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  چكيده
يـق پايگـاه هـاي اطالعـاتي علـوم پزشـكي در زمينـه        پزشكان مي توانند با پژوهش از طر. هدف اصلي رشته پزشكي نجات جان انسان هاست :مقدمه

اين پژوهش با هدف تعيين ميزان همپوشاني عوامل مرگ و مير در كشورهاي در حال توسعه در پايگاه . عوامل مرگ ومير به اين هدف نزديك شوند
  .انجام شد Scopusو  PubMedهاي اطالعاتي 
مقالـه اول بازيـابي شـده     20جامعـه پـژوهش شـامل    . و نوع مطالعه كاربردي بوده اسـت سنجي  روش پژوهش پيمايشي با رويكرد علم :روش بررسي

 2012در ماه ژانويه سال  Scopusو  PubMedعامل اوليه مرگ ومير در كشورهاي در حال توسعه در پايگاه هاي اطالعاتي  10مربوط به هركدام از 
 MeSH: Medical( شت جهاني گرفته شد و به وسـيله سـرعنوان موضـوعي پزشـكي    براي اين منظور عوامل مرگ و مير از سايت بهدا. ميالدي بود

Subject Headings  ( كليدواژه هاي استاندارد انتخاب و در پايگاه هاي اطالعاتيPubMed  وScopus پس از بازيابي . مورد جستجو قرار گرفتند
اله اول در هر عامل با مشاهده مستقيم در دو پايگاه جهت ميزان اشـتراك  مق 20نتايج جستجو ميزان كل مقاالت بازيابي شده در هر موضوع مشخص و

مـورد بررسـي قـرار گرفـت و ميـزان      ) فراوانـي و درصـد فراوانـي    (آمـار توصـيفي    2007نسـخه   Excelپايگاه بررسي شدند، با استفاده از نرم افزار  2
  .همپوشاني از طريق فرمول محاسبه گرديد 

مـي باشـد و    PubMedبيشـتر از   Scopusعامل مرگ و مير در پايگاه اطالعـاتي   9ان داد كه تعداد مقاالت بازيابي شده در نتايج تحقيق نش :ها يافته
درصد مـي باشـد و در بيمـاري هـاي ايـدز، سـل و ديابـت شـيرين ميـزان           65و 70عامل اختالالت عروقي مغز و اسهال به ترتيب  2همپوشاني فقط در 

  .همپوشاني صفر بدست آمد
نتايج نشان داد پژوهشگراني كه به مقاالت بيشتري نياز دارند و جامعيت پايگاه اطالعاتي براي آنهـا داراي اهميـت اسـت بهتـر اسـت از       :گيري يجهنت

بـا  استفاده كنند و با توجه بـه اينكـه ميـزان همپوشـاني در دو پايگـاه اطالعـاتي در عوامـل مختلـف، متفـاوت بـود متناسـب             Scopusپايگاه اطالعاتي 
و هم از پايگـاه اطالعـاتي غيـر     PubMedها و محدوديت هاي سازمان متبوع پژوهشگران و پزشكان مي توانند هم از پايگاه اطالعاتي رايگان  سياست
  .براي پژوهش هاي خود بهره ببرند Scopusرايگان 
  .PubMed ،Scopusعوامل مرگ و مير؛ پايگاه هاي اطالعاتي؛  :هاي كليدي واژه

  

   8/4/93: ذيرش مقالهپ      25/3/93: اصالح نهايي        30/10/92: ت مقالهدرياف

ميزان همپوشاني عوامـل مـرگ و ميـر كشـورهاي در حـال      . خواجه علي جهانتيغي زهرا، ريگي طاهره، زيگي مريم، سندگل نظامي نازنين :ارجاع
  . 77-69): 1(12؛ 1394مديريت اطالعات سالمت . Scopusو  PubMedهاي اطالعاتي  توسعه در پايگاه
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   ريعوامل مرگ و م يهمپوشان زانيم

  

  مقدمه
استفاده از اينترنت براي شناسايي اطالعات ارزشمند و بـه روز  

تنـاب ناپـذير تبـديل    براي پژوهشگران و محققان به امري اج
علمـي   هـا اثـر   چون روزانه هزاران و شايد ميليـون  شده است،

كـه  گـردد   در اينترنت عرضـه مـي   به صورت ديجيتال و توليد
اي وجود نداشـته   ممكن است به صوت چاپي در هيچ كتابخانه

 جهـت  از ايـن منبـع عظـيم    توانند پژوهشگران نمي. )1( باشد
با ادبيـات پـژوهش خـود     بررسي متون و يافتن مدارك مرتبط

 .دچشم پوشي كنن
نرخ رشد اطالعات اين شبكه تا به آنجاست كه امروزه مشكل 

. )2( تتـر از نبـود اطالعـات اسـ     دسترسي به اطالعات جـدي 
تـرين،   همگام با ايجاد و توسعه شبكه اينترنت به عنوان عظيم

