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 ساستای دس ایٌتشًت سٍی تش اخیش پیطشفتْای ٍخَد تا

 سٍصافضٍى سضذ خستدَ، قاتلیتْای تِ تخطیذى کیفیت

 صتاى هالحظِ قاتل تٌَع آى، دًثال تِ ٍ ٍب، دس اطالػات

 ًظاهْای دس سا خذیذی چالطْای هتي، دس استفادُ هَسد

 فشآیٌذ کِ خایی آى اص. است کشدُ ایداد اطالػات تاصیاتی

 کاسکشد تش اطالػات تاصیاتی ّای ًظام اص تسیاسی یتاصیات

 خستدَی ػثاست هطاتْت آى طشیق اص)  ّوخَاًی

 خستدَ لزا است؛ هثتٌی( ضَد هی سٌدیذُ ًظام ٍ کاستش

 چِ ٍ طثیؼی صتاى اص استفادُ تا چِ) تاصیاتی ًظام یک دس

 کِ تَد خَاّذ هؤثش صهاًی( ضذُ کٌتشل صتاى اص استفادُ تا

 تخطی یا کل تا کاستش خستدَی ػثاست صا تخطی یا کل

 اطالػات تاصیاتی ًظام دس ای ًوایِ اغطالحات اص

 ًیاص تَغیف تشای هؼوَالً کاستشاى. تاضذ ّوخَاى

 ػثاست دس کوتشی ّای کلیذٍاطُ اص ضاى اطالػاتی

 تا احتواالً کِ کٌٌذ، هی استفادُ ضاى خستدَی

 پایگاُ دس هَخَد هذاسک ضذُ ًوایِ ّای کلیذٍاطُ

 .(Cui, Wen, Nie, & Ma, 2003) تاضذ هتفاٍت

 ٍ خَب خیلی خستدَ ػثاست اٍقات، گاّی چٌذ، ّش

 هذاسک هدوَػِ است هوکي اها ضَد، هی تذٍیي ٍاضح

 کِ، دلیل ایي تِ ًثاضذ؛ آى هَسد دس اطالػاتی ضاهل

 ػثاست تا هشتثط اغطالحات یا هتشادف اغطالحات

 خستدَ، سطت. تاضذ هَخَد هذاسک دس کاستش خستدَی

 کاستش اٍلیِ خستدَی ػثاست تِ سا اغطالحات ایي

 دس تیطتشی اطالػات تاصیاتی هَخة کِ کٌذ، هی اضافِ

 ؛1330 خسشٍی،) ضَد هی کاستش اطالػاتی ًیاص هَسد

 ,Galbiati, 1991; Billerbeck؛1331 صهاى، ًیک

2005; Kakde, 2012).  

 تِ ،پضضکی حَصُ کاستشاى اص تشخی کِ هطکالتی اص یکی

 خستدَیی هَتَس تشای هٌاسة خستدَی ػثاست سختی

 هذ پاب است هوکي ًوًَِ، تشای. یاتٌذ هی هذ پاب هثل

 کاستش اٍلیِ خستدَی ػثاست تشای صیادی تسیاس ًتایح

 ایٌکِ یا تاضذ، ًاهشتثط هقاالت ضاهل کِ کٌذ تاصیاتی

 تاصیاتی خاغی خستدَی ػثاست تشای کوی تسیاس ًتایح

 تا پظٍّطگشاى. تاضذ ًاهشتثط هقاالت آى اکثش کِ کٌذ

 تاضٌذ ًیافتِ دست خَد ًظش هَسد هقاالت تِ کِ صهاًی

 جستجو بسط
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 دس. دٌّذ هی اداهِ خَد خستدَی ػثاست اغالح تِ

 ّای ػثاست هذ، پاب خستدَی ّای ػثاست% 44 حقیقت،

 ػثاست تاصتذٍیي تشای خذیذ سٍضی. ّستٌذ ضذُ اغالح

 خذیذی خستدَی ػثاست کِ است کاستشاى خستدَی

 دّذ هی پیطٌْاد کاستش خستدَی ػثاست تا هٌاسة

(Tuan & Kim, 2012).  

