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ملخص تنفيذي

كرث من مليار شخص اللغة اإلنجلزيية  يتحدث أ
كلغة أوىل أو ثانية، ويتحدثها مئات ماليني 

األشخاص اآلخرين كلغة ثالثة أو رابعة. وبالنسبة 
للرشكات الراغبة بالتوسع، والخريجني الجدد، 

والعلماء والباحثني، وعشاق السياحة، تعترب اللغة 
اإلنجلزيية وسيلة لتوسيع اآلفاق والتقليل من 

الحواجز، وترسيع تبادل املعلومات. دوافع تعلم 
اللغة اإلنجلزيية اليوم تفوق أي وقت مىض! 

لكن، يبقى الطلب على مهارات اللغة اإلنجلزيية 
املحرتفة يفوق العرض املتاح لتلك املهارات بكثري. وال 

تزال األنظمة التعليمية اليت تأسست خالل الثورة 
الصناعية األوىل بحاجة للتأقلم مع حاجات الثورة 
الصناعية الرابعية اليت نعيش بها اليوم...... ومع 
انتشار الوظائف املؤقتة يف االقتصادات الحديثة، 
بات األشخاص بحاجة إىل التحلي بالقدرة على 

التأقلم مع مختلف املهارات، مع صعود مجاالت يف 
سوق العمل واندثار أخرى مع الوقت.

وغالباً ما يتم النظر إىل مهارات اللغة اإلنجلزيية 
على أنها مزية تنافسية، لكن تظهر تحليالتنا أن 

أهمية اإلنجلزيية تنبع أيضاً من سبل الربط اليت 
تتيحها. وتسّهل سبل الربط هذه لألشخاص إيجاد 

فرص عمل أفضل، أو تأسيس عملهم الخاص. 
لكن، هناك فوائد أخرى متعلقة باللغة اإلنجلزيية 

بحد ذاتها. هذا ألن التواصل هو من الصفات 
األساسية للمواطن العاملي يف يومنا، والذي يتمتع 

بحس الفضول، والتواصل، والشعور بمشاركته 
املسؤولية تجاه العامل خارج حدود بالده. تحدث 

اإلنجلزيية اليوم هو من أساسات هذا التواصل.

ير كيفية تطور مهارات إتقان  يحلل هذا التقر
اللغة اإلنجلزيية حول العامل ومواطن هذا التطور. 

وإلصدار النسخة العارشة من مؤرش إي أف إلتقان 
اللغة اإلنجلزيية، حللنا النتائج اليت أحرزها 2.2 

مليون شخص بالغ قد قام باختبار إي أف سيت 
املوّحد للغة اإلنجلزيية يف العام 2019.

وأهم ما وجدناه كان التايل:

إتقان اللغة اإلنجلزيية يتحّسن عاملياً
ظل متوسط  إتقان اللغة اإلنجلزيية يف جميع أنحاء 

العامل ثابًتا، مع تقّدم مستويات 26 دولة بشكل 
كرث من 20 نقطة(،  ملحوظ )ما يعين أنها تحّسنت بأ

بينما شهدت سبع دول فقط تراجعات بارزة. "

هناك عالقة مبارشة بني اإلبتكار واللغة اإلنجلزيية
اللغة اإلنجلزيية هي اللغة األساسية يف التعاون 

الدويل، وقد وجدنا يف أبحاثنا السابقة عالقة بينها 
وبني العديد من مؤرشات االستثمار يف قطاع 

األبحاث والتطوير. وتعكس هذه املالحظات 
نتائج أبحاث حديثة تبني أن الرشكات ذات املدراء 

القادمني من دول مختلفة تحرز عوائد أعلى 
بفضل االبتكار مقارنة برديفاتها األقل تنّوعاً. 

وتستطيع الفرق املهنية اليت تعتمد التواصل  
باللغة اإلنجلزيية جذب مهارات مختلفة من حول 

كرث من غريها، والحصول على أفكار من  العامل أ
كرث ميواًل  حول العامل نتيجة لهذا. أيضاً، هذه الفرق أ

للتعاون عاملياً ضمن الرشكة نفسها.

كرث   أ
ٍ
الدول اليت تتقن اإلنجلزيية بشكل عال

كرث انفتاحاً عدالة وأ
يزداد وضوح العالقة ما بني ارتباط مجتمع ما 

بالعامل ومدى العدالة االجتماعية والسياسية 
اليت يعيشها أفراد هذا املجتمع. تميل املجتمعات 

املنغلقة إىل تغذية سالمل الرتب الصلبة، بينما تميل 
املجتمعات املنفتحة إىل التطلع إىل الخارج، إىل 

كرث  جانب كونها أقل هرّمية يف سالمل الرتب، وكونها أ
عدالة. وألن اللغة اإلنجلزيية ُتعّد محيطاً للتواصل 

العاملي، فهي مرتبطة بشكل جّيد بمؤرشات 
املساواة والتفاعل مع العامل الخارجي.

التكنولوجيا تنترش مع اللغة اإلنجلزيية
بفضل تطّور تقنيات التعلم عن بعد، سيتاح ألي 

شخص تعلم اإلنجلزيية مقابل ثمن زهيد يوماً 
ما. وبينما مل يتم التوّصل ألقىص استغالل لهذه 

اإلمكانية بعد، وجدنا عالقة مبارشة بني إتقان 
اللغة اإلنجلزيية ومعايري تبيّن التكنولوجيا، مثل 

عدد مخّدمات اإلنرتنت اآلمنة للفرد، واملعلومات 
وتقنيات التواصل، واشرتاكات باقة الـ "برودباند". 

أيضاً، تتيح قدرة الوصول إىل املحتوى املتاح 
باإلنجلزيية ترسيع عملية تعّلم كثري من األشخاص. 

البالغون يف أواخر العرشينيات هم األكرث إتقاناً 
ية  لإلنجلزي

أظهرت بياناتنا أن البالغني الذين ترتاوح أعمارهم 
ما بني 26 و30 عاًما هم األكرث تحلياً بمهارات اللغة 

اإلنجلزيية. تعكس هذه النتيجة األهمية املزتايدة 
لتعليم اللغة اإلنجلزيية يف الجامعات حول العامل. 

كما تشري إىل أن ممارسة اللغة اإلنجلزيية أثناء 
العمل والتدريب الرسمي غالًبا ما تؤدي إىل بناء 

الكفاءة يف اللغة اإلنجلزيية يف وقت مبكر من الحياة 
الوظيفية. وأحرز البالغون الذين ترتاوح أعمارهم ما 

بني 21 و25 عاًما  ثاين أفضل متوسط إجادة للغة 
ير هذا العام. اإلنجلزيية يف تقر

املدراء األكرث تحدثاً باللغة اإلنجلزيية 
وجدنا يف جميع أنحاء العامل فجوة بني مستويات 

إجادة املدراء للغة اإلنجلزيية مقارنة بمستويات 
املوظفني يف املناصب التنفيذية واملوظفني. والسبب 

قد يكون يف أن املدراء يتفاعلون مع زمالئهم 
كرث من املوظفني املبتدئني،  وعمالئهم من األجانب أ

ولذلك يحصلون على مزيد من الفرص لتدريب 
أنفسهم على التحدث باللغة اإلنجلزيية. ومن جهة 

ثانية، نظًرا إىل أن مهارات اللغة اإلنجلزيية ذات قيمة 
عالية، غالًبا ما يتم ترقية أولئك الذين يمتلكونها 
ية. ورغم ذلك، عادة ما يكون  إىل املناصب اإلدار
كرب سناً  وقد نشأ  كثريٌ  املسؤولون التنفيذيون أ

منهم يف مناخ عمل كانت مهارات اللغة اإلنجلزيية 
فيه أقل أهمية. ونعتقد أن االستثمار يف مهارات 

إتقان اللغة اإلنجلزيية يف جميع مستويات األقدمية 
كرب  سيسمح للرشكات بمشاركة املعلومات برسعة أ

كرث تنوًعا  عرب مؤسساتها، والوصول إىل مجموعات أ
من املواهب.

القطاعات التنافسية تستخدم اللغة اإلنجلزيية
ير  كل القطاعات املهنية اليت بحثناها يف هذه التقر

تمكنت من إحراز درجة ضمن مقياس من 10 
نقاط، باستثناء قطاعني، هما التعليم والقطاع 

الحكومي. وأظهرت النتائج أن أداء هذين 
القطاعني األقل تنافسية يف إتقان اللغة اإلنجلزيية 
أضعف بكثري من أداء القطاعات األخرى. وبالرغم 

من أن أولويات املوظفني الحكومني هي خدمة 
مواطنيهم، إال أن مهارات اللغة اإلنجلزيية أساسية 

بالنسبة للموظفني يف القطاع الدبلومايس، 
وللمعلمني، وللموظفني الحكوميني يف الدول 

اليت تتعدد بها اللغات، إضافة إىل أي مهينّ يرغب 
بالتعّرف على أفضل املمارسات العاملية ضمن 

قطاعه، والتعلم من زمالئه حول العامل، والتمتع 
بالقدرة على التأقلم يف اقتصاد اليوم املتغيري 

باستمرار.

يكرث املتحدثون غري الناطقني باإلنجلزيية يف 
 وظائف محددة 

وجدنا فجوة مزتايدة بني الوظائف ذات متوسط   
إتقان اللغة اإلنجلزيية املرتفع وتلك اليت يبدو 

أن املهارات اللغوية فيها مرتاجعة. بعض النتائج 
صادمة: على سبيل املثال، إذا تم احتساب جميع 
األشخاص العاملني يف قسم العمليات يف املؤرش 
كدولة واحدة، فسيحتلون املرتبة 100 من أصل 100 

هذا العام. وبالطبع، ال تتطلب كل الوظائف اللغة 
اإلنجلزيية، لكن معظم الناس لن يبقوا يف وظيفة 
واحدة ملدة 40 أو 50 عاًما، وإتقان اللغة اإلنجلزيية 
أمر بالغ األهمية للتكيف مع التنقل من منصب 
آلخر. الفجوة تتسع بني أولئك الذين يتحدثون 

اإلنجلزيية وأولئك الذين ال يتحدثونها، وبني 
الوظائف اليت تتطلب اللغة اإلنجلزيية وتلك اليت 
ال تتطلبها، ما يجعل الرشكات أقل مرونة واألفراد 

أقل قدرة على التنقل."

الفجوة بني الجنسني ضيقة 
تفّوقت النساء على الرجال منذ عامني يف وسطي 

مستويات إتقان اللغة اإلنجلزيية يف جميع أنحاء 
العامل ويف غالبية البلدان. لكن، تم إغالق هذه 

الفجوة بني الجنسني إىل حد كبري. وتعادل 
الرجال مع النساء يف آسيا ألول مرة، ويف أمريكا 

الالتينية وأوروبا تفّوق الرجال على النساء بهامش 
ضئيل. ويف الرشق األوسط، حافظت النساء على 

الصدارة، ولكن الفجوة  بني مهاراتهن ومهارات 
الرجال هناك آخذة بالتضاؤل. ويف إفريقيا فقط، 

تستمر النساء يف التفوق بشكل كبري على الرجال يف 
إتقان اللغة اإلنجلزيية.

مهارات اللغة اإلنجلزيية األوروبية ذات قطبني 
إجادة اللغة اإلنجلزيية يف االتحاد األورويب مستمرة 

كرث من قبل. وبينما  يف الذهاب باتجاهني أ
تحسنت نتائج فرنسا على مدى السنوات الثالث 
املاضية، إال أن إسبانيا وإيطاليا ما زالتا متخلفتني 

عن بقية دول االتحاد األورويب.

آسيا تغطي نطاقاً واسعاً 
أنخفض مستوى إتقان اللغة اإلنجلزيية يف آسيا 

بشكل طفيف مقارنة بالعام املايض، حيث سجلت 
يرنا تراجعاً يف نتائجها.  نصف الدول اليت شملها تقر
وكما كان الحال يف العام املايض، تعترب آسيا املنطقة 

 من مستويات 
ٍ

حيث تم تسجيل أوسع نطاق
الكفاءة، وهو أمر غري مفاجئ نظًرا إىل حجم القارة. 

وعززت الصني تقدمها على مدى العقد املايض.   

يكا الالتينية تغرّي اتجاهها  أمر
أحرزت 12 من أصل 19 دولة يف أمريكا الالتينية 
ير هذا العام تقدماً يف مهارات اللغة  شملها تقر

اإلنجلزيية بني العامني 2018 و2019، وتقدمت 
العديد من هذه الدول بشكل كبري. وبدأت دول 
أمريكا الالتينية بجين ثمار استثماراتها الكبرية يف 

تدريب املعلمني يف السنوات األخرية."

يقيا تصعد وتهبط  أفر
كما كان الحال يف السنوات السابقة، أبلى عدد 

ير السنة،  صغري من دول أفريقيا بالء حسناً يف تقر
بينما بقي أداء البقية ضعيفاً، وال تزال الفجوة 

كبرية بني البلدان ذات الكفاءة العالية وتلك ذات 
الكفاءة املنخفضة."

منطقة الرشق األوسط تتحسن
يبقى مستوى إتقان اللغة اإلنجلزيية يف منطقة 

الرشق األوسط األكرث تدنياً  يف العامل وبهامش كبري. 
لكن ارتفع املتوسط   اإلقليمي للمنطقة بشكل 

ملحوظ هذا العام مقارنة بالعام املايض. وقد يكون 
هذا التقدم هو نتاج الجهود الحكومية لتحسني 

مستويات إتقان اللغة اإلنجلزيية يف املنطقة، واليت 
 تبدو مستعدة للتغيري.

