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ارزشیابی برنامه آموزشی رشته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در دانشگاه علوم
پزشکی کرمان بر اساس الگوی CIPP
5

مریم اخوتی ،1وحید یزدی فیض آبادی ،2امین بیگ زاده ،*3مصطفی شکوهی ،4محمد حسین مهرالحسنی

 .1دکترای تخصصی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،استادیار ،گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان،
ایران
 .2دانشجوی دکترای تخصصی سیاست گذاری سالمت ،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی ،مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .4مرکز تحقیقات مدل سازی در سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی ،کرمان ،کرمان ،ایران
 .5دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،استادیار ،مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

 دریافت مقاله29/5/4 :

آخرین اصالح مقاله29/1/71 :

 پذیرش مقاله29/2/79 :

زمینه و هدف :ارزشیابی در سیستمهاي آموزشی جهت اطالع و اطمینان از کیفیت آموزش ضروري میباشد .بنابراین انجام هر گونه تغییر و بازنگري در
برنامه آموزشی نیازمند انجام ارزشیابی دقیق است .این مطالعه با هدف ارزشیابی برنامه آموزشی رشته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در
دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استفاده از الگوي ارزشیابی  )Context, Input, Process, Product( CIPPصورت گرفت.
روش کار :در مطالعه حاضر که به صورت توصیفی -مقطعی انجام شد 71 ،عضو هیأت علمی 74 ،دانشجو و  21دانش آموخته مشارکت داشتند .ابزار
جمعآوري دادهها ،سه پرسشنامه معتبر و پایا در چهار بعد و نه حیطه بود .به منظور تحلیل دادهها از آزمون  ،Mann–Whitneyضریب همبستگی
 Pearsonو آمار توصیفی استفاده شد.
یافتهها :امتیاز کلی برنامه آموزشی دوره در ابعاد زمینه ،درونداد ،فرایند و برونداد به ترتیب  3/76 ،9/21 ،9/34و  9/55بود .از لحاظ امتیاز کلی بعد زمینه،
اعضاي هیأت علمی نمره باالتري نسبت به دانش آموختگان کسب کردند .در بعد برونداد ،درونداد و فرایند بین امتیاز کلی اعضاي هیأت علمی و
دانشجویان تفاوت معنیداري از نظر آماري وجود نداشت .بین ابعاد مورد بررسی همبستگی معنیداري مشاهده شد .در مجموع این دوره آموزشی در سطح
نسبتاً مطلوبی ارزیابی گردید.
نتیجهگیری :مدل ارزشیابی  CIPPبا مشخص کردن نقاط قوت و ضعف یک دوره آموزشی به تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران جهت تداوم یا تجدید
نظر در برنامه کمک مینماید.
کلید واژهها :ارزشیابی ،مدل  ،CIPPمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،کرمان
* نویسنده مسؤول :مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سالمت ،معاونت تحقیقات و فن آوري ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ابتداي بلوار جهاد ،خیابان ابن سینا ،کرمان ،ایران
 تلفن1347-9973172 :

 نمابر1347 -9973651 :

Email: A.Beigzadeh@kmu.ac.ir

ارزشیابی برنامه آموزشی کارشناسی مدیریت خدمات...
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اخوتی و همکاران

به شش دسته کلی :رویکرد مبتنی بر هدف ،رویکرد مبتنی بر

نظامهاي آموزش عالی به عنوان بارزترین نمود

مدیریت ،رویکرد مبتنی بر مصرف کننده ،رویکرد مبتنی بر نظر

سرمایهگذاري نیروي انسانی ،نقش اصلی را در تربیت و تأمین

متخصصان ،رویکرد مبتنی بر اختالف نظر متخصصان ،رویکرد

نیروي انسانی دانش آموخته و کارامد بر عهده دارند .این
نظامها نقش تعیین کنندهاي را در ابعاد گوناگون اقتصادي،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه ایفا میکنند .از اینرو،
اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آنها به منظور جلوگیري از

طبیعتگرایانه و مبتنی بر مشارکت کنندگان تقسیم کرد .در میان
این رویکردها« ،رویکرد ارزشیابی مدیریتگرا» یکی از
مهمترین رویکردهایی است که جهت ارزشیابی دورههاي
آموزشی استفاده میشود (.)5

هدر رفتن بخش عمدهاي از سرمایههاي ملی و نیز داشتن

از معروفترین و کاربرديترین الگوهاي ارزشیابی آموزشی

توانایی رقابت در دنیاي آینده -که در آن کیفیت مهمترین

مدیریتگرا ،الگوي  CIPPاست که در ابتداي دهه  11میالدي

مؤلفه براي ادامه حیات هر سازمان است -ضرورتی انکارناپذیر

توسط  Stufflebeamو همکاران (به نقل از  Hakanو )Saval

میباشد ( .)7بنابراین هدف نهایی برنامهریزي نیروي انسانی

در مرکز مطالعات و ارزشیابی دانشگاه اوهایو آمریکا پیشنهاد

بهداشتی و درمانی باید تربیت نیروي انسانی کارامد و باکیفیت

شد .در الگوي ارزشیابی  CIPPچهار بعد زمینه (،)Context

در تمام رشتههاي بهداشتی و درمانی باشد که به طور متناسب

درونداد ( ،)Inputفرایند ( )Processو برونداد ( )Productبه

و با نظارت صحیح به کار گرفته شوند (.)9

عنوان عوامل ارزیابی کننده کیفیت برنامههاي آموزشی مورد

نگاهی به روند تحوالت نظام آموزش عالی حاکی از آن

استفاده قرار میگیرند ( .)7در بعد زمینه عواملی مانند نیازها،

است که این نظام در طول دو دهه گذشته با چالشها و مسایل

امکانات و مشکالت در یک محیط خاص و تعریف شده

بسیاري مواجه بوده است که از این میان میتوان به عواملی

بررسی میشوند .در این مرحله نظام آموزشی از نظر هدف

مانند کاهش کیفیت در آموزش ،کاربردي نبودن آموزشهاي

کلی ،اهداف ویژه و اینکه چه جامعهاي را تحت پوشش قرار

دانشگاهی ،فقدان رابطه مناسب بین دانشگاهها و سایر

خواهد داد ،مورد ارزشیابی قرار میگیرد .در بعد درونداد ،به

بخشهاي اجتماعی ،رشد فزاینده دانشجویان و متقاضیان ورود

اطالعات مورد نیاز درباره چگونگی استفاده از منابع و

به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی ،گسترش کمی نظام
آموزش عالی بدون توجه به ظرفیتهاي موجود و توان
اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جامعه براي پذیرش دانش

استراتژيهاي مورد استفاده براي رسیدن به هدف کلی و
اهداف ویژه یک برنامه آموزشی یا نظام آموزشی پرداخته
میشود .در بعد فرایند ،به نحوه اجراي برنامه و تعیین اثر برنامه