 قشاس هذًظش تایذ کِ هْوی ًکتْْای اص یکی ساستا، ایي دس

 خستدَ ػثاستْای ٍ کلیذٍاطّْا غحیح گضیٌص گیشد،

 تاصیاتی ًتایح دقت تش کلیذٍاطّْا ایي کاستشد صیشا است،

 داًص هستلضم ْاآً اًتخاب سٍ، ایي اص. هیگزاسد تأثیش

 ٍ خستدَگشاى ّن کِ است اساسی ّای هْاست ٍ ًظشی

 تایذ کاٍش هَتَسّای ٍ اطالػاتی ّای ًظام طشاحاى ّن

 هطخع آًْا اساع تش سا ًیاص هَسد اطالػات دسستی، تِ

  .کٌٌذ

 جستجو بسط هراحل

  ػثاست اساع تش خستدَ هَتَسّای دس خستدَ تسط

  خستدَی ثاستػ پشًٍذُ دس هٌاسة ٍ هطاتِ خستدَی

 ػثاست تاصتذٍیي تشای ّا کلیذٍاطُ ایي کِ است، کاستشاى

 تَدى هٌاسة هؼیاس. ضَد هی پیطٌْاد کاستش خستدَی

 ، کلوات تساهذ هاًٌذ فاکتَسی اساع تش ّا کلیذٍاطُ

 ٍ ضذُ تاصیاتی ًتایح ستثِ ، ضذُ تاصیاتی هذاسک تساهذ

 هاًذاال  .(Liu, Natarajan, & Chen, 2011) غیشُ

 ضشح تِ سا خستدَ تسط هشاحل( 2000) ّوکاساًص ٍ

 :کشدًذ تیاى ریل

 اٍلیِ خستدَی ػثاست تَسیلِ هذاسک چٌذیي اٍل،

 ضَد؛ هی تاصیاتی

 قشاس تاالتشی ّای ستثِ دس کِ ضذُ تاصیاتی هذاسک دٍم،

 دّذ هی تطخیع هشتثط سا ّا آى سیستن داسًذ،

(Mandala et al., 2000)؛ 

 تاصیاتی هذاسک دس هَخَد ّایُ کلیذٍاط اص سیستن سَم،

 ػٌَاى تِ گیشًذ هی قشاس تاال ّای ستثِ دس کِ ضذُ

 کِ ایي یا ٍ کٌذ هی استفادُ خستدَ تسط ّای کلیذٍاطُ

 اص سا خَد خستدَی تسط ّای کلیذٍاطُ سیستن،

 دس کِ پیطیي کاستشاى تَسط ضذُ استفادُ ّای کلیذٍاطُ

 کٌذ هی اجاستخش( گشفت ٍ داد ّای سیاِّ) خَد پایگاُ

(Mandala et al., 2000 ; Navigli & Velardi, 

2003). 

 هذ پاب در جستجو بسط ابسارهای

 حَصُ دس هذسک ّا هیلیَى ضاهل هذ پاب خستدَی هَتَس

 هٌظَس تِ کاستشاى تِ کِ است، تْذاضت ٍ پضضکی صیست

 دٍ. دّذ هی خستدَ تسط اخاصُ اٍلیِ، خستدَی تْثَد

 تِ یکی داسد، ٍخَد هذ پاب دس خستدَ تسط سٍش

. است  تؼاهلی غَست تِ دیگشی ٍ خَدکاس غَست

 2001 سال دس هذ پاب کِ است سٍضی تؼاهلی سٍش

 است، افضٍدُ خَد کاستشی ساتط تِ خستدَی تسط تشای

 پیطٌْادی ّای ػثاست ٍ ّا کلیذٍاطُ ضاهل سٍش ایي کِ
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 اساع تش پیطٌْادی ّای ػثاست ٍ ّا کلیذٍاطُ. است

 اص کَتاُ فْشستی ٍ کاستشاى یيپیط ّای خستدَ

 است ضذُ خستدَ پیطیي کاستشاى تَسط کِ ّایی ػثاست

 ,Wang؛1330 خسشٍی،) دّذ هی پیطٌْاد کاستش تِ سا

Berry et al., 2003 ; Tang, Wu, & Hung, 

 کادس ٍاسد سا خَد کلیذٍاطُ کاستش کِ صهاًی .(2009

 ٍ ّا کلیذٍاطُ اص کَتاّی لیست تا کٌذ هی خستدَ

 ًیاص تا هطاتق ٍ ضَد هی هَاخِ پیطٌْادی ّای استػث

 یا کشدُ اًتخاب سا هٌاسة پیطٌْادی کلیذٍاطُ خَد،

 ساتطِ. کٌذ هی خستدَ خَد ًظش هَسد کلیذٍاطُ تا ایٌکِ

 ساتطِ تَاًذ هی کاستش کلیذٍاطُ تا پیطٌْادی ّای کلیذٍاطُ

 ًظن. تاضذ داضتِ  تشادفی یا(  ػام ٍ خاظ) هفَْهی

 هشتثط اساع تش پیطٌْادی ّای ػثاست ٍ اّ کلیذٍاطُ

 کلیذٍاطٓ ٍاقغ، دس است، کاستشاى کلیذٍاطُ تا ّا آى تَدى

 ستثِ دس تاضذ تش ًضدیک کاستش کلیذٍاطُ تِ کِ پیطٌْادی

 Tang) گیشد هی قشاس ّا کلیذٍاطُ سایش تِ ًسثت تاالتشی

et al., 2009).  

