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Abstract
Introduction: Investigation on the level of evidence-based scientific productions is an evaluation of the
quality of the evidence-based studies. The current study aimed at investigating the levels of evidence-based
nursing scientific productions in Iran, indexed in Scopus from 2011 to 2015.
Methods: The current descriptive study had a scientometric approach. All Iranian scientific nursing
productions indexed in Scopus from 2011to 2015 were reviewed. Among 1360 articles retrieved from the
Scopus database in the years under study, 1193 articles were evidence-based, and the level of their evidence
was determined by the table of evidence levels suggested by American Association of Critical-Care Nursing.
Results: Based on the findings of the study, at the evidence level A, the articles increased from 0.5% to 5%
during the studied years. At level B, the rate of articles increased from 16% to 27%. At level C, the number
of articles was fixed; and the number of articles dropped at the level E.
Conclusions: According to the increased number of articles at the mentioned evidence levels, the
evidence-based tendency is growing in nursing studies, although not significant; it seems that nursing
studies are moving in line with evidence-based nursing.
Keywords: Evidence-based Nursing, Levels of Evidence, Iranian Scientific Productions, Scopus
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چکیده
مقدمه :بررسی تولیدات علمی از نظر سطح شاهد محوری یک ارزش گذاری بر کیفیت مطالعات شاهد محور است .هدف از مطالعه
حاضر تعیین سطوح شواهد تولیدات علمی پرستاری شاهد محور ایران نمایه شده در اسکوپوس درسال های  2112 -2111و تعیین
وابستگی سازمانی نویسندگان و مجالت داخلی منتشر کننده این نوع مقاالت است.
روش کار :پژوهش حاضر پیمایش توصیفی با رویکرد علم سنجی است .کلیه انتشارات علمی پرستاری ایران نمایه شده در اسکوپوس
در سالهای  2112 -2111بر اساس هرم سطوح شواهد انجمن پرستاری مراقبتهای ویژه آمریکا منتشره در سال  2112ارزیابی شدند.
این هرم شامل سطوح شواهد  M ،E ،D ،C ،B ،Aاست .همچنین وابستگی سازمانی نویسنده اول و مسئول و مجالت منتشر کننده
مقاالت هم مشخص شد.
یافتهها :از  1631مقاله بازیابی شده در سالهای مورد مطالعه 1116 ،مقاله شاهد محور بود .در سطح شاهد ( Aمتاآنالیز و
مرورسیستماتیک) میزان مقاالت از  1/2درصد به  2درصد در طی سالهای مورد مطالعه افزایش یافته است .در سطح شاهد ( Bکارآزمایی
کنترل شده تصادفی) میزان مقاالت از  13درصد به  20درصد افزایش یافته است .در سطح شاهد ( Cمطالعات هم گروهی ،موردشاهدی،
بررسی یکپارچه ،تحقیق کیفی) تفریبا میزان مقاالت ثابت بوده و در سطح شاهد ( Eگزلرش موردی و گزارش موارد) تعداد مقاالت
کاهش یافته است .سازمانهای منتشر کننده مقاالت شاهد محور به ترتیب عبارتاند از دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تنها مجله پرستاری داخلی شاهد محور هم مجله
حیات است.
نتیجه گیری :باتوجه به افزایش تعدادمقاالت درسطوح شواهد باال ،روند گرایش شاهد محوری مطالعات پرستاری رو به رشد است،
هرچند این رشد چشگیر نیست .لذا پیشنهاد میشود در راستای انجام هرچه بیشتر پژوهشهای شاهد محور با سطوح شواهد باال،
کارگاهها و سمینارهایی به منظور آشنایی هرچه بیشتر پرستاران و پژوهشگران با این مقوله برگزار شود و امتیازات ویژهای برای انجام
این نوع پژوهشها توسط مؤسسات و مراکز تحقیقاتی در نظر گرفته شود .سردبیران مجالت میتوانند به داوران ،مقاالت شاهد محور
ارزیابی با توجه به جدول سطوح شواهد را توصیه کنند.
واژگان کلیدی :پرستاری مبتنی برشواهد ،سطوح شواهد ،تولیدات علمی ،ایران ،اسکوپوس
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
کیفیتتری به بیماران ارائه دهند ( .)2 ,1این رویکرد به عنوان نشانگری
برای برخورداری ازکیفیت مراقبتهای بهداشتی محسوب میشود (.)6
به نظر میرسد عملکرد مبتنی بر شواهد ،یک روش تصمیم گیری علمی

