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 موضوعی زنان و زایمان بر اساس رویکرد کاربرمدار های حوزهاستخراج چهریزه

 

 3ليال دهقاني، 2، سيد مصطفي فخراحمد1، فريده عصاره1پهلوعبدالحسين فرج

 
 

  چكيده
هاي بازیابي امروزي با کارگيري رویکرد تحليل چهریزه در سيستم هاي بازیابي اطالعات قدمتي طوالني دارد، اما بهو سيستم بندياي در ردهتحليل چهریزه اگرچه مفهوم مقدمه:

راج وشي براي استخپژوهش حاضر، ارایه ر نجاماباشد. هدف از نفع اصلي سيستم ميمشکالتي همراه است که یکي از این مشکالت، عدم توجه مناسب به کاربر به عنوان ذي

 .هاي بازیابي اطالعات نوین با استفاده از رویکرد کاربرمدار بودهاي مناسب در سيستمچهریزه

 14ا ه شد. ابتدا باستفادهاي حوزه تخصصي زنان و زایمان، از روش تحليل محتواي قراردادي با رویکرد کيفي براي درک نياز کاربران و دستيابي به چهریزه :بررسيروش 

بندي قهزه موضوعي طبصصان حومتخصص مامایي و زنان و زایمان مصاحبه صورت گرفت و نيازهاي اطالعاتي گروه کاربري شناسایي گردید. سپس نيازهاي اطالعاتي با کمک متخ

ي و متخصص کتابدار 8متخصص موضوعي و  8شده، از یک گروه خبره متشکل از  هاي استخراجبه منظور ارزیابي مفيد بودن چهریزه اي به هر طبقه نسبت داده شد.و چهریزه

 .رساني پزشکي استفاده گردید و توافق بر اساس فرمول توافق کل مورد ارزیابي قرار گرفتاطالع

 گروه» چهریزه 9ها، به دست آمد که از ميان آن 23ه زنان و زایمان، نفعان حوزهاي اطالعاتي ذيهاي مربوط به بخش تعيين نيازشده از مصاحبههاي استخراج بر اساس کد ها:يافته

هاي مناسب توسط عنوان چهریزه درصد، به 80ي با دریافت ضریب توافق باال «آگهيپيش و عارضه خطر، عامل ها،نشانه و عالیم بيماري، تشخيص، درماني، هايروش ارگان، سني،

 . خبرگان شناسایي شد

ها از حالت عمومي به تخصصي تبدیل گردد. در این شود که چهریزههاي بازیابي اطالعات بر اساس رویکرد کاربرمدار، سبب ميهاي سيستماستخراج چهریزه گيري:نتيجه

 .ردگيهاي کاربري تخصصي شکل مير رابط کاربري متفاوت خواهد بود و بدین ترتيب رابطها براي کاربران هر حوزه تخصصي دصورت، چهریزه

 بنديطبقهسازي و بازیابي اطالعات؛ ؛ ذخيرهیابيرفتار اطالع هاي کليدي:واژه

بازیابي اطالعات شده است. هاي سيستم دشواري بازیابي اطالعات از ميان حجم عظيم اطالعات و همچنين، تغيير روزافزون نيازهاي اطالعاتي کاربران، سبب تغيير در پيام کليدي:

ها را ها، کارامدي و اثربخشي این سيستماي، یکي از راهکارهاي پيشنهاد شده توسط محققان است. روش مناسب و کاربرمدار انتخاب چهریزهجستجوي چهریزه طراحي سيستم

 .دهدافزایش مي

 
 15/11/1398: انتشارتاریخ  3/11/1398 پذیرش مقاله: 23/6/1398 مقاله: دریافت

 مدیریت. برمداربر اساس رویکرد کار موضوعی زنان و زایمان های حوزهاستخراج چهریزه .عصاره فریده، فخراحمد سيد مصطفي، دهقاني ليالپهلو عبدالحسين، فرج ارجاع:

 285-293(: 6) 16؛ 1398اطالعات سالمت 
 

 مقدمه
کارگيری مفهوم چهریزه در  های مهم در سازماندهي دانش، بهیکي از ميراث

از  اییا جنبه یا موجودیت بعد یکیا  چهریزه یک ویژگي باشد.مي بندیرده
 ایهر موضوع  ،یبندميبر اساس اصول تقس گر،یعبارت د به(. 1، 2) موضوع است

نمونه،  یشود. برا یبندميتقس يمختلف یهايژگیو لهيبه وس توانديکالس م
 یبندميتقس تيچهریزه فعال ایبر اساس چهریزه مکان  توانديم یکالس کشاورز

  UDCي جهان يدهده یبندردهموضوع به  نیا شهیر(. 3) گردد
(Universal Decimal Classification) (4بازم )يشناختکتاب یبند. ردهگرددي 

Bliss (Bliss Bibliographic Classification )(5 )به از یگرینمونه د زين 
ای ، اما اولين کسي که رویکرد چهریزهاست یبندرده در زهیچهر مفهوم یريکارگ

