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 مقاله پژوهشی

  بر عملکرد  (داپس) یعمل يهام مهارتیمشاهده مستق یابیر روش ارزشیتأث یبررس
  ژهیمراقبت و يهابخشدر  يان پرستاریدانشجو يتمندیو رضا ینیبال

  
  ٤ جمال احمدزاده ، ٣ينه جاسمي، مد٢زادهي، زهرا عل١ زاديناصر پر

  
  02/12/1400تاریخ پذیرش  27/02/1400تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 مشاهده مستقیمن رابطه، یبرخوردار است. در هم یت خاصیژه از اهمیان در درس مراقبت ویدانشجو يبرا یابین روش ارزشیاستفاده از بهتر :هدف و زمينهپيش
ن ییتعن مطالعه، ی. هدف از ادهدیافت بازخورد سازنده ارائه میدر يبرا یان فرصتیاست که به دانشجو ینیبال یابین ارزشینو يهااز روش یکی یعمل يهامهارت

  ژه بود.یمراقبت و يهابخشدر  يتاران پرسیدانشجو يتمندیو رضا ینیبر عملکرد بال یعمل يهام مهارتیمشاهده مستق یابیر روش ارزشیتأث
صورت در به یمقطع کارشناس 7ل درترم یه مشغول به تحصیاروم ییو ماما يپرستار دانشکده يپرستار يدانشجو 64، ین مطالعه شبه تجربیدر ا :هاروش و مواد

 يدانشجو 13نفر ( 32) و کنترل مؤنث يدانشجو 17مذکر و  يدانشجو 15نفر ( 32در دو گروه مداخله  یطور تصادفان بهیدسترس وارد مطالعه شدند. دانشجو
ک هفته بعد و دو ی، ين روز کارآموزیدر اول یعمل يهام مهارتیبه روش مشاهده مستق یابیم شدند. در گروه مداخله، ارزشی) تقسمؤنث يدانشجو 19مذکر و 

ازخورد داده قه بیزمان پانزده دق ی، طیابیل شد و سپس در هر سه مرحله ارزیتکم و ساکشن کردن يدیق وریض پانسمان، تزریتعو يهاتیهفته بعد بر اساس فعال
افزار ان قرار گرفت. از نرمیار دانشجویست استاندارد در اختیل، چکيد. در هر دو گروه بعد از کارآموزیبه روش الگ بوك انجام گرد یابیشد. در گروه کنترل ارزش

SPSS  د.ین گردییتع درصد5 يها استفاده شد. سطح معنادارل دادهیمکرر در تحل يهاانس با اندازهیز وارینت و آزمون آنالودیاست یت يهاو آزمون 19نسخه  
و ساکشن  يریگرگ ییان گروه مداخله نمره نهاین، دانشجوی). همچنP>001/0شتر از گروه کنترل بود (یض پانسمان در گروه مداخله بیتعو یینمره نها :هاافتهي

پانسمان  ینیدر عملکرد بال یعمل يهام مهارتیمشاهده مستق یابین، در گروه مداخله، نمره ارزشی). عالوه بر اP>001/0از گروه کنترل داشتند (شتر یکردن ب
  ).P>001/0افت (ییش میتا مرحله سوم آن افزا ییاز مرحله اول کارآزما يطور معنادارو ساکشن کردن به يریگزخم، رگ

در  ان با روش الگ بوكینسبت به دانشجو ي، نمره بهتریعمل يهامهارت میمشاهده مستق یابیان با روش ارزشیالعه نشان داد که دانشجون مطیا :يريگجهينت 
عنوان به یعمل يهام مهارتیمشاهده مستق یابیتوانند از روش ارزشیم ینید بالیان و اساتیجه، مربیو ساکشن کسب کردند. درنت يریگسه عملکرد پانسمان، رگ

  ژه استفاده کنند.یبخصوص در واحد مراقبت و يان پرستاریدانشجو يریادگیو  یابیدر ارزش مؤثرک روش ی
 (داپس) یعمل يهام مهارتی، مشاهده مستقیابی، ارزشيان، پرستاریدانشجوها: هواژديکل

  
 783-۷۹۲ ، ص۱۴۰۰ يد، ۱۴۷ درپي، پيدهمشماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  04432754961، تلفن: هیاروم یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما يدانشکده پرستارارومیه، : آدرس مکاتبه

Email: alizadeh.1395.z@gmail.com 

 
 مقدمه

 اییبن و زیربخشی از نظام آموزش عالی کشور  پرستاري آموزش
ه توجه ب که بااست  پرستاري کارآمد انسانی نیروي ینتأم براي
 .)1( تاي برخوردار اسهاي کمی و کیفی آن از اهمیت ویژهجنبه

ت اس بالینی و نظري آموزش اصلی بخش دو شامل آموزش پرستاري

                                                             
 رانيا ه،ياروم ه،ياروم يدانشگاه علوم پزشک ه،ياروم ييو ماما يدانشکده پرستار ،ينيبال قاتيپژوهشکده تحق مار،يب يمنيا قاتيتحق پرستاري، مرکز ارياستاد ١
 سنده مسئول)ي(نو رانيا ه،ياروم يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدانشکده پرستار ،ژهيو يهامراقبت يپرستارارشد  يکارشناس ٢
 ، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايرانيجراح يداخلپرستاري، گروه پرستاري  ارياستاد ٣
  رانيا ه،ياروم ه،ياروم يدانشگاه علوم پزشک ،يولوژيدميروه اپگ ،يولوژيدمياپ ارشد يکارشناس ٤

