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الهدف:
الهدف من هذه الوثيقة هو استخدامها كدليل إرشادي لتنظيم طرق املحاكاة في االختبارات االكلينيكية
املحاكاة في التقييم النهائي:
التعريف:

ً
هي عملية يتم فيها تقليد/محاكاة املقابلة االكلينيكية وذلك لتقييم أداء املرشحين في معايير محددة مسبقا للحصول على
الشهادة.
الهدف:
الهدف من استخدام املحاكاة في االختبار االكلينيكي املوضوعي املنظم ) (OSCEهو لتقييم التفكير االكلينيكي واملهارات الحركية
النفسية والسلوك بما في ذلك التواصل والتعاون واالحترافية.
إرشادات عامة الستخدام املحاكاة في االختبارات عالية املخاطر:
• التأكد من توفر املوارد في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
• التأكد من امكانية استخدامها باعتبار (عدد املرشحين وعدد مراكز االختبار واألوقات)
• التأكد من معرفة املرشحين ألداة املحاكاة أثناء فترة التدريب
• التأكد من إقامة هذه االختبارات في مراكز تقييم معتمدة
• التأكد من صالحية أداة التقييم املستخدمة
أساليب املحاكاة املستخدمة في االختباراالكلينيكي املوضوعي املنظم ) (OSCEوتعريف كل منها:
تشمل أساليب املحاكاة املستخدمة في االختبار االكلينيكي املوضوعي املنظم ( )OSCEاملرض ى املعياريين وأساليب
املحاكاة منخفضة الدقة وأساليب املحاكاة عالية الدقة وأساليب املحاكاة االفتراضية غير أنها ال تقتصر على ما ذكر
املرض ى املعياريون
املريض املعياري هو شخص مدرب على تمثيل دور مريض يعاني من حالة معينة بطريقة واقعية محددة قابلة للتكرار
ويختلف فيها التمثيل /األداء ً
بناء على أداء املرشحين.
أساليب املحاكاة منخفضة الدقة
هي أساليب محاكاة ال تحتاج إلى التحكم أو البرمجة الخارجية حتى يتمكن املتعلم من استخدامها ،ومن األمثلة عليها دراسة
الحالة ولعب األدوار وكذلك تقييم مدربي املهام ألداء املرشح في حالة أو ممارسة إكلينيكية محددة.
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أساليب املحاكاة عالية الدقة
هو مصطلح يستخدم ً
غالبا ليشير إلى استخدام مجموعة واسعة من املجسمات ذات القدرة العالية على محاكاة وظائف جسم
اإلنسان (املعروفة ً
أيضا باسم املحاكاة عالية التقعيد) ،ويمكن اعتبار األساليب األخرى ألجهزة املحاكاة عالية الدقة (واقعية)
عندما يكون لها خصائص أخرى تتجاوز طريقة واحدة معينة للمحاكي.
أساليب محاكاة الواقع االفتراض ي
هي أساليب املحاكاة التي تستخدم مجموعة متنوعة من الخصائص البصرية عالية الدقة وباستخدام تقنية ثالثية األبعاد وذلك
لتمثيل مواقف الحياة الواقعية و  /أو إجراءات الرعاية الصحية ،كما تتميز أساليب محاكاة الواقع االفتراض ي عن املحاكاة
ً
عموما واجهات مادية مثل لوحة مفاتيح الحاسب اآللي أو املاوس أو أجهزة
القائمة على جهاز الحاسب اآللي من حيث أنها تتضمن
التعرف على الكالم والصوت أو مستشعرات الحركة أو األجهزة الحسية.
