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Introduction: Public health discipline is the basic branch of health sciences, whose graduates 

are responsible for providing, maintaining, and promoting public health. This study aimed to 

improve the quality and evaluate public health internship programs using the CIPP model 

Materials & Methods: This longitudinal study was performed on 38 students and instructors 

of public health using census sampling at Golestan University of Medical Sciences in 2019-

2020. The research instruments included a questionnaire of demographic characteristics and 

an evaluation model based on the CIPP model.  Descriptive statistics for quantitative and 

qualitative variables were used for data analysis. In each phase of the study, an independent t-

test was used to examine the differences between groups using SPSS: 23. 

Results: No significant difference was found between the perspectives of online and offline 

students as well as the perspectives of students and instructors of the internship program for 

evaluating the quality of the internship program in the study phases (P>0.05). Getting 

feedback from students, taking a special look at the Log Book, using educational aids, 

practicing skills, and setting the right time to present an internship program were the issues 

that should be considered by decision-makers, developers, and implementers of the internship 

program. 

Conclusion: Evaluation using the CIPP model, identified the strengths and weaknesses of the 

internship from the perspective of students and educators in each phase of the study. The 

CIPP evaluation model has the potential to guide policymakers and stakeholders to 

implement reforms in a curriculum for informed decision-making. 
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 یبراساس الگو یرشته بهداشت عموم یبرنامه کارآموز تیفیک یابیارز

CIPP  گلستان یدر دانشگاه علوم پزشک 

، 5یمیرکریم نیالد دکمالی، س4یعی،  نرگس رف*3یرنامنی، زهرا خط2ی، جواد خادم1یدریح رضایعل

 8ی، معصومه سهراب7ی، منصوره لطف6یعبدالرحمن چرکز

 .انریگلستان، گرگان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یسالمت ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک یاستگذاریس یتخصص یدکتر ار،یاستاد 1
 . رانیگلستان، گرگان، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یگروه بهداشت عموم ،یوتراپیزیف یتخصص یدکتر ار،یاستاد 2 

 .رانیگلستان، گرگان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یسالمت و توسعه اجتماع تیریمد قاتیمرکز تحق ،یستیارشد آمار ز یکارشناس 3
 .رانین، ا، گرگاگلستان یدانشگاه علوم پزشک ،یسالمت و توسعه اجتماع تیریمد قاتیتحق مرکز ،یدرمان یخدمات بهداشت تیریمد یتخصص یدکتر یدانشجو 4
 . انریان، اگلستان، گرگ یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه بهداشت عموم یتخصص یدکتر ار،یاستاد 5
 . نرایان، اگلستان، گرگ یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یسالمت، گروه بهداشت عمومآموزش بهداشت و ارتقاء  یتخصص یدکتر ار،یاستاد 6
 .نراین، اگلستان، گرگا یدانشگاه علوم پزشک ،یسالمت و توسعه اجتماع تیریمد قاتیمرکز تحق ،یدرمان یخدمات بهداشت تیریکارشناس ارشد مد 7
 رانیگلستان، گرگان، ا یه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکدانشکد ،یگروه بهداشت عموم ،یکارشناس پرستار 8
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فظ و ح ن،یتام تیآموختگان آن، مسئولاست که دانش یعلوم بهداشت یشاخه اساس یرشته بهداشت عموم مقدمه:

ه رشت یآموزه کاربرنام یابیو ارز تیفیمطالعه، بهبود ک نی. هدف ارندیگیسالمت جامعه را به عهده م یارتقا

 .بود CIPP یبا استفاده از الگو یبهداشت عموم

رشته  انیو مرب انینفر از دانشجو 38 یبر رو 1398در سال  ،یبه روش تمام شمار ،یمطالعه طول نیا روش كار:

نامه مشخصات ش شامل پرسشگلستان انجام شد. ابزار پژوه یدر دانشگاه علوم پزشک یبهداشت عموم

 یبرا یفیوصت یهاها، از شاخصداده لیتحل یبود. برا CIPPبراساس مدل  یابیارزش یو الگو کیدموگراف

 هانیانگیوت متفا یبررس یمستقل برا یمطالعه، از آزمون ت یاز فازها کیدر هر نیو همچن یفیو ک یکم یرهایمتغ

 .ه شداستفاد SPSS23ها و در نرم افزار در گروه

ر د یارآموزکنامه بر انیو مرب انیدانشجو دگاهید نیو همچن وستهیو ناپ وستهیپ انیدانشجو دگاهید نیب نتايج:

بازخورد  افتیرد(. P >0.05وجود نداشت) یمطالعه تفاوت معنادار یدر فازها یبرنامه کارآموز تیفیک یابیارز

 یهامهارت نجاما ،یکمک آموزش زاتیستفاده از تجها ،یعمل یتهایبه دفترچـه فعال ژهیو یان،نگاهیاز دانشجو

مورد  ستیبایاست که م یاز جمله نکات یمدت زمان مناسب جهت ارائه برنامه کارآموز نییتع نیو همچن یعمل

 .ردیقرار گ یبرنامه کارآموز یو اجرا یطراح نیو مسئول رندگانیگ میتوجه تصم

نقاط ضعف  ییاسا، موجب شنCIPP یبا استفاده از الگو یابیزشمطالعه، ار یدر هر کدام از فازها نتيجه گيري:

و  استگذارانید که سرا دار لیپتانس نیا CIPP یابیشد. مدل ارز انیو مرب انیدانشجو دگاهیاز د یو قوت کارآموز

 .کند تیآگاهانه هدا یریگمیمنظور تصم ،بهیبرنامه آموزش کیاصالحات در  یاجرا یرا برا نفعانیذ
 اين مقالهع بهنحوه ارجا 

Heidari A, Khademi J, Khatirnamani Z, Rafiei N, Mirkarimi K, Charkazi A, Loftfi M, Sohrabi M. Evaluating the quality of 

the public health internship program based on the CIPP model at Golestan University of Medical Sciences. Horizon of 

Medical Education Development. 2021;12(2):6-20 
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 مقدمه

