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Abstract 

Background & Aim: faculty members should be competent experts and knowledgeable in their specializations 

and become skillful in teaching and professional attitude. This paper aims to evaluate the effectiveness of the 

Medical Education Course in the Education Development Center of the deputy of medical sciences Islamic Azad 

University. Using Kirkpatrick’s evaluation model in spring 2021. 

Material and Methods: A sample of 45 faculty members from all over the country was selected 

by random sampling method. Pre-test and post-test, and feedback questionnaires were used to 

evaluate the effectiveness of training. At the reaction level, the feedback questionnaire was 

used, which confirmed its validity and reliability. A researcher-made questionnaire was 

validated by a group of medical education experts for pre-test and post-test, and reliability was 

evaluated by Cronbach's alpha. For data analysis, paired t-test and regression tests with SPSS24 

were used. 

Results: The study revealed that the training conducted had resulted in evidence to two of the 

four levels of Kirkpatrick’s model. The reactions to the training received on average 4.48 of the 

5-point Likert scale that revealed overall positive feedback on the evaluation. Pre and post-test 

to determine learning resulted in a significant increase in knowledge p <0.000.  
Conclusion: Reffer to Kirkpatrick’s model, Medical Education course  of faculty members, 

revealed overall positive feedback and a significant increase in their knowledge and attitude.  
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 :خالصه

مطالعه  نیاست.هدف از ا یحرفه ا یو نگرش ها سیتدر یمهارت ها ،یشامل دانش موضوع یعلم ئتيه یاعضا یها یتوانمند :سابقه و هدف 

 یبوده که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش معاونت علوم پزشك کیکرك پاتر یابیدوره آموزش پزشكی با استفاده از مدل ارز یاثربخش یابیارز

 تدوین و اجرا گردید.  5488شكی در بهار گروههای علوم پز یعلم اتيه یاسالمی  جهت اعضا دسازمان مرکزی دانشگاه آزا

 یرياز سراسر کشور به روش نمونه گ یعلم اتيه 42متشكل از  ینمونه ا مطالعه به صورت تجربه ای و مداخله ای بر روی  :و روشها د موا

در سطح واکنش از  زش استفاده شد.آمو یاثربخش یابیارز یبرا یرفتار یآزمون و پس آزمون، آموزش، و از نظرسنج شياز پ ،انتخاب شدند یتصادف

 ییآزمون وپس آزمون از پرسشنامه محقق ساخته که روا شي. جهت پ تشده اس دیيآن تا ییایو پا ییاستفاده شد که روا کیپاتر کیپرسشنامه کر

 لي.جهت تحلفته بود، استفاده شدمورد تایيد قرار گر 52/8کرونباخ   یآن با آلفا ییایشده بود و پا دیيتا یآن توسط گروه متخصصان آمورش پزشك

 استفاده شد.   spss 24با  ونيو رگرس یجفت یآمار ت یداده ها از تستها

 افتیمنجر شد. واکنش به آموزش در کیدو سطح از چهار سطح مدل کرك پاتر یبرا یمطالعه نشان داد که آموزش انجام شده به شواهد :ها يافته

را نشان  دار دانش یمعن شیافزا  یريادگی نييتع یو پس آزمون برا شيپ مقایسه است. كرتيل یجه ادر 2 اسياز مق 40/4شده به طور متوسط 

 (p<888/8) داد. 

گروههای علوم پزشكی با واکنش مثبت آنها روبروشد و این  یعلم اتيه یدوره آموزش پزشكی  اعضا کیپاتر کیبر اساس مدل کر: گيری نتيجه

 .دیآنها گرد انش ددار  یمعن شیدوره منجر به افرا

 آموزش  پزشكی ،ی، اثربخش یعلم اتي،ه کیمدل کرك پاتر :هاکليد واژه
 

 مقدمه:

 ،یشامل دانش موضوع یعلم ئتيه یاعضا یها یتوانمند

است  یهیاست . بد یحرفه ا یو نگرش ها سیتدر یمهارت ها

 یبه معنا یليبر رشته تحص یو دانش مبتن یکه توانمند

حرفه  ی. امروزه عالوه بر، توانمندهاستين سیدر تدر یتوانمند

 «کيآکادم ريغ»دانش  ازمندين یعلم اتيه ی، اعضا  یا

 یمسئله به خوب نیا (5)(هستند. یو فن ی، ادار ی) اجتماعیفاضا

دفتر انتشارات  یو همكاران   برا  Hendriks  در گزارش

مورد  دياسات یاروپا در مورد توسعه حرفه ا هیاتحاد یرسم

 یراهبردها»گزارش نشان داد که  نیرار گرفته است .اق ديتاک

 یراهبردها نیا رو تأمل د یاددهی یبرا یريادگی،  یريادگی

. (2)دارد تيشناخت( به اندازه تسلط بر محتوا اهم-فرا  یريادگی

مسئله  نیبه ا   Ketrez Darling Hamond بعالوه گزارش

عات نشان . بررسی های او بر روی سایر مطالاشاره کرده است

نسبت به آموزش  یتریعموما اثر قو  آموزش کودك محور داد  

 (5)بر موضوع دارد  یمبتن

 یآموزش یو  برنامه ها یاعتباربخش یکه استانداردها یحال در

 یبرنامه ها تيفيک نيتضم یرو یادیز ديوزارت بهداشت  تاک

 یبرا یچارچوب مشخص یدانشگاه ها دارند ، ول یآموزش

نشده است. بر  هیارا یعلم اتيه یاعضا یتوانمند یاستانداردها

به  ازيما ن  ،انیودانشج یابیارز یالملل نياساس گزارش برنامه ب

داشته  یشتريب یریپذ تيکه مسئول میدار یعلم اتيه یاعضا

قرار دارند  انیباشند چون آنها در خط مقدم آموزش دانشجو

روبه رو شدن  جهت یاموزش یبه برنامه ها ازين دياسات نی.بنابرا

برنامه ها و باالخص  نیا یرا دارند واجرا تيمسئول نیبا ا

 (2) دارد یادیز تيآنها اهم یابيارزش

 ماتياتخاذ تصم یاست که  برا یو قضاوت یفيتوص ی،ابيارزش

ارزش و اصالح انواع  رش،یموثر در رابطه با انتخاب، پذ یآموزش

 فیتعر نی.در ا(4)است  یضرور  یآموزش یها تيمختلف فعال

 یآموزش یابیو هم قضاوت اشاره شده است.ارز فيهم به توص

برنامه از  کیاطالعات بر اساس  کيستماتيس یشامل جمع آور

مناسب و  یآگاه که نیاز ا نانيشده جهت اطم نييتع شيپ

 یآموزش یابیارز Mervin بر اساس نظرایجاد شده باشد  ديمف

  ندیفرا نیاست.ا یوزقدر برنامه بازآم ایارزش  نييتع یبه معن

 یشود . ارزش بازآموز یم زين یبازآموز یامدهايپ یابیشامل ارز

 ای یفرد یها ازين آموزش تاچه حد نیداردکه ا نیبه ا یبستگ

آموزش  یای، مزا یآموزش یابيکند. ارزش یرا برآورده م یسازمان

 نیدهد و ا ینشان م یو عملكرد شغل یريادگیرا با توجه به 
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 هیاز نظر سرما  نفعانیذ نيو همچن یعال تیریبه مد دیبا ایمزا

 یصورت گرفته اطالع رسان یپول، زمان و تالش  ها یگذار

 (2) .دشو

راه  چيه رایشود، ز یابیارز دیبا یهر برنامه آموزش یآموزش جینتا

وجود ندارد.  یگذار هیاز سرما نانياطم یبرا ینیگزیجا

است،و  یز اثربخشا نانياطم یدشوار برا یندیفرآ ی،ابيارزش

ارائه  یبرنامه ها یبه منظور بهبود استاندارد ها و اثربخش دیبا

  یدر طول برنامه آموزش دیاب یآموزش یابيشده انجام شود .ارزش

. کارشناسان رديصورت گ یبه اهداف آموزش یابيدست یو برا

ازآموزش جدا  یابيباورند، که ارزش نیبر ا یآموزش یابيارزش

گنجانده شود تا  یآموزش ندیدر هر فرآ دیبلكه با ستين

 یابیارز    Philipsطبق نظر (. 3) شود. یآن بررس یاثربخش

 کی ایآ نكهیا نييکمک کند:. تع ریز اردتواند به مو یم یآموزش

؛  ريخ ایبه اهداف خود موفق  بوده است و یابيبرنامه در دست

  ینقاط قوت و ضعف برنامه توسعه منابع انسان ییشناسا یبرا

 نييشود،  تع راتييتواند در صورت لزوم منجر به تغ یکه ماین 

در مورد   یريم گيتصم یبرا ( 3)برنامه  دهیبه فا نهینسبت هز

 یتوسعه منابع انسان ندهیآ یدر برنامه ها دیبا یچه کسان نكهیا

 ای نیشتريکه ب یشرکت کنندگان ییشناسا شرکت کنند.