آموختگان دانشگاهی و کاهش منابع مالی اشاره کرد .توجه به

آموزشی بر روي فراگیران پرداخته میشود .در این حیطه

حفظ ،بهبود و ارتقاي کیفیت در محیط آموزش عالی و لزوم

چگونگی فعالیتهاي یاددهی -یادگیري ،رفتار معلمان و دانش

توجه به اثربخشی و کارایی امري ضروري میباشد و آگاهی از

و تجربیات آنان نیز بررسی میشود .بعد برونداد مربوط به

شاخصهاي کیفیت نظام آموزش عالی مستلزم یک ارزشیابی

ارزیابی و تعیین اثرات برنامه آموزشی بر دانش آموختگان

سیستمی و دقیق است (.)7 ،3

میباشد و نتایج حاصل با اهداف برنامه مقایسه میگردد و

ارزشیابی برنامه به منظور سنجش کیفیت برنامه و حفظ این

رابطه بین انتظارات و نتایج واقعی مشخص میشود (.)1

کیفیت در هنگام اجراي برنامه با توجه به تغییرات سریع ،الزم

در سایر رشتهها تحقیقات مختلفی به ارزشیابی برنامههاي

و ضروري میباشد ( .)4در تاریخچه ارزشیابی ،رویکردهاي

آموزشی بر اساس الگوي  CIPPپرداختهاند .در تحقیقی

مختلفی تکامل یافته است .این رویکردهاي آموزشی را میتوان

مشخص گردید که برنامه دکتري پرستاري ایران بر اساس مدل
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 CIPPدر قسمت تاریخچه ،فلسفه ،رسالت ،چشمانداز و

اثربخشی سیستم و ارتقاي سطح کمی و کیفی خدمات و

اهداف کلی دروس عاري از عیب و نقص اساسی میباشد و

استفاده بهینه از منابع میباشد؛ چرا که از اهداف آموزشی

مشخصات دوره و محتواي دروس نیز با توجه به فلسفه و

تربیت چنین نیروهایی ،ایجاد و افزایش تواناییهاي مدیریتی در

اهداف همخوانی دارند ،ولی نتایج ارزشیابی نشان داد که

اداره امور خدمات بهداشتی و درمانی در طی دوران تحصیل و

مشکالت عمده در بخش فرایند و اجرا مطرح است و حیطه

آشنایی آنها با مسایل و چالشهاي بخش بهداشت و درمان

برونداد به علت خوب اجرا نشدن قسمت فرایند تحت تأثیر

براي تصدي پستهاي مدیریتی در سیستم بهداشتی و درمانی

قرار گرفته است (.)6

در آینده است (.)77

نتایج تحقیق دیگري با استفاده از کاربرد الگوي ارزشیابی

با این توصیف ،از یک طرف شواهدي در خصوص

 ،CIPPنشان دهنده استفاده  91درصدي استادان دانشکدههاي

ارزشیابی برنامه آموزشی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و

بالینی از یادداشتبرداري براي مستندسازي عملکرد بالینی

درمانی بر اساس این الگو و سایر الگوها در بین مطالعات

دانشجویان در طول فرایند ارزشیابی بود .در پایان بر اساس

منتشر شده یافت نشد و از سوي دیگر نیز سابقه طوالنی این

بازخورد استادان و مدل ارزشیابی  ،CIPPابزار مناسبی براي

رشته و تربیت گروه زیادي از دانش آموختگان در طول

استادان در استفاده از این گونه یادداشتها طراحی شد (.)2

سالهاي قبل ،ضرورت انجام مطالعهاي براي ارزشیابی این

نتایج تحقیق دیگري با هدف ارزشیابی برنامه پزشک

رشته را با توجه به نقشی که از آن در توسعه نظام سالمت

خانواده بر اساس الگوي  CIPPدر عربستان نشان داد که بیشتر

انتظار میرود ،نمایان میکند .بنابراین با توجه به تمایز مدل

از  11درصد دانشجویان به اهداف آموزشی برنامه پزشک

ارزشیابی  CIPPنسبت به سایر مدلها از نظر دارا بودن رویکرد

خانواده دست پیدا کردند؛ در حالی که  64درصد از آنان طول

سیستمی به ارزشیابی ،مطالعه حاضر براي نخستین بار به

دوره آموزشی را به عنوان یکی از موانع اصلی در دستیابی به

ارزشیابی این رشته در یک واحد دانشگاهی در حوزه آموزش

اهداف برنامه میدانستند .در این تحقیق تفاوت آماري

عالی کشور پرداخت.

معنیداري ( )P = 1/119بین دانشجویان عربستانی و غیر
عربستانی دیده شد (.)71
رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از مهر ماه سال
 7313در دانشکده مدیریت و اطالعرسانی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان ،با عنوان
کارشناسی اداره امور بیمارستانها تأسیس شد و در سال 7316
عنوان آن به مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تغییر یافت.
این رشته یکی از رشتههاي گروه پزشکی است که هر ساله
تعداد زیادي از دانشجویان عالقمند به تحصیل در این رشته
تحصیلی ،وارد این عرصه میشوند و با علوم مدیریتی و
زمینههاي وابسته به آن در عرصه بهداشت و درمان آشنا
میگردند .هدف اصلی از تربیت این نیروهاي کلیدي و
استراتژیک در سیستم بهداشتی و درمانی ،افزایش کارایی و

روش کار
مطالعه توصیفی حاضر به روش مقطعی در سال  7329انجام
گرفت .نمونه مورد مطالعه در این پژوهش  774نفر از ذينفعان
اصلی شامل اعضاي هیأت علمی مقیم ( 71نفر) ،دانشجویان
ورودي سالهاي  74( 7366-21نفر) و دانش آموختگان 5
سال گذشته  21( 7367-21نفر) دوره کارشناسی رشته
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی
کرمان بودند که به روش سرشماري انتخاب شدند .ابزار
جمعآوري دادهها ،سه پرسشنامه محقق ساختهاي بود که البته
برخی از سؤاالت آن برگرفته از پرسشنامه اخالقی و همکاران
میباشد ( .)79بخش اول پرسشنامهها شامل اطالعات
دموگرافیک افراد و بخش دوم شامل  12سؤال تخصصی جهت
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سنجش نظر پاسخگویان بر اساس مقیاس پنج گزینهاي لیکرت

تکمیل آنها ارایه گردید .قبل از توزیع پرسشنامهها ،حساسیت

در  2حیطه است ( = 7خیلی کم و  = 5خیلی زیاد) .این

دریافت پاسخهاي دقیق براي مشارکت کنندگان بیان گردید و

پرسشنامهها دربرگیرنده  4جزء الگوي ارزشیابی  CIPPشامل:

به آنان اطمینان داده شد که شرکت در پژوهش اختیاري و

بعد زمینه (حیطه اهداف دوره آموزشی  6سؤال و حیطه

پرسشنامههاي دریافتی بینام و اطالعات کسب شده با حفظ

خدمات علمی مورد نیاز جامعه  1سؤال) براي اعضاي هیأت

محرمانگی از سوي پژوهشگر ،مورد استفاده قرار میگیرند.

