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چکيده
هدف:

وجود رابطهای جستجوی مناسب در پایگاههای پزشکی مبتنی بر شواهد ،موجب دستیابی سریع به شواهد پزشکی خواهد شد .با توجه به

اهمیت و ضرورت موضوع ،هدف از مطالعه حاضر ارزیابی رابطهای جستجو در پایگاههای پزشکی مبتنی بر شواهد است.
روشها :این مطالعه از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش پیمایشی انجامشده است .جامعه موردبررسی 12 ،پایگاه پزشکی مبتنی بر شواهد
شامل پایگاه اشتراکی پزشکی مبتنی بر شواهد ،وبسایت کتابخانه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر پایگاههای در دسترس پزشکی
مبتنی بر شواهد ،بود .روایی سیاهه وارسی توسط سه تن از متخصصان کتابداری و اطالعرسانی پزشکی مورد تأیید قرار گرفت .دادههای بهدستآمده،
بعد از ورود به نرمافزار آماری  Excelبا استفاده از آمارهای توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج :یافتهها نشان داد که به ترتیب مؤلفههای جستجو با استفاده از عملگرهای بولین و مجموعه ( 69درصد) ،جستجوی عبارتی ( 50درصد)،
کوتاهسازی و ریشهسازی جستجو ( 50درصد) بیشترین امتیاز را کسب کردند و سایر مؤلفهها امتیاز پایینی به دست آوردند .همچنین درمجموع تمامی
پایگاهها امتیاز کمتر از  50درصد را کسب کردند و در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند.
نتيجهگيری :علیرغم ضرورت وجود رابطهای جستجوی مناسب در پایگاههای پزشکی مبتنی بر شواهد ،میزان رعایت مؤلفههای رابط جستجو
مناسب بسیار پایین بود .پیشنهاد میشود طراحان و توسعهدهندگان پایگاهها از مؤلفههای رابطهای جستجوی مناسب در ایجاد پایگاهها استفاده کنند.
کليدواژهها :پایگاه اطالعاتی ،پزشکی مبتنی بر شواهد ،ارزیابی ،رابط جستجو.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله95/11/22 :

اصالح نهایی96/03/20 :

پذیرش مقاله96/03/29 :

ارجاع :امتی الهه ،قاضی میرسعید سید جواد ،علیپور اکرم .ارزیابی رابطهای جستجو در پایگاههای پزشکی مبتنی بر شواهد .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1396 .؛ (.8-1 :3)1

مقدمه:
جستجوی کارآمد از جمله مهارتهای کلیدی دانشجویان و پژوهشگران

جستجوی مقاالت ،دو هدف مدنظر قرار میگیرند :بازیابی آن دسته از

به شمار میآید [ .]1کاربرد استراتژیهای جستجوی کارآمد بیشازپیش

مقاالت که با پرسش مرتبط هستند که این مقوله با عنوان اختصاصیت

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

شناخته میشود و جلوگیری از گمشدن یا از دست رفتن آن دسته از

روزانه تعداد  2475مقاله به پایگاه اطالعاتی  PubMedافزودهشده است.

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

مسلماً اجرای یک فرآیند جستجوی کارآمد در این پیکره وسیع و رو به

مخصوصاً در زمان اجرای فرآیندهای دقیق جستجو به سبک پزشکی
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در عصر رشد و توسعه اطالعات علمی ،قابلیت اجرای یک فرآیند

