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 دهيچک

، موجب دستیابی سریع به شواهد پزشکی خواهد شد. با توجه به پزشکی مبتنی بر شواهدهای پایگاهمناسب در جستجوی های وجود رابط :هدف

 .پزشکی مبتنی بر شواهد است هایپایگاه جستجو درهای عه حاضر ارزیابی رابط، هدف از مطالموضوعاهمیت و ضرورت 

پایگاه پزشکی مبتنی بر شواهد  12، یموردبررسجامعه است.  شدهانجاماین مطالعه از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش پیمایشی  :هاروش

های در دسترس پزشکی و سایر پایگاه خانه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانکتاب تیساوبشامل پایگاه اشتراکی پزشکی مبتنی بر شواهد، 
 ،آمدهدستبههای داده قرار گرفت.یید أتپزشکی مورد  یرساناطالعاز متخصصان کتابداری و  تن سهتوسط  روایی سیاهه وارسیمبتنی بر شواهد، بود. 

 تحلیل قرار گرفت. از آمارهای توصیفی مورد با استفاده Excelآماری  افزارنرمبه  ورود بعد از

درصد(،  50) عبارتی جستجوی، درصد( 69) عملگرهای بولین و مجموعه با استفاده از جستجوهای لفهؤم ها نشان داد که به ترتیبیافته :نتایج

 تمامی درمجموعچنین . همبه دست آوردندمتیاز پایینی اها لفهؤمدرصد( بیشترین امتیاز را کسب کردند و سایر  50) جستجوسازی سازی و ریشهکوتاه
 .قرار داشتند درصد را کسب کردند و در وضعیت نامطلوبی 50ها امتیاز کمتر از پایگاه

 جستجورابط های لفهؤمهای پزشکی مبتنی بر شواهد، میزان رعایت در پایگاه مناسب جستجویهای رابطرغم ضرورت وجود علی :گيرینتيجه

 ها استفاده کنند.در ایجاد پایگاه مناسب جستجویهای رابطهای لفهؤمها از دهندگان پایگاهشود طراحان و توسعهبسیار پایین بود. پیشنهاد می اسبمن

 .ارزیابی، رابط جستجو، پزشکی مبتنی بر شواهد پایگاه اطالعاتی،: هاکليدواژه

 

 پژوهشی  نوع مقاله:

 29/03/96پذیرش مقاله:  20/03/96صالح نهایی: ا  22/11/95 دریافت مقاله:

 .1-8: 3(1) ؛1396 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله های پزشکی مبتنی بر شواهد. جو در پایگاههای جستور اکرم. ارزیابی رابطامتی الهه، قاضی میرسعید سید جواد، علیپ ارجاع:

 مقدمه:
ی یک فرآیند در عصر رشد و توسعه اطالعات علمی، قابلیت اجرا

های کلیدی دانشجویان و پژوهشگران مهارت جمله ازی کارآمد جستجو

 ازپیشیشبی کارآمد جستجوهای . کاربرد استراتژی[1] آیدبه شمار می

، 2010شود. مطالعات نشان دادند که در نیمه نخست آوریل احساس می

است.  شدهافزوده PubMedمقاله به پایگاه اطالعاتی  2475روزانه تعداد 

به  و رو یعوس یکرهپ ینکارآمد در ا یجستجو یندفرآ یک یمسلماً اجرا

در فرآیند  .باشدیم یتحائز اهم ازپیشیشب ی،رشد از مقاالت علم

: بازیابی آن دسته از گیرندقرار می مدنظرجستجوی مقاالت، دو هدف 

ت مرتبط هستند که این مقوله با عنوان اختصاصی مقاالت که با پرسش

یا از دست رفتن آن دسته از  شدنگمشود و جلوگیری از شناخته می

این اهداف  .[2،3]است شدهشناختهمقاالت که با عنوان حساسیت 

به سبک پزشکی  جستجومخصوصاً در زمان اجرای فرآیندهای دقیق 
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ها و اقدامات پزشکی است که هشرویکردهای مرتبط با پژوپزشکی مبتنی بر شواهد یکی از  یابند.یت میممبتنی بر شواهد اه