بود  Ranganathanبه کار گرفت،  Colonبندی بندی نمود و در ردهرا فرمول
ميالدی به بعد، 1990های کامپيوتری و وب از دهه با توسعه سيستم(. 6)

و  بر عهده گرفتند های بازیابي اطالعاتسيستمها نقش دیگری را در چهریزه

 به تدریج  ،ای که یک نوع جستجوی اکتشافي و شناختي استجستجوی چهریزه
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 . (7) دست آورده شناختي بهای اطالعاتي کتابجایگاه خود را در پایگاه
های ای، رابطهای چهریزهها، فرادادهای از مدلدر این دوره مجموعه

افزارهای ای شکل گرفت و نرمهای چهریزهای و آنتولوژیکاربری چهریزه
 .(8) متعددی در این زمينه ساخته شد

ر کستن هش تحت عنوان ترکيبي -تحليلي رویکرد تحليل چهریزه یا ویژگي
رای بط بترکيب کردن واحدها و مفاهيم مرت و سپسموضوع به مفاهيم اساسي 

 ویژگيهای اصلي مشخصه. استتعریف شده توصيف موضوع اطالعاتي 
ین ادهي مرکب به اصطالحات، سازمان اتموضوع جزیهت شاملترکيبي  -تحليلي

ن ها، شرح روابط ميان این اصطالحات و ترکيب ایاصطالحات در چهریزه
 طرحي، دليل. به همين باشدمي های موضوعي مرکباصطالحات در سرعنوان

 ای که به طورهای غير چهریزهکه با طرح شودچند بعدی یا ترکيبي ایجاد مي
شده های تعریف (. بر اساس چهریزه9، 10عمده تک بعدی است، تفاوت دارد )

شود که به صورت ای، این امکان به کاربر داده ميدر جستجوی چهریزه
 نیا رد. های مختلف را در جستجو وارد و نتایج را پاالیش نمایدای چهریزهمرحله
 یبرا ار جستجوگران که است اطالعات یبندطبقه جهت يراه زهیچهر روش،

 که است نیا مهم نکته. کندمي یاری اسناد یبندگروه قیطر از جستجو، شیپاال
 ،یازهیهرچ یجستجو در اما ،دارد وجود صفر جهينت یاواژه ديکل یجستجو در

 (.11) تداش نخواهد صفر جهينت بنابراین، و شوديم نجاما بافت در جستجو
 در هاچهریزه استخراج منظور به چهریزه تحليل رویکرداستفاده از امروزه 

 نظر طبق. است همراه مشکالتي با ایچهریزه جستجوی هایسيستم
Hjorland، آن ساختاری نظم و منطقي اصول بر ایچهریزه تحليل رویکرد قوت 

 و Wei جمله از محققان دیگر تأکيد و( 12) وی دیدگاه از(. 12) است استوار
 ،Hjorland (15) و( 14) همکاران و پهلوفرج ،Vickery (13) و (11) همکاران
 بازیابي هایسيستم در استفاده برای ایچهریزه تحليل رویکرد اصلي مشکالت
 اجتماعي، تاریخي مباني وجود عدم تجربي، منابع فقدان شامل جدید اطالعات

 است. هاچهریزه بودن ثابت و کاربرمداری عدم
طور  به وضوح تعریف نشده است، اما به« کاربرمدار»اگرچه اصطالح 

ها يستمن سمتعارف این اصطالح به اندیشه توجه فزاینده به نيازهای کاربرا
باشد که رویکرد دی ميها از جمله موارشود و طراحي سيستممربوط مي

ژوهش کند. منظور از این اصطالح در پکاربرمدار در آن موضوعيت پيدا مي
تمرکز  های اطالعاتيحاضر، رویکردی است که بر تفکر در باب خدمات و نظام

ير داند، تأثدارد؛ رویکردی که اطالعات را در بعضي موارد ساخته کاربران مي
ا که ري رد و شرایطپذیهای متعارف انساني را در پردازش اطالعات ميویژگي

ر دبيند که يمآید از جمله عوامل مهمي ها به وجود مينيازهای اطالعاتي در آن
مچنين، (. ه16باشد )های اطالعاتي کاربرمدار مؤثر ميطراحي خدمات و نظام

Vickery ای هها را معادل مجموعو چهریزه کاربر نياز به وابسته را چهریزه تعيين
 (. 13، 17داند )کاربران مي از نيازهای اطالعاتي

نه پشتوا ها در حوزه موضوعي، باید ازدر حقيقت، برای دستيابي به چهریزه
 با ندکيا قيقاتتح کاربری استفاده نمود، اما به دليل غلبه دیدگاه منطقي، تاکنون

ب چهار (. مطالعات در این زمينه در قال12است ) گرفته صورت مضمون این
 وند.شبندی ميدسته طبقه

 ایاطالعاتي، وظایف کاری و ساختار چهریزه هاینيازدسته اول به بررسي 
 هایویژگي یا خواص ها،جنبه عنوان به را وظایف هایچهریزه Li. پردازدمي
 بندیدسته Belkin و Li ها،فعاليت ادامه در(. 18) نمود تعریف وظيفه یک

