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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, cosmograph-

Smirnov, chi-square (χ
2
), 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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 عملی های مهارت(بر یادگیری  DOPSبالینی)  های مهارتآزمون مشاهده مستقیم  اثربخشی

 ویژه های مراقبتدانشجویان پرستاری در بخش  
 

 4، میمنت حسینی3هومان منوچهری ،2مه غفرانی کلیشمیفاط ،1حانیه غالم نژاد
 

 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران جراحی، -گروه داخلی .0

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مدیریت، .2

 تهران، ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، علوم پایه، دانشکده پرستاری و مامایی،گروه  .3
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عملی و  یها تیموقعارزشیابی بالینی دانشجویان به شکل مشاهده مستقیم در  زمینه و اهداف:

بیمار  اتفاقات بالینی در شرایط خاص بینی پیشواقعی، باعث اطمینان از توانمندی آنان در رویارویی و 

سنتی بر میزان  های روشآزمون داپس با  اثربخشیتعیین و مقایسه  باهدف خواهد شد. این پژوهش

 ویژه انجام شد. های مراقبتبالینی دانشجویان در بخش  های مهارتیادگیری 

ویژه یکی از  های مراقبتدر بخش  5931بالینی تصادفی شده در سال  کار آزماییاین  :بررسیروش 

دانشجوی پرستاری که واحد کارآموزی ویژه داشتند، انجام  15آموزشی تهران بر روی  های بیمارستان

نفر( تقسیم شدند. ارزشیابی در 61) نفر( و شاهد62) آزمونتصادفی به دو گروه  طور بهشد. دانشجویان 

ه که پژوهشگر ساخت لیست چکو با استفاده از  DOPSگروه شاهد با روش سنتی و گروه  مداخله به روش 

و آمار توصیفی  Spss-16با استفاده از نرم افزار  ها دادهبود، صورت گرفت.   تأییدشدهروایی و پایایی آن 

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

به مورد بررسی  های مهارتزمینه بین نمرات نهایی بین دو گروه در  داری معنیاختالف : ها یافته

 دهنده نشانو جنس  تأهل. نتایج مطالعه نمرات نهایی با توجه به وضعیت (P=./001, P=./004)آمد  دست

بین  )  (P<.017, r=./32داری معنی. اما ضریب همبستگی پیرسون رابطه مثبت و نبود داری معنیاختالف 

 .نشان داد با نمرات معدل ترم قبل دانشجویان ها تمهارنمرات نهایی حاصل از ارزشیابی مربوط به 

، شود یمباعث ارتقای یادگیری دانشجویان  DOPS استفاده از روش که ازآنجایی: گیری یجهنت

یک روش مکمل در  عنوان بهسنتی ارزشیابی شود یا حداقل  های روشاین روش جایگزین  شود یمپیشنهاد 

 .ارزیابی دانشجویان استفاده گردد
 

 دانشجویان ،عملی های مهارت ،یادگیری ،بالینی های مهارتآزمون مشاهده مستقیم  کلیدی اتکلم 

 بالینی ارزشیابی، پرستاری
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 مهمقد

آموزشی است که  های یتفعالارزشیابی یکی از ابعاد مهم 

به فرآیندی پویا تبدیل شود.  آموزش از حالت ایستا شود یمباعث 

وری و کیفیت هدف از ارزشیابی عملکرد آموزشی ارتقای بهره

بالینی بیش از نیمی از حجم کل  های مهارت. ارزشیابی [0]باشد یم

ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی و از جمله پرستاری  را شامل 

وظایف اعضای  ینتر مشکلو  ینتر مهمو یکی از  شود یم

. این نوع ارزشیابی [3،2]نظام سالمت استو اساتید  علمی هیئت

برای اطمینان از کسب صالحیت بالینی دانشجو برای مواجهه با 
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مورد نیاز برای حفظ جان بیمار  های مهارتبیمار و تسلط وی بر 

