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Abstract  

Objective: The purpose of the present study was to determine the importance and necessity of 

using open access journals, and also the effective factors and barriers to the use of such journals 

from the perspective of academic librarians in Iran’s top universities.   

Methodology: The research was conducted using a survey method. The population of the study 

consisted of the librarians at central libraries of Iran’s top universities. The sample size of 176 

was calculated using Cochran’s formula. For collecting data, a stratified random sampling 

method was utilized. The data required to answer the research questions were collected using a 

researcher-made questionnaire. The face and content validity of the instrument was confirmed 

by a panel of Knowledge and Information Science experts. Using the Cronbach's Alpha test, the 

reliability of the instrument was assessed (87%) which indicated acceptable reliability.     

Findings: According to the results, the librarians rated the importance of open access journals 

and the effect of considering them on attracting users at an above-average level. From the 

librarians’ point of view, the necessity of using open-access journals by academic libraries in 

Iran to serve their users was also rated at an above-average level. However, the factors affecting 

using open-access journals varied so that “cost savings” ranked first, with a mean rank of 6.70, 

and “access to the updated information in using open access journals” ranked last, with a mean 

rank of 4.43. Among the debilitative factors in using open access journals, the infrastructure 

factors ranked first and the cultural factors ranked last. Within debilitative infrastructure factors, 

“the credibility of open access journals” was the most effective and ranked first, with a mean 

rank of 3.55, and “incompatibility of the open access journals with the requirements of source 

organization” was the least effective and ranked fifth, with a mean rank of 2.64.    
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Within the cultural factors, “unfamiliarity with open access journals” was the most effective and 

ranked first, with a mean rank of 3.49, and “negative attitude to using open access journals” was 

the least effective and ranked fifth, with a mean rank of 2.78.   

Conclusion: The findings of this study revealed that the academic libraries’ librarians have 

properly perceived the importance and status of open-access journals. Some of the barriers to 

using these journals could be overcome by improving the users’ information-seeking skills and 

training them in that regard. To encourage the use of open-access journals in academic libraries, 

proper policies and planning should be developed to get over the existing barriers and 

restrictions.  
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                                                                                                                             چکیده
 هایهدف پژوهش حاضر تعیین اهمیت، ضرورت مجلات دسترسی آزاد و عوامل مؤثر و موانع استفاده از این منابع از دیدگاه کتابداران کتابخانههدف: 

  های برتر ایران بود.دانشگاه
های برتر کشور بودند. حجم نمونه های مرکزی دانشگاهپژوهش با روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش حاضر، کتابداران کتابخانه این شناسی:روش

های لازم برای گیری انجام شد. دادهتصادفی، نمونه ایگیری طبقهنفر( با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران تعیین شد و با استفاده از روش نمونه 671)
ها با استفاده از نظر اساتید رشته علم های پژوهش با پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. روایی صوری و محتوایی ابزار گردآوری دادهپاسخگویی به پرسش

 ( نشانگر داشتن پایایی مناسب بود.%77نجیده شد و میزان آلفای حاصل )شناسی و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ساطلاعات و دانش

های پژوهش نشان داد که کتابداران میزان اهمیت به مجلات دسترسی آزاد، تأثیر توجه به مجلات دسترسی آزاد بر جذب کاربران و ضرورت یافتهها: یافته

ها با جویی در هزینهصرفهان کردند. از میان عوامل مؤثر در استفاده از مجلات دسترسی آزاد، استفاده از مجلات دسترسی آزاد را نیز بیش از حد متوسط بی
در مرتبه آخر قرار  34/3در مرتبه نخست اثرگذاری و دسترسی به اطلاعات روزآمد در استفاده از مجلات دسترسی آزاد با میانگین رتبه  7/1میانگین رتبه 

 .  در استفاده از مجلات دسترسی آزاد، عوامل زیرساختی در رتبه نخست اثرگذاری قرار داشت از میان عوامل بازدارندهگرفتند. 

اند. از مهمترین دست آوردهنتایج این پژوهش بیانگر شناختی است که کتابداران در خصوص اهمیت و ضرورت استفاده از مجلات دسترسی آزاد به  نتایج:

ت دسترسی آزاد ها اعتبار محتوای مجلاها، مهمترین عوامل مؤثر در عدم استفاده از آنجویی در هزینهعوامل مؤثر در استفاده از مجلات دسترسی آزاد صرفه
 است. 

 های دانشگاهی، کتابداران.مجلات دسترسی آزاد، کتابخانه ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ها نقش اساسی در یادگیری، آموزش و پژوهش از طریق دسترسی به انواع در محیط دانشگاهی، کتابخانه

کنند. مجلات یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی هستند که در رشد و توسعه مختلفی از منابع اطلاعاتی بازی می

رسانی ها و مراکز اطلاعهای پژوهشی دانشگاه نقش دارند و گسترش روزافزون تعداد مجلات در کتابخانهبرنامه

منابع مهم به ای این با گسترش امکانات رایانه 0991ای از اهمیت قابل توجه این نوع منابع است. از سال نشانه

های ها به سمت نشریهتدریج نگاه مدیران کتابخانهاند و به پذیر شدهصورت الکترونیکی و برخط دسترس

های دانشگاهی تمرکز خود را بر این نوع منابع قرار الکترونیکی جلب شده است. در حال حاضر اغلب کتابخانه

کنندگان به این منابع برای وجود این، دسترسی مراجعه بااما  ؛(0831 منصوریان و ارسطوپور،، فتاحیاند )داده

ها صرف تدارک دسترسی به مجلات ها بسیار پرهزینه است و درصد زیادی از بودجه کتابخانهکتابخانه

های مختلف، تعداد اشتراک مجلات نیز افزایش یافته ها در رشتهشود. با رشد تعداد تخصصالکترونیکی می

توان به رشد سریع دانش، هزینه مجلات و مجلات شده است که می املی مانع از تهیهاست. در عین حال عو

شده « بحران علمی»ای به نام ها در این زمینه اشاره کرد. این امر منجر به پدیدهکم شدن بودجه کتابخانه

ندی خود در پاسخ هایی برای اثبات کارایی و سودمها باید در جستجوی روشاست. اما در این برهه کتابخانه

که « دسترسی آزاد»های اطلاعاتی و مجلات گیری پایگاهترتیب ضرورت شکلبه نیازهای کاربران باشند. بدین

