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Abstract: Open science is the platform for the science or scientific
outputs that need to be managed transparently from the beginning
to the end and be accessible to the society. This concept covers
many components incluing open research data, open scholarly
communication, and open access. Furthermore, several policies have
been issued to provide a proper platform for open science in countries
due to the importance and upon their capacities. Thus, the purpose of
this study is to provide a model for open science facilitator policies in
Iran, conducted with a qualitative approach based on focus groups of
researchers and experts in open science. The findings demonstrated
that concerning the current country’s environment, open science policies
have to consider five main categories at this stage namely identifying
the nature of science, removing barriers, motivating, separating
open science according to the components, and performance level.
Afterward, the proposed model of the policies based on the STEEP (V)
analytical model with six environmental, technological, social, economic,
political, and value aspects was presented along with related policy
recommendations. Considering openness and providing facilitators
for the science ecosystem is essential and this should be reflected in
science, technology, and innovation policies.
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چكيــده :علــم آزاد بســتر و ســازوکاری اســت کــه علــم یــا دســتاوردهای علمــی از
ابتــدا تــا انتهــا بهصــورت شــفاف مدیریــت شــوند و در دســترس همــة اقشــار جامعــه
قــرار گیرنــد .ایــن مفهــوم مؤلفــة بســیاری از دادة پژوهشــی آزاد ،ارتباطــات علمــی
آزاد ،و دسترســی آزاد را پوشــش میدهــد و بــا توجــه بــه اهمیــت آن ،کشــورهای
متعــددی بــر اســاس ظرفیتهــای خــود سیاســتهایی را اتخــاذ کردهانــد تــا
بســتری مناســب بــرای آزاد بــودن علــم فراهــم شــود .از ایــنرو ،هــدف ایــن
پژوهــش ارائــة الگویــی بــرای سیاس ـتهای تســهیلگر علــم آزاد در ایــران اســت
کــه بــا رویکــردی کیفــی و بــر اســاس گروههــای کانونــی متشــکل از پژوهشــگران
و متخصصــان مرتبــط بــا علــم آزاد انجــام شــد .یافتههــا نشــان داد کــه بــا توجــه
بــه شــرایط و زیس ـتبوم کشــور شایســته اســت سیاس ـتهای تســهیلگر علــم آزاد
حــول پنــج مقولــة اصلــی شناســایی ماهیــت علــم ،رفــع موانــع ،تفکیــک حیطــه
(مؤلفه)هــای علــم آزاد ،انگیزهبخشــی ،و تفکیــک ســطوح اجــرای علــم آزاد
تدویــن شــوند .ســپس ،الگــوی پیشــنهادی ایــن سیاس ـتها بــر پایــة مــدل تحلیلــی
اســتپ(وی) بــا توجــه بــه شــش سـ ِ
ـاحت محیطــی ،فنــاوری ،اجتماعــی (فرهنگــی)،
اقتصــادی ،سیاســی (حقوقــی) ،و ارزش بــه همــراه توصیههــای سیاســتی ارائــه شــد.
توجــه بــه همگانیشــدن علــم و برقــراری تســهیالتی کــه بتوانــد در تمامــی چرخــة
علــم بســتر شــفافیت و آزاد بــودن را تأمیــن کنــد ،بســیار اهمیــت دارد و شایســته
اســت ایــن مهــم در سیاس ـتهای علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری منعکــس شــود تــا
بتوانــد زیســتبوم علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری در ایــران را بهدرســتی هدایــت
نمایــد.
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كليدواژههــا:علــم همگانــی ،علــم بــاز ،دسترســی آزاد ،ارتباطــات علمــی آزاد،
دادة آزاد ،سیاس ـتها ،گــروه متمرکــز ،تحلیــل محتــوا ،مــدل تحلیلــی پیشــرانها،
توصیــة سیاســتی
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 .1مقدمه

بــدون شــک علــم بایــد بهبوددهنــدۀ زندگــی بشــر باشــد ،و میتــوان ادعــا کــرد کــه کاهــش

بیماریهــا ،رفــع مشــکالت آبوهوایــی و بهبــود شــرایط زیســتی همــواره جــزو دغدغههــای

اصلــی پژوهشــگران و دانشــمندان جوامــع مختلــف بــوده اســت .علــم بــرای همــه اســت و تــاش

جامعــة علمــی بــر ایــن بــوده تــا دســتاوردها و نتایــج پژوهشهــای علمــی بــرای تمامــی افــراد جامعــه
قابــل اســتفاده باشــد ،و ایــن مالحظ ـهای بــود کــه «یونســکو» بــا توجــه بــه بحــران ناشــی از شــیوع

کوویــد  19بــه تمامــی کشــورها گوشــزد کــرد تــا بــا همــکاری بــا یکدیگــر در اشــتراک یافتههــا و
اطالعــات بــا ایــن چالــش جهانگســتر مبــارزه کننــد (.)UNESCO 2020

بــه اعتقــاد «رابــرت مرتــون» شــفافیت ،همگانیبــودن ،تعهــد بــه جمعیبــودن ،و

اشــترکگذاری رایــگان علــم از ویژگیهــای اساســی علــم مــدرن اســت ( Robert Mertonنقــل
در  .)David 2008در جامعــة علمــی از ایــن رویکــرد بهعنــوان علــم آزاد( 1علــم همگانــی یــا علــم

بــاز) یــاد میشــود کــه ســازوکاری را بــرای شفافســازی 2و دســترسپذیری دادههــا ،فراینــد،
و نتایــج علمــی بــرای همــة اقشــار جامعــه ایجــاد میکنــد ( ،)Perry 2018و بــرای انجــا ِم ایــن

مهــم از شــبکههای مشــارکتی 3اســتفاده میشــود ( .)Vicente-Sáez et al. 2018علــم آزاد صرفــاً
دسترســی آزاد نیســت ،بلکــه مفهومــی جامعتــر اســت .علــم آزاد در واقــع ،بســتری بــرای چرخــة

پژوهــش اســت کــه ســه حیطــة (مؤلفــة) اصلــی اجــرای آن «داده»« ،ارتباطــات علمــی» 4و «دسترســی»

بهصــورت آزاد هســتند و موضوعــات بســیاری از قبیــل دسترســی آزاد بــه داده و منابــع علمــی،

«دادههــای آزاد»« ،5نرمافزارهــای متـنآزاد»« ،6واســپارگاههای دادههــای پژوهشــی»« ،7سیاسـتهای

حامیــان پژوهشــی بــرای اشــتراک آزاد داده و دسترســی آزاد بــه انتشــارات»« ،8رویکرد پژوهشــگران

در قبــال اشــتراک داده و دسترســی آزاد بــه انتشــارات»« ،9همترازخوانــی آزاد»« ،10سیاســتهای
نشــریات برای همترازخوانی آزاد و دسترســی آزاد»« ،11اســتفاده از بســتر دگرســنجی»« ،12اصالحات

و ســلباعتبــار مقــاالت»« ،13پیشانتشــارها» ،14و «بســترهای انتشــار جایگزیــن» 15را دربرمیگیــرد
3. collaborative networks
5. open data

2. openness, transparency

1. open science

		4. scholalry communication, scientific communication
7. research data repositories

6. open source

8. funder policies on data sharing and open access
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10. open peer review

9. researcher attitudes toward data sharing and open access

12. use of altmetrics platforms

11. journal policy on open peer review and open access

15. alternative publishing platforms

13. corrections and retractions

14. preprints
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( .)O’Carroll et al. 2017در واقــع ،ایــن جنبــش تغییــری سیســتمی اســت کــه بــا اشــتراکگذاری

منابــع ،ایدههــا ،دادههــا و دســتاوردها علمــی همراستاســت .از ســوی دیگــر ،اشــتراکگذاری ،هــم
از جهــت زمــان و هــم از لحــاظ بودجــه بــرای کشــورها و ســازمانها بهصرفــه اســت؛ بــرای نمونــه،

بهرهگیــری از دادههــای پژوهشــی مشــترک در موضوعــی چــون کوویــد Alamo et al. 2020;( 19

 ،)Xu et al. 2020و یــا رایگانشــدن منابــع آموزشــی و پژوهشهــای ایــن حــوزه ()Gumb 2020

ســرعت انجــام مطالعــات بعــدی را بــاال میبــرد ،و از حیــث هزینــة گــردآوری نیــز صرفــة اقتصــادی
دارد .از ایــنرو« ،یونســکو» علــم آزاد را بــه مثابــة کلیــدی بــرای همبســتگی کشــورها در مقابلــه بــا

کوویــد  19میدانــد ( .)UNESCO 2020گفتنــی اســت کــه اهمیــت اهتمــام پژوهشــگران بــه علــم

آزاد در برخــی مؤسســات چــون «شــفیلد انگلســتان» آنچنــان باالســت کــه از آن بهعنــوان معیــا ِر

آتــی در ارزیابــی عملکــرد پژوهشــی یــاد شــده اســت (.)Wilsdon et al. 2017

نیــل بــه ایــن مفهــوم از منظ ـ ِر سیاس ـتگذاری علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری باعــث تســریع در

اســتقرار دانــش آزاد ،تقویــت سیســتمهای پژوهــش و نــوآوری ،و بودجهریــزی مناســب میشــود.
ایــن نگــرش از دیــ ِد تجــاری و شــهروندی میتوانــد مشــوقی بــرای پژوهشهــا و نوآوریهــای

مســئوالنه ،1پایــدار و انســانگرایانه باشــد ( .)Vicente-Sáez & Martínez-Fuentes 2018بدیهــی
اســت ،تــداوم و توســعة علــم آزاد در هــر کشــور نیازمنــد لــوازم و پیشــرانهایی در ســطوح مختلــف

خُ ــرد ،میانــی و کالن اســت؛ بدیــنمعنــا کــه ،الــف) برخــی از ایــن لــوازم در ســطح خُ ــرد و فــردی

هســتند و بــرای نمونــه ،اســتفادة پژوهشــگران از وب اجتماعــی در انتشــار نتایــج یافتههــای پژوهشــی
خــود و یــا همــکاری داوطلبانــه در همترازخوانــی آزاد نشــریات از آن دســتهاند؛ ب) ترویــج ایــدة

دسترســی آزاد و ایجــاد بســترهای انتشــار بهصــورت رایــگان و تشــویق پژوهشــگران بــرای انتشــار
یافتههــا در فضــای وب مجــازی از پیشــرانهای ســطح میانــی هســتند؛ و ج) در ســطح کالن،

بازبینــی در سیاســتها در راســتای علــم آزاد بهعنــوان پیشــران اصلــی تلقــی شــده اســت (Kunst

 .)& Degkwitz 2018در ایــن ســطح ،سیاســتها و قوانیــن کشــور کــه توســط حکومتهــا تعییــن
میشــوند ،میتواننــد نقشــی مهــم در هدایــت بازیگــران چرخــة علــم و تســهیل علــم آزا د داشــته

