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ی آموزش پزشکی( از های قدیمهدف پژوهش بررسی کیفیت برگزاری ژورنال کالب )یکی از روش چكيده:

ور شاپ، دستیاران و کارورزان بود که از بین مقاطع مختلف گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی جندیدیدگاه اساتید

تخاب به صورت سرشماری ان نفر بود که 96کردند، انتخاب شدند. تعداد نمونه اهواز که ژورنال کالب اجرا می

ها از یید شد و جهت ارائه دادهأ( آن ت58/6ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی )آوری دادهشدند. ابزار جمع

ها از دیدگاه هر سه گروه استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت برگزاری ژورنال کالب ANOVAآمار توصیفی و 

)قبل از  ریزیدهی و برنامهن کیفیت به ترتیب در حیطه سازمانمطلوب بود. بهتریبود که در سطح  94/6±69/6

)بعد از اجرا(  برگزاریو حیطه نحوه  64/6±96/6)حین اجرا(  ، حیطه نحوه برگزاری96/6±95/6اجرا( 

 ،ر بودهای مورد پژوهش کمتر از دو گروه دیگرغم اینکه تفاوت بین یکی از گروهدست آمد. علیهب 69/6±26/6

ها مشخص ساختند با توجه به سطح مطلوب (. یافته =688/6sigدار نبود )ولی از نظر آماری این تفاوت معنی

های پزشکی، جهت کیفیت برگزاری ژورنال کالب در گروه آموزشی کودکان، با انجام مطالعات بیشتر در دیگر گروه

 بررسی و افزایش کیفیت ژورنال کالب اقدام شود.

 .کیفیت، ژورنال کالب، آموزش پزشکی، گروه کودکان :ليدیواژگان ک
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 مقدمه
های کالسیک آمووزش  ژورنال کالب یکی از روش     

