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و  يرانيا يدندانپزشك نيمقاالت مجالت الت دهيچك يها دواژهيباق كلانط زانيم يا سهيمقا يبررس
  MeSH/Pubmed2014شده در  هيآن نما ييكايآمر انيهمتا

 
 2#ي، فاطمه مسعود1ديرسعيم  يقاض دجواديدكتر س

  تهران يمت، دانشگاه علوم پزشكاطالعات سال تيريمد قاتيو عضو مركز تحق يراپزشكيدانشكده پ ،يپزشك يو اطالع رسان يگروه كتابدار اريدانش -1
  كشور، قم يعموم يها تهران، نهاد كتابخانه يدانشگاه علوم پزشك ،يراپزشكيدانشكده پ ،يپزشك يو اطالع رسان يكارشناس ارشد، كتابدار - 2
  

  
  

  :خالصه
 يهـا  دواژهيـ انتخـاب كل  ،يشـك پز يهـا  در نگارش مقاالت مجـالت حـوزه   يالملل نيب ياز ملزومات استانداردها يكي سابقه و هدف:    
مقاالت مجالت  دهيچك يها دواژهيانطباق كل زانيم سهيو مقا نيي. لذا مطالعه حاضر با هدف تعباشد يم MeSHاثر با استفاده از  يا هينما
  .شد انجام MeSH 2014با  Pub Medدر  شده هيآن نما ييكايآمر انيو همتا يدندانپزشك يرانيا

ـ يمجلـه ا  4مقالـه   290مسـتخرج از   دواژهيكل 1191بود. درمجموع  يو از نوع كاربرد يفيوص: مطالعه تها و روش مواد منتخـب و   يران
كامل،  در سه گروه انطباق يوارس اههيو براساس س سهيمقا MeSHمنتخب با  ييكايمجله آمر 2مقاله  203مستخرج از  دواژهيكل 1207
ـ   يو اسـتنباط  يفيا استفاده از آمار توصها ب . دادهديگرد يبند و نامنطبق طبقه ينسب انطباق و  هيـ ) تجز2كـاي و آزمـون   ي(درصـد فراوان

  .شدند ليتحل
منتخب تفـاوت   ييكايو آمر يرانيدر مقاالت مجالت ا MeSHو نامنطبق با  ينسب كامل، انطباق انطباق يها دواژهينسبت كل نيب :هايافته

مقـاالت   يها دواژهيكل شتريو ب " دهيعنوان و چك"طور مشترك در  به يرانيت امقاالت مجال يها دواژهيكل شتريوجود نداشت. ب يمعنادار
 تيـ فيازنظـر ك  يمجـالت موردبررسـ   انيمنشأ داشتند. مجله برتر در م "نگارنده اتيذهن ايها  متن مقاله، رفرنس" رد ييكايمجالت آمر

  .بود "J Dent (Tehran)"مجله ها دواژهيكل
تـا   دواژهيـ انتخـاب كل  يبـرا  MeSHشـده   رفتهيپذ يفگرهايتوص صيدو گروه موردمطالعه در تشخهر  سندگانيدانش نو :يريگ جهينت
را در هـر دو گـروه    يسـاز  هيـ نما تيو اهم ها هينما ،يا هينما يها به ارزش واژه شتريامر توجه ب نيبه سطح مطلوب فاصله دارد. ا دنيرس
 هـا  دواژهيـ كل ژهيـ و همه ابعاد مقـاالت بـه   يرو شتريب يفيك يگذار با ارزشتا  طلبد يمجالت را م يها هيريتحر ئتيو توجه ه سندگانينو
  .دهند شياستناد به آنها را افزا جهيبه مقاالت و درنت يدسترس زانيم

  يمقاله مجله، دندانپزشك دواژه،ي، كل MeSH  ،Pub Med :يديكل كلمات
  28/11/95پذيرش مقاله:   27/11/95   اصالح نهايي:  22/10/95  وصول مقاله:

 

  

  مقدمه:
به  يرشته دندانپزشك ،يوابسته به علم پزشك يها رشته انيدر م
 يهـا  سالمت دهان و دندان كه از انـدام  تياز وضع يآگاه ليدل

 يخاصـ  تيـ از اهم باشـد  يانسـان مـ   يحساس و مهم در زنـدگ 
از  يبسـيار  تـوان  يايـن علـم مـ    يبرخوردار است؛ چراكه به يار

 يآن جلوگير رفتناخت و از پيشرا در مراحل اوليه ش ها يبيمار
 ريپـذ  و دسـترس  يانتشـار مقالـه علمـ    تيـ اهم شـك  يب )1(كرد.

