طریق یک مخزن سازمانی، شانبه مولفانخود،اشتراکی
مدل هاي اقتصادي دسترسی آزاد که جایگزین مدل . منتشر کنندشان مخزن موضوعی و یا از طریق وب سایت

نتی شده اند بر پرداخت هزینه توسط خود مولف و یا تامین هزینه نشریه توسط آگهی ها تکیه هاي مجوز دهی س
منافع ذاتی و تاثیرات منفی استفاده فزآینده از مدل هاي دسترسی آزاد براي انتشار علمی مقاالت . می کنند

می باشدنشریات داوري شده در حال حاضر موضوع بررسی هاي علمی و مورد شک و تردید 
)Goodman ; Faster,2004(.



،بسیاري از طرفداران جنبش دسترسی آزاد معتقد هستند که این کار نادرستی است که عده اي کارگزار و واسطه
همان نیزنتایج تحقیقات و یافته هاي دانشمندان را به رایگان و یا به ارزانی از آنها دریافت کنند و پس از آن

از سوي دیگر، طرفداران جنبش دسترسی آزاد این . هاي گزافی به همان جامعه علمی بفروشندها را به قیمت یافته
و بودجه آنها جهت انتشار سایر را ازدست بدهندعوایدشان از انتشار نشریات،نگرانی را دارند که جوامع علمی

پرکار و فعالی اعضاي هیات علمی که داراي نیز هاي بزرگ برخی از دانشگاه. کاهش یابدشانبروندادها و یافته های
،که تغییر مدل اشتراك نشریات به مدل دسترسی آزاد بر مبناي پرداخت توسط نویسندگانبر این باورندهستند 

تاثیرات اقتصادي ،تعدادي از تحقیقات تجربیبا این حال، با وجود آنکه.هزینه باالیی را به آنها تحمیل خواهد کرد
اما مقایسه این یافته ها به دلیل آنکه جنبه هاي ؛سنجیده اندلکترونیکی یا دسترسی آزاد تشار ارا بر فرآیند ان

هایی است که کل فرآیند ارتباطات علمی را مدلبهنیاز ،در نتیجه. استمتفاوتی از این فرآیند را می سنجند دشوار 
ته هاي تحقیقات مختلف به کار روندبه عنوان پایه و اساسی جهت مقایسه و یکپارچه ساختن یافوساختار بخشند 

.(Bjork, 2007)
جنبش دسترسی آزاد سبب ایجاد تغییر در پارادایم ، با وجود تمام ضعف ها و ابهامات موجودباید اذعان کرد که

.میزان و عمق این تغییر در حوزه هاي مختلف علمی و پژوهشی متفاوت است.استشده فرآیند ارتباطات علمی 
ی مانند زیست پزشکی، ژن شناسی، علوم رایانه و فیزیک کاربردي فرآیند پردازش، ذخیره سازي و هایدر حوزه

از جمله نظام برخی از حوزه هاي موضوعی بر همان نظام سنتی نشر خود . انتشار داده ها اهمیت یافته است
جامعه تصدیق چون ماهیت د دارند که این امر به عواملی همبیش از سایر نظام ها اعتماانتشارات داوري شده

دسترسی آزاد به .روندادها بستگی داردبکثرت گرایی محتوایی و میزان قطعیت و شفافیت در روش ها و ،علمی
علم در حوزه هاي موضوعی که از لحاظ تاریخچه اي در آنها ارتباطات غیر رسمی نقش تعیین کننده اي در 

ها تعیین وزه هایی که ارتباطات رسمی در آنیت باالتري به نسبت حاولویت گذاري ایده ها و اندیشه ها دارد از ظرف
حوزه هایی که بر ارتباطات رسمی بیشتر تکیه می کنند به نظر می آید داراي شکاف هاي . ندبرخورداراستکننده 

و بیشتر از قالب ها و سبک هاي تک نگاشتی جهت انتشار ایده هاي خود استفاده می کنندبودهپژوهشی کمتري 
(Becher ; towler,2001) .حوزه هایی که ارتباطات غیر رسمی در آن ها تعیین کننده است مانند ،برعکس

