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 DOPSبه روش یابیآزمونگر در مورد ارز یراهنما

روش مناسب    کیباشد.  ی م نه یبه عملکرد به دن ی دررس  ران ی کمک به فراگ یعلم  اتیاعضاء ه کیآکادم  فی از وظا یک ی 

  به این هدف فراهم کردن فرصتی برای ارائه بازخوردهای سازنده است. با این کار شما به فراگیر کمک می   ابییدست  یبرا

این ارزیابی از نظر فراگیران کاری واقعا مهم است. آن ها به آنچه    عالوهکنید تا توانائیهای بالقوه خود را به دست آورد. به  

ما مورد ارزیابی قرار می دهیم احترام می گذارند و آن را با اهمیت می شمرند. بنابراین از اینکه پذیرفته اید که فراگیران  

 ریم. را ارزیابی کنید سپاسگزا

1- DOPS ست؟ یچ 

  تیاهم رد، یقرار گ یاب یکه موظف به انجام آنها هستند مورد ارز یی ها  جریدر انجام پروس ران ی موضوع که مهارت فراگ نیا

  ی مهارتها  میمشاهده مستق   Direct Observation of Procedural Skillsکه مخفف     DOPSدارد.     یاد یز

روش    نی شده است. در ا  ی ( طراحجرهای)پروس  ی ملع  یمهارتها   ی ابی ارز  ی است که اختصاصا برا  ی باشد، روش  یم   یعمل 

رابر اساس یک چک لیست ساخت یافته    شما فراگیر را در حین انجام پروسیجر مورد مشاهده قرار می دهید و عملکرد وی

ارزیابی می کنید. با این روش بعد از هر بار انجام آزمون نقاط قوت و ضعف فراگیر شناسایی می شوند. وجود این چک  

یافته به شما این امکان را می دهد که مهارت فراگیر را بر اساس معیارهای مشخص و به صورت عینی    ساختلیست  

الوه فراگیر با در اختیار داشتن این چک لیست می تواند عملکرد خود را نیز بر آن اساس ارزیابی کند.  ارزیابی کنید و به ع 

 دقیقه به طول می انجامد.   ۵وی حدود  خوردبهدقیقه و ارائه باز   ۱۵فرآیند مشاهده فراگیر در حدود  

 د؟ یهست ی ابیارز طیدر چه صورت واجد شرا -۲

که    ستین  ی ازی. ندی قرار ده  یاب یگروه خود را مورد ارز  رانیاز فراگ  کیهر    د یانتو  یم   دی هست  ی علم  ات ی عضو ه  اگرشما 

 شما استاد راهنمای آموزشی وی باشید و حتی نیازی نیست که فراگیر را از قبل بشناسید. 

 رد؟ یگ یچگونه انجام م   یابیارز -۳

قرار    یاب یمورد ارز  یجراساسیپروس  کیخواهد که مهارت او را در    ی شود. او از شما م  یآغاز م   ری توسط فراگ  ند یفرآ   نیا

را در حین انجام پروسیجر در یک محیط واقعی مورد مشاهده قرار دهید و مشاهدات خود را در یک    ری فراگ  د ی. شما با دی ده

یرباید همان  درحال انجام است.فراگ  DOPSبیمار می داندکه    کنیدکهچک لیست ساخت یافته ثبت کنید.اطمینان حاصل  

 کارهایی را انجام دهدکه به طورطبیعی انجام می دهد. 

از تکم  ی طول م  قهی دق  ۲۰تا    ۱۵  جرها یاکثر موارد مشاهده پروس  در  ارز   لی کشد.بعد  به فراگ  د یبا  ی ابیفرم    ر ی بالفاصله 

 دقیقه به طول انجامد.   ۵از  ش یب دی نبا نکار ی و ا د ی( بازخورد دهی)آزمودن
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 ارائه بازخورد  -۴

نموده ، در مورد    ییرا شناسا  ینقاط قوت و ضعف و  ریبا کمک فراگ  د یروش با  نیا   یآموزش  ریبه حداکثر رساندن تاث  یبرا

 . دی آنها به توافق برس

.  ردیصورت گ  یابی بالفاصله بعد از ارز  دی کار با  نی . ارد ی مناسب صورت گ  طی مح  کیو در    ادی ز  ت یبا حساس  د یبازخورد با   ارائه

به معنای تذکر نقاط ضعف به تنهایی نیست و باید به همان میزان برنقاط قوت    چگاهیکه بازخورد ه   دی توجه داشته باش

 هم تاکید نمود. 

