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در بخش دانشجويان ) DOPS(عمليهاي  آزمون مشاهده مستقيم مهارت
 ؛ بررسي مزايا و معايب از ديدگاه دانشجويان ترميمي دندانپزشكي

  
  رضا محوالتي شمس آبادي، *ياكبر ديمج

  
 

  چكيده

ارزشمند  يروش DOPS (Direct Observation of Procedural Skills( ي يا عمل يها مهارت ميآزمون مشاهده مستق: مقدمه
هاي  هدف از اين مطالعه بررسي مزايا و معايب آزمون مشاهده مستقيم مهارت. باليني استپروسيجرهاي  در ي مهارتابيارزش ايرب

  .است مشهد يدانشگاه علوم پزشك يميدندانپزشكي ترم انيدانشجو دگاهياز د) DOPS( پروسيجري
مشهد انجام شده است  يدانشگاه علوم پزشك يميترم يدندانپزشك انيدانشجو يبر رو يمقطع يفيمطالعه توص نيا: ها روش

متناسب با اهداف بخش ترميمي براي  DOPSابتدا آزمون عملي . وارد مطالعه شدند انينفر از دانشجو110كه در آن تعداد 
نفر  12اي بدون ساختار با تعداد  براي ارزيابي فرايند، ابتدا مصاحبه. هاي اوليه اجرا گرديد دانشجويان طراحي و پس از هماهنگي

و س مطالب مورد اشاره ايشان پايه نهاده شده بود تهيه كه روايي آن بر اسا اياي پا از دانشجويان انجام شده و سپس پرسشنامه
  .شد ليو تحل هياطالعات، توسط آمار توصيفي تجز يآور پس از جمع .به كليه دانشجويان سال چهارم و پنجم داده شد

% 76 .به خاطر تأثير مثبت اين آزمون بر يادگيري و استقالل عمل ايشان خواستار ادامه اين روش بودند انيدانشجو% 71: نتايج
% 85، نهاييعلت اثر استرس در زمان آزمون  به .دانشجويان معتقد بودند اين شيوه در ايجاد پايايي بين آزمونگرها موفق نبوده است

كه توانايي انجام فرايند را با كيفيت استاندارد نداشته باشد مخالف بودند و اشاره شد  يمواردآزمون شونده در  مردود شدندانشجويان با 
  .كه اين روش بهتر است به صورت ارزشيابي تكويني مورد استفاده قرار بگيرد

مناسب براي ارزشيابي  يبه اجرا در آمده روش يابيرسد روش ارز به دست آمده در اين مطالعه، به نظر مي جيبا توجه به نتا: گيري نتيجه
  .باشد تكويني در دندانپزشكي ترميمي در دانشكده دندانپزشكي مشهد مي

  
  ، ارزشيابي تكويني، آموزش، دندانپزشكي)DOPS(هاي بالينيرويهارزشيابي باليني، مشاهده مستقيم : هاي كليدي واژه
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مقدمه  

يكي  دانشجويانارزشيابي توانمندي باليني و تأييد كارايي 
علمي و  ترين وظايف اعضاي هيأت ترين و مشكل از مهم

                                                 
ترميمي مركز تحقيقات  ،)دانشيار(ي اكبر ديدكتر مج: نويسنده مسؤول*

  akbarim@mums.ac.ir. ايران. دانشگاه علوم پزشكي مشهد يدندانپزشك
دانشكده  ،ارتودنسي،گروه )دستيار تخصصي( رضا محوالتي شمس آبادي دكتر

  )mahvelatir821@mums.ac.ir (.دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان
اين مطالعه با حمايت مالي دانشگاه علوم پزشكي مشهد و بر اساس پايان نامه مصوب 

  .انجام شده است 2298شماره 
  18/1/92: ، تاريخ پذيرش14/9/91: ، تاريخ اصالحيه4/7/91: تاريخ دريافت مقاله

  .)1(اساتيد نظام سالمت است
هاي باليني بر اساس بررسي  به صورت سنتي ارزشيابي

ميزان توانايي ذهني بوده و يا مبتني بر برداشت كلي 
  .)3و2(استاد از فعاليت دانشجو بوده است

 يراحج يها رشته اي يها مانند دندانپزشك رشته يبعض
) Procedure(رويه هايي بر مبناي انجام  اصوالً رشته

