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ژورنال کالپ جلسات آموزشی دوره ای هستند که در آن افراد بر طبق برنامه مشخص و

منظمی مقاالت چاپ شده اخیر را نقادانه ارزیابی می کنند

ژورنال کالپ یکی از روش های مقبول جهت ارتقا دانش اساتید با مرور و بحث متون پزشکی

است و امروزه نقش مهمی در تربیت دانشجویان دوره تخصصی دارد
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علومیک موضوع مشخص در پژوهش های علوم پایه یا ژورنال کالپ عموما حول و حوش 

کاربردی سازمان دهی می شوند 
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ژورنال کالپ ها چارچوب قابل انعطاف برای آموزش علوم پایه و مهارت های بالینی 

دارند و بیش از صد سال است که بعنوان یک روش آموزش پزشکی استفاده می شود
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JC are widely used as a versatile tool in medical education

They aid teaching the systematic evaluation and interpretation of the

published literature and serve as a means to share the latest advances in 

science
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در اتاق کوچکی در طبقه1835جراح انگلیسی سر جیمز پاژت اولین بنیان گذار ژورنال کالب 

باالی یک نانوایی در نزدیکی بیمارستان باتولومو در  لندن با گروه کوچکی مطالعه دسته

جمعی ژورنال  را شروع کرد
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در دانشگاه مک گیل در1875در سال سر ویلیام اسلر اولین ژورنال کالب رسمی توسط 

مونترال کانادا و سپس در دانشگاه جان هاپکینز جهت آموزش دستیاران پزشکی  اجرا شد
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Are journal clubs effective?????????
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Principles of adult learning

• Relate the task to personal goals or to the immediate

environment

• Present learning objectives as clinical problems

• Use problem-solving techniques

• Vary teaching approaches to suit different learning styles

•Use active learner participation

•Provide frequent constructive feedback
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اهداف برگزاری ژورنال کالپ

تدریس تکنیک های ارزیابی نقادانه متون و مقاالت پزشکی

ارتقا مهارت های خاص برای مرور نقادانه متون علوم پزشکی 

ارتقا مهارت های تفکر نقادانه

ارتقا دانش در زمینه آمار زیستی و اپیدمیولوژی بالینی

ارتقا دانش و توانمندی در زمینه پژوهش

به روز کردن معلومات و اطالعات شرکت کنندگان در مورد موضوعات روز علوم پزشکی

در طبابت و تدریس( EBM)تشویق برای عملکرد مبتنی بر شواهد 

تاثیر مثبت بر عادات مطالعه ، دانش و مهارت های مطالعه و تشویق به مطالعه بیشتر

تشویق به انجام پژوهش
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آگاهی یافتن از موضوعات مهم علوم پزشکی در دنیا

مرور دقیق موضوعات ویژه علوم پزشکی

( Controversies) بحث در مورد عدم قطعیت ها 

داوم یادگیری پس از پایان تحصیالت دانشگاهیت

ایجاد یک جمع دوستانه خارج از محیط معمول و خشک اداری

افزایش تعامالت اجتماعی

انتقال مفاهیم آموزش پزشکی به اعضا هئیت علمی بالینی

افزایش توانمندی در ارائه مطالب علوم پزشکی 
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سه هدف اصلی ژورنال کالب 

قرار گرفتن در جریان پیشرفت های علمی روز دنیا

آموزش مهارت های ارزیابی نقادانه متون

(بالینی و آموزشی ) بهبود عملکرد 
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 Journal club used as a forum to discuss educational interventions

 Help faculty members interested to medical education 
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سبک های ژورنال کالب

Current journal style

هر ارائه دهنده فهرستی از ژورنال های رایج را بررسی می کند تا مقاالت مرتبط را از بین

آنها انتخاب کند
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Topic based journal style

