Farname Inc.

Efficacy of Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) on Practical Learning
of Nursing Students in Intense Care Unit

Downloaded from edcbmj.ir at 7:41 +0430 on Tuesday June 19th 2018

Hanieh Gholamnejad1, Fatemeh Ghofrani Kelishami2, Houman Manoochehri3, Meimanat Hoseini4
1. Department of Medical Surgical, Faculty of Nursing and Midwifery, University of Medical Sciences and Health Services
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2. Department of Management, Faculty of Nursing and Midwifery, University of Medical Sciences and Health Services
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3. Department of Basic Sciences, Faculty of Nursing and Midwifery, University of Medical Sciences and Health Services
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4. Department of Community Health Nursing. Faculty of Nursing and Midwifery, University of Medical Sciences and
Health Services Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Article Information

R

Article history:
Received: 2016/07/20
Accepted: 2017/02/25
Available online: 2017/04/30

EDCBMJ 2017; 10(1): 9-14

Corresponding author at:
Fatemeh Ghofrani Kelishami
Department of Management,
Faculty of Nursing and
Midwifery, University of
Medical Sciences and Health
Services Shahid Beheshti
University, Tehran, Iran

Tel:
+989126138700

Abstract
Background and Aims: Clinical evaluation of students by the direct observation
of procedural skills (DOPS) in the practical and real situations ensures their
capabilities in facing and predicting the clinical situations in case of particular patient’s
conditions. The present research is conducted to determine and compare the efficacy of
DOPS with traditional methods in clinical skill learning of students working in
intensive care unit (ICU).
Methods: This trial work was performed in 2016 in ICU of one training hospitals
of Tehran on 15 nursing students who were in the middle of their internship course.
The students were randomly divided into two control (25 members) and test (26
members) groups. The evaluation in the control group was conducted based on the
traditional approach and for the test group (intervention group) was implemented with
DOPS method, based on a reliability and validity confirmed checklist prepared by the
author. The obtained data were analyzed using descriptive statistics, cosmographSmirnov, chi-square (χ2), and independent t statistics in SPSS16 software.
Results: A significant difference was obtained between the final score of these
test and control groups in terms of the studied parameters (Arterial Blood Gas,
p=0.001, and central venous pressure, p = 0.004). The final scores were not statistically
significant in terms of marital status and gender of the participants. However, the
Pearson’s correlation coefficient indicated a positive meaningful (p < 0.017, r = 0.32)
relationship between the final scores of the participants with their previous semester
average scores.
Conclusion: Since using DOPS leads to an improved learning of students, it is
recommended replacing the traditional evaluation methods with this method or, at
least, implement this new approach as a supplementary method for student evaluation.
KeyWords: Direct Observational Practical Skills; learning; clinical skill; nursing
students; clinical Audits
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ارزشیابی بالینی دانشجویان به شکل مشاهده مستقیم در موقعیتهای عملی و

دریافت1315/34/33 :

واقعی ،باعث اطمینان از توانمندی آنان در رویارویی و پیشبینی اتفاقات بالینی در شرایط خاص بیمار

پذیرش1315/12/30 :

خواهد شد .این پژوهش باهدف تعیین و مقایسه اثربخشی آزمون داپس با روشهای سنتی بر میزان

انتشار آنالین1316/31/23 :

یادگیری مهارتهای بالینی دانشجویان در بخش مراقبتهای ویژه انجام شد.
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روش بررسی :این کار آزمایی بالینی تصادفی شده در سال  5931در بخش مراقبتهای ویژه یکی از
بیمارستانهای آموزشی تهران بر روی  15دانشجوی پرستاری که واحد کارآموزی ویژه داشتند ،انجام
شد .دانشجویان بهطور تصادفی به دو گروه آزمون (62نفر) و شاهد (61نفر) تقسیم شدند .ارزشیابی در

نویسنده مسئول:

گروه شاهد با روش سنتی و گروه مداخله به روش  DOPSو با استفاده از چکلیست پژوهشگر ساخته که

فاطمه غفرانی کلیشمی

روایی و پایایی آن تأییدشده بود ،صورت گرفت .دادهها با استفاده از نرم افزار  Spss-16و آمار توصیفی

گروه مدیریت ،دانشکده پرستاری و

و آزمونهای کولموگراف اسمیرنوف ،کای اسکوئر و تی مستقل با توجه به نوع متغیر تجزیه و تحلیل شدند

مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات درمانی شهید بهشتی ،تهران،
ایران

