
چکیده
مقدمه: بررسی تولیدات علمی و پژوهش های صورت گرفته در زمینه فناوری اطالعات 

پرستاری در سال های گذشته، می تواند نقشه راهی برای آینده بهتر فراهم نماید. 
هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل بیبلیومتریک تولیدات علمی منتشر شده در پایگاه 
Web of Science در موضوع  فناوری اطالعات پرستاری از ابتدا تا کنون و ترسیم نقشه 

علمی دنیا )طی این 34 سال اخیر( انجام شد.
موضوع  علمی  منابع  تعداد 3151  تحلیلی،  توصیفی  مطالعه  یک  در  و روش ها:  مواد 
فناوری اطالعات پرستاری از پایگاه Web of Science بصورت جستجوی موضوعی، مورد 
تحلیل بیبلیومتریک قرار گرفت. تحلیل داده ها توسط امکانات این پایگاه و همچنین نرم 

افزار VOS viewer که یک نرم افزار تحلیل شبکه اجتماعی است صورت گرفت.
يافته ها: منابع بازیابی شده تولیدات علمی سال های 1983 تا 2017 را پوشش داد. نتایج 
مطالعه نشان دهنده روند صعودی انتشار مقاالت حوزه فناوری اطالعات در پرستاری در 
ده سال اخیر بود. بیشترین تعداد مقاالت در سال 2016، 338 مقاله و بیشترین میزان 
انتشارات این حوزه بصورت مقاله  استناد در سال 2005، 1100 استناد بود. بیشترین 
پژوهشی اصیل )73/8%( و از کشورهای امریکا )40/52%(، سپس انگلیس، کانادا، استرالیا 
و تایوان بود. ترسیم شبکه هم تالیفی مجالت در موضوع فناوری اطالعات پرستاری در 
پنج خوشه و با تعداد 132 تالیف مشترک نمایش داده شد. واژه های کلیدی از تمرکز بر 
اینترنت، کامپیوتر و نرم افزار، به سمت کیفیت مراقبت و امنیت بیمار و سپس بکارگیری 

سیستم های خدمات راه دور و سالمت همراه در خود مراقبتی متحول شدند. 
نتیجه  گیري: نظر به گستردگی سطح توجه دنیا به مقوله بکارگیری فناوری اطالعات در 
پرستاری، ارائه برنامه های توانمندساز ملی و بین المللی برای پرستاران می تواند منجر به 
بهبود استفاده مفید از ابزارهای انفورماتیک در راستای ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای 

پرستاری و بهبود پیامد مراقبت گردد.
بیبلیومتریک،  اطالعات،  فناوری  پرستاری،  پرستاری،  انفورماتیک  کلیدی:  کلمات 

پایگاه های کتابشناسی

بررسی روند تولیدات علمی در حوزه  فناوری اطالعات پرستاری 

، محمود البرزی، رضا رادفر  آسیه درويش، سید جمال الدين طبیبی

سال هفتم، دوره هفتم،  شماره اول

بهار 1397

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
nv

.ir
 a

t 8
:4

2 
+

03
30

 o
n 

T
ue

sd
ay

 N
ov

em
be

r 
17

th
 2

02
0 

   
   

   
[ D

O
I: 

10
.2

92
52

/ij
nv

.7
.1

.6
1 

]  

آسیه درویش

دانشجوى دکتراى مدیریت فناورى اطالعات، گرایش 
مدیریت خدمات و توسعه فناورى اطالعات، دانشکده 
مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و 

تحقیقات تهران، ایر ان.

* مؤلف مسؤول: سید جمال الدین طبیبى
استاد دانشکده علو م پزشکى، دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

علوم و تحقیقات تهران، ایر ان. 
sjtabibi@yahoo.com :آدرس

محمود البرزى
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمى 

ان. واحد علوم و تحقیقات تهران، ایر

رضا راد فر
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

علوم و تحقیقات تهران، ایران.

http://ijnv.ir/article-1-558-fa.html
http://dx.doi.org/10.29252/ijnv.7.1.61


آسیه درویش و همکاران

فصلنامه مديريت پرستاري  سال هفتم، دوره هفتم، شماره اول، بهار 621397

 مقدمه
مختلف  حوزه های  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سریع  توسعه 
علوم تأثیر داشته است. پرستاران از حدود چهل سال قبل در نقش 
انفورماتیک کار کرده اند و از ابزارهای فناوری اطالعات در کار خود 
استفاده کرده اند. از سال 1984 انفورماتیک پرستاری بعنوان یک 
آن  تعریف  اولین  و  شد)1(  شناخته  پرستاری  حوزه  در  تخصص 
توسط هانا به صورت استفاده از فناوری اطالعات در ارتباط با کارهای 
پرستاری در حین انجام وظیفه پرستار در همه جنبه های مراقبت 

بالینی، آموزش، پژوهش و مدیریت پرستاری ارائه گردید)2(. 
در سال 1994-1995 انجمن پرستاری آمریکا هدف و استانداردهای 
انفورماتیک پرستاری را منتشر نمود و در سال 2001 با ادغام آن ها، 
علم  پرستاری،  علم  تلفیق  به صورت  پرستاری  انفورماتیک  تعریف 
کامپیوتر و علم اطالعات برای مدیریت و ارتباط دادن داده، دانش 
و  حرفه ای  سازمان های  تدریج  به  گردید.  ارائه  پرستاری  حرفه  و 
گروه های تخصصی و دوره های آموزش دانشگاهی و پژوهش ها در 
این زمینه از علم توسعه یافتند. اکنون انفورماتیک پرستاری در دنیا 
به صورت آکادمیک تا مقطع دکترا تدریس می شود و موضوعی برای 
می شود)1(.  محسوب  مختلف  کشورهای  در  پژوهشگران  تحقیق 
بررسی ادبیات و روند تولیدات علمی و پژوهش های صورت گرفته 
در موضوع مورد نظر در سال های گذشته، می تواند نقشه راهی برای 

آینده فراهم نماید. 
امروزه جهت مرور روند توسعه یک موضوع علمی، ترسیم نقشه علمی، 
و بررسی ادبیات پژوهش در این حوزه از علم و شناسایی کشورهای 
برتر و پژوهشگران برتر، استفاده از روش های علم سنجی متداول شده 
است. تحلیل شبکه هاي اجتماعی یک روش سیسستماتیک است که 
پارادایم جامعه شناختي از تحلیل کلیدواژه ها فراهم می کند. و امکان 
شناسایی شبکه های همکاری علمی را با تحلیل گره های شبکه و 
خطوط ارتباطی میان آن ها، و تعیین تألیف مشترک پژوهشگران و 

