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بررسي آلودگي اطالعات در پايگاه هاي
اطالعاتي پزشكي منتخب دانشگاه علوم پزشكي مشهد

از ديدگاه اعضاي هيئت علمي
هما طالچي 1، ميترا زارعي2

چكيده

مقدمـه: بــا توجه به كاربرد روز افزون پايگاه هاي اطالعاتــي در توليد علم و درگيري اعضاي هيات علمي در اين فرايند و نيز 
ابتالي منابع اطالعاتي به خصوص منابع اطالعاتي الكترونيك به پديده آلودگي اطالعات، اين موضوع در پايگاه هاي اطالعاتي 

دانشگاه علوم پزشكي مشهد به عنوان موضوعي شايان توجه انتخاب و طي تحقيق حاضر  مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: پژوهش حاضر به روش پيمايشي توصيفي انجام شده است. جامعه پژوهش را 100 چكيده بازيابي شده از 4 پايگاه 
اطالعاتي اسكوپوس، پاب مد، ايران مدكس و پارس مدالين در حوزه هاي موضوعي قلب، نفرولوژي، ايمونولوژي، روماتولوژي 
و اطفال تشكيل مي دهد. اين پژوهش با استفاده از 2 پرسشنامه جهت تعيين موضوعات مورد جستجو و سنجش ميزان آلودگي 

اطالعات كه در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در رشته هاي فوق الذكر توزيع شد، انجام شده است.
يافته ها: نتايج به دســت آمده نشان داد كه آلودگى  اطالعات كتابشناختي در پايگاه اطالعاتي اسكوپوس 53 درصد در پايگاه 
اطالعاتي پاب مد 38 درصد و در ايران مدكس 47 درصد و در پايگاه پارس مدالين 48 درصد اطالعات آلوده بوده اند. ميزان 
آلودگي محتواي چكيده ها كه بخش اعظم اين بررســي را تشــكيل مي دهد در پايگاه اسكوپوس 40  درصد در پايگاه اطالعاتي 
پاب مد ميزان آلودگي 51 درصد در پايگاه ايران مدكس 49 درصد و پايگاه پارس مدالين از نظر محتواي چكيده ها 48 درصد 
آلودگي را نشــان داده اســت. در تحليل كليدواژه هاي درج شده براي چكيده هاي پايگاه اسكوپوس 66 درصد آلودگي مشاهده 
شد. كليدواژه هاي پايگاه ايران مدكس وضعيت بهتري را نسبت به اسكوپوس نشان مي دهند. آلودگي اطالعات كليدواژه ها در 
اين پايگاه  29 درصد محاسبه شده است. پايگاه اطالعاتي اسكوپوس به ميزان 38 درصد، پاب مد 30 درصد، ايران مدكس 35 

درصد و پارس مدالين 39 درصد دچار آلودگي اطالعات نگارشي است.
نتيجه گيري: هر چند پيش فرض مبني بر برتري پايگاه هاي خارجي نسبت به پايگاه هاي داخلي در اين پژوهش تأييد شده است 
اما بر اساس نتايج اين بررسي در مواردي مي توان برتري پايگاه هاي داخلي را مشاهده كرد. با اين حال با توجه به هدف كلي 
پژوهش حاضر با استفاده از نتايج به دست آمده پيشنهاداتي براي پايگاه هاي داخلي جهت پاكسازي آنها از آلودگي اطالعات 
با الگوگيري از پايگاه هاي خارجي ارائه شــده است. الهام گرفتن از ساختار چكيده ها در پايگاه اطالعاتي اسكوپوس در زمينه 
ارائه اســتنادات، بيان اهداف و يافته هــاي پژوهش در چكيده ها، بيان نتايج پژوهش در چكيده هــا، جلوگيري از ورود آالينده 
وارونه سازي به اطالعات، روزآمدسازي سريع تر اطالعات، ارائه مقاالت مفيد، اعتبار نشريات و ناشران و استفاده از ساختار 
چكيده ها در پايگاه پاب مد در زمينه ذكر مشخصات نويسنده و ذكر اهداف پژوهش در چكيده، جامعيت اطالعات كتابشاختي، 
عــدم حذف عمدي اطالعات، مبارزه با آالينده وارونه ســازي، ارائه مقاالت مرتبط، جامعيت اطالعات چكيده ها، طول مناســب 

چكيده ها، در بهبود عملكرد پايگاه هاي اطالعاتي ايران مدكس و پارس مدالين از پيشنهادات نهايي اين پژوهش هستند.
كليد واژه ها: 

• وصول مقاله: 87/10/14 • اصالح نهايي: 88/10/7 • پذيرش نهايي: 88/11/14
مربي گروه كتابداري و اطالع رساني پزشكي، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران 1 .

ــكي ايران؛ نويسندة مسئول  ــكي، دانشگاه علوم پزش ــكده مديريت و اطالع رساني پزش ــاني پزشكي، دانش ــد كتابداري و اطالع رس ــناس ارش كارش 2 .
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مقدمه
ــات، كاربرد  ــه فرايند يافتن اطالع ــترش علوم نتيج گس
اطالعات در توليد علم، كاربرد علم توليد شده در توليد 
ــخص از  ــت كه به صورت چرخه اي مش مجدد علم اس
گذشته تا كنون وجود داشته است. آنچه در فرايند توليد 
ــرعت  ــكل يا به عبارت بهتر س علم تغيير كرده، تغيير ش
ــرعت  ــت. اطالعات در عصر جديد به س ــن آن اس يافت
ــك در كمتر  ــتفاده از ابزارهاي الكتروني ــا اس ــاد و ب ايج
ــر مي شوند. پيشرفت  ــر دنيا منتش از چند ثانيه در سراس
ــترش يافته  چرخه توليد و انتقال اطالعات به حدي گس
ــار اطالعات" در متون پا به  كه اصطالحاتي چون "انفج
ــت. يكي از نتياج انفجار اطالعات،  عرصه وجود گذاش
ــت. اطالعاتي كه از مجراها و منابع  آلودگي اطالعات اس
مختلف گردآوري مي شوند ممكن است ضد و نقيض يا 
غير قابل مقايسه باشند. نوشته هاي بسياري وجود دارند 
ــت به صورت عمدي يا غير  كه در آن ها اطالعات نادرس
ــت.[1] آلودگي اطالعات به معناي  عمدي نشر يافته اس
ــت به نادرست؛  اخص كلمه يعني آلودن اطالعات درس
ــردن ارزش، كيفيت، صحت و  ــر از بين ب ــه تعبير ديگ ب
ــت را  ــواي اطالعات بر اثر دخالت اطالعات نادرس محت

