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 يتخصص يدكتر ي دوره يابيارزش يبرا يابزار يابيو اعتبار يطراح
  )CIPP( پيس يبر اساس الگو رانيا يبهداشت بارور

  
  ي، زهرا دهقان*شهنازكهن ،يماني كوياحسان پور، ن اليسه ،ينشهاشه يعبد ديمهش

  
 

  چكيده
وجود ابزاري مناسب است كه بتواند به درستي برنامه را مورد  گذار بر انجام يك ارزشيابي معتبر،تأثيرعوامل  نيتر مهماز  يكي: مقدمه

بر  رانيا يبهداشت بارور يتخصص يدكتر ي دوره يابيارزش يبرا ايمعتبر و پا يابزار ياين مطالعه با هدف طراح. قرار دهد يابيارزش
  .شد انجام پيس ياساس الگو

پرسشنامه در چهار مرحله صورت گرفت؛  اعتبار يابيطراحي و . در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد 92مطالعه در سال  نيا: ها شرو
 4در  يابيارزش يسؤاالت اصل) CIPP( مربوط به الگوي ارزشيابي سيپ ينترنتيو ااي  كتابخانه متون و مطالعه منابع متعدد يابتدا با بررس

هر حيطه تدوين  يها شاخص سپس با استفاده از منابع موجود در ايران و ساير كشورها، گرديد، يطراح داد برونو  نديفرآ ،ادد درون نه،يزم ي طهيح
در مرحله بعد روايي محتوايي و صوري ابزار با نظر متخصصين و شاخص روايي . ديگرد هيته ساخته محقق يها شد و بر اساس آن پرسشنامه

  .برآورد شد پايايي پرسشنامه با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ و ضريب النداي گاتمن تيدر نها. شد دهيمحتوا سنج
شاخص در چهار حيطه استخراج گرديد و  156و  يابيسؤاالت اصلي ارزش مقاالت و كتب در دو مرحله اول و دوم با مروري بر متون،: نتايج

 نيمدرس( يعلم هيأت ياعضا ،)يبهداشت بارور يدوره دكتر مسؤول(گروه  ريمد نيگروه با عناو 4 يبرا نهچهار پرسشنامه به طور جداگا
اضافه  سؤال، 8در مرحله سوم با نظرخواهي از اساتيد و با حذف . شد هيته آموختگان و دانشجويان رشته، دانش ،)يبهداشت بارور يدوره دكتر
 ييمتوسط شاخص روا داشتند پرسشنامه روا گرديد، 79/0تا  70/0بين  CVI كه ياصالح سؤاالت طهيحدر هر سؤال  15- 3شدن بين

، 96/0 ،98/0(بيآن به ترت مقداركرونباخ استفاده شد كه  يآلفا بيها از ضر در مرحله چهارم براي تعيين پايايي پرسشنامه. بود 90/0محتوا
آموختگان  دانشجويان و دانش ،يعلم أتهياعضاي  ها، همچنين ضريب النداي گاتمن براي پرسشنامه مديران گروه. برآورد شد) 98/0، 98/0

  .ديبرآورد گرد 91/0، 89/0، 68/0، 98/0به ترتيب 
ابزار با انجام  نيالزم برخوردار بود و ا ييايو پا يياز روا يبهداشت بارور يدوره دكتر يابيارزش يبرا شده يابزار طراح: گيري نتيجه

  .باشد يم يمختلف آموزش يها دوره يابيارزش يرشته قابل استفاده برا يها يژگيالزم بر اساس اهداف و و راتييتغ
  

  ،اعتبار يابي سنجيروانخصوصيات ،يبهداشت بارور يدكتر پ،يس يابيارزش يالگو ارزشيابي،: هاي كليدي واژه
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 ،ي، گروه مامايي و بهداشت بارور)استاديار(شهناز كهن  دكتر: نويسنده مسؤول *
هاي پرستاري و مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه  مركز تحقيقات مراقبت

  ؛)(kohan@nm.mui.ac.ir. علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
، )يبهداشت بارور شيگرا ييارشد ماما يكارشناس يدانشجو( يشهشهان يعبد ديمهش

 .دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران ،ييماما يانشكده پرستارد
(abdi_mahshid@yahoo.com)گروه آموزش )مربي( احسان پور اليسه ؛ ،

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،  ،يآموزش علوم پزشك قاتيپزشكي، مركز تحق
 دكتر؛ )ehsanpour@nm.mui.ac.ir(. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

  

                                                                              
، گروه آموزش پزشكي، مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي، مركز )استاديار(نيكو يماني 

. مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
)yamani@edc.mui.ac.ir( يزهرا دهقان؛ )يريگ ارشد سنجش و اندازه يكارشناس 
پزشكي، مركز مطالعات و توسعه آموزش ، مركز تحقيقات آموزش علوم ))يروانسنج(

. پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
z.dehghani88@gmail.com)(  

  27/2/93: ، تاريخ پذيرش2/2/93: ، تاريخ اصالحيه14/11/92: تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
 يارهايمع نيتر مهمسالمت مادر و كودك از  يها شاخص

 نيا. كشورها است يافتگي قضاوت در مورد توسعه
 يها خدمات و مراقبت تيفيبا ك يكيارتباط نزد ها شاخص
بهبود و اصالح . به خصوص توسط ماماها دارد يبهداشت

آموزش  تيفيتوسعه و باال بردن ك ازمندين ييخدمات ماما
 كننده نييتوجه به نقش حساس و تع اب). 1(است ييماما

وجود نيروهاي آموزشي در مقطع دكترا در تربيت مقاطع 
به  تيو با عنا ييكارشناسي و كارشناسي ارشد ماما

تغييرات و گستردگي علوم در دنيا و نياز به وجود افراد 
محقق در زمينه بهداشت باروري براي دستيابي به 

دكترا در اين  قطعوجود م مرزهاي دانش و توليد علم،
اي در بهبود كيفيت خدمات و دستيابي  عمده نقش رشته،

  . دينما يعلمي ايفا م يها شرفتيبه دستاوردها و پ
اي از علوم  شاخه ، يبهداشت بارور يتخصص يدكترا

و بهداشتي است كه در آن دانشجويان طي دورة  شكيپز
آموزشي با ابعاد مختلف بهداشت باروري نظير امور 

ي ها اپيدميولوژي و تكنيك حقوق، تغذيه، جمعيتي،
پيشرفته در امر باروري و ناباروري آشنا شده و به امر 

