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 نامه به سردبير

  
مقاالت  يديكل يها نگارش واژه ياصالح الگو
  MeSHبراساس  يدندانپزشك

  
  2ي، فاطمه مسعود1ديرسعيم  يقاض دجواديدكتر س

  
و عضو  يراپزشكيدانشكده پ ،يپزشك يو اطالع رسان يگروه كتابدار اريدانش -1

تهران، تهران،  ياطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشك تيريمد قاتيمركز تحق
  رانيا

 قاتيمركز توسعه تحق ،يپزشك يارشد كتابداري و اطالع رسان يكارشناس-2
  رانيقم، قم، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يفرقان-يتيهدا-يينكو مارستانيب ،ينيبال
 

سطح  ييبه منظور شناسا يمختلف قاتيتحق ر،ياخ يدر سالها
و وابسته به آن در  يپزشك يدانش مولفان مقاالت حوزه ها

 سهيمقا قياز طر MeSH يساز هياستفاده از ابزار نما
 نيا هيانجام شده است. بر پا MeSH مقاالت با يها دواژهيكل

 با التمقا يها دواژهيكل يهمخوان زانيبودن م نييمطالعات پا

  MeSH و عدم مراجعه  ياز دو عامل: عدم آگاه يناش
روشن در  ي، عدم وجود خط مش MeSH به سندگانينو

 هيريتحر اتيه استيدر س MeSH ارتباط با نحوه استفاده از
 )1،2،3( شده است يمعرفمجالت 

گفته را  نينجام نشده كه صحت اا يتاكنون پژوهش نحاليا با
و عدم تسلط به  يعدم آگاه نيتا بتواند ب د،يرد نما اي دييتا

رو،  نياز ا .قائل شود زيتما MeSH از دواژهينحوه انتخاب كل
به  )2( حوزه نيپژوهش انجام شده در ا نيدتريجد هيبر پا
 دواژهيكل نيمشاهده شده ب ياز انواع همخوان قيدق يبررس
مورد مطالعه در  يرانيا يمجالت دندانپزشك مقاالت يها

تا مشخص شود حضور  ميپرداخت MeSH پژوهش مذكور با
  ست؟ياز چ يناش MeSH ناهمخوان با يها دواژهيكل
 انيدر م ياز انواع همخوان يمختلف في، ط1طبق جدول  بر
. مقاالت شود يمشاهده م يرانيمقاالت مجالت ا يها دواژهيكل
 آنها از سندگانياستفاده نو زانيمجالت بر اساس م نيا

MeSH 7مقاالت به  دهيچك يدر انتها ها دواژهيدرج كل يبرا 
  :اند شده ميگروه تقس

  

  
  :)شده همخوان درج يها دواژهياول (همه كل گروه
شده در  درج يها دواژهيآنها همه كل سندگانيكه نو يمقاالت
 با قيطور دق و به MeSH را بر اساس دهيچك يانتها

MeSH اند نتخاب كردها.  
 يبرا يرانيمقاالت مجالت ا سندگانيدرصد از كل نو 8/7

 موجود در مقاله خود به يها دواژهينگارش و درج همه كل

MeSH درصد از  3/8تعداد از مقاالت  نياند. ا مراجعه كرده
  .دهد يم ليرا تشك يرانيكل مقاالت منتشرشده در مجالت ا

  ):يه همخوان نسبشد درج يها دواژهيدوم (همه كل گروه
 دهيچك يمندرج در انتها يها دواژهياز كل كي چيكه ه يمقاالت

و  ستنديدرصد همخوان ن 100طور  به MeSH آنها با
مترادف، مشابه،  يها دواژهيدر همه آنها از كل سندگانينو
استفاده  MeSH با يجزئ يها و با تفاوت كينزد اريبس

  .دان كرده
همه  يرانيمجالت ا مقاالت سندگانيدرصد از نو 6/2
 MeSH با يهمخوان نسب يها خود را از واژه يها دواژهيكل

درصد از كل مقاالت  4/3معادل  زانيم نياند. ا انتخاب كرده
  .دهد يم ليرا تشك يرانيمنتشرشده در مجالت ا