آلودگي اطالعات گويند. [1]

پديده آلودگي اطالعات 
ــاي و افزايش حجم  ــبكه هاي رايانه ه ــكل گيري ش با ش
انتشارات، پديده به اصطالح "انقالب اطالعات" به وقوع 
ــارات كار بسيار سختي  ــت. از آنجا  كه كنترل انتش پيوس
ــت افراد بعضاً با انتشار اطالعات غلط يا گمراه كننده  اس
ــوند.[2] همان طور  ــدن اطالعات مي ش موجب آلوده ش
ــد تعريف دايره المعارف كتابداري از آلودگي  كه ذكر ش
ــت به نادرست، از بين  اطالعات به آلودن اطالعات درس
ــردن ارزش، كيفيت، صحت و محتواي اطالعات بر اثر  ب
دخالت اطالعات نادرست اشاره دارد.[1] در حوزه هاي 
ــات مي توان  ــي از آلودگي اطالع ــف تعابير خاص مختل
ــبت به اين  ــته از نگرش هر حوزه نس يافت. كه برخاس
ــت. به طور مثال از ديدگاه نمايه ساز و كاربر  ــأله اس مس

ــته اطالعات"  "ريزش كاذب اطالعات و بازيابي نا خواس
ــاني "اطالعات نامرتبط  ؛ از ديدگاه متخصص اطالع رس
يا فاقد بار اطالعاتي" ؛ و از ديدگاه ارتباطات "اختالل يا 

پارازيت" نوعي آلودگي اطالعات تعبير مي شوند. 
ــيوه هاي گوناگون آلوده مي شوند كه  اطالعات به ش
ــور)،  ــت. حذف (سانس ــن آن ها به قرار زير اس مهمتري

وارونه سازي، تاخير، روش تركيب.[1]
ــتفاده از  ــي جوامع ناگزير به اس ــر فرا صنعت در عص
ــيوه ها و مجراهاي مختلف براي ارسال پيام هستند تا  ش
هر فرستنده اي بتواند در آن واحد با انبوهي از گيرندگان 
ــرفت فناوري هاي  ــاط برقرار كند كه اين امر با پيش ارتب
اطالعاتي، تأسيس شبكه هاي رايانه اي و اينترنت تسهيل 
ــاي اطالعات  ــيل آس ــد؛[3] اما پيامد آن، هجوم س گردي
ــي گسترده بود.  ــت در مقياس پراكنده، تكراري و نادرس
ــه عصر حاضر را عصر  ــد ك انبوهي اطالعات موجب ش
انفجار اطالعات بنامند و اين انفجار خود ميزان آلودگي 
ــت؛ زيرا در واقع هرچه  اطالعات را نيز افزايش داده اس
ــدن بر  ــش يابد احتمال افزوده ش ــد اطالعات افزاي تولي
آلودگي آن نيز بيشتر خواهد شد. شكل گيري شبكه هاي 
ــر الكترونيكي  ــرفت نش ــر اينترنت و پيش ــه اي نظي رايان
ــرايط آلودگي اطالعات را سهل تر كرد يا احتمال آن  ش
ــب فرصت هاي زيادي  ــش داد. زيرا به اين ترتي را افزاي
براي نشر اطالعات گمراه كننده و نادرست پيش مي آيد 
ــتناد  ــان نيز آن ها را به عنوان اطالعات مورد اس و مخاطب

به كار مي برند.[4]

تأثيرات مخرب آلودگي اطالعات در روند توليد علم
ــاً از پيشرفت واقع شده در فنون و  تحوالت علمي اساس
ــاي نمونه گيري و آزمايش كه براي تصفيه كردن  روش ه
ــده اند  ــتباه طراحي ش جريآن هاي اطالعاتي از خطا و اش
ــه تصفيه فاضالب  ــتفاده مي كنند. علم نوعي كارخان اس
ــت كه خطا و اشتباه را اكسيده مي كند  نظام اطالعات اس
ــه برمي گرداند.  ــات خالص را به جامع ــان اطالع و جري
ــل ثابت و اصلي  ــد توجه كرد كه يافتن راه ح ــاً باي نهايت
ــتگي  ــكالت آلوده مواد، به پاك كردن اطالعات بس مش
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ــن عيب هايي در نظام اطالعاتي وجود دارند  دارد. بنابراي
ــود. پس بايد  ــي مواد اطالعاتي مي ش ــه موجب آلودگ ك
قبول كرد كه آلودگي اطالعات جريان كار تصميم گيري، 
ــت را آلوده مي كند. در واقع مهم ترين  مواد و محيط زيس
آسيب آلودگي اطالعات اين است كه مانع تصميم گيري 
درست مي شود. زيرا پايه تصميم گيري اطالعات دقيق و 

درست است.[2]
ــر اين پديده، ابتالي نخبگان و توليد  عمده ترين خط
ــني مي توان  ــت. به روش كنندگان تراز اول علم به آن اس
ــات آلوده در  ــمندان از اطالع ــتفاده دانش دريافت كه اس
ــران ناپذير خواهد  ــه فاجعه اي جب ــان توليد علم ب جري
انجاميد. اطالعات نادرست، غلط و گمراه كننده و ... در 
توليد علم بكار بسته خواهند شد و به تدريج به صورت 
ــر در خواهند آمد. به  ــي ثابت و تغيير ناپذي قوانين علم
گونه اي كه اصالح آن شايد قرن ها به طول انجامد. مسأله 
قابل تعمق ديگر در مورد علومي چون پزشكي است كه 
ــدن آن ها  ــيت ويژه اي برخوردارند و آلوده ش از حساس

