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ما الجديد هذا العام؟
1.3 مليون متقدم لالختبار، بزيادة قدرها 30% عن العام الماضي. 1

13 دولة جديدة: أفغانستان وألبانيا وبيالروسيا وبوليفيا وكرواتيا . 2
وإثيوبيا وجورجيا وهندوراس ولبنان وميانمار ونيكاراغوا والسنغال 

وأوزبكستان

نظرة فاحصة على الكفاءة في اللغة اإلنجليزية في بيئة العمل، مع . 3
نتائج حسب الصناعة واألقدمية والتوصيف الوظيفي

عالقات جديدة تُظهر أن المجتمعات التي تتحدث اإلنجليزية هي . ٤
األكثر انفتاًحا ومساواة

نتائج الكفاءة في اللغة اإلنجليزية ألكثر من ٤00 منطقة ومدينة. ٥
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ملخص تنفيذي 

تمثل اللغة اإلنجليزية للشركات عنصًرا رئيًسا في االبتكار الدائم 
الذي يعزز التنافسية في السوق الدولية. وعندما تصبح اإلنجليزية 
ضرورة ملّحة للتفاعالت في عالمنا المنفتح أكثر من قبل ، تزداد 
قيمة الكفاءة في اللغة بشكل أكثر وضوًحا، وتزداد تكلفة عدم تحدث 

اللغة اإلنجليزية بشكل أكثر حدة.

وكنتيجة لشعبيتها، فإن اللغة اإلنجليزية أكثر انفصاالً عن الثقافة 
مقارنة بأي لغة أخرى . أقل من ربع المتحدثين باإلنجليزية في العالم 
هم "متحدثون أصليون"، وسوف تستمر هذه النسبة في االنخفاض 
كلما تعلّم المزيد من الناس اإلنجليزية كلغة ثانية. وبالفعل، يقّدر 

الخبراء أن غالبية سكان العالم يتحدثون لغتين أو أكثر. 

يهدف هذا التقرير إلى توسيع فهم كيفية ومكان تطور الكفاءة في 
اللغة اإلنجليزية في جميع أنحاء العالم. وخالل تحضير الطبعة 
الثامنة من مؤشر إي أف للكفاءة في اللغة اإلنجليزية، قمنا بتحليل 
اللغة  الختبارات  خضعوا  الذين  من  شخص  مليون   1.3 نتائج 

اإلنجليزية في عام 2017. 

وكانت النتائج الرئيسية التي حصلنا عليها كاآلتي:

تحّسن الكفاءة في اللغة اإلنجليزية بشكل عام  
كما  نقطتين(،  من  )بأكثر  ملحوظًا  تحسنًا  بلدان  ثمانية  أظهرت 
رقما  يعتبر  وهذا  للكفاءة  أعلى مجموعة  إلى  دولة  وصلت 12 
قياسيا. تشير االتجاهات العالمية إلى أن هذا التحسن سيستمر. لم 
يتباطأ االستثمار العام والخاص في تعليم اللغة اإلنجليزية. اللغة 
اإلنجليزية موجودة طالما ُوجدت بيئة العمل. وزاد السفر الدولي 

بنسبة 7% في عام 2017.

انفتاًحا ويقل بها  أكثر  التي تتحدث اإلنجليزية هي  المجتمعات 
النظام الهرمي وهي أكثر عدالة للمرأة 

على الرغم من أنه ال يمكن القول إن اللغة اإلنجليزية كانت سببًا 
لهذه التحسينات االجتماعية، إال أنها تبدو أنها تصاحبها. العالقة 

منطقية. اللغة اإلنجليزية تكسر الحواجز وتعزز التواصل الدولي 
وتعّرض األفراد للعالم األوسع.

اللغة اإلنجليزية واالبتكار يسيران جنبا إلى جنب
عدد المجالت العلمية التي تنشر باللغة اإلنجليزية يفوق أي لغة 
أخرى، وقد وجدنا عالقة إيجابية بين اللغة اإلنجليزية واالستثمار 
في البحث والتطوير. هذه العالقة مثيرة لالهتمام بشكل خاص في 
ضوء األبحاث األخيرة التي تُظهر أن الشركات التي يأتي مدراءها 
من عديد من الدول كسبت عائداتها من االبتكار أكثر من منافسيها 
األقل تنوًعا. تغير اإلنجليزية الطريقة التي تتدفق بها األفكار من 

مكان إلى آخر.

النساء يتحدثن اإلنجليزية أفضل من الرجال
 EF أف  إي  مؤشرات  جميع  في  صحيحة  النتيجة  هذه  كانت 
الفجوة  اتسعت  وقد  الثمانية،  اإلنجليزية  اللغة  في  للكفاءة   EPI
بين الجنسين التي كانت قد ضاقت في عام 2016. أظهر البحث 
في كيفية تعلم األوالد والبنات للغات األجنبية أن الطالبات أكثر 
تحفّزاً، ويستخدمن مجموعة متنوعة من االستراتيجيات للحفاظ 
األخطاء.  الرتكاب  استعداًدا  وأكثر  الجديدة،  المعلومات  على 
وبشكل عام، نسبة النساء اللواتي ينهين المرحلة الثانوية ويلتحقن 
تستفيد  ال  ولألسف،  للرجال.  ذاتها  النسبة  من  أعلى  بالجامعة 
الشركات بالشكل الكافي من مهارات اللغة اإلنجليزية الموجودة 
لدى النساء. وقد أظهرت الدراسات أن النساء يتحدثن بشكل أقل 
في االجتماعات والمفاوضات من الرجال وتتم مقاطعتهن بشكل 

أكثر عندما يتحدثن.

في المتوسط، يتحدث البالغون ممن هم في العشرينات من العمر 
اإلنجليزية بشكل أفضل 

ألول مرة، يتفوق البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 26 إلى 30 
على أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 2٥ عاًما في جميع 
أنحاء العالم، لكن تختلف المهارات النسبية للفئات العمرية المتنوعة 

بشكل كبير بين المناطق. عندما تكون الحوافز االقتصادية لتعلم 
اللغة اإلنجليزية قوية، يستثمر المهنيون الوقت والمال في تحسين 
لغتهم اإلنجليزية ويصبحون أكثر كفاءة من الطالب. عندما يتم 
إدخال اللغة اإلنجليزية أو تحديد أولوياتها في نظام مدرسي إلى 
حد ما في اآلونة األخيرة، فإن األجيال األصغر سنًا تتفوق على 
غيرها. في األماكن التي ال يوجد بها فرق ملحوظ بين الفئات 
التعليمي  المشهد  في  كبيرة  تغييرات  هناك  تكن  لم  العمرية، 
لإلنجليزية على مدى عقود، ويتحدث الجميع اإلنجليزية بشكل 
جيد. أو هم على نفس الدرجة من الضعف في تحدث اإلنجليزية.

المدراء متمكنون من اللغة أفضل للغة اإلنجليزية من التنفيذيين 
أو الموظفين 

حيث  والبلدان.  الصناعات  غالبية  في  صحيحة  النتيجة  هذه 
يتفاعل المديرون مع زمالئهم وعمالئهم في الخارج بشكل أكثر 
انتظاًما من الموظفين المبتدئين، لذا فهم يحصلون على المزيد 
من ممارسة التحدث باللغة اإلنجليزية. مهارات اللغة اإلنجليزية 
هذه  لديهم  الذين  أولئك  ترقية  يتم  ما  وغالبًا  ميزة،  أيًضا  هي 
الميزة إلى المناصب اإلدارية. من ناحية أخرى، يميل المدراء 
التنفيذيون إلى أن يكونوا أكبر سنًا، وأن يأتوا في مناخ عمل 
كانت به مهارات اللغة اإلنجليزية أقل قيمة. إن بناء الكفاءة في 
اللغة اإلنجليزية عبر جميع مستويات األقدمية سيسمح للشركات 
بتطوير المزيد من الفرق الدولية ومشاركة المعلومات بسرعة 

أكبر عبر مؤسساتهم.

تختلف الكفاءة في اللغة اإلنجليزية بشكل كبير بين الصناعات 
والتوصيفات الوظيفية 

رغم أن العديد من شركات التوظيف في الوقت الحالي تشترط 
مهارات اللغة اإلنجليزية في جميع المرشحين تقريبًا، إال أنه بات 
من الواضح أن أفضل متحدثي اللغة اإلنجليزية هم في قطاعات 
وجه  وعلى  واإلستراتيجية،  القانونية  المجاالت  مثل  معينة، 
المصرفية وتكنولوجيا  الخصوص في مجاالت مثل األعمال 

ال تقل اللغة اإلنجليزية في العام 2018  أهمية عن أي وقت مضى. إنها لغة االتصال الفعلية لكل أنواع التواصل الدولي من  
سلع وخدمات وأفكار.
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الكفاءة  المجاالت ذات  بين  الفجوة  أن تكون  المعلومات. ويمكن 
األعلى وتلك التي لديها أدنى مستوى في أي بلد أكثر من 1٥ نقطة، 
أو ثالث مجموعات كفاءة، على الرغم من أن الفجوة العالمية بين 
الصناعات تضيق بمرور الوقت. إن ضغوط العولمة تعني أن كل 
صناعة تقريبًا تخضع للمنافسة الدولية. ومهارات اللغة اإلنجليزية 

الضعيفة تجعل المنافسة أكثر صعوبة.   

أظهرت أفريقيا أقوى المكاسب في الكفاءة في اللغة اإلنجليزية
تحسنت اللغة اإلنجليزية في جنوب أفريقيا أكثر من أي دولة أخرى 
في العالم، كما شهدت الجزائر ومصر ونيجيريا مكاسب كبيرة. 
هذه أخبار واعدة لقارة بها عدد كبير من الشباب وإمكانيات هائلة 
للنمو. وسوف تمكن مهارات اللغة اإلنجليزية المزيد من المشاركة 

مع المجتمع الدولي.

مهارات اللغة اإلنجليزية أقوى في أوروبا من أي منطقة أخرى، 
على الرغم من أن ذلك ليس موحًدا بين دولها 

ثالثة من أكبر االقتصادات في القارة وهي إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، 
تعاني من قصور في مهارات اللغة اإلنجليزية، بينما تحتل بلدان في 
شمال أوروبا ستة من المراكز العشرة األولى في المؤشر. وتعود 
المركز األول بعد غياب دام عامين، وتحتل هولندا  إلى  السويد 
المركز الثاني. الدول الموجودة على أطراف أوروبا متخلفة بشكل 

كبير عن المتوسط األوروبي.

المستويات  بالرغم من  اإلنجليزية  كفاءة  تتحسن  لم  آسيا،  في 
العالية من االستثمار فيها 

EF EPI عن  أف  إي  السابقة من مؤشر  الطبعات  وقد كشفت 
فجوة كبيرة بين أعلى وأدنى البلدان في الكفاءة في اللغة اإلنجليزية 
بالمنطقة، وفي عام 2017، ازدادت هذه الفجوة. تحسنت سنغافورة 
من قاعدة قوية بالفعل، وانتقلت إلى المركز الثالث في الترتيب 
العام. ولم تشهد الصين واليابان تغيرات مهمة، ويبقي كالهما في 
مجموعة الكفاءة المنخفضة. أصبح نقص مهارات اللغة اإلنجليزية 

في آسيا الوسطى أكثر وضوًحا هذا العام مع إضافة أوزبكستان إلى 
المؤشر، وهي جنبًا إلى جنب مع كازاخستان، تقعان في مجموعة 

الكفاءة المنخفضة جًدا. 

شهدت  التي  العالم  في  الوحيدة  المنطقة  هي  الالتينية  أمريكا 
انخفاضا طفيفا في كفاءة اإلنجليزية 

ال تزال هذه المنطقة األكثر انتظاًما في العالم من حيث مهارات اللغة 
اإلنجليزية، إذ تفصل 11 نقطة بين فنزويال ذات أخفض تصنيف 
النظم  تعيق  المنطقة. حيث  الكفاءة األعلى في  واألرجنتين ذات 
التعليمية ضعيفة المستوى والمستويات العالية من عدم المساواة 

االقتصادية الجهود المبذولة لتحسين الكفاءة في اللغة اإلنجليزية.

في الشرق  األوسط أدنى كفاءة في اللغة اإلنجليزية مقارنة بأي 
منطقة في اإلنجليزية عن أي منطقة أخرى، باإلضافة إلى كونه 

األقل تنظيًما 
شهدت معظم بلدان المنطقة تحسنًا أو انخفاًضا يقدر بأكثر من نقطة 
واحدة منذ العام الماضي. أدت إضافة لبنان إلى مؤشر هذا العام إلى 
ارتفاع متوسط المستوى اإلقليمي بشكل طفيف، على الرغم من 
أن هذا البلد يقع في مجموعة الكفاءة المتوسطة. وشهدت الكويت 
والعراق تحسينات مهمة، ولكنها لم تكن كبيرة بما يكفي لرفعها من 

مجموعة الكفاءة المنخفضة للغاية.
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تصنيفات مؤشر إي أف EF EPI  لعام 2018 
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عالية 
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مستوى كفاءة عال جًدا

 

مستوى كفاءة متوسطمستوى كفاءة عال

٥7.13 الهند   28

٥6.72 نيجريا   29

٥6.38 هونغ كونغ، الصين   30

٥6.27 كوريا الجنوبية   31

٥٥.8٥ أسبانيا   32

٥٥.79 لبنان   33

٥٥.77 إيطاليا   3٤

٥٥.٤9 فرنسا   3٥

٥٥.01 كوستاريكا   36

٥٤.97 جمهورية الدومنيكان   37

٥3.٥3 روسيا البيضاء   38

٥3.٥0 السنغال   39

٥3.٤1 أوروغواي   ٤0

٥3.12 فيتنام   ٤1

٥2.96 روسيا   ٤2

٥2.86 أوكرانيا   ٤3

٥2.٥7 ماكاو، الصين   ٤٤

62.٤٥ بولندا   13

61.8٤ الفلبين   1٤

61.77 سويسرا   1٥

60.31 رومانيا   16

60.16 كرواتيا   17

60.0٤ صربيا   18

60.02 البرتغال   19

٥9.99 جمهورية  التشيك   20

٥9.٥1 هنغاريا   21

٥9.32 ماليزيا   22

٥8.٤9 اليونان   23

٥8.11 سلوفاكيا   2٤

٥7.9٥ بلغاريا   2٥

٥7.81 ليتوانيا   26

٥7.٥8 األرجنتين   27

70.72 السويد   01

70.31 هولندا   02

68.63 سنغافورة   03

68.38 النرويج   0٤

67.3٤ الدنمارك   0٥

66.٥2 جنوب أفريقيا   06

66.33 لوكسمبورغ   07

6٥.86 فنلندا   08

6٤.8٤ سلوفينيا   09

63.7٤ ألمانيا   10

63.٥2 بلجيكا   11

63.13 النمسا   12
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مستوى كفاءة منخفض جًدامستوى كفاءة منخفض

٤٥.6٤ الكويت   78

٤٥.٥6 سلطنة ُعمان   79

٤٥.19 كازاخستان    80

٤٤.٥0 الجزائر    81

٤٤.23 ميانمار    82

٤3.6٥ المملكة العربية السعودية    83

٤3.6٤ أفغانستان    8٤

٤2.86 كمبوديا    8٥

٤2.٥3 أوزبكستان    86
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٤8.10 المغرب   67

٤7.8٥ تونس   68
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٤7.26 نيكاراغوا   72

