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   . ٦٧- ٧٢ صفحات ٩٥و تابستان  بهار اول شماره ومس دور پزشكيراهبردهاي توسعه در آموزش مجله 

  دهيچك

دارند. هدف  اثربخشاي به آموزش ضمن خدمت ه ويژهبراي رشد و تعالي خود، توج هاسازمانامروزه  :و هدف مقدمه

ارائه گزارشي از سطوح اول و دوم مدل كرك پاريك در خصوص اثربخشي دوره آموزش احياي قلبي  ،تحقيق حاضر

  .به پرستاران است )CPR( ريوي

اشد. بدين منظور باين پژوهش، يك پژوهش ارزشيابي برنامه به شيوه مقطعي و بر اساس مدل كرك پاتريك مي :هاوشر

نفر نمونه  ٨٠بر اساس مدل كرك پاتريك، مورد ارزشيابي قرار گرفت.  ، به صورت كارگاه، برگزار وCPRدوره آموزشي 

، در پژوهش شركت داده شدند. دوره آموزش بر اساس سطوح واكنش و يادگيري مدل كرك آسانگيري به شيوه نمونه

  د.(سطوح اول و دوم مدل)، ارزيابي ش پاتريك

بود. در سطح دوم يا سطح يادگيري مدل  ٢/٤±٣٢/٠آمده در سطح اول مدل، برابر با  دست بهنمره مطلوبيت  :هايافته

 ٧/٤±٠٩/٠ پست تست، نمره مطلوبيت برابر با -  كرك پاتريك، با استفاده از آزمون محقق ساخته و به صورت پره تست

آزمون تي مستقل، تفاوت معنادار آماري را بين پره تست و پست تست  بود. تغيير حاصله در سطح يادگيري با استفاده از

  نشان داد.

نتايج مطالعه فوق  ورد نشده، ليكنآهر چند ارزشيابي سطوح بعدي در دست اقدام است و هنوز نتايج آن بر :گيريتيجهن

توان به پاتريك را مي بخشي مطلوب بوده و مدل ارزشيابي كركر، داراي اثCPRدهد كه آموزش ضمن خدمت نشان مي

  هاي ضمن خدمت پرستاران، مورد استفاده قرار داد.عنوان مدلي مناسب جهت ارزيابي اثربخشي دوره

  مدل كرك پاتريك، آموزش ضمن خدمت، پرستاري، ارزشيابي :هاكليدواژه

  پژوهشي  نوع مقاله:

  ١١/٧/٩٥مقاله:  يرشپذ   ١١/٧/٩٥نهايي:  اصالح   ١٢/٥/٩٥ دريافت مقاله:

. راهبردهاي توسعه در آموزش يك: گزارش دو مرحله اول مدل كرك پاتريوير -  يقلب يايارزيابي اثربخشي دوره آموزش ضمن خدمت اح اكبري ملكه، دري صفورا، ماه ور طيبه. ارجاع:

  . ٦٧- ٧٢):١(٣؛ ١٣٩٥پزشكي 

  

  مقدمه: 

براي توسعه عملي هر  هاانسانآموزش، يكي از ملزومات 

. موسساتي كه به آموزش و نيروي انساني )١( ستاي اموسسه

توجه داشته باشند و آن را يك سياست و استراتژي براي 

. يكي از انواع )٢( كنندتر عمل ميسازمانشان در نظر بگيرند، موفق

هايي كه موسسات براي توسعه خود و كاركنان خود، آموزش

ن باشد. آموزش ضمپردازند، آموزش ضمن خدمت ميبدان مي

هايي كه در جهت ارتقاي دانش، خدمت چيزي نيست جز تالش

هاي فني و نيز استقرار رفتار مطلوب در كاركنان آگاهي، مهارت

گيرد و آنان را براي انجام بهينه وظايف يك موسسه صورت مي

  . )٣( كندآماده ميشغلي 

هاي ضمن خدمت در ضرورت طراحي و اجراي آموزش

ت، اما آنچه بيشتر حائز اهميت است، ، امري حياتي اسهاسازمان

به جهت اينكه  .)٤( هاستسنجش ميزان اثربخشي اين آموزش

دانش و مهارت كاركنان در حرف مرتبط با سالمتي حائز اهميتي 

ويژه است، بنابراين آموزش ضمن خدمت نيز اهميتي ويژه براي 
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اتخاذ متدي مناسب جهت ارزشيابي دوره بالطبعاين گروه دارد و 

