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مراكز الكتابة يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا  MENAWCA

جمعية إدارة البحوث واالبتكارات يف جنوب إفريقيا  SARIMA

منظمة الصحة العاملية يف املنطقة األفريقية  WHO-AFR
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املوجز التنفيذي 
كلّفت ويلكم هذه الدراسة بفحص الحاجز الكبري أمام إنشاء نظام بيئي مستدام ذاتيًا للبحوث الصحية يف إفريقيا بشكل عام: كالتأثري املحتمل للغة 

اإلنجليزية كونها إحدى اللغات العاملية املهيمنة للعلوم عىل الباحثني يف إفريقيا. ولعل الهدف العام للمرشوع هو تحديد الحواجز اللغوية الفعلية املتداخلة 

)مثل الجنس، والحواجز املؤسسية والفردية والسلوكية واالقتصادية واملالية( التي تواجه باحثي العلوم الصحية األفارقة عىل املدى القصري والطويل، والتي 

بدورها تقيد فهم اللغات.

فيام ييل ثالثة أهداف محددة لهذه الدراسة:

فحص ما إذا كان استخدام اللغة اإلنجليزية -يف سياق القارة األفريقية- ميثل عائًقا أمام تقدم ونجاح الباحثني يف العلوم الصحية، سواء عىل املستوى . 1

الفردي أو املحيل أو الدويل، وكذلك أمام تقدم العلوم الصحية عىل نطاق أوسع داخل إفريقيا.

فحص ما إذا كان استخدام اللغة اإلنجليزية -يف سياق القارة األفريقية- يساهم يف ظهور أوجه عدم مساواة هيكلية أوسع داخل النظام البيئي العام . 2

لبحوث العلوم الصحية.

التوصية بحلول عملية ملعالجة الشواغل املحددة.. 3

تم اتباع أسلوب تعدد املنهجيات، والذي يتبع نظام جمع البيانات النوعية والكمية. كام أُجري تحليل منهجي لعدد خمسة وتسعني مقااًل، مبا يف ذلك 

األدبيات املراجعة من األقران واألدب الرمادي. حيث شارك أربعة وستون فرًدا 48- أفريقيًا و16 أجنبي- يف الدراسة من خالل مقابلتهم باعتبارهم ُمبلِّغني 

رئيسيني )45( أو من خالل استكامل االستبيانات )19(. وجاء املشاركون من 18 دولة أفريقية و6 دول أجنبية. كانت اللغة الرئيسية للتعليم يف كليات الطب 

يف البلدان التي يعمل فيها املُبلِّغون الرئيسيون هي: اإلنجليزية: )6(، الفرنسية: )6(، الربتغالية: )2(، الفرنسية/ اإلنجليزية: )1(، اإلنجليزية/ العربية: )1(. 

أجريت املقابالت باللغة التي اختارها املُبلِّغون. أُجري تحليل البيانات النوعية باستخدام نهج النظرية املتجذرة. تم تثليث النتائج مع األدبيات التي أُجري تحليلها. 

للدراسة 15 نتيجة. تم تجميعها حسب: 1( النتائج املتعلقة باللغة، و2( النتائج غري املتعلقة باللغة.

فيام ييل النتائج الرئيسية املتعلقة باللغة:

• هناك عدد وافر من اللغات املستخدمة يف تعليم العلوم الصحية والبحوث وتقديم الخدمات يف إفريقيا.	

• تعد اللغة األكادميية هي لغة يف حد ذاتها.	

• اللغة اإلنجليزية هي اللغة السائدة واملستخدمة حاليًا يف أبحاث العلوم الصحية.	

• مثة بعض املزايا والعيوب لكون اللغة اإلنجليزية هي اللغة السائدة يف أبحاث العلوم الصحية. تتمثل املزايا يف وجود لغة مشرتكة للعلوم لها مفردات 	

تقنية وافرة يف العديد من التخصصات. أما العيب الرئييس هو كون اللغة اإلنجليزية رشط للباحثني الستخدامها يف القراءة والكتابة والتواصل اللفظي 

للنجاح عىل الصعيد الدويل.

فيام ييل جزء من النتائج املتعلقة بالحواجز غري اللغوية املتداخلة مع اللغة:

• قد يتداخل الجنس مع اللغة والخصائص الفردية األخرى فيُضاعف مواطن ضعف، ال سيام يف النامذج النسائية.	

• الوصول إىل التدخالت التي تهدف إىل معالجة الحواجز اللغوية هو نوع الجنس.	

• هناك إجامع بني املشاركني عىل أن الحواجز املالية تحول بشكل كبري دون تقدم الباحثني عىل املستوى الفردي، وكذلك التقدم العلمي األوسع يف 	

مؤسسات أبحاث العلوم الصحية يف إفريقيا. فضالً عن ذلك، قيل أن الباحثني غري الناطقني باللغة اإلنجليزية1  يواجهون أكرب التحديات املالية ألن 

غالبية فرص التقديم ال بد وأن تكون باللغة اإلنجليزية.

• تشكل املوارد املؤسسية املحدودة املخصصة للبحث عائًقا أمام العديد من أبحاث املؤسسات األكادميية األفريقية، وتشكل أنظمة دعم البحوث غري 	

املتطورة عائًقا أمام البحث. ليس لبعض املؤسسات ضباط دعم قوي لألبحاث أو أنظمة مؤمتتة حتى اآلن. يتداخل ذلك مع اللغة حيث يبدو أن أقوى 

شبكات إدارة األبحاث هي جمعية إدارة البحث واالبتكار يف جنوب إفريقيا )SARIMA( تليها جمعية إدارة األبحاث واالبتكارات يف رشق إفريقيا 

)EARIMA(، وكالهام يغلب عىل املناطق الناطقة باللغة اإلنجليزية، عىل الرغم من وجود دولتني تتحدثان الربتغالية يف جنوب إفريقيا.

• مشاكل تنظيمية، وخاصة اإلجراءات البريوقراطية للحصول عىل تصاريح البحث والحصول عىل املوافقة إلجراء البحوث، عائًقا أمام البحث يف بعض 	

البلدان. هناك بعض األدلة عىل ارتباط ذلك مبستويات منخفضة من الكفاءة يف اللغة اإلنجليزية يف بعض الحاالت. 

• تم التأكيد عىل أن أنظمة التعليم الوطنية يف املرحلتني االبتدائية والثانوية ليست قوية مبا يكفي لتطوير التفكري النقدي لدى الطالب يف بعض البلدان، 	

مام أدى إىل نقص املهارات الالزمة ليكونوا باحثني ناجحني يف الجامعة أوالً، وبعد ذلك يف الحياة.

• تم اإلبالغ أنه مل يتم ترسيخ أو تقدير فكرة أو دور البحث يف بعض البلدان ويف القارة -بشكل عام- بشكل كاٍف. لذا، ال يوجد فهم عام لقيمة أبحاث 	

العلوم الصحية، وهذا يساهم يف عدم فهم العلوم واللغة األكادميية.

• هناك عدد محدود من الشبكات بني بلدان الجنوب، ال سيام تلك التي تعزز التعاون بني البلدان الناطقة باللغة اإلنجليزية والبلدان غري الناطقة باللغة 	

اإلنجليزية.

1 تُستخدم املصطلحات “الناطقون باإلنجليزية”، و “الناطقون بالفرنسية”، وما إىل ذلك يف هذا التقرير بدالً من الناطقني باإلنجليزية والفرانكفونية، وما إىل ذلك، ألن املصطلحات “الناطقة باإلنجليزية”، و”الناطقة بالفرنسية” يف بعض البلدان 

األفريقية لها دالالت ثقافية أكرث من املصطلحات األكادميية واحد. يف الكامريون عىل سبيل املثال، تشري كلمة “الناطقون باإلنجليزية” إىل شخص ينحدر من املنطقتني، الشامل الغريب والجنوب الغريب، اللتني كانتا تحت اإلدارة الربيطانية بعد الحرب 

العاملية األوىل ملدة 40 عاًما تقريبًا. يُعترب “الفرنكوفوين” شخًصا من مثاين مناطق أخرى كانت تحت اإلدارة الفرنسية بعد الحرب العاملية األوىل حتى االستقالل. ال يأخذ يف االعتبار ما إذا كان الشخص يستطيع بالفعل التحدث أو القراءة أو الكتابة 

باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية. غالبًا ما يتم استخدام مصطلحات األشخاص الناطقني باللغة اإلنجليزية أو األشخاص الناطقني بالفرنسية لوصف شخص متعلم ميكنه استخدام اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية للتواصل.

   كام يشمل املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية والرشق األوسط وأفريقيا 15 دولة آسيوية. انظر: http://www.emro.who.int/ .تم الوصول إليه يف 24 أكتوبر 2020.

   انظر: https://au.int/ .تم الوصول إليه يف 25 أكتوبر 2020. 

.)VS( و فاندانا شارما )SW( صامويل وانجي ،)FT( فيدال توري ،)DM( دورين ملوكا .)AY( يتكون فريق املرشوع من خمسة أعضاء: آرون يرموشوك   
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• ذكر العديد من املُبلِّغني الرئيسيني )KIs( أن آثار اإلرث االستعامري ال تزال قامئة من حيث تقييم األفارقة يف كثري من األحيان ملدخالت ونهج غري 	

األفارقة أكرث من أولئك القادمني من أفريقيا وغري األفارقة الذين ال يعرتفون بالقدرات املوجودة يف القارة. حيث تعد إزالة آثار االستعامر، أو املخاوف 

من االستعامر الجديد، قضية مهمة يف بعض البلدان. عىل املمولني ضامن انخراط الباحثني األفارقة يف مناصب قيادية يف مشاريع وبرامج البحث 

والتعليم التي ميولونها يف القارة. عىل املشاركني غري األفارقة ضامن مشاركة املتدربني األفارقة والباحثني املهنيني األوائل بشكل مبارش. كانت ثالث من 

اللغات األربع األساسية للتعليم العايل يف إفريقيا -اإلنجليزية والفرنسية والربتغالية- هي أوىل لغات القوى االستعامرية األوروبية. حيث تداخلت اللغة 

مع إرث االستعامر.

• تقرتح نتائج الدراسة 42 حاًل عمليًا للتعامل مع التحديات التي تواجهها. تم تجميعها حسب اإلجراءات أو األنشطة أو املبادرات التي ميكن اتخاذها 	

عىل خمسة مستويات: أ( األفراد املتدربون والباحثون يف بداية حياتهم املهنية والباحثون اآلخرون، ب( األفراد - قادة البحث/ املحققون الرئيسيون، 

ب( املستوى املؤسيس، ج( املستوى املحيل، 4( املستوى اإلقليمي، و5( املستوى العاملي )التعاون واملجالت واملؤمترات واملمولني(.

فيام ييل خمس توصيات رئيسية ملواجهة املساواة القامئة عىل اللغة يف أبحاث العلوم الصحية األفريقية:

تُنصح الجامعات األفريقية بإضفاء الطابع املؤسيس عىل الكتابة األكادميية املكثفة ودورات علوم االتصال وخدمات دعم الكتابة.. 1

يُنصح املمّولون بدعم التبادل التعليمي االفرتايض والشخيص بني موظفي دعم الكتابة.. 2

ميكن للجامعات زيادة املشاريع البحثية ضمن املناهج الجامعية ومن ثم سيسمح ذلك للطالب باإلطالع عىل املزيد من الطرق البحثية وإستخدام . 3

اللغات األكادميية البحثية بغض النظر عن اللغة التي يستخدمها املعهد يف التدريس األكادميي.

