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درا�صة  اأثر عائق التوا�صل اللغوي على الأداء الطبي الوظيفي 
لدى جمموعة من الأطباء الغري الناطقني باللغة العربية عند 

تعاملهم و معاينتهم ملر�صى عرب، و اإيجاد طرق ملعاجلة ق�صايا 
�صوء التوا�صل: درا�صة حالة ا�صتطالعية يف مملكة البحرين

اأ. رباب املقهوي

امل�صطلحات الرئي�صية للدرا�صة
- عائق التوا�صل اللغوي

- التعليم الوظيفي
- املر�صى العرب

- املمار�صون الطبيون
- امل�صت�صفيات و املوؤ�ص�صات الطبية
- التعليم العايل و التعليم الطبي

حمتوى الدرا�سة
ملخ�ص الدرا�سة 
1( مقدمة الدرا�سة

2( ملخ�ص الدرا�سات ال�سابقة
3( منهجية البحث

4( املوقف البحثي للباحثة
5( �سبب اختيارمو�سوع البحث

6( اإطار الدرا�سة البحثية
7( اأخالقيات البحث

احل�سول  املتوقع  التـاأثريات  و  النتائج   )8
عليها من الدرا�سة؟.

9( النتائج املبدئية التي مت احل�سول عليه 
يف  العمل  اجراءات  و  مراحل  وتطور 

الر�سالة.
10( اأرقام االت�سال يف حالة وجود اأ�سئلة اأو 
ا�ستف�ساربخ�سو�ص البحث وتفا�سيله.

املقدمة
جاء التفكري يف مو�سوع هذه الدرا�سة 
نتيجة لوجود م�سكلة توا�سل لغوي يواجهها 
العربية  باللغة  الناطقني  غري  الطلبة 
للجراحني  امللكية  الكلية  يف  الدار�سني 
الطبية.  البحرين  جامعة   – باإيرلندا 
مع  توا�سلهم  عند  امل�سكلة  هذه  وتتفاقم 
تدريبهم  فرتة  خالل  العرب  مر�ساهم 
ال�سحية  واملراكز  امل�ستو�سفات  يف  العملي 

يف مملكة البحرين.  
كبرية  طبقة  الطلبة  هوؤالء  وميثل 
البحرين  جامعة  لطلبة  الكلي  التعداد  من 

الطبية.
ويف الواقع هذه امل�سكلة موجودة ولكن 
الدعم  لغياب  وذلك  مناق�ستها،  يتم  مل 
اللغوي  التوا�سل  جودة  ل�سمان  املطلوب 

وذويهم  العرب  املر�سى  مع  العربية  باللغة 
يف امل�ست�سفيات والعيادات الطبية. 

حمرتفني  مرتجمني  توظيف  فكرة  اإن 
يف  العاملني  واالأطباء  الطب  طلبة  لدعم 
باللغة  الناطقني  غري  من  الطبي  احلقل 
العرب  باملر�سى  توا�سلهم  عند  العربية  
ال�سحة  وزارة  بها يف  معمول  وذويهم غري 
العالية  للتكلفة  وذلك  البحرين  مبملكة 

للرتجمة.
برنامج  باحثة يف  ولذلك كوين طالبة 
اللغات  لربامج  وكمن�سقة  الدكتوراه 
متعددة  طبية  جامعة  يف  تعمل  وحما�سرة 
الثقافات، اأجد هذا املو�سوع معقد و�سائك  
وا�سحة  ومناق�سة  متعمق  لبحث  ويحتاج 
الأ�سحاب ال�ساأن العاملني يف التعليم الطبي 
ال�سحة  وزارة  )مثل:  الطبية  واملمار�سة 
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واجلامعات والكليات الطبية  وامل�ست�سفيات 
وجود  املتوقع  ومن  البحرين.  مملكة  يف 
اأخرى  عربية   دول  يف  امل�سكلة  هذه  مثل 
البحرين،  ململكة  مماثلة  موا�سفات  ذات 
الثقافات ومتتلك عددًا  كونها دواًل متعددة 
ملحوظا من االأطباء الوافدين من فئة غري 

الناطقني باللغة العربية.

