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Medical students` perceptions of supporting pharmacology learning in English by key information prepared in Arabic

ABSTRACT We explored medical students` perceptions of supporting pharmacology self-learning in English by 
focused materials prepared in Arabic. This study targeted third-year medical students at the Arabian Gulf University 
in Bahrain (n= 183). During the endocrine and metabolism subunit, which is taught in English, slides containing 
focused information in Arabic preceded detailed English ones. At the end of the subunit, students` perceptions 
were explored by a questionnaire and focus group discussions. Most participants reported that this intervention 
made pharmacology learning easier, improved confidence in drug selection, knowledge of adverse drug reactions, 
detection of response to medications and occurrence of adverse reactions. Most respondents thought that this 
intervention would help them during the clinical phase of their study and in communicating drug therapy to 
patients in Arabic. Supporting pharmacology learning in a foreign language with instructional materials prepared in 
a native language improved students self-reported learning and satisfaction. 

اخلالصــة: هدفــت هــذه الدراســة إىل إســتطالع آراء طلبــة الطــب البــري حــول مقاربــة تقوم عــى مســاعدهتم يف تعلم علــم األدوية الــذي ُيــدّرس باللغة 
اإلنجليزيــة باســتخدام مــواد تعليميــة مركــزة باللغــة العربيــة. إســتهدف البحث طلبــة الســنة الثالثــة يف ختصص الطــب البــري يف جامعة اخلليــج العريب 
يف مملكــة البحريــن )العــدد 183(. تــم تقســيم مــاّدة املحــارضات املتعّلقــة بالغــدد الصــّاء والتمثيــل الغذائــي مــن مــاّدة علــم األدويــة- والتي تســتمر ســّتة 
أســابيع- اىل أجــزاء بحيــث انــه يف كل جــزء تســبق مــواد تعليميــة مركــزة باللغــة العربيــة نظريهتا األكثــر تفصيــال باللغــة االنجليزيــة. يف هناية هــذه اجلزئية 
مــن املنهــاج تــم اســتطالع آراء الطلبــة باســتخدام اســتبانه و جمموعــات بؤريــة. عــرت غالبيــة الطلبــة عــن رضاهــا عــن التدخــل حيــث أقــّروا أّن اللغــة 
العربيــة جعلــت دراســة علــم األدويــة أســهل )82.9 %( و أكثــر متعــة )81.3 %(. اعتقــد الســواد األعظم مــن املشــاركني أّن التدخــل أّدى إىل حتســن يف تعلم 
علــم األدويــة بشــكل عــام )85.5 %( و االســتخدام الرسيــري هلــا بشــكل خــاص )81.9 %( مــن حيــث االختيــار الســليم لألدويــة )71.5 %(، و التعرف عى 
األعــراض اجلانبيــة هلــا )79.8 %(، و تعلــم رصــد اســتجابة املريــض للعــالج )75.4 %( و رصــد ظهــور األعــراض اجلانبيــة لألدويــة املوصوفــة )80.6 %(. 
اعتقــد معظــم املشــاركني أهّنــم يتوقعــون أن تســاعدهم هــذه التجربــة يف املرحلــة الرسيريــة مــن دراســتهم )83.9 %(، و أن تقلــل مــن أخطائهــم يف وصف 
األدويــة يف املســتقبل )83.1 %( و أن حتســن مــن مهــارات تواصلهــم مــع مرضاهــم باللغــة العربيــة )94.3 %(. أظهــرت نتائــج الدراســة ترحيبــا باســتخدام 

اللغــة العربيــة و اعتقــادا مــن قبــل الطلبــة بفاعليتهــا يف دعم اســتيعاب علــم األدويــة و بأمهيتهــا للمارســة الطبية قبــل و بعــد التخرج.

Perceptions des étudiants en médecine concernant l’aide apportée par l’utilisation d’informations clés préparées 
en arabe pour les cours de pharmacologie dispensés en anglais

RÉSUMÉ Nous avons exploré les perceptions des étudiants en médecine concernant l’aide apportée à l’auto-apprentissage 
de la pharmacologie en anglais par le recours à des matériels spécifiques préparés en arabe. La présente étude ciblait 
des étudiants en médecine de troisième année à l’Université du Golfe arabe à Bahreïn (n= 183). Durant le sous-module 
consacré aux maladies endocrines et métaboliques, qui  est dispensé en anglais, des diapositives contenant des informations 
spécifiques en arabe précédaient des informations détaillées en anglais. À la fin du module, on a vérifié les perceptions des 
étudiants à l’aide d’un questionnaire et dans des groupes de discussion ciblés. La plupart des participants ont mentionné 
que l’intervention avait rendu la pharmacologie plus facile, que leur confiance lors du choix des médicaments, leur 
connaissance des réactions adverses aux médicaments, de la détection de la réponse aux médicaments et de la survenue 
des réactions adverses avaient été améliorées. La plupart des répondants pensaient que cette intervention les aiderait durant 
la phase clinique de leurs études et dans la communication des traitements médicamenteux aux patients en arabe. L’aide 
à l’apprentissage de la pharmacologie dans une langue étrangère avec des matériels d’enseignement préparés en langue 
maternelle a permis d’améliorer l’apprentissage et la satisfaction auto-déclarée.
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املقدمة 

