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Abstract 

Objective: The use of the Creative Commons (CC) licenses in the cyberspace is a significant 

outcome of the revolution in the information exchange from traditional media to modern digital 

media and the evolution of the intellectual property rights, which has been achieved through the 

open access to scientific information movement while respecting the intellectual copyright 

regarding the content of the human knowledge. The present paper aims at identifying and data 

mining the publishing elements in relation to the use of CC licenses in open-access publications 

on the Directory of Open Access Journals (DOAJ) for supporting the intellectual property 

rights. 

Methodology: This research was performed via descriptive data mining. The statistical 

population was made up of all publications indexed on the DOAJ by early 2016 (9389 titles). 

The required data waer retrieved from the DOAJ database in the form of metadata in CVS 

format, including the list of publishers and the 128 member countries. The collected data was 

http://www.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=news&lang=2&tempname=psychologicandeducationsciencefaculty&sub=79&isPopUp=false&PageID=16578&PageIDF=541
http://www.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=news&lang=2&tempname=psychologicandeducationsciencefaculty&sub=79&isPopUp=false&PageID=16578&PageIDF=541
mailto:rasoolzavaraqi@gmail.com
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analyzed in RapidMiner

©
 Ver. 7 by using a new model based on the cross-industry standard 

process for data mining (CRISP-DM) and the C5.0 decision tree algorithm. 

Findings: Findings of the present research showed that, out of the 9389 titles indexed on the 

DOAJ, 4361 titles (46.44%) used no CC license while 5028 publications (53.55%) had applied 

6 CC licenses. A total of 4565 publishers had used these licenses. Among these, 2711 

publications had taken the most out of the attribution license, including three groups of 

publishers (academic, institutional-association, and commercial). Focusing on the studied 

database, the attribution license was the most frequently used CC license. In total, the largest 

fraction of publishers had used the attribution license (711 titles, 28.88%) while the attribution-

no derivative license (37 titles, 0.4%). The academic publishers composed the largest group of 

the CC license users (35.07%). Considering the pool of countries, Egypt (11.39%), Britain 

(8.64%), and Brazil (8.33%) were the three largest users of the CC license users. At the level of 

continents, Europe was the largest user of the licenses. The C5.0 decision tree algorithm could 

predict the use of the attribution license by the publishers in different countries including USA, 

Brazil, Egypt, Britain, and Poland at an accuracy of 69.20%, precision of 64.90%, and percent 

error of 35.10% (error = 1 - precision), confirming the mentioned findings. 

Conclusion: The use of different CC licenses, especially the attribution license, by various 

countries and publishers indicate the acceptance of these licenses by the community and the 

continuation and promotion of the knowledge development process at an increasing rate toward 

the science production, because the CC licenses are the open-most of their kind. These licenses 

provide the users with a wider spectrum of authorities including not only the attribution 

authority but also the permission to distribute, reproduce, and download their own works for 

commercial and non-commercial uses. 

 

Keywords: Intellectual property right, Data mining, Creative Commons (CC) licenses, Open-

access publications, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Publishers, Place of 

publivation. 
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  چکیده
حقتو    باز پايگاه دوآج براي حمايت  از كاوي عناصر نشر در استفاده از مجوزهاي كريتیو كامنز در نشريات دسترسي  هدف از اين مقاله شناسايي و داده :هدف

 مالکی  فکري اس .
 از نیاز مورد هاي اس . داده 6102 سال اوايل عنوان تا 9839دوآج  پايگاه در شده نمايه توصیفي و جامعه آماري نشريات كاوي روش پژوهش داده روش:
 رپیدماينر افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزيه منظور شد. به اين پايگاه ذخیرهكشور عضو 063شامل ناشران و  CVS فرم  با و فراداده صورت به دوآج پايگاه
 .استفاده شد C5.0استاندارد كريسپ و الگوريتم درخ  تصمیم  شناسي روش اساس بر جديدي مدل و از 7 نسخه
 مجوزهاي استفاده شده در اين پايگاه، نيشتریب اند. نکرده استفاده كريتیوكامنز نشريات از مجوزهاي از 44/42 ها نشان داد كه : نتايج حاصل از دادهها یافته

( 87) درصد 4/1اشتقاقي غیر -اختیار كمتر از مجوز عنوان و (700درصد ) 33/63تخصیص با  ناشران در مجموع بیشتر از مجوزاس .  صیمجوز تخص
 مصر با بین كشورها، اس  و از دس  آوردهه رتبه را در استفاده از اين مجوزها بباالترين  درصد 17/83 با دانشگاهي اند كه ناشران عنوان استفاده كرده

 در استفاده از مجوزها رتبه اروپا ها، اند. در بین قاره كسب نموده را سوم رتبه درصد 88/3 برزيل با و دوم درصد رتبه 24/3 بريتانیا با اول، درصد رتبه 89/00
براي ناشران ( خطا نرخ= 0-)صح  درصد 01/83 يخطا با و درصد 91/24 صح ،  61/29 دق  با C5.0 تصمیم درخ  الگوريتم اول را كسب كرده اس .

 هاي مذكور اس .  ید يافتهأيبیني كرده اس  كه نشان دهنده ت را پیش مجوز تخصیص بريتانیا، لهستان مصر، آمريکا، برزيل، نظیر كشورهايي
 فرايند تقوي  و ها از سوي جامعه و تداومخصوص مجوز تخصیص توسط كشورها و ناشران نشانگر پذيرش اين مجوزه : استفاده از انواع مجوزها بنتیجه
 اس . علم جه  تولید در اي فزاينده همراه با شتاب دانش هتوسع

 

 .محل نشر ،ناشران ،(دوآج پايگاه) باز دسترسي نشريات، )كاالهاي عمومي خالقانه( هاي كريتیوكامنزمجوز، كاوي داده، حقو  مالکی  فکريها: کلیدواژه
---------------------- 

 مركزي آستان قدس رضوي  كتابخانه
 .82-3صص.  ،0893پايیز  ،8شماره  ،66دوره  رساني، كتابداري و اطالع

   01/9/97پذيرش:  تاريخ  -  04/7/97ارسال:  تاريخ
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 لهئمقدمه و بیان مس

 های پژوهشها را در دسترسی و تهیه نتایج  و کتابخانهپژوهشگران ها و حقوق مالکیت فکری،  بحران قیمت

های تازه،  های الکترونیکی و ایجاد فرصت پیدایش مجله با وجودهای زیادی مواجه کرده است.  با چالش ،علمی

بله با این مشکالت و های مقا یکی از راهابتدا در های الکترونیکی نیز در حال افزایش است.  قیمت مجله

های آن بین هزینه نشد میتقسو های تهیه منابع اطالعاتی  تشکیل کنسرسیوم آن، آورهای سرسام هزینه

 نامحدود، یها تیظرف و عیوس امکانات با دیجد رسانه کی مثابه به ،نترنتیا ظهوراما بود؛ ها کتابخانه

 زاده،ی)علگردید به اطالعات و ارتباطات  یدر شکستن موانع محدودکننده دسترس دیجد یها تالش دبخشینو

به  3دسترسی باز نشریات (.8،3008زنیا) است یعلم انتشاراتدر  یجهان انقالب کی وقوعکه نشانگر ( 8811

 را نهیزم نیا کشورها یتمام یبرا جهان سطح در اطالعات آزاد انیجر یاصل یها رساختیز از یکی عنوان

 ندینما ریپذ دسترس پژوهشگران یبرا را خود یعلم داتیتول یراحت بهاز این طریق  بتوانند تا کرده جادیا

 پژوهش رایب نترنتیا قیطر از نامحدود یدسترس امکان آوردن فراهمعمل  دسترسی باز(. 8838،یلیخل)

 باز جامعه مؤسسه دعوت به علمی منابع به دسترسی باز جنبش پیشگام های گروه مهمترین .است دانشمندان

 همه بین همکاری و ارتباط نحوه یافتن هدف با ،مجارستان 8بوداپست در 3003 فوریه در بار نخستین برای

منجر  بوداپست دسترسی باز مؤسسه ایجاد به اجالس ایجاد شد. این هستند، فعال زمینه این در که سساتیؤم

 تمام در پژوهشی های مقاله پذیرکردن دسترس منظور به المللی بین فعالیت تسریع نشست، این هدف. شد

 (5،3008سوبر)4بتسدا اعالمیه ،(3003)بوداپست  از پس جنبش این .(3003، بود )بوداپست علوم های حوزه

( 3005 سپتامبر) برزیل سالوادور و( 3004 اکتبر) (6،3008گروس) برلین ، اعالمیه(3008 ژوئن)آمریکا 

 برای جهانی ای پدیده دسترسی باز در واقع جنبش. شد نامیده 7بی.بی.بی. که دادند پیشنهاد را دسترسی باز

 یپژوهش سساتؤم و بزرگ جهان های کتابخانه توسط بود که سرتاسری بحران به مربوط های چالش با مقابله

ی دسترس زانیمافزایش  و یعلم اتینشر از یاریبس در اشتراک نهیهز یدائم شیافزا متقابل اثر در ایجاد شد و

 یا مقدمه)نشریات را به همراه داشت  اشتراک کاهش ای لغو 8330 یها سال در یکیالکترون نشریات به برخط

 
1. Esen 

2. OA: Open access  

3. Budapest 
4. Bethesda  

5. Suber 
6. Gross 

7. BBB: Bethesda, Berlen, Brazil 
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 به باز یدسترس روند عیتسر و شیدایپ سبب ر،یاخ یهادهه در که یعوامل جمله ز(. ا3085 ،8دسترسی باز بر

 پژوهشپژوهشگران عالقمند بودند نتایج : یسنت بعد -الف .باشدچهار بعد می شامل است شده یعلم اطالعات

: یتالعاو اط یارتباط نینو یها یفناور بعد -ب. ها قرار بگیرد ها بدون هیچ محدودیتی در اختیار تمام انسان آن

 در را خود یعلم آثار انتشار فرصت انپژوهشگر از یشتریب تعداد تا شد سبب نترنتیا یجهان شبکه توسعه

: یمجاز یفضا در یفکر تیمالک حقوق بعد -د .یعلم اتینشر متیق بحران بعد -ج. کنند دایپ یعلم طیمح

 طرف کی از .آمد دیپد یمجاز یدر فضا یفکر تیدر حقوق مالک یا دهیعد مشکالت نترنتیا شیدایپ با

