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 یراپزشکیدانشکده پ یلیتکم التیتحص انیاستفاده دانشجو زانیم 

آزاد یتهران از منابع دسترس یدانشگاه علوم پزشک  
1394در سال    

 

 
  6یزدان / محمدرضا چشم4،5جو مرادي/ محمد 3/ فرزاد ملکی2زاده / امیدیوسفیان1سید جواد قاضی میرسعید 

  چکیده
  

چاپ آنهاست.  آوري دسترسی آزاد به مقاالت مجالت علمی و پیش جنبش دسترسی آزاد یک اقدام جهانی براي فراهم :مقدمه
و از هر نوع محدودیتی مبرا هستند. پژوهش حاضر با هدف  استآثار دسترسی آزاد به شکل دیجیتالی، پیوسته و رایگان 

هاي اطالعاتی  تعیین میزان استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی از پایگاه
  دسترسی آزاد انجام شد.

دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده نفر از  165تعداد روش پژوهش پیمایش توصیفی از نوع کاربردي بود.  :کار روش
آوري  ابزار جمع. جامعه این پژوهش را تشکیل دادند 94-95در سال تحصیلی  پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تأیید شد. پایائی  متخصصان موضوعی اي بود که روائی آن با استفاده از نظرات ها، پرسشنامۀ محقق ساخته داده
 تحلیل شدند.، SPSSنرم افزار  با استفاده ازها  . دادهشد محاسبه) α= 87/0آلفاي کرونباخ (پرسشنامه نیز با ضریب 

درصد  28.3درصد استفاده متوسط،  22.5زیاد و زیاد،  استفاده خیلی ،درصد از دانشجویان 16.5در مجموع  ها: یافته
و رشتۀ ی نداشتند. ضمن اینکه بین مقطع تحصیلاي از منابع دسترسی آزاد  گونه استفاده درصد هیچ 32.7استفاده کم و 

زیاد در زنان نسبت به مردان زیاد  تحصیلی با میزان استفاده، رابطه معناداري مشاهده شد. عدم استفاده و استفاده خیلی
  ).p<0.001دار بود ( بود و استفاده کم و متوسط نیز در مردان نسبت به زنان زیاد بود که از از لحاظ آماري رابطه معنی

هاي اطالعاتی  نتایج این تحقیق نشان داد که میزان استفادة دانشجویان مورد مطالعه از منابع و پایگاه گیري: نتیجه
  دسترسی آزاد کمتر از سطح انتظار است و این منابع در بین جامعه دانشگاهی به حد کافی شناخته شده نیست.

  ، دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشجویانعاتی، اطال  پایگاه انتشارات دسترسی آزاد، ها: کلیدواژه
  

  :29/02/95وصول مقاله  :17/07/95اصالح نهایی :02/09/95 پذیرش نهایی

                                                
رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، عضومرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  . دانشیار گروه کتابداري و اطالع1

  تهران، ایران
رسانی پزشکی، عضو مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت،  . دانشجوي دکتراي تخصصی مدیریت اطالعات سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع2

  دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
  ایران . کارشناس ارشد اپیدمیولوژي و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،3
  . کارشناس ارشد ارزیابی فناوري سالمت، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران4
   سازمان بیمه سالمت ایران، تهران، ایران. 5
نویسنده رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران؛  . کارشناس ارشد کتابداري و اطالع6

  )m.chashmyazdan@yahoo.comمسئول(
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هـاي   هاي مختلف علوم مستلزم فعالیت پیشرفت دانش در حوزه
هاي علمی و تبادل  علمی پژوهشگران، تبادل اطالعات و اندیشه

شـود   نظر صاحبان اندیشه و قلم است. این امر زمانی میسـر مـی  
نظران در بستر علمی مناسب  که محصول فکر و اندیشۀ صاحب

دسترس باشـد   و درست به عرصه ظهور برسد و به سهولت قابل
. در طی سالیان متمـادي تعامـل میـان ناشـران و محققـان از      ]1[

ــالت    ــی در مج ــات علم ــایج تحقیق ــار نت ــق انتش ــورت  طری ص
 .]2[که مؤثرترین رسانۀ اشاعه نتایج تحقیقات است  ،گیرد می

شـود،   آنچه امروزه در حوزة انتشار مجالت علمی مشـاهده مـی  
تأثیر منفی استفاده از پدیدة کشش قیمت توسط ناشران تجاري 
ــار تهیــۀ مجــالت خــاص توســط   اســت کــه بــا آگــاهی از اجب

مطلـوب خـود را بـراي خریـداران تحمیـل        هـا، قیمـت   دانشگاه
زینۀ اشتراك مجالت علمی کنند. این بحران که به مشکل ه می

کنـد، عوامـل    هاي دانشگاهی و تخصصی اشاره می در کتابخانه
مختلفی دارد و در حقیقت معرف شکاف موجـود میـان میـزان    

و میـزان   دارنـد ها توانایی تهیۀ آنها را  منابعی است که کتابخانه
  .]4, 3[ها نیاز دارند  منابعی که پژوهشگران به آن

