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 مقاله پژوهشی 

 

 انیو دانشجو دیاسات دگاهیجلسات ژورنال کالب از د یبرگزار تیفیک
 شاپور اهواز یجند یدانشگاه علوم پزشک یوتراپیزیف

 

 شهال زاهدنژاد ،یزدیمحمد جعفر شاطرزاده  ،یمنجز دهی، سع*معصومه حسام

 

 

 چكيده

جهت  ،دارد تیهما بر شواهد یمبتن یپزشک کارگیریبهو  یریو فراگ یآموزش، بهبود تفکر انتقاد تیفیک یژورنال کالب در ارتقامقدمه: 

 تیفیک یابیارز پژوهش با هدف نیفاصله موجود با استانداردها است. ا نییو تع یفعل تیموقع یابیگام ارز نیژورنال کالب اول تیفیکارتقای 
 شاپور اهواز یجند یدانشگاه علوم پزشک یوتراپیزیگروه ف یلیتکم التیتحص انیو دانشجو دیاسات دگاهیژورنال کالب از د جلسات یبرگزار

 .رفتیانجام پذ

 وهیشبه  که شرکت کننده در جلسات بود انیو دانشجو دیاسات کلیه شامل یجامعه آمار یمقطع-یفیمطالعه توص نیدر اها: روش

شاپور  یجند یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده علوم توانبخش یوتراپیزیگروه ف دیو اسات یلیتکم التیتحص انیاز دانشجو نفر 04یسرشمار
جهت  هیگو 52و  طهیح 7ژورنال کالب که شامل  تیفیک یابیاطالعات با استفاده از پرسشنامه ارز آوریجمع.  در آن شرکت نمودند اهواز
 یو اثر کل یدرمان یهاعادات مطالعه، بهبود روش ،یسخنران د،یاسال هیمقاالت، درک و نقد مقاالت، ته یجستجو یهامهارت یبررس

 شد. لیتحل یول فراواناشامل جد یفیو آمار توص Excel-2013 افزارنرمبا استفاده از  هاجلسات ژورنال کالب بود، انجام شد. داده

 یدرمان یهاعادات مطالعه، بهبود روش ،یسخنران د،یاسال هیمقاالت، درک و نقد مقاالت، ته یجستجو یهامهارت یهاطهیدر ح نتايج:

ژورنال  تیفیک کنندگانشرکت %7/85و  %7/75،  %7/88،  % 0/77،  %3/53،  %5/75،  % 8/52 بیجلسات ژورنال کالب به ترت یو اثر کل
 گزارش دادند. یکالب را خوب تا عال

اسب اقدام به من یریزو برنامه یازسنجیشود با نمی شنهادیپ یجلسات نیچن یخوب از برگزار تیرضا زانیبا توجه به مگيري: نتيجه

 .ردیوابسته صورت گ یهاو رشته یعلوم توانبخش یهادانشکده ریجلسات در سا نیا یبرگزار

 

 یوتراپیزیفرشته  ت،آموزش،یفیژورنال کالب، کهای کلیدی: واژه
 933تا  901 (:91)02؛ 9311 شهريور در علوم پزشكي/آموزش مجله ايراني 

 
 

  مقدمه

                                                 
 ،یوتراپیزیف یآموزش وهگر( اریدکتر معصومه حسام، )استادنویسنده مسؤول:  *

دانشگاه علوم  ،یاسكلت-یعضالن یتوانبخش قاتیتحق مرکز ،یعلوم توانبخش هنشكددا

  hessam_pt81@yahoo.com .رانیشاپور اهواز، اهواز، ا یجند یپزشك

لوم دانشگاه ع ،ییدانشجو قاتیتحق تهی( کمیتخصص یدکتر ی)دانشجو ،یمنجز دهیسع

(، دکتر saeideh.monjezi@yahoo.com) .رانیشاپور اهواز، اهواز، ا یجند یپزشك

 ،یعلوم توانبخش هنشكددا ،یوتراپیزیف یآموزش وهگر( اری)دانش یزدیمحمد جعفر شاطرزاده 

، آموزش تیفیکی ژورنال کالب در ارتقا تیبا توجه به اهم

 یمبتن یپزشک کارگیریبهو  یریو فراگ یبهبود تفکر انتقاد

اهواز، اهواز،  شاپور یجند یدانشگاه علوم پزشك ،یاسكلت-یعضالن یتوانبخش قاتیمرکز تحق