 0والکوشا و تل تعریف به بنا(. 0891شوند کاملاً مشخص گردید )اسدی فافار،به صورت الکترونیکی منتشر می

 به هزینه پرداخت بدون علمی آثار کامل متن به مداوم و برخط دسترسی بر دلالت آزاد دسترسی (6112)

هدف از مجلات دسترسی آزاد فراهم ساختن امکان دسترسی رایگان به نتایج تمامی آثار . دارد مؤلف یا ناشر

پژوهشی برای همگان است )نوروزی،  -های تخصصی علمیعلمی و پژوهشی داوری و منتشر شده در مجله

 به دسترسی افزایش از عبارت آورد،می ارمغان به هاکتابخانه برای آزاد دسترسی مجلات که زایاییم(. 0831

 با علمی مواد برجسته ناشران به هاآن هاینقش تغییر و دانش سریع انتقال بودجه، صرف بدون علمی منابع

 .(6112، 6)ژانگ، ژو، ژانگ و شیائو است سازمانی مخازن از حمایت

 ظهور از دهه یک به نزدیک که این وجود با که است این دارد وجود میان این در که اساسی مشکل 

 مجلات از استفاده ضرورت و اهمیت بر مختلف هایروش به متعددی منابع در و گذردمی منابع این

 ایران دانشگاهی هایکتابخانه ویژه به ،هاکتابخانه منابع بررسی ،است شده تأکید هاکتابخانه در آزاد دسترسی

 . اندنبرده چندانی استفاده کاربران به خدمات ارائه در منابعاین  از هاکتابخانه این که دهدمی نشان

 
1. Kousha & Thelwall 

2. Zhang, Zhou, Zhang & Xiao 
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 هایمجله ها،مقاله حجم سو یک از که شرایطی در هاکتابخانه برای آزاد دسترسی مجلات به توجه

 انتظارهای و محدود بودجه دیگر، سوی از و در حال افزایش است علمی هاینشریه اشتراک هزینه و علمی

 نقش و اهمیت به توجه باو  شده بیشتر علمی هاینشریه به دسترسی برای پژوهشگران افزایش به رو

 و مقالات به دسترسی در ایرانی پژوهشگران مشکل و جدید علمی ارتباطات عرصه در آزاد دسترسی نشریات

 -میعل نشریات خرید و اشتراک جهت ایران سانیرعاطلا مراکز و هاکتابخانه که بالایی هزینه و علمی نشریات

، بسیار کم است شده مجلات تهیه مشکل باعث که شده اعمال هایتحریم وجود و کنندمی پرداخت پژوهشی

 ارائه در دانشگاهی هایکتابخانه نقش توجه به با. شودنمی توجه منابع این بهاست و مشخص نیست چرا 

 برتر دانشگاهی هایکتابخانه کتابداران که نیست مشخص هنوز دانشجویان، و کاربران به اطلاعاتی خدمات

 دسترسی مجلات از استفاده و اهمیت میزان چه تا هستند، کاربران به خدمات ارائه حلقه مهمترین که ایران

عوامل و موانع مؤثر  دارند؟ منابع این خصوص در دیدگاهی چه و دانندمی ضروری هاکتابخانه این در را آزاد

هدف اصلی این پژوهش تعیین اهمیت،  از دیدگاه آنان کدام است؟ آزاد دسترسی مجلاتدر استفاده از 

های ضرورت مجلات دسترسی آزاد و عوامل و موانع مؤثر در استفاده از این منابع از دیدگاه کتابداران کتابخانه

یابی به اهداف این پژوهش ممکن است توجه کتابداران را نتایج حاصل از دست های برتر ایران است.دانشگاه

ها و انجام وظایف محوله آزاد که یکی از مفاهیم اثرگذار در ایفای مؤثرتر نقش کتابخانهنسبت به دسترسی 

آزاد در  های کتابداران در استفاده از مجلات دسترسیتوان با شناسایی دیدگاهاست، جلب کند. همچنین می

ها را در تر از آنها را مشخص کرد و زمینه استفاده موفقای دانشگاهی، نقاط ضعف و قوت کتابخانههکتابخانه

 های تحت مسئولیت این کتابداران فراهم آورد.کتابخانه

 

 های پژوهشپرسش

آزاد اهمیت  های برتر ایران، به مجلات دسترسیهای دانشگاهتا چه میزان کتابداران کتابخانه .0

  دهند؟می

توجه به مجلات دسترسی آزاد در  های برتر ایران،های دانشگاهتا چه میزان از دید کتابداران کتابخانه .6

 جذب کاربران مؤثر است؟ 

آزاد های برتر ایران از مجلات دسترسی های دانشگاهگیری کتابخانهاز دیدگاه کتابداران ضرورت بهره .8

 در ارائه خدمات تا چه میزان است؟

های عوامل مؤثر در استفاده از مجلات دسترسی آزاد از دیدگاه کتابداران کتابخانه سهم هر یک از .2

 های برتر ایران به چه میزان است؟دانشگاه
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در استفاده از مجلات دسترسی آزاد در  از دیدگاه کتابداران سهم هر یک از عوامل بازدارنده .1

 های دانشگاهی به چه میزان است؟کتابخانه

 

 پیشینه پژوهش 

های مرتبط حوزه مجلات دسترسی آزاد اشاره شود. در پژوهشی، ر این قسمت تلاش شده به برخی از پژوهشد

 هیئت( به بررسی میزان آشنایی و نگرش اعضای 0896بیگ، حسینی، راوند، محمدی و زارعی )عبدخدا، علی

ها نشان رداختند. یافتهعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به جنبش دسترسی آزاد به اطلاعات علمی پ

درصد  01های دسترسی آزاد به اطلاعات علمی در حد متوسط بود. بیش از داد میزان آشنایی جامعه با روش

ها دریافتند که میزان از جامعه نسبت به جنبش دسترسی آزاد به اطلاعات علمی نگرش مثبت داشتند. آن

رسانی کلی در این اً پایین بود، اما بعد از آگاهیعلمی با جنبش دسترسی آزاد نسبت هیئتآشنایی اعضای 

علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به جنبش دسترسی  هیئتخصوص به اعضای جامعه، نگرش اعضای 

 آزاد به اطلاعات علمی مثبت شد. 