 ليدر دوران تحص يريادگي ندياست كه قسمت عمده فرآ
هاي باليني  رويه نيا بيايارزش ،و به تبع دهد يم ليرا تشك
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  .خواهد داد ليرا تشك يابيارزش يقسمت اصل
 يها مهارتي ابيارزش يمتداول برا يها از روش يكي

 Direct Observation of Proceduralفرايندي روش

Skills DOPS) (ميمستق مشاهده ياست كه به معن 
آزمون داپس شامل . باليني است هايرويهانجام   مهارت

عملي بر  رويهمشاهده يك كارآموز در حين انجام يك 
روش، مشاهدات  نيدر ا .)4(است يروي يك بيمار واقع

پس از آن بر گردد و  استاد بر اساس چك ليست ثبت مي
ي عيني و واقعي به دانشجو بازخورد داده ها اساس يافته

هاي اصلي الزم  هاي بسته به مهارت تعداد آزمون. شود مي
آزمون در  8 تواند تا براي يادگيري متفاوت است و مي

  .)6و5(گردد ملطول يك دوره را شا
ج سلطنتي پزشكي انگليس لاساس بررسي كه در كا بر

-رويهوش براي استفاده در ارزشيابي انجام شده، اين ر

  ).7(است برخوردار ي باليني از روايي و پايايي مناسبيها
بر آن با توجه به اين كه ارائه بازخورد يكي از  عالوه
توان  گردد، مي هاي اصلي اين آزمون محسوب مي قسمت

لذا . به نقش مهم اين آزمون در آموزش باليني اشاره كرد
و قسمتي از  تكوينيرزشيابي اين آزمون به عنوان ا

  .)8(كند نقش مهمي بازي مي هاارتآموزش مه
ي الزام هايي رويهبررس ياين آزمون را برا معموالً

 رويههر  يبرا ديكه هر فرد حداقل با كنند يم فيتعر
هاي رويهمعموالً فهرست . آزمون انجام بدهد كي يالزام

شود و دانشجو  به دانشجو داده مي شياز پ يضرور
موظف است در طول دوره در زماني كه خود را براي 

باليني شايسته تشخيص داد، از استاد  رويهمستقل  امانج
باليني توسط وي را  رويهدرخواست كند كه انجام 

كرده و ضمن ارزشيابي فعاليت انجام شده،  مشاهده
  .)5(دبازخورد الزم را در انتها به وي ارائه كن

Beard در بخش عروق  2004كه در سال  يا در مطالعه
آموزشي در انگلستان انجام شد از آزمون  مارستانييك ب

DOPS انينفر از دانشجو 33عملكرد  يبررس يبرا 
وي به اين . عمل استفاده كرد 5 يدر ط يعموم يجراح

نتيجه رسيد كه آزمون داپس براي ارزشيابي 
داشته است  بييي مناسجراحي كوچك روايجرهاي پروس

ي ها افراد با تعداد آزمون ينيبال تيو عالوه بر آن صالح
DOPS و معنادار  ميمستق يا پشت سر گذاشته رابطه

  .)9(دارد
 يژودر بخش نورول يا در مطالعهنيز و همكارانش وايلز 

سلطنتي لندن در انگلستان، همين  يدانشكده پزشك
رشته نورولوژي  در مورد آزمون داپس دربرداشت را 

و  انيكه با دانشجو يا مصاحبه يط ياز طرف. داشتند
بودن  ديكنندگان صورت گرفت هر دو گروه بر مف يابيارز

 ديتأك ها يابيارزش نيا يصورت گرفته در ط يبازخوردها
توان به ارزش آموزشي اين شيوه  لذا مي .)10(داشتند

  .ارزشيابي نيز به عنوان يك مزيت تكيه كرد
-رويهزياد تعداد اي با  رشته يد اين كه دندانپزشكوجو با

آن به صورت  است، تاكنون ارزشيابي باليني هاي باليني
شده هاي كالسيك انجام نمي مند و در قالب آزمون نظام
  ).3(است

هاي اخير برنامه آموزشي  با توجه به اين كه در بازبيني
هاي  دندانپزشكي عمومي و با نگرش بهبود ارزشيابي