 یآموزش وهگر( اری(؛ دکتر شهال زاهدنژاد )دانشshaterzadeh.pt@gmail.com). رانیا

دانشگاه  ،یاسكلت-یعضالن یتوانبخش قاتیتحق مرکز ،یعلوم توانبخش هنشكددا ،یوتراپیزیف

 (dr.shzahed@gmail.com. )رانیشاپور اهواز، اهواز، ا یجند یعلوم پزشك

 21/3/88 تاریخ پذیرش: ،2/3/88، تاریخ اصالحیه: 2/11/89 مقاله: دریافتتاریخ 
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بر شواهد، مرکز توسعه آموزش وزارت بهداشت 

نموده  یژورنال کالب معرف یابیرا جهت ارز ییاستانداردها

ی دهسازماناست که شامل مشخص بودن اهداف، 

اطالع رسانی مناسب، تحلیل  ،مشخص، منظم بودن جلسات

صحیح مقاالت، انتخاب مقاالت با کیفیت و حضور مستمر 

 تیفیکارتقای (. جهت 2و1)هستند کنندگانو مؤثر شرکت

 نییو تع یفعل تیموقع یابیگام ارز نیژورنال کالب اول

 فاصله موجود با استانداردها است.

ورنال ژ تیفیک یابیبه منظور ارز یکنون مطالعات مختلفتا

و  ارانیدست ،علمیهیأت یاعضا تیرضا زانمی و هاکالب

و  یپزشک ینیمختلف بال یهاگروه انیدانشجو

(. 6تا2انجام شده است) رانیدر ا یپرستار یهادانشکده

 متوسط تا مطلوب و تیفکی دهنده مطالعات نشان نیا جینتا

خوب و قابل قبول از جلسات ژورنال  مندیتیرضا زانیم

سال از  نیکنون با وجود گذشت چند. اما تااست کالب

اهواز  یژورنال کالب در دانشکده علوم توانبخش یبرگزار

 یابیدر جهت ارزای مطالعه چیه ،یوتراپیزیو در گروه ف

 یو اعضا انیدانشجو تیرضا زانیجلسات و م نیا تیفیک

 یابیپژوهش با هدف ارز نیاست. ا نشدهانجام  علمیهیأت

 یهاطهیجلسات ژورنال کالب در ح یبرگزار تیفیک

 هیمقاالت، درک و نقد مقاالت، ته یجستجو یهامهارت

 یهابهبود عادات مطالعه و روش ،یسخنران د،یاسال

 یلیتکم التیتحص انیو دانشجو دیاسات دگاهیاز د یدرمان

 .رفتیانجام پذ یوتراپیزیگروه ف

 

 هاروش

 یلیدوم سال تحص مسالیدر ن یمقطع-یفیمطالعه توص نیا

نفر از  04و با شرکت  یسرشمار وهیبه ش 79-1976

 یارشد و دکتر ی)کارشناس یلیتکم التیتحص انیدانشجو

دانشکده علوم  یوتراپیزیگروه ف دی( و اساتیتخصص

شاپور اهواز که  یجند یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخش

در جلسات ژورنال کالب  یلیتحص مسالین کیحداقل 

به شرکت در مطالعه  لیحضور داشتند، انجام شد. عدم تما

خروج از مطالعه  یارهایپرسشنامه، مع لینقص در تکم ای

 بود. 

اطالعات پرسشنامه استفاده شده در  آوریجمع ابزار

 نیبود. ا 2419و همکارانش در سال  انینیمطالعه ام

کسب شده در  یهامهارت یابیپرسشنامه که با هدف ارز

و دارای روایی و پایایی  شده است یژورنال کالب طراح

 9در  هیگو 22، شامل (ICC≥ 0/7قابل قبول می باشد) 

پرسش(،  2پرسش(، نقد مقاالت ) 0مقاالت ) یبخش جستجو

 9) یمهارت ارائه و سخنران ،پرسش( 2) دیاسال هیته

 یهاپرسش(، بهبود روش 9پرسش(، عادات مطالعه )

