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 مقاله پژوهشی

  CIPP يبراساس الگو يآموزش پزشک يتخصص يدوره دکتر يابيابزار ارزش يابيو اعتبار ياسازي، پايطراح
  

  ٣ال احسانپوريسه ،٢*با جوکاريفر ،١را درخشانفرديسم
  

  08/01/1400تاریخ پذیرش  20/07/1399تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

ن اساس مطالعه حاضر با يابر  است. يالزم و ضرور يآموزش يهات برنامهيفين کييزان تحقق اهداف و تعيم يمداوم جهت بررس يابيارزش :هدف و زمينهپيش
  انجام شد. CIPP يبراساس الگو يآموزش پزشک يتخصص يدوره دکتر يابيابزار ارزش يابيو اعتبار ياسازي، پايطراحهدف 

گرفته در حوزه  انجام يمقاالت داخلپرسشنامه،  يطراح جهتن انجام شد. اصفها يدر دانشگاه علوم پزشک ١٣٩٨در سال  يفيمطالعه توصن يا: مواد و روش کار
و درمان مصوب وزارت بهداشت  يآموزش پزشک يتخصص يدوره دکتربرنامه  يو مشخصات کل CIPPست مدل يلن نسخه چکي، آخريبرنامه آموزش يابيارزش

، يات علميه يسه گروه اعضا از ياطبقه يروش تصادف به نمونه ١٠انتخاب  با ،پرسشنامه يطراح و طهيهر ح يهان شاخصييتع پس از .مورد استفاده قرار گرفت
براساس روش والتز و  ييمحتوا ييو شاخص روا يبا روش الوش ييو محتوا يصور ييروا ،يران گروه آموزش پزشکينفر از مد ٥آموختگان و ان و دانشيدانشجو

کرونباخ  يب آلفايضر براساس رانيراز، تهران و ايش يوم پزشکعل يهاهدف در دانشگاه يهاگروهنفر از  ٣٠ يروبر اجرا  پرسشنامه با ييايتاً پاينها .شد يباسل بررس
  برآورد شد.

آموختگان دانش يبرا سؤال ٤٠و ان يدانشجو يبرا سؤال ٤٢، يات علميه ياعضا يبرا سؤال ٨٨ران گروه، يمد يبرا سؤال ٧١داد ها تع. براساس شاخص:هاافتهي
، يطه سادگيدر ح CVIمقدار  بود. ٩٩/٠ر گروه يمد يو برا ٩٨/٠آموختگان دانشان، ي، دانشجويات علميه يوه اعضاسه گر يبرا CVRمقدار  آمد. به دست

-) و دانش٩٨/٠، ٩٨/٠، ٩٧/٠( انيدانشجو)، ٩٧/٠و  ٩٨/٠، ٩٨/٠( يعلمات يه ي) اعضا٩٨/٠و  ٩٩/٠، ٩٨/٠( ترتيببهران گروه يمد يوضوح و مرتبط بودن برا

، ٩٥/٠، ٩٧/٠ ريگرقت که مقاد مورد استفاده قرارکرونباخ  يب آلفايضرپرسشنامه،  يدرون يهمسان يجهت بررس. آمد به دست) ٩٨/٠، ٩٧/٠، ٨٣/٠آموختگان (
  آمد. به دستآموختگان دانش و يات علميه يران گروه، اعضايپرسشنامه مد يبرا ترتيببه ٨١/٠ و ٨٣/٠

 ييايو پا يياز روا يآموزش پزشک يتخصص يدوره دکتر يابيارزش يشده برا يابزار طراحتوان گفت که يج پژوهش حاضر ميبا توجه به نتا :يريگجهينتبحث و 
ز بهره ين رانيراز و اي، شيدبهشتيتهران، شه يعلوم پزشک يهان دوره در دانشگاهيو ضعف ا نقاط قوت ييو شناسا يابيارزش يتوان از آن برايالزم برخوردار بود و م

  گرفت.
 دانشجو، يآموزش پزشکنامه، بر يابيارزش :هاکليدواژه
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  مقدمه

داف از اه يکي، يآموزش يهات برنامهيفينکه، ارتقاء کيبا وجود ا
) اما ١( جهان است يدر تمام يک آموزش عاليو اسـتراتژ  ياسـاسـ  

آن  فيبودن تعر يت، به موجب چند بعديفيقضاوت درباره سطح ک
که امکان  يتنها راهکار روازايناست.  يکار دشوار يدر آموزش عال

ن يترمهماز  يکي يابياست. ارزش يابيآورد، ارزشيقضاوت را فراهم م

                                                             
  .رانياصفهان، اصفهان، ا ي، دانشگاه علوم پزشکي، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي، گروه آموزش پزشکيارشد آموزش پزشک يکارشناس يدانشجو ١
 سنده مسئول)يون( رانيااصفهان، اصفهان،  يعلوم پزشک ، دانشگاهي، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکيقات آموزش پزشکي، مرکز تحقيار گروه آموزش پزشکياستاد ٢
 ران    ياصفهان، اصفهان، ا يعلوم پزشک ، دانشگاهي، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکيقات آموزش پزشکي، مرکز تحقيگروه آموزش پزشک يمرب ٣

ر يل و تفسي، تحليآور) که با جمع۲است ( يتيريند مديعناصر فرآ
ک برنامه با ي يو هماهنگ يو سازگارزان تحقق اهداف يماطالعات، 

ــازد (يفرد و جامعه را مقدور م يهاازين ــي). اهم۴،۳س  يابيت ارزش
ت نقاط قوت و اصالح ياست که ضمن تقو ييتا جا يح و اصوليصح

ــعف، م ــ يبرا ييتواند مبناينقاط ض ــم ياريبس  ها ويريگمياز تص
 يســـطح علم يات ارتقاباشـــد و موجب يآموزشـــ يهايزيربرنامه
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احسانپور سهيال ،جوکار فريبا ،درخشانفرد سميرا
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ــگاه را فراهم  رباز، يران از ديمد يهااز دغدغه يکي). ۵آورد (دانشـ
به اهداف برنامه  يابيدســت  يزان و چگونگيها، مموفق برنامه ياجرا

برنامه، با فراهم آوردن اطالعات مربوط به  يابيارزش ).۶اسـت ( بوده 
ج ينتا يزنه سايبه زان تحقق اهداف، منجر بهيبرنامه و م ياثربخشـ 

در شاخه  يآموزش يهان برنامهيترمهم). از ۷شود (يآن م ييو کارا
 ي). آموزش پزشــک۸اســت ( ي، برنامه آموزش پزشــکيعلوم پزشــک

با  يآموزشـــ يدوره يان طياســـت که در آن دانشـــجو يارشـــته
ــ ياز دانش و فناور يريگبهره ــصـ  يي، توانايروز و اطالعات تخصـ

ــان يرويت نيترب ــکنيدر زم يانس و انجام  يو طراح يه آموزش پزش
ت يفين کيکنند. همچنيرا کسب م يو کاربرد ياديبن يهاپژوهش

