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بر اساس الگوی کرک  ارزشیابی اثربخشی کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی مغزی در محیط بالینی

 پاتریک
 

 ، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی1لوخواجهشهرام بخشی حاجی

 ، دکترای مدیریت آموزشی2* صدرالدین ستاری

 

 خالصه

گوی کرک هدف. ساس ال ر ا رای پرستاران ب شی کارگاه احیای قلبی ریوی مغزی ب پاتریک در محیط این پژوهش با هدف ارزشیابی اثربخ

 های مراقبت ویژه بیمارستان تامین اجتماعی سبالن اردبیل انجام گردید. بالینی بخش

شی دورهزمینه گردد. ارزشیابی برای قضاوت درباره های آموزشی اجرا میهای آموزشی برای تعیین میزان تحقق اهداف دوره. ارزشیابی اثربخ

 های آموزشی ضرورت دارد. تحقق اهداف دوره

آماری این پژوهش  روش کار. شی بود. جامعه  ع توصیفی پیمای های مراقبت ویژه و مدیران نفر از پرستاران بخش 16این پژوهش از نو

ای انتخاب و نفر به عنوان نمونه تحقیق به روش تصادفی طبقه 61گیری کرجسی و مورگان، پرستاری بیمارستان بود که براساس جدول نمونه

آوری گردید. روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان مورد تائید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمعداده

ای و نمونهآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی )آزمون تی تکهای جمعبود تایید شد. داده 9900محاسبه آلفای کرونباخ که برابر  با 

 ای و تحلیل واریانس( تحلیل شدند. دو نمونه

شی سطح واکنش در کارگاه احیای قلبی ریوی مغزی در محیط بالینی از دیدگاه پرستاران بخش یافته ها. گین نمره اثربخ های میان

و میانگین نمره اثربخشی سطح رفتار،  9903بود. همچنین، میانگین نمره اثربخشی سطح یادگیری،  6از  99/0مراقبت ویژه و مدیران پرستاری، 

و میانگین نمره اثربخشی کل دوره آموزش کارگاه احیای قلبی  2963به دست آمد. میانگین نمره نتایج دوره از دیدگاه سوپروایزها  6از  2994

 به دست آمد.  6از  2966ریوی مغزی، 

شان داد کارگاه احیای قلبی ریوی مغزی پرستاران بخش نتیجه گیری. ـه تحقیق ن های مراقبت ویژه و مدیران پرستاری بیمارستان نتیج

 تامین اجتماعی سبالن اردبیل اثربخش بوده است. 

 

آموزشی،ها: کلیدواژه شی، دوره   احیای قلبی ریوی مغزی، الگوی کرک پاتریک ارزشیابی اثربخ
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 مقدمه
هاي ها و ابزارهاي متنوعی براي ارتقاي کیفیت آموزش کارکنان در زمینه ارایه مراقبتها و مراکز آموزشی درمانی روشدر بیمارستان

شود. آموزش بالینی فقط مسئولیت موسسات آموزشی نیست، بلکه مسئولیت همه افرادي است که در بهینه سالمت به کار گرفته می
(. 9831ارائه خدمات بهداشتی درمانی دخالت دارند. آموزش بالینی، اساس برنامه آموزش پرستاري را تشکیل می دهد )حشمتی نبوي، 

فعالیـبپرستاري ته  ـشدر رمطالعاتی  ي هابرنامهو ا  ـههشوژـتر پـبیش به االینی متمرکز شدـبي اـهتـر  اي هنقشي گیره کارست. 
ایت ـضریش  ازـفن، ادـشي بسترن مازکاهش  ر، اـالمت بیمـطح سـسي اـتقارشتی موجب  ابهدي هاسیستمري در تاـتخصصی پرس

ران تاـپرسرداري وـبرخن از اـطمیناکسب  و قبتها  ات مرـمین کیفیـتضوزه رـمشود. اهاي مجدد مینشدي اهش بسترـکر و اـبیم
-يکلیدآن را ه  ـکري وـه طـباست، قبت  ایه مري اراسیستمهاان و غدغه مدیر، دصالحیت بالینی کافیاز ها  ن ستاربیمادر اغل  ـش

 (. 9819ده اند )خضرلو و همکاران، کراد قلمدري اـکهاي ري در محیطتاـپرسان مدیرترین مسئولیت 
(. داشتن 9818اي تازه است، ولی اهمیت و ارزش خود را شناسانده است )ایرجی، اگرچه آموزش ضمن خدمت در کشور ما پدیده

(. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک 9818کارکنان ورزیده یکی از مهمترین عوامل کارآیی و کارآمدي سازمان است )سعادت، 
اي فرآیندي مستمر در زمینه ارزیابی نیازهاي آموزشی هر فرد و (. برنامه توسعه حرفه9811سازمان را تشکیل می دهند )عباسپور، 

ها، و ریزي براي رفع این نیاز است. مسئولیت آموزش کارکنان بر عهده سه مرجع است: خود کارکنان، روسا/ مسئوالن و مافوقبرنامه
هاي آموزشی، الویت بندي و متولیان آموزش در سازمان مانند سوپروایزر آموزشی در بیمارستان. برنامه هاي آموزشی بر اساس سیاست

هاي عمومی یا اختصاصی هاي کالن آموزشی در موضوع مراقبتبرنامه ریزي جامع سالیانه آموزش در سطح بیمارستان و سیاست
 (. 9811است )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

هاي اي است که با هدف توسعه توانمنديهدف از اجراي دوره هاي آموزشی تخصصی بیمارستان، فعالیت هاي یادگیري تحت برنامه
هاي نوین شود. جهت بالندگی خدمات سازمان، شیوهدانشی، مهارتی و نگرشی کارکنان براي انجام بهینه امور بیمارستان اجرا می

(. در کشور ایران، برنامه هاي آموزشی به صورت اندك ارزشیابی 9831انجام کار و رضایت ارباب رجوع، آموزش الزم است )ضرغام، 
ها و در نتیجه عدم بازخورد مناسب می شوند؛ یکی از علل آن، جدي نبودن کارکنان و مدیران در مورد آموزش، ارزشیابی مناسب دوره

شیابی ارزکند.  ه گاآها  زشموآایج  ـنتدن وـربخش بـثرا از اا  ـد مـناکامل میتوو شیابی جامع  ارز. یک  (9111است )عمر و همکاران، 
اند یا دهثربخش بوانظر رد مواف هدابه ن سیده در ره شدـئي ارااـهزشموآفهمید آن با توجه به ان کند که میتومید یجاردي را اخوزبا

پاتریک، مدل فیلیپس، مدل توان به الگوي کركد دارد که از جمله میجوومختلفی  الگوهاي شی  زموآثربخشی  اشیابی  اي ارزبرخیر. 
قابلیتهال مدسالیوان، مدل مدرسه کسب و کار لندن،  بر  ، الگوي آموزش بر مبناي ارزیابی عملکرد، الگوي ارزیابی تحقق مبتنی 

استیک، الگوي پاسخگویانه، الگوي ارزیابی اختالف،  رابرت اي، الگوي (CIPP)الگوي سیپ   الگوي شبه آزمایش،  ها،یافتن هدف
الگوي ارزیابی   آزاد، الگوي ارزیابی به مثابه روشنگري،  –الگوي ارزیابی کارآگاهانه، الگوي ارزیابی هدف   الگوي ارزیابی اجراي عمل،

(. اما 9811اشاره کرد )شجاع،   الگوي ارزیابی اعتباربخشی  الگوي ارزیابی مشارکتی و  مبتنی بر خبرگی، الگوي ارزیابی بر مدافعه،
  (.9111)اسمیت، ت ـساک ـپاتریكرـکل دـمترین مدل مورد استفاده در ارزشیابی اثربخشی آموزش، ترین و قدیمیرایج

در زمینه احیاي قلبی ریوي داراي اثربخشی مطلوب است  دهد آموزش ضمن خدمت( نشان می9811نتایج مطالعه اکبري و همکاران )
هاي ضمن خدمت پرستاران مورد  توان به عنوان مدلی مناسب جهت ارزیابی اثربخشی دوره پاتریک را میو مدل ارزشیابی کرك

( حاکی از آن بود که دوره هاي ضمن خدمت پرستاران بر اساس مدل 9819نتایج تحقیق حجتی و همکاران ) .استفاده قرار داد
  پاتریک اثربخش بود.