يُنصح املمّولون بدعم التفاعالت املبارشة بني الباحثني يف بداية حياتهم املهنية غري الناطقني باإلنجليزية والباحثني الناطقني باللغة اإلنجليزية.. 4

تحتاج املؤسسات واملمولني الرائدين إىل مواجهة سياساتهم وإجراءاتهم التي تساهم يف اللغة والحواجز املتداخلة.. 5

1. مقدمة
من املجاالت ذات األولوية لرشكة ويلكم “النظم اإليكولوجية البحثية يف أفريقيا وآسيا”. تسعى ويلكم إىل دعم النظم اإليكولوجية البحثية ذاتية االستدامة 

التي تولد املعرفة وتحسن الصحة لسكان أو منطقة محددة. يعترب تعزيز القيادة البحثية املستقلة يف إفريقيا مكونًا مهاًم لهذه الجهود. كلف ويلكم هذه 

الدراسة بفحص العائق أمام إنشاء أنظمة إيكولوجية للبحوث الصحية ذاتية االستدامة يف إفريقيا: التأثري املحتمل للغة اإلنجليزية كونها إحدى اللغات 

العاملية املهيمنة للعلوم عىل الباحثني يف إفريقيا.

ولعل الهدف العام من هذا البحث هو تحديد اللغة الفعلية واملتصورة والحواجز املتداخلة )مثل الجنس، والحواجز املؤسسية والفردية والسلوكية 

واالقتصادية واملالية( التي تواجه أبحاث علوم الصحة األفريقية عىل املدى القصري والطويل والتي تقيد فهم اللغات، مبا يف ذلك نقل املعرفة والتعاون العلمي 

واستيعاب البحث، وتقديم األدلة عىل الطرق العملية ملعالجتها. وبشكل أكرث تحديًدا، للدراسة ثالثة أهداف محددة:

فحص ما إذا كان استخدام اللغة اإلنجليزية -يف سياق القارة األفريقية- ميثل عائًقا أمام تقدم ونجاح الباحثني يف العلوم الصحية، سواء عىل املستوى . 1

الفردي أو املحيل أو الدويل، وكذلك أمام تقدم العلوم الصحية عىل نطاق أوسع داخل إفريقيا.

فحص ما إذا كان استخدام اللغة اإلنجليزية -يف سياق القارة األفريقية- يساهم يف ظهور أوجه عدم مساواة هيكلية أوسع داخل النظام البيئي العام . 2

لبحوث العلوم الصحية.

التوصية بحلول عملية ملعالجة الشواغل املحددة. . 3

2. الخلفية املرجعية
تشري النتائج إىل أن سكان إفريقيا يتحدثون 2138 )٪30.1( من اللغات الحية يف العامل ]1[. ولكن فقط شعوب آسيا تتكلم لغات حية أكرث، 2301 )32.4٪( 

]1[، عىل الرغم من أن عدد سكان آسيا أكرب بنسبة ٪42.6 من سكان إفريقيا. يتضح عدد وتنوع اللغات األفريقية من خالل عدد من األمثلة: هناك أكرث من 

500 لغة يتم التحدث بها يف نيجرييا ]2[، يوجد يف جنوب إفريقيا 11 لغة رسمية ]3[. وهناك فرصة بنسبة ٪97 أن يكون لدى اثنني من الكامريونيني تم 

اختيارهام عشوائيًا لغتان أم مختلفتان ]1[.

من الناحية السياسية، يعد االتحاد األفريقي )AU( هو الهيئة اإلقليمية التي تنسق البلدان األفريقية من خاللها سياستها ويقسم االتحاد األفريقي القارة إىل 

خمس مناطق فرعية. عىل الصعيد العاملي، وفيام يتعلق بالقضايا الصحية، يتم تجميع البلدان األفريقية يف منطقتني ملنظمة الصحة العاملية: اإلقليم األفريقي 

)WHO-AFR(، مع 47 دولة، وإقليم رشق املتوسط )WHO-EMR(، مع 7 دول أفريقية2 . ولكل منطقة من هذه املناطق ثالث لغات عمل: اإلنجليزية 

والفرنسية هام لغتا العمل يف كال املنطقتني، اللغة الربتغالية هي لغة العمل الثالثة ملنظمة الصحة العاملية يف أفريقيا. واللغة العربية هي لغة العمل الثالثة 

ملنظمة الصحة العاملية- يف مكتبها اإلقليمي لرشق املتوسط. واللغات الرسمية لالتحاد األفريقي هي العربية واإلنجليزية والفرنسية والربتغالية واإلسبانية 

والسواحيلية وأي لغة أفريقية أخرى3 .

ينتج باحثون من دولتني أفريقيتني، جنوب إفريقيا ومرص، ما يقرب من ٪50 من جميع منشورات العلوم الطبية يف القارة ]4[. تعمل هاتان املقاطعتان، 

باإلضافة إىل نيجرييا يف الغرب وكينيا يف الرشق، باعتبارها مراكز علمية للقارة ]5[. وتعد اللغة اإلنجليزية هي اللغة الرئيسية للتعليم العايل يف كل من هذه 

2 كام يشمل املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية والرشق األوسط وأفريقيا 15 دولة آسيوية. انظر: http://www.emro.who.int/ .تم الوصول إليه يف 24 أكتوبر 2020.

3 انظر: https://au.int/ .تم الوصول إليه يف 25 أكتوبر 2020.
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3. املنهجالبلدان.
استخدم هذا البحث عدد من املنهجيات تستخدم يف جمع البيانات الكمية والنوعية. تضمنت مناهج جمع البيانات ما ييل: 1( مراجعة األدبيات. 2( 

مقابالت املُبلِّغني الرئيسيني )KI(، و 3( استبيانات املسح. تم استخدام منهج نظرية األرض ]8-6[ مع وجهة نظر بنائية ]9[ لتحليل البيانات وإنتاج النتائج. 

وافقت كلية العلوم الصحية - مجلس املراجعة األخالقية، جامعة بويا، الكامريون، عىل بروتوكول البحث )املرجع: 12-1259-2021/ جامعة بويا/ مجلس 

املراجعة املؤسسية/ كلية العلوم الصحية(.

تم تحديد املقاالت باستخدام ببمد ومدالين وقاعدة بيانات املعلومات عىل مستوى إفريقيا يف مكتبة جامعة تورنتو عىل اإلنرتنت وجوجل سكوالر وجوجل. 

تم استخدام مصطلحات البحث مجموعات من الكلامت والعبارات التالية: اإلنجليزية، الفرنسية، العربية، الربتغالية، السواحيلية. أفريقيا، منظمة الصحة 

العاملية - املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط، البحوث الصحية، بحوث العلوم الصحية، البحوث الطبية، بحوث

التمريض، بحوث الصحة العامة، البحوث الصيدلية، ترجمة املعارف، استيعاب املعرفة، املصادر غري اإلنجليزية. املجالت الطبية والعلوم الصحية يف أفريقيا. 

تعزيز القدرات لكتابة البحوث الصحية يف أفريقيا، التقدم الوظيفي لباحثي العلوم الصحية يف إفريقيا، دكتوراه الرتبية، حواجز اللغة، تحديات اللغة، 

والعقبات اللغوية.

تم اختيار خمسة وتسعني ورقة متت مراجعتها لدى األقران ومقاالت يف األدب الرمادي. كُتبت املقاالت بشكل أسايس باللغتني اإلنجليزية والفرنسية، عىل 

الرغم من مراجعة مقالة واحدة باللغة العربية وواحدة بالربتغالية بعد ترجمتها إىل اإلنجليزية.

ضمت الدراسة ثالث مجموعات من املشاركني:

تألفت العينة 1 من 45 من املُبلِّغ الرئييس )KI( ممن متت مقابلتهم من حوايل 140 فرًدا تم اختيارهم باستخدام أخذ عينات هادفة من الجامعات 

واملؤسسات البحثية - معدل االستجابة حوايل ٪32. تم اختيار املؤرشات الرئيسية الـ 45 من بني 16 دولة أفريقية تم اختيارها مسبًقا ألنها كانت متثل إفريقيا 

بشكل عام. وعىل وجه التحديد، كان التمثيل مطلوبًا من دولتني عىل األقل من كل منطقة فرعية تابعة لالتحاد األفريقي، وسبعة دول عىل األقل تستخدم 

فيها اللغة اإلنجليزية كلغة للتعليم يف كليات الطب، وأربعة دول تستخدم فيها اللغة الفرنسية، ودولتان تستخدم فيها اللغة الربتغالية، وبلدين تستخدم 

فيهام اللغة العربية، وهام “محاور” البحث األفريقية األربعة ]5[. باإلضافة إىل ذلك، تنتج جميع البلدان الثالثة التابعة ملنظمة الصحة العاملية يف أفريقيا 

ما يقرب من ٪50 من منشورات العلوم الطبية، واثنان عىل األقل من البلدان الخمسة املسؤولة عن إنتاج الـ ٪25 التالية، عىل األقل 3 من 18 دولة مسؤولة 

عن إنتاج الـ ٪15 التالية، وتم تضمني ما ال يقل عن أربع دول مسؤولة عن إنتاج نسبة ٪10 النهائية. وأخريًا، تم تضمني ما ال يقل عن أربعة بلدان منخفضة 

الدخل، وتسعة بلدان ذات دخل متوسط أدىن، واثنني من بلدان الدخل املتوسط األعىل. وتم تضمني دولة جزرية واحدة. باإلضافة إىل ذلك، كان التمثيل 

املتكافئ للنساء والرجال مرغوبًا بني املؤرشات الرئيسية كام كان التمثيل عرب املهنيني الطبيني، وثالث فئات عمرية وموقع املؤسسة يف البلد )أي املدينة 

الرئيسية أو العاصمة أو املدينة الثانوية(. راجع امللحق ج للحصول عىل تفاصيل حول التمثيل النهايئ حسب خصائص مؤرشات األداء الرئيسية.

ذكر أحد ممثيل مركز الكتابة أن بعض األساتذة يعتقدون أن الطالب الذين يلتحقون بالجامعة ال بد لهم أن يعرفوا بالفعل كيفية الكتابة. ومع ذلك، فإن 

انتشار مراكز الكتابة يف جنوب إفريقيا خالل السنوات الخمس والعرشين املاضية ويف الجامعات األعىل مرتبة عىل مستوى العامل، يوضح أن هناك طلبًا 

لتحسني مهارات الكتابة. كام تم تحديد مراكز الكتابة الجامعية يف بلدان أخرى مبا يف ذلك جامعات يف الكامريون ومرص. يرتبط مركز محمد تيمور للكتابة 

 .)MENAWCA( )12(بالجامعة األمريكية بالقاهرة مبراكز كتابة أخرى يف الرشق األوسط من خالل تحالف مركز الكتابة يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا

كان تحالف مركز الكتابة يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا الشبكة اإلقليمية الرسمية الوحيدة ملراكز الكتابة التي تم تحديدها. تم ربط بعض ممثيل مراكز 

الكتابة يف جنوب إفريقيا بالرابطة الدولية ملراكز الكتابة )https://writingcenters.org( ومقرها يف الواليات املتحدة األمريكية. 

يتكون النموذج 2 من ثالثة من 40 ممثالً متت دعوتهم من الشبكات واملنظامت األفريقية إلكامل استبيان عرب اإلنرتنت عرب سرييف مونيك. وكان املمثلون الثالثة من 

ثالث دول.
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لغات التدريس يف كلية الطب

اإلنجليزية

الفرنسية

الربتغالية

اإلنجليزية/ العربية

اإلنجليزية/ الفرنسية

ال يوجد مشاركني يف الدراسة

الخريطة 1 - مشاركة املمثلني األفارقة يف الدراسة ومقابالت 

املُبلِّغ الرئيسيني )النموذج 1( واملجيبني عىل االستبيان 

)النموذج 2( 
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عدد االستبيانات 

املكتملة )منوذج 2(

عدد مقابالت املُبلّغني 

الرئيسيني )منوذج 1(
الدولة م

0 9 جنوب أفريقيا 1

0 6 تنزانيا 2

0 4 مايل 3

0 4 الكامريون 4

0 4 الرأس األخرض 5

1 3 كينيا 6

0 3 موزمبيق 7

0 2 نيجرييا 8

0 2 جمهورية الكونغو الدميقراطية 9

0 2 السنغال 10

0 1 غانا 11

0 1 مرص 12

0 1 السودان 13

0 1 الجابون 14

0 1 كوت ديفوار 15

0 1 املغرب 16

1 0 أنغوال 17

1 0 بنني 18

3 45

تعرض الخريطة )1( والجدول )1( عدد املشاركني حسب البلد للنموذجني 1 و2. ويقدم امللحق 2 - أسامء املشاركني يف الدراسة، أسامء وانتامءات املشاركني يف 

النموذج 1 و2. باإلضافة إىل ذلك، يتم تضمني مزيد من التفاصيل حول األساليب، مبا يف ذلك نسخة من االستبيان باللغة اإلنجليزية يف امللحق ج: منهجية مفصلة.

