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چکیده
مقدمه: استفاده از تئوریها در تحقیقات علمی یکی از جنبه های توسعه هر علمی می باشد. پرستاری به عنوان یک علم دارای تئوریهای 
متعدد و متنوعی می باشد. هدف این مطالعه بررسی مقاالت منتشر شده در مجالت علمی پژوهشی پرستاری، از نظر استفاده از تئوریهای 

پرستاری و غیرپرستاری در 28 سال اخیر ایران می باشد.
روش: در این مطالعه توصیفی گذشته نگر کلیه مقاالت علمی پژوهشی 30 مجله پرستاری که دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون 

نشریات علوم پزشکی کشور می باشد از نظر استفاده از تئوری های پرستاری بین سال های 1366 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: در مجموع 5297 مقاله مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که 4645 )87.7 درصد( مقاله از نوع کمی، 381 )7.2 درصد( کیفی و 
271 )5.1 درصد( از نوع گزارش بودند. 182 مقاله )3.5 درصد( بر پایه تئوریهای پرستاری و  در 221 مقاله )4.2 درصد( از تئوری های غیرپرستاری 
)روانشناسی، جامعه شناسی و ...( استفاده شده بود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه می توان ذکر نمود که از تئوری های پرستاری به اندازه کافی در مقاالت پژوهشی 
استفاده نگردیده است. لذا توصیه می گردد برای توسعه علم پرستاری در پژوهش ها و نهایتاً مقاالت از تئوریهای پرستاری بیشتر استفاده گردد.

کلید واژه ها: مجله پرستاری، تئوری، تئوری پرستاری. 
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بررسی مقاالت منتشر شده در مجالت پرستاری ...

مقدمه
آن حرفه محسوب می  پژوهش در هر حرفه جزء ضروری 
و  تولید  برای  شده  طراحی  مند  نظام  تحقیق  پرستاری،  در  و  شود 
توسعه دانش در مورد مسائل مهم پرستاری از جمله بالین، آموزش 
بالین  برای  پرستاری  در  پژوهش  باشد.  می  پرستاری  مدیریت  و 
پرستاری حرفه ای، امری حیاتی است و تنها با انجام دادن پژوهش 
را  پرستاری  اهمیت  و  توانند مفهوم  پرستاران می  و کسب تجربه، 
برای توسعه  بنابراین، پرستاری رشته ای است که   )1( درک کنند 
دانش، به تئوری نیاز دارد و هدف توسعه دانش، درک و فهم نیازهای 
مراقبتی افراد و اینکه چگونه به بهترین شیوه، مراقبت ها ارائه گردد 
از دانشمندان پرستاری عنوان می کنند که  می باشد )2(. بسیاری 
بالین و تئوری کامل می شود  رشته علمی فقط از طریق تحقیق، 
)3( و برخی نیز معتقد هستند که ارتباط بین تئوری و بالین از طریق 
تحقیق برای مراقبت های پرستاری بسیار حائز اهمیت است )4(. در 
سال 1980 تئوری های زیادی که پایه مفهومی کار پرستاری بود 
تدوین و توسعه داده شد )5(. در این سال توسعه تئوری در پرستاری 
شکل گرفت و به کاربرد تئوری ها در تحقیق و بالین توجه زیادی 
شد. بر این اساس بررسی مجالت علمی یک روش و گام مهم در 
پیگیری روند تحقیقاتی رشته های علمی است )6(. بررسی و تجزیه 
و تحلیل مقاالت منتشر شده نشان دهنده رشد مقاالت علمی، عالقه 
و اعتقادات محققین و همچنین میزان استفاده از موضوعات مهم آن 
رشته، ایجاد بینش نسبت به موضوعاتی که فراموش شده اند و در آن 
رشته کاربردی نشده است و در نهایت بررسی ها نشان می دهد که 
محققین با انتشار کار تحقیقاتی خودشان عالقه مندند که در توسعه 
بنابراین شناخت ویژگیهای مجله   .)7( نمایند  رشته مربوطه کمک 
برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  پرستاران و همچنین خوانندگان  برای 

