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  چكيده

 جملهاز اقداماتي  كشوراين راستا در در ؛ كيفيت آموزش يكي از اهداف اساسي آموزش عالي است ءارتقا :سابقه و اهداف

و  ها ابداع رويهو توسعه ، منظور قدرداني از فرآيندهاي آموزشيبه ، آموزشي شهيد مطهريساليانه جشنواره برگزاري 

هدف از مطالعه حاضر . ارائه گرديدسنجش و اعتبار بخشي فرآيندهاي آموزشي  يآموزشي، تدوين استانداردهاي فرآيندها

  .بود پيس يابيارزش يالگو بر يمبتن) 1386-1392(  دوره شش يط يمطهر ديشه يآموزش جشنواره جامع يابيارزش

نفر از اعضاء هيئت علمي شامل معاونان و مديران  473به صورت توصيفي مقطعي در ميان اين مطالعه  :روش بررسي

آموزشي، مديران و اعضاء هيئت علمي مراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، اعضاء كميته علمي و اعضاء هيئت علمي 

آوري اطالعات  ابزار جمع. دانشگاه علوم پزشكي كشور انجام گرفت 42شركت كنندگان در جشنواره شهيد مطهري از 

 SPSS 20افزار پس از ورود به نرم ها داده. كنندگان تكميل گرديد پرسشنامه كتبي بود كه به صورت خود گزارشي توسط شركت

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند 05/0با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي در سطح معناداري 

 ند،يفراهاي  يطهح براي اكتساب قابل نمراتاز  درصد 21/59 و 5/64 ،33/65 ،13/75 ترتيب به كنندگان شركت: ها افتهي

همبستگي ) جينتا و منابع ،زمينه يشپ ند،يفرا(مدل ه حيطچهار  يانم همچنين .آوردند دست به را جينتا و منابع ،زمينه يشپ

  .معنادار و مستقيمي وجود داشت

نحوه برگزاري جشنواره  توان يمي مدل، ها طهيحي مطالعه در خصوص ارزشيابي و همبستگي ها افتهبا توجه به ي: گيري نتيجه

زمينه و منابع مرتبط  يشپي ها طهيحرا مناسب دانست و علت اصلي ارزشيابي ضعيف در حيطه نتايج را به مشكالت موجود در 

  .تدانس

  :ارجاع به اين مقاله به صورت زير است
Hosseini SN, Mohseni Band Pey A, Karami Matin B, Hosseini SA, Mirzaei Alavijeh M, Jalilian F. Comprehensive evaluation of 

Shahid Motahari Educational Festival during 2008-2013 based on CIPP Evaluation Model. Journal of Medical Education and 

Development. 2014; 9(2): 56-68 

 

  زدي يپزشكتوسعه آموزش علوم  مطالعات و مركزمجله 

  93، تابستان 15ي اپيپ، شماره 2ه ، شماردهمدورة 
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  مقدمه

