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Abstract 
Introduction: Considering the importance of using indexing instruments such as MeSH medical 
subject headings in storing and retrieving medical science information, the present study aimed to 
determine the degree of consistency of English keywords in nursing and midwifery dissertations 
of Tehran, Iran and Shahid Beheshti universities of Medical Sciences. Was performed with MeSH 
subject headings.
Methods: This research has been conducted by comparative and library survey method. Data 
collection tool is a checklist prepared by the researcher. The dissertations of two master's and doctoral 
degrees were conducted by census method from three universities of medical sciences in Tehran, Iran 
and Shahid Beheshti in Tehran over a period of 5 years (2016-2020). Data were analyzed using SPSS 
software version 20 and descriptive statistics. A total of 4283 keywords were extracted and compared 
with MeSH subject headings. They were divided into three groups: complete consonant, relative 
consonant and inconsistent.
Results: During the years under study, 38.5% of the words were in complete agreement with the 
MeSH subject headings, 42.1% were inconsistent and 19.4% were partially in agreement with MeSH.
Conclusions: Research findings showed that students and researchers need to be more careful in 
choosing their keywords, which requires training and sensitization in choosing the right keyword.
Keywords: Subject Headings, Nursing, Midwifery, Academic Dissertation.
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چکیده
ــی  ــره و بازیاب ــر ســرعنوان هــای موضوعــی پزشــکی MeSH در ذخی ــه ســازهایی نظی ــت اســتفاده از نمای ــه اهمی ــه: باتوجــه ب مقدم
ــای                                                   ــه ه ــان نام ــی پای ــای انگلیس ــدواژه ه ــی کلی ــزان همخوان ــن می ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــش حاض ــکی، پژوه ــوم پزش ــات عل اطالع
ــا ســرعنوان هــای موضوعــی  ــران و شــهید بهشــتی ب ــوم پزشــکی تهــران، ای دانشــکده هــای پرســتاری و مامایــی دانشــگاه هــای عل

ــد. ــام ش ــکی MeSH انج پزش
ــه اي انجــام شــده اســت. ابزارگــردآوري  ــه شــیوه کتابســنجی مقایســه اي و کتابخان ــه روش پیمایشــی ب ــن پژوهــش ب روش کار: ای
داده هــا چــک لیســتی اســت کــه توســط محقــق تهیــه شــده اســت.  پایــان نامــه هــای دو مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــرا بــه روش 
سرشــماری از ســه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، ایــران و شــهید بهشــتی در تهــران و در بــازه زمانــی 5 ســاله )1399-1395( انجــام 
شــد. داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS ویرایــش 20 و بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد درمجموع 
4283 کلیــدواژه اســتخراج و بــا ســرعنوان موضوعــی MeSH مــورد مقایســه قــرار گرفتنــد. و بــه ســه گــروه همخــوان کامــل، همخــوان 

نســبی و عــدم همخــوان تقســیم بنــدی شــدند.
 MeSH ــا ســرعنوان هــای موضوعــی ــه هــا: نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه در طــی ســالهای مــورد بررســی %38/5 واژه هــا ب یافت

ــی نســبی داشــتند. ــا MeSH همخوان ــی داشــتند و  %19/4 ب ــی کامــل،  %42/1 عــدم همخوان همخوان
نتیجــه گیــری:  یافتــه هــای پژوهــش نشــان داد کــه نیــاز اســت کــه دانشــجویان و پژوهشــگران دقــت بیشــتری را بــرای انتخــاب 

کلیــدواژه هــای خــود داشــته باشــند، کــه ایــن امــر نیــاز بــه آمــوزش و حســاس ســازی آنــان در انتخــاب کلیــدواژه مناســب دارد.
کلیدواژه ها: سرعنوان های موضوعی، پرستاری، مامایی، پایان نامه.