اي اعتماد کرده و به انتشار داده هاي پژوهشی خود با استفاده از قالب فیزیک کاربردي، بیشتر به فناوري رایانه
ضوعی به ویژه در علوم زیست پزشکی، جنبش تعداد کمی از حوزه هاي مو.اندم کردهاقداهاي جدید فناورانه 

طرح هاي مختلفی همچون آرشیوها و نشریات دسترسی آزاد را راه ،دسترسی آزاد را تبلیغ کرده و در این راستا
معطلی داده هاي ایجاد امکان انتشار سریع و بدون،ها و اهداف این نشریاتیکی از نمود.اندازي کرده اند

طرح هاي دسترسی آزاد به همکاري با دروازه بانان ،در برخی حوزه هاي موضوعی. ستپژوهشی در جوامع علمی ا
در حوزه ي زیست پزشکی 17نترالمد سپابمانند اي و سبب پیدایش منابع ثانویهمنتهی گشتهاطالعاتی سنتی 

.ندشده ا
ته هاي علمی یکدیگر در از مهمترین موانع دسترسی محققان به نوشته ها و یافدر زمینه موانع و مشکالت نیز 

از این رو، طرفداران جنبش .را می توان نام بردگذشته، کاهش بودجه کتابخانه ها و افزایش قیمت مجالت 
بهترین راه حل پیشنهادي در این زمینه را فراهم کردن امکان دسترسی آزاد به منابع ،دسترسی آزاد به اطالعات
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هاي بدین ترتیب، در چنین فضایی و با توجه به ابداع روش. نمودندعلمی از طریق شبکه جهانی اینترنت اعالم 
هاي اطالعاتی و ارتباطی، ایجاد ارتباطات رسمی و غیر رسمی میان جدید انتشار منابع علمی با استفاده از فناوري

اطالعات، انتشار اینترنتی ضمن تسریع دسترسی رایگان به حجم انبوهی از. دانشمندان هر چه بیشتر ترغیب گردید
.را در انتشار آثار علمی پدید می آورد) مانند صدا، فیلم، انیمیشن و گرافیک ( ها امکان استفاده از چند رسانه اي

راقابلیت تحول در ارتباطات علمیهستندالگوهاي جدید نشر الکترونیکی نیز که بر پایه خود آرشیوي اطالعات 
ه اي است به معناي انتشار یک اثر توسط خود نویسنده و یا تهیه کننده خود آرشیوي مفهوم گسترد. پدید آورده اند

آن از طریق یک وب سایت قابل دسترس براي عموم که در این حالت هیچ ناشر یا واسطه دیگري نیز دخالت 
سبب شده است که یک ،هاي اینترنتی مانند ایجاد امکان تعبیه پیوندهاي فرامتنیتوسعه فناوري.نداشته باشد

محقق با دسترسی به یک مقاله به تمام ارجاعات آن که به صورت آزاد از طریق اینترنت قابل دسترس هستند 
.اطات علمی وسیع تر از پیش می گردددسترسی پیدا کند و بدین ترتیب گستره ارتب

:تشته اسبطور کلی، دسترسی آزاد به اطالعات در اینترنت نتایج مهم زیر را براي ارتباطات علمی در بر دا
حذف موانع فیزیکی، مکانی و زمانی از سر راه ارتباطات علمی-1

بطور کلی امروزه بسیاري از موانع فیزیکی، مکانی و زمانی که در گذشته بر سر راه ایجاد ارتباطات علمی پایدار و 
ده از شبکه مستحکم وجود داشت برداشته شده و برقراري ارتباط علمی براي محققان و پژوهشگران با استفا

.تاینترنت و با استفاده از منابع دسترسی آزاد بسیار سهل و آسان شده اس
افزایش گستره آگاهی محققان از سایر تحقیقات و آثار مشابه-2

محققان با تعقیب پیوندها و ارجاعات موجود در مقاالت داراي دسترسی آزاد با سایر تحقیقات و آثار مشابه موجود 
.دود بیش از پیش آشنا می شوندر حوزه موضوعی خ

افزایش سرعت ارتباطات علمی-3
با توجه به توضیحات پیشین، میزان تاثیر متقابل ایده هاي محققان روز به روز در حال افزایش است و عامل آن 

