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  *CIPPهاي آموزشي در آموزش عالي با استفاده از الگوي  ارزشيابي كيفيت برنامه
  

  4نوشين محبي، 3معصومه خوشگام، 2محمدحسين يارمحمديان، 1فائزه اخالقي
 

  چكيده
هاي  ها، سياست مشي اهداف و خط ي چهار حوزه ي مستلزم بررسي و قضاوت درباره ،دسترسي به كيفيت در آموزش عالي :مقدمه

با نگاهي جامع به  )CIPP )Context, Input, Process, Productالگوي . ستا دادها جرايي، فرآيندهاي عملياتي، محصول و برونا
تصميمات بخردانه  ها كه با استفاده از آننمايد اطالعاتي را فراهم نمايد  همواره تالش مي ،دست آوردن و فراهم ساختنه تعيين كردن، ب

كارشناسي ارشد آموزش  ي دوره اين مطالعه با هدف ارزشيابي. اتخاذ گردد ،داد داد، فرآيند و برون ينه، درونهاي زم حوزهدر مورد 
  .انجام گرديده است CIPPمدارك پزشكي با استفاده از الگوي 

ايران انجام  در چهار دانشگاه علوم پزشكي 1389اين پژوهش كاربردي و از نوع توصيفي و ارزشيابي بود كه در سال  :بررسيروش 
آموختگان و مسؤوالن كتابخانه تشكيل شد كه مشتمل  مديران گروه، استادان، دانشجويان، دانش ي ي آماري از پنج زير جامعه جامعه. شد
 نامه بر سؤاالت پرسش. بندي ليكرت بود محقق ساخته بر اساس مقياس رتبه ي نامه ها، پنج پرسش ابزار گردآوري داده. نفر بودند 140بر 

بر  روايي ابزاربنابراين . نمود گيري مي مورد نظر را به طور دقيق اندازه ي هاي عوامل مورد ارزيابي، طراحي شد و خصيصه اساس شاخص
اساس روش اعتبار صوري و محتوايي، حقايق و مفاهيم طرح شده در متون معتبر علمي و دريافت نظرات استادان راهنما و مشاور و برخي 

هاي مديران گروه، استادان، دانشجويان، مسؤوالن كتابخانه و  نامه براي تعيين پايايي پرسش. عيين و تأييد شدتنظران  از صاحب
از آمار . برآورد شد 80/0و  95/0، 89/0، 93/0، 74/0استفاده و مقدار آن به ترتيب  Cronbach's alphaآموختگان از ضريب  دانش

  .استفاده گرديد ها هبراي تحليل داد SPSSافزار  توصيفي و نرم
و كمترين ) قسمت منابع انساني(داد  درون ي در حوزه) 84/4(باالترين سطح مطلوبيت كل، مربوط به عامل اعضاي هيأت علمي  :ها يافته

  .بود) قسمت منابع مالي(داد  درون ي در حوزه) 50/2(سطح مطلوبيت كل مربوط به عامل بودجه 
كارشناسي ارشد آموزش مدارك پزشكي به بررسي  ي هاي مدارك پزشكي و دوره هاي گروه هارزشيابي مستمر برنام :گيري نتيجه

  .كند ها كمك مي ها و باالبردن سطح كيفي آن  نقاط ضعف و قوت برنامه
  .هاي آموزشي؛ كيفيت ؛ برنامهCIPPارزشيابي؛ مدل  :ي كليديها  واژه

  تحقيقي :نوع مقاله
 5/8/90 :پذيرش مقاله     4/8/90 :اصالح نهايي    1/2/90: مقاله دريافت

هاي آموزشي در آموزش عالي با  ارزشيابي كيفيت برنامه. اخالقي فائزه، يارمحمديان محمدحسين، خوشگام معصومه، محبي نوشين :ارجاع
  .621- 629 ):5( 8؛ 1390اطالعات سالمت  تيريمد .CIPPاستفاده از الگوي 

 
  مقدمه

ترين نهادهايي است كه جامعه براي  كي از با ارزشدانشگاه ي
ها از يك سو حافظ و  دانشگاه. پيشرفت و توسعه در اختيار دارد

هاي حاكم بر جامعه و  ميراث فرهنگي و ارزش ي انتقال دهنده
گوي نيازهاي اجتماعي براي كسب، اشاعه  از سوي ديگر، پاسخ

باشد كه توسط معاونت  مي 923 ي طرح تحقيقاتي شماره اين مقاله حاصل*
  .پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران حمايت شده است

