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 مقاله پژوهشی

  و اسکاپوس نالجافوباطالعاتی  يهاگاهیپادر تحلیل استنادي تولیدات علمی حوزه پرستاري ایران 
  

  ٢يمهران مولو، ١*يديرش يعل
 

  04/09/1396تاریخ پذیرش  25/06/1396تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 دهدیمکه نشان شاخص مهمی است  المللیبینملی و ، پژوهشی آن در سطوح دانشگاهی يدستاوردهامیزان تولیدات علمی یک حوزه و : هدف و زمينهپيش
 بررسی، بررسی برونداد علمی هر حوزه شدهشناخته يهاروش. یکی از کندیمعمل  چگونهدستاوردهاي علمی  نیآخراز  گیريبهرهیک جامعه علمی در توسعه و 

 است. المللیبینمعتبر  يهانامههینمامقاالت نمایه شده آن در 

راي ب توسعهدرحال يکشورهاو اسکاپوس به جهت پوشش بیشتر مجالت  یسنجعلمدر مطالعات  تانیاهم واسطهبه نالجافوبپایگاه اطالعاتی : کار مواد و روش
به محیط اکسل  2017آگوست  10خام این دو پایگاه پس از بازیابی در تاریخ  يهادادهبرونداد علمی حوزه پرستاري ایران انتخاب گردیدند.  بررسی کم و کیف
  قرار گرفت. تحلیلوتجزیهکارکرد بیش از سه دهه حوزه پرستاري ایران مورد  یسنجعلم يهاصشاخانتقال و بر اساس 

 1991به سال  نالجافوبو در پایگاه اطالعاتی  1967 اولین مقاله حوزه پرستاري ایران در پایگاه اطالعاتی اسکاپوس به سال شدهاستخراجبر پایه اطالعات : هايافته
این بازه پژوهشگران حوزه  در صعودي داشته و از روند رشد تصاعدي برخوردار بوده است. کامالً این حوزه تا تاریخ استخراج اطالعات سیر . تولیدات گرددیبرم

له در اسکاپوس و مقا 210. مجله حیات با بیش از اندکردهمقاله منتشر  1622 نالجافوبمقاله و در پایگاه اطالعاتی  3056پرستاري در پایگاه اطالعاتی اسکاپوس 
مجالتی  ازجمله نالجافوبعنوان مقاله در  107با  INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCESمجله 

مقاله در اسکاپوس  140و عزیزي با  نالجافوبمقاله در  59انتشار دهند. احمدي با  هاآنمقاالت خود را در  انددادههستند که پژوهشگران حوزه پرستاري ترجیح 
یل در تولید مقاالت علمی با کشور امریکا بوده است. انتشار مقاالت اص المللیبیننویسندگان هستند. در هردو پایگاه اطالعاتی بیشترین همکاري  نیپرکارتر ازجمله

استناد را به  6593در پایگاه اطالعاتی اسکاپوس  منتشرشده مقاله 3056نتایج تحقیقات بوده است.  ارائهدرصد در هر دو پایگاه مرجح ترین شکل  85با بیش از 
مقاله از میان  62 دیگرعبارتبهاست و  62در اسکاپوس  منتشرشدهاستناد اخذ شده است. اچ ایندکس مقاالت  1,9خود اختصاص داده است که به ازاي هر مقاله 

 1622براي  نالجافوبدر  منتشرشدهبراي مقاالت  هاشاخصبه خود اختصاص دهند. این  استناد 62هریک حداقل  اندشدهدر اسکاپوس موفق  منتشرشدهمقاالت 
مقاله در اسکاپوس  929است. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران در هر دو پایگاه با  26با اچ ایندکس  هر مقالهاستناد با ازاي  3,19استناد یعنی  5169مقاله 

 Prospective study of diabetes and risk of hip با عنوان Janghorbaniمقاله  .اندکردهه نخست تولید مقاله را از آن خود مرتب نالجافوبمقاله در  441و 

fracture - The Nurses' Health Study  و مقاله  نالجافوباستناد در  111و با اخذMontazeri  با عنوانThe Short Form Health Survey (SF-36): 

Translation and validation study of the Iranian version  باشند.استناد ازجمله پراستنادترین مقاالت می 381و با اخذ  
 در پژوهشی و علمی مجله 38 دهدیماطالعاتی نشان  يهاگاهیپا دیگر دانشگاهی و جهاد علمی اطالعات پایگاه از شدهانجام يهايجستجو: گيرينتيجهبحث و 