ــازوکارها يريکارگبهآموزش و پژوهش را با  ، يزيربرنامه يعلم يس
نظام سالمت ارتقا  يدر راستا يت آموزشيريو مد ي، رهبريابيارزش

ظر گرفت د در نيران باين دوره در ايت ايدرک وضع يدهند. برايم
ران يدر ا يتحت عنوان آموزش پزشک ييارشـته  ١٣٨٦که تا سـال  

 نيا سيتأسشـنهاد  ين سـال پ ين بار در اياول يوجود نداشـت و برا 
ــ ــت، درمان و آموزش يرشــته از طرف س ــتگذاران وزارت بهداش اس

رش دانشـجو در رشته  يپذ ١٣٨٩د و از سـال  يمطرح گرد يپزشـک 
فهان اص ياه علوم پزشکدر دانشگ يآموزش پزشک يتخصص يدکتر

جهت  يابيدوره تا به االن ارزش ياندازآغاز شـده است و از زمان راه 
 يهر برنامه يابيدر ارزش ).٩است (ت دوره انجام نشده يفيک يبررس

ت يار حائز اهميبس يابيارز يها، اسـتفاده مناسب از روش يآموزشـ 
 يگوهاها و الوهي، شيآموزش يهابرنامه يابيجهت ارزشـ  ).5اسـت ( 
 يابيارزش يکردهايرو) ۱۹۸۷( ١ورتن و سندرز وجود دارد. يمتعدد

کننده ت محور، مصرفيريکرد هدف محور، مديرا در قالب شـش رو 
د کرينظر متخصصان و روبر اختالف يمحور، متخصـص محور، مبتن 

). ۳( اندکرده يبندمحور دستها مشارکتيانه يگراعتيطب يابيارزشـ 
ار يژوهش، هدف، قرار دادن اطالعات در اختن پيکـه در ا يياز آنجـا 

ور محتيريکرد مدين از روياســت بنابرا يريگميتصــم يران برايمد
وها، ن الگياز ا يکيدارد  يمختلف يکرد الگوهاين رويشد. ااسـتفاده  

و  يمي: نجازجمله يادياست. پژوهشگران ز CIPP٢ يابيارزش يالگو
و همکــاران  يهمت )،۱۳۹۷( يمرادو  ي)، مظلوم۱۳۹۸همکـاران ( 

همکــاران و  ي)، جنت۱۳۹۶و همکــاران ( ينيرزا امي)، مـ ۱۳۹۷(
)، ۱۳۹۳همکاران (پور و )، احسان۱۳۹۶( يمرادو  يزداني)، ۱۳۹۶(

و  ٤ايا آگوستي)، کومار۲۰۲۰( ٣يسواند )۲۰۱۸همکاران (شـمس و  
همکاران  ٧)، اشوان۲۰۲۰همکاران (و ٦انگيساي) ت۲۰۱۹(٥نيمخترد

ند اپ بهره گرفتهيس ياز الگو يبرنامه آموزش يابي) در ارزش۲۰۲۰(

1 Worthen & Sanders 
2 Context, Input, Process & Product 
3 Suwandi 
4 Qomaria Agustina 

 ل استافليابتدا توسـط کوبا و سپس دان  CIPP يالگو )۷، ۲۰-۱۰(
ن يترن الگو از جامعيشد. ا يزيرطرح ۱۹۶۰م و همکاران در سال يب

ــ يالگوهـا  ــمار م يابيارزشـ ها و تيرود که با توجه به محدوديبشـ
ــ يهـا زارموجود در اب ينـاکـارآمـد    و  آمد به وجودگر يد يبايارزشـ

ــت (ن هدف آن بهبود عملکرد برنامه يترمهم ــتافل ب)۲۱اس م ي. اس
ــ يالگو ــ ينديرا فرآ CIPPه يبر پا يابيارزشـ داد که يم يچرخشـ

ــتر بـه فرآ يب ــول و ينـد توجـه م  يشـ ن هدف يترمهمکند تا محصـ
ــالح م يابيارزشــ ــتفاده از يرا بهبود و اص داند تا اثبات برنامه. با اس

ــ يالگو ــتيم CIPP يابيارزش برنامه  يهايتوان به کمبودها و کاس
برد و از آن در جهت رفع شکاف  يپ يرشته آموزش پزشک يآموزش

ن الگو با توجه به ي). ا۲۲نمود (و عمل استفاده  ين تئوريو فاصله ب
رار مورد استفاده ق يريگميل تصميتحل منظوربه يستميدگاه سـ يد
ــميکمک م CIPP يالگو ديگرعبارتبهرد. يگيم  يهاميکند تا تص

 يهاداد برنامهنـد و برون يداد، فرآنـه)، درون يزممحتوا (مربوط بـه  
: ازجمله CIPP ي). نقاط قوت الگو۲۳بخردانه اتخاذ شود ( يآموزش

ــ ــودمندين دليکه ا يابيمتمرکز بودن بر ارزشـ  اطالعات يل بر سـ
ا توسط هافتهينان از اسـتفاده شـدن   يشـده اسـت، اطم   يآورجمع
دن ير کشيو به تصو يابينگرانه به ارزشکرد کليرندگان، رويگميتصم

ت يآن، قابل يندهاينه و فرآيک پروژه و زمياز  يمفهوم يک نمـا يـ 
ــورتبـه اجرا   ين اجرايپروژه در ح يکـه بـاعـث ارتقا    ينيتکو صـ

ت يکند، قابليم يريها جلوگشود و از هدر رفتن فرصتيندها ميفرآ
ــاده و مفرانيدگاه مدياز د يحيالگو ترج، يکاف انعطاف د ي، ابزار سـ

ــش قرار دادن تمام اجزاابيـ ارز يبرا ک برنامه در ي ي، تحت پوشـ
ــم  ــتفاده به موقع تص ران از بازخوردها و يگميحال رشــد و اجرا، اس

دن به مرحله يموجود قبل از رس يازهاياز ن يکسـر يبرطرف کردن 
 يابيارزش يبرا داشت کهاهداف، پژوهشگران را بر آن  يبرا يطراح

ــال از  ۱۰که با گذشـــت  يآموزش پزشـــک يبرنامه دوره دکتر سـ
را  ياپرسشنامهصورت نگرفته است،  يابيارزشدوره هنوز  ياندازراه

ــ   يابيو اعتبار يطراح CIPP يه الگويدوره برپا يابيـ جهـت ارزشـ
 ند.ينما

 مواد و روش کار
 يابيو اعتبار ياســازي، پايطراح با هدف يفيتوصــ ن مطالعهيا 
 يبر اساس الگو يآموزش پزشک يتخصـصـ   يدوره دکتر يابيارزشـ 

CIPP  اصفهان انجام شد يدر دانشگاه علوم پزشک ۱۳۹۸در سال. 
پرسـشــنامه در ســه مرحله صــورت گرفت: در   يابيو اعتبار يطراح

