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ارزيننابي  هننايمزيت يكنني ازمحننيط کننار اسننت. 
باليني در محل کار  بحث آموزشني آ   هايمهار 

است کنه مشنروب بنه بنازخورد مناسن  از طنر  
و يكنني از  باشنندميامتحننا  گيرنننده بننه دانشننجو 

را نشنا   "عملكنرد"د تواننميي است که هايروش
 هننايمهار انننوام مختلفنني از ارزيننابي (. 5) دهنند

بنناليني در محننل کننار وجننود دارد کننه هننر يننك 
. بنراي سننجدميمختلفي از عملكنرد را  هايجنبه

 يشننيوه  بنناليني هايرويننه يننا هاپروسننهبررسنني 
DOPS (Direct observation procedural-

skills ) پروسيجرال  هايمهار مشاهده مستقيم يا
  در اي  آزمو  عالوه بنر کنار عملني. استمناس  
بررسني شنوند. نند توانميارتباطي هم  هايمهار 

زما  انجا  اي  آزمو  بستگي به کار عملي انتخاب 
 طوربنهشده دارد و محدوديت خاوني نندارد ولني 

دقيقه بنراي  5دقيقه براي انجا  کار و  15معمول 
داپنس آزمنو   ينك .(7 6) گينردميبازخورد وقت 

 انجننا  حنني  در کننارآموز كيمشنناهده شننامل
از  است و باليني هايرويه و پروسيجرال هايمهار 

الزامني و  ونور بهبي  کارهايي که يك دانشنجو 
 .شنودميانتخناب  کنندمياستفاده  هاآ روتي  از 
 دانشنجو بنه پي  از هامهار اي   فهرست معموالً

 هنر براي بايد حداقل فرد هر و در آ  شودمي داده

 واقعي بيمار روي بر که دهد انجا  آزمو  رويه يك

 آزمنو  مشناهدا  .شنودمي انجا  واقعي محيط در
 شندهبنديدرجهينا جندول  ليسنتچك يك در گر
در  آ  از اينسنخه و دهندميو بنه او امتيناز  ثبت

 بنر آ  از پنس  شودمي نگهداري دانشجو کارپوشه

 آزمو  8-6 معموالً واقعي و عيني هاييافته اسا 

 ميا  از داپسآزمو  . شودمي داده بازخورد سال در

 بنه بسنتهو  شنودمي انجا  رشته اولي هايمهار 

 بود خواهد متفاو  دانشجو ميزا  تجربه و تخصص
 کيفينت تضنمي  بنراياست که  پرواضح(. 8-10)

 طنول عملني در هايمهار  بايد آينده  در عملكرد

آزمنو   کنهازآنجايي( و 11) شنوند ارزيابي آموزش
 آمنوزش در و تكنويني اسنت ارزشيابي داپس  يك

دارد.  مهمي نق  ايرويه و پروسيجرال هايمهار 
 اونلي هايقسنمتاز  يكي بازخورد همچني  ارائه

 در مهمني نقن   گنرددمي محسنوب آزمنو  اي 

 براي بنابراي  (.12) دارد باليني هايمهار  آموزش

 از توانمندي سطحي به دانشجو در رسيد ارزيابي 

 و بناليني اونلي بايد مهنار  وي عملي  مهار  در
 کنهاي بنا توجنه بنه  دهند. بتواند انجا  را ضروري

 سننجيده داد  انجنا  در سنطح بناليني عملكنرد

 فنراهم بنراي مناسبي روش داپس  آزمو  شودمي

 و سنازنده بازخوردهناي ارائنه فروتي جهت کرد 
 بنراي انجنا  کنه نكناتي به دانشجو تمرکز و توجه

 ارزيابيزيرا  خواهد بود  است الز  نظر مورد مهار 

 و موقعبنه بنازخورد بهبنود عملكنرد  بنه هند  با
 (.13) دارد نياز اختصاوي

مطالعا  مختلفي بنراي ارزينابي ر خارج کشور د 
عملكرد بناليني دانشنجويا  پزشنكي انجنا  شنده 

در ايالت اوهايوي ايال  متحده  ايمطالعهدر است. 
 هايمهار مستقيم و ارزيابي  يمشاهدهبه بررسي 

ط  اورژانس  يرشتهبي  فردي در بي  دستيارا  
مستقيم  يمشاهدهارزيابي با  يشيوهپرداخته شد. 