 فرم  لیدر مورد تکم ژهینکات و -۵

  ی به منظور بررس  "استفاده کرده است؟  نرای فراگ  یاب یارز  یبرا  DOPSچند بار از روش    نی از ا  شیآزمونگر پ"سوال   -الف

عملکرد وی می باشد که این کار جزئی از فرآیند کنترل کیفی است.    ی روش بر رو  ن یتجربه آزمونگر با ا  ا یو    ییآشنا  ر یتاث

 استفاده کرده است.  DOPSعلمی با هر فراگیری از روش  ات منظور از این سوال کل دفعاتی است که عضو هی

با    ا یو    ری خود فراگ  ن یرا انجام داده است بر اساس اظهار و تخم  یاب یمورد ارز  جر یکه آزمون شونده پروس  ی تعداد دفعات  -ب

 . رد یگیصورت م  log bookاستفاده از 

 . ردی (مورد قضاوت قرار گریفراگ  یل ی)سنوات تحص ر یبر اساس سطح فراگ د یبا  جریپروس  یسخت  -ج

  ی مشاهدات خود را با مهارت پزشک   دی . بادیاستفاده کن  ینمره ده  اسیمق  ف ی: لطفا از تمام ط  اس یدر مورد استفاده از مق  -د

 است( مقایسه نمائید.  لییفارغ التحص ا یارتقاء   سته یشا ی عن یرسانده ) ان ی که دوره مورد نظر را به پا

آزمون شونده در ارائه بحث    یی توانا  رنده یسوال در برگ  نی ( : ا جریقبل از انجام پروس  ی )مرحله آمادگ  ۳در مورد سوال    -ه

 باشد.   ی اداره آنها م ی چگونگ جرویپروس ی در خصوص عوارض احتمال

به    مات ی ، تعل  CXR، چک    ز ی اجسام نوک ت  ختنیدور ر  ل یازقب  ی ( : به مواردجری)اقدامات بعد از انجام پروس  ۸سوال   -و

 و ... اشاره کرد.  جریپرستار ، ثبت پروس
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 DOPSبه روش  ی ابیدر مورد ارز  رانیفراگ یراهنما

1- DOPS ست؟ یچ 

  ی ادی ز  تیاهم  ردیقرار گ  یاب یکه موظف به انجام آنها هستند مورد ارز  ییجرهایدرپروس  ران ی موضوع که مهارت فراگ  نیا

  ی مهارت ها  م یمشاهده مستقDirect Observation of Procedural Skillکه مخفف  عبارت     DOPSدارد .  

( طراحی شده است. در این روش  پروسیجرهااصا برای ارزیابی مهارتهای عملی ) عملی می باشد روشی است که اختص

یکی از اعضاء هیات علمی شما را در حین انجام پروسیجر مورد مشاهده قرار می دهد و سپس عملکرد شما را بر اساس  

نقاط قوت شما و نقاطی   یک چک لیست ساخت یافته مورد ارزیابی قرار می دهد. با این روش بعد از هر بار انجام آزمون

که نیاز به تالش بیشتری جهت بهبود دارند شناسایی می شوند. وجود این چک لیست ساخت یافته به شما این امکان را  

می دهد که معیار مشخصی را  که در ارزیابی شما به کار می رود در اختیارداشته باشید و خود نیز عملکردتان را بر اساس  

ارزیابی کنید. شما آیت  آن  از  در مورد مفهوم هر یک  انتظار می رود.    مباید  از شما  بدانید چه چیزی  تا  ها تعمق کنید 

 دقیقه صورت می گیرد.   ۵دقیقه طول می کشد و ارائه باز خورد طی حدود   ۱۵فرآیندمشاهده در حدود 

 چند آزمون در سال؟  -۲

مورد نظر توسط    یجرها یانجام پروس   ن یبار در ح  ۶ساله دست کم    کیدوره    ک ی  یکه در ط   دیاتخاذ نمائ  ی بیترت  دی با  شما

قرار گیرید. مسئولیت حصول اطمینان از کافی بودن تعداد و نوع ارزیابی ها و    ابی یمورد مشاهده و ارز   یعلم   اتیعضو ه

بی قرارگیرید. این  کنید که بیش از حداقل مورد اشاره مورد ارزیا  خواستنیزآزمونگرها به عهده شماست. شما می توانید در

کار به شما کمک خواهد کرد باز خورد بیشتری دریافت کنید.همچنین استاد راهنمای آموزشی شما می تواند بر حسب نیاز  

صورت گیرند و نه   صیلیدرخواست ارزیابی های بیشتری را بنماید. این ارزیابی ها باید بصورت گسترده در طول سال تح 

 صرفا نزدیک به انتهای دوره . 

