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. اجرا می گرددي دیگر نیزدر برخی از دانشگاههاعالوه بر این دانشگاه در حال حاضر :يسطح اثرگذار
.دارددر کلیه دانشگاهها و در سطح کشوري راقابلیت تعمیم پذیري

: وبیان مسئلهمقدمه
DOPS1)پروسیجرها(روشی است که اختصاصا براي ارزیابی مهارتهاي عملی ) مشاهده مستقیم مهارتهاي عملی(

در این روش یکی از اعضاء هیات علمی فراگیر را در حین انجام پروسیجر مورد مشاهده قرار می . طراحی شده است
با این روش بعد از هر . دهد و سپس عملکرد شان را بر اساس یک چک لیست ساخت یافته مورد ارزیابی قرار می دهد

وجود این . الش بیشتري جهت بهبود دارند شناسایی می شودبار انجام آزمون نقاط قوت و نقاطی که فراگیران نیاز به ت
چک لیست ساخت یافته به فراگیر این امکان را می دهد که معیار مشخصی را که در ارزیابی  به کار می رود در اختیار 

آیتمها فراگیران باید در مورد مفهوم هر یک از. داشته باشد و خود فراگیر نیز عملکرش را بر اساس آن ارزیابی کند
دقیقه طول می کشد و ارائه باز خورد 15فرآیند مشاهده در حدود . تعمق کنند تا بدانند چه چیزي از آنها انتظار می رود

.دقیقه صورت می گیرد5طی حدود 
:DOPSمزایاي استفاده از روش 

هارت مورد نظر نیازمند با استفاده از این روش ، آزمونگر توجه خود را معطوف نکات مهمی می نماید که در م- 1
.ارزیابی هستند 

١ Direct Observation of Procedural Skills



تسهیل شود چرا که به جاي اظهار نظر کلی، بازخورد بر به فراگیراین روش باعث می شود ارائه بازخورد - 2
.اساس رفتارهاي واقعی و عینی صورت می گیرد 

.ابی کرد ان را ارزیابی و رد یفراگیربا توجه به فرمها و چک لیستها می توان میزان پیشرفت - 3
DOPS:محدودیت هاي استفاده از روش 

.انجام مشاهده مستقیم ممکن است براي اعضاء هیات علمی دشوار و یا بسیار وقت گیر باشد - 1
استانداردها در برنامه هاي مختلف یکسان نیستند و در نتیجه، نتایج آزمون براي رتبه بندي تمام فراگیران مناسب - 2

.نیست
حدودي روي کسانی که آنها را امتحان می کنند و بصورت غیر مستقیم روي محتواي آزمون کنترل فراگیران تا - 3

.داشته باشدbiasدارند و در نتیجه ممکن است آزمون به نفع آنها 
.در صورت عدم استفاده از سیستم الکترونیک ممکن است ردیابی پیشرفت ها دشوار باشد - 4

زشیابی در مقایسه با معایب آن بیشتر است و همچنین در مقایسه با سایر مزیت هاي استفاده از این روش ار
روشهاي ارزشیابی از جمله کتابچه عملکرد که به ارزیابی کمی مهارت می پردازد، موارد کیفی یادگیري 

.دانشجویان را نیز ارزیابی می نماید
در حالیکه روشهاي با ساختار نسبتاً به عنوان یک روش جدید در ارزیابی محیط واقعی بالینی است،DOPSروش 

بدین جهت در انجام این فرآیند به ط مصنوعی است و استرس زیادي دارد،در یک محیOSCEمشابه از جمله 
.آزمون استفاده از این روش پرداختیم

: کلیهدف
روشهاي ارزشیابی نوین در آموزش علوم پزشکی و بازخورد اثربخشيارتقا

:اختصاصیهدف
.ایجاد حداکثر توانمندي و اعتماد به نفس در دانشجویان پرستاري جهت انجام مهارتهاي بالینی- 1
بعد از بازخورد مناسبتکنیکانجامحیندانشجویاناشتباهاتکاهش - 2
ارزیابی عینی متناسب با چک لیستهاي آموزشی- 3
ر آموزش بالینیکاهش اعتراضات دانشجویان نسبت به روشهاي ارزشیابی مربیان د- 4

:استبودهزیرمراحلدارايفرایندایناجراي:  اجراروش
توسعه آموزش و اهداف کارآموزي مطالعات و الینی مطابق با دستورالعمل مرکز بطرح درس آموزش طراحی - 1

.واحد مورد نظر در آموزش دانشکده پرستاري
این پروسیجرها بر اساس نظرات (شته پرستاري دارندانتخاب پروسیجرهایی که بیشترین کاربرد را در ر- 2

.)ه انتخاب و اولویت بندي گردیدندصاحبنظران و استناد به مقاالت علمی در این زمین
فراهم نمودن چک لیستهاي ارزشیابی مهارتهاي مورد نظر بر اساس منابع و متون ارشیابی آموزشی و کتب - 3

.اصول فن پرستاري



تهیه و تنظیم فرم هاي ارزشیابی فردي شامل مشخصات فردي دانشجویان و دفعات مختلف ارزشیابی از یک - 4
.پروسیجر در طی تدریس بالینی

