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 مقاله پژوهشی

 اسکوپوس نامههینما در رانیا يپرستار حوزه مجله 32 مقاالت يریپذتیرؤ زانیم یبررس
  

  ٢م آقازاده اصليابراه، *١يديرش يعل
 

  05/04/1397تاریخ پذیرش  15/01/1397تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 ۲۰۱۷ - ۲۰۱۰ يزماناسکوپوس در فاصله  ينامهنمايهران را در يا يپرستار يحوزه يمجله ۳۳مقاالت  پذيريرؤيتزان يپژوهش حاضر م: هدف و زمينهپيش
  قرار داده است. يموردبررس

در  منتشرشده يپرستار يحوزه يمجله ۳۳، پژوهش حاضر يده است و جامعه آماريانجام گرد سنجيعلمو  سنجيکتابن پژوهش به روش يا: مواد و روش کار
اسکوپوس مورد جستجو قرار  نامهنمايهدر  ياستخراج و سپس اسام يکعلوم پزش هايدانشگاه يپژوهش هايمعاونت سايتوبن مجالت از يکه عناو باشدميران يا

 کاويادهدگسترده اکسل انتقال و مورد  يصفحهده و سپس به ياسکوپوس استخراج گرد ينامهنمايهشرفته يپ ياز جستجو گيريبهرهن پژوهش با يا هايدادهگرفت. 
  قرار گرفته است.

 يمجله"، انين ميبار است که از ا ۹۹۰ران يدر ا يپرستار يحوزهن است که تعداد کل استنادها به مجالت يا يدهندهشاننن پژوهش يج حاصل از اينتا: هايافته
در  بيبه ترت، بار ۸۶ه" با ياروم ييو ماما يدانشکده پرستار يمجلهبار و " ۹۴ران" با يا يپژوهش پرستار يمجله"، بار ۳۵۸" با ييو ماما يقات پرستاريتحق يرانيا

افت يک بار استناد دريفقط  يموردبررس يمجله ۳۳تا از  ۲افت نکرده و يدر يچ استناديه يموردبررس يمجله ۳۳تا از  ۹ در ضمناول تا سوم قرار دارند.  هايرتبه
به خود اختصاص داده و مجالت  يرانيمقاالت ا به يرتبه اول را در استنادده، رانيدر ا يپرستار يحوزهبار استناد به مقاالت  ۷۷ات" با ي"ح يمجلهکرده بودند. 

دوم و سوم قرار  هايرتبهدر  يپرستار يحوزهدر  يرانيبه مقاالت ا يبار استنادده ۳۴و  ۵۴با  بيبه ترتکودکان"  الملليبينمازندران" و " ي"دانشگاه علوم پزشک
، بار) ۳۸ا (ياسترال، بار) ۷۷کا (يآمر بيبه ترتز ين کشورهار يمحققان سا، دارند يپرستار يحوزهبار استناد به مقاالت  ۵۵۷که  يرانيمحققان ا ياستثنابهدارند. 

تهران  يران را داشتند. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکيا يبه مقاالت پرستار ين استناددهيشتريب بيترتبار) به  ۱۸ن (يبار) و چ ۲۲( يکره جنوب، بار) ۲۵ه (يترک
 يات خارجينشر، رانيا يبه مقاالت مجالت پرستار استناد دهندگاندرصد  ۲۲ران داشتند. يا ين استناد را به مقاالت پرستاريشتريب، نادبار است ۱۲۵ش از يز با بين

  بودند.
، مقاالت ذيريپرؤيتزان يم يارتقا منظور، بهنيبنابرارا داشته است.  يت روند روبه رشديفيک ازلحاظان يسال يدر ط يپرستار يحوزهمقاالت : گيرينتيجهبحث و 

  ارائه شده است. يشنهادات کاربرديپ
 اسکوپوس نامهنمايه، رانيا يپرستار هايمجله، يپرستار، پذيريرؤيت: هادواژهيکل

  
 ۳۱۴-۳۲۳ ص، ۱۳۹۷ دمردا، ۱۰۶درپي پي، پنجمشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ٠٤٤٣٣١٩٣٧٣٣١تلفن:  اروميه، پزشکي علوم دانشگاه يستاد مرکزه، ياروم: آدرس مکاتبه

Email: alirashidi@umsu.ac.ir 

  
  مقدمه

انتشار  ين روش معتبر و مناسب برايبهتر، حاضر در حال
هستند؛  يو تخصص يارتباطات و مجالت علم، يعلم هاييافته

ارتباطـات رسـمي و غيـررسـمي  يارتباطات علمي شامل دو مجرا
 يدر گروه مجرا يتخصصو  يات علميکه مجالت و نشر باشدمي

مقاالت  کنندمي يمحققان سع. )١( گيرندميقرار  يارتباطات رسم

                                                             
 يسنده مسئول)ران (نويه، ايه، ارومياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيپزشک يو اطالع رسان يار کتابدارينشدا ١
 يرانه، ايه، ارومياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيپزشک يو اطالع رسان يکارشناس ارشد کتابدار ٢

 در يتخصصو  يخود را با انتشار در مجالت علم يعلم هاييافتهو 
خود در  هاييافتهنکه با انتشار يد همگان قرار دهند تا ايمعرض د

 هايپژوهشم شده و همکاران خود را از انجام يدانش سه يارتقا
ران مجالت در تالش هستند يدبسرن يهمچن برحذر دارند. يتکرار