علمی و دانش آموختگان؛ بعد درونداد (حیطه برنامه درسی 1

پرسشنامه دانش آموختگان در صورت دسترسی مستقیم به

سؤال و حیطه امکانات و تجهیزات  7سؤال) براي اعضاي

آنها تحویل داده شد و در صورت نداشتن دسترسی مستقیم

هیأت علمی و دانشجویان؛ بعد فرایند (حیطه فعالیت

به آنها ،پرسشنامه و توضیحات مورد نیاز توسط پست

دانشجویان  71سؤال ،حیطه فعالیتهاي تدریس -یادگیري 79

الکترونیک و در صورتی که اشخاص مورد نظر پست

سؤال و حیطه فعالیتهاي علمی -پژوهشی  6سؤال) براي

الکترونیک نداشتند ،به آدرس پستی آنها ارسال شد .براي

اعضاي هیأت علمی و دانشجویان و بعد برونداد (حیطه

تکمیل پرسشنامههاي ارسال شده از طریق پست الکترونیک و

مهارتهاي تخصصی دانش آموختگان  79سؤال و حیطه

پست سفارشی دو یادآور به فاصله زمانی  9هفته و  4هفته

ویژگیها و عملکرد آموزشی دوره  2سؤال) براي اعضاي

انجام شد.

هیأت علمی و دانش آموختگان بود .معیار قضاوت براي نتایج

دادهها بعد از ورود به نرمافزار  SPSSنسخه ( 77

version

ارزشیابی بدین صورت بود که کسب یک سوم کل مقیاس

 ،)16, SPSS Inc., Chicago, ILبا استفاده از آمار توصیفی

لیکرت ( )7-9/33وضعیت نامطلوب ،دو سوم ()9/33-3/77

(میانگین ،فراوانی و انحراف معیار) و با توجه به اینکه هر یک

وضعیت نسبتاً مطلوب و بیش از دو سوم ( )3/77-5به عنوان

از ابعاد پرسشنامه فقط براي دو گروه از سه گروه مورد مطالعه

وضعیت مطلوب ارزیابی گردید.

تکمیل میگردد ،براي مقایسه و ارتباط بین ابعاد مدل  CIPPاز

براي تعیین اعتبار صوري و محتوا ،نظرات  71نفر از استادان
و صاحبنظران مرتبط در این خصوص دریافت شد و در

آزمون  Mann–Whitneyو ضریب همبستگی  Pearsonاستفاده
گردید.

پرسشنامهها اعمال گردید .براي تعیین پایایی ابزار ،پژوهشگر
در یک مطالعه پایلوت به  91نفر از دانشجویان و دانش
آموختگان در فاصله زمانی دو هفته پرسشنامه مورد نظر را
ارایه داد و پاسخهاي این افراد را تحلیل کرد .از آزمون
 Cronbach´s alphaبراي تعیین میزان پایایی این پرسشنامهها
استفاده گردید .بر این اساس ،ضریب  Cronbach´s alphaبراي
پرسشنامه دانشجویان  1/61و براي پرسشنامه دانش
آموختگان  1/15به دست آمد .پرسشنامهها به روش حضوري
و از طریق پست الکترونیک توزیع گردید .پرسشنامه اعضاي
هیأت علمی و دانشجویان به صورت حضوري با مراجعه
پژوهشگر به دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی در
اختیار افراد قرار گرفت و توضیحات کامل در خصوص نحوه
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یافتهها
میزان پاسخدهی اعضاي هیأت علمی و دانشجویان به
پرسشنامه مذکور  711درصد بود؛ در حالی که این میزان براي
دانش آموختگان با توجه به توزیع  791پرسشنامه و دریافت
 21پرسشنامه تکمیل شده ،میزان  15درصد برآورد گردید .از
بین  71پاسخگو در بین اعضاي هیأت علمی ،بیشترین سهم را
مردان با  71درصد ( 7نفر) تشکیل دادند؛ در حالی که از بین
 74پاسخگو در بین دانشجویان ،بیشترین میزان را زنان با 17/7
درصد ( 42نفر) و همچنین دانش آموختگان از بین 21
پاسخگو ،بیشترین میزان را زنان با  17( 16/2نفر) تشکیل
دادند .میانگین سنی اعضاي هیأت علمی  34/7 ± 1/6سال،

دوره یازدهم شماره اول

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

دانشجویان  97/5 ± 7/9سال و دانش آموختگان 95/7 ± 9/1

وضعیت مطلوبی را نشان دادند .میانگین کلی امتیاز بعد فرایند

سال بود.

برنامه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی وضعیت

طبق جدول  ،7ارزشیابی بعد زمینه نشان داد که میانگین

مطلوبی را نشان داد.

امتیاز به دست آمده در حیطه اهداف دوره معرف وضعیت

یافتهها در بعد برونداد نشان داد که حیطه مهارتهاي

نامطلوب و در حیطه خدمات علمی -تخصصی مورد نیاز

تخصصی دانش آموختگان داراي وضعیت نامطلوب و حیطه

جامعه بیانگر وضعیت نسبتاً مطلوب بود .میانگین کلی ارزشیابی

ویژگیها و عملکرد آموزشی داراي وضعیت نسبتاً مطلوبی

بعد زمینه برنامه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

بودند .میانگین امتیاز کلی این بعد بیانگر وضعیت نسبتاً مطلوب

در دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبتاً مطلوب بود.

بعد برونداد در برنامه آموزشی دوره مدیریت خدمات بهداشتی

در بعد درونداد ،حیطه برنامه درسی نشان از وضعیت

و درمانی بود.

نامطلوب این حیطه داشت؛ در صورتی که حیطه امکانات و

در مجموع و با توجه به امتیازات کسب شده ،دوره

تجهیزات آموزشی و پژوهشی از وضعیت مطلوبی برخوردار

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در کل چهار

بود .میانگین کلی امتیاز بعد درونداد در برنامه آموزشی مورد

حوزه ارزشیابی مدل  CIPPدر سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی

مطالعه ،مشابه با بعد زمینه وضعیت نسبتاً مطلوبی داشت.

گردید (جدول .)7

یافتهها در بعد فرایند نشان داد که حیطه فعالیت دانشجویان

توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار هر یک از سؤاالت

از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار بود .به عالوه هر دو حیطه

حیطههاي تحقیق که وضعیت نامطلوب و نسبتاً مطلوبی

فعالیتهاي تدریس و یادگیري و فعالیتهاي پژوهشی

داشتهاند در جدول  9آورده شده است.