کمک  یداده ها برا یآور . جمعمی برند سود از برنامه  نیکمتر

 یداده برا گاهیپا کی جادیا و ندهیآ یبرنامه ها یابیبه بازار

کرك  ب،يترت نيبه هم (4)یريگ ميدر تصم تیریکمک به مد

 شنهاديرا پ یآموزش یبرنامه ها یابیارز یديکل تیمز  کیپاتر

با نشان  یآموزش یوجود برنامه و بودجه برنامه ها هيکرد: توج

سازمان کمک  یو اختصاص یگونه به اهداف کلچ نكهیدادن ا

 ؛یشآموز یقطع برنامه ها ایادامه  یبرا یريگ ميکند.  تصم یم

 یبهبود برنامه ها یو  به دست آوردن اطالعات در مورد چگونگ

 .ندهیآ ی در آموزش

 یبرا کيستماتيس یندیفرآ یآموزش یابيکه ارزش یحال در

 یآموزش ی، اثربخش(0)است  یآموزش یبرنامه ها جینتا یابیارز

است که بر  یو سازمان یآموزش ،یفرد یها یژگیمطالعه و

 یم ريو بعد از آموزش تأث نيقبل، ح ،یمهارت آموز یندهایفرآ

کل  کی انبه عنو یريادگی ستميآموزش بر س یگذارد .اثربخش

است   یآموزش جیکالن از نتا دگاهید کی نیمتمرکز است، بنابرا

متمرکز  یريادگی جیتنها بر نتا یآموزش یابيکه ارزش یدر حال

دهد  یآموزش ارائه م جیکوچک از نتا ینما کی نیاست بنابرا
 یاثربخش نيدر مورد رابطه ب یاز مطالعات قبل یاريبس (.5)

 یمطالعات اثربخش ی. برخاستآموزش و عملكرد  انجام شده 

ها  افتهیکردند.  یتنوع در محل کار را بر عملكرد کارکنان بررس

بر کارکنان داشته  یمثبت ريکار تاث طيشان داد که تنوع در محن

آموزش و  یاثربخش یو همكاران به بررس Chimote . است

 Demoso. آنها مشابه(58)پرداختند. یتوسعه در بخش دولت

کارکنان اجرا  هيکل یبرا یآموزش یکردند که برنامه ها شنهاديپ

ان کمک کرد تا  دانش به کارکن یريبخش با به کارگ نیشود و ا

در  یآموخته شده در آموزش سهم قابل توجه یبا مهارت ها

 (55)سازمان خود داشته باشند 

مطالعات، محققان  نیشده در ا افتی یاساس شواهد تجرب بر

هر  یبازخورد مثبت از شرکت کنندگان برا افتیمعتقدند در

شرکت  تیمهم است ، بدون توجه به رضا یبرنامه آموزش

 یرا برا یتوانند بازده معقول ینم یآموزش یرنامه هاکنندگان ،ب

 دهیفا یدر زمان و پول ب یگذار هیسازمان نشان دهند . سرما

در خطر خواهد  یآت یآموزش یبرنامه ها جهيخواهد بود  ودر نت

 کی یاز اثربخش نانياطم یبرا یآموزش یابيارزش نیبود. بنابرا

 (58،55)است یضرور یبرنامه آموزش

 نيآموزش ح یاثر بخش یبررس یبرا یمختلف یابیرزا یمدلها

، Galvin’s CIPP  (1983) خدمت ارائه شده است مانند مدل

 ’Brinkerhoff’s (1987) ،Kraiger, Ford and Salas مدل

Phillip’s (1966 ومدل Holton’s (1996) ، مدل(1993)
(52 ) 

چهارسطح توسط  یابیمدل ارز ،یابیمدل ارز نیپرکاربردتر اما

مدل شامل چهار  نیاست. ا 5534در سال  کیدونالد کرك پاتر

 -2واکنش، سطح -5است که عبارتند از: سطح  یابیسطح ارز

، این روش . با توجه بهجینتا-4رفتار و سطح -2سطح  ،یريادگی

هر سطح  کند و یحرکت م یسطح به سطح بعد کیاز  ابیارز

مان  روند با گذشت ز جیدارد و بتدر ريتأث یدر سطح بعد

از سازمان ها موفق به اندازه  یاريبس (0)شود یتر م دهيچيپ

مثال، انجمن آموزش و  یشوند . برا ینم 2فراتر از سطح  یريگ
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سازمان ها را گزارش کرده اند 243از  یتوسعه ، نتاسج نظرسنج

 یعنی 5اطالعات سطح  ها اندرصد سازم 42 یبررس نیطبق ا

را اندازه  یريگ ادیدرصد  45اند ، کرده یآور واکنش ها را جمع

 درصد  55و تنها  یرفتار شغل یارهامعي درصد  25گرفته اند، 

حال،  نیبا ا (52)کرده اند   یرا جمع آور یمال ريتأث یارهامعي

وجود دارد که ممكن است بر انتقال آموزش  یگرید طیشرا

 دی.فرد با5است  که شامل موارد  بگذارد ريشرکت کنندگان تأث

را و  یبداند چه کار دی.فرد با2داشته باشد.  رييغبه ت لیتما

 یبرا مناسب کار کند و طيدر مح دی.فرد با2چگونه انجام دهد.