انجا   1993داپس( در اي  دانشگاه از سال آزمو  )
مستقيم  يمشاهده. هد  از انجا  اي  کار شودمي

و ارزيابي افزاي  آمنوزش بناليني دسنتيارا  بنوده 
جهت بررسي است ولي در کنار آ  فروت مناسبي 
روايي (. 2) عملكرد دستيارا  نيز فراهم کرده است
پزشنكي  و پايايي باالي آزمو  داپس توسنط کنال 

 اين  آزمنو  را درشند و  تائيد انگلستا  سلطنتي

اين   به ارزيابي کرد و اجرا خود آموزشي هايبرنامه
اعننال  نمننود. در اينن  پنن وه   ضننروري شننيوه را
دستيارا  به ش  دسته تقسنيم شنده  هايمهار 

بود: مراقبت از بيمار  دان  پزشكي  يادگيري حي  
فردي و ارتباطي  حرفه گرايني و  هايمهار عمل  

عملكرد بر اسا  سيستم مدو . بيشتري  اختال  
بناطي مشناهده تار فردي و هايمهار  يزمينهدر 

مستقيم نشا  داد  يمشاهدهشد. ارزيابي بر اسا  
خوبي براي بررسني عملكنرد  يوسيلهد توانميکه 

دستيارا  باشد و دسنتيارا  در اين  زميننه موفن  
ديگري در لنند    ايمطالعه(. 10 14) عمل کردند

 آخنر سنال دانشنجويا  شايسنتگي در مؤثر عوامل

 و نتاي  نشا  داد شده بررسي دانشگاه چند پزشكي

 بالينيعملكرد  کارنامه از سيستماتيك استفاده که

 (.15) است داشته رابطه شايستگي سطح با
بنود   مفيند بر انگلستا   در ديگري مطالعا  در

 آزمنو  داپنس طني در گرفته وور  بازخوردهاي
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 عملكنرد بررسي. از اي  آزمو  براي تأکيد داشتند

 عمنل جراحني طي در عمومي دانشجويا  جراحي

 (.17 16) کرد استفاده
ارزينابي عملكنرد  منظوربهدر ايرا  نيز مطالعاتي 

 بنناليني دانشننجويا  انجننا  شننده اسننت  از جملننه
 دانشنجويا  ارزشنيابي خود منظوربهکه  ايمطالعه
 در هناآ  تواننايي مينزا  از پزشنكي آخنر سنال

در (. 18) پزشكي انجنا  شند عمومي هايوالحيت
کيفينت مهنار  انجنا  معايننه مطالعه ديگري نيز 
يك بيمار را بنراي  کهدرحاليفيزيكي در کارورزا  
 ليسنتچكاز طرين   کردنندمياولي  بار معايننه 

 (.19) قرار دادند ارزيابي مورد
 هنايدوره تنأثيربنه  معندوديمطالعا  در ايرا  

ي هنامهار کارورزي دانشجويا  پزشكي در انجا  
اينن  ارزيننابي بنناليني پرداختننه اسننت و همچننني  

وننالحيت و تعينني  پيشننرفت بنناليني  هننايمهار 
پزشنكا   عنوا بنه هناآ در نق   باليني کارورزا 

از طنر   آينده از اهميت بنااليي برخنوردار اسنت.
بناليني و  هايروينهديگر چو  در بخ  اورژاننس  

اولي و ضروري  نسبت بنه  پروسيجرال هايمهار 
  مكننا  شننودميديگننر بيشننتر انجننا   هننايبخ 

ي  بنا هند  تعين مناسبي براي انجا  اي  پن وه 
ميزا  عملكرد باليني کنارورزا  طن  اورژاننس در 
مد  حضورشا  در بخ  اورژاننس بنا اسنتفاده از 
آزمو  داپس و نيز تغييرا  ايجاد شنده در مينزا  

بر اي   مؤثرکارورزا  و همچني  عوامل  هايتوانايي
 .بودتغيير 
 

 بررسي روش

و ارزيننابي  نيمننه تجربننياينن  بررسنني از نننوم 
 هايرويننهبناليني کننارورزا  در انجنا   هنايمهار 
( در بخن  DOPSآزمو  داپنس ) وسيلهبهباليني 

انجا  )ص( رسول اکر  حضر  اورژانس بيمارستا  
 87 1390ماه دو  سال  6کارورزا  در  يکليهشد. 