پرسش(  2ژورنال کالب ) یکل یابیپرسش( و ارز 2)یدرمان

 یهانهیدر قالب گزای پنج درجه اسیمق کیاست که در 

 یدهنمره یخوب و عال یلیخوب، خ ،بخشرضایت ف،یضع

و  یصور ییاطالعات، روا آوریجمع(. قبل از 6)شودمی

 گروه دیدو نفر از اسات تأییدپرسشنامه مورد  ییمحتوا

 قرار گرفت. یوتراپیزیف

 یاخالق دانشگاه علوم پزشک تهیکم هیتأیید افتیاز در پس

(، IR.AJUMS.REC.1398.244)شاپور اهواز  یجند

جلسه ژورنال کالب سال  نیپژوهشگران با حضور در آخر

 انمی در هاپرسشنامه عینسبت به توز یلیتحص

ه آگاهان ترضای کسب از پس .نمودند اقدام کنندگانشرکت

ماندن اطالعات، از  محرمانهاهداف طرح و  حیو توض

 دهش برگزار جلسات اساس بر شد خواسته کنندگانشرکت

ت پاس  دهند. سؤاالبه  یلتحصی سال طول در

و  لیدر همان جلسه تکم نامبی به صورت هاپرسشنامه

 افزارنرم از هاداده لیو تحل هیشد. جهت تجز آوریجمع

Excel-2013 استفاده شد. یفیو آمار توص 

 

 نتايج

 دیو اسات یلیتکم التیتحص انینفر از دانشجو 04از تعداد 

کردند  لینفر پرسشنامه را تکم 94ورود،  یارهایواجد مع

 یجستجو یهامهارت طهی(. در حییگودرصد پاس  92%)

 در جستجو مهارت یاطالعات یهاگاهیمقاالت در پا
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ال ژورن تیفیک کنندگانشرکت اکثر یاطالعات یهاگاهپای

گزارش  یلخوب تا عا هاهیگو نیکالب را در ا

 . (1)جدولدادند

درک از  یهاهیمهارت درک و نقد مقاالت شامل گو طهیح

مهارت نقد مقاالت، درک از اهداف و  ،یاتیاصول آمار ح

و  بود هاداده ریمطالعه و درک از تفس یطراح ات،یفرض

 هاهیگو نیژورنال کالب را در ا تیفکی کنندگانشرکتاکثر

 دانستند.  یخوب تا عال

ژورنال کالب از  تیفیک د،یاسال هیمهارت ته طهیح در

 گزارش شد.  یخوب تا عال کنندگانشرکت اغلب دگاهید

 بود، هیگو 9 یو ارائه که دارا یمهارت سخنران طهیح یبرا

 هاهیگو نیژورنال کالب را در ا تیفیک کنندگانشرکتاکثر

 گزارش دادند.  یخوب تا عال

عالقه به  یهاهیگو یبرا بهبود عادات مطالعه، طهیح در

و درک  یکتب درس نیخواندن مقاله، درک بهتر از عناو

 ژورنال تیفیکنندگان کشرکت اکثر دگاهید ارزش مجالت

 گزارش شد.  یخوب تا عالرا  کالب

مهارت در  هیدو گو یدارا یدرمان یهابهبود روش طهیح

 دهیا جادیو مهارت در ا ینیاستفاده از مقاالت در درمان بال

 %04و  %9/99 بیبود و به ترت دیمطالعه جد یبرا دیجد

وب خ هاهیگو نیژورنال کالب را در ا تیفکی کنندگانشرکت

 گزارش دادند.  یتا عال

 بندی درجه هیدو گو یدارا زیژورنال کالب ن یاثر کل طهیح

 اغلباست و  گرانیآن به د شنهادیژورنال کالب و پ

وب خ هاهیگو نیژورنال کالب را در ا تیفکی کنندگانشرکت

 گزارش دادند.  یتا عال

و  دیاسات دگاهینقاط ضعف ژورنال کالب از د نتری مهم

 "درک آمار حیاتی" یهاهیدر گو بیبه ترت انیدانشجو

 "مهارت ایجاد ارتباط چشمی منظم با شنوندگان "،  9/69%

مهارت استفاده مناسب از جداول و اشکال در  " ، 9/06%

 یهاگاهیمقاله در پا یمهارت جستجو "،  % 04 "هر اسالید 

که در  ییمهارت تهیه اسالیدها "، % 9/99 "یاطالعات

 یتوانای "و  "برگیرنده نکات مهم مطالعه و طراحی آن باشد

مورد بهترین راه درمان آن  رک مشکل بالینی که دحل ی

مهارت "و  %9/99 زانیهر دو به م "قطعیت وجود ندارد 

 %94 "انتخاب یک مقاله مطلوب از بین مقاالت جستجو شده

 گزارش شد. بخشرضایتتا  فیدر حد ضعهمگی 

 