 کیاست که  یهیبد به شخص پاداش داده شود. دیبا رييتغ

 ارتتواند دو شرط اول را با دادن دانش و مه یم یبرنامه آموزش

به  یبستگ سوم و چهارم طیحال، شرا نیالزم انجام دهد. با ا

ها نشان داد  یبررس( 0)ارشد دارد. رانیسرپرستان بالفصل و مد

روش جهت  نیبا استفاده از ا یمطالعات متعدد رانیکه در ا

مطالعه مشابه  یآموزش کارکنان انجام شده است ول یاثربخش

دوره کوتاه مدت  (54-53)نشد. افتی یعلم اتيه رانيجهت فراگ

جهت انجام  رانيفراگ یسازبا هدف  توانمند  یآموزش پزشك

تغييرات ضروری به منظور افزایش کيفيت آموزش و توانایی 

طراحی و انجام پژوهشهای آموزشی به منظور شناسایی و رفع 

روش های مناسب ارزشيابی برنامه  یطراح ییمشكالت و توانا

استراتژیک دانشگاه و  رنامهو مشارکت در تدوین ب یهای آموزش

احی برنامه آموزشی و تكنولوژی های از روشهای طر یآگاه

شده  یجدید آموزش و الگوها و روش های جدید تدریس طراح

نشد.  افتی یمطالعه مشابه نهيزماین بود از آنجا تا کنون در 

 اتيه یبرنامه آموزش یاثربخش یابیمطالعه با هدف ارز نیا

  انجام شد. کیپاتر کیبا مدل کر یعلوم پزشك یعلم

 :مواد و روش ها

آزمون ،  شيبوده  و به صورت پ ییو  مداخله ا یطالعه تجربم

 دياسات هيآموزش ، پس آزمون انجام شد  . جامعه پژوهش کل

 ی دانشگاه آزاد اسالمیعلوم پزشك یمجر یواحدها یعلم اتيه

بود که در دوره ثبت  یاستاد528بودند و نمونه پژوهش شامل 

 ريس دروس غمدر دياسات هياول یپس از بررس که نام کردند

ثبت نامه  یعلم اتيعضو ه 42شدند و  حذف یعلوم پزشك

ورود به مطالعه  اريانتخاب شدند. مع یشده بصورت تصادف

 یعلوم پزشك یدر واحدها سیدر حال تدر یگروه پزشك دياسات

 یگروه پزشك انیکه به دانشجو ی بودنددانشگاه آزاد اسالم

بودند که  یدياتخروج از مطالعه اس اريکردند و مع یم سیتدر

 نیکردند . در ا یم سیرا تدر یپزشك یصتخص ريدروس غ

به  کیچهار سطح کرك پاتر یابیپژوهش با استفاده از مدل ارز

 یريادگی زانيو م یآموزش یطور خاص  واکنش به برنامه ها

 اتيه 42پژوهش شامل  نیشد. نمونه ا یپس از دوره،  بررس

 ی. دوره آموزش پزشكدوره شرکت کردند نیبود که در ا یعلم

دروس  نيمدرس یبرا یضرور یتوانمندساز یها ورهاز د یكی

است که اغلب توسط مراکز توسعه آموزش  یپزشك یتخصص

و دوره آموزشی اخيرنيز توسط مرکز مطالعات  رديگ یصورت م

سازمان مرکزی دانشگاه  یو توسعه آموزش معاونت علوم پزشك

گروههای علوم پزشكی  یعلم اتيه یآزاد اسالمی  جهت اعضا

  .  تدوین و اجرا گردید 5488در بهار 

استفاده شد .   یابياز دو نوع فرم ارزش یاثربخش یابیارز یبرا 

از  دياسات یابیآزمون جهت خود ارز شيقبل از شروع کالس پ

 رندهيآزمون در برگ شيموضوعات مورد آموزش صورت گرفت .پ

از  طهيو در هر ح بود سیتدر یمورد نظر برا یاصل یحوزه ها

 ایدارد. آ ییبا موضوع اشنا زانيشد که به چه م یسوال م ريفراگ

 یابيارزش ایروش اداره و  نیرا با ا یکالس آموزش کیتواند  یم

خود را درمورد حوزه مورد بحث تا چه حد برآورد  ییکند و توانا

قابل اجرا بصورت  زانيموضوع تا چه م نیا تیکند و در نها یم

 اتيه یاعضا  ییآشنا زانيحوزه ها شامل م نیت  . ااس یمجاز

، برنامه  یريادگیو  یاددهی یبا روش ها یمعل

 یابي( ، طرح درس و طرح دوره ، ارزشكولومی)کوریآموزش

 یاعتباربخش د،ياسات یابيبرنامه ، ارزش یابيدانشجو ، ارزش

و طب  یفيک قي، روش تحق یکم قيدانشكده ها ، روش تحق

 یبود. سپس اعضا یگر یو حرفه ا ینيد بالبر شواه یمبتن

به صورت  یمجاز یهفته در کالس ها 52مدت  هب یعلم اتيه

 سیساعت شرکت کردند .  تدر 3دو روز در هفته ، هر جلسه 

 یصورت گرفت. در ط یآموزش پزشك یمدرس دکتر 4توسط 

و شرکت در  فيتكال هیملزم به ارا رانيفراگ یآموزش یکالس ها
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داده شد که  یديدوره فقط به اسات انیپا یند. گواهبود یابيارزش