و علوم  يآور فنطي سه دهه اخير تغييرات بزرگي در رشد 

نياز به تغيير در آموزش  ناگزيراست كه  شده يجاداپزشكي 

مراكز  يريگ شكلپزشكي را بيشتر آشكار ساخته و موجب 

توسعه آموزش با هدف ارتقاي كمي و كيفي خدمات آموزشي 

  .در سطح ملي و دانشگاهي گرديد

آموزش و يادگيري در علوم  بررسيها جهت  اولين قدم

در كشور آمريكا و در دانشگاه بوفالو آغاز  1955پزشكي از سال 

جهان در ابتدا هشت مركز توسعه  سالمتسازمان ). 1(شد 

نمود، كه يكي از اين  يانداز راهجهان  آموزش را در سطح

شهر شيراز با هدف طراحي و بهبود  در 1972مراكز از سال 

در آموزش پزشكي  يزير برنامهآموزش، ارزشيابي و  يها روش

  ).2(شد  يانداز راهكشور و كشورهاي منطقه 

كيفيت آموزش يكي از اهداف اساسي و  ءارتقا كهيي ازآنجا

و در بخش  )3(استراتژيك آموزش عالي در تمامي جهان است 

هاي  هاي برنامه آموزش عالي كشور ما نيز يكي از سياست

در جمهوري  1368، به همين منظور از سال استاي  توسعه

هاي علوم  اسالمي ايران، ايجاد مراكز توسعه آموزش در دانشگاه

ز تأسيس چنين مركزي در معاونت آموزشي پزشكي، پس ا

يك ضرورت  عنوان به ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

مغز  عنوان بهسياست ارتقاي كيفيت آموزش  يتمسئولو با 

  ).4،5(ها در دستور كار قرار گرفت  متفكر سيستم در دانشگاه

 يكارها راهجهت ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي در كشور 

جشنواره برگزاري ها  ده است كه يكي از آنمتعددي مطرح ش

آموزشي شهيد مطهري بود كه به همت و پيشنهاد دانشگاه 

هشتي براي شهيد بو خدمات بهداشتي درماني علوم پزشكي 

اين . برگزار شد 1386در سال  اولين بار در سطح كشور

كليه (قدرداني از فرآيندهاي آموزشي  منظور  بهجشنواره 

اعضاء  شده  ثبتو  نظامندهاي يادگيري و ياددهي  فعاليت

، )كيفيت آموزشارتقاي ها با هدف  دانشگاه علمي  يئته

ها،  هاي آموزشي جاري در دانشگاه تجليل و ارتقاء و توسعه رويه

تدوين استانداردها فرآيندهاي آموزشي، تعيين معيارهاي 

فرآيندها، توسعه فرآيندها، ابداع و ارائه  يتباربخشاعسنجش و 

فرآيندهاي جديد آموزشي با اهداف ذيل فعاليت خود را آغاز 

  :دنمو

  فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي ييشناسا) الف

  ها ارتقاء فرآيندهاي جاري آموزشي در دانشگاه) ب

ها و لوازم  ابداع، اصالح فرآيندها، تجهيزات و دستگاه) ج

  آموزشيكمك 

 ها در دانشگاه اجراتوجه به فرآيندهاي آموزشي در حال ) د

  ها آموزش عالي كشور به منظور قدرداني از آن مؤسساتو 

و طراحي فرآيندهاي جديد آموزشي و  ييشناسا) هـ

معرفي آن به عنوان الگو در سطح دانشگاه، دانشكده يا موسسه 

  آموزش عالي

مناسب اساتيد  ايجاد فضاي مناسب علمي جهت حضور) و

در عرصه توليد علم و دانش مورد استناد جهاني در كتب يا 

  نشريات

ايجاد فضاي رقابت سالم در عرصه توليد علم در سطح ) ز

  كشور

ها و  هاي جديد شغلي براي اساتيد دانشگاه ايجاد فرصت) ح

  آموزشي و كمك آموزشي مؤسسات

ايجاد بازار براي فرآيندهاي آموزشي جهت جذب ) ط

  در راستاي توليد علم گذاري يهسرمامايه و هدايت سر

  ).6(ايجاد بازار براي ارائه و تبادل خدمات آموزشي و ) ي

تا  1386هاي  اين جشنواره تاكنون در شش دوره طي سال

 شهادتدر ارديبهشت ماه و هفته مصادف با سالگرد  1392

استاد مرتضي مطهري در دو سطح دانشگاهي و كشوري 

 :)6(است  برگزارشده

در سطح دانشگاهي، كليه فرآيندهاي آموزشي پس از ) الف

وزارت بهداشت،  شده استانداردتائيد گروه و مقايسه با فرآيند 

فرآيند مطلوب  عنوان بهها  درمان و آموزش پزشكي يكي از آن

  .گيرد دانشگاهي انتخاب و مورد تقدير قرار مي

نشگاهي در سطح كشوري، كليه فرآيندهاي منتخب دا) ب

توسط هيئت داوري كشوري به  يا مرحله دوپس ارزيابي 

تدوين و ) 1: عنوان فرآيند برتر كشوري در هر هشت حيطه

هاي  ها و تكنيك روش) 2هاي آموزشي،  بازنگري برنامه

) 4سنجش، ارزشيابي و اثربخشي آموزشي، ) 3آموزشي، 

مشاوره و راهنمايي، ) 5مرجعيت، رهبري و مديريت آموزشي، 

قوانين، ) 7هاي فرهنگي و امور تربيتي و اجتماعي،  فعاليت) 6

محصوالت آموزشي، ) 8مقررات و ساختارهاي آموزشي، 

  .گيرند انتخاب و مورد تقدير قرار مي

ها  هاي مديران در اجراي موفق برنامه امروزه يكي از دغدغه

ارزشيابي ). 7( استميزان و چگونگي دستيابي به اهداف برنامه 
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تحليل و تفسير اطالعات ، آوري براي جمع مند نظامند يك فرآي

