ارزيابي اثربخشي دوره آموزش ضمن خدمت احياي قلبي  -ريوي :گزارش دو مرحله
اول مدل كرك پاتريك
 ١كارشناس ،پرستاري ،بيمارستان شهداي لنجان ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ٢،دانشجوي دكتري ،پرستاري ،بيمارستان شهداي لنجان ،دانشگاه

علوم پزشكي ايران ،تهران ٣ ،دانشجوي ،دكتري پرستاري ،دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ،كرمانشاه ،ايران.
ﻣﺠﻠﻪ راهبردهاي توسعﻪ در آﻣوزش پزشكي دور سوم شماره اول بهار و تابستان  ٩٥صفحات .٦٧-٧٢

چكيده
مﻘدمه و

هدف :امروزه سازمانها براي رشد و تعالي خود ،توجه ويژهاي به آموزش ضمن خدمت اثربخش دارند .هدف

تحقيق حاضر ،ارائه گزارشي از سطوح اول و دوم مدل كرك پاريك در خصوص اثربخشي دوره آموزش احياي قلبي
ريوي ) (CPRبه پرستاران است.
روشها :اين پژوهش ،يك پژوهش ارزشيابي برنامه به شيوه مقطعي و بر اساس مدل كرك پاتريك ميباشد .بدين منظور
دوره آموزشي  ،CPRبه صورت كارگاه ،برگزار و بر اساس مدل كرك پاتريك ،مورد ارزشيابي قرار گرفت ٨٠ .نفر نمونه
به شيوه نمونهگيري آسان ،در پژوهش شركت داده شدند .دوره آموزش بر اساس سطوح واكنش و يادگيري مدل كرك
پاتريك )سطوح اول و دوم مدل( ،ارزيابي شد.

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

نويسنده مسئول:
صفورا دري
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه
علوم پزشكي ايران
تهران  -ايران
پست الكترونيكي:
s_dorri86@yahoo.com

كرك پاتريك ،با استفاده از آزمون محقق ساخته و به صورت پره تست  -پست تست ،نمره مطلوبيت برابر با ٤/٧±٠/٠٩
بود .تغيير حاصله در سطح يادگيري با استفاده از آزمون تي مستقل ،تفاوت معنادار آماري را بين پره تست و پست تست
نشان داد.
ﻧتيجهگيري :هر چند ارزشيابي سطوح بعدي در دست اقدام است و هنوز نتايج آن برآورد نشده ،ليكن نتايج مطالعه فوق
نشان ميدهد كه آموزش ضمن خدمت  ،CPRداراي اثربخشي مطلوب بوده و مدل ارزشيابي كرك پاتريك را ميتوان به
عنوان مدلي مناسب جهت ارزيابي اثربخشي دورههاي ضمن خدمت پرستاران ،مورد استفاده قرار داد.

نوع مقاله :پژوهشي

دريافت مقاله٩٥/٥/١٢ :

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

اصﻼح نهايي٩٥/٧/١١ :

پﺬيرش ﻣﻘاﻟﻪ٩٥/٧/١١ :

ارجاع :اكبري ﻣﻠكﻪ ،دري صفورا ،ﻣاه ور طيبﻪ .ارزيابي اثربخشي دوره آﻣوزش ضمن خدﻣت احياي ﻗﻠبي  -ريوي :گزارش دو ﻣرحﻠﻪ اول ﻣدل كرك پاتريك .راهبردهاي توسعﻪ در آﻣوزش
پزشكي ١٣٩٥؛ .٦٧-٧٢:(١)٣

مﻘدمه:
آموزش ،يكي از ملزومات انسانها براي توسعه عملي هر

موسسهاي است ) .(١موسساتي كه به آموزش و نيروي انساني
توجه داشته باشند و آن را يك سياست و استراتژي براي
سازمانشان در نظر بگيرند ،موفقتر عمل ميكنند ) .(٢يكي از انواع

آموزشهايي كه موسسات براي توسعه خود و كاركنان خود،
بدان ميپردازند ،آموزش ضمن خدمت ميباشد .آموزش ضمن
خدمت چيزي نيست جز تﻼشهايي كه در جهت ارتقاي دانش،

آگاهي ،مهارتهاي فني و نيز استقرار رفتار مطلوب در كاركنان
يك موسسه صورت ميگيرد و آنان را براي انجام بهينه وظايف

شغلي آماده ميكند ).(٣

ضرورت طراحي و اجراي آموزشهاي ضمن خدمت در

سازمانها ،امري حياتي است ،اما آنچه بيشتر حائز اهميت است،
سنجش ميزان اثربخشي اين آموزشهاست ) .(٤به جهت اينكه
دانش و مهارت كاركنان در حرف مرتبط با سﻼمتي حائز اهميتي

ويژه است ،بنابراين آموزش ضمن خدمت نيز اهميتي ويژه براي
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ملكه اكبري، ١صفورا دري ،٢طيبه ماه ور

٣

ملكه اكبري و همكاران

ارزيابي اثربخشي دوره آموزش احياي قلبي – ريوي

اين گروه دارد و بالطبﻊ اتخاذ متدي مناسب جهت ارزشيابي دوره
هاي ضمن خدمت ،اهميت اين قضيه را دو چندان مينمايد.