رشد از مقاالت علمی ،بیشازپیش حائز اهمیت میباشد .در فرآیند

امتی و همکاران

رابطهای جست و جو در پایگاههای پزشکی مبتنی بر شواهد

مبتنی بر شواهد اهمیت مییابند .پزشکی مبتنی بر شواهد یکی از

رویکردهای مرتبط با پژوهشها و اقدامات پزشکی است که

هدف آن پشتیبانی از تصمیمات پزشکی ،بهواسطه برترین شواهد

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

مشتق از پژوهشهای نظاممند میباشد .الزم به ذکر است که

معیارهای ارزیابی  ،Ovidدر خصوص  20مؤلفه جستجوی معیار ،Ovid

پژوهشهای مذکور ضرورتاً باید با استفاده از روششناسیهای دقیق اجرا

تنها پایگاه  Cochraneدر سطحی معادل  55درصد منطبق با مجموعه

شده باشند [.]2،3

مؤلفههای معیار جستجوی  Ovidبود و میزان انطباق سایر پایگاهها،

در پزشکی مبتنی بر شواهد ،پرسشها غالباً با استناد به یک فرمت

کمتر از نصف امتیاز کل معیار  Ovidبود [.]5

خاص تحت عنوان  PICOاختصار سرنامهای بیمار یا مشکل ،مداخله،

بیدختی و زینالعابدینی در مطالعهای با عنوان «ارزیابی منابع

(P:patient/problem, I:intervention,

اطالعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد براساس میزان پاسخدهی به

مقایسه

و

نتیجه،

) C:comparison, O:outcomeفرمول نویسی میشوند [.]4

پرسشهای بالینی» 20 ،پرسش بالینی در چهار حوزه پیشگیری و

قابلیت اجرای فرآیندهای جستجوی کارآمد ،از مهارتهای کلیدی

درمان ،تشخیص ،سببشناسی و پیشآگهی از مجموعه پرسشهای

دانشجویان و پژوهشگرانی به شمار میآید که در مقابل اطالعات علمی

بالینی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا را بهصورت تصادفی انتخاب کردند و

درونخطی فراوانی قرارگرفتهاند [ .]1منابع اطالعاتی پزشکی مبتنی بر

کلیدواژههای آنها را در منابع اطالعاتی ACP Journal Club

شواهد نقش تعیینکنندهای در پاسخگویی به سؤاالت بالینی دارند .با

(CDSR Up to Date ،)American College of Physicians

توجه به زیادشدن تعداد منابع پزشکی ،قابلیتهای رابط جستجو در منابع

،Clinical (The Cochrane Database of Systematic Reviews

پزشکی مبتنی بر شواهد در پاسخگویی به سؤاالت بالینی حائز اهمیت

( BMJ Evidence)British Medical Journalجستجو کردند .نتایج

هستند .در مراحل پزشکی مبتنی بر شواهد ،در مرحله اول ،کاربران

نشان داد که پایگاه  ،Up to Dateبه پرسشهای بیشتری در هر چهار

نیازمند تنظیم سؤال قابل پاسخ با استفاده از الگوهای سؤال بالینی هستند

حوزه درمان ،تشخیص ،سببشناسی و پیشآگهی پاسخ میدهد؛ اما

و در مرحله دوم ،بهمنظور جستجوی شواهد نیازمندند که منابع پزشکی

مانعیت بازیابی اطالعات در این منبع بسیار پایینتر از سایر منابع بود و

مبتنی بر شواهد از رابط جستجوی مناسبی برخوردار باشند .در واقع با

کاربران با انبوهی از مدارک نامربوط مواجه بودند .پایگاه  ،CDSRدقت

کمک استراتژیهای جستجو مانند عملگرهای بولین ،کوتاهسازی،

بیشتری نسبت به سایر منابع داشت؛ ولی تنها به  30درصد پرسشها

محدودسازی و سایر موارد ،عملیات جستجو با موفقیت انجام میگیرد.

پاسخ داده بود .پاسخگویی  35 ،BMJدرصد بود و از نظر دقت مانعیت

جستجو در منابع پزشکی مبتنی بر شواهد ،با بهکارگیری روشهای

در رتبه سوم قرار گرفت .پایگاه  ،ACPتوانایی کمتری در پاسخگویی به

ساده و درعینحال صحیح جستجو بسیار آسان است .عدم آشنایی با این

پرسشها داشت و فقط تعدادی از پرسشهای حوزه درمان و پیشآگهی

روشها منجر به بازیابی اطالعات بسیار و یا غیر مرتبط و یا حتی از دست

را توانست پاسخ دهد؛ بنابراین پایگاه  Up to Dateتوانست منبع بسیار

دادن بسیاری از اطالعات خواهد شد.