مقدمه
بــروز                                                                                             علــت  بــه  اطالعــات،  ناگهانــی  افزایــش  امــروزه 
محدودیــت هــای زمانــی در پــردازش و انتشــار آنهــا موجــب ایجــاد 
ــر  ــد انتقــال اطالعــات غی ــا بتوان ــزاری شــده اســت ت ــد و اب فرآین
ــاس  ــه اس ــدارک را ک ــایر م ــناد و س ــاالت، اس ــد مق ــی مانن کتاب
ــی از  ــد )1(. یک ــند را تســهیل نمای ــی باش ــات پژوهشــی م مطالع
ــه هــا  ــی اطالعــات، نمای ــر در ســازماندهی و بازیاب ابزارهــای مؤث
ــره و  ــوزه ذخی ــی در ح ــد مهم ــازی فراین ــه س ــتند )2(. نمای هس

بازیابــی اطالعــات مــی باشــد کــه بــر پایــه اختصــاص کلیــدواژه  
ــت )3(. ــده اس ــان ش ــدرک بنی ــه م ــب ب مناس

ــی  ــع اطالعات ــازماندهی مناب ــنتی س ــای س ــدی روش ه ناکارآم
ــه روش هــای  ــد فهرســت نویســی، باعــث افزایــش توجــه ب مانن
جدیدتــر ماننــد انتــزاع و نمایــه ســازی شــده اســت. و نمایه ســازی 
را بــه مهمتریــن ابــزار بــرای توصیــف مطالــب، جســتجو و بازیابــی  
تبدیــل کــرده اســت )1(. هــدف اصلــی نمایــه ســازی مجموعــه، 
ســازماندهی مجموعــه اي از منابــع اطالعاتــی اســت، تــا اطالعــات 
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مــورد نیــاز جســتجوگران ســریعتر و ســاده تــر بازیابــی شــود. بــه 
ــه  ــردن مجموع ــاده ک ــازي، آم ــه س ــدف نمای ــر، ه ــارت دیگ عب
منابــع اطالعاتــی بــراي اســتفاده اســت بــه طــوري کــه بتــوان بــه 

ســهولت بــه اطالعــات مــورد نیــاز دسترســی پیــدا کــرد )4(.
فرآینــد نمایــه ســازی، مراحــل تحلیــل محتــوای گزینــه اطالعاتــی 
را در بــر مــی گیــرد، موضــوع آنــرا بــه شــکل خالصــه بیــان مــی 
کنــد، و محــل حضــور اطالعــات را نشــان مــی دهــد )5(. نمایــه 
ــی  ــازماندهی و بازیاب ــراي س ــالوده اي ب ــر، ش ــح اث ــازي صحی س
دقیــق اطالعــات اســت )6(  تهیــه نمایــه مقالــه بیانگــر محتــوای 
ــه  ــه ب ــاط مقال ــه ارتب ــی اســت ک ــه اســت، و راه ــی مقال موضوع
ــی،  ــازی طبیع ــه س ــان نمای ــد )7(. در زب ــی کن ــرار م ــاز را برق نی
ــه همــان روشــی  ــه ب نمایــه ســاز کلیــه کلیــدواژه را از متــن مقال
کــه نویســنده اســتفاده کــرده اســت اســتخراج مــی کنــد، کــه ایــن 
روش مــی توانــد منجــر بــه ناهماهنگــی و افــت کاذب گــردد )1(. 
بنابریــان نویســندگان بــه عنــوان کســانی کــه بــه موضــوع مقالــه 
ــا نمایــه ســازي  ــد، میتواننــد ب خــود اشــراف و تســلط کامــل دارن
صحیــح، بهتریــن و مناســب تریــن واژه هــاي نمایــه اي را بــراي 
ــی  ــه معن ــح ب ــه ســازي صحی ــد )6(. نمای ــر خــود انتخــاب کنن اث
ــم  ــاز و ه ــه س ــم نمای ــه ه ــت ک ــی اس ــري از ابزارهای ــره گی به
جســتجوگر بتواننــد بــا غلبــه برآشــفتگی هــاي زبانــی، مفاهیــم را به 

