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  چكيده
ـ ايـن پژوهشـگران كشـور مـا     است، اما اين كه زيادپزشكي   معتبر علمي رايگان در حوزه مجالت ميزانامروزه :  فوهد زمينه   ه مجـالت را چگونـه   گون
مجـالت الكترونيكـي   از  دانشگاه علوم پزشكي زنجـان  علمي هيات محترم ياعضابررسي ميزان شناخت  اين پژوهشهدف .مشخص نيست  ،شناسندمي

  .است رايگان
روايي آن در يك بررسي  ي ويپايا كه  همحقق ساخت يپرسشنامه يوسيلههاطالعات مورد نياز ب. است توصيفي مقطعي يمطالعهاين  :بررسيروش

 محاسبه وي فراوان جداول از استفاده با هادادهه و پاسخ اخذ گرديد 95اين دانشگاه  علمي تاعضو هي 189از . جمع اوري گرديد ،شدپايلوت تعيين 
  .است هگرفت قرار ليتحل و هيتجز دو مورد كاي آزمون و نيانگيم

اغلـب اعضـا در مـورد  بـاال بـودن اعتبـار       . بودنـد  ي اين پژوهش با مجالت الكترونيكي رايگان آشـنا محترم هيات علم ياز اعضا درصد 7/34 : هايافته
تامين اعتبار مالي اين منابع و نياز ويا عدم نيـاز   ،داشتن حق مالكيت معنوي كامل براي نويسنده ،مناسب بودن داوري مقاالت اين منابع، پژوهشي اين منابع

درمجالت با ضريب تـاثير   .اغلب معتقدند كه منابع اطالعاتي الكترونيكي رايگان اعتبار استنادي دارند. منابع بي نظر هستند به مهارت جهت استفاده از اين
شنا با مجالت الكترونيكـي رايگـان معتقدنـد    آاغلب اعضاي .سان است آها نآو دسترسي به  شوندزودتر چاپ مي .شوندمي چاپ گستردهصورت  هبباال 

 .هاستنآها و بعد رايگان بودن نآين مجالت به ترتيب سهولت دسترسي به عمده مزيت ا
 در مـورد  گـردد مـي  پيشـنهاد . در مورد مجالت الكترونيكي رايگان اطالعات كـافي ندارنـد   اين پژوهش محترم هيات علمي ياغلب اعضا:  نتيجه گيري

  .عمل آيدهمجالت اطالع رساني كافي ب شناساندن اين نوع
  ، ميزان شناختمجالت الكترونيكي رايگان ،دانشگاه علوم پزشكي زنجان ،هيات علمي ياعضا: ديواژگان كلي

  

 مقدمه

براي انسان امروزي دسترسي آزاد به اطالعات مناسب در    
يابي روند يست كه در اطالع. وقت مناسب يك ضرورت است

دانش در تالش  تن بشر هدفمندانه براي تغيير موقعيآ
  سي به حجم عظيمي از اطالعات موجب تحول دستر .)1(است

  
  
  
  

هاي اطالعاتي و در نتيجه در نيازهاي استفاده در محمل
گان ما استفاد كنند يهنوز در جامعه ).2( كنندگان شده است

داليل گوناگون قادر به ارتباط صحيح با كاوشگران هاطالعات ب
  هاي فتهامروزه دستيابي به آخرين ياكه نجاييآاز  ).3(نيستند
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افزايش ولي  ترين نيازهاي انسان استعلمي يكي از اساسي
مشكالت ,هاي علمي در دنيا روزافزون حجم انتشارات و يافته
انسان را وادار به استفاده  ،هانآموجود در فرايند چاپ و توزيع 

قابليت الكترونيكي شدن نشر در . كند مي از نشر الكترونيكي
د مجالت ـتولي يهزينه وده وـب وثرـمكامال  هاكاهش هزينه

درصد كمتر از قالب كاغذي  90تا  70الكترونيكي در حدود 
ها ها و دانشگاهبسياري از سازمان در حال حاضر ).4(شده است

اشتراك تعدادي از مجالت چاپي  هاي خودبه دليل محدوديت
. اندوردهآبه اشتراك مجالت الكترونيكي رو  ،را متوقف ساخته

ت الكترونيكي امكانات بيشتري براي اشاعه و استفاده از مجال
اطالعات علمي را در اختيار ناشران، نويسندگان و خوانندگان 