جدول  .7مقایسه امتیاز و سطح مطلوبیت ابعاد الگوي  )Context, Input, Process, Product( CIPPبر حسب گروههاي دانشجویان ،دانش آموختگان و
اعضاي هیأت علمی با استفاده از آزمون Mann–Whitne
بعد

زمینه

درونداد

فرایند

برونداد

دانشجویان

دانش آموختگان

استادان

P

حیطه

میانگین

9/19 ± 1/54

1/964

اهداف دوره آموزشی

( 9/93نامطلوب)

9/94 ± 1/36

*> 1/117

خدمات علمی -تخصصی مورد نیاز جامعه

( 9/45نسبتاً مطلوب)

9/35 ± 1/14

3/95 ± 1/92

مجموع کل

( 9/34نسبتاً مطلوب)

9/31 ± 1/41

9/74 ± 1/34

*1/111

برنامه درسی

( 9/91نامطلوب)

9/91 ±1 /59

9/91 ± 1/63

1/677

امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی

( 3/76مطلوب)

3/17 ± 1/34

3/45 ± 1/31

*

مجموع کل

( 9/21نسبتاً مطلوب)

9/22 ± 1/39

9/67 ± 1/42

1/719

فعالیت دانشجویان

( 3/75نسبتاً مطلوب)

3/73 ±1 /49

3/11 ± 1/46

1/513

فعالیتهاي تدریس و یادگیري

( 3/71مطلوب)

3/71 ± 1/51

3/56 ± 1/47

1/417

فعالیتهاي پژوهشی

( 3/19مطلوب)

3/76 ± 1/42

3/27 ± 1/49

1/717

مجموع کل

( 3/76مطلوب)

3/77 ± 1/34

3/11 ± 1/34

1/364

مهارتهاي تخصصی

( 9/92نامطلوب)

9/31 ± 1/53

9/72 ± 1/46

1/319

ویژگیها و عملکرد آموزشی دوره

( 9/69نسبتاً مطلوب)

9/16 ± 1/63

3/71 ± 1/73

1/715

مجموع کل

( 9/55نسبتاً مطلوب)

9/54 ± 1/77

9/76 ± 1/46

1/911

1/191

*رابطه معنیدار در سطح 1/15
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جدول  .9توزیع فراوانی و وضعیت سؤاالت هر حیطه از ابعاد الگوي  )Context, Input, Process, Product( CIPPدر خصوص ارزشیابی برنامه آموزشی
رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
درجه اهمیت (درصد)
حیطه

گویهها

خیلی

دوره

خدمات
علمی

برنامه
درسی

زیاد

متوسط

جامعیت و صراحت اهداف

1

1

91

47

95

همگام بودن اهداف با پیشرفتهاي علمی

1

1

71

55

96

وضوح و روشنی اهداف برنامه درسی

1

2

45

31

77

ارزشمند بودن اهداف برنامه درسی

1

71

31

96

95

9/41

1/67

نسبتاً

9/39

1/25

نامطلوب

9/21

7/74

نسبتاً

تطابق اهداف با محتواي دروس

71

91

47

75

74

7/66

1/75

نامطلوب

رضایت از اهداف برنامه درسی تدوین شده

1

1

77

57

96

9/72

7/16

نامطلوب

بررسی نیازهاي علمی و مهارتی متخصصان

1

77

99

91

35

9/97

1/23

نامطلوب

بررسی تازهترین چالشها و مسایل علمی

1

77

93

49

94

9/74

7/16

نسبتاً

ایجاد دانش نو در زمینه مدیریت

1

96

91

97

72

مطلوب

مطلوب

مطلوب
3/11

7/12

ارایه تجربیات موفق در حیطه مدیریت

4

33

35

74

74

9/13

1/61

نامطلوب

تناسب برنامههاي درسی با سرفصل مصوب

1

1

91

49

37

9/14

1/62

نامطلوب

هماهنگی برنامه با پیشنیازهاي دانشجویان

1

6

71

45

31

9/35

1/62

نسبتاً

پاسخگویی برنامه به و نیازهاي دانشجویان

1

77

37

41

76

9/37

1/65

نامطلوب

وجود توالی و ارتباط منطقی در برنامه درسی

1

6

39

49

76

9/37

1/61

نسبتاً

هماهنگی و تناسب برنامه با زمان تعیین شده

1

6

32

34

72

3/54

1/27

76

35

37

77

1

3/51

1/26

76

32

91

75

7

75

37

91

99

1

میزان حضور فعال در فعالیتهاي فوق برنامه

گروه

717

کم
7/62

میزان مشارکت در برنامهریزي فعالیتهاي

مهارتها

1/61

نامطلوب

1/77

کارورزيها
دانشجویان

9/77

معیار

نامطلوب

میزان حضور فعال در کارآموزيها و
فعالیت

خیلی

کم

زیاد

اهداف

میانگین

انحراف

*وضعیت

نسبتاً
مطلوب

مطلوب

مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
3/45

1/26

نسبتاً
مطلوب

9/47

1/62

نسبتاً
مطلوب

تربیت مدیرانی براي پست مدیریت اجرایی

5

7

47

47

79

9/91

1/21

نامطلوب

توسعه مهارتهاي انسانی و ارتباطی

3

3

37

44

72

9/97

1/24

نامطلوب

توسعه مهارتهاي اقتصادي و مالی

5

7

94

51

91

9/92

1/12

نامطلوب

توسعه اخالق حرفهاي براي مدیریت و

1

1

92

51

74

9/72

7/15

نسبتاً

دوره یازدهم شماره اول

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی
رهبري

عملکرد
دوره

مطلوب

پاسخگویی دوره به نیازهاي شغلی و حرفهاي

1

77

32

31

73

عملکرد دوره در افزایش دانش و توان علمی

74

71

32

91

3

کاربردي بودن آموزشهاي دوره در محیط

74

74

33

72

91

توجه به نیازها و عالیق دانشجویان در دوره

7

71

39

92

77

رضایت از عملکرد دوره

71

76

31

72

77

کاري

3/79

7/15

9/63

7/96

9/76

7/77

نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب

9/61

7/76

9/77

1/61

نسبتاً
مطلوب
نامطلوب

*معیار قضاوت براي نتایج ارزشیابی :کسب نمره ( )7-9/33وضعیت نامطلوب ،نمره ( )9/33-3/77وضعیت نسبتاً مطلوب و نمره ( )3/77-5وضعیت مطلوب

