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تعریف ژورنال کالب

٢ سپیده جمشیدیان



که در آن افراد بر هستند دوره اي ژورنال کالب ها جلسات آموزشی •

لمی  مقاالت اخیرا منتشر شده در متون عمنظمی، طبق برنامه مشخص و 

.  می کنندنقادانه ارزیابی را 

رور مپزشکان با ارتقا دانش ژورنال کالب یکی از روش هاي مقبول جهت •

ان  پزشکی است و امروزه نقش مهمی در تربیت دانشجویو بحث متون 

).4(دارد تخصصی دوره هاي

٣ سپیده جمشیدیان



میهمگردمنظمطوربهکهاستافرادازگروهیشاملکالبژورنال•

ورنالژ.کنندارزیابینقادانهطوربهراعلمیمتونجدیدمقاالتتاآیند

علومهايپژوهشدرمشخصموضوعیکحوشوحولعموماهاکالب

.شوندمیدهیسازمانکاربرديعلومیاپایه

چارچوب قابل انعطافی براي آموزش علوم پایه و مهارتژورنال کالب ها •

روش سال است که به عنوان یک ) 150(می باشند و بیش از هاي بالینی 

).2(در پزشکی استفاده می شوند آموزش 

۴ سپیده جمشیدیان



تاریخچه برگزاري 

ژورنال کالب

۵ سپیده جمشیدیان



:  اولین بنیانگذار ژورنال کالب•

در اتاق  -1835-جراح انگلیسیسر جیمز پاژت 

ی  کوچکی در طبقه باالي یک نانوایی در نزدیک

ی بیمارستان بارتولومو در لندن با گروه کوچک

.مطالعه دسته جمعی ژورنال ها را شروع کرد

۶ سپیده جمشیدیان



Sir James 
Paget

جراح و پاتولوژیست
انگلیسی

ورنال اولین بنیانگذار ژ
کالب
1835

)سال پیش180(

٧ سپیده جمشیدیان



٨

Sir William 
Osler

زشکی استاد برجسته پ

کانادا
1875

)سال پیش140(

سپیده جمشیدیان



،  لرسر ویلیام اساولین ژورنال کالب رسمی، توسط 

در دانشگاه مک گیل در مونترال  1875درسال 

کانادا و سپس در دانشگاه جان هاپکینز جهت 

ده  آموزش دستیاران پزشکی به نحو فعال استفا

.  شد

٩ سپیده جمشیدیان



اهداف برگزاري       

ژورنال کالب

١٠ سپیده جمشیدیان



اهداف برگزاري ژورنال کالب در منابع مختلف 

متون و مقاالت علوم پزشکیتدریس تکنیک هاي ارزیابی نقادانه•

ارتقاء مهارت هاي خاص براي مرور نقادانه متون علوم پزشکی•

)  critical thinking(نقادانه ارتقاء مهارت هاي تفکر •

بالینیآمار زیستی و اپیدمیولوژيارتقاي دانش در زمینه •
ارتقاي دانش و توانمندي در زمینه پژوهش•

کنندگان در مورد موضوعات روز علوم پزشکیروز کردن معلومات و اطالعات شرکت به •

در طبابت و تدریس) EBM(بر شواهد عملکرد مبتنی براي تشویق •
شدن جهت امتحانات بورد آماده •

رمطالعه و تشویق به مطالعه بیشتتاثیر مثبت بر عادات مطالعه، دانش و مهارت هاي •

تشویق به انجام پژوهش •

١١ سپیده جمشیدیان



)ادامه(اهداف برگزاري ژورنال کالب در منابع مختلف 

آگاهی یافتن از موضوعات مهم علوم پزشکی در دنیا•

مرور دقیق موضوعات ویژه علوم پزشکی •

)controversies(بحث در مورد عدم قطعیت ها •
تداوم یادگیري پس از پایان تحصیالت دانشگاهی علوم پزشکی•

ایجاد یک جمع دوستانه خارج از محیط معمول خشک و جدي کاري •

افزایش تعامالت اجتماعی•
انتقال مفاهیم آموزشی به اعضاي هیات علمی بالینی •

افزایش توانمندي در ارائه مطالب علوم پزشکی •

ارتقاي توانایی هاي بالینی به ویژه براي دستیاران•

انگلیسیارتقاي توانایی ارائه مقاالت علمی به زبان •

١٢ سپیده جمشیدیان



ژورنال کالباصلیسه هدف 

قرار گرفتن در جریان پیشرفت هاي علمی روز دنیا•

آموزش مهارت هاي ارزیابی نقادانه متون •

...) بالینی،  آموزشی و (بهبود عملکرد •

١٣ سپیده جمشیدیان



١۴

نقطه تمرکز تعداد مقالهانواع اهداف یادگیري 
گروه هدف 

محدودیت ها غالب 

با روند شنایی آ

جاري، به تحقیقات 

روز بودن

سرعنوان بر مروري

ها

Current topics 

زیاد 
و عنوان مقاله 

مقاله خالصه 
پژوهشگران

دقیقعدم بررسی 

مقاالت

مشکلپاسخ به یک 

رفع یک شکاف یا 

علمی 

مرور بر یک موضوع 

Problem-based 
بحث و  نتایج زیاد 

درگیر با افراد 

موضوع 

عدم بررسی دقیق

مقاالت

با مشکالتآشنایی 

پژوهش و افزایش 

توانایی ارزیابی 

مقاالت 

نقادي مقاله 

Critical appraisal 
قسمت ها تمامی محدود 

مقاالت، ارزیابان 

نویسندگان 

مقاالت 

به دانش خاصنیاز 

مقالهنقادي 

سپیده جمشیدیان



١۵

تحقق هر دشواري
سه هدف با هم

هايتنوع گروه 
مخاطب

براي اهداف فوق

تنوع در ساختار  ایجاد
ژورنال کالب و مقاالت  

مورد بررسی

سپیده جمشیدیان



ساختارهاي برگزاري  

ژورنال کالب

١۶ سپیده جمشیدیان



سبک هاي اصلی ژورنال کالب ها

•Current journal style
هر ارائه دهنده فهرستی از ژورنال هاي رایج را بررسی می کند تا مقاالت–

