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 های آموزش علوم پسشکی رویکرد پرسشگری با نگاه مثبت در ارزشیابی برنامه

 
 1مهال سالجقه

 
 

چکیده

َبی ارزشیببی آمًزشی بب ريیکرد  افراد ي سبزمبن است. ویل بٍ ایه َذف، ویبزمىذ ريش ی پیشرفت در جُت تًسعٍ ،َبی آمًزشی َذف وُبیی از ارزشیببی بروبمٍ
پردازد، بب ارتقبی  َبی آمًزش علًم پسشکی می َمچىبن کٍ بٍ ارزشیببی بروبمٍ ،اجسای دخیل بروبمٍ است. ريیکرد پرسشگری بب وگبٌ مثبت ی سیستمبتیک وسبت بٍ َمٍ

 .گردد َبی علًم پسشکی ویس می شخصی، سبزمبوی ي اجتمبعی در داوشگبٌ ی تًسعٍَبی فردی ي سبزمبوی مًجب  ظرفیت

 آمًزش پسشکی ؛تئًری سیستمی ؛ارزشیببی بروبمٍ ؛ريیکرد پرسشگری بب وگبٌ مثبت واصگان کلیدی:

 
 ؛ 1401مجلٍ داوشکذٌ پسشکی اصفُبن . های آموسش علوم پششکی رویکزد پزسشگزی با نگاه مثبت در ارسشیابی بزنامه .سالجقٍ مُال ارجاع:

40 (672 :)348-345 

 

 مقدمه

ّبی آهَشؾیی  زٍکرسهّیبی ازشؾییبثی آهَشؾیی      ثسًبهِثسای ازشؾیبثی 

. کریی اش اکیي   (1)ًظساى پیؿیٌْبه ؾیدُ اغی      هتؼدهی تَغط صبحت

گیسا اغی      گسا  ؾَْهگسا ٍ کثست ذّي ی زٍکرسهّب کِ ثس هجٌبی فلػفِ

 کٌٌییییدگبى  زٍکرییییسه ازشؾیییییبثی هجتٌییییی ثییییس ًظییییس هؿییییبزک 

(Participant-oriented evaluation approach هیی )  د کیِ ثیس   ثبؾی

. هزگییس ًویَهى   (2)ّیبی ذکٌفؼیبى ثسًبهیِ تدکیید هازه      ثسزغی هکیدگبُ 

 ی ذکٌفؼبى هز فساکٌد ازشؾیبثی  هٌدس ثِ افصاکؽ اػتجیبز ًتیبکح  اغیتفبهُ   

ّبی افیساه ٍ   ّب ٍ تَاًوٌدی ّب  کبهگیسی ٍ ازتمبی ظسفی  ثیؿتس اش کبفتِ

ثسًبهِ ٍ غیبشهبى  تیسٍکح    ی غبشهبى  تَاًوٌد ًوَهى افساه ثسای تَغؼِ

ّب  گیسی پرکسی ٍ پبغخگَکی  ثْجَه ػولرسه غبشهبى  تصوین ٍلی ؤهػ

 . (3)ؾَه  ٍ الداهبت هی

ّبی شکسثٌبکی اکي زٍکرسه  هکدگبُ تفرس غیػیتوی   اش خولِ تئَزی

(Systems thinking theoryثِ فس )کٌد ازشؾیبثی آهَشؾی اغ   ثیِ  ا

ِ اکي هؼٌب کِ ثسای ازشؾیبثی ٍ هد اخیصای   ی کسک  کک ثسًبهِ  ثبکد ّوی

ّیب   ّبی اخصا ٍ چگًَگی تؼبهل آى فؼبلی  ی آى ؾٌبغبکی ؾًَد ٍ کلیِ

. کرییی اش (4)ثییب کرییدکگس ٍ ثییب هریییط پیساهییَى هییدًظس لییساز گیسًیید 

ّییبی ازشؾیییبثی آهَشؾییی ًؿییدت گسفتییِ اش تفرییس غیػییتوی ٍ   زٍؼ

پسغؿگسی  کٌٌدگبى  زٍکرسه هتٌبغت ثب زٍکرسه هجتٌی ثس ًظس هؿبزک 

( اغی  کیِ کیک    Appreciative inquiry approachثب ًگبُ هثجی  ) 