 (.19) کردند ارایه کاری وظيفه هایویژگي از تریجامع
تقيم ای به طور مسدسته دوم به انتخاب چهریزه و توصيف ساختار چهریزه

ستفاده از یک با ا Dakkaپردازد که تنها در یک نمونه مشاهده شد. توسط کاربر مي
عه ک مجمون یبه استخراج چهریزه پرداخت. به هر کدام از کاربرا ،گروه کاربری

 ،از خودساس نيبر ا شد و کاربران دادهتایي از مقاالت روزنامه نيویورک تایمز  1000
که  مشخص گردیدبندی نتایج ها را انتخاب کردند. با جمعای از چهریزهمجموعه

ها ریزهرین چهرتپرتکرا ،ویدادمکان، نهاد، مردم، پدیده اجتماعي، بازار، ملت و ر
دهنده  شانه نبودند. نتایج این فعاليت با روش استخراج اتوماتيک مقایسه شد ک

ریتم ه الگوای که ب. البته ميزان پشتوانهباشدمينزدیکي استخراج از دو روش فوق 
 ربری ووش کاربسيار بيشتر از کاربر است. تفاوت تعداد پشتوانه در  ،شد داده

 (.20) یک موضوع بسيار اساسي است کنندهبيان ،يکاتومات
 ا نيازدهد، به ارتباط چهریزه بها را پوشش ميدسته سوم که عمده پژوهش

یا آکند؛ به این صورت که ای توجه مياطالعاتي در رابط کاربری چهریزه
ای هریزهها و ساختار چهریزه در نظر گرفته شده برای رابط کاربری چچهریزه

ش (. این پرس21-23گردد؟ )ود جستجوی اطالعات برای کاربران ميسبب بهب
های های تجاری و همچنين، کاتالوگسایتای در وبدر رابط کاربر چهریزه

 (.24ها مورد بررسي قرار گرفته است )پيوسته کتابخانه
ها لوژیدسته چهارم به ارتباط چهریزه، نياز اطالعاتي و توسعه آنتو

مونه نای دارند. در سه ها رابطه نزدیکي با ساختار چهریزهژیپردازد. آنتولومي
گردد يمآغاز  رانیافت شده در این زمينه، تحقيق از شناسایي نياز اطالعاتي کارب

عه و های به دست آمده از نياز اطالعاتي، به توسو سپس بر اساس چهریزه
 (.25-27پردازد )ها ميیکپارچگي آنتولوژی

سایي ، شنادسته اول و دوم قرار گرفت و اهداف اصلي آنمطالعه حاضر در 
شناسایي و  ن(،نيازهای اطالعاتي کاربران در حوزه تخصصي )دامنه زنان و زایما

تخصصان ها از نيازهای اطالعاتي )به طور مستقيم با کمک ماستخراج چهریزه
 تخابان شده بود. دليلهای استخراج آن دامنه( و ارزیابي مفيد بودن چهریزه

ستقل و مبندی حوزه پزشکي و حوزه پزشکي و دامنه زنان و زایمان، وجود رده
جود ومریکا، آبندی کتابخانه پزشکي ملي مجزا بودن دامنه زنان و زایمان در رده

م در قالب ه( که Medical Subject Headings) MeSHنامه پزشکي اصطالح
XML بندی منطقي و هکامپيوتری قابل دسترس است و هم از اصول رد
ی نماید. در تحقيق حاضر سعي شد تا از یک سو پاسخي براای تبعيت ميچهریزه

سوی  از ورفع مشکل عدم کاربرمداری در رویکرد تحليل چهریزه ارایه گردد 
 در ها برای استفادهدیگر، ارایه این روش به سهولت استخراج چهریزه

 .های بازیابي اطالعات بينجامدسيستم
 

 ررسيروش ب
در این مطالعه از روش تحليل محتوای قراردادی با رویکرد کيفي استفاده گردید. 

ای به منظور کسب منابع داده PubMedبا توجه به انتخاب پایگاه اطالعاتي 
رایگان جهت مرور پشتوانه انتشاراتي، زبان اسناد مورد بررسي، انگليسي در نظر 

مامایي و بهداشت باروری، جامعه  خبرگان متخصص زنان و زایمان،گرفته شد. 
تخصص علمي در حوزه زنان و  ،مورد نظر را تشکيل دادند. ویژگي این گروه

های علمي و جستجو و عالقمندی به انجام پژوهش بود. زایمان، آشنایي با روش
های یک گروه خبره با ویژگيبر روی هدفمند و  روشگيری به نمونه ،بنابراین

ای جا که نيازهای اطالعاتي بر اساس وظایف حرفهاز آن شد. انجاممشخص 
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کنندگان در حوزه زنان و زایمان سه وظيفه عمده کاری گيرند، مشارکتشکل مي
را بر عهده دارند. بر « علمي و مسایل باليني آموزش دانشجویان، پژوهش»شامل 

