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Abstract 
Journal Club is a novel, effective and essential educational method which is 
commonly used in medical education and is one of the most important components 
of the evidence-based education. Considering its simple implementation, cost-
effectiveness and no need for special equipment, it is widely acknowledged as one 
of the most favorite educational programs. Despite its importance application in 
clinical education, there is a few research on how this can affect clinical practice in 
Iran. According to recent evidence, meetings quality is inadequate and were not as 
powerful as expected to be presented as an effective and productive movement in 
evidence-based education. Holding journal clubs would be most beneficial and 
serve as turning point in research and education, when statistics and epidemiology 
specialists are properly employed. This can raise new challenges and provide a 
proper background for creativity and productivity. What makes this educational 
method to be crucial and valuable, is that it can present up-to-date worldwide 
researches with high quality and evidence-based approach. Nowadays, clinical 
science is facing a major gap between research and clinical aspect which may 
reduce the power of both areas. Any measure taken to hold a structural evidence-
based journal club is as essential as clinical interventions on human. Thus, this 
educational method could be a constructive tool to reduce the so-called gap. 
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 چکیده
 پزشکی آموزش مهم و یاساس جزء واقع در که است پزشکی آموزش متداول و ضروري بخش، اثر آموزشی روش یک کالب ژورنال
 سیارب مقبولیت اقتصادي، صرفه و خاص امکانات به  نیاز عدم آسان، اجراي قابلیت به توجه با همچنین. باشد می شواهد بر مبتنی
شپژوه بالینی، آموزش در شیوه این اهمیت رغم علی. گرددمی اجرا آموزشی هايبرنامه پرطرفدارترین از یکی عنوان به و دارد زیادي

 دهش برگزار جلسات کیفیت موجود، شواهد اساس بر. است گرفته صورت ایران در بالینی عملکرد روي آن تأثیر زمینه در کمی هاي
 طرحم شواهد بر مبتنی و اثربخش آموزش در قوي نهضت یک عنوان به بتوانند که اند نبوده قدرتمنده و قوي آنچنان و است پایین
 ماعیاجت پزشکی یا اپیدمیولوژي و آمار متخصصین از دعوت با که باشد می پژوهش و آموزش عطف نقطه زمانی کالب ژورنال .باشند

 هايدهای خلق و علم تولید جهت مناسب فضاي یک ایجاد و حداکثري چالش به تا شود هدایت شواهد بر مبتنی کالب ژورنال سمت به
 یفیتک با روز، به تحقیقات ارائه سازد،می ارزشمند بالینی یکردهايرو در را آموزشی روش این آنچه زیرا. گردد تبدیل پژوهشی جدید

 قدرت از اندتومی فاصله این که طوري به هستند بالین و پژوهش بین ايفاصله شاهد بالینی علوم امروزه .است شواهد بر مبتنی و باال
 دازهان به ضرورتی بالین، در شواهد بر مبتنی کالب رنالژو ساختارمند برگزاري راستاي در اقدامی هر. بکاهد هاحوزه این دو هر قوت و

 .نمود استفاده بالینی عملکرد و پژوهش فاصله کاهش براي توانمی روش این از لذا،. دارد انسان روي بر بالینی مداخالت اهمیت

 :کلیدي واژگان
 کالب، ژورنال پزشکی، آموزش
 شواهد بر مبتنی پزشکی

محترمردبیر س
، یک روش آموزشی اثر )2, 1( سال 200ژورنال کالب با قدمت بیش از 

د، باشري و متداول آموزش پزشکی با رویکرد حل مساله میبخش، ضرو
که به دلیل قابلیت انعطاف و تطابق آن با بسیاري از اهداف آموزشی به 

. در واقع ژورنال کالب جزء )4, 3( شودصورت گسترده اي استفاده می
. به طوري )7-5( اساسی و مهم آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد است

, 8( دشوپزشکی مبتنی بر شواهد یاد میکه از این روش به عنوان قلب 
شواهد به عنوان یکی از  بر مبتنی کالب . همچنین از ژورنال)9

 teachable( ايراهکارهاي افزایش اثربخشی و ماندگاري آموزش لحظه
moment( نیز یاد شده است )7( . 