جهت ميزان تحقق اهداف به منظور بهبود اقدامات آينده است 

هاي پاسخ به  ترين روش بنابراين ارزشيابي، يكي از مهم).9،8(

است و انجام صحيح آن اطالعات بسيار مفيدي را  سؤالاين 

به اهداف  يابي دستها در  درباره چگونگي روند اجرايي برنامه

در اين رابطه، ورتن و سندرز  ). 10(گذارد  در اختيار مديران مي

از رويكردهاي مبتني  برخواستهكه ارزشيابي بايد  دنكن يبيان م

 ، مبتني بر مديريت)Objective Oriented( بر هدف

)Management Oriented( كننده مصرف، مبتني بر 

)Consumer Oriented( كنندگان مشاركت، مبتني بر 

)Participate Oriented (و مبتني بر نظر متخصصان 

)Expertise Oriented ( باشد)11.(  

همچنين در همين راستا يكي از الگوهاي ارزشيابي موثر و 

 ,CIPP, Context, Input( موفق، الگوي ارزشيابي سيپ

Process, Product (است )اين الگو اولين بار در سال ). 12

) Stufflebeam( استافل بيمدانيل ميالدي توسط  1971

 فيتوصي؛ ابيارزش است معتقد ميب استافل ليدان. معرفي شد

 است لذا آن ياجرا طرز و برنامه كي از انتظارات نيب اختالف

 هدف نيتر مهم كه گرفته شكل باور اين بر سيپ الگوي

 الگو اين. برنامه تثبيت نه است دوره اصالح و بهبود ارزشيابي،

 آن و داده بهبود را برنامه بتواند كه است ابزاري يافتن درصدد

 شفاف بر پيس الگوي .)13( كند آماده بهتر استفاده براي را

 براي منظم مشاهده و دارد تأكيد برنامه اتين وها  هدف سازي

 نه، اي است افتهي تحقق اتين وها  هدف ايآ نكهيا به بردن يپ

به دليل جامعيت، تداوم و  پيس الگوي. كند يم هيتوص

 در گيري يمتصم كاركرد ييراهنما كههمچنين هدف آن 

 در؛ گردد يم زيمتما الگوها ريسا از، است ها برنامه تيريمد

  طور  به يابيارزش طول در ديبا ابيارز پيس يابيارزش الگوي

 و بحث باشد، داشته تعامل يابيارزش مورد موضوع بامنظم 

 وها  طرح در لزوم صورت در و ثبت را جينتا كند، گفتگو

 يابيارزش براي. دهد رييتغ راها  آن و كند نظر ديتجدها  برنامه

 و موجود تيوضع ابتدا پيس الگوي از استفاده با نظام كي

 يها هدف تيفيك تا شود يم دهيسنج نهيزم و طيمح مطلوب

 شود يم يابيارزش نظام بروندادهاي سپس. شود مشخص نظام

 برآورده جهت در اندازه چه تا يياجرا يها طرح وها  برنامه كه

 به الگو اين ).14( است داشته ياثربخش و موفق بوده ساختن

تا با  كند يها كمك م و مسئوالن برنامه ريزان برنامه، مديران

از جريان امور، نيازهاي مهم را در  دار نظامدريافت بازخوردي 

خدمت بهترين نوع ر اولويت قرار داده و منابع موجود را د

اجزاي اين الگو براي هدايت در . قرار دهند ها تيفعال

  .)13( شوند يبه خدمت گرفته م گيري يمتصم

ها  مواردي را تحت پوشش قرار داده و به آنسيپ  الگوي

  ؛ستموارد زير ا كه شاملدهد يپاسخ م

برنامه  يريگ شكلميزان مساعد بودن زمينه براي  - الف

)Context(؛  

برنامه  يريگ شكلبراي شده  گرفته نظر در منابع -ب

)Input(؛  

  ؛)Process(برنامه  ياجرا فرآيند يا چگونگي -ج

  ).Product) (13( از برنامه شدهي حاصل نتايج - د

اين الگو در مطالعات متعدد داخلي و خارجي در ارتباط با 

كار گرفته شده ه ي آموزشي بها طيمحو  ها برنامه يابيارزش

با توجه به برگزاري شش سال بنابراين  ،)15-20( است

شهيد مطهري و لزوم تعيين ميزان  متمادي جشنواره آموزشي

جهت تعيين ميزان  ،دستيابي به اهداف از پيش مشخص شده

موفقيت آن، انجام يك ارزشيابي جامع ضروري به نظر 

وضعيت روند  تعيين، لذا مطالعه حاضر به منظور ديرس يم

پيشرفت جشنواره آموزشي شهيد مطهري طي شش دوره 

از الگوي ارزشيابي سيپ  يريگ بهرهبا ) 1386- 1392(گذشته 

  .انجام گرفت

  روش بررسي

توصيفي مقطعي در ميان جامعه  صورت بهاين مطالعه 

مراكز مطالعات و  علمي يئتهمعاونان آموزشي، مديران و اعضاء 

توسعه آموزش پزشكي و همچنين اعضاء كميته علمي و اعضاء 

در جشنواره شهيد مطهري از  هشركت كنند علمي يئته

بدين منظور . ي علوم پزشكي كشور انجام گرفتها دانشگاه

دانشگاه  42نام برده شده از  علمي  ئتيهنفر اعضاء  473تعداد 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور در نيمه دوم 

  .به تكميل پرسشنامه ارسالي پرداختند 1392سال 

در اين پژوهش دو پرسشنامه اطالعات  يآور جمعابزار 

ي و پرسشنامه ارزشيابي ا نهيزممحقق ساخته شامل بخش 

ي الگوي ها سازهجشنواره آموزشي شهيد مطهري مبتني بر 

  :سيپ بود

 سمت، دانشگاه نامي اطالعاتي شامل؛ ا نهيزمدر بخش 

مركز مطالعات و توسعه آموزش  ريمد، آموزش معاون( پاسخگو

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
ed

.s
su

.a
c.

ir 
at

 1
5:

33
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 O

ct
ob

er
 1

st
 2

01
4



 

 59                      همكاران و حسيني... سيد نصرا

 1393 تابستان، دومدوره نهم، شماره     زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

 