ها تدوین شد. برای تدوین ای از پرسشبندی، مجموعهاساس این طبقه
های استاندارد ها از چند متخصص مامایي درخواست گردید که فعاليتپرسش

یک متخصص در این زمينه را با جزیيات برای تيم پژوهش یادداشت کنند. بر 
اساس این جزیيات، دو مجموعه پرسش اصلي )سه پرسش( و پرسش خرد برای 

د( و پرسش مور 6فعاليت آموزشي )پنج پرسش(، پرسش خرد برای فعاليت پژوهشي )
های اصلي مورد( تهيه گردید. برای نمونه، محتوای پرسش 4خرد برای فعاليت باليني )

شونده، فرایند اجرایي هر فعاليت و منابع اطالعاتي  های مصاحبهدر برگيرنده فعاليت
ها با استفاده از مراجع باشد. همچنين، این پرسشمورد استفاده در اجرای فرایند مي

  ( مورد تأیيد علمي قرار گرفت.28، 29مایي )اصلي حوزه ما
ها به صورت نيمه ساختار یافته انجام شد و تا زماني پيش رفت مصاحبه

جلسه و های انجام شده صورتکه اشباع اطالعاتي صورت گرفت. مصاحبه
کد  47مصاحبه فردی،  14استخراج گردید. از  فهرستي از نيازهای اطالعاتي

افزار این کار در نرم رار کدها به دست آمد.اوليه بدون احتساب تک
MAXQDA  انجام شد. سپس نيازهای اطالعاتي با کمک  12نسخه

ای به هر طبقه نسبت داده بندی و چهریزهمتخصصان حوزه موضوعي طبقه
های شده در سيستم های استخراجشد. به منظور ارزیابي مفيد بودن چهریزه

صصان حوزه کتابداری به عنوان متخصص نفر از متخ 16بازیابي اطالعات، 
سازماندهي و بازیابي اطالعات و حوزه زنان و زایمان به عنوان متخصص 

ليست آوری دیدگاه خبرگان، از یک چکموضوعي انتخاب شدند. جهت جمع
برای شناخت اهميت هر چهریزه استفاده گردید. در این مرحله، توافق بر روی 

ول توافق کل مورد ارزیابي قرار گرفت. به ها بر اساس فرمتک چهریزهتک
( 30، 31چند قضاوتي آزاد ) Kappaمنظور تعيين ميزان توافق جمعي از آماره 

 نظراتتوافق ميان پردازد که به این موضوع مي Kappaشد. آماره استفاده 
 انتظارحسب شانس  از آنچه که فقط بر اندازه چه تاگران مختلف، مشاهده

گر برخط استفاده است. برای محاسبه توافق کل، از یک محاسبه بيشتر رود،مي
درصد به باال باشد، بر روی  80گردید. مطابق با استاندارد، اگر ميزان توافق از

 .دهدهر مجموعه چهریزه اتفاق نظر رخ مي
 

 هايافته
 اساس بر جدول، این ارایه شده است. در 1های به دست آمده در جدول یافته

 سپس و شناسایي اطالعاتي هاینياز ها،مصاحبه از شدهاستخراج  هایکد
 کدام به متعلق هاقولنقل که این شدن مشخص برای متن در. گردید بندیطبقه

. شد استفاده «کنندهمشارکت ش: شماره» اختصاری عالیم از است، کنندهشرکت
 برای« ایحرفه هاینياز و فردی هاینياز» متفاوت رده دو ها،پژوهش در

 نوع به توجه با(. 32)باشد مي مطرح اطالعاتي نيازهای شناسایي
 فرایند در هاآن ایحرفه اطالعاتي هاینياز مطالعه حاضر، کنندگانمشارکت

تجزیه و  مراحل طي در. است برخوردار اصلي اهميت از هاچهریزه گيریشکل
 مشارکت اطالعاتي نيازهای از مناسب متن تدارک و نویسينسخه از پس تحليل،

 و گردید کدگذاری سپس و مشخص معنایي واحدهای ابتدا مصاحبه، در کنندگان
 رو،این از. شد بندیدسته و بندیگروه مداوم، ایمقایسه تحليل رویکرد با کدها

 نيازهای فهرست. گردید مشخص کدگذاری بر اساس اطالعاتي نيازهای

 نياز شناسایي از پس. است شده ارایه جدول دوم و اول ستون در اطالعاتي
 هاچهریزه نام. گردید پيشنهاد هاچهریزه از ایمجموعه کدام هر برای اطالعاتي،

 دست به هایچهریزه. شد استخراج هامصاحبه درون از بود ممکن که جاآن تا
 در بسزایي تأثير کار این. گردید مقایسه یکدیگر با و بازبيني بار چندین آمده

 با تا شد سبب و داشت مناسب چهریزه در کدها جایگذاری و هاچهریزه توسعه
 چهریزه یا و ادغام هاچهریزه از بعضي ها،آن تحليل و هاداده آوریجمع ادامه

