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Abstract 

Background and Aims: Practical and clinical skills in nurses are very important as one of 

effective members of the treatment team and the correct implementation of many of these 

skills ensures the patient's life. Assessing nurses' learning and functional skills on a regular 

basis and at regular intervals is important and requires the use of an appropriate method. The 

purpose of this article is to investigate the application of Kirk Patrick evaluation method in 

the effectiveness of nursing programs. 

Materials and Methods: Search for articles in Persian in Sid, Magiran, and Iranmedex 

databases with keywords of nursing and Kirk Patrick evaluation model and search in 

external sources using PubMed, ProQuest, and Science Direct databases with Kirkpatrick 

evaluation model keywords and Nursing was done in combination and separately, from 

2010 to April 2022 and 44 articles were obtained which were selected and reviewed after 

reviewing the articles that were more relevant. 21 articles were selected and reviewed, of 

which 15 articles were in Persian and 6 articles in English. 

Results: Kirk Patrick model has been used as a method of evaluating the effectiveness of 

nursing studies in a simple way and at the first or maximum second level, especially in our 

country. But the educational effects diminish as we get closer to the third and fourth levels, 

However, level 3, especially 4, which examines changes in behavior or consequences, has 

been used sparingly due to the difficulty of assessment. 

Conclusion: Kirk Patrick evaluation method, along with other traditional methods, provides 

a new method for managers and educators that can be effective in evaluating the impact of 

training and it is better to use this model in four levels of evaluation. 
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 مقاله مروری

: مقاله یپرستار یها برنامه یدر اثربخش کیکرک پاتر یابیاستفاده از روش ارز

 یمرور

*2حسین کریمی مونقی، 1اکرم گازرانی
 

 دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. 1

دانشگاه  ،یو مامائ یپرستار یها مراقبت قاتیمرکز تحق ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یو جراح یگروه داخل ،یاستاد آموزش پرستار. 2

 رانیمشهد، مشهد، ا یعلوم پزشک

  karimih@mums.ac.ir نویسنده مسئول:  پست الکترونیک* 

 05/04/1401 :رشیپذ خیتار، 14/04/1401: یبازنگر خیتار، 14/02/1401: افتیدر خیتار

 چکیده

بااه  تیاادرماان  از اهم  میاز افاراد مااوتر تاا  یکاایدر پرسااتاران باه عنااوان   ینیو بااال یعملا  یهااا: مهااارتو هههد  مقدمه  

و  یریادگیا  یابیا باشاد. ارز یما  ماار یب اتیا هاا، متمامن ح  مهاارت  نیا از ا یاریبسا  حیصاح  یبرخوردار است و اجارا  ییسزا

اساات و مسااتلزم اسااتفاده از  تیااو بااا فواصااظ ماانزم حااائز اهم  وسااتهیپرسااتاران بااه صااورت پ یعملکاارد یهااامهااارت

-برناماه  یدر اتربخشا  کیا کار  پاتر  یابیا کااربرد روش ارز  یبار بررسا   یمناسا  اسات. هادق مقالاه حارار مارور       یروش

 است. یپرستار یها

-دواژهیااو بااا کل Iranmedexو  Sid  ،Magiranیهاااگاااهیدر پا ی: جسااتجوی مقاااهت بااه زبااان فارساامههواو و روه ههها

 یاطالعااات یهاااگاااهیبااا اسااتفاده از پا یو جسااتجو در منااابر خااارج  کیااکاار  پاتر یابیو ماادل ارزشاا یپرسااتار یهااا

PubMed ،ProQuest ،ScienceDirect     باااا کلیاااد واژه هاااایKirkpatrick evaluation model   و Nursing 

 44تعااداد  ،یپااا از حااذق مقاااهت تکاارار  .انجااام شااد 2022 ظیااتااا آور 2010 خیبااه صااورت ترکیباای و مجاازا  از تااار 

در قارار گرفتناد.    یپا مقااهتی کاه باا موراوت ارتباات بیشاتری داشاتند انتخاا  و ماورد بررسا          . سا مقاله به دسات آماد  

 مقاله به زبان انگلیسی بود.  6فارسی و  به زبان مقاله 15تعداد  نیکه از اشد  یمقاله بررس 21نهایت، متن کامظ 

در کشاور ماا باه     ژهیا وباه  یدر مطالعاات پرساتار   یاتربخشا  یابیا روش ارز کیا باه عناوان    کیا : مادل کار  پاتر  یافت  ها

 کیا هرچاه باه ساطح ساوم و چهاارم نزد      یحاداکرر ساطح دوم اساتفاده شاده اسات. ولا       ایا صورت سااده و در ساطح اول   

 امادها یپ ایا در رفتاار   رییا تغ یرسا ه باه بر کا  4ساطح   ژهیا وباه  3شاود. اماا در ساطح    یکاسته ما  یاز اترات آموزش میشویم