گذشتهسال 5ترین مقاالت در ارتباط با یک موضوع خاص یا یک مفهوم که در طی مرتبط 

انتشار یافته اند بررسی می شوند
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Evidence based journal style

توصیفتوسط استاد ( یا آموزشی ) انتهای یک جلسه ژورنال کالپ یک مشکل بالینی در 

ومی شود در ژورنال کالب بعدی مقاالت مرور سیستماتیک مرتبط با آن مشکل ارائه شده 

شواهد مورد ارزیابی قرار می گیرد
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مراحل یک ژورنال کالب مبتنی بر  حل مسئله

ژوهشی تاکید دارند مورد بحث قرارپسه مقاله که هر کدام بر جنبه متفاوتی از یک مقاله 

می گیرند

تاکید بر طرح مطالعه: مقاله اول

به شرکت کنندگان عنوان مقاله داده می شود از ایشان خواسته می شود تا یک مطالعه

برای بررسی فرضیه طراحی کنند
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پژوهشتاکید بر متد : مقاله دوم

مشکالتعنوان و متد مقاله به شرکت کنندگان داده می شود آنها باید نقاط ضعف و 

می شوند را پیش بینی کنندمواجه احتمالی که با آن 
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تاکیید بر تفسیر داده ها:مقاله سوم 

داده های بدست آمده از مقاله به شرکت کنندگان داده می شود و از آنها خواسته می

شود تا آنها را تفسیر کنند 
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Evidence-based medicine

•Question setting

•Literature searching

•Selecting the relevant papers

• Critical appraisal
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questions will address the following 8 domains:

1. Issues addressed by the article—What is the research question? Why does it 

matter? How does it fit with what already is known? How can it help solve 

important problems for practice or policy?
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2. Design of the study—Is the study design appropriate for the question and 

what already is known about the question?
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3. Study methods—To what degree can the findings be accounted for by:

•How participants were selected?

•How key variables were defined and measured?

•Confounding (false attribution of causality because two variables discovered 

to be associated actually are associated with a third factor)?

• How information was interpreted?
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4. Main findings—Does this study advance current knowledge?

5. Generalizability- How transportable are the findings to other settings, 

particularly to my patients, practice and community?

6. Implications—How can the information be used to change practice, policy or

training?
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7. Constituencies-Who are the constituencies for the findings, including 

patients, and how might they be engaged in interpreting or using the 

findings?

8. Next steps/new questions— What are the next steps in interpreting or 

applying the findings? What new questions arise and how might they be best 

answered?
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مدل های مختلف برگزاری ژورنال کالب در منابع آموزش پزشکی 

مزایامراحلنوع

چند مقاله روی یک موضع با روش های 

ه نگر پژوهش برای مثال یکی آیندمتفاوت

و دیگری گذشته نگر

Experimental design

ندمتدهای متفاوتی دارانتخاب چند مقاله درباره یک موضوع که

تعیین نقاط قوت و ضعف هر متد

تعیین بهترین روش آماری برای هر متد

تعیین بهترین متد مطالعه برای این موضوع 

اط طرح های پژوهشی و آگاهی به نقآشنایی با انواع

ضعف و قوت هر کدام؛ یادگیری بهتر درس روش 

تحقیق

دیک بار اجرای آن در طول دوره کافی به نظر می رس

ارندمقاله که نگاهی متضاد به موضوع ددو

Creating a Controversy

ها در مورد انتخاب دو مقاله که از نظر فرضیه، نتایج یا نتیجه گیری

متفاوتندیک موضوع با هم

ک استاد تعیین دو گروه از شرکت کنندگان با دو دیدگاه متفاوت و ی

ق، بی طرف برای پیشبرد بحث؛ نقد مقاالت از نظر روش تحقی

آزمون آماری و داده ها

بحث درباره علت تفاوت در نتیجه گیری ها

؛ توجه برانگیختن عالقه و بحث در شرکت کنندگان

مسئله و به روش تحقیق و کیفیت آن در پاسخ به یک

جاد توانمند شدن در انتخاب مناسبترین دیدگاه؛ ای

م توانایی در جمع بندی نگاه های متضاد و تصمی

گیری برای رسیدن به یک نتیجه
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مدل های مختلف برگزاری ژورنال کالب در منابع آموزش پزشکی 