است )8(.
بیان می کنند که برای وارد  از نویسندگان پرستاری  برخی 
کردن تئوری های پرستاری در کار تحقیقاتی خود ناموفق عمل کرده 
اند و برخی دیگر معتقدند که در تحقیقات انجام شده بیشتر از تئوری 
های قرض گرفته شده از سایر رشته ها استفاده نموده اند )10،9،3(. 
با این حال، پس از 35 سال از سال 1970 هنوز محققین پرستاری به 
طور جدی از تئوری های پرستاری در مطالعات خود استفاده نکرده 
اند )11،12(. در این رابطه، مطالعات Silva، Moody و همکاران، 
Jaarsma و Dassen و Fawscet نشان می دهد که در طول 
سال های اخیر علی رغم افزایش استفاده از تئوری در تحقیقات انجام 
شده، اما محققین پرستاری هنوز در مطالعات خود استفاده از تئوری 

های پرستاری را افزایش نداده اند )10،13،14(. 
بر اساس گزارش های فوق، به نظر می رسد که محققین 
پرستاری هنوز از تئوری های پرستاری که ایجاد کننده رشته علمی و 

هدایت کننده بالین پرستاری می باشد در تحقیقات خود استفاده نمی 
کنند. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی مطالعات انجام شده در طول 
28 سال اخیر در رشته پرستاری در ایران برای مشخص کردن کردن 
تحقیقات  در  پرستاری  تئوری های  از  پرستاری  آیا محققین  اینکه 
خود استفاده کرده اند؟ می باشد. لذا، سؤاالت پژوهش شامل: 1( آیا 
مقاالت تحقیقات دانشمندان پرستاری در مجالت پرستاری علمی 
پژوهشی بر اساس تئوری بوده است؟ 2( اگر چنین است، تئوری های 
استفاده شده، تئوری های قرض گرفته شده هستند یا تئوری های 

پرستاری؟ بود.

روش مطالعه
این مطالعه از نوع توصیفی گذشته نگر بوده و کلیه مقاالت 
علمی پژوهشی چاپ شده در مجالت پرستاری دارای رتبه علمی 
کاربرد  نظر  از  کشور  پزشکی  علوم  نشریات  کمسیون  از  پژوهشی 
تئوری های پرستاری بین سال های 1366 تا 1394 مورد بررسی قرار 
گرفت. جامعه پژوهش، شامل مقاالت شده در مجالت معتبر پرستاری 
و انتخاب نمونه ها با روش سرشماری انجام گرفت. معیارهای ورود 
به مطالعه، مقاالتی بودند که در طول 28 سال اخیر )1366 تا 1394( 
در پرستاری انجام و در مجالت فارسی و انگلیسی زبان ایران چاپ 
شده بود و به دلیل اینکه پژوهشگران قصد داشتند فقط مقاالتی را 
ایران چاپ شده بود را مورد بررسی قرار  که در مجالت پرستاری 
دهند بنابراین مقاالتی که در مجالت خارجی به چاپ رسیده بود را 
از مطالعه خارج نمودند. تمام مجالت به صورت نسخه الکترونیکی 
و آنالین در دسترس بودند. هر مقاله از نظر عنوان، چکیده، اهداف، 
به  مقاله،  نویسندگان  شد.  بررسی  گیری  نتیجه  و  بحث  ها،  روش 
صورت تیمی کار کردند تا از دسترسی به یافته های دقیق و درست 
اطمینان حاصل داشته باشند. برای هدف این مطالعه، از تعریف تئوری 
تئوری  شد:  استفاده  است  شده  ارائه   Beck و   Polit توسط  که 
توضیح سیستماتیکی در مورد ارتباط بین پدیده ها را ارائه می دهد 

