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چكيده

مقدمــه :آرشــیو مجــات یکــی از منابــع بــا ارزش و پراســتفاده میباشــد کــه نگهــداری و قابــل دســترس ســاختن آنهــا بــرای
پاســخگویی بــه نیازهــای اطالعاتــی کاربــران؛ امــری ضــروری اســت .هــدف از ایــن مطالعــه تعییــن وضعیــت آرشــیو مجــات مصــوب
کمیســیون نشــریات علمــی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی میباشــد.
روش پژوهــش :روش بررســی ایــن مطالعــه پیمایــش توصیفــی و از نــوع کاربــردی بــود .تعــداد  318عنــوان مجلــه علمــی -پژوهشــی
مصــوب کمیســیون نشــریات وزارت بهداشــت در ســال  1394مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .دادههــای مربــوط بــه پژوهــش بــا اســتفاده
از چکلیســت و پرسشــنامهای محقــق ســاخته کــه روایــی و پایایــی آن تأییــد شــده بــود ،انجــام گرفــت .دادههــای جم ـعآوری شــده
بهوســیله نرمافــزار  SPSSنســخه  22مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتههــا :یافتههــا نشــان داد کــه  %69/5از مجــات مــورد مطالعــه ،دارای آرشــیو کاملــی میباشــند کــه از طریــق وبســایت
مجلــه ارایــه میشــود %84 .از مقــاالت انگلیســی زبــان و  %53از مجــات فارســی زبــان در مقولــه آرشیوســازی موفــق بودهانــد%30.
از مجالتــی کــه توســط دانشــگاههای علــوم پزشــکی منتشــر میشــوند ،دارای نقــص در آرشــیو خــود میباشــند .بیــش از  %50از
مجــات حــوزه پزشــکی ،نوپــا بــوده ولــی بــا ایــن حــال ایــن مجــات نیــز آرشــیو الکترونیکــی کاملــی ندارنــد.
نتیجهگیــری :مجــات حــوزه وزارت بهداشــت و درمــان از لحــاظ آرشــیوی وضعیــت نســبت َا مناســبی دارنــد ولــی هنــوز فاصلــه
بــرای رســیدن بــه یــک مجموعــهی آرشــیوی کامــل ،زیــاد اســت .رقومیســازی و دســترسپذیر ســاختن ایــن منابــع ،میتوانــد
نقــش قابلتوجهــی در کمــک بــه محققــان در انجــام تحقیقــات داشــته باشــد و اقدامــی در جهــت حفاظــت از پیشــینهی علمــی
حــوزهی پزشــکی تلقــی شــود.
گلواژگان :مجالت علمی ،وزارت بهداشت و درمان ،آرشیو

مقدمه

مجلههــای علمــی بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای اطالعرســانی
علمــی و یکــی از مشــخصههای اصلــی ورود یــک جامعه بــه دوره
توســعهیافتگی تلقــی میشــوند و در تبــادل اطالعــات از نقــش
ویــژهای برخوردارنــد .ایــن مجــات عــاوه بــر نقــش مصــرف
علمــی ،نمایانگــر دســتاوردهای جامعــه علمــی در گســتردهترین
ابعــاد خــود از نظــر جهانــی ،ملــی و منطقـهای هســتند و در کنــار
ابعــاد بینالمللــی علــم ،از آنجایــی کــه معمــو ًال مجلــه بــه یــک
زبــان و کشــور خــاص متعلــق اســت ،نمــوداری از حیــات علمــی
آن جامعــه و بــه تعبیــری نمایشدهنــده ضربــان قلــب و حیــات
علمــی جامعــه میباشــد (.)1
پيــش از ظهــور فنــاوري وب ،توزيــع مجلههــا از طريــق
خدماتــي ماننــد پســت ،پســت الکترونیــک يــا ديگــر فنــون غيــر
وبــي صــورت ميگرفــت ،امــا شــبکه جهانــی اينترنــت ،توزيــع

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

مجلههــاي علمــي را در ســطح جهانــي و در كمتريــن زمــان
ميســر کــرده اســت ( .)2حضــور مجلههــاي علمــي در وب،
ســيري تكاملــي و افزايشــي را پيمــوده اســت؛ بدينمعنــا كــه
در روزهــاي نخســت تنهــا بــه معرفــي مجلــه بســنده ميشــد.
بــه تدریــج ،ارایــه فهرســت مندرجــات و ســپس چكيدههــا نيــز
فراگيــر شــد .بــا پيشــرفت فنــاوري ،عرضــه متــن كامــل بــر روی
وبســايتها نيــز ممكــن شــد .اکنــون ،فراه ـمآوري محتــواي
كامــل مجلههــاي علمــي در وب ،بــه يكــي از راهكارهــاي
اساســي بــراي بهبــود نمايانــي مجلههــا تبدیــل شــده اســت و
هــر چــه ســطح نمايانــي مجلـهاي باالتــر باشــد ،احتمــال آن كــه
مجلــه در اختيــار تعــداد بيشتــري از مخاطبــان بالقــوه قــرار
گيــرد ،بــر تعــداد مشــتركان آن افــزوده شــود و ضريــب تأثيــر
آن نيــز بهبــود يابــد ،بيشتــر خواهــد بــود (.)4 ,3
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 -1دانشــیار گــروه کتابــداری و اطالعرســانی پزشــکی دانشــکده پیراپزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران -2دانشــیار گــروه کتابــداری و اطالعرســانی پزشــکی
دانشــکده پیراپزشــکی ،عضــو مرکــز تحقیقــات مدیریــت اطالعــات ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران  -3کارشــناس ارشــد کتابــداری و اطالعرســانی پزشــکی دانشــکده
پیراپزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران،