از مجالت خود را  کنندگاناستفادهو  کنندگانمشاهده يگسترهتا 
 ايهپايگاهن راستا اتفاقات پس از انتشار را در يش دهند. در ايافزا
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مجالت خود آگاه  يگذارتأثيرزان يتا از م کنندميرصد  ياستناد
کردن مشکالت برطرف  يشده و در صورت لزوم اقدامات الزم را برا

ز يران مجالت نيند. در ضمن سردبيموجود بر سر راه اصالح نما
ر يسه با سايمجالت خود را در مقا يگاه واقعيمشتاق هستند که جا

 گذاراناستيسو  يان مجالت علميمجالت مشابه بدانند. حام
ان مجالت يا دانشگاه کنجکاو هستند از ميک مؤسسه ي يپژوهش

 يرا که دارا يمجالت، ا دانشگاهيزه ک حويدر  منتشرشده يعلم
ه شدن در ينما يبرا يمال هايمحدوديت ازجمله هاييمحدوديت

د آن ت کنند و بکوشنيو تقو ييمعتبر هستند را شناسا هاينامهنمايه
و  ييند. شناسايه نمايمعتبر نما هاينامهنمايهمجالت را در 

 يصر اصلعنا ازجملهک مجله ي يآثار مثبت و اثربخش آوريجمع
ا يل کرد که آيقات است تا بتوان تحليت تحقيريند مديفرا

 يا اثربخشيمجله خاص سود  يبرا شدهانجام گذاريسرمايه
 اريگذسرمايهادامه  يبرا يه منطقينکه توجيداشته و ا يتوجهقابل

  ؟)٢( وجود دارد
 الملليبيندارد تا مقاله خود را در مجالت  يسع يهر محقق
 اثر زا کنندگاناستفاده و کنندگانمشاهده ۀگستر تا، منتشر سازد

 ديجد هاييافته تا اورديب دست به را امکان نيا و دهد شيافزا را خود
ت هرچه تعداد مجال نيبنابراثبت کند. خود  نام به فرصت نياول در را

، شتر باشديب الملليبيندر عرصه  يهر کشور يتخصص و يعلم
 پذيريرؤيت، ت محققان آن کشورن وجود دارد که مقاالياحتمال ا

ققان مح، ن صورتيافت. در ايش خواهند يافزا، داشته باشند يشتريب
 ايمجلهبدانند که مقاالت خود را در چه  يستيو پژوهشگران با
 روزآمد يرد و برايشتر در معرض مشاهده قرار گيمنتشر کرده تا ب

  ند.يرا مطالعه نما يکردن اطالعات خود چه مجالت
ن بودن ييزان پايم يدهندهنشان )٢،٣( متعدد هايپژوهش

در  ينسبت به مقاالت خارج يرانيمقاالت ا پذيريرؤيت
 ايمطالعه رسدميبه نظر  ي. ولباشدمي الملليبين هاينامهنمايه
 که يپرستار ۀحوز يرانيمجالت ا پذيريمشاهدهت يوضع نهيدرزم
 صورت نگرفته است.، شوندمي نمايه معتبر هاينامهنمايه در اغلب

ده ت شيکه متضمن استخراج موارد رؤ گيرزمانار يبس يمطالعهن يا
تا  ،انجام گرفت، اسکوپوس است يگاه استناديمقاالت در پا تکتک

عد ف امور بيو ک کمسندگان مقاالت را از يران و نويسردب، نيمسئول
                                                             

1. Ram 
2. Sekharaiah 
3. Zainab 
4. Abrizeh 
5. Raj 
6. web of knowledge 
7. Fenglian 

زان يم يبررس، ن راستاياز چاپ مقاالت و مجالت آگاه سازد. در ا
ن پرسش که يا ياست برا يپاسخ يت پرستارمجال پذيريرؤيت

 پذيريرؤيتزان يسه با ميک مجله در مقاي پذيريرؤيتزان يم
که  هايينامهنمايهدر  سطحهمخصوصاً مراکز ، ر مراکزيمجالت سا

زان يبه چه م، شناخته شده است يخوانندگان آن فراتر از مرزها
رخوردار در جهان ب يتأثيرب يموردنظر از چه ضر يمجلهاست؟ 

 ين راهبرد علميدر تدو تواندمي هاپرسشن ي؟ پاسخ به اباشدمي
 يدر مجالت علم يعلم هايمقالهشتر يبه انتشار هرچه ب هادانشگاه

 يش کميشتر به افزاين اهتمام و توجه بيهمچن، يرانيرايغ الملليبين
  مؤثر واقع شود.، يرانيا الملليبين يمجالت علم يفيو ک

را به  يعلم هايمجله الملليبينت يزان رؤيد ممطالعات متعد
در سال ، يدر پژوهش )٤(٢هيو سخار ١رام .)٨–٤( اندکشيدهر يتصو

ده ه شينما يهند يمجلهازده ي پذيريرؤيتزان يم يابيبه ارز ٢٠١٤
که  اندپرداخته ٢٠١١تا  ١٩٩٧ هايسال يط ياستناد هايپايگاهدر 

 بيضر يدارا يموردبررس تمجال يپژوهش نشان داد تمام هاييافته
 يموردبررس يهند تگر مجاليد ي. از سواندبوده ٢از  ترر کميتأث

در  ريتأثب يهم رشته بر اساس شاخص ضر تر مجالينسبت به سا
  .اندداشتهقرار  ينييسطح پا

زان حضور و يم )٥(٥و راج ٤زهيآبر، ٣نبيز، يگريدر پژوهش د
 هايپايگاهرا در  يکشور مالز يعلم تمجال الملليبين پذيريرؤيت

