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ي تحليل همبستگي بين توسعه: توزيع آماري رشد موضوعات علوم پزشكي در طول زمان

MeSH و رشدMedline*

1محمد توكلي زاده راوري

 چكيده
از (MeSH) هاي موضوعي پزشكي سرعنوان:مقدمه  علوم پزشكيي موضوعات حوزهي، منعكس كنندهسرعنوان23 000با بيش

با در اينلذا. است آماري چگونگي گسترشتوان ميMedline ركوردهاي افزايشوMeSHي توسعهبستگي بينهم پژوهش

. داد مورد سنجش قرار در طول زمانراي پزشكي موضوعات حوزه

مي:روش بررسي ازدر يك پژوهش تحليلي، حدود يك و انتشارات نمايه شده در دامنه ليون ركورد ي موضوعات علوم پزشكي

Medline تصا شدبه طور بهو افزودن سرعنوانMedlineاز طريق تعيين همبستگي بين افزايش تعداد مدارك.دفي انتخاب هاي جديد

MeSH شدگسترش، به دو سؤال در خصوص ي موضوعات پزشكي در طول زمان از لحاظ كم.1: موضوعات پزشكي پاسخ داده

و.2؟ستا يافتهگسترش MeSHچگونه در به امروزه در ازاي توليد و انتشار چند مدرك علمي پزشكي، يك موضوع جديد توليد

 شود؟ افزوده ميMeSHصورت سرعنوان به 

با تلفيق اين سه فاز در يك فاز. در طول زمان، به صورت لگاريتمي در سه فاز مختلف صورت گرفته استMeSHي توسعه:ها يافته

از طرفي روشن. شكي در ازاي افزايش انتشارات اين حوزه به دست آمدو موضوعات پزMeSHي بيني توسعه واحد، فرمولي براي پيش

ازيدر ازابه صورت خطي،،گرديد كه امروزه  مدرك در موضوعات گوناگون علوم پزشكي، يك موضوع جديد 250 انتشار بيش

.شود افزوده ميMeSHو به فراهم

و موضوعاتش گستر داد كه بر خالف برخي از نظرها،نشاننتايج:گيري نتيجه و اين پويايي به صورت خطي است علمي پوياست

.شود هرگز متوقف نمي

.نامه هاي موضوعي؛ اصطالح؛ سرعنوانMedline:هاي كليدي واژه

 تحقيقي:نوع مقاله

16/6/87:پذيرش مقاله15/5/87:اصالح نهايي3/2/87: مقالهدريافت

ي تحليل همبستگي بين توسعه: رشد موضوعات علوم پزشكي در طول زماني آمارعيتوز. محمدي زاده راوريتوكل:ارجاع
MeSH و رشدMedline .192-185):2(4؛ 1386 اطالعات سالمتتيريمد.

 مقدمه
Thesaurusاي فشرده از موضوعاتي توان مجموعه را مي

و به طور عام  دانست كه در يك زمينه خاص گردآوري شده
اين بدان معناست. پيوسته استسازي به يك سيستم نمايه

يك كه سرعنوان باره پديد ها يا توصيفگرهاي موجود در آن
اند، بلكه بر اثر گذشت زمان، با توجه به پديد آمدن نيامده

اي از موضوعات جديد، در مدارك نمايه موضوعات يا طبقه
و گسترش  و به بانك اطالعاتي مربوط به آن افزوده شده

بر. يافته است  اين Thesaurusهاي اين، يكي از ويژگيبنا

اين مقاله حاصل تحقيقي مستقل است كه بدون حمايت مـالي سـازماني*

.انجام شده است

و اطالع.1 )ولي مسؤ نويسنده(رساني، دانشگاه يزد استاديار كتابداري
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. كند است كه به مرور زمان با پديد آمدن آثار جديد، رشد مي
به هنگامي كه نمايه سازان در مواجهه با اين منابع جديد،

مي موضوع يا طبقه به اي از موضوعات جديد برخورد كنند،
به صورت كنترل . افزايند مربوط ميThesaurusشده، آن را

ع  همواره تابع توسعه Thesaurusبارتي، گسترش يك به
كه از اين رو، پژوهش. بانك اطالعاتي پيوسته به آن است هايي