تضمن النموذج )3( 16 ممثالً من 11 منظمة غري أفريقية معنية بتعزيز القدرات البحثية يف إفريقيا والذين أكملوا االستبيان الخاص باملمثلني غري األفارقة. يرجى 

االطالع عىل الجدول 2 واملرفق ب -املشاركني يف الدراسة غري األفارقة- ملزيد من التفاصيل. يتوفر االستبيان يف امللحق ج.

الجدول 2: املشاركون غري األفارقة حسب البلد )منوذج 3(

عدد املشاركني الدولة م

7 كندا 1

4 اململكة املتحدة 2

2 الواليات املتحدة األمريكية 3

1 الربازيل 4

1 الصني 5

1 فرنسا 6

16 اإلجاميل:

البيانات التي تم جمعها أثناء مراجعة األدبيات، تم استخراج مقابالت واستبيانات املُبلِّغني الرئيسيني بشكل منهجي وإدخالها يف جدول بيانات إكسل املشفر 

مسبًقا. متت ترجمة جميع البيانات غري اإلنجليزية إىل اللغة اإلنجليزية أوالً. كام تم تحليل البيانات بشكل موضوعي باتباع دليل املقابلة. ضمنت فئة 

“أخرى” التقاط مفاهيم جديدة. شارك جميع أعضاء فريق الدراسة يف مراجعة تدوين املقابالت. متت مراجعة كل نسخ من اثنني عىل األقل من املشاركني يف 

فريق الدراسة.
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4. النتائج
النتائج التي تم تحديدها يف األدبيات الخاضعة الستعراض األقران والرمادية، عىل مواقع الويب ومن املشاركني يف الدراسة )العينات 1 و2 و3( معروضة. يتم 

تحديد مصدر النتيجة من خالل الرجوع إىل املقالة بالنسبة لألدب الخاضع الستعراض األقران واألدب الرمادي، عند االقتضاء. تشري النتائج التي توصل إليها 

املشاركون يف الدراسة عموًما فقط إىل خاصية عامة )عىل سبيل املثال، ُمبلِّغ رئييس يتحدث الربتغالية، أو مشارك يف النموذج 3( ملنع إسناد النتائج املقدمة 

إىل مشارك معني.

كان للمشاركني مجموعة من وجهات النظر حول كل مشكلة. مل يتم العثور عىل اإلجامع ألي موضوع، حيث كان للمشاركني األفراد مجموعة من وجهات 

النظر حول بعض املشكالت التي متت مناقشتها. يتم عرض هذه االختالفات ومناقشتها بإيجاز أدناه، أثريت الفروق الدقيقة الهامة.

1-4 املشكالت اللغوية املحددة

النتيجة 1: هناك العديد من اللغات املستخدمة يف تعليم العلوم الصحية والبحوث وتقديم خدمات الرعاية الصحية يف إفريقيا.

حدد املشاركون املشكالت اللغوية التي نشأت خالل العديد من النقاط يف حياتهم. ميكن تصنيف هذه القضايا بشكل عام إىل ثالث فرتات: 1( الطفولة 

والشباب. 2( متدربني يف الجامعة. و3( حياتهم املهنية.

يُنظر إىل اللغة اإلنجليزية كلغة أم عىل أنها ميزة. حيث تحدث بعض املشاركني عن أهمية أن يكونوا قراء متعطشني للغة اإلنجليزية خالل شبابهم ألن هذا 

وضع األساس لقدرتهم عىل القراءة والكتابة أكادمييًا وكونهم باحثني غزير اإلنتاج يف العلوم الصحية. حدد بعض املشاركني التنزانيني أن نظام املدارس العامة 

يف البالد ميثل تحديًا الكتساب الطالقة املهنية يف اللغة اإلنجليزية حيث يتم تدريس اللغة اإلنجليزية فقط كامدة يف املدرسة االبتدائية. مل يتم استخدام اللغة 

اإلنجليزية يف جميع املناهج الدراسية يف تنزانيا حتى املدرسة الثانوية. يتناقض هذا مع نظام املدارس العامة الكيني، والعديد من املدارس الخاصة يف تنزانيا، 

حيث اللغة اإلنجليزية هي اللغة الرئيسية للتعليم يف املدارس االبتدائية.

عىل مستوى املتدرب، بصفة طالب يف التعليم العايل يف مستويات البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه وضمن الربامج املهنية الصحية، تم وصف اللغات 

املختلفة بأنها مهمة أو سائدة اعتامًدا عىل املهام الثالث ملراكز العلوم الصحية األكادميية )AHSCs( )10(: 1( التعليم، 2( البحث، 3(، تم النظر يف تقديم 

خدمة الرعاية الصحية.

تُجرى محارضات العلوم الصحية يف الجامعات يف الغالب باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو الربتغالية، اعتامًدا عىل اللغة األوروبية للتعليم العايل يف كل دولة 

من الدول الـ16 التي ميثلها 45 ُمبلًِّغا رئيسيًا )منوذج 1(، عىل الرغم من استخدام اللغة العربية أيًضا يف بعض الجامعات السودانية ]11[. مواد قراءة الدورة 

التدريبية هي أيًضا باللغة األوروبية الرئيسية للجامعة، عىل الرغم من أن العديد من املستجيبني من النامذج 1 و3 ذكروا أن معظم املقاالت التي متت 

مراجعتها من األقران كانت باللغة اإلنجليزية. أجريت الكتابة بالعديد من اللغات، مبا يف ذلك اللغات األفريقية األصلية للبلدان باإلضافة إىل اللغة )اللغات( 

األوروبية لكل بلد.

تطلب البحث استخدام العديد من اللغات. تم اإلبالغ عن جمع البيانات بجميع لغات العمل األربع ملنظمة الصحة العاملية املستخدمة يف أفريقيا باإلضافة 

إىل العديد من اللغات األفريقية. فضالً عن نقل بعض الباحثني لنتائج البحث إىل املشاركني يف الدراسة بلغات السكان األصليني التي قاموا بجمع البيانات بها. 

ذكر أحد املؤرشات الرئيسية أن “التفاعل يف لغات السكان األصليني ميكن أن ميثل تحديًا، قد تحتاج إىل مساعد ملساعدتك. تم تحديد نفس املشكلة للتواصل 

مع الجمهور والسياسيني حول نتائج البحث.

لقد إتضح بأنه يتم إستخدام اللغة اإلنجليزية يف التقارير الواردة عن أغلبية املنح الدراسية. ويف حالة إستامرات التقديم عىل املنح, لقد كان من الواضح 

بأنه هناك زيادة يف الفرص املتاحة عند إستخدام اللغة اإلنجليزية. ويف األوراق البحثية, كان الباحثون من الدول املتحدثة باللغة الفرنسية واللغة الربتغالية 

يفضلون نرش األبحاث الخاصة بهم يف املجالت العلمية الناطقة باللغة اإلنجليزية. كانو ينرشون باللغة اإلنجليزية وذلك لزيادة عدد املجالت الناطقة باللغة 

اإلنجليزية, معظم املجالت ذات معامل التأثري الكبري هي باللغة اإلنجليزية ويفضل أغلب الباحثون قراءة هذه املجالت باللغة اإلنجليزية. وحيث أن ميثل 

النرش دور كبري يف الرتقيات وشبكات التواصل, لقد تم ذكر بأنه يفضل النرش باللغة اإلنجليزية لثالثة أسباب رئيسية: ليك تحصل عىل اإلعرتاف الدويل, 

للرتقيات, يتم قبول األبحاث املنشورة باللغة اإلنجليزية بصورة أرسع. 

النتيجة 2: اللغة األكادميية هي لغة يف حد ذاتها

وذكر أنه ليك تكون متدربًا ناجًحا وباحث يف العلوم الصحية، فمن الرضوري تعلم التحدث جيًدا يف اللغة العلمية، بغض النظر عن لغة التعليم العايل. حيث 

يكون املرء قادًرا عىل قراءة املجالت األكادميية وتصميم الدراسة والكتابة يف شكل أكادميي والتحدث باستخدام املفردات واملصطلحات األكادميية. املفردات 

املوسعة مطلوبة لفهم املحارضين وقراءة املقاالت وكتابة املهام وتقدميها شفهيًا.

باإلضافة إىل ... ]تعلم[ اللغة اإلنجليزية، عليك أيًضا أن يكون لديك شخص ما يدربك عىل اللغة اإلنجليزية التقنية للبحث واملفردات العلمية.

إن الطلب عىل مراكز الكتابة ليس مفاجئًا، ألنه كام أشار ممثل مركز كتابة آخر، ال توجد لغة أكادميية واحدة أيًضا. قال الفرد:

... ما الحظته هو أن كل تخصص ]علوم صحية[ له ثقافة كتابة خاصة به ... ليك يكون املرء مستشاًرا يف الكتابة، ميكنه مساعدة الطالب القادمني من 

التخصصات املختلفة، فأنت بحاجة حًقا إىل ... تعلم ... كيف متت الكتابة يف كل التخصصات.
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باإلضافة إىل ذلك، يتم تقديم دورات دراسية معتمدة كاملة يف بعض املؤسسات حتى يصبحوا ملمني بالقراءة والكتابة األكادميية، عىل سبيل املثال، اللغة 

األكادميية ومحو األمية باللغة اإلنجليزية - ENG1503 هي دورة جامعية تقدم يف جامعة جنوب إفريقيا )UNISA( عرب اإلنرتنت ومقرها يف بريتوريا ]13[. 

يعلن قسم مهارات ودراسات االتصال بجامعة نريويب أن “الكتابة هي أهم مهارة ميكن أن متنحها الجامعة لخريجيها” وتقدم دورة يف مهارات االتصال 001. 

.)ENG 101 & ENG 102( تقدم جامعة بويا يف الكامريون عامني دراسيني يف السنة الجامعية األوىل. دورات مصممة لتحسني مهارات الكتابة لطالبها

النتيجة 3: اللغة اإلنجليزية هي اللغة السائدة يف العلوم حالًيا

يُنظر إىل اللغة اإلنجليزية عىل أنها اللغة املهيمنة أو اللغة الدولية للعلوم لبعض الوقت ]14، 15[، مبا يف ذلك مجال الطب ]16[. البحث يف دليل أولريش 

ويب العاملي ]17[ للمجالت الطبية والصحية التي تظهر الهيمنة الحالية للغة اإلنجليزية، عامليًا ويف إفريقيا، يُعرض يف الجدول 3.

الجدول 3: نتائج البحث عن املجالت الطبية والصحية يف أولريش ويب العاملي املنشورة بإحدى اللغات األربع ملنظمة الصحة العاملية يف إفريقيا )تم 

الوصول إليها: 2021-04-19(

العربية الربتغالية الفرنسية اإلنجليزية

38 354 638 16,800 منشورة يف أي مكان

8 1 24 339 منشورة يف دولة أفريقية

]18[، قاعدة بيانات عىل اإلنرتنت للمجالت املنشورة يف جنوب إفريقيا، ترسد 98 مجلة طبية وصحية. ستة وتسعون منهم متاحون باللغة اإلنجليزية، واثنان 

فقط غري متاحني. 11 من أصل 98 مجلة متوفرة بلغات أخرى: اللغة األفريقانية: )6(، الفرنسية: )3(، الربتغالية: )1(، واإلسبانية: )1(. تشتمل فئة “الصحة” يف 

املجالت األفريقية عىل اإلنرتنت )AJOL( عىل 168 مجلة ولكنها ال تصدر حسب اللغة ]19[.

