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   العربية للناطقني بلغات أخرىاللغة تعليم 
 يف املدارس التكميلية يف بريطانيا

 الشاوشحسن  فوزي منصور   •
 
 

 :البحث  صملخ
إبجنلرتا   التكميلية  املدارس  البحث  هذا  العربية  تدرَّس  اليت  تناول  هن  املسلمني  ألبناءاللغة  اية  يف 

و عط األسبوع،  الناتقوم  لة  على  للحفاظ  جداً  مهم  بدئ شبدور  صلتهم  وتقوية  املسلمني،  ينهم  ة 
 . وهويتهم

هدف إىل التعريف ابلدور  ينظري والتطبيقي؛ فالنظري ال  نياجلانبهذه املدارس من وتناول البحث 
اول  حيرسها، كما  ول دون تطورها، واملناهج اليت تد، والعقبات اليت حتاملدارس هذه  الذي تقوم به  

ا  ضوء  يف  املدارس  هذه  مستقبل  يستشرف  سؤالني  ظلأن  وطرح  تعيشها.  اليت  الصعبة  روف 
 :مهمني
 تواجهها املدارس التكميلية؟ : ما هي أبرز الصعوابت اليت األول
رسالتها الثان  وحتقق  أدائها،  من  لتطور  املدارس  هذه  حتتاجه  الذي  ما  علمية  :  منارة  وتكون   ،

 ؟مميزة
الت مدارس  طبيقي،  أما  ثالثة  من  تكميلية فتناول  واقعها  واستعرض  هي:    مثانيةل  الخ ،  حماور 

والدوافع و املدرسون و   ، املنهجو   ،التأسيس  املايلو   ،األمورأولياء  ،  الوسائل  و   ،الدعم  استخدام 
 . اإلدارة، و التقنية

البحث من    ويربز  املدارس  والصعوابت  العوائقمجلة  هذه  تواجه  غيا،  اليت  أبرزها:  أو  من  ب 
   يف التعليم، وصعوبة وجود  املختص املدرسعلى  احلصول  وندرةللتعلم،  ة الطالب ضعف دافعي

 
 

 ة العاملية جامعة املدين –قسم الفقه  –دكتوراة  ارسد •
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االهتمام   وضعف  اإلدارية،  اخلربة  وقلة  املادي،  التمويل  وإشكالية  املناسب،  التدريسي  املنهج 
 ابلتقنية يف العملية التعليمية.  

ا هذه  مستقبل  البحث  إىل  ملدارسويستشرف  داعياً  مسريهتاجتر   نأ،  نقاط  ع  عالج  وحتاول  ا، 
حىت والضعفها  التعليمية،  رسالتها  مواصلة  تستطيع  منافسة      عن  فيه  تعجز  موقف  يف  تصبح 

يف   البحث  ويقرتح  مرحية.  وطرق  رخيصة،  أبسعار  مماثلة  خدمات  تقدم  اليت  اإللكرتونية  املواقع 
واالبداع  سبعة  اإلطارهذا   للتطور  وهي:حماور  املناسب  ،  لل البيئة  املدرس  و   ،لمتع ة  الكفوء،  املدير 

اإللكرتوين.   والتعليم  املتفطن،  األمر  ويل  األساسي،  املادي  الدعم  املناسب،  املنهج  كما  املتميز، 
املهتمة ابللغة العربية بدعم هذه    واجلمعيات البحث أن تقوم السفارات العربية، واملنظمات  يقرتح  

 بية. يات إدارية، ودورات تدر ن خرب م تاجه املدارس دون شروط مسبقة، وأن تقدم هلا ما حت
: تعليم اللغة العربية، التعليم يف جمتمع األقليات، املدارس الكلمات ا ألساسية

 التكميلية، التعليم يف بريطانيا. 
 

This research deals with supplementary schools in England that teach 

Arabic to Muslim children during the weekend and play a very important 

role to preserve young Muslims and strengthen their connection with their 

religion and identity. 

 

The research dealt with these schools from the theoretical and practical 

sides. The theory aims to define the role played by these schools, the 

obstacles that prevent their development, and the curriculum that they 

teach. It also tries to foresee the future of these schools considering the 

difficult circumstances they live in, which raised two important questions: 

 

First: What are the main difficulties that supplementary schools face? 

 

Second: How can these schools develop their performance, achieve their 

mission, and be a distinguished scientific inspiration? 

 

As for the practical, it dealt with three supplementary schools, and 

reviewed their reality through eight axes: foundation, motives, curriculum, 

teachers, parents, financial support, use of technical means and 

management. 
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The research highlights several obstacles and difficulties that these schools 

must face, most notably: the absence or weakness of the student’s 

motivation to learn, the scarcity of obtaining a specialized teacher in 

education, the difficulty of having the appropriate teaching curriculum, the 

problem of financial funding, the lack of administrative experience, and the 

lack of interest in technology in the educational process. 

 

The research anticipates the future of these schools, calling for them to 

review their path, and try to remedy their weaknesses so that they can 

continue their educational mission and not unable to compete with e-

platforms that provide similar services at competitive prices and 

convenience. The research proposes in this context seven axes for 

development and creativity, which are: the appropriate environment for 

learning, the efficient principal, the distinguished teacher, the appropriate 

curriculum, the basic financial support, the discerning guardian, and e-

learning. The research also suggests that organizations and associations 

interested in promoting Arabic, could support these schools without 

preconditions and provide them with the administrative expertise and 
training courses they need.  
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  :مقدمة
كفي  ، وي(1)  هوأهل اإلسالم اللغة وعاء املعرفة، وهي مصدر فخر لكل أمة، واللسان العريب شعار  

أ ُْم    : كتابه الكرمي كما قال   غةل  ونلتك  ختارها ن هللا سبحانه وتعاىل الشرف العربية  َأهنَّ )َوَلَقْد نَ ْعَلُم 
ِبنٌي(   مُّ َعَريبٌّ  ِلَساٌن  َوَهَذا  َأْعَجِميٌّ  إلَْيِه  يُ ْل ِحُدوَن  الَِّذي  لَِِّساُن  َبَشٌر  يُ َعلِّ ُمُه  َا  إَّنَّ ]النحل:  يَ ُقولُوَن 

102  ،103.] 
اال وهذ  الوثيق  ا  الكرميرتباط  ابلقرآن  وكوهنللعربية  ا،  وأحل  دخملا  الدين  لفهم  كامه،  األساسي 

يسعى   عاملية  لغة  وغدت  املعمورة،  وأحناء  األرض،  أصقاع  يف  انتشارها  يف  األثر  أعظم  له  كان 
بروكلمان:   األملاين  املستشرق  قال  وكما  تعلمها،  إىل  القرآ  )بلغتالناس  بفضل  من العربية    ن 

مدًى  ستاال تكاد  اع،  الال  لغات  من  أخرى  لغة  أي  وادنيا تعرفه  مج ،  أبملسلمون  مؤمنون  ن  يًعا 
 .(2)  العربية وحدها اللسان الذي أحل هلم أن يستعملوه يف صالهتم(

خملِّصاً   االسالم  جاءها  اليت  الشعوب  أن  مأخذ،  وأتخذه الدهشة كل  حقاً،  املرء  له  يعجب  ومما 
ا وجور  الكفر  ظالم  م ق و ام،  حلكِّ من  حمرراً  إليها  رب  دم  عبادة  إىل  العبيد  عبادة  ابدرت  اد،  العبن 

وط صادقة  بذلك،  واع برغبة  واالفتخار  اتقاهنا  يف  أهلها  وتبارى  )الفاحتني(،  لغة  لتعلم  عجيبة  ية 
دخلتها   أرض  عن  ترتاجع  مل  العربية  اللغة  )إن  اجلندي:  أنور  املصري  املفكر  قال  واحلال كما 

الناشئ مدني  اكوهنمن    لتأثريها  ولغة  دين  واحدةلغة  أوربية  لغة  تبق  من  يصلهمل    ة...ومل  شيء  ا 
العر  العربية  يب  اللسان  املفردات  لنقل  وعاًء  صارت  فقد  الكربى،  األم  الالتينية  اللغة  حىت  املبني، 

 . (3) إىل بناهتا(
وهو    ، ا ا هذيومنوغين عن البيان، فإن اللغة العربية الزالت حتتفظ بسر قوهتا، ومصدر متيزها حىت  

ا لسان  أكثكوهنا  يتبعه  الذي  االسالمي  من لدين  وقد كانملي  ر  البشر،  من    -والزالت    –ت  ار 
دو احلاجة  يف األدب، والتاريخ، وسائر أنواع املعرفة. ومن هنا تب  جزًء ال يتجزأ من احلضارة العربية

اململ يف  املقيمني  عن  احلديث  جيران  عندما  العربية  لتعلم  احلاحا  اأكثر  وجه    ةدملتحكة  على 
، ويواجهون بيئة يغلب  متباينة لفة، ولغات  خمت  لدانيث يعيش ماليني املسلمني من باخلصوص ح

شؤون مجيع  يف  هبا  التعامل  ويكثر  اليومية،  احلياة  يف  االجنليزية  اللغة  استعمال  وهذا    فيها  احلياة، 
أو تالشى    –ه  دنعف ع ، وضأثر سلباً على النشء املسلم الذي غدت لغته األوىل هي االجنليزية 
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هنااه  – ومن  العربية،  بتعلم  بتدا  تمامه  التفكعى  إىل  اخلريين  هلذه  عض  عملية  حلول  يف  ري 
 التكميلية أحد هذه احللول.  اإلشكالية، وكانت املدارس

   البحث  هدف
هذي البحثهدف  ابإىل    ا  الذي  التعريف  به لدور  العربية    تقوم  اللغة  لتعليم  التكميلية  املدارس 

تطورها،  حتولاليت    قباتوالع  ،جنلرتاإب مني  املقي  البللط  تدرسهاج  اهن املو   دون  اول  حي، كما  اليت 
املدارسستشرف  يأن   هذه  تعيشها.  مستقبل  اليت  الصعبة  الظروف  ضوء  البحث    يف  ويطرح 

 سؤالني مهمني: 
 ؟ ما هي أبرز الصعوابت اليت تواجهها املدارس التكميلية  األول:
حتتاجه  الثان: الذي  لتا دامل  هذه  ما  أدائهرس  من  رسالتها طور  وحتقق  منار ا،  وتكون  عل،  مية  ة 

 ؟ةمميز 
 البحث  منهج

حال وواقع املدارس    جلمع أكرب قدر من املعلومات عنعلى املنهج الوصفي  أوالً  اعتمد الباحث  
من  التكميلية  ذلك  سواء كان  خالل  خ ،  من  أو  املباشرة،  الشخصية  املعايشة  من  الل  مسعه  ما 