الغالبيــة العظمــى مــن كليــات الطــب البــري 
التعليميــة  املــواد  العــريب تطــرح  الوطــن  يف 
ــة  ــر لغ ــي تعت ــة والت ــة االنجليزي ــة باللغ للطلب
ثانيــة هلــم. هــذا التوجــه العــام يشــمل كليــات 
الطــب البــري يف دول اخلليــج العــريب )1( 
والتــي تطلــب مــن العديــد مــن الطلبــة اجتيــاز 
ــرط  ــة ك ــة اإلنجليزي ــاءة يف اللغ ــار الكف اختب
للقبــول ألّن انعــدام كفــاءة الطلبــة يف هــذه اللغة 
ــق  ــات والعوائ ــن الصعوب ــري م ــم للكث يعرضه
خــالل دراســتهم. وبنــاء عــى ذلــك فــان حاجز 
ــب  ــة الط ــم طلب ــه معظ ــاين من ــذي يع ــة ال اللغ
ــة  ــم فرص ــح هل ــن مل ُتَت ــا الذي ــرب، خصوًص الع
بشــكل كاف  اإلنجليزيــة  باللغــة  التخاطــب 
ــة  ــابقة للمرحل ــتهم الس ــنوات دراس ــالل س خ
ــر  ــد تؤث ــة األم ــار طويل ــؤدي إىل آث ــة، ي اجلامعي
ــى  ــم ع ــي وقدرهت ــم العلم ــى حتصيله ــلبا ع س
 .)2( دراســتهم  خــالل  واالندمــاج  التعّلــم 
لقــد دّلــت العديــد مــن البحــوث العلميــة 
املوثَّقــة عــى الــدور الكبــري الــذي يلعبــه حاجــز 
ــق  ــذا العائ ــلبي هل ــر الس ــم واألث ــة يف التعّل اللغ
عــى املخرجــات التعّلميــة املتوخــاة للطلبــة 
خــالل املرحلــة اجلامعيــة ومــا بعدهــا )3(. 
إحــدى الدراســات العلميــة اســتطلعت آراء 
ــة الطــب البــري يف إحــدى اجلامعــات يف  طلب
ــات  ــول الصعوب ــعودية ح ــة الس ــة العربي اململك
مــن  األوىل  الســنة  خــالل  واجهوهــا  التــي 
دراســتهم فأقــّر معظــم املشــاركني أّن صعوبــات 
اللغــة احتلــت املرتبــة الثانيــة مــن ضمــن ســبع 
معوقــات شــملتها الدراســة )4(. ومــن اجلديــر 
ــة  ــى طلب ــر ع ــة ال يؤث ــز اللغ ــر أّن حاج بالذك
الطــب البــري خــالل املرحلــة اجلامعيــة فقــط 
بــل يســتمر ليطــال تأثــريه مرحلــة املارســة 
ــّذات،  ــب بال ــذا اجلان ــا. ويف ه ــة أيًض الرسيري
دلــت إحــدى الدراســات التــي شــملت الطلبــة 
ــارات الكفــاءة  ــن تقدمــوا الختب األجانــب الذي
يف ممارســة مهنــة الطــب يف دول تتحــدث اللغــة 
ــن  ــون م ــب يعان ــة األجان ــة ان الطلب االنجليزي
ــم  ــع مرضاه ــال م ــارات االتص ــف يف مه ضع
ــة  ــة اإلنجليزي ــدون اللغ ــم ال جيي ــبب كوهن بس
وهــذا يســبب حصوهلــم عــى درجــات متدنيــة 
يف هــذه االمتحانــات )5(. وبنــاء عــى مــا تقــدم، 
ــا ال يمكــن  نجــد أّن حاجــز اللغــة يشــكل عائًق
االســتهانة بــه. لذلــك يبقــى الســؤال اهلــام 
الــذي جيــب طرحــه:  أّيــا أوىل باالهتــام: 
احلــرص عــى اســتيعاب املــواد الطبيــة وبالتــايل 

ــة  ــم رعاي ــم تقدي ــاء يمكنه ــاء أكّف ــج أطّب ختري
صحيــة عاليــة املســتوى ملرضاهــم يف املســتقبل، 
أم العمــل عــى حتســني كفــاءة اللغــة اإلنجليزيــة 
لديــم عــى حســاب اســتيعاهبم للــادة العلميــة 

ــم؟ ــاس كفاءهت ــي أس ــي ه والت
التعّلــم  العلميــة أن  الدراســات  لقــد دلــت 
باســتخدام لغــة ثانيــة مغايــرة للغــة األم يكــون 
ــتيعابية  ــدرة االس ــم ألن الق ــى املتعّل ــب ع أصع
ــب  ــي تلع ــة- والت ــرة الفاعل ــمى الذاك ــا يس مل
دوًرا حمورًيــا يف تعّلــم لغــة أخــرى- تكــون 
أقــّل مــن نظريهتــا باســتخدام اللغــة االوىل 
ــي  ــة الت ــك الصعوب ــى ذل ــس أدّل ع )6(. ولي
ــة  ــات بلغ ــد كل ــا تردي ــب من ــا إذا ُطِل تواجهن
ال نفهمهــا )7(. ولعــل هــذا مــا يــؤدي إىل 
صعوبــات يف التعّلــم حينــا تعتمــد العمليــة 
ثانيــة  بلغــة  حمــرة  مــواد  عــى  التعليميــة 
ــد  ــدارس. لق ــة لل ــة األصلي ــن اللغ ــة ع خمتلف
ــة أّن  ــات العلمي ــن الدراس ــد م ــارت العدي أش
ــة  ــتجابة للغ ــد االس ــاغ عن ــاط الدم ــط نش نم
ــة  ــات بلغ ــي معلوم ــد تلق ــه عن ــف عن األّم خيتل
ــام  ــذ مه ــد تنفي ــاغ عن ــاط الدم ــة )8(. فنش ثاني
لغويــة بلغــة أجنبيــة يكــون أكــر وأكثــر تعقيــدًا 
ممــا جيعلــه أقــّل كفــاءة )7(. أضــف إىل ذلــك ان 
ــتعال  ــد اس ــط عن ــي تنش ــة الت ــق الدماغي املناط
ــتجيب  ــي تس ــك الت ــن تل ــف ع ــة االم ختتل اللغ
لنشــاط معــني بلغــة اجنبيــة )8(. كل هــذه 
ــم  ــى أن التعّل ــدّل ع ــة ت ــة املثبت ــق العلمي احلقائ
ــاءة  ــر كف ــع وأكث ــرد أنج ــة للف ــة األصلي باللغ
عــى عكــس تلقــي العلــوم بلغــة ثانيــة والــذي 
ــم  ــى املتعّل ــب ع ــات يصع ــه معلوم ــج عن ينت
ــة ســعة الذاكــرة  االحتفــاظ هبــا بســبب حمدودي
ــح  ــك تصب ــدون ش ــة. وب ــة الثاني ــة باللغ اخلاص
ــا يتعلــق  ــة بالغــة عندم ــق ذات أمهي هــذه احلقائ
ــاج  ــي حتت ــري الت ــب الب ــة الط ــر بدراس األم
مــن الطالــب تعّلــم كــم هائــل مــن املعلومــات 
ضمــن مســاقات صعبــة فــا بالــك مــع وجــود 
ــرب  ــة الع ــا الطلب ــي يواجهه ــة الت ــق اللغ عوائ

