
 
 

www.mui.ac.ir 

 360 1395ر و دی آذ/  پنجم / شماره سیزدهم اطالعات سالمت / دوره تیریمد

MeSHهای مقاالت مجله علوم پیراپزشکی با  سنجش میزان همخوانی کلید واژه
 

 

 2میرسعید  قاضی  ، سید جواد1فاطمه مسعودی

 
 

  چكيده
های موضوعی پزشکی در ذخیره و بازیابی اطالعات پزشکی، مطالعه حاضر با هدف  ها و سرعنوان سازی همچون اصطالحنامه گیری از ابزارهای نمایه بهرهبا توجه به اهمیت  مقدمه:

های  ( با سرعنوانJournal of Paramedical Sciencesهای مقاالت مجله انگلیسی زبان علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) تعیین میزان همخوانی کلید واژه

 .( انجام شدMedical Subject Headings) MeSHموضوعی پزشکی 

مقاله منتشر شده  269کلید واژه مستخرج از  1143ساخته بود. در مجموع   لیست محقق ها، چک آوری داده مقطعی از نوع کاربردی و ابزار جمع -این مطالعه توصیفی :بررسيروش 

 .گردید بندی طبقه ناهمخوان و نسبی همخوان  کامل، همخوان گروه سه لیست در و بر اساس چک گرفت قرار مقایسه مورد MeSHمجله با  شماره این 24در 

درصد( با  0/40کلید واژه ) 457نسبی و   درصد( همخوان 8/35کلید واژه ) 409کامل،   درصد( همخوان 2/24کلید واژه ) 277های مورد بررسی، به طور میانگین  طی سال ها: يافته

 . نسبی را تشکیل داد های همخوان  واژه های بخشی همخوان یا همخوان با اصطالح شناسه، بیشترین تعداد کلید ناهمخوان بود. کلید واژه MeSHاصطالحات موجود در 

به  MeSHرا نداشتند. ضروری است که استفاده صحیح از  MeSHنویسندگان مقاالت این مجله دانش کافی در زمینه انتخاب کلید واژه صحیح با استفاده از  گيري: نتيجه

های خود را  زبان در حوزه پیراپزشکی نیز باید از نویسندگان بخواهد که هنگام ارایه مقاله، کلید واژهنویسندگان آموزش داده شود. همچنین، هیأت تحریریه این مجله ایرانی انگلیسی 

 .تنظیم نمایند MeSHبر اساس 

 سازی؛ واژگان کنترل شده؛ پیراپزشکی ؛ مقاله مجله؛ نمایهپزشکی موضوعی های سرعنوان هاي کليدي:  واژه

 
 10/8/1395 پذیرش مقاله: 10/8/1395 اصالح نهایی: 1/12/1394 مقاله: دریافت

 13؛ 1395مدیریت اطالعات سالمت . MeSHهای مقاالت مجله علوم پیراپزشکی با  سنجش میزان همخوانی کلید واژه .میرسعید سید جواد  مسعودی فاطمه، قاضی  ارجاع:

(5 :)366-360 

 

 مقدمه
همه مقاالت تحقیقی با عنوان، چکیده و تعدادی کلید واژه که به دنبال هم قرار 

(. 1کند ) مقاله را توصیف میشوند. این سه ویژگی، محتوای یک  گیرند، آغاز می می
دهد. چکیده،  مختصری، تصویری فوری از محتوای اثر را نشان می  عنوان به شیوه

 محتوا را آشکارساختار موضوعی  ها دهد و کلید واژه ای از محتوا را ارایه می خالصه
شناختی برای  سازند. این سه عنصر اساسی یک مقاله، در طراحی هر پایگاه کتاب می

(؛ چرا که موتورهای جستجوی وب 2، 3ه بازیابی اطالعات ضروری است )کمک ب
دهند  ها را برای بازیابی هدف قرار می کاوی، این بخش های کاربردی متن و برنامه

(. از طرف دیگر، یکی از ابزارهای مؤثر در سازماندهی و بازیابی اطالعات، 4)
وزه ذخیره و بازیابی اطالعات سازی فرایند مهمی در ح ( و نمایه5ها هستند ) نمایه
باشد که بر پایه اختصاص کلید واژه مناسب به مدرک بنیان شده است.  می

