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نقضحقنشردرخودآرشیویریسرچگیت
حمیدرضاجمالیمهموئی

چڪیده

هدف: بررسی میزان نقض حق نرش نارشان توسط اعضای ریرسچ گیت در خودآرشیوی منت 

کامل مقاله ها.

روش شناسی: طی یک منونه گیری تصادفی دومرحله ای، یک منونه ۵۰۰ تایی از مقاله های 

انگلیسی زبان متام منت مجله ها که در ریرسچ گیت موجود بود، انتخاب و اطالعات آنها و 

نویسندگانشان از ریرسچ گیت گردآوری شد. سپس نقض حق نرش با توجه به سیاست 

ذکرشده نارش مجله در سایت مجله یا سایت رشپا/ رومئو بررسی شد. 

یافته ها: ۶4 مقاله )13/4%( پیش از  چاپ )پیش از داوری(، 2۶ مقاله )۵/2%( پس از  چاپ 

)پس از داوری(، و 4۰۷ مقاله )81/2%(، فایل نهایی نارش بودند. یافته اصلی این بود که 

4۰/2 درصد مقاله های متام منت برخالف سیاست حق نرش نارش و با نقض توافقنامه آنها در 

ریرسچ گیت بارگذاری شده اند. درمجموع، حوزه علوم اجتامعی مقاله کمرتی نسبت به سایر 

علوم داشت، اما تعداد موارد نقض حق نرش در علوم اجتامعی بیش از سایر حوزه ها بود. 

نتیجه گیری: مشکل عمده نقض حق نرش مربوط به مواردی است که نویسندگان از فایل 

نهایی نارش برای خودآرشیوی استفاده می کنند. نظر به اینکه دو پنجم مقاله های متام منت 

ریرسچ گیت حق نرش را نقض کرده اند، الزم است این سایت برای رصد نقض حق نرش 

سازوکاری در نظر بگیرد. 

ڪلیدواژه ها 
حق نرش، ریرسچ گیت، نقض حق نرش، مقاله، مجله، خودآرشیوی، سپردنگاه، دسرتسی آزاد، 

نویسندگان
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حمیدرضاجمالیمهموئی1

تاریخدریافت:95/08/25

تاریخپذیرش:95/09/11

نقضحقنشردرخودآرشیویریسرچگیت

مقدمه
ریسرچ گیت1، یک شبکه اجتماعی علمی است که ِسرور آن در برلین است که سال ۲۰۰۸ 
تأسیس شد. تا آبان 1۳۹۵، این شبکه 11 میلیون عضو از 1۹۳ کشور جهان و بیش از 1۰۰ 
میلیون اثر علمی داشت۲. در سال ۲۰1۵ به طور متوسط هر روز ده هزار نفر عضو سایت  شدند 

و هر ماه دو میلیون اثر جدید به آن اضافه  شد۳.
ریسرچ گیت عالوه بر اینکه یک شبکه اجتماعی علمی است، یک سپردنگاه نیز محسوب 
می شود. چون این قابلیت را دارد که پژوهشگران متن کامل آثار خود را روی آن فراگذاری 
)آرشیو( کنند. برای درک بهتر نقش مهم ریسرچ گیت در دسترس پذیر کردن متن کامل 
مقاله های مجله ها به شکل رایگان کافی است به این نکته اشاره شود که ده درصد پیوندهایی 
که گوگل اسکالر در نتایجش به متن کامل مقاله ها ارائه می دهد مربوط به فایل هایی است که 
روی ریسرچ گیت قرار دارند و این سایت به تنهایی بزرگ ترین منبع منفرد متن کامل در نتایج 
گوگل اسکالر محسوب می شود )جمالی و نبوی4، ۲۰1۵؛ مارتین- مارتین، اوردونا-مالی، 

آیلون و دلگادو لوپز-کوزار۵، ۲۰14(.  
بلکه  نکرده اند،  فراگذاری  نویسندگان  خود  را  کامل  متن  فایل های  این  از  بعضی 
خزنده های خود ریسرچ گیت آنها را از سپردنگاه های دیگر مثل آرزیو )arxiv.org( دریافت 
و به پروفایل نویسندگان اضافه می کنند. اما بسیاری از فایل ها را خود نویسندگان فراگذاری 
می کنند. ریسرچ گیت برای رعایت حق نشر ناشران به نویسندگان مقاله ها کمک می کند. به 

ــات و  ــم اطالع ــروه عل ــیار گ 1. . دانش
دانش شناســی، دانشــگاه خوارزمــی

h.jamali@gmail.com
1. ResearchGate.net
2. ResearchGate Fact Sheet, 

https://www.researchgate.
net/press

3. https://explore.re-
searchgate.net/display/
news/2015/01/21/Celebrat-
ing+6+million+members

