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ي باليني ها مهارت يريادگي زانيبر م DOPSروش ارزشيابي  تأثير
  يي پزشكها فوريت دانشجويان

  
  *آبادي فاطمه حاجي ،يادينژاد، طيبه ص صادق حهيباقري، ملمريم 

  
 

  چكيده
ي ارزشيابي فعلي ها ين حيطه اثربخشي آموزش باليني است؛ شواهد، حاكي از عدم كارايي روشتر مهمارزشيابي، رغم اين كه  علي: مقدمه
به  ي باليني دانشجويان، به آنها ارزشيابي محدود به اطالعات ذهني بوده و عالوه بر عدم ارزيابي دقيق مهارت جي رايها روش .است

ي ها بر ميزان يادگيري مهارت DOPSروش ارزشيابي  تأثيرژوهش حاضر با هدف تعيين  پ .شود نميتوجه  ريعنوان ابزاري جهت يادگي
  .ي پزشكي انجام شدها يني دانشجويان فوريتبال

) ع(و امام رضا) عج(قائم يها ي جراحي بيمارستانها به صورت قبل و بعد در بخش ،نيمه تجربي دو گروهي عهمطال اين: ها روش
ي پزشكي بودند كه به ها دانشجويان ترم دوم رشته فوريت ميجامعه پژوهش، تما. انجام گرفت 1388و 1387مشهد، طي دو سال تحصيلي

فهرست وارسي  ليمشاهده و تكم ها داده آوري روش گرد .شدند ميتقس) نفر گروه شاهد 21و  نفر گروه تجربي 25(دو گروه 
و پايايي آن با استفاده از روش همبستگي بين ارزيابان  ياعتبار ابزار به روش محتو. بود يكارآموز اندر ابتدا و پايپژوهشگرساخته 

)89/0r=( شد ليزوج تحل يي تي مستقل و تها آزمون زيو ن توصيفي يها آمارهاستفاده از با  ها داده. شد تأييد.  
در دو گروه، قبل از مداخله تفاوت معناداري  آزمون پيشميانگين نمره . نداشت يدر دو گروه تفاوت معنادار كيدموگراف يها يژگيو: نتايج

را  ينمره بهتر نيانگيم) DOPSروش  ارزشيابي به( يگروه تجرب يكه بعد از كارآموز يدر صورت ،)=t= 18/0p,-3/1( با هم نداشت
  ).=t= 0001/0p ,9/4(بود  ادارمعن نمره دو گروه نيكه تفاوت ب طوري نشان داد به

عيني، معتبر و با قابليت اجرايي باال  يبه عنوان روش DOPSي نوين ارزشيابي، نظير ها استفاده از روش رسد، ميبه نظر : گيري نتيجه
  .گردد مي تر منجرمؤثردانشجويان و يادگيري  ينيبال يها به ارتقاي مهارت ج،ي رايها به تنهايي و يا در كنار روش ينيدر ارزشيابي بال

  
  ،ارزشيابي دانشجوينيبال يها مهارت ،)DOPS( ينيبال يها مهارت ممستقي باليني، مشاهده يابيارزش: هاي كليدي واژه
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  15/8/92 :تاريخ پذيرش ،12/7/92: اصالحيه، تاريخ 29/5/92 :تاريخ دريافت مقاله

  مقدمه
ي آموزشِ ها ين قسمتتر مهمآموزش باليني يكي از 

و بخش ) 1(است ي علوم پزشكيها دانشجويان رشته
 را تشكيلاي  عمده و حياتي تربيت افراد با كفايت و حرفه

است كه اي  به گونه آل ايدهارزش آموزش باليني . دهد مي
و همچنين اي  فردي و حرفهنقش آن در توسعه 

به ). 2(غيرقابل انكار است نشجوياني باليني داها مهارت
آموزش باليني همواره يكي از ارتقاي همين منظور 

علوم پزشكي  يها ي اصلي در آموزش رشتهها دغدغه
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 يها بسياري از پژوهش نتايج گريد ياز سو). 1(است
قدام ين اتر مهمارزشيابي،  دهد كه مي انجام شده نشان