 طوربه را خویششده کسب اطالعات کندکه به دانشجویان کمک می
 ترینرو، اصلیینازا. )2(گیرند  بکار واقعی هايیتموقع در صحیح
  .)3(دهد می تشکیل بالینی آموزش را پرستاري آموزش بخش

 و بوده ناپذیر آموزش پرستاريآموزش بالینی بخش جدایی
هاي کارآموزان در ارائه ها و توانمندي، افزایش مهارتآن هدف کلی

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

19
.1

0.
78

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             1 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.19.10.783
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4390-fa.html


 احمدزاده مالج ،جاسمی مدینه ،علیزاده زهرا ،پریزاد ناصر
 

  مجله پرستاري و مامایی    1400، دي 147، پی در پی دهم، شماره نوزدهمدوره  784

و  هدفهاي جامع، مؤثر، اثربخش و کارا به مددجویان مراقبت
. )4( دباشپرستاري در بالین می مراقبت کیفیت ارتقاء یطورکلبه

برانگیز در آموزش بالینی مسئله یکی از مسائل مهم و چالش
و  ساختارندی یک فرآیند ارزشیاب. )5(ارزشیابی دانشجویان است 

تفسیر اطالعات است که میزان تحقق  آوري ومنظم در جهت جمع
. از سوي )6(نماید برنامه و میزان آن را تعیین می موردنظراهداف 
یک سلسله اقدامات سیستماتیک براي  صورتبهارزشیابی دیگر، 

تعیین شایستگی، ارزش و اهمیت چیزي یا فردي با استفاده از 
 .شودتعریف میاي از استانداردها ایی خاص در برابر مجموعهمعیاره

همچنین، ارزشیابی به معناي دریافت بازخورد بوده که با شناسایی 
ها و تهدیدها شده و نقاط ضعف و قدرت موجب تشخیص فرصت

تالش جهت رسیدن به وضع مطلوب و کسب جایگاه برتر را موجب 
ارزشیابی مناسب اصالح و تقویت بدون که، طوريبه ،)7( گرددیم

 هاي بعدي در فرآیندگیري براي فعالیتاي آموزشی و تصمیمدادهرخ
  .)8( پذیر نخواهد بودتدریس امکان

روند ارزشیابی دانشجویان در دهد که مطالعات متعدد نشان می
هاي ویژه اغلب با نارضایتی بخش مراقبت یژهوهاي بالینی بهبخش

وسیله پرستاران با ها بیماران بدحال به. در این بخش)9(توأم است 
ذا گیرند. لتجربه و با بهترین شرایط، تحت مراقبت و درمان قرار می

طور ها کادر پرستاري آزموده است که بهترین عنصر در این بخشمهم
گیري فوري و انجام مداوم و در مواقع اضطراري، قدرت تصمیم

؛ بنابراین امروزه )10(را دارا باشند فرآیندهاي متفاوت پرستاري 
توجه به چگونگی ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاري در بخش 

مطالعات . )11(شود احساس می ازپیشیشب هاي ویژهمراقبت
هاي ارزشیابی مدرس کارگیري روشاند که بهمتعددي نشان داده

مندي یتامنفی بر عملکرد بالینی و رض یرتأث تواندیمحور یا سنتی م
. در سیستم ارزشیابی عملی سنتی، )12, 11(دانشجویان داشته باشد 

ارزیابی بیشتر بر اساس عملکرد کلی است تا توانمندي دانشجو. 
 طور معناداريدر روش ارزشیابی سنتی بیمار و ارزیاب به ،درنتیجه

در مطالعه الداریر و  .)13( گذارندروي نمره آزمون دهنده تأثیر می
)، اکثر دانشجویان پرستاري بر این باور بودند که 2010( همکاران

ها سنتی ارزشیابی در ارزشیابی دقیق عملکرد بالینی آن يهاروش
جدید ارزشیابی  يهاروش یريکارگو خواستار به باشدیناتوان م

رو، استفاده از ازاین. )14(جهت سنجش عملکرد بالینی خود بودند 
وین و کارا امري ضروري در ارزشیابی هاي ارزشیابی نروش

ویژه است. بطوریکه در مطالعه  دانشجویان پرستاري در بخش مراقبت
ي نوین هاروشدرصد از دانشجویان از  2/74جعفرزاده و همکاران 

                                                             
1 Key Features 
2 Log book 

ي نوین هاروشارزشیابی احساس رضایتمندي کرده بودند. ازجمله 
زمون آی،نیبال یابیزمون کوچک ارزآ توان به پورتفولیو،یمارزشیابی 

مشاهده و  2ینیهاي بالدفترچه ثبت مهارت 1،ديیبا نکات کل
  .)15(اشاره کرد  3ی (داپس)هاي عملمستقیم مهارت

هاي نوین یکی از روشعملی هاي مشاهده مستقیم مهارت
منظور فراهم کردن فرصتی براي ارائه ارزشیابی بالینی است که به