های  سرعنوانبه معنای استفاده از  ،در تحقیقات پزشکیصحیح اسناد سازی  نمایه
های  ( در انتخاب واژهMedical Subject Headings) MeSHموضوعی پزشکی 

 سازی آثار پزشکی ی برای نمایهاستاندارد ابزارعنوان   که به باشد می ای نمایه
( و 6) شده است  ها و مجالت پزشکی در سراسر جهان پذیرفته توسط کتابخانه

منجر به بازیابی بهتر و بیشتر مقاالت و به دنبال آن، افزایش شمار مقاالت 
ید این (. در تأی7، 8شود ) استناد شده و در نتیجه، افزایش ضریب تأثیر مجله می

سخن، نتایج تحقیقات متعدد بیانگر بهبود عملکرد بازیابی و افزایش مانعیت در 
( و عدم بازیابی رکوردهای بسیار، در صورت 9-12صورت استفاده از این ابزار )

کند،  نیز اشاره می Chan(. در این راستا، 13-16باشد ) عدم استفاده از آن می
از توان کلمات کنترل شده بهره  هنگامی که برای متخصصان اطالعاتی که

آید که آیا هنوز هم نیاز به کلمات کنترل شده  برند، این پرسش به وجود می می
است. برای سایر افراد، « بله»وجود دارد یا نه؟ پاسخ همیشه و به طور قطعی 

پاسخ قطعی تنها زمانی مشخص خواهد شد که فرایند جستجو شروع به کاهش 
 .(17مقدار نتایج کند )

های پیراپزشکی کشور، مجله علوم پیراپزشکی  در میان مجالت دانشکده
(، Journal of Paramedical Sciencesدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

تنها مجله انگلیسی زبان مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر 
باشد که به  یپیراپزشکی م  اساس کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در حوزه

است.   طور منظم هر ساله منتشر شده به  2016تا  2010صورت فصلنامه از سال  
  NLM Catalog های اطالعاتی مختلف از جمله این مجله در پایگاه
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(National Library of Medicine Catalog) ،ISC (Islamic World 

Science Citation Center)، SID (Scientific Information Database) ،

Google Scholar ،Index Copernicus Journal Master List ،IranMedex ،

Magiran  وDOAJ سازی صحیح  رو، اهمیت نمایه (. از این18شود ) نمایه می

، به منظور MeSHه از ابزاری به نام مقاالت انگلیسی این مجله با استفاد
 گردد. پذیری و افزایش بازیابی مقاالت آن، بیش از پیش مشخص می رؤیت

های پزشکی با یک ابزار استاندارد،  های حوزه در زمینه بررسی کلید واژه

در و همکاران  Kangتحقیقات متعددی در داخل و خارج کشور انجام شده است. 