مشکل دیگري است که ارتباطات علمی را بـه   بحران اجازه نیز
رغم پرداخت هرینه،  به این معنی که علی ؛چالش کشیده است

ــی  ــانونی و فن ــع ق ــتفاده از   ،موان ــاتی را در اس ــدان اطالع نیازمن
تـدریج    . به]5[سازد  هاي الکترونیکی مجالت محدود می نسخه

علمـی را دچـار چـالش     اتکـه ارتباطـ   و با بروز این مشکالت
کرده بود، صاحب نظـران بـه فکـر نـوع جدیـد ارتبـاط علمـی        

هاي علمی سنتی حرکت کند. این  افتادند که به موازات ارتباط
ریزي شده  نوع جدید ارتباط علمی بر مبناي مفهومی خاص پی

به اطالعات علمـی نـام دارد    »جنبش دسترسی آزاد«است که 
آوري  . جنبش دسترسی آزاد یک اقدام جهانی براي فـراهم ]6[

چاپ آنهاسـت.   دسترسی آزاد به مقاالت مجالت علمی و پیش
براي نیل به این هدف، آثار دسترسی آزاد به شـکل دیجیتـالی،   

هــاي ناشــی از حــق  و از محــدودیت هســتندپیوســته و رایگــان 
وسته . دسترسی آزاد بر دسترسی پیهستندمؤلف و مجوزها مبرا 

و دائم به متن کامل آثار علمی بدون پرداخت هزینه به ناشر یـا  
  .]7[مؤلف، اما با رعایت حق معنوي مؤلف داللت دارد 

هدف اصلی جنبش دسترسی آزاد، دسترسی بدون قید و شـرط  
به مطالب و یافته هاي علمی بـراي   و بدون هیچ نوع محدودیت

می باشد. هـدف   درآمدهر انسانی فارغ از نژاد، رنگ، ملیت و 
از این جنبش، گسترش علم و توسعه دسترسـی بـه یافتـه هـاي     
علمی براي عموم و نه افراد برگزیـده و منتخـب اسـت و هـیچ     
گاه عدم دسترسی به یافته هاي علمی را به دلیل بضـاعت مـالی   

شـمارد. از ایـن    ا موانع قانونی و حقوقی مجاز نمـی نامناسب و ی
رو جنبش دسترسی آزاد خواستار برداشته شدن هر گونه قیـد و  
شرط مالی و قانونی موجود بر سر راه دسترسی بـه علـم و آثـار    

  . ]8[علمی ( به ویژه در زمینه مجالت و مقاالت علمی ) است 
رسد در یک دهۀ پیش رو بدون حرکت بـه   بنابراین، به نظر می

ــارادایم ــی،    ســوي پ ــه اطالعــات علم ــد دسترســی ب ــاي جدی ه
پژوهشگران براي تأمین اطالعات مورد نیاز خود بـا مشـکالت   

اي مواجه خواهنـد بـود. پـارادایم دسترسـی آزاد، مـدل       عدیده
جدیدي از نشر علمی است که خواننـدگان یـا مؤسسـات آنـان     

هـاي   ها و یافته براي دسترسی، بارگذاري و تکثیر و توزیع مقاله
 .]9[کنند  اي پرداخت نمی تحقیقات خود هزینه

هاي اخیـر، مطالعـات زیـادي در رابطـه بـا میـزان آگـاهی،         در سال
آشنایی و نگرش جامعه دانشگاهی با جنبش دسترسـی آزاد انجـام   
شـده اسـت. روارقـی در پـژوهش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـید کــه          

تکمیلی دانشگاه تبریز با وجود اهمیت بیش دانشجویان تحصیالت 
با مفـاهیم و خـدمات    ،از پیش جنبش دسترسی آزاد به متون علمی

ها در سـطح ضـعیفی    مرتبط به آن بیگانه هستند و میزان آشنایی آن
هاي مطالعه عبدخدا و همکارانش نیـز نشـان داد کـه     . یافته]6[ است

اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به جنـبش  
هاي پژوهشی و مقـاالت علمـی منتشـر شـده      دسترسی آزاد به یافته

، . در خـارج از ایـران نیـز اونوریـود    ]9[ها، دیدگاه مثبتی دارنـد   آن
محمد و گاربا و کـوادزو  میـزان اسـتفاده دانشـجویان تحصـیالت      
تکمیلی از منابع دسترسی آزاد را مورد مطالعه قرار دادند و بـه ایـن   

مـورد مطالعـه از منـابع    میزان استفادة دانشـجویان  نتیجه رسیدند که 
. نتـایج مطالعـه بروتـاي و    کمتر از سطح انتظار اسـت دسترسی آزاد 

 مقدمه
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 روش کار 

شجویان تحصیالت تکمیلی دانشـگاه غنـا   ، میزان استفاده داندادزي
  .]10- 13[را در سطح باالیی نشان داد 

 ترین اقشار دانشجویان تحصیالت تکمیلی به عنوان یکی از عمده
شـوند. در   تولیدکنندة اطالعـات محسـوب مـی    کننده و مصرف