توجه و تمرکز دانشجو بر بازخورد سازنده به یادگیران براي جلب
. بر این )17, 16(باشد هاي موردنظر مینکات مهم براي انجام مهارت

روش ارزشیابی مشاهده مستقیم  هايیژگیاساس یکی از و
 .باشدیگرفتن بازخورد یا فیدبک از دانشجوها معملی، هاي مهارت

این روش به دانشجویان فرصتی براي دریافت بازخورد سازنده ارائه 
هاي ضروري موردنیاز براي انجام و توجه آنان را به مهارت دهدیم

) در 2014( 4. باري)19, 18( کنندیفرآیند موردنظر هدایت م
هاي مشاهده مستقیم مهارت رزشیابیخصوص اهمیت این ویژگی از ا

می بازخورد باشد، با توأم ارزشیابی چنانچه کند کهبیان میعملی 
این  .)20(مؤثر باشد  فرد مهارت و عملکرد یادگیري ارتقاي در تواند

معمول و سنتی ارزشیابی  يهادر صورتی است که این مهم در روش
  .)21( شودینادیده گرفته م

با توجه به اهمیت نقش ارزشیابی در بهبود آموزش بالینی و 
هاي ارتقاي عملکرد بالینی دانشجویان پرستاري در بخش مراقبت

شده در خصوص اثربخشی ویژه و همچنین تعداد کم مطالعات انجام
عملی هاي هاي نوین ارزشیابی همچون مشاهده مستقیم مهارتروش

تأثیر  و دانشجویان پرستاري منديعملکرد بالینی و میزان رضایتبر 
هاي ارزشیابی ذکرشده، پژوهش حاضر متفاوت هرکدام از روش

هاي یر روش ارزشیابی مشاهده مستقیم مهارتباهدف تعیین تأث
عملی بر عملکرد بالینی و رضایتمندي دانشجویان پرستاري در 

  هاي ارومیه انجام شد.یمارستانبي مراقبت ویژه هابخش
  

  هامواد و روش
 در پرستاري دانشکدهدانشجوي  64در این مطالعه نیمه تجربی، 

مقطع  7پرستاري و مامایی ارومیه مشغول به تحصیل درترم 
-صورت نمونهبه ،دنکارشناسی که معیارهاي ورود به مطالعه را داشت

گیري در دسترس وارد مطالعه شدند. معیارهاي ورود به مطالعه 
بودن و داشتن  7لعه، دانشجوي ترم شامل تمایل براي شرکت در مطا

و دانشجویانی که  همانیم انیدانشجوواحد کارآموزي ویژه بود. 
  تمایلی براي همکاري و ادامه مطالعه نداشتند از مطالعه خارج شدند.

3 Direct observation of procedural skills (DOPS) 
4 Bari 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

19
.1

0.
78

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             2 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.19.10.783
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4390-fa.html


 ویژه مراقبت هايبخش در پرستاري دانشجویان رضایتمندي و بالینی عملکرد بر) داپس( عملی هايمهارت مستقیم مشاهده ارزشیابی روش تأثیر بررسی
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طور تصادفی و از طریق جدول اعداد تصادفی به دانشجویان به
نفري تقسیم شدند. جهت انجام کار، در ابتدا محقق  32دو گروه 

ي ویژه حضور یافت. هابخشزمان با دانشجویان ترم هفت در هم
محقق جهت سهولت کار، برنامه کارآموزي دانشجویان به همراه 

شکده فراهم نمود. در گروه لیست اسامی آنان از واحد آموزش دان
مداخله، ابتدا هدف نحوه انجام روش ارزشیابی به روش مشاهده 

عملی به دانشجویان و مربیان آنان توضیح داده  هايمهارتمستقیم 
شد. سپس براي دانشجویان پرسشنامه ارزشیابی به روش مشاهده 

-عملی در اولین روز کارآموزي بر اساس فعالیت هايمهارتمستقیم 
. تکمیل شد اي تعویض پانسمان، تزریق وریدي و ساکشن کردنه

در پایان هر عملکرد در طی پانزده دقیقه نقاط قوت و ضعف دانشجو 
لیست بازخورد داده شد. پس از یک هفته همان بر اساس چک

دانشجو همان فعالیت را انجام داد و پرسشنامه ارزشیابی به روش 
سپس در طی زمان پانزده  تکمیل شد. و مجدداًمشاهده مستقیم 

دقیقه بازخورد داده شد. سپس در روز آخر کارآموزي (مرحله نهایی) 
هاي عملی پرسشنامه ارزشیابی به روش مشاهده مستقیم مهارت

تکمیل گردیده و در طی پانزده دقیقه به دانشجویان بازخورد داده 
ان یلیست استاندارد در اختیار دانشجوشد. بعد از اتمام مداخله چک

  قرار گرفته شد و توسط دانشجویان گروه مداخله تکمیل گردید.
در گروه کنترل، ارزشیابی الگ بوك براي دانشجویان استفاده 
شد. در اولین روز کارآموزي، نحوه انجام و هدف از روش الگ بوك 

توضیح داده شد. سپس الگ بوك گروه کنترل  انیتمام دانشجو يبرا
داده شد و در روز آخر کارآموزي نیز  در اختیار دانشجویان قرار