حـوزه در بهبـود و    نيـ محققان ا يها ساختن رهاوردها و تجربه
 سـت؛ ين دهيپوش يبر كس يدرمان يخدمات بهداشت تيفيارتقا ك

جهـان   يها دانشگاه يبند رتبه يارهاياز مع يكيجهت  نيبه هم
 زانيـ تعداد مقاالت و م ران،يا يعلوم پزشك يها ازجمله دانشگاه

آن  انيو دانشجو يعلم ئتيه يشده اعضا استناد به مقاالت چاپ
 ياطالعـات علمـ   يها گاهيشده در پا هيها در مجالت نما دانشگاه

 Web of Science ،PubMed ،Scopus :لياز قب يالملل نيب

 يعـات اطال گـاه ياسـت. پا  يمعتبـر جهـان   يهـا  نامه هينما گريو د
PubMed ياطالعــات علمــ يهــا گــاهيپا نياز معتبرتــر يكــي 

 ياديـ است و هرساله تعداد ز يپزشك ستيدر حوزه ز يالملل نيب
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 جـه يدر سراسـر جهـان نت   يعلوم پزشك يها از محققان دانشگاه
شـده   هيـ خود را در قالب مقاله در مجالت نما يعلم يها تيفعال
 نيـ ا رد شـده  هينما ي. مجالت علمكنند يمنتشر م گاهيپا نيدر ا
 رايز روند؛ يبه شمار م يدانش پزشك ييشكوفا ياز ابزارها گاهيپا

كـه توسـط مؤلفـان مقـاالت بـا       يعلمـ  يبا انعكاس برونـدادها 
در چرخه اطالعات  ياند نقش مهم شده هياستاندارد نما يابزارها
  .) دارنديو استنادده يابي(چرخه بازيپزشك

ــ ــزار مهــم در نما كي ــاب  ،يپزشــك ســتيز قــاتيقتح يســاز هي
 MeSHموسـوم بـه    كـا يآمر يپزشك ينامه كتابخانه مل اصطالح

 رفتـه يپذ يفگرهايبا استفاده از توص ها دواژهيانتخاب كل )2(است.
شـمار   شيافـزا  )،3(يمؤثر اطالعات پزشـك  يابيابزار، باز نيشده ا

مجـالت را   ريتأث بيضر شيافزا جهيمقاالت استناد شده و در نت
  )4(.دساز يفراهم م

 ،يعلمـ  قـات يپـژوهش و انجـام تحق   تيـ موازات اهم به نيبنابرا
به اسـتفاده از   ياسناد حوزه دندانپزشك سندگانيالتزام نو زانيم

برخـوردار   يا ژهيـ و گاهياز جا زيدر استفاده از آن ن  مش و مهارت
 سـندگان ينو ايـ سوال مطرح اسـت كـه آ   نيراستا ا نياست. در ا

ماننـد   يا افتـه ي توسـعه  وركش يشكمقاالت مجالت حوزه دندانپز
جهـان در حــوزه   يعلمـ  داتيـ عنـوان قطـب اول تول   بـه  كـا يآمر

 سـندگان يبـا نو  اسيامر در ق نيبه ا يشتريتوجه ب يدندانپزشك
ماننـد   يا توسعه كشور درحال يمقاالت مجالت حوزه دندانپزشك

مقـاالت   سـندگان يتوجـه نو  نكـه يا گـر يدارند؟ و سـوال د  رانيا
مقـاالت مجـالت    سـندگان يبـا نو  سـه يمقا رد ييكايمجالت آمر

از مقالـه متمركـز     به كـدام بخـش   دواژهيانتخاب كل يبرا يرانيا
  )5است؟(

 فـات يتال يهـا  دواژهيـ كل سـه يمربـوط بـه مقا   يها پژوهش مرور
و علوم وابسـته بـه آن، بـا مـش در داخـل و       يپزشك يها حوزه

 يتلفـ مخ يها ها حوزه پژوهش نيا دهد يخارج از كشور نشان م
  :اند ازجمله قرار داده يرا مورد بررس

بهداشـت دهـان ، طـب     يهـا  بـه حـوزه   يدر كره جنوب محققان
بـه حـوزه    لي، در برز يپزشك كيو انفورمات  ياورژانس ، پرستار