٤7.17 تركيا   73

٤7.10 األردن   7٤

٤6.61 فنزويال   7٥

٤6.37 سوريا   76

٤٥.8٥ أذربيجان   77

٥2.28 جورجيا   ٤٥

٥2.01 تشيلي   ٤6

٥1.9٤ الصين   ٤7

٥1.88 تايوان، الصين   ٤8

٥1.80 اليابان   ٤9

٥1.66 باكستان    ٥0

٥1.٥8 إندونيسيا   ٥1

٥1.٤9 ألبانيا   ٥2

٥0.93 البرازيل   ٥3

٥0.79 أثيوبيا   ٥٤

٥0.63 غواتيماال   ٥٥

٤9.98 بنما   ٥6

٤9.76 المكسيك   ٥7

٤9.39 سريالنكا   ٥8

٤9.32 بيرو   ٥9

٤8.90 كولومبيا   60

٤8.87 بوليفيا   61

٤8.76 مصر   62

٤8.72 بنغالديش   63

٤8.٥٤ تايالند   6٤

٤8.٥2 اإلكوادور   6٥
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مجموعات الكفاءة

عالية 

عالية جًدا

منخفضة

متوسطة

منخفضة جًدا

٥8.72 سيول  

٥8.٤3 بوينس آيرس  

٥8.٤2 مدريد  

٥7.91 شنغهاي  

٥7.٤9 باريس  

٥7.06 مينسك  

٥7.01 كييف  

٥٥.97 طهران  

٥٥.82 هانوي  

٥٥.٥9 موسكو  

٥٥.33 روما  

٥٥.13 طوكيو  

٥٥.08 كراتشي  

٥٥.06 دبي  

٥٤.80 بكين  

٥٤.6٤ برازيليا  

٥٤.26 جاكرتا  

٥٤.02 ساو باولو  

٥3.٥7 سانتياغو  

٥3.3٤ سان بطرسبورغ 

72.٤1 أمستردام  

71.8٥ ستوكهولم  

69.96 نيو دلهي  

69.٤2 جوهانسبرغ 

69.17 أوسلو  

68.٤٥ هلسنكي  

68.28 مومباي  

6٥.21 مانيال 

6٥.1٤ فيينا  

6٥.10 براغ  

6٤.9٤ بودابست  

6٤.72 كواال المبور  

6٤.٥3 بروكسل  

6٤.٤2 وارسو  

6٤.٤2 زيوريخ  

6٤.2٤ برلين  

61.86 لشبونة  

60.79 صوفيا  

60.29 الغوس  

60.19 أثينا  

٥3.17 تونس  

٥3.16 ريو دي جانيرو  

٥3.11 مكسيكو سيتي  

٥2.٥٤ بوخارست  

٥2.37 مونتيري  

٥2.30 القاهرة  

٥1.91 كويتو  

٥1.73 أنقرة  

٥1.38 غوانزو  

٥1.2٥ بوغوتا  

٥1.0٥ ليما  

٥0.93 بانكوك  

٥0.62 كازان  

٥0.٥2 الدار البيضاء  

٤9.78 أستانة  

٤8.٤7 كاراكاس  

٤8.31 الجزائرالعاصمة  

٤7.٤3 بغداد  

٤3.87 الرياض  

www.ef.com/epi 8

نتائج المدن في مؤشر إي أف EF EPI لعام 2018 



نتائج الكفاءة في اللغة اإلنجليزية ألكثر من ٤00 منطقة ومدينة، باإلضافة إلى بيانات حول الجنس والعمر والقطاع 
.www.ef.com/epi متوفرة للتنزيل من
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حقائق وأرقام مؤشر 
  EF EPI إي أف

من الذين شاركوا في اختبارنا؟

كيف يؤثر الجنس والسن على الكفاءة في اللغة اإلنجليزية؟

الفجوة العالمية بين األجيال

ذكورإناث

٥٤.٥7
٥2.63

70

30

3٥

٤0

٤٥

٥0

٥٥

60

6٥ 

EF EPI نتائج مؤشر إي أفEF EPI نتائج مؤشر إي أف

الفجوة العالمية بين الجنسين

26
متوسط العمر

%92
أقل من ٤0 سنة

%60
إناث

%٤0
ذكور

88
دولة وإقليم

32 أوروبا 

21 آسيا 

17 أمريكا الالتينية 

9 أفريقيا 

9 الشرق األوسط 

20-1830-26 2٥-21٤0-31+٤1

70

30

3٥

٤0

٤٥

٥0

٥٥

60

6٥ 

٥٤.62٥3.72٥٤.08٥3.٥٥
٥0.73

الفئات العمرية

  1.3 مليون
 شخص  شارك في االختبار

عاليةمجموعات الكفاءة منخفضة جًدامتوسطةعالية جًدا منخفضة

10
www.ef.com/epi
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ما هي أبرز أحداث تطورات إي أف EF EPI لهذا العام؟

  EF EPI المتوسطات اإلقليمية لمؤشر إي أف

EF EPI نتائج مؤشر إي أف

االتجاهات اإلقليمية لمؤشر إي أف EF EPI لعام 2018 

مؤشر إي أف EF EPI وعدد السكان

الشرق األوسطأمريكا الالتينيةأفريقياآسياأوروبا

لبناناألرجنتينجنوب أفريقياسنغافوراالسويدأعلى درجة 

العراقفينزوالليبياأزبكستانأزربيجانأقل نتيجة

+2.70  العراق+1.88  كوستاريكا+3.1٥  جنوب أفريقيا+2.60  سنغافورة+2.12  جمهورية التشيك األكثر تحسنًا

-2.12  سوريا-1.81  المكسيك-1.16  تونس-2.2٤  بنغالديش-2.٥9  الدنماركاألكثر تراجًعا

أمريكا الالتينيةأوروبا الشرق األوسطأفريقياآسيا

70

30

3٥

٤0

٤٥

٥0

٥٥

60

 6٥

٥6.6٤

٥3.٤9

٤6.02

متوسط النتائج العالمي  ٥3.3٤

٥0.33

٥3.21

بشكل عام ال توجد عالقة بالضرورة بين حجم التعداد السكاني في البلد مع الكفاءة في اللغة اإلنجليزية، والدول ذات الكفاءة العالية انقسمت بين مختلف الكثافات السكانية. ومع ذلك، تميل البلدان الصغيرة جًدا 
إلى الحصول على مستويات أعلى في مستوى الكفاءة في اللغة اإلنجليزية. البلدان الصغيرة لديها محركات اقتصادية أكثر إلحاًحا لالندماج على الصعيد الدولي أكثر من جيرانها األكبر.

30 دولة يبلغ عدد سكانها أقل من 10 
ماليين شخص

32 دولة يبلغ عدد سكانها من 10 إلى 
50 مليون شخص

23 دولة يبلغ عدد سكانها أكثر من 50 مليون 
شخص

٥3.٥9المتوسط٥1.13المتوسط٥6.20المتوسط

أعلى النتائج أعلى النتائج أعلى النتائج 

  ٥٤.8 م66.٥2جنوب أفريقيا  17.1 م70.31هولندا  9.9 م70.72السويد

  80.6 م63.7٤ألمانيا  11.٥ م63.٥2بلجيكا  ٥.9 م68.63سنغافورا

  10٤.3 م61.8٤الفلبين  38.٥ م62.٤٥بولندا  ٥.3 م68.38النوريج

عدد السكان بالماليين )مليون(

عاليةمجموعات الكفاءة منخفضة جًدامتوسطةعالية جًدا منخفضة

:EF EPI  شارك في مؤشر 
efset.org/sa الرابط  المجاني عبر   EF SET اختبار  خذ   
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ترتبط الكفاءة في اللغة اإلنجليزية بشكل إيجابي باإلنتاجية التي يتم قياسها بمقدار العمل الناتج لكل ساعة عمل.

عمل أكثر ذكاء

اللغة اإلنجليزية واالقتصاد 
والتجارة 

 إنتاجية العمل لكل ساعة عمل

USD
 16.48

USD 20.43

USD 34.26

USD 34.91

U
SD

 6
5.

82

يزداد عدد االقتصادات التي تدعمها التجارة، والتي مثلت ٥6% 
من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في عام 201٥ بزيادة من 
٤٤% في عام 199٥. واللغة المشتركة المطلوبة لهذه المعامالت 
العالمية هي اللغة اإلنجليزية. وليس من المستغرب وجود عالقة 
المؤشرات  من  والعديد  اإلنجليزية  اللغة  في  الكفاءة  بين  قوية 
اللوجستي  األداء  ذلك  في  بما  والتصدير،  باالستيراد  المتعلقة 

)الرسم البياني A(، ووثائق التصدير، ووقت االستيراد. 

بيئة أفضل لألعمال
لقد كشفت كل طبعة من مؤشر إي أف EF EPI  للكفاءة في 
ممارسة  سهولة  بين  قوية  عالقة  وجود  عن  اإلنجليزية  اللغة 
في   .)B البياني  )الرسم  اإلنجليزية  اللغة  في  والكفاءة  األعمال 
حين قد ال يحتاج رجال األعمال والحرفيون غير المتخصصين 
للغة اإلنجليزية للقيام بأعمال تجارية على المستوى المحلي، إال 
أن هناك نسبة متزايدة من الشركات التي تعمل على المستوى 
الدولي - كجزء من سلسلة التوريد العالمية، أو كعمالء للمنتجات 
النهائية، أو كمنافسين لهم أعمال مماثلة في الخارج. ووفقًا لما 
ما  فإن  لألعمال،  هارفارد  كلية  من  نيلي  تسيدال  األستاذ  قاله 
تعمل  الجنسيات  متعددة  المنظمات  جميع  من   %60 من  يقرب 
اللحاق  في  صعوبة  تجد  ال  وتلك  اإلنجليزية.  باللغة  بالفعل 

بالمراكز األولى.
لغة الشركات 

C(، والنمو في المؤشرات االقتصادية الرئيسية األخرى. وفي 
االقتصادات النامية، ال يتطلب التحول من الزراعة أو التصنيع 
التحتية  والبنية  المعرفة  على  القائم  االقتصادي  النموذج  إلى 
التكنولوجية فحسب، بل يتطلب أيًضا البالغين المهرة القادرين 
قوية  هناك عالقة  ذلك،  على  وبناًء  دوليًا.  خدماتهم  بيع  على 
اللغة اإلنجليزية وصادرات الخدمات )الرسم  الكفاءة في  بين 
البياني D(، وكذلك بين الكفاءة في اللغة اإلنجليزية واإلنتاجية. 
أكبرمصدر  التجزئة هي  تجارة  تعد  األماكن،  العديد من  ففي 
دخل خاص، ولكن مع نمو التجارة اإللكترونية بمعدل %20 
المحلي  للقطاع  حتى  يُسمح  ال  العالم،  مستوى  على  سنويًا 
هوالعولمة،  العمل  مكان  مستقبل  إن  محليًا.  بالبقاء  األساسي 
المطلوبة  األساسية  المهارات  إحدى  هو  اإلنجليزية  وتحدث 

للوصول إلى ذلك.

بمهارات  تتمتع  عاملة  قوة  لتطوير  وقتًا  األمر  يستغرق 
قوية في اللغة اإلنجليزية، لكن الشركات متعددة الجنسيات 
 ،Rakuten مقتنعة على نحو متزايد بضرورة ذلك. بدأت
التحول  في  العمالقة،  اليابانية  اإللكترونية  التجارة  شركة 
أنحاء  بجميع  للشركة  كلغة  اإلنجليزية  اللغة  استخدام  إلى 
العالم في عام 2010. واليوم، 80% من المهندسين الجدد 
في مكاتبهم في طوكيو هم من غير اليابانيين، وقد قفزت 
الشركة من 200 مليون مستخدم إلى 1.1 مليار من خالل 
التوسع خارج سوقها المحلية. كما اعتمدت كل من هوندا 
والعديد  وسوديكسو،  ونستليه  وسيمنز  ورينو  ونيسان 
مقرها  يقع  التي  الجنسيات  متعددة  األخرى  الشركات  من 
كلغة  اإلنجليزية  اللغة  باإلنجليزية،  ناطقة  غير  بلدان  في 
يتطلب  التنافسية.  قدرتها  على  الحفاظ  أجل  من  للشركات 

تكامل القوى العاملة الدولية لغة مشتركة. 

اإلنجليزية والتنمية االقتصادية 
تأتي  العالم،  أنحاء  جميع  في  االقتصادات  إلى  بالنسبة 
حيث  كبيرة.  بفوائد  اإلنجليزية  اللغة  في  العالية  الكفاءة 
ترتبط الكفاءة في اللغة اإلنجليزية مع ارتفاع الناتج المحلي 
اإلجمالي، وارتفاع متوسط الدخل اإلجمالي )الرسم البياني 

المصدر: مشروع التقدم البشري التابع لمعهد كاتو، 2017

مجموعات الكفاءة

عالية 

عالية جًدا

منخفضة

متوسطة

منخفضة جًدا

1212www.ef.com/epi



C الرسم البياني

B الرسم البياني

D الرسم البياني

اللغة اإلنجليزية واألعمال التجارية

مؤشر سهولة ممارسة األعمال

EF EPI نتائج مؤشر إي أفEF EPI نتائج مؤشر إي أف

اللغة اإلنجليزية وصادرات الخدماتاللغة اإلنجليزية والدخل
صادرات الخدمات )ميزان المدفوعات، للفرد، الرصيد الحالي بالدوالر األمريكي، قياس لوغاريتمي( متوسط إجمالي الدخل )بالدوالر األمريكي، حسب سعر الصرف لعام 2016(

3٥٤0٤٥٥0707٥ 606٥ ٥٥

سهل

عسير
0.٥9=R

اللغة اإلنجليزية والخدمات اللوجستية

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية

المصدر: البنك الدولي، 2017المصدر: البنك الدولي، 2016

A الرسم البياني

0.69=R

1.0

1.٥
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3.0

3.٥

٤.0

٤.٥

٥.0

3٥٤0٤٥٥0707٥ 606٥ ٥٥

3٥٤0٤٥٥0707٥ 606٥ ٥٥
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0.66=R 0.6٤=R

3٥٤0٤٥٥0707٥ 606٥ ٥٥
0

٥,000

10,000

1٥,000

20,000

2٥,000

30,000

3٥,000

٤0,000

٤٥,000

٥0,000

EF EPI نتائج مؤشر إي أفEF EPI نتائج مؤشر إي أف
المصدر: البنك الدولي، 2016المصدر: البنك الدولي، 2016

عاليةمجموعات الكفاءة منخفضة جًدامتوسطةعالية جًدا منخفضة

:EF EPI  شارك في مؤشر 
efset.org/sa الرابط  المجاني عبر   EF SET اختبار  خذ   
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ترتبط الكفاءة في اللغة اإلنجليزية بشكل إيجابي مع العديد من مقاييس االبتكار الرئيسية، بما في ذلك اإلنفاق على البحث والتطوير 
والباحثين والفنيين لكل فرد.

اللغة اإلنجليزية 
واالبتكار 

أفكار المعة

الفكرة الرائعة تبقى رائعة سواء تم شرحها باللغة العربية 
أو السواحيلية أو اإلنجليزية أو بأي لغة أخرى. ولكن لسوء 
الحظ، سيفهمها عدد أقل بكثير من الناس إذا لم يتم التعبير 
عنها باللغة اإلنجليزية. واليوم، فإن المنتديات األكثر تأثيراً 
 TED إلى  األكاديمية  المجالت  من   - األفكار  لمشاركة 
اإلنجليزية. ال  اللغة  تهيمن عليها  منتديات  - هي   Talks
العالمي  للعلماء والمهندسين تحمل تجاهل االبتكار  يمكن 
بسبب الحواجز اللغوية، ولكن هذه الحاجة ال تقتصر على 
فالمهنيون  التكنولوجي:  القطاع  أو  األكاديمية  األوساط 
أفضل  إلى  الوصول  من  يستفيدون  المجاالت  جميع  في 
الممارسات الدولية. من المحاسبين إلى المديرين التنفيذيين، 
ممن يتحدث اللغة اإلنجليزية يستفيدون أكثر من معارف 

العالم.