تتمتع اللغة اإلنجلزيية بتأثري شبيه بالشبكة يف يومنا هذا، فكلما 
زاد عدد مستخدميها، زادت فوائد تعلمها
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تصنيفات مؤرش إي أف EF EPI  لعام 2020 

مستوى كفاءة منخفض جًدامستوى كفاءة منخفضمستوى كفاءة متوسطمستوى كفاءة عالمستوى كفاءة عال جًدا

عالية

عالية جًدا

منخفضة

متوسطة

منخفضة جًدا

الكفاءة مجموعات 

599كرواتيا13

يا14 598هنغار

597رصبيا15

596بولندا16

589رومانيا17

588سويرسا18

التشيك19 ية  580جمهور

يا20 579بلغار

578اليونان21

577كينيا22

كيا22 577سلوفا

570ليتوانيا24

566األرجنتني25

566إستونيا25

562الفلبني27

559فرنسا28

555التفيا29

652هولندا1

632الدنمارك2

631فنلندا3

625السويد4

624الرنويج5

623النمسا6

618الربتغال7

616أملانيا8

612بلجيكا9

611سنغافورة10

610لوكسمبورغ11

607جنوب أفريقيا12

547إيطاليا30

547مالزييا30

يا الجنوبية32 545كور

542هونغ كونغ، الصني33

يا34 537نيجري

537إسبانيا34

يكا36 530كوستا ر

523تشيلي37

520الصني38

517باراغواي39

513بيالروسيا40

512كوبا41

512روسيا41

511ألبانيا43

506أوكرانيا44

505ماكاو ، الصني45

504بوليفيا46

503جورجيا47

499جمهورية الدومنيكان48

498هندوراس49

496الهند50

494أرمينيا51

494أوروغواي51

490الربازيل53

489تونس54

487اليابان55

483السلفادور56

483إيران56

483بنما56

482بريو59

480نيبال60

478باكستان61

477أثيوبيا62

476بنغالديش63

476غواتيماال63

473فيتنام65

472اإلمارات العربية املتحدة66

471فزنويال67

466سرييالنكا68

465تركيا69

461الكويت70

459قطر71

456األردن72

455نيكاراغوا73

453البحرين74

453إندونيسيا74

453املغرب74

448كولومبيا77

446منغوليا78

445أفغانستان79

444أنغوال80

442الجزائر81

440املكسيك82

437مرص83

435كمبوديا84

434السودان85

432أذربيجان86

431سوريا87

430أوزبكستان88

419الكامريون89

419تايالند89

414ساحل العاج91

412كازاخستان92

411االكوادور93

411ميانمار93

408رواندا95

405قريغزيستان96

399اململكة العربية السعودية97

398سلطنة عمان98
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عالية

عالية جًدا

منخفضة

متوسطة

منخفضة جًدا

الكفاءة مجموعات 

كرث من 400 منطقة  لتحميل درجات إتقان اللغة اإلنجلزيية يف أ
ومدينة، إىل جانب معلومات مصنفة حسب العمر والجنس 

www.ef.com/epi يارة والقطاعات املهنية، ُيرجى ز

نتائج املدن يف مؤرش إي أف EF EPI لعام 2020 

مستوى كفاءة منخفض جًدامستوى كفاءة منخفضمستوى كفاءة متوسطمستوى كفاءة عالمستوى كفاءة عال جًدا
659كوبنهاغن
656أمسرتدام
642هلسنيك

639أوسلو
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631ستوكهومل
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614وارسو
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589براغ
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من قام بإتمام االختبار؟

ير EF EPI للعام 2020 لكل منطقةكيف يؤثر العمر والجنس على مدى إتقان اللغة اإلنجلزيية؟ نتائج تقر

الفجوة العاملية ما بني الجنسني

26
وسطي العمر

%94
أقل من 40 سنة  %54

%46

أنىث

ذكر

ير EF EPI للعام 2020 توّجهات كل منطقة بحسب  تقر

ير EF EPI للعام 2020 لكل منطقة معدالت تقر

EF EPI درجة EF EPI درجة EF EPI درجة

الفجوة العاملية ما بني األجيال

يّة العمر الفئات 

2.2 مليون
العدد الكامل ملن قام بإتمام االختبار
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هناك عالقة مبارشة بني إتقان اللغة اإلنجلزيية والعديد من مقاييس اإلبداع، بما فيها اإلستثمار 
العام يف األبحاث والتطوير، وعدد الباحثني والتقنيني كنسبة مئوية من التعداد السكاين.  

األفكار الالمعة

اللغة اإلنجلزيية واالبتكار

بفضل األدوات الرقمية، يشهد القرن الحادي 
والعرشين تباداًل غري مسبوق يف املعلومات واألفكار 

عرب الحدود. ومع تطّور املهارات اإلنجلزيية عاملياً، 
ومع تراجع تكاليف السفر والتواصل، سيصبح 

هذا التواصل أرسع فأرسع.

ال يتسطيع العلماء واملهندسون يف يومنا هذا 
املجازفة بتفويت مواكبة االبتكار العاملي بسبب 

عائق اللغة، وال تنحرص حاجة البحث عن أفكار 
جديدة على الباحثني. ويف كل قطاع، يحتاج 

األشخاص إىل مواكبة أفضل املمارسات العاملية يف 
قطاعاتهم. وبالنسبة للرشكات، يتيح وجود ثقافة 

لغة اإلنجلزيية االستفادة من كثري من املهارات 
والخربات اليت مل يكن من املمكن الوصول إليها 

منذ أعوام قليلة فقط.

وبالتمايش مع هذه التوجهات، وجدنا عالقة بني 
ير التنافسية العاملي  إتقان اللغة اإلنجلزيية وتقر

ير يقّيم قدرة دولة على جذب  )الرسم A(، وهو تقر
وتطوير واالحتفاظ باملوارد البرشية املاهرة.

إلتقاء العقول 
أدوات التعاون تتحّسن باستمرار، مثل وسائل 

التواصل االجتماعي املتاحة على اإلنرتنت وغريها 
املخصصة للدوائر املهنية، ما يسّهل التواصل 

املتكرر بني الزمالء أينما تواجدوا يف العامل. وتنترش 
املؤتمرات والقمم الدولية يف عدد كبري من 

فيها لكل مواطن )الرسم B(، إىل جانب استثمارها 
يف قطاع البحث والتطوير، على صعيد رأس املال 

واملوارد البرشية.

وعلى صعيد عدد األبحاث اليت يتم نرشها، يتفّوق 
اإلنتاج العلمي يف الصني على نظريه يف الواليات 

املتحدة بشكل مزتايد. ويف املايض، حّد االفتقار 
للتعاون الدويل من تأثري الدراسات اليت أجريت يف 
الصني. األبحاث اليت يتم نرشها باللغة اإلنجلزيية 
كرث ذكراً يف األبحاث األخرى مقارنة باألبحاث اليت  أ
يتم نرشها بلغات أخرى. ويف نوفمرب 2018، ذكرت 

مجلة "إيكونوميست" أن املكافآت اليت كان يحصل 
عليها الباحثون الصينيون الذين ينرشون أحد 

أبحاثهم يف مجلة Nature كانت تصل إىل 165 ألف 
دوالر أمرييك.

حيث تأيت األفكار الجديدة
التنّوع يؤثّر على اإلبداع، وهو أثر ال يزال الباحثون يف 

بدايات فهمهم له. ويظهر عدد متناٍم من األبحاث 
األكاديمية أن املجموعات املتنوعة تقوم بقرارات 

كرث من اآلراء، وتظهر  أفضل، وتعتمد على الحقائق أ
تحزّياً معرفياً أقل مقارنة باملجموعات اليت تفتقر 
للتنّوع. التنّوع الثقايف بالتحديد مرتبط باإلبتكار. 
وبحسب بحث أجرته رشكة ماكيزني أند كومباين 

لالستشارات يف العام 2017، الرشكات املصّنفة ضمن 
الربع األول من الرشكات ذات الفرق التنفيذية األكرث 

كرث ميواًل بنسبة 33 باملائة ألن  تنّوعاً ثقافياً  هي أ
تكون الرائدة يف قطاعها على صعيد األرباح. واللغة 

اإلنجلزيية تتيح هذا التنوع. مثاًل، من أصل أول 
مائة رشكة مصنفة ضمن مؤرّش ثومبسون رويرتز 

التاسع للتنوع واالحتواء الدويل للعام 2018، سبعة 
رشكات فقط تقع مراكزها  يف دول ذات معدل 

منخفض يف مؤرش إتقان اللغة اإلنجلزيية.

القطاعات، حيث يتواصل الزمالء واملتنافسون، 
ويعرفون املزيد عن أبحاث بعضهم، ويطّورون 

أفكاراً جديدة. ويف العام 2017، فهرس اتحاد 
الجمعيات الدولية 10 آالف و786 اجتماعاً ومؤتمراً  
يف 166 دولة حول العامل. ويف العام 2018 فقط، عقد 

كرث من 3700 مؤتمر TEDx عاملياً. أ

وبالرغم من إيجابيات هذا املحيط العاملي املبين على 
التعاون، إال أنه لن يكون متاحاً لدى غياب لغة 

التواصل املوّحدة. لذا، ال عجب أن تلك املؤتمرات 
تعقد باللغة اإلنجلزيية يف الغالبية العظمى من 

الحاالت. ومن املعلمني إىل املدراء التنفيذيني، 
أولئك الذين يتحدثون اللغة اإلنجلزيية يتمتعون 

بالقدرة على التواصل مع زمالئهم والوصول 
بسهولة إىل أفضل العقول واألفكار يف قطاعهم.

أنظر ودع غريك يلقي نظرة عليك
األبحاث العلمية املتقدمة اليوم متاحة بفضل 

يع املعقدة املبنية على كثري من املشاركة. أيام  املشار
املختربات اليت تعمل بشكل فردي قد أصبحت 
كرث  يباً، وإتاحة املوارد الستخدام أ من املايض تقر

من مخترب بحيث باتت من رشوط الحصول على 
تمويل عادة. ويف العام 2017، 60 باملائة من املقاالت 

يف مجلة Nature العلمية كانت نتيجة تعاونات 
دولية، وهي نسبة غري مسبوقة. لذا، من غري 

املفاجئ إيجاد عالقة قوية بني معدل إتقان اللغة 
اإلنجلزيية يف دولة وعدد املقاالت العلمية والتقنية 

املصدر: البنك الدويل، 2016

EF EPI درجة
املصدر: النفني ومونتريو، 2020
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ير التنافسية العاملي تقر

A الرسم البياين

EF EPI درجة
املصدر: البنك الدويل، 2018
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تصنيف EF EPI حسب املُسّمى الوظيفي

350450550 EF EPI درجة

القانون

األبحاث والتطوير

والتخطيط االسرتاتيجية 

املحاسبة واملالية

املعلومات تكنولوجيا 

التسويق

املوارد البرشية

خدمة العمالء

املبيعات

يدات املشرتيات والتور

اإلدارة واألعمال املكتبية 

قطاع التقنيني والصيانة

العمليات

اإلنجلزيية يف مكان العمل 
القطاع الخاص والقطاع الحكومي

تعترب معدالت إتقان اللغة اإلنجلزيية يف كافة القطاعات التنافسية متقاربة بشكل 
كرث من 10 نقاط ما بني درجة الخدمات اللوجستية، واليت حّلت  بارز، وال تفصل أ
يف املرتبة األخرية، وبني قطاع الصناعات الدوائية، الذي احتل املرتبة األوىل. لكن، 

مستويات موظفي القطاع الحكومي واملعلمني أدىن بكثري من مستويات أقرانهم 
يف القطاع الخاص. 

لدى إلقاء النظرة األوىل، قد تبدو النتيجة منطقية، ألن نشاط القطاع الحكومي 
ال يتجاوز حدود أي دولة. لكن، أي منصب حكومي أو تعليمي - بما يف ذلك 

تعليم اإلنجلزيية واملناصب الدبلوماسية واألبحاث واملهمات املسؤولة عن حفظ 
السالم الدويل- تعتمد بشكل مبارش على مهارات اللغة اإلنجلزيية، عدا عن أن 

تحدث اللغة اإلنجلزيية يعطي املهنيني قدرة الوصول إىل طيف أوسع من األفكار 
واملمارسات واألشخاص. أيضاً، التحلي بذات معدالت اللغة اإلنجلزيية لدى 

موظفي القطاع الخاص سيتيح للموظفني الحكوميني إيجاد فرص مهنية أخرى 
قد تلزمهم نتيجة للتغريات االقتصادية أو الشخصية. وقد بات اتخاذ وظيفة 

واحدة طوال الحياة أمراً من املايض، ويجب أن يتم النظر إىل الفجوة الكبرية بني 
مستويات إتقان اإلنجلزيية ضمن القطاعني الخاص والحكومي كمصدر قلق 

للحكومات اليت تعتمد على موظفني غري مؤّهلني للعمل يف أي قطاعات أخرى. 

خارج الفريق
تعتمد الرشكات على التعاون بشكل كبري، مع ثقافة عمل مسطحة وغري 
كرث مرونة  هرمية وأدوات مخصصة للتواصل الداخلي لجعل الرشكات أ

وابتكاًرا  ومساواة. لكن، تظهر بياناتنا أن بعض أجزاء املنظمات مل يتم 
شملها يف هذا التحول بعد. وتراجعت مستويات إتقان اللغة اإلنجلزيية 

ية والتقنية وتلك اليت تتعلق بالعمليات  لدى األشخاص يف املناصب اإلدار
بشكل كبري مقارنة بزمالئهم يف األقسام األخرى. وتنمع هذه الفجوة هؤالء 

املوظفني من أن يكونوا أعضاء منتجني يف الفرق متعددة الجنسيات، 
وتحد من آفاق حياتهم املهنية. ووجدت األبحاث الحديثة اليت أجراها 
معهد ماكيزني العاملي أن ما يقرب من ثليث الوظائف تشمل جزء كبرياً 

من املهام اليت يمكن أتمتتها، بناًء على التكنولوجيا الحالية. وعندما 
ينكمش سوق العمل، سيحتاج األشخاص الذين فقدوا وظائفهم إىل 
فرص لالنتقال إىل وظائف جديدة. وإذا افتقر هؤالء إىل مهارات اللغة 

اإلنجلزيية، سيكون هذا االنتقال الوظيفي صعًبا.

الحصول على ترقّية
تعتمد الرشكات على التعاون بشكل كبري، مع ثقافة عمل مسطحة 

كرث  وغري هرمية وأدوات مخصصة للتواصل الداخلي لجعل الرشكات أ
مرونة وابتكاًرا  ومساواة. لكن، تظهر بياناتنا أن بعض أجزاء املنظمات 

مل يتم شملها يف هذا التحول بعد. وتراجعت مستويات إتقان اللغة 
ية والتقنية وتلك اليت  اإلنجلزيية لدى األشخاص يف املناصب اإلدار
تتعلق بالعمليات بشكل كبري مقارنة بزمالئهم يف األقسام األخرى. 

وتنمع هذه الفجوة هؤالء املوظفني من أن يكونوا أعضاء منتجني يف 
الفرق متعددة الجنسيات، وتحد من آفاق حياتهم املهنية. ووجدت 
األبحاث الحديثة اليت أجراها معهد ماكيزني العاملي أن ما يقرب من 

ثليث الوظائف تشمل جزء كبرياً من املهام اليت يمكن أتمتتها، بناًء 
على التكنولوجيا الحالية. وعندما ينكمش سوق العمل، سيحتاج 
األشخاص الذين فقدوا وظائفهم إىل فرص لالنتقال إىل وظائف 

جديدة. وإذا افتقر هؤالء إىل مهارات اللغة اإلنجلزيية، سيكون هذا 
االنتقال الوظيفي صعًبا.

تتطّور أماكن العمل الحديثة برسعة، بقيادة التقنية الرقمية، وانتشار 
يادة تأثري رأس املال االجتماعي على  أساليب العمل عن بعد، وز

العادات االستهالكية للفرد. مل تعد الرشكات اليوم قادرة على االكتفاء 
ية العاملية، ألنه من املتوقع منها أيضاً  بالتنافس يف السوق التجار

أن تتحلى باملمارسات األخالقية، وبالتفاعل الحقيقي مع جمهورها، 
والتخلص من أي مؤثرات سلبية قبل أن تيسء إىل سمعة الرشكة 

 Edelman Trust Barometer كيد، بنّي مؤرّش ية. بالتأ كعالمة تجار
أن 56 يف املائة من األشخاص حول العامل يثقون بأن الرشكات ستقوم 
"باليشء الصائب"، مقارنة بـ 47 يف املائة من األشخاص الذين يثقون 

بالحكومات.