هدف واقعي . شدبا مي جهت بهبود اثربخشي در اين زمينه
ارزشيابي، نظارت و گردآوري اطالعات جهت بهبود 

 با انجام ارزشيابي مناسب،). 2(وضعيت آموزشي است
كرد و  يشناسائ توان نقاط قوت و ضعف آموزش را مي

 جاديدر ا ،ها ييمثبت و رفع نارسا يها جنبه تيبا تقو
. )4و3(گام برداشت يتحول و اصالح نظام آموزش

 انيدر دانشجو زهيانگارتقاي نه تنها سبب  مؤثر يابيارزش
كمك  شيها تيفعال يابيدر ارز زيشده، بلكه به مدرس ن

توام با بازخورد  يابيارزش نيو چنانچه ا) 5(كند مي
 را در ها يادگيري مهارت زانتواند مي مي باشد، زيمناسب ن

  ). 6(بخشد ارتقا رفراگي
 زارزشيابي شايستگي باليني دانشجويان، يكي ا

دهندگان  و آموزش علمي هيأتوظايف اعضاي ترين  مشكل
 كه اجراي به طوري). 2(ي بهداشتي استها برنامه
در مرحله آموزش  انياز دانشجو قيو دق ينيع يابيارزش

 مورد، طبق نيدر اگيري  ميتصم يو چگونگ ينيبال
 انيمرب زا براي استرس يهمواره به عنوان عاملمطالعات، 

دهد  ميتجربه پژوهشگر نشان ). 7(استبيان شده  ينيبال
 يفعل ينيبال يها طيمورد استفاده در مح جيرا يابيارزش
است كه در آن مدرس اي  قهيساختارمند و سلريغ يروش

 و شده نييتع شياز پ ينيع يابيبدون داشتن برنامه ارزش
 زانيدر رابطه با م يبر اساس نظرات شخص گاهي
 رغم اين كه علي. دكن ميگيري  ميدانشجو تصم تيصالح

مهارت باليني و كار عملي در آموزش پزشكي نقش اصلي 
 جدهد كه ارزشيابي راي مي نشان ها را دارد، نتايج پژوهش

گان گروه پزشكي تا آموخت دانشدانشجويان و موفقيت 
). 11تا 8(است اطالعات ذهني آنهاحدود زيادي محدود به 

است كه  تيقعوا نيا گر بيانمتعدد،  يها پژوهش يبررس
از  يارزيابي دقيق "معموال ج،يارزشيابي را يها در روش
ي ها و روش) 2(ردگي ميي باليني آنها صورت نها مهارت

ي باليني، عالوه بر عدم تناسب ها ارزشيابي در اكثر دوره

ي ها كارآيي الزم در سنجش مهارتبا اهداف آموزشي، از 
اين در . شندبا نميدار رباليني و عملكرد دانشجويان، برخو

و كار عملي در آموزش  ينيبال يها حالي است كه مهارت
پزشكي نقش اصلي را داشته و معلومات ذهني از درجه 

گونه همچنين اجراي اين). 2(دوم اهميت برخوردار است
دانشجويان را به دنبال  ارزشيابي، نارضايتي يها وهيش

كه نتايج پژوهش تذكري و همكاران  يبه طورداشته است 
درصد  82درصد دانشجويان پسر و  62داد كه  ننشا

را  ها مهارت ميمعتقد بودند كه تما دانشجويان دختر
ارزشيابي مرسوم، مورد  يها توان از طريق روش نمي

تواند به  مي و اين نارضايتي خود) 12(ارزيابي قرار داد
 .باشد رانيبازدارنده در يادگيري فراگ عنوان عاملي
نكته است كه  نيا گر بيان زين رانو همكا مانيپژوهش كر

نسبت به  يابيارزش جيرا يها از روش انيدانشجو
را نشان  يتر كم تيرضا )پوشهمانند كار( نينو يها روش
  ). 13(دادند
 ييها ست كه متخصصان در جستجوي روشها لسا

كارآيي باليني  ،يمؤثركه به طور  هستند ايمعتبر و پا
 در حال حاضر). 2(نديدانشجويان را ارزيابي نما