همان طور که در جدول  7آمده است ،از لحاظ امتیاز کلی

دانشجویان ،ارتباط بین بعد درونداد و فرایند مورد بررسی قرار

در بعد زمینه ،اعضاي هیأت علمی نمره باالتري نسبت به دانش

گرفت و نتیجه آن شد که بین این ابعاد همبستگی معنیداري

آموختگان کسب کردند که از لحاظ آماري معنیدار میباشد

وجود نداشت ( .)r = 1/75در گروه استادان ارتباط بین  4بعد

( .)P > 1/151در بعد درونداد و فرایند ،هیچ رابطه معنیداري

الگوي  CIPPمورد بررسی قرار گرفت .نتایج همبستگی این

بین دو گروه اعضاي هیأت علمی و دانشجویان از لحاظ نمره

گروه در جدول  3نشان داده شده است .بر اساس نتایج این

مشاهده نشد .همین طور از لحاظ امتیاز کلی در بعد برونداد

جدول ،بین بعد زمینه و درونداد از نظر آماري همبستگی قوي

نیز بین دو گروه تفاوت آماري معنیداري وجود نداشت .از

و معنیداري وجود دارد (.)P = 1/191

نظر حیطههاي هر بعد در خدمات علمی -تخصصی مورد نیاز
جامعه بین امتیاز اعضاي هیأت علمی با دانش آموختگان و در
حیطه امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی بین امتیاز

جدول  .3تعیین ارتباط بین چهار بعد الگوي ارزشیابی  CIPPاز دیدگاه
اعضاي هیأت علمی
الگوي CIPP

اعضاي هیأت علمی و دانشجویان تفاوت معنیداري مشاهده

زمینه

گردید ()P > 1/15؛ به طوري که اعضاي هیأت علمی انطباق

درونداد

برنامه آموزشی را با خدمات علمی -تخصصی مورد نیاز جامعه
بهتر ارزیابی کردند و دانش آموختگان و دانشجویان وضعیت
امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی را بهتر از اعضاي

درونداد

زمینه

فرایند

برونداد

7/11
*

1/76

7/11

فرایند

1/45

1/44

7/11

برونداد

1/45

1/73

1/92

7/11

*رابطه معنیدار در سطح 1/15
CIPP: Context, Input, Process, Product

هیأت علمی ارزیابی کردند.
به منظور تعیین همبستگی بین چهار بعد الگوي ارزشیابی
( CIPPزمینه ،درونداد ،فرایند و برونداد) و با توجه به مشترک
نبودن ابعاد الگوي  CIPPدر بین جامعه پژوهش ،در گروه
دانش آموختگان ارتباط بین بعد زمینه و برونداد مورد بررسی
قرار گرفت .با توجه به نتایج به دست آمده ،بین این دو بعد
همبستگی مثبت معنیداري ( )r = 1/71وجود داشت .در گروه

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه در برنامه آموزشی رشته مدیریت خدمات
بهداشتی و درمانی ارزشیابی جامعی صورت نگرفته بود؛ هدف
از این پژوهش ،ارزشیابی این دوره با استفاده از الگوي جامع و
سیستمی - CIPPکه برخاسته از الگوي ارزشیابی مبتنی بر
مدیریت است -بود تا با شناسایی ظرفیتها و امکانات موجود،

711

اخوتی و همکاران

ارزشیابی برنامه آموزشی کارشناسی مدیریت خدمات...

نقاط ضعف و آسیبهاي مربوط به هر کدام از ابعاد چهارگانه

شده است ،به نحو مناسبی طراحی و تبیین نگردیده است و

مدل شناسایی شوند و پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق در

دچار محدودیتهاي فراوانی میباشد .از طرف دیگر باید

خصوص مطلوبیت بیشتر برنامه آموزشی مذکور در اختیار

اذعان کرد که این رسالت نیاز به بازنگري و اصالح و انطباق

تصمیم گیرندگان ،سیاستگذاران و مسؤوالن دوره آموزشی

بیشتر با شرایط حاکم بر جامعه و نیازهاي مورد نیاز جامعه

قرار گیرد .با توجه به نتایج حاصل شده از ارزشیابی برنامه

دارد.

آموزشی ،مشخص میشود که در مجموع ابعاد زمینه ،درونداد

شادفر و همکاران معتقدند که روزامد کردن رشتههاي

و برونداد از وضعیت نسبتاً مطلوب و بعد فرایند از وضعیت

تحصیلی و ایجاد تغییرات در برنامههاي درسی آنها متناسب

مطلوبی برخوردار است .این مسأله نشان میدهد که در ابعاد

با نیازهاي متنوع و در حال تحول فراگیران در ابعاد مختلف

زمینه ،درونداد و برونداد هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله

امري ضروري محسوب میشود ( .)73در سایر رشتهها نیز

وجود دارد .به عالوه وضعیت دوره از لحاظ حیطههاي

مشکالت مشابهی در این خصوص مشاهده میشود .از جمله

امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی ،فعالیتهاي تدریس

سمیاري و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که

و یادگیري و فعالیتهاي پژوهشی در سطح مطلوب قرار دارد؛

دانشجویان به اهداف آموزشی مطلوب در این رشته دسترسی

در حالی که حیطههاي خدمات علمی -تخصصی مورد نیاز

پیدا نکردهاند و بازنگري در سیستم و برنامههاي آموزشی و

جامعه ،فعالیت دانشجویان و ویژگیها و عملکرد آموزشی

ارایه راهکارهاي جدي ضروري میباشد ( .)74یافتههاي

دوره در سطح نسبتاً مطلوب و حیطههاي اهداف دوره

تحقیق اخالقی و همکاران که به ارزیابی دوره کارشناسی ارشد

آموزشی ،برنامه درسی و مهارتهاي تخصصی دانش

آموزش مدارک پزشکی در دانشگاههاي علوم پزشکی ایران بر

آموختگان در سطح نامطلوبی ارزیابی شدند.

اساس الگوي  CIPPپرداخت ،نشان میدهد که بعد زمینه

در بعد زمینه ،ضعف عمده در حیطه اهداف دوره آموزشی

«خدمات علمی -تخصصی مورد نیاز جامعه» در سطح نسبتاً

و سپس خدمات علمی مورد نیاز جامعه بود .از آنجایی که

مطلوب ارزیابی شد و با یافتههاي پژوهش حاضر همخوانی

فلسفه وجودي ،علت و اهداف غایی یک برنامه آموزشی را

دارد (.)79

اهداف آموزشی ترسیم میکنند ،با نگاهی به سؤاالت این حیطه

نتایج نشان داد که به طور کلی تنها در بعد زمینه بین دیدگاه

به خوبی مشخص میشود که ضعف حیطه اهداف دوره

دانش آموختگان و اعضاي هیأت علمی تفاوت معنیداري

آموزشی در مورد تناسب آن با مواردي مانند جامعیت و

وجود دارد و در سایر ابعاد الگوي  CIPPتفاوت آماري

صراحت اهداف ،همگام بودن اهداف با پیشرفتهاي علمی،

معنیداري بین گروههاي مورد مطالعه مشاهده نگردید .در

وضوح و روشنی اهداف ،تطابق اهداف با محتواي دروس،

پژوهش حاضر از دیدگاه دانش آموختگان و استادان ،حیطه

ارزشمند بودن اهداف و رضایت از اهداف تدوین شده بود.