هيئت علمي مركز مطالعات و توسعه آموزش  عضو پزشكي،

 نقش، )كننده در جشنواره ي شركتعلم ئتيه عضوپزشكي، 

 عضو، دانشگاه يداور تهيكم ضوع( جشنواره در شركت كننده

، داشتم( جشنواره در حضور سابقه، )يكشور يداور تهيكم

جمع ، )ريخ، بله( برتر ينديفرآ ديتول مشاركت درو ) نداشتم

  .آوري گرديد

پرسشنامه ارزشيابي جشنواره آموزشي شهيد مطهري 

ي الگو ها سازهمبتني بر الگوي سيپ از چهار حيطه بر اساس 

 ميت پ،يس مدل يها سازه يريگ اندازه يبرابود؛  شده  يلتشك

 ستيل چك و پرسشنامه هيته يراهنما اساس بر قيتحق

 سبك به را فوق يها پرسشنامه )21( ميب  استافل

 يا رتبه سه يده پاسخ اسيمق با و كرتيل يها پرسشنامه

 مطالعه كي ها پرسشنامه ييايپا سنجش يبرا. كرد يطراح

 ديگرد انجام يعلم ئتيه ياعضا از نفر 30 در ميان يمقدمات

 به ها پرسشنامه ييايپا كرونباخ آلفا آزمون يريكارگ به با و

  :گرفت قرار تأييد مورد ريز شرح

و پاسخگويي در طيف سه  با نه عبارت) زمينه(حيطه اول 

 يچندان ريتاث، داشته ريتاث نسبتاً، داشته ياديز ريتاث(درجه 

با محدوده امتياز يك تا سه در هر عبارت و در كل ) نداشته

حيطه با نه تا بيست و هفت امتياز نظرات شركنندگان را در 

و ميزان مساعد بودن زمينه براي  هدفا و نيازهاييخصوص 

براي مثال؛ . (داد يما مورد بررسي قرار ر برنامهشكل گيري 

 پرسشنامه كرونباخ آلفا بيضر ...).يعلم ئتيه اعضاء زشيانگ

  .ديگرد محاسبه 84/0 برابر نهيزم

با شش عبارت و پاسخگويي در طيف ) منابع(حيطه دوم 

 مناسب چندان، است مناسب نسبتاً، است مناسب(سه درجه 

هر عبارت و در كل با محدوده امتياز يك تا سه در ) ستين

كنندگان در كت حيطه با شش تا هجده امتياز نظرات شر

را  خصوص درون دادهاي مورد نياز براي پياده سازي برنامه

 يها نامه نيآئ نيتدوبراي مثال؛ . (داد يممورد بررسي قرار 

 برابر منابع پرسشنامه كرونباخ آلفا بيضر...). يآموزش مناسب

  .ديگرد محاسبه 76/0

با پنج عبارت و پاسخگويي در طيف ) فرآيند(سوم حيطه 

با محدوده امتياز يك تا سه ) فيضع، متوسط، خوب(سه درجه 

در هر عبارت و در كل حيطه با پنج تا پانزده امتياز نظرات 

را مورد بررسي  شركنندگان در خصوص چگونگي اجراي برنامه

 آلفا بيضر ...)ندهايفرآ انتخاب نحوهبراي مثال؛ . (داد يمقرار 

  .ديگرد محاسبه 86/0 برابر نديفرا پرسشنامه كرونباخ

با بيست و دو عبارت و پاسخگويي در ) نتايج(حيطه چهارم 

 ريتاث، داشته ريتاث نسبتاً، داشته ياديز ريتاث(طيف سه درجه 

با محدوده امتياز يك تا سه در هر عبارت و ) نداشته يچندان

در كل حيطه با بيست و دو تا شصت و شش امتياز نظرات 

شركنندگان در خصوص اثرات و نتايج برنامه را مورد بررسي 

 از يعلم ئتيه اعضاء تيرضا شيافزابراي مثال؛ . (داد يمقرار 

 حينتا پرسشنامه كرونباخ آلفا بيضر...). آموزش تيفيك بهبود

  .ديگرد محاسبه 93/0 برابر

پس از ورود به  ها پرسشنامهاطالعات به دست آمده از 

ويرايش بيست با استفاده  SPSSآماري نسخه ويندوز  افزار نرم

و ) توزيع فراواني و ميانگين و انحراف معيار(از آمار توصيفي 

، تي تست مستقل و طرفه يكتحليلي مانند آناليز واريانس 

مورد تجزيه و  05/0ي دار معنيسطح همبستگي پيرسون در 

  .ندتحليل قرار گرفت

  ها يافته

 علمي يئتهنفر از اعضاء  473در اين مطالعه تعداد 

هاي علوم پزشكي سراسر كشور شركت داشتند؛ از اين  دانشگاه

نفر  36ها و  معاون آموزشي دانشگاه) %3/6(نفر  30بين 

نفر  EDC ،295عضو ) %5/17(نفر  EDC ،83مدير ) 6/7%(

نيز به ) %1/6(نفر  29و  در جشنواره كننده شركت) 4/62%(

  .اين سوال پاسخ نداده بودند

نفر  266در جشنواره  كنندگان شركتدر خصوص نقش 

عضو كميته ) %1/6(نفر  29عضو كميته دانشگاهي، ) 2/56%(

نفر  343. بودند پاسخ يبنيز ) %6/37(نفر  178كشوري و 

سابقه حضور در جشنواره را  كنندگان شركتاز ) 5/72%(

 كنندگان شركتاز ) %8/55(نفر  264همچنين . داشتند

گزارش كرده بودند كه سابقه مشاركت در توليد فرايند 

  .آموزشي را دارند

ي مدل ها طهيحدر ميان  شده  كسببيشترين امتياز 

مربوط به حيطه فرآيند با ميانگين و انحراف معيار 

درصد از حداكثر  13/75كنندگان شركتبود و  50/2±27/11

از ميان . را دريافت كردنددر اين حيطه امتياز قابل اكتساب 

اطالع رساني «پنج عبارت مورد پرسش در اين حيطه عبارت 

با  »موزشيهاي آتوليد فرآينددر زمينه  علمي  يئته ءاعضابه 

  ).جدول يك(باالترين امتياز را كسب كرد  37/2±70/0امتياز 
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با  زمينه يشپ بعد از فرآيند دومين حيطه مربوط به

 كنندگان شركتود و ب 64/17±18/4ميانگين و انحراف معيار 

را  در اين حيطه درصد از حداكثر امتياز قابل اكتساب 33/65

از ميان نه عبارت مورد پرسش در اين حيطه . دريافت كردند

با  »علمي  يئته اعضاء در يآموزش زشيانگ جاديا«عبارت 

  ).2جدول (باالترين امتياز را كسب كرد  08/2±64/0امتياز 

با ميانگين و  ها دادهيا  منابع سومين حيطه مربوط به

 5/64 كنندگان شركتبود و  61/11±26/3انحراف معيار 

را دريافت  در اين حيطهدرصد از حداكثر امتياز قابل اكتساب 

مورد پرسش در اين حيطه عبارت  عبارت 6از ميان . كردند

 95/1±74/0با امتياز  »يآموزش مناسب هاي نامه  ينآئ نيتدو«

  ).3جدول (باالترين امتياز را كسب كرد 

ي مدل مربوط ها طهيحامتياز كسب شده در ميان  نيتر كم

بود  08/39±20/10به حيطه نتايج با ميانگين و انحراف معيار 

درصد از حداكثر امتياز قابل اكتساب  21/59 كنندگان شركتو 

از ميان بيست و دو عبارت مورد پرسش در . را دريافت كردند

با امتياز  »يآموزش نينو يها روش ديتول«اين حيطه عبارت 

  ).4جدول (را كسب كرد باالترين امتياز  70/0±37/2

چگونگي  ،ندبرتريفرآ ديتولدر  كننده مشاركتافراد 

 تر مناسببرگزاري جشنواره طي شش دوره گذشته را 

ي و ا نهيزمميان ساير متغيرهاي ). P=008/0(ارزشيابي كردند 

  .ديگري مشاهده نشد دار معنيرابطه  گونه يچهي مورد ها طهيح

آزمون تحليلي همبستگي پيرسون نشان داد ميان تمامي 

و مستقيمي وجود  دار معنيمتغيرهاي مورد بررسي همبستگي 

  ).5جدول (دارد 

ميانگين، انحراف معيار، حداقل و  6همچنين در جدول 

 قابل نمره حداكثر از ميانگين درصدحداكثر نمره هر حيطه و 

الگوي سيپ آورده شده  هاي يطهحبراي هر كدام از  اكتساب

  .است

  
  ميانگين و انحراف معيار عبارات و حيطه فرآيند :1جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  فرآيند  رديف
  70/0  37/2  هاي آموزشيتوليد فرآينددر زمينه  علمي  يئته ءاعضابه  يرسان اطالع  1
  64/0  32/2  هافرآيندنحوه انتخاب   2
  86/0  19/2  هاي آموزشي برترفرآيند دهنده  ارائه علمي  يئته ءاعضااز ه حمايت دانشگا  3
  70/0  19/2  هافرآيند توليداز ه حمايت دانشگا  4
  69/0  16/2  در طراحي آموزشي علمي يئتهتفويض اختيارات بيشتر به اعضاء   5

  
  زمينه يشپميانگين و انحراف معيار عبارات و حيطه  :2جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  زمينه   رديف

  64/0 087/2  علمي يئتهاعضاء ايجاد انگيزش آموزشي در   1
  63/0  081/2  يدر اجراي فرايندهاي آموزش علمي  يئتهمشاركت اعضاء   2
  66/0 07/2  علمي يئتهاعضاء ميان  ،ايجاد انگيزش پژوهش در آموزش  3
  70/0  051/2  علمي يئتهاستقبال مديران از مشاركت اعضا   4
  65/0  00/2  آموزشيتوليدات در  علمي يئتهمشاركت اعضاء   5
  71/0 94/1  جهت ارتقاء كيفيت آموزش علمي  يئته ءايجاد روحيه مشاركت در بين اعضا  6
  68/0  88/1  كيفيت آموزشبهبود  يت بخشيدن بهمحور  7
  70/0 83/1  علمي يئتهاعضاء ميان روابط ايجاد   8
  65/0  59/1  جهت پژوهش در آموزش تخصيص منابع  9

  
  ها دادهميانگين و انحراف معيار عبارات و حيطه منابع يا : 3جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  درونداد  رديف

  71/0  08/2  مناسب يها برگزاري كارگاه  1
  73/0  05/2  استفاده از متخصصين آموزش پزشكيو  يريكارگ به  2
  74/0  95/1  مناسب آموزشي هاي نامه ينآئتدوين   3
  70/0  91/1  آموزشي تدوين برنامه منظم و مستمر ارزشيابي  4
  73/0  87/1  يندهاي آموزشيآفر توليدامكانات الزم براي فراهم ساختن   5
  73/0  72/1  جهت پژوهش در آموزش بودجه كافيفراهم ساختن   6
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  ميانگين و انحراف معيار عبارات و حيطه نتايج :4جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  برونداد  رديف