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املتطلبات األساسية التي يجب االستيفاء بها لكل طريقة:
املرض ى املعياريون:
• أن يكون املريض املعياري حاصل على شهادة اجتياز برنامج املرض ى املعياريين
• التدريب على محطة االختبار :توحيد عملية املعايرة مع اكمال سجل الجاهزية للتقييم
• أن يقوم بلعب دور املريض أو قريبه
• إن كان هناك حاجة للعب دور عامل الرعاية الصحية فيجب اختيارهم من أصحاب املهنة األساسية
• التأكد من وجود النص الكامل املفصل والذي يتناول جميع األسئلة والردود املمكنة باإلضافة إلى األسئلة التي
يجب طرحها وردود الفعل الواجب عملها
• التدريب على الحالة االكلينيكية في نفس يوم االختبار
• وجود منطقة مخصصة لتجمع املرض ى املعياريين وذلك لتجنب التواصل مع املرشحين أو املقيمين
• يجب أخذ أجهزة االتصال (الساعات الذكية  /الهواتف) ً
بعيدا عن املرض ى املعياريين
• توقيع املرض ى املعياريين على اتفاقية املحافظة على السرية
أساليب املحاكاة منخفضة الدقة:
• أن تكون املهارة املطلوب تقييمها مناسبة للوقت املحدد للمحطة
• وجود تعليمات محددة و واضحة للمرشح
• • أن تكون املهارة املطلوب تقييمها يمكن للمقيم مالحظتها
• توفر البدائل وامكانية االعداد بسهولة للمرشح التالي
• استخدام أدوات املحاكاة من نفس املصنع وذلك لتوحيد التقييم لكل املرشحين
أساليب املحاكاة عالية الدقة:
• يجب استيفاء جميع متطلبات املرض ى املعياريين املذكورة أعاله
• أن تكون املهارة املطلوب تقييمها مناسبة للوقت املحدد للمحطة
• وجود تعليمات محددة و واضحة للمرشح
• • أن تكون املهارة املطلوب تقييمها يمكن للمقيم مالحظتها
• وجود فني أو مشغل مدرب لتشغيل أداة املحاكاة
• توفر البدائل وامكانية اإلعداد بسهولة للمرشح التالي
• التدريب على الحالة االكلينيكية في نفس يوم االختبار
ً
• وجود نسخة احتياطية بديلة تحسبا لحدوث أي مشاكل تقنية
• استخدام أدوات املحاكاة من نفس املصنع وذلك لتوحيد التقييم لكل املرشحين
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أساليب محاكاة الواقع االفتراض ي:
• أن تكون املهارة املطلوب تقييمها مناسبة للوقت املحدد للمحطة
• وجود تعليمات محددة و واضحة للمرشح
ً
ً
• وجود برنامج يوفر ً
وصحيحا للكفاءات املطلوبة
تقييما موثوقا
• التدريب على الحالة االكلينيكية في نفس يوم االختبار
ً
• وجود نسخة احتياطية بديلة تحسبا لحدوث أي مشاكل تقنية
• استخدام أدوات املحاكاة من نفس املصنع وذلك لتوحيد التقييم لكل املرشحين
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كتابة حالة لالختباراالكلينيكي املوضوعي املنظم ()OSCE
معايير كتابة الحالة
• أن يتم كتابة سيناريو يتوقع حدوثه خالل املمارسة االكلينيكية مع األخذ بعين االعتبار أن يكون مبني على
واحد أو أكثر من املهارات التالية (مهارة جمع البيانات ،ومهارة التفكير املنطقي ،واملهارات التحليلية ،ومهارة
اتخاذ القرار ،والسلوك املنهي)
• التأكد من توفر صور األشعة ونتائج الفحوصات الالزمة للحالة
• التأكد من توافق عمر وجنس املرض ى املعياريون مع السيناريو املكتوب
• أن يتم كتابة الحالة من قبل كاتب حالة معتمد و ً
بناء على إرشادات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
• أن يتم تحديد أسلوب املحاكاة األكثر قابلية للتطبيق والذي يفي باملتطلبات األساسية
• أن يتم كتابة السيناريو باستخدام نموذج الهيئة املناسب
• أن يتم كتابة تعليمات املريض املعياري باللغة املعنية خالل تمثيل الحالة على أن يقوم خبراء مختصون بمراجعتها
• التدريب على الحالة االكلينيكية في نفس يوم االختبار
• أن يتم عمل التعديالت النهائية ً
بناء على املالحظات خالل التدريب على الحالة ومعايرة املقيمين
معايير درجات الحالة
• يجب أن تتضمن أدوات التقييم الصالحة واملوثوقة ما يلي:
• قائمة التقييم باإلضافة إلى مقياس التصنيف العام* ً
بناء على الهدف الرئيس ي من املحطة
• أن يتم تحديد درجة كل عنصر من املحطة (أن يكون لكل عنصر درجة مستقلة)
• استخدام أفعال ( SMARTمحددة ،وقابلة للقياس ،ويمكن تحققيها ،وذات صلة ،ولها وقت محدد)
