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تدريس اللغة اإلنكليزية بكلية الطب، جامعة دمشق
 قاسم طه السارة

فرص  ولتحسني  الصحية  البرشية  املوارد  وتدريب  إلعداد  خاصة  أمهية  العاملية  الصحة  منظمة  تويل  اخلالصة: 
يف  الطب  طالب  قدرات  عىل  ف  التعرُّ إىل  الدراسة  هذه  وهتدف  ثة،  واملحدَّ املوثوقة  العلمية  املصادر  إىل  وصوهلم 
جامعة دمشق عىل االستفادة من مصادر املعلومات املتاحة باللغة اإلنكليزية، والسيَّام أهنم يدرسون العلوم الطبية 
استفادة  أن  إىل  الدراسة  وخلصت  اإلنكليزية.  اللغة  لدراسة  أسبوع  كل  ساعات   4 صون  وخيصّ العربية،  باللغة 
الطالب من دراسة اللغة اإلنكليزية حمدودة جداً، وأن مستو كفاءهتم يف اللغة اإلنكليزية بقي كام كان عليه منذ 
التحاقهم بالسنة األوىل للدراسة يف الكلية (املستوB1  املستخدم املستقل وفقاً لإلطار األورويب العام) واستمروا 
كلية  يف  اإلنكليزية  اللغة  تدريس  منهج  تعديل  رضورة  ح  توضِّ النتيجة  هذه  إن  خترجهم.  حتى   املستو ذلك  عىل 
الطالب  تأهيل  وعىل  اإلنكليزية  اللغة  أساتذة  دور  عىل  ف  للتعرُّ مهمة  جوانب  وللدراسة  دمشق.  جامعة  الطب، 

للوصول إىل املعلومات والجتياز االمتحانات الدولية.
Teaching English at Damascus University Medical School
ABSTRACT The World Health Organization gives special attention to developing and training human 
resources and improving their accessibility to reliable and updated scientific resources. This study aims 
to determine the ability of students in Damascus University Medical School to benefit from English 
sources of information: they study medical sciences in Arabic but 4 hours per week are allocated for 
the study of English. The study shows that the benefit to the students from these classes is minor: their 
proficiency remains at level B1 (according to the General European Framework). This makes it essential 
to modify the English classes. It is important to determine the role of medical sciences teachers and to 
qualify students to be able to pass international examinations.
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Enseignement de l’anglais à la faculté de médecine de Damas
RÉSUMÉ L’Organisation mondiale de la santé accorde une attention particulière à la valorisation 
et à la formation des ressources humaines ainsi qu’à l’amélioration de leurs possibilités d’accès à 
des ressources scientifiques fiables et actualisées. Cette étude vise à déterminer la capacité des 
étudiants de la faculté de médecine de Damas à tirer parti des sources d’information en anglais. En 
effet, l’enseignement de la médecine leur est dispensé en arabe, mais quatre heures par semaine 
sont consacrées à la langue anglaise. Cette étude montre que les étudiants ne retirent pas un grand 
bénéfice de ces cours : leur maîtrise de la langue ne dépasse pas le niveau B1 (selon le Cadre européen 
commun de référence). Changer les cours d’anglais est donc indispensable. Il est important de définir le 
rôle des professeurs de médecine et de permettre aux étudiants d’acquérir les compétences requises 
pour réussir des examens internationaux.
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1. مقدمة
يعرض هذا التقرير نتائج البحث الذي أُجري لربنامج تعليم اللغة اإلنكليزية يف كلية الطب، جامعة 
سورية  يف  الربيطاين  الثقايف  املجلس  و  العاملية  الصحة  منظمة  بإرشاف  البحث  هذا  أُجري  وقد  دمشق. 

وعامدة الكلية. 
وتعترب منظمة الصحة العاملية السلطة املسؤولة عن تنسيق األنشطة املتعلقة بالصحة يف منظومة األمم 
سعت  وقد  الصحيِّـني.  العاملني  بني  التواصل  مهارات  حتسني  االستـراتيجية  أهدافها  وأحد  املتحدة، 
هذا  ويعترب  املهارات.  تلك  لتقييم  استـراتيجيات  لوضع  سورية  يف  ارتيادي  مرشوع  تنفيذ  إىل  املنظمة 
نظراً  سورية  يف  املرشوع  تنفيذ  عىل  املنظمة  حرصت  وقد  االرتيادي.  املرشوع  هلذا  األوىل  املرحلة  البحث 
ألن العلوم الطبية والصحية تُدرَّس فيها باللغة العربية، وألن الدروس املستفادة من هذا املرشوع سيسهل 
نقلها إىل بلدان أخر. كام حرصت املنظمة عىل الرشاكة مع املجلس الربيطاين يف هذا املرشوع، نظراً ألن 

