گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره سیزدهم ،شماره چهارم ،ص 5333 ،373 -383

کاربرد الگوی  Kirkpatrickدر ارزشیابی برنامه آموزشی پیشگیری از مصرف خودسرانه داروها در
زنان
6

نگین نیکسادات ،1مهناز صلحی ،2زهرا جلیلی ،*3شایسته شیرزادی ،4محسن محمدی ،5محمودرضا گوهری
 .1دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویان ،تهران ،ایران.
 .2دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشیار ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران

 .3دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشیار ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده علوم پزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد واحد تهران،
تهران ،ایران
 .4دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،گروه بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 .5کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ،گروه بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .6دکتری تخصصی آمار ،گروه آمار و ریاضی ،مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران

دریافت مقاله49/8/71 :

آخرین اصالح مقاله49/77/02 :

پذیرش مقاله49/7/71 :

زمینه و هدف :مصرف خودسرانه دارو از معضالت حاد بهداشتی است .آموزش پیشگیری از آن اهمیت زیادی دارد .اگر آموزش ،تغییرات الزم را در
شركت كنندگان ایجاد نماید ،اثربخش میباشد .مطالعه حاضر با استفاده از مدل كرک پاتریک ( )Kirkpatrickبه ارزشیابی برنامه آموزشی پیشگیری از
مصرف خودسرانه داروها در زنان پرداخت.
روش کار :این مطالعه از نوع ارزشیابی برنامه بر اساس الگوی  Kirkpatrickبود كه روی  88نفر از زنان انجام شد .از روش نمونهگیری خوشهای استفاده
گردید .ابزار جمعآوری اطالعات ،دو پرسشنامه محقق ساخته و  )Dundee ready education environment measure( DREEMمبتنی بر
الگوی  Kirkpatrickبود كه روایی و پایایی آن محاسبه شد .آموزش گروه آزمون طی یک ماه صورت گرفت .میزان اثربخشی آموزش بر حسب اختالف
معنیدار نمرات حیطههای واكنش ،یادگیری و رفتار در پیشآزمون و پسآزمون دو گروه آزمون و شاهد انجام گردید .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری
توصیفی و تحلیلی در نرمافزار آماری  SPSSمقایسه و تجزیه تحلیل شد.
یافتهها :میانگین نمره مطلوبیت ادراكات سطح واكنش به صورت درک محیط یادگیری  ،99/87 ± 1/21توانایی علمی  ،27/92 ± 9/77شرایط اجتماعی
 ،00/92 ± 2/99جو آموزش  92/72 ± 1/91و آموزش دهنده  97/21 ± 9/02به دست آمد .اختالف معنیداری بین میانگین تغییر آگاهی و بین میانگین
تغییر نگرش بعد از آموزش در سطح دوم و نیز بین میانگین تغییر رفتار در سطح سوم گروه آزمون و شاهد بر اساس آزمون  Independent tوجود
داشت (.)P < 2/227
نتیجهگیری :دوره آموزشی پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو بر اساس ارزشیابی  ،Kirkpatrickتغییرات مؤثر ایجاد نمود و اثربخشی مناسب داشت.
کلید واژهها :الگوی  ،Kirkpatrickارزشیابی ،مصرف خودسرانه داروها ،آموزش
*نویسنده مسؤول :گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده علوم پزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد واحد تهران ،تهران ،ایران
تلفن  207-00920292 :نمابر207-00920221 :
Email: zahra.jalili@gmail.com
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بسیاری از بیماریهای كبد و كلیه ،مصرف داروها میباشد

مقدمه
مصرف بیرویه و خودسرانه داروها ،یکی از بزرگترین

( .)77مطالعات نشان دادند كه مصرف نامناسب داروها در

مشکالت حیطه سالمت كشورهای مختلف از جمله ایران به

حیطه رفتارهای پرخطر قرار میگیرد ( .)79این پدیده (مصرف

شمار میآید ( .)7از اینرو ،شعار روز جهانی بهداشت سال
« ،0277مقاومت به داروهای ضد میکروبی ،یک تهدید جهانی»
بود ( .)0تهیه و مصرف داروها بدون توصیه و تجویز پزشک
جهت تشخیص یا درمان ،به عنوان مصرف خودسرانه دارو
تلقی میشود ( .)2آنتیبیوتیکها ،مسکنها و ویتامینهای
تزریقی از جمله داروهای شایع مصرف خودسرانه میباشد

