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Abstract  Article Info 
Introduction: Today, knowledge acquisition and the impact of training on efficiency in learning 

organizations is considered a necessity. The main purpose of this study was to examine the 

evaluation of the effectiveness of students' journal clubs education based on Donald Kirk Patrick 

Model in Tabriz University of Medical Sciences in 2017. 

Methods: The current research is a quasi-experimental research. The statistical population of the 

study was 175 students of Tabriz University of Medical Sciences, 120 of them were randomly 

divided into two experimental groups (trained 60) and control group (untrained, 60). The main 

instrument for data collection was a researcher-made questionnaire based on the Kirk Patrick 

Model. Data were analyzed using t-test, paired t-test, covariance analysis and SPSS software. 

Results: The results showed that the level of reaction of the learners was significantly higher 

than that of average and satisfactory level in Tabriz University of Medical Sciences. Comparing 

the knowledge of trained students before and after training showed a significant increase in 

students' knowledge. Comparison of trained and trained students through covariance test in two 

levels of behavior and results indicate the effectiveness of educational courses in changing 

behavior and increasing the performance results. 

Conclusion: Regarding the effectiveness of the trained student journals 'clubs' training on the 

four levels of reaction, learning, behavior, and outcomes towards the students, it is recommended 

that these courses be held regularly at specific intervals with the presence of students and 

professors at the university. 
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دانشگاه علوم  ژورنال کالب دانشجویانهای   اثربخشی آموزش مسوولیت پذیری و بییاارز

 بر اساس مدل دونالد کراک پاتریک پزشکی تبریز
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 دهکیچ

شود، لذا  های یادگیرنده یک ضرورت تلقی می کارآمدی در سازمانمسوولیت پذیری و ها بر  افزایی و بررسی تأثیر نقش آموزش امروزه دانش :مقدمه

ژورنال کالب دانشجویان دانشگاه  آموزشی های دوره اثربخشیمسوولیت پذیری و   میزان به ارزیابی پاتریک کرك مدل تحقیق حاضر بر اساس

 پرداخته است. 1396علوم پزشكی تبریز در سال 

های دانشگاه علوم  . جامعه آماری شامل دانشجویان دانشكدهاست یشیبه صورت شبه آزما یپژوهش حاضر در زمره پژوهش کاربرد ها: روش

جدول مورگان و به صورت تصادفی در دسترس در دو گروه آزمایش )آموزش دیده، نفر از آنها بر اساس  120نفر که  175پزشكی تبریز به تعداد 

ها پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل کرك  ابزار اصلی گردآوری داده .اند نفر( مورد مطالعه قرار گرفته 60نفر( و گروه کنترل )آموزش ندیده،60

 ارزیابی شد. spssافزار  ی و تحلیل کواریانس و نرمزوج tای، نمونهیک  tهای  پاتریک بوده است. اطالعات با استفاده از آزمون

باالتر از حد  یدار یژورنال کالب دانشگاه علوم پزشكی تبریز بطور معن یآموزش یها نسبت به دوره رانیسطح واکنش فراگنتایج نشان داد  :نتایج

داری در دانش دانشجویان  قبل و بعد از آموزش حاکی از افزایش معنیدیده در  مقایسه دانش دانشجویان آموزش. باشد یم بخش تیرضاو متوسط 

های آموزشی در  ندیده از طریق آزمون کواریانس در دو سطح رفتار و نتایج حاکی از اثربخشی دوره دیده و آموزش باشد. مقایسه دانشجویان آموزش می

 باشد. تغییر رفتار و افزایش نتایج عملكردی می

های ژورنال کالب دانشجویان آموزش دیده در چهار سطح واکنش، یادگیری،  اثربخش بودن آموزش مسوولیت پذیری و  جه بهتو : بایریگ جهینت

های زمانی مشخص با حضور دانشجویان و اساتید  ها به طور منظم در بازه شود این دوره ندیده پیشنهاد می رفتار و نتایج نسبت به دانشجویان آموزش

 در دانشگاه برگزار شود.

 رنال کالب، مدل کرك پاتریک، واکنش، یادگیری، رفتار، نتایجژو :واژگان کلیدی
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 مقدمه

است که دانش، های آموزشی یكی از راهبردهایی  دوره
های عمومی و تخصصی  مهارت و نگرش افراد را در زمینه

ی ها برنامه یراستا اجرا نیدر ا. [1بخشد ] تقویت و بهبود می
 یاریبس تیاز اهم دانشجویان یو هدفمند برا دیمف یآموزش

های آموزشی ژورنال کالب یكی از  دوره باشد. یم برخوردار
شكان با مرور و بحث های مقبول جهت ارتقاء دانش پز روش

متون پزشكی است و امروزه نقش مهمی در تربیت 
ژورنال کالب [. 2کند ] های تخصصی ایفا می دانشجویان دوره

به بحث  افرادی جلسه آموزشی که در آن تعداد کیبه عنوان 
به  نینچهم است، شده فیتعر پردازند، درباره مقاالت روز می

[. 3] شود می محسوب وهشژابت عملی و پبط نیعنوان پلی ب
 یوردهااتواند دست می کالب النژور ریتر برگزا عیبا نگاهی وس

 یها شرفتیپ انیدر جر گرفتن را در پی داشته باشد: قرار ریز
نقادانه متون،  ابییارز یهاعلمی روز جهان، آموزش مهارت

اهداف  یآغاز برا خط نی،یبال یها بر مهارت دیاثربخشی مف
شنامه تخصصی، دان آماده شدن جهت امتحانات قاتی،یتحق

کنتراورسی،  مورد ه پزشكی، بحث دریژموضوع و کیمرور 
 ک،یآکادم التیتحص انیتداوم آموزش پزشكی پس از پا

 یکار یجد معمول و طیاز مح ججمع دوستانه خار کی جادیا
 نیکاهش فاصله ب یتواند برا ژورنال کالب می[. بنابراین 4]
 و نیبا بال انیتر دانشجوشیب یید و آشناوهش با عملكرژپ

تنی بر بحتی آموزش ممشكالت مربوط به آن استفاده کرد. 
ادب در برخورد با  تیرعا شیژورنال کالب منجر به افزا

 نیکه در ا یاریبا وجود مطالعات بس[. 5] شده است مارانیب
ژورنال  یبرگزار تیدر اهم یدیترد خصوص انجام شده است،

 مله مهأماند. اما مس نمی باقی کالب در دانشكده پزشكی
به طور مثال [. 7و  6] است ژورنال کالب یبرگزار تیفیک

که ژورنال کالب در  تییاهم نشان داده شده است که با وجود
مستمر رینظمی و غ بی مانند درك مطالب دارد اما معضالتی

فی برگزارکننده، ناکا آمادگی ود زمان جلسه،ببودن جلسات، کم
 تیفیک رانیمشارکت فراگ و و عدم عالقه نینداشتن هدف مع