هم تألیفی کشورها را میسر می کند)3 و 4(.
وسنر و همکاران به نقل از پژوهشگران، بیان نموند اولین بار تحلیل 
بیبلیومتریک در سال 1969 مطرح گردید و بعدها بعنوان تحلیل 
کمی ویژگی های کتاب شناختی مجموعه ای از ادبیات برای شناسایی 
الگوها مانند پرثمرترین نویسندگان، کشورها، مؤسسات، و مجالت، 
مصورسازی  و  پارادایم،  تغییر  و  تاریخچه  و  همکاری،  شبکه های 
تولیدات علمی با نقشه های متنوع کتاب شناختی شناخته شد) 4 و 
Visu�( یک روش گسترده ترسیم نقشه، مصورسازی شباهت ها .)5

alization of Similarities :VOS( می باشد که بعنوان یک برنامه 

کامپیوتری تحت عنوان نرم افزار VOS viewer اجرا شده است )6(.

این نرم افزار نقشه های بیبلیومتریک را برای تاکید بر جنبه های مختلف 
ادبیات تولیدی، مصور می سازد. و از رویکرد متحدی برای ترسیم 
نقشه و خوشه بندی بر اساس ماتریس هم رخدادی اصطالحات نرمال 
سازی شده، و اندازه گیری شباهت ها که محاسبه گر قدرت ارتباط 
بین اصطالحات می باشد استفاده می کند. اصطالحاتی که بسیار به 
با  را  و هر خوشه  داده  قرار  در یک خوشه  را  نزدیک هستند  هم 
رنگ مشابه نمایش می دهد. مجاورت اصطالحات می تواند به عنوان 
نشانه ای از شباهت های زمینه ای که در آن رخ می دهد، تفسیر شود. 
عالوه بر این، VOS viewer کلیدواژه ها را از نظر سال با رنگ آمیزی 
اندازه فونت و مستطیل های  با  تفکیک می کند. و قادر به نمایش 
نمایانگر  بزرگتر  مستطیل های  و  فونت ها  می باشد.  شده  محصور 
است  قادر  نرم افزار  این  همچنین  هستند.  پرتکرارتر  اصطالحات 
شبکه های کلیدواژه ها، کشورها، مؤسسات، هم تألیفی نویسندگان، 

و استنادها را ترسیم کند.
ترسیم ساختار علمی و اجتماعی پژوهشگران در یک حوزه علمی، 
ارائه  علمی  بدنه  در  آن ها  جایگاه  زمینه  در  ارزشمندی  اطالعات 
 ISI می کند. میزان تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه اطالعاتی
معروف به تامسون رویترز، معیار مهمی برای ارزیابی و تعیین رتبه 

علمی کشورها، پژوهشگران و دانشگاه ها محسوب می شود)7(. 
برخی مطالعات به صورت کتاب شناختی به بررسی روند تولید علم 
در حوزه های مختلف علوم پرداخته اند )4 و8( . بر اساس جستجو در 
منابع علمی در حوزه انفورماتیک پرستاری، تنها یک مطالعه یافت 
شد که در سال 2014 به مرور بیبلیومتریک و کتاب شناختی مقاالت 
اسکوپوس در موضوع "شایستگی های انفورماتیک پرستاری" پرداخته 
است )9 و10(. اما مطالعه ای تاکنون درخصوص مرور بیبلیومتریک 
 web of science موضوع "فناوری اطالعات در پرستاری" در پایگاه
بیبلیومتریک  با هدف تحلیل  صورت نگرفته است. مطالعه حاضر 
تولیدات علمی منتشر شده در پایگاه Web of Science در موضوع 
فناوری اطالعات پرستاری و ترسیم نقشه علمی دنیا صورت گرفت. 
بدین منظور به بررسی مجالت و پژوهشگران برتر دنیا، کشورها و 
مؤسسات برتر دنیا، پراستنادترین مقاالت، پرتکرارترین کلیدواژه ها، و 

وضعیت هم تألیفی پرداخته شد.
 مواد و روش ها

در این تحقیق که از انواع پژوهش توصیفی-تحلیلی به شمار می رود، 
از طریق فنون علم سنجی و تحلیل شبکه های اجتماعی، تحلیل 
بیبلیومتریک صورت گرفت. جامعه پژوهش را کلیه تولیدات علمی 
پژوهشگران دنیا در ISI در حوزه فناوری اطالعات پرستاری که در 
پایگاه تامسون رویترز نمایه شده اند تشکیل داده است. برای بازیابی 
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رکوردهای این پژوهش، جستجو در بخش core collection پایگاه 
اشاره   WoS اختصار  به صورت  پس  این  از  که   Web of Science

می گردد و در تاریخ 14 ژانویه سال 2018، بدون محدودیت زمانی 
صورت گرفت. 

Information AND technology AND nursing :فرمول جستجو
Topic :میدان انتشار

بارگیری و ذخیره اطالعات رکوردهای بازیابی شده به صورت فایل های 
اکسل و analysis.txt انجام شد. با توجه به سؤاالت پژوهش تجزیه 
و تحلیل کتاب شناختی مقاالت بازیابی شده، به منظور یافتن انواع 
متون، برترین مقاالت، پژوهشگران و کشورها از ویژگی های ساخته 
شده در پایگاه WoS استفاده گردید و پاالیش و تحلیل شد. برای 
خوشه سازی، مصورسازی و بررسی فراوانی رخداد کلمات، ترسیم 
شبکه های هم تألیفی، و تحلیل استنادی، اطالعات گزارش کامل 
صفحات،  تعداد  منابع،  کلیدواژه ها،  چکیده،  عنوان،  مانند  مقاالت 
نویسندگان و اطالعات مجالت، به صورت csv از WoS در فایل اکسل 
و فایل های txt ذخیره شد و توسط نرم افزار VOS viewer نسخه 
1.6.5.0 تحلیل شد. در این مطالعه هم رخدادی کلماتی بررسی 
گردید که حداقل 10 بار تکرار شده اند . و کشورهای برتر از میان 