برترین شواهد  واسطهبه ،هدف آن پشتیبانی از تصمیمات پزشکی

الزم به ذکر است که  باشد.مند میهای نظاممشتق از پژوهش

 های دقیق اجراشناسیهای مذکور ضرورتاً باید با استفاده از روشپژوهش

 .[2،3] شده باشند

ها غالباً با استناد به یک فرمت ، پرسشدر پزشکی مبتنی بر شواهد

، های بیمار یا مشکل، مداخلهاختصار سرنام PICOخاص تحت عنوان 

 ,P:patient/problem, I:intervention)مقایسه و نتیجه، 

C:comparison, O:outcome) [. 4] شوندمی یسیفرمول نو 

های کلیدی جوی کارآمد، از مهارتتقابلیت اجرای فرآیندهای جس

آید که در مقابل اطالعات علمی شمار می شجویان و پژوهشگرانی بهدان

منابع اطالعاتی پزشکی مبتنی بر [. 1] اندقرارگرفتهفراوانی  یخطدرون

دارند. با  بالینیاالت ؤسای در پاسخگویی به کنندهشواهد نقش تعیین

ابع و در منتجهای رابط جستعداد منابع پزشکی، قابلیت یادشدنزتوجه به 

بالینی حائز اهمیت االت ؤسپزشکی مبتنی بر شواهد در پاسخگویی به 

ن کاربرا ،مرحله اولدر هستند. در مراحل پزشکی مبتنی بر شواهد، 

بالینی هستند ال ؤسبا استفاده از الگوهای  قابل پاسخال ؤسنیازمند تنظیم 

 که منابع پزشکی ندی شواهد نیازمندجستجو منظوربهو در مرحله دوم، 

با  واقع دری مناسبی برخوردار باشند. جستجومبتنی بر شواهد از رابط 

سازی، مانند عملگرهای بولین، کوتاه جستجوهای کمک استراتژی

 گیرد. با موفقیت انجام می جستجوموارد، عملیات  و سایر محدودسازی

 هایروش یریکارگبهبا  ،در منابع پزشکی مبتنی بر شواهد جستجو

بسیار آسان است. عدم آشنایی با این  تجوجسصحیح  حالیندرعساده و 

و یا حتی از دست  مرتبط یرغها منجر به بازیابی اطالعات بسیار و یا روش

 دادن بسیاری از اطالعات خواهد شد.

ی ضعیف و وجود چنین جستجوهای بنابراین طراحی رابط

مرتبط ی موفق اطالعات معتبر و جستجویند آهایی مانع از فرچالش

بر شواهد  یمبتن یمنابع پزشک یابیمرور منابع مربوط به ارزگردد. می

 یمنابع پزشک یجستجو یرابط ها یابینشان داد که در خصوص ارز

انجام شده  یپژوهش مطالعات کم ینبر شواهد  تا زمان انجام ا یمبتن

مطالعه حاضر بر آن است تا  بنابراین. کمتر مورد توجه بوده است و است

ی جستجوهای رابط گزینهها با ارزیابی و آشناسازی طراحان پایگاه ضمن

را نشان دهد. ها به نشان دادن نقاط قوت و ضعف موجود در آن مناسب

رابط جستجو، به بهبود ها براساس نمایش میزان انطباق پایگاه چرا که 

 ارزیابی ،وضعیت فعلی منابع کمک خواهد کرد. لذا هدف از این مطالعه

در مطالعه  های جستجو در منابع پزشکی مبتنی بر شواهد است.رابط

امتی و همکاران با بررسی میزان انطباق منابع پزشکی مبتنی بر شواهد با 

 ،Ovid ی معیارجستجولفه ؤم 20خصوص ، در Ovidمعیارهای ارزیابی 

درصد منطبق با مجموعه  55در سطحی معادل  Cochraneتنها پایگاه 

ها، بود و میزان انطباق سایر پایگاه Ovid یجستجوعیار مهای لفهؤم

 [.5] بود Ovid کمتر از نصف امتیاز کل معیار

ارزیابی منابع »ای با عنوان العابدینی در مطالعهبیدختی و زین

دهی به میزان پاسخ براساساطالعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد 

