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

پاتریک
شهرام بخشی حاجیخواجهلو ،1کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
* صدرالدین ستاری ،2دکترای مدیریت آموزشی
خالصه
هدف .این پژوهش با هدف ارزشیابی اثربخ شی کارگاه احیای قلبی ریوی مغزی برای پرستاران بر اساس الگوی کرکپاتریک در محیط
بالینی بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان تامین اجتماعی سبالن اردبیل انجام گردید.
زمینه  .ارزشیابی اثربخ شی دورههای آموزشی برای تعیین میزان تحقق اهداف دورههای آموزشی اجرا میگردد .ارزشیابی برای قضاوت درباره
تحقق اهداف دورههای آموزشی ضرورت دارد.
روش کار .این پژوهش از نو ع توصیفی پیمای شی بود .جامعه آماری این پژوهش  16نفر از پرستاران بخشهای مراقبت ویژه و مدیران
پرستاری بیمارستان بود که براساس جدول نمونهگیری کرجسی و مورگان 61 ،نفر به عنوان نمونه تحقیق به روش تصادفی طبقهای انتخاب و
دادههای مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید .روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان مورد تائید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با
محاسبه آلفای کرونباخ که برابر با  9900بود تایید شد .دادههای جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تکنمونهای و
دو نمونهای و تحلیل واریانس) تحلیل شدند.
یافته ها .میانگین نمره اثربخ شی سط ح واکنش در کارگاه احیای قلبی ریوی مغزی در محیط بالینی از دیدگاه پرستاران بخشهای
مراقبت ویژه و مدیران پرستاری 99/0 ،از  6بود .همچنین ،میانگین نمره اثربخشی سطح یادگیری 9903 ،و میانگین نمره اثربخشی سطح رفتار،
 2994از  6به دست آمد .میانگین نمره نتایج دوره از دیدگاه سوپروایزها  2963و میانگین نمره اثربخشی کل دوره آموزش کارگاه احیای قلبی
ریوی مغزی 2966 ،از  6به دست آمد.
نتیجه گیری .نتیج ـه تحقیق ن شان داد کارگاه احیای قلبی ریوی مغزی پرستاران بخشهای مراقبت ویژه و مدیران پرستاری بیمارستان
تامین اجتماعی سبالن اردبیل اثربخش بوده است.
کلیدواژهها :ارزشیابی اثربخ شی ،دوره آموزشی ،احیای قلبی ریوی مغزی ،الگوی کرک پاتریک
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مقدمه
در بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی روشها و ابزارهاي متنوعی براي ارتقاي کیفیت آموزش کارکنان در زمینه ارایه مراقبتهاي
بهینه سالمت به کار گرفته می شود .آموزش بالینی فقط مسئولیت موسسات آموزشی نیست ،بلکه مسئولیت همه افرادي است که در
ارائه خدمات بهداشتی درمانی دخالت دارند .آموزش بالینی ،اساس برنامه آموزش پرستاري را تشکیل می دهد (حشمتی نبوي.)9831 ،
بیشـتر پـﮋوهﺶهـا و برنامههاي مﻄالﻌاتی در رشـته پرستاري بـر فﻌالیـتهـاي بـالینی متمرکز شده است .به کارگیري نقﺶهاي
تﺨﺼﺼی پرسـتاري در سیستﻢهاي بهداشتی موﺟﺐ ارتقـاي سـﻄﺢ سـالمت بیمـار ،کاهﺶ زمان بستري شـدن ،افـزایﺶ رﺿـایت