4. Jamali & Nabavi
5. Martin-Martin, 
   Orduña-Malea, Ayllón, 
   Delgado López-Cózar
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این شکل که به هر مجله یک صفحه اختصاص داده است و در آن به اطالعات مربوط به 
https://www.researchgate.net/jour�  سیاست های خودآرشیوی آن مجله پیوند می دهد )مثال :
nal/0138�9130_Scientometrics(. اما ریسرچ گیت رعایت حق نشر توسط نویسندگان هنگام 

خودآرشیوی را رصد نمی کند و خود نویسندگان مسئول این کار هستند. البته رعایت نکردن 
همیشه عمدی نیست و ممکن است نویسنده از سیاست ناشر آگاه نباشد که آن را رعایت کند 

و گاهی ممکن است آگاه باشد، اما به اندازه کافی به این مسئله اهمیت ندهد. 
هدف پژوهش حاضر این است که میزان رعایت یا نقض حق نشر را در خودآرشیوی 
متن کامل مقاله های مجله ها توسط اعضای ریسرچ گیت بررسی کند. این مسئله از این نظر 
اهمیت دارد که میزان رعایت اخالق پژوهش توسط نویسندگان و نیز میزان دسترسی رایگان 
غیرمجاز به مقاله ها را، که جزئی از دسترسی آزاد محسوب می شود، نشان می دهد. روشن 
شدن این پدیده از این نظر نیز مهم است که اگر نقض حق نشر شایع باشد، ریسرچ گیت الزم 
است اقدامی برای کاهش آن انجام دهد. در غیر این صورت، احتمال درگیری حقوقی ناشران 
با این سایت و حذف یا تغییر بخشی از خدمات این سایت وجود دارد. با وجود اهمیت 
مسئله، هیچ اطالعی از این جنبه از مقاله های ریسرچ گیت در دست نیست. بنابراین، پرسش 
اصلی این است که چند درصد از مقاله های تمام متن که نویسندگان عضو ریسرچ گیت آنها 
را آرشیو کرده اند، توافقنامه حق نشر ناشران را نقض کرده اند؟ پژوهش به این پرسش نیز 
می پردازد که آیا میان ویژگی های نویسندگان و مقاله های ناقض حق نشر با نویسندگان و 
مقاله های غیرناقض تفاوتی وجود دارد؟ منظور از حق نشر در این پژوهش، مفاد موافقتنامه  
میان نویسنده و ناشر مجله است که نویسندگان پیش از انتشار مقاله خود در مجله آن را 

می پذیرند.
موضوع این پژوهش به چند حوزه از نقض حق نشر توسط نویسندگان، خودآرشیوی و 
ریسرچ گیت مربوط می شود. در اینجا به آثار مرتبطی که به نقض حق نشر توسط نویسندگان و 
رعایت حق نشر در خودآرشیوی مرتبط هستند اشاره می شود، اما فقط به آن مواردی پرداخته 

می شود که به طور مشخص مقاله های ریسرچ گیت را بررسی کرده اند. 
اگرچه پژوهش های معدودی در زمینه رفتار نقض حق نشر در میان مصرف کنندگان 
اطالعات )به ویژه دانشجویان( انجام شده است )مثل پژوهش اینابا و یامازاکی1، ۲۰1۵(، اما 
پژوهش چندانی در مورد این رفتار در میان تولیدکنندگان اطالعات )نویسندگان( چه در ایران 

و چه خارج از ایران به دست نیامد. 
در زمینه خودآرشیوی، تنها اثر مرتبط ایرانی، پژوهش اجاق و کوشا )1۳۹۰( است که 
Inaba & Yamazaki .1نشان داد که نویسندگان حوزه ریاضی بیش از سایر حوزه های علوم اقدام به خودآرشیوی 

نقض حق نرش در خودآرشیوی 
ریرسچ گیت
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می کنند، اما آنها به جنبه های حق نشر نپرداخت. مرتبط ترین پژوهش خارجی در زمینه 
خودآرشیوی، پژوهش کوی1 )۲۰۰۹( است. وی 14۸۸1 مقاله را که ۷۷1 عضو هیأت علمی 
یک دانشگاه امریکایی در صفحات شخصی خود فهرست کرده بودند بررسی کرد. از تمام 
مقاله های مجله ها ۳۲ درصد دارای لینک به نسخه تمام متن مقاله بودند، در حالی که ۷۷ درصد 
از مقاله ها قانوناً قابلیت خودآرشیوی داشتند. این دو عدد نشان دهنده میزانی از خودآرشیوی 
تحقق نیافته بود. در کل، ۵۹ درصد از مقاله هایی که اعضای هیأت علمی خودآرشیوی کرده 
بودند نسخه نهایی ناشران بود و 41 درصد نسخه دیگر )پیش از چاپ یا پس  از چاپ(. ۳۸ 