 يهانامههینماپذیري بیشتر الزم است در کنار انتشار مقاالت در مجالت معتبري که در  تیرؤ. حوزه پرستاري ایران در راستاي شودیم منتشر اري ایرانپرست حوزه
دیگر  پذیري تیرؤمیزان  ارتقاء معتبر نمایند که این امر ضمن يهانامههینماتالش خود را معطوف به نمایه کردن مجالت این حوزه در  گردندیمنمایه  المللیبین

 مجالت را به دنبال خواهد داشت. ریتأثو مجالت و عامل  اچ ایندکس پژوهشگران، میزان استنادات ازجمله یسنجعلم يهاشاخص

 اسکاپوس، نالجافوب، يپرستار، يل استنادیتحل: کليدواژه

  
 ۷۳۳-۷۴۲ ص، ۱۳۹۶ يد، ۹۹درپي پي، همدشماره ، دهمپانزدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
 044-32234897لوم پزشکی، تلفن: بلوار رسالت، انتهاي خیابان جهاد، دانشگاه عارومیه، : آدرس مکاتبه

Email: alirashidi@umsu.ac.ir 

  
                                                             

  سنده مسئول)يران (نويه، ايه، ارومياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيپزشک يار اطالع رسانيشندا ١
  رانيواحد مهاباد، مهاباد، ا يت، دانشگاه آزاد اسالميريدپارتمان مد ٢
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پژوهشی آن در  يدستاوردهامیزان تولیدات علمی یک حوزه و 
شاخص مهمی است که نشان  المللیبینسطوح دانشگاهی یا ملی و 

 نیآخراز  گیريبهرهبک جامعه علمی در توسعه و  دهدیم
. بدیهی است که مقاالت )1(کندیمعمل  چگونه دستاوردهاي علمی

محصوالت علمی حوزه علوم  از ارزش یکسانی برخوردار نیستند.

 ثروت و توسعه کمک تولید، پزشکی که به تشخیص و درمان بهتر
ر ختم و د یدانزباله به هاآنکنند علم مفید و تولیداتی که فرجام 

تقسیم  دیرمفیغرا به علم  خورندیمخاك  رسانیاطالعمراکز 
  . نمودار زیر بیانگر همین مطلب است.)2(کنندیم

  

  )۱نمودار (
 آن بررسی مقاالت نمایه شده، بررسی برونداد علمی هر رشته

خته شنا يهاروشیکی از  یالمللنیببه معتبر  يهانامههینماحوزه در 
. )3(شهرت یافته است یسنجکتابیا  یسنجعلمشده است که به 

یک روش کمی و کیفی سعی در  عنوانبه یسنجعلممطالعات 
علمی در سطوح مختلف و  يهاتیفعالو مقایسه  گیرياندازه

ر و انتشا، ی متفاوت  است تا از این طریق تولیدتخصص يهانهیزم
  .)4(نماید تحلیلوتجزیهاستفاده از اطالعات علمی را 

کمک به تمییز سره از ناسره  یسنجمعلیکی از اهداف مطالعات 
در سطوح مختلف  یسنجعلماست. امروزه از نتایج حاصل از مطالعات 

ز ا المللیبیناعم از سطح خرد یا سطح فرد تا سطوح کالن ملی و 
بهره  يگذارهیسرماجذب کادر علمی و پژوهشی تا سیاست 

  بیانگر همین مطلب است.  2. نمودار )5(رندیگیم

  

  )۲مودار (ن
  

از ) Citation analysis( ياستناد ـلیتحل يکاربردها یبرخ
 : از اندعبارت )7-6(توماس  و یمنظر توک

، نگوناگو یعلم يهاحوزه یکتابشناخت کنترل افتنی بهبود 
 سعهتو يریگره، منابع بنديدسته، یاصل منابع کشف و صیتشخ

 يالگو انیب، انتشارات روند ینیبشیپ، یعلم مقاالت رشد و هاشهیدان
 مراکز و هاکتابخانه يبرا گذاريسیاست، منابع مواد از استفاده

 يهارشته سندگانینو انیم در استناد یچگونگ، یرساناطالع
 گرانید از شتریب که یپژوهشگران و یسندگانینو ییشناسا، گوناگون

