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Abstract 
Purpose: The aim of this research is to find (recognize) the effect of keywords 

documentation by using Persian medical thesaurus in citing articles from IranMedex and 

Medlib databases. 

 

Methodology: In terms of its aim, this research is practical; and is done semi-experimental 

methods. To assess the relevance of search results, using of both ordinary language and 

documented keywords with Persian medical thesaurus is observed and recorded in table, by 

Guilan University of Medical Science and also researcher. 

 

Findings: Based on the obtained results, the significance level of the test for both Iranmedex 

and Medlib databases isrespectively 492% and 367%, according to standardized and ordinary 

languages. Based on this, there is no significant difference between rate of cited articles with 

ordinary language and standardized keywords in IranMedex and Medlib databases. 

 

Conclusion: Documentation of keywords in the Iranmedex database has no significant effect 

on the precision of cited information. Also, documentation of keywords in the Medlib 

database has no significant effect on the precision of cited information. 

Documentation of keywords in the Iranmedex database has negative effect on the Recall of 

cited information. Documentation of keywords in both Iranmedex and Mddlib database has no effect on 

the rate of cited articles. 
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                                                                               .رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یشناسگروه علم اطالعات و دانش اریاستاد

             
 چکیده

های ایران ها با استفاده از اصطالحنامة پزشکی فارسی بر بازیابی مقاالت از پایگاهژهوااین پژوهش به شناسایی تأثیر مستندسازی کلید هدف:

 پردازد.مدکس و مدلیب می

 

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده که به روش نیمه تجربی انجام گرفته است. سنجش میزان ربط نتایج  شناسی تحقیق:روش

های مستند شده با اصطالحنامة پزشکی فارسی، توسط دانشجویان های زبان آزاد و کلیدواژهجستجو، در دو حالت استفاده از کلیدواژه
 دانشگاه علوم پزشکی گیالن و محقّق مورد مشاهده قرار گرفته و نتایج در جدول ثبت گردید.

 

های استاندارد شده در پایگاه یدواژههای زبان آزاد بیشتر از کلمیزان مانعیت اطالعات بازیابی شده برای کلیدواژه هاي تحقیق:یافته

های واژههای زبان آزاد نیز بیشتر از کلیداطالعاتی ایران مدکس و مدلیب است. میزان جامعیت اطالعات بازیابی شده برای کلیدواژه
داری آزمون برای هر دو پایگاه استاندارد شده در پایگاه اطالعاتی ایران مدکس و مدلیب است. بر اساس نتایج به دست آمده، سطح معنی

شده است؛ که بر این اساس، بین میزان با توجه به زبان آزاد و استاندارد  763/0و  294/0اطالعاتی ایران مدکس و مدلیب به ترتیب برابر با 
 داری وجود ندارد.های اطالعاتی ایران مدکس و مدلیب اختالف معنیهای زبان آزاد و استاندارد شده در پایگاهبازیابی مقاالت با کلیدواژه

 

العات بازیابی شده تأثیر ها در پایگاه اطالعاتی ایران مدکس و مدلیب بر مانعیت اطواژهمستندسازی کلیدگیري: بحث و نتیجه

ها در پایگاه اطالعاتی ایران مدکس بر میزان جامعیّت اطالعات بازیابی شده تأثیر منفی دارد. سازی کلیدواژهداری نداشته است. مستندمعنی
 است. ها در دو پایگاه اطالعاتی ایران مدکس و مدلیب تأثیری بر میزان بازیابی مقاالت نداشتهواژهسازی کلیدمستند
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 مقدمه
ای بوده است و در اطالعات از دیرباز دارای اهمیت ویژه دهیسازمان

-ی، از شیوهاع و ماهیت منابع اطالعاتی، شیوهنوهر زمان بسته به 

 دهیسازمانای برای های ابتدایی و دستی گرفته تا پیشرفته و رایانه
-جمله این ابداعات فهرستقرار گرفته است. از توجّه موردها آن

یند اسازی است که فرنویسی و نمایهبندی، چکیدهنویسی، رده
، سرعت کردهعات را تسهیل طال، ذخیره و بازیابی ادهیسازمان

های ذخیره و اخیر طراحان نظام ةده چند دراین،  بر بخشد. عالوهمی
ها و معایب موجود در ییبازیابی اطالعات برای از میان برداشتن نارسا

د. نقش انکردهواژگان طبیعی اقدام به کنترل واژگان یا مستندسازی 
 نظر درهای نطباق واژهکنترل واژگان به هنگام ذخیره اطالعات، ا

فهم روابط موجود میان  منظوربهشده با استانداردهاست که  گرفته
 غیراستانداردهای های استاندارد و ارجاع واژهای از واژهها سیاههواژه

شود به یکدیگر می های وابستههای مترادف و ارتباط واژهبه واژه
 (.7739)فتاحی، 

 با بر وب های مبتنیوریفنا ویژهبهاخیر خدمات اینترنت  ةدر ده
رشد و توسعه بوده و از  حال درسرعتی چشمگیر و باورنکردنی 

 پزشکی علوم ازجملهها های بسیار باالی آن در تمام زمینهقابلیت
زایی در سهثیرات بأیاری معتقدند وب جهانی تشود. بساستفاده می

یازمندان وری بیشتر نیابی به اطالعات داشته و به بهرهدست
اطالعاتی کمک کرده است. اما علیرغم افق نوینی که اینترنت و وب 

گستر در دسترسی یکپارچه به اطالعات فراروی کاربران فراهم جهان
کنترل اطالعات پراکنده  رقابلیغدلیل حجم چند میلیاردی و کرده، به

نیاز پدید در بازیابی اطالعات مرتبط و مورددر آن مشکالت بسیاری 
 رده است.آو

 دهیسازمان ةسازان درزمینتوجه به اینکه کتابداران و نمایهبا 
اطالعات فعالیت فکری و عملی دارند و تجربیات فراوان و مناسبی 

ها و ع اطالعاتی و حل مشکالت کتابخانهمناب دهیسازمانجهت 
های اند، طراحان صفحات خانگی و پایگاهرسانی اندوختهمراکز اطالع
گیری از توانند با بهرهو موتورهای کاوش اینترنت میاطالعاتی 

 گرفته کار بهاطالعات که توسط کتابداران  دهیسازمانهای شیوه
شده، راهبردی سازنده در دسترسی به اطالعات از طریق اینترنت 
ارائه کنند. یکی از معضالت کنونی بازیابی اطالعات، عدم تطبیق 

کلی زبان  طوربهدر متون و موجود زبان جویندگان اطالعات با زبان 
ترین امروزه یکی از مهم دلیل همین بهدهندگان اطالعات است. ارائه

، هاآنترین و بازیابی اطالعات و بلکه بنیادیذخیره ة های حوزچالش
دهندگان اطالعات دن زبان موضوعی جویندگان و ارائهتر کرنزدیک

 .(7736 ،العابدینینزی حاجیو  یخسرو ،آبادیشریف ییرضا) است
مشکل، استفاده از ابزارهای  این باهای مقابله حلیکی از راه 
در این پژوهش تالش شده است  ،سازی منابع فارسی است. لذامستند

یق زبان تطب ئلهپزشکی فارسی، مسة کارگیری اصطالحنامهتا با ب
( با مستندات مهارکنندگان اطالعات )تولیدکنندگان با استفاده