  .آموزش مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايرانمربي، . 1
ريزي آموزشي، مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد  دانشيار، مديريت برنامه. 2

  .سالمت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  .مربي، آمار، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران. 3
ارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، كارشناس ارشد، آموزش مد .4

  )ي مسؤول نويسنده( .تهران، ايران
                Email: n.moh_61@yahoo.com  
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ترين  مهميكي از ). 1( وري هستندآ دانش و فن ي و توسعه
. مسايل مورد توجه در نظام آموزش عالي، بحث كيفيت است

ها و مؤسسات آموزش عالي در دستيابي به  موفقيت دانشگاه
بهبود نيز بررسي و  و مستلزم توجه ،اهداف و انتظارات آموزشي

تطابق  ،كيفيت در آموزش عالي. و تضمين كيفيت آموزش است
شامل نظام آموزش وضعيت موجود هر يك از عوامل و اركان 

استانداردها، اهداف و انتظارات  با داد برون و داد، فرآيند درون
اين امر از طريق . كلي و جزيي آموزش تعريف شده است

استقرار يك نظام كارآمد ارزشيابي آموزشي در هر يك از 
  ).2- 3( يابد هاي دانشگاهي تحقق مي نظام

از آن براي  توان ابزاري است كه مي ي،ارزشيابي آموزش عال
ارزشيابي به عنوان . هاي آموزش عالي استفاده كرد تحقق هدف

يكي از كاركردهاي مديريت آموزش عالي عبارت از به 
هاي جستجو و قضاوت، شامل تعيين استانداردها  كارگيري روش

آوري  گيري، جمع براي قضاوت در خصوص كيفيت و تصميم
براي تعيين ارزش، اطالعات مرتبط و به كار بستن استانداردها 

  ). 4(است  كيفيت، سودمندي و اثربخشي برنامه يا مؤسسه
ارزشيابي، مبين آن است كه الگوهاي  ي بررسي تاريخچه

ها به ويژه ارزشيابي آموزشي، ظهور  متعددي در تمامي زمينه
در اين پژوهش از بين الگوهاي ارزشيابي، الگوي . كرده است

CIPP كي از اثرگذارترين به كار گرفته شده است كه ي
توسط  1970 ي در دهه مند است و الگوهاي نظام

Stufflebeam  در مركز مطالعات و ارزشيابي دانشگاه اوهايو
در ارتباط با مفاهيمي  اين الگو. امريكا طراحي گرديده است

رد و هاي تجربي دا ها و طرح ها، آزمون است كه ريشه در هدف
دست آوردن ه تعيين كردن، بفرآيند « ارزشيابي عبارت از در آن

و فراهم ساختن اطالعات توصيفي و قضايي در مورد ارزش و 
به منظور هدايت  ؛ها، طرح، اجرا و نتايج مطلوبيت هدف

گويي و درك بيشتر از  گيري، خدمت به نيازهاي پاسخ تصميم
اين  ي ويژگي متمايز كننده .است »هاي مورد بررسي پديده
 ي هاي منطقي و ارزيابي همه گيري ، خدمت به تصميمالگو

اين الگو چارچوبي جامع به منظور ). 5( مراحل ايجاد برنامه است
ها، محصوالت، مؤسسات و  ها، پروژه هدايت ارزشيابي برنامه

پژوهش  به عنوان مباني نظريرو  باشد، از اين ها مي  سيستم
  ).6(مورد استفاده قرار گرفته است 

بهداشتي و درماني  هاي مراقبت ي همچنان كه ارايه
شود، نياز براي متخصصان  تر مي تر و پيچيده تر، علمي پيشرفته

يابد و  مديريت اطالعات سالمت نيز در تمام سطوح افزايش مي
متخصصان، تمركز بر روي ارتقاي  ي در اين محيط، چالش همه

و تخصصي افراد و در مجموع هدايت مسير  علميسطح 
). 7(باشد  براي آينده ميآموزش مديريت اطالعات سالمت 

مدارك پزشكي به دليل نقش محوري خود نياز به  ي حرفه
). 8(هاي جهان امروز دارد  ها و پيشرفت هماهنگي با دگرگوني

آموزش در اين حرفه، نقش كليدي را در اين تحول بازي 
اين در حالي است كه پويايي جوامع بشري، ). 9(كند  مي

تغييرات مذكور بر كل شاغلين  وري و تأثيرآ تغييرات سريع فن
گام با  بهداشتي و درماني سبب گرديده است تا آموزش نيز هم