يني، استفاده از آزمون داپس به صورت گسترده مورد بال
رسد استفاده از  است، به نظر مياشاره قرار گرفته

بازخوردهاي تحليلي اولين اجراي اين آزمون به صورت 
تواند در اجراي مناسب اين آزمون در  بومي مي
  .هاي دندانپزشكي ايران مؤثر باشد دانشكده

هاي اطالعاتي  ر بانكهاي انجام شده د توجه به بررسي با
Iranmedex  وPubMed اي كه گزارش استفاده  مطالعه

هاي عملي در  از آزمون مشاهده مستقيم مهارت
 1391دندانپزشكي را در ايران ذكر كند تا ابتداي سال 

با توجه به اشاره برنامه درسي دندانپزشكي . موجود نبود
بازبيني شده اخير كشور به استفاده از اين آزمون در 

مبني بر هايي هاي دوره دندانپزشكي و گزارش ارزشيابي
، )7(هاي باليني روايي مناسب اين آزمون در ارزشيابي

، لذا )9(خصوصاً ارزشيابي فرايندهاي جراحي كوچك
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بررسي بازخورد از دانشجويان از چگونگي اجراي اين 
در كشور  زمونتواند براي اجراي مناسب اين آ آزمون مي
  .مفيد باشد

مون از اين مطالعه بررسي مزايا و معايب آز هدف
 دگاهياز د) DOPS(عمليهاي  مشاهده مستقيم مهارت

 يدانشگاه علوم پزشك يميدندانپزشكي ترم انيدانشجو
  .است آنها با استفاده از بازخوردهاي ارائه شده از مشهد
  ها روش

در  1389در اين مطالعه توصيفي مقطعي كه در سال 
مشهد انجام  يدانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشك

چهارم و  يها سال انيدانشجو هيكل يآمار ي معهجا ،شد
مشهد  يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده دندانپزشك پنجم

اين . وارد مطالعه شدند يبودند كه به صورت سرشمار
واحدهاي باليني ترميمي  گذراندنحال  در دانشجويان

دانشجوياني كه واحدهاي ذكر شده را براي بار . بودند
دوم گذرانده و يا به صورت دوره تكميلي واحد را انتخاب 

ابتدا براي تعيين . نموده بودند از مطالعه حذف شدند
هاي  واحددر  DOPSهاي ضروري براي ارزشيابي  هروي
ست ارزشيابي و تعيين چك لي باليني دانشجويان ميترمي

در  ،و تعيين فرايندهاي اجرايي الزم در برگزاري آزمون
به  جلسات گروه با تكيه بر نظر اساتيد گروه ترميمي،

 ييها فرمسپس . گيري شدتصميم عنوان جمع خبرگان،
هاي الزم به دانشجويان از طريق درج  رساني تهيه و اطالع

  .شد جامسايت و تابلوي اعالنات ان در وب
با روش  دياز اسات يكي حاتيتوض قياز طر انيدانشجو
جلسات  يدر ط نيو همچن دنديمذكور آشنا گرد يابيارزش
كه  ديگرد عيتوز انيدانشجو نيدر ب اي الذكر برگه فوق
  .در آن ذكر شده بود يابيارزش نيا اتيكل
برگه ليست فرايندهاي عملي مورد  كيابتداي دوره،  در

 2و  )requirementموارد ضروري يا ( نظر واحد باليني
 اريهاي مشخص در اخت با پروسه DOPSيابيفرم ارزش

بر اساس اهداف  اين موارد .شد يمهر دانشجو قرار داده
رفتاري تعيين شده براي هر واحد باليني، تنظيم شده بود 

باليني از فرايندهاي درماني  Log bookو به صورت يك 
در اختيار ايشان قرار  مورد نياز يادگيري دانشجويان

گرفت و دانشجو موظف بود بيماران خود را براساس  مي
اين ليست انتخاب كرده و پس از انجام هر درمان، تأييد 

بخش به صورت مكتوب  تيدمناسب درمان را از اسا انجام
اتمام موفق دوره آموزشي منوط به . در برگه كسب كند
 ليالزام به تكمعالوه بر  انيدانشجو. تكميل اين فرم بود

به دانشجويان داده  log Bookكه به عنوان  كارمنتير
در زمان مورد نظر خودشان در طول  ديشده بود؛ با
به صورت  نهارا كه قادر به انجام كار آ ماريدوره، دو ب