مقاطع تحصیالت تکمیلی که شامل دو مقطع کارشناسی ارشد و 
یک  حداقل دکتراست، دانشجو براي اتمام تحصیالت خود باید

راي تکمیـل و  نامه ارائـه دهـد و بـ    طرح پژوهشی در قالب پایان
هاي پیشین که در قالب  انجام پژوهش، استفاده از نتایج پژوهش

طبیعـی اسـت ایـن قشـر از     اند، ضروري است.  مقاله منتشر شده
هاي دسترسی به مقاالت  باید روش دانشجویان در این شرایط می

کاري  هاي اطالعاتی مختلف را بدانند تا اینکه از دوباره در پایگاه
هاي انجام شده،  علم کافی نسبت به سایر پژوهش پرهیز کنند و با

از این رو بررسی آشنایی و میزان پژوهش باکیفیت ارائه دهند. 
استفاده این گروه نسبت به منابع و مقاالت علمی دسترسی آزاد 

بـا توجـه بـه اینکـه      از طرفی از اهمیت خاصی برخوردار است.
ــزان اســت  فاده تــاکنون در داخــل پژوهشــی بــه طــور مســتقیم می

هاي دسترسـی آزاد را   دانشجویان تحصیالت تکمیلی از پایگاه
رود که پژوهش حاضر  مورد بررسی قرار نداده است، انتظار می

راهگشاي مطالعات بعدي در این زمینه باشد و تصویر روشنی از 
بنابراین، هدف پژوهش وضعیت جامعه مورد مطالعه ارائه کند. 
یان تحصـیالت تکمیلـی   حاضر تعیـین میـزان اسـتفاده دانشـجو    

هاي  از پایگاهتهران دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
  بود. 1394اطالعاتی دسترسی آزاد در سال 

  
  

ــ  ــژوهش پیمایش ــود.    -یروش پ ــاربردي ب ــوع ک ــیفی از ن توص
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشـکده پیراپزشـکی دانشـگاه    
علوم پزشکی تهران جامعه این پـژوهش را تشـکیل دادنـد کـه     
بنابر آمار ارائه شده از سوي معاونت آموزشی دانشکده، حدود 

گیـري صـورت نگرفـت و     نفر بودند. در این مطالعه نمونـه  165
آوري  رد بررسی قرار گرفتند. ابـزار جمـع  کل جامعه آماري مو

اي بود که روائی آن با اسـتفاده   ها، پرسشنامۀ محقق ساخته داده
اعضـاي هیئـت علمـی گـروه کتابـداري و       سه تن از از نظرات

پـس از دو   رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی تهـران   اطالع

تأیید شد. پایائی پرسشنامه نیـز بـا ضـریب آلفـاي      دوره بازبینی
حـاوي دو بخـش    پرسشـنامه . شد محاسبه) α= 87/0رونباخ (ک

 جداگانه و دربرگیرندة سواالت بسته بود. بخش اول پرسشـنامه 
 بـه گـردآوري اطالعـات دموگرافیـک اختصـاص داشــت      کـه 

و  شامل ده سوال مربـوط بـه اطالعـات جمعیـت شـناختی بـود      
ــش دوم آن،  ــه بخ ــجویان   ک ــتفاده دانش ــزان اس ــی می ــه بررس ب
، پرداخـت  هاي دسترسی آزاد مـی  یلی از پایگاهتحصیالت تکم

هاي اطالعاتی مجالت،  اسامی پایگاهسوال مربوط به  26حاوي 
هــاي  هــاي دسترســی آزاد بــود. پایگــاه هــا و کتــاب پایــان نامــه

اي انتخاب شـدند کـه    اطالعاتی ارائه شده در پرسشنامه به گونه
ی را هـاي تحصـیلی دانشـکده پیراپزشـک     منابع آنها،  تمام رشته

پرسشـنامۀ توزیـع شـده در نهایـت      165پوشش دهند. از تعـداد  
ــع  125 ــنامه جم ــنامه   پرسش ــبت پرسش ــد. نس ــاي  آوري گردی ه

هـا   درصـد بـود. داده   76دهـی   بازگردانده شده و ضریب پاسـخ 
ــرم افــزار آمــاري  پــس از جمــع ــا، SPSSآوري و ورود بــه ن  ب

ــتنباطی  روش ــیفی و اس ــاري توص ــاي آم ــانگین،  ه ــون می همچ
تحلیل شدند و در جهت پاسـخگویی   راف معیار و کاي دوانح

  به سواالت پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.
  