سالمت،  ستمیدر س یتیریمنابع مد نیاز مهمتر یکی       

. باشدیم یو قو ستهیکارآمد، شا یانسان یرویوجود ن

مسئله را به عنوان  نیا 2006در سال  یسازمان بهداشت جهان

(. 1،2اعالم نمود ) ندهیامروز و آ یبرا یگذارهیسرما کی

 کی نیو تدو یانسان یروین تیو ترب تیراستا، تقو نیدر هم

که  باشدیم یجامعه، ضرور ازیمنطبق با ن یدرس امهبرن

و مراکز ارائه  یمختلف نظام آموزش یهابخش نیب یهمکار

 شیها پ(. از قرن3) طلبدیمرا  یدهنده خدمات بهداشت

از اطالعات به  یادیبه حجم ز یابیبر دست یآموزش پزشک

داشته است. کسب  دیتاک یهمراه استفاده از مدل کارآموز

استفاده از  تواندیم ان،یمختلف توسط دانشجو یاهمهارت

 دیبا یآموزش یمحتوا نیسازد. بنابرا سریرا م دیدانش جد

 یو ارتقا شرفتیمنجر به پ باشد که ییهاشامل برنامه

 (.4گردد ) دیجد یهامهارت

 نیا تیفیک یارتقا یاز ابزارها یکیبه عنوان  یابیارزش

 یهاتا نقاط قوت و ضعف برنامه سازدیامکان را فراهم م

مثبت و رفع  یهاجنبه تیمشخص گردند و با تقو یآموزش

 یهاگام یتحول و اصالح نظام آموزش جادیدر ا هایینارسا

 زانیعبارت است از م یابی. ارزششودیبرداشته م یناسبم

و برنامه مداخله سالمت.  یبه اهداف آموزش یابیدست

 افتیدر یهایاستراتژ نیاز مهمتر یکیبرنامه  یابیارزش

تواند آموزش را از حالت سکون به  یبازخورد است و م

 یابیکه ارزش یتیاهم رغمیسوق دهد. متاسفانه عل ییایپو

از منابع به  یدارد، در واقع بخش کوچک یآموزش یهابرنامه

 (. 5،6) شودیاختصاص داده م سئلهم نیا

 یآن است که الگوها نیمب ،یابیارزش خچهیتار یبررس

ظهور  ،یآموزش یابیارزش ژهیبه و هانهیزم یدر تمام یمتعدد

 یالگوها نیپژوهش از ب نی(. در ا7-9کرده است )

گرفته شده که از حروف به کار  CIPP یالگو ،یابیارزش

و محصول   بدست   ندی، درونداد ، فرآ  نهیاول کلمات زم

مند است و نظام یالگوها نیاز اثرگذارتر یکی وآمده است 

در مرکز مطالعات و   میتوسط استافل ب 1970 یدر دهه

 نیاست. ا دهیگرد یطراح کایآمر ویدانشگاه اوها یابیارزش

ها، در هدف شهیت که راس یمیالگو در ارتباط با مفاه

عبارت  یابیدارد و در آن ارزش یتجرب یهاها و طرحآزمون

کردن، به دست آوردن و فراهم  نییتع ندیفرآ"است از 

 تیدر مورد ارزش و مطلوب یفیساختن اطالعات توص

 تیبه منظور هدا ج؛یها، طرح، اجرا و نتاهدف

 رشتیو درک ب ییگوپاسخ یازهایخدمت به ن ،یریگمیتصم

الگو،  نیکننده ا زیمتما یژگی. و"یمورد بررس یهادهیاز پد

مراحل  یهمه یابیو ارز یطقمن یهایریگمیخدمت به تصم

جامع به منظور  یالگو چارچوب نی(. ا10برنامه است ) جادیا

ها، محصوالت، موسسات و ها، پروژهبرنامه یابیارزش تیهدا

 (. 11باشد ) یها م ستمیس

 نهیزم یابیاست: ارز یابیچهار نوع ارزالگو مستلزم  نیا

ها و امکانات(، و مسائل موجود، فرصت ازهای)سنجش ن

 یهاتیدرونداد )مشخص کردن و سنجش قابل یابیارز

ممکن جهت تحقق اهداف،  یهاموجود، راهبرد برنامه

 ندیفرآ یابیراهبردها(، ارز یاجرا یمورد نظر برا یهاروش

 ای صیتشخ ها،تیعالو سنجش ف یسازند)نظارت، مست

 یهاتیقعال یاجرا انیدر جر ییمشکالت اجرا ینیبشیپ

 یابی( و ارزییاجرا ندیفرآ تیمطلوب زانیو م یآموزش

و قضاوت در خصوص  ریتفس ،یریگمحصول )اندازه

 (.12برنامه( ) کی یدستاوردها

است که  یعلوم بهداشت یشاخه اساس یبهداشت عموم رشته

 تیمسئول ل،یز فراغت از تحصآموختگان آن پس ادانش

. رندیگیسالمت جامعه را به عهده م یحفظ و ارتقا ن،یتام
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حرفه  یبرا ییبه منظور داشتن حداکثر کارا انیدانشجو

 یهادانش و مهارت الزم را در دانشکده دیخود با ندهیآ

 یهایژگیو لیدوران تحص یتا پس از ط رندیگ فرابهداشت 

خود در  تیو مسئول فیوظا انجام یالزم را برا یحرفه ا

(. در 13) ندیوابسته کسب نما یهانظام سالمت و سازمان

را در  یبرنامه کارآموز کی یزیبرنامه ر یعال یشورا رانیا

بهداشت  یدوره کارشناس یبرا یواحد درس 12قالب 

 ها،تیزفعالیبرنامه ر نیاست. در ا مودهن بیتصو یعموم

هر سه  یبرا یابیشاجرا، محل اجرا و نحوه ارز یچگونگ

توان گفت که نحوه  یذکر نشده است. م کیقسمت به تفک

مختلف، متفاوت  یهادر دانشگاه یدوره کارآموز یبرگزار

(. زمان صرف شده 14) باشدیم یا قهیو به صورت سل

 تیمکان و موقع ،یکارآموزدوره  یتوسط کارآموز در ط

 زانیدوره، م یاجرا یفیسطح ک ،یدوره کارآموز یبرگزار

نوع  ،یدر طول دوره کارآموز یو نظارت مرب تیهدا

ها بر  تیمطابقت فعال ،یو ساختار برنامه کارآموز هاتیفعال

برطرف  یبرا یدانشگاه میت یاستانداردها و همکار یمبنا

 رگذاریجمله عوامل تاث زا یکارآموزان، همگ یازهایکردن ن

 (.15) اندنموده یهستند، معرف یبرنامه کارآموز یبر اجرا

از نظر  یکارآموز تیفیک یابیدر مورد ارز مطالعات

 یمختلف، به مشکالت یهادر دانشگاه و در گروه انیدانشجو

 ان،یو نحوه کار مرب یاز جمله ضعف در برنامه آموزش

 نیا یو بازده کل یبهداشت میت گرید یامکانات، نقش اعضا

 انیکسب شده و ضعف مرب یهادوره، ضعف در مهارت

دست  ندیفرآ نیلذا جهت اصالح ا ست،نموده ااشاره 

هستند که  یافراد نیاز بهتر رانیاندرکاران رشته و فراگ

و مطالعه  یابیرا مورد ارزش یدرس یهابرنامه نیا توانندیم

برنامه  یابیکه با هدف ارز یا(. مطالعه16قرار دهند )