املخت هصني  بعض  خال   الباب،  اذيف  من  االطالع  أو  املل  املواد  بعض  ذا نشور على  الصلة، ة    ت 
 . ي لغربلة تلك املعلومات وتقييمها؛ للخروج بنتائج وتوصيات استخدم املنهج التحليلومن مث 

 البحث  جمال
أهنم   وذلك  عجماً؛  أم  عرابً  سواء كانوا  املتحدة،  اململكة  يف  املسلمني  أببناء  البحث  هذا  يعىن 

التكميلية،  نشأةساس  أ هناي   املدارس  يف  إليها  يذهبون  من  عطوهم  اة  أم  لة  )السبت  السبوع 
العربية األ لتعلم  أما  حد(  وال    اإلطار .  لوحده،  إجنلرتا  إقليم  يتناول  فهو  البحث،  هلذا  اجلغرايف 

وويلز  اسكتلندا،  وهي:  املتحدة  اململكة  منها  تتكون  اليت  األخرى  الثالثة  األقاليم  إىل  ،  يتطرق 
أغسطس    -ه   1443هر حمرم  يف شبحث  الزماين، فقد أعد هذا ال   ارطاإلأما    .الشمالية  اديرلنوإ

 م. 2021
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 مصطلحات البحث 
o املدارس التكميلية   (Supplementary Schools )أي تعليم يتم  ويراد هبذا املصطلح :

س  رو إجنازه خارج إطار املدرسة، وعلى هذا فيمكن أن يشمل: اجملموعات التعليمية، الد
 . (4)  هاري وغ، اية املدرسة، ومدارس السبتية، النوادي بعد هنصوص اخل
o األم ويقصد هبذا املصطلح، كل متعلم للغة غري لغته بلغات أخرى:  ناطقني تعليم العربية لل  

. واملراد يف هذا البحث كل من كانت لغته األم هي اإلجنليزية، وال يعرف اللغة العربية إطالقاً،  (5)
غري قادر على  كنه ى، لأخر  ، أو أي هلجة أو كثرياً يالً قل  بلهجة بلد والده  ثيحلد ع اأو أنه يستطي

    هتا.  اميع مهار استعمال اللغة العربية جب
o  واملراد هم أبناء اجلاليات املسلمة املقيمة بربيطانيا، وغالبهم من العرب،  :  الطالب الربيطان

 وقليل من العجم. 
 

 خطة البحث 
 : م اقسأ ة ثالثإىل  قسم البحث 

شمل: يو   النظريقسم لا  
 لغة العربية يف إجنلرتا. لا •
 وصراع اهلوية.   ةتكميلية. النشألا رسداملا •
 والصعوابت.   قالتكميلية. العوائ املدارس •

شمل: يالتطبيقي و  القسم  
 . للمدارس التكميلية خمتارة  ثالثة َّناذج  •
 ة. حتليل أداء املدراس الثالث  •

 ويشمل:  الثالث القسم 
 املنشود  ملاأل التكميلية. املدارس  •
 التوصيات.   •
 الصة. خلا •
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ينبغي   أإلي  اإلشارةومما  زمن،  ه،  منذ  مدرسيها  أحد  فهو  املدارس؛  هبذه  الصلة  وثيق  الباحث  ن 
وما   التعليمية  العملية  مبمارسة  ومروراً  أمره،  وويل  الطالب  من  بدًء  التعليمي  ابلوسط  واحتك 

اإلدار  ابلوسط  وانتهاء  وإشكاليات،  صعوابت  من  ايكتنفها  املدارس.    فر ملشي  تلك  د  قو على 
مناستفاد   مدراء    شاتهنقا  الباحث كثرياً  بعض  أمضوا  (  6)   ومدرسيمع  الذين  التكميلية  املدارس 

هذه    طويلة  سنني التعاطي مع  فأصبحوا    ،اإلشكالياتيف  حنكتهم التجارب،  وقد  خرباء  خاصة 
 شؤون هذه املدراس وما يتعلق أبحواهلا وشؤوهنا.  يف
 

 ة ابق الس  الدراسات
لبحث  بشكل منفصل، وأفردها اب  يليةلتكماملدارس اب عن  كتَ   نْ مَ   – كثرة البحث  مع  –أجد    مل
على تعليم العربية على وجه  األساسي النقاش، ومعظم البحوث اليت اطلعت عليها، كان تركيزها و 

أ أالعموم، سواء   أ و املعاهد،    م كان ذلك يف اجلامعات،    . ذلك  غري   ماملدارس اإلسالمية املستقلة، 
 ني مها: ثحث، اطلعت على ب لكن بعد إمتام هذا الب 

 
)  : ولاأل جاسر  بريطانيا أمنوذًجا   -تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية  بعنوان:  بن  علي  للدكتور   )

اليت   واملشاكل  بربيطانيا،  العربية  تعليم  لواقع  شامل  الفائدة،  غزير  بث  وهو  الشايع،  سليمان  بن 
املقرتحة  إ   أشار  . وقدتواجهها، واحللول  البحث  ثنااي  املدارس  يف  بعض    ءمسا وأ  ، التكميليةىل دور 

عة البحث العام على خالف هذا  تلك املدارس، لكنها كانت إشارات عابرة خمتصرة اقتضتها طبي
مشاكلها، واستكشف   وشرَّح  واقعها،  يف  اجملهر، وغاص  املدارس حتت  هذه  الذي وضع  البحث 

 . صحيحةقة و دقي ين مضى ذكرمهاث الذالبح مستقبلها؛ حىت االجابة عن سؤايل 
 

السناين   ( بريطانيايمي لألقلية العربية املسلمة يف  عللت ا  قع واال) :  والثان  سليمان  ،  لطالل مسلم 
يف    وهدف املسلمة  العربية  لألقلية  التعليمي  الواقع  تواجه  اليت  التحدايت  أهم  بيان  إىل  البحث 

تفيدها   اليت  واملقرتحات  واحللول  هبريطانيا،  ايف  قيل  ذا  وما  عنه؛    ثاملبحلباب.  يقال  األول، 
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املسلمة يف بريطانيا على وجه العموم،    يتناول قضية التعليم للجالية   يف اببه، لكنه  مفيد بث فهو  
 ومل يتناول املدارس التكميلية إال يسرياً.

حدود  يف  قبل  من  يطرق  مل  جديداً  التكميلية  ابملدارس  اخلاص  البحث  هذا  يبقى  هذا    وعلى 
  أن يتكامل معها. ىلعى إ ويس  السابقة، األباث ن مجيع ال ريب أنه يستفيد مي، و علم

 
 : القسم األول 

 إجنلرتا بية يف  اللغة العر  -
يف   العربية  اللغة  بتعلم  االهتمام  الثقايف  وقد  كثرياً،  إجنلرتا  يتزايد  اجمللس  أعدها  دراسة  أشارت 

ات املهمة  أهم اللغ  فت إىل حتديدوهد،  لى موقعه االلكرتوين عونشرها    م2013الربيطاين يف عام  
اللغة  أمه  إىل،  د البالملستقبل   بعد  الثانية  املرتبة  يف  جاءت  اليت  العربية  اللغة  ضمن    اإلسبانيةية 

 . (7)  عامليةعشر لغات 
العام   ه  م 2010ويف  أحناء    172ناك  كانت  مجيع  يف  العربية  اللغة  تدرس  إسالمية    ، إجنلرتا مدرسة 

د  لة ضمن املواستقة املاالبتدائية اإلسالمي رسيف املداكثف ية بشكل معرب ال  يتم تدريس اللغة كما 
املدار ا يف  أما  الطلبة.  على  بدأت  ملقررة  فقد  الثانوية،  عام  4س  يف  العربية  اللغة  بتدريس  منها   ٪

 .(8)  العربيةجامعة فرصة للطالب لدراسة اللغة  15وعلى مستوى اجلامعات توفر  م2012
 : ني مرت ربية اللغة الع تحن يف مادة للطالب أن مي يف اجنلرتاي  ليمويسمح النظام التع 

 
 General Certificate of Secondary)يف املرحلة اإلعدادية، أو ما يعرف بشهادة    :األول 

Education  ًاختصارا أو   )(GCSE  ،)هذ مواد  ضمن  العربية  اللغة  أدخلت  عام  وقد  الشهادة  ه 
طالباً.    4211  ليصبح م  2016ا الرقم يف  اعف هذتضلي طالباً   1182ا  حيث أمتحن فيهم  1995

)امتحغطي  وي األربع (،  GCSEان  اللغة    االستماع(   –القراءة    –الكتابة    –  احملادثة)  :مهارات 
 : هي  ( Themesمن خالل الرتكيز على مخسة حماور )

 (. Identity & Culture) اهلوية والثقافة  -1
 . (Holiday & Travelالسفر والعطلة ) -2
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 . ( School)  املدرسة -3
 . (Future aspirations, Study and Work)  ودراسة وعمل تطلعات مستقبلية  -4
 . (9) ( imensionDlobal GInternational andالبعد الدويل والعاملي ) -5
)  : الثانيةو  بشهادة  يعرف  ما  أو  الثانوية،  الشهادة  العربية  A-Levelهي  اللغة  أدخلت  وقد   ،)

عام   موادها  وقته2002ضمن  وشارك  إىل  تفلري   طالباً   299امتحاهنا    يفا  ،  العدد    يف   700ع 
طبيعل و   .(10)1620 يف  فهم  مادة  العربية  أمهية كون  الطالب ة  حياة  يف  شهادتني  أهم    أحد 

سريعاً حيس  ،الربيطاين  املرور  املخ  ن  للتعليم  على  العام  يف  اإلطط  يظهر  رقم  كشالجنليزي كما  ل 
(1) . 