 [.8]کند  می دیآن را تهد

 ییکارا ،انیآموزش دانشجو ییهدف نهااز آنجایی که 
از  یو آگاه یبررس نیو بهتر است، بنابرا شتریب یو اثربخش

آموزش است و  ندی، الزمه فراانیو بازده آموزش دانشجو جینتا
این  بنابراین .شود یم لیتكم یکار است که حلقه آموزش نیبا ا

های  نكته قابل تأمل است که صرفاً آموزش و اجرای دوره
تواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف خویش  آموزشی نمی

های  ها باید با توجه به اصول و روش کمک کند. آموزش
ود را علمی بنا گذاشته شوند تا نتیجه بدست آمده نیازهای موج

های وارد  بدین منظور باید ضعفها و آسیب .[9برطرف سازد ]
ها شناسایی و مرتفع شوند تا باعث هدر دادن  بر این دوره

های مهم فرایند  یكی از مؤلفهلذا  های سازمان نشوند. سرمایه
، ارزشیابی میزان دانشجویانریزی آموزش ژورنال کالب  برنامه

است. از طریق ارزشیابی  تحقق اهداف یا تعیین آثار آموزش
توان صحت عملیات و میزان حصول نتایج را مشخص  می

کرد. عدم انجام ارزشیابی ناکافی و نادرست با فلسفه اصالح 
مداوم و بهبود برنامه آموزشی در تناقض است؛ زیرا تنها از 

توان نقاط ضعف و  آموزشی میاثربخشی طریق ارزشیابی 
راستای بهبود آنها قدم برداشت معایب را شناسایی کرد و در 

 یزمان ،یبرنامه آموزش کی نكهیبا توجه به ابنابراین  .[10]
و  نانیشواهد و مدارك مستندِ قابل اطم که ارزشمند است

رفتار و عملكرد  رییرا بر تغ آموزش مثبت راتیثأت ،یمعتبر
 زیها ن برنامه نیا یابیارزش کنندگان نشان دهد، بحث شرکت

مرحله  نیتر یادیبن ،یابی[. در واقع، ارزش11] دابی یضرورت م
حفظ  جهت دهندگان است که آموزش یآموزش یزیر برنامه

 [.12] ندینما یاقتدار برنامه خود از آن استفاده م
های ِآموزشی از نظر اثربخشی  تردیدی نیست که دوره

این میان شمار اندکی  های چشمگیری با هم دارند و در تفاوت
مختلف آموزش ژورنال کالب به طور جامع های  از دوره

های  سازمان  ها، شوند. برای اثربخشی آموزش ارزیابی می
های آموزشی، باید  آموزشی، همراه با تهیه و اجرای برنامه

در دستیابی به اهداف  های آموزشی پیگیر اثربخشی فعالیت
آموزشی باشند. نتایج ارزشیابی بایستی در سطوح مختلف 

جو یادگیری و سیستم تعیین گردد نتایج این  ،فراگیر، کالس
 [13] تواند اساس بهبود آموزش باشد فرایند ارزشیابی می

های آموزشی، ارزشیابی  از میان انواع ارزشیابی دوره
ترین و  کامل پس از اجرای برنامه و در محیط واقعی کار،

نوع ارزشیابی، تأثیر  ینمعتبرترین نوع ارزشیابی است. در ا
اما نكته  شود. بر نحوه انجام وظایف مشخص میآموزش 

جمله  از یآموزش یها دوره یابیمهم در خصوص ارزش اریبس
از  یمنظور آگاهه است که ب ییها ژورنال کالب، شاخص

گردند.  یم نیتدو و نییتع یآموزش یها دوره یسودمند زانیم
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که  یو اهداف تیتوجه به نوع فعال ها با شاخص نیا یبطور کل
 هیکنند، ته یدنبال م یآموزش یها دوره یوالن برگزارئمس

شده  نییبه اهداف تع یابیدست زانیم قیطر نیگردند تا از ا یم
گیری میزان اثربخشی  برای اندازهدر این راستا  مشخص گردد.

نظران و متخصصان  الگوهای گوناگونی توسط صاحب آموزش،
دفیلیپس   مدار، توان به الگوهای هدف ارائه شده است که می

 نیاز با نفوذتر یكی[. 14] اشاره کرد و ... وکرك پاتریک
مدل کرك  یمنابع انسان تیریو سنجش مد یابیارز یها مدل
شده  فیتوص کیباشد که توسط دونالد کرك پاتر یم کیپاتر

  [.15] است
روش، در  نیاز ا استفاده با یآموزش یها دوره یابیارزش
است. از  گرفته قرار یرسمورد توجه و بر یاریمطالعات بس

 توسط انجام شده قیبه تحق توان یمطالعات، م نیجمله ا
Campbell  اشاره کرد. آنها در مطالعه  (2017)و همكاران

 ییدانش و کارآ زانیسرطان را بر م نیآموزش آنال ریثأت خود،
بهداشت با استفاده از مدل کرك  نیمتخصص پرستاران و

[. در پژوهش انجام شده 16دادند ] قراری مورد بررس کیپاتر
 ریثأت زین( 2017) و همكاران Lillo-Crespoتوسط 

 یآگاه زانیبر م یبهداشت شرفتهیپ یها آموزش مراقبت
 نیبا استفاده از ا ییهفت کشور اروپا انیو مرب انیدانشجو

و همكاران  Aoki[. 17قرار گرفت ] یمورد بررس مدل
آموزش روش  یاثربخش زانیخود م مطالعه در زین (2013)

 یژاپن انیرا در دانشجو یویر -یقلب یایاح ییكایآمر
با  یو کاردرمان یدرمانگفتار ،یوتراپیزیف ،یپرستار یها رشته

 قیدر تحق. [18] نمودند یابیارز کیاستفاده از مدل کرك پاتر
دوره آموزش  یبرگزار راتیثأت زین (1395)و همكاران  یاکبر

نفر از پرستاران و  80 بر یویر-یقلب یایضمن خدمت اح
. نتایج تحقیق علیپور و صالحی [19] دیگرد یابیارز ارانیبه
مطالعه موردی بر روی اثربخشی ژورنال »( با عنوان 2009)

های ژورنال کالب، یكی از  نشان داد که آموزش« کالب
وری و بهبود عملكرد  ها برای تقویت بهره مؤثرترین شیوه

. همچنین نتایج نشان داد که شغلی در محیط کار هستند
آموزش ژورنال کالب تأثیر مثبت بر خالقیت، تحقق بهتر 

[. 20اهداف سازمانی و بهبود کیفیت کاری داشته است ]
نامه کارشناسی ارشد با عنوان  ( در پایان1388محمدی )

های آموزش ژورنال کالب  برسی میزان اثربخشی دوره»
کنندگان  دیدگاه شرکت مدیران دانشگاه علوم پزشكی مشهد از

های آموزشی برگزارشده از دیدگاه  نشان داد که دوره« در دوره
کننده در دوره در زمینه ارتقاء دانش شغلی،  مدیران شرکت