 به صورت محدود مورد استفاده قرار گرفته است. یابیبه علت دشواربودن ارز ،پردازدیم

قرار دهد  انیو مرب رانیمد اریرا در اخت یدیروش جد ،یدر کنار روش سنتتواند می کیکر  پاتر یابی: روش ارزیریگج ینت

 .شود استفاده ،یابیمدل در چهار سطح ارز نیمرمرتمر باشد و بهتر است از ا ،آموزش ریتات یابیکه در ارز

 کلمات کلیدی
 .کیو مدل کر  پاتر یابیارزش ،یپرستار

https://doi.org/10.22038/NNJ.2022.65368.1349
https://nnj.mums.ac.ir/
mailto:karimih@mums.ac.ir
https://orcid.org/0000-0003-0496-2306
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 مقدم 

ترین عوامظ توسعه منابر انسانی است. آموزش یکی از مهم

ها با آن  هایی است که دانشگاهکیفیت آموزش از چالش

هستند و دستیابی به آموزش موتر از اهمیت بسزایی مواجه 

هرگونه از رت است آموزش عبا. (1)ها دارد در دانشگاه

ای که هدق آن ریزی شدهفعالیت با تدبیر از پیش طرح

کند آموزش کمک می .(2)ایجاد یادگیری در فراگیران است 

های خود را به نحو اتربخش و در سطح کارکنان آموخته

کارگیری شناسی و بهاستاندارد مورد انتزار همراه با وظیفه

کار بندند تا آنها بتوانند به رشد و توانایی به ،حداکرر تالش

د. افراد هرچقدر از دانش نکافی در شغظ خود دست یاب

مند باشند، برآیند یادگیری در آنها بهتری در کار خود بهره

توانند نزرات و پیشنهادات مفیدتری بهتر خواهد بود و می

بایست با موزش میکار ببرند. آرا در جهت ارتقاء کار خود به

توجه به اصول علمی بنا شود تا بتواند نیازهای موجود را 

 در غیر این صورت آموزش غیرموتر خواهد بود ،برطرق کند

 مستند مدار  و شواهد با همچنین آموزش باید بتواند. (1)