( در پژوهشی به موانع انتشار در نشریات دسترسی آزاد از دیدگاه محققان پزشکی 0892خلیلی )

تر پاسخگویان، دریافت هزینه انتشار در نشریات دسترسی آزاد را یک مانع ها، بیش. با توجه به یافتهپرداخت

عمده برای عدم انتشار در این نشریات معرفی کردند. وی به این نتیجه رسید که دریافت هزینه انتشار از 

شد. همچنین افزایش محسوب مینویسنده، مهمترین مانع برای انتشار مقاله در مجلات دسترسی آزاد معتبر 

زاده و کنعانی توانست تأثیر موانع انتشار را کاهش دهد. در همین راستا، حسنتجربه انتشار پاسخگویان می

پژوهشی از دید ناشران را با استفاده از پرسشنامه  -( موانع دسترسی آزاد نشریات علمی0831هوجقان )

بندی مشکلات مالی، های مختلف به لحاظ اولویتناشران حوزهبررسی کردند. نتایج نشان داد که بین نظر 

زیرساختی و فرهنگی تفاوت معناداری وجود داشت. ولی میان ناشران دانشگاهی و غیردانشگاهی و نیز بین 

ناشران شهرستانی و غیرشهرستانی در مورد این موانع تفاوت معنادار وجود نداشت. در نهایت ایشان 

 رفع موانع دسترسی آزاد ارائه کردند.  راهکارهایی را برای 

( در پژوهشی به بررسی نگرش و میزان آشنایی نویسندگان مقالات با جنبش 6101) 0 دیگرانکراسر و  

دسترسی آزاد به اطلاعات علمی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در مجموع میزان آشنایی جامعه پژوهش 

 با مفاهیمی همچون آرشیو موضوعی و خود انتشاری در سطح پایینی بود اما پاسخگویان نسبت به جنبش

وتا و ریگکردند. ایویگدسترسی آزاد به اطلاعات علمی در کل نگرش مثبتی داشتند و از آن استقبال می

 
1. Creaser  
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ها و مزایای ( در پژوهشی میزان آگاهی پژوهشگران از انتشارات علمی دسترسی آزاد، فرصت6106) 0آنوریود

های رد بحث قرار دادند. یافتههای دسترسی آزاد را مودسترسی آزاد برای پژوهشگران سراسر جهان و چالش

این پژوهش نشان داد که پاسخگویان از مزایای اصلی استفاده از مجلات دسترسی آزاد )دسترسی برخط و 

ای برای استفاده از نشریات رایگان( آگاهی داشتند و عدم دسترسی به امکانات اینترنت را محدودیت عمده

 علمی دسترسی آزاد بیان نمودند. 

( در پژوهشی به شناسایی عوامل متفاوت مورد بررسی کتابداران هنگام انتخاب مجلات 6100) 6بارو و ایز

ها در دسترسی به مجلات دسترسی آزاد پرداختند. در روی آنهای پیشدسترسی آزاد و نیز شناسایی چالش

نشگاهی، فنی و مؤسسه دا 10کتابدار دانشگاهی در  881ها از این پژوهش با استفاده از پرسشنامه، داده

 نوانع به مجله شهرت ومحل انتشار مقاله  که داد نشان شپژوه های اینیافته. آوری شدآموزش عالی جمع

تأثیرگذاری در  مانع نویسنده هزینه و ندبود آزاد دسترسی مجلات انتخاب در تأثیرگذار عوامل مهمترین

  رفت.به شمار می آزاد دسترسی مجلات در مقاله انتشار

های این پژوهش نشان داد که یافته .شد انجام( 6100) 8ی و باروجبوساه، اوک توسط پژوهشی فریقاا در

 و نویسنده هزینه گویانپاسخ. بیشتر بود آزاد دسترسی مجلات انتخاب در تأثیرگذاری عامل مجله شهرت

  .دانستندمی آزاد نشریات از استفاده در مهمی موانع را اینترنت به دسترسی عدم

ها و ، پژوهشگران با هدف شناسایی دیدگاهشد انجام( 6100) 2توسط چان و چونگ که پژوهشی در

تمایل پژوهشگران دانشگاهی درباره مجلات دسترسی آزاد، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در چهار حوزه گسترده 

ها نشان داد ند. یافتهعلوم بهداشت، علوم زیستی، علوم فیزیک و علوم اجتماعی در دانشگاه هنگ کنگ پرداخت

 ارزش و دانستندمی هامقاله نامناسب هایقیمت برایجایگزینی  را آزاد دسترسی مجلاتکه پژوهشگران 

های پژوهش حاکی از آن برشمردند. دیگر یافته دانش به یدسترس نرا در تضمی مجلات دسترسی آزاد اصلی

 بلکه بودجه، و محتوی مدیریت نحوه در تنها نه اخیر هایسال در آزاد دسترسی مجلات تعداد فزایشا بود که

 .  بود گذاشته ثیرأت انتشار برای خود مقالات ارائه در دانشگاهی بر پژوهشگران علمی تمجلا انتخابنیز در 

ها در خارج از کشور به عوامل تأثیرگذار و دهد که هرچند برخی پژوهشبررسی پیشینه پژوهش نشان می

اند، اما تاکنون پژوهشی ها کاربران را بررسی کردهموانع دسترسی به نشریات دسترسی آزاد پرداخته و دیدگاه

 
1. Ivwighreghweta & Onoriode  

2. Baro & Eze 

3. Bosah, Okeji & Baro 

4. Chan & Cheung 
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ران، موانع و عوامل مؤثر در مجلات دسترسی آزاد از دیدگاه کتابدا و ضرورت تیاهمدر کشور در زمینه 

 ها انجام نشده است. استفاده از آن

 

 روش پژوهش

آماری پژوهش، کتابداران ده  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه

شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، تربیت مدرس، کتابخانه مرکزی دانشگاهی )دانشگاه تهران، صنعتی

بندی دانشگاه شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی و دانشگاه تبریز( است که در نتایج رتبه

بندی هر ساله توسط وزارت اند. این رتبههای نخست را کسب کردهرتبه 0891های برتر کشور در سال دانشگاه

ها، طبق آمار کسب شده در سال دانشگاه شود. اینهای کشور انجام میعلوم، تحقیقات و فناوری برای دانشگاه