ي در اين  پن وه  سرشنمار ونور به  نفر بودند
کارورزي يك ماه بنود  يدوره. طول شرکت نمودند

کارورزا  بخ  اورژاننس تحنت دو مرحلنه تما   و
کنارورز در  15 حندوداًو  آزمو  داپس قرار گرفتند

مرحلنه  .شندندميهر ماه به بخ  اورژانس معرفي 

ساعت اول بخن  و مرحلنه دو   96در آزمو  اول 
 ساعت آخر بخ  بود. 96در 

باليني براي آزمنو  داپنس  هايرويهاز بي  انوام 
و ( NG-Tube)بيني  لولهگذاشت  تنها از دو مورد 

 Foley catheter) ثابننت کننرد  سننوند فننولي

insertion ).به علت استاندارد بنود  اسنتفاده شند 
کتناب  از سنؤاالتيشنامل  هاروينههر کدا  از اين  

 کنه بعند از بنود Hedgesباليني اورژانس  هايرويه
نسبت متخصصي  محتر  ط  اورژانس  مشور  با 

بنر به شرايط موجود در بيمارستا  تغييرا  جزئي 
. هر کنارورز در حضنور دسنتيار روي آ  انجا  شد

اورژانس به انجا  رويه باليني پرداخت و  ط  ارشد
کنه در اختينار  هاييليسنتچكارزياب با توجه به 

در ابتدا و انتهاي دوره داشتند به عملكرد کارورزا  
 دادند.نمره کارورزي بخ  اورژانس  

از پنني   ليسننتچكدو  هنناداده گننردآوريابنزار 
تعيي  شده که يك مورد براي گذاشت  لوله تراشه 

و يك مورد براي ثابت کرد  سوند  سؤال 20شامل 
بنود تندوي  شند.  سؤال 20فولي که آ  نيز شامل 

روايي ووري و محتوايي آزمنو  داپنس اسنتاندارد 
نفنر از  10بناليني توسنط  هايرويهشده براي اي  

 تائيندو آموزش پزشنكي  اورژانسمتخصصي  ط  
گردينند. پايننايي اينن  آزمننو  بننا روش ضننري  

براي گذاشت  لوله بينني  همبستگي آلفاي کرونباخ
تعيني   82/0و براي ثابت کرد  سوند فولي  86/0

مشاهده از  وور به هاداده گردآوريروش گرديد. 
 ونور بهو نمره دهني  ليستچكطري  پر کرد  

ارشند هنگنا   دسنتياربا نظنار   درجه  6مقيا  
همچنني   .رويه بناليني توسنط کنارورز بنودانجا  
پنني  کننارورزي )پننره اينترننني( کننارورز  ينمننره

پرسيده شند و از او سنؤال شند کنه کندا  ينك از 
جراحنني يننا داخلنني را گذرانننده و نيننز  هننايبخ 

و  اسنت( کنارورزي )اينترنني يدورهچندمي  تر  
کنارورز  ياوليه ينمرهدر  متغيرها اي  تأثيرسپس 

 بررسي گرديد.و ميزا  تغيير در نمره آزمو  داپس 
در انجنا   منؤثرعوامل احتمالي به بررسي بنابراي  
 .پرداخته شدباليني در کارورزا  نيز  هايرويه

بنا يكنديگر داپنس  نمرا  هر دو مرحله آزمنو  
ينك  هنايتوانايي بنود  تغيينر دارمعنيو مقايسه 

 ازنظرط  اورژانس  يدورهکارورز پس از گذراند  
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نيننز بررسنني بنناليني  هايرويننهانجننا   هننايمهار 
انجنا   يشيوهو بررسي  هادادهبراي تحليل  گرديد.
بررسي نرمال يا غير نرمال بود  توزينع  به  تحليل
 – Kolmogrov از آزمننو  بننا اسننتفاده هنناداده

Smirnov يدسننتهمننورد از  2کننه  پرداختننه شنند 
تصنميم بنه انجنا   بعدازآ غير نرمال بود و  هاداده

 nonناپنننارامتري ) يشنننيوههنننا بنننه تسنننت

parametrical)  بننا اسننتفاده از هننادادهگننرفتيم و 
 Wilcoxon signed) ويلكاکسنو  آزمنو  آمناري

rank test)  توسننط نننر  افننزارSPSS  19نسننخه 
 بررسي شدند.
پن وه   ناکنافي بنود   هايمحدوديتاز جمله 
در شرايط بخ  اورژانس بنود  هاآزمو زما  انجا  

باليني با زمنا  کمتنر اين   هايرويهکه با انتخاب 
 مشكل را حل نموديم.