واژه پزشکی مبتنی بر شواهد در دهه  11میالدی توسط دیوید ساکت
و همکارانش مطرح شد .هدف از ابداع این عملکرد ایجاد یک طبقه
بندی برای مطالعات بود تا بر اساس آن پزشکان بتوانند خدمات با
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کشور ،بیشتر پایان نامهها و رسالهها در زمان مورد بررسی و در تمامی
گروههای آموزشی و در اکثر دانشگاهها را در سطوح پایین هرم شواهد
گزارش کردند ( .)2سایر پژوهشها به تعیین سطوح شواهد در علوم
پزشکی پرداخته است .اسکروچی و بیدختی با بررسی سطوح شواهد
بالینی در مقاالت منتشر شده در مجالت علمی-پژوهشی علوم پزشکی
ایران ،افزایش روند رو به رشد شواهد بالینی را گزارش کردند ( .)1شاه
روان و شفیعی در بررسی سطوح شواهد دو مجله در حوزه درمان بالینی
ریشه دندان ،افزایش قابل توجهی در سطوح شواهد مقاالت این حوزه
را نشان میدهند بازهم کمبود برجسته مقاالت با سطح باالیی از شواهد
در حوزه درمان بالینی ریشه وجود دارد ( .)11کاظمی و همکارانش نیز
پس از بررسی سطح شاهد مقاالت مجله جراحی استخوان و مفاصل
ایران افزایش سطوح شواهد مقاالت بررسی شده را  6/2برابر اعالم کردند
( . )11در مطالعات خارجی هم کای و همکاران پس از بررسی سطوح
شواهد مقا الت رایگان انجمن اروپایی تروماتولوژی ورزشی جراحی زانو
و آرتروسکوپی ،دریافتند که مقاالت فوق افزایش چشمگیری در سطوح
شواهد باال داشتهاند ( .)12ساگرو و همکاران نیز روند سطوح شواهد
مطالعات جراحی دست را رو به رشد گزارش کردند ( .)16در سایر
مطالعات خارجی هم شاهد انجام پژوهشهایی از این دست هستیم .در
این پژوهشها هم تعیین سطوح شاهد محوری مقاالت در حوزههایی
نظیر ارتوپدی انجام شده است .بنابراین تعیین سطوح شواهد انتشارات
علمی ،میتواند جایگاه آنها را در فرآِیند مبتنی بر شواهد نشان دهد و
همچنین زمینه آشنایی پژوهشگران با این سیستم ارزش گذاری را
فراهم نماید .تحقیقات سالهای اخیر ،به سرعت رشد علم کشور و بهبود
جایگاه کشور در منطقه خاورمیانه و کشورهای اسالمی اشاره کردهاند.
از طرفی شاخص اصلی در بسیاری از تحقیقات مذکور تعداد مقاالت
است و کیفیت مقاالت را مورد سنجش و ارزیابی قرار نمیدهد ،از طرف
دیگر در پژوهشهای انجام شده در داخل بررسی سطوح شاهد محوری
رسالهها و پایان نامههای پرستاری و مجالت علمی پژوهشی علوم
پزشکی کشور انجام شده است اما تابه حال پژوهشی به منظور تعیین
سطوح شواهد ،در تولیدات علمی پرستاری ایران در پایگاه اسکوپوس
انجام نشده است .همچنین پایگاه اسکوپوس ،یکی از پایگاههای معتبر
در علوم پزشکی است که از جامعیت باالیی برخوردار و قابل دسترسی
در بازه پژوهش است ( .)16لذا ،مقاله حاضر بر آن است به بررسی
تولیدات علمی پرستاری ایران نمایه شده در اسکوپوس طی سالهای
 2112-2111بپردازد و سطوح شواهد آنها را با استفاده از مقیاس
سطوح شواهد انجمن پرستاری ویژه آمریکا تعیین کند .همچنین با
بررسی وابستگی سازمانی مقاالت تولید شده ،سازمانهای برتر و مجالت
برتر در این زمینه را معرفی نماید .نتایج این پژوهش میتواند با روشن
ساختن وضعیت تولیدات بالینی پرستاری ایران نمایه شده در
اسکوپوس؛ کیفیت مطالعات بالینی پرستاری و گرایش آنها به مطالعات
شاهد محوری را مشخص نماید .و زمینه را برای سوق دادن پژوهشگران
به انجام این گونه مطالعات در سطوح باالتر ،توسط سیاستگذاران
پژوهش کشور فراهم نماید.