درصد و ضریب خطای  91و با اطمینان  0گیری کوکراناساس نمونه نفر کتابدار داشتند. بر 861حدود  0891

ای نسبتی جهت انتخاب نمونه گیری تصادفی طبقهدست آمد. روش نمونهنفر به  002درصد، نمونه پژوهش  1

  6.های مورد بررسی در نظر گرفته شدندبقات هر یک از دانشگاهپژوهش مورد استفاده قرار گرفت. ط

ساخته گردآوری شد و روایی آن با استفاده از نظرات پنج تن از محقق ها با استفاده از پرسشنامهداده

شناسی دانشگاه فردوسی مشهد تأیید و پایایی پرسشنامه نیز با علمی گروه علم اطلاعات و دانش هیئتاعضای 

های مختلف این پرسشنامه به شرح لفای کرونباخ محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفهضریب آ

برای  درصد، 00 آزاد یدسترس مجلات به برتر یدانشگاه یهاکتابخانه اهمیت زانیمبرای  ذیل محاسبه شد:

 یهاکتابخانه یریگبهره ضرورت زانیمبرای  ،درصد 39بر جذب کاربران تأثیر توجه به مجلات دسترسی آزاد 

 درصد 98 آزاد یدسترس مجلات از استفاده بر مؤثر عواملبرای ، درصد 91 آزاد یدسترس مجلات از یدانشگاه

به دست آمد  درصد 30نهایت پایایی کل آن  و در درصد 30 آزاد یدسترس مجلات  از استفاده موانعبرای ، 98

  گیری از پایایی لازم برخوردار بود.که نشان داد وسیله اندازه

آوری گردید. پرسشنامه جمع021پرسشنامه توزیع شده در نهایت 002لازم به ذکر است که از تعداد 

ها در گذاری پاسخدرصد بود. برای ارزش 36دهی های بازگردانده شده و ضریب پاسخنسبت پرسشنامه

های بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار ، از طیف لیکرت استفاده شد به این صورت که به پاسخپرسشنامه

 
1. Cochran  

  نمونه حجم= حجم جامعه طبقه مورد نظر( ÷)حجم کل جامعه  ×. کل حجم نمونه مورد نیاز  4
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    SPSS 22 ر افزاها و ورود به نرمآوری دادهاختصاص داده شد. پس از جمع 0-6-8 -2 -1کم به ترتیب ارزش 

میانگین( و آمار استنباطی )با توجه به هایی نظیر میانگین، انحراف معیار و خطای معیار از آمار توصیفی )آماره

ها از آزمون بندی دادهیک نمونه و برای اولویتپارامتریک تی ها از آزمونهمگن بودن توزیع و تعداد زیاد نمونه

 های پژوهش استفاده شد. فریدمن(، جهت پاسخگویی به پرسش

 

 های پژوهشیافته

های پژوهش و با همان ترتیب ارائه شده است. لیکن پیش از پرسشهای پژوهش در پیوند با در ادامه یافته

 0شناختی پاسخگویان، در جدول های جمعیتهای پژوهش، به منظور آشنایی با ویژگیپرداختن به پرسش

 بخشی از این اطلاعات ارائه شده است.

 

 شناختی پاسخگویان . مشخصات جمعیت6جدول 

 یتجمع یفراوان درصد درصد یفراوان شناختیجمعیت مشخصات
 

 جنسیت
  4/77 664 زن

 7/44 44 مرد

 611 635 جمع

 
 نوع استخدام

  7/76 613 رسمی

 1/67 47 پیمانی

 7/6 63 قراردادی

 611 635 جمع

 
 سابقه خدمت

 4 4 4 کمتر از پنج سال

 5/61 5/63 46 بین پنج تا ده سال

 4/71 7/54 77 بین یازده تا پانزده سال

 611 7/46 34 بیشتر از پانزده سال

 611 635 جمع

 
مدرک 
 تحصیلی

 5/4 5/4 5 دکتری

 5/43 46 35 کارشناسی ارشد

 1/67 6/13 64 کارشناسی

 611 3/6 4 کاردانی

 611 635 جمع
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شناختی نشان داد که تعداد زنان بیشتر از مردان بود. پاسخگویان با های بخش اطلاعات جمعیتیافته

پاسخگویان بیش از ده سال سابقه  درصد 1/38استخدام رسمی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. 

 بودند.پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی درصد  22کار در کتابخانه داشتند. بیش از 

 

آزاد اهمیت  های برتر ایران، به مجلات دسترسیهای دانشگاهتا چه میزان کتابداران کتابخانه .0پرسش 

 دهند؟ می

های پرسشنامه منظور بررسی اهمیت کتابداران به مجلات دسترسی آزاد در ابتدا میانگین گویه به

برای اطلاع از عنوان حد متوسط در نظر گرفته شد.  ( به8)یعنی عدد  درصد 11محاسبه و سپس نقطه 

در  ای استفاده شد.وضعیت جامعه پژوهش از نظر اهمیت و مقایسه آن با سطح متوسط از آزمون تی یک نمونه

 ای متغیر یاد شده برای پاسخ به این پرسش ارائه شده است. نتایج آزمون تی یک نمونه 6جدول 
 

 برای بررسی اهمیت مجلات دسترسی آزادای آزمون تی یک نمونه یج . نتا2جدول

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار

خطای 

معیار 

 میانگین

آماره 

 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختلاف 

 میانگین

حد 

 پایین

حد 

 بالا

اهمیت کتابداران به 
 مجلات دسترسی آزاد

57/4 51/1 31/1 35/64 633 11/1 57/1 36/4 17/4 

 

دهد، سطح معناداری برای اهمیت کتابداران به مجلات نشان می 6های جدول گونه که یافتههمان

توان گفت که می . با توجه به مثبت بودن تفاوت میانگینبود( p=0.000) 11/1تر از دسترسی آزاد کم

ها نشانگر آن است درصد( است. این یافته 11تر از حد متوسط )نقطهمیانگین نمرات در وضعیت موجود، بیش

در جامعه(  20/8 -29/8کتابداران بیشتر از حد متوسط )در بازه  که اهمیت مجلات دسترسی آزاد از دیدگاه

 بیان شد.