ريزي تغييرات  بيني و طرح زمان، تغيير و تحول يابد و به پيش
در سطح صنعت بهداشت و درمان به عنوان يك ضرورت 

مدارك پزشكي نيز از اين  ي اهميت داده شود و آموزش رشته
تواند آموزش را از  ابزاري كه مي). 10(قاعده مستثني نيست 

حالت ايستا و غير پويا به حالتي پويا در آورد، ارزشيابي است 
ارزشيابي صحيح و اصولي ضمن تقويت نقاط قوت و ). 11(

تواند مبنايي براي بسياري از  اصالح نقاط ضعف، مي
هاي آموزشي باشد و موجبات  ريزي ها و برنامه گيري تصميم

  ). 12(لمي دانشگاه را فراهم آورد ارتقاي سطح ع
اين تحقيق با هدف ارزشيابي كيفيت عوامل تعيين شده در 

كارشناسي  ي دورهداد  داد، فرايند و برون زمينه، درون هاي حوزه
و به  CIPPارشد آموزش مدارك پزشكي با استفاده از الگوي 

  .آموزشي انجام گرديده است ي كيفيت دوره يمنظور ارتقا
  

  يروش بررس
ي حاضر از نوع كاربردي و يك تحقيق ارزشيابي بود كه  مطالعه

در چهار دانشگاه علوم پزشكي تهران، شهيد  1389در سال 
ي آماري آن از پنج  جامعه. بهشتي، ايران و اصفهان انجام شد
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  ، اعضاي هيأت علمي )نفر 4(ها  مديران گروه ي زيرجامعه
و ) نفر 59(گان آموخت ، دانش)نفر 58(، دانشجويان )نفر 15(

در چهار دانشگاه علوم پزشكي ) نفر 4(مسؤوالن كتابخانه 
 ي كل جامعه. نفر بودند، تشكيل شد 140ايران كه بالغ بر 

پژوهش به صورت سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند و 
ابزار مورد استفاده در اين تحقيق، . گيري انجام نشد نمونه

بود و  CIPPالگوي هايي محقق ساخته بر اساس  نامه پرسش
عامل به  15مدارك پزشكي بر اساس  كارشناسي ارشد ي دوره

بدين صورت . ارزشيابي قرار گرفتشاخص مورد  161همراه 
عامل  2آموزشي،  ي دوره) Context( ي كه در قسمت زمينه

 ي نيروي انساني متخصص و خدمات علمي مورد نياز جامعه
) Input(داد  در قسمت درون شاخص؛ 20محلي به همراه 

ها، اعضاي هيأت  عامل مديران گروه 6آموزشي،  ي دوره
درسي، بودجه، امكانات و  ي علمي، دانشجويان، برنامه

قسمت فرايند  شاخص؛ در 51تجهيزات آموزشي به همراه 
)Process( ،5 ها، فعاليت  عامل فعاليت مديران گروه

ي يادگير - و تدريس پژوهشي - هاي علمي دانشجويان، فعاليت
اعضاي هيأت علمي و فعاليت مسؤوالن كتابخانه و اطالع 

داد  شاخص؛ و در قسمت برون 65رساني به همراه 
)Product( ،2 آموختگان و نيز  ها و عملكرد دانش عامل ويژگي

شاخص مورد  24ها و عملكرد آموزشي دوره به همراه  ويژگي
  . ارزشيابي قرار گرفت

نامه شامل سؤاالت  پرسشها از پنج  به منظور گردآوري داده
بندي ليكرت به پنج  اي، كه بر اساس مقياس رتبه چند گزينه

خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و خيلي كم تقسيم و ارقام  ي رتبه
چنانچه امتياز . ها منظور شده بود، استفاده گرديد بر آن 1- 5

بود، وضعيت آن نامطلوب؛  1- 33/2 ي سؤال در محدوده
بود، وضعيت نسبتاً مطلوب؛ و اگر بين  33/2- 66/3چنانچه بين 

جهت . گرديد بود، وضعيت مطلوب ارزيابي مي 66/3 - 5
ها از روايي صوري و محتوايي  نامه سنجش روايي پرسش

ها با  نامه هاي پرسش استفاده گرديد و از نظر انطباق سؤال
. موضوع و اهداف پژوهش مورد تأييد متخصصان قرار گرفت