روشها:
اين تحقيق از نوع تحقيق ارزشيابي به شيوه مقطعي بوده و

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

ميباشد .نمونه پژوهش را پرستاران و بهياران بخشهاي داخلي

آموزشي را تسهيل ميكند ).(٧

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

سطحي كرك پاتريك است ،كه سطوح آن عبارتاند از :واكنش،

در بيمارستان شهداي لنجان زرين شهر واقﻊ در استان اصفهان

پاتريك مطرحشده ) (٦و فرآيند پيچيدهي ارزشيابي برنامههاي

و جراحي و اورژانس تشكيل ميدادند كه به طريقه آسان و به

متﺄسفانه در كشور ما ،برنامههاي آموزشي به صورت اندك

دوره آموزش ضمن خدمت  CPRدي ماه همان سال تا زمان

مديران ،در مورد آموزش ،ارزشيابي مناسب دورهها و در نتيجه

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

پژوهش عباسيان ،بخشنده ،اميري مهرو توكلي بر اساس اين

شد .محتواي آموزشي شامل اصول و اقدامات  ،BLS ،ALSكار

ارزشيابي ميشوند .يكي از علل آن ،جدي نبودن كاركنان و

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

عدم بازخورد مناسب هست ).(٨،٩

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

مدل انجامشده و حاكي از مطلوبيت اين مدل جهت ارزشيابي

با دستگاه الكتروشوك و ﻻرنگوسكوپ براي هر سه گروه

مطالعه  Omarو همكاران نيز حاكي از مطلوبيت نتايج بر

براي ارزيابي سطح واكنش )تعيين ميزان رغبت ،عﻼقهمندي

است ).(١٠-١٣

يكسان و مدرسان نيز يكي بودند.

اساس مدل كرك پاتريك بر روي  ٣٥نفر از مديران مياني

و اساس ًا احساس فراگيران در مورد دوره آموزشي كه

 Aokiو همكاران نيز مشاهده نمودند كه در برنامه آموزشي

بررسي واكنشهاي فوري شركتكنندگان متمركز است( ،فرم

سوم مدل كرك پاتريك ،اثربخشي مطلوب حاصل شده است

سنجش محتواي دوره ،امكانات و نحوه سازماندهي( و فرم

حرفهاي آنان و به روز كردن و تمرين مهارتهاي حرفهاي در

مطالب ،ميزان دانش و مهارت در ارتباط با عنوان دوره

آموزش مداوم در حرف سﻼمتي در دانشگاههاي علوم پزشكي

استفاده مناسب از مواد كمك آموزشي و ارزيابي عمومي استاد(

بهداشت در استانهاي مختلف كشور است ).(٩

شان در خصوص احياي قلبي  -ريوي در سطوح اول ،دوم و
) .(١٤آموزش ضمن خدمت پرستاران ،ركني مهم در ارتقاي

بﻼفاصله پس از پايان دوره آموزشي انجام ميگيرد و بر
نظرخواهي نسبت به دورههاي آموزشي ) ١٣سوال با هدف
نظرخواهي مدرس )موارد ارزيابي شامل فن بيان و قابليت ارائه

بالين هست .با وجود اينكه در سالهاي اخير در كشور ما ،به نقش

آموزشي ،جلب مشاركت فراگيران در مباحث توسط استاد،

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

مورد سنجش قرار گرفت .به منظور اخذ جوابهاي درست و

مدل كرك پاتريك يكي از مدلهاي ارزشيابي برنامه است كه

ﻼ مخالفم(
گرديد .مقياس  ٥درجهاي ليكرت )كامﻼً موافقم تا كام ً

از آن در حيطه آموزش ضمن خدمت پرستاران نيز استفاده

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

پرستاري كه يكي از مهارتهاي اساسي شغل پرستاري است و

بر حسب تفاضل نمرات پيش  -پس آزمون محاسبه شد.

اثربخشي دوره  CPRبه پرستاران و بهياران بر اساس مدل

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

و انجام شده است.