جنوبی  مجله انجمن ارتوپدیک کرهمقاالت در  MeSHاستفاده از  خود، پژوهش

میانگین کلید  که . نتایج نشان دادنمودند بررسی را 2012تا  2009های  طی سال

و ناهمخوان درصد  8/34نسبی  درصد، همخوان  5/23 های همخوان کامل واژه

 کلیدهمخوانی به بررسی میزان و همکاران  Kim(. 19) بوده استدرصد  7/41

با جنوبی ای مقاالت مجله بهداشت و سالمت پزشکی ساسانگ کره ه واژه

MeSH های  ند و به این نتیجه دست یافتند که میانگین کلید واژهپرداخت

شده   ( با سرعنوان پذیرفتهدرصد 1/9واژه ) کلید 64، درصد 2/15همخوان کامل 

 . نسبی داشتند همخوانی اصطالح شناسه ( بادرصد 7/1واژه ) کلید 11و 

 قاعده این از مجله، خاص تخصص به دلیل( درصد 0/18) کلید واژه 127

 Roh(. 20ناهمخوان بودند ) MeSHبا ( درصد 1/56) کلید واژه 395 مستثنی و

های مجله جامعه فیزیک  واژه به بررسی میزان انطباق بین کلید پژوهش خوددر 

 و پرداخت 2012تا  2006های  طی سال MeSH باجنوبی کره  پزشکی

درصد، همخوان  8/21 کامل های همخوان واژه کلیدمیانگین  گیری کرد که نتیجه

 Park(. نتایج تحقیق 21بوده است ) درصد 0/33 ناهمخوانو  درصد 2/45 نسبی

 کاردرمانی انجمن مجله مقاالت های کلید واژه انطباق با هدف بررسی Parkو 

از آن بود که ، حاکی 2010تا  1993های  طی سال MeSH با کره جنوبی

 درصد 8/30 درصد، همخوان نسبی 8/20 کامل های همخوان واژه کلیدمیانگین 

 (.22باشد ) می درصد 4/48 ناهمخوانو 

 های کلید واژه همخوانی میزان بررسی به پژوهشی در بیگدلی و اسالمی
 فارسی پزشکی اصطالحنامه با فارسی پزشکی های مجله در شده  چاپ مقاالت

 مجموع ها نشان داد که در نتایج مطالعه آن .پرداختند 1387-88 های سال طی
 5/38کامل  های همخوان واژه کلیدبالینی، میانگین  و پایه علوم حوزه دو در

(. 23درصد بوده است ) 5/20 ناهمخوانو درصد  0/41 درصد، همخوان نسبی
 گرهای توصیف انطباق میزان بررسی به تحقیق خود در اقبال بنی و بهادری

 های نامه پایان انگلیسی و فارسی های کلید واژه انگلیسی و فارسی سازی نمایه
 تهران پزشکی علوم دانشگاه تخصص فوق و تخصص های رشته پزشکی، رشته

پرداختند  1389 تا 1385 های سال طی MeSH و فارسی پزشکی اصطالحنامه با
درصد  0/18 های فارسی چکیده های کلید واژه و به این نتیجه رسیدند که در

  و ناهمخوانی درصد 7/35 نسبی، درصد همخوانی 9/1 کامل، همخوانی
های  کلید واژه در و داشت وجود اصطالحنامه در حضور درصد عدم 4/44

 درصد همخوانی 4/15 کامل، درصد همخوانی 8/26 انگلیسی نیز های چکیده
 اصطالحنامه در ورحض درصد عدم 1/29 و ناهمخوانی درصد 7/28 نسبی،

کلید  انطباق پژوهش خود میزان در همکاران و زاده (. کبیر24مشاهده شد )
 را طی MeSH با مازندران پزشکی علوم دانشگاه مقاالت مجله های واژه
نتایج مطالعه آنان نشان داد که میانگین  .بررسی نمودند 1388-89 های سال

 50ناهمخوان و درصد 20نسبی درصد، همخوان 30 کامل های همخوان واژه کلید
 های کلید واژه تطبیقی بررسی به خود نامه پایان (. آرام در25بود ) درصد
 های زمانی سال بازه در MeSH با زاهدان پزشکی علوم دانشگاه های نامه پایان

همخوان )همخوان  گروه دو به ها کلید واژه مطالعه او در .پرداخت 1391 تا 1380
 و ها کلید واژه بین داد که نشان ها یافته. شدند تقسیم ناهمخوان و کامل و نسبی(

MeSH ،17 (.26شود ) می مشاهده ناهمخوانی درصد 83 و همخوانی درصد 
رسد که  بر اساس مرور مطالعات انجام شده توسط محقق، به نظر می

بررسی این موضوع مهم در میان اقالم اطالعاتی انگلیسی حوزه پیراپزشکی 
های اطالعاتی داخلی یا خارجی معتبر که نقش مهمی در  ده در پایگاهش نمایه 

نمایان کردن تحقیقات ایرانیان به ویژه به محققان سایر کشورهای جهان دارد، 
بنابراین، محقق در تالش بود تا با انجام مطالعه حاضر،  مغفول مانده است.