تحقيق و آموزش در امر بهداشت  مديريت، ريزي، برنامه
  ).2(ندپرداز باروري مي

دوره دكترا  يمناسب برنامه آموزش تيفيبه ك يابيدست
مكرر و كشف كمبودها و نواقص  يها شسنج ازمندين

پرستاري آمريكا  يها جمن دانشكدهان. باشد يبرنامه م
)American Association of Colleges of Nursing (

اظهار نموده است كه هدف از برنامه دكتري تربيت 
خالق براي هدايت تحقيقات  ومحققين و دانشمندان نقاد 

در سطح جامعه و دانشگاه و نهايتاً گسترش دانش 
آموزشي دانشجويان بايد به  يها برنامه بنابراين،) 3(است
متخصصاني  طراحي شوند كه بتوانند براي آينده، يا گونه

نمايد كه قادر باشند اين اهداف را پوشش  را تربيت
  ).4(دهند
از كيفيت نام  توان يزماني م آموزش علوم پزشكي، در

 يها در هدف نظر موردبرد كه دانشجو به شايستگي 
به . آموزشي رسيده باشد يها در برنامه شده نييتع

آموزشي بايد به  يها آموزش و برنامه عبارت ديگر،
باشد و افرادي را تربيت نمايد كه به گسترش  يا گونه

تجربه و  از دانش، توجه داشته، لمروزافزون دامنه اين ع
  ).5(مهارت كافي برخوردار باشند

مفهوم چند  كي يدر آموزش عال تيفيك فيآنجا كه تعر از
قضاوت در مورد آن  باشد يمبهم م يتا حد و يبعد
 نيكه ا يا لهيبه عنوان وس يابيارزش. مشكل است اريبس

را مقدور  تيفيقضاوت را ممكن كرده و مستند نمودن ك
 نيهم چن). 6(برخوردار است يا ژهيو تياز اهم سازد يم

تحقق  مناسب، يها ها و طرح برنامه يو اجرا نيتدو
كسب اطالعات از  ،يآموزش عالها و اهداف نظام  آرمان

با استفاده از  به هدف، يابي دست زانيحاصل كار و م
برنامه  كي يابيبا ارزش. باشد يم ريپذ امكان ،يابيارزش

آن  يو هماهنگ يسازگار زانيبه م توان يم ،يآموزش
 تيبرد و قابل يفرد و جامعه هدف پ يازهايبرنامه با ن

و ابزار مورد استفاده در آموزش را مشخص  ها شرو
). 7(برنامه را برشمرد شرفتيكرد و عوامل موثر در پ

 يخوان همدر مورد  يابيامر آموزش با ارز انيمتول
. كنند يقضاوت م ،نظر موردمحصوالت برنامه با اهداف 

 تواند ينسبت به هر جنبه از برنامه م يتينارضا
نادرست  يابيارز ،ناقص يو اجرا يكننده طراح منعكس

ارزشيابي ). 8(از عوامل فوق باشد يا مجموعه اي ازهاين
صحيح و اصولي ضمن تقويت نقاط قوت و اصالح نقاط 

و  ها يريگ ميمبنايي براي بسياري از تصم تواند يم ضعف،
آموزشي باشد و موجبات ارتقاي سطح  يها يزير برنامه
 موثر، يابيبدون ارزش). 9(را فراهم آورد انشگاهعلمي د
ها و خدماتشان را بهبود  پروژه توانند يها نم سازمان
  ). 10(ببخشند

 كردييكي از الگوهاي ارزشيابي آموزشي برخاسته از رو
پديدآورندگان اين . باشد يالگوي سيپ م ت،يريبر مد يمبتن

 .Daniel l(الگوي ارزشيابي دانيل ال استافل بيم 
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Stufflebeam (عنوان سيپ  .و همكاران او هستند
)CIPP (نهياز حروف اول كلمات بافت يا زم )Context(، 

 داد برونو  )Process(فرايند ،)Input( داد درون
)Product( به منظور  پيس يالگو. به دست آمده است

شده است  نيارائه و تدو رانيمد يريگ ميدر تصم ليتسه
برنامه را به  كي تواند ينگر و جامع كه م است كل ييو الگو

مراحل  يجانبه در تمام و همه كيستماتيصورت س
كه توسط  يقيدر تحق. ندك يبررس يانياجرا و پا ن،يآغاز

نشان داده  انجام شد، كايآمر ي انجمن آموزش و توسعه
بر  يآموزش يها برنامه يابيدر ارزش پيس يشد كه الگو

مبناي از اين رو به عنوان ). 11(دارد تيالگوها ارجح گريد
ابزاري روا و پايا مورد  هينظري اين پژوهش در ته
عوامل  نيتر مهماز  يكي. استفاده قرار گرفته است

وجود ابزاري  گذار بر انجام يك ارزشيابي مناسب،تأثير
برنامه را مورد  ،ياثربخش است كه بتواند به درست

  .)12(قرار دهد يابيارزش
برنامه  يابيدر مورد ارزش يقيآن جا كه تاكنون تحق از

 يبهداشت بارور يتخصص يدوره دكترا يآموزش
 يابيارزش كولوم،يانجام نشده است و بر اساس كور

سال پس از  5تا  3 نيب يبهداشت بارور يبرنامه دكترا
انجام شود و با در  ديبا يدوره آموزش نياول ي خاتمه

بهداشت  يتخصص يدكترا رانيكه در ا نينظر داشتن ا

ادامه  يمصوب برا يدكترا ي دوره نياول يبارور
با توجه به . است ييكارشناسان ارشد ماما ليتحص

دوره دكتري بهداشت  يانداز سال از راه 7گذشت 
 يانجام ارزشيابي جامع اين دوره ضرور باروري،

حال به واسطه عدم وجود ابزاري معتبر و . باشد يم
 ياين مطالعه با هدف طراح اين امر، جاممناسب براي ان

 يتخصص يدكتر ي دوره يابيارزش يبرا يابزار
و كسب  پيس يبر اساس الگو رانيا يبهداشت بارور

  .قابليت اعتبار و اعتماد آن انجام گرديد
  
  ها شرو

 يابيابزار ارزش اعتباريابياين پژوهش با هدف تدوين و 
بر  رانيا يبهداشت بارور يتخصص يدكتر ي دوره

در دانشگاه علوم پزشكي  92در سال  پيس ياساس الگو
طراحي و اعتباريابي پرسشنامه در . اصفهان انجام شد

متون  يابتدا با بررس) چهار مرحله صورت گرفت؛ الف
 -SID - Elsevierاطالعاتي  يها پايگاهو اي  كتابخانه

