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سنجیعلمدر پایگاه استنادي) 2003-2012(اخیریک دههولیدات علمی تپرستاري ایران در سهم
2عباس حیدري*،1سید موسی مهدي زاده

چکیده
یکی از کارآمد ترین شیوه هاي .از مهم ترین شاخص هاي پژوهش و تولید علم شناخته می شودعلمی،بررسی کمی برونداد :مقدمه

سهم پرستاري ایران در این مطالعه با هدف تعیین .بررسی مقاالت نمایه شده در پایگاه هاي اطالعاتی معتبر است،علمیبررسی برونداد
. انجام شدعلم سنجی در پایگاه استنادي) 2003- 2012(تولیدات علمی یک دهه اخیر 

نجی، تولیدات علمی جامعه پرستاري ایران طی استفاده از روش علم سبااست که توصیفیپِژوهشیک این مطالعه :هاروشو دموا
Web of(علم سنجیو استنادي اطالعاتیپس از ورود به پایگاه. نموده استبررسیرا ) 2003-2012(دهه اخیر  Science(، با

از .تخراج گردیداسمحدود کردن سال و متمرکز نمودن استنادات به پرستاري، تولیدات علمیو ثبت کلید واژه ایران ،جستجوي پیشرفته
. استفاده شدبراي رسم جداول و نمودارهاExcel 2007افزارنرم

274و رشته پرستاري با تعداد اول رتبه در ، )درصد42/22(اثر34247با تعداد الکترونیکمهندسیرشته بر اساس یافته ها،:یافته ها
از نظر. به پرستاري اختصاص یافت42علوم پزشکی، جایگاه هايتههمچنین در بین رش. قرار داشت95در جایگاه ) درصد18/0(اثر 

و متوسط ارجاع مورد 793پرستاري میزان ارجاعات به اسناد.تعلق داشت)درصد32/7(اثر20با تعداد سرطانرتبه نخست به ،موضوعی
.ندگزارش شدبیشترین متون علمی در قالب مقاله اصیل پژوهشی .بود9/2نسبت به هر سند 
در بین جایگاه پرستاري ،با این وجود.استروند رو به رشد داشته ،اخیرطی یک دههایران تولیدات علمی پرستاري :نتیجه گیري

جهت بررسی پیشنهاد می شود .استبیشتر و نیازمند تالش حرفه اي هنبودمناسبعلوم پزشکیهايین رشتهو در بهاتمامی رشته
.قرار گیردمطالعه مورد اي اطالعات علمی نظیر مدالین و اسکوپوسسایر بانک ه،ترگسترده

.استناديپایگاهایران، تولیدات علمی، پرستاري، :واژه هاکلید

13/7/1392: تاریخ پذیرش8/3/1392: تاریخ دریافت

.ه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانکارشناس ارشد پرستاري، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگا- 1
)ولؤنویسنده مس(.ایراندانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاري و مامایی،،دانشیار- 2

heidarya@mums.ac.ir:یپست الکترونیک
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مقدمه
ستاري را در پیش بینی و حرفه پر،تولید دانشوشهپژو

با استفاده از نتایج . روبرو شدن با چالش ها توانمند می سازد
دانش حاصل در محیط بالینی به کار گرفته شده و ،پژوهش ها

می تواند پل پژوهش. موجب بهبود کیفیت خدمات می گردد
پژوهش ارتباط بین .)1(و بالین باشدنظري پیوند بین آموزش 

و مورد قبول بسیاري از بوده و گسترش دانش قابل درك ها
کسب دانش در پرستاري براي ارائه .)2(اندیشمندان است

. ه او بسیار مهم استمار و خانوادبه بیت باالکیفیبا مراقبت 
اساسی این است که این دانش چگونه بدست می اکنون سوال

بدیهی است که عمده دانش پرستاري مبتنی بر پژوهش . آید
پژوهش از مهمترین راه هاي کسب دانش به شمار می . است

رود و توسعه دانش علمی منجر به توانمندي پرستاران در ارائه 
می تواند پژوهش.بتنی بر شواهد می گرددمراقبت سالمتی م

تاري فراهم آورد که شواهدي اساسی و محکم براي تدابیر پرس
.)3(پیامدهاي مثبت بر روي بیمار موثر می باشديخود در ارتقا

و اساسکشورهاجهانیاقتداروجایگاهتعیینمعیارامروزه
دستاوردهايودانشتولیدمیزانها،آنجانبههمهتوسعه

