
النسبة املئوية للمجالت الطبية والصحية املنشورة يف 

إفريقيا بكل لغة من اللغات األربع ملنظمة الصحة 

العاملية يف إفريقيا.

النسبة املئوية للمجالت الطبية والصحية املنشورة يف 

جميع أنحاء العامل بكل لغة من اللغات األربع ملنظمة 

الصحة العاملية يف إفريقيا.

لغة النرش

%91.13 %94.22 اإلنجليزية

%6.45 %3.58 الفرنسية

%0.27 %1.99 الربتغالية

%2.15 %0.21 العربية

%100.00 %100.00 املجموع:

املصدر: دليل أولريش ويب: دليل الدوريات العاملية - https://www.ulrichsweb.com )تاريخ االطالع: 19/04/2021(.

خريطة الدول األفريقية املشاركة يف الدراسة

موجز السياسة
حول املساواة القامئة عىل اللغة يف أبحاث العلوم الصحية األفريقية

التحدي املاثل
ععىل الرغم أن القارة اإلفريقية بها أكرث من 2000 لغة حية، إال أن هناك أربع لغات أساسية تُستخدم يف نطاق التعليم العايل، 

وتستخدمها منظمة الصحة العاملية )WHO( داخل القارة. بينام، عىل الصعيد العاملي، تعد اللغة اإلنجليزية هي اللغة السائدة يف 

مجال العلوم. وحيث تُشرتط اإلجادة املناسبة ملهارات التحدث والقراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية للمشاركة يف هذا الخطاب العلمي 

األوسع من نوعه. حيث قد يحد عدم توافر هذا الرشط من الوظائف األكادميية وتأثري الباحثني األفارقة. كام يشكل ذلك تحديًا للعديد 

من الباحثني األفارقة يف مجال العلوم الصحية الذين يتحدثون عن اللغة اإلنجليزية باعتبارها لغة ثانية أو ثالثة أو رابعة. فام الذي ميكن 

لألفراد واملؤسسات والحكومات واملمولني فعله للمساعدة يف مواجهة هذا التحدي؟

املنهجيات

نبعت النتائج والتوصيات املقدمة يف هذا املوجز من 

تحليل البيانات املكون من: )أ( عدد 95 مقاالً من 

املقاالت الخاضعة الستعراض النظراء وبعض األدبيات 

األخرى، )ب( املقابالت واالستبيانات التي أجراها عدد 48 

باحثًا وأصحاب املصلحة األفارقة يف مجال الصحة من 18 

دولة أفريقية، )ج( االستبيانات التي أجراها عدد 16 ممثالً 

من املنظامت يف 6 بلدان غري أفريقية تدعم تعزيز قدرات 

الباحثني األفريقيني ومؤسسات البحث.

موجز السياسة - حول املساواة القامئة عىل اللغة يف أبحاث العلوم الصحية األفريقية

النتائج الرئيسية

اللغة اإلنجليزية هي اللغة السائدة يف 

أبحاث العلوم الصحية األفريقية، ومن ثم 

تعد قرينتها الفرنسية والربتغالية لغات 

أكادميية مهمة. فأما العربية والسواحيلية 

ومئات من لغات السكان األصليني، فهي 

رضورية من ناحية تقديم خدمات صحية 

فعالة وجمع البيانات البحثية داخل القارة. 

متثل اللغة اإلنجليزية عائًقا أمام التقدم 

املهني للباحثني يف مجال العلوم الصحية، 

ال سيام أولئك الذين ال يجيدون مهارات 

القراءة والكتابة والتحدث باللغة 

اإلنجليزية.

كام تساهم الحواجز غري اللغوية املتداخلة 

مثل الجنس والقضايا املالية واملؤسسية 

والتنظيمية يف عدم املساواة الهيكلية داخل 

أنظمة أبحاث العلوم الصحية.

ويعد تضمني مناهج الكتابة والتفكري 

النقدي املكثف يف دورات العلوم الصحية 

الحالية يف الجامعات األفريقية نهًجا غرضه 

إضفاء الطابع املؤسيس عىل التغيري الذي 

يُظهر الكفاءة الواعدة والقابلية للتوسع.