قابل جبران نيست. 
ــگاه از مهمترين نهادهاي اجتماعي است كه از  دانش
ــد و در اين ميان اعضاي هيئت  ــتفاده مي كن اطالعات اس
علمي هستندكه بيشترين سهم را در استفاده از اطالعات 
ــات پيامدهاي  ــد. آلودگي اطالع ــد علم دارن براي تولي
ــي دراز مدتي دارد.  ــي، اجتماعي، رواني و فيزيك فرهنگ
ــده و  ــد اطالعات آلوده كنترل نش ــه طوريكه مي گوين ب
سازمان نيافته دشمن دانشمندان و متخصصان اطالعات 
ــت، مغرضانه، كهنه، ناقص،  ــت.[5] اطالعات نادرس اس
ــده، و مانند آن نيز  ــت ترجمه ش متضاد، داده هاي نادرس
ــد علم نيز در  ــترين تولي ــوند. بيش موجب آلودگي مي ش
نهادهاي دانشگاهي صورت مي گيرد و اساتيد و اعضاي 
ــد كنندگان علم  ــگاه ها مهمترين تولي هيئت علمي دانش
ــترين درگيري را با مسأله  ــوند. لذا بيش ــوب مي ش محس
ــگاه علوم  ــد. اين پژوهش دانش ــي اطالعات دارن آلودگ
ــهد را با تعداد451 نفر عضو هيئت علمي  ــكي مش پزش
ــت.[6] اعضاي  ــش برگزيده اس ــوان محيط پژوه به عن
ــت علمي در پژوهش ها و فعاليت هاي علمي خود از  هيئ

ــتفاده مي كنند كه شايد عمده ترين آن ها  منابع متنوعي اس
ــترس  ــع الكترونيكي و پايگاه هاي اطالعاتي در دس مناب
ــد. منابع الكترونيكي به دليل ماهيت متغيرشان  آن ها باش
ــتر از منابع چاپي در معرض آلودگي قرار دارند. اين  بيش
ــي آلودگي اطالعات و  ــت تا به بررس پژوهش بر آن اس
ــن پايگاه ها از ديدگاه اعضاي  ــل آن در هر يك از اي دالي

هيئت علمي بپردازد. 
 

روش، جامعه و ابزار پژوهش
ــتفاده از  ــت كه با اس ــن پژوهش از نوع كاربردي اس اي
ــده است. هدف از  ــي- توصيفي انجام ش ــيوه پيمايش ش
ــي پايگاه هاي منتخب از لحاظ  ــي ارزياب انجام اين بررس
ــت. ارزيابي در  ــود آالينده هاي اطالعات در آن هاس وج
ــاوت صحيح در مورد  ــش در يك جمله قض ــن پژوه اي
ــت بودن اطالعات يا همان آلوده نبودن آن هاست.  درس
ــت كه وقتي به اطالعات  به گفته[4] قضاوت چيزي اس
ــام كاري را به منظور  ــا توانايي انج ــدد، دانش ي مي پيون
ساختن، فهميدن و تبيين ايجاد مي كند. به عبارتي ديگر، 
ــه عنوان تركيب اطالعات با قضاوت  دانش را مي توان ب

تعريف كرد.
مالك هاي بسياري براي ارزيابي پايگاه هاي اطالعاتي 
در متون مختلف پيشنهاد شده است. برخي از اين معيارها 
ــاس جنبه هاي فني است. برخي  مربوط به ارزيابي بر اس
شيوه هاي نمايه سازي پايگاه و ميزان توفيق آن در بازيابي 
ــر منابع را مالك قرار داده اند. اما وراي همه اين امور  بهت
ــت خاصي در پژوهش هاي  ــه هر كدام جايگاه و اهمي ك
ــله معيارهاي  بازيابي اطالعات دارند، اين پژوهش سلس
ــن معيارها براي اولين بار  ــنهاد مي دهد. اي تازه اي را پيش
نيست كه در ارزيابي منابع اطالعاتي بكار برده مي شوند، 
ــده در اين پژوهش برآيند  بلكه مالك هاي بكارگرفته ش
ــته هستند.  همه معيارهاي ارزيابي در پژوهش هاي گذش
بعبارت ديگر تمام آن ها را در بر دارند. چرا كه مستقيما به 
هدف اصلي هر نظام اطالعاتي توجه دارد و آن رضايت 
ــت. هرچند كه ارزيابي  كاربر و تأمين نياز اطالعاتي اوس
كيفي اطالعات به شكل بررسي كمي بروندادهاي علمي 

هما طالچي و ميترا زارعي
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ــت، اما در حال حاضر اين تنها شيوه  خالي از بحث نيس
ــكار برده  ــيعي ب ــطح وس ــت كه در س ارزيابي دانش اس
مي شود.[7] در اين پژوهش به بررسي آلودگي اطالعات 
در پايگاه هاي اطالعاتي پرداخته شده است. جهت انجام 
اين بررسي پس از انتخاب موضوعات تخصصي توسط 
ــتجوي  اعضاي هيئت علمي در 5 گروه مورد نظر و جس
اين موضوعات در پايگاه هاي منتخب، چند چكيده اول 
انتخاب و به همراه گويه هاي طراحي شده براي تشخيص 
ــنامه به اعضاي هيئت  آلودگي اطالعات در قالب پرسش
علمي ارائه خواهد شد تا ميزان آلودگي اطالعات توسط 

آن ها تشخيص داده شود.
از ميان پايگاه هاي اطالعاتي كه دانشگاه علوم پزشكي 
ــون در اختيار مراجعان و از  ــهد در حوزه هاي گوناگ مش
ــت، چند پايگاه  جمله اعضاي هيئت علمي قرار داده اس
ــتفاده  ــتر مورد اس ــط اعضاي هيئت علمي بيش كه توس
ــرار گرفتند.  ــي ق ــرار مي گرفتند انتخاب و مورد بررس ق
ــن، ايران مدكس، پارس  ــن پايگاه ها عبارتند از: مدالي اي
ــتفاده  ــكوپوس. علت انتخاب اين موارد اس مدالين، اس
ــاي هيئت علمي  ــط اعض ــن پايگاه ها توس ــتر از اي بيش
ــت. به دليل مشخص بودن تعداد جامعه نمونه گيري  اس
صورت نگرفت. (6 ركورد اول هر بازيابي مورد بررسي 
ــوان گفت نمونه اي آماده مورد  قرارگرفت، بنابراين مي ت