ای بویش از  )توانمند سازی( اساتید اسوت کوه سوابقه   

(. اولووین 2959)حسووینی  سووال در دنیووا دارد  286

ژورنال کالب کالسیک توسط ویلیوام اوسولر در سوال    

و در علوووم  .گیوول آغوواز شووددر دانشووگاه مووک 2568

های کلیدی بورای  پزشکی، ژورنال کالب یکی از روش

 Evidence Base)آموووزش مبتنووی بوور شووواهد 

Learning) (6669 ،)گودفیلووو شووودمووی محسوووب  

ف و تطبیوق ایون   بنابراین امروزه به دلیل قابلیت انعطا

روش با بسیاری از اهداف آموزشی از روش ایون روش  

توووان بوورای آموووزش محتواهووای مختلفووی )روش مووی

های آموزش و غیره( استفاده نموود. نوه   تحقیق، شیوه

تنها این روش باعث ارتقاء و بهبود تفکور انتقوادی در   

دستیاران شده و شیوه پزشوکی مبتنوی بور شوواهد را     

بلکوه بورای کواهش     .(6669یفت نماید)سوتقویت می

تر دانشجویان فاصله پژوهش با عملکرد و آشنایی بیش

توان اسوتفاده  لین و مشکالت مربوط به آن نیز میبا با

نتیجووه در  .(6626گلوووکنر ؛ 6669)سووویفت  کوورد

ها، یوک اصول اساسوی در    ارزیابی مداوم ژورنال کالب

رسیدن به اهوداف مهوم آن از جملوه ارتقوای فراینود      

وزش، بهبووود تفکوور انتقووادی و افووزایش ر ووایت  آموو

؛ 6666)میلینکوویووک و همکوواران  دسووتیاران اسووت

تور  ها بیشژورنال کالب 62(. در قرن 6665تامپسون 

هوای علموی   با اهداف قرار گرفتن در جریان پیشورفت 

دانوه مقوا،ت،   روز جهان، آموزش مهوارت ارزیوابی نقا  

هوای  یوده هوای بوالینی، ایجواد ا   اثربخشی مقید مهارت

 (.6626)سورتدهال  گرددتحقیقاتی برگزار می

با وجوود مطالعوات متعودد تردیودی در بواب اهمیوت       

هووای پزشووکی برگووزاری ژورنووال کووالب در دانشووکده

وال اصلی که باید به آن پاسو  داد ایون   ت، اما سؤنیس

هوا بوه صوورت موفوق و بوا      است که آیا ژورنال کوالب 

گردد یا خیور. منوابع مختلوف،    کیفیت ،زم برگزار می

استانداردهایی را بوه عنووان عوامول موفقیوت ژورنوال      

توان از آنها بوه عنووان   اند که میکالب مشخص نموده

ابزارهای سنجش برگزاری ژورنال کوالب موفوق م ول    

دهووی مشووخص،  مشووخص بووودن اهووداف، سووازمان  

رسانی مناسب، تحلیل صحیح مقا،ت و انتخواب  اطالع

ثر بوودن  یوت، توداوم، پیوسوتگی و موؤ    ت بوا کیف مقا،

جلسات ژورنال کالب و غیره استفاده نمود)فورسون و  

 (.6668همکاران 

با گسترش لحظه به لحظه دامنه علوم پزشکی، اساتید 

هوای کسوب،   ویان این رشته بایسوتی مهوارت  و دانشج

ارزیابی و به کار بردن این دانش جدید را کسب کنند. 

ل تنوع و انطبوا  ژورنوال   ساله و به دلی 286با قدمت 

ها با اهداف آموزشی متفاوت تردیودی در ارزش  کالب

این شیوه برای بوه دسوت آوردن ایون مهوارت وجوود      

نظموی و  هایی از جملوه بوی  ندارد، با این حال نارسایی

خوورد  عدم تداوم و غیره در برگزاری آن به چشم موی 

که ،زم است برای ارتقای جلسات ژورنال کالب ابتودا  

فیت این جلسات بررسی گردد. لذا پوژوهش حا ور   کی

با هدف بررسی کیفیت برگزاری ژورنوال کوالب گوروه    

اطفال از دیدگاه اساتید، دستیاران و کارورزان دانشگاه 

 2964شوواپور اهووواز در سووال علوووم پزشووکی جنوودی

 صورت گرفت.

 هامواد و روش
توصیفی تحلیلی است  مطالعه مقطعی و از نوع این    

های آموزشی دانشگاه علوم پزشوکی  بیمارستانکه در 

جندی شواپور اهوواز بور روی گوروه کودکوان صوورت       

گرفت. شیوه گرفتن نمونه به صورت سرشماری از بین 

 اساتید، دستیاران و کارورزان گروه اطفال بود.

سوواخته هووا، پرسشوونامه محقووقآوری دادهابووزار جمووع

 و ،تهیوه شود   2969توسط حجت و همکاران در سال 

مت اول، شوووامل؛ دارای دو قسووومت اسوووت. قسووو  

)جنس، رتبوه علموی، سوابقه    خصوصیات دموگرافیوک 

آیوتم   95هیأت علمی( است. قسمت دوم در برگیرنده 

حیطه سوازماندهی   9بررسی کیفیت ژورنال کالب در 

گویوه، حیطوه نحووه     22ریزی )قبل از اجورا(  و برنامه
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ری گویه و حیطه نحوه برگزا 66برگزاری )حین اجرا( 

وا،ت بر اسواس  گویه بود. پاس  به سؤ 6از اجرا(  )بعد

لیکرت با توجه به سطح مطلوب بوودن هور گویوه بوه     

مطلوووب،  مطلوووب، مطلوووب، نسووبتاا  صووورت کووامالا 

نامطلوب است. روایوی و پایوایی ایون     نامطلوب و کامالا

بررسوی   2969ابزار توسط حجت و همکاران در سال 

و محتوایی مطلوب و  که از این نظر روایی صوری .شد

پایایی آن به روش آزموون بواز آزموون و بوا محاسوبه      

( به دست آمد کوه  52/6 ریب همبستگی دو آزمون )