يلعب القادة واملوجهون األفارقة وغري 

األفارقة دوًرا مهاًم بشكل خاص يف مواجهة 

الحواجز اللغوية بتصميمهم للمشاريع 

البحثية والفرق التي يقودونها بطرق 

تتصدى للحواجز اللغوية التي تواجهها.

تؤدي السياسات واألنظمة املؤسسية 

إىل تفاقم الحواجز اللغوية القامئة التي 

يواجهها األفراد وتعزز أوجه عدم املساواة 

الهيكلية األخرى، عىل سبيل املثال، طلب 

محدود لتقديم وترويج مقرتحات بلغات 

متعددة.

لغات التدريس يف كلية الطب

اإلنجليزية

الفرنسية

الربتغالية

اإلنجليزية/ العربية

اإلنجليزية/ الفرنسية

ال يوجد مشاركني يف الدراسة

آرون ن.يرموشوك، مدرسة دلة النا للصحة العامة، جامعة تورنتو )كندا(

دورين ملوكا، جامعة موهيمبييل للصحة والعلوم )تنزانيا(

فاندانا شارما، كلية يت أتش تشان للصحة العامة يف جامعة هارفارد )الواليات املتحدة األمريكية(

سونان فيديل توريه، جامعة الحسن واتارا )كوت ديفوار(

صامويل وانجي، جامعة بويا وريفوتدي )الكامريون(

متت الرتجمة من اللغة اإلنجليزية  بواسطة  أحمد حمدي ) مرص( 

 ٢٠٢١ ويام

، تم متويل هذا البحث بواسطة ويلكم.

ملزيد من املعلومات، ولالطالع عىل التقرير الكامل يرجى زيارة: 

 www.hppafrica.org



العوامل املؤثرة يف املساواة القامئة عىل اللغة يف أبحاث العلوم الصحية األفريقية

ميكن اتخاذ الخطوات ودعم اإلجراءات عىل كل مستوى من املستويات الخمسة )العاملية واإلقليمية واملحلية واملؤسسية والفردية( كام يف الشكل أعاله.

ميكن اتخاذ الخطوات ودعم اإلجراءات عىل كافة املستويات الخمسة، قد تحتاج فئتان من األفراد أن تؤخذ يف االعتبار. تضم املجموعة األوىل متدربني فرديني وباحثني شباب وباحثني يواجهون 

التحدي الشخيص املتمثل يف التغلب عىل حاجز اللغة الذي متثله هيمنة اللغة اإلنجليزية يف مجال العلوم. حيث تتحمل هذه املجموعة بعض املسؤولية الشخصية الستثامر الوقت واملوارد 

لتطوير مهاراتهم اللغوية والبحثية. تضم املجموعة الثانية مسؤويل/ قادة األبحاث )مثل الباحثني الرئيسيني( الذين يدعمون أو يوجهون املتدربني والباحثني يف بداية حياتهم املهنية. ميكن 

ملسؤويل البحث ضم غري الناطقني باللغة اإلنجليزية مع مهارات اللغة اإلنجليزية الكافية يف فرق البحث الخاصة بهم وتخصيص أموال املرشوع للتدريب اللغوي ألعضاء الفريق والخدمات 

اللغوية التي تدعم املشاركة الكاملة لجميع األعضاء، كالرتجمة مثالً.

بينام يف ِوسع األفراد أكرث من ذلك إلجادة اللغة اإلنجليزية من خالل املبادرات األوسع التي تعزز قدرة مؤسسات البحث األفريقية، والتي تتعامل مع املزيد من الحواجز اللغوية النظامية، مثل 

تلك املوجودة يف آليات التمويل، ومن املرجح أن تتحقق النتائج عىل نطاق واسع. وفيام ييل خمس توصيات رئيسية للمنظامت واملمولني واملجالت األفريقية لدعم املساواة القامئة عىل اللغة 

يف أبحاث العلوم الصحية األفريقية.