ديجيتالي يك  يالكترونيكي نسخه يمجله ).5(دهندقرار مي
اي الكترونيكي بدون معادل چاپي چاپي و يا نشريه يمجله

هاي رويساست كه از طريق وب، پست الكترونيكي و يا س
مجالت الكترونيكي  ).6(باشدديگر اينترنتي قابل دسترسي مي

هاي مزيت). 7(يابند دار انتشار ميبه دو فرم رايگان و هزينه
كاهش  , مجالت الكترونيكي افزايش سرعت انتشار مجله بارز

با ). 8(ن استآمالكيت و ذخيره سازي  ,توليد مجله يهزينه
گزاران بر ارتقاي كيد سياستات ها وتوجه به گسترش دانشگاه

هاي پژوهشي، نياز ها و افزايش فعاليتدانشگاه سطح كيفي
كشور به  مبرمي به بهبود سطح دسترسي پژوهشگران

ميزان مجالت الكترونيكي . شود هاي علمي احساس مي نشريه
معتبر علمي كه به صورت رايگان در دسترس هستند، در برخي 

پژوهشگران  اما اين كه).3( استقابل توجه  هاي علمي حوزه
مشخص شناسند اينگونه مجالت را چگونه ميكشور ما 

 محترم اعضادارد ميزان شناخت  اين پژوهش سعي.نيست
مجالت از هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

  .را مورد بررسي قراردهد الكترونيكي رايگان
  

  بررسي روش
  ت و به روش ـي اسردـوع كاربـاز ن يـمقطع يهـمطالعاين    

محيط پژوهش دانشگاه علوم .شده است پيمايشي انجام 
سال ( پزشكي زنجان است كه در زمان انجام اين پژوهش

وري آروش جمع . عضو هيات علمي داشت 189) 1390
با استفاده از  پرسشنامهي اين تحقيق.است  پرسشنامهاطالعات 

ت توسط محقق ساخته شد كه شامل سواالپژوهشي مشابه 
سوال تخصصي است براي اندازه گيري  13تعداده دمگرافيك ب

تعيين آلفاي كرونباخ  ن در يك بررسي پايلوت جهتآ ييپايا
وري آمحترم هيات علمي توزيع و جمع  ينفر از اعضا 20بين 
ماري تعيين گرديد و بعضي آروايي آن با نظر متخصص . شد

ي سپس آدرس پست الكترونيك. ن اصالح شدآاز سواالت 
دانشگاهي تمامي اعضا هيات علمي تهيه و پرسشنامه به همراه 

درخواست پاسخگويي به سواالت  توجيهي طرح و ييك نامه
در . هيات علمي دانشگاه ارسال گرديد يبه تمامي اعضا

كه امكان عدم دستيابي ييپاسخ اخذ گرديد از آنجا 95مجموع 
اين  ؛دمحترم هيات علمي بارز ش ياعضا يبه نظرات كليه

به نظر ايشان جهت آناليز  .له با مشاور آماري مطرح گرديدامس
. نتايج تعداد كافي ديده شد و طرح پايان يافته تلقي گرديد

هاي خام جمع آوري شده با استفاده از جداول فراواني و داده
مورد تجزيه و تحليل  Chi-Squareمحاسبه ميانگين و آزمون 

مورد  كامال محرمانه شده كليه اطالعات داده .قرار گرفت
  .ناليز قرار گرفتآ

  
  افته هاي
تعداد كل اعضاي هيات علمي در هنگام شروع اين پژوهش    

نفر به سواالت اين پژوهش  95. نفر بود 189در اين دانشگاه 
محترم هيات  يمشخصات دموگرافيك اعضا. پاسخ دادند

. علمي اين پژوهش در جدول يك نشان داده شده است 
 9نفر، دانشيار  1استاد : دانشگاهي پژوهش شوندگان يدرجه

كار  ينفر و از نظر ميزان سابقه 19نفر، و مربي  66نفر،استاديار
و  نفر 20 سال 15تا11نفر، 24سال  10تا6نفر، 29سال  5تا1

از ) نفر  33(   درصد 7/34. نفر بودند 22سال  15بيش از 
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 محترم هيات علمي اين پژوهش با مجالت ياعضا
ارتباط ميزان شناخت از . اندالكترونيكي رايگان آشنا بوده

 ي،سن،گرايش،درجهمجالت الكترونيكي رايگان با جنس
 .بودكار و محل كار معني دار ن يميزان سابقه، دانشگاهي