درصد از مقاله های تمام متن، حق نشر را نقض کرده بودند. 
آمار مربوط به میزان نقض حق نشر )مثل ۳۸ درصد ذکرشده در مقاله کوی( لزوماً به 
معنای عمدی بودن این رفتار از سوی نویسندگان نیست. گد، اوپنهایم و پروبس۲ )الف۲۰۰۳( 
ذکر کرده اند که نقض حق نشر لزوماً یک رفتار عمدی نیست و پیمایش ۵۸۰ پژوهشگر 
اینکه چه کسی مالک حق نشر  توسط آنان نشان داده که یک سوم پژوهشگران درباره 
مقاله هایشان است، آگاهی کافی نداشتند. عالوه بر این، میزان حق نشر می تواند به حقوقی که 
ناشران به نویسندگان می دهند نیز مرتبط باشد. پژوهشی در سال ۲۰۰۳ نشان داد که ۲۸/۵ 
درصد از ناشران هیچ حقی به نویسنده برای استفاده از اثرش نمی دهند و 4۲/۵ درصد نوعی  
خودآرشیوی را پشتیبانی می کردند )گد، اوپنهایم، و پروبس،ب ۲۰۰۳(. پژوهش جدیدتری 
در همین زمینه  روی 1۰۰ ناشر بزرگ نشان داد که ۸۰/4 درصد از 1/1 میلیون مقاله نمایه شده 

در اسکوپوس در سال ۲۰1۰ قابلیت خودآرشیوی داشتتند. )الکسو۳، ۲۰14(. 
بُعد دیگر نقض حق نشر این است که دسترس پذیر کردن مقاله به شکل غیرقانونی 
Lib� 4 )۲۰1۶( روی سایت کهمیشه به دست خود نویسنده صورت نمی گیرد. تحقیق کابانا
Gen نشان داد که اکثر ۲۵ میلیون سند  موجود در این سایت )4۲ ترابایت( مقاله هایی هستند 

که به شکل غیرقانونی و رایگان در اختیار عموم قرار گرفته اند. این مقاله ها یا توسط کاربران 
سایت )نه نویسندگان( و یا شیوه های دیگر در اختیار این سایت گذاشته شده است. پژوهش 
کاباناک نشان داد که ۳۶ درصد از مقاله های دارای DOI در این سایت قابل دسترسی بودند 
که این رقم برای مقاله های منتشرشده توسط سه ناشر بزرگ یعنی الزویر، اشپرینگر، و وایلی 

به ۶۸ درصد می رسید. 
درباره ریسرچ گیت در پنج سال گذشته پژوهش های متعددی انجام شده است که 
به ابعادی مثل کاربرد آن به عنوان شبکه اجتماعی در پژوهش )جمالی، راسل، نیکالس؛ 
واتکینسون۵، ۲۰14( یا نقش آن به عنوان بستری برای کسب و افزایش اعتبار دانشگاهی 
)جمالی، نیکالس، و هرمن، ۲۰1۶( و موارد دیگر پرداخته اند. اصلی ترین پژوهشی که در 

1. Covey
2. Gadd, Oppenheim,  & Probets
3. Laakso
4. Cabanac
5. Jamali, Russell, Nicholas,& 

Watkinson

حمیدرضا جاملی مهموئی
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زمینه مقاله های ریسرچ گیت انجام شد، پژوهش تلوال و کوشا1 )۲۰1۶( است که نشان داد 
غالب مقاله های ریسرچ گیت، مقاله های تازه منتشرشده هستند و پوشش موضوعی مقاله ها 
یکسان نیست. به طوری که هنر و علوم انسانی، حرفه مندان سالمت و علوم تصمیم حضور 

ضعیفی در ریسرچ گیت دارند. 
پژوهش ها نشان دهنده کاربرد روبه گسترش ریسرچ گیت هستند و آمار خود سایت هم 
نشان دهنده  افزایش استفاده از آن است. با توجه به نقش که ریسرچ گیت در دسترسی به 
مقاله ها و آمارهایی که نشان می دهد درصد قابل توجهی از مقاله های قابل دسترسی به شکل 
رایگان در حقیقت به شکل غیرقانونی در دسترس هستند )مثل کوی، ۲۰۰۹(، بررسی وضعیت 

مقاله های ریسرچ گیت از این لحاظ ضروری به نظر می رسد.