للمجلس الربيطاين نشاطاً يف بلدان الرشق األوسط.
فيه،  املتَّبعة  واملنهجية  سورية،  يف  أُجري  الذي  للبحث  األساسية  املعلومات  التقرير  هذا  ح  ويوضِّ
التي  التوصيات  من  جمموعة  التقرير  يعرض  كام  النتائج.  وحتليل  البحث  ونتائج  له،  املنطقي  واألساس 
تعترب دليالً إرشادياً للمنظمة ولكلية الطب واملهتمني بالتعليم العايل يف البلدان العربية بشكل عام حول 

م اللغة اإلنكليزية يف كليات الطب والعلوم الصحية. ق تعليم وتعلُّ رُ كيفية حتسني طُ
2. املعلومات األساسية

قد يف 20 ترشين الثاين/نوفمرب 2006 اجتامع يف كلية الطب،جامعة دمشق، شارك فيه عامدة الكلية،  عُ
واملستشار اإلقليمي لإلعالم الطبي والصحي، باملنظمة، و نائب مدير املجلس الربيطاين يف سورية. وكان 
اهلدف من االجتامع تنفيذ مرشوع ارتيادي يف كلية الطب لتقييم وحتسني مهارات التواصل وإتقان اللغة 
اإلنكليزية لد الطالب، وتأثريه عىل االلتحاق بربامج الدراسات العليا وعىل إجرائهم ملزيد من البحث 
م عن بُعد. وقد اتَّفق املجتمعون عىل حتديد مستو النظام  عن املعلومات عن طريق اإلنتـرنت أو التعلُّ
استكامهلم   لد الطالب  قِبَل  من  بلوغه  املطلوب   املستو بوصفه  اإلنكليزية  اللغة  الختبارات  الدويل 

درجاهتم العلمية يف الطب. واتفقوا عىل منهجية البحث.
3. منهجية البحث

1.3 الطالب
هدفت منهجية البحث إىل فهم منحنى مستو الطالب وخربهتم يف اللغة اإلنكليزية، وذلك بتنظيم 

) من كل عام درايس، وذلك  امتحان لتحديد مستو الطالب لنسبة 10% من الطالب (حوايل 50 طالباً
باستخدام اختبار حتديد املستو اخلاص باملجلس الثقايف الربيطاين، والذي يتوافق مع اإلطار األورويب 

م بعض املعطيات الكمية. العام. فمن شأن هذا االختبار أن يقدِّ
يَة احلصول عىل معطيات  غْ ق مناقشة مع عينة من الطالب من كل سنة دراسية، بُ كام اتُّفق عىل تنظيم فِرَ
جلميع  ممثلة  الطالب  عينات  تكون  أن  ولضامن  اإلنكليزية.  اللغة  م  تعلُّ يف  الطالب  خربة  حول  وصفية 

الطالب، وقد تم انتقاء الطالب عشوائياً من قِبَل عامدة الكلية.
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ق املناقشة • أهداف فِرَ
استطالع رأي الطالب حول األساليب احلالية لتدريس اللغة اإلنكليزية يف كلية الطب. - 

واملوارد  املادية  (املوارد  الكلية  يف  املتاحة  اإلنكليزية  اللغة  موارد  حول  الطالب  رأي  استطالع  - 
املتاحة عىل اإلنتـرنت).

مة من قِبَل الطالب لدعم  استكشاف املوارد اخلارجية ومصادر الدعم اخلارجي املتاحة واملستخدَ - 
مهم للغة. تعلُّ

• املدة
ساعة إىل ساعة ونصف لكل فريق مناقشة. - 

• املشاركون
15 طالباً من السنة الدراسية األوىل (8 إناث و7 - ذكور).

9 طالب من السنة الثانية (5 إناث و4 - ذكور).
20 طالباً من السنتَنيْ الثالثة والرابعة (12 إناث و8 - ذكور).

12 طالباً من السنة اخلامسة (9 ذكور و3 - إناث).