فریدون آزاده و همكاران

وبســایت مجــات ،صــورت میگیــرد و اینترنــت بــه مجــرای
اصلــی دسترســی بــه مقــاالت ایــن مجــات تبدیــل شــده اســت
( .)12امــا اینکــه دسترســی تــا چــه ســطحی بــرای کاربــران
امکانپذیــر اســت و مجــات علمــی تــا چــه انــدازه دسترســی
بــه مجموعــه مقــاالت خــود را از طریــق اینترنــت بــرای کاربــران
تســهیل کردهانــد؛ مســئلهای اســت کــه توجــه بــه آن مهــم
جلــوه میکنــد.
بــر خــاف مجــات بســیاری از کشــورها ،مجــات علمــی
ایرانــی توســط ســازمانهایی بــا پشــتوانه ِ دولتــی منتشــر
میشــوند و اهــداف انتفاعــی ندارنــد ،از طرفــی بیشتــر
مجــات از ابتــدا بــه صــورت چاپــی منتشــر شــده و بخــش
عمــدهای از آرشــیو آنهــا بهصــورت چاپــی میباشــد و پــس
از ورود و ظهــور فنــاوری بــه ســمت قالــب الکترونیکــی تمایــل
پیــدا کردهانــد .نظــر بــه ایــن کــه منابــع چاپــی بیشتــر در
معــرض خطــر نابــودی هســتند و امــکان دسترســی بــه منابــع
چاپــی محــدود اســت و همچنیــن اهمیــت ایــن منابــع و اســتفاده
از آنهــا روز بــه روز بیشتــر میشــود ،لــذا توجــه بــه اهمیــت
آرشــیوهای مجــات و ایجــاد شــرایطی بــرای رقومیســازی
آنهــا بیشتــر احســاس میشــود.
بنابرایــن مطالعــه حاضــر بــا توجــه بــه اهمیــت آرشــیو مجالت
از منظــر حفــظ و نگـهداری از یــک ســو و اهمیــت دســترسپذیر
ســاختن ایــن منابــع بــا ارزش اطالعاتــی بــاال از ســوی دیگــر،
بــا هــدف تعییــن وضعیــت آرشــیو مجــات مصــوب کمیســیون
نشــریات علمــی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
منتشــر شــده توســط مراکــز پزشــکی کشــور؛ بــه مــورد اجــرا
در آمــده اســت.