ــد )6(. ــه کار ببرن یــک صــورت یکدســت ب
ــي  ــي و فرع ــاي اصل ــه ه ــوع، مقول ــن موض ــوارد تعیی ــی از م یک
ــت  ــکی( اس ــی پزش ــای موضوع ــرعنوان ه ــت  MeSH )س فهرس
)8(. ســر عنــوان هــای موضوعــی MeSH  واژگان کنتــرل شــده 
پزشــکی مــی باشــد کــه بــرای توصیــف موضوعــات هــر مقالــه در 
 MeSH .)9( پایــگاه هــای مدالیــن و پــاب مد اســتفاده مــی گــردد
معروفتریــن اصطالحنامــه پزشــکی اســت کــه در دو قالــب چاپــی 
و آنالیــن منتشــر مــی گــردد. از ایــن اصطالحنامــه بــرای نمایــه 
ســازی مقــاالت، فهرســت نویســی کتابهــا و مــواد غیــر چاپــی و 
همچنیــن بــرای بازیابــی اطالعــات از پایــگاه هــای اطالعاتــی در 
کتابخانــه هــا پزشــکی اســتفاده مــی گــردد )MeSH .)10 توســط 
 MeSH کتابخانــه ملــی پزشــکی آمریــکا  ایجاد شــد. اصطالحــات
بــه صــورت سلســله مراتبــی اســت کــه دســته هــای موضوعــی 
ــوند )11(.  ــی ش ــراز م ــر ت ــیع ت ــات وس ــر اصطالح ــاص در زی خ
ــله  ــي و سلس ــش الفبای ــکي از دو بخ ــي پزش ــرعنوان موضوع س
ــا ســاختار درختــي تشــکیل شــده کــه بخــش الفبایــي  مراتبــي ی
اصطــالح هــا، یادداشــت هــا، نشــانه هــا، و ارجــاع هــا را در بــر مي 
گیــرد و بخــش دوم ســاختار درختــي اصطالحنامــه MeSH اســت. 
اصطــالح هــاي گزیــده اي کــه در بخــش الفبایــي آمــده در ایــن 

بخــش بــه صــورت سلســله مراتبــي در شــانزده مقولــه موضوعــي 
تنظیــم شــده انــد )8(.

ــی  ــاه م ــارات کوت ــا عب ــدواژه ی ــنده، کلی ــای نویس ــدواژه ه کلی
باشــند کــه توســط نویســندگان پــس از پایــان چکیــده مقالــه ارائــه 
ــه طــور  ــا 10 واژه مــی باشــند. ب ــن 3 ت مــی گــردد و معمــواًل بی
کلــی کلیــدواژه هــا بــه صــورت گســترده در اصطــالح موضوعــی 
خاصــی شــناخته شــده انــد، کــه موضــوع اصلــی مقالــه را منعکــس                        
ــوند )9(.  ــته ش ــق نوش ــورت دقی ــد بص ــن بای ــد. بنابرای ــی کنن م
هنــگام تجزیــه تحلیــل اصطالحاتــی کــه در مقالــه وجــود دارنــد،                                                                                             
کلیــدواژه هــای نویســنده کمــک شــایانی بــه شناســایی مطالــب 
مقالــه مــی نماینــد. همچنیــن انتخــاب درســت ایــن واژه ها توســط 
محققــان، گــردش مقــاالت آنــان در بیــن خواننــدگان عالقمنــد را 
ــا  ــاخص ی ــه اصطــالح ش ــدواژه )ک ــد )9(. کلی ــی نمای تســهیل م
توصیفگــر نیــز شــناخته مــی شــود( اصطالحــی اســت کــه اصــل 

موضــوع یــک ســندی را بــه تصویــر مــی کشــد )12(.
کلیــدواژه مهمتریــن ابــزار بــرای بازیابــی اطالعــات هســتند. آنهــا 
ــات  ــوای اطالع ــاس محت ــاالت براس ــی مق ــرای بازیاب ــواًل ب معم
ذخیــره شــده از منابــع چاپــی و الکترونیکــی اســتفاده مــی شــوند 
)10(. بازیابــی کلیــدواژه هــا از ســرعنوان هــای موضوعــی پزشــکی 
ــات از                                           ــی اطالع ــان بازیاب ــت و زم ــت، دق ــر صح ــد ب ــی توان م

ــذار باشــد )10(. ــی تاثیرگ ــگاه هــای اطالعات پای
بــا   )2017( همــکاران  و  پارســایی  پرســتو  پژوهــش  نتایــج 
ــه ســازی                     ــان نمای ــدا، ســاختار و زب ــه تطبیقــی مب ــوان » مطالع عن
کلیــدواژه هــای فارســی و انگلیســی مقــاالت نمایــه شــده در پایگاه 
ــی و  ــکی فارس ــه پزش ــا اصطالحنام ــاق آن ب IranMedex و انطب