تم دعم هيمنة اللغة اإلنجليزية يف العلوم من خالل سجالت النرش ومعظم التعليقات التي أدىل بها املُبلِّغون الرئيسيون، عىل الرغم من وجود بعض الفروق 

الدقيقة. نرش جميع الباحثني يف العلوم الصحية )العينة 1، باستثناء ممثيل مركز الكتابة، عدد 40( مقاالت باللغة اإلنجليزية. عرشة من هؤالء الباحثني 

األربعني، 4 يتحدثون الربتغالية، و4 يتحدثون الفرنسية، واثنان يتحدثان اإلنجليزية، نرشوا أيًضا بأربع لغات أخرى: الفرنسية: )5(، الربتغالية: )4(، الروسية: 

)1(، والعربية: )1(. كان أحد املُبلِّغون الرئيسيون يعمل عىل مخطوطة باللغة الفنلندية مع زمالئه يف فنلندا.

تضمنت األسباب التي قدمها املُبلِّغون الرئيسيون لتقديم املخطوطات باللغة اإلنجليزية بشكل أسايس ما ييل:

• املجالت اإلنجليزية لها عوامل تأثري أعىل ألن هناك جمهوًرا أكرب لها.	

• “من غري املوايت أن تنرش باللغة الربتغالية ألن األشخاص الذين ميولون املنح يقرؤون اللغة اإلنجليزية.”	

• “... ال توجد ]مطبوعة برتغالية خارج الربازيل[ لها تأثري دويل.”	

• “أفضل املجالت األكادميية باللغة اإلنجليزية.”	

وشملت الدوافع املذكورة للنرش بلغات أخرى ما ييل:

• كان النرش يف املجالت الربتغالية يف الربازيل التي متت فهرستها أمرًا مفيًدا.	

• توسيع شبكة الفرد الدولية وزيادة فرص البحث.	

• ضامن نقل البحوث الصحية بشكل فعال وتلقي الرسائل الصحية بدقة إىل السكان املحليني.	

النتيجة 3 ب: هناك مزايا وعيوب لكون اللغة اإلنجليزية هي اللغة السائدة يف العلوم

تتمثل مزايا اللغة اإلنجليزية اللغة السائدة يف العلوم املذكورة يف:

• يسمح بالتواصل العلمي بلغة واحدة يف العديد من البلدان املختلفة، حيث أن اللغة اإلنجليزية هي لغة التواصل املشرتك للعلوم.	

• “أجد أنه من األسهل كتابة نتائج بحثية باللغة اإلنجليزية مقارنة بالفرنسية. ألنني قرأت أن جميع مراجعي مكتوبة باللغة اإلنجليزية، فهي تأيت 	

بسهولة أكرب”.

• توجد مفردات علمية/ تقنية يف تخصصات مختلفة موجودة يف اللغة اإلنجليزية غري موجودة يف اللغات األخرى.	

• “اللغة اإلنجليزية هي واحدة من أبسط اللغات، إذا كنت ترغب يف ذلك، بطريقة جيدة، مام يسهل الكتابة والقراءة والتواصل معها. قواعدها ليست 	

معقدة مقارنة باللغات األخرى”. - ُمبلِّغ رئييس متعدد اللغات.

• تتمثل مساوئ اللغة اإلنجليزية، كونها اللغة السائدة يف العلوم املذكورة، يف:	

• اللغة اإلنجليزية هي مطلب يستخدمه الباحثون للقراءة والكتابة والتواصل اللفظي لتحقيق النجاح.	

• عىل غري الناطقني باللغة اإلنجليزية تعلم اللغة اإلنجليزية، مبا يف ذلك تطوير الكفاءة التقنية والشفهية والكتابية يف اللغة اإلنجليزية األكادميية، 	

باإلضافة إىل معرفة مجالهم أو تخصصهم.

• هناك خطر ضياع نتائج البحث أو عدم دقتها عند ترجمتها مرة أخرى من لغة أخرى إىل اللغة اإلنجليزية والعكس صحيح.	

• قد يكون ضاًرا بالحفاظ عىل اللغات املحلية.	
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نتيجة 4: تشكل هيمنة اللغة اإلنجليزية يف العلوم عائًقا أمام الباحثني غري اإلنجليز

تشمل األسباب التي ذكرها غري الناطقني باللغة اإلنجليزية وملاذا تشكل هيمنة اللغة اإلنجليزية عائًقا لهم ما ييل:

• غالبًا ما تكون املقاالت الرائدة يف العلوم متاحة باللغة اإلنجليزية فقط، وبالتايل تستغرق وقتًا إضافيًا لغري الناطقني باللغة اإلنجليزية ملراجعتها وفهمها.	

• يعد عرض النتائج والتواصل يف املؤمترات أكرث صعوبة أو تقييًدا للباحثني غري اإلنجليز. ويوجد عدد أقل من املشاركني يف العروض التقدميية بغري اللغة 	

اإلنجليزية وال يستخدم بعض أفراد الجمهور خدمات الرتجمة يف املؤمترات حتى لو مل يفهموا لغة العرض.

• يستغرق الوصول إىل متويل املنح وقتًا طويالً، حيث إن غالبية دعوات تقديم العروض باللغة اإلنجليزية ويلزم تقدميها باللغة اإلنجليزية.	

• يصعب إنتاج املخطوطات للنرش.	

• تؤثر اللغة عىل اإلرشاف األكادميي واإلرشاد ودعم املتدربني. مجموعة املرشفني واملوجهني الذين هم خرباء يف مجالهم ويتحدثون اإلنجليزية مبستوى 	

عاٍل، باإلضافة إىل الفرنسية أو الربتغالية أو العربية، تعترب محدودة إىل حد ما.

2-4 املشكالت غري اللغوية التي تتداخل مع اللغة والتي من املحتمل أن تسهم يف عدم املساواة الهيكلية داخل 
النظام اإليكولوجي لبحوث العلوم الصحية.

كان لدى املُبلِّغني الرئيسيني مجموعة وافرة من وجهات النظر التي تدرس الحواجز غري اللغوية املتداخلة املحتملة أمام التقدم الفردي والعلمي يف مؤسسات 

أبحاث العلوم الصحية داخل إفريقيا. الحواجز املتداخلة هي املشكالت التي من املحتمل أن تتداخل مع اللغة مام يزيد من تعقيد التحدي املتمثل يف تطوير 

أنظمة بيئية أقوى لبحوث العلوم الصحية يف إفريقيا.

املشكالت الجندرية 

النتيجة 5: يتداخل الجنس مع اللغة والخصائص الفردية األخرى ملضاعفة نقاط الضعف، خاصة بالنسبة للنساء.

يتقاطع الجنس أو يتداخل مع اللغة والعديد من الخصائص الفردية األخرى للمساهمة يف تجارب الباحثني داخل النظام البيئي البحثي ويف املجتمع األوسع. 

ينتج عن التأثري الرتاكمي واملركب لخصائص هذه املجموعة نقاط ضعف أكرب خاصة بالنسبة للنساء، ومن الصعب إن مل يكن من املستحيل فك آثار الحواجز 

والخصائص املتقاطعة. تضمنت النتائج املحددة التي تدعم ذلك ما ييل:

• الحظ عدد من املُبلِّغني الرئيسيني، رجااًل ونساًء، أن العديد من املجتمعات يف إفريقيا أبوية. وقد ذُكر أن هذا كان صحيًحا بشكل خاص يف املناطق 	

الريفية يف بعض البلدان، عىل الرغم من االختالفات يف متثيل الرجال والنساء يف األكادمييات العلمية يف أفريقيا توضح أنها قد تكون مشكلة محلية يف 

بعض البلدان. وجدت األبحاث الحديثة أن النساء ميثلن ٪10 فقط، يف املتوسط، من أعضاء األكادميية الوطنية للعلوم يف عرش دول أفريقية ]20[. كام 

وصف العديد من املُبلِّغني الرئيسيني الضغط االجتامعي والثقايف عىل املرأة للزواج وإنجاب األطفال بدالً من متابعة الدكتوراه.

• تشري األدبيات إىل أن الزواج أثناء تدريب الدكتوراه قد يحد من إنتاجية النرش للمرأة مع زيادة إنتاجية الرجال، بسبب التغريات يف مسؤوليات العمل 	

املنزيل ]21[.

• يفوق عدد الرجال عدد النساء يف وظائف هيئة التدريس يف إفريقيا، حيث إن ٪70 من الباحثني يف جميع املجاالت الدراسية هم من الرجال ]22[. 	

لوحظ هذا التفاوت من أحد املستجيبني الذي أشار أيًضا إىل أن وجود رئيسة الكلية التي يعمل فيها قد أزال هذا التفاوت لدرجة أن أقل من 10 يف 

املائة من أعضاء هيئة التدريس هم اآلن من الرجال، عىل الرغم من أن الكلية نفسها استمرت يف أن يكون بها رجال أكرث من النساء يف هيئة تدريس.

النتيجة 6: الوصول إىل التدخالت ملعالجة الحواجز اللغوية هو أمر قائم عىل نوع الجنس

الحظ اثنان من ممثيل مركز الكتابة أن النساء يصلن إىل مراكز الكتابة أكرث من الرجال. وقد تم تأكيد ذلك من خالل األرقام املقدمة حول مركز الكتابة 

بجامعة كيب تاون: من 2018 إىل 2020، كان لدى املركز 357 عميلة قامن مبا مجموعه 788 موعًدا مقابل 138 عمياًل قاموا بإجراء 356 موعًدا. اقرتح 

مركز للكتابة يف جامعة أخرى يف جنوب إفريقيا أن الرجال قد يكونون أكرث تردًدا يف طلب املساعدة يف الكتابة األكادميية، والتي قد تكون مرتبطة باألعراف 

االجتامعية حول الرجال الذين ال يرغبون يف إظهار الضعف أو أنهم يطلبون املساعدة. ميكن أن يكون مشابًها لحقيقة أنه يف بعض السياقات، وجد أن الرجال 

يتأخرون يف طلب املساعدة عندما يكونون مرىض مقارنة بالنساء ]23[.

املشكالت املالية 

النتيجة 7: الحواجز املالية هي العائق الرئييس أمام التقدم الفردي والعلمي يف مؤسسات أبحاث العلوم الصحية يف جميع أنحاء إفريقيا وتعد مشكلة أكرب 

لغري الناطقني باللغة اإلنجليزية فحسب.
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• كانت القدرة عىل متويل األبحاث هي العائق الرئييس إلجراء البحوث )مثل تكلفة املعدات واإلمدادات( ونرش نتائج البحوث )مثل رسوم معالجة 	

املقاالت(.

• أشار العديد من املؤسسات الرئيسية إىل أن نقص التمويل الوطني تطلب منهم السعي إىل حد كبري أو فقط للحصول عىل متويل دويل من املانحني 	

من أمريكا الشاملية وأوروبا. وفضالً عن ذلك، تم تحديد مكاملات املنح البحثية يف الغالب باللغة اإلنجليزية فقط. وهناك استثناءات لذلك، عىل سبيل 

املثال، الجهات املانحة مثل مراكز أبحاث التنمية الدولية )IDRC( وغريها التي تقبل مقرتحات بلغات أخرى. ذكر أحد املستجيبني غري األفارقة )منوذج 

3( أن “مركز البحوث للتنمية الدولية قدم باستمرار الدعم للباحثني بلغات أولية متعددة، مبا يف ذلك مراجعة الزمالة واملنح من جانب زمالء متعددي 

اللغات”. باإلضافة إىل ذلك، ميول مركز البحوث للتنمية الدولية الرتجمة ضمن العمل البحثي الذي ميوله.

• وصفت رسوم معالجة املقاالت للمجالت عالية املستوى بأنها عائق كبري. وصف املستجيبون الحاجة إىل النرش يف مجالت عالية املستوى لتسهيل الرتقية 	

والتقدم الوظيفي. باإلضافة إىل ذلك، تم وصف االستشهادات بأنها مهمة للنجاح، كام أن النرش يف املجالت عالية التأثري يساعد عىل االستشهاد باألوراق 

عىل نطاق واسع. رصح أحد املمثلني الناطقني بالربتغالية أنهم يفكرون اآلن يف النرش يف املجالت الربازيلية ألنها مفهرسة دوليًا.

