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ژورنال كالب، جراحي توراكس، آموزش :هاي كليدي اژهو

  :چكيده

 ييآشنا دمـع مقاله، خواندن به نداشتن عادت طرف، کي از يدرس يهاکتاب به ايران در يپزشک علوم رانيفراگ افراطي اعتقاد علت به :و هدف هينمز

 از كمي تعداد گر،يد طرف از" مقاالت نقد و تحليل و تجزيه مهارت" نيهمچن و يپزشک مقاالت و متون در جستجو يهاروش به آنها اغلب کامل تسلط و

 و مناسب ياساليدها هيته يهاروش به کامل تسلط و ييآشنا عدم علت به همچنين. دبرنمي بهره خود علم و دانش ء ارتقا براي ايدن روز مقاالت از آنها

 و كالب ژورنال در شركت. باشندنمي الزم مهارت داراي كارانـهم ديگر به جديد مطالب ارايه در فراگيران ،يعلم مقاله کي ارائه مطلوب و حيصح نحوه

 ارزيابي هدف با مطالعه اين .باشد ثرؤم الذكرفوق موارد در مهارت افزايش و آنها رويكرد تغيير در تواندمي كه است ضرورتي فراگيران سوي از مقاله ارايه

 صدري قفسه جراحي تخصصي فوق دستياران توسط علمي سخنراني هئارا و مقاله خواندن و جستجو مطالعه، عادت تغيير در هاكالب ژورنال برگزاري اثر

  .است شده انجام

 مطالعه، ادتـع تغيير نظر از فرايند اين نتايج ارزيابي براي سال، ۴ مدت به بار کي يماه كالب ژورنال جلسات اجراي از پس: ها مواد و روش

 ۲ لـتحصي زمان در که توراکس يراحـج يوهاـفل يرو بر يکيالکترون پست قيطر از شيمايپ صورته ب ايمطالعه آن، بردن كار به و مقاله ايهار و خواندن

  .گرفت انجام ،اندکردهيم تـشرک خود يتخصص فوق يارـيدست دوران يهاکالب ژورنال در بار ۲۲ ودـخ سالة

 در مچنينه .كردند ارزيابي خوب بسيار و عالي الذكرفوق اهداف به نيل جهت در را آموزش روش اين كلي طور هب فراگيران از %۸۰ از بيش :ها يافته

  .كردند ارزيابي خوب بسيار و عالي را آموزش روش اين بخشي اثر فراگيران از توجهي قابل صد در نيز فوق هايمهارت تك تك

 ارتقاء و درسي هايكتاب مطالب ترصحيح درك مقاالت، خواندن سوي به مطالعه ردـرويك ييرتغ سبب تنها نه اتـجلس اين زاريـبرگ :ريـگي نتيجه

 ماه هر تا كرد فراهم را فرصت اين آنها براي بلكه گرديد، توراكس جراحي تخصصي فوق دستياران در علمي رانينسخ و اساليد تهيه هايمهارت

 آرشيو يك ماه هر در رانيا توراکس جراحان تمام به مقاالت نيا ارسال با همچنين .كنند روز هب خود رشتة موضوعات از يكي زمينة در را اطالعاتشان

 بودن روشن به توجه با .شد خواهد جاديا درماني و آموزشي هايبخش در آموزشي هايبرداريبهره و مطالعه جهت شده انتخاب و روز به مقاالت از خوب

  .دارد وجود كشور پزشكي علوم هايدانشگاه و آموزشي هايگروه ساير در فرآيند اين تكرار و اجراء انامك كار انجام روش جزئيات بودن ساده و



  ۱۳۹۲، سال ۳، شماره ۲۱نشريه جراحي ايران، دوره 

 

  و هدف هزمين
 تخصصي دستياران گروه بخصوص پزشكي علوم فراگيران

 درسي هايكتاب به عجيبي اعتقاد ما تخصصي فوق و
 آنها جمالت چراي و چونبي تسليم و داشته دانشگاهي

 هايكتاب در كه آنچه كه باورند اين بر عموماً آنها. هستند
 هر و بوده تغيير غيرقابل  و صحيح صدرد صد شده ذكر درسي

 اين كه است واضح پر. است رستناد حتماً آن از غير چه
 نگارش روش از فراگيران آگاهي عدم از ناشي نادرست نگرش

 مقاالت خواندن به آنها نداشتن عادت و درسي هايكتاب اين
 شخصاً )شادمهر بهگام محمد( اينجانب 4-1.باشدمي پزشكي
 توسط هاكتاب اينگونه فصول اكثر كه امكرده مالحظه

