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مقاله کوتاه

مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره دوازدهم ،شماره اول ،ص 4988 ،98 -98

مقایسه تأثیر برگزاری ژورنال کالب به شیوه نوین در مقایسه با روش معمول بر تغییر نگرش دستیاران
تخصصی بیهوشی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
7

منصور مسجدی ،1راضیه نشاطآور ،*2شهال دشتی ،3فرید زند ،4مهرداد عسکریان ،5علی مهبودی ،6مهسا سمیعی
 .1فوق تخصص مراقبتهای ویژه ،استادیار ،گروه بیهوشی ،دانشکده پزشکی ،مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .2کارشناس مدارک پزشکی ،کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،دفتر توسعه آموزش ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .3پزشک عمومی ،دفتر توسعه آموزش ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .4فوق تخصص مراقبتهای ویژه ،استاد ،گروه بیهوشی ،دانشکده پزشکی ،مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .5متخصص پزشکی اجتماعی ،استاد ،گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .6دکتری تخصصی زبان انگلیسی ،استادیار ،گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .7کارشناس مدارک پزشکی ،دفتر توسعه آموزش ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران

دریافت مقاله39/1/41:

آخرین اصالح مقاله39/6/41:

پذیرش مقاله39/6/46:

زمینه و هدف :ژورنال کالب یکی از روشهای کالسیک آموزش پزشکی با بیش از  411سال سابقه است که از آن میتوان در آموزش ارزیابی نقادانه،
پزشکی مبتنی بر شواهد ،طراحی تحقیق ،آمار برای دستیاران پزشکی و نیز مفاهیم آموزشی استفاده نمود .هدف از انجام این مطالعه ،ارزیابی نگرش
دستیاران تخصصی گروه بیهوشی نسبت به ارایه ژورنال کالب به روش جدید (با حضور متخصص پزشکی اجتماعی یا آمار) بود.
روش کار :مطالعه مداخلهای و مقطعی حاضر در بخش مراقبتهای ویژه بزرگساالن ( Intensive care unitیا  )ICUبیمارستان نمازی شیراز انجام
شد .از  11نفر اعضای هیأت علمی و دستیاران سال دوم و باالتر گروه بیهوشی که در ژورنال کالب به هر دو شیوه نوین و قدیمی شرکت کرده بودند،
نظرات  96نفر برگشت داده شد .با همکاری دفتر توسعه آموزش و گروه بیهوشی دانشکده پزشکی برای نظرسنجی در مورد این روش ،پرسشنامه محقق
ساختهای با  43سؤال تنظیم گردید و روایی آن به تأیید کارشناسان آموزشی رسید .پایایی پرسشنامه به وسیله ضریب  Cronbach's alphaباالی 31
درصد گزارش شد.
یافتهها :در گروه مداخله (ژورنال کالب با حضور متخصص پزشکی اجتماعی یا آمار) نسبت به جلسات معمول ژورنال کالب گروه بیهوشی تفاوت
آماری معنیداری بین نمره هر سؤال دو پرسشنامه وجود داشت .مهمترین تأثیر از نظر شرکت کنندگان شامل فهم واژههای آماری ،روشهای انجام
مطالعه ،نگرش مثبت نسبت به مفید بودن ارتباطات بین رشتهای ،نقد مقاله در به کارگیری نتایج در عملکرد بالینی ،ایجاد مهارت نقد مقاله ،ایجاد انگیزه
بیشتر در پژوهشهای بعدی ،عالقمندی به شرکت در ژورنال کالبهای بعدی و توصیه به سایر همکاران جهت شرکت در ژورنال کالب بود .همچنین
ضریب همبستگی  Spearmanمشخص کرد که هرچه تعداد دفعات شرکت در ژورنال کالب بیشتر شد ،سطح آگاهی افراد افزایش یافت و خواستار
برگزاری جلسات بیشتری بودند.
نتیجهگیری :شرکت کنندگان اذعان داشتند که بار علمی باالتری کسب نمودند و در مجموع از برگزاری چنین روش آموزشی نوینی رضایت داشتند .از
لحاظ قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی میتوان روش پیشنهاد شده را برای دیگر رشتههای تخصصی گروههای پزشکی در سطح دانشکده نیز
اجرا نمود و به نتایج موثق و معتبرتری دست یافت و در صورت کسب نتایج به صورت الگوی کشوری پیشنهاد نمود.
کلید واژهها :ژورنال کالب ،نگرش ،شیوه نوین ،دستیاران تخصصی ،مراقبت های ویژه
*نویسنده مسؤول :دفتر توسعه آموزش پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
تلفن  1144-1913994:نمابر1144-1913994:
Email: rneshatavar@yahoo.com
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مقدمه