مجدد مورد ارزشيابي قرار ميگرفتند .روايي صوري و

برنامهها نيز احساس ميگردد.

معنادار از شركتكنندگان از پرسشنامه با سواﻻت بسته استفاده

در سراسر دنيا مورد استفاده قرارگرفته و به نظر ميرسد بتوان

استفاده شد .سطح دوم مدل يعني يادگيري ،با استفاده از آزمون

نمود .لذا با توجه به اهميت برنامه آموزشي  CPRبراي كادر

آموزش مورد سنجش واقﻊ شد .ميزان اثربخشي در يادگيري

متضمن حيات بيمار هست ،اين مطالعه با هدف بررسي

شايانذكر است نمره مطلوب دوره ،نمره باﻻي  ٣در نظر

كرك پاتريك در سطح اول و دوم )واكنش و يادگيري( طرحريزي

بايستي كه مجدد و در دوره بعدي آموزشي شركت نموده و

٦٨
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يكي از بهترين روشهاي ارزشيابي ،مدل ارزشيابي ٤

جامعه آماري پژوهش شامل تمامي پرستاران و بهياران شاغل

ملكه اكبري و همكاران

ارزيابي اثربخشي دوره آموزش احياي قلبي – ريوي

محتوايي پرسشنامهها توسط  ٥نفر از كارشناسان ارشد

ﺑحث و ﻧتيجهگيري:

با رضايت آگاهانه نمونهها ،موافقت رياست بيمارستان و

ارزيابي نمودهاند .در سطح دوم ،تغييرات ايجادشده در سطح

درمان استان اصفهان برگزار شد و به پاسخدهندگان از

در خصوص ارزيابي اثربخشي مدل كرك پاتريك كه در مورد

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

شركتكننده در دوره آموزشي  ،CPRمدرس و دوره را مطلوب

هماهنگي سوپروايزر آموزشي بيمارستان با معاونت بهداشت و

دانش و يادگيري فراگيران ،مطلوب بوده است .در ايران مطالعهاي

ناشناخته ماندن آنها و محرمانه بودن اطﻼعات ،اطمينان داده

آموزش ضمن خدمت  CPRبراي پرستاران يا پيراپزشكان

شد .براي تجزيه و تحليل ،از روشهاي آمار توصيفي شاخﺺ

باشد ،يافت نشد .شبيهترين مطالعه يافت شده در ايران ،مطالعه

نسخه  ١٦استفاده شد.

دستگاه الكتروشوك را در پرستاران بر اساس همين مدل و در

يافتهها:

از مطلوبيت دوره در هر چهار سطح دارد ).(٨

هاي مركزي و پراكندگي و تي مستقل در نرمافزار SPSS

پورجهرمي و همكاران است كه اثر آموزش ضمن خدمت كار با
هر چهار سطح سنجيدهاند و نتايج حاصل از پژوهش آنان حاكي

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

سني شركتكنندهها  ٥٧-٢٢سال بود ٦٠ .نفر پرستار و  ٢٠نفر

بهيار در كﻼس شركت داشتند )جدول .(١

جدول  -١متغيرهاي دموگرافيك پژوهش
متغير
سﻦ

جﻨﺲ
ساﺑﻘه ﺧدمﺖ

دستهها

تعداد

درصد

٤٠-٣١

٣٦

%٤٥

٣٠-٢٠
٥٠-٤١

٣١
١١

 ٥٠ﺑا ﺑاﻻ

٢

مرد

١٨

زن

 ١٠-٠سال

 ٢٠-١١سال

ﺑيش از  ٢٠سال

%٣٨/٧٥
%١٣/٧٥
%٢/٥

٦٢

%٧٧/٥

٥٢

%٦٥

٢٣
٥

%٢٢/٥
%٢٨/٧٥
%٦/٢٥

ميانگين نمره مطلوبيت به دست آمده در سطح اول مدل،

برابر با  ٤/٢با انحراف معيار  ٠/٣٢بود كه نمره زير جزء محتوا
برابر با  ،٤/٥±٠/٢٦امكانات برابر با  ٣/٩٢±٠/٤و مدرس برابر با
 ٤/٢±٠/١٨بود .در سطح دوم مدل ،ميانگين نمره مطلوبيت برابر

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

جدول  -٢اطﻼعات حاصل از پره تسﺖ و پسﺖ تسﺖ در سطح
يادگيري مدل كرك پاتريك
شركﺖكﻨﻨدگان
پرستاران و ﺑهياران