 نگاشته برجسته اساتيد نظر تحت جوان اساتيد يا و دستياران
) هرگز هميشه، مثالً( تاكيد قيدهاي با جمالتي گاه و شودمي

 اين حتماً كه كندمي استنباط متن خواننده كه شودمي نوشته
 به مراجعه صورت در حتي .داد انجام نبايد يا كرد بايد را كار
ر ب فقط لفؤم گيرينتيجه كه شودمي ديده مذكور جمله خذأم

 استناد قابل آنچنان كه است بوده موردي گزارش يك اساس
 بر باليني هايدستورالعمل تمام كه آنجا از همچنين .باشدنمي

 ميزان يك داراي و نبوده يكسان تحقيقات و مستندات اساس
 و شواهد بر مبتني هاييدستورالعمل بين بايد باشد،نمي قوت

 و شواهد بر نيمبت كه هاييدستورالعمل با قوي مستندات
 كه نيز مواردي در. شد قائل فرق ،است ترضعيف مستندات
 وجود نظر مورد دستورالعمل براي تريقوي علمي پشتوانه
 يا "است ممكن"مثل عباراتي از است موظف لفؤم، ندارد

-مي فراموش گاهي كه كند استفاده "رسدمي نظر به اينطور"
 چندين تا طرفي از .تدافمي اشتباه به خواننده نتيجه در و كند
 وارد مطلب آن ،نگردد نگارش موضوعي رد يا ييدأت در مقاله
 اين چاپ و نگارش. شد نخواهد دانشگاهي درسي هايكتاب

 شودمي سبب مسئله اين و است زيادي زمان نيازمند مقاالت
 دانشگاهي درسي هايكتاب در شده استفاده هايرفرانس كه

 صرفاً اگر لذا 5.باشند كتاب ليفأت از قبل سال چندين به مربوط
 روز به فراگيران اطالعات باشد هاكتاب اين خواندن بر كيدأت

 مشكل 6.باشد بيماران روز به نيازهاي پاسخگوي تا بود نخواهد
 اكثر در امتحاني سواالت اكثر كه است اين ما مملكت در ديگر
 كه چند هر .شوندمي طرح درسي هايكتاب براساس هارشته

 فوق و تخصصي بوردهاي هايگروه اكثر اخير هايسال يط
 رشته به مربوط الملليبين معتبر مجالت از تعدادي تخصصي

 داده نشان تجربه ولي ،اندكرده ذكر امتحاني منابع جزء را خود
 درسي هايكتاب امتحاني سئواالت تمام خذأم تقريباً كه است

 خواندن صرف را خود مطالعه وقت تمام دستياران لذا و بوده
 .روندنمي مقاالت سراغ و كرده دانشگاهي درسي هايكتاب

 كمتري توجه معموالً محترم اساتيد كه است اين ديگر مشكل
-بخش در مقاالت به ارجاع به رغبتي و داشته مقاله خواندن به

 همكاران از .ندارند درسي هايكتاب به ارجاع بجاي باليني هاي
 كه است شده شنيده زياد رشته ينا فراگيران و جراحي گروه

 شده نوشته اينطور شوارتز در چون كنيممي را كار اين"
 كنيممي را كار اين" كه است شده شنيده كمتر ولي "!است
كارآزمايي باليني  كه مقاالتي بخصوص مقاالت اكثر در چون

 ."اندرسيده نتيجه اين به ،اندبوده شاهددار تصادفي شده
 شده اين به منجر مقاالت مطالعه هب نياز احساس عدم

-بانك و مقاالت جستجوي هايروش با فراگيران اكثر كه است
 آنها از كه آنجا از همچنين 7.نباشند آشنا مربوطه معتبر هاي
 سايرين به را مطلبي سخنران عنوان به كه شده خواسته كمتر
 تهيه هاي روش يادگيري جهت در تالش هرگز كنند، منتقل

 كافي آشنايي داراي همچنين و 8اندنكرده مناسب اساليدهاي
 عبارتي به يا "علمي مقاله يك ارائه مطلوب و صحيح نحوه "به
 فراگيران رودمي انتظار آنكه حال 10و9.ندارند "سخنوري آداب"
 نه دهند تشكيل را ما هايدانشگاه اساتيد روزي است قرار كه

 مداوم تمرين و يادگيري معرض در بلكه آشنا آداب اين با تنها
 .گيرند قرار نيز آن

 تخصصي فوق يا تخصصي هايرشته اكثر دراز طرف ديگر 
 ديگر آموزشي مراكز در دستياران بين در "چرخشي دوره "
 جراحي رشته در مثال وانـعن به و است نادر خود رشته هم
علوم  تخصص فوق دستيار هيچ توراكس راحيـج و وميـعم