روششناسی
در زمان گردآوری داده ها )اواخر 1۳۹4(، ریسرچ گیت ۸۰ میلیون اثر منتشرشده داشت که 
1۹  میلیون آن تمام متن بود. محاسبه حجم نمونه با سطح اطمینان ۹۵ درصد و فاصله اطمینان 
۵ عدد ۳۸۰ را نشان می دهد۲. با این حال، پژوهشگر حجم نمونه را برای سادگی محاسبه ها 
و نیز اطمینان از تنوع داده ها عدد روند ۵۰۰ درنظر گرفت. در آن زمان ریسرچ گیت یک 
سری فایل های نقشه سایت ایکس ام ال )xml( داشت )در حال حاضر، ریسرچ گیت فایل های 
ایکس ام ال را حذف کرده است(. صفحه اصلی این نفشه ها در پیوند زیر قرار داشت که شامل 

آدرس لیست های ایکس ام ال اعضا و انتشارات بود. 
https://www.researchgate.net/sitemaps/sitemap�index.xml

هر صفحه نقشه سایت مربوط به انتشارات شامل آدرس یوآرآل ۵۰ هزار مقاله موجود 
روی سایت ریسرچ گیت بود. در زمان گردآوری داده 4۳۷ عدد از این فایل های ایکس ام ال 

موجود بود که از 
 http://www.researchgate.net/sitemaps/sitemap�publications1.xml

شروع می شد و تا صفحه زیر ادامه داشت.
 http://www.researchgate.net/sitemaps/sitemap�publications437.xml

آدرس هر مقاله به شکل زیر در این صفحات ایکس ام ال مشخص شده بود :
https://www.researchgate.net/publication/1740555_Koszul_duality_and_modular_

 representations_of_semi�simple_Lie_algebras

درمجموع، آدرس حدود ۲1,۸۵۰,۰۰۰ مقاله در این 4۳۷ صفحه ایکس ام ال موجود بود. 
برای گردآوری داده ها ابتدا ۲۰ عدد تصادفی از 1 تا 4۳۷ انتخاب شد و صفحات ایکس ام ال 

                      1.Thelwall & Kousha
 2. حجم نمونه در این سایت محاسبه شد:

http://www.surveysystem.com/ 
sscalc.htm

نقض حق نرش در خودآرشیوی 
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معادل آنها از ریسرچ گیت فروگذاری شد که در نهایت شامل آدرس یک میلیون مقاله می شد. 
این آدرس ها به یک فایل اکسل منتقل شد و از بین آنها یک نمونه تصادفی ۵۰۰تایی انتخاب 
شد. از آنجا که این آدرس ها شامل مقاله های غیرانگلیسی، مقاله های کنفرانس ها، مقاله های 
بدون متن کامل و غیره نیز می شد، در انتخاب نمونه ۵۰۰تایی فقط آثاری انتخاب شد که 
به زبان انگلیسی و متن کامل آنها روی ریسرچ گیت موجود بود؛ مقاله مرتبط با یک مجله 
مشخص بود و متن کامل توسط یکی از نویسندگان مقاله روی ریسرچ گیت آرشیو شده بود.
سپس با بررسی صفحه مقاله در ریسرچ گیت، اطالعات مربوط به آن ثبت شد ازجمله 
تعداد دانلود، تعداد بازدید، تعداد استناد، سال نشر، تعداد نویسنده، نام مجله، نوع نسخه 
مقاله )پیش از چاپ یا نسخه قبل از داوری، پس  از چاپ یا نسخه پس از داوری، و نسخه 
فایل نهایی یا نسخه ناشر(، حوزه موضوعی مجله، تاریخ بازگذاری فایل روی ریسرچ گیت 
و شماره نویسنده مسئول بازگذاری در میان نویسندگان با بازدید از صفحه نویسنده ای که 
مقاله را روی ریسرچ گیت قرار داده بود، اطالعات مربوط به وی نیز گردآوری شد شامل 
جنسیت، کشور وابستگی سازمانی، حوزه موضوعی وی، وجود عکس در پروفایل وی، 
تعداد انتشارات، تعداد مقاله مجله، تعداد مقاله مجله تمام متن، و عدد آرجی1 وی. عدد آرجی، 
شاخصی است که ریسرچ گیت با استفاده از آماری مثل تعداد مقاله و دانلود و موارد دیگر 

برای نشان دادن وضعیت فرد در جامعه علمی محاسبه می کند.
برای اینکه مشخص شود مقاله با نقض یا با رعایت حق نشر ناشر در ریسرچ گیت 
فراگذاری شده است یا نه، نام مجله در سایت شرپا/ رومئو۲ جستجو شد و سیاست خود 
انتشاری مجله ثبت شد. سپس با توجه به اینکه فایل تمام متن چه نسخه ای از مقاله بود، به 

پرسش های زیر پاسخ داده شد :
• اگر مقاله، نسخه پیش از چاپ است، مجله باید اجازه خودآرشیوی نسخه پیش از 

چاپ را بدهد.
• اگر مقاله، نسخه پس از چاپ  است، مجله باید اجازه خودآرشیوی نسخه پس از چاپ  
را بدهد. اگر مجله تأخیری در خودآرشیوی نسخه پس از  چاپ دارد، تاریخ فراگذاری 
مقاله در ریسرچ گیت باید از تاریخ نشر مقاله به عالوه میزان تأخیر تعیین شده توسط 