ه پیشگیری و پرسش بالینی در چهار حوز 20، «های بالینیپرسش

های آگهی از مجموعه پرسششناسی و پیشسبب تشخیص، درمان،

تصادفی انتخاب کردند و  صورتبهبالینی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا را 

 ACP Journal Club ها را در منابع اطالعاتیهای آنکلیدواژه

(American College of Physicians)، Up to Date CDSR 

(The Cochrane Database of Systematic Reviews Clinical ،

(British Medical Journal) BMJ Evidence نتایج کردند.  جستجو

های بیشتری در هر چهار ، به پرسشUp to Dateکه پایگاه  نشان داد

اما  ؛دهدآگهی پاسخ میشناسی و پیشتشخیص، سبب حوزه درمان،

تر از سایر منابع بود و ایینمانعیت بازیابی اطالعات در این منبع بسیار پ

، دقت CDSRکاربران با انبوهی از مدارک نامربوط مواجه بودند. پایگاه 

ها درصد پرسش 30به  تنهابیشتری نسبت به سایر منابع داشت؛ ولی 

دقت مانعیت  نظر ازدرصد بود و  BMJ ،35پاسخ داده بود. پاسخگویی 

گویی به کمتری در پاسخ ، تواناییACPدر رتبه سوم قرار گرفت. پایگاه 

آگهی های حوزه درمان و پیشها داشت و فقط تعدادی از پرسشپرسش

توانست منبع بسیار  Up to Dateپایگاه  بنابراین ؛را توانست پاسخ دهد

 [.6] های بالینی باشددهی به پرسشمناسبی برای پاسخ

جاود در  مو یوساته پ یاطالعاات  یگاههفت پا یابیو همکاران به ارز یریمج

لحاا  دروناداد و بروناداد،     اصافهان از  یدانشگاه علوم پزشاک  یتساوب

 یاار شاامل مع  المللای ینبا  یارهاای از مع شدهیهته یستلبراساس چک

Maryland K-12 ،DBMS(Database Management System) ،

Ovid  وGulliver یگااه پا . نتایج نشاان داد، پرداختند MDConsult   باا

قارار   المللای ینبا  یارهایسطح انطباق با مع ترینییندرصد در پا 33/57

 [.7داشت ]

 PubMedچنین علیجانی و دهقانی، با بررسی و مقایسه نسخه رایگان هم

توساط یاک سایاهه     ISI, First Search, Ebscoهای تجاری با نسخه

، نمایش، جستجوهای وارسی جامع در پنج مقوله اطالعات کلی، خصیصه

یک را مشخص  ، نقاط قوت و ضعف هرفردمنحصربهی هاارزیابی و ویژگی
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لفاه  ؤمناه  درصد موفاق باه رعایات     78پایگاه،  چهار مجموع درکردند. 

