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نابع ارزشمندي در زمینه پرستاري و مهاي علوم پزشکی ایراندانشگاههاي پرستاري و ماماییت نشریات منتشر شده توسط دانشکدهمقاال:زمینه و هدف
.پرداخته استنشریاتاین تحلیل محتوا و ارزیابی مقاالت این مطالعه به . باشندمیموضوعات مربوطه 

20شده در منتشرپرستاري لهمقا565و تمامنداشتگیري این پژوهش نمونه. بودو از نوع کاربردي مقطعی -توصیفی،این پژوهش:بررسیروش
آوري جهت جمع. مورد بررسی قرار گرفت1384–1386در بین سالهايهاي علوم پزشکی ایراندانشگاههاي پرستاري و مامایی ه پرستاري دانشکدهنشری
.استفاده شدو آمار توصیفی 16SPSSآماريها از نرم افزاربراي تجزیه و تحلیل دادهوها از چک لیست داده
بیشترین . بودبه طور مساوي منتشر شده ) درصد4/12(متفرقه مقاالت و ) درصد4/12(ي موضوعی پرستاريدر زمینهت مقاالبیشترین درصد :هایافته

از و ) درصد20(آموزش پرستاري با از موضوعات فرعی پرستاري، .داشتبه روش توصیفی تعلق به کار رفته در مقاالتسهم روشهاي پژوهشی
در پرستاري و ماماییبیشترین تعداد مقاالت .داشتندنشریات پرستاري و مامایی را در بیشترین سهم) درصد6/16(آبستنی باموضوعات فرعی مامایی، 

.نمایه شده بودمگ ایرانپایگاه اطالعاتی 
از این رو .بودي بارز ي پرستاري اندك و نفوذ سایر رشته ها در نشریات پرستارپژوهشی در رشته- اد نشریات مصوب داراي درجه علمیتعد:گیرينتیجه

تقل جهت نمایه کردن تمام همچنین پیشنهاد می شود یک پایگاه اطالعاتی مس.باید در سیاست چاپ مقاالت در نشریات پرستاري تجدید نظر بعمل آید
.پرستاري و مامایی ایجاد گرددمقاالت 

هاادواري، پرستاري، مامایی، مقالهتحلیل محتوا، نشریات: واژهاي کلیدي

مقدمه
میان مدارك و منابع انتشاراتی به دلیل نشریات ادواري در

انتقال اطالعات دارند؛ از درسرعت نشر و نقش موثري که
شوند و جایگاه منابع اطالعات علمی محسوب میترینمهم

اي تخصصی و ـههـا، به ویژه کتـابخانههـابخانـاصی در کتـخ
علمی ت نشریات ادواريمیزان تولید و کیفی. دانشگاهی دارند

هاي رشدز شاخصو نیز میزان استفاده از این منابع یکی ا
همچنین ). 1(رودمی و فرهنگی آن جامعه به شمار میعل

هاي جدید علمی و دستاوردهاي تحقیقاتی ائه یافتهجهت ار
اله در ـانتشار مق. باشیمزیر به نشر و طبع نشریات علمی میناگ

اي برخوردار است و جایگاه ویژهنشریات علمی از 
ارزشرـاطـخبهرایـپژوهش-میـنشریات علگران،ـپژوهش

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،کتابخانه دانشکده پرستاري و ماماییع رسانی پزشکی، مسئول بخش مرجع کتابداري و اطالکارشناس ارشد-1
دانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکی،ع رسانیدانشکده مدیریت و اطال،گروه آمار زیستیدانشیار -2
دانشگاه علوم پزشکی تهرانکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، ، دانشکتابداري و اطالع رسانی پزشکیکارشناس ارشد -3
دانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکی،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی،گروه کتابداري و اطالع رسانی پزشکیاستادیار -4
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نظرانصاحب). 2(دهندمیاستفاده قرارموردآنهاعلمی
مـمنظرـبه نشکهوندـشمیتلقییـنشریاتی علمدارندعقیده
یادانشگاهیان واصیلمقاالتوتحقیقاتازحاصلنتایج