کشورهایی تعیین شدند که حداقل 10 مقاله منتشر کرده اند.
هدف اصلی از این مطالعه، گزارش روند انتشارات و استنادها از ابتدا 
تاکنون در زمینه فناوری اطالعات پرستاری و ترسیم نقشه علمی 
است. در این راستا در صدد یافتن پویایی و روند تولید ادبیات پژوهش 
پرثمرترین مجالت، کشورها،  ها؛  مقاله  ترین  پراستناد  این حوزه؛ 
نویسندگان، مؤسسات و الگوی همکاری بین مؤسسات و کشورها؛ 
و پرتکرارترین کلمات و روند تحول کلمات پرتکرار در طی زمان 

می باشیم. 
 يافته  ها

اطالعات  فناوری  حوزه  علمی  تولیدات  بررسی  با  مطالعه  نتایج 
پرستاری در طی 35 سال گذشته، تعداد منابع بازیابی شده در 
بیبلیومتریک  تحلیل  داد.  نشان   3151 را  موضوعی  جستجوی 
تولیدات علمی بازیابی شده نشان داد 98 درصد از مقاالت به زبان 

انگلیسی منتشر شده اند.
پويايی و روند انتشار مقاالت 

پویایی انتشار مقاالت این حوزه مابین سال های 1983 تا 2017 
و  مقاله در سال 1986 )%0/03(  تعداد یک  با  مقاله  با کمترین 
 )%10/5(  2016 سال  در  مقاله   338 تعداد  با  مقاله  بیشترین 
مشاهده گردید. در سال 2017 تعداد 260 مقاله )9%( منتشر شد.

اولین مقاله ISI در زمینه فناوری اطالعات پرستاری در سال 1986 

 Ozbolt. Judy G از دانشگاه میشیگان در کشور امریکا و توسط
سیستم های  "طراحی  نظر  مورد  مقاله  عنوان  گردید.  منتشر 
اطالعات برای کار حرفه ای پرستاری و الزامات پایه ای پایگاه داده 

جدول)1(: تحلیل بیبلیومتريک زبان انتشار تولیدات علمی

درصدتعدادزبان

310490/50انگلیسی
180/57پرتغالی

80/258اسپانیایی
60/19آلمانی
50/15فرانسه
50/15کره ای
20/06یونانی

10/03ایتالیایی
10/03نروژی

10/03لهستانی
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ٔٙتكط  Ozbolt, Judy Gاظ زا٘كٍاٜ ٔیكیٍاٖ زض وكٛض أطیىا ٚ تٛؾط  1986زض ؾاَ زض ظٔیٙٝ فٙاٚضی اطالػات پطؾتاضی  ISIاِٚیٗ ٔماِٝ 

ططاحی ؾیؿتٓ ٞای اطالػات تطای واض حطفٝ ای پطؾتاضی ٚ اِعأات پایٝ ای پایٍاٜ زازٜ ٔثتٙی تط زا٘ف فٙاٚضی "ػٙٛاٖ ٔماِٝ ٔٛضز ٘ظط . ٌطزیس
 . تٛز "ٞای ؾاظٔا٘ی ٔرتّف

Ozbolt JG. Designing information systems for nursing practice: data base and knowledge base 

requirements of different organizational technologies. Computer methods and programs in 

biomedicine. 1986 Mar 1;22)1):61�5. 

 (.2قىُ)  ٘كاٖ ٔی زٞس زض زٞٝ اذیط ضا قیة نؼٛزی ٚ ٔٛضز ضؾیس  36857تٝ تؼساز اؾتٙاز تٝ ٔماالت ٔجٕٛع 

 

 

شکل)1(: مصورسازی تعداد انتشار مقاالت به ازای سال 
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ططاحی ؾیؿتٓ ٞای اطالػات تطای واض حطفٝ ای پطؾتاضی ٚ اِعأات پایٝ ای پایٍاٜ زازٜ ٔثتٙی تط زا٘ف فٙاٚضی "ػٙٛاٖ ٔماِٝ ٔٛضز ٘ظط . ٌطزیس
 . تٛز "ٞای ؾاظٔا٘ی ٔرتّف

Ozbolt JG. Designing information systems for nursing practice: data base and knowledge base 

requirements of different organizational technologies. Computer methods and programs in 

biomedicine. 1986 Mar 1;22)1):61�5. 

 (.2قىُ)  ٘كاٖ ٔی زٞس زض زٞٝ اذیط ضا قیة نؼٛزی ٚ ٔٛضز ضؾیس  36857تٝ تؼساز اؾتٙاز تٝ ٔماالت ٔجٕٛع 

 

 

شکل)2(: مصورسازی تعداد انتشار مقاالت به ازای سال 
 

 ٔهٛضؾاظی تؼساز اؾتٙاز تٝ ٔماالت تٝ اظای ؾاَ  -2قىُ

 73.8)زض ایٗ ٔیاٖ، تیكتطیٗ  (.1جسَٚ )٘ٛع ٔتٗ تٛز٘س  9قأُ  زض ذهٛل ا٘ٛاع ٔتٖٛ ٔٙتكط قسٜ ٘تایج ٘كاٖ زاز تِٛیسات ػّٕی تاظیاتی قسٜ
زض ضتثٝ ؾْٛ لطاض  % 5.9زْٚ ٚ ٔماالت ٔطٚضی تا  زض ضتثٝ%  20.2ٔماالت ٔٙتكط قسٜ زض وتاتچٝ ٕٞایف ٞا تا . ٔماِٝ پػٚٞكی انیُ تٛز٘س %(

 .پٛقف زاز %0.03ٖ ٘ٛع ٔتٖٛ ضا ا٘تكاضات تا وٕتطی. ٌطفتٙس

 ا٘ٛاع ٔتٖٛ ٔٙتكط قسٜ -2جسَٚ 

 زضنس تؼساز ٘ٛع ٔتٗ
Article 2328 88/73 
Proceedings paper 637 21/20 
Review 188 96/5 
Editorial material 63 99/1 
Meeting abstract 22 69/0 
Book chapter 2 06/0 
Letter 1 03/0 
News item 1 03/0 
Retracted 1 03/0 
Publication 1 03/0 

 

 استىاد تريه مقالٍ َا  پر

 .(3جسَٚ) ٘سٔٙتكط قس JAMAچٟاض ٔٛضز زض ٔجّٝ  قتطیٗ اؾتٙاز ٞا ضا زضیافت وطز٘سوٝ تی یٔماالتاظ ٔیاٖ پٙج ٔٛضز تطتط 
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فصلنامه مديريت پرستاري  سال هفتم، دوره هفتم، شماره اول، بهار 641397

مبتنی بر دانش فناوری های سازمانی مختلف" بود. 
مجموع تعداد استناد به مقاالت به 36857 مورد رسید و شیب 

صعودی را در دهه اخیر نشان می دهد )شکل2(.
در خصوص انواع متون منتشر شده نتایج نشان داد تولیدات علمی 
این میان،  بودند )جدول 1(. در  بازیابی شده شامل 9 نوع متن 
منتشر  مقاالت  بودند.  اصیل  پژوهشی  مقاله   )%73/8( بیشترین 
شده در کتابچه همایش ها با 20/2% در رتبه دوم و مقاالت مروری 
با 5/9% در رتبه سوم قرار گرفتند. کمترین نوع متون را انتشارات 

با 0/03% پوشش داد.
پر استنادترين مقاله ها 

از میان پنج مورد برتر مقاالتی که بیشترین استناد ها را دریافت 
کردند چهار مورد در مجله JAMA منتشر شدند )جدول3(.