آل بودند انتخاب كرده و به صورت مستقل درمان را  دهيا
 ميتحت مشاهده مستق ،در طول درمان .دادند يانجام م
و  گرفتند يتوسط استاد مورد انتخاب خود قرار م فرآيند 

كه با توجه به ضرورت اطالع  يستيل با توجه به چك
دانشجو از مراحل و نكات ضروري براي اجراي مناسب 

 يده دانشجو هم قرار داشت نمره اريباليني در اخت رويه
و بازخورد  گرفت يبه چگونگي انجام اين فرايند صورت م

. ديگرد يمناسب پس از خاتمه درمان به دانشجو ارائه م
مرحله عمده كاري در فرايندهاي  10اين برگه شامل 

دندانپزشكي ترميمي بود كه هر يك با درجات عالي، قابل 
قبول، قابل اصالح و نامطلوب مقياس دهي شده واساتيد 

ت در حين انجام فرايند با مشاهده فعاليت دانشجو، كيفي
. كردند باليني را در هر حيطه و مرحله ثبت مي رويهانجام 

در پايان اگر دانشجو در هر مرحله نمره نامطلوب كسب 
كرد و در  كرد، بايد فرايند را بر بيمار ديگري تكرار مي مي
اي  كسب هر يك از درجات ديگر، به ترتيب نمره رتصو

صالح براي قابل ا 14قابل قبول،  17براي عالي،  20معادل 
بر اساس اين كه حداقل نمره قبولي  ها اين نمره .گرفت مي

تر از آن،  در نظر گرفته شده بود و كم 14واحد باليني 
نامطلوب بوده و دانشجو ناتوان از گذراندن واحد منظور 

گرديد  محسوب مي 20نمره كيفيت نيز  حداكثرشد و  مي
ن در پايان نمره دانشجو معادل ميانگي .تعيين شده بود

در پايان فرايند . مرحله بود 10نمرات كسب شده در 
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استاد با استناد به فرم تكميل شده به دانشجو  ،باليني
 20تا  14اين نمره بين  .كرد بازخورد متناسب را ارائه مي

در صورت كسب نمره بود و  وليبراي كسب نمره قب
  .شد از آن واحد عملي مردود مي، تر كم

روش  نييان در مورد ابررسي نظرات دانشجو براي
اين  هيته اي آماده شد كه براي ابتدا پرسشنامه ،يابيارزش

بدين گونه كه . پرسشنامه از رويكرد كيفي استفاده گرديد
هاي بدون ساختار با دانشجويان كه به صورت  مصاحبه

اين . انجام شد گيري شده بودند مبتني بر هدف نمونه
ر با آموزش دانشجوياني كه بيشتبين از  نشجوياندا

دانشكده همكاري داشته و نمايندگان دانشجويان و كميته 
نظرات مصاحبه، در . مشورتي دانشجويي انتخاب شدند

ايشان در مورد اجراي اين آزمون در بخش و مزايا و 
ها ضبط و سپس  مصاحبه. آوري شد جمع مشكالت آن

هاي  شد و پس از كدگذاري مفاهيم مطرح شده، تم پياده مي
هايي در پرسشنامه جهت  ه صورت پرسشغالب ب

مصاحبه تا زمان . نظرسنجي از كليه دانشجويان ثبت شد
 12كه پس از  ادامه يافترسيدن به اشباع و تكرار نظرات 

  .ها حاصل شداشباع داده مصاحبه
جوانب  در مورد) سؤال(گزاره 10 شامل پرسشنامه

هاي غالب به  مختلف آزمون برگزار شده بر اساس تم
 سه از بين گزارهپاسخ هر  .آمده از مرحله قبل بود دست

پايايي .شد، و نظري ندارم انتخاب ميمخالف، گزينه موافق
  . تأييد گرديد 86/0با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ، 

  .شد ها محاسبهگزارهپاسخ فراواني ها، براي تحليل داده
  نتايج

دهي  ميزان پاسخ. شدتكميل )%92(پرسشنامه 110در جمع 
 و سال پنجم) نفر58( %94 سال چهارمدر دانشجويان 