 یریپورکشم ریوز .گیردمطالعه قرار یط اینترنت موردبه محیکردی رو
دقت  زانیم یبررس» با عنوان( در پژوهش خود 7797) یفزونو 

در  «یمهندس -یات فنعاطال یابیوب در باز یموضوع یراهنماها
 جهینت 70در  یو مهندس یفن ةحوز یتخصص یهاواژهدیکل یبررس

، اهویگوگل،  بیت؛ به ترتدقّ انزیم یابیاول نشان دادند در ارز
ت دقّ انیم یداریموز قرار دارند و اختالف معن یو د نینفومایا

 .ها استآن یابیباز
با ( در پژوهش خود 7797مقدم ) یمقدم و بهاری اریاسفند

 یتخصص یهادواژهیکلشده  یابیباز جینتا یهمپوشان زانیم» عنوان
 ین دادند که موتورهانشا «وب یکاوش عموم یدر موتورها یپزشک

در  یاطالعات پزشک یابیگوگل و اسک در باز وسرچ،یل اهو،یکاوش 
ند کردیم یابیموتور باز کیشده را در  یابیباز جیموارد، نتا درصد 23

 اهویموتور کاوش  .شدیمرا شامل  جینتا نیتراز مرتبط یمیکه ن
و شده  یابیباز اهویبود که تنها در خود  یاجهینت نیشتریب یدارا

 نیاز باالتر به خودمنحصر  جهینت نیکاوش گوگل با کمتر موتور
 است. موتورها برخوردار بوده ریبا سا یهمپوشان زانیم

 یبررس» با عنوانخود  ة( در مطالع7797) یساجد ویی بابا
 در یپزشک یتخصص کاوش یموتورها ییکارا زانیم یاسهیمقا
 کی در «ییماما و انزن یهایماریب به مربوط اطالعات یابیباز

 که را مانیزا و زنان یهایماریب به مربوط دواژهیکل 5 یقیتطبة مطالع
 با یپزشک یتخصص موتور کاوش 5 در بودند شده کنترل مش در

جستجو  پیتر و هانت مد پوگوفراگ، ،یامن کا،یمد سرچ یانامه
 نظر از که داد نشان یابیباز موتور هر در اول ةجینت 70 یابیارز. کردند

 نیا. دارد قرار اولة رتب دردرصد  92 با کایمد جستجوی ت،دقّ
 درمجموع. ندارند هم با یداریمعن تفاوت ،افتیباز نظر از موتورها

 شده یابیباز جینتا از یمین از شتریب که داد نشان افتهی ن،یانگیم طوربه
 مورد ةحوز در پژوهش نیا در یپزشک کاوش یموتورها ازدرصد  35

 یبرا شده هیتوص کاربران به پژوهش نیا در .هستند مرتبط یبررس
 ،ییماما و زنان یهایماریب موضوع در تریتخصص جینتا به یدسترس

 یدارا جستجو موتور نیا رایز کنند مراجعه کایمد یجستجو موتور به
 ترعیوس یموضوع پوشش و ترمرتبط مدارک افتنیدر یشتریب ییتوانا

 .است
 ( در پژوهشی با4009) 7یدسونو دیو 4، هسکت7چانگ

جستجوی متون با سرعنوان موضوعی پزشکی در » عنوان
، به این نتیجه رسیدند که میزان «مقایسه با جستجوی متن

جوی ساده متنی است. دقت در استفاده از مش باالتر از جست

                                                           
1. Chang 

2. Heskett 

3. Davidson 
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 سرو گردنراحان پژوهش نشان داد برای ج یهاافتهیهمچنین 
آغاز با سرعنوان موضوعی مش بهتر است که جستجو را در 

آورد می به دستکلیدی را  ةشروع کنند و فردی که یک مقال
 .کند مد استفاده های مربوط در پابباید از ویژگی مقاله

مقایسه »عنوان ( در پژوهشی با 4070) 4و اوانز 7آندرز
دقت و بازیافت این  «مد و گوگل اسکالر جستجوی متون پاب

بالینی مقایسه کردند.  سؤاالتی ساده دو پایگاه را در جستجو
نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر بازیافت، هر دو پایگاه 

در گوگل اسکالر در  درصد 37عملکرد یکسانی دارند ) باًیتقر
 مد(. در پاب درصد 69مقابل 

 مطالعه رویکرد» با پژوهشی در (،4074همکاران ) و 7ونگ
 در را بینگ و اسک، یاهو گوگل، کاوش موتور 2 کاربرد تطبیقی

 5 دادند، قرار ارزیابی مورد «پزشکی اطالعات آوردن به دست
 موتورهای از هریک در را سرطان پستان به مربوط دواژهیکل

 هاتیساوب گرفت. قرار جستجو مورد ،بررسی مورد کاوش
 پستان سرطان با ارتباط در محتوا ییکارا و بودن براساس مفید

 صیک متخصّ از همچنین شدند. یابیارز داوطلبان توسط
 با رابطه در استاندارد و معروف تیساوب 6 تا خواستند پزشکی
 که داد نشان هایافته نتایج .نماید معرفی را پستان سرطان
 باالیی اعتبار از که کرده بازیابی را هاییسایتوب گوگل

 قرار یاهو و 7 اسک بینگ، ترتیب به از آن بعد. بودند برخوردار
همپوشانی  بررسی مورد کاوش موتورهای بین همچنین. گرفتند
 کاربران رضایت تحلیل و تجزیه لحاظ از. داشت وجود نسبی

 و کرد کسب ییکارا ةدرزمین را نمره باالترین بینگ داوطلب،
 کاوش موتور 2 هر. گرفتند قرار بینگ و گوگل یاهو، آن از بعد
. کردند بازیابی را معروف تیساوب 6 اول نتیجه 70 حداکثر در
یک  در تقریباً بررسی مورد موتور 2 گرفتند نتیجه کلدر هاآن

 .دارند قرار سطح

 

 تحقیق شناسیروش
 روش  هدف کاربردی بوده که بهپژوهش حاضر از نظر 

زمانی بهار،  ةانجام گرفته است. این پژوهش در باز یتجرب مهین
مکان انجام است. انجام شده  7795تابستان و پاییز سال 
 ةرسانی کتابخانها و مرکز اطالعنامهپژوهش بخش پایان

مرکزی و پایگاه اسناد دانشگاه علوم پزشکی گیالن بوده است. 
 سسه سالمتؤاین تحقیق در محیط پایگاه اطالعاتی پزشکی م

                                                           
1. Anders Evans 

2. Evans 

3. Vang 

 

ت و اطالعات بانک جامع تخصصی مقاال و )ایران مدکس(
-صورت که کلیدواژه این انجام شده است. به )مدلیب( پزشکی

د، سپس شهای مورد جستجوی کاربران این مرکز ثبت 
پزشکی فارسی توسط  ةکلیدواژه با استفاده از اصطالحنام

پژوهشگر مستند شد. در این مرحله از کاربران درخواست شد 
 ةده از کلیدواژخود را در دو حالت استفا موردنظرجستجوی 

های مستند شده با مصطلح خود یا زبان آزاد و کلیدواژه
های اطالعاتی ایران در پایگاهپزشکی فارسی  ةاصطالحنام

مورد جستجو قرار دهند و نتایج را بررسی و از مدکس و مدلیب 
اول تعداد رکوردهای مرتبط و نامرتبط را  ةنتیج 75بین 

ق در جدول ثبت سط محقّنتایج تو ةمشخص کنند در این مرحل
آماری برررسی  هاییلتحلتجزیه و  یقاز طرد. نتایج حاصله ش

 به دستت و ربط نتایج جستجو ت و مانعیّجامعیّشد و میزان 
 آمد.