 
 التعليم االبتدائي

 العمر  الفصل 
 2 - 3 ة ضاناحل

 3 - 4 التمهيدي 

 5 - 6 الصف األول 

 6 - 7 لثاين الصف ا 

 7 - 8 الصف الثالث 

 8 - 9 الصف الرابع 

 9 - 10 الصف اخلامس 

 10 - 11 الصف السادس 

 التعليم االعدادي 
 العمر  الفصل 

 11 - 12 الصف السابع 

 12 - 13 الصف الثامن 
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 13 - 14 الصف التاسع 

 14 - 15 الصف العاشر 

 15 – 16 حلادي عشر ف االص
 ( GCSEاحلصول على شهادة )

 ( A-Level) التعليم الثانوي                     
 العمر  الفصل 

 16 - 17 الصف الثاين عشر 
 17 - 18 الصف الثالث عشر 

 التعليم العال 
 شمل املعاهد العليا واجلامعاتوهذا ي

 ( خمطط عام لنظام التعليم اإلجنليزي 1شكل رقم )
 

يوليو  تد حىت آومي ،  امكل عمن    سبتمرب  من االسبوع األول  يف  العام الدراسي  ئ  تدب يو  واخر شهر 
اجلمعة  من   وذلك ،   إىل  واألحد  اإلثنني  السبت  يومي  ا،  عدا  عن  تفاصيل  وبعيداً  يف  لغوص 

اإلجنليزي  التعليمي  النظام  الطالب    فإن ،  وطبيعة  أن  إىل  االشارة  املهم  التاسعة  يبدأ  من  السنة  يف 
سو   را تيخاب اليت  ميتحن  املواد  المتحان ف  أدائه  عند  الطلبة    ، (GCSE)  فيها    اخللفية   و ذو ومييل 

ألجل ضمان حصوهلم على درجة عالية فيها، وهذه    ؛ كأحد املوادىل اختيار اللغة العربية  إ  العربية
  م هلصو ، ويظهر متيزها مبقدار جناح طالهبا، وح الشهادة تعترب حمور عمل غالب املدارس التكميلية

 . على درجات عالية
( امتحان  اللغ   (A-Levelأما  اليف  فهذا  عربي ة  عادةة،  الذين    خيتاره  العربية،  الطلبة  لغتهم  تقوت 

قادرين ا  وغدوا  أصبح  على  الذي  االمتحان  قبل  و أكثر  جتياز  ذي  عن  بععورة  د  السيما 
األ على  التعديالت  اليت  املخرية  والفائدة  ب  نيها تجينهج.  املتفوقون  هلذا  هم  ياز تجا  عد الطلبة 

ختتحاناالم حسب  تشرتط  اجلامعات  أن  متحصالً   أن  صصها،  الطالب  أو  يكون  ثالث  على   
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له  ، وهلذا جيد الطالب أن مادة اللغة العربية تضمن  أربع شهادات ذات معدل ممتار أو جيد جداً 
 ت للقبول به طالباً. اق بعض متطلبات اجلامعالتفوق ليحق 

غالبيةو  تقوم  منهج    ية يلم تكال  املدارس   ال  وهلذا  (A-Level)بتعليم  ال ،  الطلبة    يف ون  راغبيلجأ 
 وصية، أو املذاكرة الشخصية، أو كليهما معاً. إىل الدروس اخلص هذا االمتحان  دخول

 
 وصراع اهلوية  النشأة  ..املدارس التكميلية

ف  تلخمن  املهاجرين ممن  االالف  احلرب العاملية الثانية نزوح مئات  منذ  شهدت اململكة املتحدة  
أو تعليمية، أو اجتماعية. ويقدر  ة،  تصادي قو اة، أألسباب سياسي  ؛ إىل أراضيها  ميةاإلسال الداير  

،  (11)   (3,372,966إىل )  2017يف عام  مكتب اإلحصاء السكاين أن أعداد املسلمني وصلت  
األقوه أكثر  جيعلهم  ما  واألضعف  و  أتثرياً،  األقل  لكنها  عدداً،  استو   تنظيماً.ليات    طن وملا 

البال ملسلما هذه  تتعل ون  إشكاليات كثرية  واجهوا  وهلذا  ختالاب  قد،  والثقافة،  والدين،  البيئة،  ف 
احللول   بعض  إجياد  إىل  احلفامن  سعوا  فانشأجل  والثقافية،  الدينية  هويتهم  على  املساجد،    واؤ ظ 

االسبو   وغريها.  ، واجلمعياتواملدراس،   هناية  التكميلية يف  املدارس  )السبت  وتنشط    د( حاأل  –ع 
بتع  تقوم  العحيث  اللغة  أساسي  ليم  بشكل  والرتبية    ةضاف ابإل ربية  الكرمي،  القرآن  تدريس  إىل 

 اإلسالمية. 
اليت    األخرى   األقليات وهذا النوع من املدارس ليس خاصاً ابملسلمني لوحدهم، بل هو شائع بني  

إجنلرت  يف  املدارس  هذه  أعداد  وتقدر  ألبنائها،  األم  لغاهتا  بتعليم  بني  ل   ا تقوم  ما    -  3000وحدها 
 . (12) مدرسة 5000

 من الطلبة:   ثالثة أنواععادة  س دار امل  ويراتد هذه 
العربية   .1 اجلنسيات  عائلتهم أوالد  استوطنت  الذين    الذين  هم  وهؤالء  املتحدة،  اململكة 

 العمود الفقري، والنسبة األكرب من طالب هذه املدارس. يشكلون 
اجلنسي .2 العربية  أوالد  جاء  ات  تعليمي،  يهم  ال أهالذين  مؤقتلغرض  خدمي  كحال    ؛أو 

   يات العربية على سبيل املثال. والقنصل  تارالسفالعاملني اب
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العربي  .3 غري  اجلنسيات  أوالد  أو  بعض  اإلسالم،  لغة  اللغة كوهنا  تعلم  يف  يرغبون  ممن  هنم  ألة 
 (. GCSE)يريدون االستعداد المتحان  

األ لربط  مهٍم  بدور  التكميلية  املدارس  داير  لايج وتقوم  يف  نشأت  وت  اليت  فيها  عرعر الغرب  ت 
األ وص  دوتعم،  بلغتهم  داير  حلقة  يف  استقر  الذي  اآلابء  جيل  أحدمها:  جيلني؛  بني  مهمة  ل 

محل اليت  العربية  ويتحدث  ال  و الغرب،  جديد  نشء  وبني  أوطاهنم،  من  معه  والديه  يها  ببالد  ربطه 
 أي رابط، ولغته األم هي االجنليزية!   

 انتشارها إل األسباب التالية: املدارس و   هار هذهزدا  ويكمن إمجال
ن االسالم  ، وأهنا السبيل إىل فهم ديلغة القرآن كوهنا على تعلم اللغة العربية؛  رص احل -1

 وأحكامه. 
 ، وتعزيز االنتماء لبالده. ء احلفاظ على اهلوية العربية للنش -2
حية توفر  ازاً مهنياً من انيتم ا -مع اللغة االجنليزية  -تعلم اللغة العربية يعطي ملن أتقنها   -3

 وغريها. فرص العمل  
امتحان  اللغة العربية الطلبة على احلصول على درجات عالية يف  لمتع  اعدسي -4

(GCSE)و ،(A-Level) . 
   

 التكميلية.. العوائق والصعوابت املدارس
رسالتها    اءأد  املتأمل حلال املدارس التكميلية، جيد أهنا تعاين من مجلة من اإلشكاليات اليت جتعل 

 اً سهل املنال، ومن ذلك: ليس أمر 
الطالب فعية  دا  ضعفأو    غياب -1 ومردُّ   بعض  الوسطى،  الصفوف  يف  السيما  هذا    للتعلم 

 فمن ذلك:  ،األمر إىل عدة أسباب فرعية 
يوما عطلة، وابلتايل يشعر الطالب أن هذين اليومني قد انتزعا   • أن يومي السبت واألحد مها 

 ترجى.  فائدة  هن ال يرى م ء شيمنه يف 
ي أقل بكثري، بل ال وجه للمقارنة،  م هذه املدارس ها أم  تاحةواملوارد التعليمية امل  انياتاإلمك •

 مع املدارس احلكومية، ومن مث ال يشعر الطالب أبي متعة للتعلم.  
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انتماء   • أبي  يشعر  ال  لغة  تعلم  يف  نفسه  يقحم  فلماذا  اإلجنليزية،  هي  األم  لغته  الطالب  يعترب 
 هلا؟
التد  لبغا • تمناهج  املعتمد  ريس  على  ألق املنهج  اعتماداً كامالً  وجود  فال  نشاطات  رر؛  ي 

 رايضية، أو برامج ترفيهية جتعل الطالب يتعلق ابملدرسة، وحيرص على احلضور إليها ابستمرار. 
وإن كانت   -2 الغرب،  داير  يف  الطالب  بيئة  مع  يتناسب  الذي  التعليمي  املنهج  إجياد  صعوبة 

قد عنور تط  املناهج  ق  ت كثرياً  لذي  إش بل،  من  تعاين  الزالت  سيأت حات  كاليكنها    قيقية كما 
 بياهنا. 

البعض،   -3 عند  التعليمي  على  املادي  اجلانب  خالل    والسعيغلبة  من  مالية  أرابح  حتقيق  إىل 
على   ومدمر  سليب  أتثري  له  وهذا  وكفاءهتا.  التعليمية  العملية  جودة  إىل  النظر  دون  املدارس  هذه 

فاملتعال   العملية  الليمية؛  يهمدير  العوائ  على  احلصول  إال  امله  )ال يال د  زابئنه  من  وأولياء  ة  طالب 
لذلك   تدريسه  نظري  يستلمه  سوف  الذي  الثمن  يف  إال  اآلخر  هو  يفكر  ال  واملدرس  أمورهم(، 
اليوم، وليس لديه أي استعداد للعمل خارج ساعات العمل جماانً سواء كان ذلك لتطوير نفسه،  

 طالبه.     يزة لة متم مادة علميفري تو   أو لغرض
امل -4 وندرة  والغالبية  ملتخ اني  درسقلة  هبا،  الناطقني  لغري  اللغات  تدريس  مناهج  يف  صصني 

املطلقة من مدرسي هذه املدارس مل يتخرجوا من كلية الرتبية، وال حيملون شهادة إجازة التدريس.  
 .وميةأو ق  عوية،مادية، أو د ب ابسألويف الغالب األعم، فإن معظم املدرسني يدرسون إما:  

اإلداري -5 وندرة  اقلة  إخملت ني  يف  من  صصني  جيد  ما  وعالج  ابستمرار،  وتطويرها  املدارس،  دارة 
 إشكاليات. 