اغلب نشریات علمی. پردازندمیمرتبطهايرشتهانمتخصص
منتشرکشورمراکز تحقیقاتیوهادانشگاهتوسطپژوهشی

باشدها نیز جامعه علمی و پژوهشی میآنو مخاطبانشوندمی
اي که هاي علمی و حرفهها و انجمندانشکدهها،دانشگاه).3(

آیند؛یموزشی و پژوهشی به شمار ماز مهمترین نهادهاي آ
به . داراي یک یا چند نشریه به منزله ارگان رسمی خود هستند

نشر اطالعات نشریات ادواري مجراي رسمیعبارت دیگر،
از اینرو میزان تولید و ؛باشنداي میمراکز علمی و حرفه

جامعه از این منابع کیفیت نشریات ادواري و نیز استفاده هر
ی آن جامعه علمی و فرهنگهاي رشد یکی از شاخص

).4(شودمحسوب می
ط ـده توسـر شـتاري منتشـرسـپومـریات علـاالت نشـمق

توانند گرانبهاترین منابع از هاي پرستاري و مامایی میدانشکده
. نوع خود در زمینه پرستاري و موضوعات مربوطه باشند

آمد و اطالعاتی منسجم، کارپایگاهمتاسفانه عدم وجود یک 
پرستاري باعث بروز مشکالتی همچون عدم روزآمد در رشته

شناخت .شده استدر این حوزهدسترسی به اطالعات علمی
هاي مقاالت منتشر شده در نشریات پرستاري و مامایی ویژگی

این حوزه کمک مقاالت و نشریاتت تواند به ارتقاء کیفیمی
بی مقاالت نشریات براین تحلیل محتوا و ارزیابنا. شایانی کند

ضروري به نظر هاي پرستاري و ماماییري دانشکدهادوا
هاي توي و تحلیل استنادي از جمله روشتحلیل مح.رسدمی
هاي روش)5- 6(باشندیج براي ارزیابی تولیدات علمی میرا

مختلفی براي تحلیل محتوي مقاالت و نشریات علمی وجود 
ت ـهایی اسثال تحلیل محتوي کیفی یکی از روشبراي م. دارد

شودکه معموال در حوزه مطالعات پرستاري بکار گرفته می
و ارزیابی ابه تحلیل محتوتعدادي مطالعهپیش از این ). 7(

)Oermann(اورمنبراي مثال.اندپرداختهنشریات پرستاري 

بررسی ومقاالت نشریات پرستاري را مورددر پایان نامه خود
.)8(تحلیل قرار داده است

در کشور ایران پژوهشی به تحلیل محتوي نون کتاکه از آنجا 
این پژوهش نپرداخته است؛ و مامایی نشریات پرستاري 

و تحلیل محتواي مقاالت نشریات پرستاريتا با درصدد است
هاي تعیین روشبه ایران،علوم پزشکی هاي دانشگاهمامایی

پژوهشی به کار رفته در مقاالت، تعیین فراوانی موضوع 
توزیع فراوانی تعیینب نام دانشکده، مقاالت برحس

توزیع ، تعیین ي پرستاري و ماماییعات فرعی ردهموضو
تعیین و همچنین فارسی و انگلیسی مقاالتات فراوانی استناد

هاي اطالعاتی پژوهشگاه ایگاهتعداد مقاالت نمایه شده در پ
ایران و مدکس، مگم و فناوري اطالعات ایران، ایرانعلو

. بپردازدعات علمی جهاد دانشگاهیپایگاه اطال

بررسیروش 
در . بردي استوع کارمقطعی و از ن-این پژوهش توصیفی
ي مورد گیري استفاده نشد و جامعهاین پژوهش از نمونه

ر شده در نشریات پژوهش تمام مقاالت پرستاري منتش
هاي علوم دانشگاههاي پرستاري و ماماییپرستاري دانشکده