املشكالت املؤسسية 

النتيجة 8: ال متتلك بعض الجامعات ثقافة بحثية قوية

وذكر أن مناهج تطوير البحث يف بعض الجامعات غري متوفرة، كام ذكرت إحدى املؤرشات الرئيسية أن القيمة املوضوعة عىل البحث تختلف من جامعة إىل 

أخرى داخل بلدهم. وذكر معهد رئييس آخر أنه يف حني أن التدريب البحثي يف مناطق أخرى من العامل يبدأ ضمن درجات البكالوريوس، فإنه يبدأ يف إفريقيا 

ضمن برامج املاجستري والدكتوراه. إن التأخري يف اكتساب املعرفة بالبحث يف وقت مبكر يف الجامعة يعني أن هناك وقتًا أقل لتعلم طرق وتقنيات البحث 

واللغة األكادميية.

النتيجة 9: املوارد املؤسسية املحدودة واألنظمة الضعيفة هي عائق أمام البحث.

• ذكر العديد من املستجيبني امتالك مؤسساتهم للموارد املؤسسية املحدودة، مبا يف ذلك االفتقار إىل مرافق البحث التي ترتاوح من املختربات إىل مكاتب 	

املنح. كانت الروابط املبارشة لهذه الحواجز مع الحواجز اللغوية محدودة باستثناء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( وأنظمة إدارة البحث 

.)RMS(

• ال تزال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضعيفة يف بعض البلدان. مل تكن اتصاالت اإلنرتنت ميكن االعتامد عليها أو انخفاض النطاق الرتددي. عىل 	

الرغم من اإلشارة إىل أن خدمات اإلنرتنت قد تحسنت يف العديد من البلدان عىل مدار السنوات العرش املاضية، إال أن االتصاالت املتقطعة واألبطأ 

تعيق االتصال الصويت عرب اإلنرتنت عرب خدمات مثل واتساب وسكايب وزووم والوصول إىل مقاالت املجالت.

• تم اإلبالغ عن ضعف أنظمة إدارة البحوث من بعض املؤرشات الرئيسية. بعض املؤسسات ليس لديها حتى اآلن ضباط دعم قوي لألبحاث أو أنظمة 	

مؤمتتة. يتقاطع هذا –جزئيًا- مع اللغة كأقوى شبكات إدارة البحوث ويبدو أن جمعية إدارة البحث واالبتكار يف جنوب إفريقيا )SARIMA( تليها 

جمعية إدارة األبحاث واالبتكارات يف رشق إفريقيا )EARIMA(، وكالهام يغلب عىل املناطق الناطقة باللغة اإلنجليزية، عىل الرغم من أنه هناك 

دولتان تتحدثان الربتغالية يف جنوب إفريقيا.

املشكالت التنظيمية 

النتيجة 10: تشكل املشكالت التنظيمية حاجًزا أمام البحث يف بعض املؤسسات ويف بعض البلدان

الحظ بعض املُبلِّغني الرئيسيني إلغاء البحث املخطط بسبب عدم وجود مبادئ توجيهية أخالقية للبحث املقرتح.

املشكالت األخرى

 

النتيجة 11: ُذكر أن أنظمة التعليم الوطنية يف مرحلتي املدارس االبتدائية والثانوية ليست قوية مبا يكفي يف بعض البلدان

يف تنزانيا، ذكر عدد من املُبلِّغني الرئيسيني أن تعليم اللغة اإلنجليزية يكون أكرب يف املدرسة االبتدائية، عىل الرغم من أن مؤرًشا رئيسيًا آخر ذكر أنه من 

املهم أن تكون اللغة السواحيلية محوًرا لتعزيز اللغة الوطنية. وذكر ممثل تنزاين آخر أن املشكلة ليست اللغة ولكن “كيف يفكر )الطالب(”. وتابع: “دعهم 

يكتبون باللغة السواحيلية لريوا ما إذا كانوا ينظمون أفكارهم. ]التحدي هو[ كيف نجعلهم مفكرين أفضل.”

النتيجة 12: فكرة أو مفهوم البحث يف بعض البلدان ويف القارة بشكل عام غري راسخ

• ذكر العديد من املُبلِّغني الرئيسيني أن عقلية البحث يف بلدهم مل تكن قوية وأن العديد من السياسيني ال يقدرون البحث. وذكر عدد آخر من املُبلِّغني 	

الرئيسيني أن الدعم الحكومي يف بلدهم ليس قوياً ألن الحكومة ليست منخرطة بشكل جيد مع األوساط األكادميية. وآخرون ذكروا أن ترجمة نتائج 

األبحاث إىل اللغات الوطنية لبلد ما قد يساعد يف مواجهة هذا التحدي. وقد تم التعبري عن هذا الرأي يف مقاالت رأي مكتوبة أيًضا ]24[.
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• تم اإلبالغ عن التأخري والدمج املحدود للبحوث يف املدارس الثانوية والتعليم العايل مام أدى إىل حصول الخريجني عىل قدر محدود من التعرض للبحث 	

أثناء تعليمهم. يرتبط هذا بالنتيجة 2 أن اللغة األكادميية هي لغة يف حد ذاتها.

النتيجة 13: يواجه الباحثون تحديات لوجستية مثل تأخري التخليص الجمريك لإلمدادات.

يعد استرياد معدات البحث والكواشف أمرًا مكلًفا وغالبًا ما يستغرق استالم الشحنات وقتًا طويالً. من املحتمل أن مسؤويل الجامرك ذوي املعرفة املحدودة 

باللغة اإلنجليزية يف بعض البلدان غري قادرين عىل مراجعة الوثائق الجمركية واملوافقة عليها برسعة.

النتيجة 14: عدم وجود روابط بني بلدان الجنوب.

الروابط بني بلدان الجنوب غري موجودة أو غري راسخة مام يحد من التبادالت التي ميكن أن تعزز الروابط بني الناطقني باللغة اإلنجليزية والباحثني غري 

الناطقني باللغة اإلنجليزية.

النتيجة 15: بقايا االستعامر واإلرث االستعامري باقًيا. تعترب إزالة االستعامر قضية مهمة يف بعض البلدان.

ال يزال أثر إرث االستعامر واملامرسات االستعامرية الجديدة قوياً يف العديد من البلدان األفريقية، وال تزال املامرسات االستعامرية الجديدة من بعض املانحني 

قامئة. ويتضح هذا من خالل اقتباس من أحد املُبلِّغني الرئيسيني أدناه ويف مقاالت الرأي والتعليقات األخرية ]25، 26[ باإلضافة إىل شبكات التواصل االجتامعي 

]27[. وتدعم هذه اآلراء أيًضا حقيقة أن األبحاث األفريقية تتعاون بشكل أسايس مع الباحثني يف الخارج بدالً من الباحثني األفارقة اآلخرين ]5، 28[.

إن الدعوة إىل إنهاء االستعامر يف املناهج الدراسية مل يتم تناولها بحامس شديد يف كليات العلوم الصحية. حيث إنهم ملتزمون جًدا بنوع من نظرية املعرفة 

الوضعية، إنهم ملتزمون حًقا بأن العلم هو الطريق. حتى عميدنا كان ينفث األشياء وكان الناس يرفعون أيديهم، بعض زمالئنا اآلخرين لكنهم يقولون، 

“ولكن كيف نعلم الطب التقليدي يف سياق يضعه يف مواجهة العلم طوال الوقت؟” ]اإلجابة هي أننا لن نفعل[ نقوم بتدريس الطب األفريقي التقليدي، 

ونقوم بتدريس طرق ملعرفة جسد أو فلسفات الطب أو الفكر واملامرسة الطبية يف إفريقيا. ونقوم بتدريس ما هو مركزي ملامرسة الطب الحيوي يف إفريقيا، 

وأينام تظهر، وما هم املفكرون الذين يفكرون حول املحتوى وآثاره جنبًا إىل جنب أو من خالل معالج أفريقي تقليدي سيكون لديه نوع من املقارنة من 

خاللها يعلم نفسه. ألنه إذا حاولنا إخبار األشخاص الذين نريد تدريس الطب التقليدي يف كلية الطب، فإنهم يتوقفون عن العمل، ولكن إذا أخربناهم أننا 

نريد تدريس العلوم اإلنسانية الطبية وأن يكون لدى الطالب فهم قوي لفلسفة وتاريخ الطب، فال بأس بذلك. ال مشكلة.

تم اإلبالغ عن زيادة املفردات العلمية للغات األفريقية األصلية عىل أنها عملية بطيئة من أحد املبلغني الرئيسيني.

5. تفسري النتائج حسب الهدف   
الغرض 1: دراسة ما إذا كان استخدام اللغة اإلنجليزية، يف سياق القارة األفريقية، ميثل عائًقا أمام تقدم ونجاح 

الباحثني يف العلوم الصحية سواء عىل املستوى الفردي أو املحيل أو الدويل، وكذلك أمام تقدم العلوم الصحية عىل 

نطاق أوسع.

تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن هيمنة اللغة اإلنجليزية، باعتبارها لغة التواصل املشرتك للعلوم، تشكل حاجزًا أمام تقدم ونجاح العديد من الباحثني يف 

العلوم الصحية غري الناطقني باللغة اإلنجليزية يف إفريقيا. فضالً عن ذلك، يبدو من املحتمل أن هذا الحاجز يعيق تقدم ونجاح النظم اإليكولوجية البحثية 

يف بعض البلدان األفريقية، ال سيام يف البلدان التي ال متتلك أنظمة تعليم ابتدايئ وثانوي قوية مبا فيه الكفاية أو ال تستخدم اللغة اإلنجليزية كلغة تدريس 

رئيسية للتعليم العايل، وللتعاون البحثي عرب الثقافات. تم اإلبالغ عن هذا الحاجز للتأثري عىل قدرة الباحثني يف هذه البيئات لتأمني املنح وتقديم املخطوطات 

الناجحة للمنشورات التي راجعها األقران، وهام املقياسان الرئيسيان للتقدم األكادميي.

ومع ذلك، أفاد بعض الباحثني يف العلوم الصحية الناطقني باللغة اإلنجليزية وغري الناطقني باللغة اإلنجليزية يف إفريقيا أنهم متكنوا من التغلب عىل الحاجز 

املحتمل الذي تقدمه لهم هيمنة اللغة اإلنجليزية من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل. يجرب البعض أنفسهم عىل التواصل باللغة اإلنجليزية )عىل سبيل 

املثال، تعيني اللغة اإلنجليزية كلغة افرتاضية عىل جميع أجهزتهم اإللكرتونية(. يستخدم اآلخرون أدوات الكتابة والتحرير عرب اإلنرتنت )مثل جرامريل(. أفاد 

الكثريون بوجود متحدثني أصليني للغة اإلنجليزية يراجعون مخطوطاتهم. تم اعتبار هذا النهج النهايئ األكرث فائدة وكان األكرث شيوًعا. لقد مكنتهم هذه 

األساليب من تطوير مهاراتهم ومنحتهم الفرصة للمشاركة بشكل كامل يف املساعي العلمية يف بلدهم وعىل الصعيد الدويل.

تعتمد الدرجة التي يستطيع بها الباحث يف علوم الصحة الفردية يف إفريقيا التغلب عىل التحدي املتمثل يف أن يصبح مرتاًحا بدرجة كافية يف اللغة 

اإلنجليزية األكادميية للمشاركة بشكل كامل يف املساعي العلمية والتقدم يف حياته املهنية عىل العديد من العوامل التي تتداخل. تبدأ هذه العوامل يف 

الطفولة، ومتتد إىل وقتهم بصفتهم متدربني وتستمر طوال حياتهم املهنية. بعض هذه العوامل فردية بشكل واضح يف حني أن البعض اآلخر يحتاج إىل 

الفحص عىل املستويات املؤسسية والوطنية واإلقليمية أو العاملية. انظر الشكل 1: العوامل املؤثرة يف املساواة القامئة عىل اللغة يف أبحاث العلوم الصحية 

األفريقية للعوامل الرئيسية التي حددتها هذه الدراسة.