پزشکی جستجو  واژهکلید 50شامل  ،جامعه مورد مطالعه
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ) مرکزشده توسط مراجعین 

ن و اها براساس نیاز اطالعاتی مراجعدواژه. این کلیاستگیالن( 
ة علوم پزشکی و رد بر مباحثمشتمل  که W ةبراساس رد

نیز از  و انتخاب شده است ،استانشعاب یافته از رده کنگره 
نفر به صورت  70به مرکز تعداد  کنندهمراجعهمیان دانشجویان 

بط نتایج برای سنجش میزان ر ةنمون عنوانبهتصادفی ساده 
ن موضوعی انتخاب اعنوان متخصصجو و تحلیل نتایج بهجست

 د.ش

وارسی یکی از ابزارهایی است که جهت انجام ة سیاه
روایی این سیاهه توسط استاد تحقیق از آن استفاده شده است. 

-واژهکه کلید صورتینبد یید قرار گرفته است.أراهنما مورد ت

ر زیر ده و دشوارسی ذکر  ةهای انتخاب شده در این سیاه
قید گردیده و نتایج حاصله  شده کنترلواژه آزاد و کلید هرکدام

یک جدول درآورده و  به شکل هاآندر جلو  هرکداماختالفات و 
 ده است.شدر این سیاهه قید 

بر کنکاش در محیط اینترنت و ، عالوهدر این پژوهش
مرتبط با وزارت بهداشت و درمان و  هاییتسابررسی دقیق در 

های پزشکی پزشکی و پرسش از افراد متخصص، پایگاهآموزش 
ای هدلیل کمبود پایگاهاز آن میان به که دششناسایی فارسی 

مخاطب بودن در میان و همچنین پر زبانیفارسپزشکی 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن پایگاه پزشکی ایران 
مدکس انتخاب شد و در مرحله اصلی پژوهش پس از گردآوری 

االت پژوهش مورد ؤطالعات تحلیل و متناسب با اهداف و سا
 استنتاج قرار گرفتند.

http://jouybari.blogfa.com/post/4816
http://jouybari.blogfa.com/post/4816
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واژه جستجو شده توسط کاربران کلید 50در مرحله اول 
شامل علوم پزشکی بالینی توسط پژوهشگر  W ةبراساس رد

پزشکی فارسی مطابقت داده  ةانتخاب و سپس با اصطالحنام
های آزاد و واژهابل کلیدهای کنترل شده در مقواژهکلید ؛ وشد

شده در یک  های کنترلواژههای آزاد در مقابل کلیدواژهکلید
 د.شجدول تنظیم 

جستجوی خود را با کلیدواژه  بارسپس دانشجویان یک
استفاده خود یعنی کلیدواژه زبان آزاد در پایگاه ایران مورد

 بهق در جدول مربوطه مدکس انجام دادند و نتایج توسط محقّ
واژه به صورت بعد جستجو با همان کلید ةرسید. در مرحل ثبت

پزشکی فارسی انجام و نتایج آن به  ةمستند شده با اصطالحنام
همان ترتیب در جدول مربوطه ثبت شد. ثبت نتایج به صورت 

مرتبط بازیابی یج مرتبط بازیابی شده، نتایج غیرسه ستون نتا

از پایان نتایج حاصله . در استشده و کل موارد بازیابی شده 
 آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یهاروش یقطر

در پژوهش حاضر از جداول توزیع فراوانی و نمودار به 
استفاده شده است. برای بررسی  Excel2007 افزارنرمکمک 

و  تت، جامعیّمیزان مانعیّبر ها واژهکلید یمستندسازأثیر ت
از آزمون تی زوجی با  هادادهدن ه به نرمال بوبازیافت با توجّ

 استفاده شده است. SPSS 22 افزارنرماستفاده از 
 
 تحقیق هايیافته

ت، میزان ربط مدارک منظور سنجش جامعیّیک بهجدول 
موتور جستجوی ایران مدکس را نشان  از طریقبازیابی شده 

 دهد:می
 

 سنجش جامعیت منظوربهمدکس  ایران موتور جستجوی توسط شده یابیباز مدارک ربط میزان ارزیابی از حاصل یهاافتهی .1جدول 

 جامعیت
 مرتبط موجود با کسر

 موارد مشترک
 ابیمرتبط بازی
 شده

کلیدواژه 
شده استاندارد  

 جامعیت

مرتبط موجود با 
کسر موارد 

 مشترک

مرتبط 
بازیابی 

 شده

ادواژه زبان آزکلید  

7/79 هپزشکان خانواد 77 43   2/47 کان عمومیپزش 6 43   

7/72 یپزشکی سوزن 2 43   9/42  طب سوزنی 74 43 

6/57 3/75 گندزدایی 75 43   ضدعفونی 70 43 

 70 45 20 گندزداها 3 45 43
مواد 
هکنندضدعفونی  

3/36 هاسرطان 77 75   کنسرها 0 75 --- 

7/23 هاسرطان 77 43   2/22  تومورها 74 43 

7/6 3/97 تبخال ساده 7 76  پسعفونت هر 75 76   

--- 77 0 
کوندیلوماتا 

 آکومیناتا
 زگیل تناسلی 77 77 700

3/72 6/55 افزایشوزن 2 43   اضافه وزن 75 43 

--- 75 0 

 هایبیماری
تغذیه و 

وسازسوخت  

یااختالالت تغذیه 0 75 ---  

7/6 یپوکی استخوان 7 76   3/97  پوکی استخوان 75 76 

3/3 یپوکی استخوان 7 77   3/57 یساستئوپروز 3 77   

6/43 9/24 سل 3 43   توبرکلوز 74 43 

30 5 2 
سل ستون 

هامهره  
 بیماری پات 0 5 ---

7/47  79 2 
انفارکتوس 
 ماهیچه قلب

9/53  سکته قلبی 77 79 

--- 75 0 
ه ایسکمی ماهیچ

 قلب
3/66  ایسکمی قلب 70 75 

شناسیخون 0 75 ---  7/77  هماتولوژی 4 75 

السمی ماژورتا 75 70 50 تاالسمی بتا 75 70 50  

7/47  77 7 
 خونریزی معده و

 روده
3/3  هماتوشری 7 77 
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 جامعیت
 مرتبط موجود با کسر

