
 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري
 

 

140 

 املناهج والتغيري

 

 ال شـــك أن منـــاهج التعلـــيم يف اململكـــة حينمـــا وضـــعت كانـــت

خلدمــة غــرض وهــدف بنــاء األمــة وعمــارة الــبالد, وقــد روعــي فيهــا  

الســري علــح سياســة التعلــيم الرمسيــة للملكــة وهــي يف عمومهــا مــن 

ميــة يف العــامل اإلســالمي اليــوم, أفضــل بــل هــي أفضــل سياســة تعلي 

ــة والتميــز يف وقــت واحــد واملنــاهج التفصــيلية      حتقــل أهــداف الرتبي

وغريها حتتاج إىل وقفة وتقييم يف كـل حـني للت كـد مـن حتقيقهـا      

لألهداف وفل ما رمسه الشرع والنظام للرتبية والتعليم واليت هي يف 

النـاس لعمـارة   جمملها اجلمع بني علوم الـدين وعلـوم الـدنيا وإعـداد     

ــا    ــوانهم مبـ ــم وإخـ ــة بالدهـ ــاني وخلدمـ ــنهج الربـ ــح املـ األرض مبقتضـ

يتوافل مع ذلك, وال شك أن مراحل التعليم املختلفة وما يطـرك فيهـا   

ــة        ــات األم ــيت تســاهم يف صــياغة عقلي ــررات هــي ال ــاهج ومق مــن من

وتكوين أفرادهـا نفسـًيا وهـذا التكـوين النفسـي  ـب أن يكـون        

مهــبط الرســالة وقبلــة املســلمني فــان أي تقيــيم   متميــًزا يف اململكــة 

للمنـاهج أو تعـديل فيهــا  ـب أن ال خيــرج عـن هــذا اإلطـار فمنــاهج      

اللغة العربية, ومناهج الدين اإلسالمي, ومنـاهج التـاريخ,  ـب أن    
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ــل و ــديل     أتؤصـ ــية يف التعـ ــررات الدراسـ ــبتها يف املقـ ــن نسـ ــزاد مـ ن يـ

ســني األســاليب اجلديــد و ــب أن يكــون التعــديل منصــًبا علــح حت  

واملناهج, وطرق عرض تلك املقررات وحتبيبها إىل الناشـئة والعنايـة   

بهــا حتــح تكــون مصــدر فخــر واعتــزاز هلــم, وجمــال تطبيــل ووعــي  

 أيًضا, وهذا التميز  ب أن يكون واضًحا وجلًيا.

لغتهـا  وال غرابة أننا نر  معظم دول العامل حتـاول احلـرص علـح    

جند يف مناهج التعليم العـام أن اللغـة    ومعتقداتها ففي أمريكا مثاًل

األساسـية هـي اللغـة اإلجنليزيــة وال تـزاحم مبقـررات ألي لغـة أخــر        

 خاصـة, إال يف مـدارس   ةحتح ولو كانت منتشرة  لًيا كاألسباني

أو يف مقــررات خاصــة غــري مفروضــة علــح التعلــيم العــام, وكــذلك   

ــزاحم ويف    ــة ال ت ــة األملاني ــا فاللغ فرنســا الفرنســية ال   احلــال يف أملاني

تزاحم رغم كثرة احتكـاكهم بالشـعوب األوربيـة األخـر  حرًصـا      

من تلك الشعوب علح التميز وفخًرا بلغاتهـا وتـوفرًيا ألوقـات طالبهـا     

فيما ينفعها ولتكوين نفسـياتهم بعيـًدا عـن التـ ثريات األخـر  رغـم       

 أنها مشابهة هلا.

ذا التقيـيم  ولذلك ف ني أؤكد علح أن التقييم مطلوب, لكن ه

ومــا ينــتج عنــه مــن مراجعــة وإصــالك يف املنــاهج  ــب أن يكــون         

للمحافظــة علــح التميــز وزيــادة االرتبــاط بالــدين وباللغــة وبــالوطن        
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