بررسي قرار گرفت)
ــنامه و روش تحليل  ــردآوري داده ها پرسش ــزار گ اب
 SPSS ــي و نرم افزار ــار توصيف ــتفاده از آم داده ها با اس

است.
ــردآوري داده ها در اين پژوهش در چندين مرحله  گ
ــا توجه به هدف آرماني پژوهش  صورت گرفت. ابتدا ب
ــاي اطالعاتي داخلي  ــه بهبود كيفيت خدمات پايگاه ه ك
ــود از هر دو نوع پايگاه  ــا الهام از پايگاه هاي خارجي ب ب
(داخلي و خارجي) براي اين بررسي استفاده شد. در اين 
ــكده  ــه با مراجعه و پرس و جو از كتابداران دانش مرحل
ــتفاده مشخص و براي انجام  ــكي، پايگاه هاي پر اس پزش
ــه در نهايت برگزيده  ــدند. آنچ اين پژوهش برگزيده ش
ــس و پارس مدالين و  ــد دو پايگاه داخلي ايران مدك ش

ــكوپوس بودند. بعد از  ــگاه خارجي پاب مد و اس دو پاي
ــب ترين گروه براي پاسخگويي به پرسشنامه  اينكه مناس
پژوهش (اعضاي هيئت علمي) انتخاب شدند، نوبت به 
ــيد. به اين ترتيب  به كاوش نيازهاي اطالعاتي آن ها رس
ــر هريك از  ــه در اختيار مدي ــنامه اي ك ــي پرسش كه ط
گروه هاي تحت بررسي قرار گرفت، از آن ها خواسته شد 
ــتجو  تا موضوعي را در حوزه تخصصي خود جهت جس
ــاي اطالعاتي ارائه دهند. اطالعات گردآوري  در پايگاه ه
شده از طريق اين پرسشنامه منجر به انتخاب موضوعات 
ــد. پس از اين مرحله به  مربوط به گروه هاي مختلف ش
ــتجوي موضوعات انتخابي از طريق صفحه خانگي  جس
ــگاه علوم پزشكي مشهد اقدام شد. در اين  كتابخانه دانش
ــمت منابع اطالعاتي الكترونيك در قالب بخش هاي  قس
ــريات الكترونيك، اطلس هاي  نش پايگاه هاي اطالعاتي، 
ــاي الكترونيكي،  ــكي، كتاب ه ــر پزش ــكي، تصاوي پزش

پروتكل هاي پزشكي و ... نظم داده شده اند.
ــاس جامعه پژوهش حاضر چهار پايگاه مورد  بر اس
نظر انتخاب و جستجو در آن ها انجام شد. البته جستجو 
ــورت گرفت. پس از  ــر پايگاه به صورت مجزا ص در ه
انجام جستجوها تعدادي ركورد بازيابي شده سپس اقدام 
به استخراج چكيده اولين ركوردهاي بازيابي شده در هر 

جستجو شد.
ــا در هر گروه موضوعي  ــا توجه به تعداد بازيابي ه ب
ــوزه موضوعي به  ــتي از هر ح ــت يكدس ــراي رعاي و ب
ــد. در هر حوزه از هر  ــاوي چكيده انتخاب ش تعداد مس
ــده براي  پايگاه 6 ركورد از اولين ركوردهاي بازيابي ش
ــي استخراج  ارزيابي انتخاب و چكيده آن ها براي بررس
ــده براي ارزيابي در  ــد. چكيده ركوردهاي انتخاب ش ش

پرسشنامه قرار گرفت.
ــنامه گويه هاي موبوط به آلودگي اطالعات  در پرسش
كه در تعاريف پژوهش ذكر شد، بعد از هر چكيده ارائه 
ــد تا اعضاي هيئت علمي در چكيده مورد نظر وجود  ش
يا عدم وجود آن ها را مشخص كنند. به اين ترتيب ميزان 

آلودگي اطالعات هر چكيده مشخص شد.

بررسي آلودگي اطالعات در پايگاه هاي اطالعاتي پزشكي ...
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نگاهي به سابقه مسأله در داخل و خارج از كشور
ــردازد كه تا به  ــي موردي مي پ ــش حاضر به بررس پژوه
ــيوه به آن نگريسته نشده است  ــكل و ش امروز به اين ش
ــورت پراكنده به زواياي  ــا برخي از محققان به ص و تنه
ــده  ــتجوهاي انجام ش ــف آن پرداخته اند. طي جس مختل
ــي كه اختصاصاً به  ــع داخلي و خارجي، پژوهش در مناب
ــد و  ــد يافت نش موضوع آلودگي اطالعات پرداخته باش
ــه در منابع مختلف از جمله  ــتجوي موضوعي ك در جس
ــاالت و ...  ــا، نمايه مق ــي، اوپك ه ــاي اطالعات پايگاه ه
ــالح آلودگي اطالعات به  ــورت گرفت اكتفا به اصط ص
ــياركمي را  عنوان كليد واژه اصلي اين پژوهش نتايج بس
ــكل به مطالعه  ــذا به جهت رفع اين مش ــت داد. ل به دس
ــد و ابعاد  ــي اطالعات پرداخته ش ــق مبحث آلودگ عمي
ــتتر در موضوع آلودگي اطالعات مورد بررسي قرار  مس
گرفت. منابع بازيابي شده در پيشينه اين پژوهش هر يك 
ــي آالينده هاي اطالعات، وجود يا عدم  به نوعي به بررس