.مرتبط را از بین آنها انتخاب کند

•Topic- based style
که مرتبط ترین مقاالت در ارتباط با یک موضوع خاص یا یک مفهوم خاص–

.سال گذشته انتشار یافته اند بررسی می شوند5در 

•Evidence- based style
وسط یک ت) یا آموزشی(در انتهاي یک جلسه ژورنال کالب، یک مشکل بالینی –

مقاالت مرور سیستماتیک بعديدر ژورنال کالب . کلینیسین توصیف می شود
.با آن مشکل ارائه شده و شواهد مورد ارزیابی قرار می گیردمرتبط 

١٧ سپیده جمشیدیان



مدل هاي مختلف برگزاري ژورنال کالب در منابع آموزش  پزشکی

هاو محدودیتمزایا مراحلنوع  
چند مقاله روي یک 

روش هاي موضوع با 
متفاوت پژوهش براي

ر و یکی آینده نگمثال
دیگري گذشته نگر

Experimental 
design

اي همتدموضوع که یک درباره مقاله چند انتخاب 
متفاوتی دارند

متدهر و ضعفقوتنقاط تعیین 

متدبراي هر ماري آبهترین روش تعیین 

این موضوعبرايمطالعهمتد تعیین بهترین 

و طرح هاي پژوهشیبا انواع شنایی آ
به نقاط ضعف و قوت هر  آگاهی 

روش درس بهتر کدام؛ یادگیري
تحقیق

بار اجراي آن در طول دوره کافییک
به نظر می رسد

دو مقاله که نگاهی 
د متضاد به موضوع دارن

Creating a 
controversy

تیجه نیانتایج ، فرضیهانتخاب دو مقاله که از نظر 
متفاوتندبا هم ها در مورد یک موضوعگیري

گاه دو گروه از شرکت کنندگان با دو دیدتعیین
بحث؛  متفاوت و یک استاد بی طرف براي پیشبرد

و ماري آزمون آ،تحقیقنقد مقاالت از نظر روش 
داده ها

بحث درباره علت  تفاوت در نتیجه گیري ها 

کت و بحث در شربرانگیختن عالقه
و به روش تحقیقتوجه کنندگان؛ 

ئله و در پاسخ به یک مسآن کیفیت 
رین مناسبتانتخاب شدن در توانمند

ي جمع بنددردیدگاه؛ ایجاد توانایی
براي متضاد و تصمیم گیرينگاه هاي 

نتیجهیکرسیدن به 
١٨سپیده جمشیدیان



مدل هاي مختلف برگزاري ژورنال کالب در منابع آموزش  پزشکی

هاو محدودیتمزایا مراحلنوع  
اله مقتحلیل دقیق یک 

تنها

Meticulous 
analysis of 

a single 
article 

،عنواننظرو بررسی کامل از مقاله انتخاب یک 
نحوه ،هاداده روش ،مقدمه،خالصه مقاله،هدف

،وشتارسبک ن، گیرينتیجه ع،مناب،جداول،نالیزآ
الطات منطقی و مغهاي استدالل، پیوستگی مطالب

در نتیجه گیري

مهارت هاي ارزیابی نقادانه ارتقاي
ه مقاله،  توانمند شدن در نوشتن مقال

نکات مهم در نگارش مقاله رعایت 

توجه به سبک نوشتاري

مارنیاز به کارشناس آ

مقاالت انتخاب
کالسیک 

selecting 
classic 
articles

ا استوار مقاالتی که کتاب هاي درسی بر آنهتحلیل
ن است، به دستیاران فرصت می دهد تا خودشا

موافقند یا تحلیل کنند و فکر کنند که با این عقاید
.نه

براي  رزیدنت ها مفید است تا  
نچه گاهی پیدا کنند درمورد اینکه آدید

وار امروز داریم بر تحقیقات قبلی است
کیه و فقط بر کتاب هاي تکست تاست

نکنند

١٩سپیده جمشیدیان



مدل هاي مختلف برگزاري ژورنال کالب در منابع آموزش  پزشکی

مزایا مراحلنوع  

Problem-based 
learning method

یا 

روش جورابچی

1984

ز به بایک مقاله به همراه یک سري سواالتاز قسمتی ارائه 

ه به دادن به سواالت توسط همپاسخهمه شرکت کنندگان؛ 

نفره براي بحث و 5-4طور انفرادي؛ تشکیل گروه هاي 

ه از هر یکسان کردن پاسخ ها؛ ارائه نتایج توسط یک نمایند
کل کالس ر گروه براي جمع؛ بحث عمومی د