ه ي ـدرج=P 08/0گرايش  =P 56/0 سن   =P 51/0 جنس(
محل كار  = 33/0ميزان سابقه كار  =P 36/0دانشگاهي  

39/0P= .( 19  نفر)نفر باال با مراحل  33از ) درصد 6/57
. اله در مجالت الكترونيكي رايگان آشنايي دارندـچاپ مق

نفر باال براي چاپ در  19از )  درصد 2/84( نفر  16تعداد 
 8/68نفر  16گونه مجالت مقاله ارسال نموده اند و از اين اين

. اندودهدر اين مجالت مقاله نيز چاپ نم) نفر 11( درصد
زان آشنايي با مراحل چاپ مقاله در مجالت ـاط ميـارتب

 P =86/0سن با  P =70/0كي رايگان با جنس ـالكتروني
ميزان با  P =18/0درجه ي دانشگاهي با P =11/0ش ـگرايبا

پاسخ   .بود P =76/0محل كار   با P =36/0ار ـك يهـسابق
 76توسط  ل تامين مالي مجالت الكترونيكي رايگانـسوال مح
 يرا از نويسنده آن) نفر 14( درصد 4/18. ن استـنفر چني
اي ـها و سازمانـهاز دانشگاه) نفر 11( دـدرص 5/14مقاله 
 ،ودـده خـاپ شـاز فروش منابع چ) نفر 6( درصد 8 ،يـدولت

از ) نفر 2( درصد  6/2 ،از تبليغات) نفر 3( درصد 9/3

 ،از ناشر مقاله) نفر 2( درصد 6/2 ،يـر انتفاعـات غيـوسسـم
. اندكرده ذكر آگاهي به محل تامين مالي عدم )نفر 38( درصد 50

نفر پاسخ  67الت رايگان ـاده از مجـبه سوال مزاياي استف
 )نفر 38( دـدرص  7/56 را سهولت در دسترسي .اندداده

ها دن آنـمنتشر ش ،)نفر 22( درصد 8/32 را نهاآرايگان بودن 
ق ـداشتن ح ،)نفر 5(  درصد 7 /5 را در زمان كوتاه تر

 و) يك نفر( درصد 1 /5 را انـوي نويسندگـت معنـماكي
به . اندذكر كرده) يك نفر( دـدرص 1 /5 داشتن ساير مزايا را
 60رونيكي رايگان ـالت الكتـاده از مجـسوال مشكالت استف

دم ـها عآن) نفر 38( درصد 4/63و  دـانواب دادهـنفر ج
 دـدرص 3/18.عنوان كرده انداين گونه مجالت را ا ـي بـآشناي

هاي ه مهارتـاده از اين مجالت بـي استفـوابستگ )نفر 11(
دم استناد به ـع) نفر 9( درصد  15,ا الكترونيكي و اينترنت ر

) نفر 2( دـدرص  3/3و الت راـان مقاالت اين مجـنويسندگ
و  يـپاياي .اندوارد را مشكالت اصلي ذكر كردهـر مـساي
ك ـا يـدا بـه در ابتـرش كـرح جهت نگـن طـاي يـرواي

 دـدرص 79 ه گرديدـه محاسبـپرسشنام 20وت در ـبررسي پايل
ي اين پژوهش در ـات علمـرم هيـا محتـرات اعضـنظ .بود

رابطه با عوامل مطرح شده با مجالت الكترونيكي رايگان در 
  .شان داده شده استن 2جدول 

  اعضاء محترم هيات علمي فيكمشخصات دموگرا:1جدول 
  درصد  محل كار   درصد  گرايش    درصد  گروه  سني

  %5/29  دانشكده پزشكي                %4/48گروه باليني            %3/5  سال 30-25

  %6/12  دانشكده دارو سازي             %6/51گروه علوم  پايه      %7/13  سال 35-31

  %7/13  دانشكده پرستاري و مامايي        %4/27  سال 40-36

  %6/11  دانشكده پيراپزشكي                  %3/26  سال45-41

  %23/ 2  بيمارستان ايت اهللا موسوي         %1/21  سال50-46

  %5/9 بيمارستان حضرت وليعصر            %3/6  سال 50بزرگتر از 
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  الكترونيكي رايگانمجالت  ي نظرات اعضاي محترم هيات علمي درباره:  2شماره جدول 
 ميانگين كامال مخالفم مخالفم بي نظرم موافقم فقماكامال مو الكترونيكي رايگانمجالت  ازدر استفاده  نقش عوامل

