
  68-79  /1396 پاييزپزشكي كردستان/ م پزشكي زانكو/ دانشگاه علوم علو مجله
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 مقاله پژوهشي

 )Originalpaper (  

  چكيده

آموزش اثربخش، موجب برتري عملكردي سازماني است. ارزشيابي آموزشي، رويكردي  ف:زمينه و هد

ي آموزش باشد كه به مديران براي رسيدن به تصميمات مفيد در مورد برنامهها ميآوري دادهمنظم براي جمع

مندان كند. اين مطالعه با هدف تعيين اثربخشي كارگاه علم سنجي در اعضاي هيئت علمي و كاركمك مي

  دانشگاه علوم پزشكي قم بر اساس الگوي كرك پاتريك انجام شد.

نفر از اعضاي  46سنجي در اي قبل و بعد، اثربخشي كارگاه علمدر اين پژوهش مداخله كار:مواد و روش

ها از طريق هيئت علمي و كارمندان دانشگاه علوم پزشكي قم، بر اساس الگوي كرك پاتريك ارزيابي شد. داده

ي برگزاري اي كه شامل دو بخش براي سنجش سطح واكنش (محتوا، مدرس و نحوهساختهي محققشنامهپرس

، با SPSS-20كارگاه) و سطح يادگيري (به صورت قبل و بعد از كارگاه) بود؛ جمع آوري شد و در نرم افزار 

در نظر >p 05/0داري نيهاي همبستگي پيرسون و تي زوجي تجزيه و تحليل گرديد. سطح معاستفاده از آزمون

  گرفته شد.

)، مدرس 86/30±29/5كننده از محتوي كارگاه (رضايت افراد شركت يميانگين نمره ها:يافته

ي رضايت از ) بود. به طور كلي ميانگين نمره87/43±45/7ي برگزاري كارگاه () و نحوه43/5±92/41(

داري ميان رضايت كلي مثبت و معني ) بود. نتايج نشان داد كه همبستگي18/38±06/6كارگاه ( 

ي ) و نحوه=001/0p<  ،79/0r)، مدرس (=p= ،43/0r 02/0كنندگان از كارگاه با محتواي كارگاه (شركت

داري زوجي اختالف معني) وجود داشت. با توجه به نتايج آزمون تي=001/0p< ،65/0rبرگزاري كارگاه (

  ).P>001/0س از برگزاري كارگاه مشاهده شد (بين ميانگين نمره سطح يادگيري در قبل و پ

سنجي، طبق الگوي كرك پاتريك بر سطح يادگيري اعضاي هيئت علمي و كارگاه آموزشي علم گيري:نتيجه

ريزي و ها با برنامهكارمندان دانشگاه علوم پزشكي قم مؤثر بود. در اين راستا، بهتر است كه مديران سازمان

ها با با استفاده از اساتيد مجرب و ايجاد شرايط و فضاي مطلوب براي كارگاه هاي اثربخشبرپايي كارگاه

كارگيري الگوي كرك پاتريك، در افزايش دانش و مهارت پژوهشي اعضاي هيئت علمي و پرسنل گام به

  بردارند.

  سنجيالگوي كرك پاتريك، كارگاه، علم كليدي:هايواژه
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  مقدمه 