افراد حتیهمهمشارکت 
در نقدمنفعل ترین ها

مقاله

مدل دانشگاه 
مک مستر

Kitching AD 

1987

اول،مشخص کردن یک مسئله در طول هفته هاي 

براي بهترین مقاالتافراد، تعیین منابع توسط جستجوي 
مسئله،پاسخ به 

ل و در خصوص مشکافراد، توضیح ارسال مقاله براي تمامی 
مسئله موجود در عمل

مقاله نقد وارائه مقاله 

در مورد مسالهتصمیم گیري 

نقد کلیه مراحل از 

میم جستجوي مقاله تا تص
گیري در خصوص 

آنکاربرد نتایج 

مسئله محور بودن 

٢٠سپیده جمشیدیان



مراحل یک نوع ژورنال کالب مبتنی بر حل مساله
. گیرندسه مقاله که هر کدام بر جنبه متفاوتی از یک مقاله پژوهشی تاکید دارند، مورد بحث قرار می•

: براي مثال

تاکید بر طرح مطالعه----مقاله اول•
العه براي به شرکت کنندگان، عنوان مقاله داده می شود، از ایشان خواسته می شود تا یک مط–

.بررسی فرضیه طراحی کنند

تاکید بر متد پژوهش----مقاله دوم•
ت عنوان و متد مقاله به شرکت کنندگان داده می شود، آنها باید نقاط ضعف و مشکال–

احتمالی که با این طرح با آن مواجه می شوند را پیش بینی کنند

تاکید بر تفسیر داده ها----مقاله سوم•
ود داده هاي به دست آمده از مقاله به شرکت کنندگان داده می شود و از آنها خواسته می ش–

تا آنها را تفسیر کنند 

٢١ سپیده جمشیدیان



طراحی برنامه 

ژورنال کالب

٢٢ سپیده جمشیدیان



فعالیت هاي الزم براي راه اندازي ژورنال کالب

کالب  هاي پیشین گروه  و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها و دالیل عدم ادامه یافتنشانبررسی ژورنال ١)

مشخص نمودن حامیان  برگزاري ژورنال کالب) ٢

و تعریف نقش هاي افراد و شرح وظایف) journal club champions(تیم پشتیبان ژورنال کالب تعیین ٣)

تعیین ) گروه هدف ژورنال کالب یا شرکت  کنندگان  ۴

شناسایی نیازهاي آموزشی گروه هدف از طریق مشورت با استادان گروه و نظرات افراد شرکت کننده) ۵

تعیین ) برگزاري ژورنال کالباهداف ۶

دهژورنال کالب ها بر اساس شواهد جستجو شساختار برگزاري تصمیم گیري در مورد نحوه انتخاب مقاالت و ٧)

تعیین ) برگزاري جلسات ژورنال کالبمکان و زمان ٨

تعیین ) مقاالتنحوه ارزیابی ٩

تعیین ) ژورنال کالب هاروش ارزیابی ٠١

تعیین اقدامات الزم براي برگزاري هر جلسه از ژورنال کالب و تدوین ) جدول گانت١١

٢٣ سپیده جمشیدیان



راهکارهاي موفقیت  

ژورنال کالب

٢۴ سپیده جمشیدیان



ژورنال کالبموفقیتمعیارهاي

داشتن اهداف از قبل تعیین شده و تحقق آنها•

حضور فعال اعضا•

به طور منظم) الاقل دو سال(تداوم در برگزاري جلسات  •

درصد شرکت کنندگان دستیار یا دانشجوي 50حداقل (حضور مداوم دستیاران •

)تحصیالت تکمیلی باشند

٢۵ سپیده جمشیدیان



دالیل عدم موفقیت ژورنال کالب

نداشتن یک سرپرست مشخص•

کمبود وقت•

آمادگی ناکافی•

نبود اهداف مشخص  •

عدم  عالقه و مشارکت شرکت کنندگان در بحث ها•

٢۶ سپیده جمشیدیان



راهکارهایی براي داشتن یک ژورنال کالب موفق

وجود یک سرپرست مشخص و ثابت•

ک  تشکیل تیم ژورنال کالب از اعضاي یک رشته یا داراي عالقه هاي مشترك در ی•
زمینه تخصصی

درازمدت  برايهدف مورد توافق و جامع یکتعیین•

شده و مورد توافق قراردادن مجدد آنتعیینهدف مکرربازنگري•

یمهارتیاو ارتباط دادن آن به مقاله مرور شده کالبهدف هر جلسه ژورنال تعیین•
شودکسبقرار است که

٢٧ سپیده جمشیدیان



)ادامه(موفق راهکارهایی براي داشتن یک ژورنال کالب 

حضور افراد در جلسات اجباري بودن •

یکبارماهیمثال مشخص زمانیفواصل در کالبژورنال برگزاري•

)مثال زمان ناهار(زمان مناسب در روز انتخاب •

راي در نظر گرفتن یک زمان مشخص در هر ژورنال کالب ب: مهارت هاي نقادي مقالهتدریس رسمی •

م  آموزش مهارت هاي آمار و اپیدمیولوژي و نقادي مقاله بر اساس یک برنامه درسی مشخص؛ تنظی