• املكان
ق املناقشة يف كلية الطب. قدت مجيع اجتامعات فِرَ عُ - 

سون 2.3  املدرِّ
يَة فهم مستو اللغة والقدرة عىل التدريس لد مدرِّيس اللغة اإلنكليزية األربعة يف الكلية اتُّفق عىل  غْ وبُ
درس بشكل رسمي أثناء تدريسه حمارضتني.  إجراء اختبار حتديد املستو لكل مدرس، مع مالحظة كل مِّ
فقد  اإلنكليزية،  املواد الطبية باللغة  حمدود من  تدريس عدد  الكلية حيث يتم  أما بالنسبة للسنة الثالثة يف 
مؤهالهتم  الستطالع  سني  املدرِّ مقابلة  اقرتح  ذلك،  إىل  إضافة  الدروس.  هذه  من  ثالثة  مالحظة  اقرتح 

وخرباهتم يف تدريس اللغة اإلنكليزية.
سني • أغراض املقابالت للمدرِّ

سني من النواحي العلمية والعملية. معرفة معلومات عامة عن املدرِّ - 
ف عىل املوارد املستخدمة يف حتضري الدروس. التعرُّ - 

سون أهنم بحاجة إليها لدعم عملية التدريس. ف عىل املوارد التي يشعر املدرِّ التعرُّ - 
• املدة

. ساعة واحدة لكل مقابلة -
• املشاركون

مدرِّس اللغة اإلنكليزية (السنة األوىل). - 
سة اللغة اإلنكليزية (السنة األوىل والسنة الثانية). مدرِّ - 
مدرِّس اللغة اإلنكليزية (السنة األوىل والسنة الثانية). - 
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سة اللغة اإلنكليزية (السنة الثالثة والسنة الرابعة). مدرِّ - 
• تاريخ ومكان املقابلة

متت مجيع املقابالت يف املجلس الربيطاين يف املدة 8 إىل 14 أيار/مايو 2007.
كام اتفق عىل إجراء اختبار لتحديد مستو عدد من أساتذة الكلية، لقياس قدراهتم عىل الوصول إىل 

النصوص اإلنكليزية املستخدمة يف البحوث، وقدرهتم عىل متابعة التطورات احلديثة يف جماهلم. 
3.3  هيكل املناهج واملقررات الدراسية

لتحديد  احلالية،  الدراسية  املقررات  هيكل  بمراجعة  الربيطاين  املجلس  يقوم  أن  عل  الباحثون  اتفق 
الطالب  من  مع  جتُ التي  املعلومات  طريق  عن  بذلك  القيام  ويمكن  حتسينها.  يمكن  التي  املجاالت 

سني ومن مراجعة مواد التعليم. واملدرِّ
التي  الثانية  للمرحلة  مقرتح  إعداد  من  الربيطاين  املجلس  لتمكني  املذكور  البحثي  اهليكل  م  مِّ صُ وقد 

ستشمل ما ييل:
وضع تصور عام لربنامج تدريب مدرِّيس اللغة اإلنكليزية. 1 .

وضع تفاصيل برنامج اللغة اإلنكليزية ألساتذة الكلية. 2 .
وضع توجيهات لتطوير املقررات واملناهج الدراسية للغة اإلنكليزية. 3 .

4.  النتائج
1.4  تعريف اإلطار األورويب العام

يتوافق امتحان املجلس الربيطاين لتحديد املستو مع اإلطار األورويب العام. وهذا اإلطار أداة مهنية 
أعدها املجلس األورويب من أجل وضع معايري واضحة يمكن حتقيقها يف خمتلف مستويات تعلم اللغة، 
الً لوصف وتنظيم  وهو حصيلة بحوث استمرت عرش سنوات. ويمثل هذا اإلطار كذلك نموذجاً مفصّ
املختلفة  املعايري  بني  املقارنة  سهولة  يتيح  مما  الالزمة،  واملهارات  املعارف  أنامط  وخمتلف  اللغة  استخدام 
وحتديد  واملقررات،  املناهج  لوضع  عام  كأساس  اإلطار  هذا  استخدام  املقرر  ومن  الدويل.   املستو عىل 

االختبارات واملؤهالت، وللتدريب وتصميم االختبارات.
وحيدد اإلطار األورويب العام ثالث مراحل رئيسية ملستو الكفاءة يف اللغة: املستوA  (للمستخدم 
إىل  مرحلة  كل  م  وتُقسَّ املتقن).  (للمستخدم   C  املستو املستقل)،  (للمستخدم   B  املستو األسايس)، 
م هذا املقياس العاملي لالستخدام مع أية لغة، مما ييرس  مِّ مستويني: A1، A2، B1، B2، C1، C2. وقد صُ
ملا  مفصل  وصف   مستو كل  مع  ويرتافق  البلدان.  خمتلف  ويف  اللغات  مجيع  يف  املقياس  هذا  استخدام 
يمكن لكل دارس أن يقوم به الكتساب خمتلف املهارات واالسرتاتيجيات، وممارساهتا يف خمتلف مواقف 
ويبني  العام.  األورويب  اإلطار  عمله“ يف  يمكن  ”ما  قوائم  يف  جيل  بشكل  ذلك  ح  ويوضَّ الواقعية.  احلياة 
للمجلس   املستو حتديد  اختبار  إليه  يستند  الذي  العام  األورويب  لإلطار  العاملي  املقياس  التايل  اجلدول 

