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با مقايسه نسبت  هاي موضوعي پزشكي سرعنوان تشخيص خودكار شاخه موضوعي اصطالحات
  * غيرمرتبط ها در مدارك مرتبط و فراواني آن

  

 3، فروغ مصطفوي2، سعيد غفاري1زاده راوري محمد توكلي
 

  

  
  چكيده
ه اسـت زيـرا هـر مـدرك مـي توانـد در چنـد طبقـه         تحت تاثير پويايي اصطالحات تخصصي، امروزه طبقه بندي موضوعات پيچيـده تـر شـد    :مقدمه

 Medical Subject بر اين اساس، پژوهش حاضر با هدف تعيين كارآمدي روش تشخيص خودكار شاخه اصلي اصطالحات. موضوعي جاي بگيرد

Heading ها در دسته مدارك مرتبط وغيرمرتبط انجام شد از طريق محاسبه نسبت فراواني آن.  
و پايگـاه   MeSHشمسـي از   1391در تيـر مـاه   . ش توصـيفي، بـا اسـتفاده از تحليـل اسـنادي و نـوع آن كـاربردي اسـت        روش پـژوه  :روش بررسي

PubMed اصـطالح   18164تعـداد  . كند يد مييها را تا اعتبار اين منابع، روا بودن بهره گيري از آن. به عنوان منابع گردآوري اطالعات بهره گرفته شد
MeSH  مدرك از  163226وPubMed ايـن تعـداد، از حجـم نمونـه بـه روش      . ها، هيچ محدوديت زمـاني اعمـال نشـد    در گزينش آن. برگزيده شد

ها محاسبه و نتيجه با شاخه واقعي  نسبت حضور هر اصطالح در اين دسته. ، يازده دسته مدرك حاصل شدPubMedبا جستجو در . كوكران باالتر بود
هـا،   براي بررسـي داده . بيني گرديد ي يك درصد از اين اصطالحات توسط متخصصان پزشكي نيز پيششاخه اصل. مقايسه شد MeSHآن در درخت 

  .صورت گرفت SPSSافزار ها با نرم داده ليتحل. بهره گرفته شد Chi-Squarو  Tهاي از روش توزيع فراواني و آزمون
مشـخص شـد كـه روش    . ها حضور داشـتند  الحات در تمامي دستهبه طور متوسط به سه شاخه مربوط بودند و غالب اصط PubMedمدارك :ها يافته

 67تـا   3را افزايش مي دهـد و كارآمـدي آن بسـته بـه شـاخه موضـوعي، بـين         MeSHپيشنهادي، احتمال تشخيص منطبق با ساختار درخت موضوعي
  .منطبق بود MeSHا ساختار بيني متخصصان پزشكي درباره شاخه موضوعي هر اصطالح، به طور معناداري ب پيش. درصد متفاوت است

هـاي   از آن جا كه طبقه بنـدي . كند هاي عيني و ذهني در حوزه هاي گوناگون فرق مي سطح انطباق تشخيص طبقه موضوعات به روش :گيري نتيجه
  .ابه سازي كنندهاي بيروني بشري است، مدل هاي ماشيني نمي توانند دقيقا آن فرآيند را مش ذهني كاري كامال ادراكي و مربوط به تجربه

  PubMedهاي موضوعي پزشكي؛  ها؛ سرعنوان طبقه بندي؛ پردازش خودكار داده :هاي كليدي واژه
  

   11/3/93: ذيرش مقالهپ      23/1/93: اصالح نهايي        1/9/92: دريافت مقاله

بـا   يپزشـك  يموضوع يها رعنوانس تشخيص خودكار شاخه موضوعي اصطالحات. زاده راوري، غفاري سعيد، مصطفوي فروغ توكلي :ارجاع
  . 60-48): 1(12؛ 1394مديريت اطالعات سالمت . ها در مدارك مرتبط وغير مرتبط مقايسه نسبت فراواني آن

  
  
  
  
  
  
  
  .اين مقاله حاصل يك پژوهش مستقل است - *
 Email: tavakoli@yazd.ac.ir  )نويسنده مسؤول(ايرانشناسي، دانشگاه يزد، يزد،  استاديار، علم اطالعات و دانش شناسي، گروه علم اطالعات و دانش - 1

            استاديار، علم اطالعات و دانش شناسي، گروه علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه پيام نور قم، قم، ايران  - 2

  ، اقليد، ايراناقليددانشگاه پيام نور  كارشناس ارشد، علم اطالعات و دانش شناسي، - 3
  

  

 مقاله پژوهشي
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  و همكاران محمد توكلي زاده راوري  

  

  مقدمه
 پـذير نيسـت   ها امروزه به سـادگي امكـان   ان رشتهمرزبندي مي

)1.( Krauthammer وNenadic  بــه «: دارنــد بيــان مــي
علت تحـوالت پويـا در زمينـه اصـطالحات زيسـت پزشـكي،       
موضوع تشخيص اصطالح به عنوان يك مساله در داده كاوي 

در پـي آن، ايـن مبحـث بـه عنـوان يـك       . متن در آمده است
ردازش زبان و نهادهـاي زيسـت   موضوع پژوهشي مهم براي پ

  . )2(» پزشكي تبديل شده است
تحت تـاثير در هـم تنيـده شـدن مرزهـاي دانـش و پويـايي        

تر  بندي موضوعات پيچيده اصطالحات تخصصي، امروزه طبقه
توانـد در چنـد طبقـه موضـوعي      شده است زيرا هر مدرك مي

توانـد در   طور، هـر اصـالح موضـوعي مـي     همين. جاي بگيرد
ظاهر شود كه در عمل به يك يا چند حوزه موضوعي مداركي 

از . مربـوط هسـتند  ) غير از طبقه از پـيش تعيـين شـده   ( ديگر
بندي و  طرفي حجم باالي اطالعات باعث شده است كه دسته

بندي اطالعات با فنون مختلف به صورت خودكار صورت  طبقه
همه اين مسائل منجر به ادبياتي گرديده اسـت كـه بـه    . گيرد

ص خودكــار طبقــه يــا حــوزه اصــطالحات موضــوعي  تشــخي
هـايي   ها با وجود شباهت، تفاوت ادبيات اين پژوهش. پردازد مي

هايي دارد كـه بـه تشـخيص خودكـار اصـطالحات       با پژوهش
ــنجي آن اصــطالحات    ــاط س ــدرك و ارتب ــك م موضــوعي ي

در بيـان تفـاوت     Nenadicو Krauthammer. پـردازد  مي
يـك اصـطالح اظهـار    تشخيص اصطالح و تشـخيص طبقـه   