  

هاي پژوهش در بخش اطالعـات جمعیـت شـناختی نشـان      یافته
 81نفري که به پرسشنامه پاسخ داده بودنـد،   125داد که از بین 

بودنـد. بـه   ) درصـد  2/35نفر مـرد (  44) و درصد 8/64نفر زن (
) دانشــجوي درصــد 6/77نفــر ( 97لحــاظ مقطــع تحصــیلی   

ــد و   ــی ارش ــر ( 28کارشناس ــد 4/22نف ــجوي دورة درص ) دانش
 25دکتري تخصصی بودند. همچنین از لحاظ رشتۀ تحصـیلی،  

 24رسانی پزشکی،  ) در رشتۀ کتابداري و اطالعدرصد 20نفر (
ــر ( ــد 2/19نفـ ــاتولوژي، درصـ ــر ( 21) همـ ــد 8/16نفـ ) درصـ

) فنـاوري اطالعـات   درصد 2/15نفر ( 19ورماتیک پزشکی، انف
 6/13نفـر (  17) رادیوبیولـوژي و  درصد 2/15نفر ( 19سالمت، 

) در رشتۀ مدیریت اطالعات سالمت شاغل بـه تحصـیل   درصد
ــد.  ــهبودن ــجویان از    یافت ــتفاده دانش ــزان اس ــه می ــوط ب ــاي مرب ه

 هاي اطالعاتی دسترسی آزاد در جـداول یـک تـا چهـار     پایگاه
  نشان داده شده است.

 یافته ها
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هاي اطالعاتی هاي اطالعاتی دسترسی آزاد مجالت به تفکیک پایگاه توزیع فراوانی میزان استفاده از پایگاه :1جدول   
هاي اطالعاتی دسترسی  اسامی پایگاه

 آزاد مجالت
کنم استفاده نمی کم  متوسط زیاد بسیار زیاد  

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
PubMed central 7 6/5  39 2/31  40 32 24 2/19  15 12 
High Wire Press 4 2/3  9 2/7  45 36 38 4/30  29 2/23  

Wiley online Library 10 8 16 8/12  31 8/24  42 6/33  26 8/20  
Springer open choice 12 6/9  21 8/16  37 6/29  35 28 20 16 
Scientific Research 7 6/5  19 2/15  40 32 38 4/30  21 8/16  

Open Science Directory 5 4 13 4/10  33 4/26  40 32 34 2/27  
Public Library of Science 4 2/3  8 4/6  25 20 51 8/40  36 8/28  

Oxford Open 1 8/0  12 6/9  35 28 40 32 37 6/29  
Google Scholar 63 4/50  40 32 15 12 4 2/3  3 4/2  

Digital Library of the 
Commons 

5 4 9 2/7  32 6/25  50 40 29 2/23  

8/11 میانگین  44/9  6/18  88/14  3/33  64/26  2/36  96/28  1/25  08/20  

  
از  درصـد  3/24تنهـا   مندرج در جدول یک،هاي  یافتهبراساس 

اطالعـاتی   هاي زیاد از پایگاه به میزان زیاد و خیلی ،دانشجویان
 20کنند، ضمن اینکه حدود  استفاده می مجالت دسترسی آزاد

هـا   اي از ایـن پایگـاه   از جامعه مورد مطالعه هیچ استفاده درصد
ــاه   ــین پایگ ــل اســکالر  هــاي اطالعــاتی  ندارنــد. همچن  گوگ

(Google Scholar) ،ــنترال  و (PubMed central)پابمدس

بـه ترتیـب    Springer open choice)اشپرینگر اوپن چویس(
هاي اطالعاتی دسترسی آزاد  بیشترین استفاده را در میان پایگاه

هاي اطالعاتی وضعیتی نسـبتاَ مشـابه    مجالت دارند. سایر پایگاه
اي  ، یـا هـیچ اسـتفاده   بودنـد  شـده و اکثراَ کمتر اسـتفاده   ندداشت

  اند. نداشته
  

  

ها به تفکیک هر پایگاه  پایان نامهبه هاي اطالعاتی دسترسی آزاد  توزیع فراوانی میزان استفاده از پایگاه :2جدول 
  اطالعاتی

 هاي اطالعاتی اسامی پایگاه
  ها دسترسی آزاد پایان نامه

 استفاده نمیکنم کم  متوسط زیاد بسیار زیاد
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

PQDT Open 6 8/4  12 6/9  45 36 29 2/23  33 4/26  
Trove 1 8/0  15 12 38 4/30  36 8/28  35 28 
DART 4 2/3  15 12 27 6/21  54 2/43  25 20 
E Thos 4 2/3  16 8/12  23 4/18  41 8/32  41 8/32  

Index to Teses 5 4 15 12 21 8/16  41 8/32  43 4/34  
Londans Global University 1 8/0  11 8/8  28 4/22  37 6/29  48 4/38  

Ohio LINK 0 0 10 8 30 24 41 8/32  44 2/35  
MIT Theses 3 4/2  12 6/9  35 28 30 24 45 36 

Theses Canada 5 4 15 12 32 6/25  29 2/23  44 2/35  
Diva Portal 4 2/3  14 2/11  24 2/19  37 6/29  46 8/36  

3/3 میانگین  64/2  5/13  8/10  3/30  24/24  5/37  30 4/40  32/32  
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هـاي اطالعـاتی    دهد که پایگاه نشان می دوهاي جدول  یافته
 ،کنند ها را ارائه می که متن کامل پایان نامه يدسترسی آزاد