 
 هايافته

ماه از انجنا  طنرد در کنل بنه  6پس از گذشت 
 11کارورز مورد امتحا  قرار گرفتند که  87تعداد 
از  ترکوتاهي به علت عواملي همچو  دوره هاآ نفر 
ماه  جابجايي يا عد  حضور هنگا  انجا  آزمنو   1

موف  به انجا  آزمو  پاياني نشدند و از طرد خارج 
اول و  هنايآزمو نفر توانستند  76شدند و در کل 

( واردشندهجمعينت  %87) دو  را به انجا  برسانند
 1مشخصننا  جمعيتنني اينن  افننراد را در جنندول 

. همچني  اختال  نمرا  آزمنو  کنيدميمشاهده 
ط  اورژاننس  يدورهداپس قبل و بعد از گذراند  

 .(1جدول ) زير محاسبه شد وور بهنيز 
آزمو  داپنس در ابتندا و انتهناي  ينمرهمقايسه 

کنه  طورهما  .(2است )جدول زير  وور بهدوره 
بعد از گذراند  دوره ط  اورژانس  شودميمشاهده 

 توجهيقابننلنمننرا  آزمننو  داپننس از افننزاي  
 برخوردار بوده است.

با بررسي ميانگي  و انحرا  معيار نمرا  آزمنو  
و بعند که اي  نمرا   قبنل  شودميداپس مشاهده 

داراي اخنتال  گذراند  دوره کارورزي اورژانس   از
 .(3جدول ) ي هستنددارمعني

 کارورزا،مشخصات بر حسب  داری دو آزمو،سطح معنیفراوانی و  توزيع -1 جدول

 سطح معنی داری )درصد(فراوانی کارورزا،مشخصات 

 61/0 (2/38)29 مرد جنس
 00/0 (8/61)47 ز،

 00/0 (8/36)28 تر  اول تر  تحصيلی کارورز
 07/0 (5/35)27 تر  دو 
 10/0 (6/27)21 تر  سو 

 06/0 (1/46)35 گذرانده دوره کارورزی جراحی
 00/0 (9/53)41 نگذرانده

 00/0 (3/55)42 گذرانده کارورزی داخلی دوره
 00/0 (7/44)34 نگذرانده

 03/0 (8/11)9 109-100 نمره پيش کارورزی
110-119 18(7/23) 07/0 
120-129 23(3/30) 00/0 
130-139 17(4/22) 02/0 
140-149 7(2/9) 50/0 
 00/1 (6/2)2 و باالتر 150

 

 

 

 

 کارورزا، در ابتدا و انتهای دوره DOPSنمره ی آزمو،  -2 جدول

 انتهای دوره ابتدای دوره نمره

 )درصد(تعداد  )درصد(تعداد 
8 1(3/1) 0 
9 2(6/2) 0 
10 7(2/9) 0 
11 10(2/13) 4(3/5) 
12 21(6/27) 9(8/11) 
13 16(1/21) 24(6/31) 
14 13(1/17) 22(9/28) 
15 5(6/6) 11(5/14) 
16 1(3/1) 5(6/6) 
17 0 1(3/1) 
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 گيرينتيجهو  بحث
 داد  داپنس ارزشنيابي ليستچك در مهم نكته

 توسنط آزمنو  انتهناي در (Feeedbackبازخورد )
 نسنبت شنونده آزمو  نظر نوشت  و گيرنده آزمو 
 نتناي  مطناب  بنا. اسنت خنودش عملكرد نحوه به

ي در دارمعننيدر آزمو  داپس پيشنرفت  مطالعه 
بنني  کننارورزا  بخنن  اورژانننس مشنناهده شنند و 

نمره  3/1رسيد و  6/13به  4/12ميانگي  نمرا  از 
اين  افنزاي  نمنره  هرچنندافزاي  مشاهده شند  

