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 :الهدف

 كلينيكيةاالهو استخدامها كدليل إرشادي لتنظيم طرق املحاكاة في االختبارات  الوثيقةمن هذه  الهدف

 

 :النهائي التقييم في املحاكاة

 :التعريف

  محددة معايير فيأداء املرشحين  لتقييم وذلك كلينيكيةاال املقابلةمحاكاة /تقليد فيها يتم عملية هي
ً
على  للحصول  مسبقا

 .شهادةال

 :الهدف

 الحركيةلتقييم التفكير االكلينيكي واملهارات  هو (OSCE)املنظم  ياملوضوع االكلينيكي االختباراملحاكاة في  استخداممن  الهدف

 .يةواالحتراف والتعاون  التواصل ذلك في بما والسلوك النفسية

 

 :املخاطر عالية االختبارات في املحاكاة الستخدام عامة إرشادات

 الصحية للتخصصات السعودية الهيئة في املوارد توفر من التأكد •

 ( واألوقاتمراكز االختبار  وعدد)عدد املرشحين  باعتبار استخدامها امكانية من التأكد •

 التدريبفترة  أثناء ملحاكاةا داةأل  املرشحين معرفةمن  التأكد •

 معتمدة  تقييم مراكز في االختبارات هذه إقامةمن  التأكد •

  املستخدمةمن صالحية أداة التقييم  التأكد •

 

 :منها كل وتعريف (OSCE)االكلينيكي املوضوعي املنظم  االختبار املستخدمة في  املحاكاة أساليب

 وأساليباملعياريين  املرض ى (OSCE)املستخدمة في االختبار االكلينيكي املوضوعي املنظم املحاكاة  أساليب  تشمل

  ما على تقتصر ال أنها غير االفتراضية املحاكاة وأساليبعالية الدقة  املحاكاة وأساليبمنخفضة الدقة  املحاكاة
 
 كرذ

 

 املعياريون  املرض ى

يعاني من حالة معينة بطريقة واقعية محددة قابلة للتكرار  مريضدور  تمثيلمدرب على  شخص هواملعياري  املريض

 .املرشحين أداء على بناءً  األداء/ التمثيلفيها  يختلفو 

 

 الدقة منخفضة حاكاةامل أساليب

 دراسةومن األمثلة عليها   ،استخدامها من املتعلم يتمكن حتى الخارجيةتحتاج إلى التحكم أو البرمجة  ال محاكاة أساليب هي

 محددة.  إكلينيكية ممارسة أو حالة في املرشح داءأل املهام  مدربي تقييم وكذلكاألدوار  لعبو الحالة 
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 الدقة عالية حاكاةامل أساليب

القدرة العالية على محاكاة وظائف جسم  تذااملجسمات  من واسعة مجموعة استخداميستخدم غالًبا ليشير إلى  مصطلح هو

( واقعية)ألجهزة املحاكاة عالية الدقة  األخرى  األساليباعتبار  ويمكن ،باسم املحاكاة عالية التقعيد( أيًضا املعروفة) نساناإل

 .للمحاكي معينة واحدةأخرى تتجاوز طريقة  خصائصلها  يكون  عندما

 

 االفتراض ي الواقع محاكاة أساليب

 وذلكثالثية األبعاد   تقنية وباستخدام الدقة عالية البصرية الخصائص من متنوعة مجموعة تستخدم التي املحاكاةأساليب  هي

املحاكاة  عن االفتراض يالواقع  محاكاة أساليب تتميز كما الصحية،مواقف الحياة الواقعية و / أو إجراءات الرعاية  لتمثيل

 أجهزة أو املاوس أواآللي  الحاسبلوحة مفاتيح  مثل مادية واجهات عموًماحيث أنها تتضمن  منالحاسب اآللي  جهازالقائمة على 

.الحسيةاألجهزة  أو الحركة مستشعرات أو والصوت الكالمعلى  التعرف
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 :طريقةاألساسية التي يجب االستيفاء بها لكل  املتطلبات

 

 :املعياريون  املرض ى

 على شهادة اجتياز برنامج املرض ى املعياريين  حاصل املريض املعياري  يكون  أن •

 للتقييم الجاهزية سجل اكمال مع املعايرةمحطة االختبار: توحيد عملية  على التدريب •

 هقريبأو  املريض دور لعبب يقوم أن •

  األساسية املهنةمن أصحاب  اختيارهمدور عامل الرعاية الصحية فيجب لعب كان هناك حاجة لن إ •