خودسرانه داروها) در حال حاضر باعث شده است كه عواملی
مانند مقاومت باكتریایی ،عدم درمان بهینه ،مسمومیتهای
ناخواسته و حتی عمدی ،آثار جانبی و عوارض ناخواسته
افزایش پیدا كند (.)71
عوامل متعددی بر مصرف خودسرانه داروها تأثیر میگذارد
( Shehnaz .)71و همکاران در یک بررسی مروری دسترسی
آسان و سهولت خرید داروها ،نداشتن فرصت ،هزینه باال و

(.)9
شیوع مصرف خودسرانه داروها در نقاط مختلف جهان تنوع

عدم دسترسی به خدمات سالمت ،تجربه قبلی مصرف داروها

زیادی دارد؛ به طوری كه مصرف خودسرانه داروها در حدود

و بروز بیماریهای شایع و خفیف به عنوان مهمترین علل

 70/1درصد مردم اسپانیا تا  19/2درصد مردم جنوب غربی

تمایل مصرف خودسرانه داروها نام بردند .همچنین ،رفتار

شیلی ( ،)9از  09/0درصد كودكان و نوجوانان آلمانی ( )1تا

خانواده و موقعیت اقتصادی -اجتماعی عامل مهم دیگری در

 84/0دانشآموزان دبیرستانی امارات ( 91/8 ،)1درصد

این رابطه عنوان شد .سردرد ،تب و آلرژی نیز مهمترین عالیم

دانشجویان چینی ( )8و  97/9درصد بیماران لهستانی ()4

محرک مصرف خودسرانه دارو بیان گردید (.)72

گزارش شده است .همچنین Shaghaghi ،و همکاران مصرف

پیشگیری از مصرف خودسرانه داروها توسط زنان به دلیل

خودسرانه داروها را در مطالعه مروری خود حدود  8/9تا 48/2

نقش آنها در مراقبت از فرزندان و همچنین ،رویارویی با

درصد ( )9و  Shehnazو همکاران در مطالعه مروری خود بر

مشکالت متعدد پزشکی و سالمت دارای اهمیت است (.)70

روی نوجوانان 0/2 ،تا  40/2درصد ( )72بیان نمودند.

از طرف دیگر حفظ پویایی و ارتقای برنامههای بهداشتی،
یا

مستلزم ارزشیابی مداوم این برنامهها میباشد؛ به عبارت دیگر،

 )Word Health Organizationبرآورد كرد كه تا 92

ارزشیابی جزء ضروری اجرای هر برنامه آموزشی به شمار

سازمان

جهانی

بهداشت

(WHO

درصد هزینههای درمانی صرف خرید خودسرانه داروها

میآید و از طریق ارایه بازخورد الزم به تمام مسؤولین و

میگردد ( .)77مصرف دارو در ایران نیز ،رو به افزایش است؛

دستاندركاران برنامه ،آنها را در جهت تصمیمگیریهای الزم

به طوری كه این مقدار از لحاظ هزینهای در سال  7282به 292

یاری میرساند .به كمک یک ارزشیابی جامع و كامل میتوان

میلیارد ریال رسید .نشریه  Scriptهم در سال  7441اعالم

بازخوردی را دریافت كرد كه به كمک آن ،از اثربخش بودن

نمود كه اولین داروی پرفروش ایران ،آموكسی سیلین به ارزش

نتایج آموزشهای داده شده در رسیدن به اهداف مورد نظر،

 72میلیون دالر و سپس آمپیسیلین به ارزش  1میلیون دالر بود
( .)70تخمین زده شد كه حدود  82درصد ایرانیها به صورت
خودسرانه دارو مصرف مینمایند (.)72

اطمینان حاصل نمود (.)78

الگوی كرک پاتریک ( ،)Kirkpatrickالگویی مؤثر برای
ارزشیابی برنامههای آموزشی میباشدKirk Patrick .

