
 http://ijme.mui.ac.ir (12)12: 2911/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / مهر  271

 مقاله پژوهشی 

 

 ارائه الگو : ینیبالو تجربه  یژورنال کالب نقطه عطف دانش درمانگر

 
 یآبادیعارفه زنگ ،یوانیک ینژاد، مهتاب محمودی، نجمه ک*ییزهرا عبدخدا

 

 

 چكيده

. ابندیاند به رشد روزافزون خود دست بر دانش و پژوهش توانسته هیدانش و اطالعات است و علوم مختلف با تک یایامروز دن یایدنمقدمه: 

 پژوهش بر آن است تا عالوه بر نیدارد. ا ژهیو یتیاهم ینیبستر بال کیو کاربرد آنها در  هاشخوانش پژوه یوهیپژوهش و ش نیبنابرا
 یو روانشناس یعلوم پزشک ریدر ارتباط هستند نظ ماریب نیکه با بال یبا تمرکز بر علوم« کالبرنالژو»در رابطه با  اتمطالع یمرور یبررس

  جلسات بپردازد. یبرگزار یبرا یو تعامل دیمف الگوبه ارائه 

 یشناسروان"، "یشناسروان"، "ارائه"، "خچهیتار"آن با واژگان  یژورنال کالب و همراه یهاهواژ دیکل یتیمطالعه مرور روا نیدر ا: هاشرو

  ,Google Scholar Pubmed, SID, Ensani, , Irandoc, Civilica, Magiran یاطالعات یهاهگایدر پا "ینیپژوهش بال"و  "ینیبال

Noormagz مورد جستجو قرار گرفت.  یالدیم 0291تا  0222 و یشمس -یهجر 9711 -9731 یهاسال نیدر ب 

و در  دهیو پس از مطالعه عنوان و چک (مقاله 927) یمقاله به دست آمد که پس از حذف مقاالت تکرار 012یمقدمات یدر جستجونتايج: 

. مضمون به دست آمد "ضرورت، اهداف و ارائه" یدر سه مضمون کل هاهافتیمرور شدند. مقاله وارد  01ورود و خروج  یارهاینظر گرفتن مع
  است. یمضمون فرع دوارائه شامل  یو مضمون اصل یمضمون فرع پنج یاهداف دارا یاصل

زم است اصول ال ،جلسات ژورنال کالب که بتواند نقطه عطف دانش و تجربه باشد یمطالعات جهت برگزار جیبا توجه به نتاگيري: نتيجه

تخاب و ان ،یابیکاوش، اعتبار ،یجلسات ژورنال کالب شامل مرحله مقدمات یامرحله مدل پنج با توجه به این اصولشود.  تیرعا یو قواعد
 شد. ارائه یلیارائه و مرحله تکم

 

 .یعلوم پزشک ،ینیبال یروانشناس ،یتیژورنال کالب، مرور روای کلیدی: هاهواژ
 983تا  970 (:09)02؛ 9311 مهرپزشكي/ آموزش در علوم مجله ايراني 

 
مقدمه 

ژورنال کالب یک شیوه آموزش ضروری و شناخته شده 

ی مختلف هاهو مهمی است که در سراسر دنیا در حوز

(. آنچه این روش آموزشی 1گیرد)میمورد استفاده قرار 

سازد ارائه تحقیقاتی ردهای بالینی ارزشمند میرا در رویک

                                                 
(، پژوهشکده خانواده، دانشگاه اری)استاد ییدکتر زهرا عبدخدانویسنده مسؤول:  *

 z_abdekhodaie@sbu.ac.ir ران،یتهران، ا ،یبهشت دیشه

خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه  ینیبال یارشد روانشناس یدانشجو نژاد،یک نجمه

 ی(؛ مهتاب محمدn.keynezhad@mail.sbu.ac.ir. )رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه

 دیخانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شه ینیبال یارشد روانشناس یدانشجو ،یوانیک

(. 2)به روز، با کیفیت باال و مبتنی بر شواهد تجربی است

امروزه علوم بالینی شاهد شکاف عمیقی بین پژوهش 

تجربی و عمل بالینی هستند و این شکاف از قدرت و قوت 

خواهد کاست. هر اقدامی در راستای  هاههر دو این حوز

برگزاری ژورنال کالب در علوم بالینی  توسعه و انتشار

(؛ عارفه  mahtabmohammadi6821@yahoo.com. )رانیتهران، ا ،یبهشت

خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه  ینیبال یارشد روانشناس یدانشجو ،یآبادیزنگ

 (arefe.zangiabadi@gmail.com. )رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه

 9/4/88 تاریخ پذیرش: ،7/2/88، تاریخ اصالحیه: 32/23/89 مقاله: تاریخ دریافت
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ضرورتی به اندازه اهمیت مداخالت بالینی بر روی انسان 

 دارد. 

ی کالسیک آموزش هاشکالب به عنوان یکی از روژورنال

                  یهاسالبه قدمت آن  رود کهپزشکی به شمار می

. این جلسات با هدف بروزرسانی و گرددمیبر  54-1384

دائمی و همواره حرفه پزشکی مورد استفاده قرار رشد 

در خاطرات و بار اولین "کالبژورنال"واژه . (8)گرفت

 .استفاده شده است (James Paget) پاژهی جیمز هاهنام

های خارج از بیمارستان سنت سالنکند که وی اشاره می

در لندن از (Bartholomew’s Hospital)  ولمیبارت

آن به پزشکان در بودند که جایی  1345تا  1384ی هاسال

یکی از افرادی که  پرداختند.می هاهمجالت و روزنام مطالعه

کالب بر عهده دارد سر در خیزش ژورنالای نقش عمده

پدر پزشکی مدرن   (Sir William Osler) ویلیام اوسلر

 John) پکینزهاو از بنیان گذاران بیمارستان جان

Hopkins ).کالب کالسیک توسط وی اولین ژورنال است

 .(5برگزار شد)( McGill) در دانشگاه مک گیل

پکینز( ها مالی دانشگاه جان کنندهتأمین) پکینزهازجان

 کرد و برگزار 1331کالب خود را در سال نخستین ژورنال

اول قرن  یهاهدر ده این ماجرا چنان توسعه یافت که

 Hopkins)زپکینها هدانشگا هایدپارتمان تربیشبیستم، 

University ) ،تخصصی خود را به صورت  کالبژورنال

 کالبژورنال (. 4)قرار دادندی خود ماهانهمنظم در برنامه 

به طور مرتب برای بحث که گروهی از پزشکان جلسات » به

مجالت جدیدترین در منتشر شده  جالبدر مورد مقاالت 

ژگی وی  .شودگفته می «ندنکیکدیگر را مالقات می ،پزشکی

 در ارائهکالب این است که تمام اعضا باید اصلی هر ژورنال

مقاله و بحث در مورد مقاالت مشارکت فعال داشته 

 . (8باشند)