ــة.  ــة اجنبي ــب بلغ ــتهم للط ــاء دراس أثن
هــذه  اســتهدفته  الــذي   - األدويــة  علــم 
الدراســة- هــو أحــد العلــوم الطبيــة األساســية 
الــذي خيتــص برتمجــة املعرفــة املرتبطــة باألدويــة 
ــذا  ــرىض )9(. ه ــة امل ــتخدامها يف معاجل إىل اس
ــة  ــات الدوائي ــدواء، املعل ــل ال ــة عم ــمل آلي يش
ــدواء  ــار ال للعقاقــري، الطريقــة الســليمة يف اختي
االمثــل وغريهــا. ومــع التطــور الرسيــع يف هــذا 
ــة،  ــن األدوي ــل م ــدٍد هائ ــور ع ــال، وظه املج
ــف  ــة بوص ــارات املرتبط ــاب امله ــكل اكتس يش

األدويــة ومتابعــة اســتخدامها طبًيــا حتدًيــا كبــرًيا 
ــل  ــذا احلق ــني هل ــني واملدرس ــن الدارس ــكل م ل

ــي )10(.  الطب
تدخــل  تقييــم  إىل  الدراســة  هــذه  هدفــت 
العلميــة  املــادة  دعــم  عــى  يقــوم  تعليمــي 
اخلاصــة بعلــم األدويــة والــذي يــدرس باللغــة 
اإلنجليزيــة ببطاقــات تصفحيــة موجــزة حمــرة 

ــة.  ــة العربي باللغ

طرق البحث

املوافقة االخالقية
 منحــت جلنــة األخــالق الطبيــة يف جامعــة 
ــا  ــن موافقته ــة البحري ــريب يف مملك ــج الع اخللي
هــذا  لتنفيــذ  األصــول  حســب  الرســمية 
عــى  البحــث  أهــداف  ُعرضــت  البحــث. 
الطلبــة قبــل توزيــع االســتبانة كــا تــم التأكيــد 
ــكل  ــة بش ــث طوعي ــاركة يف البح ــى أن املش ع
ــز طلــب  كامــل. مــن أجــل ضــان عــدم التحي
مــن الطلبــة عــدم ذكــر اســائهم والتعبــري عــن 
ــو  ــان ج ــم ض ــة  وت ــة وموضوعي ــم بحري آرائه
ــة  ــة الطلب ــاء تعبئ ــة أثن ــة الكامل ــن اخلصوصي م

لالســتبانة. 

اعدادات البحث
للجامعة  التابعة  الطبية  والعلوم  الطب  كلية  متنح 
 .)11( البري  الطب  يف  األوىل  اجلامعية  الشهادة 
الكلية  يف  للقبول  املرشحني  الطلبة  عى  وينبغي 
اللغة  يف  الكفاءة  مستوى  حتديد  المتحان  التقدم 
للتدريس)12(  املعتمدة  اللغة  وهي  االنجليزية 
الذين ال حيالفهم احلظ يف هذا االختبار  الطلبة   .
عى  خالهلا  حيصلون  حتضريية  سنة  إىل  َوُلون  حُيَ
واخلطة  االنجليزية.  اللغة  يف  مكثفة  دورات 
أقسام:  إىل ثالثة  الطب مقسمة  الدراسية يف كلية 
املرحلة  واحدة.  سنة  ومدهتا  األساسية:  املرحلة 
وفيها  سنوات  ثالث  ومدهتا  األساسية:  الطبية 
املتكامل  النظام  عى  مبنية  مساقات  ُتطَرح 
يف  املعضالت  حل  عى  واملبني  واملتداخل 
أعضاء  يقوم  ذلك  إىل  إضافة  صغرية.  جمموعات 
تغطي  حمارضات  بإلقاء  بالكلية  التدريس  هيئة 
من  كبرية  واحدة  جمموعة  يف  النظرية  اجلوانب 
سنتان  ومدهتا  الرسيرية:  املرحلة  أخرًيا  الطلبة. 
الطبية  املرحلة  اجتازوا  الذين  الطلبة  ينتقل  وفيها 
املرتبطة  املشايف  يف  الرسيري  للتدريب  األساسية 

باجلامعة. 
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الطلبة املشاركون
استهدفت هذه الدراسة طلبة السنة الثالثة يف كلية 
العريب  اخلليج  جامعة  يف  الطبية  والعلوم  الطب 
خالل العام األكاديمي 2015- 2016 )العدد 183، 

36 % من الذكور و64 % من االناث(. 

آلية التدخل التجريبية
ملادة  النظرية  املحارضات  خالل  البحث  َذ  ُنفِّ
الصاء  الغدد  جزئية  ضمن  وذلك  األدوية  علم 
ُس  ُتَدرَّ والتي  املنهاج  من  الغذائي  والتمثيل 
الرئييس  الباحث  قبل  من  أسابيع  ستة  مدى  عى 
أوىل  كلغة  العربية  اللغة  من  كال  يتحدث  والذي 
تم  اجلزئية  هذه  وخالل  ثانية.  كلغة  واإلنجليزية 
االنجليزية  اللغة  باستخدام  تدريس علم األدوية 
املكتوبة  باملادة  الطلبة  تزويد  ثم  ومن  الصف،  يف 
باللغة  ٍة  َ حُمَرَّ مواد  إضافة  بعد  االنجليزية  باللغة 
الدراسة  عى  ملساعدهتم  وذلك  إليها  العربية 
مادة  َمت  ُقسِّ التدخل،  تنفيذ  أجل  ومن  الذاتية. 
أحد  منها  يغطي كل جزء  أجزاء  إىل  املحارضات 
العلمية  املادة  وُصِمَمت  املحارضة،  مكونات 
باللغة العربية عى شكل بطاقات تصفحية حتتوي 
املوجودة  العلمية  املادة  عى معلومات مرّكزة من 
باللغة  املحرة  املادة  ضمن  ووِضَعت  اجلزء  يف 
اإلنجليزية، بحيث تسبق الرائح العربية املوجزة 
نظريهتا اإلنجليزية األكثر تفصياًل يف كل جزء من 
العلمية  املادة  ُصِمَمت  وبالتايل  املحارضة.  أجزاء 
تصميًا جيعل الدارس يف كل مكوٍن من مكونات 
املحارضة يقرأ املعلومات املرّكزة باللغة العربية ثم 
يتبع ذلك بقراءة نفس املعلومات ولكن بالتفصيل 

باللغة اإلنجليزية.