محاسبه  58/6در تحقیق حا ر نیز  ریب پایایی ابزار 

(. جهت تعیین نمره هر گویوه، بوه   2969شد. )حجت 

نوامطلوب بوه ترتیوب     مطلووب توا کوامالا    سطوح کامالا

ر داده شود. سوپس مجمووع حاصول     توا صوف   4نمرات 

 رب فراوانی سطوح در نموره سوطح بوه تعوداد کول      

تقسیم شد. جهت تعیین سوطح کلوی مطلووب بوودن     

برگزاری ژورنال کالب ، مجمووع امتیوازات هور چوک     

( تقسویم شوده و   95ها )عدد لیست بر تعداد کل گویه

(، نسوبتا مطلووب   2توا   6نمرات به صورت نوامطلوب ) 

( 4-توا  9( و کامال مطلووب ) 9تا -6(، مطلوب )6تا-2)

در نظر گرفته شد. حداقل امتیواز پرسشونامه صوفر و    

حجم نمونه معادل بوا  خواهد بود.  286حداک ر امتیاز 

نفوور از پزشووکان گووروه   96جامعووه پووژوهش حوودود  

بوه صوورت    ان )هیأت علمی، دستیار و کوارورز( کودک

 سرشماری بود.

  SPPSافوزار هوا از نورم   داده جهوت تجزیوه و تحلیول   

های استفاده شد که ابتدا با استفاده از روش 29نسخه 

ی، نمودارهوا و  جداول توزیع فراوان توصیفی شامل آمار

بوه توصویف    های عددی مرکزی و پراکنودگی شاخص

متغیرهای مورد مطالعه پرداخته شود و بوا بکوارگیری    

پوارامتری  نآزمون آنالیز واریانس یک طرفه یا معادل نا

 های مختلف مقایسه گردید.نمره گروه آن، مقادیر

 هایافته

چوک   96عدد چک لیسوت توزیوع شوده،     266ز ا    

لیست برگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیول قورار   

( مورد بودنود.    %86نفور )   96که از این تعداد  ،گرفت

 5/49میانگین سن اساتید شرکت کننده در پوژوهش  

ت علموی  هیوأ یانگین سابقه فعالیت به عنوان سال و م

ت ( هیوأ %6/69نفر ) 29. از کل افراد سال بود 68/24

( %46نفوور ) 64( دسووتیار و %9/99نفوور ) 66علمووی، 

 (.2)جدول  کارورز گروه کودکان بودند

 : مشخصات جمعیت شناختی سه گروه اساتید، دستیاران و کارورزان4جدول 

 جنسیت هاگروه  تعداد افراد
 میانگین سابقه فعالیت میانگین سن هیأت علمی

 زن مرد کارورز دستیار هیات علمی

 سال 60/41 سال 8/11 (02%) 92 (02%) 92 (12%) 61 (9/99%) 62 (7/61%) 41

 
میانگین کل کیفیت برگزاری ژورنال کالب از دیدگاه 

بود که در سطح مطلوب  94/6±69/6هر سه گروه 

، از 29/6±68/6بود و به طور مجزا از دیدگاه اساتید 

و از دیدگاه کارورزان  69/6±46/6دیدگاه دستیاران 

سه گروه در سطح مطلوب بود که هر  94/6±86/6

 (. 6)جدول  بودند
 : دیدگاه اساتید، دستیاران و کارورزان نسبت به کیفیت برگزاری ژورنال کالب گروه کودکان در هر سه حیطه6جدول 

 حیطه ها

 میانگین کل کارورزان دستیاران اساتید

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 انحراف معیار میانگین

 18/2 93/6 76/2 01/6 01/2 67/6 71/2 96/6 دهی و برنامه ریزیسازمان

 17/2 61/6 19/2 13/6 06/2 24/6 86/2 41/6 نحوه برگزاری حین اجرا

 71/2 46/6 70/2 18/6 14/2 80/4 77/2 36/4 نحوه برگزاری بعد از اجرا

 11/2 61/6 11/2 02/6 17/2 21/6 86/2 41/6 کل
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ن کیفیت بوه  در رابطه با سه حیطه تعیین شده، بهتری

