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 دراز جلسات ژورنال كالب  يپزشك انيو دانشجو ارانيدست تيرضا زانيم
  يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك
  

  *ي، مهرداد مستغاثرف رضا بهنام
  

 

  چكيده
 زانيم يپژوهش بررس ني. هدف ااست يپزشك انيدانشجو ينيشده در آموزش بال رفتهيپذ يها از روش يكيژورنال كالب مقدمه: 

  .از جلسات ژورنال كالب بود زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك ارانيو دست يپزشك انيدانشجو تيرضا
 زنان، اطفال) ،ي(داخلماژور ينيبال يها بخشفر از دستياران و دانشجويان پزشكي ن134 مقطعي يفيپژوهش توص در اينها:  روش

 بود ساخته داده، پرسشنامه پژوهشگر آوري جمع. ابزار ندشركت نمود ند،انتخاب شد يسرشمار قيكه از طر زدي يصدوق ديشه مارستانيب
مورد تحليل قرار  سيكروسكال وال آزمونو  يفيآمار توص ها با استفاده ازمورد استفاده قرار گرفت. داده ييايو پا ييروا پس ازتاييدكه 

  گرفت.
 هاساير بخش انيرنال كالب نسبت به دانشجواز جلسات ژو يتر بيش تيرضا يكارورزان و كارآموزان بخش داخل اران،يدستنتايج: 
اساس،  ني. بر ا)=0001/0p( وجود داشت يسطوح مختلف، تفاوت معنادار انينظرات دانشجو نيانگيم نيب نشان داد جينتا داشتند.

 رصورت منظم و دجلسات ژورنال كالب به  ،نسبي طور به .را داشتند تيسطح رضا نيتر و كارآموزان كم تيسطح رضا نيباالتر ارانيستد
  .دگردي يساعات مشخص برگزار م

هر  .داشتند تياز جلسات ژورنال كالب رضا نسبي طور به زدي يصدوق ديدانشگاه شه ارانيكارآموزان و كارورزان و دستگيري:  نتيجه
و نوآورانه  ديجد يها دهيخلق ا يبرا يتربس تواند مي قلمداد شدن، تيو به شرط با اهم حيصح تيريجلسه ژورنال كالب در صورت مد

  باشد.
  

  پزشكي ارانيدست ،پزشكي دانشجويان ،ينيماژور، آموزش بال يها ژورنال كالب، بخشهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  

در  ستباي مي سالمت يها مرتبط با حرفه انيهمه دانشجو
). 1(موخته شده توانمند باشندآ يها مهارت يريبه كارگ
 ينديفرا ح،يصح ينيبال ميتصم كياخذ  زين يدر پزشك

                                                 
دكتر مهرداد مستغاثي، متخصص طب كار، مركز مطالعات و سؤول: نويسنده م *

توسعه آموزش علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران. 
mehrdadmostaghaci@gmail.com  

فر، دكتراي مديريت آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم  دكتر رضا بهنام
درماني شهيد صدوقي، يزد، ايران.  -بهداشتي  پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

)reza82br@yahoo.com(  
  27/5/95، تاريخ پذيرش: 15/4/95، تاريخ اصالحيه: 2/10/94تاريخ دريافت مقاله: 

و  يعمل يها مهارت يريادگي). 2(است دهيچيحساس و پ
از الزامات آموزش  ،ينظر يها در كنار آموزش يارتباط
از عناصر  ينيبال يها . لذا پرورش مهارتاست يپزشك

 يها برنامه ياساس يها و از بخش يآموزش پزشكاي  هيپا
 يني). آموزش بال3(دآي مي به حساب يپزشك يها دانشكده

است كه نقش  يآموزش پزشك ندياز مقاطع حساس فرا
و  رددااي  حرفه يها يتوانمندگيري  در شكلاي  عمده

پزشك به عنوان  تيربو مهم دوره ت يبخش اساس
 سالمت جامعه محسوب يحفظ و ارتقا مسؤول

آن به عنوان قلب آموزش  كه از يبه نحو .)4(شود مي
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و به  ياساس يها ). كسب مهارت5(گردد مي ادياي  حرفه
آموزش  تيو كم تيفيشدن در طب، به كاي  حرفه يعبارت
  ). 6(دارد يبستگ ينيبال يها طيدر مح
 مؤثر يها باليني دربرگيرنده كليه شرايط و محرك محيط

