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ملخص تنفيذي

مقنا هذا العام، لملرة السابعة، بتجميع مؤرش إي أف
لقياس كفاءة البالغني يف اللغة اإلجنلزيية يف

مجيع أحناء العامل. ويصنف مؤرش هذا العام 80 دولة
وإقلمًيا استناًدا إىل بيانات االختبار ألكرث من مليون

  خشص بالغ شاركوا يف اختبار إي أف القيايس للغة
  اإلجنلزيية يف عام 2016

 وألول مرة، متكنا من حتليل أفريقيا مكنطقة مستقلة
 بفضل مشاركة اآلالف من البالغني يف أجنوال

 والاكمريون ونيجرييا وجنوب أفريقيا. مكا مقنا حبساب
 مستويات الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية للك من بنجالديش

 .وكوبا واليونان لملرة األوىل

 وأخرًيا، مقنا بإعداد ملفات لـ 20 مبادرة كربى لتعمل اللغة
 اإلجنلزيية من مجيع أحناء العامل، بدًء من إصالح املناجه

 وتدريب املعملني حىت منصات التعمل عرب اإلنرتنت
 لالختصاصيني العاملني. وتبني هذه املبادرات اتساع
 نطاق الهنج الذي ميكن للدول اختاذه لتحسني لغهتم

 .اإلجنلزيية

:النتاجئ الرئيسية اليت توصلنا إلهيا يه 

 أظهر عدد أقل من الدول حتسًنا كبرًيا يف الكفاءة يف
اللغة اإلجنلزيية

 عىل الصعيد العاملي، هشدنا فقط حتسًنا طفيًفا يف

 درجات الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية، فقد أظهرت أربع

 دول فقط ماكسب معتربة: بمنا وسنغافورة واململكة

 العربية السعودية وتايالند. ومع ذلك، اكنت درجات الدول
 يف معمظها ثابتة. وعىل الرمغ من أنه مل تهشد أي دولة

 تراجعا كبرًيا يف الدرجة املطلقة، فإن إضافة دول جديدة
 وضيق املجال أدى إىل تراجع تصنيفات بعض الدول

 .ألكرث من 10 مراتب

 اللغة اإلجنلزيية لدى األوروبيني يه األفضل، ولكن
ليس بدرجة كبرية

 متوسط   درجة الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية يف أوروبا

 أعىل قلياًل منه يف آسيا، ويه ثاين أعىل منطقة يف
إحراز الدرجات، وتتسع الفجوة إذا استثنينا من املتوسط   

 اإلقليمي الدول األقل كفاءة عىل أطراف أوروبا. مثان
 من الدول العرش األوىل يف مؤرش هذا العام موجودة

 يف أوروبا. تتالزم املستويات العالية من الكفاءة يف اللغة

 اإلجنلزيية مع التعددية الثقافية يف أوروبا، والتاكمل
 االقتصادي، والسياحة، والتنقل، حىت يف الوقت الذي
 يشكك بعض األوروبيني يف مرشوعهم املشرتك وقمية

 .العوملة نفهسا

 البالغون يف أمرياك الالتينية يلحقون بالبالغني يف
آسيا

 يقع متوسط   درجة الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية يف أمرياك
 الالتينية اآلن بعد آسيا بنقطتني فقط، ولكن توزيع مهارات

 اللغة اإلجنلزيية خيتلف متاًما داخل املنطقتني. فدول
 أمرياك الالتينية يوجد هبا أضيق نطاق لدرجات الكفاءة

 يف أي منطقة، حيث تتفوق األرجنتني - ويه الدولة

 األعىل يف اإلقلمي من حيث الكفاءة - مبا يزيد قلياًل عن
 10 نقاط، عن السلفادور، ويه األدىن. ويضيق نطاق

 الدرجات يف أمرياك الالتينية مع حتسن الدول األقل
 كفاءة برسعة أكرب من الدول املجاورة األكرث كفاءة. أما

 يف آسيا، فإن الفجوة بني الدول األعىل واألدىن تقرتب

 .من 30 نقطة - ويه أوسع جفوة يف العامل

ال يزال من الصعب قياس الكفاءة يف اللغة
اإلجنلزيية يف أفريقيا

  واستناًدا إىل البيانات املتاحة، فإن الكفاءة
يف اللغة اإلجنلزيية يف أفريقيا أقل

بقليل من املتوسط العاملي. ومع ذلك، فإن هذا
التقدير يمشل املتقدمني لالختبار من تسع
دول فقط. حتتوي جنوب أفريقيا ونيجرييا،

اللتان تقعان يف النصف العلوي من املؤرش،
عىل أعداد أكرب بكثري من الدول األفريقية
السبع األخرى اليت مشلهتا الدراسة، مما

يؤدي إىل تمخض املتوسط اإلقليمي املرحج
للساكن. ونأمل أن تشارك املزيد من الدول

االفريقية يف معلية حبث مؤرش إي أف لعام 2018
وأن تقدم صورة أوحض عن الكفاءة يف اللغة

اإلجنلزيية يف القارة 

الرشق األوسط لديه أدىن كفاءة يف اللغة اإلجنلزيية.
 متوسط الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية يف الرشق األوسط

 منخفض جًدا، فيف معظم الدول املدرجة يف مؤرش هذا

 العام، يبطئ ضعف جودة التعلمي احلكويم واهليلك
 اهلش لسوق العمل من حتسن الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية
 لدى البالغني. ويظل الوصول األسايس إىل التعلمي ميثل

 مشلكة، خاصًة يف مناطق الزناع. وعىل الرمغ من أن

 الساكن الشباب يف الرشق األوسط لدهيم إماكنيات
 كبرية نسبًيا للمنو، إال أنه يزيد أيًضا من مصاعب نظم

 .التعلمي الضعيفة أصال

تعد اللغة اإلجنلزيية، يف عام 2017 ، أمًرا رضورًيا لالتصاالت الدولية أكرث من أي وقت
مىض. إهنا لغة التجارة والعلوم واألمعال والدبلوماسية. إن االعمتاد العاملي عىل  اللغة اإلجنلزيية

ليس دلياًل عىل التفوق الثقايف ألي دولة، بل إنه يعكس احلاجة إىل لغة مشرتكة يف
.عاملنا املرتابط بشلك معيق
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النساء تتحدث اللغة اإلجنلزيية أفضل من الرجال
 يف مجيع أحناء العامل، تزيد الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية

 لدى النساء عهنا لدى الرجال. النساء يف معظم الدول
 أكرث تعلمًيا من الرجال، ولدهين احمتاالت أكرث إلمكال
 الدراسة الثانوية بداًل من املسار احلريف، واحمتاالت

 أكرث لاللتحاق باجلامعة. وبالرمغ من ذلك، فإن الفجوة بني
 اجلنسني آخذة يف الضيق يف بعض املناطق. يف أمرياك
 الالتينية والرشق األوسط، الرجال عىل قدم املساواة مع

 .النساء

 اللغة اإلجنلزيية لدى األخشاص األصغر سًنا أفضل
مهنا لدى األخشاص األكرب سًنا

 وعىل الصعيد العاملي، فإن السن والكفاءة يف اللغة
 اإلجنلزيية بيهنام عالقة عكسية، عىل الرمغ من أن الفجوة

 ليست واسعة مكا ميكن أن يعتقد املرء. رمبا يكون لدى
 البالغني الذين يعملون وقًتا أطول لينسوا ما تعملوه يف

 املدرسة، ولكن لدهيم أيًضا املزيد من الوقت لتطبيق
 دراسهتم وتطوير مهاراهتم يف اللغة اإلجنلزيية يف ماكن

 العمل أو من خالل السفر. يف بعض الدول، مبا يف ذلك
 الربازيل واهلند وإندونيسيا واليابان، تكون الفجوة بني
 اخلرجيني الشباب والبالغني الذين تتجاوز أمعارمه 40

 سنة حمدودة بشلك مثري للدهشة، مما يشري إىل أن

 رواد التعلمي قد أحرزوا تقدًما ضئياًل يف حتسني تعلمي

 اللغة اإلجنلزيية يف املدارس عىل مدى العقود القليلة
 املاضية. تتسع الفجوة بني األجيال يف المنسا، وأملانيا،
 وسويرسا، بفارق يقرب من 20 نقطة يف درجات الكفاءة
 يف اللغة اإلجنلزيية بني خرجيي املدارس الثانوية مؤخرا

 .والبالغني الذين تتجاوز أمعارمه 40 سنة

ترتبط اللغة اإلجنلزيية باملؤرشات
  االقتصادية واالجمتاعية الرئيسية

متيل الدول ذات املستويات األعىل من الكفاءة
يف اللغة اإلجنلزيية إىل احلصول عىل مزيد

من صادرات اخلدمات، وإماكنية الدخول إىل
اإلنرتنت بشلك أفضل، وزيادة االستمثار يف
األحباث والتمنية، أكرث من الدول ذات الكفاءة

املنخفضة يف اللغة اإلجنلزيية. تتفق هذه
االرتباطات القوية مع الطبعات الست املاضية

 .من مؤرش إي أف
ومن غري احملمتل وجود عالقة

سببية بسيطة بني اللغة اإلجنلزيية وأي
من هذه املؤرشات؛ بل إهنا رمبا تكون يف دورة

فعالة. حفيث أن اللغة اإلجنلزيية تهسل
تبادل األفاكر واخلدمات، حيصل املزيد من

األخشاص عىل فرص دولية، مما حيسن الكفاءة
يف اللغة اإلجنلزيية بني البالغني.
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تصنيف مؤرش إي أف
EF EPI لعام 2017 

مستوى كفاءة متوسطمستوى كفاءة جيد  مستوى كفاءة جيدجدًا

57.34 22  بلغاريا 

57.14 23  اليونان 

57.08 24  ليتوانيا 

56.51 25  األرجنتني 

56.31 26  مجهورية الدومينيك 

56.12 27  اهلند 

56.06 28  إسبانيا 

55.81 29  هوجن كوجن 

55.32 30  كوريا اجلنوبية 

54.74 31  نيجرييا 

54.39 32  فرنسا 

54.19 33  إيطاليا 

53.43 34  فيتنام 

53.13 35  كوستارياك 

62.35 09  أملانيا 

62.18 10  المنسا 

62.07 11  بولندا 

61.58 12  بلجياك 

61.07 13  مالزييا 

60.95 14  سويرسا 

60.59 15  الفلبني 

59.37 16  رصبيا 

59.13 17  رومانيا 

58.76 18  الربتغال 

58.61 19  املجر 

57.87 20  مجهورية التشيك 

57.63 21  سلوفاكيا 

71.45 01  هولندا 

70.40 02  السويد 

69.93 03 الدمنارك 

67.77 04  الرنوجي 

66.03 05  سنغافورة 

65.83 06  فنلندا 

64.57 07  لوكمسربج 

63.37 08  جنوب أفريقيا 
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مستوى كفاءة منخفض جًدا

48.49 58  سوريا 

48.19 59  قطر 

47.91 60  املغرب 

47.84 61  رسيالناك 

47.79 62  تركيا 

47.40 63  األردن 

46.97 64  أذربيجان 

46.60 65  إيران 

46.51 66  مرص 

45.95 67  اكزاخستان 

45.71 68  فزنويال 

45.70 69  السلفادور 

44.48 70  معان 

44.21 71  منغوليا 

43.98 72  اململكة العربية السعودية 

43.49 73  أجنوال 

43.14 74  الكويت 

42.45 75  الاكمريون 

42.11 76  اجلزائر 

40.86 77  مكبوديا 

38.61 78  ليبيا 

38.12 79  العراق 

37.56 80  الوس 

مستوى كفاءة منخفض

52.45 36  الصني 

52.34 37  اليابان 

52.19 38  روسيا 

52.15 39  إندونيسيا 

52.04 40  تايوان 

51.92 41  الربازيل 

51.87 42  مااكو 

51.73 43  أوروجواي 

51.57 44  املكسيك 

51.50 45  شييل 

50.96 46  بنجالديش 

50.91 47  أوكرانيا 

50.83 48  كوبا 

50.68 49  بمنا 

50.50 50   بريو 

49.97 51  كولومبيا 

49.88 52  باكستان 

49.78 53  تايالند 

49.52 54  جواتمياال 

49.42 55  إكوادور 

49.01 56  تونس 

48.88 57  اإلمارات العربية املتحدة 

عالية

عالية جًدا

منخفضة

متوسطة

منخفضة جًدا

مجموعات الكفاءة

7



  مؤرش إي أف: حقائق وأرقام
EF EPI

من الذين شاركوا يف اختبارنا؟

كيف يؤثر النوع والسن عىل الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية؟

26
منتصف العمر

89%
أقل من 40 سنة

48%
إناث

52%
ذكور

80
دولة

27 أوروبا

20 آسيا

15 أمرياك الالتينية

9 أفريقيا

9 الرشق األوسط

 شارك يف
 االختبار ما يزيد
عن مليون خشص

عالية منخفضةعالية جًدا منخفضة جًدامتوسطة مجموعات الكفاءة

إناث

53.8152.98
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ذكور

EF EPI درجات مؤرش إي أف

الفجوة العاملية بني األجيالالفجوة العاملية بني اجلنسني

EF EPI درجات مؤرش إي أف

18-2026-30 21-2531-4041+
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55.26
54.2853.4952.87

51.04

الفائت العمرية
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 ما يه أبرز أحداث مؤرش إي أف هلذا العام؟

5
الدول

44
الدول

24
الدول

0
الدول

تتجه صعوًدا زيادة طفيفة تراجع طفيف تتجه هبوًطا

عالية منخفضةعالية جًدا منخفضة جًدامتوسطة مجموعات الكفاءة

االجتاهات اإلقلميية ملؤرش إي أف لعام 2017 

أوروبا آسيا أمرياك الالتينية أفريقيا الرشق األوسط

أعىل الدول هولندا  01 سنغافورة 05 جنوب أفريقيا  08 األرجنتني  25 57	 اإلمارات العربية
	 املتحدة

أقل الدول أذربيجان  64 الوس  80 السلفادور  69 ليبيا  78 العراق  79

األكرث حتسًنا تايالند  2.57+ ليتوانيا  2.00+ 	3.07+  تونس  1.31+  بمنا  2.60+ اململكة العربية
	   السعودية

األكرث احنداًرا اكزاخستان  1.47-  مجهورية التشيك  1.22- املغرب  1.95-  األرجنتني   1.89- -0.93	 اإلمارات العربية
	   املتحدة

املعدالت اإلقلميية ملؤرش إي أف

املناطق
أفريقياأوروبا الرشق األوسطأمرياك الالتينيةآسيا
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55.96

53.60

45.31

املعدل العاملي 53.18
52.2851.47

درجات مؤرش إي أف

شارك يف مؤرش إي أف لكفاءة اللغة اإلجنلزيية : ادخل
efset.org جمانًا عىل املوقع EF SET اختبار
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هناك عالقة واحضة بني الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية والقدرة الفردية عىل الكسب، حسمبا مت
قياهسا مبتوسط صايف الدخل القويم املعدل للفرد الواحد يف الدول املدرجة للك مجموعة من مجموعات

الكفاءة يف برناجم مؤرش إي أف

اللغة	اإلجنلزيية	والرثوة	متالزمان

املصدر: البنك الدويل، 2015

اللغة اإلجنلزيية
واالقتصاد والتجارة

 أصبحت معظم االقتصادات القومية تعمتد بشلك مزتايد
 عىل التجارة الدولية، اليت متثل أكرث من % 30 من الناجت

 احمليل اإلمجايل العاملي، بعد % 20 قبل عقدين فقط.
 اللغة املشرتكة املطلوبة هلذه املعامالت العاملية يه اللغة

 اإلجنلزيية بشلك كبري. وهناك عالقة قوية بني الكفاءة يف
 اللغة اإلجنلزيية والعديد من املؤرشات املتعلقة باالسترياد
 والتصدير، مبا يف ذلك األداء اللوجسيت )الرمس البياين

A( والوثائق الالزمة للتصدير والوقت الالزم لالسترياد

بيئة أفضل لألمعال التجارية
 تؤدي الدول ذات الكفاءة العالية يف اللغة اإلجنلزيية أداًء
 أفضل يف ما يتعلق باملقاييس الرئيسية لهسولة ممارسة

 األمعال التجارية، واكنت العالقة بني هسولة ممارسة
 األمعال التجارية والكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية قوية عىل
 الدوام يف لك طبعة من الطبعات مؤرش إي أف )الرمس
 البياين B( فبيمنا قد ال حيتاج رجال األمعال إىل اللغة
 اإلجنلزيية للقيام بأمعال جتارية عىل املستوى الوطين
 أو احمليل، فإن نسبة مزتايدة من الرشاكت تعمل عىل

 الصعيد الدويل: جكزء من سلسلة التوريد العاملية، كعمالء
 لملنتجات الهنائية، أو مكنافسني مع رشاكت مماثلة يف

 اخلارج.