پرثمرترین مجالت 
از نظر منابع و مجالت، نتایج نشان داد تولیدات علمی بازیابی شده 
در تعداد 1032 منابع منتشر شدند از این میان تعداد 10 عدد از 

جدول)2(: انواع متون منتشر شده

درصدتعدادنوع متن

Article232873/88
Proceedings paper63720/21

Review1885/96
Editorial material631/99
Meeting abstract220/69

Book chapter20/06
Letter10/03

News item10/03
Retracted10/03

Publication10/03

جدول)3(:پراستنادترين مقاله ها

Title Authors Source Title
Publication 

Year
Total 

Citations
Average
 per Year

Role of computerized 
physician order entry 
systems in facilitating 

medication errors

Koppel, R; Metlay, JP; 
Cohen, A; Abaluck, B; 

Localio, AR; Kimmel, SE; 
Strom, BL

JAMA�JOURNAL 
OF THE AMERICAN 

MEDICAL 
ASSOCIATION

2005 1100 78.57

Educational levels 
of hospital nurses 

and surgical patient 
mortality

Aiken, LH; Clarke, SP; 
Cheung, RB; Sloane, DM; 

Silber, JH

JAMA�JOURNAL 
OF THE AMERICAN 

MEDICAL 
ASSOCIATION

2003 759 47.44

Technology�Enhanced 
Simulation for Health 
Professions Education 
A Systematic Review 

and Meta�analysis

Cook, David A.; Hatala, 
Rose; Brydges, Ryan; Ze�
ndejas, Benjamin; Szostek, 
Jason H.; Wang, Amy T.; 
Erwin, Patricia J.; Hams�

tra, Stanley J.

JAMA�JOURNAL 
OF THE AMERICAN 

MEDICAL 
ASSOCIATION

2011 471 58.88

Quality improvement 
guidelines for the treat�
ment of acute pain and 

cancer pain

Max, MB; Donovan, M; 
Miaskowski, CA; Ward, 
SE; Gordon, D; Book�

binder, M; Cleeland, CS; 
Coyle, N; Kiss, M; Thaler, 
HT; Janjan, N; Weinstein, 

S; Edwards, T

JAMA�JOURNAL 
OF THE AMERICAN 

MEDICAL
 ASSOCIATION

1995 390 16.25

Healthcare profes�
sionals' intentions 
and behaviours: A 

systematic review of 
studies based on social 

cognitive theories

Godin, Gaston; Belanger-
Gravel, Ariane; Eccles, 

Martin; Grimshaw, Jeremy

IMPLEMENTATION 
SCIENCE 2008 290 26.36
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پربارترین مجالت به معنایی که بیشترین مقاالت را منتشر کردند 
در جدول 4 مالحظه می گردد.

شبکه هم تألیفی منابع
استناد   20 حداقل  دارای  عدد  منبع،22   1032 تعداد  میان  از 
خوشه  هر  که  خوشه  پنج  در  مجالت  تألیفی  هم  شبکه  بودند. 
دارای رنگ مختلف است و با تعداد 132 تألیف مشترک در شکل 
 CIN 3 نمایان است. درخصوص شبکه هم تألیفی منابع، مجالت
 International Journal of و Computers Informatics Nursing

را  تألیف مشترک  در  بیشترین مشارکت   Medical Informatics

در بر داشتند.
برترين نويسندگان، کشورها، دانشگاه ها 

 10133 شامل  شده  بازیابی  علمی  تولیدات  نویسندگان  تعداد 
نویسنده بوده که از این میان تعداد 23 نویسنده حداقل 10 مقاله 
منتشر کرده اند. 10 نویسنده برتر دنیا بر اساس تعداد انتشار در 

جدول 5 دیده می شوند.
بیبلیومتریک  تحلیل  بازیابی شده طبق  علمی  تولیدات  مجموعا 
از تعداد 91 کشور منتشر شده اند. از این میان تعداد 20 کشور 
برتراز میان کشورهای با حداقل 10 انتشار در جدول 6 مالحظه 
می گردد. بیشترین تعداد منابع در این حوزه از علم با 40/5درصد 
)تعداد 1277 مقاله( در امریکا و کمترین با 0/9درصد )تعداد 30 

جدول)4(: پرثمرترين مجالت

عنوان منابع
تولید علمی

درصدتعداد
 Studies in health technology and

informatics1986/28

 CIN Computers Informatics
Nursing1745/52

 International Journal of Medical
Informatics1434/53

Nurse Education Today862/72
 Journal of the American Medical
)Informatics Association )JAMA662/09

Journal of Advanced Nursing642/03
 Consumer centered computer

supported care for healthy people521/65

Journal of Clinical Nursing491/55
 Journal of Medical Internet

research421/33

 BMC Medical Informatics and
Decision Making401/26

6 Journal of Advanced Nursing 64 03/2 
7 Consumer centered computer supported care 

for healthy people 
52 65/1 

8 Journal of Clinical Nursing 49 55/1 
9 Journal of Medical Internet research 42 33/1 
10 BMC Medical Informatics and Decision 

Making 
40 26/1 

 

 شبکٍ َم تالیفی مىابع

وٝ ٞط ذٛقٝ زاضای ضً٘ ٔرتّف اؾت ٞٓ تاِیفی ٔجالت زض پٙج ذٛقٝ قثىٝ . اؾتٙاز تٛز٘س 20ػسز زاضای حسالُ  22ٔٙثغ، 1032اظ ٔیاٖ تؼساز 

 CIN Computers Informaticsزض ذهٛل قثىٝ ٞٓ تاِیفی ٔٙاتغ، ٔجالت .ٕ٘ایاٖ اؾت 3قىُ تاِیف ٔكتطن زض  132 تؼساز ٚ تا

Nursing   ٚInternational Journal of Medical Informatics زض تط زاقتٙس تیكتطیٗ ٔكاضوت زض تاِیف ٔكتطن ضا. 