خصیصاه  لفاه  ؤم 21درصد موفق به رعایت  84خصیصه اطالعات کلی، 

-نماایش و هام  لفاه  ؤم هفتدرصد موفق به رعایت  57/78 جو،وجست

ازیاابی گردیدناد. نتاایج    بلفه ؤم ششدرصد موفق به رعایت  100چنین 

پایگاااه  ISIو  Ebsco ،First Sreachهاااینسااخهنشااان داد کااه  هاااآن

، بااه ترتیااب دارای یموردبررساا، در پاانج مقولااه MedLineاطالعاااتی 

در این سایاهه وارسای    شدهمطرحها و معیارهای بیشترین تعداد ویژگی

 [.8]بودند 

Roberts  ه یاک بیانش جاامع    یا اباا هادف ار   ایو همکاران در مطالعاه

درخصوص اکتساب کارآمد و اثربخشی در طول اجرای فرایند جستجوی 

اشاره کردند که در برخی از شرایط، زمان از اهمیت بسیار بااالیی   سریع،

باه  « ساریع و باا دقات   »یا « سریع و شتابان»برخوردار است و یک نگاه 

د؛ هادف از  گر قارار خواهاد دا  جستجومقاله، اطالعات کافی را در اختیار 

یک بیانش جاامع در خصاوص اکتسااب کارآماد و      ه ایار، هاآنمطالعه 

 ی سریع بود.جستجوثمربخش در طول اجرای فرآیند 

هاای  مند آزماون که بررسی جامع و نظام به برخی از منابع آنها همچنین

 و ندنمایهای جدید را تسهیل میناوریچنین شناسایی فتشخیص و هم

ی مترادف، عملگرهای باولین و  جستجوانند م جستجوهای برخی روش

ی جساتجو هاای مارتبط، فیلترهاای    ، مقالاه یسازتیمحدودمجموعه، 

ناماه،  ساازی، جساتجوی اصاطالح   ساازی و ریشاه  شناختی، کوتاهروش

و همکااران در   Agoritsas [.9]جستجوی عبارتی و غیره اشاره کردناد  

ر بازیااابی د PubMedی جسااتجواسااتراتژی  15ای عملکاارد مطالعااه

های درمانی را مقایسه کردند. های بالینی مرتبط درباره مداخلهکارآزمایی

ای باا  گساترده  طوربه جستجوهای نتایج نشان داد که عملکرد استراتژی

های فیلتار نشاده و   جساتجو باالینی متفااوت اسات.    ت االؤسا توجه به 

سایت  حسا ( ،Broad) دهناده بسطکه با استفاده از فیلتر  جستجوهایی

ها باا فیلتار   جساتجو داشاتند. در مقابال، تماام    درصد  10-25متوسط 

 طاور باه ( در مقایسه باا فیلتار محادود نشاده     Narrow) محدودکننده

انجام شدند. در درصد  50بهتر و با حساسیت متوسط حدود  یتوجهقابل

از مطالعاات مارتبط    ساوم کیاساس مقاالت مرتبط حدود ها برجستجو

االت ؤسا باالینی هماراه باا    االت ؤسا ر محدودکنناده  بازیابی شدند. فیلت

هاای باالینی   در بازیابی کارآزمایی PICOچارچوب  براساس شدهمیتنظ

 [.10]بوده است ثر ؤم PubMedاول صفحه  2مرتبط در 

Younger  وBoddyکااه آیااا له أمساابررساای ایاان  بااهای ، در مطالعااه

ل و پیراپزشکی های مختلف در پایگاه اطالعاتی طب مکمجوی رابطتجس

AMED (Allied Health and Complementary Medicine 

Database ،)نتاایج یکساانی باه    جستجوهای یکسان استفاده از واژه با ،

، AMEDهاای مختلاف   راباط پرداختند. دنبال خواهند داشت یا خیر؟ 

 جسااتجومااورد  Ovid و Dialog Datastar ، Ebscohostماننااد 

های مختلف، تعداد بازدیدهای بازیابی در رابط ،ادنتایج نشان د .گرفتقرار

 طاور باه تواناد  یکسان، مای ی جستجوشده از پایگاه اطالعاتی یکسان، با 

توانساتند،  های سااده نمای  جساتجو متفاوت باشد. برخی از  یتوجهقابل

 مارور بهاز منابع را بازیابی کنند. این امر احتماالً منجر  یتوجهقابلدرصد 

 [.11]صوصاً نتایج پزشکی مبتنی بر شواهد خواهد شد ناقص نتایج، مخ

Rosenbaum تجارب کاربر از منابع »شان با عنوان و همکاران در مطالعه

متخصصان سالمت: آزمون کاربر از کتابخانه  یخطدرونمبتنی بر شواهد 

Cochrane»،  ها شاامل قابلیات یاافتن    در آزمون توجهقابلمعیارهای

، قابلیاات (Accessibility، قابلیاات دسترساای )(Findabilityمطالااب )

، قابلیت اعتبار (Usefulness، مناسب بودن محتوا )(Usabilityاستفاده )