تشخيص اصطالح روشي براي تعيـين يـك واحـد    «: دارند مي
نقـش  . شـود  زباني است كه به مفاهيم يك حوزه مربـوط مـي  

بندي اصطالح مشخص ساختن نـوع خاصـي از مفهـوم     طبقه
اسـت كـه توسـط    )  mRNAمانند ژن، پروتئين و (يك حوزه

بنـدي   بـه عبـارت ديگـر، طبقـه    . اصطالح توصيف شده اسـت 
الحات، چراغ راهي اوليه براي تعيـين اصـطالحات و  بـه    اصط

عنوان يك قدم مهم به سوي مرحله نهايي تشخيص اصطالح 
و  Vu ايـن گفتـار مطـابق بـا گفتـه      . )2(»شـود  محسوب مي

اي از  سلســلههمكــاران اســت كــه اصــطالحات موضــوعي را 
محتـواي يـك   «كه  دانند مي)Unithood(»واحدهاي زباني«

پـس در عمـل،   . كننـد  توصيف ميرا  )Termhood( »مدرك

تشخيص محتواي يك مدرك رابطه مسـتقيمي بـا تشـخيص    
  .)3( طبقه آن دارد

تمركــز پژوهشــگران در ايــن پــژوهش بــر تشــخيص طبقــه  
. اصطالحات به صورت نيمه عيني يا شبه نظـارت شـده اسـت   

گيـري توسـط انسـان و ماشـين      اين روش تركيبي از تصـميم 
هاي زير مورد توجـه قـرار خواهـد     در اين راستا، پرسش. است
  :گرفت

را درچنــد طبقــه  PUBMEDدر عمــل، هــر مــدرك از  -1
 توان جاي داد؟ مي MeSHموضوعي

ــطالح    -2 ــك اص ــل، ي ــه   MeSHدر عم ــد طبق را در چن
  توان جاي داد؟  موضوعي مي

آيا روش مقايسه نسبت فراوانـي اصـطالحات در مـدارك     -3
شـاخه اصـلي    كـار غير مرتبط، احتمال تشخيص خود مرتبط و

  دهد؟ را به طور معنادارافزايش مي MeSHاصطالحات 
آيا عملكرد روش مقايسه نسـبت فراوانـي اصـطالحات در     -4

شـاخه   مدارك مرتبط وغير مـرتبط بـراي تشـخيص خودكـار    
بـه   MeSHهـاي  ، در همه شاخهMeSHاصلي اصطالحات 
  يك اندازه است؟

ــه موضــوعي   -5 ــاره طبق تخمــين متخصصــان پزشــكي درب
 MeSHهاي موضوعي اصطالحات، چقدر بر ساختار سرعنوان

  منطبق است؟
تخمــين متخصصــان پزشــكي دربــاره طبقــه موضــوعي  -6 

اصطالحات، چقدر بر تشخيص روش مقايسه نسـبت فراوانـي   
  اصطالحات در مدارك مرتبط وغير مرتبط منطبق است؟

موضوع اصلي نوشتار حاضر، تعيين خودكار حوزه اصـطالحات  
اساس بسـامد اصـطالحات درمـدارك مربـوط و      موضوعي بر
شـود كـه بـه     از اين رو، به ادبياتي پرداخته مـي . نامربوط است

بسامد اصطالحات در مدارك مربوط و نامربوط پرداخته اسـت  
پس از آن، به ادبيات تعيين و تشخيص طبقه، شاخه، حـوزه   و

ترين اثر  شايد بتوان مرتبط. يا رشته موضوعي توجه خواهد شد
در  Harter. )4( دانسـت  Harterپژوهش حاضـر را، اثـر    به

اين راستا فرمولي را ارائه كرده است كـه در آن نسـبت تعـداد    
بيشتري دارد به تعداد كـل  مداركي كه اصطالح مورد نظر بسامد 
  :شود مدارك موجود در آن حوزه سنجيده مي
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      MeSHتشخيص خودكار شاخه موضوعي اصطالحات

 
نسبت تعداد مداركي در فرمول باال، 

بار است بـر تعـداد كـل      در آن ها  صطالح كه رخداد ا
به ترتيـب ميـانگين    و  همچنين، . باشد مدارك مي

و ) مـدارك مربـوط  ( 1در مـدارك گـروه    رخداد اصطالح 
نسـبت   نهايتـا،  . اسـت ) مـدارك نـامربوط  ( 2مدارك گروه 

  .ارك گروه اول به كل مدارك استمد
ــر اســاس گفتــه  آثــاري ماننــد  )mino  )5و Kageura ب

Bookstein و Swanson)6( ،okstein وSwanson 
)7( ،Cooper وMaron )8(    به موضوع وزن يـك اصـطالح

 )Salton )9 انـد كـه   در مـدارك مربـوط و نـامربوط پرداختـه    
  :كرده استها را به صورت زير بيان  اساس محاسبات كار آن

  
امكان رخداد اصطالح مورد نظردر مدارك مربوط و  درباال، 

بايـد  . احتمال رخداد آن اصطالح در مدارك نامربوط است 
توجه داشت كه آثار ياد شده در باال، تالششـان بـر تشـخيص    

هـا تشـخيص    اصطالحات موضوعي مدارك بوده و هـدف آن 
  .طبقه موضوعي نيست

Kanoulas    و همكاران با اين فرض كه توزيـع آمـاري وزن
اصطالحات در مدارك مربوط و نامربوط بـر پايـه يـك مـدل     

ها دريافتند كه توزيـع   آن. استوار است، پژوهشي را انجام دادند
اصطالحات در مدارك مربوط و نـامربوط بـه صـورت نمـايي     

  .)10( است
Hoashi تم و همكــاران بــا ايــن فــرض كــه در يــك سيســ

توان از مـدارك نـامربوط بهـره بـرد تـا       گزينشي اطالعات مي
بتوان مدارك مربوط به نياز كاربر را فيلتر و ارسال كرد، مـدلي  

در مدل پيشنهادي، يك فهرست ايجـاد شـد   . را عرضه كردند
كه حاوي اطالعات مدارك نامربوط بود كـه در مرحلـه فيلتـر    

ر بودنـد كـه ايـن    ها بـر ايـن بـاو    آن. كردن بازيابي شده بودند
تواند در مراحل بعـد، بازيـابي مـدارك نـامربوط را      فهرست مي

اي كـه سـامانه بازيـابي بتوانـد مـدارك       كاهش دهد به گونـه 
سـنجي،   تر را بازيابي كند كه ممكن است در مرحله وزن مرتبط