  ):شده ناهمخوان درج يها دواژهيسوم (همه كل گروه
شده در  جدر يها دواژهيهمه كل يكه درصد همخوان يمقاالت
 ي، صفر و درصد ناهمخوانMeSH آنها با دهيچك يانتها
 گريد يعبارت درصد است. به MeSH ،100 با ها دواژهيكل
از  كي چينگارش ه يدسته از مقاالت برا نيا سندگانينو
 مراجعه نكرده MeSH يموضوع يها به سرعنوان ها دواژهيكل

   اند.
را  يرانيمجالت ادرصد از كل مقاالت  4/3گروه از مقاالت  نيا

 يها دواژهيكه همه كل يسندگاني. تعداد نودهند يم ليتشك
اند در  بوده MeSH با يموجود در مقاالت آنها فاقد همخوان

  .باشد يدرصد م 9/2 يرانيمجالت ا
از  يبيشده ترك درج هايدواژهيچهارم (همه كل گروه
  ):/ناهمخواننسبي همخوان/همخوان يها دواژهيكل



  
  169   و همكاران  ديرسعيم  يقاض دجواديدكتر س  
 

  
 

 

 (همخوان با ياز انواع همخوان يبيككه تر يمقاالت

MeSH/با يهمخوان نسب MeSH/ناهمخوان با MeSH) 

 يبيترك ي.(الگوخورد يآنها به چشم م يها دواژهيكل انيدر م
  )گانه سه
 يبرا يرانيمقاالت مجالت ا سندگانيدرصد از كل نو 8/25

 يها دواژهياز كل يبيمقاله خود ترك يها دواژهيانتخاب كل
 نياند. بد كاربرده و ناهمخوان را به ين نسبهمخوان/همخوا

از  يبيترك يدرصد از كل مقاالت حاو 9/25كه  يمعن
  .باشند يو ناهمخوان م يهمخوان/همخوان نسب يها دواژهيكل

شده همخوان و  درج يها دواژهيپنجم (همه كل گروه
  ):يهمخوان نسب

آنها  دهيچك يشده در انتها درج يها دواژهيكه كل يمقاالت
 يو همخوان نسب MeSH همخوان با يها دواژهياز كل يبيترك
  )دوگانه يبيترك ي. (الگوباشد يم MeSH با
 يرانيمقاالت مجالت ا انيالگو در م نيتر جيالگو را نيا
 يرانيمقاالت مجالت ا سندگانيدرصد از كل نو 6/35. باشد يم

اند.  خود استفاده كرده يها دواژهينگارش كل يالگو برا نياز ا
 ،يراني) از كل مقاالت اششم كيدرصد (معادل  1/33 يعني

 دهيچك يانتها دربكار رفته  يها دواژهيهستند كه كل يمقاالت
و همخوان  MeSH همخوان با يها دواژهياز كل يبيآنها ترك

  .باشند يم MeSH با ينسب
شده همخوان و  درج يها دواژهيششم (همه كل گروه

  )ناهمخوان
مندرج  يها دواژهياز كل يبخش يابر سندگانيكه نو يمقاالت

اند و  استفاده كرده MeSH مقاالت خود از دهيچك يدر انتها
  )دوگانه يبيترك ينه. (الگو گريد يبخش يبرا
 ،يرانيدرصد از كل مقاالت مجالت ا 7/9 دهيچك يانتها در
به  MeSH همخوان و ناهمخوان با يها دواژهياز كل يبيترك

  .كار رفته است
 يشده همخوان نسب درج يها دواژهيه كلهفتم (هم گروه

  )و ناهمخوان
آنها  دهيچك يشده در انتها درج يها دواژهيكه كل يمقاالت
و  MeSH با يهمخوان نسب يها دواژهياز كل يبيترك

  )دوگانه يبيترك ي. (الگوباشد يم MeSH ناهمخوان با

از  يانتخاب بخش يدسته از مقاالت برا نيا سندگانينو
 يو برا MeSH مترادف با يها قاله خود از واژهم يها دواژهيكل