.تدسترسی آزاد و بدون محدودیت به آثار و مقاالت علمی و پژوهشی اس
حرکت به سمت و سوي تحقق خرد جمعی-4
دون شک با ایجاد ارتباطات پایدار و مستحکم میان دانشمندان و محققان و شناسایی افراد متخصص در هر حوزه ب

تخصصی، احتمال انجام تحقیقات و پژوهشهاي گروهی بیش از پیش افزایش یافته و تحقق ایده خرد جمعی در 
نیز از اعتبار بیشتري برخوردار خواهد در این حالت نتایج تحقیقات. تحقیقات علمی به واقعیت نزدیک تر می شود

.)1388زره ساز؛ پازوکی، (بود
با توجه به توضیحات فوق باید اذعان کرد که در فرآیند تغییر پارادایمی که در حوزه ارتباطات علمی و تحت تاثیر 

آیند جنبش دسترسی آزاد رخ داده است مدل هاي متعددي جهت توصیف و تبیین تحوالت و ساختار متحول فر
ارتباطات علمی بوجود آمده که در زیر به معرفی یکی از این مدل ها با عنوان مدل تعاملی ارتباطات علمی پرداخته 

.می شود



مدل تعاملی ارتباطات علمی
شیوه هاي سنتی انتشارات علمی و داوري علمی امروزه پاسخگوي ارتباطات علمی کارآمد و تضمین کننده کیفیت 

امروزه شاهد تولید مقاالت علمی بسیاري هستیم که به دیل محدودیت در . ال تحول امروز نیستدنیاي علم در ح
می شوندهاي اجتماعی و علمی پیشرفتمانعو شده امکان نشر نمی یابند و منجر به اتالف منابع ،انتشار

)poschl,2004(.می مطلوب قتصادي و علدسترسی آزاد به آثار پژوهشی و منابع علمی بنا به دالیل آموزشی، ا
david(است ; uhlir, 2005 (دسترسی آزاد . اما یکی از مزایاي کلیدي آن معموال مورد غفلت واقع می شود

فرصتی ناب براي توسعه کیفیت آثار علمی و نه تهدیدي براي آنها است ،هاي غلط موجودبرخالف برداشت
)Bodenschatz ; poschl, 2003( .ا فرآیند بررسی و داوري علمی سنتی مطابقت دسترسی آزاد کامال ب

علمی، تمام اعضاي جامعه علمی را به ينقد و بررسی و داوربه منظوردارد و با ایجاد قالب هاي روشن و تعاملی 
دسترسی آزاد با فراهم کردن امکان دسترسی آزاد داوران علمی همچنین، .صورت آزادانه وارد این فرآیند می کند

و درا در این باره به آنها می دهاطالعات بیشتري،ر آثار علمی مرتبط با مقاله مورد بررسیمقاالت به سای
. توسعه و تکمیل سنجه هاي جدید براي اندازه گیري تاثیر و کیفیت انتشارات علمی را تسهیل می کندهمچنین

ه بندي ارائه شده توسط خوانندگان نظرات و رتبو استفاده ودانلودمیزان سنجه ها شامل ترکیبی از استنادها،این 
.استاین آثار 

نتشار آثار علمی ا، آنکه بر اساس پرداخته می شودمدل تعاملی ارتباطات علمی از مقاله به معرفیدر این بخش
پیش نویس مقاله ها ،تدر گام نخس. یند پایه ریزي می شودآزاد و تعاملی بر پایه دو فرآبه صورت دسترسی 

ز تولید به عنوان مقاله هاي مورد بحث در یک صفحه جداگانه اي از نشریه با عنوان مقاالت مورد بالفاصله پس ا
جهت مطالعه و ) مانند هشت هفته(در این صفحه مقاله پیش نویس براي مدت زمان معینی . دنبحث منتشر می شو

نویسنده با ،در مرحله دوم. ندندریافت نظرات داوران علمی و سایر خوانندگان متخصصص عالقمند باقی می ما
تر اقدام به اصالح مقاله خود کرده و مقاله وارد فرایند بررسی هاي علمی دقیق،دریافت نظرات داوران و خوانندگان