 ،در تمام جلسات شرکت کرده بودند و توسط مدرس هر موضوع

 ییروا نييشده بودند. جهت تع دیيشده و تا یابيارزش

متخصص  ديآزمون، پس آزمون، از نظر اسات شيپرسشنامه پ

 استفاده شد و  یآموزش پزشك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شد . زمان  نييتع 52/8کرونباخ   یپرسشنامه با آلفا ییایپا

موضوع و  تيبراساس اهم رمدرساختصاص داده شده به ه

 یهر موضوع درس انیمتفاوت بود. در پا یآموزش یمحتو

دادند و به  یشرکت کنندگان به آموزش واکنش نشان  م

 سیتدر تيفيآموزش ، ک یمحتو تيفيپرسشنامه  در مورد ک

دادند  یپاسخ م  سیموضوع مورد تدر یرگزارب تيفيمدرس و ک

اصال،  یا نهیگز 2 كرتيل فيبر ط ديسؤاالت پرسشنامه، با تأک

مذکور و  طهيح 2بر  یو مبتن ادیز یليو خ ادیکم، کم، ز یليخ

 بود. Kerck patricبر اساس مدل 

 

 اختصاص داده شده دوره جامع کوتاه مدت آموزش پزشکی موضوعات تدریس  شده و ساعت -جدول 

 
 ساعت  عناوین تدریس شده در هر جلسه   حوزه موضوعات آموزش داده شده 

 3 انواع روش های یاددهی و یادگيری در آموزش پزشكی  روشهای یاددهی یادگيری

 3 ارزشيابی طرح دوره ها و طرح درس  -كولومکوری –طرح دوره  –طرح درس  درسی ریزی برنامه

 آموزش الكترونيک
مبانی آموزش الكترونيک و مجازی ، زیر ساخت ها، روش های تدریس مجازی ، ارزشيابی 

 دانشجویان در آموزش مجازی  ، ارزشيابی اساتيد درآموزش مجازی 
52 

 spiralcurriculum introduction, process and experiences 3“ آموزش  به نوین رویكردهای

 ارزشيابی  دانشجو
MCQ – EMI – SAQ – PMP – ESSAYS- ORALS 52 

Videos-portfolio- logs- SP- OSCE  3 

 برنامه ارزشيابی
درجه 238ارزشيابی  –اعتباربخشی آموزشی بيمارستان آموزشی  –اعتباربخشی آموزشی دانشكده 

 اساتيد
3 

 یپزشك علوم در تحقيق های روش
 3 روش های تحقيق کمی 

 3 روش های تحقيق کيفی 

  ای حرفه تعهد/  بالينی ارتباطی های مهارت

 پزشكی در پروفشناليسم

 حقوق بيمار –اخالق حرفه ای  –مهارت های ارتباط علمی کادر بالينی و بيمار 

 

3 

 پزشكی شواهد بهترین بر مبتنی آموزش

 استفاده مورد معيارهای و شواهد جستجوی راحلم – پزشكی شواهد بهترین بر مبتنی آموزش

 پژوهشی شواهد سازی پياده مراحل – مطالعه روش -سطح معيار – شواهد ارزشيابی برای

 واقعی محيط در BEMEو

3 
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پس از پایان کل  دوره آموزشی آزمون بدو دوره مجددا تكرار 

 استاندارد پرسشنامه از آموزش، به واکنش شد .برای ارزیابی

 الكترونيک صورت به ها پرسشنامه. شد استفاده پاتریک کریک

 پر را آن اساتيد و گرفت قرار علمی هيات اعضای اختيار در

 توصيفی آزمون از استفاده با ها داده.  کردند ارسال و کرده

 و ميزان بررسی برای و(  معيار انحراف ، فراوانی ، ميانگين)

 استفاده  T-Test و X2 آماری ازآزمون آماری تحليل جهت

 انجام SPSS24 و اکسل افزار نرم از بااستفاده ها تحليل. شد

 شد. تعيين 82/8 از کمتر داری معنی سطح.شد

 يافته ها:

شرکت در دوره ج امع   دياکثر اسات دادپژوهش نشان  یها افتهی

    زن بودند.( % 02/42 ) اريدانش یکوتاه مدت آموزش پزشك

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب ودن    اریو اس تاد (  22/44 زن )شرکت کننده  رانيو اکثر فراگ

 ( 5)جدول 

به دوره توسط پرسشنامه  رانيواکنش فراگ یدر بخش بعد

 آن  یمدرس و نحوه برگزار وهر حوزه  یو برا کیپاتر کیکر

در تمام ( واکنش 2شد)جدول  یابیخانم بودند حوزه خاص ارز

 مثبت بود  .  ایموارد قو

 Pairedبا آزمون و پس آزمون آزمون قبل  شينمرات پ سهیمقا

T- test دار نشان داد ینمره واضح ومعن رييتغ . 

(82/8>P( غير از حوزه حرفه ای گری  )85/8=P ) 

نشان می دهد فراگيران نظرات مثبت  2همانطور که جدول 

س و نحوه برگزاری دوره قوی نسبت محتوی دوره ،تدریس مدر

 داشتند .