مزایامراحلنوع

تحلیل دقیق یک مقاله تنها

Meticulous Analysis of a Single 

Article

، انتخاب یک مقاله و بررسی کامل از نظر عنوان

روش داده ها، نحوه هدف، خالصه مقاله، مقدمه،

وشتار، آنالیز، جداول، منابع، نتیجه گیری، سبک ن

الطات پیوستگی مطالب، استدالل های منطقی و مغ

در نتیجه گیری

ارتقای مهارت های ارزیابی نقادانه مقاله

توانمند شدن در نوشتن مقاله

رعایت نکات مهم در نگارش مقاله

توجه به سبک نوشتاری

نیاز به کارشناس آمار

انتخاب مقاالت کالسیک

Selecting Classic articles

ستوار مقاالتی که کتاب های درسی بر آنها اتحلیل

است، به دستیاران فرصت می دهد تا خودشان 

موافقند یا تحلیل کنند و فکر کنند که با این عقاید

.نه

دا برای رزدینت ها مفید است تا دیدگاهی پی

یقات کنند در مورد اینکه انچه امروز داریم بر تحق

کست قبلی استوار است و فقط بر کتاب های ت

تکیه نکنند
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مدل های مختلف برگزاری ژورنال کالب در منابع آموزش پزشکی 

مزایامراحلنوع

Problem-based 
Learning Method

قسمتی از یک مقاله به همراه یک سری ارائه
دن به سؤاالت باز به همه شرکت کنندگان؛ پاسخ دا

روه سؤاالت توسط همه به طور انفرادی؛ تشکیل گ
خ نفره برای بحث و یکسان کردن پاس5-4های 

رای ها؛ ارائه نتایج توسط یک نماینده از هر گروه ب
جمع؛ بحث عمومی در کل کالس

قدمشارکت همه افراد حتی منفعل ترین ها در ن
مقاله

مدل دانشگاه مک مستر 

، مشخص کردن یک مسئله در طول هفته های اول
مقاالت نجستجوی منابع توسط افراد، تعیین بهتری

برای پاسخ به مسئله،
ارسال مقاله برای تمام افراد،

ل،توضیح در خصوص مشکل و مسئله مورد در عم
ارائه مقاله و نقد مقاله

تصمیم گیری در مورد مسأاله

میم نقد کلیه مراحل از جستجوی مقاله تا تص
گیری در خصوص کاربرد نتایج آن

مسئله محور بودن
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محدودیت هاگروه هدف غالبنقطه تمرکزتعداد مقالهانواعاهداف یادگیری

آشنایی با روند 

وز تحقیقات جاری، به ر

بودن

مروری بر سر عنوان ها

Current Topics
زیاد

عنوان مقاله و خالصه

مقاله
پژوهشگران

عدم بررسی دقیق 

مقاالت

یا پاسخ به یک مشکل

یرفع یک شکاف علم

مرور بر یک موضوع

Problem-based
عافراد درگیر با موضونتایج و بحثزیاد

عدم بررسی دقیق 

مقاالت

آشنایی با مشکالت

پژوهش و افزایش 

االتتوانایی ارزیابی مق

نقادی مقاله

Critical 

Appraisal

هاتمامی قسمتمحدود
ارزیابان مقاالت، 

نویسندگان مقاالت

نیاز به دانش خاص 

نقادی مقاله
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Critical appraisal journal clubs