 موارد مشترک
 ابیمرتبط بازی
 شده

کلیدواژه 
شده استاندارد  

 جامعیت

مرتبط موجود با 
کسر موارد 

 مشترک

مرتبط 
بازیابی 

 شده

ادواژه زبان آزکلید  

3/97  76 75 
هلیکو 

 باکترپیلوری
7/6  اچ پیلوری 7 76 

3/76 3/33 خون شاشی 7 73   73 72 
هماتوری)خون در 

 ادرار(

7/9  77 7 
از  کلیه شکافی
 راه پوست

9/90  نفرولیتوتومی 70 77 

3/22 3/22 دیابت شیرین 77 49  یابت ملیتوسد 77 49   

50 70 75 

 دیابتشیرین
وابسته به 
 انسولین

 دیابت نوع یک 75 70 50

3/26 7/27 سکته مغزی 72 70   استروک 77 70 

9/24 9/24 ام اس 74 43   43 74 
مالتیپل 

 اسکلروزیس

45 3 4 

اختالل 
اشی فعالی نبیش
مبود توجه از ک  

 ای دی اچ دی 0 3 ---

یروان فیزیولوژ 0 3 ---  فیزیولوژی روان 0 3 --- 

4/73 4/73 پرتوشناسی 5 49   رادیولوژی 5 49 

7/6  76 7 

آشکارسازی 
تصویر 

 رادیوگرافی
3/97  76 75 

رادیوگرافی 
 دیجیتال

7/42  49 3 
 هایبخیه

 جراحی
2/72  سوچور 74 49 

5 40 7 
 جراحی ترمیمی

 بینی
 رینوپالستی 72 40 30

7/42 5/72 رحم برداری 3 49   هیسترکتومی 70 49 

7/72 ددآبستنی متع 7 3   2/37  دوقلوزایی 5 3 

5/72 5/72 آبستنی 70 49   بارداری 70 49 

5/72 3/57 سن آبستنی 70 49   سن بارداری 75 49 

5/64 آلوپسی آر 0 3 ---  تاسی 5 3 

ایتاسی منطقه 0 0 --- آلوپسی آر آتا 0 0 ---  

5/72 5/72 یرقان نوزادی 70 49   ایکتر نوزادی 70 49 

3/66  75 70 
افزایش 
ونبیلیروبین خ  

اینمیهایپر بیلی روب 0 75 ---  

7/70 9/73 مراقبت ازخود 7 49   خود مراقبتی 77 49 

--- 75 0 
 زوال عقل ناشی

 از پیری
 آلزایمر 6 75 20

9/45 7/77 ارتودنسی 3 43   ارتودنسی 9 43 

 دندانپزشکی 75 45 60 پریودانتیکس 7 45 74

700 7 7 
گوش و حلق و 

نیبی  
 اوتولوژی 0 7 ---

2/3  43 4 
التهاب مخاط 

 بینی
6/55  رینیت 75 43 
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 جامعیت
 مرتبط موجود با کسر

 موارد مشترک
 ابیمرتبط بازی
 شده

کلیدواژه 
شده استاندارد  

 جامعیت

مرتبط موجود با 
کسر موارد 

 مشترک

مرتبط 
بازیابی 

 شده

ادواژه زبان آزکلید  

4/79 6/72 آب مروارید 5 46   کاتاراکت 9 46 

سیاهآب 0 75 ---  7/37  گلوکوم 77 75 

7/5  79 7 

پرستاری 
بهداشت  

ایحرفه  

یپرستاری صنعت 0 79 ---  

7/6 تیپرستاری فوری 7 76   3/27  پرستاری اورژانس 3 76 

6/46  979  جمع کل 246 997 27 جمع کل 462 

 

، عفونت یتناسل لیزگهای واژهبا کلید هرابط، در 7با توجه به جدول 
ل، نفرولیتوتومی، گلوکوم، استخوان، رادیوگرافی دیجیتا هرپس، پوکی

ادرار(، خون در) یهماتورینوپالستی، تاسی، قلب، ر ایسکمی
 زیس، اضافه وزن، آلزایمر،دوقلوزایی، رینیت، دندانپزشکی، استئوپرو

، خود مراقبتی، سوچور، یطب سوزنپرستاری اورژانس، سکته قلبی، 
، کنندهیضدعفونرکلوز، هماتولوژی، مواد سن بارداری، کاتاراکت، توب

شده باعث های استانداردواژهدنسی استفاده از کلیدوهیسترکتومی و ارت

استروک، تومورها، های واژهکلید در موردت شده است. کاهش جامعیّ
عفونی، ای دی ضد عمومی،تی، هماتوشری، پزشکانپرستاری صنع

و اچ دی، هایپر بیلی روبینمیا، بیماری پات، کنسرها، اچ پیلوری 
شده باعث افزایش  های استانداردواژهاوتولوژی استفاده از کلید

های واژهها نیز استفاده از کلیدواژهت شده است. در باقی کلیدجامعیّ
 ت ایجاد نکرده است.استاندارد تغییری در جامعیّ

 

 ت در موتور جستجوی ایران مدکسجدول توزیع فراوانی تغییرات میزان جامعیّ .2جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی از زبان آزاد به زبان استاندارد شده نوع تغییر

 56 56 43 تکاهش جامعیّ

 36 40 70 بدون تغییر

 700 42 74 تجامعیّ افزایش

 700 50 جمع کل
 

 

مشخص است در موتور جستجوی ایران  4طور که از جدول همان
موارد استفاده از کلیدواژه استاندارد شده باعث  درصد 56مدکس، در 

موارد  درصد 42موارد بدون تغییر و در  درصد 40ت، در کاهش جامعیّ
 ت شده است.باعث افزایش جامعیّ

 

مانعیتسنجش  منظوربهوتور جستجوی مدلیب م توسط شده بازیابی مدارک ربط میزان ارزیابی از حاصل یهاافتهی .3جدول 

 مانعیت
غیر مرتبط 
 بازیابی شده

مرتبط بازیابی 
 شده

کلیدواژه 
 استاندارد شده

 مانعیت
غیر مرتبط 
 بازیابی شده

مرتبط 
 بازیابی شده

زبان  کلیدواژه
 آزاد

7/6 41 4 
 پزشکان

 دهخانوا
 پزشكان عمومي 1 44 7/66

411 1 4 
پزشکی 
 سوزنی

 طب سوزنی 7 4 5/77

 عفونیضد 41 4 3/33 گندزدایي 5 41 3/33

 7 1 6/63 گندزداها 3 1 411
مواد 

 کنندهعفونیضد

 کنسرها 7 7 3/53 هاسرطان 45 1 411

 تومورها 6 3 11 هاسرطان 45 1 411

 پسعفونت هر 3 1 411 تبخال ساده 1 1 ---

کوندیلوماتا  1 1 ---  زگیل تناسلی 1 1 ---
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 مانعیت
غیر مرتبط 
 بازیابی شده