 یدر دانشگاه علوم پزشک یرشته بهداشت عموم یکارآموز

مانند  یانجام شد، عوامل CIPP یاستفاده از الگوبا  زد،ی

 ،یدانش علم شیافزا یبرا یآموزش یهاکارگاه یبرگزار

 یدر دانشکده برا یلیمرتبط با رشته تحص انیوجود مرب

 انیو مرب انیارتباط مناسب دانشجو ،یبرنامه کارآموز یاجرا

از نحوه  تیو رضا یمختلف کارآموز یهاطیدر مح

بود  یاز نقاط قوت کارآموز ورهر طول دد انیبرخورد مرب

که با هدف  زیو همکاران ن Remmen(. در مطالعه 17)

 کیدر بلژ یسال آخر پزشک انیدانشجو یکارآموز یابیارز

 نهیبطور به ینشان داد، از منابع آموزش جیانجام گرفت، نتا

شده، حاصل آموخته یهاتیاز فعال یاری. بسشودیاستفاده نم

بازخورد و  ان،یمرب طیبودند. شرا زانکارآمو منفعل اتیتجرب

داشت،  یشتریکارآموزان ارتباط ب یعموم تینظارت با رضا

 (. 18از سطح متوسط قرار گرفت ) ترنییابعاد غالبًا پا نیاما، ا

و از  یبرنامه کارآموز یتوجه به موانع موجود در اثربخش با

 نیا یاجرا یکه برا یادیز اریبس یهانهیصرف هز یطرف

 یبه اجرا ازین شود،یها انجام مدانشگاه یها از سوبرنامه

 یاثربخش دکنندهیعوامل تهد یبه منظور بررس یابیارزش

به  جه(. با تو5) رسدیبه نظر م یضرور ،یبرنامه کارآموز

 ،یآموزش یهادر بهبود دوره CIPP یابیارزش ینقش الگو

بر  یمبتن یکارآموز یابیارزش یهاراستا خال برنامه نیدر ا

 یابیارزش یالگو نیترکه جامع CIPP یالگو ژهیالگو به و

. لذا به نظر خوردیبه چشم م شتریاست ب یآموزش یهابرنامه

براساس  یابیارزش یهابرنامه یو اجرا یطراح رسدیم

 یبرا ازیبه توسعه دانش مورد ن تواندیم CIPP یالگو

 یرا برا ییهاچهیو در دیکمک نما یکارآموز یهابرنامه

راستا پژوهش حاضر  نی. در همدیباز نما یبعد یهاپژوهش

رشته بهداشت  یبرنامه کارآموز تیفیبه منظور بهبود ک

 ازگلستان با استفاده  یدر دانشگاه علوم پزشک یعموم

 .شده است یزیرطرح 1398در سال  CIPP یالگو
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 روش كار