ابزار .بود1384–1386در بین سالهاي نپزشکی ایرا
که در آن عنوان نشریه،بودها چک لیستی گردآوري داده

شماره و سال نشر نشریه، اسم دانشکده مربوطه،عنوان مقاله،
روش پژوهش بکار رفته در مقاله، تعداد استنادهاي التین و 

کلی مقالهو ردهموضوعات فرعی مربوط به پرستاري،فارسی
عنوان موضوعی پزشکی که سری از آنجای. بودشده آورده

رایج و موثق براي تحلیل موضوعی ادبیات ،فهرست معتبر
باشد، بـراي یـکی مـي ملی پزشزشـکی در کتابخانهت پـزیس

ي پرستاري از اصطالح نامه حوزههايتعیین کلید واژه
وعی ـوضـهاي مو سـر عنـوانت دوـی ویراسـکی فارسـپزش
هاي عنوانرـس.تفاده گردیدـاس) MESH(ی انگلیسی کـپزش

گرهایی که برايموضوعی پزشکی فهرستی است از توصیف
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مواد ها، نشریات ادواري وکتابنویسی تحلیلیفهرست
سازي مقاالت در حوزه علوم نمایهشنیداري، -دیداري
).9(رودو بازیابی اطالعات به کار میپزشکی 

نشریاتفهرستپرستاري از طریق عنوان نشریه20دتعدا
هی، مگ ایران در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگافارسی

ي حضوري به کتابخانه مرکزي سه و همچنین با مراجعه
و شهید بهشتی شناسایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران 

عنوان 3هاي مورد بررسی، از این تعداد فقط در سال. شد
نشریه دانشکده پرستاري و ستاري ایران،پرماهنامهدو(نشریه 

مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
در کمیسیون نشریات علوم ) فصلنامه حیاتو شهید بهشتی

با بررسی. پژوهشی بودند–پزشکی کشور داراي رتبۀ علمی
آوري و مقاله جمع565هاي نشریات، تعداد ي شمارهکلیه

مقاله از سه نشریه 262از این تعداد . رفتمورد بررسی قرار گ
نشریه دیگر مورد تجزیه و 17مقاله از 303پژوهشی و -علمی

در ابتدا مشخصات مقاالت بر اساس . تحلیل قرار گرفتند
سپس موضوع ؛موارد مندرج در چک لیست ثبت گردید

قیق به کار رفته در هریک از مقاالت و نوع روش تح
به منظور . گردیدمطالعه، مشخص هاي پرستاري مورد حوزه

هاي وضوعی مقاالت، بر اساس کلید واژهتعیین پراکندگی م
منتخب با استفاده از مقاله، براي هر مقاله کلید واژه موجود در 

جهت تعیین سپس . اصطالح نامه پزشکی فارسی تعیین شد
بندي سیستم ردهبا استفاده ازپراکندگی موضوعی مقاالت

مریکا، به هر موضوع یک شماره پزشکی آي ملی کتابخانه
بندي کتابخانه ملی پزشکی رده.بندي اختصاص یافترده

اي ـهتهـپزشکی، پزشکی، و رشمباحثی چون علوم پایه، دندان
گذارينشانه. گیردبر میوابسته مانند پرستاري و مامایی را در

رده 35ترکیبی از حرف و عدد است و داراي بندياین رده
هر رده، معموال شامل و اي الفبایی است ی و نمایهاصل

هايهاي خالصه رده، کلیات، تقسیمات شکلی، و ردهبخش

براي مثال. )2011کتابخانه ملی پزشکی، (موضوعی است
آناتومیموضوع اصلی آناي که مقالهجهت تحلیل محتوي 

استفاده از اصطالحنامۀ پزشکی فارسی به آن موضوعبا بود؛ 
ي ملی پزشکی کتابخانهبندي و با استفاده از رده)آناتومی(کلی

در این مقاله . داده شداختصاصQSردهبه این مقاله آمریکا
:شامل سه دسته بودندبه مقاالتموضوعات اختصاص یافته