 

توجه به مجلات دسترسی  های برتر ایران،های دانشگاهتا چه میزان از دید کتابداران کتابخانه .6پرسش 

 آزاد در جذب کاربران مؤثر است؟

منظور،  پرسش تعیین میزان تأثیر توجه به مجلات دسترسی آزاد بر جذب کاربران بود. بدینهدف این 

 8( مقایسه شد. در جدول 8دست آمده با نمره متوسط )نمره  ها، میانگین بهمیانگین این گویه پس از محاسبه

 ربران نشان داده شده است. ای برای تأثیر توجه به مجلات دسترسی آزاد بر جذب کایک نمونه آزمون تینتایج 
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 برای تأثیر توجه به مجلات دسترسی آزاد بر جذب کاربرانای یک نمونه آزمون تی. نتایج 3ل جدو

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار

خطای 

معیار 

 میانگین

آماره 

 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختلاف 

 میانگین

حد 

 بالا

حد 

 پایین

توجه به مجلات دسترسی آزاد 
 بر جذب کاربران مؤثر

14/4 74/1 15/1 1/61 633 111/1 14/1 75/4 56/4 

 

 

دهد، سطح معناداری برای میزان تأثیر توجه به مجلات نشان می 8های جدول طور که یافتههمان

( بود. در نتیجه، بین میانگین تأثیر توجه به مجلات p=0/000) 11/1تر از دسترسی آزاد بر جذب کاربران کم

تر از ( تفاوت معناداری وجود داشت و این میانگین پایین8آزاد بر جذب کاربران با میانگین )عدد دسترسی 

توان گفت که میانگین نمرات در وضعیت موجود، می سطح متوسط بود. با توجه به مثبت بودن تفاوت میانگین

بداران توجه به مجلات ها نشانگر آن است که کتادرصد( بود. این یافته 11بیشتر از حد متوسط )نقطه

در جامعه( بیان 01/8 -10/8تر از حد متوسط )در بازه دسترسی آزاد و تأثیر آن بر جذب کاربران را بیش

 کردند.

 

های برتر ایران از مجلات های دانشگاهگیری کتابخانهاز دیدگاه کتابداران ضرورت بهره .8پرسش 

 آزاد در ارائه خدمات تا چه میزان است؟دسترسی 

های هدف از طرح این پرسش، تعیین میزان ضرورت استفاده از مجلات دسترسی آزاد در کتابخانه

 درصد 11منظور، ابتدا لازم بود میانگین گویه محاسبه شود و سپس با نقطه  بدین بود. های برتر ایراندانشگاه

ای برای مقایسه میزان ضرورت استفاده از یک نمونه نتایج آزمون تی 2( مقایسه شود. در جدول 8)یعنی عدد 

 ( نشان داده شده است. 8مجلات دسترسی آزاد با حد متوسط )
 

 گیری از مجلات دسترسی آزادبرای بررسی ضرورت بهره اییک نمونه آزمون تی. نتایج 0ل جدو

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار

خطای 

معیار 

 میانگین

آماره 

 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختلاف 

 میانگین

حد 

 پایین

حد 

 بالا

ضرورت استفاده از 
 مجلات دسترسی آزاد

73/4 47/1 14/4 13/47 633 111/1 73/1 77/4 6/4 

 

استفاده از مجلات دهد که بین میانگین نمرات کتابداران در باب میزان ضرورت ها نشان مییافته

( تفاوت معناداری وجود داشت و 8ه درصدی توزیع نمرات )نمر 11دسترسی آزاد در جدول فوق با نقطه 
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درصدی( بود.  11تر از حد متوسط )نقطه توان گفت که میانگین نمرات این متغیر در وضعیت موجود بیشمی

ها نشانگر آن است که کتابداران ضرورت استفاده از مجلات دسترسی آزاد را بیش از حد متوسط )در این یافته

 ( بیان کردند. 9/8 -00/8بازه 

 

های تفاده از مجلات دسترسی آزاد از دیدگاه کتابداران کتابخانهسهم هر یک عوامل مؤثر در اس .2پرسش 

 های برتر ایران به چه میزان است؟دانشگاه

از دیدگاه  بندی عوامل تأثیرگذار در استفاده از مجلات دسترسی آزاداین پرسش شناسایی و رتبه

بندی نتایج آزمون رتبه 1دول بندی فریدمن استفاده شد. در جمنظور از آزمون رتبه کتابداران بود؛ بدین

 فریدمن ارائه شده است.
 

 عوامل مؤثر در استفاده از مجلات دسترسی آزاد بندی تأثیرگذاری رتبه. 1جدول

 تیاولو رتبه نیانگیم هامؤلفه
 آزمون آماره

Chi-

Square 
Df Sig 

  6 71/1 جویی در هزینهصرفه
 
 
 

14/14 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

111/1 
 
 

 4 14/1 این نوع منابعرایگان بودن 

 4 76/5 دسترسی به منابع به صورت بر خط

 3 51/5 افزایش غنای مجموعه کتابخانه

 5 37/5 افزایش میزان استنادهی به آثار علمی

 1 44/5 دسترسی آزاد برای تمامی خوانندگان

 7 45/5 حق تکثیر نداشتن محدودیت

 7 64/5 منابعتدارک دسترسی به متن کامل 

 6 34/3 دسترسی به اطلاعات روزآمد

 

توان گفت که از دیدگاه کتابداران سهم عوامل مؤثر در استفاده از می 1های جدول با توجه به یافته

های مشاهده شده در جدول فوق رتبه مجلات دسترسی آزاد متفاوت از یکدیگر بود. با توجه به میانگین

در مرتبه نخست اثرگذاری و دسترسی به  01/2ها با میانگین رتبه جویی در هزینهصرفهتوان گفت که می

 در مرتبه نهم قرار گرفتند.  28/2اطلاعات روزآمد در استفاده از مجلات دسترسی آزاد با میانگین رتبه 

 

ی آزاد در در استفاده از مجلات دسترس از دیدگاه کتابداران سهم هر یک از عوامل بازدارنده .1پرسش 

 های دانشگاهی به چه میزان است؟کتابخانه
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هدف از طرح این پرسش شناسایی عوامل دارای بیشترین و کمترین بازدارندگی و تأثیر در عدم استفاده 

های حاصل از اجرای آزمون فریدمن و برخی از یافته 2. در جدول یا استفاده از مجلات دسترسی آزاد بود