 ويژگي های دموگرافيك شرکت کنندگان و مدرسان دوره کوتاه مدت آموزش پزشکي -1جدول 

 
 اه مدت آموزش پزشكی ویژگی های دموگرافيک مدرسان دوره کوت

 (تعداد) درصد 

 2( 20024)  مرد جنس 

 2( 4402)  زن

 2( 20024)  استاد  مرتبه 

 2( 42002)  دانشيار 

 2 (20024)  استادیار 

ویژگی های دموگرافيک فراگيران شرکت کننده در دوره کوتاه مدت 

 آموزش پزشكی 

 (تعداد) درصد 

 2%(2/55)  مرد جنس 

 48( 0/00%) زن

 8 استاد  مرتبه 

 2( 2/55)  دانشيار 

 22( 0/44) استادیار 

 2( 2/55)  مربی 
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 واکنش شرکت کنندگان به تدريس هر حوزه درسي -0جدول 
   ردیف 

 پایایی  واریانس حداکثر حداقل میانگین تدریسعنوان 

 آیتم پرسشنامه
تعداد 

پاسخ 

 دهندگان
 11 01 8.911 8.801 66/1 80/8 91/8 یریروشهای یاددهی یادگ 0

 11 01 8.919 8.860 66/1 86/8 91/8 درسی ریزی برنامه 6

 11 01 8.961 8.891 69/1 89/8 96/8 آموزش الکترونیک 9

 11 01 8.919 8.819 01/1 81/8 91/8 آموزش به نوین رویکردهای 1

 01 069 8.911 8.016 11/1 01/8 91/8 ارزشیابی  دانشجو 1

 01 01 8.999 8.890 61/1 89/8 99/8 برنامه ارزشیابی 1

 01 98 8.96 8.86 06/1 86/8 96/8 روش های تحقیق در علوم پزشکی 6

مهارت های ارتباطی بالینی / تعهد  0

 حرفه ای  پروفشنالیسم در پزشکی

91/8 80/8 98/1 8.808 8.911 90 01 

 01 90 8.966 8.806 08/1 80/8 96/8 طبابت مبتنی بر شواهد بالینی 9

 01 191 جمع 

 

 

 

 

 

 مقايسه ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون شرکت کنندگان دردوره کوتاه مدت آموزش پزشکي - 3جدول 

 

 ميانگين و انحراف معيار نمره پس آزمون نمره پيش آزمون  متغير

 5/24±25/2 42/42 25/24 حيطه یاددهی و یادگيری

 45/24±32/2 40/48 45/23 دانشجو ارزشيابی حيطه

 55/35±22/2 04/44 55/35 درسی ریزی برنامه حيطه

 2/23±2/2 04/44 22/23 برنامه ارزشيابی حيطه

 و کمی تحقيق روش حيطه

 کيفی

33 3/43 3/32±3/33 

 2/32±2/2 24/42 2/35 حرفه ای گری 

 4/22±42/8 42 4/22 حيطه بهترین شواهد
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 بحث  

این مطالعه با هدف ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش دوره کوتاه 

مدت آموزش مجازی برای اساتيد واحدهای علوم پزشكی 

دانشگاه آزاد اسالمی انجام شد . در این دوره فراگيران شرکت 

شكی بودند و اثربخشی کننده از اعضای هيات علمی علوم پز

آموزش با مدل کریک پاتریک دردو  سطح واکنش و در سطح  

. فراگيران در سطح واکنش ، دیدگاه مثبت  ارزیابی شددانش 

قوی نسبت به استاد ، محتوی تدریس و نحوه برگزاری دوره 

داشتند ونتایج مقایسه پرسشنامه پيش و پس آزمون نشان داد 

دوره در پس آزمون توانمندی .فراگيران پس از پایان که 

آموزشی خود را باالتر ابراز کردند بطوریكه اختالف ميانگين 

 نمرات حاصل از پرسشنامه،  با آزمون تی جفتی معنی دار بود.