من املهم فحص تداخل العوامل عىل املستوى الفردي وبني املستوى الفردي واملستويات األربعة األخرى. لكل مؤسسة تاريخها وثقافتها الخاصة، وتكوين 
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األقسام والوضع املايل، مام يؤثر ذلك عىل ثقافة البحث للمؤسسة والفرص املتاحة للباحثني األفراد. وينطبق اليشء نفسه عىل املستوى املحيل. وباملثل، فإن 

البلدان يف بعض املناطق دون اإلقليمية األفريقية لديها تكامل أكرب يف آليات التنسيق، عىل سبيل املثال، أنشأت جامعة رشق إفريقيا )EAC( لجنة رشق 

إفريقيا للبحوث الصحية )EAHRC( يف عام 2008 “لتنسيق وإجراء وتعزيز إجراء البحوث الصحية يف املنطقة” ]29[. أخريًا، تؤثر املشكالت والجهات الفاعلة 

عىل املستوى العاملي عىل جميع املستويات األخرى.

يبدو أن التأثري املحتمل لهيمنة اللغة اإلنجليزية عىل تقدم العلوم الصحية عىل نطاق أوسع مختلط. من ناحية، أظهر نوسبومر- سرتيت وكلريينجز ]30[ 

أن استبعاد املنشورات غري اإلنجليزية من توليفات األدلة مل يغري االستنتاجات بشأن التدخالت الرسيرية. من ناحية أخرى، ذكر املبلغون الرئيسيون يف هذه 

الدراسة أن الرتجمة من وإىل اللغة اإلنجليزية واللغات األخرى أثناء عملية البحث تؤدي يف أفضل األحوال إىل تعقيد وتأخري وزيادة تكلفة إجراء البحث 

ونرش النتائج، ويف أسوأ األحوال تؤدي إىل حدوث أخطاء أو سوء فهم. فضالً عن ذلك، فإن النقص يف نتائج األبحاث وموجزات السياسات باللغات الفرنسية 

والربتغالية واألفريقية األصلية يعيق بالتأكيد توصيل نتائج البحوث الصحية مع املسؤولني الحكوميني وعامة الناس الذين ليسوا عىل دراية باللغة الرئيسية 

للتعليم العايل يف بلد ما.

 

الشكل 1: العوامل املؤثرة يف املساواة القامئة عىل اللغة يف أبحاث العلوم الصحية األفريقية.

وأخريًا، تسلط نتائجنا الضوء عىل أن االتصال األكادميي، اللفظي والقراءة والكتابة، هو لغة بحد ذاتها. يواجه جميع أعضاء املجتمع األكادميي، مبا يف ذلك 

الباحثني الناطقني باللغة اإلنجليزية وغري الناطقني باللغة اإلنجليزية، هذه الحقيقة.

الغرض 2: فحص ما إذا كان استخدام اللغة اإلنجليزية، يف سياق القارة األفريقية، يساهم يف تفاوتات هيكلية 

أوسع داخل النظام البيئي العام لبحوث العلوم الصحية.

املستوى عاملي: سياسات املجالت، نرش املخطوطات ثنائية اللغة أو متعددة اللغات، االهتامم باملساواة، تطوير تكنولوجيا املعلومات، اهتامم 

املمول ومستوى ودرجة الدعم.

املستوى اإلقليمي: مستوى التعاون/ التكامل اإلقليمي، القواسم املشرتكة يف اللغة، التعرض للغات أخرى.

املستوى املحيل: مناهج املدارس االبتدائية والثانوية، الدعم الحكومي املايل للبحث واالهتامم باستخدامه، املستوى االقتصادي، اللغات 

املتحدثة، اللهجة )اللهجات( املحلية.

املستوى املؤسيس: ثقافة البحث والرتكيز عىل البحث - “جامعة بحثية مكثفة”، البنية التحتية البحثية املتاحة، وحدة إدارة 

البحث، الحجم والتنوع الوصول إىل تنمية املهارات وفرص التعليم املستمر، الوصول إىل اإلنرتنت )املوثوقية والرسعة(، الوصول إىل 

املجالت املفتوحة الوصول، السياسات، الرشاكات سواء وطنية ودولية، مركز الكتابة.

املستوى الفردي: القدرة اللغوية الطبيعية، األعراف االجتامعية والثقافية، الجنس، الثقة الكافية.

الطفولة والشباب

• اللغة األم.	

• التعرض املبكر للغة ثانية.	

• الخربة يف اللغة اإلنجليزية ومدى 	

التحدث بها.

• الوصول إىل مواد القراءة 	

واالهتامم بالقراءة.

• املستوى االجتامعي واالقتصادي 	

لألرسة.

• الدعم االجتامعي: العائلة 	

واألصدقاء.

• االهتامم والدافع.	

• املثابرة والتصميم.	

مرحلة التدريب

• االنخراط يف البحث: عند تقدميه 	

ملشاريع البحث واملشاركة فيها.

• اإلرشاف: مرشف )مرشفون( 	

ماهرون وداعمون.

• اإلرشاد: الوصول إليه وجودته.	

• إنشاء شبكة مهنية.	

• الجانب املايل: التمويل الكايف 	

الستثامر الوقت والحصول عىل 

املوارد.

• الفرصة والقدرة عىل الدراسة 	

دولًيا، خاصة يف بيئة اللغة 

اإلنجليزية.

• الدعم االجتامعي: األرسة، 	

الرشيك، األصدقاء.

• االهتامم والدافع.	

• املثابرة والتصميم.	

املسرية املهنية

• الدور )األدوار( داخل املنظامت: 	

النسبة املئوية للوقت املخصص 

للبحث.

• الزمالء: شبكة كبرية مبا فيه 	

الكفاية من املهارات املتنوعة 

)اللغة، التقنية(.

• الجانب املايل: تجدد كاٍف.	

• اإلرشاد: الوصول إليه وجودته.	

• الفرصة والقدرة عىل السفر 	

باحرتاف.

• الدعم االجتامعي: األرسة، 	

الرشيك، األصدقاء.

• االهتامم والدافع.	

• املثابرة والتصميم.	
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تُعرّف عدم املساواة الهيكلية عىل أنها: حالة تُنسب فيها فئة واحدة من األشخاص إىل حالة غري متكافئة فيام يتعلق بفئات أخرى من الناس. هذه العالقة 

تدوم وتتعزز من خالل التقاء العالقات غري املتكافئة يف األدوار والوظائف والقرارات والحقوق والفرص ]31[.

من املحتمل أن تساهم هيمنة اللغة اإلنجليزية يف العلوم، سياق القارة األفريقية، يف تفاوتات هيكلية أوسع داخل النظام البيئي العام لبحوث علوم الصحة. 

تنتج البلدان األربعة األوىل من حيث منشورات العلوم الطبية )جنوب إفريقيا ومرص ونيجرييا وكينيا( ٪58 من جميع هذه املنشورات يف إفريقيا، تشرتك 

هذه البلدان يف أن اللغة اإلنجليزية هي لغتهم األساسية للتعليم العايل يف العلوم الصحية. الدولة الوحيدة يف املنطقة الفرعية الوسطى إلفريقيا يف أفضل 25 

منشوًرا يف مجال العلوم الطبية األفريقية هي الكامريون )املرتبة 12( وهي الدولة الوحيدة يف املنطقة الفرعية التي تستخدم فيها بعض جامعاتها مؤسسات 

التعليم العايل اللغة اإلنجليزية باعتبارها اللغة الرئيسية يف التعليم العايل املهني الصحي. انظر امللحق 1: بلدان إفريقيا ذات املؤرشات الرئيسية لهذه الدراسة 

مصنفة حسب املنشورات حسب العلوم الطبية يف 2014.

تم ذكر غالبية فرص املنح من قبل كبار املمولني من املُبلِّغني الرئيسيني لتكون متاحة باللغة اإلنجليزية. ومع ذلك، أشار ممثل غري أفريقي )منوذج 3( إىل أن 

املكاملات الواردة من املمولني الكنديني، مبا يف ذلك املركز الدويل لبحوث التنمية )IDRC( مفتوحة للتقديم باللغتني الفرنسية واإلنجليزية. أفاد العديد من 

الباحثني يف العلوم الصحية غري الناطقني باللغة اإلنجليزية، وإن مل يكن جميعهم، بوجود صعوبات يف إعداد طلبات املنح وتقدميها باللغة اإلنجليزية. وباملثل، 

أفاد العديد من الباحثني يف مجال العلوم الصحية غري الناطقني باللغة اإلنجليزية أنهم يحتاجون إىل مزيد من الوقت واملساعدة إلنتاج املخطوطات لتقدميها 

إىل املجالت األكادميية الناطقة باللغة اإلنجليزية.

الغرض 3: التوصية بحلول عملية ملعالجة الشواغل املحددة

اللغة اإلنجليزية هي اللغة املشرتكة الحالية للعلوم عىل الرغم من أن هذا ال يعني أنه من غري املرغوب فيه إجراء البحوث والنرش بلغات أخرى. كام الحظ 

مشارك صيني يف العينة 3، فإن املؤسسات يف الصني تزن املنشورات اإلنجليزية أكرث من تلك املوجودة يف الصينية ألداء الباحثني يف العلوم الصحية، لكن 

األوراق البحثية املنشورة باللغات الصينية ال تزال عديدة. يتمثل التحدي يف كيف ميكن للباحثني األفراد ومؤسساتهم والحكومات الوطنية والهيئات اإلقليمية 

والجهات الفاعلة العاملية املعنية، مبا يف ذلك املمولني واملجالت، العمل ضمن النظم البيئية لعلوم الصحة الوطنية واإلقليمية الخاصة بهم مع القدرة أيًضا عىل 

املشاركة مع العامل الذي تهيمن عليه اللغة اإلنجليزية، النظام البيئي لبحوث العلوم الصحية. السؤال املهم هو أفضل طريقة لضامن بيئة أكرث دعاًم وشمولية 

متكن الباحثني غري الناطقني باللغة اإلنجليزية يف إفريقيا من النجاح يف تدريبهم وتعزيز حياتهم البحثية. عىل وجه الخصوص، هناك حاجة إىل التدخالت 

التي متكن وتدعم الباحثني األفارقة يف مجال العلوم الصحية، وخاصة أولئك الذين ال يجيدون اللغة اإلنجليزية، لبناء مهاراتهم يف اللغة اإلنجليزية )الشفوية 

والقراءة واملكتوبة( مع تعزيز املشاركة العلمية للغات األخرى يف القارة.

قد تأخذ مثل هذه التدخالت أشكااًل مختلفة. نظرًا إلثارة العديد من املخاوف والتحديات عىل مستويات مختلفة من املشاركني يف هذه الدراسة، ستكون 

هناك حاجة إىل مجموعة متنوعة من التدخالت ملعالجة الحواجز التي يتم مواجهتها. التدخالت مطلوبة عىل املستوى الفردي حتى املستوى العاملي. يأخذ 

األفراد وقادة البحث واملؤسسات زمام املبادرة، لكنهم سيحتاجون إىل املساعدة والدعم من حكوماتهم الوطنية والوكاالت اإلقليمية والجهات الفاعلة العاملية. 

انظر الجدول 5: الحلول العملية املوىص بها ملعالجة الشواغل املحددة.
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الجدول 5: الحلول العملية املوىص بها ملعالجة الشواغل املحددة

الجهات الدولية )مثل 

املمولني واملجالت 

واملنظامت الدولية(

الجهات اإلقليمية )مثل 

الشبكات واملنظامت 

اإلقليمية(

الجهات املحلية )مثل 

الحكومات والوكاالت 

املحلية(

الجهات املؤسسية )مثل 

الجامعات واملؤسسات 

البحثية(

قادة البحث/ املحققون 

الرئيسيون

الباحثون الفرديون

املجالت - ميكن ملزيد 

من املجالت التنازل عن 

رسوم معالجة املقاالت 

أو تقليلها للباحثني 

ذوي الدخل املنخفض 

واملتوسط املحتاجني.

تعزيز دعم مركز الكتابة 

االفرتايض )عرب اإلنرتنت( 

بني املؤسسات األفريقية، 

داخل اإلقليم وفيام بني 

األقاليم.