PubMed  و مطالعه مقاالت مربوط به الگوي ارزشيابي
 نه،يزم ي طهيح 4در  يابيارزش يسؤاالت اصل سيپ،
  .)1جدول(گرديد يطراح داد برونو  نديفرآ ،داد درون

  
  حيطه 4سؤاالت اصلي ارزشيابي در  :1جدول 

  سؤاالت  حيطه
  است؟ شده توجه ذي نفعان امكانات و ايرانجامعهنيازهايبهبرنامهاهدافطراحيتا چه اندازه در  )Context(زمينه
برنامه درسي، ( و غيرانساني) علمي، دانشجويان مديران، اعضاي هيأت(انسانيمنابعكيفيتوكميتتا چه اندازه  )Input(داددرون

  ذي نفعان است؟نيازهاي گوي اهداف برنامه و  پاسخ )بودجه، امكانات و تجهيزات آموزشي
ريزي  سازماني آن طور كه برنامه -يادگيري و فرايندهاي مديريتي-ياددهيتا چه اندازه اجزاء برنامه در فرايندهاي  )Process(فرايند

  اند؟ سازي شده اند پياده گرديده
اي محقق  تا چه اندازه اهداف برنامه تحقق يافته است و چه دستاوردها، آثار و نتايج در نظر گرفته شده يا نشده  )Product(دادبرون

  گرديده است؟
  

در مرحله دوم با استفاده از منابع موجود در ايران و ) ب
هر حيطه تدوين شد و بر  يها شاخص ساير كشورها،

 هيته ساخته محقق يها پرسشنامه ها اساس شاخص
و  ها شاخص، صورت كه پژوهشگر نيبه ا. )2جدول (ديگرد
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با استفاده از منابع متعدد از پرسشنامه حاضر را  يالگو
در كانادا  وركيدانشگاه  يپژوهش يها طرح يابزارهاجمله 
آموزش  يها برنامه يابيچارچوب ارز«عنوان  تحت

مورد  يابزارها ،)13(»پيبا استفاده از مدل س يپرستار
 )15()(Kim ميو ك )Nagata)()14(استفاده توسط ناگاتا 

 ي و پرسشنامه يپرستار يدكترا يها دوره يابيارز يبرا
ي  ارزشيابي برنامه آموزشي دوره«در طرح  يمحب

علوم  يها گاهپزشكي در دانش رككارشناسي ارشد مدا
استخراج و ) 9(»پيكشور با استفاده از الگوي س يپزشك

 ي بود كه ابتدا ترجمه قيطر نيروش كار بد. اقتباس كرد
به  يشد و از فارس  ها توسط محقق انجام پرسشنامه هياول
اصل  ديسپس توسط دو نفر از اسات. برگردانده شد يسيانگل

 يافتيدر ميتطبيق داده شد كه مفاه اه ها با ترجمه پرسشنامه
با توجه به اصول . شده باشند يساز كسانيها  از پرسشنامه

در هر  يابيارزش يو سؤاالت اصل پيس يابيارزش يالگو
و ) داد برونو  نديفرآ ،داد درون نه،يزم( پيس ياز الگو طهيح

هر  يها شاخص ترجمه شده، يها مرور متون و پرسشنامه
 يطراح هياولي  اساس آن پرسشنامه برو  نيتدو طهيح

بهداشت  يدوره دكتر مسؤول(گروه  رانيمد يبرا. ديگرد
 يدوره دكتر نيمدرس( يعلم هيأت ياعضا ،)يبارور

 يتخصص يآموختگان دكتر دانش ،)يبهداشت بارور
بهداشت  يتخصص يدكتر انيو دانشجو يبهداشت بارور

 يبرا مهشد و در ادا هيته يپرسشنامه اختصاص يبارور
 ستيچك ل كي زيامكانات و تجهيزات آموزشي ن يابيارز

  .ديآماده گرد
 نه،يزم ي طهيح 4در  پيس يبر اساس الگو سؤاالت
ها  شد و پرسشنامه يطراح داد برونو  نديفرآ ،داد درون

بود كه با استفاده از طيف ليكرت  يا نهيشامل سؤاالت چندگز
 اديزياد و خيلي ز متوسط،، كم خيلي كم، ي به پنج رتبه

 1 ازاتيامت بيبه ترت يآمار سهيمقا يشده و برا يبند طبقه
شامل چند سؤال  نيپرسشنامه همچن. به آن تعلق گرفت 5تا 

  . پژوهش بود يباز براي سنجش نقطه نظرات واحدها

امكانات و تجهيزات آموزشي شامل  يابيارز ستيچك ل 
چهار بخش فضاهاي آموزشي و اداري دانشكده جهت 

كتابخانه و  ،يبهداشت بارور يدوره دكتر انيدانشجو
و  يا انهيامكانات و خدمات را ،يرسان سيستم اطالع

 اسيبود كه با مق هيگو 19امكانات سمعي و بصري با 
نسبتاً مطلوب و نامطلوب و به  مطلوب،( يسه قسمت كرتيل

  .شدند مي پاسخ داده) 3تا  1 ازيبا امت بيترت
روايي محتوايي و  در مرحله سوم جهت اعتباريابي،) ج

  . صوري برآوردگرديد
ه اندازه محتوا به اين مفهوم است كه يك ابزار تا چ روايي

ي متناسب براي سازه مورد ها دربرگيرنده گويه
مي باشد و به طور مناسبي حيطه سازه را  يريگ اندازه

روايي محتوا بر اساس قضاوت . دهد يپوشش م
جهت قضاوت در مورد . رديگ يمتخصصين صورت م

نفر از  15تا  5استفاده از نظرات  روايي محتوايي،
 ييروا يبررس جهت). 16(متخصصين توصيه شده است

 نييجهت تع. استفاده شد نياز نظر متخصص زين يصور
پژوهش از دو روش كيفي و  نيابزار در ا يمحتوا ييروا

نفر از  10در بررسي كيفي محتوا از . كمي استفاده شد
 ييماما ،ينظر بهداشت بارور صاحب يعلم هيأت ياعضا
شد و از آنان درخواست  ينظرخواه يپزشك وزشو آم
اصالحي و  يها گاهديد پس از مطالعه دقيق ابزار، ديگرد

 .خود را به صورت مبسوط و كتبي ارائه نمايند شنهاداتيپ
نحو جهت  نيابزار به بهتر يها تميآ نكهياز ا نانياطم يبرا

شاخص اعتبار  يروش كم شده، يمحتوا طراح يريگ اندازه
. به كار گرفته شد) Content Validity Index(محتوا 
از روش والتس و  بررسي شاخص اعتبار محتوا،جهت 
بر پايه اين . استفاده شد) Waltz & Bausell(باسل 

