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 دهيچک

 یهااز شاخص یکیدارد.  یبهداشت یهابر مراقبت یادیز یردر آن تأث یشرفتاست که پ یمهم در علوم پزشک یهااز حوزه یکی یپرستار :هدف

 Web of یاطالعات یگاهدر پا یرانا یپرستار یعلم یداتتول یهدف پژوهش حاضر بررس ینبنابرا؛ آن است یعلم یداته تولحرف یاتوسعه هر رشته 

Science   ی باشد.م 0202تا  0222از سال  

   Web of Science یاستناد یگاهه در پاشد یهنما یرانا یمقاالت پرستار یهاست. جامعه پژوهش کل یسنجعلماین تحقیق از نوع مطالعات  :هاروش

 یبررس مورد یرهنوع مطالعات و غ ی،موضوع یهاپرکار، ابر کلمه یسندگاننو ی،علم یداتدر آن تعداد تولکه  بوده است 0202تا  0222 یهاسال ینب
 .است قرارگرفته یلمورد تحل Cites و NetDraw،  BibExcel  یفزارهاااستفاده از نرم داده ها با قرارگرفته است.

 داشته و یروند روبه رشد 0222ـ  0202 یهاسال یندر ب Web of Scienceدر  انیرپژوهشگران ا یعلم یداتنشان داد که تول یبررس یجنتا  :تایجن

Ahmadi F  شاخصو مقاله  44ا ب H-Index  00 با  یرانپژوهشگران ا یعلم یهمکار یشترینب .بود یراندر ا یپژوهشگر در حوزه پرستار ینکارترپر
 یشترینرا به خود اختصاص داد. ب یعلم یداتتول یندر ب یقاتنوع تحق یشترینب یفیک یقتحق ینو سوئد بود. همچن یااسترال ،متحده یاالتاسه کشور 

 بود. Cancerو  Anxiety ،Children، Breast Cancer وط بهمرب یموضوع یدواژهکل یفراوان

در  یامّا رشد متوازن شد،بایم یبهداشت یهاحوزه در خدمات مراقبت ینا یتاز اهم یحاک یحوزه پرستار یعلم یداتتول یشافزا :گيرینتيجه

 یتاز ماه یامر ناش یناست که ا یادز یرانیپژوهشگران ا یندر ب یفیک یهابه سمت پژوهش یشگرا بین ینا در. یستموضوعات مختلف حاکم ن
 .باشدیم یمارانب باپرستاران  ییگراتعامل

 .یرانا ،پایگاه اطالعاتی وب آو ساینس، پژوهش ی،پرستار: هاکليدواژه

 

 پژوهشی وع مقاله:ن

 93/8/31پذیرش مقاله:  63/8/31اصالح نهایی:  61/6/31 دریافت مقاله:

: مطالعه 6361تا  6333 یهالسا ینب Web of Science یاستناد گاهیدر پا یرانا یحوزه پرستار یهاپژوهشبررسی . یمعصوم یالل، یصادق یرام، خاصه اکبریعل، یریمحمدرضا ام ارجاع:

 .61-93: 9(6) ؛6931 .نوین پزشکی یرساناطالعله مج. یسنجعلم

 

 مقدمه:
کشورها و اساس توسعه  یو اقتدار جهان یگاهجا یینتع یارامروزه مع

و کاربردی  یدانش و دستاوردهای پژوهش یدتول یزانها، مآن جانبه همه

 ینادعا کرد ب توانیم یناناست. با اطم یها در سطح رقابت جهانآن

در هر کشور رابطه  یدارو توسعه پا یشرفتپ یزانری و مآوپژوهش و فن

امروزه از  یآورعلوم و فن دیگر یعبارت به[. 0وجود دارد ] یممستق

و  یابیارز رو ینا از. شودیمحسوب م یعوامل توسعه هر کشور ینترمهم

به نظر  یضرور یعلم یهاو بهبود حوزه ییرتغ یعلم برا یتوضع یلتحل

 ،گذارییاستس یبرا یابزار مناسب ی،علم یداتولت ی. بررسرسدیم

و موجب  آوردیگذشته فراهم م یتشناخت وضع و یحصح یزیربرنامه

 گرددیم یپژوهش هاییتاولو یینو تع یعلم یهاکردن حرکت دارهدف

 یسنجعلم یعلم هاییتفعال یابیارز یهاروش ترینیجاز را یکی ].0[

 شده منتشرآثار  براساس یعلم یهارشته یمطالعه کمّ یسنجعلماست. 