با.استجهانیدر سطح رقابتهاآنکاربرديوپژوهشی
میزانوفناوريبین پژوهش وکردادعاتوانمیاطمینان
.)4(داردوجودمستقیمرابطهدر کشورپایدارتوسعهوپیشرفت

اهمیت تولید اطالعات علمی و نقش انکار ناپذیر آن در توسعه 
بسیاري از کشورهاي پیشرفته دنیا پایدار تا بدان حد است که 

عظیمی از سرمایه هاي ملی خود را صرف توسعه پژوهش میزان 
افزایش گرایش ،عالوه بر این.می نمایندیو موسسات پژوهش

لید اطالعات علمی عموم به فعالیت هاي علمی که منجر به تو
می گردد، نشان از اهمیت اطالعات علمی در توسعه و پیشرفت 

.)5(کشور ها دارد
بررسی نقش و سهم رشته پرستاري در کشورهاي توسعه 
یافته در تولید علم حاکی از اهتمام پرستاران جهت استمرار 

پرستاري در ایران با سابقه اي بیش . ها استحیات اجتماعی آن
از نیم قرن به عنوان یک حرفه و با تاریخچه اي بیش از سه 

بررسی سابقه . هی حضور داردو دانشگاعلمی دهه در عرصه 

پرستاري در عرصه تولید علم تعیین کننده چالش هاي موجود و 
بررسی کمی برونداد .افق هاي آینده آن در جامعه خواهد بود

یکی از مهم ترین شاخص هاي یعلمی بویژه مقاالت پژوهش
یکی از کارآمد ترین شیوه .پژوهش و تولید علم شناخته می شود

،نداد علمی و بالطبع وضعیت کلی پژوهشهاي بررسی برو
.بررسی مقاالت نمایه شده در پایگاه هاي اطالعاتی معتبر است

در این نوع از مطالعات اندازه گیري کمی تولیدات علمی می 
تواند تا حدودي مشخص کند که فراوانی پژوهش هاي هر 
کشور، هر نهاد، هر رشته علمی و هر فرد و روند آن چگونه است

)6(.
ن اطالعات با مطالعه هاي علم سنجی میسرکسب ای

مطالعه هاي علم سنجی، روش هایی براي اندازه . می شود
گیري و مقایسه فعالیت هاي علمی در سطوح مختلف و براي 

هستنداندازه گیري فعالیت هاي علمی در زمینه هاي تخصصی 
)7(.

کردندابداعراسنجیعلمواژهکسانی کهاولین
Karenoi & Dob browدانشمندانیآن،ازپس.بودند

مقایسهبرايمالکیعنوانبهعلمیاز مقاالتColeچون 
اینازهاآن.کردنداستفادهمختلفعلمی کشورهايتولید

وکمیلحاظازرامختلفکشورهايطریق، تولیدات علمی
رامختلفکشورهايوضعیتوکردنددیگر مقایسهیکباکیفی

اینکلی،طوربه.نمودندمشخصعلمیاطالعاتتولیددر
اطالعاتازو استفادهانتشارتولید،درراکمیهايروش جنبه

.)8(می کندتحلیلوعلمی تجزیه
وتجلی می یابدعلمیتمقاالدرعلمتولیدکهآنجااز
لذا مجالتمی پذیرد،انجامعلمیمجالتطریقازآنترویج
علمی راهايپیشرفتکههستندمنابعینخستینعلمی

نویسنده دریکمقالهشدننمایهوچاپ. می کنندمنعکس
پژوهشخوب کیفیتدهندهنشانعلمی،معتبرمجلهیک

می مشخصمطالعات استناديراپژوهشدرکیفیت.دمی باش
پایه اساساینبر(ISI)علوماستنادينمایه هايکهکنند

Web of(WOS)پایگاه.اندشدهریزي Science

براي هاپایگاهترینقدیمیازیکیعلمیاطالعاتمؤسسه
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فراهمنتایجبینباالییهمبستگیواستعلمیبروندادارزیابی
العه اي در مط.)9(داردوجودپایگاه هادیگروپایگاهاینازشده

با هدف تحلیل علم سنجی ) 10(که ابوالقاسمی و همکاران
اسکاپوس به عنوان دانشگاه هاي بزرگ ایران با استفاده از 

نتایج تولیدات علمی دانشگاه هاي ،موتور جستجو انجام دادند
ایران، تهران، تبریز و علوم پزشکی اصفهان، شهید بهشتی،

