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  * Ovidاساس معيار  ميزان انطباق منابع پزشكي مبتني بر شواهد بر
  

 4، محمدرضا علي بيك3، سيد جواد قاضي ميرسعيد2الهه امتي ،1فريدون آزاده
 

  

  
  چكيده
يـت هـاي مختلـف رابـط     استفاده از منابع پزشكي مبتني بر شواهد، وابسته به دسترسي آسان و سريع به پايگاه هاي قابل اعتمـاد بـا رعايـت قابل    :مقدمه

هـدف   با توجه به اهميت منابع پزشكي مبتني بر شواهد جهت تسريع پاسخ دهـي بـه پرسـش هـاي بـاليني،     . كاربري، قابليت استفاده و مسائل فني است
  .بوده است Ovidاساس معيار تعيين ميزان انطباق منابع پزشكي مبتني بر شواهد بر

 -1391(در طول سال هـاي و از دسته مطالعات بوده كه بوده  وب سنجيو از دسته مطالعات پيمايشي و از نوع كاربردي  پژوهشاين  :روش بررسي
داده هاي به . بود Ovidمعيار ارزيابي  مورد استفادهابزار  .بود پزشكي مبتني بر شواهد  منبع 6جامعه آماري شامل . انجام شده است )خورشيدي 1392

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند) فراواني و در صد فراواني(با استفاده از آمارهاي توصيفي  SPSSر آماري دست آمده بعد از ورود به نرم افزا
 92/36را كسب كردند، در مجموع در سطحي معادل  Ovidمنابع پزشكي مبتني بر شواهد كمتر از نصف كل امتياز معيار  ،يافته ها نشان داد :ها يافته

 Ovidبودند، بنابراين ميزان انطباق تمامي منابع پزشكي مبتني بر شواهد بر اساس معيـار   Ovid، منطبق با معيار  864از  319در صد با كسب امتياز كل 
  .در سطح ضعيف قرار داشت

سـتفاده  به شواهد پزشـكي ايجـاد شـده انـد، مشـكالتي در قابليـت ا       علي رغم اينكه منابع پزشكي مبتني بر شواهد، جهت دستيابي سريع :گيري نتيجه
رضايت بخش، رابط كاربري مناسب و رعايت مسائل فني آنها وجود داشت، كه توجه به رعايت آنها باعث افزايش دسترسي آسان و سـريع كـاربران   

بـه مولفـه   بـر شـواهد،    يمبتن يپزشك منابع يجادها در ا يگاهطراحان پا و يگردد، متخصصان اطالع رسان يم يشنهادها پ يافته يجبراساس نتا .خواهد شد
 .داشته باشند يشتريتوجه ب جستجو، خدمات، نمايش، پيوندها، راهنما يا كمك مستندات،كارايي، يها

  .ياطالعات يها گاهيبر شواهد؛ پا يمبتن يپزشك ؛يابيارز :هاي كليدي واژه
  

   20/1/93: ذيرش مقالهپ      19/1/93: اصالح نهايي        2/11/92: دريافت مقاله

اسـاس معيـار    ميزان انطباق منابع پزشكي مبتني بر شواهد بر. دون، امتي الهه، قاضي ميرسعيد سيد جواد، علي بيك محمدرضا آزاده فري :ارجاع
Ovid . 87-78): 1(12؛ 1394مديريت اطالعات سالمت .  
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  مقدمه
ه عنوان ابزارهـاي مبتنـي بـر    پزشكي مبتني بر شواهد ب منابع

 متن كامل شـواهد  و وب، قابل جستجو و بيمار محور هستند

يافــت شــده در مطالعــات و تجربيــات پيشــين را كــه توســط 
. كننـد  اند، ارائه مي پژوهشگران هر حوزه، ارزيابي منتقدانه شده

تالش از سوي كـاربر، پاسـخ    ترين با كم بايست، مياين منابع 
در واقـع ايـن دسـته از     ).1( كننـد ا فراهم هاي باليني ر پرسش

هـاي   منابع نقش به سزايي در دسترسي آسان و سريع به پاسخ
اند، اما مسائل مربوط بـه طراحـي رابـط     باليني را فراهم ساخته

كاربري، قابليت استفاده و مسائل فني اينگونه از منابع، همواره 
  .ال بوده استؤمورد س

ت دارد كه رابـط وبگـاه كـه    بديهي است كه، اين مسئله اهمي
شود، بتوانـد نيـاز كـاربران كـه      بين سيستم و كاربران واقع مي

ــت    ــد و رعاي ــتفاده آســان از ســايت اســت را برطــرف كن اس
ضـروري بـه نظـر     هايي در طراحي و ارتقاي كيفيت آنها مولفه
طراحي رابط كـاربر مناسـب همـراه بـا رعايـت      ) 3،2( رسد مي
ش زمان بارگذاري و يـا پاسـخ،   ل فني نيز كه شامل نماييمسا

پذيري  امكان پشتيباني مرورگرها و بسترهاي مختلف، دسترس
ها را قابل استفاده و اطالعات موجود  باال و غيره هستند، پايگاه

مسـائل فنـي نيـز    ). 5،4( كننـد   در آن را دسترس پذيرتر مـي 
داللت بر چگونگي ادغام محتوا و خدمات و در دسـترس قـرار   