افزاي   ويلكاکسو در آزمو  آماري ناچيز بود ولي 
ليل که شايد تا حدودي به د بودند دارمعني هانمره

 دهدميباال بود  حجم نمونه باشد ولي نتاي  نشا  
گذراننند  دوره کننارورزي طنن   کننه در مجمننوم

عملكردي و باليني  هايمهار اورژانس در افزاي  
 بوده است. مؤثرباليني کارورزا   هايرويهو انجا  

عملکررد براليني کرارورزان بخرش      تعيين
در انجا  تحليل بعد از : اورژانس بر حسب جنس

تفكيك جنسي متوجه شديم که افزاي  نمرا  در 
است ولني  دارمعنيآماري  ازنظربي  کارورزا  ز  
که در اين  منورد  باشدمين گونهاي در جنس مرد 

کارهنايي کنه نيازمنند  معموالًگفت چو   توا مي
و ينا وظنايف غينر  باشندميخروج کارورز از بخ  

ارجننام داده  ردآموزشنني بيشننتر بننه کننارورزا  منن
خلنل ايجناد  هاآ ممك  است در آموزش  شودمي

 ز د اي  باشد که کارورزا  توانميکند. دليل ديگر 
ديگننر کمتننر بننه انجننا  کننار  هننايبخ کننه در 

در اي  بخ  به خاطر حجنم کنار بناال  پردازندمي
يري بناالتري درگيرتر شده و به طبع مينزا  ينادگ

 داشته باشند.
عملکررد براليني کرارورزان بخرش      تعيين

 باليني گذشرته:  هايبخشاورژانس بر حسب 
کارورزي جراحي را گذراننده  يدورهکارورزاني که 

ي دارمعنننيبودننند در آزمننو  داپننس پيشننرفت 
د به اين  معنني باشند کنه توانمينداشتند که اي  

بناليني زينادي دارد  هايروينهچو  بخ  جراحي 

زيادي به کنارورزا   هايآموزشگذراند  اي  دوره 
طن   يدورهداده است که باعنث شنده گذرانند  

 هناقابليتبه رشد اين   توجهيقابلاورژانس کمك 
داخلني در  يدورهدر منورد گذرانند   نكرده باشد.

مورد آزمو  داپس تفاو  زيادي بي  کارورزاني که 
 انندگذراندهکنه ن هاييآ و  ند اگذراندهاي  دوره را 
کنارورزاني کنه  دهدميکه نشا   شودميمشاهده ن

به هما  ميزا  افزاي   اندگذراندهداخلي را  يدوره
داخلني را  يدورهکه کارورزاني کنه  اندداشتهنمره 

عنند   يدهندهنشننا د توانننميو اينن   اننندگذراندهن
بنناليني در بخنن   هايرويننهتقويننت کننافي انجننا  

 .داخلي باشد
عملکررد براليني کرارورزان بخرش      تعيين

اورژانررس بررر حسررب زمرران انتخررا  بخررش 
بنه تفكينك تنر   هنادادهاگر به تحلينل  اورژانس:

کارورزي نگاه کننيم رونند معكوسني را در  يدوره
. در تنر  کنيممنيآزمو  داپس مشاهده  يمقايسه

بيشتري  حد خنود را داشنت  هامهار اول ارتقاي 
چو  کارورزاني که  رسدميکه اي  منطقي به نظر 

در  انندکردهکنارورزي خنود را شنروم  يدورهتازه 
عملنني ضننعيف بننوده و ميننزا   هننايمهار انجننا  

در بيشتري  حند خنود بنوده  هامهار ارتقاي اي  
در تنر   و 07/0است. اي  مينزا  در تنر  دو  بنه 

 دارمعنياي  دو اختال  که  رسدمي 10/0سو  به 
 قندريبه معموالًنبوده يعني بعد از تر  اول کارورز 

باليني را انجا  داده که با گذرانند  ينك  هايرويه
 توجهيقابنلماه ط  اورژانس از اين  نظنر بهبنود 

 افنزاي  عند  رودمي احتمالحاول نگشته است. 
 کنار خيلني کارورزا  به که باشد دليل اي  به نمره

 درگيننر را خننود هنناآ  يننا و شننودمين داده عملنني
 .کنندنمي عملي کارهاي
 از که شد مشخص   نيزناظم و همكارا مطالعه در
 هنايمهار  بنه پزشنكا  موانع دستيابي تري مهم