بیمـار و کـاهﺶ بستري شدنهاي مجدد میشود .امـروزه تﻀـمیﻦ کیفیـت مراقبتها و کسﺐ اﻃمینـان از برخـورداري پرسـتاران
شـاﻏل در بیمارستان ها از ﺻالحیت بالینی کافی ،دﻏدﻏه مدیران و سیستﻢهاي ارایه مراقبت است ،بـه ﻃـوري کـه آن را کلیدي-
تریﻦ مسئولیت مدیران پرسـتاري در محیطهاي کـاري قلمداد کرده اند (خﻀرلو و همکاران.)9819 ،
اگرچه آموزش ﺿمﻦ خدمت در کشور ما پدیدهاي تازه است ،ولی اهمیت و ارزش خود را شناسانده است (ایرﺟی .)9818 ،داشتﻦ
کارکنان ورزیده یکی از مهمتریﻦ عوامل کارآیی و کارآمدي سازمان است (سﻌادت .)9818 ،منابع انسانی اساس ثروت واقﻌی یک
سازمان را تشکیل می دهند (عباسپور .)9811 ،برنامه توسﻌه حرفهاي فرآیندي مستمر در زمینه ارزیابی نیازهاي آموزشی هر فرد و
برنامه ریزي براي رفع ایﻦ نیاز است .مسئولیت آموزش کارکنان بر عهده سه مرﺟع است :خود کارکنان ،روسا /مسئوالن و مافوقها ،و
متولیان آموزش در سازمان مانند سوپروایزر آموزشی در بیمارستان .برنامه هاي آموزشی بر اساس سیاستهاي آموزشی ،الویت بندي و
برنامه ریزي ﺟامع سالیانه آموزش در سﻄﺢ بیمارستان و سیاستهاي کالن آموزشی در موﺿوع مراقبتهاي عمومی یا اختﺼاﺻی
است (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.)9811 ،
هدف از اﺟراي دوره هاي آموزشی تﺨﺼﺼی بیمارستان ،فﻌالیت هاي یادگیري تحت برنامهاي است که با هدف توسﻌه توانمنديهاي
دانشی ،مهارتی و نگرشی کارکنان براي انجام بهینه امور بیمارستان اﺟرا میشود .ﺟهت بالندگی خدمات سازمان ،شیوههاي نویﻦ
انجام کار و رﺿایت ارباب رﺟوع ،آموزش الزم است (ﺿرﻏام .)9831 ،در کشور ایران ،برنامه هاي آموزشی به ﺻورت اندك ارزشیابی
می شوند؛ یکی از علل آن ،ﺟدي نبودن کارکنان و مدیران در مورد آموزش ،ارزشیابی مناسﺐ دورهها و در نتیجه عدم بازخورد مناسﺐ
است (عمر و همکاران .)9111 ،یک ارزشیابی ﺟامع و کامل میتوانـد مـا را از اثـربﺨﺶ بـودن نتـایﺞ آموزشها آگاه کند .ارزشیابی
بازخوردي را ایجاد میکند که میتوان با توﺟه به آن فهمید آموزشهـاي ارائـه شده در رسیدن به اهداف مورد نﻈر اثربﺨﺶ بودهاند یا
خیر .براي ارزشیابی اثربﺨشی آموزشی الگوهاي مﺨتلفی وﺟود دارد که از ﺟمله میتوان به الگوي کركپاتریک ،مدل فیلیپس ،مدل
سالیوان ،مدل مدرسه کسﺐ و کار لندن ،مدل مبتنی بر قابلیتها ،الگوي آموزش بر مبناي ارزیابی عملکرد ،الگوي ارزیابی تحقق
یافتﻦ هدفها ،الگوي شبه آزمایﺶ ،الگوي سیپ ) ،(CIPPالگوي رابرت اي استیک ،الگوي پاسﺨگویانه ،الگوي ارزیابی اختالف،
الگوي ارزیابی اﺟراي عمل ،الگوي ارزیابی کارآگاهانه ،الگوي ارزیابی هدف – آزاد ،الگوي ارزیابی به مثابه روشنگري ،الگوي ارزیابی
مبتنی بر خبرگی ،الگوي ارزیابی بر مدافﻌه ،الگوي ارزیابی مشارکتی و الگوي ارزیابی اعتباربﺨشی اشاره کرد (شجاع .)9811 ،اما
رایﺞتریﻦ و قدیمیتریﻦ مدل مورد استفاده در ارزشیابی اثربﺨشی آموزش ،مـدل کـركپاتریـک اسـت (اسمیت.)9111 ،