های )فنی، انسانی، ادراکی( بهبود عملكرد، در کارهای  مهارت
ریزی، سازماندهی، رهبری( و در زمینه  مدیریتی )برنامه

برای پذیرش مسئولیت اثربخش بوده است سازی مدیران  آماده
 یبررس( در پژوهشی به 1389[. مشعلی و همكاران )21]

مدت در شرکت نفت  کوتاه یآموزش یها دوره یاثربخش
به دست  جینتا پرداختند. کیپاتر بر اساس مدل کرك یآغاجار

مدت بر  کوتاه یآموزش یها دوره یآمده نشان داد که: برگزار
مهارت کارکنان شرکت  شینگرش و افزا رییدانش، تغ شیافزا

[. 22] اثربخش بوده است ینفت وگاز آغاجار یبردار بهره
کاربرد مدل ( در پژوهشی به 1390حسینی جناب و همكاران )

 یآموزش یها دوره یاثربخش زانیم یابیدر ارز کیکرك پاتر
 تیریکارشناسان مد یبرا یاتیح یاانهیبحران در شر تیریمد

پرداختند.  1387-88زده شمالغرب کشور  زلزلهاستان  4بحران 
با توجه به عوامل مهم موجود در  رانینشان داد که فراگ جایتن
اند. از  ها نشان داده به دوره یواکنش مطلوب ،یدوره آموزش کی

 یریادگیسطح  یسبب ارتقا یآموزش یها دوره ،یریادگینظر 
نمرات افراد قبل و پس از دوره  نیانگیکارشناسان شده و م

 جیبه عالوه، نتا ؛دار است ی( معن01/0در سطح ) ،یآموزش
 نیها، نشان داد ا در مورد تمام مؤلفه Tحاصل از آزمون 

مناسب در کارشناسان  یرفتار راتییتغ جادیها سبب ا دوره
 یها ها و آموخته مهارت یریشده و نظر آنان در مورد بكارگ

مساعد و مثبت است. به  ،یشغل طهیدر حها  حاصل از دوره
شده نشان  ادیشاخص  رحاصل از مجموع چها جینتا یطور کل

 اند برخوردار بودهاثربخشی مطلوبی از  یآموزش یها داد دوره
( در 1397ی )دمهدیس ی والکه، مالکاظم یاکبر[. 23]

طب  یدوره بازآموز یاثربخش یابیارز»پژوهشی تحت عنوان 
کرك  مدل با استفاده از یپزشكان عموم ییکار بر کارآ

درصد از افراد  81واکنش به این نتیجه رسیدند که « کیپاتر
مطلوب  ،یدوره آموزش کی یثر در اجراؤنسبت به عوامل م

 زین کیدوم مدل کرك پاتر سطحی بررس جیشد. نتا یابیارز
و دانش شرکت کنندگان پس از  یریادگی زانینشان داد، م

 زانیم نیهمچن. افتی یمعنادار شیره افزاحضور آنان در دو
سطح )پزشكان شرکت کننده در دوره  یرفتار شغل راتییتغ

 ریثأت یبازآموز دوره نشان داد، شرکت در (کیسوم کرك پاتر
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 داشت یکنندگان در دوره آموزش در رفتار شرکت یمطلوب
[24]. 

از مدل کرك پاتریک که برگرفته از  نیز در این تحقیق
در تحقیق لذا  استفاده شده است. ؛رویكرد نیل به هدف است

منظور از اثربخشی آموزشی میزان تحقق اهدافی حاضر 
همچون بهبود واکنش و رضایت فراگیران نسبت به 

افزایش میزان یادگیری فراگیران؛  های ارائه شده؛ آموزش
فراگیران؛ و باالخره انتقال و  ایجاد تغییرات رفتاری مثبت در

 های آموخته شده در بكارگیری دانش، نگرش و مهارت
دانشگاه علوم پزشكی  دانشجویانهای شغلی توسط  زمینه

  تبریز  است.
ها دوره آموزشی  با توجه به اینكه سالیانه تعداد ده

با توجه به این ؛ شود مدت در هر دانشكده برگزار می کوتاه
ارزیابی در خصوص  پژوهش اندکیاکنون له و اینكه تأمس

لذا پژوهش حاضر  است شدهها انجام  اثربخشی این دوره
های  که آیا دوره درصدد پاسخگویی به این سؤال است

دانشگاه علوم پزشكی تبریز  ژورنال کالب دانشجویانآموزشی 
 اثربخش هستند؟

 روش ها
صورت  ژوهش حاضر در زمره پژوهش کاربردی بهپ

آزمون  پس-آزمون آزمایشی است که در آن از طرح پیششبه 
کلیه شامل  یجامعه آمار. با گروه کنترل استفاده شد

های دانشگاه  دانشكدهپزشكی مشغول به تحصیل  انیدانشجو
 120نفر که  175به تعداد  1396در سال  زیتبر یعلوم پزشك
در  یبه صورت تصادفبر اساس جدول مورگان و نفر از آنها 

 به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس دانشجویان به دسترس
نفر( و گروه کنترل  60دو گروه آزمایش )آموزش دیده، 

تقسیم شدند. ابتدا از تمامی نفر(  60)آموزش ندیده،
آزمون،  دانشجویان برای سنجش وضعیت فعلی به عنوان پیش

آزمون به عمل آمد و نتایج این آزمون استخراج  شد و در 
آزمایش در یک دوره آموزشی ژورنال کالب  ادامه گروه

ماه برگزار  2شرکت کردند. جلسات به صورت هفتگی و در 
شد و هر جلسه مقاله هفته آینده نیز در اختیار دانشجویان قرار  

گرفت. نحوه ارائه نیز به صورت سخنرانی با پاورپوینت بود.  می
پس از اتمام جلسات آموزشی، همزمان دو گروه آزمایش و 

آزمون قرار گرفتند و نتایج مورد تجزیه و  کنترل مورد پس
ها، از  تحلیل قرار گرفت. الزم به ذکر است برای انجام آزمون

مدل و رهنمودهای کرك پرسشنامه محقق ساخته بر اساس 
 های آموزشی منظور ارزشیابی اثربخشی دوره به پاتریک

 بر اطالعات پرسشنامه عالوهژورنال کالب استفاده شد. 
بخش دیگر تشكیل شده بود که هر  شناختی از سه جمعیت

سؤال بود و به ارزیابی مدرس، محتوا و  8بخش شامل 
روایی . پرداخت ها می برگزارکنندة دوره امكانات و مدیران

رسید و پایایی  علوم پزشكیپرسشنامه به تأیید متخصصان 
کرونباخ محاسبه شد.  پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای

برای سؤاالت بخش اول که به ارزیابی مدرس اختصاص 
 برای بخش دوم، ارزیابی محتوا و امكانات (α=  84/0داشت )

و برای بخش سوم، مدیران اجراکننده  (α=  79/0) دوره
(80/0  =α) قابل قبول  دهندة پایایی دست آمد که نشان به