مشاركة األفكار 

اللغة  في  الكفاءة  بين  قوية  عالقة  وجدنا  سنة،  بعد  سنة 
اإلنجليزية للبلد واستثماره في البحث والتطوير، من حيث 
 .)Fو  E البيانية  )الرسوم  البشرية  والموارد  المال  رأس 
يحتاج الباحثون إلى اللغة اإلنجليزية لمشاركة النتائج التي 
توصلوا إليها والوصول إلى عمل الزمالء الدوليين. وهناك 
100 مجلة من أكثر المجالت العلمية تأثيراً في العالم - كما 

تحددها مجلة SCImago Journal Rank - تنشر مقاالتها 
اللغة  في  الكفاءة  بين  قوية  عالقة  وهناك  اإلنجليزية،  باللغة 
العلمية والفنية  المقاالت الصحفية  البالد وعدد  اإلنجليزية في 
لكل مليون شخص )الرسم البياني G(. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
العلماء الذين ينشرون باللغة اإلنجليزية يتم االستشهاد بأوراقهم 
على المستوى الدولي بشكل أكبر مقارنة بمن ينشرون بلغات 
أخرى. ألن األفكار تكتسب زخما عندما تتم مشاركتها، وزيادة 

التكامل في المجتمع العلمي العالمي يولد المزيد من االبتكار.

التعاون والمواهب 

التعاون الدولي هو المعيار الذي يصبح على نحو متزايد األساس 
في جميع المجاالت، والذي تدعمه التكنولوجيا الرقمية وسهولة 
في  للتنوع  االقتصادي  التأثير  ولكن  طويلة،  لمسافات  السفر 
 BCG بيئات الشركات بدأ للتو في الظهور. وقد توصلت شركة
لالستشارات على مدار العامين الماضيين إلى أن الشركات التي 
تقل فيها نسبة التنّوع في فرق اإلدارة تحقق أرباًحا أقل بنسبة 
19% من المنتجات والخدمات التي أطلقتها مؤخًرا عن منافسيها. 
القومية  ومن حيث تعزيز االبتكار، وجدوا أن تنوع األصول 
هو أقوى محرك، أقوى من التنوع بين الجنسين أو تنوع الفئة 
العمرية أو تنوع الخلفيات التعليمية أو تنوع المسارات الوظيفية، 
على الرغم من أن جميع أنواع التنوع تساهم في االبتكار. تعمل 

الفرق الدولية باللغة اإلنجليزية، لذا فإن أي شركة تبحث عن 
إلى مستويات عالية من  بناء قدراتها على االبتكار ستحتاج 

الكفاءة في اللغة اإلنجليزية. 

كما وجدنا ارتباطًا كبيًرا بين الكفاءة في اللغة اإلنجليزية ومؤشر 
التنافسية العالمي للمواهب )الرسم البياني H(، وهو تقرير يقيّم 
السياسات والممارسات التي تمكن أي بلد من اجتذاب وتطوير 
وتدريب العمال المهرة. رغم أن الكفاءة في اللغة اإلنجليزية 
تسمح للمواهب المحلية بالمشاركة في المحادثات العالمية، إال 
أنه مهم أيًضا جذب المواهب من الخارج. وصنّف استطالع 
HSBC 2017 سنغافورة والنرويج وألمانيا وهولندا وجميع 
البلدان ذات الكفاءة العالية في اللغة اإلنجليزية، ضمن البلدان 
الخمسة األولى لجذب المهنيين المتنقلين دوليًا. )البلد الخامس 
كان نيوزيلندا(. في حين يكون جذب المغتربين ليس أولوية 
في كل منطقة، يجب أن تكون رعاية المواهب المحلية هي 

األولوية.
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 نفقات البحث والتطوير
 كنسبة مئوية من الناتج

المحلي اإلجمالي

الباحثون لكل مليون شخص

المصدر: البنك الدولي، 201٥
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اإلنجليزية والمواهب

EF EPI نتائج مؤشر إي أف

EF EPI نتائج مؤشر إي أف

INSEAD 2018 :المصدر

اللغة اإلنجليزية والمنح الدراسية

EF EPI نتائج مؤشر إي أف

EF EPI نتائج مؤشر إي أف

المصدر: البنك الدولي، 2016
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اإلنجليزية في كل مكان 

اللغة اإلنجليزية ضرورية لمزيد من فرص العمل في الشركات أكثر من أي وقت مضى. 
بينما كانت مهارات اللغة اإلنجليزية إحدى متطلبات العمل في أدوار معينة في المستوى 
األقدمية، فإن سالسل التوريد والدعم الفني واالتصاالت مع العمالء والوثائق والتسلسل 
الهرمي لإلدارة كلها تعبر الحدود الوطنية اليوم. وارتفع عدد الشركات متعددة الجنسيات 
في جميع أنحاء العالم بنسبة 2٥% بين عامي 2006 و2016. وفي استطالع تم في عام 
2016، أفادت أكثر من 70% من الشركات في 28 دولة غير ناطقة باإلنجليزية أن اللغة 

اإلنجليزية مهمة ألعمالهم، وقالت نسبة 11% أنها كانت اللغة الرئيسية المستخدمة.

الفجوة تضيق

تشير بياناتنا إلى جانب آخر من هذا التوجه العالمي. في حين أن االختالفات في الكفاءة في اللغة 
اإلنجليزية ال تزال موجودة بين الصناعات، إال أنها في المقام األول على المستوى الوطني. في 
جميع أنحاء العالم، تضيق الفجوة بين الصناعات ذات الكفاءة األعلى واألدنى في اللغة اإلنجليزية 
بشكل كبير. في عام 2016 كانت 19 نقطة، وهي اليوم بالكاد 10. ويعود الفضل بالكامل لهذا 
االنخفاض العالمي في التفاوت في المهارات إلى تحسين الكفاءة في القطاعات األضعف في اللغة 
اإلنجليزية. وتستثمر المزيد من الشركات في التدريب على اللغة اإلنجليزية، ويستثمر عدد أكبر 
من البالغين في مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية، ويتاح للمزيد من المتخصصين الفرصة الستخدام 

اللغة اإلنجليزية في العمل.

اللغة اإلنجليزية في 
مكان العمل 

مؤشر إي أف EF EPI  حسب القطاع

80 60 ٤0 20 EF EPI نتائج مؤشر إي أف

اإلعالم

الخدمات المصرفية والمالية

الزراعة

تكنولوجيا المعلومات

الصيدلة

االستشارات

السفر والسياحة

الرعاية الصحية

الهندسة واإلنشاءات

التعدين والطاقة

األطعمة والمشروبات

السيارات

التأمين

القطاع العام

االتصاالت السلكية والالسلكية

الخدمات اللوجستية

التصنيع

التجزئة

الطيران
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يتولى المدراء زمام المبادرة

يتحدث المدراء اإلنجليزية بشكل أفضل من المسؤولين التنفيذيين والموظفين في جميع أنحاء 
العالم، وخاصة في المناطق التي يقل فيها متوسط العمر. ولكن الفجوة هي األوسع في أمريكا 
الالتينية، حيث على الرغم من االستثمارات األخيرة في تحسين تعليم اللغة اإلنجليزية في 
المدارس، فقد تراجع متوسط مستوى الكفاءة في اللغة اإلنجليزية للكبار منذ العام الماضي. 
يوجد بآسيا وأوروبا أعداد كبيرة من السكان وفجوات كفاءة أقل بين العمال من مختلف درجة 
األقدمية. آسيا هي المنطقة الوحيدة التي يقودها التنفيذيون على سبيل المثال، مع مواكبة فرق 
اإلدارة في الكفاءة في اللغة اإلنجليزية. وفي أوروبا، يعتبر المهنيون المبتدئون هم الذين 

يتحدثون اإلنجليزية بشكل أفضل.

تقسيم التوصيف الوظيفي 

بين جميع مؤشرات بيئات األعمال، يحدد التوصيف الوظيفي مستوى اللغة اإلنجليزية بشكل 
من  خمس  إلى  الوظيفي  التوصيف  حسب  اإلنجليزية  اللغة  مستويات  وتمتد  موثوقية.  أكثر 
مجموعات الكفاءة لدينا، من عالية جًدا إلى منخفضة جًدا. ومن المرجح أن يكون هذا هو التأثير 
القائم على التوظيف لممارسات التوظيف الحالية أو الماضية. ويكمن الخطر بالنسبة للشركات 
في أنه بدالً من تجميع المواهب المتكاملة للشركات لتطويرها ونشرها، فإنهم ينشئون فئتين 
متوازيتين من الموظفين: نخبة عالمية، ناطقين باللغة اإلنجليزية، وموظفي دعم محدودين محليًا 

ال يتحدثون باللغة اإلنجليزية.

مؤشر إي أف EF EPI  حسب التوصيف الوظيفي مؤشر إي أف EF EPI  حسب التقدم في العمر

EF EPI 20نتائج مؤشر إي أف 20٤0 ٤060 6080 80EF EPI نتائج مؤشر إي أف
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التسويق والمبيعات

المحاسبة والمالية

البحث والتطوير

المشتريات والتوريدات

الموارد البشرية

خدمة العمالء

اإلدارة واألعمال المكتبية 

التوزيع

أوروبا 

عالمي

أمريكا الالتينية
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الشرق األوسط 

موظفون مدير تنفيذي
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اللغة اإلنجليزية 
والمجتمع

يصنف مؤشر التنمية البشرية )HDI( نوعية الحياة لمواطني الدولة على أساس وسطي العمر والتعليم متوسط دخل الفرد. 
كما هو مبين في متوسط نتائج مؤشر التنمية البشرية لكل مجموعة كفاءة من مجموعات مؤشر إي أف EF EPI، فإن اللغة 

اإلنجليزية ونوعية الحياة مرتبطان بشكل إيجابي.

الحياة الجيدة
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نتيجة مؤشر التنمية البشرية

تقريبي  مقياس  هي  للكبار  اإلنجليزية  اللغة  في  الكفاءة  إن 
اإلنجليزية  اللغة  يتعلّمون  الذين  والبالغون  المجتمع.  النفتاح 
يكونوا  وأن  دولياً،  تتقالً  أكثر  يكونوا  بشكل عام ألن  يميلون 
ففي  الجنسين.  بين  بالفرق  يتعلق  فيما  تقدمي  فكر  أصحاب 
البلدان التي تكون فيها الكفاءة في اللغة اإلنجليزية أقل، يميل 
وأكثر  انعزاالً  وأكثر  تقليدية  أكثر  يكونوا  أن  إلى  البالغون 
هذا  لكن  والدخل.  السلطة  في  المساواة  عدم  لقبول  استعداداً 
ال يعني أن هناك عالقة واضحة بين السبب والنتيجة في هذا 
المشهد. بدالً من ذلك، يبدو من المرجح أن نفس القوى التي 
لالتصال  عالمية  كأداة  اإلنجليزية  اللغة  يتبنون  الناس  تجعل 

تزيد أيًضا من االنفتاح وتحد من عدم المساواة.

لعبة السلطة
ترتبط الكفاءة في اللغة اإلنجليزية للكبار بشكل وثيق بمؤشر 
مدى  يقيس  الذي  هوفستد،  للعالم   )PDI( السلطوي  البعد 
السلطة  تكون  بأن  المؤسسة  في  سلطة  األقل  األعضاء  قبول 
موزعة توزيًعا غير متكافئ )الرسم البياني I(. يلتقط المؤشر 
والهياكل  المهنية  البيئات  في  المساواة  عدم  حول  تصورات 
السلطوي  البعد  مؤشر  في  األعلى  النتيجة  وتعتبر  األسرية. 
من  يتوقع  التي  الصارمة  الهرمية  لألنظمة  نموذًجا   )PDI(
منهم  األعلى  من  األوامر  فيها  يتبعوا  أن  والشباب  التابعين 
هو  المساواة  عدم  سواد  يعتبر  المجتمعات،  هذه  في  سلطة. 
القاعدة، كما هو الحال في الكفاءة في اللغة اإلنجليزية. على 
النقيض من ذلك، نجد البلدان التي تكون بها مؤسسات لها ذات 
سلطة موزعة وغير مركزية تزدهر بشكل أكبر والتسامح مع 

بغض  األفكار  تقييم  ويتم  بها،  منخفضاً  يكون  المساواة  عدم 
تميل  البلدان،  هذه  في  أقدميته.  أو  الشخص  عمر  النظر عن 

الكفاءة في اللغة اإلنجليزية إلى أن تكون أعلى.

على الرغم من أن اللغة اإلنجليزية ال تقوض التسلسل الهرمي 
بشكل مباشر، إال أنها قد تسهم في توسيع آفاق المجتمع. بالنسبة 
للغالبية وهم المليار شخص غير الناطقين باللغة اإلنجليزية في 
العالم، فإن الهدف هو التواصل عبر الحدود. مع هذا التواصل 
مؤشر  ويعد  العالم.  بقية  يعمل  كيف  لمراقبة  الحرية  تأتي 
الذي أعدته وحدة االستخبارات االقتصادية أحد  الديمقراطية 
العام.  لهذا    EF EPI أف  إي  مؤشر  في  االرتباطات  أقوى 
ويؤدي االتصال بالعالم الخارجي حتًما إلى أسئلة حول مجتمع 

الفرد ومقارناته وفي كثير من الحاالت، يؤدي إلى التغيير.

بروز دور المرأة 
تقّدمية،  أكثر  الجنسين  أدوار  بها  تكون  التي  المجتمعات  في 
قوية  عالقة  وهناك  أفضل.  بشكل  اإلنجليزية  الناس  يتحدث 
بين الكفاءة في اللغة اإلنجليزية والنسبة المئوية للنساء الالتي 
النسبة  إلى  باإلضافة  مالية،  مؤسسات  في  حسابات  لديهن 
المئوية للفتيات المسجالت في التعليم ما قبل االبتدائي )الرسوم 
 EF ولقد ذكرت جميع طبعات مؤشر إي أف .)Kو J البيانية
EPI  أن النساء يتحدثن اإلنجليزية بشكل أفضل من الرجال، 
سواء على الصعيد العالمي أو في جميع البلدان تقريبًا بغض 
اللغة اإلنجليزية  الكفاءة في  أو  الثروة  أو  المنطقة  النظر عن 
العاملة  القوى  من  أساسيًا  جزًءا  النساء  تشكل  عام.  بشكل 

لديها  التي  والبلدان  والعشرين،  الحادي  القرن  في  الماهرة 
ستحرز  المنزل  خارج  النساء  توظيف  من  مستويات  أدنى 
أكبر مقدار من الربح من خالل ضمان حصول المرأة على 

التعليم ونصيبها في سوق العمل.

المنتدى  في  الجنسين  بين  العالمية  الفجوة  تقرير  ويقيس 
النجاح  تحقيق  في  النساء  تمّكن  مدى  العالمي  االقتصادي 
مقارنة بالرجال من حيث المشاركة االقتصادية، والتحصيل 
العلمي، والتمكين السياسي، والصحة. ويرتبط مؤشر إي أف 
  .)L بشكل وثيق مع هذا المؤشر )الرسم البياني  EF EPI
باللغة  التحدث  مبّسط.  بشكل  العالقة  هذه  شرح  يمكن  ال 
تميل  ذلك،  من  بدال  المرأة.  حقوق  يحسن  ال  اإلنجليزية 
تكون  أن  إلى  الجنسين  بين  المساواة  تقدر  التي  المجتمعات 
أيًضا  هي  وهذه  عقالنية،  وأكثر  انفتاحا  وأكثر  ثراء  أكثر 

األماكن التي يتحدث فيها الناس اإلنجليزية بشكل أفضل.