ناشر )مثاًل 1۲ ماه( بیشتر باشد.
• اگر مقاله، نسخه نهایی یا پی دی اف ناشر است، مجله یا باید دسترسی آزاد یا تلفیقی 
باشد که گزینه انتشار مقاله به شکل دسترسی آزاد داشته باشد و مقاله با این شیوه 
منتشر شده باشد، یا اجازه خودانتشاری نسخه نهایی را بالفاصله یا با تأخیر داده باشد. 
همچنین، تمام مقاله های این گروه در سایت مجله رؤیت شدند تا مشخص شود که 

1. RG Score
2. http://www.sherpa.ac.uk/

romeo/search.php

حمیدرضا جاملی مهموئی
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آیا در سایت خود مجله نیز مقاله به شکل رایگان قابل دسترس است یا خیر. الزم به ذکر 
است مجله های تلفیقی یا هیبرید، مجله هایی هستند که دسترسی آزاد نیستند، اما به 
نویسنده این امکان را می دهند که اگر مایل بود با پرداخت هزینه، مقاله اش را به صورت 

دسترسی آزاد منتشر کند.

یافتهها
۵۰۰ مقاله مورد بررسی از 4۶4 مجله بودند. 1۰۷ مقاله )۲1/4 درصد( متعلق به مجله های 

دسترسی آزاد و ۳۹۳ مقاله )۷۸/۶ درصد( متعلق به مجله های غیردسترسی آزاد بودند.

نسخهمقالهورنگمجله
با توجه به نوع نسخه ای که نویسندگان در ریسرچ گیت آرشیو کرده اند )جدول 1(، متن کامل 
بیش از چهارپنجم مقاله ها نسخه نهایی ناشر بود که نزدیک به نیمی از آنها توافقنامه حق نشر 
ناشر را نقض کرده اند. تعداد مقاله های پیش  از چاپ ۶۷ مقاله بود که تنها دو مورد از آنها 
ناقض حق نشر بودند، به این علت که ناشران این مجله ها اجازه آرشیو کردن نسخه پیش از 

چاپ را نداده بودند. 

جدول1. نسخه مقاله و نرخ نقض حق نشر

بیش از نیمی از مجله ها )۵۸ درصد( سبز بودند )جدول ۲(. رنگ سبز به معنای آن است که 
ناشر اجازه خودآرشیوی مقاله را به شکل پیش  از چاپ، یا پس از  چاپ یا نسخه نهایی می دهد. 
بیشتر مقاله هایی که حق نشر را نقض کرده اند )۶۹/۷ درصد( از مجله های سبز بودند. ۳1 مجله 
آبی بودند که اجازه آرشیو نسخه پس از  چاپ یا نسخه نهایی را می دهند. ۸۳ مجله زرد بودند 
که اجازه آرشیو نسخه پیش  از چاپ را می دهند و ۳1 مجله سفید بودند که اجازه هیچ نوع 
خودآرشیوی را نمی دهند. 4۸ مجله نیز در شرپا بررسی نشده بودند و 1۵ مورد هم در پایگاه 
شرپا یافت نشد. مواردی که اطالعات آنها در شرپا یافت نشد از طریق سایت مجله بررسی شد.

 
مقاله های ناقض حق نرشکل مقاله ها

درصد از مقاله های ناقضتعداددرصد از کلتعداد

۶۷13/423پیش از چاپ

2۶۵/2218۰/۷ پس از چاپ

4۰۷81/21۹۶48/1نسخه نارش

۵۰۰1۰۰2۰14۰/2جمع

نقض حق نرش در خودآرشیوی 
ریرسچ گیت
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جدول2. رنگ مجله های منتشرکننده مقاله ها

ویژگیهایمقالهها
سال نشر کل مقاله ها )ستون تیره( و مقاله های ناقض حق نشر )ستون روشن( در شکل 1 
نشان داده شده است. بیشترین تعداد مقاله در کل در سال های ۲۰1۲ و ۲۰14 منتشر شده بود 

بیشترین مقاله ناقض حق نشر مربوط به سال ۲۰1۲ بود. 

شکل1. سال نشر مقاله ها 

تعداد استناد، دانلود و بازدید از کل مقاله ها و مقاله های ناقض حق نشر در جدول ۳ 
آورده شده است. میانه تعداد استناد در کل مقاله ها و مقاله های ناقض حق نشر چهار بود و 
میانه دانلود برای کل مقاله ها ۲۹ و برای مقاله های ناقض حق نشر ۳1 بود. آزمون ناپارمتری 

مقاله های ناقض حق نرشکل مقاله ها

درصدتعداددرصدتعدادرنگ رشپا

2۹3۵8/۶14۰۶۹/۷سبز

31۶/2۶3آبی

831۶/۶3۹1۹/4زرد

31۶/284سفید

48۹/۶۷3/۵رنگ بندی نشده

1۵31۰/۵پیدا نشد

۵۰۰1۰۰2۰11۰۰کل

حمیدرضا جاملی مهموئی
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من-  ویتنی )که برای بررسی تفاوت معناداری میان دو گروه مستقل به کار می رود( تفاوت 
معنا داری میان مقاله های ناقض حق نشر و سایر مقاله ها از نظر تعداد بازدید، دانلود، و استناد 

نشان نداد.