بـه   يليو در ش يتنفس يها يماريب  به حوزه اي، در اسپان يجراح
توجـه  اسـت كـه    يدر حـال  نيـ ا  )6-14(اند. پرداخته  هيحوزه تغذ

 و هـا  نامـه  انيـ ، پا يتنها بر مقاالت مجالت فارس يرانيمحققان ا
در  يا بوده و تـاكنون مطالعـه   يپزشك  حوزه يقاتيتحق هاي طرح

 يسـ يانگل نيـ مقـاالت مجـالت آنال   يها دواژهيكل سهيمقا طهيح
ــوزه ــك  حـ ــنما يدندانپزشـ ــده در پا هيـ ــاهيشـ ــات  گـ اطالعـ

ـ   MeSH، بـا   PubMedيعلمـ  و  رانيـ (ا يالمللـ  نيدر سـطح ب
اساس مطالعه حاضر با هدف  ني) صورت نگرفته است. بر اكايآمر
مقـاالت   دهيـ چك يهـا  دواژهيـ انطباق كل زانيم سهيو مقا نييتع

 هيآن نما ييكايآمر انيو همتا يرانيا يدندانپزشك نيمجالت الت
 هياساس سه فرض نيو برا افتيانجام  MeSHمد با  شده در پاب
  )15-20(: ديمطرح گرد

 دهيـ چك يمستخرج از انتهـا  هايدواژهينسبت انطباق كل نيب-1
شده  هينما ييكايو آمر يرانيا يدندانپزشك نيمقاالت مجالت الت

  .وجود دارد يتفاوت معنادار MeSH 2014با  PubMed در
مسـتخرج از   هـاي دواژهيـ كل سـازي هيـ نسبت منشـأ نما  نيب -2

ـ رايا يدندانپزشـك  نيمقـاالت مجـالت التـ    دهيـ چك يانتها و  ين
  .وجود دارد يتفاوت معنادار PubMed شده در هينما ييكايآمر
 دهيـ چك يمستخرج از انتها هايدواژهينسبت انطباق كل نيب -3

شده  هينما ييكايو آمر يرانيا يدندانپزشك نيمقاالت مجالت الت
 سـازي هيـ بـر اسـاس منشـأ نما    MeSH 2014با  PubMedدر 

  وجود دارد. يتفاوت معنادار
 

  ش ها:مواد و رو
. جامعه بود يفيبه روش توص يمطالعه حاضر از نوع كاربرد

مقاالت  هيمستخرج از كل  دواژهيكل 2398مطالعه را  نيا يآمار
 ،يمورد يها گزارش ،يمقاالت پژوهش ،ي(اعم از مقاالت مرور

 يرانيا نيمجله الت 4كوتاه)  يها و گزارش ريبه سردب يا نامه
آنان  يهمتا ييكايآمر مجله 2منتخب و  يحوزه دندانپزشك

  )1(جدول  ندداد ليتشك
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اساس انتخاب مجالت ايراني مراجعه به لينك 
http://www.research.ac.ir/Journals  مربوط به تارنماي

كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور و محدود كردن فهرست 
اسامي مجالت علمي پژوهشي مصوب اين كميسيون به مجالت 

ورود به مطالعه (انگليسي زبان، حوزه دندانپزشكي،  داراي معيار
مد از نخستين زمان انتشار در  طور پيوسته در پاب نمايه شدن به

آن تا زمان انجام اين مطالعه) بود. براي انتخاب مجالت 
آمريكايي همتا با مجالت ايراني (از نظر تناسب عنواني و به تبع 

به لينك  تناسب موضوعي و محتوايي)، پس از مراجعه
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals 

مد صرفا  مربوط به فهرست اسامي مجالت پايگاه اطالعاتي پاب
 Dentalمجالتي انتخاب شد كه در عنوان آنان عبارت 

Research  و ياDentistry  تا مجالتي انتخاب شد يم مشاهده
هاي دندانپزشكي را دربربگيرد و تنها به يك  شود كه همه رشته

رشته خاص از حوزه دندانپزشكي محدود نباشد، لذا از استراتژي 
  زير براي شناسايي اين مجالت استفاده گرديد:

1. (United States [Country of Publication]) AND 
Dental Research [Title]  

2. (United States [Country of Publication]) AND 
Dentistry [Title] 

  

مجله بازيابي  87و  7برمبناي استراتژي اول و دوم به ترتيب 
مجله بازيابي شده از نظر دارا بودن ساير  94شد، سپس كليه 