 ( 94ی پرسشنامه )تعداد=هانظرات شرکت کنندگان به تفکیک گویه نسبی و مطلق : توزیع فراوانی1جدول 

 گویه حیطه
 تعداد )درصد(

 عالی خیلی خوب خوب بخشرضایت ضعیف
ت
ار
مه

ها
ر 
 د
ت
اال
مق
ی 
جو
ست
 ج
ی اه
یگ
پا

ها
تی
عا
طال

ی ا
 

راه  بهترین مورد در که بالینی مشکل یک حل توانایی من برای

 است. داده ارتقا را ندارد وجود قطعیت آن درمان
(14 )9 (9/29 )9 (9/09 )19 (14 )9 (9/19 )0 

 هدفمند جستجوی و هاواژه کلید انتخاب برای من توانایی

 است. داده ارتقا را مقاالت مرتبط یافتن برای
(9/6 )2 (24 )6 (94 )7 (94 )7 (9/19 )0 

 مانند و مد پاب ی اطالعاتیهاپایگاه در من جستجوی مهارت

 است. داده ارتقا نیاز مورد مقاله یافتن یک برای آنها
(9/16 )2 (24 )6 (9/26 )0 (9/16 )2 (14 )9 

 مقاالت بین از مطلوب مقاله یک انتخاب برای من مهارت

 است. داده را ارتقاء شده جستجو
(4 )4 (94 )7 (9/99 )14 (9/29 )9 (9/19 )0 

ت
ار
مه

ها
د 
 نق
 و
ک
در
ی 

می
عل
ت 
اال
مق

 

 داده ارتقا را اپیدمولوژی و حیاتی آمار اصول از من درک

 است.

(9/99 )

14 
(94 )7 (94 )7 (9/16 )2 (4 )4 

 6( 24) 7( 94) 7( 94) 2( 9/16) 1( 9/9) است. داده ارتقا را مقاالت علمی نقد برای من یهامهارت

 2( 9/16) 0( 9/19) 12( 24) 0( 9/19) 2( 9/6) است. داده ارتقا را هامقاله فرضیات و اهداف از من درک

 9( 14) 9( 9/29) 10( 9/06) 9( 14) 9( 14) است. داده ارتقا را مطالعه طراحی از من درک
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 0( 9/19) 9( 9/29) 12( 24) 9( 14) 1( 9/9) است. داده ارتقا را هایافته تفسیر از من درک

ت
ار
مه

ها
ه 
هی
ی ت ید

سال
ا

 

 مهم نکات برگیرنده در که اسالید تهیه برای من یهامهارت

 است. داده ارتقا را میباشد طراحی آن و مطالعه
(9/19 )0 (24 )6 (9/96 )11 (24 )6 (14 )9 

 در اشکال و جداول از مناسب استفاده برای من یهامهارت

 است. داده ارتقارا  اسالید هر
(14 )9 (94 )7 (94 )7 (24 )6 (14 )9 

ت
ار
مه

ها
ت
اال
مق
ه 
رائ
و ا
ی 
ران
خن
س
ی 

 

 0( 9/19) 9/26 12( 04) 0( 9/19) 2( 9/6) است. داده ارتقا را سخنرانی در من تکنیک

 0( 9/19) 9( 9/29) 16( 9/29) 2( 9/6) 1( 9/9) است. داده ارتقا را شنوندگان به افکارم انتقال برای من یهامهارت

 در بحث جمع بندی و سواالت پاس  برای من یهامهارت

 است.داده  ارتقا را سخنرانی مورد
(9/9 )1 (9/19 )0 (04 )12 (94 )7 (9/19 )0 

 در علمی مقاله یک قسمتهای همه ارائه برای من یهامهارت

 شد. داده ارتقا را محدود زمانی
(9/6 )2 (9/29 )9 (9/96 )11 (9/16 )2 (9/16 )2 

 چارچوب در علمی مقاله یک کردن خالصه برای من یهامهارت

 است. داده ارتقا را بحث و نتایج کار، روش مانند مقدمه، آن اصلی
(9/6 )2 (14 )9 (9/06 )10 (24 )6 (9/16 )2 

 علمی مقاله یک ضعف و قوت نقاط ارائه برای من یهامهارت

 است. داده ارتقا آن را اصلی چارچوب در
(9/9 )1 (9/19 )0 (04 )12 (94 )7 (9/19 )0 

 شنوندگان با منظم چشمی ارتباط ایجاد برای من یهامهارت

 است. داده ارتقا را بدن طریق زبان از اعتماد ایجاد و
(9/16 )2 (94 )7 (24 )6 (9/16 )2 (9/16 )2 