دوره دوازدهم شماره اول

نارساییهایی مانند بینظمی و برگزاری غیر مستمر جلسات،

ژورنال کالب یکی از روشهای کالسیک آموزش پزشکی

کمبود زمان آموزش ،آمادگی ناکافی علمی برگزار کنندگان و

است که قدمت آن به سالهای  4591-11بر میگردد و بیش از

عدم مشارکت فراگیران باعث نقص در برگزاری آن میگردد

 411سال سابقه دارد .اولین بنیانگذار ژورنال کالب ،جراحی
انگلیسی به نام  James Pagetبود که مطالعه دسته جمعی
ژورنالها را با گروه کوچکی در سالهای  4591تا  4511در

( .)1در روش سنتی ژورنال کالب ،بر روی مباحث آماری و
نوع مطالعه و ارزیابی مقاله نقدی صورت نمیگیرد و بحث
بیشتر بر روی نظریات پزشکی میباشد.

اتاق کوچکی در نزدیکی بیمارستان بارتلمیو لندن شروع کرد.

با توجه به مقاالتی که روزانه در مجالت معتبر علمی چاپ

برگزاری ژورنال کالب به روش حل مسأله نیز اولین بار توسط

میگردد و رو به افزایش میباشد ،به نظر میرسد که در تفسیر

جورابچی معرفی گردید .در حال حاضر به دلیل قابلیت

مقاالت باید نوع مطالعه و بحثهای آماری مورد نقد و بررسی

انعطاف و تطابق این روش با بسیاری از اهداف آموزشی،

قرار گیرد ( .)1بنابراین برگزاری چنین جلساتی به ویژه با

میتوان از آن به عنوان روش Evidence based medicine

حضور متخصصین پزشکی اجتماعی یا متخصص آمار میتواند

در زمینههای مختلفی مانند آموزش ارزیابی نقادانه ،پزشکی

تأثیر مفیدتری در فهم ،ارزیابی و نقد علمی مقاله داشته باشد و

مبتنی بر شواهد ،طراحی تحقیق ،آموزش آمار برای دستیاران

اهداف موفقیت یک ژورنال کالب خوب را ایجاد نماید .برای

پزشکی و نیز مفاهیم آموزشی استفاده نمود (.)4 ،1

رسیدن به این هدف ،برای اولین بار ضرورت برگزاری

بنابراین بهرهگیری از دانش افراد به صورت کار تیمی و تأثیر

جلسات به طور مستمر و با مشارکت گروه پزشکی اجتماعی

اجرای بهینه این روش آموزشی بر نگرش افراد ذینفع که در

یا آمار احساس شد تا اصول و مهارت آموزش به چالش

راه دستیابی به این اهداف کمک کننده باشد ،موضوع جدید و

کشیده شود و تشویقی برای شرکت کنندگان محسوب گردد.

قابل تأملی برای مطالعه است.

این پژوهش برای اولین بار در سطح دانشکده پزشکی در

ژورنال کالب در بیشتر مراکز آموزش پزشکی مورد استفاده
قرار میگیرد .از مهمترین نکات این روش موفق میتوان به
داشتن اهداف روشن از برگزاری آن و انتخاب مقاالت سطح
باال هم از نظر بالینی و کاربردی و هم از نظر سطح کیفی
شواهد اشاره کرد .الزم به ذکر است یک ژورنال کالب در

ژورنال کالبهای بخش مراقبتهای ویژه ( ICUیا
 )Intensive care unitبزرگساالن گروه بیهوشی بیمارستان
نمازی شیراز انجام شد.
از اهداف مطالعه حاضر ،آموزش مفاهیم و مطالب آماری و
نقد مقاله عالوه بر ارایه مطالب علمی با حضور متخصص

صورتی مؤثر میباشد که یک رهبر داشته باشد ( .)4 ،9با این

پزشکی اجتماعی یا آمار بود تا تأثیر و فواید این حضور در

روش مهارت نقد انتقادی ،پزشکی مبتنی بر شواهد ،تحقیق،

جلسات ژورنال کالب بررسی گردد.