هش ن پژويج ايقرار دادند که نتا يموردبررس يمعتبر جهان ياستناد
 يگاه گزارش استنادين کشور در پايمتعلق به ا يمجله ٩، نشان داد

، انين ميکه در ا اندشدهه ينما ٦وب آف ناولج ٢٠١٢ات سال ينشر
با قرار گرفتن در جمع  يمالز ياضيبولتن انجمن علوم ر يمجله
 ت برخورداريفين کياز باالتر، اتياضير يحوزهچارک دوم در  تمجال

  .بوده است
ون يهنگ، ١١وانگو  )١٠(١٠و روسو ٩نير، )٩(٨يلو  ٧انيفنگل

علمي كشور چين  تالمللي مجالحضور بين )١١(١٣لدونيو و ١٢وانگ
متغيرهاي متفاوت بررسي و به اين نتيجه رسيدند  نظر گرفتنرا با در 

اندكي برخوردارند و  پذيريزان رؤيتياز م تهاي اين مجالكه مقاله
   رد.يگقرار  يشتريب موردتوجه مقاالت يفيک يالزم است ارتقا

اي مقايسه يمطالعهبا انجام  )١٢( و همکارانش ١٤روئيزآراجو 
هاي علمي نويسندگان كوبايي در مجله شدهچاپهاي ميان مقاله

8. Li 
9. Ren 
10. Rousseau 
11. Wang 
12. Hengjun Wang 
13. Weldon 
14. Araujo Ruiz 
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 اصل آقازاده ابراهيم ،رشيدي علي
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اين نويسندگان در  شدهچاپهاي و مقاله ISIنمايه شده در 
 ١٩٨٨ - ٢٠٠٣ي هاسال يزمان يفاصلهر دهاي علمي داخلي مجله
اغلب  ،شتريکردند که نويسندگان با تعداد مقاالت ب گيرينتيجه
با  و کنندميالمللي منتشر هاي علمي بينمجلههاي خود را در مقاله

المللي به حضور بيشتر علمي كشور خود در سطح بين هرچنداين كار 
هاي علمي كشور خويش مجله تأثيراما از عامل ، كنندكمك مي

  كاهند.مي
 هايمقاله پذيريرؤيتزان يم )٢( در ايران بهروزفر و داورپناه

در  ISI يه شده در مؤسسه اطالعات علمينما يرانيا يعلم هايمجله
 الملليبين يعلم هايمجلهدر  شدهچاپ يرانيا هايمقالهسه با يمقا

در  رشدهمنتش هايمقالهن پژوهش يا اند. دررا بررسي نموده يخارج
ا ات بينشر يتنادگاه گزارش اسيه شده در پاينما يرانيا هايمجله
ر د منتشرشده يرانيسندگان اينو هايمقالهاز  يتصادف اينمونه
 ن پژوهشيج ايسه قرار گرفتند. نتايمورد مقا يرانير ايغ هايمجله

 در شدهچاپ هايمقاله پذيريرؤيتزان يان مينشان داد که م
 يخارج هايمجلهدر  شدهچاپ يرانيا هايمقالهو  يرانيا هايمجله
وجود  يدارمعني يتفاوت آمار ٢٠٠٦تا  ٢٠٠٠ هايسالاصله در ف

ر د منتشرشده يرانيسندگان اينو هايمقاله، ديگرعبارتبهدارد. 
جه ينت شتر مورد استناد قرار گرفته و دريب يخارج هايمجله
 هايمقالهدرصد از  ١٦ن تنها ي. همچناندبوده پذيرتررؤيت

 يتوسط پژوهشگران خارج يموردبررس هايمجلهدر  منتشرشده
و  يز پژوهشگران داخلين هامقالهدرصد از  ٨/٩٤ ف شده و دريلأت

  .اندداشتهبا هم مشارکت  يخارج
 يفيگاه کيجا يبه بررس يدر پژوهش )۱۳(و نوجوان  منشعرفان

گاه گزارش يه شده در پاينما يرانيا هايمجله الملليبينت يو رؤ
ن يج حاصل از اي. نتااندپرداخته ۱۳۹۵ات در سال ينشر ياستناد

درصد از  ۸/۳۴ف يدر تأل يپژوهش نشان داد که پژوهشگران خارج
 گاه گزارشيدر پاه شده ينما يرانيا هايمجلهمقاالت منتشر شده در 

مجله از  ۳۶ات نقش داشتند. مقاالت منتشر شده در ينشر ياستناد
مورد استناد قرار  يشتر توسط مجالتيب يموردبررس يمجله ۳۸

جالت نسبت به م يباالتر تأثيرب ين ضريانگيم يکه دارا اندگرفته
ن پژوهش يج اين نتايبودند. همچن هامقاله يمنتشرکننده

ه شده در ينما يرانيا هايمجلهت نامناسب يعوض يدهندهنشان
ه با سيدر مقا تأثيرب يشاخص ضر ازنظرات ينشر يگاه استناديپا

  .باشدميخود  يرشتههم هايمجله يميانه
ات ديتول يل استناديبه تحل يدر پژوهش )۱۴( يو مولو يديرش

وب آف نالج و  ياطالعات هايپايگاهران در يا يپرستار يحوزه يعلم
ن پژوهش نشان داد که يج حاصل از اياسکوپوس پرداختند. نتا

ل دارند که مقاالت خود را يشتر تمايب يپرستار يحوزهپژوهشگران 
گران پژوهش کهيطوربهاسکوپوس منتشر کنند  يگاه اطالعاتيدر پا