 عملکرد و رفتار تغییر بر را آموزش اترات قابظ اطمینان و

-می دست به زمانی اتربخشی دهد. بنابراین نشان فراگیران

 انتقال و کار محیط در عملکرد فراگیران تغییر که آید

 .(3)واقعی انجام گیرد  محیط به آنها هایآموخته

رشد  ،که آموزش در ارتقای کیفیت موتر نباشددر صورتی

های آموزشی . عوامظ زیادی بر برنامه(4) اتفاق نخواهد افتاد

گذارد. یکی از دستیابی به نتایج دلخواه خود تأتیر می جهت

های آموزشی، ارزیابی های اجرای برنامهترین بخشحیاتی

شود نزام جامر  ابی آموزش باعث می. ارزی(5) دقیق است

نقایص را نیز  ،بر بازنگری در زمان آموزشآموزش عالوه

برطرق نموده و نیازها را بررسی نمایند. آنچه در طراحی 

و  (1) باشدارزیابی اتربخشی آنها می ،آموزش مهم است

شده آموزشی از دستیابی فراگیران به اهداق رفتاری تعیین

شود. ها محسو  میهای اصلی در ارزشیابی برنامهشاخص

 وجود و اهمیت عبارتند از: ارزشیابی این انجام دلیظ سه

 ادامه برای گیریتصمیم آموزش، واحد و رسالت فلسفه

ارزشیابی آموزشی . (2)باشد می تعیین و آموزشی برنامه

آوری اطالعات جهت اخذ تصمیمات روش منزم برای جمر

باشد و به عنوان گامی های آموزشی میارزشمند در برنامه

آموزش محسو  شده که باعث بهبود نهایی در فرآیند 

کردن در مورد فرآیند آموزش در جهت آموزش و یا قماوت

های بهبود و ارتقاء آموزش با بررسی اتربخشی برنامه

 سودمند نیست تنهایی به آموزش .(1) باشدآموزشی می

بر سنجش در ارزشیابی عالوه .(2) شود ارزشیابی آنکه مگر

ررایت فراگیران از خودارزیابی، ارزشیابی موتر باید فرآیند 

های ارزشیابی و های آموزشی، روشآموزشی )برنامه

 .(6)گیری کند کنندگان را اندازهامکانات( و رفتار شرکت

 از طریق بایستمی سالمت و بهداشت حوزه کارکنان

قبلی  هایبرنامه رعف و قوت نقات از ها،برنامه ارزشیابی

ترین یکی از مهم تجربه کس  کنند. پرستاران به عنوان

شوند و از آنجا که افراد موتر تیم درمان محسو  می

هایی پیچیده های عملی و بالینی پرستاران، فعالیتمهارت

ها، متممن هستند و اجرای صحیح بسیاری از این مهارت

های ارزیابی یادگیری و مهارت ؛ لذاباشدحیات بیمار می

فواصظ منزم از عملکردی پرستاران به صورت پیوسته و با 

ها مستلزم ارزیابی برنامه .اهمیت بسزایی برخوردار است

 ،جهت  ارزشیابی مناس  .استفاده از روشی مناس  است

روز و کارآمد در حیطه علوم های بهبهتر است از مدل

های مختلفی جهت مدل .(2) سالمت استفاده گردد

-توان به مدلکه از جمله می ود داردوجارزشیابی آموزشی 

های کر  پاتریک، سالیوان، مدرسه کس  و کار لندن، 

ها، الگوی آموزش بر مبنای ارزیابی مدل مبتنی بر قابلیت

ترین مدل مورد ترین و عمومیعملکرد اشاره کرد. رایج

. مدل کر  پاتریک (1) مدل کر  پاتریک است ،استفاده

های ارزیابی و سنجش مدیریت یکی از بانفوذترین مدل

منابر انسانی است که توسط دونالد کر  پاتریک توصیف 

برای  استفاده قدمت سال سی از بیش . این مدلاستشده 

و اغل  در موسسات  (2)دارد  آموزشی هایدوره ارزیابی

 .(7)شود  پزشکی استفاده می

های آموزشی متمرکز  مطالعات متعددی بر ارزیابی برنامه

های آموزشی به ندرت اما متاسفانه در ایران برنامه ،اند شده

در این میان مدل کر  پاتریک در  .شودارزیابی می

. با (5) ای داشته است ایرانی اخیراً جایگاه ویژه یهاسازمان

بودن مدل کر  پاتریک در ارزشیابی وجود کاربردی

های استفاده و کاربرد آن در ارزشیابی برنامه ،اتربخشی

-بهویژه آموزش گروه پزشکی و پرستاری هنوز آموزشی به
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. همچنین با توجه به (8)نشده است طور کامظ شناخته

های آموزشی پرستاران در اهمیت ارزیابی اتربخشی برنامه

ندرکاران در اارتقای کیفیت مراقبت، آگاهی مدیران و دست

های ارزشیابی حائز اهمیت است. امر آموزش، از کاربرد مدل

 جهت شناسایی ،بر مدل واردشده نقدهای بنابراین شناخت

ما را در استفاده بهتر یاری   مد این رعف و قوت نقات

مطالعات  خواهد کرد. مطالعه مروری حارر در ارتبات با

شده در حیطه پرستاری است که از مدل ارزشیابی انجام

 اند. کر  پاتریک استفاده نموده

 روه کار

جستجوی مقاهت به زبان فارسی در  ،در این مطالعه مروری

با  Iranmedex و Sid ،Magiran داخلی های پایگا

های پرستاری و مدل ارزشیابی کر  پاتریک و کلیدواژه

های با استفاده از پایگاه جستجو در منابر خارجی

  PubMed  ،ProQuest  ،Science Directاطالعاتی

 و  kirkpatrick evaluation modelهایبا کلیدواژه

Nursingتا  2010صورت ترکیبی و مجزا و از تاریخ  به

پا از حذق مقاهت تکراری، تعداد  .انجام شد 2022آوریظ 

مقاله به دست آمد که تحقیقات کیفی و کمّی را به  44

 خروج ازبرداشت. معیارهای  های فارسی و انگلیسی در زبان

 که حجم نمونه و نحوه اجرای بود هایی مطالعه پژوهش

نامشخصی داشتند و در پرستاری انجام نشده بودند و متن 

همچنین داشتن محتوای  .دسترس نبود کامظ آنها در

بودن مطالعات نیز به غیرمرتبط به مطالعه و یا تکراری

تعداد  درنهایت .عنوان معیارهای خروج در نزر گرفته شد

انتخا  و که با موروت ارتبات بیشتری داشتند مقاله  21

 به زبان مقاله15تعداد  از این .ررسی قرار گرفتندمورد ب

 .مقاله به زبان انگلیسی بود 6فارسی و 

 
 : فلوچارت جستجوی مقاالت1شکل 

 شرح مدل کرک پاتریک:

های ارزیابی کر  پاتریک برای ارزشیابی دوره در مدل

آموزشی باید به چهار سطح از معیار یعنی واکنش، 

. ارزشیابی در (9) یادگیری، رفتار و نتایج آموزش توجه شود

کنندگان سطح واکنش، چگونگی واکنش و احساس شرکت

 د. به عبارتیکنگیری مینسبت به برنامه آموزشی را اندازه

واکنش عملی است که فراگیران در طول یک دوره آموزشی 

با توجه به اینکه  دهند.به همه عوامظ مؤتر نشان می

طور شده بهتعداد مقاهت بررسی

 مقاله(21کامظ )

شده براساس تعداد مقاهت حذق

مقاله( 23غیرمرتبط )نتایج   

شده به دلیظ تعداد مقاهت حذق

بودن و عدم همپوشانی با تکراری

(مقاله10بررسی عنوان و چکیده )  