اهداف دوره آموزشی وضعیت نامطلوبی داشت .به نظر میرسد

ضعف حیطه خدمات علمی مورد نیاز جامعه در قسمت

وضعیت موجود تحقق اهداف دوره کارشناسی رشته مدیریت

تناسب آن با نیازهاي علمی و مهارتی متخصصان مدیریت،

خدمات بهداشتی و درمانی فاصله زیادي با وضعیت مطلوب

بررسی چالشها و مسایل علمی و تحقیقاتی ،ایجاد دانش نو در

دارد و این فاصله میتواند مربوط به عوامل مختلفی از جمله

زمینه مدیریت و ارایه تجربیات موفق در حیطه مدیریت بود.

عدم بازنگري منظم دورهاي در اهداف متناسب با نیازهاي

به نظر میرسد رسالت مدون برنامه آموزشی رشته مدیریت

شغلی جامعه ،عملکرد استادان ،جامع نبودن اهداف و تا

خدمات بهداشتی و درمانی که از طرف وزارت متبوع ابالغ

حدودي امکانات آموزشی باشد .از طرف دیگر از دیدگاه
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استادان ،حیطه «خدمات علمی -تخصصی مورد نیاز جامعه»

در تحقیق سلمان زاده و خوشکام مشخص شد که لزوم

مطلوبتر از دانش آموختگان ارزیابی شد .این مسأله نشان

تغییرات عمده در برنامه آموزشی این رشته باید بر اساس

میدهد که شکاف ادراکی بین دو گروه اصلی از ذينفعان یعنی

اصول علمی بازنگري و تدوین شود؛ به طوري که اهداف و

دانش آموختگان و استادان رشته وجود دارد که میتواند ناشی

انتظارات و توانمنديهایی که دانشجویان باید در طول دوره

از درک متفاوت از نیازهاي شغلی رشته باشد .به همین منظور

آموزشی فراگیرند به طور دقیق مشخص شود .این یافته با

به نظر میرسد که تقویت کمی و کیفی اعضاي هیأت علمی و

یافتههاي پژوهش حاضر به طور کامل همخوانی دارد (.)77

ایجاد شبکهها و فعالیتهاي علمی -پژوهشی مبتنی بر توسعه

این مشکل مشابه تحقیق انجام شده در خصوص برنامه پزشک

مهارتها از سوي دانش آموختگان بعد از فراغت از تحصیل

خانواده در عربستان میباشد .در این تحقیق بعد از استخراج

میتواند زمینه کاهش این شکاف را فراهم آورد و این مسأله

کدهاي موضوعی در بعد درونداد ،موضوعاتی از قبیل

نیز باید مبتنی بر نیازسنجی علمی و عملی شغلی در تمامی

فشردگی برنامه درسی ،مدت زمان کوتاه دوره آموزشی و تعدد

سطوح سازمانی سازمانهاي بهداشتی و درمانی شکل بگیرد .در

سرفصلهاي آموزشی از جمله مواردي بود که براي افزایش

غیر این صورت خدمات علمی -تخصصی با وجود افزایش

کیفیت دوره آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد ( .)71تحلیل

دانش و تخصص نمیتواند نیازهاي شغلی جامعه را پوشش

نتایج این پژوهش در بعد درونداد نشان داد که ارتباط آماري

دهد و زمینه نارضایتی ذينفعان مختلف رشته را فراهم

معنیداري بین دیدگاه دانشجویان و اعضاي هیأت علمی در

میآورد.

رابطه با حیطه «امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی»

ضعف عمده در بعد درونداد ،در حیطه برنامه درسی وجود

وجود دارد؛ به گونهاي که این حیطه از دیدگاه دانشجویان

داشت .ضعف حیطه برنامه درسی در قسمت میزان تناسب

مطلوبتر از استادان بود .استادان از امکانات و تجهیزات

برنامه با سرفصل مصوب ،پیشنیازهاي دروس قبلی ،انتظارات

آموزشی و پژوهشی موجود راضی نیستند و خواهان ارتقاي

و نیازهاي دانشجویان ،توالی و ارتباط منطقی دروس و تناسب

آنها میباشند .آنها امکانات کتابخانه (کتاب ،مجالت و،)...

برنامه با حجم و زمان تعیین شده بود .از آنجایی که برنامه

وضعیت مرکز کامپیوتر و برگزاري دورههاي آموزشی را

درسی ،جوهره هر نظام آموزشی است و تا حد زیادي

رضایتبخش نمیدانند .بنابراین توصیه میشود در جهت

کارامدي ،کیفیت و اثربخشی آن نظام را تضمین میکند؛

ارتقاي وضعیت کتابخانه و برگزاري دورههاي آموزشی اقدام

برنامههاي درسی باید با توجه به رسالتها ،اهداف و نقش

گردد.

آموزش عالی در عصر حاضر مورد اصالح و بازنگري قرار

در بعد فرایند ،ضعف نسبی در حیطه فعالیت دانشجویان

گیرند و در صورت عدم تجدید نظر پدیدهاي تحت عنوان «رو

وجود داشت .ضعف این حیطه در مورد تناسب آن با مواردي

به زوال رفتن برنامه درسی» اتفاق میافتد که به معناي کهنگی

مانند حضور فعال در کارآموزيها و کارورزيها ،حضور فعال

و عدم ارتباط دروس و محتواي برنامه درسی دانشگاهی با

در فعالیتهاي فوق برنامه و مشارکت در برنامهریزي

نیازها و تحوالت اجتماعی است ( .)75به نظر میرسد برنامه

فعالیتهاي گروه بود .در صورتی که فعالیت دانشجویان به

درسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی روزامد نیست

درستی و متناسب با تواناییها و ظرفیتهاي خود هدایت شود

و نیاز به بازنگري و تجدید نظر در محتوا و سرفصل دروس

و آموزشهاي الزم را دریافت کند موجب بیهدفی ،اتالف

دارد.

وقت و منابع نخواهد شد .طبیبی و همکاران در پژوهش خود
که به بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد
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ارزشیابی برنامه آموزشی کارشناسی مدیریت خدمات...

مدارک پزشکی در چند کشور منتخب پرداخت ،نتیجه گرفتند

شغلی در حد متوسط قرار دارد ( .)9کشتکار در پایاننامه خود

که یک جامعه متالطم اطالعاتی و رقابتی (دانشگاه ایستایی) که

بیان کرد که داشن آموختگان مورد بررسی در تحقیق آنان اظهار

به آموزشهاي یکنواخت رسمی و تکراري به سبک سنتی،

داشتند که محتواي رشته تحصیلی آنها با نیازهاي شغلیشان

تولید انبوه دانش آموختگان مدرک به دست ،غیر ماهر ،غیر

در برخی موارد متناسب نیست و باید برخی درسها اضافه و

حرفهاي و جویاي کار حاضر و آماده دلخوش کند ،چگونه

یا کم شوند (.)76

میتواند نقش خود را در نیل به توسعه پایدار ایفا کند.