ســرعنوان هــای موضوعــی پزشــکی انگلیســی )MeSH(« نشــان 
ــا  ــتفاده تنه ــورد اس ــی م ــدواژه انگلیس ــن 1449 کلی ــه از بی داد ک
32/6% واژه هــا بــا ســرعنوان هــای موضوعــی پزشــکی انطبــاق 
ــز  ــول نی ــی ن ــج پژوهــش اورل ــن نتای ــل داشــتند )1(. همچنی کام
نشــان داد کــه تنهــا 25 درصــد کلیــدواژه هــای نویســندگان مجلــه 
زیســت پزشــکی  مطابقــت کاملــی بــا ســرعنوان هــای موضوعــی 

ــتند )13(.  MeSH داش

ــز نشــان داد  ــه هــای کانــگ  و همــکاران در ســال 2014 نی یافت
 Journal of ــه ــاالت مجل ــای مق ــدواژه ه ــا %34/8 کلی ــه تنه ک
ــای  ــرعنوان ه ــا س the Korean Orthopaedic Association ب

ــتند )14(. ــبی داش ــی نس ــکی MeSH همخوان پزش
پژوهــش نقنــه اصفهانــی  و همــکاران در ســال 1391 بــا عنــوان 
»مطالعــه ی تطبیقــی کلیــدواژه هــای فارســی و انگلیســی 
پایــان نامــه هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا                                           
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اصطــالح نامــه هــا و ســرعنوان هــای موضوعــی پزشــکی فارســی 
و انگلیســی« نیــز نشــان داد کــه حــدود دو ســوم کلیــدواژه هــای 
ــی و  ــکی فارس ــی پزش ــای موضوع ــرعنوان ه ــا س ــتخراجی ب اس
ــای  ــرعنوان ه ــا س ــا %16/5 ب ــد و تنه ــی دارن MeSH ناهمخوان

ــتند )15(. ــل داش ــی کام ــکی همخوان ــی پزش موضوع
ــا عنــوان »  ــان نامــه کارشناســی خــود ب پیرهــادی )2010( در پای
ارزیابــی تطبیقــی واژه هــای عنــوان و چکیــده پایــان نامــه هــا بــا 
ــه  ــه ســازی اســناد و کتابخان توصیفگرهــای تعییــن شــده در نمای
ملــی ایــران« بــه بررســی 380 پایــان نامــه تــا پایــان ســال 1387 
ــا  ــد توصیفگره ــدود 75 درص ــان داد ح ــج وی نش ــت. نتای پرداخ
همــان واژه هــای عنــوان و چکیــده و متــرادف  آنهــا هســتند )16(

ــد  ــا 40 درص ــدود 20 ت ــا ح ــه تنه ــد ک ــی ده ــان م ــواهد نش ش
کلیــدواژه هــای نویســندگان، بــا ســرعنوان پذیرفتــه شــده 
در MeSH )اصطــالح مرجــح( همخــوان و بقیــه ناهمخــوان                    
)کلیــدواژه هایــی کــه بــا ســرعنوان پذیرفتــه شــده مطابقــت نــدارد 

و یــا در MeSH وجــود ندارنــد( هســتند )17(. 
تجزیــه و تحلیــل فرکانــس کلیــدواژه هــای نویســندگان و                                                                                           
کلیــدواژه هــای موضــوع مــی توانــد روابــط نزدیــک بیــن 
موضوعــات را نشــان دهــد، و همچنیــن از فرکانــس کلمــات 
مشــترک بــرای بــه تصویــر کشــیدن حیطــه موضوعــات اســتفاده 
کــرد )9(. اهمیــت اســتفاده از ایــن ابــزار، ســبب شــده اســت کــه 
محققــان در ســال هــای اخیــر بــه مقایســه کلیــدواژه هــای پایــان 
  MeSH ــا ــوم پزشــکی مختلــف ب نامــه هــای دانشــگاه هــای عل