تعداد مقاهت اولیه براساس جستجو 

 مقاله( 54های علمی )در پایگاه
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مندی فراگیران موج  افزایش انگیزه آنها برای ررایت

-یادگیری می -آموختن و مشارکت آنها در فرایند یاددهی

یان های آموزشی منوت به ررایت مشترشود و بقای سیستم

 در این سطح حداقظ انتزار فراگیران، نگرش و ؛ لذااست

های احساس عاطفی نسبت به آموزش با استفاده از فرم

 . (10) شودنزرسنجی ارزیابی می

سطح یادگیری فراتر از ررایت یادگیرنده است و میزان 

پیشرفت دانشجویان در مهارت، دانش و یا نگرش ارزیابی 

-ارزشیابی در این سطح معموهً به صورت پیششود. می

ها یا گیرد. تغییر در مهارتآزمون صورت میپا –آزمون 

 گرددکنندگان در این سطح ارزیابی میطرز فکر شرکت

(5) . 

چگونگی و میزان تغییری  ،ارزیابی در سطح سوم و یا رفتار

 که در رفتار یادگیرندگان در اتر برنامه آموزشی ایجاد شده

ها، کند. در این سطح میزان انتقال دانشگیری میاندازه را

شده به محیط کار سنجیده های آموختهها و مهارتنگرش

رات رفتاری فراگیران در محیط واقعی بررسی تغیی شود.می

ی ابندی طبق سرفصظ و محتوو طبیعی با مقیاس درجه

و کارشناس  ناظرانتوسط  یآموزشی براساس استانداردهای

 .(11) شودارزشیابی انجام می

در سطح چهارم و یا نتایج آموزش، توانمندسازی و بهبود 

عملکرد کارکنان و انتقالی را که در رفتار یادگیرندگان به 

به کند. گیری میاندازه ،دلیظ برنامه آموزشی رخ داده است

زور از نتایج، میزان تحقق اهدافی عبارتی در این سطح من

این سطح،  طور مستقیم به سازمان ارتبات دارد.است که به

موفقیت برنامه را از نزر افزایش تولید، بهبود کیفیت، 

 کندگیری میکاهش هزینه و کاهش خطاهای شغلی اندازه

(12) . 

 طول در اتربخشی ارزشیابی ،مدل ارزیابی کر  پاتریک در

براساس الگوی کریک  (.2) شودمی گیریاندازه دوره آموزش

پاتریک، هر برنامه آموزشی باید حداقظ در یک سطح مورد 

 .(4) بهبود برنامه آموزشی میسر شودارزشیابی قرار بگیرد تا 

 نتایج

استفاوه از مدل کرک پاتریک ور ارزیابی 

 های پرستاری اثربخشی برنام 

 اری:مدل کرک پاتریک ور مطالعات واخلی پرست

ای ( مطالعه2011حجتی ) ،از میان مطالعات مورد بررسی

با هدق بررسی اتربخشی پیامد آموزشی براساس مدل کر  

« آموزش به بیمار به پرستاران»پاتریک در دوره آموزشی 

انجام داد. نتایج این مطالعه نشان داد در پایان هر دوره 

اتربخشی توان از مدل پاتریک برای ارزیابی آموزشی می

زیرا تغییراتی را در تمامی  ؛نتیجه آموزش استفاده کرد

بنابراین مدیران  .دهدسطوح یادگیری و رفتار نشان می

ریزی بهتر به ارزشیابی در پرستاری برای دستیابی به برنامه

سطح نیاز دارند که در این مطالعه چهار سطح ارزیابی  4

 .(5) کار گرفته شده استکر  پاتریک به

تأتیر ایفای نقش بر ( با عنوان 2016) مطالعه دری 

پیامدهای یادگیری دانشجویان پرستاری براساس مدل 

مدل  زیابی با استفاده ازارزشیابی کر  پاتریک انجام شد. ار

 ،کر  پاتریک نشان داد که استفاده از روش ایفای نقش

باعث بهبود نتایج یادگیری دانشجویان پرستاری  و از هر 

چهار سطح ارزیابی کر  پاتریک در این مطاالعه استفاده 

 .(7) شده است

مطالعه آهنچیان که به بررسی اتربخشی دوره کارورزی در 

دانشجویان پرستاری با استفاده از مدل کر  پاتریک تا 

کارآموزی در این رشته با ، نشان داد سطح سه پرداخته بود

ایجاد  ای دانشجویانهدق افزایش استقالل و اعتماد حرفه

شده است. براساس نتیجه عدم اتربخشی کافی در برنامه 

رود که مسئوهن، نقات قوت و رعف  کارورزی، انتزار می

برنامه مفصظ کارورزی را در نزر گرفته و در تدوین و اجرای 

 .(13) ای کارآمد بکوشند برنامه

ارزیابی  ( تحت عنوان2012) مطالعه پورجهرمیهای یافته

 ECT Electroconvulsive-با دوره آموزشی کار 

Therapy  دستگاه(DC Shock برای پرستاران براساس )