بــوده و بــ ه مــرور میتواننــد بــر پیشــرانهای دو ســطح خُ ــرد و میانــی تأثیرگــذار باشــند .علــم

آزاد در ادبیــات حکمرانــی بــه «حکومــت بــاز» 2تعبیــر شــده اســت کــه بــر ســه رویکــرد «دادة
2. open government

1. responsible innovation
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آزا د حکومتــی»« ،1شــفافیت ،مســئولیتپذیری ،و پاســخگویی» ،2و «مشــارکت» 3داللــت دارد

( .)Zuiderwijk et al. 2014چنــدی اســت کــه بهســازی ســبک حکمرانــی و سیاســتگذاری در
ایــن عرصــه (تســلیمی ،ثنایــی و عبدالحســینزاده  )1396در دســتور کار کشــورهای مختلــف قــرار

گرفتــه اســت؛ بــرای نمونــه ،اتحادیــة اروپــا از  2016بــا ارائــة پلتفــور ِم سیاســتهای علــم آزاد،4

کشــورهای عضــو را بــه تدویــنِ

راهبردهــا و سیاســتهای علــم آزاد ترغیــب نمــود (Eriksson,

 .)Lagvik & Nolin 2017در فنالنــد برنامــهای ملــی بــا عنــوان «ِایتیتــی :علــم و پژوهــش آزاد»

5

بــا هــدف ایجــاد زیرســاختهای الزم بــرای رســیدن بــه علــم آزاد توســط وزارت آمــوزش و

فرهنــگ راهانــدازی شــد .همچنیــن ،وزارتخانههــای آمــوزش عالــی ،پژوهــش ،و نــوآوری در
اتریــش ،اســترالیا ،فرانســه ،هنــد ،و هلنــد متعهــد بــه ســرمایهگذاری در زیرســاختهای مرتبــط

بــا فعالیتهــای علــم آزاد هســتند ،و در دانمــارک از آن بهمنزلــة یکــی از ســتونهای راهبــرد

نــوآوری ملــی تــازهتوســعهیافته یــاد میشــود ( .)OECD 2015, 72دفتــر سیاســتهای علــم و
ِ
فنــاوری کاخ ســفید آمریــکا 6نیــز آژانسهــای علمــی دولتــی فــدرال را بــه توســعة برنامههایــی

بــرای افزایــش و تســهیل دسترســی بــه نتایــج پژوهشهــا بــا اســتفاده از بودجــة فــدرال تشــویق کــرده

اســت (.)National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2018, 88

بدیهــی اســت ،همراســتا بــا ســودمندیهای علــم آزاد ،موانعــی نیــز میتوانــد بــرای اهتمــام

کامــلِ آن در چرخــة علــم وجــود داشــته باشــند ()Longo and Drazen 2016؛ چــرا کــه علــم آزاد

رویکــردی جامــع بــه علــم اســت و اهتمــام همهجانبــه بــه آن در چرخــة علمــی بینالمللــی زمانبــر
ِ
ـکالت زیرســاختی و چالشهــای اجتماعــی (& Almeida, Borges
خواهــد بــود .بــرای نمونــه ،مشـ
 ،)Roque 2017و یــا نبــو ِد دســتورالعملی مشــخص بــرای اجــرای علــم آزاد در نهادهــای ملــی و

بینالمللــی ( )Hunter 2019از چالشهــای پی ـش رو در راســتای تحقــق علــم آزاد در دنیــا هســتند.

در ایــران بــه نظــر میرســد کــه شناســایی ایــن چالشهــا و تدویــن سیاســتهای تســهیلگر و

مرتبــط در دولتهــا از ابتداییتریــن اقدامــات باشــد؛ بهویــژه کــه سیاســتهای کلــی و اســناد
باالدســتی کشــور بــر ارتقــای کمیــت و کیفیــت علــم و بهــرهوری آن (مجمــع تشــخیص مصلــح

نظــام  1383الــف و ب) ،تقویــت پژوهــش ،و گســترش زیرســاختهای ارتباطــات علمــی (دبیرخانــة

شــورای عالــی عتــف  )35 ،1396تأکیــد داشــتهاند .بــه بیــان دیگــر ،بهســازی سیاســتی در علــم،
داده آزاد در بستر حکمرانی ،داده دولتی

1. open government data

3. partnership

2. transparency, responsibility, and accountibility

5. ATT: Open Science and Research

		4. EU Open Science Policy Platform
)6. Office of Science and Technology Policy (OSTP
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ِ
سیاســت کالن ایــران در علــم ،فنــاوری و نــوآوری بــوده اســت .علــم آزاد رویکــردی
مالحظــة

جدیــد بــه علــم و فرایندهــای مترتــب بــر آن در جامعــة علمــی اســت ،و بدیهــی اســت کــه هماننــد
هــر تحــول دیگــری بــرای اجــرا در جامعــه نیازمنــد تحــول در الیههــای مختلــف جامعــه اســت

ن رو ،بازتعریــف ســاختارهای حاکمیتــی و سیاســتها بهعنــوان پیشــران
( .)Howlett 2009از ایــ 

اصلــی کــه هماکنــون در کشــورهای مختلــف در حــال انجــام اســت ()Kunst & Degkwitz 2018

مبنــای پژوهــش حاضــر در ایــران قــرار گرفتــه اســت .ایــن از آن جهــت اســت کــه مشــخص نیســت

ـم ناظــر بــه اجــرای علــم آزاد در ایــران کــدام هســتند و الگویــی بــرای سیاسـتهای
مقولههــای مهـ ِ

تســهیلگر علــم آزاد در ایــران وجــود نــدارد .ایــن پژوهــش در صــدد ارائــة آن اســت .اهمیــت ارائــة

چنیــن الگویــی بهعنــوان دیدگاهــی جامــع بــه سیاســتگذاران ،پژوهشــگران ،و ســرمایهگذاران

بالقــوة علــم ،فنــاوری و نــوآوری در شناســایی شــکافها کمــک میکنــد و نیــز فرصتهایــی
را بــرای تقویــت همــکاری علمــی و همســویی بینالمللــی بــا ســایر کشــورها بهدســت میدهــد.
 .2پیشینة پژوهش

بــا جســتوجو در پایگاههــای علمــی داخــل و خــارج ،پژوهشهایــی بــا محــور علــم آزاد

و از ابعــاد گوناگــون چــون چارچوبهــای اجرایــی علــم آزاد ( ،)Foster & Deardorff 2017و یــا

آیندهپژوهــی آن ( )Mirowski 2018شناســایی شــد .لیکــن ،هــدف ایــن مقالــه ،علــم آزاد از نــگاه

سیاســتگذاری اســت و ایــن در حالــی اســت کــه در جســتوجوی پیشــینهها مطالعاتــی کــه از

منظــر سیاســتی بــه علــم آزاد نگریســته باشــند انــدک بــود و عمــوم پژوهشهــای پیشــین صرفــاً

یکــی از مؤلفههــای مرتبــط بــا علــم آزاد نظیــر دادة آزاد ،ارتباطــات علمــی آزاد ،و دسترســی آزاد
را مــورد بررســی قــرار داده بودنــد کــه در ادامــه از آنهــا یــاد میشــود:

در پژوهشــی بــا هــدف مطالعــة تأثیــر دسترســی آزاد بــر رویکــرد ســنتی چــاپ ،سیاسـتهای

دسترســی آزاد نشــریات در ســال  2006مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .یافتههــای ایــن مطالعــه نشــانگر
تأثیــر مســتقیم اینترنــت در تحــول نظــام نشــر ،کاهــش هزینههــای انتشــار ،خودآرشــیوی مقــاالت
توســط نویســندگان ،و ایجــاد امکانـ ِ
ـات دسترســی آزاد در نشــریات بــود ( .)Albert 2006همچنیــن،
در پژوهشــی دیگــر بــه اجــرای دادة آزاد از منظــر نهــادی (بــا تکیــه بــر حکمرانــی و دولـت) پرداخته

شــد و هفــت حــوزة اصلــی حقوقــی ،سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،نهــادی ،عملیاتــی ،و فنــی
بــرای حصــو ِل بــه دولــت شــفاف شناســایی شــد .بــهبیــان دیگــر ،اجراییشــدن دادة آزاد نیازمنــد
توجــه بــه ســه مالحظــة کلــی در نظریــة توســعة داده آزاد ،سیاس ـتها و زیرســاختهای آن اســت
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( .)Zuiderwijk et al. 2014, 25-28در ایــن راســتا مطالعــهای بــا اشــاره بــه لــزوم دســترسپذیری

دادههــای علمــی بــرای جامعــه توســط پژوهشــگران ،هشــت اســتاندارد بــرای هدایــت بازیگــران

عرصــة علــم را تعییــن نمــود کــه بــر دســترسپذیری ،آزاد بــودن علــم ،و توجــه بــه ارزیابــی علــم

تأکیــد ویــژه داشــت (.)Nosek et al. 2015

بــرای رســیدن بــه علــم آزاد تحولــی الزم اســت و بــه ایــن منظــور مطالعـهای دیگــربــا هــدف

تطبیــق راهبردهــای علــم آزاد در سیاســتگذاری پژوهشــی در ســه کشــور کانــادا ،آمریــکا و
انگلســتان انجــام شــد .یافتههــای ایــن بررســی ســه الگــوی گســترده در هــر کشــور را نشــان داد .در

هــر ســه جامعــة موصــوف ،علــم آزاد در تمامــی ســطوح بهویــژه از ســوی دولــت پشــتیبانی میشــد
و اقدامــات بســیاری بهمنظــور ایجــاد زیرســاختهای دیجیتــال بــرای علــم آزاد ،تقویــت دسترســی

آزاد ،و حمایــت از نوآوریهــای مرتبــط بــا دادة آزاد انجــام شــده اســت (& Lasthiotakis, Kretz

 .)Sá 2015همچنیــن ،در انگلســتان در یــک پژوهــش بــر لــزوم سیاسـتگذاری دولــت در موضــوع

علــم آزاد تأکیــد شــد ،و در آن نُــه عامــل شــکلدهندة علــم آزاد بــهعقیــدة پژوهشــگران حــوزة

زیستشناســی پایــگاه اطالعاتــی مناســب ،رقابتپذیــری رشــتههای علمــی ،ماهیــت پژوهــش
ســنتی و دیجیتالــی ،نظــام اعتبارســنجی پژوهــش ،ســاختار حرفـهای پژوهــش ،همــکاری بــا صنعــت
و تبلیغــات ،مالکیــت معنــوی ،دیــدگاه دولتــی بــر وضعیــت و نقــش دانشــگاه ،و وجــود سیاسـتهای
کالن در علــم آزاد بودن ـد (.)Levin et al. 2016