   نمايد.اي ضمن خدمت، اهميت اين قضيه را دو چندان ميه

 ٤هاي ارزشيابي، مدل ارزشيابي يكي از بهترين روش

 واكنش،از:  اندعبارتسطحي كرك پاتريك است، كه سطوح آن 

توسط كرك  ١٩٦٠اين مدل در سال  .)٥( نتايج، رفتار و يادگيري

هاي رنامهي ارزشيابي بپيچيده يندآو فر )٦( شدهمطرحپاتريك 

   ).٧( كندآموزشي را تسهيل مي

هاي آموزشي به صورت اندك سفانه در كشور ما، برنامهأمت

شوند. يكي از علل آن، جدي نبودن كاركنان و ارزشيابي مي

ها و در نتيجه مديران، در مورد آموزش، ارزشيابي مناسب دوره

  . )٨،٩( هستمناسب عدم بازخورد 

بر اساس اين توكلي  ويري مهربخشنده، امعباسيان، پژوهش 

و حاكي از مطلوبيت اين مدل جهت ارزشيابي  شدهانجاممدل 

   .)١٠- ١٣( است

و همكاران نيز حاكي از مطلوبيت نتايج بر  Omarمطالعه 

نفر از مديران مياني  ٣٥اساس مدل كرك پاتريك بر روي 

  . )٩( هاي مختلف كشور استبهداشت در استان

Aoki مكاران نيز مشاهده نمودند كه در برنامه آموزشيو ه

ريوي در سطوح اول، دوم و  -  شان در خصوص احياي قلبي

 سوم مدل كرك پاتريك، اثربخشي مطلوب حاصل شده است

آموزش ضمن خدمت پرستاران، ركني مهم در ارتقاي  .)١٤(

 اي درحرفه هايمهارتاي آنان و به روز كردن و تمرين حرفه

اخير در كشور ما، به نقش  ايساله. با وجود اينكه در هستبالين 

علوم پزشكي  هايدانشگاهآموزش مداوم در حرف سالمتي در 

كشور، توجه خاصي شده است، لزوم پرداختن به ارزشيابي اين 

  گردد. ها نيز احساس ميبرنامه

هاي ارزشيابي برنامه است كه مدل كرك پاتريك يكي از مدل

رسد بتوان و به نظر مي قرارگرفتهرد استفاده در سراسر دنيا مو

از آن در حيطه آموزش ضمن خدمت پرستاران نيز استفاده 

براي كادر  CPRنمود. لذا با توجه به اهميت برنامه آموزشي 

اساسي شغل پرستاري است و  هايمهارتپرستاري كه يكي از 

، اين مطالعه با هدف بررسي هستمتضمن حيات بيمار 

به پرستاران و بهياران بر اساس مدل  CPRره اثربخشي دو

ريزي كرك پاتريك در سطح اول و دوم (واكنش و يادگيري) طرح

  .و انجام شده است

  :هاروش

اين تحقيق از نوع تحقيق ارزشيابي به شيوه مقطعي بوده و 

جامعه آماري پژوهش شامل تمامي پرستاران و بهياران شاغل 

شهر واقع در استان اصفهان  در بيمارستان شهداي لنجان زرين

هاي داخلي باشد. نمونه پژوهش را پرستاران و بهياران بخشمي

به طريقه آسان و به  دادند كهو جراحي و اورژانس تشكيل مي

براي شركت در  ١٣٩٣آذر  ٣٠تا  ٢٠صورت داوطلبانه در فاصله 

دي ماه همان سال تا زمان  CPRدوره آموزش ضمن خدمت 

بر  شدهنامثبتثبت نام نموده بودند. افراد  نفر) ٨٠تكميل ظرفيت (

حسب شيفت كاري و درخواست خود به سه گروه تقسيم شدند. 