ميكن للحكومات 

ووكاالت التمويل املحلية 

إقامة مسابقات متويل 

املنح عىل مستوى 

الجامعة.

قدم دورات يف الكتابة 

وورش عمل للكتابة 

األكادميية ودورات 

قصرية عالية الجودة، 

وتأكد من معالجة 

حواجز الوصول.

تشجيع الباحث الشاب 

للنرش يف أنسب مجلة 

ألبحاثه. ال يوجد ما يربر 

بالرضورة النرش بتأثري 

كبري، ميكن الوصول إىل 

املجالت املحلية غري 

اإلنجليزية من جمهور 

أكرث مالءمة يف بعض 

األحيان. ]33[

التسجيل يف دورة 

الكتابة املكثفة خالل 

درجة البكالوريوس.

املجالت واملمولني: 

ميكن أن تكون املجالت، 

وخاصة مجالت الصحة 

العاملية، واملمولني أكرث 

مرونة مع اللهجات 

املختلفة للغة اإلنجليزية 

التي يقبلونها.

تعزيز الرشاكات البحثية 

داخل اإلقليم وبني 

األقاليم وكتابة شبكات 

الدعم بني املؤسسات يف 

أفريقيا.

مطالبة جميع الجامعات 

بتقديم دورات يف الكتابة 

األكادميية للطالب 

الجامعيني.

تقديم متابعة عرب 

اإلنرتنت/ افرتاضية 

لورش العمل الكتابية 

والدورات القصرية.

تعلم لغة ثانية أو ثالثة 

للتواصل مع نطاق أوسع 

من الباحثني املبتدئني.

استخدم فرص تحسني 

الكتابة يف املؤسسة، مبا 

يف ذلك ورش العمل 

الكتابية والدورات 

القصرية ومراكز الكتابة.

منظمو املؤمتر: ميكن 

للمؤمترات بدء عملية 

مراجعة لتقديم 

امللخصات التي تسمح 

باملراجعات بناًء عىل 

التعليقات الواردة 

أثناء املراجعة األولية، 

والسامح بالتقديم 

بلغات أخرى وعقد 

جلسات بلغات أخرى.

متويل التعاون والرشاكة 

والتواصل بني املؤسسات 

الناطقة باللغة 

اإلنجليزية والناطقة 

بالفرنسية واملتحدثني 

باللغة الربتغالية داخل 

إفريقيا.

مراجعة مناهج املدارس 

االبتدائية والثانوية 

لتطوير اللغة، مبا يف ذلك 

اللغة اإلنجليزية.

إنشاء مركز للكتابة 

وتحسني استخدامه. 

رفع الوعي بوجودهم، 

ومتكني التحسني املستمر 

له من خالل تحسني 

توافره وإمكانية الوصول 

إليه واملقبولية والجودة 

)AAAQ(. ضامن 

موظفني/ مستشارين 

ثنايئ اللغة ومتعددي 

اللغات فيه.

البحث بنشاط عن 

الباحثني غري الناطقني 

باللغة اإلنجليزية ليكونوا 

أعضاء يف فرق البحث.

االنضامم واملشاركة يف 

شبكة )افرتاضية( عرب 

اإلنرتنت توفر الدعم 

والتوجيه واملوارد 

والتدريب للباحثني 

يف البلدان املنخفضة 

واملتوسطة الدخل، عىل 

سبيل املثال، آثر إيد. 

مالحظة، برنامج آثر 

إيد متاح حاليًا باللغتني 

اإلنجليزية واإلسبانية 

فقط.

املمّولون: تشجيع 

الرشاكات ثنائية اللغة 

التي يتم تنظيمها 

ملواجهة التحديات.

تطوير التبادالت لتبادل 

املعرفة واملهارات 

والخربات بني موظفي 

مراكز الكتابة داخل 

املنطقة اإلقليمية 

والبلدان املجاورة 

ملوظفي مراكز الكتابة يف 

البلدان املجاورة.

عىل جميع الحكومات 

األفريقية تحقيق هدف 

تخصيص ٪1.0 من 

إجاميل الناتج املحيل 

للبحث والتطوير، عىل 

النحو الذي حدده 

االتحاد األفريقي يف عام 

.2006

االرتباط مع مراكز 

الكتابة األخرى يف الدولة 

واإلقليمية والعاملية.

شجع أعضاء فريق 

البحث غري الناطقني 

باللغة اإلنجليزية عىل 

تحسني أعضاء الفريق 

الناطقني باإلنجليزية 

واإلنجليزية لتحسني 

مهاراتهم اللغوية يف 

اللغات األخرى.

كتابة وإنتاج وإرسال 

املخطوطات بأي 

لغة تكون أكرث راحة 

لتطوير مجموعة 

املهارات اللغوية 

األكادميية والتأكد من 

إنتاج البحوث للجمهور 

املحيل أو الوطني.
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الجهات الدولية )مثل 

املمولني واملجالت 

واملنظامت الدولية(

الجهات اإلقليمية )مثل 

الشبكات واملنظامت 

اإلقليمية(

الجهات املحلية )مثل 

الحكومات والوكاالت 

املحلية(

الجهات املؤسسية )مثل 

الجامعات واملؤسسات 

البحثية(

قادة البحث/ املحققون 

الرئيسيون

الباحثون الفرديون

املمولني واملجالت: 

إرشاك املزيد من 

األفارقة بنشاط مراجعني 

من األقران للمنح 

واملخطوطات وزيادة 

عدد األفارقة يف اللجان/ 

املجالس االستشارية 

ذات الصلة ودفع أتعاب 

لتعويض الوقت.

التأكد من أن موقع 

الويب الخاص 

باملنظامت والشبكات 

العلمية يف إفريقيا )مثل 

األكادميية اإلفريقية 

للعلوم( بلغات متعددة 

وليس اللغة اإلنجليزية 

فقط.

إنشاء شبكة نظري إىل 

نظري، ومستشارين 

طالبيني مؤهلني 

ومدربني بشكل مثايل 

وتحفيزهم.

تضمني بنود امليزانية 

للدفع مقابل تدوين 

االجتامعات وترجمة 

وثائق املرشوع الرئيسية 

وترجمة اجتامعات 

الفريق يف وقت واحد.

تحديد وإرشاك 

مرشد بحثي.

املمولني: ميكنهم تطوير 

مامرسات أكرث شموالً 

للباحثني غري الناطقني 

باللغة اإلنجليزية ليتم 

تضمينهم يف املكاملات 

البحثية وورش العمل 

واملؤمترات.

العمل عىل فهرسة جميع 

مجالت العلوم الصحية 

األفريقية دوليًا.

تضمني دورات الكتابة 

املكثفة يف الربنامج 

الحايل من خالل العمل 

مع املحارضين واألساتذة 

املهتمني.

استخدام أدوات 

الكتابة والتحرير عرب 

اإلنرتنت، عىل سبيل 

www. املثال، جرامريل

 ،grammarly.com

https:// الكاتب
www.zoho.

 com/writer/free
writing-assistant.

html ، مساعد الكتابة 
www.writing-
assistant.com

املمّولون: ميكن أن 

يكون لديهم مكاملات 

منح تتطلب فرقًا لديها 

عروض غري ناطقة باللغة 

اإلنجليزية ومتحدثة 

باإلنجليزية بقيادة 

مشرتكة.

التعاون/ املشاركة/ 

التواصل مع املؤسسات 

الناطقة باللغة 

اإلنجليزية.

قراءة املزيد من الكتب 

باللغة اإلنجليزية 

ولغات أخرى.

املجالت - يُنصح بنرش 

تقويم ألهم املقاالت 

باللغات الفرنسية 

والربتغالية والعربية 

والسواحيلية. العمل مع 

منظمة علمية أفريقية 

ذات تفويض لعموم 

إفريقيا، مثل األكادميية 

اإلفريقية للعلوم 

لتحقيقها.

تعزيز التوجيه يف 

البحث والرتويج له.

Jإجراء تبادل التنسيب 

مع مجموعة بحثية 

تستخدم لغة أخرى.

املمّولون: يُنصح 

بالسامح مبيزانيات 

سخية للنسخ والرتجامت 

الرئيسية )الشفوية 

واملكتوبة(.

تعاون مع مركز كتابة 

دويل رائد.

الجصول عىل درجة 

علمية يف العلوم 

الصحية من إحدى 

مؤسسات اللغة 

اإلنجليزية.

الجدول 5: الحلول العملية املوىص بها ملعالجة الشواغل املحددة
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6. التوصيات الرئيسية
التوصية الرئيسية رقم 1 - دعم برامج ومراكز الكتابة املؤسسية

إن الستمرار تعزيز القدرات للمؤسسات األكادميية والبحثية يف إفريقيا أهمية قصوى يف حالة كان البد من إنشاء هياكل قامئة عىل االكتفاء الذايت. يعد 

بناء الكفاءة يف اللغة )اللغات( األكادميية للمؤسسة سواء كانت اإلنجليزية أو الفرنسية أو الربتغالية أو العربية أمرًا أساسيًا ألن جميع خريجي الجامعات 

يحتاجون إىل أساس يف التفكري النقدي والكتابة.

تقدم العديد من الجامعات األفريقية ورش عمل ودورات قصرية يف تصميم البحث، وكتابة املنح واملخطوطات للمتدربني وأعضاء هيئة التدريس. وتلك 

أنشطة مناسبة لتعزيز القدرات عندما تكون املوارد املالية أو البرشية غري كافية للسامح بالتدخالت املؤسسية أو املدمجة. وعليه، متيل أنشطة تعزيز 

القدرات إىل التنفيذ بشكل متقطع وبالتايل ال تكون متاحة دامئًا أو يف متناول أولئك الذين يستفيدون منها. من املحتمل أن يؤدي التنفيذ غري املنتظم لهذه 

األنشطة إىل جعلها دون املستوى األمثل. لتعظيم فعاليتها املحتملة، ولعل الهدف هو إضفاء الطابع املؤسيس عىل هذه الجهود لضامن الوصول املتسق 

وتعزيز االستدامة.

تشمل الربامج املؤسسية تضمني دورات الكتابة املكثفة يف املناهج الحالية وإنشاء مراكز كتابة تعمل بدوام كامل. يضمن األول إمكانية تعرض كل طالب 

للكتابة األكادميية كمتدرب. ميّكن هذا األخري الطالب وأعضاء هيئة التدريس من الحصول عىل دعم فردي حسب الحاجة.

تم اإلبالغ عن االنتقال إىل الدعم االفرتايض من خالل مراكز الكتابة داخل جامعات جنوب إفريقيا أثناء جائحة كوفيد19- إىل آثار إيجابية، مام يشري إىل أن 

التفاعل الشخيص قد ال يكون مطلوبًا للتأثري. يؤدي إجراء مزيد من التحقيق يف هذا األمر، مع انحسار كوفيد19- إىل نتائج مثرية لالهتامم للنظر فيها.

ميكن للحلول االفرتاضية أن تكمل األنشطة داخل الحرم الجامعي، عىل الرغم من دعم الجامعات للطالب األقل حظًا من الناحية االقتصادية بوسائل الوصول 

إىل الخدمات االفرتاضية.

التوصية الرئيسية رقم 2 - يُنصح املمّولون بدعم تبادل التعلم االفرتايض والشخيص بني كتابة موظفي الدعم

ميكن للممولني دعم تبادل أفضل املامرسات والتحديات وتنمية املهارات بني موظفي دعم الكتابة األكادميية يف الجامعات واملؤسسات البحثية داخل وبني 

البلدان يف أفريقيا وبني املؤسسات األفريقية وغري األفريقية بأي لغة )لغات( ترغب فيها كل مؤسسة.

التوصية الرئيسية رقم 3 - زيادة املشاريع البحثية ضمن املناهج الدراسية

يُطلب من طالب الجامعة الجامعيني إكامل مرشوع بحثي كجزء من الدورات الدراسية للحصول عىل خربة عملية يف طرق البحث واستخدام اللغة األكادميية، 

بغض النظر عن لغة )لغات( التدريس يف املؤسسة.