  67/0  03/2  نوين آموزشي يها توليد روش  1

  73/0  95/1  در دانشگاه اجرادر حال  يآموزش يندهاياز فرآو حمايت  يقدردان  2

  64/0  95/1  در دانشگاه يآموزش يجار يندهايارتقاء فرآ  3

  65/0  90/1  علمي  يئتهاعضاء  آموزشي سطح ارتقاء  4

  63/0  90/1  علمي  يئتهاعضاء افزايش انگيزش آموزشي   5

  67/0  90/1  جهت ارتقاء كيفيت آموزش علمي  يئته ءاعضا ميانروحيه مشاركت افزايش   6

  71/0  84/1 علمي  يئته ءعلم جهت اعضا يدمناسب تول يفضا يجادا  7

  64/0  84/1  علمي  يئتهعملكرد آموزشي اعضاء افزايش   8

  68/0  84/1  علمي يئتهاعضاء  علمي سطح ارتقاء  9

  70/0  84/1  فرآيندهاي برتر آموزشي يريكارگ بهاستمرار   10

  49/1  84/1  آموزشي ياثربخشافزايش   11

  65/0  82/1  ي ارزشيابيها روشبهبود   12

  63/0  82/1  دانشگاهارتقاء روند آموزشي   13

  70/0  77/1  علمي يئتهاعضاء ميان بهبود روابط   14

  71/0  77/1  دانشجويان با علمي يئتهبهبود روابط اعضاء   15

  59/0  75/1  از بهبود كيفيت آموزش علمي  يئتهافزايش رضايت اعضاء   16

  63/0  73/1  علمي يئتهاعضاء  تدريس يها روش از دانشجويان رضايت افزايش  17

  65/0  70/1  يها و لوازم كمك آموزش و دستگاه يزات، تجهيندهاابداع، اصالح فرآ  18

  67/0  62/1  افزايش توليد قوانين و مقررات آموزشي  19

  62/0  61/1  از بهبود كيفيت آموزش افزايش رضايت دانشجويان  20

  63/0  42/1  يآموزشتجاري سازي توليدات جهت فضايي  يجادا  21

  59/0  38/1  علم يدتول يدر راستا يگذار يهسرما يتجهت جذب و هدافضايي  يجادا  22

 

  

  هاي مدل سيپ همبستگي حيطه :5جدول 

  فرآيند  درونداد  زمينه   

      1 نهيزم

 درونداد
**487/0  1    

 نديفرا
**416/0  **409/0  1  

 برونداد
**772/0  **498/0  **434/0  

P = 001/0  

  

  الگوي سيپ هاي حيطهو حداكثر نمره قابل اكتساب  فانحرا، نيانگيم :6جدول 

 اكتساب قابل نمره حداكثر از ميانگين درصد اريمع انحراف  امتياز حيطه نيانگيم ازيامت حداكثر ازيامت حداقل يابيارز بعد

 33/65 18/4 64/17 27 9 نهيزم

 5/64 26/3 61/11 18 6 درونداد

 13/75 50/2 27/11 15 5 نديفرا

 21/59 20/10 98/39 66 22 برونداد
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  بحث