ها است که علوم پزشکی مدتی هاهدر ایران نیز در دانشگا

ب مبتنی کالاما ژورنال ،شودیی برگزار میهاکالبژورنال

علمی توسط اعضای هیأت 1834بر شواهد از سال 

ی علوم . در زمینهبرگزارشده استی پزشکی هاهدانشکد

 ،یی شهید بهشتهاهی روانشناسی دانشگاتربیتی دانشکده

ی علوم انسانی دانشگاه تربیت تهران و همچنین دانشکده

(. اما 6)اندکالب کردهاقدام به برگزاری ژورنال نیز مدرس

این اقدامات آنچنان قوی و قدرتمند نبوده که بتواند به 

کالب عنوان یک نهضت قوی مطرح باشد. برگزاری ژورنال

نیز اولین بار توسط جورابچی در سال  مسألهبه روش حل 

Pontiac General  )در بیمارستان عمومی پونتیاک 1132

Hospital) (.7)معرفی گردید 

هم به توجه اهمیت بگیرد، شکل پژوهش این شد باعث آنچه

 و رس بیمار بالین با که است علومی در تجربه و دانش افزایی

ا ر بالینی روانشناسی و پزشکی علوم توانمی که دارند، کار

می نظر به. آورد شمار به زمینه این در مهم و شاخص علوم

 جدی رسد در روانشناسی بالینی نیز مانند سایر علوم خال

 که طوری به ؛(3خورد)به چشم می مسأله این به توجه

 پیشینه در محدود طور به آموزشی شیوه این از استفاده

 اغلب و شودمی یافت پزشکی از غیر علومی مطالعات

 شکل پزشکی بستر در کالب ژورنال مختلف رویکردهای

مطالعه حاضر به مرور روایتی مطالعات در زمینه . است گرفته

عالوه بر بررسی جایگاه این خیزش ژورنال کالب پرداخت تا 

در مطالعات، به یک مدل منسجم و کاربردی برای برگزاری 

ر نف یکارائه صرف  را از جلسات دست یابد. مدلی که جلسات

 یتربیش فضای یدو تول یبه چالش حداکثر یبحث حداقل یاو 

 تبدیل نماید.تفکر و نقد  یبرا

 

 هاشرو

 1813سال  دره است ک یک مرور روایتی پژوهش حاضر

، Google Scholar یاطالعات یهاهگایبا جستجو در پا
Pubmed Pubmed, SID, Ensani, Irandoc, Civilica, 

Magiran, Noormagz  صورت گرفت. از آنجا که هدف

شده است  یزیطرح ر ینیمطالعه با توجه به علوم بال

 Journalجستجو شده شامل ژورنال کالب ) یهاهدواژیکل

Club )و/ با واژگان  یجستجو یو با استراتژ یینهابه ت

 یشناس(، روانPresentation(، ارائه )History) خچهیتار
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(Psychologyروان ،)ینیبال یشناس (Clinical 

Psychologyینی(، پژوهش بال( Clinical Research )

 هیبه دست آمده از جستجو اول یانجام شد. تعداد مقاالت کل

تا  2222 و یشمس -یهجر 1813 -1871 یهاسال نیدر ب

و پنج هزار  یو چهارصد و س ونیلیچهار م یالدیم 2211

و  هاکالبژورنال  نیکه عناو یمقاله بود. با حذف مقاالت

باقی  مقاله 235 ،بود هاکالبمربوط به ژورنال  یدادهایرو

مقاله به دست آمد. از  158 یو با حذف مقاالت تکرار ماند

خروج  یهامالکشد.  ورمقاله وارد مر 21 تاًیتعداد نها نیا

مرتبط بودن مقاله با هدف  ریغ :مقاالت عبارت بودند از

ت علوم، تحقیقات، وزاری که از نظر پژوهش، چاپ در مجالت

، عدم شناخته شدند نامعتبر فناوری و وزارت بهداشت

 و نهایتا زبانبودن،  یمتن کامل مقاله، تکرار دسترسی به

  .به زبانی غیر از فارسی یا انگلیسی بوده استنگارش مقاله 

 ننایانتخاب شده مطالعه و پس از اطم یهاهمقال یدهیابتدا چک

تمام متن مقاله توسط  ،الزم یارهایاز دارا بودن مع

ال ژورن یو برگزار یطراح تیپژوهش)که مسئول سندگانینو

را بر  یبهشت دیپژوهشکده خانواده دانشگاه شه یهاکالب

 .قرار گرفت مورد بررسی و تحلیل  (رندعهده دا

 

 نتايج

)که مشخصات مقاله  21 یتیمطالعه حاضر با مرور روا

در  یاصل به سه مضمونآمده است(  1آنها در جدول 

که عبارتند از:  افتیرابطه با ژورنال کالب دست 

شامل پنج مضمون  "اهداف". "، اهداف و ارائهضرورت"