 توراكس جراحي چرخشي دوره يبهشت شهيد دانشگاه پزشكي
 جراحي دستيار چـهي يا و گذراندنمي رانـته دانشگاه در

 شهيد علوم پزشكي گاهـدانش ارستانـبيم يك در عمومي
 ديگري بيمارستان وميـعم جراحي چرخشي دوره به بهشتي

 اين .روندنمي تهران يا بهشتي شهيد علوم پزشكي دانشگاه در
 خود اساتيد راتـنظ باط ـفق يرانراگـف كه گرددمي باعث امر

   .بمانند بهرهبي اساتيد ساير نظر از و شده آشنا
 وجود فراگيران در ذهنيت اين اوقات اكثرنكته ديگر اينكه 

 توسط يا و رسيده چاپ مرحله به كه ايمقاله هر كه دارد
 فـضع نقاط از خالي است شده نگارش خوشنام نويسندگان

 چرا و چونبي را نويسنده نظرات و نتايج بايد و باشدمي
 هاداده تحليل و تجزيه هايشيوه با آنها اگر درحاليكه ،پذيرفت

- گيرينتيجه تسليم هرگز شوند آشنا مقاالت بررسي و نقد و
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 همچنين 14-11و3.شد نخواهند مقاالت از بعضي نادرست هاي
 هايايده با رابطه در نظر تبادل و بحث مهارت" با فراگيران

 جهت در ذهن در خالقانه سواالت ايجاد يا و مقاالت با طرتبـم
 اين كه باشندنمي كافي آشنايي داراي "علم تكامل و پيشبرد

 از علمي اهداف به رسيدن براي شودمي سبب وضوعـم
 تكراري مطالعات گاه يا و نشود استفاده نويسندگان تجربيات

   .شود انجام
 اجرا و طراحي به منجر الذكرفوق موارد تمام مجموعه

 حد تا كه شد توراكس جراحي آموزشي گروه در ايبرنامه
  .گردند برطرف ضعف نقاط اين ممكن

  ها مـواد و روش
-مي الكترونيكي پست طريق از پيمايش يك مطالعه اين

- كالب ژورنال در كه توراكس جراحي فلوهاي روي بر كه باشد
 فوق دستياري دوران در بيمارستان جراحي بخش هاي
 .گرفت انجام، اندكرده شركت خود صصيتخ

 همراه به توراكس جراحي فلوهاي يعني مطالعه مورد افراد
 دوره جراحي هايرزيدنت توراكس، جراحي هايبخش اساتيد

 دوران در بحث، موضوع با مرتبط هايبخش اساتيد و چرخشي
 يك ماهي توراكس جراحي هايكالب ژورنال در خود آموزش

 هر ماه مهر اوايل در 16و15.كردند شركت قبل لسا 5 حدود از بار
-دانشگاه توراكس جراحي تخصصي فوق دستياران تمام سال
 ايجلسه به تهران و ايران بهشتي، شهيد پزشكي علوم هاي
 آنها براي و شدند دعوت دانشوري مسيح دكتر بيمارستان در
 و "مقاالت جستجوي هاي روش"  عنوان تحت سخنراني يك

 دردكتر محمد بهگام شادمهر  .دگردي ارائه "يسخنور آداب"
 و مقاله ارائه فنون و اساليد تهيه هايروش سخنراني اين

 يك ماه هر سپس. گذاشت ميان در دستياران بارا  سخنراني
 انتخاب دستياران توسط توراكس جراحي حيطه در موضوع

 دستياران كه بوده بيماري در ارتباط به موضوع معموالً كه ،شد
 جستجوي براي .اندبوده درگير آن با بخش در زمان آن در

دكتر ( كالب ژورنال ولئمس هماهنگي با مربوطه مقاالت علمي
 جستجوي و انتخاب هاواژه كليد ،)ام شادمهرـمحمد بهگ

 علمي هايپايگاه در تخصصي فوق ارانـدستي توسط مقاالت
 پزشكي اطالعات هايبانك ديگر و  Pub Med, Medlineمانند
 داراي اساتيد از يكي مرحله اين در و شده انجام دسترس در

 كنار در هميشه مقاالت، جستجوي زمينه در زياد تبحر و تجربه
 مقاالت انتخاب در .كردمي كمك آنها به و بوده دستياران

