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 چکیده 
 تولید نقاط ضعف و قوت مقاالت پرستاري مامایی با روشهاي تحلیل و نقد در شناسایی و هدف: زمینه

است. این مطالعه با هدف تحلیل محتوي کمی مقاالت پرستاري  حائز اهمیت آن از برداري بهره و دانش
 مامایی مجالت علوم پزشکی در دهه اخیر انجام گردید. 

 1388تحلیل محتوي کمی مقاالت پرستاري مامایی دهه اخیـر بطـور تصـادف سـال     به منظور  ها:روش
ه به معیارهـاي ورود و خـروج   مقاله با توج 168،  این سالمقاله چاپ شده در  188انتخاب گردید. از بین 

 ) تهیـه گردیـد. متغیرهـایی ماننـد     2007مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار تحلیل بر پایـه نظـر برنـز و گـرو (    
هاي نویسندگان، عنوان، نوع مطالعه، مقدمـه، مـروري بـر متـون، چکیـده، بیـان مسـئله، اهـداف،         ویژگی

گیـري و مرجـع نویسـی مـورد تحلیـل      حث و نتیجهفرضیات، متغیرها، چارچوب، طرح تحقیق، یافته ها، ب
 آماري قرارگرفت.

%  مقاالت مورد بررسی 3/83%) بودند. 1/38(  بیشتر مقاالت مورد بررسی از نظر موضوعی بالینی نتایج:
% چـارچوب  9/89% نقـد و تحلیـل بـر روي متـون،     5/90در بین مقاالت:  .داراي چکیده ساختارمند بودند

 .% روایی و پایایی گزارش نشده بود است4/43% کسب رضایت، 6/28نمونه گیري،% روش 7/23پژوهش، 
در بخش بحث و نتیجه گیري مقاالت از وضعیت مناسبی برخوردار بودند. میانگین تعداد کل منـابع مـورد   

 بوده است. 77/23استفاده در مقاالت پرستاري مامایی 
الت علوم پزشـکی از وضـعیت نسـبتا مطلـوبی     مقاالت پرستاري مامایی چاپ شده در مج گیري:نتیجه

برخوردار است. هرچند بیشتر مقاالت در قسمت روش پـژوهش دچـار مشـکل بـوده و در مـواردي ماننـد       
 چارچوب پژوهش،  نقد و تحلیل مروري بر متون نیازمند دقت بیشتر است.

 :  ها واژه دیکل
ــی،    ــوي کم ــل محت تحلی

 مامایی -مقاالت پرستاري

 

 يشـر بـرا  نحقوق  یتمام
 یدانشگاه علـوم پزشـک  

محفــوظ  تربــت حیدریــه
 است.

 مقدمه 

پژوهشی، نمایانگر دستاوردهاي جامعه علمی در  -مجالت علمی

گسترده ترین ابعاد خود از نظر جهانی، ملی و منطقه اي بـوده و  

). در 1،2( رونــدینمــودي از حیــات علمــی جامعــه بــه شــمار مــ

پژوهشی علـوم پزشـکی و    -لمیع هاي مجله تعداد اخیر هايسال
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رشــد  ارجیمقــاالت ایرانــی چــاپ شــده در مجــالت داخلــی وخــ