التي  األسئلةإلى  باإلضافة املمكنة والردود األسئلة جميع يتناول  الذيو الكامل املفصل  النص وجودمن  التأكد •

 عملها الواجبيجب طرحها وردود الفعل 

 االختبار يومفي نفس  على الحالة االكلينيكية التدريب •

 املقيمين  وأاملرشحين  مع التواصل لتجنب وذلك املعياريين رض ىامل لتجمع مخصصة منطقة وجود •

 رييناملعيا املرض ى عنأخذ أجهزة االتصال )الساعات الذكية / الهواتف( بعيًدا  يجب •

 على اتفاقية املحافظة على السرية نياملعياري املرض ى توقيع •

 

 :الدقة منخفضة حاكاةامل أساليب
 لمحطةل املحدد للوقت مناسبةاملطلوب تقييمها  املهارةتكون  أن •

 للمرشح واضحة ومحددة  تعليمات وجود •

 مالحظتها  للمقيم يمكنتقييمها  املطلوب هارةاملأن تكون  • •

 يالتال للمرشح بسهولة االعداد وامكانية البدائل توفر •

 لكل املرشحين  التقييم توحيدل وذلك املصنع نفس من املحاكاة أدوات استخدام •

  

 :الدقة عالية حاكاةامل أساليب

 املذكورة أعاله املرض ى املعياريين متطلباتجميع  استيفاء يجب •

 لمحطةل املحدد تقللو  مناسبةاملطلوب تقييمها  املهارةتكون  أن •

 واضحة للمرشح ووجود تعليمات محددة  •

  املهارة املطلوب تقييمها يمكن للمقيم مالحظتهاأن تكون  • •

  حاكاةامل أداة مدرب لتشغيل مشغلأو  فني وجود •

 عداد بسهولة للمرشح التاليتوفر البدائل وامكانية اإل  •

 االختبار يومالتدريب على الحالة االكلينيكية في نفس  •

 نسخة احتياطية بديلة  وجود •
ً
 تقنية مشاكللحدوث أي  تحسبا

  استخدام أدوات املحاكاة من نفس املصنع وذلك لتوحيد التقييم لكل املرشحين •
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 :االفتراض ي الواقع محاكاة أساليب

 للمحطة املحدد للوقت مناسبة تقييمها املطلوب املهارة تكون  أن •

 واضحة للمرشح ووجود تعليمات محددة  •

ا وصحيًحا للكفاءات املطلوبة يوفر برنامج وجود •
ً
 تقييًما موثوق

 االختبار يومالتدريب على الحالة االكلينيكية في نفس  •

  بديلة احتياطية نسخة وجود •
ً
 تقنية مشاكل يأ لحدوث تحسبا

 ن لتوحيد التقييم لكل املرشحياستخدام أدوات املحاكاة من نفس املصنع وذلك  •
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 (OSCEختبار االكلينيكي املوضوعي املنظم )لال حالة  كتابة

 كتابة الحالةمعايير 

 عتبار أن يكون مبني على مع األخذ بعين اال  كلينيكيةاال املمارسةخالل  وقع حدوثهيت سيناريو كتابةأن يتم  •

 ومهارة ،التحليلية واملهارات ،التفكير املنطقي ومهارة ت،البيانا جمع مهارة) التالية املهارات من أكثر أو واحد

 (املنهي والسلوك ،القرار اتخاذ

 للحالة الالزمة الفحوصات ونتائج األشعة صورفر من تو  التأكد •

 توباملك السيناريواملعياريون مع  املرض ىمن توافق عمر وجنس  التأكد •

 السعودية للتخصصات الصحية الهيئة إرشادات على بناءً و عتمد م حالة كاتبقبل كتابة الحالة من أن يتم  •

 األساسية باملتطلباتيفي  والذياألكثر قابلية للتطبيق  املحاكاة أسلوب تحديديتم  أن •

 املناسب الهيئة نموذج باستخدام السيناريو كتابةيتم  أن •

 بمراجعتها مختصون  خبراءخالل تمثيل الحالة على أن يقوم   املعنيةباللغة  اري املريض املعي تعليمات كتابةيتم  أن •

 االختبار يومالتدريب على الحالة االكلينيكية في نفس  •

 املقيمين ومعايرةالتدريب على الحالة  خالل الحظاتاملعلى  بناءً النهائية  التعديالتأن يتم عمل  •