بر  یلیو تحل یفیتوص کردیبا رو یمطالعه طول نیا

 وستهیپ یرشته بهداشت عموم یکارشناس یدانشجو 32 یرو

در  یکارآموز یمرب 6و  یواحد کارآموز یدارا وستهیو ناپ

گلستان در  یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده بهداشت عموم

و محصول(  ندیدرونداد، فرآ نه،یفاز )زم 4در  1398سال 

وارد مطالعه  یشمارافراد به صورت تمام نیا هیانجام شد. کل

 ند. شد

مطالعه  نیاطالعات در ا یآورجمع ابزار

شده شامل دو بخش برگرفته از  ییایروا و پا یاپرسشنامه

( بود که با 13محمودآباد و همکاران ) یمطالعه مظلوم

شد که  هیته CIPP یابیارزش یالگو ستیاستفاده از چک ل

(. 12) باشدیم یالمللنیشده در سطح ب رفتهیپذ ستیچک ل

سوال در رابطه  3شامل  ک،یموگرافصات دبخش اول مشخ

تاهل و بخش  تیمانند سن، جنس و وضع یبا اطالعات فرد

 یبرنامه کارآموز یابیارزش یسوال برا 55دوم شامل 

تا  1)سوال  "نهیزم" طهیدر چهار ح CIPP یبراساس الگو

تا  28)سوال  "ندیفرآ"(، 27تا  19)سوال  "درونداد"(، 18

 کرتیل اسی( بود که با مق55تا  42)سوال  "محصول"( و 41

(، ازیامت 5(، موافقم )ازیامت 6از کامال موافقم ) یادرجه 6

 2(، مخالفم )ازیامت 3مخالفم ) ی(، کمازیامت 4موافقم ) یکم

 شد.  یده( نمرهازیامت 1(، کامال مخالفم )ازیامت

 بهشتیاز ارد نه،یفاز اول مطالعه، در مرحله زم در

 یشامل بررس یجامع یابیماه، ارز 3ت ، به مد1398 ریتا ت

برنامه  تیفیک یابیو ارزش یسنت یبرنامه کارآموز یهاچالش

انجام شد. در فاز  انیو دانشجو انیمرب دگاهیاز د یکارآموز

به  وریماه، از مرداد تا شهر 2مطالعه در طول  یدوم و ورود

 ،یبرنامه کارآموز یبرا حیصح یالگو کی نییمنظور تع

در مجالت معتبر آموزش علوم  یئول با بررسکارگروه مس

برتر در  یهادانشگاه یهاتیاز وب سا دیو بازد یبهداشت

 یهاکرده و سپس پانل یآوررا جمع یسراسر جهان اسناد

چارچوب برنامه  هیاول سینوشیپ دیتول یخبره برا

 سینوشیبرگزار شد. پ یرشته بهداشت عموم یوزکارآم

برنامه  ییبه نسخه نها یشارکتم ندیفرآ کی یدر ط هیاول

مدل  یسنجامکان نییتع یشد. سرانجام، برا لیتبد

در نظر  یکارآموز نیو مسئول انیقضاوت مرب ،یشنهادیپ

در جهت بهبود آن انجام شد. سپس  یگرفته شد و اصالحات

مطالعه  یمرحله ورود یابیارزش به انیو مرب انیدانشجو

از مهر تا  ند،یحله فرآپرداختند. در فاز سوم مطالعه، در مر

ماه، دانشکده بهداشت، برنامه اصالح  4، به مدت 1398 ید

 جیرا براساس نتا یرشته بهداشت عموم یشده کارآموز

و  یاجرا کرد. برنامه درس یمرحله ورود یابیارزش

تا  گرفتیقرار م یبه طور مرتب مورد بررس یکارآموز

بق ها و جلسات طکالس هیحاصل شود که کل نانیاطم

 ند،یفرآ یابیبرگزار شده است. سپس، ارزش یزیربرنامه

و  انیدانشجو دگاهید افتیپرسشنامه به منظور در لهیبوس

 یابیمولفه چهارم، ارز یانجام شد. هدف اصل انیمرب

 یازهاین نیتام زانیم نیی، تع1398محصول، در بهمن ماه 

شده شده بود. اگرچه برنامه اصالح یریگهدف یآموزش

مدت خود بلند جیبه نتا دنیرس یبرا ینسبتاً طوالن یریمس

شده  یبررس هیمرحله علوم پا جیمرحله، نتا نیدارد، اما در ا

 دگاهیمحصول از د یابیارزش ز،یمرحله ن نیا یاست. در انتها

 انجام شد.  انیو مرب انیدانشجو

 نه،یزم یهاطهیح ییایپا بیمطالعه، ضر نیا در

به  انیو مرب انیدانشجو یبرا زیو محصول ن ندیدرونداد، فرآ

 نیبه دست آمد. ا 92/0تا  70/0و  94/0تا  88/0 نیب بیترت

و  انیدانشجو هیکل نیمطالعه، ب یفازها هیپرسشنامه در کل

 هیاطالعات، کل یآورشده و بعد از جمع عیتوز انیمرب

انجام  23نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرم لیتحل احلمر



 گلستان یشکدر دانشگاه علوم پز  CIPP یبراساس الگو یرشته بهداشت عموم یبرنامه کارآموز تیفیک یابیارز       11
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 یفیو ک یکم یهاداده یبرا یفیآمار توص یهاشد. از روش

تعداد و درصد(، آزمون  ار،یانحراف مع گن،یانی)م

 عینرمال بودن توز یبررس یبرا رنوفیکولوموگروف اسم

 هانیانگیتفاوت م یبررس یمستقل برا یها و آزمون تداده

( P < 0.05) یدار ی. سطح معندیاستفاده گرد هاوهدر گر

 در نظر گرفته شد. داریمعن یاز نظر آمار

و  قاتیپروپوزال در معاونت تحق بیاز تصو پس

 یگلستان و کسب مجوزها یدانشگاه علوم پزشک یفناور

ها شد. پرسشنامه لیو تحل هیو تجز یآورها جمعالزم، داده

کامال  زیپژوهش ن نیبدون نام بوده و حق شرکت در ا

 اخالق در تهیکم دییمطالعه به تا نیداوطلبانه بود. ا

 یپزشک یهاپژوهش

(IR.GOUMS.REC.1398.269رس )است دهی. 

 نتايج

نفر  8مطالعه،  نیکننده در اشرکت یدانشجو 32از کل        

نفر  24و  13/41 ± 55/7 یسن نیانگیدرصد( مرد با م 25)

بودند.   یسن نیانگمی 09/30 ± 64/8درصد( زن با  75)

مطالعه  نیکننده در اشرکت انیکل دانشجو یسن گنیانیم

 و مجرد آنان از( درصد 25) نفر 8 که بود  94/32 ± 60/9

محل  تیدرصد( متاهل بودند و از نظر وضع 75) رنف 24

نفر  1و تنها  یخوابگاه ریدرصد( غ 9/96نفر ) 31سکونت 

درصد(  3/31نفر ) 10بودند.  یدرصد( خوابگاه 1/3)

درصد( از  8/68نفر ) 22و  وستهیپ یکارشناس انیدانشجو

کننده شرکت انیبودند. مرب وستهیناپ یکارشناس انیانشجود

 1درصد( مرد و  3/83نفر ) 5نفر بودند که  6مطالعه  نیدر ا

 ± 15/9آنها  یسن نیانگیدرصد( زن بودند. م 7/16نفر )

 3/83) نفر 5 و مجرد( درصد 7/16) نفر 1 که بود  80/41

 تالیتحص دارای( درصد 3/33) نفر 2. بودند متاهل( درصد

 یدکتر التیدرصد( تحص 7/66نفر ) 4ارشد و  یکارشناس

 داشتند.  یتخصص

از لحاظ  یبرنامه کارآموز یابیفاز اول مطالعه، در ارزش در

نمره مربوط  نیانگیم نیشتریب ان،ی، در دانشجو"نهیزم" طهیح

اجرا  ندیدر طول فرآ انیبازخورد از دانشجو افتیدر"به 

 نیانگیم نیو کمتر "یوزبرنامه کارآم یفیک یارتقا یبرا

شده  فتهمناسب بودن مدت زمان در نظر گر"نمره مربوط به 

 نیشتریب ان،یبود. در مرب "یبرنامه کارآموز یاجرا یبرا

 یاهداف برنامه کارآموز میتنظ"نمره مربوط به  نیانگیم

 نیو کمتر "یلیرشتـه تحص یآموزش کولومیمطابق با کور

 یآموزش یهاکارگاه یبرگزار"نمره مربوط به  نیانگیم

 (. 1بود )جدول  "یدانش علم شیافزا یبرا

 انیو مرب انیدانشجو دگاهیاز د یدرس کارآموز نهیزم طهیح یابینمره کسب شده در ارزش اریو انحراف مع نیانگیم. 1جدول 

 مربیان دانشجویان سواالت ردیف

   33/5 ± 52/0   72/4 ± 14/1 یلیـه تحصرشت یآموزش کولومیمطابق با کور یاهداف برنامه کارآموز میتنظ 1

   67/4 ± 82/0   87/4 ± 83/0 ندهیدر آ انیدانشجو یشغل یازهایمتناسب با ن یاهداف برنامه کارآموز نییتع 2

   00/5 ± 63/0 59/4 ± 91/0 شده نییبر اساس اهداف تع یبرنامه کارآموز یطراح 3

   17/4 ± 47/1 66/4 ± 10/1 یبرنامه کارآموز یوجود نظم و ثبات در اجرا 4

   17/5 ± 75/0 84/3 ± 44/1 یبرنامه کارآموز یاجرا یمناسب بودن مدت زمان در نظر گرفته شده برا 5

   67/4 ± 03/1 97/3 ± 31/1 یمختلف کارآموز یهاطیدانشکده و مح نیالزم ب یوجود هماهنگ 6

 یاجرا یبرا یموزمختلف کارآ یهاطیو پرسنل مح نیمسئول یوجود همکار 7

 یکارآموز

24/1 ± 06/4 98/0 ± 17/4   
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 یهاطیدر مح یقبل از شروع کارآموز یهیبرنامه توج یبه برگزار ازیاحساس ن 8

 مختلف

18/1 ± 81/4 47/1 ± 83/4   

   17/5 ± 41/0 81/4 ± 18/1 یآموزش زاتیها با استفاده از تجهمهارت یبه آموزش عمل ازیاحساس ن 9

   83/4 ± 75/0 53/4 ± 11/1  یعمل یهاتیدفترچـه فعال قیاز طر انیروزانه دانشجو یهاتیفعال یابـیارز 10