5 Mukhtaruddin 
6 Tsayang 
7 Eshun 
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CIPP الگوي براساس پزشکي آموزش تخصصي دکتري دوره ارزشيابي ابزار اعتباريابي و پاياسازي طراحي،
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ــب با هر ح يابزارها :مرحله اول ــاس جد طهيمتناسـ ن يدتريبراسـ
 يطراح يهابر پرسشنامه ي) با مرور٢٠١٧م (ياستافل ب ليستچک

 يتخصص يبرنامه دوره دکتر يمشخصات کل شده در داخل کشور و
شد که بر ن يمصـوب وزارت بهداشت و درمان تدو  يآموزش پزشـک 

 داد،درون نه،يزم طهيح چهار در گروه رانيمد پرسشنامه ن اساسيا
 .شــد يطراح يانهيگز ۵ ســؤال ۷۱بر  مشــتمل اددبرون و نديفرآ

داد، نه، درونيطه زميچهار حدر  يات علميه يپرســشــنامه اعضــا
ن يتدو بود يانهيگز ۵ ســؤال ۸۸داد که مشــتمل بر ند و برونيفرآ

آموزش  يل دوره دکتريان در حال تحصيپرسـشنامه دانشجو  .شـد 
 ؤاالتسبود که بخش اول  سؤاالتمشـتمل بر دو بخش از   يپزشـک 

و بخش دوم  سؤال ۴۲ند بود که مشـتمل بر  يطه فرآيمربوط به ح
با دروس  يينازان آشــيمربوط به م ياختصــاصــ طوربهکه  ســؤاالت

که در هر دو بخش  ســؤال ۱۲مشــتمل بر که  ياختصـاصــ  ياجبار
ــؤاالت ــکل  س ــنامه دانش  بود. يانهيگز ۵به ش ــش آموختگان پرس

 مربوط به سؤاالتاول  بود که بخش سؤاالتمشتمل بر دو بخش از 
و بخش  سؤال ۱۷کسـب شـده بود که شامل    يهايزان توانمنديم

ــؤاالتدوم  ــتمل بر مربوط به برون س ــؤال ۲۳داد بود که مش  ۵ س
ــؤاالت يتمام بود. يانهيگز کم، کم،  يليف خيطدر  يانهيگز ۵ س

 يمورد بررس يها. شـاخص اد قرار گرفتنديز يلياد و خيمتوسـط، ز 
ــامل (ه نيطه زميدر ح ــش و اهداف برنامه، انطباق  تيمأمور يبررس

ــتانداردها    ــده، نيتدو يبرنـامـه بـا اسـ ــان يروياز به نين شـ  يانسـ
 ياعضا ،يعامل برنامه درسشـامل ( داد طه درونيمتخصـص)، در ح 

ــجو، تجهيات علميـ ه طه يزات و امکـانات و بودجه)، در ح ي، دانشـ
ــامـل (فرآ  يفرآ -يتيريمدند يو فرآ يريادگيو  ياددهينـد  ينـد شـ

ــازمـان  ــامل (داد طـه برون ي) و در حيسـ عملکرد دوره، عملکرد شـ
  ط اشتغال) بودي، شرايو پژوهش يآموزش

ــنامه  يپس از طراحدر مرحله دوم:  ــش ــب مجوز ها پرس و کس
ــالق معاونت ته اخياز کم ياخالق ــگاه علوم  يپژوهش ــکدانش  يپزش

ند يفرآ IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.129با کد  اصفهان
به روش  هاانتخاب نمونه ن صورت بايپژوهش آغاز شـد. به ا  ياجرا

 از سه گروه ورود به مطالعه، يارهايو براساس مع ياطبقه يتصـادف 
 آموختگاندانشان، ي، دانشجويآموزش پزشـک  يات علميه ياعضـا 

 گروه، رانيو از مدنفر  ۱۰ يرشته آموزش پزشک يمتول يهادانشگاه
ــنجينفر جهت  ۵ ــدانتخاب  نظرس ورود به مطالعه  يارهايمع. ندش

، سؤاالتبه  ييپژوهش و پاسـخگو  يهانمونه يهمکاراز بود عبارت 
ــکآموزش  يدکترگروه  رانيمـد  تا  ١٣٨٩ يزمـان در بـازه   يپزشـ

و  يدرسواحد  کي سيتدر حداقلکه  يات علميه ي، اعضـا ١٣٩٩
آموزش  يتخصص يدکتردوره  يتخصـص از واحد دروس  يبخشـ  اي

 توســط يليتحصــ ترمکيگذراندن حداقل ند. دار بودعهده يپزشــک
ع در مقط يپزشککه از گروه آموزش  يانيز دانشجوينو  انيدانشجو

ــفارغ ١٣٩٩تا  ١٣٨٩ يزماندر بازه  يدکتر ــده ليالتحص در  اندش
ــا ــورت عدم رضـ ــارکت در پژوهش، عدم تکم يت برايصـ ل يمشـ

ه بط ورود ين شده و دارا نبودن شراييتع يپرسـشـنامه در بازه زمان  
ــدنديمورد نظر از پژوهش حذف م يهامطـالعه، نمونه  پس از . .شـ

ــ پژوهش درباره  يو مطمئن نمودن واحدها ح اهداف آزمونيتوضـ
ــت گرد از آناناطالعات  محرمـانـه ماندن   ک از يد تا هر يدرخواسـ

» تسين يضرور«ه يکرت گويل يف سه بخشيرا براساس ط سؤاالت
پاسخ دهند. » ندارد يضرورت«و » ستين يضرور يد اسـت ول يمف«

را با استفاده از فرمول  ييمحتوا ييها روال پرسـشنامه يپس از تکم
 م.ير محاسبه کرديز

 م.ير محاسبه کرديسه حوزه مرتبط بودن، واضح بودن و ساده بودن را را با استفاده از فرمول ز ييمحتوا ييها روال پرسشنامهيپس از تکم
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، پرســشــنامه ييمحتوا ييروا يپس از بررســدر مرحله ســوم: 
از افراد گروه هدف اجرا  يتعداد يه روياول صورتبهشده را  يطراح
 يروه را بر يها، پرسـشنامه اول داده ياز آلودگ يريجهت جلوگ شـد 
ــگاه يهاگروهنفر از  ۳۰ ــک يهاهدف در دانش ــ يعلوم پزش راز، يش

ب يبراســاس ضــر آمده به دســتر يو مقاد شــدران اجرا يتهران و ا
 .ديگردکرونباخ محاسبه  يآلفا

 هايافته

ا ر سؤاالتکه  ينيبراساس تعداد متخصص CVRحداقل مقدار  
د. براســاس  ياســتخراج گرد  يکرده بودند از جدول الوشــ يابيارز

ــ  يبرا ييمحتوا ييروا يحداقل مقدار قابل قبول برا يجدول الوشـ
ن يا يمورد قبول بود. که برا ٩٩/٠نفر  ٥ يد و برابو ٦٢/٠نفر  ١٠

 يبراسـاس فرمول بررس  سـؤاالت تک تک  ييمحتوا ييکار ابتدا روا
 جدولپرسـشنامه استخراج شد.   يبرا ين کليانگيشـد و سـپس م  