دنياي امروز با توجه به گسترش روزافزون علم و  در

ي روز شدن عوامل سازماني، توسعهتكنولوژي، و به 

ها هاي نيروي انساني شاغل در سازمانمهارت آگاهي و

است. بنابراين منابع انساني  ضرورت بيشتري يافته

رود؛ زيرا شمار ميسازماني بهي ن سرمايهارزشمندتري

باشد. براي ها ميانسان محوراصلي تحول در سازمان

هاي اي در سازمانارتقاء منابع انساني، تمهيدات گسترده

سازي شود. آموزش، پژوهش و زمينهپيشرو فراهم مي

ي ارتقاء منابع براي خالقيت و نوآوري ابزار عمده

كه نيروي انساني كارآمد،  جا). ازآن1انساني هستند (

آيد؛ قسمت حساب ميترين منبع هر سازماني بهباارزش

ها، به نيروي انساني معطوف گذارياعظم سرمايه

ها مستلزم كارايي منابع ). كارايي سازمان2است (شده

كارايي منابع انساني در گروي آموزش  انساني و

ي دانش و مهارت كاركنان است. يكي از وتوسعه

 گذاري در منابع انساني، آموزش وهاي اصلي سرمايهاهر

). 3باشد (هاي كاركنان ميي دانش و مهارتتوسعه

آموزش از نظر لغوي به معناي آموختن، يادگيري، ياد 

اي مبتني بر دادن يا تعليم دادن است. آموزش تجربه

منظور ايجاد تغييرات نسبتاً  باشد كه بهيادگيري مي

گيرد تا وي بتواند، توانايي صورت مي ماندگار در فرد

  ). 4خود را براي انجام كار بهبود بخشد (

ناپذير فرآيند آموزشي است جزء جدايي ،پژوهش

ها در تا جايي كه برخي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه

پردازند و كنار فعاليت آموزشي به پژوهش نيز مي

 حاصل پژوهش خود را معموالً به صورت مقاله ارائه

هاي ارزشيابي علمي اعضاي نمايند. يكي از مالكمي

ها ميزان استناد به آن علمي، همين مقاالت وهيأت

ي علمي، بر مبناي تأثير هستند. معموالً ارزش يك مقاله

هاي بعدي (حضور در مجموع در مقاالت و نوشته

). درحال حاضر براي 5شود (مأخذ آنها) تعيين مي

هاي ت علمي از روشبررسي كمي و كيفي محصوال

ها، ترين روششود. يكي از رايجمختلفي استفاده مي

).  به تعبيري 6سنجي است (هاي علماستفاده از تكنيك

گيري علم سنجي عبارت است از دانش اندازهساده، علم

هاي كمي مرتبط با توليد و ها و مدلي روشكه همه

حال ). در 7شود (انتشار دانش وفناوري را شامل مي

بيني سنجي عالوه بر توصيف، تبيين و پيشعلم ،حاضر

هاي آموزشي و وضعيت علمي پژوهشگران، گروه

ي در ها و كشورهاها، سازمانپژوهشي، دانشگاه

المللي، كاربردهاي هاي گوناگون ملي و بينعرصه

بندي فراواني يافته است همچنين براي ارزيابي و رتبه

هاي ها نيز شاخصاههاي پژوهشي و دانشگسازمان

). عالوه 8- 10گيرند (سنجي مورداستفاده قرار ميعلم

ها، سنجي از طريق ارزيابي اولويتبر اين، علم

ها، در تخصيص بودجه، توازن اندازها و ظرفيتچشم

بودجه با هزينه و ارتقاء  مؤسسات داراي نقش مهمي 

  ).  11باشد (مي

اي فزايندهامروزه ارزيابي تحقيقات علمي به طور 

رو به گسترش است كه بيش از پيش بر اهميت آن 

گردد لذا اين مهم، مديران و سياستگذاران را افزوده مي

سنجي در هاي علمبر آن داشته تا با برگزاري كارگاه

). مديران و سياستگذاران 12اين راستا گام بردارند (

ها و منابع صرف شده، خواهان سازمان ها در قبال هزينه

ي اثرگذاري واقعي هاي علمي و عيني دربارهارشگز

هاي ارزشيابي هاي آموزشي هستند. روشدوره

هاي هاي آموزشي امكان افزايش اثربخشي برنامهدوره

). به طور كلي، 13نمايد (آموزشي را فراهم مي

آوري ارزشيابي آموزشي، رويكردي منظم براي جمع

دن به تصميمات ها مي باشد كه به مديران براي رسيداده

كند. مفيد و با ارزشي درمورد برنامه آموزش كمك مي

رويكردهاي مختلفي براي ارزشيابي آموزشي وجود 

هاي ارزيابي و سنجش دارد كه يكي از بانفوذترين مدل
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مديريت منابع انساني، مدل كرك پاتريك است كه 

توسط دونالد كرك پاتريك توصيف شده است 

)14،15  .(  

ريك به عنوان الگويي جامع، ساده و مدل كرك پات

هاي آموزشي توصيف عملي براي بسياري از موقعيت

ي بسياري از متخصصان، به عنوان وسيلهاست و به شده

شود. كرك پاتريك معياري در اين حوزه شناخته مي

ارزشيابي را به عنوان تعيين اثربخشي در يك برنامه 

ابي را به آموزشي تعريف كرده است و فرآيند ارزشي

  ):16،17كند (چهار سطح يا گام تقسيم مي

): منظور همان واكنشي است Reaction. واكنش (1

ي كنندگان در يك برنامه آموزشي، دربارهكه شركت

دهند. اين سطح به بررسي سه آن برنامه از خود نشان مي

ي محتوا، مدرس و شرايط برگزاري كارگاه و حيطه

پردازد. اگرچه ا ميهاي هريك به طور مجزآيتم

-ابزارهاي متعددي براي سنجش واكنش افراد شركت

هاي آموزشي وجود دارد اما كننده در دوره

باشد هاي نظرخواهي ميپركاربردترين آنها، پرسشنامه

)15،18.(  

عبارت است از تعيين  ):Learning. يادگيري (2

ها و حقايقي كه ها، روشميزان فراگيري مهارت

اند و از ي آموزشي آموختهن، در دورهكنندگاشركت

توان به آنها پي طريق پيش آزمون و پس آزمون مي

  برد.

): منظور، چگونگي و performance. رفتار (3

ي ميزان تغييراتي است كه در اثر شركت در دوره

كنندگان ايجاد شده است و آموزشي در رفتار شركت

واقعي كار  ي ارزشيابي در محيطتوان با ادامهآن را مي

  روشن ساخت.