جدول۳. تعداد بازدید و دانلود و استناد مقاله ها

جدول 4 حوزه موضوعی مجله هایی را نشان می دهد که مقاله ها در آنها منتشر شده اند. 
این دسته بندی براساس دسته بندی موضوعی مجله در پایگاه اسکوپوس است. حوزه عمومی 
مربوط به مجله هایی است که حوزه خاصی ندارند و در چندین حوزه علمی مقاله منتشر 
می کنند مانند Nature . بیشترین مجله مربوط به علوم فیزیکی و کمترین مربوط به علوم 
اجتماعی بود. اما موارد نقض حق نشر در میان آثار علوم اجتماعی بیش از سایر حوزه ها بود. 

جدول۴. حوزه موضوعی مجله ها

X2 = 4.3, df = 3, sig > 0.05 )با حذف مقوله عمومی(

مقاله های ناقض حق نرشکل مقاله ها

میانهمیانگینبیشینهکمینه
 انحراف

معیار
 انحرافمیانهمیانگین

معیار

۷۵۵4۹۶/88۷۷۰/31۰2/۵8۹8۰/۹تعداد بازدید

۰۷۶8۵۷2۹۷۷/۶۵8/۶3182/۵تعداد دانلود

۰۵۰21۵/۵43۶/214/۵42۷/۵تعداد استناد

حوزه موضوعی 
مقاله های ناقض حق نرشکل مقاله ها

درصد از کلتعداددرصد از کلتعداد

1312۶/24433/۶علوم سالمت

1۰۷21/44۷43/۹علوم زیستی

1۹۹3۹/88۷43/۷علوم فیزیکی

۵11۰/2234۵/1علوم اجتامعی

122/4۰۰عمومی

�۵۰۰1۰۰2۰1جمع کل

نقض حق نرش در خودآرشیوی 
ریرسچ گیت
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ویژگیهاینویسندگان
در کل، هر مقاله به طور متوسط 4/۵ نویسنده داشت )انحراف معیار ۲/۹(. میانگین تعداد 
نویسنده برای مقاله های ناقض حق نشر 4/۶ )انحراف معیار ۲/۸( بود که تفاوت چندانی با 
میانگین مقاله های غیرمتناقض یعنی 4/4 )انحراف معیار ۳( نداشت. 4۶ مقاله تک نویسنده 
بودند و نزدیک به یک سوم )۳1/۸ درصد( مقاله ها توسط نویسنده نخست و حدود یک پنجم 
توسط نویسنده آخر در ریسرچ گیت آرشیو شده بود. نوشتن 1۳۵ مقاله همکاری بین المللی 
مشاهده شد و فراگذاری مقاله ها در ریسرچ گیت بین ۳ ژانویه ۲۰14 و ۲ آگوست ۲۰1۵ 

انجام شده بود. 
از ۵۰۰ نویسنده  مسئول آرشیو کردن متن کامل مقاله ها در ریسرچ گیت، 4۰۷ نفر مرد و 
۹۳ نفر زن بودند. مردان، مسئول فراگذاری ۸۳/۶ درصد از مقاله های ناقض حق نشر بودند. 
پروفایل ۳۷۹ نویسنده حاوی تصویر بود. وجود تصویر را می توان نشانه ای از تعامل عضو 
با سایت دانست. جدول ۵ شاخص های آماری را برای نویسندگان کل مقاله ها و مقاله هایی 
که برخالف سیاست حق نشر ناشر در ریسرچ گیت فراگذاری شده اند نشان می دهد. آزمون 
مجذور خی تفاوت معناداری از نظر جنسیت یا وجود تصویر بین نویسندگان ناقض و 

غیرناقض نشان نداد. 

جدول5. ویژگی های نویسندگی مقاله ها

میانه تعداد انتشارات )شامل همه نوع اثر ازجمله مقاله مجله و همایش وغیره( برای هر 

مقاله های ناقض حق نرشکل مقاله ها

درصدتعداددرصدتعداد

جنسیت
4۰۷81/41۶883/۶مرد

۹318/۶331۶/4زن

وجود تصویر
3۷۹۷۵/81۶۰۷۹/۶بله

12124/2412۰/4خیر

4۶۹/214۷تک نویسنده

1۵۹31/8۶431/8فراگذاری توسط نویسنده نخست

1۰821/۶4۹24/3فراگذاری توسط نویسنده آخر

هم تألیفی بین املللی
13۵2۷۶23۰/8بله

3۶۵۷313۹۶۹/2خیر

حمیدرضا جاملی مهموئی
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نویسنده 4۸ بود. این عدد برای نویسندگان ناقض حق نشر 4۹ بود. میانه عدد آر جی برای 
همه نویسندگان و نیز برای نویسندگان  ناقض حق نشر یکسان و ۲۶ بود. علت توجه به میانه 
در اینجا این است که داده ها دارای چولگی بود و میانه، شاخص واقعی تری به نظر می رسد 

)نگاه کنید به جدول ۶(. 

