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دراسات و  لدعم القرار  صانعوا  و  الصحيي    والممارسي    واألطباء العلماء تجمع أ.د.د.أ.   لزيادة الالزمة العلمية المادة ترجمة و   األلم طب تحفي  
   أأللم عالج تحسي    بغية باأللم المعرفة و  الوع  

 
  العالم بقاع مختلف ف

 

 
 

 الحقيقة الخامسة
 

اجييات تقويم و  تقييم األلم  اسير
 

ة تمتد  لثالثي    دقيقة تختص  عىل  يعتي   تقييم و  تقويم المناهج خطوات مهمة عند  تصميم أي منهج، سواءا   كانت طريقة التعليم قصي 
.  قد  يبن   التقييم عىل طريقة محددة تمكن من  ة أرب  ع سنوات أو  أكير موضوع واحد  أو  عدة دورات تعليمية مختلفة األوجه ممتدة لفير
قياس فعالية المنهج بدقة أو  عىل عدة طرق تجمعية تمكن من الحكم عىل جودة المنهج.  قد  يستخدم تقييم و  تقويم المنهج بطريقة 

 : ادفة خالل هذه الوثيقة و  سيشتمل عىل مايىلي
 مير

 تحديد اهداف وأغراض و طرق التقييم و النتائج المتوقعة

 ايجاد معييار يمكن قياس نتائج التقييم عليه و مقارنتها به

 تحديد طرق ممكنة و مجدية للقيام بالتقييم

 القيام بالتقييم بشكل دورى

 تحليل نتائج التقييم

 استخدام النتائج لتحسي   المناهج

التقييمالتقييم المستمر لطرق   

 

(8، 6، 5، 2، 1فيما يىلي المبادىء االساسية )  

 ال توجد اداة أو طريقة واحدة مثالية 

 كن واضحا بشأن اهدافك التعليمية و ما تريد حقا قياسه من نتائج

 استخدم نظريات تعليمية واضحة مناسبة اليصال اهدافك التعليمية

اتيجيات التقييم الخاصة بكقم بتصميم تجاربك التعليمية بطريقة تساعدك عىل  توجيه اسير  

 من المرجح أن استخدام أكير من طريقة للقيام بالتقييم سيعطيك المزيد من المعلومات

كي   و االعتماد 
قد تشتمل الطرق النوعية عىل العديد من االساليب: كالمقابالت و دراسات الحالة و استخدام مجاميع الير

هاعىل المالحظة والرسد المكتوب و  ت حليل النص و غي   

ي و استطالعات الرأي و نقاط القياس و التصنيف
 بينما تعتمد االساليب الكمية عىل األرقام كالمسح الميدان 
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ه منخفض ي جهدا أقل و لكن تأثي 
 يتطلب المسح الميدان 

ا و لديها القدرة عىل تأثي  أكي    بينما تتطلب اساليب المالحظة و الجودة جهدا كبي 

طبيق اساليب االمتحان القبىلي و البعدي، فهو قد يثبت بعض االنجاز الناتج عن النضج الطبيعي أو من كن حذرا عند ت

 خالل التعلم الناتج من خوض االمتحان القبىلي و ليس من المنهج

 قم بانشاء مجموعة للتدخل و أخرى للمقارنة

 حاول أن تستخدم مجموعات للمقارنة بشكل دائم

ي أحدى المجموعتي   فهو دليل عىل أمكانية حدوث التعلم اذا تم تحديد تأثي  تعليمي 
 
  ف

هناك عالقة تناسبية بي   حصص التقييم )مثال ذلك الكفأة عىل اجراء تداخل قد يهدد الحياة مقابل المعرفة بتقنيات 

تقييم(. تقييم األلم( و عدد النقاط النر ينبع  تقييمها )فاألوىل تتطلب المزيد من ال  

لقياس النتائج، قم بانشاء أو استخدام األداة المناسبة لعينات الدراسة البحثية.  عند استخدام أداة  

 تحدد الدراسة و العينات البحثية نوعية اداة التقييم المستخدمة و ليس العكس. 

ة.   يمكن التسامح مع سؤال أو اثني   من األسئلة المفتوحة و كذلك مع السؤال الكمي عند اجراء التقييمات القصي 

ات السلوكية و سيكو  ن معدل االستجابة أعىل اذا تم االنتهاء من التقييمات بشكل فورى، خاصة تلك النر تعن  بالتغي 

 المواقف  السلوكية، بينما يحتاج تقييم التقدم اىل ربطه بالوقت

 غالبا ما يؤدى التقييم اىل التعلم

ي مثي  لالهتمام يجب تجنب االستذكار و الحفظ عن ظهر قلب خالل االختبارات التنفيذ
ية و النر قد تؤدي اىل تعلم وقنر

 ذا مغزى. 

 طرق تقييم الكفأة
 

ي  الحياة المهنية 
من أهم اهداف التعليم االكلينيكي  الرسيرى التأكد  من  كفأة المتعلم من خالل تقييم قدرته عىل تنفيذ  التدخالت ف 

ام و  تأمل الذات  كما  أن تقييم و  مالحظة المرء لنفسه سيكون دافعا  قويا  لتطوير  مهاراته من خالل  الواقعية )3(.  تنطوى الكفأة عىل احير
 البحث عن فرص تعليمية و  تغيي   سلوكياته لتعزيز   كفأية بشكل مستمر  )4(. 