 انيدانشجو ينيبال يابيارزشاي  بر يمتفاوت يها روش
توان به آزمون  مي ها روش نيشده است، ازجمله ا يطراح

پوشه  ، كار)OSCE( ينيساختارمند ع ينيبال
)portfolio( ،كوتاه ينيزمون بالآ )Mini-CEX ( و

). 15و14(اشاره كرد )DOPS(ها مهارت ميمشاهده مستق
ارزيابي توانمندي دانشجو با مشاهده مستقيم توسط 

در  ها شيوه نياترين  يكي از رايج علمي هيأتعضو 
توانايي دانشجويان در برخورد با بيمار  بررسي
  ). 16(است

DOPS ينيبال يها مهارت ممستقياي  مشاهده يك روش، 
 يواقع طيكارآموز در مح ينيبال تيصالح يجهت بررس

 ،ياز جمله دندانپزشك ها رشته يارياست كه در بس
 DOPSروش ). 17(كاربرد دارد يو پرستار يجراح

ي عملي طراحي شده ها براي ارزيابي مهارت "اختصاصا
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اين روش مستلزم مشاهده مستقيم فراگير در حين . است
فهرست  با آن توسط زمان همانجام مهارت و ارزيابي 

روش، ارائه  نيمهم ا يها يژگياز و). 16(باشد مي يوارس
. ساختارمند آن است ينيتكو تيو ماه ريبه فراگ ردبازخو

به  ها از مهارت كيروش هر  نيا يكه در ط بيترت نيبد
فهرست  مختلف و بر اساس يها ابيدفعات توسط ارز

كار به فرد  صيشده و بالفاصله نقا يابيارز يوارس
در هر بار مشاهده  ريفراگ نيبنابرا. شود ميگوشزد 

باعث اصالح  مسأله نيو ا شدهمتوجه اشتباهات كار خود 
  . شود مي يو يها مهارتارتقاي و 
 يولوژيراد ارانيدست يابيدر ارز DOPSروش  ييايپا

و  انيارائه بازخورد به دانشجو ليشده و به دل تأييد
مناسب  ينقاط ضعف آنان، به عنوان روش ييشناسا

با توجه به تعداد معدود ). 6(شناخته شده است
و با  DOPSهاي انجام شده در رابطه با روش  پژوهش

خصوص مشكالت  ردر نظر گرفتن تجربه پژوهشگر د
 يها تيفور انيموجود در ارزشيابي باليني دانشجو

يين ژوهش حاضر با هدف تع پ ج،يرا يها وهيبه ش يپزشك
بر ميزان يادگيري  DOPSروش ارزشيابي  تأثير

ي پزشكي ها ي باليني دانشجويان رشته فوريتها مهارت
با توجه به كوتاه . مشهد انجام شد يدانشگاه علوم پزشك

و  يپزشك يها تيفور انيدانشجو ليتحص رهبودن دو
الزم در  هايتيكسب صالح يفرصت كم آنان برا

 تيموقع گر،يد يو از سو هيپا ينيبال يها خصوص مهارت
به تبحر  ازيدر اورژانس كه ن انيدانشجو نيا ندهيآ يكار

 كارگيري بهدارد،  ها كيو سرعت عمل باال در انجام تكن
 ينيبال تيصالح زا نانيجهت اطم قيدق يابيروش ارزش

  .رسد ميبه نظر  يمطلوب، ضرور
  

  ها روش
به  ،نيمه تجربي دو گروهيي  اين پژوهش يك مطالعه

ي جراحي ها صورت قبل و بعد است كه در بخش
شهر مشهد، در طي ) ع(و امام رضا) عج(قائم بيمارستان

جامعه پژوهش، . انجام گرفت 88و  87دو سال تحصيلي
ي پزشكي ها دانشجويان ترم دوم رشته فوريت ميتما

و مامايي  ستاريدانشكده پر ورودي دو سال متوالي
بودند ) نفر گروه شاهد 21و  ينفر گروه تجرب 25(مشهد 

كه  طوري به. كه به روش سرشماري انتخاب شدند
سال  يسال به عنوان گروه شاهد و ورود كي يورود