ساعت برگزار  ٥روز آموزش و در هر روز  ٢براي هر گروه، 

، كار ALS ،BLSاصول و اقدامات شد. محتواي آموزشي شامل 

براي هر سه گروه  با دستگاه الكتروشوك و الرنگوسكوپ

  ن و مدرسان نيز يكي بودند. يكسا

مندي تعيين ميزان رغبت، عالقه( براي ارزيابي سطح واكنش

فراگيران در مورد دوره آموزشي كه  احساس و اساساً 

گيرد و بر بالفاصله پس از پايان دوره آموزشي انجام مي

فرم كنندگان متمركز است)، هاي فوري شركتبررسي واكنش

سوال با هدف  ١٣( آموزشيهاي نظرخواهي نسبت به دوره

) و فرم دهيسازمانسنجش محتواي دوره، امكانات و نحوه 

(موارد ارزيابي شامل فن بيان و قابليت ارائه  نظرخواهي مدرس

مطالب، ميزان دانش و مهارت در ارتباط با عنوان دوره 

آموزشي، جلب مشاركت فراگيران در مباحث توسط استاد، 

آموزشي و ارزيابي عمومي استاد) استفاده مناسب از مواد كمك 

هاي درست و مورد سنجش قرار گرفت. به منظور اخذ جواب

كنندگان از پرسشنامه با سواالت بسته استفاده معنادار از شركت

مخالفم)  موافقم تا كامالً  كامالً(اي ليكرت درجه ٥گرديد. مقياس 

ون استفاده شد. سطح دوم مدل يعني يادگيري، با استفاده از آزم

محقق ساخته به صورت پيش و پس آزمون يك ماه بعد از 

آموزش مورد سنجش واقع شد. ميزان اثربخشي در يادگيري 

  پس آزمون محاسبه شد. -  پيش بر حسب تفاضل نمرات

نظر  در ٣است نمره مطلوب دوره، نمره باالي  ذكرشايان

دريافت نموده بودند، مي ٣كه نمره كمتر از  و افرادي شدهگرفته

بايستي كه مجدد و در دوره بعدي آموزشي شركت نموده و 

گرفتند. روايي صوري و مجدد مورد ارزشيابي قرار مي
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نفر از كارشناسان ارشد  ٥ها توسط محتوايي پرسشنامه

پرستاري كه در بالين مشغول به كار بودند كه دو نفرشان هم 

فوق برنامه  ضمنا،بررسي شد.  ،در دانشگاه آزاد تدريس داشتند

ها، موافقت رياست بيمارستان و با رضايت آگاهانه نمونه

هماهنگي سوپروايزر آموزشي بيمارستان با معاونت بهداشت و 

دهندگان از و به پاسخ شد برگزاردرمان استان اصفهان 

و محرمانه بودن اطالعات، اطمينان داده  هاآنناشناخته ماندن 

شاخص ر توصيفيهاي آمابراي تجزيه و تحليل، از روش شد.

  SPSS افزارو تي مستقل در نرم هاي مركزي و پراكندگي

 استفاده شد. ١٦نسخه 

  

  :هايافته

سال بود. دامنه  ٣٥±٥/٨هاي پژوهش ميانگين سني نمونه

نفر  ٢٠نفر پرستار و  ٦٠سال بود.  ٥٧- ٢٢ هاكنندهشركتسني 

  ). ١ (جدول بهيار در كالس شركت داشتند
  

  دموگرافيك پژوهش متغيرهاي - ١جدول 
  درصد  تعداد  هادسته  متغير

  سن

٧٥/٣٨  ٣١  ٣٠- ٢٠%  
٤٥  ٣٦  ٤٠- ٣١%  
٧٥/١٣  ١١  ٥٠- ٤١%  
  %٥/٢  ٢  با باال ٥٠

  جنس
  %٥/٧٧  ٦٢  زن
  %٥/٢٢  ١٨  مرد

  سابقه خدمت
  %٦٥  ٥٢  سال ١٠- ٠

  %٧٥/٢٨  ٢٣  سال ٢٠- ١١
  %٢٥/٦  ٥  سال ٢٠بيش از 

  