است که در ادامه  یشامل دو مضمون فرع "ارائه"و  یفرع

 آنها پرداخته خواهد شد. حیو توض فیبه تعر

اطالق  هاشدر پژوه یمضمون به موارد نیضرورت: ا. 1

ژورنال  یبرگزار "ییچرا" حیکه تمرکز بر تشر شودمی

است که  نیا "ضرورت با اهداف"کالب دارد. تفاوت 

 14مضمون در  نی. به ادینمایم هی، اهداف را توجضرورت

کالب ژورنال ی. برگزار(1)جدولاستمورد پرداخته شده 

و  است بوده یپژوهان پزشکتوجه دانش موردهمواره 

ی آموزش بالینی همچون راند، هاههمانند سایر شیو

گزارش صبحگاهی و گزارش موردی، محل کاربست دانش 

با این تفاوت که از دانش تئوری  ؛تئوری در عمل بوده است

ی دیگران که انجام هر یک هاشقد نظرات و پژوهدر ن

 شود.استفاده می باشد،تواند زمان زیادی طول کشیده می

ار قر گریکدیدر این شیوه آموزشی، آموزش و نقد در کنار 

به  ازیو ن یروش آموزش نیا اریبس یای(. مزا11تا1)دارند

 یبه حد یدرمان یهاشپرکردن خالء آن در نظام آموز

 هاهو دانشکد یاز مراکز آموزش یاریاست که بس یضرور

 (.12و1)اندکرده یکالب مجازژورنال یاقدام به برگزار

که در  شودمیاطالق  یمضمون به موارد نیاهداف: ا. 2

به دست آمدن  یاست که برا یبه عنوان اهداف هاشپژوه

 یبرگزار یهی. هدف اولشودمیآنها ژورنال کالب برگزار 

و  انیآشنا کردن دانشجو 1132کالب تا سال ژورنال

 یمطالعات پزشک ینهیشیبا پ کنندهشرکت دیاسات

با  تربیش هاکالبژورنال 21 قرن لی(. از اوا18و1)بود

روز جهان،  یعلم یشرفتهایپ انیاهداف قرار گرفتن در جر

 بر دیمف ینقادانه مقاالت، اثربخش یابیآموزش مهارت ارز

به روز  یقاتیتحق یهاهدیا جادیو ا ینیبال یهامهارت

 22تا به حال تداوم دارد.  ندیفرآ نی( و ا16تا15)برگزارشد

 یفرع نیمضام .(1)جدول  اندهپرداخت فاهدا نیمقاله به ا

 اهداف ژورنال کالب عبارتند از:  نهیدر زم

از اهداف  یکیکه  یمعن نیآموزش خوانش مقاله: به ا -2-1

جهت جستجو  انیو آموزش دانشجو نیژورنال کالب تمر

نحوه  د،یدر منابع معتبر، به دست آوردن اطالعات مف

خواندن، آموزش  یهامهارتاستفاده از اطالعات، بهبود 

خواندن و نوشتن  یآگاهانه برا یهاتواناییدادن و کسب 

 (18و1)است یعلم یمقاله کی

مطالعات: ژورنال کالب با  یروش شناس یبررس -2-2

ی تخصصی، هابحثاست تا عالوه بر  یفرصت جادیهدف ا

 نیی آمار نیز مطرح شود. در اهاشیی در مورد روهابحث

 و است صورت گرفته قاتیتحق یشناسجلسات به روش

ی قبلی پرداخته هاشپژوه ییایارزیابی اعتبار و پا
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مورد  یآمار یهاشراستا رو نی(. در ا17و12شود)می

قرار  یابیمورد بحث و ارز یانتقاد یاستفاده با نگرش

با  ییآموزش و آشنا نی(. همچن13و11و12و1گیرد)می

 نیا دپژوهش و کاربر یهاشرو نیروزترو به نیبهتر

 (.18گیرد)میقرار  یمورد توجه جد هاشرو

نقد  یهامهارتتوسعه مهارت نقد: آموزش و توسعه  -2-8

تفکر  جینقد آگاهانه، بهبود و ترو یهاتکنیکمقاالت، 

به شمار  هاکالباهداف عمده ژورنال گریاز د ،یانتقاد

 (.22و17و18و12)دیآیم

روش به افزایش  نیبر دانش: ا یتوسعه درمان مبتن -2-5

منجر  ینیی پژوهشی در کار بالهاهاستفاده از یافت

 یعملکرد پزشک یارتقا یبرا ی( و روش17و12)گرددمی

 (.18و1)دیآیبر شواهد به شمار م یمبتن

 کیکالب : ژورنالاجتماعی – یتعامالت علم جادیا -2-4

آن فضا  یاست که ط یاآموزش حرفه یبرا یمحل اجتماع

 یو فرصت اجتماع یمتقابل علم یبهبود رابطه یرا برا

فراهم  یمشارکت گروه شرفتیرو در رو و پ یریادگی یبرا

 -یتعامالت اجتماع جادیبه ا دهیپد نی( و ا22و11و8)کندیم

 ییباز فضا یتعامل و گفتگو نی(. در ا6)کندیم کمک یعلم

 (.5)گرددمیفراهم  زین یقاتیتحق نینو یهاهدیخلق ا یبرا

اشاره دارد که در  یمضمون به موارد نیارائه: ا -8

. اندپرداختهژورنال کالب  "یاجرا "در مورد  هاشپژوه

طرح و مدل قابل  یمضمون به دو مضمون فرع نیا

مضمون پرداخته شده  نیمقاله به ا 28است. در بندی دسته

 .(1)جدول  تاس

 فیطرح: طرح ژورنال کالب عبارت است از توص -8-1

 یاجرا و برگزار یبرا یو نقشه راه کل یاتیاهداف عمل

 یجلسات. نحوه ارائه ژورنال کالب بر اساس چهار طرح کل

 (.22و12)گرددمیارائه 

نوع طرح در چند جلسه  نی: در ایطرح تجرب -8-1-1

موضوع  کیمطالعه  یبرا یمختلف یهاشکه رو ییهاهمقال

عضا ا بیترت نی. به اشوندیم یاند بررسارائه کرده کسانی

مختلف مطالعه  یهاهویش قات،یبا نقاط قوت و ضعف تحق

 .شوندیآشنا م

 ییهاهروش مقال نیبحث و جدل: در ا جادیطرح ا -8-1-2

متضاد در مورد موضوع واحد  جیو نتاها نظرات که در آن

طرح، دو گروه از  نی. در اشوندیاند انتخاب ممطرح شده

بحث  گریکدیمتفاوت با  دگاهید یدارا کنندگانشرکت

بحث را جلو  طرفیب علمیهیأتعضو  کیو  کنندیم

اطالعات را از  دیکه با یافراد یروش برا نی. ابردیم

نند، ک دیتول دهیو ا هیکنند و نظر آوریجمعمختلف  قاتیتحق

 مناسب است.