. در نظر گرفته شد يبعد آن به عنوان گروه تجرب
گذراندن واحد اصول : معيارهاي ورود به پژوهش شامل

در ترم يك و حضور  يپرستار يها تو فنون و مراقب
ابزار . دوره كارآموزي اصول و فنون بود كامل در

، فهرست وارسي پژوهشگرساخته بود ها داده آوري گرد
كه بر اساس طرح درس كارآموزي موجود تهيه گرديد و 

ي مربوط ها مشتمل بر پنج بخش جهت ارزشيابي مهارت
 8با  هيگو 8(تراپي ، سرم)نمره 9با  هگوي 8(به پانسمان

 گيري ، اندازه)نمره 6با  هيگو 6(، تزريقات زير جلدي)نمره
 هيگو 5(و آماده كردن دارو )نمره 5با  هگوي 5(فشارخون

بدين ترتيب بود  ها هياكثر گو دهي در نمره. بود )نمره 5با 
مورد نظر نمره يك و در  هيكه در صورت رعايت گو

البته . شد داده مي هيصورت عدم رعايت نمره صفر به گو
محدودي به دليل اهميت آنها در اجراي صحيح  يها هيگو

و يا به دليل اهميت  2نمره  تهيلياستر تيرعا ريمهارت نظ
از  يينمره نها. به آنها اختصاص داده شد 5/0، نمره تر كم

اعتبار ابزار با . بود 33هر فرد  يبرا ها DOPSمجموع 
و  صصيناستفاده از بررسي متون و اخذ نظر از متخ

كارشناسان موضوع، و پايايي آن نيز با ضريب همبستگي 
 تأييدبا استفاده از روش همبستگي بين ارزيابان  89/0
  . شد

از  ،يكارآموز اندر ابتدا و پاي ها داده آوري گرد روش
 يدر گروه تجرب يفهرست وارس ليطريق مشاهده و تكم

، آزمون پيشقبل از شروع كارآموزي، جهت . وشاهد بود
ي مورد نظر، طبق فهرست وارسي، ها ارزشيابي مهارت

عالوه بر  ،يربدر گروه تج. در دو گروه انجام شد
 يدر طاي  دوره يابياز ارزش ،يآموزكار يانتها يابيارزش
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 DOPSبه صورت منظم و با روش  زين يدوره كارآموز
روش  نيجهت ارزيابي دانشجويان با ا. دياستفاده گرد

 يمشاهده دانشجو در ط يبرا ابيبه چند ارز ازين ن،ينو
عالوه بر پژوهشگر كه خود  ابان،يارز نيدوره بود كه ا

نفر  3مشهد بود،  تاريدانشكده پرس علمي هيأتعضو  زين
ي پژوهش و يك نفر از ها از پرستاران شاغل در محيط

دوره . دانشكده پرستاري بودند علمي هيأت اعضاي
  . ز ده روز بوددر هر دو گروه ني يكارآموز

به  ها در طي دوره كارآموزي، مهارت يدر گروه تجرب
شجويان آموزش داده شد و از آنها خواسته شد كه هر دان

مهارت مورد نظر دست  ياجرا يالزم برا يزمان به آمادگ
داوطلب شوند و به  DOPSجهت انجام ارزشيابي  افتند،ي

انجام شد ي مختلف ها اين ترتيب ارزشيابي توسط ارزياب
به طور منظم، بازخورد با هدف  يابيارزش نيا و در طي

 نيبه آنها ارائه شد و در ا انياصالح كار دانشجو
دانشجو به  صينقا يوارس ستفهر بازخوردها طبق

  .شد ميكاسته  ياز نمره كل و ميصورت بار
 زيهر مهارت و ن يتعداد موارد ضروري ارزشيابي برا 

شده از  افتينمره در نكهاي ي مختلف وها اسامي ارزياب
از نمره كل دوره   ميمهارت به عنوان بار مشاهده هر

شود نيز به دانشجويان  ميدر نظر گرفته  يموزآكار
الزم به ذكر است كه در مورد هر . گرديد ادآوريي