 ECTدوره آموزشی کار با  نشان داد کهمدل کر  پاتریک 
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شده واکنش، یادگیری و ه سطح ارزیابیبرای پرستاران در س

رفتار نتایج مطلوبی را به همراه داشت و توانست تغییرات 

 .(8) کارآمدی را در سطح تاتیر ایجاد کند

( تحت عنوان اتربخشی آموزش 2018نشات ) مدیمطالعه 

بالینی دروس بهداشت روان در پرستاری با استفاده از 

نزارت بالینی و مدل کر  پاتریک انجام شد. نتایج آموزش 

بهداشت روان بالینی از طریق نزارت بالینی و ارزیابی مدل 

 که ررایت، عزت نفا، نگرش وداد کر  پاتریک نشان 

مهارت دانشجویان پرستاری عالی است و در نتیجه 

طور کشد. بهاتربخشی آموزش بالینی را به تصویر می

های ارزیابی تحصیالت دانشجویان پرستاری  خالصه، یافته

در دوره آموزشی بهداشت روان توسط مدل ارزشیابی کر  

دهد که ررایت، نگرش،  پاتریک و نزارت بالینی نشان می

های دانشجویان بسیار عالی است و در  رتیادگیری و مها

دهد. مدل  شده را نشان مینتیجه اتربخشی آموزش ارائه

تواند نزم و انمبات را در آموزش ارزشیابی کر  پاتریک می

روش جدیدی را در  ،بالینی ارتقا دهد و در کنار روش سنتی

اختیار مربیان قرار دهد که در کاهش فاصله آموزش نزری 

با این حال، این رویکرد هنوز نیاز به ؛ تر باشدو بالینی مو

 و در این مطالعه تا سطح سوم ارزیابی شداصالح دارد. 

التحصیلی محققان نتوانستند نتایج آموزش را به دلیظ فارغ

توان، نتایج آموزش آموزان ارزیابی کنند. بنابراین میدانش

های آموزشی شامظ دورهو  آموزش بهداشت روان ،بالینی

های مراقبت از اسناد آموزش بیمار، مجالت بازتابی و برنامه

ارزیابی سرپرستار  و از طریق داددر اختیار آنها قرار را بیمار 

برنامه آموزشی  ،بخش روان و سوپروایزر آموزشی بیمارستان

شود برای توصیه می. داد را مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار

یان پرستاری برای دستیابی به اهداق بلندمدت دانشجو

های آموزشی های بالینی در دورهکس  دانش و مهارت

بهداشت روان، برنامه درسی آموزشی با روش ارزشیابی 

که ارزشیابی در چهار سطح طوریبه؛ مناس  تدوین شود

 .(14) پذیر باشدامکان

مدل کرک پاتریک ور ارزیابی اثربخشی مطالعات 

 های پرستاری خارجیبرنام 

( تحت عنوان ارزیابی برنامه آموزش 2020) مطالعه لی

براساس مدل کر  پرستاران در بخش جراحی اورژانا 

تا  19پاتریک و تقارای بالینی در طول همه گیری کووید

در سطح واکنش، میزان ررایت  .سطح دو انجام شد

در سطح یادگیری، تفاوت بین  .پرستاران نسبتاً باه بود

نمرات نزری و عملیاتی پرستاران قبظ و بعد از آموزش از 

های خاصی با این حال، محدودیتدار بود.  نزر آماری معنی

. از آنجایی که مدل کر  داشتدر این مطالعه وجود 

-پاتریک به ارزیابی ارزش بعد از آموزش توجه بیشتری می

شود. کند، تأتیر آموزش یا فرآیند آموزش نادیده گرفته می

جدای از آن، سطوح ارزیابی که این مطالعه بر آن تمرکز 

سط این ناقص است. ارزیابی رفتار و سطوح نتایج تو ،دارد

شود، زیرا تعیین تأتیر آنها دشوار مطالعه پوشش داده نمی

بندی  براین، دشوار است که سطح نتایج و زماناست. عالوه

مناس  ارزیابی را در عمظ اعمال کنیم. از این رو، این 

ها و سطوح یادگیری  مطالعه تنها بر ارزیابی واکنش

وح نتایج پرستاران متمرکز است و نیاز است که رفتار و سط

  .(3) را در تحقیقات بعدی بررسی کند

( تحت عنوان کارگاه آموزشی نیم 2020) مطالعه شینوهارو

 3روزه سکته مغزی براساس مدل کر  پاتریک تا سطح 

برای بهبود رفتار جدید کارکنان بالینی انجام گردید. نتایج 

نشان داد که آموزش مراقبت از سکته مغزی در این مطالعه 

این مطالعه، سطح  موتر است. درواکنش، یادگیری و رفتار 

های سکته مغزی کنندگان با تمرین مهارتراحتی شرکت

دهنده تغییرات در سطح کر  پاتریک بهبود یافت که نشان

ماه  6)یادگیری( است. بیشتر این بهبود  2)واکنش( و  1

 3دهنده تغییر در سطح پا از آموزش حفظ شد که نشان

ها در زور حفظ مهارتکر  پاتریک )رفتار( است. به من

تواند ها میمدت، یادگیری مستمر با استفاده از فیلمطوهنی

نشان داد که یادگیری مبتنی بر ویدئو نتایج موتر باشد. 