داروی بدون عارضه وجود ندارد و مصرف بیرویه و

ارزشیابی را به عنوان تعیین اثربخشی یک برنامه آموزش

خودسرانه داروها به عوارض آنها میافزاید ( .)79علت

تعریف كرد و فرایند ارزشیابی را به  9سطح واكنش (سنجش
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واكنش و عکسالعمل فراگیران نسبت به دوره برگزار شده)،

این منطقه به صورت تصادفی انتخاب شد .این انتخاب تا جایی

یادگیری (ارزیابی میزان فراگیری مهارتها و حقایق طی دوره

ادامه یافت كه حجم نمونه محاسبه شده تکمیل گردید .كل

آموزشی) ،رفتار (بررسی چگونگی و میزان تغییرات ایجاد شده

افراد نمونه ( 88نفر) نیز تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد

رفتار فراگیران در اثر شركت در دوره آموزشی) و نتیجه

(هر گروه  99نفر) تقسیم شدند؛ بدین صورت كه دو خانه

(اندازهگیری میزان تحقق اهداف سازمانی) تقسیم نمود

سالمت گروه آزمون و دو خانه سالمت گروه شاهد مطالعه را

(.)78 ،74

تشکیل دادند و افراد خانههای سالمت گروه شاهد و آزمون با

شمار اندكی از برنامههای آموزشی به طور جامع مورد

یکدیگر در ارتباط نبودند.

ارزشیابی قرار میگیرند .همچنین ،مطالعهای كه از الگوی

معیار ورود شامل زنان تحت پوشش خانههای سالمت

 Kirkpatrickبرای ارزشیابی برنامههای آموزشی در خصوص

منطقه  2تهران كه برای شركت در مطالعه تمایل داشتند و

پیشگیری از مصرف خودسرانه داروها استفاده كرده باشد،

معیارهای خروج نیز شامل عدم تمایل فرد برای ادامه شركت

موجود نیست .از اینرو ،با توجه به شیوع باالی این رفتار و

در مطالعه و رخداد هر بیماری خاص برای فرد نمونه طی

لزوم بهرهگیری از برنامهریزی آموزشی جهت پیشگیری از آن،

مطالعه بود .اخالق پژوهشی با كسب رضایتنامه كتبی از

پژوهش حاضر با هدف كاربرد مدل  Kirkpatrickجهت

شركت كنندگان ،اجتناب از طرح سؤالهای خصوصی و

ارزشیابی برنامه آموزشی پیشگیری از مصرف خودسرانه داروها

محرمانه در تدوین پرسشنامه ،تضمین محرمانه ماندن

در زنان تحت پوشش خانههای سالمت منطقه  2تهران صورت

اطالعات دریافت شده و تأمین رضایت افراد در مورد ساعات

گرفت.

و جلسات برگزاری كالسها رعایت شد.
ابزار جمعآوری اطالعات در سطوح مختلف شامل دو

روش کار
پژوهش حاضر از نوع ارزشیابی برنامه بر اساس مدل

پرسشنامه و چکلیست خاص مدل  Kirkpatrickبود .برای
جمعآوری اطالعات در سطح واكنش از پرسشنامه

DREEM

 Kirkpatrickبود كه ارزشیابی برنامه آموزشی پیشگیری از

(  )02( )Dundee ready education environment measureو

مصرف خودسرانه دارو بر روی  88نفر از زنان تحت پوشش

در سطح یادگیری و رفتار از پرسشنامه محقق ساخته استفاده

خانههای سالمت منطقه  2شهر تهران انجام شد .حجم نمونه

گردید .پرسشنامه پس از بررسی كتابخانهای و مروری بر

الزم بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه
با مقادیر  ، = 2/29توان  82درصد d = 77 ،و انحراف معیار
شدت درک شده  ،)79( 71/82تعداد  82نفر به دست آمد.
روش نمونهگیری در مطالعه حاضر خوشهای چند مرحلهای
بود.
با توجه به نیاز انجام مداخله و مشکالت اجرایی در این
رابطه ،یکی از مناطق شهری تهران كه محققان امکان كنترل،
دسترسی و انجام مداخله در آن را داشتند ،به عنوان نمونه
انتخاب گردید .سپس  9خانه سالمت از بین خانههای سالمت

مطالعات تهیه شد .اعتبار آن از طریق آزمون محتوا (كسب
نظرات متخصصان و استادان) و پایایی آن از طریق آزمون
مجدد و ضریب  Cronbach's alphaبررسی گردید.
میزان اثربخشی آموزش بر یادگیری و رفتار با بررسی
اختالف معنیدار نمرات (آگاهی ،نگرش و رفتار) پیشآزمون و
پسآزمون دو گروه آزمون و شاهد به دست آمد .سطح
مطلوبیت دوره آموزشی نیز (سطح رضایت از دوره آموزشی) با
استفاده از محاسبه میانگین نمرات میزان مطلوبیت سطح واكنش
گروه آزمون پس از مداخله آموزشی محاسبه و گزارش شد.
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سطح نخست (واكنش) شامل رضایت زنان از آموزشهای
ارایه شده در خصوص پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو،

نیک سادات و همکاران
 Paired tو بین گروهها با استفاده از آزمون Independent t
انجام گردید.

