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 جامعة زايد  -عربية اللغة كرس ي الأستاذة  

 

يتم نشر ، و ( KHDA)هيئة املعرفة والتنمية البشرية من قبل رس الخاصة في دبي املدا قييم أداءيتم ت

 عدةلى إاملدارس تصنيف  مقياس رتكز. يالهيئة على موقعبشفافية كاملة جميع تقارير املدارس الخاصة 

 جيد جد، ممتاز، تفوق : ممنها مستويات
 
عن البحث القيام بعند  وضعيف جدا ضعيف.، مقبول جيد، ، ا

مدرسة من  17 ن  أ وجدت  ، والتنمية البشريةهيئة املعرفة في موقع "متفوق" التصنيف  التي نالتملدارس ا

شروالتي مدرسة  182أصل 
 
. من قد حازت على هذا املستوى  2019 – 2018العام الدراس ي  فيقييمها ت ن

 اللغة العربيةفي "جيدة" نها أعلى تم تصنيف ثالث مدارس ، فوقةاملت سبعة عشراملدارس الـ هذه بين

حصلت جميع املدارس بينما ، "ضعيفة" نهاأعلى  مدرسة واحدةوتم تصنيف ، هاللطالب الناطقين ب

مها األخرى على تصنيف "مقبول"
 
ق بتعليم اللغة العربية وتعل

 
 . وهو أمر مقلق فيما يتعل

، تعليم اللغة العربية في املدارس الخاصةعن  أولياء األمور الكثيرين تتماش ى هذه النتائج مع تصورات 

تدريس اللغة العربية في املدارس الخاصة ال يصل إلى املستوى الذي يتوقعونه  ن  أالذين يعتقدون 

 ويريدونه. 

درج  بناء  على سنوات من الدراسة والبحث في تعليم اللغة العربية في املنطقة، 
 
عوائق في مجال  7 فيما يلي أ

 تعليم وتعلم اللغة العربية في املدارس الخاصة:

 

 املخصص الوقت  .1
 
 غة العربية لل

ة"نها أعلى تعامل معظم املدارس الخاصة اللغة العربية  ها ليست لغة نأ بمعنى، "ةخاص ماد 

 ال يتجاوز و التدريس 
 
 كتسابا ستطاعة املتعلمليس بادقيقة.  45الوقت املخصص لها عادة

يضيع ، دقيقة في اليوم من التدريس 45 ىعندما يتلقللغة العربية للناطقين بها بة الكفاءة املطلو 

 في إدارة الفصل.  انصفه

 

 العلميةالصرامة  .2

ما يكفي من  انعدامفي ي الذي يواجه اللغة العربية في املدارس الخاصة ناالتحدي الثيكمن 

املناهج املناسبة. عدم توفر و  املعلمينبسبب نقص خبرة  ، وذلكفي تدريس اللغة العربية الصرامة

الناطقين وكيفية تدريس املتعلمين  هيةحول ما عميقَينيحتاج املعلمون إلى إعداد وتدريب 

للتعلم والخبرات  فائقة بعنايةتصميم الوكيفية  العربية،غير الناطقين ب بالعربية واملتعلمين

 بعد عام.  ،تعلم الطالب من رصيد ترفعاللغوية التي 
 
 ما عاما

 
 أطفالهم إن   أولياء األمور يقول كثيرا



ومع ذلك فهم ال يتعلمون الكثير وال يزالون غير ، يدرسون اللغة العربية في املدارس لسنوات

 أو قراءتها أو فهمها بطالقة.  قادرين على التحدث باللغة العربية

 

  التربويةقيادة ال .3

 اتإدار  اإلجمالاملدارس الخاصة تقودها في  ن  أيتمثل التحدي الثالث لتعلم اللغة العربية في 

في  وجدت إن، كافيةخلفية  ملديه تالعربية وليساللغة أعضاؤها تحدث يخبيرة ال و غربية 

فيما يتعلق بما من أمرهم . هذا يتركهم في حيرة طرق ملقاربتهاالوأفضل  عن اللغة العربية، األساس

غية تطبيقيجب فعله ومن   أفضل املمارسات في تدريس اللغة العربية. يجب اللجوء اليه ب 

   ةالعربياللغة قسم يتركون إدارة ف
 و، التدريب، أما يكفي من الدعم ال يملكقد ق الذي للمنس 

 . للنهوض بشأن القسم كما يجب املوارد

 

 داخل غرفة الصفالعربية  حصر اللغة .4

 عدد أن   التحدي الرابع هو
 
 جد ا

 
 قليال

 
على تعلم ، على سبيل املثال، يشجع من املدارس الخاصة ا

 ،املسرحو ، عروض املواهبو ، العربية في النشرات اإلخباريةالعربي أو استخدام اللغة  الغناء

الفصل الدراس ي  علىوجود اللغة العربية  فيقتصر بذلك ،ات أو األعمال الفنية املعروضةناإلعال و 

 مفادها أولياء األمور والطالب و  للمعلمينل رس  ما ي  م، وحسب
 
عربية ليست لغة اللغة ال ن  أرسالة

ة ورائعة هم   . م 

 

  املعلم كفاءة .5

إدارات  تبذلمعلمي اللغة العربية.  كفاءةالتحدي الخامس في تدريس اللغة العربية بيتعلق 