 دوره، ساختار ، از دهندگان پاسخ که داد نشان ها یافته این

 مطالعه .بردند می لذت محتوی دوره راضی بودند و و مدرسين

 های برگزاری دوره مورد در همكاران و Rabiee سطتو که ای

 انجام  اراك مدیریت  دانشگاه در شاغل کارکنان برای آموزشی

 که بودند معتقد کارکنان از نيمی که است نشان داد شده

 کردند که می فكر دیگر نيمی که حالی در بود عالی کارگاه

 کنشوا ارزیابی دیگر برای تحقيقات (54)بود. ضعيف یا متوسط

 از استفاده با مدت کوتاه آموزشی دوره یک به کتابداران نسبت

و مثبت  مستقيم رابطه یک که داد نشان پاتریک -مدل کرك

 دارد  وجود یادگيری کيفيت و کالس فيزیكی شرایط بين

 بين داری معنی پاتریک تفاوت کرك مدل دوم سطح ارزیابی

 نتایج شان داد ومداخله ن از بعد و فراگيران قبل یادگيری نمرات

 و رضایت و یادگيری در افزایش از حاکی مطالعه این کلی

 همچنين همكاران و Dorri. (52)نمرات ورفتار بود در تغييرات

 استفاده با ریوی قلبی احيای انجام-تأثيرآموزش  ضمن خدمت 

 را این آموزش  ،آنها کردند  را بررسی Kirkpatrick از مدل 

 و Pourjahromi. (53) یافتند موثر مشارکت افزایش در

 برای پاتریک کرك مدل از استفاده با ای همكاران مطالعه

 شاغل پرستاران برای که DC شوك با کار دوره یک - ارزیابی

برگزار کردند نتایج این مطالعه همسو با  بوشهر بيمارستان در

 برای را ای مطالعه و همكاران Abedin. (54) مطالعه ما بود

دیدگاه  از خدمت ضمن آموزشی های دوره بخشیاثر ارزیابی

 دادند، آنها  نتيجه تهران انجام مسكن بانک در شاغل کارکنان

کردند  رفتاری  را گزارش کنندگان تغييرات شرکت که گرفتند
(50 .)  

 با مرتبط آمده بدست   نتایج با ما پژوهش همچنين نتایج

آموزش اثربخشی ارزیابی  Ji, و  Jones  (،55)وهمكاران  

و  (28)همكاران Neg  بنابرآنچه .(25) و  همكاران  همسو بود

 ها سخنرانی و ها کارگاه برخی ارائه رود نمی انتظارگفته شد، 

. دهد تغيير شبه یک را علمی هيئت اعضای تدریس روش

. دهند انجام باید آنها که است مستمری یادگيری مداوم،  تعهد

یادگيری به عنوان   و تدریس های مهارت معرض در باید آنها

  (5)گيرند قرار ضروری عوامل 

 Healthcare سالمت  یها مراقبت اتحادیهاساس  بر

Leadership Alliance (HLAشا ،)بودن  یا حرفه یستگی

 یبا استانداردها یو سازمان یهمسو کردن رفتار شخص ییتوانا

و  ماريدر قبال ب تياست که شامل مسئول یا و حرفه یاخالق

پيشرفت و  یريادگیخدمات، و تعهد به  یريگ جهتجامعه، 

در پژوهش ما این حوزه تغيير معنی داری العمر است.  مادام

 یموضوع اصلنسبت به زمان قبل از آموزش نداشت . از آنجا که 

از رفتار  یررسميو غ یشامل درك انتظارات رسم ییگرا حرفه

 یدياز عناصر کل و یكی سالمت است تیریمرتبط با حرفه مد

 گرانیبا د یروابط کار تیریو مد توسعه بودن شامل یحرفه ا

و  یزمان، انرژ - داخلیمنابع  تیریمدو  مولفه دیگر  آن  است

است ؛می توان  یا هحرف یاستانداردها نيتخصص و همچن

مدیر با  کیکه  شود یمربوط م یبه انتظارات ییگرا حرفه گفت 

 فه ایی گری درتصحيح مسير حر یبرا ، را ییها فرصتایجاد 

. این کند یدنبال م یسالمت و حوزه خدمات بهداشت تیریمد

سطح سوم مدل کریک پاتریک است و  همانگونه که در باال 

اشاره شد ، این مهارت چند ماه پس از اموزش در این مدل 

 . (28،0)ارزیابی می شود و بالفاصله قابل ارزیابی نمی باشد 

 

 نشان مطالعه این نتایج یحرفه ا ینقش ها و هنجارها درك

ارتقائ  باال برای کيفيت با ای  حرفه آموزشی های برنامه که داد
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 برای تغيير حال در دنيای این در رقابت برای موسسات کيفيت

 ها برنامه. بود خواهد ضروری و است مهم علمی هيئت اعضای

 ایجاد را با انگيزش تدریس و یادگيری های شيوه توانند می

آموزش فراگيران  که معتقدند پژوهش این در دگاننویسن. کنند

 اعضای هيات علمی به کمک در مهمی نقش باید هيات علمی 

 آموزشی برنامه یک .کند ایفا حرفه در پيشرفت برای جدید

 هر ترکيب به نياز هدف، این به دستيابی برای خوب ای حرفه

 دارد.  برای دستيابی به نتایج کارگاهی و نظری شيوه دو

 های کارگاه در معمول طور به باید فراگيران نظر، مورد گيرییاد

 کنند .ارزیابی شرکت تدریس راهبردهای با مرتبط آموزشی

 بهبود نتيجه در و آنها یادگيری فرآیندهای درك برای فراگيران

 بين روابط مانند عمومی های مهارت .یادگيری ضروری است

 حل طالعات،ا فناوری ارتباطات، پذیری، مسئوليت و فردی

 نتایج باید با ارزیابی و غيره و گروهی کار انتقادی، مسئله، تفكر

 حال، این شود . با  هماهنگ تدریس های روش و یادگيری

مدرسان این   که شود حاصل اطمينان که است مهم بسيار

 با و شرایط ای، واجد حرفه آموزشی های برنامه فراگيران در

 به آموزش برنامه اثربخشی و يتکيف این، بر باشند.عالوه تجربه

 اهداف تا شود ارائه بازخورد باید و شود می ارزیابی مداوم طور

 شود. محقق برنامه

 نتيجه گيری: 

دوره آموزش پزشكی  اعضای  بر اساس مدل کریک پاتریک

هيات علمی گروههای علوم پزشكی با واکنش مثبت آنها 

ر آگاهی و نگرش روبروشد و این دوره منجر به افرایش معنی دا

 آنها گردید.