در سطح اول مدل، آمده  به دستميانگين نمره مطلوبيت 

محتوا  بود كه نمره زير جزء ٣٢/٠با انحراف معيار  ٢/٤برابر با 

و مدرس برابر با  ٩٢/٣±٤/٠، امكانات برابر با ٥/٤±٢٦/٠با  برابر

در سطح دوم مدل، ميانگين نمره مطلوبيت برابر  بود. ٢/٤±١٨/٠

و نشان از افزايش معنادار يادگيري  )٢ (جدول بود ٧/٤±٠٩/٠ با

  .دارد
  

در سطح  اطالعات حاصل از پره تست و پست تست - ٢جدول 

  يادگيري مدل كرك پاتريك

  كنندگانشركت
ميانگين پيش 

  آزمون
ميانگين پس 

  آزمون

P  با استفاده
از آزمون تي 

  مستقل

  >٠٠١/٠  ٧/٤  ٦٢/٢  پرستاران و بهياران

  گيري:بحث و نتيجه

يران بيانگر آن است كه فراگ ،نتايج حاصل از اين پژوهش

، مدرس و دوره را مطلوب CPRكننده در دوره آموزشي شركت

در سطح  ايجادشدهاند. در سطح دوم، تغييرات ارزيابي نموده

اي دانش و يادگيري فراگيران، مطلوب بوده است. در ايران مطالعه

در خصوص ارزيابي اثربخشي مدل كرك پاتريك كه در مورد 

ا پيراپزشكان براي پرستاران ي CPRآموزش ضمن خدمت 

ترين مطالعه يافت شده در ايران، مطالعه باشد، يافت نشد. شبيه

همكاران است كه اثر آموزش ضمن خدمت كار با  پورجهرمي و

دستگاه الكتروشوك را در پرستاران بر اساس همين مدل و در 

اند و نتايج حاصل از پژوهش آنان حاكي هر چهار سطح سنجيده

  . )٨( هار سطح دارداز مطلوبيت دوره در هر چ

مهر و توكلي، حاكي از مطلوبيت هاي بخشنده، اميريپژوهش

و  Omar. مطالعه )١١- ١٣( ارزشيابي در سطح واكنش هستند

همكاران، حاكي از مطلوبيت نتايج بر اساس مدل كرك پاتريك 

نفر از  ٣٥و همكاران، بر روي  Omar. البته مطالعه )٩( است

هاي مختلف كشور، انجام شده مديران مياني بهداشت در استان

است و در آن مشخص شده كه بيشترين اثر آموزش در سطح 

اول و دوم مدل بوده است. در پژوهش عباسيان و همكاران در 

ايران خودرو هم مشخص شده است كه مطلوبيت كلي دوره 

  . )١٠( بوده است بخشتيرضا

رسد مقاالت داخلي كه بر اساس اين با مرور فوق، به نظر مي

در  هستند و معموالً شمارانگشتاند، مدل و در ايران انجام شده

محدود به سطح  باشند و اكثراً هاي غير از علوم سالمت ميحيطه

  اند.اول مدل شده

اي كه اثربخشي هاي خارج از كشور نيز، مقالهدر پژوهش

خدمت پرستاران را بر اساس مدل كرك پاتريك آموزش ضمن 

اي كه يافت شد، ترين مقالهبررسي نمايد، يافت نگرديد. نزديك

و همكاران، مشاهده نمودند  Aokiو همكاران بود.  Aokiمقاله 

در سطوح اول،  CPRشان در خصوص كه در برنامه آموزشي

دوم و سوم مدل كرك پاتريك، ميزان اثربخشي مطلوب حاصل 

، دانشجويان Aoki. البته نمونه پژوهش )١٤( ه استشد

پرستاري، فيزيوتراپي، گفتاردرماني و كاردرماني و هدف 

پژوهشي آنان، بررسي اثربخشي روش آمريكايي احياي قلبي 

از هدف  نظرصرفريوي به دانشجويان ژاپني بوده است. 
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پژوهش و اينكه به منظور آموزش ضمن خدمت انجام نشده 

ان بيان نمود كه نتايج پژوهش آوكي و همكاران تواست، مي

بر اساس مدل پاتريك  CPRحاكي از اثربخشي برنامه آموزشي 

نتايج  باشد.است و از اين نظر با پژوهش حاضر هم راستا مي

، CPRدهد كه آموزش ضمن خدمت مطالعه فوق نشان مي

اثربخشي مطلوبي براي پرستاران به همراه دارد و به نظر مي

تواند روشي مناسب جهت ارزشيابي مدل كرك پاتريك، ميرسد 

هاي ضمن خدمت در حيطه سالمت باشد. از اثربخشي آموزش

هايي پيچيده پرستاران، فعاليت هاي عملي و بالينيمهارتآنجا كه 

ها، متضمن حيات هستند و اجراي صحيح بسياري از اين مهارت

يادگيري و مهارتشود كه اشد، بنابراين پيشنهاد ميببيمار مي

هاي عملكردي پرستاران را به صورت پيوسته و با فواصل منظم 

شود براي مورد ارزشيابي قرار دهيم. به عالوه پيشنهاد مي

و كارآمد در حيطه علوم  روزبههاي ارزشيابي مناسب از مدل

چرا  هاستآنسالمت استفاده گردد كه مدل كرك پاتريك يكي از 

هاي ي ارزشيابي برنامهپيچيده يندآفر مدل كه طبق بيان باتس اين

   .)٧( كندآموزشي را تسهيل مي
  

  : هامحدوديت 

توان در نبود گروه كنترل محدوديت پژوهش حاضر را مي

هاي مزاحم دانست، در صورت امكان به منظور حذف عامل

هاي بعدي از گروه كنترل استفاده شود در پژوهشپيشنهاد مي

نان، بهتر است در شرايط به عالوه ايجاد تغيير در كارك شود.

طبيعي رخ دهد و براي مدتي طوالني پايش شود، كه در مقاله 

حاضر با توجه به هدف پژوهش كه ارائه گزارشي از مراحل اول 

و دوم مدل بوده و دو مرحله بعدي تحت پايش هستند، رعايت 

  اين امر ميسر نشد. 
  سپاسگزاري:  

ه كادر پرستاري دانيم تا از كليدر پايان بر خود الزم مي

ا و هبيمارستان شهداي لنجان، سوپروايزرها و مسئولين بخش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خانم كردي (مديريت پرستاري بيمارستان)، قدرداني نماييم.  

 70 مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي، دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان ١٣٩٥
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