 مربوط بودن تمام عبارات سنجيده شاخص در ابتدا،
درخواست شد تا بر  نيبدين منظور از متخصص. شود مي

باسل در مورد  واساس شاخص روايي محتواي والتس 
 ايمربوط « اريسه مع پرسشنامه، يها تمياز آ كيهر 

 ايواضح «و » و روان بودن يسادگ« ،»بودن ياختصاص
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 يقسمت 4 يكرتيل فيرا بر اساس ط» شفاف بودن
» مربوط بودن« يژگيصورت كه و نيبه ا. ندياظهارنظر نما

 ،2= نسبتاً مربوط است ،1=ستيمربوط ن: كرتيل فيط اب
 يسادگ« يژگيو و 4= كامالً مربوط است ،3= است وطمرب

نسبتاً  ،1= ستيواضح ن: كرتيل فيط اب» و روان بودن
و  4= كامالً واضح است ،3= واضح است ،2= واضح است

ساده : كرتيل فيط اب» شفاف بودن ايواضح « يژگيو
كامالً  ،3= ساده است ،2نسبتاً ساده است  ،1= ستين

سپس با استفاده از . شدند بندي هطبق 4= ساده است
  ). 17(محتوا محاسبه شد ييشاخص روا CVIفرمول 

  

  
  فرمول محاسبه شاخص اعتبار محتوا

  
مناسب  79/0داراي نمره باالتر از  يها سؤالروش  نيدر ا

از  تر كمنياز به اصالح دارند و  79/0تا  70/0بين  هستند،
  ). 18(حذف شوند يستيهستند و با قبول  رقابليغ 70/0

از حذف  و پس دياعمال گرد شانينظرات ا سپس
داشتند و اصالح  70/0كمتر از  ي كه نمره ييها سؤال
داشتند و اضافه  79/0تا  70/0 نيكه نمرات ب ييها سؤال

اجماع نظر  يها برا پرسشنامه ،يشنهاديشدن سؤاالت پ
  .ان ارسال شدنظر  صاحبهمان  يمجدداً برا يينها
در مرحله چهارم برآورد پايايي پرسشنامه با محاسبه ) د

  . ضريب آلفاي كرونباخ و ضريب النداي گاتمن انجام گرديد
بر  لوت،يپاي  مطالعه كيدر ، منظور كسب پايايي ابزار به

نفر  60 نفر، 120اساس نسبت تعداد كل جامعه از تعداد كل
پست  ايو  يحضور قياز طر پرسشنامه ،شركت نمودند

 يدكتر انينفر از دانشجو 37 اريدر اخت كيترونالك
 ي دوره نيمسؤولنفر از  5 ،يبهداشت بارور يتخصص

نفر از  9و  يعلم هيأتنفر از اعضاي  9 ،يدكتر
 يبهداشت بارور يتخصص يآموختگان دكتر دانش

كشور كه  يعلوم پزشك ييو ماما يپرستار يها دانشكده

 ريدا يبهداشت بارور يتخصص يها مقطع دكتر در آن
) شاهرود و مشهد ،يبهشت ديشه تهران، اصفهان،(است 

وارد  ها ادهد ل،يقرار گرفت و پس از تكم
  .شد PASW(SPSS)-20افزار نرم
آلفاي  بيها ابتدا از ضر پرسشنامه ييايپا نييتع يبرا

ضريب آلفاي كرونباخ نسبت به تعداد . كرونباخ استفاده شد
با توجه به مقدار برآورد شده . نمونه بسيار حساس است

و عدم امكان افزايش نمونه و ) 9/0باالتر از (ضريب آلفا 
تعداد زياد سؤاالت ابزار كه هر دو باعث افزايش خطاي 

 4نداي ضريب ال( يتر از روش محتاطانه شوند، يم برآورد
ضريب النداي . براي برآورد پايايي ابزار استفاده شد )گاتمن

  ).19(كند يگاتمن حد پايين پايايي ابزار را برآورد م 4
  

  نتايج
مقاالت و  در دو مرحله اول و دوم با مروري بر متون،

كتب داخلي و خارجي كه در زمينه ارزشيابي برنامه با 
اصلي و سؤاالت  استفاده از الگوي سيپ بود،

و  نديفرآ ،داد درون نه،يشاخص در چهار حيطه زم156
  .)2و  1 جداول(استخراج گرديد داد برون
 ريمد نيگروه با عناو 4 يپرسشنامه به طور جداگانه برا چهار

 ياعضا ،)يبهداشت بارور يدوره دكتر مسؤول(گروه 
 ،)يبهداشت بارور يدوره دكتر نيمدرس( يعلم هيأت
و  يبهداشت بارور يتخصص يآموختگان دكترا دانش

  . شد هيته يبهداشت بارور يتخصص يدكتر انيدانشجو
 ييپرسشنامه در مرحله سوم روا هياول ياز طراح پس

 يمحتوا ييشاخص روا هيپرسشنامه بر پا يمحتوا
در . ديگرد يبررس )Waltz & Bausell( والتس و باسل

اصالح  79/0-70/0با نمرات بين  يها سؤالروش  نيا
در . حذف شدند 70/0از  تر كمي با نمرات ها گويه شده و

به  داشت، 70/0دو سؤال نمره كمتر از  نهيقسمت زم
جامعه  ازيمورد ن يعنوان مثال در قسمت خدمات تخصص

متخصص «با عنوان  ها سؤالاز  يكي و دانشگاه اين رشته،
 سطحدر  يبهداشت بارور علم به كامل فقوو با

 =CVI داده اند 4و3تعداد ارزياباني كه به آيتم نمره 

 تعداد كل ارزيابان
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نقش  كي انگريچون ب  »انيد در دموجو يهااردستاندا
در . حذف شد داشت، =60/0CVIنبود و نمره  يشغل

كه  تميآ 6 ،داد برونو  نديفرآ ،داد درونمجموع در قسمت 
كه ضريب  ييها تميحذف و آ داشتند، 70/0نمره كمتر از 

CVI داشتند اصالح شدند به عنوان  70/0تا  79/0 نيب
 با افتهي اختصاص جهدبوتا چه اندازه « مثال در سؤال

ي  بودجه« ي كلمه» دوره تناسب دارد؟  شيزموآ يهازنيا
كه  افتي رييتغ» بودجه در دسترس«به  »افتهياختصاص 

سپس . افتي ارتقا 8/0به  7/0از  CVI قيطر نيبد

 تيشده بودند اضافه شد و در نها شنهاديكه پ يسؤاالت
و  لنظران ارسا همان صاحب يمجدداً برا ها پرسشنامه