است که ابتدا از حوزه پزشکی شروع شد ،سپس به همه عرصههای
خدمات سالمت نفوذ کرده است ( .)6سادهترین تعریف از عملکرد مبتنی
بر شواهد عبارت است از استفاده از بهترین شواهد علمی موجود برای
هدایت تصمیم گیریهای بالینی ( .)2هدف این روش ،به کارگیری
جدیدترین یافتههای تحقیقات با هدف فراهم کردن کیفیت مراقبت
است ( . )2چنانچه کادر درمان خصوص ًا پرستاران از نتایج تحقیق در
عملکرد بالینی خود استفاده کنند موجب پیشرفت حرفه پرستاری
خواهد شد ( . )3شواهد علمی ،سطوح متفاوتی دارند و تعیین سطح
شواهد ،مؤلفهای کلیدی در ارزیابی شواهد است به این معنی که پس
از تعیین سطح شاهد و نقد مطالعه ،به میزان اعتبار مطالعه پی برده
می شود .سطوح شواهد جزء مهم عملکرد مبتنی بر شواهد است و به
خواننده در اولویت بندی اطالعات جهت مطالعه کمک میکند .البته
این بدان معنا نیست که مطالعات با سطوح شواهد پایینتر باید نادیده
گرفته شده و مطالعات سطوح باالمطالعه و پذیرفته شوند .بلکه ارائه
سطوح شواهد یک راهنما برای خوانندهای است که در هنگام تفسیر
نتایج نیاز به دقت و توجه دارد .همچنین سطوح شواهد ابزاری است
که می توان از آن به عنوان یک مقیاس کیفی ،مقاالت بالینی را طبقه
بندی کرد .به این ترتیب که هر مقاله بر مبنای روش انجام ،در یکی از
سطوح هرم سطوح شواهد قرار میگیرد .سازمانهای معتبری در سطح
بین المللی به تعیین سطوح شواهد پرداختهاند .در حال حاضر ،انجمن
پرستاری مراقبت ویژه آمریکا ( AACN: American Association
 )Of Critical-Care Nursingکه بزرگترین سازمان پرستاری
تخصصی است ،در ارائه خدمات به منظور بهبود مراقبت از بیمار با به
کارگیری بهترین شواهد علمی پیشروست .این انجمن به کار رتبه بندی
مطالعات بالینی پرداخته است .در سال  ،2112سیستم رتبه بندی
مطالعات را ساخته و توصیههایی برای بهبود مراقبتهای پرستاری ارائه
کرده است .ویرایش نهایی این رتبه بندی در سال  2112منتشر شد.
نتیجه حاصل ،یک هرم موضوعی است که در باالترین قسمت آن
مطالعات شاهد محوربا رتبه  Aمشخص میشود و دربرگیرنده مطالعاتی
است که بصورت تجربی انجام میشود و شامل فراتحلیل ها و مرور
سیستماتیک (کمی) است .سطح بعدی مطالعات شاهد محور شامل
شواهد حاصل از کارآزمایی های کنترل شده است که با رتبه Bمشخص
میشوند.این گروه نیز دربرگیرنده مطالعات طرح تجربی است .شواهد
سطح  Cشامل یافتههای حاصل از مطالعات متنوعی در حوزه پرستاری
شامل مطالعات کیفی ،همبستگی ،کارآزمایی های کنترل شده تصادفی
با نتایج ناسازگار است .سطوح  Aو  Bو  Cهمگی بر اساس تحقیقات
(طرحهای تجربی یا غیرتجربی) هستند و به عنوان شواهد در نظر گرفته
میشوند .سطوح  Dو  Eو  Mبه عنوان توصیههای برگرفته از مقاالت،
نظریه ،یا توصیههای سازندگان در نظر گرفته میشوند ( .)0مقایسه
مطالعات در هر کشور با سطوح شواهد این هرم ،گزینهای مناسب برای
تبیین دقیق جایگاه کیفی آنهاست (.)0
با توجه به اهمیت این موضوع و تحقیقات گستردهای که در ایران انجام
میشود ،انجام چنین پژوهشی که سطوح شواهد را تعیین کند ،امری
ضروری است .جستجوهای انجام شده نشان میدهد که در داخل،
مطالعاتی از این دست جز در مواردی محدود ،به صورت جدی صورت
نگرفته است .جمشیدی اورک و علی بیک پس از بررسی سطوح شواهد
پایان نامهها و رسالههای پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک

روش کار
پژوهش حاضر پیمایش توصیفی با رویکرد علم سنجی است .جامعه
پژوهش کلیه تولیدات علمی پرستاری ایران نمایه شده در اسکوپوس

36

بابائی دولت آبادی و همکاران

با توجه به نوع مقاله و جدول سطوح شواهد ،سطح شاهد هر مقاله
مشخص شد .به منظور تعیین سطوح شواهد مقاالت از میان معیارهای
متفاوت برای تعیین سطوح شواهد ،از هرم سلسله مراتب سطوح شواهد
انجمن پرستاری مراقبت ویژه آمریکا ( )AACNاستفاده شد (.)0
(جدول  ) 1به منظور تعیین وابستگی سازمانی تولیدات علمی پرستاری
شاهد محور ایران ،وابستگی سازمانی نویسنده اول و نویسنده مسئول
مقاالت مشخص شد .در صورتی که نویسنده اول و یا نویسنده مسئول
وابستگی سازمانی ایرانی نداشتند از پژوهش حذف شدند .در مقاالتی
هم که نویسنده مسئول و نویسنده اول مشترک بودند ،نام نویسنده
یکبار ذکر شد .برای سطح  Aکه باالترین سطح شاهد است ،به دلیل
اهمیت باال همه وابستگیهای سازمانی درج شد امادر بقیه سطوح به
دلیل تعدد مقاالت معیار ورود به پژوهش وجود پنج مقاله و بیشتر در
نظر گرفته شد .برای تعیین سطوح شواهد تولیدات علمی پرستاری
شاهدمحور ایران به تفکیک مجالت داخلی و خارجی ،ابتدا مقاالت شاهد
محور ایران بر اساس سالهای مورد مطالعه و سپس بر اساس سطح شاهد
مرتب شدند .سپس تعداد مقاله هر مجله در هر سطح شاهد محاسبه
شد .برای سطح شاهد  Aهمه مجالت حتی با یک مقاله و درسایر سطوح
شواهد مجالتی که در هر سطح شاهد پنج مقاله و بیشتر داشتند ،وارد
پژوهش شده و در تصویر  1آورده شد .برای گزارش و بررسی روند
تولیدات علمی و سطوح شواهد آنها از نرم افزار اکسل استفاده شد.

در سالهای  2112 -2111است .ابزار گردآوری دادهها در پژوهش
حاضر ،سیاهه کنترل شده دادهها است .که شامل عنوان مقاله ،سال
تولید مقاله ،نام مجلهای که مقاله در آن منتشر شده است ،وابستگی
سازمانی نویسنده اول و نویسنده مسئول مقاله ،نوع مقاله و سطح شاهد
مقاله است .برای گردآوری دادها ،جستجو در پایگاه اسکوپوس با کلید
واژه پرستاری ،با فرمول زیر انجام شدو نتایج به سالهای مورد مطالعه
محدودشد.
)SUBJAREA(NURS)AND AFFLCOUNTRY(iran
رکوردهای بازیابی شده به  articleو  reviewمحدود شده است .بنابر
این کلیه تولیدات علمی که با فرمول باال بازیابی شدند و به سالهای
مورد مطالعه و نوع مدر ک های ذکرشده محدود شدند ،به مطالعه
واردشدند و پس از آن مطالعات گیاهان و مطالعات حیوانات از مطالعه
حذف شدند .چرا که این مطالعات شاهد محور نیستند .از بین 1631
مقاله بازیابی شده 1116 ،مقاله شاهد محور یود و نوع مقاالت مشخص
شد .برای تعیین نوع مقاله ابتدا عنوان مورد بررسی قرار گرفت .در
صورتی که نوع مقاله در عنوان ذکرشده باشد ،استخراج میگردد .این
مورد در تعداد اندکی ازمقاالت یافت شد .درصورت عدم ذکر نوع مقاله
در عنوان ،چکیده مقاله با دقت مورد بررسی قرار گرفت و درصورت نیاز
متن کامل مقاله هم بررسی شد ونوع مقاله توسط پژوهشگر یا
کارشناسان و متخصصان پژوهش پرستاری مشخص شد .در مرحله بعد
جدول  :1سطوح شواهد انجمن پرستاران مراقبتهای ویژه آمریکا
سطح
شواهد
A
B
C
D
E
M