   83/4 ± 75/0 16/4 ± 39/1 برای یادگیری دیمف یه عنوان ابزاری بعمل یهاتیدفترچه فعال یطراح 11

مصوب  یهاها و برنامهدستورالعمل نیمطابق با آخر یآموزش یارائه محتوا 12

 زارت بهداشتو

27/1 ± 41/4 75/0 ± 17/5   

   00/4 ± 27/1 09/4 ± 49/1 یدانش علم شیافزا یبرا یآموزش یهاکارگاه یبرگزار 13

   50/4 ± 55/0 22/4 ± 29/1 یمختلف کارآموز یهاطیدر مح انیارائه کنفرانس توسط دانشجو 14

   00/5 ± 89/0 47/4 ± 30/1 یکارآموز ییاگزارش نه هیته یبرا انیارائه چهارچوب مشخص به دانشجو 15

   50/4 ± 05/1 28/4 ± 33/1 انیدانشجو یعمل یهاارتقاء سطح مهارت یبرا یمناسب بودن برنامه کارآموز 16

   17/4 ± 17/1 22/4 ± 26/1 انیدانشجو یسنجش عملکرد واقع یبرا یابیارزش یهامناسب بودن روش 17

برنامه  یفیک یارتقا یاجرا برا ندیدر طول فرا انیبازخورد از دانشجو افتیدر 18

 یکارآموز

64/0 ± 91/4   37/1 ± 33/4   

از لحاظ  یبرنامه کارآموز یابیفاز دوم مطالعه، در ارزش در

 ان،یو مرب انی، در هر دو گروه دانشجو"درون داد" طهیح

به دفترچه  یدسترس"نمره مربوط به  نیانگیم نیشتریب

 انینمره در دانشجو نیانگیم نیبود و کمتر " یعمل یتهایفعال

 موقعحضور به  یو ذهاب برا ابیا لیوجود وسا"مربوط به 

 انیو در مرب "یمختلف کارآموز یطهایدر مح انیدانشجو

 یدانشکده برا یکیزیف یمناسب بودن فضا"مربوط به 

 (. 2بود )جدول  "یعمل یهاآموزش مهارت

 

 انیو مرب انیدانشجو دگاهیاز د یدرون داد درس کارآموز طهینمره کسب شده در ح اریو انحراف مع نیانگیم .2جدول 

 مربیان دانشجویان سؤاالت ردیف

   17/3 ± 17/1 25/4 ± 34/1 یعمل یهاآموزش مهارت یدانشکده برا یکیزیف یمناسب بودن فضا 19

   33/3 ± 21/1 09/4 ± 38/1 یلعم یهاآموزش مهارت یدر دانشکده برا ازیمورد ن یآموزش زاتیوجود تجه 20

آموزش  یبرا یمختلف کارآموز یهاطیمح یکیزیف یبودن فضا مناسب 21

 انیدانشجو

33/1 ± 09/4 52/0 ± 67/4   

برنامه  یاجرا یدر دانشکده برا یلیمرتبط با رشته تحص انیوجود مرب 22

 یکارآموز

32/1 ± 44/4 52/0 ± 67/4   

طیآموزش در مح یبرا انینسبت به تعداد دانشجو انیمناسب بودن تعداد مرب 23

 مختلف یها

32/1 ± 44/4 52/0 ± 67/4   

 ندیکارآموزان با فرا ییآشنا یدوره برا یدر ابتدا یهیتوج یهاوجود کالس 24

 یکارآموز

41/1 ± 47/4 89/0 ± 00/5   

   50/5 ± 55/0 25/5 ± 88/0 ی عمل یهاتیبه دفترچه فعال یدسترس 25

   17/5 ± 75/0 75/4 ± 08/1 وزارت بهداشت یخدمت یهاها و بستهدستورالعمل نیبه آخر یترسدس 26

 یهاطیدر مح انیحضور به موقع دانشجو یو ذهاب برا ابیا لیوجود وسا 27

 یمختلف کارآموز

69/1 ± 84/3 41/0 ± 17/5   
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از لحاظ  یبرنامه کارآموز یابیفاز سوم مطالعه، در ارزش در

نمره  نیانگیم نیشتریب ان،ی، در دانشجو"ندیرآف" طهیح

شـده در  نییتع یآموزش یهاانجام حداقل "مربوط به 

نمره مربوط به  نیانگیم نیو کمتر "یعمل یتهایدفترچـه فعال

 یمختلف کارآموز یطهایدر مح یعمل یهاانجام مهارت "

 یاجرا " یها تمیآ ان،یبود. در مرب  " انیتحت نظر مرب

ارائه برنامه  "، "شده  نییطبق زمان تع یآموزبرنامه کار

 یهاانجام حداقل "و   "در مدت زمان مناسب  یکارآموز

 نیشتریب "یعمل یتهایشـده در دفترچـه فعال نییتع یآموزش

 یعملآموزش  "نمره  به  نیانگیم نینمره و  کمتر نیانگیم

قبل از ورود به  یآموزش زاتیها با استفاده از تجهمهارت

 (.3اختصاص داشت )جدول  " یکارآموز یواقع یهاطیمح

 انیمرب و انیدانشجو دگاهیاز د یدرس کارآموز ندیفرآ طهینمره کسب شده در ح اریو انحراف مع نیانگیم .3جدول 

 مربیان دانشجویان سواالت ردیف

   83/4 ± 75/0 78/4 ± 10/1 شده نییبر اساس اهداف تع یبرنامه کارآموز یاجرا 28

   50/5 ± 55/0 66/4 ± 00/1 شده نییطبق زمان تع یبرنامه کارآموز یجراا 29

   50/5 ± 55/0 78/4 ± 87/0 در مدت زمان مناسب یارائه برنامه کارآموز 30

خالق ا تیرعا ،یابیها، نحوه ارزدر رابطه با اهداف، برنامه یهیکالس توج یبرگزار 31

 یحرفها

34/1 ± 59/4 89/0 ± 00/5   

 یاهطیقبل از ورود به مح یآموزش زاتیها با استفاده از تجهمهارت یزش عملآمو 32

 یکارآموز یواقع

24/1 ± 56/4 17/1 ± 17/4   

   50/5 ± 55/0 25/5 ± 88/0 ی عمل یهاتیشـده در دفترچـه فعال نییتع یآموزش یهاانجام حداقل 33

   33/4 ± 37/1 00/4 ± 61/1 ویان توسط مربیانی دانشجعمل یاهتیروزانه دفترچه فعال دییو تأ یبررس 34

   33/4 ± 37/1 81/3 ± 47/1 انیتحت نظر مرب یمختلف کارآموز یاهطیدر مح یعمل یانجام مهارتها 35