المصدر:  تقرير التنمية البشرية لألمم المتحدة، 2016
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اللغة اإلنجليزية والفتيات في مرحلة ما قبل المدرسة

االلتحاق بالمدرسة، ما قبل المرحلة االبتدائية، اإلناث )% اإلجمالي(

المصدر: البنك الدولي، 2016
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اللغة اإلنجليزية والبعد السلطوي

Hofstede Insights, 2010 :المصدر
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اللغة اإلنجليزية والنساء التي لديها حسابات مصرفية 

حساب في مؤسسة مالية، اإلناث )%، العمر 15 سنة فما فوق(
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اإلنجليزية والمساواة بين الجنسين 

مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي

المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، 2017
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اللغة اإلنجليزية 
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العالم االفتراضي والمهارات الحقيقية

 متوسط انتشار اإلنترنت - النسبة المئوية لألشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت - هي أعلى في البلدان التي تكون بها اللغة
.اإلنجليزية أفضل. وتسمح مهارات اللغة اإلنجليزية عبر اإلنترنت بالوصول إلى مزيد من المحتوى، مما يحسن بدوره من مهاراتهم

مع الكفاءة في اللغة اإلنجليزية واتصال جيد باإلنترنت، يمكن 
على  والعثور  العالم  معارف  من  المزيد  إلى  الوصول  للناس 
أوسع.  جمهور  مع  أفكارهم  ومشاركة  العالميين  المتعاونين 
أيضاً، أكثر من نصف المواقع اإللكترونية األكثر زيارة على 
اإلنترنت، والتي يبلغ عددها 10 ماليين موقع إلكتروني، هي 
باللغة اإلنجليزية. تتطلب األبحاث المتطورة واالبتكار في مجال 
التكنولوجيا حتًما بعض التسهيالت مع اللغة. وهناك أدلة على 
أن معرفة القراءة والكتابة التكنولوجية يمكن أن يعزز أيًضا من 
الكفاءة في اللغة اإلنجليزية. واستخدام اإلنترنت يعّرض الناس 
لمزيد من اللغة اإلنجليزية. إنها دورة ذاتية التعزيز، حيث تتيح 
اللغة اإلنجليزية الوصول إلى مجموعة أوسع من المعلومات، 
والتعرض الدولي لمهارات اللغة اإلنجليزية. وعلى هذا النحو، 
بزيادة  اإلنترنت  إلى  الوصول  من  األعلى  المستويات  ترتبط 
الكفاءة في اللغة اإلنجليزية، وفقًا لمقاييس مثل اشتراكات النطاق 

 .)Nو M العريض وعدد الخوادم اآلمنة )الرسوم البيانية

عالم من المعرفة المشتركة 
ذات  هي  العالم  في  تأثيراً  األكثر  التكنولوجيا  شركات  معظم 
أصل أمريكي، وتستند معظم لغات البرمجة األكثر استخداًما 
وثائق  من  المزيد  نشر  ويتم  اإلنجليزية.  اللغة  مفردات  إلى 
اإلنجليزية  باللغة  التكنولوجيا  وأبحاث  المعلومات  تكنولوجيا 

أكثر من أي لغة أخرى. ونتيجة لذلك، فإن الكفاءة الضعيفة في 
اللغة اإلنجليزية يصعب على العاملين في مجال التكنولوجيا 
نطاق  وعلى  مجاالتهم.  في  األساسية  الموارد  إلى  الوصول 
يعوق  الجديدة  األبحاث  إلى  المحدود  الوصول  فإن  أوسع، 
تكوين طبقة مهنية خبيرة تقنيًا يمكنها نشر أحدث بنية تحتية 
اإللكترونية  التجارة  تنمية  وإدارة  المعلومات  لتكنولوجيا 

الدولية.

التكنولوجيا والتجارة 
ال تدعم التكنولوجيا التجارة القائمة فقط، ولكنها تخلق قطاعات 
جديدة تماًما في عملية التبادل التجاري. وفقًا لمنظمة التجارة 
العالمية، تجاوزت صادرات خدمات االتصاالت والكمبيوتر 
والمعلومات 1.٤21 تريليون دوالر أمريكي في عام 2016. 
ما  تمثل  حيث  الخدمات،  لهذه  مصدر  أكبر  أوروبا  وتعتبر 
يقرب من نصف الصادرات العالمية من تكنولوجيا المعلومات 
والحواسيب في نفس العام. وليس من المستغرب أن صادرات 
مع  بقوة  ترتبط  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  خدمات 
الكفاءة في اللغة اإلنجليزية )الرسم البياني O(، وكذلك القيمة 
البياني  )الرسم  التكنولوجيا  صناعة  في  الصناعية  المضافة 
P(. ومن أجل التوسع في هذه القطاعات، تحتاج االقتصادات 
النامية إلى كل من المهارات التقنية والقوى العاملة القادرة على 

التواصل باللغة اإلنجليزية مع العمالء الدوليين.

تعلم اإلنجليزية على اإلنترنت 
التكنولوجيا هي بالفعل واحدة من أقوى محركات اكتساب اللغة 
المتعلمين  الرقمية  والمنصات  األدوات  تُعّرض  اإلنجليزية. 
الفرديين لمجموعة من المصادر اإلنجليزية األصيلة وتحررهم 
من نهج التصميم من أعلى ألسفل )ويعرف أيًضا بالتصميم 
للتكنولوجيا  الحاالت، يمكن  العديد من  للتعليم. في  المتدرج( 
تقديم تدريب عالي الجودة في اللغة اإلنجليزية أكثر من المتاح 
االتصاالت  توافر  زيادة  فإن  النظرية،  الناحية  من  محليًا. 
المتنقلة السريعة وتنويع التدريب على اإلنترنت العام والخاص 
التعليمية  خبراتهم  تخصيص  البالغين  على  يسهل  أن  يجب 
ويمكن  الرسمي.  التعليم  خارج  اإلنجليزية  لغتهم  وتحسين 
للتقدم في الذكاء االصطناعي والواقع االفتراضي وغيرها من 
التقنيات الناشئة الدخول في حقبة جديدة من التدريب الرقمي 
العديد  فإن  العملية،  الناحية  من  لكن  ووصالً.  غمًرا  األكثر 
من الدورات التدريبية على اإلنترنت تعوقها معدالت تطبيق 
منخفضة ومعدالت استنزاف مرتفعة. وإلحراز أعلى استفادة 
من تمارين اللغة اإلنجليزية عن طريق التكنولوجيا، سيحتاج 
المزيد من مقدمي الخدمة إلى إشراك الطالب في استراتيجيات 

تصميم مقنعة وتعليم مباشر عبر اإلنترنت.

المصدر: البنك الدولي، 2016

مجموعات الكفاءة

عالية 

عالية جًدا

منخفضة

متوسطة

منخفضة جًدا
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اللغة اإلنجليزية وتصنيع تكنولوجيا المعلومات صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصال
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العالية  للكفاءة  العام  هذا  مؤشر  في  دولة   27 بين  ومن 
في  دولة   22 هناك  اإلنجليزية،  اللغة  في  العالية  أو  جًدا 
الفعالة.  السياسات  من  عقوًدا  النجاح  هذا  ويعكس  أوروبا. 
في  الطالبية  للحركة  برنامج  أكبر  األوروبي  االتحاد  يدير 
العالم، وهو +Erasmus، مع أكثر من 700,000 طالب 
من   %83 ويبدأ  عام.  كل  الخارج  في  يدرسون  أوروبي 
الطالب األوروبيين في تعلم لغة أجنبية واحدة على األقل في 
المدرسة في سن العاشرة، و97% من األطفال في سن 13 
نشأت  التي  الحديثة،  أوروبا  إن  اإلنجليزية.  يدرسون  عاًما 
في أعقاب حربين مدمرتين، تُعّرف نفسها بالتعددية اللغوية 

والتعاون الدولي.

أوروبا تتفوق في اللغة اإلنجليزية  
عادت السويد إلى المركز األول بعد غياب لمدة عامين، على 
الرغم من أنها رحبت بمزيد من الالجئين لكل فرد على مدى 
السنوات الخمس الماضية أكثر من أي دولة أوروبية أخرى. 
وسجلت السويد أيًضا المركز األول في لوحة تقييم االبتكار 
للمفوضية األوروبية لعام 2017، وهو تحليل مقارن لعدد 
واالستثمارات  البشرية  الموارد  ذلك  في  بما  مؤشًرا،   27
بمستويات  اإلسكندنافيون عموًما  يتمتع  الفكرية.  واألصول 
عالية جًدا في اللغة اإلنجليزية، وذلك بفضل أنظمة التعليم 
القوية والتعرض اليومي للغة اإلنجليزية في وسائل اإلعالم 

والثقافة الدولية الراسخة.

أصبحت أوروبا الوسطى مركًزا تجاريًا جذابًا بشكل متزايد، 
في  الكفاءة  من  العالية  المستويات  إلى  جزئيًا  ذلك  ويرجع 
النمو  أدى  وقد  نسبيًا.  المنخفضة  والتكاليف  اإلنجليزية  اللغة 
إلى  أوروبا  وسط  من  الشباب  هجرة  تباطؤ  إلى  االقتصادي 
الماضية، وبدأ  الخمس  السنوات  المتحدة وأيرلندا في  المملكة 
جالبين  العودة،  في  البالد  غادروا  الذين  أولئك  من  العديد 
التشيك وهنغاريا  مهاراتهم اإلنجليزية معهم. تشهد جمهورية 
الفرد  ورومانيا معدالت بطالة تقل عن 6%. وقد زاد نصيب 
بأكثر  الشرائية  القوة  تعادل  عند  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
وبلغاريا  وبولندا  رومانيا  في   200٤ عام  منذ  الضعف  من 
هذه  في  العالمي  االستثمار  تيسر  اإلنجليزية  اللغة  وسلوفاكيا. 

البلدان وتحّسن بيئة األعمال.

...ولكن ليس على المستوى العالمي  
اللغة  في  الكفاءة  في  ارتفاعا  وفرنسا  إيطاليا  من  كل  شهدت 
اإلنجليزية للكبار منذ العام الماضي، ولكن ليس بدرجة كافية 
لتغيير ترتيبها اإلقليمي. كال البلدين متخلفين عن االقتصادات 
للمحكمة  إيطاليا، منع قرار  الرئيسية األخرى. في  األوروبية 
باللغة  كاملة  نتائج  برامج  تقديم  من  الجامعات   2018 عام 
اإلنجليزية، مشيًرا إلى ضرورة الحفاظ على اللغة اإليطالية. 
باللغة  الناطق  الشاب  رئيسها  قيادة  تحت  فرنسا،  وتناقش 
المستمر،  التعليم  تمويل  لبرنامج  إصالحات  اإلنجليزية، 
المدارس  من  الخروج  وامتحانات  المهني،  التدريب  وبرامج 
الثانوية للحد من عدم المساواة وإغالق فجوة المهارات الوطنية 

أولوية  دائًما  الفرنسية  اللغة  المدركة. ومع ذلك، كانت حماية 
تشكل  أنها  على  اإلنجليزية  إلى  يُنظر  عندما  هناك.  صريحة 

تهديًدا للغات القومية، فإن الكفاءة في اللغة اإلنجليزية تعاني.

األوروبية  الدول  خفضت  الموحدة،  األوروبية  السوق  خارج 
بشكل ملحوظ من الكفاءة في اللغة اإلنجليزية أكثر من جيرانها، 
المشتركة ككل. وليست  السوق  كاملة عن  نقاط  بمتوسط 10 
أوروبا  مع  أوثق  إقامة عالقات  أمام  الوحيد  العائق  اللغة هي 
التقدم  تجعل  ال  االتصال  حواجز  ولكن  البلدان،  لهذه  بالنسبة 

أسهل. 

فجوة واسعة باقية
المشروع  قلب  في  المركزية  القوى  وجود  من  الرغم  على 
بعض  وينعكس  متجانسة.  غير  المنطقة  تزال  ال  األوروبي، 
هذا التنوع في الفوارق الواسعة في مهارات اللغة اإلنجليزية. 
الفجوة في الكفاءة في اللغة اإلنجليزية بين السويد وفرنسا أكثر 
من 1٥ نقطة. مع تضمين البلدان الموجودة على حدود أوروبا، 
المهارات بين األعلى واألقل كفاءة هي واسعة  كما أن فجوة 
مثل أي مكان في العالم. وال تزال تهديدات النزعات الشعبية 
بارتفاع  مدفوعة جزئيًا  حقيقية،  لليورو  المناهضة  والمشاعر 
أوجه عدم المساواة والهجرة والمسائل العميقة المتعلقة بالهوية 

الوطنية. 

لقد حققت أوروبا، وبدون منازع، أعلى مستوى من الكفاءة في اللغة اإلنجليزية مقارنة بأي منطقة في العالم، وتحّسن متوسط 
نتائج المنطقة بشكل طفيف منذ العام الماضي على الرغم من زيادة حجم الشريحة التي شملتها الدراسة.

هل السر في التعاون الدولي؟
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 EF لم تظهر هذه الدولة في الطبعة السابعة من مؤشر إي أف *
 EF EPI لذلك تأتي هذه النتيجة من طبعات مؤشر إي أف ،EPI

السابقة.

الفجوة بين األجيال

  EF EPI اتجاهات مؤشر إي أف

 أوروبا
عالمي

 أوروبا
عالمي

تتجه صعوًدا تتجه هبوطًا
زيادة طفيفة تراجع طفيف

الفجوة بين الجنسين

 ال يزال متوسط نتائج األوروبيين من الجنسين أعلى بكثير
 من المتوسط العالمي. ولقد تضاعفت الفجوة بين الجنسين في
 أوروبا، مع ارتفاع نتائج النساء أكثر من نقطة مقارنة بالعام
 الماضي، في حين أن أداء الرجال أسوأ قليالً. إن الفرق في

 مهارات اللغة اإلنجليزية بين النساء والرجال في أوروبا يبلغ
.ضعف حجمه اآلن في آسيا وأمريكا الالتينية

كان أداء البالغين في جميع الفئات العمرية في أوروبا أعلى 
من المعدالت العالمية. وبالمقارنة بالعام الماضي، كان أداء 

البالغين فوق 2٥ سنة أفضل بكثير، مع تحسن البالغين فوق سن 
األربعين. وكان الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-20 هم 

المجموعة الوحيدة التي شهدت تراجًعا.