 

 قثىٝ ٞٓ تاِیفی ٔٙاتغ -3قىُ 

 

شکل)3(:  شبکه هم تألیفی منابع
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مقاله( در کشور ایرلند منتشر شده است. کشور ایران با 1/1 درصد 
)تعداد 37 مقاله( در رتبه نوزدهم قرار دارد.

علمی  تولیدات  تعداد  اساس  بر  برترین کشورها  زمینه  در  نتایج 
نشان داد امریکا با 40.5% در رتبه اول و بترتیب رتبه دوم تا پنج 
را انگلیس )8/63%(، کانادا )7/20%(، استرالیا )7/17%(، و تایوان 

)4/91%( کسب نمودند.
از ده دانشگاه برتر، دانشگاه تورنتو با تعداد 49 تولید علمی رتبه 
اول و دانشگاه مریلند با تعداد 32 تولید علمی رتبه دهم را دارد. 

 3070 تعداد  مؤسسات،  پراستنادترین  تألیفی  هم  بررسی  در 
مؤسسه نشان داده شد که تعداد 32 عدد آن ها دارای حداقل 20 
مقاله و حداقل 100 استناد بودند.از این میان تعداد 28 مؤسسه 
با  تألیف  بیشترین مشارکت  تألیفی در شش خوشه  با 101 هم 
همدیگر را داشتند. بترتیب 10 مؤسسه برتر با بیشترین هم تألیفی 
تحت پوشش دانشگاه های هاروارد، ویسکانسین، آیووا، وندربیلت، 

یوتا، اوتاوا، کلمبیا، جانز هاپکینز، میسوری و واشنگتن بودند.
از  داد  نشان  نتایج  پراستنادترین کشورها  تألیفی  بررسی هم  در 
میان 91 کشور که تولیدات علمی بازیابی شده را به عهده داشتند، 
تعداد40 کشور دارای بیشترین مشارکت در تألیف مشترک بودند 
قرار  خوشه  هفت  در  و  بوده  تألیفی  هم   218 تعداد  دارای  که 
گرفتند. به ترتیب پنج مورد برتر شامل امریکا با بیشترین مشارکت 
می باشند.  تایوان  و  استرالیا  کانادا،  انگلیس،  سپس  تألیفی،  هم 
کشور ایران در خوشه سوم و در کنار کشورهای استرالیا، چین، 
یونان، مالزی، سنگاپور و تایلند قرار گرفت به این معنا که با این 

فناوری  موضوع  زمینه  در  تألیفی  هم  مشارکت  بیشتر  کشورها 
اطالعات پرستاری داشته است.

پرتکرارترين کلمات و روند تحول به ازای سال 
از نظر موضوعی، نتایج نشان داد در میان تولیدات علمی بازیابی 
شده، بیشترین زمینه پژوهشی را موضوع پرستاری با 34 درصد 
پوشش داده، سپس بترتیب زمینه های بعدی شامل انفورماتیک 
پزشکی، خدمات علوم مراقبت سالمت، علوم کامپیوتر، آموزش، 
بهداشت  رسانی،  اطالع  و  کتابخانه  مهندسی،  داخلی،  پزشکی 
محیط، سالمندی، اقتصاد کسب و کار، تومورشناسی، داروشناسی، 
کودکان، روانشناسی، جراحی، ارتباطات راه دور، اورژانس، سیستم 
و  شناختی  علوم  اجتماعی،  علوم  مامایی،  و  زنان  عروقی،  قلبی 

اعصاب، و بازتوانی دیده شد.

جدول)5(: برترين نويسندگان

عنوان منابع
تولید علمی

درصدتعداد
Lee TT1986/28

Bakken S1745/52
Alexander GL1434/53
Valimaki M862/72
Koivunen M662/09
Staggers N642/03
Bates DW521/65

Bowles KH491/55
Saranto K421/33

Yu P401/26

جدول)6(: برترين نويسندگان

عنوان منابع
تعداد کل تولید علمی

استناد درصدتعداد
127740/5219327امریکا
2728/635097انگلیس
2277/203648کانادا

2267/172618استرالیا
1554/911258تایوان
882/79327برزیل
832/63607چین
822/601034سوئد
782/471574هلند

762/41990اسپانیا
732/31522فنالند
652/06919نروژ
571/80850آلمان
521/65166ژاپن

451/42197کره جنوبی
461/4703اسکاتلند
431/3363فرانسه
381/2445ایتالیا
371/185ایران
300/9246ایرلند
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کلمات کلیدی نویسندگان بسیار اهمیت دارد زیرا مفاهیم اصلی 
است.  برده  بکار  مخاطبین  با  ارتباط  برای  نویسنده  که  هستند 
نویسندگان تولیدات علمی بازیابی شده در این مطالعه، از 5619 
کلمات کلیدی مختلف استفاده کرده اند که از این میان 147 عدد 
حداقل 10 بار تکرار شده اند. کلمات پرتکرار با دایره یا مستطیل 
نشان داده می شوند. دایره بزرگتر و فونت بزرگتر در تصویر نمایانگر 
کلماتی است که بیشتر تکرار شده اند و دایره کوچکتر نشان دهنده 
کم تکرار شدن کلمات است. بیشترین کلمات کلیدی استفاده شده 
شامل، پرستاری، فناوری اطالعات، انفورماتیک پرستاری، آموزش، 
ارتباطات، گزارش سالمت الکترونیک، امنیت بیمار، سیستم های 

اطالعات و تله مدیسین بود. 
پرتکرارترین کلمات بر اساس هم رخدادی در هفت خوشه با هفت 

رنگ قرار گرفتند.
هر  به  شده اند  تکرار  بیشتر  خوشه  هر  در  که  کلماتی  اساس  بر 

جدول)7(: ده دانشگاه برتر دنیا براساس انتشار بیشترين منابع

عنوان موسسه يا دانشگاه
تولید علمی

درصدتعداد
491/50تورنتو

481/50ویسکانسین
461/40هاروارد
441/30میسوری

431/30یوتا
421/30کلمبیا

391/20وندربیلت
361/14میشیگان

331/04پیتس برگ
321/01مریلند  ٔكاضوتٔٛؾؿٝ تطتط تا تیكتطیٗ  28 ٔكتطن ٞٓ تاِیفیتطؾیٓ قثىٝ  – 4قىُ 