استطالع آراء الطلبة
بعد انتهاء هذه اجلزئية من املنهاج تم استطالع آراء 
باستخدام  متحيز  وغري  موضوعي  بشكل  الطلبة 
أ ذاتًيا  استبانة باللغة االنجليزية جمهولة االسم ُتَعبَّ
الطلبة  رأي  عى  االستبانة  رّكزت   .)1 )جدول 
األدوية  علم  تعّلم  عى  التدخل  أثر  يف  املشاركني 
ورأيم باستخدام هذه املقاربة يف وحدات أخرى 

األدوية  علم  غري  أخرى  حقول  ويف  املنهاج  من 
الرسيرية  املرحلة  خالل  منها  االستفادة  وإمكانية 
من الدراسة. لإلجابة عى هذه االسئلة ُطِلَب من 
أعارض  التالية:  اخليارات  أحد  اختيار  املشاركني 
أو  أوافق،  أو  أعلم،  ال  أو  أعارض،  أو  بشدة، 
معلومات  مُجَِعت  ذلك  إىل  إضافة  بشدة.  أوافق 
ونمط  األصلية  وبلداهنم  املشاركني  جنس  حول 
اللغة اإلنجليزية واستخدامها لديم خالل  تعّلم 
املشاركون  ُمنَِح  النهاية  ويف  املدرسة.  مرحلة 
يف  يرغبون  أخرى  تعليقات  أي  إلضافة  فرصة 
الطلبة بشكل  آراء  إضافتها. ومن أجل استطالع 
رأيم  عن  التعبري  إمكانية  ومنحهم  تفصيال  أكثر 
الرئييس،  الباحث  مع  مبارش  بشكل  املبادرة  يف 
للمشاركة  الطلبة  من  جمموعات  مخس  ُدِعَيت 
وطالبة.  طالًبا   45 العدد   ( بؤرية  جمموعات  يف 
تكونت كل جمموعة من 7-10 طالب، جمموعتان 
اإلناث(.  من  جمموعات  وثالث  الذكور  من 
الطلبة  مع  النقاش  باب  ُفتَِح  اللقاءات  وخالل 
ثالثة  يف  النقاش  وُوِجَه  بالتدخل.  رأيم  حول 
وأثر  األدوية،  علم  تعّلم  عى  املبادرة  أثر  حماور: 
الرسيرية  واملارسة  الرسيرية  املرحلة  عى  املبادرة 
للطلبة بعد التخرج، وإمكانية االستفادة من هذه 
وحدات  يف  األدوية  علم  تعّلم  دعم  يف  املبادرة 
غري  أخرى  طبية  علوم  وتعّلم  املنهاج  من  أخرى 

علم األدوية. 

التحليل اإلحصائي
بعد مجع البيانات ُأْدِخلت إىل نظام "مايكروسوفت 
إكسيل" حيث ُحِلَلت النتائج باستخدام اإلحصاء 
ونقاشها  النتائج  وصف  ولغايات  الوصفي. 
و  "أوافق"  اختاروا  الذين  الطلبة  نسبة  مُجَِعت 
"أوافق بشدة" يف خانة واحدة حتت بند "موافق". 
من  عليها  حصلنا  التي  للبيانات  وبالنسبة 
الطلبة  آراء  بتوثيق  قمنا  فقد  البؤرية  املجموعات 
حول املقاربة عى شكل اقتباسات مما قاله الطلبة 

أثناء اللقاءات. 

النتائج

الثالثة  السنة  أنه من جمموع طلبة  النتائج  أظهرت 
عى   124 وافق  وطالبة  طالبا   183 عددهم  البالغ 
منهم   67.8% املشاركة  )نسبة  االستبانة  ملء 
 .)1 رقم  )جدول  ذكور(   22.7% و  إناث   77.3%
العربية  اخلليج  لدول  ينتمون  املشاركون  كان 
 ،33.9% الكويت   ،46.6% البحرين  التالية: 
السعودية %12.7، عان %6.8. عندما سألنا الطلبة 
التعليم  يف  اإلنجليزية  للغة  استعاهلم  نمط  عن 
غالبية  أن  معظمهم  أفاد  اجلامعية  املرحلة  قبل  ما 
املدرسة  مرحلة  يف  التدريسية  والعملية  املناهج 
فقد  الباقون  أما   )78%( العربية  باللغة  تتم  كانت 
تلقوا تعليمهم املدريس باللغة اإلنجليزية )22%(. 
عندما استوضحنا من الطلبة إذا كانوا قد أدوا سنة 
اإلنجليزية  لغتهم  لتطوير  اجلامعة  يف  حتضريية 
أجابت الغالبية بال )%72( بينا أجاب الباقي بنعم 

 .)28%(
أما بخصوص رأي الطلبة يف استخدام اللغة 
2( فقد  )جدول  تعّلم علم األدوية  العربية لدعم 
عّرت غالبية الطلبة عن اعتقادها بأن هذا التدخل 
ألثره  إدراكهم  عن  وعروا  رضاهم  نال  قد 
اإلجيايب عى تعّلم هذه املادة بشكل عام )85.5%( 
 .)81.3%( متعة  وأكثر   )82.9%( أسهل  وجعله 
هذه  تكرار  يتمنون  كانوا  إذا  الطلبة  سألنا  عندما 
وحدات  يف  األدوية  علم  تعّلم  دعم  يف  التجربة 
األدوية  علم  غري  أخرى  مواضيع  يف  أو  أخرى 
)%78.8،%60.5(عى  بنعم  الغالبية  أجابت 
التوايل(. بالنسبة ألثر التدخل عى أهداف التعّلم 
املتوخاة يف علم األدوية عر معظم املشاركني عن 
رأيم بأن اللغة العربية ساعدهتم عى تعّلم اختيار 
الدواء املناسب للمرىض )%71.5(، والتعرف عى 
ورصد   ،)79.8%( لألدوية  اجلانبية  األعراض 
استجابة املريض للعالج )%75.4(، ورصد ظهور 
ما  ويف   .)80.6%( لألدوية  اجلانبية  األعراض 
عى  التدخل  أثر  حول  الطلبة  نظر  وجهة  خيص 

اجلدول 1 خصائص الطلبة املشاركني ونمط استخدامهم للغة االنكليزية. 