(Credibility)( رضایتمندی ،Desirability)   ارزش اطالعات یاا اعتباار ،

(Value )کتابخانااه  رغاام اینکااهعلاای آنهااا دریافتنااد. بررساای کردنااد

Cochrane بود،  بناشدهدسترسی سریع به شواهد پزشکی ه یراا منظوربه

مشکالت دسترسی خاص خود را داشت که توجه به معیارها و استفاده از 

  [.12] تجارب کاربران، باعث افزایش قابلیت استفاده آن خواهد شد

در منابع اطالعاتی پزشکی  جستجوهای اهمیت توجه به قابلیت

آن را  جستجوهای بررسی قابلیت ، ضرورت پرداختن بهمبتنی بر شواهد

پژوهش حاضر بر این است تا مشخص نماید که کید أت. لذا دهدنشان می

های قابلیت ی منابع پزشکی مبتنی بر شواهد ازجستجوآیا رابط 

ی مناسبی برخوردارند؟ بدین منظور این پژوهش، درصدد یافتن جستجو

 باشد:زیر می هایپاسخی برای پرسش

جو در منابع پزشکی وجستهای لفهؤمان رعایت بیشترین میز .1

سیاهه وارسی محقق ساخته مربوط به کدام  براساسمبتنی بر شواهد 

 است؟لفه ؤم

در منابع پزشکی مبتنی بر شواهد  جستجومیزان انطباق رابط  .2

 سیاهه وارسی محقق ساخته چه اندازه است؟ براساس

 

 :هاروشمواد و 
باشد و با استفاده از روش پیمایشی در یاین مطالعه از نوع کاربردی م

پایگااه پزشاکی    12، یموردبررسا جامعه شمسی انجام شد.  1395سال 

مبتنی بر شواهد شاامل پایگااه اشاتراکی پزشاکی مبتنای بار شاواهد        

و سایر مناابع   کتابخانه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تیساوب
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ها شامل موارد زیار  ، پایگاهباشددر دسترس پزشکی مبتنی بر شواهد می

 هستند:

 Clinical trials, OT Seeker Medscape, NGCH, SUM 

Search،PubMed, Up to Date, Cochrane, Clinical Key, 

Clinical Evidence, PEDRO, TRIP .ها، علت انتخاب این پایگاه

 برای. هاستدسترسی پژوهشگران به آن وتوسط دانشگاه  هاآناشتراک 

جو در منابع پزشکی تهای جسلفهؤبررسی و توصیف میزان رعایت م

این ، استفاده شدمبتنی بر شواهد براساس سیاهه وارسی محقق ساخته 

مطالعه متون، منابع و  جهیدرنتمؤلفه بود که  22 سیاهه مشتمل بر

ها لفهؤم های مشابه صورت گرفته در این زمینه تهیه گردید.پژوهش

ای، ی کلیدواژهجستجوی تخصصی، جستجو، ی سادهجستجوشامل 

با  جستجوبالینی، االت ؤسبا استفاده از انواع  جستجوی عبارتی، جستجو

ی با استفاده از عملگرهای بولین جستجوبالینی، االت ؤساستفاده از الگوی 

ی جستجو، (چند عملگر متفاوت یا دو از)استفاده همزمان و مجموعه

-ی همجستجوی بصری، جستجورتی، ی مجاوجستجومیدانی یا فیلدی، 

ی قبلی، تاریخچه جستجوزمان، ادغام، حذف، توانایی اصالح راهکارهای 

فرمت،  لهیوسبه، محدودیت جستجوسازی سازی و ریشه، کوتاهجستجو

)مثالً سال انتشار(، سن، جنس و غیره، آسانی  زبان، نوع انتشارات، زمان

نامه، عملکرد مرور، اصطالحهای های قبلی، گزینهمحدود کردن مجموعه

ی نام جستجوپذیری ، انعطافجستجوهای مرتبط، ذخیره استراتژی مقاله

 پنجدر سیاهه وارسی  ( بود.Log Offنویسندگان، سهولت خروج )

، کارکرد (2)، کارکرد متوسط(1)، کارکرد ضعیف(0) وجود ندارد ،مقیاس

ز روش مشاهده مستقیم که با استفاده ا (4) ، کارکرد عالی(3)قوی

روایی صوری و محتوایی  شد. نظر گرفتهدر  ،هستند یریگاندازهقابل

رسانی تن از متخصصان کتابداری و اطالع سهسیاهه وارسی توسط 

است. برای سنجش پایایی سیاهه وارسی، از  قرارگرفتهیید أتپزشکی مورد 

ا استفاده از مشاهده ها بپایگاه روش پایایی مجدد یا بازآزمایی استفاده شد.