هاي توسط دکتر جیمز پاژه در سال "ژورنال کالب"اولین بار واژه 
ژورنال در لندن به کار برده شد و ویلیام اوسلر اولین  1835-1854

کالب مدرن را در دانشگاه مک گیل اجرا نمود. دکتر هاریسون نویسنده 
هاي داخلی نیز در منزل خود از این روش استفاده نموده است. کتاب

توسط متینگلی  1966در این زمینه در سال  peer-reviewاولین مقاله 
. متینگلی ژورنال کالب را چنین تعریف نموده است: )10( به چاپ رسید

مقاالت برگزاري جلسات منظم توسط پزشکان که در آن در مورد "
علمی جالب که اخیراً در مجالت پزشکی چاپ شده است بحث و تبادل 

پذیرد، علی رغم اینکه این پزشکان اهداف و عالیق نظر صورت می
. در معناي واقعی در ژورنال کالب آخرین مقاالت ")10( متفاوتی دارند

شود و به صورت سیستماتیک مورد روز دنیا به اشتراك گذاشته می
. در مراکز علمی دنیا از این )12, 11( گیردبررسی و ارزیابی قرار می

 شودروش به صورت اجباري در آموزش دستیاران پزشکی استفاده می
هاي داخلی در دهه هاي آموزش رزیدنتبرنامه %85، به طوري که )13(

. در ابتدا هدف از برگزاري ژورنال )14( به این روش بوده است 1980
کالب به روز شدن اساتید و دانشجویان بود، که به طور وسیعی جهت 

. ولی با افزایش )15, 13, 8( ارائه خدمات آموزشی رشد و گسترش یافت
تعداد نشریات حوزه علوم پزشکی، این هدف واقع گرایانه به نظر 

ین تاکید آن بر علم مبتنی بر شواهد و تعلیم ارزیابی رسید؛ بنابرانمی
. در یک جمع )16( نقادانه و آموزش مداوم حرفه اي اساتید معطوف شد

شود: به روز شدن از ندي اهداف ژورنال کالب به سه دسته تقسیم میب

نامه به سردبیر
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 و همکاران حقیقی

هاي اخیر، ایجاد تغییرات در عملکرد بالینی بر طریق مطالعه پژوهش
هاي جدید، و بهبود توانایی شرکت کنندگان براي اساس نتایج پژوهش

 . )16( هاارزیابی نقادانه پژوهش
هاي مختلفی براي برگزاري جلسات ژورنال کالب معرفی شده مدل

است، ولی باید توجه داشت هیچ استاندارد مشخصی براي برگزاري آن 
ري ژورنال کالب، در ارتباط با . در روش سنتی برگزا)17( وجود ندارد

مباحث آماري، بررسی نوع مطالعه، و ارزیابی مقاله نقدي صورت 
. در حالی )18( شودگیرد و بیشتر روي نظریات پزشکی بحث مینمی

که مقاالت معتبر چاپ شده از نویسندگان و صاحب نظران سرشناس 
هر کدام حکم یک کالس درس خواهند بود، انتخاب سطحی مقاالت 

 هارتم ایجاد عدم دلیل بدون توجه به کاربرد بالینی و اعتبار مقاله، به
اساتید تهدیدي براي افزایش بار سیستم درمانی خواهد  و دانشجویان در
مقاالتی که  %5. در تایید این مطلب باید اشاره شود که تنها )16( بود

شوند از نظر متدولوژي مناسب هستند در مجالت معتبر دنیا چاپ می
هاي آنها روایی و پایایی الزم را دارد. یافته %0,5و از این مقدار نیز فقط 

. بنابراین )19( باشداین نشان دهنده اهمیت انتخاب مقاالت مناسب می
هاي مختلف پژوهشی برگزاري به این سبک، خطر بزرگی است که حوزه

کند؛ زیرا در آن فقط تکرار بدون هیچ گونه نوآوري و تولید را تهدید می
رسد در تفسیر مقاالت باید نوع مطالعه . به نظر می)16( علم وجود دارد

هاي آماري مورد نقد و بررسی قرار گیرند. بنابراین، برگزاري و بحث
چنین جلساتی به ویژه با حضور متخصصین پزشکی اجتماعی یا 

تواند تاثیر مفیدتري در فهم، ارزیابی و نقد علمی مقاله متخصص آمار می
ویق و ایجاد انگیزه جهت حضور شرکت داشته باشد و بتواند با تش

کنندگان، زمینه موفقیت یک ژورنال کالب خوب را تضمین نماید. از 
. )18, 16( شوداین روش به عنوان ژورنال کالب مبتنی بر شواهد یاد می

هاي واقعی و با توجه به مشکالت از طرف دیگر مقاالت باید در محیط
 موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرند و نه این که صرفاً ارائه شوند

. تبدیل ژورنال کالب سنتی به مدل مبتنی بر شواهد، ارائه )19(
منفعالنه تحقیقات اخیر را به یک فضاي نقادانه و یک بحث پویا و فعال 

کند و منجر به افزایش حس توسط حضار و ارائه دهندگان تبدیل می
کنجکاوي و اکتشاف گري افراد شده و روحیه پژوهشگري را در آنها 

. لذا، ریگلمن توصیه کرده است که ژورنال کالب )20( کندتقویت می
به صورت ساختارمند و مبتنی بر شواهد برگزار شود که به اختصار 
MAARIE (Method, Assignment, Assessment, Results, 

Interpretation, Extrapolation( شودنامیده می )در این )21 .
موضوع به روز، نقد آگاهانه از مقاالت بر اساس  روش، پس از انتخاب

, 20( گیردراهنماي ساختارمند توسط افراد با تجربه و مجرب صورت می
21( . 