 عىل الرمغ من عدم وجود هنج واحد يناسب امجليع لتطوير

 الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية يف هذه اآلفاق اللغوية املتنوعة،
 جيب أن يدرك صناع السياسات أن تدريس اللغة اإلجنلزيية

 ال يأيت بالرضورة عىل حساب تعلمي اللغات األجنبية

 .األخرى

اللغة اإلجنلزيية يف الدول األشد فقًرا
 تعد اللغة اإلجنلزيية أيًضا جزًء أساسًيا من املهشد

 االقتصادي يف الدول األقل منًوا يف العامل. ووفًقا للتقديرات
 املستندة إىل بيانات منمظة السياحة العاملية التابعة لألمم
 املتحدة، ارتفع عدد السياح الدوليني القادمني إىل الدول

 األقل منًوا من أربعة ماليني يف عام 1995 إىل 25 مليوًنا
 يف عام 2014. وعىل الرمغ من أن السياح الدوليني يأتون

 من مجيع أحناء العامل، إال أهنم غالًبا ما يستخدمون اللغة

 اإلجنلزيية لكغة مشرتكة. وميكن للقوى العاملة احمللية
 القادرة عىل سد الطلبات املزتايدة لصناعة السياحة أن

 .حتقق لملناطق النامية المنو الذي تشتد احلاجة إليه

اللغة اإلجنلزيية والتمنية االقتصادية
 تأيت الكفاءة األعىل يف اللغة اإلجنلزيية بفوائد كبرية

 لالقتصادات يف مجيع أحناء العامل. ترتبط الكفاءة يف
 اللغة اإلجنلزيية بعدد من املؤرشات االقتصادية، مبا يف

 ذلك إمجايل الناجت احمليل وإمجايل الدخل القويم للفرد
 الواحد )الرمس البياين C( أما بالنسبة للدول النامية، فإن

 التحول االقتصادي من التصنيع إىل االقتصاد القامئ
 عىل املعرفة يتطلب وجود البالغني ذوي املهارات العالية
 يف اللغة اإلجنلزيية القادرين عىل التعاون عىل الصعيد

 الدويل. وبناًء عىل ذلك، هناك ارتباط قوي بني الكفاءة يف
.)Dاللغة اإلجنلزيية وصادرات اخلدمات )الرمس البياين

التنويع اللغوي
 وبيمنا حققت أوروبا درجة ممزية من تعزيز تعدد اللغات،
 فإن القارة ليست وحدها يف تنوعها اللغوي. العديد من
 الدول لدهيا لغات حملية متعددة، باإلضافة إىل اللغات

 اإلقلميية والقبلية. بعض االقتصادات النامية لدهيا رشيك
 جتاري مهمين واحد، وعادة ما تكون قوة استعامرية سابقة،

 واليت يتواصلون معها بلغة غري اللغة اإلجنلزيية. تدرس هذه
 اللغة لكغة أجنبية أوىل يف املدارس، وغالًبا ما تستخدم
 .باعتبارها لغة التدريس يف التعلمي الثانوي أو اجلاميع

6,424	USD

8,799	USD 13,277	USD

23,128	USD47,318	USD

عالية

عالية جًدا

منخفضة

متوسطة

منخفضة جًدا

مجموعات الكفاءة
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اللغة اإلجنلزيية واخلدمات اللوجستية

مؤرش أداء اخلدمات اللوجستية

EF EPI درجات مؤرش إي أف
املصدر: البنك الدويل، 2016
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 B الرمس البياين

اللغة اإلجنلزيية واألمعال

مؤرش هسولة ممارسة األمعال

EF EPI درجات مؤرش إي أف
املصدر: البنك الدويل، 2016
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D الرمس البياين

اللغة اإلجنلزيية وصادرات اخلدمات
)صادرات اخلدمات )مزيان املدفوعات، الرصيد احلايل بالدوالر األمرييك، نطاق التجسيل

EF EPI درجات مؤرش إي أف
املصدر: البنك الدويل، 2015
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شارك يف مؤرش إي أف لكفاءة اللغة اإلجنلزيية : ادخل
efset.org جمانًا عىل املوقع EF SET اختبار
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R=0.62

متوسط إمجايل الدخل )بالدوالر األمرييك( حسب سعر الرصف لعام 2016

EF EPI درجات مؤرش إي أف
Euromonitor International, 2016: املصدر
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املصدر: البنك الدويل، 2015
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يرتبط	االتصال	باإلنرتنت	مبستوى	أفضل	للغة	اإلجنلزيية

 يزداد معدل انتشار اإلنرتنت - أي النسبة املوئية لألخشاص الذين يمتتعون بإماكنية الدخول إىل اإلنرتنت يف دولة معينة - يف املتوسط للك مجموعة من مجموعات الكفاءة لربناجم
.مؤرش إي أف\ مما يشري إىل وجود عالقة إجيابية بني اللغة اإلجنلزيية وإماكنية الوصول إىل اإلنرتنت

 وتشري التقديرات إىل أن % 52 من أفضل 10 ماليني موقع
 عىل اإلنرتنت مصممة باللغة اإلجنلزيية. تحمس الكفاءة يف
 اإلجنلزيية ملستخديم اإلنرتنت اليويم بالوصول إىل هذه
 املصادر ومشاركة أفاكرمه وخرباهتم مع مجهور أوسع.

 وجند أن املستويات األعىل الستخدام اإلنرتنت ترتبط
 ارتباًطا قوًيا بارتفاع الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية )الرمس

 البياين E(. وكذلك مقاييس الدخول إىل اإلنرتنت مثل
 اشرتااكت احلزمة العريضة وعدد اخلوادم اآلمنة )الرمسان

 البيانيان G&F(. يوفر الدخول إىل اإلنرتنت  املزيد من
 التعرض للغة اإلجنلزيية بشلك أكرب، مما يبين الكفاءة يف

 اللغة اإلجنلزيية. تهسل مهارات اللغة اإلجنلزيية األقوى
 بدورها الوصول إىل املزيد من املوارد باللغة اإلجنلزيية عىل

اإلنرتنت.

عامل من املعرفة املتبادلة
 غالبية كربى رشاكت التكنولوجيا يف العامل يه رشاكت

 أمريكية، مكا أن جذور لك لغات الربجمة األكرث استخداًما
 تقريًبا باللغة اإلجنلزيية. وبناًء عىل ذلك، فإن ضعف الكفاءة

 يف اللغة اإلجنلزيية يعوق أي مربجم عن الوصول إىل موارد

 تطوير تكنولوجيا املعلومات وعلوم المكبيوتر. وعىل الصعيد
 احمليل، يعيق هذا الوصول احملدود إىل املوارد تكوين

 فصل درايس احرتايف تقين ذيك ميكنه إدارة البنية التحتية
.لتكنولوجيا املعلومات وتمنية التجارة اإللكرتونية

التكنولوجيا والتجارة
 تعزز التكنولوجيا مجيع أنواع التجارة وختلق قطاعات

 جديدة متاًما من التبادل. وجتاوزت الصادرات العاملية من
 خدمات احلاسوب واملعلومات 300 مليار دوالر يف عام

 2014 . وُتعد أوروبا، اليت تمتتع بكفاءة عالية يف جمال
 اللغة اإلجنلزيية، أكرب مصدر هلذه اخلدمات، إذ متثل 58

 يف املائة من الصادرات العاملية يف نفس العام. وليس من
 املستغرب أن تربط صادرات خدمات تكنولوجيا املعلومات
 واالتصاالت ارتباطا قويا باللغة اإلجنلزيية )الرمس البياين

 H(. ومن أجل التوسع يف هذا القطاع، حتتاج االقتصادات
 النامية إىل مهارات تكنولوجية وقوى عاملة قادرة عىل

التواصل .باللغة اإلجنلزيية مع العمالء الدوليني

تعمل اللغة اإلجنلزيية عرب اإلنرتنت
ميكن للتكنولوجيا أن تصبح إحدى أقوى

حمراكت تمنية مهارة اللغة اإلجنلزيية من خالل
تعريض املتعملني األفراد ملصادر أكرث أصالة

للغة اإلجنلزيية وتقدمي تدريب عىل اللغة
اإلجنلزيية أعىل جودة مما هو متاح حملًيا. من

الناحية النظرية، تعد زيادة توافر االتصاالت

املتنقلة الرسيعة وتنويع كال من التدريب العام
واخلاص عىل اإلنرتنت يف اللغة اإلجنلزيية من

شأنه أن يهسل عىل البالغني حتسني لغهتم
 .اإلجنلزيية خارج التعلمي املدريس النظايم

ومع ذلك، فإن الدورات اهلائلة املفتوحة عرب اإلنرتنت
)MOOCS( من الناحية العملية تاكحف 

من أجل استبقاء الطالب، ورمبا جيد متعملوا اللغة
اإلجنلزيية الذين حيصلون عىل الهشادات من
خالل الرباجم املوجودة عرب اإلنرتنت أن أرباب

العمل ال يعرتفون بأوراق اعمتادمه. إذا استطاع
التدريب عرب اإلنرتنت أن يصل إىل اكمل

إماكناته، فيجب عىل هيائت االعمتاد أن تفعل
املزيد لفحص واعمتاد براجم اإلنرتنت بقدر ما

.تفعل مع الرباجم املوجودة خارج اإلنرتنت

عالية

عالية جًدا

منخفضة

متوسطة

منخفضة جًدا

مجموعات الكفاءة
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عالية منخفضةعالية جًدا منخفضة جًدامتوسطة مجموعات الكفاءة

شارك يف مؤرش إي أف لكفاءة اللغة اإلجنلزيية : ادخل
efset.org جمانًا عىل املوقع EF SET اختبار

اللغة اإلجنلزيية ومستخدمو اإلنرتنت

مستخدمو اإلنرتنت )للك 100 خشص(

 درجات مؤرش إي أف
املصدر: البنك الدويل، 2015
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اللغة اإلجنلزيية وإماكنية الوصول للحزمة العريضة

 درجات مؤرش إي أف

املصدر: البنك الدويل، 2015
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اللغة اإلجنلزيية وأمن اإلنرتنت
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 درجات مؤرش إي أف
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 اللغة اإلجنلزيية وصادرات خدمة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت

 H الرمس البياين

،صادرات خدمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )مزيان املدفوعات
الرصيد احلايل بالدوالر األمرييك، نطاق التجسيل(

 درجات مؤرش إي أف
املصدر: البنك الدويل، 2015
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 ترتبط الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية إجيابًيا بالعديد من التدابري الرئيسية لالبتاكر، مبا يف ذلك اإلنفاق عىل البحث والتطوير
 .والباحثني والتقنيني للفرد الواحد

اللغة اإلجنلزيية واالبتاكر

اللغة	اإلجنلزيية	يه	مفتاح	إطالق	عنان	االبتاكر

املصدر: البنك الدويل، 2015

0.3

0.7

1.1

1.6

2.2

5,356

2,846

2,174

1,005

479

 نفقات البحث
 والتطوير كنسبة
 موئية من الناجت
احمليل اإلمجايل  الباحثون للك مليون

خشص

 عىل الرمغ من أنه ميكن التعبري عن األفاكر اجليدة بأي
 لغة، فإهنا ميكن أن تصل إىل مجهورأوسع بكثري عندما تمت

 مشاركهتا باللغة اإلجنلزيية. باإلضافة إىل العدد املزتايد
 من الناطقني باللغة اإلجنلزيية يف مجيع أحناء العامل، فإن

 أكرث منصات تبادل األفاكر تأثرًيا بدءًا من املنشورات
 األاكدميية وحىت موجزات تويرت و أحاديث تيد تستخدم

 اللغة اإلجنلزيية بشلك كبري. وعالوة عىل ذلك، فإن العلوم
 والتكنولوجيا يتقدمان برسعة فائقة، مما يرتك القليل من

.الوقت للرتمجة

البحث والتطوير
 مبرور السنني، وجدنا ارتباًطا قوًيا بني كفاءة اللغة

 اإلجنلزيية للبلد وعدد الباحثني العاملني يف جمال البحث
 والتطوير للفرد الواحد، فضاًل عن استمثاره  يف البحث

 والتطوير (الرمسان البيانيان أدناه).  حيتاج الباحثون إىل
 اللغة اإلجنلزيية لتبادل نتاجئهم واالسمترار يف االطالع

 عىل معل زمالهئم يف لك أحناء العامل. وعىل هذا النحو،
 توجد عالقة قوية بني مهارات اللغة اإلجنلزيية واإليرادات

 الستخدام امللكية الفكرية  (الرمس البياين ك). يقل احمتال
 كبح االبتاكر يف الدول ذات الكفاءة العالية يف اللغة

 اإلجنلزيية من قبل احلواجز اللغوية،ومن املرحج أن يمت
 .اكتشافه ومشاركته وترخيصه دولًيا

 

تشارك األفاكر باللغة اإلجنلزيية
،اللغة اإلجنلزيية يه بال شك لغة العمل يف العامل احلديث

مكا اكنت الالتينية يف العصور الوسىط. لك املجالت
العملية املائة األكرث تأثريا يف العامل )حسب تصنيف

سمياغو) تنرش مقاالهتا باللغة اإلجنلزيية، وهناك ارتباط
قوي بني الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية لبلٍد ما و عدد املقاالت

العملية و التقنية للك مليون خشص (الرمس ل). ذلك فإن
أحباث العملاء الذين ينرشون باللغة اإلجنلزيية عىل األرحج
أكرث انتشارًا عىل املستوى الدويل من أحباث أولئك الذين
ينرشون بلغات أخرى ألهنا تكتسب زمًخا عند مشاركهتا و
 التفاعل معها يف األوساط العملية العاملية و تؤدي بطبيعة

  .احلال إىل رسعة االبتاكر

العمل مًعا
 يعد التعاون الدويل يف جمال األحباث أيًضا هو القاعدة.
 اعتباًرا من عام 2015، أدرجت أكرث من نصف األحباث
 العملية املنشورة يف الدول ذات الكفاءة  العالية يف اللغة
 اإلجنلزيية مثل هولندا وسنغافورة والسويد متعاوًنا دولًيا

 واحًدا عىل األقل، باملقارنة مع أقل من %30 يف الدول األقل
 كفاءة مثل الصني واهلند واليابان. تقر اجلامعات بأمهية

 التعاون الدويل من خالل إدراج دورات متخصصة يف اللغة
 اإلجنلزيية جكزء من براجم العلوم للدراسات العليا؛ مكا
 ترسل بعضها أيًضا طالب الدراسات العليا إىل اخلارج

 .لتحسني لغهتم اللغة اإلجنلزيية يف بيئة غامرة

 هذه املبادرات ال تؤدي فقط إىل حتسني اآلفاق املهنية

 للطالب، ولكهنا تستفيد أيًضا من مسعة اجلامعات نفهسا
 - تقوم تصنيفات اجلامعات الدولية عىل نرش األحباث

 واالقتباسات إىل حد كبري، وكالمها مدعوم مبهارات عالية
 يف اللغة اإلجنلزيية. من بني أفضل 20 جامعة يف تصنيف

 تاميز للتعلمي العايل 2017، هناك مؤسسة واحدة فقط
 .لدهيا لغة أوىل غري اللغة اإلجنلزيية
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شارك يف مؤرش إي أف لكفاءة اللغة اإلجنلزيية : ادخل
efset.org جمانًا عىل املوقع EF SET اختبار

عالية منخفضةعالية جًدا منخفضة جًدامتوسطة مجموعات الكفاءة

اللغة اإلجنلزيية والباحثون

درجات مؤرش إي أف
املصدر: البنك الدويل، 2015
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اللغة اإلجنلزيية ونفقات البحث والتطوير

درجات مؤرش إي أف
املصدر: البنك الدويل، 2014
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اللغة اإلجنلزيية وعائد امللكية الفكرية

درجات مؤرش إي أف
املصدر: البنك الدويل، 2015
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اللغة اإلجنلزيية والدراسة

درجات مؤرش إي أف
املصدر: البنك الدويل، 2013
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اللغة اإلجنلزيية واملجمتع

،يصنف مؤرش التمنية البرشية نوعية احلياة ملواطين الدولة عىل أساس العمر املتوقع، والتعلمي.
 ودخل الفرد الواحد. مكا هو مبني يف متوسط مؤرش التمنية البرشية للك مجموعة من مجموعات الكفاءة اخلاصة مبؤرش

إي أف
ترتبط اللغة اإلجنلزيية بنوعية احلياة ارتباًطا إجيابًيا.

	تتطور اللغة اإلجنلزيية بتطور البلدان
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EF EPI مجموعة الكفاءة ملؤرش إي أف املصدر: تقرير األمم املتحدة عن التمنية البرشية، 2016

0.50

0.65

0.55

0.60

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

مؤرش التمنية البرشية

ترتبط مستويات الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية
للكبار مبجموعة من مؤرشات التمنية، مبا يف
)Mذلك مؤرش التمنية البرشية )الرمس البياين

 الذي يقدم تصنيًفا عاما ملستوى التمنية
يف دولة معينة. ومن غري احملمتل أن تكون

العالقة بني اللغة اإلجنلزيية وهذه العوامل
االجمتاعية جمرد عالقة سببية. بل إن التمنية
االقتصادية تقدم موارد وحوافز جديدة لتعمل

اللغة اإلجنلزيية، مما يساعد بدوره عىل زيادة
المنو.