بپردازنــد )17(.
ــجوي  ــک دانش ــه ی ــت ک ــی اس ــک کار پژوهش ــه ی ــان نام پای
کارشناســی ارشــد یــا دکتــرا در پایــان تحصیــالت تکمیلــی خــود 
ارائــه مــی دهــد. از آنجــا کــه پایــان نامــه جــزو منابــع اطالعاتــی 
دســت اول محســوب میشــود در نتیجــه از لحــاظ اطالعاتــی بســیار 
ــز اهمیــت اســت و ســازماندهی و نمایــه ســازي آن ضــروري  حائ
اســت. همانطــور کــه میدانیــم یکــی از مهمتریــن بخشــهاي پایــان 
نامــه وجــود چکیــده فارســی و چکیــده انگلیســی در پایــان نامــه 
اســت کــه در پایــان چکیــده پژوهشــگر موضوعــات مهــم پژوهش 

را در قالــب چنــد اصطــالح یــا کلیــدواژه بیــان مــی کنــد )4(.
بــه نظــر میرســد نمایــه ســازي پایــان نامــه هــاي دانشــگاههاي 
علــوم پزشــکی کشــور بــا اســتانداردهاي الزم صــورت نمــی پذیــرد 
و تناقــض هایــی بیــن توصیفگرهــاي اختصــاص یافتــه بــه پایــان 
نامــه هــا و اصطالحنامــه هــاي پزشــکی وجــود دارد )4(. شــواهد 
نشــان مــی دهــد کــه اکثــر نویســندگان بــا اصطالحنامــه هــا بــه 
عنــوان ابــزاری حیاتــی در استانداردســازی نمایــه ســازی و بازیابــی 

ــت  ــک سیاس ــود ی ــدم وج ــن ع ــتند، بنابرای ــنا نیس ــات آش اطالع
ــای  ــان ه ــا و زب ــدواژه ه یکنواخــت در انتخــاب و اســتفاده از کلی
نمایــه ســازی منجــر بــه عــدم همگنــی در کلیــدواژه هــا می شــود 
)1(، کــه ایــن امــر امــکان بازیابــی اطالعــات را دشــوار مــی نمایــد. 
همچنیــن کلیــدواژه هــای اســتفاده شــده توســط نویســندگان نقش 
مهمــی در توصیــف پایــگاه داده هــا دارنــد، و ایــن کلیــدواژه ارائــه 
شــده یــک منبــع اطالعاتــی ارزشــمند بــرای نمایه ســازی انســانی 

و سیســتم نمایــه ســازی خــودکار مجــالت مــی باشــند )18(.
ــه  ــه ب ــدند ک ــر آن ش ــر ب ــش حاض ــگران در پژوه ــذا پژوهش ل
ــای  ــه ه ــان نام ــود در پای ــده موج ــاي چکی ــدواژه ه ــی کلی بررس
دانشــکده هــای پرســتاری و مامایــی دانشــگاه هــای علوم پزشــکی 
تهــران، ایــران و شــهید بهشــتی را بررســی کننــد و بدیــن منظــور                                                                                            
ــا را  ــه ه ــان نام ــده انگلیســی پای ــای انگلیســی چکی ــدواژه ه کلی
بــا اصطــالح هــای اســتاندارد ســرعنوان هــای موضوعــی پزشــکی 
)MeSH( مقایســه نمــوده و میــزان انطبــاق آنهــا مشــخص 

ــده اســت. گردی
 

روش کار
ایــن پژوهــش بــه روش پیمایشــی بــه شــیوه کتابســنجی مقایســه 
ــا  ــردآوري داده ه ــت. ابزارگ ــده اس ــام ش ــه اي انج اي و کتابخان
چــک لیســتی اســت کــه توســط محقــق تهیــه شــده اســت کــه 
ــان  ــگران در پای ــه پژوهش ــن ک ــاي التی ــی توصیفگره ــا بررس ب
ــش  ــه پژوه ــت. جامع ــده اس ــل ش ــد، تکمی ــرده ان ــر ک ــه ذک نام
ــی در  ــای پرســتاری و مامای ــاي رشــته ه ــه ه ــان نام ــی پای تمام
ــی 1399  ــال 1395 ال ــرا از س ــد و دکت دو مقطــع کارشناســی ارش
ــی  ــه هــای دانشــکده هــای پرســتاری و مامای موجــود در کتابخان
ــران و شــهید بهشــتی  ــوم پزشــکی تهــران، ای دانشــگاه هــای عل
اســت. تعــداد کل پایــان نامــه هــای جامعــه پژوهــش 1076 عنوان 
بــوده اســت، کــه از ایــن تعــداد 896 پایــان نامــه کارشناســی ارشــد 
ــرای تخصصــی مــی باشــند کــه  ــه مقطــع دکت ــان نام و 180 پای
ــن 1076  ــت.  ای ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــا م ــاي آنه ــدواژه ه کلی
پایــان نامــه شــامل4283 توصیفگــر نمایــه ســازی التیــن بودند که 
همگــی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. بــراي بررســی توصیفگرهــا 
    MeSH ــکی ــه پزش ــی از اصطالحنام ــاي انگلیس ــدواژه ه و کلی