مقاله  ۱۶۲۲مقاله و در وب آف نالج  ۳۰۵۶ن حوزه در اسکوپوس يا
مقاله در  ۵۹با  ياحمد، سندگانين نويمنتشر کرده بودند. پرکارتر

 نيشتريب مقاله در اسکوپوس بودند. ۱۴۰با  يزيوب آف نالج و عز
  ده است.کا بويبا کشور آمر يد مقاالت علميدر تول الملليبين يهمکار

 يالمللنيب يريپذتيزان رؤيم )١٥( و همکارانش يديرش
 يسه با مجالت پزشکيه را در مقاياروم يپزشک يمجله يهامقاله

 يپوس بررسوشمال غرب کشور در اسک يعلوم پزشک هايدانشگاه
ا ه بياروم يپزشک يمجله ن پژوهش نشان داد کهيج اينتا کردند.
 ها توسط مجالتتيدرصد از رؤ ١٧ها و تيدرصد از کل رؤ ٢٢کسب 
دانشگاه علوم  يپزشک يمجلهدر رتبه دوم قرار داشت و  يخارج
ها را از مجموع تيدرصد رؤ ٢٩ت يبار رؤ ٣٤٢کردستان با  يپزشک

ت به خود اختصاص داده و در رتبه نخست قرار گرفته يرؤ ١٣٠٧
  است.

ان نمود که يب توانميانجام شده  هايپژوهش بنديجمعدر 
 يکشورها هايمجله الملليينب رؤيتت يگاه و قابليجا يبررس

قرار گرفته  يموردبررسن يشيپ هايپژوهشاز  يمختلف در برخ
به  )۱۴(» يو مولو يديرش«پژوهش  ۀاست. پژوهش حاضر در ادام

 يپرستار يحوزه يمجله ۳۳مقاالت  پذيريرؤيتزان يم يبررس
. تفاوت اثر حاضر با پژوهش پردازدمياسکوپوس  ينامهنمايهران در يا

با هدف  )۱۴(» يو مولو يديرش«پژوهش  ن است کهيمذکور ا
گاه يران در دو پايا يپرستار يحوزهمقاالت  يل استناديتحل

 يمجالت علوم پزشک ياسکوپوس و وب آف نالج از تمام ياطالعات
مجالت به مجالت  يو استنادده پذيريرؤيتزان يو به م شدهانجام

، نداشته است يکار يمجالت پرستار پذيريرؤيتو  يگريد
 بر اساسمقاالت  يت بررسجه يمختلف هايشاخصن از يهمچن

همکار در  يمؤسسات فعال و کشورها، نوع مقاالت، سندگانينو
 ندکسيو اچ ا يدات علميتول يل استناديتحل، يپرستار يحوزه

ش پژوه هاييافتهران استفاده شده است. يا يپرستار يحوزهمقاالت 
 يگاه اطالعاتيج پژوهش مذکور در پايل نتايحاضر ضمن تکم

 يحوزه هايمجله جايگاهعملکرد و  ۀاز نحو ير جامعيتصو، اسکوپوس
به  يو داخل الملليبيندر سطح  هاآنزان اقبال يران و ميا يپرستار
کشور و  يعلم گذارانسياست ياز سو تواندميکه  دهدمي دست
 هاآن گاهيت و جايفيش روزافزون کيات جهت افزاين نشريا انيمتصد

  رد.يقرار گ مورداستفاده يجهان ۀدر عرص
  

  مواد و روش کار
سنجي كتاب، روش ازنظركاربردي و ، هدف ازنظراين پژوهش 

 مجلهعنوان  ٣٣مقاالت  مشتمل بر، موردمطالعه يجامعهاست. 
ران يا يپرستار يحوزه يقاتيتحق يو مراکز علم هادانشگاه يپرستار
ه با مراجعه ب، ين مجالت پرستاريدا کردن عناويپ يبرا است.
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ر کشو يعلوم پزشک هايدانشگاه يپژوهش هايمعاونت هايسايتوب
 گاه اسکوپوسيه شده در پاينما ياز مجالت پرستار ايسياههابتدا 

، به دست آمد يپرستار يحوزه هايمجلهعنوان  ٣٣م و يه کرديته
ه مراجعه ب ک از مجالت بايت مقاالت هر يؤبه موارد ر يابيدست يبرا
و  www.scopus.com يسکوپوس به نشانا يگاه استناديپا

و  )REFSRCTITLEشرفته (يپ ياز امکانات جستجو گيريبهره
 Journal of Urmia Nursing And Midwifery“ مثالعنوانبه

Faculty”ط يبه مح تکبهتکک از مجالت يت شده هر يؤموارد ر
ج يم و نتايمربوطه ترس ينمودارهااکسل منتقل شد تا جداول و 

 يمجله ٣٣ان ياز م، ط اکسليبعد از ورود به مح ج گردد.استخرا
، ٢٠١٧تا  ٢٠١٠از سال ، ه شده در اسکوپوسينما يپرستار يحوزه

عنوان مجله  ٢افت نکرده بودند و يدر ياستناد چيهعنوان مجله  ٩
 ورمنظبهافت کرده بودند که يک بار استناد دري هرکدامز فقط ين