پزشکی فارسی، موضوعاتی که در سیاهه اصطالح نامه -1
اصطالح موضوعاتی که در سیاهه -2معادل فارسی داشتند؛ 

نامه پزشکی فارسی، معادل فارسی نداشتند؛ ولی در سیاهه 
، داراي )MESH(پزشکی انگلیسی هاي موضوعی سرعنوان

هاي موضوعاتی که در سرعنوان-3معادل انگلیسی بودند؛ 
شدند؛ اما در افت نمیموضوعی پزشکی فارسی و انگلیسی ی

به هاي موضوعی کتابخانه کنگره وجود داشتند وسر عنوان
.عنوان مقاالت متفرقه موضوعی دسته بندي شدند

زیه و تحلیل و با تج16SPSSها با استفاده از نرم افزارداده
داول ارائه ـب جـیفی در قالـار توصـاي آمـهاسـتفاده از روش

.ندشد

هایافته
هاي پرستاري و ماماییفهرست نشریات دانشکده

این مقاله بررسی شد که در علوم پزشکی ایران هايدانشگاه
:به شرح زیر می باشد

جهت تعیین پراکندگی موضوعی مقاالت موجود در نشریات 
با تعداد مقاالتمیزانبیشترین 2با توجه به جدول پرستاري 

و )WY(تاري ـرسـي پردهدودر) دـدرص4/12(اله ـقـم70
به صورت مساوي در این ) ي کنگرهکتابخانه(مقاالت متفرقه 

،QS"هاي آناتومیهمچنین در زمینه. بودات منتشر شده نشری
و)WV(، گوش و حلق و بینی )QY(آسیب شناسی بالینی

صرف نظر از .اي تولید نشده بودمقاله)WZ(تاریخ پزشکی
ي ، رده)رهـانه کنگـکتابخ(رقه ـاالت متفـتاري و مقـي پرسرده
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و نام دانشگاه منتشر کننده نشریهعلوم پزشکی ایرانهاي و مامایی دانشگاههاي پرستاري فهرست نشریات دانشکده: 1جدول 

نام نشریهشماره
نام دانشگاه علوم پزشکی 

منتشر کننده

اراكفصلنامه صابرین1
ارتشپرستار و پزشک در رزم2
اردبیلمجله سالمت و مراقبت3
ارومیهدو ماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه4
اصفهانفصلنامه تحقیقات پرستاري و مامایی5
ایران فصلنامه حیات6
بقیه اهللاعلمی آموزش پرستاريفصلنامه 7
بیرجندمراقبت هاي نوینمجله8
تبریزپزشکی تبریز -علمی آموزش پرستاريفصلنامه 9
تهراندو ماهنامه پرستاري ایران10

لرستانی خرم آبادافالك دانشکده پرستاري و مامای11

رفسنجانمامایی و پیراپزشکی رفسنجان- فصلنامه دانشکده پرستاري12

13
نشریه دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

شهید بهشتی
شهید بهشتی

کردستاندانشگاه علوم پزشکی کردستانفصلنامه دانشکده پرستاري مامایی14
کرمانجله دانشکده پرستاري و مامایی رازي کرمانم15
کرمانشاهمامایی و پیراپزشکی کرمانشاه-علمی پژوهشی دانشکده پرستاريفصلنامه16
گرگانمجله علمی دانشکده پرستاري و مامائی بویه گرگان17
گیالنتاري و مامایی استان گیالنفصلنامه دانشکده هاي پرسدو 18
همدانمجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاري و مامایی همدان19
یاسوجدنا 20

هاي پرستاري و مامایی کدهدانشمیزان نفوذ را در نشریات
ي پرستاري اصفهان در دو ردههمچنین دانشکده.اندداشته

ت متفرقه و یاسوج ي مقاالاهللا در ردهمامایی و پرستاري، بقیه

ی بیشترین تعداد مقاالت را ي موضوعی روانپزشکدر رده
.اندداشته
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ي ملی پزشکیهاي کتابخانهتوزیع فراوانی مقاالت بر حسب رده: 2جدول 