 2شرايط مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفت و بر اين اساس تنها 
  عه را داشتند. ضمن اينكه مجله آمريكايي شرايط ورود به مطال

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

بخش راهنماي نويسندگان كليه مجالت منتخب ايراني و 
آمريكايي مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص گرديد كليه 

ها  براي انتخاب كليدواژه MeSHمجالت منتخب به استفاده از 
اند. ابزار گردآوري اطالعات سياهه  به نويسندگان تاكيد كرده

 2398ها ( ساخته بود. نظر به آنكه كليه كليدواژه وارسي محقق
كليدواژه) براي تهيه اين سياهه مورد بررسي قرار گرفت روايي 

 مش، با ها كليدواژه انطباق منظور به آن تاييد و تضمين گرديد.
شد.  استفاده) 2014 مش مرورگر( مش آنالين فرمت از

رسي به سه وا ها پس از انطباق با مش براساس سياهه كليدواژه
كامل (انطباق دقيق بين كليدواژه و توصيفگر  دسته انطباق

انطباق ناقص بين  -1نسبي ( پذيرفته شده در مش)، انطباق
انطباق دقيق يا ناقص با -2كليدواژه و توصيفگر پذيرفته شده

انطباق (فقدان  ساير ارجاعات به توصيفگر پذيرفته شده) و عدم
يد.  همچنين هنگام استخراج بندي گرد كليدواژه در مش) دسته

و  ctrl+fكليدواژه از مقاله با فراخواني كادر جستجو با دستور 
درج كليدواژه در آن، منشأ كليدواژه در مقاله به صورت هاياليت 

ها با استفاده از نرم افزار  مشخص گرديد. در نهايت تحليل داده
SPSS  ها در  انجام و نتيجه تجزيه و تحليل داده 23نسخه

) 2 كايالب آمار توصيفي و استنباطي (درصد فراواني و آزمون ق
  ارائه شد.

  

  

  

 ها و مقاالت مجالت ايراني و آمريكاييتعداد كليدواژه-1جدول

تعداد 
 كليدواژه

 تعداد
 مقاله

عداد ت
شماره در 

2014سال   
مجالت آمريكايي عنوان تعداد  

 كليدواژه
 تعداد
 مقاله

تعداد شماره 
2014در سال  مجالت ايراني عنوان   

48 8 1 Adv Dent Res 474 113 6 Dent Res J (Isfahan) 

1159 195 13 J Dent Res 140 36 4 J Dent (Shiraz) 

 J Dent (Tehran) 6 39295 جمع كل14 203 1207

 
 

185 46 4 J Dent Res Dent Clin 
Dent Prospects 

 جمع كل 20 1191290
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  ته ها:ياف

مربوط به انطباق  ي، درصدها2جدول  يها با توجه به داده
از  شتريب ييكايمقاالت مجالت آمر يها دواژهيكامل كل
مقاالت  يها دواژهيمربوط به انطباق كامل كل يدرصدها

و  يمربوط به انطباق نسب . درصدباشد يم يرانيمجالت ا
از درصد  شتريب يرانيمقاالت مجالت ا هادواژهينامنطبق كل

مقاالت  هايدواژهيو نامنطبق كل يمربوط به انطباق نسب
وجود با توجه به سطح   ني. با اباشد يم ييكايمجالت آمر

است،  05/0از  شتريمندرج در جدول فوق كه ب يمعنادار
مقاالت مجالت موردمطالعه هر دو  ايدواژهينسبت انطباق كل

 يتفاوت معنادار نانياطم 95، با MeSH 2014%كشور با 
  ) P=23/0( .گردد ينم ديياول تأ هي، لذا فرضنداشت

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ، بيشترين درصد منشأ 3هاي جدول  با توجه به داده
- كليدواژه مربوط به 7/62هاي مقاالت آمريكايي با %كليدواژه

  ها و يا  متن مقاله، رفرنس"است كه فقط در  هايي
كه بيشترين درصد  منشا دارند. درصورتي "ذهنيات نگارنده
مربوط به  5/39هاي مقاالت ايراني با %منشأ كليدواژه

 "مشترك در چكيده و عنوان"طور  هايي است كه بهكليدواژه
فوق  جدول سطح معناداري مندرج در به توجه منشأ دارند. با
هاي مقاالت باشد، نسبت منشأ كليدواژه مي 05/0كه كمتر از 

 اطمينان تفاوت 95مجالت ايراني و آمريكايي موردمطالعه با %

 گردد.، لذا فرضيه دوم تأييد مينشان داد معناداري
)000/0=P (تنها براي آن دسته 4هاي جدول  با توجه به داده ،