ترين منبع اطالعاتي، انـواع گونـاگوني از    ترين و گسترده متنوع
نظيـر موتورهـاي جسـتجو، ابرموتورهـاي      ارهـاي جسـتجو  ابز

كـاربران در   بـه  كمـك  جهت و راهنماهاي موضوعي جستجو
يافتن اطالعات مورد نياز از محيط وب، پـا بـه عرصـه ظهـور     

بازيابي اطالعات بـه علـت پيچيـدگي ابزارهـاي      .)3( دان نهاده
تبـديل شـده    بـراي كـاربران  به امري چالش برانگيز جستجو، 

بـه عنـوان يكـي از     هـاي اطالعـاتي   پايگـاه نقـش  ). 4(است 
اطالعات در اينترنت بارز  و و بازيابيمؤثرترين ابزارهاي جستج

و بـا توجـه بـه اهميـت موضـوعات علـوم پزشـكي         باشـد  مي
و بـا كاركردهـاي مختلفـي بـراي      هاي اطالعاتي متنوع پايگاه

كـه   ه خدمات به متخصصين اين حيطه ايجاد شـده اسـت  يارا
ها به صورت رايگان و برخي نيز در قبال پرداخت  يگاهبرخي پا

وجه، اطالعـات مـورد نيـاز متخصصـان علـوم پزشـكي را در       
هاي اطالعـاتي   كه در اين بين پايگاه. دهند اختيارشان قرار مي

PubMed  وScopus   در بين پژوهشگران از توجه خاصـي
دسترسي بـه   PubMedپايگاه اطالعاتي . باشند برخوردار مي

ميليون استناد و ركورد زيست پزشكي را از طريـق   22از  بيش
مدالين، نشـريات زيسـت پزشـكي و كتـاب هـاي پيوسـته را       

). 5( امكان پذير مي كنـد، و دسترسـي بـه آن رايگـان اسـت     
Scopus اي  بزرگترين پايگاه داده مدعي در اختيار داشتن كه

خته ارائه مطالب گذشته نگر پردا به باشد مي چكيده و استنادي
 5هزار عنوان نشـريه و   21ميليون ركورد، بيش از  50و حدود 

دهـد و دسترسـي بـه اطالعـات آن      هزار ناشر را پوشـش مـي  

همپوشـاني بـين   ). 6( باشـد  مستلزم پرداخت حق اشتراك مـي 
هاي اطالعاتي معياري مهم است كه با مشخص شـدن   پايگاه

العـاتي  هاي اط توان در مورد خريد پايگاه ميزان همپوشاني مي
گيري كرد و كاربران را در دستيابي بـه اطالعـات    بهتر تصميم

  .مورد نياز ياري رساند
هاي وب سنجي زيـادي   با توجه به محيط متغير وب، پژوهش

از سوي محقين در علوم مختلـف صـورت گرفتـه تـا بتواننـد      
شـود را نشـان    آنچه در اين دهكده جهاني ارائـه مـي   نمايي از

راهي هموارتر را در امر پژوهش طـي   دهند كه محققين ديگر
هـايي   در ادامه مروري كوتاه بر روي برخي از پـژوهش  .نمايند

  : اند، آمده است كه به اين امر توجه داشته
، PubMedبـر روي چهـار موتـور     Toberاي كه  در بررسي

Science Direct ،Scopus  وGoogle Scholar  براي
موضــوع ليــزر تشــخيص بهتــرين ادبيــات جســتجو در زمينــه 

 Scopusبه اين نتيجـه رسـيد كـه     ،پزشكي انجام داده است
مؤثرترين موتور جسـت وجـو، در زمينـه ادبيـات تحقيـق بـه       
صورت اجمالي در زمينه موضوعي مورد نظرش بوده است، در 

براي بررسي عميق و وسيع علوم زيستي  PubMedحالي كه 
 Bajpaiهمچنـين  . )7( و موضوعات مرتبط موثرتر بوده است

موتـور جسـتجو    18و همكاران، در پژوهش خود بـه مطالعـه   
توانند  موتور مي 4پرداختند كه نتايج بررسي آنان نشان داد كه 

تمـام   موتور جستجوي 2بهتر از بقيه باشند، اين ابزارها شامل 
ــتن   2و ) HighWirePress ،GoogleScholar (مـ

، انـد  بـوده )  PubMed, Scopus(موتورجستجوي استنادي 
آنان استفاده از چنـد موتـور جسـتجو را در يـك زمـان بـراي       

ــ  ــيه كردنـ ــگران توصـ در  Evan و Anders. )8( دپژوهشـ
موتـور جسـت و    2اي به مقايسـه ادبيـات پـژوهش در     مطالعه

ــوي  ــه  GoogleScholarو  PubMedجــــ در زمينــــ
مقطعي پرداختند كـه   –هاي تنفسي به روش توصيفي  مراقبت