 .است آمده جدول آخر ستون در که گردد ایجاد جدیدی
ليست ها به صورت چک، فهرست آن1ها از جدول پس از استخراج چهریزه

ان را نشان درصد توافق کل خبرگ 2اختيار گروه خبرگان قرار گرفت. جدول در 
های درصد توافق کل، به عنوان چهریزه 80های با بيش از دهد. چهریزهمي

، های درماني، تشخيصگروه سني، ارگان، روش»اصلي شناخته شد که شامل 
 بود.« آگاهيها، عامل خطر، عارضه و پيشبيماری، عالیم و نشانه

های تخصصي پيشنهاد شده گردد که چهریزهنکته آخر به این موضوع برمي
 1شوند. شکل توانند در قالب یک نمودار ارتباطي و تا حدی معنایي ارایه مي

ه کر است ذک ها تهيه شد. الزم بهمورد نظر کاربران بود و بر اساس نظرات آن
ن ران نظر کاربمحقق در توافق نهایي دخالت نکرده و سعي شده است هما

 )نيازهای کاربران( در شکل مشاهده شود.
ها گام اول برای توصيف گونه که ذکر شد، شناسایي چهریزههمان

ر دتواند برای ایجاد روابط معنایي باشد. این شکل ميها ميآنتولوژی
یي بر طه معناها مورد استفاده قرار گيرد. در نمودار بين چهریزه رابآنتولوژی

یا  شخيصتمتخصصان قرار گرفته است. برای نمونه، بيماری دارد اساس نظر 
 زمينه گسترش ها به طور کلي پيشبيماری دارد درمان. این ارتباط

 دی جدی باشد که به پژوهشنمودارهای معنایي با جزیيات بسيار باال مي
 نيازمند است.

 

 بحث
 يفي درکيل و تحلتجربيات به دست آمده از مطالعات کيفي، اغلب امکان تفسير 

ز اج حاصل کنند. با بررسي نتایزمينه درک ارتباطات بين مفاهيم را فراهم مي
 های پيشنهادی در حوزه تخصصيپژوهش حاضر مشخص گردید که چهریزه

يشتر بگيرد و کاربران در ها نشأت ميهای تعليمي آنبندیزنان و زایمان از طبقه
کردند. بندی تعليمي را آشکار مييم طبقهستقهای داده شده به طور غير مپاسخ

 های آموزشي و راهنماهای باليني مانندها با طرح درسهمچنين، اگر چهریزه
موارد  قابل رؤیت است، مقایسه گردد نيز ClinicalKeyآنچه که در پایگاه 

 این به Bliss نظریه توافق علمي و آموزشي شود. اگر از دیدگاهمشابهي یافت مي
 هایپرسش مورد در ایگسترده توافق علمي حوزه هر در شود، نگریسته موضوع

 که هگرفت صورت طوالني زماني دوره یک در متخصصان ميان حوزه آن اصلي
 ایده. است شده گنجانده متخصصان مطالعات برای آموزشي نهادهای بدنه در

مي و بندی، اصوالً بر نوعي توافق علهای ردهسيستم که است آن Bliss اصلي
 (.33) اندآموزشي بنا شده

نتایج تحقيق حاضر نشان داد که مطابق با نظریه توافق علمي و آموزشي، 
بندی اطالعات آموزشي خود در کتب و منابع متخصصان آنچه را در زمينه طبقه

گيرند ها به کار ميآورند، در ایجاد چهریزهاطالعاتي در دوره زماني به دست مي
 شده است.  های حاصلکه دليلي بر تأیيد کلي چهریزه



 
 

 
 

http://him.mui.ac.ir 

  هاي حوزه موضوعي زنان و زایماناستخراج چهریزه

 288 1398بهمن و اسفند /  ششم / شماره شانزدهم اطالعات سالمت / دوره تیریمد

 

 هاي تخصيص يافتههاي اطالعاتي و چهريزه: نمونه كدهاي مصاحبه، نياز1جدول 

نوع نيازهاي 

 اطالعاتي

 چهريزه تعداد )درصد( اي از کدنمونه نيازهاي اطالعاتي

 روش تحقيق 10( 71) (.2)ش « است ، نوع پژوهش قابل انتخاب برایم مهمClinicalKeyو  PubMedهاي اطالعاتي مانند در زمان جستجو در پایگاه» روش تحقيقشناسایي انواع  عمومي

 آموزش 14( 100) (.7)ش « گيردميجایي که مغایرتي دیده شده، مراجعه به پروتکل وزارتخانه و... صورت » هاي آموزشي و بالينيبه انواع گوناگون روش دسترسي

 نوع سند 14( 100) (.3)ش « ها وجود داردگایدالین رمان در ایندپروسه کامل  کنه... عالیم، روند درمان،هایي هست که فرایندهاي به روز را مطرح ميیک سري کتاب» دسترسي به انواع منابع اطالعاتي

 سازمان 8( 57) (.7)ش « پسند باشند و...هاي معتبري که محکمهمسایل قانوني وجود دارد... رفرنس WHOدر » اتيمدارک اطالعدسترسي به اطالعات نهادهاي معتبر ارایه 