اي ): منظور همان بررسي هزينهImpact. نتايج (4

است كه براي آموزش صرف شده است تا معلوم شود 

كنندگان تا چه اندازه قادرند؛ اين مخارج را كه شركت

از طريق كار و اداي وظايف به نحو احسن جبران كنند 

)18.(  

Anderson  در  2004در پژوهشي كه در سال

اه كاترپيالر انجام داد؛ به كمك سه سطح دانشگ

واكنش، رفتار و نتايج مدل كرك پاتريك به ارزيابي 

-Al). 19اثربخشي كارگاه آموزشي رهبري پرداخت (

Athari هاي و همكاران بيان داشتند كه در سازمان

دولتي تنها سطح يك (واكنش) و سطح دو (يادگيري) 

(رفتار) و  داراي اثربخشي هستند و از نظر سطوح سه

چهار (نتايج) ، تغييرات محسوسي احساس نشده است 

). عمر و همكاران اظهار كردند كه بيشترين اثر 20(

آموزش در سطوح اول و دوم مدل كرك پاتريك 

باشد و موفقيت برنامه در سطوح دوم و سوم با مي

مشكالتي مواجه بوده است ولي به ترتيب در سطح سوم 

از مطلوبيت اثر آموزش و بعد از آن سطح چهارم 

  ).21كاسته شده است (

ي آموزشي، هاي دورهاز آنجا كه در ايران ارزشيابي

اغلب به صورت ساده انجام شده است و تنها به ذكر 

- هاي توصيفي در مورد ميزان رضايت شركتتحليل

كنندگان در خصوص روش تدريس و شرايط كارگاه 

آگاهي پرسنل تواند به علت عدم پردازند كه اين ميمي

از چگونگي و مراحل ارزشيابي باشد لذا در اين مطالعه، 

هاي مختلف مدل سعي بر اين است كه به بررسي بخش

كرك پاتريك در دو سطح واكنش و يادگيري، با 

سنجي در اعضاي هدف تعيين اثربخشي كارگاه علم

هيئت علمي و كارمندان دانشگاه علوم پزشكي قم، بر 

  تريك پرداخته شود. اساس الگوي كرك پا

  

 كارمواد و روش

اي قبل و بعد بود كه در اين مطالعه از نوع مداخله

اعضاي هيئت علمي و كارمندان شاغل در دانشگاه 

آشنايي با «علوم پزشكي قم كه در كارگاه آموزشي 
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شركت  1394در پاييز  »سنجيمفاهيم و كاربرد علم

العه، از ي اين مطكرده بودند؛ انجام شد. حجم نمونه

ه آموزشي (تعداد كنندگان در اين كارگاي شركتكليه

گيري به ) انتخاب شد. روش نمونهنفر بود 46آنها 

 50صورت در دسترس بود؛ به اين صورت كه تعداد 

نفر  4نفر در اين كارگاه حضور يافتند و از اين تعداد، 

با در نظر گرفتن معيارهاي خروج، از مطالعه خارج 

ي كارگاه شامل آشنايي با كاربردهاي شدند. برنامه

، تحليل H-Indexهاي استنادي، سنجي، بانكعلم

 Web of Science،Journalو Scopus استنادي در

Citation Report ،Google Scholar Citation 

Service  وAcademic Social Network   بود

هاي افزايش تأثير همچنين در اين كارگاه به شيوه

)Impact factorتند. ) مقاالت منتشر شده نيز پرداخ

ساعت و  8طي ، كارگاه به صورت نظري و عملي

سنجي وزارت بهداشت، توسط رئيس كارگروه علم

درمان و آموزش پزشكي ارائه شد. معيارهاي خروج از 

اين مطالعه شامل تأخير در حضور كارگاه، ترك 

ن ها بود. نتايج برگزاري ايكارگاه يا كامل نبودن فرم

كارگاه مطابق با الگوي كرك پاتريك در دو سطح 

  واكنش و يادگيري مورد ارزشيابي قرار گرفت. 

-اي محققآوري اطالعات، پرسشنامهابزار جمع

ساخته بود كه بر اساس مدل و رهنمودهاي كرك 

پاتريك، به منظور ارزشيابي اثربخشي كارگاه آموزشي 

طالعات آوري اسنجي تهيه شده بود و براي جمععلم

ها، از پرسشنامه اي متفاوت و خاص در هريك از سطح

مدل كرك پاتريك استفاده شد كه شامل دو بخش 

  بود:

شناختي كه شامل سن، بخش اول: اطالعات جمعيت

ي ي تحصيلي و مرتبهجنس، شغل، محل خدمت، رشته

  كنندگان در كارگاه بود.علمي شركت

ل بخش دوم: سطوح الگوي كرك پاتريك كه شام

الف) واكنش فراگيران به عوامل مؤثر در اجراي 

ي نظرخواهي از ي آموزش، در قالب پرسشنامهدوره

سوال در ارتباط با  7كنندگان بود كه شامل شركت

سوال جهت ارزيابي مدرس  9ارزيابي محتواي كارگاه، 

سوال نيز به منظور ارزيابي شرايط  10كارگاه و 

فاصله پس از پايان برگزاري كارگاه است. اين فرم بال

كنندگان توزيع شد و به منظور كارگاه در ميان شركت

ي انتقال ها و نحوهها، مهارتارزيابي مدرس، توانايي

مطالب توسط مدرس، مورد ارزيابي قرار گرفت؛ در 

ها و ي محتواي كارگاه، سر فصلحالي كه در زمينه

 مطالب ارائه شده در كارگاه ارزيابي شد. پاسخ تمامي

اي، از گزينه 5سواالت اين پرسشنامه با معيار ليكرت 

) 5) تا سطح عالي (نمره 1سطح خيلي ضعيف (نمره 

ي محتواي كارگاه گذاري شده بود. در حيطهنمره

ي مدرس )، در حيطه7- 35ي نمره (محدوده

ي شرايط برگزاري ) و در حيطه9-45ي نمره (محدوده

ي نمره ده) محدو10-50ي نمره كارگاه (محدوده

ي اخذ قابل اكتساب در نظر گرفته شد. ميانگين نمره

شده در سؤاالت هر حيطه، به عنوان عدد مطلوبيت 

هريك از عوامل مذكور گزارش گرديد. به اين 

ي محتواي كارگاه، ميانگين نمره صورت كه در حيطه

داراي سطح  14- 28داراي سطح ضعيف،  7- 14

ي ود. در حيطهداراي سطح مطلوب ب 28- 35متوسط و 

-27داراي سطح ضعيف،  9-18مدرس، ميانگين نمره 

داراي سطح نسبتاً  28-36داراي سطح متوسط،  19

داراي سطح مطلوب بود. در  37- 45مطلوب و 

-20ي شرايط برگزاري كارگاه نيز ميانگين نمره حيطه

داراي سطح متوسط،  20-30داراي سطح ضعيف،  10

داراي  40-50و  داراي سطح نسبتاً مطلوب 30- 40

  سطح مطلوب بود.
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ب) سؤاالت سنجش يادگيري (آگاهي) كه از 

ها قبل و بالفاصله بعد ي تغيير آگاهي آزمودنيمقايسه

از آموزش (پيش آزمون و پس آزمون)، با استفاده از 

اي سوال چهارگزينه 15اي يكسان كه شامل پرسشنامه

و براساس بسته آموزشي مورد استفاده در كارگاه 

طراحي شده بود؛ محاسبه گرديد. مدت زمان 

ي دقيقه بود. نمره 15پاسخگويي به سؤاالت پرسشنامه 

در نظر گرفته  15تا  0قابل اكتساب از اين آزمون از 

  شد. 

روايي صوري و محتوايي (از نظر ساده، واضح و 

ها براساس نظرات ضروري بودن سؤاالت) پرسشنامه

مي دانشگاه علوم نفر از هيئت عل 8پانل خبرگان (

سنجي ابزار، ي ارزشيابي و روانپزشكي قم كه در زمينه

) بررسي شده و با انجام تخصص الزم را داشتند

ها نيز اصالحات به حد قابل قبول رسيد. پايايي پرسشنامه

با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ مورد ارزيابي قرار 

ها به ي پرسشنامهگرفت كه پس از اصالحات، همه

  دست يافتند. 94/0تا  88/0بين يب ضرا

ها براي سطح همان طور كه در باال گفته شد؛ داده

واكنش، بالفاصله پس از پايان كارگاه و در مورد سطح 

ي قبل و بالفاصله بعد از كارگاه يادگيري، در دو مرحله

نسخه  SPSSآوري شد و توسط نرم افزار آماري جمع

يانگين و انحراف ، با استفاده از آمار توصيفي (م20

هاي آماري همبستگي پيرسون و معيار)، آزمون

ي آگاهي قبل ي ميانگين نمرهزوجي (جهت مقايسهتي

و بعد از برگزاري كارگاه) مورد تجزيه و تحليل قرار 

  در نظر گرفته شد.  >05/0pداري، سطح معنيگرفت. 

  ها يافته
نفر از اعضاي هيئت  46در پژوهش حاضر از ميان 

) مرد %1/39نفر ( 18و كارمندان شركت كننده،  علمي

) زن بودند. ميانگين سن %9/60نفر ( 28و 

سال و از نظر مدرك،  5/36 ±75/6كنندگان شركت

نفر  23) داراي مدرك كارشناسي، %6/19نفر ( 9

نفر  PhD ،4) %1/26نفر ( 12ارشد، ) كارشناسي50%(

 نفر 2تخصص و ) فوق%2/2نفر ( 1) متخصص، 7/8%(

نفر  23) پزشك عمومي بودند. از نظر شغل، 3/4%(

) پرسنل دانشگاه %50نفر ( 23) هيئت علمي و 50%(

 9ي پژوهش و ) داراي سابقه%4/80نفر ( 37بودند. 