يادگيري است. اين محيط از عوامل متعدد  ندفراي در
تي، اجتماعي، فرهنگي، عاطفي، احساسي، انگيزشي و شناخ

 ساز شده است. محيط باليني زمينه ليدرسي تشك
 نديعامل مؤثر در فرا كيو خود به عنوان  است ادگيريي
در حمايت و  تواند مي و نمايد و يادگيري عمل مي ياددهي
 يادگيري يها ممانعت و محدوديت در موقعيت جاديا اي

). آموزش باليني در 7(ديش نمانق يفااي دانشجويان
 كه) 8(شود مي ارائه متفاوتي اشكال به درماني يها محيط

جلسات گزارش  يبه برگزار توان مي جمله آن از
 ني)، و همچن10(دها)، راندها و گراندران9(يصبحگاه

 هيهمچون آموزش با استفاده از شب يموارد
) 15و14(ژورنال كالب ) و13(شي)، نما12و11(سازي
  . كرد اشاره
دانش  يمقبول جهت ارتقا يها از روش يكيكالب  ژورنال

) كه 16(است يپزشكان با مرور و بحث متون پزشك
 اميليبار توسط و نيبوده و اول يطوالناي  سابقه يدارا

برگزار  ليدر دانشگاه مك گ 1875اوسلر در سال 
ارزش  با ي). ژورنال كالب در ابتدا به عنوان ابزار14(شد

 در ها و پژوهش يبا منابع علم كينزد اطتبجهت حفظ ار
حوزه  اتيتعداد نشر شيبا افزا يول شد مي گرفته نظر

 د؛رسي نمي به نظر انهيگرا واقعهدف  نيا ،يعلوم پزشك
 ميبر شواهد و تعل يآن بر عمل مبتن ديتأك نيبنابرا
ژورنال كالب جهت  نينقادانه معطوف شد. همچن يابيارز

 به كار زين دياتاساي  آموزش مداوم حرفه
 يژورنال كالب به عنوان ابزار راي). اخ17و14(رود مي
و پژوهش،  يتفكر انتقاد جيدانش، ترو يبه روزرسان يبرا
توسعه  ،يقبل يها پژوهش ياجرا تياعتبار و قابل يابيارز
در  يپژوهش يها افتهياستفاده از  شافزاي نقد، در تمهار
) و 18(رود مي كار هب يمراقبت يها وهيدر ش رييو تغ نيبال

از  ياريآن با بس قيتطب تيو قابلپذيري  به واسطه انعطاف
مختلف همچون  يدر آموزش محتواها ،ياهداف آموزش

). 14(آموزش قابل كاربرد است يها وهيو ش قيروش تحق
ژورنال كالب را به  ياهداف برگزار توان مي يبه طور كل

لعه مطا قيبه روز شدن از طر: نمود ميسه دسته تقس
بر  ينيبال يعملكرد راتييتغ جادي، ارياخ يها پژوهش

 ييبهبود توانا و ديجد يها پژوهش جياساس نتا
  ). 19(ها نقادانه پژوهش يابيارز براي كنندگان مشاركت
ژورنال كالب عبارتند از منظم بودن  تيمهم موفق عوامل

جلسات، داشتن هدف مشخص، حضور مستمر و مؤثر 
 برگزاري جهت مناسب روش بانتخا و كنندگان شركت
جلسات  يبرگزار يبرا يمختلف يها ). مدل15(جلسات

توجه داشت كه  ديبا ياند. ول شده يژورنال كالب معرف
كالب وجود ندارد و نحوه  الژورن يبرا آلي دهيمدل ا چيه

كه  يارائه هر ژورنال كالب بر اساس اهداف آن، عوامل
دسترس آن متصور هستند و نحوه در  تيموفق يبرا

  ).16(بودن منابع، متفاوت است
 و دانش دهنده و انتقال دكنندهيبه عنوان نهاد تول دانشگاه

دارد به  فهيمتخصص در جامعه وظ يروينكننده  نيأمت
وضع موجود خود پرداخته و با  يطور مستمر به بررس

تنگناها و علل آنها به  ييمسائل و شناسا ليتحل
آموزش دست  تيفيك يدر جهت ارتقا يعلم يهاكار راه
آموزش باليني، مستلزم بررسي  يفيت). ارتقاي ك20(ابدي

مستمر وضعيت موجود، شناخت نقاط قوت و اصالح 
از نقش به  يمطالعات حاكنتايج ). 21(نقاط ضعف است