عملکرد بالینی دانشجویان در سه بخش تعویض پانسمان، تزریق 
لیست استاندارد موردبررسی قرار وریدي و ساکشن کردن توسط چک

گرفت. نمره دهی نهایی دانشجویان در هر دو گروه بر اساس 
لیست استاندارد تعیین شد. در پایان ارزشیابی، میزان چک
یتمندي دانشجویان نیز از نوع روش ارزشیابی به روش مشاهده رضا

  هاي عملی و الگ بوك بررسی شد.مستقیم مهارت
 در پرسشنامه،د. شها از پرسشنامه استفاده براي گردآوري داده

، جنساز قبیل؛ سن، که اطالعات دانشجو  جمعیت شناختیاطالعات 
بررسی امه پرسشنشد.  آوريبود، جمع تأهلمعدل کل و وضعیت 

 هاي عملیمهارتدانشجو از طریق مشاهده مستقیم  بالینی عملکرد
 گیري، رگ گیري)خون (وصل سرم، تزریقات وریدي در سه حیطه

 20و ساکشن کردن با عبارت  22با  تعویض پانسمان، عبارت 25با 
صورت مقیاس به . این پرسشنامه)22(عبارت مورد ارزشیابی قرار داد 

، کمتر از حد مطلوب 1(عدم مشاهده رفتار نمره  ايگزینه 5لیکرت 
، باالتر از حد انتظار 4، در حد انتظار نمره 3، لب مرزي نمره 2نمره 
از  دهآمدستبه. بر این اساس کمترین و بیشترین نمره بود) 5نمره 
تعویض پانسمان ، بخش 125تا  25تزریقات وریدي به ترتیب  بخش

الزم به ذکر  .بود 100تا  20کشن کردن و در بخش سا 110تا  22
هاي تزریقات وریدي و پانسمان این پرسشنامه توسط است که بخش

. )22(سنجی شده است ) طراحی و روان1392حبیبی و همکاران (
وسیله محقق طراحی شده بخش ساکشن کردن این پرسشنامه به

 بود. جهت تعیین روایی بخش ساکشن کردن پرسشنامه ارزشیابی به
هاي عملی، در ابتدا از طریق جستجو روش مشاهده مستقیم مهارت

ها و مجالت معتبر پرستاري اي و همچنین سایتدر منابع کتابخانه
عبارتی براي این بخش ساکشن کردن طراحی  20اي پرسشنامه

لمی عگردید. سپس این پرسشنامه در اختیار ده نفر از اعضاي هیئت
لوم پزشکی ارومیه و همچنین ده نفر از دانشکده پرستاري دانشگاه ع

دانشجویان گذاشته شد. پرسشنامه توسط اساتید و دانشجویان ازنظر 
روایی مورد ارزیابی قرار گرفته و نظرات اصالحی آنان اعمال گردید 
و پس از تأیید روایی صوري و محتوایی آن مورداستفاده قرار گرفت. 

 انسمان و تزریق وریدياین پرسشنامه در دو بخش تعویض پپایایی 
) با آزمون همبستگی درون 1392در مطالعه حبیبی و همکاران ( نیز

با کسب  هر دو بخشو است اي موردبررسی قرار گرفته خوشه
پایایی بخش  .)22(قرار گرفتند  تأییدمورد  7/0مقادیري بیشتر از 

 به 9/0لوله ساکشن این پرسشنامه نیز از طریق آلفاي کرونباخ برابر 
  دست آمد.

جهت بررسی  منديپرسشنامه سنجش میزان رضایتاز 
رضایتمندي دانشجویان از روش ارزشیابی استفاده شد. این 

طراحی شده است  )1390پرسشنامه توسط لطیفی و همکاران (
عینی بودن شیوه  در زمینه سؤال 11 شامل . این پرسشنامه)23(

یادگیري،  در دانشجو مشارکت براي انگیزه و عالقه ارزشیابی، ایجاد
 موارد یافتن به کمک خود، کارهاي مورد در مربی از بازخورد دریافت

 از استفاده براي انگیزه کارآموزي، ایجاد طی آن جبران و نقص

 نه و دانشجو پیشرفت سیر به علمی، توجه منابع سایر و هاکتاب

 در موجود موضوعات همسو بودن ها،نهایی، ارتقاي مهارت وضعیت

 ارزشیابی بودن منصفانه بالینی، اهداف کارآموزي با ارزشیابی روش

سؤاالت  پاسخ بود. آموزشی شیوه از رضایت و شیوه آموزشی هر در
اي (کامالً مخالفم گزینه 4 لیکرت مقیاس صورتبه پرسشنامه این

بود.  شده تنظیم )4) و کامالً موافقم (3)، موافقم (2مخالفم ( )،1(
بود.  44و  11داکثر نمره پرسشنامه به ترتیب بنابراین حداقل و ح

روایی پرسشنامه سنجش رضایت دانشجویان در مطالعه لطیفی و 
علمی مورد تأیید قرار نفر از اعضاي هیئت 5) توسط 1390همکاران (

. در مطالعه حاضر، پایایی پرسشنامه از طریق آلفاي )23(گرفته است 
  دست آمد. به 81/0کرونباخ برابر 

هاي بالینی (الگ بوك) عالوه بر این، از دفترچه ثبت مهارت
 تزریقات وریديهاي مرتبط با جهت ارزیابی چگونگی انجام مهارت

و تعویض پانسمان و ساکشن گیري) گیري، رگخون (وصل سرم،
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 هاي بالینیدفترچه ثبت مهارتشد.  کردن در دانشجویان استفاده
باشد که از سایت دانشجویان مییک ابزار روا و پایا در ارزشیابی 

دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه گرفته شده و مورداستفاده قرار 
  گرفت.