  موانع زیرساختی و فرهنگی ارائه شده است.های مرکزی برای شاخص
 

 نتایج آزمون فریدمن برای بررسی موانع استفاده از مجلات دسترسی آزاد. 1ل جدو

 

 هامؤلفه

 

میانگین 

 رتبه

 

 اولویت

 آماره آزمون

 Chi-Square Df Sig تعداد

 635 6 76/6 موانع زیرساختی
 

51/46 6 111/1 

 4 46/6 موانع فرهنگی

 

و کوچکتر از  111/1شود، سطح معناداری در این آزمون برابر با مشاهده می 2گونه که در جدول همان

بندی موانع وجود داشت. بر این اساس، موانع زیرساختی با بود. بنابراین، تفاوت معناداری میان اولویت 11/1

 در اولویت آخر قرار گرفتند.  69/0در اولویت نخست و موانع فرهنگی با میانگین رتبه  00/0میانگین رتبه 

هر یک از موانع )زیرساختی و فرهنگی( به صورت تر میزان بازدارندگی موانع، در ادامه، برای بیان دقیق

های های حاصل از اجرای آزمون فریدمن و برخی از شاخصیافته 0در جدول . مجزا مورد بررسی قرار گرفت

 است.مرکزی برای موانع زیرساختی ارائه شده 
 

 بندی تأثیرگذاری مؤلفه های عوامل بازدارنده زیرساختی در استفاده از مجلات دسترسی آزاد. رتبه1جدول

 هامؤلفه

 

میانگین 

 رتبه

 

 

 اولویت

 آماره آزمون

 Chi-Square Df Sig تعداد

 
 

موانع 
 زیرساختی

  6 55/4 اعتبار محتوای مجلات دسترسی آزاد
 
 
 
635 

 
 
 
 
475/44 

 
 
 
 
3 

 

 
 
 
 
111/1 

 4 66/4 روزآمد نبودن مجلات دسترسی آزاد

 4 67/4 مشکل شناسایی  مجلات دسترسی آزاد

 3 74/4 مشکل استفاده از مجلات دسترسی آزاد

عدم تناسب مجلات دسترسی آزاد با 
 نیازهای سازمان مادر

13/4 5 

 

 

ها، دیدگاه کتابداران درباره سهم عوامل بازدارنده زیرساختی در استفاده از مجلات با توجه به یافته

توان گفت های مشاهده شده در جدول فوق میرتبه دسترسی آزاد متفاوت از یکدیگر بود. با توجه به میانگین
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ست، بیشترین اثرگذاری را داشت و در مرتبه نخ 11/8اعتبار محتوای مجلات دسترسی آزاد با میانگین رتبه 

ترین در مرتبه پنجم، کم 22/6عدم تناسب مجلات دسترسی آزاد با نیازهای سازمان مادر با میانگین رتبه 

های حاصل از اجرای آزمون فریدمن و برخی از یافته 3اثرگذاری را به خود اختصاص داد. در جدول 

 است. های مرکزی برای موانع فرهنگی ارائه شدهشاخص
 

 های عوامل بازدارنده فرهنگی در عدم استفاده از مجلات دسترسی آزادبندی تأثیرگذاری مؤلفه. رتبه1جدول 

 هامؤلفه
 نیانگیم

 رتبه

 

 

 تیاولو

 آزمون آماره

-Chi تعداد

Square Df Sig 

 
 

موانع 
 فرهنگی

  6 36/4 عدم آشنایی با مجلات دسترسی آزاد
 
 
635 

 
 
 
371/44 

 
 
 
3 

 
 
 

111/1 

 4 64/4 کنندگانعدم درخواست مراجعه

 4 66/4 عدم اعتقاد به مفید بودن مجلات دسترسی آزاد

 3 61/4 مقاومت کتابخانه در استفاده از مجلات دسترسی آزاد
 5 77/4 نگرش منفی نسبت به استفاده از مجلات دسترسی آزاد

 

توان گفت که از دیدگاه کتابداران سهم عوامل بازدارنده در عدم استفاده می 3های جدول با توجه به یافته

های مشاهده شده در جدول فوق رتبه از مجلات دسترسی آزاد متفاوت از یکدیگر بود. با توجه به میانگین

رگذاری در مرتبه نخست، بیشترین اث 29/8توان گفت که ناآشنایی با مجلات دسترسی آزاد با میانگین رتبه می

در مرتبه پنجم،  03/6را داشت و نگرش منفی نسبت به استفاده از مجلات دسترسی آزاد با میانگین رتبه 

 ترین اثرگذاری را به خود اختصاص داد.کم

 

 گیریبحث و نتیجه

آزاد و عوامل و موانع مؤثر در استفاده از بررسی اهمیت و ضرورت استفاده مجلات دسترسی به پژوهش حاضر 

 های برتر ایران پرداخت.های دانشگاهمنابع از دیدگاه کتابداران کتابخانه این

های علمی ایجاد شده که نشر های اخیر با پیشرفت وب و اینترنت، تحول سریعی در ارتباطدر دهه

ای در دسترسی آزاد یکی از پیامدهای این تحول بوده است. امروزه دسترسی آزاد به مجلات به طور فزاینده

های دانشگاهی جهان مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از مجلات دسترسی آزاد در ام کتابخانهتم

های انجامد. لازم است که کتابخانهوری و افزایش دستاوردهای عملکردی کتابخانه میها، به بهبود بهرهکتابخانه

 ها بهند. در عصر حاضر اگر کتابخانهدانشگاهی از این منابع جدید جهت ارائه خدمات به کاربران استفاده کن

ها قرار دارند، در پاسخگویی به توقعات، آن منزله سازمانی خدماتی که همواره کاربران در مرکز کلیه فعالیت
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انتظارات و نیازهای خاص مراجعان خود شکست بخورند، جایگاه رفیع خود را در مقام قلب دانشگاه از دست 

های دانشگاهی از دیدگاه ت و ضرورت استفاده از مجلات دسترسی آزاد در کتابخانهخواهند داد، بنابراین اهمی

کتابداران دانشگاهی مورد توجه این پژوهش قرار گرفت. از دیگر اهداف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر و 

نشان داد ( 6های بخش اول پژوهش )جدول طور کلی یافته بازدارنده استفاده از مجلات دسترسی آزاد بود. به