روش کار

ایــن مطالعــه از نــوع کاربــردی و بــه لحــاظ روششناســی
پیمایــش توصیفــی بــه شــمار میآیــد کــه در ســال  1394انجــام
شــد .جامعــه پژوهــش ایــن مطالعــه شــامل تمامــی مجــات
مصــوب کمیســیون نشــریات وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی میباشــند کــه تــا تاریــخ انجــام ایــن مطالعــه موفــق
بــه اخــذ درجــه علمــی -پژوهشــی از کمیســیون نشــریات وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی شــدهاند .لیســت ایــن
نشــریات بــا مراجعــه بــه وبســایت وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی و پیونــد دبيرخانــه كميســيون نشــريات علــوم
پزشــكي كشــور 1در معاونــت تحقیقــات و فنــاوری اســتخراج
و بــا مراجعــه بــه کمیســیون نشــریات وزارت متبــوع ،صحــت
و روزآمــدی لیســت نشــریات از ســوی ایــن کمیســیون تأییــد
گردیــد .جهــت دســتیابی بــه نتایــج دقیقتــر ،نمونهگیــری
صــورت نگرفــت و کل جامعــه پژوهــش ( 318عنــوان مجلــه)
بهصــورت سرشــماری مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
پژوهــش در دو مرحلــه انجــام گرفــت .دادههــای مربــوط بــه
بخــش اول پژوهــش از طریــق مشــاهده مســتقیم و چکلیســتی
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در ســامانه ســنتی چــاپ و انتشــار مجــات ،هــر كتابخانــه
بهطــور جداگانــه مجــات را خريــداري ميكــرد و پــس از
اســتفادههاي مــوازي و تكــراري بهدليــل عملكــرد فــردي
كتابخانههــا ،هــم بــه لحــاظ مجموعهســازي و هــم بــه لحــاظ
آرشــيوي ،آنهــا را صحافــی و ســپس بــرای اســتفاده در آینــده
نگهــداری میکردنــد امــا در محیــط الکترونیکــی تغییــر و
جابهجایــی قابلتوجهــی در مســئولیت آرشــیو ُرخ داده اســت
بدینصــورت کــه وقتــی کتابخانههــا مجــات را از طریــق
قــرارداد بــه صــورت الکترونیکــی خریــداری میکننــد؛ دسترســی
بــه شــمارههای قبلــی مجلــه دیگــر تحــت کنتــرل کتابخانههــا
نخواهــد بــود و ایــن ناشــران هســتند کــه بایــد ایــن دسترســی
را فراهــم کننــد زیــرا امــکان تهیــه پرینــت ،حفــظ و نگهــداری
مجــات بــه صــورت چاپــی در کتابخانههــا عملــی نیســت (.)5
در عصــر اطالعــات ،آرشــيو جــزء ســرمايههاي اصلــي جامعــه
شــمرده ميشــود و بهعنــوان مقولــهاي جدیــد ،گســتره و
كاربــردي وســيعتر از گذشــته پيــدا كــرده اســت .سالهاســت
كــه همـهي كشــورهاي پيشــرفته بــه ســابقهي تاريخــي كشــور
و ملــت خويــش توجــه شــايان كردهانــد .چراكــه بــه معنــاي
واقعــي ،گذشــته؛ چــراغ راه آينــده اســت ( .)7 ,6آرشــیو مجــات
علمــی بهدلیــل تخصــص در یــک حــوزه موضوعــی و در اختیــار
داشــتن اســناد و مدارکــی کــه هــم بــه لحــاظ تاریخــی و هــم
تحقیقاتــی ارزش فراوانــی بــرای محققیــن و پژوهشــگران دارنــد،
میتواننــد در انجــام تحقیقــات ،نقــش مهمــی داشــته باشــند
(.)8
در خصــوص نقــش ایــن آرشــیوها در فرآینــد آمــوزش و
پژوهــش ،بایــد گفــت کــه بــرای انجــام هــر پژوهشــی ،وجــود
دو عامــل ضــرورت دارد :اول ،وجــود منابــع اطالعاتــی و دوم،
نحــوهی دسترســی پژوهشــگر بــه آن منابــع .در ایــن میــان،
آرشــیو نقــش محملــی را دارد کــه مــواد و منابــع اطالعاتــی
مــورد نیــاز پژوهشــگران را در خــود جــای میدهــد و هــر
پژوهشــگری بــرای پیشــبرد فرآینــد تحقیــق خــود ،خویشــتن را
از اســتفاده از منابــع یادشــده ناگزیــر میبینــد (.)9
در ایــن رهگــذر ،حفــظ و نگهــداری ایــن گنجینـهی ارزشــمند،
ضرورتــی تــام دارد و روشهــای صحیــح بازیابــی مطالــب
و همچنیــن ،چــاپ و نشــر آنهــا بــه شــکلی درســت ،امــری
ضــروری اســت .نقــش آرشــیوها در حفاظــت و حراســت از میراث
گذشــتگان و اهتمــام آنهــا بــه ســازماندهی و دســترسپذیر
ســاختن مــواد آرشــیوی ،موجــب شــده تــا دو وظیف ـهی اصلــی
را بــرای سیاســتگذاران و مدیــران آنهــا متصــور شــد :یکــی
گــردآوری و محافظــت از مــواد آرشــیوی و دیگــری ،در معــرض
اســتفاده قــرار دادن ایــن مــواد (.)11 ,10
امــروزه بــراي ايــن منظــور بــا طراحــی وبگاههــای متنــوع ،از
فنــاوري وب در ســطحي گســترده اســتفاده ميشــود .بــه همیــن
جهــت توجــه بــه وبــگاه مجلههــا از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت بهطــوری کــه فرآینــد انتشــار و توزیــع اکثــر مجــات
در دنیــا تنهــا بــه شــکل الکترونیکــی و از طریــق اینترنــت و
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کــه بــا توجــه بــه ســؤاالت و اهــداف پژوهــش طراحــی شــده
بــود ،از تاریــخ  1394/04/01تــا 1394/5/30جمــعآوری شــد.
بدینمنظــور بــه وبســایت هــر یــک از مجــات مراجعــه و
اطالعــات دموگرافیــک مجلــه از قســمت توضیحــات مجلــه
جمــعآوری شــد .ســپس اطالعــات مربــوط بــه آرشــیو مجلــه
از قســمت مربــوط بــه شــمارههای گذشــتهی هــر مجلــه (کــه
بــا کلیدواژههایــی ماننــد :آرشــیو ،آرشــیو مجلــه ،شــمارههای
گذشــته ،شــمارههای پیشــین ،مــرور Archive, Backfile ،و
غیــره مشــخص شــده اســت) اســتخراج گردیــد .بــرای مشــخص
شــدن وضعیــت آرشــیوی هــر کــدام از مجــات مــورد مطالعــه،
دورههــا و شــمارههای منتشــر شــده مجلــه کــه از طریــق
وبســایت آن مجلــه قابــل دسترســی بــود ،مــورد بررســی قــرار
گرفــت .اولیــن شــماره از جلــد اول کــه در نخســتین ســال
انتشــار مجلــه چــاپ شــده اســت ،مبنــای بررســی آرشــیو هــر
مجلــه بــود و تمــام دورههــای مجلــه از اولیــن شــماره تــا آخریــن
شــمارهای کــه منتشــر شــده بــود ،بررســی گردیــد.
گــردآوری دادههــای بخــش دوم پژوهــش از طریــق
پرسشــنامهی محقــق ســاختهای صــورت گرفــت .پرسشــنامه
دارای دو بخــش بــود کــه بخــش اول آن حــاوی  9ســؤال بســته
(جهــت ســنجش ســه مولفــه شــامل ،سیاسـتهای آرشیوســازی
مجلــه ،وضعیــت آرشــیو چاپــی موجــود و اقدامــات صــورت
گرفتــه در راســتای حفاظــت و دیجیتالســازی آرشــیو چاپــی)