در آســیا وضعیــت علــم آزاد در ژاپــن و چیــن بــا تکیــه بــر سیاســتها ،واســپارگاهها و

مدیریــت آنهــا در ســال  2017مطالعــه شــد .بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه علــم آزاد در قالــب بــه
اشــتراکگذاری اســناد و دادههــا در ســطح ملــی بــرای هــر دو کشــور آغــاز و بســترهای دادة آزاد

در ســالهای اخیــر بهویــژه در علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی ایجــاد شــدهاســت .همچنیــن ،در

ایــن مطالعــه بــر لــزوم طراحــی و اجــرای اقداماتــی در راســتای توســعه ،کاربــرد ،همگانیشــدن،

اشــتراک ،و محافظــت از دادههــا در هــر دو کشــور تأکیــد شــد ( .)Tsunoda et al. 2017در اروپــا،
مطالعــة عمیقــی در سیاس ـتهای کالن مدیریــت دادهپژوهشــی انجــام شــد و نشــان داد کــه اکثــر

سیاســتها متعلــق بــه حامیــان پژوهشهــای ملــی بودنــد .بــه بیــان دیگــر ،انتظــارات حامیــان،

سیاس ـتها را تعییــن میکــرد و نیــز ایــن سیاس ـتها بیشــتر در مــورد دسترســی آزاد یــا دادة آزاد

تعییــن شــده بــود و انگلســتان بیشــترین فعالیــت را در ایــن زمینــه داشــت (.)Donnelly 2017

در آفریقــا ،مطالع ـهای در مــورد پــروژة «پلتفــور ِم علــم آزاد آفریقــا» 1انجــام شــد و دادههــا،
1. African Open Science Platform
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سیاســتهای مربــوط بــه آن و توســعة زیرســاختهای دادهمحــور در ایــن قــاره از منظــر
سیاســتگذاری ،زیرســاخت ،ظرفیتســازی ،و مشــوقها بررســی شــد .یافتههــا نشــان داد کــه

تحقــق چنیــن بســتری نیازمنــد نوآوریهــا ،تحــوالت اساســی در زیرســاختها ،توســعة ســرمایة
انســانی ،سیاســتگذاری دقیــق ،و توســعة مهارتهــا و مشوقهاســت

(& Smith, Motshegwa

 .)Veldsman 2018همچنیــن ،پژوهشــی بــا هــدف بررســی سیاســتهای علمــی در ارزیابــی

پژوهــش و پژوهشــگران در آمریــکا و کانــادا انجــام شــد .نتایــج نشــان داد کــه تنهــا پنــج درصــد
از دانشــگاهها در اســناد سیاســتی مــورد نظــر بــه دسترســی آزاد اشــاره کــرده بودنــد و ب ـه میــزان

زیــادی تصــورات غلــط از علــم آزاد وجــود داشــت .تأکیــد در ایــن مطالعــه بــر ایــن نکتــه بــود کــه
دانشــگاههایی كــه ميخواهنــد رســالت عمومــي خــود را در ترویــج علــم تحقــق بخشــند ،بایــد در

جهــت تغييــر سیاسـتهای خــود در نحــوة ارزيابــي و ایجــاد انگیــزه در هیئــتعلمــی تــاش نماینــد
(.)Alperin et al. 2019

در بررســی پیشــینههای ایــران پژوهشــی بــا موضــو ِع علــم آزاد یــا بررســی سیاس ـتها از ایــن

منظــر انجــام نشــده و تنهــا ســه مــورد مرتبــط بــا سیاس ـتگذاری یافــت شــد :بررس ـیهای «امیــری
فرحآبــادی ،ســلیمانی و ابوالقاســمی» ( )1397و «عبدالحســینزاده ،ثنایــی و ذوالفقــارزاده» ()1396

کــه در موضــوع سیاسـتگذاری داده آزاد در ســطح حاکمیتــی انجــام شــده ،بــه اهمیــت دادة آزاد و
تأثیــرات مفیــد اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و تأثیــرات مدیریتــی و حاکمیتــی اشــاره کــرده بودنــد.

«تســلیمی ،ثنایــی و عبدالحســینزاده» نیــز بــا بهرهگیــری از روش پژوهــش آمیختــه ،چالشهــای

سیاسـتگذاری دادة آزاد حکومتــی را بــا روش کیفــی و گــروه کانونــی شناســایی و اولویتبنــدی

نمودنــد و توصیههایــی را شــامل تدویــن سیاس ـتهای دادة حکومتــی بــاز ،آشــنایی بــا چیســتی و
فوایــد آن ،اســتقرار نهــاد مســتقل ،تدویــن اســتانداردها ،تعییــن معیارهــای محرمانگــی ،و غیــره ارائــه

کردنــد ( .)1396همچنیــن ،در پژوهشــی دیگــر بــا هــدف طراحــی مــدل افزایــش شــفافیت ســازمانی

بــا رویکــرد دادهبنیــاد در ســازمانهای دولتــی بــه ارائــة دادةآزاد در ســطح نهــادی اشــاره شــده و در
آن ،پیامدهــای مثبـ ِ
ـت افزایــش مشــارکت ،ســرمایة اجتماعــی ،کار تیمــی ،مدیریــت هزینــه ،افزایــش
ســامت ســازمانی ،اصــاح رفتارهــای نامناســب ،تعالــی ســازمانی و نگــرش ســازمانی مثبــت بــرای

ســازمانها شــناخته شــده اســت (دیهیمپــور و میانــداری .)1397

بررســی پیشــینهها نشــان میدهــد کــه مطالعــات پیشــین بیشــتر بــر بســترها و زیرســاختها

متمرکــز بــوده و بــه اجــرای علــم آزاد در ســطوح باالتــر تأکیــد داشــتهاند .از ســوی دیگــر،
پژوهشــگران اجــرای علــم آزاد در ســطح مذکــور را بــا توجــه بــه مالحظاتــی چــون ارزیابــی،
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مشــوقها ،و محرمانگــی انجامپذیــر دانســته بودنــد .همچنیــن ،عمــوم مطالعــات سیاســتپژوهیِ

علــم آزاد تنهــا بــر یکــی از مؤلفههــا (دادة آزاد ،ارتباطــات علمــی آزاد ،و دسترســی آزاد) و
بیشــتر بــر دو مؤلفــة دسترســی و دادةآزاد تمرکــز داشــتهاند ،و بــه موضــوع علــم آزاد بهصــورت
مفهومــی جامــع کــه بــر مباحــث متعــدد از تولیــد داده گرفتــه تــا انتشــار و ذخیــره یافتههــای علمــی

داللــت دارد ،توجــه زیــادی نشــده اســت .بــه بیــان دیگــر ،تاکنــون پژوهشــی بــا موضــو ِع علــم آزاد

یــا بررســی سیاس ـتها از ایــن منظــر در ایــران انجــام نشــده ،و الگویــی بــرای تدویــن سیاس ـتهای
مرتبــط بــا آن در جهــان طراحــی نشــده اســت .بنابرایــن ،مطالعــة حاضــر از هــر دو حیــث جدیــد
اســت.

 .3روش پژوهش

بــرای انجــام ایــن پژوهــش رویکــرد کیفــی اتخــاذ شــد .پژوهــش کیفی ،بررســی کلــی و عمیق

یــک پدیــده از طریــق گــردآوری دادههــا بــا اســتفاده از یــک روش پژوهــش قابــل انعطــاف اســت،
و بــرای دســتیابی بــه دادههــای کیفــی روشهــای گوناگونــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
در ایــن مطالعــه بــر اســاس هــدف پژوهــش و حساســیت موضــوع روش گــرو ه کانونــی( 1گــروه

متمرکــز) انتخــاب شــد کــه نوعــی از یــک جلســة گروهــی نیمهســاختاریافته اســت (Masadeh

 .)2012مشــارکتکنندگان بــا اســتفاده از نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند .ابتــدا دو گــروه

تشــکیل و همزمــان دادههــای بهدســت آمــده تجزیــهوتحلیــل شــد .اعضــای ایــن گروههــا از

متخصصــان علــم اطالعــات ،دانششناســی ،و علــوم رایانــه بودنــد .آنهــا عــاوه بــر تحصیــات

دانشــگاهی در ایــن حــوزه ،از پیشــینة پژوهشــی و شــغلی غنــی مرتبــط بــا علــم آزاد یــا مؤلفههــای

آن برخــوردار بــوده و نســبت بــه موضــو ِع «علــم آزاد» عالقهمنــد بودنــد .در ادامــه ،بــا توجــه بــه

یافتههــای تجزیـه وتحلیــل جلســات اولیــه ،گــروه دیگــری نیــز تشــکیل شــد کــه شــامل متخصصــان

حقــوق ،آیندهپژوهشــی ،فلســفة علــم و اقتصــاد بــا پیشــینة پژوهشــی و شــغلی غنــی و مرتبــط بــا علــم

آزاد و فعــال در حــوزة سیاس ـتگذاری علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری بــود .بــرای مدیریــت بهتــر هــر
جلســه تــاش شــد کــه میانگیــن تعــداد اعضــا در اکث ـ ِر جلســات از شــش نفــر تجــاوز نکنــد.

بــرای هــر جلســه حداکثــر  3یــا  4ســؤال اولیــة کلــی طراحــی شــد .گفتوگوهــای هــر جلســه

ضبــط شــد و همزمــان بــا پیشــرفت پژوهــش ،متــن جلســه پیادهســازی ،تجزیــهوتحلیــل شــد .تجزیـه

1. focus group
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و تحلیــل دادههــای هــر جلســه ،نحــوة اجــرای جلســات بعــدی را هدایــت نمــود و پرس ـشها بــه
شــکل کامـ ً
ا بــاز مطــرح شــد .برگــزاری جلســات در گروههــا تــا حــدی پیــش رفــت کــه در جلســة
هفتــم ،دادههــا بــه حــد اشــباع رســید .بــهنظــر پژوهشــگر ،شــرکتکنندگان بهدلیــل جدیــد بــودن

موضــوع و چگونگــی واکنــش ســایر اعضــای گــروه نگرانــی زیــادی از عــدم تســلط بــه موضــوع

داشــتند ،امــا بهتدریــج و بــا هدایــت ترغیــب شــدند تــا تجــارب شــخصی خــود را در ارتبــاط

بــا علــم آزاد مطــرح کننــد ،بهطــوری کــه هرچــه جلســات پیــش رفــت ،پاســخها شــخصیتر
ِ
صــورت همزمــان بــه ثبــت و ضبــط فراینــد،
و عینیتــر شــد .همــراه بــا پژوهشــگر ،دســتیاری به

محتــوا  ،رفتارهــای اعضــا ،واکنشهــا ،مفاهیــم نهفتــه در کالم ایشــان ،پاســخهای غیــر کالمــی
مثــل وضعیــت بدنــی ،خنــده ،ســکوت ،و حـ ِ
ـاالت صــورت توجــه نمــود و آنهــا را ثبــت کــرد تــا
اطالعــات مربــوط بــه پاس ـخهای کالمــی تکمیــل شــود.