مناسبی برای پاسخدهی به پرسشهای بالینی باشد [.]6

چالشهایی مانع از فرآیند جستجوی موفق اطالعات معتبر و مرتبط

وبسایت دانشگاه علوم پزشاکی اصافهان از لحاا دروناداد و بروناداد،

میگردد .مرور منابع مربوط به ارزیابی منابع پزشکی مبتنی بر شواهد

براساس چکلیست تهیهشده از معیارهاای باینالمللای شاامل معیاار

نشان داد که در خصوص ارزیابی رابط های جستجوی منابع پزشکی

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

مبتنی بر شواهد تا زمان انجام این پژوهش مطالعات کمی انجام شده

 Ovidو  Gulliverپرداختند .نتایج نشاان داد ،پایگااه  MDConsultباا

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

 57/33درصد در پایینترین سطح انطباق با معیارهای باینالمللای قارار

ضمن ارزیابی و آشناسازی طراحان پایگاهها با گزینههای رابط جستجوی

داشت [.]7

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

همچنین علیجانی و دهقانی ،با بررسی و مقایسه نسخه رایگان PubMed

چرا که نمایش میزان انطباق پایگاهها براساس رابط جستجو ،به بهبود

با نسخههای تجاری  ISI, First Search, Ebscoتوساط یاک سایاهه

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

وارسی جامع در پنج مقوله اطالعات کلی ،خصیصههای جستجو ،نمایش،

رابطهای جستجو در منابع پزشکی مبتنی بر شواهد است .در مطالعه

ارزیابی و ویژگیهای منحصربهفرد ،نقاط قوت و ضعف هر یک را مشخص

2
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بنابراین طراحی رابطهای جستجوی ضعیف و وجود چنین

مجیری و همکاران به ارزیابی هفت پایگاه اطالعااتی پیوساته موجاود در

امتی و همکاران

رابطهای جست و جو در پایگاههای پزشکی مبتنی بر شواهد

کردند .در مجموع چهار پایگاه 78 ،درصد موفاق باه رعایات ناه مؤلفاه

 ،)Databaseبا استفاده از واژههای یکسان جستجو ،نتاایج یکساانی باه

خصیصه اطالعات کلی 84 ،درصد موفق به رعایت  21مؤلفاه خصیصاه

دنبال خواهند داشت یا خیر؟ پرداختند .راباطهاای مختلاف ،AMED

جستوجو 78/57 ،درصد موفق به رعایت هفت مؤلفاه نماایش و هام-

ماننااد  Ebscohost ،Dialog Datastarو  Ovidمااورد جسااتجو

چنین  100درصد موفق به رعایت شش مؤلفه بازیاابی گردیدناد .نتاایج

قرارگرفت .نتایج نشان داد ،در رابطهای مختلف ،تعداد بازدیدهای بازیابی

آنهااا نشااان داد کااه نسااخههااای First Sreach ،Ebscoو  ISIپایگاااه

شده از پایگاه اطالعاتی یکسان ،با جستجوی یکسان ،مایتواناد باهطاور

اطالعاااتی  ،MedLineدر پاانج مقولااه موردبررس ای ،بااه ترتیااب دارای

قابلتوجهی متفاوت باشد .برخی از جساتجوهای سااده نمایتوانساتند،

بیشترین تعداد ویژگیها و معیارهای مطرحشده در این سایاهه وارسای

درصد قابلتوجهی از منابع را بازیابی کنند .این امر احتماالً منجر بهمارور

بودند [.]8

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

 Robertsو همکاران در مطالعاهای باا هادف ارایاه یاک بیانش جاامع

 Rosenbaumو همکاران در مطالعهشان با عنوان «تجارب کاربر از منابع

درخصوص اکتساب کارآمد و اثربخشی در طول اجرای فرایند جستجوی

مبتنی بر شواهد درونخطی متخصصان سالمت :آزمون کاربر از کتابخانه

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

 ،»Cochraneمعیارهای قابلتوجه در آزمونها شاامل قابلیات یاافتن

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

مطالااب ( ،)Findabilityقابلیاات دسترساای ( ،)Accessibilityقابلیاات

مقاله ،اطالعات کافی را در اختیار جستجوگر قارار خواهاد داد؛ هادف از

استفاده ( ،)Usabilityمناسب بودن محتوا ( ،)Usefulnessقابلیت اعتبار

مطالعه آنها ،ارایه یک بیانش جاامع در خصاوص اکتسااب کارآماد و

( ،)Credibilityرضایتمندی ( ،)Desirabilityارزش اطالعات یاا اعتباار

ثمربخش در طول اجرای فرآیند جستجوی سریع بود.