پ شده و تعداد ارجاعات ساالنه ومشهد را از نظر تعداد مقاله چا
مجله برتر را مورد بررسی و 10نویسنده و 10، اچ ایندکس

از نظر رتبه بندي دانشگاه نتایج نشان داد که .مقایسه قرار دادند
به و ویلسونعصاره.تهران در ردیف نخست قرار داشته است

بررسی میزان مشارکت علمی ایرانیان در سه دوره پنج سالۀ 
در نمایه استنادي 1995-1999، 1990-1994، 1985-1989

نتایج این پژوهش نشان داد انتشارات علمی . علوم پرداختند
ایران در پنج ساله دوم نسبت به پنج ساله اول دو برابر و در پنج 

ها آن. برابر بوده است8/2ساله سوم نسبت به پنج ساله دوم، 
ایران را به این خود علت افزایش علمی انتشارات هدر مقال

عوامل درونی مثل خاتمه جنگ عراق علیه : اندعوامل نسبت داده
ایران، موقعیت اقتصادي بهتر، تغییرات اخیر در سیاستگذاري 
دولت مثل افزایش بودجه براي پژوهش، تغییرات اساسی در 

هاي علمی و بازگشت تعداد فضاي سیاسی مثل افزایش مجله
خارج پس از پایان تحصیالت به زیادي از دانشجویان بورسیه 

هاي عوامل بیرونی نیز در برگیرنده پذیرش برخی از مجله. کشور
علمی ایران توسط نمایه استنادي علوم، افزایش دسترسی به 

هاي بهتر المللی از طریق اینترنت و امکان ارتباطهاي بینپایگاه
. )11(هاي بین المللی استالکترونیکی براي ایجاد مشارکت

ه از نمایه هاي ایران در با استفادنیز پورساسان صبوري و 
، میزان مشارکت ایران در ISI)(موسسه اطالعات علمی آمریکا 

نتایج .را مورد بررسی قرار دادند2004تولید علم جهانی در سال 
36تولید علم جهان در علوم پایه سهم ایران درنشان داد که 

و هنر ناچیز بوده و علوم انسانی درصد8علوم اجتماعی ،درصد
و ایران در بین کشورهاي مسلمان رتبه نخست را در تولید است 

صرف نظر از کشور ترکیه که مشارکتی (علم جهانی داشته است 
و دانشگاه) درصد در تولید علم جهانی داشته است1/3بیش از 

صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس هاي تهران،
د در تولید علم درص4/6، 6/9،3/7،7،9/6و شیراز به ترتیب 

.)12(ایران مشارکت داشته اند
با عنایت به اینکه تاکنون مطالعه مدونی در خصوص وضعیت 
تولیدات علمی پرستاري در داخل و خارج از کشور انجام نشده 
است، و همچنین اهمیت این موضوع در تعیین جایگاه رشته 

پژوهشپرستاري در بین سایر رشته هاي علمی و دانشگاهی، 
ایران در تولیدات علمی یک سهم پرستاريحاضر با هدف تعیین 

صورت علم سنجی در پایگاه استنادي) 2003-2012(دهه اخیر 
.گرفت

هاروشمواد و 
با استفاده از روش هاي علم سنجی، توصیفیدر این مطالعه

) 2003- 2012(تولیدات علمی پرستاري ایران طی دهه اخیر 
در هشدبه منظور گردآوري آثار منتشر. مورد بررسی قرار گرفت

نمایه درWOSمعتبر علمی بین المللی از پایگاهمجالت
ابتدا بامذکور پس از ورود به پایگاه . استفاده شداستنادي علوم

در آدرس، و همچنین محدود نمودن ایران کلید واژهاستفاده از 
تولید علمی در 152998تعداد ، مطالعات به دوره زمانی مورد نظر

پس از محدود سازي .خراج گردیدستاتمامی زمینه هاي علمی 
مقاله به رشته پرستاري 274تعداد ، مستندات به پرستاري

سپس مستندات به مقاله، نامه به سردبیر، مقاله . داشتاختصاص 
، مرور ، مرور نرم افزاراصالحات، مرور کتاب، گردهماییمروري، 
سایر اطالعات دیگر از جمله . محدود شدسر مقالهپایگاه و

اب دانشگاه هایی که حائز بیشترین آثار منتشره بوده اند و انتخ
که بیشترین چاپ را دارا بودند و نیز طبقه بندي مجالتی 