). در ایـن  3برابـر را نشـان مـی دهـد (     5/7چشمگیري در حدود 

مامایی نیز نقش ارزنـده اي در پیشـبرد    -میان مقاالت پرستاري

بدنه دانش پزشکی داشته، به طوریکه ما شـاهد انجـام پـژوهش    

افزون این مقاالت هسـتیم. بـا وجـود     هاي کاربردي و چاپ روز

استفاده بهینـه از یافتـه    مایی،ما -انتشار وسیع مقاالت پرستاري

). هرچند 4بوده است ( هاي پژوهشی این مقاالت  همیشه مد نظر

اسـت   یآن کـار مشـکل   یتمقاالت با توجه به اهم یفیتک یابیارز

ــد    5( ــد نق ــمن فرآین ــکی، متض ــش پزش ــعه دان ــاالیش و توس )، پ

). درك و شــناخت بهتــر 6خردمندانــه مقــاالت پژوهشــی اســت (

بـه تنظـیم فرضـیه هـاي تـازه و ارائـه        شـی، عیوب مقاالت پژوه

نقاط ضـعف   ی) و شناسای7،8( گرددتئوري هاي جدید منجر می

و قوت مقاالت با روشهاي تحلیل و نقد در تولیـد دانـش و بهـره    

الت زیادي در ). در حقیقت مقا1برداري از آن حائز اهمیت است (

مجالت علوم پزشکی کشور به چاپ میرسـد، بـدون آن کـه نقـد     

به نحـوي کـه تقریبـاً در هـیچ یـک از مجلـه هـاي علمـی          ند،شو

  پژوهشــی، بازتــاب نظــر خواننــدگان در هــر شــکل ممکــن دیــده

 ). 3( شودنمی

)، شـیبانی نیـا و همکـاران    1382مطالعات رضـایی و همکـاران (  

) و عالالـدینی و  1385یی و همکـاران ( )، وال1386)، عقیلی(1388(

) در ارزیابی مقاالت چاپ شده در مجالت  علوم 1389همکاران (

پزشکی مشکالتی متعددي را در زمینه محتوي، ساختار، نگارش 

ــاالت نشــان داد (  ــ وجــود). 12-9، 1و مرجــع نویســی مق  ینچن

را طلـب   یقتـري در مقاالت چاپ شده نگاه نقادانـه و دق  یمشکالت

) خواندن مقاالت با یک فراینـد  Witt  )2005و   Makela. دکنیم

ارزیابی نقادانه را به منظور استفاده آنها در حل مشکالت بالینی 

). بازیابی دانش موجود در مقاالت پژوهشـی  8توصیه کرده اند (

و آشنایی با  فرآینـد پـژوهش و    وهشینیازمند درك گزارش پژ

یکـی از روشـهاي تحلیـل     ). تحلیل محتوي کمی 14،14نقد است (

 رودمقاالت علمی  پژوهشی چاپ شده در مجالت بـه شـمار مـی   

 و ارزیـابی  مـورد  را متـون  تـوان مـی  آن وسـیله  به که) 15،16(

تر، دقیق تر و از همه مهم تر با درجـات بـاالتري از   منظم تحلیلی

ــ ــرار داد ائیپای ــه 19-17( ق ــه مطالع ــن رابط ــط اي). در ای  توس

Mantzoukas یــلو تحل یــه)، بــا هــدف  تجز2009اران (و همکــ 

 يمجله پرستار 10چاپ شده در  یمقاالت پژوهش یکم يمحتوا

انجام گردیـد. مطالعـه    2006-2000هاي سال یکه در ط یعموم

 بیشـتر  یقتشـو  یازمنـد ن يایشان نشان داد که، مقـاالت پرسـتار  

 یبـاال همـراه بـا  شـواهد پژوهشـ      یفیتچاپ مستندات با ک يبرا