لسا

رده موضوعی مقاالت

جمع کل138413851386

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

QSآناتومی 

:

00000000
QY00000000:آسیب شناسی بالینی 

WA84/1133/2108/1315/5:    بهداشت عمومی 
WB72/1108/196/1266/4:      حرفه پزشکی 

WC72/1110/296/1278/4:بیماریهاي مسري 
WM108/1170/3229/3497/8: روانپزشکی 

WO35/0108/135/0168/2: جراحی 
WP108/1108/1121/2327/5: زایمان–زنان 

WQ182/3145/2168/2485/8:مامایی
WX59/035/024/0108/1: بیمارستان ها 

WY254/4315/5157/2704/12:پرستاري 
LC217/3352/6145/2704/12):کتابخانه کنگره(متفرقه 

شده در ، بیشترین روش پژوهش استفاده 3با توجه به جدول 
مقاالت نشریات پرستاري، روش توصیفی و کمترین روش 

. وش تحقیق طولی بوده استپژوهش استفاده شده ر
اصفهان هرکدام به هاي شهید بهشتی، گرگان ودانشکده

هفت، شش و پنج مقاله بیشترین تعداد ترتیب با دارا بودن
. کرده بودندمقاالت با روش تحقیق تحلیلی را تولید 

د، کردستان، کرمان و ، بیرجنهللاهاي اراك، ارتش، بقیهدانشکده
. نکرده بودنداي با روش تحقیق تحلیلی تولیدگیالن مقاله

هاي پرستاري شهید بهشتی، همدان و اصفهان به دانشکده
روش تحقیق توصیفی را ترتیب بیشترین تعداد مقاالت با

تهران و ،فهانهاي پرستاري اصدانشکده. بودندمنتشر کرده
- گرگان به ترتیب بیشترین تعداد مقاله با روش تحلیلی

هاي دانشکدهقابل ذکر است که . بودندتوصیفی تولید کرده
و کرمانشاه فاقد مقاالت تحلیلی توصیفی اهللاپرستاري بقیه

.بودند

هاي پژوهش مقطعی دانشکدهدر تالیف مقاالت با روش
7/0(مقاله 4ر کدام با پرستاري تهران، همدان و یاسوج ه

ي پرستاري اصفهان به ترتیب در جایگاه و دانشکده) درصد
ي پرستاري شهید بهشتی با دانشکده. اول تا سوم قرار داشتند
اي با روش پژوهش اي بود که مقالهیک مقاله تنها دانشکده

هاي پرستاري مقاله ی منتشر کرده بود و سایر دانشکدهطول
اي با روش پژوهش هش هیچ مقالهین پژودر ا. طولی نداشتند

.دلفی مشاهده نشد
شود با بررسی توزیع مالحظه می4همانگونه که در جدول

االت نشریاتـتاري در مقـی پرسـرعـات فـوعـراوانی موضـف
آموزش پرستاري در پرستاري مشخص گردید که موضوع

رتبه ي اول، پرستاري سالمندان و مراقبت پرستاري در رتبه
بررسی .داشتندي سوم قرار وم و موضوع تنش در رتبهد

دادي پرستاري نشان فراوانی مقاالت منتشر شده در ردهتوزیع 
12با ي پرستاريشر شده در ردهتکه بیشترین تعداد مقاالت من
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ي پرستاري ي دانشکدهمتعلق به نشریه) درصد14/17(مقاله
ین میزان شترهمچنین بی. بوده استعلوم پزشکی اصفهان 

، 1385ي پرستاري به ترتیب در سال تولید مقاالت در رده
.بوده است1386و سال1384سال 

ي مامایی نشان توزیع فراوانی موضوعات فرعی ردهبررسی
، آبستنی )درصد6/16(مقاله 8آبستنی باعاتداد که موضو

5و سزارین با) درصد5/12(مقاله 6ناخواسته و زایمان با 
هاي اول تا سوم قرار به ترتیب در رتبه) درصد5/10(مقاله 
مقاله7هاي پرستاري اصفهان بادانشکدهنشریات. داشتند