 یینتع یبرا یریگو اندازه یآمار یهاروشاست که از  یو روابط علم
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آن در جوامع  یررشد و توسعه علوم و سطوح گسترش و تأث یارهایمع

 عنوان به یعلم یداتتول یتبه اهم. با توجه [3] کندمیستفاده ا یبشر

 یک، مطالعات سنجش علم در کشورها یافتگیتوسعه یهااز شاخص یکی

حوزه  ینآثار ا یو رشد تصاعد آیدیفعال به شمار م امالک یپژوهش هحوز

 یمبنا یسنجعلمدر مطالعات  آنچه .است یافته یشافزا یراخ یاندر سال

 یسندگان،استوار است: نو یبر چهار بخش اساس گیردیسنجش قرار م

منجر به  یرهامتغ ینا یبر رو یقعم یلمقاالت، استنادات، ارجاعات. تحل

  گرددیم شده انجام یهاحاکم بر پژوهش یو ساختارها هایژگیو بازنمود

 ینهبتوانند با هز هاآنتا  نمایدیم موارعلم ه گذارانیاستسو راه را بر 

 سازیینهبرده و در به یو انسان یاستفاده را از منابع مال یشترینکمتر، ب

 ].4،4[مؤثر باشند کشور  یـ اجتماع یساختار اقتصاد

 یاز مطالعات سنجش علم در حوزه پزشک یبخش اعظم امروز

 یمتخصصان پزشک یحوزه با همکار ینو پژوهشگران ا گیردیصورت م

دانش در مطالعات حوزه  یریتمد یتنها درو  یو بررس یلمبادرت به تحل

 یپزشک هحوز یهااز مباحث مهم در پژوهش یکی. نمایندیم یپزشک

 یاز اجزا یکی عنوان به یپرستار حرفه .است یپرستار هحوزمربوط به 

در  یو نقش مهم شودینظام سالمت هر کشور محسوب م یاتیمهم و ح

 بهامروزه  یدارد. پرستار یمارانب یتو بهبود وضع یارتقاء خدمات بهداشت

 یقعلم، توسعه آن از طر یک یژگیاست و و شده یرفتهپذعلم  یک عنوان

دارد و  یادیو نقش ز یتاهم اریها در پرست. پژوهشاشدبیها مپژوهش

را  یاو حرفه یتکامل یرس قرن یمن ینا یسابقه دارد در ط قرن یمنحدود 

را در  یحضور پررنگ یجتدر بهرشته  ینکرده است و پژوهشگران ا یط

 [.2] اندیافته المللیینو ب یمجامع مل

 یهاچالش کنندهیینتععلم  یددر عرصه تول یسابقه پرستار یبررس 

 یهادر حوزه چند هر .آن در جامعه خواهد بود یندهآ یهاافق وموجود 

در خصوص  مااست، ا شده انجام یاریبس یسنجمختلف مطالعات علم

و  زادهیپژوهش توسط مهد یکفقط  یراندر ا یپرستار یهاپژوهش

 یعلم یداتدر تول یرانا یبا عنوان سهم پرستار 0333در سال  یدریح

که  شده انجام یسنجعلم یاستناد یگاه( در پا0223ـ  0200) یردهه اخ

 یها و بررسحوزه یربا سا یپرستار یهاپژوهش یسهدر آن تنها به مقا

پرداخته است.  یگاهپا یندر ا شده منتشراستنادات مقاالت  یزانم

 یدر حوزه پرستار یعلم یداتکه تول دهدیپژوهش نشان م ینا هاییافته

همه  ینقرار دارد و در ب 40در رتبه  یعلوم پزشک یهارشته ینر بد

 333 یقرار دارد و تعداد ارجاعات به اسناد پرستار 34 یگاهدر جا ها،رشته

 یبرونداد علم یبررس هاییوهش یناز کارآمدتر یکی ].3[مورد بوده است 

 هاییگاهشده در پا یهمقاالت نما یپژوهش، بررس یکل یتو بالطبع وضع

 یداتتول یکم یریگاندازهنوع از مطالعات  ینمعتبر است. در ا یاطالعات

های هر پژوهش یتا حدودی مشخص کند که فراوان تواندیم یعلم

 از[. 0و هر فرد و روند آن چگونه است ] میکشور، هر نهاد، هر رشته عل

قابل انجام است و  یاستناد هاییگاهبا استفاده از پا یسنجعلم که آنجا