و از شد  می ها گاهیپا کردن هک و دانلود یآسان و بودن یکیالکترون خاطر به اطالعات از یرقانونیغ استفاده

 ،نهیاتالف وقت و صرف هز ه دلیلب ،یمجاز یاز اطالعات در فضا یاستفاده قانون یبرا کاربران دیگر طرف

 یمجاز یدر فضا یفکر تیحقوق مالک شیدایپ این امر سببکه  رندیاز صاحبان اثر اجازه بگ توانستند ینم

در  یفکر تیسپس حقوق مالک و یمجاز یو ناشران مربوط به آن در فضا باز یدسترسادامه ابتدا انواع  در. شد

 .شود یم ارائه دیکامنز گرد ویتیکر یمجوزها شیدایکه منجر به پ یمجاز یفضا

 (83 .ص، 3085 یونسکو،) انواع دسترسی باز و ناشران مربوط به آن در فضای مجازی

 نویسندگان از انتشاراتی های هزینه آن در که است دسترسی باز از : شکلی3طالیی باز دسترسی -8

 ها آن به دسترسی انتشار ابتدای از و شده منتشر همکاران داوری با ها مقاله اساس این بر .شود می دریافت

 که ای بودجه مدل از استفاده با به عبارتی نشریات(. 88-1. ص .3004 ،8براون و اسوان) است رایگان

 راماهو آنامریا)وجود آمده است ه کنند ب نمی پرداخت ای هزینه ها آن به دسترسی برای مؤسسات و خوانندگان

شود  می یاد 5طالیی راه یا طالیی هجاد عنوان باز که به دسترسی . ناشران نشریات(3005، 4جوز تکزریا کوریا

 بر دو قسم است.  

آموزش عالی  مؤسساتها و  ناشران دانشگاهی: نشریات به شیوه دسترسی باز یا با حمایت دانشگاه -الف

شود )هزینه انتشاراتی از  از این نوع ناشران تحت عنوان ناشران دانشگاهی یاد می .شوند پژوهشی منتشر می

 گیرد.  یا از طریق پرداخت هزینه از نویسنده به ناشران صورت می  -گردد( مین میأطریق دولت ت

از  انتشاراتی های شده و هزینهناشران تجاری: این نوع نشریات توسط بخش خصوصی منتشر  -ب

 . شود طالیی نیز گفته می ها دسترسی باز شود که به آن می دریافت نویسندگان

 
1. Introduction to open access 

2. Gratis OA 

3. Swan & Brown  

4. Ana Maria Ramalho Correia  

5. Golden Road 
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 دریافت نویسندگان از انتشاراتی های هزینه آن در که است دسترسی باز از : شکلی8سبز باز دسترسی -3

ای که در خصوص دسترسی باز فعال هستند.  های علمی، صنفی و حرفه بلکه برخی انجمن .شود نمی

ها و  توانند مقاالت خودشان را در این سپردنگاه وجود آورده اند که نویسندگان میه ها یا مخازنی ب سپردنگاه

شود  ها یاد میی و انجمنمؤسساتکنند. در این پژوهش از این نوع ناشران، تحت عنوان ناشران مخازن آرشیو 

 شود. سیم میکه خود به دو دسته تق

 یا شده منتشر مقاله که است معنی این شخصی به وبگاه در مقاله ناشری خود :3آرشیوی خود -

 انتشار کنار در یا بعد قبل، آنالین مخزن یک در نماینده یا پژوهشگر توسط شده بازنگری نهایی نوشته دست

 قرار معنی به است ای گسترده اصطالح آرشیوی خود (.3084 ،8اروپا شود )راهنمای آی پی آر می بایگانی آن،

 است. دسترسی عموم قابل برای ناشر واسطه بدونکه  سایت وب یک در نویسنده پژوهش سند دادن

 آثار از نگهداری و ذخیره برای مکانی (مخزن یا آرشیو) سپردنگاه :5باز دسترسی آرشیو یا 4سپردنگاه -

 های سپردنگاه 6سبز راه یا سبز هجاد بهکه  است ...(نامه و پایان الکترونیکی، گزارش، کتاب) علمی از جمله

  .شود می تعبیر المللی بین یا ملی سطح در خاص علمی حوزه یک در الکترونیکی

 و تعداد مورد در بیشتری اطالعات ،باز های دسترسی سپردنگاه راهنمای و 7دسترسی باز مخازن ایجاد

شده به  توافق فنی استانداردهای از ای مجموعه به سپردنگاه. دهند می ارائه نهادی و موضوعی مخازن مکان

 (.83 .، ص3084، اروپا شود )راهنمای آی. پی. آر. گفته می المللی بین صورت

 از فیزیک هحوز در دسترسی باز آرشیو نخستین: 1ایو اکس آر -8 شامل: موضوعی هایسپردنگاه 

 آرشیو -8 80کتابداری حوزه در دسترسی باز آرشیو -3(. 3004 ،3اسکافر) فیزیک چاپ پیش های نسخه

 حوزه در 83سنترال پابمد -4( فرانسه برخط هاینامه پایان) 88دکومانتاسیون و رسانی  اطالع علوم باز دسترسی

 (.3008 ،84پینفیلد ؛88. ص ،3003 ،88کرو) پزشکی علوم

 

 
1. Green OA 

2. Self- Archiving 

3. European IPR Helpdesk 

4. Repository 

5. Open Access Archive 

6. Green Road 

7. ROAR 

8. arXiv: https://arxiv.org 

9. Schaffer 

10. eprints.rclis.org, E-LIS: Eprints in Library and Information Science 

11. Archive Ouverte en Sciences de l'Information et de la Communication: https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic 

12. PMC or PubMed Central 

13. Crow 

14. Pinfield  

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/
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 حقوق مالکیت فکری کریتیوکامنز در فضای مجازی

اقتدار قانونی ناشی از وجود رابطه اعتباری بین اثر فکری و صاحب اثر است که به حقوق مالکیت فکری، 

موجب آن صاحب اثر در زمان حیات خود و قائم مقام وی، از جمله ورثه قانونی، بعد از فوت صاحب اثر تا 

، 8816امی، مند خواهند شد ولی اقتدار و اعتبار معنوی اثر دائمی است )ام مدتی معین از حق مادی اثر بهره

شود که شامل دو بخش  ( به عبارتی حقوق مالکیت فکری به آفرینش و خالقیت فکری انسان گفته می85 ص.

های فکری که نام نویسنده یا مخترع، قابل واگذاری به  مالکیت معنوی یا مالکیت بر آفرینش -الف .است

 .ش(8818، )کاتوزیان دهد و ابتکار را میدیگران نیست و به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت فکر 

مالکیت مادی و درآمدهای ناشی از فروش اختراع متعلق به صاحب اختراع یا اثر که قابل واگذاری به  -ب

، 8و توسعه علم و دانش بوده )اسکات پژوهش(. این حقوق در جهت گسترش 8835 خواه، )علم دیگران است

تر و کارآمدتر  رایت به صورت سهل، ارزان های آثار مشمول کپی نسخه( و در فضای مجازی باعث توزیع 8336

 چالش با حق مؤلف به مربوط قوانین اجرای اطالعات، آوری فن افزون روز توسعه با (.3005، 3)ساپ شود می

 و طرف یک از آثار دیجیتالی پدیدآورندگان از حمایت موارد از بسیاری در که طوری به ،شده مواجه جدی

 قرار تردید مورد دیگر طرف از فضای مجازی در حق مؤلف مشمول آثار اجرای و هنری ادبی، آثار از حمایت

 توجه موضوع این اهمیت به کشورها از بسیاری المللی ملی و بین قوانین در دلیل همین است. به گرفته

اطالعات علمی در فضای (. انتشار 8838)صادقی، اند اتخاذ کرده مناسبی قانونی راهکارهای و بیشتری شده

آن مواجه  پخش و جعل از صاحب اثر، بدون اجازه تکثیر از استفاده سوء های حقوقی از جمله مجازی با چالش

شده است و مباحثی در میان حقوقدانان و نظریه پردازان در این حوزه مطرح شده است. از جمله مباحث مهم 

 حقوق تمام» حقوقی دسترسی باز، تغییر مدل هبه شیوهای حقوقی انتشار  در راستای پاسخگویی به چالش

 و توزیع پخش، نحوه بر قانونی کنترل اعمالکه  باشد می «است محفوظ حقوق بعضی» به «است محفوظ

های  در فضای مجازی در جهت توزیع آسان نسخه فناوری جدید های نوآوری و اطالعات کردن تجاری

 8کریتیوکامنز هایایجاد مجوز فکری مالکیت حقوق تغییر همین مهم پیامدهای از الکترونیکی است. یکی

 نوین های فناوری است. هدف از ایجاد این مجوزها، واکنش مؤثر و مناسب به )کاالهای عمومی خالقانه(

 
1. Scott 

2. Sapp 

3. Creative commons 



 88                                                                 8338 پاییز ،87شماره پیاپی  ،3شماره  ،22دوره  ،رسانی کتابداری و اطالع

 

 هتوسع فرایند تقویت و تداوم بـرای شدن زیرساخت الزم فراهم مجازی است که باعث فضای در اطالعاتی

 صاحب اثر است جانبی از حقوق و مؤلـف از حـق جهت حمایـت رسـانی  طالعا و فرهنگی صنایع

 از حقوق برخی از توافقی شکل به دهند تامی را اجازه این صاحبان اثر (. این مجوزها به8830فر، سلطانی)

 ،8ویو مانتین در آن مرکزی دفتر که است غیرانتفاعی سازمان یک نمایند. کریتیوکامنز صرفنظر خود، لیفیأت

 آثار صاحبان به را گونه استاندارد مجوزهای سری یک کریتیوکامنز توسعه مجوزهای. است  شده واقع کالیفرنیا

 تغییر، قابل و گسترده انتشار طریق از آثار از استفاده امکان تا دهد می بصری و سمعی یا و موسیقی ادبی،

 و گویبالت) گردد پذیر امکان لف،ؤم معنوی حق رعایت با رعایت قوانین حق مؤلف سنتی، البته بدون

 دنبال قانونی به مقررات افزودن است که با سنتی لفؤحق م این مجوزها همان قانون(. 3088 ،3آنجلوپولوس

 دوره طول در را لفؤحق م اثر یک از خاص و محدود استفاده اجازه خصوصی، و عمومی منافع بین توازن حفظ