پاتریک ارزشیابی را به عنوان تعیین اثربخشی در یک برنامه آموزش تعریف کرده است و فرآیند ارزشیابی را به چهار سطح یا گام کرك
العملی است که فراگیران به همه عوامل موثر در اجراي یک دوره آموزش از خود نشان می الف( واکنش: میزان عکستقسیم می کند 

ها و حقایقی است که طی دوره آموزشی به ها، تکنیکدهند، ب( یادگیري )دانش(: عبارت است از تعیین میزان فراگیري، مهارت
ي هارتمهات و یا مطالعاآمر که  این  اتعیین  از ست  رت اعباشرکت کنندگان آموخته شده و براي آنان روشن گردیده است، ج( رفتار: 

شرکت اد فرر افتاداري در رمعنیس و تغییر محسواند و سازمان به کار بسته شدهمحیط  در شی  زموي آهادورهطی  ه در موخته شدآ
به  ه در دوره کنند محسو(، د( نتایج: در ا9112)پاتریک، ست  ه امدد آجووها  نتایج  مرحله  ناشی  س و ین  سنجش  اي جراز اقابل 
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ي از نتایج، از هداشوو بر اساس بررسی ست  امشکل  ر ین سطح بسیاي در اگیرازهندد. اگیرار میتوجه قررد موهاي آموزشی برنامه
تحقیقات نشان داده است با اینکه (. 9111وش است )پاتریک، فرد و سوات، کیفیت تولیدها، افزایش ريکارهبا، دوهاهزینهقبیل کاهش 

ها نتیجه الزم را براي سازمان ها نداشته است )قائم ها می کنند، اما این آموزشسازمان ها هزینه هاي زیادي را صرف اجراي آموزش
دهد که آموزش و ایفاي نقش مربیگري توسط ( نشان می9819(. نتایج تحقیق عالئی و همکاران )9818پناه تاج آبادي، 

( در 9818قائم پناه تاج آبادي )سوپروایزرهاي بالینی تاثیر مثبتی بر عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران تحت تهویه مکانیکی دارد. 
( در تحقیق 9819اند. معتمدي و همکاران )هاي آموزشی تخصصی برگزار شده اثربخش نبودهتحقیق خود به این نتیجه رسید که دوره

اند، ولی به دلیل ها، مسئوالن تمامی سعی و تالش خود را انجام دادهخود به این نتیجه رسیدند که هرچند در راستاي برگزاري دوره
اند اهداف مورد نظر سازمان را برآورده ها نتوانستهها مطالعات نیازسنجی انجام نشده است این دورهاینکه براي برگزاري این دوره

( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که اثرات سازمانی برنامه آموزشی در درازمدت، از 9831هاشمی )اند. سازند و درکل اثربخش نبوده
گیري در کار، ابداع و نوآوري، وقت شناسی، مسئولیت پذیري، سرعت و دقت کار مثبت می باشد. نتیجه پژوهش نظر قدرت تصمیم

پاتریک انجام شد، حاکی از آن بود که الگوي پاتریک الگویی مناسب جهت سنجش اثربخشی دیگري که بر اساس بر مدل کرك
  (. 9819هاي آموزشی است )وفائی نژاد، دوره

اي توانمندسازي هاي مراقبت ویژه و مدیران پرستاري، الزام آزمون دورهبا توجه به اهمیت کار تیمی و حضور تیمی پرستاران بخش
ها و از طرفی اختصاص منابع زیادي از بودجه آموزشی مهارتی کارکنان در راستاي استقرار نظام اعتباربخشی نوین بیمارستان

هاي مربوط به ها و نقش کلیدي شاخص احیاي موفق و احیاي ناموفق بیمارستان در ارزشیابیبیمارستان به این نوع آموزش
 ها، این پژوهش با هدف ارزیابی اثربخشی کارگاه تخصصی احیاي قلبی ریوي مغزي بیمارستان تامین اجتماعیاعتباربخشی بیمارستان

 پاتریک انجام شد.سطحی کرك 1اردبیل بر اساس مدل 
 

 هامواد و روش 
هاي مراقبت این پژوهش از نوع تحقیق توصیفی پیمایشی و از لحاظ زمانی مقطعی بود. جامعه آماري این پژوهش پرستاران بخش

هاي ویژه نوزادان( و مدیران پرستاري )مترون، سوپروایزر آموزشی، یو، اورژانس، ریکاوري و بخش مراقبتسییو، سیسیویژه )آي
نفر بودند که با استناد به جدول  12نفر بود. نمونه آماري این پژوهش  21سوپروایزر بالینی( بیمارستان تامین اجتماعی اردبیل به تعداد 

هاي مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه اثربخشی اي تعیین و دادهگیري تصادفی طبقهگیري کرجسی و مورگان با روش نمونهنمونه
گویه و چهار مولفه اصلی )واکنش، یادگیري، رفتار، نتایج( با طیف لیکرت پنج  31کرك پاتریک با هاي آموزشی بر اساس مدلدوره

(. روایی صوري و محتوایی 9811همچنین، مبناي تدوین ابزار، پرسشنامه تحقیق پارسا بود )پارسا، اي جمع آوري گردید. گزینه
به دست آمد. براي تحلیل  1/11پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید متخصص تامین شد و پایایی آن با محاسبه آلفاي کرونباخ برابر 