  .)11( وزنشان در حد آستانه تعيين شده نباشد

دارد كه به تشخيص در كنار ادبيات باال، ادبيات ديگري وجود 
يكـي از  . و تعيين طبقـه يـا شـاخه موضـوعي پرداختـه اسـت      

 Needhamو   Sparck Jonesهـا، اثـر    تـرين آن  قـديمي 
اي طراحي كردنـد   گرا، برنامه ها بر اساس تئوري توده آن. است

كه شباهت بين يك جفت اصطالح را بر اساس رخـداد و هـم   
ســنجيد و اصــطالحاتي كــه  هــا در مــدارك مــي رخــدادي آن

بيشترين شباهت را از اين نظـر داشـتند در يـك طبقـه جـاي      
  Collier ،Nobata اثر توان به در دهه اخير مي. )12( داد مي
بندي اصطالحات در  اشاره كرد كه به تعيين و طبقه Tsujiiو 

ها با يك جستجوي  آن. حوزه زيست شناسي ملكولي پرداختند
هـا را   اي از چكيـده  ، مجموعـه MEDLINEكنترل شـد در  

ذخيره كردنـد و بـر اسـاس نظـر متخصصـان، كـار تعيـين و        
هاي اصـلي كـه از    نكته .بندي اصطالحات را انجام دادند طبقه

بندي اين اصطالحات مـورد توجـه    ها در تعيين و طبقه نظر آن
هاي واژگاني، دستوري  ها قرار گرفت عبارت بودند از ويژگي آن

  .)13(و معنايي اصطالحات 
، مدل خودكـاري را بـراي   همكارانشو Song در اثري ديگر 

شناسـي   بندي مدارك عرضه كردند كه بـر پايـه هسـتي    طبقه
در اين مدل، اصطالحات و واژگـان مـدارك وب   . استوار است

بندي مـدارك بـر    طبقه. دشون به شكل سلسله مراتبي بيان مي
هـايي از مـدارك وب را در نظـر     شناسـي، ويژگـي   پايه هستي

تـرين شـكل عرضـه و     ها را به صحيح تواند آن گيرد كه مي مي
ها، با توجه به طبقات از پيش تعيين  پس از تحليل محتواي آن

تـرين   شده براي هر مدرك، مـدرك مـورد نظـر را در مناسـب    
  .)14( بندي كند طبقه گروه
Utsuro انـد تـا بـر آن     روشي را پيشنهاد كـرده  شو همكاران

اساس بتـوان حـوزه خـاص اصـطالحات تخصصـي را در وب      
فــرض آن روش ايــن اســت كــه در هــر حــوزه، . تخمــين زد

بر اساس ايـن  . فهرستي از اصطالحات شناخته شده وجود دارد
توان در وب جستجو كرد و بر اساس مـدل بـردار    فهرست مي

، مدارك مربوط به آن حـوزه را تشـخيص   فضايي اصطالحات
 Marin-Castro يكي از اخيرترين آثار مربوط بـه   .)15( داد

هـاي   بنـدي خودكـار پايگـاه    ها به طبقـه  آن. و همكاران است
ها از جهاتي بـا كـار    كار آن. )16( اند اطالعاتي در وب پرداخته

Utsuro روش ها براي اين كـار از   آن. و همكاران شبيه است
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تشكيل واژگان تخصصي مـرتبط بـا حـوزه موضـوعي توجـه      
به طور خالصه، هدف پژوهش، تعيين كارآمدي  .)15( اند كرده

از  MeSH روش تشخيص خودكار شاخه اصلي اصـطالحات 
 ها در دسته مدارك مـرتبط و  طريق محاسبه نسبت فراواني آن

  .اند بازيابي شده PubMedغير مرتبط است كه از طريق 
  
  

  ررسيروش ب
توصيفي و از مطالعات تحليل استنادي و نوع  مطالعهروش 

شمسي، از  1391در تير ماه . مطالعه كاربردي بوده است
MeSH  و پايگاهPubMed  به عنوان منابع گردآوري

اين منابع، از دسته منابع مشهور و . اطالعات بهره گرفته شد
ر از معتبر در حوزه پزشكي و مورد تاكيد و استفاده در بسيا

جايگاه اين منابع، . رساني دنيا هستند ها و مراكز اطالع كتابخانه
. كند ها را به عنوان ابزار تائيد مي گيري از آن روا بودن بهره

يكي از كارهايي كه براي آزمودن كارآمدي روش پيشنهادي 
بندي  توان انجام داد، بهره گيري از طرح طبقه مي

بندي  دستهو  MeSHهاي موضوعي پزشكي  سرعنوان
. هاي اصلي آن  است بر اساس سرشاخه PubMedمدارك 
، حداقل يكي از  PubMedاي كه هر مدركي كه در  به گونه

اصطالحات موضوعي شاخه مورد نظر را در بر دارد،  به عنوان 
سر انجام، تعداد . مدرك مرتبط به آن شاخه محسوب گردد

عنوان ما به تعداد سر شاخه هاي درخت سر "دسته مدارك"
مسلما، هر . خواهد رسيد) دسته MeSH )19هاي موضوعي 

ها يا طبقات مختلف  مدرك ممكن است موضوعاتي از شاخه
MeSH شود هر مدرك  دريافت كرده باشد كه باعث مي

همان طور كه آمد،   . بتواند در بيش از يك دسته هم قرار بگيرد
اي كه هر يك از مداركش حداقل  فرض بر اين است، دسته

يك اصطالح مرتبط با شاخه مورد نظر ما را در بر دارد، مرتبط 
فرض نهايي اين است كه نسبت فراواني .  با آن شاخه است

يك اصطالح از يك شاخه بايد در دسته مدارك مرتبط به آن 
  .ها باشد شاخه، بيشتر از نسبت فراواني آن در ساير شاخه

الغ مي مورد ب 24000به بيش از  MeSHتعداد اصطالحات  
قابل  PubMedكه از طريق  PubMedتعداد مدارك . شود

اين تعداد اصطالح . رسد جستجو هستند به هجده ميليون مي

 PubMedو مدارك نمايه سازي شده در  MeSH موضوعي
  .دهند جامعه اين پژوهش را تشكيل مي

، MeSHو  PubMedهاي الزم از  براي استخراج داده
  :مراحل عملياتي زيرصورت گرفت

جستجو شد كه در  PubMedهايي شبيه زير در  با فرمول. 1
جمعا . شد هر جستجو قسمت اول، يعني نام طبقه عوض مي
 : يازده جستجو به تعداد طبقات مورد نظر انجام شد