 يطراح يها سؤالتعداد  3جدول . گرفته شد يينها دييتأ
 را نشان ييروا نييقبل و بعد از تع طهيشده در هر ح

  .دهد مي
) (S-CVI/Aveيمتوسط شاخص روايي محتو انيپا در
در متوسط  تر بيشو  90/0 ريكسب مقاد .بود 0/90

قابل قبول بودن ي  دهنده نشان ،يشاخص روايي محتو
  ).20(باشد يابزار م

  
  هاي ارزشيابي دوره دكتراي بهداشت باروري بر اساس الگوي سيپ شاخص :2جدول 

  ها شاخص حيطه
ارزشيابي

  زمينه
 ي دوره دكتراي بهداشت باروريانداز راهنياز به  .1

 ي دوره دكتراي بهداشت باروريانداز راهكفايت تحقيقات ميداني انجام شده براي  .2

 گانآموخت دانشي ديني مرتبط با ها شلحاظ بستر فرهنگي و ارز .3

 توجه به نيازهاي جامعه ايران و امكانات ذينفعان در طراحي اهداف برنامه دوره دكتراي بهداشت باروري .4

 علميي با پيشرفتهاي دوره برنامه هااف و هدهم راستايي ا   .5

 وه مربوطهگرن بهداشت باروري توسط تي متخصصارمهاو علمي ي هازسي منظم نياربر .6

 :هاي زير اف دوره براي ايفاي هر يك از نقشهدابا توجه به آموختگان دكتراي بهداشت باروري  به دانش) دانشگاهو (جامعه نياز 

o زه بهداشت باروريحودر هد امبتني بر شوي ها شهوپژم نجااي اهشگر بروپژ 

o بهداشت باروري و مامايي در كليه مقاطعتخصصي رس دروس مد 

o رپزشكي كشوم علوهاي  هنشگااي دابروري بهداشت بارشته رشي زموآمديريت صص متخ 

o رپزشكي كشوم علوهاي  هنشگااي دابربهداشت باروري شته رشي زموي آيزربرنامه ص متخص 

o هاي سالمت باروري متخصص جهت طراحي برنامه 

o  زه بهداشت باروريحومتخصص براي ارائه خدمات تخصصي باليني در 

o شتياكز بهدامري حوزه بهداشتي درماني در ها شآن با ساير بخ بهداشت باروري و ارتباطمديريت بخش اي برص متخص ،
 شيزموو آماني در

o متخصص و تئوري پرداز مباني ديني مرتبط با بهداشت باروري 

o  شيزموو آماني در، شتياكز بهدامري بهداشت باروري ها شكيفيت ارائه مراقبت بخيابي اي ارزبرمتخصص 

o ه مدت و بلند مدت مورد نياز در زمينه بهداشت باروريهاي آموزشي كوتا متخصص براي طراحي دوره  
ارزشيابي

  داد درون
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 ه تعيين شدن مازبا هماهنگي و تناسب دروس ارائه شده دوره  .7
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 كارآمد و به روز بودن منابع و مواد آموزشي موجود در كتابخانه .39

 داد دانشجويانتناسب امكانات و فضاي آموزشي با تع .40

  تفريحي با تعداد دانشجويان -تناسب امكانات و فضاي ورزشي .41
ارزشيابي

  فرايند
 يادگيري-فرايند ياد دهي  

 هاي تحصيلي دانشجويان  تالش كافي اساتيد در هدايت پروژه .1
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 اختصاص زمان ويژه توسط اساتيد در برنامه ايشان براي مشاوره و رفع اشكاالت درسي دانشجويان دكتري بهداشت باروري  .2

 حضور اساتيد در زمان مشخص شده براي مشاوره در اتاق خود  .3

 اساتيد از منابع علمي جديد در محتواي تدريس ي  ميزان استفاده .4

 مات قبلي دانشجويان در تدريس خود ي فردي و معلوها تفاوتتوجه اساتيد به  .5

 تفكر خالق و ابتكاري در دانشجويان توسط روش تدريس اساتيد  سازي فراهم .6

 ي تدريس مختلف و نوين ها شاساتيد از روي  ميزان استفاده .7

 ارائه كاربردي مطالب آموزشي توسط اساتيد  .8

 توجه اساتيد به تناسب و هماهنگي بين مطالب نظري و عملي در تدريس  .9

 ها و نيازهاي دانشجويان ي و طرح درس توسط اساتيد بر اساس انگيزهريز برنامهتغيير  .10

 ي مورد استفاده براي آموزش دانشجويان در دستيابي به اهداف آموزشيها شميزان موفقيت رو .11

 هاي تدريس و تدريس محتوي دروس  و نظرات دانشجويان در شيوه ها گاهميزان توجه اساتيد به ديد .12

 ي تدريس اساتيد با موضوعات تدريسها شتناسب رو .13

 اختصاص زمان مناسب به تحقيقات پايان نامه دانشجويان توسط اساتيد .14

 باز خورد دادن به موقع اساتيد در مورد تحقيقات دانشجويان  .15

 نها ي آمحتودروس و سر فصل ح صالمرتبط با رشته بهداشت باروري در ا علمي تأهيي عضااكت رمشاميزان  .16

 شي زموي آها يگير تصميممرتبط با رشته بهداشت باروري در  علمي تأهيي عضاا لكت فعارمشا .17

 هشي وپژي ها فعاليتو  ها يگير تصميممرتبط با رشته بهداشت باروري در  علمي تأهيي عضاال كت فعارمشا .18

 د سطح علمي خوء تقادر ارمطالعاتي ي فرصت هااين دانشكده از  علمي تأهيي عضاي ا دهستفاا .19

 سطح دانش علمي خود  ارتقايي آموزشي جهت ها گاهاين دانشكده در كار علمي تأهيي عضااشركت  .20

 ي آموزشي ها گاهمشاركت اساتيد در برگزاري كار .21

 ي توسعه فردي در سال ها گاهدر كار علمي تأهيي عضااامكان شركت  سازي فراهم .22

 وهشي اين دانشكده در سمينارهاي علمي و پژ علمي تأهيي عضاامشاركت فعال  .23

 علمي در صورت نياز اعضاي هيأتارائه توصيه نامه به دانشجو توسط  .24

 علمي اعضاي هيأتي شغلي براي دانشجويان توسط ها موقعيتجست و جوي  .25

 ي آموزشي الزم جهت رشد دانشجويان بهداشت باروري ها گاهها و كار برنامهي  برگزار .26

 ي آموزشي با اهداف آموزشي اين دوره ها گاهتناسب تعداد كار .27

 ي آموزشي با اهداف آموزشي اين دوره ها گاهتناسب كيفيت كار .28

 و عملكرد تحصيلي خود  ها فعاليترضايت دانشجويان از  .29

 استفاده دانشجويان از منابع علمي جنبي و مكمل با توجه به موضوعات درس  .30

 اطالعاتي به منظور اهداف علمي  و پايگاهاي  استفاده دانشجويان از امكانات رايانه .31