بـراي ادبيـات    PubMed كـه داد نتايج بررسي آنـان نشـان   
پژوهش مبتني بر شواهد براي جستجوهاي بيماران و اهـداف  

  ).9( است Google Scholarآموزشي، معتبرتر و بهتر از 
 Bosman در بررسي پوشش موضوعي مقاالت  شو همكاران

رغم ادعـاي الزويـر در    نويسند كه علي و مجالت همچنين مي
ايمبـيس و كامپنـدكس،   هاي داده  پوشش صد در صدي پايگاه
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  انو همكار علي جهانتيغي زهرا خواجه               

ــاه داده    ــدي در پايگ ــد در ص ــش ص ــن پوش در  Scopusاي
هاي مورد بررسي مشاهده نگرديد و اين بررسـي نشـان    زمينه

ــه  ــاه داده   3/60داد ك ــاالت پايگ از  PubMedدرصــد از مق
 ، قابل بازيابي هسـتند Scopusطريق جستجو در پايگاه داده 

به مقايسه نقـاط  و همكاران كه  Falagasي  در مطالعه ).10(
 PubMed ،Web of Science ،Scopusقوت و ضـعف  

پرداختند به اين نتايج رسيدند كـه كـار    GoogleScholarو 
هـا آسـان بـوده و امكانـات جسـت و جـوي        ي پايگـاه  با همه
 Googleو  PubMedانــد و  كــرده شــماري ارائــه مــي بــي

Scholar ـ  به صورت رايگان در اختيار كاربران قرار داشته د، ان
PubMed  داده  مقاالت روزآمد را به صورت پيوسته ارائه مـي

ها مقـاالت را بـه وسـيله اسـتنادها رتبـه بنـدي        و ديگر پايگاه
بـراي تجزيـه و تحليـل    . اند كرده كه از اين نظر مهم بوده مي

، Web of Scienceبهتـر از   درصد Scopus ،20استنادي 
ري را نمايـه  هـاي بيشـت   داده و ژورنـال  استنادها را پوشش مي

توانسته در  در حاليكه مي GoogleScholarكرده است و  مي
بازيابي اطالعات كمك كند، ولي اطالعات غيرمفيد زيادي در 

 تگرديـده اسـ   اختيار كاربران گذاشته و به ندرت روزآمـد مـي  
)11( .  

Vanhecke اي كه بين  در مقايسه شو همكارانPubMed 
ر جستجوي رايگـان  به عنوان دو موتو HighWirePressو 

پزشكي انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه موتور جستجوي 
HighWirePress   در بازيابي سريعتر مقاالت تمام متن بـه

هـاي   ، دارا بـودن صـفحات كاربرپسـند و قابليـت    pdfصورت 
باشـد و در نهايـت آنـان در     مـي  PubMedگرافيكي بهتر از 

نسـبت بـه    HighWirePressپژوهش خـود بـه كارآمـدي    
PubMed 12( در جستجوي مقاالت پزشكي اشاره كردند.(  

نوشين فرد و امامي در پژوهش خود كه به بررسي همپوشـاني  
ــاه   ــبي در پايگ ــنتي و نس ــاتي   س ــاي اطالع         و  PubMedه

Web of science  هـاي غـدد درون ريـز     در حوزه بيمـاري
يابي شده، مقاله باز 7389پرداختند به اين نتيجه رسيدند كه از 

عنوان در دو پايگاه مشترك بودند و ميـزان همپوشـاني    2586
ــنتي  ــبي در    84/53س ــاني نس ــد و همپوش  PubMedدرص

باشـد و   درصد مي 91/61درصد و در وب آف ساينس  51/80

با توجه به اينكه همپوشاني در دو پايگاه اطالعـاتي بـاال بـود    
هـاي   حدوديتآنها به پژوهشگران پيشنهاد كردند با توجه به م

توان بجاي  مي PubMedموجود، از پايگاه اطالعاتي رايگان 
). 13( بهـره ببرنـد   Web of scienceپايگـاه غيـر رايگـان    

اسفندياري مقدم و همكـار، درپـژوهش خـود بـه ايـن نتيجـه       
رسيدند موتورهاي كاوش در بازيابي كليدواژه هاي پزشكي در 

را در يك موتور درصد نتايج بازيابي شده  48نخستين صفحه، 
  ).14(نمودند  بازيابي مي

در پژوهشي كه به بررسي همپوشاني سـنتي، نسـبي و درجـه    
در  Scopusو  PubMedآزادي مركب در پايگاه اطالعـاتي  

بـا كمـك   . پرداختـه شـد   عروقـي  -هـاي قلبـي   زمينه بيماري
درصدهاي همپوشاني سنتي و نسبي به دست آمده اين نتيجه 

ي توصـيفگر از پايگـاه اطالعـاتي    حاصل شد كه جستجو بـرا 
Scopus له باتوجه به هزينـه  أتواند مفيد باشد كه اين مس مي