 (. 3088 ،8)کاربت سازد می پذیر را امکان برداری نسخه حقاثر،  صاحب رضایت بدون حفاظت،

 دهد به شش نوع تقسیم شده اختیاراتی که به کاربران می استفاده از مجوزهای کریتیوکامنز بر حسب 

 تجاری اهداف منظور به را آثار نویسندگان و تولیدکنندگان دهد تا می اجازه به کاربران 5تخصیص . مجوز4ستا

 فکری مالکیت حقوق هایمجوز این مجوز از بازترین. کنند تولید دوباره دانلود، توزیع وغیرتجاری  و

  .                  (3001 سوبر،) کند می پوشی چشم انتساب حق جز به حقوق همه از که است کریتیوکامنز

 اثر پدیدآورنده یک، در این نوع مجوز شود نیز گفته می 7لفت  که به این مجوز کپی 6اشتراک -اختیار مجوز

کنند حق  می دریافت را اثر از نسخه یک که افرادی تمامی تواند در جهت اهداف تجاری و غیرتجاری به می

 دیگر برای حق این که کند تضمین آن قوانین از استفاده با و نماید اعطا را اقتباس و ویرایش برداری، نسخه

                        .1بمانند باقی کنند تحت شرایط همین مجوز می دریافت را اثر این از ای نسخه که افرادی

 به منظور نیز مشابه مجوز تخصیص است با این تفاوت که این مجوز به کاربران تنها 3غیرتجاری -اختیار مجوز

 دهد. را می بر روی اثر جزئی غیرتجاری و گسترش یک اثر اجازه ترکیب، تلفیق، اقتباس یا حتی تغییر اهداف

به  غیرتجاری و تجاری اهداف به منظور را مجدد اثر توزیع اجازه مجوز که این 80غیراشتقاقی -مجوز اختیار

 .آن اثر است مشتقات ها از کند استفاده نکردن آن برای کاربران ایجاد می تنها محدودیتی کهو  دهدکاربران می
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 گردد. طریق تغییر یا تلفیق یا اقتباس ایجاد میشود که از  منظور از مشتقات در این مجوز به آثاری گفته می

 8اشتراک -غیرتجاری -دارد. مجوز اختیار دیگردر واقع این مجوز محدودیت بیشتری نسبت به سه مجوز 

های هر دو نوع مجوز مذکور را  محدودیت و است غیرتجاری -اختیار مجوز با اشتراک -اختیار مجوز از تلفیقی

 که شرط دهد. با این از اثر را می ترکیب و تولید دوباره تلفیق برداری، نسخه دانلود، اجازه کاربران دارد و تنها به

 به .بماند محفوظ تحت شرایط همان مجوز نیز جدید شده خلق اثر بوده و ثانیاً غیرتجاری به منظور اهداف اوالً

 استفاده مشابهی مجوز از نیز کننده استفاده که داشت خواهد اعتبار زمانی تا جدید شده خلق اثر دیگر بیان

گذاری اطالعات به دیگران  اجازه دانلود یا اشتراک تنها به کاربر 3غیراشتقاقی -غیرتجاری -مجوز اختیار .نماید

 به را اثر توانند نمی کنندگان استفاده. کنند استناد اصلی نویسنده که دیگران نیز به بر این مشروط ،دهد میرا 

دهد.  در نتیجه این مجوز کمترین اختیارات را به کاربر می .نمایند تجاری استفاده آن از یا داده تغییر وجه هیچ

این مجوزها در فضای دیجیتالی رو به افزایش است. به عنوان  هدهد که رواج گسترد ها نشان می امروزه بررسی

 کاهش در مهمی عامل را یتالیدیج فضای کریتیوکامنز در مجوزهای و الگوها از استفاده( 3007) 8مثال کیم

مجوزهای کریتیوکامنز »( در گزارشی با عنوان 3003) 4است. پارک کرده بیان لفؤحق م از ناشی مشکالت

رسانی دانشگاه برکلی که از مجوز کریتیوکامنز   به پژوهش دو دانشجوی دانشکده اطالع «های شمانامه پایان

همچنین به اهمیت  کند و اشاره می بودند  نامه خود استفاده کرده غیراشتقاقی در پایان -غیرتجاری -اختیار

های آموزشی  های مختلف از جمله: خوانندگان و دوره ها در حوزه استفاده از مجوزهای کریتیو کامنز در دانشگاه

از هزینه به  مهمترهای درسی و شاید  آموزشی رایگان، کاهش قیمت کتابهای  ای برخط رایگان، چند رسانه

اشاره  ؛های آینده به اطالعات پژوهان نسل پذیری بیشتر دانش افزایش اشتراک گذاری برونداد علمی، دسترس

 . 5برکلی( دانشگاه دانشجویی مستقل روزنامه کالیفرنیایی، روزنامه از نقل کرده است )به

 یکشورها و ها زمان در که است یمل و یفرهنگ یا لهأمسپذیرش حقوق مالکیت فکری از سوی جامعه 

 نشر یمجوزها از استفاده در کشورها یبرخ ،نمونه عنوان به. است شده توجه آن به یمتفاوت وهیش به مختلف

 حال در هنوز کشورها یبرخ ؛اند برداشته نهیزم نیا در ییها گام یبرخ ؛هستند شرویپ دسترسی باز وهیش به

 مقاومت نهیزم نیا در زین کشورها یبرخ و ؛هستند ییمجوزها نیچن از استفاده و ورود نهیزم در یسنج امکان

را برای کاربران  دسترسی باز نیشتریب کشورها یبرخ زین مجوز نوع یریکارگه ب نظر از نیهمچن. کنند یم

از آن، از جمله شروط  «عدم استفاده تجاری»و  «حفظ اصالت اثر» کنند ولی در برخی کشورها فراهم می
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برای توسعه و افزایش روند دسترسی باز به . گرفته استمد نظر قرار است که انتشار به شیوه دسترسی باز 

ـ تخصصی   های علمی انجمن و علمی های  مجله سردبیران ناشران، به ویژه، کشورها دانش و اطالعات علمی

با استفاده از قوانین حقوقی و برداشته علمی را از میان  نشریاتها و موانع دسترسی باز به  باید محدودیت

جدید در فضای مجازی به توسعه دانش کمک نمایند. بنابراین شناسایی ناشران و کشورهایی که از این 

خواهند  اند باعث افزایش آگاهی نویسندگان با ناشران و کشورهایی خواهد شد که می مجوزها استفاده کرده

نشریات از این مجوزها در فضای مجازی استفاده نمایند و این امر با شتاب بیشتر به گسترش برای نمایه کردن 

های حامی  از پایگاه هها، باعث افزایش استفاد علم در جامعه منجر خواهد شد. استفاده از این مجوزها و توانایی

8ها، پایگاه دوآجپایگاه یکی از این ،دسترسی باز به متون علمی شده است. به عنوان مثال هنشر به شیو
است  

و معتبرترین نشریات علمی است وجود آمده ه که در راستای جنبش دسترسی باز به اطالعات علمی ب

مجوزهای کریتیو  و گیرد. این پایگاه طیف وسیعی از موضوعات، کشورها، ناشران می بر را دردسترسی باز 

به  پژوهش(. به همین منظور پایگاه دوآج در این 3088، 3)اسواثی و گپی کوتان دهد کامنز را پوشش می

  .عنوان نمونه موردی انتخاب شد

های جدید در سازماندهی و بازیابی اطالعات مورد توجه قرار گرفته است.  امروزه استفاده از روش

تواند در  نویسی و آمار می های فهرست های اطالعاتی، عالوه بر قسمت ها و پایگاه کاوی در کتابخانه داده

های  کاوی در کتابخانه ثر باشد. یکی از مواردی که دادهؤبینی الگوها در فضای وب م گیری و پیش تصمیم

برای  گیرد برای دستیابی به مجوزهای کریتیو کامنز است که وب مورد استفاده قرار می دیجیتالی و تحت

 های داده انبوه حجم میان از دانش استخراجکاوی که  داده فرایند .ناشران و نویسندگان الزم و مفید است

انتخاب مجوزهای کریتیوکامنز در نشریات  بر حاکم قوانین شناسایی به تواند گیرد می انجام می مرتبط

اختیار  ارزشمندی را در اطالعات همچنین شود و منجر لف در پایگاه دوآجؤدسترسی باز در جهت حفظ حق م

 طــور بــه داخــل و خارج از ایران پژوهشــی در که تاکنون توجه به این با .دهد قرار نویسندگان و ناشران

هایی که به شیوه  در پایگاه وضعیت عناصر نشر از جمله )محل نشر، ناشر( و مجوزهای کریتیوکامنز مســتقیم

 شیافزا ظورمن به لذا مقاله حاضر بر آن است ؛بررسی قرار نگرفته است کند مورددسترسی باز نشریات را نمایه 

 شیوه یافته به انتخاب مجوزهای کریتیوکامنز توسط صاحبان نشر برای نشریات انتشارو  یآگاه سطح

)محل  با شناسایی عناصر نشر C5.0 کاوی و الگوریتم درخت تصمیم در پایگاه دوآج، از طریق داده دسترسی باز

 ارائه نماید. مطالعه مورد جامعه از وضعیت روشنی نشر، ناشر و مجوزهای کریتیو کامنز( و ارائه الگو، تصویر
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  :است ریز های پرسش به ییپاسخگو درصدد پژوهشگران

 میزان استفاده نشریات نمایه شده پایگاه دوآج از مجوزهای کریتیوکامنز به تفکیک ناشران چگونه است؟ -8

نشر چگونه  محلمیزان استفاده نشریات نمایه شده پایگاه دوآج از مجوزهای کریتیوکامنز به تفکیک  -3

 است؟

 ؟چگونه است C5.0با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم  عناصر نشر و مجوزهای کریتیوکامنزبینی  پیش -8

 

  پژوهش نهیشیپ

ی اندکی در حوزه حقوق مالکیت فکری و فضای ها پژوهشبا بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش مشخص شد که 

که پژوهشی که مجوزهای کریتیو کامنز را در نشریات  این مجازی در ایران و جهان انجام شده است. ضمن

 دسترسی باز مورد پژوهش قرار دهد، یافت نشد.