درا�سات �سابقة خمت�سرة معظمها 
اأجنبية ذات عالقة مبو�سوع 

البحث
1( اأهمية التوا�سل اللغوي يف حقل 

الطب والرعاية ال�سحية
ملحوظًا،  عائقًا  ت�سكل  اللغة  اأن  جند   "  -
مما يوؤثر �سلبًا على بطىء اأوزيادة عملية 
�سنع واتخاذ القرار". )هرزنغ، كو�سرت 

وماجرن، 2009،�ص: 1(، 
اأنه بغ�ص  اأظهرت االأبحاث املكثفة  "لقد   -
النظر عن مدى دراية الطبيب  ومعرفته، 
اجليد  التوا�سل  على  قادرًا  يكن  مل  اإذا 
عمله".  من  جدوى  فال  املري�ص،  مع 

)منطمة الرعاية ال�سحية(.
)http://healthcarecomm.org(

2( الآثار والت�سمينات الرئي�سية 
مل�سكلة �سوء التوا�سل اللغوي

حتول  التي  العوائق  من  العديد  هناك   -
املتعددة  الثقافات  بني  التوا�سل  دون 
ما  وغالًبا  ال�سحية.  الرعاية  جمال  يف 
لدرجة  ومتعبني   خائفني  املر�سى  يكون 
طريقة  على  الرتكيز  عليهم  ي�سعب 
ال�سغط  يتم  حني  يف  �سل،  التوا  ولغة 
ال�سحي  القطاع  يف  املوظفني  على 
ب�سكل  اأوالرتكيز  الزمن  من  لفرتة 
القيام  اأجل  من  التكنولوجيا  على  كبري 

)كربز   " االإ�سافية  الرتجمة  باأعباء 
.)& 1994Kreps،وكونيموتو

لريبريو)2007(   جدالية  مناق�سة  ويف   -
اإىل  ينتمون  الذين  العلماء  باأن  يقول 
ينظرون  خمتلفة  وجمتمعات  ثقافات 
؛  املختلفة  للعوامل  ي�ستجيبون  اأنهم  اإىل 
حل  الإيجاد  حماولة  هناك  تكن  مل  واإذا 
ل�سد حاجز اللغة، فمن املتوقع اأن حتدث 
واإن  الطبية،   العيادات  يف  �سلبية  نتائج 
هذا  يف  الرئي�سية  ال�سحية  الب�سرهم 
املواقف  هذه  اأن  اإىل  )االإ�سارة  امل�سهد 
تعترب م�سائل حياة اأوموت ب�سر وت�ستحق 
اجلدال والبحث والدرا�سة امل�ستفي�سة(.

3(  طرق لطرح م�سكلة �سوء 
التوا�سل اللغوي 

باأن   )2009( واآخرون  هرزنغ  ويوؤكد   -
هنالك حاجة اإىل حلول عملية للحواجز 
اللغوية  يف القطاع ال�سحي، ومن املمكن 
البحوث  اإجراء  طريق  عن  ذلك  حتقيق 

التي حتاكي الواقع.
اأنه  - يقرتح هودلو�سن )2010، 18( 
الروتني  يف  اللغوية  اخلدمات  دمج  "يجب 
من  الرغم  وعلى  للموؤ�س�سات.  التنظيمي 
يف  بنجاح  اإجنازه  مت  قد  الدمج  هذا   اأن 
املتحدة  الواليات  يف  امل�ست�سفيات  من  عدد 
الدرا�سات  من  العديد  اأن  اإال  االأمريكية، 
عليها  ينطوي  التي  التحديات  اإىل  ت�سري 

تنفيذ هذه التغيريات املوؤ�س�سية ".