بــاالي اشــتراك ايــن پايگــاه اطالعــاتي از اهميــت چنــداني  
ضــمن اينكــه در ايــن توصــيفگرها پايگــاه . برخــوردار نيســت

باتوجه به  .ميزان همپوشاني خوبي دارد PubMedاطالعاتي 
پايگاه اطالعاتي، پژوهشـگر ايـن دو   همپوشاني باالي اين دو 

پايگاه اطالعاتي را به عنوان جايگزيني مناسب براي يكـديگر  
 PubMedمطرح كرد كه با جايگزين شدن پايگاه اطالعـاتي  

نيــازي بــه پرداخــت  Scopusبــه جــاي پايگــاه اطالعــاتي 
تـوان   هاي اشتراك باال براي اين پايگاه داده نبوده، مـي  هزينه

هاي اطالعاتي ديگري كـرد   صرف خريد پايگاه ها را اين هزينه
  ).15(باشد  PubMedكه مي تواند مكمل پايگاه اطالعاتي 

تواننـد بـه    پزشكان با پژوهش در زمينه عوامل مرگ ومير مـي 
نزديك شوند و براي  كه نجات جان انسان هست، رسالت خود

هـاي   اين منظور بايسـتي بـراي جسـتجوهاي خـود از پايگـاه     
لف بهره ببرند تا بهترين مطالب را در اين زمينه اطالعاتي مخت
اين پژوهش با هدف تعيين ميـزان همپوشـاني   . بازيابي نمايند

هاي  عوامل مرگ و مير در كشورهاي در حال توسعه در پايگاه
ه نتـايج  يانجام شد تا با ارا Scopusو  PubMedاطالعاتي 

پايگاه  هاي مورد بررسي، مربوط به ميزان همپوشاني در پايگاه
هاي مرتبط با هـر يـك از    ارجح را در مورد ارائه نتايج پژوهش

  .به پژوهشگران معرفي كند عوامل مرگ ومير
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  روش بررسي
نوع پژوهش سنجي و  پيمايشي با رويكرد علم مطالععهوع ن

جامعه پژوهش شامل مقاالت مرتبط به . كاربردي بوده است
در مير در كشورهاي توسعه يافته كه  عوامل مرگ و

اند،  نمايه شده Scopusو  PubMedهاي اطالعاتي  پايگاه
هاي  پايگاه مداركي كه .ميالدي بود 2012در ماه ژانويه سال 

در بيشتر  كنند، ارائه مي جستجو به عنوان نتيجهاطالعاتي 
برحسب ميزان ارتباط به عبارت جستجو به ترتيب نزولي  موارد

ولين ركورد در نتايج شوند، لذا مدركي كه به عنوان ا ليست مي
ترين مدرك به عبارت جستجو از  جستجو معرفي شده، مرتبط

و اكثر پژوهشگران براي ) 2( دباش مي اطالعاتي پايگاهديد آن 
ادبيات پژوهش خود به همان ركوردهاي اوليه در ليست نتايج

نتيجه اول  20با توجه به آنچه كه ذكر شد كنند، لذا  اكتفا مي 
و  PubMedاطالعاتي  هاي از پايگاه ي شدهمدارك بازياباز 

Scopus  براي بررسي جهت  عامل مرگ و مير 10در زمينه
عنوان مقاله را در بر  400شدند كه نمونه پژوهش انتخاب 

در ابتدا عوامل مرگ و مير در كشورهاي درحال . گرفت مي
 World Health( از سايت سازمان بهداشت جهاني توسعه

Organization (راج شد، آخرين به روزرساني كه در استخ
زمينه ارائه اين آمارها صورت گرفته بود مربوط به ماه نوامبر 

  ). 16( ميالدي بود 2012در سال 
 ( سپس تك تك عوامل با سرعنوان موضوعي پزشكي

MESH (كليدواژه هاي استاندارد انتخاب  مطابقت داده شد و
 ).1جدول ( شدند

  
  به همراه معناي فارسي آنها MESH، و كليدواژه هاي منتخب برگرفته از WHOبرگرفته از  ط به عوامل مرگ و ميركليدواژه هاي مربو: 1جدول

 WHO كليدواژه هاي  MESHكليدواژه هاي  MESHمعناي كليدواژه 
عوامل مرگ و 

  مير
  عامل اول  Myocardial ischemia Ischemic heart disease  اسكيمي ماهيچه قلب

 Cerebrovascular disorders  ي مغزاختالالت عروق
Stroke and other cerebrovascular 

disease  عامل دوم  

 Pulmonary disease, chronic  بيماري هاي ريوي، انسداد مزمن
obstructive 

Chronic obstructive pulmonary disease عامل سوم  
  عامل چهارم Respiratory tract infection Lower respiratory infections  عفونت مجاري تنفسي