کمتر مورد اسـتفاده دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی قـرار      
) بیـان  درصـد  3/32که اکثریـت آنهـا (   طوريه اند، ب گرفته
کنند. با این  ها نمی اي از این پایگاه اند که هیچ استفاده داشته
از جامعه مورد مطالعه بیشترین اسـتفاده را   درصد 5/13حال 

 اند. پایگـاه اطالعـاتی   زیاد) از این منابع داشته (زیاد و خیلی
نسـبت بـه سـایر     PQDT Open)( پـی کیـو دي تـی اوپـن    

ــا  شــدههــاي اطالعــاتی بیشــتر اســتفاده   پایگــاه اســت و تنه
دانشجویان استفاده متوسط بـه   درصد 50پایگاهی است که 

  اند.  باال از آن داشته

  
  به تفکیک هر پایگاه اطالعاتی بکتبه هاي اطالعاتی دسترسی آزاد  توزیع فراوانی میزان استفاده از پایگاه :3جدول 

 هاي اطالعاتی اسامی پایگاه
  ها دسترسی آزاد کتاب

 استفاده نمیکنم کم  متوسط زیاد بسیار زیاد
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

Bookyar 7 6/5  13 4/10  24 2/19  42 6/33  39 2/31  
2/19 24 12 15 8 10 سایت جامع علوم پزشکی ایران  36 8/28  40 32 

2/3 4 پی سی مدیکال  13 4/10  24 2/19  28 4/22  56 8/44  
Free Book Centre 5 4 4 2/3  16 8/12  32 6/25  68 4/54  

The National  Academies 
Press 

3 4/2  5 4 17 6/13  33 4/26  67 6/53  

Internet Archive 4 2/3  5 4 19 2/15  22 6/17  75 60 
5/5 میانگین  4/4  2/9  36/7  6/20  48/16  2/32  76/25 5/57  46 

  
هاي اطالعاتی دسترسـی آزادي کـه مـتن     در رابطه با پایگاه

هاي الکترونیکی را بصورت رایگان در اختیـار   کامل کتاب
ي ارائه شده در جـدول  ها دهند، یافته کاربران خود قرار می

ــا پایگــاه  ســه ــاي  نشــان داد کــه دانشــجویان در مقایســه ب ه
هاي دسترسی آزاد، کمتـر از   اطالعاتی مجالت و پایان نامه

از جامعـه پـژوهش    درصد 7/11کنند.  این منابع استفاده می
هاي اطالعاتی در سطح زیـاد   اند که از این پایگاه بیان کرده

از درصـد   60کننـد در صـورتیکه    و بسیار زیاد اسـتفاده مـی  
هـا   اي از ایـن پایگـاه   هـیچ اسـتفاده   ي مـورد مطالعـه،   جامعه
اند. سایت جامع علوم پزشکی ایران نسـبت بـه سـایر     نداشته

ــان   پایگـــاه ــترین اســـتفاده را در میـ ــاتی، بیشـ هـــاي اطالعـ
  دانشجویان تحصیالت تکمیلی داشته است.

هاي آموزشی مختلفـی در ایـن پـژوهش     با توجه به اینکه گروه
قرار گرفتنـد و بـا اسـتناد بـه ایـن موضـوع کـه در         مورد مطالعه

هـاي   ها، واحدهاي درسی مرتبطی با پایگـاه  برخی از این گروه
رسـد کـه میـزان     شود، طبیعی به نظـر مـی   اطالعاتی تدریس می

هـاي   هاي اطالعـاتی دسترسـی آزاد در گـروه    استفاده از پایگاه
بـا  مورد بررسی باهم متفاوت باشند. همچنین مقـاطع تحصـیلی   

ها و همچنـین تخصـص    توجه به ماهیت دروس و واحدهاي آن
در مـورد  رسد که داراي تفـاوت باشـند.    دانشجویان، به نظر می

هاي مختلف آموزشی  دانشجویان گروه ي همیزان تفاوت استفاد
دانشکده پیراپزشکی و رابطه مقطع تحصیلی با میزان استفاده از 

کـه یافتـه    اده شـد اسـتف  دو از آزمـون آمـاري کـاي    ،این منـابع 
مربــوط بــه ایــن در جهــت تاییــد معنــاداري میــزان اســتفاده در 

هاي مختلف بود. نتایج این آزمـون بـه تفکیـک جـنس،      گروه
ي تحصیلی و مقطع تحصیلی در جدول چهـار ارائـه شـده     رشته

  است. 
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  هاي مختلف به تفکیک جنس، مقطع و رشتۀ تحصیلی میزان استفاده گروه :4جدول 

خیلی   
عدم   کم  متوسط  زیاد  زیاد

 2آزمون کاي   جمع  استفاده

  جنسیت
 81  23  24  18  10  6  زن

p< 0.001 44  8  17  12  5  2  مرد  
مقطع 

  تحصیلی
  28  4  7  9  6  2  دکتري

p< 0.001  97  34  29  20  9  5  کارشناسی ارشد  

  
رشته 

  تحصیلی

  24  10  7  5  0  2  هماتولوژي

p< 0.001  

  19  6  4  5  3  1  رادیوبیولوژي
  21  3  5  7  3  3  انفورماتیک پزشکی

  25  9  7  5  3  1  کتابداري واطالع رسانی پزشکی
  19  6  7  3  2  1  فناوري اطالعات سالمت
  17  2  4  6  4  1  مدیریت اطالعات سالمت