وجه به مطالب مطرح اطالعاتی در این زمینه را مرتفع نماید. با ت خألبخشی از 
های مقاالت مجله  شده، این مطالعه با هدف تعیین میزان همخوانی کلید واژه

 MeSHانگلیسی زبان علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 
 .انجام شد

 

 روش بررسی
مقطعی از نوع کاربردی بود و جامعه آماری  -مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی

کلید واژه( مندرج در انتهای چکیده مقاالت  1143های ) آن را همه کلید واژه
 2011مقاله( این مجله، از نخستین شماره منتشر شده در سال  269پژوهشی )

نجام این مطالعه در ( تا آخرین شماره منتشر شده در زمان ا1، شماره 2)جلد 
ترین لینک  ( تشکیل داد. با توجه به این که قدیمی4، شماره 7)جلد  2016نوامبر 

بود، مقاالت منتشر  2011در محیط اینترنت مربوط به سال  MeSHموجود از 
های مستخرج از مقاالت  به بعد بررسی گردید. کلید واژه 2011شده از سال 

ساخته، با   لیست محقق بر اساس چک های هر سال، منتشر شده در شماره
MeSH لیست با بررسی  همان سال مورد مقایسه قرار گرفت. روایی چک 

بر اساس  MeSHها با اصطالحات موجود در  کلید واژه و مطابقت آن 200
سازی در آن، مورد  لیست اولیه و اعمال نظرات دو متخصص حوزه نمایه چک

لیست،  و بر اساس چک MeSHز مطابقت با ها پس ا تأیید قرار گرفت. کلید واژه
کامل )همخوانی دقیق کلید واژه با سرعنوان پذیرفته شده  در سه گروه همخوان 

MeSH کامل کلید واژه با  نسبی )همخوانی  ترین تفاوت(، همخوان  بدون کوچک
اصطالح شناسه یا اختصارات، همخوانی کلید واژه با سرعنوان پذیرفته شده 

MeSH ح شناسه با تفاوت در جمع یا مفرد، ترتیب کلمات، محل یا اصطال
هایی کمتر یا  گذاری یا جداسازی واژگان و همچنین، با تفاوت در واژه هایفن

بخشی همخوان( و ناهمخوان )فقدان کلید واژه در  -ها بیشتر نسبت به آن
MeSHافزار  ها با استفاده از نرم بندی گردید. در نهایت، داده ( طبقهAccess 

های آمار توصیفی )درصد فراوانی و میانگین(   انجام و نتایج با استفاده از شاخص
 .در قالب جداول ارایه گردید

 

 ها يافته
 پژوهشی مقاله هر در کلید واژه 2/4 و شماره هر در مقاله 2/11 میانگین، طور به

های  بیشترین و کمترین تعداد کلید واژه طی سال است. شده منتشر مجله این
 .(1 بود )جدول 2016و  2014های  مورد بررسی، به ترتیب مربوط به سال

http://scholar.google.com/scholar?q=journal+of+paramedical+sciences&hl=en&btnG=Search&as_sdt=2001&as_sdtp=on
http://scholar.google.com/scholar?q=journal+of+paramedical+sciences&hl=en&btnG=Search&as_sdt=2001&as_sdtp=on
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4623
http://www.iranmedex.com/english/issues.asp?journalID=300
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5636&Number=1&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5636&Number=1&Appendix=0
http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&hybrid=&query=journal+of+paramedical+sciences
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 2016تا  2011های  ها و مقاالت طی سال : میانگین کلید واژه1جدول 

 کليد واژه در هر مقاله ميانگين واژه کليدتعداد  ميانگين مقاله در هر شماره مقالهتعداد  شمارهتعداد  سال

2011 4 29 3/7 122 2/4 

2012 4 28 0/7 124 4/4 

2013 4 63 8/15 275 4/4 

2014 4 67 8/16 296 4/4 

2015 4 52 0/13 206 0/4 

2016 4 30 5/7 120 0/4 

 2/4 1143 2/11 269 24 جمع کل

 

های  طی سال MeSHکامل با  های همخوان ، کلید واژه2های جدول   طبق یافته
متوقف شده  2016روند افزایشی داشته، اما ادامه این روند در سال  2015تا  2011

طی  MeSHنسبی و ناهمخوان با  های همخوان  است؛ در حالی که میزان کلید واژه
 های مورد بررسی روند افزایشی یا کاهشی مشخصی را نشان نداد. سال

 