References 
1. Al-Hattami, A. A., O. M. Muammar, and I. A. 

Elmahdi. "The need for professional training 

programs to improve faculty members teaching 

skills." European Journal of Research on 

Education 1.2 (2013): 39-45.  

2. Hendriks, Maria A., et al. "Teachers' professional 

development: Europe in international comparison." 

(2010).  

3. Bray, Mark, Magda Nutsa Kobakhidze, and Larry 

E. Suter. "The challenges of measuring outside-

school-time educational activities: Experiences and 

lessons from the Programme for International Student 

Assessment (PISA)." Comparative Education 

Review 64.1 (2020): 87-106.  

4. Alvarez, Kaye, Eduardo Salas, and Christina M. 

Garofano. "An integrated model of training 

evaluation and effectiveness." Human resource 

development Review 3.4 (2004): 385-416.  

5. Chi, Nai-Wen, Chih-Yun Wu, and Carol Yeh-Yun 

Lin. "Does training facilitate SME's 

performance?." The International Journal of Human 

Resource Management 19.10 (2008): 1962-1975.  

6. Chimote, Niraj Kishore. "Training Programs: 

Evaluation of Trainees' Expectations and 

Experience." IUP Journal of Organizational 

Behavior 9.3 (2010).  

7. Phillips, Jack J. "ROI: The search for best 

practices." Training & Development 50.2 (1996): 42-

48.  

8. Kirkpatrick, Donald L., and J. D. Kirkpatrick. 

"Evaluating training programs: the four levels. 

Berrett." (1998).  

9. Gill, Mandip, and G. Sharma. "Evaluation of 

vocational training program from the trainees' 

perspective: An empirical study." Pacific Business 

Review International 6.5 (2013).  

10. De Meuse, Kenneth P., Todd J. Hostager, and 

Kathryn S. O'Neill. "A longitudinal evaluation of 

senior managers' perceptions and attitudes of a 

workplace diversity training program." People and 

Strategy 30.2 (2007): 38.  

11. Ehrhardt, Kyle, et al. "An examination of the 

relationship between training comprehensiveness and 

organizational commitment: Further exploration of 

training perceptions and employee attitudes." Human 

Resource Development Quarterly 22.4 (2011): 459-

489.  

12-Ji, Li, et al. "The effects of employee training on 

the relationship between environmental attitude and 

firms' performance in sustainable development." The 

International Journal of Human Resource 

Management 23.14 (2012): 2995-3008 

 



 یبر دانش و مهارت آموزشی هيات علمی علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسالم "یدوره آموزش پزشك" یاثربخش یابیارز                                            548

 42/پياپی 5485  تابستان      /دوم    /شماره  نوزدهم  مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Jamaledini, Seyed Hamid, et al. "Evaluating the 

effectiveness of basic courses of crisis 

management training in Red Crescent society 

based on Kirkpatrick’s model." Quarterly 

Scientific Journal of Rescue and Relief 8.4 (2017): 

0-0.  

14. Vajargah, Kourosh Fathi, et al. "DESIGN, 

IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF 

THE EFFECTIVENESS OF MICRO TRAINING 

COURSE ON THE STAFFS (CASE STUDY: 

THE STAFFS OF IRAN KHODRO COMPANY 

(IKC))." TURKISH ONLINE JOURNAL OF 

DESIGN ART AND COMMUNICATION 7 (2017): 

45-5 

15. Bahmani, Afshin. "Survey Evaluation of 

HIV/AIDS Prevention Awareness Campaign Use 

of Kirkpatrick Model." (2021).  

16. Jones, Derek C., Panu Kalmi, and Antti 

Kauhanen. "The effects of general and firm-

specific training on wages and performance: 

Evidence from banking." Oxford economic 

papers 64.1 (2012): 151-175 

17. Ng, Ignace, and Ali Dastmalchian. "Perceived 

training benefits and training bundles: a Canadian 

study." The International Journal of Human 

Resource Management 22.04 (2011): 829-842.  

18. Mani, V. "Evaluating effectiveness of 

Executive training." International Bulletin of 

Business Administration 9 (2010): 201-209. 

19. Mohamed, Rosmah, and Arni Ariyani Sarlis 

Alias. "Evaluating the effectiveness of a training 

program using the four level Kirkpatrick model in 

the banking sector in Malaysia." (2012).  

 