ــواع ارزشــ يتســت تئــور یري،تفســ ) در Evaluative( یابیو ان

 ).20ارتباط با عملکرد هستند (

در نظرگرفتن این که هدف نهایی مقاالت پرستاري و مامـایی   با 

 افــزایش بدنــه دانــش ایــن رشــته هــا و کــاربرد عملــی در بــالین

 بـردن  بـاال  در پژوهشـی  مقـاالت  تحلیـل  و ارزیـابی  و باشـد می

 سـزایی  بـه  نقش مقاالت دانش وبازیابی پژوهشی مقاالت کیفیت

ارزیـابی مقـاالت    زمینـه  در ايمقاله هیچ اینکه به توجه با و دارد

پرستاري مامایی انجام نگردیده است، پژوهشگران بر آن شـدند  

 پرسـتاري  مقـاالت  کمـی  محتـوي  تحلیـل  هـدف  بـا  ايتا مطالعه

  .انجام دهند اخیر دهه در پزشکی علوم مجالت مامایی

 هاروش 
–يبا توجه به اینکه تحلیل محتوي کمی تمـامی مقـاالت پرسـتار   

مامایی چاپ شده در مجالت علمی پژوهشـی علـوم پزشـکی در    

 1388) سـال  1396تا  1386دهه اخیر، از بین سالهاي دهه اخیر (

بطور تصادف انتخاب و مقاالت چاپ شده پرسـتاري مامـایی و   

یـد. در تحلیـل   در مجالت علوم پزشکی در این سال بررسی گرد

مامایی فوق پژوهشـگران ابتـدا    –محتوي کمی مقاالت پرستاري

ــريلیســت  ــی   معتب ــه علم ــوم پزشــکی داراي رتب از مجــالت عل

پژوهشی منتشر شـده را تهیـه نمودنـد. سـپس بـا بررسـی ایـن        

مقاله که نویسنده اصلی یا مسئول آن پرستار  188مجالت تعداد 

قاالت به دسـت آمـده تعـداد    یا ماما بودند انتخاب شدند. از بین م

(مقاالت ابزار سنجی، تکراري  مقاله با توجه معیارهاي خروج 20

مقالـه   168از مطالعـه خـارج و در نهایـت     و نامرتبط بـا رشـته)  

مورد ارزیـابی قـرار گرفـت. پژوهشـگران بـا بررسـی متـون و        

نظرات کارشناسان و بر پایه و اولین گام نقد  مقـاالت پژوهشـی   

) ابزار مناسـبی را تهیـه   2013توسط برنز و گرو (پیشنهاد شده 
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نمودند. روایی ابـزار بـا روایـی محتـوي و پایـایی آن بـا روش       

 همسانی درونی (آلفـاي کرونبـاخ) مـورد محاسـبه قـرار گرفـت      

نخسـت مقـاالت مطالعـه شـده و      ). در جمع آوري داده ها83/0(

نـوع  متغیرهایی ماننـد   ثبت گردید. آنها در ابزار سپس ویژگیهاي

ــان مســئله، اهــداف، فرضــیات و   مطالعــه، ــده، بی موضــوع، چکی

متغیرها  مروري بر متون، چارچوب نظري، طرح تحقیق، نمونـه  

 و موقعیت، راهبرد اندازه گیري، تحلیـل هـاي آمـاري، یافتـه هـا،     

 بحث و نتیجه گیري و مرجع نویسی مورد تحلیـل  آمـاري قـرار   

مانـه مانـدن نـام    بـراي محر گرفت. الزم به یاد آوري اسـت کـه   

 نویسندگان مقاالت بدون نام ارزیابی شدند.