 تيفيو تحول ك رييدر تغ انينظرات دانشجو يسزا
پژوهش  نهيشيپ ي). بررس22(است يآموزش يها برنامه

ژورنال  يبررس نهي) در زم14(يلعات اندكنشان داد مطا
 ها پژوهش نيوجود دارد و ا انيدانشجو دگاهياز د كالب

 از نظر روش و اهداف با پژوهش حاضر متفاوت زني
 يمنظور پژوهش حاضر به منظور بررس ني. بداست

در مقطع  يپزشك انيو دانشجو ارانيدست تيرضا زانيم
 تياز فعال زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك ينيبال
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  .رفتيكالب، صورت پذ رنالژو يآموزش
  

  ها روش
و . جامعه بود مقطعي يفيتوص يپژوهش حاضر پژوهش

و يتخصص ارانينفر از دست 134 شامل نمونه تيجمع
سه  يو كارورز يدر مقطع كارآموز يپزشك انيدانشجو
دانشگاه علوم زنان، اطفال)  ،يماژور (داخل ينيگروه بال

سرشماري  به طوركه بود زدي يقصدو ديشه يپزشك
سه گروه  ،ينيبال يها گروه اني. از موارد پژوهش شدند

 تر بيشو تعداد  ،ها گروه نيا تياهم ليماژور به دل
الزم به  شدند انتخاب ،ها گروه نيحاضر در ا انيدانشجو

مورد  يها جلسات ژورنال كالب در گروهكه  استذكر 
 يو در روزها يگبه طور معمول به صورت هفت ،يابيارز

. اداره جلسات در هر دگرد مي از هفته برگزار يمشخص
 ارانيو دست ديسه گروه به صورت مشترك توسط اسات

جلسات و  تيهدا قياز طر ديكه اسات بيترت ني. به ااست
 يياجرا تيفعال ،يليتكم حاتيارائه توض وت سؤاالطرح 
ندي ب جمع ني. همچنايندنم مي ليو تكم تيرا هدا ارانيدست
. بر اساس دوش مي انجام ديمباحث، توسط اسات يينها

 ديتأك ،اطالعات كسب شده از برگزاركنندگان جلسات
سال  كي يكه در ط است يبه استفاده از مقاالت دياسات
  باشد.  دهيبه چاپ رس رياخ

پرسشنامه پژوهشگرساخته  قطري از ها داده آوري جمع
 رفتيت پذصور كرتيلاي  نهيپنج گز فيدر ط يسؤال 18

و  18حداقل نمره  ،5تا كامال موافق: 1(كامال مخالف:
در قسمت مشخصات  ني). همچن90حداكثر نمره 

به منظور اطالع از  سؤالپرسشنامه، سه  شناختي تيجمع
جلسات و  يثابت برگزار نامهگرداننده جلسات، وجود بر

. ديجلسات مطرح گرد يثابت به برگزار ياختصاص زمان
بود كه  يشده در ارتباط با موارد يراحسؤاالت ط ديتأك

قرار  ديجلسات، تحت كنترل اسات يدر ضمن برگزار
 تيفعال كي تيفيك ،يعوامل متعدد شك يدارند. ب
 كيكه در  دهند مي قرار تأثيررا تحت  يآموزش

از موارد را در كنترل  يبعض توان مي سادهبندي  ميتقس
 طيمح يكيزيف طيهمانند شرا گر،يد ياستاد و بعض

نمود. با بندي  را خارج از كنترل استاد دسته يآموزش
 نيا يانتخاب شده برا يآموزش تيكه در فعال يوجود

 طيپژوهش نقش عوامل خارج از كنترل استاد همانند شرا
از جمله نور، آرامش،  هجلس يمحل برگزار يطيمح
بود و  رناپذي كتمان ره،يكنندگان و غ از شركت ييرايپذ

با توجه به  يسودمند باشد؛ ول ستتوان يم اطالع از آنها
به  ديتوسط اسات رهايمتغ نيا يبر رو يگذارتأثيراين كه 
عوامل در  نيا يلذا از بررس ست،ين رپذي امكان يسادگ

عوامل ترين  ممه تنها و شد نظر پژوهش حاضر صرف
در مورد  يسؤال كل كيبه همراه  د،يتحت كنترل اسات

 نيقرار گرفت. سؤاالت اجلسات، مد نظر  يمكان برگزار
 افتيابزار پس از حضور در جلسات ژورنال كالب، در

 يموجود طراح نهيشيو مطالعه پ انينظرات دانشجو
  .ديگرد
 ديهفت نفر از اسات دييپرسشنامه مورد تأ ييمحتوا ييروا