طرح به  نی: در اکیطرح انتخاب مقاالت کالس -8-1-8

 یرتأثو  تیاهم یکه دارا نیو نخست نیادیانتخاب مقاالت بن

دارند پرداخته  یموضوع خاص علم نهیدر زم یادیز

در  یاطالعات نهیکردن زم یغن یروش برا نی. از اشودمی

 شود.می انجام شده استفاده قاتیو تحق یمورد مبان

روش  نیمقاله: در ا کیگونه وسواس لیطرح تحل -8-1-5

 اتجزییشود و در مورد می مقاله ارائه کیکالب در ژورنال

بحث  نانهیزبیبه صورت ر هاهداد زیو آنال قیتحق یطراح

 .شودمی

جلسه و ساختار  یبرگزار اتجزییو  لیمدل: به تفص -8-2

که بر اساس چهار نوع طرح ارائه  شودمیآن گفته  ییاجرا

طرح  کیکه بر اساس  یمعن نی. به اگرددمی میشده تنظ

 یمدل مبتن کی تواندیم ایکرد و  نیچند مدل تدو شودمی

ارائه  یمتنوع یهامدلاساس  نیبر چند طرح باشد. بر ا

 نیدر ادامه به طور خالصه به انواع متداول ا ؛شده است

 . شودمیشاره ا هامدل

مدل پزشکان تازه  نی: در ا یکالب سنتژورنال -8-2-1

 یو پزشکان ارشد ارائه کنندیرا انتخاب م هاهوارد مقال

 یروش انتخاب تصادف نی. هدف اکنندیها را نقد مآن

 اعتبار یها بدون استفاده از راهنما براآن یمقاالت و بررس

 (.22و21و18)است ینیو کاربرد بال
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 2211تا  2222ی هاسال: مشخصات مقالت مرور شده مرتبط با ژورنال کالب بین 1 جدول
شماره 

 منبع

منبع ارائه اطالعات 

 )جمعیت مورد مطالعه(

روش 

گرداوری 

 اطالعات

مضامین 

اصلی مطرح 

 شده

سال  نام مجله نوع مطالعه

 مطالعه

 ردیف نویسنده اول

 Occupational Therapy In آزمایشی اهداف، ارائه پرسشنامه دانشجویان 8

Health Care 
2217 Szucs KA 1 

 اساتید ، دستیاران و 5

 کارورزان گروه اطفال

توصیفی  ارائه پرسشنامه

 تحلیلی

Avvalin Congereh elmi 
pazhouheshi sarasary touseeh 

va tarvij e olum e tarbiyati… 

2211 Banidavoodi SH 2 

بررسی  - 4

 مستندات

ضرورت، 

 ارائه

Journal  American The گردآوری

Diseases Kidney of 
2217 Topf JM 8 

بررسی  - 6

 مقاالت

اهداف، 

 ضرورت

 Roshde Amoozesh E Olum E گردآوری

Ejtemaee 

2016 Eini A 5 

ضرورت،  پرسشنامه دانشجویان پزشکی 1

 اهداف، ارائه

 The Journal of Surgical آزمایشی

Education 

2019 Berman D 4 

بررسی  - 12

 مقاالت

ضرورت، 

 اهداف، ارائه

 The Journal of Qazvin مقاله مروری
University of Medical Science 

2222 Hoseini SM 6 

بررسی  - 11

 مستندات

ضرورت، 

 ارائه

 Journal of Medical Education گردآوری

Developmentand Curricular  
2217 Rosenthal KS 

 
7 

 دانشجویان و 12

اعضای هیئت علمی در 

تمامی رشته های 

 تخصصی بالینی

ضرورت،  پرسشنامه

 اهداف

 Medical Journal of Mashhad آزمایشی

University of Medical 
Sciences 

2217 Khadem Rezaeian 

M 
3 

بررسی  - 18

 مستندات

 Journal of Indian Association گردآوری اهداف، ارائه
of Public Health Dentistry 

2211 Ankola AV 1 

پرسشنامه  پرستاران 15

 و مشاهده

اهداف، 

 ضرورت

 Worldviews Evidence Based آزمایشی
Nursing 

2212 Sortedahl C 12 

بررسی  - 14

مستندات و 

 مقاالت

 Psychiatric Advances in مقاله مروری اهداف، ارائه

Treatment 
2226 Swift G 11 

بررسی  - 16

 مستندات

اهداف، 

 ضرورت

 Journal for Nurses in Staff گردآوری
Development 

2212 Gloeckner MB 12 

بررسی  - 17

مستندات و 

 مقاالت

 The Journal of Urmia مقاله مروری اهداف، ارائه

 edicalM of niversityU
Sciences 

2223 Shariat Moharari 

R 
18 

اهداف،  پرسشنامه رزیدنت پزشکی 13

 ضرورت

 Medical Teacher 2221 Hartzell JD 15 آزمایشی

های متخصصان حیطه 11

 مختلف بالینی

پرسشنامه 

 و مصاحبه

اهداف، 

 ضرورت

ترکیبی )کمی 

 و کیفی(

Burns 2213 Carta T 14 

پرسشنامه  های اطفالرزیدنت 22

 و مصاحبه

)کمی  ترکیبی اهداف، ارائه

 و کیفی(

Academic Pediatrics 

 
2211 Dzara K  16 

ضرورت،  - - 21

 ارائه

 Hospital Medicine 2222 Dwarakanath LS 17 گردآوری

اهداف، ارائه،  پرسشنامه دانشجویان پزشکی 22

 ضرورت

 Innovation in Pharmacy 2211 Packard K 13 آزمایشی

اهداف، ارائه،  مقاالت - 28

 ضرورت

The Journal of Evidence- گزارش کوتاه

Based Dental Practice 
2226 Shahi R 11 

اهداف، ارائه،  - - 25

 ضرورت

 BMJ Evidence-Based گزارش کوتاه

Medicine 
2225 Phillips RS 22 

 Medical Imaging Journal of گردآوری ارائه، اهداف - - 24
and Radiation Sciences 

2211 Turner A 21 
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 Journal of Continuing گردآوری ارائه، اهداف - - 26