تردیدي در اهمیت برگزاري ژورنال کالب در آموزش پزشکی باقی 
؛ اما سوال اصلی این است که آیا کیفیت برگزاري ژورنال )8( ماندنمی

عث شود؟ آیا باکالب مناسب است؟ آیا باعث بهبود عملکرد بالینی می
شود؟ به روش سنتی یا مبتنی بر ارتقاي علمی دانشجویان و اساتید می

؟ در مطالعه گلباچ و همکاران رضایت )9, 8( شودشواهد برگزار می
 تاسبسیار زیادي از روش ژورنال کالب مبتنی بر شواهد گزارش شده 

. در کلینیکال ترایالی که توسط لینزر و همکاران انجام شد، نتایج )22(
تر از نشان داد استفاده از ژورنال کالب مبتنی بر شواهد اثر بخش

برگزاري جلسات هفتگی پزشکان جهت آموزش مبتنی بر شواهد 

نشان داده است  2011. نتایج یک مقاله مروري در سال )23( باشدمی
مقاالت  )reading habits( ت مطالعهاکه با استفاده از این روش، عاد

بسیار ارتقاء  )critical appraisal skills( تفکر نقادانههاي مهارتو 
. نتایج مطالعات لیزارندو نیز نشان داد، این روش نه )24( یافته است

هاي مطالعه شده است، بلکه باعث تنها باعث ارتقاي یادگیري و عادت
ارتقاي تفکر انتقادي، یادگیري آمار حیاتی، و طراحی مطالعات جدید 

به طوري که از آن به عنوان پل بین آموزش و بالین یاد  ؛شده است
. نتایج یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز نشان داد که )25( کرده است

استفاده از این روش باعث یادگیري مادام العمر، ماندگارتر و پایدارتر 
هاي یادگیري و دهد، مهارتشود، تفکر انتقادي را بهبود میمی

، و باعث بهبود آموزش مبتنی بر )7( دهدهاي بالینی را ارتقا میمهارت
. علی رغم اهمیت این شیوه در آموزش بالینی، )26, 7( شوداهد میشو

الینی تا کنون در هاي کمی در زمینه تأثیر آن روي عملکرد بپژوهش
هاي کشورمان ژورنال . در دانشگاه)20, 16( ایران صورت پذیرفته است

توسط اعضاي هیات علمی  1385کالب مبتنی بر شواهد از سال 
اما، تا زمان نگارش این  .)20( هاي پزشکی اجرا شده استدانشکده

و  )19( مقاله، شواهد کمی از چگونگی برگزاري آنها در دسترس است
بر اساس این شواهد کیفیت جلسات برگزار شده پایین است و آنچنان 
قوي و قدرتمنده نبوده اند که بتوانند به عنوان یک نهضت قوي در 

. علی رغم این )20( آموزش اثربخش و مبتنی بر شواهد مطرح باشند
دهد که استفاده از روش موضوع، نتایج یک مطالعه در تبریز نشان می

مبتنی بر شواهد در ژورنال کالب باعث افزایش رضایتمندي پزشکان و 
. )18(شود هاي جدید پژوهشی مییادگیري نقد آگاهانه و خلق ایده

ژورنال کالب وقتی نقطه عطف دانش بالینی و پژوهش است که در 
برگزاري آن بایدها و نبایدهایی به عنوان اصول اولیه رعایت شود و با 

 .)20( هدف تولید علم همراه با خالقیت باشد
با وجود اهمیتی که ژورنال کالب در فهم مطالب و تحقیقات آموزشی 

هایی مانند بی نظمی و برگزاري غیر مستمر جلسات، دارد، اما نارسایی
کمبود زمان آموزش، آمادگی ناکافی علمی برگزارکنندگان و عدم 

. آنچه )18, 8( گرددمشارکت فراگیران باعث نقص در برگزاري آن می
سازد، ارائه این شیوه آموزشی را در رویکردهاي بالینی ارزشمند می

تحقیقاتی به روز، با کیفیت باال و مبتنی بر شواهد است. امروزه علوم 
اي بین پژوهش و بالین هستند به طوري که این بالینی شاهد فاصله