 = 87/0شنامه با ضریب آلفای کرونباخ )ساست. پایایی کلی پر
α) ها در سطح  داده تحلیل و منظور تجزیه تأیید شد. به

ای، در سطح یادگیری از آزمون یک نمونه t واکنش از آزمون
t ی و در سطح رفتار و نتایج از آزمون تحلیل کواریانس زوج

 استفاده شد. 19نسخه  spssافزار  با استفاده از نرم

 جینتا
 چهار سطح یدارا کیپاترکراك از آنجا که مدل 

های ژورنال  لذا برای ارزیابی اثربخشی آموزش بوده، یاساس
 شده است: نیتدو لیبه شرح ذ سؤال پژوهشی 4 کالب

های آموزشی ژورنال کالب  اثربخشی دورهسؤال اصلی: 

باشد؟  دانشجویان در دانشگاه علوم پزشكی تبریز چگونه می

. سطح واکنش دانشجویان نسبت به 1سؤاالت فرعی: 

زشی ژورنال کالب دانشگاه علوم پزشكی تبریز های آمو دوره
. سطح دانش و یادگیری دانشجویان نسبت به 2باشد؟  چگونه می

های آموزشی ژورنال کالب دانشگاه علوم پزشكی تبریز  دوره
دیده از لحاظ  . آیا رفتار دانشجویان آموزش3باشد؟  چگونه می

دیده تفاوت ن ها با رفتار دانشجویان آموزش تأثیرپذیری از آموخته
دیده  . آیا نتایج دوره برای دانشجویان آموزش4داری دارد؟  معنی

از لحاظ انطباق با اهداف دوره آموزشی در مقایسه با 
 داری دارد؟ ندیده تفاوت معنی دانشجویان آموزش

 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات

برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها از آزمون 
در این . شود ی( استفاده مk-s) اسمیرنوف –کولموگروف 
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بدست آمده  یدار یکه سطح معن رهایاز متغ کی در هرآزمون 
فرض نرمال بودن  باشد  05/0 داری یبزرگتر از سطح معن

 یها از روش رهایمتغ آزمون یبرا توان یو م رفتهپذی را ها داده

داری به دست  . با توجه به سطوح معنیاستفاده کرد کیپارامتر
باشند  ، تمام متغیرها دارای توزیع نرمال می1آمده در جدول 

 (.05/0داری بزرگتر از  )سطوح معنی
 

 اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات  –: نتایج آزمون کولموگروف 1جدول 

 داریسطح معنی اسمیرنوف -کولموگروف  Zآماره  تعداد 

 425/0 877/0 60 سطح واکنش

 650/0 737/0 60 دانش قبل از شرکت در دوره 

 822/0 630/0 60 دانش بعد از شرکت در دوره

 237/0 032/1 120 های رفتاری قبل از شرکت در دوره  نگرش

 093/0 425/1 120 های رفتاری بعد از شرکت در دوره نگرش

 176/0 103/1 120 نتایج قبل از شرکت در دوره 

 379/0 910/0 120 نتایج بعد از شرکت در دوره

: سطح واکنش دانشجویان نسبت به 1سؤال 

های آموزشی ژورنال کالب دانشگاه علوم  دوره

با توجه به نرمال بودن  باشد؟ پزشکی تبریز چگونه می

توزیع نمرات، برای ارزیابی سطح واکنش فراگیران نسبت به 
با مقدار آزمون ای یک نمونه tهای آموزشی از آزمون  دوره

% 95 نانی( و فاصله اطمTest Value= 3) 3برابر عدد 
 ی%( استفاده شده است. در آزمون مذکور در صورت5 ی)خطا
 یمورد بررس ریباشد، متغ 05/0بزرگتر از  داری سطح معنیکه 

ندارد و در  ی( تفاوت معنادار3عدد  یعنیبا مقدار آزمون )
 یدر حد متوسط در جامعه آمار یعامل مورد بررس جهینت

 05/0کمتر از  داری سطح معنیکه  یوجود دارد؛ و در صورت
( تفاوت 3عدد  یعنیبا مقدار آزمون ) یمورد بررس ریباشد، متغ

 یعامل مورد بررس نیانگیحالت اگر م نیر ادارد، د یمعنادار
به صورت  یباشد، عامل مورد بررس 3باالتر از عدد 

عامل  نیانگیوجود دارد، و اگر م یدر جامعه آمار بخش رضایت
با  یبود، عامل مورد بررس 3از عدد  تر نییپا یمورد بررس

وجود دارد. در پژوهش حاضر  یدر جامعه آمار رضایت کمتر
سطح که  ییآنجا از 2مطابق جدول در آزمون مذکور 

با  باشد، یم 000/0برابر با  یعنی 05/0از  کمتر داری معنی
توجه به  ادارد و ب ی( تفاوت معنادار3عدد  یعنیمقدار آزمون )

یعنی  3از عدد  بیشتر رانیواکنش فراگسطح  نیانگیم نكهیا
 یدار یبطور معن رانیواکنش فراگ سطحبود،  38/3برابر با 

 رانیواکنش فراگسطح  یعنی. باشد یباالتر از حد متوسط م
ژورنال کالب دانشگاه علوم  یآموزش یها به دورهنسبت 

 . باشد یبخش م تیپزشكی تبریز رضا

 ای برای ارزیابی سطح واکنش دانشجویان تک نمونه t: نتایج آزمون 2جدول 

 

 متغیر

 3مقدار آزمون = 

 t انحراف معیار میانگین تعداد
 درجه
 آزادی

 سطح
 داری معنی

 اختالف میانگین

 38444/0 000/0 59 375/5 55403/0 3844/3 60 سطح واکنش

: سطح دانش و یادگیری دانشجویان 2سؤال 

های آموزشی ژورنال کالب دانشگاه  نسبت به دوره

 برای ارزیابیباشد؟  علوم پزشکی تبریز چگونه می

در قبل و بعد از شرکت در  انیدانشجو و یادگیری سطح دانش
زوجی استفاده شده است. مطابق  tی از آزمون دوره آموزش

، میانگین سطح دانش و یادگیری فراگیران قبل از 3جدول 
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 و بعد از شرکت در دوره 91/2ی برابر آموزش شرکت در دوره
 52/7برابر t است. همچنین مقدار آزمون  46/3ی برابر آموزش

 000/0و برابر با  05/0داری حاصل کمتر از  و سطح معنی
توان نتیجه گرفت سطح دانش و یادگیری  بنابراین میاست. 

داری داشته  افزایش معنی یبعد از شرکت در دوره آموزش انیدانشجو
نال کالب دانشگاه ژورهای آموزشی  است. به عبارت دیگر دوره

بر سطح دانش و یادگیری فراگیران اثربخش  علوم پزشكی تبریز
 بوده است.