ریوزی )قبول از   دهی و برناموه ترتیب در حیطه سازمان

 4( بود که در این مرحلوه تعوداد   96/6 ±95/6اجرا( )

 ( نسوبتاا %86نفور )  96( کیفیت را نامطلوب،%6/9نفر )

( مطلوووب اعووالم نمودنوود. %9/49فوور)ن 69مطلوووب و 

)حین اجووورا( سوووپس در حیطوووه نحووووه برگوووزاری 

نفوور  9بووود کووه در ایوون مرحلووه تعووداد   96/6±64/6

 ( نسووبتاا%9/89)نفوور 96( کیفیووت را نووامطلوب، 26%)

مطلوب اعوالم نمودنود. در    (%6/99نفر ) 66مطلوب و 

نهایووت در حیطووه نحوووه برگووزاری )بعوود از اجوورا(     

نفور   24بود کوه در ایون مرحلوه تعوداد      69/6±26/6

 نسوبتاا  (%46نفور )  64کیفیت را نوامطلوب،   (9/69%)

مطلوووب اعووالم نمودنوود.  (%6/99نفوور ) 66مطلوووب و 

زاری ( کیفیت برگو %26نفر ) 9ها بنابراین از کل نمونه

( کیفیوت را  %86نفور )  96ژورنال کالب را نوامطلوب،  

کیفیووت را مطلوووب  (%46نفوور ) 64مطلوووب و  نسوبتاا 

 (.2ارزیابی کردند )نمودار 

 : سطوح مختلف کیفیت برگزاری ژورنال کالب از دیدگاه هر سه گروه4نمودار 

ترین گویه از دیدگاه ها نیز مطلوبدر مورد گویه

باشد ارائه شده به روز میمقا،ت "ویه اساتید گ

از مرحله حین اجرا  "سال قبل( 8)حداک ر 

زمان، "( و از دیدگاه دستیاران گویه 58/6±68/9)

ساعت و تاری  اجرای جلسات طبق برنامه از قبل 

دهی و که از مرحله سازمان "تدوین شده است

( بود و از 96/6±56/6ریزی قبل از اجرا )برنامه

در خصوص کیفیت مقا،ت " دیدگاه کارورزان گویه

از مرحله حین اجرا  "شودارائه شده بحث می

ترین ( گزارش شد. همچنین نامطلوب66/6±65/9)

پذیرایی مختصری "گویه از دیدگاه هر سه گروه گویه 

از مرحله حین اجرا بود که  "در جلسات ژورنال کالب

(، از دیدگاه دستیاران 68/6±44/6از دیدگاه اساتید )

( 42/2±62/2( و از دیدگاه کارورزان )69/6±26/2)

رغم اینکه بود که مورد سنجش قرار گرفت. علی

های مورد پژوهش کمتر از دو گروه تفاوت بین یکی از

گروه دیگر بود ولی از نظر آماری این تفاوت معنی دار 

 (.  =688/6sigنبود )