 پژوهشي و تكاليف توسط دانشجويان اين دوره، ي آموزشيها فعاليتاجراي با انگيزه  .32

 ي كالسيها فعاليتحضور فعال دانشجويان در انجام مهارتهاي عملي در كالس و  .33

 ) مسابقه و جشنواره(هاي فوق برنامه  فعاليتمشاركت دانشجويان در  .34

 با حجم و محتواي هر درس ) انجام تحقيقات يا نوشتن مقاله علمي(تناسب تكاليف پژوهشي  .35

 ي ارائه شده ها شتناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان با آموز .36

 پايش پيشرفت تحصيلي دانشجويان به صورت مستمر توسط مدير دوره  .37

 برگزاري امتحانات متناسب با اهداف دوره .38

 ي آموزشي آيندهها فعاليتي ريز برنامههاي پيشرفت تحصيلي دانشجويان در  حاصل از ارزيابي استفاده از نتايج .39

 مناسب بودن نحوه و زمان برگزاري امتحان جامع  .40

 تطابق محتواي آزمون جامع با برنامه درسي دوره  .41
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 آن كيفيو توسعه كمي پژوهشي و  - آموزشي  حل مسائلر به منظول مديرگروه با مسؤولين دانشگاه و دانشكده فعاط تباار .51

 سطح علمي خود  ارتقايلعاتي در هاي مطا استفاده مدير گروه از فرصت .52

 علمي  ء هيأتعضاش در اهوپژه آموزش و نگيزد ايجار امنظودانشكده به /هاي جديد در دانشگاهكار راهاستفاده از  .53

 ه نشكدداهشي وپژ -شيزموراي آبه شوط مربوت جلساتوجه به نظرات مديرگروه در  .54

  علمي تأهي يعضااهشي وپژو شي زموي آها فعاليتاز ني رداقدو يابي ارز .55

 مشاركت دانشجويان در رفع نواقص و اشكاالت و اقدامات آموزشي گروه .56

 مناسب بودن فرايند و روند ثبت نام دانشجويان در دوره دكترا .57

 التحصيالن اين دوره ها و انتظارات از فارغ برنامه ي دكتري، سازي اهداف دوره برگزاري مناسب جلسه توجيهي در بدو ورود جهت روشن .58

 هاي تبادل نظر بين مسؤولين دانشگاه و دانشجويان دكترا نشست كفايت .59

 هاي علمي بين اساتيد و دانشجويان دكترا كفايت نشست .60

 گان اين دوره در كل كشورآموخت دانشبرقراري تعامل الزم بين دانشجويان و  .61
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 ارائه خدمات بهداشت باروري به جامعه ارتقايدكتري بهداشت باروري در ي  دوره تأثير .1

 هاي درسي دوره  ميزان تحقق اهداف و برنامه .2

 ي برنامه درسي دكتراي بهداشت باروري به نيازهاي جامعه گو پاسخميزان  .3

 همگامي و هماهنگي كلي عملكرد دوره با پيشرفتهاي علمي .4

 ي اين دوره طبق نياز جامعهنامه هان پاياي عناوين ريز برنامه   .5

 هاي درسي و مراقبتي و تقويت برنامهاي  هاي اين دوره به رشد حرفه كمك پايان نامه .6

 )دانش بنيادين(هاي اين دوره به توليد دانش جديد  نامهكمك پايان  .7
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 اي متخصصين بهداشت باروريشي برزموآئه مطالب و ارانش نود دايجادوره دكتراي بهداشت باروري در ا تأثير .8

 ي پژوهشي و تكاليف دانشجويان بر حرفهها فعاليتهاي آورد دست تأثير .9

 بهداشت باروري ارتقايشده در جهت رشد و دانشكده از نتايج تحقيقات انجام /استفاده گروه .10

 د حيطه تخصصي خودكتراي بهداشت باروري در مقطع ن اللتحصيا رغفااشتغال   .11

 دكتراي بهداشت باروري در ايجاد رشد و نوآوري در زمينه بهداشت باروريي  ميزان مفيد بودن دوره .12

 هاي شغلي و حرفه ايبه نياز گويي پاسخدكتراي بهداشت باروري در ي  ميزان كارآمدي دوره .13

 دكتراي بهداشت باروري در محيط كاري  ي دورهها شميزان كاربردي بودن آموز .14

 توجه اين دوره به نيازها و عاليق دانشجويان .15

  گانآموخت دانشپژوهشي  -عملكرد آموزشي 
  شده و ترجمه شده  تأليفتعداد كتاب  .16
  چاپ شده و ارائه شده در مجالت معتبر علمي و پژوهشي داخلي و خارجي  علمي تمقاالتعداد  .17
  ارائه شده در مجالت معتبر علمي و پژوهشي داخلي و خارجي  علمي تمقاالتعداد  .18
 ن التحصيال فارغپژوهشي و باليني  -علمي ارتقايدكتري بهداشت باروري در ي  دوره تأثير .19

 گان و دانشجويانآموخت دانشفزايش دانش و توان علمي دكتراي بهداشت باروري در اي  دوره تأثير .20

 گانآموخت دانشتوان پژوهشي  ارتقايواحدهاي پژوهشي ارائه شده در  تأثير .21

 گانآموخت اي دانش شغلي و حرفه ارتقايواحدهاي آموزشي ارائه شده در  تأثير .22

 آموختگان در پژوهشي و آموزشي دانش، بالينيتخصصي هاي  آموختگان و دانشجويان از مهارت دانش مديران،ضايت ر .23
 بهداشت باروريمينه ز

 گان از عملكرد تحصيلي خود در طول اين دورهآموخت دانشميزان رضايت دانشجويان و  .24

 گان از عملكرد گروه آموزشي خود در طول دوره دكترا آموخت دانشميزان رضايت دانشجويان و  .25

 گان و دانشجويانآموخت دانشدوره در تقويت و پرورش توان تحقيقاتي  تأثير .26

 گان و دانشجويان در خصوص رشته خود آموخت دانشدوره در رشد خالقيت و ابتكار عملي  تأثير .27