تجزی ـ ه و تحلیــل دادههــا در پنــج مرحلــه انجــامشــد کــه اســـتخراج گزارههــا ،مقولهبنــدي،

نشــانهگذاري گزارههــای جمـعآوريشــده بـــر اســاس مقولههــا ،مقولـهبنـــدي بـــا روش كدگذاري

بــاز و كدگــذاري ،تفســیر مقولههــا را شــامل میشــد .گفتنــی اســت کــه بــرای تحلیــل عمیقتــر،

تفســیر مقولههــا در مرحلــة آخــر بــر اســاس مــدل تحلیلــی پیشــرانها یــا اســتپ(وی) 1انجــام شــد.

ایــن مــدل کــه در آیندهپژوهشــی بســیار معتبــر اســت ،مقولههــا (پیشــرانها) را بــرای محیطشناســی
راهبــردی و ارائــة دیدگاهــی جامــع در شــش ســاحت کلــی شــاملِ متغیرهــا و مقولههــای محیطــی،
فنــاوری ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،و ارزش رصــد میکنــد ( .)Saritas 2013بــا بررســی ایــن

متغیرهــا میتــوان بــه درک کامــل از محیــط در آن حــوزة خــاص رســید و سیاسـتهای پیشــنهادی
مرتبــط بــرای تســهیل علــم آزاد در ایــران را ارائــه داد .همچنیــن ،بــرای ســنجش اعتبــار دادههــا از

روش بررســی اعضــا 2اســتفاده شــد .بدینترتیــب کــه تجزیــه و تحلیــل دادههــا در قالــب جدولــی
شــامل گزارههــای اولیــه ،مفاهیــم و مقــوالت بــرای ســه نفــر از اســاتید شــرکتکننده ارســال شــد

و از آنهــا خواســته شــد تــا نظــرات خــود را ارائــه کــرده و بهویــژه تناســب مفاهیــم و مقــوالت

استخراجشــده بــا محتــوای جلســات را ارزیابــی نماینــد .نمــای گرافیکــی رونــد اجــرای هــر گــروه

کانونــی در شــکل  ،1ارائــه شــده اســت.

2. member checking

)1. STEEP(V
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ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻘﻮﻻت ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه ارﺳﺎل ﺷﺪ و از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗـﺎ ﻧﻈـﺮات ﺧـﻮد را اراﺋـﻪ

و ﺑﻪوﻳﮋه ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻘﻮﻻت اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﺟﻠﺴﺎت را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻧﻤﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ روﻧﺪ اﺟـﺮاي

وه ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺷﻜﻞ  ،1اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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شکل  .1روند اجرای هر گروه کانونی

ﺷﻜﻞ  .1روﻧﺪ اﺟﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ
.4 .4
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داده
تحلیل
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ﺗﺤﻠﻴﻞ
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ﻫﺪفتــر
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ارائــةﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﺖ
ایــن ﺑﺮاي
اﻟﮕﻮﻳﻲ
هــدفاراﺋﺔ
ﭘﮋوﻫﺶ
اﺻﻠﻲ
طــورﺷﺪ،
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮهماﮔنﻔﺘﻪ
سیاســتهای تســهیلگر علــم آزاد در ایــران بــود .از ایــن رو ،در گام نخســت ضــرورت داشــت

اﻳﻦ رو ،در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺿﺮورت داﺷﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢِ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻋﻠﻢ آزاد در اﻳﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺳـﭙﺲ
ـم ناظــر بــر اجــرای علــم آزاد در ایــران مشــخص شــوند و ســپس ،الگــوی پیشــنهادی
مقولههــای مهـ ِ

ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  .(2از
ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﮔﻴﺮي
اﻳﻦــنرو،
ﮔﺮدد .از
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اراﺋﻪ
پرداختــه شــد
مقولههــا
ﻛﺎﻧﻮﻧﻲبــهﺑﻪشناســایی
ﻫﺎيکانونــی
ﮔﺮوههــای
از گروه
ـری از
ﺑﻬﺮههگیـ
رو ،بﺑﺎــا بهر
ـردد .از ای
ارائــه گـ

اﺳـﺘﭗبــر
تحلیــلنِمقولههــا
حاضــر
پژوهــش
رویکــرد
کــه
ﺣﺎﺿﺮاز آنجــا
(شــکل .)2
)وي( ﻛـﻪ در ﺣـﻮزة
اســت ،ﭘﻴﺸﺮا
گذاری ﺷﺶ
سیاســﺑﺮتﻣﺒﻨﺎي
ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﺳﺖ،
ﮔﺬاري
ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻪ روﻳﻜﺮد ﭘﮋوﻫﺶ
ِ

مبنــایشــش پیشــران اســتپ(وی) کــه در حــوزة سیاس ـتگذاری و آیندهپژوهــی مطــرح هسـ
ـتند ،ﻓﻨﺎوري ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ،
ﺖﮔﺬاري و آﻳﻨﺪهﭘﮋوﻫﻲ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮانﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﺮانﻫﺎي
انجــام گرفــت .ایــن پیشــرانها شــامل پیشــرانهای محیطــی ،فنــاوری ،اجتماعــی (فرهنگــی)،

ﮕﻲ( ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ )ﺣﻘﻮﻗﻲ( ،و ارزﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،اﻟﮕﻮي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي )ﺷﻜﻞ  (3ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
اقتصــادی ،سیاســی (حقوقــی) ،و ارزشــی هســتند .ســپس ،الگــوی پیشــنهادی (شــکل  )3تدویــن
گردیــد.

ر ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﺳﺦ اﻋﻀﺎي ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪدﺳـﺖ
در گام نخســت ،پرســشهایی کلــی در جلســات مطــرح شــد و مقولههــا از تحلیــل پاســخ

ﭼﻴﺴـﺖ؟ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي
ﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲداﻧﻴﺪ؟ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺷـﻤﺎ ﻋﻠـﻢ آزاد
اعضــای شــرکتکننده بهدســت آمــد .ایــن پرس ـشها در ادامــه آمــده اســت :شــما علــم را بــه چــه

ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺮاي
ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻳـﺮان ﺑﻬـﺮه
ـرای در
ﻋﻠﻢ بـآزاد
ﺗﻮانـ از
جامعــة
ﻣﺜﺒﺖ آزاد
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎيــی علــم
ـای مثبــت و منف
ـت؟ﻣﻲپیامده
آزاد چیسـ
ﭼﻪـما علــم
ـه نظﻣﺎــر شـ
دانیــد؟ بـ
آزادــا می
و ﻣﻨﻔﻲ ﻋﻠﻢ معن

بــرد؟
ﻛﻨﻴﺪایــران
جامعــة
مثبــت علــم
پیامدهــای
ﻣﺴﺘﻠﺰمتــوان
چگونــه می
هســتند؟
ﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻢ آزادمــادرچــه
آزاد در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳﺮان
بهــرهﻋﻠﻢ
اﺟﺮاي
اﺳﺖ؟آزادﻓﻜﺮدرﻣﻲ
ﻣﻮاردي
ﺗﻮﺟﻪاز ﺑﻪ ﭼﻪ
اﻳﺮان،
ﺟﺎﻣﻌﺔ
توســعة علــم آزاد در جامعــة ایــران ،مســتلزم توجــه بــه چــه مــواردی اســت؟ فکــر میکنیــد اجــرای

ﻣﻮاﻧﻌﻲ روﺑﻪرو اﺳﺖ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺺ ،در رواﺑﻂ ﺣﺮﻓﻪاي ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺟﻨـﺒﺶ ﻋﻠـﻢ آزاد

604ﺑﻪﻃﻮر ﺷﺨﺼﻲ از ﻓﻮاﻳﺪ ﻋﻠﻢ آزاد ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻳﺪ؟ اﻧﮕﻴﺰة ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺮوي از ﻗﻮاﻋـﺪ ﻋﻠـﻢ آزاد ﭼﻴﺴـﺖ؟
ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟ آﻳﺎ
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علــم آزاد در جامعــة ایــران بــا چــه موانعــی روب ـهرو اســت ؟ شــما بهعنــوان متخصــص ،در روابــط

حرف ـهای خــود بــه چــه میــزان بــر اســاس جنبــش علــم آزاد رفتــار میکنیــد؟ آیــا بهطــور شــخصی
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ﺷﻤﺎرةایxــد؟ انگیــزة شــما بــرای پیــروی از قواعــد علــم آزاد چیســت؟ کــدام
ـره برده
از فوایــد علــم آزاد بهـ

حیطههــای علــم آزاد بــرای شــما منافــع بیشــتری دارد؟ آیــا تجربــة شــخصی از اجــرای علــم آزاد
در محیــط دانشــگاه یــا محیطهــای شــغلی داریــد؟ اگــر اینگونــه هســت ،لطف ـاً توصیــف کنیــد.

ﺪام ﺣﻴﻄﻪﻫﺎي ﻋﻠﻢ آزاد ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد؟ آﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻲ از اﺟﺮاي ﻋﻠـﻢ آزاد در ﻣﺤـﻴﻂ داﻧﺸـﮕﺎ

ســطحﻣـﻮرد ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻋ
ﻳﻦ در
ﺤﻴﻂﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ دارﻳﺪ؟ اﮔﺮ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺖ ،ﻟﻄﻔﺎً ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻴﺪ .ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳـﺖ ﭘﺮﺳـﺶ آﻏـﺎز
گفتنــی اســت پرســش آغازیــن در مــورد تعریــف علــم توســط اعضــا پیشــنهاد شــد تــا

ـایﺑـﻪدﺳـﺖ آﻣـﺪ
ﻫـﺎي
ﺷـﻮد.ازداده
اﻳﺠـﺎد
اﻋﻀـﺎ
ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ
مشـﺷﺪ
ﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ـترکیﺗﺎ ازﺳﻄﺢ ِ
گروههـ
ـت آمــده
ـای بهدسـ
ﺑـﻴﻦدادههـ
درــود.
آزادـاد ش
ﻋﻠﻢ ایجـ
كاعضــا
ادراـن
آزادازدر بیـ
ادراک علــم

نهایــت ،پنــج
شــدند و در
مقــوالت
اولیــه،ومفاهیــم و
هــای
ﻫﺎيگزاره
قالــب
کانونــی در
ﻣﻘﻮﻟـﺔ اﺻـﻠﻲ ﺑـﻪدﺳ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﭘﻨﺞ
بنــدی و در
طبقهﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻨﺪي
ﻣﻘﻮﻻت ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
اوﻟﻴﻪ،
ﮔﺰاره
ﺮوهﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻗﺎﻟﺐ
مقولــة اصلــی بهدســت آمــد کــه شــامل لــزوم توافــق نظــر در مــورد ماهیــت علــم ،لــزوم رفــع موانــع،

ﻣﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺰوم ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻠﻢ ،ﻟﺰوم رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ،ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣﻴﻄﻪﻫﺎي ﻋﻠﻢ آزاد ،اﻧﮕﻴﺰهﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ اﻓﺮ
تفکیــک حیطههــای علــم آزاد ،انگیزهبخشــی بــه افــراد و ســازمانها و تفکیــک ســطوح اجــرای

آزاد ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ .(2
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻄﻮح اﺟﺮاي ﻋﻠﻢ
علــم آزاد بــود (شــکل .)2

شکل  .2نمای گرافیکی مقولههای بهدست آمده از جلسات گروههای کانونی

ﺷﻜﻞ  .2ﻧﻤﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوهﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ
در ادامه ،گزارههایی که منجر به استخراج این مقولهها شد ،بهاختصار آمده است:

اﺧﺘﺼ
ﻣﻘﻮﻟﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﻨﺠﺮ
ﻫﺎﻳﻲ
اﺳﺖ:ـق حاصــل شــود»،
آﻣﺪهـم توافـ
معنـﺎرـای علـ
ﺑﻪــورد
ﺷﺪ،در م
ـداﻫﺎبایــد
اﻳﻦـم« :ابتـ
ـت علـ
ﺑﻪـورد ماهیـ
در مـ
ﻛﻪ نظــر
توافــق
در اداﻣﻪ ،ﮔﺰاره 
«بایــد علــم تجربــی از علــم غیــر تجربــی تفکیــک شــود»« ،بایــد معنــای علــم و دانــش از هــم

 ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻠﻢ» :اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﻨﺎي ﻋﻠﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد«» ،ﺑﺎﻳـﺪ ﻋﻠـﻢ ﺗﺠﺮﺑـﻲ از ﻋ
تفکیــک شــود»« ،محدودکــردن علــم آزاد بــه علــم تجربــی بــا موانــع کمتــری مواجــه اســت»؛

ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻮد«» ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻮد«» ،ﻣﺤﺪودﻛﺮدن ﻋﻠﻢ آزاد ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺠ
ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ«؛
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اجــرای علــم آزاد بهتفکیــک حیطههــا (مؤلفههــا)« :علــم آزاد حیطههــای مختلفــی دارد کــه
بایــد در مــورد آنهــا توافــق حاصــل شــود»« ،هــر حیطــه ،چالشهــای خاصــی دارد»« ،بهدلیــل

موانــع موجــود ،توســعة علــم آزاد در برخــی حیطههــا ســختتر اســت»« ،حیطــۀ دسترســی
آزاد بــا موانــع کمتــری مواجــه اســت»؛

رفــع موانــع در اجـ ِ
ـرای علــم آزاد« :موانــع اقتصــادی ،قانونــی ،فرهنگــی و اجتماعی زیــادی برای

توســعة علــم آزاد وجــود دارد»« ،دســترسپذیری مقــاالت علمــی هزینــة زیــادی دارد کــه بایــد

جبــران شــود»« ،نشــریات بــه حمایــت اقتصــادی دولــت نیــاز دارنــد»« ،بــه اشــتراکگذاری
ایدههــا بهدلیــل نبــو ِد حــق مالکیــت فکــری دشــوار اســت»« ،مــردم آمادگــی آزاد بــودن دادة
دولتــی (دادة حکومتــی) را ندارنــد»« ،رفــع موانــع مســتلزم توجــه بــه منافــع فــردی و ســازمانی

اســت»؛

انگیزهبخشــی بــه افــراد و ســازمانها« :بــرای ترغیــب ســازمانها و یــا افــراد بایــد بــه انگیزههــای
آنهــا توجــه نمــود»« ،منفعتهــای حاصــل از علــم آزاد بایــد بــرای افــراد و ســازمانها شــرح

داده شــود»« ،در جایگاههــای مختلــف ،انگیــزه و منافــع افــراد متفــاوت اســت»« ،در دانشــگاهها
افــراد معمــوالً انگیزههــای علمــی دارنــد و در ســازمانها بیشــتر انگیــزة اقتصــادی مطــرح
اســت»« ،بــرای ســازمانهای دولتــی معمــوالً کســب ســرمایة اجتماعــی انگیــزه اســت»« ،نبایــد
منتظــر رفــع موانــع بــود ،بایــد توســعة علــم آزاد را شــروع ،و همزمــان موانــع را شناســایی و

نهادهــا را بــه رفــع موانـع تشــویق کــرد»؛

تفکیــک ســطوح کاربــری در اجـ ِ
ـطوح کاربــری
ـرای علــم آزاد« :علــم آزاد را میتــوان در سـ ِ

فــردی و ســازمانی تفکیــک کــرد»« ،در شــرایط کنونــی اجــرای علــم آزاد در ســطوح فــردی

مناســب نیســت ،زیــرا آمادگــی فرهنگــی در جامعــه وجــود نــدارد»« ،بــا وجــود اینکــه بهتــر
اســت علــم آزاد در همــة ســطوح جامعــه اجــرا شــود ،ولــی بــا شــرایط موجــود بایــد علــم آزاد

را از ســطوح باالتــر و در نمونههــای محــدود اجــرا نمــود تــا کنتــرل و نظــارت بیشــتری ایجــاد

شــود».

در گام بعــد ،پــس از اســتخراج مفاهیــم و مقولههــای بهدســتآمــده ،الگــوی پیشــنهادی بــر

اســاس عناصــر مــدل اســتپ(وی) تهیــه (شــکل  )3و بــر ایــن اســاس توصیههــای سیاســتی بــرای
تســهیل علــم آزاد در ایــران ارائــه شــد.
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بــر اســاس پیشبینــی «کمیســیون اروپــا» ،در آینــدة نزدیــک طیــف وســیعی از فرصتهــای

نویــن پژوهشــی و نوآوریهــای حــوزة علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری در جهــان در بســتر علــم آزاد

ایجــاد خواهنــد شــد ( )The European Commission 2016و پیشبینــی شــده اســت کــه اکثــر
کشــورها بســیاری از اســتانداردها و قوانیــن جدیــد مبنــی بــر آزاد و همگانیشــدن علــم را اتخــاذ و
بســتر مشــترکی را بــرای تبــادل دانــش در مقیــاس جهانــی فراهــم نماینــد ( .)Mirowski 2018از علــم

آزاد در قالــب فضــای مجــازی ،آزاد و همگانــی بهنــام آزمایشــگاه 1توســط پژوهشــگران ،ناشــران،
نهادهــا ،مؤسســات پژوهشــی ،حامیــان پژوهشــیِ دولتــی و خصوصــی ،دانشــجویان ،و متخصصــان

امــور آموزشــی دادههــا ،ابزارهــا و منابــع خــود در فضایــی مجــازیبهصــورت آزاد و همگانــی

اســتقبال شــده اســت ( ،)Scanlon 2019و هماکنــون نمونههایــی در نیوزیلنــد ،2و انگلســتان

3

راهانــدازی شــدهاند .علــم آزاد بســتری بــرای یــک جامعــة علمــی پویاســت .بدیهــی اســت کــه

آشــنایی بازیگــران عرصــة علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری بــا آن و ایجــاد بســتر فنــی و قانونــی مناســب
در کمیــت و کیفیــت علــم اثرگــذار خواهــد بــود .ترویــج شــفافیت ،تکرارپذیــری نتایــج ،و افزایــش
دامنــة انتشــار علــم از مهمتریــن ویژگیهــای علــم آزاد اســت و بــرای حصــو ِل حداکثــری آن

توجــه بــه مالحظاتــی بــر اســاس ظرفیــت هــر کشــور ضــروری اســت .ایــن مالحظــات در قالــب
مقولههایــی برگرفتــه از ویژگیهــای جامعــة علمــی ایــران دســتهبندی شــده و مقولههــا نیــز بــر
مبنــایشــش پیشــرا ِن اســتپ(وی) در ابعــا ِد محیطــی ،فنــاوری ،اجتماعــی (فرهنگــی) ،اقتصــادی،

سیاســی (حقوقــی) ،و ارزشــی دســتهبندی شــدند (شــکل  .)3گفتنــی اســت کــه برخــی مقولههــا از
لحــاظ ماهــوی از یــک بُعــد و برخــی از ابعــاد گوناگــون حائــز اهمیــت بودنــد و توضیحــات مرتبــط

بــا هــر مقولــه و پیشــرانهای مرتبــط ب ـه همــراه الگــوی پیشــنهادی در ادامــه آمدهانــد.

2. https://www.naturespace.org.nz/groups/wellington-open-science-lab

1. The Lab

3. https://learn5.open.ac.uk/course/view.php?id=2
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شکل  .3الگوی پیشنهادی برای سیاستهای تسهیلگر علم آزاد بر اساس مدل استپ(وی)

¡مقولة  .1لزوم توافق نظر در مورد ماهیت علم

بُعــد محیطــی .بدیهــی اســت تــا وقتــی در مــورد ماهیــت علــم آزاد توافــق نظــری وجــود

نــدارد ،نمیتــوان در مــورد تدویــن سیاسـتهای مربــوط بــه اشــتراک رســید .ایــن مســئله در مــورد
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تولیــد علــم و معیــار ارزیابــی آن کــه در ایــران معمــوالً مقالــه اســت نیــز وجــود دارد ،چــون علــم

مــدرن فراینــدی اســت کــه بــه تولیــد دانــش و معرفــت میانجامــد (منصــوری  .)1395بــرای تدویــن
سیاس ـتهای تســهیلگر علــم آزاد در ایــران در آغــاز بایــد روشــن شــود کــه آیــا منظــور از علــم،
علــم تجربــی اســت ،علــم قابــل مشــاهده ،قابــل اندازهگیــری ،و نقــد ،یــا علــم بــهمعنــای عــام کــه
هــر نــوع منبعــی را کــه مثـ ً
ا از پژوهشــگران بــه مــا رســیده اســت ،شــامل میشــود .یافتههــای حاضــر

نشــان میدهنــد کــه جنبــش علــم آزاد را بایــد ،هــم در مــورد علــم تجربــی و هــم در مــورد علــم
عــام لحــاظ کــرد .لیکــن ،مباحثــی کــه در حــوزة علــم آزاد مطــرح میشــوند ،عمومــاً بــر علــم

تجربــی متمرکــز بــوده و بــر اشــتراکگذاری دادههــای پژوهشــی تأکیــد داشــته و در مــورد تمایــز
بیــن علــم تجربــی و علــم غیــر تجربــی و تمایــز بیــن اطالعــات و دانــش دچــار ابهــام بودهانــد و نیــز

حساســیت زیــادی در ایــن مــورد نشــان دادهانــد .بنابرایــن ،توافــق در مــورد ماهیــت علمــی کــه بایــد

در جامعــه همگانــی شــود ،اهمیــت دارد .در ایــن مــورد در مطالعــات دیگــر (Levin et al. 2016

 );Nosek et al. 2015نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت (ایــن مقولــه نشــان از اهمیــت بُعــد محیطــی در

علــم آزاد دارد).