استفاده از تحقیقات ،یادگیری مادامالعمر و برخورد اجتماعی
یاد گرفته میشود و ارتقا مییابد (.)4 ،1

روش کار

عوامل مختلفی بر موفقیت ژورنال کالب مؤثر هستند که از

این مطالعه به صورت مداخلهای در بخش  ICUبزرگساالن

آن جمله میتوان منظم بودن جلسات ،داشتن هدف مشخص،

بیمارستان نمازی شیراز انجام شد .از کل  11نفر اعضای هیأت

حضور مستمر و مؤثر شرکت کنندگان و انتخاب روش مناسب

علمی و دستیاران سال دوم و باالتر گروه بیهوشی که در

جهت برگزاری جلسات را نام برد ( .)1با وجود اهمیتی که

ژورنال کالب شرکت کرده بودند ،نظرات  96نفر برگشت داده

ژورنال کالب در فهم مطالب و تحقیقات آموزشی دارد ،اما

شد 41 .نفر از دستیاران جدیدالورود سال اول که در ژورنال
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مسجدی و همکاران

مقایسه تأثیر برگزاری ژورنال کالب به...

کالب شرکت نداشتند ،وارد مطالعه نشدند .اجرای پژوهش از

برای استادان ،فلوشیپها ،متخصص پزشکی اجتماعی یا آمار و

فروردین سال  4934به صورت ماهیانه یک بار شروع شد و

دستیاران حاضر در روتیشن ارسال میگردد .سپس یک گروه

تاکنون به طور مستمر ادامه دارد.

سه نفره از استاد ،فلوشیپ و دستیار مسؤولیت یک مقاله را بر

گروه هدف تمام دستیاران تخصصی سال دوم و باالتر،

عهده میگیرند و به مدت  91دقیقه آن را به صورت اسالید در

فلوشیپها و استادان بخش  ICUبودند که هم در بخش ICU

ژورنال کالب ارایه مینمایند .پرسشها و نظرات به صورت

(ژورنال کالب با معرفی یک عضو هیأت علمی پزشکی

فعال توسط استادان و متخصص پزشکی اجتماعی یا آمار

اجتماعی یا آمار از گروه مربوط) و هم در جلسات معمولی

جهت فهم و درک بهتر مطالب ارایه میگردد و به پرسشهای

ژورنال کالب گروه بیهوشی (با حضور اعضای هیأت علمی

مطرح شده در انتهای هر مقاله پاسخ مناسب داده میشود.

رشته خودشان) شرکت نمودند ،اما تفکیک آماری در مورد

ابتدا در مورد نحوه تکمیل پرسشنامه به شرکت کنندگان

سن ،جنس ،سابقه تحصیالت و سابقه کار صورت نگرفت.

توضیح داده شد و پاسخدهی به پرسشنامه اختیاری بود.

اجرای این طرح ابتدا در مرکز تحقیقات و  ICUگروه بیهوشی

پرسشنامه در هر دو نوع جلسات مذکور توزیع و در پایان

و سپس در شورای آموزشی -پژوهشی دانشکده تأیید گردید.

جمعآوری شد .دادههای جمعآوری شده توسط آزمونهای

فاز اول :برای نظرسنجی این روش با توجه به نظر استادان،

آماری توصیفی و تحلیلی و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه

دستیاران ،فلوشیپها و متخصص پزشکی اجتماعی یا آمار و

 )version 15, SPSS Inc., Chicago, IL( 41مورد تجزیه

انتظاراتی که از ژورنال کالب داشتند و با همکاری دفتر توسعه

و تحلیل قرار گرفت.

آموزش و گروه بیهوشی دانشکده پزشکی ،پرسشنامه محقق
ساختهای با  43سؤال در طیف لیکرت  4-1تنظیم و از
پرسشنامه یکسانی در هر دو گروه استفاده شد .مواردی مانند
ارتقای علمی ،افزایش دانش ،میزان عالقمندی به برگزاری
جلسات ،افزایش انگیزه برای انجام پژوهش ،افزایش مهارت
علمی و افزایش مهارت ارزیابی نقادانه در سؤاالت مورد
استفاده قرار گرفت.
فاز دوم :هر ماه  9دستیار ارشد و  9دستیار جونیور
( )Juniorدر بخش  ICUدوره میبینند .جلسات ژورنال کالب
ماهیانه یک بار با حضور همه استادان بخش  ،ICUیک عضو
هیأت علمی از گروه پزشکی اجتماعی یا آمار ،کلیه فلوشیپها
و دستیاران روتیشن  ICUبرگزار میگردد.
اطالعرسانی قبلی یک هفته تا ده روز قبل از برگزاری
ژورنال کالب به استادان ،دستیاران ،فلوشیپها و متخصص
پزشکی اجتماعی یا آمار انجام شد .هر ماه سه مقاله در مجالت
معتبر خارجی با توجه به اولویتهای آموزشی و درمانی توسط
معاون آموزشی دستیاران در بخش  ICUانتخاب و متن مقاله
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یافتهها
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات
اعضای هیأت علمی و کارشناسان آموزش پزشکی مورد تأیید قرار
گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbachs alpha