  .بود) نفر 52(% 90
هاي موافق يا مخالف ارائه شده دانشجويان  فراواني پاسخ

هاي  به تفكيك سال تحصيلي ايشان و بر اساس گزاره
شايان ذكر . آمده است 1موجود در پرسشنامه در جدول 

از  دامك است گزينه نظري ندارم توسط هيچ
ستون رو از اين نشده بود وانتخاب  كنندگان تشرك

  .قسمت از جدول حذف شد نيمربوط به ا

  
به  DOPSمشهد نسبت به آزمون  يدانشگاه علوم پزشك يميترم يدندانپزشك انيدانشجو دگاهدي و مطلق ينسب يفراوان :1جدول

 يمورد بررس يها طهيح كيتفك

  عنوان گزاره
  نظر كل دانشجويان  ديدگاه دانشجويان

  سال پنجم سال چهارم
  مخالف  موافق  مخالف  موافق  مخالف موافق

  )32%(29  )78%(71  )15%(30  )37%(70  )17%(29 )41%(71 تأثير آزمون در ايجاد استقالل عمل
  )25%(23  )85%(77  )14%(26  )38%(74  )11%(19 )47%(81 تأثير در بهبود يادگيري و آموزش

  )84%(76  )26%(24  )40%(77  )12%(23  )44%(75 )14%(25  دهي يكسان اساتيدتأثير در نمره
  )36%(34  )74%(66  )22%(42  )30%(58  )14%(25 )44%(75 برگزاري آزمون توسط جمع محدودي از اساتيد

  )10%(9  )100%(91  )4%(8  )48%(92  )6%(10 )52%(90  كفايت موارد بررسي در آزمون
  )93%(85  )17%(15  )44%(84  )8%(16  )49%(85 )9%(15 آزمون در صورت درجه كسب نامطلوبعدم قبولي

  )16%(14  )94%(86  )7%(13  )45%(87  )9%(15 )49%(85  برگزاري دو آزمون در هر دوره
  )49%(36  )61%(64  )18%(35  )34%(65  )31%(38 )27%(62  وجود آزمون ورود به بخش

  )17%(20  )93%(80  )10%(27  )42%(73  )7%(12 )51%(88 ريكارمنتتناسب تعداد و نوع موارد 
  )26%(24  )84%(76  )14%(26  )38%(74  )12%(21 )46%(79 رضايت از نحوه تنظيم نوبت بيماران
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  بحث
به منظور بررسي نتايج استفاده از آزمون  اين مطالعه

مشاهده مستقيم فرايندهاي باليني در نظام آموزش 
با . شد انجامهاي كشور  دندانپزشكي در يكي از دانشكده

هاي اطالعاتي  هاي انجام شده در بانك توجه به بررسي
Iranmedex  وPubMed اي كه گزارش استفاده  مطالعه

هاي عملي در  تاز آزمون مشاهده مستقيم مهار
 1391دندانپزشكي را در ايران ذكر كند تا ابتداي سال 

موجود نبود و با توجه به اشاره برنامه درسي بازبيني 
شده اخير دندانپزشكي كشور به استفاده از اين آزمون 

هايي مبني ي دوره دندانپزشكي و گزارشها در ارزشيابي
) 7(لينيهاي با بر روايي مناسب اين آزمون در ارزشيابي

، بررسي )9(جراحي كوچك هايخصوصاً ارزشيابي رويه
بازخورد دانشجويان از چگونگي اجراي اين آزمون 

تواند در موارد مشابه جهت اجراي مناسب اين آزمون  مي
  .در كشور مورد استفاده قرار گيرد

 كنندگان نسبت به نشانگر موافقت شركت نتايج مطالعه
مناسب آن در كاربرد به  قوت قاطبرگزاري اين آزمون و ن

توجه به نكات  البته .بود عنوان يك آزمون باليني مناسب
  .استالزم  ،آمده براي كاربرد مناسب آندستبه

روش  ريدر مطالعه حاضر تأث انيكل دانشجو% 71
مثبت  انيرا در استقالل عمل دانشجو يكنون يابيارز
مستقل با توجه به ماهيت آزمون كه انجام . دانستند يم

رسد اين  كند، به نظر مي فرايند باليني را ارزشيابي مي
مطالعه انجام  .موضوع از نقاط قوت اصلي آزمون است