ــد. اســتفاده شــد و اطالعــات الزم وارد چــک لیســتها گردی
کلیــدواژه هــا پــس از مطابقــت با MeSH و براســاس چک لیســت 
محقــق ســاخته، در ســه گــروه همخــوان کامــل )همخوانــی دقیــق 
کلیــدواژه بــا ســرعنوان پذیرفتــه شــده MeSH بــدون کوچکتریــن 
تفــاوت(، همخوانــی نســبی )همخوانــی کامــل کلیــدواژه اصطــالح 
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شناســه یــا اختصــارات، همخوانــی کلیــدواژه بــا ســرعنوان پذیرفته 
ــات،  ــب کلم ــرد، ترکی ــا مف ــع ی ــاوت در جم ــا تف ــده MeSH ب ش
محــل هایفــن گــذاری یــا جداســازی واژگان همچنیــن، بــا تفــاوت 
ــوان  ــا( و ناهمخ ــه آنه ــبت ب ــتر نس ــا بیش ــر ی ــای کمت در واژه ه

)فقــدان کلیــدواژه در MeSH( طبقــه بنــدی گردیــد. 
ــک  ــل از چ ــده حاص ــع آوری ش ــات جم ــه اطالع ــت کلی در نهای
ــا  ــده و داده ه ــراش 20 ش ــزار SPSS وی ــرم اف ــا وارد ن لیســت ه
در قالــب جــداول و نمودارهــا بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی مــورد 

ــت. ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی تجزی

یافته ها
ــه 262   ــی 1076، ک ــورد بررس ــای م ــه ه ــان نام ــداد کل پای تع
مربــوط بــه دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــه  ــوط ب ــران و 458 مرب ــوم پزشــکی ای تهــران، 356 دانشــگاه عل
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــوده اســت )جــدول 1(. 
ــورد بررســی 3 و  ــه م ــان نام ــر پای ــای در ه ــدواژه ه ــل کلی حداق
ــه  ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــر 7 واژه توســط نویســندگان م حداکث

بودنــد.
ــه از  ــود ک ــورد جســتجو 4283 واژه ب ــداد کل توصیفگرهــای م تع

ایــن تعــداد 1733 واژه مربــوط بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی، 1411 واژه دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران و 1139 واژه 
مربــوط بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بوده اســت. بیشــترین 
ــال 1396  ــه س ــوط ب ــی مرب ــورد بررس ــای م ــدواژه ه ــداد کلی تع
ــود کــه 27/4 درصــد تمامــی توصیفگرهــا را شــامل مــی شــد.  ب

جزییــات بیشــتر در )جــدول2( نشــان داده شــده اســت.
40/5% توصیفگرهــای مــورد برررســی مربــوط بــه دانشــگاه علــوم 
ــه  ــان نام ــا از پای پزشــکی شــهید بهشــتی و 26/5 درصــد واژه ه
ــد.  ــده بودن ــتخراج ش ــران اس ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــای دانش ه
تنهــا 38/5% توصیفگرهــای مــورد بررســی بــا اصطالحنامــه 
ــان  ــن می ــه از ای ــتند. ک ــل داش ــی کام ــکی MeSH همخوان پزش
دانشــکده پرســتاری و مامایی شــهید بهشــتی بــا 41/9% بیشــترین 
ــا ســرعنوان هــای موضوعــی  ــا ب ــدواژه ه ــی کلی ــزان همخوان می

ــدول3(. ــود )ج ــه MeSH را دارا ب اصطالحنام
 از نظــر مقطــع تحصیــالت تکمیلــی، 3558 واژه مربــوط بــه مقطع 
کارشناســی ارشــد و 725 واژه در مقطــع دکتــرا مــورد بررســی قــرار 
ــه رشــته  گرفتنــد. 72 درصــد واژه هــای مــورد بررســی مربــوط ب
پرســتاری و 28 درصــد واژه هــای مربــوط بــه رشــته مامایــی بودند 

)جــدول4 و 5(. 