موضوعی، میزان استنادات با استفاده از ابزار تحلیل پایگاه، مورد 
به نرمپایگاه ازاستخراجازپسهاداده. بررسی قرار گرفتند

،نرم افزاراین با استفاده از و انتقال یافتExcel 2007افزار
. گردیدندترسیم جداول و نمودارها

یافته ها
به 2003- 2012استنادات علمی ثبت شده طی سال هاي در

با تعداد الکترونیکمهندسی ،سه رشته دانشگاهیترتیب 
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40/14(21995شیمی تولید علمی، ) درصد42/22(34247
حائز باالترین ،)درصد56/8(13080علوم کامپیوترو ) درصد

ژي با تعداد در علوم پزشکی نیز رشته هاي فارماکولو.رتبه بودند
59/1(مقاله 2962طب داخلی با ، )صددر62/2(مقاله 4495

حائز ) صددر14/1(مقاله 2533لوم اعصاب با و ع) صددر
در این طبقه بندي رشته پرستاري با باالترین رتبه ها بودند 

بین تمامی رشته ها و گرایش در )درصد18/0(اثر274تعداد 
رشته علوم 53و در بین 95جایگاه هاي تخصصی دانشگاهی 

با توجه به یافته هاي بدست .قرار گرفت42پزشکی در جایگاه 
رشته پرستاري طی در علمی تولیدات آمده از پایگاه استنادي، 

).1نمودار(داشته استقابل توجه رشد 2003-2012دهه 

WOSاستناد شده در پایگاه اطالعاتی ) 2003- 2012(رشد تولیدات علمی رشته پرستاري در یک دهه :1نمودار 

خدمات مراقبت ، )درصد32/7(مقاله 20سرطان رتبه نخست به ترتیب به سه ،مقاله منتشر شده به لحاظ طبقه بندي موضوعی273از 
.)2نمودار (داشتتعلق )درصد13/5(مقاله 14شکیروان پزو ) درصد59/6(مقاله 18سالمت با تعداد 

) 2003- 2012(در دهه WOSتوزیع موضوعی تعداد تولیدات علمی پرستاري در پایگاه :2نمودار
شدندارائه )Editorial Material(سرمقالهدر این بررسی بیشترین متون علمی در قالب مقاله اصیل پژوهشی و کمترین به صورت 

.)1جدول (
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WOSدر پایگاه استنادي ) 2003-2012(نوع مستندات علمی منتشر شده پرستاري در یک دهه :1جدول 

درصدفراوانینوع مستندات
23130/84مقاله اصیل

2029/7خالصه مقاله در گرد همایی
619/2سرمقاله

928/3مقاله مروري
755/2نامه به سردبیر

%274100جمع

Internationalبین المللی مرور پرستاريمنتشر شده، مجلهعلمیهمجل34از  Nursing Review) ( مقاله 27با تعداد)08/9
Journal("پرستاري بالینیمجله"و)درصد05/9(مقاله26با ) Nursing Health Sciences("علوم سالمت پرستاري"، )درصد

of Clinical Nursing ( مقاله 23با)در این مطالعه دانشگاه علوم پزشکی . به چاپ رسانده بودندباالترین مستندات را )درصد42/8
27دانشگاه ایران با در رتبه دوم، ) رصدد71/22(مقاله 62دانشگاه تربیت مدرس با در رتبه نخست، ) رصدد70/33(اثر علمی 92باتهران

.قرار داشتنديدر رتبه بعد) رصدد59/6(مقاله 18شیراز با به سوم و دانشگاه رت) رصدد89/9(مقاله 27اصفهان با ، )رصدد89/9(اثر علمی 
.)2جدول (بود90/2و متوسط ارجاع نسبت به هر سند 793سند معادل 274مجموع میزان ارجاعات به اسناد پرستاري با 

WOSدر پایگاه استنادي ) 2003-2012(در یک دهه رشته ها در علوم پزشکی برخی تعداد تولیدات و میزان ارجاعات به تفکیک :2جدول 

بحث
طی دهه اخیر میزان تولیدات علمی و آثار منتشر شده توسط 

برخوردار يرشدرو به از رونددر ایرانپژوهشگران پرستاري

6/25به2003درصد در سال  73/0از به طوري که،بوده است
با نتایج رحیمی این یافته ها . رسیده است2012پایاندرصد در