 که ازآنجایی. [4] گیرد یمو ارتقای سطح سالمت جامعه صورت 

ی داشتن پرستاری یک دانش عملی است، دانشجویان برا

گوناگون  های مهارتتوانمندی بالینی در ارائه مراقبت عالوه بر  

و توانایی در واکنش به  آگاهیروانی حرکتی، نیازمند دانش، 

. بنابراین ارزشیابی بالینی این [5]باشند یمتغییرات محیط 

عملی و  های یتموقعدانشجویان به شکل مشاهده مستقیم در 

 بینی پیشنمندی آنان در رویارویی و واقعی، باعث اطمینان از توا

 .[6]اتفاقات بالینی در شرایط خاص بیمار خواهد شد

پرستاری برای  یها دانشکدهدر حال حاضر در بیشتر 

و  خودساخته یها فرمارزشیابی عملکرد بالینی دانشجویان از 

از روایی  ها آنکه  بر اساس شواهد، اغلب  شود یماستفاده  نگر کل

برخوردار نبوده و باعث عدم ثبات و بالتکلیفی در  و پایایی کافی

. به همین دلیل از [7]شود یمفرآیند ارزشیابی بالینی دانشجویان 

عملی دانشجویان  های مهارتجدیدی برای ارزشیابی  های آزمون

 Mini-clinical evaluation )به توان یمکه    شود یماستفاده 

CEX, -exercise) Mini (های هارتمارزیابی  آزمون )شغلی 

Objective Structured Clinical Examination)
 

OSCE  و )