ها، اعضاي  هاي مديران گروه نامه پرسشعيين پايايي براي ت

آموختگان و مسؤوالن كتابخانه  علمي، دانشجويان، دانش هيأت
استفاده شد و مقدار آن به  Cronbach's alphaاز ضريب 

  و  α ،93/0  =α ،89/0  =α ،95/0  =α=  74/0ترتيب 
80/0  =α اطالعات به دست آمده با استفاده از . برآورد شد
هاي  در تجزيه و تحليل داده. تحليل گرديد SPSSافزار  نرم

ميانگين، فراواني، (حاصل از اين پژوهش، از آمار توصيفي 
  .استفاده گرديد) درصد و انحراف معيار

  
  ها يافته
هاي پژوهش در رابطه با ميزان مطلوب بودن عوامل   يافته

 :مورد ارزشيابي به شرح زير به دست آمد

 55/3و  98/3، 50/3، 19/4 امتياز: آموزشي ي اهداف دوره
به ترتيب در چهار دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران، شهيد 

به دست آمد كه  64/3بهشتي و اصفهان و در مجموع امتياز 
  .باشد در كل مي) Context(معرف وضعيت نسبتاً مطلوب زمينه 

و  95/2، 65/2، 08/3امتياز : آموزشي ي داد دوره درون
ار دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران، به ترتيب در چه 17/3

به دست  92/2شهيد بهشتي و اصفهان و در مجموع امتياز 
دوره ) Input(داد  آمد كه معرف وضعيت نسبتاً مطلوب درون

  .باشد در كل مي
 16/3و  37/3، 00/3، 33/3امتياز : آموزشي ي فرايند دوره

شهيد  به ترتيب در چهار دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران،
به دست آمد كه  20/3بهشتي و اصفهان و در مجموع امتياز 

دوره در ) Process(معرف وضعيت به نسبت مطلوب فرايند 
  .باشد كل مي

و  61/3، 28/3، 47/3امتياز : آموزشي ي داد دوره برون
به ترتيب در چهار دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران،  25/3

به دست  35/3امتياز شهيد بهشتي و اصفهان و در مجموع 
) Product(داد  آمد كه معرف وضعيت نسبتاً مطلوب برون

  .باشد دوره در كل مي
در چهار  CIPPمجموع عوامل ارزشيابي بر اساس الگوي 

دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران، شهيد بهشتي و اصفهان 
  ). 1جدول (بوده است  19/3و  38/3، 04/3، 43/3به ترتيب 
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  در چهار دانشگاه علوم پزشكي مورد بررسي CIPPياز و سطح مطلوبيت عوامل مورد ارزشيابي بر اساس الگوي امت: 1جدول 

  مجموع كل  اصفهان  شهيد بهشتي  ايران  تهران  عوامل ارزشيابي

Context  
  )مطلوب( 91/3  )نسبتاً مطلوب(96/3  )مطلوب(9/3 )نسبتاً مطلوب(61/3 )مطلوب(26/4  نيروي انساني متخصص

  )نسبتاً مطلوب( 37/3  )نسبتاً مطلوب( 19/3  )مطلوب( 05/4  )نسبتاً مطلوب( 42/3  )مطلوب( 14/4  خدمات علمي تخصصي

Input  

  )مطلوب( 16/3  )نسبتاً مطلوب( 16/3  )نسبتاً مطلوب( 82/2  )نسبتاً مطلوب( 18/3  )نسبتاً مطلوب( 48/3  دانشجويان

  )مطلوب( 84/4  )مطلوب( 00/5  )مطلوب( 00/5  )بمطلو( 00/5  )مطلوب( 33/4  اعضاي هيأت علمي

  )نسبتاً مطلوب( 01/3  )نسبتاً مطلوب( 62/2  )نسبتاً مطلوب( 00/3  )نسبتاً مطلوب( 71/2  )نسبتاً مطلوب( 25/3  درسي ي برنامه

  )نسبتاً مطلوب( 50/2   )نسبتاً مطلوب( 11/3   )نسبتاً مطلوب( 70/2  )نسبتاً مطلوب( 06/2  )نسبتاً مطلوب( 34/2  بودجه

  )نسبتاً مطلوب( 74/2  )نسبتاً مطلوب( 24/3  )نسبتاً مطلوب( 39/2  )نسبتاً مطلوب( 34/2  )نسبتاً مطلوب( 58/2  امكانات و تجهيزات

Process  

  )وبنسبتاً مطل( 04/3  )نسبتاً مطلوب( 96/2  )نسبتاً مطلوب( 09/3  )نسبتاً مطلوب( 80/2  )نسبتاً مطلوب( 32/3  فعاليت دانشجويان