 دانشجویان قبل و بعد از شرکت در دوره آموزشی دانشزوجی برای مقایسه سطح t : آزمون 3جدول 

 معیار انحراف میانگین تعداد دانش و یادگیری
 t  آزمون

 داری معنی سطح آزادی درجه t آماره

 37847/0 9083/2 60 دانش قبل از شرکت در دوره
525/7- 59 000/0 

 54006/0 4583/3 60 دانش بعد از شرکت در دوره

دیده از  آموزش انیآیا رفتار دانشجو: 3سؤال 

 انیها با رفتار دانشجو لحاظ تأثیرپذیری از آموخته

برای پاسخگویی  دارد؟ یدار یندیده تفاوت معن آموزش

تحقیق از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است.  3به سؤال 
در تحلیل کوواریانس، نمرات بدست آمده قبل از عمل آزمایشی 

آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش  تعدیل شده و نمرات پس
شود. هر تغییری که در دو گروه مشاهده شود مربوط  مقایسه می
آزمایشی خواهد بود. جدول توصیفی رفتار دو گروه به عمل 

 باشد. می 4کنترل و آزمایش مطابق جدول 

 رفتار : میانگین تعدیل شده4جدول   

 معیار خطای میانگین تعداد گروه

 054/0 359/3 60 کنترل

 053/0 684/3 60 آزمایش

مهم  یها مفروضه، انسیکووار لیقبل از انجام تحل 
توزیع  1مطابق جدول  قرار گرفت. یآزمون مورد بررس نیا

نرمال بود. مفروضه بعدی فرض  رفتاری های نگرشنمرات 

داری  سطح معنی 5ها است. مطابق جدول  همگنی رگرسیون
است.  05/0، که بزرگتر از 385/0آزمون برابر  اثر گروه پیش

 شود. یید میها تأ بنابراین فرض همگنی رگرسیون

 رفتارفرض همگنی رگرسیون نتایج : 5جدول 

 مجموع مجذورات منبع تغییر
درجه 
 آزادی

 داری یسطح معن F میانگین مجذورات

 385/0 761/0 131/0 1 131/0 آزمون اثر گروه * پیش

   172/0 116 930/19 خطا

از  گرید یكمتغیرها، یمفروضه برابری واریانس 
با استفاده از آزمون است که  انسیکوار لیتحل یها مفروضه

داری برابر  سطح معنی 6لون بررسی شده است. مطابق جدول 

است. بنابراین واریانس متغیرها  05/0، که بزرگتر از 077/0
 شروط تحلیل کواریانس برقرار است. باشد. لذا پیش همگن می
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 رفتار : آزمون لون برای بررسی برابری واریانس6جدول 

F  داری سطح معنی 2درجه آزادی  1درجه آزادی 

830/2 1 118 077/0 

حاکی از آن  7نتایج تحلیل کواریانس مطابق جدول 
داری  باشد )سطح معنی دار می آزمون معنی است که اثر پیش

آزمون و  است(. یعنی بین نمرات پیش 05/0کمتر از 
دانشجویان رابطه  رفتاری های نگرشآزمون متغیر  پس

باشد )سطح  دار می داری وجود دارد. اثر گروه نیز معنی معنی
است(. یعنی پس از تعدیل نمرات  05/0داری کمتر از  معنی
آزمون در گروه کنترل و گروه  آزمون، میزان نمرات پس پیش

باشد و این تفاوت به نفع  داری می آزمایش دارای تفاوت معنی
ثیر هر منبع أمجذور اتا میزان تن گروه آزمایش است. همچنی

است. هر چه  1دهد که عددی بین صفر و  تغییر را نشان می
ثیر بیشتر است. مجذور اتا أتر باشد میزان ت نزدیک 1 عدد به

 134/0و برای اثر گروه  159/0برابر  آزمون اثر پیشبرای 
بیشتر از  آزمون پیشهر دو مقدار خوبی هستند و اثر  که است

 یرفتارهای  توان گفت که نگرش بنابراین می است. اثر گروه
در  ها دیده از لحاظ تأثیرپذیری از آموخته آموزش انیدانشجو

 ندیده آموزش انیدانشجو یرفتارهای  نگرشبا مقایسه 
 افزایش یافته است.

 رفتار نتایج آزمون تحلیل کوواریانس: 7جدول 

 مجموع مجذورات منبع تغییر
درجه 
 آزادی

 مجذور اتا داری سطح معنی F میانگین مجذورات

 159/0 000/0 187/22 804/3 1 804/3 آزمون اثر پیش

 134/0 000/0 181/18 117/3 1 117/3 اثر گروه

    171/0 117 061/20 خطا

     120 215/1518 کل

 انیدانشجو یآیا نتایج دوره برا: 4سؤال 

دیده از لحاظ انطباق با اهداف دوره  آموزش

ندیده  آموزش انیبا دانشجو سهیآموزشی در مقا

 4برای پاسخگویی به سؤال  دارد؟ یدار یتفاوت معن

تحقیق نیز از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است. 
مطابق جدول  شیرفتار دو گروه کنترل و آزما یفیجدول توص

 .باشد یم 8

 

 دوره نتایج : جدول توصیفی8جدول 

 معیار خطای میانگین تعداد گروه

 028/0 206/3 60 کنترل

 027/0 306/3 60 آزمایش

 دهد. را نشان می هاونیرگرس یفرض همگن 9جدول 
با است  589/0آزمون برابر  داری اثر گروه * پیش سطح معنی

. بنابراین فرض است 05/0مقدار بزرگتر از  نیا نكهیتوجه به ا
 شود. ها تأیید می همگنی رگرسیون
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 ها برای نتایج دوره فرض همگنی رگرسیوننتایج : 9جدول 

 مجموع مجذورات منبع تغییر
درجه 
 آزادی

 داری یسطح معن F میانگین مجذورات

 589/0 294/0 013/0 1 013/0 آزمون اثر گروه * پیش

   046/0 116 287/5 خطا

مفروضه برابری واریانس نتایج دوره نیز با استفاده از 
سطح  10آزمون لون بررسی شده است. مطابق جدول 

است. بنابراین  05/0، که بزرگتر از 567/0داری برابر  معنی

شروط تحلیل  باشد. لذا پیش واریانس متغیرها همگن می
 کواریانس برقرار است.