. نتایج این بخش همسو با که میزان اهمیت کتابداران به مجلات دسترسی آزاد بیشتر از سطح متوسط بود

علمی نگرش مثبتی نسبت به  هیئتها گزارش کردند که اعضای ( بود. آن0896) دیگراننتایج عبدخدا و 

نظر کتابداران بیش از سطح  . هر چند اهمیت این مجلات ازجنبش دسترسی آزاد به اطلاعات علمی دارند

رسد برای به حد مطلوب رساندن آن و توجه ویژه ایشان به این مجلات باید کار و متوسط بوده، اما به نظر می

 ها برای کتابخانه بشود. ولان نسبت به مزایای آنئتبلیغ بیشتری از سوی مس

( نشان داد کتابداران میزان توجه به مجلات دسترسی آزاد و تأثیر 8های بخش دوم پژوهش )جدول یافته

( بود. او 0832آن بر جذب کاربران را بیشتر از سطح متوسط دانستند. نتایج این بخش همسو با نتایج قانع )

ی آزاد بیان نمودند، افزایش علمی برای انتشار مقاله به شیوه دسترس هیئتمهمترین عاملی را که اعضای 

( یکی از مزایای مجلات دسترسی آزاد را افزایش خوانندگان 0831خوانندگان و استنادها برشمرد. نوروزی )

ها را حفظ نمایند. توجه به مجلات بیان نمود. کتابداران باید سعی کنند که ارتباط بین کاربران و کتابخانه

های کتابخانه و افزایش میزان دسترسی به مقالات علمی، موجب هزینه جویی دربر صرفهدسترسی آزاد علاوه 

های نشریات دسترسی آزاد و افزایش ضریب افزایش خوانندگان و در نتیجه افزایش میزان استنادها به مقاله

تری به این نوع منابع نشان این است که کتابداران توجه بیششود. این امر، مستلزم ها میتأثیرگذاری آن

با توجه به تلقی مثبت کتابداران از تأثیر . ها داشته باشنددهند و در خدمات کتابخانه استفاده بیشتری از آن

تواند در این گونه مجلات، زمینه برای بهبود استفاده از مجلات یاد شده آماده است و هر کتابخانه به راحتی می

رای همه اصلی قابل توجه است که از این طریق های بهتری دست یابد. دسترسی بیشتر باین زمینه به افق

 میسر خواهد شد. 

( نشان داد 2ل های دانشگاهی از مجلات دسترسی آزاد )جدوگیری کتابخانههای بخش ضرورت بهرهیافته

که کتابداران ضرورت استفاده از مجلات دسترسی آزاد را بیش از حد متوسط بیان نمودند، که خود بیانگر 

در همین اند. دست آورده ها بهکتابداران در خصوص ضرورت و جایگاه این منابع در کتابخانه شناختی است که

( به ضرورت استفاده از مجلات دسترسی آزاد در 6106، 6؛ جاین0،6112راستا، در متون متعدی )موریس

 
1. Morris  

2. Jain  
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ها پی عنوان یک ضرورت برای رشد کتابخانه ها اشاره شده است. کتابداران به مجلات دسترسی آزاد بهکتابخانه

رود در آینده بیشتر به این پدیده توجه شود و نقاط ضعف کتابخانه در این زمینه اند. در نتیجه انتظار میبرده

ها را به نقاط قوت و فرصت پاسخگویی بهتر به مراجعان با آن خدمات تبدیل شود. اگر امروز کتابداران چالش

های کتابخانه برداری در آینده در خدمت فعالیتهایی برای بهرهها به فرصتیی کنند، تمام آنبدانند و شناسا

 تبدیل خواهد شد. 

های شد بررسی عوامل مؤثر و بازدارنده یکی دیگر از اهداف این پژوهش بود. یافتهطور که گفته همان

مل مؤثر در استفاده از مجلات دسترسی ( نشان داد که در میان مهمترین عوا1پژوهش در این زمینه )جدول 

در  01/2ها با میانگین رتبه جویی در هزینهصرفههای دانشگاهی از دیدگاه کتابداران، عامل آزاد در کتابخانه

را  شهرت مجله انتشار مقاله و محل( 6100) زویا و باروقرار گرفت. برخلاف این یافته،  مرتبه نخست اثرگذاری

 و بوساه پژوهشدر . گزارش کردند آزاد یدسترس مجلات انتخاب در رگذاریتأث عوامل نیمهمتر منزله به

عدم همسویی . ذکر شد آزاد یدسترس مجلات انتخاب در یرگذاریتأث عامل مجله شهرتنیز ( 6100) دیگران

بافت  های یاد شده ممکن است ناشی ازنتایج پژوهش حاضر در مورد مهمترین عامل تأثیرگذار با نتایج پژوهش

ها باشد. به احتمال زیاد در جامعه ما، عامل هزینه در شرایط ها با آنفرهنگی و جامعه متفاوت این پژوهش

های بزرگ و نیز تورم روزافزون و کمبودهای بودجه ناشی از آن های کنونی اعمال شده از سوی قدرتتحریم

اما در آن جوامع اعتبار مجله هنوز از  ؛کرده استها، عامل اقتصاد را بسیار پررنگ و مهم ها در دانشگاهتحریم

با توجه به جا نمود نداشته است. رسد عامل هزینه خیلی در آنتری برخوردار بوده و به نظر میاهمیت افزون

ها که با محدودیت بودجه مواجه هستند، عنوان مؤثرترین عامل برای کتابخانه جویی در هزینه بهکه صرفه این

 . آمادگی ذهنی از سوی کتابداران برای توجه به اهمیت و ضرورت این منابع وجود دارد شد،تلقی می

( در مورد شناسایی تأثیر عوامل بازدارنده در استفاده از مجلات 2بخش نهایی پژوهش )جدول  یافته

 داشت. زیرساختی در اولویت نخست و عوامل فرهنگی در اولویت آخر قراردسترسی آزاد نشان داد که عوامل 

( بود که به موانع دسترسی آزاد نشریات 0839زاده و کنعانی هوجقان )های حسنها همسو با یافتهاین یافته

پژوهشی از دید ناشران پرداختند و مؤلفه زیرساختی را یکی از مهمترین موانع مجلات دسترسی آزاد  -علمی

تأثیرگذاری  مانع نویسنده هزینه عامل که داد اننشها یافته ( نیز6100در پژوهش بارو و ایزو )گزارش کردند. 