Education in the Health 
Professions 

2015 Chan TM 22 

اهداف، ارائه،  - - 27

 ضرورت

 American Journal of Nursing 2218 Kean EB 28 گزارش کوتاه

 Computers & Education 2018 Chang SC 25 آزمایشی ارائه پرسشنامه آموزاندانش  23

دانشجویان رزیدنت  21

 بخش اورژانس

 The Western Journal of آزمایشی ارائه پرسشنامه

Emergency Medicine 
2213 Bounds R 24 

دانشجویان اینترن  82

 بخش داخلی

 Archives of Iranian Medicine 2216 Sadeghi A 26 آزمایشی ارائه پرسشنامه

دانشجویان کاردرمانی  82

 در پیتزبرگ پنسیلوانیا

 Occupational Therapy In آزمایشی اهداف، ارائه پرسشنامه
Health Care 

2008 Stern P 27 

 British Journal of Hospital گردآوری اهداف، ارائه - - 88

Medicine 

2013 Bowles PFD 23 

تحلیل  نمونه در دسترس 85

 تماتیک

 Journal of Hospital Medicine 2213 Wray CM 21 کیفی اهداف، ارائه

 

مدل  نی: ا مسألهبر شواهد و  یکالب مبتنژورنال -8-2-2

انتخاب موضوع به روز توسط  (1سه گام است: یدارا

 یبرا نهیشیپ یجووجست(2 .کنندهارائه انیدانشجو

انتخاب  مسألهمشخص کردن مقاالت مناسب در مورد 

انتقاد  نی( انتقاد آگاهانه از مقاالت انتخاب شده. ا8شده. 

نرم افزار(  ای ستی)چک ل یساختارمند یاهنمابر ر یمبتن

انتقاد آگاهانه  ینهیکه در زم یمرب کیتوسط  دیاست و با

 (.25و28و18) شود یتجربه دارد بررس

 نی: ا یآموزش روش شناس یهاکالبژورنال -8-2-8

آن بحث و چالش  یاست که ط یزشیانگ وهیش کیروش 

 ت،یفیآن مانند ک یهاهشاخص و یروش شناس رامونیپ

 (.18شود)میآن پرداخته  لیو نوع تحل هاهداد ییایاعتبار، پا

روش  نیا ی: هدف از طراحیکالب تعاملژورنال -8-2-5

ت اس دیجد یکردیبا رو یکالب سنتژورنال یایمزا بیترک

و لذت بخش در  یکاربرد ،یتجربه مشارکت کیآن  یکه ط

 یمانند مدل سنت کنندگانارائه کند. شرکت یآموزش پزشک

 فعاالنه یانتقاد لیو تحل هیمنفعل نبوده و در نقد و تجز

 (.22و11)مشارکت دارند یهاهداد

از عوامل مهم  یکی تی: خالقنیگزیکالب جاژورنال -8-2-4

از  یروش از انواع متنوع نیکالب است. در اژورنال نیدر ا

 هاییکتاب و داستان سرا دئو،یو ابزارها شامل و هاهویش

 (.18)است تردهیچیپ یو نسبت به نوع سنت شودمیاستفاده 

کالب از نوع ژورنال نیکالب نوآورانه : اژورنال -8-2-6

اصول  یبا تمام اجزا "بزرگساالن  یریادگی ی هینظر"

نوع شامل ارتباط  نی. اکندیبزرگساالن استفاده م یریادگی

، استفاده از مسألهاستفاده از حل  یدادن دانش با تجربه

 (.24و18)آموزش چندگانه و سودمند است یهاشرو

 نیا تی: با توجه به اهم نیکالب آنالژورنال -8-2-7

 زیها نآن یمجاز یو در فضا نی، نوع آنالهاکالبژورنال

اجازه  کنندگانروش به شرکت نیاست. ا افتهیتوسعه 

، ایندنم تربیشمختلف کاوش  یهاهنیتا در زم دهدمی

مانند اظهار  یاظهارات موارد نیا ینظر کنند و در طاظهار

 زیبه موضوع ن یمقاله و نگرش و سندهینظر در مورد نو

 (. 27و26و1و4) دهدمی رخ یتبادل یهابحث

 یکالب مبتننوع ژورنال نی: ا کالب وارونهژورنال -8-2-3

شده است. در  یطراح «وارونه ای پیفل یریادگی»بر مدل 

قبل از  انیوارونه، انتقال دانش به دانشجو یریادگیمدل 

شامل مقاالت، صفحات  یمیمطالب و مفاه قیکالس، از طر

صورت  هانتیو پاورپو ریاف، تصاو ید یاکسل، پ

ل مرحله انتقا یفرد یفضا کی. دانشجو در ابتدا در گیردمی

مرحله  یگروه یفضا کیکرده و در  یدانش را ط

 کیکالس به  جهی. در نتدهدمیاطالعات رخ سازی یدرون

و در آن  شودمی لیتبد یو تعامل ایپو یآموزش طیمح

به تعامل، بحث و گفتگو در مورد  انیاستاد با دانشجو
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 نیا ی(. چهار ستون اصل23)پردازدیمباحث م

