
 أفضل مستقبل أجل من اإلنجليزية اللغة تعلَّم

 

 سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

اللغات هي عبارة عن ترتيبات منتظمة ومتماسكة وذات مغزى لمختلف الرموز 

 والقواعد المستخدمة من قبل األشخاص لتمكينهم من التواصل. 

على حاجاتهم المطلوبة اللغة هي األداة األساسية التي يحتاجها الناس للحصول 

 وللتعرف على تجاربهم السابقة والمعاصرة ، بينما يعيشون في المجتمع.

وبالنظر إلى أهمية كوننا ثنائيي اللغة أو بثالث لغات في مجتمعنا ، فسوف ندرك 

الدور الذي لعبناه في تطورنا المثالي لرأس مالنا البشري لذلك من المهم دراسة 

  . ها بفعاليةاللغات األخرى واستخدام

دراسة اللغة اإلنجليزية وتحدثها هي أول حاجة لمحو األمية هذه األيام فاللغة 

اإلنجليزية هي اللغة العالمية الوحيدة لقد انتشرت في جميع أنحاء العالم وبالكاد ستجد 

 بلد ال يستخدمها بغض النظر عن مرتبة الحضارة.



ماعيا وسياسيا وهي اللغة المستخدمة إنها اللغة المستخدمة لربط الدول ثقافيا واجت

للعديد من الكتب والمراجع لجميع تخصصات العلوم و االبحاث حيث إن أغلب 

 .العلماء والمعلمين في جميع أنحاء العالم هم من الناطقين باللغة اإلنجليزية

و من ناحية اخرى فإنها اللغة المقبولة على اإلنترنت و الكمبيوتر لذلك من المهم 

نا أن يدرس اللغة اإلنجليزية ويتحدث بها بكل سهولة ، من أجل مواكبة لمجتمع

 التطور العلمي والتكنولوجي واالجتماعي السريع والواسع النطاق .

الطالب الذي لم يأخذ دراسة اإلنجليزية خالل فترة الدراسة بجدية سيواجه صعوبات 

س باللغة اإلنجليزية فقط مختلفة في مؤسسات التعليم العالي ليس ألن معظم المواد تدر

 ولكن المراجع والموارد مكتوبة باللغة اإلنجليزية أيضا. 

بناء على ذلك سيُجبر الطالب على إعادة دراسة اللغة اإلنجليزية أو تغيير موضوعه 

 أو في بعض الحاالت مغادرة الكلية أو الجامعة.

عتبار قبل تعليمهم إن طالب مؤسساتنا المحلية الذين لم يأخذوا هذه المسألة في اال

العالي ، سيجدون أنفسهم ضعفاء وغير قادرين على التعامل مع الطالب اآلخرين 

 الذين يعرفون القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية.

وهكذا سوف يحتاجون للمزيد من الوقت والجهد وبالتالي هذا لن يبقيهم على نفس 

نجليزية لغة شاملة وعميقة وغنية وال المستوى مع المتعلمين اإلنجليزية مسبقا، إن اإل

 يمكن تدريسها في وقت قصير.

إن الطالب القادرين على التحدث باللغة اإلنجليزية لديهم فرص أفضل  لمواصلة 

تعليمهم العالي في الخارج في بلد هم يختارونه و من السهل عليهم التواصل مع 

 اآلخرين باستخدام هذه اللغة العالمية.

العملي ، فتعلم اللغة اإلنجليزية أصبح أكثر أهمية من أي وقت و بخصوص عمرنا 

مضى فهذه االيام تتطلب العديد من المؤسسات المحلية شرًطا أساسيًا للحصول على 

 وظيفة ، نظًرا ألنها اللغة المستخدمة رسميًا في التواصل البيني والوثائق والنثر.

ا أن) صباح( منتجع ضخم وبديع السياح الذين قد زاروا هذا الجزء من العالم وجدو

إنه غني بكرم الضيافة الرائع و سيستمرون في العودة ، فاإلنجليزية هي اللغة 

الوحيدة التي تمكنهم من التواصل معنا لذلك من المهم دراسة واستيعاب أداة االتصال 

 هذه لتحسين صناعة السياحة لدينا و إضافة القيمة لها .



اإلنجليزية هو المفتاح الذي يمكننا من اكتساب المعرفة  أضف إلى ذلك فإن تعلم اللغة

والبيانات والمعلومات لتحسين ذاتنا في عملية التعلم مدى الحياة إنه المفتاح الذي يفتح 

لنا الباب أمام األدب الكبير والثمين في العالم و الذي كتبه علماء بارزون معاصرون 

 ومعلمون سابقون.

العقبات التي تحد من الدافع لدراسة اللغة اإلنجليزية وهذه ومع ذلك ، يوجد الكثير من 

العقبات عديدة ومختلفة وتختلف من حالة إلى أخرى ، مثل العقبات النفسية واإلدارية 

 والفنية والمالية وغيرها الكثير.

و من أجل التغلب على هذه العقبات يجب أن يكون لدى الطالب الدافع للتعلم من 

وف والخجل وعليهم إعداد دروسهم مقدًما وخلق أفكار جديدة خالل كسر حواجز الخ

والتعاون والمشاركة مع مدرسيهم وأصدقائهم وعائالتهم نظًرا ألن التدريس وحده 

 ليس كافيًا اللتقاط اللغة.

يجب على المدرسين التحلي بالصبر، وشرح أهمية دراسة اللغة اإلنجليزية للطالب 

ساليب التدريس الحديثة ، والمنهجيات ، والمعدات ، وتذكيرهم بأهميتها ، واستخدام أ

وخلق مواضيع تروق لهم ، وضمان بيئة تعليمية ممتعة في الفصل ، وتشجيعهم 

وتحفيزهم ، ودعم تحسين مهارات التواصل بين الطالب ، وربط المواضيع بتجربة 

 حياة الطالب.

المفردات بل هي اللغة اإلنجليزية ليست مجرد موضوع يحتوي على قواعد اللغة و

أشمل من ذلك ، إنها أداة التواصل العالمية ، التي يتم اكتسابها عن طريق التحفيز 

 والدراسة والممارسة وهي مهارة فكرية تحتاج إلى الوقت والجهد والصبر.

وأخيًرا دعونا ندرس هذه اللغة المهمة ونلتقطها ونتدرب عليها ونستخدمها ونعمل 

عدة أنفسنا  ليس لتحقيق رؤيتنا في كوننا دولة متعلمة جنبًا إلى جنب من أجل مسا

ومتطورة بالكامل فقط ، ولكن أيًضا لجعل اآلخرين يرغبون في أن يكونوا جزًءا من 

 مجتمعنا العظيم والمتناغم والمضياف.
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