 نتایج 
کـه   دنشـان دا  دسته بندي موضوعی مقاالت پرسـتاري مامـایی  

همچنین یافتـه   ).1(جدول شماره  بیشتر مقاالت بالینی بوده است

هـاي نویسـندگان و عنـوان مقالـه مـورد      هاي مربوط به ویژگـی 

 ارائـه شـده اسـت.    2در جـدول شـماره    کـه بررسی قرار گرفت 

% مقاالت مورد بررسـی داراي چکیـده سـاختارمند بودنـد.     3/83

% 4/5توصـیفی،   -مقطعـی % مقاالت مورد بررسـی از نـوع   1/49

% 8/1موردي و % 6مداخله اي، % 2/35کوهورت،  -مورد شاهدي

. همچنین بررسی روش تحقیق در مطالعات کیفـی  بودند مروري

پدیدارشناسـی،  % مقاالت از نوع 6/3که  ن دادمطالعه حاضر نشا

% 6مـیکس متـد و   % 8/1تحلیـل محتـوا،   % 6/3نظریه پایـه،  % 2/1

% موارد از روش نمونه گیـري  44بوده است.  در  سایر روش ها

آسان یا در دسترس استفاده شده و پـس از آن روش تصـادفی   

% از مقـاالت  7/23% در مرحله بعدي بوده اسـت ودر  19ساده با 

یافتـه هـاي    یز اشاره اي بـه روش نمونـه گیـري نشـده اسـت.     ن

مربوط به بخش مقدمه، مروري بر متون و چهارچوب پـژوهش  

% مقـاالت ابـزار   1/60در  ارائه گردیده است.  3در جدول شماره 

%  مصـاحبه بـود. بیشـترین    6/10به کار رفته پرسشـنامه و در  

آزمـون  روش مورداستفاده براي تعیـین پایـایی ابـزار پـژوهش     

و پس از آن استفاده از ضریب آلفاي کرانباخ بـا   %2/26مجدد با 

بیشـترین روش  % بـوده اسـت.   3/11% و دو نیمه کردن بـا  1/13

ــی      ــژوهش روای ــزار پ ــی اب ــین روای ــراي تعی ــتفاده ب ــورد اس م

درصد موارد نیز اصـوال   4/43در  % بوده است و 2/48محتوایی

آمـاري اسـتفاده   بیشـترین روش  گزارش نشده اسـت. همچنـین   

% 4/74با  شده در مقاالت پرستاري و مامایی توصیفی و تحلیلی

ــوده اســت. ــدماتی   %2/70 ب ــاالت مــورد بررســی مطالعــه مق مق

 %8/57% مقاالت معیارهاي ورود به مطالعـه و در  6/75نداشتند. 

 معیارهاي خروج از مطالعه در مقـاالت پرسـتاري مامـایی ذکـر    

ــود. ا ــده ب ــه درش ــر چ ــاال91 گ ــه ودر % مق ــم نمون %  84ت حج

درصـد مطالعـات بـه     8/76خصوصیات نمونه ذکر شده بود در 

همچنین یافته هاي  موضوع افت نمونه هیچ اشاره اي نشده بود. 

به دست آمده در ارزیابی یافتـه هـا و بحـث و نتیجـه گیـري در      

گزارش شده است.  میانگین تعداد کل منابع مـورد   5و  4جداول 

بـوده   77/23پرستاري مامایی مورد ارزیابی  استفاده در مقاالت

 است. 

نی مقاالت پرستاري مامایی چاپ شده در 1جدول  . توزیع فراوا
 مجالت علوم پزشکی برحسب دسته بندي موضوعی 

 دسته بندي موضوعی
نی  فراوا

 درصد تعداد

 1/38 64 بالینی

 5/19 32 آموزشی

 5/15 26 اخالقی -ايحرفه -مدیریتی

 4/27 46 سالمتارتقاء 

 100 168 جمع کل
 

 بحث  
بیشتر مقاالت پرستاري مامایی مورد ارزیابی از نظر موضوعی 

گیرند که با نتایج سایر مطالعـات  در دسته بندي  بالینی جاي می

، همخـوانی  بالینی مطالعات %45با  )Mantzoukas  )2009از جمله

)، والیی و همکاران 1389( بتولی ). در مقایسه با مقاالت21دارد (

ســه  3تــا 2داراي بیشــتر مقــاالت کــه  )1998(  Tiew)، و1385(

یافته هاي مطالعه حاضر با میـانگین  )، 22-21، 11بود ( نویسنده

مقاالت پرستاري مامایی از نظر  که نویسنده نشان از این دارد 4

تعداد نویسندگان رو به افزایش بـوده اسـت کـه شـاید بـه دلیـل       

 بیشتر اعضاي گروه هاي پرستاري و مامایی باشد.همکاري 
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نویسندگان وعنوان مقاله2جدول  نسبی مقاالت پرستاري مامایی چاپ شده در مجالت علوم پزشکی برحسب ویژگی هاي  نی مطلق و   . توزیع فراوا

نویسندگانویژگی  هاي 
 خیر بلی

 درصد تعداد درصد تعداد

 7/7 13 3/92 155 صالحیت انجام مطالعه

 5/74 123 5/25 42 عضو هیأت علمی دانشگاه محل چاپ مجله

 6/59 100 5/40 68 همکاري مشاور آماري
 

 ویژگیهاي عنوان مقاله
 1/7 12 9/92 156 وضوح عنوان

 2/26 44 8/73 124 بیان نوع مطالعه

 7/7 13 7/91 154 اصلیذکر متغیرهاي 

 3/14 24 5/85 144 جمعیت مورد مطالعه

 5/93 157 5/6 11 استفاده از کلمات نامأنوس

 3/86 145 7/13 23 ذکر زمان

 0/72 121 0/28 47 ذکر مکان

 1/38 64 9/61 104 ذکر سال انجام پژوهش

 7/60 102 3/39 66 سازمان حمایت کننده یا منابع مالی

 
بر متون و 3جدول  نسبی مقاالت پرستاري مامایی چاپ شده در مجالت علوم پزشکی بر حسب ارزیابی مقدمه، مروري  نی مطلق و  . توزیع فراوا