تدريس اللغة اإلجنلزيية يف املدارس
يعد مضان احلصول عىل التعلمي األسايس

رشًطا أساسًيا لتحسني مستويات اللغة
اإلجنلزيية، فبيمنا يعكس االرتباط بني

الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية والتحصيل التعليمي )الرمس
احلاجة إىل حصول امجليع عىل التعلمي، فإن N) البياين
حضور احلصص املدرسية وحده ال يكيف لضامن زيادة

الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية. وعىل الرمغ من
أن معظم املدارس يف مجيع أحناء العامل تدّرس

اللغة اإلجنلزيية، إال أنه رمبا تدّرس املدارس
عالية األداء اللغة اإلجنلزيية بشلك ضعيف،

بيمنا ميكن أن تدّرس املدارس الضعيفة اللغة
 اإلجنلزيية يف بعض األحيان بشلك جيد. ال توجد عالقة

 بني مستويات القدرة عىل القراءة و الكتابة لدى البالغني و

 الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية، و التعلمي الذي يمشل التعرض
 للّغة اإلجنلزيية يف احلياة اليومية و القمية املجمتعية
 املعطاة ملهارات اللعة اإلجنلزيية، و الدور التارخيي و

 احلايل للّغة اإلجنلزيية يف املجمتع هو فقك أحد العوامل
.العديدة اليت حتدد مستويات اللغة اإلجنلزيية بني البالغني

 اللغة اإلجنلزيية وصغار السن
اللغة اإلجنلزيية وصغار السن

يف معظم الدول، يتحدث الشباب اللغة
اإلجنلزيية بشلك أفضل من البالغني فوق

األربعني. يبدأ تدريس اللغة اإلجنلزيية اليوم
يف وقت مبكر وهو أكرث تكثيًفا وأوسع انتشاًرا
مما اكن هيلع قبل عدة عقود. ومع ذلك، عادًة ما
تتحدث الدول ذات الفائت الساكنية األكرب سًنا

اللغة اإلجنلزيية عىل مستوى أعىل من تلك
اليت تضم الفائت الساكنية األصغر سًنا

فاالرتباط بني نسبة الساكن الذين جتاوزت
أمعارمه 65 سنة ومستوى اللغة اإلجنلزيية

)Pيف البلد قوي جدا )الرمس البياين
وميكن تفسري هذا التناقض الظاهري من خالل دراسة

الدول ذات الساكن األكرب سًنا يف العامل. تقع
الدول ذات الساكن األصغر سًنا يف العامل يف

اللغة اإلجنلزيية والنساء
يف املجمتعات اليت تزتايد فهيا أدوار

اجلنسني، يتلكم األخشاص اللغة اإلجنلزيية
بشلك أفضل: هناك ارتباط قوي بني الكفاءة
يف اللغة اإلجنلزيية ونسبة النساء البالغات

)Pاملوظفات يف أمعال غري زراعية)الرمس البياين
أفادت لك طبعة من مؤرش إي أف 

النساء يتحدثن اللغة اإلجنلزيية بشلك أفضل
من الرجال، عىل الصعيد العاملي ويف مجيع

،الدول تقريًبا، بغض النظر عن املنطقة، والرثوة
أو الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية عامًة. تشلك

النساء جزًء أساسًيا من أي قوة عاملة ماهرة يف
القرن احلادي والعرشين، مكا أن الدول اليت لدهيا

أدىن مستويات من توظيف اإلناث خارج املزنل
حتصل عىل أكرب قدر ممكن من املاكسب من خالل

مضان حصول النساء عىل التعلمي واملسارات
املهنية.
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شارك يف مؤرش إي أف لكفاءة اللغة اإلجنلزيية : ادخل
efset.orgefset.org جمانًا عىل املوقع EF SET اختبار

عالية منخفضةعالية جًدا منخفضة جًدامتوسطة مجموعات الكفاءة

اللغة اإلجنلزيية ونوعية احلياة

درجات مؤرش إي أف
املصدر: تقرير األمم املتحدة عن التمنية البرشية، 2016
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اللغة اإلجنلزيية والتعلمي
التحصيل الدرايس، الطالب الذين أهنوا املرحلة الثانوية عىل األقل

)ترامكي من مجموع الساكن)	

درجات مؤرش إي أف
املصدر: البنك الدويل، 2014
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اللغة اإلجنلزيية والساكن
)الساكن الذين تبلغ أمعارمه 65 سنة مفا فوق )% من إمجايل الساكن

درجات مؤرش إي أف
املصدر: البنك الدويل، 2015
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اللغة اإلجنلزيية وقوة العمل النسائية
 حصة النساء يف العاملة بأجر يف القطاع غري الزرايع )% من مجموع العاملة غري

)الزراعية

درجات مؤرش إي أف
املصدر: البنك الدويل، 2013
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EF	EPI تصنيف مؤرش إي أف

57.14 23  اليونان 

57.08 24  ليتوانيا 

56.06 28  إسبانيا 

54.39 32  فرنسا 

54.19 33  إيطاليا 

52.19 38  روسيا 

50.91 47  أوكرانيا 

47.79 62  تركيا 

46.97 64  أذربيجان 

61.58 12  بلجياك 

60.95 14  سويرسا 

59.37 16  رصبيا 
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ومن بني املناطق امخلس اليت مت تعريفها، فإن
أوروبا لدهيا أعىل مستويات التبادل يف التعلمي

،العايل، وأكرب حركة عرب احلدود لالختصاصيني
والتاكمل االقتصادي األكرث نضوجا.

 ولكن يف الوقت نفسه، يشكك عدد مزتايد من األوروبيني
 يف مرشوعهم املشرتك. ويكسب السياسيون الوطنيون

 أصواهتم من خالل الوعد بالرتاجع عن الكثري من أمعال
 العقود املاضية. اململكة املتحدة، مسقط رأس اللغة اإلجنلزيية،

 صوتت مؤخًرا ملغادرة االحتاد األورويب. إن دور اللغة

 اإلجنلزيية عىل الصعيد العاملي لن يتغري عىل األرحج، ولكن
 يبىق أن نرى ما إذا اكنت أجزاء من أوروبا ستعاين من رد

 .فعل عنيف ضد تعلمي اللغة اإلجنلزيية

االجتاهات اإلقلميية
 األوروبيون المشاليون مه أفضل املتحدثني باللغة اإلجنلزيية

 من بني غري الناطقني هبا يف العامل. تشرتك الدول ذات

 الكفاءة العالية جًدا يف أوروبا يف بعض اخلصائص
 الرئيسية. أواًل، مه يدّرسون اللغة اإلجنلزيية لكغة أجنبية
 مطلوبة مجليع الطالب، بدًء من املدرسة االبتدائية. ثانًيا،

 تستخدم فصول اللغة اإلجنلزيية عىل مجيع املستويات هنج
 التواصل بداًل من التأكيد عىل الدقة النحوية، مكا تستخدم

 العديد من الدورات اجلامعية وبراجم احلصول عىل الدرجات
 العملية اللغة اإلجنلزيية لكغة التدريس. وثالًثا، يسافر مواطنو
 هذه الدول عىل نطاق واسع، ويستفيدون أيًضا من التعرض

 اليويم للغة اإلجنلزيية يف ماكن العمل وعىل شاشة التلفاز،
 .حيث نادًرا ما يمت دبلجة الرباجم املقدمة باللغة اإلجنلزيية

 تشرتك الدول ذات الكفاءة العالية يف العديد من األمور، ولكن
 ليس لك اخلصائص اليت تحمس بتفوق جرياهنا من ذوي

 الكفاءة العالية جًدا. أملانيا، عىل سبيل املثال، تدّرس التواصل
 باللغة اإلجنلزيية جيًدا يف املدارس ولكهنا تفتقر إىل التعرض

 اليويم للغة اإلجنلزيية والذي يشلك مسة من مسات الدول
 اإلسكندنافية. يف بلجياك وسويرسا، عىل الرمغ من أن

 املدارس تقدم مجموعة من براجم احلصول عىل الدرجات
 العملية يف الدراسات العليا باللغة اإلجنلزيية، فإن دور اللغة
 اإلجنلزيية كرفيق أو منافس للغات القومية األخرى هو أمر

 مثري للجدل. ويف حني أن التلفزيون يف الربتغال يبث باللغة

 اإلجنلزيية دون دبلجة، فإن براجم احلصول عىل الدرجات
 .العملية يف الدراسات العليا باللغة اإلجنلزيية نادرة

املجاالت اليت حتتاج إىل التحسني
 يف املتوسط، الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية أعىل يف أوروبا

 مما يه هيلع يف مناطق أخرى، لكهنا ال تتحسن. ويف

 بعض أكرب االقتصادات يف أوروبا، ال تزال الكفاءة يف اللغة
 اإلجنلزيية للكبار ضعيفة جًدا بالنسبة للتفاعالت الفعالة يف
 ماكن العمل. وسوف تستفيد فرنسا وإيطاليا وإسبانيا عىل

 وجه اخلصوص من تعلمي مهارات التواصل العميل باللغة
 اإلجنلزيية يف املدارس احلكومية، مبا يف ذلك تعلمي اللغة

 اإلجنلزيية يف مجيع براجم الهشادات اجلامعية، ومساعدة
 البالغني يف بناء مهارات اللغة اإلجنلزيية اليت تالمئ حياهتم

 املهنية. ويشلك التعرض للغة اإلجنلزيية عقبة رئيسية يف هذه
 الدول، مكا أن بذل جهد معيل لتوسيع نطاق التعرض سيؤدي

 .إىل ارتفاع مستويات الثقة لدى البالغني

 الدول اليت تقع عىل أطراف أوروبا لدهيا مستويات أقل
 كثرًيا من اللغة اإلجنلزيية، مما يعيق التاكمل والتبادل. يتلكم

 األخشاص يف روسيا وتركيا وأوكرانيا، عىل سبيل املثال،
 اللغة اإلجنلزيية أقل بكثري من األخشاص يف ليتوانيا،
 اليونان، بلغاريا، ورومانيا. مكا أن صعود السياسيني

 القوميني الذين يرفضون العوملة وحيتفون باللغات القومية
 ميكن أن هيدد تعلمي اللغة اإلجنلزيية أيًضا يف املدارس

 واجلامعات. وطاملا تسمتر هذه الدول يف إمهال الكفاءة يف
 اللغة اإلجنلزيية، فإهنا ستظل يف وضع يسء عند منافسة

 .نظراهئا األكرث كفاءة يف أماكن أخرى يف أوروبا

املبادرات
 غالًبا ما تنطوي مبادرات حتسني الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية

 يف أوروبا عىل إصالح املناجه الدراسية والتقيمي يف نظام

 التعلمي احلكويم. وقد حجنت معلية بولونيا والربناجم الشائع
 لتبادل الطالب )خطة معل املنطقة األوروبية من أجل تنقل
 يف زيادة تنقل الطالب عىل Erasmus طالب اجلامعة

 مستوى اجلامعة. وعىل الرمغ من عدم وجود مبادرات وطنية

 يف أوروبا هتدف حالًيا إىل حتسني أكرث يف الكفاءة يف اللغة

 اإلجنلزيية، فإن براجم التدريب اللغوي للرشاكت منترشة،
 وميكن لألفراد دفع تاكليف دورات إعادة التدريب من خالل

 .االستفادة من العديد من املخططات العامة

 تمتتع أوروبا بأعىل كفاءة يف اللغة اإلجنلزيية عن أي منطقة يف العامل. وهذا أمر منطيق: الكونية والتعاون الدويل يه
 .المسات املمزية ألوروبا احلديثة، والعامل املعومل اليوم يتطلب أن يكون هذا التعاون باللغة اإلجنلزيية

التعاون يعزز اللغة اإلجنلزيية يف أوروبا

شارك يف مؤرش إي أف لكفاءة اللغة اإلجنلزيية : ادخل
efset.org جمانًا عىل املوقع EF SET اختبار
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 مبادرات تعمل اللغة اإلجنلزيية
يف أوروبا

املجر

إسبانيا

أملانيا
كفاءة عالية

درجات مؤرش إي أف:	58.61
املرتبة 19من أصل 80 دولة ة

روسيا

 من عام 2012 إىل عام 2015، سىع برناجم احلرم اجلاميع باملجر ملعهد

 بااليس لتدويل التعلمي العايل املجري من خالل تبادل الطالب وأعضاء
 هيئة التدريس، وقدم منحة دراسية للطالب املجريني الذين يرغبون يف

 الدراسة يف اخلارج يف أي دولة يف العامل. ومت منح أكرث من 20 ألف
 منحة دراسية، كثري مهنا للدراسة يف اخلارج يف الدول الناطقة باللغة

 اإلجنلزيية. وقدم الربناجم أيًضا بوابة عىل شبكة اإلنرتنت ميكن للطالب
 الدوليني استخدامها للبحث عن الرباجم اجلامعية للغات األجنبية يف املجر.

 وقد أعىط هذا الربناجم مزيًدا من الوضوح ومنصة دولية مركزية لتعيني
 .الطالب

كفاءة منخفضة
درجات مؤرش إي أف:	52.19
املرتبة 38	من أصل 80 دولة

كفاءة عالية
درجات مؤرش إي أف:	62.35

 املرتبة 9من أصل 80 دولة

احلرم اجلاميع باملجر

 وهيدف برناجم الـ 5/100 إىل احلصول عىل مخس جامعات روسية
 مصنفة بني أفضل 100 جامعة يف العامل حبلول عام 2020. ال يزال أمام

 البالد طريق طويل: يف عام 2017، اكنت أعىل مرتبة جلامعة روسية يف
 تصنيف التاميز للتعلمي العايل للجامعات العاملية 188. ويستند حساب
 تصنيف تاميز يف املقام األول عىل األحباث، واالقتباسات، و"التوقعات

 الدولية" للجامعة، ولكها تتطلب كفاءة يف اللغة اإلجنلزيية. تزيد اجلامعات
 املعينة يف روسيا من عدد املواد اليت تدرس باللغة اإلجنلزيية وإدخال
 براجم التأهيل اإللزايم لملعمل باللغة اإلجنلزيية، وذلك لتحسني ترتيهبا

 .وحتقيق اهلدف 5/100

 أنشئت هذه املؤسسة غري الرحبية يف عام 2004 ويه ملكفة بوضع معايري
 الرياضيات والقراءة والكتابة ومعايري اللغة األجنبية لملدارس االبتدائية
 والثانوية يف البالد. تعمل اللغة األجنبية إلزايم عرب املدارس ملدة مخس

 سنوات عىل األقل، واللغة اإلجنلزيية يه عادة اخليار األكرث شيوًعا. وقد

 اخترب املعهد الطالب يف مجيع أحناء أملانيا منذ عام 2006. ويمت احلفاظ
 عىل خصوصية نتاجئ اختبارات املدارس لتجنب خلق جو تنافيس، ولكن

 التقيمي من خالل طرف ثالث من قبل منمظة التعاون االقتصادي والتمنية
 يظهر حتسًنا يف النتاجئ الدراسية الشاملة وتضييق مستوى عدم املساواة

 .يف نظام التعلمي األملاين كلك

وهيدف هذا املرشوع الذي ترعاه وزارة التعلمي، والذي بدأ منذ 20
عام، إىل تعزيز ثنائية اللغة من خالل بدء دروس اللغة اإلجنلزيية

من سن مبكرة وتنفيذ هنج املدرسة الاكملة. وهناك أكرث من
350 مدرسة ابتدائية حكومية يف مدريد و 180 مدرسة ابتدائية

خاصة أخرى تمتتع بثنائية اللغة، وتقدم تعلمًيا باللغتني
اإلجنلزيية واإلسبانية. وقد اعمتدت مناطق أخرى يف إسبانيا

مناذج مماثلة ثنائية اللغة. ويطلب من املعملني يف هذه املدارس أن يكون لدهيم 
مستوى C1 يف اللغة اإلجنلزيية، 

،مع توفري تدريب إضايف ألولئك الذين حيتاجون إليه. ومع ذلك
أثارت دراسة جامعية يف العام املايض أسئلة حول فعالية هذا
املرشوع التعليمي ثنايئ اللغة. وقد وجد أن الطالب يف مدريد

الذين درسوا العلوم باللغة اإلجنلزيية لدهيم مستويات أقل
من املعرفة العملية من أقراهنم يف هناية املرحلة االبتدائية.