  
  ييروا نييقبل و بعد از تع طهيدر هر ح ها پرسشنامه شده يطراح تسؤاالتعداد مطلق  يفراوان: 3 جدول

  گانآموخت دانش  دانشجويان اساتيد دوره مسؤول پرسشنامه
  پس از روايي  قبل از روايي  پس از روايي  قبل از روايي پس از روايي قبل از روايي پس از روايي  قبل از روايي حيطه
  15  13 16  13 16 13 16  13 زمينه
  30  18 30  18 28 17 31  22 داددرون
  51  48 48  44 40 34 33  27 فرآيند
  24  19 23  19 12 15 12  8 دادبرون

  
. شد يطراح يبخش اصل 2پرسشنامه با  4 تينها در

از جمله  كيبخش اول پرسشنامه شامل اطالعات دموگراف
رشته  معدل، ل،ينام دانشگاه محل تحص سن،
اشتغال و تعداد  تيوضع ارشد، يكارشناس يالتحصيل فارغ

مقاالت و كتب چاپ شده بود و بخش دوم شامل سؤاالت 
. بود داد برونو  نديفرا ،داد درون نه،يزم طهيح 4در 

پرسشنامه  سؤال، 92مشتمل بر  گروه ريپرسشنامه مد

 سؤال، 96) يدوره دكتر نيمدرس( يعلم هيأت ياعضا
بهداشت  يتخصص يدكتر انيپرسشنامه دانشجو

 يآموختگان دارا سؤال و پرسشنامه دانش 117 يبارور
  .سؤال بودند 120

پرسشنامه ، در مرحله چهارم به منظور كسب پايايي ابزار
در  كنندگان شركت اريدر اخت ليميا ايو  يحضور قياز طر

 يها نامه براي تعيين پايايي پرسش. مطالعه قرار گرفت
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 دانشجويان، ،يعلم هيأتاعضاي  گروه، رانيمد
كرونباخ استفاده شد و  يآلفا بيآموختگان از ضر دانش
 =98/0α=، 96/0α= ،98/0α= ،98/0α بيآن به ترت مقدار

در  تأثيرگذاربه دليل وجود هر دو عامل . برآورد شد
تعداد كم نمونه و تعداد باالي (سوگيري برآورد پايايي 

گاتمن  4ضريب النداي  در اين پژوهش،) ي ابزارها گويه
قرار  فادهتر پايايي ابزار مورد است براي برآورد محتاطانه

مقادير بدست آمده النداي گاتمن و آلفاي كرونباخ . گرفت
  . آمده است 4براي هر پرسشنامه به ترتيب در جدول 

  
  پرسشنامه گاتمن ابزار تدوين شده به تفكيك يمقدار آلفاي كرونباخ و الندا :4 جدول

  دانشجويان آموختگان دانش علمياعضاي هيأت هامديران گروه  روش پايايي
  98/0  98/0 96/0 98/0  ضريب آلفاي كرونباخ
  89/0  91/0 68/0 98/0  ضريب النداي گاتمن

  
  بحث

انجام يك ارزشيابي  يگذار براتأثيرين عوامل تر مهماز 
وجود ابزاري اثربخش و معتبر است كه بتواند به  مناسب،

بر همين اساس اين . را بسنجد نظر مورددرستي برنامه 
 ي دوره يابيارزش يبرا يابزار نيمطالعه با هدف تدو

 يبر اساس الگو رانيا يبهداشت بارور يتخصص يدكتر
شده بر  نيابزار تدو نكهيبا توجه به ا. دانجام ش پيس

 ،داد درون نه،يزم طهيح 4بوده و در  پيس ياساس الگو
 كيهر  يشاخص و برا 156بر اساس و داد برونو  نديفرآ

ابزار  كيتواند به عنوان  مي شده، هيته ريدرگ يها از گروه
و همكاران در  )Nagata(ناگاتا . جامع در نظر گرفته شود

 دگاهيكه از د يآموزش پرستار يترادك يابيارزش
انجام دادند  ديو اسات النيالتحص فارغ ان،يدانشجو

 يها شدر نق ها ابيكردند كه داشتن ارز يريگ جهينت
 ي در مطالعه). 14(معتبر مهم است يابيارزش يمختلف برا
 ،يعلم اعضاي هيأت ران،ياز مد كيهر  يبرا زيحاضر ن

 هيته ياختصاص رسشنامهپ انيگان و دانشجوآموخت دانش
 نيتر مهميكي از . باشد مي ابزار نيشده كه از نقاط قوت ا

در . كسب روايي و پايايي آن است تهيه يك ابزار، يها گام
و  يروايي ابزار از طريق اعتبار صور اين پژوهش،

و  يبه كمك گروه متخصصين آموزش پزشك ييمحتوا
 يها شرو ازيكي . انجام گرفت ييو ماما يبهداشت بارور

نظرخواهي از گروه  ابزار، كيبراي كسب روايي   معمول

متخصصين به منظور تأييد مناسب بودن محتواي 
كان ها  .ويژه است يها موقعيتبراي سنجش  نظر مورد

)Hakan ( سؤالو )Seval (كه با هدف  يا عهدر مطال زين
كه بر  يابيارزش اسياعتماد و اعتبار مق تيقابل نييتع

 يدر مورد محتوا پيس يابيمدل ارزش لاساس اصو
 زيلديي يدانشگاه فن يسيزبان انگل يدرس ي برنامه

)Yildiz( از گروه  ييروا نييتع يبرا كرده بودند، يطراح
نشان داد كه  شانيا جياستفاده كردند و نتا نيمتخصص

 ياعتماد و دارا  ابزار قابل كيبه عنوان  پيس اسيمق
آموزش  لديدر ف يدرس ي برنامه يابيارزش ياعتبار برا

 يبرا ابزار فقط نيالبته ا .)21(به كار گرفته شود تواند يم
 دگاهيشده و فقط د هيته يدرس ي برنامه كي يابيارزش

 يآور جمع يبرا گريو از منابع د بررسي شده انيدانشجو
 يروايي محتو يبرا نيهمچن. اطالعات استفاده نشده است

شاخص در  نيا. استفاده شد يمحتو ايياز شاخص رو
 يباالتر تينياز ع ييروا نييتع يها شرو ريبا سا سهيمقا

مطالعه متوسط شاخص  نيدر ا). 20(برخوردار است
 والتز. باشد مي بود كه قابل قبول 90/0 يروايي محتو

)Waltz( كه متوسط شاخص  كنند يم هيو همكاران توص
در نظر  انداردرا به عنوان است 90/0 يروايي محتو