و همواره رشد شده پرداخته كنترل به چگونگي رشد واژگان اند
در نامه آن را به صورت متغيري وابسته به متغيير رشد نمايه ها يا

 به آن مورد بررسي هاي اطالعاتي مربوط اصطالح جديد، بانك
مي. اند قرار داده ، Wurmهايهش توان به پژو از اين ميان

McClelland ،و همكارBlagden ،Umstätter ،
Lancaster وTavakolizadeh 6-1( اشاره كرد.(

 Thesaurusهاي گوناگوني از رشد ها صورت اين پژوهش
وا Lancaster. اند را به تصوير كشيده ژگان معتقد است كه يك

به شده، در طول عمليات نمايه كنترل سازي در ابتدا بسيار سريع
يك صورت لگاريتمي رشد مي و سپس اين رشد به صورت كند

اين سخن به آن معناست كه زماني).5(يابد خط افقي ادامه مي
ي وي در دهه. خواهد رسيد كه اين رشد متوقف خواهد شد

كه سقفي براي رشد كند هشتاد ميالدي به آثاري اشاره مي
مي. شده قائل است كنترل واژگان هنگامي كه تعداد: گويد او

موضوعات پزشكي به حدود بيست هزار برسد، رشد واژگان 
او اين عدد را براي. كنترل شده در اين حوزه متوقف خواهد شد

مي هر حوزه يك اي گوناگون و معتقد است كه بزرگي داند
Thesaurusموضوعي، سطح خاصي زمينه به عواملي مانند 

و نوع اصطالحات به كار رفته در آن بستگي دارد ).5(بودن
شده، بيني توقف رشد واژگان كنترل با توجه به اين كه پيش

 گذشتهي پزشكي در سقف بيست هزار، در دو دههي در حوزه
صورت گرفته است، ضرورت دارد تا ببينيم كه آيا رشد موضوعات

 كه پيش از اين گفته شد به نهايت رسيده گونه پزشكي همان
و متوقف نخواهد شد . است يا اين رشد همچنان پوياست

ي شده در زمينه كنترل ترين واژگان يكي از معروف
هاي موضوعي پزشكي است كه در اصطالح پزشكي سرعنوان

MeSHي توسعه. شود ناميده ميMeSHو تابع نمايه سازي

نك اطالعاتي مربوط به آن يعني افزودن مدارك جديد به با
Medline و سه هزار سرعنوان و امروزه بيش از بيست  است

مي. را در خود جاي داده است رسد كه رشد از اين رو به نظر
گاه متوقف نبايد هيچMeSHيك واژگان كنترل شده مانند 

و به صورت پويا همواره ادامه خواهد يافت  ).6(شود
از اين. اصلي پژوهش حاضر بوده استبررسي اين پويايي هدف

ي گسترش موضوعات پزشكي در طول زمان مورد بررسي رو، نحوه
براي رسيدن به اين هدف دو سؤال اصلي مورد. آماري قرار گرفت
از لحاظ آماري موضوعات پزشكي در طول.1: توجه قرار گرفت

و  و همبستگي بين رشد موضوعات زمان چگونه رشد كرده است؟
در.2 انتشارات نمايه شده اين حوزه چگونه بوده است؟تعداد امروزه

و نمايه شدن چند مدرك يك موضوع جديد به صورت  ازاي انتشار
ي پزشكي به وجود مي آيد؟  سر عنوان در حوزه

 روش بررسي

و جامعه آماري شامل و MeSHپژوهش حاضر از نوع تحليلي
Medlineات پزشكي بود كه پژوهشگر به بررسي رشد موضوع

بهي بررسي رابطه. در طول زمان پرداخت  اين دو متغير با توجه
 Medlineهاي گذشته صورت گرفت؛ براي اين منظور پژوهش

و بزرگ به عنوان معروف ي ترين بانك اطالعاتي حوزه ترين
و حتي جهان با بيش از هفده ميليون ركورد نمايه شده پزشكي

هاي مورد نياز مورد توجه دادهبه عنوان ماده اصلي براي استخراج
 از طريق UPي براي اين منظور، ابتدا واژه. قرار گرفت
Pubmed در Medlineانتخاب اين واژه براي. جستجو شد

از. هاي گوناگون صورت گرفت واژه جستجو پس از بررسي يكي
و مي از محاسن آن اين بود كه معناي خاصي را در بر نداشت شد