مورد  يها هر كدام از گروه دينظر (دو نفر از اسات صاحب
ب كار) قرار گرفت و گروه ط دينفر از اسات كيو  يابيارز
 زانيكرونباخ، به م يآن با روش محاسبه آلفا ييايپا

 نيمناسب ا يياياز پا يكه حاك، ديمحاسبه گرد93/0
نفر  20به منظور محاسبه پايايي، نظرات . بود امهپرسشن

  از دانشجويان اخذ گرديد.
پژوهشگران، با حضور در جلسه ژورنال كالب هر كدام 

 ها پرسشنامه عتوزي به نسبت ،شي مورد پژوهها از گروه
در جلسه اقدام نمودند.  نيحاضر نبي در ابتداي جلسه در

 .شد آوري مي جمعو  لتكمي جلسه، همان در ها پرسشنامه
به منظور توزيع پرسشنامه، پيش از شروع جلسه از 

رضايت  اساتيد حاضر كسب اجازه شد. همچنين
  دانشجويان جلب گرديد.

شده با استفاده از  آوري جمع يها داده ليو تحل هيتجز
 ي) و آمار استنباطنيانگيتعداد، م ،ي(فراوان يفيآمار توص

. ديانجام گرد SPSS-16 افزار ) و نرمسي(كروسكال وال
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نمرات نظرات  سهيبه منظور مقا سيآزمون كروسكال وال
و با  يتخصص اريكارورز و دست ،سه گروه دانشجو

  گيري نمونه لدلي به ها بودن داده كيارامترتوجه به ناپ
  انتخاب شد. سر شماري

  
  نتايج
پرسشنامه  134پرسشنامه از 120 هاي پژوهش، داده نيدر ا
قرار  ليو تحل هيمورد تجز %)89دهيميزان پاسخشده ( عيتوز

 نفر 49 و زن كنندگان، درصد) كل شركت 2/59نفر ( 71گرفت. 
)، نفر 32درصد ( 7/26 اراندستي. بودند مرد ،)درصد 8/40(

درصد  8/40نفر) و كارورزان  39درصد ( 5/32كارآموزان 
نفر  55. دادند  لتشكي را كنندگان ) كل شركتفرن 49(
 8/25نفر ( 31 ،داخلي بخش از كنندگان درصد) شركت8/45(

درصد) از بخش زنان  3/28نفر ( 34درصد) از بخش اطفال و 
  بودند. 

در  يصلنقش ا ارانيپژوهش، دست نيا هاي افتهياساس  بر
نفر)  31درصد ( 4/56اداره جلسات را بر عهده داشتند. 

 ،داخلي بخش كالب ژورنال جلسات در كنندگان شركت
. در دانستند يرا مسؤول اداره جلسات م ارانيدست
 2/91نفر) و  27( 1/87 بياطفال و زنان به ترت يها بخش

  نفر) درصد بود. 31(
 ژورنال تجلسا در كنندگان نفر) شركت 53درصد ( 4/96

اعالم جلسات را منظم  يبرگزار ،داخلي بخش كالب
و  71 بيبه ترت ز،ياطفال و زنان ن هاي . در بخشنمودند

 برگزاري ؛)نفر 21 و 22( كنندگان درصد شركت 8/61
  .اظهار نمودند جلسات را منظم 

 ژورنال جلسات در كنندگان نفر) شركت 54درصد ( 2/98
ه جلسات در زمان اعالم داشتند ك داخلي بخش كالب
اطفال و  هاي عدد در بخش ني. اگردد يبرگزار م يثابت

  نفر) بود. 24و  24درصد ( 6/70و  4/77 بيزنان به ترت

و  ارانيدست تينمره رضا اريو انحراف مع نيانگيم: 1جدول
 برگزاري به نسب گانه سه يها بخش يپزشك انيدانشجو

  ژورنال كالب
موزكارآ كارورز دستيارانبخشدوره  

44/4داخلي ± 37/0  60/3 ± 32/0  32/3 ± 75/0  
30/3اطفال ± 1/1  89/2 ± 87/0  86/2 ± 45/0  
66/3زنان ± 78/0  63/2 ± 26/0  820/2 ± 51/0  

  
 س،يبه دست آمده از آزمون كروسكال وال جيبر اساس نتا

سطوح مختلف، تفاوت  انينظرات دانشجو نيانگيم نيب
اساس،  ني. بر ا)=0001/0p( وجود داشت يمعنادار