، همچنين كاربردپذيري نيز بـه  )6( سايت دارد گرفتن يك وب
سازي نحوه اسـتفاده از صـفحات وب در جهـت     سادهعبارتي، 

  ).7( استبرطرف كردن نيازهاي كاربران 
رابط جستجوي پيشرفته به هدف اسـتفاده بهينـه تـر از نظـام     
اطالعاتي، كاهش ريزش كاذب و افزايش دقت طراحـي شـده   

ترين عامـل   را به عنوان مهم بعضي از نويسندگان، رابط. است
طراحـي رابطـي   . دانند تعيين موفقيت يا شكست نظــــام مي

كــاري، عصــبانيت، ســر درگمــي،  ضــعيف منجــر بــه اشــتباه
). 8(شـود   دستپاچگي و افــزايش فشــار روانــي كاربــر مـي   

رابط كاربر مناسـب نيـز، موجـب افـزايش قابليـت و سـادگي       
كردن محيط كـاري كـاربران،   ها، لذت بخش  استفاده از پايگاه

هـا، كـاهش    دسترس پذير ساختن اطالعات موجود در پايگـاه 
هـا، افـزايش سـرعت     خطاي كاربران در حين كـار بـا پايگـاه   
ها، دانش مـدار كـردن    دسترسي به اطالعات موجود در پايگاه

هـا، جـذب و نگهـداري كـاربران در اسـتفاده مجـدد از        پايگاه
قابـل فهـم كـردن سـاختار و      ها، گسترش خود خدمتي، پايگاه

هاي گوناگون پايگاه، كمك  محتواي پايگاه، نشان دادن قابليت
  ). 5( شود به كاربر براي رفع مشكالت، مي

هفـت پايگـاه    بـه ارزيـابي   مجيري و همكـاران  اي، در مطالعه
اطالعاتي پيوسته موجود در وب سايت دانشگاه علوم پزشـكي  

براسـاس چـك ليسـت     ،اصفهان از لحاظ درون داد و برونـداد 
 Marylandتهيه شده از معيارهاي بين المللي شامل معيـار  

K-12 ،DBMS ،Ovid و Gulliver بر اسـاس  . پرداختند
ــي  ــا، ويژگ ــايج آنه ــاي  نت ــاهه ــاتي  پايگ ــاي اطالع ، Ovidه

 وه اسـت  درصد با معيارهاي بـين الملـي مطابقـت داشـت    100
رين سطح ت در پايين ،در صد 33/57با  MD Consultپايگاه 

اعظمـي و  ). 9( شـت انطباق با معيارهاي بـين المللـي قـرار دا   
تعيين ميزان همخـواني محـيط    اي با هدف مطالعه ، نيزفتاحي

ــاه  ــط پايگـ ــا  رابـ ــاتي  هـ ،  Ebsco  ،Emeraldي اطالعـ
Proquest  وScience Direct ،   ــار ــر رفتـ ــا عناصـ بـ

كه ند نيز اشاره كرد ، انجام دادند، آنها»اليس«يابي مدل  اطالع
ي مورد بررسـي، عناصـر رفتـار     ها كاربر پايگاه  در طراحي رابط

  ).10( اند قرار گرفتهتر مورد توجه  كم ،يابي مدل اليس اطالع
اساس معيار ارزيـابي   بركه  ،در مطالعه اهللا بخشيان و طالچي

پايگـاه اطالعـاتي    پـنج  ،Gulliverپايگـاه هـاي اطالعـاتي    
 ،Iranmedex، Irandoc ،Magiranفارســــــــــــــي 

Parsmedline وSID  ،نتـايج  مورد ارزيابي قرارگرفته بودند
نشان داد كه وضعيت طراحي پايگاه هاي اطالعاتي فارسي به 

از ايـن رو نظـارت بـر طراحـي ايـن       نيست،هيچ وجه مطلوب 
ها و توجه به رعايت معيارها و استانداردهاي بين المللـي   پايگاه

ــا  ــ). 11( ضــرورت دارددر طراحــي آنه عليجــاني و ين همچن
: با بررسي و مطالعه اوليه، پايگـاه اطالعـاتي مـدالين   دهقاني، 

هـاي   بـا نسـخه   PubMedبررسي و مقايسه نسخه رايگـان  
توسـط يـك سـياهه     ISI, First Search, Ebscoتجاري 

هـاي   وارسي جامع در پـنج مقولـه اطالعـات كلـي، خصيصـه     
هـاي   يهاي ارزيابي و ويژگ هاي نمايش، گزينه جستجو، گزينه

از روش پيمـايش تطبيقـي، نقـاط    منحصر به فرد، با اسـتفاده  
در بررسـي   ).12( يـك را مشـخص كردنـد    قوت و ضعف هـر 



/ d

  

  94 فروردين و ارديبهشت/  اول ي شماره/  دوازدهمي  دوره/ مديريت اطالعات سالمت   80

      Ovidاريبر شواهد بر اساس مع يمبتن يانطباق منابع پزشك

و  Youngerهــاي خــارج از كشــور هــدف بررســي پيشــينه
Boddy هاي مختلـف   له بود كه آيا جستجوي رابطأ، اين مس