ت براي دسترسي به جدیدترین اطالعات، شوند... در این صوربار روزامد ميسال یک 4کنيم که هر هاي اصلي استفاده ميبدر تدریس، بيشتر از همه متون و منابع، از کتا» دسترسي به روزامدترین منابع

 (.1)ش « رممي UpToDateسراغ 

 زمان 14( 100)

 مکان 6( 43) (.6)ش ..« ر ایران.حاملگي خارج رحمي دهاي گوناگون زنان، تشخيص، درمان، شيوع در ایران و در سایر کشورها مد نظر است. مثالً شيوع براي بيماري»  ها و ارایه خدماتشناسایي مکان جغرافيایي شيوع بيماري محتوایي

 سن 9( 64) (.14)ش « ها در گروه سني خاصي بيشتر شایع استبرخي بيماري» نياز به شناسایي گروه سني  

 سابقه بيماري 8( 57) (.13)ش « کردیمها استخراج تمام اطالعات الزم شامل سن، سابقه فاميلي، پاتولوژي تومور و... را از پرونده» اطالعات سوابق بيماري 

 زمان 4( 29) (.12)ش « اند مثالً...کنند یا کردهها در بازه زماني خاص شيوع پيدا ميبرخي بيماري» بازه زماني بروز، شيوع و درمان بيماري 

 عامل خطر 12( 86) (.1)ش  «ر را بگن...خواهيم که عوامل خطکنيم، از دانشجویان ميح ميگيم و وقتي کيسي را مطرها عوامل خطر و... رو به دانشجویان ميدر زمان تدریس بيماري» هاشناسایي عوامل خطر بيماري 

وامل آن صحبت کنند. عهاي مسن خيلي مشکل دارند و خيلي هم سختشون هست که در مورد ها و به خصوص خانمدر درمانگاه زنان براي آموزش بهداشت جنسي، خانم» شناسایي اپيدميولوژي بيماري  

 (.13)ش « روند...ها دنبال درمان نمياجتماعي و اقتصادي مؤثر بر این که چرا خانم

 اپيدميولوژي 10( 71)

 هاعالیم و نشانه 12( 86) (.14)ش « ردان...گم. مثالً عالیم ناباروري در زنان و مرا ميهاي بيماري گردم به سؤاالت و براي هر کيس عالیم و نشانهکنم... برميدر تدریس، اول یک کيسي رو مطرح مي» هاهاي بيماريشناسایي عالیم و نشانه 

 مشاوره 4( 29) .(6ش )« خانواده و... تنظيم فواید خانواده، تنطيم خانواده... تعریف تنظيم در مشاوره مباحث» مشاوره 

 دارو 12( 86) (.8)ش « گيمدارویي را ميهاي دارویي و غير براي هر بيماري، درمان» اطالعات دارویي 

 روش تشخيص 10( 71) (.1)ش « گيمها، مارکرهاي آزمایشگاهي را هم ميدر مورد بيماري» هاي تشخيصشناسایي انواع روش 

 فيزیولوژي 12( 86) (.1)ش « کنيم...خون جنين صحبت ميگيم، در مورد گردش مثالً براي تدریس مبحث جفت: فيزیولوژي جفت رو مي»  درک فيزیولوژیک و سير طبيعي عملکرد ارگان 

داره. مطابق  Nursingهاش را بگویند. این مسأله بيشتر جنبه راقبتم -3گویند. مدیرتش را ب -2د. ها و عالیم، تشخيص را مشخص کننتوجه به داده -1در کارآموزي، » ارهاي مراقبت بيمشناسایي انواع روش 

 (.1و  3)ش « نمایندها اقدام گایدالین

 مراقبت 7( 50)

 مدیریت  5( 36) (.14)ش « درصد را مورد بررسي قرار دادم 10اداره فعال مرحله سوم زایمان طبيعي با استفاده از دکستروز » هاکنترل و مدیرت فرایندها و بيماري 

 بيماري 14( 100) (.10)ش « کنمدرمان و... را با کمک کيس مطرح ميها، تشخيص، ها، عوامل خطر، نشانهدر تدریس بيماري»  شناسایي انواع بيماري 
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 )ادامه( هاي تخصيص يافتههاي اطالعاتي و چهريزه: نمونه كدهاي مصاحبه، نياز1جدول 

نوع نيازهاي 

 اطالعاتي

 چهريزه تعداد )درصد( اي از کدنمونه نيازهاي اطالعاتي

 روش پيشگيري 8( 57) (.3)ش « ها نوعي پيشگيري است؛ مثل پيشگيري از سقطبرخي درمان» هاي پيشگيريشناسایي انواع روش 

 .(1 )ش «شناختي اختالل جنسي را براي پژوهش انتخاب کردمهاي رواندرمان، در درمانگاه زنان براي آموزش بهداشت جنسي» هاي درمانشناسایي انواع روش 

 .(12 )ش «خونریزي پس از زایمانهاي درماني مؤثر بر انواع روش»