مقاله6کدام با، شهید بهشتی و همدان هر)درصد5/14(
د ـدر تولی) دـدرص4/10(اله ـمق5ران با ـو ته) دـدرص5/12(

. داشتندرار ي مامایی در مرتبۀ اول تا سوم قردهمقاالت در 
ي مامایی به ترتیب در نین بیشترین تعداد مقاالت در ردههمچ
.بودتولید شده1386و 1385، 1384اي هسال

توزیع فراوانی استنادات فارسی مقاالت در نشریات پرستاري 
استناد 10تا 1بین ) درصد7/75(مقاله 428که دادنشان 
فراوانی را نبیشتریکه به خود اختصاص داده بودندفارسی
50تا 41بین) درصد35/0(مقاله 2همچنین تنها .اندداشته
کمترین فارسی به خود اختصاص داده بودند که استناد

توزیع فراوانی استنادات انگلیسی مقاالت . اندفراوانی را داشته
03/52(مقاله 294که بوددر نشریات پرستاري بیانگر این 

ه ـد کـبه خود اختصاص داده بودننادـاست10تا 1بین) درصد

توزیع فراوانی انواع روشهاي تحقیق به کار رفته در مقاالت پرستاري:3جدول 

17/0( ه مقالتنها یک همچنین. اندفراوانی را داشتهبیشترین
که به خود اختصاص داده بوداستناد60تا 51بین) درصد

.به خود اختصاص داده بودفراوانی را کمترین
499نمایه کردن ایران باپایگاه مگهاي پژوهشطبق یافته

در پرستاري رانشریاتعنوان مقاله بیشترین تعداد مقاالت 
پایگاه و مدکسهاي ایرانخود نمایه کرده بود و پایگاه

265به ترتیب با نمایه کردن دانشگاهیاطالعات علمی جهاد
همچنین بیشترین . هاي بعدي قرار داشتنددر رتبهمقاله206و 

1385کیده شده متعلق به سال مقاالت نمایه و چتعداد 
الزم به ذکر است در پایگاه . بوده است) درصد39/36(

دام از ـهیچکات ایرانـاوري اطالعـوم و فنـگاه علـپژوهش
. نشریات پرستاري نمایه نشده بودند

جمع بدون رویکرد
توصیفی 
مقطعی

تحلیلی 
مقطعی

طولی مقطعی
تحلیلی 
توصیفی

توصیفی تحلیلی
انواع روش 

گاهدانشتحقیق
منتشر کننده نشریه

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد وانیفرا درصد فراوانی

5/8 48 8/1 10 7/0 4 2/0 1 0 0 5/0 3 1/2 12 3/2 13 9/0 5 اصفهان
7/2 15 5/0 3 0 0 2/0 1 0 0 0 0 2/0 1 6/1 9 2/0 1 ایران
7/6 38 7/0 4 9/0 5 0 0 0 0 1/1 6 9/1 11 6/1 9 5/0 3 تهران
1/7 40 7/0 4 2/3 18 0 0 0 0 4/0 2 7/0 4 9/1 11 2/0 1 جانرفسن
8/10 61 5/3 20 5/0 3 0 0 2/0 1 4/0 2 2/0 1 8/4 27 2/1 7 بهشتیشهید 
0/8 45 5/2 14 2/1 7 2/0 1 0 0 0 0 6/1 9 4/1 8 1/1 6 گرگان
1/7 40 8/1 10 0 0 0 0 0 0 7/0 4 2/1 7 3,2 18 2/0 1 همدان
9/6 39 9/0 5 4/1 8 0 0 0 0 7/0 4 1/1 6 1/2 12 7/0 4 یاسوج
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ین چهار پایگاه بیشترین سهم مقاالت نمایه و چکیده شده در ا
69/29(مقاله 288ي پرستاري ایران با مربوط به دانشکده

ه هاي پرستاري تهران و شهید بهشتی بدانشکده. بود) درصد
به ) درصد27/19درصد، 68/22(مقاله 187و 220ترتیب با 