ــماره  ــاچهار  يبرارا  CVRمقدار ک يش ، يات علميه يگروه اعض
ــجو ــان م آموختگانان، دانشيدانش ــاس ا دهدينش جدول  نيبراس

 رفته شده است.يپرسشنامه پذ يبرا CVRمقدار 

 آموختگانان، دانشي، دانشجويات علميه يگروه اعضا چهار پرسشنامه CVRانگن يمجموع م :)۱جدول (
 CVR تعداد متخصصانگروه

آموختگاندانش نفر ۱۰   ۹۸/۰  

انيدانشجو نفر ۱۰   ۹۸/۰  
يات علميه ياعضا نفر ۱۰   ۹۸/۰  

رگروهيمد نفر ۵   ۹۹/۰  

 را هاپرسشنامه آمده از به دسـت  CVIمقدار  ٢جدول شـماره  
برابر با  CVIشاخص  يحداقل مقدار قابل قبول برا دهد.ينشـان م 

شــد  رفتهيپذ ٧٠/٠ از باالتر کرونباخ يآلفا بيضــر و اســت ۷۹/۰
ــاخص  ).٢٤( ــد آن گويم ۷۹/۰از  ترکم يه ايگو CVIاگر ش ه يش
ــتيبا ــديمحذف  يس ــؤاالتتک تک  يبرا ييوامحت ييکه روا ش  س

ن در ينبود. بنابرا ۷۹/۰از  ترکم يســؤالچ يه CVIشــد و  يبررســ
ــنامه  ــاران گروه يمدپرســـشـ ان و ي، دانشـــجويات علميه ياعضـ

ه بن يانگين براساس ميهمچنحذف نشـد.   يسـؤال آموختگان دانش
ــت ــنامه يآمـده برا  دسـ ــشـ چ يه ييمحتوا ييز، روايها نکل پرسـ

 نبود. ۷۹/۰ از ترکم ياپرسشنامه

 آموختگانان، دانشي، دانشجويات علميه يچهار گروه اعضاکرونباخ  يب آلفايو ضر CVIمقدار  :)۲جدول (
کرونباخ يآلفاCVI متخصصان
 مربوط بودن وضوح يسادگ گروه

 ۸۱/۰ ۹۸/۰ ۹۷/۰ ۸۳/۰ آموختگاندانش
 ۸۳/۰ ۹۸/۰ ۹۸/۰ ۹۷/۰ انيدانشجو

 ۹۵/۰ ۹۷/۰ ۹۸/۰ ۹۸/۰ يات علميه ياعضا
 ۹۷/۰ ۹۸/۰ ۹۹/۰ ۹۸/۰ رگروهيمد

ــنـامـه   ــشـ ــتمـل بر دو بخش بودند  پرسـ بخش اول . هـا مشـ
ــنامه ــشـ ــ يهاپرسـ ک بود که ياطالعات دموگراف يحاو يابيارزشـ

 اطالعات ا کوتاه پاســخ بودند. دريآن بخش از نوع بســته  ســؤاالت
 يواحدها يتمام در جنس و ســن به مربوط ســؤاالت يکيدموگراف

مشترک، در پرسشنامه  سؤاالتبود عالوه بر  مشترک هشپژو مورد
اظ لح يعلم رتبه و يليمربوط به مدرک تحص سؤاالتران گروه يمد

اطالعات  ســؤاالت يات علميه يدر پرســشــنامه اعضــا  شــده بود.
، مدت ســابقه کار يعلم رتبه، يليشـامل رشـته تحصـ    يکيدموگراف

و کتب چاپ شده، ، امکانات در دفترکار، تعداد مقاالت يات علميه
ــت مطالعات  ــتفاده از فرص ــوب، اس ، تعداد يتعداد طرح پژوهش مص

  ان نامه بود.يو مشاوره پا ييراهنما
ل شام يکياطالعات دموگراف سؤاالتان يدر پرسشنامه دانشجو

، معدل کل، يآموزش پزشــک يورود به دوره دکتر يليســال تحصــ
شده،  ارشد، تعداد مقاالت چاپ يدوره کارشـناسـ   يليرشـته تحصـ  

، محل يه وروديت اشــتغال، ســهميتعداد کتاب چاپ شــده، وضــع
 اقامت بود.

سميرا درخشانفرد، فريبا جوکار، سهيال احسانپور
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 يکياطالعات دموگراف سؤاالتآموختگان دانش يدر پرسشنامه 
، يدوره دکتر يليالتحصـ شـامل سـال ورود به دانشـگاه، سـال فارغ    

ته با رشته رش يت اشتغال، مرتبط بودن شغل فعليمعدل کل، وضع
مقطع ارشد، تعداد مقاالت چاپ شده،  يلي، رشته تحصيدوره دکتر

ــده در کنگره ــده، تعداد مقاالت ارائه شـ  يهاتعداد کتاب چاپ شـ
  داخل و خارج بود. يآموزش پزشک

ــيپ يهـا برخالف پژوهش هدف در  يهاگروهاز همه ن که يشـ
ران گروه و يفقط مدن پژوهش ي. در اشديم يطه نظرخواهيچهار ح

ان يکردند و دانشجو اظهارنظرطه يدر چهار ح يات علميه ياعضـا 
داد طـه برون يآموختگــان هم در حنـد و دانش يطـه فرآ يفقط در ح
طه در يه چهار حيپرسـشنامه بر پا  يکردند. اسـاس طراح  اظهارنظر

 سؤاالتش شدن ير و کم و بييآمده است که با تغ سهجدول شماره 
  هدف مورد استفاده قرار گرفت. يهاگروهدر 

  
  پيس يبراساس الگو يآموزش پزشک يتخصص يدوره دکتر يابيارزش يهاشاخص کيبه تفک CVRمقدار  :)۳جدول (

 نهيطه زميح
ر يمد

 گروه

 ياعضا
ات يه

 يعلم

يدانشجو
 ان

-دانش

 آموختگان

      ۹۴/۰  ۱۰۰/۰  وجود داشته است. يآموزش پزشک يدوره دکتر ياز به راه اندازين
   ۷۳/۰ ۹۹/۰ بوده است. يه کافن دوريا يراه انداز يانجام شده برا يدانيقات ميتحق

   ۹۰/۰ ۹۹/۰ نفعان توجه شده است.يران و امکانات ذيجامعه ا يازهاياهداف برنامه به ن يدر طراح

   ۸۶/۰ ۹۹/۰  باشد.يهم راستا معلمی  يهاتشرفیبا پي دوره هابرنامهاف و هدا

خته داپر يآموزش پزشـک  يدکتران يدانشــجوتی رمهاو علمی ي هازایسی نرمنظم به برر به طووه گر
  ست.ا

۹۹/۰ ۹۶/۰   

 نیا نالیلتحصا رغفا به) دانشگاه و( جامعه ازهندا چه تا ،يپزشک آموزش يدکتر دوره افهدا به توجه با
  دارد؟ زاین ریز يهاطهيح در دوره