 زمنا  در پزشكي به دانشجويا  يتوجهکم باليني 

 عملني کار از انجا  پزشكا  گرفت  فاوله تحصيل 

 قبل و بعد از گذراند، دوره ی کارورزی طب اورژانس DOPSمقايسه نمرات ارزيابی مهارتهای بالينی بر اساس آزمو،  -3 جدول

 داری سطح معنی ميانگي  و انحراف معيار DOPSنمرات 

 00/0 4/12±59/1 گذراند، دوره کارورزی اورژانسقبل از 
 6/13±28/1 گذراند، دوره کارورزی اورژانس بعد از 
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 کناه  منوارد و اورژاننس بيمارستا  بخصوص در

 و اسنت بنوده هابيمارسنتا  در هامهار  يادگيري
 نقاب وجود از پزشكا  که دگردي مشخص همچني 

 آموزشني هايبرنامنه و منديريت زميننه در ضعفي

 (.1) اندداشته گاليه باليني
عملکررد براليني کرارورزان بخرش      تعيين

 نترنري ايآزمون پره  ينمرهاورژانس بر حسب 
در بررسي کارورزا  بنر اسنا   :يا پيش کارورزي

امتحا  پي  کارورزي الگنوي منظمني بنه  ينمره
اين   يکننندهد مطنرد توانميکه  خوردنميچشم 

حقيقت باشد که امتحا  پي  کنارورزي بنا توجنه 
 يکنندهپيشنگوييد توانميبيشتر به دان  نظري ن

به خناطر  نيزعملي باشد و  هايمهار  ازنظرخوبي 
زيننادي پخنن   هننايگروهکننارورزا  در  کننهاي 
 شنودميگنروه کنم  در هنر هاآ و تعداد  شوندمي

کنه بنه همني  علنت  آيدميدقت تست نيز پايي  
امتحنا  پني   ينمنرهکارورزا  بنا  مثالً توا مين

را  اندبودهو باالتر را که فقط دو نفر  150 يکارورز
بهتنر  گيريتصميمدانست و براي نمايانگر جمعيت 

 خواهد بود. تربزرگ هاينمونهنيازمند تحقيقاتي با 
بررسي نتاي  مطالعا  انجا  شنده در اين  زميننه  

باليني را  هايرويهمطلوبيت اي  آزمو  براي انجا  
 .کنندمي تائيد

بننه بررسنني  و همكننارا  Wilkinsonدر مطالعننه 
بي  فردي  هايمهار مستقيم و ارزيابي  يمشاهده

ط  اورژانس پرداختنه  يرشتهدر بي  دانشجويا  
ينا  2تمامي دستيارا  در اين  آزمنو  امتيناز شد. 

مقندار بناالتر از  يدهندهنشنا باالتر گرفتنند کنه 
ديگنري نينز کنه از  هايآزمو انتظار بوده است. از 

دستيارا  به عمل آمده نتناي  مشنابهي بنه دسنت 
تيد و هنم دسنتيارا  از اين  آمده است و هنم اسنا

ارزيابي راضي بودند و آ  را بهتر از مطنرد  يشيوه
مشننخص در کننال  و بحننث و  موردهننايکننرد  

خالوه  طوربهو  دانستندميارزشيابي به اي  شيوه 
مسننتقيم بننراي ارزيننابي  يمشنناهدهارزيننابي بننا 

 (.2) باشدميدستيارا  ط  اورژانس روشي مفيد 
و همكنناران   Wilkinsonدر مطالعننه ديگننري 

و  روايني از روش داپس که ارزيابي به داشتند اظهار
 ارزينابي قبلي هايروش با مقايسه در بااليي پايايي

 برخنوردار عملكنرد کتابچه ثبنت جمله از عملكرد

الز   زميننه اين  در بيشتر مطالعا  به نياز اما است
مشناهده  شنكل بنه بناليني ارزينابي بنابراي  .است

 اطميننا  واقعي  و عملي هايموقعيت در مستقيم

 و روينارويي در تواننايي دانشنجو از را آزمونگرهنا
خناص  شرايط در باليني وقايع و تغييرا  بينيپي 
 کمنك وي توانمندي تعيي  به و کرده فراهم بيمار