         AMEDدر پايگــاه اطالعــاتي طــب مكمــل و پيراپزشــكي 
) Allied Health and Complementary 

Medicine Database(هــاي  ، در هنگــام اســتفاده از واژه
يـا   د داشـت؟ نـ يكسان جستجو، نتايج يكساني به دنبـال خواه 

، ماننــد AMEDبــدين منظــور رابــط هــاي مختلــف خيــر؟ 
Dialog Datastar، Ebscohost  وOvid   مورد جسـتجو

هاي مختلـف،   رابط كه در ،نتيجه گرفتند پايان، در. قرارگرفتند
يكسـان، بـا   اطالعـاتي  تعداد بازديدهاي بازيابي شده از پايگاه 

تواند به طور قابل توجهي متفاوت باشد  مي ،جستجوي يكسان
)13.(  

Rosenbaum در مطالعـه شـان ضـمن ارزيـابي      و همكاران
اشاره كردند، تصميم گيري مبتنـي بـر    Cochraneكتابخانه 

از نتايج قابـل اعتمـاد اسـت؛     شواهد، متكي بر دسترسي آسان
يـك منبـع كليـدي بـا هـدف ارتقـاي       Cochrane كتابخانه

گيـري در   اتخاذ تصميم جهتدسترسي به مرورهاي نظام مند، 
آنهـا از تجـارب    .آيـد  هاي بهداشتي، به شمار مي مورد مراقبت

. كاربران در منابع آناليـن مبتنـي بـر شـواهد اسـتفاده كردنـد      
 قابليـت يـافتن مطالـب    هـا؛  زمـون آمعيارهاي قابـل توجـه در   

)Find ability( ــي ــت دسترس ،  )Accessibility( ، قابلي
 مناســب بــودن محتــوا   ، )Usability( قابليــت اســتفاده 

)Usefulness( ،  ــار ــت اعتبــــ  ،)Credibility( قابليــــ
ــايتمندي ــات ،)Desirability( رض ــا  ارزش اطالع ــاري  اعتب

)Value(  بودند)ميـزان   اشـت دمطالعـه حاضـر در نظـر    ). 14
هاي مربوط به معيـار   را از لحاظ رعايت مولفه ها انطباق پايگاه

رابـط كـاربري مناسـب، قابليـت اسـتفاده      كـه  ،Ovidارزيابي 
رضايت بخش و مسائل فني پايگاه ها را در نظر گرفته اسـت،  

تعيين ميزان انطباق منابع  لذا هدف از اين مطالعه. بررسي كند
هـاي مختلـف معيـار     اس مولفهپزشكي مبتني بر شواهد بر اس

  .بوده است Ovidارزيابي 
  

  روش بررسي
دسته از  و است يحاضر از نظر هدف، از نوع كاربرد ژوهشپ

جامعه . است ودهب يو وب سنج يمايشيپ يها روشمطالعات 
بر شواهد  يمبتن يپزشك ياشتراك يگاهپا 8يه كل ي،مورد بررس

 وليودند، ب تهران يدانشگاه علوم پزشك يككتابخانه الكترون
در  كه در زمان انجام مطالعه بر شواهد يمبتن يگاه پزشكيپا 6

قابل دسترس ) خورشيدي 1392-1391( هاي سالفاصله 
 اشتراك، ها پايگاهعلت انتخاب اين . اند يدهبودند، انتخاب گرد

 آنها بود، به انو دسترسي پژوهشگرتوسط دانشگاه آنها 
 Cochrane،Nursing Consult،MDها شامل  نمونه

Consult ،Up To Date  ،Clinical Evidence 
 Cinhalو  Dynamed دو منبع .بودند Clinical Keyو

به علت قطع وضعيت اشتراك آنها و غير قابل دسترس بودن، 
  .از جامعه مورد بررسي حذف گرديدند

هاي  بود و از مولفه Ovid معيار ارزيابي، ها ابزار گردآوري داده
ها استفاده شده  آوري داده منظور جمع آن به طراحي شده در

فرعي  مولفه 48معيار اصلي در قالب  6اين معيار شامل . است
جستجو، خدمات وب سايت، : معيارهاي اصلي شامل. است

 معيار .پيوندها، نمايش، راهنما و مستندات و كارايي است

Ovid هايي چون رابط كاربري، مسائل  ارزيابي ويژگي جهت
، كه توسط رود به كار مي ها تفاده وب سايتفني، قابليت اس

در  كميته تامين منابع الكترونيكي كتابخانه دانشگاه هاروارد،
روايي صوري ). 15( استتدوين گرديده ) ميالدي 2004( سال

تن از متخصصان  5و محتوايي سياهه وارسي، توسط 
  .كتابداري و اطالع رساني تاييد گرديده است

  به جستجو هاي مربوط  مولفه. الف
 نويسندگان. 3جستجوي عبارتي . 2اي  جستجوي كليد واژه. 1
فيلدهايي كه قابل جستجو ( لديساختار ف. 4 )پذيري نام انعطاف(
كيفيت پيش فرض فيلدهاي . 5) نگري شده باشند جزئي و

محدوديت به وسيله . 7سازي  كوتاه سازي و ريشه. 6جستجو 
آساني محدود كردن . 8فرمت، زبان، نوع انتشارات و غيره 