 تصادفي تعداد محدودي ركورد را از تمامي طريق آن به صورت
ي اين جستجو بازيابي نتيجه. موضوعات پزشكي بازيابي كرد
سپس اين ركوردها به صورت. نزديك به يك ميليون ركورد بود

و تحليل قرار گرفت و مورد تجزيه .متني ذخيره شد
جا كه بررسي اين تعداد ركورد به صورت دستي از آن

تصميم گرفته شد تا اين كار با استفاده از پذير نبود، امكان
لذا. نويسي انجام شود هاي برنامه امكان پردازش متن در زبان

شد از زبان برنامه .نويسي دلفي براي اين منظور استفاده
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به يكي از بهترين شكل هاي ممكن براي بررسي ركوردها
آن صورت خودكار، ذخيره كه سازي ها به شكل برچسبي بود

در اين شكل. شود ناميده ميMedlineالح فرمت در اصط
و پايان هر ركورد را مشخص متني، به راحتي مي توان آغاز

و همچنين امكان تشخيص هر يك از اجزاء ركوردها  ساخت
و  و تاريخ توصيفگرها و با استفاده از ... مانند عنوان به راحتي

.شد نشان هر جزء ممكن مي
 Medlineو MeSHد براي يافتن همبستگي بين رش

و افزودن چند الزم بود مشخص شود كه در ازاي نمايه سازي
 يك توصيفگر جديد فراهم شده Medlineركورد جديد در 

به. است به عبارتي بايد آشكار گردد كه با افزودن اولين ركورد
Medline چند توصيفگر در MeSH و با  پديد آمده است

 دو، مجموع تعداد بهMedlineافزايش تعداد ركوردهاي
اين عمل بايد ادامه. به چند رسيده استMeSHهاي سرعنوان

 تا معلوم گردد امروزه با افزودن آخرين ركوردها به يافت مي
Medline تعداد توصيفگرهاي MeSH به چند رسيده است؛ از 

 ذخيره Medlineاين رو، ركوردها بايد به ترتيب ورودشان به
ترين ركورد در اين رند؛ يعني قديميشده، مورد بررسي قرار گي

و جديدترين آن در آخر بيايد .مجموعه اولين باشد
ي تنها امكان ذخيرهPubmedمتأسفانه از راه

ركوردهاي بازيابي شده به صورت برعكس وجود دارد؛ يعني
و ذخيره اطالعات اول بار  جديدترين ركورد در هنگام نمايش

گونه كه ركوردها نمايشنبراي حل اين مشكل، هما. آيد مي
ترين داده شده بودند، يعني به صورت نظم جديدترين به قديم

و ترتيب قرار گرفتن آن ها با استفاده از امكانات ذخيره شدند
نويسي به صورت دلخواه تغيير داده شد؛ يعني برنامه

و جديدترين آن در آخرين جايگاه قديمي ترين ركورد در اولين
م .تني قرار گرفتركورد در فايل

در اين. سپس، ركوردها براي بررسي آماده شدند
و MH (MeSH Headings)بررسي جزء   هر ركورد

 يا PMIDاجزاي. ركورد مورد توجه قرار گرفتي شماره
Pub Med Identification Number )ي شماره

دري متمايز كننده  به Source يا SOو ) Pubmed ركورد
و انتهاي هر ركورد را فراهم ترتيب امكان تشخيص . آورد ابتدا

يك اساس كار بر اين بود كه برنامه اي از قبل نوشته شده
و از ابتدا ركوردها را مورد توجه قرار مي پس به يك و داد

 MHاز رسيدن به هر ركورد، بالفاصله به دنبال جزئي از 
مي. گشت مي  را داشته MHتوانست چند جزء هر ركورد

هر. يك جزء تكرارپذير استباشد زيرا ضمن آن كه از
و سرعنوان فقط سرعنوان اصلي مورد توجه قرار مي گرفت

مي هاي فرعي صرف از سرعنوان پس از بررسي.شد نظر
راي كامپيوتري شمارهي هر ركورد، برنامه  ترتيب آن

و در برابر آن، مجموع سرعنوان را يادداشت هاي جديدي
 مورد استفاده قرار Medlineين بار در كه از ابتدا براي اول

به عنوان مثال اولين ركورد. كرد گرفته بودند، ثبت مي
ي پنج سرعنوان جديد است داد كه در برگيرنده نشان مي