 چهارچوب پژوهش

 مقدمه
 خیر بلی

 درصد تعداد درصد تعداد

 8/4 8 2/95 160 تعریف مشکلشروع زمینه پژوهش با 

 3 5 97 163 بیان اهمیت موضوع

 5/18 31 5/81 137 بیان وضعیت موجود

 8/45 77 2/54 91 راه حل هاي کنونی برخورد با مشکل

 3 5 97 163 بیان اهداف پژوهش

 7/85 144 3/14 24 بیان فرضیه یا سؤاالت پژوهش
 

 مروري بر متون

 5/18 31 5/81 137 مرتبطتوصیف مطالعات و تئوري هاي 

 7/40 69 9/58 99 جدید بودن منابع

 5/90 152 5/9 16 نقد مطالعات مرور متون

 6/53 90 4/46 78 ارائه خالصه اي از دانش موجود

 9/89 151 1/10 17 چارچوپ پژوهش
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نی 4جدول  نسبی مقاالت پرستاري مامایی چاپ شده در مجالت علوم پزشکی برحسب ارزیابی  بخش یافته هاي پژوهش. توزیع فراوا  مطلق و 

 پژوهش هاي یافته بخش
 خیر بلی

 درصد تعداد درصد تعداد

 7/63 107 25 42 ذکر فاصله اطمینان

 9/8 15 2/76 128 ضروري value Pعدم ذکر 

 1/10 17 4/77 130 در مقاله نمودار یا جداول وجود

 4/55 93 3/33 56 مشخص بودن زمان و مکان در نمودار یا جدول

 5/6 11 2/79 133 مناسبت نوع نمودار با متغیرهاي مورد مطالعه

 1/10 17 4/77 130 وضوح جداول و نمودارها

 6 10 5/90 152 بیان نتایج توصیفی و سپس تحلیلی

 6/0 1 8/98 166 بودن یافته با اهدافدر راستا 

 2/4 7 9/95 161 بحث در راستاي یافته هاي اصلی
 

با توجه به اینکه بیشتر نویسـندگان مقـاالت خـود را در مجـالت     

محل کار خـود بـه چـاپ رسـانده انـد بـه نظـر میرسـد اعتمـاد          

دوجانبه بین نویسندگان مقالـه و مسـئوالن مجلـه بـه یکـدیگر و      

سهولت بیشتر مراحل انجام کار یکی از دالیل تمایل نویسـندگان  

مطالعه خود باشد. در به ارسال مقاله به مجله دانشکده محل کار

ــولی ــل   6/38 )1389( بت ــندگان داخ ــه نویس ــوط ب ــاالت مرب % مق

ــوم ــگاه عل ــان،   دانش ــکی کاش ــه   %1/41پزش ــوط ب ــاالت مرب مق

 %3/20کاشـان و   دانشـگاه علـوم پزشـکی    نویسندگان خـارج از 

بین نویسندگان داخـل دانشـگاه و دیگـر     مقاالت به طور مشترك

نین در مطالعه آصـف زاده  ). همچ22( مراکز علمی تهیه شده بود

ها در % مقاالت حاصل از پایان نامه8/28) نیز 1387و همکاران (

 ). 23دانشگاه مربوطه به چاپ رسیده بود (

 ) که1389در مقایسه با یافته هاي مطالعه عالالدینی و همکاران (

یافتـه   تارسـاخ  مقاالت پزشکی داراي چکیده از درصد 9/22تنها 

). وضـعیت بهتـر مقـاالت پرسـتاري مامـایی از حیـث       12بودند (

یافته هاي ارزیابی بخـش  وجود چکیده با ساختار مشهود است. 