  
حـاکی از آنسـت کـه عـدم اسـتفاده و       چهـار  جـدول  هاي یافته

زیاد در زنان نسبت به مردان زیـاد بـود و اسـتفاده     استفاده خیلی
کم  و متوسط نیز در مردان نسبت بـه زنـان زیـاد بـود کـه از از      

). همچنین استفاده p<0.001دار بود ( لحاظ آماري رابطه معنی
استفاده کم  ویان دکتري وجدر دانش زیاد، زیاد و متوسط خیلی

و عدم استفاده نیز در دانشجویان ارشد بیشتر بـود کـه از لحـاظ    
دار بود. بیشترین عـدم اسـتفاده در دانشـجویان     آماري نیز معنی

ــاوري اطالعــات   همــاتولوژي، اســتفاده کــم در دانشــجویان فن
ــدیریت     ــجویان م ــاد در دانش ــط و زی ــتفاده متوس ــالمت، اس س

را دانشجویان انفورماتیک اطالعات سالمت و بیشترین استفاده 
  ها از لحاظ آماري معنی دار بود. پزشکی داشتند که این تفاوت

  
 

 
  

ــه ــیش از    یافت ــان داد کــه ب ــه نش ــن مطالع ــاي ای ــد از  60ه درص
ــتفاده از    ــزان اس ــرین می ــی کمت ــیالت تکمیل دانشــجویان تحص

طوریکـه  ه انـد، بـ   هاي اطالعاتی دسترسـی آزاد را داشـته   پایگاه
اي از ایــن  گونــه اسـتفاده  درصـد از ایــن افـراد هـیچ    33حـدود  

کننـد.   درصد به میزان کم استفاده مـی  28اند و  پایگاهها نکرده
در دانشـگاه تبریـز  نیـز نشـان داد کـه       هاي مطالعه زوارقی یافته

ــیچ  8/26 ــجویان ه ــد دانش ــتفاده  درص ــه اس ــالت  گون اي از مج
صـد در نهایـت بـا دو مجلـۀ     در 9/25انـد؛   دسترسی آزاد نداشته

درصـد   24کردند؛  الکترونیک رایگان آشنا بودند و استفاده می

مجلـه   شـش  درصد از دانشجویان هم تـا  4/22تا چهار مجله؛ و 
  .]6[دادند  را آشنایی داشته و مورد استفاده قرار می

در مطالعـه خـود بـه ایـن      2012اونوریود و همکـارش در سـال   
دانشـجویان کتابــداري و   ي هنتیجـه رسـیدند کـه میــزان اسـتفاد    

اطالع رسانی این دانشگاه کمتر از سطح انتظار است و این امـر  
ناشی از عدم آگاهی دانشـجویان از وجـود مجـالت دسترسـی     

 . نتـایج مطالعـه  ]10[باشد  ها می آزاد مرتبط با رشتۀ تحصیلی آن
نیـز نشـان داد کـه میـزان اسـتفاده از منـابع        2005سال در  ماندا

باشد و دلیل آن نیز عـدم آمـوزش    دسترسی آزاد خیلی کم می
ــه   کــافی کــاربران، کنــدي ارتباطــات، محــدودیت دسترســی ب

 .]14[هاي جسـتجو گـزارش شـد     رتکامپیوتر و ضعف در مها
نشـان دادنـد کـه     2014سال در در پژوهش خود  محمد و گاربا

اکثریت دانشجویان تحصیالت تکمیلی مورد پـژوهش، میـزان   
آشنایی و استفاده کمتـري از منـابع دسترسـی آزاد دارنـد و در     
انجام کارهاي آموزشی و پژوهشی خود بیشتر به منابع اشتراکی 

 .]11[باشــند  کـه توسـط دانشــگاه تهیـه شـده اســت متکـی مـی      
بـه نتـایجی کـم و     2015در سـال   نیز در پژوهش خـود  کوادزو

  .]12[ارائه شده دست یافت  هاي بیش مشابه با نتایج پژوهش
ــۀ      ــا جامع ــوزه ب ــن ح ــده در ای ــام ش ــات انج ــی مطالع ــا بررس ب

توان گفت که نتـایج اکثـر    دانشجویان تحصیالت تکمیلی، می
این مطالعات میزان استفاده از منابع دسترسـی آزاد را در سـطح   

تـوان   ترین دالیل و موانع آن مـی  اند و از عمده پایین نشان داده

 بحث و نتیجه گیري
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ــط دان    ــابع توس ــن من ــود ای ــاهی از وج ــدم آگ ــه ع ــجویان، ب ش
هـا در ارائـه    هاي جستجوي ضعیف و ضعف زیرساخت مهارت