درصد  6/3 ( در پژوهشی مبنی بر مشارکت ایران در تولید مجالت دسترسی باز دریافت که8834) خلیلی

 نداشته انتشار برای ای هزینه مجالت این بیشتر. اند داشته فعالی نسبتاً مشارکت از این نشریات در سطح جهان

 اند شده منتشر یپژوهش مراکز و ها دانشگاه حمایت با مجالت این اکثر .هستند دسترس قابل رایگان طوره ب و

 رفع همچنین و علمی تولیدات گذاشتن اشتراک به و اطالعات جریان توسعه به مراکز این تمایل از حاکی که

 از مجوز کریتیوکامنز استفاده کرده 33دسترسی باز ایرانی در سال  مجالت از درصد 31. است دسترسی موانع

 ای به نوع مجوز نداشتند. درصد اشاره 73اند و اکثریت یعنی 

 اسناد و ملی حقوق سایبر در فضای در مؤلف حق از حمایت»( در پژوهشی با عنوان 8838) صادقی

لف در فضای دیجیتال پرداخته است. ؤمربوط به حق م، به چالش عصر دیجیتال در اجرای قواعد «المللی بین

 اجرای و مجازی فضای در هنری و ادبی آثار از حمایت و طرف یک از آثار دیجیتالی پدیدآورندگان از حمایت

 برخی قوانین و المللی اسناد بین است. در تردید مورد دیگر طرف از فضا این در حق مؤلف مشمول آثار

 ارتباط خدمات های واسطه های برخی فعالیت برای خاصی قانونی های معافیت مطالعه، مورد کشورهای

 بینی پیش موقت ذخیره و یا عبور مجرای عنوان به برقراری ارتباط صرف یا میزبانی خدمات نظیر الکترونیکی

 .است شده

علمی بررسی موانع دسترسی باز اعضای هیئت »نامه دکتری خود با عنوان  ( در پایان8816قانع )

دیدگاه اعضای هیئت علمی را  «های کشور، به اطالعات علمی و ارائه مدلی برای ارتباطات علمی ایران دانشگاه

چاپ( با  فراینددر خصوص دسترسی باز به اطالعات و نسبت به موانع دسترسی )بحران قیمت، بحران اجازه و 

اعضای  از درصد 30بیش از  ن است کهحاکی از آنتایج پژوهش است. استفاده از پرسشنامه بررسی کرده 
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، بحران قیمت را مانع پژوهشهای پژوهش موافق هستند و افراد نمونه  یافتهعلمی با دسترسی باز به  هیئت

ها مانع  چاپ مقاله از نظر آن فراینددانند، اما بحران اجازه و  می پژوهشهای  مهمی در دسترسی به یافته

 شود. مهمی تلقی نمی

 در کشور باز دسترسی تولیدات نشریات مشارکت بر مبنی پژوهشی در( 3087) 8ماهانتی و ساهوساهو، 

در حوزه نشریات  باز دسترسی اتخاذ سیاست با هند و آمریکا که دریافت 3086 سال تا 3008 سال از هند

 در کشور 833 از نشریه 3861 اند. تعداد نشریات نمایه شده در پایگاه دوآج شامل ثیرگذار بودهأعلمی، بیشتر ت

از کل  عنوان (308) درصد 3/63 با بیشترین حجم تولید برزیل .است جهان به شیوه دسترسی باز سرتاسر

 با آمریکا و دوم رتبه( 718) درصد 1/86 با( انگلستان) بریتانیا. حضور دارد پایگاه این در باز نشریات دسترسی

 درصد 40/5 اسپانیا ،(538) درصد 88/6با  همچنین مصر. اند کرده را کسب سوم رتبه( 618) درصد 7/37

های چهارم  رتبه (846) درصد 63/8 آلمان ،(408) درصد 31/4 لهستان ،(458) درصد 14/4 اندونزی ،(506)

 80 این از غیر به. است داده اختصاص خود به پایگاه این را در نهم رتبه (881) درصد 83/8 با هند تا هشتم و

 است. (4016) درصد 63/48 پایگاه این موجود در کشور 883 سایر سهم برتر، کشور

 توسعه حال در کشورهای در خصوصاً دسترسی باز، نشریات رونق ی بهپژوهشنیز در  (3088) 3بایری

 مجله 815فرانسه  و 316 عنوان، آلمان 465با  حاکی از آن است که بریتانیا وی های یافته. کند می اشاره

 در( 8883) امریکا از بعد عنوان 148 انتشار با برزیل. اند داشته راهنمای دسترسی باز سهم دسترسی باز در

( 364) رومانی و ششم رتبه در مجله 868 با مصر چهارم، رتبه در مجله 581با  هند. دارد قرار انتشار دوم رتبه

 در فرانسه از بیش کدام هر ایران و کلمبیا ترکیه، است. کرده دسترسی باز منتشر مجله( 356) ایتالیا از بیش

  اند. داشته مشارکت مجالت نوع این انتشار

در  نمایه شده دسترسی باز نشریات تعداد در اول رتبه ( در پژوهشی دریافت قاره اروپا3088) 8استنسون

 با وجود همچنین،. دارند کندی بسیار رشد زمینه این در اقیانوسیه و افریقا که حالی در دارد، را پایگاه دوآج

 آمریکای عناوین تعداد سال، دو طی در درصد 85 به درصد 80 از آسیا مجالت دسترسی باز تعداد رشد

 آسیا در شده منتشر دسترسی باز مجالت تعداد افزایش .است یافته کاهش درصد 84 به درصد 83 از جنوبی

 همچنین آماری تغییرات این .باشد قاره این در دسترسی باز ترویج های فعالیت دلیله ب تواند می پایگاه این در

 عناوین در افزایش برای متفاوت مناطق و کشورها در دسترسی باز نشر برای زیرساخت ایجاد که دهد می نشان

 .است مهم دسترسی باز مجالت کلی رشد نیز و پایگاه

 
1. Sahoo, Mohanty and SAHOO 

2. Bayry 

3. Stenson 
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های  یکی از چالش «باز دسترسی با روی نشریات پیش چالش ده» با عنوان پژوهشی( در 3003) سوبر

 پایگاه کریتیوکامنز در مجوزهای از علمی نشریات درصد 15 از بیش نکردن را استفاده 3001اصلی تا سال 

 5/3) علمی نشریه 486تنها  پایگاه دوآج، علمی نشریه 4863 از 3003 اکتبر دوم که تا. اعالم کرده است دوآج

از سایر ( درصد 8/5) نشریه علمی 338بقیه نشریات نیز تنها  بودند و کرده استفادهتخصیص مجوز  از( درصد

 .اند کرده استفاده مجوزهای کریتیوکامنز

 بخش عمومی، کریتیوکامنز در اطالعات مجوزهای» عنوان تحت خود کتاب در( 3001) 8اکاوت فن

        است. گوناگونی مزایای کریتیوکامنز دارای مجوزهای از استفاده که است داشته بیان ،«ها چالش و ها فرصت

 عمومی بخش در و قابل استفاده هستند و استاندارد مجوزهای کریتیوکامنز با اختیارات خاص که طوریه ب

کارگیری ه نمود. ب استفاده ها آن توان از می راحتی به این مجوزها از استفاده با دیگران آثار به دستیابی برای

 شناختن رسمیتو به  پذیرش به و بوده گسترش حال در سرعت به المللی، بین و ملی نوع مجوزها در سطح

 استفاده قابل آثار جستجوی برای (،3)منبع باز رایگان در توسعه ابزارهای همچنین ؛کند می کمک همگانی

 .کنند می را  ایفا مهمی نیز نقش دیگران کار از مندی بهره و دانش مجدد، اشتراک

 منظور را به مجازی فضای کریتیوکامنز در مجوزهای و الگوها از استفاده پژوهشیدر  (3007) 8کیم

 لفؤحق م از ناشی مشکالت و کاهش وقت، هزینه اتالف از مهمی در جلوگیری دیگران عامل آثار از استفاده

 و شفاف استاندارد، صورت به ارائه اختیارات مشخص و تعیین شده دارد که این مجوزها با دانسته و اعالم می

 گردند. می مجازی فضای در اطالعات رشد و وریبهره اشاعه، باعث ؛اطالعات به آسان سریع و دسترسی

 انتقال های محدودیت :نیست پذیر امکان قراردادهایی چه عنوان با پژوهشی در( 3005) 4کارن -الکین

 کرده بیان زیر شرح به مقوله چهار در را مجوزها پیدایش این کریتیوکامنز و دالیل مجوزهای از دفاع در قانونی

 در را جدیدی موانع لفؤم حق قانون ؛است پیشین آثار از استفاده و دسترسی بر مبتنی خالقیت، :است

؛ است خالق آثار از مجدد استفاده و گذاری اشتراک به برای مانعی که است کرده ایجاد آثار به دسترسی

 را محدود خالق آثار از مجدد استفاده و دسترسی افراد برای توانایی حقوقی، رژیم با رابطه در باال های هزینه

 شود. دانش از مجدد استفاده و گذاری اشتراک به باعث که شود اجرا ای هگون به باید لفؤم حق کند؛ می

 دهه دو در گرفته انجام یها پژوهش تخصصی و نظری ادبیات بر مروری :پیشینهای  پژوهش از استنتاج

 علمی اطالعات به دسترسی باز های جنبش زمینه در گرفته انجام یها پژوهش از زیادی حجم داد نشان اخیر

 
1. Van Eechoud 

2. Open source 

3. Kim 

4. Elkin-Koren  
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 و است گرفته انجام جهان در اندکیهای  پژوهش کریتیوکامنز مجوزهای حوزه در و است مجازی فضای در

است  شده ارائه( نظری های چارچوب و مبانی بیان) نظری رویکرد با کریتیوکامنز مجوزهای یها پژوهش بیشتر

 ناشی مشکالت کاهش در مهمی عامل را مجازی فضای کریتیوکامنز در مجوزهای از استفاده ها پژوهشو این 

 اند. کرده بیان لفؤحق م از

 

  شناسی روش

 تا هینشر عنوان 3871 با دوآج گاهیپا در شده نمایه نشریات یآمار جامعه و یفیتوص یکاو داده پژوهش روش

اکسل  لیفا کی در CVS فرمت با دوآج گاهیپا دراز فراداده  نیاز مورد های داده ابتدا. است 3086 سال لیاوا

مین هزینه انتشاراتی )سه أکشور عضو این پایگاه )محل نشر( و ناشر با توجه به ت 831شد که شامل  رهیذخ