املنهجية
البحث: • اأهداف 

اللغوي  التوا�سل  �سوء  م�سكلة  ت�سكل 
الطبيني  واملمار�سني  االأطباء  بني  عائقًا 
ومر�ساهم  العربية  باللغة  الناطقني  الغري 

العرب وزمالئهم املهنيني يف جمال الرعاية 
ظاهرة  الق�سية  هذه  وتعترب  ال�سحية. 
عليها  ويرتتب  البحرين  مملكة  يف  �سائعة 
نتائجًا واآثاراأ �سلبية ت�ستحق البحث والنظر 
اإىل  الدرا�سة  هذه  وتهدف  كثب.  عن  اإليها 
الك�سف  خالل  من  الق�سية  هذه  معاجلة 
التي  الرئي�سية  اللغوية  احلواجز  عن 
يواجهها املمار�سون الطبيون غري العرب يف 
تخ�س�ساتهم الطبية املختلفة. كما ويناق�ص 
هذا البحث تاثري العوائق اللغوية على االأداء 
الوظيفي لالأطباء والطرق واال�سرتاتيجيات 
الق�سية  مع هذه  للتعامل  واملنا�سبة  املتاحة 
املتعددة  العربية  والبالد  البحرين  يف 

الثقافات على غرار مملكة البحرين.

الأهداف الرئي�سية للدرا�سة هي 
ثالثة:

اللغوي  التوا�سل  �سوء  تاأثري  درا�سة   )1(
باللغة العربية على املمار�سني الطبيني 
من  العربية  باللغة  الناطقني  غري  من 

تخ�س�سات طبية خمتلفة.
التي  التكيف  ا�سرتاتيجيات  حتديد   )2(
غري  الطبيون  املمار�سون  اعتمدها 

العرب للتعامل مع احلواجز اللغوية.
االجراءات  من  مزيدا  ا�ستك�ساف   )3(
يف  للم�ساعدة  اتخاذها  ميكن  التي 
بني  اللغوي  التوا�سل  �سوء  ق�سايا  حل 
املمار�سني الطبيني من غري الناطقني 

باللغة العربية ومر�ساهم  العرب.

منهج البحث: اأ�سئلة البحث
البحث • اأ�سئلة 

يف  الوظيفي  التدريب  برامج  اأنواع  ما   .1
عليها  يح�سل  التي  العربية  اللغة 
من  الطبيون  واملمار�سون  االأطباء 
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غري  من  الطبية  التخ�س�سات  �ستى 
يف  للعمل  العربية  باللغة  الناطقني 

احلقل الطبي يف مملكة البحرين؟
2. ما هي ال�سعوبات الرئي�سية التي يعاين 
الطبيون  واملمار�سون  االأطباء  منها 
من غري الناطقني باللغة العربية عند 
التوا�سل مع املر�سى والزمالء العرب  
يف  املتخ�س�سني  العرب  من  وغريهم 

الرعاية ال�سحية؟
عالقة  يف  اللغوي  التوا�سل  �سوء  اأثر  ما   .3
غري  من  الطبيني  واملمار�سني  االأطباء 
مبر�ساهم   العربية   باللغة  الناطقني 
من  وغريهم  العرب  وزمالئهم 
عينة  نظر  وجهة  من  املتخ�س�سني 
فئة  من  الطبيني  وامل�سرفني  االأطباء 

غري الناطقني باللغة العربية؟
اعتمدها  التي  اال�سرتاتيجيات  هي  ما   .4
املمار�سون الطبيون من غري الناطقني 
باللغة العربية للتعامل مع ق�سايا �سوء 

التوا�سل اللغوي يف احلقل الطبي؟
للمار�سني  املتاحة  الدعم  و�سائل  ما   .5
باللغة  الناطقني  غري  من  الطبيني 
التوا�سل  عوائق  مع  للتعامل  العربية 
عملهم  خالل  يواجهونها  التي  اللغوية 

يف احلقل الطبي؟
املمار�سون  نظر  وجهة  خالل  من   .6
الطبيون غري الناطقني باللغة العربية، 
ما احللول واال�سرتتيجيات التي ممكن 
التوا�سل  عوائق  على  للتغلب  تطبيقها 
مهنتهم  يف  يواجهونها  التي  اللغوية 