 به كار رفته است، بنا بر Medlineكه براي اولين بار در
مي.شد اين براي آن عدد پنج ثبت كه ركورد دوم نشان داد

س رعنوان آن، سه سرعنوان براي اولين بار در از ميان شش
Medline مورد استفاده قرار گرفته است، لذا در برابر عدد 

مي)معادل شماره ركورد(دو شد؛ يعني، عدد هشت ثبت
 در دو ركورد Medlineهاي جديد مجموع سرعنوان

و اين عمل تا آخرين و دو، هشت سرعنوان بود شماره يك
به در آخر نيز مجموع سرعنوان.ركورد ادامه پيدا كرد هاي

شد23000 حدود Medlineكار رفته در  . محاسبه
براي اين كه برنامه بتواند تشخيص دهد كه آيا سرعنوان

 به كار رفته است يا Medlineمورد بررسي پيش از اين در 
هايي كه تا ركورد نه، ابتدا در يك بانك حاوي سرعنوان

شده بود، جستجو انجام يافت Medlineمورد بررسي در 
اگر سرعنوان براي اولين بار مورد استفاده قرار گرفته.شد مي

كرد تا در بررسي بعدي بود، آن را به پايگاه مربوط اضافه مي
مشخص گردد كه از اين سرعنوان در ركوردهاي پيشين 

Medline استفاده شده است تا ديگر به عنوان سرعنوان 
شده، شامل هاي حاصل ن، دادهدر پايا. جديد شمرده نشود

و مجموع موضوعات جديد با هر  شماره ركورد در سمت چپ
 Excelشماره در سمت راست در دو ستون، به برنامه 

و از طريق تعيين همبستگي بين اين دو متغير، منتقل شد
.مورد بررسي قرار گرفت
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ها يافته

هايي رشد سرعنوان ابتدا سعي شد تا دريابيم كه نحوه
MeSH در برابر رشد Medlineاز اين. چگونه بوده است

 اين1نمودار.شد ميسر MeSHي رشد طريق نحوه
:دهد همبستگي را نشان مي

 MeSHهاي همبستگي بين مجموع تعداد سرعنوان.1نمودار

 Medlineو مجموع تعداد مدارك در

 به صورت لگاريتمي در آمده است1محور افقي در نمودار
. بتوان نتايج را به صورت خط مستقيم نمايش دادتا

مي همان  در سه فاز مختلف رشد MeSHبينيم، گونه كه
و هر فاز به صورت لگاريتمي بوده است در. كرده در فاز اول

و افزودن ازاي نمايه  تعداد Medline مدرك به 2600سازي
هاي توخالي لوزي. سرعنوان جديد توليد شده است1565

تا. رشد در اين مرحله استنمايشگر  و فاز دوم پس از آن آغاز
در اين مرحله تعداد. ادامه يافته است28850ركورد 

با. رسدمي7853 به MeSHسرعنوانهاي  اين مرحله
و روشن مربع آخرين. تر قابل تشخيص است هاي خاكستري

هاي مشكي نمايش داده شده است تا ركورد فاز كه با مثلث
مي از مجم949000 و تعداد وعه ركوردهاي نمونه ادامه يابد
به سرعنوان .رسدمي23000ها

ي هاي بعدي معلوم شد كه ركورد شماره بررسيي بر پايه
، 1962 مورد بررسي در آخرين ماه در سالي از نمونه2660
 در سال 949000و ركورد 1974 در سال 28850ركورد
ميرب بنا. افزوده شده استMedline به 2006 توان اين

و 1974، 1962هاي نتيجه گرفت كه تا كنون سه بار در سال

 ميالدي خط مشي كتابخانه ملي پزشكي براي افزودن 2006
 تغيير يافته يا به عبارتي MeSHسرعنوانهاي جديد به

. سه مرتبه بهبود يافته استMeSHضريب رشد
مي با توجه به داده و نتايج باال كه ها در واقع توان دريافت

به عبارتي. موضوعات پزشكي چگونه بايد افزايش يابد
. توان از سه فرمول باال، فرمول واحدي را استخراج كرد مي

.تواند چندين فايده داشته باشد استخراج يك فرمول واحد مي
پي مهم  گسترشو فراهم كردنتر از همه، به كساني كه در