ة يمكن مراقبتها  و   ال من خالل تقسيم ذلك التقييم اىل سلوكيات صغي  ادت صعوبة تقييم الكفاءات و  المهارات اىل استخدام نهج االخير 
تقييمها   كل عىل حدة من خالل قائمة محددة.  بالرغم من ذلك واجهة هذه الطريقة العديد  من الصعوبات عىل وجه المثال قيام أحدهم 
ي  
ي  مريض حقيقر

ي  جثث التدريب ال  يعن   مقدرته عىل القيام بذات التدخل ف 
بادخال قسطرة رفيعة من خالل ابرة الظهر  حول الجافية ف 

ي  من العديد  من األ مراض النر  تهدد  حياته. 
 يعان 

 
   بحث قاما  به )7(، قد  بينا  أن تقييم أي مهارة و  تحديد  الكفأة يتطلب: 

 
 كما  أن  كل من شوارث و  آش ف

 وجود  دعم دائم لتطوير  تلك الكفأة
ي  للقيام بالمهارة عوضا  عن عقد  االمتحانات و  القيام بها

 أن يعن   التقييم بالمحتوى الضمن 
 أن يشتمل التقييم عىل جميع أشكال المعلومات من النواىح الكمية و  الكيفية

 االعتماد  عىل جميع النواىحي  عند  تقييم الطالب و  توجيه خالل التدريب سواءا  المعلوماتية أو  الوظيفية
ليكن التقييم منصفا  من خالل تضمنه لجميع النواىحي  و  استخدام انظمة موحدة توائم  كل فرد  و  تركز  عىل تحسي    الكفأة عوضا  عن 

 تشخيص عدم الكفأة
 

 يمكن تقييم الكفأة الرسيرية من عدة نواح   عىل سبيل المثال ل  الحرص: 
 

 كيفية عالج المرض  
 طريقة حل المعضالت

 االختبارات الكتابية )متعددة االختيارات(
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 االختبارات الشفوية
 الطرق الموحدة لتقييم التفاعل مع المرض   )امتحانات تقييم المهارات المكتسبة(

 استخدام برامج الحاسب اآلىلي  لتقييم المهارات الرسيرية المكتسبة
 استخدام المحاكاة

 
 الخالصة

 
 ان دراسة تأثي   مبادرة استخدام برامج تعليم األلم هو  عمل شاق يتطلب الكثي   من الجهد

 يجب أن يكون التقييم متعدد  األوجه يتضمن طرق نوعية و  أخرى  كيفية للحصول عىل أفضل النتائج
 الصامة عند  القيام بالتقييم امر  مطلوب رغم صعوبة التطبيق

، و  شموىلي  ، نوعا  ما  موضوعي  يجب أن يكون التقييم متخصص مبن   عىل اسس، قابل للتغي 
ي  الطب فرصة ثمينة العضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم البحثية

 
 تعتي   ابحاث التعليم ف

اجيات ابداعية  هناك حاجة دائمة الدوات تقييم متجددة قابلة للتعديل و  ذات اسير
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 المؤلفي   
 

ي  مركز  التعليم الخاص بطب األلم، مدير  مركز  عالج األلم، 
 
ريفارلد، استاذ  مساعد  قسم التخدير،  كلية الطب، جامعة تافت، الباحث الرئيسي  المشارك ف أنتيج م بي 

  نيوتن - ويليسىلي  ، ماساشوستس ، الو اليات المتحدة األمريكية
ي  التخديرمنتسب، قسم نيوتن ويليسىلي  للتخدير، مستشق 

 خدمات استخدام المواد، اخصان 
ي التخدير و طب األلم، برنامج هاربرفيو لعالج األلم المتكامل، جامعة واشنطن، سياتل، واشنطن، 

 
الواليات ديب جوردن، التمريض، المدير المساعد ف

 المتحدة االمريكية. 
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 المراجعي   
 

يا  ماري سوما   كاردوسا، استشاري طب األلم، سياليانج، مالي  
ندون، استاذ  علم الصيدلة،  كلية الصيدلة، جامعة جنوب الينوي، ادوارديسفيل ادوارديسفيل، الينوي، الواليات المتحدة االمريكية  كريس هي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كجزء من نشاط السنة العالمية للتميز في تعليم األلم، تقدم أ.د.د.أ. سلسلة من تسع حقائق علمية تقوم بتغطية مواضيع مختلفة ذات عالقة 

 بتعليم األلم. تمت ترجمة هذه الحقيقة لعدة لغات يمكن الحصول عليها من خالل الرابط:
       www.iasp-pain.org/globalyear for more information. 
 

 
Translation: 
Abdullah M Kaki, MB ChB, FRCPC, Professor of Anesthesiology and Pain Medicine, Faculty of Medicine, 
King Abdulaziz University. Director of Pain Center, King Abdulaziz University Hospital, Jeddah, Saudi 
Arabia. 
 

 

 الرابطة الدولية لدراسات طب األلم®

ي مجال األلم. 
 
 أ.د.د.أ. هي المنتدى العلمي الرائد للعلم و التعليم و الممارسة الطبية ف

ي تشخيص و عالج األلم. عضوية الرابطة 
 
مفتوحة لجميع المهتمي   بالببحث العلمي و ف

ي عضوية الرابطة أكير من 
 
ك ف ي  90دولة و تحتوي عىل  133عضو من  7000يشير

فصل وطن 
مجموعة اهتمام.  20و   

ي المؤتمر العالمي 
 
ة من  17سارع بالمشاركة ف ي الفير

 
ي 2018سبتمي   16-12لطب األلم، ف

 
م ف

ية ماساشوست بالواليات المتحدة االمريكية. مدينة بوسطن بوال   
 