 ،یریادگیفرهنگ  ر،یپذانعطاف طیشامل: مح هاکالبژورنال

 به دنیرس یهستند. برا یاحرفه یهدفمند و مرب یمحتوا

با  میت کیکالب اهداف ذکر شده قبل از جلسات ژورنال

را که  یقابل توجه یهاهمند مقالتجربه به صورت هدف

 (.21)کنندیهستند انتخاب م قیعم یبررس یستهیشا

 :مسألهبر  یمبتن یریادگیکالب به روش ژورنال -8-2-1

بار توسط  نینخست یروش برا نیاکند حسینی نقل می

 یصورت که در ابتدا نی. به اه استمطرح شد یجورابچ

 سؤالاز مقاله انتخاب شده و چند  ییهاجلسه قسمت

. سپس چند گروه شودمیداده  کنندگانبازپاسخ به شرکت

 در مورد هاهروو در گ شودمی لیتشک کنندهاز افراد شرکت

 یبندبحث و جمع یشنهادیو روش آمار پ قیتحق یطراح

 کار هر گروه را ارائه جینتا هاه. سرگروشودمیانجام 

 مقاله سندهیکه نو یرا با روش شنهادهایدهند. سپس پمی

 آن به بحث بیو معا ایو مزا کنندیم سهیاستفاده کرده مقا

گروه کوچک،  نیا یهابحث(. بعد از 12) شودمیگذاشته 

 یگفتگوها جیتا نتا گردندیبر م یبه جلسه اصل هاهگرو

 & Bounds)و بون (. باوندز8)خود را به اشتراک گذارند

Boone) در جلسه را در چهار دسته  کنندگانشرکت

ارشد،  یهادنتیاست، رز علمیهیأتکه عضو  گرلیتسه

 میو اعضا که شامل کارآموزان هستند تقس هادنتیرز

 میکوچک تقس یهاه. در جلسه اعضا به گروکندیم

 تیهدا گرلیعضو(، و توسط تسه 3-4معموالً ) شوندیم

و  هیتجز هادنتیو درباره مقاله بحث کنند. رز شوندیم

ارشد  یهادنتیاز نقد رز یرویخود را از مقاله با پ لیتحل

 یدر حال کنند،یم تیبحث را هدا هادنتی. رزدهندیم ارائه

رت و نظا هاشمطرح کردن پرس یفهیوظ کنندگانلیکه تسه

کوچک، هر کس  یگروه یهابحثرا برعهده دارند. به دنبال 

. دهدمیرا مورد بحث قرار  یدیدوباره خالصه و نکات کل

شده  نییتع یهادنتیپس از هر جلسه، سه نفر از رز

 یکیالکترون عیتوز یبحث را برا یاز نکات اصل یاخالصه

 (.21)کنندیم هیته

 & Woods) لنکیو و : ودزیمدل چرخش -8-2-12

Winkel) یبرا یمدل چرخش کی( 82)به نقل از صادقی 

اند که شامل چهار مرحله مختلف کالب ارائه کردهژورنال

 یهاهدگایو د جیاست. در مرحله اول مقاالت متفاوت با نتا

که منجر  شودمیموضوع واحد ارائه  کیمتضاد در مورد 

 . درشودمیبه دقت و توجه به روش پژوهش مقاالت 

راجع به موضوع مورد نظر  کیمرحله دوم مقاالت کالس

 ،ینیکه عالوه بر ارائه اطالعات مهم بال شودمیارائه 

. در مرحله سوم کندیم انیاز موضوع را هم ب یاخچهیتار

. کنندیم یابیمقاله را ارز کیحضار به صورت قدم به قدم 

 نی. در اپردازدیمقاله م یتجرب یمرحله به طراح نیچهارم

ا و ب نگرندهینگر،آگذشته بیمرحله سه مقاله که به ترت

 ورندیگیقرار م یهستند مورد بررس یابینهیزم کردیرو

 نی. اشودمی یابیارز کیقدرت، ضعف و مناسب بودن هر 

 نییپا یهاسال ارانیدست یبرا ینوع جلسات چرخش

 (.81و82)مناسب است

ارائه شده به ساختار  یهامدلکه ذکر شد همه  طورهمان

از  ی. اما برخپردازندیم یاتا اندازه زیجلسات ن یبرگزار

ت آنرا تح تایدارند، اما نها ییبر ساختار اجرا تأکیدمطالعات 

 یگری(. در پژوهش د82)اندقرار نداده یعنوان مدل خاص

مراحل  دیژورنال کالب با کی نیتدو یآمده است که برا

 فی، تعرکنندهتیهدا کیانتخاب  ردیمورد توجه قرار گ ریز

 یبرا زهیانگ جادیا ،یزیو برنامه ربندی اهداف، زمان

 ) (. روزنتال و روزنتال88)حضور فعال در جلسه ارائه

Rosenthal&Rosenthal  ) رهبر  کیحضور  بر زین

 تیکرده و بر اهم تأکیدژورنال کالب  یبرا کنندهتیهدا

مراحل  بیترت نی. به اکنندیفعال بودن رهبر توجه م

ژورنال کالب را شامل انتخاب موضوع،  کی یساختار

-می (، انتخاب مقاله و ارائهDLشده ) نییعرهبر ت ییشناسا

مراحل عضو فعال و رهنمود دهنده  نیا ی. در تمامدانند

 (. 11رهبر است)

 

 بحث
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نه ارائه منفعال ،یمدل تعامل کیبه  یکالب سنت ژورنال لیتبد

 ایوبحث پ کینقادانه و  یعلم یفضا کیرا به  ریاخ قاتیاز تحق

مدل  نیکرد. ا لیدهندگان تبدو فعال توسط حضار و ارائه

 ده،یافراد گرد یگرو اکتشاف یحس کنجکاو شیمنجر به افزا

 اکتسابو  تیتقو ن،یتمر یبرا یعالوه بر آن بستر

(. پژوهش 82و11)رابطه فراهم نمود نیمتعدد در ا یهامهارت

 یمطالعات صورت گرفته بر رو یتیمرور رواحاضر به 

منظر با توجه به اهداف و  نیژورنال کالب پرداخت تا از ا

جلسات ژورنال  یبرا یمقوله به ارائه ساختار نیا تیاهم

ذکر  رابطه نیکالب بپردازد. با توجه به آنچه مقاالت در ا

 و ینینقطه عطف دانش بال یژورنال کالب وقت کیاند کرده

را به عنوان اصول  ییدهایو نبا دهایاست که با یربپژوهش تج

فاً صر دی؛ نباهاکالباساس ژورنال  نی. بر ادینما تیرعا هیاول

 ستا یمحدود به جلسه ارائه ژورنال کالب باشد و ضرور

اهداف، قبل و بعد  یدر راستا ییهاهو برنام هایگذاراستیس

 دینبا (.82و21و23و22و12و8)گردد نیتدو زیاز جلسه ارائه ن

آن  جینتا دییمقاله و تأ کیارائه صرفاً 

 کیارائه  ایبحث و  کی دی. نبا(85و82و22و16و8)باشد

 اتخاذ ییراهکارها دیکنندگان باشد. بااز سمت ارائه هیسو

در اعضا  یمشارکت حداکثر قیکه به تشو شود

نقد سودمند  یبرا ییهاهویش دی. با(82و11و8و1)زدبپردا

کنندگان قرار شرکت اریدر اخت یعلم

 یمحدود به ارائه گروه خاص دیبا(. 82و17و11و12)گیرد

 کیبه روز و مقاالت کالس یهاهو از مقال نباشدمقاالت  از 

منظم و  یالگو دی. با(21و22و21و18)شوداستفاده 

 دیبا .(82و22و11و8)شود نیجلسات تدو یچندمنظوره برا

جهت پربارتر کردن برنامه بهره  یمجاز یاز فضا

موارد در طرح و  نیا تی. عدم رعا(27و26و11و15)برد

ژورنال کالب را از اهداف و  کی تواندیمدلِ ارائه م

و  فیارائه ضع کیبه  لیو تبد زدآن دور سا یهاضرورت

 .دیبا حداقل کاربرد نما

 