ي پژوهش نداشتند. ميانگين )  نيز سابقه%6/19نفر (

كننده در اين كارگاه ي پژوهشي افراد شركتسابقه

  سال بود.  03/6 82/3±

كنندگان از محتواي ين رضايت شركتميانگ

در  بود. بيشترين ميانگين نمره 86/30±29/5كارگاه، 

مورد محتواي كارگاه، مربوط به تناسب مطالب ارائه 

بود و  62/4±65/0شده با موضوع كارگاه، با ميانگين 

كمترين ميانگين نمره مربوط به كيفيت كارگروهي، با 

  ).1ول محاسبه شد (جد  76/3±26/1ميانگين 

  

  هاي مربوط به محتواي كارگاه در افراد مورد مطالعه: ميانگين و انحراف معيار آيتم 1جدول 

  
  انحراف معيار  ميانگين

  محدوده نمره

  بيشترين   كمترين 

  5  2  75/0  46/4  كيفيت مطالب ارائه شده

  5  3  66/0  46/4  ها و اساليدهاي آموزشيكيفيت فايل

  5  2  65/0  62/4  با موضوع كارگاه تناسب مطالب ارائه شده

  5  3  54/0  59/4  يكپارچگي و به هم پيوستگي مطالب ارائه شده

  5  2  78/0  43/4  متناسب بودن كارگاه با وظايف سازماني

  5  3  65/0  54/4  متناسب بودن محتوا با نيازهاي آموزشي افراد
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  5  1  26/1  76/3  كيفيت كارگروهي

مدرس  كنندگان ازميانگين رضايت شركت

بود. بيشترين ميانگين نمره در  92/41±43/5كارگاه، 

مورد مدرس كارگاه مربوط به ميزان تسلط مدرس و 

فن بيان و قدرت انتقال مطالب به ترتيب با ميانگين 

بود و كمترين نمره،  78/4±51/0و  56/0±78/4

مربوط به اثربخشي كلي مدرس در رفع نيازهاي مد 

  ).2به دست آمد (جدول  53/4±69/0نظر، با ميانگين 

  

  هاي مربوط به مدرس كارگاه در افراد مورد مطالعه:  ميانگين و انحراف معيار آيتم2جدول 

  
  انحراف معيار  ميانگين

  محدوده نمره

  بيشترين  كمترين

  5  2  56/0  78/4  ميزان تسلط مدرس
  5  3  51/0  78/4  فن بيان و قدرت انتقال مطالب

  5  2  63/0  69/4  العاتبه روز بودن دانش و اط
  5  2  72/0  64/4  دهي مناسب به سواالت فراگيرانتسلط در پاسخ

  5  3  65/0  62/4  ي گام به گام مطالبنظم، ترتيب، مديريت زمان و ارائه
  5  2  61/0  62/4  ي رفتار و توانايي جلب مشاركت فراگيراننحوه

  5  3  54/0  58/4  هاي كاربرديبيان شواهد و مثال

  5  3  52/0  68/4  گيرير جمع بندي بحث و نتيجهتوانايي د

  5  2  69/0  53/4  اثربخشي كلي مدرس در رفع نيازهاي مد نظر

  

كنندگان از شرايط ميانگين رضايت شركت

بود. بيشترين  87/43±45/7برگزاري كارگاه، 

ميانگين نمره در مورد شرايط برگزاري كارگاه مربوط 

دوره با ميانگين  ي رفتار و پاسخگويي مجريانبه نحوه

بود و كمترين ميانگين نمره مربوط به  53/4 5/0±

هاي كارگاه قبل از برگزاري اعالم موضوع و سرفصل

  ).3بود (جدول  22/4±96/0با ميانگين 

  

  هاي مربوط به شرايط برگزاري كارگاه در افراد مورد مطالعه:  ميانگين وانحراف معيار آيتم3جدول 

  
  رانحراف معيا  ميانگين

  ي نمرهمحدوده

  بيشترين   كمترين 

  5  2  76/0  45/4  كيفيت محل، روشنايي و تهويه

  5  2  75/0  37/4  استفاده از فناوري آموزشي

  5  3  79/0  39/4  زمان برگزاري (روز و ساعت دوره)

  5  3  68/0  45/4  دسترسي به مكان كارگاه

  5  3  72/0  42/4  هانظم و هماهنگي در اجراي برنامه

  5  3  64/0  45/4  و كيفيت پذيراييشيوه 

  5  1  95/0  29/4  اطالع رساني به موقع كارگاه

  5  4  52/0  53/4  ي رفتار و پاسخگويي مجريان دورهنحوه

  5  2  74/0  33/4  رساني و ثبت نام شيوه اطالع

  5  2 96/0 22/4  هاي كارگاه قبل از برگزارياعالم موضوع و سرفصل
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ح واكنش، بيشترين هاي سطدر ارزيابي كلي حيطه

ميانگين نمره، مربوط به مدرس كارگاه با ميانگين 

بود و كمترين نمره، مربوط به شرايط  6/0±66/4

به دست  39/4±74/0برگزاري كارگاه با ميانگين 

  ).4آمد (جدول 

  
  ي سطح واكنش در افراد مورد مطالعه: ميانگين و انحراف معيار كلي هر سه حيطه4جدول 

  
  راف معيارانح  ميانگين

  76/0  41/4  ارزيابي كلي محتواي كارگاه

  62/0 66/4  ارزيابي كلي مدرس كارگاه

 74/0 39/4  ارزيابي كلي شرايط برگزاري كارگاه

  75/0  48/4  ارزيابي كلي ( سطح واكنش)

  

با استفاده از آزمون همبستگي روشن شد كه 

كنندگان در كارگاه، ارتباط ارزيابي كلي شركت

داري با محتواي كارگاه ت و معنيآماري مثب

)02/0p= ،43/0r=( مدرس ،)001/0p< ،79/0r=( 

) =001/0p<  ،65/0r(و شرايط برگزاري كارگاه 

  دارد.