وجود آن، در قطعات اطالعاتي پرداخته اند. 
ــوزه آلودگي  ــل در ح ــود در داخ ــه موج ــا مقال تنه
ــط دكتر  ــوان "آلودگي اطالعات" توس ــا عن اطالعات ب
ــت. در اين مقاله به  ــده اس ــته ش عليرضا نوروزي نگاش
ــت. وي بعد  ــده اس مباحث نظري اين حوزه پرداخته ش
از ارائه تعريف آلودگي اطالعات به مقايسه آن با مفهوم 
انفجار اطالعات پرداخته و آن دو را بسيار نزديك به هم 
ــي اطالعات را ارائه ميكند  مي داند. در ادامه مدل آلودگ

كه شامل عناصر زير است:
ــرات، عقايد،  ــت از تفك ــات: عبارت اس ــع اطالع منب 1 .
اطالعات و حقايقي كه شخص قصد دارد به شخص يا 
اشخاص ديگري منتقل كند. منبع اطالعاتي، اطالعات 
ــام يا پيام را توليد مي كند و گاهي اين اطالعات در  خ
هنگام توليد توسط مؤلف عمداً يا سهواً آلوده مي شود؛ 
به عنوان مثال ممكن است در بيان مطالب اشتباه لفظي 

يا حتي تايپي پيش آيد.
كانال: مهم ترين ركن ارتباط است، زيرا منبع اطالعات  2 .

را به مصرف كننده اطالعات وصل مي كند.
اطالعات آلوده: در خالل انتقال اطالعات، پيام ممكن  3 .

ــت تكذيب، معكوس (وارونه)، تركيب، حذف يا  اس
ــود. اين تأثير مزاحم بر روي پيام، به  طور  تحريف ش

كلي به پارازيت يا اختالل معروف است.
ــق، صحيح،  ــي اطالعات دقي ــت: يعن اطالعات درس 4 .

ارزشمند، مستند و داراي بار اطالعاتي.
ــده را براي  مصرف كننده: اطالعات پرورده دريافت ش 5 .
ساختن مواد و كاالهاي مختلف به كار مي گيرد، يا اين 
كه براي توليد اطالعات جديد از آن استفاده مي كند و 
ــد؛ نظير يك شركت،  خود مي تواند منبع اطالعات باش

كارخانه يا يك محقق.
ــد و مصرف  ــي ناقص: اگراطالعات آلوده باش خروج 6 .
ــورت وي نيز  ــن ص ــرد در اي ــه كار گي ــده آن را ب كنن

اطالعات، مواد و كاالهاي آلوده توليد مي كند.
ــالم: اگر اطالعات درست و دقيق باشد و  خروجي س 7 .
ــتفاده كند، در اين صورت وي  مصرف كننده از آن اس
نيز اطالعات، مواد و كاالهاي درست، خالص و سالم 

توليد مي كند.
ــه از اين بحث مي گيرد اين  ــت نتيجه كلي ك در نهاي
ــي وجود دارد كه  ــت كه عيب هايي در نظام اطالعات اس

موجب آلودگي مواد مي شوند.[2]
ــون آلودگي  ــي پيرام ــي كالورت پژوهش ــپ ج فيلي
اطالعات در منابع اينترنتي انجام داد. در اين پژوهش كه 
 Scholarly misconduct and misinformation ــوان با عن
ــع الكترونيكي را  ــف مناب on the world wide web، مؤل

ــت.  ــته اس عمده ترين عوامل آلوده كننده اطالعات دانس
ــيوه مقابله با آلودگي اطالعات  ــه ش او در اين مقاله به س
اشاره نموده است. تضمين صحت منابع اطالعاتي، قائل 
شدن حقوق انحصاري براي كنترل منابع اطالعاتي روي 
وب و گسترش سواد اطالعاتي كاربران اينترنت. گروهي 
ــكل از اعضاي هيئت علمي گروه هاي كتابداري در  متش
ــنگاپور اين سه شيوه را بررسي كردند و در ميان آن ها  س
ــواد اطالعاتي را مؤثرترين عامل در مقابله با  ــعه س توس

آلودگي اطالعات دانسته اند. [8]
نلسون در پژوهش خود تحت عنوان كاهش آلودگي 
ــاد يك وب  ــر اينترنت موضوع ايج ــات در عص اطالع

هما طالچي و ميترا زارعي
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ــتي را بررسي كرده و  ــايت در حوزه اطالعات بهداش س
راهكارهايي را جهت جلوگيري از آلوده شده اطالعات 
در اين منبع پيشنهاد مي دهد. او، فراهم كردن اطالعات تا 
حد ممكن را براي يك منبع اطالعاتي وسوسه اي اشتباه 
ــد كه آن منبع را دچار اضافه بار اطالعاتي مي كند.  مي دان
ــينك ظرفشويي تشبيه شده است.  چنين منبعي يه يك س
اين امر هرچند كه منجر به گردآوري هر گونه اطالعاتي 
ــات فراوان  ــه دليل وجود اطالع ــود اما ب در منبع مي ش
ــكل  ــورد انتخاب اطالعات را مش ــري در م تصميم گي
ــتان ها براي در  ــازد. در اين پژوهش تالش بيمارس مي س
دسترس گذاشتن همه اطالعات براي عموم نمونه چنين 
ــت و اذعان شده كه شناخت  اشتباهاتي شمرده شده اس
ــاز وي (و نه هر  ــه اطالعاتي در خور ني ــب و ارائ مخاط
اطالعاتي) راه حل اين مراكز در مصون ماندن از آلودگي 
اطالعات است. در ادامه ضعف طراحي وب سايت هاي 
ــتي علت عمده آلودگي اطالعات آن ها  اطالعات بهداش
ــه نحوه  ــي با مطالع ــت. در اين بررس ــده اس ــته ش دانس
ــح و قابل اعتماد  ــب از اطالعات صحي ــت مخاط برداش
ــكار جلب نظر مخاطب در اين خصوص  به ارائه 9 راه
ــت. اين موارد عبارتند از: اعتبار توليد  ــده اس پرداخته ش
كننده اطالعات از ديد مخاطب و وجود استنادات كافي، 
ــناخت كانال هاي ارتباطي كه  توجه به نوع مخاطب و ش
ــيم بندي كاربران بر اساس نيازهاي  ترجيح مي دهد، تقس
اطالعاتي آن ها، شناخت نوع اطالعاتي كه مخاطبان نياز 
ــايت هاي معتبر و به طور  ــه پيوندهايي به س ــد، ارائ دارن
ــع ديگر، قرا  ــات تكميلي در مناب ــي مكان يابي اطالع كل
ــن ركوردهاي  ــده در زمره اولي ــن موارد يافت ش رگرفت
ــتجوي همه موارد بازيابي شده.  ــده، عدم جس بازيابي ش
(كاربر به محض اينكه تشخيص مي دهد موردي مناسب 
است از ادامه كار دست مي كشد)، مطالب بايد آنطور كه 
ــده باشد، ارائه بيش از  ــازماندهي ش كاربر انتظار دارد س
ــد اطالعات توانايي انتخاب بهترين را كاهش مي دهد  ح