شورهاي برتر جهان کو همکاران که با عنوان تولیدات علمی 

جمع تعداد سندرشته علمی
رجوع

متوسط رجوع 
تعدادرشته علمیبه هر سند

متوسط رجوع جمع رجوعسند
به هر سند

818334209/4روانپزشکی44952091462/5فارماکولوژي
806273200/4چشم پزشکی2962720659/2طب داخلی
706303530/4پوست25331048714/4ابعلوم اعص
670338806/5دندانپزشکی1843761113/4ایمنولوژي

628316304/5انگل شناسی1797645559/3جراحی
531135255/2پاتولوژي1338570126/4سرطان
40393536/2آلرژي1321350866/2ارولوژي

27479390/2اريپرست1291559233/4بینایی سنجی
26964339/2روماتولوژي1289279417/2اطفال

253132624/5ویروس شناسی1266512123/4غدد و متابولیسم
252104113/4سیستم تنفسی123349394علوم آزمایشگاهی

229119522/5ارتوپدي1186207493/2قلب و عروق
20672552/3ناسیقارچ ش1130493937/4سم شناسی
20260207/3گوش و حلق1060321303/3هماتولوژي

18276219/4توانبخشی1044360745/3زنان
11154389/4بیهوشی977505016/5گوارش

10737349/3آناتومی902336159/3میکروبیولوژي
10050808/5انفورماتیک پزشکی873229363/2پزشکی هسته اي

124467/3اخالق پزشکی847507199/5تغذیه
843333095/3عفونی
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اسالم در پزشکی، دندانپزشکی و پرستاري در اسکاپوس طی
در .بقت دارد، مطاشده بودانجام ) 2001-2010(یک دهه 

که تولیدات پرستاري در ایران طی گردیدمشخص بررسی آنان 
یافته هاي  . )13(هه روند منظم و رو به رشد داشته استدیک 

در پایگاه استنادي شیري و فدائی نتایج پژوهشباحاضر مطالعه 
کهند ها نشان دادآن.هماهنگی داردموسسه اطالعاتی علمی 

وم وابسته به تولیدات علمی ایران بویژه در زمینه پزشکی و عل
امیدواري هار ظاو استداشته رشد باالیی آن در سال هاي اخیر

مالحظه آینده ایران بتواند جایگاه قابلکه در سال هايکردند
یک در. )2(المللی کسب نماید بیناي را در تولیدات علمی 

، انجام گرفتحسن زاده و همکارانمطالعه دیگر که توسط
در را تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هشگران پژو

مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گیري نمودند که WOSپایگاه 
به ،تعداد مقاالت ثبت شده در این پایگاه سیر صعودي داشته

برابر افزایش 6/1نسبت به سال قبل 2006طوري که در سال 
با عنوان یدر پژوهشنیزعصاره و معرفت.)9(داشته است

مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهان در علوم پایه و 
بین رشته اي پزشکی به بررسی آثار علمی نمایه شده در پایگاه 

پرداختند و عنوان 1976-2003استنادي علوم طی سال هاي 
ن در سطح بیزیادينمودند که پژوهشگران ایرانی موفقیت هاي 

در مطالعه اي .)14(ددر طول دهه مذکور بدست آورده انالمللی
انستیتو سال تولید علم36دیگر با عنوان تحلیل علم سنجی 

انجام مصطفويکه بذر افشان و WOSپاستور ایران در پایگاه
دادند، گزارش گردیده است که تولیدات علمی انستیتو پاستور 

افزایش یافته و تقریباً 2005- 2009ان در فاصله سال هاي ایر
این افزایش نسبی همگام با رشد فراگیر . دو برابر شده است

زشکی در سال هاي اخیر و حیطه هاي پتولیدات علمی کشور در 
عرصه تولیدات در. )5(افزایش روند تولید علم در دنیا بوده است

سهم دانشگاه هاي بزرگ ایران بیشتر بوده و روند رو به ،علمی
17در یک مطالعه مشخص گردید که در بین . رشد داشته است

موسسه و دانشگاه ایرانی و مراکز آموزش پزشکی، دانشگاه علوم 
پزشکی تهران رتبه اول و دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شهید 

.)15(و سوم را به خود اختصاص داده اندبهشتی رتبه هاي دوم 

میزان کلی ارجاعات به اسناد پرستاري و متوسط ارجاع به هر 
علوم پزشکی از وضعیت سند نسبت به سایر رشته هاي مختلف 