ها توسط سیاهه وارسی محقق ساخته مستقیم در زمان ورود به پایگاه

 Excelافزار آماری بعد از ورود به نرم آمدهدستبههای ارزیابی شدند، داده

راوانی( مورد تحلیل قرار با استفاده از آمارهای توصیفی )فراوانی و درصد ف

 .گرفتند

 

 :هایافته
 یهاتنها مولفه یبنشان داد که به ترت یجنتا، 1مطابق با جدول 

، درصد(69و مجموعه ) ینبول یجو با استفاده از عملگرهاوجست

جو وجست سازییشهو ر یسازدرصد(، کوتاه50)یعبارت یجووجست

 یینیپا یازها امتمولفه یررا کسب کردند و سا یازامت یشتریندرصد( ب 50)

 هایگاهپا یاننشان داد در م هایبررس یجنتا همچنین .کسب کردند

، Cochrane یگاهمربوط به پا یبکسب شده به ترت یازامت یشترینب

PubMed ،NGCH ،TRIP   یازامت هایگاهپا یتمام یزبود. در مجموع ن 

 .قرار داشتند ینامطلوب یتدرصد را کسب کردند و در وضع 50کمتر از 

 

 های پزشکی مبتنی بر شواهد براساس سياهه وارسی محقق ساختهی پایگاهجستجودر رابط  ستجوجهای ميزان انطباق ویژگی -1جدول 

 ها / کارکردمؤلفه ردیف
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 40 19 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 3 ی سادهجستجو 1

 42 20 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 تخصصیی جستجو 2

 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ایيدواژهکلی جستجو 3

 50 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ی عبارتیجستجو 4

 15 7 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 بالينیسؤاالت با استفاده از انواع  جستجو 5

 8 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 بالينیسؤاالت استفاده از الگوی  با جستجو 6

7 
با استفاده از عملگرهای بولين و  جستجو

 مجموعه
3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 33 69 

 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 ميدانی یا فيلدی یجستجو 8

 19 9 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 ی مجاورتیجستجو 9

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ی بصریستجوج 10

 25 12 0 0 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 ، ادغام، حذفزمانهمی جستجو 11
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65 

 15 7 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 ی قبلیجستجوتوانایی اصالح راهکارهای  12

 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 جستجوتاریخچه  13

 50 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 جستجوو ریشه سازی  یسازکوتاه 14

15 

فرمت، زبان، نوع  يلهوسبهمحدودیت 

انتشارات، زمان )مثالً سال انتشار(، سن، 

 جنس و غيره

2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 20 42 

 35 17 2 1 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 های قبلیآسانی محدود کردن مجموعه 16

 27 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 مرور هایینهگز 17

 25 12 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 نامهاصطالح 18

 21 10 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 2 2 مرتبط یهامقالهعملکرد  19

 25 12 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 3 جستجواستراتژی ذخيره  20

 23 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 ام نویسندگانی نجستجو یریپذانعطاف 21