.)15(

یافته ها
تخصصی  مجالت  از  مقاله   927 مقاله،   5297 مجموع  در 
پرستاری و 4370 مقاله از مجالت غیرتخصصی از 30 مجله )11 
مجله تخصصی و 19 مجله غیرتخصصی پرستاری( انتخاب شدند 
و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از این تعداد 4645 
)87.7 درصد( مقاله از نوع کمی، 381 )7.2 درصد( کیفی و 271 )5.1 
درصد( از نوع گزارش بودند. 182 مقاله )3.5 درصد( بر پایه تئوری 
از تئوریهای غیرپرستاری  پرستاری و در 221 مطالعه )4.2 درصد( 
به  مجالت  بود.  شده  استفاده   )... و  شناسی  جامعه  شناسی،  )روان 
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دو دسته تخصصی و غیرتخصصی پرستاری تقسیم بندی شدند و 
دو  هر  در  غیرپرستاری  و  پرستاری  های  تئوری  بکارگیری  میزان 
گروه مقایسه شد. نتایج بررسی ها نشان داد که تئوریهای پرستاری 
بیشتر در مقاالت تخصصی در مقایسه با مقاالت غیرتخصصی به 
کار گرفته شده بودند )3.8 درصد در برابر 3.4 درصد(. این میزان در 
استفاده از تئوری های غیرپرستاری نیز به همین صورت بود )6.4 
درصد در برابر 3.7 درصد(. بیشترین مقاالتی که بر پایه تئوری های 
 International Journal مجله  در  بود  شده  انجام  پرستاری 
 of Community Based Nursing and Midwifery

با 11.6 درصد به چاپ رسیده بود و کمترین در فصلنامه پرستاری 
سالمندان بود که از هیچ تئوری پرستاری استفاده نشده بود. بیشترین 
کاربرد تئوری های غیرپرستاری در مقاالت فصلنامه مدیریت ارتقاء 
مجله:  سه  مقاالت  به  مربوط  کمترین  و  درصد   16.2 با  سالمت 
فصلنامه پرستاری سالمندان، مجله پژوهشی سالمت جامعه دانشکده 
پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان و مراقبت های نوین مجله 
علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامائی بیرجند بود که هیچ تئوری 

غیرپرستاری به کار گرفته نشده بود.

جدول 1: مجالت تخصصی پرستاری بین سال های 1366 تا 1394

تعداد مجالت
مقاالت

تحقیق 
تحقیق درصدکمی

سایر درصدکیفی
تئوری درصدموارد

سایر درصدپرستاری
درصدتئوری 

نشریه روان پرستاری
فصلنامه مدیریت ارتقاء سالمت

نشریه پرستاری کودکان و نوزادان
نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری

فصلنامه پرستاری داخلی جراحی
مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت

مجله پرستاری مراقبت ویژه
فصلنامه پرستاری سالمندان

مجله پژوهشی سالمت جامعه دانشکده پرستاری مامایی و 
پیراپزشکی رفسنجان

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت پرستاری
 International Journal of Community Based

Nursing and Midwifery
کل

63
104
23
24
68
134
212
8

142
80
69
927

62
96
21
20
60
35
194
8

140
73
56
765

98.4
92.3
91.3
83.4
88.2
26.1
91.5
100
98.5
91.2
81.1
82.5

1
7
1
2
7
97
7
0
2
7
10
141

1.6
6.7
4.35
8.3
10.3
72.3
3.3
0

1.5
7.8
14.5
15

0
1
1
2
1
2
11
0
0
0
3
21

0
1

4.35
8.3
1.5
1.6
5.2
0
0
0

4.4
2.5

3
3
2
1
4
1
9
0
1
3
8
35

4.7
2.9
8.7
4.2
5.9
./8
4.3
0

7/0
3.8
11.6
3.8

4
17
1
1
5
4
9
0
0
9
9
59

6.4
16.4
4.4
4.2
7.4
3

4.3
0
0

11.3
13
6.4

جدول 2: مجالت غیرتخصصی پرستاری بین سال های 1366 تا 1394

تعداد مجالت
مقاالت

تحقیق 
تحقیق درصدکمی

سایر درصدکیفی
تئوری درصدموارد

سایر درصدپرستاری
درصدتئوری 

مجله پژوهش پرستاری ایران
نشریه آموزش پرستاری

نشریه پرستاری ایران
فصلنامه حیات

مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامائی همدان
مجله پرستاری و مامائی جامع نگر