 بحث 

نفر از اساتید،  96در این مطالعه؛ دیدگاه      

، 2964و کارورزان گروه کودکان در سال  دستیاران

در مورد کیفیت برگزاری ژورنال کالب در سه حیطه، 

های این مطالعه نشان مورد بررسی قرار گرفت. یافته

داد که از دیدگاه اساتید، دستیاران و کارورزان گروه 

ها در و عیت کودکان کیفیت برگزاری ژورنال کالب

ای که بر روی اساتید مطلوب قرار دارد ولی در مطالعه

پرستاری انجام دادند این نتیجه حاصل شد که 

 کیفیت برگزاری ژورنال کالب در و عیت نسبتاا

 (.2969قرار داشت )حجت و همکاران مطلوبی 

ای در ایران جهت بررسی کیفیت تاکنون مطالعه

برگزاری ژورنال کالب پزشکان انجام نشده است. در 

رگزاری ژورنال خارجی کیفیت ببرخی مطالعات 

ای نشان داده ها، مطلوب بوده است. در مطالعهکالب

رگزاری ژورنال کالب ر ایت افراد، از ب %58شد که 

(. در دو تحقیق به 6666)لتری و همکاران داشتند 

کنندگان در این نتیجه رسیدند که دیدگاه شرکت

امر کامال  ژورنال کالب، مطلوب بوده است و این

و  6626)هاریس و همکاران ست تأثیرگذار بوده ا

ای (. همچنین در مطالعه6629لیزاروندو و همکاران 

نشان داده شد که برگزاری ژورنال کالب باعث بهبود 

و در نتیجه عملکرد بهتر در  تفکر انتقادی

)استراک و همکاران  کنندگان شده استشرکت

(. در تحقیقی دریافتند که ژورنال کالب بر 6666

بر شواهد پرستاران بسیار تأثیرگذار  پرستاری مبتنی
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است و به عنوان شیوه یادگیری مناسب توصیه 