الربيطاين.
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دة يف اإلطار األورويب العام  م اللغات، املحدَّ املستويات املرجعية العاملية العامة لتعلُّ
واملعتمدة من قِبَل املجلس الثقايف الربيطاين

تْقِن ص C2املستخدم الـمُ يلخِّ أن  ويمكنه  يقرأه.  أو  يسمعه  ما  كل  بسهولة  يفهم  أن  يمكن 
املعلومات اآلتية من مصادر مكتوبة أو منطوقة، وأن يعيد بناء املناقشات 
 ، بطريقة متناسقة. ويمكنه التعبري عن نفسه تلقائياً، بطالقة ودقة عاليتَنيْ

. وأن يفرق بني الظالل الدقيقة للمعاين حتى يف األوضاع األكثر تعقيداً
C1 ًجهدا تتطلَّب  التي  الطويلة  النصوص  من  عريضاً  طيفاً  يفهم  أن  يمكنه 

نفسه  عن  التعبري  ويمكنه  للنص.  الضمني  املعنى  يدرك  وأن  لفهمها، 
كذلك  ويمكنه  والتعبريات.  اجلمل  عن  كثري  بحث  دون  وتلقائية  بطالقة 
واألكاديمية  االجتامعية  لألغراض  وفعالية  بمرونة  اللغة  يستخدم  أن 
واملهنية. وبمقدوره أن يكتب نصوصاً واضحة وجيدة الصياغة ومفصلة 
املختلفة  الرتاكيب  استخدام  يف  مهارة  يُظهر  وأن  دة،  معقَّ مواضيع  حول 

للجمل وأدوات الربط وأدوات تناسق النص.
دة حول مواضيع ملموسة B2املستخدم املستقل يمكنه أن يفهم األفكار الرئيسية للنصوص املعقَّ

صه. ويمكنه أن يتفاعل  أو جمردة، بام يف ذلك املناقشات التقنية يف جمال ختصُّ
بسهولة مع أهل اللغة بدرجة من الطالقة والتلقائية، دون عناء من أيٍّ من 
حول  ومفصلة  واضحة  نصوصاً  يكتب  أن  كذلك  وبمقدوره  الطرفني. 
د،  طيف عريض من املواضيع، وأن يرشح وجهة نظره حول موضوع حمدَّ

د مزايا ومساوئ خيارات متنوعة. وأن حيدِّ
B1 أمور حول  واضحة  معيارية  لنصوص  الرئيسية  النقاط  يفهم  أن  يمكنه 

مألوفة يصادفها عادة يف العمل أو املدرسة أو يف أماكن قضاء وقت الفراغ، 
وما إىل ذلك. ويمكنه أن يتعامل مع معظم األوضاع التي من األرجح أن 
ث فيه الناس هذه اللغة. ويمكنه كذلك  يصادفها أثناء السفر يف مكان يتحدَّ
أن يكتب نصوصاً بسيطة ومرتابطة حول مواضيع مألوفة أو تنال اهتاممه 
الشخيص. كام يمكنه أن يصف التجارب واألحداث التي يصادفها، وأن 
خياراته وخططه.يعربِّ عن أحالمه وآماله وتطلعاته، وأن يعربِّ بإجياز عن أسباب ومربرات 

ر استعامهلا يف املجاالت ذات A2املستخدم املبتدئ يمكنه أن يفهم اجلمل والتعبريات التي يتكرَّ
العالقة املبارشة به (مثل املعلومات الشخصية األساسية عنه وعن أرسته، 
حول  التواصل  يمكنه  كام  والعمل).  املحلية،  واجلغرافية  ق  التسوُّ املهام الروتينية والبسيطة التي تتطلَّب تبادالً بسيطاً ومبارشاً للمعلومات وعن 
بسيطة  بألفاظ  م  يقدِّ أن  كذلك  ويمكنه  وروتينية.  مألوفة  أمور  حول 
معلومات أساسية عن نفسه وعن البيئة املبارشة املحيطة به، وعن األمور 

املتصلة بمجاالت احتياجاته املبارشة.
A1 األساسية والرتاكيب  الشائعة  اليومية  التعبريات  واستخدام  فهم  يمكنه 

م نفسه واآلخرين،  ـِّي احتياجات ملموسة. كام يمكنه أن يقدِّ مكان جداً التي تلب مثل  الشخصية،  املعلومات  حول  أسئلة  عن  وجييب  يطرح  وأن 
سكنه، والناس الذين يعرفهم، واألشياء التي يمتلكها. ويمكنه كذلك أن 
يتفاعل بطريقة مبسطة، رشيطة أن يتحدث وحيادثه ببطء ووضوح، وأن 