مناسب و معقول بودن این آموزشها و میزان رضایت از

سؤالها شامل مشخصات دموگرافیک  9سؤال ،آگاهی در

آموزش دهندگان بود كه با استفاده از پرسشنامه DREEM

مورد مصرف خودسرانه داروها  8سؤال (به صورت  0و 9

مورد بررسی قرار گرفت .این پرسشنامه شامل  92سؤال در

گزینهای) و نگرش زنان در این زمینه  22سؤال به صورت

حیطههای درک یادگیری ( 72سؤال مانند آموزش به توسعه

مقیاس لیکرت پنج گزینهای بود .نمردهی پرسشنامه در بخش

تواناییهای من كمک كرد) ،درک دانشجو از توانایی علمی

آگاهی به صورت پاسخ صحیح امتیاز  7و پاسخ غلط امتیاز 2

خود ( 8سؤال مانند در این كارگاه مهارتهای حل مسألهام به

داده شد كه این بخش در مجموع  02نمره داشت .مقدار پایایی

خوبی رشد یافت) ،درک شرایط اجتماعی ( 1سؤال مانند برای

این قسمت به روش آزمون مجدد 2/40 ،به دست آمد .دامنه

فراگیرانی كه استرسی بودند ،سیستم حمایتی مناسبی وجود

امتیازات سؤالهای نگرش نیز بر حسب مقیاس پنج گزینهای

داشت) ،درک جو آموزش ( 77سؤال مانند در طول سخنرانی،

لیکرت از  7تا  9متغیر بود؛ به طوری كه باالترین امتیاز برای

فضا آرام و بدون تنش بود) و درک فراگیر از آموزش دهنده

گرایش كامالً موافق و كمترین امتیاز برای گرایش كامالً مخالف

( 77سؤال مانند ارایه دهنده از آمادگی كافی برای تدریس

در نظر گرفته شد و در مجموع  792نمره داشت .ضریب

برخوردار بود) بود.

 Cronbach's alphaبرای این بخش 2/87 ،به دست آمد.

 092امتیاز برای مجموع سؤالهای پرسشنامه DREEM

برخی از سؤالها برای پیشگیری از القای پاسخها ،در جهت

در نظر گرفته شد .از مقیاس پنج درجهای لیکرت (كامالً موافق:

عکس طراحی شد .امتیازدهی سؤالها در این گونه موارد نیز

امتیاز  ،9موافق :امتیاز  ،9نظری ندارم :امتیاز  ،2مخالف :امتیاز 0

معکوس صورت گرفت .سازگاری درونی كل پرسشنامه نیز

و كامالً مخالف :امتیاز  )7در بررسی نظرات شركت كنندگان

با مقدار  2/81 Cronbach's alphaتأیید گردید.

استفاده گردید .نمرهدهی برعکس برای تعدادی از سؤالها

سطح سوم (رفتار) از طریق دو سؤال رفتار در قالب

مانند گویه «آموزش دهنده از آمادگی كافی برخوردار نبود»

چکلیست پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو (به صورت 0

انجام شد و نمرهدهی به این شکل (كامالً موافق :امتیاز ،7

گزینهای) بررسی شد .این بررسی قبل و یک ماه پس از

موافق :امتیاز  ،0نظری ندارم :امتیاز  ،2مخالف :امتیاز  9و كامالً

آموزش و با توجه به بروز شرایط مورد نیاز جهت ارزشیابی

مخالف :امتیاز  )9بود .این فرم پس از پایان دوره در اختیار

تغییر رفتار آزمودنیها صورت گرفت .فرد در این قسمت بر

شركت كنندگان قرار گرفت و میانگین نمره اخذ شده

حسب این كه طی  7ماه گذشته اقدام به مصرف خودسرانه

سؤالهای هر حیطه به عنوان عدد مطلوبیت هر یک از عوامل

كرده است یا خیر ،امتیاز  2یا  7در هر یک از عبارتهای

مذكور گزارش گردید.