به دار است که از عوامل تاثیر گذار آن می توان مناسب برخور
گسترده بودن حوزه مراقبت و سالمت و اهمیت جایگاه آن از 

مقاالت اصیل پژوهشگران تعدادو باال بودن پژوهشگراننظر 
اشاره می کند که مراجع مورد ریاحی.پرستاري اشاره نمود

استفاده در انتشارات علمی یک اجتماع پژوهشی، نشان دهنده 
در این مقاالت اندیشه هاي گنجانده شده منابع و خاستگاه

بدین معنی که توزیع مقاالت مورد ارجاع قرار گرفته بر ،هستند
،حسب مجراي انتشار، حوزه موضوعی و تاریخ تالیف مقاله

اشکال و جنبه هاي گوناگون تاثیر و نفوذ علمی، منعکس کننده 
اختصاص بخش .)16(عالئق و منافع آن اجتماع علمی است

اصیل از نظر موضوعی به مراقبت عمده متون به صورت مقاالت
و سالمت، بیانگر اهتمام و نگاه ویژه پژوهشگران پرستاري به 

نگاه برخی از زیرا مفهوم مراقبت از. موضوع مراقبت است
رشته پرستاري محسوب می مفاهیم اساسی صاحب نظران، از

واتسون معتقد است مراقبت جوهره پرستاري است و . گردد
ته و نشان دهنده تمرکز پرستاري بر مفهوم مرکزي این رش

اد انتشار ، اسنيبعدردیف هايدر . )17(عملکرد بالینی است
این . سرطان و توانبخشی اختصاص داشتموضوعاتیافته به
با توجه به شیوع بیماري هاي مزمن به ویژه سرطان موضوع

عرصه پژوهشگرانتوجیه پذیر بوده و نشان دهنده درك عمیق 
مبتنی بر شواهد توسعه پژوهش هايپرستاري و احساس نیاز به 

. استارائه خدمات بیماران و،به منظور کمک به مددجویان
بیماري هاي غیر واگیر از جمله سرطان رو به افزایش امروزه 

دغدغه اي که سرطان را به عنوان معضل بهداشتی در .است
سطح جهان مطرح می کند و مبارزه با آن را جزء اولویت هاي 
بهداشتی درمانی قرار می دهد، رشد فزاینده تعداد مبتالیان به 

در این .)18(هانی و نیز در ایران استاین بیماري در سطح ج
مطالعه روند رو به رشد تولیدات علمی رشته پرستاري در یک 

، شدهآثار منتشر میزانبا این وجود از نظر . دهه اخیر بارز بود
رشته پرستاري در بین عموم رشته هاي دانشگاهی، هم چنین در 
بین گرایش ها و رشته هاي تخصصی دانشگاه هاي علوم 
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امین پور و .پزشکی سراسر کشور، از جایگاه مناسب برخودار نبود
همکاران در مطالعه اي که با هدف بررسی تولیدات علمی 

مشخص ،جام دادندان85دانشگاه اصفهان از بدو تاسیس تا سال 
نمودند دانشکده پرستاري علوم پزشکی اصفهان فاقد تولیدات 

. )19(علمی قابل توجه در پایگاه هاي اطالعاتی بوده است
در مطالعه علم سنجی که در دانشگاه علوم کارانو همنوري 

تعداد مدارك ثبت شده ،پزشکی اصفهان انجام دادند
پژوهشگران این دانشگاه را با وجود سیر صعودي، کمتر از حد 

نسبت به سال ها و دهه هاي گرچه.)20(انتظار اعالم نمودند
رشد و سیر صعودي رو به قبل تولیدات پرستاري از روند 

برخوردار بوده است ولی به نظر می رسد نیاز به همت و تالش 
. تقا و بهبود بخشیدتر دارد تا بتوان موقعیت علمی را ارگسترده 

امروزه پژوهش به عنوان : مقدم می نویسندمحمدي و یزدي
شکل گیري فزاینده . یک فعالیت صرفاً دانشگاهی مطرح نیست

و توسعه در کنار شرکت ها و سازمان ها و پژوهشواحدهاي 
ي رابطه به عبارت دیگر . صنایع مبین و مؤید این موضوع است

یک رابطه مستقیم و دو طرفه،و توسعهپژوهشبین تولید علم، 
الزم و ملزوم یکدیگرند و پرستاري چه به عنوان یک رشته و