 كالب، ژورنال موضوع با مقاله بودن مرتبط مانند فاكتورهايي

 نويسندگان، گروه ل،ژورنا Impact Factor مقاله، بودن جديد
 زبان انگليسي و )نگرآينده و باليني كارآزمايي( مطالعه نوع
 به مقاله چكيده 50 حدود سپس. دش گرفته نظر در آن بودن
 معموالً آنها، مطالعه از بعد او و تحويل كالب ژورنال ولئمس

  .كردمي انتخاب را مقاله 20-15 حدود
 تهيه مقاالت "لكام متن "تا شدمي تالش مرحله اين در
 معموالً كامل متن به دسترسي محدوديت به توجه با كه گردد
 اين" كامل متن" تهيه از بعد. آمدمي دست به كمتري تعداد

 توجه با كالب ژورنال جلسه جهت مقاله 8 آنها مطالعه و مقاالت
- مي انتخاب آموزشي اهداف با آن ارتباط و مقاله ارزش به

 توسط و الكترونيكي پست طريق زا مقاالت اين سپس .گرديد
 هايدوره دستياران احياناً و فلوها تمام بين ارشد فلوي

 توزيع توراكس جراحي هايبخش در عمومي جراحي چرخشي
 از پس و بود مقاله دو تا يك ارائه مسئول فلو هر .گرددمي

 براي Power Point محيط در را اساليدها مقاله، دقيق مطالعه
  .كردمي تهيه هدقيق 7 در ارائه

 ماه آن كالب ژورنال جلسه براي دعوتنامه يك همزمان
 توراكس جراحان تمام به انتخابي مقاله 8 آن پيوست به و تهيه
 آنكولوژي، مثل ديگر هايرشته اساتيد ساير و كشور

 با كه ...، عفوني و راديوتراپي پاتولوژي، ريه، داخلي راديولوژي،
 ارائه براي. گشتمي ارسال ،داشتند ارتباط انتخابي موضوع
 موضوع با مرتبط سوالي كه شد خواسته فراگيران از مقاله

 نوع همچنين. نمايند بيان را ...) و اتيولوژي درمان، تشخيص،(
 متاآناليز موردي، - شاهدي كوهورت، باليني، زماييآكار( مطالعه

 مشخص را تحقيق فرضيه يا سوال و مطالعه انجام محل ،. ...)
 راجع كار روش در مقدمه، از ايخالصه گفتن دنبال به .نمايند

 ايخالصه سپس و كرده صحبت مداخله نوع ها،نمونه انتخاب به
 و كاري حيطه به نتايج اين تعميم امكان و مطالعه هاييافته از

 فلو، توسط مقاله ارائه از بعد .نمايند بيان را فراگيران تخصصي
 ساير از اعم كنندگانشركت توسط مقاله ضعف و قوت نقاط
 شدمي بررسي و نقد كننده شركت اساتيد و دستياران و فلوها

 اساتيد تجارب مقاله، نقد بر عالوه نظر تبادل و بحث اين در و
 قرار جلسه حاضرين اختيار در بحث مورد موضوع زمينه در
 متمركز "اختالف مورد" مطالب روي جلسه هر در. گرفتمي
و اساتيد جراحي  فراگيرانتمام  ايبر نهايت در. شديممي

 مجازي فضاي در اطالعات ذخيره بانك يك توراكس كشور
 .باشدمي و استفاده دسترس قابل هميشه كه شد ايجاد

 شب 10-8 ساعت ماه هر شنبه سه سومين معموالً جلسات
 مقاله ارائه ساعت 2 تمام در كنندگان شركت .است شده برگزار
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 ايدقيقه 15 قسمت 8 كه ساعت 2 اين طي. شدندمي پذيرايي
 .شدمي بحث دقيقه 8 و ارائه فراگير توسط مقاله دقيقه 7 بود
 و ابـانتخ بعدي موضوع از برگزاري ژورنال كالب بعد روز

 بار 11 سالي جلسات اين. شدمي تكراربراي ماه بعد  فوق مراحل
 آن از جلسه 52 اكنون هم و شد برگزار )هما فروردين دربجز (

 .است شده اربرگز

 اطالعات تحليل تجزيه و آوريجمع
ا هكالب ژورنال در دستياران فعال شركت رودمي انتظار

 مقاالت ارائه و تحليل جستجو، در آنان توانايي ارتقا موجب
ي هامهارت ارزيابي هدف با ايپرسشنامه منظور همين به. شود
 اتمشخص از اعم محور چند در هاكالب ژورنال در شده كسب
 ،)پرسش 5( مقاالت مرور ،)پرسش 4( مقاالت جستجوي كلي،
 ادتـع ،)پرسش 7( الهـمق ارائه ،)پرسش 2( اساليد تهيه