ي دانشکده. دوم و سوم قرار داشتندترتیب در مراتب 
کمترین سهم مقاالت ) درصد82/0(مقاله 8پرستاري گیالن با 

. نمایه شده را داشت

زیع فراوانی مقاالت موضوعات فرعی مربوط تو:4جدول 
به پرستاري

تعداد مقاالت

WYموضوعات فرعی پرستاري

درصدفراوانی

140/20آموزش پرستاري1
328/4ارزشیابی عملکرد کارکنان2
142/1بهداشت روانی3
142/1پرستاري4
842/11پرستاري سالمندان5
657/8پرستاري فوریتی6
142/1پرستاري مبتنی بر شواهد7
285/2پژوهش در پرستاري8
285/2تصمیم گیري در پرستاري9

70/10تنش10
142/1حمل و نقل و بلند کردن بیماران11
328/4روابط پرستار بیمار12
142/1روان پرستاري13
142/1سبک زندگی14
142/1یند پرستاريفرا15
142/1فلسفه پرستاري16
142/1کفایت بالینی17
142/1گزارش نویسی18
142/1مدارك پرستاري19
514/7مدیران پرستار20
842/11مراقبت پرستاي21
142/1مراقبت شبانه22

700/100جمع

و نتیجه گیريبحث
نشریات پرستاري و ماماییدر این مطالعه مشخص شد که 

شوند منظم منتشر میبه طور ناعلوم پزشکی ایرانهاي دانشگاه
منسجم پایگاه اطالعاتیو با توجه به عدم وجود یک 

ه البته پایگا.باشدترسی به این نشریات کاري مشکل میدس
نشریات پرستاري و مامایی مگ ایران بیشترین تعداد مقاالت

این پایگاه نیز تمام اطالعات مقاالت را نمایه می کند؛ اما 
به عبارت دیگر . گیردمیمنتشر شده در این حوزه را در بر ن

این پایگاه آرشیو کاملی از مقاالت منتشر شده در نشریات
کی ـعلوم پزشهاي دانشگاهاري و مامایی ـهاي پرستکدهـدانش
بنابراین وجود یک پایگاه اطالعاتی . گیردرا در بر نمیایران

که بتوان از طریق آن به تمام مقاالت منتشر شده در این حوزه 
.رسدبنظر میدسترسی پیدا کرد ضروري

ستاري ي پرهاي فرعی موضوعی حوزهردهقابل ذکر است که 
زمینه 90بیش از ي ملی پزشکی بر اساس رده بندي کتابخانه

هاي دانشکدهنشریاتدر هاطبق یافتهدر حالی که؛ باشدمی
با . مقاله منتشر شده استرده22دراري و مامایی تنها پرست

هاي کشور وجود رد بالینی که در بیمارستانتوجه به تنوع موا
هاي ه در نشریات پرستاري در تمام ردهدارد انتظار می رفت ک

ي ملی پزشکی ضوعی موجود در رده بندي کتابخانهمو
. باشدمقاالتی منشر شده 

کتابخانه (نظر از مقاالت متفرقه د که صرفنشان دا1جدول
و سپس مامایی ) درصد7/8(ي روانپزشکی ، رشته)کنگره

اي بودند که بیشترین نفوذ را در مقاالت دو رشته) درصد5/8(
ي پژوهش برخالف نتایج این یافته. شریات پرستاري داشتندن

ها در باشد که نفوذ سایر رشتهمی)Estabrooks(استابروکس
بنابراین در .)10(اري را کم ارزیابی کرده بودرشتۀ پرست

ها در مقاالت نشریات ایر رشتهنفوذ سحاضرپژوهش
در پژوهشی که سرمدي انجام . پرستاري بارز نشان داده شد

داد در مورد فقدان مقاله در زمینه موضوعی تاریخ پزشکی 
ستا قرار گرفته و آن را تأیید نتایج این پژوهش نیز در همان را
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عنایت متخصصان و پژوهشگران بنابراین توجه و. )5(کندمی
طلبد تا با بازنگري در سیاست چاپ تاري را میي پرسرشته