در سـال    بروتـاي و دادزي  این منـابع اشـاره کـرد. امـا مطالعـه     
ــجویان    2015 ــتفاده دانش ــاهی و اس ــزان آگ ــی می ــه بررس ــه ب ک

تحصیالت تکمیلی در دانشگاه غنا پرداخته بود، بر خالف همۀ 
مـورد پـژوهش،    مطالعات، نشان داد که درصد باالیی از جامعۀ

آگاهی باالئی نسبت به منابع دسترسـی آزاد دارنـد و در نتیجـه    
کردند. ولی با این وجـود نگـرش    بیشتر از این منابع استفاده می

  .]13[مثبتی نسبت به جنبش دسترسی آزاد نداشتند 
 72به ایـن نتیجـه رسـید کـه      2009سال در مطالعه خود در دال 

ورد مطالعـه، آگـاهی خـوبی    درصد از اعضاي هیـأت علمـی مـ   
نسبت به منابع دسترسی آزاد دارند و نسبت به این مقوله نگرش 
مثبتی دارند ولی در عمل به دلیـل شـرایط جسـتجوي ضـعیف،     

هاي ناکافی در انتشار و جستجوي منابع دسترسـی آزاد،   مهارت
  مـروه  .  نتـایج پـژوهش  ]15[کنند  کمتر از این منابع استفاده می

نیز نشان داد که بـیش از نیمـی از جامعـۀ هیـأت      2013در سال 
علمی که مورد بررسی قرار گرفته بود بـراي اهـداف آموزشـی    

کیفیت این منابع  کنند و خود از منابع دسترسی آزاد استفاده می
 . ]16[اند  در سطح قابل قبولی ارزیابی کرده

از  هاي پژوهش حاضر نشان داد که در میزان استفاده سایر یافته
هـاي مختلـف    هاي اطالعاتی دسترسی آزاد در بین گروه پایگاه

آموزشی و مقـاطع تحصـیلی مـورد بررسـی تفـاوت معنـاداري       
وجود دارد. با توجـه بـه نـوع رشـته و مقطـع تحصـیلی، میـزان        

. متغیر استهاي اطالعاتی رایگان  استفادة دانشجویان از پایگاه
میزان استفادة دانشجویان مقطـع دکتـري بیشـتر از     که به طوري

ــی   ــجویان کارشناس ــیدانش ــد م ــتفاده  باش ــزان اس ــین می . همچن
دانشجویان رشـتۀ انفورماتیـک پزشـکی و مـدیریت اطالعـات      

ها  بوده اسـت کـه ایـن اخـتالف از      سالمت بیشتر از سایر رشته
 هاي مطالعه زوراقی نیـز نشـان   لحاظ آماري معنی دار بود.  یافته

هـاي  هـاي علمـی مختلـف بـه مجلـه     داد که  میزان توجه حوزه
  .]6[دسترسی آزاد یکسان نیست 

در دانشــگاه  2010در ســال  و همکــارانش گــال نتــایج مطالعــه
درصد از جامعه مورد مطالعـه آنهـا    42 کاشمیر نیز نشان داد که

کننـد و   به طور چشمگیري از منابع دسترسی آزاد اسـتفاده مـی  

اختالف معناداري در میزان استفادة گروههاي مختلف مشاهده 
طوریکه اعضاي هیأت علمی گروههاي علـوم اجتمـاعی   ه شد ب

بیشتر از گروههاي آموزشـی علـوم پایـه از ایـن منـابع اسـتفاده       
  .]17[کنند  می

نیز در مطالعه خود به این نتیجـه رسـید کـه     2007اقبال در سال 
درصد از جامعه مورد مطالعه آنها نگـرش مثبتـی نسـبت بـه      88

آزاد دارند و به طور مـداوم ایـن منـابع را مـورد     منابع دسترسی 
هاي مختلـف   دهند ولی میزان استفاده در گروه استفاده قرار می
هاي آموزشی یکسـان نیسـت و اعضـاي هیـأت      به تناسب گروه

هـاي مهندسـی از ایـن     هاي علـوم، بیشـتر از گـروه    علمی گروه
 .]18[کنند  منابع استفاده می

ــر، ــابع، گســترده شــدن   در ســالهاي اخی ــزایش روزافــزون من اف
رویه قیمت منابع  هاي اطالعاتی، افزایش بی موضوعات و پایگاه

هـاي اطالعـاتی از یـک سـو و عــدم      و هزینـه اشـتراك پایگـاه   
ــه   ــه کتابخان ــب ب ــه مناس ــر  تخصــیص بودج ــرف دیگ ــا از ط  ،ه

ــه ــه     کتابخان ــابع ب ــه من ــالش تهی ــا چ ــا را ب ــاز   ه ــورد نی روز و م
ــطح وزارت     ــراَ در س ــت. اخی ــاخته اس ــه س ــگران مواج پژوهش

هاي علوم پزشکی کشـور بـه    بهداشت و متعاقب آن در دانشگاه
هـایی در دسترســی بــه   دلیـل مســائل و مشـکالت مــالی چــالش  