خوشایند برای شرکت کنندگان

(بحث پیرامون دلیل انتخاب روش مطالعه ) انتخاب یک مقاله 

بحث پیرامون روایی نتایج

انتخاب مقاالت با انواع روش کار

انتخاب چک لیست ها

ا ممکن است ب) تقسیم شرکت کنندگان به گروه هایی و بحث پیرامون سواالتی در مورد نقد مقاله 
(عدم شرکت افراد به دلیل ناتوانی همراه باشد 

31



Classic

 Trainee selected to present at JC

 Senior clinician (or trainee) select article for discussion

 Advanced circulation of article

 Trainee presents slide-show summarizing/ critiquing article

 Senior clinician(s) facilitate discussion of paper
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Flipped classroom

 JC team (with senior clinician) facilitate JC process

 Trainees volunteer to present and (co)-select article for discussion

 Trainee prepares presentation on critique of paper

 Advanced circulation of article, presentation, pointers/guide

 JC begins with small group discussions to critique article

 Trainee leads a group discussion to a close
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Digital platform

 JC team (with senior clinician) facilitate JC process

 Trainee volunteers to run JC and (co)-select article for discussion

 Core JC members decide on time and duration of JC

 Advanced posting of article online and pointers/guide

 Real-time online JC at designated time open to online community

 Summary discussion points posted after JC conclusion
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From classroom to the Laptop

 Conversational nature of JC fit well emerging online platform

 Different location to join in a virtual round table discussion

 Online JC allow a variety participants

 Greater flexibility
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Journal club on digital platforms

Advantages

► Have the potential to disseminate best practice more widely 

► Participants can join more than one journal club (JC), for example, a digital, 

specialty-specific JC

► Can spark national or international connections and collaborations
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Journal club on digital platforms

 Provides opportunities to invite international experts to participate

 Potential participants who are geographically isolated can join an online 
community of practice at a place of their choosing

 Allows flexible engagement outside of a strict schedule that may promote 
attendance among busy, for example, shift working, learners.

 Provides an opportunity for JC engagement for those not usually involved in 
academic medicine
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Clinical Journal club material

Material type
 Original clinical research

 Examples

 Meta-analyses, systematic reviews, randomized controlled trials, observational 
studies

 Case reports/series, qualitative research

 Comment

 Articles higher on "Evidence Pyramid", from high impact journals and recent (eg, 
<1 year) have higher likelihood of changing practice.

 Promote understanding of evidence hierarchy and critical appraisal curriculum.

 Discuss 'lower impact' similar study designs to compare.*
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Clinical Journal club material

 Material type

 Basic or translational scientific research

 Examples

 Articles with upcoming potential to influence clinical care

 Comment

 Keep clinician informed of scientific advances.

 May be more relevant in academic/research active departments.

 For example, "Testable antiarrhythmic therapy for long-QT syndrome...

 using a patient-specific model
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Clinical Journal club material

 Topic updates or overview of relevant clinical concept (combine with evidence appraisal)

 Examples

 Evidence-based guidelines (peer reviewed)

 Narrative reviews (peer reviewed)

 Conference 

 Comment

 Benefit all members of JC

 A state of the art review may identify gaps in literature, ideas (opinion-based guidance) for 
practice and research.

 Attendees of a conference present overview of 'what's new'/emerging, hot topics; generating 
discussion for practice and research.
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Clinical Journal club material

 Material type

 Online informal' material 

 Examples 

 Forums, blogs, social media platforms, websites

 Comment

 Compare practices or research design.