¡مقولة  .2لزوم رفع موانع

نیــل بــه علــم آزاد در کشــورها ب ـه ســهولت میســر نیســت و در هــر کشــور موانعــی وجــود

دارد کــه بــر آن اســاس بایــد تســهیالتی را بــرای بازیگــران جامعــة علمــی در نظــر گرفــت .در ایــران
موانــع بــا توجــه بــه ظرفیتهــای کشــور از ابعــا ِد گوناگــون هســتند کــه بــا توجــه بــه یافتــة پژوهــش

در ســه بعــد ارائــه میشــود:

الــف .در بُعــد سیاســی و حقوقــی .یکــی از نگرانیهــا مربــوط بــه حریــم خصوصــی ،مالکیــت
فکــری ،و مســائل اخالقــی اســت کــه در مطالعــات پیشــین (تســلیمی ،ثنایــی و عبدالحســینزاده

1396؛  )Berghmans et al. 2017نیــز بدانهــا اشــاره شــده اســت .موانــع قانونــی بــرای دادة آزاد

مالحظــات ناشــی از مالکیــت ،مســئولیت ،و کنتــرل دادههــا را دربرمیگیــرد و پژوهشــگران
بــرای حــل آن اتفــاق نظــر ندارنــد ( ،)Borgman 2015, 32چــرا کــه غالب ـا ٌ خــود را مالــک دادههــا

میداننــد .از ایــن جهــت ،برخــی مؤسســات در صــدد افــزودن معیارهــای ارزیابــی عملکــرد

پژوهشــی بــرای ســنجش میــزان مســاعی پژوهشــگران در نیــل بــه علــم آزاد هســتند (Wilsdon et

 .)al. 2017از طرفــی ،در دانشــگاهها ایدههــا و نوآوریهــای زیــادی تولیــد میشــود کــه بهعلــت

محدودیــت ارتبــاط بیــن دو نهــاد دانشــگاه و صنعــت بــه اشــتراک گذاشــته نشــده و در دانشــگاه
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باقــی میماننــد .همچنیــن ،مالکیــت نامشــخص اختراعــات و نوآوریهــای دانشــگاهها و نیــز

رســالتهای متمایــز دانشــگاه از بنگاههــای صنعتــی باعــث شــده تــا ســرمایهگذاران و شــرکای

بالقــوه در صنعــت تمایلــی بــه ارتبــاط بــا دانشــگاهها نداشــته باشــند .گفتنــی اســت ،پیادهســازی
برخــی ایدههــای دانشــگاهی نیــز نیــاز بــه ســرمایهگذاری هنگفــت از جانــب بنگاههــای صنعتــی

دارد کــه ســبب عــدم اســتقبال از آنهــا میشــود و در مرحلــة اشــتراکگذاری ایدههــا باقــی
میماننــد ( .)Cervantes and Meissner 2014بهطــور کلــی ،تأکیــد علــم آزاد بــر شــفافیت اســت

کــه از تعصبــات ،تبعیضهــا ،ســوگیریهای ســهوی و عمــدی جلوگیــریکنــد (.)Peters 2019
لیکــن ،تعــارض بالقــوه بــا مالکیــت معنــوی و حقوقــیِ داده و حریــم خصوصــی و نیــز مالکیـ ِ
ـت شــیوة

انتشــار علــوم در قالبهــای جدیــد ( )Responsible Open Science 2020از موضوعاتــی اســت کــه

در حــوزة محرمانگــی علــم آزاد مطــرح هســتند.

ب .بُعــد اجتماعــی (فرهنگــی) .عــدم آمادگــی فرهنگــی کنونــیِ در جامعة ایــران برای همگانیشــدن

علــم ســبب میشــود کــه بــرای توســعة علــم آزاد ،نــگاه از بــاال بــه پاییــن وجــود داشــته باشــد .بدیــن

معنــاکــه پیشــنهاد میشــود علــم آزاد ابتــدا در ســطوح باالتــر و خاصتــر توســعه داده شــود ،زیــرا در
ایــن ســطوح ،نظــارت و آمادگــی بیشــتری وجــود دارد و ســپس ،در ســطوح دیگــر جامعــة اجرایــی

شــود .بــرای نمونــه ،گاهــی ارائــة اطالعــات شــفاف از یــک پژوهــش ممکــن اســت بــرای مخاطــب
عــام خطرآفریــن باشــد .نمونــة بــارز آن آگاهــی شــهروندان از ظرفیــت کشــندگی ویــروس کوویــد

 19توســط الــکل در یافتــة برخــی پژوهشهــا (نظیــر  )Clay & Parker 2020و اســتفاده از آن بــرای

حفاظــت بــدن بــوده اســت کــه نشــان از عــدم آگاهــی عمــوم و آمادگــی مــردم بــرای انتشــار برخــی
یافتههــای علمــی بــدون بسترســازی دارد .بدیهــی اســت ،همچــون هــر معضــلِ فرهنگــی دیگــری
بــرای ایجــاد آمادگــی بایــد در مــورد مزایــای علــم آزاد در ســطوح مختلــف آگاهیرســانی کــرد

و بهتدریــج دیدگاههــا ،سیاس ـتها و رویّههــا در مــورد علــم آزاد را تغییــر داد .در شــرایط کنونــی

کــه حتــی در جامعــة پژوهشــگران و دانشــگاهیان نیــز نســبت بــه علــم آزاد ،موضعگیــری وجــود
ِ
ماهیــت
دارد ،نمیتــوان بــه توســعة علــم آزاد در ســطوح پایینتــر فکــر کــرد .چالشهایــی بــا

اجتماعــی و فرهنگــی ،مانــع بزرگــی در مســی ِر انتشــار داده و یافتههــای پژوهشهــا هســتند کــه
عمدت ـاً بهدلیــل عــدم آگاهــی پژوهشــگران از مزایــا و اهمیــت آزادســازی دادههــا و یافتههــا ،عــدم

تمایــل بــه تغییــر جریــان کار در محیــط پژوهشــی ،و تغیی ـ ِر روشهــای فعلــی ارتباطــات علمــی و
انتشــار دادههــا در طــول فراینــد پژوهــش رخ میدهنــد (.)Foster 2016
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ج .بُعــد اقتصــادی .نبــو ِد بســتر اقتصــادی مناســب معمــوالً از دیگــر موانــع توســعة علــم آزاد اســت
( .)Mirowski 2018مطابــق بــا یافتههــا از مهمتریــن معضــات در ایــران وجــود تحریمهاســت کــه

بــر شــکوفایی اقتصــاد اثــر گذاشــته و جامعــة علمــی را نیــز دگرگــون ســاخته اســت .از ســوی دیگــر،
ارتبــاط ضعیــف نهادهــای صنعــت و دانشــگاه میتوانــد از دالیــل نظــام اقتصــادی ناکارآمــد باشــد

کــه در ایــن بُعــد ،مانــع بزرگــی بــرای اجــرای همگانیشــدن علــم اســت؛ چــرا کــه ،برخــی از

نهادهــا از دسترســی محــدود علــم ســود اقتصــادی کســب میکننــد .چالشهــای نهــادی یکــی
از موضوعــات مطــرح در مطالعــات گذشــته ( )Zuiderwijk et al. 2014بــوده اســت ،و یافتههــای

پژوهــش «امیــری فرحآبــادی ،ســلیمانی و ابوالقاســمی» ( )1397و «عبدالحســینزاده ،ثنایــی و
ذوالفقــارزاده» و ( )1396نیــز بــر اهمیــت رفــع موانــع در جهــت ارائ ـة دادههــای آزاد ،بهویــژه در

نهــاد باالدســتی و تأثیــرات مفیــد اقتصــادی اشــاره داشــتند .از ایــنرو ،اتخــاذ سیاس ـتهای مؤثــر

بــرای انتشــار آزاد آثــار و حمایــت نهادهــای مرتبــط بــرای تأمیــن هزینــة دسترســی آزاد پژوهشهــا
میتوانــد از راهکارهــای مناســب بــرای رفــع ایــن مانــعباشــد (.)García-Peñalvo 2017
¡مقولة  .3لزوم تفکیک حیطههای (مؤلفههای) علم آزاد

این مقوله از چهار بُعد قابل تحلیل است:
الــف .بُعــد محیطــی .علــم آزاد بــر ســه حیطــة (مؤلفــة) کلــی داده ،ارتباطــات علمــی ،دسترســی
آزاد مترتــب اســت کــه هــر کــدام زیرمؤلفههــای متعــددی را شــامل میشــود .مطالعــات نشــان

میدهــد کــه در ایــران نمیتــوان در ابتــدا علــم آزاد را در تمامــی حیطههــا اجــرا نمــود ،بلکــه
شایســته اســت بــا توجــه بــه جامعــه و ظرفیــت کشــور بــر برخــی مؤلفهه ـ ا یــا زیرمؤلفههــا متمرکــز

ِ
پژوهــش آزاد ،همترازخوانــی آزاد ،و
شــد کــه بــا توجــه بــه امکانــات موجــود بــر تمرکــز بــر

اشــتراک،و دسترســی آزاد (بهویــژه در ایدههــا) امکانپذیــر اســت .مهــم اســت کــه بــرای تدویــن

سیاســتهای توســعة علــم آزاد ،حیطههــا تفکیــک شــوند و بــرای هــر حیطــه بهطــور جداگانــه

تصمیمگیــری شــود؛ چــرا کــه هــر یــک ملزومــات خـ ِ
ـاص خــود را دارد ،و نیــز موانعــی کــه هــر

یــک از حیطههــا بــا آنهــا مواجــه هســتند ممکــن اســت از لحــاظ فنــی متفــاوت باشــد .بــه ایــن

نکتــه در پژوهشــی دیگــر ( )Zuiderwijk et al. 2014هــم اشــاره شــده اســت .ایــن اســت کــه علــم
آزاد نمیتوانــد یکجــا اجــرا شــود ،زیــرا بهســختی میتــوان در گام نخســت بــر تمــام موانــع آن

فائــق آمــد .بــرای نمونــه ،در ایــران میتــوان بخشــی از حیطــة دسترســی آزاد را توســط پژوهشــگران

اجرایــی نمــود تــا یافتههــای علمــی بهصــورت کلــی یــا ترویجــی دســترسپذیر شــوند ،زیــرا
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موانــع اقتصــادی زیــادی وجــود دارد کــه موجــب میشــود همــة نشــریات بــا جریــان دسترســی

آزاد مقــاالت همراهــی نکننــد ،امــا ایــن ایــده را میتــوان بــا رعایــت برخــی مالحظــات حقوقــی
ـطح کاربــران پژوهشــگر یــا تولیدکننــدگان محتــوای علمــی اجــرا نمــود .ایــن یافتــه مشــابه بــا
در سـ ِ

پژوهشــی دیگــر ( )Albert 2006اســت .بنابرایــن ،پژوهشــگران میتواننــد بهصــورت خودجــوش

بــه جریــان علــم آزاد بپیوندنــد تــا پایگاههــای علمــی نیــز در رقابــت بــا یکدیگــر بــرای آزادشــدن

دسترســی منابعــی همچــون مقــاالت اقــدام کننــد.