یافتهها

یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه از تاریــخ تأســیس
کمیســیون نشــریات وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی کشــور در ســال  1373تــا بــه حــال ،تعــداد  318عنــوان
مجلــه توســط ایــن کمیســیون تصویــب و بــا درجــه علمــی-
پژوهشــی توســط  108مرکــز مشــغول فعالیــت میباشــند.
جــدول  1اطالعــات دموگرافیــک واحدهــای مــورد پژوهــش را
نشــان میدهــد.
Kuder –Richardson

2

جدول  -1مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش

مشخصات دموگرافیک مجالت

زبان انتشار

وابستگی سازمانی

قالب انتشار

دوره انتشار

فراوانی

درصد

انگلیسی

162

51

فارسی با چکیده انگلیسی

143

45

انگلیسی با چکیده فارسی

4

1/2

فارسی

5

1/6

سایر

4

1/2

دانشگاه های علوم پزشکی

239

75/2

مؤسسات پژوهشی و دولتی غیر دانشگاهی

35

11

انجمنهای پزشکی

38

11/9

افراد حقیقی

6

1/9

قالب چاپی همراه با الکترونیکی

256

80/5

قالب الکترونیکی

62

19/5

قالب چاپی

0

0

هفته نامه

2

0/6

ماهنامه

26

8/2

دوماهنامه

42

13/2

فصلنامه

222

69/8

دوفصلنامه

26

8/2
Kuder –Richardson
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بــود .بخــش دوم دارای  6ســؤال چهارگزین ـهای (جهــت تعییــن
مشــکالت و موانــع موجــود هــر کــدام از مجــات جهــت ارایــه
آرشــیو بهصــورت الکترونیکــی ،میــزان توجــه و برنامهریــزی بــه
منظــور تکمیــل آرشــیو در آینــده) بــود .بدینمنظــور پرسشــنامه
از طریــق آدرس ایمیــل مجلــه بــه دفاتــر تعــداد  97عنــوان
مجلــه ،کــه پــس از انجــام مرحلــه اول پژوهــش مشــخص شــده
بــود کــه دارای نقــص در آرشــیو خــود میباشــند ،ارســال شــد و
پــس از پیگیریهــای مکــرر تعــداد  83مــورد پرسشــنامه عــودت
داده شــد .روایــی پرسشــنامه بــا نظــرات صاحبنظــران حــوزه
موضوعــی تأییــد شــده بــود و پایایــی آن بــا توجــه بــه ماهیــت
و نــوع ســؤاالت مطــرح شــده در آن ،از طریــق آزمــون کــودر-
ریچاردســون 2محاســبه گردیــد ) .(R=0.87دادههــای بهدســت
آمــده از مطالعــه ،پــس از ورود بــه رایانــه بــا اســتفاده از نرمافــزار
 SPSS v.22و آمــار توصیفــی گــزارش شــدند.
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یافتههــای جــدول 2نشــان میدهــد کــه بــه لحــاظ زبــان
انتشــار ،بیــش از نیمــی از مجــات بــه زبــان انگلیســی منتشــر
میشــوند و  %45از مجــات نیــز کــه بــه زبــان فارســی منتشــر
میشــوند ،دارای چکیــده انگلیســی میباشــند .ضمــن اینکــه
تعــداد  4عنــوان مجلــه نیــز بــه ســایر زبانهــا (ســه زبانــه،
عربــی و غیــره) چــاپ میشــوند .از لحــاظ وابســتگی ســازمانی،
دانشــگاههای علــوم پزشــکی بیشتریــن ســهم را در انتشــار

جدول  -2وضعیت آرشیو مجالت مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به تفکیک زبان انتشار و وابستگی سازمانی مجالت