باالی  31درصد محاسبه گردید.
مقایسه سؤاالت در گروه مداخله (ژورنال کالب با حضور
متخصص پزشکی اجتماعی یا آمار) با جلسات معمولی ژورنال
کالب توسط آزمون  Wilcoxonنشان داد که تفاوت آماری
معنیداری بین مجموع نمره هر سؤال به تفکیک دو پرسشنامه
وجود داشت و  1سؤال از مجموع سؤاالت ( 43سؤال) از نظر
شرکت کنندگان جزء مهمترین تأثیر ژورنال کالب به روش
نوین نسبت به سایر بخشها بود؛ در حالی که رسیدن به چنین
نتایجی در جلسات معمول ژورنال کالب چشمگیر نبود
(( )P > 1/111جدول .)4

دوره دوازدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

جدول  :4مهمترین بخشهای مؤثر در ارتقای مهارت شرکت کنندگان در ژورنال کالب با حضور متخصص پزشکی اجتماعی
تعداد پاسخ بر

آیتمهای مؤثر

حداقل نمره

حسب نفر

حداکثر

میانگین  ±انحراف

نمره

معیار

P

با واژههای آماری و روشهای انجام مطالعه بهتر آشنا شدم.

96

4

1

9/51 ± 1/51

1/111

انگیزه من در انجام پژوهشهای بعدی تقویت گردید.

96

4

1

9/51 ± 1/11

1/141

96

4

1

9/51 ± 1/51

1/141

96

4

1

9/51 ± 1/11

1/191

91

4

1

9/51 ± 1/16

1/141

91

4

1

9/31 ± 1/13

1/113

99

4

1

1/16 ± 1/15

1/191

نگرش من در ارتباط با مفید بودن ارتباطات بین رشتههای مختلف
در فهم مطالب تقویت گردید.
نقد مقاله در به کارگیری نتایج در عملکرد بالینی من مؤثر بود.
در نقد یک مقاله بدون تأثیر پذیرفتن از نام و عنوان ژورنال به من
کمک کرد.
عالقه من به شرکت در جلسات ژورنال کالب بعدی افزایش
یافت.
به سایر همکاران /دستیاران جهت شرکت در جلسه توصیه
مینمایم.

ضریب همبستگی  Spearmanمشخص نمود که هرچه

اختالف آماری معنیداری بین مجموع نمره کل دو

تعداد دفعات شرکت در ژورنال کالب بیشتر بود ،سطح آگاهی

پرسشنامه با استفاده از مقایسه تفاوت میانگین و آزمون

افراد افزایش یافت و افراد خواستار برگزاری جلسات بیشتری

 Paired tمشاهده نشد () )P < /111جدول .)1

بودند (.)P > 1/111 ،r = 1/6
جدول  :1مقایسه میانگین نمره کل به تفکیک پرسشنامه
تعداد

میانگین  ±انحراف معیار

جلسات ژورنال کالب به شیوه نوین

96

11/11 ± 49/99

جلسات ژورنال کالب تخصصی

96

66/63 ± 49/19

تفاوت میانگین

بحث و نتیجهگیری
با توجه به رسالت دانشگاه در تربیت نیروی انسانی و مدت

9/15 ± 41/16

ضریب اطمینان در
سطح  31درصد

P

-

-

5/51

1/411

از دانش پزشکی را به دست آورد و ژورنال کالب می تواند
نقش مهمی را در این امر ایفا کند (.)6