ب .بُعــد فنــاوری .بــا توجــه بــه مطلــب بــاال ،فراهمســازی زیرســاختهای مــورد نیــاز بــرای توســعة

علــم آزاد در ایــران بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه پیشتــر نیــز در پلتفــورم علــم آزاد آفریقــا
مطــرح شــده بــود (.)Smith et al. 2018

ج و د .بُعــد اجتماعــی و ارزشــی .ارتباطــات علمــیِ آزاد میتوانــد بــه توســعة علــم آزاد در زمیــن

همترازخوانــی آزاد کمــک کنــد .همترازخوانــی آزاد میتوانــد از بســیاری از ســوگیریهایی کــه
در داوری مقــاالت رخ میدهــد ،پیشــگیری کنــد .در ایــن راســتا ،یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان داد

کــه در محیطهــای علمــی مختلــف در ایــران ،فرهنــگ متفاوتــی بــرای ارتباطــات علمــی وجــود
دارد .بــرای نمونــه ،تنهــا در شــماری از دانشــگاهها عامــل تشــویق بــرای گســترش ارتباطــات علمــی
اســاتید بــا یکدیگــر و دانشــجویان وجــود دارد و در بیشــتر مواقــع ،اعضــای هیئــتعلمــی بایــد
بهصـ ِ
ـورت خودجــوش ارتباطــات علمــی خــود و گــروه علمــی را توســعه دهنــد .ایــن بــدانجهــت

اســت کــه ممکــن اســت بــا چالشهــای متعــددی کــه کشــور بــا آن روبــهرو میشــود ،شــرایط
بــرای ایــن کار هیچوقــت بهطــور کامــل مهیــا نشــود .از آنجــا کــه ارتبــاط علمــی عامــل اصلــی

توســعة دانــش و تســریعکنندة اســتفاده از علــم اســت (ابراهیمــی  (،1372تقویــت ارتباطــات علمــی
توســط جریــا ِن علــم آزاد ارزش باالیــی دارد .مطابــق بــا نتایــج ایــن پژوهــش حمایــت از اقداماتــی
چــون همترازخوانــی آزاد موجــب رفــع ســوگیریهای علمــی در فراینــد انتشــار پژوهشهــا و
ِ
غنــای ارتباطــات علمــی
ارزیابــی انتشــارات میشــود و بــا شناســایی ســوءرفتارهــای علمــی بــه

کمــک میشــود ( .)Ford 2015در ایــن راســتا ،پیشتــر نیــز از ) Nosek et al. (2015هشــت
اســتاندارد بــرای حمایــت از علــم آزاد و پاســداری از ارتباطــات علمــی آزاد مطــرح شــده بــود.
گفتنــی اســت کــه یافتههــا بهطــور کلــی نشــان میدهــد کــه پشــتیبانی از آزادبــودن علــم در هــر

یــک از حیطههــا توســط بازیگــران چرخــة علــم ،بســتر مناســبی را بــرای اجــرا در ســایر مؤلفههــا
ایجــاد خواهــد کــرد.
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¡مقولة  .4انگیزهبخشی به افراد و سازمانها

نتایج این مطالعه نشان داد که این مقوله نیز از چند دیدگاه قابل بررسی است:
الــف .بُعــد ارزشــی .پژوهشــگران در صــورت وجــود منفعــت شــخصی بــه ترویــج و حمایــت از

علــم آزاد میپردازنــد .دریافــت اســتناد و توجــه بیشــتر در رســانههای اجتماعــی مجــازی در

صورتــی کــه مقالــه دسترســی آزاد داشــته باشــد میتوانــد بــ ه شناختهشــدن پژوهشــگر در یــک

حــوزه بیانجامــد و ایــن خــود میتوانــد ســرآغازی بــرای انعقــاد قراردادهــای پژوهشــی بیشــتر باشــد
( .)McKiernan et al. 2016ایــن اســت کــه تقویــت انگیــزة فــردی در جامعــة علمــی ایــران میتوانــد
بــه گسـ ِ
ـترش علــم آزاد کمــک کنــد.

ب ،ج ،د .بُعــد اجتماعــی ،محیطــی ،و ارزشــی .دسترســی آزاد بــه دادة علمــی یــا نتایــج پژوهشهــا
بهدلیــل ایجــاد فضــای همــکاری بیــن پژوهشــگران و ســهولت دسترســی نقــش مهمــی در پــرورش

خالقیــت دارد و بســتری مناســب بــرای پژوهــش آزاد اســت ،زیــرا در فضــای علــم آزاد متخصصــان

میتواننــد در مــورد دیدگاههــا و تجربههــا آزادانــه بحــث کننــد .در ایــن فضــا کاوش آســان اســت
ِ
ذهنیــت آزاد و انعطافپذیــر را پــرورش میدهــد،
و دسترســی بــه دادههــا بهصــورت شــفاف،
فضــای مشــترک و ســازندهتری ایجــاد میشــود ،و اطالعــات دقیقتــری تولیــد و قابــل دســترست ر

میشــود (.)Frankenhuis & Nettle 2018

ه .بُعــد اقتصــادی .یافتههــای مطالعــة حاضــر نشــان داد کــه انگیزهبخشــی از ایــن بُعــد بــا دو راهــکار

میتوانــد در ایــران اجــرا شــود :راهــکار اول ،حمایــت مالــی بــرای اجــرای علــم آزاد در کشــور
کــه پیشــرا ِ
ن خوبــی میتوانــد باشــد و در مطالعــات پیشــین (& Small 2009; Lasthiotakis, Kretz
 )Sá 2015نیــز بــر آن تأکیــد شــده بــود .بــرای نمونــه ،حمایــت مالــی از بازطراحــی مــدل اقتصــادی

متناســب بــرای نشــریات و رســانهها میتوانــد گزینــهای بــرای انتشــارات آزاد در ایــرانباشــد

( )Willinsky 2018و راهــکار دوم ،انگیزهبخشــی در ســطح فــردی بــرای جامعــة علمــی ایــران اســت

کــه مالحظــهای پراهمیــت در ســایر پژوهشهــا (از جملــه در Smith, Motshegwa & Veldsman

2018؛ دیهیمپــور و میانــداری  )1397بــود.

¡مقولة  .5تفکیک سطوح اجرای علم آزاد (تفکیک نهادی)

یافتهها در این مقوله بر اساس ابعاد گوناگون عبارتاند از:
الــف .بُعــد اجتماعــی .هماننــد یافتههــای پیشــین (ماننــد  ،)Zuiderwijk et al. 2014اجــرای علــم آزاد
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در ایــران میتوانــد بــه تفکیــک نهــادی (ب ـ ه شــکل دانشــگاه ،صنعــت ،جامعــه ،و دولــت) صــورت
پذیــرد و نبایــد بــرای اجــرای آن تنهــا از نهــاد دولــت انتظــار داشــت .بــرای نمونــه ،همگانیشــدن

علــم میتوانــد از جامعــة دانشــگاهی آغــاز شــود .گســترش علــم آزاد در ایــن ســطح مســتلزم توجــه
بــه انگیزههــا و ارزشهــای پژوهشــگران اســت و ترغیــب آنهــا میتوانــد قــدم اول گســترش ایــن

رویکــردباشــد .از ســوی دیگــر ،آمــوزش بــه بازیگــران چرخــة پژوهــش بــرای تولیــد منابــع علمــی

آزاد و همگانیکــردن یافتههــای خــود بــه انجــام پژوهشهــای دیگــر کمــک میکنــد (& Lloyd

.)Therrien 2018

ب .بُعــد سیاســی (حقوقــی) .از ایــن منظــر تدویــن اصــول اخالقــی و حرف ـهای
در علــم میتوانــد بــرای تشــویق بــه حمایــت از علــم آزاد در ایــران مؤثــر باشــد
کــه مشــابه بــا یافتــه مطالعــة ( )Ali-Khan, Harris & Gold 2017اســت .بــر لــزو ِم
سیاســتگذاری دولــت در موضــوع علــم آزاد در مطالعاتــی مشــابه (Levin et al.
2016؛ تســلیمی ،ثنایــی و عبدالحســینزاده  )1396نیــز تأکیــد شــده اســت.
ج .بُعــد ارزشــی .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهنــد کــه شفافســازی داده و نقــش ســازندة آن
در جلــب اعتمــاد عمومــي کاربــرا ِن ســطوح مختلــف ،موضوعــی مهــم در ایــران اســت و در ایــن
مطالعــه بــر دادههــای دولتــی تأکیــد بســیار شــد .بنابرایــن ،نیــاز اســت اســبابی بــرای ارائــة شــفاف

دادة آزاد در ســطح دولتــی فراهــم گــردد ایــن مبحــث پیشتــر نیــز در پیشــینهها مطــرح شــده

اســت (عبدالحســینزاده ،ثنایــی و ذوالفقــارزاده 1396؛ تســلیمی و ثنایــی 1396؛ امیــری فرحآبــادی،

ســلیمانی و ابوالقاســمی 1397؛ دیهیمپــور و میانــداری  )1397کــه الزم اســت پورتالهــاي
وزارتخانههــا تــا حــد امــکان در ارائــة دادههــا شــفافيت داشــته باشــند.

د .بُعــد فنــاوری .بــرای نیــل بــه علــم آزاد طراحــی بســترهای دادة آزاد در ســطح دولتــی ضــرورت

دارد .ایــن امــر بــا پژوهشهــای گذشــته (Zuiderwijk et al. 2014; Smith, Motshegwa & Veldsman

2018; Tsunoda et al. 2017؛ دیهیمپــور و میانــداری  )1397همسوســت.

ه ،و ،ز .بُعــد محیطــی ،سیاســی ،و اقتصــادی .موضــو ِع تفکیــک ســطوح کاربــری د ر اجــرای علــم

آزاد و تأکیــد بــر اجــرای آن در ســطوح باالتــر جامعــه در ایــران بهعنــوان گام آغازیــن مشــابه

بــا یافتههــای مطالعــات دیگــر

(Lasthiotakis, Kretz & Sá 2015; Donnelly 2017; Levin et al.