ن مجالت در ياز ذکر و کاربرد ا يراتو انتشا ين اخالقيت موازيرعا

د و از پژوهش حاضر کنار گذاشته شدند. يگرد يپژوهش خوددار
 ،ه شده در اسکوپوسينما يپرستار يحوزهتعداد مجالت  نيبنابرا
و  ٢٥، ٢٣ در مورخه هايابيبازهمه  ن شد.ييعنوان تع ٢٢
از  آمدهدستبهج ينتا تيدرنها صورت گرفته است. ٢٦/٤/١٣٩٧
  ل قرار گرفت.يمورد تحل سنجيعلم هايشاخصسل برابر اک

  
  هايافته

چ يمجله ه ٩مقاالت ، بررسي تحت يمجله ٣٣از  متأسفانه
 هرکداممجله  ٢مقاالت ، يافت نکرده و تا زمان بررسيدر ياستناد
ن يت موازيرعا منظوربهکه  اندکردهافت يک استناد دريفقط 

 يشده است. نام و فراوان يرخوددا هانآاز ذکر نام  يانتشارات
 کيه ئارا منظوربهک سال و يک از مجالت به تفکياستنادات هر 

  ک آمده است.ير روشن و جامع در جدول شماره يتصو

  
  ک مجله و ساليبه تفک يپرستار يحوزها استناد مجالت يت يؤدفعات ر: )١(جدول 

No Year 

٢٠١٧ 

٢٠١٦ 

٢٠١٥ 

٢٠١٤ 

٢٠١٣ 

٢٠١٢ 

٢٠١١ 

٢٠١٠ 

total 

١ Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research ٧٨ 

١٠
٣٥٨ ٣ ١٢ ١٨ ٢١ ٤٨ ٦٩ ٩ 

٢ Iranian Journal of Nursing Research (IJNR) ٩٤ ١ ٣ ٨ ١٠ ٩ ١٨ ٣٠ ١٥ 

٣ Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty ٨٦ ١  ٣ ٧ ١٢ ١٨ ٢٧ ١٨ 

٤ Iran Journal of Nursing ٦٥ ١ ٢ ٤ ١٠ ٩ ١١ ١٦ ١٢ 

٥ Nursing and midwifery studies ٤٣ ٢    ٣ ٩ ٢٠ ٩ 

٦ 
International Journal of Community Based Nursing and 
Midwifery ٣٦      ٦ ١٧ ١٣ 

٧ Journal of qualitative research in health sciences ٣٥    ٤ ٧ ١٢ ٦ ٦ 

٨ Journal of Clinical Nursing and Midwifery ٣٥     ١ ٦ ١٨ ١٠ 

٩ Modern Care Journal ٣٤     ٤ ٥ ١١ ١٤ 

١٠ Nursing Practice today ٢١ ٢ ٣ ٢ ٣  ٥ ٤ ٢ 

١١ Medical-Surgical Nursing Journal ٢٠ ١      ٧ ١٢ 

١٢ Quarterly Journal of Nursing Management ١٤    ١  ٢ ٨ ٣ 

١٣ Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN) ١٢       ٧ ٥ 

١٤ Journal of Health Promotion Management (JHPM)  ٩     ١ ٢ ٦ 

١٥ Journal of Geriatric Nursing ٩ ٢      ٣ ٤ 

١٦ Evidence-based Care Journal ٧      ١ ٤ ٢ 

١٧ 
Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery 
Faculty ٧   ١ ٢ ١ ٢  ١ 

١٨ Iran Journal of Critical Care Nursing ٥      ١ ١ ٣ 

١٩ Community Health Journal ٣       ١ ٢ 

٢٠ Iranian Journal of Pediatric Nursing(JPEN) ٢        ٢ 

٢١ Journal of Holistic Nursing and Midwifery ٢        ٢ 

٢٢ Iranian Journal of rehabilitation research in nursing ٢        ٢ 

Total  ٩٨٩ 
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 ٢٠١٠ هايسالن يب، ١جدول ارائه شده در  هايدادهطبق 

در  يبار به مقاالت مجالت پرستار ٩٨٩ درمجموع ٢٠١٧ت يلغا
 ههمچنان کپوس استناد صورت گرفته است. واسک يگاه استناديپا

" ييو ماما يقات پرستاريتحق يرانيا يمجله"مقاالت شود ميمشاهده 
ن و يبار استناد باالتر ٥٣٨با  شودميه يز نمايکه در پابمد ن

 يمجله"رتبه را به خود اختصاص داده است. مقاالت  ترينبالمنازع
"دانشکده  يمجلهاستناد و مقاالت بار  ٩٤با  "يرانيا يپژوهش پرستار

در رتبه دوم و  بيبه ترتاستناد  بار ٨٦با  ه"ياروم ييو ماما يپرستار
ه هر ن است کيجدول ا مثبت برگرفته از ينکته. اندگرفتهسوم قرار 

شاهد رشد استنادات به  شويمميک ير نزدياخ هايسالچه به 
ول ا هايرتبهم که در يهست يمجالت ويژهبه يپرستار يحوزهمقاالت 

از  يرايخ انتشار بسيتار کرد که از خاطرنشاند ي. بااندگرفتهقرار 
  .گذردنميش يب يمجالت مذکور چند سال

را  يت مقاالت مجالت پرستاريؤر دفعات، ١ نمودار شماره
 هايداده طبق .دهدمينشان  استنادکنندهکشور مقاالت  برحسب

ن استناد را به يشتريکه ب يرانين ايبعد از محقق، ١شماره  نمودار
 ن کشوريمحقق، اندداشته يدر مجالت پرستار منتشرشدهمقاالت 