نتایﺞ مﻄالﻌه اکبري و همکاران ( )9811نشان میدهد آموزش ﺿمﻦ خدمت در زمینه احیاي قلبی ریوي داراي اثربﺨشی مﻄلوب است
و مدل ارزشیابی کركپاتریک را میتوان به عنوان مدلی مناسﺐ ﺟهت ارزیابی اثربﺨشی دورههاي ﺿمﻦ خدمت پرستاران مورد
استفاده قرار داد .نتایﺞ تحقیق حجتی و همکاران ( )9819حاکی از آن بود که دوره هاي ﺿمﻦ خدمت پرستاران بر اساس مدل
پاتریک اثربﺨﺶ بود.
کرك پاتریک ارزشیابی را به عنوان تﻌییﻦ اثربﺨشی در یک برنامه آموزش تﻌریف کرده است و فرآیند ارزشیابی را به چهار سﻄﺢ یا گام
تقسیﻢ می کند الف) واکنﺶ :میزان عکس الﻌملی است که فراگیران به همه عوامل موثر در اﺟراي یک دوره آموزش از خود نشان می
دهند ،ب) یادگیري (دانﺶ) :عبارت است از تﻌییﻦ میزان فراگیري ،مهارتها ،تکنیکها و حقایقی است که ﻃی دوره آموزشی به
شرکت کنندگان آموخته شده و براي آنان روشﻦ گردیده است ،ج) رفتار :عبارت است از تﻌییﻦ ایﻦ امر که آیا مﻄالﻌات و مهارتهاي
آموخته شده در ﻃی دورههاي آموزشی در محیط سازمان به کار بسته شدهاند و تﻐییر محسوس و مﻌنیداري در رفتار افراد شرکت
کننده در دوره ها به وﺟود آمده است (پاتریک ،)9112 ،د) نتایﺞ :در ایﻦ مرحله نتایﺞ محسوس و قابل سنجﺶ ناشی از اﺟراي
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برنامههاي آموزشی مورد توﺟه قرار میگیرد .اندازهگیري در ایﻦ سﻄﺢ بسیار مشکل است و بر اساس بررسی شواهدي از نتایﺞ ،از
قبیل کاهﺶ هزینهها ،دوبارهکاريها ،افزایﺶ کیفیت تولیدات ،سود و فروش است (پاتریک .)9111 ،تحقیقات نشان داده است با اینکه
سازمان ها هزینه هاي زیادي را ﺻرف اﺟراي آموزشها می کنند ،اما ایﻦ آموزشها نتیجه الزم را براي سازمان ها نداشته است (قائﻢ
پناه تاج آبادي .)9818 ،نتایﺞ تحقیق عالئی و همکاران ( )9819نشان میدهد که آموزش و ایفاي نقﺶ مربیگري توسط
سوپروایزرهاي بالینی تاثیر مثبتی بر عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران تحت تهویه مکانیکی دارد .قائﻢ پناه تاج آبادي ( )9818در
تحقیق خود به ایﻦ نتیجه رسید که دورههاي آموزشی تﺨﺼﺼی برگزار شده اثربﺨﺶ نبودهاند .مﻌتمدي و همکاران ( )9819در تحقیق
خود به ایﻦ نتیجه رسیدند که هرچند در راستاي برگزاري دورهها ،مسئوالن تمامی سﻌی و تالش خود را انجام دادهاند ،ولی به دلیل
اینکه براي برگزاري ایﻦ دورهها مﻄالﻌات نیازسنجی انجام نشده است ایﻦ دورهها نتوانستهاند اهداف مورد نﻈر سازمان را برآورده
سازند و درکل اثربﺨﺶ نبودهاند .هاشمی ( )9831در تحقیق خود به ایﻦ نتیجه رسید که اثرات سازمانی برنامه آموزشی در درازمدت ،از
نﻈر قدرت تﺼمیﻢ گیري در کار ،ابداع و نوآوري ،وقت شناسی ،مسئولیت پذیري ،سرعت و دقت کار مثبت می باشد .نتیجه پﮋوهﺶ
دیگري که بر اساس بر مدل کركپاتریک انجام شد ،حاکی از آن بود که الگوي پاتریک الگویی مناسﺐ ﺟهت سنجﺶ اثربﺨشی
دورههاي آموزشی است (وفائی نﮋاد.)9819 ،