العددالسؤال
119إناث )%77.3(ذكور )%22.7(اجلنس

 يف غالبية مراحل التعليم املدريس التدريس
 واملواد التعليمية كانت تتم باللغة

118االنجليزية )%22(العربية )78%(

118ال )%72(نعم )%28(أديت سنة حتضريية باجلامعة

البحريناجلنسية

)46.6%(

الكويت

)33.9%(

السعودية

)12.7%(

عان

)6.8%(

118
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اللغة  أن  اعتقادهم  إىل  معظمهم  أشار  مستقبلهم 
املرحلة الرسيرية  العربية سوف تساعدهم خالل 
من دراستهم الطبية )%83.9( وسوف تساعدهم 
املستقبل  يف  العرب  مرضاهم  مع  التواصل  عى 
املرتبطة  أخطائهم  من  تقلل  وسوف   ،)94.3%(
للسؤال  وبالنسبة   .)83.1%( األدوية  بوصف 
املشاركون من  ُمنَِح  والذي  االستبانة  املفتوح من 
خالله الفرصة إلضافة أي تعليق يرغبون به فقد 
وجدنا التعليقات التالية مع العلم أن كل مالحظة 
)أقل  املشاركني  جمموع  من  واحد  طالب  أضافها 
من %1(: "هذه املقاربة جعلت دراسة علم األدوية 
جييدون  ال  الذين  للطلبة  جيدة  "مقاربة  أرسع"، 
اللغة االنجليزية"، "املادة العلمية املطروحة باللغة 
املصطلحات  عى  التعرف  فرصة  أتاحت  العربية 
اللغة  دمج  "أفضل  األصلية"،  بلغتي  الطبية 
االنجليزية  باللغة  املحرة  املادة  ضمن  العربية 

العربية  املادة  تكون  أن  "أفضل  فصلها"،  وعدم 
عى  معتادين  ألننا  منها  فائدة  أي  أر  "مل  اقرص"، 

اللغة االنجليزية". 
املجموعات  من  عليها  حصلنا  التي  النتائج 
البؤرية أكدت البيانات التي مُجَِعت من االستبانة 
حيث أفاد معظم املشاركني أهنم يعترون التدخل 
األدوية.  علم  واستيعاب  تعّلم  لتسهيل  مفيًدا 
لنقاشها  الطلبة  ُوِجَه  التي  للمحاور  بالنسبة  أما 
عى  املشاركني  معظم  أكد  فقد  املقابالت  خالل 
الفائدة  إىل  أشاروا  حيث  مفيًدا  كان  التدخل  أن 
يف  العربية  اللغة  استخدام  من  يتوقعوهنا  التي 
وحتى  الطبية  دراستهم  من  الرسيرية  املرحلة 
عى  احلصول  بعد  الرسيرية  الطبية  املارسة  أثناء 
الشهادة اجلامعية. وعندما استوضحنا من الطلبة 
علم  تعّلم  يف  املقاربة  هذه  تطبيق  يف  رأيم  عن 

معظم  أجاب  أخرى  وحدات  خالل  األدوية 
استوضحنا  عندما  املقابل  ويف  باإلجياب.  الطلبة 
العربية  اللغة  الطلبة حول رأيم يف استخدام  من 
يف تسهيل استيعاب مواد أخرى غري علم األدوية 
أفاد معظمهم أن استخدام اللغة العربية يف تعليم 
بعض العلوم الطبية قد يصّعب من عملية التعّلم 
أن  اعتقدوا  حيث  التريح  مادة  مثاال  ورضبوا 
أساء أعضاء اجلسم باللغة العربية معقدة وبالتايل 
ال  قد  أخرى  مواد  يف  املقاربة  هذه  تطبيق  فإن 
يكون مفيًدا وذلك من وجهة نظرهم. من اآلراء 
املجموعات  مع  اللقاءات  من  بتوثيقها  قمنا  التي 
تعّلم  عى  ساعدتنا  العربية  "اللغة  ييل:  ما  البؤرية 
التعليمية  األهداف  واستيعاب  األدوية  علم 
املطلوبة"، "استخدام اللغة العربية يف التعّلم سوف 
يكون له أثر كبري وإجيايب عى املرحلة الرسيرية من 
واللغة  االنجليزية  اللغة  "استخدام  دراستنا"، 

اجلدول 2 استبانة استطالع آراء الطلبة املشاركني حول استخدام اللغة العربية يف دعم تعّلم علم األدوية. 
1السؤال

أعارض بشدة
)%(

2
أعارض

)%(

3
ال اعلم

)%(

4
أوافق
)%(

5
أوافق بشدة

)%(

العدد

 استخدام اللغة العربية يف جزئية الغدد الصامء من املنهاج
2جعل دراسة علم األدوية أسهل

(1.6)
3

(2.4)
16

(13)
28

(22.8)
74

(60.2)
123

4جعل دراسة علم األدوية ممتعا
(3.3)

4
(3.3)

15
(12.2)

25
(20.3)

75
(61.0)

123

3بشكل عام ساعدين عى التعّلم عن األدوية
(2.4)

6
(4.8)

9
(7.3)

26
(21.0)

80
(64.5)

124

3ساعد التعّلم الذايت لعلم األدوية لدي
(2.4)

7
(5.7)

10
(8.0)

25
(20.3)

78
(63.4)

123

 بشكل عام ساعدين عى تعّلم االستخدام
الرسيري لألدوية

4
(3.3)

8
(6.6)

10
(8.2)

27
(22.1)

73
(59.8)

122

 ساعدين عى تعّلم اختيار األدوية لألمراض
املختلفة

3
(2.4)

7
(5.7)

25
(20.3)

23
(18.7)

65
(52.8)

123

 ساعدين عى تعّلم رصد استجابة املريض
لألدوية

3
(2.5)

7
(5.7)

20
(16.4)

23
(18.9)

69
(56.6)

122

 ساعدين عى التعرف عى األعراض اجلانبية
لألدوية

2
(1.6)

7
(5.6)

16
(12.9)

23
(18.5)

76
(61.3)

124

 ساعدين عى تعّلم رصد ظهور أعراض جانبية
لألدوية

3
(2.4)

7
(5.6)

14
(11.3)

21
(16.9)

79
(63.7)

124

 اعتقد انه سوف يقلل من أخطائي يف وصف
 األدوية

4
(3.2)

5
(4)

12
(9.7)

19
(15.3)

84
(67.7)

124

 اعتقد انه سوف يساعدين يف املرحلة الرسيرية
من دراستي

4
(3.2)

6
(4.8)

10
(8.1)