 Raise awareness or discuss controversy for example, evidence base or lack of, 

for certain practices
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فعالیت های الزم برای راه اندازی ژورنال کالپ

بررسی ژورنال کالپ های قبلی و تعیین نقاط ضعف و قوت آنها

تعیین تیم پشتیبان و تعریف نقش های افراد و شرح وظایف

تعیین گروه هدف ژورنال کالپ

تعیین اهداف برگزاری ژورنال کالپ

تصمیم گیری در مورد نحوه انتخاب مقاالت و ساختار برگزاری ژورنال کالپ

تعیین زمان و مکان برگزاری جلسات ژورنال کالپ

تعیین نحوه ارزیابی مقاالت

تعیین روش ارزیابی ژورنال کالپ

42تعیین اقدامات الزم برای برگزاری هر جلسه از ژورنال کالپ و تدوین جدول گانت



نقش های کلیدی در ژورنال کالب

  مدیر یا سرپرست ژورنال کالبleader

  تسهیل کنندهfacilitator

هماهنگ کننده برنامهcoordinator

هماهنگ کننده آموزش مداوم

ارزیابevaluator

 مستند سازrecord keeper

 شرکت کنندگانparticipants
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نقش مدیر 

شروع و پایان مشخص

در ایام تعطیل برگزار نمی شود

در اختیار قرار دادن مقاله قبل از برگزاری برنامه

چیدمان صحیح شرکت کنندگان

پذیرایی

شرکت اساتید

داشتن امتیاز برای شرکت کنندگان
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وظایف تسهیل کننده

انتخاب مقاله  از جند هفته قبل

آماده کردن سواالتی برای آغاز بحث و هدایت بحث

آماده کردن گایدالین ها یا فرم های الزم برای ارزیابی نقادانه

مطالعه در باره اصول هدایت کار ، ارزیابی مقاله ، تکنیک های آماری ذکر شده در مقاله

هماهنگی با مسئول برنامه

آماده ساختن مستندات

هماهنگی ارزیاب ، هماهنگ کننده و مستند کننده برنامه
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وظایف تسهیل کننده حین جلسه

شروع به موقع برنامه

آغاز نمودن بحث جلسه با توضیحی در مورد هدف و ذکر سوال آغازین

بیان دلیل منطقی برای انتخاب مقاله 

مطرح کردن یک سوال اولیه برای شروع بحث

هدایت بحث در طی جلسه

ارائه بازخورد با شرکت کنندگان
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نظراتپاسخ دادن به سواالت و 

مورد سوال قرار دادن پیش فرض 

تشویق دیدگاه های متفاوت

اختصاص زمان کافی برای بحث

بیان خالقانه از بحث و کاربردهای آن 

خاتمه دادن به ژورنال کالپ

درگیر نمودن تمام شرکت کنندگان در بحث 
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وظایف تسهیل کننده پس از جلسه ژورنال کالپ

کمک به مستند ساز در ثبت خالصه ای از جلسه

اختصاص دادن زمان برای بررسی نتایج ارزشیابی ژورنال کالپ
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شرح وظایف هماهنگ کننده

اطالع رسانی موضوع و تاریخ و زمان

در ارتباط بودن با تمامی تیم

هماهنگی زمان و مکان و پذیرایی

تامین تجهیزات
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نقش ارزیابی کننده

دریافت بازخورد از مشارکت کنندگان در مورد فرایند ژورنال کالپ

دریافت بازخورد از شرکت کنندگان در مورد تاثیر ژورنال کالپ بر عملکرد بالینی، 
آموزشی و پژوهشی

طراحی و اجرای یک نیاز سنجی برای تعیین موضوعات برای جلسات آینده ژورنال 
کالپ
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شرح وظایف مستند ساز

تهیه خالصه آنچه در جلسه گذشت

تهیه برنامه منظم برای معرفی ژورنال کالپ 

همکاری و تهیه انتشار نتایج ژورنال کالپ به سایر گروه ها

51



انتظارات از شرکت کنندگان

شرکت فعال در بحث

به اشتراک گذاشتن تجربیات خوددر ارتباط با سوال پژوهشی یا بالینی

شرکت دوستانه در بحث

تشویق سایر اعضای گروه در بحث
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احترام به عقاید و نظرات مختلف

دادن اطالعات و به دست آوردن اطالعات با پرسش سوال

شفاف بودن اطالعات و خالصه کردن آنها

یتوضیح در مورد چگونگی استفاده از پیشنهادات ، یافته ها یا نتایج بحث در کار فرد

ارائه بازخورد

داوطلب شدن برای نقش ها در آینده 
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Guiding principles of journal club design

 Guarantee both reputational safety and a challenging educational 

experience.