 به دسترسی عدم و نویسنده هزینه( 6100) دیگرانبود. بوساه و  آزاد دسترسی مجلات در مقاله انتشاردر 

( دریافت هزینه انتشار از 0892خلیلی )برشمردند.  آزاد نشریات از استفاده در مهمی موانع را اینترنت

وتا و آنوریود ریگنویسنده را مهمترین مانع برای انتشار مقاله در مجلات دسترسی آزاد معتبر بیان کرد. ایویگ

ای برای استفاده از نشریات علمی دسترسی آزاد ( عدم دسترسی به امکانات اینترنت را محدودیت عمده6106)
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شناسایی عوامل  .توان در ردیف همان عوامل زیرساختی برشمرداین عوامل را می که بخشی ازبیان کردند 

ها، های دانشگاهی کمک بزرگی به مسؤولان کتابخانهبازدارنده بر استفاده از مجلات دسترسی آزاد در کتابخانه

 کند. ها برای استفاده از این منابع میسازی کتابخانهجهت رفع موانع و آماده

کلی، پژوهش حاضر بر آن بود تا ضمن مشخص نمودن اهمیت، ضرورت مجلات دسترسی آزاد و طور  به

عوامل مؤثر و موانع استفاده از این منابع، بتواند به تعیین نقش کتابداران بر میزان استفاده از این منابع 

فاده مسئولان و بپردازد. اکنون نتایج پژوهش ممکن است افزون بر نشان دادن میزان اهمیت و ضرورت است

ها را متقاعد سازد تا برای شناسایی هریک از موانع دسترسی به این کتابداران از مجلات دسترسی آزاد، آن

طور که نتایج نشان داد برخی از موانع زیرساختی و فرهنگی در این زمینه وجود دارد. منابع تلاش کنند، همان

سترسی آزاد و مشکل استفاده از این منابع به راحتی و با برخی از این عوامل مانند مشکل شناسایی منابع د

بنابراین برای ها به کاربران قابل رفع است. های آنیابی و آموزشهای اطلاعفعالیت کتابداران و بالابردن مهارت

اده ریزی صحیح برای ترویج و استفتوسعه هر چه بهتر استفاده از مجلات دسترسی آزاد در ایران نیازمند برنامه

های این نوع منابع هستیم. توجه به پیشرفت علمی این از این منابع و از میان برداشتن موانع و محدودیت

منابع و کارکرد بسیار زیادی که این منابع در ارائه خدمات به کاربران دارند از جمله تغییر در نحوه ارائه 

ع بیشتر، تبادل و انتقال بهتر اطلاعات و تغییر از خدمات و به تبع آن پویایی کتابخانه، افزایش دسترسی به مناب

مدل سنتی به مدل نوین ارتباطات علمی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین لازم است که کتابداران توجه 

 ها داشته باشند. بیشتری به این نوع منابع نشان دهند و در خدمات کتابخانه استفاده بیشتر از آن

ها با انتشار اطلاعاتی درباره فواید استفاده از مجلات دسترسی آزاد دانشگاهد شودر پایان پیشنهاد می

ها و استفاده بیشتر کاربران از این منابع شوند. برگزاری کارگاه به تر کتابداران با آنساز آشنایی بیشزمینه

رسانی در د؛ آگاهیمنظور آشنایی و نیز افزایش سطح آگاهی شناخت کتابداران با مزایای مجلات دسترسی آزا

های جهت اهمیت و کیفیت نشریات دسترسی آزاد؛ و تهیه فهرست نشریات دسترسی آزاد معتبر در حوزه

 موضوعی مورد نیاز در این زمینه مؤثر است.

 

 سپاسگزاری

سژپاس و جهت مشارکت در انجام این پژژوهش های برتر کشور دانشگاههای مرکزی کتابداران کتابخانه یهکلاز 

 آید. به عمل میقدردانی 
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 منابع

های دولتی شهر تهران نمایه شده در علمی فیزیک دانشگاه هیئتبررسی میزان استناد مقالات اعضای (. 6461فارفار، فاطمه )اسدی

کتابداری و نامه کارشناسی ارشد . پایان، به نشریات دسترسی آزاد و عوامل مؤثر بر آن4116-4117پایگاه استنادی علوم 

 رسانی. دانشگاه الزهرا )س(.اطلاع

های علمی پژوهشی ایران از دید ناشران. (. بررسی موانع ایجاد دسترسی آزاد مجله6476زاده، محمد؛ کنعانی هوجقان، فرزانه )حسن

 .54 -45(، 6)64، رسانیکتابداری و اطلاع

های علوم علمی دانشگاه هیئتعنوان کانال انتشاراتی از دیدگاه اعضاء  به(. موانع استفاده از مجلات دسترسی آزاد 6463خلیلی، لیلا )

 .333-345(، 3)64، مدیریت اطلاعات سلامتپزشکی کشور. 

(. بررسی میزان 6464بیگ، محمدرضا؛ حسینی، آغافاطمه؛ راوند، سامان؛ محمدی، مسعود؛ زارعی، جواد )عبدخدا، محمدهیوا؛ علی

مجله  علمی نسبت به جنبش دسترسی آزاد به اطلاعات علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران. هیئتآشنایی و نگرش اعضای 

 .317-357(، 5)7، پیاورد سلامت

های نظری و کاربردی گزینش، های ادواری: جنبهمدیریت نشریه(. 6475الله؛ منصوریان، یزدان؛ ارسطوپور، شعله )فتاحی، رحمت

 . تهران: دبیزش.های چاپی و الکترونیکیآوری و ارائه خدمات ادواریفراهم

های کشور به اطلاعات علمی و ارائه مدلی برای علمی دانشگاه هیئت(. بررسی موانع دسترسی آزاد اعضای 6471قانع، محمدرضا )

 رسانی، دانشگاه تهران. ارتباطات علمی ایران. پایان نامه دکترای علوم کتابداری و اطلاع

 .46-65، 47، رهیافتها در گسترش دانش و پیشرفت علمی ایران، نهای دسترسی آزاد و نقش آ(. مجله6475نوروزی، علیرضا )
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