رش واژگان را مشابه هستند كمك خواهد كرد كه د آن واژگان
تر يا بيشتر از سطح بر اساس اين فرمول كنترل كنند تا كم

 استانداردي را براي در عملاين كار. مورد نياز رشد نكند
و سرعنوان Thesaurus گسترشو فراهم كردن هاي ها

عمليات مياني براي دستيابي به اين. دهد مشابه به دست مي
م فرمول نيز واقعيت آن. كنديهايي را نمايان ها يكي از

 پويايي رشد موضوعات پزشكي است كه در اين مياني نحوه
شدآشكار . خواهد

دري پزشكي در حوزهكهبايد بررسي شودابتدا  امروزه
و نمايهيازا سازي چند مدرك يك موضوع جديد توليد انتشار

 براي اين كار آخرين؟شود افزوده ميMeSHو به 
به اين. نه مورد توجه قرار گرفتركوردهاي موجود در نمو

وي از مجموعه، ركورد آخر1500منظور   نمونه استخراج شد
 بررسيهاي جديد براي اين تعداد مورد ميزان توليد سرعنوان

. حاصل اين عمليات است2نمودار. قرار گرفت

 ركورد آخر در 1500توليد موضوعات جديد توسط.2نمودار
 نمونهي مجموعه
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مي2گونه كه نمودار همان هريدهد، امروزه در ازا نشان
و نمايه موضوع0039/0سازي شده، تعداد مدرك منتشره

و به  كه. شود افزوده ميMeSHجديد توليد از آن جا
از همبستگي به صورت خطي است، مي توان به راحتي

مي. تناسب استفاده كردي قاعده در در اين صورت در يابيم كه
 موضوعي جديدي مدرك، يك موضوع يا طبقه256هريازا

ميدر پزشكي مي. آيد پديد خط فرمول باال نشان دهد كه
، محور افقي را قطع 19506شاخص همبستگي در نقطه 

از؛كند مي  لذا اين رشد خطي به موازات رشد لگاريتمي، پس
مي مدرك به سيستم نمايه19506ورود .شود سازي شروع

،1و رشد لگاريتمي در نمودار2ر رشد خطي در نمودا
و نشان مي دهد كه رشد موضوعات، تركيبي از رشد لگاريتمي

مي،خطي است را لذا ) كه نشان پويايي است(توان رشد خطي
تا1از نمودار كه كاست  بدون رشد خطي چه معلوم شود

را3نمودار. آيد حالتي به وجود مي مي اين حالت .دهد نشان

آنMeSHرشد.3نمودار  بدون در نظر گرفتن بخش رشد خطي

 را از MeSH رشد واقعي،3بخش سياه رنگ در نمودار
مي2006آغاز تا سال و بخش خاكستري رنگ، نشان دهد

به) پويا(اين كار را با حذف رشد ديناميكي  يا خطي آن
محور افقي در اين نمودار نيز به صورت. گذارد نمايش مي

. داده شده استلگاريتمي نمايش 
خط مستقيمي كه از ميان نمودار خاكستري گذشته است،

پس. خط شاخص همبستگي است اگر به اين خط دقت كنيم،
 رسيد، بر خط خاكستري 1600از آن كه تعداد مدارك به 

مي منطبق مي و از منفي به سوي مثبت سير اين. كند شود

 دهد كه حداقل مدرك مورد نياز براي حالت نشان مي
وي محاسبه  يك واژگان نيز پديد آمدن رشد موضوعات

هاي مختلف مدرك در زمينه1600كنترل شده، وجود حداقل
.پزشكي است

و تركيب3و2با توجه به فرمول همبستگي در نمودار
توان يك فرمول واحد به دست آورد كه در عمل آنها مي

ن واقعيت رشد موضوعات پزشكي را از گذشته تا كنون نشا
مي مي و همچنين بر اساس آن ي آيندهگسترشتوان دهد

MeSHنتايج عمليات حاصل4نمودار. را نيز پيش بيني كرد 
ميدوبارهاز تركيب و لگاريتمي را نشان .دهد رشد خطي

دري مقايسه.4نمودار  بر اساس MeSH رشد موضوعات
و رشد واقعي  فرمول تركيبي

شات پزشكي موضوعگسترشدر باال فرمول ده ذكر
به. است قابل توجه است كه محور افقي در اين نمودار،