 

 الحالة درجاتمعايير 

 :يلي ما واملوثوقة الصالحة ييمالتق أدوات تتضمنن أ يجب •

 حطةمن امل الرئيس ي الهدف على بناءً  *امالتصنيف الع مقياسإلى  باإلضافة تقييمال قائمة •

 (أن يكون لكل عنصر درجة مستقلة) ةاملحطعنصر من  كليتم تحديد درجة  أن •

 وقت محدد( ولها ،وذات صلة ،تحققيها نويمك ،وقابلة للقياس، )محددة SMART أفعال استخدام •

 في تعليق كتابة للمقييم يمكن كما) خطيرة أو خطأ فادح باعتبارها القائمة على عناصر  ي تحتو  ال أن يجب •

 (املحطة أثناء ذلك حدوث حال

 من درجة الرسوب أو النجاح  القريبين املرشحينحالة  في خاصةو  التعليقات في االعتبار هذه تؤخذ قد •

 االختبار وخارطة املطلوبة في املنهج التدريبي فاءاتلكا متوافقة معتكون قائمة التقييم  أن •

 عنصر كل درجةإخفاء  مع عنصر(  ٢٢ - ٨)  من ةدمحد وصفية عناصر على التقييم قائمة تحتوي  أن •

 ماملقي عيستطيحيث بامكانية تقييم الحوار والتفاعل القائم في الحالة  حالةال كتابة عند االعتبار بعين األخذ •

  مالحظته 

 لم يتم( / تم)أو  ( ي/ غير مرض  يمرض )اختيار أحد الخيارين عنصر مبني على  كليكون تقييم  أن •

 الدرجات  إخفاءمع السلوك املحدد بشكل مفصل لكل مهارة مستويات يتم كتابة  مقياس التصنيف العامفي  •

  (MPL) األداء ملستوى  األدنى الحد من جزءك العام التصنيف مقياسيتم احتساب  أن •

 للمحطة اإلجمالي املجموع من٪ ٢٠ عنمقياس التصنيف العام  زنو  يزيد ال أن •

 املعايرة لعملية املقيم تدريب •

 السعودية للتخصصات الصحية للهيئة الدرجاتلوائح  اتباع •
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 :(OSCEاالكلينيكي املوضوعي املنظم )االختبار ن في و قيمامل

 

 أمكن إن اثنين مقيمينلكل محطة  يكون أن  •

 مقيم معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحيةكسارية املفعول حاصل على شهادة املقيم أن يكون  •

  عايرةامل إلى باإلضافة

 بيوم واحد قبل االختبار ذلكو  بعد عن املعايرة عملية تحديث •

 تحليل السلوك النفس ي ونتائجللوائح هم اتباع على بناءً  املقيمينأداء  تقييم •

 الجودة أثناء االختبار تحقيق لضمان باملقيميناالستعانة  يمكن •

 فرعي في نفس تخصصهم ال ملحطة مقيمين امين من تخصص فرعي ليكونو تجنب اختيار املقي •

 برنامجنائب مدير  أو برنامجمدير  املقيم يكون  ال نأ جبي •

  ركزاملعلى األقل ليسوا من نفس  أو نياملرشح منطقةنفس  من املقيمينيكون  ال نبأ يوص ى •
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 :التقييممن صحة  التحقق
عند وجودها يمكن التحقق من إلى خمس أدلة  التحقق من صحة االختبار االكلينيكي املوضوعي املنظم،  معايير تم تصنيف 

 :صحة التقييم املستخدم

 

 :
ً
 محتوى التقييمأوال

التقييم )بما في ذلك السيناريوهات ، واألسئلة ، أداة محتوى  مطابقةمن  للتحقق اتخاذها تم التيوصف للخطوات مل يشحيث 

وقد يشمل ذلك استناد التقييم إلى ، "(ية)على سبيل املثال "االحتراف اإلى قياسه تهدف التي للكفاءةوخيارات اإلجابة ، والتعليمات( 

 .أو باستخدام خارطة االختبار للتقييم الخبراء مراجعةاتفاقيات سابقة أو 

 

:
ً
 التقييم الداخليأداة هيكل  ثانيا

. ويتخذ هذا في أغلب للحالة بالهيكل الشاملالعالقات بين كل عنصر من عناصر التقييم ومدى ارتباطها  تقييم حيث يشمل