( )Valueبررساای کردنااد .آنهااا دریافتنااد علاایرغاام اینکااه کتابخانااه

آنها همچنین به برخی از منابع که بررسی جامع و نظاممند آزماونهاای

 Cochraneبهمنظور ارایه دسترسی سریع به شواهد پزشکی بناشده بود،

تشخیص و همچنین شناسایی فناوریهای جدید را تسهیل مینمایند و

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

برخی روشهای جستجو مانند جستجوی مترادف ،عملگرهای باولین و

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

مجموعه ،محدودیتسازی ،مقالاههاای مارتبط ،فیلترهاای جساتجوی

اهمیت توجه به قابلیتهای جستجو در منابع اطالعاتی پزشکی

روششناختی ،کوتاهساازی و ریشاهساازی ،جساتجوی اصاطالحناماه،

مبتنی بر شواهد ،ضرورت پرداختن به بررسی قابلیتهای جستجو آن را

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

نشان میدهد .لذا تأکید پژوهش حاضر بر این است تا مشخص نماید که

مطالعااهای عملکاارد  15اسااتراتژی جسااتجوی  PubMedدر بازیااابی

آیا رابط جستجوی منابع پزشکی مبتنی بر شواهد از قابلیتهای

کارآزماییهای بالینی مرتبط درباره مداخلههای درمانی را مقایسه کردند.

جستجوی مناسبی برخوردارند؟ بدین منظور این پژوهش ،درصدد یافتن

نتایج نشان داد که عملکرد استراتژیهای جستجو بهطور گساتردهای باا

پاسخی برای پرسشهای زیر میباشد:

توجه به ساؤاالت باالینی متفااوت اسات .جساتجوهای فیلتار نشاده و

 .1بیشترین میزان رعایت مؤلفههای جستوجو در منابع پزشکی

جستجوهایی که با استفاده از فیلتر بسطدهناده ( ، )Broadحساسایت

مبتنی بر شواهد براساس سیاهه وارسی محقق ساخته مربوط به کدام

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

مؤلفه است؟

محدودکننده ( )Narrowدر مقایسه باا فیلتار محادود نشاده باهطاور

براساس سیاهه وارسی محقق ساخته چه اندازه است؟

جستجوها براساس مقاالت مرتبط حدود یکساوم از مطالعاات مارتبط
بازیابی شدند .فیلتر محدودکنناده ساؤاالت باالینی هماراه باا ساؤاالت
تنظیمشده براساس چارچوب  PICOدر بازیابی کارآزماییهاای باالینی

مواد و روشها:
این مطالعه از نوع کاربردی میباشد و با استفاده از روش پیمایشی در

مرتبط در  2صفحه اول  PubMedمؤثر بوده است [.]10

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

 Youngerو  ،Boddyدر مطالعااهای بااه بررساای ایاان مس األه کااه آیااا

مبتنی بر شواهد شاامل پایگااه اشاتراکی پزشاکی مبتنای بار شاواهد

جستجوی رابطهای مختلف در پایگاه اطالعاتی طب مکمل و پیراپزشکی

وبسایت کتابخانه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر مناابع

Allied Health and Complementary Medicine ( AMED
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قابلتوجهی بهتر و با حساسیت متوسط حدود  50درصد انجام شدند .در

 .2میزان انطباق رابط جستجو در منابع پزشکی مبتنی بر شواهد

امتی و همکاران

رابطهای جست و جو در پایگاههای پزشکی مبتنی بر شواهد

در دسترس پزشکی مبتنی بر شواهد میباشد ،پایگاهها شامل موارد زیار

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

هستند:

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

SUM Medscape, NGCH, OT Seeker Clinical trials,

قابلاندازهگیری هستند ،در نظر گرفته شد .روایی صوری و محتوایی

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

سیاهه وارسی توسط سه تن از متخصصان کتابداری و اطالعرسانی

 .Clinical Evidence, PEDRO, TRIPعلت انتخاب این پایگاهها،

پزشکی مورد تأیید قرارگرفته است .برای سنجش پایایی سیاهه وارسی ،از

اشتراک آنها توسط دانشگاه و دسترسی پژوهشگران به آنهاست .برای

روش پایایی مجدد یا بازآزمایی استفاده شد .پایگاهها با استفاده از مشاهده

بررسی و توصیف میزان رعایت مؤلفههای جستجو در منابع پزشکی

مستقیم در زمان ورود به پایگاهها توسط سیاهه وارسی محقق ساخته

مبتنی بر شواهد براساس سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شد ،این

ارزیابی شدند ،دادههای بهدستآمده بعد از ورود به نرمافزار آماری Excel

سیاهه مشتمل بر  22مؤلفه بود که درنتیجه مطالعه متون ،منابع و

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

پژوهشهای مشابه صورت گرفته در این زمینه تهیه گردید .مؤلفهها

گرفتند.

شامل جستجوی ساده ،جستجوی تخصصی ،جستجوی کلیدواژهای،
جستجوی عبارتی ،جستجو با استفاده از انواع سؤاالت بالینی ،جستجو با

یافتهها:

استفاده از الگوی سؤاالت بالینی ،جستجوی با استفاده از عملگرهای بولین

مطابق با جدول  ،1نتایج نشان داد که به ترتیب تنها مولفههای

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

جستوجو با استفاده از عملگرهای بولین و مجموعه (69درصد)،

میدانی یا فیلدی ،جستجوی مجاورتی ،جستجوی بصری ،جستجوی هم-

جستوجوی عبارتی(50درصد) ،کوتاهسازی و ریشهسازی جستوجو

زمان ،ادغام ،حذف ،توانایی اصالح راهکارهای جستجوی قبلی ،تاریخچه

( 50درصد) بیشترین امتیاز را کسب کردند و سایر مولفهها امتیاز پایینی

جستجو ،کوتاهسازی و ریشهسازی جستجو ،محدودیت بهوسیله فرمت،

کسب کردند .همچنین نتایج بررسیها نشان داد در میان پایگاهها

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

بیشترین امتیاز کسب شده به ترتیب مربوط به پایگاه، Cochrane

محدود کردن مجموعههای قبلی ،گزینههای مرور ،اصطالحنامه ،عملکرد

 TRIP ،NGCH ،PubMedبود .در مجموع نیز تمامی پایگاهها امتیاز

مقالههای مرتبط ،ذخیره استراتژی جستجو ،انعطافپذیری جستجوی نام

کمتر از  50درصد را کسب کردند و در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند.

نویسندگان ،سهولت خروج ( )Log Offبود .در سیاهه وارسی پنج
جدول  -1ميزان انطباق ویژگیهای جستجو در رابط جستجوی پایگاههای پزشکی مبتنی بر شواهد براساس سياهه وارسی محقق ساخته
Cochrane