 58/2 1/1 4/14 8/37 4/34 2/12  اعتبار پژوهشي بااليي دارد مجالت اين
 45/2 1/1 8 5/37 42 4/11 اعتبار استنادي دارد  مجالت اين

 50/2 4/3 8 2/35 42 4/11 دارند  مجالت ضريب تاثير باالاين 
 40/2 1/1 6/15 2/22 4/44 7/16 امروزه بسيار گسترده است  مجالتتعداد اين

 61/2 1/1 5/13 4/40 8/34 1/10 از داوري مقاالت مناسبي برخوردار هستند  مجالت اين
 33/2 2/1 7 7/33 5/39 6/18 .چاپي در دسترس قرار مي گيرندمجالت زودتر از  مجالت اين
 52/2 1/1 1/9 5/45 5/29 8/14 .عنوي كامل براي نويسنده را دارندحق مالكيت م مجالت اين

 87/1 1/1 2/2 4/14 7/46 6/35  عالقمند هستند مجالت  هيات علمي بعه استفاده از اين
 91/1 - 6/5 4/14 4/44 6/35  در هيات علمي وجود داردمجالت  احساس نياز به اين

 65/2 1/1 4/12 9/44 7/33 9/7  وجود دارد مجالتترديد در ميزان اعتبار اين 
 18/2 - 3/13 3/13 1/51 2/22  آسان است مجالت  دسترسي به اين

 86/2 3/3 6/25 3/33 9/28 9/8  .مهارت كافي دارندمجالت  هيات علمي در استفاده از اين
  
 حثب

و به روش پيمايشي انجام  بوداز نوع كاربردي  اين پژوهش   
نفر  95ت علمي دانشگاه اهي ينفراز اعضا 189ن آدر  و شد
بودند پرسشگري مرد  هانآاز )  درصد 4/64( نفر  65كه 

محترم هيات علمي اين  ياعضا مشخصات دموگرافيك .گرديد
بيش از يك سوم از . .شودديده مي 1در جدول  پژوهش
ا مجالت ب محترم هيات علمي اين پژوهش ياعضا

، گرايش ،سن ,جنس .شتندالكترونيكي رايگان آشنايي دا
محل كار اعضاي  كار و يهدانشگاهي ميزان سابق يدرجه

ت علمي در ميزان شناخت از مجالت الكترونيكي امحترم هي
) درصد 6/57(نفر  19 .داري ندارندماري معنيآرايگان تفاوت 

رونيكي رايگان نفر با مراحل چاپ مقاله در مجالت الكت 33از 
نفر براي  19از ) درصد 2/84(نفر  16تعداد  .شتندشنايي داآ

 16اند و از اين چاپ در اينگونه مجالت مقاله ارسال نموده
در اين مجالت مقاله نيز چاپ ) نفر 11( درصد 8/68نفر 

 ،دانشگاهي يدرجه، گرايش ،سن ,بين جنس .بودند نموده
ت علمي در اي محترم هيمحل كار اعضا كار و يهميزان سابق

ميزان آشنايي با مراحل چاپ مقاله در مجالت الكترونيكي 
در اين . شتماري معني داري وجود نداآرايگان تفاوت 

شنا با آت علمي ابررسي فقط نصفي از اعضاي محترم هي
را ها نآمجالت الكترونيكي رايگان محل تامين منابع مالي 

 بودند علمي ما معتقد محترم هيات ياغلب اعضا. ستنددانمي
سعادت و . الكترونيكي رايگان اعتبار استنادي دارد مجالت كه

عنوان مجله  321همكارانش نيز در پژوهشي نشان دادند كه به 
در اين پژوهش . بار استناد شده است 19050دسترسي آزاد 

دوم استنادات در  ياستناد رتبه 5965علوم پزشكي با  يحوزه
دارد هر صابري ابراز مي). 9(ه است تداش هاي مختلف راحوزه

چه ميزان دسترسي به يك مجله باال رود در نتيجه موجب 
آن مجله  رايكسب اعتبار و ضريب تاثير گذاري بيشتري ب

مجالت دسترسي آزاد به  ،به اعتقاد مولفان). 10(خواهد شد 
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-تري مطالعه ميدليل دسترس پذيري وسيع در سطح گسترده