 درمان 12( 86)

 آناتومي 8( 57) (.(1)ش « شودهاي مربوط به آن اندام تدریس ميهاي زنان بر اساس هر اندام، بيماريدر تدریس درس بيماري» شناسایي آناتومي  

 عوارض 10( 71) (.14)ش « عوارض مادري سزارین تکراري و...» هاشناسایي عوارض بيماري 

 آگهيپيش 12( 86) (.7)ش « زنه؟آگهي رو براي جنين رقم ميختالالت بند ناف و این که چه پيش» آگهيشناسایي آینده بيمار یا پيش 

 (.12)ش « بيني عوارض نوزاديسونوگرافي داپلر شریان رحمي در پيش» نياز به شناسایي ابزارهاي تشخيص و پيشگيري 

 (.11)ش « IUDابزارهاي پيشگيري از بارداري و »

 ابزار 8( 57)

WHO: World Health Organization; IUD: Intrauterine Device 
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 290 1398ند بهمن و اسف/  ششم / شماره شانزدهم اطالعات سالمت / دوره تیریمد

 هاي استخراج شدهچهريزه: درصد توافق كل خبرگان در مورد 2جدول 

 درصد توافق کل چهريزه

Age groups 100 گروه سني 

Organ 100 ارگان 

Therapeutics 100 هاي درمانيروش 

Diagnosis 100 تشخيص 

Disease 100 بيماري 

Signs and Symptoms or Finding 100 هاو نشانهم یعال 

risk factor 100 عامل خطر 

Complication 5/87 عارضه 

Prognosis 5/87 آگهيپيش 

Research method 7/76 روش تحقيق 

Education 7/76 آموزش 

Patient Care and Management 8/65 مدیریت و مراقبت بيمار 

Drug 8/65 دارو 

Document Type 8/65 نوع سند 

Prevention  5/57 پپيشگيري 

Time 5/57 زمان 

Epidemiology 17/49 شناسيگيريهمه 

Medical History 2/49 تاریخچه پزشکي بيمار 

Consultation 8/45 مشاوره 

Physiologic Function 8/45 عملکرد فيزیولوژیک 

Instrument 2/39 ابزار 

Organization 2/39 نهاد 

Space 2/39 مکان 

 
 وظایف برای را ایچهریزه بندیطبقه نوعي Belkin و Li از سوی دیگر،

 داده مطابقت حاضر پژوهش از حاصل هایچهریزه با که( 19) نمودند ارایه کاری
چگونه با Belkin (19 ) و Li کاری وظایف هایویژگي که شود داده نشان تا شد

 باBelkin (19 ) و Li های عمومي وظایف کارینتایج قابل تحليل است. چهریزه
 برای. باشدمي تطبيق قابل حاضر مطالعه در شده پيشنهاد هایچهریزه از برخي
 در اطالعاتي منبع مطابقBelkin (19 ) و Li چهریزه در وظيفه منبع نمونه،

 نياز واسطه به که را هاچهریزه از بسياری اما است، شده پيشنهاد هایچهریزه
 چارچوب این در تواننمي است، آمده دست به وظایف اجرای از حاصل اطالعاتي

 به توانمي مثال، عنوان به. است نياز زمينه این در اصالحاتي به و داد قرار
 کرد اشاره «وظيفه اجرای نهاد» و «وظيفه اجرای ابزار» ،«وظيفه اجرای مکان»

 و Li پژوهش بندیطبقه در اما آمد، دست به حاضر تحقيق کيفي تحليل در که
Belkin (19 )کاری، بستگي وظيفه های خصوصياتهمچنين، در چهریزه .نبود 

 تفاوت وظيفه هر خصوصيات ،(درمان روش و بيماری نوع) کاری وظيفه نوع به

 باشد زیادی داشته ارتباط وظایف دیگر با و پيچيده است ممکن وظيفه یک. دارد
 عنوان به تحقيق در اساساً بودن ساده یا پيچيدگي. باشد ساده وظيفه یک و

 کاربران در نهایت، در تحقيق حاضر چهریزه ادراک .است نشده شناخته چهریزه
 وظيفه از است ممکن کاربر هر که رسدمي نظر به کاری مشاهده نشد و وظيفه از

 وظایف شدن استاندارد خاص حوزه این در اما باشد، داشته گوناگوني درک کاری
 حقيقت، در. رساندمي به حداقل را کاربری ادراک تمایز ميزان که است حدی به

 روی بر توافق عدم نه ها وچهریزه روی بر مشترک تمرکز دهنده نشان نتایج
 است.ها آن

نکته دیگری که از پژوهش حاضر به دست آمد، این بود که مجموعه 
بندی بنيادین را حاصل های ایجاد شده به جزء معدودی )زمان و مکان(، طبقهچهریزه

های تواند به این بازگردد که طبقه بنيادین یا چهریزهنکرده است. دليل این امر مي
مشخصي در بازیابي اطالعات نخواهند  بنيادین، حالت تجریدی محض دارند و کاربرد