كفاءة متوسطة
درجات مؤرش إي أف:	56.06
 املرتبة 28	من أصل 80 دولة

معهد تمنية اجلودة يف التعلمي

مرشوع التعلمي ثنايئ اللغة 5/100
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الفجوة	بني	األجيال

EF	EPI	اجتاهات مؤرش إي أف

أوروبا
العامل

أوروبا
العامل

تتجه هبوًطا تتجه صعوًدا
تراجع طفيف زيادة طفيفة

الفجوة	بني	اجلنسني

 ال يزال متوسط   درجات األوروبيني لكال اجلنسني

 أعىل بكثري من املعدالت العاملية. فبيمنا ال تزال النساء
 األوروبيات تتجاوزن الرجال األوروبيني يف الكفاءة يف

 اللغة اإلجنلزيية، تضيق الفجوة: حيث جسلت النساء
 األوروبيات درجات أسوأ هذا العام، يف حني جسل

 .الرجال األوروبيون درجات أفضل قلياًل

 ويبىق البالغون األوروبيون األصغر سًنا فوق املعدالت
 العاملية للكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية، يف حني أن البالغني

 األكرب سًنا يف مستوى متوسط   أو أقل قلياًل من املتوسط.
 ومع ذلك، تراجعت معظم املجموعات عن العام املايض،

وتراجع البالغون الشباب الذين ترتاوح أمعارمه بني -21
 .25 عام بنقطتني تقريًبا

 هشدت أوروبا تغريات دراماتيكية قليلة هذا العام، حيث

 جسلت معظم الدول حتسًنا طفيًفا أو تراجعا طفيًفا. جسلت

 لوكمسربج ورومانيا أكرب قدر من التقدم، يف حني هشدت
 مجهورية التشيك أكرب تراجع بني مجيع الدول. اكن حتسن

 سلوفاكيا الصغري، يف الوقت نفسه، اكفًيا لرفعها من

 .الكفاءة املتوسطة إىل الكفاءة العالية

درجات مؤرش إي أف

18-20 26-3021-25 31-40 الفائت العمرية+41
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59.09
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55.2654.2853.4952.87
51.04

تغيري نتيجة مؤرش إي أف عن العام املايض 

شارك يف مؤرش إي أف لكفاءة اللغة اإلجنلزيية : ادخل
efset.org جمانًا عىل املوقع EF SET اختبار
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اكزاخستان

سنغافورة

إندونيسيا

مالزييا

فيتنام

بنجالديش

مكبوديا

تايالند

اهلند

رسيالناك

باكستان

الصني

منغوليا

كوريا اجلنوبية

تايوان

هوجن كوجن

اليابان

الوس

الفلبني

مااكو

تصنيف مؤرش إي أف

آسيا

52.45 36  الصني 

52.34 37  اليابان 

52.15 39  إندونيسيا 

52.04 40  تايوان 

51.87 42  مااكو 

50.96 46  بنجالديش 

49.88 52  باكستان 

عالية

عالية جًدا

منخفضة

متوسطة

منخفضة جًدا

مجموعات الكفاءة

66.03 05  سنغافورة 

61.07 13  مالزييا 

60.59 15  الفلبني 

56.12 27  اهلند 

55.81 29  هوجن كوجن 

55.32 30  كوريا اجلنوبية 

53.43 34  فيتنام 

49.78 53  تايالند 

47.84 61  رسيالناك 

45.95 67  اكزاخستان 

44.21 71  منغوليا 

40.86 77  مكبوديا 

37.56 80  الوس 
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متوسط الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية لدى البالغني يف آسيا هو ثاين أعىل متوسط يف العامل
بعد أوروبا . ومع ذلك، فإن إمعان النظر يف البيانات، يكشف أن آسيا لدهيا نطاقا أوسع من

.فوارق الكفاءة عن أي منطقة أخرى

اللغة اإلجنلزيية يف آسيا: متنوعة كتنوع القارة نفهسا

 تصنف لك من مالزييا والفلبني وسنغافورة يف الربع العلوي
 من مؤرش هذا العام، يف حني تصنف مكبوديا والوس يف الـ

 %10 األدىن. ونتيجة لذلك، فإنه يف حني أن بعض النتاجئ

 اليت توصلنا إلهيا قد تنطبق عىل مجيع أحناء آسيا، فإن
 غالبية االجتاهات والتوصيات سوف تكون ذات صلة فقط

 .مبجموعة فرعية من هذه املنطقة املتنوعة واملكتظة بالساكن

االجتاهات اإلقلميية
 رمغ أن آسيا أصبحت أكرث تاكماًل اقتصادًيا مكنطقة، ال

 يزال تدفق األخشاص بني الدول منخفًضا. آسيا لدهيا ما
 يقرب من نصف ساكن العامل ولكن %17 فقط مهنم مه من

 املهاجرين إلهيا، والذين ال يستطيع الكثري مهنم احلصول عىل
 التأشريات الالزمة لإلقامة بصورة قانونية يف الدول اليت
 تستضيفهم. لكن دول مثل اليابان وكوريا اجلنوبية سوف
 حتتاج إىل املهاجرين بشلك أكرب نظًرا ألمعار ساكهنا،

 يف حني أن اهلند وباكستان وإندونيسيا لدهيا عددا من

 األخشاص أكرب من عدد فرص العمل. الكفاءة العالية يف
 اللغة اإلجنلزيية يف مجيع أحناء املنطقة، باإلضافة إىل

 إصالح قوانني اهلجرة اليت تشتد احلاجة إلهيا، من شأهنا
 أن تهسل اهلجرة الالزمة للحفاظ عىل أكرب االقتصادات يف

 .آسيا يف حالة جيدة

 وعىل الرمغ من أن الدول اليت هلا روابط تارخيية بالدول
 الناطقة باللغة اإلجنلزيية غالًبا ما تظهر مستويات أعىل من
 الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية باملقارنة مع دول آسيوية أخرى،

 فإن هذا ليس هو احلال دامًئا. من بني املستعمرات الربيطانية
 السابقة يف آسيا، تعد سنغافورة الدولة اآلسيوية األعىل

 تصنيًفا بشلك عام، بيمنا تعد لك من بنجالديش وباكستان
 يف املجموعة منخفضة الكفاءة وتبىق هوجن كوجن واهلند يف

 الوسط. يف لك من هذه الدول، تمتتع اللغة اإلجنلزيية مباكنة
 ممتزية يف لك من نظام التعلمي واملجمتع كلك. ولكن التارخي

 .ليس هو املصري

املجاالت اليت حتتاج إىل التحسني
غالًبا ما يمت اعتبار نظم التعلمي يف هوجن

كوجن واليابان وسنغافورة وكوريا اجلنوبية
 كمناذج مثالية بفضل الدرجات املمتازة اليت

جسلهتا
 يف برناجم تقيمي الطلبة الدويل التابع ملنمظة

التعاون االقتصادي والتمنية
يعترب PISA الربناجم الدويل لتقيمي الطالب يف 

هذه الدول
املعايري العالية للك طالب يه القاعدة، وهناك

اختالف صغري نسبًيا يف األداء بني الطالب
،األغنياء والفقراء. ومع ذلك، من هذه الدول األربع

تقوم سنغافورة فقط بتدريس اللغة اإلجنلزيية
عىل مستوى عاٍل. 

 يتطلب تعمل اللغة اإلجنلزيية حفًظا وتركزًيا عىل الدقة أقل
 من تعمل الرياضيات والعلوم. يف هوجن كوجن واليابان وكوريا

 اجلنوبية يعاين تدريس اللغة اإلجنلزيية من الرتكزي عىل
 القواعد النحوية املوضوع يف غري حمله، بداًل من التواصل

 العميل. إذا اكنوا يريدون أن يروا ماكسب حقيقية يف الكفاءة
 يف اللغة اإلجنلزيية، ينبيغ هلذه النظم التعلميية أن تحمس

 مبزيد من ممارسة احملادثة وأن تضع مهارات االتصال

 .كأولوية بدال من قواعد اللغة واملفردات املمتازة

ال تزال الصني، بالنسبة ملؤرش إي أف هذا
العام، يف املجموعة منخفضة الكفاءة ويه تظهر

حتسًنا طفيًفا فقط عن العام السابق. هذا
النقص يف التقدم الكبري يأيت يف وقت حتتاج

فيه البالد إىل قوى عاملة كبرية ناطقة باللغة
اإلجنلزيية أكرث من أي وقت مىض. تهشد وظائف

التصنيع تراجًعا يف الصني عىل مدى السنوات
 بأكرث لقليلة املاضية، وقد سامه قطاع اخلدمات

 بأكرثاخلدمات من صناعة يف الناجت احمليل اإلمجايل
 للصني منذ عام 2013. إن نقل قطاعات واسعة من القوى

 العاملة إىل اقتصاد قامئ عىل اخلدمات بنجاح سوف يتطلب
 مهارات أفضل للغة اإلجنلزيية. هذه ليست مهمة صغرية،

 ولكن الصني - كعالمة مجشعة - تتبىن تدرجيًيا هنًجا أكرث
 تواصاًل لتعلمي اللغات. يستمثر البالغون يف الصني أيًضا
 بشلك أكرب يف التدريب عىل اللغة اإلجنلزيية لك عام، وقد
 تلىق أكرث من 100 مليون مواطن صيين تأشريات للسفر

 .إىل اخلارج يف عام 2016

 أنمظة التعلمي ذات األداء املنخفض مثل مكبوديا والوس
 ومنغوليا وتايالند لدهيا جعز كبرية يف العديد من املجاالت.
 جيب أن يركز إصالح التعلمي يف هذه الدول أواًل عىل زيادة

 .فرص احلصول عىل التعلمي وحتسني مؤهالت املعملني

املبادرات
 هتمت الدول يف أحناء آسيا بتحسني الكفاءة يف اللغة

 اإلجنلزيية، وقد ممصت عدًدا ال حيىص من املرشوعات
 للقيام بذلك. ترتاوح هذه املرشوعات بني مبادرات إعادة
 تدريب املعملني الشاملة إىل املرشوعات صغرية احلجم
 اليت تزيد من التعرض للناطقني باللغة اإلجنلزيية. ومع

 ذلك، يظل اآلباء يف مجيع أحناء املنطقة غري راضني عن

 تدريس اللغة اإلجنلزيية يف املدارس احلكومية، ويدفع أولئك
 الذين يستطيعون احلصول علهيا يف كثري من األحيان مثن

 دروس ما بعد املدرسة للغة اإلجنلزيية. تعد هوجن كوجن

 وسنغافورة دولتان فريدتان يف رعاية محالت التوعية العامة
 اجلارية اليت تستخدم املزاح لتجشيع البالغني عىل حتسني

 .لغهتم اإلجنلزيية

شارك يف مؤرش إي أف لكفاءة اللغة اإلجنلزيية : ادخل
efset.org جمانًا عىل املوقع EF SET اختبار
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 مبادرات تعمل اللغة
اإلجنلزيية يف آسيا

اليابانهوجن كوجن
كفاءة منخفضة

درجة مؤرش إي أف:	52.34
املرتبة 37 من أصل 80 دولة

مرشوع أفضل جامعة عاملية هو مرشوع ممول من قبل احلكومة
اليابانية لتعزيز القدرة التنافسية للتعلمي العايل

يف اليابان. يوجه املرشوع األموال العامة إىل أكرث من 30
جامعة لملساعدة يف تدويل براجمها. يمت جحز جزء من األموال

جانًبا للمساح للجامعات بزيادة عدد دورات اللغة اإلجنلزيية
وتوظيف أساتذة أجانب. وهيدف الربناجم إىل زيادة عدد

اجلامعات اليابانية املصنفة بالقرب من مقة جداول االحتاد
الدويل. اعتباًرا من عام 2016 ، جامعة طوكيو )رمق 39(، وجامعة

كيوتو )رمق 91( فقط مها املصنفتني مضن قامئة أفضل مئة جامعة 
)THE100( يف تصنيف التاميز للتعلمي العايل العاملي.

 يف عام 2000 ، أطلقت حكومة هوجن كوجن محلة

) WEC (  لرفع مستوى الويع بأمهية اللغة يف ماكن العمل
وتجشع امحللة مقاييس هوجن كوجن للغة اإلجنلزيية يف ماكن العمل 

)HKWEB( و اليت وضعت معايري لملوظفني يف وظائف العمل املختلفة

للكتابة والتحدث من خالل مجموعة من االختبارات املوحدة
للغة اإلجنلزيية. تقمي محلة اللغة اإلجنلزيية يف

ماكن العمل محالت التوعية السنوية عىل اإلنرتنت، عىل
الراديو، والتلفزيون، مكا أهنا أنتجت العديد من الرباجم

التلفزيونية واإلذاعية املفتوحة اليت هتدف إىل تطوير
.كفاءة حتدث اللغة اإلجنلزيية بني البالغني

كفاءة متوسطة
درجة مؤرش إي أف:	55.81
املرتبة 29 من أصل 80 دولة

 محلة اللغة اإلجنلزيية يف ماكن العمل مرشوع أفضل جامعة عاملية

مالزييا
كفاءة عالية

درجة مؤرش إي أف:	61.07
 املرتبة 13 من أصل 80 دولة

 والذي ،)Pro-ELT( وهيدف رفع املهارات االحرتافية ملعيمل اللغة اإلجنلزيية
 متوله وزارة الرتبية والتعلمي املالزيية، إىل تطوير اللغة اإلجنلزيية ومهارات

 التدريس لدى معيمل املدارس االبتدائية والثانوية املالزيية. منذ عام 2012،
 درب املرشوع أكرث من 15 ألف معمل يف مجيع الواليات الـ14 يف مالزييا.

 يتكون التدريب نفسه إما من جلسات أسبوعية متتد ملدة ست ساعات عىل
 .مدار العام، أو التدريب املكثف ملرة واحدة والذي يسمتر أربعة أسابيع

 رفع املهارات االحرتافية ملعيمل اللغة

اإلجنلزيية

سنغافورة

 يف عام 2000، أطلقت رئيس وزراء سنغافورة جوه  تشوك توجن حركة

 حتدث اللغة اإلجنلزيية بشلك جيد. وتجشع هذه امحللة السنغافوريني

 عىل التحدث والكتابة باستخدام اللغة اإلجنلزيية القياسية بداًل من اللغة

 السنغلية القومية. تقمي حركة حتدث اللغة اإلجنلزيية بشلك جيد ورش
 العمل والندوات واملسابقات والرباجم عىل مدار العام. وقد انتقدت

 مجاعات الدعوة احمللية امحللة لتشويه اللغة السنغلية، اليت هلا ماكنة

 .ممزية يف الثقافة والرتاث السنغافوري

حركة حتدث اللغة اإلجنلزيية بشلك جيد

  كفاءة عالية جًدا

درجات مؤرش إي أف:	66.03
املرتبة 5 من أصل 80 دولة
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درجات مؤرش إي أف
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الفجوة	بني	األجيال

اجتاهات مؤرش إي أف

آسيا
العامل

آسيا
العامل

الفجوة	بني	اجلنسني

يجسل الرجال والنساء اآلسيويون معدال أعىل
قليًل من املعدالت العاملية، وقد اكنوا يفعلون

ذلك عىل مدى السنوات القليلة املاضية
هذا العام حتسن الرجال اآلسيويون يف مؤرش إي أف

قليًل، بيمنا تراجعت النساء
اآلسيويات . 

 من اجلدير باملالحظة أنه تقريًبا ال توجد جفوة معرية عامة يف

 الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية يف آسيا. ويف حني أن اخلرجيني
 الشباب يكونون أكرث  كفاءة من كبار السن يف مجيع املناطق
 األخرى، تتساوى الفائت العمرية اآلسيوية يف الكفاءة حىت
 سن 40 عاًما. وتشري هذه النتيجة،  مقرتنة بعدم التحسن يف

 متوسط درجة الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية يف آسيا خالل

 العام املايض، إىل أن تدريس اللغة اإلجنلزيية يف  املدارس
.واجلامعات ال يتحسن يف املنطقة 

أظهرت العديد من الدول اآلسيوية زيادات كبرية
هذا العام. يعد ارتفاع تايالند يف درجات مؤرش

مثرًيا لإلجعاب بشلك خاص: فقد
حتسنت هذا العام مبا يكيف للخروج من مجموعة

الكفاءة املنخفضة جًدا. تواصل سنغافورة
أيًضا التحسن برسعة، يف حني تراجعت اهلند

واكزاخستان أكرث من غريها.

درجات مؤرش يغ أف

18-2026-30 الفائت العمرية+21-2531-4041
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 تغيري نتيجة مؤرش إي أف عن العام املايض

شارك يف مؤرش إي أف لكفاءة اللغة اإلجنلزيية : ادخل
efset.org جمانًا عىل املوقع EF SET اختبار
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إكوادور

األرجنتني

أوروجواي

مجهورية الدومينيك

بريو

الربازيل

كولومبيا

كوستارياكفزنويال

كوبا

بمنا

املكسيك
جواتمياال

السلفادور

شييل

أمرياك الالتينية

56.51 25  األرجنتني 

56.31 26  مجهورية الدومينيك 

53.13 35  كوستارياك 

51.92 41  الربازيل 

51.73 43  أورغواي 

51.57 44  املكسيك 

51.50 45  تشييل 

50.83 48  كوبا 

50.68 49  بمنا 

50.50 50   بريو 

49.97 51  كولومبيا 

49.52 54  جواتمياال 

49.42 55  إكوادور 

45.71 68  فزنويال 

45.70 69  السلفادور 

تصنيف مؤرش إي أف

عالية

عالية جًدا

منخفضة

متوسطة

منخفضة جًدا

مجموعات الكفاءة
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شارك يف مؤرش إي أف لكفاءة اللغة اإلجنلزيية : ادخل
efset.org جمانًا عىل املوقع EF SET اختبار

 وقد حظي الناس يف مجيع أحناء أمرياك الالتينية بفرص
 مالمئة للحصول عىل التعلمي االبتدايئ ألكرث من عرشين

 عاًما، ما أدى إىل  اخنفاض عدد الطالب الراسبني أو

 املترسبني من املدارس االبتدائية عىل مدى العقد املايض.
 مكا تزيد نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة  لدى الكبار عن 90%

 يف لك بلد تقريًبا يف املنطقة. وارتفع اإلنفاق العام عىل

 التعلمي ويمتاىش حالًيا مع أوروبا كنسبة  موئية من الناجت
 احمليل اإلمجايل. وعىل الرمغ من هذه النجاحات، وبرمغ

 الروابط االقتصادية واالجمتاعية الواسعة مع الواليات
 املتحدة  وكندا، فإن مستويات الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية يف

.أمرياك الالتينية ال تزال أقل بقليل من املتوسط العاملي 

االجتاهات اإلقلميية
وعىل الرمغ من أن بعض املناطق الريفية ال تزال
،تعاين من انعدام فرص احلصول عىل التعلمي

فإن التحدي الرئيس يف أمرياك الالتينية هو
النتاجئ التعلميية الضعيفة. وتشري نتاجئ

اختبار اليونسكو إىل أن % 50 من تالميذ الصف
الثالث يف أمرياك الالتينية مل حيققوا مستوى

أساسًيا من الكفاءة يف الرياضيات و% 30 مل
حيققوا الكفاءة األساسية يف اإلملام بالقراءة
والكتابة. وقد وجدت نتاجئ الربناجم الدويل
 لتقيمي الطلبة PISA منًطا مماثاًل بني طالب

الثانوية. ويعكس هذا القصور مشكالت أوسع
نطاًقا يف نظام التعلمي تؤثر عىل تعلمي اللغة

اإلجنلزيية فضاًل عن املجاالت الدراسية األخر ى.