-به استناد بيشتر به آثارمولفان خود منجر مي شوند بنابراين

هاي دهد كه مقالهتحقيق ديگري نيز نشان مي ).11(گردند 
گيرند و بيشتر مورد استناد قرار مي دبرخوردار از دسترسي آزا

تر به آثار پذيري بيشتر و آسانهر مولفي نيز خواستار دسترس
ما  يهاي فوق همگي با يافتهگزارش). 12و13( خويش است

محترم هيات علمي ما اظهار  ياغلب اعضا. همخواني دارند
الكترونيكي رايگان با ضريب تاثير باال مجالت اند كه داشته

وجود دارند با توجه به دسترس پذيري باال و درنتيجه استناد 
اين مجالت از ضريب تاثير  ،باالي مجالت دسترسي آزاد

مجله وابسته به  بااليي برخوردارند چرا كه ضريب تاثير هر
در مورد ضريب ). 10و14( ميزان استناد به آن مجله است

: مده استآالكترونيكي رايگان مجالت ثيرگذاري مقاالت در ات
ثيرگذاري اها و ضريب تكه ميزان استناد به مقالهبا توجه به اين

در نتيجه اگر  ,لفان استوها عنصر اساسي در جلب توجه مآن
هاي دسترسي با انتشار مقاله در مجله لفان مطمئن شوند كهوم

راغب و مايل  مسلما ,آزاد به اين مقصود دست خواهند يافت
پس دسترسي بيشتر موجب . شدبه انجام اين كار خواهند 

 ياغلب اعضا). 13و15(ثيرگذاري بيشتر خواهد شد اضريب ت
الكترونيكي مجالت كه  اند پاسخ داده محترم هيات علمي ما
نداشتن محدوديت تيراژ چاپ  .اي هستندرايگان منابع گسترده

عنوان يكي از مشخصات و مزاياي اصلي مجالت دسترسي هب
 محترم هيات علمي ما ياغلب اعضا ).10و14(استآزاد 
 .شوندالكترونيكي رايگان زودتر چاپ ميمجالت كه  اندگفته

مشخصات و مزاياي عنوان يكي از هباال بودن سرعت انتشار ب
فرايند نشر اين  ).10و14( اصلي مجالت دسترسي آزاد است

هيات  ).16(پذيرد گونه مجالت با سرعت بيشتري صورت مي
احساس نياز براي . مندندعلمي ما به استفاده از اين منابع عالقه

نظر هب. استفاده از اين منابع نيز در هيات علمي ما وجود دارد
مجالت  دسترسي به ،يات علميمحترم ه ياغلب اعضا

الكترونيكي رايگان از مجالت . سان استآالكترونيكي رايگان 

شانس بيشتري براي دسترس پذيري و مشاهده پذيري 
ا م يمحترم هيات علم ياغلب اعضا ).10و14( برخوردارند

مناسب بودن ، در مورد باال بودن اعتبار پژوهشي اين منابع
تن حق مالكيت معنوي كامل داش ،داوري مقاالت اين منابع

تامين اعتبار مالي اين منابع بمانند ديگر مجالت،  براي نويسنده
و نياز ويا عدم نياز به مهارت جهت استفاده از اين منابع بي 

محترم هيات  يها اغلب اعضابا توجه به اين يافته. نظر هستند
الكترونيكي رايگان اطالعات كافي مجالت علمي ما در مورد 

اغلب مجالت الكترونيكي رايگاني كه از طريق پايگاه . دندارن
هم  ،دراهنماي مجالت الكترونيكي رايگان قابل دسترس هستن

پذيرش . )10(داراي ارزش علمي هستند و هم داوري شده
ها منوط به تاييد چند داور و ها براي نشر در اين مجلهمقاله

ن انتشار ايبراي  .گذراندن فرايند بررسي تخصصي است
توان به طور ميولي ). 17(هايي وجود دارد مجالت هزينه

 يمجله). 18(مجالت دسترسي پيدا كرد  محتواي اين رايگان به
حق مولف اثر را  دهدكهدسترسي آزاد به نويسندگان اجازه مي

خواهد حق مولف را به ناشر ها ميبراي خود حفظ و يا از آن
ست كه كيفيت مده اآدر گزارش ديگري ). 19(منتقل كند

 يدامنه ،هامجالت علمي تابع كيفيت عمل ويراستاران آن
تواند مجالت دسترسي آزاد نيز مي. ويرايش و داوري است