مشخصات دموگرافیک مجالت

زبان انتشار

وابستگی سازمانی

فراوانی

وضعیت آرشیو مجالت
کامل

ناقص

انگلیسی

162

)٪84( 136

)%16( 26

فارسی با چکیده انگلیسی

143

)٪25/5( 75

)%47/5( 68

انگلیسی با چکیده فارسی

4

)٪100( 4

0

فارسی

5

)%40( 2

)%60( 3

سایر

4

)%100( 4

0

جمع

318

)%69/5( 221

)%30/5( 97

دانشگاههای علوم پزشکی

239

)%70/3( 168

)%29/7( 71

مؤسسات پژوهشی و دولتی غیردانشگاهی

35

)%65/7( 23

)%34/3( 12

انجمنهای پزشکی

38

)%64/5( 26

)%35/5( 12

افراد حقیقی

6

)%66/7( 4

)%33/3( 2

جمع

318

)%69/5( 221

)%30/5( 97

مدیریــت میشــوند ،از لحــاظ آرشــیوی وضعیــت بهتــری نســبت
بــه ســایر مجــات دارنــد %84 .از مجــات انگلیســی زبــان دارای
آرشــیو کامــل میباشــند در حالیکــه تقریبــا نیمــی از مجــات
فارســی زبــان دارای نقــص در آرشــیو خــود میباشــند.

اطالعــات ارایــه شــده در جــدول  3نشــان میدهــد کــه از
مجمــوع  318عنــوان مجلــه منتشــره شــده %69/5 ،دارای آرشــیو
کاملــی میباشــند و تعــداد  97عنــوان مجلــه دارای نقــص در
آرشــیو خــود میباشــند و مجالتــی کــه توســط دانشــگاهها

جدول  -3وضعیت آرشیو مجالت مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به تفکیک سال شروع انتشار

وضعیت آرشیو مجالت

شروع انتشار (سال)

تعداد مجالت

درصد

درصد فراوانی تجمعی

1320-1329

1

0/3

0/3

1

1330-1339

3

0/9

1/2

1

2

1340-1349

1

0/3

1/5

0

1

1350-1359

5

1/6

3/1

1

4

1360-1369

7

2/2

5/3

5

2

1370-1379

44

13/9

19/2

7

37

1380-1389

81

25/5

44/7

46

35

1390-1394

176

55/3

100

160

16

مجموع

318

100

100

221

97

دادههــای جــدول  3نشــان میدهــد کــه بیــش از  %50از
مجــات حــوزه پزشــکی ،نوپــا بــوده و کمتــر از یــک دهــه
قدمــت دارنــد ولــی بــا ایــن حــال ایــن مجــات نیــز آرشــیو

کامل

ناقص
0

الکترونیکــی کاملــی ندارنــد .همچنیــن بیشتــر مجالتــی کــه
ســابقهی انتشــار باالیــی دارنــد ،دارای نقــص در آرشــیو خــود
میباشــند.
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مجــات دارنــد ،همچنیــن ناشــر تعــداد  6عنــوان مجلــه نیــز
افــراد حقیقــی میباشــند .هیچکــدام از مقــاالت بــا فرمــت
فقــط چاپــی منتشــر نمیشــوند و بیــش از  %80از مجــات
ضمــن انتشــار بــا قالــب الکترونیکــی ،فرمــت چاپــی خــود را
نیــز حفــظ کردهانــد .بــه لحــاظ دوره انتشــار ،غالــب مجــات
بهصــورت فصلنامــه اقــدام بــه چــاپ مقالــه میکننــد و تنهــا 2
عنــوان مجلــه هفتگــی منتشــر میشــود.
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بــا توجــه بــه یافتههــای جــدول  ،4از مجمــوع  83عنــوان
مجلــه ،تعــداد  66مجلــه ( )%79/5سیاســت مشــخص و مدونــی
بــرای آرشیوســازی و نگهــداری آرشــیو چاپــی خــود نداشــتهاند
و حــدود  %6مجــات برنامــه مــدون بــرای تبدیــل فرمــت آرشــیو
مجــات خــود در آینــده دارنــد 31 .عنــوان مجلــه نیــز علیرغــم
اقــدام در جهــت الکترونیکــی کــردن آرشــیو خــود ،همچنــان
دارای نقــص در مجموعــه آرشــیوی خــود میباشــند.