  عامل پنجم  Dysentery Diarrhoeal disease  اسهال
  عامل ششم HIV HIV/ AIDS  ايدز

  عامل هفتم Accident, traffic Road traffic accidents  حوادث رانندگي
  عامل هشتم Tuberculosis Tuberculosis  سل

  عامل نهم Diabetes mellitus Diabetes mellitus  ديابت شيرين
  عامل دهم  Hypertention Hypertensive heart disease  پرفشاري خون

 
سپس هر كليدواژه منتخب در زمينه عوامل مرگ و مير در 

هاي اطالعاتي  كشورهاي در حال توسعه در هر يك از پايگاه
PubMed  وScopus ها در حيطه  كه از معتبرترين پايگاه

جستجو قرار گرفتند و تعداد كل  باشند، مورد علوم پزشكي مي
مقاله اول از هر عامل در  20و ) 2جدول ( مقاالت بازيابي شده

سپس به وسيله مشاهده . ها ثبت گرديد يك از پايگاه هر
مقاله اول بازيابي شده در پايگاه  20اي  مستقيم و مقايسه

در زمينه هر يك از عوامل مرگ و مير،  PubMedاطالعاتي 
 Scopusل بازيابي شده در پايگاه اطالعاتي مقاله او 20با 

پايگاه مشخص  2مقايسه شدند و تعداد مقاالت مشترك در 
پايگاه اطالعاتي  2در  شد و سپس ميزان درصد همپوشاني

موجود بودن يك منبع اطالعاتي خاص در دو . مشخص گرديد
كه به محاسبه تعداد  متفاوت را همپوشاني گويند يا چند مكان
 با توجه به اينكه. پردازد ك ميان دو پايگاه داده ميمنابع مشتر
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يك از عوامل  مقاله اول از هر 20در پژوهش حاضر كه صرفا 
هاي اطالعاتي مربوطه مورد بررسي قرار  مرگ و مير در پايگاه

هاي همپوشاني سنتي و همپوشاني نسبي  فرمول گرفتند،
فتن فرمول زير با توجه به در نظر گر پاسخگو نبودند، لذا

هاي همپوشاني قبلي نوشته و مورد ارزيابي متخصصان  فرمول
  .قرار گرفت و تاييد شد

Overlap = 100 * %  
   در فرمول فوقm  نشان دهنده تعداد مقاالت مشتركي

 مقاله اول در 20است كه در زمينه آن عامل مرگ و مير در 
  . موجود بودند دو پايگاه اطالعاتي

 K  باشد و براي اينكه صحت نتايج  مي 2عدد ثابت
گيرد، به عنوان مثال، وقتي  مشخص گردد در فرمول قرار مي

پايگاه مشترك  2مقاله در  20مقاله، از  13شود  گفته مي
مقاله اول در دو پايگاه اطالعاتي  20هستند، با توجه به اينكه 

شود و تعداد مقاالت مشترك از  مقاله را شامل مي 40مجموعا 
گيرد تا  در فرمول قرار مي 2باشد عدد  مقاله مي 26له مقا 40

  ).=k 2(ميزان واقعي همپوشاني محاسبه گردد 
 ي هر يك  با توجه به اينكه از هر پايگاه اطالعاتي در زمينه

مقاله اول انتخاب شدند لذا  20از عوامل مرگ و مير فقط 
  .رفته شددر كليه محاسبات همپوشاني در نظر گ n-40ميزان 

حال توسعه به  ده عامل اوليه مرگ ومير در كشورهاي در
اختالالت عروقي «، »اسكيمي ماهيچه قلب«ترتيب شامل 

عفونت مجاري «، »هاي ريوي، انسداد مزمن بيماري«، »مغز
، »سل«، »حوادث رانندگي«، »ايدز«، »اسهال«، »تنفسي

توصيفگرها در هر . است» پرفشاري خون«، »ديابت شيرين«
بر اساس عنوان  Scopusو  PubMed دو پايگاه اطالعاتي

هاي  پس از بررسي پايگاه .مقاالت اصلي جستجو شدند

اطالعاتي در زمينه ده عامل اوليه مرگ و مير در كشورهاي در 
تعداد كل مقاالت ارائه شده در زمينه هريك از  حال توسعه،

مقاله  20هاي اطالعاتي و عناوين  پايگاه در عوامل مرگ ومير
جهت . اول براي بررسي ميزان همپوشاني استخراج شدند

يك از  نتيجه اول در هر 20محاسبه ميزان همپوشاني ابتدا 
اطالعاتي در  عوامل دهگانه مورد بررسي از هر پايگاه

به طور جداگانه ذخيره شدند و سپس  2007هاي اكسل  فايل
نه بوسيله مشاهده مستقيم تعداد مقاالت مشترك در هر زمي

مشخص شده و  Scopusو  PubMedموضوعي در پايگاه 
هاي بدست آمده در فرمول همپوشاني قرار داده شد و  داده