در بررسي ميزان سطح يادگيري براساس محتواي 

ي آگاهي ارائه شده توسط مدرس، ميانگين نمره

) در قبل و 0-20ي نمره شركت كنندگان (محدوده

 78/9±65/3و  83/5±59/2ترتيب گاه، بهبعد از كار

داري بود همچنين آزمون تي زوجي، تفاوت معني

)001/0p<( ي آگاهي شركترا ميان ميانگين نمره

 (جدولداد كنندگان، در قبل و بعد از كارگاه نشان مي

5 .(  

  
  اه، در افراد مورد مطالعهي سطح يادگيري قبل و بعد از كارگي ميانگين و انحراف معيار نمره: مقايسه 5جدول 

  داريسطح معني tمقدار  انحراف معيار ميانگين  

  59/2  83/5 قبل از كارگاه
728/6  001/0<  

  65/3  78/9 بعد از كارگاه

  

  گيريبحث و نتيجه

سنجي نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه كارگاه علم

در هر دو سطح واكنش (محتوا، مدرس و شرايط 

يادگيري از الگوي كرك پاتريك  برگزاري كارگاه) و

در اعضاي هيئت علمي و كاركنان دانشگاه به طور 

داري موثر بوده است. نتايج پژوهش قهرماني و معني

هاي كننده آن است كه اثربخشي دورههمكاران نيز بيان

آموزشي در حد نسبتاً مطلوبي بوده و برخي از ابعاد و 

ي از ضعف و ي آموزشي اجرا شده، خالهاي دورهجنبه

  ). 22نقصان نبوده است و نياز به بازنگري اصولي دارد (

نتايج ارزشيابي كارگاه، در سطح واكنش در 

ي مربوط به محتواي كارگاه نشان داد كه ميانگين حيطه

ي اين حيطه در شركت كنندگان در سطح مطلوبي نمره

قرار داشت همچنين بيشترين ميزان رضايت 



 75       طاهره رمضاني

  68-79 /1396 پاييزپزشكي كردستان/ علوم پزشكي زانكو/ دانشگاه علوم  مجله

ه آيتم تناسب مطالب ارائه كنندگان، مربوط بشركت

شده با موضوع كارگاه، يكپارچگي و به هم پيوستگي 

مطالب ارائه شده و متناسب بودن محتواي كارگاه با 

توان از نيازهاي آموزشي افراد شركت كننده بود كه مي

آنها به عنوان نقاط قوت كارگاه ياد كرد. نتايج 

 ) و23ي مظلومي محمود آباد و همكاران (مطالعه

ي ي مطالعه) همسو با يافته24هداوندي و همكاران (

باشد. كمترين ميزان رضايت مربوط به آيتم حاضر مي

ي هداوندي، كيفيت كارگروهي بود اما در مطالعه

رضايت از كيفيت كارگروهي در وضعيت مطلوب و 

ي حاضر به نظر ). در مطالعه24مناسبي قرار داشت (

دگان از كيفيت كار كننرسد كه نارضايتي شركتمي

تواند؛ ناشي از شرايط برگزاري كارگاه گروهي مي

كنندگان، عدم باشد و عليرغم استقبال زياد شركت

هاي آشنايي كافي با موضوع كارگاه، وجود تخصص

مختلف و متناسب نبودن سالن برگزاري با انجام 

كارگروهي، كيفيت اين آيتم را پايين آورده است اما 

هاي ضايت فراگيران در تمامي آيتمبه طور كلي، ر

داري مطلوب ارزشيابي محتواي كارگاه، به طور معني

اي ي عباسيان و همكاران، نيز نتيجهبود و در مطالعه

  ).  25مشابه حاصل شد (

ي ي ارزيابي مدرس، ميانگين نمرهدر مورد حيطه

اين حيطه در سطح مطلوبي قرار گرفت همچنين در اين 

ميزان رضايت حاضرين در كارگاه، در حيطه، بيشترين 

هاي ميزان تسلط مدرس و فن بيان و قدرت انتقال آيتم

مطالب توسط مدرس بود كه نتايج مطالعه هداوندي 

) با يافته مطالعه حاضر همخواني دارد. كمترين 24(

ميزان رضايت مربوط به اثربخشي كلي مدرس در رفع 

د؛ تا رسنيازهاي مدنظر فراگيران بود. به نظر مي 

كنندگان رفع نشده باشد كه حدودي نيازهاي شركت

تواند ناشي از زمان فشرده و ناكافي كارگاه باشد؛ مي

زيرا مطالب در بخش علم سنجيĤنقدر گسترده و وسيع 

است كه در زمان يك روزه، بيان تمام مطالب عملي 

نخواهد بود اما به طوركلي، ميزان رضايت فراگيران در 

طور ارزشيابي مدرس كارگاه، به هايي آيتمهمه

  داري مطلوب بود.معني

ي شرايط برگزاري كارگاه، ميانگين در مورد حيطه

ي آن در سطح مطلوبي قرار گرفت. بيشترين ميزان نمره

ي رفتار و پاسخگويي مندي فراگيران از نحوهرضايت

مندي، از مجريان دوره بود و كمترين ميزان رضايت