لیست استاندارد بود که شامل تمام ابزار دیگر این مطالعه چک
هاي بالینی پرستاري است که در این مطالعه هاي اصولی فعالیتگام

ردن و ساکشن کانسمان  لیست تعبیه آنژیوکت، تعویض بهسه چک
اخذ گردید و  https://evolve.elsevier.com/csاز سایت 

در دو حالتِ ها هاي این فعالیت. گام)24( مورداستفاده قرار گرفت
) و انجام نشد (نمره صفر) ارزیابی شد. نمره نهایی 1انجام شد (نمره 

مجموع نمرات مراحل هر فعالیت مشخص دانشجویان بر اساس 
اي هلیست استاندارد فعالیتجهت تعیین روایی و پایایی چک گردید.

انسمان و ساکشن کردن، ابتدا از سایت  تعبیه آنژیوکت، تعویض به
ه به ک اهلیستچکها دانلود گردید. سپس لیستالذکر این چکفوق

ه ین ترجمه قرار دادزبان انگلیسی بود، در اختیار دو نفر از متخصص
شد و پس از برگزاري یک جلسه با مشارکت استاد راهنما، محقق و 

دست آمد. سپس جهت  دو نفر مترجم، نسخه نهایی ترجمه فارسی به
 در اختیار ده نفر از لیست، پرسشنامه طراحی شدهتأیید روایی چک

علمی دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اعضاي هیئت
چنین ده نفر از دانشجویان گذاشته شد و پس از تأیید روایی و هم

صوري و محتوایی آن مورداستفاده قرار گرفت. مقدار نسبت روایی 
در نظر گرفته  79/0و شاخص روایی محتوا باالتر  62/0محتوا باالتر از 

 به 87/0لیست نیز از طریق آلفاي کرونباخ برابر شد. پایایی این چک
  دست آمد.
هاي تی استیودنت و هاي مطالعه از آزمونتحلیل دادهبراي 

 یبررس يبراهاي مکرر استفاده شد. آزمون آنالیز واریانس با اندازه
شد. استفاده  رنوفیاز آزمون کولموگروف اسم هادادهنرمال بودن 
اجرا شد. سطح  19نسخه  SPSSافزار ها از طریق نرمتحلیل داده

  تعیین گردید. صدرد5معناداري 
  

  هاافتهي
و در  69/21±693/0میانگین سن دانشجویان در گروه مداخله 

سال بود. معدل کل در گروه مداخله  66/21± 653/0گروه کنترل 
بود. دو گروه  28/16± 761/0و در گروه کنترل  607/0±69/16

) تفاوت معناداري با p=290/0) و معدل کل (p=853/0ازنظر سن (
دانشجویان در هر دو گروه مؤنث و مجرد یکدیگر نداشتند. اکثر 

توزیع جنس و وضعیت تأهل دانشجویان را نشان  1بودند. جدول 
دهد. دو گروه ازنظر فراوانی جنس و تأهل تفاوت معناداري با می

  ).1جدول (یکدیگر نداشتند 

  دانشجویان در دو گروه مداخله و کنترل تأهلتوزیع جنس و وضعیت  ):۱(جدول 

 متغیر
 کنترل مداخله

P-value• 
 تعداد (%) تعداد (%)

  جنس
  )6/40( 13 )9/46( 15  مذکر

617/0>  
 )4/59( 19 )1/53( 17 مؤنث

 تأهل
  )6/90( 29  )6/90( 29  مجرد

1 
  )4/9( 3  )4/9( 3  متأهل

• Fisher's Exact Test 
  

 لیستنتایج آزمون تی مستقل نشان داد که نمره نهایی چک
گیري و استاندارد دانشجویان در هر سه حیطه پانسمان زخم، رگ

طور معناداري در گروه مداخله بیشتر از گروه ساکشن کردن به
  ).2کنترل بود (جدول 

  گیري و ساکشن کردن در دو گروه مداخله و کنترلمیانگین و انحراف معیار نمره نهایی پانسمان زخم، رگ ):۲(جدول 

 نمره
 کنترل مداخله

P-value• 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

  045/0 33/3  56/6  30/4  53/8 پانسمان زخم

  047/0  82/4  06/10  96/5  81/12  گیريرگ

  016/0  14/5  25/9  02/5  40/12  ساکشن کردن
• Student t Test 
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عالوه بر این، در گروه مداخله، در بررسی نمره ارزشیابی مشاهده 

گیري و ساکشن کردن، نتایج مستقیم عملکرد پانسمان زخم، رگ
حاکی از افزایش معنادار در هاي مکرر با اندازه انسیوار لیآزمون تحل