دقيقا داراي همان استانداردهاي كيفي مجالت بدون دسترسي 
زيرا فرايند داوري به محل انتشار و نوع تامين  ،آزاد باشد

ت اب اعضاي محترم هياغل). 20(بودجه مجله ارتباطي ندارد
عمده  اند كه گفته شنا با مجالت الكترونيكي رايگانآعلمي 

ها و بعد نآمزيت اين مجالت به ترتيب  سهولت دسترسي به 
از جمله مشخصات در بررسي ديگري .هاست نآرايگان بودن 

اصلي مجالت دسترسي آزاد اين است كه از شانس بيشتري 
 ).10(ري برخوردارندپذيري و مشاهده پذيبراي دسترس

هاي علمي مختلف امروزه بسياري از پژوهشگران در حوزه
هاي هاي دسترسي آزاد به نسبت مجلهاند كه مجلهدريافته

اغلب اعضاي محترم  .)14(چاپي داراي مزاياي زيادي هستند 
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شنا با مجالت الكترونيكي رايگان در اين آت علمي اهي
از اين گونه مجالت  پژوهش عمده ترين مشكل عدم استفاده

دانند كه با گزارشگر ي با اين گونه مجالت مييشناآرا عدم 
زاد آزير كه معتقد است يكي از نقايص مهم در نظام دسترسي 

هاي حوزه موضوعي خود لفان با مجلهوشنايي كامل مآعدم 
همانطوري كه بررسي اخير  .كامال همسو است ،)11(است 

 ،امروزه بسياري از افراد ،ستخانم عسگريان نيز نشان داده ا
استفاده از منابع مرجع الكترونيكي را به منابع مرجع چاپي 

نچنان برنامه ريزي نمود آبايستي لذا مي ؛)2(دهندترجيح مي
از مجالت تا استفاده  يدآعمل هاطالع رساني كافي ب كه

  .تر گرددالكترونيكي رايگان رايج
  

  گيرينتيجه
در مورد  اين پژوهش در ات علميمحترم هي ياغلب اعضا   

 پيشنهاد. مجالت الكترونيكي رايگان اطالعات كافي ندارند

مجالت اطالع رساني  شناساندن اين نوع در مورد گرددمي
بتوانند از  محترم هيات علمي ياعضاتا  عمل آيدهكافي ب

و از  صورت بهينه استفاده نمايندهرايگان بمجالت الكترونيكي 
محترم هيات علمي  يي از اعضايمز نزديك به نهنو كهانجايي
 ،دهندرا از خود نشان نمي يه مشاركت پژوهشـل بـما تماي

  .چاره انديشي شودنيز  بايستي براي اين كاستيمي
  

  تقدير و تشكر
و و 1919//33//33//قق//113113شماره شماره بابا    يطرح پژوهش يهجياله نتـمق نيا   

 ي وـزشكـگاه علوم پـدانش 8989//22//809809كميته اخالق كميته اخالق   ييههــمصوبمصوب
 يهـازكلي .است انـي زنجـي و درمانـداشتـات بهـخدم

 ياـاعض يهـوص از همـخصهژوهشي بـهمكاران اين طرح پ
وم پزشكي زنجان و ـگاه علـرم هيات علمي دانشـمحت
دانشگاه تشكر و  تحقيقات و فناوريولين محترم معاونت ومس

  .نمايمگزاري ميسپاس
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Background and objective: There are many accredited free open access journals in medical subjects. We do 
not know how much researchers in this country are aware of them. The aim of this study is to learn about the 
knowledge of faculty members of Zanjan University of Medical Science about such journals.  

Materials and methods: This is a descriptive cross- sectional study. The questionnaires were made after a 
pilot study to check the validity of the questions. Of 189 faculty members 95 filled out the questionnaires. 
Data were analyzed using the Chi-Square testes. The frequencies and the means were also calculated. 

Results: 34.7% of the participants were familiar with free open access journals, but most of them were 
unaware of the following points: validity of articles, suitability of reviewers, copyright declaration, and 
financial resources. However, most faculty members believed that free electronic information sources 
provide the opportunity for high citation. There are high impact factor journals which are widely available 
and publish articles earlier than others. Most of the participants believed that two important benefits of e-
journals are easy accessibility and being free of charge. 

Conclusion: Most participants of our study were not fully familiar with free open access journals. It is 
recommended that faculty members be made more aware of such journals. 

Keywords: Faculty members, Zanjan University of Medical Sciences, Free access journals 

 
 