و ثبت نام بود كه اين نارضايتي  رسانيي اطالعشيوه

تواند به علت عدم يكپارچگي و دوري مجريان مي

ها و مراكز تحقيقاتي باشد. در مورد كارگاه از دانشكده

ي آموزشي در سطح نسبتاً مطلوب اين حيطه، دوره

) نيز 25ي عباسيان و همكاران (ارزشيابي شد كه مطالعه

  به اين نتيجه رسيد. 

هاي سطح اول يران در تمامي آيتمطوركلي، فراگبه

(واكنش) مدل كرك پاتريك، واكنش مطلوبي به 

سنجي نشان دادند. مطالعات كارگاه آموزشي علم

باشد؛ از جمله ي حاضر ميمتعددي همسو با مطالعه

كه در آن، اكثر حاضرين در كارگاه  Mohanي مطالعه

مندي بسياري از در سطح اول (واكنش)، رضايت

در  Anderson). 26رگزارشده داشتند (ي بدوره

ي خود به اين نتيجه رسيد كه در مجموع در مطالعه

- رضايت شركت )،سطح اول ارزشيابي (واكنش

كنندگان نسبت به كارگاه آموزشي، در سطح مطلوبي 

قرار داشت و كمترين ميزان رضايت مربوط به محتواي 

حجتي در  ي). در مطالعه20كارگاه آموزشي بود (

ي دهندهان نيز نمرات حاصل از ارزشيابي، نشاناير

وضعيت مطلوب آموزش در سطح اول (واكنش) در 

هاي آموزش ضمن خدمت ارزيابي اثربخش دوره

ي رضايي با عنوان ارزشيابي ). مطالعه27پرستاران بود (

هاي آموزش اقدام پژوهي معلمان اثربخشي اجراي دوره

از الگوي كرك  ي ابتدايي شهر قم نيز استفادهدوره



 ... بررسي اثربخشي كارگاه      76

 68-79 /1396 پاييز دانشگاه علوم پزشكي كردستان/علوم پزشكي زانكو/  مجله

- پاتريك مبني بر واكنش مطلوب معلمان نسبت به دوره

) همچنين 28هاي آموزشي اقدام پژوهي را تأييد كرد (

ي خود به بررسي واكنش فراگيران از توكلي در مطالعه

هاي كوتاه مدت آموزش، براساس سطح اول مدل دوره

كرك پاتريك پرداخت و نتايج اين مطالعه نشان داد 

هاي آموزشي كوتاه يران از برگزاري دورهكه فراگ

) اما 15مدت بجز دو دوره، رضايت كامل داشتند (

ي ) با يافته29ي دوستي و همكاران (نتايج مطالعه

ي حاضر، همسو نبود و نشان داد كه ارزيابي مطالعه

سطح واكنش، حاكي از كم بودن ميزان رضايت 

  باشد.فراگيران از برنامه آموزشي مي

كنندگان از ي ديگر، ارزيابي كلي شركتاز سو

كارگاه با رضايت آنها از محتوا، مدرس و شرايط 

داري داشت و برگزاري كارگاه، ارتباط مثبت و معني

كنندگان، مطلوب گزارش شد كه رضايت اكثر شركت

ي ي اهميت توجه به هر سه حيطهدهندهتواند نشانمي

آموزشي مذكور، كنار هم و در جهت نيل به اهداف 

ي مظلومي محمود آباد و سازمان باشد. نتايج مطالعه

داري را ميان )، ارتباط مثبت و معني23همكاران (

ارزيابي كلي از كارگاه با شرايط برگزاري كارگاه نشان 

  داد. 

در بررسي سطح يادگيري از مدل كرك پاتريك، 

مي توان نتيجه گرفت كه برگزاري كارگاه علم سنجي 

داري كنندگان، تأثير معنياهي شركتدر افزايش آگ

-داشته است. مطالعات متعددي بر تأثير برگزاري برنامه

كنندگان تأكيد هاي آموزشي بر افزايش آگاهي شركت

ي عباسيان و اند. به عنوان نمونه در مطالعهداشته

ي آموزشي مورد پژوهش، در حد همكاران، دوره

شده بود  مطلوبي باعث افزايش سطح آگاهي فراگيران

اي به ). مظلومي محمودآباد و همكاران در مطالعه25(

هاي ارتقاء سالمت در بررسي ميزان يادگيري برنامه

كاركنان بهداشتي دانشگاه پرداخته بودند و تفاوت 

كنندگان در قبل و داري را ميان آگاهي شركتمعني

نظاميان  ).23( بعد از كارگاه گزارش كردند

ي خود به تفاوت نيز در مطالعهپورجهرمي و همكاران 

- ي آگاهي شركتدار ميان ميانگين تغييرات نمرهمعني

ي نتايج قبل و ي آموزشي با مقايسهكنندگان در دوره

ي افزايش دهندهبعد از آموزش اشاره كردند كه نشان

ي آموزشي كار با دستگاه الكتروشوك آگاهي دوره

همكاران ) همچنين هداوندي و 13به پرستاران بود (

)، عباسيان و همكاران 21)، عمر و همكاران (24(

) در مطالعات خود به 29) و دوستي و همكاران (25(

  نتايج مشابهي دست يافتند.