يكون حمادثه مستعداً ملساعدته.
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2.4  الربط بني أحراز (درجات) النظام الدويل الختبارات اللغة اإلنكليزية وبني اإلطار األورويب 
العام ملجلس أوروبا

اللغة  الختبارات  الدويل  النظام  (درجات)  أحراز  بني  العالقة  أدناه  الوارد  التخطيطي  الرسم  يبني 
اإلنكليزية وبني مستويات اإلطار األورويب العام. تعتمد هذه العالقة عىل تزايد حجم البحوث، وتقرتن 
باخلربات املعتمدة الطويلة يف االختبارات يف إطار التعليم واملجتمع، كام تعتمد عىل املعلومات املرجتعة من 

طيف كبري من املعنيني باالختبارات يف ما يتعلق باستخدام نتائج االختبارات ألغراض حمددة.

النظام الدويل الختبارات 
اللغة اإلنكليزية

اإلطار األورويب العام
9

8C2
7C1
6B2
5B1
4A2
3A1

3.4  نتائج اختبارات حتديد مستو الطالب
ضعت  تبني الرسومات البيانية التالية نتائج اختبارات حتديد مستو الطالب لكل سنة دراسية. وقد وُ
عىل  أفضل  بشكل  ف  التعرُّ لنا  يتسنّى  حتى  مستقلة  رسومات  يف  والشفوية  التحريرية  االختبارات  نتائج 

األنامط املختلفة.
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4.4  نتائج جمموعات املناقشة مع الطالب
• آراء الطالب جتاه الطرق احلالية لتدريس اللغة اإلنكليزية يف الكلية

دروس  مع  الطالب  يتعامل  فلم  اخلمس.  األكاديمية  السنوات  يف  الطالب  بني  كبري  تشابه  لوحظ 
لعدة  الدروس،  هذه  حيرضون  ال  بأهنم  الطالب  من  عدد  أفاد  كام  أولوية،  ذات  أهنا  عىل  اإلنكليزية  اللغة 
املستخدمة  الكتب  بأن  العام  والشعور  اإلنكليزية،  اللغة  حصص  يف  للطالب  الكبري  العدد  هي  أسباب، 
ومستو التدريس أقل من مستواهم يف اللغة، وعدم وجود فرصة كبرية ملامرسة مهارات املحادثة. ويف ما 
يتعلق بتقييم الطالب، فإهنم يرون أن بإمكاهنم احلصول عىل درجات عالية دون جمهود كبري، إذ إن حفظ 
باللغة  التواصل  عىل  قدرهتم  يف  ن  حتسُّ أي  حدوث  عدم  برغم  للنجاح،  يكفي  واملفردات  املصطلحات 

اإلنكليزية.
اللغة   مستو يف  يتفاوتون  سيهم  مدرِّ أن  الطالب   فري سني،  املدرِّ حول  الطالب  آلراء  وبالنسبة 
تقليدية  بطريقة  يتم  التدريس  أن  الطالب   ير التدريس،  خيص  ما  ويف  والنطق.  التدريس  عىل  والقدرة 
ومملة. وقد ذكر طالب ”أن املدرِّس يطلب من أحد الطالب أن يقرأ من الكتاب، وهذا هو الدرس“. وقال 
اقرتح  وقد  استخدامها“.  يستطيعون  ال  ولكن  الطبية  املفردات  آالف  يعرفون  الطالب  ”إن  آخر  طالب 

الطالب التغيـريات التالية لتحسني تدريس اللغة اإلنكليزية يف الكلية:
ر ومواد اللغة اإلنكليزية. رضورة حتديث وحتسني مقرَّ - 

رضورة تركيز أساليب التدريس عىل املحادثة. - 
رضورة تدريس مجيع املواد يف الكلية باللغة اإلنكليزية بداية من السنة الرابعة - 

تغيـري مدرِّيس اللغة أو تدريبهم - 
تقسيم طالب كل سنة دراسية إىل مستويات - 

عىل  املتاحة  واملوارد  املادية  (املوارد  الكلية  يف  املتاحة  اإلنكليزية  اللغة  موارد  حول  الطالب  • آراء 
اإلنتـرنت)

وقد أفاد الطالب بوجود نقص يف موارد اللغة اإلنكليزية اجليدة، إضافةً إىل أن معظم املوارد املتاحة 
يعود تارخيها إىل ثامنينات القرن املايض. كام أن حجرة اإلنتـرنت نادراً ما تُستخدم، ويصعب حجزها، وأن 
ات التدريس  لني الذين يمكنهم مساعدة الطالب، وتفتقر كذلك إىل معدَّ املكتبة تفتقر إىل أمناء املكتبة املؤهَّ