 ای ،کشورها، مجالت ییشناسا و کشف، اندتهگرف قرار استناد مورد
 قرار استناد مورد مشابه موارد ریسا از شیب که ییهاسازمان
 ياتهرش درون و يارشتهنیب يهارابطه ییشناسا و کشف، .اندگرفته
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 مآخذ خیتار به توجه با یعلم يهانوشته بودن روز به زانیم نییتع و
 آثار. در مورداستفاده

کی ی عنوانبهکیف تولیدات علمی حوزه پرستاري  ارزیابی کم و
سالمت بیانگر دانش حاصل در حوزه بالین  يهاحوزه نیتریاصلاز 

. کندیمپرستاري ایفا  یآت يهاپژوهشدر  يمؤثربوده و نقش 
 يهاهجنبضمن پیوند  حوزه پرستاري ویژهبهپژوهش در حوزه بالینی 

ات مبتنی بر شواهد علمی به توسعه خدم کاربردي يهاجنبهنظري با 
مثبتی را براي گیرندگان خدمات بالینی به  يامدهایپمدد رسانده و 

در  )9(. در این راستا قاضی میر سعید و همکارانش)8(همراه دارد
کمی و کیفی و ترسیم موضوعی  لیتحل"پژوهشی تحت عنوان

معتقد "تولیدات علمی حوزه پرستاري در پایگاه اطالعاتی اسکاپوس 
نرمال بوده  2013لغایت  1996 يهاسالهستند رشد این حوزه بین 

غذایی بوده است و  يهامیرژو بیشترین تولیدات در حوزه تغذیه و 
ین مطالعه ترکمپرستاري   يهايتئوردر خصوص نقد و بررسی 

  صورت گرفته است. 
تا  2003 يهاسالعلمی بین  داتیدر تول ایران سهم پرستاري

توسط مهدي زاده و حیدري  نالجافوبدر پایگاه استنادي  2102
سهم حوزه پرستاري با  دهدیماست که نشان  يامطالعهدیگر  )10(

علوم پزشکی در  يهارشتهو در بین  95اثر در جایگاه  274اد تعد
  قرار دارد. 42جایگاه 

تحقیقات پرستاري ایران توسط رشیدي  ياهیچندالتحلیل 
حوزه پرستاري ایران پس از ترکیه و رژیم اشغالگر  دهدیمنشان )11(

قدس  بیشترین سهم تولیدات پرستاران حوزه خاورمیانه را به خود 
درصد بوده و  37سهم ایران در خود استنادي . انددادهاختصاص 

اچ ایندکس در مرتبه سوم قرار دارد. بیشترین مقاالت پرستاري  ازنظر
  ایران نیز در حوزه تغذیه بوده است.

مطالعه جامعی که تولیدات حوزه ، غیر چند مطالعه فوق
 جنالافوبپرستاري ایران را در هر دو پایگاه استنادي اسکاپوس و 

این حوزه را استخراج  يهاشاخص ياسهیمقا طوربهده و تحلیل کر

 تحلیل استنادي باهدفکرده باشد انجام نشده است. این مطالعه 
مقاالت حوزه پرستاري ایران در دو پایگاه اطالعاتی اسکاپوس و 

تصویري جامع از برون داد این حوزه دارد  ارائهسعی در  نالجافوب
 یآت گیريتصمیمن عرصه را در ای گذاراناستیسو  انیمتصدتا 

 .مبتنی بر داده و اطالعات یاري رساند
 

  روش کارمواد و 
مختلفی براي مطالعات تحلیل استنادي به  يهاگاهیپا يهاداده

 Web of و Scopus هاآن نیترشدهشناختهکه  شودیم گرفتهکار 

knowledge باشدیم. 
در مطالعات  نتایاهم واسطهبه نالجافوبپایگاه اطالعاتی 

 يکشورهاو اسکاپوس به جهت پوشش بیشتر مجالت  یسنجعلم
برونداد علمی حوزه پرستاري  براي بررسی کم و کیف توسعهدرحال

وع موض عنوانبهایران انتخاب گردیدند. با جستجوي واژه پرستاري 
مقاله از  1622 مجموعاً 2017جوالي  29در  آدرس عنوانبهو ایران 

 کیدهچ، و با جستجوي پرستاري در عنوان نالجافوبتی پایگاه اطالعا
تعداد  ،وابستگی سازمانی کشوري عنوانبهو کشور ایران  کلیدواژهو 

با این مقاالت  مرتبط يهادادهمقاله در همان روز بازیابی شد.  3056
 مورد تحلیل یسنجعلم يهاشاخصبه محیط اکسل منتقل و برابر 

  قرار گرفت.
 