بحث

آرشــیو مجــات بــه عنــوان مخزنــی از اطالعــات اســت که در
طــول زمــان انباشــته شــده و ســیر تحــول علــم در طــی ســالها
در آن بــه تصویــر کشــیده شــده اســت .مطالعــات زیــادی در
بــاب میــزان اســتفاده از ایــن منابــع انجــام شــده اســت کــه
نشــان دهنــدهی اهمیــت و اعتبــار آرشــیو بودهانــد و صراحتــ َا
بیــان داشــتهاند کــه میــزان مراجعــه و اســتفاده از ایــن منابــع
روزب ـهروز در حــال افزایــش میباشــد .از طرفــی بــا توجــه بــه
ماهیــت مجــات( ،کــه تازهتریــن دســتاوردهای علمــی را در
حــوزه تخصصــی خــود ارایــه میکننــد) اطالعاتــی را کــه از
آنهــا میتــوان اســتخراج کــرد ،در برخــی مــوارد منحصــر بــه
فــرد بــوده و در هیــچ منبــع دیگــری نمیتــوان یافــت .پــس
ضــروری بهنظــر میرســد کــه امــکان دسترســی بــه ایــن
بخــش از علــم ،بــا توجــه بــه امکانــات و ظرفیتهــای موجــود
بــرای جامعــهی علمــی فراهــم شــود (.)14 ,13
یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــه در جامعــه مــورد
مطالعــه 97 ،عنــوان مجلــه دارای نقــص در مجموع ـه آرشــیوی
خــود میباشــند و مابقــی ،آرشــیو کاملــی دارنــد و دامنــه
نواقصــی شــماره و دوره هــا ،از یــک شــماره تــا  88دوره متغیــر
میباشــد .مجــات انگلیســی زبــان از لحــاظ آرشــیوی وضعیــت
بهتــری نســبت بــه مجــات فارســی زبــان دارنــد بــه طــوری
کــه بیشتــر مجــات انگلیســی زبــان ،دورههــای آرشــیوی
خــود را بــه صــورت کامــل ارایــه کردهانــد .بــر ایــن اســاس
میتــوان گفــت کــه احتمــا ًال مجــات انگلیســی زبــان بــه
خاطــر مســایل مربــوط بــه نمایــه شــدن در نمایهنامههــای
بینالمللــی توجــه زیــادی بــه تکمیــل آرشــیو و ارایــه آن از

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

٪20/5
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٪79/5

طریــق شــبکه جهانگســتر وب میکننــد .نیســونگر نیــز
درمطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه از تعــداد
 443عنــوان مقالــه انگلیســی زبــان 321 ،عنــوان ،بــه صــورت
الکترونیکــی قابــل دســترس بودنــد در صورتــی کــه از  57عنــوان
مقالــه غیرانگلیســی زبــان تنهــا  6عنــوان مقالــه بــه صــورت
تمــام متــن موجــود بودنــد ( .)15یافتههــای مطالعــه پاشــاییزاد،
ورع و همکارانــش نیــز در بخــش محتــوای قابــل دسترســی ایــن
مطلــب را تأییــد میکنــد ()17 ,16
دانشــگاههای علــوم پزشــکی کــه عمدهتریــن گــروه ناشــران
مجــات میباشــند ،در مقایســه بــا تعــداد مجــات منتشــر
شــده آنهــا ،وضعیــت مطلوبتــری نســبت بــه ســایر ناشــران
دارنــد و توجــه زیــادی بــه آرشیوســازی مجــات خــود کردهانــد.
قطبــی و ثمــری خلــج نیــز در پژوهــش خــود بــه نتایجــی
کمابیــش مشــابه بــا یافتههــای ایــن مطالعــه دســت یافتنــد و
دانشــگاههای علــوم پزشــکی ایــران ،تهــران و شهیدبهشــتی را
بــه عنــوان کاملتریــن دانشــگاهها از لحــاظ دارا بــودن عناویــن
مجــات در آرشــیو خــود معرفــی کردنــد ( .)18یافتههــای
مطالعــه ســتوده و رزمجــو کــه محتــوای قابــل دســترس را بــرای
اكثريــت مجلههــا ضعیــف ارزیابــی کــرده بــود ،بــا یافتههــای
حاصــل از ایــن مطالعــه مطابقــت نداشــت ( )19ســایر یافتههــای
مطالعــه نشــان داد کــه ســابقه انتشــار مجلــه در حــوزه پزشــکی
کشــور بــه حــدود  70ســال قبــل برمیگــردد .قدیمیتریــن
مجــات توســط دانشــگاهها  -عمدتــ َا دانشــگاههای قدیمــی
از جملــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران -چــاپ و منتشــر
میشــدند .تــا قبــل از ســال  1369تعــداد  17عنــوان مجلــه
در حــوزه پزشــکی کشــور انتشــار مییافتنــد .از ســال 1370
بــه بعــد رشــد قابلتوجهــی در شــمار مجــات علــوم پزشــکی
دیــده میشــود ،بهطــوری کــه حــدود  %95از مجــات در
طــی ایــن دوره زمانــی شــروع بــه انتشــار کــرده انــد%80/8 .
از مجــات مصــوب کمیســیون نشــریات پزشــکی نوپــا بــوده
و عمــری کمتــر از  15ســال دارنــد و فاصلــه بیــن ســالهای
 1360-1369دوره شــروع انتشــار مجلــه توســط مؤسســات
پژوهشــی و انجمنهــای حوزههــای پزشــکی میباشــد .از
تعــداد  17عنــوان مجلــه قدیمــی کــه ســابقهای بیــش از 25
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بایگانی کردن همه شمارههای چاپ شده