جدول۶. آمار انتشارت نویسندگان

از نظر کشور وابستگی سازمانی، ۵۰۰ نویسنده از ۶1 کشور بودند که 1۰ کشور برتر از 
نظر تعداد نویسنده در جدول ۷  نشان داده شده است. کشورهای امریکا، بریتانیا، و چین که 
تعداد مقاله بیشتری نسبت به کشورهای دیگر منتشر کرده بودند در باالی جدول قرار دارند. 
اما در مورد نقض حق نشر، رتبه 1۰ کشور نخست قدری متفاوت است. بعضی کشورها مثل 
چین، ایتالیا و فرانسه به رتبه باالتری صعود کرده اند و برخی مثل آلمان، بریتانیا، و هند به رتبه 
پایین تری رفته اند. به این معنی که مقاله کمتری در میان موارد نقض حق نشر داشتند. سهم 

ایران از ۵۰۰ مقاله، 1۰ مقاله )۲ درصد( بود که ۳ مقاله ناقض حق نشر بود. 

جدول۷.کشور وابستگی سازمانی نویسندگان

مقاله های ناقض حق نرشکل مقاله ها

میانهمیانگینبیشینهکمینه
 انحراف

معیار

 انحرافمیانهمیانگین

معیار

۰۵۶2۵/42۶11/۹2۶/42۶1۰/۹عدد آر جی

112۷۵8۰/1481۰1/۶8۵/14۹1۰۰/۶تعداد انتشارات

112۶2۷۰/14۰۹۵/3۷2/۹4288/8تعداد مقاله 

۰۵۹۷28/21۶42/431/218۵3/2تعداد مقاله متام منت

مقاله های ناقض حق نرش کل مقاله ها

درصدتعدادکشوردرصدتعدادکشور

3818/۹امریکا1۰۷21/4امریکا

12۶چین28۵/۶بریتانیا

12۶ایتالیا2۷۵/4چین

نقض حق نرش در خودآرشیوی 
ریرسچ گیت
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نویسندگان براساس حوزه موضوعی به چهار گروه علوم سالمت، علوم زیستی، علوم 
فیزیکی، و علوم اجتماعی دسته بندی شدند )جدول ۸(. برخی که اطالعات کافی در پروفایل 
خود در مورد گروه علمی محل فعالیت خود ارائه نکرده بودند در گروه نامشخص قرار 
گرفتند. علوم فیزیکی بیشترین نویسنده وعلوم اجتماعی کمترین نویسنده را در میان کل 
مقاله ها داشتند. با این حال، علوم اجتماعی بیش از سایر علوم دارای موارد نقض حق نشر بود؛ 

زیرا مشکل نقض حق نشر در بیش از ۵۰ درصد مقاله های آنان وجود داشت. 

جدول8. حوزه موضوعی نویسندگان

X2 = 3.8, df = 3, sig > 0.05 )با حذف مقوله نامشخص(

11۵/۵فرانسه244/8آملان

1۰۵آملان224/4هند

۹4/۵ترکیه224/4ایتالیا

۹4/۵بریتانیا214/2فرانسه

83/۹کانادا214/2اسپانیا

83/۹هند1۶3/2کانادا

83/۹هلند142/8هلند

33۷۶3۷/8 کشور دیگر511۹83۹/۶ کشور دیگر

مقاله های ناقض حق نرش کل مقاله ها

درصدتعدادکشوردرصدتعدادکشور

حوزه موضوعی 
مقاله های ناقض حق نرشکل مقاله ها

درصد در هر ردیفتعداددرصد از کلتعداد

1۰32۰/۶4۰38/8علوم سالمت

11222/4413۶/۶علوم زیستی

2۰841/۶8۵4۰/۹علوم فیزیکی

۵811/۶3۰۵1/۷علوم اجتامعی

1۹3/8۵2۶/3نامشخص

�۵۰۰1۰۰2۰1جمع کل

حمیدرضا جاملی مهموئی
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نتیجهگیری
ریسرچ گیت به منبع عظیمی برای دسترسی رایگان به متن مقاله های مجله ها تبدیل شده است. 
وجود متن کامل مقاله ها در ریسرچ گیت به همراه قدرت جستجوی گوگل اسکالر که این آثار 
را جستجوپذیر می کند، فرصت بزرگی برای دسترس پذیر کردن آثار علمی برای خوانندگان 
فراهم آورده است. ریسرچ گیت در سال ۲۰1۵ مدعی شد که از ۸۰ میلیون مقاله ثبت شده در 
آن، 1۹ میلیون حاوی متن کامل بودند که معادل ۲4 درصد است، اما از طرف دیگر، چالشی 