• يجب أن ال تحتوي القائمة على عناصر باعتبارها خطيرة أو خطأ فادح (كما يمكن للمقييم كتابة تعليق في
حال حدوث ذلك أثناء املحطة)
• قد تؤخذ هذه التعليقات في االعتبار وخاصة في حالة املرشحين القريبين من درجة الرسوب أو النجاح
• أن تكون قائمة التقييم متوافقة مع الكفاءات املطلوبة في املنهج التدريبي وخارطة االختبار
• أن تحتوي قائمة التقييم على عناصر وصفية محددة من (  ) ٢٢ - ٨عنصر مع إخفاء درجة كل عنصر
• األخذ بعين االعتبار عند كتابة الحالة امكانية تقييم الحوار والتفاعل القائم في الحالة بحيث يستطيع املقيم
مالحظته
• أن يكون تقييم كل عنصر مبني على اختيار أحد الخيارين (مرض ي  /غير مرض ي ) أو (تم  /لم يتم)
• في مقياس التصنيف العام يتم كتابة مستويات السلوك املحدد بشكل مفصل لكل مهارة مع إخفاء الدرجات
• أن يتم احتساب مقياس التصنيف العام كجزء من الحد األدنى ملستوى األداء )(MPL
• أن ال يزيد وزن مقياس التصنيف العام عن  ٪٢٠من املجموع اإلجمالي للمحطة
• تدريب املقيم لعملية املعايرة
• اتباع لوائح الدرجات للهيئة السعودية للتخصصات الصحية
7

املقيمون في االختباراالكلينيكي املوضوعي املنظم (:)OSCE
•
•
•
•
•
•
•
•
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أن يكون لكل محطة مقيمين اثنين إن أمكن
أن يكون املقيم حاصل على شهادة سارية املفعول كمقيم معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
باإلضافة إلى املعايرة
تحديث عملية املعايرة عن بعد وذلك قبل االختبار بيوم واحد
تقييم أداء املقيمين ً
بناء على اتباعهم للوائح ونتائج تحليل السلوك النفس ي
يمكن االستعانة باملقيمين لضمان تحقيق الجودة أثناء االختبار
تجنب اختيار املقيمين من تخصص فرعي ليكونوا مقيمين ملحطة في نفس تخصصهم الفرعي
يجب أن ال يكون املقيم مدير برنامج أو نائب مدير برنامج
يوص ى بأن ال يكون املقيمين من نفس منطقة املرشحين أو على األقل ليسوا من نفس املركز

التحقق من صحة التقييم:
تم تصنيف معايير التحقق من صحة االختبار االكلينيكي املوضوعي املنظم ،إلى خمس أدلة عند وجودها يمكن التحقق من
صحة التقييم املستخدم:
ً
أوال :محتوى التقييم
حيث يشمل وصف للخطوات التي تم اتخاذها للتحقق من مطابقة محتوى أداة التقييم (بما في ذلك السيناريوهات  ،واألسئلة ،
وخيارات اإلجابة  ،والتعليمات) للكفاءة التي تهدف إلى قياسها (على سبيل املثال "االحترافية") ،وقد يشمل ذلك استناد التقييم إلى
اتفاقيات سابقة أو مراجعة الخبراء للتقييم أو باستخدام خارطة االختبار.
ً
ثانيا :هيكل أداة التقييم الداخلي
حيث يشمل تقييم العالقات بين كل عنصر من عناصر التقييم ومدى ارتباطها بالهيكل الشامل للحالة .ويتخذ هذا في أغلب
ً
األحيان شكل مقاييس قابلية إعادة االستخدام (املوثوقية) للعناصر أو املحطات أو املقيمون  ،ويمكن أن يشمل أيضا تحليل
العناصر وعواملها (صعوبة العناصر والتمييز في العناصر(
ً
ثالثا :العالقات مع املتغيرات األخرى
وفيما يتعلق بالروابط اإلحصائية بين درجات التقييم ومقياس آخر أو خاصية ذات عالقة بنظرية محددة ،فإن هذه العالقة قد
تكون إيجابية للغاية (مثال مقياسان يقيسان نفس املكون) أو تكون هذه العالقة ضئيلة (وذلك للمقاييس املستقلة(.
ً
رابعا :تحليل عملية التجاوب
وتشمل التحليالت النظرية والتجريبية التي ّ
تقيم مدى توافق تجاوب املقيمين مع الحالة املطلوبة .ويشمل هذا ضمان أمن التقييم
(املقيمين الذين يلجئون إلى الغش في التقييم ال يتجاوبون ً
بناء على تصميم الحالة املطلوب )  ،ومراقبة الجودة  ،وتحليل أفكار أو
إجراءات املقيمين أو املختبرين أثناء فترة التقييم
ً
خامسا :العواقب
وتشمل النظر في التأثير املفيد أو الضار للتقييم نفسه والقرارات أو اإلجراءات الصادرة ً
بناء عليه (مثل التحسين او االصالح بعد
ً
ً
ً
تدني مستوى األداء ) .ويشمل هذا أيضا العوامل التي تؤثر تأثيرا مباشرا على صرامة القرارات ،مثل التصريح بدرجة النجاح ( إلى
ً
أي مدى يعد التحسين أو االصالح مطلوب؟ ) واالختالف في الدرجات بين املجموعات الفرعية حيث البد أن يكون األداء متشابها
(األمر الذي يشير إلى أن القرارات قد تكون زائفة
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