و روزآمدسازي اطالعات را مشكل مي سازد.[9]
اسچيدر به بررسي استانداردهاي كيفيت اطالعات در 
مبارزه با آلودگي اطالعات پرداخته است. در اين بررسي 

ــاي مجالس و كنگره ها به طور خاص مد نظر  كتابخانه ه
بودند. اين پژوهش به استانداردهاي كيفيت اطالعات و 
ــورد راهبردهايي بحث  ــرات آن ها مي پردازد و در م تأثي
مي كند كه مي توانند بوسيله تضمين اعتبار، تازگي و دقت 

اطالعات، ارزش اطالعات را باال ببرند.
ــه عنوان معيارهاي  ــي كه در اين پژوهش ب معيارهاي
كيفيت اطالعات در تعيين آلودگي اطالعات معرفي شده 

اند عبارتند از:
معتبر بودن اطالعات، روزآمدي اطالعات، دقت و صحت 
ــات، عينيت اطالعات و مفيد فايده يا مرتبط بودن  اطالع

اطالعات با نياز مراجع.[10]

يافته ها
پرسشنامه پژوهش حاضر بين 120 نفر از اعضاي هيئت 
علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در 5 رشته مورد نظر 
يعني قلب, نفرولوژي, ايمونولوژي, اطفال و روماتولوژي 
توزيع شد. از مجموع 120 پرسشنامه اي كه بين اعضاي 
ــد، تعداد 106 پرسشنامه برگشت  هيئت علمي توزيع ش
داده شد. در اين ميان چندين پرسشنامه عودت داده شده 
كه داراي مقادير گمشده زيادي بودند در تجزيه و تحليل 
ــنامه مورد  ــدند و در مجموع 100 پرسش داده ها وارد نش

بررسي قرار گرفت. 
مشخصات جمعيت شناختي پاسخگويان به پرسشنامه 
ــت از 83 درصد متخصص و 17 درصد فوق  عبارت اس
ــتاديار، 18  ــتاد و 87 درصد اس تخصص، 13 درصد اس
ــد متخصص  ــب، 24 درص ــته قل درصد متخصص رش
نفرولوژي، 17 درصد متخصص روماتولوژي، 19 درصد 
ــص ايمونولوژي.  ــص اطفال و 22 درصد متخص متخص
ــخگويان امور آموزشي، 5  زمينه فعاليت60 درصد از پاس

درصد پژوهشي و 27 درصد درماني است.
پرسشنامه پژوهش حاضر در چهار بخش تنظيم شده 
ــده از  ــت كه طي آن اطالعات يك ركورد بازيابي ش اس
ــاي مختلف مثل محتوا،  ــك پايگاه اطالعاتي از جنبه ه ي
ــيوه نگارش و ... به لحاظ وجود آالينده هاي اطالعات  ش

مورد بررسي قرار گرفته اند.

بررسي آلودگي اطالعات در پايگاه هاي اطالعاتي پزشكي ...
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ــان داده شده است  همان طور كه در نمودار فوق نش
ــترين ميزان آلودگي اطالعات كتابشناختي در پايگاه  بيش

اسكوپوس مشاهده شده است. 
ــناختي  ــات كتابش اطالع ــاي  ــي آالينده ه بررس در 
ــكوپوس، اين واقعيت به  ركوردهاي بازيابي شده از اس
وضوح قابل درك است كه بيشترين سهم را در آلودگي 
اطالعات كتابشناختي، آالينده هاي نقص اطالعات و نيز 
ــته اند. در مقابل اطالعات كتابشناختي  آالينده حذف داش
غلط و آالينده وارونه سازي كمترين نمود را در اطالعات 
ــدالن رتبه دوم را  ــته اند. پايگاه پارس م ــن پايگاه داش اي
ــناختي به خود  در زمينه ارائه آلوده ترين اطالعات كتابش
ــز در زمينه ارائه  ــگاه ني ــت. اين پاي ــاص داده اس اختص
اطالعات كتابشناختي نه چندان جامع و كافي با اسكوپوس 
ــترين ميزان آلودگي اطالعات  ــترك دارند. بيش وجه مش
ــش نيز از نفوذ همين  ــاي اين پايگاه در اين بخ ركورده
ــي مي شود. در مقابل آالينده  آالينده به اطالعات آن ناش
وارونه سازي و نقص اطالعات در اين پايگاه جايي ندارند. 
در بخش اطالعات كتابشناختي ايران مدكس آالينده نقص 
ــازي  بيش از بقيه آالينده ها خود نمايي مي كند. وارونه س
ــت. در پايگاه پاب  ــاهده نشده اس در اين پايگاه نيز مش
ــي از عدم ارائه استنادات كافي  مد بيشترين آلودگي ناش