 ويف مجيع أحناء املنطقة، حيصل املعملون عىل رواتب
 قليلة ويتلقون تدريًبا ودمًعا أولًيا غري اكٍف وحيصلون عىل
 فرص تطوير مهين  قليلة. فيف الربازيل، غالًبا ما يمت تعيني

 معملني من املجاالت الدراسية األخرى ال حيملون أعباء

 براجم التعلمي الاكملة لتدريس  دروس اللغة اإلجنلزيية، عىل
 الرمغ من عدم وجود تدريب ذي صلة عادة. وُتدّرس املدارس
 املزدمحة لألطفال بنظام الفرتات  مع تقصري اليوم الدرايس

 وختصيص القليل من وقت الراحة لملراجعة واملامرسة
.الالزمة لتعمل اللغة اإلجنلزيية 

املجاالت اليت حتتاج إىل التحسني
 ومن أجل حتسني الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية لطالهبا،

 جيب عىل بلدان أمرياك الالتينية أواًل حتسني الكفاءة يف

 اللغة اإلجنلزيية ملعملهيا.  وسيكون اختبار الكفاءة يف اللغة
 اإلجنلزيية لملعملني وإعادة تدريب أولئك الذين ال يستوفون
 مستويات الكفاءة املتوقعة بداية جيدة. مكا  سيفيد توظيف

 املزيد من معيمل اللغة اإلجنلزيية املؤهلني وحتسني تدريب
 معيمل اللغة اإلجنلزيية قبل اخلدمة وتوحيد املهنج  الدرايس

.يف اللغة اإلجنلزيية املنطقة بشلك كبري للغاية 

 وستساعد الرتقيات القامئة عىل اجلدارة والفرص املنتمظة
 للتطوير املهين واملاكفآت يف بناء نظم تعلميية أكرث فعالية،
 مكا سيساعد  تقيمي الطالب األكرث قوة املعملني عىل حتديد

.أوجه القصور وتنفيذ اإلصالحات الفعالة

 وتتشابه بلدان أمرياك الالتينية بشلك مزتايد مع بعضها البعض يف الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية، حيث تفصل عرش نقاط
.فقط بني األرجنتني،  ويه أعىل دولة من حيث الكفاءة، والسلفادور، ويه أدىن دولة 

أمرياك الالتينية تنفق، ولكن تظل مهارات اللغة اإلجنلزيية منخفضة

 وقد حاولت بعض البلدان جذب معيمل اللغة اإلجنلزيية
 املتطوعني من الواليات املتحدة وكندا. عىل الرمغ من أن هذه
 الرباجم بديل  مؤقت وليست قابلة للتطوير وال مستدامة. ومّثة

 بديل أكرث إنتاجية، تستكشفه العديد من البلدان بالفعل،
 هو إرسال املعملني والطالب  إىل أمرياك المشالية لتحسني

 لغهتم اإلجنلزيية وتعمل ممارسات تعلميية أفضل. وعىل
 الرمغ من أن براجم التبادل هذه ستكون أكرث تلكفة  بكثري من

 وضع نظم تدريب فعالة ملعيمل اإلجنلزيية يف املزنل، فهي
 هسلة للتنفيذ وحمّفزة للغاية لملعملني الذين يمت اختيارمه

 لملشاركة. 

املبادرات
 وتركز معظم الرباجم الرامية إىل حتسني الكفاءة يف اللغة
 اإلجنلزيية يف أمرياك الالتينية عىل متويل تدريب املعملني

 أو التبادل الطاليب  إىل أمرياك المشالية. ويعد هذا الرتكزي
 عىل التدريب يف وضع جيد نظًرا لعدم كفاية عدد املعملني

 الذين يتقنون اللغة اإلجنلزيية يف  املنطقة. مكا جيري تنفيذ
 مبادرات مبتكرة أخرى، مبا يف ذلك برناجم يستخدم

 التكنولوجيا لتقدمي دروس لغة إجنلزيية عالية اجلودة  يدرهسا
 معملون يف بلدان أخرى. وحتظى هذه املبادرة بإماكنية

 كبرية ألهنا توفر بدياًل أكرث قابلية للتوسع لرباجم تبادل

.املعملني  األجانب امللكفة 
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 مبادرات تعمل اللغة اإلجنلزيية يف أمرياك
الالتينية

بمنااملكسيك
كفاءة منخفضة

درجة مؤرش إي أف:	50.68
املرتية 49 من أصل 80 دولة

هيدف برناجم بمنا ثنايئ اللغة، الذي بدأ يف عام 2014 ،
إىل حتسني اللغة اإلجنلزيية من خالل تدريب املعملني احملليني

واألجانب. ويتطلب ذلك 300 ساعة يف السنة
لفصول اللغة اإلجنلزيية ملا بعد املدرسة لطالب املرحلة

الثانوية ومخس أو عرش ساعات من فصول اللغة اإلجنلزيية
خالل األسبوع املدريس لطالب ما قبل الروضة إىل الصف
الثالث. وحبلول عام 2016 ، أثر الربناجم عىل 6200 معمل
و 13,800 طالب ثانوي و 260 ألف طالب ما قبل االبتدايئ

واالبتدايئ. وهيدف الربناجم إىل الوصول إىل 20 ألف معمل
و 45 ألف طالب ثانوي و 433 ألف طالب ما قبل االبتدايئ

واالبتدايئ حبلول عام 2019 .. 

 ويعزتم مرشوع 100 ألف، وهو صندوق عام لملنح الدراسية ُأنِشئ
 يف عام 2013، إرسال 100 ألف طالب مكسييك إىل الواليات  املتحدة

 للحصول عىل دورات مكثفة قصرية األجل يف اللغة اإلجنلزيية حبلول
 عام 2018. ويف املقابل، وعدت الواليات املتحدة  بإرسال 50 ألف طالب

 للدراسة يف املكسيك. وعىل الرمغ من أن املرشوع جنح يف حتفزي
 التبادل، فإن الضغوط السياسية األخرية  دفعت بعض اجلامعات يف

 املكسيك إىل البدء يف إرسال مرشوع 100 ألف متليق لملنح الدراسية
إىل كندا بدالً من الواليات املتحدة. 

كفاءة منخفضة
درجة مؤرش إي أف:	51.57
املرتية 44 من أصل 80 دولة

برناجم بمنا ثنايئ اللغة مرشوع 100 ألف

أورغواي
كفاءة منخفضة

درجات مؤرش إي أف:	51.73
املرتية 43 من أصل 80 دولة

تلىق طالب أوروغواي من الصف الرابع إىل السادس يف 20
مدرسة ابتداًء من عام 2012 دروًسا يف اللغة اإلجنلزيية عن

بعد من معملني يف األرجنتني واململكة املتحدة والفلبني
وبلدان أخرى. وحبلول عام 2016 ، اكن حوايل 87 ألف طالب

.ابتدايئ يتلقون دروًسا يف اللغة اإلجنلزيية عن بعد
وأظهر تقيمي داخيل يف عام 2015 أن % 66 من طالب الصف

 السادس الذين تلقوا سيبال يف دروس اللغة اإلجنلزيية حصلوا عىل
 املستوى أ2 يف املفردات والقواعد والقراء ة، و %40 حصلوا عىل

 املستوى أ2 يف االستيعاب المسايع
 واكنت هذه النتاجئ أعىل بكثري من مجموع درجات أقراهنم خارج

. الربناجم

خطة سيبال يف اللغة اإلجنلزيية

الربازيل
كفاءة منخفضة

درجة مؤرش إي أف:	51.92
املرتية 41 من أصل 80 دولة

 وضعت وزارة التعلمي الربازيلية مبادرة لغات بال حدود يف عام 2014
 إلعداد طالب اجلامعات للدراسة باخلارج. وتتضمن املبادرة سبع  لغات

 يه – اإلجنلزيية والفرنسية واألملانية واإليطالية واليابانية واملاندرين

 واإلسبانية – وتقدم تدريب اللغات من خالل الدورات  املبارشة ودورات
 التعلمي الذايت عرب اإلنرتنت واختبارات قياس القدرات والكفاءة. وقد

 مّول برناجم علوم بال حدود ذي الصلة 100 ألف  طالب الستمكال درجات

.عملية عليا يف اخلارج بني عايّم 2011 و2015 

لغات بال حدود
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الفجوة	بني	األجيال

اجتاهات مؤرش إي أف

الفجوة	بني	اجلنسني

 ويصنف الرجال والنساء يف أمرياك الالتينية عىل حد
 سواء دون املعدالت العاملية. وعىل النقيض من معظم

 املناطق األخرى، فإن  الفجوة بني اجلنسني يف أمرياك
 الالتينية ليست ذات قمية إحصائية، حيث إن الرجال

والنساء متساوون تقريًبا من حيث القدرة يف  اإلجنلزيية. 

 هشدت معظم الفائت العمرية يف أمرياك الالتينية تغريات

 ضئيلة يف كفاءة اللغة اإلجنلزيية هذا العام، وال تزال

 مجيعها أقل من املعدالت العاملية. وقد حتسن الشباب يف

 أمرياك الالتينية باملقارنة مع أقراهنم يف العامل، ولكن هذه
 الدفعة الصغرية قد ال تكون  اكفية لتلبية احتياجات املنطقة

املستقبلية يف اللغة اإلجنلزيية. 

 هشدت معظم بلدان أمرياك الالتينية ارتفاًعا طفيًفا يف

 مستويات اللغة اإلجنلزيية وانتقلت كولومبيا وجواتمياال وبمنا

 من املجموعة  املنخفضة جًدا إىل املنخفضة. وتعترب هذه

 املاكسب مثاالً عىل التقدم املتسق يف املنطقة ولكنه بطئ.
 وهشدت األرجنتني، املنعزلة،  اخنفاًضا متواضًعا من تصنيف

عال إىل متوسط. 
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عالية

عالية جًدا

منخفضة

متوسطة

منخفضة جًدا

مجموعات الكفاءة

املغرب 

اجلزائر  

ليبيا   
مرص  

تونس

جنوب أفريقيا

أجنوال

الاكمريون

نيجرييا

أفريقيا

تصنيف مؤرش إي أف

63.37 08  جنوب أفريقيا 

54.74 31  نيجرييا 

49.01 56  تونس 

47.91 60  املغرب 

46.51 66  مرص 

43.49 73  أجنوال 

42.45 75  الاكمريون 

42.11 76  اجلزائر 

38.61 78  ليبيا 
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شارك يف مؤرش إي أف لكفاءة اللغة اإلجنلزيية : ادخل
efset.org جمانًا عىل املوقع EF SET اختبار

 يعد ساكن أفريقيا أصغر سًنا من ساكن أي قارة أخرى،
 حيث هناك ما يقارب %50 من الساكن حتت سن 15 سنة.

 والعديد من البلدان لدهيا  مستويات منخفضة من اإلملام
 بالقراءة والكتابة لدى الكبار وقد واجهت صعوبات طويلة

 األمد يف توفري التعلمي لطالب الريف والفقراء  يف املناطق
 احلرضية. ويف بعض مناطق أفريقيا، ال يذهب الكثري من
 األطفال إىل املدرسة عىل اإلطالق. وعىل هذا النحو، ليس

 من  املستغرب أال تعيط هذه البلدان األولوية لتعلمي اللغة

اإلجنلزيية. 

االجتاهات اإلقلميية
 وعىل الرمغ من التقدم اهلائل احمُلرز خالل السنوات

 العرشين املاضية يف حتسني فرص احلصول عىل التعلمي
 عىل قدم املساواة  يف مجيع أحناء أفريقيا، ال يزال احلصول

 عىل التعلمي قبل املدريس والتعلمي الثانوي نادًرا يف أجزاء

 كثرية من القارة. وحىت يف  األماكن اليت لدهيا بنية أساسية

 اكفية، غالًبا ما يفتقر الطالب إىل احلافز إلمكال الدراسة

 الثانوية، بسبب نقص فرص العمل وعدم  وجود صلة واحضة
 بني التعلمي والتوظيف. ويف اجلزائر وتونس، يترسب

 أكرث من %30 من البنني قبل أن يصلوا إىل هناية املرحلة
  اإلعدادية. وحيمتل بصورة أكرب إمكال البنات لملرحلة

 اإلعدادية يف هاتني الدولتني. ويف الواقع، فإن الفجوة بني
 اجلنسني يف الكفاءة يف  اللغة اإلجنلزيية أكرث وضوًحا يف

 أفريقيا مهنا يف أي منطقة أخرى، مع ختيط النساء للرجال
بشلك كبري. 

 ويف حني أن عدد الطالب أكرث من أي وقت مىض يف
 الفصل الدرايس، تبىق جودة التعلمي ضعيفة يف العديد من

 البلدان. ويف  الواقع، ال حيقق بعض الطالب يف املدارس
 االبتدائية يف أفريقيا أداًء أفضل بكثري يف اختبارات اإلملام
 بالقراءة والكتابة واحلساب  األساسية مقارنة باألطفال الذين

 ال يلتحقون باملدارس عىل اإلطالق، وفًقا لتقرير أعده معهد

 أفريقيا-أمرياك يف عام 2015. ويف بلدان  أفريقيا جنوب
 الصحراء الكربى مثل الاكمريون، يشلك تغيب املعملني

 مشلكة مسمترة. وحىت حني يأيت املعملون للعمل، فهم غالًبا

 ما  يكونوا غري مؤهلني للتدريس ويمت توزيعهم بشلك عشوايئ

 بني املدارس. ويف عام 2012، بلغ متوسط نسبة الطالب
 إىل املعملني يف  القارة يف املدارس االبتدائية 42:1. وتعد

 أجحام الصفوف املكونة من 70 طالًبا أو أكرث من أمعار
 خمتلفة أمرا شائعا. وتسري  املؤسسات اخلاصة واملنمظات

 غري احلكومية وأحصاب املشاريع االجمتاعية خبىط مزتايدة

 لتعلمي األطفال، حيث تنفذ العديد من  البلدان مشاريع
 جتريبية الختبار املدارس املستقلة يف مقابل املدارس

احلكومية. 

وهناك ثالثة من البلدان األفريقية اليت
مشلها االستقصاء تدرج اإلجنلزيية لكغة

رمسية. فيف نيجرييا، اإلجنلزيية يه اللغة
الرمسية الوحيدة، ونظام التعلمي العام

 يستخدم اإلجنلزيية لكغة التدريس و هو جماين ولكن ليس
 ،إلزامًيا

ومما يلفت النظر بعد ذلك أن
الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية يف نيجرييا

يف مستوى متوسط حفسب. ويعكس هذا جزئًيا
التنوع اللغوي لنيجرييا، والذي يضم مائت

اللغات. ويعكس أيًضا أوجه القصور يف نظام
التعلمي الذي بلغت درجة تقيميه 28.6 حسب برناجم األمم 

املتحدة MLA ، مما يعين أن الطالب يستوعبون املهنج 
الدرايس بنسبة % 28,6 فقط عند االختبار – وهو أحد 

أدىن
درجات تقيمي مراقبة املتعملني يف العامل.

وباملقارنة، يبلغ متوسط الطالب يف منمظة
التعاون االقتصادي والتمنية % 80 . ويف مشال

أفريقيا، تبلغ املعدالت الوطنية حنو % 65 

املجاالت اليت حتتاج إىل التحسني
 ال يستخدم ثالثة أرباع األفارقة اإلنرتنت. ونتيجة لذلك، ال

 يزال وصوهلم إىل موارد تعمل اللغة اإلجنلزيية ومواد اللغة
 اإلجنلزيية  حمدوًدا. ومع توسيع البنية األساسية وإصالح
 اللواحئ وانتشار اهلواتف النقالة للوصول إىل اإلنرتنت يف

 مجيع أحناء أفريقيا، سيجين  الناس املزيد من االحتاكك

باللغة اإلجنلزيية. 

 يواجه الشباب األفرييق آفاًقا غري مؤكدة للتوظيف، وهناك
 جهرة كبرية للعقول حنو أوروبا والواليات املتحدة. ونتيجة

 لذلك، تواجه  بلدان كثرية نقًصا يف عدد العاملني يف بعض
 املهن ذات املهارات العالية وارتفاع معدالت البطالة بني
 اخلرجيني يف جماالت أخرى.  ونظًرا ألن الرشاكت يف

 املنطقة تشري إىل العاملة غري املاهرة كعائق رئييس أمام
 المنو، ينبيغ لواضيع السياسات األفارقة حتسني  التنسيق

 بني اجلامعات والقطاع اخلاص وتقدمي براجم لتدريب
 اخلرجيني يف اللغة اإلجنلزيية وريادة األمعال واملهارات

املهنية. 

املبادرات
 تواصل البلدان األفريقية اتباع هُنج متنوعة لتحسني

 كفاءهتا يف اللغة اإلجنلزيية. ويف البلدان اليت ال تدرج

 اللغة اإلجنلزيية فهيا لكغة  رمسية، مييل صانعو السياسات
 إىل إعطاء أولوية إلعادة تدريب املعملني وزيادة إبراز اللغة
 اإلجنلزيية لكغة أجنبية. ويف البلدان اليت  تربطها عالقات

 استعامرية بلغة غري اإلجنلزيية، غالًبا ما يقلل صانعو
 السياسات من االعرتاف بأمهية اللغة اإلجنلزيية لكغة عاملية
  ويضبط املناجه وفًقا لذلك. وعىل النقيض من ذلك، تعترب تلك

 البلدان اليت تدرج اللغة اإلجنلزيية لكغة رمسية جرًسا ال
يقدر بمثن  بني املجموعات اإلثنية واللغوية. 