استفاده  MeSH مقاله خود از يها دواژهياز كل گرياز د يبخش
  .اند ننموده

 ،يرانيدرصد از كل مقاالت مجالت ا 2/16 دهيچك يانتها در
و ناهمخوان با  يهمخوان نسب يها دواژهياز كل يبيترك

MeSH .بكار رفته است  

  

موجود  يهمخوان الگوهاي انواع يفراوانو درصد  ي. فراوان1جدول 
  مقاالت هاي يدواژهدر كل

شده در  نوع همخواني مشاهده
  هاي مقاالت كليدواژه

  نويسنده  مقاله
  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  8/7  95  3/8 24  فقط همخوان

  6/2  32  4/3  10  فقط همخوان نسبي

  9/2  35  4/3  10  فقط ناهمخوان
تركيبي از همخوان/همخوان

  8/25  313  9/25  75  نسبي/ناهمخوان

  6/35  433  1/33  96  تركيبي از همخوان/همخوان نسبي

  7/8  106  7/9  28  تركيبي از همخوان/ناهمخوان

  5/16  201  2/16  47  تركيبي از همخوان نسبي/ناهمخوان

  100  1215  100  290  جمع كل
  

آيد كه انواع انطباق در ميان مقاالت  از نتايج چنين برمي
دارد. همچنين اين مطالعه نشان داد نويسندگان مقاالت وجود 

هاي مقاله خود را مطلقاً  مجالت ايراني كه همه كليدواژه
همخوان، مطلقاً همخوان نسبي و يا مطلقاً ناهمخوان انتخاب 

دهند. بيشتر  كنند درصد كمي از نويسندگان را تشكيل مي مي
هاي مقاالت  نويسندگان انواعي از همخواني را براي كليدواژه

هاي  اند. همچنين الگوي (تركيبي از كليدواژه خود بكار برده
همخوان، همخوان نسبي و ناهمخوان) و (تركيبي از 

هاي همخوان و همخوان نسبي) بيش از ساير الگوها  كليدواژه
توسط نويسندگان بكار رفته است. بيشتر نويسندگان مقاالت 

هاي همخوان و  دواژهمجالت ايراني از الگوي (تركيبي از كلي
هاي  ازآن از الگوي (تركيبي از كليدواژه همخوان نسبي) و پس

همخوان، همخوان نسبي و ناهمخوان) براي توصيف 
  اند.  هاي مدرك خود استفاده كرده كليدواژه
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نتيجه اين مطالعه اثبات كرد كه عدم آگاهي نويسندگان از 
دكي جز براي درصد ان MeSHهاي موضوعي  وجود سرعنوان

هاي ناهمخوان استفاده  از نويسندگاني كه فقط از واژه
هم نيز ممكن است نه به دليل عدم آگاهي كه  كنند كه آن مي

باشد، منتفي است.  MeSHبه دليل عدم حضور كليدواژه در 
هاي همخوان نسبي و  توان گفت استفاده از كليدواژه و مي

نه در  هاي همخوان، در كنار كليدواژه MeSHناهمخوان با 
كه در عدم تسلط در انتخاب  MeSHعدم آگاهي از وجود 

باشد. از اين رو  مي MeSHكليدواژه صحيح و استفاده از 
  پيشنهاد مي گردد:

گيري از  با بهره MeSHنحوه استفاده و انتخاب كليدواژه از 
يك ابزار آموزشي مانند كليپ يا فيلم كوتاه و يا حتي 

وينت، و يا يك فايل ورد يا صورت اساليد از طريق پاورپ به
اف در بخش راهنماي نويسندگان قرار داده شود.  دي پي

هاي آموزشي مرتبط با نحوه انتخاب   ها و يا كارگاه كالس
براي دانشجويان و محققان جامعه  MeSHكليدواژه از 

پزشكي برگزار گردد. هيئت تحريريه مجالت دقت بيشتري به 
كنند و موارد نادرست را به هاي نويسندگان  كيفيت كليدواژه

  نويسندگان متذكر شوند.
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