شهدت أوروبا تغيرات دراماتيكية قليلة هذا العام، لكن غالبية البلدان 
في المنطقة تحسنت، وكانت جمهورية التشيك األكثر تحسنًا. وتعتبر 
الدنمارك الدولة األوروبية الوحيدة التي شهدت تراجًعا كبيًرا. كما 
انتقلت ثماني دول أوروبية إلى مجموعات كفاءة أعلى هذا العام - 

أكثر من أي منطقة أخرى

EF EPI نتائج مؤشر إي أف

EF EPI نتائج مؤشر إي أف
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آسيا 
  EF EPI تصنيفات مؤشر إي أف

٤8.72 بنغالديش   63

٤8.٥٤ تايالند   6٤

٤٥.19 كازاخستان    80

٤٤.23 ميانمار    82

٤3.6٤ أفغانستان    8٤

٤2.86 كمبوديا    8٥

٤2.٥3 أوزبكستان    86

٥2.٥7 ماكاو، الصين   ٤٤

٥1.9٤ الصين   ٤7

٥1.88 تايوان، الصين   ٤8

٥1.80 اليابان   ٤9

٥1.66 باكستان   ٥0

٥1.٥8 إندونيسيا   ٥1

٤9.39 سريالنكا   ٥8

68.63 سنغافورة   03

61.8٤ الفلبين   1٤

٥9.32 ماليزيا   22

٥7.13 الهند   28

٥6.38 هونغ كونغ، الصين   30

٥6.27 كوريا الجنوبية   31

٥3.12 فيتنام   ٤1

عاليةمجموعات الكفاءة منخفضة جًدامتوسطةعالية جًدا منخفضة
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تمتلك آسيا أكبر مجموعة من الكفاءات اإلنجليزية عن أي منطقة، مع ثالثة بلدان في الربع األعلى من مؤشر هذا العام وأربعة في 
الـ 10% األخيرة. 

ال ألنصاف الحلول

وعلى الرغم من أن متوسط الكفاءة في اللغة اإلنجليزية للكبار 
في آسيا كان مستقًرا مقارنة بالعام الماضي، فقد شهد نصف 
أو  ارتفاًعا  المؤشرين  كال  في  المدرجة  والمناطق  البلدان 
انخفاًضا ألكثر من نقطة واحدة. هذه القارة الشاسعة والمكتظة 

بالسكان صفها بأي شيء عدا أن تكون رتيبة.

تقدير اإلنجليزية
البلدان  تزدهر  والتكنولوجيا،  التجارة  في  السريع  النمو  مع 
حققت  اإلنجليزية.  اللغة  في  العالية  الكفاءة  ذات  اآلسيوية 
سنغافورة، التي ُسجلت باستمرار في المراكز العشرة األولى 
الناتج  إجمالي  في  نمو  نسبة   ،EF EPI أف  إي  مؤشر  من 
التجاري أكثر من 300% منذ عام 1960. على الرغم من أن 
يبلغ  التي  الفلبين،  الخارجية، إال أن  بالخدمات  الهند مشهورة 
عدد سكانها أقل من 10% من سكان الهند، لديها عدد أكبر من 

مراكز االتصال. 

اللغة  تعليم  يزال  ال  ذلك،  رغم  اآلسيوية،  الدول  بعض  وفي 
ظهر  عن  بالحفظ  التعليم  على  كبير  بشكل  يركز  اإلنجليزية 
قلب. وعلى وجه الخصوص، يتطلب انتقال الصين من اقتصاد 
التصنيع إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة مزيًدا من األشخاص 
الذين يتمتعون بمهارات تواصل إنجليزية قوية. ووفقاً لصحيفة 
الصين،  في  التكنولوجية  الصناعة  فإن   ،The Economist
في وتيرتها الحالية، ستكون على قدم المساواة مع أمريكا خالل 
السنوات الـ 1٥ المقبلة. لكن على الرغم من هذا التقدم السريع، 
فإن أقل من 2٥% من األوراق العلمية الصينية المنشورة في 
عام 2016 أشارت إلى مؤلف مشارك دولي. ومع ذلك، فإن 
الوعي بقيمة التحدث باللغة اإلنجليزية في الصين مرتفع للغاية. 

ويرغب 70% من أولياء األمور الذين شملهم االستطالع في 
المدرسة.  في  اإلنجليزية  اللغة  من  المزيد  أطفالهم  يتعلم  أن 
يذهبون  يعودوا  لم  الذين  الطامحين  اإلنجليزية  اللغة  طالب 
العام  التعليم  عروض  عن  الراضين  غير  أو  المدرسة  إلى 
ينمو  أن  المقدر  ومن  األخرى.  الخيارات  من  العديد  لديهم 
سوق تعليم اللغة اإلنجليزية الخاص في الصين بنسبة %22 

سنويًا.

تراجعت الكفاءة في اللغة اإلنجليزية في اليابان بشكل طفيف 
منذ العام الماضي، ولكن حتى في هذا البلد المعزول، هناك 
مؤشرات على حدوث تغيير. فلدى ما يقرب من 1٥% من 
األقل  على  واحد  نيكاي 22٥ شخص  مؤشر  في  الشركات 
العمال  عدد  وتجاوز  إداراتها،  مجالس  في  ياباني  غير 
األجانب في اليابان مليون عامل ألول مرة في عام 2017. 
تدفق  من  اليابان  ستستفيد  السريع،  سكانها  شيخوخة  ومع 
اإلنجليزية  اللغة  تصبح  سوف  الخارج.  من  الشباب  العمال 
ولكن  عام 2020،  في  االبتدائية  المدرسة  في  رسمية  مادة 
على  سيتعين  المعلمين،  تدريب  إلعادة  خطط  وجود  بدون 
اليابان أن تفعل المزيد إذا كانت تريد رفع مستواها في اللغة 

اإلنجليزية.

إصالحات شاملة  
في العديد من البلدان، تعكس أوجه القصور في تعليم اللغة 
فقط   %2 إنفاق  يتم  بكثير.  أكبر  نظامية  قضايا  اإلنجليزية 
وال  ميانمار،  في  التعليم  على  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
يُعتمد ثلث المعلمين في بنغالديش للتدريس. وتواجه باكستان 
بوتيرة  مدارسها  بإصالح  وتقوم  خطيرة،  تعليمية  ثغرات 

نظام  أجل تحسين  الخصخصة من  غير عادية، وتعتمد على 
األداء الضعيف. وقد استفاد مقدمو خدمات القطاع الخاص من 
أكثر من ٤,300 مدرسة في والية البنجاب ومن المتوقع أن 
يستوعبوا أكثر من 10,000 مدرسة في المنطقة قبل نهاية هذا 
العام. ويدفع القطاع الخاص حاليًا أكثر ألجل نظام التعليم في 
باكستان أكثر مما تدفعه الحكومة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت 
التعليمية، ولكن  النتائج  إلى تحسين  الخصخصة ستؤدي  هذه 
العام والخاص،  القطاعين  بين  الشراكات  أن  أدلة على  هناك 
في النظم المتدنية الكفاءة، هي حل أسرع من اإلصالح على 

نطاق المنظومة.

العمال متراجعون 
في  واسع  نطاق  على  والمؤقتة  الرسمية  غير  العمالة  تنتشر 
أجزاء كثيرة من آسيا، وهذا يعني أن قلة قليلة نسبيًا من العمال 
العمل  أصحاب  من  المدعوم  المستمر  التعليم  على  يحصلون 
لتحسين مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية. ويعمل أكثر من نصف 
القوى العاملة في كوريا الجنوبية بعقود مؤقتة، ويعمل %90 
بدون عقود على اإلطالق. ويعد  الهند  العاملة في  القوى  من 
في  ولكن  مهًما،  أمًرا  المدارس  في  اإلنجليزية  اللغة  تدريس 
المستحيل  من  سيكون  المتقدم،  السكاني  التعداد  ذات  الدول 
مساعدة  دون  اإلنجليزية  اللغة  في  الكفاءة  مستوى  تطوير 

البالغين على تعلم اللغة اإلنجليزية أيًضا. 
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EF EPI نتائج مؤشر إي أف
الفجوة بين األجيال

  EF EPI اتجاهات مؤشر إي أف

الفجوة بين الجنسين

 نتائج النوع اآلسيوي هي على قدم المساواة مع المعدالت
 العالمية. حّسنت النساء اآلسيويات اللغة اإلنجليزية بشكل طفيف

 في حين تراجعت نتائج الرجال بشكل طفيف، لذلك، كما هو
 الحال في أوروبا، اتسعت الفجوة بين الجنسين في آسيا بشكل
 ملحوظ، حيث ارتفعت من نصف نقطة في العام الماضي إلى

 .نقطة ونصف هذا العام

وقد ظهرت فجوة عمرية في الكفاءة في اللغة اإلنجليزية في آسيا هذا 
العام. هذه الفجوة العمرية تتماشى مع االتجاهات العالمية، ولكنها 
جديدة على آسيا، حيث سجلت معظم الفئات العمرية في السابق 

نتائج مشابهة لبعضها البعض. باستثناء الفئات العمرية من 18 إلى 
20 عاًما، شهدت جميع الفئات العمرية اآلسيوية انخفاًضا في نتائج 

كفاءتها، حيث تراجع مستوى البالغين فوق سن ٤0 عاًما.

وتنقسم الدول واألقاليم الثمانية عشر الموجودة في آسيا بالتساوي 
بين تسعة بلدان قد تحسنت وتسعة آخرين لم تتحسن. سجلت 

سنغافورة وكمبوديا زيادات كبيرة في نتائجها هذا العام، في حين 
شهدت بنغالديش تراجًعا كبيًرا. فقط سريالنكا وماكاو والصين 

انتقلت من مجموعة كفاءة أقل إلى مجموعة أعلى.
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أمريكا 
الالتينية 

  EF EPI تصنيفات مؤشر إي أف

٥7.٥8 األرجنتين   27

٥٥.01 كوستاريكا   36

٥٤.97 جمهورية الدومنيكان   37

٥3.٤1 أوروغواي   ٤0

٥2.01 تشيلي   ٤6

٥0.93 البرازيل   ٥3

٥0.63 ٥٥ غواتيماال 

٤9.98 بنما   ٥6

٤9.76 المكسيك   ٥7

٤9.32 بيرو    ٥9

٤8.90 كولومبيا   60

٤8.87 بوليفيا   61

٤8.٥2 اإلكوادور   6٥

٤7.80 هندوراس   69

٤7.٤2 السلفادور   70

٤7.26 نيكاراغوا   72

٤6.61 فنزويال   7٥
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ونيكاراغوا  وهندوراس  بوليفيا  إضافة  النتيجة  هذه  وتعكس 
إلى المؤشر، وكلها لها نتائج أقل من المتوسط اإلقليمي، ولكن 
والبرازيل،  المكسيك  هما  الرئيسيين  المتراجعين  المحركين 
اللذان  وهما أكبر دولتين من حيث عدد السكان في المنطقة، 
العقود  في  اإلنجليزية.   اللغة  في  الكفاءة  في  تراجًعا  سجال 
ضمان  في  هائاًل  تقدًما  الالتينية  أمريكا  أحرزت  الماضية، 
تزال  ال  المنطقة  ولكن  التعليم،  على  األطفال  جميع  حصول 
االقتصادية،  المساواة  عدم  من  عالية  مستويات  من  تعاني 
وديمقراطيات هشة، ومستويات غير مقبولة من العنف، وكلها 

تقوض تنمية القوى العاملة الماهرة. 

نظام معطوب
ال  الريفية  المناطق  بعض  في  األطفال  أن  من  الرغم  على 
يزالون يفتقرون إلى التعليم، إال أن التحدي الرئيسي للمدارس 
في أمريكا الالتينية هو النتائج التعليمية الضعيفة. تشير نتائج 
اختبارات اليونسكو إلى أن ٥0% من تالميذ الصف الثالث في 
المنطقة لم يحققوا مستوى أساسي من الكفاءة في الرياضيات، 
األمية.  في محو  األساسية  الكفاءة  يحققوا  لم  منهم  وأن %30 
 )PISA( الطلبة لتقييم  الدولي  البرنامج  نتائج  وكشفت أحدث 
عن نمط مشابه بين طالب المرحلة الثانوية. ويعكس هذا العجز 
التي  التعليم  المهارات مشكالت أوسع نطاقًا داخل أنظمة  في 
تؤثر على تعليم اللغة اإلنجليزية أيًضا. إن المدارس المكتظة، 
كلها  المعلمين  تدريب  كفاية  وعدم  المعلمين،  أجور  وتدني 

عوامل تسهم في ذلك.

ويبدو الوضع التعليمي في األرجنتين وتشيلي وكوستاريكا، مع 
اقتصاداتها المتنوعة للغاية ومعدالت الحضور الجامعي القوية، 
مختلفًا جًدا عن أماكن مثل فنزويال ونيكاراغوا. إذا حكمنا من 
خالل مستويات كفاءتهم في اللغة اإلنجليزية، فإن هذه البلدان 
لديها  الالتينية  أمريكا  إن  الواقع،  في  قطبية.  متناقضة  ليست 
أضيق انتشار لنتائج الكفاءة في اللغة اإلنجليزية في العالم، مع 
أقل من 12 نقطة تفصل بين أعلى بلد من حيث الكفاءة وبين 
لغة  وجود  من  الرغم  على  أنه  للنظر  الالفت  ومن  بلد.  أدنى 
مشتركة، فإن معظم البلدان في المنطقة تتاجر أكثر مع الواليات 
المتحدة واالتحاد األوروبي والصين، أكثر من بعضها البعض.

اإلصالحات تستغرق وقتًا 
حّسنت كوستاريكا كفاءتها في اللغة اإلنجليزية بقدر أكبر من 
اإلصالحات  وبسبب  الماضي.  العام  منذ  المنطقة  في  بلد  أي 
أكثر  فإن  األّولي،  والتأهيل  المعلمين  تدريب  في  الرئيسية 
من 9٥% من المعلمين في كوستاريكا يحملون اآلن شهادات 
المتاحة. ومع  الوظائف  منافسة صحية على  جامعية، وهناك 
عام  في  إجراؤها  تم  التي  المعلمين  تقييمات  أظهرت  ذلك، 
201٥ أن ٤0% من مدرسي اللغة اإلنجليزية لم يتقنوا محتوى 
المناهج الدراسية التي كان من المتوقع أن يقوموا بتدريسها. 
كما أطلقت كل من كولومبيا واإلكوادور وبيرو برامج إلعادة 

تدريب معلمي اللغة اإلنجليزية في السنوات الخمس الماضية.

تعتبر أمريكا الالتينية المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت تراجًعا في متوسط مهارات اللغة اإلنجليزية للكبار منذ عام 2017. 

نمو دون تقدم

معالجة عدم المساواة 
على  والتدريب  مهارات،  أزمة  خضم  في  الالتينية  أمريكا 
من  تقريبًا  فقط   %10 سوى  يحصل  ال  ضعيف.  الوظائف 
العاملين في المنطقة على أي نوع من التدريب في سنة معينة، 
مقارنة بحوالي نصف العاملين في أوروبا. ويرجع هذا جزئيًا 
إلى ارتفاع معدالت التوظيف في القطاع غير الرسمي، حيث 
تهيمن الشركات العائلية الصغيرة على المشهد. في بيرو، تم 
توظيف 70% من القوى العاملة في القطاع غير الرسمي في 
العمال  المنطقة ككل، يعمل نصف جميع  عام 2013، وفي 
ال  وعندما  الدولية.  العمل  لمنظمة  وفقًا  رسمي،  غير  بشكل 
يكون لدى البالغين القدرة على الوصول إلى التدريب المهني 
الكفاءة في  النمو الوظيفي، ال يمكن لإلنتاجية وال  أو فرص 
اللغة اإلنجليزية أن تتطور، وتتضاءل إمكانية التقدم، وتتعزز 

أوجه عدم المساواة الموجودة. 