( و در همان سال 6629)،کسونن و همکاران  شودمی

در ایران نشان داده شد که ژورنال کالب پزشکی 

مبتنی بر شواهد منجر به کسب قدرت تشخیصی 

دقیق فراگیران در مورد رد یا پذیرش نتایج مقا،ت 

و در  (.6629شود )خبازی و همکاران یعلمی م

پژوهشی نیز دریافتند که ژورنال کالب عملکرد آزمون 

ال کالب حضور جلسه ژورن 9دستیارانی که حداقل در 

( و 6629 )موهر و همکاران دهدداشتند را توسعه می

همان سال مطالعه ای نشان داد که تدریس ترکیبی با 

زان پزشکی را هارت کارورژورنال کالب شایستگی و م

کند )هرور و گیری بالینی تقویت میدر تصمیم

این نتیجه  دیگراما در تحقیقات (. 6629همکاران 

ها مورد تأیید حاصل شد که کیفیت ژورنال کالب

است )فورسن  تأثیرگذار نبوده افراد نبوده و همچنین

 (. 6666کالسکی و همکاران ؛ مک6668و همکاران 

شد که مرحله  دهدر تحقیق حا ر نشان دا

ترین سطح برگزاری ریزی مطلوبسازماندهی و برنامه

دهنده این امر است که ها بود که نشانژورنال کالب

اند، زمان خنرانان هر جلسه از قبل مشخص شدهس

تاری ( اجرای جلسات طبق برنامه از قبل -)ساعت

ول ژورنال تدوین شده است، مو وع جلسات و مسؤ

ها و نیاز ه، مو وع با خواستکالب قبال تعیین شد

افراد همخوانی داشته، اصول برگزاری موفق بوده، 

اهداف کلی برگزاری ژورنال کالب از قبل تعیین شده 

و قبل از برگزاری، مقا،ت جهت مرور به دست افراد 

رسیده همچنین کلیه افراد از اهداف اختصاصی آن 

و مو وع بر اساس مشکالت بالینی و  ،اطالع داشتند

آموزشی )نه عالیق افراد( انتخاب شده و در نهایت 

برنامه مدون آن در طول سال یا هر ترم آموزشی از 

قبل مشخص شده است. این امر گویای این مطلب 

است که معاون آموزشی و کارشناس آموزش در کار 

خود بسیار موفق عمل کردند و کلیه خدمات آموزشی 

ای که بر روی اند. همچنین در مطالعههاجرا نمود را

اساتید پرستاران انجام دادند در این مرحله امتیاز 

(. در 2969)حجت و همکاران  مطلوبی کسب نمودند

تحقیق حا ر نشان داده شد که زمان برگزاری ژورنال 

کالب دستیاران به صورت هفتگی و ژورنال کالب 

تر است. اگرچه اک ر شاساتید هر دو هفته یکبار اثربخ

ها، ابراز افراد از تعیین زمان برگزاری ژورنال کالب

اند اما قانون یا استانداردی در رابطه با ر ایت کرده

د. این در حالی است که فاصله برگزاری آنها وجود ندار

ای نشان داده شد که استاندارد برگزاری در مطالعه

کویین و ها ماهیانه یک بار است )مکژورنال کالب

(. اما در تحقیقی به بررسی نظامدار 6665همکاران 

 ،تأثیر ژورنال کالب پرداخته شد و به این نتیجه رسید

ها که در بعضی موارد استاندارد برگزاری ژورنال کالب

)هانی و همکاران  هر دو هفته و یا هر دو ماه است

رد طول (. همچنین در تحقیق حا ر در مو6626

دقیقه( و بین ساعت  48)ورنال کالب زمان برگزاری ژ

)آغاز شروع کاری( گزارش شد. اما در صبح  6الی  5

یک بررسی این نتیجه حاصل شد که زمان مناسب 

دقیقه است  66-تا  96جلسه ژورنال کالب حدود 

یعنی به زمان بیشتری نیاز دارد )دینادیالند و 

ها تأکید شده (. در برخی از بررسی6626همکاران 

ه ساعت برگزاری ژورنال کالب، حتما در است ک

محدوده ساعت کار طبیعی روزانه باشد تا از خستگی 

راد پیشگیری شده و حضور و گرفتن وقت شخصی اف

 )میلینکوویک و همکاران تر گرددها بیشمستمر آن

(. همچنین در تحقیق حا ر یکی دیگر از 6626

دهی و ی سازمانامتیازات و فوائد مهم در حیطه

ریزی این بود که هر سه گروه از آمادگی و نامهبر

رسانی به موقع و ایمیل مقاله به کلیه اساتید و اطالع

مطلوبی به  دستیاران ر ایت کامل داشتند و امتیاز

گر کامال همخوانی داشت ی دیدست آمد که با مطالعه

داد که میزان آگاهی از مو وع و دسترسی و نشان می

 اندموارد ذکر کرده %94تا  %99به مقا،ت را بین 

ای نشان داده (. همچنین در مطالعه6665)تامپسون 
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که آگاهی افراد نسبت به مو وع مطالعه و نیز  ،شد