الگوي ارزشیابی  CIPPبر یک رویکرد سیستمی تأکید دارد

دانشگاه به عنوان یک فرایند براي حفظ پویایی درونزاي

و وجه تمایز آن در مقابل سایر رویکردها این است که نگاه

خود ،احتیاج به برنامهریزي آیندهنگر ،کنترل مداوم کیفیت و

جامعی به ارزشیابی برنامههاي آموزشی در ابعاد چهارگانه

بهبود روشها دارد .بنابراین الزم است که برنامهریزي درسی،

زمینه ،درونداد ،فرایند و برونداد دارد .در برخی از حیطههاي

محتواي دروس ،شیوههاي تدریس و یادگیري ،تحقیق و

نهگانه وضعیت در حد مطلوبی قرار داشت و در بسیاري از

پژوهش و ...را قابل انعطاف و روزامد کند و خود را همواره در

حیطهها هم وضعیت نسبتاً نامطلوب گزارش شد و این نشان

معرض تجربههاي تازه قرار دهد (.)71

میدهد که بر طبق فرایند سیستمی ،اگر هر یک از اجزا در

در بعد برونداد :ضعف عمده در حیطه مهارتهاي

آموزش رشته نقص داشته باشند ،میتواند بر خروجی و

تخصصی دانش آموختگان و سپس ویژگیها و عملکرد

پیامدهاي رشته یعنی تولید دانش ،مهارت و استعدادهاي کسب

آموزشی دوره مشاهده شد .ضعف حیطه مهارتهاي دانش

و کار تأثیر بگذارد .بنابراین این حیطهها نیاز به بازبینی دارد و

آموختگان در مورد تناسب آن با مواردي همچون تربیت

باید مورد توجه تمام ذينفعان رشته اعم از دانش آموختگان،

مدیرانی براي عهدهدار شدن پست مدیریت اجرایی ،توسعه

استادان ،دانشجویان و سایر ذينفعان کلیدي به ویژه

مهارتهاي انسانی و ارتباطی در زمینه مدیریت ،توسعه

برنامهریزان و سیاستگذاران و بوردهاي آموزشی قرار گیرد تا

مهارتهاي اقتصادي و مالی در زمینه مدیریت و توسعه اخالق

اثربخشی بیش از پیش در تولید پیامدهاي مطلوب یعنی تربیت

حرفهاي براي مدیریت و رهبري بود .ضعف حیطه «ویژگیها و

دانش آموختگان ماهر و دانشپژوه و برطرف نمودن نیازهاي

عملکرد آموزشی دوره» در مورد پاسخگویی دوره به نیازهاي

زمینهاي در ارایه خدمات سالمت حاصل گردد.

شغلی و حرفهاي ،عملکرد دوره در افزایش دانش و توان

همبستگی مشاهده شده بین ابعاد زمینه با درونداد و

علمی ،کاربردي بودن آموزشهاي دوره ،توجه به نیازها و

برونداد در برنامه آموزشی کارشناسی مدیریت خدمات

عالیق دانشجویان و رضایت از عملکرد دوره بود .به نظر

بهداشتی و درمانی نشان میدهد که از نظر دانش آموختگان و

میرسد که دوره آموزشی نمیتواند دانش آموختگان را مسلح

اعضاي هیأت علمی ،زمینه رابطه مستقیم و معنیداري با هر

به آن دسته از مهارتهاي مورد نیاز که براي اداره سیستمهاي

یک از ابعاد درونداد و برونداد دارد .به عبارت دقیقتر ،هر چه

بهداشتی و درمانی الزم است نماید؛ چرا که ضعف عمده در

اهداف دوره آموزشی و خدمات علمی و تخصصی مورد نیاز

حیطههاي اهداف و برنامه درسی باعث میشود که دانش

جامعه در این برنامه آموزشی شفافتر و مبتنی بر پاسخگویی

آموختگان به این تواناییها و قابلیتها دست پیدا نکنند.

به تقاضاها طراحی و تدوین گردد ،بهتر میتواند دروندادهاي

در مطالعه انجام شده توسط سنایی نسب و همکاران54/3 ،

دوره آموزشی شامل برنامهریزي براي برنامه درسی و

درصد از دانش آموختگان این رشته اعتقاد داشتند که تناسب

بهرهگیري اثربخش از تجهیزات و امکانات آموزشی متناسب با

محتواي رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با نیازهاي

زمینه رشته و همین طور عملکرد بهتر دوره آموزشی و به دنبال
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آن تربیت نیروي انسانی متخصص براي تقاضاهاي موجود و

دارد .بنابراین براي بررسی بیشتر ،مطالعاتی با حجم نمونه بیشتر

آتی فراهم شود .همان طور که  Bharvadمعتقد است که

جهت بررسی ابعاد مختلف الگوي ارزشیابی  CIPPضروري به

اهداف دوره آموزشی و برنامه درسی از حیاتیترین عناصر و

نظر میرسد .احتمال دارد با انجام مطالعات مشابهی با حجم

جوهره هر نظام آموزشی است که اثربخشی آن را تضمین

نمونه بیشتر از گروههاي اعضاي هیأت علمی ،دانشجویان و

میکند ( .)72زمینه یک نظام آموزشی از اولین و مهمترین

دانش آموختگان بتوان به برآوردهاي دقیقتري از روابط بین

عوامل همراهی کننده در نیازسنجی و توصیف نیازها ،ارزیابی

نظام آموزشی رسید .بنابراین براي قضاوت در مورد کل نظام

منطق برنامه و امکانسنجی روشهاي اجراي آن براي تعریف و

آموزشی نیاز به شواهد بیشتري است.

تبیین اهداف و اولویتها است که ارتباط بسیار نزدیکی با

از جمله محدودیتهاي این تحقیق میتوان به نبود سوابق

تصمیمات مربوط به بعد درونداد -که شامل برنامه درسی

مطالعاتی در خصوص ارزشیابی این رشته با استفاده از الگوي

میباشد -دارد (.)91

 CIPPو سایر مدلهاي ارزشیابی اشاره کرد .از طرف دیگر ،به

از طرف دیگر ،هدف اصلی ارزشیابی درونداد کمک به

علت سابقه جوان ارزشیابی و نبود پژوهش ارزشیابی بر اساس

تدوین برنامهاي است که براي تغییرات آموزشی و حصول به

مدل  CIPPدر رابطه با برنامه آموزشی رشته مدیریت خدمات

هدفهاي تعیین شده در مرحله ارزشیابی زمینه طراحی شده

بهداشتی و درمانی ،تهیه و تدوین معیارها و سؤاالت مورد

است تا پیامدها و خروجیهاي نظام آموزشی از مطلوبیت و

ارزشیابی بر اساس این مدل براي ارزشیابی این دوره آموزشی

Stufflebeam

با مشکالتی همراه بوده است که براي حل آن پژوهشگران با

معتقد است که هدف ارزشیابی برونداد باید در مورد پیامدهاي

بررسی مطالعات داخلی و خارجی سایر رشتههایی که از این

مطلوب ،ناخواسته ،بلند مدت و کوتاه مدت برنامه آموزشی

الگو استفاده کرده بودند ،سعی در رفع این مورد نمودند.