Web Of Science (ISI) از، شودیممحسوب  هایگاهپا ینا ینمعتبرتر 

 باشدیم یرانا یپرستار یهاپژوهش یلتحل هدف باپژوهش  ینا رو ینا

 Web of یاستناد یگاهدر پا 0202ا ت 0222 یهاسال ینکه در ب

Science اند.شده یهانم 

 

 :هامواد و روش

 یسنجی است. برامو از نوع مطالعات عل یفیاین پژوهش، توص

اطالعاتی پایگاه  یپس از ورود به بخش جستجو یه،اول یهاداده یگردآور

Web of Science  اقدام به جستجو با 0203 یهژانو 00در مورخه ،

 :گردید یرراهبرد ز

SU=Nursing 

Refined by: Countries/Territories: (IRAN) 

Timespan: 2000-2016. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, 

A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI. 

 یهرکورد شامل کل 322فوق،  یجستجو یحاصل از استراتژ نتایج

 0202سال  ینتهاتا ا 0222سال  یاز ابتدا یرانا یپرستار یعلم یداتتول

مقاله  433به  هاآنرکوردها به مقاالت تعداد  ینبود که با محدود کردن ا

 یسنجعلم یافزارهابا استفاده از نرم مقاالت، یابی. پس از بازیافتکاهش 

NetDraw  0202نسخه ،BibExcel  و  0202نسخهCites ه نسخ

قرار گرفت و نمودارها و جداول  یو بررس لیتحل و هیتجز، مورد 0202

مذکور کارکرد خاص خود را دارند؛ در  یافزارهانرماز  یکشد. هر  یمترس

 یسندگان،نو H-Indexشاخص  همحاسب یبرا BibExcel پژوهش از ینا

 یرو سا یرانا یهایهمکارکامل  هشبک یمترس برای NetDraw افزارنرماز 

پژوهشگران  یهمکار یبرا Cities افزارنرمو از  مختلف جهان یکشورها

 یطراح یناست. همچن شده استفاده یرانمختلف ا یدر شهرها یرانیا

 یرانا یپرستار یهاوهشپژدر  رفته کار به یهادواژهیکلمربوط به  هابرکلم

 شده انجام http://timdream.org/wordcloud یتبا استفاده از سا

 است. 

دسته از آن  یدر این تحقیق، منظور از تولیدات علمی پرستار

 یپرستاره حوز یلذ ISI یگاهاست که در پا یدر مجالت شده چاپمدارک 

 اند.شده یهنما

 

 :هایافته
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 هایافتهپژوهش،  یندر ا رفته کار به یجستجو یاستراتژ براساس

تعداد  0202سال  یتا انتها 0222از آن است که از سال  یحاک

 شده تثب  ISIهنامیهدر نما یپرستار هدر حوز یمدرک علم 033342

 ینرا در ب 04 هکه رتب باشدیممدرک  230 یرانسهم ا نیب نیا دراست و 

 24333 متحده االتیا یکشورها از آن خود کرده است. کشورها هیکل

 4330مدرک، کانادا  3003مدرک، انگلستان  02333 یامدرک، استرال

 یهامدرک پنج کشور برتر در حوزه پژوهش 4400 یلو برز مدرک

 .روندیممذکور به شمار  یهادر سال یپرستار

تاکنون،  00از شروع قرن  دهدیمنشان  0که نمودار  طورهمان

برخوردار  ینسب یز رشدا ISI نامههیانمر د یرانا یپرستار یهاپژوهش

مورد در سال  0حوزه از  ینا یهاتعداد پژوهش کهیطور بهاند؛ بوده

توجه  دهندهنشاناست که  یدهرس 0202مورد در سال  002به  0222

حوزه است.  یندر ا یپژوهشگران به مباحث مطالعات شیپ از شیب

داد مقاالت پژوهشگران تع یشتریناز آن است که ب یحاک هایبررس

 002) 0202 یهاسالمربوط به  المللیینب هدر عرص یرانا یپرستار

 .باشدیممورد(  33) 0204 سال و مورد( 002) 0204 سال مورد(،

 