وتسببت هذه التطورات الرسيعة بقفزة يف تعليم املوظفني. وبحسب 
 Digital Business ودراسة Sloan Management Review ير تقر

Global Executive Study and Research Project للعام 
2018 اليت أصدرتها رشكة ديليوت لالستشارات، واليت أجرت دراسة 
استقصائية شملت 4300 تنفيذيّاً ومهنّياً من حول العامل، يعتقد 90 

باملائة من املوظفني أنهم بحاجة إىل تطوير مهاراتهم على األقل سنوياً، 
و يرى 44 باملائة أن تطوير الذات مهارة يجب ممارستها طوال العام. 

ويف الوقت ذاته، تعمل نسبة متنامية من املوظفني ضمن أنظمة غري 
اعتيادة، مثل املتعاقدين، واملوظفني املستقلني، واملوظفني بدوام جزيئ، 

ما يعين استقصاء أعداد مزتايدة من املوظفني من أنظمة التدريب 
يز أنظمة العمل أن  التقليدية. وتتطّلب إدارة املهارات الخارجية وتعز

يتم النظر إىل التدريب والتطوير بشكل مختلف. ويتمتع التعليم الذايت 
يادة الدعم الحكومي  بإمكانية معالجة بعض هذه التحديات، مع ز
واإلداري لحسابات التدريب الفردية اليت يديرها املوظفون،وضمان 

 micro -" انتقال املهارات بفضل األنظمة اليت تعتمد أسلوب ال
credentials " الذي يتم تقييمه خارجياً.

وال يجب اعتبار تقييم مستويات اللغة اإلنجلزيية حسب هذه البيانات 
مخترصاً ملهارات اإلنجلزيية يف قطاع أو مستوى وظيفي معنّي. ولكن، 

يجب النظر إليه كنبذة عن معدالت اللغة اإلنجلزيية العاملية حالياً. 
ويفتقر كثري من املهنيني ملهارات اللغة اإلنجلزيية الكافية، ما يعيق 

إنتاجيتهم يف أدوارهم الحالية، أو قدرتهم على االنتقال ألدوار أخرى 
كرث تطّوراً. ويجب على األشخاص املسؤولني عن تدريب وتطوير  أ

املوظفني إلقاء نظرة اسرتاتيجية على متطلبات اللغة اإلنجلزيية يف كل 
وظيفة وكل موّظف ضمن مؤسساتهم.

ير EF EPI حسب القطاع املهين تقر

ير EF EPI حسب  تقر
القطاع املهين
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وجود لغة موحدة يقلل من تكاليف التعامالت ما 
بني الدول، وكّلما زاد تبيّن اللغة اإلنجلزيية عاملياً، 

كّلما تم اختصار املزيد من التكاليف. ورغم املؤرّشات 
اليت تظهر تباطؤ وترية العوملة، ال تزال التجارة 

الدولية تشكّل نسبة بارزة من االقتصاد العاملي، 
مع تمثيل الصادرات قرابة الـ 20 يف املائة من ناتج 
التجارة العاملي. نجد باستمرار عالقة مشرتكة بني 
ية وبني مستويات  سهولة إجراء العمليات التجار
إتقان اللغة اإلنجلزيية، إىل جانب العالقة ما بني 

تحّدث اللغة اإلنجلزيية واملؤرّشات األخرى املتعلقة 
اللوجستية. بالجوانب 

تطّور رأس املال البرشي
بالنسبة لالقتصادات حول العامل، هناك عالقة 
ما بني الناتج اإلجمال املحلي املرتفع، والدخل 
العايل، واإلنتاجية العالية )الرسم C(. ولنكون 

كرث وضوحاً، ال توجد أدلة على أن مهارات اللغة  أ
اإلنجلزيية تؤدي إىل هذه اإلنجازات االقتصادية. 

لكن، تشري العالقة املعقدة بني املهارات اللغوية 
والنمو االقتصادي - مثل إتاحة االقتصاد الرثي 
ملزيد من فرص التدريب على اللغة اإلنجلزيية، 

وإتاحة اللغة اإلنجلزيية بدورها على جعل االقتصاد 
كرث تنافسية- إىل الدور الذي يمكن أن تلعبه اللغة  أ

اإلنجلزيية يف النمو االقتصادي ككل.

ثق يب، أنا أتحدث اإلنجلزيية
وتحدث ذات اللغة مع الرشكاء التجاريني ال يعد 

حاجة تقنية فحسب، بل يمّثل أيضاً أساساً لبناء 
الثقة. وتعكس البيانات هذه الثقة: مثاًل، ُيقدر 
الخبري االقتصادي بانكاج غيماوات أن التجارة 

كرث بنسبة 42  بني دولتني تتحدثان نفس اللغة أ
يف املائة مقارنة بالتجارة بني الدول األخرى اليت ال 

تتشارك لغة. ورغم أن التقنية والذكاء االصطناعي 
سيساعدان يف عمليات الرتجمة الروتينية، ال يزال 

الطريق طوياًل للتوصل إىل محرك بحث لغوي 
يمكنه فهم االختالفات الثقافية اليت تلّون التواصل 

اليومي بني األشخاص.

تتعامل رشكات اليوم يف محيط لغوي متنوع ال 
ينحرص فقط على اللغة اإلنجلزيية. ورغم اندفاع 

الرشكات العاملية اليوم باتجاه استخدام اللغة 
اإلنجلزيية كإحدى سبل التواصل األرسع واألرخص 

بني متحديث اللغات املختلفة، يبقى االستثمار يف 
اللغات األخرى عالياً أيضاً. وبحسب املنظمات 

الوطنية اليت ترّوج للغات، يدرس حالياً 150 مليون 
شخص على األقل الفرنسية واإلسبانية والصينية 
كلغات أجنبية. هناك ثقة كبرية يمكن أن تكتسبها 

جراء تعلم اللغات األم اليت يتحدثها رشكائك.

ويف الدول النامية، يتطّلب االنتقال إىل االقتصاد 
املبين على املعرفة تأسيس بنية تحتية وقوى عاملة 
قادرة على توفري خدمات عاملية. ويف العقود الثالثة 

املاضية، أغلقت عديد من االقتصادات النامية 
الفجوة بينها وبني الدول الغنية بفضل الصناعة. 

وبينما تجّف منابع  الفرص الصناعية اليوم، 
كرث على تعليم  ستضطر هذه الدول إىل الرتكزي أ

الكبار والصغار، لالستفادة من فرص التجارة العاملية 
وتطوير القطاعات الخدمية. ووجدنا عالقة بني 

مستويات تطّور رأس املال البرشي يف الدول، وبني 
.)D مستويات إتقان اللغة اإلنجلزيية فيها )الرسم

الخدمات عن بعد
كرب من النشاط التجاري  تمّثل الخدمات نسبة أ

العاملي، لكن تصديرها يعد أصعب من تصدير 
املنتاجات. مثاًل، يمكن تصدير هاتف آيفون إىل أي 

مكان، لكن ال يمكن تصدير املحاسبني بهذا الشكل. 
هناك عالقة بني إتقان اللغة اإلنجلزيية وبني 

صادرات الدول من الخدمات، إىل جانب القيمة 
اليت يضيفها كل موظف. وبينما يزداد تعقيد وتطّور 

التبادل االقتصادي، يزداد الطلب على املهارات 
اللغوية. ويشرتط عدد مزتايد من برامج املاجستري يف 
إدارة األعمال إتقان اللغة اإلنجلزيية، إىل جانب لغة 

ثانية أو ثالثة أحياناً. 

اإلنجلزيية واإلقتصاد

وجدنا أن العالقة املبارشة تتكرر ما بني اللغة اإلنجلزيية وطيف من املؤرّشات اإلنسانية 
واإلقتصادية والتطويرية، بما يشمل معدل الدخل الصايف للفرد.

اللغة اإلنجلزيية تأيت بمردود

املصدر: البنك الدويل، 2018

EF EPI درجة
املصدر: Cato Institute، العام 2017
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يستطيع األشخاص الذين يتحدثون اللغة اإلنجلزيية التفاعل مع العامل ما وارء حدود دولهم. هناك 
عالقة إيجابية بني معدل إتقان اللغة اإلنجلزيية يف دولة وارتباطها الدويل بالعامل.

تحّدث مع العامل

ُيعّد إتقان اللغة اإلنجلزيية بني البالغني أحد 
كرث  العوامل املساعدة كثرياً يف جعل املجتمعات أ

انفتاحاً.ويعّد البالغون الذين تعلموا تحّدث 
كرث قدرة على التنقل دولياً، كما أنهم  اإلنجلزيية أ

كرث تحرراً  فيما يتعلق بأدوار  يتمتعون بنظرة أ
الجنسني. لكن، هذا ال يعين أن إتقان اإلنجلزيية 
يتسبب بأي من هذه العوامل بشكل مبارش. يف 

املقابل، يبدو أن ذات القوى اليت تتسبب يف جعل 
األشخاص يتبنون اللغة اإلنجلزيية كأداة تواصل 

كرث انفتاحاً، وتزيد  عاملية، تساهم أيضاً يف جعلهم أ
من املساواة.

توازن القوى
هناك عالقة بني إتقان اللغة اإلنجلزيية بني 

 ،)PDI( البالغني ومؤرش هوفستيد ملسافة القوة
والذي يقيس مدى تقّبل األفراد يف املناصب الدنيا 
يع القوى  يف رشكة ما لفكرة انعدام املساواة يف توز
ضمن رشكاتهم. ويوثّق املؤرّش وجهات النظر حول 
انعدام املساواة يف األوساط املهنية واألرسية أيضاً. 

وتدل الدرجات العالية ضمن املؤرش إىل األنظمة 
الصلبة والبريوقراطية، حيث يتوقع من املوظفني 

الصغار يف السن واملرؤوسني اتباع التوجيهات 
اليت يتلقونها من رؤسائهم. ويف تلك املجتمعات، 

من الطبيعي انتشار مظاهر انعدام املساواة، 
إىل جانب انتشار تدين مستويات اإلنجلزيية. ويف 

املقابل، نجد الدول اليت تقل فيها املسافة بني 

كاً  كرث نمّواً ، وتسامحاً، وإدرا الرؤساء واملرؤوسني أ
للمساواة، ونرى فيها تقدير األفكار بغض النظر 

عن سن أو موقع من يقدمها. ويف تلك األماكن 
أيضاً، تميل مستويات إتقان اإلنجلزيية إىل أن 

تكون عالية.

النظر إىل الخارج وليس الداخل
رغم أن اللغة اإلنجلزيية ال تقلل من الهرمّية يف 

املجتمع بشكل مبارش، إال أنها قد تساهم يف اتساع 
آفاقه. الطلب على تعلم اإلنجلزيية أعلى من أي 
وقت مىض، وما من سبب لتعلم هذه اللغة إن 
مل يكن بغرض استخدامها للتواصل والسفر عرب 

ية التنقل هذه تأيت حرية مالحظة  الحدود. ومع حر
كيفّية سري األمور يف بايق العامل. وجدنا عالقة قوية 
بني ارتباط دولة ما مع بايق العامل ومستوى اللغة 

اإلنجلزيية فيها، إىل جانب العالقة القوية بني اللغة 
اإلنجلزيية ومؤرشات الديموقراطية والحريات 

املدنية والحقوق السياسية. وبعد التواصل مع 
العامل الخارجي، عادة ما يطرح األشخاص األسئلة 
كرث مع القضايا  حول مجتمعاتهم، وما يتفاعلون أ

العاملية، ويف كثري من الحاالت يحاولون القيام 
بالتغيري. توجد عالقة قوية بني إتقان اإلنجلزيية  
ومؤرش الدولة الجيدة )الرسم E(، وهو قياس 

مركّب ملدى مساهمة دولة لإلنسانية ككل، بغض 
النظر عن ماضيها.  

نصف السماء
تشكّل النساء جزء أساسياً من القوى العاملة 

املاهرة يف القرن الـ 21. ويف غالبية الدول، املتطورة 
كرث تعلّماً  والنامية على حد سواء، تعد النساء أ

من الرجال. لكن، تبقى فرص عملهّن محدودة 
بفجوات الدخل ما بني الجنسني، وانعدام التوازن 

يف األنظمة، وتوقع املجتمع منهن القيام بحصة 
كرب من املهام املزنلية غري املدفوعة. ستكسب كل  أ

الدول الكثري لدى معالجة انعدام التوازن هذا 
بشكل ممنهج.

يتحّدث األشخاص اإلنجلزيية بشكل أفضل 
يف الدول ذات النظرة األكرث تقدمّية تجاه أدوار 
ير العاملي حول الفجوة  الجنسني. ويقارن التقر

بني الجنسني، والذي يصدره املنتدى االقتصادي 
العاملي، أداء النساء مقارنة بالرجال على صعيد 

املشاركة االقتصادية والتحصيل العلمي والتمكني 
السيايس والصحة. ويبحث مؤرش إي أف إي 
إلتقان اللغة اإلنجلزيية العالقة مع هذا املؤرش 
)الرسم F(. ويظهر مجدداً عدم وجود عالقة 

سببية مبارشة يف بني اإلنجلزيية وعوامل املساواة 
هذه. لكن، تميل الثقافات اليت تقدر املساواة بني 
كرث ثراء وانفتاحاً  كرب ألن تكون أ الجنسني بشكل أ

كرث عاملية، وهي أيضاً األماكن  وذات توّجهات أ
حيث يتم تحدث اإلنجلزيية بأفضل املستويات.

اإلنجلزيية واملجتمع

EF EPI درجة
املصدر: أنهولت، 2018
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تغري نتائج مؤرش إي أف EF EPI عن العام املايض

تتمتع أوروبا بأعلى درجة إتقان لإلنجلزيية مقارنة 
باملناطق األخرى بهامش كبري. ويرتفع هذا املعدل 

يف حال احتساب دول االتحاد األورويب أو منطقة 
الشنغن فقط. ويعكس هذا النجاح عقوداً من 

الجهود اليت بذلتها وزارات التعليم الوطنية 
واالتحاد األورويب ككل للرتوج لتعددية اللغات. 
ويقوي التواصل الرسيع والسهل الروابط بني 

األوروبيني، إىل جانب التبادل الطاليب، والسفر، 
والعمل عرب للحدود. ورغم تنامي الحركات القومية 

اليت تشكل تحدياً لالتحاد األورويب، تبدو القوى 
يز الروابط األوروبية صلبة.  املعاكسة الرامية إىل تعز

على نفس الصفحة
تفوقت الدول االسكندنافية على بايق الدول 

األوروبية يف مستويات الكفاءة باللغة اإلنجلزيية. 
وتستخدم أنظمة املدارس يف تلك البلدان العديد 
من االسرتاتيجيات األساسية، بما يف ذلك الرتكزي 

املبكر على مهارات االتصال، والتعرض اليومي للغة 
اإلنجلزيية داخل وخارج الفصل الدرايس، وتعليم 

املهارات اللغوية املخصصة لقطاعات العمل يف 
السنوات األخرية من الدراسة، سواء يف املدارس 

املهنية أو الجامعات. وساعدت شبكات جمع 
البيانات وتبادل املعلومات يف االتحاد األورويب على 

نرش أفضل املمارسات بني الدول األعضاء.