 37 18 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 سهولت خروج 22

 - - 20 20 16 30 20 31 18 26 19 21 17 42 مجموع امتيازها

 - - 23 23 18 34 23 35 20 30 22 24 19 48 درصد

 گيری:نتيجهبحث و 

بولین و  یاز عملگرهابا استفاده  های جستجولفهؤمها نشان داد یافته

، بیشترین جستجوسازی سازی و ریشهی عبارتی، کوتاهجستجو، مجموعه

چنین امتیاز پایینی کسب کردند. همها لفهؤمامتیاز را کسب کردند و سایر 

درصد را کسب کردند و در  50ها امتیاز کمتر از تمامی پایگاه مجموع در

 .وضعیت نامطلوبی قرار داشتند

، اشاره داشت که 2008 و همکاران در سال Rosenbaumمطالعه 

دسترسی سریع به ه ئارا منظوربه Cochraneرغم اینکه، کتابخانه علی

؛ بود، مشکالت دسترسی خاص خود را داشت بناشدهشواهد پزشکی 

بنابراین توجه به معیارها و استفاده از تجارب کاربران، باعث افزایش قابلیت 

 [.12] استفاده آن خواهد شد

برخالف  Cochraneمطالعه امتی و همکاران، نشان داد که پایگاه 

 50درصد انطباق، امتیاز بیشتر از  55ضر، در سطحی معادل مطالعه حا

حاضر امتیاز کمتر از  بامطالعهسو ها همدرصد را کسب کرد، اما سایر پایگاه

و  Consult Nursingهای پایگاه بطوریکهدرصد را کسب کردند.  50

Key Clinical پایگاه  ،درصد انطباق، امتیاز دوم 40عادل در سطحی م

Consult MD  پایگاه  ،نطباق، امتیاز سومدرصد ا 35در سطحی معادل

Evidence Clinical  درصد انطباق، امتیاز  66/31در سطحی معادل

درصد انطباق،  66/26در سطحی معادل  Up To Dateپایگاه  ،چهارم

 .]5[ترین امتیاز را کسب کرد امتیاز پنجم و پایین

درصد، در  18با امتیاز  Medscapeپایگاه  ،در مطالعه حاضر

در  ترین سطح انطباق با سیاهه وارسی محقق ساخته قرار گرفت.پایین

اساس میزان ارزیابی منابع اطالعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد بر

العابدینی نیز های بالینی در مطالعه بیدختی و زیندهی به پرسشپاسخ

ی هادهی به پرسشمنبع بسیار مناسبی برای پاسخ Up to Dateپایگاه 

 50ها امتیاز کمتر از در مطالعه حاضر کلیه پایگاه .]6[بالینی معرفی شد 

 Up toپایگاه  ، درصد را کسب کردند و در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند

Date های جستجو در رابط امتیاز پایینی ازلحا  میزان انطباق ویژگی

 های پزشکی مبتنی بر شواهد براساس سیاهه وارسیجستجوی پایگاه

همچنین براساس نتایج مطالعه مجیری و  محقق ساخته کسب کرد.

درصد با  Ovid ،100های اطالعاتی های پایگاههمکاران، ویژگی

با  MD Consultمطابقت داشته است و پایگاه  یالمللنیمعیارهای ب

المللی قرار ترین سطح انطباق با معیارهای بیندرصد، در پایین 33/57

 . [7داشته است ]

بر شواهد  یمبتن یهای جستجو در منابع پزشکلفهؤمیزان رعایت م

بارخالف مطالعاه حاضار، در مطالعاه      بود. یینپا یاردر مطالعه حاضر بس

مجماوع   لفه جستجو، درؤم 21 ها در خصوصعلیجانی و دهقانی، پایگاه

 [. 8ها گردیده بودند ]لفهؤدرصد موفق به رعایت م 84

، اذعان کردند، برخی از Boddyو  Younger که طورهمان

از منابع را بازیابی کنند.  یتوجهقابلتوانند درصد های ساده نمیجستجو

ناقص نتایج، مخصوصاً نتایج پزشکی مبتنی  مروربهاین امر احتماالً منجر 

بر شواهد خواهد شد. عالوه بر اطمینان از اینکه واژگان کلیدی، امالء و 

دهند، را انعکاس می جستجو تماهی یرستدبه پزشکی یهاسر عنوان

سازی و سایر سازی و کوتاهکاربران پایگاه اطالعاتی، باید با استفاده از ریشه

ی خود را طوری طراحی کنند که بیشترین جستجوموارد، استراتژی 

تعداد منابع مربوطه را بازیابی کنند. کتابداران نیز باید در هنگام خرید و 
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منابع الکترونیکی، از این اختالفات رابط کاربری  گیری در خصوصتصمیم