   )نسبتاً مطلوب( 46/3   )نسبتاً مطلوب( 49/3  )مطلوب( 68/3  )نسبتاً مطلوب( 12/3  )مطلوب( 67/3  فعاليت پژوهشي استادان

   )نسبتاً مطلوب( 28/3   )نسبتاً مطلوب( 08/3   )نسبتاً مطلوب( 44/2  )نسبتاً مطلوب( 88/2  )نسبتاً مطلوب( 59/3  فعاليت مدير گروه

   )نسبتاً مطلوب( 27/3   )نسبتاً مطلوب( 96/2   )نسبتاً مطلوب( 55/3  )نسبتاً مطلوب( 11/3  )نسبتاً مطلوب( 56/3  استادان فعاليت آموزشي

   )نسبتاً مطلوب( 09/3  )نسبتاً مطلوب( 92/2  )نسبتاً مطلوب( 92/2  )مطلوب( 77/4  )نسبتاً مطلوب( 71/2  فعاليت مسؤول كتابخانه

Product  

  ردها و عملك ويژگي
  آموختگان تحصيلي دانش 

   )نسبتاً مطلوب( 55/3   )نسبتاً مطلوب( 57/3   )مطلوب( 83/3  )نسبتاً مطلوب( 42/3   )مطلوب( 71/3

ها و عملكرد  ويژگي
  آموزشي دوره

   )نسبتاً مطلوب( 20/3  )نسبتاً مطلوب( 97/2  )نسبتاً مطلوب( 43/3  )نسبتاً مطلوب( 18/3  )نسبتاً مطلوب( 29/3

  )نسبتاً مطلوب( 27/3  )نسبتاً مطلوب( 19/3  )نسبتاً مطلوب( 38/3  )نسبتاً مطلوب( 04/3  )نسبتاً مطلوب( 43/3  ع عواملمجمو

  
  بحث

هايي در  هاي به دست آمده بيانگر وجود ضعف  بررسي يافته
  . باشد هاي مختلف مي حوزه
درسي،  ي داد، ضعف در عامل برنامه درون ي در حوزه - 

ضعف عامل . آموزشي بود ي و تجهيزات دوره بودجه، امكانات
سرفصل : درسي در مورد تناسب آن با موارد زير بود ي برنامه

هاي شغلي  نيازهاي دروس قبلي، عاليق و قابليت مصوب، پيش

دانشجويان، انتظارات و نيازهاي دانشجويان، پيشرفت علم و 
ضعف عامل بودجه در قسمت تناسب آن با نيازهاي . تكنولوژي

 ي دانشجويان، سرانه ي وزشي، پژوهشي، فوق برنامه، سرانهآم
ضعف عامل امكانات و . كتابخانه بود ي استادان و بودجه

تجهيزات در قسمت تناسب منابع و امكانات، شامل منابع 
اي، تعداد رايانه و فضاي كتابخانه با تعداد دانشجويان و  كتابخانه

  .استادان و مراجعه كنندگان بود
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فرايند، ضعف در عامل فعاليت دانشجويان،  ي در حوزه - 
فعاليت مدير گروه و فعاليت مسؤول كتابخانه و اطالع رساني 

ضعف عامل فعاليت دانشجويان در قسمت ميزان . مشاهده شد
هاي تحقيقاتي، فعاليت در جهت  فعاليت فوق برنامه، فعاليت

. بهبود وضعيت كتابخانه و مشاركت در حل مسايل گروه بود
عامل فعاليت مدير گروه، مربوط به فعاليت وي در  ضعف
مشاركت دانشجويان  ي فراهم ساختن زمينه: هاي زير بود زمينه

هاي آموزشي براي  گيري گروه، تشكيل كارگاه در تصميم
ضعف عامل فعاليت مسؤول كتابخانه در بروز كردن . استادان

براي  هاي الزم آموزش ي اي، ارايه منابع، امانت بين كتابخانه
گيري از منابع به مراجعين، تناسب ساعات دسترسي به  بهره

  .كتابخانه، تناسب فضاي كتابخانه با استانداردها بود
ها و عملكرد  داد، ضعف در عامل ويژگي برون ي در حوزه -

درسي،  ي آموزشي دوره شامل ميزان تحقق اهداف برنامه
آموختگان، رضايت  توجه دوره به نياز شغلي دانش