بلی
17

خیر

فریدون آزاده و همكاران

بســياري از كتابخانههــا هيــچ سياســت مــدون و مشــخصی
بــرای آرشیوســازی مجــات ندارنــد .ناشــران مجــات علمــی
ایرانــی بــه نــدرت دربــاره تضميــن دسترســي مــداوم در
آينــده صحبــت ميكننــد .در گفتگــو بــا كتابــداران بــه نظــر
ميرســد كــه آگاهــي زيــادي دربــاره خطــرات احتمالــي و از
دســت رفتــن منابــع ملــي در آينــده وجــود نــدارد .در مــورد
ناشــران بينالمللــي حداقــل ميتــوان گفــت آنهــا از خطراتــي
كــه يــك آرشــيو موفــق را تهديــد ميكنــد آگاهنــد و در ايــن
بــاره فعاليتهايــي را انجــام ميدهنــد؛ در حالــي كــه ناشــران
ايرانــي توجــه زيــادي بــه ايــن مســایل ندارنــد .ايــن خطــر را
ميتــوان احســاس كــرد کــه آنچــه امــروز در ايــران توليــد
ميشــود ممكــن اســت در آينــده قابــل دســترس نباشــد.
علــت آن نيــز تحــوالت ســريع فناورانــه و وابســتگي منابــع
الكترونيكــي بــه ماشــين و تجهيــزات اســت .هيــچ اقــدام
مشــخص و ســازمان يافتـهاي بــراي حفــظ و نگهــداري منابــع
الكترونيكــي از ســوي ناشــران و كتابــداران ايرانــي در حــال
حاضــر بــه چشــم نميخــورد (.)5

نتیجهگیری

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بــا وجــود ایــن کــه
یــک ســری اقدامــات در جهــت حفاظــت و دســترسپذیری
مجــات توســط ناشــران صــورت گرفتــه اســت امــا هنــوز
بخشــی از آرشــیو مجــات حــوزه بهداشــت و درمــان کشــور
قابــل دســترس نمیباشــند و ایــن مهــم قابــل چشمپوشــی
نیســت .بخــش قابلتوجهــی از ایــن میــراث بــا ارزش در حــال
حاضــر در آرشــیو الکترونیکــی ناشــران قابــل رویــت نیســت و بــا
توجــه بــه ماهیــت آســیبپذیری کــه منابــع کاغــذی دارنــد ،در
معــرض نابــودی قــرار دارنــد و اگــر بــه ایــن مهــم توجــه نشــود
ایــن آرشــیوها کــه حاصــل ســالها فعالیــت و ســرمایهگذاری
ســازمانهای ملــی بــوده ،محکــوم بــه فناســت .تبدیــل فرمــت
مجــات بــه فــرم الکترونیکــی اولیــن قــدم بــرای حفاظــت
دیجیتالــی از منابــع میباشــد .بنابرایــن مجــات بایــد بــرای
حفاظــت از پیشــینه خــود تمهیــدات الزم را انجــام دهنــد .بــر
همیــن اســاس ضــرورت تدويــن يــك نظــام ملــي آرشــيوي
بــراي مجــات وزارت بهداشــت و درمــان ،جهــت حفــظ و
نگهــداري آنهــا بیــش از پیــش احســاس میشــود.

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری
در نظام سالمت

بــا توجــه بــه ایــن کــه تــا کنــون مطالعـهای آرشــیو مجــات
را بهطــور مســتقیم مــورد ارزیابــی قــرار نــداده اســت ،پژوهــش
حاضــر تصویــر روشــنی از وضعیــت آرشــیوی مجــات مصــوب
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ارایــه میکنــد.
سیاســتگذاران و برنامهریــزان ایــن حــوزه میتواننــد بــا
اســتناد بــه نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش تصمیمهــای الزم
در جهــت حفاظــت و دســترسپذیری ایــن منابــع اتخــاذ کننــد.