 دوره ،)پرسش 2( يـبالين ارتـمه ،)شـپرس 3( مطالعه
 از و تهيه )پرسش 2( كلي ارزيابي و )پرسش 2( رخشيـچ

 تحقيقات مركز عمومي روابط ولئمس الكترونيكي پست طريق
 ،بودند شده التحصيلفارغ كه آنهايي از نفر 20 اختيار رد ناي
 از شده داده پاسخ هايپرسشنامه هفته يك از پس. گرفت قرار

 به آن نتايج و آوريجمع وي توسط الكترونيكي پست طريق
 تحليل و تجزيه مورد و وارد SPSS برنامه در نام بي صورت
كه ميانگين (عالوه بر نظر كلي دستياران  .گرفت قرار آماري
 مقاالت، جستجويدر مورد ) ها بودهاي آنها به پرسشجواب
 مهارت ،مطالعه عادت مقاله، ارائه اساليد، تهيه ،مقاالت مرور

ها نيز به صورت مورد به ، تحليل پرسشچرخشي دوره و باليني
  .مورد در جداول بيان شد

  ها يافته
دستيار فوق تخصص جراحي توراكس كه در مدت  20ز ا

ان اجراي جلسات ژورنال كالب دوره آموزشي خود را زم
در محدوده ) آقا و يك خانم 15(نفر %) 85( 16گذرانده بودند، 

 .ي ارسالي پاسخ دادندـهاي نظرسنجسال به فرم 48-33سني 

هاي جستجوي الت مربوط به مهارتاوئدر پاسخ به س
دستياران فوق % 3/73هاي اطالعاتي، مقاالت در پايگاه

اثر جلسات ژورنال كالب را عالي يا خيلي خوب  تخصصي
واالت پاسخ ئاران به اين سـنفر از دستي 2البته (ارزيابي كردند 

آمده  1واالت در جدول ئها به تفكيك سجزييات پاسخ). نداند
 . است

هاي درك و نقد ارتـربوط به مهـالت ماوـئخ به سـدر پاس
ي اثر جلسات صـوق تخصـاران فـدستي% 6/70االت علمي، ـمق

. ردندـوب ارزيابي كـي خـي يا خيلـژورنال كالب را عال
  . آمده است 2دول ـواالت در جـئها به تفكيك سجزييات پاسخ

هاي تهيه اساليد، واالت مربوط به مهارتئدر پاسخ به س
دستياران فوق تخصصي اثر جلسات ژورنال كالب را % 5/76

ها به تفكيك ت پاسخجزييا. عالي يا خيلي خوب ارزيابي كردند
  . آمده است 3واالت در جدول ئس

 ارائههاي سخنراني و واالت مربوط به مهارتئدر پاسخ به س
دستياران فوق تخصصي اثر جلسات ژورنال % 2/41مقاالت، 

ها به جزييات پاسخ. كالب را عالي يا خيلي خوب ارزيابي كردند
  . آمده است 4واالت در جدول ئتفكيك س

% 2/41واالت مربوط به عادات مطالعه، ئسدر پاسخ به 
دستياران فوق تخصصي اثر جلسات ژورنال كالب را عالي يا 

ها به تفكيك سواالت جزييات پاسخ. خيلي خوب ارزيابي كردند
 . آمده است 5در جدول 

هاي درماني، واالت مربوط به بهبود روشئدر پاسخ به س
الب را عالي دستياران فوق تخصصي اثر جلسات ژورنال ك% 75

نفر از دستياران به اين  1البته (يا خيلي خوب ارزيابي كردند 
واالت در ئها به تفكيك سجزييات پاسخ). واالت پاسخ ندادئس

  .آمده است 6جدول 
واالت مربوط به استفاده از نظر اساتيد ديگر ئدر پاسخ به س

دستياران فوق تخصصي اثر جلسات ژورنال % 3/82ها، دانشگاه
جزييات پاسخ ها به . را عالي يا خيلي خوب ارزيابي كردندكالب 

  .آمده است 7واالت در جدول ئتفكيك س
دستياران فوق تخصصي اثر جلسات % 3/81به طوركلي 

نفر از  1البته (ژورنال كالب را عالي يا خيلي خوب ارزيابي كردند 
ها به جزييات پاسخ). واالت پاسخ ندادئدستياران به اين س