 

وكٛض  40وكٛض وٝ تِٛیسات ػّٕی تاظیاتی قسٜ ضا تؼٟسٜ زاقتٙس، تؼساز 91زض تطضؾی ٞٓ تاِیفی پطاؾتٙازتطیٗ وكٛضٞا ٘تایج ٘كاٖ زاز اظ ٔیاٖ 
تتطتیة پٙج ٔٛضز تطتط قأُ  .لطاض ٌطفتٙسٞٓ تاِیفی تٛزٜ ٚ زض ٞفت ذٛقٝ  218تؼساز زاضای  وٝ تٛز٘س تیكتطیٗ ٔكاضوت زض تاِیف ٔكتطن زاضای

وكٛض ایطاٖ زض ذٛقٝ ؾْٛ ٚ زض وٙاض وكٛضٞای  .ٔی تاقٙسأطیىا تا تیكتطیٗ ٔكاضوت ٞٓ تاِیفی، ؾپؽ اٍّ٘یؽ، وا٘ازا، اؾتطاِیا ٚ تایٛاٖ 
فٙاٚضی قاضوت ٞٓ تاِیفی زض ظٔیٙٝ ٔٛضٛع اؾتطاِیا، چیٗ، یٛ٘اٖ، ٔاِعی، ؾٍٙاپٛض ٚ تایّٙس لطاض ٌطفت تٝ ایٗ ٔؼٙا وٝ تا ایٗ وكٛضٞا تیكتط ْ

 .پطؾتاضی زاقتٝ اؾت اطالػات

 

 ٔكاضوتٔٛؾؿٝ تطتط تا تیكتطیٗ  28 ٔكتطن ٞٓ تاِیفیتطؾیٓ قثىٝ  – 4قىُ 

 

وكٛض  40وكٛض وٝ تِٛیسات ػّٕی تاظیاتی قسٜ ضا تؼٟسٜ زاقتٙس، تؼساز 91زض تطضؾی ٞٓ تاِیفی پطاؾتٙازتطیٗ وكٛضٞا ٘تایج ٘كاٖ زاز اظ ٔیاٖ 
تتطتیة پٙج ٔٛضز تطتط قأُ  .لطاض ٌطفتٙسٞٓ تاِیفی تٛزٜ ٚ زض ٞفت ذٛقٝ  218تؼساز زاضای  وٝ تٛز٘س تیكتطیٗ ٔكاضوت زض تاِیف ٔكتطن زاضای

وكٛض ایطاٖ زض ذٛقٝ ؾْٛ ٚ زض وٙاض وكٛضٞای  .ٔی تاقٙسأطیىا تا تیكتطیٗ ٔكاضوت ٞٓ تاِیفی، ؾپؽ اٍّ٘یؽ، وا٘ازا، اؾتطاِیا ٚ تایٛاٖ 
فٙاٚضی قاضوت ٞٓ تاِیفی زض ظٔیٙٝ ٔٛضٛع اؾتطاِیا، چیٗ، یٛ٘اٖ، ٔاِعی، ؾٍٙاپٛض ٚ تایّٙس لطاض ٌطفت تٝ ایٗ ٔؼٙا وٝ تا ایٗ وكٛضٞا تیكتط ْ

 .پطؾتاضی زاقتٝ اؾت اطالػات

 

شکل)4(: ترسیم شبکه هم تألیفی مشترک 28 موسسه برتر با بیشترين مشارکت

شکل)5(: ترسیم شبکه هم تألیفی کشورها با بیشترين مشارکت
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فصلنامه مديريت پرستاري  سال هفتم، دوره هفتم، شماره اول، بهار 681397

خوشه عنوانی مناسب اطالق گردید. عناوین و تعدادی از کلمات 
مناسب تردر اینجا اشاره شده اند.

- خدمات سالمت راه دور 
Clinical Decision System, Documentation, Ehealth, 

Information system, Mhealth, Mobile technology, Mobile 

health, Telecare, telehealth, telemedicine, telenursing, 

Evidence based Practice

- خودمراقبتی
Caregivers, Chronic diseases, Communication, Nursing 

care, Quality of life, Self�care, Self�management, 

technology

- توانمندسازی و ارتقای آموزش پرستاری
Attitudes, Clinical decision support, Computer literacy, 

Elearning, Multimedia, Nursing education, Nursing 

students, Practice, Research, Social media, Self-efficacy, 

Simulation, Training, Teaching

- پذیرش تکنولوژی و سیستم ها
Adoption, Clinical informatics, Electronic health record, 

Electronic medical record, Electronic patient record, 

Hospital information system, Information system, Medical 

informatics, Privacy, Nursing process, Usability, 

Satisfaction, Technology acceptance

- مدیریت کیفیت
Collaboration, Health information technology, CPOE, 

جدول)8(: توزيع موضوعات علمی در تولیدات علمی منتشر شده

درصدتعدادزمینه موضوعی
108434/40پرستاری

82726/24انفورماتیک پزشکی
75423/92علوم کامپیوتر

2467/80آموزش
1795/68پزشکی داخلی

شکل)6(: شبکه هم رخدادی کلمات کلیدی پرتکرار نويسندگان

 

 وّٕات وّیسی پطتىطاض ٘ٛیؿٙسٌاٖٞٓ ضذسازی قثىٝ  -6قىُ 
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Long�term care, Meaningful use, Medication error 

 Medication safety, Quality management, Quality of care, 

safety

- انفورماتیک و دیدگاه تعامل با کامپیوتر و سیستم ها
 Attitudes to computers, Clinical information system, 
Home care, Informatics, Nursing, Primary care

� آموزش از راه دور
 Distance education, Educational technology, Health

education, Health promotion, Internet, Patient education

تحلیل بیبلیومتریک نشان داد کلمات کلیدی پرتکرار نویسندگان 
در دهه اخیر از قدیمی ترین ها با رنگ آبی تیره به جدیدترین ها با 

رنگ قرمز متحول شده اند. 

