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 .1دانشجوی دکتری آموزش پزشکی ،گروه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .2متخصص بیماری های داخلی ،دانشیار ،گروه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

 دریافت مقاله39/6/62 :

 پذیرش مقاله39/9/01 :

مقالهای تحت عنوان "ارزشیابی برنامه آموزشی کارشناسی

و با هدف تعیین میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

مدیریت خدمات "...توسط اخوتی و همکاران در شماره اخیر

انجام میدادند پیشنهاد شد .الگوی  CIPPنشان میدهد که

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی منتشر شده است.

تصمیمگیرندگان برنامه و ارزشیابیکنندگان آن میتوانند در هر

نویسندگان در این مقاله به روش مقطعی و با استفاده از

زمانی از برنامه حتی وقتی برای اولین بار فکر شروع یا

پرسشنامههایی که دربرگیرنده  4جزء الگوی ارزشیابی CIPP

راهاندازی یک برنامه جدید مطرح میشود ارزشیابی را شروع

بوده به ارزشیابی برنامه آموزشی رشته کارشناسی مدیریت

کنند .استافلبیم خاطر نشان میکند که ارزشیابی در انتهای یک

خدمات بهداشتی و درمانی پرداختهاند .مطالعه این مقاله ما را

برنامه به دلیل امکان هدر دادن فرصتها و منابع کمترین تاثیر

بر آن داشت تا ضمن تشکر از نویسندگان مقاله نکاتی را

را دارد .بنابراین الگوی ارزشیابی  CIPPبا تاکید بر ارزشیابی

درخصوص استفاده از الگوی مذکور مطرح کنیم.

سازنده در طول مراحل تکامل یک برنامه از زمانی که فکر

الگوی ارزشیابی  CIPPاولین بار در سال  0322میالدی

شروع آن شکل میگیرد تا مراحل برنامهریزی و طراحی آن و

توسط استافلبیم و با هدف کمک به مدیران و تصمیمگیران با

در نهایت اجرا و کامل شدن آن به تصمیمگیرندگان در اتخاذ

این باور که "مهمترین هدف ارزشیابی برای بهبود و ارتقا و نه

تصمیمات مناسب کمک میکند(0و.)6

اثبات کردن است" ارایه شد .این الگو در پاسخ به انتقادات

با وجود اینکه فرض زیر بنایی الگوی  CIPPبر ارزشیابی

وارد بر الگوهای رایج آن زمان که اکثراً در قالب مبتنی بر هدف

در مراحل تکاملی یک برنامه استوار است و بیشتر حالت

بودند و ارزشیابی برنامه را در مرحله آخر ،پس از اجرای برنامه

آیندهنگر دارد( ،)6ولی اکثر مقاالت منتشر شده به ویژه در

الگوی ارزشیابی  :CIPPحمایت کننده برنامهریزان...

گندمکار و همکاران

مجالت داخلی و همایشها و کنگرهها به یک مطالعه مقطعی

برنامه آموزشی مورد ارزشیابی در ابعاد چهارگانه زمینه،

با استفاده از پرسشنامهای مشتمل بر چهار جزء الگوی مذکور

درونداد ،فرایند و برونداد پرداختهاند و سعی نمودهاند با

میپردازند( .)9هدف نویسندگان این نوشتار جلب توجه

برقراری ارتباط بین این اجزا بر اساس یک فرایند سیستمی به

برنامهریزان ،ارزشیابیکنندگان و تصمیمگیرندگان برنامههای

توجیه وضعیت برونداد بپردازند ،ولی الزم به ذکر است

آموزشی علوم پزشکی به استفاده از ظرفیتهای الگوی CIPP

بررسی یک برنامه از ابعاد گوناگون به منظور برقراری ارتباط و

و به کار بستن آن به روشی صحیح به منظور حمایت از

توجیه برونداد بر اساس دیگر ابعاد از ویژگیهای الگوی

تصمیمات ایشان در خصوص برنامههای آموزشی است .از

ارزشیابی  logicاست .همچنین استفاده از چارچوب زمینه،

زمان معرفی الگوی  CIPPتا حال ،پنج ویرایش از چک لیست

درونداد ،فرایند و برونداد به منظور طراحی سواالت ارزشیابی

الگوی  CIPPمنتشر شده است که تنها ویرایش چهارم به

لزوماً مساوی به کار گیری الگوی ارزشیابی  CIPPنیست.

منظور استفاده از الگو به منظور ارزشیابی پایانی و احتماالً

مطالعه مقاالتی که به گزارش مواردی از ارزشیابی برنامه بر

گذشتهنگر اختصاص یافته است(.)4

اساس الگوی  CIPPو با هدف کمک به تصمیمگیری در

هر چند نویسندگان مقاله مورد بحث در بخش بحث و
نتیجهگیری با بحثی عمیق و درخور توجه به بررسی وضعیت
http://oceanleadership.org/wpcontent/uploads/2011/07/cippchecklist-Attch2.pdf
5. Zhang G, Zeller N, Griffith R, Metcalf D,
Williams J, Shea C, et al. Using the context,
input, process, and product evaluation model
(CIPP) as a comprehensive framework to
guide the planning, implementation, and
assessment of service-learning programs. J
High Educ Outreach Engagem 2011; 15(4):
57-84.
6. Shams B, Golshiri P. Presenting a model for
improvement of nutrition and growth
promotion of children by the CIPP
Evaluation Model in Isfahan. Iran J
Pediatrics 2005; 15(3): 221-8.
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مراحل مختلف تکامل یک برنامه پرداختهاند ما را در درک
بیشتر این الگو کمک میکند(5و.)2
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