 تحليل و أو املحطات أو املقيمون ،  للعناصراألحيان شكل مقاييس قابلية إعادة االستخدام )املوثوقية( 
ً
يمكن أن يشمل أيضا

 )عوبة العناصر والتمييز في العناصرالعناصر وعواملها )ص

 

 :
ً
 األخرى  املتغيرات مع العالقاتثالثا

 قد فإن هذه العالقة، نظرية محددةبخاصية ذات عالقة مقياس آخر أو اإلحصائية بين درجات التقييم و  بالروابطوفيما يتعلق 

 ) للغاية  إيجابيةتكون 
 
 .)ستقلةاملللمقاييس  وذلك) ضئيلةالقة تكون هذه الع( أو املكون نفس  نمقياسان يقيسامثال

 

 :
ً
 تجاوبال عمليةتحليل رابعا

أمن التقييم ضمان . ويشمل هذا طلوبةامل الحالةمع املقيمين  بتجاو  توافقالتحليالت النظرية والتجريبية التي تقّيم مدى  تشملو 

دة ، وتحليل أفكار أو ( ، ومراقبة الجو الة املطلوب قييم ال يتجاوبون بناًء على تصميم الحالتاملقيمين الذين يلجئون إلى الغش في )

 إجراءات املقيمين أو املختبرين أثناء فترة التقييم

 

 :
ً
 العواقبخامسا

بعد  التحسين او االصالح مثل) صادرة بناًء عليهاإلجراءات ال وأالتأثير املفيد أو الضار للتقييم نفسه والقرارات  فينظر المل وتش

 العوامل التي تؤثر تدني مستوى األداء
ً
 على صرامة القرارات(. ويشمل هذا أيضا

ً
 مباشرا

ً
ى إل ) ح، مثل التصريح بدرجة النجاتأثيرا

  التحسين أو االصالح مطلوب؟مدى يعد ي أ
ً
( واالختالف في الدرجات بين املجموعات الفرعية حيث البد أن يكون األداء متشابها

 )األمر الذي يشير إلى أن القرارات قد تكون زائفة



10 

 

 

 : المراجع

 
Lopreiato, J., Downing, D., Gammon, W., Lioce, L., Sittner, B., Slot, V., & Spain, A. 

(2016). Healthcare Simulation Dictionary (2nd ed.). Agency for Healthcare Research and 

Quality. 

 

Committee for Accreditation of Healthcare Simulation Programs. (2016a, May). Assessment 

Accreditation Standards. the Society for Simulation in Healthcare. 

 

Committee for Accreditation of Healthcare Simulation Programs. (2016b, May). Assessment 

Standards and Measurement Criteria. the Society for Simulation in Healthcare. 

 

Ryall, T., Judd, B. K., & Gordon, C. J. (2016). Simulation-based assessments in health professional 

education: a systematic review. Journal of multidisciplinary healthcare, 9, 69–82. 

https://doi.org/10.2147/JMDH.S92695 

 

Robert J. Mislevy, PhD, Evidence-Centered Design for Simulation-Based Assessment, Military 

Medicine, Volume 178, Issue suppl_10, October 2013, Pages 107–

114, https://doi.org/10.7205/MILMED-D-13-00213 

 

Mislevy, R. J. (2013). Evidence-centered design for simulation-based assessment. Military 

medicine, 178(suppl_10), 107-114. 

 

Croft, H. A., Glass, B., Gilligan, C., Rasiah, R., & Levett-Jones, T. (2019). Integrated simulation-

based skills assessment for evaluating pharmacist competence: A scoping review. Pharmacy 

Education. 

 

Bapatla N, Fine L, Rajput V. The future role of augmented reality and virtual reality simulation in 

clinical skills assessment. Indian J Med Spec 2021;12:113-5 

 

McGrath, J. L., Taekman, J. M., Dev, P., Danforth, D. R., Mohan, D., Kman, N., ... & Won, K. 

(2018). Using virtual reality simulation environments to assess competence for emergency 

medicine learners. Academic Emergency Medicine, 25(2), 186-195. 

 

Cook, D. A., Zendejas, B., Hamstra, S. J., Hatala, R., & Brydges, R. (2014). What counts as 

validity evidence? Examples and prevalence in a systematic review of simulation-based 

assessment. Advances in Health Sciences Education, 19(2), 233-250. 

 

https://doi.org/10.2147/JMDH.S92695
https://doi.org/10.7205/MILMED-D-13-00213