Up-to-date

Clinical
evidence
Clinical key

TRIP

PEDRO

PubMed

SUM Search

NGCH

Medscape

OT Seeker

Clinical trials

مجموع امتیازها

درصد امتیازها

2

جستجوی تخصصی

4

0

0

0

4

4

0

0

0

0

4

4

20

42

3

جستجوی کليدواژهای

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

8

4

جستجوی عبارتی

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

50

5

جستجو با استفاده از انواع سؤاالت بالينی

0

0

0

0

0

1

3

1

1

0

0

1

7

15

6

جستجو با استفاده از الگوی سؤاالت بالينی

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

4

8

3

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

33

69

ردیف

1

7

جستجوی ساده

جستجو با استفاده از عملگرهای بولين و
مجموعه

8

جستجوی ميدانی یا فيلدی

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

6

9

جستجوی مجاورتی

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

9

19

10

جستجوی بصری

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

جستجوی همزمان ،ادغام ،حذف

2

1

2

1

2

0

1

0

2

1

0

0

12

25

4
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3

2

2

1

1

1

2

3

1

1

1

1

19

40

مؤلفهها  /کارکرد

امتی و همکاران

رابطهای جست و جو در پایگاههای پزشکی مبتنی بر شواهد
12

توانایی اصالح راهکارهای جستجوی قبلی

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

7

15

13

تاریخچه جستجو

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

2

14

کوتاهسازی و ریشه سازی جستجو

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

50

محدودیت بهوسيله فرمت ،زبان ،نوع
15

انتشارات ،زمان (مثالً سال انتشار) ،سن،

2

2

2

1

1

1

2

2

3

1

1

2

42

20

جنس و غيره
1

2

1

2

0

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

3

3

3

0

19

عملکرد مقالههای مرتبط

2

2

2

1

0

0

2

0

0

0

20

ذخيره استراتژی جستجو

3

0

0

3

0

0

3

0

3

0

21

انعطافپذیری جستجوی نام نویسندگان

1

0

1

1

22

سهولت خروج

2

0

2

2

مجموع امتيازها

42

17

21

19

درصد

48

19

24

22

16

آسانی محدود کردن مجموعههای قبلی

2

17

گزینههای مرور

2

1

18

اصطالحنامه

3

0

1

1

2

17

35

1

1

13

27

0

0

12

25

1

0

10

21

0

0

12

25

1

1

1

1

1

1

1

1

11

23

2

2

2

0

2

2

2

0

18

37

26

18

31

20

30

16

20

20

-

-

30

20

35

23

34

18

23

23

-

-

بحث و نتيجهگيری:

پاسخدهی به پرسشهای بالینی در مطالعه بیدختی و زینالعابدینی نیز

یافتهها نشان داد مؤلفههای جستجو با استفاده از عملگرهای بولین و

پایگاه  Up to Dateمنبع بسیار مناسبی برای پاسخدهی به پرسشهای

مجموعه ،جستجوی عبارتی ،کوتاهسازی و ریشهسازی جستجو ،بیشترین

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

امتیاز را کسب کردند و سایر مؤلفهها امتیاز پایینی کسب کردند .همچنین

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

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

 Dateامتیاز پایینی ازلحا میزان انطباق ویژگیهای جستجو در رابط

وضعیت نامطلوبی قرار داشتند.

جستجوی پایگاههای پزشکی مبتنی بر شواهد براساس سیاهه وارسی

مطالعه  Rosenbaumو همکاران در سال  ،2008اشاره داشت که

محقق ساخته کسب کرد .همچنین براساس نتایج مطالعه مجیری و

علیرغم اینکه ،کتابخانه  Cochraneبهمنظور ارائه دسترسی سریع به

همکاران ،ویژگیهای پایگاههای اطالعاتی  100 ،Ovidدرصد با

شواهد پزشکی بناشده بود ،مشکالت دسترسی خاص خود را داشت؛

معیارهای بینالمللی مطابقت داشته است و پایگاه  MD Consultبا

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

 57/33درصد ،در پایینترین سطح انطباق با معیارهای بینالمللی قرار

استفاده آن خواهد شد [.]12

داشته است [.]7

مطالعه امتی و همکاران ،نشان داد که پایگاه  Cochraneبرخالف

میزان رعایت مؤلفههای جستجو در منابع پزشکی مبتنی بر شواهد

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

در مطالعه حاضر بسیار پایین بود .بارخالف مطالعاه حاضار ،در مطالعاه

درصد را کسب کرد ،اما سایر پایگاهها همسو بامطالعه حاضر امتیاز کمتر از

علیجانی و دهقانی ،پایگاهها در خصوص  21مؤلفه جستجو ،در مجماوع

 50درصد را کسب کردند .بطوریکه پایگاههای  Nursing Consultو

 84درصد موفق به رعایت مؤلفهها گردیده بودند [.]8

 MD Consultدر سطحی معادل  35درصد انطباق ،امتیاز سوم ،پایگاه

جستجوهای ساده نمیتوانند درصد قابلتوجهی از منابع را بازیابی کنند.