توانايي اصالح راهكارهاي جستجوي . 9هاي قبلي  مجموعه
  جستجوي همزمان پايگاه اطالعاتي، آرشيوها، ادغام . 10قبلي 
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. 12) عمومي(هاي مرور  گزينه. 11نتايج و حذف نتايج قبلي 
. 14هاي مرتبط  عملكرد مقاله. 13ها  عملكرد اصطالحنامه

جستجوي . 15ي كنترل شده ها زبان طبيعي منطبق با واژه
انتخاب فرمان . 17تاريخچه جستجو . 16بولين و مجموعه 

. 19 يساده و تخصص يانتخاب جستجو. 18جستجو 
  .Log Offسهولت . 20 يبصري جستجو

   شينماهاي مربوط به  مولفه. ب
. 23تنظيم توسط فيلد . 22ركوردهاي كامل و مختصر . 21

هاي ممكن به ازاي هر تعداد ركورد. 24پرش به ركورد خاص 
هدايت . 27بندي  سازي و رتبه مرتب. 26ها  چكيده. 25صفحه 

هاي متني، اچ تي ام  شكل. 28در ميان صفحات و ساختارها 
تاريخچه . 30محدوديت تعداد استنادها . 29ال و پي دي اف 

ابزارهاي آنالين جهت بررسي . تصاوير و گرافيك. 31جستجو 
  :ا شامل موارد زير بودنده تصاوير و گرافيك پايگاه

http://loadimpact.com,  
http://gtmetrix.com,  
http://wave.webaim.org/ 

  هاي مربوط به خدمات وب سايت  مولفه. پ
گذاري حين عبور،  ذخيره و عالمت. 33هاي دانلود  گزينه. 32

چاپ، فرمت . 34هر صفحه، محدوديت منطقي تعداد استنادها 
عملكرد منطقي ايميل، . 35 ال و تصاويربراي حذف اچ تي ام 

: قابليت انتقال و دانلود. 36براي تعداد استنادها  محدوديت
 ، اندنوت)ProCite(فرمت هاي سازگار با پروسايت

)EndNote ( ساير ابزارهاي كتابشناختي، محدوديت محتمل
توانايي مشخص كردن : تحويل مدرك. 37در تعداد استنادها 

مسدود كردن پيوند در مقابل خدمات  نوع سرويس، توانايي
  . تبليغاتي

  مولفه هاي مربوط به پيوندها. ت
. فعال بودن تمامي پيوندها. 39ارجاع صحيح پيوندها . 38

موارد زير  جهت بررسي پيوند پايگاه ها شامل ابزارهاي آنالين
  :بودند

http://validator.w3.org/checklink 
http://urluncoverpro.com 
http://jigsaw.w3.org/css-validator/ 

. 40 :مولفه هاي مربوط به راهنما يا كمك و مستندات. ث
قابل .  42 آموزش داخل پايگاه ها/ مستندات. 41 كمك متني

مناسب كاربر  ييراهنما :آموزش.  43 فهم بودن پيام هاي خطا
  .قابل توافق بودن كاربر اي
  مولفه هاي مربوط به كارايي. ج

نتايج . 46سرعت واگذاري نتايج . 45مينان قابليت اط. 44
هر سيستمي ممكن است مدتي : دسترس پذيري. 47جاري 

پاسخ مناسب ( :كاربرهاي همزمان. 48ازكار افتاده باشد 
هايي چون كاربران همزمان وجود  هنگامي كه محدوديت

شامل  ابزارهاي آنالين جهت بررسي سرعت پايگاه ها). دارد
  :موارد زير بودند

http://gtmetrix.com 
http://www.webpagetest.org 

و امتياز كل  3تا 0امتياز هر قسمت از  ،Ovidمعيار ارزيابيدر 
چنانچه مولفه اي در پايگاه، وجود نداشته . بود144پايگاه 
، عملكرد )1امتياز (، عملكرد ضعيف داشته باشد)0امتياز (باشد

را داشته و بهترين عملكرد ) 2امتياز (مناسب داشته باشد
داده هاي  ).15(به آن مولفه تعلق خواهد گرفت ) 3امتياز(باشد

با  SPSSبه دست آمده بعد از ورود به نرم افزار آماري 
مورد ) فراواني و در صد فراواني(استفاده از آمارهاي توصيفي 

  .قرار گرفته اند يلتحل و يهتجز
  

  ها يافته
ي اطالعات جمع توزيع فراوان ها، پس از مرحله گردآوري داده

منبع پزشكي مبتني بر شواهد با هدف تعيين  6آوري شده 
ميزان انطباق منابع پزشكي مبتني بر شواهد بر اساس معيار 

Ovid  صورت جدول يك نشان داده شده استبه.  
بدين ترتيب  1اطالعات جدول  ها بر اساس وضعيت پايگاه

بر حسب به طور كلي در بررسي ميزان انطباق پايگاه ها : بود
، Cochrane، به ترتيب پايگاه Ovidمولفه جستجو معيار 20

  consultهاي  پايگاه. اولين و باالترين امتياز را كسب كرد

Nursingو key Clinicalامتياز دوم را كسب كردند ، .
 evidenceامتياز سوم، پايگاه  consult MDپايگاه 

Clinical  امتياز چهارم، پايگاهUp To Dateز پنجم ، امتيا



/ d

  