یافتهها:

اختالف معنیداری بین نمرات نهایی بین دو گروه در زمینه مهارتهای مورد بررسی به

دست آمد ) .(P=./001, P=./004نتایج مطالعه نمرات نهایی با توجه به وضعیت تأهل و جنس نشاندهنده
اختالف معنیداری نبود .اما ضریب همبستگی پیرسون رابطه مثبت و معنیداری ) ( P<.017, r=./32بین
نمرات نهایی حاصل از ارزشیابی مربوط به مهارتها با نمرات معدل ترم قبل دانشجویان نشان داد.
نتیجهگیری :ازآنجاییکه استفاده از روش  DOPSباعث ارتقای یادگیری دانشجویان میشود،

تلفن:
01900983100

پیشنهاد میشود این روش جایگزین روشهای سنتی ارزشیابی شود یا حداقل بهعنوان یک روش مکمل در
ارزیابی دانشجویان استفاده گردد.

کلمات کلیدی آزمون مشاهده مستقیم مهارتهای بالینی ،یادگیری ،مهارتهای عملی ،دانشجویان
پرستاری ،ارزشیابی بالینی

پست الکترونیک:
fateme.ghofrani@gmail.com

=

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.

مقدمه
ارزشیابی یکی از ابعاد مهم فعالیتهای آموزشی است که
باعث میشود آموزش از حالت ایستا به فرآیندی پویا تبدیل شود.
هدف از ارزشیابی عملکرد آموزشی ارتقای بهرهوری و کیفیت
میباشد[ .]0ارزشیابی مهارتهای بالینی بیش از نیمی از حجم کل

ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی و از جمله پرستاری را شامل
میشود و یکی از مهمترین و مشکلترین وظایف اعضای
هیئتعلمی و اساتید نظام سالمت است[ .]2،3این نوع ارزشیابی
برای اطمینان از کسب صالحیت بالینی دانشجو برای مواجهه با
01
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 .0گروه داخلی -جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2گروه مدیریت ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3گروه علوم پایه ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .4گروه پرستاری بهداشت جامعه ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  01شماره ▐ 0فروردین– اردیبهشت 0396

در حال حاضر در بیشتر دانشکدههای پرستاری برای
ارزشیابی عملکرد بالینی دانشجویان از فرمهای خودساخته و
کلنگر استفاده میشود که بر اساس شواهد ،اغلب آنها از روایی
و پایایی کافی برخوردار نبوده و باعث عدم ثبات و بالتکلیفی در
فرآیند ارزشیابی بالینی دانشجویان میشود[ .]7به همین دلیل از
آزمونهای جدیدی برای ارزشیابی مهارتهای عملی دانشجویان
استفاده میشود که میتوان به ( Mini-clinical evaluation
( exercise) Mini-CEX,آزمون ارزیابی مهارتهای شغلی)
 )Objective Structured Clinical Examination) OSCEو
(آزمون ارزیابی عینی صالحیت بالینی) و Direct) DOPS
( (Observation of Procedural Skillsمشاهده مستقیم
مهارتهای بالینی) اشاره کرد[.]8
 DOPSیکی از روشهای نوین ارزشیابی بالینی است که
اولین بار توسط دانشکده سلطنتی پزشکی انگلیس و از سال
 0994در دانشگاههای استرالیا اجراشده و ابزاری برای ارزیابی
مهارتهای عملی و روش مناسبی بهمنظور فراهم کردن فرصتی
جهت ارائه بازخورد سازنده به یادگیرنده برای جلبتوجه و تمرکز
دانشجو بر نکات مهم برای انجام مهارت موردنظر میباشد[.]9-00
این روش مستلزم مشاهده مستقیم یادگیرنده در حین انجام یک
پروسیجر واقعی در محیط واقعی است و از این طریق میتوان
مهارت عملی یادگیرنده را بهصورت عینی و ساختاریافتهای مورد
ارزیابی قرارداد [ .]8در حال حاضر مطالعات زیادی در کشورهای
مختلف ازجمله ایران در زمینه بررسی روایی و پایایی DOPS
انجامگرفته و این ابزار برای ارزیابی دانشجویان پزشکی در حیطه
کودکان ،بیهوشی و جراحی و دانشجویان رشته دندانپزشکی به
کار گرفتهشده است [.]02-04این مطالعات عمدتاً به بررسی روایی و
پایایی آزمون  DOPSو همچنین میزان رضایت دانشجویان از این
آزمون پرداختهاند اما اثربخشی آن را در یادگیری دانشجویان
موردتوجه قرار ندادهاند[ .]3،6تعداد مطالعات انجامشده برای بررسی
اثربخشی آن در پرستاری محدود میباشد[ .]05-06با توجه به