  هايافته
ین مقاله پرستاري ایران در پایگاه اطالعاتی اسکاپوس به سال اول
. تا گرددیمبر  1991به سال  نالجافوبو در پایگاه اطالعاتی  1967

مقاله در اسکاپوس  3056 اندشدهزمان بررسی پرستاران ایران موفق 
روند انتشار  3منتشر سازند. نمودار شماره  نالجافوبدر  1622و 

نشان  نالجافوبي را در دو پایگاه اسکاپوس و مقاالت پرستار
  .دهدیم

  

  نالجافوبروند انتشار مقاالت پرستاري را در دو پایگاه اسکاپوس و : )۳نمودار (
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روند انتشار مقاله در هر دو پایگاه ، برابر نمودار شماره یک
روند مذکور  2010سال  ياستثنابه 2004صعودي بوده و از سال 

 2016در سال  نالجافوبمقاله در  446 انتشار .اشدبیمتصاعدي 
از تعداد مقاالت ایندکس شده در اسکاپوس  ترکممقاله  7یعنی فقط 

در روند انتشار مقاالت در این حوزه است که نشان  تأملقابلاز نقاط 
پذیري بیشتر در  تیرؤاز کیفیت مقاالت و توجه پژوهشگران به 

 است. المللیبینو  يامنطقهعرصه 

شناخت پژوهشگران فعال یک حوزه یکی دیگر از اهداف 
عرصه پژوهش را  اندرکاراندستمطالعات تحلیل استنادي است که 

پژوهشی مدد  يهامیتحمایتی و تشکیل  يهايگذارهدفدر 
تعداد بیست نفر از پژوهشگران فعال  1. جدول شماره رساندیم

 جنالافوباسکاپوس و  عرصه پرستاري را در هر دو پایگاه اطالعاتی
  .دهدیمتعداد مقاالت منتشره نشان  موازاتبه

  
  نالجافوباستنادي اسکاپوس و  يهاگاهیپانویسندگان فعال حوزه پرستاري در : )۱جدول (

The most prolific authors No of publication in ISI The most prolific authors No of publication in Scopus 
AHMADI F 61 Azizi, F. 140 
MOHAMMADI E 50 Esmaillzadeh, A. 117 
SALSALI M 34 Mirmiran, P. 106 
VAISMORADI M 31 Azadbakht, L. 82 
ABBASZADEH A 26 Ahmadi, F. 56 
NAYERI ND 26 Mohammadi, E. 51 
NASRABADI AN 25 Nayeri, N.D. 45 
NEGARANDEH R 24 Asemi, Z. 41 
EBADI A 23 Negarandeh, R. 39 
CHERAGHI MA 21 Salsali, M. 36 
VANAKI Z 21 Kelishadi, R. 35 
KAZEMNEJAD A 20 Haghani, H. 32 
PEYROVI H 20 Sahebkar, A. 31 
ZAMANZADEH V 19 Vaismoradi, M. 31 
ADIB-HAJBAGHERY M 18 Kazemnejad, A. 29 
TALEGHANI F 18 Larijani, B. 29 
HEYDARI A 17 Bahadoran, Z. 28 
RAFII F 17 Ghayour-Mobarhan, M. 28 
REJEH N 17 Rashidkhani, B. 27 
RASSOULI M 16 Sarrafzadegan, N. 26 

چهار نویسنده فعالی که در  رازیغبهبرابر اطالعات جدول یک  
پایگاه اطالعاتی اسکاپوس جزء نویسندگان برتر هستند و دامنه 

و در اغلب مقاالت با همدیگر  باشدیمحوزه تغذیه  هاآنفعالیت 
و نگارنده از  نیري، صلصالی، محمدیان، احمدي اندکردههمکاري 

برخی از نویسندگان  ظاهراً پژوهشگران فعال حوزه پرستاري هستند. 
مقاالت خود را فقط در مجالتی منتشر کنند که در  انددادهترجیح 

به  توانیمجمله  آناز  که شوندیمنمایه  نالجافوبپایگاه اطالعاتی 
  و ونکی اشاره نمود. چهرگانیي، نصرآباد، عباس زاده