 وميتلك كبار السن األفارقة كفاءة منخفضة يف اللغة اإلجنلزيية يف املتوسط، باستثناء كبار السن يف جنوب أفريقيا،
والذين تتجاوز  مستوياهتم يف اللغة اإلجنلزيية مستويات البلدان األفريقية األخرى اليت مشلهتا الدراسة. 

التباين الكبري هو المسة الرئيسية لإلجنلزيية يف أفريقيا
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 التباين الكبري هو المسة الرئيسية
لإلجنلزيية يف أفريقيا

أجنوال

يف عايم 2015 و 2016 ، عقدت الرابطة األجنولية ملعيمل اللغة 
 ANELTA اإلجنلزيية

 باالشرتاك مع السفارة األمريكية يف أجنوال ووزارة التعلمي األجنولية،
17 حلقة

معل يف مجيع أحناء البالد بشأن مسائل تدريس اللغة
اإلجنلزيية مثل ختطيط الدروس وإدارة الفصول الدراسية وبناء 

املفردات. وشارك حنو ألف معمل يف حلقات العمل.ومن خالل املرشوع، 
اكنت الرابطة األجنولية ملعيمل اللغة اإلجنلزيية قادرة عىل توسيع 
نطاقها ليمشل 15 منطقة جديدة وفتح ماكتب حملية لدمع طلبات 

املعملني اليومية للحصول عىل الدمع .

  كفاءة منخفضة جًدا

درجة	مؤرش	إي	أف: 43.49
املرتبة 73 من أصل 80 دولة

حلقات معل الرابطة األجنولية ملعيمل اللغة اإلجنلزيية

املغرب
  كفاءة منخفضة جًدا

درجة	مؤرش	إي	أف: 47.91
املرتبة 60 من أصل 80 دولة

 ومنذ العام الدرايس 2015-2014، اكنت هناك ثالث مدارس ثانوية عامة
 يف املغرب لدهيا أقسام دولية. ويتبع الطالب يف هذه األقسام  الدولية نفس

 املهنج الدرايس لغريمه من الطالب، والذي ُيَدّرس باللغة الفرنسية، ولكهنم
 يتلقون أيًضا تعلمًيا إضافًيا باللغة اإلجنلزيية  أو اإلسبانية، وتكون اللغة
 الثانية أيًضا وسيلة تدريس لبعض الدورات الدراسية األخرى. وال يزال

 املرشوع يف املرحلة التجريبية،  ولكن سيتخرج أول طالب من برناجم الثالث
سنوات يف عام 2017. 

األقسام الدولية من الباكلوريا

نيجريياجنوب أفريقيا
   كفاءة عالية جًدا

درجة	مؤرش	إي	أف: 63.37
املرتبة 8 من أصل 80 دولة

كفاءة متوسطة
درجة	مؤرش	إي	أف: 54.74

املرتبة 31 من أصل 80 دولة

 استجابة للدعوات إىل حتقيق قدر أكرب من املساواة اللغوية يف التعلمي
 العايل، اعمتدت جامعتا ستيلينبوش وبريتوريا سياسات لغوية  جديدة
 يف يونيو 2016. وجتعل سياسة جامعة ستيلينبوش اجلديدة، السارية

 منذ العام الدرايس 2018-2017، اللغتني اإلجنلزيية  والكوسية لغتني

 رمسيتني يف التعلمي واالتصاالت داخل املؤسسة، جنًبا إىل جنب

 مع اللغة األفريقانية. وجتعل سياسة جامعة بريتوريا  اجلديدة اللغة

 اإلجنلزيية الوسيلة األساسية للتعمل. ويف لكتا احلالتني، قال أعضاء
املجلس أن التغيري اكن هيدف إىل جعل اجلامعة بيئة  أكرث مشولية. 

 هو مرشوع اجمتايع ظهر ألول مرة يف عام
2013 باعتباره أداة يومية لبناء املفردات اإلجنلزيية

قامئة عىل الرسائل القصرية للنيجرييني. ومنذ ذلك
احلني تطور سبيل أفرياك إىل أحد املؤسسات التعلميية الناشئة 

األرسع منوًا يف البالد. وقد توسع منذ ذلك احلني لتقدمي خدمات تعمل 
اللغة اإلجنلزيية األخرى ومت توفريه يف املقام األول عن طريق اهلاتف 
احملمول. وهذا العام، وبالرشاكة مع منمظة أكشن 10 السويدية غري 

احلكومية، أطلق سبيل افرياك إعادة التدريب املبارش يف اللغة اإلجنلزيية 
واإلملام بالقراءة والكتابة للكبار حتت برناجم "العودة لملدارس". 

SPELLAFRICAسياسات اللغة يف اجلامعات
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درجات مؤرش يغ أف
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شارك يف مؤرش إي أف لكفاءة اللغة اإلجنلزيية : ادخل
efset.org جمانًا عىل املوقع EF SET اختبار

الفجوة	بني	األجيال

اجتاهات مؤرش إي أف

الفجوة	بني	اجلنسني

 ومتاشًيا مع اخنفاض معدالت الترسب، تتفوق النساء
 األفريقيات عىل الرجال بأكرث من ثالث نقاط، مما جيعل
 أفريقيا املنطقة اليت هبا  أكرب تفاوت بني اجلنسني. مكا

 تجسل املرأة األفريقية درجة أعىل بقليل من املتوسط
 العاملي، يف حني أن األفارقة من الرجال يجسلون  درجة

أدىن بقليل. 

 تتساوى الفائت العمرية األفريقية مع املعدالت العاملية أو تقل
 عهنا بقليل. ويف بارقة أمل ملستقبل املنطقة، يجسل الشباب

 الذين ترتاوح أمعارمه بني 20-18 درجة أعىل من أقراهنم
يف العامل. 

 مل تظهر البلدان األفريقية اليت أدرجت يف مؤرش إي أف

 للكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية يف العام
املايض سوى تغيريات طفيفة يف الكفاءة

يف اللغة اإلجنلزيية. وعكس املغرب اجتاهه
التصاعدي واخنفضت مبقدار نقطتني تقريبا،

مع االخنفاض إىل مجموعة الكفاءة املنخفضة جًدا .
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تتجه هبوًطا تتجه صعوًدا
تراجع طفيف زيادة طفيفة

تغيري نتيجة مؤرش إي أف عن العام املايض 
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عالية

عالية جًدا

منخفضة

متوسطة

منخفضة جًدا

مجموعات الكفاءة

األردن

اململكة العربية السعودية اإلمارات العربية املتحدة

سوريا

معان

إيران

الكويت

العراق

قطر

الرشق األوسط

تصنيف مؤرش إي أف

48.88 57  اإلمارات العربية املتحدة 

48.49 58  سوريا 

48.19 59  قطر 

47.40 63  األردن 

46.60 65  إيران 

44.48 70  معان 

43.98 72  اململكة العربية السعودية 

43.14 74  الكويت 

38.12 79  العراق 
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شارك يف مؤرش إي أف لكفاءة اللغة اإلجنلزيية : ادخل
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 وباملقارنة مع العام املايض، حتسنت الكفاءة يف اللغة
 اإلجنلزيية قلياًل يف لك بلد تقريًبا يف الرشق األوسط، مع
 حتقيق اململكة العربية  السعودية ألكرب قدر من التقدم. ومع

 ذلك، ال يزال متوسط الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية يف مجيع

 أحناء املنطقة ضعيًفا جًدا ألغراض  االستخدام األاكدميي
 أو املهين. وميثل ذلك مشلكة خطرية بالنسبة ملنطقة تقع عند
 مفرتق الطرق بني أوروبا وأفريقيا وآسيا وميكن أن  تستفيد

كثرًيا من التبادل الدويل. 

االجتاهات اإلقلميية
 تعد معظم املجمتعات يف الرشق األوسط شابة بشلك ملفت

 للنظر. ويف املنطقة كلك، يقدر أن %38 من الساكن تقل
 أمعارمه عن 18  عاًما. وتعد نسبة البطالة بني الشباب يف

 املنطقة مرتفعة: إذ ترتاوح بني 20 و%30 لدى الشباب
 يف معظم البلدان، ومبعدل الضعف  بالنسبة للشابات، مع

 مضاعفات إضافية تمتثل يف أن الشباب األكرث تعلمًيا يعاين

 من أعىل معدالت البطالة. ومتيل الوظائف األكرث  طلًبا ألن

 تكون يف القطاع العام. وهذه الوظائف يه األعىل أجًرا
 واألكرث أماًنا، ولكن هناك عدد قليل للغاية مهنا الستيعاب

 أعداد  مزتايدة من خرجيي اجلامعات. ومن املتوقع أن تهشد
 املنطقة توترات اجمتاعية نامجة عن ارتفاع مستويات البطالة
 بني الشباب يف  جيل متعمل ومتطور من الناحية التكنولوجية

بشلك مزتايد. 

 ومتثل اهلجرة أحد املنافذ من بني هذه التوترات، مكا أن
 منطقة الرشق األوسط كلك لدهيا مستويات عالية من جهرة

 العقول حنو  أوروبا وأمرياك المشالية، وال سميا بني أكرث
 املهنيني تأهياًل. وقد بدأ بعض شباب ريادة األمعال بالبحث

 عن فرص معل مستدامة يف  املزنل، لكن البنية األساسية

 لإلنرتنت منخفضة اجلودة والتعريفات امجلركية العابرة
 للحدود العالية والعمالت املتذبذبة عرقلت ظهور  ثقافة

الرشاكت الناشئة املهمة. 

املجاالت اليت حتتاج إىل التحسني
 لقد هشد الرشق األوسط نصيًبا غري متناسب من الرصاع

 العنيف منذ هناية احلرب العاملية الثانية. وقد خلقت هذه
 الرصاعات حتدًيا  لتوفري التعلمي األسايس لألطفال يف

 أجزاء من املنطقة. وعندما ال يكون احلد األدىن من التعلمي
 األسايس مضموًنا حىت، مفن العبث  مناقشة موضوع

الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية. 

 ويف البلدان األكرث استقراًرا يف املنطقة، ينبيغ حتسني
 مهارات اللغة اإلجنلزيية إذا قررت النظم املدرسية تدريس

 اللغة اإلجنلزيية  لكغة أجنبية مجليع األطفال من املدارس
 االبتدائية وحتديث األساليب التعلميية ومضان حصول
 مجيع املعملني عىل تدريب أويل  عايل اجلودة يف اللغة

 اإلجنلزيية. ويف الغالب، ال تزتامن االستمثارات الكبرية يف
 جمال التكنولوجيا التعلميية يف دول اخلليج مع  االستمثارات

 الالزمة يف املضمون األاكدميي وتدريب املعملني. ونتيجة
 لذلك، مل تمتكن املدارس من استخدام التكنولوجيا اجلديدة

 بفعالية. 

 تعمتد بعض أجزاء املنطقة اعمتاًدا كبرًيا عىل معيمل اللغة
 اإلجنلزيية األجانب. وميكن أن يكون هذا إصالًحا مؤقًتا
 للبلدان اليت تفتقر  إىل معملني مؤهلني، ولكن عىل املدى
 الطويل ال بديل عن نظام تدريب عايل اجلودة لملعملني

 احملليني. وعىل مستوى اجلامعة،  قامت بعض دول الرشق
 األوسط بإنشاء فروع للجامعات األجنبية مع هيائت التدريس

 الدولية والطالب املعينني من الدول العربية  وغري العربية.
 وميكن أن حيسن هذا االنفتاح عىل التبادل الدويل من

 الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية بني الطالب، ولكن هذه املؤسسات
 ميكن  أن حتدث فرًقا أكرب من خالل االخنراط يف براجم

التوعية لتدريب معيمل اللغة اإلجنلزيية احملليني. 

املبادرات
 ويف الرشق األوسط، متيل احلكومات إىل دفع مبادرات
 تعلمي اللغة اإلجنلزيية إىل براجم أكرب هتدف إىل حتديث

 أو جتاوز جزء معني  من نظام التعلمي الذي ال ييف باملعايري
 الدولية. وغالًبا ما تركز دول اخلليج األكرث ثراًء عىل
 االستمثار يف املنح الدراسية يف جمال  التكنولوجيا

 والدراسة يف اخلارج، عىل الرمغ من أن التقلبات يف أسعار
النفط ميكن أن هتدد متويل هذه الرباجم باهظة المثن. 

 عىل الرمغ من التباين يف الرشق األوسط، حيث توجد مناطق الرثاء الشديد جبوار مناطق الفقر املدقع، وحيث توجد
 أنمظة  مستقرة إىل جانب مناطق احلروب، فإن مستويات الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية املنخفضة يف املنطقة ممتاثلة

بشلك مدهش. 

ضعف اللغة اإلجنلزيية يرض بالتبادل يف الرشق األوسط
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 مبادرات تعمل اللغة اإلجنلزيية يف
الرشق األوسط

الكويت اململكة العربية السعودية

يتوىل قسم اإلرشاف العام عىل تدريس اللغة اإلجنلزيية
التابع لوزارة الرتبية والتعلمي الكويتية مسؤولية توجيه

 اإلرشاد لتعلمي اللغة اإلجنلزيية يف البالد، بداية من وضع معايري املناجه
 الوطنية إلعداد مواد التدريس والتقيميات. ويوفر موقعها عىل شبكة اإلنرتنت

 موارد باللغة اإلجنلزيية للطالب واملعملني. ويف حني أن الوزارة تطلب من

الطالب دراسة اللغة
 اإلجنلزيية ملدة 12 عاًما، يظل أداء طالب املدارس احلكومية يف اللغة

 اإلجنلزيية ضعيًفا نسبًيا؛ وقد أشارت دراسة أجريت يف عام 2010 إىل
ضعف إعداد املعملني وغياب الكفاءة املهنية

كعوامل مسامهة حممتلة .

 يف عام 2005، قدم الراحل امللك عبد اهلل برناجًما لملنح الدراسية لرعاية

 املواطنني السعوديني للدراسة يف اخلارج. وجكزء من  برناجم امللك عبد اهلل
 لملنح الدراسية، تلىق الطالب أربعة أهشر من التدريب يف اللغة اإلجنلزيية قبل
 البدء يف براجم الدرجة. مكا  دفع الربناجم الرسوم الدراسية والرحالت اجلوية

 والتأمني الطيب ومرصوف اجليب. وعىل مدى عقد من الزمان، مّول برناجم امللك
  عبد اهلل لملنح الدراسية %90 من مجيع الطالب السعوديني يف براجم درجة
 الباكلوريوس والدراسات العليا يف اخلارج. وعىل الرمغ من دمع  برناجم امللك

 عبد اهلل لملنح الدراسية آلالف الطالب منذ إنشائه، فإن هبوط أسعار النفط

 أجرب احلكومة السعودية عىل تقليص نطاق  الربناجم، ويشعر لك من الطالب
واجلامعات السعودية يف البلدان الناطقة باإلجنلزيية بأهنم ميرون بضائقة مالية. 

  كفاءة منخفضة جًدا

درجة	مؤرش	إي	أف: 43.14
املرتبة 74 من أصل 80 دولة

  كفاءة منخفضة جًدا

درجة	مؤرش	إي	أف: 43.98
املرتبة 72 من أصل 80 دولة

قسم اإلرشاف العام عىل تدريس اللغة اإلجنلزيية برناجم امللك عبد اهلل لملنح الدراسية

قطر
  كفاءة منخفضة جًدا

درجة	مؤرش	إي	أف:	48.19
املرتبة	59	من	أصل	80	دولة

 ومن أجل حتقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، واليت هتدف إىل حتويل
 البلد إىل جممتع مركز عاملًيا، أطلقت وزارة املواصالت  واالتصاالت بوابة
 قطر الوطنية للتعلمي اإللكرتوين يف عام 2016. وُتَعمّل هذه البوابة الكبار
 مجموعة متنوعة من املهارات من خالل  التفاعالت االفرتاضية والدروس

 الذاتية. ويستخدم البلد البوابة لتدريب موظيف الضيافة باللغة اإلجنلزيية
 استعداًدا لبطولة العامل أللعاب  القوى عام 2019 وكأس العامل لكرة القدم

عام 2022. 

بوابة قطر الوطنية للتعلمي اإللكرتوين

اإلمارات العربية املتحدة
كفاءة منخفضة

درجة	مؤرش	إي	أف:	48.88
املرتبة	57	من	أصل	80	دولة

 يف عام 2012، أطلقت اإلمارات العربية املتحدة مبادرة جديدة للتعمل الذيك

 لتحويل الفصول الدراسية يف البالد. وعند تطبيقها بالاكمل،  ستقدم املبادرة
 "دروًسا ذكية" يف مجيع املدارس احلكومية ومتنح لك طالب حاسوبا لوحيا

 مع إماكنية الوصول إىل شبكة اجليل  الرابع، مما يهسل الوصول إىل موارد

 اللغة اإلجنلزيية عىل اإلنرتنت فضاًل عن املواد األخرى. وحبلول عام 2015،
 وصلت املبادرة  إىل أكرث من 34 ألف طالب يف 208 مدرسة وقدمت 1,735
 شاشة ذكية و5,295 مكبيوتر محمول لملعملني. ومع ذلك، يقول بعض  املربني

 أن نقص تدريب املعملني وندرة االستمثار يف املواد الرتبوية عرب اإلنرتنت حيد
من القمية التعلميية هلذه التكنولوجيا اجلديدة. 