روش بررسی
در این مطالعه که در سال  0395بهصورت کار آزمایی
بالینی با تخصیص تصادفی نمونهها در دو گروه آزمون و شاهد در
بخش مراقبتهای ویژه عمومی  General ICUیکی از
بیمارستانهای شهر تهران انجام شد ،معیار ورود به مطالعه
داشتن واحد کارآموزی مراقبتهای ویژه و همچنین تمایل به
شرکت در مطالعه بود .اتمام دانشجویان ترم  6و  7پرستاری (50
نفر) که کارآموزی واحد مراقبتهای ویژه ) (ICUرا به مدت 08
روز میگذراندند بهعنوان نمونه انتخاب و بهصورت تصادفی بر
اساس شمارههای دانشجویی زوج یا فرد به ترتیب به دو گروه
آزمون ( 26نفر) و شاهد ( )25تقسیم شدند .به دانشجویان گروه
آزمون اعالم شد که اگر به هر دلیلی تمایلی به حضور در گروه
آزمون نداشته باشند،میتوانند به گروه شاهد منتقل شوند و این
کار تأثیر منفی بر نمره نهایی آنها نخواهد داشت ،که هیچ
جابجایی صورت نگرفت .هدف و روش انجام کار ،نحوه استفاده از
ابزار و بهکارگیری  DOPSهم برای دانشجویان و هم آزمونگرها
(اساتید متمایل به شرکت در مطالعه که دو نفر بودند) بهصورت
شفاهی در جلسه توجیهی  2ساعته و هم بهصورت مکتوب ارائه
شد .از میان مهارتهای مورد نیاز بر اساس اهداف آموزشی و
رفتاری در کارآموزی مبتنی بر سرفصل دروس پرستاری وِیژه
مصوب شورای عالی برنامهریزی ،دو مهارت برای ارزیابی با تکنیک
DOPSانتخاب شدند .این مهارتها شامل گرفتن نمونه خون
شریانی ) (ABGو کنترل فشار ورید مرکزی بیمار) (CVPبود.
انتخاب این مهارتها به این دلیل صورت گرفت که شانس انجام
آنها توسط دانشجویان در سایر بخشها بسیار کم بوده و در واقع
بهنوعی برای بخش  ICUاختصاصی میباشند.
در مرحله اجرا ،در گروه آزمون بعد از آموزش مهارتهای
موردنظر و انجام آنها توسط دانشجویان ،ارزشیابی مهارتها به
روش  DOPSصورت گرفت .بهاینترتیب که در مرحله اول
مهارتهای مورد بررسی در مدت  05دقیقه مشاهدهشده و
بازخورد (نقاط قوت و ضعف در اجرای پروسیجر) در مدت 5
دقیقه داده میشد .در مرحله دوم همان مهارتها بعد از گذشت
یک هفته مجدداً مورد مشاهده قرار میگرفت و نقاط قوت و
ضعف به دانشجو اطالع داده میشد و نهایتاً در مرحله سوم (یک
00
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بیمار و تسلط وی بر مهارتهای مورد نیاز برای حفظ جان بیمار
و ارتقای سطح سالمت جامعه صورت میگیرد [ .]4ازآنجاییکه
پرستاری یک دانش عملی است ،دانشجویان برای داشتن
توانمندی بالینی در ارائه مراقبت عالوه بر مهارتهای گوناگون
روانی حرکتی ،نیازمند دانش ،آگاهی و توانایی در واکنش به
تغییرات محیط میباشند[ .]5بنابراین ارزشیابی بالینی این
دانشجویان به شکل مشاهده مستقیم در موقعیتهای عملی و
واقعی ،باعث اطمینان از توانمندی آنان در رویارویی و پیشبینی
اتفاقات بالینی در شرایط خاص بیمار خواهد شد[.]6

اهمیت استفاده از آزمونهای معتبر برای ارزیابی عملکرد بالینی
دانشجویان پرستاری و کمبود مطالعات در این زمینه محققین بر
آن شدند تا این پژوهش را باهدف تعیین و مقایسه تأثیر روش
جدید (آزمون  )DOPSدر یادگیری مهارتهای بالینی دانشجویان
در بخش مراقبتهای ویژه ) (ICUانجام دهند.