  94 فروردين و ارديبهشت/  اول ي شماره/  دوازدهمي  دوره/ مديريت اطالعات سالمت   82

      Ovidاريبر شواهد بر اساس مع يمبتن يانطباق منابع پزشك

 137ترين امتياز را كسب كردند و در مجموع با امتياز  و پايين
درصد انطباق،  05/38در سطحي معادل  360از كل امتياز 

 Ovid موفق به رعايت مجموعه مولفه هاي جستجوي معيار
در بررسي ميزان انطباق پايگاه ها بر حسب  ).1جدول(گرديدند

 keyايگاه ، به ترتيب پOvid مولفه نمايش معيار 11
Clinicalامتياز اول و باالترين امتياز، پايگاه ، Cochrane 

 Consultو  Consult Nursingهاي  امتياز دوم، پايگاه
MD پايگاه . امتياز سوم را كسب كردندevidence 

Clinical  امتياز چهارم، پايگاهUp To Date  امتياز آخر و
ها با امتياز  يگاهدر مجموع پا .پايين ترين امتياز را كسب كردند

درصد انطباق،  31/31در سطحي معادل 198از كل امتياز  62
  .گرديدند Ovid هاي نمايش معيار موفق به رعايت مجموعه مولفه

  
  )شمسي 1392 - 1391( هاي در سال Ovidتوزيع فراواني ميزان انطباق منابع پزشكي مبتني بر شواهد بر اساس معيار ارزيابي : 1جدول
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  منابع
  
  

  معيارها

 جستجو 24 19 21 24 33 16 137 05/38

 نمايش 14 9 11 11 12 5 62 31/31

 خدمات 8 8 4 5 7 4 36 33/33

 پيوندها 3 3 3 3 3 3 18 50

 اراهنم 5 4 5 4 7 5 30  46/41

 كارايي 7 5 5 5 7 7 36 40

 مجموع نمرات 61 48 49 52 69 40 319  92/36

 در صد نمرات 36/42 33/33 02/34 11/36 91/47 77/27 92/36 ---- 
  
  
  

مولفه خدمات  6در بررسي ميزان انطباق پايگاه ها بر حسب 
 evidenceو  key Clinical، به ترتيب پايگاه هاي Ovidمعيار

Clinicalاز اول و باالترين امتياز را كسب كردند، امتي .
پايگاه هاي . ، امتياز دوم را كسب كردCochraneپايگاه

Consult  Nursing  امتياز سوم، پايگاه هايConsult MD ،
Up To Dateامتياز چهارم و پايين ترين امتياز را كسب كردند ، .

معادل درسطحي  108امتياز  كل از 36 امتياز با ها پايگاه مجموع در
هاي  مولفه مجموعه رعايت به موفق انطباق، درصد 33/33

  .گرديدند Ovid معيار خدمات
ها مواردي  در رابطه با قابليت ارجاع صحيح پيوندها، در تمامي پايگاه
ها در سطح  از ارجاع نادرست مشاهده شده بود و عملكرد پايگاه

 Nursing Consult هاي كاركرد پيوندها در پايگاه. مناسب بود

Clinical key Cochrane  وMD consult  در بعضي موارد
با خطا رو به رو شده بود و به طور كلي در سطح ضعيف قرار 

 Clinicalو Up To Dateهاي  با اين حال پايگاه. داشت

Evidence به طور كلي . تري قرار گرفته بودند در وضعيت ضعيف
، Ovidاي معيار مولفه پيونده 2ها بر حسب  پايگاه ميزان انطباق
هاي  درصد، موفق به رعايت مولفه 50ها به صورت  تمامي پايگاه

  .مربوط به پيوندها گرديده بودند
، به Ovid مولفه راهنما معيار 4ها برحسب  ميزان انطباق پايگاه

امتياز را كسب  ، امتياز اول و باالترينCochrane ترتيب پايگاه
 Up Toو  Key Clinical ،Consult MDهاي  پايگاه. كرد

Date هاي پايگاه. امتياز دوم را كسب كردندConsult 

Nursing ،Evidence Clinicalترين  ، امتياز سوم و پايين
 يازاز كل امت 30 يازها با امت يگاهدر مجموع پا .امتياز را كسب كردند

 يتدرصد انطباق، موفق به رعا 46/41معادل  يدر سطح 72
ميزان انطباق  .يدندگرد Ovid يارعم يراهنما يها مجموعه مولفه

، به ترتيب Ovid مولفه كارايي معيار 5ها بر حسب  پايگاه
، Up To Dateو  Cochrane، Key Clinical هاي پايگاه

 Consultهاي  پايگاه. امتياز اول و باالترين امتياز را كسب كردند
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Nursing ،consult MD  وevidence Clinical امتياز ،
 كسب امتياز با ها پايگاه. رين امتياز را كسب كردندت و پايين دوم
 موفق انطباق، درصد 40در سطحي معادل  90امتياز كل از 36
  .گرديدند Ovid معيار هاي كارايي مولفه مجموعه رعايت به