های کنندگان در رشتهباعث بهبود خروجی یادگیری شرکت

هایی را در چالش ،شود. از سوی دیگر، سه عامظمختلف می

توانند کنندگان میاول، شرکتکنند. سطح رفتار ایجاد می

فرصتی برای تغییر رفتار پیدا کنند. دوم اینکه زمان تغییر 

تواند بر تغییر بینی نبود. در نهایت، جو میرفتار قابظ پیش

رفتار تأتیر بگذارد. محدودیت مطالعه حارر عدم ارزیابی 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maddineshat%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29588829
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بود که باید در مطالعات آتی به آن  4کر  پاتریک سطح 

ای اتربخشی آموزش کارکنان یچ مطالعهپرداخته شود. ه

بالینی برای مراقبت از سکته مغزی را براساس هر چهار 

 .(11) سطح مدل کر  پاتریک ارزیابی نکرده است

عنوان ارزیابی تأتیر تحت  ( 2021) مطالعه هانگنتایج 

آموزش نوآوری تیم پرستاری برای پرستاران بالینی با 

کر  پاتریک نشان داد مدل کر  پاتریک استفاده از مدل 

تواند اتربخشی آموزش نوآوری پرستاری را برای می

پرستاران بالینی ارزیابی کند. در این مطالعه ارزیابی تا 

نتایج نشان داد  .سطح سوم کر  پاتریک انجام گردید

آموزش نوآوری تیم پرستاری برای بهبود ظرفیت نوآوری 

دکارآمدی و و ارتقای خروجی پرستاران، جو سازمانی و خو

 .(15) های تحقیقاتی و نوآوری مفید است پروژه

با استفاده از مدل کر  پاتریک به ارزیابی ( 2018کاترین )

در این  خدمات پرستاری کودکان در منزل پرداخته است.

ارزیابی تا سطح دو انجام شده است. مدل کر   ،مطالعه

پاتریک چارچو  مناسبی برای ارزیابی یک برنامه آموزشی 

است تا  پرستاری است اما ارزیابی تمام سطوح مدل رروری

بتوان موفقیت آموزش و تأتیر آن بر عملکرد بالینی را 

 مشخص کرد.

-عنوان ارزیابی یک برنامه شبیه ای با( مطالعه2020) باتیا

سازی احیای نوزادان به صورت طرح ترکیبی و با تحلیظ 

و  2012های  محتوا پا از حمور در کارگاه بین سال

مقایسه  را دورهو نتایج بالینی بین دو داد انجام  2018

ای، توسعه حرفهسازی با . نتایج نشان داد برنامه شبیهنمود

میر، نیاز وکاهش مرگ ارتباطات و کار تیمی نتایج یادگیری

-گذاری، فشردهبه ساکشن، تهویه متناو  فشار مربت، لوله

سازی قفسه سینه و استفاده از آدرنالین در حین احیا در 

-برنامه شبیهمطالعه اتربخشی  در این .بدو تولد همراه بود

 4با استفاده از مدل کر  پاتریک در سازی احیای نوزادان

 . (16) سطح ارزیابی انجام شده است

های  تحت عنوان ارزیابی برنامه (2021) مطالعه مروری لی

پرستاری با استفاده از مدل کر  پاتریک نشان داد 

برنامه  ،دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

پرستاری پیشرفت تحصیلی قوی، نرخ اشتغال و ررایت از 

شده برای موقعیت بالینی برنامه باه، اما عدم آمادگی در 

ها را ای اترات بلندمدت برنامهرا گزارش کردند. هیچ مطالعه

التحصیالن یا نتایج بیمار ارزیابی بر روی عملکرد بالینی فارغ

چهار را ارزیابی  سطح ارزیابی سه و ،نکرد و اکرر مطالعات

های پرستاری به نکرده بودند. بنابراین نیاز است برنامه

مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گیرد تا هصورت کوتا

 .(17) اتربخشی کلی برنامه تعیین شود

( دو مطالعه تحت عنوان چگونه یک 2014کالر  )