روند نمرات در سه مقطع زمانی ابتداي کارآموزي، یک هفته و دو 
 ).3 از کارآموزي بود (جدول هفته بعد

 
ساکشن کردن در گروه  گیري وهاي ارزشیابی مشاهده مستقیم عملکرد عملی پانسمان زخم، رگمیانگین و انحراف معیار نمره ):۳(جدول 

  مداخله
  شاخص آماري هاي ارزشیابی مشاهده مستقیم عملکرد عملینمره نمره

  •F  P-value مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

  >001/0  49/352  21/92±30/12  84/70±10/15  53/51±79/10 پانسمان زخم

  >001/0  027/342  50/112 ± 96/17  03/84 ± 47/18  56/58 ± 27/11  گیريرگ

  >001/0  61/226  68/78 ± 29/10  62 ± 03/13  90/46 ± 55/10  ساکشن کردن

• Repeated measures analysis of variance (ANOVA)  
  

نشان داد، نمره رضایت از مستقل  یآزمون ت جینتاهمچنین، 
مره ن که،طوريمعناداري متفاوت بود. بهطور ارزشیابی در دو گروه به

رضایت از ارزشیابی در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بود 
)001/0<p 4) (جدول.(  

  
  میانگین و انحراف معیار نمره رضایت از ارزشیابی در دانشجویان دو گروه مداخله و کنترل ):۴جدول (

 •P-value کنترل مداخله 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

  >001/0 65/4  12/24  41/6  18/32 یابیاز ارزش تیرضا

• Student t Test  
  

  
  گيريبحث و نتيجه

 ارزشیابی مشاهده مستقیم یر روشتأثاین مطالعه باهدف تعیین 
بر عملکرد بالینی و رضایتمندي دانشجویان  هاي عملیمهارت

ي مراقبت ویژه انجام شد. از سه مهارت بالینی هابخشپرستاري در 
گیري و ساکشن کردن در ارزشیابی دانشجویان پانسمان زخم، رگ

نمره نهایی پانسمان زخم در گروه استفاده گردید. نتایج نشان داد که 
که  توان نتیجه گرفتجه میمداخله بیشتر از گروه کنترل بود. درنتی

بر عملکرد  داپسدانشجویانی که تحت آموزش به روش ارزشیابی 
بالینی در سه مرحله بودند نسبت به گروه کنترل که روش آموزش 
از طریق تکمیل الگ بوك داشتند، نمره بیشتري کسب کردند. در 

کارآزمایی بالینی  در مطالعه) 1392حبیبی و همکاران (همین راستا، 
 پانسمان زخمکه میانگین نمرات نهایی ارزشیابی  ندنشان داد خود

 تاسطور معناداري بیشتر از نمرات گروه کنترل در گروه مداخله به
 در .هاي مطالعه حاضر استها همسو با یافته، نتایج مطالعه آن)22(

) انجام دادند، 1394مطالعه دیگري که نورالدینی و همکاران (
زش به روش داپس نمره باالتري در عملکرد دانشجویان تحت آمو

، که در راستاي )25(پانسمان زخم نسبت به گروه کنترل داشتند 
) نیز 2018نتایج مطالعه حاضر بود. در مطالعه فرج پور و همکاران (

که تأثیر روش داپس را در دانشجویان پزشکی بررسی شد، بیشترین 
 دعملکریان متعلق به بهبود نمره در بعد از اجراي داپس در دانشجو

) در مطالعه خود دو 1397. جاسمی و همکاران ()26(پانسمان بود 
روش داپس و ارزشیابی سنتی را در دو گروه مداخله و کنترل بررسی 

ها نشان داد نمره پایانی دانشجویان در کردند که نتایج مطالعه آن
ي رطور معناداپانسمان در دانشجویان گروه داپس به عملکردحیطه 

باالتر از دانشجویان گروه کنترل بود. نتایج این مطالعه حاکی از مؤثر 
بودن روش ارزشیابی داپس نسبت به ارزشیابی به روش سنتی بود 

. علت این برتري در روش داپس به دلیل تأثیر ارائه بازخورد به )27(
هاي علمی و مستقل در حین ارزشیابی دانشجویان و ارتقا مهارت

شد. همچنین دانشجو محور بودن و عینی بودن این روش باها میآن
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تواند یک عامل مؤثر در برتري توانمندي دانشجویان در انجام می
  .)18(پانسمان نسبت به دانشجویان گروه کنترل باشد  عملکرد

مداخله  گیري در دو گروهدر مطالعه حاضر، نمره نهایی رگ
معناداري متفاوت طور ) به06/10±82/4) و کنترل (96/5±81/12(

گیري در گروه مداخله بیشتر از که نمره نهایی رگطورياست. به
) در 1397گروه کنترل بود. در همین راستا، جاسمی و همکاران (

مطالعه خود نشان دادند که نمره پایانی دانشجویان در گروه داپس 
طور معناداري بیشتر از گروه کنترل گیري بهدر زمینه پروسیجر رگ

) 1388( همکاران و زاده . مطالعه دیگري که توسط ولی)27( است
گیري دانشجویان در گروه آموزش مبتنی بر انجام شد، مهارت رگ