 ارائه شده عبارت است از:  یهااز مشکالت مدل یبرخ

به  و ستندیبرخوردار ن "ینییتب تیجامع"در اغلب موارد از  (1

-2-8تا  1-2-8 یها)مانند مدل کنندیاکتفا م یکل یالگو کی

که روزنتال و  یهستند )مانند مدل ینواقص یدارا ای( و 6

 ( ارائه کردند(.11)( Rosenthal & Rosenthal) روزنتال

 یهستند که کاربرد محدود یخاص عمحدود به موضو (2 

 (. 5-2-8دارد )مانند مدل 

 (.12-2-8اند )مانند مدل صرفاً به محتوا پرداخته (8

از موارد مقوله تعامل را به طور خاص لحاظ  یبرخ (5 

 مورد غفلت قرار گرفته است.  ه،یاند و در بقکرده

 یهاشبا توجه به اصول برآمده از مطالعات و رو رو نیا از

 ایمرحله 4 یمقاله به ارائه مدل نیارائه شده، نگارندگان ا

 1که در شکلاند جلسات ژورنال کالب پرداخته یاجرا یبرا

 .شودمیمشاهده 

 یهامیانتخاب ت اب،یارز تهی: انتخاب کمیمرحله مقدمات. 1

 ،یبه عنوان ارائه دهنده اصل یدکتر یارائه دهنده )دانشجو

 دیاسات ایارشد به عنوان همکار، استاد  یکارشناس یدانشجو

 کننده(، انتخاب ساالنه مباحث به روز.ناظر و نقد

 نیجهت تدو یابیارز ینیبال تهیکم لیراستا تشک نیا در

در مورد  تهیکم نی. استا یمهم ضرور یهایگذاراستیس

 ،هاهنامیارائه گواه د،یزمان، مکان، نحوه شرکت اسات

 ستیلنقد و چک ستیچک ل نیدهنده، تدوارائه یهامیت

. به دینمایم یریگمیو انتخاب ساالنه مباحث تصم ،یابیارز

شده و  میتقس ییهاهکه مباحث مهم در دست تصور نیا

چند جلسه ژورنال کالب  یمقاالت مرتبط با مباحث ط

در  یقو یارائه علم کی کهیشود. به طور انیو ب یبررس

 شنهادی. پردیچند جلسه صورت پذ یرابطه با موضوع ط

 شود. تیتبع یدر رابطه با محتوا از مدل چرخش شودمی

انتخاب موضوع  ،ینیپرسش بال جادیمرحله کاوش: ا .2

 نافتیجستجو در منابع،  ،هاهواژدیجستجو، انتخاب کل یبرا

 مقاالت مرتبط.

و فرد به دنبال کشف  گیردمیکه در ذهن شکل  یپرسش

 ییجادر جابه ینقطه مهم پردازد،یمنابع م یآن به جستجو

دانش است که مدخل ارائه در جلسات ژورنال  یمرزها
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 یجستجو یبرا ییراهگشا یپرسش نیهست. چن زیکالب ن

 و منابع است.  هاهدواژیکل

 چک شامل هیاول یگرغربالو انتخاب مقاله:  یابیاعتبار .8

 یگرغربالورود و خروج.  یهاکردن مقاالت با مالک

 تا سه مقاله کیمقاالت، انتخاب  دهیمطالعه چک شامل هیثانو

 مقاالت. ایمقاله  ییها، انتخاب نهابر اساس مالک

خروج و  یهامالک نیدهنده تدوارائه میمهم ت فیاز وظا یکی

و  هیاول یگرغربالها مالک نیا نیورود است. پس از تدو

 هتیکم می. تصمردیپذیجهت انتخاب مقاله صورت م هیثانو

 تیدهنده در رابطه با ارائه تعداد مقاالت اهمارائه میو ت ینیبال

در  یمقاالت ستا یاز موارد ضرور یچرا که در برخ ؛دارد

 -یارائه علم کیاز  یکنار هم ارائه شود تا شکل منسجم

 .ردیصورت پذ یانتقاد

مطالعه،  شیجهت پ تمقاله در  دهیمرحله ارائه: ارائه چک .5

(، گسترش و توسعه قهیدق22ارائه و بحث در مورد مقاله )

به افراد در  یاجازه شرکت مجاز ؛یگروه نیبحث ب یفضا

 22) دی(، نقد توسط اساتقهیدق 14) نیژورنال کالب و بحث آنال

( و قهیدق 14) شنهادیو ارائه راهبرد و پ یبند(، جمعقهیدق

 .ستیلجلسه از حضار طبق چک یابیارز

 یکنندگان آماده بحث گروهذهن شرکت دهیمطالعه چک با

 یمدخل ارائه بحث برا ی. آنچه مطالعه حاضر براشودمی

مطرح کردن  کند،یم شنهادیاعضا پ یمشارکت حداکثر

 افتیپرسش شکل گرفته در ذهن ارائه دهنده و پس از در

له به مقا دنیمراحل رس نییتب کنندگانشرکت یبازخوردها

ارائه است. بحث و ارائه نظرات  یامورد نظر بر

 د،یقبل از نقد توسط اسات یو حضور نیکنندگان آنالشرکت

به  ییایجلسه را از ارائه صرف خارج کرده و پو

ارائه دهنده به بندی جمع تی. در نهادهدمی کنندگانشرکت

در ای جهیبه نت دنیو راهبردها جهت رس شنهاداتیهمراه پ

حضار  اریدر اخت یابیارز ماست. فر یمورد موضوع علم

بهبود و اصالح در  شانیتا بر اساس نظرات ا گیردمیقرار 

. استفاده از فرصت ردیمختلف جلسه صورت پذ یهاهنیگز

تا در  دهدمیاجازه  یتربیشبه افراد  یمجاز یفضا

 جلسات ژورنال کالب حضور فعال داشته باشند.