ّبی هَخیَه هز ثسًبهیِ ٍ    ثػیبز هؿبزکتی ثسای ثسزغی ظسفی  ی ؾیَُ

. پسغؿگسی ثب ًگبُ هثج  ثب کک زٍکرسه (5)ثبؾد  غبشهبى هی ی تَغؼِ

  ّیبی خدکید هز   ثِ خػتدَی ًمبط لَت ٍ کؿف فسص   غیػتوبتیک

کٌید  اٍ هٌدس ثِ افصاکؽ هؿبزک  ذکٌفؼبى ثسًبهِ هز فس پسهاشه ثسًبهِ هی

ّبی خاللبًیِ ٍ ازتمیبی حیع هبلریی  ٍ تؼْید       ازشؾیبثی  اکدبه اکدُ

ِ (5)ؾَه  ًػج  ثِ کل ثسًبهِ هی ّیبی هتفیبٍت    . اکي زٍکرسه هز شهیٌی

ػلَم اش خولِ آهَشؼ ػلَم پصؾری ثسای ازشؾیبثی اثسثخؿی الداهبت 

غبشهبًی اغتفبهُ ؾدُ اغی    ی   تَغؼِآهَشؾی ٍ اکدبه تغییس هز خْ

   ِ  ی ٍ هازای پتبًػیییل ثییبلمَُ ثییسای اغییتفبهُ هز ازشؾیییبثی ٍ تَغییؼ

 . (6) ثبؾد هیّبی آهَشؾی ػلَم پصؾری  ثسًبهِ

 
 مراحل رویکرد پرسشگری با نگاه مثبت 

زٍکرسه پسغؿگسی ثیب ًگیبُ هثجی  کیِ هز هٌیبثغ فبزغیی ثیِ ترمییك         

 تَغییط  1981 ی اٍاخییس هّییِ گییراز ًیییص تسخوییِ ؾییدُ اغیی   هز ازج

David Cooperrider   ّوربزاى ؾرل گسف . زٍکرسه پسغؿیگسی ٍ

   ِ ی کؿییف  ثییب ًگییبُ هثجیی  ثییِ لییَز هؼوییَم ؾییبهل چْییبز هسحلیی

(Discoveryزٍکب  ) ( پسهاشیDream( لساحی  )Design   ثیِ ثویس ٍ )

ثبؾد. هز ثسخی اش هٌبثغ  پییؽ اش   هی (Destiny or Deliverزغبًدى )

 ی ػٌَاى هسحلِ  ( ثDefineِکک هسحلِ ثِ ػٌَاى تؼسکف )اکي هساحل  

ؾیَه. هز هساحیل هختلیف اکیي زٍکریسه       اٍم ثِ اکي تسکیت اضبفِ هی
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گسٍح  ًبهِ  هصبحجِ  فَکَظ ّبی هتٌَع هبًٌد پسغؽ تَاى اش زٍؼ هی

 . (6)آٍزی الالػبت اغتفبهُ ًوَه  ثسای خوغ غیسٍُ 

ِ  پیؽ اش الدام : لِدتؼسکف هػ :هسحلِ اٍم  ی ثسای ازشؾییبثی ثسًبهی

آهَشؾی  ًیبش اغ  کِ آى ثسًبهِ ثِ لَز هلیك تؼسکیف ؾیَه. هز اکیي    

کٌیدّبی  اّبی کلی ثسًبهِ  اثؼبه هتفیبٍت آى  افیساه ٍ فس   هسحلِ  ٍکطگی

 . (7)هزگیس ٍ هٌبثغ ثبکد هؿخص ؾًَد 

کؿف  پسغؿیگسی   ی اصلی هسحلِ ی ّػتِ: کؿف :هٍم ی هسحلِ

الؼبهُ هثجی   ثْتیسکي تدسثییبت  اٍج هَفمیی        هز هَزه لرظبت فَق

آٍزی کییبفی  . پییع اش خوییغ(6)ّییب ٍ آزشٍّییبی افییساه اغیی    ازشؼ

ٍ ترلیل لساز گیسًد ٍ ػیَاهلی کیِ     ّب هَزه تدصکِ الالػبت  ثبکد هاهُ

ِ  ثیؿتسکي غْن زا هز هَفمی  ِ    ّبی گرؾیت اًید  هبًٌید    هز ثسًبهیِ هاؾیت

ثیسای افیساه چیِ چییصی اش       ؟تس اغ  کِ چِ چیصی اش ّوِ هطلَة اکي

چیِ چییصی ثیؿیتسکي      تیس اغی ؟   تس کب هٍغ  هاؾتٌی ثخؽ  ّوِ اًگیصُ

 .(7)کٌد؟ هؿخص ؾًَد  افتخبز زا المب هی

اکیي هسحلیِ ثیِ هًجیبم غیبخ  کیک        :زٍکیبپسهاشی  :هسحلِ غیَم 

ِ    اًداش هطلَة ثسای آکٌدُ اغ . افساه  ثس چؿن  ی اغیبظ ًتیبکح هسحلی

لجییل  ثییِ غییبخ  تصییبٍکسی اش ػولرسهّییبی هطلییَة ثییسای آکٌییدُ  

ؾیَه کیِ اش افیساه     زٍکبپسهاشی ٍلتیی ؾیسٍع هیی    ی پسهاشًد. هسحلِ هی

. اکیي هسحلیِ ثیس    (7)پبغخ هٌّد  «چِ ثبکد ثبؾد؟»ؾَه کِ ثِ  خَاغتِ 

ِ    هْن»اکي اصل اغتَاز اغ  کِ  غیبشهبًی    ی تسکي هٌیبثغ ثیسای تَغیؼ

. شهیبًی کییِ  (8) «هز هیَزه آکٌیدُ اغی    زٍکبّیبی خوؼیی ٍ گفتویبى    

تیَاى   هَزه زٍکب کب تصَزات ثِ تَافك زغیدًد  هیی  ًفؼبى ثسًبهِ هز ذی

 .لساحی ثسه ی آى زا ثِ هسحلِ

ِ    :لساحی :چْبزم ی هسحلِ گییسی هز   تصیوین   ّید  اکیي هسحلی

ِ     هَزه چگًَگی زغیدى ثیِ چؿین    ی اًیداش هطلیَة حبصیل اش هسحلی

لساحی  پسغؽ کلیدی اکیي اغی  کیِ     ی زٍکبپسهاشی اغ . هز هسحلِ

. هز اکیي هسحلیِ    «هطلَة زا ثػبشکن؟ ی خَاّین اکي آکٌدُ چگًَِ هی»

