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                                      م 2018 )أ.د.د.أ.( األلم طب لدراسات الدولية للرابطة محفوظة الطبع حقوق        
 
 

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 السادسة
 

   تعليم طب األلم و  ابحاثه
 
 مشاركة المريض ف

 
يعد  األلم ظاهرة متعددة االبعاد  تتفاوت من فرد  آلخر  و  من نوع آلخر.  و  قد  تضيف تجربة المريض و  افراد  عائلته للمعلمي    و  الباحثي    و  

.  تقييم اآلم األخرين ليس باألمر  السهل، يعد  االستماع  الطالب القدرة عىل تفهم األلم و   كيفية تأثي   األلم عىل مجرى حياة المرض 
   التعليم و  االبحاث ستعطيهم دافعا  للتأثي   عىل  كيفية العالج 

لمعاناة المريض و  تجربة اهله دافعا  للتعاطف معه )2،7(.  و  بمشاركتهم ف 
 و  التعليم و  مجرى األبحاث.  

 
   التعليم

 
 مساهمة المريض ف

اعطاء الطالب فرصة السماع لقصص المرض   و  أرسهم سيخلق عندهم المقدرة عىل التعلم خارج النطاق المعهود  و  عىل التعاطف مع 
ة العالج  المرض   ليكونوا  مركز  االهتمام الصح   )6(.  و  من هنا  يتمكنوا  من اعطاءهم عالج أفضل و  التغلب عىل أي عوائق تعيق مسي 

 .)5( 
قيام المرض   بكتابة تجارب  هم مع األلم ستساعد  الطالب عىل التعرف عىل التجارب الشخصية لاللم مما  ينعكس ايجابا  عىل طرق عالجه 

 من خالل زيادة التعاطف مع المريض وزيادة وع   المعالج بمشاكل المريض )2(.  
حاتهم فيما  يخص     ذلك و  اعطاء مقير

التطوير  المستمر  للمنهج الدراس   و  المراجعات الدورية سيتيح الفرصة للمرض   للمساهمة ف 
 .  التعليم الطب    للممارسيي    الصحيي  

االشخاص المعانيي    من األلم هم اصحاب المصلحة فيما  يخص تصميم المناهج التعليمية و  طرق التنفيذ  عىل سبيل المثال مساهمتهم 
   الفصول الدراسية و  الدروس الرسيرية )8(. 

   اللجان المعنية و  مشاركتهم ف 
 كاعضاء ف 

 
   البحث و   كعينة بحثية

 
يك ف    البحث العلم    كشر

 
 مساهمة المرض   ف

   بالتجارب الشخصية من خالل القصص 
األلم هو  تجربة شخصية للغاية، و  عليه يعد  ابحث النوع   نوعا  من األبحاث البر  تعب 

   البحث و   كعينة 
يك ف     البحث العلم    كرسر

الشخص   و  طريقة رسده.  فيما  يىل   نتطرق لبعض االساليب البر  تتضمن مساهمة المريض ف 
 بحث: 

   البحث العلم   )البر  تعر ف احيانا  بمشاركة المريض( عىل أنها  القيام باألبحاث عىل المريض 
غالبا  مايتم تعريف مساهمة المريض ف 

 عوضا  من استخدام "عن" أو  "حول" أو  "من أجل" المريض )6(. 
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   تجميع معلومات من المرض   )5( و  تحديد  أولويات البحث العلم   )6(. 
 
   البحث و  يأخذون المبادرة ف

 
كاء ف  يمكن أن يكون المرض   رسر

   البحث العلم   من خالل أخبارهم بالبحث و  استشارتهم حول موضوع البحث و  التعاون 
 
هناك طيف لمشاركة المرض   و  أهليهم ف

 معهم و  تمكينهم من ابداء الرأي )4(. 
   القيام بالبحث و  

 
   الحوكمة و  تحديد  األولويات، ف

 
   االبحاث الموجهة للمرض   عىل التعاون الفعال معهم، ف

 
ينطوى انخراط المرض   ف

 ترجمة النتائج اىل أرض الواقع. 
اكة  ك، لتكن رسر ام المتبادل و  البناء المشير    البحوث العلمية عىل الدعم الدائم و  االحير

 
اك المرض   ف تتضمن المبادىء التوجيهية الرسر

 منذ  البداية )1(. 
   البحث عىل جميع المستويات لضمان استمرارية الدعم. 

 
 تتطلب العديد  من وكاالت  دعم األبحاث ماديا  مشاركة المرض   ف

   البحث، نجاح عملية تمويل البحث و  من قبله تصميم 
 
   االبحاث العلمية زيادة اقبال المرض   عىل التسجيل ف

 
تضمن مشاركة المرض   ف

ات ذات العالقة بالمرض   )3(.  ح الدراسة و   كذلك دراسة المتغيي 
 مقير

   األبحاث العلمية هو  مجال رسي    ع النمو  تعود  فوائده عىل المرض   و  الباحثيي    و  الرعاية الصحية المقدمة. 
 
 ان مشاركة المرض   ف

 توفر  األبحاث النوعية المتضمنة مشاركة المرض   عىل قصصا  شخصية أو  رسد  قصص   لتجارب األشخاص. 
 يمكن جمع التجارب الشخصية من خالل المقابالت الشخصية أو  مراقبة المرض   أو  مراجعة المعلومات الطبية. 