تحصيلي و عملكرد گروه آموزشي  ي آموختگان از رشته نشدا
  .ا با دانش روز بوده و هماهنگي آموزه

Skurka آموزش مديريت « تحت عنوانخود  ي در مقاله
هاي درسي و  برنامه: اطالعات سالمت در اياالت متحده

گيرد  ، چنين نتيجه مي»و بعد از آن 2000ها در سال  صالحيت
آوري  ي درسي مورد تجديد نظر، بر فنها كه در تمام برنامه

اطالعات، تغييرات در بازار كار مراقبت بهداشتي و افزايش نياز 
هاي بيشتر در  ها و شايستگي اي با صالحيت به كاركنان حرفه

تمام . مديريت اطالعات و كاربرد كامپيوتر تأكيد شده است
هاي مديريت اطالعات بهداشتي بايد رسالت و اهداف  برنامه
  ). 13(هاي درسي جديد داشته باشند     اهنگ و سازگار با برنامههم

توصيفي، كه به بررسي  - بورقي در پژوهشي تطبيقي
درسي مدارك پزشكي در كشورهاي منتخب پرداخته  ي برنامه

گيرد كه عنوان رشته از همان مقاطع پايين  است، نتيجه مي
 هاي اطالعات بهداشتي به مقاطع عوض شود و درس سيستم

كارداني و كارشناسي اضافه گردد و سرفصل دروس كامپيوتري 
ها با نتايج پژوهش حاضر  نتايج اين پژوهش). 14(پربارتر شود 

 ي خواني دارد، چرا كه همگي نشان از ضعف در برنامه هم
درسي  ي كنند كه بايد در برنامه درسي اين دوره دارند و بيان مي

و نيازهاي دانشجويان در  هاي علم روز دنيا با توجه به پيشرفت
هاي جديد، تجديد نظر و اصالحاتي در  آوري آينده مطابق با فن
  . رشته به وجود آيد

به ارزيابي برنامه محمودي، كه  ي نامه هاي پايان يافته
آموزشي مقطع كارشناسي ارشد آموزش مدارك پزشكي از 

دهد كه كيفيت  است، نشان مي پرداخته آموختگان دانشديدگاه 
تحقق بخشيدن به اهداف آموزشي اين مقطع از نظر  ي برنامه

ريزي و اهداف آموزش عالي ضعيف و  شوراي عالي برنامه
خواني  ا با نتايج پژوهش حاضر همه اين يافته. استارتقا  مندنياز

دارد؛ چرا كه اكثر مصاحبه شوندگان بر اين نظرند كه اهداف 
و مطلوب هستند، اما   زشي مناسبتصويبي براي اين مقطع آمو

. يابند وند و تحقق نميش در عمل، اين اهداف پيگيري نمي
آموزشي با اهداف در نظر  ي بنابراين بايد بر كيفيت اين دوره

  ).15(گرفته شده تأكيد و تمركز شود 
Scheerens  وBosker  اصول «در تحقيقي با عنوان
ند كه به طور كلي ا ، به اين نتيجه رسيده»تأثيرپذيري آموزش

تواند مؤثر واقع شود كه اجراي  يك سيستم آموزش زماني مي
مندي خاص، در  هارموني مشخص و هدف ساختار آن با يك 

جهت باال رفتن فرايند آموزش دانشجويان از لحاظ كمي و 
وسيله بتوانند  كيفي در كنار هم قرار گيرند تا بدين

كه - ت كاري خوب آموختگان با مهارت، صالحيت و كيفي دانش
را به جامعه  - اصول درسي هستند ي نشأت گرفته از يك برنامه

  ).16(تحويل دهد 
Westbrook  و همكاران در تحقيق خود با

مديريت اطالعات بهداشتي و  ي اندازي به آينده چشم«عنوان
انتظارات و آرزوهاي دانشجويان مديريت اطالعات بهداشتي 

ي شغلي مديريت  اند كه آينده دهبه اين نتيجه رسي» در استراليا
هاي  هاي برنامه اطالعات بهداشتي به شدت وابسته به قابليت

مراقبت بهداشتي به صورت  ي حرفه ي درسي است و آينده
هاي آموزشي در جهت بر  اي بستگي به توانايي برنامه گسترده

طرف كردن نيازهاي اختصاصي و تربيت دانشجويان با 
ها اجازه دهد به تقاضاي سيستم  آن هايي دارد كه به مهارت