برنامه درسی براي این موضوعات به طور دنباله دار در جلسات ژورنال کالب

پرهیز از بررسی تعداد زیاد مقاالت•

پرهیز از مقاالت مروري یا گزارش موردي•

ارائه مشوق هاي خالقانه و متنوع براي افزایش حضور در ژورنال کالب•
پذیرایی مناسب•

٢٨ سپیده جمشیدیان



مشوق هاي افزایش حضور

ران مشارکت فعال و حمایت مسئوالن مثل رئیس بخش، مدیر گروه، دستیا•

ارشد، افراد داراي نقش کلیدي  

انتخاب عنوان هاي جذاب، بحث انگیز و مرتبط با نیاز شرکت کنندگان•

حفظ انسجام جلسات مربوط به آموزش مفاهیم مثل آمار •

٢٩ سپیده جمشیدیان



)ادامه(راهکارهایی براي داشتن یک ژورنال کالب موفق 

استفاده از ابزارها و فرم هاي مناسب و ساختارمند جهت ارائه یا نقد مقاالت•

جمع بندي و نتیجه گیري از هر جلسه ي ژورنال کالب •

انتظارات شرکت کنندگانتوجه به اهداف و•

شروع و خاتمه به : در نظر گرفتن محدودیت هاي دستیاران و دانشجویان•

موقع، کوتاه بودن زمان مثال یک ساعت، اجازه براي روشن بودن پیجر

٣٠ سپیده جمشیدیان



)ادامه(راهکارهایی براي داشتن یک ژورنال کالب موفق 

شناسایی هر مانع بالقوه براي موفقیت ژورنال کالب •

آماده سازي درست توسط تسهیل گر و تمامی شرکت کنندگان  •

اتآشنا نمودن شرکت کنندگان با گایدالین هاي نحوه ي شرکت در جلس•

٣١ سپیده جمشیدیان



غلبه بر موانع ژورنال کالب

راهکارها موانع  
ارسال فرم الکترونیک یا چاپی مقاله حداقل دو هفته قبل از جلسه دسترسی به مقاله

مقاله بر اساس زیر عنوان ها،  صفحات مقاله، یا سواالت بحثتقسیم نمودن حجم زیاد مطالب
تعیین تاریخ، ساعت و مدت زمان ثابت و مشخص براي جلسات 

زمان بندي رسانی در مورد اطالع
)به موقع شروع کنید و به موقع خاتمه دهید(به چارچوب زمانی پایبندي

برنامه زمان بندي

جویا شدن نظر اعضاي گروه براي راحت ترین زمان ممکن  براي ژورنال کالب زمان حضور
متمرکز نمودن مقاله بر یک سناریوي بالینی چالش زا در محیط بالینی 

بر موضوعات انتخاب شده توسط اعضاتمرکز
ارتباط با مشارکت  

کنندگان
در نظر گرفتن امتیاز آموزش مداوم براي مشارکت کنندگان 

به کار بستن آنهاارزیابی و تفسیر مقاالت وشرکت کنندگان درارتقاي مهارت هاي
درنظر گرفتن معیارهایی براي ارزیابی یا ارتقاي عملکرد

منافع به دست آمده
براي مشارکت  

کنندگان

پایه شواهد مکانیزمی براي تبدیل متون و پژوهش براي کسب مراقبت سرطان کیفیت باال بر
فراهم کنید

افزایش دادن مهارت هاي ارزیابی پرسنل

منافع  به دست آمده
براي سازمان از 

ی از شرکت و پشتیبان
ژورنال کالب

٣٢ سپیده جمشیدیان



Osler Journal Club

گروه بیماري هاي داخلی، بیمارستان جونز هاپکینز•

ابی  آموزش اصول اساسی اپیدمیولوژي بالینی براي ارزی: هدف ژورنال کالب•
نقادانه متون پژوهشی منتشر شده بالینی

دستیاران و بعد دانشجویان پزشکی: گروه هدف•

عصر3تا 2اولین یا دومین چهارشنبه هر ماه از ساعت : زمان برگزاري•

٣٣ سپیده جمشیدیان



نقش دستیاران در ژورنال کالب

رزیدنت3یا 2هر ماه •

جدید توسط رزیدنت ها و مشورت با مدیر    یک مقاله انتخاب •

خواندن مقاله توسط دستیاران و مدیر  •

راي بحث  با حضور دستیاران و مدیر بجلسه حداقل یک هفته قبل از ژورنال کالب تشکیل •

رویکرد  نحوه و تعیینارزشمند براي تدریس مقاله و شناسایی نکات درباره نقاط قوت و ضعف 

به ارائه مقاله 

کالبروز قبل از ژورنال ایمیل نمودن لینک مقاله براي شرکت کنندگان یک •

دقیقه  15تا 10پاورپوینت به مدت مقاله با استفاده از ارائه •

• .
٣۴ سپیده جمشیدیان



گایدالین تهیه اسالید پاورپوینت براي ارائه در ژورنال کالب

دقیقه باشد و بیشتر زمان به بحث اختصاص یابد15مدت زمان کل ارائه اسالیدها •

)ابله کنیددر برابر وسوسه طول و تفصیل دادن این قسمت مق(مقدمه، زمینه : یک یا دو اسالید اول•

 Annals ofو JAMAمطابق با فرمت چکیده مقاله (یک اسالید براي چارچوب مطالعه •
Internal Medicine(

.  ارائه دهنده باید هر عنوان را در یک یا دو خط خالصه کند، طوري که در یک اسالید بگنجد•

:  این اسالید موارد زیر را شامل شود•

اده جمع آوري د/ مشارکت کنندگان/ زمینه و شرایط مطالعه/ طرح مطالعه/ فرضیه پژوهش، هدف•
متد تحلیل/ پیامد اصلی/ ها