 نيتر كمو كارآموزان  تيسطح رضا نيباالتر ارانيستد
  . )1(جدولرا داشتند تيسطح رضا

 ارانيدر بخش اطفال، دست س،يآزمون كروسكال وال جينتا
سطح  نيتر كمو كارآموزان  تيسطح رضا نيباالتر
تفاوت معنادار نبود  نيرا داشتند. هر چند ا تيرضا

)276/0p=.(  
آزمون  جيو نتا 1دول مندرج در ج يها افتهياساس  بر

 دركننده  شركت انينظرات دانشجو نيب س،يكروسكال وال
وجود  معناداري تفاوت زنان بخش كالب ژورنال جلسات
سطح  نيتر بيش يدارا ارانيدست .)=016/0p(داشت 

  بودند. تيرضا حسط نيتر كم يو كارورزان دارا تيرضا
 تيرضا نيانگيپژوهش، م نيا يها افتهياساس  بر

در  يبخش داخل كارورزان و كارآموزان ران،ايدست
در  نيانگيبود. تفاوت م تر بيش ،ها بخش ريبا سا سهيمقا

 يول )=003/0p(و كارورزان معنادار بود  ارانيمورد دست
  ).)=108/0p(( بوددر ارتباط با كارآموزان معنادار ن

 ينسبت به برگزار پژوهش در كنندگان شركت نظرات
 جدول در ،يسرسؤاالت مورد بر كيژورنال كالب به تفك

  .است نشان داده شده 2
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  يسرسؤاالت مورد بر كيژورنال كالب به تفك يكنندگان نسبت به برگزار نظرات شركت مطلقو ي نسبيفراوانتوزيع  :2 جدول
 ت مربوط به برگزاري ژورنال كالبسؤاال

كامال
 مخالف

 مخالف
تاحدودي 
 موافق

 موافق
كامال 
 موافق

 %)25(30 %)7/16(20 %)5/17(21 %)7/16(20 %)2/24(29 شود.رساني مناسب ميموضوع هر جلسه، از قبل اطالعدر ارتباط با
 %)15(18 %)15(18 %)7/16(20 %)3/28(34 %)25(30 رسد.كنندگان مياهداف هر جلسه از قبل به اطالع شركت

 %)3/13(16 %)5/12(15 %)5/17(21 %)8/25(31 %)8/30(37 گردد.مقاالت مورد بررسي در هر جلسه، از قبل معرفي مي

 %)2/39(47 %)8/35(43 %)2/14(17 %)8/5(7 %)5(6 زمان برگزاري جلسات مناسب است.

 %)40(48 %)7/41(50 %)5/12(15 %)3/3(4 %)5/2(3 زمان اختصاص يافته به جلسات كافي است.
 %)8/20(31 %)3/23(28 %)5/17(21 %)10(12 %)5/7(9 نظم و انضباط كافي در حين برگزاري جلسات وجود دارد.

 %)8/20(25 %)3/23(28 %)25(30 %)7/16(20 %)2/14(17 شود.در ابتداي هر جلسه در ارتباط با اهداف، توضيحات كاملي ارائه مي

 %)8/10(13 %)3/23(28 %)8/30(37 %)2/14(17 %)8/20(25 مطالب ارائه شده در جلسات، با سطح علمي دوره آموزشي متناسب است.
 %)7/16(20 %)15(18 %)8/15(19 %)3/23(28 %)2/29(35 شوند.طور فعال در مباحث مشاركت داده مي دوره من بهدانشجويان هم

 %)2/29(35 %)8/30(37 %)2/19(23 %)2/14(17 %)7/6(8 هاي اين جلسات مشاركت مؤثر دارند.اساتيد در بحث

 %)5/32(39 %)3/42(51 %)3/13(16 %)8/6(8 %)5(6 ه روز) هستند.مقاالت بررسي شده در اين جلسات، جديد (ب
 %)8/20(25 %)8/40(49 %)25(30 %)5/7(9 %)8/5(7 گيرند.مقاالت متنوعي در اين جلسات مورد بررسي قرار مي

 %)2/19(23 %)30(36 %)2/29(35 %)5/12(15 %)2/9(11 ) مؤثر هستند.Clinical Approachاين جلسات در بهبود رويكرد صحيح تشخيص بيماري (

 %)5/12(15 %)7/26(32 %)2/29(35 %)5/22(27 %)2/9(11 اين جلسات نقش مؤثري در آموزش ارزيابي نقادانه نتايج مقاالت دارند.