كه قبالً در قسمت نتايج نيز نشان داده شد  طور همان

در  كننده شركت علمي  هيئتارزشيابي جشنواره توسط اعضاء 

باالترين امتياز را  ،)حيطه فرآيند(خصوص نحوه برگزاري 

يعني علي  ؛بود جينتا كسب كرد و عمده مشكالت در حيطه

نحوه برگزاري جشنواره را  علمي هيئترقم اينكه اعضاء 

ارزشيابي كردند، بالفاصله در پي آن  ها حيطهز ساير ا تر مناسب

را نيز مناسب اعالم كردند، اما در ادامه منابع  زمينه پيشحيطه 

در اين راستا به نظر  ،نتايج را نامناسب ارزشيابي كردندو نهايتاً 

تالش و كوشش فراوان از سمت رغم  علي رسد يم

در تمامي سطوح كشوري و (جشنواره  برگزاركنندگان

با تحقق اهداف  ،اوليه الزمي ها نهيزمآوري  و فراهم) دانشگاهي

  .اعالم شده فاصله زيادي دارند

به  يابي دستجهت  نتايج آزمون همبستگي نيز نشان داد

، منابع و زمينه پيشي ها طهيحنتايج بيشتر بايد به ترتيب به 

ي مطالعه ها افتهتوجه به يبا ؛لذافرآيند توجه بيشتري شود

  به توان يمي مختلف، ها طهيححاضر در ارزشيابي و همبستگي 

عملكرد در زمينه نحوه برگزاري جشنواره را مناسب  صراحت

ضعيف را به مشكالت موجود در  نتايجدانست و علت اصلي 

  .و منابع مرتبط دانست زمينه پيشحيطه 

گرفته در زمينه با توجه به اينكه در بررسي ادبيات صورت 

اي يافت نشد لذا در رابطه با مقايسه  مطالعه مشابه ،ارزشيابي

مطالعه حاضر با  يها طهيحنتايج تنها به مقايسه كليت نتايج 

ي ها نهيزمساير مطالعات انجام شده با مدل مورد بررسي در 

ي كه توسط سجادي و ا مطالعهدر . شود يمديگر پرداخت 

 بررسي و پذيرش نظام عملكرد يابيارزهمكاران در خصوص 

سيپ انجام گرفت به ترتيب  مدل از استفاده با پيشنهادها

بيشترين امتياز را  زمينه پيشي منابع، فرآيند، نتايج و ها طهيح

 ها آندر مطالعه  .استداشتندكه با مطالعه حاضر متفاوت 

بوده  بسترسازو  اي زمينه پيشعمده مشكالت مربوط به عوامل 

در مطالعه حاضر عمده مشكل مربوط به نتايج در حالي كه 

هم اشاره شد اين تفاوت به  قبالًكه  طور همانالبته  ؛كهاست

ري و اتذك. )15( علت عدم تشابه موضوعي دو مطالعه است

ي با عنوان ارزيابي دوره دكتري ا مطالعهنيز در  همكاران

پرستاري ايران كاربرد الگوي سيپ، عمده مشكالت خود در 

و نتايج را حاصل از اجراي نامناسب دانستند  نديفرآي ها طهيح

 دوراني و صالحي. )22( كه با مطالعه حاضر كامالً متفاوت است

ي كار و دانش منطقه دو تهران ها هنرستان ارزشيابينيز در 

ي منابع، فرآيند و نتايج ها طهيحمشكالت خود را به ترتيب در 

  .)23( بيان كردند

نيز در ارزشيابي مدارس راهنمايي  رانعلي محمدي و همكا

شهر اهواز با استفاده از الگوي سيپ مشكالت خود را به ترتيب 

  .)24( دندانست نتايج و نديفرآ ،منابع ،زمينه پيشي ها طهيحدر 

، حيطه فرآيند به عنوان ها طهيحدر خصوص بررسي جزئي 

عنوان گرديد؛  علمي  يئتهحيطه از نظر اعضاء  نيتر مطلوب

كه قبالً نيز در قسمت روش و نتايج مطالعه توضيح  طور همان

بود كه عبارت  شده يلتشكپنج عبارت  ازداده شد اين حيطه 

هم در حيطه فرآيند و  »علمي  يئتهبه اعضاء  يرسان  اطالع«

به عنوان  ها طهيحهم در ميان ساير عبارت در ديگر 

براي شروع  هك ييازآنجا. كاركرد ارزشيابي شده بود نيتر مناسب

مناسب از ضروريات است و اين  يرسان اطالعامور نياز به  دوامو 

لذا  ؛استوظيفه در برگزاري جشنواره به عهده دفتر دبيرخانه 

عالوه ه ب. به مناسب انجام شدن آن صحه گذاشت توان يم

كه متخصصين ارزشيابي جهت بهبود امور بعد از  طور همان

انجام ارزشيابي به ترتيب بر نقاط قوت و ترميم نقاط ضعف 

بر ارزشيابي  تأكيدلذا در اين مورد هم ضمن  ،دارند تأكيد

 ،خصوصاً در زمينه اطالع رساني ،نحوه عملكرد جشنوارهمناسب

به عنوان اصل  تر مناسببه بهبود بيشتر آن براي دريافت نتايج 

  .شود يم تأكيداول 

  يئتهدر خصوص ادامه نتايج در اين حيطه، اعضاء محترم 

 ينرا به عنوان دوم» فرآيندها انتخاب نحوه«عبارت  علمي

 يرسا ينو هم در ب يندفرآ يطهعملكرد مناسب هم در ح

است كه  ذكرالزم به خصوص  يندر ا. كردند يابيارزش ها يطهح

روند  يدر همه امور دارا كنندگان مشاركت يها از دغدغه يكي

 ينبا توجه با ا كهامور است يداور ينحوه و چگونگ ي،داور

توانسته با انجام موارد جشنواره  يرخانهدب رسد يبه نظر م يجهنت

 ياشاره شده است در چگونگ يبه برخ يلكه در ذ ياصالح

چك  يهبا ته يو كشور يدر سطوح دانشگاه يندهاانتخاب فرآ

از  محترمن اهمكار تأييدمناسب با مشاركت و  هاي يستل

 يها ط آن ينب يهوحدت رو يجادمختلف كشور و ا يها دانشگاه

 علمي  يئتهنظر اعضاء  يتشش دوره گذشته در جلب رضا

  .را به ثمر نشاند يمناسب يجنتا جشنوارهدر  كننده شركت
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 داوري امتيازدهي فرمبازنگري جشنواره پنجم؛ در 