 )2016اســت کــه از بُعــد سیاســی نیــز حائــز اهمیــت اســت؛ چــرا کــه یکــی از مهمتریــن شــرایط

اساســی دموکراســی ،عملکــرد صحیــح دسترســی بــه اطالعــات اســت .دادههــای آزاد دولتــی یکــی
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از نشــانههای دموکراســی اســت و بــه تشــویق نــوآوری ،رشــد اقتصــادی و بهبــود خدمــات کمــک

میکنــد ( .)Ruijer, Grimmelikhuijsen & Meijer 2017ایــن مالحظــه علــم آزاد را ،هــم از جنبــة

سیاســی و هــم از جنبــة اقتصــادی در ایــران توســعه میدهــد.
 .5نتیجهگیری

ی در هــر کشــور بــا رعایــت
سیاســتگذاری بهویــژه در حــوزة علــم ،فنــاوری و نــوآور 

ظرفیتهــا و چالشهــای آن کشــور انجــام میگیــرد

(2010

 .)Hollandایــن اســت کــه

پژوهشهــای انجامشــده ماهیــت مشــابه و نتایجــی برگرفتــه از فرهنــگ و ظرفیتهــای بومــی آن

کشــور دارنــد .بــر مبنــای یافتههــای پژوهــش حاضــر و ماهیــت مقولههــای استخراجشــده بــه نظــر
ـطح کاربـ ِ
ـری فــردی و دولتــی بیــش
میرســد کــه در ایــران رفـ ِع مباحــث فرهنگــی و حقوقــی در سـ ِ
از ســایر پیشــرانها مــورد توجــه بــوده اســت ،بــر ایــن اســاس ،پیشــنهاداتی در شــش بُع ـ ِد محیطــی،

ِ
قالــب توصیههــای
فنــاوری ،اجتماعــی (فرهنگــی) ،اقتصــادی ،سیاســی (حقوقــی) ،و ارزشــی در

سیاســتی بــرای تســهیل علــم آزاد و اجــرای آن در کشــور ارائــه شــدهاند:

تدویــن سیاســتهای دادةآزاد ،ارتباطــات علمــی آزاد ،و دسترســی آزاد :مهمتریــن اقــدام

پیشــنهادی در ســطح ملــی ،سیاس ـتگذاری در ایــن ســه مؤلفــه اســت .بدیهــی اســت ،صرف ـاً

نــگارش ایــن سیاســتها در اســناد کالن نمیتوانــد متضمــن اجــرای آن در جامعــة علمــیِ
ایــران باشــد؛ لیکــن ســرآغازی بــرای تحــول اســت.

تدویــن معیارهــای دقیــق محرمانگــی ،اســتانداردهای دسترســی آزاد :الزم اســت معیارهــای
ِ
رعایــت
دقیــق بــرای اجــرای «شــفافیت» داده در تمــام ســطوح تدویــن شــود تــا دادههــا بــا
ـطوح کاربــری خــاص در اختیــار عمــوم قــرار گیــرد .همچنیــن،
حوزههــای علمــی خــاص و سـ ِ

بــرای همگانیکــردن داده و منابــع علمــی ،تدویــن اســتانداردهای مشــخص الزم اســت تــا داده
و اطالعــات بــاارزش تولیــد و در اختیــار همــگان قــرار گیــرد.

اهتمــام بــه اجــرای قوانیــن حــق مؤلــف در کشــور :در حــال حاضــر ،قانــون انتشــار و دسترســی
آزاد بــه اطالعــات مصــوب ســال  1388و آئیننامههــای اجرایــی آن بــه ایــن مســئله
پرداختهانــد ،لیکــن کلــی بــودن و نبــو ِد ســازوکار اجرایــی مناســب باعــث عــدم اجــرای موفــق

آن شــده اســت.

آمــوزش مزایــای همگانیشــدن علــم :نیــاز اســت آموزشهــای الزم بــرای همگانیشــدن
علــم در تمامــی فرایندهــای آن و تمامــی ســطوح بــه بازیگــران چرخــة علــم ارائــه شــود ،و نیــز
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آموزشهــای الزم بــرای تقویــت ســواد اطالعاتــی و رســانهای بــه جامعــه در دســتور کار قــرار

گیــرد.

ِ
آمــوزش فوایــد
فرهنگســازی بــرای اشــتراکگذاری و دســترسپذیری علــم :تدویــن و
آزاد بــودن علــم در راســتای اقتصــاد مقاومتــی و اقتصــاد دادهبنیــان جهــت بهرهگیــری بهینــه
از منابــع و ظرفیتهــای کشــور بــه همــراه اتخــاذ تدابیــر فرهنگی-آموزشــی بــرای توســعة

بهاشــتراکگذاری منابــع در چرخــة علــم بهویــژه در دانشــگاهها از مهمتریــن اقدامــات

بــرای نیــل بــه «ارتباطــات علمــی آزاد» اســت .در ایــن راســتا ،تدویــن شــیوهنامههایی بــرای
تشــویق بــه ترویــج علــم در نهادهــای آموزشــی و پژوهشــی بســیار الزم اســت.

ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت کــه بــر اســاس یافتههــای ایــن مطالعــه ،دو بُعــد فرهنگی

و حقوقــی بیــش از دیگــر پیشــرانها مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ،کــه هــر دو بــهدالیــل ماهــوی

ریشــه در اخــاق علــم و مالحظــات اخالقــی زیسـتبوم علمــی کشــور دارنــد .بــه بیــان دیگــر ،علــم

آزاد الگــوی مدیریــت و انتشــار در فضــای علمــی را تغییــر میدهــد ،دسترســی آزاد بــه دادههــا،
منابــع ،یافتههــا و حتــی نتایــج همترازخوانــی را ایجــاد میکنــد و طبیعتـاً در همترازخوانــی آزاد ،نــام

داوران و نویســندگان افشــا میشــود .از ایــن رو ،شایســته اســت در اجــرای علــم آزاد در چرخــة

علمــی کشــور ،اصــول اخالقــی بهطــور کامــل رعایــت شــود ،و باریکاندیشــی در ابعــاد ارزشــمند
و رویکــرد اخالقمدارانــة آن در اولویــت اقدامــات باشــد.

نظــر بــه اهمیــت علــم آزاد و توجــه جامعــة علمــی بــه دسترســی همهجانبــه بــه تمــام فرایندهــای

چرخــة علمــی الزم اســت ایــن موضــوع مــورد توجــه پژوهشــگران کشــور قــرار گیــرد .از ایــن

رو ،پیشــنهاد میشــود در مطالعــهای مشــابه بــر محدودیتهــای توســعة علــم آزاد در ایــران بــر

اســاس مؤلفههــا بــه تفکیــک ســطوح کاربــری و حــوزة علمــی تمرکــز شــود .ایــن محدودیتهــا
میتواننــد از جنبههــای مختلــف بررســی و بــا ســایر کشــورها مقایســه شــود .همچنیــن ،شایســته

اســت پژوهشــی بــر شــیوههای ایجــاد آمادگــی فرهنگــی بــرای اســتقبال از علــم آزاد در جامعــة
ایــران انجــام شــود تــا زمینههــای آمادگــی فرهنگــی شناســایی شــوند.

فهرست منابع
ابراهیمــی ،قربانعلــی .1372 .اجتمــاع علمــی و ســاختارهاي آن .فصلنامــه سیاســت علمــی و پژوهشــی .رهیافــت :)3( 5
.40- 30

امیــری فرحآبــادی ،جعفــر ،ســعید ســلیمانی ،و محمــود ابوالقاســمی .1397 .واکاوی نقــش سیاس ـتگذاری داده بــاز
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بــر بهینهیابــی سیاســتی در نظــام آمــوزش عالــی ایــران .فصلنامــه مــدرس علــوم انســانی (پژوهشهــای مدیریــت
در ایــران) .۱۲۶-۱۰۳ :)2( 22

تســلیمی ،محمدســعید ،مهــدی ثنایــی ،و محمــد عبدالحســینزاده .1396 .شناســایی و اولویتبنــدی چالشهــای تحقــق

سیاس ـتگذاری داده حکومتــی بــاز در ایــران :کاربســت روش تحلیــل سلســلهمراتبی و تاپســیس فــازی .فصلنامــه

سیاس ـتگذاری عمومــی .۸۹-۵۷ :)2( 3

دبیرخانــه شــورای عالــی عتــف .1386 .سیاس ـتها و اولویتهــای پژوهــش و فنــاوری کشــور (در بــازة زمانــی 1396
تــا  .)1400تهــران :شــورای عالــی عتــف.

دیهیمپــور ،مهــدی ،و کمــال میانــداری .1396 .بررســی نقــش شــفافیت ســازمانی در توســعة ســرمایة اجتماعــی (مــورد
مطالعــه :شــهرداریهای غــرب مازنــدران) .مدیریــت ســرمایه اجتماعــی .307-283 :)2( 4

عبدالحســینزاده ،محمــد ،مهــدی ثنایــی ،و محمدمهــدی ذوالفقــارزاده .1396 .مفهومشناســی سیاســتگذاری داده

بــاز حاکمیتــی و تبییــن مزایــا و فوایــد آن در عرصههــای مختلــف سیاس ـتگذاری ،فصلنامــه مطالعــات راهبــردی
سیاســتگذاری عمومــی .۷۴-۵۵ :)22( 7

مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 1383 .الــف .سیاســت کلــی بــرای رشــد و توســعة علمــی و پژوهشــی کشــور در بخــش

آمــوزش عالــی و مراکــز پژوهشــی (مصــوب http://1404.ir/download?f=2015/05/10/0/207.pdf .)1383/12/15

(دسترســی در .)1397 /10/3

مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 1383 .ب .سیاســت کلــی نظــام برای رشــد و توســعة فنــاوری (مصــوب .)1383/01/22
http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies.aspx

آبــان .)1397

(دسترســی در 1

منصوری ،رضا« .1395 .تولید علم» :مفهومی ابداع ایرانیان .خبرنامه انجمن ریاضی .۱۴۷
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%
81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8).دسترسی در %A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-reza-mansouri/ (98/12/20
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شیما مرادی

 دارای مدرک تحصیلی دکتری علم اطالعات و دانششناسی1360 متولد سال

 ایشان هماکنون.از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران است

 فناوری و نوآوری در،استادیار گروه پژوهشی ارزیابی سیاستها و پایش علم
.مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است

 فنــاوری و نــوآوری بهویــژه در حــوزة شــهر،سیاســتپژوهی و پایــش علــم
.هوشــمند و علــم آزاد (علــم بــاز) از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت
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