 أعضاء أقل مرونة
كرب أربعة اقتصادات يف منطقة اليورو، تتحدث  بني أ

أملانيا فقط اإلنجلزيية جيًدا. وتخلفت فرنسا 
وإسبانيا وإيطاليا عن كل الدول األعضاء األخرى 
يًبا، األمر الذي مل يتغري عرب اإلصدارات السابقة  تقر

ير إي أف إلتقان اللغة اإلنجلزيية. وحققت  من تقر
فرنسا فقط تقدماً ثابتاً على مدى السنوات الثالث 

ير حكومي حديث، واحد من  املاضية. ووفًقا لتقر
كل أربعة فرنسيني بعمر 15 سنة يستطيع تركيب 
بضع جمل مًعا باللغة اإلنجلزيية بشكل صحيح 
إىل حد ما. هذا وتم اإلعالن عن جولة أخرى من 

إصالحات التعليم العام املايض."

وتشري بياناتنا إىل أن معدل إتقان اللغة اإلنجلزيية 
يف إسبانيا آخذ بالرتاجع منذ العام 2014. وبحسب 

آخر استطالع أجراه معهد CIS اإلسباين العام 
لألبحاث، 60 يف املائة من البالغني يقولون إنهم ال 

يتحدثون اإلنجلزيية على اإلطالق. ورغم إطالق 
مرشوع ضخم لتحويل املدارس االبتدائية والثانوية 

الحكومية إىل مدارس ثنائية اللغة، عن طريق 
تقديم 30 يف املائة من املنهج باللغة اإلنجلزيية، 
مل يأِت هذا التحّول بنتيجة يمكن قياسها على 
معدالت إتقان اللغة اإلنجلزيية بني البالغني. 

وتعترب الثغرة يف معدالت إتقان اللغة اإلنجلزيية 
مقلقة بالذات ألن كاًل من إيطاليا وإسبانيا يعاين 

من نسب عالية من البطالة، خاصة بني فئة 
الشباب، الذين قد يستفيدون كثرياً من الفرص 
االقتصادية الجديدة اليت قد تتيحها القدرة على 

كرث سالسة. التواصل مع بايق أوروبا بشكل أرسع وأ

 الرشق ال يقابل الغرب
تستمر مهارات اللغة اإلنجلزيية يف الرتاجع يف 
البلدان الواقعة على هامش القارة األوروبية. 

وتراجعت الكفاءة يف اللغة اإلنجلزيية يف تركيا يف 
السنوات الخمس املاضية، على الرغم من تعافيها 

إىل حد ما هذا العام، يف ظل تاليش أحالم تركيا 
باالنضمام إىل االتحاد األورويب وظهور أولويات 
أخرى. ويركز تعليم اللغة اإلنجلزيية يف املدارس 

على القواعد والرتجمة بداًل من مهارات االتصال 
العملية، ويتم تقديم الكثري من املحتوى باللغة 
الرتكية. وتم إغالق املئات من املدارس الثانوية 

النخبوية اليت تدرس باإلنجلزيية يف جميع أنحاء 
البالد ألسباب سياسية. وكما هو الحال يف 

دول الخليج، غالًبا ما يحتاج الخريجون األتراك 
إىل عام من الدورات التحضريية املكثفة للغة 

اإلنجلزيية قبل االلتحاق بالجامعة ألن مستواهم 
فيها منخفض جًدا بالنسبة لالختصاص الذي 

يخططون لدراسته.

الجميع سوية اآلن

رغم بدايته كمنتدى نموذجي للرتويج للسالم، تطّوراالتحاد األورويب ليصبح 
الرابطة االقتصادية والسياسية األكرث تماسكاً، مدعوماً بوجود لغة مشرتكة. 
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على الرغم من االستثمارات الكبرية يف تعليم اللغة 
اإلنجلزيية يف كل من القطاعني العام والخاص، 

ظل متوسط   درجة إجادة اللغة اإلنجلزيية يف آسيا 
مستقًرا على مدار السنوات الخمس املاضية. ومع 

ذلك، فإن هذا املتوسط   يخفي تنوًعا كبرًيا: آسيا 
كرب مجموعة من مستويات  هي املنطقة اليت بها أ
إتقان اللغة اإلنجلزيية. أيضاً، أدى ارتفاع الكفاءة 

يف الصني إىل موازنة االنخفاض يف البلدان األخرى، 
وفقاً للمتوسط   اإلقليمي املرجح حسب عدد 

السكان.

تحّول تعليم اإلنجلزيية
بعد أربعني عاماً من من انفتاح الصني على 

االستثمارات األجنبية والرشكات الخاصة، شهدت 
البالد تحوالت كبرية. ومنذ العام 1990، حدث ثلثا 
الرتاجع يف معدالت الفقر العاملية يف الصني. ومنذ 
العام 2000، تحّول تركزي الصني إىل تطوير مجتمع 

علمي بمعايري عاملية، وبث قوتها الناعمة يف الخارج. 
ونظراً إلدراك أن إتقان اللغة اإلنجلزيية هو املفتاح 
التوصل لتلك األهداف، وّسعت الصني تعليمها 

لإلنجلزيية يف املدارس حول البالد، وانتقلت 
من التعليم املبين على الحفظ إىل التعليم املبين 
على التواصل، وغرّيت أدوات التقييم الوطنية، 

وشّجعت الكوادر الوطنية الدراسة يف الخارج على 
العودة إىل البالد، واستثمرت يف تحويل جامعاتها 

الرائدة إىل مراكز أبحاث بمعايري عاملية تنرش األبحاث 
يف أشهر املجالت العلمية باللغة اإلنجلزيية. وال يتاح 
لكثري من القيادات حول العامل ممارسة هذا النوع 
من السيطرة والتخطيط طويل املدى يف بلدانها، 

لكن تقدم اسرتاتيجية الصني نموذجاً قاباًل للتكرار 
يبنّي أن تغيري السياسات واالستثمار الهادف 

قادران على الرفع من مستويات إتقان اإلنجلزيية 
يف دولة ما. 

ليس لألطفال فقط
كرب بلدان آسيا يف العمر  ويتقدم سكان بعض أ
برسعة. يف اليابان مثاًل، 28 باملائة من السكان 

هم فوق سن الـ 65. وقد أدى هذا التحول 
الديموغرايف إىل جعل الحكومة اليابانية تشجع 
كرب. ولكن، إذا  كبار السن على التقاعد يف سن أ

أراد هؤالء املوظفون املتمرسون أن يظلوا منتجني 
يف مكان عمل رسيع التغري، فإن حياتهم املهنية 

الطويلة تحتاج إىل دعم من خالل توفري تعليم 
لكبار السن، بما يف ذلك التدريب على اللغة 

اإلنجلزيية. هذه الحاجة ملّحة بشكل خاص يف 
اليابان، حيث مل تتحسن مستويات إتقان اللغة 

اإلنجلزيية لسنوات، حىت مع ركود االقتصاد 
وانتقال التجارة العاملية إىل أماكن أخرى يف آسيا.

وتخّلفت حىت الدول األكرث ثراء يف آسيا عن أوروبا 
يف تمويل برامج التعليم للكبار خارج مكان العمل. 

ويعد إغفال التمويل هذا توّجهاً غري مستدام. 
ومع تعداد سكاين معّمر وقوانني تحّد من الهجرة، 

يا الجنوبية إىل  تحتاج دول مثل اليابان وكور
يز مهاراتها.  تشجيع القوى العاملة حالياً على تعز
وال تنحرص فوائد هذا على القطاع املهين، إذ تبنّي 

األبحاث أن التعلم ملدى الحياة يساعد يف الحماية 
من مرض الخرف.

مواطن الفرص
تراجع متوّسط إتقان اللغة اإلنجلزيية يف منطقة 

آسيا الوسطى بشكل بارز عن معدالت بايق 
املنطقة، ويعود هذا جزئياً إىل تعليم اللغة الروسية 

كلغة ثانية يف املدارس بشكل عام هناك. لكن، 
قد بدأت املنطقة بالتوّجه إىل التجارة الدولية، 

يات  بما يف ذلك الرشاكات خارج فلك الجمهور
السوفياتية السابقة. ونالحظ جهود كازاخستان 

على وجه التحديد يف توطيد عالقاتها مع الصني، 
يع البارزة مثل الطريق والحزام.  عن طريق املشار

ويف العام 2018، أعلن الرئيس نورسلطان نزارباييف 
عن توقيع  51 مرشوعاً بني الصني وكازاخستان، 

إىل جانب 1200 رشاكة على رأس العمل حالياً. 
وبينما تستمر منطقة آسيا الوسطى يف االنفتاح 

على التجارة الدولية، سزتداد الحاجة فيها 
باللغة اإلنجلزيية.  للمتحدثن 

يف دول مثل كامبوديا وتايالند وسرييالنكا، يحول 
الرتاجع يف مستوى اللغة اإلنجلزيية دون وصول 

عديدين إىل مناصب يف القطاع السياحي، والذي 
يمثل على األقل 10 يف املائة من االقتصاد هناك. 
ومع أجور متدنية نسبياً ومناظر طبيعية خالبة، 

 
ٍ
كرث من 38 مليون سائح تجذب تلك الدول أ

يف العام. ويرتكز هؤالء السياح عامة يف مناطق 
يع املردود بشكل  املنتجعات. وللتمكن من توز

كرث على املناطق املختلفة، وتأسيس  متساوي أ
الوظائف يف قطاع السياحة لألشخاص الراغبني 

بالعمل ضمن ذاك القطاع، يلزم أن تقدم املدارس 
تعليماً أفضل للغة اإلنجلزيية لكافة الطالب.

تواجه األنظمة التعليمية يف الهند والباكستان 
تحديات هيكلية تتجاوز تلك املتعلقة باللغة 
اإلنجلزيية. وبني كل 13 طفاًل ال يذهب إىل 

املدرسة يف العامل، طفل يعش يف الباكستان. 
ووجدت دراسة حديثة أن 27 يف املائة فقط من 

طالب الصف الثالث يف الهند قادرون على طرح 
رقمني يتألفان من خانتني، و38 يف املائة منهم 
ال يستطيعون قراءة كلمات بسيطة. وما يزيد 

الطني بلة هو اعتماد عديد من املدارس يف البلدين 
لإلنجلزيية كلغة للتعليم، رغم أن غالبية الطالب 

ال يتحدثونها. وبني جملة من اإلصالحات، يحتاج 
صناع القرار يف البلدين إىل تعليم املزيد من الطالب 

باللغة األم يف البالد، وهي سياسة تساعد يف 
الواقع على تعلم اإلنجلزيية على املدى البعيد، إىل 

جانب املساعدة يف فهم املواد الرئيسية.

وشهدت االقتصادات اآلسيوية نمواً غري مسبوق 
على مر العقود املاضية، مدفوعاً من قيادات 

شكّلت عالقات دولية وأسست رشكات متعددة 
الجنسيات. وبينما تسعى الدول اآلسيوية إىل 

التوسع يف قطاع الخدمات والصناعات املبنية على 
املعرفة، وبينما تبحث رشيحة متنامية من الطبقة 

املتوسطة عن الفرص، سيكون من املهم تعليم 
اللغة اإلنجلزيية بجودة عالية ألكرب رشيحة من 

السكان. ويف كثري من الحاالت، سيعين هذا تطوير 
تعليم اللغة اإلنجلزيية يف املدارس. ويف بعض األطر، 

سيكون تعليم الكبار لإلنجلزيية بذات األهمية.

فسحة للتطور

يز التطور  لعقود من الزمن، مّثلت آسيا ورشة العامل، ما أدى إىل تعز
االقتصادي يف املنطقة. لكن االنتقال من الصناعة إىل النمو املعزز باملعرفة 

يتطلب مستويات أفضل للغة اإلنجلزيية.
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أظهرت 12 دولة من أصل 19 دولة يف أمريكا 
الالتينية تم إدراجها يف مؤرش إي أف إلتقان 

يادة يف كفاءة البالغني باللغة  اللغة اإلنجلزيية  ز
اإلنجلزيية مقارنة بالعام املايض، وتحسنت أربع 

دول بشكل ملحوظ. ورغم أن املتوسط   اإلقليمي 
املرجح للسكان قد ارتفع بشكل طفيف فقط، 
بسبب تراجع تصنيف املكسيك، إال أن التوجه 

العام مشجع.

عندما يعود االستثمار بمردود
أحرزت دول أمريكا الالتينية يف العقدين املاضيني 

تقدماً  كبرياً لضمان وصول التعليم لكل 
األطفال. واآلن، تتجه األنظار إىل مهارات اللغة 

اإلنجلزيية. وتعلو أصوات الرشكات املطالبة 
كرب من متحديث اللغة اإلنجلزيية يف أمريكا  بعدد أ

الالتينية، وكرد علىى هذا، قّدمت غالبية الدول 
يف املنطقة إصالحات لتعليم اإلنجلزيية بشكل 

أفضل وأشمل. ومن املبكر جداً الحكم على هذه 
اإلصالحات استناداً على مستوى إتقان اإلنجلزيية 

بني الكبار فقط، وأظهرت االختبارات الوطنية نتائج 
واعدة بني الطالب. وستقّدم النماذج الناجحة 

يع األقل نجاحاً  خارطة طريق للدول ذات املشار
يف املنطقة.

وللعام الثاين على التوايل، أظهرت مستويات 
يكا تقدماً. واعتربت اللغة  اإلنجلزيية يف كوستار

اإلنجلزيية إلزامية يف البالد لعقود من الزمن. وعلى 
عكس عديد من الدول يف املنطقة، استثمرت 
يكا كثرياً يف توظيف وتدريب املعلمني.  كوستار
واليوم، يتم تدريس اللغة اإلنجلزيية يف كافة 

املدارس الثانوية هناك، ويف 87 يف املائة من املدارس 
االبتدائية، ويحمل كل أساتذة اللغة اإلنجلزيية 

يباً درجة جامعية. وأظهرت اختبارات من العام  تقر
يكا يتمتعون  2015 أن أساتذة اإلنجلزيية من كوستار

بأعلى مستويات إلتقان اإلنجلزيية يف املنطقة.

ويف العام 2015، كشفت األوروغواي عن خطة 
طموحة لرفع مستويات إتقان اإلنجلزيية، 

واستثمرت يف التقنيات اليت تتيح تعليم اإلنجلزيية 
عن بعد يف املدارس اليت تفتقر لألساتذة املؤهلني. 