چکلیست عملکرد دریافت میكرد و مجموع امتیازات این

سطح دوم (یادگیری) از مقایسه تغییر دانش و نگرش
آزمودنیها قبل و یک ماه بعد آموزش با استفاده از پرسشنامه

بخش بین  2تا  27متغیر بود .مقدار پایایی آن نیز به روش
آزمون مجدد 2/48 ،محاسبه شد.

محقق ساخته محاسبه شد .پرسشنامه در اختیار هر دو گروه

اطالعات هر دو گروه آزمون و شاهد قبل از انجام مداخله

آزمایش و شاهد برای جلوگیری از تداخل متغیرهای مزاحم

آموزشی از طریق پرسشنامه و چکلیست محقق ساخته به

قرار گرفت و توسط آنها تکمیل شد .مقایسه میانگین نمره

دست آمد .برنامه آموزشی بر اساس هدف كلی تحقیق،

دانش و نگرش داخل هر گروه با استفاده از آزمون آماری

سؤالهای پیش آزمون و نیز تدوین طرح درس در  2حیطه
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شناختی ،نگرشی و عملکردی تهیه گردید .مداخله آموزشی

 ،Paired tضریب همبستگی  ،Pearsonآنالیز واریانس،

متناسب با نیاز افراد برای گروه آزمون طی یک ماه و در قالب

و )...در نرمافزار آماری  SPSSنسخه version 16, ( 71

 2جلسه آموزشی  42دقیقهای با روش سخنرانی ،پرسش و

 )SPSS Inc., Chicago, ILانجام شد .سطح معنیداری

پاسخ ،بحث گروهی ،نمایش فیلم و اسالید برگزار شد .مطالب

اختالفها  P > 2/29بود.

در پایان جلسات آموزشی به صورت پمفلت و سیدی در
اختیار زنان مورد مطالعه قرار گرفت.
ارزشیابی دوره آموزشی در طول زمان اجرا و پایان آن بر
اساس الگوی  Kirkpatrickانجام گردید .اطالعات هر دو
گروه آزمون و شاهد یک ماه پس از مداخله آموزشی دوباره به
وسیله همان پرسشنامه جمعآوری شد .همچنین ،رضایت از
آموزش گروه آزمون به وسیله پرسشنامه  DREEMمورد
سنجش قرار گرفت.
توصیف دادهها برای دستیابی به اهداف پژوهش و كمی و
كیفی بودن متغیرها ،به صورت جداول فراوانی و نمودارهای
مناسب با استفاده از آزمونهای آماری مختلف (آزمون

یافتهها
میانگین سن در مطالعه حاضر برای گروه آزمون ± 77/07
 99/09سال و گروه شاهد  92/29 ± 72/19سال به دست آمد.
اكثر افراد هر دو گروه از لحاظ مشخصات دموگرافیک (در
محدوده  12-89درصد) ،خانهدار ،متأهل ،تحت پوشش بیمه،
در سطح دیپلم و دارای درامد بین  1تا  72میلیون ریال بودند و
اختالف معنیداری از نظر آماری بین آنها وجود نداشت
( .)P < 2/29نتایج هر یک از سطوح چهارگانه مدل
 Kirkpatrickبه شرح زیر به دست آمد.
سطح اول (واكنش) :میانگین و انحراف معیار نمره مطلوبیت
این حیطه به تفکیک اجزای آن در جدول  7نشان داده شد.

جدول  :7میانگین و انحراف معیار نمره مطلوبیت سطح اول (واكنش) به تفکیک اجزای آن
اجزای سطح اول (واكنش)

میانگین  ±انحراف معیار

كل نمره

درک محیط یادگیری

99/87 ± 1/21

19

درک علمی

27/92 ± 9/77

92

درک اجتماعی

00/92 ± 2/99

29

درک جو آموزش

92/72 ± 1/91

99

ادراک فراگیر از آموزش دهنده

97/21 ± 9/02

99

سطح دوم (یادگیری) و سطح سوم (رفتار) :اختالف

همچنین ،میانگین نمرات گروه آزمون بر خالف گروه شاهد

معنیداری بعد از مداخله آموزشی بین میانگین تغییر آگاهی و

در تمامی موارد فوق بعد از مداخله نسبت به قبل از آن بر

بین میانگین تغییر نگرش در سطح دوم و نیز بین میانگین تغییر

اساس آزمون  ،Paired tبه طور معنیداری افزایش یافت

رفتار در سطح سوم دو گروه آزمون و شاهد بر اساس آزمون

(.)P > 2/292

 Independent tوجود داشت (( )P < 2/227جداول  0و .)2
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جدول  :0میانگین و انحراف معیار تغییرات نمره مطلوبیت در سطح یادگیری زنان مورد بررسی قبل و بعد از مداخله
P