التكميلية  -6 املدارس  من  فالقليل  للتعلم،  املناسب  املكان  على  احلصول  فصوله   صعوبة  ميلك 
هنا ملدار أتجري املبىن    ضف التعليمية وفق احتياجاته، وبعض املدراس اإلجنليزية تر  ، أو  األسبوعية  س 

 لكن بشروط صعبة مادية، ومعقدة مكانياً.  جريه أتلى فق عأهنا توا
تساعده كثرياً   -7 اليت  فصله  يف  املدرس  حيتاجها  اليت  التعليمية  الوسائل  انعدام  أو    ألداء نقص 

 .دروسه، وحتقق األهداف املرسومة هلا
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املدار  -8 هلذه  املتاح  املايل  الدعم  غالب  ، سضعف  يف  أيت والذي  من  ه  الدراسية،    الرسوم  خالل 
 واملعلمني األكفاء.  ن احلصول على املبىن املناسب، واملقررات اجليدة،لدعم املايل ميكاري بتوف و 
اللغة    إدراكضعف   -9 ألمهية  األمور  أولياء  مما    العربيةبعض  تعليم    جيعلهموتعلمها  يهملون 

 . أوالدهم العربية حىت يتأخر الوقت كثرياً 
ب -10 مع  التعامل  األمور؛  صعوبة  أولياء  انعض  من  أوالدهم  اه   قلةحية  سواء  مبساعدة  تمامهم 

جانب   من  أو  املدرسة،  يتعلمونه يف  ما  اليت    مماطلتهمالستيعاب  الدراسية  الرسوم  قيمة  دفع  على 
أساسي لدفع قيمة   بشكل  ورواتب املوظفني، أو من انحية التدخل يف السياسة    اإلجيار تستعمل 

 .اء معينةة، وحماولة فرض أر ي ميلالتع 
ا -11 الصفوف  ضبط  ا  سيةلدراصعوبة  انحية  واخلامس،  من  الرابع،  الصف  يف  خاصة  لسلوك 

مزااي كثرية   والسادس؛ فسبب غياب الدافعية للتعلم، وإعطاء القانون التعليمي اإلجنليزي الطالب 
للطالب،    جتعل التدريس متعة  يت لحمور يف العملية التعليمية، وقلة الوسائل التعليمية ا ابعتباره أهم  

  .م الرغبة يف التعلمة على الفصل، وعدعددة من فقدان السيطر تف ممواقجيد املدرس نفسه يف 
 
 

  : القسم الثان 
 ملدارس التكميلية ا  منمناذج 

السيما   الربيطانية  املدن  من  متسارع، وانتشرت يف كثري  بشكل  التكميلية  املدارس  اليت  تلك  َّنت 
لكن  امل  هذه  أي إحصائيات توضح أعدادتوجد  وال    وعربية.  الميةس إ  حتوي جاليات  من  دارس، 

إطار  ا خارج  فهذا  املدارس،  هذه  مجيع  عن  احلديث  مبكان  الصعوبة  ومن  ابملئات.  أهنا  ملؤكد 
 لسببني:   سار مدين اخرتت ثالث لكالبحث،  

 ا. مأين درَّسُت يف األوليني منهما، وأعرف كثرياً من شؤوهنما وأحواهل  األول:
   ج املستخدم.بة، واملنهلالطعية خمتلفاً من حيث نو  كس جانباً كوهنا تع  الثان:

 LCMS(  (13)(  مدرسة مسجد لندن املركزي  .1
o  :التأسيس والدوافع 
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لندن    –  (London Central Mosque)  املركزي املسجد  املدرسة  تتبع   معامل    املتميزة، أحد 
عام   أتسست  و 2002وقد  من  م،  للطلبة  أبواهبا  إىل   9:30ساعة  لا تفتح  مساًء،    3.30  صباًحا 

. وهتدف  (GCSE)أي من الروضة حىت شهادة    عاًما،   16إىل    5رية من  مالعفئة  وتتعامل مع ال 
 .  ات الدين اإلسالمي ياملدرسة إىل تعليم اللغة العربية، والقرآن الكرمي، وأساس 

o  :املنهج 
والرت )سلسة  على  املدرسة    اعتمدت العربية  اللغة  لتدريس  وهذه  باألمل(  اإلسالمية،  السلسلة  ية 

الد املركز  إعداد  فرندللتويل  من  يف  الرتبوي  اإليسيسكو  ريب  من  بدعم  غرانطة  دار  ونشرهتا  سا، 
(ISESCO)  . 

إىل   تفتقد  لكنها  العريب،  العامل  يف  للتدريس  املعدة  املناهج  من  حااًل  أفضل  السلسلة  هذه  وتعد 
اليت  ماملتعة  أن  للتعلم، كما  الطالب  تستهوي  ذات  ضا و   املختارة  عالٍ يعها  لغوي  وال  أسلوب   ،

ب  ماتر   ينهايوجد  شهادة  بط  الجتياز  الطالب  يفيد  يف  ( GCSE)نطقي  التوسع  إىل  ابإلضافة   ،
 شرح القواعد اللغوية اليت ال حيتاجها الطالب يف مثل هذه البيئة. 

منهج   إدخال  إىل  أخرياً  املدرسة  اجتهت  ا وقد  العام  من  اعتباراً  للتدريس  -2021راسي  دلجديد 
و   2022 ام،  إعداد مدرسي  من  املنهج  بتح سة  ملدر هذا  مدرس  يقوم كل  حماور  يث  مخسة  دريس 

والسفر اليومية،  واحلياة  التعليم،  يف  اخل،خمتلفة  اإلمالئية    ..  القواعد  بعض  تتضمن  أن  على 
  ة ن سطة. ويبتدئ تدريس احملاور من السوالنحوية األساسية دون توسع، وتصاغ بطريقة سهلة ومب

اهتا، ومجلها، وكل  ني حموراً مبرادفعأرب درس  ، وعندها يكون الطالب قد ( GCSE)التمهيدية وحىت  
 ما يتعلق هبا.  

 وتظهر جدوى دراسة هذه احملاور من انحيتني: 
يسهلُّ على الطالب تعلم غالب كلماته    األول: موضوع لوحده مستقاًل،  أو  دراسة كل حمور  أن 

خل  لديه  ون  ويكَّ ا ي فومصطلحاته،  أو  للحديث،  قوية  وقد  ة  املوضوع.  ذلك  عن    جربتُ لتعبري 
الط نب موضوع  تدريس  رائعاً،  فسي  واألداء  مذهلة،  النتيجة  فكانت  املاضي،  العام  لطاليب  قس 

جداً واملتعة ك و برية  يشرحون  ما  .  وهم  العربية،  ابللغة  اجلوية  النشرة  بتقدمي  قاموا  أذكر كيف  زلت 
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أحوا ويصفون  اخلرائط،  إحدى  احلال    لعلى  هو  تقدمالطقس كما  اليت  اجلوية  النشرات  ها  يف 
 ات اإلعالمية. و لقن ا

امتحان    أن   الثانية:  ألداء  الطالب  دخول  عند  يظهر  احملاور  هذه  دراسة  حيث  ( GCSE)أثر   ،
حيتاجه  يش الذي  وهذا  املواضيع،  عشرات  عن  احلديث والكتابة  على  قادراً  أصبح  أنه  الطالب  عر 

 . بدرجات عالية  ( GCSE)  نحتديداً الجتياز امتحا 
هذه   لتحويل  املدرسة  م  اوراحملوختطط  تدريسي  منهج  احلايل  إىل  املنهج  عن  بدياًل  ليصبح  ستمر 

 يغطي املراحل التعليمية املختلفة.  بعد مراجعته، وتنقيحه على أن يطبع الحقاً ككتاب 
o  :املدرسون 

املدرسون   أغلبهم    -يفتقد  الع   -يف  اللغة  يف  التخصصية  التعليم بر للشهادات  واملناهج  ية  ية 
 ة املتكررة. خالل بعض الدورات التدريبي رتقاء مبستوايهتم من اال درسة املعاصرة رغم حماوالت امل

االعتماد    خالل  من  التدريس  يف  التقليدية  الطريقة  اتباع  املدرسني  بعض  طريقة  على  ويغلب 
مساعدة تعليمية  وسائل  أي  وجود  دون  الدرس  وشرح  الكتاب،  على  ذلك    .الكلي  يف    –ومرد 

افتقاد    –ي  تقدير  أمرين:  إىل  موجهة    رسني املديرجع  قدراهتم  لتدريبات  تطوير  على  تعينهم 
 اجلدية املطلوبة للتدريس أحياانً من قبل البعض. التعليمية، وضعف 

وقلَّل    عمومه،  يف  التعليمي  األداء  على  سلبياً  أثرَّ  املايل  التحفيز  غياب  أن  القول  إىل  يقود  وهذا 
واالجتهاد واإلبد جلامن   اجلد  أن  وذلك  املدرسني؛  عند  التعباملهد  اع  العملية  ليمية؛ بثاً،  ذول يف 

يت  ال  وتدريساً  وبلغة  وإعداداً،  الشهر،  هناية  يف  املعلم  عليه  يتحصل  الذي  املادي  احلافز  مع  وافق 
وهذا  األحوال،  أضعف  يف  اليوم  يف  حصص  أربع  يدرَُّس  معلم  أن كل  القول  ميكن    احلساب 

ساعات  تي أربع  األقل  ع  -طلب  البيت  -لى  يف  ابللتحضري  الا إلض،  ساعات  سبع  إىل  يوم  فة 
سا أن كل  يعين  وهذا  بكامله،  األدىن  الدراسي  احلد  من  أقل  وهي  جنيهات،  سبعة  تعادل  عة 

 لألجور يف بريطانيا. 
o  األمور أولياء: 

ي  مل  أنه  املالحظ  من  لكن  األمور،  أولياء  مع  التواصل  املدرسة  ابل  مت حتاول  منهم  شكل  االستفادة 
إجن يف  للمسامهة  ا املطلوب  ومساعللعم اح  التعليمية،  دراستية  يف  التفوق  على  أبنائهم    هم. دة 
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السنوي ويقت املوعد  على  حصورهم  وحضور    ( Parents' evening)  صر  املدرس،    احلفل مع 
 اخلتامي. 

o :الدعم املال  
وتعت ومالياً،  إدارايً  املركزي  املسجد  املدرسة  حتصل  دمتتبع  ما  على  من  كثرياً  دراسية  رسوم  من  ه 

أ غري    طالهبا.  ال ن  الواقع  مبعايشة  إمه  أن  يتضح  يف  كانياهتا  عملي،  ابلتوسع  هلا  تسمح  ال  املادية 
لتجعل   الطالب كثرياً  حيبها  اليت  والرايضية  والثقافية،  والرتفيهية،  التعليمية،  النشاطات  من  الكثري 

 أجواء املدرسة أكثر متعة ومرحاً. 
o نية: تخدام الوسائل التقسا 

ال  الوسائل  استخدام  يفتقنييقل  السماح  التدريس كثرياً   ة  املبىن  صاحبة  املدرسة  رفض  بسبب  ؛ 
خارجية   وسائل  الستخدام  املدرسني  بعض  يلجأ  وهلذا  اإللكرتونية،  معداهتا  ك  ابستخدام 

(Projector .)   
مط مدرس  فإن كل  احملاور،  بدراسة  اجلديد  للتصور  ال   أن ب  الووفقاً  برانمج  ينت  بوربو يستخدم 

(PowerPoint) فاء جواً من املتعة والتجديد يف الشرح. إض و  ، ريسهيف تد 
العموم  واملالحظ وجه  اجلانب    على  هذا  تعط  مل  املدرسة  من  التقين  أن  يستحقه  الذي  االهتمام 

وابء ك بسبب  أبواهبا  التعليمية  املؤسسات  مجيع  أغلقت  عندما  جلياً  ذلك  وظهر  ،  ان رو قبل، 
حول هلذا النوع من  ة مستعدة وجاهزة للتس در ن املم اإللكرتوين عن بعد، ومل تكواجتهت إىل التعلي