زمانی که صرف یک پزشک متخصص ماهر و دارای قابلیت

یکی از مشکالت و نقاط ضعف آموزش ،عدم ایجاد چنین

میشود ،انتظار میرود یک دستیار که در آینده به عنوان یک

مهارتی در فراگیران است که تهدیدی برای بار درمان کشور

متخصص در حرفه خود دارای مسؤولیت باالیی است ،بتواند

محسوب میگردد؛ چرا که آموزش قوی و مدیریت بحران بار

هم به عنوان یک پزشک و هم به عنوان یک پاسخگو به جامعه

بیماری در جامعه یکی از مسایل مهم و دغدغه سیاست

فعالیت کند؛ به ویژه در مدت زمانی که یک دستیار آموزش

وزارتخانه میباشد .برگزاری جلسات قوی علمی (فهم ،کاربرد،

میبیند باید بتواند مهارت جستجو ،ارزیابی و استفاده کاربردی

نقد و ارزیابی) در طول آموزش میتواند از ایجاد چنین
مشکالتی جلوگیری کند و اهرم مناسبی در آموزش باشد.
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مسجدی و همکاران

مقایسه تأثیر برگزاری ژورنال کالب به...

بنابراین تعیین روشی که از نظر اعضای هیأت علمی و

پنج مورد «شناسایی مشکل بیمار ،توانایی جستجوی کارامد و

دستیاران مورد قبول باشد ،بسیار مهم است .از اینرو روشهای

مؤثر ،توانایی ارزیابی نقادانه شواهد ،درک کامل نتایج مطالعه و

قابل اجرا و عدم نیاز به امکانات خاص مانند صرف بودجه

تلفیق شواهد با تمام جوانب یادگیری در مورد بیمار» به منظور

راحتتر میتواند اجرا گردد.

تعیین بهترین گزینه برای مراقبت بالینی از بیمار در برگیرد ()4

مطالعهای بر روی دستیاران گروه بیهوشی گزارش کرد که

که در مطالعه حاضر نیز همین موارد ذکر شد.

برگزاری ژورنال کالب به طور مؤثری دستیاران را درگیر

بیشتر مطالعات گزارش کردهاند که تغییر در نحوه برگزاری

نموده ،مهارت تحقیق و اپیدمیولوژی و سنجش نقادانه را در

ژورنال کالب ،در ایجاد مهارتهای دانش و نقد مقاله شرکت

آنها افزایش میدهد ( )6که با مطالعه حاضر همخوانی دارد.

کنندگان مؤثر است ( )9 ،1که با نتایج مطالعه حاضر همسو

اجرای چنین فرایندی فرصتی را فراهم مینماید تا دید نقادانه و

میباشد .مطالعه  Kuhnو همکاران نشان داد که کمبود زمان و

علمی و عالقمندی برای کسب توانمندی در شرکت کنندگان

بودجه و نبود اعضای هیأت علمی آموزش دیده عامل

ایجاد گردد ،نحوه برخورد با اطالعات پزشکی در متخصصین

تأثیرگذاری در برگزاری ژورنال کالب است (.)1

تغییر کند ،کیفیت آموزشی در عمل افزایش مییابد ،خیلی از

با توجه به هدف مطالعه (مداخله در برگزاری ژورنال

متخصصین به سمت پژوهش در رشته خود گرایش پیدا

کالب) و از طرفی با توجه به سیاست وزارتخانه مبنی بر

خواهند کرد و در نهایت نواندیشی جدیدی در دستیار نسبت

اجرای روشهای نوین آموزش و تدریس ،این شیوه نوین

به رشته خود ایجاد میشود؛ چرا که توان علمی و قدرت

برگزاری موجب ارتقای نحوه برگزاری ژورنال کالب ،کاربرد

تجزیه و تحلیل دستیار باالتر میرود.

ارتباطات مفید بین گروهی ،درک و به کارگیری پزشکی مبتنی

به نظر میرسد که چندین عامل مهم در سازماندهی و

بر شواهد و رسیدن به وضع مطلوب برای افزایش صالحیت

هدایت یک ژورنال کالب مؤثر باشد که بر روی فعالیت

بالینی در دستیاران میشود و با رسالت تربیت نیروی انسانی

شرکت کنندگان و کسب دانش و مهارت آنها تأثیرگذار است

کارامد منطبق است و مشکالت برگزاری ژورنال به روش

( .)9مطالعه مشابهی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشان داد

سنتی را ندارد.