 کنند؟ ی ابیکه شما را ارز دیدرخواست کن دیتوان ی م یاز چه کسان  -۳

از آزمونگرها    ی عیوس  فی از ط  دی کن  یسع   دی قرار دهند . با  یاب یتوانند شما را مورد ارز  یم   یعلم   اتی از اعضاء ه  ک ی  هر

د راهنمای آموزشی  )بصورت ایده آل برای هر آزمون یک عضو هیات علمی( و اطمینان حاصل کنید که استادیاستفاده کن

پروسیجر شما را    ۶عضو هیات علمی باید  ۳. به عالوه دست کم  دهدشما دست کم نیمی از این ارزیابی ها را انجام می  

 ارزیابی کرده باشند. 
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 رند؟ یقرار گ ی ابیمورد ارز دیبا  ییچه مهارتها -۴

  یی جرهایباشد، الزم است پروس  ی تان م  ی ارائه بازخورد به شما و کمک به بهبود عملکرد شغل DOPSآنجا که هدف    از

دارد که شما در همان    تی رود. به عالوه اهم   یکارتان از شما انتظار م  ط یدر مح  یع یکه به طور طب  رند یقرار گ   یابی مورد ارز

محیطی که به طور معمول در آنجا پروسیجر انجام می دهید مورد مشاهده و ارزیابی قرار گیرید. مهارتهای اساسی که از  

ا انتظار می رود وباید کسب کنید در کوریکولوم گنجانده شده است. باید انواع مختلف پروسیجر را برای ارزیابی انتخاب  شم

کنید به طوری که تعداد زیادی از توانمندی های مشخص شده در کوریکولوم پوشش داده شوند. شما باید در هر سال  

مختلف ارائه کنید. شما می توانید ارزیابی ها را به گونه ای ترتیب  پروسیجر ۳مدارکی دال بر توانمندی خود در دست کم 

 دهید که هر پروسیجرآنقدر تکرار شود تا مهارت شما در انجام آن به حد استاندارد مورد قبول و یا باالتراز آن برسد. 

 ست؟ ی چ ی ابینوع ارز نیشما در انجام ا  فه یوظ -۵

 رود:  ی انتظار م ازشما

 . دیکن یی رود را شناسا  ی که از شما انتظار م یاساس  یمهارتها  -الف

 ومناسب هستند.  یها کاف  یاب یکه تعداد و نوع ارز د یحاصل کن نانیاطم -ب

 نماند.  ی دوره باق ی انتها ی ها برا  ی ابی که تمام ارز دیدقت کن  -ج

 . د یر یمورد مشاهده قرار گ جریانجام پروس ن یکه شما در ح دی ری اجازه بگ ماریاز ب - د

 که فرم مربوطه به صورت کامل و خوانا پر شده است.  د یحاصل کن  نانیاطم -ه

ومطالعه نقاط ضعف خودرابر    نیمشاهده، تمر   قی طر  دازیکن یوسع   دیتعمق کن  دیکن  یم  افتیکه در  یدر موردبازخورد  -و

 . دی طرف کن

 . دی ده  لی گروه تحو  ری نسخه را به مد کی و  دی کن یرا در کار پوشه خود نگهدار یاب ینسخه از ارز کی  -ز

 DOPSآزمون  ی اجرا روش 

مشاهده و ارائه بازخورد به درخواست     ند ی. فرآ ردیگ  ی بار در سال انجام م  ۶تا    ۴معموالً    DOPSروش    original  بصورت

اساسی و مهم رشته تخصصی مربوطه باشد .    ی جرهایپروس  نیاز ب  د ی با  ی ابیمورد ارز   ی.مهارتها رد ی گ  ی صورت م  ریفراگ

به نکات مورد ارزیابی در چک لیست از پیش طراحی    وسیجرعضو هیات علمی ضمن مشاهده فراگیر در حین انجام پر