غالم نژاد و همکاران | اثر بخشی آزمون مشاهده مستقیم مهارتهای بالینی(  ) DOPSبر...

یافتهها
یافتههای مطالعه کنونی نشان داد که تفاوت معنیداری
ازنظر جنس و وضع تأهل بر اساس آزمون کای اسکوئر و همچنین
سن و معدل ترم قبل بر اساس آزمون تی مستقل بین دو گروه

جدول  .1توزیع فراوانی و نتایج معناداری متغیرهای اسمی جمعیت
شناختی برحسب گروههای تحت مطالعه
متغیر

سطوح
متغیر

گروه مداخله

گروه شاهد

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

نتیجه آزمون
آماری

مرد

)23/0(6

)21(5

X2=./170

زن

)76/9(21

)81(21

P=./789

مجرد

)84/6(22

)81(21

X2=0/5

متأهل

)05/4(4

)21(5

P=./455

جنس
وضعیت
تأهل

جدول شماره .2میانگین و انحراف معیار سن و معدل در گروههای
تحت مطالعه
متغیر

نتیجه آزمون آماری

میانگین و انحراف معیار
گروه مداخله

گروه شاهد

df

T

P

سن(سال)

23/84 ±0/ 89

24/26±2/32

49

-0/27

./308

معدل

05/09 ±0/20

05/62 ±0/34

49

./80

./42

جدول شماره  .3مقایسه میانگین ،انحراف معیار و نتایج معناداری
نمرات نهایی گروه مداخله و شاهد
پروسیجر

گروه مداخله

گروه شاهد

گرفتن نمونه خون
شریانیABG

68/37± 0/44

63/42 ± ./86

کنترل CVP

40/92 ± 0/8

41/46 ± ./9

نتیجه آزمون آماری
T=4/89
P=./110
T=6/46
P=./114

همانطور که جدول شماره  3نشان میدهد میانگین نمرات
نهایی گروه مداخله که با روش  DOPSارزشیابی شده بودند
بهطور معناداری باالتر از گروه شاهد است که بهطور سنتی
ارزشیابی شده بودند .نتایج مطالعه در مورد مقایسه نمرات نهایی
با توجه به وضعیت تأهل و جنس نشاندهنده اختالف معنیداری
نبود .اما ضریب همبستگی پیرسون رابطه مثبت و معنیداری
(  )P<.017, r=./32بین نمرات نهایی حاصل از ارزشیابی مربوط
به مهارتها با نمرات معدل ترم قبل دانشجویان نشان داد.
بحث
این پژوهش باهدف تعیین و مقایسه تأثیر روش جدید
ارزشیابی ) )DOPSبا روشهای سنتی بر میزان مهارتهای بالینی
دانشجویان پرستاری که واحد کارآموزی مراقبتهای ویژه )(ICU
داشتند ،انجام شد .نتایج این پژوهش نشان داد که آزمون DOPS
02
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هفته بعد از مرحله دوم) دوباره همان مهارتها تکرار و مورد
ارزیابی قرار میگرفت و نمرات نهایی داده میشد .اما آموزش
مهارتها به گروه شاهد با روش سنتی صورت گرفت و ارزیابی
فقط در یک مرحله بر طبق معمول صورت گرفت .ارزیابی نهایی
هر دو گروه مداخله و شاهد بعد از جمعآوری اطالعات جمعیت
شناختی(شامل  5سؤال در مورد نام ،سن ،وضعیت تأهل ،معدل
ترم قبل ،عضویت در گروه مداخله یا شاهد) با یک چکلیست
پژوهشگر ساخته انجام گرفت .در این چکلیست گامهای انجام
درست هر پروسیجر (20گام برای گرفتن نمونه خون شریانی و
 02گام برای کنترل فشار ورید مرکزی) در مقیاس لیکرت 4
قسمتی شامل بسیار مطلوب (نمره ،)4قابلقبول(نمره  ،)3قابل
اصالح (نمره )2و نامطلوب ( )0قرار گرفت .برای ساخت
چکلیست ارزشیابی مهارتهای ذکرشده بر اساس  ،DOPSابتدا
جستجو در منابع کتابخانهای و الکترونیکی در مورد نحوه انجام
این مهارتها صورت گرفت و چکلیست اولیه تهیه و توسط ده
نفر از اعضای هیئتعلمی باتجربه در زمینه بالین و همچنین
سرپرستاران و پرستاران باتجربه شاغل در بخشهای )(ICU
بررسی شد .جهت اندازهگیری روایی محتوی چکلیست CVR-
 CVIبررسی شد .بر اساس جدول الوشه  Lawsheحداقل ارزش
نسبت روایی محتوا ) (CVRدرصورتیکه تعداد افراد تعیینکننده
محتوا ده نفر باشند ./62 ،میباشد[ .]07بر این اساس سؤاالتی که
حداقل نمره الزم را کسب کرده بودند انتخاب شدند .برای بررسی
شاخص روایی محتوا ) (CVIبا فرمول مربوطه ،نمره باالتر از ./79
مناسب ،نمره بین  ./79-./71نیازمند بازنگری و نمره زیر ./71
باعث حذف سؤال شدند[ .]08برای تعیین پایایی بین ارزیابان از
روش inter rater reliabilityاستفاده شد .به این صورت که دو
نفر از آزمونگرها  5نفر از دانشجویان را در زمان انجام پروسیجر
باهم مشاهده و ارزیابی کردند و میزان توافق بین ارزیابان با ICC
آزمون (همبستگی درون خوشهای) و برای هر عبارت با آزمون
کاپا اندازهگیری شد که مقدار  ICCحاصله  ./5و ضریب کاپا  ./6به
دست آمد .درنهایت دادهها با استفاده از نرم افزار Spss v16
 (Spss Inc., Chicago, Ill., USA).و آمار توصیفی ،آزمون کای
اسکوئر و تی مستقل با توجه به نوع متغیر مورد بررسی ،تحلیل
شدند .همچنین بررسی همگن بودن دو گروه ازنظر سن با آزمون
تی مستقل و جنس و وضعیت تأهل با آزمون کای دو انجام شد.