  .ميزان آن محاسبه گرديد
 

  ها يافته
كه تعداد كل جستجوها  2براساس اطالعات مندرج در جدول 

در هريك از ده عامل به تفكيك هرپايگاه ارائه شده است 
بيشترين تعداد مقاالت مربوط به عامل  توان گفت مي

تعداد مقاالت  Scopusباشد كه در پايگاه  مي» ايدز«ششم
مقاله  PubMed ،130245و در پايگاه  150484بازيابي شده 

كمترين مقاالت بازيابي شده مربوط به عامل دهم . بود
 . بود» پرفشاري خون«

الت اختال« دهد كه در زمينه عامل دوم ها نشان مي يافته
دو پايگاه اطالعاتي » اسهال«و عامل پنجم » عروقي مغز

 مورد بررسي همپوشاني بااليي دارند و در عوامل ششم
ميزان » ديابت شيرين« و نهم» سل« ، هشتم»ايدز«

  .همپوشاني صفر بدست آمد
حوادث «و عامل هفتم » اسكيمي ماهيچه قلب«در عامل اول 

مقاله  20مقاله از  1ميزان همپوشاني يكسان بود و » رانندگي
 .در دو پايگاه اطالعاتي مشابه بودند

  
 

  

  Scopusو  PubMedتعداد مقاالت مشترك و ميزان همپوشاني در دو پايگاه اطالعاتي  توزيع فراواني مقاالت مورد بازيابي،. 2جدول
 *MESH N(A)* N(B)*  n(A∩B )* %Oكليدواژه هاي عوامل مرگ و مير 

  Myocardial ischemia 7036 9825  1  5  اسكيمي ماهيچه قلب  1
 Cerebrovascular disorders 842 887 14 70  اختالالت عروقي مغز  2

بيماري هاي ريوي، انسداد   3
  مزمن

Pulmonary disease, chronic 
obstructive  

10253 12412 6 30 
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 *MESH N(A)* N(B)*  n(A∩B )* %Oكليدواژه هاي   عوامل مرگ و مير  

 Respiratory tract infection 3051 6191 3 15 عفونت مجاري تنفسي 4

 Dysentery 4090 4151 13 65  اسهال  5

 HIV 130245 150484 0 0  ايدز  6

 Accident, traffic 4101 3459 1 5 حوادث رانندگي 7

 Tuberculosis 107285 111621 0 0  سل  8

 Diabetes mellitus 48233 57827 0 0  ديابت شيرين  9

 Hypertention 26 74 5 25  پرفشاري خون  10

N(A)* = كل مقاالت بازيابي شده از پايگاه اطالعاتيPubMed  
N(B)* = تعداد كل مقاالت بازيابي شده از پايگاه اطالعاتيScopus  

n(A∩B)* = مقاله اول در دو پايگاه  20تعداد مقاالت مشترك درPubMed  وScopus  
*O =%Overlap =ميزان درصد همپوشاني  

  
  

  بحث
شود،  ها مي ي كه منجر به مرگ و مير انسانتوجه به عوامل

جهت هدف نهايي حرفه پزشكي و متخصصين حوزه بهداشت 
در حال حاضر پژوهشگران . داراي اهميت بااليي است و درمان

با حجم عظيمي از اطالعات روبرو هستند و استفاده از 
هاي اطالعاتي به آنها در انتخاب مطالب مورد نيازشان  پايگاه

انتخاب پايگاه اطالعاتي مناسب خود از . كند ي ميكمك شايان
تواند به متخصصين در پيشبرد  عوامل مهمي است كه مي

بررسي ميزان همپوشاني به عنوان يك . اهدافشان ياري رساند
تواند  معيار كمي در پايگاه هاي اطالعاتي معتبر و پركاربرد مي
نتايج  در انتخاب پايگاه مناسب و جلوگيري از جستجوي

تكراري و در نتيجه صرفه جويي در هزينه و زمان تاثير زيادي 
در اين راستا در پژوهش حاضر ميزان همپوشاني . داشته باشد

عوامل مرگ ومير در دو پايگاه پركاربرد حوزه سالمت، 
PubMed  وScopus در پژوهش  .مورد بررسي قرار گرفت

غز حاضر، ميزان همپوشاني در عامل دوم، اختالالت عروقي م
در  و همكاران Bosmanكه با نتايج  درصد بدست آمد 70

فرد و  و نوشين Scopusو PubMed  هاي بررسي پايگاه
در  و )13،10( مشابه است PubMedدر بررسي پايگاه  امامي

نشان  درصد به دست آمد كه اين نتايج 65اسهال  عامل پنجم،
دو  هاي موضوعي در سازي در اين زمينه دهد رويكرد نمايه مي

باشد و  مشابه مي Scopusو  PubMedاطالعاتي  پايگاه

توانند از پايگاه  پژوهشگران در اين دو حيطه موضوعي مي
براي ادبيات جستجو خود بجاي  PubMedاطالعاتي رايگان 