مجوزهای کریتیو کامنز است. با نوع از  6ها، ناشران تجاری( و  ی و انجمنمؤسساتحوزه ناشران دانشگاهی، 

            که C5.0 تصمیم کاوی یعنی الگوریتم درخت های داده استفاده از این مجموعه داده و یکی از روش

 C5.0تصمیم  درخت ( الگوهایی تهیه شد. الگوریتم3007، 8)جان و همکاران است ID3 الگوریتم یافته توسعه

 3توسط بریمن بار اولین روش این بینی کند. پیش نیز را کیفی متغیرهای کمی، متغیرهای بر عالوه است قادر

 به نداشتن نیاز بودن، غیرخطی و ناپارامتری و تفسیر نتایج در سهولت دلیل به مدل این شد. ارائه همکاران و

در این شود و  شناخته می به عنوان یک روش کارآمد ؛وابسته و مستقل متغیرهای بین خطی ابطهر فرض پیش

متغیره  تک گیری تصمیم درخت نوع یک C5.0 شد. الگوریتم نیز به همین دلیل مورد استفاده واقع پژوهش

                 به ها داده کردن تقسیم با را بندی دسته ،الگوریتم این کند. می ایجاد پر درختی تقریباً است که ابتدا

           ها نمونه کردن تقسیم .دهدمی انجام هستند خود والد از تر همگن رکوردهای شامل که هایی زیرمجموعه

 از هرس افزایشی روشی الگوریتم این. گیردمی صورت دارد را اطالعات بهره بیشترین که فیلدی اساس بر

 های داده در را زیاد خیلی جزئیات یا نویز از کردن ناشی بندی طبقه خطای تا گیرد می کار به را درخت کردن

  (.3088، 8)چاتامولی کاهش دهد آموزشی

 قوی بسیار هایروش از یکیو  7 نسخه 4رپیدماینر افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه منظور به

 اسم با معموالً که استاستفاده شده  5«یکاو داده در استاندارد فرایند یساز آمادهروش »یعنی  شناسی روش

 
1. Juan G. Luo S. Jia H. Zhang T. and Han Yconfidence 

2. Breman 

3. Chattamvelli 
4. Rapidminer 

5. Cross Industry Standard Process for Data Mining 
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و فهم  ستمیس ییشناسا -8 .است فاز 6شامل این روش . (3،3000)شرر شود یم شناخته 8سپیکر اختصار

آن، شناسایی  مزایای و کریتیوکامنز مجوزهای انواع شناسایی -فکری مالکیت حقوق مفاهیم : شناسایی8یتجار

؛ فیلدها بین رابطه بررسی ؛کلیدی فیلدهای استخراج و ها داده آوری جمع :4ها داده شناخت -3 .عناصر نشر

 بودن پایین شایع، مشکالت از کاوی یکیدر داده .فیلدها نسبت و ها شاخص محاسبه ؛ناقص رکوردهای حذف

 داده پاکسازی انجامد، می ها داده کیفیت مشکل شدن برطرف به که عملیاتی به های اولیه است. داده کیفیت

 هایداده از که ایمجموعه های حجیم وبا توجه به دادهالزم به ذکر است که در این پژوهش شود.  می گفته

استفاده شده بود به علت مشخص نبودن اطالعات بعضی از فیلدهای مربوط به این نشریات، نیاز به  واقعی

 پاکسازی داشت که از طریق مراجعه به سایت آن نشریات، تا حد امکان، اطالعات بیشتر نشریات کامل شد.

 های شاخص : محاسبه7یابیارز -C5.0 5 تصمیم درخت الگوریتم 6یساز مدل -4 5 ها داده یساز آماده -8

 و کریتیوکامنز مجوزهای کنترل متوالی بر میزان آزمایش چندین نتایج بررسی :1توسعه - 6.صحت و دقت

 گردد.  آن بر عناصر نشر است که باعث پیشرفت کار می کنترل عدم ثیرأت

 
(9،2116گاوین، استیفنپیشنهادی )هارپر،  مدل و کریسپ مدل .8شکل   

 

 
1. CRISP- DM 

2. Shearer 

3. Business Understanding 

4. Data Understanding 

5. Data Preparation 

6. Modeling 

7. Evaluation 

8.  Deployment 

9. Harper, Gavin; Stephen D. Pickett 
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 های پژوهش یافته

)ناشر و محل نشر( به تفکیک  در این قسمت میزان مجوزهای استفاده شده در این پایگاه و تعداد عناصر نشر

 شود. مجوزهای کریتیو کامنز نشان داده می

ثیرگذار أتهای (: بعد از مطالعه و بررسی پایگاه دوآج، ویژگی3و  8)جداول  های جمعیت شناختیویژگی

توزیع  3 و 8در انتخاب مجوزهای کریتیو کامنز از جمله ناشر و محل نشر انتخاب شدند که در جدول شماره 

دهد و تعداد عناصر نشر )ناشر و محل فراوانی مجوزهای کریتیوکامنز همراه با اختیاراتی که به کاربران می

 شده است. نشر( نشریات انتشار یافته به شیوه دسترسی باز نشان داده

 

 )کاالهای عمومی خالقانه( در پایگاه دوآج توزیع فراوانی مجوزهای کریتیوکامنز .8جدول 

فراوانی  محدوده اختیارات CC مجوزهای کریتیو کامنز  ردیف

 نشریات 

درصد 

فراوانی 

 نشریات
 Not CC Like ----- 4820 44/42 نشده استفاده مجوزي هیچ از  0

 33/63 6700 اختیارات خیلي بیشتر CC BY مجوز تخصیص  6

 66/00 0138 اختیارات خیلي كمتر CC BY-NC-ND غیر اشتقاقي –مجوز اختیار غیرتجاري 8

 61/3 729 اختیارات متوسط CC BY-NC غیرتجاري -مجوز اختیار 4

 96/6 673 اختیارات كمتر CC BY-NC-SA اشتراک -غیرتجاري -مجوز اختیار 3

 94/0 038 اختیارات نسبتا بیشتر CC BY-SA اشتراک -مجوز اختیار 2

 4/1 87 اختیارات بیشتر CC BY-ND غیراشتقاقي -مجوز اختیار 7

   011 9839  مجموع

 

عنوان نشریه  4868نشریه موجود در پایگاه دوآج،  3813شود از  مشاهده می 8طور که در جدول  همان

درصد بقیه نشریات موجود  55/58درصد نشریات است و  44/46شامل  اند که از هیچ مجوزی استفاده نکرده

عنوان بیشترین  3788اند. مجوز تخصیص با  در این پایگاه از شش مجوز موجود در این جدول استفاده نموده

مقدار و از بعد اختیارات بازترین مجوز یعنی اجازه کپی، دانلود، اقتباس به منظور اهداف تجاری و غیرتجاری 

 763غیرتجاری با  -عنوان، مجوز اختیار 8058غیراشتقاقی با  -غیرتجاری -ر این پایگاه است. مجوز اختیارد

عنوان و مجوز  818اشتراک با  -عنوان، مجوز اختیار 375اشتراک با  -غیرتجاری -عنوان و مجوز اختیار

 دارند.را عنوان کمترین مقدار در این پایگاه  87غیراشتقاقی با  -اختیار
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 )محل نشر، ناشر( نشریات نمایه شده در پایگاه دوآج نشر عناصر با کریتیو کامنز یمجوزها یفراوان یعتوز .2 جدول

 

 831نشریات استفاده شده از مجوزهای کریتیوکامنز از تعداد  3 با توجه به اطالعات مندرج در جدول

نشریه  3788عنوان است.  4565اند  عنوان و تعداد ناشرانی که از این مجوزها استفاده کرده 5031کشور، 

اند که شامل سه نوع ناشر بوده و  بیشترین تعداد مربوط به کشورها از مجوز تخصیص استفاده نموده

ناشر از هر سه نوع  384نشریه مربوط به تمام کشورها و  8058غیر اشتقاقی  -یمحدودترین مجوز غیرتجار

 ناشر است.

میزان استفاده نشریات نمایه شده پایگاه دوآج از مجوزهای کریتیوکامنز به تفکیک  اول: پرسشپاسخ 

 ناشران چگونه است؟

 فراوانی ناشران نشریات نمایه شده در پایگاه دوآج توزیع .3جدول

 درصد فراوانی تعداد (Pub) ناشران

 8568 34//48  (Aca)ناشران دانشگاهي

 3413 88/33 (Asso)ها  ي و انجمنمؤسساتناشران 

 3440 78/31  (COM)   ناشران تجاري

 درصد 800 1430 مجموع

 

عنوان نشریه مربوط به  1430نشریه در پایگاه دوآج  3871از  8 جدول در مندرج اطالعات به توجه با

ناشران  تعداد را دارند؛ درصد بیشترین 34/48باشد که ناشران دانشگاهی با  اطالعات ناشران مشخص می

          عناصر نشر    

  محل نشر، ناشر()            

 مجوزهای کریتیو کامنز

 تعداد ناشر تعداد محل نشر

 تجاري -ي و انجمن هامؤسسات -دانشگاهي كشور 063

 6382 6700 مجوز تخصیص 

 021 038 غیراشتقاقي  –غیرتجاري -مجوز اختیار

 86 87 غیرتجاري -مجوز اختیار

 238 729 اشتراک -غیرتجاري -مجوز اختیار

 641 673 اشتراک -مجوز اختیار

 904 0138 غیراشتقاقي -مجوز اختیار

CC 5031 4565 
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کمترین مقدار در این پایگاه حضور با درصد  78/31درصد و ناشران تجاری نیز  88/33ها ی و انجمنمؤسسات

 دارند.