مرتبط بازیابی 
 شده

کلیدواژه 
 استاندارد شده

 مانعیت
غیر مرتبط 
 بازیابی شده

مرتبط 
 بازیابی شده

زبان  کلیدواژه
 آزاد

 آکومیناتا

 اضافه وزن 45 1 411 افزایش وزن 5 41 3/33

--- 1 1 
های بیماری
و  تغذیه
 وسازسوخت

--- 1 1 
اختالالت 

 ايتغذیه

--- 1 1 
استخوانیپوك

 ي
 استخوانپوكی 45 1 411

--- 1 1 
استخوانیپوك

 ي
 استئوپروزیس 6 1 411

 توبرکلوز 45 1 411 سل 1 45 ---

--- 1 1 
سل ستون 

 هامهره
 بیماری پات 1 1 --

--- 1 1 
انفارکتوس 
 ماهیچه قلب

 سکته قلبی 45 1 411

--- 1 1 
ایسکمی 

 ماهیچه قلب
 ایسکمی قلب 44 1 411

 هماتولوژی 44 4 7/34 شناسیخون 5 1 411

 تاالسمی ماژور 45 1 411 تاالسمی بتا 1 1 411

--- 1 1 
نریزی خو

 معده و روده
 هماتوشری 1 1 --

411 1 6 
هلیكو 

 باكترپیلوري
 اچ پیلوری 1 1 ---

 4 1 411 خون شاشی 1 1 ---
هماتوری)خون 

 در ادرار(

--- 1 1 
کلیه شکافی از 

 راه پوست
 نفرولیتوتومی 6 1 411

 دیابت ملیتوس 45 1 411 دیابت شیرین 41 1 411

--- 1 1 
دیابت شیرین 

وابسته به 
 نسولینا

 دیابت نوع یک 45 1 411

 استروک 46 5 6/71 سکته مغزی 45 1 411

 45 1 411 ام اس 6 44 1/45
مالتیپل 

 اسکلروزیس

--- 1 1 

اختالل 
فعالي بیش

ناشي از 
 كمبود توجه

 ای دی اچ دی 1 1 ---

--- 1 1 
روان 

 فیزیولوژی
--- 1 1 

فیزیولوژی 
 روان

 وژیرادیول 3 46 61 پرتوشناسی 7 7 3/53

3/43 43 6 
آشکارسازی 

تصویر 
 رادیوگرافی

7/16 7 7 
رادیوگرافی 

 دیجیتال

--- 1 1 
های بخیه

 جراحی
 سوچور 4 3 65

--- 1 1 
جراحی 

 ترمیمی بینی
 رینوپالستی 1 1 ---
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 مانعیت
غیر مرتبط 
 بازیابی شده

مرتبط بازیابی 
 شده

کلیدواژه 
 استاندارد شده

 مانعیت
غیر مرتبط 
 بازیابی شده

مرتبط 
 بازیابی شده

زبان  کلیدواژه
 آزاد

 هیسترکتومی 45 1 411 رحم برداری 1 1 ---

 دوقلوزایی 4 1 411 آبستنی متعدد 1 1 ---

 بارداری 45 1 411 آبستنی 45 1 411

 سن بارداری 1 1 411 سن آبستنی 1 1 ---

 تاسی 1 45 --- آلوپسی آر 1 1 ---

 ایمنطقهتاسی  1 1 --- آلوپسی آر آتا 46 1 411

 ایکتر نوزادی 6 1 411 یرقان نوزادی 4 1 411

1/36 7 1 
افزایش 

 بیلیروبین خون
--- 1 1 

هایپر بیلی 
 روبینمیا

 خود مراقبتی 6 4 7/66 مراقبت ازخود 1 1 ---

7/66 5 41 
زوال عقل 

 ناشی از پیری
 آلزایمر 45 1 411

 دنسیوارت 44 1 411 ارتودنسي 45 1 411

 دندانپزشکی 41 5 7/66 پریودانتیکس 1 1 ---

411 1 45 
گوش و حلق 

 و بینی
 اوتولوژی 4 1 411

--- 1 1 
التهاب مخاط 

 بینی
 رینیت 45 1 411

 کاتاراکت 45 1 411 آب مروارید 44 1 411

 گلوکوم 45 1 411 آب سیاه 1 1 ---

--- 1 1 
پرستاری 
بهداشت 

 ایحرفه
--- 1 1 

پرستاری 
 صنعتی

--- 1 1 
پرستاری 

 فوریتی
411 1 7 

پرستاری 
 اورژانس

 جمع کل 317 73 7/71 جمع کل 471 36 6/66

 
های توبرکلوز، مالتیپل واژه، در رابطه با کلید7با توجه به جدول 

دیجیتال،  ، رادیوگرافییضدعفوناسکلروزیس، اضافه وزن، 
های استاندارد واژهشکان عمومی استفاده از کلیدآلزایمر و پز

های واژهت شده است. در مورد کلیدشده باعث کاهش مانعیّ
ک، رادیولوژی، مواد هماتولوژی، طب سوزنی، استرو

های واژهو تومورها استفاده از کلید کننده، کنسرهاعفونیضد
ت شده است. در باقی شده باعث افزایش مانعیّ استاندارد
های استاندارد تغییری در واژهها نیز استفاده از کلیدکلیدواژه

 .ت ایجاد نکرده استمانعیّ

 

 ت در موتور جستجوی مدلیبجدول توزیع فراوانی تغییرات میزان مانعیّ .4 جدول

ندارد از زبان آزاد به زبان استا نوع تغییر

 شده
 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی

 23 23 42 تکاهش مانعیّ

 30 74 76 بدون تغییر

 700 40 70 تافزایش مانعیّ

 700 50 جمع کل
 

مشخص است در موتور جستجوی  2طور که از جدول همان
استاندارد شده ة موارد استفاده از کلیدواژ درصد 23مدلیب، در 

 40در موارد بدون تغییر و  درصد 74 ت، درباعث کاهش مانعیّ
 ت شده است.موارد باعث افزایش مانعیّ درصد
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تجامعیّ سنجش منظوربهموتور جستجوی مدکس  توسط شده بازیابی مدارک ربط میزان ارزیابی از حاصل یهاافتهی .5جدول 