ان هاي اطالعاتی و منابع مورد نیاز محققـان و پژوهشـگر   پایگاه
. یکی از راهکارهاي مقابلـه بـا ایـن چـالش و     مشاهده می شود

مین منابع مورد نیاز کاربران، استفاده از منـابع دسترسـی آزاد   أت
هـاي   توانند مشکالت دسترسی به پایگـاه  باشد. این منابع می می

اطالعاتی را به میزان قابل توجهی برطرف نمایند. عبدخـدا نیـز   
مـورد بررسـی قـرار داد و نگـرش      در مطالعه خود این مسأله را

اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران را نسـبت بـه   
جنبش دسترسی آزاد مثبت ارزیابی کرد و به این نتیجـه رسـید   

تواند ارتباطات  که جنبش دسترسی آزاد به اطالعات علمی می
علمی را وارد دوران جدیدي از حیـات خـود کنـد کـه در آن     

ازه و قیمت دیده نشود یا ایـن موانـع را بـه    ردپایی از بحران اج
  .]5[حداقل برساند 

قیـد و   جنبش دسترسی آزاد با اطمینـان از دسترسـی آزاد و بـی   
شرط به منابع و خدمات اطالعـاتی در تحقیـق و توسـعه نقـش     

و بر تحقیق و توسعه بـا افـزایش دسترسـی،     کند کلیدي ایفا می
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تاثیر  وري و پایداري در میان جوامع علمی ت استفاده، بهرهقابلی
مثبتی داشته است. با اینکه بیش از دو دهه از ظهور این نهضـت  

گذرد ولی در ایـران بـه عنـوان پدیـده نوظهـوري       در جهان می
  ]5[رد. گیري قرار دا است که در مرحله شکل

مـورد  نتایج این تحقیق نشان داد که میزان استفادة دانشـجویان  
هاي اطالعاتی دسترسـی آزاد کمتـر از    مطالعه از منابع و پایگاه

   سطح انتظار است و این منابع در بین جامعه دانشـگاهی بـه حـد 
تـوان گفـت مـوارد     کافی شناخته شده نیست. بر این اساس می

به بالاستفاده مانـدن ایـن منـابع مهـم اطالعـاتی در بـین        زیادي
شنایی با این منابع و آگاهی عدم آ .پژوهشگران دامن زده است

و موسسـات فرهنگـی در   هـا   کاري کتابخانـه  از وجود آنها، کم
تبلیغ و معرفی این منابع، ضعف در جستجوي منابع اطالعاتی از 

زبـان   عدم آشنایی کـافی بـا  طرف دانشجویان و پژوهشگران و 
انگلیسی (با توجه به اینکه بیشـتر ایـن منـابع بـه زبـان انگلیسـی       

. بـه نظـر   رونـد  ) از جمله این موارد به شمار میباشند موجود می
ــر ســاختهاي الزم،   رســد برنامــه مــی ــه زی ــزي صــحیح و ارائ ری

ها و سـمینارهایی بـراي آمـوزش کـاربران در      برگزاري کارگاه
استفاده از این منابع و ارائه این منـابع بـه صـورت یـک پایگـاه      

نه هاي گر از طرف معاونت پژوهشی و کتابخا عیاطالعاتی تجم
مرکزي دانشگاهها در آشنایی و استفاده بیشتر از این منابع مثمر 

 ثمر واقع شود.

  
  

این مقالـه حاصـل (بخشـی از) طـرح تحقیقـاتی تحـت عنـوان        
بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه «

 »1394در سـال   علوم پزشـکی تهـران از منـابع دسترسـی آزاد    
بـه کـد    1394مصوب دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران در سـال      

باشد که با حمایـت دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران       می 24468
  اجرا شده است.
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The Use of Open Access Resources by Post-graduate 
Students in School of Allied Health of Tehran 

University of Medical Science In 2015 
 
 

 

 
 Ghazi mirsaeed J1/ Yousefianzadeh O2/ Maleki F3/ Moradi-Joo M4,5/ Chashmyazdan MR6 

Abstract 
 
 

Introduction: Open access movement is a global initiative for providing free access to scientific 
journals and preprint of papers. Free access materials are in digital forms, continuous, and free 
from any restrictions. This study was carried out to identify the use of open access resources in 
school of Allied health of Tehran University of Medical Science. 
Methods: This study was a descriptive survey. The population of the study consisted of 165 post 
graduate students of school of Allied health of Tehran University of Medical Sciences. Data 
collection was performed by aquestionnaire validity and reliability of which were confirmed. 
Results: Findings showed that 16.5% of students had high and very high level of use, 22.5% had 
moderate level of use, 28.3% had low level and 32.7% did not use open access materials at all. 
Also there was a significant relationship between students’ use and grade and field of study. 
Conclusion: The results indicated that the students’ use of open access resources and databases 
were lower than expected and the materials were not commonly used by the members of academic 
community. 
Keywords: Databases, Open access publishing, Students, Tehran University of Medical Science  
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