 
 یرانا یپرستار یهاپژوهش یروند کمّ -1نمودار 

 

 0443 ااز آن است که مجموع یحاک هاداده یهاول تحلیل و یهتجز

 ینا یانکه در م اندکردهنقش  یفایمقاله ا 230 یریگشکلر پژوهشگر د

پژوهشگر  ینترمقاله فعال 44و مشارکت در  یفبا تأل Ahmadi F تعداد،

 و Mohammadi E .رودیمبه شمار  ISIان در یرا یپرستار

Vaismoradi M  دوم و  یهامقاله در رتبه 32و  34با  یببه ترت یزن

به  ISIدر  یرانا یپرستار یدپر تولپژوهشگر  02 یسوم قرار دارند. اسام

 Mohammadi E. (34 0مقاله0Ahmadi F. (44  ،)قرار است:  ینا

 .4 مقالهSalsali M (03 ،).4 ،(مقاله 32) Vaismoradi M .3مقاله(، 

Negarandeh R (00  ،)2مقاله.Nasrabadi AN  (03 مقاله)، 3. 

Nayeri ND (02  ،)3مقاله. Vanaki Z (02 قالهم)، 3.Adib-

Hajbaghery M (02  ،)02مقاله.Kazemnejad A (02 مقاله).  

 هدر حوز یرانپژوهشگر پر استناد ا 02 یاسام 0جدول نتایج 

 با Ahmadi F از آن است که یحاکها یافته. دهدرا نشان می یپرستار

 یادیاستناد با اختالف ز 332 یافتبا در و یپرستار همقاله در حوز 44

در  یرانا یپژوهشگر پرستار ینپر استنادترپژوهشگران،  یرسا نسبت به

ISI و رودیبه شمار م Mohammadi E و Nasrabadi AN   یکهر 

 یدوم و سوم جا یهااستناد در رتبه 033و  033 یافتبا در یببه ترت

 H-Index 00از شاخص  یبا برخوردار Ahmadi Fهمچنین دارند. 

 یپژوهشگران پرستار هیکل ینا در بر H-Indexشاخص  یزانم یشترینب

با شاخص  Mohammadi E یث،ح یناز آن خود نموده است. از ا یرانا

H-Index یهااست و سه پژوهشگر به نام گرفته قراردوم ه در رتب نه 

Nasrabadi AN ،Salsali M  وKazemnejad A  با شاخصH-

Index انددادهمشترک رتبه سوم را به خود اختصاص  طور به هشت. 

 H-Index    خصشا براساس یرانا یپژوهشگران پرستار ینبرتر -1جدول 

 Hشاخص  تعداد استناد تعداد مقاله نام پژوهشگر رتبه

0 Ahmadi F 44 332 00 

0 Mohammadi E 34 033 3 

3 Nasrabadi AN 03 033 3 

3 Salsali M 03 023 3 

3 Kazemnejad A 02 033 3 

4 Vaismoradi M 32 022 3 

4 Negarandeh R 00 033 3 

4 Anoosheh M 00 30 3 

4 Vanaki Z 02 33 2 

4 Faghihzadeh S 2 33 2 

 یها، پژوهش0222-0202 یهادر سالدهد نشان می 0شکل 

است که در  یدهمختلف به چاپ رس همجل 33مجموعا در  یرانا یپرستار

و فاقد  ESCI)در  Nursing and Midwifery Studies همجل یانم ینا
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 یهاپژوهش هسهم را در اشاع یشترینمقاله ب 44( با چاپ یرتأث یبضر

 داشته است. یرانا یپرستار

نیز با انتشار  Journal Of Clinical Nursing (004/0Q2=)مجله 

 & Nursingمقاله جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است و مجله  42

Health Sciences (343/0Q2=)  مقاله از پژوهشگران  33با چاپ

مجله دیگر  هفتبندی پرستاری ایران در رتبه سوم قرار دارد. رتبه

 از: اندعبارت

 