قد يكون عدم المساواة أكبر تحٍد يواجه أمريكا الالتينية. وعلى 
عبر  واألجور  الدخل  في  المساواة  عدم  تراجع  من  الرغم 
الدولي  البنك  بيانات  ألحدث  وفقا  المنطقة،  في  عقد 2000 
في  متكافئة  غير  دولة   20 أكثر  من  ثمانية  فإن   ،)2016(
مشكلة  المساواة  وتعد عدم  الالتينية.  أمريكا  في  توجد  العالم 
متعددة األوجه، لكن أنظمة التعليم القوية - بما في ذلك تعليم 
اللغة اإلنجليزية القوي - هي جزء من الحل. توفر اإلنجليزية 
أن  يمكن  التي  العالمية  والشبكات  المهارات  إلى  الوصول 

تساعد في دفع الحراك االجتماعي.
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الفجوة بين األجيال
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الفجوة بين الجنسين

ويحقق الرجال والنساء في أمريكا الالتينية نتائج أقل بكثير من 
المتوسط العالمي. في الطبعات السابقة، وجدنا أن أمريكا الالتينية 
كانت المنطقة الوحيدة دون وجود فجوة بين الجنسين في الكفاءة 

في اللغة اإلنجليزية، لكن هذا لم يعد صحيًحا. فلقد تحسنت المرأة 
في المنطقة بشكل طفيف في حين تراجع الرجال، مما يترك فجوة 

بحجم مماثل لتلك الموجودة في آسيا.

جميع الفئات العمرية في أمريكا الالتينية تعمل دون المتوسط 
العالمي، حيث يعتبر البالغون فوق سن 30 هم أكبر نسبة تراجع 

في المهارات مقارنة مع أقرانهم في الخارج. انتقلت الفئة العمرية 
العالية للكفاءة في المنطقة من 20-18 إلى 25-21 هذا العام، 

مما قد يشير إلى تحسين التعليم العالي في المنطقة. ومع ذلك، فإن 
االنخفاض الطفيف في الكفاءة المسجل بين الفئة العمرية األصغر 

سنًا، ال يجعلهم واعدين.

على عكس كل منطقة أخرى من العالم، لم تشهد أي دولة في 
أمريكا الالتينية تغيراً كبيراً في النتيجة. وقد انتعشت األرجنتين 
من انخفاض طفيف العام الماضي الذي وضعها في المجموعة 
متوسطة الكفاءة. ودفع التحسن المعتدل أوروغواي من األسفل 

إلى المتوسط.
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ويعكس هذا االستنتاج جزئيًا استبعاد أنغوال والكاميرون من 
مؤشر هذا العام بسبب نقص البيانات. ومع ذلك، هناك عامل 
األكثر  الدول  من  العديد  في  الكبير  التحسن  هو  بكثير  أقوى 
ونيجيريا  مصر  من  كل  حققت  القارة.  في  بالسكان  اكتظاظًا 
في جنوب   EF EPI أف  إي  وارتفع مؤشر  كبيرة،  مكاسب 
متوسط  اليوم،  العالم.  في  أخرى  دولة  أي  من  أكثر  أفريقيا 
نتائج الكفاءة في اللغة اإلنجليزية للكبار في أفريقيا شبيه بتلك 
بياناتنا،  مجموعة  قيود  من  الرغم  على  آسيا،  في  الموجودة 
الصعب  من  تجعل  فقط،  أفريقية  بلدان  تسعة  تضم  والتي 

الحصول على صورة كاملة عن القارة.

نهج عملي  
تتمتع جنوب أفريقيا بأعلى مستوى من الكفاءة في اللغة اإلنجليزية 
تم قياسه في القارة، والتي بها إحدى عشرة لغة رسمية، بما في 
ذلك اإلنجليزية. في بلد به العديد من المجتمعات اللغوية، يعد تعدد 
اللغات هو القاعدة. يتحدث 10% فقط من السكان اإلنجليزية كلغة 
أصلية، وفقًا لتعداد عام 2011، لكن اللغة اإلنجليزية تستخدم على 
نطاق واسع في وسائل اإلعالم وكجسر للتواصل، وخاصة في 
المناطق الحضرية. ولقد برزت اللغة اإلنجليزية كلغة الحكومة 
أو  عرقية  روابط  إلى  افتقارها  بسبب  وذلك  العالي،  والتعليم 

استعمارية قوية، حيث أنها يُنظر إليها على أنها أكثر شموالً. 

في غرب أفريقيا، تحاول كل من نيجيريا والسنغال بناء بنية 
عددهم  يتزايد  الذين  للسكان  جيد  تعليم  وتوفير  مالئمة  تحتية 
اللغة  في  متوسطة  كفاءة  الدولتين  كلتا  حققت  وقد  بسرعة، 
النخب  تكون  ما  عادةً  نيجيريا،  في  البالغين.  بين  اإلنجليزية 
الحضرية هي المتحدثة األصلية للغة اإلنجليزية، ولكن، خارج 
المدن، يتحدث الناس اإلنجليزية على نطاق أقل بكثير، على 
الرغم من أنها اللغة الرسمية الوحيدة في البالد. في السنغال، 
أصبحت  الوحيدة،  الرسمية  اللغة  هي  الفرنسية  اللغة  حيث 
اللغة اإلنجليزية مهمة أيًضا. وفي كال البلدين، تحظى األندية 
المتنقل  التعلم  ومنصات  المحادثة  ومجموعات  اإلنجليزية 
غرب  في  اإلنجليزية  اللغة  مقاربة  وتميل  متزايدة.  بشعبية 
أفريقيا إلى أن تكون نفعية إلى حد كبير، مع التواصل العملي 
باعتباره الهدف األساسي بدالً من التمكن من القواعد النحوية 

التقنية. وهذا النوع من التركيز البراغماتي يؤتي ثماره.

إفساح موطئ قدم للغة اإلنجليزية 
تختلف شمال أفريقيا عن بقية القارة بطرق عديدة، بما في ذلك 
الكفاءة في اللغة اإلنجليزية المنخفضة للغاية. يتحدث الكبار في 
في  الموجودة  لتلك  مماثلة  بمستويات  اإلنجليزية  أفريقيا  شمال 
الشرق األوسط. ومع ذلك، فإن التعددية اللغوية شائعة في شمال 
أفريقيا، والجزائر والمغرب وتونس لديها مشاهد لغوية معقدة، 

مع وجود لهجات محلية للغة العربية والبربرية والفرنسية واللغة 
الحياة  في  أدواًرا مختلفة  تؤدي  كلها  الحديثة،  الفصحى  العربية 
الخاصة والنظام التعليمي والجمهور. وتعتبر اللغة اإلنجليزية هي 
الوافد الجديد نسبيًا إلى هذا المزيج، لكنها ذات قيمة متزايدة، ال سيما 
بالنسبة لحيادها وإمكاناتها التجارية. في مصر، حيث يعاني القطاع 
الخاص من الركود، قد يأتي تحسن هذا العام في الكفاءة في اللغة 
اإلنجليزية كنوع من األخبار المرحب بها. إن المزيد من االنفتاح 

والتجارة الدولية سيفيد شمال أفريقيا بشكل كبير.

معوقات مختلفة 
تواجه بلدان مختلفة في أفريقيا عقبات مختلفة أمام تطوير الكفاءة 
في اللغة اإلنجليزية. البعض، مثل تونس والمغرب، لديهم أسواق 
عمل ذات قطاع عام ضخم ومستويات عالية من بطالة الشباب - 
وهي ظروف توفر القليل من الحوافز للتعلم وغالبًا ما تدفع الطالب 
إثيوبيا، لديهم  األكثر طموًحا إلى الخارج. وهناك آخرون، مثل 
أنظمة تعليمية منخفضة الجودة أو نقص في البنية التحتية المدرسية. 
وال يزال آخرون، مثل ليبيا، في خضم النزاع المسلح. ويحدونا 
األمل في أن يختبر عدد أكبر من األفريقيين لغتهم اإلنجليزية في 
الحصول على صورة أوضح  لنا  يتسنى  القادمة حتى  السنوات 

لمستويات كفاءة البالغين في هذه القارة الشاسعة والمتنوعة.

بين عامي 2016 و2017، تحسنت نتائج الكفاءة في اللغة اإلنجليزية في أفريقيا أكثر من أي منطقة أخرى في العالم. 

قدرات كامنة ال حدود لها
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الفجوة بين الجنسين

الفجوة بين الجنسين في أفريقيا ال تزال أوسع من أي منطقة 
أخرى، وقد اتسعت هذه السنة. وقد دفعت النساء األفريقيات هذا 

التغيير من خالل تحسين الكفاءة في اللغة اإلنجليزية أكثر من 
أي مجموعة أخرى في العالم. مهاراتهن هي اآلن متقدمة على 

مهارات الرجال األوروبيين وقليالً جًدا عن مهارات النساء 
األوروبيات.

عززت جميع الفئات العمرية األفريقية التي تزيد أعمارهم عن 
20 عاًما من مستوى اللغة اإلنجليزية هذا العام، مع تحسن 

البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 26 إلى 30 عاًما. وال تزال 
هناك فئات عديدة من األفارقة أقل قليالً من المتوسط العالمي، 
على الرغم من أن البالغين فوق سن األربعين يفوقونهم. وكما 

هو الحال في أمريكا الالتينية، فقد تحولت أعلى فئة عمرية من 
حيث الكفاءة في أفريقيا من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 

18 و20 سنة إلى من تتراوح أعمارهم بين 21 و2٥ سنة. 

  EF EPI حققت جميع البلدان اإلفريقية تقريبًا في مؤشر إي أف
تحسنًا في الكفاءة في اللغة اإلنجليزية هذا العام، كما شهدت بلدان 

أخرى تحسنًا ملحوظًا مقارنة بأي منطقة أخرى. وانتقلت مصر 
إلى مجموعة كفاءة أعلى. وحققت جنوب أفريقيا أكبر زيادة في 

الكفاءة عن أي بلد في العالم. وتعتبر تونس هي البلد اإلفريقي 
الوحيد في المؤشر الذي شهد انخفاًضا طفيفًا، حيث تراجعت من 

مجموعة منخفضة إلى منخفضة جًدا.
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تغير نتائج مؤشر إي أف EF EPI عن العام الماضي

بين عامي 2016 و2017، تحسنت نتائج الكفاءة في اللغة اإلنجليزية في أفريقيا أكثر من أي منطقة أخرى في العالم. 
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ومع ذلك، بالرغم من كونها منطقة مفترق طرق، إال أن هذه 
في  الكفاءة  على صعيد  الركب  مؤّخرة  في  تزال  ال  المنطقة 
أيًضا  العالم. هذه  بأي جزء آخر من  اللغة اإلنجليزية مقارنة 
واحدة من المناطق ذات متوسط األعمار األصغر في العالم، 
حيث يبلغ متوسط األعمار 2٥ عاًما فقط، مما يمنحها إمكانات 

هائلة للتغيير. 

االنفتاح 
إلى االنتقال من  بالحاجة  الخليجي  التعاون  تعترف دول مجلس 
االقتصادات القائمة على البترول إلى نماذج أخرى، وقد أطلقت 
مؤخًرا موجة من المبادرات التي تقودها الحكومة لالستثمار في 
الوظائف والتعليم، والتي قد يؤدي الكثير منها إلى كفاءة أفضل في 
اللغة اإلنجليزية. ومن بين هذه المبادرات رؤية المملكة العربية 
السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد البالد من خالل 
االستثمار األجنبي والسياحة، ورؤية اإلمارات 2021 التي تهدف 

إلى تحويل البالد إلى مجتمع قائم على المعرفة.

 تتمتع اإلمارات العربية المتحدة بأعلى نتائج الكفاءة في اللغة 
اإلنجليزية في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث أن غالبية 
لغة  إلى  الحاجة  يجعل  مما  أجنبي،  أصل  من  البالد  سكان 

مشتركة مثل اإلنجليزية أكثر إلحاًحا في الحياة اليومية. 

وموطن  عربي  اقتصاد  أكبر  هي  السعودية  العربية  المملكة 
في  مرتبة  الجامعات  أعلى  وهي  العزيز،  عبد  الملك  لجامعة 
لعام  العالي  للتعليم  العالمية  الجامعات  تصنيف  المنطقة حسب 
2018. ومع ذلك، ينتشر سكانها على منطقة جغرافية ضخمة 
التحتية  والبنى  التعليم  خدمات  تطّور  مستويات  فيها  تتفاوت 
كثيراً. مما يؤدي إلى مستويات مختلفة من الوصول إلى تعليم 
اللغة اإلنجليزية في المدارس. سيحتاج الشباب السعوديون إلى 
األكثر  الجديدة  المحلية  السوق  مطالب  لتلبية  اإلنجليزية  اللغة 
جنباً  النساء  فيها  تعمل  والتي  القيادة،  تتصورها  التي  عولمة 
إلى جنب مع الرجال. وسيكون التدريب على اللغة اإلنجليزية 
وبرامج التطوير المهني ضرورية لتحقيق هذا التحول الثقافي. 

أضيف لبنان إلى المؤشر ألول مرة هذا العام. الكفاءة في اللغة 
اإلقليمي،  المتوسط  من  بكثير  أعلى  هي  لبنان  في  اإلنجليزية 
غالبية  طفيف.  بشكل  للمنطقة  الكلي  المعدل  رفع  إلى  أدى  ما 
الجامعات اللبنانية والمدارس الخاصة تستخدم لغات أجنبية غير 
اللغة العربية، ما يجعل البالد أكثر تعدًدا للغات عن غيرها من 
الكفاءة  معدالت  تتماشى  األردن  الجوار،  وفي  المنطقة.  دول 
اللغوية أكثر مع المعدالت اإلقليمية، على الرغم من أن غالبية 
جامعاتها تستخدم اللغة اإلنجليزية كلغة تدريس. ويمكن تفسير 
اللغة  تعليم  مستوى  بين  الواسعة  الفجوة  التباين من خالل  هذا 

على  المطلوبة  واإلنجليزية  العامة  المدارس  في  اإلنجليزية 
جميع  في  لألسف  موجودة  ظاهرة  وهي  الجامعي،  المستوى 
البلدان العربية تقريبًا. معظم البالغين ال تتاح لهم فرصة االلتحاق 

بالجامعة وبالتالي ال يمكنهم سد فجوة الكفاءة هذه.

الالجئون في أزمة 
أدت الصراعات في سوريا والعراق إلى نزوح أعداد كبيرة وإلى 
التعليق التام للتعليم في بعض المدن. والمزيد من االستقرار يزيد 
اآلمال في استعادة التعليم العام، ولكن بالنسبة لماليين األشخاص 
الذين يعانون من العنف والمشقة في العيش، هناك احتياجات أكثر 

إلحاًحا من تعلم اللغة اإلنجليزية.

مستقبل غامض  
تعتبر االقتصادات الهشة، والصراع المستمر، واإلفراط في االعتماد  
على القطاع العام إليجاد عمل من بين التحديات التي تواجه بلدان 
الشرق األوسط التي ترغب في تزويد شعوبها بالمهارات الالزمة 
للقوى العاملة العالمية. إن مواجهة هذه التحديات قد يحّول الوضع 
في المنطقة، وسيكون تحسين الكفاءة في اللغة اإلنجليزية الضعيفة 
في المنطقة جزًءا أساسيًا من هذا التحول. ويبقى أن نرى إمكانية 
إتمام هذ التحّول بسالسة وسط التوترات اإلقليمية وسوق الطاقة 

العالمية المتغير.

إن موقع الشرق األوسط، الذي يوجد عند نقطة التقاء ثالث قارات، يؤثر بشكل كبير على التجارة والجغرافيا السياسية وأنظمة 
التعليم في المنطقة.

كفاح لالنتقال
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الفجوة بين األجيال

  EF EPI اتجاهات مؤشر إي أف

الفجوة بين الجنسين

فيها  يتمتع  التي  الوحيدة  المنطقة  الشرق األوسط  وتعتبر منطقة 
الرجال بكفاءة أفضل في اللغة اإلنجليزية مقارنة بالنساء. كانت 
هناك فجوة طفيفة بين الجنسين لصالح الرجال في العام الماضي 
واتسعت منذ ذلك الحين، لكنها ال تزال أضيق فجوة بين الجنسين 
في العالم. على الرغم من تحسن متوسط النتائج لكل من الرجال 
اإلنجليزية ال  للغة  كفاءتهم  أن  إال  األوسط،  الشرق  في  والنساء 

تزال أقل بكثير من المتوسط العالمي.

