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 مقدمه
 پزشکی علمی اطالعات های پایگاه در شده نمایه علمی هیأت تحریریه مجالت

راهنمای نگارش مقاله در قالب  را استانداردهایی خارجی، اغلب و داخلی معتبر
 مجالت مقاالت نویسندگان راهنمای بخش کنند. در می تعیین نویسندگان برای
 آن رعایت به ملزم نویسنده که اصولی و استانداردها از یکی پزشکی، های حوزه

 تحریریه هیأت المللی بین کمیته دستورالعمل بر اساس باشد، می مقاله نگارش در
 های سرعنوان از باید مقاله های کلیدی واژهپزشکی این است که  مجالت

(. 1شوند ) انتخابMeSH (Medical Subject Headings )پزشکی  موضوعی
های اخیر به  اهمیت استفاده از این ابزار، سبب شده است که محققان در سال

های علوم پزشکی مختلف با  های دانشگاه نامه های پایان مقایسه کلید واژه
MeSH ( و به این ترتیب میزان اهتمام و تسلط نویسندگان به این 2-6بپردازند )

های آنان را مورد ارزیابی قرار دهند.  سرعنوان و همچنین، کیفیت کلید واژه
درصد کلید  40تا  20نتیجه تمام تحقیقات مذکور حاکی از آن بود که تنها حدود 

( مرجح )اصطالح MeSHهای نویسندگان، با سرعنوان پذیرفته شده در  واژه
هایی که با سرعنوان پذیرفته شده مطابقت  همخوان و بقیه ناهمخوان )کلید واژه

وجود ندارند( هستند. در ادامه، محققان سه دیدگاه را در  MeSHندارد و یا در 
مطرح نمودند و مطابق با آن  MeSHهای ناهمخوان با  ارتباط با کلید واژه

 پیشنهادهایی را ارایه کردند.
کند، اما تسلط ندارد. بنابراین،  مراجعه می MeSHنویسنده به  اول این که

نماید. بر این اساس، پیشنهاد شده است که برای  کلید واژه نادرست را انتخاب می
های علوم پزشکی سراسر  های آموزشی در دانشگاه تسلط نویسندگان، کارگاه

 کشور برگزار گردد.
کند. در این حالت پیشنهاد  مراجعه نمی MeSHدوم این که نویسنده به 
در بخش راهنمای نویسندگان قرار داده  MeSHشده است که لینک مرورگر 

 تر، از آن استفاده نماید. شود تا نویسنده تشویق گردد برای دسترسی سریع
کند، اما کلید واژه مورد نظر  مراجعه می MeSHسوم این که نویسنده به 

  انعکاس نیافته های نویسنده در آن نی که کلید واژهیابد؛ بدین مع خود را نمی
های  های نویسنده، کلید واژه است. به اعتقاد محققان، این دسته از کلید واژه

افزوده شوند. در این دیدگاه، هیچ  MeSHجدیدی هستند که الزم است به 
 MeSHهایی که در  پیشنهاد یا راهکاری به نویسندگان در ارتباط با کلید واژه

 حضور ندارند، ارایه نشده است.
های مقاالت سایر مجالت  با توجه به این که ممکن است کلید واژه

به چالش کشیده  MeSHهای پزشکی، توسط محققان دیگری در مقایسه با  حوزه

مراجعه  MeSHشود، در ادامه پژوهشگر راهکار الزم برای نویسندگانی که به 
ند، ارایه نموده است و در نتیجه، زمینه ارتقای یاب کنند و کلید واژه خود را نمی می

 فراهم گردید. استفاده بیشتر از این ابزار
پذیر  اند، همگی از دو بعد تأمل منعکس نشده MeSHهایی که در  کلید واژه

هایی هستند که نظر به تکامل علم  ها، نو واژه هستند؛ نخست، این کلید واژه
خصصان موضوعی شده است و به این دلیل پزشکی، به تازگی وارد دایره لغات مت

 وجود ندارند. MeSHهنوز در 
ها معادل  وجود ندارند، اما برای آن MeSHها در  دوم، اگرچه کلید واژه

ها ندارند و  مناسب و جایگزین وجود دارد و نویسندگان اطالعی از نحوه یافتن آن
 ها نیستند. رو قادر به یافتن آن از این

های متفاوتی را به  حل مشی و راه خط MeSHبرای هر دو مورد مذکور، 
 نویسندگان ارایه نموده است.

خواهد هرگونه درخواست خود را در ارتباط  نخست این که از نویسندگان می
از طریق صفحه تماس با کتابخانه ملی پزشکی آمریکا و با  MeSHبا واژگان 

و توصیف علت آن در کادر بعد و درج  درج یکی از موارد زیر در کادر موضوع
 ایمیل خود برای دریافت پاسخ ارسال نمایند؛

  New MeSH termپیشنهاد یک اصطالح یا سرعنوان جدید با درج عبارت

 MeSH term changeپیشنهاد تغییر در واژگان موجود با درج عبارت 
 MeSH factual errorپیشنهاد تصحیح یک مفهوم یا معنی با درج عبارت 

 پیشنهاد تصحیح یا تغییرات در ساختار سلسله مراتبی با درج عبارت 
MeSH tree change 

بر این اساس، طی مدت یک روز کاری، پاسخی مبنی بر رد یا پذیرش 
درخواست همراه با علت آن، از سوی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا ارسال 

که در ابتدای  MeSHگردد. پیشنهادهای پذیرفته شده در به روزرسانی ساالنه  می
ملی گردد. در ضمن، کتابخانه  پذیرد، اعمال می هر سال میالدی صورت می
های مربوط به ایجاد واژگان اختصاری را به دلیل  پزشکی آمریکا تمام درخواست

 کند. این که اختصارات کارایی الزم را در بازیابی ندارند، رد می
 خواهد برای یافتن معادل کلید واژه  از نویسندگان می MeSHدوم این که 
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استفاده نمایند؛ به این  MeSH on Demandمورد نظر خود، از ابزاری به نام 
ترتیب تنها الزم است نویسندگان کلید واژه خود را در کادر متنی این ابزار درج و 

ترین کلید  ترین اصطالح با کلید واژه نویسنده )مناسب پس از آن، مرورگر مرتبط
 .دهد را بازیابی و به نویسنده ارایه می MeSHواژه معادل( در 

 

 گيری نتيجه
رسانی به آنان با قرار  ، اطالعMeSHؤثر استفاده نویسندگان از برای ارتقای م

های آموزشی  دادن لینک این ابزار در تارنمای مجالت و یا برگزاری کارگاه
رسانی به  ، مستلزم اطالعMeSHرسد، اما استفاده بیشتر از  ضروری به نظر می

ع آنان به و یا ارجا MeSH on Demandنویسندگان در خصوص مراجعه به ابزار 
صفحه تماس با کتابخانه ملی پزشکی برای اعالم پیشنهادهای مرتبط با واژگان، 

 های پزشکی و علوم  با قرار دادن لینک هر دو در تارنمای مجالت حوزه
 .باشد وابسته می
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