که یادگیری فراگیران برای قسمت نتایج مقاله در ژورنال

از محدودیتهای مطالعه حاضر ،زمان محدود جهت تکمیل

کالبهایی که بر اساس پزشکی مبتنی بر شواهد برگزار

پرسشنامه بود؛ چرا که دستیابی به دستیاران و اعضای هیأت

میگردد ،بیشتر است و آنان میتوانند به عنوانهای مهم و مورد

علمی مشکل میباشد .در طراحی مطالعه از پرسشنامهای

عالقه در رشته مربوط به خود دست یابند (.)1

استفاده شد که سؤاالت آن برای تمام رشتههای تخصصی

در یک نظرسنجی از دستیاران طب داخلی نیویورک ،سه

گروههای پزشکی قابل استفاده و در سطح دانشگاه مفید است.

هدف اصلی از برگزاری ژورنال کالب شامل «یاد دادن

پیشنهاد میگردد که این روش آموزشی در سایر رشتهها

مهارتهای ارزیابی نقادانه ،تأثیر بر روی طبابت بالینی و به روز

راهاندازی شود و ارزیابی آن با نظرسنجی توسط پرسشنامه

نگه داشتن اطالعات پزشکی» بود ( )4که در مطالعه حاضر

انجام گیرد.

دستیاران نیز این موارد از مهمترین تأثیرات برگزاری ژورنال
کالب به شیوه نوین ذکر شد.

نتیجهگیری:

امروزه اهداف برگزاری ژورنال کالبها به سوی طبابت

شرکت کنندگان اذعان داشتند که بار علمی باالتری کسب

مبتنی بر شواهد رفته است و میتواند توانمندی دستیار را در

نمودند و در مجموع از برگزاری چنین روش آموزشی نوینی
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دوره دوازدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

،میتوان گفت که با توجه به پیامد مثبت ناشی از نتایج پژوهش

رضایت داشتند و این روش در ارتقای فهم واژههای آماری و

میتوان روش نوین پیشنهاد شده را برای تمام گروههای

 نگرش مثبت نسبت به مفید بودن ارتباطات،روش انجام مطالعه

تخصصی پزشکی در سطح دانشکده نیز اجرا نمود و به نتایج

 ایجاد انگیزه، ایجاد مهارت نقد مقاله، نقد مقاله،بین رشتهای

موثق و معتبرتری دست یافت و در صورت کسب نتایج مثبت

 عالقمندی به شرکت در ژورنال،بیشتر در پژوهشهای بعدی

.به صورت یک الگوی کشوری پیشنهاد نمود

کالبهای بعدی و توصیه به سایر همکاران جهت شرکت در
.ژورنال کالب مؤثر بود
از لحاظ قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی
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Background & Objective: Journal club is one of the classical methods of medical education
dating back to 100 years ago. This method can be used for teaching critical evaluation,
evidence-based medicine, research design, statistics, and educational concepts to medical
residents. The purpose of this study was to investigate the anesthesiology residents’ attitude
toward a new method of presenting journal club (with the presence of specialists in community
medicine and/or statistics).
Methods: This was a cross-sectional, interventional study performed in the adult intensive
care unit of Namazi Hospital, Shiraz, Iran. From among 50 faculty members and second year
anesthesiology residents participating in the journal club through both the new and traditional
methods, 36 returned their viewpoints. A questionnaire with 19 items was designed by the
researcher with the collaboration of the Medical Education Development Office and the
Anesthesiology Department of Shiraz University of Medical Sciences, Iran. The validity of the
questionnaire was confirmed by educational experts and its reliability was reported as over
90% using Cronbach's alpha coefficient.
Results: The intervention group (journal club sessions with the presence of community
medicine or statistics professionals) scored significantly higher than the control group on all
items of the questionnaire. The participants in the experimental group reported that the most
important effects of the new approach was their better understanding of statistical terms and
research methodology, a positive attitude toward the usefulness of interdisciplinary
communication, article reviews and the application of results in clinical practice, development
of article assessment skills, creating motivation for further research, causing desire to
participate in other journal clubs, and recommending colleagues to participate in such clubs.
Moreover, Spearman's rank correlation coefficient showed that with the increase in the number
of journal club sessions participated in, the rate of knowledge and desire to participate in more
sessions also increased.
Conclusion: Participants admitted that they had improved academically and were generally
satisfied with this new approach. Regarding the generalizability and implementation in other
training centers, this new approach can be exploited in other departments of specialized
medical fields. In case of achieving valid and reliable results, the approach can be proposed as
a national model.
Key Words: Journal club, Attitude, New approach, Medical residents, Critical Care
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