  . آمده است 8واالت در جدول ئتفكيك س
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  هاي اطالعاتيجستجوي مقاالت در پايگاههاي ـ مهارت1جدول 

  عالي  خيلي خوب  خوب  بخشرضايت  ضعيف  هاي اطالعاتيهاي جستجوي مقاالت در پايگاهمهارت

يك مشكل باليني حال حاضر كه در مورد بهترين راه  حلتوانايي من براي 
  را ارتقاء داده استآن قطعيت وجود ندارد درمان 

---  1/7  7/35  6/28  6/28  

ها و جستجوي هدفمند براي يافتن مقاالت توانايي من براي انتخاب كليد واژه
  مرتبط را ارتقاء داده است

---  3/14  3/14  7/35  7/35  

هاي مدالين، پاب مد و مانند آنها براي يافتن مهارت جستجوي من در بانك
  كاران ارتقاء داده استيك مقاله مورد نياز براي هم

1/7  3/14  6/28  9/42  1/7  

مهارت من براي انتخاب يك مقاله مطلوب از بين مقاالت جستجو شده را 
  ارتقاء داده است

---  3/14  50  4/21  3/14  

  هاي درك و نقد مقاالت علميمهارتـ 2جدول 

  عالي  خيلي خوب  خوب  بخشرضايت  ضعيف  هاي درك و نقد مقاالت علميمهارت

  -  5/12  5/62  5/12  5/12  ك من از اصول آمار حياتي و اپيدمولوژي را ارتقاء داده استدر

  5/12  5/37  50  ---  ---  هاي من براي نقد علمي مقاالت را ارتقاء داده استمهارت

  5/12  50  2/31  3/6 ---  ها را ارتقاء داده استدرك من از اهداف و فرضيات مقاله

  8/18  2/31  50  --- ---  رتقاء داده استدرك من از طراحي مطالعه را ا

  5/12  50  5/37  --- ---  ها را ارتقاء داده استدرك من از تفسير يافته

 هاي تهيه اساليدمهارتـ 3جدول 

  عالي  خيلي خوب  خوب  بخشرضايت  ضعيف  هاي تهيه اساليدمهارت

ي هاي من براي تهيه اساليد كه در برگيرنده نكات مهم مطالعه و طراحمهارت
  باشد را ارتقاء داده استآن مي

  ---  8/18  5/37  7/43  

هاي من براي استفاده مناسب از جداول و اشكال در هر اساليد را مهارت
  ارتقاء داده است

2/6  ---  25  5/37  3/31  
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 مقاالت ارائههاي سخنراني و مهارتـ 4جدول 

رضايت   ضعيف  مقاالت ارائههاي سخنراني و مهارت
  عالي  خوبخيلي   خوب  بخش

  8/43  25  25  2/6  -  تكنيك من در سخنراني را ارتقاء داده است

  2/31  3/31  5/37  -  -  هاي من براي انتقال افكارم به شنوندگان را ارتقاء داده استمهارت

بندي بحث در مورد سخنراني را ارتقاء داده هاي من براي پاسخ سواالت و جمعمهارت
  است

-  -  50  2/31  8/18  

هاي يك مقاله علمي در زماني محدود را ارتقاء ي من براي ارائه همه قسمتهامهارت
  داده شد

-  -  5/37  8/18  7/43  

هاي من براي خالصه كردن يك مقاله علمي در چارچوب اصلي آن مانند مهارت
  نتايج و بحث را ارتقاء داده است ،روش كار، مقدمه

-  -  2/31  25  8/43  

قوت و ضعف يك مقاله علمي در چارچوب اصلي آن  هاي من براي ارائه نقاطمهارت
  را ارتقاء داده است

-  3/6  2/56  25  5/12  

هاي من براي ايجاد ارتباط چشمي منظم با شنوندگان و ايجاد اعتماد از طريق مهارت
  زبان بدن را ارتقاء داده است

-  5/12  25  25  5/37  

 عادات مطالعهـ 5جدول 

رضايت  ضعيف  عادات مطالعه
خيلي   بخو  بخش

  عالي  خوب

  5/12  5/37  8/43  2/6  ---  عالقه من براي خواندن مقاالت را ارتقاء داده است

  2/31  5/37  8/18  5/12  ---  ام را ارتقاء داده استدرك من از عناويني كه در كتب درسي خوانده

هاي علم پزشكي را ارتقاء داده درك من در مورد ارزش مجالت در به روز شدن با پيشرفت
  تاس