 وزشآم یوزارت بهداشت برا یخدمت یهاها و بستهدستورالعمل نیاستفاده از آخر 36

  یو عمل یعلم

10/1 ± 38/4 82/0 ± 33/5   

   33/4 ± 37/1 81/3 ± 47/1 یزکـارآمو انیبـه طـور مرتب توسط مرب یریادگی -یاددهی ندآیفر یابیزار 37

   00/4 ± 27/1 75/3 ± 39/1 انیوانشجو ارائه بازخورد الزم به د انیتوسط مرب یکارآموز ییمطالعه گزارش نها 38

   00/5 ± 63/0 06/4 ± 39/1 رمت انیدر پابـر اسـاس مطالب ارائـه شـده  یامتحان جامع کارآموز یبرگزار 39

 یارتقابه منظور  یاجرا و بازنگر ندآیدر طول فر انیبازخورد از دانشجو افتیدر 40

 یبرنامه کارآموز یفیک

19/1 ± 12/4 03/1 ± 67/4   

   83/4 ± 75/0 66/4 ± 90/0 یمختلف کارآموز یهاطیدر مح انیو مرب انیارتباط مناسب دانشجو 41

 

از  یبرنامه کارآموز یابیفاز چهارم مطالعه، در ارزش رد

نمره در  نیانگیم نیشتری، ب"محصول" طهیلحاظ ح

با  یعمل یهابهتر مهارت یریادگی"مربوط به  انیدانشجو

 انیو در مرب "یکمک آموزش زاتیو تجه لیاستفاده از وسا

 یطهایو پرسنل مح نیاز نحوه برخورد مسئول تیرضا"مربوط به 

نمره در هر دو گروه  نیانگیم نیبود و کمتر "یکارآموز فمختل

 یریادگی تیاز وضع تیرضا"مربوط به  انیو مرب انیدانشجو

 (. 4بود )جدول  "یدر درس کارآموز انیدانشجو
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 انیمرب و انیدانشجو دگاهیاز د یمحصول درس کارآموز طهینمره کسب شده در ح اریو انحراف مع نیانگیم . 4جدول 

 مربیان دانشجویان تسواال ردیف

 83/4 ± 75/0 69/4 ± 93/0 یارائه شده کارآموز یها بودن برنامه یکاربرد 42

 67/4 ± 82/0 53/4 ± 02/1   یارائه شده در طول دوره کارآموز یهااز برنامه تیرضا 43

 67/4 ± 37/1 88/4 ± 01/1 یدوره کارآموز یدر ط یسطح اطالعات علم شافزای 44

ه دور یارائه شده در ط یهابرنامه قیاز طر یعمل یهاطح مهارتس یارتقا 45

 یکارآموز

01/1 ± 88/4 37/1 ± 67/4 

 83/4 ± 17/1 62/4 ± 94/0 یارائه شده در برنامه کارآموز یآموزش یاز محتوا تیرضا 46

کمک  زاتیو تجه لیبا استفاده از وسا یعمل یهابهتر مهارت یریادگی 47

 یآموزش

86/0 ± 97/4 17/1 ± 17/5 

 67/4 ± 03/1 41/4 ± 46/1 بیی زیر نظر مرعمل یهاتیدفترچـه فعال لیتکم قیبهتر از طر یریادگی 48

ر د یقبل از شروع کارآموز یهیدر کالس توج یبا اهداف کارآموز ییآشنا 49

 مختلف یهاطیمح

53/1 ± 91/3 55/0 ± 50/4 

 17/3 ± 17/1 78/3 ± 58/1 یارآموزدر درس ک انیدانشجو یریادگی تیاز وضع تیرضا 50

 33/4 ± 51/1 00/4 ± 34/1 یکارآموز انیاز نحوه آموزش مرب تیرضا 51

 83/4 ± 47/1 88/3 ± 36/1 یدر طول دوره کارآموز انیو دانشجو انیاز نحوه برخورد مرب تیرضا 52

 50/5 ± 23/1 09/4 ± 33/1 یمختلف کارآموز یهاطیو پرسنل مح نیاز نحوه برخورد مسئول تیرضا 53

 67/3 ± 21/1 06/4 ± 37/1 انیخود توسط مرب یابیاز نحوه ارز انیدانشجو تیرضا 54

و  بایا لیوجود وسا لیبه دل یمختلف کارآموز یهاطیحضور به موقع در مح 55

 ذهاب

41/1 ± 63/4 23/1 ± 50/4 

 

ها با آزمون کولموگروف داده عینرمال بودن توز فرض

 نی(. بنابراP > 0.05قرار گرفت ) دیید تامور رنوفیاسم

 انیدانشجو دگاهید نیمستقل نشان داد که ب یآزمون ت

 انیو مرب انیدانشجو دگاهید نیو همچن وستهیو ناپ وستهیپ

چهار فاز مطالعه، تفاوت  یابیدر ارزش یبرنامه کارآموز

 (.5( )جدول P > 0.05وجود نداشت ) یارمعناد

 CIPP یچهارگانه الگو یهاطهینمرات کسب شده در ح اریف معو انحرا نیانگیم. 5جدول 

 P-Value (n = 22ناپیوسته ) (n = 8پیوسته ) P-Value (n = 6مربیان ) (n = 32دانشجویان ) حیطه

 256/0 51/4 ± 12/0 22/4 ± 27/0 376/0 69/4 ± 64/0 42/4 ± 69/0 زمینه

 206/0 55/4 ± 17/0 09/4 ± 36/0 422/0 59/4 ± 40/0 40/4 ± 94/0 درون داد

 175/0 51/4 ± 17/0 06/4 ± 29/0 251/0 81/4 ± 72/0 37/4 ± 86/0 فرآیند

 134/0 55/4 ± 18/0 01/4 ± 33/0 628/0 57/4 ± 58/0 38/4 ± 92/0 محصول
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 نتيجه گيري

 یرآموزبرنامه کا تیفیک یابیمطالعه به ارزش نیدر ا        

ه پرداخت CIPP یاز الگوبا استفاده  یرشته بهداشت عموم

ورد مر د انیو مرب انیدانشجو دگاهید نینشان داد ب جیشد. نتا

تفاوت  CIPP یالگو طهیدر چهار ح یکارآموز تیفیک

 زین زدیوجود ندارد. در مطالعه انجام شده در  یداریمعن

 هطیتنها در ح انیو مرب انیشد که نظرات دانشجو اهدهمش

 یتفاوت معنادار گرید هطیمتفاوت بود و در سه ح نهیزم

و  یکه در مطالعه جواد ی(. در حال17وجود نداشت )