 نظنر بنه ضنروري اي  شيوه به ارزيابي لذا  کندمي

 کنه همكاران  و Wiles مطالعه در(. 14) رسدمي

و آزمنونگرا  و  دانشنجويا  بنا کنه ايمصاحبه طي
 وور  بود  بازخوردهاي مفيد اساتيد انجا  دادند 

 تائيندارزشنيابي بنه شنيوه داپنس را  پس از گرفته
 همكارا  که در و Beard در مطالعه(. 16) نمودند

 در 2004 سنال در آموزشني بيمارسنتا  ينك

 بررسني آزمو  داپس براي از شد و انجا  انگلستا 

 عمومي دستيارا  جراحي از نفر 33باليني  عملكرد

نتناي  نشنا   .کنرد استفادهجراحي  عمل 5 طي در
 ارزشيابي پروسنيجرهاي براي داپس آزمو  که داد

اسنت  داشنته مناسنبي روايني کوچنك جراحني
 بنا افنراد بناليني شايستگي و توانمنندي همچني 

 ايرابطه گذاشته سر داپس پشت هايآزمو  تعداد

 (.17) دارد معنادار و مستقيم
در انگلسننتا    و همكننارا  McLeodدر مطالعننه 

داپنس ارزشنيابي  ا روشدانشجوي سال سو  ب 41
درود بعد از آزمنو   81شدند. نتاي  نشا  داد که 

و بازخورد کافي  اطمينا  بيشتري در مورد انجنا  
(. 20) کردنندميباليني در خود احسا   هايرويه

واضننحي اهميننت بننازخورد در  طوربننهاينن  نتيجننه 
 هنايمهار آزمو  داپس به آزمو  شونده و بهبود 

 .دهدميرا نشا   هاآ در  ايرويه
 137با بررسني  و همكارا  Bindalنتاي  مطالعه 

کتبي و امتحا  عملني  يشيوه يمقايسهکارورز و 
نشا  داده شد که امتحا  عملي نسبت به امتحنا  

عملكنرد آتني  يکننندهبيا  توانندميکتبي بهتنر 
کارورزا  باشد ولي جمع اي  دو بهتنر از هنر ينك 

خواهد بود. نتاي  اي  مطالعنه نشنا  داد  تنهاييبه
دروند افنراد منورد مطالعنه از اين  شنيوه  70که 
 هنايمهار روشني بنراي ارتقناي سنطح  عنوا به

درود با اي  جمله که  65باليني رضايت داشتند و 
باعنث بهبنود عملكنرد من   داپنس کنممنيفكر »
 هايشننيوه يزمينننهدر  موافنن  بودننند.« شننودمي
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درود از افراد مورد مطالعنه بنر  60ارزيابي متعدد 
ارزشيابي باعنث کناه   گونهاي اي  باور بودند که 

درود  90و  شودمياتال  وقت زياد  ازنظرآموزش 
 يبرنامنهاعال  کردند که اي  برنامه اثر منفي روي 

شته است. بسياري بر اي  عقيده بودنند آموزشي دا
ارزيابي کامل است ولي به علت  ازنظرکه اي  شيوه 

عد  فهميد  هد  کلي  اين  برنامنه قابنل انجنا  
اينكنه  يزميننهداليل در  تري قويدر کل  .نيست

 شودميارزيابي محل کار باعث افزاي  کارايي فرد 
 بازخورد چند منبعي بنود و نشنا  داد يزمينهدر 

که پزشكاني که در معرض بنازخورد از همكنارا  و 
در  بازخوردهنناننند از اينن  توانميبيمننارا  هسننتند 

بهبود عملكرد خود استفاده کنند کنه اين  اثنر در 
(. 21) بي  پزشكا  خنانواده بيشنتر مشناهده شند

نتاي  مطالعه ياسيني و همكنارا  کنه بنه بررسني 
کيفيت مهنار  انجنا  معايننه فيزيكني در  ارزيابي

کارورزا  پرداختند نشا  داد که مهار  و دقت در 
انجا  معاينه فيزيكي با متوسط نمرا  کارورزا  در 
امتحاننا  جنامع علنو  پاينه و پنره انترنني رابطنه 
مسننتقيم داشننته و بننه شننرايط معاينننه و معاينننه 