 (DOPS Direct و )آزمون ارزیابی عینی صالحیت بالینی(

(Observation of  Procedural Skills  مشاهده مستقیم(

 .[8]اشاره کرد بالینی( های مهارت

DOPS  نوین ارزشیابی بالینی است که  های روشیکی از

توسط دانشکده سلطنتی پزشکی انگلیس و از سال  اولین بار

و ابزاری برای ارزیابی  اجراشدهاسترالیا   های دانشگاهدر  0994

فراهم کردن فرصتی  منظور بهعملی و روش مناسبی  های مهارت

و تمرکز  توجه جلبجهت ارائه بازخورد سازنده به یادگیرنده برای 

. [9-00]باشد یم دنظرموردانشجو بر نکات مهم برای انجام مهارت 

این روش مستلزم مشاهده مستقیم یادگیرنده در حین انجام یک 

 توان یمو از این طریق  پروسیجر واقعی در محیط واقعی است

مورد  ای یافتهساختارعینی و  صورت بهمهارت عملی یادگیرنده را 

. در حال حاضر مطالعات زیادی در کشورهای [8] قراردادارزیابی 

   DOPSن در زمینه بررسی روایی و پایاییایرا لهازجممختلف 

و این ابزار برای ارزیابی دانشجویان پزشکی در حیطه  گرفته انجام

کودکان، بیهوشی و جراحی و دانشجویان رشته دندانپزشکی به 

به بررسی روایی و  عمدتاً.این مطالعات [02-04]است  شده گرفتهکار 

رضایت دانشجویان از این میزان  ینچن همو  DOPSپایایی آزمون 

آن را در یادگیری دانشجویان  اثربخشیاما  اند پرداختهآزمون 

برای بررسی  شده انجام. تعداد مطالعات [6،3]اند ندادهقرار  موردتوجه

. با توجه به [05-06]باشد یمآن در پرستاری محدود  اثربخشی

ینی معتبر برای ارزیابی عملکرد بال های آزموناهمیت استفاده از 

دانشجویان پرستاری و کمبود مطالعات در این زمینه محققین بر 

روش  یرتأثتعیین و مقایسه  باهدفآن شدند تا این پژوهش را 

بالینی دانشجویان  های مهارتدر یادگیری  (DOPSجدید )آزمون 

 انجام دهند. (ICU)ویژه  های مراقبتدر بخش 

 بررسی  روش

 کار آزمایی صورت به 0395در این مطالعه که در سال 

و شاهد در  آزموندر دو گروه  ها نمونهبالینی با تخصیص  تصادفی 

یکی از General ICU ویژه عمومی  های مراقبتبخش 

شهر تهران انجام شد، معیار ورود به مطالعه   های بیمارستان

ویژه و همچنین تمایل به  های مراقبت یکارآموزداشتن واحد 

 50پرستاری ) 7و  6دانشجویان ترم  شرکت در مطالعه بود. اتمام

 08 به مدترا   (ICU)ویژه  های مراقبتنفر( که کارآموزی واحد 

تصادفی بر  صورت بهنمونه انتخاب و  عنوان به گذراندند یمروز 

دانشجویی زوج یا فرد به ترتیب به دو گروه  یها شمارهاساس 

گروه  (  تقسیم شدند. به دانشجویان25) نفر( و شاهد 26) آزمون

آزمون اعالم شد که اگر به هر دلیلی تمایلی به حضور در گروه 

به گروه شاهد منتقل شوند و این   توانند یمآزمون نداشته باشند،

نخواهد داشت، که هیچ  ها آنمنفی بر  نمره نهایی  یرتأثکار 

جابجایی صورت نگرفت. هدف و روش انجام کار، نحوه استفاده از 

هم برای دانشجویان و هم آزمونگرها  DOPS یریکارگ بهابزار و 

 صورت به)اساتید متمایل به شرکت در مطالعه که دو نفر بودند( 

 ارائهمکتوب  صورت بهساعته  و هم  2شفاهی در جلسه توجیهی 

مورد نیاز بر اساس اهداف آموزشی و  های مهارتشد. از میان 

ه دروس پرستاری وِیژ سرفصلرفتاری در کارآموزی مبتنی بر 

، دو مهارت برای ارزیابی با تکنیک یزیر برنامهمصوب شورای عالی 

DOPS شامل گرفتن نمونه خون  ها مهارتانتخاب شدند. این

بود.  (CVP)و کنترل فشار ورید مرکزی بیمار (ABG)  شریانی

به این دلیل صورت گرفت که شانس انجام  ها مهارتانتخاب این 

بسیار کم بوده و در واقع  ها بخشتوسط دانشجویان در سایر  ها آن

 .باشند یماختصاصی  ICUبرای بخش  ینوع به

 های مهارتدر گروه آزمون بعد از آموزش  در مرحله اجرا،

به   ها مهارتتوسط دانشجویان، ارزشیابی  ها آنو انجام  موردنظر

که در مرحله اول  ترتیب ینا بهصورت گرفت.  DOPSروش 

و  شده مشاهدهدقیقه  05در مدت  مورد بررسی های مهارت

 5بازخورد )نقاط قوت و ضعف در اجرای پروسیجر( در مدت 

بعد از گذشت  ها مهارت. در مرحله دوم  همان شد یمدقیقه داده 

قوت و و نقاط  گرفت یممشاهده  قرار   مورد مجدداًیک هفته 

در مرحله سوم )یک  یتاًنهاو  شد یمضعف به دانشجو اطالع داده 
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تکرار و مورد   ها مهارترحله دوم( دوباره همان هفته بعد از م

. اما آموزش شد یمو نمرات نهایی داده  گرفت یمارزیابی قرار 

به  گروه شاهد با روش سنتی صورت گرفت و ارزیابی  ها مهارت

فقط در یک مرحله بر طبق معمول صورت گرفت. ارزیابی نهایی 

عات جمعیت اطال یآور جمعهر دو گروه مداخله و شاهد بعد از 

، معدل تأهلدر مورد نام، سن، وضعیت  سؤال 5شناختی)شامل 

 لیست چکمداخله یا شاهد( با یک  در گروهترم قبل، عضویت 

انجام  یها گام لیست چکپژوهشگر ساخته انجام گرفت. در این 

گام برای گرفتن نمونه خون شریانی و 20درست هر پروسیجر )