تجربی

شرح
فراتحلیل (متاآنالیز) ،مرور سیستماتیک (اگر مطالعه کمی باشد)
کارآزمایی کنترل شده تصادفی
مطالعات هم گروهی ،مورد شاهدی ،بررسی یکپارچه ،متاسنتز ،تحقیق کیفی
و مرور سیستماتیک (اگر مطالعه کیفی باشد)
استانداردهای حرفهای کارشناسی شده ،با مطالعات بالینی برای پشتیبانی از
توصیههای بالینی
نظریه از دیدگاههای متخصصان یا گزارشهای موردی
صرفاً توصیههای تولیدکننده




تصویر  :1دیاگرام جستجوی مقاله
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درصد در سطح شاهد Cقرارگرفتند .تصویر  2میزان تولیدات علمی
پرستاری شاهد محور ایران را به تفکیک سال نشان میدهد (جدول .)6
بررسی وابستگی سازمانی مقاالت ،نشان داد که دانشگاه علوم پزشکی
تهران بیشترین تولیدات علمی پرستاری شاهد محور را دارد .تصویر 2
پنج دانشگاهی که بیشترین تولیدات علمی پرستاری شاهد محوررا
داشتهاند ،نشان میدهد (جدول .)6

یافتهها
یافتههای پژوهش نشان میدهد روند تولیدات علمی پرستاری ایران در
سالهای مورد مطالعه رو به رشد بوده است و در سال  2116به بیشترین
میزان رسیده است (جدول  .)2از بین  1631مقاله بازیابی شده1116 ،
مقاله شاهد محور است .ازاین میزان  6درصد از مقاالت درسطح شاهد
 13,2 ،Aدرصد درسطح شاهد  62 ،Bدرصد در سطح شاهد  Cو 61

جدول  :2انتشارات علمی پرستاری ایران نمایه شده دراسکوپوس در سالهای 2112-2111
تعداد تولیدات پرستاری

تولیدات پرستاری شاهدمحور

2112

621

221

سال انتشار
2112

630

626

2113

202

220

2112

116

106

2111

213

121

جمع

1631

1116

جدول  :3فراوانی سطوح شواهد تولیدات علمی پرستاری شاهد محور ایران نمایه شده در اسکوپوس طی سالهای  2111تا 2112
سال

 Aسطح شاهد

 Bسطح شاهد

 Cسطح شاهد

 Eسطح شاهد

جمع

2112

)2( 12

)20( 02

)66( 12

)66( 12

)26( 221

2112

)6( 12

)22( 22

)66( 111

)60( 111

)20( 626

2113

)2( 11

)20( 31

)22( 36

)61( 12

)11( 220

2112

)2( 2

)26( 61

)61( 26

)66( 06

)16/2( 106

2111

)1/2( 1

)13( 21

)62/2( 21

)21( 12

)12/2( 121

جمع

66

211

626

602

1116

اطالعات در جدول به صورت تعداد (درصد) آمده است.
جدول  :2فراوانی سطوح شواهد تولیدات علمی پرستاری ایران نمایه شده در اسکوپوس به تفکیک وابستگی سازمانی در سالهای 2112-2111
 Aسطح شاهد

 Bسطح شاهد

 Cسطح شاهد

 Eسطح شاهد

دع پ تهران

12

36

10

11

دع پ اصفهان

0

10

12

61

دع پ تبریز

6

61

22

26

دع پ شهید بهشتی

2

21

62

22

دع پ مشهد

6

3

10

62

دع پ بقیه ا..

