
أداة PEARLS الستنتاج المعلومات في مجال المحاكاة الصح�ة

Sample Phrases نماذج ومقتطفات من الكالمالمهاماألهداف
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 تهیئه الم�ان والمتدر�ین

ذ�ر المتدر�ین للملخص
المستفاد من التدر�ب

تدو�ن ردود الفعل االول�ة
من المتدر�ین

تدو�ن ووصف الحاله
المرض�ه 

التحلیل

إنشاء س�اق آمن للتعل�م

استكشاف ردود األفعال

توض�ح الحقائق

استكشاف مجموعة متنوعه
 من نطاقات األداء

تحدید النقا� األساس�ة المستفادة
 من التدر�ب

تحدید هدف استنتاج المعلومات؛
 وذ�ر االفتراض األساسي *

حث المتدر�ین على ذ�ر ردود
 االفعال والعواطف المبدئ�ة

وضع فهم مشترك للحالة

للعثور على المز�د من التفاصیل
 انظر إلى الجانب الخلفي لل�طاقة

المتدرب محور االهتمام

المدرب محور االهتمام

"ما هي الفوائد الرئ�س�ة المستفاده من هذه المناقشة ��ما یتعلق �ممارستنا السر�ر�ة؟"

"تتمثل نقا� التعلم االساس�ه لهذه الحالة في [اذ�ر  نقا� التعلم هنا]."

"دعونا نقضي عدة دقائق في استنتاج المعلومات. فهدفنا هو تحسین طر�قة
 عملنا مًعا ورعا�ة مرضانا ”.“ ونحن نفترض ان الكل ذ�ي و�ر�د التطو�ر. "

"ما هي ردود افعالكم المبدئ�ة؟"
 "ك�� تشعرون؟"

"هل �م�نك أن �شار�نا احد من المتدر�ین  ملخًصا قصیر للحالة؟"
 "ما هو التشخ�ص العملي؟ وهل الجم�ع متفقون؟ "

"في هذه األثناء ، أرغب في قضاء �عض الوقت للحدیث عن 
[اذ�ر  اسم الموضوع هنا] ألن [اذ�ر التبر�ر هنا]"

"في هذه األثناء ، أرغب في قضاء �عض الوقت للحدیث عن
 [اذ�ر  اسم الموضوع هنا] ألن [اذ�ر التبر�ر هنا]"

ب�ان االستعراض التمهید�

الملخص المبدئ

(استخدمه للتعريف �وضوع جديد)

(استخدمه للتعريف �وضوع جديد)

ذ�ر ا� حدث خارج عن المألوف أو مخاوف
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:�م�ن استخدام مرحلة التحلیل الستكشاف مجموعة متنوعة من نطاقات األداء

العمل بروح الفر�ق الواحدالوعي �الموقفال��ادةاستخدام المواردالتواصلالمهارات الفن�ةاتخاذ القرار

مرحلة التحلیل

نطاقات األداء
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التقی�م الذاتي للمتعلم

تعز�ز االرشاد الموجه

سد الثغرات العلم�ة بتعل�میها ( تقد�م المعلومات)

تعز�ز التقی�م الذاتي للمتدر�ین من خالل سؤال المتدر�ین
ت��م أدائهم

التدقیق �ش�ل أعمق في الجوانب االساس�ه لألداء

تقد�م الشرح و التوج�ه عند ظهور نقص او خلل في المعلومات
العلم�ه وتقد�م مالحظات توجیه�ه بناءه عند الحاجة 

ما هي الجوانب التي تم ادارتها �ش�ل جید ولماذا؟

ما هي الجوانب التي تر�د تغییرها ولماذا؟

حر�ة عرض اآلراء: رأیت او الحظت[المالحظة] ، وأعتقد [وجهة نظرك].

االستفسار: ك�� تر� ذلك؟ ماذا �انت أفكارك في ذلك الوقت؟

لقد الحظت [اكتب السلوك او الفعل ]. وفي المرة القادمة قد ترغب في
[السلوك المقترح] ، ألن [اكتب التبر�ر].

نماذج من الجمل المقترحه لالستخدامثالثة مناهج
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