عه
طال
 م
ت
ادا
ع

 

 2( 9/16) 11( 9/96) 0( 9/26) 6( 24) 4( 4) است. داده ارتقا را مقاالت خواندن برای من عالقه

 داده ارتقا را امخوانده درسی کتب در که عناوینی از من درک

 است.
(4 )4 (9/9 )1 (24 )12 (9/99 )14 (9/19 )0 

 با شدن روز به در مجالت ارزش مورد در من درک

 داده است. ارتقا را پزشکی علم هایپیشرفت
(9/9 )1 (9/6 )2 (04 )12 (9/26 )0 (9/29 )9 

ش
رو
د 
بو
به

ها
ی 

نی
ما
در

 

 بالینی درمان در علمی مقاالت از استفاده برای من مهارت

 است. داده ارتقا را روزانه
(9/6 )2 (24 )6 (9/09 )19 (9/16 )2 (9/19 )0 

 بعد جدید یهامطالعه برای جدید ایده ایجاد برای من مهارت

 داده است. ارتقا را کالب ژورنال از
(9/6 )2 (9/19 )0 (9/06 )10 (24 )6 (9/19 )0 

ت 
سا
جل
ر 
اث

ب
کال
ل 
رنا
ژو

 

 2( 9/16) 14( 9/99) 14( 9/99) 0( 9/19) 1( 9/9) کنید.می بندیچگونه درجه  را کالب ژورنال اثر

 کنید.می پیشنهاد دیگران به را برنامه این صورت چه به
(4 )4 (14 )9 (9/99 )14 (94 )7 (9/26 )0 

 

 بحث

 راث کنندگاناز شرکت یدر مطالعه حاضر درصد قابل توجه

 مطالعات نقد و درک مهارتارتقای  در را کالب ژورنال

 مطالعه جیبا نتا افتهی نینمودند. ا یابیارز یا عالت خوب

توراکس  یجراح ارانیدست یو همکاران بر رو انینیام

بر  (O'Sullivan) وانی(. مطالعه اوسال6دارد) یخوانهم

 زین یرشته پزشک انیو دانشجو علمیهیأت یاعضا یرو

 دانش، سطحارتقای  در کالب ژورنال مثبت اثر دهنده نشان

ارتقای ارائه مقاالت و  توانایی بهبود مطالعه، عادات بهبود

 زین گری(. مطالعات د9و نقد مقاالت بود) لیتحل یهامهارت

نقادانه  یابیارز یهامهارتارتقای اثر ژورنال کالب در 

مطالعه در  نی(. همچن7و0گزارش دادند) تمقاالت را مثب

 ارانینقد مقاالت در دست ییتوانا (Seelig) گیلیس

به دنبال شرکت در ژورنال کالب  یپزشک یتخصص

 زیمطالعه ن دیزمان مف شیو افزا افتی شیافزا %64یپزشک

 (.14گزارش شد)
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ژورنال کالب  رتاثی کنندگاندر مطالعه حاضر اکثر شرکت

 افتهی نیکردند. ا یابیارز یدر عادات مطالعه را خوب تا عال

 یتخصص ارانیمطالعات در پرستاران، دست ریسا جهیبا نت

 خوانهمتوراکس  یرشته جراح ارانیو دست یپزشک

 .(11و6است)