وجود نداشت ( جدول شماره  0و  .)2با مقایسه میانگین نمرات
نهایی دو گروه مداخله و شاهد با آزمون تی مستقل تفاوت
معنیداری در نمرات نهایی به دست آمد که بهتفصیل در جدول
شماره  3ارائهشده است
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این موضوع مؤید آن است که پایه نظری قوی و معدل باال
تأثیر مستقیمی بر یادگیری مهارتها و صالحیت بالینی
دانشجویان دارد .بنابراین بهتر است قبل از شروع واحدهای عملی
از یادگیری دروس نظری مربوط به آن اطمینان حاصل شود .یک
نکته مهم در استفاده از این آزمون تأکید بر شناسایی نقاط قوت و
ضعف دانشجویان در انجام مهارت و ارائه بازخورد صحیح به آنان

نتیجهگیری
با توجه به افزایش نمرات دانشجویان با روش  DOPSنسبت
به روشهای سنتی ،همچنین باال بودن روایی و پایایی و مقبولیت
آن در بین دانشجویان[ ،]01هنوز موارد استفاده از آن بهویژه در
کشور ایران بسیار محدود و کم بوده[ ]20و ازاینرو پیشنهاد
میشود عالوه بر استفاده تحقیقاتی از این آزمون در حیطه
آموزش برای ارزیابی سایر پروسیجرهای پرستاری ،در سایر
رشتهها از این روش استفاده شود .به نظرمی رسد روشهای نوین
ارزشیابی راهگشای مشکالت آموزشی باشند و با افزایش یادگیری
و مهارت دانشجویان به کیفیت باالی مراقبتها که هدف نهایی
رشته پرستاری است،کمک کند.
تقدیر و تشکر
محققین از کلیه کارکنان بیمارستان و دانشجویان
شرکتکننده در پژوهش تشکر و قدردانی مینمایند.
تأییدیه اخالقی
اهداف و روش کار کامالً به دانشجویان توضیح داده شد.
اگرچه که تخصیص تصادفی به گروهها صورت گرفت اما به
دانشجویان گروه آزمون اعالم شد که در صورت تمایل میتوانند
به گروه شاهد منتقل شوند که در آن آموزشها و ارزشیابی
بهصورت سنتی و بر اساس روشهای معمول آموزش دانشگاه
صورت میگیرد .همچنین به آنها اعالم شد که عدم تمایل به
شرکت در مطالعه یا حضور در گروه آزمون هیچ تأثیری بر نمره
نهایی آنها نخواهد گذاشت.
تعارض در منافع
هیچگونه تعارض منافع در بین نویسندگان مقاله وجود
نداشت.
منابع مالی
این مطالعه بهصورت مستقل انجامشده و هزینه انجام آن
توسط محققین پرداختشده است..
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