 [.11] آگاه باشند

و همکاران، رفتار جستجوگری فعلی پزشکان در  Meatsدر مطالعه 

استفاده از موتور جستجو و  به منظور TRIPهنگام استفاده از پایگاه 

. تحلیل گزارش وب نشان داد اکثر بررسی شدهای بهبود آن روش

 نبولی یاند و از عملگرهاطالح واحد را استفاده کردهجستجوها یک اص

مند به انجام ها نشان داد کاربران عالقهبررسیهمچنین  اند.استفاده نکرده

دانستند چگونه این کار را انجام جستجوهای کارآمد هستند، اما نمی

ثرتر، آموزش بهتر و ؤدهند؛ بنابراین برای کمک به کاربران و جستجوی م

 [.13است ] ازین های جستجوی بهتر، موردیا رابط

با استفاده از  های جستجولفهؤمکه نتایج نشان داد تنها  طورهمان

سازی سازی و ریشهی عبارتی، کوتاهجستجوعملگرهای بولین و مجموعه، 

امتیاز پایینی ها لفهؤم، بیشترین امتیاز را کسب کردند و سایر جستجو

 .ها در وضعیت نامطلوبی قرار داشتنداهکسب کردند. همچنین تمامی پایگ

 یشامل موارد جستجو مؤلفه 22 یتاذعان کرد، رعا می توان مجموع در

 ی،عبارت یجستجو ای،واژهیدکل یجستجو ی،تخصص یساده، جستجو

 یجستجو با استفاده از الگو ینی،جستجو با استفاده از انواع سؤاالت بال

و مجموعه،  ینبول یز عملگرهابا استفاده ا یجستجو ینی؛سؤاالت بال

 ی،بصر یجستجو ی،مجاورت یجستجو یلدی،ف یا یدانیم جویجست

 یجستجو یاصالح راهکارها ییزمان، ادغام، حذف، تواناهم یجستجو

 یتجستجو، محدود سازییشهو ر یسازجستجو، کوتاه یخچهتار ی،قبل

 یسانآ یره،فرمت، زبان، نوع انتشارات، زمان، سن، جنس و غ یلهوسبه

نامه، عملکرد مرور، اصطالح هایینهگز ی،قبل یهامحدود کردن مجموعه

نام  یجستجو یریپذجستجو، انعطاف یاستراتژ یرهمرتبط، ذخ یهامقاله

موفق  یباعث انجام جستجوها تواندیسهولت خروج م یسندگان،نو

ضرورت توجه به  بنابراین شود، یبه شواهد پزشک یعسر یابیمنظور دستبه

ها در رابط جستجوی منابع پزشکی مبتنی بر شواهد به طراحان لفهؤم این

تغییر وضعیت رابط کاربری به  شود.ها توصیه میدهندگان پایگاهو توسعه

 ها، ازجملهها و ناپایداری صفحات آنعلت ماهیت پویایی پایگاه

ها با داده پژوهش بود، لذا حین انجام حاضر در مطالعه هایمحدودیت

 ده از روش مشاهده مستقیم در بازه زمانی خاص تکمیل گردیدند.استفا

 

 ی: تشکر و قدردان
و  یمصوب دانشگاه علوم پزشک یقاتیاز طرح تحق یمقاله بخش این

-04-157-32727به کد  95تهران در سال  یدرمان یخدمات بهداشت

 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک یتکه با حما باشدیم 95

 شده است.ان انجامتهر یدرمان
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Original Article 
 

Abstract 
 

Aim: The existence of proper search interfaces in evidence-based medicine databases will 

lead to quick access to evidence-based medicine. Given The necessity and their importance, 

the aim of this study is an evaluation of search interfaces in evidence-based medicine 

databases. 

Methods: This study was an applied research, Carried through survey method. The study 

population was 12 evidence-based medicine databases including evidence-based medicine 

subscription databases of electronic library website of Tehran University of medical sciences 

and other evidence-based medicine databases. The validity of the checklist was confirmed by 

3 experts of medical library and information sciences. The collected data were analyzed after 

being entered into the statistical software Excel using descriptive statistics. 

Results: The findings showed that the search components using Boolean operators and sets 

(69%), phrase searching (50%), and truncation and stemming (50%) have the most points, and 

other components received low scores. moreover, totally, all the databases received points less 

than 50 percent, and the databases were in an undesirable status. 

Conclusion: Despite the necessity of the existence of proper search interfaces in the 

evidence-based medicine databases, compliance with elements of the proper search interface 

was very low. It is recommended that designers and database developers use proper search 

interfaces in creating the databases. 

Key Words: Databases, Evidence Based Medicine, Medical libraries. 
Citation: Ommati E, Ghazi Mirsaeed SJ, Alipour A. Evaluation of search interfaces in 
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