های  طی سال MeSHها و  : میزان همخوانی بین کلید واژه2 جدول

 2016تا  2011

 سال
 ناهمخوان نسبي  همخوان ي کاملهمخوان

 (درصد) فراواني (درصد) فراواني (درصد) فراواني

2011 (9/18 )23 (2/40 )49 (0/41) 50 

2012 (4/19 )24 (9/37 )47 (7/42) 53 

2013 (5/22 )62 (4/32 )89 (1/45) 124 

2014 (3/25 )75 (2/37) 110 (5/37) 111 

2015 (0/33 )69 (0/35) 72 (0/32) 66 

2016 (8/20 )25 (0/35 )42 (2/44 )53 
 457( 0/40) 409( 8/35) 277( 2/24) جمع کل

 
نسبی با   های همخوان ، بیشترین میزان کلید واژه3های جدول   طبق یافته

MeSH های بخشی همخوان با سرعنوان پذیرفته شده و کلید  در گروه کلید واژه
های  های همخوان با اصطالح شناسه قرار داشتند. کمترین میزان کلید واژه واژه

مخوان با سرعنوان های ه نیز در گروه کلید واژه MeSHنسبی با  همخوان 
پذیرفته شده با تفاوت در جداسازی، همخوان با اصطالح شناسه با تفاوت در 
جداسازی، همخوان با سرعنوان پذیرفته شده با تفاوت در ترتیب کلمات و 

 همخوان با اصطالح شناسه با تفاوت در ترتیب کلمات بودند.
 

 بحث
های مورد  کامل طی سال های همخوان  ها، میزان کلید واژه با توجه به یافته

درصد( بوده است.  2/24درصد )به طور میانگین  50بررسی همواره کمتر از 
کامل کمتر  های همخوان  اگرچه در کلیه تحقیقات مطرح شده، میزان کلید واژه

های  یافته درصد گزارش شده است، اما نتیجه به دست آمده با 50از 
( مشابهت بیشتری داشت. در 21) Roh( و 19و همکاران ) Kangهای  پژوهش

کامل بودند.  ها از نوع همخوان ها نیز در حدود یک پنجم کلید واژه مطالعات آن
 فواید از مجله این نویسندگان از پایینی درصد که تنها دهد نشان می نتیجه این

 به و کنند می استفاده آن از هستند و آگاه MeSH با ها کلید واژه مستندسازی
که  رسد می نظر به. باشند می مسلط نیز MeSH از کلید واژه انتخاب نحوه

این  رسیدن اکثریت به برای مجله این تحریریه هیأت سوی از اقدامی تاکنون
 صورت کامل همخوان  های کلید واژه افزایش نتیجه، در دسته از نویسندگان و

 است. نگرفته
نسبی نشان داد که  های همخوان  های مطالعه در ارتباط با کلید واژه یافته

های مورد بررسی، از  های مقاالت منتشر شده در سال بیش از یک سوم کلید واژه
و همکاران  Kangهای تحقیقات  نسبی هستند. این نتیجه با یافته نوع همخوان 

ها نیز در حدود  ( قابل مقایسه است. در مطالعات آن22) Parkو  Park( و 19)
نسبی بودند؛ در حالی که میزان کلید  ها از نوع همخوان  یک سوم کلید واژه

( و در مطالعه 21درصد ) 2/45برابر با  Rohنسبی در مطالعه  های همخوان  واژه
ه به دست ها بیشتر از نتیج ( بود که این یافته23درصد ) 41اسالمی و بیگدلی، 

آمده در مطالعه حاضر است. هرچند مطالعات دیگر به نتایجی کمتر از نتیجه 
و همکاران نشان داد که میزان  Kimمطالعه حاضر دست یافتند. نتایج تحقیق 

(. همچنین، نتیجه 20باشد ) درصد می 8/10نسبی،  های همخوان  کلید واژه
یزان همخوانی نسبی کلید اقبال حاکی از آن بود که م مطالعه بهادری و بنی

درصد  4/15های انگلیسی،  درصد و در چکیده 9/1های فارسی،  ها در چکیده واژه
  های همخوان (. در پژوهش کبیرزاده و همکاران نیز میزان کلید واژه24باشد ) می

نسبی  های همخوان  (. در تحقیق آرام، کلید واژه25درصد عنوان شد ) 20نسبی، 
های همخوان  کامل در یک گروه به نام کلید واژه  ای همخوانه که با کلید واژه