نیز برای ناشران مجله ها محسوب می شود. 
بخش قابل توجهی از این فایل ها را خود نویسندگان در ریسرچ گیت قرار داده اند. این 
پژوهش نشان داد که چهارپنجم مقاله های تمام متن ریسرچ گیت )۸1/۲ درصد( به نوعی فایل 
نهایی منتشرشده توسط ناشر بودند. این عدد، قابل توجه است، به ویژه اگر با ۵۹ درصد 
پژوهش کوی )۲۰۰۹( مقایسه شود. کوی )۲۰۰۹( نشان داد که ۳۸ درصد از مقاله های 
تمام متن سیاست حق نشر ناشر را نقض کرده اند. این رقم در پژوهش حاضر 4۰/۲ درصد 
بود که افزایش چشمگیری را نشان نمی دهد. همان طورکه یافته های کوی نشان داد، مشکل 
اصلی در مورد نقض حق نشر مربوط به زمانی است که نویسندگان نسخه پی دی اف نهایی 
را که ناشر تهیه کرده است خودآرشیوی می کنند این مسئله در پژوهش حاضر نیز تأیید شد. 
از نظر ویژگی های مقاله ها، همان طورکه تلوال و کوشا )۲۰1۶( اشاره کردند،  مقاله های 
ریسرچ گیت به طور عمده مقاله هایی هستند که مدت زیادی از انتشار آنها نگذشته است. 
پژوهش حاضر نیز همین را نشان داد. قدیمی ترین مقاله مربوط به سال ۲۰۰۲ بود. بیشتر 
مجله ها و نویسندگان، در حوزه علوم فیزیکی و کمترین آنها در حوزه علوم اجتماعی بودند. 
در پژوهش تلوال و کوشا )۲۰1۶( نیز علوم انسانی و هنر که در پژوهش حاضر در حوزه 
موضوعی علوم اجتماعی قرار داده شدند حضور کمرنگی در ریسرچ گیت داشتند، اما موارد 

نقض حق نشر در میان آثار آن بیش از سایر حوزه هاست. 
پژوهش حاضر محدودیت هایی نیز داشت. اگرچه نمونه گیری به شکل تصادفی و در دو 
مرحله انجام شد، اما انجام پژوهشی مشابه در مقیاس بزرگ تر می تواند برای تعمیم مطمئن تر 
یافته های این پژوهش مفید باشد. در این پژوهش، مقاله های انگلیسی زبان مجله ها بررسی 
شد. می توان بررسی مشابهی روی مقاله های غیرانگلیسی انجام داد. نیاز است که پیمایش 
و پژوهشی کیفی صورت گیرد تا انگیزه و علت نقض حق نشر در رفتار خودآرشیوی 

نویسندگان مشخص شود. 
در  دسترسی  قابل  تمام متن  آثار  در  نشر  حق  نقض  توجه  قابل  به میزان  توجه  با 
ریسرچ گیت )4۰ درصد( الزم است که این سایت اقدامی در این زمینه انجام دهد. در 
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حال حاضر، ریسرچ گیت با ارسال پیام هایی به نویسندگان مقاله ها، آنها را به فراگذاری متن 
کامل مقاله هایشان تشویق می کند. به طور مثال، اگر مجله ای از خودانتشاری پشتیبانی می کند، 
ریسرچ گیت پیامی به نویسنده می دهد با این مضمون : "مجله این مقاله شما از خودانتشاری 
پشتیبانی می کند، چرا متن کامل را بارگذاری نمی کنید؟". اما خوب است که عکس این کار 
نیز انجام شود. به طور مثال، زمانی که نویسنده ای اقدام به فراگذاری متن کامل مقاله ای می کند 
که مجله یا ناشر آن از خودآرشیوی پشتیبانی نمی کند، پیامی برای آگاه کردن نویسنده ارسال 
شود. در هر صورت، تداوم این خدمت پرطرفدار در درازمدت نیازمند توجه بیشتر توسط 
خود این سایت و اعضای آن به مسئله حق نشر است، وگرنه این سایت ممکن است وارد 

چالش های حقوقی با ناشران مجله ها نظیر الزویر شود. 
سپاسگزاری : بخشی از هزینه های این پژوهش را دانشگاه خوارزمی تأمین کرده است. 
نویسنده مایل است از آقای محمود سنگری برای کمک در گردآوری بخشی از داده ها 

سپاسگزاری کند. 
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