 جامعیت

مرتبط 
موجود با 

کسر موارد 
 مشترک

مرتبط 
بازیابی 

 شده

کلیدواژه 
د شدهاستاندار  

 جامعیت
ا مرتبط موجود ب
کسر موارد 

 مشترک

مرتبط 
 بازیابی
 شده

زبان  کلیدواژه
 آزاد

3/33 هخانواد پزشکان 44 67   1/64  پزشكان عمومي 6 67 

3/41 یپزشکی سوزن 1 67   3/61  طب سوزنی 46 67 

6/53 7/35 گندزدایي 45 67   ضدعفونی 41 67 

 41 65 11 گندزداها 7 65 67
مواد 
دهنکنضدعفونی  

7/76 هاسرطان 43 45   کنسرها 1 45 --- 

4/17 هاسرطان 43 67   1/11  تومورها 46 67 

3/6 7/33 تبخال ساده 4 46   عفونت هرپس 45 46 

--- 44 1 
کوندیلوماتا 

 آکومیناتا
 زگیل تناسلی 44 44 411

7/41 وزن افزایش 1 67   6/55 وزناضافه 45 67   

--- 45 1 
 هایبیماری

تغذیه و 
سازوسوخت  

--- 45 1 
اختالالت 

ایتغذیه  

3/6 استخوانيیپوك 4 46   7/33 استخوانپوكی 45 46   

7/7 استخوانيیپوك 4 43   7/53  استئوپروزیس 7 43 

6/67 3/16 سل 7 67   توبرکلوز 46 67 

71 5 1 
سل ستون 

هامهره  
 بیماری پات 1 5 ---

4/64  43 1 
انفارکتوس 
 ماهیچه قلب

3/57  سکته قلبی 44 43 

--- 45 1 
 ایسکمی ماهیچه

 قلب
7/66  ایسکمی قلب 41 45 

شناسیخون 1 45 ---  3/43  هماتولوژی 6 45 

 تاالسمی ماژور 45 31 51 تاالسمی بتا 45 31 51

4/63  43 3 
خونریزی معده 

 و روده
7/7  هماتوشری 4 43 

7/33  46 45 
هلیكو 

 باكترپیلوري
3/6  اچ پیلوری 4 46 

7/46 7/77 خون شاشی 3 47   47 41 
هماتوری)خون 

ادرار(ر  

4/3  44 4 
ز کلیه شکافی ا
 راه پوست

3/31  نفرولیتوتومی 41 44 

7/11 7/11 دیابت شیرین 43 63   دیابت ملیتوس 43 63 

51 31 45 
دیابتشیرین 
وابسته به 
 انسولین

 دیابت نوع یک 45 31 51

7/16 3/13 سکته مغزی 41 31   استروک 43 31 

3/16 3/16 ام اس 46 67   67 46 
مالتیپل 

 اسکلروزیس

65 7 6 
اختالل 

ي فعالي ناشبیش
 از كمبود توجه

 ای دی اچ دی 1 7 ---
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 جامعیت

مرتبط 
موجود با 

کسر موارد 
 مشترک

مرتبط 
بازیابی 

 شده

کلیدواژه 
د شدهاستاندار  

 جامعیت
ا مرتبط موجود ب
کسر موارد 

 مشترک

مرتبط 
 بازیابی
 شده

زبان  کلیدواژه
 آزاد

--- 7 1 
روان 

 فیزیولوژی
انفیزیولوژی رو 1 7 ---  

6/47 6/47 پرتوشناسی 5 63   رادیولوژی 5 63 

3/6  46 4 
آشکارسازی 

تصویر 
 رادیوگرافی

7/33  46 45 
رادیوگرافی 

 دیجیتال

4/61  63 7 
 هاییهبخ

 جراحی
1/41  سوچور 46 63 

5 61 4 
جراحی ترمیمی 

 بینی
 رینوپالستی 41 61 71

4/61 5/31 رحم برداری 7 63   هیسترکتومی 41 63 

3/41 1/74 آبستنی متعدد 4 7   دوقلوزایی 5 7 

5/31 5/31 آبستنی 41 63   بارداری 41 63 

5/31 7/54 سن آبستنی 41 63   سن بارداری 45 63 

پسی آرآلو 1 7 ---  5/66  تاسی 5 7 

ایمنطقهتاسی  1 1 --- آلوپسی آر آتا 1 1 ---  

5/31 5/31 یرقان نوزادی 41 63   ایکتر نوزادی 41 63 

7/66  45 41 
افزایش 
ونبیلیروبین خ  

--- 45 1 
هایپر بیلی 

 روبینمیا

3/41 3/37 مراقبت ازخود 3 63   خود مراقبتی 44 63 

--- 45 1 
 زوال عقل ناشی

 از پیری
 آلزایمر 6 45 11

3/65 3/33 ارتودنسي 7 67   ارتدنسی 3 67 

 دندانپزشکی 45 65 61 پریودانتیکس 3 65 46

411 4 4 
گوش و حلق و 

 بینی
 اوتولوژی 1 4 ---

1/7  67 6 
التهاب مخاط 

 بینی
6/55  رینیت 45 67 

6/43 6/31 آب مروارید 5 66   کاتاراکت 3 66 

سیاهآب 1 45 ---  3/73 ومگلوک 44 45   

3/5  43 4 
پرستاری 
ایبهداشت حرفه  

--- 43 1 
پرستاری 
 صنعتی

3/6  46 4 
پرستاری 

 فوریتی
7/13  46 7 

پرستاری 
 اورژانس

6/66  جمع کل 166 334 13 جمع کل 661 334 

 

های زگیل تناسلی، واژه، در رابطه با کلید5وجه به جدول با ت
 استخوان، رادیوگرافی دیجیتال،عفونت هرپس، پوکی

نفرولیتوتومی، گلوکوم، ایسکمی قلب، رینوپالستی، تاسی، 
ادرار(، دوقلوزایی، رینیت، دندانپزشکی، خون در) یهماتور

استئوپروزیس، اضافه وزن، آلزایمر، پرستاری اورژانس، سکته 
قلبی، طب سوزنی، خود مراقبتی، سوچور، سن بارداری، 

، دهکننیضدعفونت، توبرکلوز، هماتولوژی، مواد کاتاراک
های استاندارد شده واژهاستفاده از کلیدودنسی هیسترکتومی و ارت

های واژهکلید در موردت شده است. باعث کاهش جامعیّ
پزشکان ، هماتوشری، یصنعت یپرستاراستروک، تومورها، 

بیلی روبینمیا، بیماری عفونی، ای دی اچ دی، هایپرضد ،یعموم
های واژهستفاده از کلیدلوری و اوتولوژی اپات، کنسرها، اچ پی

باقی  ت شده است. دراستاندارد شده باعث افزایش جامعیّ
های استاندارد تغییری در واژهها نیز استفاده از کلیدواژهکلید

 ت ایجاد نکرده است.جامعیّ
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 ت در موتور جستجوی ایران مدکسجدول توزیع فراوانی تغییرات میزان جامعیّ .7جدول 

ان آزاد به زبان استاندارد از زب نوع تغییر

 شده
 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی

 56 56 43 تکاهش جامعیّ

 36 40 70 بدون تغییر

 700 42 74 تافزایش جامعیّ

 700 50 جمع کل
 

 

مشخص است در موتور جستجوی ، 6جدول طور که از همان
رد استانداة موارد استفاده از کلیدواژ درصد 56ایران مدکس، در 

موارد بدون تغییر و در  درصد 40ت، در شده باعث کاهش جامعیّ
 ت شده است.موارد باعث افزایش جامعیّ درصد 42

 

سنجش جامعیت منظوربهموتور جستجوی مدلیب  از طریق شده بازیابی مدارک ربط میزان ارزیابی از حاصل هاییافته .6جدول 

 جامعیّت

مرتبط موجود با 

کسر موارد 

 مشترک

بط مرت

 بازیابی شده

کلیدواژه استاندارد 

 شده
 جامعیّت

مرتبط موجود با 

 کسر موارد مشترک

مرتبط 

 بازیابی شده

واژه زبان کلید

 آزاد

 یپزشکان عموم 2 49 72 پزشکان خانواده 7 49 7

 طب سوزنی 3 9 33 پزشکی سوزنی 7 9 77

 عفونیضد 72 43 54 گندزدایی 5 43 79

 3 72 50 گندزداها 7 72 47
مواد 

 کنندهعفونیضد

 کنسرها 3 43 49 هاسرطان 75 43 52

 تومورها 6 43 47 هاسرطان 75 43 52

 عفونت هرپس 7 7 700 تبخال ساده 0 7 ---

 زگیل تناسلی 0 0 --- کوندیلوماتا آکومیناتا 0 0 ---

 اضافه وزن 75 46 53 وزن شیافزا 5 46 79

--- 0 0 
تغذیه و  یهایماریب

 وسازسوخت
 یاهیتغذاختالالت  0 0 ---

 پوکی استخوان 75 75 700 یاستخوانی پوک 0 75 ---

 استئوپروزیس 4 4 700 استخوانی یپوک 0 4 ---

 توبرکلوز 75 43 52 سل 0 43 ---

 بیماری پات 0 0 --- هامهرهسل ستون  0 0 ---

--- 75 0 
انفارکتوس ماهیچه 

 قلب
 سکته قلبی 75 75 700

 ایسکمی قلب 77 77 700 سکمی ماهیچه قلبای 0 77 ---

 هماتولوژی 77 73 65 یشناسخون 5 73 49

 تاالسمی ماژور 75 79 39 تاالسمی بتا 2 79 47

 هماتوشری 0 0 --- خونریزی معده و روده 0 0 ---
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 جامعیّت