 International Nursing Review Q1= 403/0  

 Nursing Ethics Q1= 344/0  

 International Journal of Nursing PRACTICE Q3=  203/0  

 Journal of Advanced Nursing Q3= 333/0  

 European Journal of Cardiovascular Nursing Q1= 323/0  

 Midwifery Q1= 343/0  

 Japan Journal of Nursing Science Q4= 444./  
که  ده مجلهاسامی  شودمالحظه می 0در شکل  همان طور که

، نشان داده شده اندتولیدات علمی پرستاری ایران را منتشر کرده بیشترین

های تحت مطالعه در مقاله از کل پژوهش 320 امجموعاین مجالت  است.

 .شودیمدرصد از کل را شامل  44 بر بالغاند که این پژوهش را چاپ کرده

 
 یرانا یپرستار یهاپژوهش همجالت منتشرکنند ینبرتر -1شکل 

 یانبا همتا یرانا یکه پژوهشگران پرستاردهد نشان می 0نمودار 

کشورها اقدام به انجام مطالعات  یرسااز  یشب متحده یاالتخود در کشور ا

مشترک با  همقال 33کشور با انجام  ینا کهیطوراند. بهکرده یمللالینب

نخست قرار  هجهان در رتب یکشورها یربا سا یسهدر مقا یرانیپژوهشگران ا

 متحده،یاالت پس از کشور ا شودیم الحظهطور که مدارد. همان

 دوم و سوم قرار دارند. یهادر رتبه یبتو سوئد به تر یااسترال یکشورها

  یرانا یبا پژوهشگران پرستار یهمکار يشترینب دارایده کشور جهان  -2نمودار 

های ایران با سایر کشورهای کامل همکاری هشبک 0در شکل 

است که بیانگر میزان فعالیت و مشارکت  شده یمترسمختلف جهان 

باشد در این مطالعات پرستاری می هصپژوهشگران ایران در عر المللیینب

شبکه ضخامت پیوندهای موجود بین هر یک از کشورها مبیّن میزان و 

 یهمکار یزانمطالعه م یندر ا ینهمچن است. هاآنشدّت همکاری 

 یشهرها یربا پژوهشگران سا یرانمختلف ا یدر شهرها یرانیپژوهشگران ا

 3 یهادر شکل یمکارشبکه ه ینمطالعه قرار گرفت که ا مورد یرانا

 شود،یمالحظه م 3طور که در شکل  شده است. همان نشان داده

کرمان و چند شهر  یراز،اصفهان، ش هد،مش یز،چون تهران، تبر ییشهرها

 یهمکار یزانم یشتریناند. بداشته یخوب انسبت یهمکار یکدیگربا  یگرد

 یکدیگرد با مور 44بوده است که  یزتبر -تهران یپژوهشگران شهرها ینب

  اند.داشته یهمکار
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 یپرستار همختلف جهان در حوز یکشورها یرو سا یرانا هاییکامل همکار هشبک -2شکل 

 
 یکدیگربا  یرانمختلف ا یدر شهرها یرانیپژوهشگران ا یهمکار -3شکل 

 یانبا همتا یرانیکه پژوهشگران ا دهدینشان م 4شکل  ینهمچن

 یکایاروپا و آمر یانوسیه،اق یهاقع در قارهوا یکشورها یخود در شهرها

واقع در  یاز شهرها یاند. البته با برخداشته یشتریب یهمکار یشمال

 ینسبتا کمتر یهمکار یجنوب یکایو آمر یاآس یقا،آفر یهاقاره

استکهلم است  و مربوط به دو شهر تهران یهمکار بیشتریناند. داشته

 یعلم یهمکار یکدیگررد با مو 43دو شهر در  ینکه پژوهشگران ا

 اند.داشته

 
 یربا پژوهشگران سا یرانا یمشارکت پژوهشگران شهرها -4شکل 

 جهان یشهرها

پس از ها تصویر ابرکلمهشود مشاهده می 4همان طور که در شکل 

های پرستاری ایران های موجود در پژوهشاستخراج کل کلیدواژه

کلیدواژه(، با استفاده از سایت  0422)

http://timdream.org/wordcloud ،الزم به ذکر است . تهیه گردید

 به. هاستآنها در تصویر بیانگر میزان فراوانی که اندازه کلیدواژه

که  Qualitative Researchو  Nurse ،Iranهای یدواژهکل، مثال عنوان

راوانی اند مبین آن است که بیشترین فشدهیمترس تربزرگها از سایر واژه

تر، های آثار تحت مطالعه داشته است. به عبارت دقیقیدواژهکلرا در 

ها تکرار شده مورد از پژوهش 044در  آن و مشتقات Nurseکلیدواژه 

و  003به ترتیب  Qualitative Researchو  Iranهای یدواژهکلاست و 

 اند.بار فراوانی داشته 34

 