 

 

 

 دٍ َخستد استشاتظی. است خَدکاس سٍش دیگش، سٍش

 تَلیي ػولگشّای اص استفادُ اٍل،: داسد ػوذُ ٍیظگی

 اص استفادُ دیگشی ٍ کاستش خستدَی ػثاست تشای

 اص استفادُ. است ( ATM) اغطالحات خَدکاس سیستن

 هذاسکی تاصیاتی تاػث And هثل تَلیي ػولگشّای

 کاستش خستدَیی ّای کلیذٍاطُ توام ضاهل کِ ضَد هی

 ًام تِ فشآیٌذی اص هذ پاب هذ پاب ایي، تش ػالٍُ. است
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ATM ُتا خستدَ کِ ایي تِ تَخِ تا کِ کٌذ؛ هی استفاد 

 یا آصاد هتي ّای کلیذٍاطُ طثیؼی، صتاى اص استفادُ

 تشکیثی سیستن ایي گیشد، هی غَست هص ّای اغطالح

 ّای کلیذٍاطُ ATM .است خستدَ ضیَُ سِ ایي اص

 ًام ًوایِ ٍ هدالت ًام هص،: خذٍل سِ تا سا کاستشاى

 تسط صهیٌِ دس. دّذ هی تطثیق ٍ هقایسِ ًَیسٌذگاى

 خستدَی ػثاست هص طشیق اص فقط ATM خستدَ،

 کاستش خستدَیی کلیذٍاطُ اگش. کٌذ هی تفسیش سا کاستش

 فشآیٌذ دستشتگیشد، سا هص هفَْم یک اص تیص یا یک

ATM ِتِ سا هص ّای اغطالح خَدکاس غَست ت 

 هذاسک ضاهل تاصیاتی ایحًت. کٌذ هی اضافِ کاستش کلیذٍاطُ

 ساصی ًوایِ هذاسک ّوچٌیي ٍ کاستش کلیذٍاطُ حاٍی

 کاستش اگش هثال، ػٌَاى تِ. است هص اغطالحات تا ضذُ

 اص کلیذٍاطُ ایي کٌذ، خستدَ سا Tumor کلیذٍاطُ

 اغطالح Neoplasms تا خَدکاس طَس تِ ATM طشیق

 تٌْا ًِ تٌاتشایي،. کٌذ هی تشکیة هص ضذُ پزیشفتِ

 چکیذُ ٍ ػٌَاى دس Tumor کلیذٍاطُ ضاهل کِ التیهقا

 اغطالح تحت ضذُ ًوایِ هقاالت تلکِ ضَد، هی تاصیاتی

Neoplasm ضَد هی تاصیاتی (Lu, Kim, and 

Wilbur, 2009; Lu, 2011; National Library 

of Medicine , 2013).  
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 ًتایح ًوایص ٍ تٌذی ستثِ اًتخاب هذ، پاب ٍیظگی دٍهیي

 ًوایص ضذُ، پیطٌْاد ًظن تشتیة تِ کِ است ییخستدَ

 .(Lu, 2011) ضَد هی دادُ

 هذ پاب های قابلیت و ها ویژگی

 هحثَتیت ٍ تشتشی سثة کِ هذ پاب ّای قاتلیت خولِ اص

 ضذُ پضضکی حَصُ هتخػػاى ٍ پضضکاى تیي دس آى

 :تاس

 ٍ اهالیی یاب غلط ضاهل) پیطشفتِ خستدَی قاتلیت

 ؛(تالیٌی هَضَػات خستدَی یتشا ای ٍیظُ اتضاسّای

ّای خستدَ تا  کوک دس یافتي ػثاسات ٍ کلیذٍاطُ •

استفادُ اص هص )ساٌّوای ٍاطگاى کٌتشل ضذُ 

 هذالیي(؛

ای اص استٌادات ٍ دسیافت  تَاًایی رخیشُ هدوَػِ •

ًتایح سٍصآهذ خستدَّای رخیشُ ضذُ اص طشیق 

ایویل

 هَسد دس اطالػاتی تِ هقاالت کاهل هتي تِ پیًَذ •

 ؛NLM ّای پایگاُ دیگش تِ ّوچٌیي ٍ کتاتخاًِ هدوَػِ

 فشهَل ٍ ساختاس کاستش، کلیذٍاطُ تا هشتثط هقاالت اسائِ

 NN/LM) کاستش خستدَی تاسیخچِ رخیشُ ٍ خستدَ

staff, 2010). 