شـیبانی نیـا و   مقدمه مقـاالت پرسـتاري مامـایی بـا یافتـه هـاي       

 85) در بررسی  مقاالت  دندانپزشکی در سـال   1388همکاران (

ت انتشـار یافتـه، نگـارش    که نشان داد ضعیف ترین قسمت مقاال

 کـه مقـاالت   ) همخـوانی نـدارد چـرا   9مقدمه مقالـه بـوده اسـت (   
  

نتیجه گیري5 جدول نسبی مقاالت پرستاري مامایی چاپ شده در مجالت علوم پزشکی برحسب بررسی بخش بحث و  نی مطلق و   . توزیع فراوا

 گیري نتیجه و بحث بخش ارزیابی
 خیر بلی

 درصد تعداد درصد تعداد

 6/25 43 6/72 122 بیان نتایج موافق و مخالف

 9/11 20 3/86 145 حمایت از نتایج بوسیله تحلیل گزارشها

 2/1 2 6/97 164 مناسبت یافته ها با پرسش و اهداف پژوهش

 81 136 5/15 26 خارج از انتظارهاي یافته 

 1/66 111 7/32 55 محدودیت هاي پژوهش

 4/49 83 8/48 82 قابلیت تعمیم

 2/54 91 6/44 75 پیشنهاد براي پژوهش هاي آینده

 8/48 82 8/48 82 مالحظات اخالقی

 3 5 3/92 155 مطابقت یافته ها با موارد مورد انتظار

 5/9 16 1/85 143 پیوستگی یافته ها با نتایج تحقیقات قبلی
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پرستاري مامایی از وضعیت مناسبی در بخش مقدمـه پـژوهش   

مقصود از نگارش مروري برمتون بنـا نهـادن    برخوردار بودند.