راستاي ارتقاء داوري،  و همچنين در  طهيح افزايش فرآيندها،

دهندگان و نام محل انجام آن  پس از حذف مشخصات ارائه

اساس  توسط دبيرخانه داوري در دو مرحله كيفي و كمي بر

 به امتياز نصاب حد تعيين. جداول امتيازدهي انجام گرديد

 امتياز، كل درصد 50 حداقل يك تيپ يها دانشگاه كه صورتي

 يك، تيپ يها دانشگاه امتياز درصد 90 دو تيپ يها دانشگاه

 يها دانشگاه امتياز درصد 80 ميزان به ،3 تيپ يها دانشگاه

فرايندهايي كه حداقل امتياز را  نمايند، كسب را يك تيپ

بندي انتخاب فرايند برتر قرار گرفته و بر  كسب نموده در رتبه

ها فرايند برتر انتخاب  و حيطهاساس باالترين امتياز كسب شده 

  .گرديدند

 در رويه وحدت ايجاد در راستاي ششم جشنوارهجهت 

 و نخبه اساتيد از كشوري، و دانشگاهي سطح در داوري

 كميته عضو عنوان به سه و دو تيپ يها دانشگاه از عالقمند

 برگزاري به اقدام و هآورد عمل به دعوت نيز مركزي علمي

 و دانشگاهي علمي كميته اعضاء از جمعي حضور با كارگاهي

  .گرديد جشنواره كشوري

سومين عملكرد مناسب هم در حيطه فرآيند و هم در بين 

 ارائه علمي  يئته اعضاء از  دانشگاه تيحما« ها طهيحساير 

در اين . ارزشيابي شد »برتر يآموزش يندهايفرآ دهنده 

كه در ادامه حيطه نتايج  طور هماناست  ذكر قابلخصوص 

 يرگذارتأثايجاد انگيزش به عنوان يك عامل مهم و  ،آمده است

است كه در مطالعات  علمي يئتهبر عملكرد مناسب اعضاء 

شده است  تأكيد در امور مختلف ها آنمختلف بر نوع و ميزان 

ي مرتبط در ايجاد و ارتقاء ها تيفعال، در اين راستا يكي از )9(

ي مختلف مادي و ها تيحماانجام  علمي  يئته يانگيزش اعضا

 دهنده  ارائه علمي  يئته اعضاء از ها دانشگاهمعنوي توسط 

كه اين مورد به عنوان سومين  است برتر يآموزش يندهايفرآ

اكثريت  رسد يمشده است و به نظر  يابيارزشعملكرد مناسب 

؛ اند داشتهدر مطالعه از آن احساس رضايت  كنندگان مشاركت

به نتايج بهتر بر شناخت و  يابي دستبراي تقويت و لذا 

 تأكيد علمي يئتهاعضاء محترم  مدنظري ها تيحماآوري  فراهم

  .شود يم

 درانجام شده  درپژوهشيدر اين راستا بايد اضافه كرد 

 اغلب تهران و خدمات بهداشتي و درماني پزشكي علوم دانشگاه

 شده باعث پژوهش اهميت كه كردند بيان علمي تئهي اعضاي

 و شود رنگ  كم علمي هيئت اعضاي ارتقاي در آموزش نقش

 الشعاع  تحت علمي هيئتاعضاء  اصلي رسالت عنوان به آموزش

با توجه به رسالت  رسد يمبنابراين به نظر ؛ )25( قرارگيرد

نهايي اين جشنواره در ارتقاء سطح كيفيت آموزش شناخت 

از اهميت بااليي  علمي يئتهاعضاء محترم  مدنظري ها تيحما

  .برخوردار باشد

چهارمين عملكرد مناسب هم در حيطه فرآيند و هم در 

 »ندهايفرآ ديتول ازه دانشگا تيحما« ها طهيحبين ساير 

است با توجه به اينكه  ذكر قابلدر اين خصوص . ارزشيابي شد

 يرگذارتأثدر انجام امور پژوهشي  ها دانشگاهگذاري ياستسنوع 

ي كالن پژوهشي و ها استيسخود از  ها آناست و از طرفي 

با توجه به  شود يمپيشنهاد  كند يمآموزشي كشوري تبعيت 

اينكه اين جشنواره با هدف نهايي بهبود كيفيت آموزش صورت 

ي صورت گرفته در خصوص اين جشنواره ها پژوهشو  رديگ يم

و از طرفي ركن  رديگ يمدر حيطه پژوهش در آموزش جاي 

لذا با انجام  ،شود يماول وزارت خانه با آموزش تعريف 

ي ها تيحمادر ارتباط با نوع  ،نيازسنجي با ي مرتبطها پژوهش

توسط  ها آنآوري  و فراهم علمي يئتهاعضاء محترم  مدنظر

ي ها تيحمابه انجام  ،ها دانشگاهوزارت خانه جهت پاسخگويي 

  .شودبهتر در اين زمينه پرداخته 

پنجمين عملكرد مناسب هم در حيطه فرآيند و هم در 

  يئته اعضاء به شتريب اراتياخت ضيتفو« ها طهيحبين ساير 

در اين راستا . ارزشيابي شد »يآموزش يطراح در علمي

اعضاء  مدنظرجهت تعيين نوع اختيارات  شود يمپيشنهاد 

 يازسنجيني مرتبط ها پژوهشبه انجام  علمي  يئتهمحترم 

 ها آنو پاسخگويي به  مدنظرپرداخته شود تا با شناسايي موارد 

شاهد نتايج بهتر در ارتقاء كيفيت آموزش در علوم پزشكي 

  .كشور باشيم

يا به عبارتي  زمينه پيشارزشيابي جشنواره در خصوص 

در خصوص . پيش نيازهاي الزم دومين رده امتياز را كسب كرد

ايجاد كه است  ذكر بلقابررسي و تحليل عبارت اين حيطه 

و مشاركت و  شده شناختهمورد  نيتر مهمعنوان  بهانگيزش 

به ترتيب از  علمي هيئتاستقبال مديران از مشاركت اعضاء 

در خصوص استقبال مديران و ايجاد . موارد مهم ديگر بودند

 حضور بر بيشتر تأكيد يزه در مطالعه غفوريان و همكارانانگ

اعضاء  براي الگويي عنوان به آموزشي يها حوزه در مسئولين

ه ب. )26( بود شده اشاره آموزش كيفيت ارتقاي در علمي  هيئت
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 طرح اجراينيز در مطالعه خود،  عالوه نجف پور و همكاران