تعداد  يعني DOPSمهارت، تعداد موارد ارزشيابي 
مشاهده بر اساس فهرست وارسي، با در نظرگرفتن 
ضرورت و پيچيدگي هر مهارت و فرصت اجراي آن در 

ي كه تعداد دفعات ارزشيابي به طور. بخش، متفاوت بود
تراپي  سرم ارتكارآموزي براي مه در طياي  مشاهده

آماده  ،دفعه 2دفعه، تزريق زير جلدي  3دفعه، پانسمان 4
دفعه در  4فشار خون  گيري ه و اندازهدفع 3كردن دارو 

اجراي هر يك از مشاهدات به روش . نظر گرفته شد
DOPS كشيد كه از اين زمان  دقيقه طول  20تا  10 حدود
 ابيارز طبازخورد توسي  دقيقه مربوط به ارائه 5حدود 

مشاهدات با توجه به اعالم  نيفواصل ب. به دانشجو بود

متفاوت  نيو فرصت انجام مهارت در بال ريفراگ يآمادگ
در شروع  ،نيدر گروه شاهد طبق روش روت. بود

كارآموزي، به دانشجويان يادآوري شد كه در انتهاي 
 ستيمهارت موردنظر طبق چك ل 5 يدوره كارآموز

مثبت  يها تيگيرد و مدرس فعال مي رقرا يابيمورد ارزش
را به صورت  يكارآموز نيدانشجو در ح يو منف

 رد،يگ ميقرار  يمدنظر و يابيكه در ارزش ييها ادداشتي
 يكارآموز يدر ط انيبازخورد به دانشجو ولي ،نمود  ثبت

 به صورتنامنظم  به طورمدرس و  ليبا توجه به تما
در .شد   ادهد يجهت اصالح كار دانشجو به و يتذكرات

 با يابيارزش ،يتجرب نظير گروه ياتمام دوره كارآموز
در پايان جهت مقايسه . صورت گرفت يفهرست وارس

ي ها بر ميزان يادگيري مهارت اين شيوه تأثير
به طور جداگانه  ها مهارت ميدانشجويان، در دو گروه تما

ديگر مورد  و بر اساس فهرست وارسي، توسط مدرسي
جهت مالحظات اخالقي از مدير . قرار گرفت ددارزيابي مج

. شكده كسب اجازه گرديدگروه و معاون آموزشي دان
افزار آماري  ي پژوهش، از نرمها جهت تجزيه و تحليل داده

SPSS11 با استفاده از ها  استفاده شد و آناليز داده
ي آماري ها آزمون زيي آماري توصيفي و نها آزمون

نمرات  سهيمقا هتج(تحليلي شامل تي مستقل
) دو گروه يها آزمون پسدو گروه و  نيب يها آزمون پيش
در هر  آزمون پسو  آزمون پيشنمرات  سهيمقا( زوج يو ت

  .گرفت انجام) گروه
  

  نتايج
نفر  21و  ينفر در گروه تجرب 25(نفر دانشجو  46مجموع 

 يها يژگيو. در پژوهش شركت كردند) در گروه شاهد
، )سال 20±4/2سن  نيانگيم(از جمله سن  كيدموگراف
 ، محل زندگي)بودندمرد كنندگان  همه شركت( جنس

در دو گروه ) يدرصد بوم35و  يدرصد خوابگاه65(
نمرات حاصل از . تنداش گريكديبا  يتفاوت معنادار
با . به تفكيك محاسبه گرديد گانه 5ي ها ارزيابي مهارت
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به تفكيك جهت مقايسه  ها توجه به نرمال بودن داده
 در هر كارآموزي ميانگين نمرات دانشجويان قبل و بعد از

آزمون آماري تي زوج و جهت مقايسه ميانگين  گروه از
و نمرات  دانشجويان در دو گروه آزمون پيشنمرات 

مستقل  يدر دو گروه از آزمون ت انيدانشجو آزمون پس
يك آورده جدول نتيجه آزمون تي زوج در . استفاده شد
اين واقعيت است كه قبل از  نشانگرنتيجه . شده است

 5مهارت از  كيتنها در  يمداخله گروه شاهد و تجرب
 مامهارت موردنظر، با يكديگر تفاوت معناداري داشتند ا