Anatomy Category“[Mesh] AND 2[Volume] 
AND Journal Article [ptyp] AND English 

[lang] AND Medline [sb]  
آيد، جستجو در  طور كه از فرمول جستجوي باال بر مي همان

جلد دوم، مقاالت نشريات، زبان انگليسي و وجودشان در 
MEDLINE ها اين  دليل اعمال اين محدوديت. محدود شد

بود كه تعداد مدارك مورد بررسي به گونه اي كاهش يابد كه 
ها  در صورتي كه اين محدوديت. در آن سوگيري ايجاد نشود

شد، تعداد ركوردهاي بازيابي شده به كل مدارك  ل نمياعما
رسيد كه ذخيره و پردازش  مي) ميليون PubMed )18موجود 

 .ها فني ميسر نيست اين حجم از ركورد به دليل محدوديت
روايي اين عبارات جستجو، از طريق متخصصان علم اطالعات 

ي ها در اصل، سرعنوان .شناسي مورد تائيد قرار گرفت و دانش
اما به خاطر . داراي نوزده طبقه است MeSH موضوعي

هاي  مسائلي مانند نپرداختن به محتوا و پرداختن به سرعنوان
  :شكلي، هشت شاخه يا طبقه زير از پژوهش حذف شدند

1( Phenomena and Processes Category 
2( Disciplines and Occupations Category 
3( Persons Category 
4( Pharmacological Actions Category 
5( Publication Type Category  
6( Check Tags Category 
7( Subheadings Category 
8( Geographical Locations Category  
روي  MEDLINEركوردهاي بازيابي شده با فرمت . 1

مورد برابر با  11ها به  ديسك سخت ذخيره شد كه تعداد فايل
 457913تعداد اين ركوردها . شد طبقات مورد بررسي بالغ مي

هاي مختلف در  اگر تعداد تكرار ركوردها در گروه. مورد بود
ركورد متمايز ذخيره  163226ته نشود، در كل، تعداد نظر گرف
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اي از ميزان حجم  اين تعداد ركورد، به طور قابل توجه. شد
نمونه توسط فرمول كوكران بشتر و نزديك به حجم جامعه 
بود، لذا همه مدارك بازيابي شده به عنوان نمونه، مورد مطالعه 

  .قرار گرفت
اي نوشته شد كه  نامهبر C Sharpبا زبان برنامه نويسي . 2

. كرد را از ميان ركوردها استخراج مي MeSHاصطالحات 
ها، مشخص گرديد  پس از اين عمل و كنار گذاشتن چك تاگ

رسد كه در  مورد مي 18164كه واژگان اصطالحي ركوردها به 
، مقدار 24،000يعني  MeSH هاي مقايسه با كل سرعنوان

ه توسط فرمول قابل قبولي است و از محاسبه حجم نمون
 ..كوكران به طور قابل مالحظه اي باالتر است

، برنامه ديگري نوشته شد C Sharpبا زبان برنامه نويسي . 2
اصطالح را  18164يعني هر يك از اين . كه نقش ربات داشت

 هاي موضوعي يكي به يكي در نسخه اينترنتي سرعنوان
MeSH كرد و با بررسي و  به صورت خودكارجستجو مي

بازيابي شده، طبقه اصلي آن  HTMLزيه خودكار صفحه تج
 .كرد اصطالح را مشخص مي

نوشته شد كه نسبت  C Sharpبرنامه ديگري با زبان. 3
رخداد هر اصطالح را در هر طبقه از مدارك با فرمول زير 

 :مشخص مي كرد

 
  

برابربا بسامد نسبي هر اصطالح در مدارك  tofدر فرمول باال، 
 MeSH ،iنشانگر اصطالح  tت يازده گانه، هر يك از طبقا

نشانگر چندمين طبقه  jاصطالح و  18164نشانگر چندمين از 
  .از يازده طبقه است

پس از تعيين بسامد نسبي هر اصطالح در هر طبقه، . 4
مشخص شد كه بسامد آن اصطالح در مدارك كدام طبقه 

  .بيشتر بوده است
انجام شد كه  تمامي اين مراحل شش گانه به اين منظور

هاي يك تا چهار اين  هاي الزم براي پاسخ به پرسش داده
مرحله ديگري كه صورت گرفت براي . پژوهش فراهم شود

هاي مربوط به پرسش پنجم و ششم بود كه فهرست  تهيه داده

در قالب يك جدول براي متخصصان  MeSHاصطالحات 
هر  ها خواسته شد كه تعيين كنند، پزشكي ارسال شد و از آن

تعلق  MeSH اصطالح به كدام يك از يازده طبقه موضوعي
تعداد اصطالحات ارسالي براي نظرخواهي از متخصصان، . دارد

يك درصد از كل اصطالحات بود كه به صورت تصادفي 
دليل انتخاب يك درصد اين بود كه در عمل . انتخاب شدند

اصطالح توسط انسان ممكن  18165نظر خواهي درباره 
شوند كه كار خود را  ه عبارتي، متخصصان حاضر نميب. نيست

ها  كه بالغ بر هفته( رها كنند و مدت زمان بسيار زيادي را
به تشخيص طبقه موضوعي اصطالحات براي ) خواهد شد

  . پژوهش ديگران بپردازند
پس از تعيين نسبت فراواني هر يك از اصطالحات مورد 

ده و تعيين صحت بررسي در يازده دسته از مدارك بازيابي ش
بيني براي تشخيص خودكار شاخه هر يك از اين  پيش

اصطالحات بر اساس نسبت فراواني در دسته مدارك مرتبط و 
براي . بهره گرفته شد SPSSو  Excelهاي نامرتبط، از برنامه

يافتن تعداد طبقاتي كه هر اصطالح به آن تعلق دارد و 
ند طبقه جاي طور براي تعيين اين كه هر مدرك در چ همين
  . ها محاسبه گرديد گيرد، توزيع فراواني آن مي

براي تعيين معنادار بودن تفاوت نتايج  Tاز آزمون تحليلي
حاصل از روش مقايسه نسبت فراواني اصطالحات در مدارك 

غير مرتبط با نتايجي كه به طور تصادفي ممكن  مرتبط و
بندي  هچنين تفاوت نتايج حاصل از طبق بودن حاصل شود و هم

متخصصان پزشكي با روش ياد شده و طبقه پيشنهادي هر 
براي روشن شدن اين كه . استفاده شد MeSHاصالح توسط 

روش پيشنهادي تحت تاثير موضوعي اصلي مدارك است، از 
  .بهره گرفته شد Chi-Squarآزمون 

   