وتعجز   حقيقية،  أزمة  تواجه  جعلها  الذي  األمر  طالالتعليم  تدريس  استطاعت  عن  وإن  هبا، 
 تدارك هذا اخللل نسبياً فيما بعد. 

o  :اإلدارة    
فيه وجود  ال  مركزية  بطريقة  املدرسة  إدارة  للمعلمني   كبري دور  ي  ألا  تدار  ووضع    يف  املدرسة، 

ليت ختدم مسريهتا التعليمية. ويؤخذ على الطاقم اإلداري ضعفه يف التعاطي  ستقبلية املت اصوراالت
وأتخره  سريعاً   التعليمية،  العملية  متطلبات  احملدد؛  أحياانً  مع  وقتها  يف  إليه  املوكلة  املهام  إجناز  يف 

 . سواءعلى حد  همة للطالب واملدرسمتضمناً املواعيد املي  ميكإصدار التقومي األكاد
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 (14) مدرسة النجاح  .2
o  :التأسيس والدوافع 

  اً،مسجد  الذي يعد   (Mayfair Islamic Centre) اإلسالمي    ماي فري   مركزتتبع هذه املدرسة  
 يقع يف وسط لندن، وتستفيد اجلالية املسلمة من خدماته.   اً ثقافي  اً ومركز 

افتتح  وتفتحم1998  رسة يفداملهذه    توقد  سبأبواهب  ،  يوم  لطالهبا كل  اعا  سبتمرب ر تبات  من    اً 
 وحىت يونيو، ويكاد يكون غالبية طالهبا من أبناء اجلاليات العربية.  

o  :املنهج 
ا ااعتمدت  اإلسالمية  ملدرسة  والرتبية  الكرمي،  والقرآن  العربية،  اللغة  يشمل  الذي  القطري  ملنهج 

 أي مصادر تعليمية أخرى. رسني ابالستفادة من  دم للمن الصف التمهيدي، وتسمح 
o  ونرسد امل : 

عملهم   جماالت  أن  التعليم، كما  جمال  يف  التخصصية  الشهادات  إىل  املدرسني  غالبية  يفتقد 
أدىن   هلا  ليس  واالرتقاء  اليومية  لتأهيلهم،  تدريبية  برامج  ألي  واضح  غياب  مع  ابلتعليم  عالقة 

 . ممبستوايهت
o  :أولياء األمور 

مشاركتهم على اللقاء السنوي    تصروتق  ء األمور يف إدارة املدرسة،دور يذكر ألولياأي  كاهنليس 
(Parents' evening)  .مع املعلم، وحضور احلفل اخلتامي يف آخر العام     
o  املال: الدعم 

اإلسالمي   املركز  تتبع  فرياملدرسة  سخ   ماي  مالياً  دعماً  تتلقى  أهنا  يظهر  والذي  ومالياً،    ، ياً إدارايً 
  ة بقات املختلفة، ابإلضاف ا لطالهبا يف املساهدفعيت تجلوائز املالية املرتفعة الويظهر هذا من حجم ا

 إىل التنظيم الراقي حلفل هناية العام الدراسي. 
o  :استخدام الوسائل التقنية 

 طريقته يف تدريس فصله.  لكل معلم  استخدام الوسائل التقنية ليس إلزامياً على املدرسني، و 
o ةر دااإل : 
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على  املدير  بشكل  يستحوذ  القرار  و   سلطة  املدرسة  ر دللمليس  مركزي،  إدارة  يف  دور  أي  سني 
الذين   العاملني  بعض  على  املهام  بعض  بتوزيع  السماح  رغم  مستقبلها  خيضع  واستشراف  ال 

أي رقابة أو آلية لتقييم مدى جناح أو    علمية   معايري ألي  اختيارهم   معروفة. ومن املالحظ غياب 
 املدرسني.   دريبية لتطوير أداء التعليمية، كما ال توجد أي برامج ت ليةلعم فشل ا

 ( SAIS)   مدرسة الدراسات اإلسالمية والعربية .3
o  :التأسيس والدوافع 

عام   لندن  يف  املدرسة  هذه  العرب   2009أتسست  اللغة  الكبار  الكرمي،  لتعليم  والقرآن  ية، 
اآلابء    ت والدارسا رأى  وملا  اليت   عظماإلسالمية.  عليها   الفائدة  أوالدحتصلوا  تدريس  اقرتحوا  هم  ، 

املواد  شهادة  التعليم  نفس  حىت  التمهيدي  الفصل  من  سبت  كل  التعليم  بدأ  هنا  ومن  ية، 
(GCSE) ، الثانية والنصف ظهراً. من الساعة التاسعة والنصف حىت 

  ؛ عربية تعلم اللغة ال يرغبون يف    ممن املطلقة من طالب هذه املدرسة هم من أصول أسيوية  والغالبية  
القر  الكرمي، لفهم  هلاالسالمي  والدين    آن  اابإلضافة  على شهادةدف  وتقدم    .( GCSE)  حلصول 

 املدرسة لطالهبا حماضرة كل سنتني للتنبيه على أمهية تعلم اللغة العربية. 
o املنهج : 

  ( الذي يهدف إىل أتهيل الطالب الجتياز امتحانMM Books) ج مؤسسة  تعتمد املدرسة منه
(GCSE)  وهو أعد،  العربية   منهج  مستوى .  جنليزية ابإل  مدعم لكنه    ،ابللغة  دراسي،    ولكل 

دليل  كتاابن؛   الكتابني:  مع كال  وأيت  ابلواجبات،  يعىن  والثاين  املقرر،  بدراسة  خاص  فاألول 
 . عة وغريهاقرص حيوي املواد املسمو املعلم، و 

وإن   اخلامس،  الفصل  من  اعتباراً  القواعد  دراسة  بشكويتم  تدرس  السنوات  كانت  يف  جزئي  ل 
ذلك؛ كا  قبل  املذكر  اليت  بني  أن  واملؤنثلتفريق  املدرسة،  على  القائمون  ويرى  واملفرد.  واجلمع   ،

 عريب. ة، وفهم وحتليل النص ال تدريس القواعد يعني الطالب كثرياً على تعلم اللغة العربي 
o  املدرسون : 

م يف  يدرَّسون  مدرسيها  مجيع  أبن  املدرسة  بدو تتميز  أخرى  من    -ام كامل  دارس  إىل    اإلثننيأي 
التدريس   جيعلهموهذا  .  اجلمعة طرق ومهارات  آخر  استخدام  على  قدرة  طالهبم   أكثر  تعليم  ،  يف 
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وهلذا   العربية،  يتحدثون  ابلضرورة  مجيعاً  ليسوا  حني  وهؤالء  من  املدرسة  ب تقوم  آخر  تقدمي  إىل 
التدريبية؛    بعض  مدرسي    لالرتقاء الدورات  العربيةمبستوى  اخلصوص   اللغة  وجه  وتعطي    . على 

وذلك  مبدرسيها، وتوفر هلم رواتب عالية جداً ال توفرها املدارس األخرى؛    خاصاً   ماماً املدرسة اهت
 ستوى طالهبم. مبلدفع املدرسني لبذل أقصى جهد لالرتقاء  

o  أولياء األمور : 
إال  اخت طالباً  تقبل  أال  سياسة  املدرس  شدي ذت  رغبة  األمر  ويل  واضأبدى  وجدية  لتعليم  دة،  حة 

على مراجعة دروسه، وحل    ابنهصل الفعال مع املدرسة ومن مث مساعدة  ابنه، وكان مستعداً للتوا
  مقارنة مبدارس السبت األخرى.عدد الطلبة قليل جداً واجباته؛ وهلذا السبب، ف 

ت  السياسة  الوهذه  جدايً  يكون  ألن  دفعاً  األمر  ويل  الدفع  الرسوم  قيمة  وأن  عالية  سيما  دراسية 
مقارنة  ا   جداً  املدارس  من  يف  مبثيالهتا  حقاً  يرغب  من كان  إال  دفعها  على  يقدم  وال  لتكميلية، 

 تعليم أبنائه. 
األمور    أولياء  مع  املدرسة  السنة وتتواصل  يف  مرات  هناية كل  ثالث  عند  دراسي؛  ،  فصل 

ومغ  إىل   ضافةابإل حضور  عند  املباشر  للمدرسة،  التواصل  الطالب  اهلاتذوكادرة  عرب  ف  لك 
 . ووسائل التواصل اإللكرتونية 

o م املال: الدع 
الرسوم   على  املدرسة  أتعتمد  لدفع  ورواتب الدراسية  املبىن،  مصاريفها    جر  ومجيع  املدرسني، 

أهل اخلري الذين يقومون  من  التربعات    ال بعض إمصدر خارجي اللهم    من خرى، وليس لديها  األ
 .  ون عن دفعها بة الذين يعجز بعض الطل املصاريف الدراسية عن بدفع 
o نية: استخدام الوسائل التق 

إلزامية   ليس  لكنها  وغريها  البوربوينت،  فعال، كربامج  بشكل  التقنية  الوسائل  املدرسة  تستعمل 
 يف التدريس. على مجيع املدرسني وإن كان أغلبهم يستخدمون الوسائل احلديثة  

وابء   انتشار  جلميو الك  وأثناء  الدولة  وإغالق  ال روان،  املؤسسات  التدريس  ع  يتوقف  مل  تعليمية، 
أن  واملالحظ  ملدرسة جلأت الستخدام بعض برامج التواصل اإللكرتوين )برانمج زوم(،  ا  إن حيث  
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ن كبرياً لعدم  أكثر من حضوره اىل املدرسة؛ ألن تركيزه كا  هذه الطريقةبعض الطالب استفاد من  
 وجود من يشوش عليه أو يضايقه. 

o  :اإلدارة 
امل طريق  تقاد  عن  يعرف  درسة  املدرسة    يالذprinciple) )ب           ما  شؤون  مبتابعة    اخلارجية؛ يقوم 

إشكاليات   أي  أتجر املبىن، وحل  . وهناك املدير  عالقة. اخل كالتواصل مع املدرسة اإلجنليزية اليت 
املدرسني  مع  يتواصل  التعليمي الذي  العملية  متابعة  على  ويشرف  أمورهم،  وأولياء  والطلبة  ة   

 ابلكامل. 
)وتت اخلربة  ذوي  املدرسني  استشارة  املدرسة؛  بعض  يف  (  Senior Teachersم  شؤون 

 االختبارات، واملناهج، واألنشطة اليت تقام يف املدرسة. ك
املايل،   احملاسب  تضم  استشارية  جلنة  التعليم كوهناك  يف  مديرال وخبريين  ومدرب    مها  مدرسة، 