دستاورد نسبت به گروه کنترل بهتر بود و دانشجویان در گروه 
سب گروه کنترل کمداخله نمره بیشتري در ارزشیابی نسبت به گروه

 مبتنی آموزشروش داپس رویکردي شبیه به روش  .)28(نمودند 

نمودن  تنظیم اهمیت بردارد چراکه در هر دو روش  دستاورد بر
 و شناسی آموزشیروش با آن، محتواي و دستاوردها درسی، برنامه
. همچنین در شودتأکید می شوند، ارزیابی دستاوردها چگونه اینکه

 کمک معلمان به اندگرفتهیاد  آنچه دانشجویانها، بررسی این روش

 انتظاري چه که بگویند خود دانشجویان به دقت بیشتري با تا کندمی

ها در آنها دارند و درواقع از طریق بازخورد به دانشجو نقایص از آن
جهت اجراي هر کنند و نکات الزم ها را گوشزد میعملکرداجراي 

عملکرد دانشجو شود. درنتیجه یادآوري می هاعملکردچه بهتر این 
د شود و عملکردر هر بار ارزشیابی با عملکرد قبلی خود مقایسه می

طور مستقیم با عملکرد دانشجویان دیگر مورد قضاوت قرار آنان به
هاي مطالعات فوق در راستاي مطالعه . بنابراین یافته)29(گیرد نمی

حاضر هستند و ارزشیابی به روش داپس یک روش مؤثر در جهت 
یادگیري، عملکرد و مهارت دانشجویان پرستاري در انجام  بهبود

  گیري است.رگ
آمده در این مطالعه، نمره نهایی دستهاي بهبر اساس یافته

ساکشن در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بود. درنتیجه 
دانشجویان در گروه مداخله نسبت به دانشجویان در گروه کنترل از 

کردن برخوردار بودند. در همین راستا، در مهارت بهتري در ساکشن 
) انجام شد، 1397ي که توسط جاسمی و همکاران (امطالعه

دانشجویان در گروه داپس نسبت به گروه کنترل نمره باالتري کسب 
کردند و مهارت بهتري در ساکشن بیماران بستري در بخش ویژه 

مطالعه حاضر ها در راستاي نتایج هاي مطالعه آن. یافته)27(داشتند 
 هایی متفاوت با مطالعه حاضر یافتاي با یافتهکه مطالعهبود. ازآنجایی

                                                             
1 Liaqat & et al 
2 Cystoscopy 
3 Transurethral Resection Of Prostate (TURP) 

توان نتیجه گرفت که ارزشیابی به روش داپس یک روش نشد، می
کارا و مفید جهت افزایش مهارت دانشجویان پرستاري در انجام 

هاي حیاتی بخش مراقبت ویژه مثل ساکشن ترشحات تراشه عملکرد
اي هشود اساتید این روش را جایگزین روشیمذا توصیه باشد. لمی

  آموزشی دیگر نمایند.
در مطالعه حاضر، نمرات ارزشیابی با مشاهده مستقیم 

گیري و ساکشن کردن در سه مرحله هاي پانسمان زخم، رگمهارت
این یافته، در راستاي مطالعه نورالدین و افزایش معناداري داشت. 

حبیبی  ) و27() 1397، جاسمی و همکاران ()25( )1394همکاران (
بود که نمره داپس دانشجویان در هر  )22() 1396و همکاران (

لیاقت و مرحله وضعیت بهتري نسبت به مرحله قبل داشتند. 
هاي اثربخشی مشاهده مستقیم انجام رویه نیز )2018( 1همکاران

فرآیند  3هاي جراحی (شامل بالینی در ارزشیابی و بهبود مهارت
و  3، برداشتن پروستات از طریق مجراي ادراري2سیستوسکوپی

بررسی در دانشجویان دوره دستیاري اورولوژي را ) 4اورترورنوسکوپی
ر شجویان در هبهبود عملکرد بالینی دان حاکی ازنتایج  کردند که

نتایج این مطالعات همسو  .)30(مرحله نسبت به مرحله قبل خود بود 
  هاي مطالعه حاضر بود.با یافته

دانشجویانی که در گروه  هاي مطالعه حاضر،بر اساس یافته
هاي عملی بودند نسبت ارزشیابی به روش مشاهده مستقیم مهارت

از ارزشیابی به گروه ارزشیابی به روش الگ بوك نمره رضایت 
بیشتري داشتند. در همین راستا، در مطالعه حسینی و همکاران 

طور معناداري ) رضایت دانشجویان از روش ارزشیابی داپس به2013(
. در مطالعه )31(بیشتر از روش ارزشیابی مرسوم در گروه کنترل بود 

را یک ابزار داپس )، دانشجویان روش 2017( 5سینگ و همکاران
ها را بهتر یاد کرد تا مهارتها کمک میستند که به آندانمفید می

 روشاز این  استفاده خواستار دانشجویان درصد 83 . همچنینبگیرند
 داشتن بر عالوه نیز اساتید. بودند بالینی هايموقعیت سایر در

 هايمهارت یادگیري در روش را این بازخورد ارائه، در راحتی احساس
نتایج این مطالعه در راستاي  .)32( دانستند مؤثر دانشجویان بالینی