نشریه دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

فصلنامه علمی پژوهشی مراقبت مبتنی بر شواهد
مراقبت های نوین مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامائی بیرجند

مجله پژوهشی سالمت جامعه دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی 
رفسنجان

مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامائی
مجله بالینی پرستاری و مامائی

مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research

ournal of Caring Sciences
Nursing and Midwifery Studies

Jundishapur Journal of Chronic Disease Care
Nursing Practice Today

کل

201
80
720
484
180
191
36
552
110
215
142
141
73
63
862
106
125
56
33

4370

157
68
603
410
175
188
34
514
105
207
140
136
61
60
757
99
93
49
24

3880

78.1
85

83.8
84.7
97.2
98.4
94.4
93.2
95.5
96.3
98.6
96.4
83.5
95.2
87.8
93.4
74.4
87.5
72.7
88.8

44
12
14
14
5
2
2
26
4
5
2
2
4
3
81
7
2
7
4

240

21.9
15
1.9
2.9
2.8
1.6
5.6
4.7
3.6
2.3
1.4
1.4
5.5
4.8
9.4
6.6
1.6
12.5
12.1
5.5

0
0

103
60
0
1
0
12
1
3
0
3
8
0
24
0
30
0
5

250

0
0

14.3
12.4

0
5/0
0

2.2
9/0
1.4
0

2.2
11
0

2.8
0
24
0

15.2
5.7

16
7
11
15
5
4
1
19
2
10
1
6
1
3
29
8
2
5
2

147

8
8.8
1.5
3.1
2.8
2.1
2.8
3.4
1.8
4.6
7/0
4.2
1.4
4.8
3.4
7.5
1.6
8.9
6.1
3.4

17
13
18
20
9
3
1
21
4
7
0
7
1
7
20
2
5
5
2

162

8.5
16.2
2.5
4.1
5

1.6
2.8
3.8
3.6
3.2
0
5

1.4
11.1
2.3
1.9
4

8.9
6.1
3.7
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بحث
پژوهشی  مقاالت  آیا  که  پژوهش  این  سؤاالت  به  توجه  با 
های  تئوری  است،  چنین  اگر  و  بوده؟  تئوری  اساس  بر  پرستاران 
های  تئوری  یا  اند  شده  گرفته  قرض  های  تئوری  شده،  استفاده 
پرستاری. تجزیه و تحلیل مقاالت منتشر شده در مجالت پرستاری 
دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور 
نشان دهنده این بود که پرستاران از تئوری های پرستاری در کار 
پژوهشی خود خیلی کم استفاده می کنند و همچنین میزان استفاده از 
سایر تئوری ها به نسبت تئوری های پرستاری آمار باالتری را نشان 