---  5/12  5/37  8/43  2/6  

 هاي درمانيبهبود روشـ 6جدول 

  عالي  خيلي خوب  خوب  بخشرضايت  ضعيف  هاي درمانيبهبود روش

  7/6  2/53  7/26  7/6  7/6  مهارت من براي استفاده از مقاالت علمي در درمان باليني روزانه را ارتقاء داده است

جديد بعد از ژورنال كالب را ارتقاء داده  ايمهارت من براي ايجاد ايده جديد براي مطالعه
  است

---  7/6  3/33  3/53  7/6  
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  هااستفاده از نظر اساتيد ديگر دانشگاهـ 7جدول 

رضايت   ضعيف  هااستفاده از نظر اساتيد ديگر دانشگاه
  عالي  خيلي خوب  خوب  بخش

  2/31  3/31  25  5/12  ---  هاي ديگر بر آموزش شما اثر داشته استها و تجربيات اساتيد دانشگاهچه مقدار ايده

  25  5/62  3/6  2/6  ---  اي آينده شما مفيد بوده استچه مقدار تجربيات آنها براي كاركرد حرفه

 اثر جلسات ژورنال كالبـ 8جدول 

  عالي  خيلي خوب  خوب  رضايت بخش  ضعيف  اثر جلسات ژورنال كالب

  50  5/37  3/6  ---  2/6  كنيدبندي ميدرجه چگونه اثر ژورنال كالب را

  7/66  20  6/6  ---  7/6  كنيدبه چه صورت اين برنامه را به ديگران پيشنهاد مي

  
 

  گيـري و نتيجه بحث
 يك براساس ابتدا شد، ذكر مقدمه در كه همانطور
 بينانهواقع اهدافي سپس و شد انجام مسئله تبيين نيازسنجي

 اساس بر نظر مورد ائلمس. گشت تنظيم آن اساس بر
-كتاب به فراگيران افراطي اعتقاد از بودند عبارت نيازسنجي

 به آشنايي عدم ،مقاله خواندن به نداشتن ،عادت درسي هاي
 امكان عدم سخنوري، آداب و اساليد تهيه جستجو، هايروش
 عدم و آموزشي، مراكز ساير اساتيد نظرات با شدن آشنا

 مقاالت بررسي و نقد و تحليل و تجزيه هايمهارت با آشنايي
  .دگشتن تنظيم زير اهداف اساس همين بر لذا

  درسي هايكتاب جمالت صحيح درك دانش ارتقاء •
  مقاله خواندن به تمايل افزايش •
   علمي دانش ارتقاء •
  مقاله نقد دانش افزايش •

  علمي مقاله جستجوي هايروش يادگيري ارتقاء •
 ساليدا تهيه هايمهارت بهبود •

  سخنراني ارائه هايمهارت بهبود •
 مراكز ساير اساتيد نظرات با شدن ناآش امكان •

 و علمي محيطي در حضوري و مستقيم بطور آموزشي
  غيررسمي
 كافي سازي آماده جهت در تالش اهداف اين ازتنظيم پس

 و صميمي طيـمحي در كالب ژورنال جلسات برگزاري براي
 فوق هايمهارت ارتقاء و رينتم و آموزش جهت استرس بدون

 آن به كه مناسب روش ابـانتخ با سپس. رفتـپذي انجام
 تخصصي فوق رشتة دستيار هر براي امكان اين شد اشاره

 خود سالة 2 تحصيل زمان در تا گرديد راهمـف توراكس جراحي
 را خود هايمهارت تا گيرد قرار رينـتم اين معرض در بار 22

 .بخشد بهبود

 هايمهارت ارتقاء ميزان ارزيابي جهت دوره، مامات از بعد
 آنان از و تهيه ايپرسشنامه فوق، روش بودن ثرؤم و فراگيران

 ذكر نتايج قسمت در كه همانطور .شد خواهي نظر نامبي بطور
 و فوق هايمهارت ارتقاء بر مبني توجهي قابل و مهم نتايج شد

 اين به د،آم دسته ب شده تعيين پيش از اهداف به دسترسي
 روش اين كلي طور به فراگيران از %80از بيش كه صورت
 خوب بسيار و عالي الذكرفوق اهداف به نيل جهت در را آموزش
 قابل صد در نيز فوق هايمهارت تك تك در و كردند ارزيابي
 و عالي را آموزش روش اين بخشي اثر فراگيران از توجهي
  .كردند ارزيابي خوب بسيار

ها روزه در بسياري از مراكز معتبر ژورنال كالبدرحاليكه ام
اي دستياران و بخش مكمل و بسيار مهمي در عادات مطالعه