 Foster a safe learning environment, in which all participants can 

articulate areas of uncertainty, ask 'low level' questions, and share 

personal perspectives without fear of ridicule or censure.

 Balance learner/trainee autonomy against the learning needs of 

senior faculty.
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Guiding principles of journal club 

design

 Allow learner/trainees the autonomy to develop their own learning 

experiences while also maintaining senior presence to facilitate and inform 

sessions.

 Customize educational design to the needs and requirements of the target 

group of learners.

 Exploit emerging communication technologies in order to enhance the reach, 

generalizability and effectiveness of the journal club experience
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Proposed functions of contemporary journal 

clubs

 Teaches critical appraisal of research design, biostatistics, and evidence quality. 

 Promotes evidence-based practice

 Encourages lifelong learning

 Develops leadership and presentation skills

 Promotes mentorship and collaborative learning 

 Disseminates new medical developments

 Broadens professional local and international networks

 Inspires new research studies
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Benefits

 Improved critical thinking skill

 Increased knowledge of research design

 Enhanced research awareness
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مشوق های افزایش حضور

مشارکت فعال و حمایت مسوالن و افراد دارای نقش کلیدی

انتخاب عنوان های جذاب ، بحث برانگیز و مرتبط با نیاز شرکت کنندگان

حفظ انسجام جلسات مربوط به آموزش مفاهیم آمار
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غلبه بر موانع ژورنال کالب

راهکارهاموانع

ارسال فرم الکترونیک یا چاپی مقاله حداقل دو هفته قبل از جلسهدسترسی به مقاله

تقسیم نمودن مقاله براساس زیر عنوان ها، صفحات مقاله، یا سؤاالت بحثحجم زیاد مطالب

برنامه زمان بندی
و مشخص برای جلساتتعیین تاریخ، ساعت و مدت زمان ثابت

اطالع رسانی در مورد زمان بندی
(به موقع شروع کنید و به موقع خاتمه دهید)پایبندی به چارچوب زمانی 

جویا شدن نظر اعضای گروه برای راحت ترین زمان ممکن برای ژورنال کالبزمان حضور

ارتباط با مشارکت کنندگان
متمرکز نمودن مقاله بر یک سناریوی بالینی چالش زا در محیط بالینی

تمرکز بر موضوعات انتخاب شده توسط اعضاء

انمنافع به دست آمده برای مشارکت کنندگ
کنندگاندر نظر گرفتن امتیاز آموزش مداوم برای مشارکت

ارتقای مهارت های شرکت کنندگان در ارزیابی و تفسیر مقاالت و به کار بستن آنها
در نظر گرفتن معیارهایی برای ارزیابی یا ارتقای عملکرد

منافع به دست آمده برای سازمان از شرکت و
پشتیبانی از ژورنال کالب

فراهم کنیدواهدمکانیزمی برای تیدیل متون و پژوهش برای کسب مراقبت سرطان کیفیت باال بر پایه ش
افزایش دادن مهارت های ارزیابی پرسنل 59



Optimizing the journal club experience— key 

considerations

 Identify your learners—What are their clinical and academic backgrounds?

 Ascertain the objective of your journal club (JC)—What do your learners want to learn? 
Why?

 Selecting an article—What article types or concepts

 will spark discussion to achieve objective? Critical appraisal curriculum 

 Develop JC structure that best suits your learners— A classic, face-to-face JC? A virtual 
learning experience? Flipped classroom approach? Adapt hybrid model/aspects of each?
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Decide how to promote JC engagement

 —what will your learners best respond to?

 Free food? Mandatory attendance? Continuing medical education 
points/portfolio requirements?