وتقدم كافة املدارس ضمن املدن برامج لتعليم 
اإلنجلزيية محلياً أو عن بعد، وتوسعت لتقدم 

الدروس لألساتذة عن بعد بهدف صقل مهاراتهم. 
ويبدو أن النتائج إيجابية، مع إحراز 80 يف املائة من 

يباً مستوى A2 على األقل يف اختبارات  الطالب تقر
نهاية املرحلة االبتدائية، مقارنة بـ 56 يف املائة فقط 

أحرزوا هذه النتيجة يف العام 2014.

وعلى الرغم من كونها إحدى أفقر البلدان يف 
أمريكا الالتينية، إال أن بوليفيا قد نجحت يف 

تخفيض معدالت الفقر املدقع فيها بمقدار النصف 
خالل العقد املايض، وحسنت بشكل كبري من 

القدرة على الوصول إىل املدارس يف املناطق الريفية. 
وارتفعت معدالت محو األمية هناك إثر ذلك، 

وتظهر بياناتنا أن إتقان اللغة اإلنجلزيية آخذ يف 
االرتفاع أيًضا.

مع االستقرار يأيت النمو
عانت أمريكا الالتينية من العنف، وصّنفت يف 

القارة 42 من أصل 50 من املدن األكرث خطورة يف 
العامل، وفق معدالت جرائم القتل. وتقع خمسة 

عرش من هذه املدن يف املكسيك فقط. وشهد ذاك 
البلد الكبري أيًضا انخفاًضا يف درجات إجادة اللغة 
اإلنجلزيية منذ العام 2017. وعلى الرغم من عدم 

وجود صلة مبارشة بني هذه النتيجة ومستويات 
العنف، إال أن كالهما مؤرش على هشاشة 

الحكومية. الخدمات 

أحرزت السلفادور ونيكاراغوا وهندوراس، وهي 
دول منيت بمستويات عالية من العنف، تقدًما 

هائاًل يف مجال السالمة واألمن. وانخفضت 
معدالت القتل بنسبة 50 باملائة يف السلفادور منذ 

العام 2015، وبهامش مماثل يف هندوراس منذ 
العام 2011. وقد شهدت البلدان الثالثة تحسناً 

كبرياً يف إتقان اللغة اإلنجلزيية منذ العام 2017. وال 
تزال هذه الدول غري آمنة، ونكرر أنه ال يوجد رابط 

سبيب بني مستويات العنف ومعدالت إتقان اللغة 
اإلنجلزيية، ولكن من الواضح أنه عندما يكون لدى 

األفراد حرية العمل والدراسة دون خوف، يزدهر 
املجتمع.

قدرة وصول غري متساوية
وبالرغم من القوانني اليت تجعل اللغة اإلنجلزيية 

إلزامية يف غالبية دول أمريكا الالتينية، إال أن 
أمكانية الوصول إىل دروس اإلنجلزيية غري متساوية 

يف أنحاء القارة املختلفة. ويف بعض املناطق يف 
املكسيك، تقدم أقل من 10 يف املائة من املدارس 

دروس اإلنجلزيية، بالرغم من أنها مطالبة قانونياً 
بتعليمها. ويف اإلكوادور يف العام 2014، مل يصل 

عدد املدارس اليت تقدم اإلنجلزيية إىل 7 يف املائة. 
انعدام التوازي يف فرص تعلم اللغة اإلنجلزيية 

شديد بالذات لدى املقارنة بني املدن والريف، وبني 
القطاع الحكومي والخاص. ويف بعض الدول، 

 جداً، 
ٍ
الطلب على إتقان اللغة اإلنجلزيية عال

مقارنة بتعليمها الضعيف يف املدارس، ما يدفع 
عدداً كبرياً من املهنيني لالستثمار بدروس اللغة 

اإلنجلزيية. وبحسب دراسة أجريت يف العام 2015 
يف الربازيل، 87 يف املائة من البالغني الذين تم 

استقصائهم قد دفعوا سابقاً ألخذ دروس باللغة 
اإلنجلزيية منذ إتمام دراستهم.

االستثمار يعود بالنتائج

بعد سنوات من الركود، بدأت خطط تطوير إتقان اللغة اإلنجلزيية يف 
أمريكا الالتينية بالعودة بمردود.
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لطاملا حافظت قوى االستعمار األوروبية على 
عالقة وطيدة مع أفريقيا، خاصة فرنسا. لكن، 

الدولة اليت تقود املوجة األحدث من االستثمارات 
األجنبية يف أفريقيا حالياً هي الصني. واليوم، 

يع البنية التحتية الضخمة،  تعّج أفريقيا بمشار
يع الجديدة. وتم  ية، واملشار والصفقات التجار

كرث من 320 قنصلية وسفارة جديدة يف  افتتاح أ
أفريقيا بني العامني 2010 و2016. لكن، ال يزال املايض 

املتأثر بالعنف واالضطهاد يلقي بظله الطويل على 
القارة. وسيساعد اإلتقان األفضل للغة اإلنجلزيية 
املستثمرين األجانب والرشكاء األفارقة يف التوصل 

كرث سالسة. كرث شفافية وتعاون أ إىل عقود أ

ضع الفجوة يف اعتبارك 
يظهر  مؤرش هذا العام فجوة يف الكفاءة ما بني 

كينيا ونيجرييا وجنوب إفريقيا، وهي دول تقع يف 
كرب  النصف العلوي من تصنيفنا وتضم ثالثة من أ

االقتصادات يف إفريقيا، والدول العرش األخرى اليت 
ير هذا العام. ولسوء الحظ، لدينا بيانات  شملها تقر

كافية فقط إلدراج 13 دولة يف إفريقيا يف مؤرش 
هذا العام، ما يعين أن معلوماتنا ال تزال قليلة 

جداً للحصول على صورة واضحة للقارة ككل. يف 
الواقع، قد تكون هناك فجوة واسعة بني البلدان 

ذات الكفاءة العالية واملنخفضة، أو قد يكون هناك 
طيف أوسع من مستويات اإلتقان اليت ال تعكسها 

بياناتنا املحدودة. يمكننا فقط تشجيع املزيد من 
البالغني من أفريقيا على اختبار لغتهم اإلنجلزيية 

كرث اكتمااًل. حىت تكون اإلصدارات املستقبلية أ

يعترب انعدام املساواة الوباء املسترشي يف أفريقيا. 
ويف املدن، ليس من الغريب مثاًل رؤية ناطحات 
السحاب املحاطة باألحياء الفقرية جداً. والفرق 

يف مستويات املعيشة بني الريف واملدينة متشابه 
أيضاً. ويقف وراء التفاوت الكبري هذا عدد من 

العوامل الهيكلية والتاريخية، ويزيد النمو السكاين 
الرسيع والهجرة إىل املدينة من الطني بلة. وتتوقع 

األمم املتحدة أن التعداد السكاين يف أفريقيا 
سيتضاعف يف غضون 35 عاماً. وتضم القارة 21 
من أصل الـ 30 مدينة هي األرسع نمواً يف العامل. 

واألنظمة التعليمية يف أفريقيا غري مستعدة لتأهيل 
كل هؤالء الصغار غالباً، ما يزيد من إمكانية افتقار 

كثري منهم للتعليم املناسب، ومعاناتهم من صعوبة 
إيجاد الفرص االقتصادية، بينما تستمر الهجرة يف 

إلقاء حملها على أوروبا.

التعليم باللغة األم
أدى التاريخ االستعماري يف أفريقيا إىل ربط لغات 

املستعمر باملستوى االجتماعي العايل يف مخّيلة 
كثري من األفريقيني. ونتيجة لهذا، تعطي املدارس 

املحلية األولوية عادة لتعليم اإلنجلزيية أو الفرنسية 
بدل من تعليم اللغات املحلية.

وقد حان الوقت للتوقف عن هذه املمارسة. 
وُيظهر عدد بارز من األبحاث أن األطفال الذين مل 
يتم تعليمهم القراءة والكتابة باللغة األم يعانون 

من مساوئ دائمة. ورغم هذا، تستمر كافة دول 
ية كلغة  يباً باستخدام اللغات االستعمار أفريقيا تقر

يرتيا وتانزانيا. وبحسب  للتعليم، باستثناء إثيوبيا وإر
دراسة حديثة شملت 12 مدرسة يف الكامريون 
قد قامت بالتحّول من التعليم باإلنجلزيية إىل 

التعليم بلغة كوم، وهي اللغة األم للطالب، أظهر 
الطالب يف تلك املدارس أداء أفضل يف كافة املواد 

بعد خمس سنوات، بما فيها اللغة اإلنجلزيية. 
وبدأت كينيا بتقديم دروس السواحيلي يف املدراس 
االبتدائية هذا العامل، رغم أن غالبية التعليم هناك 

باإلنجلزيية. تبقى 

وألن كثرياً من الدول األفريقية تتمتع بمشهٍد 
لغوي متنوع، يتطّلب التحّول إىل التعليم باللغة 
األم استثماراً  كبرياً يف تطوير املناهج، لكن، يبقى 

ضمان أن كافة األطفال يفهمون لغتهم األم أمراً 
يستحق التكاليف املادية. هناك أيضاً محاسن 
لتحدث لغة عاملية كاإلنجلزيية والفرنسية، ويف 
املناطق اليت تكرث فيها اللغات العامية املحكية، 

تمثل كل من هاتني اللغتني جرساً بني املجتمعات، 
وحلقة وصل مع العامل الخارجي. هناك تحٍد كبري 
يف اختيار لغة التعليم يف املجتمعات ذات اللغات 

املتعددة، لكن العوائد التعليمية اليت سيحرزها كل 
طالب بعد سنوات من التحّول للغة األم تجعل 

مواجهة هذه التحديات أمراً مجدياً.

وّضح وجهة نظرك
يتحّدث الطالب يف أفريقيا الشمالية اللغة العربية 

بمستويات متقاربة مع نظرائهم يف دول الرشق 
األوسط. يوجد تنّوع لغوي معّقد يف تونس والجزائر 

واملغرب، مع لهجات محلية ترتاوح ما بني العربية 
والرببرية والفرنسية واللغة العربية الفصحى واليت 
يتم التناوب عليها ما بني الحياة العامة والخاصة 
ويف إطار التعليم الرسمي. وتعترب اإلنجلزيية اللغة 

الجديدة اليت انضمت إىل هذا املزيج، خاصة نظراً  
إىل مرونتها ويف فرص التجارة املرتبطة بها. وشهدت 

كل من الجزائر وتونس وليبيا تقدماً متواضعاً يف 
مستويات اإلنجلزيية منذ العام املايض، بالرغم من 

كرث يف تعليم اإلنجلزيية إذا  الحاجة إىل االستثمار أ
كانت تلك الدول تطمح إىل إعداد القوى الشابة 
يادة األعمال ضمن  فيها للدخول يف قطاعات ر

إطاري دويل تنافيس.

وستستفيد شمال أفريقيا بشكل بارز من ازدياد 
االنفتاح والتبادل االجتماعي واالقتصادي. ويعاين 

ربع الرجال من الشباب يف املنطقة من البطالة، 
وتبقى تلك املنطقة بني األضعف أداء على صعيد 

املساواة بني الجنسني. وال تتجاوز نسبة السيدات 
اللوايت يجدن عماًل خارج بيوتهن هناك الـ 26 يف 

املائة، وتجين النساء العامالت أقل بنسبة ترتاوح ما 
بني 30 و50 يف املائة من أقرانهن من الرجال. هذه 
التفرقة ما بني الجنسني، إضافة إىل املخاوف من 

اإلرهاب اليت تغذيها األدوات اإلعالمية، واالفتقار 
إىل مهارات اللغة اإلنجلزيية، تجعل سكان املنطقة 

ضحايا التحول إىل "اآلخر" املنقطع عن الفرص 
االقتصادية اليت يحتاجها حاجة ماّسة.  

أجيال جديدة، فرص جديدة

يع االستثمارات األجنبية يف البىن  شهد العقد املايض قفزة يف مشار
التحتية واألعمال يف أفريقيا. ويساهم تحسن مستويات اللغة 

اإلنجلزيية على تقوية هذه التعاون. 
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نصف سكان الرشق األوسط هم تحت سن الـ 30 
عاماً، وبات من الواضح أن القطاع الحكومي غري 

قادر على استيعاب كافة املوارد البرشية يف هذه 
املنطقة. أيضاً، تعلم الدول الغنية برثوات النفط 

والغاز أن االقتصادات املبنية بشكل أسايس على 
تصدير الطاقة مل تعد كافية لضمان مستقبل 

مستدام، ألسباب تتعلق بالتغيري املناخي وغريها. 
ويف املقابل، عززت هذه الدول يف العقدين املاضيني 

استثماراتها يف قطاع التعليم، وهو قرار صائب 
نظراً للحاجة لالستثمار يف املجتمعات الشابة يف 

هذه الدول. 

فرص الشباب
بدأ التحّول يف قطاع التعليم العايل يف منطقة 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتحديد 
منذ العام 2000. توقف احتكار القطاع الخاص 

على التعليم الجامعي يف املنطقة، وافتتحت 
جامعات غربية عريقة فروعاً لها يف قطر واإلمارات 

العربية املتحدة. انترشت مؤسسات التعليم 
العايل يف منطقة الخليج، وجذبت إليها األساتذة 

واألكاديميني ذوي الخلفيات العلمية الغربية، 
والذين يعلمون باللغة اإلنجلزيية. أدى هذا الجو 

التنافيس إىل دفع الجامعات الحكومية يف املنطقة 
كرث شبهاً  إىل إعادة النظر يف مناهجها، وجعلها أ

باملناهج اليت تقدم يف الجامعات الغربية، إىل جانب 
تقديم بعض االختصاصات باللغة اإلنجلزيية. 

نتائج غري مرضية
لألسف، مل يواكب قطاع التعليم املدريس هذا 
التطور، ما أدى إىل الحاجة يف كثري من الدول 

والجامعات لتقديم برامج انتقالية لتقوية خريجي 
كاديمياً قبل بداية دراستهم الجامعية.  الثانويات أ

من جهة، انخفض انتشار األمية بشكل كبري يف 
املنطقة. لكن من جهة ثانية، وبحسب نتائج 
الربنامج الدويل لتقييم الطلبة، أحرز الطالب 

البالغون من العمر 15 سنة الذين تم اختبارهم 
يف األردن واإلمارات وقطر أدىن درجات يف مهارات 

املطالعة والرياضيات والعلوم. أيضاً، وبحسب 

اختبارات االتجاهات يف الدراسة العاملية للرياضيات 
والعلوم )TIMSS( لطالب الصف الرابع يف 

الرياضيات والعلوم، حّلت 8 دول من الرشق 
األوسط بني الدول ذات األداء األضعف. وأتت 

البيانات اليت جمعناها هذا العام بنتائج مشابهة، 
مع حلول منطقة الرشق األوسط يف املركز األخري يف 

مؤرش إي أف إلتقان اللغة اإلنجلزيية. 