و  Akhundهاي مقاله براساس يافته 4-1.باشداساتيد مي
 18و  23دستيار دوره تخصصي به ترتيب  27نيز از  5نشهمكارا

علمي  نفر برگزاري ژورنال كالب را در ارتقاء درك و نقد مقاالت
همچنين . اندو به روز بودن با مطالب علمي جديد مفيد دانسته

دانشجوي دوره  14بر روي  Selligاي ديگر توسط در مقاله
تخصصي مهارت درك و نقد مقاالت علمي به دنبال شركت در 
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داري بهبود يافته بود هرچند كه ها به شكل معنيژورنال كالب
ها را در افزايش كالب اين دستياران تخصصي شركت در ژورنال

گذاري خواندن مقاالت علمي داراي مدت زمان و دليل و ارزش
  17.اندثير مهمي ندانستهأت

روي دستياران  برMiyamoto  2از سوي ديگر در مطالعه
تخصصي ارتوپدي عالوه بر مدت زمان مطالعه كتب درسي، بين 

هاي معتبر رشته ارتوپدي توسط خواندن مقاالت ژورنال
اران تخصصي و موفقيت آنها در امتحان ارتقاء، همبستگي دستي
به عالوه در يك مطالعه كارآزمايي . داري وجود داشتمعني

اينترن عادات  44بر روي  3و همكاران Linzerباليني توسط 
دنبال شركت در جلسات ه داري باي آنها به شكل معنيمطالعه

نقد علمي  ژورنال كالب بهبود يافته بود، هر چند كه مهارت
  .دار نبودمقاالت در آنها اندكي بهبود يافته بود ولي معني

 تخصصي فوق دستياران براي تنها نه جلسات اين برگزاري
 بسيار نيز كننده شركت اساتيد براي بلكه توراكس جراحي
 را فرصت اين جلسات اين ماهيانه برگزاري. است بوده آموزنده

 اطالعاتشان ماه هر تا ندكمي فراهم كننده شركت اساتيد براي
 8 ارسال با .شود روز به خود رشتة موضوعات از يكي زمينة در

 تمام به ماه هر در شده انتخاب موضوع زمينة در روز به مقالة
 سطح در علم عمومي انتشار يك ايران توراكس جراحان
 فلوهاي و توراكس جراحان تمام و پيونددمي وقوع به مملكت
 انتخاب و روز به مقاالت از خوب شيوآر يك توراكس جراحي
ي هابخش در آموزشي هاي برداريبهره و مطالعه جهت شده

 اين رسدمي بنظر .اندآورده دست به خود درماني آموزشي،
 هايبخش ساير در اجرا قابل و بوده مفيد و ساده روش

  .باشدمي نيز كشور آموزشي
  
  



  ... ر ژورنال كالب آموزشي براييبررسی تأثـ  نسرين امينيان
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Introduction & Objective: Due to Iranian Thoracic surgery fellows’ exaggerated belief in textbooks 
on the one hand and their unfamiliarity with scientific search and reading articles and article appraisal on the 
other hand, only a few fellows employ articles to promote their scientific work and practice. Furthermore as a 
result of fellows’ incapability to prepare informative power point presentations and give speech properly, 
fellows are unable to present new information to their colleagues. Participation in journal clubs and presenting 
articles could help fellows to become skillful in mentioned issues. This study aimed to evaluate the effect of 
journal clubs on different aspects of reading, presenting and practices of thoracic surgery fellows. 

Materials & Methods: After 4 years of conducting journal clubs every month, evaluation survey via e 
mail from thoracic surgery fellows (who had participated in 22 journal clubs in their 2 years training) was 
carried out to assess the effect of journal clubs on scientific search, study appraisal, power point preparation, 
study habit, presentation skill, and practice promotion. 

Results: More than 80% of the fellows stated that journal clubs had been very good or excellent for 
achieving the mentioned educational goals. Additionally considerable percentage of fellows evaluated the 
effectiveness of this educational method on separated asked items to be very good or excellent. 

Conclusions: Conducting journal club sessions not only improves fellows approach in reading articles, 
better understanding of the text books, and preparing power point presentations, but also provides an 
opportunity for them to update their information in one of the selected thoracic surgery subjects every month. 
Bedsides, a valuable archive from selected and updated articles have been gathered for Iranian thoracic 
surgeons every month. As the running of journal clubs is simple and clear, it is quite possible for other 
departments in our medical schools to employ our method and carry out similar journal clubs. 

Key Words: Journal Club, Thoracic Surgery, Educational 
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