. مهارت مشاهده شد 4پس از مداخله تفاوت معنادار در 

مهارت ديگر نيز اگرچه تفاوت معنادار آماري ديده  كيدر 
 يبهتر در گروه تجربنشد اما نمره حاصل بيانگر وضعيت 

   ).1جدول (بود
هر دو گروه بعد از مداخله  ،گروهي درون سهيدر مقا

 ،يگروه نيب سهيقارا نشان دادند و در م يتفاوت معنادار
 يقبل از مداخله در گروه تجرب آزمون پيشميانگين نمره 

)DOPS ( ي معنادارنسبت به گروه شاهد تفاوت آماري
نمره  نيتفاوت ب يكه بعد از كارآموز يدر صورت. نداشت

  ). 2جدول (دو گروه معنادار بود

  
  ها قبل و بعد از كارآموزي به تفكيك مهارت، ي دانشجويانها مقايسه نمرات مهارت :1جدول 

  ها مهارت
 ميانگين نمرات دانشجويان گروه شاهد

  نتيجه آزمون تي زوج
  نمرات دانشجويان گروه تجربيميانگين 

  نتيجه آزمون تي زوج
  از كارآموزيبعد  موزيآقبل از كار بعد از كارآموزي يموزآكارقبل از 

 09/7±9/0  8/5±3/1  تعويض پانسمان
18/0p= 

7/5 -t=  5/1±2/5 5/1±6/7 
12/0p= 

6/1 -t= 

گيرياندازه
 9/3±4/0 5/3±02/1  فشارخون

51/0p= 

2/4 -t=  03/1±3/3 9/0±7/4 
001/0 < p 

1/3 -t=  
 7/6±8/0 7/5±4/1 سرم تراپي

78/0p= 

7/6 -t=  5/1±5/8 9/0±2/8 
001/0 < p 

5/2 -t=  
 7/2±2/0 5/2±5/0 دارو دادن

98/0p= 

2/3 -t= 
51/0±5/2 4/0±9/2 

037/0p= 

2/3 -t=  
 8/4±5/0 3/4±2/1  تزريق زيرجلدي

02/0p= 

5/1 -t= 
2/1±2/5 5/0±8/4  015/0p= 

9/9t=  
  

  
  گروهي ميانگين نمرات كل دانشجويان قبل و بعد از كارآموزي مقايسه بين :2جدول 

  نتيجه آزمون  گروه تجربي  گروه شاهد  گروه
  تي مستقل

	=P	18/0  8/22±8/2  3/21±5/4  كارآموزي ميانگين نمره قبل از

3/1	t=‐  
	=P	001/0 1/29±6/1 3/25±3/3  ميانگين نمره بعد از كارآموزي

9/4	t=  
  نتيجه آزمون

  تي زوج 
0001/0p=  

3/7-t= 

0001/0p= 

9/7-t=  
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  بحث
روش ارزشيابي  تأثيرمطالعه حاضر به منظور مقايسه 

DOPS  با روش ارزشيابي معمول بر ميزان يادگيري
 يپزشك يها تيي باليني دانشجويان رشته فورها مهارت

بر طبق نتايج حاصل از اين پژوهش، سطح . انجام شد
 مهارت كسب شده توسط دانشجويان در هر كدام از

به ميزان قابل توجهي  DOPS، بعد از اجراي ها مهارت
كارايي روش  دتواند مؤي مي جهياين نت. افزايش داشته است

DOPS مطلوب براي ارزشيابي و اي  به عنوان شيوه
هر دو اين كه  با توجه به. باشد انريادگيري فراگيارتقاي 

توسط  ينيگروه طي دوره كارآموزي تحت آموزش بال
گروه شاهد نيز پس از طي  هبديهي است ك، اند مربي بوده

دوره كارآموزي نمرات بهتري نسبت به قبل از آن داشته 
اما آنچه اهميت دارد اين موضوع است كه دو گروه  ؛باشند

در ابتدا با يكديگر تفاوتي نداشتند ولي پس از گذراندن 
تفاوت معناداري بين آنها مشاهده  يتجرب دوره، در گروه