مبادرة دمحم بن راشد للتعمل الذيك
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الفجوة	بني	األجيال

اجتاهات مؤرش إي أف

الفجوة	بني	اجلنسني

  يتخلف لك من الرجال والنساء يف الرشق األوسط يف
 الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية، مجسلني ما يقرب من عرش

 نقاط أقل من املعدالت  العاملية اخلاصة هبم. ومكا هو احلال
 بالنسبة ألمرياك الالتينية، فإن الفجوة بني اجلنسني ال قمية

هلا إحصائًيا. 

 وتصنف الفائت العمرية يف الرشق األوسط باسمترار دون
 املعدالت العاملية. ويتفوق الشباب عىل الفائت األخرى، ولكن

 هذا االجتاه  سيحتاج إىل اإلرساع من أجل رفع مهارات

الساكن املزدهرين يف املنطقة بشلك فعال. 

 وعىل الرمغ من التحسن الكبري الذي هشدته اململكة العربية
 السعودية هذا العام، فإن الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية يف

 الرشق األوسط تقترص  إىل حد كبري عىل مجموعة الكفاءة
 املنخفضة جًدا. ومع ذلك، هشدت معظم البلدان ماكسب
متواضعة هذا العام، باستثناء اإلمارات العربية  املتحدة. 
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االستنتاجات

 ولوجود أنواع كثرية خمتلفة من الناس – بداية من الطالب
 وحىت املهنيني واملتقاعدين- الذين يريدون تعمل اللغة

 اإلجنلزيية، مفن  الصعب اختيار هنج واحد مممع لتعلمي
 اللغة اإلجنلزيية. وبدالً من ذلك، جيب أن تتكيف الرباجم مع
 االحتياجات والقيود املختلفة  للساكن املسهتدفني. وتسىع
 السياسة الناحجة إىل دمع الناس يف مراحل خمتلفة من

هذه الرحلة. 

 وبالنظر إىل املوارد احملدودة، فإن القادة سينسقون بشلك
 مثايل مع املنمظات غري الرحبية ومؤسسات التعلمي العايل

 والقطاع اخلاص  لوضع خطة شاملة من شأهنا أن )أ( حتدد
 االحتياجات املمتزية للك فئة من الساكن املسهتدفني، و)ب(
 تضع أهداًفا واقعية وقابلة  للقياس، و)ج( تدمع الرباجم اليت

 تليب هذه األهداف. وحسب عملنا، مل يصل أي بلد هلذا النوع
من اخلطة الشاملة – وتلك فرصة ضائعة. 

 ومع ذلك، فإن املبادرات العرشين يف هذا التقرير تظهر
 مجموعة من االحمتاالت املتاحة ملعاجلة أوجه القصور يف

اللغة اإلجنلزيية  يف خمتلف فائت الساكن: 

 اللغة اإلجنلزيية كوسيلة للتعلمي: يف حني أن العديد 
 من املدارس اخلاصة تستخدم اللغة اإلجنلزيية كوسيلة

 للتعلمي مجليع أو  بعض مناجهها الدراسية، هناك عدد
 من البلدان غري الناطقة باللغة اإلجنلزيية جُتّرب استخدام

 اللغة اإلجنلزيية كوسيلة للتعلمي  عىل نطاق أوسع يف
 نظام التعلمي العام. ومتتلك إسبانيا وبمنا براجم ثنائية

 اللغة، عىل سبيل املثال، يف حني تقدم املغرب  فصوالً يف
 املدارس الثانوية معززة باللغة اإلجنلزيية. وال يوجد جديد
 حول استخدام اللغة اإلجنلزيية كوسيلة للتعلمي، ولكن  من

 الرضوري التأكد من أن الطالب يتعملون املواد بنفس القدر
من الفعالية يف اللغة اإلجنلزيية مكا يف لغاهتم األوىل. 

 إصالح املناجه الدراسية والتقيمي املوحد: تقوم
 البلدان بإعداد طالهبا لسوق معل دولية تنافسية، لذلك مفن
 املنطيق مواءمة  مناجه اللغة األجنبية وتقيميها مع املعايري
 الدولية. وقد أنشأت أملانيا والكويت منمظات وطنية لوضع
 معايري املناجه ووضع  تقيميات موحدة، تمتاىش يف كثري

 من األحيان مع املعايري الدولية. وقد يكون مؤملًا عندما يؤدي

 الطالب التقيميات الدولية  بشلك يسء، ولكن تسليط الضوء
عىل أي مشلكة هو اخلطوة األوىل حنو حلها. 

 تدويل التعلمي العايل: يف حماولة جلذب املزيد من 

 الطالب وأعضاء هيئة التدريس الدوليني، وللحصول
 عىل ترتيب أفضل  يف جداول التصنيف الدويل، جتري

 اجلامعات يف مجيع أحناء العامل املزيد من الفصول يف

 اللغة اإلجنلزيية وتتطلب املزيد  من أعضاء هيئة التدريس
 للنرش باللغة اإلجنلزيية. ومتتلك اليابان وروسيا وجنوب

 أفريقيا براجم وطنية جارية لزيادة  استخدام اللغة
 اإلجنلزيية يف اجلامعات، وجتري العديد من اجلامعات

الفردية يف بلدان أخرى تعديالت مماثلة. 

 املنح الدراسية لطالب اجلامعات للدراسة يف 
 اخلارج: مّثة واحدة من االستمثارات األكرث شعبية يف
 التدريب عىل اللغة  اإلجنلزيية يه متويل املنح الدراسية

 يف اخلارج لطالب اجلامعات. وتعد هذه الرباجم أقل

 إثارة للجدل سياسًيا من إصالح  التعلمي. مكا أهنا أبسط
 للتنفيذ وشائعة للغاية لدى الطالب. متتلك املكسيك واململكة

 العربية السعودية واملجر براجم دراسية  كبرية، يف حني
 ُتِعّد الربازيل الطالب للنجاح يف اخلارج بفصول حتضريية

للغة. 

 تدريب الكبار: هناك عدد قليل من البلدان لدهيا مبادرات 

 وطنية هتدف بشلك مبارش إىل حتسني الكفاءة يف اللغة
 اإلجنلزيية بني  الكبار العاملني. ومتتلك سنغافورة وهوجن

 كوجن محالت مسمترة لتجشيع الكبار عىل حتسني لغهتم

 اإلجنلزيية. وبالطبع غالًبا  ما تستمثر الرشاكت واألفراد
 يف التدريب عىل اللغة اإلجنلزيية لدهيا، وكثرًيا ما تمشل

 خمططات متويل التعلمي خيار دراسة  اللغات األجنبية. ولكن

نادًرا ما يمت تنسيق هذه املبادرات عىل املستوى الوطين. 

 ويف لك عام، تنفق البلدان املليارات لتحسني كفاءة مواطنهيا يف اللغة اإلجنلزيية. ويستغرق إتقان لغة أجنبية
 سنوات، إن مل يكن عقودا،  وليس هناك هنج واحد يناسب امجليع. ولتوضيح نطاق الهنج املمكن لتحسني مستوى

اللغة اإلجنلزيية للبلد، مقنا بإعداد مبادرات تعمل  اللغة اإلجنلزيية لعرشين بلًدا يف تقرير هذا العام. 
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 التعمل مبساعدة التكنولوجيا: قدمت أوروجواي مكبيوتر
 محموال للك طالب يف املدارس االبتدائية، ومنحت اإلمارات

 العربية  املتحدة مجيع الطالب مكبيوتر لوحيا مع شبكة
 اتصال من اجليل الرابع. ومن املفرتض أن تساعد هذه

 األجهزة يف  ختصيص التعلمي يف مواضيع متعددة، مبا
 يف ذلك اللغة اإلجنلزيية. ومع ذلك، ليس من الواحض بعد

 إذا اكن املعملون  سيتعملون االستفادة من التكنولوجيا
 اجلديدة بفعالية. وقد ربطت أوروجواي أيًضا املعملني

 يف البلدان الناطقة باللغة  اإلجنلزيية بالفصول الدراسية

 يف املدارس االبتدائية عرب اإلنرتنت، وتستخدم نيجرييا

 تكنولوجيا الرسائل القصرية لتوفري  الوصول الهسل
 إىل تعلمي اللغة اإلجنلزيية. أما بالنسبة لملتعملني الكبار،
 تساعد أدوات مثل بوابة قطر التعلميية عرب  اإلنرتنت عىل

 توفري فرص مرحية للتدريب املهين باللغة اإلجنلزيية.
 وهناك إماكنية حقيقية لتعلمي اللغة اإلجنلزيية مبساعدة

 التكنولوجيا، حىت لو مل تتحقق بعد ملعظم الناس. 

 تدريب معيمل اللغة اإلجنلزيية احملليني: يأيت 

 املعملون يف قلب لك نظام تعليمي، وينطوي رفع مستوى
 تعلمي اللغة  اإلجنلزيية يف املدارس حمًتا عىل إعادة

 تأهيل معيمل اللغة اإلجنلزيية وحتسني التدريب األويل
 لملعملني. وتمشل هذه  األنواع من املبادرات براجم منمظة

 عىل الصعيد الوطين، مثل برناجم رفع املهارات املهنية

 ملعيمل اللغة اإلجنلزيية يف  مالزييا، فضاًل عن االجمتاعات
 احمللية اليت تقودها امجلعيات، مثل مبادرة جديدة واعدة

 يف أجنوال. وال حيتاج معملو اللغة  اإلجنلزيية إىل حتدث

 اإلجنلزيية بشلك جيد حفسب. مكا أهنم حباجة إىل دمع
 مهين مسمتر وتدريب معيل ومرافق ومواد  اكفية وإدراك

القيام بوظيفة مهمة بشلك جيد. 

 يتطلب األمر قدًرا كبرًيا من اجلهد واالستمثار لتوجيه أي بلد
 أو رشكة حنو مستقبل مع قوة معل ناطقة باللغة اإلجنلزيية.

 ونأمل أن  نكون قد سامهنا يف املناقشات حول مستقبل تعلمي
 اللغة اإلجنلزيية، من خالل مشاركة بياناتنا وحتليلنا حول

 اجتاهات الكفاءة يف اللغة  اإلجنلزيية لدى الكبار عىل مستوى
العامل. 
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حول املؤرش

املهنجية
يشار إىل مؤرش إي أف للكفاءة يف اللغة 

اإلجنلزيية بشلك مزتايد مكصدر موثوق من قبل
الصحفيني واملربني واملسؤولني وقادة األمعال.

 و يرس EF املسامهة يف احلديث العاملي اجلاري
حول تعلمي اللغة اإلجنلزيية 

تستند هذه الطبعة السابعة من مؤرش إي أف
للكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية عىل بيانات

االختبار ألكرث من مليون متقدم لالختبار
أمكلوا ثالث طبعات خمتلفة من اختبار اللغة اإلجنلزيية 

القيايس EF SET يف عام  2016.

اختبار اللغة اإلجنلزيية القيايس ملؤرش إي أف
 EF SET اختبار اللغة اإلجنلزيية القيايس   

 هو اختبار تكييف إلكرتوين باللغة

اإلجنلزيية ملهارات القراءة واالسمتاع. وهو اختبار
موحد موضويع هيدف إىل تصنيف القدرات
اللغوية لملتقدمني لالختبار إىل أحد املستويات

CEFR الستة اليت حددها اإلطار األورويب املرجيع العام
 . وملزيد من املعلومات حول البحث والتطوير

يف اختبار اللغة اإلجنلزيية القيايس EF SET يرىج زيارة
www.efset.org/research  ، 

يستند مؤرش إي أف للكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية إىل نتاجئ من 
ثالث نسخ خمتلفة من اختبار اللغة القيايس EF SET و تتاح 
نخستني ألي مستخدم عرب االنرتنت جمانأ و الثالثة عبارة عن 
اختبار حتدد مستوى للطلبة املجسلني يف دورات اللغة مع إي 

أف. و مت إجراء دراسة حتليلية لـ 48.200 متقدم لنسخ خمتلفة 
من اختبار EF SET لوضع طريقة موحدة و منجسمة لقياس 

املعدالت.

وقد ُوِجد أن الدرجات يف مؤرشEF EPI  للكفاءة يف اللغة 
اإلجنلزيية لعام 2017 ترتبط ارتباًطا وثيًقا مع الدرجات يف 
 ) r = 0.82  ( 2016 اختبار التوفل القامئ  عىل اإلنرتنت لعام

 .) r = 0.71  ( 2015 األاكدميي لعام IELTS ودرجات اختبار

ثُبت أن درجات البلدان وفق مؤرش إي أف 2017 تنجسم 
متامًا مع مثيالهتا يف لك من اختبار  2016TOEFL iBT و 
اختبار IELTS 2015. يعكس هذا االنجسام نسب متقاربة 

يف كفاءة اللغة اإلجنلزيية بالرمغ من اختالف صيغ و طرائق 
تلك االختبارات. 

املتقدمون لالختبار
عىل الرمغ من أن عينة من املتقدمني الختبار

 مؤرش إي أف للكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية
تنحاز لملشاركني الذين يرغبون يف متابعة

دراسة اللغة، فإن العينة متوازنة بني املشاركني
من الذكور واإلناث ومتثل متعيمل اللغة من الكبار

من مجموعة واسعة من األمعار.

•  شلكت النساء املشاراكت %47,8 من العينة العامة. 

•  اكن متوسط معر املشاركني من الكبار 26 عاًما. 

  •  %79 من املشاركني اكنوا دون سن 35 عاًما، و%99 دون
   سن 60 عاًما. 

•  مل خيتلف متوسط معر الذكور واإلناث. 

 وبسبب أن املشاركني متحفزون إلجراء االختبار من خالل
 اهمتامهم بتعمل اللغة اإلجنلزيية، جيب أن تتكون العينة يف

 املقام األول من  الكبار يف سن العمل واألخشاص يف بداية
حياهتم املهنية. 

 مل يدرج يف املؤرش سوى البلدان اليت ال يقل عدد املتقدمني

 لالختبار فهيا عن 400 خشص، ولكن يف معظم احلاالت اكن
 عدد  املتقدمني لالختبار أكرب بكثري. وقد أدرج ما مجموعه 80

بلًدا وإقلمًيا. 

حتزي العينات
 حنن ندرك أن الساكن الذين يمشلهم االختبار املمثلون يف

 هذا املؤرش يمت اختيارمه ذاتًيا وليس مضموًنا أن يكون ممثاًل

 للبلد كلك. ولن  يشارك يف هذه االختبارات سوى األخشاص

 الذين يرغبون يف تعمل اللغة اإلجنلزيية أو لدهيم فضول حول
 مهاراهتم يف اللغة  اإلجنلزيية. وميكن أن يؤدي ذلك إىل

 احنراف درجات أقل أو أعىل من تلك اخلاصة بعامة الساكن.
 وال يوجد حافز لملتقدمني لالختبار لرفع  درجاهتم بشلك

 مصطنع عىل اختبارات منخفضة املجازفة عن طريق الغش أو

 التشويش، حيث إن النتاجئ ال تؤدي إىل احلصول عىل  هشادة
أو القبول يف برناجم. 

 هذه االختبارات جمانية وعىل اإلنرتنت، لذا ميكن ألي خشص

 لديه اتصال باإلنرتنت أن يشارك فهيا. وتقريًبا مجيع املتقدمني
 لالختبار  لدينا من الكبار العاملني أو الشباب الذين يهنون

 دراسهتم. ويمت استبعاد األخشاص الذين ليس لدهيم إماكنية

 الوصول إىل اإلنرتنت.  ويف البلدان اليت يكون فهيا استخدام
 اإلنرتنت منخفًضا، نتوقع أن يكون تأثري هذا االستبعاد هو
 األقوى. وقد مييل حتزي العينات هذا  إىل حسب درجات من

 خالل استبعاد األخشاص األكرث فقًرا واألقل عمًلا. ومع ذلك،

 أثبتت أساليب الوصول املفتوح الختبارات  اإلنرتنت فعالية يف
 مجع مكيات كبرية جًدا من البيانات حول مستويات الكفاءة يف

اللغة اإلجنلزيية عىل املستوى العاملي. 

حساب الدرجات
 حلساب درجة مؤرش إي أف

للبلد، مت توحيد لك درجة اختبار
للحصول عىل نسبة اإلجابات الصحيحة هلذا

االختبار. وبعد ذلك مت حساب متوسط درجات لك
بلد يف االختبارات الثالثة، مع إعطاء ترجيح 

وقد مت تلكيف لك بلد مبجموعة الكفاءة
استناًدا إىل درجته. وتحمس مجموعات الكفاءة هذه

باالعرتاف مبجموعات من البلدان ذات مستويات
مهارة مماثلة يف اللغة اإلجنلزيية ومقارنات داخل
املناطق وفميا بيهنا. وتمتاىش مجموعات الكفاءة

مع اإلطار األورويب املرجيع العام ومستويات
إي أف التعلميية.

أ امللحق 
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 	 B2 وتتطابق مجموعة الكفاءة العالية جدا مع املستوى
 .CEFR لإلطار األورويب املرجيع العام

تتوافق مجموعات الكفاءة املرتفعة واملتوسطة واملنخفضة 	 
مع املستوى B1 من املعيار األورويب املرجيع العام 

الذي تنجسم نطاقاته و مستوياته مع مستويات إي أف  

تتطابق مجموعة الكفاءة املنخفضة جدا مع املستوى 	 
A2 من اإلطار األورويب املرجيع العام . 