بار استناد  ٣٦با  سيو انگل بار ٣٨ا با ياسترال، بار استناد ٧٢کا با يامر
به مقاالت منتشر شده در مجالت  بيبه ترتن مراجعه را يشتريب

ش از پنجاه کشور از مقاالت ين بيمحقق .اندداشتهران يا يپرستار
 ن مراجعاتيترکمان ين ميکه در ا اندگرفتهبهره  يمجالت پرستار

 ،کيکزم، تيکو، وناني، فرانسه، يوپيات، نيبحر، ريالجزا يهاربه کشو
  .اندودهبک استناد يک تنها با يا هر ين و تانزانيپيليف، عمان، هيجرين

  

  کشور مقاالت استنادکننده برحسب يت مقاالت مجالت پرستاريؤدفعات ر: )۱( نمودار
  

را  يت مقاالت مجالت پرستاريؤدفعات ر زين، ٢شمار  نمودار
. دهدميمقاالت استنادکننده نشان  يسازمان يوابستگ برحسب

 ايهوابستگياغلب ، مقاالت يو محتو تيماه واسطهبهاست  يهيبد
. باشدمي يعلوم پزشک هايدانشگاه، استنادکنندگان مقاالت يسازمان

 شدهنوشتهن است که مقاالت آانگر يب، ٢ر شماره نمودا هايداده
بار  ١٢٥ش از يتهران با ب يتوسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشک

. اندهداشت ياد را به مقاالت مجالت پرستارن استنيشتريب، استفاده

ن يو محققبار  ٧٣با  يد بهشتين وابسته به دانشگاه شهيمحقق
در  شدهچاپبار استناد به مقاالت  ٧٠ران با يا يدانشگاه علوم پزشک

. انددادهدوم و سوم را به خود اختصاص  هايرتبه يمجالت پرستار
 هدمش هايدانشگاهن يمحقق بيبه ترتگر ياستنادکنندگان مهم د

، بار استناد) ٣٤( کرمان، بار استناد) ٤٢( مازندران، بار استناد) ٤٣(
  .اندبوده بار استناد) ٣١( و اصفهان بار استناد) ٣٢( ت مدرسيترب
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  مقاالت استناد کننده يسازمان يوابستگ برحسب يمقاالت مجالت پرستار تيرؤدفعات : )۲( نمودار
  

  مجالت مقاالت استناد کننده برحسب يمقاالت مجالت پرستار تيرؤدفعات : )۳( نمودار
  

ت مقاالت مجالت يؤدفعات ر، ٣شماره  نمودارن يهمچن
. دهدميمجالت مقاالت استنادکننده نشان  برحسبرا  يپرستار
ا ب گرددميه يز نمايپوس نواسک ينامهنمايهکه در  "اتيح" يمجله

رتبه اول را  يمجالت پرستار چاپ شده در بار استناد به مقاالت ٧٧
 "مازندران يدانشگاه علوم پزشک يمجله"به خود اختصاص داده است. 

 هايرتبهاستناد در  ربا ٣٤با  "کودکان الملليبين يمجله"و  ٥٤با 
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بار  ٢٤ت ي. نکته حائز اهماندگرفتهدوم و سوم استنادکنندگان قرار 
است  "کوکران يعاتاطالگاه يپا"ک يستماتيس ياستناد مقاالت مرور

دارد.  يرانيت مقاالت چاپ شده در مجالت ايکه نشان از اهم
ا در ب ياز نسبت قابل قبول يخوشبختانه سهم مقاالت مجالت خارج

  نظر گرفتن مجموع استنادات برخوردار است.
  

  گيرينتيجهبحث و 
ت مجال الملليبينت يگاه و رؤيجا يپژوهش حاضر با هدف بررس

اسکوپوس  يگاه اطالعاتيو پا نامهنمايهران در يا يپرستار يحوزه
 يحوزهج پژوهش حاضر نشان داد که مقاالت يانجام گرفت. نتا

ته را داش يت روند روبه رشديفيک ازلحاظان يسال يدر ط يپرستار
 " درييو ماما يقات پرستاريتحق يرانيا يمجلهاست. بدانجا که "

تر شيب يپرستار يحوزهدر  يتحت بررس هايمجلهر يسه با سايمقا
فت گ توانمي نيبنابراقرار گرفته است.  پذيريرؤيتمورد استناد و 

ه الزم . البتباشدميبرخوردار  يت باالتريفين مجله از کيکه مقاالت ا
 يخوب پذيريرؤيتز ين يپرستار يحوزهر مجالت يبه ذکر است سا

 ايهسالل در طو يريو استنادپذ پذيريرؤيت. گرچه روند اندداشته
مقاالت اغلب  يول، برخوردار بوده ياز روند روبه رشد يتحت بررس

ن امر يت برخوردار و همياز حداقل موارد رؤ ۲۰۱۲مجالت تا سال 
 سهم يرانيرايو خواه غ يرانيخواه ا، تيباعث شده که از کل موارد رؤ

 پذيريرؤيتزان يبه بعد م ۲۰۱۲باشد. از سال  ترکممذکور  هايسال
ن يانگر توجه محققين امر بيرا داشته و ا يتوجهقابلت رشد مقاال
ر ياخ هايسالدر  خصوصبهبه امر پژوهش  يپرستار يحوزه

ک مجله يمقاالت  پذيريرؤيتش ي. از عوامل مؤثر در افزاباشدمي
 الملليبينمجله از قواعد  يرويپ، مجله موقعبهبه چاپ  توانمي