مسـئله تحقیـق مـورد نظـر از      بررسـی اي براي مطالعـه و  زمینه

زوایاي مختلف اسـت. خوانـدن و نقـد منـابع باعـث درك دانـش       

شـود. فراینـد   مسئله تحقیق مـورد نظـر مـی   کنونی در ارتباط با 

مرور تنها تهیه فهرسـتی توصـیفی یـا جمـع بنـدي از مطالعـات       

منتشر شده نیست بلکه شـامل تحلیـل انتقـادي پژوهشـگر روي     

 .)24متون موجـود در رابطـه بـا موضـوع مـورد عالقـه اسـت (       

متاسفانه در اکثر مقاالت پژوهشی، تحلیـل انتقـادي متـون دیـده     

حاضر نیز ایـن موضـوع را    مطالعه) که یافته هاي 25شود (نمی

کند. در واقع  به دلیل ساختار مجـالت و طـوالنی شـدن    تایید می

اي از دانـش  ئـه خالصـه  امقاله که  اجازه نقد مرور بر متون و ار

 دهد، این امر به دور از انتظار نیست.موجود را نمی

 یکــی از نقــاط ضــعف مقــاالت مــورد ارزیــابی  نبــود چــارچوب

% مقاالت بود. هرچنـد ایـن مشـکل در    9/89پنداشتی یا نظري در 

% مقاالت پرستاري که 49الت پرستاري معمول است چنانچه مقا

انـد از دیـدگاه   منتشـر شـده   1986تـا   1977در فواصل سالهاي 

نظري مشخصی برخوردار نبودند. همچنین در همـان منبـع  بـه    

شـدار دهنـده اي   ) تحقیقات پرستاري فقدان ه1988( گفته سارتر

با این وجـود انتظـار رو بـه    دهد. از ارتباطات نظري را نشان می

اي از رشدي وجود دارد که چار چوب مبدل بـه بخـش یکپارچـه   

البته در مقایسه با مقاالت پژوهشی . )24( تحقیق پرستاري شود

سایر رشته هـا مقـاالت پرسـتاري مامـایی از وضـعیت بهتـري       

 هیچ یک از مطالعات مشـابه داخلـی  برخوردار هستند چرا که در 

چارچوب پژوهش و بررسـی آن درارزیـابی  مقـاالت پژوهشـی     

 ).  12-9، 1(مورد توجه قرار نگرفته بود 

هاي مطالعه حاضـر نشـان دادکـه بیشـتر مطالعـات مـورد       یافته

ــا  ــا   1/49بررســی ب ــه ب ــوده ک ــی ب ــوع توصــیفی و مقطع % از ن

 )،1389و همکـاران (  )، عالئ الدینی Mantzoukas  )2009مطالعه

اسـتفاده   ).20، 12، 10همخوانی دارد ( )1386( عقیلی و همکاران

از ابزارهاي دقیق در ثبت پیامدهاي مـورد نظـر یکـی از عوامـل     

مهم در اطمینان از صحت داده هاي بـه دسـت آمـده مـی باشـد      

% مقاالت هیچ اشـاره اي بـه    4/37. همانطور که گفته شد در )15(

ابزار پژوهش نشده بود. البته شایان توجه است که روش پایایی 

اي بـه  در مطالعات مشابه در مـورد سـایر مقـاالت هـیچ اشـاره     

روایی و پایایی مطالعات و بررسی آنها نشده بود که از این نظر 

ــبتري     ــعیت مناس ــایی از وض ــتاري مام ــاالت پرس ــعیت مق وض

بـه  روش آمـاري  ). همچنین بیشـترین  12-9، 1( است برخوردار

از استفاده شده در مقاالت پرسـتاري و مامـایی   کار گرفته شده 

بوده است که با یافته هاي عالئ الدینی و  توصیفی و تحلیلینوع 

 ) همخوانی دارد. یافته هاي آنها نشان داد که در1389همکاران (

پیشـرفته و تحلیلـی رو    هاي تست از اخیر استفاده هايسال طی

 از کمـی  ایشـان هرچنـد درصـد   به افزایش بوده است. بـه نظـر   

). بـه نظـر   12بودنـد (  نموده استفاده هاي آماري تست از مقاالت

رسد مقاالت پرستاري مامـایی در مقایسـه بـا سـایر مقـاالت      می

 علوم پزشکی از آمار تحلیلی بیشتري استفاده نموده اند. 

یکی از مواردي که اعتبار نتیجه گیري یک مطالعه را خدشـه دار  

انتخاب تصـادفی نمونـه هـا در مطالعـات تجربـی و      می کند عدم 

). در 25-24، 14عدم شانس مسـاوي همـه افـراد جامعـه اسـت (     

کار گیـري روشـهاي    بهمطالعه حاضر هم چنانچه مشهود است 

مناسب نمونه گیري در مطالعات پرستاري تا حدودي جاي تامل 

) بر روي 1386دارد. در مطالعه اي نیز که جواهري و همکاران (

یفیت پایان نامه هاي دانشجویی دانشگاه علوم پزشـکی قـزوین   ک

درصد پایـان نامـه هـا داراي اشـکاالت زیـاد در       56انجام دادند 

    ).  26روش نمونه گیري بودند (

انجام تحقیق نه تنها به دقت عمل و مهارت نیـاز دارد، بلکـه بایـد    

ی بـا  مبتنی بر صداقت و امانتداري نیز باشد. انجام تحقیق اخالقـ 

تعیین موضوع مطالعه، آغاز و تا انتهاي چاپ مطالعه ادامـه مـی   

. پژوهشــگران بایــد قبــل از کــاربرد اطالعــات )15-14، 14(یابــد 

ها به منظور اهداف تحقیقی از فـرد  نسالمتی فرد یا فاش سازي آ

اجازه کتبی یا اختیار کتبی اخـذ نماینـد. بـا توجـه بـه ضـرورت       

% 6/28کسب رضایت اخالقی، عدم گـزارش  کسـب رضـایت در    

مقاالت مورد بررسی مشکل شـایان تـوجهی اسـت کـه البتـه بـا       

سایر مطالعات انجـام شـده در ایـن زمینـه از جملـه در مطالعـه       
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% 5/1کــه، مالحظــات اخالقــی در  )1386( جــواهري و همکــاران