 انظر الصفحات 43-42 ملزيد من التفاصيل حول القدرات
احملددة لملتحدثني باللغة اإلجنلزيية يف لك مجموعة. 

مصادر البيانات األخرى
يمت إنشاء مؤرش إي أف للكفاءة يف اللغة
اإلجنلزيية من خالل معلية خمتلفة عن تلك

اليت تستخدمها منمظات حبوث الرأي العام
مثل Euromonitor و Gallup أو من قبل منمظة

التعاون االقتصادي والتمنية يف الدراسات
االستقصائية لملهارات مثل الربناجم الدويل
لتقيمي الطلبة PISA وبرناجم التقيمي الدويل

لكفاءات الكبار PIAAC . وختتار هذه الدراسات
املشاركني يف الدراسة االستقصائية

 هناك مصدر آخر للبيانات عن الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية يأيت

 من نظم التعلمي الوطنية. وختترب العديد من الدول مهارات اللغة

 اإلجنلزيية  للك طالب يف املدارس الثانوية باستخدام تقيمي
 وطين موحد. وقد تكون النتاجئ معلنة أو ال، ولكن املعملون
 واملسؤولون  احلكوميون يستخدمون البيانات لتقيمي فعالية

 إصالح التعلمي وحتديد جماالت التحسني. ولسوء احلظ، فإن
 هذه التقيميات الوطنية ليست قابلة  لملقارنة مع بعضها البعض،

 ويه ال تستخدم مع الكبار، لذلك فيف حني أهنا تعيط مؤرًشا
 جيًدا عىل الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية بني طالب  املدارس

 الثانوية يف بلد ما مع مرور الوقت، فإنه ال ميكن استخدامها
 لملقارنة بني البلدان وال ميكن أن خيربنا بأي يشء عن

مستويات الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية لدى الكبار. 

ال هيدف مؤرش إي أف للكفاءة يف اللغة
اإلجنلزيية للتنافس مع نتاجئ االختبار

الوطين أو بيانات االقرتاع اللغوي أو أي مجموعات
بيانات أخرى أو معارضهتا. وبدال من ذلك، تمّكل
مجموعات البيانات هذه بعضها البعض. وبعضها

حمبب، ولكنه حمدود النطاق يف فئة معرية واحدة أو
بلد أو ملف لملتقدم لالختبار. ويعد مؤرش إي أف

للكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية واسًعا ويفحص
الكبار يف سن العمل يف مجيع أحناء العامل

باستخدام طريقة التقيمي العامة. وال توجد
مجموعة بيانات أخرى ذات جحم ونطاق مماثلني،

وعىل الرمغ من القيود اليت تواجهها، فإننا،
جنًبا إىل جنب مع العديد من صناع السياسات

والباحثني واحملللني، نعتقد أهنا نقطة مرجعية
قمية يف احلديث العاملي حول تعلمي اللغة

اإلجنلزيية. . 

تقارير مؤرش إي أف للكفاءة يف اللغة
اإلجنلزيية	ذات	الصلة

متتلك سلسلة أحباث مؤرش إي أف للكفاءة يف
اللغة اإلجنلزيية ثالثة تقارير منفصلة: هذا

التقرير الرئييس ملؤرش إي أف
اللغة اإلجنلزيية، والذي يبحث يف كفاءة اللغة

اإلجنلزيية لدى الكبار؛ ومؤرش
يف اللغة اإلجنلزيية للرشاكت، والذي حيلل

اللغة اإلجنلزيية لقوة العمل؛ ومؤرش
للكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية لملدارس، والذي

خيترب طالب املدارس الثانوية واجلامعات. ويف هذا
العام، نقوم بنرش الطبعة السابعة ملؤرش إي أف

للكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية والطبعة الثانية
ملؤرش إي أف لملدارس. وقد مت نرش الطبعة الثالثة من مؤرش
 إي أف للرشاكت عام 2016 . وتتاح مجيع التقارير للتحميل

 من موقع

www.ef.com/epi. 

EF فريست	إديوكيشن	أف	إي
 www.ef.comيه رشكة تعلمي عاملية ختتص بتدريس 

اللغات و اخلربات األاكدميية و الثقافية. تأسست منذ عام 
1965 و شعارها "فتح العامل من خالل التعلمي". و حققت 

الرشكة انترشًا دوليًا واسعًا بأكرث من 500 مدرسة و مكتب 
حول العامل، و يه الرايع الرمسي خلدمات تدريب اللغات يف 
أوملبياد بيوجن تشانغ لعام 2018. يصدر مؤرش إي أف لكفاءة 
اللغة اإلجنلزيية من خمتربات إي أف للتعمل، وحدة البحوث و 

االبتاكر يف رشكة إي أف إديوكيشن فريست.

. 
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شارك يف مؤرش إي أف لكفاءة اللغة اإلجنلزيية : ادخل
efset.org جمانًا عىل املوقع EF SET اختبار



  مجموعات الكفاءة اخلاصة مبؤرش إي أف
EF EPI

 حول مجموعات الكفاءة يف مؤرش إي أف للكفاءة يف
اللغة اإلجنلزيية

 جتعل مجموعات الكفاءة يف مؤرش إي أف من الهسل حتديد
البلدان ذات مستويات املهارة املامثلة وعقد مقارنات بني

األقالمي وداخلها. املهام املدرجة للك مجموعة كفاءة
تظهر بعض ما جيب عىل الفرد أن يكون قادرا
عىل إجنازه يف لك مستوى. والبلدان املذكورة

 يه أعىل ثالثة بلدان يف لك مجموعة. يقوم مؤرش إي أف
بإجراء  استقصاءات يف البلدان واألقالمي اليت ال

تعترب اللغة اإلجنلزيية فهيا لغة أصلية.

ب امللحق 

يصنف مؤرش إي أف
البلدان اليت مشلهتا الدراسة االستقصائية

واألقالمي يف مخسة مجموعات كفاءة، من "عالية
جدًا" إىل "منخفضة جدًا". مجموعات الكفاءة هذه

جتعل من األهسل حتديد البلدان ذات مستويات
الكفاءة املامثلة واملقارنة بني املناطق وداخلها.

يف الرمس البياين يف الصفحة التالية،
نعيط أمثلة عىل املهام اليت ميكن للفرد القيام

 هبا يف لك مجموعة من مجموعات الكفاءة. هذه املهام اليت مت

اختيارها ليس املقصود هبا أن تكون

شاملة للك املهام، إال أهنا إشارة مفيدة لفهم
كيفية الهنوض باملهارات عرب املجموعات.

من املهم أن نضع يف اعتبارنا أن مجموعة
الكفاءة للبلد ال تشري إال ملجرد مستوى

الفرد "املتوسط" ممن مشلهم االستطالع فهيا.
يسىع مؤرش إي أف لملقارنة بني البلدان واألقالمي، وذلك مما

يستديع عدم التدقيق يف مواطن القوة والضعف
لدى األفراد.

كفاءة	عالية	جدًا
هولندا
السويد

الدمنارك

منوذج	من	املهام

كفاءة عالية
أملانيا

المنسا
بولندا

كفاءة	متوسطة
بلغاريا
اليونان
ليتوانيا

كفاءة عالية
الصني
اليابان
روسيا

كفاءة	منخفضة	جداً
سوريا

قطر
املغرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمت استخدام اللغة الدقيقة واملناسبة يف املواقف االجمتاعية
قراءة نصوص متقدمة بهسولة

التفاوض بشأن عقد مع متحدث أصيل باللغة اإلجنلزيية

تقدمي عرض يف العمل
فهم الرباجم التلفزيونية

قراءة الصحف

املشاركة يف اجمتاعات يف جمال خربة الفرد 
فهم لكامت األغاين

كتابة رسائل بريد إلكرتوين احرتافية حول موضوعات مألوفة

التنقل يف أحد البلدان الناطقة باإلجنلزيية كساحئ
الدخول يف حمادثة قصرية مع الزمالء

فهم رسائل بسيطة من الزمالء

تقدمي نفسه ببساطة )االمس والعمر وبلد املنشأ(
فهم اإلشارات البسيطة

إعطاء التوجهيات األساسية لزائر أجنيب
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مستويات اإلطار املرجيع األورويب املشرتك
)CEFR( والبيانات اخلاصة مبا يستطيع الطالب القيام به

C1

ج امللحق 

C2

B2

B1

A2

A1

C1

يستطيع فهم كّل شيء يسمعه أو يقرأه تقريبًا. يستطيع تلخيص المعلومات من مصادر مختلفة منطوقة أو مكتوبة وإعادة صياغة 

البراهين والحسابات بطريقة متماسكة. يستطيع التعبير عن نفسه بشكل عفوي وبطالقة كبرى وبدقة من خالل التمييز ما بين أدق 

المعاني حتّى في أكثر األوضاع تعقيدًا.

يستطيع فهم مجموعة واسعة من النصوص المتطلبة واألطول من حيث الحجم، مع فهم معانيها الضمنية. يستطيع التعبير عن نفسه 

بطالقة وعفوية من دون محاولة البحث عن التعابير بصورة بارزة. يستطيع استخدام اللغة بسالسة وفعالية ألغراض إجتماعية 

وأكاديمية ومهنية. يستطيع إنتاج نص مفّصل وواضح ومتماسك جيدًا يتناول مواضيع معقدة، مع إظهار قدرته على استخدام أنماط 

تنظيمية وأدوات ربط تحافظ على تماسك هذا النص بصورة منضبطة.

يستطيع فهمم األفكار الرئيسية في النصوص المعقدة التي تتناول مواضيع واقعية أو مجردة بما في ذلك المناقشات التقنية ضمن 

نطاق تخصصه. يستطيع التفاعل مع اآلخرين إذ إنّه يتمتع بدرجة معينة من الطالقة والقدرة على التعبير بعفوية، ما يجعل من 

تفاعله المنتظم مع الناطقين بهذه اللغة ممكنًا جدًا من دون شعور أي طرف بالتوتر. يستطيع إنتاج نص واضح حول مجموعة 

واسعة من المواضيع والتعبير عن وجهة نظره حول مسألة معيّنة شارحًا إيجابيات الخيارات المتنوعة وسلبياتها.

يستطيع فهم األفكار الرئيسية للمعلومات المعيارية الواضحة المرتبطة بمسائل مألوفة يواجهها بانتظام في العمل والمدرسة 

واألنشطة الترفيهية إلخ. يستطيع التعامل مع غالبية الحاالت التي من المرجح أن يواجهها خالل السفر إلى منطقة ناطقة بهذه اللغة. 

يستطيع إنتاج نص بسيط ومترابط 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 وشرحها.

يستطيع فهم الجمل وتكرار استخدام التعابير المرتبطة بالمجاالت األكثر صلًة )عى سبيل المثال المعلومات األساسية جّدًا حول 

الحياة الشخصية والعائلة والتسّوق والجغرافيا المحلية والتوظيف(. يستطيع التواصل مع اآلخرين في المهمات الروتينية التي 

تتطلّب تباداًل بسيطًا ومباشرًا للمعلومات المرتبطة بمسائل مألوفة. يستطيع أن يصف بكلمات بسيطة جوانب من خلفيته ومحيطه 

المباشر والمسائل المرتبطة بحاجات ملحة.

يستطيع فهم التعابير اليومية المألوفة والجمل األساسية جّدًا التي تهدف إلى تلبية احتياجاته في مسألة محّددة واستخدامها. يستطيع 

التعريف عن نفسه وعن اآلخرين واإلجابة عن أسئلة تتمحور حول تفاصيل شخصية تتعلق به كتلك المرتبطة بمكان سكنه واالفراد 

الذين يعرفهم واألشياء التي يملكها. يستطيع التفاعل بطريقة بسيطة مع اآلخرين شرط أن يتكلّم هؤالء ببطء ووضوح وهو على 

استعداد للمساعدة.

مستخدم ماهر 

مستخدم  مستقل

مستخدم  أساسي

مقتبسة من مجلس أوروبا

C2 و C1 أو أعلى مستوَييْن A1 وما من بلداٍن تتمتع بمتوسط مجموع نقاط يصنفها في أدنى مستوى .B2 و A2 جميع الدول المدرجة في تقرير مؤشر إي أف للكفاءة في اللغة اإلنجليزية تتمتّع بنطاقات تتطابق مع المستوَييْن
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تغري الدرجة

الطبعة السابعة
ملؤرش إي أف

للكفاءة يف اللغة
اإلجنلزيية

الطبعة السادسة
ملؤرش إي أف

 للكفاءة يف اللغة
اإلجنلزيية الدول

 نظرة عىل التغيريات يف
 مهارات اللغة اإلجنلزيية

خالل العام املايض: 
ميثل تغري درجة مؤرش إي أف

للكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية
الفرق بني درجات الطبعة

السادسة والطبعة السابعة
 التغري يف الكفاءة يف اللغة
اإلجنلزيية للبلد. وأي تغيري

أكرب من نقطتني – سالب أو موجب –
يشري إىل حتول كبري يف قدرة

اللغة اإلجنلزيية. وقد استخدمت
الطبعة السادسة ملؤرش إي أف

للكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية
بيانات االختبار من عام 2015 ،
والطبعة السابعة من عام 2016 .

+0.51 42.11 41.60 اجلزائر

new 43.49 — أجنوال

-1.89 56.51 58.40 األرجنتني

+0.05 62.18 62.13 المنسا

+0.07 46.97 46.90 أذربيجان

new 50.96 — بنجالديش

+0.68 61.58 60.90 بلجياك

+1.26 51.92 50.66 الربازيل

+0.55 57.34 56.79 بلغاريا

+1.38 40.86 39.48 مكبوديا

new 42.45 — الاكمريون

+1.40 51.50 50.10 تشييل

+1.51 52.45 50.94 الصني

+1.56 49.97 48.41 كولومبيا

+1.78 53.13 51.35 كوستارياك

new 50.83 — كوبا

-1.22 57.87 59.09 مجهورية التشيك

-1.22 69.93 71.15 الدمنارك

-0.93 56.31 57.24 مجهورية الدومينيك

+0.29 49.42 49.13 إكوادور

-0.81 46.51 47.32 مرص

+1.87 45.70 43.83 السلفادور

-0.78 65.83 66.61 فنلندا

+0.06 54.39 54.33 فرنسا

+0.77 62.35 61.58 أملانيا

new 57.14 — اليونان

+1.88 49.52 47.64 جواتمياال

+1.52 55.81 54.29  هوجن كوجن

-0.11 58.61 58.72 املجر

-1.18 56.12 57.30 اهلند

-0.79 52.15 52.94 إندونيسيا

+0.22 46.60 46.38 إيران

+0.47 38.12 37.65 العراق

-0.44 54.19 54.63 إيطاليا

+0.65 52.34 51.69 اليابان

+1.55 47.40 45.85 األردن

-1.47 45.95 47.42 اكزاخستان

+0.16 43.14 42.98 الكويت

-0.89 37.56 38.45 الوس

+0.79 38.61 37.82 ليبيا

 درجات الدول يف مؤرش إي أف
EF EPI

د امللحق 
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تغري الدرجة

الطبعة السابعة
ملؤرش إي أف

للكفاءة يف اللغة
الدول اإلجنلزيية

الطبعة السادسة
ملؤرش إي أف

للكفاءة يف اللغة
الدول اإلجنلزيية الدول

+2.00 57.08 55.08* ليتوانيا

+1.37 64.57 63.20 لوكمسربج

+0.51 51.87 51.36 مااكو

+0.37 61.07 60.70 مالزييا

+1.69 51.57 49.88 املكسيك

+1.44 44.21 42.77 منغوليا

-1.95 47.91 49.86 املغرب

-0.71 71.45 72.16 هولندا

new 54.74 — نيجرييا

-0.77 67.77 68.54 الرنوجي

+1.04 44.48 43.44 معان

+1.10 49.88 48.78 باكستان

+2.60 50.68 48.08 بمنا

+0.67 50.50 49.83 بريو

+0.26 60.59 60.33 الفلبني

+0.58 62.07 61.49 بولندا

-0.92 58.76 59.68 الربتغال

+1.62 48.19 46.57 قطر

+0.99 59.13 58.14 رومانيا

-0.13 52.19 52.32 روسيا

+3.07 43.98 40.91 اململكة العربية السعودية

+0.30 59.37 59.07 رصبيا

+2.51 66.03 63.52 سنغافورة

+0.29 57.63 57.34 سلوفاكيا

new 63.37 — جنوب أفريقيا

+0.45 55.32 54.87 كوريا اجلنوبية

-0.60 56.06 56.66 إسبانيا

+1.26 47.84 46.58 رسيالناك

-0.41 70.40 70.81 السويد

+0.78 60.95 60.17 سويرسا

+1.27 48.49 47.22* سوريا

-0.78 52.04 52.82 تايوان

+2.57 49.78 47.21 تايالند

+1.31 49.01 47.70 تونس

-0.10 47.79 47.89 تركيا

+0.29 50.91 50.62 أوكرانيا

-0.93 48.88 49.81 اإلمارات العربية املتحدة

+0.10 51.73 51.63 أوروجواي

-0.82 45.71 46.53 فزنويال

-0.63 53.43 54.06 فيتنام

•مل يظهر هذا البلد يف النخسة السادسة من مؤرش إي أف و لذلك تأيت الدرجات من نسخ سابقة ملؤرش إي أف

شارك يف مؤرش إي أف لكفاءة اللغة اإلجنلزيية : ادخل
efset.org جمانًا عىل املوقع EF SET اختبار
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