و منابع به زبان  يديکل هايواژهو  دهيچک، ارائه عنوان، يراستاريو
، اشاره کرد )۱۸–۱۶(مجله  يمحتوا يژه به غنايو توجه و يسيانگل

" ييو ماما يقات پرستاريتحق يرانيا يمجلهن موارد در "يکه اغلب ا
اسکوپوس لحاظ شده است.  ينامهنمايهه شدن در يپس از نما ويژهبه

 ارجاع و يت مؤلفان و بررسيتنوع مل، ق مؤلفان مجلهيدق يبررس
مقاالت  پذيريرؤيتدر  واندتمياست که  يگر عواملياستناد از د

ن موارد در پژوهش يداشته باشد. که ا گيريچشممجالت اثر 
 يارين بسي. همچنشودمي ديده وضوحبه )۱۳(و نوجوان  منشعرفان

 ٤نزيجنک، ٣چن«، )۱۹(» ٢و باسکوالرد ١تيز« ازجملهاز پژوهشگران 
ان يت مؤلفان اشاره و بيبه تنوع مل )۵(» نبيز«و  )۲۰(» ٥و الستر

 بودن مجالت الملليبين هايويژگي ينترمهماز  يکيکه  اندکرده

                                                             
1. Zitt 
2. Bassecoulard 
3. Chen 

ناگون گو هايمليتسندگان مقاالت مجله از يب متنوع نويترک، يعلم
استناددهنده  يبه کشورها توانميج پژوهش حاضر يهستند. از نتا

، رانيا يشورهاران اشاره کرد که کيا يبه مقاالت مجالت پرستار
که  اندتهداشن مراجعه و استناد را يشتريس بيا و انگلياسترال، کايآمر

ن است که مقاالت منتشر شده در مجالت ياز ا ين امر حاکيا
ناد د و استيشتر در معرض دير بيچند سال اخ يران در طيا يپرستار

در پژوهش خود از  )۲(» داورپناه و بهروزفر«قرار گرفته است. 
مهم استنادکننده  يکشورها عنوانبهه يهند و ترک، نيچ يکشورها

 نشمعرفان. اندبردهران نام يا يبه مقاالت منتشر شده در مجالت علم
ه و يترک، کايآمر، نيچ، هندوستان ياز کشورها )۱۳(و نوجوان 
مهم استنادکننده به مقاالت مجالت  يکشورها عنوانبهانگلستان 

  .اندکردهاد يات ينشر يگاه گزارش استناديه شده در پاينما يرانيا
ه ينما، يو علم ياعتبار مجالت تخصص يدهندهنشاناز عوامل 

 ازجملهمعروف جهان  يو استناد ياطالعات هاياهپايگدر  هاآن شدن
پوشش  هانامهنمايهن ياست و هدف ا ياس آ ياسکوپوس و آ

 ه انتخابياول يت استانداردهاين مجالت با رعايترمهماز  ايگسترده
، يديکل هايواژه، (عنوان يتخصص يارهايبا مع يجهان يمجله علم

ات يحضور نشر نيبنابرا )۲۱(نوع پژوهش و ...) ، يسازمان يوابستگ
 يمعتبر جهان يو استناد ياطالعات هايپايگاهدر  يهر کشور يعلم
ز ا يشتريب پذيريرؤيتانتشار و  يالزم برا يبسترها تواندمي
فراهم کرده و  الملليبينآن کشور را در سطح  يدات علميتول

ند يآن کشور را در فرآ يحضور مؤثرتر جامعه پژوهش هايزمينه
ن يجه چنينت .)۱۵(جاد کند يا يجهان يدات علميانتشار تول و يابيارز

. ودشميبه مقاالت مجالت  استناد دهندگانزان يش ميافزا، ياقدامات
دارند مقاالت و  يسع ين اقداميبا چن يرانيا يمجالت پرستار

، ندت بگذاريش و رؤيبه نما يرا در سطح جهان يرانيا يعلم هاييافته
 ودشميه يز در اسکوپوس نمايات" که خود ني"ح يمجله کهطوريبه
ن يداشت. همچن يرانيا ير استناد را به مقاالت مجالت پرستارشتيب

 معتبر در سطح يگاه اطالعاتيک پايکوکران که  يگاه اطالعاتيپا
 يبه مقاالت مجالت پرستار بار ۲۴ باشدميبر شواهد  يجهان و مبتن

 باال رفتن يدهندهنشانن موضوع يران استناد داده است که ايا
ن و يت موازيبا رعا يرانيمجالت ات مقاالت چاپ شده در ياهم
ن يدر نزد پژوهشگران و مسئول يجهان ياستانداردها يارهايمع

 يو مولو يدين موضوع در پژوهش رشي. اباشدمي يرانيمجالت ا
ن پژوهش با يات" در اي"ح يمجله، شودميمشاهده  وضوحبه )۱۴(

 يوزهحپژوهشگران  يدات علمين استناد را به توليشتريمقاله ب ۲۱۸

4. Jenkins 
5. Elster 
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که تا چه اندازه  دهدمين موضوع نشان يران داده است و ايا يپرستار
دات يتول پذيريرؤيتک حوزه در استناد و يمجالت  شدن هينما
 .کندمينقش  يفايک حوزه اي يعلم

  
  يکل گيرينتيجه

ران يا يمقاالت مجالت پرستار پذيريرؤيتزان يم يدر بررس
تحت  يپرستار يحوزهاز مجالت  يان نمود که برخيب توانمي