پرستاري كرمان نيز نشانگر رضايت  دانشجويانشده در 
دانشجويان از انجام فعاليت مستقل و كسب بازخورد 

هاي ساختاري واحدهاي  اگر چه با توجه به تفاوت .)4(بود
ي باليني پرستاري با دندانپزشكي اين نتايج قابل آموزش
كه  DOPSولي با توجه به ماهيت آزمون  يستتعميم ن

نظارت بدون دخالت است،  ااستقالل عمل و انجام فرايند ب
  .رسد اين يافته منطقي باشد به نظر مي

را در  DOPS يابيروش ارز ،انيكل دانشجو% 77

 ديقوت آنها مفو درك نقاط ضعف و  انيدانشجو يريادگي
هاي  تكيه بر بازخورد به عنوان يكي از پايه. دانستند يم

ست كه ا نكته مهم ديگري آموزش باليني در اين آزمون،
  .)11و10و8(به آن اشاره شده است در مطالعات متعدد

 كنواختيكسب نمره  براي روش رااين  انيدانشجو اكثر
با  اين موضوع. دانستند نمي ، مناسبمختلف دياز اسات

درخواست دانشجويان براي اجراي ارزشيابي توسط چند 
از نكات ضروري . استاد مشخص مورد تأكيد قرار گرفت

در هنگام طراحي آموزشي، توجه به نكات جانبي از جمله 
توجه  ،روشاين در . عدالت در ارزشيابي است يبرقرار

) Inter rater reliability( ارزيابان متعدد به پايايي بين
هاي  آزمون مشاهده مستقيم مهارت البته .)12(ستمهم ا

  .)4(كافي ندارداعتبار  ،رتبه بندي دانشجويان برايباليني 
دانشجويان از عدم قبولي در آزمون، در صورت  بيشتر

انجام نامناسب يا نامطلوب هر يك از قسمتهاي فرايند 
ممكن است  انيدانشجوي تينارضا. باليني، ناراضي بودند

 ها واحد نيا دواحد و گذراندن مجد به انتخاب به علت نياز
 ي،ايجاد اضطراب در زمان انجام فرايند بالين .)13(باشد

موجب  استهمراه با اضطراب ناشي از آزمون ممكن
به نظر . )14و4(در كيفيت كار گردد يتأثيرات نامناسب

رسد اطالع اساتيد از اين مورد و تالش براي ايجاد  مي
تواند در  مي در زمان آزمون، سمحيطي عاري از استر

با  دياگرچه دانشجويان نيز با. بهبود اين امر مؤثر باشد
مناسب و كسب آمادگي كافي، شرايط را براي  نتمري

  .)9(موفقيت خود در آزمون فراهم نمايند
هر دوره را  يآزمون در ط دو يبرگزار انيدانشجو% 86
ر آزمون د مندرج از آنها موارد % 91دانسته اند و  يكاف
به صورت كلي تعداد . را مناسب ارزيابي كردند يكنون
شده بر اساس موارد الزامي كسب  يابيهاي ارز هروي

شود، كه اين تعداد  صالحيت در هر دوره تعريف مي
 هيته .)5(آزمون در هر دوره را شامل گردد 8تا  دتوان مي
آموزشي نيز نياز به استفاده از   هاي ارزيابي ليست چك

وجه به نوع رسد با تبه نظر مي .)15(آموزشي دارد اهداف
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هايي كه به صورت كلي در حيطه كار دندانپزشكي  ترميم
 مبنايتعداد آزمون كه بر  ،گردد بندي مي عمومي طبقه

دانشجو طراحي  مورد نياز براي هاي ترميمي جديد  فرايند
با توجه به ماهيت يكسان مراحل . شده است مناسب باشد

درمان، نكات مورد بررسي در كليه اين  يبراطي شده 
  .موارد توسط ارزياب يكسان است

چه گزارشات متعدد بر روايي مناسب اين آزمون در  اگر
اليني تأكيد دارد ب هايرويه انجام  ارزيابي مهارت

ولي امكان تأثير استرس در هنگام انجام  ،)17و16و10و9(
ايي اين بر مخدوش نمودن رو ،فرايند باليني تحت نظارت

از اين جهت گرچه  .)4(آزمون نيز گزارش شده است
به عنوان آزمون تكويني توصيه  زموناستفاده از اين آ