  ها يافته
  :نتايج آماري اين پژوهش در دو بخش قابل ارائه است

يفي كه به صورت آماري، به پيش هاي توص يافته .1
 .توجه دارد) 2و  1پرسش ( هاي اين پژوهش فرض

مي  6تا  4يافته هاي تحليلي كه به پاسخ به پرسش هاي  .2
 .پردازند
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ها در رابطه با فراواني حضور هر مدرك در طبقات  يافته
مختلف نشان داد كه مدارك معموال در بيش از يك طبقه 

   .حضور دارند
دهد كه هر مدرك بازيابي شده از  مي نشان 1نمودار 

PubMed بر اساس . طبقه تعلق دارد 10تا  1، احتماال به
تواند به سه  نماي به دست آمده، به طور متوسط هر مدرك مي

هاي موجود، اگر تكرار  با توجه به داده. طبقه تعلق داشته باشد
مدارك مورد بررسي در نظر گرفته نشود، در اين پژوهش، 

اگر . بازيابي شده است PubMedمدرك از  163226تعداد 
اين تكرار در نظر گرفته شود، تعداد مدارك بازيابي شده از 

با محاسبه . مورد است 457913يازده جستجوي انجام شده، 
نسبت اين دو مقدار، ميانگين طبقات موضوعي مدارك بازيابي 

اين نسبت در . دست خواهد آمد بهPubMed شده از 
است كه با نماي به دست آمده  81/2برابر با پژوهش حاضر 

  .در نمودار باال، نزديكي فراواني دارد
  

 

  
  

      

  

  Meshفراواني مدارك بر اساس تحت پوشش قرار دادن طبقات موضوعي :1نمودار 
  

هـاي   هاي مربوط به حضور هر اصالح در دسته در ادامه، يافته
هر اصطالح مختلف مدارك نشان داد كه تقريبا امكان حضور 

MeSH در تمامي يازده دسته مدرك وجود دارد. 

مـورد   MeSHاصـطالح   18164دهـد، از   نشان مي 2نمودار 
مورد آن در هر يـازده دسـته از مـدارك     11389مطالعه، تعداد 

يعنـي اكثريـت اصـطالحات    . بازيابي شده مشاهده شده اسـت 
هاي زيست پزشـكي بـه كـار رفتـه      موضوعي در تمامي شاخه

  . است
نشـان داد كـه روش    Tهـاي حاصـل از آزمـون تحليلـي     يافته

غيـر   مقايسه نسبت فراواني اصطالحات در مـدارك مـرتبط و  
شـاخه اصـلي اصـطالحات     مرتبط، احتمال تشخيص خودكـار 

MeSH  يـك  1جـدول   .دهـد  را به طور معنادارافزايش مـي ،
ها و سطرهاي آن متنـاظر   ماتريس مربع شكل است كه ستون

وان ستون اول و سطر اول از اين جدول نظيـر  هستند؛ مثال عن
ها و سطرها نيز  است و بقيه ستون Analyticalهم و برابر با 

اعداد موجود در قطر اين جدول بـا رنـگ   . به اين گونه نظيرند
خاكستري مشخص شده و نشانگر تعداد اصطالحاتي است كه 
روش پيشــنهادي توانســته اســت منطبــق برســاختار درختــي 

به عبارتي، . بدهد تشخيص MeSHي موضوعيتسرعنوان ها
نشانگر فراواني مشـترك روش پيشـنهادي پـژوهش و دسـت     

 MeSH هـاي موضـوعي   اندركاران ايجاد و توسعه سـرعنوان 
جمـع  . براي تشخيص طبقـات موضـوعي اصـطالحات اسـت    
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دهد كه در كل چـه تعـداد از    هاي اين جدول، نشان مي ستون
اد و توســعه اصــطالحات توســط دســت انــدركاران ايجــ    

هاي يك  به عنوان زيرطبقه MeSH هاي موضوعي سرعنوان
در برابر، جمع هر يك از . طبقه اصلي تشخيص داده شده است

دهد كـه چـه تعـداد از اصـطالحات توسـط       سطرها، نشان مي
هـاي يـك طبقـه اصـلي      روش پيشنهادي، به عنوان زير طبقه

 2199مثال در جمع ستون اول، عدد . تشخيص داده شده است
هـاي   حاصل شـده اسـت؛ يعنـي دسـت انـدركاران سـرعنوان      

 2199اند كـه طبقـه اصـلي     تشخيص دادهMeSH  موضوعي
اگـر جمـع اولـين    . اسـت  Analyticalاصطالح مش، طبقـه  

حاصل شده است؛ يعني  289سطر را در نظر گرفته شود، عدد 
روش پيشنهادي، طبقـه اصـلي ايـن تعـداد از اصـطالحات را      

Analytical ستون اول از همين سـطر  . ص داده استتشخي
ــه   ــت ك ــن اس ــانگر اي ــوزه   92بي ــوعي در ح ــطالح موض اص

Analytical   ــنهادي و ــين روش پيشــ ــه بــ ــت كــ اســ
ــت ــوعي   دس ــرعنوان موض ــدركاران س ــترك  MeSH ان مش

  . اند تشخيص داده شده
طبقـه موضـوعي   11در يك نگاه كلي  1توان گفت جدول  مي

ه را بـه تفكيـك مـورد    ها پرداخته شد كه در اين پژوهش بدان
دهد و فراواني هر طبقه را در سه مورد بررسي  مقايسه قرار مي

در مــورد اول فراوانــي هــر طبقــه را در ســرعنوان  . كنــد مــي
طبقـه را در   11، در مورد دوم فراواني هـر  MeSH موضوعي

روش پيشــنهادي و مــورد ســوم مــوارد مشــترك را در مــدل  
دهـد   ارائه مـي MeSH  هاي موضوعي پيشنهادي و سرعنوان

  . باشند كه همان قطر جدول مذكور مي
ي موضوعي يك اصـطالح   رود كه تشخيص شاخه انتظار نمي

منطبق باشد اما احتمـال آن را   MeSHصد در صد با ساختار 
چون در ايـن پـژوهش يـازده دسـته     . توان پيش بيني كرد مي

 مدرك از جستجوي سرشاخه موضوعات حاصل شـده اسـت و  
به عبارتي، چون يازده طبقه موضوعي داريم، از لحـاظ قاعـده   

به طور  MeSHاحتماالت اين كه شاخه اصلي يك اصطالح  
) (تصادفي درست تشخيص داده شود برابر با يـك يـازدهم   

  .است

براي دريافتن اين كه آيا تعداد اصطالح مشترك مشاهده شده 
محاسـه بسـامد رخـدادي    تصادفي بوده يا ناشي از توان روش 