  
  نالجافوباستنادي اسکاپوس و  يهاگاهیپانوع مقاالت حوزه پرستاري در : )۲جدول (

 Type of articles in ISI Percentage Type of articles in Scopus Percentage 

ARTICLE 84.57% Article 87.8% 

MEETING ABSTRACT 6.04% Review 5.2% 

PROCEEDINGS PAPER 4.73% Letter 3.7% 

REVIEW 2.99% Article in Press 1.3% 
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LETTER 1.06% Editorial 0.5% 

EDITORIAL MATERIAL 0.93% Note 0.5% 

  Conference Paper 0.4% 

  Book Chapter 0.2% 

  Erratum 0.2% 

  Short Survey 0.1% 

 
 85جدول شماره دو مقاالت پژوهشی با حدود  يهادادهبرابر 

نوع مقاالت را در هر دو پایگاه تحت بررسی به خود  نیشتریبدرصد 
درصد در اسکاپوس و  5. مقاالت مروري با بیش از انددادهاختصاص 

پس از مقاالت  نالجافوبدرصد در پایگاه  6با  هانشستچکیده 

 رفتیمانتظار  همچنان چه. اندگرفتهپژوهشی در رتبه دوم قرار 
تنوع پوشش این  واسطهبهتنوع نوع مقاالت در پایگاه اسکاپوس 

  پایگاه بیشتر است.

  
 نالجافوباستنادي اسکاپوس و  يهاگاهیپافعال حوزه پرستاري در  يهادانشگاهو  مؤسسات: )۳(جدول 

Institutions 
No of 

publication 

in Scopus 
Institutions 

No of 

publicati

on in ISI 

Tehran University of Medical Sciences 940 
TEHRAN UNIVERSITY OF MEDICAL 

SCIENCES 
440 

Shahid Beheshti University of Medical 

Sciences 
477 ISLAMIC AZAD UNIVERSITY 185 

Isfahan University of Medical Sciences 308 
SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY MEDICAL 

SCIENCES 
152 

Tabriz University of Medical Sciences 281 TARBIAT MODARES UNIVERSITY 147 
Iran University of Medical Sciences 232 IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 144 
Tarbiat Modares University 194 SHIRAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE 128 
Mashhad University of Medical Sciences 180 ISFAHAN UNIV MED SCI 113 
Shiraz University of Medical Sciences 169 TABRIZ UNIV MED SCI 87 

Endocrine Research Center, Tehran 169 
KERMAN UNIVERSITY OF MEDICAL 

SCIENCES 
80 

National Nutrition and Food Technology 

Research Institute, Tehran 
147 MASHHAD UNIV MED SCI 73 

Islamic Azad University 147 BAQIYATALLAH UNIV MED SCI 53 
Ahvaz, Jundishapur University of Medical 

Sciences 
108 KASHAN UNIV MED SCI 43 

University of Social Welfare and 

Rehabilitation Sciences 
105 UNIV SOCIAL WELF REHABIL SCI 43 

University of Tehran 95 AHVAZ JUNDISHAPUR UNIV MED SCI 39 
Kashan University of Medical Sciences and 

Health Services 
91 

SHAHREKORD UNIVERSITY MEDICAL 

SCIENCES 
35 

Kerman University of Medical Sciences 89 
SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL 

SCIENCES 
32 

Baqiyatallah Medical Sciences University 79 ZAHEDAN UNIV MED SCI 30 
Shahrekord University of Medical Sciences 48 GUILAN UNIV MED SCI 28 
Zahedan University of Medical Sciences 48 HAMADAN UNIV MED SCI 27 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 10

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3350-fa.html


 مولوي مهران رشيدي، علي
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1396، دي 99در پی  ، شماره دهم، پیپانزدهمدوره  738

Institutions 
No of 

publication 

in Scopus 
Institutions 

No of 

publicati

on in ISI 
Qazvin University of Medical Sciences 47 KERMANSHAH UNIV MED SCI 27 
Shahid Sadoughi University of Medical 

Sciences 
46 MAZANDARAN UNIV MED SCI 26 

Isfahan Cardiovascular Research Center 45 UNIVERSITY OF TEHRAN 24 
Guilan University of Medical Sciences 43 URMIA UNIV MED SCI 24 
University of Tabriz 40   
Mazandaran University of Medical Sciences 40   
Iranian Ministry of Health and Medical 

Education 
37   

Universiti Putra Malaysia 37   
Karolinska Institutet 36   
Shiraz University 35   
Hamedan University of Medical Sciences and 

Health Services 
34   

Arak University of Medical Sciences 33   
Ferdowsi University of Mashhad 32   
University of Alberta 32   
Shahed University 31   
Kurdistan University of Medical Sciences 31   
Islamic Azad University, Science and 