الطبية؟

نوع الدرا�سة
حالة  درا�سة  هي  الدرا�سة  هذه 
ا�ستطالعية يف مملكة البحرين با�ستخدام 

الكيفية  )اأي  املختلطة  الطريقة  منهج 
النوع  هذا  يوفر  اأن  املتوقع  ومن  والكمية( 
بالبيانات  غنًيا  مدخاًل  البحثي  املنهج  من 

اإىل هذا املجال من الدرا�سة.
ويعرف لنا يني )1984: 23( م�سطلح 
درا�سة احلالة باأنه "حتقيق جتريبي يبحث 
الواقعي،  �سياقها  يف  معا�سرة  ظاهرة  يف 
الظاهرة  بني  احلدود  تكون  عندما  خا�سة 

وال�سياق غري وا�سحة ب�سكل وا�سح".

موقفي املعريف )موقفي كباحثة 
ممار�سة للبحث(

الفل�سفية  نظري  وجهة  ت�سنيف  يتم 
البحوث  اإطار  يف  البحث  هذا  اإجراء  يف 
اأو"البنائية".   )1997 )مايرز،  احلرجة 
اأوؤمن  فاأنا  دكتوراه،  باحثة  وباعتباري 
اإيجابية حمتملة يف  تغيريات  اإجراء  بقدرة 
اأنه  اأفرت�ص  والذي  امل�ستهدف،  جمتمعي 
التنظيمي  التطوير  عمليات  يف  �سي�ساهم 
يف املوؤ�س�سات / امل�ست�سفيات الطبية الثالثة 
مبملكة  ال�سحي  القطاع  ويف  امل�ستهدفة 

البحرين.
املختلط  للمنهج  الختياري  بالن�سبة 
لغر�ص  البحث  منوذج  جاء  فقد  للبحث، 
بني  اجلمع  يف  القوة  نقاط  من  اال�ستفادة 
 Burke( املناهج النوعية والكمية يف بحثي
 ،Johnson & J. Onwuegbuzie

درا�سة  ويف  باحًثة.  )2004(.ب�سفتي 
الدكتوراه هذه على وجه اخل�سو�ص، اأوؤمن 
ت�ساعدين  بحث  كفل�سفة  بالرباغماتية 
حتليل  عند  الالحقة  الدرا�سة  مرحلة  يف 
مت  التي  البيانات  ربط  اأجل  من  البيانات، 
جمعها نوعًيا وكمًيا، وهذا من �ساأنه تقليل 
احلدوث  املحتملة  املت�ساربة  الفل�سفات 
والكمي  النوعي  الدرا�سة  منهجي  بني 

 Burke Johnson & J.( حدة  على  كل 
.)2004( ،Onwuegbuzie

اختيار مو�سوع البحث
ما ي�سجعني على اختيار جمال البحث 
اخل�سو�ص  وجه  على  ومو�سوعه  هذا 
عليه،  ينطوي  الذي  االإن�ساين  هواجلانب 
احلياة  بق�سايا  املو�سوع  يرتبط  حيث 
التوا�سل  م�ستوى  ارتباط  اأي  الب�سرية، 
امل�سريية حلياة  الطبية  بالقرارات  اللغوي 
املر�سى. اإ�سافة اإىل ذلك، ال يقت�سر جمال 
اأن  اأومكان معني، وميكن  البحث على وقت 
يفتح الباب اأمام موا�سيع بحثية م�ستقبلية 
جمال  يف  واإجرائها  تبنيها  ليتم  اأخرى 

التعليم العايل الوظيفي واملهني.

اإطار الدرا�سة
االإطار املنا�سب ملو�سوع هذه الدرا�سة 
البحثي املختلط )كيفي/ نوعي-  هواملنهج 

كمي(.

املرحلة النوعية/ الكيفية 
عينة البحث

املرحلة  يف  البحث  يف  امل�ساركون 
طبيون  ممار�سون  هم  االأوىل  البحثية 
موؤ�س�سات  ثالث  يف  يعملون  عرب  غري 
مملكة  يف  خمتلفة  طبية  م�ست�سفيات   /
البحرين والتي ت�سم طاقم طبي يف خمتلف 
التخ�س�سات الطبية واجلن�سيات ومر�سى 

متعددي الثقافات واجلن�سيات.