مياﻧگيﻦ پيش

مياﻧگيﻦ پﺲ

٢/٦٢

٤/٧

آزمون

آزمون

 Pﺑا استفاده
از آزمون تي
مستﻘل
<٠/٠٠١

پژوهشهاي بخشنده ،اميريمهر و توكلي ،حاكي از مطلوبيت

ارزشيابي در سطح واكنش هستند ) .(١١-١٣مطالعه  Omarو
همكاران ،حاكي از مطلوبيت نتايج بر اساس مدل كرك پاتريك

است ) .(٩البته مطالعه  Omarو همكاران ،بر روي  ٣٥نفر از
مديران مياني بهداشت در استانهاي مختلف كشور ،انجام شده

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

رضايتبخش بوده است ).(١٠

با مرور فوق ،به نظر ميرسد مقاﻻت داخلي كه بر اساس اين

مدل و در ايران انجام شدهاند ،انگشتشمار هستند و معموﻻً در
حيطههاي غير از علوم سﻼمت ميباشند و اكثر ًا محدود به سطح

اول مدل شدهاند.

در پژوهشهاي خارج از كشور نيز ،مقالهاي كه اثربخشي

آموزش ضمن خدمت پرستاران را بر اساس مدل كرك پاتريك

بررسي نمايد ،يافت نگرديد .نزديكترين مقالهاي كه يافت شد،
مقاله  Aokiو همكاران بود Aoki .و همكاران ،مشاهده نمودند
كه در برنامه آموزشيشان در خصوص  CPRدر سطوح اول،

دوم و سوم مدل كرك پاتريك ،ميزان اثربخشي مطلوب حاصل

شده است ) .(١٤البته نمونه پژوهش  ،Aokiدانشجويان
پرستاري ،فيزيوتراپي ،گفتاردرماني و كاردرماني و هدف
پژوهشي آنان ،بررسي اثربخشي روش آمريكايي احياي قلبي
ريوي به دانشجويان ژاپني بوده است .صرفنظر از هدف
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پرستاري كه در بالين مشغول به كار بودند كه دو نفرشان هم

نتايج حاصل از اين پژوهش ،بيانگر آن است كه فراگيران

ملكه اكبري و همكاران

ارزيابي اثربخشي دوره آموزش احياي قلبي – ريوي

پژوهش و اينكه به منظور آموزش ضمن خدمت انجام نشده

كه طبق بيان باتس اين مدل فرآيند پيچيدهي ارزشيابي برنامههاي

حاكي از اثربخشي برنامه آموزشي  CPRبر اساس مدل پاتريك

محدوديﺖ ها:

است ،ميتوان بيان نمود كه نتايج پژوهش آوكي و همكاران

آموزشي را تسهيل ميكند ).(٧

اثربخشي مطلوبي براي پرستاران به همراه دارد و به نظر مي

پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي بعدي از گروه كنترل استفاده

اثربخشي آموزشهاي ضمن خدمت در حيطه سﻼمت باشد .از

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

هستند و اجراي صحيح بسياري از اين مهارتها ،متضمن حيات

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

مطالعه فوق نشان ميدهد كه آموزش ضمن خدمت ،CPR

دانست ،در صورت امكان به منظور حذف عاملهاي مزاحم

رسد مدل كرك پاتريك ،ميتواند روشي مناسب جهت ارزشيابي

شود .به عﻼوه ايجاد تغيير در كاركنان ،بهتر است در شرايط

آنجا كه مهارتهاي عملي و باليني پرستاران ،فعاليتهايي پيچيده

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

بيمار ميباشد ،بنابراين پيشنهاد ميشود كه يادگيري و مهارت

اين امر ميسر نشد.

هاي عملكردي پرستاران را به صورت پيوسته و با فواصل منظم

مورد ارزشيابي قرار دهيم .به عﻼوه پيشنهاد ميشود براي
ارزشيابي مناسب از مدلهاي بهروز و كارآمد در حيطه علوم

سﻼمت استفاده گردد كه مدل كرك پاتريك يكي از آنهاست چرا

70

سپاسگزاري:

در پايان بر خود ﻻزم ميدانيم تا از كليه كادر پرستاري

بيمارستان شهداي لنجان ،سوپروايزرها و مسئولين بخشها و

خانم كردي )مديريت پرستاري بيمارستان( ،قدرداني نماييم.

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

Downloaded from dsme.hums.ac.ir at 20:11 +0430 on Thursday July 19th 2018

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

محدوديت پژوهش حاضر را ميتوان در نبود گروه كنترل

ملكه اكبري و همكاران

ارزيابي اثربخشي دوره آموزش احياي قلبي – ريوي
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