ــأت مي گيرد.  ــن آن از آالينده حذف نش ــت و كمتري اس
ــاس اطالعات نمودار فوق پايگاه هاي پاب مد،  بر اس
ــكوپوس به ترتيب در  ايران مدكس، پارس مدالين و اس
رتبه اول تا چهارم آلودگي محتوايي اطالعات قرار دارند. 
اما علل و عوامل دخيل در آلودگي اطالعات پايگاه ها به 
ــترين ميزان آلودگي  ــت. بيش لحاظ محتوايي متفاوت اس
اطالعات پاب مد و ايران مدكس از ناحيه آالينده تكرار 
ــه را نيز بايد به  ــه اطالعات مغرضان ــد. البته ارائ مي باش
فهرست آالينده هاي عمده اطالعات ايران مدكس افزود. 
اين در حالي است كه ارائه اطالعات تكراري و ناروزآمد 
ــهود  ــه طور بارزي مش ــارس مدالين ب ــات پ در اطالع
مي باشد. الزم به ذكر است كه در پايگاه اسكوپوس كليه 
ــش محتواي چكيده ها  ــي در بخ آالينده هاي مورد بررس
ــات اين پايگاه  ــاني در آلودگي اطالع ــهم تقريبا يكس س
ــن كه در پارس  ــه قابل توجه ديگر اي ــته اند. اما نكت داش
ــكوپوس پاب مد  ــن آالينده غرض ورزي، در اس مدالي
ــس اطالعات ضد و  ــب، و در ايران مدك ــده تركي آالين

نقيض كمترين ميزان آلودگي را نشان داده اند.
ــر مي آيد  ــودار 3 ب ــه از اطالعات نم ــور ك همان ط
ــهودتري دارند.  ــكوپوس آلودگي مش كليدواژه ها در اس
آالينده نقص كه ناظر بر كافي نبودن تعداد كليدواژه هاست 

نمودار 1: مقايسه آلودگي اطالعات كتابشناختي در پايگاه هاي اطالعاتي منتخب

هما طالچي و ميترا زارعي
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در پايگاه اسكوپوس به ميزان زيادي مشاهده شده است. 
ــكوپوس  به عنوان نمونه تعداد كليدواژه ها در پايگاه اس
ــت علمي ناكافي بوده  ــدگاه 80 درصد اعضاي هيئ از دي
ــب در بخش  ــس آالينده تركي ــت. اما در ايران مدك اس
ــود اختصاص داده  ــتري را به خ كليدواژه ها درصد بيش
است. ميزان آلودگي اطالعات كليدواژه ها در پايگاه ايران 
مدكس به طور ملموسي رضايت بخش تر از اسكوپوس 

ــكاف بين اين دو پايگاه در خصوص اين  بوده است. ش
آالينده در برخي موارد بسيار عميق بوده است. همچنين 
ــيار  ــكوپوس بس كليدواژه هاي گمراه كننده در پايگاه اس

بيشتر از ايران مدكس بوده است.
با نگاهي به سهم هر يك از آالينده هاي اطالعات در 
مورد شيوه نگارش در هر يك از پايگاه ها ارائه اطالعات 
غلط يا وجود غلط در ترجمه اطالعات ركورد ها بيشترين 

نمودار 3: مقايسه آلودگي اطالعت كليدواژه ها در پايگاه هاي اطالعاتي منتخب

نمودار 2: مقايسه آلودگي اطالعات محتواي چكيده ها در پايگاه هاي اطالعاتي منتخب

بررسي آلودگي اطالعات در پايگاه هاي اطالعاتي پزشكي ...
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آلودگي را در هر 4 پايگاه نشان داده است. با اين تفاوت 
كه اين ميزان در پارس مدالين بيشتر و در پاب مد كمتر 
ــت. اشتباهات چاپي يا لفظي در پايگاه پارس مدالين  اس
ــت. ايران مدكس و  ــان داده اس ــيار پاييني را نش رقم بس
ــكوپوس از اين نظر ضعف هاي بيشتري داشته اند كه  اس
ــت. پايگاه پاب مد كمترين  ــه چندان قابل توجه نيس البت
ــده)  ــتباه را در ترجمه چكيده ها (در موارد ترجمه ش اش
داشته است. پايگاه هاي داخلي در اين خصوص عملكرد 
مطلوبي نداشته اند. مطالب پايگاه ايران مدكس از يكدستي 
و روائي باالتري نسبت به ساير پايگاه ها برخوردار است. 
ــت بهتري دارد.  ــگاه خارجي پاب مد وضعي بين دو پاي
ــبت به سه پايگاه ديگر يكدستي و  اما پارس مدالين نس

رواني را در نگارش چكيده ها رعايت نكرده است.

بحث و نتيجه گيري
ــه نقاط قوت  ــتيابي ب ــي دس ــدف كاربردي اين بررس ه
ــا پس از  ــام گرفتن از آن ه ــي، و اله ــاي خارج پايگاه ه
ــي در زمينه  ــاي داخل ــف پايگاه ه ــايي نقاط ضع شناس
آلودگي اطالعات است. اينگونه پژوهش ها معموال پيش 
فرضي مبني بر عملكرد بهتر رقباي خارجي در مقايسه با 
ــان داخلي را در دل خود دارند. هر چند اين پيش  همتاي
ــود و همان طور كه از نتايج  ــه تأييد نمي ش فرض هميش
ــده در فوق بر مي آيد در برخي موارد پايگاه هاي  ذكر ش
ــا تقليل آالينده هاي  ــي داخلي در زمينه حذف ي اطالعات
ــان داده اند. اما از  اطالعات عملكرد بهتري را از خود نش
ــطح خدمات دهي پايگاه هاي  ــا كه هدف، ارتقاي س آنج
ــه در هدف  ــت و با توجه به آنچ ــات داخلي اس اطالع
ــت، به عنوان  ــردي مد نظر پژوهش حاضر بوده اس كارب
ــد براي بهبود  ــش به ذكر مواردي چن ــنهادات پژوه پيش
عملكرد پايگاه هاي داخلي در جلوگيري از نفوذ آلودگي 
ــكي پرداخته  اطالعات به فرايند توليد علم در علوم پزش

خواهد شد. 
ــا در پايگاه  ــاختار چكيده ه الهام گرفتن از س  -1
ــتنادات، بيان  ــه ارائه اس ــكوپوس در زمين اطالعاتي اس
ــتفاده  ــش در چكيده ها و اس ــداف و يافته هاي پژوه اه