ه ياسکوپوس نما يو استناد يگاه اطالعاتيگرچه در پا يبررس
ن مجالت يا پذيريرؤيتزان استناد و يم متأسفانه يول شوندمي
، رانپژوهشگ ييعدم آشنا ازجمله يت. عوامل مختلفن اسييار پايبس

 تواندمي، هانامهنمايه ياز قواعد و استانداردها ربطذين يمسئول
ا ران ريا يدات علميو تول يپرستار يحوزهت و سطح مجالت يفيک

 يپرستار يحوزهن بکشاند. مجالت ييبه سطح پا يدر سطح جهان
 ،اسکوپوس يو استناد ياتگاه اطالعيران جهت ادامه حضور در پايا

 يت خود را برايتالش کنند تا به طرق مختلف جذاب يستيبا
ز ا تريگستردهف يتا ط، ش دهنديافزا يسندگان معتبر جهانينو

ت يت رؤيکرده و قابل ببه خود جذ الملليبينمخاطبان را در سطح 
 يستين مجالت بايداشته باشند. ا يباالتر پذيريدسترسشتر و يب

فراتر  با موضوعات يسندگان برجسته جهانياز نو تريکيفيتبامقاالت 
را  يشتريب الملليبينمنتشر کنند تا خوانندگان  يبوم ياز کاربردها
، يافتيدر يش تعداد استنادهاين امر در افزايند که ايجذب نما

مجالت  يگذارتأثيرش يافزا يطورکلبهمجالت و  تأثيرب يش ضريافزا
به دنبال خواهند داشت.  يا در سطح جهانران ريا يپرستار يحوزه

 يرانيا يهامجلهق است که ين طريسته است تنها از ايز باين امر نيا
 هايمجله ت محدوديؤو ر يبود تا از مشکل دسترس قادر خواهند

 ٧و گونسالوس ٦نگيليکه توسط ک توسعهدرحال يکشورها يعلم

مجله  يسضمن برر )٢٣( ٨اکوبوپا فراتر بگذارند. ، مطرح شده )٢٢(
گر در سال يد يهم رشته از کشورها هايمجلهسه آن با يو مقا ينيچ

 يباالتر دارا ريتأثب يضر يدارا هايمجلهکه  کندميان يب ١٩٩٦
. اندودهب يعلم يشرويپ ياز کشورها يسندگان خارجيشتر نويتعداد ب

ئول ران مسيران و مديسردب يسته است در برنامه کاريز باين امر نيا
 پذيريرؤيتش يرد تا به افزايقرار بگ تيموردعنا يرانيامجالت 
  انجامد.يب يلفان مقاالت خارجؤم ويژهبهمقاالت 
 

  : ن پژوهشيشنهادات حاصل از ايپ
ران و يا يمجالت پرستار يگاه اطالعاتيل پورتال پايتشک -

در سطح  يرانيا يخارج جهت شناساندن مجالت پرستار
 الملليبين

 هايدانشگاه يدر تمام يپزشک ات علوميون نشريسيکم -
رش مجالت يپذ يبرا تريدقيقنظارت  يعلوم پزشک

 يو استناد ياطالعات هايپايگاهو  هانامهنمايهدر  يرانيا
 داشته باشد. يجهان

 هايپايگاهو قواعد بروز  يارهايمع يآموزش تمام -
 يبرا هانامهنمايهمعروف جهان و  يو استناد ياطالعات

 يرانين مجالت ايلران و مسئويسردب
 ايهدانشگاهژه نظارت بر مجالت يون ويسيل کميتشک -

انتشار  يجهت نظارت کامل برا هادانشگاهکشور در 
 ت و طبق قواعد و اصول حاکم.يفيمقاالت و مجالت با ک

با  هاآنسه ينه و مقاين زميدر ا هاييپژوهشانجام  -
 از يالگوبردارو  ييدر جهت شناسا يمجالت معتبر جهان

  يرانيبروز کردن مجالت ا يمعتبر برا يجالت خارجم
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Abstract:  
Background & Aim: This article is based on bibliometric features exploring the rate of visibility of 32 
Iranian Nursing Journals articles In Scopus. 
Materials & Methods: The research data were extracted from Scopus database based on advanced 
search features and then transferred to Microsoft Excel for further data manipulation. 
Results: The result showed that of 990 times of citation, Iranian Journal of Nursing and Midwifery 
Research with 358 times of citation took the first place, followed by Iranian Journal of Nursing Research 
(IJNR) and Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty each with 94 and 86 times of citation, 
respectively. Unfortunately 9 of 32 journals under investigation did not received any citation yet and 2 
of 32 journals just received 1 citation. 
Hayat with 77, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences with 54 and International Journal 
of Pediatrics with 34 times of citation are the sources that much cited Iranian nursing journals, 
respectively. 
Except Iranian researchers which have been cited Iranian nursing articles 557 times, researchers of other 
countries that are cited Iranian nursing papers are as follow: United States 72, Australia 38, United 
Kingdom 36, Turkey 25, South Korea 22 and China 18. Researchers of Tehran University of Medical 
Sciences with 125, Shahid Beheshti University of Medical Sciences with 73, Iran University of Medical 
Sciences with 70, Mashhad University of Medical Sciences with 43 and Mazandaran University of 
Medical Sciences with 42 times of citation to articles published in the Iranians nursing journals were 
universities that their researchers are benefited from the internal publications. 22 percent of citation to 
Iranian nursing journals articles were foreign publications. 
Conclusions: In order to boost the rate of visibility some practical recommendations were given. 
Keywords: Visibility, Iranian Nursing Journals, Scopus. Nursing 
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