یک یا دو اسالید براي سایر متدهاي اضافی•

٣۵ سپیده جمشیدیان



اسالید براي نتایج6تا 3•

جداول و تصاویر مقاله کپی شود•

ت هاي  از قبل یک نسخه از مقاله براي همه توزیع می شود پس نگران  ریز بودن فون•
جداول نباشید

نتیجه گیري و کاربرد یک اسالید•

نقاط قوت یک اسالید•

نقاط ضعف یک اسالید•

نکات قبل بحث یک اسالید•

٣۶ سپیده جمشیدیان



نقش هدایت کننده یا منتور

کمک به دستیار در پیدا کردن مقاله مناسب•

ه و مالقات با دستیار یک تا دو هفته قبل از ژورنال کالب براي بحث در مورد مقال•
آماده شدن

ابی  دقیقه بحث درباره مقاله ژورنال کالب و موضوعات مرتبط با ارزی40تا 30هدایت •
نقادانه بعد از ارائه دستیار در جلسه 

•

٣٧ سپیده جمشیدیان



منابع مورد استفاده 

• Quick Guide to Clinical Epidemiology and Critical 
Appraisal

• JAMA Series on Step-by-Step Critical Appraisal

•
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نقش هاي کلیدي در ژورنال کالب

)leader(مدیر  یا سرپرست ژورنال کالب •

)facilitator(تسهیل کننده •

)coordinator(هماهنگ کننده برنامه ها •

هماهنگ کننده آموزش مداوم•

)evaluator(ارزیاب •

)record keeper(مستند ساز •

)participants(شرکت کنندگان •

۴٠ سپیده جمشیدیان



شرح وظایف مدیر ژورنال کالب
اغلب یکی از اعضاي هیات علمی یا دستیار ارشد•

ي ویژگی اساسی او عالقه مندي به آموزش پزشکی و اعتقاد به نقش مهم ژورنال کالب در یادگیر•

آشنایی با تکنیک هاي جستجوي منابع و آمار پزشکی•

نظارت بر کار تمامی اعضاي تیم پشتیبان•

راهنمایی و کمک به اعضاي تیم در مواقع الزم•

نظارت بر روند برگزاري ژورنال کالب و ارائه بازخورد الزم به اعضاي تیم و شرکت کنندگان•

مسئول شروع و ختم جلسه در محدوده زمانی تعیین شده•

نظارت بر ارسال به موقع مقاالت براي شرکت کنندگان•

فراهم نمودن شرایط و لوازم مورد نیاز  •

بهتر است مدیر ثابت باشد اما می تواند چرخشی هم باشد•

صاحب نظر در زمینه مورد بحث  •

۴١ سپیده جمشیدیان



وظایف تسهیل کننده قبل از جلسه ژورنال کالب

تیم هفته قبل و تصمیم گیري  نهایی با کمک سایر اعضاي4–3انتخاب مقاله براي جلسه  از •

و مدیر ژورنال کالب

ی مقالهبررسی دقیق مقاله طی هفته هاي قبل از ژورنال کالب و  بررسی و تکمیل فرم ارزیاب•

آماده کردن سواالتی براي آغاز بحث و هدایت بحث در جلسه •

ده باشدآماده نمودن گایدالین ها یا فرم هایی که می تواند در ارزیابی نقادانه مقاله کمک کنن•

الهمطالعه درباره اصول هدایت کار گروهی، ارزیابی مقاله، تکنیک هاي آماري ذکر شده در مق•

هماهنگی با سرپرست برنامه از یک هفته قبل از جلسه در مورد فرمت جلسه  •

آماده ساختن داکیومنت هاي شرکت کنندگان•

هماهنگی با ارزیاب برنامه، هماهنگ کننده برنامه و مستند کننده برنامه•

۴٢ سپیده جمشیدیان



وظایف تسهیل کننده حین جلسه ژورنال کالب

ها پیش فرض مورد سوال قرار دادن •

تشویق دیدگاه هاي متفاوت •

اختصاص زمان کافی براي بحث در  •

مورد کاربرد در عمل

بیان خالصه اي از بحث و کاربردهاي•

بیان شده

خاتمه دادن به جلسه ژورنال کالب  •

ن در  درگیر نمودن تمام شرکت کنندگا•

بحث

شروع  به موقع جلسه•

آغاز نمودن بحث جلسه با توضیحی•

در مورد هدف و ذکر سوال آغازین

قالهبیان دلیل منطقی براي انتخاب م•

مطرح کردن یک سوال اولیه براي •

شروع بحث

هدایت بحث در طی جلسه  •

ارائه بازخورد به شرکت کنندگان •

پاسخ دادن به سواالت و نظرات •

۴٣ سپیده جمشیدیان



وظایف تسهیل کننده  پس از جلسه ژورنال کالب

کمک به مستند ساز در ثبت خالصه اي  از جلسه•

اختصاص دادن زمان براي بررسی نتایج ارزشیابی ژورنال کالب•

۴۴ سپیده جمشیدیان



شرح وظایف هماهنگ کننده برنامه ها

اطالع رسانی موضوع، تاریخ و زمان  براي هر ژورنال کالب از طرق مختلف •
...)پوستر، اعالمیه و ایمیل و (