مقاالت پرستاري و تعیین خط مشی مشخص فقط مقاالت 
پرستاري یا مقاالتی که در این راستا هستند در این نشریات 

. منتشر شوند
ي وان نشریهعن20همانطور که بیان شد با بررسی تعداد

ن نشان مقاله گردآوري شد که ای565تنها و مامایی پرستاري 
و مقاالت در نشریات پرستاريانتشاري تعداد اندك دهنده

با بررسی نشریات . باشدعدم کیفیت کافی این نشریات می
غیر مصوب عنوان نشریه 17مشخص گردید که روند انتشار 

هاي این نشریات ارهپرستاري نامنظم بوده و حتی برخی شم
هاي در بین سالبنابراین یکی از دالیلی که. منتشر نشده بودند

مقاله 565عنوان نشریه بررسی شده تنها 20در 86تا 84
ریات و عدم دسترسی به گردآوري شد؛ انتشار نامنظم این نش

هاي این نشریات چه به صورت الکترونیکی و یا برخی شماره
توان رسد یکی از دالیلی که میر میبه نظ. چاپی بوده است

براي کم بودن میزان انتشار مقاالت پرستاري ذکر کرد، تعداد 
صوب داراي درجه علمی و پژوهشی انگشت شمار نشریات م

.باشدمی

مایه کردن پایگاه اطالعاتی جهت نطراحی و ایجاد یک
هاي پرستاري و مامایی، ایجاد یکمقاالت نشریات دانشکده

ودن ـزم نمـتاري، ملـي پرسهـریـر نشـراي هـت بایـوب س
ریات وزارت ـط کمیسیون نشـتاري توسـهاي پرسدانشکده

به داشتن یک آرشیو بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور 
اپی و ـم متن چاـاالت تمـي مقهاي گذشتهارهـامل از شمـک

هايي مربوطه، مرتبط نمودن وب سایتالکترونیکی دانشکده
د ـونـاد پیـم و ایجـهتاري باـهاي پرسکدهـیات دانشرـنش

کمی الکترونیکی نشریات پرستاري در هر وب سایت، بهبود
، انتشار به موقع نشریات پرستاري و و کیفی نشریات پرستاري

هاي پرستاري و رعایت د دوره دقیق انتشار توسط دانشکدهقی
Serialمشخصات نشریات مطابق با دو منبع مرجع

DirectoryوUlrich’s Periodical Directory که
اهکارهایی ر؛ات استاندارد نشریات را دارا هستندصمشخ

.باشندنشریات میاین ي کیفیت جهت بهبود و ارتقا

تشکر و قدردانی
ما را در دستیابی به اهداف کسانی کهبدینوسیله از کلیه 

.این مطالعه یاري نمودند، کمال تقدیر و تشکر را داریم
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Background and Objectives: The journal articles published in the Iranian journals are valuable resources for

nurses and midwives. This article aimed to analyze the content of the articles published in the nursing and

midwifery journals of Iranian universities of medical sciences.

Material and Methods: In this cross-sectional descriptive study, 565 articles published during 2005-2007 in

the 20 Iranian nursing and midwifery journals were collected. Data were collected using a checklist and were

presented using descriptive statistics in the SPSS-16.

Results: Most articles were published equally in nursing classification (12/4%) and miscellaneous articles

(12/4%). Most of the articles were conducted using descriptive methodologies. The most cited subjects were

nursing education (20%) and pregnancy (16.6%) in the nursing and midwifery subheadings, respectively.

The Magiran database indexed the most nursing and midwifery articles.

Conclusion: There were few scientific nursing and midwifery journals published by the medical sciences

universities. A majority of the articles published in the nursing and midwifery universities were related to

other medical fields. It seems that there should be a distinct publishing policy in nursing and midwifery

journals. Creating a specific database for indexing nursing and midwifery articles is recommended.
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