با توﺟه به اهمیت کار تیمی و حﻀور تیمی پرستاران بﺨﺶهاي مراقبت ویﮋه و مدیران پرستاري ،الزام آزمون دورهاي توانمندسازي
مهارتی کارکنان در راستاي استقرار نﻈام اعتباربﺨشی نویﻦ بیمارستانها و از ﻃرفی اختﺼاص منابع زیادي از بودﺟه آموزشی
بیمارستان به ایﻦ نوع آموزشها و نقﺶ کلیدي شاخص احیاي موفق و احیاي ناموفق بیمارستان در ارزشیابیهاي مربوط به
اعتباربﺨشی بیمارستانها ،ایﻦ پﮋوهﺶ با هدف ارزیابی اثربﺨشی کارگاه تﺨﺼﺼی احیاي قلبی ریوي مﻐزي بیمارستان تامیﻦ اﺟتماعی
اردبیل بر اساس مدل  1سﻄحی کركپاتریک انجام شد.
مواد و روشها
ایﻦ پﮋوهﺶ از نوع تحقیق توﺻیفی پیمایشی و از لحاظ زمانی مقﻄﻌی بود .ﺟامﻌه آماري ایﻦ پﮋوهﺶ پرستاران بﺨﺶهاي مراقبت
ویﮋه (آيسییو ،سیسییو ،اورژانس ،ریکاوري و بﺨﺶ مراقبتهاي ویﮋه نوزادان) و مدیران پرستاري (مترون ،سوپروایزر آموزشی،
سوپروایزر بالینی) بیمارستان تامیﻦ اﺟتماعی اردبیل به تﻌداد  21نفر بود .نمونه آماري ایﻦ پﮋوهﺶ  12نفر بودند که با استناد به ﺟدول
نمونهگیري کرﺟسی و مورگان با روش نمونهگیري تﺼادفی ﻃبقهاي تﻌییﻦ و دادههاي مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه اثربﺨشی
دورههاي آموزشی بر اساس مدلکرك پاتریک با  31گویه و چهار مولفه اﺻلی (واکنﺶ ،یادگیري ،رفتار ،نتایﺞ) با ﻃیف لیکرت پنﺞ
گزینهاي ﺟمع آوري گردید .همچنیﻦ ،مبناي تدویﻦ ابزار ،پرسشنامه تحقیق پارسا بود (پارسا .)9811 ،روایی ﺻوري و محتوایی
پرسشنامه با استفاده از نﻈر اساتید متﺨﺼص تامیﻦ شد و پایایی آن با محاسبه آلفاي کرونباخ برابر  1/11به دست آمد .براي تحلیل
دادهها از آمار توﺻیفی (فراوانی ،درﺻد ،میانگیﻦ) و استنباﻃی (آزمون تی تک نمونهاي و دو نمونهاي و تحلیل واریانس) استفاده شد.
ابزار تحلیل SPSS ،بود .همه نمونهها پرسشنامه را به ﺻورت داوﻃلبانه تکمیل کردند و درباره محرمانه ماندن ویﮋگیهاي فردي به
آنها اﻃمینان داده شد.
یافتهها
ﺟدول شماره  9برخی ویﮋگی هاي دموگرافیک و حرفه اي شرکتکنندگان در پﮋوهﺶ را نشان میدهد .بر اساس نتایﺞ تحقیق،
میانگیﻦ نمره اثربﺨشی در ابﻌاد واکنﺶ ،یادگیري ،رفتار ،و نتایﺞ ،از حداکثر نمره  ،1به ترتیﺐ ،1/19 ،8/13 ،8/31 ،و  1/13بود که
نشان میدهد کارگاه احیاي قلبی ریوي مﻐزي از دیدگاه پرستاران بﺨﺶهاي مراقبت ویﮋه و مدیران پرستاري بیمارستان بر اساس
الگوي ارزشیابی کركپاتریک اثربﺨﺶ بوده است .همچنیﻦ ،میانیگﻦ نمرخ کل اثربﺨشی ( 1/99با انحراف مﻌیار  )1/2نشان دهنده
اثربﺨشی ایﻦ کارگاه است .بر اساس نتایﺞ ،بیﻦ زنان و مردان از نﻈر دیدگاه درباره اثربﺨشی کارگاه ،تفاوت آـماري مﻌنی داري وﺟود
نداشت.
ایﻦ مﻄالﻌه نشان داد که میانگیﻦ نمره اثربﺨشی برنامه از دیدگاه مدیران پرستاري و پرستاران بﺨﺶ سیسییو بیشتر بودهاست (به
ترتیﺐ 1/11 ،و  )1/99و کمتریﻦ نمره اثربﺨشی برنامه مربوط به دیدگاه پرستاران بﺨﺶ مراقبتهاي ویﮋه نوزادان بود (.)8/93