Research Branch 
31   

Urmia University of Medical Sciences 30   

پژوهشگران ، جدول بیانگر آن است که در هر دو پایگاه يهاداده
دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه اول تولید را به خود اختصاص 

حائز  نالجافوبمقاله در  185با  آزاد. پژوهشگران دانشگاه اندداده
مقاله در  447رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 

رده دوم و سوم را از  بیبه ترت نالجافوبدر  مقاله 152اسکاپوس و 
 24خود نموده است. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با  آن

 مقاله در اسکاپوس رتبه 30و با  22رتبه  نالجافوبمقاله در پایگاه 
 در علمی يهايهمکار بررسیرا به خود اختصاص داده است.  37

است. جدول  یسنجعلم حوزه در مطرح مباحث از، دانشمندان میان
 پژوهشی و علمی يهايهمکار از شمایی ترسیم باهدف 4شماره 

فعال در حوزه پرستاري و پژوهشگران سایر  میان پژوهشگران ایرانی
  تهیه شده است. کشورها

 
  نالجافوباستنادي اسکاپوس و  يهاگاهیپاهمکار حوزه پرستاري در  يکشورها: )۴جدول (

Countries in scopus No of publication Countries in ISI No of publication 

United States 221 USA  60  
United Kingdom 172 AUSTRALIA  49  
Australia 127 SWEDEN  35  
Canada 96 ENGLAND  27  
Malaysia 65 CANADA  20  
Sweden 52 WALES  19  
China 30 NORWAY  17  
France 25 MALAYSIA  16  
India 23 NETHERLANDS  11  
Germany 22 SCOTLAND  10  
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Countries in scopus No of publication Countries in ISI No of publication 

Netherlands 22 SOUTH AFRICA  9  
Norway 21 ITALY  8  
Italy 19 JAPAN  8  
Spain 19 SPAIN  8  
Poland 18 FINLAND  7  
Belgium 15 GERMANY  7  

همکاري با پژوهشگران کشور ، در هر دو پایگاه تحت بررسی
 60کار مشترك در مقاالت نمایه شده در اسکاپوس و  122امریکا با 

در اولویت نخست پژوهشگران ایرانی  نالجافوبمقاله نمایه شده در 
حوزه پرستاري بوده است. همکاري با پژوهشگران کشور انگلیس در 

 مقاله 27اسکاپوس در رتبه دوم و با مقاله ایندکس شده در  172

 رغمیعلدر رتبه چهارم قرار گرفته است.  نالجافوبمشترك در 
 اهراًظ افتهیتوسعه يکشورهابا  همکاري خوب علمی پرستاران ایرانی

همسایه و اسالمی منطقه  يکشورهاهمکاري با پژوهشگران 
  نبوده است. موردتوجهخاورمیانه چندان 

  
  نالجافوباستنادي اسکاپوس و  يهاگاهیپامقاالت حوزه پرستاري در  منتشرکنندهت مجال: )۵جدول (

Source of publication in ISI 
Impact 

factor 
No of 

publication 
Source of publication in 

Scopus 
Impac

t factor 

No of 

publicati

on 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL 

RESEARCH HEALTH SCIENCES 
0.517 107 Hayat  218 

IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL 

JOURNAL 
0.865 80 

Pakistan Journal of 

Nutrition 
0.29 108 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ADVANCED BIOTECHNOLOGY AND 

RESEARCH 
 39 

Journal of The Science of 

Food and Agriculture 
 91 

INTERNATIONAL NURSING REVIEW 1.517 35 Nutrition  82 
PROCEDIA SOCIAL AND BEHAVIORAL 

SCIENCES 
 33 

Journal of Religion And 

Health 
 67 

NURSING HEALTH SCIENCES 1.17 32 Public Health Nutrition  60 
EUROPEAN PSYCHIATRY  31 Rawal Medical Journal  59 

JOURNAL OF CLINICAL NURSING 1.214 31 
Annals of Nutrition And 

Metabolism 
 53 

NURSING AND MIDWIFERY STUDIES  31 
European Journal of 

Clinical Nutrition 
 53 

LIFE SCIENCE JOURNAL ACTA 

ZHENGZHOU UNIVERSITY OVERSEAS 

EDITION 
 27 British Journal of Nutrition  50 

NURSING ETHICS 1.755 25 
Complementary Therapies 

In Medicine 
 49 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

PEDIATRICS MASHHAD 
 23 

Nursing And Health 

Sciences 
 44 

IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH  23 
Journal of The American 