 %)20(24 %)7/41(50 %)7/16(20 %)3/18(22 %)3/3(4 كنندگان در جلسات مناسب است.تعداد شركت
 %)8/10(13 %)2/19(23 %)30(36 %)7/26(32 %)3/13(16 مار حياتي و اصول اپيدميولوژي باليني دارند.اين جلسات نقش مؤثري در آموزش آ

 %)8/25(31 %)3/23(28 %)2/19(23 %)7/21(26 %)10(12 شود.در پايان هر جلسه، نتايج به صورت منظم ارائه مي
 %)3/38(46 %)5/37(45 %)2/9(11 %)5/12(15 %)5/2(3 مكان برگزاري جلسات مناسب است.

  
 تيرضا نيتر بيش، داد پژوهش نشان يها افتهي

زمان  زانياز م كالب ژورنال جلسات در كنندگان شركت
 يبه هر جلسه، زمان و مكان برگزار افتهياختصاص 

مربوط به عدم  زين تيرضا زانيم نيتر كم. بودكارگاه 
در هر جلسه و عدم اعالم  يمقاالت مورد بررس يمعرف

از  انيدانشجو تيرضا نياز قبل بود. همچن اهداف جلسه
برخوردار  ينييپا نيانگيمشاركت در مباحث از م زانيم

نظرات كارورزان  تأثيرتحت  تواند مي نيانگيم نيكه ا ،بود
  .)2جدول (كارآموزان قرار گرفته باشد ژهيو به و

  
  بحث

 ارانيدست تيرضا زانيم يپژوهش به منظور بررس نيا
دانشگاه علوم  ينيمقطع بال يپزشك انيو دانشجو يتخصص
بر  انجام شد.ژورنال كالب  يآموزش تياز فعال زدي يپزشك

 ،يپژوهش، در هر سه بخش آموزش نيا يها افتهياساس 
 انيدانشجو رينسبت به سا يتر بيش تياز رضا ارانيدست

جلسات  نياز ا تيرضا زانيم نيتر بيش. دندبرخوردار بو
و اطفال،  يداخل يها بود. در بخش يمربوط به بخش داخل

مربوط به كارآموزان بود؛ اما در  تيرضا زانيم نيتر كم
بودند.  تيرضا زانيم نيتر كم يبخش زنان، كارورزان دارا

نقش در اداره  نيتر بيش يدارا ارانيدست ،ها افتهيبر اساس 
جلسات در  ،يبودند. به طور نسب كالبجلسات ژورنال 

صورت منظم و در زمان مشخص به  يآموزش يها گروه
 ياصل تيمسؤول اران،ي. از آنجا كه دستدگردي مي برگزار

جلسات  تر بيشدر اداره جلسات را بر عهده داشته و در 
 ،يو از طرف ؛است ارائه مطالب به عهده آنان تيمسؤول ز،ين

در كانون توجه  تر بيش ان،ينشجودا ريبا سا سهيدر مقا
سطح مطالب ارائه  است كه يققرار دارند؛ لذا منط دياسات

 نييپا بيترت ني. بدگيردعوامل قرار  نيا تأثيرتحت  زيشده ن
 سهيكارورزان و كارآموزان، در مقا تيرضا زانيبودن م
  .رسدميبه نظر  يمنطق اران،يبا دست

 يها پژوهش ،ينيدر آموزش بال وهيش نيا تياهم رغم يعل
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ن نگارش است. در زما رفتهيصورت پذ نهيزم نيدر ا يكم
تنها  يمعتبر دسترس يها گاهيمقاله حاضر، با جستجو در پا

 تيفيك يبررس نهيدر زم يمقاله به زبان فارس كيبه 
در  يسيبود و مقاله انگل رپذي جلسات ژورنال كالب امكان

 تيفيك"پژوهش،  نيدر دسترس قرار نگرفت. در ا نهيزم نيا
 "نرايا يپرستار يها دانشكدهژورنال كالب  يبرگزار

پژوهش، ديدگاه  ايندر ). 14(قرار گرفته بود يمورد بررس
ها در سه حيطه اساتيد در ارتباط با كيفيت ژورنال كالب

مورد بررسي قرار گرفت. بر  قبل، حين و بعد از اجرا
اساس نظرات اساتيد شركت كننده در پژوهش، كيفيت 

  .ه استهاي برگزار شده، نسبتا مطلوب بودژورنال كالب
 ينيآموزش بال يها وهيش ريهمانند سا زيكالب ن ژورنال