 4ی( در مقیاس لیکرت گام برای کنترل فشار ورید مرکز 02

(، قابل 3)نمره قبول قابل(، 4قسمتی  شامل بسیار مطلوب )نمره

( قرار گرفت. برای ساخت 0( و نامطلوب )2اصالح )نمره

، ابتدا DOPSبر اساس  ذکرشده های مهارتارزشیابی  لیست چک

و الکترونیکی در مورد نحوه انجام  یا کتابخانهجستجو در منابع 

اولیه تهیه و توسط ده  لیست چکگرفت و  صورت ها مهارتاین 

  ینچن همدر زمینه بالین و  باتجربه علمی هیئتنفر از اعضای 

 (ICU) یها بخششاغل در  باتجربهسرپرستاران و پرستاران 

-CVR  لیست چکروایی محتوی  یریگ اندازهبررسی شد. جهت 

CVI  بررسی شد. بر اساس جدول الوشهLawshe  حداقل ارزش

 کننده یینتعتعداد افراد  که یدرصورت (CVR)یی محتوا نسبت روا

که  یسؤاالت. بر این اساس [07]باشد یم /.62محتوا ده نفر باشند، 

حداقل نمره الزم را کسب کرده بودند انتخاب شدند. برای بررسی 

/. 79نمره باالتر از با فرمول مربوطه،  (CVI) شاخص روایی محتوا

/. 71نیازمند بازنگری و نمره زیر /.  79-/.71بین  مناسب، نمره

. برای تعیین پایایی بین ارزیابان از [08]شدند سؤالباعث حذف 

استفاده شد. به این صورت که دو inter rater   reliabilityروش 

نفر از دانشجویان را در زمان انجام پروسیجر  5نفر از آزمونگرها 

 ICCارزیابان با  باهم مشاهده و ارزیابی کردند  و میزان توافق بین

( و برای هر عبارت با آزمون یا خوشه)همبستگی درون  آزمون

به /. 6/. و ضریب کاپا 5حاصله  ICCشد که مقدار  یریگ اندازهکاپا 

  Spss v16با استفاده از نرم افزار ها داده یتدرنهاآمد.  دست

(Spss Inc., Chicago, Ill., USA).  و آمار توصیفی، آزمون کای

و تی مستقل با توجه به نوع متغیر مورد بررسی، تحلیل اسکوئر 

سن با آزمون  ازنظرشدند. همچنین بررسی همگن بودن دو گروه 

   با آزمون کای دو انجام شد. تأهلتی مستقل  و جنس و وضعیت 

 ها  یافته

 داری معنیداد که تفاوت  مطالعه کنونی نشان های یافته

 ینچن همن کای اسکوئر و بر اساس آزمو تأهلجنس و وضع  ازنظر

سن  و معدل ترم قبل  بر اساس آزمون تی مستقل بین دو گروه 

(. با مقایسه میانگین نمرات 2و  0وجود نداشت ) جدول شماره 

نهایی دو گروه مداخله و شاهد با آزمون تی مستقل تفاوت 

در جدول  یلتفص بهآمد که  به دستدر نمرات نهایی  داری معنی

 است شده ارائه 3شماره 

توزیع فراوانی و نتایج معناداری متغیرهای اسمی جمعیت . 1جدول 

 تحت مطالعه یها گروه برحسبشناختی 

 متغیر
سطوح 

 متغیر

 گروه مداخله

 تعداد )درصد(

 گروه شاهد

 تعداد )درصد(

نتیجه آزمون 

 ماریآ

 جنس
 مرد

 زن

6(0/23) 5(21) X2= 170./  

P= 789./  21(9/76) 21(81) 

وضعیت 

 تأهل

 مجرد

 متأهل

22(6/84) 

4(4/05) 

21(81) 

5(21) 

X2= 5/0  

P= 455./  

 

 یها گروهمیانگین و انحراف معیار سن و معدل  در . 2جدول شماره

 تحت مطالعه

مقایسه میانگین، انحراف معیار و نتایج معناداری . 3جدول شماره 

 نمرات نهایی گروه مداخله و شاهد 

 نتیجه آزمون آماری گروه شاهد گروه مداخله پروسیجر

گرفتن نمونه خون 

 ABGشریانی
44/0 ±37/68 86  ./± 42/63 

T= 89/4  

P= 110./  

 CVP 8/0  ±  92/40 9  ./±  46/41کنترل 
T= 46/6  

P= 114./  

 

میانگین نمرات  دهد یمنشان  3که جدول شماره  طور همان

ارزشیابی شده بودند  DOPSنهایی گروه مداخله که با روش 

سنتی  طور بهمعناداری باالتر از گروه شاهد است که  طور به

قایسه نمرات نهایی ارزشیابی شده بودند. نتایج مطالعه در مورد م

 داری معنیاختالف  دهنده نشانو جنس  تأهلبا توجه به وضعیت 

 داری معنی. اما ضریب همبستگی پیرسون رابطه مثبت و نبود

 (P<.017, r=./32)  بین نمرات نهایی حاصل از ارزشیابی مربوط

 با نمرات معدل ترم قبل دانشجویان  نشان داد.   ها مهارتبه 

 بحث

روش جدید  یرتأثتعیین و مقایسه  اهدفباین پژوهش 

بالینی  های مهارتسنتی بر میزان  های روش( با (DOPSارزشیابی 

 (ICU)ویژه  های مراقبتدانشجویان پرستاری که واحد کارآموزی 

 DOPSداشتند، انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که آزمون 

 نتیجه آزمون آماری میانگین و انحراف معیار متغیر

 df T P گروه شاهد گروه مداخله 

 /.308 -27/0 49 26/24±32/2 84/23  ±0/ 89 سن)سال(

 /.42 /.80 49 62/05 ±34/0 09/05 ±20/0 معدل
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بیشتری بر پیشرفت  یرتأثنسبت به روش ارزشیابی سنتی 

باعث افزایش  دیگر یعبارت بهبالینی دانشجویان داشت،  های مهارت

و همکاران  هم در  Habibiمهارت بالینی دانشجویان شده بود. 

بر میزان یادگیری  DOPSآزمون  یرتأثتعیین  باهدف یا مطالعه

بالینی دانشجویان پرستاری به نتایج مشابهی دست  های مهارت

میزان پیشرفت دانشجویان در  Habibi. در مطالعه [05]یافتند

انجام دو مهارت رگ گیری و پانسمان در گروه تجربی )ارزشیابی 

( بیشتر از گروه شاهد )ارزیابی با روش سنتی( بود DOPSبا روش 

 که شاید دلیل آن انجام مکرر پروسیجرها و گرفتن بازخورد باشد. 