 . ة، وخبرية تربوية يف اجلوانب النفسي األعمال ةإدار  تدرييب للمدرسني، وخبري واستشاري يف 
 

 : حتليل أداء املدراس الثالث 
أو   قرهبا  بسب  التعليمية  رسالتها  حتقيق  يف  جناحها  حيث  من  الثالث  املدارس  أداء  يتفاوت 

 قيق على ذلك، ومن أمهها: بعدها من األخذ ابألسباب املعينة على حت
 : املنهج

متقارب    لعربية او   الدراسات اإلسالميةجد املركزي، و مدرسيت املسند  املنهج التدريسي املستعمل ع
التدري إىل  اجتهت  قد  األوىل  وإن كانت  ما،  حد  وبيان    س إىل  شرحها  مت  اليت  احملاور  طريقة  عرب 

 . اإلسالمية والعربيةالدراسات مدرسة  لىفوائدها، وهذا جيعل هلا أفضلية ع
فعن  أما   النجاح،  مدرسة  علمنهج  م عد  يه يؤخذ  للطام  األم  ناسبته  لغته  تعد  الذي  الربيطاين  لب 

املستعملة    يه اللغة  وال  إليها،  وينجذب  فيها،  يعيش  اليت  البيئة  يعكس  احملتوى  فال  اإلجنليزية؛ 
هبا.   العربية والتحدث  فهم  على  الطالب  جلياً  وقد  تعني  يل  أن  خمن  ظهر  العملية،  التجربة  الل 

تصلح إال   ال  املناهج  من  النوعية  البلدان  هذه  ع لطالب  وتتلمذوا  املناهج،  تلك  أعدت  يها  لاليت 
 منذ بداايت تعليمهم. 
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 : املدرسون 
والعربية   تتفوق  اإلسالمية  الدراسات  ويرجع    مدرسة  النقطة،  هذه  يف  األخريني  املدرستني  عن كال 

املعلمني   مجيع  أن  إىل  فرصيها  فالسبب  مينحهم  وهذا  احلكومية،  املدارس  يف  كبرية    اً يدرسون 
طلال  آخر  على  الكثطالع  هلم  ويوفر  التدريس،  ومناهج  ويكسبهم  ريرق  التدريبية،  الفرص  من   

األخراين،   املدرستان  أما  التكميلية.  املدرسة  إىل  معهم  ينقلوهنا  اليت  التعليمية  اخلربات  من  املزيد 
   للمدرسني املتخصصني إال ما نذر.  فحاهلما متشابه، وال وجود  

 : أولياء األمور 
س مبقارن اة  املدارس  أولياء  ياسة  مع  جلياألمورلثالثة  يتضح  مدرسة  اً ،  لصاحل  متيل  الكفة  أن   

والعربية  اإلسالمية  التعليمية، ويتعهد    الدراسات  العملية  من  جزًء  يكون  أن  األمر  ألزمت ويل  اليت 
ولد مع  ملساابلوقوف  جادة  وقفة  ال  ه  وعائلته  االبن  أن  استصحاب  مع  التعلم  على  عدته 

أصاًل.يتكلمون العر  ألولياء األمور إال    دور حقيقي   يخراين، فال وجود ألا املدرستان األأم    بية 
   اللقاء السنوي مع املعلم، وحضور احلفل اخلتامي يف هناية العام. يف 

 : استخدام الوسائل التقنية 
هذ يف  الثالثة  املدارس  النقطة،تتقارب  ا  ه  املسجد  مدرسة  حيث  وإن كانت  قلياًل  تتفوق  ملركزي 

مدرسيألز   ا إهن ابستخدام  مت  الوسائلها  الفصل  ةي اإللكرتون  بعض  وهذايف  على    ،  يعني كثرياً 
 إيصال املعلومة، وجيعل للتعليم متعة، وخيرج الطالب من الروتني اململ يف التدريس. 

 الدعم املال:   
يظهر   املالذي  الدعم  اأن  املدرستني  مقارنة بواقع  األفضل  هو  النجاح  املتاح ملدرسة  ألخريني،  ايل 

 تطوير العلمية التعليمية،  صحيح ل فاد منه ابلشكل الت يسيظهر أثره، وال ان هذا الدعم ال  وإن ك
 : اإلدارة

أن  ال والرتبوية،   كربى أمهية    املتخصصة لإلدارة  ريب  التعليمية  األهداف  حتقيق  حلال    يف  واملتأمل 
تفوق  امل يلحظ  الثالثة،  والعربية دارس  اإلسالمية  الدراسات  الباب   مدرسة  هذا  ذلك  ،  يف  ويظهر 

مستو  ثالثة  وجود  خالل  التعليمية اي من  العملية  تنظم  إدارية  ال وتقودها  ت   :(principle)  ،
أخف وال  االستشارية.  واهليئة  الذي واملدير،  الرائع  النموذج  هبذا  الكبري  إعجايب  من    ي  يستفيد 
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املدرستان  أما    العالقة.   على التخطيط الصحيح، وحل املشكالت  يعنيات البشرية املتاحة، و اخلرب 
    أو التحفيز.   أو التطوير، ، فردية روتينية ال جمال فيها لإلبداع ةران بطريق ا، فتداألخراين 

 
 : القسم الثالث

 املنشود التكميلية. األملاملدارس 
تعليم اللغة العربية لطالهبا، وربطهم  الريب أن املدارس التكميلية قطعت شوطاً ج طريق  يداً على 

ا يف واسعاً  الباب  هلم  وفتحت  ألم،  بلغتهم  العربية  يشهد    الستخدام  الواقع  لكن  اليومية.  حياهتم 
أمام هذه املدارس   مراحل متقدمة يكون  ألجل الوصشاقة  رحلة طويلة  خماضاً صعباً، و أن  إىل  ول 

التعليم واملدرس    فيها  للطالب  و   مهاكالمتعة  سواء،  حد  تعلم  يشععلى  أن  املتعلم  فيها    اللغةر 
 األحوال.  نبال ممنه ال تضيع  حيرص عليها، وأجيب أن ية فرصة العرب

الو  و   العقباتكثرة  من  رغم  على  املدارس،  هذه  حركة  تواكب  أنه  اليت  إال  تواجهها  اليت  املصاعب 
ل  الناس  تنبه  يف  فعالة  مسامهة  سامهت  أهنا  اغفال  ينبغي  أبناءهم  ال  ودفعتهم  لغتهمل تعليم   ،

 ي. ودينهم اإلسالم  على هويتهم العربية، للمحافظة 
املدارس هذه  مستقبل  استشراف  إليه  ،إن  تصل  أن  ميكن  الذي  إىل  مستقبالً   واملدى  يقودان   ،

هذه   منها  تعاين  اليت  والسلبيات  العقبات  استعراض  منها  ،  حالياً   املدارسإعادة  مطلوب  هو  وما 
أهدا حتقق  بفاعلية كبرية. حىت  س و   فها  اليت  احملاور  امجال  دور  ميكن  هلا  حتديد  يكون  يف  حاسم 

 كما يلي:   املدارس هذه ستقبل م
 البيئة املناسبة للتعلم  األول:   راحملو  ➢

والرتبوية   الطالب   يعترب  التعليمية  العملية  هذه    ومقصدها  حمور  نشأة  سبب  وهو  األساسي، 
ووجودها،   أ املدارس  جيب  املنطلق  هذا  االهتمام  ومن  نقطة  هو  يكون  مجيع  الرئيسية،  ن  وتسخر 

ل الت ري وفت اإلمكانيات  البيئة  املناسبة    يرغب  عليمية  جتعله  وحيضر  يفاليت  العربية،  اللغة  تعلم  دون   
أ  إجبار أو  سبت  يوم  املدرسة كل  غالبية  ولألسف    حد.إىل  التكميلية  هتمل  بريطانيا  املدارس  يف 

وتوفر   ونفسيته؛  ابلطالب  ربح  االهتمام  التعامل كمصدر  من  بدل  التعلم،  يف  حتببه  اليت  األجواء 
 صدر إزعاج جيب قمعه وهتميشه. ي للمدرسة، أو مماد
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 الكفء  املدير  : الثان   رو احمل ➢
ط له،  التخطيكيفية  تدرك  اليت تعي أمهية التعليم، و   الفاعلةأن وجود اإلدارة  وال خالف ال جدال  

تعينها    ومتلك  اليت  على  لاألدوات  اليت  التغلب  أ  ،تواجههاملصاعب  التعليمية  العملية    قوى جيعل 
نالحظ يف املدار وأكثر متعة.  وأعظم أتثرياً،  جناحاً،   بني فشل    ارتباطاً   ةربيطاني الاحلكومية    سولذا 

املدرسة   مدير  من  يتطلب  هلذا  وضعفها؛  اإلدارة  بقوة  جناحها  أو  التعليمية  العملية 
(Headteachers )  األس املهارات  يتقن  املهنية  إن  وهي  اإلداري  عمله  لنجاح  الالزمة  اسية 

العملية واخلرب ،  العالية  املرنواأل  ، ة  بي   ، سلوب  اجلماعي  العانوالتعاون  وبني  يزداد  ه  حىت  معه  ملني 
 جهودهم بكل إخالص وتفان. التعليمية، ويبذلون أقصى مؤسسة للهم ؤ رضاهم وانتما 

حامساً    املدارس   يرو مديلعب    االرت   ومؤثرادوراً  التعليمية، يف  العملية  واجناح  ابملدرسة،  ووضع    قاء 
إذا مل يكن    العكس صحيح متاماً و   عال مع املدرسني وأولياء األمور،ة، والتواصل الف اخلطط املناسب 

األقل على  االساسية  املهارات  لديه  مؤملة  املدير  جتربة  عيين  أمام  وترتاءى  بنات  وحزينة  ،  ملدرسة 
ة  بكيفي  معرفة سابقةلتعليم، وليس له  أدىن صلة اب لمدير  مل يكن ل و ،  ةعدادي اإلإسالمية يف املرحلة  

يف  مدرسة  النتيجة إدارة  وكانت  األمهية،  هذه  مثل  املطاف،      هناية  يف  أبواهبا  أغلقت  املدرسة  أن 
الطالبات   نتائج  جيدة وكانت  من    غري  عدا  جهداً    ما  وبذلت  نفسها،  تلقاء  من  اجتهدت 

 ار. زمية وإصر ، وسعت للنجاح بع مضاعفاً 
مضى  ميلية أبمس احلاجة اليوم  كواملدارس الت اخلطري، وحماولة    اجعة هذا اجلانبملر من أي وقت 

اإلدار  احلالية، ات  اتطوير  بغريها    لتعليمية  استبداهلا  وجدت    –أو  الالزمة    –إن  املهارات  متلك 
 ية التعليمية برمتها.  العمل لقيادة 