 کریتیو کامنز یمجوزها کیتفک به دوآجفراوانی ناشران نشریات نمایه شده در پایگاه  توزیع .1جدول

 مجوزها                 

  

 ناشران

 -غیرتجاری غیرتجاری تخصیص

 غیر اشتقاقی

 -غیرتجاری غیر اشتقاقی اشتراک

 اشتراک

مجموع 

 مجوزها

 درصد فراوانی

 86/88 8538 56 80 36 814 881 8803 ها انجمنو   سساتيؤران مناش 

 56/88 8448 803 88 83 408 381 661 تجاري ناشران

 07/85 8608 13 88 885 837 807 753 انشگاهيد ناشران

 800 4565 340 83 860 384 618 3586 مجموع

 

اند  کریتیوکامنز استفاده کرده مجوزهای تعداد ناشرانی که از 4 جدول در مندرج اطالعات به توجه با

عنوان،  384غیراشتقاقی  -غیرتجاری -عنوان، مجوز اختیار 3586تخصیص با بیشترین تعداد  -مجوز اختیار

عنوان، مجوز اختیار اشتراک  340اشتراک  -غیرتجاری –عنوان، مجوز اختیار  618غیر تجاری  -مجوز اختیار

دار را در این پایگاه به خود اختصاص عنوان کمترین مق 83 باغیراشتقاقی  -عنوان و در آخر مجوز اختیار 860

، 661، 8803ها، تجاری، دانشگاهی به ترتیب  ی و انجمنمؤسساتاند. مجوز تخصیص در هر سه نوع ناشر  داده

عنوان مربوط به ناشران 8803بیشترین تعداد از بین مجوزها است. از بین مجوزها، مجوز تخصیص با  753

ی کمترین است. مجوز تجاری مؤسساتعنوان مربوط به ناشران  80ی با غیراشتقاق -ی، و مجوز اختیارمؤسسات

 -عنوان، مجوز اختیار 885عنوان، مجوز اشتراک با  408غیراشتقاقی با  -عنوان، مجوز غیرتجاری 807با 

عنوان بیشترین مقدار را در بین مجوزها 803اشتراک با  -غیرتجاری -عنوان و مجوز اختیار 88غیراشتقاقی با 

درصد  07/85رفته با  کاره اند. بیشترین درصد فراوانی مجوزهای ب وزه ناشران به خود اختصاص دادهدر ح

 مربوط به ناشران دانشگاهی است.

میزان استفاده نشریات نمایه شده پایگاه دوآج از مجوزهای کریتیوکامنز به تفکیک دوم:  پرسشپاسخ 

 محل نشر چگونه است؟
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 توزیع فراوانی استفاده از مجوزهای کریتیوکامنز به تفکیک محل نشر .5جدول

ف
دی

ر
 

درصد  فراوانی نشر محل

 فروانیر

 مجوزهای

 استفاده شده

درصد فراوانی 

 محل مجوزهای

 نشر

 فراوانی درصد

 نسبت مجوزها

 نشر محل به

57/80 114 برزيل 8  403 88/1  36/46  

88/3 764 بريتانیا 3  434 64/1  43/55  

04/1 678 امريکا 8  874 63/7  57/55  

06/7 538 مصر 4  553 83/88  51/34  

71/5 414 اسپانیا 5  78 44/8  66/84  

44/5 455 اندونزي 6  873 51/7  75/18  

10/4 403 لهستان 7  808 87/6  87/78  

73/8 887 هند 1  838 13/8  35/60  

64/8 805 ايران 3  835 38/8  38/68  

87/8 313 ايتالیا 80  870 46/8  31/60  

84/8 310 روماني 88  887 81/3  71/48  

10/3 385 سوئیس 83  336 60/4  87/36  

3/3 303 آلمان 88  300 07/4  63/35  

10/3 385 تركیه 84  843 13/3  43/60  

66/3 338 كلمبیا 85  37 57/0  80/83  

17/8 857 فرانسه 86  838 57/3  07/77  

15/8 855 هلند 87  64 85/8  33/48  

75/8 847 روسیه فدراسیون 81  803 88/3  84/74  

61/8 848 كانادا 83  75 53/8  83/58  

48/8 881 استرالیا 30  66 40/8  38/55  

05/8 11 مکزيک 38  83 35/0  68/88  

03/8 16 اكراين 33  58 83/8  63/68  

00/8 14 كرواسي 38  33 68/0  53/84  

33/0 18 شیلي 34  3 83/0  14/80  

34/0 73 چک جمهوري 35  58 83/8  01/67  

11/0 74 پرتقال 36  37 57/0  41/86  

17/0 78 صربستان 37  83 40/0  03/36  

73/0 67 نیوزلند 31  57 33/8  07/15  

71/0 66 سودان 33  86 18/0  54/54  

76/0 64 جنوبي آفريقاي 80  53 81/8  35/18  

65/0 55 چین 88  83 73/0  81/51  

51/0 43 نروژ 83  85 73/0  43/78  

57/0 41 استوني 88  7 84/0  51/84  

56/0 47 پاكستان 84  85 74/0  46/74  

53/0 44 مالزي 85  38 06/0  37/53  
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46/0 83 اسلواكي 86  88 65/0  41/73  

45/0 81 كاستاريکا 87  8 06/0  3/71  

48/0 86 بلغارستان 81  31 60/0  77/77  

43/0 85 كوبا 83  5 80/0  31/84  

48/0 85 كونگ هونگ 40  3 83/0  78/35  

40/0 84 لیتواني 48  86 88/0  05/47  

81/0 83 پرو 43  86 88/0  50 

65/0 55 كره جمهوري 48  38 41/0  10 

88/0 31 يونان 44  88 37/0  43/46  

83/0 37 دانمارک 45  5 80/0  58/81  

80/0 36 فنالند 46  7 84/0  33/36  

31/0 34 ژاپن 47  1 86/0  88 

37/0 38 تايوان 41  84 33/0  16/60  

36/0 33 اكوادور 43  3 04/0  03/3  

40/0 84 مجارستان 50  83 77/0  88/34  

34/0 30 ونزوئال 58  8 03/0  5 

34/57 800 4307  1573  جمع  

 

 ،مربوط به کشور برزیل ،توزیع فراوانی بیشترین تعداد نشریات 5 توجه به اطالعات مندرج در جدول با

اول تا چهارم را کسب  به ترتیب رتبهاست که  538 ،و مصر 678 ،و امریکا 764 ،عنوان نشریه و بریتانیا 114

 ،درصد 83/88کشور مصر با را کشور، بیشترین تعداد استفاده از مجوزهای کریتیوکامنز  831اند. از بین  کرده

اند. کمترین  درصد از آن خود نموده 63/7درصد و کشور آمریکا  88/1درصد، برزیل  64/1بریتانیا )انگلستان( 

که  عنوان( است. مصر با این 30) درصد 03/0مربوط به ونزوئال با از مجوزهای کریتیوکامنز استفاده تعداد 

دلیل استفاده بیشتر از مجوزهای ه ا ببریتانیا دارد ام و سهم تولیدات کمتری نسبت به برزیل، امریکا

درصد از تولیدات خود تحت مجوزهای کریتیوکامنز قرار دارد  51/34با کریتیوکامنز در رتبه اول قرار گرفته و 

 50درصد فراوانی تعداد مجوزها نسبت به تعداد محل نشر تقریباً ،بریتانیا و که در مقایسه با برزیل، آمریکا

دلیل ه دارد ولی ب (درصد 04/1)که سهم تولیدات بیشتری در این پایگاه  نیز با این درصد است. کشور آمریکا

درصد در رتبه چهارم جای گرفته است. سهم تولیدات کشور  63/7استفاده کمتر از مجوزهای کریتیوکامنز با 

 وکامنز است.تحت مجوزهای کریتی آندرصد از مجالت  44/8درصد است ولی تنها  71/5اسپانیا در این پایگاه 
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 ها در نشریات نمایه شده در پایگاه دوآج . توزیع فراوانی تولید علم به تفکیک قاره6جدول

ف
ردي

 

 تعداد قاره اقیانوسیه  تعداد قاره آفریقا تعداد قاره آمریکا تعداد قاره اروپا تعداد آسیا قاره

 003 استرالیا 390 مصر  278 آمريکا  033 هلند  813  ايران 0

 433 اندونزي 22 سودان 66 اكوادور 84 مجارستان 33 چین 6

 27 نیوزلند 24 آفريقاي جنوبي 668 كلمبیا 78 صربستان 83 كونگ هونگ 8

   66 اكوادور 83 كاسکاريکا 32 اكراين 64 ژاپن 4

     83 كوبا 724 بريتانیا 44 مالزي 3

     33 مکزيک 636 ايتالیا 68 تايوان 2

     86 پرو 631 روماني 47 پاكستان 7

     38 شیلي 683 سوئیس 33 كره جمهوري 3

     61 ونزوئال 619 آلمان 683 تركیه 9

     334 برزيل 047 فدراسیون روسیه 62 فنالند 01

       82 بلغارستان 807 هند 00

       74 پرتقال   06

       79 جمهوري چک   08

       67 دانمارک   04

       34 كرواسي   03

       84 لیتواني   02

       43 استوني   07

       416 لهستان   03

       49 نروژ   09

       63 يونان   61

       040 كانادا   60

       434 اسپانیا   66

 241 42/7 748 22/3 6193 47/64 8730 73/48 0022 21/08 عجم

 

درصد،  75/48، قاره اروپا 60/88سهم تولید علم در قاره آسیا 6 جدول در مندرج اطالعات به توجه با

درصد است که بیشترین سهم تولید علم  46/7درصد و اقیانوسیه  66/1درصد، قاره آفریقا  47/34قاره آمریکا 

 اقیانوسیه است.  و درصد، قاره آمریکا، قاره آسیا، آفریقا 07/54به ترتیب در این پایگاه مربوط به قاره اروپا با 

 

 بر اساس محل نشر کامنز ویتیکر یمجوزها یفراوان توزیع .7جدول

 -غیرتجاري-اختیار غیرتجاري -اختیار تخصیص نام محل نشر
 غیر اشتقاقي

اشتراک-اختیار -اختیار 
 غیراشتقاقي

غیرتجاري
 اشتراک -

 مجموع

 339 6 1 1 8 1 334 مصر

 24 0 1 1 86 9 66 هلند

 37 0 0 1 3 43 6 نیوزلند

چک جمهوري  80 6 02 0 0 6 38 

 662 0 1 0 09 7 093 سوئیس
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 464 7 1 0 87 21 809 )انگلستان( بريتانیا

 70 3 1 0 83 01 04 اسپانیا

 060 00 1 0 77 2 62 فرانسه

 007 3 4 6 41 02 31 روماني

 38 6 1 8 01 9 69 اكراين

 818 9 6 8 668 00 33  لهستان

 611 0 2 8 69 2 033 آلمان

 071 2 1 8 47 23 42 ايتالیا

 اسالمي جمهوري
 ايران

30 98 06 4 0 4 
093 

 73 6 6 4 60 7 89 كانادا

 674 02 6 4 70 43 082 امريکا

 090 94 1 3 03 66 36 هند

جنوبي آفريقاي  87 7 8 3 1 1 36 

 046 2 0 2 46 84 38 تركیه

 419 07 8 2 28 003 613   برزيل

روسیه فدراسیون  21 00 03 7 0 03 019 

 876 04 4 99 03 80 619 اندونزي

 4687 664 63 039 382 207 6878 مجموع

 