 

 زٚضٜ ظٔا٘یوّٕات وّیسی پطتىطاض تٝ اظای تٛضیغ – 7قىُ 

 

تا ضً٘ آتی تیطٜ تٝ جسیستطیٗ ٞا تا ضً٘ لطٔع  ٞا اظ لسیٕی تطیٗ تحّیُ تیثّیٛٔتطیه ٘كاٖ زاز وّٕات وّیسی پطتىطاض ٘ٛیؿٙسٌاٖ زض زٞٝ اذیط
 .   ٔتحَٛ قسٜ ا٘س

 

 زٚضٜ ظٔا٘یپطتىطاضتطیٗ وّٕات تط اؾاؼ  ضٚ٘س تحَٛ -9جسَٚ 

 آتی تیطٜ آتی ضٚقٗ ؾثع ظضز ٘اض٘جی لطٔع
Mhealth, 
Mobile, 

Electronic 
health record, 

Telenursing,  
Electronic 

Quality of care, 
quality improvement, 

Nursing 
informatics, 

medical 
informatics, 

شکل)7(: توزيع کلمات کلیدی پرتکرار به ازای دوره زمانی

جدول)9(: روند تحول پرتکرارترين کلمات بر اساس دوره زمانی

آبی تیرهآبی روشنسبززردنارنجیقرمز

Mhealth, Mo�
bile, health,

Social media, 
elderly

Electronic 
health record, 
HIT, ehealth, 

nursing students, 
simulation, 

primary health 
care, innovation, 

self�care

Telenursing,  
Electronic medical 
record, telehealth, 
long�term care, 
patient safety, 
privacy, health 

education, nursing 
documentation, 

Quality of care, 
quality improvement, 

nursing education, 
e�learning, telemedi�

cine, nursing informa�
tion system, telecare, 
nursing students, cur�
riculum, educational 
technology, RFID

Nursing infor�
matics, informa�

tion systems, 
HIS, teaching, 

evaluation, nurse 
education

medical informat�
ics, Internet, train�
ing, knowledge, 
practice, attitude 
to computers, in�
formation system, 
training, distance 

education 
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آسیه درویش و همکاران

فصلنامه مديريت پرستاري  سال هفتم، دوره هفتم، شماره اول، بهار 701397

 بحث
در این پژوهش سعی شد یک تصویر کلی از وضعیت دنیا در حوزه 
فناوری اطالعات پرستاری ارائه گردد. نتایج حاکی از آن است که 
پژوهشگران دنیا از 35 سال قبل شروع به انتشار مقاله ISI در این 
موضوع نمودند و تعداد مقاالت این حوزه همچنان رو به توسعه 

می باشد.
در خصوص روند تولید علمی، بطور کلی تعداد مقاالت تا پیش 
از سال 1993 کمتر از 10 عدد بوده و به تدریج همانطور که در 
شکل 1 مالحظه می گردد رشد صعودی را نشان می دهد. بیشترین 
رشد و شدت افزایش تعداد مقاالت از سال 2006 به بعد نشان 
بازیابی داده ها در میانه ماه اول  از آنجا که جستجو و  داده شد. 
میالدی سال 2018 صورت گرفت احتمال می رود برخی مقاالت 
نشده  نمایه   WoS پایگاه  در  هنوز   2017 سال  در  شده  منتشر 
بودند. روند نزولی که در سال 2018 دیده می شود به این دلیل 
را   2018 سال  از  مقاالتی  اطالعات  فقط  پژوهش  این  که  است 
پایگاه  در  ژانویه 2018  تا چهاردهم  که  داده  قرار  پوشش  تحت 
نمایه شدند. در زمینه تعداد استناد به مقاالت به ازای سال، روند 
صعودی با شیب کمتر تا پیش از سال 2008 و شیب بیشتری در 

دهه اخیر مالحظه گردید.
بیشترین نوع متون در این مطالعه مقاله پژوهشی اصیل بودند که 

با نتایج مطالعه کوکول و همکاران 2014 همخوانی دارد)9(.
 Studies in health: پرثمرترین مجالت در این مطالعه به ترتیب
 technology and informatics، CIN Computers Informatics

 International Journal of Medical Informatics و   Nursing

 Alexander و ،Lee TT ،Bakken S بودند. و سه نویسنده پربارتر
GL بودند. از طرفی در مطالعه کوکول و همکاران که با تمرکز بر 

موضوع صالحیت های انفورماتیک پرستاری در سال 2014 انجام 
شد؛ پربارترین مجله CIN و پربارترین نویسنده Bakken تعیین 
گردید)9(. که تا حدودی با نتایج این پژوهش هم راستا می باشد.

موضوع  علمی  تولید  در  فعال  برتر  پنج کشور  مطالعه حاضر  در 
مورد بررسی شامل کشورهای امریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا، و 

تایوان نشان داده شد که با نتایج مطالعه کوکول و همکاران 2014 
همخوانی دارد)9(.

در خصوص روند توسعه کلمات کلیدی پرتکرار در جدول 9، اگر 
کلمات کلیدی طیف قرمز و نارنجی در یک دسته بندی در موضوع 
"خدمات راه دور و خودمراقبتی" قرار گیرد. و کلمات کلیدی طیف 

"آموزش و کیفیت مراقبت"، و طیف آبی  زرد و سبز در موضوع 
و کامپیوتر" در  انسان  وتعامل  اطالعات  "سیستم های  در موضوع 
نظرگرفته شوند؛ می توان این گونه نتیجه گرفت که روند توسعه 
علمی در موضوع فناوری اطالعات پرستاری از پیش از سال 2011 
از تمرکز بر اینترنت، کامپیوتر و نرم افزار، به سمت کیفیت مراقبت 
و امنیت بیمار در سال های 2011 تا 2013 تغییر یافته و طی چند 
سال اخیر از سال 2013 تاکنون به سمت بکارگیری سیستم های 
خدمات راه دور و سالمت همراه در خود مراقبتی متحول شده است. 

 نتیجه  گیري
موضوع مورد بررسی در این مطالعه، فناوری اطالعات پرستاری 
از اصطالح  بازیابی شده،  از منابع  بود. مالحظه گردید در برخی 
انفورماتیک پرستاری نیز استفاده شده؛ لذا پیشنهاد می شود در 
مطالعات آتی، اجتماع این دو موضوع و کلمات کلیدی مرتبط مورد 
بررسی قرار گیرند تا نتایج جامع تری حاصل گردد. ضمن اینکه 
این مطالعه فقط در پایگاه web of science به تحلیل بیبلیومتریک 
آینده  مطالعات  در  می شود  توصیه  پرداخت؛  شده  منتشر  منابع 
مورد  نیز  اسکوپوس  و  پابمد  پایگاه های  در  شده  منتشر  منابع 
بررسی قرار گیرند. در مجموع از آنجا که مبحث استفاده از فناوری 
ایران  و  دنیا  در کشورهای  بطور گسترده  پرستاری  در  اطالعات 
مورد توجه قرار گرفته؛ بنظر ضروری می رسد برای ارائه برنامه های 
آموزشی مرتبط جهت توانمندسازی پرستاران در استفاده بهینه از 

این ابزارها در کار حرفه ای خود تمهیداتی اندیشیده شود. 
 تشکر و قدرانی

عزیزی  پرستاران  و  مسؤولین  تمامی  از  پژوهشگران  بدینوسیله، 
که نهایت همکاری را برای اجرای این پژوهش داشته اند، قدردانی 

می نمایند.