        

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ .يزه آموزش پزشکحودر هد امبتنی بر شو يهاوهشپژم نجااي اهشگر بروپژ

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ .يدر مقطع دکتر يآموزش پزشکتخصصی رس دروس مد

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ .رپزشکی کشوم علو يهانشگاهاي دابر يآموزش پزشکشته رشی زموآت یریمدمتخصص 

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ .رپزشکی کشوم علو يهانشگاهاي دابر يآموزش پزشکشته رشی زموي آزیربرنامهمتخصص 

      ۱۰۰/۰  ۱۰۰/۰  ينه آموزش پزشکياز در زميکوتاه مدت و بلند مدت مورد ن يآموزش يهاهدور يطراح يمتخصص برا
  دادحيطه درون

   ۹۶/۰ ۹۹/۰ کند.يم نيتأمدوره اهداف دوره را  يدرس يبرنامه

   ۹۸/۰ ۹۹/۰ ست.ه اشدن ایبن شواضح و روسی دربرنامه اف هدا

   ۹۵/۰ ۱۰۰/۰ است.نها متناسب آ ببا سر فصل مصون دانشگاه يدروس ارائه شده در ا

   ۹۸/۰ ۱۰۰/۰ است.متناسب و هماهنگ ه ن شدییبا حجم تعدروس ارائه شده دوره 

   ۹۶/۰ ۱۰۰/۰ است.متناسب و هماهنگ ه آن ن شدییتعن مازبا دروس ارائه شده دوره 

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ ان هماهنگ است.يدانشجو يهاي قبليازها و آگاهيش نين دوره با پيدروس ارائه شده ا

   ۹۹/۰ ۱۰۰/۰ ان است.يدانشجو يازهاي آموزشين دوره پاسخگوي انتظارات و نيدروس ارائه شده ا

   ۹۰/۰ ۱۰۰/۰ ر است.يپذان انعطافيد و دانشجوياسات يهايابتکارات و نوآور ياجرا ين دوره برايدروس ارائه شده ا

ن خصوص را يدر ا و آموزش پژوهش يزش پزشکبر علم آمو يد واضحين دوره تاکيدروس ارائه شده ا
 دارد.

۱۰۰/۰ ۹۶/۰   

   ۹۳/۰ ۹۹/۰ ن دوره وجود دارد.ين موضوعات دروس ايب يو ارتباط منطق يتوال 

   ۹۰/۰ ۹۹/۰ مناسب است. ي) در دوره دکتريليمرخ تحصيزان ارائه واحدها (نيو م يب و تواليترت

   ۱۰۰/۰ ۹۹/۰ متناسب است. يدکترس یرتدت با موضوعاشما  يليتحصشته ر
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   ۱۰۰/۰ ۹۹/۰ د.يدارکافی زم و شنائی الد آيکنيس مياي دروس رشته که تدرمحتواف و هدابا  

   ۹۳/۰ ۹۹/۰ د.يدارکافی زم و شنائی الآانه یو راق یتحقري، ماآ يهاروشبا 

   ۹۵/۰ ۹۸/۰ د.يدار يک آگاهيهاي کاربرد هر يژگيس مختلف و ويتدر يهااز روش

   ۱۰۰/۰ ۹۹/۰ متناسب است. ين دوره با رشته آموزش پزشکيان ايدانشجو يهاان نامهيتخصص داوران پا

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ .شوديمبرگزار  يد آموزش پزشکيالزم جهت رشد اسات يآموزش يهاها و کارگاهبرنامه

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ ن دوره مناسب است.يا يدکتر يرش دورهيط پذيشرا

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ شوند.ين رشته وارد ميالزم به ا يهاي علمزهيبا انگ انيدانشجو

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ د.يت داريق خود رضايس/حق التحقياز پرداخت حق التدر

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ ن دوره متناسب است.يا يو پژوهش يازهاي آموزشيدانشکده با ن يزات آموزشيامکانات و تجه

ن يآنها در ا يازهاي آموزشيان و نينترنت با توجه به تعداد دانشجويابه  ياي و دسـترس انهيامکانات را
 دوره متناسب است.

۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰   

 يتران دکيد و دانشجوياسات يو پژوهش يازهاي آموزشيبا ن ياطالعات يهاگاهياي و پاامکانات کتابخانه
 متناسب است. يآموزش پزشک

۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰   

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ ان متناسب است.يد و دانشجويازها و تعداد اساتيانه با نات موجود در کتابخيکتب و نشر

   ۹۹/۰ ۱۰۰/۰ ت.د متناسب اسيان و اساتيو معقول دانشجو يازهاي منطقيبه منابع کتابخانه با ن يساعات دسترس

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ باشد.يموجود در کتابخانه کارآمد و به روز م يمنابع و مواد آموزش

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ ان متناسب است.يبا تعداد دانشجو يفضاي آموزش امکانات و

   ۱۰۰/۰ ۹۹/۰ فراهم است. يو پژوهش ينارهاي علميالت الزم جهت شرکت شما در سميتسه

      ۱۰۰/۰  ۹۹/۰  ن وجود دارد.اینشجودالی یتحصي هاوژهت پریاهد يالت الزم برايتسه
  

  حيطه فرآيند
   ۱۰۰/۰ ۹۹/۰ د.يکنيخود استفاده م يء سطح علمدر ارتقا يهاي مطالعاتاز فرصت

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ د.ينمائيخود شرکت م يجهت ارتقاء سطح دانش علم يهاي آموزشدر کارگاه

   ۹۹/۰ ۱۰۰/۰ د.يمشارکت دار يآموزش يهاکارگاه يدر برگزار

 يآموزش پزشک يان دکتريدانشجو يامکان اختصاص زمان جداگانه براي مشاوره و رفع اشکاالت درس
 وجود دارد.

۹۸/۰ ۸۶/۰ ۱۰۰/۰  

  ۱۰۰/۰ ۸۳/۰ ۹۹/۰ امکان حضور شما در زمان مشخص شده براي مشاوره در اتاق خود وجود دارد.