Shahgheibi  و همکاران  هم نشان دادند که کاربرد آزمون

DOPS  باعث تقویت عملکرد دانشجویان پزشکی در بخش زنان

و همکاران در مطالعه خود  Bazrafkan ینچن هم. [04]شده بود

در بهبود یادگیری  ای ینهچندگز سؤاالتاین آزمون را با  اثربخشی

دانشجویان دندانپزشکی مقایسه کردند و نشان دادند که بین 

ه مستقیمی وجود و عملکرد دانشجویان رابط ترم یانپانمرات 

 . عالوه بر ایران در سایر کشورها هم استفاده از آزمون [09]داشت

DOPS که شاید  [21]بتی در یادگیری به بار آورده استنتایج مث

به این دلیل باشد که وقتی دانشجویان از ساختار دقیق آزمون و 

پروسیجر آگاه باشند دقت بیشتری در یادگیری و انجام آن به 

. در مطالعه کنونی، در بررسی رابطه بین متغیرهای ددهن یمخرج 

بالینی  های مهارتو نمرات  تأهلجمعیت شناختی سن و وضع 

و Shahgheibiنیامد که با نتایج مطالعه  به دستارتباط معناداری 

و همکاران   Habibiو [6]و همکاران Sahebalzamani، [04]همکاران
بت و معنادار بین معدل مطابقت دارد. از طرف دیگر رابطه مث[05]

آمد که با نتایج مطالعه  به دست ها مهارتو نمرات حاصل از انجام 

Habibi [05]و همکاران ،Shah و  [04]و همکارانMorris   و

[21]همکاران 
 مطابقت دارد. 

آن است که پایه نظری قوی و معدل باال  یدمؤاین موضوع  

بالینی  و صالحیت ها مهارتمستقیمی بر یادگیری  یرتأث

دانشجویان دارد. بنابراین بهتر است قبل از شروع واحدهای عملی 

از یادگیری دروس نظری مربوط به آن اطمینان حاصل شود. یک 

بر شناسایی نقاط قوت و  یدتأکنکته مهم در استفاده از این آزمون 

ضعف دانشجویان در انجام مهارت و ارائه بازخورد صحیح به آنان 

دانشجویان در تقویت نقاط ضعف تالش  شود یمکه باعث  باشد یم

 بیشتری بکنند.

 گیری یجهنت

نسبت  DOPSبا توجه به افزایش نمرات دانشجویان با روش 

ی و مقبولیت باال بودن روایی و پایای ینچن همسنتی،  های روشبه 

در  یژهو به، هنوز موارد استفاده از آن [01]آن در بین دانشجویان

پیشنهاد  رو ینازا و [20]دود و کم بودهایران بسیار محکشور 

عالوه بر استفاده تحقیقاتی از این آزمون در حیطه  شود یم

آموزش برای ارزیابی سایر پروسیجرهای پرستاری، در سایر 

نوین  های روشد سر ینظرماز این روش استفاده شود. به  ها رشته

ی ارزشیابی راهگشای مشکالت آموزشی باشند و با افزایش یادگیر

که هدف نهایی  ها مراقبتو مهارت دانشجویان به کیفیت باالی 

 رشته پرستاری است،کمک کند.

 تقدیر و تشکر

محققین از کلیه کارکنان بیمارستان و دانشجویان 

 .نمایند یمدر پژوهش تشکر و قدردانی  کننده شرکت

 تأییدیه اخالقی  

به دانشجویان توضیح داده شد.  کامالًاهداف و روش کار 

 اما بهصورت گرفت  ها گروهکه تخصیص تصادفی به  اگرچه

 توانند یماعالم شد که در صورت تمایل  آزموندانشجویان گروه 

و ارزشیابی  ها آموزشبه گروه شاهد منتقل شوند که در آن 

معمول آموزش دانشگاه  های روشسنتی و بر اساس  صورت به

تمایل به  اعالم شد که عدم ها آن. همچنین به گیرد یمصورت 

بر نمره  یریتأثهیچ  آزمونشرکت در مطالعه یا حضور در گروه 

 نخواهد گذاشت. ها آننهایی 

 تعارض در منافع

 وجود مقاله نویسندگان بین در منافع تعارض گونه هیچ

 .نداشت

 یمنابع مال

و هزینه انجام آن  شده انجاممستقل  صورت بهاین مطالعه 

 .است. شده پرداختتوسط محققین 
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