گروه

آزمون

شاهد

متغیر

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

آگاهی

9/9 ± 0/49

-2/72 ± 2/11

> 2/227

نگرش

79/8 ± 77/42

2/01 ± 7/82

> 2/227

جدول  :2میانگین و انحراف معیار تغییرات نمره مطلوبیت در سطح رفتار زنان مورد بررسی قبل و بعد از مداخله
گروه

آزمون

شاهد

متغیر

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

رفتار

9/09 ± 2/11

-2/20 ± 2/82

رابطه معنیداری بین نگرش در خصوص پیشگیری از
مصرف خودسرانه داروها با متغیر دموگرافیک سن بر اساس
آزمون  Pearsonمشاهده شد (.)P = 2/27

P
> 2/227

دست آمد و فراگیران در كل واكنش مطلوبی نسبت به دوره
آموزشی مذكور نشان دادند.

سطح دوم ،تغییرات مطلوب را در یادگیری فراگیران ایجاد
نمود .تفاوت آماری معنیداری در سطح دوم و سوم و به

بحث و نتیجهگیری
به طور كلی نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن بود
كه فراگیران دورههای آموزشی در مجموع ،میزان اثربخشی آن
را در سطح خوب ارزیابی نمودند .اگرچه دورههای آموزشی
برگزار شده از اثربخشی صد در صد برخوردار نبود ،ولی با
توجه به محاسبات آماری انجام شده میتوان ادعا كرد كه
اثربخشی آموزشهای مطالعه حاضر ،میانگین باالیی را به طور
معنیدار كسب نمود.
این مطالعه مبتنی بر مدل ارزشیابی موقعیتهای آموزشی
 Kirkpatrickبود و میزان اثربخشی یا به عبارتی مقایسه میزان
تفاوت قبل و بعد از یک برنامه آموزشی مطابق با این مدل
تعریف شد .فرایند ارزشیابی در این مدل به  9سطح یا گام
تقسیم میگردید كه مطالعه حاضر به سه سطح آن پرداخت.
تأثیر آموزش در  2سطح الگوی ارزشیابی Kirkpatrick

مطلوب مشاهده شد؛ به طوری كه سطح واكنش فراگیران به
دوره آموزشی شامل درک محیط یادگیری ،علمی ،اجتماعی و
جو آموزش و ادراک فراگیر از آموزش دهنده همه مطلوب به
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خصوص میانگین نمرات آگاهی ،نگرش و رفتار قبل از مداخله
آموزشی بین دو گروه آزمون و شاهد وجود نداشت ،اما نتایج
بعد از مداخله آموزشی بر اساس آزمونهای  χ0و
 ،Independent tبیانگر اختالف معنیدار بین میانگین تغییرات
نمرات مذكور دو گروه بود .همچنین ،اختالف معنیداری بین
میانگین نمرات آگاهی ،نگرش و رفتار گروه آزمون قبل و بعد
از برنامه آموزشی مشاهده شد؛ به طوری كه تغییرات یادگیری
(سطح دوم) قبل و بعد از آموزش گروه آزمون ،معنیدار به
دست آمد .نتایج در سطح سوم یا رفتار نشان داد كه دوره
آموزشی توانسته بود در رفتار فراگیران تغییرات مطلوبی ایجاد
نماید و یادگیری و رفتار آزمودنیها را بهبود بخشد.