 درdو te ،Lnسه مجهول. صورت لگاريتمي در آمده است
اين فرمول، به ترتيب عبارت است از تعداد تخميني

و  و تعداد مدارك نمايه موضوعات پزشكي، لگاريتم طبيعي،
.Medlineافزوده شده به 

 بحث

د اد كه توليد موضوعات يا طبقات موضوعي جديد نتايج نشان
و افزودن آن به   تابع خط مشي سيستمMeSHدر پزشكي

آن به گونه. بوده استMedlineسازي نمايه اي كه تغيير در
موجب پديد آمدن سه فاز مختلف در رشد موضوعات شده 

سازي توجه كنيم، اين سيستم نمايهي اگر به تاريخچه. است
كه مي  دو واقعه تأثير به سزايي در باال بردن شتاب توليد بينيم
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گزارش. داشته استMeSHموضوعات پزشكي جديد در
) NLM Fiscal Year( ملي پزشكيي كتابخانهي ساالنه

و پيش از آن، 1964 نشان داد كه از سال 1965در سال 
ها در مكانيزه كردن ايندكس مديكوس انجام اولين پيشرفت

ميا).7(شده است  كه گر به فاز اول توسعه نگاه كنيم، بينيم
صورت) 1962سال(تغيير شتاب رشد حوالي همين تاريخ 

 به Medlineدومين تغيير فاز متأثر از توجه. گرفته است
آن چكيده و رشد تدريجي . ها در اين سيستم بوده است ها

 1975 ملي پزشكي در سالي كتابخانهي گزارش ساالنه
كه نشان مي خط افزودن چكيده1974 در سال دهد ها جزء

ي قابل توجه اين نكته).8( قرار گرفته است Medlineمشي 
است كه شتاب رشد در هر يك از اين تغيير فازها افزايش

.يافته است
و( باالي موارد ياد شده مكانيزه كردن ايندكس مديكوس

مي)ها افزودن چكيده ي دهد كه بررسي توسعه نشان
 با متغيرهاي مزاحمي MeSHپزشكي از طريق موضوعات

در. رو به رو است چگونگي رشد دقيق موضوعات جديد
 آشكار نيست، زيرا1 پزشكي به طور مستقيم از نموداري حوزه

تنها. رشد نشان داده شده تابع متغيرهاي ديگري بوده است
توان از آن به طور مستقيم نتيجه گرفت اين چيزي كه مي
و قابليتاست كه با اف ها، توليد موضوعات زايش امكانات

.جديد به صورت سرعنوان سرعت بيشتري يافته است

 گيري نتيجه

به افزايش سرعت رشد در هر فاز نمي  اين معني باشد كه تواند
باره توليد موضوعات جديد در مقاطع مختلف زماني به يك

گر آن است كه موضوعات بلكه نشان. شتاب گرفته است
يكبسيار و پس. شده استMeSHباره واردي با تأخير

براي بررسي رشد واقعي موضوعات حوزه پزشكي بايد
عمليات صورت گرفته در نمودارهاي بعدي. تمهيداتي انديشيد

. به اين امر كمك كرد)4و2،3نمودار(
 ادامه MeSH آشكار ساخت كه هنوز گسترش2نمودار

و امروزه خص گسترش موضوعات به عنوان شاMeSHدارد

از. پزشكي به صورت خطي در حال رشد است عددي كه
پديد آوردن. نمودار ياد شده استخراج شد، قابل توجه است

و يك موضوع يا طبقه ي موضوعي جديد در ازاي توليد
از نمايه  مدرك از موضوعات مختلف پزشكي 250سازي بيش

موضوعات سازد كه بر خالف نمايش رشد لگاريتمي آشكار مي
و پژوهش هاي مشابه، در عمل گسترش در پژوهش حاضر

دليل اين كه ما در اين گونه. موضوعات به صورت خطي است
مي پژوهش يك ها با رشد لگاريتمي مواجه شويم اين است كه

مي واژگان كنترل و توسعه شده از يك زمان خاص ايجاد شود
و مي و بايد موضوعاتي را كه پيش از ايجاد  گسترش به يابد

لذا اگر ما تصور. وجود آمده است، با شتاب در خود جاي دهد
هاي علمي كنيم كه يك واژگان كنترل شده از ابتداي فعاليت