تر افراد در دسترسی به مقا،ت، موجب حضور فعال

ریزی بهتر و در نتیجه موفقیت بیشتر مباحث، برنامه

 (.6666 )دوبرزنسکا و همکارانگردد ژورنال کالب می

)حین اجرا( ی برگزاری در تحقیق حا ر حیطه نحوه

ی دوم قرار داشت که از دیدگاه هر سه گروه در رتبه

داد که مقا،ت ارائه شده به روز بود، در نشان می

ی ارائه شد، نحوهخصوص کیفیت مقا،ت بحث می

و  مقا،ت توسط اساتید مناسب بود، میزان کمک

ول مشخص بود و هدایت اساتید به دانشجویان مسؤ

شد، مطالب وسایل سمعی بصری مناسب استفاده می

ارائه شده با اهداف اختصاصی در هر جلسه هماهنگ 

بود و بحث، تبادل نظر و تعامل بین حا رین وجود 

داشت، مقا،ت انتخاب شده از کیفیت مناسبی 

برخوردار بود، در کنار آموزش مطالب جدید علمی، 

شد، مطالب و داده می آموزش آمار و اپیدمیولوژی

گرفت و گیری آن به شکل خاصی صورت مینتیجه

کرد و یک شخص مجرب مو وع را هدایت می

همچنین برگزاری جلسات بصورت منظم برگزار 

اساتید در جلسات حضور  %66شد، بنابراین حداقلمی

گیری بندی و نتیجهداشتند و در پایان جلسات جمع

ا،ت کنترل شده تصادفی شد، مقکاربردی نیز ارائه می

ه کنندگان ببیشترین استفاده را داشتند و شرکت

ترین کردند، ولی  عیفصورت مستمر شرکت می

امتیازات در این حیطه به عدم سنجش میزان ر ایت 

ال کالب، عدم استفاده از چک افراد از اجرای ژورن

های از پیش تعیین شده جهت آنالیز مقا،ت و لیست

پذیرایی در جلسات عنوان گردید. در نهایت عدم 

بنابراین نتایج تحقیق حا ر در این مرحله نشان داد 

که در زمان برگزاری ژورنال کالب وجود یک نفر 

تا بتواند به راحتی  .مشاوره آماری بسیار  روری است

اصول اساسی آماری و اعتبار روایی و پایایی مقا،ت را 

ن نماید. برای اساتید و دانشجویان تو یح و روش

ی حا ر همخوانی نتیجه یک بررسی نیز با مطالعه

ها توسط داشت زیرا نشان داد که ژورنال کالب

ای بهداشتی، به عنوان یک مکانیسم و ن حرفهامراقب

فرایند به منظور به روز کردن اطالعات، ارتقای تفکر 

یی و پایایی مقا،ت، انتقادی و پژوهش، بررسی روا

قبتی پیشرفته، افزایش استفاده های مرابهبود مهارت

های علمی در بالین و نیز تغییر و بهبود فرایند از یافته

 (.6666اران هستند )هانت و همکاران مراقبت از بیم

همچنین در یک تحقیق به طراحی مجدد ژورنال 

کالب در دستیاران پرداخته شد و به این نتیجه رسید 

ه اصل که یک مدل ابداعی ژورنال کالب بر پایه س

یادگیری انتقادی، تشخیصی و بخشی از دروس مدون 

 که بر ،یادگیری پزشکی مبتنی بر شواهد است

 اچکار)الباشد یادگیری دستیاران بسیار مؤثر می

ی دیگری دست (. ولی در یک بررسی به نتیجه6629

یافتند و نشان دادند که یکی از نتایج مهم ژورنال 

ت معمول و آخرین کالب ایجاد هماهنگی بین مطالعا

(. 6666های تحقیقی بود )دوبرزنسکا و همکاران یافته

همچنین در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که 

ی برگزاری حین اجرا در ژورنال ی نحوهحیطه

های پرستاری از عملکرد با،یی برخوردار نبوده کالب

  عیف عمل کردند ها تقریبااو و نسبت به دیگر حیطه

 (.2969 ن)حجت و همکارا

)بعد از اجرا( ی برگزاری ر حیطه نحوهدر تحقیق حاظ

که  ،ی سوم قرار داشتاز دیدگاه هر سه گروه در رتبه

دهد که بهترین شاخص در این حیطه نشان می

اجرایی بودن نتایج اتخاذ شده از ژورنال کالب با 

های درمانی یا آموزشی در بیمارستان امکانات بخش

انداز مطالب ارائه شده چشمبوده و دیگر اینکه 

پژوهشی جدیدی در افراد ایجاد کرده همچنین شیوه 

مطالعه مقا،ت علمی را در افراد بهبود بخشیده و 

ها با نیازهای بیماران کالب نتایج کسب شده از ژورنال

نی داشته و مطالب ارائه شده به یا دانشجویان همخوا

اس  مطرح شده پا،ت افراد در خصوص مو وعات سؤ

ترین شاخص این است که داده است ولی  عیف
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مطالب ارائه شده بر عملکرد اساتید در آموزش 