در اين آزمـون، تفـاوت   . جفتي انجام شد Tاست، يك آزمون 
ميانگين ستون چهارم يعني تعداد اصطالحات مشـترك تعـداد   

با سـتون  ) پيش بيني( اصطالحات مشترك در حالت  تصادفي
مشـاهده  ( پنجم جدول يعني، تعداد تعداد اصطالحات مشترك

  .گيري شد اندازه)شده
و  -369/2برابـر بـا    Tيسه نشان داد كه مقدار نتيجه اين مقا 

چـون معنـاداري از   . است 039/0و معنا داري  10درجه آزادي 
تـوان اسـتنباط    درصـد مـي   95كمتر است، با اطمينـان   05/0

كردكه روش محاسه بسامد رخدادي اصـطالحات در مـدارك   
مربوط و نامربوط، احتمال تشخيص صـحيح طبقـه موضـوعي    

  .دهد به طور معنادار افزايش مي را MeSHيك اصطالح 
نشـان داد كـه عملكـرد روش مقايسـه      Chi-Squarآزمون 

نسبت فراواني اصطالحات در مدارك مرتبط وغير مرتبط براي 
شـاخه اصـلي اصـطالحات مـش، در همـه       تشخيص خودكار

  .به يك اندازه نيست MeSH هاي شاخه
درصـد  دهد كـه   نشان مي 2ها در جدول  تر به يافته نگاه دقيق

ــف    ــات مختل ــژوهش در طبق ــن پ ــنهادي اي ــاثير روش پيش ت
اين يافته بـه  . درصد متفاوت است 67درصد تا  3موضوعي از 

اين معنا است كه احتماال، بين طبقه موضوعي به عنوان يـك  
بـه  . اي وجـود دارد  متغير و ميزان تاثير روش پيشنهادي، رابطه

 عبارتي، توان اين روش در تشـخيص طبقـه موضـوعي يـك    
اگر چنين باشد، . اصطالح، به شاخه موضوعي آن بستگي دارد

توان شاخه موضوعي را به عنوان يك متغيـر   در اين روش مي
بـراي بررسـي نقـش ايـن متغيـر، از      . گر محسوب كرد مداخله
  :بهره گرفته شد Chi-Squarآزمون 

و درجـه آزادي   2/2057به ميزان  Chi-Squarنتيجه آزمون 
اداري رابطه بين طبقه موضوعي به عنوان نشان داد كه معن 10

 99گر و ميزان تاثير روش پيشنهادي، باالي  يك متغير مداخله
توان گفت كه ميـزان   بنابراين، با اطمينان باال مي. درصد است

تاثير گـذاري روش پيشـنهادي تـابع طبقـه موضـوعي مـورد       
يعني در طبقـات مختلـف ميـزان تـاثير گـذاري      . بررسي است
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، تخمـين  Tبر اسـاس نتيجـه آزمـون تحليلـي      .متفاوت است
متخصصان پزشكي درباره طبقـه موضـوعي اصـطالحات، بـه     

 MeSH هـاي موضـوعي   طور معناداري بر ساختار سـرعنوان 
هـايي كـه در ايـن پـژوهش بـراي       يكـي از راه  .منطبق است

سنجش مدل پيشـنهادي در نظـر گرفتـه شـد، ايـن بـود كـه        
مينـه طبقـه اصـلي    تشخيص متخصصان علم پزشـكي را در ز 

جفتي برابـر بـا    Tدر اين مورد، مقدار . اصطالحات جويا شويم
و  151و درجـه آزادي   152ها برابر بـا   و تعداد نمونه 810/25

كمتر بود، بنابراين، تشخيص هر سه  000/0سطح معناداري از 

متخصــص بــه صــورت معنــاداري بــر ســاختار طبقــات       
 Tز آزمـون  بـار ديگـر ا  . منطبق اسـت  MeSHهاي سرعنوان

جفتي استفاده شد تا ايـن بـار انطبـاق تشـخيص متخصصـان      
بعـد از  . پزشكي، با تشخيص روش پيشنهادي سـنجيده شـود  

جمع آوري نظر سه متخصـص موضـوعي، نتيجـه تشـخيص     
جفتي سـنجيده شـد و در ايـن مـورد،      Tها با انجام آزمون  آن

و ســطح  151و درجــه آزادي  152هــا برابــر بــا  تعــداد نمونــه
بنابراين فرض برابري يا همخواني بين نظـر  . بود 49/0داري معنا

  .شود متخصصان و مدل پيشنهادي اين پژوهش تاييد نمي

  

  

  هاي مختلف موضوعي به حوزه Meshفراواني تعلق اصطالحات : 2نمودار 
  

  و روش پيشنهادي Meshهاي موضوعي هاي سرعنوان فراواني اصطالحات در شاخه: 1جدول 
  MESHهاي موضوعيرعنوانفراواني در س

  شاخه موضوعي

A
nalytical

 

A
natom

y
 C

hem
icals

 

D
iseases

 H
ealth C

are

H
um

anities
 

O
rganism

s
 

P
sychiatry

 Inform
ation

A
nthropology

T
echnology 
&

 F
ood

جمع  
روش (

 )پيشنهادي

دي
نها
پيش

ش 
 رو

 در
اني

راو
ف

  

Analytical 92 1 113 59 3 0 19 2 0  0 0  289 

Anatomy 172 589 754 345 10 1 136 9 6 5 4 2031 

Chemicals 247 213 1581 299 33 4 287 20 16 11 15 2726 

Diseases 190 47 441 736 8 1 120 7 5 3 4 1562 

Health Care 535 155 967 714 170 4 342 78 31 46 19 3061  
Humanities 287 150 1027 516 105 104 289 116 44 93 15 2746 

Organisms 0 1 80 49 5 0 45 0 0 0 0 180  
Psychiatry 108 81 445 291 38 2 91 321 1 1 0 1379 

Information 151 39 484 135 47 2 120 26 85 5 6 1100 

Anthropology 109 31 225 173 187 1 84 51 2 171 3 1037 

Technology & 
Food 

308 91 908 333 68 6 172 30 7 11 119 2053 

 MeSH 2199 1398 7025 3650 674 125 1705 660 197 346 185 18164)در(جمع
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 فراواني انطباق شاخه موضوعي اصطالحات با سرعنوان موضوعي مش: 2جدول 