كل ما في  أجمع في دولة اإلمارات العربية املتحدة وفي العالم العربي فوقةة املتالخاص  املدارس 

حدد املتوظيف" ال"موسم  فيحاء العالم. نأ شتىتوظيف أفضل املعلمين من  لغرض وسعها

 سنوي
 
املعلمين  واكتشافالعاملية معارض الوظائف الى البحث في هذه املدارس تسعى إدارات ، ا

أفضل املرشحين. ال توجد معارض وظيفية متاحة ملعلمي اللغة  املطابقين ملواصفاتاملتميزين و 

من املرشحين الذين يقيمون  صغيرعدد ب لي تجد املدارس الخاصة نفسها محددةوبالتا، العربية

ين مَ اإلمارات العربية املتحدة والذين ال يمتلكون بالضرورة جودة اإلعداد والتدريب الالز دولة في 

: الكفاءة ين منمستويَ على  علمينمبجيد. ينتهي األمر بالعديد من املدارس الخاصة الللتدريس 

عدون وم  علمو م  بون جيددر  ن م 
 
در   موادلل ا

 
وغير  دينعَ ومعلمون غير م  ، جليزيةنباللغة اإل  سالتي ت

 بدوره  ينعكساألمر الذي ، اللغة العربية لتدريسربين َد م  
 
للغة العربية. لى تعلم الطالب عسلبا

برامج ل على األرجح ضحايا بل هم، اللغة العربية هم نتاج علميمعظم م ن  أإلى هنا تجدر اإلشارة 



عرفة املحتوى واملهارات جاالت مإعدادهم في م في ى املستوى املطلوبإلال ترقى  معلمينإعداد 

 التربوية ومهارات التفكير العليا.

 

 جودة املناهج الدراسية  .6

 .التحدي السادس بجودة مناهج اللغة العربية واملوارد املستخدمة في املدارس الخاصةيتعلق 

دة ومفروضة على درسية متب كلى عمعظم املناهج الدراسية املتاحة في املدارس تستند  موح 

والعشرين وال مع املواد األخرى في مهارات القرن الحادي الضرورة و ال تتوافق باملدارس بحيث 

 يأدب األطفال العربتوفير  ليس من املعتادكما أنه . وال مع احتياجات املدارس املختلفة املدرسة

 . اللغة العربية )الفصيحة(ب غمر التالميذما يساعد على  في الصفوف

 

 التطوير املنهي .7

اللغة  معلموالتحدي السابع بالتطوير املنهي للغة العربية في املدارس الخاصة. يشترك  رتبطي

ضعف املتمثل في في التحدي نفسه و العربية مع العديد من املعلمين اآلخرين في العالم العربي 

مستوى على  حتى يكون لها تداعيات نأيمكن و . هذه قضية مثيرة للقلق التطوير املنهي املتاح لهم

املدارس الخاصة لتدريب معلميها بشكل جيد سعي على الرغم من و . واللغوي  األمن الفكري 

عندما يتعلق األمر بتدريب معلمي اللغة   لكن، وتزويدهم بفرص التطوير املنهي السنوية واملستمرة

جليزية على ناللغة اإل ب حصول على تدريبالما إ: ثالثة خيارات أمامفسهم نأهم يجدون إنف، العربية

و عدم أ ،ضعيف باللغة العربية تدريبالحصول على أو ، العربيةتعليم اللغة بقضايا ال تتعلق 

بعيدة املدى استراتيجيات على اإلطالق. تحتاج املدارس إلى االستثمار في  تدريبالحصول على 

 خطط تدريب أكثر ذكاء  باللغة العربية.و 

 

توفير أو تنظيم  KHDAهيئة املعرفة والتنمية البشرية  مسؤوليةه ليس من إلى أنهنا تجدر اإلشارة 

 دعمالهيئة مت فقد قد  وبالرغم من ذلك تدريب، ال
 
 كبيرا

 
 كانت وال تزالالذي ، و في مجال اللغة العربية ا

الحاجة إليه. إحدى املبادرات التي أطلقتها هيئة املعرفة والتنمية البشرية لدعم اللغة  مس  املدارس في أ

شربية في املدارس الخاصة هي مبادرة "الع  العربية"، والتي  ع 
 
 قدر  رتوف

 
 كبير  ا

 
من التعاون وتبادل األفكار  ا

 واملوارد بين املدارس املهتمة.

 

التي تحول و  ،املذكورة أعالهلعوائق السبعة لاإلصالحات السريعة أن تقترن هذه املبادرة ب ومع ذلك، يجب

ة إلى املدارس  تحتاج العربية.دون جودة التعليم باللغة  خطط استراتيجية لتعليم اللغة العربية الخاص 

" دقيقة 45يتم دمجها في املجتمع املدرس ي بأكمله وال يتم التعامل معها فقط كموضوع خاص مدته "



نظر إلى الكفاءة في اللغة العربية على  نأ. يجب وزارة التربية من قبلعليها مفروض  ها مهارة ذهبية يمكن نأي 

تصنيف "املقبول" لكل  هذه األسباب، فإن  األبواب أمام التوظيف واإلبداع واألعمال. لصاحبها تفتح  نأ

  لم يعد، باللغة العربية
 
 .نبعد اآل على اإلطالق  مقبوال