منشأ دارند به علت كمتر  هايي كه فقط در چكيده از كليدواژه
، نسبت ) P= 004/0( 05/0بودن سطح معناداري آزمون از 

 مجالت مقاالت چكيده در 2014مش  با هاانطباق كليدواژه

 اطمينان تفاوت 95موردمطالعه با % وآمريكايي ايراني

  هاي مقاالت مجالت ايراني و آمريكايي براي مقايسه نسبت انطباق كليدواژهكاي دونتيجه آزمون  - 2 جدول

 انواع انطباق
 

 كشور

 جمع كل نامنطبق انطباق نسبي انطباق كامل
P

va
lu

e 
 

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

)9/39( 475 ايران  429 )36(  287 )1/24(  1191 )100(  
23/0  

)2/43( 521 آمريكا  401 )2/33(  285 )6/23(  1207 )100(  

 
  مقاالت مجالت ايراني و آمريكايي هاي كليدواژه منشأ براي مقايسه نسبت كاي دو  آزموننتيجه   - 3 جدول

 

 منشا
 كليدواژه
 

 كشور

مشترك در عنوان و فقط درچكيده فقط در عنوان
 چكيده

ها يا  متن مقاله، رفرنس
 جمع كل ذهنيات نگارنده

P
va

lu
e 

 

اني
راو

 ف

صد
 در

اني
راو

 ف

صد
 در

اني
راو

 ف

صد
 در

اني
راو

 ف

صد
 در

اني
راو

 ف

صد
 در

4/3 41 ايران  328 5/27  471 5/39  351 5/29  1191 100 004/0 1/0 1 آمريكا   435 0/36  14 2/1  757 7/62  1207 100 

 



  
  67     سيد جواد قاضي ميرسعيد و همكاران دكتر 

  

  51 /پياپي1396 بهار /اول /شمارهچهاردهمعلوم دندانپزشكي/دوره  مجله تحقيق در               
  

 

 

هاي با  ، لذا اين فرضيه تنها براي كليدواژهنشان داد معناداري
كه براي  گردد. درصورتيييد ميتأ "فقط در چكيده"منشا 

هايي كه فقط در عنوان يا مشترك در عنوان و  ساير كليدواژه
ها يا ذهنيات نگارنده منشأ  چكيده و يا در متن مقاله، رفرنس

 چكيده در 2014مش  با هادارند، نسبت انطباق كليدواژه

موردمطالعه بر اساس منشأ  وآمريكايي ايراني مجالت مقاالت
و اين فرضيه براي  نداشته معناداري ينان تفاوتاطم 95با %

  گردد. آنها تأييد نمي
  

 انطباقنسبت  سهيمقا يآزمون همگن برا جهينت  - 4 جدول
 ايراني و آمريكايي بر اساس منشأ در مقاالت مجالت ها دواژهيكل

  

 آزمون آماري
 منشا كليدواژه

سطح معناداري 
 آزمون 

س دقيق فيشر پ
 از ادغام

آماره 
 كاي

دو   

 درجه 
 آزادي

 سطح
معناداري   

0/1فقط در عنوان  
271/112004/0 فقط در چكيده

مشترك در عنوان و 
809/0  چكيده  2 667/0  

متن مقاله، 
ها يا ذهنيات  رفرنس

 نگارنده
 357/1  2 503/0  

  
 بحث:

(براساس مجموع  MeSHها ميزان استفاده از  براساس يافته
نسبي با مش) در هر  كامل و انطباق هاي داراي انطباق يدواژهكل

درصد در سطح بااليي قرار  70دو گروه موردمطالعه با بيش از 
هاي مطالعه  دارد و مطلوبست. اين نتيجه در راستاي يافته

Teixeira باشد كه  مي  2011و  1997در سال   و همكاران
زيادي از  سازي شمار در مطالعه خود نشان دادند نمايه

اين در  )11،12(ها با استفاده از مش انجام شده است. كليدواژه
هاي  كه ميزان استفاده با كيفيت از مش (كليدواژه حالي است

كامل با مش) در هر دو گروه موردمطالعه با كمتر  داراي انطباق
درصد در سطح بااليي قرار ندارد و نامطلوبست. اين  50از 

 و Choو  و همكاران Chaungلعات هاي مطا نتيجه با يافته
هاي  مغاير است. در هر دو مطالعه مذكور كليدواژه همكاران