 برخی دهد که نشان می نتیجه (. این26درصد بود ) 17بندی شدند، کمتر از  طبقه
 مراجعه MeSH به مصطلح کلید واژه انتخاب برای این که با نویسندگان از

 ودوج MeSH در که مختلفی توصیفگرهای با آشنایی بر اما تسلطی کنند، می
 انتخاب دیدند، مناسب خود موضوع با که را توصیفگری هر و ندارند دارد،
دقت ناشی از شتاب در  عدم. نباشد شده پذیرفته اصطالح هرچند که آن کنند؛ می

 در شده پذیرفته اصطالح صحیح شکل دقیق نگارش در توجهی بی نگارش،
MeSH  در بازیابی و عدم آگاهی از تفاوتی که اشکال مختلف یک کلید واژه

 اصطالح به نسبت متفاوت های کلید واژه از جمله دالیل وجود کند، ایجاد می
 .رود به شمار می MeSH شده پذیرفته

های ناهمخوان نشان داد که  های مطالعه حاضر در ارتباط با کلید واژه یافته
های مورد بررسی، ناهمخوان  های مقاالت منتشر شده در سال دو پنجم کلید واژه

و همکاران که در آن  Kangهای مطالعه  هستند. این نتیجه با یافته MeSHبا 
 (، همخوانی داشت؛ 19ند )ناهمخوان بود MeSHها با  حدود دو پنجم کلید واژه
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 2016تا  2011های  طی سال MeSHها و  نسبی بین کلید واژه : میزان انواع همخوانی 3 جدول

 سال

تفاوت در 

جداسازي با 

 MeSHسرعنوان 

تفاوت در 

جداسازي با 

 اصطالح شناسه

تفاوت در جمع 

يا مفرد با 

 MeSHسرعنوان 

تفاوت در جمع 

يا مفرد با 

 اصطالح شناسه

تفاوت در ترتيب 

کلمات با سرعنوان 
MeSH 

تفاوت در ترتيب 

کلمات با اصطالح 

 شناسه

 MeSHبخشي همخوان با سرعنوان 

 يا اصطالح شناسه
 اختصارات اصطالح شناسه

 (درصدفراواني ) (درصدفراواني ) (درصدفراواني ) (درصدفراواني ) (درصدفراواني ) (درصدفراواني ) (درصدفراواني ) (درصدفراواني ) (درصدفراواني )

2011 (0 )0 (0/2 )1 (1/4 )2 (1/4 )2 (0/2 )1 (0 )0 (9/42 )21 (9/44 )22 (0 )0 

2012 (0 )0 (0 )0 (1/2 )1 (5/8 )4 (0 )0 (1/2 )1 (4/57 )27 (8/29 )14 (0 )0 

2013 (0 )0 (2/2 )2 (9/7 )7 (2/2 )2 (2/2 )2 (0 )0 (1/46 )41 (2/38 )34 (1/1 )1 

2014 (9/0 )1 (0 )0 (4/6 )7 (2/8 )9 (0 )0 (0 )0 (5/55 )61 (1/29 )32 (0 )0 

2015 (8/2 )2 (4/1 )1 (2/4 )3 (4/1 )1 (0 )0 (8/2 )2 (2/47 )34 (3/40 )29 (0 )0 

2016 (4/2 )1 (4/2 )1 (8/4 )2 (8/4 )2 (0 )0 (0 )0 (6/28 )12 (1/57 )24 (0 )0 

 1( 2/0) 155( 9/37) 196( 9/47) 3( 7/0) 3( 7/0) 20( 9/4) 22( 4/5) 5( 2/1) 4( 0/1) جمع کل
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ای کمتر یا بیشتر در مقایسه  در حالی که سایر محققان در مطالعات خود به نتیجه
اند. چنانچه این میزان در مطالعه اسالمی و  با نتیجه مطالعه حاضر دست یافته

درصد از کل  Roh ،33(. در مطالعه 23درصد گزارش شده است ) 5/20بیگدلی، 
(. این میزان در مطالعه کبیرزاده و 21ها از نوع ناهمخوان بودند ) کلید واژه
و همکاران در  Kim(. 25ها را تشکیل داد ) درصد از کل کلید واژه 50همکاران، 