مرتبط موجود با 

کسر موارد 

 مشترک

بط مرت

 بازیابی شده

کلیدواژه استاندارد 

 شده
 جامعیّت

مرتبط موجود با 

 کسر موارد مشترک

مرتبط 

 بازیابی شده

واژه زبان کلید

 آزاد

 اچ پیلوری 0 4 --- هلیکو باکترپیلوری 4 4 700

 7 7 700 خون شاشی 0 7 ---
هماتوری)خون در 

 (ادرار

--- 4 0 
کلیه شکافی از راه 

 پوست
 نفرولیتوتومی 4 4 700

 دیابت ملیتوس 75 43 52 دیابت شیرین 72 43 50

--- 75 0 
دیابت شیرین وابسته 

 به انسولین
 دیابت نوع یک 75 75 700

 استروک 74 70 20 سکته مغزی 75 70 50

 75 43 52 ام اس 4 43 3
مالتیپل 

 اسکلروزیس

--- 0 0 
فعالی یشاختالل ب

 ناشی از کمبود توجه
 ای دی اچ دی 0 0 ---

 فیزیولوژی روان 0 0 --- روان فیزیولوژی 0 0 ---

 رادیولوژی 7 49 70 پرتوشناسی 3 49 43

3 43 4 
آشکارسازی تصویر 

 رادیوگرافی
45 43 3 

رادیوگرافی 

 دیجیتال

 سوچور 7 2 45 جراحی یهاهیبخ 0 2 ---

 رینوپالستی 0 0 --- یجراحی ترمیمی بین 0 0 ---

 هیسترکتومی 75 75 700 رحم برداری 0 75 ---

 دوقلوزایی 7 7 700 آبستنی متعدد 0 7 ---

 بارداری 75 43 52 آبستنی 75 43 52

 سن بارداری 2 2 700 سن آبستنی 0 2 ---

 تاسی 0 75 --- آلوپسی آر 0 75 ---

 ایی منطقهتاس 0 74 --- آلوپسی آر آتا 74 74 700

 ایکتر نوزادی 4 7 63 یرقان نوزادی 7 7 77

76 77 2 
افزایش بیلیروبین 

 خون
 هایپر بیلی روبینمیا 0 77 ---

 خود مراقبتی 4 7 63 مراقبت ازخود 0 7 ---

72 49 70 
زوال عقل ناشی از 

 پیری
 آلزایمر 75 49 54

 دنسیوارت 77 47 23 ارتودنسی 75 47 65

 دندانپزشکی 70 75 63 پریودانتیکس 0 75 ---

 اوتولوژی 7 76 6 گوش و حلق و بینی 75 76 92

 رینیت 75 75 700 التهاب مخاط بینی 0 75 ---

 کاتاراکت 75 46 53 دیمروارآب 77 46 24

 گلوکوم 75 75 700 اهیسآب 0 75 ---

پرستاری بهداشت  0 0 ---  پرستاری صنعتی 0 0 ---
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 جامعیّت

مرتبط موجود با 

کسر موارد 

 مشترک

بط مرت

 بازیابی شده

کلیدواژه استاندارد 

 شده
 جامعیّت

مرتبط موجود با 

 کسر موارد مشترک

مرتبط 

 بازیابی شده

واژه زبان کلید

 آزاد

 ایحرفه

 پرستاری اورژانس 3 3 700 پرستاری فوریتی 0 3 ---

 جمع کل 723 633 57 جمع کل 730 633 43

 

های عفونت هرپس، ا کلیدواژهرابطه ب، در 3جدول  به با توجه
قلب،  قلبی، ایسکمی ةاستئوپروزیس، سکت استخوان،پوکی

خون در ادرار(، نفرولیتوتومی، دیابت نوع یک، ) یهماتور
یت، گلوکوم، ، رینهیسترکتومی، دوقلوزایی، سن بارداری

، دندانپزشکی، یخود مراقبتسوزنی،  پرستاری اورژانس، طب
، وزناضافه تاالسمی ماژور، توبرکلوز، مالتیپل اسکلروزیس،

کننده، عفونیعفونی، ایکتر نوزادی، مواد ضدضدهماتولوژی، 
سوچور، رادیوگرافی دیجیتال، آلزایمر، کاتاراکت، پزشکان 

های استاندارد شده واژهستفاده از کلیدو دیابت ملیتوس ا عمومی
های واژهکلید در موردت شده است. باعث کاهش جامعیّ

دنسی، کنسرها، تومورها، هایپر بیلی واستروک، رادیولوژی، ارت
ای استفاده از وتولوژی، اچ پیلوری و تاسی منطقهروبینمیا، ا

های استاندارد شده باعث افزایش جامعیت شده است. کلیدواژه
های استاندارد تغییری ها نیز استفاده از کلیدواژهدر باقی کلیدواژه

 ت ایجاد نکرده است.در جامعیّ

 

 ت در موتور جستجوی مدلیبجدول توزیع فراوانی تغییرات میزان جامعیّ .7جدول 

از زبان آزاد به زبان استاندارد  نوع تغییر

 شده
 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی

 64 64 77 تکاهش جامعیّ

 34 40 70 بدون تغییر

 700 73 9 تافزایش جامعیّ

 700 50 جمع کل
 

 

جستجوی  موتور مشخص است در ،3که از جدول  طورهمان
موارد استفاده از کلیدواژه استاندارد شده باعث  درصد 64مدلیب، در 

موارد  درصدموارد بدون تغییر و در  درصد 40ت، در کاهش جامعیّ
 ت شده است.یش جامعیّباعث افزا

 

 یریگجهینتبحث و 
ت نشان داد که بین میزان مانعیّ تحقیقآمده از این دستنتایج به

های زبان آزاد و استاندارد شده در واژهاطالعات بازیابی شده با کلید
داری یهای اطالعاتی ایران مدکس و مدلیب اختالف معنپایگاه

ت اطالعات بازیابی شده نعیّمیزان مااساس  این بر که وجود دارد
های واژهو بیشتر از کلید 65/0د با مقدار های زبان آزاواژهبرای کلید

در پایگاه اطالعاتی ایران مدکس  75/0استاندارد شده با مقدار 
های زبان واژهت اطالعات بازیابی شده برای کلیدمیزان مانعیّ است.

ای استاندارد شده با مقدار هواژهو بیشتر از کلید 62/0آزاد با مقدار 
 در پایگاه اطالعاتی مدلیب است. 53/0

ها در پایگاه اطالعاتی ایران واژهسازی کلیدمستند ،بنابراین
تأثیر منفی دارد. همچنین  شده بازیابیت اطالعات مدکس بر مانعیّ

ت ها در پایگاه اطالعاتی مدلیب بر مانعیّواژهکلید مستندسازی
 دست بهنتیجه . داری نداشته استیده تأثیر معناطالعات بازیابی ش

(، بابایی و 7797) فزونیهای وزیر پورکشمیری و آمده با پژوهش
 همخوانی دارد.( 7797) ساجدی

پزشکی فارسی و  ةها با اصطالحناممستندسازی کلیدواژهبین 
داری یمعنة افزایش میزان جامعیت اطالعات بازیابی شده رابط

 وجود دارد.