 نتایج دوره : آزمون لون برای بررسی برابری واریانس10جدول 

F  داری سطح معنی 2درجه آزادی  1درجه آزادی 

334/0 1 118 564/0 

حاکی از آن  11نتایج تحلیل کواریانس مطابق جدول 
داری  باشد )سطح معنی دار می آزمون معنی است که اثر پیش

آزمون و  است(. یعنی بین نمرات پیش 05/0کمتر از 
داری وجود دارد. اثر  آزمون متغیر نتایج دوره رابطه معنی پس

 05/0داری کمتر از  باشد )سطح معنی دار می گروه نیز معنی
آزمون، میزان نمرات  است(. یعنی پس از تعدیل نمرات پیش

آزمون در گروه کنترل و گروه آزمایش دارای تفاوت  پس

باشد و این تفاوت به نفع گروه آزمایش است.  داری می معنی
و برای  692/0برابر  آزمون اثر پیشمجذور اتا برای همچنین 
از اثر  شتریب یلیخ آزمون شیاثر پ که است 054/0اثر گروه 
توان گفت  بنابراین می باشد. یم فیاثر گروه ضعو  گروه است

دیده از لحاظ  آموزش انیدانشجو که نتایج دوره آموزشی برای
 انیبا دانشجودر مقایسه  انطباق با اهداف دوره آموزشی

 افزایش یافته است. ندیده آموزش

 دوره نتایج نتایج آزمون تحلیل کوواریانس: 11جدول 

 مجموع مجذورات منبع تغییر
درجه 
 آزادی

 مجذور اتا داری سطح معنی F میانگین مجذورات

 692/0 000/0 381/262 887/11 1 887/11 آزمون اثر پیش

 054/0 011/0 617/6 300/0 1 300/0 اثر گروه

    045/0 117 300/5 خطا

     120 830/1290 کل

 

 بحث
 یاثربخشدددد یابیددددپددددژوهش ارز نیددددا هدددددف از

دانشددگاه علددوم  انیژورنددال کددالب دانشددجو   یهددا آمددوزش
بدود.    کید بر اسداس مددل دونالدد کدراك پاتر      زیتبر یپزشك

و  هیددحاصددله از تجز جیبخددش بددا اسددتناد بدده نتددا   نیدددر ا
سدؤاالت   رامدون یپ یهدا بده بحدث و بررسد     داده یآمار لیتحل

 سدؤال حاصدل از   جیتوجده بده نتدا    با. شود یپرداخته م تحقیق

بطدور   رانید گفدت کده سدطح واکدنش فراگ     توان یم قیتحق 1
سددطح  یعنددی. باشددد یبدداالتر از حددد متوسددط مدد  یدار یمعندد

ژورنددال  یآموزشدد یهددا نسددبت بدده دوره رانیددواکددنش فراگ
 بخددش  تیکددالب دانشددگاه علددوم پزشددكی تبریددز رضددا     

مطالعددات مختلددف بیشددترین سددطح اثربخشددی   . باشددد یمدد
ول و دوم مدددل پاتریددک نشددان دادنددد. آمددوزش را در سددطح ا

Mohan ( بیددان مددی2012و همكدداران )   دارنددد کدده اغلددب
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کننددددگان در سدددطح واکدددنش دارای رضدددایتمندی  شدددرکت
[. در مطالعدده 25باشددند ] زیددادی از دوره برگددزار شددده مددی  

کنندددگان میددزان   درصددد شددرکت  4/62( 1389وندددی )داه
گداه  رضایت خیلی زیدادی از محتدوی، موضدوع و مددرس کار    

. بدا  ددار یهمداهنگ [ که بدا نتدایج تحقیدق حاضدر     26داشتند ]
کدده نیددز ( 1390حسددینی جندداب و همكدداران ) قیددتحق جینتددا

بدا توجده بده عوامدل مهدم موجدود در        رانید فراگ ندد نشان داد
هددا نشددان   بدده دوره یواکددنش مطلددوب  ،یدوره آموزشدد کیدد

 یاکبددربددا نتددایج تحقیددق . باشددد ی[، همسددو مدد23انددد. ] داده
 81واکدنش   نیدز کده نشدان دادندد    ( 1397) و همكداران  الکه

دوره  کید  یدرصد از افراد نسدبت بده عوامدل مدؤثر در اجدرا     
 نیددی . در تب، مطابقددت دارد [24]اسددت  مطلددوب   ،یآموزشدد 

گفدت کده    تدوان  یمد  یپژوهشد  هیفرضد  نید حاصدل از ا  جینتا
تددرین نددوع ارزشددیابی در سددازمان   مرحلدده واکددنش متددداول 

واکدنش فراگیدران را بالفاصدله    هدا و   العمدل  است کده عكدس  
سددنجد و بددازخور فددوری   پددس از پایددان دوره آموزشددی مددی 

 بدا آورد. برای عملكدرد مددرس و برنامده آموزشدی فدراهم مدی      
گفدت   تدوان  یمد  قید تحق 2 سدؤال حاصدل از   جیتوجه بده نتدا  

بعدد از شدرکت در    انیدانشدجو  یریادگید که سدطح داندش و   
داشدته اسدت. بده عبدارت      یدار یمعند  شیافدزا  یدوره آموزشد 

ژورنددال کددالب دانشددگاه علددوم   یآموزشدد یهددا دوره گددرید
 رانیددفراگ یریادگیددپزشددكی تبریددز بددر سددطح دانددش و    

( بددین 1389در مطالعدده هداوندددی )  اثددربخش بددوده اسددت. 
کنندددگان اخددتالف  آزمددون شددرکت آزمددون و پددس نمددره پددیش

[. نددداظمی پدددورجهرمی و 26معنددداداری مشددداهده گردیدددد ]
( نیدددز میدددانگین تغییددرات نمدددره داندددش  1390همكدداران ) 

کنندددگان در دوره آموزشددی بددا مقایسدده نتددایج قبددل و  شددرکت
دهندددده تغییدددرات  بدددود کددده نشدددان 5از  5/2بعدددد از دوره 

دار  باشد کده ایدن تغییدرات در گدروه شداهد معندی       دار می معنی
[ کدده بددا نتددایج پددژوهش حاضددر همسددو اسددت.    27نبددود ]

و مشددعلی و  (1388ی )محمددد قیددتحقهمچنددین بددا نتددایج  
هددای آموزشددی  د دورهنددکن کدده بیددان مددی( 1389همكدداران )

برگزارشددده در زمیندده ارتقدداء دانددش شددغلی اثددربخش بددوده   
حسدینی   قید تحق جیبدا نتدا   [. همخدوان اسدت.  22و  21] است

از نظددر  ندددکدده نشددان داد نیددز ( 1390جندداب و همكدداران ) 
 یریادگید سدطح   یسدبب ارتقدا   یآموزشد  یها دوره ،یریادگی

نمددرات افددراد قبددل و پددس از   نیانگیددکارشناسددان شددده و م

[، 23دار اسدددت ] ی( معنددد01/0در سدددطح )  ،یدوره آموزشددد
 و همكداران  الکده  یاکبدر بدا نتدایج تحقیدق    . باشدد  یهمسو م

و دانددش  یریادگیدد زانیددم نیددز کدده نشددان دادنددد  ( 1397)
 شیکنندددگان پددس از حضددور آنددان در دوره افددزا     شددرکت
 جینتددا نیددیدر تبهمخددوان اسددت.   [24]ه افتددی یمعنددادار

ارزیدابی  گفدت کده    تدوان  یمد  یپژوهشد  هیفرض نیحاصل از ا
سددطح اول و دوم بدداالترین میددزان ارزیددابی را نسددبت بدده     