كنند در  مي هيتوص) Polit & Beck( و بك تيپول د،يريبگ
 يكه شاخص روايي محتو يكه موارد يصورت

اند اصالح شوند و دوباره مورد  داشته قبول رقابليغ
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استاندارد مشكل  نيبه ا يابيدست رنديقرار بگ يابيارز
كه در اي  و همكاران در مطالعه يپازارگاد). 22(ستين

 ي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت،ها گاهدانش
درمان و آموزش پزشكي در شهر تهران تحت عنوان 
طراحي ابزاري جهت ارزشيابي عملكرد عمومي 

متوسط شاخص  دانشجويان پرستاري انجام دادند،
  ). 16(ندآورد دستبه را  94/0 يمحتو ييروا
كرونباخ به  يآلفا بيسنجش ضر قيابزار از طر ييايپا

پايايي در حد  كند، يبيان م) Burns(برنز . دست آمد
دهنده پايايي كامل و در حد ضريب  نشان ضريب يك،

كه  كند يوي بيان م. دهنده عدم پايايي است نشان صفر،
ر براي نشان دادن پايايي مناسب يك ابزا 7/0ضريب 

در مطالعه خود تحت  زيو همكاران ن يمحب). 23(است
كارشناسي  ي عنوان ارزشيابي برنامه آموزشي دوره

كشور  يعلوم پزشك يها گاهارشد مدارك پزشكي در دانش
 يآلفا بياز ضر زين ،)2011( پيبا استفاده از الگوي س
ابزار خود استفاده كردند كه  ييايكرونباخ در سنجش پا

). 9(به دست آمد 9/0تا  7/0 نيمختلف ب يها گروه يبرا
ها باالتر  گروهي  آلفا در همه بيضر زيدر مطالعه حاضر ن

 هيابزار ته با توجه به اعداد به دست آمده،. بود 9/0از 
از  يبهداشت بارور يدوره دكتر يابيارزش يشده برا

  .الزم برخوردار است ييايو پا ييروا
بر اساس  رانيدر ا است كه يابزار نيپرسشنامه اول نيا 

شده و  هيته يدوره دكتر يابيارزش يبرا پيس يالگو
آن از  تيبحث اشاره شد جامع يهمان طور كه در ابتدا

و  نديفرآ ،داد درون نه،يزم طهيچهار ح يابيلحاظ ارزش
خدمات  دهندگان ارائه ي هيكل دگاهيو استفاده از د داد برون

 يدكتر ي دوره ديدوره و اسات نيمسؤولمانند  يآموزش
 يخدمات آموزش كنندگان افتيو در يبهداشت بارور

) يبهداشت بارور يآموختگان دكتر و دانش انيدانشجو(

مستقيم از  ديكه با بازد يستيل طور داشتن چك نيو هم
گردد از نقاط  مي ليها تكم دانشكده زاتيامكانات و تجه

  . شود مي ابزار محسوب تقو
سؤاالت آن است كه با  اديابزار تعداد ز نيمشكل ا تنها

 ليتكم يپژوهش برا يها دادن زمان مناسب به نمونه
از . ديدر رفع آن گرد يسع) تا دو هفته كي(پرسشنامه 

توان  مي مطالعه به حجم كم نمونه نيا يها تيمحدود
لذا مطالعات گسترده تر و اجراي وسيع تر آن  اشاره كرد،

  .رددتوصيه مي گ
  

  ريگي نتيجه
 تخصصي يدوره دكتر يابيارزش يبرا شده يابزار طراح

 استالزم برخوردار  ييايو پا يياز روا يبهداشت بارور
و  نيمسؤولمنظور مورد استفاده  نيتواند به ا مي و
ابزار با انجام  نيا نيهمچن. رديگذاران قرار گ استيس
رشته قابل  يها يژگيالزم بر اساس اهداف و و راتييتغ

 يمختلف آموزش يها دوره يابيارزش ياستفاده برا
  .باشد يم
  

  قدرداني
 يها نتدانند از معاو پژوهشگران بر خود الزم مي

 تهران، اصفهان، يعلوم پزشك يها گاهدانش يپژوهش
 يقدر شاهرود و مشهد و كليه اساتيد گران ،يبهشت ديشه

 نمودند، يپژوهش همكار نيابزار ا ييروا نييكه در تع
 ،علمي هيأتاعضاي  ن،يمسؤول ي هياز كل نيهمچن
 يتخصص يدكتر ي دوره انيشجوگان و دانآموخت دانش

 طرح همكاري داشتند، نيكه در اجراي ا يبهداشت بارور
  .را بنمايند يتشكر و قدردان تينها
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Abstract 
 
Introduction: An appropriate and accurate tool is one of the most important factors of a valid evaluation. 
The purpose of this study was to construct a valid and reliable instrument to evaluate reproductive health 
PhD program in Iran based on the CIPP Evaluation Model. 
Methods: This study was conducted in Isfahan University of Medical Sciences in year two thousand thirteen. 
The questionnaire designing and validating was conducted in four phases; at first the main questions in four 
domains of context, input, process, and product were designed according to literature and various library 
and internet sources related to CIPP evaluation model review. Then the indicators were extracted for each 
domain using available resources in Iran and other countries and then the researcher made questionnaires 
were constructed based on these indicators. In the next phase, content and face validity were assessed to 
determine the validity of the questionnaires. Content validity was evaluated by the opinions of the experts 
and content validity index. Finally, The Cronbach’s alpha coefficient and the Guttman’s Lambda coefficient 
were calculated. 
Results: At first and second phases, four questionnaires based on 156 indicators extracted in four domains 
(context, input, process and output) by researchers were designed for four groups; head of department 
(responsible for Reproductive Health PhD program), faculty members (faculties of Ph.D. in Reproductive 
Health), graduates and students of this field. In the third phase, the questionnaires were validated by the 
opinions of the experts, the elimination of 8 questions, adding 3-15 questions depending on the domain and 
the group and then questions having CVI from 0.70 to 0.79 were modified. The average of scale-level content 
validity index was 0.90 and the reliability of the questionnaires of the head of department, faculty members, 
students and graduates were determined through Cronbach’s alpha coefficient which were 0.98, 0.96, 0.98, 
and 0.98 respectively. Guttman's Lambda coefficient was 0.98, 0.68, 0.89 and 0.91, respectively. 
Conclusion: The designed tool for evaluating Reproductive Health Ph.D. Program was valid and reliable 
and can be used for evaluating different educational programs under the consideration of program 
objectives and characteristics. 
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