16
(12.9)

88
(71)

124

 اعتقد أنه سوف يساعدين عى التواصل مع
املرىض الذين يتحدثون اللغة العربية

4
(3.3)

2
(1.6)

1
(0.8)

13
(10.6)

103
(83.7)

123

 أود أن احصل عى مواد تعليمية لعلم األدوية
باللغة العربية يف وحدات أخرى من املنهاج

6
(5.1)

10
(8.5)

9
(7.6)

22
(18.6)

71
(60.2)

118

 أود أن احصل عى مواد تعليمية باللغة العربية
 يف مواضيع أخرى من املنهاج

10
(8.4)

14
(11.8)

23
(19.3)

19
(16.0)

53
(44.5)

119
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العربية مع بعضها للتعّلم مفيد للغاية"، "استخدام 
"توظيف  معنا"،  اجيابًيا  فرًقا  أحدث  العربية  اللغة 
من  يصّعب  قد  التريح  تعليم  يف  العربية  اللغة 
مادة  يف  العربية  املصطلحات  كون  التعّلم  عملية 

التريح صعبة".

نقاش النتائج 

ــم  ــلبًيا يف التعلي ــًرا س ــة أث ــز اللغ ــب حاج يلع
الطبــي ويرتتــب عليــه تأثــري طويــل األجــل عى 
طالــب الطــب البــري أثنــاء املرحلــة اجلامعيــة 
بــل وحتــى أثنــاء املارســة الرسيريــة بعــد 
ــي  ــتقبله الوظيف ــى مس ــس ع ــا ينعك ــرج مم التخ
)13(. إحــدى الدراســات التــي ُنِفــَذت مؤخــًرا 
دلــت عــى أن األطبــاء حديثــي التخــرج الذيــن 
يتقدمــون الختبــار مزاولــة مهنــة الطــب يف 
ــود  ــن تع ــة والذي ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
ــة  ــري اإلنجليزي ــا األم غ ــم إىل دول لغته أصوهل
ــن  ــم الذي ــن أقراهن ــري م ــل بكث ــم أق كان أداؤه
يتحدثــون هــذه اللغــة ممــا أدى إىل انحــدار 
ــان  ــن االمتح ــري م ــزء الرسي ــم يف اجل درجاهت
ــامل  ــري بالع ــاط كب ــة ذات ارتب ــذه القضي )14(. ه
العــريب حيــث أن طلبــة الطــب البــري يتلقــون 
ــة  ــب اللغ ــي يف الغال ــة ه ــة أجنبي ــم بلغ علومه
ــي  ــادرة إىل ختط ــذه املب ــت ه ــة. وهدف اإلنجليزي
ــة  ــة تعّلمي ــط جترب ــك بتخطي ــة وذل ــز اللغ حاج
بحيــث  وتقييمهــا  وتنفيذهــا  مســبوقة  غــري 
ــة  ــة لطلب ــم األدوي ــم عل ــم تعّل ــى دع ــوم ع تق
الطــب البــري يف جامعــة اخلليــج العــريب 
ــة  ــة العربي ــة باللغ ــات تصفحي ــتخدام بطاق باس
ــة  ــادة باللغ ــة املعت ــح املفصل ــة إىل الرائ إضاف
ــة. وبعــد تطبيقهــا ملــدة ســتة أســابيع  االنجليزي
ــذا  ــر ه ــز ألث ــري متحي ــامل غ ــم ش ــرى تقيي ج
التدخــل. وبشــكل عــام، دلــت نتائــج الدراســة 
عــى الفائــدة التــي يمكــن للطلبــة حتصيلهــا عند 
ــم بلغتهــم األم إضافــة إىل اللغــة األجنبيــة  التعّل
مــن جهــة رضــا الطلبــة عــن التدخل والتحســن 
الــذي ملســه الطلبــة يف التعّلــم اســتنادا إىل نتائــج 

ــالت.  ــتبانة واملقاب االس
عى  حازت  املقاربة  أن  عى  النتائج  دّلت 
الطلبة  نظر  وجهة  حسب  وأّدت  الطلبة  رضا 
وجدير  املساق.  تعّلم  يف  حتّسن  إىل  املشاركني- 
باملالحظة أن غالبية الطلبة املشاركني مل يؤدوا سنة 
باللغة  حتضريية باجلامعة مما يدل عى أن قدراهتم 
اإلنجليزية جيدة وهذا يعني أن ترحيبهم بالتدخل 
مل يكن بسبب ضعف قدراهتم باللغة اإلنجليزية.  

مفاجًئا  الطلبة  عنه  عر  الذي  الرتحيب  يكن  ومل 
السابقة  العلمية  الدراسات  من  العديد  أن  حيث 
ما  الدراسات  هذه  ومن  التوجه.  ذات  عى  دّلت 
الباحث اجلار اهلل وزمالؤه حيث استدلوا  وجده 
العربية  اململكة  البري يف  الطب  تقبل طلبة  عى 
وذات   .)15( الطبي  املنهج  لتعريب  السعودية 
الباحث  أجراه  بحث  يف  الطلبة  عنه  عر  التوجه 
 .)16( أيضا  السعودية  العربية  اململكة  يف  السيايب 
إن  قالوا  املبادرة  هذه  من  املستفيدين  ومعظم 
األم  باللغة  حمرة  علمية  مواد  باستخدام  التعّلم 
جعل التعّلم أسهل وأكثر تشويًقا. وهذه املالحظة 
أيضا كانت متوقعة ألنه وجد سابقا أن استخدام 
اللغة األصلية لطلبة الطب يف طرح املادة العلمية 
يرّسع من فهم النص املقروء بنسبة كبرية تبلغ 43% 
وهذه   .)16( ثانية  بلغة  نص  بقراءة  مقارنة  تقريًبا 
النتائج توافق ما تم كشفه يف دراسات سابقة من 
أن التعّلم بلغة أجنبية أصعب وأكثر تعقيدًا وذلك 
ألن سعة الذاكرة الفاعلة لدى التعّلم بلغة أجنبية 
َذت  ُنفِّ اللغة األم )7(. ويف دراسة  بكثري من  أقل 
غري  بلغة  مهات  تنفيذ  عند  الدماغ  نشاط  حول 
اللغة األوىل أشار الباحثون إىل أن هذا األمر أدى 
إىل عبء كبري عى نشاط الفص األيرس من الدماغ 
بناء  وذلك  األصلية  باللغة  َذت  ُنفِّ بمهام  مقارنة 
الرنني  تقنية  باستخدام  الدماغ  نشاط  قياس  عى 
املغناطييس الوظيفي )8(. وبناء عى هذه التقارير 
خالل  عليها  حصلنا  التي  النتائج  إىل  وباألشارة 
هذه الدراسة يتبني أن التعّلم بلغة مغايرة للغة األم 
تعّلًا  ينتج  أن  بالتايل  وينتظر  صعوبة  أكثر  للفرد 
سطحيًا، وعى النقيض من ذلك فإن منح الطلبة 
أسهل  تعّلا  ينتج  االوىل  بلغتهم  التعّلم  فرصة 