ــد در زمينه ذكر  ــا در پايگاه پاب م ــاختار چكيده ه از س
ــنده و ذكر اهداف پژوهش در چكيده،  مشخصات نويس
ــاي اطالعاتي ايران مدكس و  در بهبود عملكرد پايگاه ه

پارس مدالين.
توجه توليدكنندگان اطالعات در پايگاه پارس   -2
ــكوپوس در بيان  مدالين به چگونگي عملكرد پايگاه اس
ــاختار  نتايج پژوهش در چكيده ها، به عبارتي تصحيح س
چكيده ها و جلوگيري از نفوذ نظريات خاص و سوگيرانه 

به مطالب پايگاه ها.
توجه بيشتر پايگاه هاي اطالعاتي ايران مدكس   -3
ــريات  ــارس مدالين به درج مقاالتي بر گرفته از نش و پ
ــتر در روند انتخاب نشريات  معتبر و اصالح و دقت بيش

جهت نمايه شدن در پايگاه.
ــتر در ورود اطالعات  صرف وقت و دقت بيش  -4
كتابشناختي به پايگاه هاي ايران مدكس و پارس مدالين 

جهت جلوگيري از وقوع اشتباهات قابل پيشگيري.
مطالعه عملكرد پايگاه اطالعاتي اسكوپوس در   -5
جلوگيري از ورد آالينده وارونه سازي به اطالعات پايگاه 
ــازي اين عملكرد در پايگاه هاي ايران مدكس و  و پياده س

پارس مدالين.
روزآمدسازي سريعتر اطالعات در پايگاه هاي   -6
ــي داخلي و تالش براي درج مقاالت به روز در  اطالعات

اين پايگاه ها.
ــت اندركاران  دس و  ــدآوران  پدي ــري  بهره گي  -7
پايگاه هاي داخلي مورد بررسي از نحوه نگارش چكيده ها 
در پايگاه پاب مد، با توجه به عملكرد مثبت اين پايگاه در 
ــه اطالعات كامل و جامع در چكيده ها از جمله ذكر  ارائ
ــناختي در چكيده ها گويا و رسا  كامل مشخصات كتابش
ــگارش چكيده ها (به  ــودن اطالعات چكيده ها، نحوه ن ب
ــن كه ميزان آلودگي  ــوص براي پايگاه پارس مدالي خص

آن از لحاظ شيوه نگارش باالست)
ــاد اطالعات  ــبتاً زي ــاهده نس ــا توجه به مش ب  -8
ــوگيرانه و همچنين حذف عمدي اطالعات در پايگاه  س
ــاهده كم اين دو آالينده در پاب مد،  پارس مدالين و مش
ــگاه در ارائه اطالعات  ــري از روش هاي اين پاي بهره گي

هما طالچي و ميترا زارعي
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خالي از تعصب و سوگيري توسط پارس مدالين پيشنهاد 
مي شود.

ــده پايگاه هاي  ــت آم ــاس نتايج به دس ــر اس ب  -9
ــاالت مفيدتر و  ــه طور كل مق ــي ب خارجي مورد بررس
ــتجو ارائه مي كنند.  ــري با موضوعات مورد جس مرتبط ت
ــت،  ــتر اس ــتلزم ارتباط بيش از آنجا كه آلودگي كمتر مس
ــايد بتوان علي رغم همه آالينده هايي كه در پايگاه هاي  ش
ــده اند، آن ها را در مقابله با آلودگي  ــاهده ش خارجي مش
اطالعات موفق تر دانست. پيشنهاد پژوهش حاضر براي 
پايگاه هاي داخلي يافتن راهكارهايي براي افزايش ارتباط 
ــت تا از اين رهگذر بر كيفيت اطالعات  در بازيابي ها اس

افزوده و از آلودگي آن كاسته شود.
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The Survey of Information Pollution in Selected Medical 
Databases from Mashhad University of Medical Science 

Faculty View
Talachi H.1 / Zarei M.2

Introduction: Taking into consideration the increasing usage of scientific databases in science production, 

university faculty's increasing engagement in the process and concerns about the potentially dubious nature 

of information sources, specially electronic ones, the topic information pollution phenomenon the, in Mashad 

university of medical science databases has been chosen as a proposition worthy scrutiny and during the 

present survey is measured.

Methods: The following comparison of the databases is bases on the 10 elements of information pollution 

introduced in this study according to the literature review. The current research is concerned with whether 

the 4 selected databases, Scopus, Pubmed, Iranmedex and Pars Medline, is accompanied by each 10 

pollutant rather qualitative content. The sample was obtained comprising 100 article abstract retrieved 

from mentioned databases during 5 subject searches. 5 topics include Heart, Nephrology, Romathology, 

Immunology, pediatrics. 2 questionnaires have been used to fulfill the survey, first to identify subject 

areas, second to measure information pollutants elements in databases from the faculty's point of view.

Results: Research results suggest that bibliographic information in Scopus indicate 53%, in Pubmed 38%, in 

Iranmedex 47% and in Pars Medline 48% pollution. In the second part of the survey content pollution were 

evaluated. Scopus, Pubmed, Iranmedex and Pars Medline abstract content sequentially accompany 40%, 

51%, 49%, 48% pollution. In analyzing keyword pollution 66% pollution for Scopus and 29% pollution for 

Iranmedex were assessed. The style adopted by databases also encircles information pollutants to different 

extents. This extent is varied from 39% in Pars Medline to 30% in pubmed, 38% in Scopus and 35% in 

iranmedex.

Conclusion: The outcomes of the present research propose Iranmedex and Parsmedlin database to 

inspire from abstracting structure in Scopus in the field of preparing citations, abstract goals, results 

and conclusions, irony avoidance, quicker up-to-data- ness, selecting more credible literature from 

more credible producer and published by more credible leaflet and Ingratiate Pubmed structure in 

offering complete identification of author, writer, compiler …, preparing information about research 

goals, presenting comprehensive information in abstract parts whether bibliographic or content, 

preventing from censorship and irony, exhibiting more relevant and of proper length abstracts.

Keywords: Information pollution, Information credibility, Information Quality, Mashad University of 

medical science, Medical Databases
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