  ۹۰/۰ ۹۳/۰ ۱۰۰/۰ شود.يدر سال فراهم م يتوسعه فرد يهاجهت شرکت شما در کارگاه يطيشرا

  ۹۰/۰ ۸۳/۰ ۹۹/۰ د.يدارکت رمشاها ني آمحتودروس و سر فصل ح صالدر ا

  ۱۰۰/۰ ۹۰/۰ ۱۰۰/۰ د.يمشارکت دار يان آموزش پزشکيدانشجو يهاي آموزشيريگميدر تصم

  ۱۰۰/۰ ۹۰/۰ ۱۰۰/۰ د.يمشارکت دار يان آموزش پزشکيدانشجو يهاي پژوهشيريگميدر تصم

  ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ س چقدر است.يد در محتواي تدريجد يشما از منابع علم يريگامکان بهره

  ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ د.يکنيان توجه ميدانشجو يهاي فردي و معلومات قبلس خود به تفاوتيدر تدر

  ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ د.يدهيها و نظرات دانشجو را مورد توجه قرار مدگاهيس محتوي دروس ديس و تدريهاي تدروهيدر ش

  ۱۰۰/۰ ۹۸/۰ ۱۰۰/۰ ان وجود دارد.يتفکر خالق دانشجو پرورش يس فعال برايتدر يهاامکان استفاده از روش

  ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ د.يکنين استفاده ميس مختلف و نويهاي تدراز روش

  ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ ۹۹/۰ د.يدهيرا کاربردي ارائه م يمطالب آموزش

  ۱۰۰/۰ ۹۳/۰ ۹۹/۰ د.يدهيرا مد نظر قرار م ين مطالب نظري و عمليب يس تناسب و هماهنگيدر تدر

  ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ ۹۹/۰ زه پژوهش وجود دارد.يجاد انگيا منظوربه يو پژوهش يد آموزشيهاي جدامکان ارائه طرح
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   ۸۵/۰ ۹۹/۰ و طرح درس شما شده است. يزيرر در برنامهييان باعث تغيدانشجو يازهايها و نزهيانگ

  ۹۳/۰ ۹۶/۰ ۹۹/۰ ت ارائه دروس دوره اطالع دارد.يت و کميفيات کياز جزئ ير گروه / مسئول دوره آموزش پزشکيمد

و  يابياعضاء گروه ارز يو پژوهشـ  يهاي آموزشـ تياز فعال ير گروه/ مسـئول دوره آموزش پزشـک  يمد
 آورد.يبه عمل م يقدردان

۹۸/۰ ۱۰۰/۰ ۹۶/۰  

ــک يمد ــئول دوره آموزش پزش  را به نحو احســن انجام يتيريهاي مدتيف و فعاليوظا ير گروه / مس
 دهد.يم

۹۹/۰ ۸۲/۰ ۹۰/۰  

ي برنامههاها و حبه طرط مربو يهايریم گیتصمن در اینشجوداکت رمشااي ط مناسب بریاشرو نه یمز
 باشد.هم میافروه گر

۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰  

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ است. بخشرضايتل يان در طول دوره تحصيدانشجو يپژوهش -يت و عملکرد آموزشيفعال

هر درس مراعات  ي) با حجم و محتوايا نوشتن مقاله علميقات ي(انجام تحق يپژوهشف يتناسـب تکال 
 شود.يم

۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰  

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ پردازند.يف خود ميو تکال ي، پژوهشيآموزش يهاتيزه به فعالين دوره با انگيان ايدانشجو

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ حضور فعال دارند. يهاي کالستيدر کالس و فعال يهاي عملان در انجام مهارتيدانشجو

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ د.يدانيان را متناسب با اهداف دروس ميدانشجو يليشرفت تحصيهاي پيابيارز

  دادطه برونيح
 ۹۶/۰  ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ شود.يامتحانات متناسب با اهداف دوره برگزار م

 ۱۰۰/۰  ۹۳/۰ ۱۰۰/۰ شود.يش ميره پار دويان به صورت مستمر توسط مديدانشجو يليشرفت تحصيپ

عدي ب يهاي آموزشتيفعال يزيران در برنامهيدانشجو يليشرفت تحصيپ يهايابيج حاصـل از ارز ينتا
 رد.يگيمورد توجه قرار م

۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰    
 

کشور وجود  يهار دانشگاهين دوره در دانشگاه شما و سايآموختگان اان و دانشين دانشـجو يارتباط ب
  د.دار

۱۰۰/۰  ۹۹/۰    ۱۰۰/۰  

ن يدر جهان جهت ارتقاء ا يآموزش پزشک يرشته يمجر يهاها و دانشگاهر انجمنيگروه شـما با سا 
  رشته ارتباط مستمر دارد.

۱۰۰/۰  ۹۹/۰    ۱۰۰/۰  

 ۱۰۰/۰  ۱۰۰/۰ ۹۹/۰ تاس ين دوره مناسب و کافيد ايبا اسات ير گروه / مسئول دوره آموزش پزشکين مديزان تعامل بيم

دانشکده/دانشگاه مناسب و  يآموزش يهاگروهر يبا سا يآموزش پزشک ين گروه آموزشيزان تعامل بيم
 است. يکاف

۹۸/۰ ۹۹/۰  ۱۰۰/۰ 

 ۱۰۰/۰  ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ وجود دارد. يان حرفهيب يآموزش يهاتياز ظرف يامکان تعامل و بهره بردار

ــه ينهياقدام الزم در زم ــجوقات دانيج تحقيل چاپ نتايتس ــگاه انجام  يش ــکده/دانش ان در گروه/دانش
 شود.يم

۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰  ۱۰۰/۰ 

 ۹۰/۰  ۹۶/۰ ۱۰۰/۰ ت قابل قبول است.يبه سا يها و دسترسافزارنرم يانه در به روزرسانيت واحد رايفعال

 ۹۰/۰  ۹۶/۰ ۱۰۰/۰ اي قابل قبول است.ت کتابخانه در جهت روزآمد نمودن منابع و موادکتابخانهيريت مديفعال

 ۹۰/۰  ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ افته است.يدوره تحقق  يهاي درساهداف و برنامه

 ۹۱/۰  ۱۰۰/۰ ۹۸/۰ باشد.يجامعه م يازهاين يپاسخگو يآموزش پزشک يدکتر يبرنامه درس

 ۱۰۰/۰  ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ تند.يخود مشغول فعال يطه تخصصيدر ح يآموزش پزشک ين مقطع دکترالتحصيالفارغ

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ د.يت داريرضا يآموزش پزشک يطه تخصصيآموختگان در حدانش ياباز سطح دانش اکتس

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ د.یدارت یضار يآموزش پزشکنه یمن در زموختگاآنشدا يوآموزش يپژوهشتخصصی  يهارتمهااز 

   ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ د.يت داريآموختگان رضااز عالقه به کار و تعهد و وجدان کاري دانش

 ۱۰۰/۰  ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ شده است. يزيراز جامعه برنامهين دوره طبق نيا يهانامهن ایپان يعناو

 ۱۰۰/۰  ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ د.يکمک نما يدرس يهات برنامهيو تقو يان دوره توانسته است به رشد حرفهيا يهاان نامهيپا
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 ۱۰۰/۰  ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ د کمک کند.يد دانش جدين دوره توانسته است به توليا يهاان نامهيپا

حرفه همراه داشته  يرا برا يان آثار محسوسيف دانشـجو يو تکال يپژوهشـ  يهاتيفعال يدسـتاوردها 
 است.

۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰  ۱۰۰/۰ 

 ۱۰۰/۰  ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ کند.ياستفاده م يقات انجام شده جهت رشد و ارتقاء آموزش پزشکيج تحقيگروه/دانشکده از نتا

  
که  سؤال ١٢ن يک به ايند در جدول شماره يطه فرآيبه ح يان عالوه بر پاسخدهياست که دانشجو يتؤاالسمربوط به چهار  جدول شماره

  ز پاسخ دادند.يشده بود ن يطراح يبراساس برنامه آموزش
  

  يآموزش پزشک يدوره دکتر ياجبار يدروس اختصاص ان بايدانشجو ييزان آشنايم يابيارز در CVRمقدار  :)۴جدول (
د؟يآشنا شد ير در دوره دکتريبا دروس زتا چه اندازه  انيدانشجو       

۱۰۰/۰   يفيق کيتحق يهاروش .۱     
۱۰۰/۰   افزار متداولبا کاربرد نرم يليآمار تحل .۲     
۱۰۰/۰   قاتيج در تحقيمسائل را ينار بررسيسم .۳     
۱۰۰/۰   يعلوم پزشک يآموزش يهابرنامه يابيارزش .۴     
۱۰۰/۰   يلوم پزشکدر ع يدرس يزيربرنامه يهامدل .۵     
۱۰۰/۰   و آموزش يريادگي يروانشناس .۶     
۱۰۰/۰   يس در علوم پزشکيشرفته تدريپ يهاروش .۷     
۱۰۰/۰   ينگارش متون علم يهاروش .۸     
۱۰۰/۰   ها)ها و روش، عرصهيمبان( ينيبالآموزش  .۹     

۱۰۰/۰   رانيفراگ يابين در ارزينو يهام و روشيمفاه .۱۰     
BEME   ۱۰۰/۰بر شواهد  يبتنم يآموزش پزشک .۱۱     
۱۰۰/۰   يات علميه ياعضا يابيارزش .۱۲     

ن يک، به ايداد جدول شماره برون سؤاالتبه  ييآموختگان است که ضمن پاسخگودانش يتوانمند يبررس سؤاالتمربوط به  ٥جدول شماره 
  ز پاسخ دادند.ين سؤاالت

  
  هايتوانمند يابيارزقسمت آموختگان در دگاه دانشياز د CVRمقدار  ):۵جدول (

  آموختگاندانش  يتوانمند
  ۱۰۰/۰  .يعلوم پزشک يهارشته يازسنجين يهابرنامه يطراح
  ۱۰۰/۰  .ربطذي مؤسساتبه افراد و  ينه آموزش علوم پزشکياز در زميمورد ن يهاآموزش يو اجرا يطراح

  ۱۰۰/۰  .يآموزش علوم پزشک يارتقا منظوربه يانجام مداخالت آموزش
  ۱۰۰/۰  .يد علوم پزشکياسات يآموزش يت مشارکت در توانمندسازيقابل

  ۱۰۰/۰  .يران علوم پزشکيفراگ يدروس نظر يابيارزش يمناسب برا يابزارها يطراح
  ۱۰۰/۰  .يران علوم پزشکيفراگ يدروس عمل يابيارزش يمناسب برا يابزارها يطراح
  ۱۰۰/۰  .يپزشک د علومياسات يابيارزش يمناسب برا يابزارها يطراح

  ۱۰۰/۰  .ينه آموزش علوم پزشکيدر زم يپژوهشيهاانجام طرح
  ۱۰۰/۰  ن اجرا.يشده در ح يطراح يآموزش يهابرنامه يابيارزش
  ۱۰۰/۰  شده پس از اجرا. يطراح يآموزش يهابرنامه يابيارزش

  ۱۰۰/۰  .يعلوم پزشک يهادانشگاه يآموزش يندهايارتقاء فرآ
  ۱۰۰/۰  ت آموزش.يفيارتقا ک يبرا يات علميضاء هارائه مشاوره به اع
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  ۱۰۰/۰  ان.يدانشجو يليشرفت تحصيپ يابيت ارزشيفيارتقاء ک
  ۱۰۰/۰  س.ين تدرينو يهاروش يريدر به کارگ يات علميارائه مشاوره به اعضاء ه
  ۱۰۰/۰  .يابين ارزشينو يهاروش يريدر به کارگ يات علميارائه مشاوره به اعضاء ه

  ۱۰۰/۰  .يفيک يقاتيتحق يهاجام طرحمهارت ان
  ۱۰۰/۰  .يدر آموزش علوم پزشک ياقات توسعهيتحق يت و اجراي، هدايطراح
  ۱۰۰/۰  .يانجام اصالحات آموزش پزشک يت و مشارکت در مداخالت الزم براي، هدايطراح

 التيتحص يدرس يهابرنامه يو بازنگر يران ارشد جهت بهبود نظام آموزشيارائه مشاوره الزم به مد
  .يليتکم

۱۰۰/۰  

  
  گيرينتيجهبحث و 

ــازيپـا  ،يطراحن پژوهش بـا هـدف   يا  ابزار  يابيو اعتبار ياسـ
 يبراساس الگو يآموزش پزشک يتخصـصـ   يدوره دکتر يابيارزشـ 

CIPP  اصــفهان انجام  يدر دانشــگاه علوم پزشــک ۱۳۹۸در ســال
 ياندازاز راهسال  ۱۰گذشت با  يآموزش پزشک يدکتردوره . گرفت
 يابزار يضرورت طراحاسـاس   نيبه را. نشـده بود  يابيارزشـ  هنوز

ه برنام يابي. در ارزشبود يالزم و ضرورمؤثر  يابيارزشکارآمد جهت 
ــگران در ارزشــ  يمختلف يکردهايرو برنامه  يابيوجود دارد. پژوهش

ــتفـاده کردنـد    تيـ ريبر مـد  يکرد مبتنين دوره از رويا از  يکياسـ
 سؤاالتاست که در آن  CIPP يابيارزش يکرد الگوين رويا يگوهاال

ن شـــد. در يداد تدوند و برونيداد، فرآنه، درونيطه زميدر چهار ح
ــده در ارزشــ  يهان پژوهش برخالف پژوهشيا برنامه  يابيانجام ش

چهار شدند که  يطراح يابه گونه سـؤاالت ، CIPP يبراسـاس الگو 
ــايمــد ؛وهگر ــجويات علميــه يران گروه، اعضــ ــ، دانشـ ان و ي

ران يمد و فقط نکردند اظهارنظرطه يدر هر چهار حآموختگان دانش
. چرا که کردند اظهارنظرطه يدر چهار ح يات علميه يگروه و اعضا

د محدود يآموختگان با دان و دانشيپژوهشـگران معتقدند دانشــجو 
ــان نم داد دوره نه و درونيزمطـه مربوط به  يتواننـد در ح يخودشـ

ــهان  يکه در پژوهش عبديند در حالياظهار نما ــهش و همکاران  يش
 يراحط ياپ به گونهيس يبرنامه براساس الگو يابيشنامه ارزشپرس

 ندينما اظهارنظرتوانند يطه ميشده که چهار گروه هدف در چهار ح
سه يامکان مقا که CIPPه يبر پا يابياز نقاط ضعف ارزش يکي )۲۵(
ــ  و ــتکرده ت مواجه يبـا محـدود   يبحـث و بررسـ  يهايژگيو اسـ