آورنددد کدده ایددن مسددئله     سددایر سددطوح بدده دسددت مددی    
دهندده تدأثیر فددوری و زودهنگدام آمدوزش بدر افددزایش       نشدان 

توجده بده    بدا باشدد.  دانش و یادگیری و آگداهی فراگیدران مدی   
گفددت کدده   تددوان یمدد قیددتحق 3 سددؤالحاصددل از  جینتددا

دیددده از لحدداظ  آمددوزش انیدانشددجو یرفتددار یهددا نگددرش
 یرفتدار  یهدا  بدا نگدرش   سده یهدا در مقا  تأثیرپذیری از آموخته

 یهدا  افتده ی اسدت.  افتده ی شیندیدده افدزا   آمدوزش  انیدانشجو
( 1389و همكداران )  یمطالعدات مشدعل   جیبدا نتدا   تحقیدق  نیا

هدای آموزشدی برگزارشدده در زمینده      کنندد دوره  مدی  که بیدان 
 [22] اثدددربخش بدددوده اسدددت  تغییدددر نگدددرش کارکندددان 

 حسددینی جندداب قیددتحق جینتدداهمچنددین بددا . ددار یهمدداهنگ
 یآموزشدد یهددا دوره نددد( کدده نشددان داد1390) و همكدداران

سددبب ایجدداد تغییددرات رفتدداری مناسددب در کارشناسددان شددده 
هددای  و نظددر آنددان در مددورد بكددارگیری مهارتهددا و آموختدده  

 هددا در حیطدده شددغلی، مسدداعد و مثبددت اسددت حاصددل از دوره
و  الکدده یاکبددربددا نتددایج تحقیددق  .باشددد ی، همسددو مدد[23]

 نیددز کدده نشددان دادنددد دوره آموزشددی در  ( 1397) همكدداران
کنندده در دوره   پزشدكان شدرکت   یفتدار شدغل  ر راتییتغ زانیم

 جینتددا نیددیدر تب .، مطددابق اسددت[24داشددت ] یمطلددوب ریتددأث
گفددت کدده   تددوان یمدد یپژوهشدد هیفرضدد نیددحاصددل از ا

هددای آموزشددی ژورنددال کددالب موجددب افددزایش دانددش   دوره
شدود.   هدا بده محدیط کدار مدی      شغلی فراگیران و انتقال آموخته

گفدت   تدوان  یمد  قید تحق 4 سدؤال حاصدل از   جیتوجه به نتا با
دیددده از  آمددوزش انیدانشددجو یبددرا یدوره آموزشدد جیکدده نتددا

بددا  سددهیلحدداظ انطبدداق بددا اهددداف دوره آموزشددی در مقا   
 یهدا  افتده ی اسدت.  افتده ی شیندیدده افدزا   آمدوزش  انیدانشجو

( 2009) یتحقیددق علیپددور و صددالح جیبددا نتددا پددژوهش نیددا
آمدوزش ژورندال کدالب تدأثیر مثبدت تحقدق        ندد نشان داد که

. ددار ی[ همدداهنگ20بهتددر اهددداف سددازمانی داشددته اسددت ] 
 و همكدداران حسددینی جندداب  قیددتحق جینتدداهمچنددین بددا  
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در کددل  یآموزشدد یهددا دورهنتددایج  نددد( کدده نشددان داد1390)
 .باشد ی، همسو م[23اند ] اثربخش بوده

 گیری نتیجه

 تددوان یمدد یپژوهشدد هیفرضدد نیددحاصددل از ا جینتددا نیددیدر تب
دهندده اثدربخش بدودن     نتدایج ایدن ارزیدابی نشدان    گفت کده  

باشدد کده علدت     این دوره آموزشدی در هدر چهدار سدطح مدی     
تددوان افددزایش درك و ایجدداد دانددش و نگددرش     آن را مددی

مثبددت فراگیددران نسددبت بدده اهمیددت و چگددونگی اجددرای     
فرآینددد آمددوزش متناسددب بددا اهددداف نهددایی آن دانسددت.     

هدای آموزشدی    یدن تحقیدق نشدان داد کده دوره    نتیجه نهایی ا
هددای دانشددگاه  ژورنددال کددالب دانشددجویان کدده در دانشددكده

شدوند بدر اسداس مددل چهدار       علوم پزشكی تبریز برگدزار مدی  
سدددطحی ارزشدددیابی آموزشدددی کدددرك پاتریدددک اثدددربخش 

تدوان بده    مدی مطالعده   نید ا یهدا  تیمحددود جمله ز اند. ا بوده
رجی و مقداالت کدم   محدودیت و فقددان مقداالت مشدابه خدا    

در زمینه مدل پاتریدک در رشدته علدوم پزشدكی اشداره کدرد.       

از آنجددا کدده ایددن مطالعدده بدده صددورت مددوردی در دانشددگاه   
تواندد   علوم پزشكی تبریدز انجدام شدده اسدت، نتدایج آن نمدی      

شددود محققددان بدده   عمومیددت داشددته باشددد. پشددنهاد مددی   
هددای مختلددف آموزشددی از جملدده   ارزشددیابی اثربخشددی دوره

هدای مختلدف علدوم پزشدكی بدر       رنال کالب و در دانشدگاه ژو
هدای   اساس مددل کدراك پاتریدک بپردازندد. همچندین یافتده      

هددای آموزشددی برگزارشددده از   پددژوهش نشددان داد کدده دوره 
هدای   اندد، لدذا الزم اسدت دوره    اثربخشی الزم برخدوردار بدوده  

آموزشددی ژورنددال کددالب بددر اسدداس نیازسددنجی آموزشددی    
هددای مدددیران و   گددردد از دیدددگاه  یو سددع .صددورت گیددرد 

سددطح دانددش و  یهمكدداران و متخصصددان در زمیندده بررسدد 
هددای آموزشددی بهددره گرفتدده     در دوره رانیددفراگ یریادگیدد

از ابزارهدای دیگدر از قبیدل     شدود  یمد  شنهادیپ نیهمچن شود.
بررسددی عملكددرد شددغلی و ...   ،یمصدداحبه، مشدداهده کالسدد 

هددای آمدوزش ژورنددال کددالب   دوره یجهدت بررسددی اثربخشد  
 استفاده گردد.

 تقدیر و تشکر
از دانشدددجویان پزشدددكی دانشدددگاه علدددوم پزشدددكی 
تبریددز کدده در اجددرای ایددن پددژوهش بددا شددرکت در جلسددات  

هدا مدا را یداری رسداندند      ژورنال کدالب و تكمیدل پرسشدنامه   
 شود. تشكر می

 مالحظات اخالقی
اخالقددی بدده دانشددجویان  بدده منظددور رعایددت اصددول 

هدا بددون ذکدر ندام      اطمینان داده شدد کده نتیجده پرسشدنامه    
در تحقیددق اسددتفاده خواهددد شددد و اسددامی محرماندده نددزد     

پددس  پددژوهش القی اخکددد تأییددد  پژهشددگر محفددوظ اسددت.
 .مصوب گردید 982210به شماره  یاز بررس

 تضاد منافع
نتایج این پدژوهش بدا مندافع هدیج ارگدان و سدازمانی       

 تعارض نیست. در

 منابع مالی
هزیندده انجددام ایددن پددژوهش بددا پژوهشددگر بددوده و    

 دارای هیچگونه حمایت مالی نبوده است.