نتايج در اين زمينه . استفاده كنند Scopusپايگاه غير رايگان 
اي اطالعاتي ه هايي كه در معرفي پايگاه با بسياري از پژوهش

صورت پذيرفته بود، همراستا است بطوريكه كه بسياري از 
را به علت  PubMedمحققين استفاده از پايگاه اطالعاتي 

براي  هاي مختلف، رايگان بودن، دسترسي آسان و قابليت
، نتايج )15،13، 11-9( اند جستجو به كاربران توصيه كرده

طوري كه متفاوت بود ب و همكاران Vanheckeدرتحقيق 
در  High Wire Pessموتور جستجوي  آنان استفاده از

 عنوان كردند PubMedجستجوي مقاالت پزشكي را بهتر از 
دهد كه در كليه موضوعات به غير از  ها نشان مي يافته ).12(

باشد، پايگاه اطالعاتي  عامل هفتم كه حوادث رانندگي مي
Scopus  تعداد مقاالت بيشتري ازPubMed  دهد  ميارائه
 Scopusتواند به اين دليل باشد كه پايگاه اطالعاتي  كه مي

تعداد نشرياتي را كه تحت پوشش دارد، تقريبا دو برابر پايگاه 
هستند و البته بايد توجه داشت كه اين  PubMedاطالعاتي 

نتايج در پژوهش حاضر با . نشريات تماما پزشكي نيستند
طوريكه در پژوهش بيك و ديگران مغاير است ب پژوهش علي

 -موضوع سكته قلبي 3آنان عناوين مقاالت بازيابي شده در 
مغزي در پايگاه  -مغزي، پرفشاري خون و حوادث عروقي

  ).15(بوده است  Scopusبيشتر از  PubMedاطالعاتي 
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ها در سه عامل ايدز، سل و ديابت شيرين  با توجه به يافته
پايگاهي  هر .ميزان درصد همپوشاني صفر به دست آمد

سياست بخصوصي براي نمايه كردن مقاالت دارد و به نوعي 
 2چنانچه به جدول . گيرند ترين مقاالت در صدر قرار مي مهم

 3كنيد كه حجم مقاالت در اين  توجه نماييد، مشاهده مي
مقاله اول در  20زمينه بسيار باال بوده و با توجه به اينكه فقط 

توان گفت شايد به  اند، مي تهاين پژوهش مورد بررسي قرار گرف
باشد و چنانچه  اين علت ميزان درصد همپوشاني صفر مي

گرفت، نتايج متفاوتي  مقاالت بيشتري مورد بررسي قرار مي
نوشين فرد و امامي كه به پژوهش در حوزه . آمد بدست مي

  و PubMed  هاي ريز در پايگاه هاي غدد درون بيماري
Web of science ند، در پژوهش آنها بيشترين پرداخته بود

 ، بود»ديابت شيرين« تعداد مقاالت متعلق به زمينه موضوعي
در  با پژوهش حاضر همسان است بطوريكه كه نتايج) 13(

پژوهش حاضر اين موضوع از موضوعاتي است كه بيشترين 
ديابت . آمار مقاالت بازيابي شده را به خود اختصاص داده است

ي غدد درون ريز است و تعداد زيادي از ها ترين بيماري از شايع
مردم جهان مبتال به آن هستند و ساالنه تعداد زيادي نيز 

شوند لذا تحقيق در اين زمينه و بررسي مشكالت  گرفتار آن مي
دليلي بر تعداد زياد عناوين  تواند و عوارض اين بيماري مي

  .مقاالت در اين زمينه موضوعي باشد
 ، سوم»يمي ماهيچه قلباسك« در زمينه عوامل اول

، »حوادث رانندگي«، هفتم »انسداد مزمن هاي ريوي، بيماري«
درصد  50كه ميزان همپوشاني زير » پرفشاري خون« دهم
توان با توجه به نياز اطالعاتي پژوهشگر و  باشد، مي مي

مركز اطالع رساني در اشتراك منابع  يا هاي سازمان سياست
سخگوي نياز اطالعاتي پژوهشگر غير رايگان، از پايگاهي كه پا

است استفاده نمود بطوريكه گاهي با بررسي پايگاه اطالعاتي 
، پژوهشگر مقاالت مورد نياز خود را به PubMedرايگان 

و ديگر نيازي به استفاده از پايگاه اطالعاتي  دست آورده
ديگري ندارد، در صورتي كه نتواند به نتيجه مطلوب برسد 

هاي  بايد به سراغ پايگاه از اطالعاتي خودبراي برطرف كردن ني
  . اطالعاتي غير رايگان برود

و همچنين نوشين فرد و  و همكاران Bosmanدر پژوهش 
امامي نتايج بدست آمده در زمينه پرفشاري خون با نتايج 
پژوهش حاضر مغاير است، بطوريكه در پژوهش آنان ميزان 