تطوير أساليب  دارس ال يبدون أي رغبة حقيقية ل هذه امل  يريومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض مد 
ومواكب  منالتعليم،  نظرايت  آخر  عملية  حلول  عن  والبحث  التدريس،  جديدة  ة اهج  وأفكار   ،

 لالرتقاء مبدارسهم لتقدم النموذج األفضل تعليمياً وإدارايً. 
نظرايت  س جتاوزهتا  على نظرايت املاضي، والثبات على طرق تدرياملديرين  هؤالء  بعض  إن مجود  

للتغيري   حماولة  أي  دون  زمن طويل  منذ  احلديثة  احلقيقة  هوالرتبية  التعليمية،  و   يف  العملية  لروح  أد 
 بني الطالب وأولياء أمورهم.  إلبداع يف نفوس املدرسني، ونشر للملل والضجر ل وقتل 
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مدو  يدرك  أن  املدارس    يروالبد  أرادوا    –هذه  التعليميةدارسهم  ملإذا  رسالتها  حتقق    –بنجاح    أن 
احلقيقية   الرغبة  لديهم  ليست  طالهبم  غالبية  لألسبابتعلم  لأن  وهذا    العربية  آنفاً،  ذكرت  اليت 

عليه السبل   ميلقي  عن  والبحث  الطالب،  هبؤالء  االهتمام  ألجل  ومضاعفة    مسؤولية كبرية 
بتعلم  لالكفيلة   وأتصاللغة ربطهم  األمر، .  هذا  يف  السر  أن كلمة  اجلميع    ور  يسعى    رون يمد  –أن 

رق التدريس القدمية  اخلروج من أسر ط إىل جعل املتعة وسيلة إىل التعليم، و   –  ون وإداري  ون ومدرس
عليه أكل  واستشارة    ا اليت  السابقة،  التعليمية  التجارب  مجيع  من  واالستفادة  وشرب،  الدهر 

الشأن   وأصحاب  فال  اخلرباء  ذلك،  حتقق كل  وإذا  الباب،  هذا  سبباً  يف  املدأرى  هذه  س  ار مينع 
 من جناحها يف حتقيق أهدافها.     

   تميز املاملدرس :  الثالث احملور   ➢
امل التعيعد  العملية  يف  الرحى  قطب  هو  قل علم  ال  وبدونه  فيها،  الثقل  ومركز  خطة  يمية،  ألي  يمة 

وتؤت تنجح  أن  مثارها.تعليمية  أكون  و     إ لن  قلت  إذا  املدارس  الكثري  ن  مبالغاً  مدرسي  من 
األىل)إ يفتقرون    التكميلية  اإلعداد  اإل  ومنهم املتخصص،    كادميي   اىل  يفتقر  ال من  رتبوي  عداد 

 .(15)  مرين( كال األإىل  ومنهم من يفتقر ناسب، امل
التدريس كثرياً،  لقد   نظرايت  املعلم    كان قد  و تطورت  نقله    اً مقتصر دور  ابعتباره  على  للمعرفة 

هلا الرئيسي  الرتبية  ،  املصدر  عصر  يف  فأما  املاحلديث،  هذا  يقوم  تطور  املعلم  أصبح  بيث  فهوم 
الت للعملية  املالئم  اجلو  و بتهيئة  ايشجعليمية،  و ع  فعاهميوجهلطالب  مسامهة  ويساهم  يف  ل ،  ة 

وإذا  تنشئة  هنضة،  ومؤسس  فكر،  ورائد  علم،  وانشر  أجيال،  )صانع  فهو  األمم    طالبه،  كانت 
 .  (16)  تقاس برجاهلا، فاملعلم هو ابين الرجال، وصانع املستقبل(

ارس باجة  ة، فإن هذه املدوعلى تلك الدرجة من األمهي   اخلطورة،كان دور املعلم مبثل هذه  وإذا  
نقص عندها، والسعي إىل إجياد مدرسني ذوي كفاءة عالية قادرين على  ل ماسة إىل معاجلة أوجه ا

ع  كما هو واق  –القيام ابلدور املنوط هبم برفية كبرية. وإذا تعذر وجود هذا الصنف من املدرسني 
املدارس يف  ال  احل هذه  من  إىل    –كثري  يصار  أن  اإلميان  الدورات  فأضعف  لتدريبية  اإقامة 

امل  العمل  وورش  وهذا    ؛ ختلفة املستمرة،  احلايل،  التعليمي  ابلكادر  االرتقاء  متيسألجل  يف    ر أمر 
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لكنه    متناول  لألاجلميع،  هو    سف اي  األول  فهمهم  املدراء،  من  من كثري  قبل  من  إليه  ينظر  ال 
 ال وليس التطوير والتعليم. امل

امل بعض  أن  هنا،  ذكره  ينبغي  جيتهدو درسني  ومما  رسالتهم  ن ال  ألداء  املطلوب  بل    ، االجتهاد 
وشيقة   متميزة  دروس  إلعداد  يسعون  وال  للمدرسة،  حضورهم  موعد  عن  يتأخرون  جتدهم 

ل وليس  امتهنو لطالهبم،  لكوهنم  راجع  وذلك كله  إمكانياهتم،  لتطوير  نية  أي  ألجل  ديهم  التعليم  ا 
 على العملية التعليمية.  ا أكرب من نفعهااملال، وليس لغرض التعليم، وهذه النوعية ضرره

   املناسب  هجاملن: رابعل ا  احملور ➢
مالحظة   وميكن  أخرى،  إىل  مدرسة  من  التكميلية  املدارس  تتبناها  اليت  التدريس  مناهج  تتفاوت 

 من هذه املناهج:   نوعني
ملنهج  يت أصدرهتا وزارات التعليم والرتبية يف تلك الدول، ومن ذلك امناهج الدول العربية ال  -1

 .  واملصري. اخلالقطري، والسعودي،  اللييب، و 
خصيص أعدت  املناهج  واملواضيع  وهذه  والصور،  فاملعلومات،  البلد؛  ذلك  يف  املقيم  للطالب  اً 

ه وكل  املنهج،  ذلك  أعد  الذي  البلد  ثقافة  الغالب  يف  تعكس  عن  املختلفة كلها  غريباً  يعد  ذا 
ي مل  الذين  الغرب  داير  املولودين يف  بلداً  الطالب  بعضهم  ذلك  زر  إىل  ويضاف  يف حياهتم.  عربياً 

ضأ املناهج  هذه  خمرجات  املرجوةن  ابلنتائج  أتت  وال  حيث  غالباً   عيفة جداً،  من  تصمم  مل  ألهنا  ؛ 
يستاألص ورمبا  الطالب،  هؤالء  ألمثال  منل  منفيد  الغر   ها  لداير  ويريد  جاء  مؤقتة،  لفرتة  ب 

 العودة قريباً. 
أنشئت   -2 أفر من  مناهج  بعيدقبل  ومؤسسات  احمل  ة اد  الععن  الدول  )أي  العريب  بية(،  ر يط 

تعد  وهذه   األوىلاملناهج  من  حاالً  وضعفاً،  ،  بكثري   أفضل  قوة  بينها  فيما  على  لكنها  وتتفاوت 
 : اهلناتوجه العموم ال ختلو من بعض 

اللغةبعضها  همل  ي • يصعب    استخدام  الذي  األمر  ابلكامل  األمور  اإلجنليزية  أولياء  على 
  عة أبنائه.متاب 
 لذاته.   وسع فيها حىت يصبح تدريس القواعد أمراً مطلوابً ت وت  ، ز كثرياً على القواعد النحويةترك  •
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يدرس • ملن  مصمم  املناهج  هذه  يف    ون بعض  واحداً  يوماً  وليس  فينتج    االسبوع؛ بدوام كامل، 
 .عليمية مما يؤدي إىل فشل أو ضعف العملية الت  ، إكمال املقرر يف ملعلم عن ذلك عدم جناح ا

من • اكثري  للطالب  األصل  حيث  من  تصمم  مل  بني  ملها  واضعاً  ترابطاً  يوجد  وال  إبجنلرتا،  قيم 
 مواضيعها. 

طالب  وال يعد ال ،  (GCSE)  اإلعدادية بعض هذه املناهج ال يتناسب مع متطلبات الشهادة   •
 تياز هذا االمتحان املهم بسهولة ويسر. اإلعداد املناسب الج

 ، واالخراج الفين. السهلة  املادة من حيثاملتعة ا يف بعضهالطالب ال جيد  •
 ثري منها ال حتوي على تدريبات كافية، ومتارين متنوعة. ك •
 كثرة األخطاء املطبعية.  •

ينبغي أن   ولذلك ة، كمال العملية التعليمي إل  أساسياً املنهج يعترب عاماًل   إنوغين عن البيان القول 
 ناسب، فمن ذلك: ختيار املنهج املتراع املدارس التكميلية بعض الضوابط عند ا

تعليم •   على  كثرياً   يعتمد  (Modern Foreign Languages -MFL) جنبية  ألا  اللغة  أن 
هذا    حركية   وعلى   والذهين،   الفكري   التنشيط  منهج  أي  يراعي  أن  ينبغي  هنا  ومن  النصوص، 

   ا.تاب ممتعاً، ونصوصه حية جتعل الطالب يتفاعل معها، ويتعلم منهاألمر، ويكون الك 
أن   • املتلقياستصحاب  أق  الطالب  هو  املنهج  إىل  ر هلذا  منه  العربية  ابللغة  الناطقني  لغري  ب 

األم   فلغته  هبا؛  وحيبها كثرياً  الناطقني  يتقنها  وإن  اليت  حىت  اإلجنليزية  اللغة  لغة  هي  والده  كانت 
   .  األم هي العربية

كون تدريسها  الدرس بيث ال يادخال احلد منها ضمن  القواعد اللغوية، وحماولة  التقليل من   •
د مقص  ولو  لذاته،  الق ر وداً  البعضست  يفعل  مستقل، كما  بشكل  يصاب  واعد  الطالب  فإن   ،

 اطالقاً.  يستعملهاوالتشتت، وهو أيضاً لن   ل ابملل
واألسئلة   • والتعليمات  االرشادات  تكون  أن  على  اللغة  احلرص  إىل  مرتمجة  الكتاب  يف 

املستواي   االجنليزية  يف  االقل  الدنيا على  واملت  يست.  أن  هنا،  أراد  وويل  الطالب  فهم  مطيع  ره 
 للغة االجنليزية.  لكامل اب املقصود من السؤال، أو التدريب، وليس املراد أن يكون املنهج اب
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يف • الطالب  جناح  هدف  لتخدم  ومتناسقة  مرتابطة  املواضيع  تكون  احلصول  أن  املطاف  هناية   
 (. GCSEعلى درجة عالية يف شهادة )