تیجه  شده ای دقت می کند که اساس و پایه مهارت در انجام آن پروسیجر را تشکیل می دهند . پس از پایان کار ارزیاب ن
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مشاهدات خود را با عالمت زدن گزینه های مناسب در چک لیست ثبت میکند . سئواالت چک لیست مواردی از قبیل  

فراگیر از اندیکاسیون ها و آناتومی مربوطه ، اخذ رضایت از بیمار ، رعایت شرایط استریل ، توانائی در تکنیک و ...   آگاهی 

یابی کننده به یک سئوال هم در مورد توانائی کلی فراگیر در انجام پروسیجر  رامورد پرسش قرار می دهند . به عالوه ارز

دقیقه است . ضروری است که فراگیر و نیز بیماری که پروسیجر  ۱۵مشاهده حدود    ه پاسخ می دهد . زمان الزم برای مرحل

کمیل چک لیست توسط  شدن است مطلع باشند . پس از ت  observeبر روی وی انجام می شوداز اینکه فراگیر در حال 

می شود و نقاط    هعضو هیات علمی ، طی جلسه ای با حضور فراگیر وعضو هیات علمی ، باز خورد مشاهدات به وی داد

دقیقه است . نتایج ارزشیابی)چک    ۵قوت و ضعف مورد بحث قرار می گیرند . زمان الزم برای ارائه بازخورد در حدود  

می شود که یک نسخه در اختیار فراگیر قرار می گیرد و سایر نسخ به مراجع ذیربط    لیست ها( معموالً در چند نسخه تهیه

تحویل می گردند . در پایان دوره این چک لیست ها به منظور ارزیابی میزان پیشرفت    روهمن جمله استاد راهنما ومدیر گ

 فراگیر و نیز آخرین وضعیت عملکردی وی مورد بررسی قرار می گیرند . 

 : رندیمورد توجه قرار گ دیآزمون با  یکه در اجرا ی* نکات کل 

 . نندیروش ها و ابزارمورد استفاده آن آموزش بب  نی در مورد استفاده از ا د ی( بایعلم  ئت یآزمونگرها )اعضاء ه 

اوا  ران ی( فراگ  core skills)  ی اساس   یبهتر است مهارتها  ارز  لیدر  و  آموزش مورد مشاهده  تا    رند ی قرار گ  یاب یدوره 

مهارتها باید در مراحل بعدی به منظور اندازه گیری میزان پیشرفت   نی شوند. ا ییبه بهبود دارند شناسا ازیکه ن ییتهامهار

 مورد مشاهده قرار گیرند. 

  رد یصورت گ  یی در عرصه ها   دی با  یاب یدقت نمود. ارز  دیکه مشاهده در آنجا صورت خواهد گرفت با   یدر مورد عرصه ا 

 باشد:  ابی یصورت قابل ارز  نی و کار آمد تر ن یبه موثرتر ر یفراگ ی که در آنجا مهارتها

و    ریفراگ   ایباال باشد و    ری به فراگ  یعلم  اتیکه در آنها نسبت عضو ه  دی استفاده کن  ییها   طی االمکان از مح  یحت •

 دراختیار داشته باشند.  شترییفرصت ب یعلم   اتی عضو ه

نرا که در حال    ییعرصه ها • .  دی ری دارند در نظر بگ  میمستق  رنظارتیبر کار فراگ  ی علم  اتیاعضاء ه  زیحاضر 

 . دیروند مشاهده رامکتوب و ثبت کن دیتوان ی که چگونه م د یمشخص کن

  طی مشاهدات در شرا  دیبا   یشوند ول   یابیارز   طی که تمام مهارتها در تمام شرا  ستین  یازیبه خاطر داشت که اگر چه ن  دی با  

 . رند یصورت گ مارانی از ب ی متفاوت و با انواع مختلف
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 ش زپشکیدفتر توسعه آموز
 

اندازد.   ر یرا به تاخ ماران یشلوغ ممکن است چالش زا باشد ومراقبت از ب ک ینیکل ک یدر  می از روش مشاهده مستق استفاده 

اعضاء هیات علمی  انجام شود باید تمهیدات الزم از نظر تعداد فراگیران و    ی ابینارز یکه قرار است ا  یی در زمانها   لی دل  نیبه ا

 اندیشیده شود. 

 

 

 

 

 

 

  