کریتیو کامنز مربوط به  بیشترین تعداد استفاده از مجوزهای 7 جدول در مندرج اطالعات به توجه با

عنوان مجوز  3غیراشتقاقی و  -عنوان مجوز غیرتجاری 8عنوان مجوز تخصیص،  554کشور مصر با 

 60عنوان مجوز تخصیص،  883بریتانیا با  ؛ وعنوان رتبه اول 553که در مجموع با است اشتراک  -غیرتجاری

عنوان مجوز  7عنوان مجوز اشتراک،  8عنوان مجوز غیرتجاری، غیراشتقاقی،  87عنوان مجوز غیرتجاری، 

عنوان مجوز  305و برزیل با را دارد ان رتبه دوم عنو 434که در مجموع با است اشتراک  -غیرتجاری

عنوان  8اشتراک،  -عنوان اختیار 6غیراشتقاقی،  -عنوان غیرتجاری 68عنوان مجوز غیرتجاری، 885تخصیص، 

عنوان رتبه سوم در این پایگاه را به  403غیراشتقاقی که در مجموع با  -عنوان غیرتجاری 87غیر اشتقاقی، 

 ند که در هر سه کشور بیشترین مجوز مربوط به مجوز تخصیص است.ا خود اختصاص داده
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 فراوانی بیشترین تعداد محل نشر نشریات نمایه شده در پایگاه دوآج توزیع .8جدول 

 درصد فراوانی نشریات تعداد مجوزها محل نشر

 84/68 334 تخصیص -اختیار مصر

 04/82 668 غیر اشتقاقي -غیر تجاري لهستان

 73/08 003 غیر تجاري  –اختیار برزیل

 62/26 99 اشتراک -اختیار اندونزی

 46/60 2 غیر اشتقاقي -اختیار  آلمان

 92/40 94 اشتراک -غیرتجاري  هند

 

تخصیص  -بیشترین مجوز مربوط به کشور مصر با مجوز اختیار 1 جدول در مندرج اطالعات به توجه با

رتبه دوم و کمترین مجوز با عنوان مربوط به کشور لهستان  338غیراشتقاقی  -عنوان، مجوز غیرتجاری 554

 غیراشتقاقی است. -عنوان مربوط به مجوز اختیار 6مربوط به کشور آلمان با 

با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم  مجوزهای کریتیوکامنزبینی عناصر نشر و  پیش :سوم پرسش پاسخ

C5.0 ؟چگونه است 

انجام  ها داده یساز آماده مراحل سومفاز  تاو ششم(:  پنجم ،چهارم فاز)و توسعه  یابیارز ،یساز مدل

 یزسا مدل یها کیتکن چهارم فاز از. شد داده حیتوض ها داده یآمار اطالعات یفیتوص بخش در کهگرفت 

 درآورده ینیمع اصول شکل به جینتا یساز نهیبه یبرا مدل ماتیتنظ و شوند یم برده کار به و انتخاب یمختلف

 وعناصر نشر  ،وکامنزیتیکر یپژوهش با استفاده از مجوزها نیدر ا یساز (. مدل8817 )غضنفری، شود یم

 شده جادیا مدل در .شدند انتخاب برچسب عنوان به مجوزها و گرفت انجام  C5.0میدرخت تصم تمیالگور

 و انتخاب 30با حداکثر عمق   (Gini Index)جینی شاخص اساس بر ها شاخه تقسیم معیار افزار، نرم توسط

. فاز پنجم قرار گرفت  C5.0س درخت تصمیمأو محل نشر کشورها در ر شد شکسته ییها زیرشاخه به درخت

 داده مجموعه در که یآموزش یها نمونه کمک به روش این در .است تمیالگور یابیارز سپ،یکر یکاو از داده

 به ها داده درختی، مدل اعتبارسنجی منظور به .دیگرد جادیا موقت یکاو داده مدل کی داشت وجود یآموزش

 های داده عنوان به صورت تصادفی به ها داده درصد 70.شدند تقسیم آزمون و های آموزش داده بخش دو

 از استفاده با درختی قرار گرفتند. مدل آزمایش مورد آزمون های داده عنوان به هبقی درصد 80 و آموزش

 درصد. گرفت قرار مورد تست آزمون های داده روی بر شده ساخته مدل شد و ساخته های آموزش داده

را  مدل دقت بود شده داده تشخیص درست مدل، توسط ها آن ویژگی هدف که آزمون های داده از هایی نمونه
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 درصد آموزشی، های داده مجموعه روی بر بندی دسته روش یک صحت زانیم ( و3088، 8)گاپتا کند میتعیین 

 برای. است شده بندی دسته استفاده مورد روش توسط درستی به که است آموزش مجموعه از مشاهداتی

3اغتشاش ماتریس از مدل صحت میزان محاسبه
 یخطا با و درصد 30/64صحت با ییالگو و شد استفاده 

 به مربوطدر این الگو کار رفته ه ب یمجوزها نیشتریبکه  آمد دسته ب( خطا نرخ= 8-)صحت درصد 80/85

در این  ،فاز ششم که توسعه سیستم نام دارد. دیگرد دأییت مدل و آمد دسته ب 30/63 دقت با صیتخص مجوز

این مجوزها بر  کنترل عدم ثیرأت و کریتیوکامنز مجوزهای کنترل میزان متوالی بر آزمایش چندین فاز نتایج

 کار گرفته شد.ه در جهت توسعه سیستم ب عناصر نشر

)محل نشر و ناشر( با مجوزهای کریتیوکامنز با استفاده از  بینی  بیشترین عناصر نشر ای از پیش نمونه .3جدول 

 C5.0الگوریتم درخت تصمیم 

 ناشران تجاری ها و انجمنی مؤسساتناشران  ناشران دانشگاهی مجوزهای کریتیو کامنز

برزيل، هند، لهستان،  (CC BY) تخصیص مجوز

 امريکا،  بريتانیا، اندونزي

مصر،  برزيل،  هند، ايران، لهستان، 

 امريکا، بريتانیا، اندونزي

لهستان، امريکا، 

 بريتانیا

 * * * (CC BY-ND) غیراشتقاقي -اختیار مجوز

 مصر، هند، اندونزي * * (CC BY-SA) اشتراک  -اختیار مجوز

 ايران * ايران (CC BY-NC) غیرتجاري -اختیار مجوز

-CC BY-NC) غیراشتقاقي  –غیرتجاري مجوز

ND) 

 برزيل * مصر

 مصر * * (CC BY-NC-SA) اشتراک -غیرتجاري مجوز

 

بین محل نشر و ناشر با  C5.0که از طریق الگوریتم درخت تصمیم  3 جدول در مندرج اطالعات

دهد ناشران این کشورها از شش نوع مجوز موجود در این نشان می ،دست آمده مجوزهای کریتیوکامنز ب

غیراشتقاقی استفاده کنند. همچنین این الگوریتم برای ناشران دانشگاهی در  -پایگاه، نباید از مجوز اختیار

ها در کشورهایی از جمله  ی و انجمنمؤسسات، هند، ناشران کشورهایی نظیر برزیل، اندونزی، آمریکا، لهستان

مصر، اندونزی، برزیل، لهستان، آمریکا، ایران و ناشران تجاری در کشورهایی از جمله بریتانیا، لهستان، آمریکا 

همسو است. برای کشورهای آمریکا، بریتانیا و  8های اوسپا بینی کرده است. که با توصیه مجوز تخصیص را پیش

 
1. Gupta  
2. Confusion Matrix 

3. Open Access Scholarly Publishers Association: OASPA 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikuuWJ6sHbAhWmPZoKHYshBUEQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Foaspa.org%2F&usg=AOvVaw3VOyyf5uql3rWPJrkJkKYz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikuuWJ6sHbAhWmPZoKHYshBUEQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Foaspa.org%2F&usg=AOvVaw3VOyyf5uql3rWPJrkJkKYz
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اشتراک را برای کشورهای  -بینی کرده است. مجوز اختیار لهستان در هر سه نوع ناشر مجوز تخصیص را پیش

غیرتجاری را برای کشور ایران با ناشران دانشگاهی و  -مصر، هند و اندونزی با ناشران تجاری و مجوز اختیار

از مجوزهای کریتیوکامنز را  C5.0 بینی الگوریتم درخت تصمیم پیش 8بینی کرده است. نمودار  تجاری پیش

 دهد.  نشان می

 

 C5.0پراكندگي محل نشر و ناشر با مجوزهاي كريتیوكامنز از طريق الگوريتم درخ  تصمیم  بیني توزيع پیش .0نمودار 

 یریگ بحث و نتیجه

 مجوزها نیا. گردد می محسوب علمی ارتباطات در نوینی رویکرد کریتیوکامنز مجوزهای فکری مالکیت حقوق

 و یمل سطح در و قابل استفاده و استاندارد هستند یراحت به گرانید آثار به یابیدست یبرا یعموم بخش در

. کند یم کمک یهمگان شناختن تیرسمو به رش یپذ به و بوده گسترش حال در سرعت به ،یالملل نیب

 بخش در داده و توسعه را استفاده قابل آثاری دوباره جستجو یبرا گانیرا یابزارها مجوزها، نیا نیهمچن

(. 3001 ،اکاوت)فن  کند یم فایا را یمهم نقش گرانید کار از یمند بهره و دانش اشتراک نیز در یعموم

 مجوزها این که اختیاراتی محدوده با استفاده از کاربران تا شود می باعث طرف کی ازمجوزها  نیاز ا استفاده

 دسترسی، شیافزا باعث و نموده استفاده اثر از زمانی وقفهبدون  و نشر صاحب از اجازه بدون کند می تعیین

انتشار  اتیدر نشر وکامنزیتیکر یمجوزها از استفاده دیگر طرف از و شود مقاالت به استناددهی و مشاهده
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 و ناشران برای مجازی فضای در جانبی حقوق و مؤلـف حـق حفظدسترسی باز باعث  وهیبه ش افتهی