ومن املفاجئ أن املنطقة مل تحرز نتيجة أفضل يف 
إتقان اللغة اإلنجلزيية. أواًل، منطقة الرشق األوسط 

مليئة بالسكان القادمني من خلفيات مختلفة، 
كرث من 30 باملائة من سكان غالبية دول املنطقة  وأ

مولودن يف بلد أجنيب. ورغم أن عدداً من هؤالء 
املغرتبني يتحدث العربية كلغة أم، إال أن كثريين 
منهم ال يتحدثونها. ويصل عدد طالب املدارس 

الخاصة اليت تدرس باإلنجلزيية يف اإلمارات 
يباً، وهو عدد  والسعودية إىل مليون طالب تقر

يمثل 20 باملائة من طالب املدارس العاملية يف العامل. 
أيضاً، تدرس كثريٌ من مؤسسات التعليم العايل 
باللغة اإلنجلزيية جزئياً أو حرصياً، وأرسلت املنح 
كرث من 200 ألف طالب إىل  الحكومية الدراسية أ
الواليات املتحدة واململكة املتحدة للحصول على 
شهادة جامعية. لكن، رغم هذا، يبقى مستوى 

اللغة اإلنجلزيية ضعيفاً يف املنطقة.

املقبلة التحديات 
يبدو أن مشكلة بعض الدول تتمثل يف عدم 
املساواة يف إمكانية الوصول إىل موارد تعليم 

اللغة اإلنجلزيية. وتوصلت بياناتنا إىل أن ديب، 
على سبيل املثال، تتمتع بمستوى أعلى بكثري من 

إتقان اللغة اإلنجلزيية من اإلمارات العربية املتحدة  
ككل. وينترش سكان اململكة العربية السعودية على 
مساحة شاسعة وغري متطورة بشكل متكائف، مع 

تفاوت كبري يف إمكانية الوصول إىل موارد تعليم 
اللغة اإلنجلزيية يف املدارس. ويعد تعيني مدرسني 
مؤهلني للغة اإلنجلزيية يف كل مدرسة أمًرا صعًبا، 

ال سيما عندما يكون عدد البالغني الناطقني باللغة 
اإلنجلزيية منخفًضا للغاية، لكن الدول الكبرية 

األخرى مثل الصني عالجت هذه املشكلة. ويعد 
توظيف مدرسني من الخارج الحل املفضل من 

قبل العديد من املدارس والجامعات الخاصة يف 
الرشق األوسط، ولكن يعترب إعداد فئة محلية 

كرث  من املعلمني الناطقني باللغة اإلنجلزيية حاًل أ
استدامة.

ويف دول األخرى، أدى وصول أعداد كبرية من 
الالجئني إىل الضغط على نظام التعليم، وإعادة 

توجيه املوارد نحو توفري الخدمات األساسية. مثاًل، 
كرث من مليون أفغاين يف إيران، ويعيش  يعيش أ

كرث من مليوين فلسطيين ومليون سوري يف  أ
األردن، وهو بلد يقل عدد سكانه عن 10 ماليني 

نسمة.

وتبقى االقتصادات الهّشة والرصاعات املستمرة 
وكرثة االعتماد على القطاع الحكومي للتوظيف 
بني التحديات اليت تواجه دول الرشق األوسط، 

واليت تسعى إىل تسليح مجتمعاتها الشابة 
باملهارات الالزمة للدخول يف سوق العمل العاملية. 

مواجهة هذه التحديات قد يأيت بأثر تحّويل على 
املنطقة، وتطوير مستوى املنطقة املرتاجع باللغة 
اإلنجلزيية هو خطوة أساسية يف هذا التحول. 
ويبقى علينا االنتظار ملعرفة ما إذا سيكون من 

املمكن إحراز هذا االنتقال بشكل سلس وسط 
التوترات القائمة يف املنطقة، والتحوالت يف قطاع 

الطاقة العاملي. 

للتغيري  مستعد 

تحوالت يف اتجاهات مختلفة يف دول املنطقة، فهل ستستطيع مواكبة 
بايق املناطق يف إتقان اللغة اإلنجلزيية؟
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االستنتاجات

يدرس اإلنجلزيية 97 يف املئة من طالب الثانوية يف 
أوروبا، كما أنها مادة إلزامية يف املدارس يف غالبية 

آسيا وأمريكا الالتينية، وتستخدمها غالبية املدارس 
كرث من 90 يف املائة من  يف أفريقيا لغًة للتعليم، وأ

الطالب الدارسني يف معاهد إي أف يتعلمونها.

لكن، وبالرغم من مقدار االستثمار الخاص 
والحكومي يف تعليم اإلنجلزيية، تبقى النتائج غري 

ية بطريقة مخيبة. وال يستطيع عادة الطالب  متواز
الذين تعلموا اإلنجلزيية لسنوات يف املدرسة من 

إجراء محادثة بهذه اللغة. ويجد املهنييون فرصهم 
تتضاءل عندما تعجز مهاراتهم يف اللغة اإلنجلزيية 

عن مواكبة طموحاتهم.

لكن، ما هو سبب هذا التفاوت بني العرض 
والطلب فيما يخص إتقان اللغة اإلنجلزيية؟ 

التفسري غالباً هو رسعة نهوض أهمية اإلنجلزيية 
يف مكان العمل. ويف العام 1989، مل يكن اإلنرتنت 

ياً من  متاحاً للعامة، وكان تعليم اإلنجلزيية اختيار
ضمن مجموعة من املواد. وبعد 30 عاماً، أصبح 
عاملنا املرتابط يستخدم اإلنجلزيية كلغة مشرتكة. 

وبحسب Cambridge English، تعترب ثالثة 
أرباع الرشكات عاملياً أن اإلنجلزيية لغة مهمة إلجراء 

أعمالها. ويشكل األشخاص الذين كانوا طالباً يف 
املدرسة يف العام 1989 والعقود السابقة نواة القوى 

العاملة عاملياً اليوم. ورغم أن بعضهم يتحدث 
اإلنجلزيية بشكل كاٍف، كثري منهم ال يتقنها.

 إضغط هنا ملقابلة معلم اللغة اإلنجلزيية
 الخاص بك

وبينما ساهم اإلنرتنت يف خلق هذه املشكلة، قد 
يع أجهزة  يساعد يف حلها أيضاً. ويف حني أن توز

الكمبيوتر املحمول على الصغار  قد ال يكون فعااًل 
بشكل بارز، يعد التحول الرقمي الحقيقي بكثري 

من اإليجابيات اليت ستنعكس على صفوف تعليم 
اإلنجلزيية، بما يف ذلك تدريب األساتذة على 

استخدام األدوات الجديدة. وتستطيع تكنولوجيا 
التعليم تقديم مراجع أصلية ومواد لتدريب 
للطالب، ما يتيح للمعلمني مالءمة التجربة 

التعليمية حسب كل طالب وفق اختالف حاجاته. 
وتتيح روبوتات الدردشة )Chatbots( للطالب 
تدريب مهاراة املحادثة لديهم بدون الحاجة إىل 
االنتظار لدورهم يف الصفوف الدراسية الكبرية. 

وقد تقدم للمعلمني دعماً حول مواضيع معينة، 
يباً، ومساعدة يف التطوير املهين بشكل  وتدر

كرث. متناسق أ

ويف الدول حيث ال يوجد عدد كاٍف من أساتذة 
اإلنجلزيية املؤهلني - وهي دول تمثل الغالبية 

العظمي من العامل - قد تتيح أداة مزّودة بمواد 
إرشادية وبالذكاء االصطناعي للطالب تعلم 

أساسيات اللغة اإلنجلزيية بأنفسهم. واآلن، ال 
كيد بما يكفي على مدى الحاجة لتدريب  يسعنا التأ

املعلمني. وكما ذكر سابقاً، قد تساعد التكنولوجيا 
يف هذا. وتدرك كثري من وزاراة التعليم أن تحديث 

يز مهارات أساتذة  برامج تدريب املعلمني وتعز
اللغة اإلنجلزيية أو غريها من املواد يجب أن 

ُيعطى األولوية. وسيتيح االعتماد على التكنولوجيا 
كرب عدد من األساتذة يف جعل هذا  لتدريب أ

إمكانية حقيقية.

طالب مدى الحياة
أدمغة األطفال بالذات مدربة على تعلم اللغات، 

لكن تم إثبات ُبطالن اعتقاد أن الكبار غري قادرين 
على تعلم اإلنجلزيية. ويف مجتمع رسيع التطّور 
كالذي نعيش فيه اليوم، من الصعب أن نتعلم 

خالل الربع األول من الحياة كل ما يجب أن نعرفه 
إلحراز حياة مهنية ناجحة يف الثالثة أرباع األخرى. 
ومع التغريات اليت يشهدها عامل األعمال، هناك 
نقلة يف الثقافة العامة باتجاه اعتبار التعلم على 

ياً وال مالذ منه. مدى الحياة أمراً رضور

وتعد التكنولوجيا الكبار بالذات بالكثري. هذا ألن 
مرونة خيارات التعلم املتاح عن طريق اإلنرتنت 

مناسبة تماماً لربامج التدريب يف العمل، ويف 
جهود التطوير الذايت على حد سواء. وبفضل 

شبكة منترشة من األساتذة، ُيتاح للطالب الكبار 
الوصول إىل جودة أعلى من التدريب مقارنة 

بخيارات التدريب املتاحة محلياً، وبأسعار أقل. 
micro-( ًوتساعد معايري التقييم املعتمدة عامليا

credentials( يف الضمان للمهنيني والرعاة 
الحكوميني أن استثماراتهم يف التدريب على اللغة 

اإلنجلزيية تصب يف دورات عالية الجودة. 

اإلنجلزيية هي اللغة األشهر كلغة ثانية يف العامل بهامش كبري

أسطورة السهل والرسيع
يعّج اإلنرتنت باملدونات اليت تقدم "3 نصائح رائعة" 

و"5 خطوات سهلة" و"10 أشياء عظيمة" يمكن 
أن يقوم بها أي شخص لتعلم اإلنجلزيية. لكن، 

إذا كان تعلم اإلنجلزيية بهذه السهولة، لن يكون 
 على متحدثيها، ألن الجميع 

ٍ
هناك طلب عال

سيكون قد أتقنها ببساطة. يف الواقع، أي شخص 
بالغ ال يتحدث اإلنجلزيية يحتاج إىل 600 ساعة على 

األقل من التعليم عايل الجودة و600 ساعة من 
املحادثة إلتقان اللغة بشكل كاٍف للعمل ضمن 
محيط يتحدث اإلنجلزيية. وبالنسبة لألشخاص 

الذين تختلف لغتهم األم كثرياً عن اإلنجلزيية، 
أو الذين تلزمهم مهارات لغوية متقدمة جداً، أو 
الذين ال يمتلكون أي خربة يف تعلم لغة أجنبية، 

سيحتاجون إىل وقت أطول إلحراز النتائج املرجوة.

ويشعر متعلمو اللغة باإلحباط بسبب اعتقاد أن 
هناك لغة يمكن تعلمها بسهولة ورسعة، خاصة 
عندما ال ياليق تطورهم التوقعات اليت وضعوها. 
ويختار كثريون منهم برامج تعلم اإلنجلزيية ذات 

الساعات القليلة يف األسبوع، معتقدين أنها 
ستكون كافية. ويفقد كثريون منهم األمل قبل 

إحراز هدف الـ 1200 ساعة. وتحبط هذه األسطورة 
أيضاً الكثري من جهات التوظيف والحكومات 

اليت تستثمر يف برامج تعلم اإلنجلزيية الضخمة. 
وتبحث تلك الجهات عن الربامج األقل تكلفة، 

والربامج اليت ال تتيح املجال للطالب حقاً يف تحدث 
اإلنجلزيية. ورغم أن أسعار تلك الربامج قد تكون 

جذابة يف البداية، إال أنها تبدو أقل إيجابية لدى 
قياس النتائج. التخلص من معتقد أن هناك لغة 

يمكن تعلمها بسهولة ورسعة سزييد من فعالية 
االستثمارات الحكومية والخاصة.

تحدث ذات اللغة
هناك اعتقاد خاطئ فيما يتعلق باملدارس اليت 

تعلم باللغة اإلنجلزيية. ويعد التعليم باإلنجلزيية 
منطقياً تماماً يف املجتمعات اليت يتحدث فيها 

الطالب باإلنجلزيية يف منازلهم، أو إذا كان ضمن 
برنامج ثنايئ اللغة يعطي لغتني ذات األهمية. لكن، 

عدا عن هاتني الحالتني، يتسبب التعليم باللغة 
اإلنجلزيية باملشاكل. وُيظهر جزء كبري من األبحاث 

أن الطالب بحاجة إىل تعلم القراءة والكتابة بلغتهم 
األم أواًل ليكونوا مسلحني بالتعليم الصحيح. ورغم 

أن هذا االستنتاج قد يكون منطقياً جداً بالنسبة 
ملتحديث املندارين واإلسبانية وغريها من اللغات 

العاملية، قد ال يعترب التعلم باللغة األم مزية بالنسبة 
لكثري من متحديث اللغات األقل بروزاً يف العامل.  

وتنترش هذه املشكلة بالذات يف دول أفريقيا والهند 
والباكستان، حيث تحظى اللغة اإلنجلزيية بمكانة 

عالية نظراً إىل التاريخ االستعماري، حىت يف املناطق 
اليت ال يتقن فيها أي من الطالب أو األهل أو 

األساتذة اإلنجلزيية. من جهة، النخب االجتماعية 
اليت تتحدث اإلنجلزيية ليست بحاجة إىل تغيري 
هذا النظام التعليمي الذي يعطيها األفضلية، 

ومن جهة ثانية يفضل األهايل املدارس اليت تعلم 

باإلنجلزيية على أمل أن ينضم أبنائهم إىل تلك 
النخب. لكن، أظهرت العديد من االختبارات أن 

تعليم األطفال بلغة ال يفهمونها من قبل أساتذة 
ال يتقونون اإلنجلزيية ستجعلهم غري قادرين على 

تعلم اإلنجلزيية أو فهم أي يشء آخر.   

معدالت إتقان اإلنجلزيية العاملية اليوم هي األعلى 
مقارنة بأي وقت مىض. وهذا يعكس نتائج آاللف 
الجهود الصغرية الرامية إىل تعلم اإلنجلزيية حول 

العامل. لكن، ال يزال الطريق أمامنا طوياًل قبل 
الوصول إىل لغة عاملية يتحدثها الجميع. لدى 

الناس الرغبة والحاجة إىل التواصل، لكن اليزال 
مليارات األشخاص بعيدين تماماً عن هذا. وعلى 
الحكومات واألنظمة التعليمية والرشكات تقديم 
املزيد من الجهود لضمان أن اإلنجلزيية والفرص 

اليت ترافقها متاحة للجميع.
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التوصيات

الطلب على الربامج واملواقع والصفوف 
وخيارات التعلم يف الخارج لتعليم اإلنجلزيية 
هو األعلى على اإلطالق يف يومنا. لكن، يلزم 
كرث بكيفية تحسني معدالت إتقان  التعريف أ

اللغة اإلنجلزيية يف املؤسسات والدول واملدارس 
وعلى الصعيد الشخيص أيضاً. وقد ضيع 

الكثريون الوقت واألموال على الربامج اليت مل 
تأيت بنتيجة، بينما أحبطت الفرص الضائعة 

الكثريين. يف الحقيقة، ال يوجد حّل واحد لكافة 
التحديات يف كل املواقف. لكن، هناك توّجهات 

تمزّي برامج اللغة اإلنجلزيية األكرث نجاحاً. 