 Clinical Evidenceدر سطحی معادل  31/66درصد انطباق ،امتیاز

این امر احتماالً منجر بهمرور ناقص نتایج ،مخصوصاً نتایج پزشکی مبتنی

چهارم ،پایگاه  Up To Dateدر سطحی معادل  26/66درصد انطباق،

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

امتیاز پنجم و پایینترین امتیاز را کسب کرد ].[5

سر عنوانهای پزشکی بهدرستی ماهیت جستجو را انعکاس میدهند،

در مطالعه حاضر ،پایگاه  Medscapeبا امتیاز  18درصد ،در

کاربران پایگاه اطالعاتی ،باید با استفاده از ریشهسازی و کوتاهسازی و سایر

پایینترین سطح انطباق با سیاهه وارسی محقق ساخته قرار گرفت .در

موارد ،استراتژی جستجوی خود را طوری طراحی کنند که بیشترین

ارزیابی منابع اطالعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد براساس میزان

تعداد منابع مربوطه را بازیابی کنند .کتابداران نیز باید در هنگام خرید و
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 Clinical Keyدر سطحی معادل  40درصد انطباق ،امتیاز دوم ،پایگاه

همانطور که  Youngerو  ،Boddyاذعان کردند ،برخی از

امتی و همکاران

رابطهای جست و جو در پایگاههای پزشکی مبتنی بر شواهد

تصمیمگیری در خصوص منابع الکترونیکی ،از این اختالفات رابط کاربری

جستجوی همزمان ،ادغام ،حذف ،توانایی اصالح راهکارهای جستجوی

آگاه باشند [.]11

قبلی ،تاریخچه جستجو ،کوتاهسازی و ریشهسازی جستجو ،محدودیت

در مطالعه  Meatsو همکاران ،رفتار جستجوگری فعلی پزشکان در

بهوسیله فرمت ،زبان ،نوع انتشارات ،زمان ،سن ،جنس و غیره ،آسانی

هنگام استفاده از پایگاه  TRIPبه منظور استفاده از موتور جستجو و

محدود کردن مجموعههای قبلی ،گزینههای مرور ،اصطالحنامه ،عملکرد

روشهای بهبود آن بررسی شد .تحلیل گزارش وب نشان داد اکثر

مقالههای مرتبط ،ذخیره استراتژی جستجو ،انعطافپذیری جستجوی نام

جستجوها یک اصطالح واحد را استفاده کردهاند و از عملگرهای بولین

نویسندگان ،سهولت خروج میتواند باعث انجام جستجوهای موفق

استفاده نکردهاند .همچنین بررسیها نشان داد کاربران عالقهمند به انجام

بهمنظور دستیابی سریع به شواهد پزشکی شود ،بنابراین ضرورت توجه به

جستجوهای کارآمد هستند ،اما نمیدانستند چگونه این کار را انجام

این مؤلفهها در رابط جستجوی منابع پزشکی مبتنی بر شواهد به طراحان

دهند؛ بنابراین برای کمک به کاربران و جستجوی مؤثرتر ،آموزش بهتر و

و توسعهدهندگان پایگاهها توصیه میشود .تغییر وضعیت رابط کاربری به

یا رابطهای جستجوی بهتر ،مورد نیاز است [.]13

علت ماهیت پویایی پایگاهها و ناپایداری صفحات آنها ،ازجمله

همانطور که نتایج نشان داد تنها مؤلفههای جستجو با استفاده از
عملگرهای بولین و مجموعه ،جستجوی عبارتی ،کوتاهسازی و ریشهسازی

محدودیتهای مطالعه حاضر در حین انجام پژوهش بود ،لذا دادهها با
استفاده از روش مشاهده مستقیم در بازه زمانی خاص تکمیل گردیدند.

جستجو ،بیشترین امتیاز را کسب کردند و سایر مؤلفهها امتیاز پایینی
کسب کردند .همچنین تمامی پایگاهها در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند.

تشکر و قدردانی:

در مجموع می توان اذعان کرد ،رعایت  22مؤلفه شامل موارد جستجوی

این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی و

ساده ،جستجوی تخصصی ،جستجوی کلیدواژهای ،جستجوی عبارتی،

خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال  95به کد -04-157-32727

جستجو با استفاده از انواع سؤاالت بالینی ،جستجو با استفاده از الگوی

 95میباشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

سؤاالت بالینی؛ جستجوی با استفاده از عملگرهای بولین و مجموعه،

درمانی تهران انجامشده است.

جستجوی میدانی یا فیلدی ،جستجوی مجاورتی ،جستجوی بصری،
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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.
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