، به Ovidها برحسب معيار  به طور كلي ميزان انطباق پايگاه
اول، پايگاه رتبه 144از  69با امتياز  Cochraneترتيب پايگاه 

key Clinical  رتبه دوم، پايگاه 144از  61با امتياز
Consult Nursing  رتبه سوم، پايگاه 144از  52با امتياز

consult MD  رتبه چهارم، پايگاه 144از  49با امتياز
Evidence Clinical  رتبه پنجم، پايگاه 144از  48با امتياز

Up To Date  رتبه ششم را كسب  144از  40با امتياز
  . كردند

هاي فرعي مورد نظر،  ها، برحسب مولفه ميزان انطباق پايگاه
درصد امتياز اول و باالترين امتياز،  50مولفه پيوندها با كسب 

هاي  درصد امتياز دوم، مولفه 46/41هاي راهنما با كسب  مولفه
اي جستجو با ه امتياز سوم، مولفه درصد 40كارايي باكسب 

هاي خدمات با كسب  درصد امتياز چهارم، مولفه 05/38كسب 
 31/31هاي نمايش با كسب  درصد امتياز پنجم، مولفه 33/33

  .درصد امتياز ششم را كسب كردند
  
  

  بحث
، Ovidامتياز معيار  864در مطالعه حاضر به طور كلي از كل 

ي معادل امتياز در سطح 319ها،  تمامي پايگاه به طور كلي در
ها در  درصد كسب شده بود، بدين ترتيب پايگاه 36/ 92

مختلف  هاي درصد منطبق با مولفه 36/ 92سطحي معادل 
ها،  بودند، بنابراين ميزان انطباق تمامي پايگاه Ovidمعيار 

ي و ريمجدر مطالعه  .بود Ovidكمتر از نصف امتياز كل معيار 
هاي  و در پايگاههاي جستج همكاران، با هدف ارزيابي ويژگي

 يجستجو يها يژگيو ها حاكي از آن بود كه اطالعاتي، يافته
 نيب هاياريبا مع درصد Ovid، 100 ياطالعات يها گاهيپا

 33/57با  MD Consult گاهيپا مطابقت داشت و يالمل
قرار  يالملل نيب يهااريسطح انطباق با مع نيتر نييپا در ،درصد

يدند كه با بررسي ساير همچنين به اين نتيجه رس و شتدا
ها،  فني، مديريتي و محتواي پايگاه مسائل مانند، ها ويژگي

گيري در خصوص اشتراك يا قطع اشتراك  توان به تصميم مي
در حالي كه در نتايج حاصل از مطالعه حاضر،  ،)9( آنها پرداخت

درصد با معيار جستجوي  100ها به صورت  هيچكدام از پايگاه
Ovid تند و پايگاهمطابقت نداش MD Consult  به صورت

بود؛  Ovid درصد مطـــابق با معيار جستجـــوي 02/34
درصد، در  77/27با انطباق  Up To Dateپايگـــاه 

داشت و علت تغيير امتياز با ترين سطح انطباق قرار  پايين
هاي مختلف  مطالعه مجيري و همكاران، عدم پايداري قابليت

هاي مختلف پايگاه در صورت بازديد  ها است، قابليت پايگاه
دوباره كاربر، ممكن است ديگر وجود نداشته باشند و يا به 

   ).4( ميزان زيادي تغيير يافته باشند
تعيين ميزان همخواني  در مطالعه اعظمي و فتاحي، با هدف

يابي  با عناصر رفتار اطالع ،ي اطالعاتي ها محيط رابط پايگاه
كاربر   كه در طراحي رابط ه بودادنتايج نشان د ،»اليس«مدل 
 ،يابي مدل اليس ي مورد بررسي، عناصر رفتار اطالع ها پايگاه
يابي و  ازجمله عنصر شروع، پيوند. اند   تر مورد توجه واقع شده كم

كاربر   هاي رابط وسيله برخي از محيط  تمايز تا حدودي به
عناصر اما ديگر   ده بودند،حمايت ش، ورد بررسيمهاي  پايگاه

در ساختار  ،تورق، بازنگري و استخراجمانند يابي  رفتار اطالع
طوركلي ميزان  به. بودند لحاظ نشده  ها  كاربر اين پايگاه  رابط

ي اطالعاتي با عناصر  ها كاربر پايگاه  مطابقت و همخواني رابط
اما در مطالعه  ،)10( بوديابي اليس در حد متوسط  رفتار اطالع

هاي فرعي مورد  ها، برحسب مولفه باق پايگاهحاضر ميزان انط
درصد امتياز اول و باالترين  50نظر، مولفه پيوندها با كسب 
هاي كارايي،  هاي راهنما، مولفه امتياز و سپس به ترتيب مولفه

هاي نمايش،  هاي خدمات، مولفه هاي جستجو، مولفه مولفه
ه اهللا در مطالع .درصد را كسب كردند 50همگي امتياز كمتر از 

هاي  وضعيت طراحي پايگاهبخشيان و طالچي، با بررسي 
، نتايج Gulliverبر اساس معيار ارزيابي  ،اطالعاتي فارسي

هاي اطالعاتي فارسي  وضعيت طراحي پايگاهنشان داده بود كه 
همچون  ، به طوري كه)11( به هيچ وجه مطلوب نيست

ا از نصف ه پايگاه حداكثر امتياز كسب شده توسط مطالعه حاضر
از اين رو به نظر . تر بود پايين مورد بررسي كل امتياز معيار
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ها و توجه به رعايت معيارها و  نظارت بر طراحي پايگاه ،رسد مي
و در  استانداردهاي بين المللي در طراحي آنها ضروري باشد