  
 طبقه

 تعداد اصطالحات
مشاهده شده در 

MeSH 

 احتمال
تصادفي بودن تعداد 
 اصطالحات مشترك

در تعداد اصطالحات مشترك
 )پيش بيني(دفيحالت  تصا

  تعداد اصطالحات
  در حالت واقعي مشترك

 )مشاهده شده(

درصد اصطالحات 
 )مشاهده شده( مشترك

Analytical 2199 9/199 92 %4 

Anatomy  1398 09/127 589 %42 

Chemical& 
Drugs 

7026 72/638 1581 %23 

Diseases 3650 81/331 736 %20 

Health Care 674 27/61 170 %25 

Humanities 125 36/11 104 %67 

Organisms 1705 155 45 %3 

Psychiatry  660 60 321 %49 

Technology& 
Food  

185 16 119 %64  

Anthropology  346 45/31 171 %49 

Information 
Science 

197 9/17 85 %51 

  
  

  

  بحث
هاي  سامانه« Albrechtsenو  Hjørlandبه اعتقاد 

مانند علوم شناختي،  هاي ديگر اطالعاتي تحت تاثير حوزه
شناسي، روانشناسي، مطالعات آموزشي، علوم رايانه، زبان

ها  كه برخي از اين حوزه )17( »شناسي و فلسفه هستند جامعه
 طرفي ساختار درختي از. ذاتا عيني و برخي ذاتا ذهني هستند

MeSH ذهني( مدار بر اساس يك مدل نظري و انسان (
استوار است در حالي كه مدل پيشنهادي يك مدل ماشين مدار 

از اين رو، شايسته است كه به . است) عيني( ا كميت محوري
  .بحث حاضر از زاويه عيني بودن و ذهني بودن پرداخته شود

اي خاص  شايد از جنبه نظري، يك اصطالح موضوعي در طبقه
جاي داده شود اما به اين معنا نيست كه تنها مورد استفاده 

هاي  نگاه به پاسخ پرسش. متخصصان شاخه تعيين شده است
كند زيرا همان گونه كه  اول و دوم اين گفته را تاييد مي

مشاهده شد، هر مدرك در علوم پزشكي به طور متوسط به سه 
شاخه موضوعي تعلق دارد و هر اصطالح موضوعي در اين 

هاي موضوعي علوم  تواند در مدارك كليه شاخه حوزه مي
ق با يافته مرتبط با اين دو پرسش، منطب. پزشكي ظهور يابد

اعتقاد »ها مرزبندي رشته«است كه به ساده نبودن  Maiگفته 

پاسخ به پرسش دوم نشان داد كه اكثر اصطالحات . )1( دارد
هاي علوم  توسط متخصصان همه شاخه MeSHموضوعي

هايي مانند  مسلما در رشته. گيرند پزشكي مورد استفاده قرار مي
زيادي  ادبيات فارسي و مهندسي معدن كه افتراق موضوعي

ها در اين سطح نيست  دارند، ميزان اصطالحات موضوعي آن
از اين رو، براي . شود كه قابل مالحظه باشد اما حدس زده مي

هاي  هاي پنهان اين مساله، آزمودن شباهت تر شدن اليه روشن
هايي كه از جنبه نظري كامال از هم مجزا  موضوعي رشته

سوم و چهارم  هاي در پاسخ به پرسش .هستند، الزم باشد
مشاهده شد كه روش پيشنهادي به عنوان يك روش ماشيني 
و عيني، احتمال تشخيص منطبق بر تشخيص ماشين را 

ها ميزان انطباق اندك و  دهد اما در برخي از شاخه افزايش مي
دهد  اين نشان مي. درصد است 67حداكثر انطباق يا هم خواني 

ساختار و  كه در برخي از حوزهاي دانش، سطح انطباق
بندي موضوعات در دو روش عيني و ذهني باالتر و در  تقسيم

هاي  با روش«Kwasnik به گفته . تر است برخي پايين
هاي طبقه بندي و دانش در تعامل با يكديگر  متفاوتي طرح

گاهي اين تعامل آن قدر موزون و هماهنگ . گيرند قرار مي
. م هستنداست كه اين دو مدت زمان زيادي در پيوند با ه
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بندي نيز بايد تغيير كند يا  كند و طبقه گاهي دانش تغيير مي
. بندي ديگر با آن منطبق نيست كند و طبقه دانش تغيير مي
بندي خودش باعث توليد دانش جديد  گاهي طبقه

نشيني  راوري و نجابتيان كه هم زاده توكلي. )18(»شود مي
با روش در زمينه روانشناسي ازدواج را  MeSHاصطالحات 

خوشه بندي سلسله مراتبي، در دو دهه مختلف مقايسه كرده 
بودند، دريافتند كه برخي اصطالحات هستند كه دائما در يك 

گيرند در حالي كه برخي از اصطالحات  دسته و خوشه قرار مي
به عنوان مثال، موضوعات . خوشه موضوعي ثابتي ندارند

اصطالحاتي  افسردگي و اضطراب يا موضوعات جنسي ازدواج،
بودند كه در دوره بيست ساله مورد مطالعه هميشه با هم و در 
يك خوشه بودند و موضوعي مثل شاخت درماني هم نشينان 

  .  )19( يا خوشه ثابتي نداشت
يافته پرسش چهارم اين پژوهش،  با توجه به مباحث باال و

ها  هاي نيمه هدايت شده كه اساس آن توان گفت كه روش مي
قبل است و ماشين كار  ها و طبقات اصلي از خهتعيين شا

اي خاص انجام  هدايت مدارك يا اصطالحات را به طبقه
به عبارتي، . تواند مناسب باشد ها نمي دهد، براي همه شاخه مي

ها در نظر و عمل  هاي موضوعي مفاهيم آن در برخي از شاخه
به هم نزديك و در تعامل با يكديگر هستند و در برخي از 

هاي  احتماال، اين دوري در شاخه. ها از هم دورترند هشاخ
از اين رو، روش نيمه . اي بيشتر است موضوعي بين رشته

تواند  هاي موضوعي نمي هدايت شده براي اين گونه شاخه
هاي هدايت نشده براي  گوياي واقعيت باشد و بايد از روش

و  Albrechtsenها بهره برد چون به گفته  طبقه بندي آن
Jacob  هاي  خواني بين ساختار طرح عدم هم«باعث
هاي بازيابي اطالعات و ساختار دانش  بندي در سامانه طبقه

  .)20( شود مي» ها افراد و راهبردهاي جستجو آن
هاي پنجم و ششم ديده شد كه نظر  در پاسخ به پرسش

متخصصان علوم پزشكي در خصوص طبقه موضوعي 
با مدل پيشنهادي  منطبق بود و MeSHاصطالحات بر مدل 

در حالي كه مدل پيشنهادي در اين . انطباق كمتري داشت
كند و نشان  پژوهش، واقعيت عملي صورت گرفته را بيان مي