ارزشیابیهای دوره آموزشی اكثر مطالعات به خصوص در
ایران ،اغلب به صورت ساده و در سطح اول یا حداكثر سطح
دوم این مدل و بیشتر در بخش صنعت میباشد .از محدود
مطالعاتی كه در آن ارزشیابی دوره آموزشی با استفاده از مدل
 Kirkpatrickصورت گرفته است ،مطالعه  Omarو همکاران
در مركز آموزش سازمان جهانی بهداشت شهر تبریز بود .این
مطالعه با استفاده از مدل  ،Kirkpatrickمطلوبیت دوره

دوره سیزدهم شماره چهارم
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آموزش را در  9سطح ارزشیابی نمود و اثربخشی دوره را

مطالعهای ارزشیابی دوره فلوشیپ آموزش پزشکی را با

برآورد كرد .یافتههای این مطالعه در سطح اول و دوم كرک

هدف توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی

پاتریک با تحقیق حاضر همخوانی داشت .نتایج ارزشیابی نشان

شیراز به روش  Kirkpatrickمورد بررسی قرار داد 89 .درصد

داد كه بیشترین اثر آموزش در سطوح اول و دوم مدل

از شركت كنندگان این مطالعه از محتوای علمی ،نحوه تدریس

 Kirkpatrickبود ،ولی از مطلوبیت اثر آموزش به ترتیب در

و امکانات برنامه رضایت داشتند (سطح اول مدل

سطح سوم و بعد از آن سطح چهارم كاسته شد ()07؛ در حالی

 80 .)Kirkpatrickدرصد از آنان این برنامه را در آموزش

كه نتایج ارزشیابی در سطح سوم مطالعه حاضر ،همچنان

روشهای جدید عملی تدریس و برآورده نمودن نیازهای

مطلوب به دست آمد.

یادگیری موفق دانستند (سطح دوم مدل .)Kirkpatrick

مطالعه اثربخشی دورههای آموزشی كار با دستگاه

همچنین ،مقایسه بین دو گروه شركت كنندگان در برنامه و

الکتروشوک در بخش پرستاری مركز آموزشی درمانی

گروه شاهد برای ارزیابی تغییرات رفتاری و به كارگیری آن در

بیمارستان فاطمهالزهرا (س) بوشهر نیز بر اساس مدل

محیط كار (سطح سوم و چهارم مدل  )Kirkpatrickصورت

 Kirkpatrickانجام گردید ( .)78این آموزش در هر سه سطح

گرفت .نتایج حاكی از آن بود كه نحوه آموزش به دانشجویان

مشابه با نتایج مطالعه حاضر ،مطلوب ارزیابی گردید؛ به طوری

گروه اعضای هیأت علمی شركت كننده در فلوشیپ آموزش

كه میانگین تغییرات نمره آگاهی قبل و بعد از آموزش در سطح

پزشکی ،به طور معنیداری بهبود داشت (.)02

دوم یادگیری شركت كنندگان دوره آموزشی معنیدار بود.

میزان اثربخشی دورههای آموزشی مطالعهای در هر یک از

میانگین نمره در سطح سوم رفتار شركت كنندگان نیز بعد از

حیطهها «خوب» و «متوسط» گزارش شد و افزایش میزان

آموزش نسبت به قبل از آن ،به طور معنیداری افزایش یافت.

نگرش منجر به افزایش معنیدار همه متغیرهای آگاهی،

میانگین نمره تمام عوامل محتوا ،مدرس و امکانات در سطح

رضایتمندی ،رفتار ،تعداد كالسهای شركت شده ،سن و سابقه

اول واكنش نیز مطلوب ارزیابی شد (.)78

كار گردید (.)74

جلیلی و صحبایی روی نیز ارزشیابی را فقط در سطح اول

مطالعات مشابه خارجی نیز ارزشیابی افراد آموزش دیده را

الگوی  Kirkpatrickیعنی سطح واكنش و با استفاده از

در سطوح سوم و چهارم مدل  Kirkpatrickانجام دادند

پرسشنامه  DREEMانجام دادند .میانگین و انحراف معیار

( .)72در مجموع 29 ،مقاله برای یک مطالعه متاآنالیز در رابطه

امتیازات ادراک دانشجویان در حیطههای پنجگانه شامل

با ارزشیابی دورههای آموزشی بر اساس مدل كرک پاتریک

یادگیری  ،92/44 ± 72/90استادان  ،21/21 ± 72/11توانایی

انتخاب و تجزیه و تحلیل شد .بر اساس این متاآنالیز ،ارتباط

علمی  ،02/19 ± 8/84جو آموزشی  24/71 ± 79/19و ادراک

قابل توجهی بین  9سطح ارزشیابی دورههای آموزشی همه

دانشجویان از شرایط اجتماعی  00/02 ± 8/18به دست آمد.