واملواد السمعية احلديثة.
• الدعم اخلارجي وموارد اللغة اإلنكليزية املتاحة

تبنيَّ بوضوح أن الطالب ال يبدأون التفكري الفعيل يف حتسني لغتهم اإلنكليزية إال بعد التخرج. وعند 
أو  مكتبة،  يف  يشتـركون  أو  اإلنتـرنت،  عىل  املنشورة  املواد  أو  الكتب  لقراءة  جهداً  بعضهم  يبذل  ذلك 
يف  أو  اخلاصة،  لألغراض  اإلنكليزية  اللغة  تدريس  مركز  يف  اإلنكليزية  اللغة  م  لتعلُّ دورات  حيرضون 
عن  مواردهم  حتسني  املرحلة  هذه  قبل  الطالب  حياول  وال  الكبار.  تعليم  مركز  يف  أو  الربيطاين،  املجلس 

طريق املوارد اخلارجية.
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5.4  نتائج استطالع اآلراء حول الدروس والتدريس
كشفت مالحظات الطالب حول مدرّيس اللغة اإلنكليزية ما ييل:

• عدم ختطيط الدروس؛
سني إىل تقليب صفحات كتب الدراسة، وليس التفكري يف اختيار األنشطة املناسبة؛ • ميل املدرِّ

اللغة  تفسري  إىل  يميلون  سني  املدرِّ أن  كام  التطبيقي،  اإلطار  عن  بعيد  والقواعد  املفردات  تدريس    •
تفسرياً لفظياً دون استخدام أسلوب استكشايف أو استطالعي؛

• ال يوجد سجل مكتوب لقواعد اللغة أو أمثلة هادفة؛
• ال توجد ممارسة هادفة؛

سون يطلبون من الطالب القراءة بصوت عال؛ • املدرِّ
عىل  الطالب  ملساعدة  استـراتيجيات  توجد  وال  القراءة،  متارين  قبل  التدريبات  تقديم  يتم  • ال 

القراءة؛
• ال توجد عموماً استـراتيجيات ملساعدة الدارسني عىل االستقاللية؛

• ال توجد طرق الختبار املفاهيم؛
• ال توجد طرق واضحة لتدريس النطق واملحاكاة والتدريبات؛

تواصلية  بيئة  هييئون  وال  حيارضون  سون  واملدرِّ طويلة،  احلديث  يف  املدرِّس  يقضيها  التي  • املدة 
للتعلم؛

• املعلومات االرجتاعية تقترص عىل املدرِّّس فقط؛
• قلة فرص العمل اجلامعي أو يف أزواج، ومعظم التفاعل يكون بني املدرِّ س والطالب.

وتدريسية  فنية  قدرة  أثبت  فبعضهم  اللغة،  مدرِّيس  مجيع  عىل  أعاله  الواردة  املالحظات  تنطبق  • ال 
أفضل من غريه.

ِسني 6.4  نتائج املقابالت مع املدرِّ
سني • اخللفية األكاديمية والتدريبية العملية للمدرِّ

من بني مدرِّيس اللغة األربعة يف الكلية، حصل اثنان منهم عىل دبلوم يف التـربية من جامعة دمشق. أما 
سان اآلخران فقد حصلوا عىل تدريب يف مركز تدريس اللغة لألغراض اخلاصة يف جامعة دمشق،  املدرِّ
من  غريهم  وشاهدوا  وحلب،  دمشق  جامعتَيْ  يف  سني  للمدرِّ تدريبية  دراسية  حلقات  يف  أيضاً  وشاركوا 

سني أثناء التدريس. املدرِّ
• املوارد املستخدمة يف إعداد الدروس

سني بأهنم يبحثون عن مواد  سون عىل املواد الواردة يف كتاب التدريس، وأفاد بعض املدرِّ يعتمد املدرِّ
سني يشعرون بأن املوارد املتاحة  ذات صلة عىل اإلنتـرنت وأهنم يتبادلون اآلراء مع زمالئهم. غري أن املدرِّ
تـتعلق  مشكالت  هناك  أن  سون  املدرِّ  ير كام  الطالب.  احتياجات  تناسب  وال  الزمن  عليها  عفا  هلم 
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لشعورهم  نظراً  الدروس،  حضور  عىل  الطالب  يشجع  ال  مما  السهولة  بالغة  االمتحان  فأسئلة  بالتقيـيم، 
بأهنم سيجتازون االمتحانات بغض النظر عن احلضور.