نمی دهد. 
اخیر که سال 1986  پرستاری 30 سال  مقاالت  بررسی  در 
توسط Silva بین سال های 1952 تا 1985 انجام شد نتایج نشان 
دهنده این بود که فقط در 62 مطالعه، از تئوری های پرستاری استفاده 
شده است که این میزان با مطالعه حاضر درصد بسیار پایینی را نشان 
می دهد هر چند در مطالعه Silva به تعداد مقاالت بررسی شده 
اشاره ای نشده بود ولی با توجه به تعداد 62 مقاله در طول 30 سال 
اخیر می توان حدس زد که پرستاران در سال های گذشته تمایلی به 
استفاده از تئوری پرستاری نداشته اند )Moody .)12 و همکاران در 
مطالعه ای که سال 1988 برای ارزیابی کاربرد تئوری ها در پرستاری، 
بین سال های 1977 تا 1986 در شش مجله انجام داده بودند نتایج 
تنها 18  بررسی شده  مقاله  از جمع 720  که  داد  نشان  ها  بررسی 
را در  تئوری پرستاری  اخیر  محقق )2.5 درصد( در طول 10 سال 
تحقیقات خود به کار گرفته بودند که با مطالعه حاضر همخوانی دارد 
و 352 پژوهش )49 درصد( بر پایه سایر تئوری ها بوده است که این 
آمار در مقایسه با مطالعه حاضر آمار بسیار باالئی را نشان می دهد )8(.
در مطالعه دیگری که توسط Jaarsma  و  Dassen سال 
1993 انجام شد یافته ها حاکی از آن بود که در طول 5 سال اخیر 
که 428 مقاله از پنج مجله بین سال های 1986 تا 1990 بررسی 
شده بود در 21 مطالعه )17 درصد( از تئوری های پرستاری استفاده 
شده و 100 مطالعه )83 درصد( نیز بر پایه تئوری های غیرپرستاری 
بوده است، این نتایج نشان می دهد که پرستاران تمایلی به استفاده 
از تئوری های پرستاری ندارند و بیشتر از تئوری های غیرپستاری 
در تحقیقات خود استفاده می کنند )13(. مطالعه Fawcett سال 
2000 که 116 مقاله ای که در 3 مجله پژوهشی در سال 1999 
 4( مورد  داد که 5  نشان  نتایج  کرد  بررسی  را  بود  رسیده  به چاپ 
درصد( از تئوری های پرستاری و 45 مورد )39 درصد( از تئوری های 
غیرپرستاری استفاده شده است که این میزان استفاده پرستاران از 
تئوری های پرستاری در این مطالعه با مطالعه ما مطابقت دارد )10(. 

در سال  و همکاران   Bond توسط  که  دیگری  مطالعه  در 
2008 برای تجزیه و تحلیل 2857 مقاله پژوهشی چاپ شده بین 
سال های 2000 تا 2006 در هفت مجله انجام شد به این نتیجه 
رسیدند که 460 مطالعه )21 درصد(، تئوری های پرستاری را پایه 
و اساس مطالعات خود قرار داده بودند و 377 مطالعه )17 درصد( 
از سایر تئوری ها استفاده کرده بودند، در صورتی که در بررسی و 
تجزیه و تحلیل مطالعه حاضر بین سال های 1366 تا 1394 تنها 
182 نویسنده )3.5 درصد( در طول 28 سال از تئوری های پرستاری 
استفاده کرده بودند که نسبت به مطالعه بوند و همکاران از درصد 
پژوهشگران  استفاده  میزان  همچنین  است  برخوردار  پائینی  بسیار 
پرستاری از تئوری های غیرپرستاری در مقایسه با مطالعات ذکر شده 