ذسٔات ضاٜ  "لطٔع ٚ ٘اض٘جی زض یه زؾتٝ تٙسی زض ٔٛضٛع طیف ی ، اٌط وّٕات وّیس9زض ذهٛل ضٚ٘س تٛؾؼٝ وّٕات وّیسی پطتىطاض زض جسَٚ 

ؾیؿتٓ ٞای "آتی زض ٔٛضٛع  ، ٚ طیف"آٔٛظـ ٚ ویفیت ٔطالثت "ٚ وّٕات وّیسی طیف ظضز ٚ ؾثع زض ٔٛضٛع . لطاض ٌیطز "زٚض ٚ ذٛزٔطالثتی

وٝ ضٚ٘س تٛؾؼٝ ػّٕی زض ٔٛضٛع فٙاٚضی اطالػات  زض ٘ظطٌطفتٝ قٛ٘س؛ ٔی تٛاٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘تیجٝ ٌطفت "اطالػات ٚتؼأُ ا٘ؿاٖ ٚ وأپیٛتط

 2013تا  2011زض ؾاَ ٞای تٝ ؾٕت ویفیت ٔطالثت ٚ أٙیت تیٕاض اظ تٕطوع تط ایٙتط٘ت، وأپیٛتط ٚ ٘طْ افعاض،  2011پطؾتاضی اظ پیف اظ ؾاَ 
زٚض ٚ ؾالٔت ٕٞطاٜ زض ذٛز ٔطالثتی ٔتحَٛ  تٝ ؾٕت تىاضٌیطی ؾیؿتٓ ٞای ذسٔات ضاٜتاوٖٙٛ  2013اظ ؾاَ تغییط یافتٝ ٚ طی چٙس ؾاَ اذیط 

 .  قسٜ اؾت

 

 پاضازایٓ تحَٛ وّٕات وّیسی -8قىُ 

 

اظ انطالح ا٘فٛضٔاتیه  ٔٙاتغ تاظیاتی قسٜ،ٔالحظٝ ٌطزیس زض تطذی اظ . تٛزپطؾتاضی فٙاٚضی اطالػات ٔٛضٛع ٔٛضز تطضؾی زض ایٗ ٔطاِؼٝ، 
ز تا ٘تایج ٖٔٛضز تطضؾی لطاض ٌیط ٚ وّٕات وّیسی ٔطتثطپطؾتاضی ٘یع اؾتفازٜ قسٜ؛ ِصا پیكٟٙاز ٔی قٛز زض ٔطاِؼات آتی، اجتٕاع ایٗ زٚ ٔٛضٛع 

ت؛ تٛنیٝ قسٜ پطزاختٝ تحّیُ تیثّیٛٔتطیه ٔٙاتغ ٔٙتكط  web of scienceفمط زض پایٍاٜ ضٕٗ ایٙىٝ ایٗ ٔطاِؼٝ . جأغ تطی حانُ ٌطزز

زض ٔجٕٛع اظ آ٘جا وٝ ٔثحث اؾتفازٜ . آیٙسٜ ٔٙاتغ ٔٙتكط قسٜ زض پایٍاٜ ٞای پاتٕس ٚ اؾىٛپٛؼ ٘یع ٔٛضز تطضؾی لطاض ٌیط٘س ٔی قٛز زض ٔطاِؼات
ٞای  ی اضائٝ تط٘أٝاظ فٙاٚضی اطالػات زض پطؾتاضی تطٛض ٌؿتطزٜ زض وكٛضٞای ز٘یا ٚ ایطاٖ ٔٛضز تٛجٝ لطاض ٌطفتٝ؛ تٙظط ضطٚضی ٔی ضؾس تطا
 . آٔٛظقی ٔطتثط جٟت تٛإ٘ٙسؾاظی پطؾتاضاٖ زض اؾتفازٜ تٟیٙٝ اظ ایٗ اتعاضٞا زض واض حطفٝ ای ذٛز تٕٟیساتی ا٘سیكیسٜ قٛز

  

:دوره اول
سیستم های اطالعات و 
تعامل انسان و کامپیوتر

:دوره دوم
آموزش و کیفیت مراقبت

:دوره سوم
خدمات راه دور و خود 

مراقبتی

شکل)8(: پارادايم تحول کلمات کلیدی
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The trend of scientific production in the field of nursing 
information technology 

Introduction: Reviewing scientific publications and research on 
the subject of Nursing Information Technology in the past years 
can provide a roadmap for a better future. 
Aim: The purpose of this study was to analyze the bibliometric of 
scientific publications published on the Web of Science in the field of 
Nursing Information Technology from the beginning to the present 
(1983-2017) and to draw the scientific map of the world.
Material & Method: In a descriptive-analytic study, 3151 scien�
tific sources of nursing information technology from the Web of 
Science were subject to bibliometric analysis. Data analysis was 
performed by the facilities of this database as well as VOS viewer 
software, a social network analysis software.
Results: The retrieved sources of scientific productions cover 
the period from 1983 to 2017. The results of the study indicate 
the upward trend in the publication of articles in the field of in�
formation technology in nursing during last ten years. The larg�
est number of articles was published in 2016 with 338 articles 
and the highest citations were 1100 citations in 2005. Most of 
the publications in this area covered original research article 
)73.8%) and was from the United States )40.52%), and then, the 
UK, Canada, Australia and Taiwan. The compilation of a net�
work of journals in the field of nursing information technology 
was displayed in five clusters with a total of 132 joint articles. 
The evolution of key words, from focusing on the Internet, com�
puter and software, have turned into the quality of patient care 
and then the use of telemedicine and mobile health systems in 
self�care.
Conclusion: Given the wide�ranging attention of the world to the 
use of information technology in nursing, providing national and 
international empowerment programs for nurses can improve the 
useful use of informatics tools to improve the quality of nursing 
care services and improve the outcomes of care.
Key words: bibliometric, bibliographic, databases, information 
technology, nursing Informatics, nursing
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