• املوارد التي يشعر املدرسون بفائدهتا لعملهم
الكتب واملجالت املعنية بتدريس اللغة اإلنكليزية - 

املجالت والصحف - 
املعاجم - 

موسوعة املعارف الربيطانية - 
أجهزة الفيديو - 

أجهزة تسجيل الكاسيت - 
االتصال املجاين باإلنتـرنت - 

معلومات عن اململكة املتحدة - 
املجالت الطبية - 

املراجع املتعلقة بالتاريخ واألدب والكيمياء - 
7.4  هيكل املناهج واملقرر الدرايس

• عدد ساعات تدريس اللغة اإلنكليزية
سني  رات من قِبَل مدرِّ يدرس طالب السنتَنيْ األوىل والثانية أربع ساعات أسبوعية. وتدرَّس هذه املقرَّ

ـِّني يف مواد التدريس. للغة اإلنكليزية وليس من قِبَل إخصائي
كام سيدرس طالب السنوات الثالثة والرابعة واخلامسة أيضاً أربع ساعات أسبوعية. والتركز الدراسة 
باللغة  األعصاب،  طب  مثل  صية،  ختصُّ مواد  تدريس  يتم  وإنام  اإلنكليزية،  اللغة  مهارات  تنمية  عىل 

اإلنكليزية عىل يد أساتذة يف الطب.
• الكتب الدراسية

New English File Intermediate يستخدم طالب السنة األوىل كتاب
 Language of Medicine in English أما طالب السنة الثانية فيستخدمون كتاب 

والرابعة  الثالثة  السنوات  طالب  وأما  الكتب.  لتغيـري  خطط  وهناك  أمريكي.  لنارش  كتاب  وهو 
صية. واخلامسة فال يستخدمون كتاباً دراسياً، وإنام توزع عليهم نرشات من حمارضي املواد التخصُّ

ر الدرايس • املقرَّ
ال يوجد مقرر درايس، وال أهداف وال نتائج للتعلم.

• التقيـيم
سون للغة اإلنكليزية بعض التقيـيم غري الرسمي أثناء وجود الطالب يف قاعة املحارضات.  جيري املدرِّ
يف  طالب   500 حوايل  وجود  ظل  يف  بالغة  صعوبة  ويواجه  الشخيص  االنطباع  عىل  يعتمد  األمر  وهذا 
م يف مستو اللغة. ويضع مركز  املحارضات. وعادةً ما هيتم الطالب بالنجاح يف االمتحانات وليس التقدُّ
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الثانية  السنة  ولطالب  األوىل،  السنة  لطالب  اإلنكليزية  اللغة  اختبارات  اخلاصة  لألغراض  اللغة  تعليم 
. غري أن املالحظ أن حضور الطالب للدروس بالغ الضعف، إذْ حيرص الطالب عىل احلضور عندما  أيضاً
يشعرون فقط بأن حمتو الدرس ذو صلة باالمتحانات، وهو أمر غري صحيح. فمعظم االمتحان ينصب 
عىل القواعد، فهو خيترب معرفة الطالب بتـراكيب اللغة (عن طريق االختيارات املتعددة) مع إيالء أمهية 
املسافات  ملء  طريق  عن  االختبار  ويتم  للمفردات،  صغري  جزء  عىل  االختبار  حيتوي  كام  للمعنى.  قليلة 

الفارغة بالكلامت.
ينصب  وإنام  التواصلية،  باملهام  وال  الدراسة،  بكتاب  مبارشة  عالقة  ذو  يشء  االختبار  يف  يوجد  وال 

التـركيز يف املقام األول عىل الدقة.
5.  االستنتاج

. فمعظم الطالب يف السنوات اخلمس  تبنيَّ نتائج امتحان حتديد مستو الطالب صورة ”مسطحة“. 1
 ن يف مستو زون يف املستوB1  (املستخدم املستقل). باإلضافة إىل ذلك، ال يبدو أي حتسُّ متـركِّ
م الطالب يف السنوات الدراسية. وينم ذلك عن عدم استفادة الطالب كام ينبغي من  اللغة مع تقدُّ
دروس اللغة يف الكلية. ويُعز ذلك إىل ضعف نسبة احلضور بسبـب تدينِّ جودة التدريس، وكرب 

د املستويات يف الفصول؛ حجم الفصول، وتعدُّ
عملية  توجيه  مع  والكيف،  الكم  يف  التحسينات  بعض  إجراء  اإلنكليزية  اللغة  تدريس  يتطلَّب  2 .
رات  التدريس نحو تنمية مهارات االتصال الفعيل وإجراء التقيـيم بناءً عىل ذلك. والواقع أن املقرَّ
ز عىل االستخدام الفعيل للغة. ويؤدي ذلك إىل ضعف حضور الطالب  احلالية تفتقد املنهج وال تـركِّ