للرشكات

ضع أهدافاً واقعية، وخذ يف الحسبان 	 
الساعات الالزمة لسد الفجوة بني مستويات 
اإلتقان الحالية لكل موظف واملستويات اليت 

تطمح الوصول إليها 

قم ببناء ثقافة من العاملية وسهولة التحّرك، 	 
بما يف ذلك ضمن فروع رشكتك

استخدم منصات ترّسع التواصل املتكرر بني 	 
الفرق اليت تعمل يف الدول املختلفة

قم ببناء فرق متنّوعة ومتعددة الجنسيات 	 
يف كافة الخدمات، بما يف ذلك موظفي 

يا السكرتار

اخترب مهارات اللغة اإلنجلزيية لدى جميع 	 
القوى العاملة لديك، لتحديد نقاط الضعف 

االسرتاتيجية لديها باللغة اإلنجلزيية

دّرب املوّظفني باستخدام مناهج إنجلزيية 	 
مالئمة ألدوارهم يف الرشكة

استغل التكنولوجيا لتقديم تجربة تعّلم مرنة 	 
ألكرب عدد من املوظفني

حدد املعايري األدين إلتقان اإلنجلزيية ملختلف 	 
األدوار، واخترب مدى إحراز املوظفني لتلك 

املعايري

قم بتوظيف أشخاص يتمتعون بمهارات 	 
محادثة قوية باللغة اإلنجلزيية

كائف املوظفني الذين يستثمرون وقتهم يف 	 
تطوير لغتهم اإلنجلزيية

شّجع التنفيذيني واملدراء ألن يكونوا قدوة 	 
جيدة، عن طريق مشاركة خرباتهم كمتعلمني 

لإلنجلزيية

التعليمية للحكومات والهيئات 

قم بتحديد الساعات املتاحة يف املنهج 	 
ومستويات اإلتقان اليت يمكن إحرازها بعد 

إتمام كل مرحلة تعليمية

استخدم سبل التقييم الشاملة لألساتذة 	 
والطالب لتحديد مستويات التقدم وتتبعه مع 

مرور الوقت

صمم اختبارات يتم تقديمها خالل بداية ونهاية 	 
الدراسة لتقيس مهارات التخاطب باإلنجلزيية

ضع برامج التدريب على اللغة اإلنجلزيية 	 
ضمن كافة برامج تدريب املعلمني الجدد

أعد تدريب معلمي اإلنجلزيية باالستعانة 	 
بسبل التعليم املبنية على التواصل، يف حال 
يبهم األسايس مبنياً على سبل أخرى كان تدر

كد من أن تعليم اللغة اإلنجلزيية يتم من 	  تأ
قبل أشخاص مؤهلني بما فيه الكفاية 

لتعليمها

حدد املستوى األدىن املطلوب لتأهيل شخص 	 
ما لتعليم اإلنجلزيية، واخترب األساتذة بشكل 
منتظم، وقم بتدريب الذين ال يحرزون األداء 

املرجو

غالبية الرشكات واألفراد مقتنعون بأهمية إتقان اإلنجلزيية يف العامل 
الحديث، لكن ال يعرف كثريون كيفية التوصل لهذا.

عّلم األطفال على قراء وكتابة لغتهم األم 	 
بشكل جيد يف املقام األول

قّيم مهارات اللغة اإلنجلزيية لكافة موظفي 	 
القطاع الحكومي وقّدم خيارات التدريب 

الالزمة، واليت تهدف إىل تطوير حياتهم املهنية 
وال تنحرص على وظيفتهم الحالية فقط

قّدم إرشادات حول تعلم اللغة اإلنجلزيية 	 
يف مراكز التوظيف وضمن برامج مكافحة 

البطالة

قّدم للبالغني خيارات تعلم مدى الحياة	 

كد من أن تكون دورات الدراسة الخاصة 	  تأ
بالبالغني اليت تقدمها الحكومة تتمتع بالطول 
والكثافة املناسبني ملساعدة املتعليمن يف إحراز 

أهدافهم

طّور مهارات micro-credentials موّحدة 	 
يز إمكانية تنقل  لتصديق جودة الدورات وتعز

املهارات

اإلتاحة لألفالم وبرامج التلفاز أن تبث بلغتها 	 
األم، مع ترجمة مكتوبة بدل االستعانة 

بالدبلجة

لألساتذة، واملدارس، والجامعات

تدريس اإلنجلزيية باالستعانة بتقنيات تعليمية 	 
تعتمد على التواصل 

تقديم الفرص املتكررة للطالب للتحدث 	 
باإلنجلزيية عن طريق نشاطات مثل 

نوادي اللغة اإلنجلزيية، والرحالت املدرسية، 
واستضافة متحدثني أجانب، وغريها

تقديم منتديات لألساتذة ملشاركة أفضل 	 
املمارسات وإعطاء النصائح حول تعليم اللغة 

بفعالية اإلنجلزيية 

تزود أساتذة اإلنجلزيية بطرق مبارشة لتطوير 	 
اإلنجلزيية لغتهم 

ضع مواد اللغة اإلنجلزيية بني املتطلبات 	 
اإللزامية لكافة االختصاصات الجامعية

قم بإتاحة تقديم املحارضات باإلنجلزيية، رشط 	 
أن يكون األساتذة والطالب على املستوى 

املطلوب من اللغة اإلنجلزيية

لألفراد

خطط الساعات الطويلة اليت ستحتاج للعمل 	 
على مهارات اإلنجلزيية خاللها لالنتقال من 

مستوى آلخر

يادة الصعوبات بني مستوى وآخر، 	  أنتبه لز
وكائف نفسك على كل إنجاز تقوم بإحرازه

قم بدراسة اإلنجلزيية كل يوم، حىت ولو لبضع 	 
دقائق

أدرس لفرتات ترتاوح ما بني 20-30 دقيقة وخذ 	 
اسرتاحة، بدل الدراسة لساعات متواصلة يف 

جلسة واحدة

قم بوضع أهداف محددة ومعقولة، وقم 	 
بكتابها

إحفظ املفردات اليت تتعلق بعملك أو مجالك 	 
الدرايس، وابدأ باستخدامها بشكل مبارش 

مارس مهارات التحدث، حىت ولو عن طريق 	 

ٍ
قراءة كتاب بصوت عال

تابع التلفاز، إقرأ، أو استمع للراديو باللغة 	 
اإلنجلزيية

يارتك لدولة ناطقة باإلنجلزيية، قم 	  لدى ز
كرب قدر ممكن ببمارسة اللغة بأ
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حول املؤرش

 املنهجية
تستند النسخة العارشة من مؤرش إي أف إلتقان 

كرث من 2،2  اللغة اإلنجلزيية على بيانات من أ
مليون متقدم قاموا باختبار  إي أف سيت املوحد 
للغة اإلنجلزيية من حول العامل، أو أحد اختبارات 

تحديد املستوى يف اللغة اإلنجلزيية التابعة إلي أف، 
خالل العام 2019.

 اختبار إي أف القيايس يف اللغة اإلنجلزيية 
)EF SET(

اختبار إي أف )EF SET( هو اختبار اللغة 
اإلنجلزيية التكيفي عرب اإلنرتنت ملهارات القراءة 
واالستماع. وهو اختبار موحد ومعّدل بشكل 
موضوعي يهدف إىل تصنيف القدرات اللغوية 

للمتقدمني لالختبار إىل واحد من املستويات 
الستة اليت حددها اإلطار األورويب املرجعي العام 

)CEFR(. يتوفر اختبار إي أف )EF SET( ألي 
مستخدم إنرتنت مجاًنا. ملزيد من املعلومات حول 

البحث والتطوير الختبار إي أف )EF SET(، تفضل 
.www.efset.org/research يارة بز

وجدنا أن درجات مؤرش إي أف إلتقان اللغة 
اإلنجلزيية للعام 2020 مرتبطة بقوة بنتائج اختبار 

 )0.79 = r( 2018 توفل املقدم أونالين يف العام
 = r( 2018 ونتائج اختبار أيتس األكاديمي للعام

0.68(. ُتظهر هذه االرتباطات أنه يف حني أن هذه 
االختبارات تختلف بتصاميمها ونوعية املتقدمني 
لها، إال أنها تكشف عن توجهات مماثلة يف إتقان 

اللغة اإلنجلزيية يف كل بلد.

 املتقدمون لالختبار
على الرغم من أن عينة من املتقدمني الختبار 

مؤرش إي أف EF EPI للكفاءة يف اللغة اإلنجلزيية 
تنحاز للمشاركني الذين يرغبون يف متابعة دراسة 

اللغة، فإن العينة متوازنة بني املشاركني من الذكور 
واإلناث وتمثل متعلمي اللغة من الكبار من 

مجموعة واسعة من األعمار.

شكلت اإلناث 54 باملائة من العينة الكلية 	 
للمشاركني.

متوسط   عمر املستجيبني من البالغني هو 	 
26 سنة.

نسبة 79 باملائة من جميع املستجيبني كانوا 	 
دون سن الـ35 ، و 94 باملائة منهم كانوا دون 

سن الـ 60.

متوسط   عمر املستجيبني الذكور هو 27 سنة، 	 
وهو أعلى قلياًل من متوسط   عمر املستجيبات 

اإلناث، والذي كان 25 سنة.

تم تضمني املدن واملناطق والبلدان اليت شارك 
منها 400 متقدماً على األقل يف اختبار إي أف 

سيت، ولكن يف معظم الحاالت كان عدد املتقدمني 
كرب بكثري. تم تضمني جزر املالديف وليبيا  لالختبار أ

يف اإلصدار السابق من  املؤرش ،ولكن مل يكن لديهما 
عدد كاٍف من املتقدمني لالختبار ليتم تضمينهم يف 

هذه نسخة هذا العام.

تحزي العينات
يتم اختيار عينة املتقدمني لالختبار املمثلني يف هذا 
املؤرش ذاتًيا وال يضمن املؤرش تمثيل كافة الفئات. 
ولن يشارك يف هذه االختبارات سوى األشخاص 
الذين يرغبون يف تعلم اللغة اإلنجلزيية أو لديهم 

فضول حول مهاراتهم يف اللغة اإلنجلزيية. ويمكن 
أن يؤدي ذلك إىل انحراف نتائج أقل أو أعلى من 
تلك الخاصة بعامة السكان. ومع ذلك، ال يوجد 

حافز للمتقدمني لالختبار لرفع نتائجهم بشكل 
مصطنع عن طريق الغش، حيث إن النتائج هي 

فقط لالستخدام الشخيص.

يتوفر اختبار إي أف )EF SET( مجاًنا وعرب 
اإلنرتنت، لذلك يمكن ألي شخص لديه اتصال 
باإلنرتنت املشاركة فيه. جميع املتقدمني لالختبار 

يًبا هم من البالغني العاملني أو الشباب الذين  تقر
ينهون دراستهم. سيتم استبعاد األشخاص الذين 
ال يتمتعون بإمكانية الوصول إىل اإلنرتنت تلقائًيا، 

 )EF SET( على الرغم من أن موقع اختبار إي أف
مطور تماًما وأن 30% من املتقدمني لالختبار 

يستكملون االختبارعن طريق الهاتف املحمول. 

يف أجزاء من العامل حيث يكون استخدام اإلنرتنت 
منخفًضا، نتوقع أن يكون تأثري التنسيق عرب 

اإلنرتنت قوًيا. تميل عملية استخالص العينات 
هذه إىل سحب النتائج تصاعدًيا عن طريق 

استبعاد الناس األكرث فقًرا واألقل تعليًما. ومع 
ذلك، أثبتت االختبارات املفتوحة على اإلنرتنت 

فعالية يف جمع أعداد كبرية جًدا من البيانات حول 
مجموعة من املؤرشات، ونعتقد أنها توفر معلومات 

قّيمة عن مستويات الكفاءة يف اللغة اإلنجلزيية 
العاملية.

امللحق أ

حساب النتائج 

لحساب درجة مؤرش إي أف إلتقان اللغة 
اإلنجلزيية، استخدمنا العنارص املوزونة اليت تشمل 

اختبارات اللغة اإلنجلزيية و تصنيف مؤرشنا من 
العام 2019. يساعد تضمني مؤرش العام السابق 
كرث استقراراً  عاًما تلو اآلخر.  على جعل النتائج أ

لكن، ال يتم احتساب املتقدمني لالختبار من 
العام السابق يف نتائج السنة الحالية. يتم ترجيح 

املتوسطات اإلقليمية حسب عدد السكان.

ألول مرة هذا العام، انتقلنا إىل مقياس من 800 
نقطة يتوافق بشكل صارم مع CEFR. الهدف من 

هذا املقياس الجديد هو التخلص من االلتباس 
بني مؤرش إي أف إلتقان اللغة اإلنجلزيية واختبار 
إي أف سيت. لطاملا كان االثنان متمزيين ولكن 

تم تسجيلهما من أصل 100 نقطة حىت هذا العام. 
باإلضافة إىل ذلك، غالًبا ما ُيساء تفسري مؤرش إي 
أف إلتقان اللغة اإلنجلزيية كنسبة مئوية. املقياس 

الجديد يزيل هذه الغموض.

استناًدا إىل عتبات الدرجات، نقوم بتعيني البلدان 
واملناطق واملدن لنطاقات الكفاءة. يسمح هذا 

بالتعرف على املجموعات اليت لها مستويات 
متشابهة من مهارات اللغة اإلنجلزيية واملقارنات 

داخل املناطق وفيما بينها.

يتوافق نطاق الكفاءة العالية جًدا مع 	 
C2 و CEFR C1 مستويات

يتوافق نطاقا الكفاءة العالية واملتوسطة مع 	 
املستوى CEFR B2، حيث يقابل كل نطاق 

.CEFR نصف مستوى EF EPI

نطاق الكفاءة املنخفضة يتوافق مع النصف 	 
.CEFR B1 العلوي من مستوى

يتوافق نطاق الكفاءة املنخفضة جًدا مع 	 
النصف السفلي من مستوى CEFR B1 و 

.A2

مصادر البيانات األخرى
ال يهدف مؤرّش إي أف إلتقان اللغة اإلنجلزيية إىل 

التنافس مع أو مناقضة نتائج االختبارات الوطنية، 
أو بيانات استقصاءات اللغة، أو أي مجموعة 

بيانات أخرى. ويف املقابل، تكّمل كافة هذه البيانات 
بعضها بعضاً. وتستهدف بعض البيانات مجموعة 

عمرية أو دولة أو منطقة أو فئة من املختربين. 
كرث شمواًل، ويخترب البالغني  يف املقابل، مؤرّشنا أ

العاملني حول العامل باستخدام أداة تقييم موّحدة. 
ال توجد مجموعة بيانات أخرى يف العامل بذات 

الشمول والحجم، وبالرغم من محدودية النتائج، 
نعتقد إىل جانب عديد من صّناع السياسات 

واألكاديميني واملحللني أن هذا املؤرّش يمثل نقطة 
مرجعية قّيمة يف الحديث الدويل حول تعليم اللغة 

اإلنجلزيية.