باشد که دانشجویان رضایت باالیی از روش داپس مطالعه حاضر می
) نیز اکثر دانشجویان 2012داشتند. در مطالعه اسدي و همکاران (

. میزان )33(از روش ارزشیابی داپس احساس رضایت داشتند 
 6و همکارانرضایتمندي دانشجویان از روش داپس در مطالعه یون 

) نیز در 2014پور و همکاران ( . فرج)34() متوسط و باال بود 2009(
مطالعه خود نشان دادند که رضایتمندي دانشجویان از روش داپس 

4 Ureterorenoscopy (URS) 
5 Singh et al 
6 Yoon et al 
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. نتایج این مطالعات در راستاي مطالعه )35(بیشتر از حد متوسط بود 
  حاضر بود که دانشجویان رضایت کافی از روش داپس داشتند. علت 

  
در قضاوت عادالنه در این روش تواند به دلیل ضایت میاین ر

د در تواناین روش ارزشیابی می همچنین ارزشیابی دانشجویان باشد.
الینی ب هايیطگیري بالینی و استقالل عمل آنان در محبهبود تصمیم

  کننده باشد.کمک
هاي این مطالعه فاصله کم بین ترین محدودیتاز مهم

شود مطالعات ها بود. لذا پیشنهاد میکم نمونه ها و تعدادارزشیابی
مره یر روش داپس در نتأثدیگر با تعداد نمونه باالتر و باهدف تعیین 

  هفته انجام شود. 2هاي بیشتر از نهایی دانشجویان در ارزشیابی
این مطالعه نشان داد که دانشجویانی که تحت ارزشیابی به روش 

دند نسبت به دانشجویانی که هاي عملی بومشاهده مستقیم مهارت
از طریق الگ بوك ارزشیابی شدند نمره نهایی بیشتري داشتند و 
همچنین رضایتمندي دانشجویان از نحوه ارزشیابی در گروه داپس 

اي این هنیز بیشتر از گروه الگ بوك بود. بنابراین، بر اساس یافته
اهده یابی مشتوانند از روش ارزشمیمطالعه، مربیان و اساتید بالینی 

در ارزشیابی و  مؤثرعنوان یک روش هاي عملی بهمستقیم مهارت
یادگیري دانشجویان پرستاري بخصوص در واحد عملی بخش 

  استفاده کنند. مراقبت ویژه
  

 تقدير و تشکر
نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی این مطالعه برگرفته از پایان

و کد  9954باشد با شماره ثبت هاي ویژه میارشد پرستاري مراقبت
وسیله از باشد. بدینمی IR.UMSU.REC.1398.439اخالق 

زحمات و تالش تمام افرادي که در اجراي این پژوهش همکاري الزم 
را داشتند اعم از دانشجویان پرستاري دانشکده پرستاري ارومیه، 
معاونت پژوهشی دانشکده پرستاري ارومیه و پرستاران بخش مراقبت 

ا... طالقانی و امام خمینی (ره) تشکر و هاي آیتیژه بیمارستانو
  شود.قدردانی می
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Original Article 

THE EFFECT OF DIRECT OBSERVATION OF PROCEDURAL 
SKILLS (DOPS) METHOD ON THE CLINICAL PERFORMANCE AND 

SATISFACTION OF NURSING STUDENTS IN INTENSIVE CARE 
UNITS 

 
Naser Parizad1, Zahra Alizadeh2, Madineh Jasemi3, Jamal Ahmadzadeh 4 
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Abstract 
Background & Aim: Using the best evaluation method is particularly important for students in intensive 
care lession. In this regard, direct observation of practical skills is one of the new clinical evaluation 
methods that allow students to receive constructive feedback. This study aimed to determine the effect 
of evaluation through direct observation of procedural skills on clinical performance and satisfaction of 
nursing students in intensive care units. 
Materials & Methods: This quasi-experimental study included 64 nursing students studying in the 7th 
semester of bachelor's degree in Urmia nursing school. Students were randomly divided into 
intervention (32 individuals; 15 male students and 17 female students) and control (32 individuals; 13 
male students and 19 female students) groups. In the intervention group, the evaluation was performed 
by direct observation of procedural skilling methods including dressing change, intravenous (IV) line 
insertion, and suctioning activities of students on the first day, one week later, and two weeks later. In 
all three stages of the evaluation, students gave feedback for fifteen minutes. In the control group, 
evaluation was performed by the logbook method. In both groups, standard checklists were provided to 
the students. SPSS software version 19 and Student T-test and repeated measures analysis of variance 
were used in data analysis. The significance level was set at 5%. 
Results: The final score of the dressing change in the intervention group was higher than the control 
group (P <0.001). Students in the intervention group had also higher final IV-line insertion and 
suctioning scores than the control group (P <0.001).Furthermore, in the intervention group, the score of 
direct observation of procedural skills for dressing change, IV-line insertion, and suctioning increased 
significantly from the first to the third stage (P <0.001). 
Conclusion: This study showed that students evaluated by direct observation of procedural skills 
method achieved a higher score than students evaluated by the logbook method. Hence, instructors and 
clinical professors can use direct observation of practical skills as an effective method in evaluating and 
learning nursing students, especially in the intensive care unit. 
Keywords: Students, Nursing, Evaluation, DOPS 
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