ارزش باالیی برخوردار باشند .همان طور که

اندازهگیري و قضاوت شود تا هدف نهایی آن -که کمک به

نتیجهگیري

بهبود و توسعه پیامدهاي مطلوب برنامه است -تحقق یابد

آموزش عالی کشور به طور اعم و آموزش پزشکی به طور
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اخص در بیست سال گذشته از نظر کمی به طور قابل توجهی

به نظر میرسد با افزایش سطح مطلوبیت ابعاد زمینه،

توسعه یافته است ،اما ارتقاي کیفیت آن مستلزم استفاده از

درونداد و برونداد در برنامه آموزشی دوره کارشناسی مدیریت

ارزشیابی است .از میان رویکردهاي مختلف پیشنهاد شده براي

خدمات بهداشتی و درمانی بتوان برنامهاي مطابق با نیازهاي

ارزشیابی آموزش عالی ،الگوي ارزشیابی  CIPPداراي

سیستم بهداشت و درمان کشور و نیازهاي بومی منطقه طراحی

ویژگیهایی است که کاربرد آن ارتقاي مستمر کیفیت را فراهم

نمود و موجب افزایش عملکرد دانش آموختگان در انتهاي

میکند .با توجه به اینکه هدف اصلی ارزشیابی ،بهبود یک

دوره آموزشی شد .بر اساس مدل جامع و سیستمی ،CIPP

برنامه آموزشی در حال اجرا میباشد؛ هیچ برنامه درسی وجود

انتظار میرود که همه عناصر نظام آموزشی به طور پیوسته با

ندارد که کامل و بیعیب و نقص باشد.

هم همبستگی داشته باشند؛ چرا که فرض بر این است که

نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که برنامه

فرایند آموزشی یک فرایند پیوسته میباشد و نظام آموزشی بر

آموزشی دوره کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مبناي همین فرایندها طراحی شده است ،اما یافتههاي پژوهش

از لحاظ ابعاد زمینه ،درونداد و برونداد دچار محدودیتها و

نشان داد که این ارتباط و همبستگی به طور کامل در بین

نواقصی میباشد .ضعفهاي موجود در برنامه درسی و اهداف

اجزاي نظام آموزشی برقرار نیست و در مواردي تفاوت وجود

بلند پروازانه در نظر گرفته براي این رشته که خود را به
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اخوتی و همکاران

...ارزشیابی برنامه آموزشی کارشناسی مدیریت خدمات

 انتظار میرود با تدوین برنامهاي متناسب با نیازهاي.بپردازند

،صورت ناکارامدي دانش آموختگان این مقطع نشان میدهد

 تأکید بیشتري بر سهم،حرفهاي و انتظارات دانش آموختگان

بازنگري در برنامه درسی مقطع کارشناسی این رشته را

 پیشنهاد میگردد که.مهارتآموزي در تربیت دانشجویان شود

 بنابراین توجه به موضوعاتی از قبیل.ضروري میسازد

اهداف این دوره آموزشی بر اساس واقعیتها و نیازهاي

 بازنگري و تجدید نظر در محتوا و سرفصل،روزامدي برنامه

موجود در سیستم بهداشتی و درمانی کشور تبیین شود؛

 توجه به مسایل روز و،دروس و تناسب آن با اهداف برنامه

 براي ارزشیابیCIPP همچنین در آینده از الگوي ارزشیابی

موضوعات نوین و کاربردي رشته میتواند موجب افزایش

کیفیت آموزشی دوره کارشناسی ارشد و دکتري رشته مدیریت

سطح مطلوبیت ابعاد دوره آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی

.خدمات بهداشتی و درمانی استفاده گردد

و درمانی شود و دانش آموختگان این رشته را براي ورود به
.مدیریت بخش سالمت آمادهتر نماید

سپاسگزاری

در نهایت برگزاري جلسات هماندیشی یا کارگاههاي

پژوهشگران بر خود الزم میدانند از همه اعضاي هیأت

 مسؤوالن و دانش آموختگان،آموزشی با حضور دانشجویان

 دانشجویان و دانش آموختگان که در اجراي این تحقیق،علمی

.این رشته جهت رفع مشکالت موجود پیشنهاد میگردد

 مراتب سپاسگزاري خود را ابراز،نهایت همکاري را داشتهاند

همچنین الزم است که برنامهریزان و سیاستگذاران در فواصل

 همچنین از جناب آقاي شیرخانی و سرکار خانم علیزاده.نمایند

زمانی کوتاه به بازنگري سرفصل دروس و به روز کردن

 قدردانی خود را اعالم،که در این تحقیق همکاري داشتند

سرفصلهاي قدیمی با توجه به میزان ارتباط محتواي دروس
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Background & Objective: Evaluation is necessary to ensure the quality of education in any
educational system. Any educational program needs to be evaluated critically before any
modification and revision. This study was conducted to evaluate the program of Bachelor Degree
in Health Services Management at Kerman University of Medical Sciences, Iran, by applying the
CIPP model of evaluation (Context, Input, Process, Product).
Methods: In this cross-sectional descriptive study, 10 faculty members, 64 students and 90 alumni
participated. Three valid and reliable questionnaires were completed regarding four dimensions
and nine domains of CIPP model. In order to analyze the data, Man-Whitney, Pearson correlation
and descriptive statistic tests were applied.
Results: The whole scores for the context, input, process and product were 2.34, 2.97, 3.68 and
2.55, respectively. Faculty members significantly gave a higher total score for context in
comparison to alumni (P < 0.05); nevertheless, there was not any significant difference between
these both groups regarding the product total score. In addition, there was not any significant
difference between faculty members and students in input and process scores. A significant
correlation was observed for different dimensions of the CIIP model (P < 0.05). Totally, health
care management program was evaluated as a partially accepted program.
Conclusion: CIPP evaluation model can show the advantages and disadvantages of an educational
program; therefore, decision and policy makers can come to a point whether to stop, review or
continue a program.
Key Words: Evaluation, CIPP model (Context, Input, Process, Product), Health services
management, Kerman, Iran
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