محل  ،يو گزارش مورد يهمچون راند، گزارش صبحگاه
تفاوت كه از  نيدر عمل است. با ا يكاربست دانش تئور

(كه  گرانيد يها در نقد نظرات و پژوهش يدانش تئور
باشد)،  دهيطول كش ياديزمان ز تواند مي كيانجام هر 

آموزش و نقد در  ،يآموزش وهيش نيا در. شود مي استفاده
 توانند مي ،يدر هر سطح رانيقرار دارند. فراگ گريكديكنار 

انجام شده در  يها پژوهش نيدتريضمن مطالعه جد
 مندي عالقه يها با حوزه ييسرتاسر جهان، عالوه بر آشنا

 يها افتهيكار و  يها كشورها، با روش ريپژوهشگران سا
نقاط ضعف و قوت  ييناساو ضمن ش وندآنها آشنا ش

 دي. باندينما يبهتر يها وهيش طراحي به اقدام ،ها پژوهش
 ها افتهي ريبا سا ييتوجه داشت كه صرف مطالعه و آشنا

مختلف  يپژوهش يها كه حوزه ينخواهد بود. خطر يكاف
 گونه چيافتادن در دام تكرار بدون ه كند، مي ديرا تهد
سات ژورنال جل فتگ توان مي علم است. ديو تول ينوآور

. در ستندني ها پژوهش يكالب تنها مطالعه و نقد و بررس
علم  ديو تول ديجد يها دهيخلق ا يبرا يمحل ديواقع با

 از نخبگان گردهم يباشند. در هر جلسه ژورنال كالب، جمع
و  يآموزش يها است كه عالوه بر بحث نيانتظار ا ؛ندآي مي

انجام  يبرا ديجد يها دهيا ساز نهينقادانه، هر جلسه زم
  نو و خالقانه باشد.  يپژوهش يكارها

كاربرد دانش  يبرا ييفضا نيژورنال كالب همچن جلسات
 يمقاطع مختلف پزشك اني. دانشجوهستند رانيفراگ يآمار

 يبرا يخود، زمان چندان يليبه واسطه رشته تحص
 را فراهم يپرداختن به علم آمار ندارند. ژورنال كالب زمان

در مورد  ييها بحث ،يتخصص يها وه بر بحثتا عال كند مي
 انيجلسات به دانشجو نيمطرح شود. ا زيآمار ن يها روش
فراگرفته شده در درس آمار را در  يتا تئور كند مي كمك

به  يامر، توجه جد نيا شرط شي. پنديعمل مشاهده نما
 شنهادي. لذا پاست مطرح شده در مقاالت يمباحث آمار

تا حد  ت،بخش از مقاال نيداختن به اتا عالوه بر پر شود مي
 نيدر ا زين يولوژيدميامكان از متخصصان آمار و اپ

 تيآمده، نها شيجلسات استفاده شود تا از فرصت پ
  استفاده برده شود. 

داشت. مقاالت معتبر اي  ژهيتوجه و ديانتخاب مقاالت با به
در حكم  كدام هر سرشناس، نظران و صاحب سندگانياز نو

اين كه عالوه بر  يمقاالت نيدرس خواهند بود. چنكالس  كي
 نهيتوانند زميرا در خود دارند، م ياديز ينكات آموزش

 يها باشند. انتخاب زين يپژوهش ديجد يها دهيا جاديا ساز
به  افتهيمترادف با از دست رفتن زمان اختصاص  ،يسطح

  جلسه ژورنال كالب خواهد بود.  كي
 يريگ چشم يخروج ندتوا مي جلسه ژورنال كالب هر

 با و احسن نحو ابزار به نياز ا ديداشته باشد. لذا با
 گردد مي شنهادياستفاده كرد. لذا پ اربسي دقت و وسواس

و  يابيتا جلسات ژورنال كالب به طور مرتب مورد ارز
داشتن جلسات پربارتر،  يبرا توان مي نظارت واقع شود.
 تيريمد به منظور "اي تهيكم" ،يموزشدر هر گروه آ

اتفاق افتاده و در هر  نيا زيشود. در عمل ن ليجلسات تشك
 تيريو مد تيهدا تيمسؤول د؛ياز اسات يجلسه، گروه

با  يها و گروه ها تهيكم ليجلسه را بر عهده دارند. اما تشك
 تر بيش تجدي و شدن مند نظامسبب  ،تر بيش تيرسم