التوصية الرئيسية رقم 4 - زيادة التفاعالت املبارشة بني الباحثني يف بداية حياتهم املهنية بأكرث من لغة واحدة

لعل االنغامس يف لغة أخرى هو أرسع طريقة لتعلم لغة أخرى. عىل أن يتم تشجيع الباحثني املهنيني غري الناطقني باللغة اإلنجليزية عىل إجراء البحوث يف 

مؤسسة باللغة اإلنجليزية يف مجتمع يتحدث اإلنجليزية.

التوصية الرئيسية رقم 5 - تحتاج املؤسسات واملمولني إىل معالجة سياساتهم وإجراءاتهم التي تساهم يف اللغة والحواجز املتداخلة

تحتاج املؤسسات واملمولني إىل توفري بيئات مواتية لتمكني األفراد من التغلب عىل الحواجز اللغوية التي يواجهونها وااللتزام مبعالجة أوجه عدم املساواة يف 

عملياتهم الخاصة. بالنسبة للجامعات واملؤسسات البحثية، يشمل ذلك سياسات إجازة األمومة وسياسات الرتقية. بالنسبة للممولني، يُقرتح وجود عدسة يف 

األسهم حول طلبات تقديم العروض مبا يف ذلك وجود مكاملات محددة للمؤسسات غري اإلنجليزية واملكاملات التي تشجع عىل تطبيقات البحث ثنائية اللغة 

أو متعددة اللغات عن طريق الفرق أو عن طريق الجهات البحثية واملعاهد األكادميية. 
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7. نقاط القوة والقيود ومجاالت ملزيد من البحث

القوة والقيود 
كانت إحدى نقاط القوة الرئيسية لهذه الدراسة هي جهدها يف أن تكون ممثلة للتنوع يف إفريقيا وشاملة للمشاركني الذين يتحدثون لغات مختلفة. تهدف 

عينة الدراسة إىل أن تكون ممثلة لـ 54 دولة يف إفريقيا واملناطق الفرعية الخمس يف القارة األفريقية، ولضامن املشاركة املتساوية تقريبًا لكل من املشاركني 

من النساء والرجال. فضالً عن ذلك، تهدف اسرتاتيجية أخذ العينات إىل تضمني مشاركني متنوعني من مختلف التخصصات يف الطب والعلوم الصحية، 

باإلضافة إىل تضمني أعداد متثيلية للباحثني الناطقني باللغة اإلنجليزية والناطقني بالفرنسية والربتغالية. لضامن دقة البيانات، ومتكني املشاركني من املشاركة 

الكاملة والحرة، تم االنتهاء من املقابالت والدراسات االستقصائية باللغة األكرث راحة لهم. تشمل نقاط القوة األخرى للدراسة حجم العينة الكبري، وتصميم 

الطرق املختلطة التي سمحت بتحليل وفهم متعمقني، وتثليث البيانات من مصادر مختلفة.

كان لهذه الدراسة أيًضا العديد من القيود؛ أوالً، فحصت الدراسة قضية املساواة القامئة عىل اللغة يف أبحاث العلوم الصحية األفريقية عىل نطاق واسع 

لعكس التنوع العام ألفريقيا، لكنها مل تجر أي تقييامت متعمقة لتدخالت محددة. يعتقد مؤلفو هذه الدراسة أن هذه الطريقة كانت ومع ذلك، تقديم 

مجموعة واسعة من التدخالت ذات الصلة واملمكنة التي تنطبق عىل مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة )أي األفراد من املتدربني إىل الباحثني الرئيسيني 

واملؤسسات والحكومات واملنظامت واملمولني(.

ثانيًا، جمعت هذه الدراسة الحد األدىن من معلومات التكلفة املتعلقة بتصميم وتنفيذ وتوسيع نطاق التدخالت ذات الصلة. كان هذا جزئيًا بسبب الطبيعة 

الواسعة لالختبار والوقت املحدود املتاح إلجراء الدراسة )وبالتايل الوقت املحدود لبناء ثقة كافية مع املنظامت املسؤولة عن ذلك(، ولكن كان أيًضا بسبب 

املعرفة والخربة املحدودة بني املشاركني يف الدراسة التدخالت ذات الصلة. ساهمت املشاركة املحدودة )أي تم استكامل ثالثة استبيانات فقط( للمشاركني يف 

العينة 2 )ممثلو املنظامت األفريقية املشاركة يف تعزيز القدرات( يف ذلك.

أخريًا، مل يكن لدى الدراسة وقت كاٍف الستكشاف بالتفصيل التدخالت السابقة والحالية ملعالجة العوائق املتعلقة ببحوث العلوم الصحية أو هيمنة اللغة 

اإلنجليزية يف تعليم العلوم الصحية والبحوث. قد تكون هذه التدخالت واملبادرات ذات صلة بشكل خاص ويجب فحصها وتقييمها. انظر الجدول 6: 

املبادرات التي تم تحديدها والتي تتطلب فحًصا إضافيًا لتحديد درجة دعمها للتغلب عىل الحواجز اللغوية يف أبحاث العلوم الصحية يف إفريقيا.

 



مسودة تقرير - بحث حول املساواة القامئة عىل اللغة يف أبحاث العلوم الصحية األفريقية 21

الجدول 6: املبادرات املحددة والتي تتطلب الفحص لتحديد درجة دعمها للتغلب عىل الحواجز اللغوية يف أبحاث العلوم الصحية يف إفريقيا

مزيد من املعلومات الغرض أو الرتكيز املنظمة )املنظامت( الرائدة االسم م
https://www.who.int/

eportuguese/en/; UNGERER, 
R. L. & NARVAI, P. C. 2020. The 

experience of Virtual Health 
Libraries in Portuguese speaking 

countries. RECIIS, 14.

توفري معلومات صحية موثوقة وحديثة 

باللغة الربتغالية إىل 8 دول برتغالية يف 

جميع أنحاء العامل - 4 يف إفريقيا.

منظمة الصحة العاملية الربتغال 1

 جمانرب رود[ .)2009( .ك ،ةراس

 ةغللاب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

 ىوتسمب ءاقترالا يف ةيبرعلا

 ةيحصلا ةلجملا .]ةيبرعلا ةغللا

 ،682-665 ،)3( 15 ،طسوتملا قرشل
2009 https://apps.who.int/iris/

handle/10665/117685

تلبية احتياجات البلدان الناطقة 

بالعربية من معلومات جديدة 

وموثوقة يف جميع مجاالت الصحة، 

وتطوير املصطلحات العلمية، وإضفاء 

الطابع املؤسيس عىل التكنولوجيا 

الصحية من خالل ترجمة الوثائق 

األساسية ملنظمة الصحة العاملية وعرض 

أنشطة منظمة الصحة العاملية باللغة 

العربية.

منظمة الصحة العاملية برنامج منظمة الصحة العاملية 

)WAP( باللغة العربية

2

https://kaahe.org/en-us/Pages/
Home/Home.aspx

بتوفري معلومات صحية موثوقة باللغة 

العربية لزيادة الوعي الصحي ودعم 

جهود املرافق الصحية املختلفة يف 

تعزيز صحة الناس.

جامعة امللك سعود بن عبد العزيز 

والجمعية السعودية للمعلوماتية 

الصحية

موسوعة امللك عبد الله بن عبد 

العزيز العربية الصحية

3

https://www.aasciences.africa/
aesa/programmes/mobility-

schemes-science-and-language-
mobility-scheme-africa

برنامج ميول الباحثني من املؤسسات 

الناطقة باللغة اإلنجليزية والناطقة 

بالفرنسية إلجراء بحث علمي يف 

مناطق لغوية غري منطقتهم. تقديم 

منح تصل قيمتها إىل 20.000 

دوالر أمرييك ملواضع تصل إىل ستة 

أشهر. متويل 6 باحثني، 5 يتحدثون 

الفرنسية وواحد يتحدث اإلنجليزية. 

كان الحاصلون عىل املنحة من كينيا 

وجمهورية الكونغو الدميقراطية 

ومدغشقر ومايل وساحل العاج 

والسنغال وتم وضعهم يف السنغال 

وجنوب إفريقيا وتنزانيا وغامبيا 

وتنزانيا وغامبيا عىل التوايل.

األكادميية األفريقية للعلوم مخطط العلوم والتنقل اللغوي 

يف إفريقيا

4

غري متوفر غري متوفر الشبكة: نحو الوحدة من أجل 

الصحة )TUFH( و)شبكة 

املساءلة االجتامعية الناطقة 

بالفرنسية(

مؤمتر مشرتك بني منظمة نحو 

الوحدة من أجل الصحة وشبكة 

املساءلة االجتامعية الناطقة 

بالفرنسية يف تونس عام 2017

5

https://elsevierfoundation.org/
wp-content/uploads/2020/09/

Research-without-Borders-
Program-Overview.pdf

تعزيز تأثري واكتشاف البحوث الصحية 

األفريقية.

مؤسسة إلسفري املعهد الوطني 

)NIH( للصحة

برنامج رشاكة املجلة األفريقية 

)AJPP(

6

منى. ن وآخرون ، إنشاء مركز كتابة العلوم 

الصحية يف املشهد املتغري للتعليم العايل يف 

جنوب إفريقيا. دراسات نقدية يف التدريس 

والتعلم، 2019. 7 )1(: ص. 19-41.

أنشئ معمل الكتابة يف كلية العلوم 

الصحية يف عام 2015، ويوفر للطالب 

وموظفي الكلية إمكانية الوصول إىل 

دعم الكتابة املتخصص.

جامعة كيب تاون مركز كتابة العلوم الصحية 7

https://issuu.com/witsmarketing/
docs/wits_review_teaching_and_

learning_2015-2019

يف عام 2018، تم دمج دورات الكتابة 

املكثفة يف مناهجها الحالية من خالل 

العمل مع محارضين وأساتذة داعمني.

جامعة ويتواتررساند دورات كتابة مكثفة 8

https://www.authoraid.info/en/  آثر إيد هي شبكة عاملية رائدة مجانية

تقدم الدعم للباحثني يف البلدان 

املنخفضة واملتوسطة الدخل.

الشبكة الدولية لتوافر 

)INASP( املنشورات العلمية

آثر إيد 9
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املزيد من البحوث 
سلطت النتائج الضوء عىل العديد من مجاالت البحث املستقبلية املتعلقة بالحواجز اللغوية يف أبحاث العلوم الصحية يف إفريقيا. يوىص بإجراء مزيد من 

البحث يف املجاالت التالية:

• إجراء تحليل التكلفة والعائد لفائدة ورش عمل الكتابة ودورات الكتابة ومراكز الكتابة لتحديد النهج األكرث فائدة وفعالية من حيث التكلفة يف أي 	

سياق. والتأكد من أن التقييامت تستكشف الفروق بني الجنسني يف الوصول إىل هذه التدخالت واستيعابها وفعاليتها. عىل سبيل املثال، عىل املستوى 

الفردي، تقييم الفعالية النسبية لتدخالت تعزيز القدرات املختلفة )مثل مراكز اللغة، ورش العمل، الدورات القصرية، مناذج التوجيه املختلفة( لتحسني 

القدرة اللغوية األكادميية وتقييم التأثري حسب الجنس.

تنفيذ تقييامت االحتياجات إلنشاء مراكز الكتابة األكادميية يف البلدان الناطقة باللغة اإلنجليزية وغري الناطقة باللغة اإلنجليزية.

• التحقق من سبب دخول النساء إىل مراكز الكتابة الجامعية أكرث من الرجال. اكتشف ما إذا كانت النساء أكرث مياًل لطلب املساعدة يف تلبية احتياجات 	

الكتابة أكرث من الرجال أو إذا كان الرجال يف الجامعة عموًما لديهم مهارات كتابة أكادميية أكرث تطوًرا. فهم العوائق األخرى التي تحول دون الوصول 

إىل التدخالت واستخدامها لحل مشكالت املساواة اللغوية.

إجراء تقييامت ملبادرات اللغة مثل تلك املحددة يف الجدول 6 لبناء قاعدة األدلة عىل ما يصلح.
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