نشريه پرستاري قلب و عروق ،دوره ششم ،شماره  ،3پايیز 6331

60

Cardiovascular Nursing Journal، 6(3)، Autumn 2017
بر اساس آزمون تحلیل واریانس ،بیﻦ پرستاران بﺨﺶهاي مﺨتلف درباره میزان اثربﺨشی دوره تفاوت مﻌنیدار آماري وﺟود داشت.
آزمون تﻌقیبی  LSDنشان داد اثربﺨشی از دیدگاه مدیران پرستاري نسبت به پرستاران بﺨﺶها بیشتر بوده است.
ﺟدول شماره  :9توزیع فراوانی برخی ویﮋگیهاي دموگرافیک و حرفهاي واحدهاي مورد پﮋوهﺶ
متغیر

تعداد (درصد)

جنس
مرد

)1196( 93

زن

)9990( 60

وضعیت تاهل
مجرد

)6496( 3

متاهل

)/396( 20

سابقه خدمت (سال)
1-5

)6299( /

6-15

)2/94( 43

16-55

)9396( 46

بخش محل خدمت
دفتر پرستاری

)6993( 1

مراقبت های ویژه

)6196( 0

مراقبت های ویژه قلبی

)6196( 0

مراقبت های ویژه نوزادان

)6299( /

اورژانس

)4994( 69

اتاق عمل

)6191( 66

بحث
پﮋوهﺶ حاﺿر با هدف ارزشیابی اثربﺨشی کارگاههاي احیاي قلبی ریوي مﻐزي پایه و پیشرفته براي پرستاران در محیط بالینی
بﺨﺶهاي بستري بیمارستان تامیﻦ اﺟتماعی اردبیل (سبالن) بر اساس الگوي کركپاتریک شد .یافتههاي تحقیق نشان میدهد
کارگاه احیاي قلبی ریوي مﻐزي پرستاران بیمارستان تامیﻦ اﺟتماعی اردبیل بر اساس الگوي ارزشیابی کرك پاتریک اثربﺨﺶ است.
ایﻦ یافته تحقیق با نتایﺞ پﮋوهﺶ حجتی و همکاران ( ،)9819اکبري و همکاران ( ،)9811وفائی نﮋاد ( )9819همسو میباشد.
همچنیﻦ ،یافتهها با نتایﺞ تحقیق محمدنیا که گزارش کردند دورههاي آموزشی روي متﻐیرهاي واکنﺶ ،رفتار ،یادگیري و نتایﺞ تاثیر
مثبت و مﻌنی داري دارد ،همسو است (محمدنیا.)9818 ،
در تحقیق حاﺿر ،میزان اثربﺨشی کارگاه آموزشی از دیدگاه مدیران پرستاري در مقایسه با پرستاران بﺨﺶ هاي مراقبت ویﮋه بیشتر
بود .حﻀور مداوم مدیران پرستاري در کارگاه هاي آموزش بالینی می تواند از دالیل توﺟیه ایﻦ تفاوت باشد .مشﺨص شدهاست
سازمانهایی که به آموزش نیروي انسانی توﺟه داشتهباشند و آن را به عنوان یکی از راهبردهاي سازمان در نﻈر بگیرند ،موفقتر عمل
میکنند (اولوگونوا.)9191 ،
نتیجهگیری
کارگاههاي احیاي قلبی ریوي مﻐزي در محیط بالینی داراي اثربﺨشی میباشد .همچنیﻦ ،در بیﻦ سﻄوح چهارگانه مدل پاتریک،
اثربﺨشی سﻄﺢ نتایﺞ بیشتر از سایر سﻄوح بود .دعوت بیمارستان از اساتید انجمﻦ علمی پرستاران قلﺐ ایران ) (ICNSﺟهت تدریس
و آموزش به روز دورههاي تﺨﺼﺼی احیاي بزرگسال ،اﻃفال و نوزاد ،استفاده از توانمندي پرستاران عالقهمند بیمارستان با مشارکت
سوپروایزر آموزشی در برگزاري کارگاه آموزشی و استفاده بهینه از موالژهاي آموزشی احیاي نوزاد اﻃفال و بزرگسال مجهز به سیستﻢ
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هوشمند ،موالژ هوشمند لولهگذاري تراشه ،تجهیزات و نرمافزارهاي آموزشی مولد آریتمیهاي قلبی ،توزیع پوسترهاي الگوریتﻢ احیا در