و سنتوا   هاانندا چنو  پوسنت  منو   هاييقسمت
و معاينه دستگاه عصبي کمتر توجنه نشنا   فقرا 
گلعلي پور و همچني  نتاي  مطالعه (. 19) دهندمي

عملني  هنايمهار همكارا  که به بررسي مينزا  
دانشجويا  مقطع باليني دانشكده پزشكي گرگنا  

 هنايمهار تواننايي  کنهنشنا  داد  پرداخته است 
مدو  نبوده  وور بهعملي در دانشجويا  پزشكي 

و لننزو  ايجنناد کارگنناه در دوره قبننل از ورود بننه 
فنو  الز  و  هنايمهار بيمارستا  جهت آموزش 

 (.22) باشدضروري مي
عملكنرد بناليني کنه  دهدمينتاي  مطالعه نشا  

کارورزا  در طول دوره کارورزي بخ  اورژانس به 
نحو چشنمگيري بهبنود و پيشنرفت داشنته اسنت. 

ي باليني کارورزا  در محيط کار ارزيابي عملكردها
د تواننمييي از جمله داپنس هاآزمو توسط  باليني

بناليني  هايآموزشو  هاريزيبرنامهراهنمايي براي 
کنه  دهندميبراي پيشرفت کارورزا  باشد و نشا  

 هايروينهد انجنا  تواننميمحنل کنار  هايارزيابي
 بررسي نمايد. خوبيبهباليني کارورزا  را 

بناليني  هايارزشنيابيبا توجه به اينكه در زمينه 

ناچيزي وور  گرفتنه اسنت  ارزينابي  هايبررسي
بنناليني و  هننايمحيطکننارورزا  در  هننايمهار 

 هايروينهپروسيجرال و  هايمهار بخصوص انجا  
 هنايآموزشباليني اولي و ضروري  بنراي بهبنود 

. از اين  رسندميو مفيد به نظر  مؤثرباليني بسيار 
راهنمننايي در زمينننه  عنوا بننه تننوا ميمطالعننه 

بناليني  هنايمحيطدر  هناروشارزشيابي با سناير 
در ارتقناي  منؤثراستفاده نمود. بررسي متغيرهناي 

باليني پزشكا  آينده بسيار مفيد به  هايشايستگي
آتني بنا  هايپ وه است در  مطلوب. رسدمينظر 

لنف و برپنايي مخت هنايگروهتقسيم کنارورزا  بنه 
بنا يكنديگر  هابررسنيديگر  نتاي  اين   هايآزمو 

و  هاارزشننيابيمقايسننه شننوند و بننا برگننزاري اينن  
در بهبننود عملكننرد بنناليني  مننؤثربررسنني عوامننل 

دانشجويا   به هد  تربينت پزشنكاني شايسنته و 
 باليني دست يابيم. هايمهار توانمند در 

 
 تقدير و تشکر

نويسننندگا  اينن  مقالننه بدينوسننيله از پرسنننل  
رسنول اکنر  حضنر  محتر  اورژانس بيمارسنتا  

در اجنراي ارزشمندشا  تهرا  بابت همكاري )ص( 
اين  پن وه   اي  پ وه  سپاسگزاري مي نمايند.

حاول پايا  نامه دانشجويي مقطع دکتراي عمومي 
 است.
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Abstract 
Background: Evaluation of clinical skills, investigates routine tasks of a physician in the 

workplace. Direct observation procedural skills or DOPS test is used to evaluate clinical 

procedures. The aim of this study was determination of impact of emergency department 

internship course on medical interns’ clinical performance and it’s affecting factors by this 

test. 

Methods: This study was semi-experimental and DOPS test was applied to all emergency 

department interns two times at the beginning and end of the study period and the assessor 

scored them according to a checklist suited for interns’ performance. Test scores were 

compared by Wilcoxon test. 

Results: In total, 76 participants were able to fulfill the first and second tests. The mean (SD) 

of test scores was from 12.35(±1.59) to 13.60 (±1.28) which shows 1.25 score increase 

(p=0.00). 

Conclusion: DOPS test showed that clinical performance of interns has increased 

significantly during one month of emergency course, so investigating of effective variables in 

improving clinical competencies of future physicians seems very useful. 

 

Keywords: DOPS, Assessment, Clinical practice, Emergency, Medical interns 
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