الخمس توصيات الرئيسية
)1( مأسسة الكتابة األكادميية املكثفة ودورات علوم االتصال وخدمات دعم الكتابة

تحتاج الجامعات إىل التأكد من أن خريجيها قد طوروا لغتهم األكادميية ومهاراتهم يف التفكري النقدي والكتابة بشكل كاف. تتضّمن تلك املهارات مهارات لغوية علمية قوية يف مجاالت محددة، 

مثل صياغة الفرضيات وطرق البحث واملفردات الخاصة باالنضباط، وكذلك القراءة والكتابة والتواصل اللفظي، مهام كانت لغة التدريس )العربية، اإلنجليزية، الفرنسية، الربتغالية(. ويوىص 

بتضمني دورات الكتابة املكثفة يف املناهج الحالية باعتبارها وسيلة لتسهيل تطوير هذه املهارات. ميكن دعم ذلك بشكل أكرب من خالل ورش العمل الالمنهجية املنتظمة أو الدورات القصرية، 

وإنشاء مراكز للكتابة حيث يتم توفري الدعم الفردي للموظفني واألقران فضالً عن املوارد األخرى. عندما تكون املوارد املالية للجامعة غري كافية إلنشاء مبادرات دامئة يف الحرم الجامعي، ميكن 

أن تكمل الحلول االفرتاضية األنشطة داخل الحرم الجامعي، عىل الرغم من أن الجامعات تدعم الطالب األقل حظًا من الناحية االقتصادية بوسائل الوصول إىل الخدمات االفرتاضية.

)2( يوىص املمّولون بدعم التبادل التعليمي االفرتايض والشخيص بني موظفي دعم الكتابة

تختلف أنواع وأساليب خدمات الدعم للكتابة األكادميية اختالفًا كبريًا داخل القارة. 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.

)3( ميكن للجامعات زيادة املشاريع البحثية ضمن املناهج الدراسية

فمن املهم للغاية أن يكون لدى الطالب فرص كافية الكتساب خربة مبارشة يف تطوير وتنفيذ املشاريع البحثية خالل دراستهم األوىل. حيث ميكن أن يُطلب من طالب الجامعة الجامعيني إكامل 

مرشوع بحثي باعتباره جزء من الدورات الدراسية للحصول عىل خربة عملية يف طرق البحث واستخدام اللغة األكادميية، بغض النظر عن لغة )لغات( التدريس يف املؤسسة.

)4( يوىص املمّولون بدعم التفاعالت املبارشة بني الباحثني غري الناطقني باإلنجليزية والباحثني الناطقني باللغة اإلنجليزية يف بداية حياتهم املهنية

ولعل أرسع طريق لتعلم لغة أخرى هو االنغامس يف تلك اللغة. يوىص الباحثون غري الناطقني باللغة اإلنجليزية، يف بداية حياتهم املهنية، بإجراء بحث يف مؤسسة باللغة اإلنجليزية يف مجتمع 

يتحدث اإلنجليزية أو يف فريق بحثي يتحدث اإلنجليزية كلغة أم. كام يتم تشجيع فرق البحث متعددة اللغات. ومن املقرتح أن يدعم املمولني التبادالت الثنائية واملتعددة األطراف.

)5( تحتاج املؤسسات واملمولني إىل مواجهة سياساتهم وإجراءاتهم التي تساهم يف اللغة ومواجهة الحواجز املتداخلة

تحتاج املؤسسات واملمولني إىل توفري بيئات مواتية لتمكني األفراد من التغلب عىل الحواجز اللغوية التي يواجهونها، وااللتزام مبواجهة أوجه عدم املساواة يف عملياتهم، عىل سبيل املثال، 

استخدام عني اإلنصاف لفحص العمليات املتعلقة بطلب العروض.

املستوى العاملي )عىل سبيل املثال: سياسات النرش(.

املستوى اإلقليمي )عىل سبيل املثال: القواسم املشرتكة للغة(.

املستوى املحيل )عىل سبيل املثال: مناهج املدارس االبتدائية والثانوية(.

املستوى املؤسيس )عىل سبيل املثال: ثقافة البحث والتحقق من محتوى البحث - “جامعة بحثية مكثفة”(.

املستوى الفردي )عىل سبيل املثال: القدرة اللغوية الفطرية واألعراف االجتامعية والثقافية، الجنس والثقة الكافية(.

املسرية املهنية

)عىل سبيل املثال: الزمالء: شبكة كبرية بدرجة كافية من املهارات 

املتنوعة - املهارات اللغوية، املهارات التقنية، الزمالة(.

مرحلة التدريب

)عىل سبيل املثال: املشاركة يف البحث: عند تقدميه 

ملشاريع ومشاركات األبحاث(.

مرحلة الطفولة والشباب

)عىل سبيل املثال: اللغة األم(.