ارائه مباحث  ت،ی: ارائه مقاله کامل در سایلیمرحله تکم .4

امکان نقد و  ،یینهابندی عمده مطرح شده در جلسه و جمع

 در ظرف دیو اسات انیمقاله توسط دانشجو نیآفال لیتحل

 نقدها توسط یجلسه، بررس یهفته بعد از برگزار کیمدت 

 به آنها. ییگوو پاسخارائه دهنده  میت

آموزش در سطح  ندیفرآ لیبه منظور تکم یلیتکم مرحله

مندان و تداوم ارتباط عالقه گیردمیصورت  یو مجاز نیآفال

 .دینمایم بیو ترغ قیارائه دهنده را تشو میبا ت

ارائه شده  یهامدل ریپژوهش بر سا نیارائه شده در ا مدل

 ( & Vogel-Frey Dzara) واگل یو فر که زارا یمانند مدل

و در ساختار  ییهاو تفاوت هاتیمز .(22)ارائه کردند

 ارائه یمدل تالش شده تا روش منسجم نیدارد. در ا ندیفرآ

 شیتا عالوه بر افزا کندیکمک م نیآفال -نیشود، مدل آنال

تر و به یریادگی ندیکه به فرآ کنندگاندر شرکت ییایپو

ا ب تربیشافراد  یدسترس یفضا د،ینمایکمک م ترقیعم

 رخ دهد ترعیتعامل بهتر و نقد وس

 

 

 

 

 

 

 واژهو کلید انتخاب موضوع

 مقدماتی

 کاوش

  یابی واعتبار

 انتخاب

انتخاب ساالنه مباحث به روز   انتخاب کمیته ارزیاب

تیمهای ارائه دهنده دهنده

انتخاب منابع  ایجاد پرسش بالینی

یافتن  جستجو و

 مقاالت

 غربالگری ثانویه غربالگری اولیه

 انتخاب ارائه دهنده های ارائهانتخاب تیم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             9 / 13

http://ijme.mui.ac.ir/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876285919301305#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876285919301305#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876285919301305#!
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5054-fa.html


 ینیو تجربه بال یژورنال کالب نقطه عطف دانش درمانگر و همکاران ییعبدخدا زهرا
 

mui.ac.irijme.http://  212/  (12) 12: 2911مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / مهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کالب ژورنال یبرگزار یالگو :1شکل

 

 گيرينتيجه

 دجایبه ا ،یروش آموزش کیژورنال کالب به عنوان 

به تعادل  ینگرش نینو در علم پرداخته است. چن ینگرش

. تعادل انجامدیم گریکدیبا  راستاهم ییزاو ساخت یساخت

-یدانش موجود م تأکیدو  تأییداز آن رو که به  یساخت

و  انیاز آن جهت که دانشجو ییزاو ساخت پردازد

از قدرت  یریگتا با بهره داردیرا بر آن م نیمتخصص

 یاافزوده ینیبا توجه به دانش و تجربه بال ش،یخو تیخالق

« محض کنندهاستفاده»و از  است دانش داشته یبه مرزها

  .رندیبودن فاصله بگ

مطالعات صورت گرفته  یمرور یمطالعه حاضر با بررس

هر چه  یبرگزار یبرا یبه ارائه مدل نهیزم نیدر ا

الگو  نیکالب پرداخته است. ا نالسودمندتر جلسات ژور

ارائه  دیمف یهاشرو عیدارد که عالوه بر تجم یزیوجه متما

از فرصت  یبردارمدل به توسعه بهره کیشده در قالب 

 الگو شامل نیراستا پرداخته است. ا نیدر ا یمجاز یفضا

و  یمرحله کاوش، مرحله اعتبارسنج ،یمرحله مقدمات

 شنهادیاست. پ یلیتکم حلهانتخاب، مرحله ارائه و مر

الگو  نیا یابیبه ارز یبعد هایپژوهشکه در  شودمی

 .ردیو نقد قرار گ یو مورد بررس شود پرداخته

 

 قدرداني

بدین وسیله نویسندگان از مسئولین پژوهشکده خانواده 

تدوین این مقاله همراهی و دانشگاه شهید بهشتی که در 

 نماید. تشکر و قدردانی می ،حمایت کردند

 

 عبمنا
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Journal Club is a Turning Point of Clinical Knowledge and 

Therapeutic Experience: Presenting a model 

 
Zahra Abdekhodaie1, Najmeh Keynezhad2, Mahtab Mohammadi Keyvani3, Arefe 

Zangiabadi4 
 

Abstract 

 
Introduction: Today, is the era of knowledge, data, and different sciences relying on knowledge and research 

have continued their growth. This way, research and the method of research reading and application in clinical 

setting have been particular importance. This study endeavored to provide a useful and interactive way to hold 

meetings in addition to reviewing studies related to the Journal Club focusing on science dealing with the 

patient's bedside such as medical sciences and psychology. 

Methods: In this narrative review study the keyword journal club in conjunction with history, presentation, 

psychology, clinical psychology, and clinical research have been searched in Google scholar, Pubmed, SID, 

Ensani, Irandoc, Civilica, Magiran, Noormagz data bases in the years 2000-2019. 

Results: The preliminary search resulted in 284 articles. After removing repetitive articles, we reached 143 

articles and after reading title and abstract and considering the including and excluding criteria, 29 articles 

were included in the study. The results were obtained in three main themes which are necessity, goals, and 

presentation. Goals as the major theme included five subthemes and presentation theme included two 

subthemes. 

Conclusion: According to the results of the reviewed studies for holding journal club, which could be the 

turning point of knowledge and experience, principles and rules need to be followed. According to these 

principles this study presented a five-step model including Preliminary, Exploration, Validation, Selection, 

Presentation and Supplementary steps for journal club meetings. 
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