 PBL--Problemسناریوی آموزش مبتنی بر مشکظ 

Based Learning سازی پرستار با  محور، شبیه کالس

 مدل کر  2و سطح  1پرستار، براساس ارزیابی سطح 

آمده  دست پاتریک در یادگیری تاتیر دارد؟ و چگونه دانش به 

التحصیالن  بر عملکرد پرستاری فارغ PBLاز سناریوی 

مدل ارزیابی کر   3جدید در محظ کارشان براساس سطح 

نشان داد  این مطالعات نتایج .داد انجام ؟پاتریک تأتیر دارد

با محوریت کالس درس، یک استراتژی  -PBLسناریوی 

التحصیالن جدید در  سازی فارغ وزشی مؤتر برای آمادهآم

ارزیابی با استفاده از  ،محیط عمظ بود. در این دو مطالعه

که در طوریبه ؛انجام گردید 3مدل کر  پاتریک تا سطح 

و دریک مطالعه سطح دو و یک  3یک مطالعه تنها سطح 

. بنابراین با توجه به هدق مطالعه (18) بررسی گردید

ممکن است در یک یا چند سطح از مدل ارزشیابی کر  

ابی کامظ و در چهار یاگرچه ارزش ،پاتریک استفاده گردد

 سطح ارزشمندتر است.

اتربخشی یک برنامه آموزش  (2018) مطالعه بیجانی در

مداوم در مورد پیشگیری از مواجهه شغلی با نیدل استیک 

در کارکنان پرستاری براساس مدل کر  پاتریک در چهار 

سطح )واکنش، یادگیری، رفتار، نتایج( مورد ارزیابی قرار 

 . (19) گرفت

 ( با هدق ارزیابی دوره آموزشی2020) مطالعه قرباندوست

احیاء نوزاد پرستاران و ماماها براساس دو سطح مدل کر  

برای تعیین سطح یادگیری مهارت  .پاتریک انجام گرفت

احیاء نوزاد در محیط کار و سطج واکنش، میزان ررایت 

ساخته با توجه به مدل کر  آنان از پرسشنامه محقق

روایی با استفاده از روایی پرسشنامه  پاتریک استفاده شد.

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Huang%2C+Xueyan
https://citl.illinois.edu/citl-101/teaching-learning/resources/teaching-strategies/problem-based-learning-(pbl)
https://citl.illinois.edu/citl-101/teaching-learning/resources/teaching-strategies/problem-based-learning-(pbl)
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و صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید  محتوا

-نتایج این پژوهش نشان داد براساس میانگین کس  .شد

طورکلی از برگزاری دوره آموزشی سطح واکنش به شده در

احیاء نوزاد ررایت داشتند و در سطح یادگیری، با توجه به 

آزمون آنان، میزان آزمون و پامیانگین نمرات پیش

داری بعد از شرکت در دوره آموزشی افزایش معنییادگیری 

دست آمده از ارزشیابی ه داشته است. با توجه به نتایج ب

نزر گرفتن نقات رعف و  توانند با درمسئوهن آموزشی می

های های بهبود کیفیت دورهقوت دوره آموزشی، زمینه

 . (1) آموزشی را فراهم نمایند

 بحث

مدل ارزشیابی کر   ،نتایج حاصظ از بررسی متون نشان داد

هایی در پرستاری از جمله پاتریک جهت اتربخشی برنامه

ارزیابی یک برنامه آموزشی پرستاری، بررسی اتربخشی 

آموزش بالینی دروس، بررسی اتربخشی نوآوری در آموزش 

پرستاری استفاده گردیده است. روش ارزشیابی کر  

کار ها نیز  بهپاتریک در اتربخشی آموزشی در سایر رشته

. رفته است که از جمله به موارد زیر می توان اشاره کرد

( در پژوهشی به ارزیابی اتربخشی کارگاه 1993آندرسون )

آموزشی رهبری پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که 

کنندگان در سطح اول ارزشیابی، یعنی واکنش، شرکت

. عباسیان (20) نسبت به کارگاه آموزشی بوده است

های آموزشی ( در پژوهشی به بررسی اتربخشی دوره1383)

امیری مهر  .(21) تریک پرداختبراساس مدل کر  پا

ی ها( در پژوهشی در زمینة ارزیابی اتربخشی دوره1386)

طور کلی واکنش فراگیران از تمامی آموزشی دریافت به

.  (22)در سطح عالی ارزیابی شده است  ،های آموزشیدوره

های ( به بررسی واکنش فراگیران از دوره1389توکلی )

مدت آموزش براساس سطح اول مدل کر  پاتریک کوتاه

. اکرر مطالعات از روش کر  پاتریک جهت (23) پرداخت

-های آموزشی در زمینهها و کارگاهبررسی اتربخشی دوره

. همچنین از مدل کر  اندکردههای مختلف استفاده 

پاتریک، به عنوان روشی مناس  جهت ارزشیابی اتربخشی 

 های رمن خدمت در حیطه سالمت یاد شده استآموزش

(2) . 