6

1

1

1

دع پ کاشان

1

22

11

0

دع پ کرمان

1

0

0

0

مجالت داخلی تنها مجله حوزه پرستاری که در اسکوپوس نمایه شده
مجله حیات است .این مجله در سطح شاهد  Aفقط دو مقاله در سالهای
مورد مطالعه دارد که یک مقاله به سال  2112ویک مقاله به سال 2116
مربوط است .در سطح شاهد  Bو  ،Cروند رو به رشدی دیده نمیشود.
سطح شاهد  Eروندی نزولی داشته است که این مسئله میتواند نشان
دهنده جایگزینی مقاالت از این سطح به سطوح باالتر باشد .نمودار
شماره  6فراوانی تولیدات علمی پرستاری ایران در مجله حیات را نشان
میدهد.

پس از بررسی تولیدات علمی پرستاری ایران به تفکیک مجالت خارجی
و داخلی یافتهها نشان دادکه در بخش مجالت خارجی پژوهشگران
ایرانی ،بیشترین مقاله در سطح شاهد  Aو  Bرا در مجلههای
 NUTRITIONو Complementary Therapies in
 Medicineمنتشر کردهاند .مجلههای Journal of Religion and
 Healthو  Nursing and Health Sciencesدر سطح شاهد C
باالترین رتبه را دارند .در سطح شاهد Eمجله Public Health
 Nutritionو  Annals of Burns and Fire Disastersو
 Nutritionبا 12مقاله بیشترین مقاالت را در این سطح دارند .در بخش
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60

55
50

50
40
32
30

تعداد مقاله

20
10
2
0
سطح شاهد A

سطح شاهد B

سطح شاهد C

سطح شاهد E

تصویر  :2فراوانی سطوح شواهد تولیدات علمی پرستاری ایران در مجله حیات

اگرچه روند رشد مقاالت در سطوح شواهد  Aو  Bگزارش میشود اما
این رشد کم و بطئی به نظر میآید .هرچند کاهش مقاالت در سطح
شاهد  ،Eمیتواند خود یکی از عوامل نشان دهنده افزایش تعداد مقاالت
شاهد محور در سایر سطوح باشد .این یافته با یافتههای پژوهشهای
داخلی اسکروچی و بیدختی ( ،)1کاظمی ( ،)11همسو است و با
یافته های جمشیدی اورک و علی بیک همسو نیست ( )2چرا که در
پژوهش وی هیچ مطالعهای در سطح شاهد یک وجود نداشت .در
مطالعات خارجی ،یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای کای (،)11 ,12
کانور ( ،)16اسیم ( ،)21زاییدی ( ،)21تورپن ( ،)22لویزل ( )26همسو
است .در مطالعات آنها هم میزان رشد مقاالت در سطوح شواهد  Aو
 Bچشمگیرنیست .اما این یافته با یافتههای پژوهش تاشفین ( )26و
هانزلیک ( )22همسو نیست و یافتههای این پژوهشها افزایش
چشمگیر مقاالت در سطوح شواهد باال را گزارش کردهاند .روند کند
رشد مقاالت در سطوح شواهد باال جای تأمل است .با توجه به آنکه وقت
آن رسیده که عالوه بر توجه به معیارهای کمی ،به رتبه بندی مقاالت
هم توجه داشته باشیم .در همین راستا بایستی که تدابیری جهت
آشنایی جامعه علمی و پژوهشگران با مقیاسهای رتبه بندی اندیشیده
شود .اقداماتی پایهای واساسی نظیر قرار دادن آموزشهای مبتنی بر
شواهد ،آشنایی هرچه بیشتر با انواع پژوهش و آموزش انجام
پژوهشهای با سطوح شواهد باال در سرفصلهای آموزشی ،به منظور
آشنایی دانشجویان و برگزاری کارگاههای آموزشی برای پژوهشگران و
پرستاران شاید بتواند در این زمینه مفید واقع شود.