سؤال المرض   عن تجارب  هم الشخصية من خالل المقابالت الشخصية هو  طريقة ثرية لجمع المعلومات و  فهمها  حول موضوع 
 الدراسة. 

   عن؟ أو   كيفية األمر؟ غالبا  ماتعط   المزيد  من التفاصيل مقارنة باألسئلة ذات النهايات 
ن  استخدام األسئلة مفتوحة النهاية :   كأخي 

 المغلقة. 
 رواية القصص ه   جزء ال  يتجزء من ثقافة أي مجتمع، و  هذا  النوع من األبحاث يسم البحث الرسدي. 

وميالجيا  )اآلم  عندما  يكون تركي    البحث عىل التجارب الحياتية، يعرف هذا  بالظواهر، عىل سبيل المثال:  مامعب   أن تعيش مع اآلم الفيي 
 التهابات االربطة و  العضالت(؟

ة أشخاص يعملون مع منسق البحث اليجاد  االجابة عىل سؤال البحث.  و   مايعرف "بمجموعة العمل" ه   مجموعة من ست’ اىل عرسر
 ه   طريقة و  نهج جيد  لالبحاث  المنظورة. 

 .    بالمرض 
 غالبا  ما  يكون البحث النوع   هو  نقطة االنطالق للعديد  من األبحاث البر  تعب 

 
 المصادر

Patient and Community Engagement Research: https://pacerinnovates.ca/engage/  
  
http://www.jla.nihr.ac.uk/about-the-james-lind-alliance/: This organization helps identify research 
questions important to patients and addresses the mismatch between clinician-driven research and gaps 
in evidence that is important to patients.  
  
http://www.invo.org.uk: This organization is part of, and funded by, the National Institute for Health 
Research to support active public involvement in public health and social research.  
  
http://www.iap2.org: This organization provides a guiding framework for conceptualizing the spectrum 
of the public’s role in a public participation process.  
  
http://www.cfhi-fcass.ca/WhatWeDo/PatientEngagement/PatientEngagementResourceHub.aspx: This 
organization has created a resource hub compiling international open-source tools for patient 
engagement initiatives to improve health and health care.  
  



_____________________________________________________________________________________________ 

 

                                      م 2018 )أ.د.د.أ.( األلم طب لدراسات الدولية للرابطة محفوظة الطبع حقوق        
 
 

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

 

https://www.pcori.org: This organization funds research to help patients choose health-care options 
that best meet their needs. It provides a number of resources to guide patient engagement in research.  
  
https://painconsortium.nih.gov/nih_pain_programs/coepes.html: Patient interviews may be found here. 
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 :  المؤلفي  
تا، كندا.  ، دكتوراة، كلية التمريض، جامعة كالجاري، البي  ف(، ماجستي   اليوس س ج كار، البكالوريوس )مع مرتبة الرسر

  التخدير و طب األلم، برنامج هاربرفيو لعالج 
 
األلم المتكامل، جامعة واشنطن، سياتل، واشنطن، الواليات ديب جوردن، التمريض، المدير المساعد ف

 المتحدة االمريكية. 

   العلوم التقويمية لصحة الطفل، برنامج 
 
جنيفر  ستنسون، دكتوراة،  كرس   ماري جو  حداد  لتمريض صحة الطفل، بيير  لوهيد، عالم محقق جديد، ممرض ممارس ف

ج،  كلية التمريض، جامعة تورنتو، مركز  بيير  غيلغان للبحوث و  التعليم، مستشف   مراضة األطفال، جامعة  اآلالم المزمنة، مستشف   مراضة االطفال، لورانس بلمي 
 تورنتو، أونتاريو،  كندا. 

   مستشف   مراضة األطفال، تورونتو  ، 
 
   ، دكتوراة،  زمالة ما  بعد  الدكتوراة، جامعة تورنتو  ومستشف   مراضة األطفال، مركز  بيير  غيلغان لألبحاث والتعلم ف

ن    كاثريي    بي 
 أونتاريو  ،  كندا. 

 
 :  المراجعي  

وي    ج.   ماريت ليجارد، حاصلة عىل الدكتوراة، استاذ  مشارك، معهد  اسلو  و  أكروشوس للتمريض و  الرعاية الصحية، جامعة اسلو، الي 
ا.     العظام، جامعة اوكسفورد، انجلير

 
، حاصلة عىل الدكتوراة، مركز  ليد  نوفييلد  لالبحاث النوعية ف  فران تون  

 
 
 
 
 
 
 

https://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/foundations_course/IAP2_P2_Spectrum_FINAL.pdf
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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®

  مجال األلم. 
 
 أ.د.د.أ. ه  المنتدى العلم  الرائد للعلم و التعليم و الممارسة الطبية ف

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

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

فصل وطب 
مجموعة اهتمام.  20و   

  المؤتمر العالم  
 
ة من  17سارع بالمشاركة ف   الفير

 
  2018سبتمي   16-12لطب األلم، ف

 
م ف

 مدينة بوسطن بوالية ماساشوست بالواليات المتحدة االمريكية. 
 