نشان داد که بین میزان تحقیق به دست آمده از این نتایج 
 های زبان آزاد و استانداردت اطالعات بازیابی شده با کلیدواژهجامعیّ

های اطالعاتی ایران مدکس و مدلیب اختالف شده در پایگاه
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ت اطالعات میزان جامعیّداری وجود دارد که بر این اساس یمعن
و بیشتر از 57/0ان آزاد با مقدار های زببازیابی شده برای کلیدواژه

در پایگاه اطالعاتی ایران  79/0های استاندارد شده با مقدار کلیدواژه
-ت اطالعات بازیابی شده برای کلیدواژهمیزان جامعیّ مدکس است.

های استاندارد شده و بیشتر از کلیدواژه 27/0های زبان آزاد با مقدار 
 دلیب است.در پایگاه اطالعاتی م 46/0با مقدار 

ها در پایگاه اطالعاتی ایران واژهسازی کلیدمستند ،بنابراین
داری یت اطالعات بازیابی شده تأثیر معنمدکس بر میزان جامعیّ

اسفندیاری مقدم  هایپژوهشآمده با  دست بهنتیجه  نداشته است.
 خوانی دارد.هم (7797) ساجدی(، بابایی و 7797) مقدمو بهاری 

 یپزشک ةها با استفاده از اصطالحنامیدواژهکل یسازدمستن ینب
 ةمدلیب رابط و مدکس ایران هایپایگاه از مقاالت یابیباز و یفارس
آمده، سطح  دست بهبراساس نتایج  وجود دارد. یداریمعن
مدکس و  داری آزمون برای هر دو پایگاه اطالعاتی ایرانیمعن

ه به زبان آزاد توجّبا  763/0و  294/0ترتیب برابر با  مدلیب به
استاندارد شده است که بر این اساس، بین میزان بازیابی مقاالت با 

های اطالعاتی شده در پایگاه های زبان آزاد و استانداردواژهکلید
ندارد. بنابراین داری وجود یایران مدکس و مدلیب اختالف معن

کس و ها در دو پایگاه اطالعاتی ایران مدواژهسازی کلیدمستند
داشته است و این فرضیه مدلیب تأثیری بر میزان بازیابی مقاالت ن

آمده، پژوهشی یافت  دست بهدر ارتباط با نتیجه  شود.تأیید نمی
 نشده است.

توان بیان داشت می تحقیقبه دست آمده از  ةدر تبیین نتیج
ة نامها با اصطالحکه مستندسازی به نسبت زبان آزاد، کلیدواژه

ی را با بررسی دقیق، سریع، آسان و صحیح منابع، رفع پزشکی فارس
موانع در بازیابی  هرگونهها، رفع ابهامات موجود و نارسایی

دهد. از آن جایی که اطالعات، مورد کنترل بیشتر و بهتر قرار می
بازیابی اطالعات شامل دسترسی کارآمد و اثربخش به اطالعات 

اری و غیره است؛ حال اری، شنیدهای گوناگون دیدکامل به شکل
به  لزوماًکه هر اطالعات بازیابی شده در رابطه با یک پرسش، آن

-مستند ،. بنابراینشودمیآن پرسش مربوط باشد؛ ممانعت ایجاد 

احتمالی را در بازیابی  ده و موانعشسازی باعث حل این مسئله 
دهد. به همین دلیل، ، مورد کنترل قرار میموردنیازت اطالعا
پزشکی فارسی بر میزان ة نامبا اصطالح هاکلیدواژه سازیمستند

مانعیت اطالعات بازیابی شده تأثیر منفی دارد و این تأثیر منفی در 

توان میهمچنین پایگاه اطالعاتی ایران مدکس یافت شده است. 
ها با واژهسازی کلیدهای مستندداشت که یکی از ارزشمندی بیان

ه نسبت زبان آزاد؛ جامعیت، بازیافت پزشکی فارسی بة اصطالحنام
های )توانایی در بازیابی تمام و یا بیشتر مدارک مرتبط در پایگاه

تر است. باید است که به نسب زبان آزاد، متفاوت( رسانیاطالع
توجه داشت که هدف از طراحی هر نظام ذخیره و بازیابی 

احی و طر زیربنایاطالعات، بازیابی اطالعات مرتبط است و ربط، 
سازی انجام ها است که این مهم با توجه به مستندارزیابی این نظام

عنوان یک هدف شان که بهاطالعاتیو کاربران به نیازهای  شودمی
سازی ، مستنددلیل همین بهیابند. شود؛ دسترسی میسوب میمح

ت پزشکی فارسی بر میزان جامعیّ ةنامها با اصطالحواژهکلید
 هایپایگاهشده تأثیر منفی دارد و این مهم در  اطالعات بازیابی

 .شودمیارائه  خوبیبهاطالعاتی ایران مدکس و مدلیب 
دسترسی  منظوربههای اثربخش یکی از عملکردو همچنین 

علوم  درزمینةشده  ع و آسان به مجموعه مقاالت منتشرسری
زشکی پ ةنامها با استفاده از اصطالحواژهسازی کلیدمستند ،پزشکی

ها، نتایج ها؛ فهرست مجلهواژهسازی کلیدفارسی است. مستند
 اختیار درو صحیح را با جستجوی پیشرفته  های منتشر شدهمقاله

که با انتشار یافتن خیل عظیمی از ینا به دهد. نظرکاربران قرار می
را  موردنیازسب و ، دسترسی آسان به مقاالت مناپزشکیمقاالت 

ین مهم زمانی به اثربخشی نائل دهد و ار میالشعاع قراتحت
اختالل در هنگام بازیابی،  هرگونهسازی شود و از شود که مستندمی

صورت  به هامقالهسازی، تمامی پیشگیری شود. زیرا با مستند
رسانی مدلیب و های اطالعو هماهنگ شده در پایگاه یکدست

است که  ذکر شایانشود. ورد بازبینی قرار گرفته میایران مدکس م
های زبان واژهها با کلیددست آمده بر بازیابی مقاله تبیین نتیجه به

ها داری میان آنیکند و اختالف معنآزاد نیز صدق می
های ها در پایگاهبازیابی مقاله درزمینةو زبان آزاد(  مستندسازی)

ری با توجه به تأثیرگذا اطالعاتی ایران مدکس و مدلیب وجود ندارد.
ت پزشکی فارسی بر میزان مانعیّة ها با اصطالحنامکلیدواژه

ها و منظور رفع نارساییشود بهاطالعات بازیابی شده، پیشنهاد می
شده و  دهیسازمانابهامات موجود و بازیابی اطالعات به صورت 

صورت  شکی بههای پزهای اطالعاتی؛ کلیدواژهمرتبط در پایگاه
کارآمد مورد بازبینی و روزآمدی قرار  طوربهمستند بایگانی شوند و 

 گرفته شوند.
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