در ارتباط بودن با تمامی اعضاي تیم پشتیبان•

تهیه فهرستی از اي میل و تلفن همراه تمامی شرکت کنندگان•

هماهنگی مکان، زمان و پذیرایی با مسئوالن مربوطه •

تامین تجهیزات، زیراکس و سمعی بصري •

۴۵ سپیده جمشیدیان



)evaluator(نقش ارزیابی کننده 

از شرکت کنندگان در مورد فرایند ژورنال کالب بازخورددریافت •

کرد از شرکت کنندگان در مورد تاثیر ژورنال کالب بر عملبازخورددریافت •

بالینی، آموزشی، اجرایی و یا پژوهشی

ت براي تعیین موضوعات براي جلسانیازسنجی منظم طراحی و اجراي یک •

آینده ژورنال کالب 
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شرح وظایف مستند ساز

تهیه خالصه اي از آنچه در طول جلسه رخ می دهد•

اطالع دادن وضعیت گذشت زمان طی جلسه به تسهیل گر•

تهیه برنامه منظم  براي معرفی ژورنال کالب و محصوالت آن•

همکاري در تهیه چکیده ها، خالصه ها و پوسترهاي حاصل از ژورنال کالب •

براي انتشار دادن نتایج به سایر گروه ها 

۴٧ سپیده جمشیدیان



انتظارات از شرکت کنندگان  قبل از ژورنال کالب  

ه  در ارتباط بودن با هماهنگ کننده ژورنال کالب در مورد  زمان، مکان و مقاالت هر جلس•

از طریق ایمیل یا شبکه هاي اجتماعی

توجه به دریافت اطالعیه ژورنال کالب از یکی دو هفته قبل•

هدر صورت عدم دریافت مقاله، ارسال ایمیل به هماهنگ کننده و در خواست ارسال مقال•

ه اعالم حضور  یا عدم حضور خود در هر جلسه ژورنال کالب با ارسال ایمیل یا پیامک ب•

)ترجیحا تا دو روز قبل از تاریخ جلسه(هماهنگ کننده 

مطالعه مقاله دریافت شده و در صورت لزوم تکمیل  فرم مربوط به ارزیابی مقاله•

حضور به موقع در جلسه ژورنال کالب•

۴٨ سپیده جمشیدیان



انتظارات از شرکت کنندگان  در طی ژورنال کالب 

شرکت فعال در بحث •

به اشتراك گذاشتن تجربیات خود در ارتباط با سوال پژوهشی یا بالینی–

شرکت در بحث به شیوه اي دوستانه و غیر تهدید کننده–

تشویق سایر اعضاي گروه به شرکت در بحث–

جهت دهی دوباره بحث به سمت هدف جلسه–

مقابله با نا امیدي و استرس در مواقع عدم توافق در بحت–

احترام به عقاید و نظرات مختلف –

دادن اطالعات و به دست آوردن اطالعات با پرسیدن سوال –

ارائه مثال در مورد مفاهیم یا بیان کاربردي موضوع–

شفاف نمودن اطالعات و خالصه کردن آنها–

فرديتوضیح در مورد چگونگی استفاده از پیشنهادات، یافته ها یا نتایج بحث در کار–

۴٩ سپیده جمشیدیان



نفر 15تا 5بین •

نفر13تا 12حداکثر •

:تعداد بیشتر•

در نقش مشاهده گر–
تقسیم به گروه هاي کوچک تر–

۵٠ سپیده جمشیدیان



انتظارات از شرکت کنندگان  بعد از ژورنال کالب  

شرکت فعال در ارزشیابی ژورنال کالب  •

ورنال به تیم پشتیبان براي ارتقاي جلسات ژ) هم مثبت و هم منفی( ارائه بازخورد •

کالب

بیان نظراتشان در مورد موضوع و نحوه برگزاري ژورنال کالب هاي بعدي•

داوطلب شدن براي نقش ها در جلسات آینده ژورنال کالب  •

به کارگیري اطالعات ژورنال کالب•

ي که داوطلب شدن براي نوشتن خالصه جلسه یا یک نامه به سردبیر براي مجله ا•

مقاله در آن چاپ شده، براي بیان نظرات خود یا گروه در مورد مقاله منتشر شده

۵١ سپیده جمشیدیان



تعیین زمان ژورنال کالب

یک جلسه در هفته، ماه یا فصل•

ساعت2تا 1ساعت معموال 4دقیقه تا 15مدت زمان از •

تدوین یک جدول زمان بندي با مشخص نمودن تاریخ ها و جدول زمان بندي•

۵٢ سپیده جمشیدیان



محیط برگزاري ژورنال کالب

چینش صندلی ها به صورت نعل اسبی یا دایره اي•

امکان برقراري تماس چشمی بین افراد•

مکان مناسب از نظر سرمایش و گرمایش•

در نظر گرفتن پذیرایی مناسب•

۵٣ سپیده جمشیدیان



فرم بررسی مقاالت بالینی

سوال بالینی، آموزشی، پژوهشی یا اجرایی که نویسنده سعی دارد به آ. ن �

پاسخ دهد، چیست؟

هدف از مقاله چیست؟ آیا هدف به درستی توصیف شده؟. �

آیا مرور متون جامع و به روز است؟. �

آیا موضوعات و مفاهیم عمده مرتبط با سوال، شناسایی شده و به وضوح . �

تعریف شده است؟

آیا قسمت هایی از اطالعات حذف شده که براي پاسخ گویی به سوال الزم. �

است، توسط نویسنده مطرح شده است؟

سطح شواهد مطالعه تا چه حد قوي می باشد؟. а

۵۴ سپیده جمشیدیان



)ادامه(فرم بررسی مقاالت بالینی

چه پیشنهاداتی در عمل، آموزش، اجرا و یا پژوهش مطرح شده است؟    . �

آیا پیشنهادات مطرح شده در طبابت، آموزش، اجرا و یا پژوهش با شواهد ارائه شد. ه �

در مقاله حمایت می شوند؟

چگونه پیشنهادات نویسنده را می توانید در شرایط بالینی، آموزشی،  اجرای. ی و یا �

پژوهشی خود مورد مقایسه قرار دهید؟    

بر اساس شواهد ارائه شده در مقاله، چه تغییراتی را براي شرایط خودتان توصی. ه می  ��

کنید؟ آیا کال تغییراتی را توصیه می کنید؟

چه نوع منابع و فرایندهایی براي اجراي تغییرات پیشنهاد شده شما مورد نیا. ز می  ��

باشد؟

۵۵ سپیده جمشیدیان



نیسواالت مناسب براي شروع بحث در ژورنال کالب مربوط به مقاالت بالی

مشکل بالینی که در مقاله مورد بحث قرار گرفته چیست؟ چرا این مشکل براي) افراد �

شرکت کننده در ژورنال کالب مهم است؟

نوع مقاله چیست) مطالعه موردي، مروري، یا ترکیب شواهد براي بحث در مورد یک : �

مشکل بالینی؟

نویسندگان ) د تا چه منابعی از شواهد و استراتژي هاي جستجو،  مورد استفاده قرار دادن�

شواهدي در مورد مشکل بالینی جمع آوري کنند؟

چه منابع زمانی،  مالی، محیطی و انسانی الزم است تا شواهد را گردآوري، ارزیابی و ت) رکیب �

کند؟ 

آیا  یک مقیاس اندازه گیري براي ارزشیابی شواهد مورد استفاده قرار گرفت؟ چه) �

مقیاسی؟ چه معیاري براي ارزیابی شواهد مورد استفاده قرار گرفت؟

۵۶ سپیده جمشیدیان



)11(نی سواالت مناسب براي شروع بحث در ژورنال کالب مربوط به مقاالت بالی

آیا جدولی از شواهد براي خالصه کردن یافته هاي مرتبط با مشکل بالینی مورد ا) а ستفاده

قرار گرفت؟ اگر بلی، چه معیارهایی باید در نظر گرفته شوند؟

چه پیامدها یا پیشنهاداتی براي استفاده بالینی، آموزشی، اجرایی و یا پژوهشی) بر پایه  �

شواهد ارائه شده،  مطرح شده اند؟

کدام یک از پیشنهادات را شما براي اجرا در ستینگ  خودتان در نظر گرفته اید؟) چرا �

درنظر گرفتید و چرا در نظر نگرفتید؟

براي کاربرد اطالعات ارائه شده در مقاله مروري بالینی در ستینگ شما گام هاي ب) عدي �

چیست؟
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فرم بررسی مقاالت پژوهشی  

سوال یا سواالت پژوهشی که نویسنده. ت؟تالش دارند به آن پاسخ دهند چیس) گان(١

هدف از مطالعه پژوهشی چیست؟  . ٢

آیا نویسندگان یک مدل، چارچوب یا تئوري مفهومی براي مطالعه پژوهشی شناس. ایی ٣

.کرده اند؟ اگر بلی، آن را توصیف کنید

آیا مرور متون جامع  و به روز است؟. ۴

آیا مفاهیم اساسی مرتبط با سوال پژوهشی و مدل، چارچوب یا تئوري مفهومی شن. اسایی ۵

شده و به روشنی تعریف شده است؟

چگونه پژوهشگران نمونه اي براي مطالعه  به دست آوردند؟. ۶
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)ادامه(فرم بررسی مقاالت پژوهشی 

آیا نکات و استراتژي هاي گردآوري داده ها با هدف پژوهشی ذکر شده مطابقت دارد؟ . а

پژوهشگران چگونه داده ها را تحلیل کردند؟ آیا روشهاي مناسبی براي پاسخ به سواالت. پژوهشی �

استفاده شد؟

آیا یافته ها، بحث و نتیجه گیري از مقاله توسط داده هاي ارائه شده در مقاله حمایت می ش. د؟�

سطح شواهد مطالعه تا چه حد قوي می باشد؟. �

آیا یافته ها و نتیجه گیري هاي مطالعه، سیاست ها و  روندهاي جاري را تایید می کند؟. ��

اري الزم است آیا یافته ها و نتیجه گیري ها باید در ستینگ شما به کار گرفته شود؟ اگر نه، چه ک��.

انجام شود؟

چه منابع و فرایندهایی الزم است تا هر تغییر پیشنهاد شده در ستینگ شما اجرا شود؟. ��
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یمقاالت پژوهشسواالت مناسب براي شروع بحث در ژورنال کالب مربوط به 

سوال اولیه پژوهشی که پژوهشگران می خواهند پاسخ دهند چیست؟. �

چرا این سوال براي کار بالینی، آموزشی، اجرایی یا پژوهشی در ستینگ شما داراي اهمیت. است؟ �

آیا سواالت پژوهشی ثانویه توسط پژوهشگران مطرح شده است؟. �

سواالت ثانوي چه ارتباطی با کارهاي. دارد؟ما بالینی، آموزشی، اجرایی یا پژوهشی در ستینگ ش�

مقدمه و زمینه چه چیزي درباره اینکه چرا مطالعه انجام می شود، می گوید؟. �

چگونه مرور متون نیاز به مطالعه درباره سوال  پژوهش را حمایت می کند؟. а

آیا مور متون شامل رفرنس هایی را شامل می شود که شناخته شده، به روز و حمایت کننده م. دل �

مفهومی یا تئوري مطالعه باشند و از منابع مرور همتایان باشند؟ کدام نوع هستند؟

چه نوع طرح پژوهشی براي پاسخ دادن به سواالت یا فرضیه هاي پژوهشی، مورد استفاده م. ی باشد؟ �

آیا طرح پژوهش براي پاسخ دادن به سواالت یا فرضیه پژوهشی مناسب است؟ 
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)ادامه(ی سواالت مناسب براي شروع بحث در ژورنال کالب مربوط به مقاالت پژوهش

جمعیت هدف براي مطالعه پژوهشی چه کسانی هستند؟ . �

چگونه نمونه براي مطالعه تعیین شد؟. ��

مطالعه با چه تعداد نمونه شروع شد و با چه تعدادي خاتمه یافت؟. ��

آیا نمونه نهایی، نماینده اي از جمعیت هدف بودند؟. ��

آیا تعداد نمونه براي قدرت بخشیدن به نتایج مطالعه کافی بود؟. ��

آیا مطالعه یک مطالعه پایلوت بود؟  اگر بلی، چه چیزي پایلوت می شد؟. ��

متغیرهاي مستقل مطالعه چه بودند؟ چگونه این متغیرها تعریف و اندازه گیري شدند؟. ��

متغیرهاي وابسته چه بودند؟ چگونه تعریف و اندازه گیري شدند؟. а�

آیا تعاریف مفهومی و عملیاتی  متغیرها به طور منطقی هم راستا بودند؟. ��

آیا متغیرهاي اضافی در مطالعه وجود داشتند؟ اگر بلی، چگونه این متغیرها کنترل ش. دند؟  ��
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)ادامه(ی سواالت مناسب براي شروع بحث در ژورنال کالب مربوط به مقاالت پژوهش

آیا پژوهشگران روایی و پایایی ابزار اندازه گیري  را  بر اساس داده هاي جمعیت . ��

ولی بود؟شناختی مشابه با نمونه مطالعه تامین کردند؟ آیا این مقدارها در طیف قابل قب

نتایج مطالعه  چه بودند؟ آیا نتایج مطالعه شامل توصیفی از ویژگی هاي نمون. ه را شامل می  ��

شدند و به سوال یا فرضیه پژوهشی پاسخ می دادند؟ 

آیا جداول و نمودارها اطالعات کامل کننده اي را ارائه می دادند و با متن مقاله همراست. ا ��

بودند؟ 

آیا قسمت بحث مقاله، مقایسه و مقابله یافته ها را با  پژوهش هاي قبلی و به ر. وز انجام ��

می داد؟
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)ادامه(سواالت مناسب براي شروع بحث در ژورنال کالب مربوط به مقاالت پژوهشی 

محدودیت هاي مطالعه چه بود؟ آیا مورد توج. قرار گرفتند؟ ه��

نتیجه گیري از یافته هاي مطالعه چه بود؟ آیا داده هاي گردآوري شده با نتیجه گ. یري ها ��

همراستا بودند و به قدر کافی آنها را حمایت می کردند؟ 

آیا نتیجه گیري ها می تواند به جمعیت هدف تعمیم داده شود؟ چرا بله یا نه؟. ��

کاربردهاي پژوهش براي کار بالینی، آموزشی، اجرایی و یا پژوهشی در ستینگ. а� شما
چیست؟
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)7(نقاط ضعف و قوت اجباري نمودن ژورنال کالب 

گیري خطر اجباري بودن ژورنال کالب این است که به عنوان فرصتی براي یاد•

ارزش داده نشود 

کت از نقاط قوت داشتن یک گروه مرکزي است که هر بار در ژورنال کالب شر•

می  کنند و باعث ادامه دار شدن ژورنال کالب می شوند
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نحوه ارزشیابی

ژورنال کالب
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۶۶

فرآیندبر مبتنی-

بر محصول  مبتنی-

ارزشیابی  ژورنال کالب
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۶٧

قالب ژورنال کالب  در نظر گرفتن •

کلیتوجه به موارد •

بر فرآیندمبتنی
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۶٨

  نقادي مقاله
 است؟آیا مقاله از قبل توزیع شده

 است؟آیا مقاله مناسب بوده

 است؟  آیا فرم هاي نقادي مقاله از قبل  توزیع  شده

 مرور موضوع

موضوعجذابیت

 جامعیت(کفایت مرور(

 نو بودن عنوان

برحسب قالب ژورنال کالبارزشیابی 
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۶٩

میزان تعامل شرکت کنندگان

مراعات زمان

 بصري ، سمعی مکان ، وسایل (شرایط فیزیکی محیط  برگزاري(....

.....

ارزشیابی  ژورنال کالب برحسب موارد کلی  

سپیده جمشیدیان



٧٠

بر هدفمبتنی

 ساختار ژورنال کالببر اساس اهداف دانشی

 واقعیکارمحیطانتقال دانش به (کاربردياهداف(

هدف آزاد

محصوالتسایر

...)ی ،براي مطالعه نقادانه متون پزشکایجاد انگیزه (رشد فردي شرکت کنندگان •

..... )تشویق به انجام تحقیقات پزشکی (ایده هاي پژوهشی •

)Letter to Editor(انتشار مقاله در قالب نامه به سردبیر •

•.....

براساس محصولارزشیابی  ژورنال کالب  
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