جدول 1: تعداد پایان نامه های مورد بررسی براساس دانشگاه

مجموعدکترای ماماییدکترای پرستاریکارشناسی ارشد ماماییکارشناسی ارشد پرستاریتعداد پایان نامه ها

147463930262دانشگاه علوم پزشکی تهران

26172230356دانشگاه علوم پزشکی ایران
277934048458دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

685211102781076مجموع

جدول 2: تعداد کلیدواژه ها بر اساس سال های 1395-1399

تعداد نام دانشگاه
توصیفگرها

کلیدواژه ها در سال های 1395-1399

13951396139713981399

1139دانشگاه علوم پزشکی تهران
228183338287103تعداد

9%25%%1630%20%درصد

1411دانشگاه علوم پزشکی ایران
183386376361105تعداد

7/6%25/6%26/5%27/4%12/9%درصد

1733دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
439516382294102تعداد

5/8%17%22%29/8%25/4%درصد

4283مجموع
85010851096942310تعداد

7/2%22%25/5%25/4%19/9%درصد
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جدول 3: میزان همخوانی توصیفگرها با اصطالحنامه MeSH بر اساس دانشگاه ها

توصیفگرهانام دانشگاه
MeSH میزان همخوانی توصیفگر با اصطالحنامه

عدم همخوانیهمخوانی نسبیهمخوانی کامل

دانشگاه علوم پزشکی تهران
1139416191531تعداد

46/6%16/8%36/5%26/5%درصد

دانشگاه علوم پزشکی ایران
1411507282622تعداد

44/1%20%35/9%33%درصد

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1733726355652تعداد

37/6%20/5%41/9%40/5%درصد

4283مجموع
16498281805

%38/5%19/4%42/1

جدول4: میزان همخوانی توصیفگرها با اصطالحنامه MeSH بر اساس مقطع تحصیلی

مقطعدانشگاه
میزان همخوانی/درصدتوصیفگرها

عدم همخوانیهمخوانی نسبیهمخوانی کاملدرصدتعداد

دانشگاه علوم پزشکی 
تهران

296دکترا
%26

%31/7
9440162

%13/6%54/7

843کارشناسی ارشد
%74

%38/1
322151  370

%17/9%44

دانشگاه علوم پزشکی ایران
78دکترا

%23/1
%42/3

333015
%38/4%19/3

1333کارشناسی ارشد
%76/9
%35/6

474252607
%18/9%45/5

دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی

351دکترا
%20/2
%42/4

14967135
%19/1%38/5

1382کارشناسی ارشد
%79/8
%41/7

577288517
%20/8%37/5

مجموع
725دکترا

%16/9
%38

276137312
%18/9%43/1

3558کارشناسی ارشد
%83/1
%38/5

13736911494
%19/5%42

جدول5: میزان همخوانی توصیفگرها بر اساس رشته تحصیلی

عدم همخوانیهمخوانی نسبیهمخوانی کاملرشته

پرستاری
308811996171272تعداد

41/2%20%38/8%72%درصد

مامایی
1195449210536تعداد

44/8%17/6%37/6%28%درصد
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بحث و نتیجه گیری
ــا هــدف تعییــن میــزان انطبــاق کلیــدواژه هــای  ایــن پژوهــش ب
ــوم  ــای عل ــگاه ه ــی دانش ــتاری و مامای ــای پرس ــه ه ــان نام پای
ــی پزشــکی  ــای موضوع ــا ســرعنوان ه ــران ب پزشــکی شــهر ته
MeSH انجــام شــد. پایــان نامــه هــا بــه لحــاظ ســاختار و مطالــب 

ــادی  ــیار زی ــت بس ــر پژوهشــگران دارای اهمی ــا از نظ ــی آنه علم
ــع اطالعاتــی اولیــه  ــه اینکــه ایــن مناب ــا توجــه ب مــی باشــند و ب
ــش و  ــد نق ــی گیرن ــرار م ــدی ق ــی بع ــع اطالعات ــای مناب ــر بن زی
ــر  ــی ب ــع اطالعات ــن مناب ــه ســازی و ســازماندهی ای اهمیــت نمای