 بنابراین شود می مینأت ها دولت سوی از دانشگاهی نشریات هزینه که این به توجه با. گردد می نویسندگان

 ضمن مجوزها این کردن اختیار تنها با و نمایند هزینه دوباره کابران الزم نیست مقاالت این از استفاده برای

 ناشران سوی از مجوزها این انتخاب با. گیرد می قرار کاربران اختیار در آسانی مقاالت به لف،ؤم حق حفظ

 راحتی به نیز ها آن کنند می دریافت نویسندگان از را خود الزحمه حق ناشران که این علت به نیز تجاری

 کامنز کریتیو مجوزهای از استفاده. دهند ادامهمقاالت  نشر کار به کاربران از هزینه دریافت بدون توانند می

 محفوظ خودش برای حقوقی چه هامجوز این از استفاده برای بگوید که دهد می را اجازه این اثر خالق به

 یک هیچ از ناشری یا نویسنده اگر محفوظ است. دیگر های خالق یا اثر کننده دریافت برای حقوقی چه و است

 رایگانو  آزاد کامالً دسترسی که است آن معنی به نکند استفاده آن های معادل یا کریتیوکامنز مجوزهای از

 این از استفاده. است کرده استفاده «است محفوظ حقوق تمامی» لفؤم حق از تنها و است نکرده فراهم

با  همرا دانش هتوسع فرایند تقویت و تداوم بـرای الزم زیرساخت شدن فراهم در فضای مجازی باعث مجوزها

 .خواهد شد جامعه در علم تولید در جهت فزاینده شتاب

 مربوط ناشران حوزه دراستفاده شده  وکامنزیتیکر یمجوزها تعداد نیشتریب پژوهش یها افتهی به توجه با

 با یو دولت یعنوان رتبه اول، ناشران دانشگاه 8803با  ها انجمن و یمؤسسات ناشران. است صیتخص مجوز به

 درصد 07/85 با یدانشگاه ناشران. را دارندعنوان رتبه سوم  661 با زین یعنوان رتبه دوم و ناشران تجار 753

 نیا به مربوط مقدار نیشتریب با صیتخص مجوز رفت یم انتظار که ندا داده اختصاص خود به را مقدار نیشتریب

 صیاز مجوز تخص دیبا یناشران دولت که (3003) سوبر8اوسپا یها هیتوص با وجود ناشر نیا یول باشد ناشر

 چشم به ناشران دانشگاهی در مجوزها انتخاب یپراکندگ و نموده استفاده مجوزها تمام از ؛استفاده کنند

درصد رتبه  56/88 با یرتبه دوم و ناشران تجارحائز درصد  36/88ها با  و انجمن یمؤسساتناشران  .خورد یم

  ند.را در این پایگاه کسب کرده ا سوم

 با .ستا قرار گرفته گاهیپا نیا در کسانی باًیتقر نسبت به ناشراین سه نوع  تعداد ،از لحاظ تعداد مجوزها

 بنابراین ؛است نگرفته انجام یپژوهشدوآج  پایگاه در کریتیوکامنز مجوزهای مورد در تاکنون که این به توجه

 بیشتر در .گرفته است صورت ای مقایسه ها پژوهش سایر با دسترسی باز مجالت تعداد به فقط ها یافته در

 دسترسی باز نشریات در چشمگیری حضور دانشگاهی ناشران ،ایران و هند ویژه به توسعه، حال در کشورهای

 

1  . Open Access Scholarly Publishers Association: OASPA  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikuuWJ6sHbAhWmPZoKHYshBUEQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Foaspa.org%2F&usg=AOvVaw3VOyyf5uql3rWPJrkJkKYz
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 که دارند فعالی نسبتاً مشارکت جهان سطح در دسترسی باز مجالت تولید در کشورها این داشته و اطالعات به

 کیبه تفک گاهیپا نیا در شده هینما اتینشر تعداد .است همسو( 3087) ساهو و( 8834) خلیلی هاییافته با

 ؛دوم رتبهمجله(  764 ) درصد 88/3 ایتانیبر ؛مجله( رتبه اول 114) درصد57/80با  لیبرز بیکشورها به ترت

 یهاافتهی با کهمجله( رتبه چهارم است  538) درصد 06/7و مصر  ؛مجله( رتبه سوم 678) درصد 04/1 کایامر

دسترسی باز  وهیبه ش افتهیتعداد مقاالت انتشار  3086تا سال  که نیبه علت ا اما است( همسو 3087) ساهو

 . ستین( همسو 3088) یریبا یهاافتهیشده با  شتریب

کشور مربوط به  وکامنزیتیکر یتعداد استفاده از مجوزها نیشتری، ب3086سال  لیکشور تا اوا 831 نیب از

رتبه با درصد  88/1 لیبرز ؛رتبه دوم با  درصد 64/1)انگلستان(  ایتانیرتبه اول و بربا درصد  83/88مصر با 

 گاهیپا نیا نهمرتبه در مجله  805با  رانیا. است گاهیپا نیا دررتبه چهارم با درصد  63/7 کایسوم و کشور آمر

 کشور اند. نموده استفاده وکامنزیتیکر یمجوزها از درصد 38/8مجله با  835تعداد تنها  نیدارد که از ا قرار

8لون یهاافتهیقرار دارد که با  دهمدر رتبه نیز هند 
 (وکامنزیتیکر ی( )بدون در نظر گرفتن مجوزها3001) 

ه ب یول ،دارد گاهیپا نیا در درصد 71/5معادل  یشتریب داتیتول سهم که نیا با ایاسپان کشور. است همسو

 یتحت مجوزها شداتیدرصد تول 44/8تنها  وکامنز،یتیکر یاز مجوزها بیشتر نشریاتاستفاده نکردن  لیدل

 . قرار دارد است «لف محفوظ استؤحق م» مانند ییتحت مجوزها نشریات هیبق و گرفته قرار وکامنزیتیکر

با  بیترت به هیانوسیاق و قایافر قاره و اول رتبهدرصد  75/48 با علم دیتول درپژوهش  نیا در  اروپا قاره

 رتبهرا  اروپاکه ( 3088) استنسون یها افتهیبا  که اند چهارم و پنجم را کسب کرده یهارتبه 46/7 و 66/1

 کندی بسیار رشدرا دارای  اقیانوسیه و افریقا و دوآج پایگاه در شده نمایه نشریات دسترسی باز تعداد در اول

 یکائیو بعد آمر ییاروپا ییاز کشورها ،جنبش دسترسی باز به اطالعات که نی. با توجه به ااست همسو داند می

 بدون دسترسی باز نشریات تعداد. باشد می ادعا این دکنندهأییت نیز این پژوهش های یافته ؛شروع شده است

 اندونزی، مصر، آمریکا، متحده ایاالت انگلستان، برزیل، نظیر کشورهایی در کریتیوکامنز مجوزهای به توجه

( 3087) ساهو آمده دسته ب های یافته با که دهد می نشان را افزایش به رو روند هند و ایران آلمان، لهستان،

 در دسترسی باز ترویج های فعالیت بر دلیلی تواند می آسیا در شده منتشر نشریات تعداد افزایش. است همسو

 باشد.  قاره این

ها در  انجمنی و مؤسساتنشان داد که ناشران دانشگاهی، تجاری،  نیز C5.0 میحاصل از درخت تصم جینتا

بندی  . ناپارامتری بودن روش طبقهکنند میاز مجوز تخصیص استفاده  ایتانیبر ،مصر ل،یبرز رینظ ییکشورها

بینی، لحاظ کردن اثر  های پیش هایی مشابه سایر مدل فرض درختی، تفسیر آسان نتایج، عدم نیاز به پیش

 
1. Loan 
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که در  (8834 است )باقری،C5.0 رخت تصمیم بینی کننده از مزایای الگوریتم د متقابل بین متغیرهای پیش

 ین الگوریتم استفاده شد. هماز  پژوهش نیزاین 

 یوکشورها ییاروپا یکشورها مشارکت دهد یم نشان تمیالگور نیا از حاصل جینتا با 6 جدول یهاافتهی

، آمریکا، مصر و ایتانیبر ل،یبرز جمله از ییکشورهابرای  و بوده شتریب گاهیپا نیا در در تولید علم افتهی توسعه

به عبارتی این  .بینی کرده است پیش را است مجوز نیبازتر که صیتخص مجوزدر هر سه نوع ناشر،  لهستان

بینی کرده است  الگوریتم استفاده از مجوز تخصیص را به جای سایر مجوزها در کشورهای توسعه یافته پیش

است  شتریب گرید یاز مجوزها گاهیپا نیدر ا صیمجوز تخصسهم نشان داد که  پژوهشاین های با یافته که

 طریق از علمی العاتاط به دستیابی و مجازی محیط به نسبت پژوهش هجامع مثبت نگرش نشانگر شد ود أییت

 است.  اطالعاتی نوین های آوری فن

 اتینشر در وکامنزیتیکر یمجوزها از استفادهکه  دهد یم نشان پژوهشاین  از حاصل جینتاهمچنین 

 یسو از وکامنزیتیکر یمجوزها نوع انتخاب و یآگاه سطح شیافزا باعث ،دسترسی باز وهیش به افتهی انتشار

 ناشران شود یم شنهادیپ حاضر پژوهش یها افتهی اساس برشده است.  (سندگانی)ناشران و نو نشر صاحبان

 یعالوه بر مجوزها یو ناشران تجار نمودهاستفاده  صیا حد امکان از مجوز تخصت یمؤسساتدانشگاهی و 

 . ندیاستفاده نما کریتیوکامنز نیز یمجوزهاسایر از  توانند می صیتخص

ها در عصر  ارتباط مجوزهای کریتیوکامنز با واقعیت جدید رسانه و حاضر پژوهش هاییافته به توجه با

شود توصیه می ،شد مشاهده منابع در که های کاربردی پردازی و یافته نظریه نظری، مبانی ضعف دیجیتالی و

المللی ورود پیدا کرده و راهکارهای  در این زمینه حقوقدانان و پیشروان عرصه علم و دانش در سطح ملی و بین

المللی در زمینه مجوزهای  اساسی در مبانی نظری و عملی ارائه نمایند. برگزاری همایش در سطح ملی و بین

 شود.  ه منظور حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز توصیه میکریتیو کامنز و مجوزهای مشابه ب
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