مطالعات بود و همگرایی بین سطوح پایین و باالتر همه

نتایج مطالعه حاضر در حیطه توانایی علمی و آموزش دهنده

مطالعات مشاهده گردید .به طور نمونه ،واكنش به شدت با

(استاد) ،میانگین مطلوبیت باالتری داشت ،اما در سایر حیطهها

یادگیری و یا تغییرات عملکرد شغلی ارتباط داشت ( .)78این

مشابه این مطالعه بود .همچنین ،تفاوت آماری معنیداری بین

یافته ،تالشهای اخیر را در مورد استفاده از نتایج ارزشیابی

میانگین امتیاز محیط آموزشی دانشگاه از دیدگاه دانشجویان و

واكنش در پیشبینی ارتقای آموزش همه سطوح دیگر حمایت

اطالعات دموگرافیک (سن ،تأهل و سال تحصیلی) در این

نمود.

مطالعه مشاهده نشد (.)00
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 مطلوبیت و اثربخشی،پیشگیری از مصرف خودسرانه داروها

 نگرش و رفتار،شمسی و همکاران نیز به سنجش آگاهی

 طراحی مداخالت آموزشی بر، از اینرو.قابل قبولی داشت

زنان مشابه ارزشیابی در سطح دوم و سوم الگوی

مبنای این الگو در خصوص پیشگیری مصرف خودسرانه

. به معنی سطح یادگیری و رفتار پرداختندKirkpatrick

 توصیه، همچنین.داروها در سایر گروهها پیشنهاد میشود

اختالف معنیداری در همه متغیرهای ذكر شده پس از مداخله

میگردد كه كارگاههای آموزشی ارزشیابی دورههای آموزشی با

آموزشی بین دو گروه مشاهده شد و عملکرد منفی مادران نیز

روش كرک پاتریک در مراكز آموزش پزشکی دانشگاههای

.)71( در زمینه خوددرمانی كاهش پیدا كرد

علوم پزشکی كشور برگزار شود و اجرای آن مورد توجه قرار
.گیرد

،محدودیتهای پژوهش حاضر خودگزارشدهی افراد
هماهنگی با آنها جهت شركت مستمر در كالسها و تکمیل
 كمبود امکانات و وسایل كمک آموزشی و كمبود،پرسشنامه

سپاسگزاری

زمان كافی مطالعه برای اجرای سطح چهارم ارزشیابی الگوی
. بودKirkpatrick

2 نویسندگان از همکاری مسؤوالن خانه سالمت منطقه
شهرداری و زنان شركت كننده در مطالعه حاضر سپاسگزاری
.میكنند
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Background & Objective: Self-medication is one of the chief health problems and educational
programs on its prevention are very important. An educational program can be considered
effective, if it can make the necessary changes in participants’ knowledge and behavior. The aim
of this study was to evaluate the educational prevention program of self-medication in women
using the Kirkpatrick model.
Methods: This evaluation study was carried out on 88 women. The cluster sampling method was
used. The data collection tools consisted of the Dundee Ready Educational Environment Measure
(DREEM) and a researcher-made questionnaire based on the Kirkpatrick model, the validity and
reliability of which were measured. The experimental group attended the educational program for
1 month. The effectiveness rate of the course was calculated based on significant differences in
learning, reaction, and behavior scores of the case and control groups during the pre-test and posttest. The collected data were analyzed in SPSS statistical software using descriptive and analytical
statistical tests.
Results: The mean scores of desirability rate of participants’ reactions in terms of students’
perception of learning environment, students’ academic self-perception, students’ social selfperception, students’ perception of atmosphere, and students’ perception of teachers were 44.81 ±
7.06, 31.50 ± 4.11, 22.50 ± 3.54, 43.10 ± 7.46, and 41.37 ± 5.20, respectively. After the
educational intervention, t-test results showed a significant difference between the experimental
and control groups in mean score of knowledge change and attitude change in the second
evaluation level, and also between mean score of behavior change in the third level (P < 0.001).
Conclusion: According to the Kirkpatrick model, the educational prevention program of selfmedication resulted in favorable outcomes in the three evaluated levels of reaction, learning, and
behavior, and showed satisfactory efficiency.
Key Words: Kirkpatrick model, Evaluation, Self-medication, Education
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