College of Nutrition 
 43 

ACTA MEDICA MEDITERRANEA  18 
International Nursing 

Review 
 41 
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Source of publication in ISI 
Impact 

factor 
No of 

publication 
Source of publication in 

Scopus 
Impac

t factor 

No of 

publicati

on 
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING 

PRACTICE 
1.018 18 Journal of Clinical Nursing  41 

 
با مراجعه به جدول فوق و توجه به مجالت نشر دهنده مقاالت 

 که مجله شودیمپرستاران در پایگاه اطالعاتی اسکاپوس مشاهده 
دارد اولین  مقاله که اختصاص به حوزه پرستاري 218ایرانی حیات با 

پرستاران جهت چاپ مقاله بوده است. دیگر مجالت  موردعالقهمجله 
پایگاه اطالعاتی اسکاپوس که پژوهشگران حوزه پرستاري موفق به 

مربوط  بیشتر به حوزه تغذیه انددهیگردانتشار مقاالت خویش 
 International Journal of Medical. در مقابل مجالت شوندیم

Research Health Sciences  وIranian Red Crescent 

Medical Journal  مجالت پایگاه  ازجملهمقاله  80و  107هر یک با
مقاالت خود را در  انددادههستند که پرستاران ترجیح  نالجافوب
منتشر نمایند. خوشبختانه اکثر مجالت پایگاه اطالعاتی  هاآن

مجالت  زجملهاهستند چند  ریتأثداراي شاخص عامل  نالجافوب
  .باشندینمهسته حوزه پرستاري 

با  نالجافوبمقاالت نمایه شده در مجالت پایگاه اطالعاتی 
بار استناد  1,9استناد به ازاي هر مقاله در مقایسه با  3,1شاخص 

نشان از کیفیت مقاالت نمایه  براي مقاالت نمایه شده در اسکاپوس
مرتبط  يهاشاخصر دیگر دارد. جدول زی نالجافوبشده در پایگاه 

اچ ایندکس  .دهدیمبا مقاالت نمایه شده در هر دو پایگاه را نشان 
در مقابل اچ  62در پایگاه اطالعاتی اسکاپوس با  مقاالت نمایه شده

حاکی از پوشش گسترده  نالجافوببراي مقاالت  25ایندکس 
  و خاورمیانه در پایگاه اسکاپوس است. ایآسمجالت منطقه 

  
  نالجافوباستنادي اسکاپوس و  يهاگاهیپااچ ایندکس و متوسط استناد به مقاالت حوزه پرستاري در : )۶(ل جدو

Database No of articles No of citation Cit per paper H_index 

Scopus 3056 5806 1.9 62 

ISI 1607 5077 3.1 25 

  
 Prospective study of با عنوان Janghorbaniمقاله  

diabetes and risk of hip fracture - The Nurses' Health 

Study  و مقاله  نالجافوباستناد در  111و با اخذMontazeri  با
 :The Short Form Health Survey (SF-36)عنوان 

Translation and validation study of the Iranian version 
  .باشندیممقاالت  نیاستنادترپر  ازجملهاستناد  381و با اخذ 

  
 گيرينتيجهبحث و 

تولیدات علمی پژوهشگران حوزه پرستاري ایران در هر دو پایگاه 
از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است. این امر بیانگر  تحت بررسی

اخیر  يهاسالدر  خصوصبهاین حوزه به امر پژوهش  نیمحققتوجه 
به افزایش  توانیمدر این رویکرد  مؤثر. از عوامل باشدیم

پرستاري و توجه به مقاطع تحصیالت تکمیلی اشاره  يهادانشکده
ان است که سهم  دیمؤ.نتایج پژوهش قاضی میر سعید  )12(نمود

و در منطقه خاورمیانه  0,2ایران از مطالعات جهانی حوزه پرستاري 
در پایگاه اطالعاتی  دهدیمنشان  هاافتهی. )9(باشدیم 10,75

موضوعی تغذیه و  يهاحوزهاسکاپوس بیشترین تولیدات علمی در 
رژیم غذایی است که این نتایج با نتایج گزارش شده قاضی میر سعید 

. در مقابل مقاالت نمایه شده در مجالت پایگاه )9(انطباق دارد کامالً
پیر ، پرستاري يهامهارتاطالعاتی وب نالج بیشتر به اصول و 