اللغة  في  تحسنًا  المنطقة  في  العمرية  الفئات  معظم  شهدت  وقد 
وتوجد  عمًرا.  األصغر  الفئة  باستثناء  العام،  هذا  اإلنجليزية 
األوسط  الشرق  في  اإلنجليزية  اللغة  في  للكفاءة  مستويات  أعلى 
بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 2٥، وهو نفس 
الفئات  جميع  وأفريقيا.  الالتينية  أمريكا  في  الموجود  االتجاه 
األكثر  الفئة  ولكن  العالمية،  المتوسطات  من  بكثير  أقل  العمرية 
تتراوح  الذين  البالغون  أيًضا:  عدداً  األكبر  هي  لألسف  تأخًرا 

أعمارهم بين 18 و20 عاًما.

بالتساوي  الشرق األوسط مقسم  فإن  الالتينية وآسيا،  مثل أمريكا 
العراق  شهد  تتحسن.  لم  التي  والبلدان  تحسنت  التي  البلدان  بين 
والكويت تحسينات كبيرة هذا العام، لكن لم يأِت هذا بأثر يكفي بما 
يكفي لنقلهما إلى مجموعة أعلى من الكفاءة. وتراجعت اإلمارات 
العربية المتحدة بشكل طفيف، ولكن االنخفاض نقلها من مجموعة 

منخفضة إلى منخفضة جًدا.

سوريا

ت العربية المتحده.
اإلمارا

المملكة العربية السعودية
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تتجه صعوًدا تتجه هبوطًا
زيادة طفيفة تراجع طفيف

الشرق األوسط
عالمي

الشرق األوسط
عالمي

تغير نتائج مؤشر إي أف EF EPI عن العام الماضي

:EF EPI  شارك في مؤشر 
efset.org/sa الرابط  المجاني عبر   EF SET اختبار  خذ   
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االستنتاجات 

في  األهالي  من  كثير  يستثمر  وغيرها،  األسباب  ولهذه 
دروس اللغة اإلنجليزية وبرامج دراسة الصيف في الخارج 
ألطفالهم.  اإلنترنت  عبر  اإلنجليزية  اللغة  تعليم  وبرامج 
وهذا هو السبب أيًضا في أن الماليين من المهنيين يقومون 
وتضّمن  اإلنجليزية،  اللغة  تعلم  في  االستثمارات  بنفس 
الحكومات اللغة اإلنجليزية في المنهج الدراسي األساسي. 

الثروة  هذه  مثل  وجود  في  فريدة  اإلنجليزية  اللغة  تعتبر 
كما  الرسمي.  التعليم  حدود  خارج  التعليمية  الموارد  من 
والمحاسبة  الويب  برمجة  مثل   - األخرى  المهارات  أن 
والمهارات الحسابية ومعرفة القراءة والكتابة - هي أيًضا 
ذات قيمة كبيرة، ولكن يتم توفيرها بالفعل من قبل المدارس 
الوظائف.  من  معينة  ألنواع  فقط  مطلوبة  أنها  أو  العامة، 
اللغة اإلنجليزية فريدة من نوعها من حيث ارتفاع الطلب 
عليها في العديد من المهن، ومع ذلك فإن معظم الطالب ال 

يتقنونها بشكل كاف في المدرسة.

والمدن  فالشركات  فقط:  األفراد  على  األمر  يقتصر  ال 
اللغة  في  الكفاءة  تطوير  من  تستفيد  والبلدان  واألقاليم 
الدولي  التعاون  تسهل  اإلنجليزية  اللغة  اإلنجليزية. 
في  الكفاءة  ذات  المجتمعات  في  والتنقل.  واالستثمار 
أحدث  إلى  الوصول  للمهندسين  يمكن  اإلنجليزية،  اللغة 
التقنيات، ويمكن لموظفي االستقدام االستفادة من مجموعة 

أكثر  بطريقة  االندماج  عمليات  تتم  كما  العالمية،  المواهب 
في  الكفاءة  ترتبط  كافيًا،  ذلك  يكن  لم  وإذا  وشمولية.  سالسة 
اللغة اإلنجليزية أيًضا بمؤشرات التنمية الرئيسية، بما في ذلك 

مقاييس الدخل والمساواة واإلنتاجية.

ال يوجد حل واحد يناسب الجميع لبناء ثقافة الكفاءة في اللغة 
اللغة  لديها مهارات  التي  المناطق والبلدان  اإلنجليزية، ولكن 
تمت  معينة  استراتيجيات  في  تشترك  األقوى  اإلنجليزية 

تجربتها بمرور الوقت. على وجه الخصوص، هي:

االعتراف رسميا باللغة اإلنجليزية كمهارة رئيسية	 

المدرسة 	  ابتداًء من  اللغة اإلنجليزية لجميع األطفال  تعليم 
االبتدائية، باستخدام منهجية قائمة على التواصل

وضع الحد األدنى من معايير الكفاءة في اللغة اإلنجليزية 	 
للطالب واختبارها للتأكد من عدم تأخر أحد

اختيار عدم دبلجة األفالم والبرامج التلفزيونية، مما يضمن 	 
عبر  صغيرة  سن  من  اإلنجليزية  للغة  المنتظم  التعرض 

أوسع شريحة ممكنة من السكان

في 	  األجل  والطويلة  القصيرة  الدراسة  فرص  تمويل 
الخارج على المستوى الثانوي والجامعي

اللغة 	  باستخدام  الدورات  بتدريس  للجامعات  السماح 
اإلنجليزية كوسيلة للتعليم

التخصصات 	  لجميع  اإلنجليزية  اللغة  متطلبات  تضمين 
الجامعية وفي جميع المدارس المهنية

إدراج اللغة اإلنجليزية في نظم التدريب لجميع المعلمين 	 
الجدد

إعادة تدريب معلمي اللغة اإلنجليزية على طرق التواصل 	 
ومهارات التدريس

اإلنجليزية 	  اللغة  لمدرسي  احترافية  دعم  شبكات  إنشاء 
لمشاركة أفضل الممارسات

توفير تعليم اللغة اإلنجليزية عالية الجودة في مراكز العمل 	 
وبرامج الحد من البطالة

القدوة 	  بدورة  السياسيين ورجال األعمال والمشاهير  قيام 
عن طريق دعم تعلّم اللغة اإلنجليزية.

تعلم تحدث اللغة اإلنجليزية يمكن أن يفتح الباب أمام وظيفة أفضل، ويوفر فرًصا جديدة لالكتشاف الشخصي والنمو المهني، 
ويوفر الوصول إلى المعرفة المشتركة في العالم
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اللغة  الكفاءة في  بثقافات قوية في  تتمتع  التي  تميل الشركات 
اإلنجليزية إلى اتباع استراتيجيات معينة. وهي:

جعل اللغة اإلنجليزية اللغة الرسمية للشركة	 

تعزيز ثقافة التعاون الدولي واالنتقال	 

تقديم تدريب على اللغة اإلنجليزية ممول جزئيًا أو بالكامل 	 
للموظفين، عادة بالتعاون مع مورد طرف ثالث

اللغة 	  منهج  باستخدام  أدوارهم  حسب  الموظفين  تدريب 
اإلنجليزية المناسب لكل دور بدالً من التدريب العام للغة 

اإلنجليزية

الضعف 	  نقاط  لتحديد  بأكملها  العاملة  القوى  اختبار 
اإلستراتيجية في مهارات اللغة اإلنجليزية والتركيز على 

تحسينها أوالً

وضع الحد األدنى من معايير الكفاءة في اللغة اإلنجليزية 	 
الوقت  في  المعايير  هذه  استيفاء  واختبار  مختلفة  ألدوار 

المحدد

إعطاء األولوية لتوظيف متقني اإلنجليزية	 

تكوين فرق متنوعة تضم أشخاًصا من جنسيات متعددة	 

باللغة 	  مكتوبة  الشركة  وثائق  جميع  تكون  أن  اشتراط 
اإلنجليزية

تشجيع المديرين التنفيذيين على القدوة الحسنة عن طريق 	 
التحدث عن تجاربهم الشخصية كمتعلمين للغة اإلنجليزية 

ومتحدثين بها

في حين أن االستراتيجيات الدقيقة تختلف من مكان آلخر، 
واضحة.  المحسنة  اإلنجليزية  اللغة  في  الكفاءة  فوائد  فإن 
أكثر  القوية  اإلنجليزية  المهارات  ذات  المجتمعات  تعتبر 
قدرة على التنافس واالنفتاح، وأكثر قدرة على االستفادة من 
وليس  العالم.  أنحاء  جميع  في  والموهبة  والمعرفة  الفرص 
وتتعهد  التباطؤ،  في  آخذة  العولمة  أن  إلى  يشير  ما  هناك 
وقت  أي  من  أبسط  الدولية  االتصاالت  بجعل  التكنولوجيا 
العالم  إلى  الوصول  الناس  تعطي  اإلنجليزية  فاللغة  مضى. 

اآلن أكثر من أي وقت مضى.
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حول 
المؤشر 

المنهجية 
يُشار إلى مؤشر إي أف EF EPI  للكفاءة في اللغة اإلنجليزية 
على نحو متزايد كمصدر رسمي من قبل الصحفيين والمعلمين 
والمسؤولين ورّواد األعمال. ويسر مؤشر إي أف المساهمة في 
المحادثة العالمية الجارية حول تعليم اللغة اإلنجليزية. تعتمد هذه 
الطبعة الثامنة من مؤشر إي أف EF EPI على بيانات االختبار 
الذين  العالم  لالختبار حول  متقدم  من 1,300,000  أكثر  من 
 )EF SET( حضروا اختبار إي أف القياسي باللغة اإلنجليزية

في عام 2017.

)EF SET( اختبار إي أف القياسي في اللغة اإلنجليزية
اختبار إي أف )EF SET( هو اختبار اللغة اإلنجليزية التكيفي 
عبر اإلنترنت لمهارات القراءة واالستماع. وهو اختبار موحد 
ومعّدل بشكل موضوعي يهدف إلى تصنيف القدرات اللغوية 
التي  الستة  المستويات  من  واحد  إلى  لالختبار  للمتقدمين 
يتوفر   .)CEFR( العام  المرجعي  األوروبي  اإلطار  حددها 
مجانًا.  إنترنت  مستخدم  ألي   )EF SET( أف  إي  اختبار 
أف  إي  والتطوير الختبار  البحث  المعلومات حول  لمزيد من 
WWW.EFSET.ORG/ بزيارة  تفضل   ،)EF SET(

./RESEARCH

وقد وجد أن نتائج مؤشر إي أف EF EPI لعام 2018 مرتبط 
وهي   2017 لعام   TOEFL IBT اختبار  نتائج  مع  بقوة 
 2016 لعام  األكاديمي   IELTS اختبار  ونتائج   )R=0.82(
أن  حين  في  أنه  االرتباطات  هذه  وتبين   .)R=0.71( وهي 
هذه االختبارات لها تصميمات مختلفة وملفات تعريف للمتقدم 
لالختبار، فإنها تكشف عن اتجاهات مماثلة في الكفاءة في اللغة 

اإلنجليزية الوطنية.

المتقدمين  من  عينة  أن  من  الرغم  على  لالختبار:  المتقدمون 
الختبار مؤشر إي أف EF EPI للكفاءة في اللغة اإلنجليزية 
تنحاز للمشاركين الذين يرغبون في متابعة دراسة اللغة، فإن 
وتمثل  واإلناث  الذكور  من  المشاركين  بين  متوازنة  العينة 

متعلمي اللغة من الكبار من مجموعة واسعة من األعمار.

 شكلت النساء المشاركات 60% من العينة العامة.	 

 كان متوسط عمر المشاركين من الكبار 26 عاًما.	 

كان 86% من المشاركين دون سن 3٥ عاًما، و99% دون 	 
سن 60 عاًما.

 لم يختلف متوسط عمر الذكور واإلناث.	 

لم يدرج في المؤشر سوى البلدان التي ال يقل عدد المتقدمين 
الحاالت  معظم  في  ولكن  شخص،   ٤00 عن  فيها  لالختبار 
كان عدد المتقدمين لالختبار أكبر بكثير. أدرجت كوبا وقطر 
ومنغوليا وأنغوال والكاميرون والوس في الطبعة السابقة من 
من  يكفي  ما  لديها  يكن  لم  ولكن    EF EPI أف  إي  مؤشر 

المتقدمين لالختبار إلدراجها في هذه الطبعة. 

تحيز العينات
يتم اختيار السكان المتقدمين لالختبار الممثلين في هذا المؤشر 
ذاتيًا وال يتم ضمان تمثيلهم. ولن يشارك في هذه االختبارات 
أو  اإلنجليزية  اللغة  تعلم  في  يرغبون  الذين  األشخاص  سوى 
اللغة اإلنجليزية. ويمكن أن  لديهم فضول حول مهاراتهم في 
الخاصة  تلك  أعلى من  أو  أقل  نتائج  انحراف  إلى  ذلك  يؤدي 

بعامة السكان. ومع ذلك، ال يوجد حافز للمتقدمين لالختبار لرفع 
نتائجهم بشكل مصطنع على اختبارات منخفضة المجازفة عن 

طريق الغش، حيث إن النتائج هي فقط لالستخدام الشخصي.

يتوفر اختبار إي أف )EF SET( مجانًا وعبر اإلنترنت، لذلك 
يمكن ألي شخص لديه اتصال باإلنترنت المشاركة فيه. جميع 
الشباب  أو  العاملين  البالغين  من  هم  تقريبًا  لالختبار  المتقدمين 
الذين ينهون دراستهم. سيتم استبعاد األشخاص الذين ال يتمتعون 
بإمكانية الوصول إلى اإلنترنت تلقائيًا، على الرغم من أن موقع 
اختبار إي أف )EF SET( مطور تماًما وأن 30% من المتقدمين 

لالختبار يستكملون االختبار من أجهزة محمولة. 

في أجزاء من العالم حيث يكون بها استخدام اإلنترنت منخفًضا، 
تميل عملية  قويًا.  التنسيق عبر اإلنترنت  تأثير  أن يكون  نتوقع 
استخالص العينات هذه إلى سحب النتائج تصاعديًا عن طريق 
أثبتت  ذلك،  ومع  تعليًما.  واألقل  فقًرا  األكثر  الناس  استبعاد 
االختبارات المفتوحة على اإلنترنت فعالية في جمع أعداد كبيرة 
جًدا من البيانات حول مجموعة من المؤشرات، ونعتقد أنها توفر 
معلومات قيّمة عن مستويات الكفاءة في اللغة اإلنجليزية العالمية.

حساب النتائج 
لحساب نتيجة اختبار مؤشر إي أف EF EPI، استخدمنا المقياس 
المكون من 100 نقطة الختبار إي أف )EF SET(. يتم تقييم 
النتيجة،  على  وبناء  السكان.  عدد  حسب  اإلقليمية  المتوسطات 
قمنا بتقسيم الدول والمناطق والمدن إلى مجموعات كفاءة. وهذا 
يسمح بالتعرف على المجموعات ذات المستويات المتماثلة من 
مهارات اللغة اإلنجليزية والمقارنات داخل المناطق وفيما بينها. 
تتوافق مجموعات الكفاءة مع اإلطار األوروبي المرجعي العام 

)CEFR( ومستويات الدورات في إي أف:

الملحق أ
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تتوافق مجموعة الكفاءة العالية جًدا مع المستوى B2 من 	 
.)CEFR( اإلطار األوروبي المرجعي العام

الكفاءة 	  ومنخفضة  ومتوسطة  عالية  المجموعات  تتوافق 
العام  المرجعي  األوروبي  اإلطار  من   B1 المستوى  مع 
دورة  مستوى  مع  كل مجموعة  تتوافق  )CEFR(، حيث 

إي أف واحدة.