برداري آنان از محتواي  و ميزان بهره استفاده كاربران
 ).11(به سزايي داشته باشد  هاي اطالعاتي تاثير پايگاه

نسخه رايگان و سه با مقايسه  عليجاني و دهقاني،همچنين 
توسط يك سياهه  پايگاه اطالعاتي مدالين نسخه تجاري
 First و Ebsco هاي نسخه ،كه ندنشان دادوارسي جامع 

Search  و ISI  پايگاه اطالعاتي مدالين، در پنج مقوله مورد
هاي  هاي نمايش، گزينه گزينههاي جستجو،  خصيصهبررسي، 

به ترتيب داراي بيشترين هاي منحصر به فرد،  بازيابي، ويژگي
 ها و معيارهاي مطرح شده در اين سياهه وارسي تعداد ويژگي

هاي آنها نيز، بر  نتايج بررسي پايگاه در مجموع). 12(بودند 
  .گرفته بودندخالف مطالعه حاضر، در وضعيت مطلوبي قرار 

هاي  رابط ، با بررسيBoddyو  Youngerدر مطالعه 
مختلف از يك پايگاه اطالعاتي، نتايج نشان داد، تعداد 
بازديدهاي بازيابي شده از پايگاه اطالعاتي يكسان، با 
. جستجوي يكسان به طور قابل توجهي متفاوت خواهد بود

توانستند، درصد قابل توجهي از  برخي از جستجوهاي ساده نمي
اين امر احتماأل منجر به مرورِ ). 13( ي كنندمنابع را بازياب

ناقص نتايج، مخصوصاً نتايج پزشكي مبتني بر شواهد خواهد 
عالوه بر اطمينان از اينكه واژگان كليدي و سرعنوان هاي . شد

 Mesh: Medical Subject ( موضوعي پزشكي

Headings( دهند،  به درستي ماهيت جستجو را انعكاس مي
طالعاتي، بايد با استفاده از ريشه سازي و كاربران پايگاه ا

سازي، استراتژي جستجوي خود را طوري طراحي كنند  كوتاه
كتابداران نيز . كه بيشترين تعداد منابع مربوطه را بازيابي كنند

گيري در خصوص منابع  بايد در هنگام خريد و تصميم
در مطالعه . الكترونيكي، از اختالفات رابط كاربري آگاه باشند

Rosenbaum  و همكاران، با ارزيابيCochrane نتايج ،
آوري  در جهت فراهم Cochraneنشان داد، علي رغم اينكه،

دسترسي سريع به شواهد پزشكي بنا شده بود، مشكالت 
دسترسي خاص خود را داشت كه توجه به معيارها و استفاده از 

 داز آن خواهد ش تجارب كاربران، باعث افزايش قابليت استفاده

ها مشكالت مربوط به رابط  ، در مطالعه حاضر نيز پايگاه)14(
بنابراين با . كاربري، قابليت استفاده و مسائل فني را داشتند

ها و نياز به استفاده از  گسترش روز افزون تعداد پايگاه
هاي پزشكي،  گيري هاي معتبر و قابل دسترس در تصميم پايگاه

ن معيار و استانداردي در ها بدون در نظر گرفت طراحي پايگاه
هاي مربوط به رابط كاربري، قابليت استفاده و  خصوص مولفه

مسائل فني مشكالت فراواني در جهت دسترسي به منابع 
 به دليل اينكه .پزشكي مبتني بر شواهد را به وجود خواهد آورد

كه در نهايت  صفحه رابط است ،با سيستم تماس كاربرنقطه 
گردد، بنابراين رعايت  ميها  پايگاهستفاده باعث افزايش قابليت ا

 هايي از قبيل رابط كاربري، قابليت استفاده، مسائل فني جنبه
استفاده در واقع  .بسيار حائز اهميت هستندها  در طراحي پايگاه

تأثير  ،در طراحي و ارزيابي محيط رابط رابط كاربري از عناصر
 العاتي و درهاي اط شدن محيط رابط پايگاه زيادي بر بهينه

از جمله ). 9( داشت خواهد نتيجه بر فرآيند جستجو و بازيابي
هاي  دسترسي به نمونه هاي اين مطالعه احتمال عدم محدوديت

انتخابي، به دليل قطع وضعيت اشتراك آنها بود، بنابراين 
ها با استفاده از دسترسي آزمايشي و رايگان براي مدتي  داده

ها،  يا ويدئوهاي آموزشي پايگاههاي آموزشي و  محدود، فايل
سنجي،  هاي وب همچنين برخي چالش. اند جمع آوري گرديده

شامل نا پايداري صفحات وب، گستردگي وب، اشكاالت وارد 
بر پيوندها و تغيير رابط كاربري از جمله مشكالتي بودند كه در 

  ).16( طول انجام مطالعه محققان با آنها مواجه بودند
  

  گيري نتيجه
ها،  مجموع با توجه به نتايج به دست آمده از بررسي پايگاهدر 

، Ovidبه طور كلي در خصوص مولفه فرعي معيار ارزيابي 
ها با ميزان انطباق نصف امتياز  مولفه پيوندها در تمامي پايگاه