اي و تحلیل واریانس( استفاده شد. اي و دو نمونهها از آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین( و استنباطی )آزمون تی تک نمونهداده
هاي فردي به ها پرسشنامه را به صورت داوطلبانه تکمیل کردند و درباره محرمانه ماندن ویژگیبود. همه نمونه SPSSابزار تحلیل، 

 شد.آنها اطمینان داده 

 

 هایافته

دهد. بر اساس نتایج تحقیق، کنندگان در پژوهش را نشان میبرخی ویژگی هاي دموگرافیک و حرفه اي شرکت 9جدول شماره 
بود که  1/13، و 1/19، 8/13، 8/31، به ترتیب، 1میانگین نمره اثربخشی در ابعاد واکنش، یادگیري، رفتار، و نتایج، از حداکثر نمره 

هاي مراقبت ویژه و مدیران پرستاري بیمارستان بر اساس دهد کارگاه احیاي قلبی ریوي مغزي از دیدگاه پرستاران بخشنشان می
( نشان دهنده 1/2با انحراف معیار  1/99پاتریک اثربخش بوده است. همچنین، میانیگن نمرخ کل اثربخشی )الگوي ارزشیابی کرك

اثربخشی این کارگاه است. بر اساس نتایج، بین زنان و مردان از نظر دیدگاه درباره اثربخشی کارگاه، تفاوت آـماري معنی داري وجود 
 نداشت.

است )به یو بیشتر بودهسیاین مطالعه نشان داد که میانگین نمره اثربخشی برنامه از دیدگاه مدیران پرستاري و پرستاران بخش سی
 (.8/93هاي ویژه نوزادان بود )( و کمترین نمره اثربخشی برنامه مربوط به دیدگاه پرستاران بخش مراقبت1/99و  1/11ترتیب، 
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دار آماري وجود داشت. هاي مختلف درباره میزان اثربخشی دوره تفاوت معنیبر اساس آزمون تحلیل واریانس، بین پرستاران بخش
 ها بیشتر بوده است. نشان داد اثربخشی از دیدگاه مدیران پرستاري نسبت به پرستاران بخش LSDآزمون تعقیبی 

 
 اي واحدهاي مورد پژوهشهاي دموگرافیک و حرفه: توزیع فراوانی برخی ویژگی9جدول شماره 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث 
هاي احیاي قلبی ریوي مغزي پایه و پیشرفته براي پرستاران در محیط بالینی پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی اثربخشی کارگاه

دهد هاي تحقیق نشان میپاتریک شد. یافتههاي بستري بیمارستان تامین اجتماعی اردبیل )سبالن( بر اساس الگوي کركبخش
کارگاه احیاي قلبی ریوي مغزي پرستاران بیمارستان تامین اجتماعی اردبیل بر اساس الگوي ارزشیابی کرك پاتریک اثربخش است. 

باشد.  ( همسو می9819(، وفائی نژاد )9811(، اکبري و همکاران )9819این یافته تحقیق با نتایج پژوهش حجتی و همکاران )
هاي آموزشی روي متغیرهاي واکنش، رفتار، یادگیري و نتایج تاثیر ها با نتایج تحقیق محمدنیا که گزارش کردند دورههمچنین، یافته

 (. 9818مثبت و معنی داري دارد، همسو است )محمدنیا، 
در تحقیق حاضر، میزان اثربخشی کارگاه آموزشی از دیدگاه مدیران پرستاري در مقایسه با پرستاران بخش هاي مراقبت ویژه بیشتر 

است مشخص شده  بود. حضور مداوم مدیران پرستاري در کارگاه هاي آموزش بالینی می تواند از دالیل توجیه این تفاوت باشد.
تر عمل باشند و آن را به عنوان یکی از راهبردهاي سازمان در نظر بگیرند، موفقهایی که به آموزش نیروي انسانی توجه داشتهسازمان

 (.9191کنند )اولوگونوا، می
 

  گیرینتیجه

باشد. همچنین، در بین سطوح چهارگانه مدل پاتریک، هاي احیاي قلبی ریوي مغزي در محیط بالینی داراي اثربخشی میکارگاه
جهت تدریس )  ICNS(اثربخشی سطح نتایج بیشتر از سایر سطوح بود. دعوت بیمارستان از اساتید انجمن علمی پرستاران قلب ایران 