وأكثر تشويقا وكفاءة. 
الطلبة  أن  للنتائج  التحليل  من  املزيد  أظهر 
املرجوة  التعّلمية  األهداف  كل  يف  حتسنا  ملسوا 
اإلملام  شمل  وهذا  األدوية.  علم  مساق  من 
واألعراض  للمريض  األنسب  الدواء  باختيار 
للدواء  املريض  استجابة  ورصد  للعالج  اجلانبية 
وليس  جانبية.  أعراض  ظهور  ورصد  املوصوف 
سوى  التدخل  هبذا  الطلبة  إعجاب  عى  أدل 
مراحل  يف  التجربة  تكرار  يودون  بأهنم  اإلحياء 
األساسية  املرحلة  يف  سواء  دراستهم  من  أخرى 
دراسة  ويف  املوضوع  هذا  وحول  الرسيرية.  او 
علمية حديثة ُأْجِرَيت يف إحدى كليات الطب يف 
مجهورية مرص العربية حول آراء الطلبة من السنة 
األوىل إىل السادسة وكذلك أعضاء هيئة التدريس 
بعائق اللغة يف التعليم الطبي أقر الباحثون أن أكثر 
اللغة  عائق  أن  يعتقدون  الطلبة  من   56.3% من 

ولكن  الطب  لتعّلم  هلم  بالنسبة  عقبة  يشكل  ال 
املشاركني  من  هبا  يستهان  ال  نسبة  أقرت  باملقابل 
املصطلحات  برتمجة  يقومون  أهنم   45% بلغت 
تعّلمها  لتسهيل  وذلك  العربية  اللغة  إىل  الطبية 
وجود  تؤكد  املذكورة  األخرية  واملالحظة   .)17(
إىل  الدارسون  اضطر  ملا  لواله  الذي  اللغة  حاجز 
أهنا  كا  استيعاهبا.  أجل  من  املصطلحات  ترمجة 
توافق البيانات التي مجعناها والتي أشارت إىل أن 
توظيف اللغة األوىل إىل جانب اللغة الثانية يساهم 

يف تسهيل فهم املادة العلمية للمساقات الطبية. 
عليها من  التي حصلنا  املفاجئة  النتائج  ومن 
الطلبة عندما سألناهم عن رأيم يف  االستبانة أن 
تكرار استخدام هذه املقاربة يف تعّلم علم األدوية 
باإلجياب،   78.8% أجاب  أخرى  وحدات  يف 
استوضحنا  عندما  بنعم  فقط   60.5% أجاب  بينا 
منهم إذا كانوا يفضلون استخدام اللغة العربية يف 
مواضيع أخرى غري علم األدوية. السبب يف هذه 
حيث  املقابالت  خالل  عليه  التعرف  تم  املفارقة 
أشار الطلبة إىل اخلوف من تكرار هذه التجربة يف 
العلمية  مواضيع أخرى قد تصّعب املصطلحات 
التريح  بعلم  مثااًل  ورضبوا  استيعاهبا  العربية 
رأيم.  حسب  صعبة  اجلسم  أعضاء  أساء  حيث 
وهذا اخلوف الذي عّر عنه الطلبة يمكن تفسريه 
يشعر  أن  املتوقع  ومن  جديدة  التجربة  بكون 
ينفي  ال  هذا  ولكن  تعميمها،  من  بالقلق  الطلبة 
الفائدة املتوقعة من تطبيقها يف علوم طبية أخرى، 
أكر  سيكون  املقاربة  هذه  نجاح  فإن  وبإعتقادنا 
دراسة  من  األوىل  السنة  يف  هبا  البدء  تم  لو  فيا 
استخدام  أن  الطلبة  الطبية. واعتر معظم  العلوم 
املرحلة  يف  يساعدهم  سوف  العربية  اللغة 
يقلل  وسوف  الطبية،  دراستهم  من  الرسيرية 
املارسة  خالل  األدوية  وصف  يف  أخطائهم  من 
يف  التواصل  عى  يساعدهم  وسوف  الرسيرية، 
األوىل  املالحظة  العرب.  مرضاهم  مع  املستقبل 
من  بالفائدة  الطلبة  اقتناع  عى  تؤكدان  والثانية 
تطبيق املبادرة. أما املالحظة األخرية فهي تشكل 
ألهنا  عندها  والوقوف  باالهتام  جديرة  منفعة 
املجتمعات  يف  لألطباء  الرسيرية  باملارسة  ترتبط 
بحًثا  آخرون  وباحثون  مريزا  د.  أجرى  العربية. 
جلامعة  التابعة  الطب  كلية  يف  لالهتام  مثرًيا 
الطب  ُس  ُيَدرَّ والتي  املتحدة،  العربية  االمارات 
الدراسة  هذه  وخالل  االنجليزية.  باللغة  فيها 
اإلنجليزية  باللغة  تدريبي  برنامج  الطلبة يف  ُأحِلَق 
ذلك  وبعد  املرىض،  مع  االتصال  مهارات  حول 
أن  الباحثون  وجد  املشاركني.  آراء  استطالع  تم 
ثقتهم  عن  عروا  آراؤهم  املستطلعة  الطلبة  ثلثي 



