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آیا انگلیسی شدن مجالت پرستاری جهت مرجعیت علمی اقدامی درست می باشد؟

فرشته عراقیان مجرد ،1اکرم ثناگو ،2لیال جویباری

*3

 .1دانشجوی دکترای پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران
 .2دکتری پرستاری ،دانشیار پرستاری ،مرکز تحقیقات پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران
 .3دکتری پرستاری ،دانشیار پرستاری ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران

 دریافت مقاله59/4/61 :

مرجعیت علمی به پیشگامی ،برتری و اول بودن در عرصه
علم برمی گردد( .)6مرجعیت علمی ،اول بار توسط مقام معظم

 پذیرش مقاله59/4/72 :

کار به جایی برسد که زبان ما -که زبان فارسی است-
زبان علم در دنیا بشود(.)4

رهبری در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه امام صادق (ع)

از آنجاییکه پرستاران بزرگترین گروه ارائه دهنده خدمات

در عید غدیر سال6484عنوان گردید( .)7در اینجا به چند

بهداشتی را تشکیل میدهند و در تداوم مراقبت ،ارتقاء و حفظ

عبارت از مقام معظم رهبری اشاره می نماییم:

سالمت در سطوح مختلف سیستم ارائه خدمات سالمت نقش

 .6شما هدف را این قرار بدهید ملت و کشور شما در یک

اساسی ایفا میکنند( .)4تحقیقات نشان داده است پرستارانی که

دوره ای ،بتواند مرجع علمی و فناوری در همه دنیا باشد.

اعمال خود را بر اساس مدارک و شواهد علمی پایهگذاری

 .7هدف اصلی این روند حرکت علمی کشور ،تبدیل ایران به

نموده اند ،توانسته اند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند ،مراقبت با

مرجع علمی جهان است و این آرزوی بزرگ با همت

کیفیت باالتری انجام دهند ،از مدت بستری و هزینههای

دانشمندان و دانشجویان این سرزمین ،محقق خواهد شد.

بیماران بکاهند و هزینه اثربخشی بهتری را برای بیمار و

 .4شما هدف را این قرار بدهید که پنجاه سال بعد ،کشور

سازمان به ارمغان آورند .همچنین این پرستاران توانسته اند از

شما یکی از مراجع عمده و درجه اول علمی دنیا باشد به

نظر حرفهای پاسخگوی مددجو بوده و خود نیز اعتماد به نفس

طوری که اگر کسی خواست با تازه های دانش آشنا شود،

بیشتر و هویت حرفه ای مستحکم تری داشته باشند (1و .)9با

مجبور باشد زبان ملی شما را یاد بگیرد.

اجرای اصول پرستاری مبتنی بر شواهد می توان شکاف بین

 .4من انتظارم این است که ما پنجاه سال دیگر( ،نمی گویم

پژوهش و کار بالینی را از میان برداشت و از نتایج پژوهشهای

ده سال ،پانزده سال دیگر) در دنیا و در سطح عالم ،حرف

مختلف به بهترین شیوه ها در کار بالینی بهره گرفت و در

اول علمی را بزنیم ،یعنی مرزهای علم را ما تعیین کنیم.

نهایت هویت حرفه ای پرستاران را اعتال داد(.)2

دوره ی سیزدهم شماره پنجم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

از آن باید وقت و هزینه زیادی برای ترجمه تولیدات کشور

با توجه به اهمیت مرجعیت علمی به عنوان سند چشم

صرف نمایند که این نیز مشکالت بیشتری را برای پرستاری

،) و اهمیت پرستاری مبتنی بر شواهد8(انداز جمهوری اسالمی

 لذا پیشنهاد میشود که.مبتنی بر شواهد ایجاد خواهد کرد

دادن امتیاز پژوهشی به مجالت ایرانی انگلیسی زبان جای بسی

مجالت پرستاری و سایر مجالت علمی حداقل دو زبانه شوند

 کارهای تحقیقاتی کشور که گاهاً با صرف.تعجب است

که عالوه بر دسترسی انگلیسی زبانان به مطالب علمی

هزینههای زیاد و کمکهای مالی نهادهای دولتی انجام میشود

...  پرستاران و دانشجویان با مهارت انگلیسی پایین و،کشورمان

به علت انگلیسی چاپ شدن مورد استفاده برای پرستاران و

.نیز بتوانند از تحقیقات علمی ارزشمند محققان استفاده نمایند

 قرار... مدیران پرستاری و،دانشجویان مقطع کارشناسی

در نهایت توصیه می شود که عالوه بر ارتقاء کیفیت مقاالت

نمیگیرد چون مهارت زبان انگلیسی اکثر پرستاران در حد

.پرستاری به مرجعیت علمی در عرصه پرستاری هم توجه شود

ضعیف می باشد که خود نیز مانعی برای پرستاری مبتنی بر

حال جای سوال است آیا انگلیسی شدن مجالت پرستاری

شواهد است و از طرفی اکثر پرستاری فقط از مقاالت فارسی

اقدامی درست در جهت دستیابی به مرجعیت علمی است؟ از

 با این استراتژی در حقیقت تولیدات کشورمان.استفاده میکنند

اندیشمندان پرستاری دعوت می شود تا در این خصوص

برای کشورهای انگلیسی زبان و اساتید دانشگاه و دانشجویان

.مجدد تامل نمایند

تحصیالت تکمیلی بوده و پرستاران و دانشجویان برای استفاده
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