طرق جمع البيانات وحتليل 
البيانات

مت  التي  البيانات  جمع  طريقة  اإن 
الكيفية   / النوعية  املرحلة  يف  ا�ستخدامها 
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و�سيتم  املقابلة.  هي  الدرا�سة  من  االأوىل 
اإىل  بالنظر  ال�سلة  ذات  املوا�سيع  حتديد 
احلالة  لدرا�سة  اال�ستطالعية  الطبيعة 
هذه  التحليل  طريقة  �ست�سمح  حيث  هذه، 
 )2013  ،Creswell( التف�سيلي  بالو�سف 
هذه  من  جمعها  مت  التي  البيانات  وتف�سري 

االأداة.

مرحلة الدرا�سة النوعية
عينة الدرا�سة 

نتائج  على  بناًء  ا�ستبيان  و�سع  �سيتم 
البيانات النوعية التي يتم جمعها من خالل 

املقابالت �سبه املركبة.

املرحلة النوعية للبحث 
طرق جمع وحتليل البيانات

�سيتم توظيف جمموعة من املبحوثني 
طبيون  ممار�سون  اأي�سا  هم  الذين 
 / طبية  موؤ�س�سات  من  ولكن  عرب  غري 
م�ست�سفيات اأخرى يف مملكة البحرين غري 
الذين مت اختيارهم لهذه الدرا�سة   للتطوع 
للتحقق  جتريبي(  اختبار  يف  للم�ساركة 
 Schreiber & االأداة.  وثبات  �سدق  من 
قبل  البيانات  الأداة جمع   )2004 ،Griffin

تطبيقها
لال�ستبيان،  الكمية  البيانات  ولتحليل 
�سيتم ا�ستخدام برنامج االإ�ص بي اإ�ص اإ�ص، 

ن�سخة رقم 
https: //ibm-spss-statistics-(

22 )base.en
�سكل  الكمية  االأداة  �ستاأخذ 
 SurveyMonkey الكرتوين.  ا�ستبيان 
https://www. االإنرتنت(  عرب 

)/surveymonkey.co.uk

العتبارات الأخالقية ملرحلة 
الدرا�سة النوعية

النوعية/  الدرا�سة  ملرحلة  بالن�سبة 
والتي  البحث  هذا  من  االأوىل  الكيفية 
مت  حيث  الفردية،  املقابالت  فيها  اأجريت 
الدرا�سة يف  اأخالقيات  بنود  اأخذ عدد من 

االعتبار:
اأواًل، مت احل�سول على قائمة باملمار�سني   •
املوؤ�س�سات  من  امل�ستهدفني  الطبيني 
الطبية/ امل�ست�سفيات الثالث والتي متثل 

يف جمملها جمتمع البحث.
ثانًيا، مت تقدمي خطابات موافقة للجان   •
اأخالقيات البحث يف جمتمعات الدرا�سة 
تو�سية  ر�سالة  اإىل  باالإ�سافة  الثالثة، 
 )UOL(ليفربول جامعة  عن  �سادرة 
على  للح�سول  البحث  جمتمعات  اإىل 
تطبيق  ت�سريح  على  للح�سول  اإذنها 

البحث.
خا�ص  موافقة  منوذج  اإر�سال  مت  ثالًثا   •
امل�ساركة  للعينة  ليفربول  بجامعة 
بالبحث، باالإ�سافة اإىل ر�سالة معلومات 
للعينة  خا�سة  البحثية  الدرا�سة  عن 
للتطوع  قبولهم  لطلب  بالبحث  امل�ساركة 

وامل�ساركة يف الدرا�سة.
امل�ساركني يف هذه  الطلب من  رابعًا، مت   •
لل�سماح  موافقة  ا�ستمارة  توقيع  املرحلة 
ال�سوتية  املقابالت  باإجراء  للباحثة 
التي �سجلتها الباحثة الأغرا�ص الدرا�سة 