 انیو دانشجو انینظرات مرب نیب یهمکاران تفاوت معنادار

 (.19بدست آمد ) یدروس کارآموز تیدر رابطه با وضع

 نیچنو هم انیو مرب انیدانشجو نیدر ب یابیارزش یکل نمرات

 مطالعه یهاافتهی. دیگرد یابیدر کل نمونه در حد خوب ارز

 بهداشت انینشان داد که دانشجو زیلو و همکاران ن ینب

آموزش  تیوضع 150از  122 ازیامت نیانگیبا م یعموم

(. در 20کردند ) یابیرا در حد خوب ارز یکارآموز

 یلگوبا استفاده از ا ا،یدر کشور کلمب گرید مشابهپژوهش 

شده، ربرگزا یآموزش یهادوره تیفی، کCIPP یابیارزش

 زانیم گرید ی(. در مطالعه ا21شد ) یابیمطلوب ارز

رشته  النیدر فارغ التحص یبرنامه کارآموز یاثربخش

 یابیدر حد متوسط ارز یدرمان یخدمات بهداشت تیریمد

 (.  22شد )

مطالعه، براساس شواهد موجود، فراهم نمودن  نیا در

 ،ینیدر دانشکده، امکانات آموزش بال یامکانات آموزش

 تیفیموثر بر ک اریاز عناصر بس یمناسب و منابع علم یفضا

(. مطالعات انجام شده بر 23باشد ) یم یآموزش یبرنامه ها

 شترینشان داد که ب ییو ماما یپرستار انیدانشجو یرو

 یآموزش یاهداف و برنامه ها یها طهیدر ح انیودانشج

 یتوان علم شیافزا یبرا یهفتگ ی)کنفرانس ها

نحوه  ،یمرب ی)سابقه کار و مهارت کاف یمرب(، انیدانشجو

 یآموزش طی( و محیدر کارآموز انیارتباط و برخورد مرب

 ،یکمک آموزش لیو وسا زاتیتجه ،ی)امکانات رفاه

را در  یکارآموز تی( وضعیاز دانشجو توسط مرب تیحما

 (. 24-25کردند ) یابیحد خوب ارز

ر د نیمسئولاز نحوه برخورد پرسنل و  تیمطالعه رضا نیا در

ر به عنوان نقطه قوت شناخته شد. د یکارآموز یها طیمح

از نحوه  تیاز عدم رضا یشواهد حاک گریمطالعات د

 انیبمر دگاهیمختلف د یهاطیو پرسنل مح نیبرخورد مسئول

 عدم شناخت رینظ یگزارش شده است و عوامل انیو دانشجو

 یعدم همکار ،یدرمان یپرسنل مراکز بهداشت یارو همک

ز مراک دانشگاه با یو عدم هماهنگ یدرمان یبهداشت یهامیت

 ینیبه عنوان مشکالت مهم در آموزش بال یدرمان یبهداشت

در  یینقش بسزا انی(. مرب27-17،19،24،26مطرح شدند )

که به  یآموزش یهاطیدارند، در مح یآموزش طیجو مح

 یهافرصت انیدانشجو شود،یگذاشته م تراماح انیدانشجو

 یبا رفتارها زین انیخواهند داشت و مرب یبهتر یریادگی

ر د آموزش تیفیک یدر ارتقا یادیز ریخود تاث زیاحترام آم

 ییهاطیمح نیخواهند داشت. در چن یکارآموز یهاطیمح

 انیربم اتیحداکثر استفاده را از تجرب توانندیم انیدانشجو

 (. 28خود داشته باشند. )

 نییتع یآموزش یهام حداقلو انجا یمطالعه، دسترس نیا در

به عنوان نقاط قوت  یعمل یتهایشـده در دفترچـه فعال

شناخته شد. در  انیو مرب انیدانشجو دگاهیاز د یکارآموز

Log Bookتحت عنوان  انیدانشجو یبرا ییهاتی، فعال



 16و همکاران       علیرضا حیدری
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شده که در طول دوره  نییتع یآموزش یحداقل ها

به طور روزانه  ینظر مرب ریز دیبا هاتیفعال نیا یکارآموز

اوقات بنا به  شتریانجام شده و در دفترچه ثبت گردد اما ب

دفترچه،  لیتکم یبرا انیدانشجو لیاز جمله عدم تما یلیدال

 ادیز ،یکارآموز یلدهایدر ف انیبودن تعداد دانشجو ادیز

کنندگان، عجله مراجعه ادیبودن حجم کار، تعداد ز

دمات، عدم خ ترعیسر افتیدر یبرا نندگانکمراجعه

 یهاتیفعال ،یزمان تیاز پرسنل و محدود یبعض یهمکار

گردد و  یبه طور منظم و مداوم ثبت نم Log Book یعمل

را با مشکل مواجه  انیدانشجو یابیو ارزش یعمل یمهارت ها

نقش موثر دفترچه  زین گرید یاکند. در مطالعه یم

و روان  یشناخت یهاطهیح وزشدر آم یعمل یهاتیفعال

را نشان دادند  انیدانشجو یتمندیو رضا یابیارزش ،یرکتح

در دفترچه  انیدانشجو حاتی(. با توجه به توض18)

 د،یجد یهامهارت توانندیها مآن ،یعمل یهاتیفعال

 انیتفکر در دانشجو یبرا دیجد میو مفاه دیجد یهانگرش

 (.29توسعه دهند )

و عدم  یآموزش یهامطالعه، برگزارنشدن کارگاه نیا در

 یآموزش زاتیها با استفاده از تجهمهارت یآموزش عمل

 تیو عدم رضا یکارآموز یواقع یطهایقبل از ورود به مح

از نقاط ضعف برنامه  انیدانشجو یریادگی تیاز وضع

که در  یشناخته شدند. در حال انیمرب دگاهیاز د یآموزکار

ه ارائ رینظ یعوامل ان،یدانشجو دگاهیاز د گریمطالعات د

جلسات  یبرگزار ،یروز کارآموز نیاهداف درس در اول

 یهاکنفرانس ،یو کارورز یکارآموز یدر ابتدا یهیتوج

 یتوان علم شیافزا یبرا یدرمان یروزانه در مراکز بهداشت

و  یتئور یهاآموخته نیب یو هماهنگ انیدانشجو

دروس بود  نیا ینقاط قوت برگزار زا ینیبال یهاتیفعال

(20،27.) 