المستوى 	  مع  للغاية  المنخفضة  الكفاءة  مجموعة  تتوافق   

.)CEFR( من اإلطار األوروبي المرجعي العام A2

مصادر البيانات األخرى
يتم إنشاء مؤشر إي أف EF EPI للكفاءة في اللغة اإلنجليزية 
من خالل عملية مختلفة عن تلك المستخدمة من قبل منظمات 
أو   ،GALLUP و  يورومونيتور  مثل  العام  الرأي  أبحاث 
استطالعات  في  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  قبل  من 
الدراسات  هذه  وتحدد   .PIAACو  PISA مثل  المهارات 
المشاركين في استطالع الرأي باستخدام العمر والنوع ومستوى 
التعليم والدخل وعوامل أخرى. تميل لوحات استطالع الرأي 
إلى أن تكون صغيرة، مع وجود بضعة آالف من المشاركين 
في كل مكان. وألنها قد تم تشكيلها باستخدام طرق أخذ العينات 
المعقدة، فإنها تعتبر ممثلة لجميع السكان. لألسف، لم يتم إجراء 
المستوى  اإلنجليزية على  اللغة  لمهارات  مثل هذا االستطالع 

الدولي.

مصدر آخر للبيانات حول الكفاءة في اللغة اإلنجليزية يأتي من 
أنظمة التعليم الوطنية. تختبر العديد من المدارس مهارات اللغة 
اإلنجليزية لكل طالب في المدرسة الثانوية أو الجامعة باستخدام 
تقييم وطني موحد. قد تكون النتائج علنية أو سرية، لكن المعلمين 

والموظفين الحكوميين يستخدمون البيانات لتقييم فعالية إصالح 
التقييمات  هذه  الحظ،  لسوء  التحسين.  مجاالت  وتحديد  التعليم 
الوطنية ال يمكن مقارنتها مع بعضها البعض، وال يتم تطبيقها 
تعطي مؤشًرا جيًدا على  أنها  فإنه في حين  لذا  البالغين،  على 
في  الثانوية  المدارس  طالب  بين  اإلنجليزية  اللغة  في  الكفاءة 
جزء واحد من العالم، ال يمكن استخدامها للمقارنة الدولية، وال 
يمكن أن تخبرنا الكثير عن مستويات الكفاءة في اللغة اإلنجليزية 

للكبار.

ال يهدف مؤشر إي أف EF EPI للتنافس أو التعارض مع نتائج 
االختبار الوطنية أو بيانات استطالع اللغة أو أي مجموعة بيانات 
بعضها  هذه  البيانات  مجموعات  تكمل  ذلك،  من  بدالً  أخرى. 
البعض. بعضها عام ولكنه محدود النطاق إلى فئة عمرية واحدة 
أو بلد أو منطقة أو ملف تعريفي للمتقدم لالختبار. يتميز مؤشر 
إي أف EF EPI بأنه واسع النطاق، ويفحص البالغين في سن 
العمل في جميع أنحاء العالم باستخدام طريقة تقييم مشتركة. ال 
توجد مجموعة بيانات أخرى ذات حجم ونطاق مشابهين، وعلى 
الرغم من قيوده، فإننا، إلى جانب العديد من صانعي السياسات 
والعلماء والمحللين، نعتقد أنها نقطة مرجعية قيّمة في المحادثة 

العالمية حول تعليم اللغة اإلنجليزية.

تقارير مؤشر إي أف EF EPI للكفاءة في اللغة اإلنجليزية 
ذات الصلة

تمتلك سلسلة أبحاث مؤشر إي أف EF EPI للكفاءة في اللغة 
اإلنجليزية تقريرين منفصلين: هذا التقرير الرئيسي لمؤشر إي 
والذي  والذي يصدر سنويًا،  اإلنجليزية،  اللغة  في  للكفاءة  أف 
يبحث في الكفاءة في اللغة اإلنجليزية لدى الكبار؛ ومؤشر إي 
مرتين  يصدر  للمدارس،  اإلنجليزية  اللغة  في   EF EPI أف 

بين طالب  اإلنجليزية  اللغة  في  الكفاءة  يختبر  السنة وهو  في 
المدارس الثانوية والجامعات. هذا العام، نحن بصدد نشر الطبعة 
الثامنة من مؤشر إي أف EF EPI. نُشرت الطبعة الثانية من 
مؤشر EF EPI في عام 2017. جميع تقارير مؤشر إي أف 

 .WWW.EF.COM/EPI متاحة للتنزيل على EF EPI

 EF شركة إي أف إديوكيشن فيرست
 EF EDUCATION FIRST )WWW.EF.COM(
والخبرات  اللغات  بتدريس  تختص  عالمية  تعليم  شركة  هي 
األكاديمية والثقافية. تأسست منذ عام 196٥ و شعارها "فتح 
العالم من خالل التعليم". وحققت الشركة انتشاًرا دوليًا واسًعا 
بأكثر من ٥00 مدرسة ومكتب في أكثر من ٥0 دولة، وهي 
الراعي الرسمي لخدمات تدريب اللغات في دورة ألعاب طوكيو 
2020 األولمبية واأللعاب األولمبية للمعاقين. يصدر مؤشر إي 

أف للكفاءة في اللغة اإلنجليزية من مختبرات إي أف للتعليم.
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مجموعات الكفاءة الخاصة 
  EF EPI بمؤشر إي أف

كفاءة عالية جداً
هولندا
السويد

الدنمارك

نموذج من المهام

كفاءة عالية
ألمانيا
النمسا
بولندا

كفاءة متوسطة
بلغاريا
اليونان
ليتوانيا

كفاءة عالية
الصين
اليابان
روسيا

كفاءة منخفضة جداً
سوريا

قطر
المغرب

  يتم استخدام اللغة الدقيقة والمناسبة في المواقف االجتماعية

  قراءة نصوص متقدمة بسهولة

  التفاوض بشأن عقد مع متحدث أصلي باللغة اإلنجليزية

  تقديم عرض في العمل

  فهم البرامج التلفزيونية

  قراءة الصحف

  المشاركة في اجتماعات في مجال خبرة الفرد

  فهم كلمات األغاني

  كتابة رسائل بريد إلكتروني احترافية حول موضوعات مألوفة

  التنقل في أحد البلدان الناطقة باإلنجليزية كسائح

  الدخول في محادثة قصيرة مع الزمالء

  فهم رسائل بسيطة من الزمالء

  تقديم نفسه ببساطة )االسم والعمر وبلد المنشأ(

  فهم اإلشارات البسيطة

  إعطاء التوجيهات األساسية لزائر أجنبي(

حول مجموعات الكفاءة في مؤشر إي أف للكفاءة في
اللغة اإلنجليزية

تجعل مجموعات الكفاءة في مؤشر إي أف من السهل تحديد
البلدان ذات مستويات المهارة المماثلة وعقد مقارنات بين

األقاليم وداخلها. المهام المدرجة لكل مجموعة كفاءة تظهر بعض 
ما يجب على الفرد أن يكون قادرا على إنجازه في كل مستوى. 
والبلدان المذكورة هي أعلى ثالثة بلدان في كل مجموعة. يقوم 

مؤشر إي أف بإجراء استقصاءات في البلدان واألقاليم التي ال

الملحق ب

تعتبر اللغة اإلنجليزية فيها لغة أصلية. 
يصنف مؤشر إي أف البلدان التي شملتها الدراسة االستقصائية

إلى  جداً"  "عالية  من  كفاءة،  مجموعات  خمسة  في  واألقاليم 
"منخفضة جداً". مجموعات الكفاءة هذه تجعل من األسهل تحديد 
المناطق  بين  والمقارنة  المماثلة  الكفاءة  مستويات  ذات  البلدان 

وداخلها. 
في الرسم البياني في الصفحة التالية، نعطي أمثلة على المهام التي 
يمكن للفرد القيام بها في كل مجموعة من مجموعات الكفاءة. هذه 
لكل  شاملة  تكون  أن  بها  المقصود  ليس  اختيارها  تم  التي  المهام 

المهام، إال أنها إشارة مفيدة لفهم كيفية النهوض بالمهارات عبر 
المجموعات.

من المهم أن نضع في اعتبارنا أن مجموعة الكفاءة للبلد ال تشير 
إال لمجرد مستوى الفرد "المتوسط" ممن شملهم االستطالع فيها.

يسعى مؤشر إي أف للمقارنة بين البلدان واألقاليم، وذلك مما
يستدعي عدم التدقيق في مواطن القوة والضعف

لدى األفراد

www.ef.com/epi ٤6٤6



مستويات اإلطار األوروبي المرجعي 
العام )CEFR( والبيانات الخاصة بما 

يستطيع الطالب القيام به 

يستطيع فهم كّل شيء يسمعه أو يقرأه تقريباً. 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 تعقيداً.

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 جيداً 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 ممكناً جداً من دون شعور أي طرف بالتوتر. يستطيع إنتاج نص واضح حول مجموعة

واسعة من المواضيع والتعبير عن وجهة نظره حول مسألة معيّنة شارحاً 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 صلةً (عى سبيل المثال المعلومات األساسية جّداً حول
الحياة الشخصية والعائلة والتسّوق والجغرافيا المحلية والتوظيف). يستطيع التواصل مع اآلخرين في المهمات الروتينية التي

تتطلّب تبادالً بسيطاً ومباشراً 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 جّداً 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.

مقتبسة من مجلس أوروبا 

C2 و C1 أو أعلى مستويَْين 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 المستويَْين

C2مستخدم  ماهر

B2

B1

A2

A1

مستخدم  مستقل

مستخدم  أساسي

الملحق ج

C1
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الطبعة السابعة من مؤشر 
  EF EPI إي أف

الطبعة الثامنة من مؤشر 
  EF EPI إي أف

تغيير 
النتيجة

نظرة على التغييرات في 
مهارات اللغة اإلنجليزية 

خالل العام الماضي:
 EF EPI تغيير نتيجة مؤشر إي أف

هو الفرق بين الطبعة السابعة من مؤشر 
إي أف EF EPI ونتائج الطبعة الثامنة. 

أي تغيير أكبر من نقطتين - إيجابي أو 
سلبي - يشير إلى تحول كبير في القدرة 

في اإلنجليزية. استخدمت الطبعة السابعة 
لمؤشر إي أف EF EPI بيانات االختبار 
اعتباًرا من عام 2016 والثامنة اعتباًرا 

من عام 2017. 

٤3.6٤new—أفغانستان

٥1.٤9new—ألبانيا

+٤2.11٤٤.٥02.39الجزائر

+٥6.٥1٥7.٥81.07األرجنتين

62.1863.130.9٥النمسا

-٤6.97٤٥.8٥1.12أزربيجان

-٥0.96٤8.722.2٤بنغالديش

٥3.٥3new—روسيا البيضاء

+61.٥863.٥21.9٤بلجيكا

٤8.87new—بوليفيا

-٥1.92٥0.930.99البرازيل

+٥7.3٤٥7.9٥0.61بلغاريا

+٤0.86٤2.862.00كمبوديا 

+٥1.٥0٥2.010.٥1تشيلي

-٥2.٤٥٥1.9٤0.٥1الصين

-٤9.97٤8.901.07كولومبيا

+٥3.13٥٥.011.88كوستاريكا

60.16new—كرواتيا

+٥7.87٥9.992.12جمهورية التشيك

-69.9367.3٤2.٥9الدنمارك

-٥6.31٥٤.971.3٤جمهورية الدومنيكان

-٤9.٤2٤8.٥20.90اإلكوادور

+٤6.٥1٤8.762.2٥مصر

+٤٥.70٤7.٤21.72السلفادور

٥0.79new—إثيوبيا

+6٥.836٥.860.03فنلندا

+٥٤.39٥٥.٤91.10فرنسا

٥2.28new—جورجيا

+62.3٥63.7٤1.39ألمانيا

+٥7.1٤٥8.٤91.3٥اليونان

+٤9.٥2٥0.631.11غواتيماال

٤7.80new—هندوراس

+٥٥.81٥6.380.٥7هونغ كونغ، الصين

+٥8.61٥9.٥10.90هنغاريا

+٥6.12٥7.131.01الهند

-٥2.1٥٥1.٥80.٥7إندونسيا

+٤6.60٤8.291.69إيران

+38.12٤0.822.70العراق

+٥٤.19٥٥.771.٥8إيطاليا

-٥2.3٤٥1.800.٥٤اليابان

-٤7.٤0٤7.100.30األردن

-٤٥.9٥٤٥.190.76كازاخستان 

+٤3.1٤٤٥.6٤2.٥0الكويت

٥٥.79new—لبنان
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الطبعة السابعة من مؤشر 
  EF EPI إي أف

الطبعة الثامنة من مؤشر 
  EF EPI إي أف

تغيير 
النتيجة

+38.6139.6٤1.03ليبيا

+٥7.08٥7.810.73ليتوانيا

+6٤.٥766.331.76لوكسمبورغ

+٥1.87٥2.٥70.70ماكاو، الصين

-61.07٥9.321.7٥ماليزيا

-٥1.٥7٤9.761.81المكسيك

+٤7.91٤8.100.19المغرب

٤٤.23new—ميانمار 

-71.٤٥70.311.1٤هولندا

٤7.26new—نيكاراغوا

+٥٤.7٤٥6.721.98نيجيريا

+67.7768.380.61النرويج

+٤٤.٤8٤٥.٥61.08عمان

+٤9.88٥1.661.78باكستان

-٥0.68٤9.980.70بنما

-٥0.٥0٤9.321.18بيرو

+60.٥961.8٤1.2٥الفلبين

+62.0762.٤٥0.38بولندا

+٥8.7660.021.26البرتغال

+٥9.1360.311.18رومانيا

+٥2.19٥2.960.77روسيا

-٤3.98٤3.6٥0.33المملكة العربية السعودية

٥3.٥0new—السنغال

+٥9.3760.0٤0.67صربيا

+66.0368.632.60سنغافورة

+٥7.63٥8.110.٤8سلوفاكيا

-6٤.976٤.8٤0.13*سلوفينيا

+63.3766.٥23.1٥جنوب أفريقيا

+٥٥.32٥6.270.9٥كوريا الجنوبية

-٥6.06٥٥.8٥0.21إسبانيا

+٤7.8٤٤9.391.٥٥سريالنكا

+70.٤070.720.32السويد

+60.9٥61.770.82سويسرا

-٤8.٤9٤6.372.12سوريا

-٥2.0٤٥1.880.16تايوان، الصين

-٤9.78٤8.٥٤1.2٤تايالند

-٤9.01٤7.8٥1.16تونس

-٤7.79٤7.170.62تركيا

+٥0.91٥2.861.9٥أوكرانيا

-٤8.88٤7.271.61اإلمارات العربية المتحدة 

+٥1.73٥3.٤11.68أوروغواي

٤2.٥3new—أوزبكستان

+٤٥.71٤6.610.90فنزويال

-٥3.٤3٥3.120.31فيتنام

* لم تظهر هذه الدولة في الطبعة السابعة من مؤشر إي أف EF EPI، لذلك تأتي هذه النتيجة من طبعات مؤشر إي أف EF EPI السابقة.
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