خود يا یک حرفه رسمی اجتماعی براي بقاعلمی و دانشگاهی ی
جهانی و مسیرمستثنی از این قاعده نبوده و ناگزیر به حرکت در 

رسد جامعه پرستاري به رو به نظر میاز این.)6(ملی است
این رشته به منظور پژوهشگرانویژه اعضاي هیئت علمی و 

باید ،رشته هاکسب موقعیت شایسته و علمی خود در بین سایر 
د تا دت بیش از پیش وجه همت خویش سازنتالش و مساع

ارتقاء بخشیده تولیدات علمی خود را،ضمن حفظ روند رو به جلو
.علمی و حرفه اي خلق نمایندو شرایطی ممتاز در عرصه 

Langeتولید دانش در مطالعه اي که با عنوانو همکاران
اروگوئه در مدالین انجام پاراگوئه،شیلی،،پرستاري در آرژانتین

داده اند به این نتیجه رسیدند که پرستاران باید آگاهانه در جهت 
.)21(گسترش و توسعه دانش خود سرمایه گذاري نمایند

در این بررسی فقط به آثار منتشر شده به زبان انگلیسی 
استناد شده است که از محدودیت هاي این پژوهش محسوب 

.  می شود

نهایینتیجه گیري
.داشته استرشددر دهه اخیر ایرانپرستاريتولیدات علمی

با ثبت یک سند و در پایان سال 2003در سالبه طوري که 
در این .را نشان دادرشد باالترین میزانسند 70با ثبت 2012
علوم پزشکی ایرانو تربیت مدرس، هاي تهراندانشگاهراستا 

شده در متون ثبتاکثر. دارا بودندبه ترتیب بیشترین سهم را 
از نظر موضوعی بیشترین و پایگاه به صورت مقاله اصیل بود

روان پزشکیو خدمات مراقبت و سالمت، سرطانمتون به 
مجموع ارجاعات به اسناد پرستاري همچنین .اختصاص داشت

متوسط ارجاعات به هر سند نسبت به سایر رشته هاي علوم 
پرستاري براي با این وجود رشته . پزشکی در شرایط مناسب بود

قرار گرفتن در جایگاه مناسب علمی و حرفه اي خود نیازمند 
جهت پیشنهاد می شود .می باشدهمت و تالش بیش از پیش 

Scienceایگاهو مقایسه، پبررسی گسترده  Direct نیز مورد
.بررسی قرار گیرد

تشکر و قدردانی
مصوب معاونت پژوهشی 910627این پژوهش با کد شماره 

شگاه علوم پزشکی خراسان رضوي و از اعتبارات و حمایت دان
هاي مالی این معاونت برخوردار می باشد، از این رو پژوهشگران 

همچنین از مساعدت . نهایت تشکر و قدردانی را می نمایند
سرکار خانم مریم حائري کتابدار محترم کتابخانه مرکزي 

.دانشگاه علوم پزشکی مشهد صمیمانه تشکر می گردد
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Iranian nursing contribution to scientific production in late decade (2003-
2012) in Web of Science Database

Mahdizadeh SM1, *Heydari A2

Abstract
Introduction: Quantitative analysis of the scientific output is known as one of the most

important indicators of scientific productions. Assessment of indexed articles in valid

databases is one of the most efficient methods of scientific analysis output. The aim of this

study was to determine Iranian nursing contribution to scientific production in late decade

(2003-2012) in the Web of Science Database.
Materials and Methods: In this descriptive study, scientific productions of Iranian nursing

community were reviewed over the later decade (2003-2012) using Scientometrics method.

Through the Science Citation web page, and using keywords of "Iran" and "Nursing" the

Iranian nursing articles were retrieved during the above mentioned period. The Excel

software was used to draw the charts and graphs.

Findings: According to the findings, electronic engineering with 34247 articles (22.42

percent) was at the first position and the nursing articles with 274 records (0.18 percent) were

raked as 95. Also in the fields of medical sciences, the rank of nursing was 42. Regarding the

subject, cancer with 20 records was at the first. The number of citations to all of nursing

articles was 793 with the mean of 2.9 for each article. Original articles had the highest

frequency.

Conclusion: Nursing scientific productions had an increasing trend over past decade. For a

more extensive review it is recommended that the other data bases such as Medline and

Scopus to be further studied.

Keywords: Scientific Production, Scientometrics, Nursing, Iran, Database.
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