هاي  تدوين كنندگان برنامه. هداشتي پاسخ مناسب دهندب
آموزش مديريت اطالعات بهداشتي، بايد از اين استراتژي در 
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 ي جهت ارتقاي كيفيت آموزش به منظور افزايش فزاينده
آموختگان در محيط كار بهره  هاي دانش ها و مهارت قابليت
  ). 17(بگيرند 
تحقيقات در تأييد نتايج پژوهش حاضر، بر آموزش  اين

تحصيلي به دانشجويان تأكيد دارد؛ چرا كه  ي متفاوت در دوره
آموختگان به  هاي داده شده متناسب و كافي براي دانش آموزش

منظور ورود به بازار كار نيست و همين موضوع خود سبب 
رضايتي كاري، نارضايتي از عملكرد خود در دوران تحصيل، نا بي

هاي  درسي آموزش داده شده و عملكرد گروه ي از برنامه
فت، خود دليلي بر گ ناامني شغلي و موارد پيش. شود آموزشي مي

آموختگان و در نتيجه افت تحصيلي،  انگيزگي دانش بي
عالقگي به تحقيق و پژوهش، تالش كمتر در ارتقاي كيفيت  بي

در . شود ره ميتحصيل و غي ي يادگيري، عدم تمايل به ادامه
چارچوبي براي  CIPPبا استفاده از الگوي  Urkدانشگاه 

). 18(هاي آموزش پرستاري تدوين شده است  ارزشيابي برنامه
، از Wisconsinهاي پزشكي دانشگاه  در يكي از بخش

تربيت محققان باليني  ي براي ارزيابي برنامه CIPPالگوي 
داد،  زمينه، درون( CIPP ي عوامل چهارگانه. استفاده شده است

ارزيابي شدند ) كارآموزان(و شركت كنندگان ) داد فرايند و برون
تا به تحليل اثربخشي برنامه و تضمين موفقيت كارآموزان 

  ).19(پرداخته شود 
Hall  استفاده از «و همكاران در تحقيقي با عنوان
يك : گونه توسط استادان پرستاري هاي داستان يادداشت
هاي استادان  يادداشت ي به مطالعه درباره» يتوصيف ي مطالعه

براي مستندسازي عملكرد باليني دانشجويان، كه يك ابزار 
به  CIPPاند و از الگوي ارزشيابي  ارزشيابي رايج است، پرداخته
نتايج، نشان . اند خود بهره برده ي عنوان چارچوب نظري مطالعه

ي باليني در ها درصدي استادان دانشكده 27 ي استفاده ي دهنده
  ). 20(طول فرايند ارزشيابي دانشجويان بود 

يارمحمديان و كلباسي در پژوهشي به ارزيابي دروني 
ي مديريت و اطالع رساني پزشكي  هاي آموزشي دانشكده گروه

ها  نتايج پژوهش آن. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پرداختند
در  نشان داده است كه گروه مدارك پزشكي در اين دانشكده،

يادگيري و  - هاي رسالت و اهداف و فرايند ياددهي مؤلفه

ساختار سازماني و مديريت مطلوب، در پژوهش نامطلوب و 
هاي  ساير معيارها يعني هيأت علمي و دانشجويان؛ دوره

هاي درسي؛ و امكانات و تجهيزات آموزشي  آموزشي و برنامه
  ).21(نسبتاً مطلوب بوده است 

ارزيابي «اي با عنوان  در مقاله يارمحمديان و همكاران
بهبود كيفيت  ي كيفيت در آموزش عالي بر اساس مدل برنامه

هاي مدارك  ، به بررسي كيفيت گروه»)AQIP(دانشگاهي 
معيار مدل  9دانشگاه علوم پزشكي با توجه به  4پزشكي 
AQIP ها پرداخته  از ديدگاه دانشجويان و استادان اين دانشگاه

ها  رد كه تمامي اين دانشگاهدا وي بيان مي نتايج پژوهش. است
باشند، اما  بعد، داراي وضعيت نسبتاً مساعد مي 9در اين 

هايي بين ديدگاه دانشجويان و اعضاي هيأت علمي وجود  تفاوت
اين نتايج با نتايج پژوهش حاضر، كه در هر چهار ). 22(دارد 
رشناسي كا ي داد دوره داد، فرايند و برون زمينه، درون ي حوزه

دهد،  ارشد مدارك پزشكي وضعيت نسباً مطلوبي را نشان مي
  .خواني دارد هم

  
  گيري  نتيجه

آموزشي اين است كه با  ي مزيت اصلي ارزشيابي يك دوره
داد، فرايند و  نگرش سيستمي به ارزشيابي اهداف، زمينه، درون