ن ير اب ا برنامه است.يهر دانشگاه  يابيمنحصـربفرد بودن ابزار ارزش 
 CIPP يابيگر ارزشــيد ين ابزار با ابزارهايســه اياســاس امکان مقا

  ف وجود دارد.يو توص يو تنها امکان بررس وجود ندارد
ک و يداول شماره آمده در ج به دستر يمقادمجموع براساس 

ت يشد و در نها دييتأپرسشنامه از نظر متخصصان حوزه  ييروا دو،
 يبررس يهاشاخص براسـاس  طهيچهار حدر  پرسـشـنامه   يهاتميآ

ــتانداردها تيـ مـأمور  ن يتدو يو اهداف برنامه، انطباق برنامه با اسـ
ه عامل برنام ،نهيطه زميحدر  متخصص يانسان يروياز به نيشـده، ن 

 زات و امکانات و بودجهي، دانشجو، تجهيات علميه يا، اعضيدرسـ 
-يتيريند مديو فرآ يريادگيو  ياددهيند يفرآداد، طه درونيدر ح

ــازمـان  ــند و يطه فرآيدر ح يسـ و  يعملکرد دوره، عملکرد آموزشـ
و در  ديمشخص گرد دادطه برونيدر ح ط اشتغالي، شـرا يپژوهشـ 

 ياعضا يبرا سـؤال  ٨٨ران گروه، يمد يبرا سـؤال  ٧١تعداد ت ينها
ــؤال ٤٢، يات علميـ ه ــجو يبرا سـ ــؤال ٤٠و ان يدانشـ  يبرا سـ

  آمد. به دستآموختگان دانش
ــه، چهار و پنج که مقدار   ــماره س تک تک  CVRدر جدول ش

شـــاخص ه نيطه زميدر حو  قرار گرفت يها مورد بررســـشــاخص 
» هن دوريا يراه انداز يانجام شده برا يدانيقات ميبودن تحق يکاف«

ن موضوعات يب يو ارتباط منطق يتوال«شاخص داد طه درونيدر ح
 يهاروشبا  يات علميه يالزم اعضا ييآشـنا «و » ن دورهيدروس ا

ــاخص  نديطه فرآي، در حانه»یو راق یتحقري، ماآ ر گروه / يمد«شـ
 را به يتيريهاي مدتيف و فعاليوظا يمسـئول دوره آموزش پزشـک  

ــن انجام م ش يپا«شــاخص  دادونطه بريو در ح» دهدينحو احس
» دوره ريان به صورت مستمر توسط مديدانشجو يليشرفت تحصيپ

 ن بودنييپا گزارش شــد. يترکمها، نمره ه شــاخصينســبت به بق
مربوطه  يهاطهيدر ح ســؤالحذف  يآمده به معنا به دســتمقدار 

مورد  يسـه با جدول الوش يها در مقاسـت چرا که مقدار شـاخص  ين
  قبول است.

ن پرسشنامه از يپژوهش نشان داد که ا يهافتهاين يهمچن
آمده با مطالعه  به دستبرخوردار است. مقدار  يخوب يدرون يهمسان

همکاران ) ژورکمن و ۲۷همکاران (ک و ي) و مطالعات پاتر۲۶( نگيک
 ييايو پا ييشدن روا دييتأباشد. با توجه به ي) همسو م۲۸(

 يصتخص ينامه دکتربر يابين پرسشنامه در ارزشيپرسشنامه، از ا
  توان استفاده نمود.يم يآموزش پزشک

ز ا يبا مشکالت ين مطالعه مانند هر پژوهشياپژوهشگران در  
ل يجهت تکم يات علميه يبه اعضا يل مشکل دسترسيقب

رونا روس کيوع ويان و شياز دانشجو يل بعضيمير اييتغنامه، پرسش
دند که با مواجه بو يو انجام تمام مراحل پژوهش به شکل مجاز
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 ن مشکالت رفع شد.يا يمداوم پژوهشگران تا حدود يريگيپ
 ياهن دوره در دانشگاهيا يابين ابزار جهت ارزشيشود از ايشنهاد ميپ
 برنامه يابيت ارزشين با توجه به اهميگر استفاده شود همچنيد

ابزار  يابيگر جهت ارزشيد يهاگروهشود يشنهاد ميپ يآموزش
  ند.ين نمايسشنامه تدوپرن يرا براساس ا يزشبا دوره آمو متناسب

  

  يتشکر و قدردان
ارشد رشته آموزش  ينامه کارشناسانيمقاله حاضـر حاصـل پا   

 ۳۹۹۰۹۶اصـفهان با شماره طرح   يدانشـگاه علوم پزشـک   يپزشـک 
 يه دکترآموختگان دور، دانشيات علميه يباشد. از همه اعضايم

 داشتند ين طرح همکاريا ياجرا يکه برا يآموزش پزشک يتخصص
  د.يآيم به عمل يتشکر و قدردان
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Abstract 
Background & Aims: Continuous evaluation is necessary to evaluate the achievement of goals and 
determine the quality of educational programs. Accordingly, the present study was conducted with the 
aim of designing, establishing, and validating the evaluation tools for the specialized doctoral course in 
medical education based on the CIPP model. 
Materials & Methods: This descriptive study was performed in 2019 at Isfahan University of Medical 
Sciences. In order to design the questionnaire, internal articles in the field of curriculum evaluation, the 
latest version of the CIPP model checklist, and general specifications of the medical education doctoral 
program approved by the Ministry of Health were used. By determining the indicators of each domain, 
questions were designed in four domains: context, input, process, and output. After designing a 
questionnaire and selecting 10 samples by stratified random sampling method from three groups of 
faculty members, students, and graduates and 5 managers of the Department of Medical Education, face 
and content validity by Lavshi method and content validity index based on Waltz method and Bassel 
were examined. Finally, the reliability of the questionnaire was estimated by performing on 30 target 
groups in Shiraz, Tehran, and Iran universities of medical sciences based on Cronbach's alpha 
coefficient. 
Results: Based on the indicators, 71 questions were obtained for group managers, 88 questions for 
faculty members, 42 questions for students and 40 questions for graduates. The CVR value was 0.98 for 
the three groups of faculty members, students, graduates and 0.99 for the group managers. The value of 
CVI in terms of simplicity, clarity, and relevance for group managers (0.98, 0.99 and 0.98, respectively) 
faculty members (0.98, 0.98 and 0.97), students (0.97, 0.98, and 0.98) and graduates (0.83, 0.97, and 
0.98) were obtained. To evaluate the internal consistency of the questionnaire, Cronbach's alpha 
coefficient was used. The values of 0.97, 0.95, 0.83, and 0.81 were obtained for the questionnaire of 
group managers, faculty members, students, and graduates, respectively. 
Conclusion: According to the results of the present study, it can be said that the tools designed to 
evaluate the specialized doctoral course in medical education had the necessary validity and reliability 
and can be used to evaluate and identify the strengths and weaknesses of this course in Tehran, Shahid 
Beheshti, Shiraz, and Iran universities of medical sciences. 
Keywords: program evaluation, medical education, student 
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