 التدريبات والتمارين.  من العديد على وي تمتميزاً، وحي ين  خراج الفكون االأن ي •
تقدم   بعض اجلهات  أن  أن يتفطن هلا عند اختيار املنهج،  ينبغي  وأخرياً، فمن األمور املهمة اليت 

ب  منهج  تدريس  مقابل  مشروطة  ومساعدة  مالياً  واقع  وإن    ، عينه دعما  مع  يتناسب  ال  كان 
حيث  اجة املالية حلبعض املدارس حتت أتثري ايه مزلق خطري تقع ف وهذا   .الطالب يف داير الغرب 

 ! اخلاسرالطالب املسكني هو  سيكون 
  األساسي  : الدعم املادياخلامساحملور   ➢

يساعد كثرياً  ي الالزم  على االطالق، وتوفر الدعم املادوأخطرها  من أهم احملاور  يعد  وهذا احملور  
الوالدين،    نالتعلم دون أي ضغوطات م   ل الطالب يرغبون يف، وجيع على تطوير العملية التعليمية

 أو غريمها. 
تعتمد ابلدرجة األوىل على الرسوم الدراسية، وال   أن هذه املدارس  مصادر  واملشاهد  يوجد لديها 

تعين للدخل  سفار أخرى  قامت  ولو  أهدافها.  حتقيق  على  الدول  ها  واملؤسسات  العربية ات   ،
ابللغة  املهتم املدارس    ينببت ،  ةالعربي ة  لومسهذه  املبىناعدهتا  إجيار  فإن  دفع  املدرسني،  ورواتب   ،

يعين   هائلة    انفراجهذلك  وقفزة  ضرو يف  كبرية،  مع  التعليمية  العملية  تطوير  ذلك ر اجتاه  مصاحبة    ة 
 لدعم أبفضل طريقة ممكنة. كفاءات إدارية قادرة على االستفادة من ذلك ا  وجود
   ناملتفط : ول األمر  السادس احملور   ➢

أمور   والة  يفيلعب  حمورايً  دوراً  املد  الطلبة  هذه  عمل  وبدون  س ار استمرار  لرسالتها،  وأدائها   ،
ليوم   االستمرار  على  تقدر  لن  ومساندهتم،  العربية  و دعمهم  اللغة  فتعليم  على  احد؛  اجبارايً  ليس 

ان  ء كين سوالوالدلهي من حيث األصل رغبة  ، وإَّنا  ليمي الربيطاينحسب النظام التع  أي طفل 
 . وارتباطاً ابلبلد األم لهوية،  ل ، أو مهنياً، أو حفظاً الدافع دينياً 

حيرصو ولأل وال  العربية،  اللغة  أبنائهم  تعليم  أمهية  يدركون  ال  األمور  أولياء  من  الزال كثري  ن  سف 
ألوالد ميكن  حيث  إىل  اصطحاهبم  الت على  أقراهنم،  هم  مع  اللغة  هبذه  يهتمون  كما  حدث  ال 

ا  إبدخاهلم التكميلية.  إىل  حقاً ملدارس  والغريب  العجيب  أولياء    ومن  بعض  جتد  األمور  أن 
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احلديث   عوده،  يتعمدون  وقوي  الولد،  شب  إذا  حىت  االجنليزية  ابللغة  أوالدهم  واستعجم  مع 
بعد فوات األ  حجم خطأه  وأدركاستيقظ ويل األمر فجأة من غفلته،  لسانه،   وان، فيصيح  لكن 

 ؟ !تحدث ابلعربية ا ال ت: ملاذيف غضب على ابنه 
من أولياء األمور حريصة على ربط أوالدهم بلغتهم العربية، وهويتهم   ريب أن هناك نسبة كبريةوال

وعلى سبيل املثال، أعرف عائلة مهاجرة من أحد بلدان املغرب العريب تدرس أوالدها  اإلسالمية، 
الع ومل  اللغة  البيت،  يف  واملث  تدخلهمربية  اطالقاً،  مدرسة  حقاً أي  يتحدث ري  األوالد  أن  اللغة    ون 

 !  دون حلنبطالقة   العربية الفصحى
تطور   إىل  أبولياء األمور، ويقود  يتعلق أيضا  أن يكون ألولياء دور إجيايب    ، املدارس التكميليةوما 

يعرف ب  )يف العملية الرتبوية كما هو احلال يف املدارس اإلجنل  (Parent Governorsيزية فيما 

هذا يقوم  حيوي   اإلداري  اجلسم  حيث  نظر    وميثلومهم،    بدور  األمور  و أوجهة  املدرسةلياء  ،  يف 
االجتاه   ختطيط  يف  إجيابية  مسامهة  وطاقمه  ويساهم  املدير  ومساءلة  للمدرسة،  االسرتاتيجي 

 اإلداري يف حالة وجود إشكاليات أو شكاوى ضدهم.  
امل آابء  ومن  جمالس  املدارس  هذه  تشكل  أن  يكون دو مكن  تشجيع  امل  رهالكل صف  يف  ساعدة 

و   طالبال الدراسة،  تو معنوايً   ممهدععلى  حماولة  وكذلك  ل،  واملادية  العينية  املساعدات  شراء  فري 
الصف،   حيتاجها  اليت  األغراض  املدرسة،  بعض  عنها  النشاطات  وتعجز  من  جمموعة  اقرتاح  أو 

يست  اليت  املادي  املختلفة  عايدها  أن    لإلنفاق غل  وأتصور  الصف.  ذلك  العلى    أمام باب  فتح 
  س فوائد مجة، ويعود أثره االجيايب على ار ين منه املد، سوف جتة مور بطريقة مرتبة ومنظماء األأولي

 التعليم ككل. 
 لتعليم اإللكرتون االهتمام اب: السابعاحملور   ➢

انتهاج   إىل  الدول  من  كثرياً  كروان  جائحة  املرافق  دفعت  من  لكثري  التام  اإلغالق  سياسة 
واألسواق،  ملدارس األساسية؛ كا امل  ، دي والنوا،  واجتهت  التعليم  دوغريها.   إىل  احلكومية  ارس 

حماولة العمل  اإللكرتوين يف  من  الستمرار  اكتنف ذلك  ما  رغم  التعليمية  املنصات  عرب  التعليمية  ية 
 هة الطالب وويل أمره. صعوابت متعددة سواء من انحية املدرسة، أو من ج
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بع  التكميلية  املدارس  تكن  عنومل  اليت    يدة  املعضلة  حساابً مل  هذه  هلا  ق  حتسب  فبعضها    ؛ لب من 
التدريس   مع    عن توقف  التواصل  حاول  اآلخر  والبعض  احلكومية،  املدارس  إغالق  بسبب  متاماً؛ 

من قليل من كان قد  الطالب إبرسال الواجبات عرب الربيد االلكرتوين دون تدريس فعلي، وقليل  
 عوائق تذكر. ون تعليم اإللكرتوين د إىل ال ، وحتول احتسب هلذا األمر مسبقاً 

أبمس احلاجة إىل أن هتتم ابجلانب التقين، وتوليه اهتماما خاصاً،  اليوم س التكميلية ر إن املدا
 . وتسعى إىل االستفادة من التقنيات احلديثة يف التدريس والتواصل مع الطالب وويل أمره

يغيب  كما   من املأن    عن انظريهاال ينبغي أن  تونس،  دول عربية ك  عدةاإللكرتونية يف  واقع  كثرياً 
برامج  و ومصر   تقدمي  يف  شرعت  قد  يف  إلكرتونية  غريمها،  رمزية  مبالغ  نظري  العربية  اللغة  لتعليم 

وتي رخصها،  بسبب  متزايداً؛  مجهوراً  هلا  جتد  املواقع  هذه  بدأت  وقد  اجلميع،  يف  متناول  سرها 
اليت جيد فيها متعة ال    التدريس اإللكرتوين طريقة  البيت دون احلاجة إىل اخلروج، وحب الطالب ل

 دها يف الدرس العادي يف الفصل.  جي
   

 نتائج البحث 
 التايل: املعلومات والنتائج ظهر من خالل البحث 

 ى تعلمها. عل يف جمتمعات األقليات الناس  حيرص و ، وضع االهتماميف ماللغة العربية الزالت   ▪
التكميلية  ا ▪ املس ملدارس  أبناء  وعجماً    -لمني  تدرس  الل  ابإلضافة العربية    -عرابً  كرمي،  لقران 

 والرتبية اإلسالمية يومي السبت واألحد.
التكميلية   ▪ صلتهم  املدارس  وتقوية  املسلمني،  الناشئة  على  للحفاظ  جداً  مهم  بدور  تقوم 

 بدينهم وهويتهم. 
أل  ون يلتحقالطالب   ▪ التكميلية؛  أو  ابملدارس  تعليمية،  دينيةغراض  أو  حفظاً  مهنية،  أو   ،

 بية من الذوابن. للهوية العر 
ا الع ▪ ضعف  لوائق  أو  غياب  أبرزها:  من  لكن  ومتنوعة،  التكميلية كثرية  املدارس  تواجهها  يت 

للتعلم،   الطالب  املنهج    وندرةدافعية  وجود  وصعوبة  التعليم،  يف  املختص  املدرس  على  احلصول 
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وإش املناسب،  املالتدريسي  التمويل  اخلرب كالية  وقلة  االهتادي،  اإلدارية، وضعف  يف  ة  ابلتقنية  مام 
 تعليمية.  لملية االع
ل ▪ تستطيع  ينبغي  حىت  ضعفها  نقاط  عالج  وحتاول  مسريهتا،  تراجع  أن  التكميلية  لمدارس 

وال التعليمية،  رسالتها  موقف  مواصلة  يف  اليت  فيه  تعجز    تصبح  اإللكرتونية  املواقع  منافسة  عن 
وطر تقد رخيصة،  أبسعار  مماثلة  خدمات  البحث  م  ويقرتح  مرحية.  هذا  ق    حماور   سبعة  اإلطاريف 

وهي:واإلبداعلتطور  ل للتعلم  ،  املناسبة  و البيئة  املناسب،  ،  املنهج  املتميز،  املدرس  الكفوء،  املدير 
 .  عليم اإللكرتوين والتالدعم املادي األساسي، ويل األمر املتفطن،  

تقوم   ▪ أن  البحث  واملنظمات  يقرتح  العربية،  ا  معيات واجلالسفارات  ابللغة  بدعم  املهتمة  لعربية 
 بية. ين شروط مسبقة، وأن تقدم هلا ما حتتاجه من خربات إدارية، ودورات تدر و دارس دهذه امل

يقرتح البحث تفعيل دور أولياء األمور، وإشراكهم يف العملية التعليمية، وتشكيل جمالس آابء   ▪
 فصله.  كونوا عوانً مساعداً للمعلم داخل داخل لكل صف دراسي لي
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