شود و نقاط قوت و ضعف آن  هاي آن دوره اقدام مي فرآورده
گيري و  تواند به تصميم ود و اين امر ميش روشن مي

گذاري در سطح كالن كمك كند تا مسؤوالن، اقدامات  سياست
زي و در مورد تداوم، توقف ري صحيح و كارشناسي شده را برنامه
دادهاي  دادها، فرايندها و برون و يا تجديد نظر در اهداف، درون

ر كل اين تحقيق نشان داد كه د. گيري نمايند آموزشي تصميم
كارشناسي ارشد مدارك پزشكي در وضعيت نسبتاً  ي دوره

مطلوبي قرار دارد، اما تالش براي اصالح و بهبود آن در برخي 
  .رسد فرايند ارزشيابي ضروري به نظر مي ي موارد و نيز ادامه

  
  پيشنهادها

بازنگري سرفصل دروس در فواصل زماني كوتاه و به روز  - 
ن ارتباط محتواي دروس با نيازهاي ها با توجه به ميزا كردن آن

  جامعه و بازار كار؛
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نيازهاي دروس  درسي و پيش ي ايجاد تناسب بين برنامه - 
گويي به  هاي دانشجويان و پاسخ قبلي، عاليق و قابليت

  ها؛ انتظارات و نياز آن
آوري  فن ي تغيير سرفصل دروس متناسب با اهداف رشته - 

  زشكي؛اطالعات در سالمت و انفورماتيك پ
افزايش كتب و نشريات مورد نياز با توجه به تعداد  -

اي بين  دانشجويان در كتابخانه و گسترش فرهنگ كتابخانه
  دانشگاهي؛

 ي آموزشي و پژوهشي استادان، بودجه ي افزايش بودجه - 
  رفاهي دانشجويان؛ ي هاي فوق برنامه و سرانه فعاليت
ها و افزايش  نهاختصاص يافته به كتابخا ي افزايش بودجه - 

  ها با توجه به استانداردهاي موجود؛ فضاي كتابخانه
هاي مستمر  ارتقاي توان علمي استادان از طريق آموزش - 

  هاي حين خدمت؛ و آموزش
ي مشاركت دانشجويان در حل  فراهم كردن زمينه - 

  ها؛  گيري توسط مديران گروه ها و تصميم مسايل گروه
ها جهت  ي مدير گروهفراهم كردن تمهيداتي از سو - 
  هاي مطالعاتي؛ استادان از فرصت ي استفاده
هاي كاري  آموختگان در محيط اصالح بازار جذب دانش - 

  مناسب؛
آموختگان  بازآموزي براي دانش هاي دوره ي ارايه - 
  هاي قبل سال
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Evaluating the Quality of Educational Programs in Higher Education  
Using the CIPP Model* 

Faezeh Akhlaghi1; Mohammad Hossein Yarmohammadian, PhD2; Masumeh Khoshgam3; 
Nooshin Mohebbi4 

Abstract 
Introduction: Quality in higher education requires assessment and judgment of goals and strate-
gies, executive policies, operational processes, products and outcomes. The context, input, 
process, and product (CIPP) model is a comprehensive perspective to determine, obtain and pre-
pare. It always tries to provide information in order to make the best decisions related to context, 
input, process and product. This study aimed to evaluate the Master's course of Medical Records 
Education using CIPP pattern. 
Methods: This applied, descriptive, evaluative research was conducted at four Iranian universi-
ties of medical sciences in 2010. Statistical population included five sub-populations of group 
managers, faculty members, students, graduates and librarians (n = 140). Five researcher-
developed questionnaires based on Likert rating scale were used for data collection among the 
five subgroups. The Cronbach's alpha coefficient formula was used to determine the reliability of 
the questionnaires (α = 0.74, α = 0.93, α = 0.89, α = 0.95 and α = 0.95, for the abovementioned 
subgroups, respectively). Content and face validity of the questionnaires were also assessed by 
reliable scientific textbooks and viewpoints of experts and professors. Finally, data analysis was 
done through descriptive statistics and SPSS. 
Results: Maximum level of desirability belonged to faculty members (4.84) in the field of input 
(human resources). Minimum level of desirability was seen for budget (2.50) in the field of input 
(financial). 
Conclusion: The results of the study indicate that the continuous evaluation of medical records 
groups and medical records education courses would determine the strengths and weaknesses of 
the programs and improve their quality. 
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