 
 یرانا یپرستار یهاپژوهش ایهيدواژهابرکلمه حاصل از کل -5شکل 

 

 یهامختلف در پژوهش هاییدواژهکل یفراوان 0در جدول 

 شودمالحظه میطور که شده است. همان نشان داده یپرستار

 یهاپژوهش یشترینب یق،مربوط به نوع تحق هاییدواژهنظر از کلصرف

 و Anxiety ،Children ،Breast Cancer در حوزه یپرستار

Cancer اشدبیم. 

 های پرستاری ایراندر پژوهش کاررفتهبهپربسامدترین واژگان  -2جدول 
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 فراوانی اصطالح رتبه فراوانی اصطالح رتبه

0 Iran 003 02 Education 03 

0 Nursing 33 03 Nursing Student 00 

3 Qualitative Research 40 03 Depression 00 

4 Nurses 43 03 Nursing Education 00 

4 Content Analysis 33 02 Women 00 

2 Qualitative Study 30 00 Students 02 

3 Quality Of Life 03 00 Reliability 02 

3 Grounded Theory 04 03 Pregnancy 02 

3 Nursing Students 00 04 Surgery 3 

02 Nurse 03 04 Clinical Education 3 

00 Anxiety 03 02 Nursing Care 3 

00 Children 03 03 Pain 3 

03 Phenomenology 04 03 Validity 3 

04 Breast Cancer 04 03 Knowledge 3 

04 Cancer 03 32 Patient Safety 3 

 گيری:نتيجهبحث و 

 یداتتول یفیو ک یکمّ یدر بررس یننو یاز ابزارها یکی یسنجعلم

 یعلم گذارییاسته سب یانیکمک شا تواندیکه م شودیقلمداد م یعلم

 یهابه شناخت حوزه یسنجبکند. علم یپژوهش در هر کشور یریتو مد

 یاموجود )ساختار دانش( در هر علم  یموضوع یخألهاشده و اشباع

ها را ژوهشبتوان پ یقطر ینتا از ا کندیپژوهش کمک م نظر از یاحرفه

مطالعه  نیکرد که در ا یتو مهم هدا یدل جدیبه سمت موضوعات و مسا

نشان داد که از سال  یجآمد. نتا به دست یشناخت در حوزه پرستار ینا

 یخوب یاز رشد نسب یعلم یداتتول یبه بعد در حوزه پرستار 0222

در حوزه علوم  یعلم یداترشد تول موازات به درون ینبرخوردار است که ا

و  Scopus در 0220-0202 یهاسال یط یپرستار جمله از یپزشک

Web of Science و  یریش ،و همکاران یمیاست که در مطالعه رح

پژوهش  یجنتا ین. همچن[3،3] است شده حاصل یجهنت ینانیز  ییفدا

در  یگرد یدر کشورها یسنجعلم یهاپژوهش سایر یجحاضر همسو با نتا

حوزه در  یندر ا یعلم یداتتول دهندیاست که نشان م یحوزه پرستار

 یسنجعلمبا انجام فنون  همکارانو   Vošnerجمله  از .حال رشد است

در  یجار ی، روندهاScopus یاستناد یگاهرکورد از پا 0402 یبر رو

 هاآن یجکه نتا دادند قرار یبررس موردرا  یاخالق پرستار یهاپژوهش

 [.02بود ] یاخالق پرستار ینهدر زم یعلم یداتتول یشاز افزا یحاک

 یبر رو سنجیعلم هاییلتحل با استفاده از Zhang و Liu پژوهش

-0204از سال  یندر چ یزوفرنیاسک یپرستار یرامونمقاله پ 0432

حوزه  یندر ا هرسالمقاله در  340 یانگینم طوربهاز انتشار  یحاک 0202

 یرامونپ همکارانو  Parra Mendoza پژوهش یجنتا ینهمچن [.00بود ]