فقط.
التي  البيانات  تخزين  �سيتم  خام�سا،    •
اآمنة  بطريقة  املقابلة  من  جمعها  مت 
�سنوات  خم�ص  ترتاوح  الوقت  من  لفرتة 

الأغرا�ص درا�سية بحثية بحتة.
نقطة اإ�سافية: امل�ساركة يف هذا البحث   •
اإدراج  و�سيتم  اإكراه  دون  تطوعية  هي 

البند �سمن بنود ا�ستمارة املوافقة  هذا 
للمبحوثني.

العتبارات الأخالقية ملرحلة 
الدرا�سة الكمية

النوعية/  للمرحلة  م�سابه  ب�سكل 
الكمية  للمرحلة  �سيكون  ؛  االأوىل  الكيفية 
ليفربول  موافقة من جامعة  الثانية منوذج 
وخطاب معلومات للعينة امل�ساركة بالبحث.

اإر�سال  �سيتم  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
كحد  تذكريتني  اإلكرتونيتني  ر�سالتني 
اأق�سى اإىل امل�ساركني يف الدرا�سة للمتابعة 
مل�ساركة  مرتفع  معدل  ول�سمان  معهم 

امل�ساركني يف الدرا�سة.
اإر�سال  �سيتم  الدرا�سة،  نهاية  ويف 
"ر�سالة �سكر" اإىل جميع امل�ساركني الذين 
الكيفية  البحث  مرحلتي  يف  �سي�ساركون 

والكمية.

جمالت ال�ستفادة املتوقع 
حتقيقها من هذه الدرا�سة

يتوقع  التي  الفوائد  من  عددًا  هنالك   •
فيما  البحث  هذا  من  عليها  احل�سول 
الوظيفي  ن�ساطي  على  بتاأثريها  يتعلق 

احلايل يف �سياق التعليم العايل الطبي:
يف  الدرا�سة  هذه  �ست�ساعدين  بدايًة،   •
تطوير اأدائي واإنتاجي الوظيفي يف حقل 
وغري  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم 
الناطقني بها وباخل�سو�ص يف موؤ�س�سات 
واأي�سًا  الطبي  واحلقل  العايل  التعليم 
تخ�سي�ص اللغة العربية لتخدم اأغرا�سًا 

تعليمية جمة.
خالل  ومن  ذلك  اإىل  باالإ�سافة   •
اأهدف  البحثية،  الدرا�سة  هذه  اإجراء 
لغري  العربية  اللغة  مناهج  تطوير  اإىل 
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اللغة  مناهج  جعل  )اأي  بها  الناطقني 
اأغرا�ص  لتخدم  تخ�س�سًا  اأكرث  العربية 

الرعاية الطبية وال�سحية(.
الدرا�سة  تهدف  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة   •
اللغوي   التوا�سل  مهارات  حت�سني  اإىل 
غري  من  الطبيني  واملمار�سني  للطالب 
توا�سلهم  عند  العربية  باللغة  الناطقني 
امل�ست�سفيات  يف  العرب  املر�سى  مع 
والعيادات الطبية املتواجدة يف االأقطار 
الثقافات  بتعدد  املعروفة  العربية 
واجلن�سيات على غرار الو�سع يف مملكة 
تو�سيات  اإىل  �سيوؤدي  وهذا  البحرين. 
العايل  التعليم  برامج  لتنفيذ  م�ستقبلية 
البحوث  لتطبيق  للم�ستقبل  ودعوة 
جميع  يف  امل�سرتكة  التعاونية  التطبيقية 
ال�سلة  ذات  املجاالت  يف  العامل  اأنحاء 