بحث
افزایش روزافزون مطالعات بالینی در دهههای اخیراهمیت وجود
سیستمی به منظور رتبه بندی این مدارک به منظور استفاده به جا و
به موقع پژوهشها را دوچندان میکند .هرچند افزایش کمی تولید علم
حائز اهمیت است ،اما در کنار آن ارزش گذاری بر آنها در عملکرد
مبتنی بر شواهد انتشارات علمی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بنابر این تعیین انجام پژوهشهایی با سطوح شواهد باال و حرکت به
سمت شاهد محوری یکی از مالکهای افزایش کیفیت انتشارات است
( .)0چرا که هدف عملکرد مبتنی بر شواهد تلفیق تجربیات و یافتههای
کنونی با یافتههای پژوهشهای جدید است و این امر میسر نمیشود
جز با حرکت به سمت شاهد محور شدن مطالعات .از طرف دیگر،
پرستاران به عنوان ارکان تأثیر گذار در سالمت ،بایستی که همواره از
جدیدترین یافتههای پژوهشها آگاهی داشته باشند تا بتوانند بهترین و
موثرترین خدمات درمانی را بر بالین بیمار ارائه کنند .نکته قابل توجه
دیگر آشنایی دانشچویان مقاطع تحصیالت تکمیلی با عملکرد مبتنی بر
شواهد است ،چرا که میتواند به انجام پژوهشهای با سطوح شواهد باال
منجر شود .انجام پژوهشهایی در سطوح شواهد باال همچنین میتواند
به ارتقای جایگاه مؤسسات پژوهشی نیز کمک کند .افته های پژوهش
نشان می دهد روند تولیدات علمی پرستاری ایران در سالهای مورد
مطالعه رو به رشد بوده است و در سال  2116به بیشترین میزان رسیده
است که این یافتهها با یافتههای پژوهش نگارنده ( ،)12عرفان ()13
قاضی میرسعید ( )10همسو بوده اما با یافتههای مؤمن زاده ،همسو
نیست ( . )12مؤمن زاده جایگاه تولید علم پرستاری را در بین سایر
رشته های پزشکی چندان مناسب ندانسته است .حال آن که همسویی
رشد کمی و کیفی اینگونه مطالعات همچنان جای سؤال است .یافتههای
پژوهش حاضر نشان میدهد میزان مقاالت در سطح شاهد  Aو  Bطی
سالهای مورد مطالعه روند رو به رشد داشته است .در سطح شاهد C
درصد ثابت و در سطح شاهد  Eشاهد کاهش درصد مقاالت هستیم.

نتیجه گیری
بررسی وابستگی سازمانی تولیدات علمی شاهد محور نشان داد ،دانشگاه
تهران در صدر جدول قراردارد و مجله حیات که مجله دانشکده
پرستاری و مامایی دانشگاه تهران است ،تنها مجله نمایه شده در پایگاه
اسکوپوس است که مقاالت شاهد محور را منتشر کرده است اما
درصدمقاالت شاهد محور این مجله با سطوح شواهد باال چشمگیرنیست.
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پژوهشی را در راستای حرکت به سمت پرستاری شاهد محور مشخص
 بنابر این پیشنهاد میشود پژوهشگران و دانشجویان تحصیالت.میکند
تکمیلی انجام پژوهشهای با سطوح شواهد باال را در اولویت کارهای
پژوهشی خود قرار دهند تا شاهد حرکت بهتر و سریعتر به سمت
پرستاری مبتنی بر شواهد و افزایش کیفیت خدمات پرستاران بر بالین
 همچنین ذکر این نکته نیز الزم است که سردبیران مجالت.بیمار باشیم
و داوران در فرآیند داوری به سطح شاهد مقاالت توجه داشته باشند و
به انتشار تولیدات علمی با سطوح شواهد باال اهمیت بیشتری بدهند تا
انگیزهای برای پژوهشگران برای انجام پژوهشها با سطوح شواهد باال و
.زمینه سازی برای انتشار بیشتر مقاالت با سطوح شواهد باال باشد

بنابر این پیشنهاد میشود که سازمانها و مؤسسات علمی در راستای
افزایش کیفیت مقاالت مجالت بر اساس معیارهای پذیرفته شده بین
 توجه به معیارها و ضوابط بین الملل در.المللی تجدید نظر کنند
 یکی از بهترین سیاستهایی است که ضامن کیفیت،پژوهشهای علمی
.و در نتیجه رویت پذیری مطالعه و کسب امتیاز و استناد خواهد بود
 اعضای هیئت،یافتههای پژوهش حاضر میتواند برای محققین پرستاری
علمی و پرستاران مورداستفاده قرار بگیرد و جایگاه کنونی پرستاری را
 تبیین این جایگاه به تعیین.در عملکرد مبتنی بر شواهد مشخص کند
برنامه ریزیهای آموزشی دقیق و کار آمد در جهت آشنایی هرچه بیشتر
دانشجویان با عملکرد مبتنی بر شواهد کمک میکند و الویت های
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