دهد كه ساختار ذهني موضوعات تا چه اندازه از عمل دور  مي
شود كه بين نظر و عمل تفاوت ايجاد  حال چه مي. است
ك توضيح عملي روشن نمونه زير اين مساله را با ي. شود مي
  :سازد مي

در پژوهش حاضر، متخصصان علوم پزشكي اصطالح كلسيم 
را يك ماده شيميايي با كاربرد دارويي تشخيص دادند، در 

هاي سلولي  صورتي كه اگر بخواهند يك مقاله در مورد ديواره
بنويسند، به اصطالح كلسيم به عنوان يك ماده تشكيل دهنده 

نمونه ديگر، اصطالح آهن . د كردغشاي سلولي نگاه خواهن
است كه متخصصان به عنوان موضوعي در زمينه شيمي و 
دارو تشخيص دادند، در حالي كه در مدل پيشنهادي ما و بعد از 
سنجش نسبت بسامد رخداد، در حوزه تكنولوژي و غذا قرار 

توان به عنوان يك ماده  مسلما، اصطالح آهن را مي. گرفت
شود، نيز در نظر  كه در غذاها يافت مياصلي مورد نياز بدن 

  .گرفت
Sinclair دهد  دارد و سپس نشان مي اي مشابه بيان مي نمونه

چندين طبقه گنجانيده  تواند غالبا در كه چگونه يك موضوع مي
بندي به عنوان يك امر  او در چرايي اين اتفاق، به طبقه. شود

ودش كند تا به قول خ مربوط به ادراك و شناخت نگاه مي
بندي چيزها در اين حالت، غالبا دشوار  چرا طبقه«بفهمد 

به اين منظور، او معتقد است كه بايد بين طبقه بندي و . »است
 )22(  Jacobوي از قول . )21( رده بندي تفاوت قائل شد

فرآيند تقسيم جهان به «بندي،  دارد كه طبقه بيان مي
ي به هم ا هايي از اشيا است كه اعضاي آن به گونه گروه

هاي  اي از رده هاي رده بندي، دسته طرح«و » شباهت دارند
منحصر و بدون هم پوشاني هستند كه در يك ساختار سلسله 

اند و منعكس كننده يك نظم واقعي از پيش  مراتبي تنظيم شده
 در ادامه با بيان تصويري كه. »تعيين شده هستند

Weinberger  )23( يك  بندي را ارائه كرده است، رده
اش به  داند كه هر برگش به يك شاخه و هر شاخه درخت مي

در برابر، . اند ها به تنه چسبيده شاخه ديگر و نهايتا شاخه
از اين جهت، . ها هستند اي از برگ بندي توده هاي طبقه طرح
با تكيه بر اين . بندي است بندي مفهومي اعم بر رده طبقه
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تواند  اشين ميتوان نتيجه گرفت، آن چه كه م نظريات مي
انجام بدهد، تشخيص طبقه يا طبقات يك اصطالح موضوعي 
است كه بر اساس فنون مختلف رياضي، آماري، دستور زباني و 

بندي كاري كامال ذهني و  از آن جا كه رده. دهد غيره انجام مي
هاي بشري  بندي تجربه خوشه« Kwasnikادراكي و به قول 

انند دقيقا آن فرآيند را تو هاي ماشيني نمي ، مدل)18(»است
به اين جهت در بازيابي اطالعات هم  مشابه سازي كند و

  .توانند جستجوي كاربر را با آن تطبيق دهند نمي
  

  گيري نتيجه
اين پژوهش بر پايه اين فرض اساسي استوار است كه هر 

اي تعلق دارد كه نسبت  اصطالح موضوعي به طبقه يا شاخه
ين فرض ناشي از آن است كه ا. حضورش در آن باالتر است

هاي  اصطالحات موضوعي پويا هستند و اين برخالف روش
رده بندي است كه هر اصطالح را تنها متعلق به يك رده 

  .دانند مي

هاي اين پژوهش نشان داد كه عالوه بر اصطالحات  يافته
تواند به  موضوعي، مدارك هم پويا هستند و هر مدرك مي

 MeSHهاي موضوعي  سرعنوان طور متوسط به سه شاخه از
تعلق داشته باشد و يافته ديگر شاهدي بر اين مدعا است كه 

توان به شاخه يا طبقه خاصي محدود كرد،  موضوعات را نمي
هاي  زيرا اكثر اصطالحات مورد مطالعه در همه شاخه

  .موضوعي به كار رفته بودند
هاي ذهني و  دهد كه انطباق روش هاي ديگر نشان مي يافته

عيني همه جا يكسان نيست و اين مساله به طور معناداري به 
هاي نيمه  از اين جهت، روش. شاخه موضوعي مربوط است

هدايت شده براي دسته بندي اصطالحات و مدارك، در برخي 
هايي مناسب  هاي موضوعي مناسب است و در شاخه از شاخه

چنين بين نگاه ذهني و عيني براي تشخيص  نيست و هم
  .رتبط به موضوع، تفاوت معناداري وجود داردشاخه م
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Abstract  
Introduction: Due to dynamic of terms, their classification is challenging. The current research aims at 
determining the usability of a model for automatic recognition of MeSH terms categories through 
measuring their occurrence frequency within relevant and non-relevant document corpuses from PubMed. 
Methods: This is a descriptive research that uses the document analysis method. MeSH and PubMed were 
used to collect research data. The significancy of these resources confirms their validity. 18164 MeSH-
term and 163226 PubMed documents were selected. The both of these amounts are greater than what 
Cocran function suggests. Eleven document corpuses were retrieved from PubMed. The relative ocurrence 
frequencies of MeSH terms within each corpus were determined. The results were compared with the real 
category of MeSH. In additions, the categories of 1 percent of MeSH terms were determined by experts in 
medical domains. The frequency distribution method was used for statistical description of data. Data 
were also analyzed through T and Chi-Squar tests in SPSS. 
Results: Each document of PubMed on average belongs to three MeSH categoris and most of Mesh terms 
occurred in all corpuses. The results confirm that the suggested method increases the probability of MeSH 
category recognition. The performance of the method depends on the subject category of MeSH Term and 
ranges between 3 to 67 percent. The findings also show that the medical expertises determination on the 
subject category of MeSH Terms is compatible with the real categories of MeSH tree. 
Conclusion: The compatibility of the subjective and objective methods for the subject category 
recognition depends on the knowledge area. The subjective categorization is a quite cognitive task and 
roots in human environmental experiences. This is why the machine depended models are not able to 
simulate that process. 
Keywords: Classification; Automatic Data Processing; Medical Subject Headings; PubMed.  
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