.آگاه سازي دانشجویان از روش انجام کار- 5
.اعالم آمادگی دانشجویان کارشناسی ارشد در ارزیابی هاي مکرر و بازخورد- 6
.ه بازخورد به دانشجوارزشیابی و ارائ- 7
.جمع بندي نظرات ارزیابان و تصمیم گیري در مورد نمره نهایی دانشجو توسط مربی مربوطه- 8

:نتایج و پیامدهاي فرایند
در بررسی به عمل آمده به علت اینکه دانشجو مستقیماً در جزیان بازخورد قرار می گیرد، نسبت به سایر روشهاي 

از طرفی یه علت نیاز غیر قابل انکار دانشجویان پرستاري به آموختن تک . شتندارزشیابی رضایت بیشتري دا
بر خالف سایر روشهاي . باشدتک مهارتها با صد در صد صحت، این روش ارزشیابی کمک کننده می

ارزشیابی که جنبه هاي کمی عملکرد افراد را می سنجند این روش عینیت بیشتري داشته و در محیط واقعی 
. گردد و عمالً براي دانشجویان کاربردي استاجرا می

رت خود در همان دوران کارآموزي داشته و به انجام تکالیفش در ادر این روش دانشجو ملزم به رفع ایرادات مه
. یک قالب مدون مبادرت می ورزد

ش استرس آزمون خورد، کاهمهمترین ویژکی این روش ارزشیابی که در طی اجراي این فرآیند به وفور به چشم می
هر چه تعداد ارزیابی ها باالخص مواردي که . شونده ها در دفعات مکرري که ارزیابی انجام می شد، بود

.توسط خود دانشجو و با آمادگی او اتفاق می افتاد نتایج رضایت بخش تر بود
س بالینی را نیز به کار استفاده از این نوع ارزشیابی فرصت خوبی براي مربی ایجاد نمود تا روشهاي مختلف تدری

در طی انجام این فرآیند علی رغم وقت گیر بودن آن یک حس رقابت براي .تا تعمیق بحث افزایش یابد. بگیرد
انجام صحیح پروسیجر به عالوه افزایش دفعات انجام آن در دانشجویان پدید آمد و مربی و دانشجو هر دو با 

.نتایج زحمات خود بودندیک دیدگاه واقع بین و عینی ناظر پیشرفت و 
:.)فرآیند تا چه حد کشور را با هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیک می کند(انطباق با سیاست هاي باالدستی

. هدف اصلی تربیت نیروي انسانی در دانشگاههاي علوم پزشکی، پاسخ به نیاز سالمتی و مراقبتی افراد جامعه است
ي پرستاري است و در صورتی تحقق می یابد که خوب یاد داده هرهمراقبت به عنوان خمیرمایه اصلی و جو

سیاست کلی سالمت جامعه، ارتقاء کیفیت آموزش و در نهایت خدمت در . شود و خوب تر سنجیده شود
روشهاي تدریس و ارزشیابی نوین از جمله روش مذکور شاهدي بر این مدعاست که . مسیر سالمتی است

اي خدمت در هسته هاي بهداشت و درمان، باید روشهاي بایسته و مناسبی در جهت تربیت نیروي شایسته بر
یکی از معیارهاي مرجعیت علمی در منطقه، جامعیت برنامه هاي آموزشی و . آموزش و ارزشیابی اتخاذ نمود

.ارزشیابی است
: فرآیندنتیجه گیري شامل چالش ها و مشکالت اجرایی 

مهارت مربیان قدرت مدیریت و ابی در محیط بالینی واقعی انجام می گردد، لذا به دلیل اینکه اجراي این نوع ارشی
.در بکارگیري حداکثر امکانات براي اجراي بی عیب و نقص این روش الزامی است



در طی اجراي این فرآیند ارزشیابی برخی . ر بالین با این نوع روش آشنا گردند و همکاري نماینددهمکاران شاغل 
.ا مطابق با چک لیست، توسط پرستاران با سابقه انجام گردیداز پروسیجر ه

بدین جهت نیازمند یک روش واحد و . ، جزء جدایی ناپذیر اجراي این روش است)چک لیست(ي ارزشیابی سیاهه
.کتابهاي اصول و فنون بهترین راهنما هستند. صحیح انجام هر پروسیجر هستیم

رستاري دارند و انجام آنها از دانشجویان انتظار می رود به ترتیب اولویت مهارتهایی که بیشترین کاربرد را در پ
.لیست گردد و مطابق با نظر مربیان و همکاري دانشجویان اجرا گردد

:چالش ها
به دلیل تکراري بودن انجام برخی از پروسیجر ها و سنجش مکرر آنها ممکن است توسط برخی از مربیان کمتر 

.پذیرفته شود
این روش به عنوان یک روش ارزشیابی واحد در تمامی دوره ها، وقت گیر است که با تناسب ساعات اجراي 

.کارآموزي و برنامه ریزي دقیق مربیان تا حدودي قابل اصالح است

:فهرست تاییدیه هاي مربوط به فرآیند
دفعات ارزشیابی و بالینی جهت همکاري درانفرم رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاري و پرستار*

.بازخورد
چک لیست هاي مهارتهاي مورد بررسی بر اساس اولویت *

:استمرار اجراي فرآیند در برنامه جاري آموزشی
.همکاري مربیان اجرا می گرددین فرآیند در دانشگاه نوپاست و در مورد دانشجویان پرستاري نیز از ترم آینده باا