ــت )15(. ــیده نیس ــداران پوش کتاب
بــا توجــه بــه یافتــه هــای پژوهــش، تنهــا 38/5% کلیــدواژه هــای 
مــورد اســتفاده پژوهشــگران بــا ســرعنوان هــای پزشــکی 
ــا نشــان  ــه ه ــن یافت ــتند. همچنی ــل داش ــی کام MeSH همخوان

داد کــه 42/1% توصیفگرهــای مــورد بررســی بــا ســرعنوان هــای 
موضوعــی پزشــکی MeSH عــدم همخوانــی داشــتند. در راســتای 
ایــن نتایــج، پژوهــش بهــادری در ســال 1392 نشــان داد کــه تنهــا 
30% کلیــدواژه هــای پایــان نامــه هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی 
 ،MeSH تهــران بــا ســرعنوان هــای پزشــکی اصطالحنامــه
همخوانــی کامــل داشــتند )4(. همچنیــن نقنــه در پژوهــش خود در 
ســال 2010 نیــز نشــان داد کــه تنهــا 8/9 درصــد کلیــدواژه هــای 
ــی  ــان همخوان ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــا دانش ــه ه ــان نام پای
کامــل بــا اصطالحنامــه هــا داشــتند )Mary .)15 در بررســی نمایه 
ســازی مفهومــی پایــان نامــه هــای داروســازی فرانســه بــه ایــن 
ــدون اســتفاده از اصطالحنامــه  نتیجــه رســید کــه کلیــدواژه هــا ب
ــی شــوند )19(. مســعودی  هــای ســاختاربندی شــده اســتخراج م
در پژوهــش خــود دریافــت کــه 40 درصــد کلیــدواژه هــای مجلــه 

ــی  ــای موضوع ــرعنوان ه ــا س ــوان ب ــکی ناهمخ ــوم پیراپزش عل
MeSH مــی باشــند )3(. در راســتای نتایــج ایــن پژوهــش یافتــه 

هــای کبیــرزاده نشــان داد کــه حــدود 70 درصــد کلیــدواژه هــای 
مــورد اســتفاده در مقــاالت مجلــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــی  ــای موضوع ــرعنوان ه ــا س ــی ب ــی کامل ــداران همخوان مازن

ــتند )10(. ــکی MeSH نداش پزش
در نهایــت بــا توجــه یافتــه هــای پژوهــش می تــوان نتیجــه گیری 
ــای  ــرعنوان ه ــتفاده از س ــدم اس ــی در ع ــل مختلف ــه عل ــرد ک ک
موضوعــی پزشــکی MeSH در کلیــدواژه هــای مــورد اســتفاده در 
پایــان نامــه هــا و همچنیــن مقــاالت دخیــل مــی باشــند کــه ایــن 
امــر ناشــی از آگاهــی نداشــتن و یــا اهمیــت نــدادن دانشــجویان 
ــق و کار  ــول روش تحقی ــکی از اص ــوم پزش ــف عل ــع مختل مقاط
ــه  ــوان ب ــی ت ــر م ــن ام ــل ای ــت. از دالی ــه اس ــا اصطالحنام ب
ــتورالعمل                                                                                        ــش دس ــخصی در بخ ــی مش ــط مش ــود خ ــدم وج ع
پایــان نامــه هــا، در ارتبــاط بــا مستندســازی مســتمر کلیــدواژه هــا 
بــر اســاس MeSH، عــدم توجــه پژوهشــگران بــه ارزش واژه های 
نمایــه ای و اهمیــت نمایــه ســازی مســتند و همچنیــن عــدم توجه 
ــاره  ــتفاده از MeSH اش ــه اس ــندگان در زمین ــوزش نویس ــه آم ب

نمــود.

سپاسگزاری
در پایــان از همــکاری صمیمانــه کارکنــان کتابخانــه هــای                      
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــتاری و مامای ــای پرس ــکده ه دانش
تهــران، ایــران و شــهید بهشــتی، کــه در پیشــبرد اهــداف پژوهــش 

ــم. ــی را داری ــکر و قدردان ــال تش ــد کم ــاری نمودن ــا را ی م
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