درصد از كل  50كامل با مش بيش از  داراي انطباق
 ) 21،22(اند. هاي مقاالت مورد مطالعه را تشكيل داده كليدواژه

توان اظهار داشت هئيت تحريريه مجالت منتخب در  مي
موفق  MeSHگان براي استفاده از رساني به نويسند اطالع
رساني به آنان در زمينه نحوه انتخاب  اند اما عدم اطالع بوده

بوده  MeSHكليدواژه صحيح از ميان توصيفگرهاي موجود در 
  ها شده است. كه منجر به كيفيت پايين كليدواژه

هاي مقاالت مجالت ايراني انطباق  با توجه به اينكه كليدواژه
و چكيده مقاالت داشتند اين نتيجه با  بيشتري با عنوان

كه در آنها نشان  همكاران زاده  و هاي دو مطالعه حسن تهياف
ها برگرفته از عنوان يا  بخش اعظمي از كليدواژهداده شده بود 
اند همسو است. از طرفي نتيجه بدست آمده از  چكيده بوده

هاي مقاالت مجالت  مطالعه حاضر در ارتباط با منشأ كليدواژه
جالت هاي مقاالت م آمريكايي كه در آن مشخص شد كليدواژه

هاي دو  آمريكايي انطباق بيشتري با محتواي اثر دارند با يافته
توان بيان داشت  مي )16،17(باشد. مطالعه مذكور همسو نمي

نويسندگان مقاالت مجالت ايراني توجه و عالقه بيشتري به 
اند و  هاي موجود در عنوان و چكيده اثر داشته كليدواژه

توانند  سازي مقاالت مجالت ايراني مي سازان براي نمايه نمايه
اي  أ عنواني و چكيدههاي منش درصد به كليدواژه 50تا  30بين 

  تكيه كنند.
هايي كه برگرفته از چكيده  نتايج همچنين نشان داد كليدواژه

مقاالت مجالت هر دو گروه ايران و آمريكا بودند با 
انطباق بيشتري  MeSHتوصيفگرهاي پذيرفته شده در 

داشتند، اين امر ممكن است از آن رو باشد كه چكيده مقاالت 
شود  كه توسط نويسنده نگاشته مي آخرين بخشي است معموال

آيد و توسط  اما نخستين بخشي است كه در مقاله مي
شود، بنابراين از آنجا كه بايد  سردبيران و داوران مطالعه مي

يك تصوير كلي از تحقيق انجام شده فراهم كند الزم است 
ها،  اهداف، روش ينه،از جمله زم يقاتيتحق يها تمام جنبه

  )23(.كند ترين شكل بيان  را در خالصه يريگ يج، نتيجهنتا
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به اين ترتيب تمركز نويسندگان مقاالت در انتخاب 
ناشي از آن بوده كه  مقاله   يدهچكاز روي هاي  كليدواژه

اي و پرداختن به  نويسندگان با كنار گذاشتن مواد حاشيه
موضوعات كليدي مقاله، نشانگرهاي اصلي محتواي موضوعي را 

اين نتيجه با هيچيك از  )24(اند. ه خود جاي دادهدر چكيده مقال
  مطالعات پيشين مغايرت ندارد.

 
  

  گيري: نتيجه
هاي  دستاوردهاي اين مطالعه نشان داد كيفيت كليدواژه

تري نسبت  مقاالت مجالت آمريكايي منتخب جايگاه مطلوب
 هاي مقاالت مجالت ايراني منتخب ندارد،  به كيفيت كليدواژه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بدين معني كه دانش نويسندگان مقاالت مجالت آمريكايي در 
، برتر از دانش نويسندگان مقاالت MeSHزمينه استفاده از 

 مجالت ايراني اين حوزه نيست. 

هماهنگي بنابراين الزم است به منظور استانداردسازي و 
تحقيقات حوزه دندانپزشكي و افزايش كيفي همه ابعاد مقاالت 

سازي جذب  ها، اساتيد آشنا به مباحث نمايه ز جمله كليدواژها
هاي آموزشي تسلط دانشجويان اين حوزه  و با برگزاري كارگاه

رؤيت پذيري  آن افزايش و به تبع MeSHبه استفاده از 
مقاالت و ميزان استناد به آنان ارتقا يابد. از طرفي به كاربران 

يابي اطالعات حوزه گردد به منظور باز اين حوزه توصيه مي
هاي موجود در عنوان مقاالت تكيه  دندانپزشكي صرفا به واژه

  نكنند.
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