لهذه الدرا�سة البحثية.
الرئي�سية  الفائدة  فاإن  اخلتام،  ويف   •
من  حتقيقها  اإىل  الباحثة  تهدف  التي 
جودة  حت�سني  هي  الدرا�سة  هذه  خالل 
املقدمة  وال�سحية  الطبية  اخلدمات 
من قبل املمار�سني الطبيني غري العرب 
البحرين.  مملكة  يف  العرب  للمر�سى 
تطور  يف  ت�ساهم  اأن  املتوقع  من  والتي 
للمر�سى  املقدمة  الطبية  اخلدمات 
مملكة  )اأي  العامل  من  اجلزء  هذا  يف 
اإذا مت  وجه اخل�سو�ص  على  البحرين( 
احلقل  يف  اللغوي  التوا�سل  م�ساكل  حل 

الطبي والرعاية ال�سحية وقد ت�سري دول 
عربية اأخرى على هذا النهج اأي�سًا.

النتائج املبدئية/ الأولية 
وتطورات العمل يف الر�سالة

مت  )التي  االأطروحة  مهمات  هي  ما   •
اإجنازها وحتقيقها حتى االآن؟

الثاين  االقامة  برنامج  بح�سور  قمت   -
ليفربول  جامعة  تنظمه  والذي  للطلبة  
�سهر  ال�سيف،  ف�سل  يف  يف  �سنويًا 
الربنامج  هذا  وخالل  يوليو2015م. 
املبدئية  بحثي  فكرة  بعر�ص  قمت 
من  راجعة  تغذية  على  واحل�سول 
وزميالتي  وزمالئي  باجلامعة  االأ�ساتذة 
اأقطار  خمتلف  من  الدكتوراه  طلبة 
فر�سة  على  وح�سلت  كما  العامل. 
من  عدد  مع  بحثي  مو�سوع  مناق�سة 
م�سريف البحوث باجلامعة وح�سور ور�ص 
عمل وحما�سرت خمت�سة مبرحلة كتابة 

ر�سالة الدكتوراه.
االأطروحة  اقرتاح  على  املوافقة  متت   -
يف  البحث  اأخالقيات  جلان  قبل  من 
راأ�سها  وعلى  الثالثة  البحث  جمتمعات 
بجامعة  البحث  اأخالقيات  جلنة 
باالإ�سافة  املتحدة،  اململكة  ليفربول- 
لتطبيق  اعتماد  خطابات  اإ�سدار  اإىل 

الدرا�سة من قبل اللجان ذاتها.
الدرا�سة  من  االأول  اجلزء  بعر�ص  قمت   -

عرب  للطلبة  ليفربول  جامعة  موؤمتر  يف 
االنرتنت.

جميع  مقابالت  وت�سجيل  مبقابلة   قمت   -
الكيفية  البحثية  للمرحلة  العينة  اأفراد 

االأوىل.
امل�سجلة  املقابالت  جميع  حتويل  قمت   -
لتحليل  ا�ستعدادًا  كتابية  لن�سو�ص 
البيانات التي مت جمعها يف هذه املرحلة 
من  االأخرية  الف�سول  يف  ومناق�ستها 

الدرا�سة. 
من  امل�ستخل�سة   النتائج  على  بناءًا   -
قمت  االأوىل،  الكيفية  البحث  مرحلة 
اأداة اال�ستبيان للمرحلة  اأ�سئلة  ب�سياغة 
تطبيق  �سيتم  حيث  للبحث،  الكمية 
ا�ستخدام هذه االأداة بعد فح�ص �سدقها 
جمتمعات  يف  العينة  اأفراد  على  وثباتها 

البحث الثالث.
�سيتم تقدمي امل�سودات االأخرية لف�سول   -
قبل  ملراجعتها  وذلك  ال�ستة  االأطروحة 
ت�سليم الن�سخة النهائية للر�سالة للتقييم 
النهائية  املناق�سة  ملرحلة  واال�ستعداد 

للر�سالة.
ا�ستعد لعر�ص اجلزء االخري من البحث   -
عرب  للطلبة  ليفربول  جامعة  موؤمتر  يف 
وهواأحد   2019 ال�سنة  لهذه  النرتنت 
قبل  اجلامعة  يف  الدرا�سة  متطلبات 

مناق�سة الر�سالة.
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