درصد  02از رشد  یکحا یپرستار هدر حوز ینالت یکایآمر یعلم یداتتول

و  Scottپژوهش  یجنتا [.00] دبو هحوز ینا یعلم یداتدر تول یانهسال

 یزمان هدر باز یپرستار المللیینب یهاپژوهش یهم با بررس همکاران

 ینکاربست دانش در ا یجار یتجامع از وضع یریتصو 0224 -0344

حوزه  ینر اد یراز رشد چشمگ یحاک هاآن هاییافتهه کردند که یحوزه ارا

 .]03[ کاربست دانش بود یعلم هو تکامل ساختار جامع

که منتشر  یتعداد مقاالت براساس توانیپژوهشگران را م وریبهره

 یشاخص ینچن ینکهمشخص است ا آنچهکرد؛ اما  یریگاندازه کنندیم

استناد قرار  ازینشیپگرچه داشتن مقاله الزمه و  یراناقص خواهد بود ز

ها از انتشار پژوهش اپژوهشگران صرف یرگذاریتأث یزاناما مگرفتن است، 

 ینموجود در ا هاییدهبلکه ا گیردینم نشئتمتعدد هم باشند(  هرچند)

مطالعه و در قالب استناد ظاهر شوند.  یگرانتوسط د یدها باپژوهش

به  یخوب بهانجام شود و  یادو با وسواس ز یقدق یاربس یچنانچه پژوهش

است که هرگز  ینا مثابه بهاما ناشناخته بماند  ید،درآ یرتحر هرشت

پژوهشگر تنها متأثر از تعداد  یک یرگذاریتأث ین،بنابرا .است نشده انجام

 یداتتول یابیارز یفیک یهابلکه از شاخص ستین او شده منتشرآثار 

 یفدر تأل یو همکار H-Indexاستنادها، شاخص  یزانبه م توانیم یعلم

اشاره کرد  یرانو ا جهانبا پژوهشگران پرکار در نقاط مختلف  ژهیو به

 یهاشبکه یجادبه ا تواندیم یران. شناخت پژوهشگران برتر در ا[04]

 هاییافته در همین راستا .یدنما یانکمک شا یدر حوزه پرستار یهمکار

 نظر ازرا هم  یدر حوزه پرستار یران، پژوهشگران برتر در انیز پژوهش ینا
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ا ر H-Indexو شاخص  تعداد استنادات نظر ازمقاالت و هم  تعداد

 .مشخص نمود

مقاله، به اشتراک  یفیتعالوه بر ارتقاء ک تواندیم یعلم هایهمکاری

توسعه علوم  جهینت درو  المللیینو ب یدر سطح مل یاتگذاشتن تجرب

پژوهش  ینا یجنتا المللی،ینب هاییهمکار ینهمنجر شود. در زم یپرستار

 یعلم یهمکار نظر از یراندر ا یشان داد که پژوهشگران حوزه پرستارن

 جمله از افتهی توسعه یبا کشورها یشترب المللی،ینسطح ب رد

 یبا کشورها و اندداشته یعلم یو سوئد همکار یا، استرالمتحدهایاالت 

 یهمکار است. بنابراین صورت گرفته یکمتر یهمکار افتهی توسعهکمتر 

ی کمتر توسعه کشورهابه  ایرانیپژوهشگران  یاتانتقال تجرب یراب یشترب

مختلف  یبا شهرها توانیرا م یروند همکار ینا یافته پیشنهاد می شود.