 

 منابع

1. Farjad S. Educational needs assessment in organizations. 

Tehran: Ball Publishing. 2010; 11-13 [Persian]. 

2. Shriyat Mohrari R, Asl Soleimani H. How to run the journal 

club? Urmia J Med. 2009; 19(3): 257-64 [Persian]. 

3. Kanthraj GR, Sirinivas CR. Journal club: screen, select, 

probe & evaluate. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2005; 

71:435-40. 

4. Alguria PC. A review of journal clubs in postgraduate 

medical education. J Gen Intern Med. 1998; 13:347-53. 

5. Kerber C, Jenkins S, Woith W, Kim M. Journal clubs: a 

strategy to teach civility to nursing students. J Nurs Educ. 

2012; 51:277-82. 

6. Hojat M, Imanian M, Karimyar Jahromi M. The quality of 

journal club implementation in Iranian nursing faculties. Iran J 

Med Educ. 2014; 14:605-15 [Persian]. 

7. Chouinard MC, Lavoie M, Poitras MÉ, Sasseville M, De 

Jordy LC, Girard A. The journal club as a teaching strategy to 

develop evidence-based practice for undergraduate students in 

nursing. Rech Soins Infirm. 2015; 120:35-46. 

8. Masjedi M, Neshatavar R, Dashti S, Zand F, Askarian M, 

Mahbodi A, et al. Comparison of the effect of journal club 

through new and traditional methods on the attitudes of 

anesthesiology residents of Shiraz university of medical 

sciences, Iran. Sci Dev Med Educ. 2015; 12:84-9 [Persian]. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                            11 / 12

https://edcbmj.ir/article-1-1789-fa.html


 

470 Edu Stra Med Sci                                      2022, Vol. 15, No.5 

9. Amiri Mehr M. The effectiveness of saipadiz university 

educational courses in accordance with the patterns of kirk 

Patrick in summer 85. Master's thesis for adult education. 

Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid 

Beheshti University. 2007 [Persian]. 

10. Jahangir SF, Saheen N, Kazmi SF. In service training: A 

contributory factor influencing teachers’ performance. Int J 

Acad Res Progres Educ Dev. 2012; 1(1) [Persian]. 

11. Yazdani S, Akbarilakeh M. Which health cares are related 

to the family physician? A critical interpretive synthesis of 

literature. Iran J Public Health. 2017; 46(5):585-90 [Persian]. 

12.  Shirazi A, PoorAhmad A, Hassani M. The effectiveness of 

the educational workshops held by the Iranian Library and 

Information Science Association of Khorasan Branch based on 

Kirk Patrick Model. Lib Inform Sci Res. 2016; 6(2):244-60 

[Persian]. 

13. Jajarmi A. Evaluating the effectiveness of short-term 

occupations of 20,000 and providing suggestions for 

increasing their effectiveness in the Khorasan province. 

Faculty members of the Master's degree course, Tehran. 

Institute for Advanced Training and Management Training. 

2004 [Persian]. 

14. Singh T, Ratan R. Evaluation of training effectiveness: a 

case study. Int j multidisciplinary res. 2012; 2(2).  

15. Moreau KA. Has the new Kirkpatrick generation built a 

better hammer for our evaluation toolbox? Med Teach. 2017; 

39(9):999-1001. 

16. Campbell K, Taylor V, Douglas S. Effectiveness of online 

cancer education for nurses and allied health professionals; a 

systematic review using Kirkpatrick Evaluation Framework. J 

Cancer Educ. 2017; 1-18. 

17. Lillo-Crespo M, Sierras-Davó M, MacRae R, Rooney K. 

Developing a framework for evaluating the impact of 

Healthcare Improvement Science Education across Europe: A 

qualitative study. J Educ Eval Health Professions. 2017; 14:28.  

18. Aoki T, Asada Y, Hiroe T, Tomizawa Y. Board 105-

Program innovations abstract effectiveness of American style 

CPR training for Japanese medical students (submission# 

1494). Simulation in Healthcare. 2013; 8(6):1-18.  

19. Akbari M, Dorri S, Mahvar T. The effectiveness of in-

service training on cardiopulmonary resuscitation: Report of 

first and second levels of Kirkpatrick’s model. Dev Strategi 

Med Educ. 2016; 3(1):67-72 [Persian]. 

20. Alipour M, Salehi M. A study of on the job training 

effectiveness: Empirical evidence of Iran. Int J Busin Manage. 

2009; 4(11):63-68 [Persian]. 

21. Mohammadi Z. Assessing the effectiveness of journal club 

training courses managers of Mashhad University of medical 

sciences from the perspective of participants in the course. 

Master's thesis for adult education. Faculty of Educational 

Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University. 2010 

[Persian]. 

22. Mashali SA, Hosseinpoor M, Kangarani Farahani A. The 

effectiveness of short-term training courses in Aghajari Oil 

Company based on the Karkapatrick model. First National 

Conference on Education and Research. 2010 [Persian]. 

23. Hosseini Janab V, Ahmadi Tavana B, Hosseini Shavoon A. 

Application of Kirkpatrick Model in Assessing the 

Effectiveness of Crisis Management Training Critical For 

Critical Management Experts 4 Earthquake Provinces in the 

Northwest of Iran 1388-88. First National Conference on 

Crisis Management, Earthquake and Vulnerability of Places 

and Arteries. 2012 [Persian]. 

24. Akbari Lakeh M, Mollakazemi M , Seyedmehdi SM. 

[Assessment of occupational medicine retraining course on 

general practitioners’ effcacy using Kirkpatrick’s model]. J 

Health in the Field. 2018; 6(2):20-28 [Persian]. 

25. Mohan R, Prasad V, Sailumar K. Impact of training on bio- 

medical waste management a study and analysis. Int J 

Multidisciplinary Manage Studies. 2012; 2(6):69-79. 

26. Hadavandi M, Hadavandi F. Evaluate the effectiveness of 

crisis management training workshops in Kerman province in 

1388. J Rescue. 2010; 2(2):1-16 [Persian]. 

27. Nezamian Pourjahromi Z , Ghafarian Shirazi H, Ghaedi H, 

Momeninejad M, Mohamadi M, Abasi A, Sharifi B. The 

Effectiveness of Training Courses on “How to Work with DC 

Shock Device” for Nurses, Based on Kirkpatrick Model. Iran J 

Med Educ. 2012; 11(8):896-902 [Persian]. 

 

 

 

 

 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

https://edcbmj.ir/article-1-1789-fa.html
http://www.tcpdf.org