  جلسات خواهد شد. 
 يكسب خروج يتادر راس توان مي كه يگريد هادنشيپ

است كه  نيمطرح كرد، ا يجلسات آموزش نيبهتر از چن
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 ادداشتيچند سطر  اي كيهر دانشجو برداشت خود را در 
كنندگان به  هر جلسه، چند نفر از شركت انينموده و در پا

 ها جلسه، برداشت ريبه انتخاب مد ايصورت داوطلبانه و 
 نيك بگذارند. اخود را به اشترا يها دهيو ا ها شنهاديپ اي و

 به كنندگان تا عالوه بر تمركز شركت شود مي باعث نديفرا
به  نيريمشاركت سا يبرا يارائه شده، فرصت محتواي

پيشنهاد كارآموز و كارورز فراهم شود.  انيدانشجو ژهيو
كنندگان در شود به منظور افزايش مشاركت شركتمي

مورد  جلسه به ويژه كارآموزان و كارورزان، نظرات انها
شود، مقاالت مورد بررسي پيشنهاد مي تشويق قرار گيرد.

كنندگان قرار و اهداف هر جلسه، از قبل در اختيار شركت
ي در جلسات شركت تر بيشگرفته تا با آمادگي ذهني 

   نمايند.
 نيبه چن يتا زمان مناسب شود مي شنهاديپهمچنين 

 نيامكان ا اختصاص داده شود و تا حد يجلسات آموزش
 شنهاديبرگزار شوند. پ يجلسات در روز و زمان مشخص

با  گريد يها مشابه در دانشگاه يها انجام پژوهش گريد
و ارائه نظرات به  هاو در ساير بخش تر بيشحجم نمونه 

 تيفيهمكاران جهت استفاده به منظور بهبود ك ريسا
  .است ينيآموزش بال

  

  گيري نتيجه
در  ينقش اصل ارانيپژوهش دست نيا يها افتهيبر اساس 

 نيانگيم .بر عهده داشتند ژورنال كالب رااداره جلسات 
 يبخش داخل كارورزان و كارآموزان اران،يدست تيرضا

بود. با توجه به  تر بيش ،ها بخش ريبا سا سهيدر مقا
به  دياز جلسات ژورنال كالب با كنندگان شركت تيرضا

 يتر بيشتوجه  ينيالب يها جلسات در آموزش نيا
فقط از آن است  شيجلسات ب نيا تيعطوف شود. اهمم
. گردداز آن ارائه  يسطح يو نقد ودمقاله خوانده ش كي

 ژهيو تياز اهم جلسات نيبه ا يكاف ياختصاص زمان
كارورزان تر  نييپا تيبرخوردار است. با توجه به رضا

 از جلسات ژورنال كالب، به نظر ارانينسبت به دست
 زانيم شيافزا يبرا يكار اهربه دنبال  ديبا رسد مي

در  رانيگروه از فراگ نيا يريادگيمشاركت و  ت،يرضا
  بود. يجلسات آموزش

  
  قدرداني

 ياز همكار را خود يمراتب قدردان سندگانينو لهينوسيبد
 نيدر ا يگرام انيمحترم و دانشجو ديو مساعدت اسات
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Residents and Medical Students’ Satisfaction with Journal Club 
Meetings at Shahid Sadoughi University of Medical Sciences 

 
Reza Behnamfar1, Mehrdad Mostaghaci2 

 
Abstract 
 
Introduction: Journal club is one of the accepted methods in clinical training of the medical students. The 
purpose of this study was to evaluate the satisfaction of residents and medical students with journal club 
meetings at Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 
Methods: This descriptive, cross-sectional study was carried out on 134 residents and medical students of 
major clinical wards (internal medicine, gynecology, pediatrics) who were selected through census method 
in Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. The data collection tool was a researcher-made 
questionnaire whose validity and reliability were verified. Data were analyzed using descriptive statistics 
and Kruskal-Wallis test. 
Results: Residents, interns and stagers of internal medicine ward were more satisfied with journal club 
meetings than the students of other wards. There was a significant difference between the mean scores of 
students’ opinions at different educational level (p=0.0001). Accordingly, residents and stagers had the 
highest and lowest level of satisfaction respectively. Journal club meetings were relatively held on a regular 
basis and at specific hours. 
Conclusion: Stagers, interns and residents of Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences were 
relatively satisfied with journal club meetings. Each journal club meeting, if properly managed and deemed 
important, could be the basis for creating new and innovative ideas. 
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