هر  ها بکاهد. بنابراینتواند از قدرت و قوت هر دو این حوزهفاصله می
اقدامی در راستاي برگزاري ساختارمند ژورنال کالب مبتنی بر شواهد 
 در بالین ضرورتی به اندازه اهمیت مداخالت بالینی بر روي انسان دارد

توان براي کاهش فاصله پژوهش و عملکرد . لذا از این روش می)20(
. در برگزاري ژورنال کالب مبتنی بر شواهد )9, 8( بالینی استفاده نمود

باید به این موضوع توجه داشت که ژورنال کالب به راحتی قابلیت اجرا 
داشته باشد و براي برگزاري آن به امکانات خاصی نیاز نباشد تا عالوه 

ت ت زیادي هم براي شرکبر بهره مندي از صرفه اقتصادي بتواند مقبولی
هاي و به عنوان یکی از پرطرفدارترین برنامه )18( کنندگان ایجاد کند

سیاري از مراکز آموزشی . در حال حاضر ب)16, 9( آموزشی مطرح گردد
 هاي پزشکی اقدام به برگزاري ژورنال کالب مجازي کرده اندو دانشکده

. جداي از چگونگی برگزاري (حضوري یا مجازي)، هر جلسه ژورنال )20(
تواند خروجی چشمگیري داشته باشد. لذا کالب مبتنی بر شواهد، می
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باید از این ابزار به نحو احسن و با وسواس و دقت بسیار زیاد استفاده 
 .)16( کرد

در حال حاضر در بیمارستان امام حسن (ع)، وابسته به دانشگاه علوم 
جلسات ژورنال کالب  1399پزشکی خراسان شمالی، از خرداد ماه سال 

ت گردد. در این جلسا، هفتگی و منظم برگزار میايبه صورت بین رشته
تا کنون رشته هاي مختلف پزشکی شامل: متخصصین داخلی، عفونی، 
طب اورژانس، اورولوژي، داروسازي بالینی، و فوق تخصصین رشته هاي 
ریه، نفرولوژي، روماتولوژي، و خون و سرطان، در رابطه با مقاالت روز 

هاي موجود در بیمارستان، چالش علوم پزشکی با رویکرد مشکالت و
، ارائه داشته اند و دانشجویان پزشکی 19-مانند مدیریت درمان کووید

در مقاطع کارآموزي و کارورزي پزشکی و دانشجویان پرستاري از حضور 
مند شده اند. از نظر تاریخی با بررسی موارد مشابه، در این جلسات بهره

برگزار نشده است و یا نتایج آن  اي یاژورنال کالب به صورت بین رشته
. در جلسات ژورنال )3( بسیار ناچیز بوده و یا اصالً گزارش نشده است

کالب این بیمارستان مقاالت روز دنیا بدون نقد و بررسی نتایج ارائه 
گردد. با توجه به اینکه، مرکز توسعه آموزش وزارت بهداشت می

استانداردهایی را جهت ارزیابی ژورنال کالب معرفی نموده است که 
شامل مشخص بودن اهداف، سازمان دهی مشخص، منظم بودن 

لسات، اطالع رسانی مناسب، تحلیل صحیح مقاالت، انتخاب مقاالت ج

با کیفیت (هم از نظر بالینی و کاربردي و هم از نظر کیفی)، حضور 
؛ لذا، الزم و ضروري )27, 18( باشدمستمر و موثر شرکت کنندگان، می

است که کیفیت برگزاري این جلسات سنجیده شود و با دعوت از 
متخصصین آمار و اپیدمیولوژي یا پزشکی اجتماعی جلسات ژورنال 

وزشی کالب با استفاده از رویکرد مبتنی بر شواهد به فرصت آم
 ارزشمندتر تبدیل شود.

 منافع تضاد
رساند، نویسنده اول این مقاله سرپرست بیمارستان امام به اطالع می

حسن (ع) و ارائه دهنده ایده اولیه برگزاري جلسات ژورنال کالب 
باشد که برگزاري منظم و پیوسته این جلسات با پیگیري و هفتگی می

ه دوم به عنوان مجري و حمایت ایشان بوده است. همچنین، نویسند
هماهنگ کننده برگزاري جلسات ژورنال کالب، و نویسنده مسئول این 

 باشند.مقاله معاون پژوهشی بیمارستان می

 و قدردانی تشکر
نویسندگان مقاله از همکاري تمام پزشکان و تیم مدیریت پرستاري 
بیمارستان جهت برگزاري منظم و پیوسته جلسات ژورنال کالب 

 کنند.تشکر می صمیمانه
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