 .گرفت یشدر پ هاآنبه  یاتانتقال تجرب یهم برا یرانا

تحقیقات  ،32با شروع دهه  خشکنابیاظهارنظر فالح طبق

هم نشان  یقتحق ینا یجنتا .سعه یافتتو یفیک اتقیتحق ژهیو بهپرستاری 

است که با توجه به  یفیک یقاتها از نوع تحقپژوهش یشترینداد که ب

ز یحا یاربس یقاتتحق ینا یمارو همراهان ب یمارانتعامل پرستاران با ب

 [.2است ] میتاه

 دهدینشان م 0جدول  یجطور که نتاهمان ی،موضوع نظر از

  Anxiety ،Children ،Breast Cancer  مربوط به یفراوان یشترینب

 یندر ا یدر پرستار یشترب یتدهنده فعالکه نشان باشدیم  Cancerو

 ،اضطراب یرظن ییهادواژهیکل، با توجه به ترقیدق. به عبارت استها حوزه

 یهاپژوهشدر  رسدیمو سرطان به نظر  ینهکودکان، سرطان س

بت از کودکان، مراقبت از مراق یرنظ یبه مباحث یشترب یرانا یپرستار

است.  شده پرداخته ینه،سرطان س ژهیوبهسرطان،  یماریبه ب یانمبتال

، یفیپژوهش ک یلاز قب یپژوهش یهاروشانواع  یادز بسامد ین،عالوه بر ا

آن است که در  یّنمب یدواژهدر قامت کل یانهیزم یهو نظر محتوا یلتحل

 یراز سا ترجیرا هایناسشروشنوع  ینا یرانا یپرستار یهاپژوهش

 ینبر تعامل ب دلیلیکه خود  یفیروش پژوهش ک ژهیو به، است هاروش

 .باشدیم یمارانپرستاران و ب

 یبهداشت یهاها و ارکان مهم خدمات مراقبتاز حوزه یکی پرستاری

و توسعه در آن  یقخدمات، تحق ینا یفیتک یشافزا منظور بهاست که 

 شودی. پژوهش از ملزومات توسعه محسوب ماشدبیم یتز اهمیحا یاربس

 یعلم یداتتول ی. بررسکندیم یداها هم در قالب مقاالت نمود پو پژوهش

 0222-0202 یهاسال ینرا در ب یروند رو به رشد پرستاریدر حوزه 

علوم  یهارشته ینرشته در ب ینا یتاز اهم یتکه حکا دهدینشان م

به  یازحوزه ن ینجانبه ا وسعه همهو توسعه آن دارد. امّا ت یپزشک

 المللیینو ب یحوزه در سطح مل ینپژوهشگران ا ینب یعلم هاییهمکار

 حوزه دارد. ینو متوازن در همه موضوعات ا جانبه همهو پرداختن 

 

 :تشکر و قدردانی

از طرف کمیته پژوهش  دشدهییتأاین مقاله حاصل طرح تحقیقاتی 

که در معاونت تحقیقات است عه دانشگاه در آموزش مرکز مطالعات و توس

به شماره  00/3/34آوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در تاریخ و فن

از معاونت تحقیقات و  رو نیا ازبه تصویب رسیده است.  3423004434

آوری و مدیر امور تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان قدردانی و فن

 آید.می به عملتشکر 
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Original Article 
 

Abstract 
 

Aim: Nursing is an important area in medical sciences whose developments can influence 

health care. One of the development indices in every field or profession is its scientific 

productions published in international journals. So, this study intends to investigate Iran’s 

Nursing articles from 2000 to 2016.  

Methods: This research has been conducted by scientometrics approach. Research 

population includes all Iranian articles in nursing area indexed in Web of Science from 2000 to 

2016 indexed in Web of Science in terms of number, productive and influential authors, 

international co-authorship, and subject world cloud and so on. For data analysis, a 

combination of bibliometric software, including NetRaw, BibExel and Cities are applied. 

Results: Findings revealed that during 2000-2016, Iran’s nursing studies have a growing 

trend. Ahmadi F, with 44 articles and h-index of 12, is the most productive and influential 

scientist in Iran’s Nursing studies. Iranian Nursing authors have many collaborative articles 

with their counterparts in USA, Australia, and Sweden, respectively. Moreover, qualitative 

research is the major research methodology within nursing studies. “Anxiety”, “Children”, 

“Breast Cancer”, and “Cancer” are the most frequent keywords in Iranian nursing studies. 

Conclusion: The growth of nursing scientific productions is an indicative of the importance 

of this subject area in health care services; but, there is no balanced growth in various subjects. 

Meanwhile, the tendency of Iranian Nursing research is toward qualitative research which is 

due to the nature of the nurse-patient interactionism. 

Key Words: Nursing, Web of Science Database, Research, Iran. 
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