 يتجرب در گروه DOPS يابيزتوان گفت كه ار ميگرديد و 
 انيدر پا انيدانشجو يريادگيسطح ارتقاي باعث 
اين يافته با نتايج مطالعه شاه غيبي . ستشده ا يكارآموز

صورت كه، ميانگين  نيي دارد به اخوان همو همكاران 
مورد ارزشيابي  DOPSنمرات دانشجوياني كه با روش 

آماري  اوتقرار گرفته بودند، نسبت به گروه شاهد تف
و  تأكيدپژوهش آمده است كه  نيدر ا. ي داشتمعنادار

به همراه توضيح  ها توجه كافي در آموزش عملي مهارت
تواند به طور قابل توجهي ميزان  مي گام به گام هر مهارت،

بر خالف مطالعه  ).18(را ارتقا بخشد رانيفراگيادگيري 
در  انيمطالعه حاضر دانشجو در و همكاران، يبيغ شاه
 يابيارزش يبعد يها زمان انجام نوبت يبراگيري  ميتصم
است كه  DOPS يها يژگياز و يكي نيبودند و ا ريمخ
با  نيشود اين نتيجه همچن تيآن رعا يدر اجرا يستيبا

بر . ي داردخوان همنتايج مطالعه هولمبوي و همكاران نيز 
طبق نتايج اين مطالعه، دانشجويان پزشكي كه توسط روش 

DOPS  مورد ارزشيابي قرار گرفتند، سطح مهارت باالتري

 نيا جيطبق نتا. گروه شاهد كسب كردند را نسبت به
به عنوان يك رويكرد  ها مطالعه؛ مشاهده مستقيم مهارت

در  معنادارين چند بعدي در آموزش، منجر به تغييرات نو
رفتارهاي فراگيران و افزايش رضايت مدرسين نسبت به 

 ي باليني دانشجويانها ارزشيابي مهارت يسنت يها روش
نتايج مطالعه چِن و همكاران نيز نشان داد كه ). 19(شود مي

ي ها در ارزشيابي مهارت DOPSاستفاده از روش 
زشكي سال آخر موجب افزايش اعتماد دانشجويان پ

مطالعه  نيا. دانشجويان نسبت به خود گزارشي شده است
كه بر مشاهده  بيي ارزشياها كه روش دهد مينشان 

بيمار  - طي مواجهه دانشجو مستقيم و ارائه بازخورد در
شايستگي و ارتقاي متمركز هستند، ممكن است موجب 
نتيجه مطالعه  ).20(افزايش اعتماد به نفس دانشجو شوند

به بررسي مزايا و معايب روش  كهاكبري و همكاران 
DOPS بيانگر  ،از نظر دانشجويان دندانپزشكي پرداختند

مثبت اين  ثيرتأدرصد دانشجويان به خاطر  71اين بود كه 
آزمون بر يادگيري و استقالل عمل ايشان خواستار ادامه 

درصد دانشجويان  76از سوي ديگر . اين روش بودند
 گرها ونمعتقد بودند اين شيوه در ايجاد پايايي بين آزم

به علت اثر استرس در زمان آزمون . موفق نبوده است
درصد دانشجويان با مردود شدن آزمون  85 نهايي،
ه در مواردي كه توانايي انجام فرايند را با كيفيت شوند

استاندارد نداشته باشد مخالف بودند و اشاره شد كه اين 
روش بهتر است به صورت ارزشيابي تكويني مورد 

رسد بهتر باشد از  مي لذا به نظر). 21(بگيرد راستفاده قرا
براي ارزشيابي تكويني در طول دوره  DOPSروش 

كارآموزي استفاده كرد تا بدين ترتيب نواقص دانشجو 
نتايج يك مرور . و آماده آزمون نهايي گردد شدهبرطرف 

بر روي  سيستماتيك كه توسط كامران احمد و همكاران
ي باليني ها ي ارزشيابي مهارتها وهمقاله مرتبط با شي 106

به طور  ها چ يك از شيوهكه هي نشان دادصورت گرفت 
نيست و  تأييدكامل و جامع از نظر روايي و پايايي مورد 