ميي بشر در زمينه مي پزشكي به وجود به آمد، توانست
و رشد واقعي موضوعات را نشان دهد .صورت خطي رشد كند

عدي ديگر در يافته نكته . است250د هاي اين پژوهش
Price 250 نشان داد كه در ازاي انتشار حدود 1963 در سال 
ميي نشريه ).9(آيد جديد، يك پايگاه اطالعاتي جديد پديد

Umstätter بر پايه اين يافته، اين 1984و همكار در سال
سؤال را مطرح كردند كه در ازاي انتشار چند مقاله، يك 

ميي نشريه پژوهش آنان نشان داد نتايج. شود جديد منتشر
 جديد منتشر شدهي مقاله يك نشريه250كه در ازاي حدود 

ها را در كنار هم قرار هاي اين پژوهش اگر يافته).10(است
يك يابيم كه انتشار هر نشريه بر پايه دهيم، درمي ي ظهور

و با ظهور مي250موضوع جديد است توان موضوع جديد،
آورد با اين دست. جديد را داشتانتظار يك پايگاه اطالعاتي

در مي  طبقه 250توان دريافت كه موضوعات هر حوزه را بايد
.هاي بيشتر دارد جاي داد كه اين ادعا نياز به پژوهش

در3و2نمودار  نشان دادند كه چگونه رشد موضوعات
و يك Thesaurusيك ، تركيبي از يك همبستگي خطي

و چگونه همميهمبستگي لگاريتمي است شود اين دو را از
شده با اين فرض كه توزيع مدارك نمايه2نمودار. جدا كرد

بين موضوعات گوناگون پزشكي به يك اندازه است، نشان داد 
 برسد، رشد خطي در كنار رشد 19605كه اگر تعداد مدارك به 
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 كه براي نيز نشان داد3نمودار. شود لگاريتمي شروع مي
هملايجاد يك واژگان كنتر و  آغاز رشد بررسيچنين شده
به خاص، مانند پزشكي،ي موضوعات در يك حوزه  دست كم

 زيرا؛ آن حوزه نياز استگوناگون مدرك در موضوعات 1600
 محور افقي را قطع،خط شاخص همبستگي در اين نقطه

.كند مي
 نيز به اين نكته اشاره داشت كه اگر دست4نمودار
 از ميزان توليد موضوعات از ابتداMeSHاندركاران

ياي حوزه  پزشكي در آينده آگاه بودند، ايجاد موضوعات
طبقات موضوعي جديد در پزشكي چگونه جريان پيدا

مي. كرد مي توان فرمولي را استخراج بر اساس اين تجربه
در آن بتوان يك واژگان كنترلي كرد كه بر پايه شده

وMeSHسطح  و گسترش داد آ ورد را را پديد  شاخصي
مي. داد در اين زمينه به دست توان بر اين اساس بهتر

 پزشكي موردي رشد واقعي موضوعات را در مدارك حوزه
.توجه قرار داد
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The Growth of Medical Sciences Subjects: A Correlation Analysis 
between Development of MeSH and Medline*

Mohammad Tavakolizadehravari1

Abstract 
Introduction: The subject headings of MeSH in medicine is more than 23,000 which is an index 
for the medical sciences subjects. This study aims to find the correlation between development of 
MeSH and increase of medline records to assess the statistical development of medical sciences 
subjects during the time. 
Methods: This is an analytical study of the subjects of medical sciences and medline publications 
index. A sample of one million medline records was selected randomly and the correlation 
between the increase in the number of medline records and the increase of head titles in MeSH 
was assessed to answer the two following questions: 1. How has the quantity of medical subjects 
developed during time? 2. Currently by the production and publication of how many medical 
scientific papers a new subject might be added to the headings of MeSH? 
Results: Development of MeSH during the time happened as a logarithm in three different 
phases. Putting these three phases into one, we found a formula to predict development of MeSH 
and its headings by the increase of publications in the field. Also, we found that nowadays by the 
publication of more than 250 papers in various subjects of the medical sciences, a new subject is 
created and added to MeSH linearly. 
Conclusion: The results showed that in spite of some ideas, development of scientific subjects is 
dynamic and is linearly dynamic and will not stop. 
Keywords: Medline; Subject Headings; Terminology. 
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