(. 20درصد اعالم نمودند ) 1/56های ناهمخوان را  مطالعه خود میزان کلید واژه
ناهمخوان  MeSHها با  درصد از کلید واژه 83ه در مطالعه آرام مشخص شد ک

 حوزه نویسندگان از زیادی دهد که گروه این یافته نشان می (.26بودند )
به عنوان  MeSHدلیل عدم اطالع از مزایای استفاده از  پیراپزشکی ناآگاهانه )به 

رسانی( و برخی آگاهانه )به  اهرمی برای بازیابی ناشی از عدم آموزش و اطالع
 .کنند استفاده نمی MeSHهای مد نظر آنان( از  دلیل عدم پوشش کلید واژه 

 

 گیری نتیجه
کامل نسبت به کلید  های همخوان  با استناد به نتایج، کمتر بودن کلید واژه

های  نسبی و ناهمخوان، حاکی از واگرایی بیشتر بین کلید واژه های همخوان  واژه
آن دسته از نویسندگان مقاالت این  د،ده می نشان است و MeSHنویسندگان و 

 با سایر نویسندگانی که با مقایسه در کنند، نمی استفاده MeSH از که مجله
کنند )نویسندگانی که از فواید مستندسازی کلید  می استفاده MeSH از مهارت
 و نیز مسلط هستند( MeSHآگاه و به شیوه انتخاب کلید واژه از  MeSHواژه با 

کنند،  می استفاده ناواردانه طور به هرچند MeSH از نویسندگانی که فقط یا
 MeSH)نویسندگانی که درک روشنی از تفاوت میان اصطالحات موجود در 

مشی  توان به عدم وجود خط از دالیل این امر می .بیشتر هستند همچنان ندارند(
جله در مشخصی در بخش راهنمای نویسندگان از سوی هیأت تحریریه این م

، عدم توجه MeSHها بر اساس  ارتباط با مستندسازی مستمر کلید واژه
سازی مستند و همچنین،  ای و اهمیت نمایه های نمایه نویسندگان به ارزش واژه

 .اشاره نمود MeSHعدم توجه به آموزش نویسندگان در زمینه استفاده از 
 

 پیشنهادها
های پیراپزشکی این مجله انگلیسی زبان به  ترغیب نویسندگان مقاالت حوزه

رسانی از  و اطالع MeSHبا اشاره به مزایای انتخاب واژگان از  MeSHاستفاده از 
 در بخش راهنمای نویسندگان. MeSHطریق قرار دادن لینک مرورگر 

ج شده در در های کلید واژه بودن مستند و صحیح بر مداوم نظارت و کنترل
 هیأت در متخصص یک به کارگیری با مقاله پذیرش انتهای چکیده هنگام

 .مجله تحریریه
 

 تشکر و قدردانی
بدین وسیله از کلیه افرادی که در انجام مطالعه حاضر همکاری نمودند، تشکر و 

 . آید قدردانی به عمل می
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Abstract 
Introduction: Considering the importance of using indexing tools such as thesauri and Medical Subject Headings (MeSH) in 

storage and retrieval of medical information, this study was performed with the aim to determine the compliance rate of keywords 

of articles published in an English-language journal Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Journal of Paramedical 

Sciences, with the MeSH. 

Methods: This was a cross-sectional and descriptive study using applied method. The data gathering tool was a researcher-made 

checklist. In total, 1143 keywords extracted from 269 articles published in 24 issues of the journal; those keywords were 

compared with MeSH, and were classified in three groups: exact match, partial match and no match. 

Results: During the investigated years, on average, 277 keywords (24.2%) were exact matches, 409 keywords (35.8%) were 

partial matches, and the 457 keywords (40.0%) were not match with the terms contained in the MeSH. Keywords in match or 

match with the entry term categories formed the largest portion of partial match keywords. 

Conclusion: The results show that the authors of this journal do not have sufficient knowledge on correct keyword selection with 

use of the MeSH, and it is necessary for them to be trained in the correct way. In addition, the editorial board of this English-

language Iranian journal in the paramedical field should request authors to adjust their keywords based on the MeSH during 

article selection. 
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