 گريشده است، اما آنچه مشخص است در قياس با د
گاه به كه ( log bookهاي ارزشيابي باليني همچون  روش

نام ريكارمنت در فرهنگ آموزشي دندانپزشكي كشور 
، كه بيشتر بر كميت انجام )گيرد يمورد اشاره قرار م

سازي  ، كه شبيهOSCEفرايند استوار است، و آزمون 
فعاليت باليني بر روي مدل است، از روايي باالتري 

  ).18و4(برخوردار است
صورت كلي با توجه به اين كه پايايي اين آزمون براي  به

در متون آموزش  استفاده در دانشجويان پزشكي عمومي
و با توجه به اين كه اين  ،)19(أييد استپزشكي مورد ت

آزمون براي اولين بار براي دانشجويان و حتي اساتيد به 
هاي اين پژوهش به عنوان  توان از يافته كار رفته؛ مي

  .تجربه اول براي اقدامات مشابه استفاده كرد
هاي باليني و مبتني بر مشاهده  اجراي آزمون گرچه

ايي بااليي برخوردار هاي باليني از رو مسقيم مهارت
؛ آموزش و آشنايي اساتيد مجري با مزايا و )20(است

 نيا اجرايي نيازهايشفلسفه اين ارزيابي باليني از پي
باشد كه شايد عدم تحقق مناسب آن، منجر  ها مي آزمون

براي موفقيت  .دبه اختالل در نتايج اين پژوهش شده باش
اجرايي يك شيوه ارزشيابي جديد در يك رشته نياز به 

هاي آموزشي و درگيري كليه اساتيد  كارگاه يبرگزار
از اين جهت، . باشد مجري با فرايند طراحي آن مي

توان توصيه  هاي مشابه در شرايط ديگر را مي پژوهش
 .نمود

  
  گيري نتيجه

اساس نظر  هاي اين مطالعه و بر با توجه به محدوديت
رسد استفاده از آزمون مشاهده  فراگيران؛ به نظر مي

هاي باليني با توجه به روايي مناسب در  مستقيم مهارت
 ،دوره دندانپزشكي عمومي در كشور قابل استفاده است

ولي بايد براي اجراي مناسب آن، به نكات مورد اشاره 
دانشجويان از قبيل هماهنگي كامل ارزيابان در بررسي 

ا توجه به ، بعالوه بر آن. في هر فرايند توجه گرددكي
استفاده از اين  ،احتمال ايجاد استرس در دانشجويان

 از تر آزمون به عنوان ارزشيابي تكويني، مناسب
  .است  راكميهاي ت آزمون

  
  قدرداني

نامه دانشجويي به شماره  اين مطالعه بر اساس پايان
ه علوم و با حمايت معاونت پژوهشي دانشگا 2298

پزشكي مشهد انجام شده است كه بدين وسيله از ايشان 
  .گردد تشكر و قدرداني مي
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Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)  
in Restorative Dentistry: Advantages and Disadvantages in Student's 

Point of View 
 

Majid Akbari1, Reza Mahavelati Shamsabadi2 

 
Abstract 
 
Introduction: Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) is a valuable method in evaluation of 
clinical procedures. The aim of this study was to evaluate the advantages and disadvantages of this 
evaluation method from the restorative dentistry students' point of view in Mashhad University of Medical 
Sciences 
Methods: This cross-sectional study was conducted on the students of restorative dentistry in Mashhad 
University of Medical Sciences, where 110 students were enrolled. "Direct Observation of Procedural Skills" 
was designed in accordance with the objectives of restorative department and executed. An unstructured 
interview with 12 students was done to develop a valid questionnaire for the evaluation method used. All of 
the 4th and 5th grade students were asked to fill the questionnaire. The data were reported with descriptive 
statistics. 
Results: Seventy one percent (71%) of the students recommended this method be continued because of its 
positive effect on their independency and learning. Seventy six percent (76%) mentioned that this method 
failed to improve inter-rater reliability between the teachers. Eighty five percent (85%) believed that 
students should not fail the course upon failure to meet requirements for a standard treatment. It was also 
mentioned that it is preferred for formative rather than summative assessments. 
Conclusion: Within the limitations of this study it can be concluded that DOPS is a suitable formative 
assessment  method for restorative dentistry in Mashhad University of Medical Sciences. 
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