با ميزان  Cochrane كل و مولفه جستجو و راهنماي پايگاه
هاي  رعايت مولفهانطباق بيشتر از نصف امتياز كل، موفق به 

 تر از ها كم گرديده بودند، ساير پايگاه Ovidمعيار ارزيابي 
را كسب كردند، بنابراين  Ovidنصف امتياز كل معيار 

  .ها به طور كلي در وضعيت ضعيف قرار داشتند پايگاه
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علي رغم اينكه منابع پزشكي مبتني بر شواهد جهت دستيابي 
، مشكالتي در انتخاب اند سريع به شواهد پزشكي ايجاد شده

منابع پزشكي مبتني بر شواهد با قابليت استفاده رضايت 
بخش، رابط كاربري مناسب و رعايت مسائل فني وجود 
داشت، كه توجه به رعايت آنها باعث دسترسي آسان و سريع 

بر اساس نتايج حاصل از اين  .و رضايت كاربران خواهد شد
هايي كه  كه پايگاهتوان اظهار كرد  مطالعه، در نهايت مي

توان  انطباق بيشتري با معيارهاي مورد نظر داشته باشند، مي
ها و  ها، پيشنهاداتي به دانشگاه در خصوص اشتراك اين پايگاه

هاي آنها داد، تا در خصوص ادامه اشتراك يا قطع  كتابخانه
به عنوان  كتابداران اشتراك آنها تصميماتي اتخاذ كنند، زيرا

وليت بيشتري در انتخاب و سؤم رساني متخصصان اطالع
بر عهده دارند و بايد اطالعات هاي اطالعاتي  پايگاهشناسايي 
هاي معتبر با رعايت  معيارهاي انتخاب پايگاهاز درستي 
هايي چون رابط كاربري، مسائل فني، قابليت استفاده  ويژگي

، به ارزيابي، با توجه به اين اطالعاتتا  مناسب داشته باشند،
همچنين  .انتخاب و خريد منابع الكترونيكي بپردازند يندفرا

ها به طراحان، نقش تعيين  ارائه نقاط قوت و ضعف پايگاه
كاربر (اي در بهبود بخشيدن طراحي، ناوبري، جستجو  كننده

، منطبق كردن بيشتر پايگاه ها با نياز مخاطبين، )پسندانه بودن

قابليت ) 4( تتشخيص و بهبود بخشيدن كارايي و زمان درياف
استفاده بيشتر، رضايت بيشتر كاربران از لحاظ رعايت 

 هاي مربوط به رابط كاربري، مسائل فني را به همراه مولفه
فوايد اين مطالعه نيز برطرف كردن اين . خواهد داشت

ها، از طريق شناسايي عوامل مهم در ارتقاي قابليت  محدوديت
 .استفاده، رابط كاربري، مسائل فني بود

 

  پيشنهادها
با توجه به اينكه، اين پژوهش به ارائه نقاط قوت و ضعف 

گردد، طراحان و  ها پرداخته است، پيشنهاد مي پايگاه
هاي پژوهش در جهت بهبود  ها از يافته دهندگان پايگاه توسعه

ها،  ها و ارتقاي سطح قابليت استفاده پايگاه وضعيت پايگــاه
كنند و به صورت جزئي رابط كاربري، مسائل فني استفاده 

هاي مربوط به رعايت معيارهاي جستجو، نمايش،  مولفه
  .ها را، در نظر بگيرند خدمات، پيوندها، راهنما، كارايي پايگاه

  

  تشكر و قدرداني
هاي دلسوزانه سركار خانم هما طالچي و خانم رقيه  از راهنمايي

اسكروچي مربي و دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ايران، گروه 
رساني پزشكي و آقاي حميدرضا جمالي مهمومي،  كتابداري و اطالع

  .گردد دانشيار دانشگاه خوارزمي، تشكر و قدرداني مي
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Abstract  
Introduction: Utilization of resources of evidence based medicine depends on quick and easy access to 
reliable databases, which meet different functionalities of a user interface, usability and technical issues. 
Given the importance of evidence based medicine resources in accelerating response to clinical questions, 
the present study is an attempt to evaluate compliance of evidence based medicine resources based on 
Ovid Criteria 
Methods: This study is an applied work, which was carried through surveys and webometric methods 
between 2012 and 2013. The population was consisted of six evidence based medicine resources. 
Evaluations were done using Ovid criteria. The collected data was analyzed in SPSS (20) using descriptive 
statistics (frequency and frequency percentage). 
Results: Findings indicated that resources of evidence based medicine obtained less than half of the total 
rating Ovid Criterion. In general, they were placed at 36.92% level and obtained 319 points out of 864. 
Therefore; compliance of all resources of evidence based medicine based on Ovid criteria was at the low 
level. 
Conclusion: Despite the fact that resources of evidence based medicine are aimed to provide rapid access 
to medicine evidence; the problems regarding satisfactory ease of use, effective user interface and 
observance of the technical issues were undeniable. Dealing with these problems successfully, leads to 
quick and easy access to the evidences by users. It is suggested, based on the findings, those experts of 
database design and public information need to pay more attention to the components such as search, 
service, display, links, guides or documentation. 
Keywords: Evaluation; Evidence-Based Medicine; Databases. 
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