تم التوصل إىل مؤرّش إي أف إلتقان اللغة 
اإلنجلزيية عن طريق عمليات مختلفة عن تلك 
اليت تستخدمها مؤسسات البحث العامة اليت 

 Euromonitor تبين أبحاثها على اآلراء، مثل
أو Gallup، أو من قبل OECD خالل إجراء 

استطالعات الرأي مثل  PISA وPIAAC. وتختار 
تلك الدراسات املشاركني باالستطالعات عن طريق 

معايري مثل العمر والجنس واملستوى التعليمي 
والدخل وغريها من العوامل. وعادة ما تكون 

نطاقات االستطالعات صغرية وتضم عادة بضعة 
آالف. وألن الرشيحة اليت يتم اختبارها منتقاة 
بطرق معقدة، تعترب أنها تمثل تعداداً سكانياً 

واسعاً. ولسوء الحظ، مل يتم إنجاز دراسة كتلك 
على مستوى دويل. 

مصدر آخر للبيانات اليت جمعناها حول مستويات 
إتقان اللغة اإلنجلزيية هي أنظمة التعليم الوطنية. 

تقوم كثري من املدارس بتقييم مهارات اإلنجلزيية 
لكل املتقدمني لها من املرحلة الثانوية أو الجامعية 

عن طريق اختبار وطينّ موّحد. وقد يتم اإلعالن 
عن النتائج او إبقاءها خاصة بها، ويستخدمها 

املعلمون واملسؤولون الحكوميون لتقييم فعالية 
اإلصالحات التعليمية، وتحديد املناطق اليت تحتاج 

إىل تطوير. ولسوء الحظ، ال يمكن مقارنة هذه 
التقييمات بني بعضها، كما أنها ال تستهدف الكبار. 

لذا، رغم أن هذه التقييمات تقدم مؤرّشاً جيداً 
على مهارات إتقان اإلنجلزيية بني طالب الثانوية 

يف جزء ما من العامل، إال أنها غري مناسبة للمقارنات 
الدولية، وال تظهر الكثري عن مستويات إتقان 

اإلنجلزيية بني البالغني.

ير مؤرش إي أف EF EPI للكفاءة يف اللغة  تقار
اإلنجلزيية ذات الصلة

تحتوي سلسلة أبحاث مؤرش إي أف ملستويات 
يرين منفصلني:  إتقان اللغة اإلنجلزيية على تقر

ير EF EPI الرئييس هذا، والذي يتم نرشه  تقر
سنوًيا ويبحث يف إتقان اللغة اإلنجلزيية لدى 
 ،)EF EPI-s( للمدارس EF EPI البالغني؛ و

والذي يتم نرشه كل سنتني وينظر يف إتقان اللغة 
اإلنجلزيية بني طالب املدارس الثانوية والجامعات. 

هذا العام، ننرش النسخة العارشة من املؤرش. جميع 
ير EF EPI متاحة للتزنيل على   تقار

www.ef.com/sa/epi/

 EF رشكة إي أف إديوكيشن فريست
إي أف إديوكيشن فريست هي رشكة تعليمية 

دولية تركز على اللغة واألكاديميني والتبادل الثقايف 
والسفر التعليمي. تأسست يف عام 1965، مهمة 

كرث انفتاحاً من خالل  إي أف هي "جعل العامل أ
التعليم". إي أف هي الرشيك الرسمي للتدريب 

اللغوي لدورة األلعاب األوملبية والباراملبية يف طوكيو 
2020. تم نرش مؤرش إتقان اللغة اإلنجلزيية من قبل 

.Signum International AG

اإلطار األورويب املرجعي
 العام للغات

درجة مؤرش 
إي أف

A1-1-199ما قبل

A1299-200

A2399-300

B1499-400

B2599-500

C1699-600

C2800-700
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كفاءة عالية جداً
هولندا

سنغافورة
السويد 

نموذج من املهامالكفاءة

كفاءة عالية
يا هنغار

كينيا
الفلبني 

كفاءة متوسطة
الصني

يكا كوستار
إيطاليا

كفاءة منخفضة
الدومينيكان ية  جمهور

باكستان
تركيا

كفاءة منخفضة جداً
كمبوديا

طاجكستان
اإلمارات العربية املتحدة

  يتم استخدام اللغة الدقيقة واملناسبة يف 
املواقف االجتماعية

  قراءة نصوص متقدمة بسهولة
  التفاوض بشأن عقد مع متحدث أصلي باللغة 

اإلنجلزيية

  املشاركة يف اجتماعات يف مجال خربة الفرد
  فهم كلمات األغاين

  كتابة رسائل بريد إلكرتوين احرتافية حول 
موضوعات مألوفة

 حول مجموعات الكفاءة يف مؤرش إي أف 
للكفاءة يف اللغة اإلنجلزيية

تسّهل مجموعات الكفاءة يف مؤرش إي أف تحديد 
البلدان ذات مستويات املهارة املماثلة واملقارنة بني 

األقاليم وداخلها. املهام املدرجة لكل مجموعة كفاءة 
تظهر بعض ما يجب على الفرد أن يكون قادراً 

على إنجازه يف كل مستوى. والبلدان املذكورة هي 
أعلى ثالثة بلدان يف كل مجموعة. يقوم مؤرش إي 

أف بإجراء استقصاءات يف البلدان واألقاليم اليت ال 
تعترب اللغة اإلنجلزيية فيها لغة أصلية.

يف الرسم البياين إىل اليمني، نعطي أمثلة عن املهام 
اليت يمكن أن ينجزها فرد يف كل مستوى من 

مستويات اإلتقان. مل يتم اختيار املهام بهدف أن 
تمثل كل املهمات، لكن بهدف تقديم مرجع لفهم 

كيفية تطّور املهام عرب املستويات.

الكفاءة  مجموعة  أن  اعتبارنا  يف  نضع  أن  املهم  من 
"املتوسط"  الفرد  مستوى  ملجرد  إال  تشري  ال  للبلد 
ممن شملهم االستطالع فيها.يسعى مؤرش إي أف 
للمقارنة بني البلدان واألقاليم، وذلك مما يستدعي 

عدم التدقيق يف مواطن القوة والضعف
لدى األفراد

مستويات اإلطار األورويب املرجعي العام )CEFR( والبيانات 
الخاصة بما يستطيع الطالب القيام به

يباً. 	  يستطيع فهم كّل يشء يسمعه أو يقرأه تقر

يستطيع تلخيص املعلومات من مصادر مختلفة منطوقة أو مكتوبة وإعادة صياغةالرباهني 	 
والحسابات بطريقة متماسكة. 

يستطيع التعبري عن نفسه بشكل عفوي وبطالقة كربى وبدقة من خالل التميزي ما بني أدق املعاين 	 
كرث األوضاع تعقيداً. حىّت يف أ

يستطيع فهم مجموعة واسعة من النصوص املتطلبة واألطول من حيث الحجم، مع فهم 	 
الضمنية.  معانيها 

يستطيع التعبري عن نفسه بطالقة وعفوية من دون محاولة البحث عن التعابري بصورة بارزة. 	 

كاديمية ومهنية. 	  يستطيع استخدام اللغة بسالسة وفعالية ألغراض إجتماعية وأ

يستطيع إنتاج نص مفّصل وواضح ومتماسك جيداً يتناول مواضيع معقدة، مع إظهار قدرته 	 
على استخدام أنماط تنظيمية وأدوات ربط تحافظ على تماسك هذا النص بصورة منضبطة.

يستطيع فهمم األفكار الرئيسية يف النصوص املعقدة اليت تتناول مواضيع واقعية أو مجردة بما يف 	 
ذلك املناقشات التقنية ضمن نطاق تخصصه. 

يستطيع التفاعل مع اآلخرين إذ إنّه يتمتع بدرجة معينة من الطالقة والقدرة على التعبري بعفوية، 	 
ما يجعل من تفاعله املنتظم مع الناطقني بهذه اللغة ممكناً جداً من دون شعور أي طرف بالتوتر. 

يستطيع إنتاج نص واضح حول مجموعة واسعة من املواضيع والتعبري عن وجهة نظره حول 	 
مسألة معّينة شارحاً إيجابيات الخيارات املتنوعة وسلبياتها.

ية الواضحة املرتبطة بمسائل مألوفة يواجهها 	  يستطيع فهم األفكار الرئيسية للمعلومات املعيار
بانتظام يف العمل واملدرسة واألنشطة الرتفيهية إلخ. 

يستطيع التعامل مع غالبية الحاالت اليت من املرجح أن يواجهها خالل السفر إىل منطقة ناطقة 	 
بهذه اللغة.

يستطيع إنتاج نص بسيط ومرتابط حول مواضيع مألوفة أو مسائل أخرى تنتج عنها مصلحة 	 
شخصية. يستطيع وصف التجارب والفعاليات واألحالم واآلمال والطموحات وإعطاء فكرة موجزة 

عن أسباب تبنيه آلراء وخطط معينة ورشحها.

يستطيع فهم الجمل وتكرار استخدام التعابري املرتبطة باملجاالت األكرث صلًة)على سبيل املثال 	 
املعلومات األساسية جّداً حول الحياة الشخصية والعائلة والتسّوق والجغرافيا املحلية والتوظيف(. 

يستطيع التواصل مع اآلخرين يف املهمات الروتينية اليت تتطّلب تباداًل بسيطاً ومبارشاً للمعلومات 	 
املرتبطة بمسائل مألوفة. 

يستطيع أن يصف بكلمات بسيطة جوانب من خلفيته ومحيطه املبارش واملسائل املرتبطة بحاجات 	 
ملحة.

يستطيع فهم التعابري اليومية املألوفة والجمل األساسية جّداً اليت تهدف إىل تلبية احتياجاته يف مسألة 	 
محّددة واستخدامها. 

يستطيع التعريف عن نفسه وعن اآلخرين واإلجابة عن أسئلة تتمحور حول تفاصيل شخصية تتعلق به 	 
كتلك املرتبطة بمكان سكنه واالفراد الذين يعرفهم واألشياء اليت يملكها. 

يستطيع التفاعل بطريقة بسيطة مع اآلخرين رشط أن يتكّلم هؤالء ببطء ووضوح وهو على استعداد 	 
للمساعدة.

مقتبسة من مجلس أوروبا 
ير مؤرش إي أف للكفاءة يف اللغة اإلنجلزيية تتمّتع بنطاقات تتطابق مع املستوَينْي A2 و B2 . وما من  جميع الدول املدرجة يف تقر

C2 و C1 أو أعلى مستوَينْي A1 تتمتع بمتوسط مجموع نقاط يصنفها يف أدىن مستوى 
ٍ
بلدان

مستخدم  ماهر
C2

B2

A2

B1

A1

C1

مستخدم  مستقل

مستخدم  أسايس

مجموعات الكفاءة الخاصة 
  EF EPI بمؤرش إي أف

امللحق جامللحق ب

  تقديم عرض يف العمل
  فهم الربامج التلفزيونية

  قراءة الصحف

  التنقل يف أحد البلدان الناطقة باإلنجلزيية كسائح
  الدخول يف محادثة قصرية مع الزمالء

  فهم رسائل بسيطة من الزمالء

  تقديم نفسه ببساطة )االسم والعمر وبلد املنشأ(
  فهم اإلشارات البسيطة

  إعطاء التوجيهات األساسية لزائر أجنيب(
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نظرة على التغيريات يف 
مهارات اللغة اإلنجلزيية 

خالل العام املايض:

تغيري نتيجة مؤرش إي أف EF EPI هو 
الفرق بني الطبعة السابعة من مؤرش 

إي أف EF EPI ونتائج الطبعة الثامنة. 
كرب من نقطتني - إيجايب أو  أي تغيري أ
سليب - يشري إىل تحول كبري يف القدرة 

يف اإلنجلزيية. استخدمت الطبعة 
السابعة ملؤرش إي أف EF EPI بيانات 
االختبار اعتباًرا من عام 2016 والثامنة 

اعتباًرا من عام 2017. 

* مل تظهر هذه الدولة يف الطبعة الثامنة 
من مؤرش إي أف EF EPI، لذلك تأيت 

هذه النتيجة من طبعات مؤرش إي أف 
EF EPI السابقة.

الطبعة التاسعة من 
 EF EPI مؤرش إي أف

الطبعة العارش من 
 EF EPI مؤرش إي أف

النتيجة تغيري 

جديد51—أرمينيا

-395112أوروغواي

+59536الربازيل

+655411تونس

-53552اليابان

+60564السلفادور

+695613إيران

+64568بنما

-58591بريو

+66606نيبال

-54617باكستان

+63621أثيوبيا

+71638بنغالديش

-466317غواتيماال

-526513فيتنام

+70664.اإلمارات العربية املتحدة

+73676فزنويال

+786810سرييالنكا

+796910تركيا

+847014الكويت

+80719قطر

+75723األردن

-627311نيكاراغوا

ين -557419البحر

-617413إندونيسيا

+76742املغرب

-68779كولومبيا

+887810منغوليا

+897910أفغانستان

+918011أنغوال

+90819الجزائر

-678215املكسيك

-77836مرص

+948410كمبوديا

+87852السودان

-85861أذربيجان

يا -82875سور

+95887أوزبكستان

-83896الكامريون

-748915تايالند

+96915ساحل العاج

+93921كازاخستان

-819312االكوادور

-86937ميانمار

جديد95—رواندا

+99963قريغزيستان

+98971اململكة العربية السعودية

-92986سلطنة عمان

-97992العراق

جديد100—طاجكستان

الطبعة التاسعة من 
 EF EPI مؤرش إي أف

الطبعة العارش من 
 EF EPI مؤرش إي أف

النتيجة تغيري 

110هولندا

+422الدنمارك

+734فنلندا

-342السويد

-252الرنويج

+862النمسا

+1275الربتغال

+1082أملانيا

+1394بلجيكا

-5105سنغافورة

-9112لوكسمبورغ

-6126جنوب أفريقيا

+14131كرواتيا

يا +15141هنغار

+17152رصبيا

-11165بولندا

-16171رومانيا

+19181سويرسا

التشيك ية  +23194جمهور

يا +24204بلغار

+22211اليونان

-18224كينيا

كيا +25223سلوفا

-21243ليتوانيا

+27252األرجنتني

+28253إستونيا

-20277الفلبني

+31283فرنسا

+32293التفيا

+36306إيطاليا

-26304مالزييا

يا الجنوبية +37325كور

33330هونغ كونغ، الصني

يا -29345نيجري

+35341إسبانيا

يكا -30366كوستار

+42375تشيلي

+40382الصني

+45396باراغواي

+47407بيالروسيا

+43412كوبا

+48417روسيا
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