بﺨﺶ ها در اثربﺨشی برنامه ها تاثیر مثبت و مستقیﻢ داشته است .با توﺟه به الزامات آموزشی و آزمون هاي توانمندسازي پرستاران و
به منﻈور اﻃمینان از بهکارگیري درست و انجام بهینه وظایف محوله پرستاران در ارزشیابیهاي نﻈام اعتباربﺨشی نویﻦ بیمارستان-
هاي ایران ،پیشنهاد میشود دورههاي آموزشی ﺿمﻦ خدمت کارکنان باالخص دورههاي تﺨﺼﺼی به ﺻورت مستمر ﻃراحی و اﺟرا
شوند.
پﮋوهﺶ حاﺿر با شرکت پرستاران بﺨﺶهاي مراقبت ویﮋه و مدیران پرستاري بیمارستان تامیﻦ اﺟتماعی اردبیل انجام شدهاست و
تﻌمیﻢ نتایﺞ حاﺿر به سایر بیمارستانهاي تامیﻦ اﺟتماعی داراي محدودیت است .از دیگر محدودیتهاي ایﻦ تحقیق میتوان به
استفاده از پرسشنامه خودگزارش دهی براي گردآوري داده هاي تحقیق اشاره نمود که سوگیري پرستاران بﺨﺶهاي مراقبت ویﮋه و
مدیران پرستاري در پاسخ به پرسشنامه می تواند نتایﺞ تحقیق را متاثر سازد .محدودیت دیگر تحقیق حاﺿر ایﻦ بود که تاکنون ایﻦ
موﺿوع در بیمارستانهاي تامیﻦ اﺟتماعی مورد پﮋوهﺶ قرار نگرفته است ،بنابرایﻦ مقایسه نتایﺞ تحقیق حاﺿر با تحقیقات گذشته
داراي محدودیت منابع بود.
تقدیر و تشکر
ایﻦ مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی است .از کلیه همکاران شاﻏل در بیمارستان سبالن اردبیل که
در تکمیل پرسشنامه همکاري نمودند تشکر و قدردانی میگردد.
منابع فارسی
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Original Article
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 car diopulmonar y cer ebr al r esuscitation (CPCR) workshop for nurses in the clinical atmosphere of critical care wards of Ardabil Social Security Hospital based on Kirkpatrick model.
Background. Evaluating the effectiveness of tr aining cour ses to deter mine the extent to which the
objectives of the training course are realized is necessary.
Method. In this descr iptive sur vey, 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 sampling 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 scor e of the effectiveness of the CPCR wor kshop in clinical atmospher e fr om the
perspective of critical care nurses and nurse managers was 3.89 out of 5 in the level of “reaction”. Moreover, 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 r esult of the study showed that CPCR wor kshop was evaluated as an effective pr ogram based on the Kirkpatrick model.
Keywords: Effectiveness evaluation, Educational course, Cardiopulmonary cerebral resuscitation,
Kirkpatrick model
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