زمستان  ،96دوره بیستم ،شماره چهارم ،پیاپی 79

Downloaded from hakim.hbi.ir at 18:19 IRDT on Monday June 18th 2018

ســال انتشــار دارنــد تعــداد  9عنــوان مجلــه آرشــیو ناقصــی
دارنــد .بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن مجــات در طــی ســالیان
بارهــا تغییــر سیاســت و مــکان دادهانــد ،انتظــار مـیرود تکمیــل
دوره آرشــیوی ایــن مجــات؛ کاری زمانبــر و هزینهبــر باشــد.
اســتار و ویلیامــز در مطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
بیــش از نیمــی از منابــع مــورد اســتفاده در حوزه زیســت پزشــکی
دانشــگاه کالیفرنیــا مربــوط بــه مقــاالت مجالتــی اســت کــه
حداقــل  15ســال از تاریــخ چــاپ آنهــا گذشــته اســت .در نهایــت
پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آرشــیو مجــات،
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن منابــع کتابخانــهای میباشــد
کــه اســتفاده قابلتوجهــی دارنــد و نگهــداری آرشــیو مجــات
و قابــل دســترس ســاختن آنهــا بهصــورت الکتروینکــی ،بــرای
پاســخگویی بــه نیازهــای اطالعاتــی کاربــران امــری ضــروری
اســت (.)13
نگاهــي بــه ســالهاي گذشــته نشــان ميدهــد كــه از دهــه
 90ميــادي بســياري از مجــات علمــي در ســطح دنيــا بــه
تدريــج بهصــورت الكترونيكــي درآمدنــد و تعــدادی از مجــات
علمــي نیــز از ابتــدا در محيــط مجــازي تولیــد شــدند .مســئلهی
اصلــی ایــن پژوهــش معطــوف بــه مجالتــی بــود کــه قبــل
رواج فنــاوری اطالعــات منتشــر میشــدند و قســمت عمــدهی
آرشــیو ایــن مجــات بهصــورت چاپــی بــوده و هیچگونــه
قالــب الکترونیکــی نداشــتند .بســیاری از ناشــران مجــات
در ایــن زمینــه اقداماتــی در جهــت تبدیــل فرمــت مجــات و
دیجیتالســازی آنهــا انجــام دادهانــد ولــی علیرغــم اهمیــت
موضــوع آرشــیو ،تعــدادی از ناشــران هیچگونــه توجهــی
بــه ایــن مهــم نداشــته و اقــدام قابلتوجهــی در ایــن زمینــه
انجــام ندادهانــد .درخشــنده حقیقــی نیــز در مطالعــه خــود بــه
ایــن نتیجــه رســید کــه ســردبیران و مدیــران مســئول مجــات
علمــی نســبت بــه ابعــاد مختلــف حفاظــت دیجیتالــی مجــات
و نیــز نســبت بــه پایگاههــای معتبــر جهانــی حفاظــت آشــنایی
نداشــته یــا آشــنایی بســیار محــدودی دارنــد (.)20
دیگــر یافتههــای مطالعــه نشــان داد کــه نداشــتن سیاســت
مشــخص و مدونــی بــرای آرشیوســازی در حــوزه مجــات،
نبــودن اقدامــی مؤثــر بــرای حفــظ و نگهــداری آرشــیو چاپــی،
عــدم وجــود برنامــه خاصــی در گســتره ملــی و محلــی بــرای
رقومیســازی آرشــیو مجــات از مهمتریــن دالیــل نقــص
آرشــیو مجــات مصــوب کمیســیون نشــریات وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی از دیــدگاه ســردبیران مجــات بــوده
اســت .ولــی بهطــور کلــی میتــوان گفــت کــه عوامــل زیــادی
از جملــه عــدم احســاس مســئولیت ناشــران مجــات بــرای
آرشیوســازی ،در اولویــت نبــودن انجــام ایــن کار بــرای ناشــران
مجــات ،عــدم وجــود یــک نهــاد یــا ســازمان بــه عنــوان متولــی
و سیاسـتگذار در عرصــه آرشیوســازی مجــات و عــدم آگاهــی
ناشــران مجــات از مقولــه آرشــیو ،مزیــد بــر علــت بــوده اســت.
گلینیمقــدم و شــفقیترکی نیــز در مطالعــه خــود بیــان
کردنــد کــه در رابطــه بــا آرشــيو مجــات علمــي کشــور،
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همچنیــن کمیتــه تأمیــن منابــع وزارت بهداشــت و کمیســیون
 از،نشــریات پزشــکی بهعنــوان متولیــان اصلــی امــور مجــات
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کتابــداری و اطالعرســانی پزشــکی دانشــکده پیراپزشــکی در
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران میباشــد کــه در معاونــت
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Abstract
Introduction:

The archive of journals is a valuable and frequently used source. Protection and making
them accessible are necessary to meet the users needs. This study aimed to determine the status of the archive
of journals approved by the commission for accreditation and improvement of Iranian Medical Journals.

Methods: This study was a descriptive survey. A total of 318 scientific-research journals that were approved

by the commission for accreditation and improvement of Iranian medical journals in 2015 year were studied.
Data gathered via a checklist and questionnaire where its validity and reliability were confirmed. Data were
analyzed by SPSS V.22 software.

Results: A total of 69/5% of journals completed their archives and were presented through the journals
website. Of the journals, 84% English and 53% in Farsi were successful in Archiving. A total of 30% of
journals that published by the universities of medical science has defects in their archives. More than 50% of
medical field journals have been recently published, however, electronic archives were not completed.

Conclusions: The Ministry of Health journals archive are in relatively good condition, however, there

are long distance to achieve to a complete archival collection. Digitizing and accessibility of these resources
can play a significant role in helping researchers. It has been considered as a proceed to preserve the field of
medical science history.
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