 اند. بندی شکل گرفتهداشت و به طور عمده توسط متخصصان حوزه رده
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 در رويکرد كاربرمدار ها: ارتباط معنايي چهريزه1شکل 

 
باشند؛ های کيفي استقرایي ميگردد که تحليلدليل دیگر به این بازمي

ن هرم ر پایيز دیعني تا حدودی از پایين به باال هستند. نتایج به دست آمده ني
 هایيبندیطبقه درBelkin (19 ) و Li دیدگاه ها را مانندتوان آنقرار دارند و مي

 ازني از شدن دور ای،زهچهری سنتي هایبندیرده این بر تمرکز اما داد، جای
 .است کاربران واقعي

 دليل هب زایمان و زنان حوزه متخصصان موافقت ذکر است که کسب الزم به
 مينهزعدم درک مفاهيم در  و همچنين، مصاحبه در شرکت برای کاری مشغله

بب عدم که س سازماندهي حوزه متخصصان از توسط برخي رویکرد تحليل چهریزه
 .های مطالعه حاضر بودشد، از جمله محدودیت مصاحبه ها درحضور آن

 

 گيرينتيجه
ها توان به مجموعه قابل استنادی از چهریزهبا استفاده از رویکرد کاربرمدار مي

ها از جنبه عمومي خارج و به جنبه شود چهریزهدست یافت که سبب مي
تخصصي تبدیل شوند. این امر به دليل این است که مطابق با توافقات علمي در 

ها را توانند چهریزهدود زیادی ميحوزه تخصصي زنان و زایمان، متخصصان تا ح
(، به 6اشاره کرده است ) Ranganathanاز حالت عمومي مانند آن چيزی که 

ها برای کاربران هر حوزه تخصصي تخصصي تبدیل کنند؛ در این صورت چهریزه
های کاربری تخصصي در رابط کاربری متفاوت خواهد بود و بدین ترتيب، رابط

های توان در بهبود مدلاز نتایج پژوهش حاضر ميگيرد. همچنين، شکل مي
استفاده نمود. از سوی دیگر، امکان ایجاد Belkin (19 ) و Li یابياطالع رفتار

ای هستند( از این نتایج ها )که عموماً چهریزهروابط معنایي برای ساخت آنتولوژی
های ژیدهي به آنتولوتواند استنباط عملي برای شکلپذیر است که ميامکان

 .تخصصي باشد
 

 پيشنهادها
 ستخراجهای ااز جمله پيشنهادهای کاربردی تحقيق حاضر، استفاده از چهریزه

های ها و پایگاهسایتشده در حوزه موضوعي زنان و زایمان برای طراحي وب
اطالعاتي و موتورهای جستجوی تخصصي و همچنين، طراحي و ساخت 

ها و طراحان رکتشای این حوزه است. یزههای چهرها و آنتولوژینامهاصطالح
ین اتوانند از روش ارایه شده در ای داخل کشور نيز ميافزارهای کتابخانهنرم

های ای در فهرستهای مرور و جستجوی چهریزهپژوهش، برای ایجاد چهریزه
 .ای استفاده کنندکتابخانه

Has Organ 
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 و قدرداني تشکر
این مطالعه همکاری نمودند، تشکر و بدین وسيله از کليه افرادی که در انجام 

 . آیدقدرداني به عمل مي

 تضاد منافع
 .اندگونه تضاد منافعي نداشتهحاضر، نویسندگان هيچ پژوهشدر انجام 
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Abstract 
Introduction: Although the concept of facet analysis has a long background in the classification and information retrieval 

systems, the use of facet analysis approach in information retrieval systems has been associated with drawbacks. One of these 

drawbacks is lack of proper attention to the user as the main stakeholder of the system. In this study, a method is presented for 

appropriate facet extraction in the modern information retrieval systems. 

Methods: In order to perceive the need of users and achieve the facets of gynecology and obstetrics, the Contractual Content 

Analysis method with a qualitative approach was employed. First, the information needs of the user group were identified after 

having interviews with 14 specialists in the fields of gynecology and obstetrics. Then, the information needs were classified with 

the help of specialists in the subject area and a facet was attributed to each stage. An expert group consisting of eight subject-area 

specialists and eight specialists in knowledge and information Science evaluated the efficiency of the extracted facets; this way, 

the agreement was evaluated based on the total agreement formula. 

Results: Based on the codes extracted from the interviews related to determining the information needs of stakeholders in the 

domains of gynecology and obstetrics, 23 facets were identified, 9 of which were identified as proper facets including Age groups, 

Organ, Therapeutics, diagnosis, Disease, symptoms or Finding, risk factor, Complication, Prognosis by the experts through 

receiving a coefficient of agreement above 80%. 

Conclusion: Facet extraction of information retrieval systems based on the user-oriented approach converts the facets from 

general to specialized states. In this case, the facets are different for the users of each specialized domain in the user interface; 

thus, the specialized user interfaces would be formed. 

Keywords: Information Seeking Behavior; Information Storage and Retrieval; Classification 
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