مند بیمارستان با مشارکت هاي تخصصی احیاي بزرگسال، اطفال و نوزاد، استفاده از توانمندي پرستاران عالقهو آموزش به روز دوره
سوپروایزر آموزشی در برگزاري کارگاه آموزشی و استفاده بهینه از موالژهاي آموزشی احیاي نوزاد اطفال و بزرگسال مجهز به سیستم 

 تعداد )درصد( متغیر

  جنس

 (1196) 93   مرد

 (9990) 60   زن

  وضعیت تاهل

 (6496) 3   مجرد

 (396/) 20   متاهل

  سابقه خدمت )سال(

5-1   / (6299) 

15-6   43 (2/94) 

55-16 46 (9396) 

  بخش محل خدمت

 (6993) 1   دفتر پرستاری

 (6196) 0   مراقبت های ویژه

 (6196) 0   مراقبت های ویژه قلبی

 (6299) /   مراقبت های ویژه نوزادان

 (4994) 69   اورژانس

 (6191) 66   اتاق عمل
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هاي قلبی، توزیع پوسترهاي الگوریتم احیا در افزارهاي آموزشی مولد آریتمیگذاري تراشه، تجهیزات و نرمهوشمند، موالژ هوشمند لوله
ها در اثربخشی برنامه ها تاثیر مثبت و مستقیم داشته است. با توجه به الزامات آموزشی و آزمون هاي توانمندسازي پرستاران و بخش

-هاي نظام اعتباربخشی نوین بیمارستانکارگیري درست و انجام بهینه وظایف محوله پرستاران در ارزشیابیبه منظور اطمینان از به
هاي تخصصی به صورت مستمر طراحی و اجرا هاي آموزشی ضمن خدمت کارکنان باالخص دورهشود دورههاي ایران، پیشنهاد می

 شوند. 
است و هاي مراقبت ویژه و مدیران پرستاري بیمارستان تامین اجتماعی اردبیل انجام شدهپژوهش حاضر با شرکت پرستاران بخش

توان به هاي این تحقیق میهاي تامین اجتماعی داراي محدودیت است. از دیگر محدودیتتعمیم نتایج حاضر به سایر بیمارستان
هاي مراقبت ویژه و استفاده از پرسشنامه خودگزارش دهی براي گردآوري داده هاي تحقیق اشاره نمود که سوگیري پرستاران بخش

تواند نتایج تحقیق را متاثر سازد. محدودیت دیگر تحقیق حاضر این بود که تاکنون این مدیران پرستاري در پاسخ به پرسشنامه می
هاي تامین اجتماعی مورد پژوهش قرار نگرفته است، بنابراین مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته موضوع در بیمارستان

 داراي محدودیت منابع بود. 
 

 تقدیر و تشکر
نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی است. از کلیه همکاران شاغل در بیمارستان سبالن اردبیل که این مقاله برگرفته از پایان

 گردد.در تکمیل پرسشنامه همکاري نمودند تشکر و قدردانی می
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Effectiveness evaluation of cardiopulmonary cerebral resuscitation 
workshop in clinical atmosphere based on Kirkpatrick model  
 
Shahram Bakhshi-Hajikhajeloo1, MSc 
* Sadraddin Sattari2, Ph.D 
 
Abstract  
Aim. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the cardiopulmonary cerebral resusci-
tation (CPCR) workshop for nurses in the clinical atmosphere of critical care wards of Ardabil Social Secu-
rity Hospital based on Kirkpatrick model. 
Background. Evaluating the effectiveness of training courses to deter mine the extent to which the 
objectives of the training course are realized is necessary. 
Method. In this descr iptive survey, accessible population included 65 critical care nurses and nursing 
managers of the hospital under study out of which 56 people were selected based on stratified random sam-
pling using Morgan-Krejcie sample table. Data were collected using a questionnaire and its validity was 
confirmed by the views of the experts. The reliability of the questionnaire was 0.99 (Cronbach's alpha). 
Data were analyzed by descriptive and inferential statistics. 
Findings. The mean score of the effectiveness of the CPCR workshop in clinical atmosphere from the 
perspective of critical care nurses and nurse managers was 3.89 out of 5 in the level of “reaction”. Moreo-
ver, the mean score of the effectiveness of “learning” level and “behavior” level were reported 3.97 and 
4.02 out of 5, respectively. In the level of the “results” the mean score of the effectiveness was reported as 
4.57. The  total average of effectiveness of training in CPCR workshop was 4.11 out of 5.  
Conclusion. The result of the study showed that CPCR workshop was evaluated as an effective pro-
gram based on the Kirkpatrick model. 
 
Keywords: Effectiveness evaluation, Educational course, Cardiopulmonary cerebral resuscitation, 
Kirkpatrick model 
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