شبیه آنچه در نشریات علمی سنتی وجود دارد می شود و در نهایت چنانچه مقاله از نظر سردبیر و داوران نشریه 
نظرات آرشیویند داوري و معموال سابقه فرآ. ه منتشر می شوداصلی مقاالت نشریپذیرفته شود مقاله در صفحه

کهاین شیوه. می شودنگهداريآتی جهت استفاده هاي اجتماعی،داوران و خوانندگان براي مقاالت مورد بحث
آثار منتشر می تواند هم مشکل تاخیر در انتشار مقاالت علمی راحل کند و هم کیفیت علمیاستال تعاملیکام

. شده را تضمین نماید



نمایی از مدل تعاملی ارتباطات علمی: 1شکل 

:ازسایر مزایاي این روش عبارت است
امکان ارائه آزادانه و سریع یافته هاي علمی را بدون محدودیت هاي ،سیرانتشار مقاالت مورد بر.1

ویرایش هاي مختلف فراهم می سازد؛احتمالی داوري و

امکان ارائه بازخورد مستقیم و دریافت تاییدهاي عمومی براي داوري مقاالت علمی،املیفرآیند تع.2
این فرآیند از دزدي علمی جلوگیري کرده و فرصت ها را . مقاالت باکیفیت باالتر را فراهم می سازد

خوبی تمام نقاط ضعف و همچنین به. کندبراي جلوگیري از انتشار مقاالت علمی محدود می
داوران و خوانندگان مشخص می شود؛اي مقاالت علمی با دریافت نظرهايکمبوده

فیت و حاوي اطالعات علمی بسیار پرباري ال با کیه نهایی، مقاله هاي کاممقاالت ویرایش شد.3
و نظرهاي دیگر خوانندگان متخصص عالقمند ) با نام مخفی(هستند که بر اساس نظرهاي داوران 

. اصالح و ویرایش شده اند

The journal atmospheric chemistryاین مدل در حال حاضر در نشریه ابل ذکر است که ق
and physics (acp)با موفقیت اجرا شده است(Pachal, 2010).



نتیجه گیري بحث و 

گستره نفوذ اندیشه ها و تعامالتارتباطات علمی و افزایش در نظامجنبش دسترسی آزاد سبب تغییر پارادایم
با فراهم کردن قابلیت تولید و اشاعه آزادانه دانش و امکان استفاده و بهره برداري از ،این جنبش. شده استلمیع

به مراکز و نهادهاي قدرت غیر وابستهآن بدون داشتن هیچ نوع محدودیتی، زمینه بروز و تاثیرگذاري افکار جدید و 
در چنین . برده استترها و مرزهاي پیشرفت علم باالقیاساهی عمومی جامعه علمی را از مفراهم کرده و آگرا 

خردجمعی و فعالیت هاي مشارکتی در دنیاي علم توسعه یافته و حلقه هاي معرفتی میان دانشمندان نظامی، 
.و یا به سرعت در حال شکل گیري استسراسر جهان بدون داشتن محدودیت هاي جغرافیایی شکل گرفته 

اندیشه ها در قالب و کارو امکان نفوذ افکم رنگ تر و بی مایه تر شدهحالت انحصاري در چنین فضاییهمچنین،
در جهت تغییر پارادایم دسترسی آزاد .تسهیل شده استجامعه علمی باالتربه الیه ها و قشرهاي افراد و نهادها

که بتوان با کمک از آنها سنتی نظام ارتباطات علمی به مدل ها و چارچوب هاي فکري و نظري جدیدي نیاز دارد
برخی از این مدل ها در فضاي نشر یافته هاي علمی به منصه . مختصات جامعه دانش باز را به خوبی تعریف نمود

این مدل در فضاي نشریات . ظهور رسیده و توسعه یافته اند که مدل تعاملی ارتباطات علمی از آن جمله  می باشد
میان بر مساله تعامل ،در حوزه ارتباطات علمینوظهوروان یکی از مدل هاي به عنعلمی داوري شده مطرح شده و

با ارائه یافته هاي باکیفیت و کامال تاکید دارد و زمینه را براي ایجاد جامعه اي باز اندیشه هاي سازنده جامعه علمی
.فراهم می کندداوري شده آن هم بدون هیچ مانعی
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