 اعضاي كار محل در بيمارستان باليني تحقيقات پايگاه تأسيس

را در آن توسط پژوهشي و آموزشي خدمات ارائه و علمي هيئت

در . )27( موثر دانسته بودندء اعضا پژوهشي عملكردبهبود 

 شد داد نشان انجام شدهمطالعه ديگري كه در شهر اراك 

 از ها برنامه در نظر اظهار و مشاركت اجازه پزشكان به هرچه

 خواهد بيشتر انگيزه ايجاد امكان شود داده مكاني و زماني نظر

  ).28( بود

 براي بيشتر يها مشوق وجودهمچنين چنگيز و همكاران 

پژوهش  به علمي هيئت اعضاي گرايش به منجررا  پژوهش

ي نوين آموزشي ها وهيش كارگيري بهذكر كردند و بر ضرورت 

ه ب. )29( كردند تأكيد علمي  هيئتجهت ارتقاء انگيزه اعضاء 

 علمي هيئتاعضاء  مدنظري ها زانندهيانگعالوه پس از شناخت 

را به مراكز توسعه آموزش  ها آنري يكارگه اجرا و ب توان يم

  .پزشكي به عنوان متوليان ارتقاء كيفيت آموزش سپرد

در ادامه بررسي عبارات اين حيطه، تخصيص منابع الزم 

با توجه به . براي پژوهش به عنوان آخرين مورد ارزشيابي شد

نتايج كلي مطالعه كه كمبود منابع را به عنوان قسمت مهمي 

اين مورد  رسد يمنواره بيان كرده بود به نظر از مشكالت جش

  .هم با نتايج كلي كامالً منطبق باشد

يا به عبارتي منابع  ها دادهارزشيابي جشنواره در خصوص 

در خصوص بررسي و . الزم سومين رده امتياز را كسب كرد

است  ذكر  قابلاين حيطه رتحليل عبارت مورد بررسي د

ه عنوان بهترين عملكرد ب »مناسب يها كارگاه يبرگزار«

در سطور قبل نيز به نحوه برگزاري و . شده بود ارزشيابي

از طرف دفتر دبيرخانه اشاره  ها كارگاهچگونگي انجام و شروع 

به عنوان  ها آنبا اين وجود همچنان اهميت برگزاري . گرديد

 شود يمنقاط ضعف موجود ضرورت دارد و پيشنهاد 

 علمي  هيئتابتدايي از اعضاء  نيازسنجييي با انجام ها كارگاه

  .ثر تدوين و اجرا گرددؤم

 نيتدوي، پزشك آموزش نيمتخصصدر ادامه بكارگيري 

نيز به عنوان ديگر موارد با ارزشيابي  مناسب يها نامه نيآئ

موارد  اينقبلي در  شده  انجامشناخته شدند كه موارد  تر نييپا

 يندر ا يشترب يتنبوده و انجام فعال يكاف يرخانهتوسط دفتر دب

  .شود يم يشنهادپ ينهزم

امتياز ارزشيابي در اين  ينتر با كم ييدو مورد انتها اما

 يندهايفرآ ديتول يبرا الزم امكانات ساختن فراهم«حيطه 

 در پژوهش جهت يكاف بودجه ساختن فراهمي و آموزش

كاستي  نيتر مهمبودند كه به روشني مشخص است  »آموزش

 ها پژوهشدر اين حيطه مشكالت مالي و ابزاري بر سرا راه اين 

با مشخص بودن اهداف . است علمي  يئتهبراي اعضاء محترم 

و نقش آن در بهبود و ارتقاء كيفيت  جشنوارهو ضرورت اين 

و برطرف  ينتأمآموزش كه ضرورت آن توضيح داده شد، 

و در اين  رسد يمبسيار ضروري به نظر  ها دغدغهكردن اين 

پژوهش با موضوع ي كه يها پژوهشرد به ك راستا پيشنهاد مي

  .داده شودلويت بيشتري وا شود يمانجام در آموزش 

امتياز از  نيتر كماما حيطه برون داد يا نتايج جشنواره با 

مورد ارزشيابي  كننده شركت علمي  هيئتطرف اعضاء محترم 

  .قرار گرفت

 دهند يمدر اين راستا بررسي عبارات مورد پرسش نشان 

كه جشنواره در دستيابي به نتايج خود موفق نبوده و در برخي 

در رابطه با برخي . است شده حاصلاهداف نتايج بسيار ضعيفي 

اهداف مانند رضايت دانشجويان از بهبود كيفيت آموزش نياز 

ه بسيار در اين حيط آنچهاما  ؛به تحقيقات بيشتري است

توليدات آموزشي و جذب و  سازي تجاريضعيف ارزشيابي شده 

  .است ذكرشده گذاري سرمايههدايت 

كه به  ناكاردر اين راستا قسمتي از نتاج مطاله چنگيز و هم

 انتظاراتصورت كيفي ميان اعضاء هيئت علمي در خصوص 

 مراكز از كشور پزشكي علوم يها دانشگاه علمي تئهي اعضاي

انجام گرفته بود نشان داد  پزشكي آموزش توسعه و مطالعات

به نظر اعضاء هيئت علمي اكنون در كشور ما پژوهش صرفاً با 

به عبارتي پژوهش براي و  رديگ يمهدف ارتقاء شغلي صورت 

 رفعنه جهت  رديگ يمو گرفتن امتياز پژوهشي صورت  پژوهش

 امروزهبيان كردند  ها آنهمچنين . آموزش به خدمت و مشكل

 علمي يها تيفعال طريق ازاعضاء هيئت علمي  علمي توسعه

 اعضاي حد از بيش توجهو  رديگ يم قرار بررسي مورد يپژوهش

. باشد يم ارتقا، امتياز كسب منظور به پژوهش به علمي تئهي

ي ها يريگو امتياز  ها يدهبنابراين با اين وضعيت امتياز 

رفاً به علت نامناسب به نظر انجام پژوهش در غالب موارد ص

و با رد مراحل مورد توجه پژوهشگر به  رديگ يمارتقاء صورت 

  ).29( گردد يمصورت يك تكليف انجام شده در محلي بايگاني 

ي سنگين و تيمسئولدر اين خصوص قابل ذكر است با توجه به 

گاهاً متعدد اعضاء محترم هيئت علمي و همچنين افزايش 

دست يابي  رسد يمي اخير به نظر ها سالتعداد دانشجويان در 
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به اين اهداف كمي دور از انتظار باشد مگر با تهيه و اجراي 

تمهيداتي نظير واگذاري مسئوليت مراكز مطالعات و توسعه 

آموزش پزشكي به اعضاء هيئت علمي متخصص اين رشته تا 

تحقيقات  تر مناسبدهي  در پيگيري امور مربوطه و جهت

گيزه بيشتر به فعاليت بپردازند و نهايتاً آموزشي، با جديت و ان

  .ي پژوهش در  آموزش شوندها نهيهزباعث توجيه پذيري 

 اطالعات يآور جمع: مانند ييها تيمحدود يدارا حاضر مطالعه

 ئتيه ياعضا از يبرخ يهمكار عدم و پرسشنامه قيطر از

 در گفت ديبا خصوص نيا در. باشد يم قيتحق ميت با يعلم

 استفاده پرسشنامه از اطالعات يآور جمع يبرا كه يمطالعات

 اطالعات دهنده پاسخ فرد كه باشد يم نيا بر فرض شود يم

 كه است ممكن حال نيا با ،كند يم انيب را يواقع و درست

 ليتكم را ها پرسشنامه صادقانه طور به دهندگان پاسخ از يبرخ

 عدم حاضر مطالعه يها تيمحدود از گريد يكي نكنند؛

 ليتكم در قيتحق ميت با يعلم ئتيه ياعضا از يبرخ يهمكار

 مطالعه نياول حاضر مطالعه يطرف از بود؛ ها پرسشنامه كامل

 كشور در يمطهر ديشه جشنواره يابيارزش خصوص در

 ييراهنما و باشد سودمند تواند يم لحاظ نيا از كه باشد يم

 انجام يبرا محققان ريسا نيهمچن و جشنواره نيمسئول يبرا

  .باشد نهيزم نيا در مشابه يها پژوهش

  گيري نتيجه

ي مطالعه در ارزشيابي و همبستگي ها افتهبا توجه به ي

نحوه برگزاري جشنواره را مناسب  توان يمي مدل، ها طهيح

دانست و علت اصلي ارزشيابي ضعيف در حيطه نتايج را 

و منابع مرتبط  زمينه پيشي ها طهيحمشكالت موجود در 

  .دانست

  سپاسگزاري

اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي مصوب كميته علمي 

كشوري جشنواره آموزشي شهيد مطهري و شوراي پژوهشي 

به (كرمانشاه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

از مسئولين مربوطه و  وسيله  بدينكه  است) 92471شماره 

هاي  نشگاهاز دا كننده شركتمحترم  علمي  هيئتكليه اعضاء 

  .آيد به عمل مي تشكر و قدرداني علوم پزشكي كشور
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Abstract 

Introduction: Education quality improvement is one of the main goals of higher education. In this regard, has 

been provided various solutions such as holding educational Shahid Motahari annual festivals, in order to 

appreciate of educational process, development and innovation educational processes and procedures, 

preparation of calibration standards and processes of accrediting educational. The aim of this study was to 

comprehensive evaluating of educational Shahid Motahari festival during six periods (2008-2013) based on 

CIPP evaluation model. 

Method: This cross-sectional study was conducted among the 473 faculty members include; deputies and 

administrators educational, administrators and faculty members of medical education development centers, 

members of the scientific committee and faculty member’s participants in Shahid Motahari festival from 42 

universities medical sciences of Iran. Data collection based on self-report writing questionnaires. Data were 

analyzed by SPSS version 20 at α=0.05 significant level. 

Results: The subjects reported 75.13%, 65.33%, 64.5%, and 59.21 % of receivable scores of process, context, 

input and product, respectively. In addition, there was a direct and significant correlation between all 

domains. 

Conclusion: According to the study findings, in the evaluation and correlation of domains models, we can 

explicitly how to holding festivals was appropriate and the main reason for the poor evaluation in product 

domain is related to the problems in input and product domains. 
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