مناسب نبودن مدت  ان،یدانشجو دگاهیمطالعه از د نیا در

از  یبرنامه کارآموز یاجرا یزمان در نظر گرفته شده برا

با  رسدیشناخته شد. بنظر م ینقاط ضعف برنامه کارآموز

و اهداف  یبودن واحد درس کارآموز ادیتوجه به ز

در  انیگسترده به منظور توانمند ساختن دانشجو یآموزش

و  یمختلف آموزش یهاطیدر مح ندهیآ یشغل فیاانجام وظ

در هر  انیدانشجو ادیتعداد ز یو از طرف یدرمان یبهداشت

وقت مواجه هستند. از  دیبا کمبود شد انیمرب ،یآموزش لدیف

در  دیبا یآموزش زانیرو برنامه نیرو مسئول نیا

مسئله را مورد توجه قرار دهند  نیخود ا یهایزیربرنامه

( در 30ارتباط، مطالعه کوگان و همکارانش ) نی(. در ا17)

رشته  انیدانشجو یزمان در کارآموز ریتاث یابیخصوص ارز

 یچالش ها نیاز عمده تر یکه مدت کارآموز یپزشک

 دارد. یباشد که با مطالعه حاضر همخوان یکارآموزان م

 یبر نامناسب بودن فضا یمطالعه مبن افتهیدرونداد،  طهیح در

همسو با  یعمل یهاآموزش مهارت یبرا دانشکده یکیزیف

از  یکی زین گریبود. در مطالعات د گریمطالعات د یهاافتهی

 یاستفاده از فضا یآموزش یهابرنامه تیفیعناصر موثر بر ک

 (.17،23،31مناسب بوده است )

 ریآموزش نظ یواقع یهاطیقبل از ورود به مح انیدانشجو

 ریمدارس و سا ،هامارستانیب ،یدرمان یمراکز بهداشت

را در  هیاول یهامهارت دیبا یدرمان یآموزش یهاطیمح

 زاتیها با استفاده از تجهدانشکده ینیبال یهاسالن مهارت

کمک  لیوسا ریموالژها، ماکت ها و سا رینظ یآموزش

 هیشب یهاطیها در محآموزش نیا رند،یبگ ادی یآموزش

د به نفس کند تا اعتما یکمک م انیشده به دانشجو یساز

و  ندیرا کسب نما یواقع یهاطیحضور در مح یالزم برا

. ندیغلبه نما یواقع یهاطیخود در مح یهابتوانند بر استرس

 یو فضاها زاتیبودن تجه یدهد ناکاف ینشان م زیشواهد ن

 یتجرب یریادگیدر  یاصل یهااز چالش یکی یآموزش
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 یریادگی تیفیاست و موجب کاهش ک یعمل یهادوره

 (. 32) شودیم

 نه،یزم یابیبه ارز یطول یدر پژوهش زیو همکاران ن رزادهیم

در  یو محصول در برنامه آموزش پزشک ندیدرونداد، فرآ

تهران پرداختند.  یدر دانشگاه علوم پزشک یمقطع کارشناس

 یرا برا گذاراناستیرا دارد که س لیپتانس نیا CIPPمدل 

واکنش  تیریدو م یابیارز یمنظم، داده ها یجمع آور

در هر مرحله از اصالحات به منظور اتخاذ  نفعانیذ

 (.33کند ) ییآگاهانه راهنما ماتیتصم

به پژوهشگران، انجام  توانیمطالعه، م نیا جیتوجه به نتا با

 تیفیک یارتقا یراهکارها افتنی نهیدر زم ییهاپژوهش

 شنهادیپ یدر عرصه رشته بهداشت عموم یدرس کارآموز

توان به  یپژوهش، م نیا یهاتیمحدود گریداد. از د

مورد استفاده اشاره کرد. ابزار  یاستفاده از ابزارها

 یهادارد. استفاده از مصاحبه ییهاتیمحدود امهنپرسش

 اریرا در اخت یشتریاطالعات ب تواندیم نهیزم نیدر ا قیعم

و  یبرنامه کارآموز تیفیبهبود ک. پژوهشگران قرار دهد

در هر فاز مطالعه،  CIPP یستفاده از الگوبا ا یابیارزش

 دگاهیاز د ینقاط ضعف و قوت کارآموز ییموجب شناسا

 ندیدرونداد، فرآ نه،ی)زم طهیدر چهار ح انیو مرب انیدانشجو

بازخورد  افتیدر" ان،یدانشجو دگاهیو محصول( شد. از د

برنامه  یفیک یارتقا یاجرا برا ندیرآدر طول ف انیاز دانشجو

انجام "، "یعمل یتهایبه دفترچه فعال یدسترس"، "یکارآموز

 یتهایشـده در دفترچـه فعال نییتع یآموزش یهاحداقل

با استفاده از  یعمل یهابهتر مهارت یریادگی"و  "یعمل

 ان،یمرب دگاهیو از د "یکمک آموزش زاتیو تجه لیوسا

 کولومیمطابق با کور یکارآموزاهداف برنامه  میتنظ"

 یتهایبه دفترچه فعال یدسترس"، "یلیصرشتـه تح یآموزش

،  "شده نییطبق زمان تع یبرنامه کارآموز یاجرا"، "یعمل

در مدت زمان مناسب و انجام  یارائه برنامه کارآموز"

 یتهایشـده در دفترچـه فعال نییتع یآموزش یهاحداقل

و پرسنل  نیمسئول داز نحوه برخور تیرضا"و  "یعمل

 یاز نقاط قوت کارآموز "یمختلف کارآموز یهاطیمح

 بود.  CIPP یبراساس الگو

مناسب نبودن مدت زمان در نظر  ان،یدانشجو دگاهید از

 ابیا لینبود وسا ،یبرنامه کارآموز یاجرا یگرفته شده برا

 یطهایدر مح انیحضور به موقع دانشجو یو ذهاب برا

در  یعمل یهاانجام نشدن مهارت ،یمختلف کارآموز

و عدم  انیتحت نظر مرب یآموزمختلف کار یطهایمح

در درس  انیدانشجو یریادگی تیاز وضع تیرضا

 یهابرگزارنشدن کارگاه ان،یمرب دگاهیو از د یکارآموز

 ینامناسب بودن فضا ،یدانش علم شیافزا یبرا یآموزش

عدم  ،یعمل یهاآموزش مهارت یدانشکده برا یکیزیف

 یوزشآم زاتیها با استفاده از تجهمهارت یآموزش عمل

 تیرضا عدمو  یکارآموز یواقع یطهایقبل از ورود به مح

به  یدر درس کارآموز انیدانشجو یریادگی تیاز وضع

 یبراساس الگو یعنوان مشکالت و نقاط ضعف کارآموز

CIPP .بود 

 گذاراناستیرا دارد که س لیپتانس نیا CIPP یابیارز مدل

 یابیارزش یهامنظم داده یجمع آور یرا برا نفعانیذ ریو سا

به منظور  ،یبرنامه آموزش کیدر هر مرحله از اصالحات در 

به نظر  ن،یکند. عالوه بر ا تیآگاهانه هدا یریگمیتصم

از نظر  راتییروند تغ تیریدر مد تواندیمدل م نیا رسدیم

 .باشد دیمف نفعانیذ
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