  ).13 ،10( درصد بود 60پايگاه باالي  2همپوشاني در 
ترين موضوعاتي  با توجه به اينكه عوامل مرگ ومير از مهم

هستند كه پژوهشگران علوم پزشكي بايد به آنها توجه كنند، 
پايگاه پركاربرد  2اين پژوهش به بررسي ميزان همپوشاني در 

علوم پزشكي پرداخت و نتايج بدست آمده در مورد هر يك از 
ت بود بطوري كه پژوهشگران عوامل مرگ ومير متفاو

توانند در هنگام پژوهش در زمينه هر يك از عوامل،  مي
رويكرد خاصي را پيش گيرند، در پژوهش حاضر در دو پايگاه 

عامل اوليه  10در زمينه  Scopusو  PubMedاطالعاتي 
درصد و  50مرگ و مير در برخي موارد ميزان همپوشاني باالي

چند مورد اين ميزان صفر درصد و حتي در  50برخي زير 
در راستاي نتايج پژوهش پژوهشگراني كه به . بدست آمد

مقاالت بيشتري نياز دارند و جامعيت پايگاه اطالعاتي براي 
آنها داراي اهميت است بهتر است از پايگاه اطالعاتي 

Scopus با توجه به ميزان همپوشاني باالي . استفاده كنند
الت عروقي مغز و اسهال مي نتايج در زمينه موضوعات اختال

چنانچه . استفاده كرد PubMed توان تنها از پايگاه اطالعاتي
هاي مالي و  رساني دچار چالش كتابخانه يا مركز اطالع

اي باشد، ناچار به اتخاذ تصميمات بهينه  هاي بودجه محدوديت
درصدهاي همپوشاني . باشد در سفارش و تكميل منابع خود مي

هاي كمي مهمي هستند كه  مختلف، شاخصهاي  بين پايگاه
   گيري كمك كنند ها در تصميم توانند به مديران كتابخانه مي

   

  گيري نتيجه
پايگاه  اگرچه در مطالب فوق با توجه به نتايج بدست آمده

ارجح در هر يك از عوامل مرگ ومير به پژوهشگران ارائه 
شود براي رسيدن به نتايج مطلوب  شده است؛ اما پيشنهاد مي

جست وجوي تركيبي و استفاده همزمان از چندين پايگاه  از
اطالعاتي براي دسترسي به نتايج مرتبط و مؤثر استفاده شود، 

و  كه اين نظر از سوي پژوهشگران ديگر نيز تاييد شده است
هاي سازمان متبوع  ها و محدوديت متناسب با سياست
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   ريعوامل مرگ و م يهمپوشان زانيم

اه اطالعاتي توانند هم از پايگ پژوهشگران و پزشكان مي
و هم از پايگاه اطالعاتي غير رايگان  PubMedرايگان 

Scopus هاي خود بهره ببرند براي پژوهش. 
 

  پيشنهادها
و اين پژوهش فقط به تعيين ميزان همپوشاني عوامل مرگ

 پايگاه اطالعاتي 2مير كشورهاي درحال توسعه در  

PubMed  وScopus  مورد اول 20پرداخته است و فقط 
نتايج بازيابي شده را مورد بررسي قرار داده است لذا  ليست

پيشنهاد مي شود پژوهشگران گرامي اين عوامل را در 
  .هاي ديگر و با نمونه آماري بيشتر مورد بررسي قرار دهند پايگاه
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Abstract  
Introduction: The Primary Goal of Physicians are salvation of the human life. Physicians can research 
through medical databases in causes of death, are closer to this goal. This study was conducted with aim to 
determine the amount of overlap causes of death in developing countries in PubMed and Scopus 
databases. 
Methods: Survey methodology, with sciencometrics approach and study has been applied. The research 
population consisted the 20 First results retrieved in the10 primary causes of death in the developing world 
In January in 2012 at the PubMed and Scopus databases. In order, The Mortality Factors was taken from 
World Health Organization (WHO), then to selection descriptors was used from Medical Subject Heading 
(MESH), then were searched in PubMed and Scopus databases. After Search the amount of total retrieved 
articles was distinguished, and The 20 first results in each factor with directly observation in 2 databases 
for subscription between them were investigated. using Excel 2007 version of the descriptive statistics 
(frequency) examined the degree of overlap was calculated by the formula. 
Results: Results of research showed that total retrieved articles in 9 Mortality Factors in Scopus was more 
than PubMed. Overlap only in 2 factors «Cerebrovascular Disorders» and «Dysentery» was 70% and 65%. 
In «HIV», «Tuberculosis» and «Diabetes Mellitus» two databases had not any Overlap. 
Conclusion: Results showed that researchers with need more articles and the Recall was important for 
them, it is better than used Scopus database. In order to amount of Overlap at two databases in various 
Mortality Factors were different and with regard to Organization Policies and Limitation Researcher and 
physicians can be use each two databases. 
Keywords: Causes of Death; Databases; PubMed; Scopus. 
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