 A learning experience facilitated and led by trainees?

 Seniors willing to provide feedback (eg, presentation skills. JC delivery and 
evaluation)?

61



 Develop JC resource, for example, available material from previous good JCs

and good quality material related to critical appraisal education/techniques

(eg, websites, articles, books, prior presentations).
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Instructor considerations for maximizing 

engagement in online learning

• Consider three domains: cognitive, affective and managerial

• Existing face-to-face options cannot simply be replicated online; a new 

approach is needed 

• Initial resistance is to be expected and learners may need additional support

at the outset

• Consider the diversity of the group and individual learner needs and 

preferences 
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Lessons learned from recent experience

• Assessing and maintaining engagement in online forums is a challenge

• Uncertainty about the future can be unsettling and disempowering for 

some trainees

• Trainees feel a loss of the social aspect of journal clubs

• Learning and training opportunities have been threatened by clinical 

workload, technological limitations and noisy surroundings
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 KEY to JC success include 

 Considering who the learner are and what they wish to learn

 Ensuring that learning is social , collaborative , and not hampered by 

hierarchical boundaries

 Combining key elements of the classic JC format with new educational 

approaches to suit the needs of contemporary learners

 advantages of digital connectivity
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Advantages and Disadvantages of Different 

Formats of a Journal Club

Traditional format

 Specific Aim(s)

 Keep up-to-date with recent literature

 Advantage)s)

 No need to prepare in advance for the attendees

 Grasp clinical updates in an efficient way

 Disadvantage)s)

 Quality of selected articles is inconsistent; audiences might be ill prepared 

and disengaged
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Evidence-based format

 Specific Aim(s) 

 Improve critique skills

 Advantage(s)

 Promote critical appraisal skills and research skills

 Disadvantage(s)

 Basic bio statistical and methodological knowledge is needed
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Flipped format

 Specific Aim(s)

 Engage all learners

 Advantage(s) 

 Provide in-depth discussions

 All learners are involved

 Disadvantage(s) 

 Spend more time on organizing and preparing
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Virtual online format

 Specific Aim(s)

 Make the journal club more accessible 

 Advantage(s)

 Easy to access without location restriction

 Encourage communication among multiple centers

 Disadvantage(s)

 Interaction among attendees is limited
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 Journal clubs need to use regular written surveys to assess goals and monitor 

satisfaction
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 شاد و سالمت باشید

72



 Journal club clinical article review form.

 Article review questions:

 O What is the purpose of the article? Is it clearly described? Identify the research questions, 
objectives, or hypothesis(es)?



 O Is the literature review comprehensive and current? Does the content of the review relate 
directly to the research problem? (evaluate the research cited in the literature review and the 
argument developed to support the need for this study)



 O Does the research report use a theoretical or conceptual model for the study?

 Does the model guide the research and seem appropriate?



 O How did the researchers obtain the sample for the study?
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 How were the data collected?

 O Are the data collection instruments clearly described?

 O Were the instruments appropriate for the measures of the variables under study?

 O Describe and evaluate the reliability of the instruments (reliability refers to the 

consistency of the measures). Will the same results be found with subsequent testing?

 O Describe and evaluate the validity of the instruments (validity refers to the ability of 

the instrument to measure what it proposes to measure)
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 How did the researchers analyze the data? Were the methods appropriate to 

answer the research question(s)?



 O What were the findings of the research?

 O Are the results presented in a clear and understandable way?

 O Are the findings, discussion, and conclusions of the study supported by the 

data presented in the article
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 O Are the interpretations consistent with the results?

 O Were the conclusions accurate and relevant to the problem the authors 
identified?

 O Were the authors' recommendations appropriate?

 O Are study limitations addressed?



 O Should the findings and conclusions be applied in your setting? If not, what 
work needs to be done?

 O What resources and processes are needed to implement any proposed 
changes in your setting?
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