ار ش.انتشوندیم مربوطقانونی پرستاري  يهاجنبهشناسی و اخالق و 
 International Journal of Medical  مقاله در دو مجله  187

Research Health Sciences  وIranian Red Crescent 

Medical Journal  مقاله  218و مجله حیات با  نالجافوبدر پایگاه
تا چه اندازه نمایه شدن مجالت یک حوزه در انتشار و  دهدیمنشان 

سیار فلذا ب کندیمحوزه ایفاي نقش  پذیري تولیدات علمی یکتیرؤ
مجالت ایرانی تالش مستمري را در  مسئولضروري است مدیران 

جهت ارتقاي کیفی مجالت حوزه پرستاري بکار گیرند تا از میان 
تعداد  شوندیممجله پرستاري که در ایران منتشر  40بیش از 

س دکو اسکاپوس این نالجافوبهمچون  ییهانامههینمابیشتري در 
گردند تا دامنه بینندگان مقاالت حوزه پرستاري ایران از ابعاد 

شوند و موجبات ارتقاي استنادات  برخوردار المللیبینو  يامنطقه
منتج از استناد مثل اچ ایندکس  يهاشاخصدیگر  بالطبعدریافتی و 

و اسنیپ پژوهشگران حوزه پرستاري فراهم گردد. این مهم در 
 .)15-13(تصریح شده است یروشنبه همچون مطالعات پژوهشگرانی

 تاًنسب کشورهاهمکاري محققان حوزه پرستاري ایران با دیگر  هرچند
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 و يامنطقهش تحقیقات مشترك با پژوهشگران یخوب است افرا
ارتقاي کیفی مقاالت و انتقال دانش است  يهاگر راهیاز د المللیبین

یش افزا رغمیعلپذیري بیشتر آنان کمک خواهد رساند. تیرؤکه به 
اخیر تعداد مقاالت  يهاسالمقاالت  حوزه پرستاري ایران در 

در حد بسیار  المللیبین يهاکنگرهو  هاکنفرانسدر  شدهارائه
متعدد  یسنجعلمکه مطالعات  ناچیزي است. این در حالی است

 هاانسکنفربین تعداد چکیده مقاالت  یمیمستقرابطه  انددادهنشان 
زه این حو انیمتولو مقاالت اصیل پژوهشی وجود دارد. شایسته است 

آموزشی حمایت جدي از محققان حوزه  يهاگروهو مسئولین 
ته شدا المللیبین يهاکنگرهو  هاشیهماپرستاري هنگام شرکت در 

ادي ارتقاي وضعیت استن، که این امر توسعه تحقیقات مشترك باشند
  .  )16(و کیفیت مقاالت را به دنبال خواهد داشت
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Abstract 
Background & Aims: This bibliometric study was designed to assess and compare the quantity and 
quality of Iranian nursing scientific productivity indexed in Web of knowledge and Scopus. 
Material & Methods: Citation data retrieved from both databases in 10 of August of 2017 were 
transferred to Microsoft excel and analyzed based on bibliometric indices. 
Results: The first Iranian nurses publication in Scopus dated to 1967 and in Web of knowledge to 1991. 
To date, the scientific productivity of nursing field was exponentially increased in both databases. There 
were 3056 and 1622 publications till 10 of August 2017 in Scoops and Web of knowledge, respectively. 
The journal of Hayat with 210 in Scopus and International journal of medical research and health 
sciences with 107 publications were the top journals where Iranian nurses preferred to publish their 
scientific output. Ahmadi with 56 papers In Scopus and Azizi with 140 papers in Web of knowledge 
were the most prolific authors. Citation per paper and h.index of the papers published in Scopus was 1.9 
and 62 while the same indeces of the papers published in Web of knowledge were 3.19 and 26, 
respectively. Tehran University of Medical Sciences with 925 and 441 publications in Scopus and Web 
of knowledge took the first place and Shaheed Beheshti University of Medical Sciences with 475 
followed by Islamic Azad University with 187 publications took the second place, respecively. 
Conclusions: Iranian nursing field publishes more than 38 scientific journals. Few of them are indexed 
in the well-known databases. Iranian nursing researchers along with publishing papers in the journals 
with high impact should index their journals in the internationally-recognized databases to augment their 
visibility and indices such as citation and h. index. 
Keywords: Iranian nursing research productivity, Web of Knowledge and Scopus 
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