گردد تركيبي از  مي هر يك مزايا و معايبي دارد و توصيه
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مورد  الينيب يها ي ارزشيابي در مورد مهارتها شيوه
اي  حبيبي و همكاران نيز در مطالعه). 22(استفاده قرار گيرد

و  DOPSتي با روش به مقايسه روش ارزشيابي سن
Mini- CEX ي باليني دانشجويان پرستاري ها بر مهارت

ي ها اثربخشي بهتر روش نشانگرپرداختند كه نتيجه 
ارزشيابي مدرن در مقايسه با روش سنتي بود و با نتايج 

ولي در مطالعه مذكور، . ي داشتخوان همحاضر  طالعهم
ي استاندارد ها اجرا شده مطابق با ويژگي DOPSروش 

يعني تعدد  DOPSاين روش اجرا نشده و دو ويژگي مهم 
ارزياب و درخواست داوطلبانه فراگير جهت انجام 

 نيا يها تياز محدود). 15(ارزشيابي لحاظ نشده است
گروه  DOPSروش  تيبه ماه هبود كه با توج نيپژوهش ا

در  كنيمطلع بودند ول يينها يابيارزش اتيياز جز يتجرب
   .نبود نياهد چنگروه ش

  
  گيري نتيجه

استفاده از  رسد مي نظره ب فوق يها يافته با توجه به

به عنوان  DOPSي نوين ارزشيابي، نظير روش ها روش
اجرايي باال به عنوان يك  قابليتعيني، معتبر و با  يروش

ي ها روش تكويني ارزشيابي به تنهايي و يا در كنار روش
جهت كمك به ارتقاي مهارت دانشجويان و يادگيري  جيرا

سودمند دانشجو و مربي باليني  تر بيشتر و رضايت مؤثر
  .باشد مي

  
  قدرداني

 يها دانيم از مدير محترم گروه فوريت مي بر خود الزم
زاده و همكاران محترم  پزشكي جناب آقاي جواد ملك

و ) ع(امام رضا يها مارستانيي جراحي بها بخش
 مانهيشهر مقدس مشهد، به دليل همكاري صم) عج(قائم

ي پزشكي ها ايشان و كليه دانشجويان عزيز رشته فوريت
پرستاري و مامايي  دانشكده 1387و 1388 ورودي سال

پذير  مشهد كه بدون همكاري آنان انجام اين مطالعه امكان
  .نبود، قدرداني نماييم
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Abstract 
 
Introduction: Despite the fact that evaluation is the most important part of effectiveness of clinical 
education, evidences show the inefficiency of current evaluation methods. Common evaluation methods are 
restricted in subjective information and in addition to failure in evaluating students’ clinical skills precisely, 
they are not considered as learning instruments. Therefore, this study was conducted to determine the effect 
of DOPS evaluation method on learning clinical skills of emergency medicine students. 
Methods: This two group quasi experimental study of before and after design was carried out in surgery 
wards of Ghaem & Emam Reza hospitals of Mashhad University of Medical Sciences within 2008 and 2009 
academic years. Study population included all emergency medicine students of the second semester that were 
divided into two groups (n=25 in experiment and n=21 in control group). Data collection method included 
observation and completion of a researcher made checklist before and after clinical course. Tool credibility 
was confirmed using content validity and its reliability was approved through inter-rater reliability (r=0/89). 
Data were analyzed using descriptive statistics, independent t-test, and paired t-test. 
Results: There was no significant difference between groups regarding demographic variables. The mean of 
pretest in two groups showed no significant difference before intervention (p=0.18 and t=-1.3). This is while 
case group showed higher mean scores compared to control group after intervention (via DOPS evaluation) 
and this difference was significant (p=0.0001, t=4.9). 
Conclusion: It seems that employing new methods of evaluation such as DOPS as an objective, valid, and 
highly applicable method in clinical evaluation solely or along with other common methods, can result in the 
improvement of clinical skills and more effective learning among students. 
 
Keywords: Clinical evaluation, Direct Observation of Procedural Skills (DOPS), clinical skills, Student 
evaluation 
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