ػولیبتی ثیسای زغییدى    ی ثسًبهِ ی ًفؼبى هخیل هز ثسًبهِ ثسای تْیِ ذی

 .(8)ًوبکٌد  آم ّوربزی هی ثِ ؾساکط اکدُ

هز آخسکي هسحلیِ کیِ ثیب ػٌیَاى      :ثِ ثوس زغبًدى :پٌدن ی هسحلِ

ّیبی کیبزی فؼبلیی  خیَه زا هز      ؾَه  گیسٍُ  غبشی ًیص هؼسفی هی پیبهُ

ِ (6)اًید   آم آغیبش ًویَهُ   اکیدُ  ی زاغتبی زغیدى ثِ ثسًبهِ ّیبی   . ثسًبهی

ِ    ؾدُ ٍ ؾسک  اخساکی ٍ اّدا  هؿخص  ی کٌٌدگبى ثیِ اخیسای ثسًبهی

االت هز ؤثستسکي غی ؤپسهاشًید. هی   ػولیبتی حبصل اش هساحیل لجیل هیی   

 ی ًْبکی اکي ّػتٌد کِ چگًَِ خَاّین فْویید کیِ ثیِ آکٌیدُ     ی هسحلِ

اکن؟ چگًَِ ثِ ًظس خَاّد زغید ٍ چیِ حػیی هازه؟    هَزه ًظس زغیدُ

 .(8)ثسًبهِ ٍ کب غبشهبى چِ تفبٍتی خَاّد هاؾ ؟ 

زٍکرسه پسغؿگسی ثب ًگبُ هثج  ثِ خبی تَخِ ثیِ کوجَهّیب  ثیِ    

سکي ػولریسه افیساه ٍ   پسهاشه ٍ ثیِ هًجیبم ثْتی    توسکص ثس ًمبط هثج  هی

کِ اش اکي زٍکریسه ثیسای ازشؾییبثی     ای . ًتبکح هطبلؼِ(9)غبشهبى اغ  

 ی هٌّیدُ  اًد  ًؿیبى  ّبی آهَشؾی هز ػلَم پصؾری اغتفبهُ ًوَهُ ثسًبهِ

اکي اغ  کِ زٍکرسه پسغؿگسی ثب ًگبُ هثجی  ثیِ ػٌیَاى کیک اثیصاز      

ِ   ازشؾوٌد هٌدس ثِ غبخ  گسٍُ ثجی   ه ی ّبی هٌػدن کبزی ثیب زٍحیی

کٌیدّبی  اؾیَه  هز افیصاکؽ تؼبهیل ٍ هؿیبزک  هاًؿیدَکبى هز فس      هی

. (11) گیسهه  ثس اغ  ٍ هَخت ازتمبی کیفی  آهَشؼ هیی ؤآهَشؾی ه

کٌد کیِ تدهیل ثیس ًمیبط      اغتدالم هی  زٍکرسه پسغؿگسی ثب ًگبُ هثج 

لَت  هَخت افصاکؽ حع تؼْید  خاللیی   اًگییصُ  اهیید ٍ اًیسضی      

 هطلییَة ّػییتٌد   ی اًدییبم تغییییسات ثییسای آکٌییدُ ی هثجیی  کییِ الشهییِ

کیک زاٌّویب ثیسای     ی آٍزًیدُ   گفی   فیساّن   . هطبلت پییؽ (7)ؾَه  هی

پطٍّؿییگساى اکساًییی ثییسای کییبزثسه اکییي زٍکرییسه هز هطبلؼییبت خییَه 

ِ  هزؾَه  ثبؾد. تَصیِ هی هی آهیَشؼ ػلیَم    ی هطبلؼبت آکٌدُ هز شهیٌی

بی فیسهی ٍ غیبشهبًی   ّی  حداکثسی اش ظسفی  یهٌد پصؾری  ثسای ثْسُ

هَخَه هز غیػتن  اغتفبهُ اش زٍکریسه پسغؿیگسی ثیب ًگیبُ هثجی  زا      

 .(9)ًظس لساز هٌّد  هد
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Abstract 

The ultimate goal of educational program evaluation is the development of individuals and organizations. 

Achieving this goal requires evaluation methods with a systematic approach to all components of the program. 

The appreciative inquiry approach, as a program evaluation method, promotes personal, organizational, and 

social development by enhancing the individual and organizational capacities. 
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