روش خواندن مقاله:
اولین دور
يادداشت نظرات در حاشيه
توجه به نکات کلي ،جدو ها و نمودارها

مجموعه آموزشی ژورنال کالب
شماره ()4
ارزیابی نقادانه و ارزشیابی

دور دوم:
توجه بيشتر به جزئيات
پاسخ به چک ليست سؤاالت براي ارزيابي مقاله

ارزیابی مقاله ( : )Article Apprais
 ۱پیش زمینه مقاله

-2روش تحقیق
معيار ورود مطالعه چيست؟
آيندهنگر يا گذشتهنگر است؟
تصادفي يا غير تصادفي است؟
روشهاي کنترل متغيرها چگونه بوده است؟
آيا نوع روش مطالعه مناسب است؟

-3اجراي تحقیق
اندازه نمونه کافي است؟
متغيرهاي مداخلهگر وجود دارند؟
ميزان از دست رفتن نمونهها در تحقيق چقدر
بوده و پيگيري کافي بودهاست؟
آيا روشهاي آماري مناسب است؟

تهیه و تدوین:
محمد حسن کشاورزی
منصوره تقوی نیا
دانشجویان دکترای آموزش پزشکی
دانشکده پزشکی
گروه آموزش پزشکی

هدف مقاله چيست و سؤال تحقيق به روشني
بيان گرديدهاست؟
فرضيه تحقيق چيست؟

- 4ارزیابی نتیجه گیري
يافتههاي تحقيق ،نتيجهگيريها را حمايت مي-
کند؟
کاربرد نتايج چگونه است؟

- ۵کاربرد تحقیق

منابع:

اطالعات کاربردي و مفيد هستند؟
ايده هايي براي تحقيقات آينده ارائه شدهاست؟

.

ارزشیابی ژورنال کالب:

برای دستیابی به چک لیست ارزیابی انواع
با هدف ارائه بازخورد به برگزارکنندگان جهت
برنامهريزيهاي آينده و ارتقاء کيفيت يادگيري
انجام ميشود.
بهترين روش جهت اگاهي از ميزان رضايت
شرکتکنندگان استفاده از پرسشنامه است.
چنانچه هدف بهبود تفکر نقادانه باشد ،پاسخ
شرکتکنندگان به سؤاالتي در مورد روش
تحقيق و ارزيابي آماري ميتواند مفيد باشد.

مطالعات به سایتهای زیر مراجعه کنید.

اصول ارزیابی نقادانه مطالعات کیفی مشابه
مطالعات کمی است با چک لیستهای خاص این
مطالعات از جمله چک لیست .CASP

Bowles PFD, Marenah K, Rogers BA. How to
Prepare for and Present at a Journal Club.
British Journal of Hospital Medicine, October
3102: 42(01).
معيني ب .Making an Effective Journal Club .دانشکده
بهداشت .معاونت آموزشي .دانشگاه علوم پزشکي همدان.
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