 املجلد الثالث و العرشوناملجلة الصحية لرشق املتوسط
العدد اخلامس

366

بالقدرة عى أخذ التاريخ املريض ملرضاهم باللغة 
اإلنجليزية بينا اعتقد ربعهم فقط أهنم يستطيعون 
أكثر  أن  العربية رغم  اللغة  باستخدام  عمل ذلك 
التواصل  يتوقعون  أهنم  أقروا  الطلبة  نصف  من 
 .)18( األصلية  بلغتهم  املستقبل  يف  مرضاهم  مع 
دراسة  الباحثني  أحد  أجرى  مشابه  بحث  ويف 
يف  العرب  الطلبة  تواجه  التي  الصعوبات  حول 
س باللغة  مساق التواصل مع املرىض والذي ُيدرَّ
املهارة  لديم  ليس  الطلبة  أن  فوجد  اإلنجليزية، 
للمرىض  الدعم  إظهار  عن  التعبري  يف  الكافية 
ما  عى  وبناًء   .)19( اللغة  حاجز  بسبب  وذلك 
تقدم نستنتج أن االعتاد الكامل عى تعليم طبي 
أطباء  ينتج  أن  املتوقع  من  أجنبية  لغة  عى  قائم 
مع  للتواصل  الكافية  املهارات  لديم  ليست 
مرضاهم العرب يف املستقبل، مما يقلل من كفاءة 

الرعاية التي يقدموهنا ملرضاهم.  
يظهر  الدراسة  هذه  تصميم  يف  النظر  عند  و 
البيانات  أن طرق البحث التي تم توظيفها جلمع 
املفعم  العلمي  بالنهج  ممكن  قدر  بأكر  التزمت 
ضمنت  أوال:  التحيز.  عن  والبعيد  بالشفافية 
كافية  ملدة  للتدخل  التعّرض  للطلبة  الدراسة 
أكثر من وسيلة  تم توظيف  ثانيا:  )ستة أسابيع(. 
الستطالع آراء املشاركني شملت استبانة جمهولة 
لقاءات مع جمموعات  ُتعَبأ طوعًيا، وعقد  االسم 
التوجه  ثالثا:  الطلبة.  من  كاٍف  عدد  مع  بؤرية 
إىل  براغاتيا  كان  املبادرة  هذه  به  التزمت  الذي 
سابقة،  أخرى  مبادرات  عن  وخمتلفا  كبري  حد 
للادة  كامل  تعريب  عى  تقوم  ال  التجربة  وكون 
باستخدام  التعّلم  دعم  عى  تقوم  بل  العلمية 

الذي  األمر  اإلنجليزية  إىل  إضافة  العربية  اللغة 
التعليم  يف  العربية  اللغة  توظيف  إمكانية  أتاح 
املنهاج  عى  تغيري  إجراء  إىل  احلاجة  دون  الطبي 
والتي  اإلنجليزية  اللغة  اعتاد  عى  املبني  املعتمد 
لتجارب  مغاير  وهذا  هي عملية صعبة ومعقدة. 
قامت هبا كليات طب عربية ومنها جامعة اجلزيرة 
يف مجهورية السودان، حيث قامت بتعريب املنهاج 
متاًما  اإلنجليزية  اللغة  استبعاد  مع  كاماًل  تعريًبا 
الطلبة  إىل صعوبات ختص  أدى  مما  التدريس  من 
واملدرسني )20(. وبالتايل نحن نعتقد بأن التدخل 
إىل  خاّلًقا  يعتر  الدراسة  هذه  يف  اعتمدناه  الذي 
حد كبري لكونه أتاح للطلبة كسب مميزات التعّلم 
من  حيرمهم  مل  أنه  إىل  إضافة  اإلنجليزية  باللغة 

التعّلم بلغتهم األصلية. 
من املالحظ أن هذه الدراسة شملت جمموعة 
الدارسني يف كلية طب واحدة  الطلبة  واحدة من 
وخالل مساق واحد فقط. ونحن نعتقد أن هناك 
با  أوسع  مستوى  عى  البحث  من  ملزيد  حاجة 
من  متعددة  الدراسة عى جمموعات  تنفيذ  يشمل 
مساق  من  أكثر  ذلك  يشمل  أن  ويفضل  الطلبة، 
دراسة  أجل  من  وذلك  كلية،  من  أكثر  يف  وربا 
يف  تطبيقها  إمكانية  وبحث  املقاربة  هذه  فعالية 
يمكن  بحيث  كنموذج  كليتنا  يف  املعتمد  املنهاج 
تطبيقه يف املستقبل يف كليات طب أخرى يف العامل 
العريب. ويظهر مزيد من التحليل للنتائج أن نسبة 
الطلبة الذين وافقوا عى ملء االستبانة رغم كوهنا 
مرضية إال أهنا مل تكن ممتازة. والسبب وراء هذه 
املالحظة أن حضور الطلبة للمحارضات النظرية 
طوعًيا  كان  البيانات  مجع  فيها  تم  التي  الفرتة  يف 

للقاء  الطلبة  من  نسبة  حضور  عدم  سبب  وهذا 
الصفي الذي ُوِزَعت فيه االستبانة. وهناك عامل 
آخر ال يمكن استبعاده ولكن من الصعب التأكد 
دراستهم  كانت  الذين  الطلبة  عزوف  وهو  منه، 
أثناء مرحلة ما قبل اجلامعة باللغة االنجليزية عن 

املشاركة.  

االستنتاجات

ــة  ــة خاّلق ــم مقارب ــة بتقيي ــذه الدراس ــا يف ه قمن
ــة  ــم األدوي ــم مســاق عل قامــت عــى دعــم تعّل
الــذي يــدرس باللغــة اإلنجليزيــة بمــواد مرّكــزة 
ــل  ــن أج ــا م ــة هب ــة وُزِوَد الطلب ــة العربي باللغ
ــة  ــج الدراس ــرت نتائ ــة. وأظه ــة الذاتي الدراس
هلــذه  البــري  الطــب  طلبــة  مــن  ترحيًبــا 
ــم  ــوظ يف تعّل ــن ملح ــَد حتس ــا ُرِص ــة ك املقارب
للمســاق مــن وجهــة نظــر الطلبــة. وبنــاًء عــى 
ــذه  ــول إن ه ــتطيع الق ــة نس ــذه الدراس ــج ه نتائ
ــه  ــد أن ــن املؤك ــا، وم ــت فاعليته ــة أثبت املقارب
يمكــن تطبيقهــا يف مســاقات أخــرى خــالل 
ــة.   ــية والرسيري ــة األساس ــوم الطبي ــة العل مرحل

شكر وتقدير

واالمتنــان  الشــكر  بخالــص  أتقــدم  أن  أود 
كليــة  يف  الثالثــة  الســنة  وطالبــات  لطــالب 
الطــب يف جامعــة اخلليــج العــريب عــى التعــاون 

معــي واملشــاركة بالبحــث.
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