از نسبت پایینی برخوردار می باشد.
تعداد مقاالت پژوهشی پرستاری در حال افزایش است ولی 
شده  انجام  مطالعات  موازات  به  پرستاری  های  تئوری  از  استفاده 
افزایش را نشان نمی دهد. بررسی اولیه Jaarsma  و همکاران و 
Bond و همکاران نشان دهنده افزایش چشمگیر مقاالت پژوهش 
پرستاری و همچنین افزایش استفاده از تئوری های پرستاری می 
باشد. در صورتی که در مطالعه حاضر که مقاالت 28 سال اخیر مورد 
بررسی قرار گرفته بود با اینکه تعداد مقاالت پژوهشی پرستاری رو به 
افزایش بود ولی تعداد استفاده از تئوری های پرستاری بسیار کم بود 
به طوری که حتی به 4 درصد هم نمی رسید و این مطالعه با مطالعه 
Fawcett که در سال 2000 انجام شد همخوانی داشت، بررسی 
نشان  را  پرستاری  تئوری های  از  استفاده  افزایش  نیز   Fawcett
نمی داد. این مطالعه و بررسی مطالعات قبلی توسط سایر محققین، 
نشان دهنده این بود که از تئوری های غیرپرستاری و یا الگوهای 
در مطالعه  استفاده می شود.  پرستاری  تئوری های  از  بیشتر  دیگر 
حاضر درصد استفاده از تئوری های غیرپرستاری رو به افزایش نبود 
و در مقایسه با سایر مطالعات انجام شده در سال های قبل، درصد 
بسیار پائینی را نشان می داد ولی نسبت به تئوری های پرستاری 
از درصد نسبتاً باالیی برخوردار بود. در این بررسی 399 مطالعه به 
صورت کیفی انجام شده بود بنابراین الزم است برای توسعه تئوری 
از طریق  اینکه  دلیل  به  شوند  گرفته  کار  به  مطالعات  نوع  این  ها 
مطالعات کیفی می توان تئوری ها را توسعه داد تا مسائل جدید بالین 
حل گردد. در این بررسی ها به وضوح نشان داده شد که محققین 
پرستاری تمایل زیادی برای استفاده از تئوری های پرستاری ندارند 
بنابراین بررسی های بیشتر الزم است تا علت اینکه چرا در مطالعات 
اگر  اینکه  یا  شود  نمی  استفاده  پرستاری  های  تئوری  از  پرستاری 
شود.  انجام  رسد  نمی  چاپ  به  مجالت  در  چرا  شود  می  استفاده 
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Weaver و Olson اعتقاد داشتند اعتبار مقاالت پژوهشی توسط 
نوع  آنها تصمیم می گیرند که چه  و  گروه خاصی صادر می شود 
مقاالت در مجالت به چاپ برسند بنابراین به دلیل موقعیت آن افراد 
و اینکه در این گروه برای چاپ مقاالت پژوهشی که دارای اساس 
تئوری باشد هیچ تالشی نمی شود شاید دلیل کاهش تعداد مطالعاتی 
از محدودیت های این مطالعه،                                               پایه تئوری داشته باشند.  است که 
می توان به عدم اشاره به نام تئوری های استفاده شده در مطالعات 
انجام شده و همچنین تعداد دفعاتی که از هر تئوری به عنوان پایه و 

اساس مطالعات استفاده شده بود اشاره کرد. 

نتیجه گیری 
بر اساس یافته های این مطالعه می توان عنوان نمود که از 
اندازه کافی در مقاالت پژوهشی استفاده  به  تئوری های پرستاری 

نگردیده است. با توجه به اینکه تئوری های پرستاری به عنوان پایه 
دانش  و  رشته  توسعه  و  گیری  در شکل  مهمی  عامل  یا  اساس  و 
بر دانش در  ارتقاء عملکرد هدفمند و مبتنی  نتیجه  پرستاری و در 
بالین پرستاری می باشد، بایستی توجهات یا زمینه های الزم برای 
به کارگیری و توسعه تئورهای پرستاری از طریق تحقیق پرستاری 
را فراهم کرد. لذا توصیه می گردد برای توسعه علم پرستاری، در 
پژوهش ها و نهایتاً مقاالت از تئوری های پرستاری بیشتر استفاده 
گردد و پیشنهاد می شود که تحقیقاتی بر روی علل عدم به کارگیری 

تئوری های پرستاری توسط محققین پرستاری انجام گردد.  

تشکر و قدردانی
در پایان از تمامی افراد و یا همکارانی که به نحوی در انجام 

مطالعه و یا نگارش مقاله همکاری نموده اند قدردانی می گردد.
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Abstract
Introduction: The use of theory in scientific research is one of the aspects of scientific 

development. Nursing as a science has theories are numerous and diverse. The aim of this 
study published articles in nursing scientific Research journals, The use of nursing and non-
nursing theories in the last 28 years in Iran.

Method: In this retrospective study of all 30 articles of scientific nursing journal of the 
Medical Journals Commission is of nursing theory between the years 1366 to 1394 were 
studied.

Results: A total of 5297 articles were evaluated with 4645 (87.7%) of paper quantitative, 
381 (7.2 percent) Qualitative and 271 (5.1 percent) of the report. 182 articles (3.5%) based 
on nursing theory and in 221 articles (4.2%) of non-nursing theories (psychology, sociology, 
etc.) were used.

Conclusion: The findings of this study can be noted that the theory of nursing research 
papers is not enough. It is recommended for the development of nursing science in nursing 
research, and ultimately in articles More used  of nursing theories.

 Keywords: Nursing journal, Theory, Theory of Nursing.
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