وضعف الدوافع لدهيم؛
والتعليمية.  التدريبية  وخلفياهتم  الفنية  قدراهتم  حيث  من  الكلية  يف  سني  املدرِّ  مستو يتفاوت  3 .
ومع ذلك، نجد أن التدريس الذي الحظناه مل يكن عىل املستو املطلوب، ومل يسهم يف توفري بيئة 

تواصلية تـتيح للطالب ممارسة اللغة اإلنكليزية فيها؛
. م شديدة املحدودية ومتخلفة. 4 سني والطالب، للمساعدة يف عملية التعلُّ املوارد املتاحة للمدرِّ

6.  التوصيات
التوصية األوىل:

حيرض  أن  الدراسة  وتقرتح  التدريسية.  ملهاراهتم  التطوير  من  مزيد  إىل  الكلية  يف  سون  املدرِّ حيتاج 
من  املعتمدة  ر  املقرَّ هذا  اختبارات  حضور  ثم  التدريسية،  معارفهم  الختبار  متهيدياً  مقرراً  املدرسون 
املواضيع  واالختبار  الدرايس  ر  املقرَّ يغطي  أن  عىل   .ESOL  األخر اللغات  ثي  ملتحدِّ اللغة  لتعليم  مركزٍٍ 

والوحدات التدريبية التالية:
م اللغة وتدريسها الوحدة التدريبية األوىل: اللغة وخلفية عن تعلُّ

• وصف اللغة واملهارات اللغوية.
م اللغة. • معلومات أساسية عن تعلُّ

• معلومات أساسية عن تدريس اللغة.
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املجلة الصحية لرشق املتوسط، منظمة الصحة العاملية، املجلد اخلامس عرش، العدد ٣، ٢٠٠٩ 

الوحدة التدريبية الثانية: حتضري الدروس واستخدام املوارد يف تدريس اللغة
• ختطيط وحتضري درس أو سلسلة من الدروس.

• اختيار واستخدام املوارد واملواد.
م الوحدة التدريبية الثالثة: إدارة عملية التدريس والتعلُّ

سني والطالب يف قاعة الدرس. • لغة املدرِّ
• إدارة قاعة الدرس.

سني بالنظرية األساسية لتدريس اللغة اإلنكليزية. ويمكن أن ييل ذلك  ر الدرايس يعرِّف املدرِّ ررٍ لنيل شهادة تدريس اللغة اإلنكليزية ICELT، والذي يتم تقيـيمه من قِبَل املدرسني أنفسهم. هذا املقرَّ حضور مقُ
، مها: ر نيل شهادة تدريس اللغة اإلنكليزية إىل وحدتَنيْ تدريـبيتَنيْ وينقسم مقرَّ

سني: الوحدة األوىل: لغة املدرِّ
مة لتحسني استخدام اللغة ألغراض التدريس. ويعتمد عدد  سون 4 إىل 6•  مهام مصمَّ يستكمل املدرِّ

. املهام عىل ما إذا كان الدارس سيحرض الوحدة األوىل فقط أم الوحدتَنيْ األوىل والثانية معاً
الوحدة الثانية: التدريس واملنهجية:

املسؤول  ه  املوجِّ قِبَل  من  ويتم تقيـيمها  دروس،  أربعة  وتقيـيم  وتدريس  بتخطيط  سون  املدرِّ • يقوم 
ر الدرايس؛ عن املقرَّ

سون أربعة واجبات دراسية كتابية. • يستكمل املدرِّ
التوصية الثانية:

املدرسني  قِبَل  من  استخدامه  يسهل  الكلية،  يف  االستخدام  ذايت  اإلنكليزية  اللغة  ملوارد  مركز  إنشاء 
دراهتم. وينبغي أن يشمل هذا املركز ما ييل: والطالب عىل السواء من أجل تطوير وتنمية قُ

• دالئل مرجعية للغة اإلنكليزية؛
• جمالت معنيَّة بتدريس اللغة اإلنكليزية؛

• معاجم؛
• جمالت وصحف؛

• معدات ومواد سمعية؛
• أجهزة لالتصال الرسيع باإلنتـرنت.

رات واملناهج: التوصية الثالثة حول املقرَّ
• ينبغي زيادة مقدار التدريب عىل اللغة زيادة كبرية؛
رات دراسية لكل سنة دراسية؛ • ينبغي إعداد مقرَّ

ز التقيـيم عىل قياس االستخدام الفعيل للغة، وليس املعرفة باللغة. من شأن ذلك أن  • ينبغي أن يركِّ
يؤدي إىل نتائج إجيابية يف قاعة الدراسة؛

م التواصيل للغة. وقد يستلزم األمر تقسيم  • ينبغي تقليل عدد الطالب يف الفصول لتيسري عملية التعلُّ
الطالب يف السنوات الدراسية أيضاً بحسب مستواهم يف اللغة.