ي به نظر مي رسد؛ يكي از عواملي كه در مطالعه

حاضر، موجب افزايش يادگيري بعد از برگزاري 

ي گروه هدف براي كارگاه شده است؛ انگيزه

ها و گونه كارگاهنياز آنان به برگزاري اينيادگيري، 

تناسب محتواي آموزشي كارگاه با نيازهاي آموزشي 

گروه هدف بوده است. از نقاط قوت كارگاه مورد 

انديشي و تبادل تجربه در توان به همپژوهش، مي

كنندگان در سنجي، مشاركت شركتي علمزمينه

ي رهمباحث تئوري و عملي، كار كارگاهي در دو

  آموزشي و كاربردي بودن مطالب ارائه شده اشاره كرد. 

هاي اين مطالعه، استفاده از دو يكي از محدوديت

سطح واكنش و يادگيري از مدل كرك پاتريك براي 

سنجي بود كه انجام ارزشيابي كارگاه آموزشي علم

شود مطالعاتي در سطوح ديگر اين الگو توصيه مي

نيازهاي پژوهشي فراگيران در همچنين با توجه به اينكه 

هاي مختلف دانشگاه، متفاوت ها و تخصصرشته

هاي برگزار شده به عوامل باشد و اثربخشي كارگاهمي

متعددي از جمله مدرس، نياز مخاطبان، فضاي آموزشي 

گردد كه چنين لذا پيشنهاد مي ،و غيره بستگي دارد

گيري از مدل كرك پاترك، در مطالعاتي با بهره

در مورد حجم نمونه اصل زماني مختلف انجام گيرد. فو
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ي حاضر بود؛ پيشنهاد هاي مطالعهكه يكي از محدوديت

  مي شود كه اين تعداد در مطالعات آتي افزايش يابد.

طبق نتايج تحقيق حاضر، كارگاه آموزش علم 

سنجي به اعضاي هيئت علمي و كارمندان دانشگاه علوم 

يك از مطلوبيت و پزشكي، براساس مدل كرك پاتر

اثربخشي قابل قبولي برخوردار بوده است. به مديران 

ريزي و برپايي شود كه با برنامهها پيشنهاد ميسازمان

هاي اثربخش، استفاده از اساتيد مجرب، ايجاد كارگاه

كارگيري ها و با بهشرايط و فضاي مطلوب براي كارگاه

الگوي كرك پاتريك در افزايش دانش و مهارت 

  ژوهشي پرسنل خود گام بردارند.پ

  

  تشكر و قدرداني

بدينوسيله پژوهشگران، مراتب سپاس خود را از 

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم و افراد 

  .دارندكننده در اين پژوهش، ابراز ميشركت
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Abstract 

Background and Aim: Effective education leading to superior organizational performance. 

Educational Evaluation is a regular approach to gathering data that help managers to make 

appropriate decisions in training programs. The aim of this study was to determine the 

effectiveness of scientometric workshop in Qom University of Medical Sciences faculty 

members and staff based on Kirk Patrick's model. 

Material and Methods: In this before- after interventional study, 46 faculty members and 

staff of Qom University of Medical Sciences were evaluated by a Self-made questionnaire 

included two parts to determine the response level (content, teacher and how to hold the 

workshop) and learning level (before and after the workshop). Data were analyzed by SPSS 

software, 21 version, using Pearson correlation and paired T-test. Results probability level 

P<0.05 was considered significant.  

Results: the average satisfaction scores of the participants from the workshop content was 

(30.86 ± 5.29), teacher (41.92 ± 5.43) and about manner of holding the workshop was (43.87 

± 7.45). Overall, the average score of satisfaction from the workshop was (38.18 ± 6.06).This 

study showed a positive significant correlation between overall satisfaction with the content 

of the workshop (r=0.43, p=0.02), teacher (r=0.79, p<0.001) and the manner of holding the 

workshop(r=0.65, p<0.001). There was also a statistically significant difference between the 

average learning level before and after participating in the workshop (p<0.001). 

Conclusion: Scientometrics training workshop, according to the Kirk Patrick's model, was 

effective on the learning level of faculty members and staff of Qom University of Medical 

Sciences. In this regard, it is advisable that the managers of the organizations take steps to 

increase the knowledge and research skills of faculty members and staff by planning and 

setting up effective workshops, based on the Kirk Patrick’ model, using experienced 

professors and creating favorable conditions for workshops. 

Keywords: Kirk Patrick's model, Workshop, Scientometrics. 
 

 

 