برای ارزیابی اینکه آیا برنامه  ،مدل ارزشیابی کر  پاتریک

ستفاده کند یا خیر اآموزشی احتماهً نیازها را برآورده می

. این چهار سطح نتیجه را به دنبال (4) شودمی

در ارتبات با  .کندهای آموزشی متمایز میدستورالعمظ

رزیابی استفاده از مدل کر  پاتریک به عنوان روش ا

 چه اتربخشی متاسفانه چه در مطالعات پرستاری و

 آموزشی دوره هایارزشیابی ما کشور در ویژهغیرپرستاری به

 دوم حداکرر سطح یا اول سطح در و ساده صورت به اغل 

اتربخشی  و موفقیت دهندهنشان که شودمی انجام مدل این

 به هرچه . ولیباشدمی اول سطح دو در آموزشی فرآیند

 آموزشی اترات از شویممی چهارم نزدیک و سوم سطح

برخی از مطالعاتی که پیامدهای سطح  .(2) شودمی کاسته

)تغییر در رفتار یا پیامدها( را پا از یک  4 سطح ویژهبه 3

مداخله آموزشی بررسی کردند، نتوانستند تأتیر مهمی پیدا 

دشوار  4صوص، ارزیابی اترات در سطح (. به خ10، 9کنند )

 .(5)است 

 توان بههای مدل ارزشیابی کر  پاتریک میاز محدودیت

مانی و طراحی و اجرای در نزر نگرفتن عوامظ فردی، ساز

تواند بر اتربخشی آموزش قبظ، حین یا بعد آموزش را که می

از آموزش تأتیر بگذارد اشاره کرد و این مدل ارزیابی برنامه 

آموزشی را به تنهایی مسئول دستیابی یا عدم دستیابی به 

شواهد برای  ،. در این مدل(7) گیردپیامدها در نزر می

کنندگان در برنامه سنجی از مشارکتحاصظ از ررایت

که وجود فشار و استرس درحالی ،اهمیت زیادی قائظ شده

سازی ذهنی برای یادگیری نقش خفیف در فراگیر در آماده

دهد. و علظ ناررایتی فراگیران را مورد کاوش قرار نمیدارد 

های پایانی بالفاصله بعد از آموزش به منزله همچنین آزمون

سنجش محتویات حافزه آنهاست و ارتبات چندانی با 

توانند از گروه کنترل یادگیری ندارد و در عمظ همیشه نمی

، برای تعدیظ تأتیر متغیرهای دیگر استفاده کرد. این مدل

ها و فرهنگی که ها، زمینهبرنامه آموزشی را جدا از سیستم

ارزیابی  .کندکند، ارزشیابی مییادگیرنده در آن فعالیت می

های فردی چالش برانگیزتر از ارزیابی ،نتایج در کظ سازمان
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است. مدل ارزشیابی کر  پاتریک فقط بر چگونگی تمرکز 

ز چرایی رسیدن به تواند به مخاطبان ارزیابی ا کند و نمیمی

 . (6) نتایج آگاه شود

گیری توان به سادگی فرآیند، اندازهاز مزایای این مدل می

تعداد محدودی از متغیرها، سهولت معیارهای ارزشیابی و 

های اولیه و عملکرد قبلی آوری دادهعدم نیاز به جمر

متغیرهای فردی و محیطی اشاره کرد. فراگیران و استقالل 

های الگوی مناسبی برای ارزیابی برنامه ،این نوت ارزیابی

هایی ها دارای کاستیآموزشی است. اگرچه همه مدل

شده، این مدل عملکرد هستند، اما براساس ارزیابی انجام

 های آموزشی داردمناس  و قابظ قبولی برای ارزیابی برنامه

(5). 

آوری مقاهت مرتبط توان به  جمراز نقات قوت مطالعه می

با ارزیابی روش کر  پاتریک در مطالعات پرستاری اشاره 

ینه یافت نشد. از کرد که مطالعه مروری در این زم

شده در مقاهت انجامکمبود های این مطالعه، محدودیت

ارتبات با روش ارزیابی کر  پاتریک در پرستاری به علت 

برخی از متن کامظ همچنین بود. بودن این روش جدید

 .مقاهت در دسترس نبود

 گیری نتیج 

روش  توان نتیجه گرفتشده میهای انجامبا توجه به بررسی

 هایارزیابی کر  پاتریک توانسته است در کنار سایر روش

سنتی، روش جدیدی را در اختیار مدیران و مربیان قرار 

دهد که نیاز است جهت استفاده بهتر از این مدل، تدابیری 

چهار سطح ارزیابی اتخاذ گردد. نتایج در جهت استفاده 

مدل  حاصظ این مطالعه جهت استفاده صحیح و بهتر از این

تواند ها میهای پرستاری و سایر برنامهدر ارزیابی برنامه

 کننده باشد.کمک

 یمال تیحما

 نداشته است. مالی حمایت حاررمطالعه 

 یمالحظات اخالق

مالحزات  ،است مروریحارر مطالعه با توجه به اینکه 

 .نداردخاصی  اخالقی

 منافع تضاو
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