نقاط ضعف ژورنال کالب به  نتری مطالعه مهم نیا در

 ولوژی،یدرک آمار حیاتی و اپیدم یهاهیدر گو بیترت

مهارت ایجاد ارتباط چشمی منظم با شنوندگان، مهارت 

مهارت  استفاده مناسب از جداول و اشکال در هر اسالید،

مهارت تهیه  ،یاطالعات یهاگاهیمقاله در پا یجستجو

که در برگیرنده نکات مهم مطالعه و طراحی آن  ییاسالیدها

حل یک مشکل بالینی که در مورد بهترین راه  یباشد، توانای

مهارت انتخاب یک مقاله  رمان آن قطعیت وجود ندارد ود

 جیکه با نتا مطلوب از بین مقاالت جستجو شده گزارش شد

 (2و9است) خوانهمگزارش شده در مطالعات مشابه 

حد امکان با دعوت از متخصصان آمار  ات شودمی شنهادیپ

فراهم گردد تا  یجلسات فرصت نیدر ا یولوژیدمیو اپ

فراگرفته شده در  یهایتئور یبا کاربرد عمل رانیفراگ

 هیتوص نیکنند. همچن دایپ یتربیش ییدرس آمار آشنا

افزار نرم یآموزش یهامنظم کارگاه یبا برگزار شودمی

 یهاگاهیدر پا قاالتم یکارگاه جستجو نت،یپاورپو

ارتقا  رانیو مهارت فراگ ییو کارگاه آمار توانا یاطالعات

 .ابدی

مطالعه حاضر و شواهد موجود به نظر  جیتوجه به نتا با

از  یبه عنوان بخش تواندکه ژورنال کالب می رسدمی

بوده و به بهبود اعتماد به نفس،  دیمف یآموزش کولومیکور

 یعادات مطالعه و درک و نقد مقاالت علم ،یپژوهش یآگاه

جلسات ژورنال کالب، آموزش و  ی(. در ط12)دیکمک نما

با  توانندمی رانیقرار گرفته و فراگ گریکدیکنار  درنقد 

مطالعات آشنا شوند و  جیو نتا قیاصول روش تحق

کنند. از  یطراح قاتیانجام تحق یبرا یبهتر یهاوهیش

جلسات و مطالعه مقاالت به روز  نیشرکت در ا یطرف

 دیو تول یپژوهش دیجد یهادهیخلق ا یبرا یمحل تواندمی

 علم باشد. 

 نهینهاد لیکه به دل بود نیمطالعه ا نیا یهاتیمحدود از

ژورنال کالب در آموزش  یبرگزار قینشدن و ثبت دق

در مورد  یقیآن، اطالعات دق یاریاخت یو اجرا یوتراپیزیف

کشور وجود  یتوانبخش یهادانشکده ریآن در سا یاجرا

ه ب هاافتهی یریپذمیالزم است تعم لیدل نیندارد و به هم

 .ردیانجام گ اطیبا احت یتوانبخش یهادانشکدهر یسا

 

 گيرينتيجه

 راث کنندگاناکثر شرکت پژوهش، نیا یهاافتهیبر اساس 

مختلف را خوب تا  یهامهارتارتقای  در کالب ژورنال

خوب از  تیرضا زانیگزارش دادند. با توجه به م یعال

 ریسا شودمی شنهادیپ یجلسات نیچن یبرگزار

وابسته  یهاو رشته کشور یعلوم توانبخش یهادانشکده

 یمناسب، اقدام به برگزار یریزامهو برن ینیازسنجبا  زین

 .ندینما یبرنامه آموزش نیا

 

 قدرداني

محترم و  دیو مساعدت اسات یاز همکار سندگانینو

مقاله منتج از  نیکمال تشکر را دارند. ا یگرام انیدانشجو

 یدانشگاه علوم پزشکمصوب  EDC-9808 یقاتیطرح تحق

 شاپور اهواز است. یجند
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Quality of Journal Club Meetings from the Perspective of faculty 

members and postgraduate students of physical therapy 

 

Masumeh Hessam1, Saideh Monjezi2, Mohammad Jafar Shaterzadeh3, Shahla Zahed nejad4 
 

Abstract 

 
Introduction: Regarding the importance of journal club in improving the quality of education, improving 

critical thinking and learning, and applying for evidence-based medicine, the first step for improving the 

quality of journal club is to assess the current situation and identify the gap with standards. This study 

endeavored to evaluate the quality of journal club meetings from the viewpoints of professors and postgraduate 

students of physical therapy department. 

Methods: In this descriptive cross-sectional study, the sample consisted of 40 faculty members and post-

graduate students attending the sessions. Data collection was accomplished using the Journal Club Quality 

Assessment Questionnaire, which included 25 items in 7 domains for assessing skills such as searching articles, 

understanding and appraising articles, power point preparation, presentation, study habits, improving in 

treatment's interventions, and overall effect of journal club meetings. Data were analyzed through Excel 2013 

and descriptive statistics including frequency table. 

Results: In the searching articles, understanding and appraising articles, power point preparation, presentation, 

study habits, improving in treatment's interventions and overall effect of journal club items, 65.8%, 72.6%, 

63.3%, 79.4%, 88.9%, 76.7% and 86.7% of the participants, respectively, reported good to excellent quality 

of journal club. 

Conclusion: Considering the good satisfaction of such meetings, it is recommended to conduct these meetings 

in other faculties of rehabilitation sciences and related fields with proper need assessment and planning. 

 

Keywords: Journal Club, Quality, Education, Physical Therapy 
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