تحقیقی نشان ثر نبوده است. ولی در مؤ دانشجو نسبتاا

ت علمی پرستاران در این داده شد که اعضای هیأ

)حجت و همکاران  حیطه امتیاز مطلوبی کسب کردند

، که شرکت دای نیز نشان داده ش(. در مطالعه2969

موجب هدفمند شدن و ارتقای  در ژورنال کالب

های تحقیقی کیفیت مطالعه افراد و دسترسی به یافته

(. در 6626)میلینکوویک و همکاران  جدید شده است

دو تحقیق دیگر  در مورد استفاده از ژورنال کالب به 

منظور تدریس و ارزیابی شایستگی در آموزش و 

نشان دادند که برگزاری بهبود مبتنی بر عملکرد 

مطلوب ژورنال کالب به عواملی از جمله: هدفمند 

بودن و داشتن هدف مشخص از برنامه، تدوین 

ساختار، مدل و روش اجرایی مناسب، تدوین 

یی و ارزشیابی و غیره بستگی دارد استانداردهای اجرا

(. 6665و همکاران فلت ؛ شنی6666)لی و همکاران 

احتمالی پژوهش این است که های یکی از محدودیت

استاندارد اجرایی دقیقی جهت برگزاری ژورنال 

ها تدوین نشده تا بر اساس آن، با توجه به کالب

اهداف تعریف شده، ارزشیابی صحیح ممکن شود و 

های مداوم برطرف گردد، ها در قالب ارزیابیکاستی

دومین محدودیت احتمالی نیز به دلیل نهادینه نشدن 

و اصولی برگزاری ژورنال کالب در آموزش  ثبت دقیق

پزشکی و اجرای اختیاری آن در مراکز آموزشی 

 .درمانی مختلف، تاریخچه دقیقی در ایران وجود ندارد

بالینی -و سومین محدودیت مقاومت اساتید آموزشی

در مورد اجرایی کردن ژورنال کالب بر اساس پزشکی 

مراکز  که یکی از نقاط  عف ،مبتنی بر شواهد است

رود. بنابراین برگزاری آموزش پزشکی به شمار می

دقیق و اصولی ژورنال کالب بخصوص پزشکی مبتنی 

بر شواهد در مراکز آموزشی و درمانی منجر به حل 

، بحث مشکالت دانشجویان پزشکی در زمینه پژوهشی

ی جستجوی مقا،ت گروهی، تفکر انتقادی، نحوه

پزشکی و نیز تغییر و علمی معتبر، آشنایی با علم روز 

بهبود فرایند مراقبت از بیماران خواهد شد. در نتیجه 

های پزشکی، انجام مطالعات بیشتر در دیگر گروه

ررسی و افزایش کیفیت ژورنال جهت اجرای دقیق، ب

 ها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.کالب

 گيرینتيجه

ها در تحقیق حا ر، کیفیت برگزاری ژورنال کالب     

دیدگاه اساتید، دستیاران و کارورزان گروه کودکان از 

در سطح مطلوب ارزیابی شد. در رابطه با سه حیطه 

ت مطلوب به ترتیب در تعیین شده، بهترین کیفی

ریزی، سپس در حیطه دهی و برنامهحیطه سازمان

نحوه برگزاری حین اجرا و در نهایت در حیطه نحوه 

نابراین با توجه به آمد. ب به دستبرگزاری بعد از اجرا 

سطح مطلوب کیفیت برگزاری ژورنال کالب در گروه 

آموزشی کودکان، با انجام مطالعات بیشتر در دیگر 

های پزشکی، جهت بررسی و افزایش کیفیت گروه

 ژورنال کالب پیشنهاد می شود.

 سپاسگزاری

از کلیه اساتید، دستیاران و کارورزان گروه      

شکی جندی شاپور اهواز که کودکان دانشگاه علوم پز

ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند، کمال تشکر 

 و قدردانی را داریم.
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Abstract: This study aimed at investigating the quality of implementing journal 

clubs, one of the classical methods of training, from the viewpoints of faculty 

members, residents and interns that were selected on different degrees of the 

department of pediatrics, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences where 

journal clubs were implemented. The population sample was 60 peoples selected 

through the census method. Data collection tool was a research-made questionnaire 

whose reliability (0.85) was verified. Then, data were analyzed by conducting 

descriptive statistics & ANOVA.  The results showed that the mean of the whole 

quality of journal clubs implementation was 2.26±0.64 that was “desirable”. 

Moreover, the highest quality was regarded in the organizing and planning domain 

(prior to implementation) 2.39±0.68, implementation domain (during implementation) 

2.24±0.67 and implementation domain (post implementation) 2.12±0.76 respectively. 

Although, the differences between one of the groups was less than the other two 

groups, the difference was not significant statistically (sig=0.055). According to the 

desired level of quality of journal club at the department of pediatrics, more 

researches in various medical groups will be highly recommended in order to examine 

and improve the quality of journal clubs.   

Keywords: Quality, journal club, medical education, department of pediatrics. 
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