% 97% مـوارد بـا اشـکال کـم و در     5/1موارد با اشکال زیاد، در 

)، همخـوانی نـدارد.   26موارد بدون اشـکال را گـزارش نمودنـد (   

شاید این اختالف ناشی از یکسان نبودن ابزار و نیز دقت بیشتر 

و اهمیتی باشد که نویسندگان مطالعـه حاضـر در مـورد کسـب     

 ایت داشته اند.   رض

با وجود اینکه عمده ترین علت رد مقاالت پزشکی مسـائل روش   

نتیجـه گیـري    شناسی و عدم انطباق یافته هاي تحقیق با بحـث و 

تحلیل مقاالت  دربخش بحث و نتیجه گیري ). 14ذکر شده است (

هرچنــد داراي اشــکاالتی بودنــد امــا در کــل وضــعیت مطلــوبی  

ه  مطالعـه آصـف زاده و همکـاران    برخوردار هستند. در حالیکـ 

% در قسـمت  8/50) در مورد مقاالت پزشکی قزوین اکثرا 1386(

). هـم چنـین در مطالعـه    23بحث و نتیجه گیري ضـعیف بودنـد (  

) نیز تعدادي از مقاالت در قسمت بحـث  1384والیی و همکاران (

یافته هاي به دسـت آمـده   ). 11و نتیجه گیري اشکاالتی داشتند (

)، 1994( یافته هـاي فخـاري  بخش منابع این مطالعه با  در تحلیل

، 11) همخـوانی دارد ( 1385و والیـی و همکـاران (   )1994جاهد (

کمتر به منـابع فارسـی یـا     ). شاید این موضوع  با اعتماد27-28

نمایـه   خدمات مراکز کمبود منابع التین و یا دسترسی آسانتر به

 خصـوص مجـالت   بـه  منـابع فارسـی   چکیـده نویسـی   و سازي

طراحـی   چنانچـه  . این در حالی است کـه باشد ارتباط در فارسی

 منابع تحقیق، محیط بیشتر شباهت دلیل به باشد، مطالعه درست

  هستند. تر مناسب مقایسه و بحث براي داخلی

 گیرينتیجه 
در کل به نظر میرسد مقاالت پرسـتاري مامـایی چـاپ شـده در     

مقـاالت سـایر رشـته هـا از      مجالت علوم پزشکی در مقایسه بـا 

وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است. هرچنـد بیشـتر مقـاالت    

در قسمت روش پژوهش دچار مشـکل بـوده در مـواردي ماننـد     

چارچوب پژوهش، نقد و تحلیل مروري بر متـون نیازمنـد دقـت    

 -گـردد مقـاالت  پرسـتاري   بیشتر است. در خاتمه پیشـنهاد مـی  

یشرفته تـر نقـد مـورد تحلیـل قـرار      مامایی با توجه به گامهاي پ

 سه گردد.گرفته و همچنین با مقاالت  خارجی مقای

 تضاد منافع 
در این پژوهش هیچ گونه تعـارض منـافعی توسـط نویسـندگان     

 .گزارش نشده است
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 Abstract 

 Background & Aim: Identifying the weaknesses and strengths of nursing 
and midwifery articles using analytical and critique methods is important 
for knowledge generation and exploitation. This research aimed to 
perform a quantitative content analysis of nursing/midwifery articles in 
the last decade. 

Methods: In order to analyze content of nursing/midwifery articles in the 
last decade quantitatively, year 2009 was selected randomly. Among 188 
articles that published in that year, 168 articles were evaluated according 
to inclusion and exclusion criteria. The analysis tool was based on Burns 
& Grove (2007). Variables such as author characteristics, title, type of 
study, introduction, review of literature, abstract, statement of problem, 
goals, assumptions, variables, framework, research design, findings, 
discussion and conclusion and reference were analyzed statistically. 

Results: From a subject point of view, most of the articles were clinical 
study (38.1%). Most of the articles (83.3%) had structural abstract. The 
non-reported variables included: critique and analysis of literature 
(90.5%), research framework (89.9%), sampling method (23.7%), 
consent obtaining (28.6%) and validity and reliability (43.4%). 
Discussion and conclusion section of the articles was in a favorable 
status. The average total number of references used in nursing/midwifery 
articles was 23.72. 

Conclusion: The nursing/midwifery articles published in medical 
journals had a relatively favorable status. However, most of the articles 
had problems in methodology and in some cases, such as the research 
framework, critique and review of the literature, more accuracy is 
necessary. 
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